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  ལློ་ངློ་དུ་མའི་ཡར་སློན་ནས་བཟུང་། ཐླེག་པ་ཆླེན་པློའི་ལྟ་གྲུབ་སི་དང་། བྱླེ་བྲག་ཏུ་དབུ་མ་པའི་ལྟ་གྲུབ་སློར་གི་རློམ་ཡིག་ཅིག་ངླེས་པར་བྲི་དགློས་ཨང་
སམ་པའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་ཞིག་ངའི་ཡིད་ལ་འགློག་མླེད་དུ་སྐྱླེས་བྱུང་། འློན་ཀང་དླེ་ལྟར་བསམ་གིན་བསམ་གིན་བལྟས་བལྟས་རིག་རིག་ལ། ཉི་མས་ཞག་དླེད། ཟ་
བས་ལློ་དླེད་དླེ། བགང་བྱ་བཞི་ལྔ་ཞིག་ག་ིགློམ་འགློས་མགློགས་མློ་ནི་མིག་རྡླེབ་ཡུན་ཙམ་ལ་ཤློར་སློང་།  
  དུས་རག་ཏུ་ལས་སུ་བྱ་བ་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཕི་བཤློལ་དང་ལླེ་ལློའི་གཞན་དབང་དུ་ཤློར་ཞིང་འཆློར་གིན་པའི་བདག་ནི། བསམ་རྒྱུ་མང་ཡང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དཀློན་
པའི་གཤིས་ཀ་འདི་ལས་གློལ་མི་ཐུབ་པས། སིག་གཤིས་མ་རུང་བ་འདིས་ངའི་མི་ཚེའི་ཕླེད་ཀ་འཕློ་བརླག་ཏུ་བཏང་སློང་ཞླེས་སྨྲས་རུང་ཐལ་མི་ཆླེ་སླེ། དབུ་མའ་ིལྟ་
གྲུབ་སློར་གི་རློམ་ཡིག་ཅིག་འབིྲ་འདློད་པ་དླེ་ཡང་། ད་ལློ་སླེ། རང་ལློ་སློ་བརྒྱད་ཀི་ཐླེམ་པ་མ་བརྒལ་བའི་བར་དུ་ཕི་བཤློལ་གིས་ཁྱླེར་ཏླེ་ལུས་པ་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། 
གཡློ་ས་ཞིང་འཇིག་སྐྱླེན་པའི་ཚེ་ཐག་མར་མླེ་ཕ་མློ་འཆི་བདག་རླུང་དམར་གིས་མ་བཅློམ་སློན་དུ། བིྲ་འདློད་སླེམས་ལ་ཤར་ཡང་མ་བིྲས་ཡུན་རིང་ལུས་པའི་ཡི་གླེའི་
འདུ་བྱླེད་འདི་འབིྲ་བའི་སློར་བ་ལ་འཇུག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི། རླེ་ཞིག་རང་སླེམས་ཀི་ངལ་གསློ་ཞིག་ཏུ་མི་བརི་ཐུ་མླེད་ཡིན་ནློ། ། 

  དླེ་ཡང《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》ཞླེས་གགས་པའི་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའ་ིབསན་བཅློས་ཆླེན་མློ་འདི་ལ། རྒྱ་བློད་ཀ་ིཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་མཁས་
པ་ས་མ་དག་གིས་ཚིག་འགླེལ་དང་། དློན་འགླེལ། དཀའ་འགླེལ། རྒྱ་ཆླེར་འགླེལ་སློགས་འགླེལ་པ་རྣམ་གངས་དུ་མ་ཞིག་སར་ནས་མཛད་ཟིན་པས། དླེ་དག་གི་
སླེང་ལ་ཡང་བསྐྱར་འགླེལ་པ་ཞིག་སློན་ཨླེ་ཐུབ་ཙམ་ལ་ཁློ་བློས་བརློན་གིན་པ་ལར་ནས་མནི། འློ་ན། ཅིའ་ིཕིར་འདི་བིྲས་སམ་ཞླེ་ན། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་
ཆླེན་དླེར་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་དང་། ཤླེས་བྱའི་བདླེན་དློན། སླེམས་ཀི་རང་བཞིན། ཚེ་སློག་གི་གྲུབ་ཚུལ། བླློ་དང་ཤླེས་པའི་རྣམ་
གཞག ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་འབྲླེལ་བ། བདླེ་སྡུག་ག་ིའབྱུང་ར་དང་དླེ་ལ་གདློང་ལླེན་བྱླེད་སངས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི། འཇིག་རླེན་འདིའི་མི་ཡློད་དློ་ཅློག་གི་
ཉིན་རླེའི་འཚོ་བ་དང་། འཆར་ཅན་གི་ལས་ཀ མི་ཚེ་ཡི་དློན་སིང་འཚལོ་ཚུལ་བཅས་ལ་འབྲླེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡློད་པར་བརླེན། དླེ་དག་གློ་ས་བའི་ཚིག་གིས་ངློ་སད་
དླེ། གཞུང་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རི་ཁློད་དུ་སློད་མཁན་ཚོའི་ཁ་བཏློན་ཙམ་དང་། རློད་གྲྭར་ཞུགས་མཁན་ཚོའི་ཉླེར་མཁློ་ཙམ་དུ་ངློས་འཛིན་མི་རུང་བར། ཤླེས་
བྱའི་དླེ་ཉིད་དཔློད་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས་པ་ཀུན་གིས་ལྟ་རིན་ཡློད་པ་དང་། སང་རིན་ཆླེ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངླེས་རློགས་ཤིག་འཕླེལ་དུ་རླེ་བས་ཡིན། 

  སྐྱླེ་བློ་ཁ་ཅིག་འདི་སད་དུ། 《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》སློགས་ནི་གྲྭ་པ་ཚོའི་སང་བྱ་ཙམ་ཡིན་གི། གློང་བ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་མི་མཁློའློ་སློགས་ཟླེར་
ལས་ཆླེ་ལ། དླེ་ལྟར་སླེམས་ཤིང་སྨྲ་བ་ནི་རང་མློས་རང་དབང་ཡིན་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏླེ། ཤླེས་བྱ་གཞིའི་རང་བཞིན་ལ་དཔློད་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་གཟུངས་གཞུག་སིང་
པློར་སྦྲུམ་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བསན་བཅློས་ཤིག་ཡིན་ཕིན། དླེ་ལ་བསབ་པའི་དགློས་པ་དང་དློན་སིང་ཡང་ཆློས་ལ་དད་དང་མི་དད་དང་། གྲྭ་པ་ཡིན་མིན་
སློགས་ཀི་དབྱླེ་བས་འབྱླེད་རུང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ནའང་། རང་རླེའི་རིགས་པའི་བསན་བཅློས་ཆླེན་པློ་དག་གི་འཕིན་ལས་ཀ་ིཞིང་ས་ནི། དགློན་པ་ཚའོི་
ལྕགས་རིའི་ནང་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་འདི་ཤནི་ཏུ་བླློ་ཕམ་པའ་ིགནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད། ཚུལ་དླེ་ལ་དགློངས་ནས། བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པློས་ཀང་། ནང་པའི་མཚན་
ཉིད་རིག་པ་དང་། ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་གཉིས་ཀ་རློད་བྱླེད་བརློད་བྱ་དང་བཅས་པ་སླེ་ཚན་སློ་སློར་བཀར་ན་དགློས་པ་ཆླེ་ཞླེས་ལན་གཅགི་མིན་པར་གདམས་
ཡློད་ཅིང་། ད་ལྟ་ལས་གཞི་དླེ་དངློས་སུ་སྒྲུབ་ཀིན་ཡློད་སད་ཀང་ཐློས་སློ། །  

  ཤླེས་བྱ་གཞིའི་རྣམ་གཞག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ཕ་རགས་ལ་དཔློད་པའ་ིསབས་སུ། མཁས་དབང་དགླེ་ཆློས་ཀིས། “གཞན་ག་ིསློས་དང་

འགལ་གིས་དློགས་པའི་ཞུམ་པ་ཆླེར་བྱས་ཚ།ེ ཤླེས་རབ་འཕླེལ་ནུས་པའི་གློ་བ་ཡང་མི་སྐྱླེད་ཅིང་།”ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆློས་ལུགས་དང་གྲུབ་མཐའ་བྱླེ་བྲག་པ་
ཞིག་གམ། ཡང་ན་ཡིག་ཆ་བྱླེ་བྲག་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་ལུང་ཚིག་ཇི་སླེད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་ཁས་ལླེན་དགློས་པའི་ཁིམས་སློན་དུ་བཏང་སླེ། དངློས་པློའི་དླེ་ཉིད་ལ་ཉླེ་བར་
དཔློད་པའི་ལས་སུ་ཞུགས་ཀང་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ལས་མླེད་པས་ན། རང་བླློས་ལྕློགས་ཚོད་ཀིས་དཔད་པ་དྲང་པློ་ཞིག་གཏློང་ཨླེ་ཐུབ་ལ་འབད་
པའི་དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་འདློར་གི་མླེད།  
  ལར་འཇིག་རླེན་འདི་ནི་ཕི་ནང་སློད་བཅུད་གཉིས་ཀའི་རླེན་འབྱུང་གི་ངློ་མཚར་ལ་མཐའ་མླེད་པས་གྲུབ་ཅིང་། རིགས་དང་རྣམ་གངས་མི་གཅིག་
པའི་བདླེ་སྡུག་ཆགས་སང་གི་ཚོར་སང་གངས་མ་དམིགས་པས་གང་བ་དང་། ཁླེ་ཕན་གི་དམིགས་ཡུལ་ཐ་དད་པའི་རློད་རྙློག་དང་འགལ་འདུ་ཚད་མ་མཆིས་པས་
དཀིས་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་འགལ་བ་ཅན་གི་གཙུག་ལག་རིག་གནས་ཀི་རྣམ་གངས་དཔག་ཏུ་མླེད་པས་ཁྱབ་པ་དང་། མཐའ་དང་དབུས་མ་དམིགས་པའི་ཤླེས་བྱའི་



གསང་བ་ཁག་ཁིག་མང་པློས་བསློར་ཡློད་པས། འདི་འདྲའི་ཕ་རགས་ཤླེས་བྱའི་མུ་ཁྱུད་རངི་མློ་ཞིག་གི་དཀལི་དུ་གནས་པའི་འུ་ཚོས་ནི། ཡུན་ཐུང་མི་ཚེའི་ཕླེང་
ཐག་སི་མློ་འདི་ཙམ་གི་རིང་ལ། ཤླེས་བྱའི་རྣམ་གངས་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཁློང་དུ་ཆུད་ཐུབ་བམ། གནའ་བློའི་ཀླེ་རི་སིའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའ་ིཡབ་ཆླེན་སློ་ཁི་ར་ཐླེས་

ཀང་། “ངས་ཤླེས་བྱ་གཅིག་ཁློ་ན་རྣམ་པར་རློགས་ཡློད་དླེ། དླེ་ནི་ཁློ་བློ་རང་ཉིད་ཀིས་ཅ་ིཡང་མི་ཤླེས་པ་དླེའློ། །”ཞླེས་མཐའ་ཀླས་པའི་ཤླེས་བྱའི་རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པློའི་
སྔུན་ན། སྐྱླེ་བློ་སླེར་གཅིག་ག་ིབླློ་གློས་ཙམ་གིས་ཅི་ཡང་མི་ནུས་པའི་དླེ་ཉིད་གསལ་བར་གསུངས་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ། །  
  དླེས་ན་རང་རླེ་དག་གིས་ཀང་མགི་རྡློ་ཁ་རིལ་མ་འདིས་མ་མཐློང་བའི་གཟུགས་མླེད་པ་དང་། རྣ་གཤློག་ལླེབ་མློ་འདིས་མ་ཐློས་པའི་ས་མླེད་པ་དང་། 
རྣམ་རློག་ཡན་གར་བ་འདིས་མ་དཔློད་པའི་དློན་མླེད་པ་སློགས་སུ་རླློམ་ན་དླེ་ལས་ལྷག་པའི་རློངས་རགས་དང་། དླེ་ལས་ཐུ་བའི་རློངས་དད་ཅགི་ཡློད་མ་ིསིད་དླེ། 
དབང་པློས་ཅི་ཙམ་ལྕློགས་པ་དླེ་ཙམ་གི་གཟུགས་ཤིག་རང་རླེས་མཐློང་གི་ཡློད་པས། གལ་ཏླེ་འདི་ལས་ལྷག་པའི་དབང་པློ་ཞགི་ཡློད་ན་སར་མ་མཐློང་བའི་གཟུགས་
ཀང་མང་དུ་མཐློང་ངླེས་པ་ནི། ད་ལྟ་ཕ་མཐློང་ཆུ་ཤླེལ་སློགས་ཚན་རིག་ཡློ་ཆས་ལ་བརླེན་ནས་སར་མ་མཐློང་བའི་གཟུགས་དང་རྡུལ་གི་གངས་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་
གསར་དུ་ངློས་འཛིན་གིན་པ་འདིས་ཀང་ཤླེས་ཐུབ་ཕིར། རང་རླེ་ལ་ལྷན་སྐྱླེས་སུ་འཛོམས་པའི་བླློ་ཙམ་གིས་ཤླེས་བྱའི་མཐའ་རྒྱ་ཆློད་ཀི་མླེད་པའི་ཚུལ་མཁྱླེན་རྒྱུ་
རབ་ཏུ་གལ་ཆླེ།  
  དླེ་ལ་བདག་ལླེགས་སུ་འདློད་པའི་བླློ་ལན་གི་སྐྱླེ་བློ་སུ་དང་གང་ཡིན་ཡང་། ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བླློ་ཉི་ཚེ་བའི་ངླེས་རློགས་ཙམ་གིས་ཡིད་མི་ཚམི་པར། རྒྱུ་
མཚན་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། རིགས་པ་ས་ཚགོས་ཀི་སློ་ནས་ཤླེས་བྱའི་རྒྱ་མཚོར་བརག་དཔད་ཞིབ་འཇུག་ལ་བརློན་རྒྱུ་ནི་རང་ཉིད་ཤླེས་རབ་དང་ལན་པའི་

སློག་ཆགས་ཤིག་ཏུ་སྐྱླེས་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་རྒྱན་དུ་བརི་འློས་ལ། གལ་ཏླེ《དབུ་མར་འཇུག་པ》ལྟ་བུའི་མཚན་ཉདི་རིག་པའི་བསན་བཅློས་ལ་ཐློས་བསམ་
བྱས་ན། དླེས་ནི་ཁྱླེད་ཉིད་རང་གི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བླློའི་གཞལ་བྱའི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་ཡློད་མ་མློང་བའི་ཤླེས་བྱའི་འཇིག་རླེན་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་འཁིད་པར་ངླེས་ལ། ཤླེས་
བྱའི་འཇིག་རླེན་གསར་པ་དླེ་ནས་ན།ི ཁྱླེད་ཀིས་རང་གི་ཚེ་སློག་དང་། མི་ཚེ། སྐྱླེ་འཆི། འཚོ་བའི་རིན་ཐང་བཅས་ལ་ངླེས་རློགས་གསར་པ་ཞིག་ཀང་རྙླེད་སིད་དློ། །  

    
  གཉིས། 
  དླེང་གི་དུས་སུ། ཚན་རིག་ལག་རལ་ཤུགས་ཆླེར་འཕླེལ་བའི་རླབས་རྒྱུན་དང་འགློགས་ནས། མི་རྣམས་ཀི་ཉླེར་སློད་ཐམས་ཅད་འཕྲུལ་ཆས་ཅན་དུ་
གྱུར་ཏླེ། འཚོ་བའི་མཐུན་རླེན་མང་པློ་ཞིག་སབས་ཇླེ་བདླེ་དང་ཟློར་ཇླེ་ཡང་དུ་འགློ་བཞནི་ཡློད་མློད། སབས་ལ་ལར། མིས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མ་ནུས་

པར་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་མི་ལ་དབང་བསྒྱུར་པས། མི་མང་པློ་ཞིག་ནི་འཕྲུལ་ཆས་འདྲ་མིན་ལ་གཡླེངས་ནས་ཕིར་ལློག་མ་ཐུབ་པའི“འཕྲུལ་འབུ”རུ་འགྱུར་བཞིན་ཡློད་
དླེ། གློང་ཁྱླེར་གི་མི་རྣམས་ལྟ་ཅི། ལ་ཁའི་ལུག་རི་ཚུན་ཆད་དང་། དབླེན་དགློན་གི་གྲྭ་པ་ཡན་ཆད་ཁ་པར་ལ་བརྡ་རགས་ཡུད་ཙམ་ཆད་ན་ཡང་ཅི་ཞིག་མ་ཚང་བ་
ལྟ་བུས་ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་བྱླེད་ཀིན་པར་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་སད་འཕིན་དང་། པློད་འཕིན། རློལ་རླེད་སློགས་སུ་གཡླེང་དྲགས་ནས་ལན་རླེར་ཁྱིམ་གི་འགྲུལ་པ་ལ་ཇ་
ལྡུད་རྒྱུ་ཡང་བརླེད་ཀིན་པའི་ཚད་དུ་ལྷུང་ཡློད་པ་རླེད། 
  དླེ་བཞིན་དུ་ཡང་དཔལ་ཡློན་ག་ིདུས་རབས་སུ་བསད་པའི་དླེང་གི་སབས་འདིར། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར། ས་ཁུལ་དང་ས་ཁུལ་བར། མི་ཚང་
དང་མི་ཚང་བར། མི་སླེར་དང་མི་སླེར་གི་བར་བཅས་སུ། སློ་ཀུན་ནས་སློབས་འབྱློར་མངའ་ཐང་འགན་རློད་ཀི་སླེམས་ཁུར་རབ་ཏུ་ཆླེ་བར་མ་ཟད། གློང་ཁྱླེར་དུ་
འཚོ་བའི་སྐྱླེ་བློ་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཞིག་ནི་སློད་ཁང་ཞིག་འཛོམས་པའི་ཕིར་དུའམ། རླངས་འཁློར་ཞིག་ཉློ་བའི་ཆླེད་དུ་དང་། ཕ་མ་དང་གཟའ་ཟའི་ཕིར་རམ། བུ་ཕྲུག་དང་
ཚ་བློའི་དློན་དུ་སློགས་གང་ལྟར་འཚོ་བའི་གནློན་ཤུགས་ཆླེས་ཆླེར་ལྕི་བའི་དབང་གིས། སི་སླེར་ཐམས་ཅད་དཔལ་འབྱློར་གི་འདུ་འགློད་བར་མི་ཆད་པའི་ཀླློང་ན་
བྲླེལ་བྲླེལ་ཟང་ཟིང་གིས་དུས་འདས་ཏླེ། ཚེ་སློན་ལས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་རླེ་བྱླེད་པའི་སལ་བ་ཙམ་ཡང་ཇླེ་ཉུང་ནས་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགློ་
བཞིན་ཡློད་སད།  
  འདི་འདྲའི་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གི་སི་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་དུ། མི་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་དང་འབྲླེལ་བའི་གནད་དློན་མང་པློ་ཞིག་ལ་བསམ་གཞིགས་གཏློང་
ཐུབ་ཀི་མླེད་ཅིང་། གཏློང་བའི་དུས་ཚོད་ཀང་དཀློན་པློར་ཆགས་ཡློད། དཔླེར་ན། ང་ནི་ཡང་སིང་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ངའ་ིབདླེ་སྡུག་གི་འབྱུང་ར་གང་དུ་ཡློད་དམ། 
ང་ཅིའི་ཕིར་འཚོ་བཞིན་ཡློད་དམ། ང་འདི་ལྟར་འཚོ་བའི་དློན་སིང་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་ཤི་རླེས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་སིད་དམ་སློགས་ལ་ནི། མི་ཕལ་མློ་ཆླེས་དློགས་པ་
ཙམ་ཡང་མི་སློང་བར་ཡ་མ་ཡུན་གི་ངང་འཆི་བའི་ཉིན་མློ་སྒུག་བཞིན་པ་རླེད།  
  ནམ་ཞིག དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་གཉློམ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་གྱུར་ཏླེ་འཆི་ལ་ཉླེ་སབས། ཆ་མླེད་རྒྱུས་མླེད་ཀི་བགློད་ལམ་དླེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཅི་ཞགི་ཡློད་དམ་སམ་དུ་
དློགས་པ་དང་། ཐླེ་ཚོམ། དངངས་སྐྲག་ཅིག་ཡིད་ལ་མི་སྐྱླེ་བའི་རང་དབང་སུ་ལའང་མླེད་རུང་། དླེ་ལ་གདློང་མི་གཏློད་པའི་འདམ་ག་ཡློད་ས་ནི་རྐང་གཅིག་ཀང་
མླེད་ན། ད་ལྟ་ནས་བཟུང་གློང་གི་གནད་དློན་དླེ་རིགས་ནི་ཅིས་ཀང་བསམ་ཞིང་དཔད་ནས་རང་ཉིད་འཕད་ངླེས་པའི་བདླེ་སྡུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ས་ཕི་ཀུན་ལ་ཤླེས་
རབ་ཀི་སློ་ནས་གདློང་ལླེན་བྱླེད་ཐུབ་པ་ཞིག་གལ་ཆླེ་སླེ། གལ་ཏླེ་རང་ག་ིཕུགས་ཀི་གཏད་སློ་དང་འབྲླེལ་བའི་གནད་དློན་དླེ་རིགས་ལ་བསམ་བླློ་ཙམ་ཡང་འཁློར་མི་
ཐུབ་པའི་ངང་ནས་མི་ཚེ་རློགས་པར་གྱུར་ན་ནི། མིའི་རླེན་བཟང་ཐློབ་པའི་སལ་བ་བཟང་པློ་འདིའི་བླློ་ཕམ་ཆླེ་ཤློས་སུའང་འགྱུར་ངླེས་སློ། །  

  དབྱིན་ཇུའི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་རློ་སློ(Bertrand RusseLL罗索)ཡིས《ནུབ་ཕློགས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལློ་རྒྱུས》སུ། 

“ཉླེ་དུས་ཀི་འཛམ་གིང་འདི་དང་། སར་འདས་ཀི་དུས་རབས་སློ་སློ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཞིག་གཙོ་བློ་ཚན་རིག་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན།”ཞླེས་ཇི་
སད་བཤད་མློང་བ་ལྟར། འཛམ་གིང་འདིར་ཚན་རིག་ཤུགས་ཆླེར་དར་བའ་ིནུས་པ་ལ་བརླེན་ནས་མིའི་སི་ཚོགས་ལ་འགྱུར་ལློག་ས་ཚོགས་སློང་བའི་དབང་གིས། 
མི་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཚན་རིག་ལ་ཡིད་ཆླེས་བླ་ན་མཐློ་བ་བྱས་པས། སི་ཚོགས་ལས་རིགས་སློ་སློའི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་ཚན་རིག་གི་ཟིལ་ཤུགས་ནི་ཧ་ལས་དགློས་པ་ཞིག་ཏུ་

ཆགས་པར་མ་ཟད། དླེང་གི་མི་ཕལ་མློ་ཆླེས། དློན་དང་བྱ་བ་གང་ཞིག“ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་རླེད”ཅླེས་པ་དང་། དླེ“གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་རླེད”ཅླེས་



པ་གཉིས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལྟ་བུར་རི་བཞིན་པའི་ཚད་ལ་གནས་ཡློད།  
  ཚན་རིག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་བདླེ་སིྐྱད་དང་ཕན་ནུས་རྒྱ་ཆླེན་བསྐྲུན་ཡློད་པ་བདླེན་ན་ཡང་། གྲུབ་དློན་ཕལ་ཆླེར་གཟུགས་ཅན་གི་ཤླེས་བྱའི་སླེ་ཚན་
ཙམ་ལས་འདའ་མ་ནུས་པའི་ད་ལྟའི་ཚན་རིག་གི་ཤླེས་རློགས་དླེ་ཡང་ཚད་དང་བཅས་པ་ང་ཚོས་ཅིས་ཀང་ཤླེས་གལ་ཆླེ་ཡི། དླེ་མ་ཤླེས་པར་རང་ག་ིའཕལ་གི་བདླེ་
སྡུག་དང་། གཏན་གི་མདུན་མ་ཆ་ཚང་དླེ་ལ་བཅློལ་ན་ཅ་ིནས་ཀང་ཉླེན་ཆླེ་སླེ། རང་ཅག་གིས་གདློང་གཏློད་དགློས་ངླེས་ཀ་ིམི་ཚེའི་དཀའ་རྙློག་མང་པློ་ཞིག་ཚན་
རིག་གིས་སླེལ་མི་ནུས་ལ། ང་ཚོས་ཅིས་ཀང་ཤླེས་ན་འདློད་པའི་ཤླེས་བྱ་གལ་ཆླེན་མང་པློ་ཞིག་གསལ་བཤད་བྱླེད་པའི་ནུས་པའང་དླེ་རིང་གི་ཚན་རིག་འདི་ཙམ་ལ་
ད་རུང་མླེད་ཚོད་རླེད།  
  ང་ཚོའི་ཕུགས་ཀི་གཏད་སློ་དང་འབྲླེལ་ལ། འགློ་བ་མིའི་སི་ཚགོས་བདླེར་གནས་ཀི་སློག་ར་དང་འབྲླེལ་བའི་གནད་དློན་མང་པློ་ཞིག་གི་ཐད་དུ། ཚན་
རིག་པའི་ས་ནས་ཡིད་ཚིམ་པའི་དྲིས་ལན་ཞིག་མ་རྙླེད་པ་ཙམ་གིས་སང་མླེད་དུ་གཡུགས་མི་རུང་ལ། ལྷས་ལུང་བསན་པ་དང་། རྒྱལ་པློས་བཀའ་ཕབ་པ་ཙམ་གིས་
ནི་དཔློད་ལན་རྣམས་དླེ་ལས་ཀང་མགུ་མ་ིསིད་པའི་ཕིར། དླེ་འདྲའི་སབས་སུ། རླེས་སུ་དཔག་པའི་རིགས་ལམ་སླེ། རྒྱུ་མཚན་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་སློ་ནས་གཞལ་
བྱའི་གནས་ལ་དཔློད་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པས་བླློ་ལན་སྐྱླེ་བློ་རྣམས་ལ་སར་ཡང་འློད་ཀི་བདུད་རི་གསར་པ་ཞིག་སིན་སིད།  
  ལློ་ངློ་བརྒྱ་སློང་མང་པློའི་དུས་ཚདོ་ཀི་འགྱུར་ལློག་ཁློད། མིའི་རིགས་ཀི་འཚ་ོབའི་ཉླེར་སློད་ཐམས་ཅད་འགྱུར་ཟིན་ནའང་། འགྱུར་མ་མློང་བ་ཞིག་
ཡློད་པ་ནི་འགློ་བ་མ་ིརང་ཉིད་ཡནི། ཆླེས་ས་མློའི་དུས་སུ། གནའ་མི་རྣམས་ཀིས་རྡློ་དང་ཤིང་དུམ་ཐློགས་ནས། རློན་རྒྱག་པའི་འཚོ་བ་རློལ་བའི་དུས་ཡིན་ན་འདྲ། 
ད་ལྟ་སྐྱླེ་བློ་མཆློག་དམན་ཀུན་པློས་གློག་རྡུལ་ཅན་གི་ཉླེར་སློད་ས་ཚགོས་འཆང་གིན་པའི་གནས་སབས་ཡིན་ནའང་འདྲ་སླེ། ཉློན་མློངས་པའི་སླེམས་དང་སླེམས་
བྱུང་ས་ཚོགས་ཀི་རླེན་པས་དགའ་སྐྱློ་ཆགས་སང་གི་ཚོར་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་འགློ་བ་མའི་ིརང་ཉིད་ཀི་གཤིས་སློད་ཀི་ར་བའི་གནས་སངས་ནི་སར་མུར་སློར་གནས་
ཡིན་ཏླེ། དཔླེར་ན། རྡློ་ཆས་སློད་པའི་དུས་རབས་སུ། མི་དང་མིའི་བར་རམ། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པའི་བར་ལ་འཁྲུག་རློད་འཐབ་མློ་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་བཞིན་ད་
ལྟའང་ཡློད་པར་མ་ཟད། དླེའི་དུས་སུ་ལག་ཏུ་རྡློ་དང་དབྱུག་པ་ཙམ་ལས་མླེད་ཕིར་གནློད་པ་ཡང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལས་མི་ནུས་ཤིང་། དླེང་གི་ཆར་འཕྲུལ་མདའ་
རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་དང་། རས་ཀ་ིམཚོན་ཆ་ས་ཚགོས། ཐ་ན་རྡུལ་ཕན་མཚནོ་ཆ་སློགས་ཀང་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་གཡུག་ཆློག་ཆློག་བྱས་ཏླེ་ཉར་ཡློད་པས། ས་མ་ལས་
ལབ་འགྱུར་གིས་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གི་ངང་དུ་གནས་ཡློད་པ་མ་ཡནི་ནམ།  
  དླེ་ལྟར་ཕིའི་མཐུན་རླེན་ག་ིའགྱུར་བ་ཙམ་གིས་ང་ཚོའི་བདླེ་སྡུག་གི་གནད་དློན་ཐག་ཆློད་མླེད་ཅིང་། མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་དཀའ་རྙློག་ཐམས་ཅད་སླེལ་མི་
ནུས་པ་ནི་ལློ་རྒྱུས་ལས་ཐློབ་པའི་ངླེས་རློགས་ཤིག་སླེ། དམངས་གཙོའི་སིད་ལུགས་དང་། རང་དབང་གི་སི་ཚོགས། ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱློར་གི་ལམ་ལུགས། ཚན་
རིག་ལག་རལ་དར་བ་སློགས་ཀི་མཐུན་རླེན་ཅི་ཙམ་འཕླེལ་ཡང་། འགློ་མིའི་སླེམས་རྒྱུད་ཀི་ཉློན་མློངས་པའི་སླེམས་དང་སླེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་ས་ཚོགས་ཀིས་རང་
རང་སློ་སློ་ལ་སླེལ་ཐབས་དཀའ་བའི་མ་ངན་གི་ཁྱིམ་གཞིས་ས་ཚགོས་བསྐྲུན་དང་སྐྲུན་གནི་པ་མ་རླེད་དམ།  
  ལྷག་ཏུ་ལློངས་སློད་དར་རྒྱས་དང་། སི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་སུ་སློང་བའི་ལུང་བ་དག་ན། ཁླེར་རང་གི་ཚོར་བ་ཅན། སྐྱབས་མླེད་ཀི་སང་བ་ཅན། མི་སན་
པ་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་ིབཟློད་པའི་སླེམས་ཁམས་གཉློམ་པློ་ཅན། རང་སླེམས་ལ་མི་འགློ་བའི་བྱ་བ་ཏིལ་ཙམ་ཡིན་ཀང་ཡིད་ལ་ཐློགས་པའི་མིག་མདངས་ཕ་མློ་ཅན་
གི་མི་ཚོགས་མང་ནས་མང་དུ་འཕླེལ་གིན་པ་ལས། བཟའ་ཚང་ནང་ཚུན་ཆུད་ལའང་འཛམེ་དློགས་ཀི་ངང་ཁ་བརྡ་གློད་པ་ལས། ཞླེ་ས་མླེད་པའི་ཚགི་སླེ་རླེ་བུད་
ཙམ་ལའང་ཁ་མཆུ་ཉིན་གང་རྒྱག་མཁན་རབ་ཏུ་མློད་པར་མ་ཟད། མི་རྣམས་ཆློས་ཉིད་ཀིས་འཕད་ངླེས་པའི་དཀའ་ངལ་དག་ལ་གདློང་ལླེན་མི་ཕློད་པར་རང་སློག་
འདློར་མཁན་གི་གངས་ཀ་ཡང་ཇླེ་མང་དུ་འགློ་བཞནི་ཡློད།  
  སང་ཚུལ་དླེས་ནི་མི་རྣམས་ཞ་ིལྷློད་དང་བདླེ་སིྐྱད་ཀི་ངང་དུ་འཚོ་བར་འདློད་ན། དམངས་གཙོ་རང་དབང་གི་ལམ་ལུགས་དང་། ཚན་རིག་ལག་རལ་
དར་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར། སླེམས་པ་གང་ལ་ཁླེན་སའི་ཡིད་ཆླེས་ཀི་རླེན་དང་། ཕུགས་བསམ་གི་ཞིང་ཅི་ཞིག་ལ་སླེག་པའི་སླེམས་ཀི་རླེ་བ། བླང་དློར་གི་ལམ་
འབྱླེད་ཤླེས་པའི་ངླེས་རློགས་ཀི་བླློ་མིག རང་གཞན་ལ་གཏིང་ནས་གཅླེས་པའི་བཅློས་མནི་གི་བརླེ་བ། དཀའ་སྡུག་འཁུར་ནུས་པའི་བསམ་བླློ་ཡ་ིསློབས་སློགས་ཤིན་
ཏུ་མཁློ་བའི་དྲན་སྐུལ་བྱླེད་ཀནི་པ་དང་མཚུངས་པས། མིའི་སླེམས་ཀི་དམིགས་རྣམ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་བྱམས་བརླེའི་ཉམས་ལླེན་གློང་མཐློར་གཏློང་བའི་སད་
དུ། ནང་ཤླེས་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སླེམས་དང་སླེམས་བྱུང་དག་ག་ིརང་བཞིན་དང་། བྱླེད་ལས། འགྱུར་ལློག་བཅས་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་རབ་དབྱླེ་རྣམས་ལ། ཕློགས་དང་
ཟུར་སློ་སློ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་མཛད་པའི་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བསན་བཅློས་ས་མ་རྣམས་ལ་ནི། ཇི་སིད་མིའ་ིསི་ཚོགས་གནས་པ་དླེ་སིད་དུ་
སློབ་སློང་གི་རིན་ཐང་དང་། ལག་ལླེན་གི་རིན་ཐང་ལན་པར་སམ།  
  དླེ་ཡང་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཕིར་འཁློར་ནས་བལྟས་ཚེ། དབུ་མ་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱླེད་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བཟུང་། དུས་ད་ལྟའི་བར་གི་མི་ལློ་སློང་ཕག་
ལྷག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་འཕློ་འགྱུར་རིང་མློའི་ཁློད་དུ། ལུགས་འདིའི་སླེ་སློད་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་དགློངས་དློན་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་ིསློ་ནས་འཛིན་མཁན་གི་སྐྱླེས་བུ་
རྣམ་དཔློད་ཅན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱློན་པ་དླེ་དག་གིས་ནི། རྒྱུ་མཚན་དང་། མློང་བ། དཔང་རགས། དྲན་པ། སང་ཚུལ་སློགས་རང་ཉིད་ཤླེས་བྱར་འཇུག་པའ་ིསློ་མློ་
རླེ་རླེ་བརྒྱུད་དླེ། མཁས་པ་ས་མ་ས་མའི་གྲུབ་དློན་གཞིར་བཞག་པའི་སླེང་གཞལ་བྱ་ཡུལ་གི་དློན་དངློས་ཕ་ཞིང་ཕ་བར་མཚམས་མ་ིཆད་པར་དཔད་པའི་འབྲས་
བུར། ཤླེས་རབ་དང་རྔུལ་ཆུས་བྲིས་པའི་བརམས་ཆློས་རི་བློའི་གཏློས་དང་མཉམ་པ་ཞིག་མི་ཡུལ་ལ་བཞག་ནས། མི་རྣམས་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱླེད་ཀི་ཤླེས་རབ་
དང་། བྱམས་བརླེའི་ཉམས་ལླེན་ཟུང་དུ་འབྲླེལ་བའི་ལམ་ལ་འཁིད་ཐབས་མཛད་ཡློད་པས་ན། གནའ་བློའ་ིརྒྱ་གར་གི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཉངི་བཅུད་ལྟ་བུར་
ཆགས་པའི་ཐླེག་ཆླེན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལྟ་དགློངས་ཟབ་མློ་དག་གི་རིན་ཐང་ཡང་། ཆློས་ལུགས་ཀི་དད་མློས་བྱླེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་། རིག་གནས་ཀི་ལྟ་བ་བྱླེ་བྲག་
པ་ཞིག་གི་ཚད་བཀག་ལས་ཡློངས་སུ་འདས་ཡློད།  
  འློན་ཀང་། རློམ་ཡགི་འདིའི་ནང་དུ་ཇི་སད་བིྲས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་ཉིད་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སི་དང་། ལྷག་པར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པློའི་ལྟ་
གྲུབ་ལ་སངས་པ་ཉུང་ཙམ་གི་སལ་བཟང་ཐློབ་མཁན་གི་སྐྱླེ་བློ་སླེར་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཤླེས་ཚད་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་ཙམ་ལས་འདའ་མི་ནུས་པས། མ་ཤློད་པ་དང་། མ་
ཕིས་པ། མ་རློགས་པ་དང་། མ་གློ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་ཉིད་སླེར་གི་སྐྱློན་ཁློ་ན་ལས་གཞན་སུ་ལའང་ཁག་འགླེལ་ས་མླེད་དློ། །  

    



  གསུམ། 
  ད་དུང་དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཀང་ཡློང་སིད་དླེ། དབུ་མའི་ལྟ་གྲུབ་སློན་པ་ལ་རྒྱ་བློད་ཀི་བསན་བཅློས་བརྒྱ་ཕག་མང་པློ་ཡློད་པས། ཁྱློད་ཀིས་རློམ་འདི་

འབྲི་སབས་ཅིའི་ཕིར《དབུ་མར་འཇུག་པ》གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་ཞླེ་ན། དླེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་ཙམ་སྨྲ་བར་འདློད་དླེ། དང་པློ། དུས་ཀ་ིཆ་ནས་བསམས་ན། 

《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》ནི་རྒྱ་གར་གི་ནང་བསན་ལློ་རྒྱུས་ཁློད་དུ་ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དར་བའི་རླེ་མློར་སློན་ནས་སར་རྒུད་པ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པའི་
སབས་སུ་བརམས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། གཞུང་དླེ་ཉིད་དུ་ནི་ཐླེག་ཆླེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློ་བྱུང་རིམ་ས་ཕི་ཀུན་གི་རླེས་ཤུལ་གསལ་བར་མངློན་པས་དང་། གཉིས་

པ། ནང་དློན་གི་ཆ་ནས་ཀང《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》རུ། དབུ་སླེམས་སློ་སློའི་གྲུབ་མཐའི་འདློད་ཚུལ་གསལ་པློར་ཐློན་པར་མ་ཟད། ལྷག་པར་དབུ་མའི་ལྟ་
གྲུབ་ནི་ཟབ་རྒྱས་གཉིས་ཀའི་ཕློགས་ནས་ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་པ་ཞིག་གསལ་བས། བསན་བཅློས་འདི་ནི་ལྟ་སློད་གཉིས་ཆ་ནས་ཐླེག་པ་ཆླེན་པློ་སི་དང་བྱླེ་བྲག་དབུ་མ་

པའི་གྲུབ་མཐའི་ཚབ་མཚོན་ག་ིནུས་པ་ལན་པའི་གཞུང་ལུགས་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཏུ་བགང་ཆློག་པས་དང་། གསུམ་པ། རློམ་མཁན་གི་ངློས་ནས་ཀང《དབུ་མ་ལ་

འཇུག་པ》ནི་དཔལ་ནཱལླེནྡྲའི་མཁན་པློར་བཞུགས་མློང་བའི་སློབ་དཔློན་ཟ་བ་གགས་པས་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང་། སློབ་དཔློན་ཁློང་ཉིད་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་
པའི་གྲུབ་མཐའི་སློལ་འབྱླེད་དུ་གྱུར་པའི་ངླེས་དློན་གི་མཁས་དབང་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། ཁློང་ལ་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལློ་རྒྱུས་སི་དང་། ཁྱད་པར་ཐླེག་པ་
ཆླེན་པློའི་ལྟ་གྲུབ་དར་འཕླེལ་གི་ལློ་རྒྱུས་སླེང་དུ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་གདན་ཐློབ་ཅིག་མངའ་བར་འདུག་པས་ཡིན་ནློ། །  
  མཁས་གྲུབ་རླེས། བློད་དུ་ཟ་བ་གགས་པའི་མཚན་ནས་བཟུང་སླེ་འགློག་མཁན་བྱུང་བ་ནི་བླུན་པློའི་དླེ་ཉིད་བསན་པ་ཙམ་ལས། རྒྱ་གར་དུ་ཞི་བ་ལྷ་
དང་ཟ་བ་གགས་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་དྲངས་ཏླེ་འགློག་ཕློད་མཁན་མ་བྱུང་ཚུལ་གསུངས་པས། གལ་ཏླེ་དླེ་ཉིད་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་དང་མཐུན་ཚེ། རྒྱ་གར་རློད་
པའི་འཇིག་རླེན་དུ་ཡང་ཕི་ནང་ག་ིརློག་གླེ་པ་ཚོས་དགག་སྒྲུབ་བྱླེད་དུས་མཚན་དངློས་སུ་འཛིན་མ་ནུས་པའི་པཎ་ཆླེན་ཁློང་ཉིད་ཤླེས་རབ་ཆླེ་བའི་ཟིལ་ཤུགས་
དཔློག་ཐུབ་པས། མཁས་མཆློག་ཁློང་གི་བརམས་ཆློས་འདི་དང་སར་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་གྲུབ་མདློ་ཙམ་འཆད་པ་ལ་ཞུགས་ན་དགླེ་མཚན་ཅི་བས་ཆླེ་བར་སམ་མློ། །  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
  བཤད་བྱ་དངློས།  

    
   གཅིག གང་ལ་འཇུག་སའི་དབུ་མ།  

    
  གཅིག 

  འདིར་བཤད་པར་བྱ་བའི་གཞུང་གི་མཚན་ལ《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》ཞླེས་བཏགས་པའི་གློ་དློན་གསླེད་དཀློལ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཅུང་ཟད་གལ་ཆླེ་བ་ཞིག་
ཡིན་ཚོད་དླེ། གཞུང་འདིའི་མཚན་དློན་ལ་ཉམས་ཞིབ་གསལ་པློ་ཞིག་བྱ་ནུས་ན། གཞ་ིནས་གཞུང་འདིའི་བྱླེད་པློ་ཁློང་གིས་བསན་བཅློས་འདི་ཉིད་བརམས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་དང་། གཞུང་འདི་བརམས་པ་ལ་བརླེན་ནས་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཤུགས་རླེན་ཅ་ིའདྲ་ཞིག་ཐླེབས་པའི་ཚུལ་སློགས་ཀང་
རགས་ཙམ་ཞིག་རློགས་ནུས་པར་སམ།  

  འློ་ན། 《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》ཞླེས་པའི་སབས་ཀི་གང་ལ་འཇུག་སའི་དབུ་མ་དླེ་གང་ཡིན་ཞླེ་ན། དཔལ་ལན་ཟ་བ་རང་གིས“དབུ་མའི་བསན་



བཅློས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕིར”ཞླེས་པ་ཙམ་ལས་གསལ་ཁ་མཛད་མླེད་ན་ཡང་། ཛ་ཱཡ་ཨ་ནན་ཏིའི《འཇུག་པའི་འགླེལ་བཤད》ལས། “ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་

ཀིས་མཛད་པའི་ར་བའི་ཤླེས་རབ་ལ་སློགས་པ་དབུ་མའི་བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པའློ”ཞླེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མའི་བསན་བཅློས་རྣམས་སབས་འདིའི་གང་ལ་འཇུག་

སའི་དབུ་མ་རུ་བཞག་ཡློད། བློད་འགླེལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་རླེ་བཙུན་རླེད་མདའ་པའ《ིམཇུག་འགླེལ་དླེ་ཉདི་གསལ་སློན》དུ། “འདིར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་

གཞུང་བཙུགས་ཤིང་། དླེ་ལས་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་དག་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བས་ན། དླེའི་གཞུང་དབུ་མ་སློགས་ལ་གུས་པས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་སླེ”ཞླེས་བྱུང་བ་

ཙམ་ལས་གང་ལ་འཇུག་སའི་གཞུང་ག་ིམཚན་བྱླེ་བྲག་ཏུ་བཟུང་མླེད་ན་ཡང་། ཚིག་འགློས་ལ་བལྟས་ན《དབུ་མ་ར་ཤླེས》ལ་བྱླེད་པ་གསལ་སམ།  

  རླེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པློས་ན་ིསབས་འདིར་གང་ལ་འཇུག་སའི་དབུ་མ་དླེ《དབུ་མ་ར་ཤླེས》ཁློ་ན་ལ་བཞླེད་པའི་ཤླེས་བྱླེད་དུ། དཔལ་ལན་ཟ་

བའི་ནམ་རྒྱུན་གི་གློམས་གཤིས་ཤིག་དྲངས་ཡློད་དླེ། ཟ་བས《རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ》ལ་སློགས་པ་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་གཞན་རྣམས་ལུང་དྲངས་ཚ།ེ 

བསན་བཅློས་རང་རང་གི་མིང་ནས་དྲངས་ནའང་། 《ར་ཤླེས》ལུང་དྲངས་ཚེ་དླེ་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བར་སབས་དུ་མར《དབུ་མ》ལས་ཞླེས་དྲངས་
པའི་ཚུལ་བཤད་དློ། །  

  དླེ་ནས་བཟུང་། དགླེ་ལན་ཕློགས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་སུ་མ་ཟད་ཆློས་རླེ་གློ་རམས་པའ《ིའཇུག་པའི་དཔད་པ་ལྟ་ངན་མུན་སླེལ》ལྟ་བུར་ཡང་། 
དླེ་ཇི་བཞིན་དུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། ངློས་འཛིན་དླེ་ནི་ཕིས་སུ་བློད་ཀི་དབུ་མའི་མཁས་པ་ཀུན་གིས་ཐུན་མློང་དུ་འདློད་པ་ཞིག་ཏུ་བརི་རུང་བར་སམ་མློ། ། 

དླེའི་ཕིར་གཞུང་འདི《དབུ་མ་ར་ཤླེས》ལ་འཇུག་བྱླེད་ཡིན་པས་ན་མིང་ལའང《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》ཞླེས་བཏགས་པར་ངླེས་ཤིང་། 《ར་ཤླེས》
ལ་འཇུག་བྱླེད་ཅླེས་པའི་དློན་ནི། དླེའི་དློན་མ་ནློར་བར་གློ་བྱླེད་ལ་ཟླེར་བ་ཡིན་ནློ། །  

  དླེ་ལྟར་བརགས་དུས། 《ར་བ་ཤླེས་རབ》ཀི་དློན་ལླེགས་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་རྒྱུ་ནི་གཞུང་འདི་བརམས་པའི་གནས་སབས་ཀི་དགློས་པ་དང་། དླེ་
ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ལ་བརླེན་ནས་ཤླེས་བྱ་ཀུན་གི་མཐར་ཐུག་གི་གནས་ལུགས་ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་ཡང་དག་པར་རློགས་རྒྱུ་ནི་འདིའ་ིཕུགས་ཀི་དགློས་པ་ཡིན་པས། 
དློན་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བསམ་བླློ་དང་རིགས་པ་རྣམས་ལླེགས་པར་ཤླེས་རྒྱུ་ན་ིཤླེས་བྱའི་དླེ་ཉིད་རློགས་བྱླེད་ཀི་ལླེ་མིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སློབ་དཔློན་ཟ་བས་ངློས་བཟུང་ཡློད་

པ་གསལ་པློ་རླེད། སིར་གཞུང་འདི《ར་ཤླེས》ཀི་ཚིག་རིས་མཐར་ཆགས་སུ་འགླེལ་བའི་འགླེལ་ཆླེན་བརྒྱད་ཀི་གས་སུ་བགང་མི་རིགས་མློད། 《ར་ཤླེས》
ཀི་བརློད་བྱའི་གནད་སིང་པློར་བཟུང་ཞིང་། དླེར་མ་ཚང་བའི་རིགས་ལ་ཁ་གསབ་དང་བཅས་པའི་དློན་འགླེལ་ཞིག་ཡིན་པ་བསློན་དུ་མླེད་དླེ། རློང་སློན་ཤཱཀ་རྒྱལ་

མཚན་གིས། “དླེ་ནས་ཟ་བ་གགས་པས་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་ག་ིཚུལ་དུ་སློན་པ། ཚིག་ག་ིའགླེལ་པ་ཚིག་གསལ། དློན་གི་འགླེལ་པ་འཇུག་པ”ཞླེས་ཇི་སད་གསུངས་པ་

ལྟར་ལས་མ་འདས། ར་བྱ་བྱང་བརློན་ག《ིར་ཤླེས་འགླེལ་པ་འཐད་པའི་རྒྱན》དུ། “བཀའ་ཐ་མའི་དགློངས་པ་དབུ་མར་འཆད་པ་འཕགས་པ་བྱམས་པའི་

རྒྱུད་བླ་མ་དང་། སློབ་དཔློན་ཟ་བ་གགས་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་སློགས་རབ་ཏུ་བྱླེད་པའློ། །”ཞླེས་གཞུང་འདི་ཉིད་བཀའ་ཐ་མའི་དགློངས་པ་དབུ་མར་འགླེལ་
བྱླེད་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དླེ། བཤད་སངས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་མཐློང་ཡང་རླེ་ཞིག་ཞིབ་དཔད་མ་བྱས།  

  གཞུང་འདིས《ར་བ་ཤླེས་རབ》འགླེལ་སངས་སམ་དླེའི་དགློངས་པ་ལླེན་སངས་ལ་ཁྱད་ཆློས་ཅི་ཡློད་ཅླེ་ན། ཟ་བ་རང་གིས་གདླེང་ཚོད་ཆླེན་

པློས“ལུགས་འདི་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡནི་པའློ་ཞླེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ངླེས་པར་བྱའློ”ཞླེས་བཤད་དླེ། ཁློང་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་འདི་ནས་འགླེལ་སངས་ནི་

སར་གི་འགླེལ་པ་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བསགས་ཡློད་པས། བསན་བཅློས་འདི་ལ་ཐློས་བསམ་བྱླེད་མཁན་དག་གིས་ཀང་། “ལུགས་འདི་ན་ི

ཐུན་མློང་མ་ཡནི་པའློ་ཞླེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ངླེས་པར་བྱའློ”ཞླེས་པ་འདི་ཉིད་བརམས་ཆློས་རང་གི་ངློ་བློ་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་གཏམ་ཞིག་ཡནི་མིན་བརགས་
ན་ལླེགས་ཏླེ། ཚུལ་དླེའི་སློ་ནས་བསན་བཅློས་འདིའི་དློན་དཔློད་པ་ལ་ཞུགས་ན། ད་གཟློད་ཟ་བས་གཞུང་འདི་བརམས་པའི་དགློས་པ་ཤླེས་ཐུབ་ལ། གཞུང་འདིས་
ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སི་དང་། ལྷག་པར་ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དར་འཕླེལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཁློད་གདན་ཐློབ་གང་འདྲ་ཞིག་ཟིན་ཡློད་མླེད་ཀང་རློགས་པར་
ནུས། 

  འློ་ན། དཔལ་ལན་ཟ་བས། ངས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་འགླེལ་སངས་དླེ“གཞན་དང་ཐུན་མློང་མིན་པ་ཡིན”ཞླེས་ཟུར་ཟའི་སད་ཆ་དླེ་འདྲ་ཞིག་གསུང་
སའི་གཞན་དླེ་སུ་ཡིན་ནམ་ཞླེ་ན། སློབ་དཔློན་དབྱིག་གཉླེན་དང་། ཕློགས་གང་དང་། ཆློས་སྐྱློང་ལ་སློགས་པ་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་དགག་ཕློགས་སུ་བཟུང་
བས་ཡིན་པར་ཁློང་ཉིད་ཀིས་གསལ་པློར་གསུངས་ཤིང་། ལླེགས་ལན་ལ་སློགས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀ་ིདགློངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་འགླེལ་མཁན་རྣམས་ཡིན་པའང་དློན་གིས་
གསལ་ཏླེ། བསན་བཅློས་འདི་རུ། ཆློས་ཀུན་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་འདློད་པའི་ལུགས་ལ་ལུང་རིགས་གཉིས་ཆ་ནས་དགག་པ་མང་དུ་བཏང་བས། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐློགས་
མླེད་གཉིས་ཀི་དགློངས་པ་ནི་གཞི་གཅིག་ཏུ་གཏན་ནས་འགླེལ་ཐབས་མླེད་པ་ཞིག་ཏུ་བཤད་ཡློད་པར་མ་ཟད། གཞན་སྐྱླེ་དློན་ལ་ཁས་བླངས་པའི་རང་རྒྱུད་པ་
རྣམས་ཀིས་ཀང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་ཞིབ་གསལ་མ་རློགས་པའི་ཚུལ་རལ་བཤད་གནང་ཡློད་པས། རང་ཉདི་ཀིས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀི་དགློངས་པ་གསལ་པློར་འགླེལ་སངས་དླེ་ནི་ས་མ་དག་དང་ཐུན་མློང་མནི་པ་ཞིག་ཏུ་བསགས་པ་རླེད།  

  ཡང་ཁློང་གིས“ཀླུ་སྒྲུབ་བླློ་མཚོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆླེའི་ཁ་ཏློག་གིས་འཇིགས་པས། ། སྐྱླེ་བློས་ལུགས་བཟང་གང་དག་རྒྱང་རིང་སྤངས་པས་དླེ་ཡི་ཚིག ། ལླེའུར་



བྱས་པའི་ཁ་འབུས་ཀུ་མུ་ཏ་ཁ་ཕླེ་བའི་ཆུས། ། ད་ལྟ་ཟ་བ་གགས་པ་རླེ་རྣམས་རབ་ཏུ་སློང་བར་བྱླེད། ། ”ཅླེས་སྨྲས་ཏླེ། ཟ་བ་གགས་པ་ཁློང་ལ་ཐུག་གི་བར། རྒྱ་ཆླེ་
ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་དངློས་ན་ིཁ་འབྱླེད་མཁན་མ་བྱུང་བའི་མླེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ཏ་ཁ་ཞིག་དང་མཚུངས་ནའང་། ཁློང་གིས་ལླེགས་པར་ཕླེ་སླེ་བླློ་
གློས་དང་ལན་པའི་སྐྱླེ་བློ་དག་ག་ིཐུགས་རླེ་བསངས་ཡློད་པར་གསུངས་པ་འདི་ཡང་ང་རྒྱལ་གི་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་ཤིག་ཏུ་བརི་ཆློག་པར་
སམ་མློ །  
  དླེ་ལྟར་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་བཀལ་མཁན་དང་། རང་རྒྱུད་འཐད་པའི་ཕློགས་སུ་བཀལ་མཁན་གཉིས་ཀ་བཀག་པའི་
ཤུལ་ན་ནི། དཔལ་ལན་ཟ་བ་རང་གི་ལུགས་དླེ་གྲུབ་མཐའ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་རང་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་ཡློད་པ་ལགས་ན། ཁློང་ག་ིགསར་བཤད་དླེ་དག་གི་རླེན་གིས་
དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡང་ཁག་གཉིས་སུ་གླེས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཤློག་ལྷླེ་གསར་པ་དླེ་བྱུང་བ་ལ། དུས་ཕིས་སུ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཞླེས་གགས་པ་ཀུན་གིས་མཁྱླེན་
གསལ་ལྟར་ལགས། 

  གང་ལྟར་ང་ཚོས《དབུ་མར་འཇུག་པ》ཞིབ་ཏུ་བཀླགས་ཚེ། ཀླུའི་དགློངས་པ་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་འགླེལ་མཁན་དང་གཅིག གཞན་སྐྱླེ་དློན་ལ་ཁས་
ལླེན་མཁན་གི་དབུ་མ་པ་དང་གཉིས། རླེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ག་ིལུགས་སུ་འགླེལ་མཁན་དང་གསུམ་པློའི་བར་དུ་བྱུང་བའི་རློད་སྒྲུབ་ཀི་འཇིག་རླེན་དླེ་མཐློང་ནུས་
ལ། དླེ་མཐློང་བ་ན། ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དར་བའ་ིལློ་རྒྱུས་སུ་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀསི་བཟུང་བའི་གདན་ཐློབ་ནི་གཞན་སུས་ཀང་ཚབ་བྱླེད་མི་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་
གསལ་པློར་ངླེས་ཐུབ་སླེ། ལྟ་བའི་འདློད་ཚུལ་ཡློངས་སུ་ཐ་དད་པའི་ཐླེག་ཆླེན་གི་སློབ་དཔློན་དླེ་ཀུན་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་རང་རང་གི་ཕློགས་སུ་འཐླེན་པའི་སང་ཚུལ་
བྱུང་ཡློད་པར་མ་ཟད། ཐླེག་ཆླེན་གི་མཁས་པ་ས་ཕི་དླེ་དག་ཀུན་གི་འདློད་ཚུལ་དང་ལྟ་བའི་རྒྱབ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བསམ་བླློའི་གིབ་གཟུགས་ཤིག་མཐློང་རྒྱུ་མླེད་ས་
ཕལ་ཆླེར་ཤིན་ཏུ་དཀློན།  
  སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་རླེས་སུའང་རྒྱ་གར་ན་ཁློང་གི་དགློངས་པ་འགླེལ་སངས་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་བྱུང་ཞིང་། རླེས་སུ་འཇུག་པ་དག་ཀང་
གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་གླེས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། སློན་པ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་རླེས་སུ། སློབ་དཔློན་ཞིག་ནང་བསན་པའི་སླེ་རུ་ཀུན་གིས་ཚད་མར་

བཀུར་བ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་འདྲ་བས། རླེད་མདའ་པས “བསན་པ་འདི་ལ་སློན་པ་གཉིས་པར་གགས།”ཞླེས་པའང་དློན་ལ་གནས་པའི་གཏམ་དུ་
མཐློང་ངློ་། ། དླེར་མ་ཟད། ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་ནང་བསན་ལ་ཆག་འཇགི་ཚབས་ཆླེན་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་འློག་ཏུ། རིམ་པས་ཕི་ནང་གི་ལྟ་བ་ཡང་ཕན་
ཚུན་འདྲླེས་པའི་དབང་གིས། ད་ལྟ་ཡུལ་དླེ་གའ་ིཧིན་ང ིའི་ཆློས་ཀི་ནང་དུའང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་དགློངས་མང་པློ་ཉར་འདུག་པའི་ཚུལ་མཁས་དབང་དགླེ་ཆློས་ཀིས་
གསུངས་པ་དག་ཀང་བརག་རིན་ཆླེ་བ་ཞིག་ཏུ་སམ། འློན་ཀང་། ད་ལྟ་ད་རུང་ཡང་། ཡུལ་ཕློགས་གཞན་དང་གཞན་ན་གནས་པའི་ཉན་ཐློས་པའི་ལུགས་ཀི་གྲུབ་
མཐའ་ཁློ་ན་འཛིན་པ་འགའ་ཞིག་ནི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཤིན་ཏུ་སང་གིན་པའི་གཏམ་ཡང་མཐློང་ཐློས་ཀ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་ཏློ། །  
  དླེས་ན། དབུ་མའ་ིལྟ་གྲུབ་ལ་སློབ་གཉླེར་གི་འདུན་པ་དང་མློས་པ་ཡློད་མཁན་སུ་ཡིན་རུང་། ཕིས་སུ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ས་ཚོགས་སུ་གླེས་པའི་
ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་ར་བའི་སློབ་དཔློན་ཁློང་གི་གནས་ཚུལ་རགས་ཙམ་ཞིག་ཤླེས་གལ་ཆླེ་ཞིང་། ལྷག་ཏུ་སློབ་དཔློན་ཁློང་གི་ལྟ་བ་དང་རང་ལུགས་ལ་

བྱླེ་བྲག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་པར་འདློད་མཁན་དག་ལ་མཚོན་ན། དླེ་ལས་ཀང《ར་བ་ཤླེས་རབ》ནི་མ་བལྟས་ཐབས་མླེད་ཀི་མླེ་ལློང་ཞགི་ཏུ་གྱུར་ཡློད་དླེ། མླེ་
ལློང་དླེ་ལས་མཇལ་བའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་ད་གཟློད་རླབས་པློ་ཆླེ་མཆློག་ག་ིཤླེས་རབ་དང་ལན་པའི་ཤིང་ར་ཆླེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡནི་པས་སློ། །  

    
   གཉིས། 
  དླེ་ལྟ་ནའང་། མཚར་མཚར་འཇིགས་འཇིགས་ཀི་ལྷ་སྒྲུང་འུད་པློ་ཆླེ་ས་ཚོགས་འཆད་ལ་མཁས་པའི་རྒྱ་གར་པ་དག་དང་། ཅ་ིབཤད་བདླེན་པར་སམ་
སླེ་མ་བརག་མ་དཔད་པར་ཡིད་ཆླེས་རང་བ་བྱླེད་ལ་སློ་བའི་བློད་པ་གཉིས་དགླེ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པའི་འབྲས་བུར། འཆར་སང་ཙམ་བཀློད་པའ་ིསྒྲུང་གི་རིགས་དང་། 
དློན་དངློས་སུ་བྱུང་མློང་བའི་ལློ་རྒྱུས་གཉིས་ཀ་སློ་སློར་མ་ཕླེ་བར་གཏམ་ཉ་ཉློག་ཡློད་ཚད་མཉམ་དུ་བསླེས་ཤིང་། དླེ་ཉིད་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སློང་བའི་སང་
ཚུལ་ཡ་ང་བ་འད་ིབྱུང་བས། ད་ན་ིསར་རང་རང་གི་ལུང་པའི་ནང་དུ། མིའི་རྣམ་པར་དངློས་སུ་བྱློན་མློང་བའི་སྐྱླེས་ཆླེན་དམ་པ་ཚོའི་ལློ་རྒྱུས་བྱུང་རབས་ཞིབ་ཅིང་
ཕ་བ་ཞིག་ལྟ་ཅི། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིགས་ཙམ་ཡང་ཧ་མི་གློ་བར་གྱུར་པས་འཛམ་གངི་གི་ཤླེས་ལན་དག་གི་མདུན་དུ་ངློ་ཚ་རབ་དང་རིམ་པར་ཉློ་དགློས་བྱུང་

དང་འབྱུང་བཞིན་ཡློད་སད་འདུག་སླེ། དགླེ་ཆློས་ཀིས《གསླེར་ཐང》དུ། “རྒྱ་གར་རིགས་པའི་འབྱུང་གནས་འདི་ལྟ་བུ་ལ་མ་ིཟད་པའི་ཉམ་ཐག་པ་ཆླེན་པློ་
ཞིག་བྱུང་བ་ནི། འདི་ལྟར་སློན་གི་ཚ་ེསྐྱླེས་བུ་ཆླེན་པློ་སའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ཇ་ིསླེད་ཅིག་བྱུང་ཡང་དླེ་དག་ལ་རུས་དང་། རྒྱུད་པ་དང་། བྱ་བ་ན་ཚོད་སློགས་མིའི་

ལུགས་སུ་བྱས་ནས་དུས་བསིགས་པའི་རྒྱལ་རབས་རྒྱ་ནག་དང་ཏ་ཟིག་དང་རློ་མན་སློགས་ཀིས་བྲིས་པ་དླེ་ལྟ་བུ་ཀསིྨར་རྒྱལ་རབས《རཛཏརང ིནི》བྱ་བ་གློ་

དཀའ་བའི་སན་དངགས་ཀི་ཚགིས་བཅད་དུ་བྱས་པ་ཀླ་ཀླློ་སླེབས་ཀི་བར་ཁ་ཆླེའི་ཡུལ་དུ་གང་བྲིས་པ་འདི་གཅིག་པུ་མ་གཏློགས་མླེད་པ་ཡིན་ནློ།།”ཞླེས་ཇི་སད་
གསུངས་པ་ལྟར་ལས་མ་འདས།  
  རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདྲའ་ིརླེན་པས་འཛམ་གངི་ཤར་ཕློགས་ན་མིང་དུ་གགས་པའི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་འཁྲུངས་འདས་ལློ་ཚགིས་སློགས་ཀི་ཐད་ལ་ཡང་། 
རློད་མླེད་གདླེང་འཁླེལ་ཐུབ་པའི་ཁུངས་ལན་ཡིག་ཆ་ཞིག་རྒྱ་གར་དང་བློད་གཉིས་ཀར་མླེད་པར་གྱུར་ཅིང་། སྐུ་ཚེའི་མཛད་རིམ་སློགས་ཀང་ཐློར་བུ་རླེ་ཟུང་ལས་
ཞིབ་ཕ་མི་གསལ་བར་གྱུར་ཟིན། འློན་ཀང་། སློབ་དཔློན་ཉིད་ཀི་ཞལ་གསུང་འཁྲུལ་མླེད་ཀི་བསན་བཅློས་ར་ཆླེན་མང་པློ་ཞིག་སར་ག་ིལློ་ཙཱ་པ་དག་གི་དྲིན་ལས་ད་
ལྟ་བློད་ཡིག་གི་ཐློག་ཏུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་པ་འདི་རིགས་སློབ་དཔློན་ཁློང་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་གནད་འགག་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཡློད་པ་སྨློས་མླེད་
ཡིན། 
  དླེ་ལས་གཞན་དུ་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གིས་ཡིག་རིགས་སློ་སློའི་ནང་དུ་སློབ་དཔློན་ཉིད་དང་འབྲླེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། ངག་སློས། ལློ་རྒྱུས་སློགས་



ཐློར་བུར་ཐློར་བུར་བཞུགས་པ་དག་ཁབ་གསློག་འབིག་གསློག་གིས་ཕན་ཚུན་གློ་བསྡུར་བའི་ཐློག་ཏུ། སློབ་དཔློན་གི་ས་རླེས་སུ་བྱློན་པའི་མི་ས་གཞན་དག་གི་ལློ་
རྒྱུས་ལས་ཀང་ཁུངས་བཙལ་ཏླེ་དཔད་པ་ན། སློབ་དཔློན་མཆློག་ནི་ཕལ་ཆླེར་སི་ལློ་དུས་རབས་དང་པློའི་སྨད་དང་། གཉིས་པའི་ནང་ལ་བཞུགས་པའི་མི་ཞིག་ཏུ་ར་
འཕློད་ཀི་འདུག་པས། ཁློང་ཉིད་འཇིག་རླེན་དུ་བྱློན་པའི་སབས་སུ། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དབུས་དང་ལྷློ་ཕློགས་ནི་རྒྱལ་ཕན་སིལ་མར་གནས་ཡློད་ལ། རྒྱ་གར་གི་ནུབ་

བྱང་གཉིས་ཀར་ཀུ་ཤ་ནའི་རྒྱལ་རབས(贵霜帝国)ཞླེས་པའི་བཙན་རྒྱལ་ཆླེན་པློ་ཞིག་དར་རྒྱས་ཀི་སབས་དང་ཁླེལ་ཡློད།  
  རྒྱལ་རབས་དླེས་ནི་རྒྱ་གར་ནུབ་བྱང་གི་ས་ཆ་རྣམས་སུ་མ་ཟད། ཨླེ་ཤ་ཡ་དཀལི་མའི་རྒྱལ་ཁབ་རླེ་ཟུང་བཅས་ལ་ཆབས་གཅིག་ཏུ་དབང་བསྒྱུར་པས། 

ལློ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་ཀང་ཀུ་ཤ་ནའི་རྒྱལ་རབས་དླེ་སབས་དླེའི་ཡློ་རློབ་དང་ཨླེ་ཤ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་སློབས་ལན་བཞིའི་གས་སུ་རི་ཡི་ཡློད། ལྷག་པར་རྒྱལ་པློ་ཀནཥིྐ(迦

腻色迦)ཡི་རིང་ལ་བཙན་རྒྱལ་དླེ་ཉདི་དར་བའི་རླེ་མློར་སློན་ཏླེ་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དུས་ཡིན། ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་ཀར་གུས་པའི་རྒྱལ་པློ་

འདིའི་ཁབ་ཏུ་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱློན་མློང་བས་མི་ཚད། རྒྱལ་པློས་གཙུག་ཏུ་བསླེན་པའ་ིབཤླེས་གཉླེན་དུ་གྱུར་པར་སམ་སླེ། 《བཤླེས་སིངས》ཀང་རྒྱལ་པློ་
འདི་ལ་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་ཡིན་པར་གགས་པས་སློ། །  
  ལློ་རྒྱུས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། ཕི་ནས་ཡློང་སླེ་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་པློའི་ནང་དུ། ནང་ཆློས་ལ་གཅགི་ཏུ་དད་པའི་རྒྱལ་པློ་གཉིས་བྱུང་
བ་ལས། གཅིག་ན་ིར་བྱའི་རྒྱལ་རབས་རྒུད་རླེས་སུ་རྒྱ་གར་ནུབ་བྱང་གི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་སུ་དབང་བསྒྱུར་པའི་ཀླེ་རི་སིའི་རྒྱལ་པློ་མིལིནྡ་དང་། གཅིག་ནི་ཀུ་ཤ་ནའི་
རྒྱལ་པློ་ཀནིཥྐ་འད་ིཉིད་ཡནི་ཞླེས་ཟླེར་ཞིང་། བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའམ་བཞ་ིཔར་གགས་པ་དླེའང་རྒྱལ་པློ་འདིས་སིན་བདག་མཛད་དླེ་བྱས་པར་སྨྲ། 
  གང་ལྟར་རྒྱལ་པློ་འདིའི་དུས་སུ་ཐླེག་ཆླེན་གི་བསན་པ་རྒྱ་ཆླེར་དར་བའི་མགློ་བཟུང་བར་སང་ལ། དླེ་ཡང་ཐློག་མའི་སབས་ཏླེ་རྒྱལ་རབས་འདིའི་སར་
ནི་ཐླེག་ཆླེན་གི་མདློ་སླེ་རུ་བསད་པའི་གསུང་རབ་འགའ་རླེ་ཡགི་ཐློག་ཏུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པར་གྱུར་པ་ཙམ་ལས། དླེ་དག་གི་དློན་འགླེལ་བའི་བསན་བཅློས་དང་
གཞུང་ལུགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་ལ། རྒྱལ་པློ་འདིའི་དུས་སུ་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མདློ་སླེ་དླེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དུ་ཡིད་ཆླེས་གནང་ཞིང་། མདློ་དླེ་དག་
གི་དགློངས་དློན་དུ་སྦྲུམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་རྣམས་ཁ་གསལ་ཞིང་རིགས་པའི་ཤླེས་བྱླེད་དང་བཅས་ཏླེ་སློན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀང་ཐློག་མར་བརམས་པ་ན། ཆློས་ལློག་
སྤླེལ་སློང་ཞླེས་ཁློང་ལ་སང་མཁན་ཡང་མང་དུ་སློང་། འློན་ཀང་། གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་དང་རིགས་པའི་སློ་ནས་ལན་གདབ་ཏུ་འློས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཁློང་གིས་

འཇིགས་པ་མླེད་པའི་སྤློབས་པ་དང་བཅས《དབུ་མ་རིགས་ཚོགས》སློགས་བརྒལ་བརག་གི་ཕླེང་བ་རིང་མློ་བཅུད་དུ་བསར་བའི་བསན་བཅློས་མང་དུ་མཛད་
ནའང་། རིགས་པ་དང་ལན་པའི་གཏམ་ལ་རྣ་བ་འགླེབས་ཀིན་གང་བྱུང་དུ་ཅ་ཅློ་སློག་པ་དག་ནི་བཏང་སློམས་སུ་འཇློག་པ་ལས་བྱ་ཐབས་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཨང་། སིར་
བཏང་ཐླེག་ཆླེན་ཇི་ལྟར་དར་བའི་སློར་ལ་ཕན་གིས་ཟུར་དུ་རློམ་ཡིག་ཅིག་བྲི་འདློད་པས་འདིར་རྒྱས་པར་མི་གླེང་སླེ་སབས་དློན་བསིབ་པར་འགྱུར་བས་སློ། །  
  ལློ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་དླེ་འདྲ་ཞིག་གི་འློག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སློབ་དཔློན་ཁློང་གི་བརམས་ཆློས་དག་ཏུ། གཞན་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་སུན་འབྱིན་དང་དགག་
སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་མང་དྲགས་པས། འགའ་ཞིག་ན་རླེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དླེ་དག་ནི་གཞན་རྣམས་ཚར་གཅློད་པའི་ཕིར་དུ་བྲིས་པ་འབའ་ཞིག་ལས། མི་རྣམས་ལ་བླང་དློར་

གི་ལམ་སློན་པའི་ཕིར་བརམས་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་འདུག་ཅླེས་ཀང་སྨྲས། དླེ་ལ་ཕིས་སུ་ཟ་བས། “བསན་བཅློས་ལས་དཔད་རློད་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར། ། མ་མཛད་

རྣམ་གློལ་ཕིར་ནི་དླེ་ཉིད་བསན། ། གལ་ཏླེ་དླེ་ཉིད་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན། ། གཞན་གཞུང་འཇིག་པར་གྱུར་ན་ཉླེས་པ་མླེད། །”ཅླེས་དག་སླེལ་མཛད་དླེ། ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀིས་བསན་བཅློས་དླེ་དག་བརམས་པ་ནི་རློད་པ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཆླེད་ཙམ་དུ་མ་ཡནི་པར་འགློ་བ་རྣམས་ལམ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པའི་ཆླེད་དུ་ཡིན་མློད། ཁློང་
གིས་དངློས་པློའི་དླེ་ཉིད་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔད་དླེ་རིགས་ལམ་གི་སློས་པ་མཛད་པའི་ཤུགས་ཀསི། གཞན་གི་ཁས་ལླེན་དང་འདློད་ཚུལ་མང་པློ་ཐློར་བར་གྱུར་ན། དླེ་ནི་
སློབ་དཔློན་ཁློང་གི་ཉླེས་པ་མ་ཡིན་པར། གྲུབ་མཐའ་མཁན་པློ་དླེ་དག་རང་གི་ལྟ་གྲུབ་རིགས་པ་དང་མ་མཐུན་པའི་ཉླེས་པ་རླེད་ཅླེས་ཀང་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རླེད།  
  ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། ཐླེག་ཆླེན་ཐློག་མར་དར་དུས་ཀི་ཕི་མློའི་སློབ་དཔློན་ཁློང་གི་སྐུ་ཚེ་ནི། ཀག་ཀློག་ག་ིཁུག་པ་ས་ཚོགས་བརྒྱུད་པའི་ངློ་མཚར་གི་
གཏམ་རྒྱུད་རིང་མློ་ཞིག་ཡིན་ལ། དླེ་འདྲའི་བརྒྱུད་རིམ་རྙློག་འཛིངས་ཅན་ཞགི་གི་ཁློད་དུ་དཀའ་སད་དང་སྡུག་རུས་ཆླེན་པློས་ཤླེས་བྱའི་དླེ་ཉིད་འཚལོ་མཁན་གི་

སློབ་དཔློན་ཁློང་གི་བརམས་ཆློས་རྣམས་ཀང་། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དཀློགས་མཚམས་མཚོན་བྱླེད་ཀི་རྡློ་རིང་རླེ་རླེ་ཡནི་ཞིང་། ལྷག་ཏུ《

ར་བ་ཤླེས་རབ》ནི་ཁློང་གི་བརམས་ཆློས་ཀུན་ག་ིསིང་པློ་དང་བཅུད་ཡིན་པས། སབས་འདིར་གང་ལ་འཇུག་སའི་དབུ་མའི་གཞུང་དླེ་ནི་སིར་བཏང་གི་རློམ་ཡིག་
རང་ག་བ་ཞིག་མིན་པ་ཤླེས་དགློས་སློ། །  

    
    
  གཉིས། མཆློད་བརློད་ཀི་སྦས་དློན། 

    
  གཅིག 
  གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་དུ། ཕི་ནང་ག་ིམཁས་པ་སུ་ཡིན་ཡང་བསན་བཅློས་གང་ཞིག་རློམ་པ་ལ་འཇུག་སབས། རང་ཉིད་དད་ཡུལ་གི་ལྷའམ། རང་ལ་དྲིན་
ཆླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་སློགས་མདློར་ན། རང་གི་སླེམས་ལ་སུ་ར་ཆླེ་བ་དང་གང་འགངས་ཆླེ་བ་དླེ་དྲན་པའི་སློ་ནས་མཆློད་བརློད་རླེ་འབིྲ་བའི་སློལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱུགས་ཆླེ་

བས། སློལ་དླེ་དང་མཚུངས་པར་སློབ་དཔློན་ཟ་བས་ཀང《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》བརམས་པའི་ཐློག་མར་མཆློད་པར་བརློད་ཡློད། མཆློད་པར་བརློད་པ་ལ་
དགློས་པ་ཅི་ཡློད་ཅླེ་ན། གནས་སབས་རློམ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐར་པ་འཐློབ་པའི་ཆླེད་དློ་ཞླེས་པའི་གསུང་སངས་འད་ིནི་ཀུན་ལ་ཡློངས་སུ་



གགས་པ་ཡིན་པས་འདི་ནས་བསྐྱར་དུ་འཆད་དགློས་མ་མཐློང་ལ། གསུང་སངས་འདི་ནི་ཆློས་ཕློགས་རང་བའི་འགླེལ་བཤད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནའང་འགིག་སླེ། 
གཙོ་བློ་མཆློད་པར་བརློད་པ་ལས་ཐློབ་པའི་དགླེ་རའི་ངློས་ནས་བཤད་ཀིན་པའི་ཕིར་རློ། །  
  འློན་ཀང་། རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའ་ིནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ཆླེན་དག་གི་ཐློག་མའི་མཆློད་བརློད་དག་ནི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་
ལ་བསློད་པ་བྱས་ཤིང་། གསློལ་བ་བཏབ། སྨློན་ལམ་བརྒྱབ་སླེ་དགླེ་ར་གསློག་བྱླེད་ཁློ་ན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་མི་བལྟ་བར། རློམ་མཁན་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་ལངས་
ཕློགས་དང་། མཚན་ཉིད་ལྟ་བ། མི་ཚའེི་ཕུགས་བསམ་སློགས་རླེ་རླེ་ནས་མཚོན་བྱླེད་ཀི་ལླེ་ཚན་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཏུ་ངློས་བཟུང་ཡང་འགིག་སླེ། སློབ་དཔློན་

སླེང་བཟང་གི《འགླེལ་པ་དློན་གསལ》དང་། ཤཱཀ་བླློའི《རྣམ་འགླེལ་འགླེལ་བཤད》སློགས་སུ། མཆློད་བརློད་ན་ིབདག་ཉིད་དམ་པའི་སློད་པ་དང་
མཐུན་པ་རབ་ཏུ་སློན་པའི་ཆླེད་དུ་བྲིས་པ་གསལ་ལ། དླེ་བཞིན་བློད་ཕི་རབས་ཀི་མཁས་པ་སླེ་ར་རླེ་བཙུན་པ་དང་། པན་ཆླེན་བསློད་གགས་སློགས་ཀིས་ཀང་། 
མཆློད་བརློད་ནི་རློམ་པ་པློ་སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་ཡིན་མིན་འཇལ་བྱླེད་ཅིག་ཏུ་གསུངས་ཡློད་པར་བསམས་ན། བསན་བཅློས་སློ་སློའི་མཆློད་བརློད་དླེ་གཞན་གི་ཆླེ་བ་རློད་
བྱླེད་ཅིག་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་མི་ཚད་པར། རློམ་མཁན་རང་ཉིད་ངློ་སློད་བྱླེད་ཅིག་ཏུ་བརི་བའི་སློལ་ཡང་ས་མློ་ནས་ཡློད་པར་དཔློག་ཐུབ།  

  ད་དུང་། 《འགླེལ་པ་དློན་གསལ》ལས། “འཕགས་པ་བྱམས་པ་རང་ཉིད་དམ་པའི་སློད་པ་དང་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་སློན་པས། སློ་སློ་རང་གིས་

རིག་པའི་ཡླེ་ཤླེས་ཀིས་ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་ལླེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐློབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ”ཞླེས་ཏླེ། མཆློད་
བརློད་ནི་རློམ་མཁན་ལ་དམ་པའི་སློད་བཟང་མངའ་བ་མཚོན་བྱླེད་ཅིག་ཏུ་མ་ཟད། བསན་བཅློས་ལུས་ཀི་བརློད་བྱ་ལ་གཞན་དག་དང་བ་འདྲླེན་བྱླེད་ཅིག་ཀང་
ཡིན་ཚུལ་སྨྲས་པར་གཞིགས་ན། བསན་བཅློས་སློ་སློའི་མཆློད་བརློད་ཀི་བརློད་བྱའི་དློན་དང་། མཆློད་པར་བརློད་ཚུལ་གི་ཁྱད་ཆློས་དླེ། ཀླློག་པ་པློ་བསན་བཅློས་

དླེར་འཇུག་ཐབས་སམ་ཀླློག་པ་པློའི་ཡིད་འགུག་བྱླེད་ཀི་ཐློག་མའི “འདྲླེན་ཚིག”ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུའང་འཇློག་གིན་པར་སང་། 
  དླེས་ན་མཁས་པ་ས་མ་དླེ་དག་གིས་ཇི་སད་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར། ང་ཚོས་བསན་བཅློས་གང་ཞིག་གི་མཆློད་བརློད་ཀི་ཚིག་རིས་བརྒྱུད་
ནས། མཛད་པ་པློ་དམ་པའི་སྐྱླེས་བུ་ཡིན་མིན་བརག་པར་འདློད་ཚེ་ཇ་ིལྟར་བྱ་ཞླེ་ན། གང་ལ་མཆློད་པར་བརློད་པའི་ཡུལ་དང་། མཆློད་པར་ཇི་ལྟར་བརློད་པའི་
ཚུལ་དང་། ཅིའི་ཕིར་མཆློད་པར་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པློའི་སློ་ནས་བརག་རིགས་ཏླེ། རྣམ་གངས་འདི་གསུམ་པློའི་ངློས་དང་ཟུར་ཅི་རིགས་ཀི་སླེང་ནས་
རློམ་མཁན་གང་དླེའི་དད་ཡུལ་དང་། དགའ་ཕློགས། བསམ་བླློ། ཤླེས་རབ་། རིན་ཐང་ལྟ་བ། ཕུགས་འདུན་སློགས་ཀི་ངློ་བློ་རགས་ཙམ་ཞིག་དཔློག་ཐུབ་ཅིང་། དླེ་
དཔགས་པ་ལས་ནི་སྐྱླེས་བུ་གང་དླེ་དམ་པ་ཡནི་མིན་དཔད་པའི་སློ་ཡང་རྙླེད་པ་ཡིན་ཏླེ། སྐྱླེས་བུ་སུ་ཞིག་དམ་པ་ཡིན་མིན་མཚོན་བྱླེད་ཀི་རགས་གཙོ་བློ་ཡང་ནང་
བསམ་བླློའི་ཁྱད་ཆློས་འདི་རིགས་ལ་ཐུག་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །  
  བསན་བཅློས་སློ་སློའི་མཆློད་བརློད་གང་ལ་བལྟས་ཀང་རློམ་མཁན་གི་བསམ་བླློའི་ཁྱད་རགས་དླེ་དག་དཔློག་ཐུབ་པའི་ངླེས་པ་མླེད་མློད། རྒྱ་གར་
མཁས་པས་མཛད་པའི་མཚན་ཉིད་གཞུང་ཆླེན་དག་གི་མཆློད་བརློད་ནི་བསན་བཅློས་ལུས་ཀི་བརློད་བྱ་དང་མཐུན་པའི་མཆློད་བརློད་ཤ་སག་ཡིན་ཕིར། ནང་དློན་

རྒྱ་ཆླེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པས་དཔད་པ་ཅི་ཙམ་ཞིབ་ན། གློ་བ་དླེ་ཙམ་སླེར་བའི་ཁྱད་ཆློས་མངའ་སླེ། 《རིགས་ཚོགས》དང་། 《བྱམས་ཆློས》 《 ཚད་མ་

ཀུན་བཏུས》 《ཚད་མ་རྣམ་འགླེལ》 《མངློན་པ་མཛོད》སློགས་གང་ཡནི་རུང་། དླེ་དག་གི་མཆློད་བརློད་ནི་སིར་བཏང་གི་བསློད་ཚིག་ཙམ་ཞིག་
གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར། ཚིག་དློན་གང་ཆ་ནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལླེགས་བཤད་རླེ་རླེ་ཡིན་པའི་ཚུལ་རྒྱུས་ཡློད་ཀུན་གིས་མཁྱླེན་ངླེས་རླེད། ཁློ་བློ་སླེར་ལ་མཚནོ་

ན་ཡང《དབུ་མ་ཤླེས་རབ་སློན་མའི》མཆློད་བརློད་ཀིས་ཡིད་ཀི་བརན་པ་ཅིག་ཆར་དུ་ཕློགས་མློང་།  
  སར་རྒྱ་གར་རང་དུའང་། བསན་བཅློས་ཆླེན་མློ་དག་གི་མཆློད་བརློད་ལ་རིག་པ་རལ་འདློན་གིས་དཔློད་པའི་སློལ་མཆིས་པའང་དློན་གི་དབང་དླེ་ལ་

ཐུག་ཡློད་དླེ། 《ཚད་མ་ཀུན་བཏུས》ཀི་མཆློད་བརློད་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཁློ་ན་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆླེད་དུ། སློབ་དཔློན་ཆློས་གགས་ཀིས་ངློ་མཚར་ཆླེ་བའི《

ཚད་གྲུབ་ལླེའུ》ཟུར་དུ་བརམས་པའི་ལློ་རྒྱུས་བྱུང་མློང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ཆླེན་དག་གི་མཆློད་བརློད་ནི་དགླེ་ར་གསློག་
བྱླེད་ཁློ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཚད་ངླེས་ཅན་ཞགི་ནས་མཁས་པ་རང་རང་གི་ཤླེས་རབ་ཀི་གྲུབ་དློན་དང་། ཀུན་སློད་ཀི་ཉམས་ལླེན་སློགས་ཕིར་མངློན་སའི་ངག་

རིག་གི་སིངས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞགི་ཏུ་བརི་རིགས་པར་སང་བས། 《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》རློམ་པའི་སབས་སུ། སློབ་དཔློན་ཟ་བས་ནང་པའི་མཁས་པ་ས་མ་ཕལ་
མློ་ཆླེ་དང་མི་མཚུངས་པའི་མཆློད་བརློད་ཅགི་མཛད་པ་དླེ་ཡང་དློ་སང་མ་བྱས་ཐུ་མླེད་ཀི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་རང་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་འདུག་ཨང་།  
  གཉིས།  

   དླེ་ཡང་། “ཉན་ཐློས་སངས་རྒྱས་འབིྲང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱླེས། ། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། ། སིང་རླེའི་སླེམས་དང་
གཉིས་སུ་མླེད་བླློ་དང་། ། བྱང་ཆུབ་སླེམས་ནི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀ་ིརྒྱུ། ། གང་ཕིར་བརླེ་ཉདི་རྒྱལ་བའི་ལློ་ཏློག་ཕུན་ཚོགས་འདིའི། ། ས་བློན་དང་ནི་སྤླེལ་ལ་ཆུ་འདྲ་

ཡུན་རིང་དུ། ། ལློངས་སློད་གནས་ལ་སྨིན་པ་ལྟ་བུར་འདློད་གྱུར་པ། ། དླེ་ཕིར་བདག་གསི་ཐློག་མར་སིང་རླེ་བསློད་པར་བགི། ། ”ཞླེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
གཉིས་པློ་གཞུང་འདིའི་མཆློད་བརློད་ཡིན་ལ། འདི་ནས་ནང་པའ་ིམཁས་པ་གཞན་གིས་མཆློད་པར་བརློད་ཡུལ་གི་ཉན་རང་གཉིས་ལ་དངློས་སུ་མཆློད་པར་བརློད་
མླེད་པར་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སླེམས་གཉིས་ལ་ཡང་དངློས་སུ་མཆློད་པར་མ་བརློད་པར་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ཁློ་ན་ལ་མཆློད་པར་བརློད་འདུག  
  དླེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀིས་ཏླེ། ཚགིས་བཅད་དང་པློའི་སབས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གཏན་ཚིགས་སད་དླེ་བརགས་པ་ན། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་དང་པློའམ། 
རང་གཞན་གི་བདླེ་དགླེ་ཀུན་གི་ར་བའི་འབྱུང་གནས་ནི་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ཉིད་ཡིན་པའི་ངླེས་ཤླེས་ཀི་ཐློག་ནས་ཐློག་མར་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ལ་བསགས་པ་བྱས་ཡློད། 
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པས་ཀང་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་མཚནོ་ན། སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ནི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆླེ་བ་དཔླེའི་སློ་ནས་བསན་



ཏླེ་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ལ་བསགས་པ་མཛད་པ་སླེ། ཐློག་མར་གལ་ཆླེ་བ་ས་བློན་ལྟ་བུ་དང་། བར་དུ་གལ་ཆླེ་བ་ཆུ་ལུད་ལྟ་བུ། ཐ་མར་གལ་ཆླེ་བ་ལློ་ཏློག་སྨིན་པ་ལྟ་བུའློ་
ཞླེས་བརློད་ཡློད།  
  མཆློད་པར་བརློད་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི་གཉིས་ཀས་སིང་རླེའི་སླེམས་ཉིད་བླ་ན་མླེད་པ་ཉིད་དུ་བསགས་ཚུལ་ཅུང་ཞིབ་པར་བཤད་ན། འཛམ་གིང་
འདིར་བྱློན་པའི་སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ཚེ། ནང་ཆློས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་སླེམས་ཀི་ཞི་བ་ཐློབ་པའི་ཉན་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་སྤངས་
རློགས་རྣམས་སུ་མ་ཟད། ནང་ཆློས་ལ་དད་པའི་སྐྱ་སླེར་དཀྱུས་མ་རྣམས་དཀའ་ངལ་ལ་ཕད་དུས་དང་། སྡུག་བསལ་གིས་གཟིར་བའི་ཚེ་ཆློས་ལ་བརླེན་ནས་
དབུགས་དབྱུང་བ་ཕ་མློ་ཞིག་ཐློབ་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་ཕན་འབྲས་ཐམས་ཅད་ཀང་སངས་རྒྱས་འཇིག་རླེན་དུ་བྱློན་ཞིང་དླེས་ཆློས་གསུངས་པ་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་བ་
དང་། སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་འགློ་བའི་སྡུག་བསལ་སླེལ་བའ་ིསྨན་ལྟ་བུའི་ཟབ་ཆློས་དླེ་འདྲ་སློན་ཐུབ་པའི་སྤངས་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་མངའ་བ་ཡང་སར་བྱང་སླེམས་
ཀི་སློད་པ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་གི། རྒྱུ་མླེད་རླེན་མླེད་དང་། རྒྱུ་ཡང་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་གི་རིང་ལ་བསློགས་པ་ཞིག་ག་
ལ་ཡིན། 
  དླེ་འདྲའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀང་ཐློག་མའི་གནས་སབས་སུ་རང་ཅག་དང་འདྲ་བའི་སྐྱླེ་བློ་ཕལ་བ་འཆིང་བ་ཀུན་ལན། སིད་ལུག་དང་རང་ཁློ་ན་གཅླེས་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལ། བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱས་སས་ཀི་སློད་པ་དླེ་འདྲ་ཉམས་སུ་བཞླེས་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འགློ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསལ་ལས་བསལ་འདློད་ཀི་
རྣམ་པ་ཅན་གི་སླེམས་སློབས་པློ་ཆླེ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་སྐྱླེས་པས་ཡིན་ཏླེ། སླེམས་དླེའི་མིང་ལ་ནི་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ཞླེས་བྱ་བར་བསན་པ་རླེད། གློ་ས་བར་བཤད་ན། རླབས་
ཆླེན་གི་བསམ་བླློ་ལ་བརླེན་ནས་རླབས་ཆླེན་གི་སློད་པ་ཉམས་སུ་ལླེན་ཐུབ་ཅིང་། རླབས་ཆླེན་གི་སློད་པ་ལ་བརླེན་ནས་རླབས་ཆླེན་གི་གྲུབ་འབྲས་མངློན་དུ་འགྱུར་
བ་ཡིན་པས། རླབས་ཆླེན་གི་བསམ་བླློ་ནི་ཆླེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་བའློ་ཞླེས་པའི་དློན་ཡིན།  
  ད་རུང་། མཆློད་བརློད་འདིས་སིང་རླེའ་ིཕན་ཡློན་ལུགས་འབྱུང་ལློག་གི་སློ་ནས་བཤད་པར་སར་ཀང་ཆློག་སླེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པློས་ཉན་རང་
སངས་རྒྱས་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་བྱང་སླེམས་ལས་འཁྲུངས། བྱང་སླེམས་སིང་རླེ་ལས་འཁྲུངས་ཚུལ་བཤད་དླེ་ལུགས་ལས་ལློག་པའི་སློ་ནས་སིང་རླེའི་
རིན་ཐང་ངློས་བཟུང་ཡློད་ལ། ཚིགས་བཅད་ཕི་མའི་སབས་སུ་ནི་ལུགས་འབྱུང་ལྟར་ས་བློན་ལྟ་བའི་སིང་རླེ་ལས། མྱུ་གུ་ལྟའི་བྱང་སླེམས་ཀི་སློད་པ་འཁྲུངས་ཤངི་། 
དླེ་ལ་ཆུ་ལུད་བཞིན་དུ་སིང་རླེས་གློགས་བྱས་པས། ལློ་ཏློག་སིྨན་པ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ཀ་ིའབྲས་བུ་འཁྲུངས་པ་ན། ཉན་རང་སློགས་དླེ་ལ་ལློངས་སློད་པའི་གདུལ་བྱ་
འཁྲུངས་ཞླེས་སར་ན་འགིག ཡང་། རྣམ་པ་གཅགི་ཏུ་ན་འདིའི་ཚིགས་བཅད་དང་པློས། སློན་པ་ལམ་གང་ནས་བྱློན་པའི་ཤླེས་བྱླེད་དང། གཉིས་པས་ཇི་ལྟར་བྱློན་

པའི་ཚུལ་བསན་ཞླེས་སར་ན《ཚད་མ་ཀུན་བཏུས》ཀི་མཆློད་བརློད་ལས་ཀང་སློར་ས་བ་ལྟ་བུར་མཐློང་སླེ། 《ཚད་མ་ཀུན་བཏུས》ཀི་མཆློད་བརློད་ནི་
ཆློས་ཀི་གགས་པས་མཐའ་དཔད་ཀི་སློ་ནས་དླེ་ལྟར་རྒྱས་པར་བཀལ་བར་མ་གཏློགས། ཚགི་གི་ངློས་ཟིན་ལ་བལྟས་ན་ལུགས་འབྱུང་ལློག་སློགས་ཀི་དློན་ཆླེར་མི་
གསལ་ལ། གཞུང་འདིའི་མཆློད་བརློད་དུ་ན་ིལུགས་འབྱུང་ལློག་ག་ིདློན་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་བྱུང་འདུག་ནའང་། དླེ་ལྟར་སློར་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་
ཅི་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་ལློ། །  
  གསུམ། 

  ཡང་གཅིག་བཤད་ན། 《དབུ་མར་འཇུག་པའི》མཆློད་བརློད་འདི་ལ་མཇལ་སབས། ངའི་སླེམས་སུ་ནང་བསན་ག་ིལློ་རྒྱུས་སླེང་བྱུང་མློང་བའི་
རློད་གཞི་ཆླེན་པློ་ཞིག་དབང་མླེད་དུ་ཤར་བྱུང་སླེ། བདག་ཅག་གི་སློན་པ་འདས་ནས་ལློ་ངློ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་གི་རིང་ལ། གནའ་རབས་ཀི་ནང་བསན་པའམ། ཉན་
ཐློས་སླེ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་གནས་པའི་དགླེ་འདུན་པ་རྣམས་ཁྱིམ་པའི་ཕག་མཆློད་ཀི་ཡུལ་ཁློ་ན་ཡིན་པ་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་པས་ཁྱིམ་པ་ལ་
ཕར་ཕག་འཚལ་བ་སློགས་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རུང་བར་འདློད་ནའང་། ཕིས་སུ་ཐླེག་ཆླེན་གི་ལྟ་གྲུབ་རིམ་པར་དར་བས་བསྐུར་བསིའི་སློལ་དླེ་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ནས་
གཞན་དློན་དུ་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀ་ིསླེམས་ཉམས་སུ་ལླེན་མཁན་དག་ནི། རླེན་ཁྱིམ་པ་ཡིན་མིན་ལ་མི་ལྟློས་པར་སིར་བཏང་གི་དགླེ་ཚུལ་སློང་རྣམས་
ལྟ་ཅི། རང་དློན་དུ་ཆློས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏླེ་ཉློན་མློངས་ལས་གློལ་བའི་དག་བཅློམ་པ་ལས་ཀང་རབ་དང་མཆློག་ཏུ་བརིས་ཏླེ། དླེ་འདྲའི་ཁྱིམ་པ་ནི་དགླེ་སློང་གི་
ཕག་བྱ་བའི་གནས་སློ་ཞླེས་རབ་ཏུ་བསགས་པས། ཐླེག་ཆླེན་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང་དག་ཏུ། ཁྱིམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་སན་རས་གཟིགས་དང་། 

འཇམ་པའི་དབྱངས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པའི་སྐུ་བརྙན་ས་ཚོགས་བཤམས་ནས་དླེ་ལ་དགླེ་སློང་དག་གིས་ཉླེ་བར་མཆློད་པར་མ་ཟད། ཐླེག་ཆླེན་གི《

མདློ་སླེ》དག་ཏུའང་། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་པློ་དང་། བླློན་པློ། ཚོང་པ། ཁྱིམ་བདག ཐ་ན་རི་དྭགས་ཚུན་ཆད་ཡློད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་ཕླེང་
བའང་ཤིན་ཏུ་མློད་པློ་བྱུང་།  

  དླེའི་ཚེ། སར་གི་ཉན་ཐློས་སླེ་པ་རྣམས་ཀིས《མདློ་སླེ》འད་ིདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་མ་ཡིན་ལ། འདི་དག་ལ་བརླེན་པའི་ཆློས་དླེ་ཡང་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་པས། ནང་བསན་གི་ལློ་རྒྱུས་སླེང་ལྟ་གྲུབ་མི་མཐུན་པའི་རློད་སྒྲུབ་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རིང་མློ་ཞིག་གི་མགློ་བཟུང་བ་རླེད། མ་གཞི་ཐླེག་
ཆླེན་བཀའ་ཡིན་མནི་གི་རློད་པ་དླེ་ཁྱིམ་པ་ལ་ཕག་བྱ་འློས་མནི་གི་རློད་གཞི་གཅིག་པུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཀང་། ཁྱིམ་པ་ལ་ཕག་བྱ་འློས་མིན་དླེ་ཐླེག་ཆླེན་བཀའ་

ཡིན་མིན་རློད་པའ་ིརློད་གཞི་རུ་གྱུར་མློང་བ་ནི་ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིདློན་དངློས་ཡིན་ཏླེ། 《རློག་གླེ་འབར་བ》རུ་ཐླེག་ཆླེན་བཀའ་མིན་པར་འདློད་པའི་ཕློགས་ས་

དྲངས་སབས་སུ་གསལ་བ་དང་། 《གཏམ་རྒྱུད་གསླེར་ཐང》ལས་ཀང་། “དག་བཅློམ་ལས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ལྷག་བྱ་བ་དླེ་མུ་སླེགས་ཀི་རྒྱལ་རིགས་

རྣམས་ཀི་ངག་སློས་ཡིན་ཟླེར”བ་སློགས་སིང ་ལའི་དགླེ་སློང་དག་གི་འདློད་ཚུལ་དྲངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དླེར་མ་ཟད་ཆག་ལློ་ཙཱ་པ་རྒྱ་གར་ལ་བྱློན་དུས་སུའང་། རྡློ་རླེ་

གདན་དུ་སློལ་མའི་སྐུ་ཞིག་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ན། ཉན་ཐློས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནས་པའི་དཀློན་གཉླེར་ཞིག་གིས་མཐློང་ནས། ཆག་ལློར། “ཁྱློད་དགླེ་སློང་ལླེགས་

པ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། ཁྱིམ་པ་ལ་ཕག་བྱ་བ་མ་ལླེགས”ཞླེས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའང་བྱུང་བ་རླེད།  



  ད་རུང་། བསན་བཅློས་འདིའ་ིམཆློད་བརློད་ཀ་ིསབས་སུ། སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་བྱང་སླེམས་ཕག་གི་ཡུལ་མཆློག་ཏུ་བསགས་པའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་དླེ་

ཉིད《མདློ་སླེ་དཀློན་མཆློག་བརླེགས་པའི》ཤུགས་རླེན་ལ་བརླེན་ཚུལ་ཟ་བ་རང་ག《ིའཇུག་པའི་རང་འགླེལ》དུ་གསལ་ལ། 《དཀློན་མཆློག་བརླེགས་

པ》ནི་ཉན་ཐློས་སླེ་པ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀར་ཁས་མི་ལླེན་པའི་མདློ་སླེ་གཙོ་བློ་ཞིག་སླེ། སློན་ཆད་ལྟ་ཅི། རང་རླེའི་དགླེ་འདུན་ཆློས་འཕླེལ་སིང ལའ་ིཉན་

ཐློས་པ་དག་གི་ནང་དུ་ཕླེབས་སབས་ཀང《གསླེར་ཐང》ལས། “ཕལ་ཆླེན་པ་རྣམས་ཀིས་དཀློན་མཆློག་བརླེགས་པའི་མདློ་དང་། རྡློ་རླེ་མློའི་བུ་པ་དག་གིས་

སྒྱུ་མ་དྲྭ་པའི་རྒྱུད་བརམས་སློ་སློགས་ཐློ་རིང་པློ་ཞིག་ཡློད་ཀང་། ཁྱླེད་རྣམས་འཁློན་ཀ་གཏུག་པར་མི་འདློད་པས་འདིར་མ་བཀློད”ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད།  

  དླེས་ན། “དླེ་ཕིར་བདག་གིས་ཐློག་མར་སིང་རླེ་བསློད་པར་བགི”ཞླེས་པའི་ཚིག་རིས་ཀི་ངློ་གདློང་ཙམ་ལ་བལྟས་ཚ།ེ སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ལ་མཆློག་ཏུ་
བསགས་ནས་སླེམས་རླབས་པློ་ཆླེ་དླེ་ཉིད་རྒྱུད་ལ་ལན་མིན་གི་ཐློག་ནས་སྐྱླེས་བུ་ཆླེ་ཆུང་ག་ིཁྱད་པར་འབྱླེད་པ་དླེ་དཔལ་ལན་ཟ་བ་སྐུ་སླེར་གི་འདློད་མློས་ཞིག་ཏུ་
མཐློང་ནའང་། སར་གི་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རློད་པའི་རྒྱབ་ལློངས་དླེ་དང་སར་ནས་ཞིབ་ཏུ་བརགས་ཚེ། མཆློད་བརློད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པློ་འདིས་
མི་སླེར་ཞིག་གི་དགའ་ཕློགས་དང་མློས་པ་ཁློ་ན་ཙམ་ཞིག་སློན་གི་མླེད་པར། རང་ལུགས་ཆླེན་པློ་ཞིག་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཆླེན་མློ་གང་ཞིག་གི་ཚབ་མཚོན་གི་རིན་
ཐང་ལྟ་བ་ལ་སྒྲུབ་བྱླེད་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཕླེང་བ་རིང་མློ་ཞིག་འགློད་ཐབས་བྱླེད་ཀི་འདུག་པས། མཆློད་བརློད་འདའིི་ཚིག་རིས་ཀི་ཤུན་པ་བཤུས་ཏླེ་མཇལ་ན། 
འདིའི་སྦས་དློན་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀ་ིའཇིག་རླེན་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཉར་འདུག་ཅླེས་ཁློ་བློས་སབས་དང་སབས་སུ་སྨྲ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དླེས་ཡིན་ནློ། །  
  དླེ་ཅིའི་ཕིར་ཞླེ་ན། ཉན་ཐློས་སླེ་པ་རྣམས་ཀིས་ནང་པའི་ཆློས་ཀི་སླེག་བྱ་མཐར་ཐུག་ལ་རང་གི་སླེམས་ཉིད་ཉློན་མློངས་ལས་གློལ་བའི་ཞི་བ་ཙམ་འཇློག་
པར་མངློན་ཏླེ། འཁློར་བ་ལས་ངླེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་དག་ཆློས་པ་རབ་དང་ཕུལ་དུ་བརི་བས་ན། ཁྱམི་གི་བྱ་བ་སྤངས་ཤིང་འདུལ་ཁིམས་ལ་
གནས་པའི་དགླེ་སློང་རྣམས་ནི་ཕག་བྱ་བའི་ཡུལ་གཙོ་བློར་འཛནི། འློན་ཀང་ཐླེག་ཆླེན་ག་ིགྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་བདླེན་གཉིས་གཟིགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་དང་། 
དློན་གཉིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དླེ་ཉིད་ནང་ཆློས་ཀ་ིམཐར་ཐུག་གི་སླེག་བྱ་རུ་འདློད་པས། རང་གཅིག་པུའི་དློན་དུ་ཐར་པ་དློན་དུ་གཉླེར་མཁན་རྣམས་སྐྱླེས་བུ་
འབྲིང་ཙམ་ལས་མི་བརི་ཞིང་། སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་རྒྱུད་ལ་ལན་པའི་སློ་ནས་གཞན་དློན་གི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ན་ད་གཟློད་སྐྱླེས་བུ་ཆླེན་པློ་ཡིན་པར་བཞླེད།  
  དླེ་འདྲའི་སྐྱླེས་བུ་ཆླེན་པློ་ལ་རླེན་གི་སློ་ནས་དབྱླེ་ནའང་། རབ་བྱུང་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་། ཚོང་པ། བླློན་པློ། བཟློ་པ། མཁས་པ་སློགས་ལས་རིགས་ས་
ཚོགས་ལ་ཞུགས་པའི་ཁྱིམ་པ་ཡློད་ཅླེས་སྨྲ་ཞིང་། ད་རུང་། རང་དློན་དུ་ཐར་པ་ཙམ་དློན་དུ་གཉླེར་བའི་རབ་བྱུང་ཚད་ལན་དག་ལས་གཞན་དློན་དུ་སིང་རླེ་ཆླེན་
པློ་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཆླེས་མཆློག་ཏུ་བརི་བས། ལུགས་འདིར་ཆློས་པ་བཟང་ངན་གི་ཁྱད་པར་ཡང་འདུལ་ཁམིས་ཉམས་སུ་ལླེན་མིན་ཙམ་གི་སློ་ནས་
མི་འཇློག་པར། བསམ་པ་བཟང་ངན་དང་བསམ་པའི་རྒྱ་ཆླེ་ཆུང་གིས་འཇློག་པའི་ཕིར་རློ། །  
  དླེ་ཡང་རློད་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ན།ི ཅ་ིདློན་སྨྲ་སླེ་གཉིས་ཀིས་སླེམས་ཉློན་མློངས་ལས་གློལ་བ་ཙམ་མཐར་ཐུག་གི་སླེག་བྱར་འདློད་ན། དླེའི་ལུགས་ལ་
ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་གཉིས་ལ་སྤངས་རློགས་ཀི་ཁྱད་པར་མླེད་པར་ཐལ་ཞླེས་ལིང་སིད་མློད། དླེ་ལ་ཁྱད་པར་གཞི་ནས་འབྱླེད་ཀི་མི་འདུག་
ཅླེས་མ་སྨྲས་ཏླེ། སངས་རྒྱས་ནི་མི་ཤླེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་དང་བྲལ་བ་དང། གནས་ངན་ལླེན་གི་དྲི་མ་ཕ་མློ་སྤངས་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་ཉན་རང་དང་སྤངས་རློགས་ཀི་
ཁྱད་པར་ལྷག་པར་འདློད་པས་མི་ཚད། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསློར་ནུས་པ་ལྟ་བུའི་འཕིན་ལས་ཀི་སློ་ནས་ཀང་ལྷག་པའི་ཁྱད་པར་འདློད་ཀིན་པ་ངས་ཀང་ལློས་ཤླེས། 
འློན་ཏླེ་གཞིའི་གནས་སབས་སུ་གང་ཟག་རང་ར་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་ཀིས་སློང་པ་ལས་ཕ་བའི་ལྟ་བ་མླེད་པར་འདློད་པ་དང་། ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་ས་བཅུའི་
ལམ་གི་བགློད་རིམ་མི་འདློད་པ་དང་། འབྲས་བུའི་གནས་སབས་སུ་གངས་མླེད་གསུམ་ག་ིཚོགས་ལ་མི་ལློ་ཞླེ་ལྔའི་རིང་གི་མཛད་འཕིན་ཙམ་ལས་མླེད་པར་འདློད་
པས། དླེའི་ལུགས་ལ་ཉན་རང་དག་བཅློམ་དང་། སངས་རྒྱས་གཉིས་ལ་མཆློག་དམན་གི་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆླེན་པློ་ཞིག་ན་ིའཇློག་དཀའློ། །  
  མདློར་ན། གཞུང་འདིའི་མཆློད་བརློད་ཀིས་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ན་འདྲ། རབ་བྱུང་ཡིན་ནའང་འདྲ་སླེ། སུའི་རྒྱུད་ལ་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ཡློད་ན་དླེ་ནི་བསགས་
ཤིང་གུས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་བརློད་ཀི་འདུག་ཅིང་། དླེའི་ནང་ནས་ཀང་ཐློག་མར་གསར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱླེས་པའི་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ནི་ཆླེས་བླ་ན་མླེད་
པར་བརི་སླེ། རང་ཁློ་ན་གཅླེས་པའི་བླློ་ལ་ཐློག་མླེད་ནས་གློམས་པ་བརན་ཆགས་སུ་གྲུབ་པའི་སྐྱླེ་བློ་རང་ག་བ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་ཤས་མི་
བཟློད་པའི་བརླེ་བ་དང་བཅས་སྡུལ་བསལ་དླེ་ལས་བསལ་འདློད་ཀ་ིབླློ་སྐྱླེ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས། གལ་ཏླེ་ནམ་ཞིག་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བླློའ་ིའཛིན་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལློག་
དླེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་དླེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆླེ་ཞིང་། རང་གཞན་གི་བདླེ་དགླེ་ཀུན་ག་ིར་བ་རུ་ཡང་བཤད་ཀི་འདུག  

  དླེ་ཡང《མདློ》ལས། “ཤཱ་རིའི་བུ། ཆློས་གཅིག་པུ་ནི་གང་ཞླེ་ན། སིང་རླེ་ཆླེན་པློའློ། །”ཞླེས་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་པའི་ཆློས་ཉམས་སུ་
ལླེན་པ་ལ་ནི་ངླེས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀ་ིབསབ་པ་ལ་གནས་དགློས་པའི་ངླེས་པ་ཁྱློན་ནས་མླེད་པར། གཞན་ལ་བརླེ་བའི་སླེམས་བཟང་པློ་ར་བ་བྱས་ཏླེ་ཕན་པའི་ལས་
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་ན་ཆློས་ཀི་ལས་སུ་འགློ་བར་མ་ཟད། བརླེ་བའི་སླེམས་རླབས་པློ་ཆླེ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏླེ་རང་གཞན་གཉིས་ཆར་ཕན་པའི་ལས་སུ་ཞུགས་པ་ན།ི རང་
གཅིག་པུའི་དློན་དུ་དབླེན་པའ་ིརི་ཁློད་འགིམ་པ་ལས་ཀང་ཕན་རླབས་ཆླེ་བར་གཞུང་འདིས་བསན་ཡློད་པས། གཞན་ཕན་གི་སླེམས་རྒྱ་ཆླེ་བ་སུའི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་ན། 
དླེ་ནི་རབ་བྱུང་པ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཆློས་པའི་མཆློག་ཏུ་བསགས་པའི་ཐླེག་ཆླེན་ག་ིགྲུབ་མཐའ་འདི་གའ་ིལུགས་ལྟར་ན། ཆློས་པ་ཟླེར་དུས། སློ་ཐར་གི་སློམ་
ལན་ཞིག་ཡིན་དགློས་པར་བལྟ་བའི་ཡློངས་གགས་ཀ་ིའདློད་ཚུལ་ནི་ཁས་ལླེན་གི་མླེད་པ་རླེད།  

    
    
  བཞི། 
  དླེ་ལྟར་སྐྱླེས་བུ་ཆླེ་ཆུང་བྱམས་བརླེ་ཆླེ་ཆུང་དང་བསམ་བླློ་ཆླེ་ཆུང་ག་ིསློ་ནས་འཇློག་པ་ལས། འདུལ་ཁིམས་ལ་གནས་མ་གནས་ཀ་ིསློ་ནས་མི་འཇློག་པས་
ན། ཆློས་མཐུན་བཀུར་བསིའི་རིམ་པའང་དླེ་ལྟར་འློས་པའི་ཚུལ་དཔལ་ལན་ཟ་བས་རྣམ་པར་བཤད་པ་དླེ་ནི། གྲུབ་མཐའི་ཆླེད་དུ་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པའི་ཚགི་



སམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། སློབ་དཔློན་ཁློང་གིས་རང་གི་མི་ཚེའི་འཚོ་བ་དངློས་ཀི་ནང་དུའང་དླེ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པར་མཐློང་སླེ། ཁློང་ཉདི་ནཱལླེནྡྲའི་མཁན་
པློར་བཞུགས་སབས། རླེན་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པའ་ིསློབ་དཔློན་ཙཱནྡྲ་གློ་མི་དགླེ་མདུན་མང་པློར་སླེར་སླེང་གིས་བསུ་བ་མཛད་དུ་བཅུག་པ་དླེས་ཀང་། ཁློང་གིས་ཇ་ིསད་
བཤད་པའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་འདི་ཉིད་མཚོན་གནི་པའི་ཕིར་རློ། །  
  རླེན་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པའི་སློབ་དཔློན་ཙཱནྡྲ་གློ་མི་མཆློག་ལ་དཔལ་ནཱལླེནྡྲའི་དགླེ་འདུན་ཚོགས་ཀིས་སླེར་སླེང་གིས་བསུས་པའི་ཚུལ་དླེ་ནི། དམ་པ་བཀུར་
བའི་དཔལ་ནཱལླེནྡྲའི་སློབ་གིང་དུ། སྐྱླེས་བུ་དམ་པའི་ཆླེ་བའི་ཡློན་ཏན་ལ་བཀུར་བསི་མཛད་པའི་བསམ་བླློའི་སིང་སློབས་མངློན་སུམ་དུ་ཤར་བ་ཞིག་ཡིན་གི། དླེང་
སང་བློད་ཡུལ་གི་དགློན་པ་ཚོས་རྒྱ་རྒྱ་མློ་ཕྱུག་པློ་དག་ལ་སླེར་སླེང་བྱླེད་ཀིན་པ་དང་། རྒྱ་དཔློན་ཚོན་པློ་ཚོ་ལ་སྤློས་འདྲླེན་བྱླེད་ཀིན་པའི་ཚུལ་དང་གཏན་ནས་མི་
འདྲའློ། །  
  ད་རུང་བཤད་ན། སྐྱླེས་བུ་ཆླེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་འདུལ་ཁིམས་ལ་གནས་མ་གནས་ཀིས་མི་འབྱླེད་པ་ལྟ་ཅི། ཤླེས་རབ་ཆླེ་ཆུང་དང་། ནུས་པ་ཆླེ་ཆུང་གིས་
ཀང་མི་འབྱླེད་པར་བྱམས་བརླེ་ཆླེ་ཆུང་ག་ིསློ་ནས་འཇློག་པ་ནི་ཐླེག་ཆླེན་གི་ར་བའི་ལྟ་དགློངས་ཤིག་ཏུ་ངླེས་ཏླེ། ཇློ་བློ་རླེ་བློད་དུ་བྱློན་ནས་ཀང་། ཐླེག་ཆླེན་གི་ར་
བའི་རིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་དླེ་ལ་གཞིར་བཞག་སླེ་སྐྱླེས་བུ་ལ་ཆླེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གི་དབྱླེ་བ་གསལ་པློར་མཛད་པའི་བསན་བཅློས་བརམས་པ་ཡིན་ཞིང། དླེའ་ིནང་དུ་
ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་སྐྱླེས་བུ་ཆླེ་ཆུང་གི་དབྱླེ་བ་དླེ་ད་ལྟའི་སད་ཆ་ལྟར་གློ་བདླེ་བར་བྱས་ཚེ། རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སློད་སློགས་ཕིའི་མཐུན་རླེན་ཙམ་ལ་སླེད་པའི་སློ་ནས་
རང་དློན་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞློལ་མཁན་རྣམས་སྐྱླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་། ཕིའི་མཐུན་རླེན་དླེ་རིགས་ལ་ཆགས་ཞླེན་མ་བྱས་པར། སྡུག་བསལ་གི་འབྱུང་ར་སླེམས་རྒྱུད་ན་
ཡློད་པའི་ངླེས་ཤླེས་ཐློག་ནས་རང་དློན་དུ་སླེམས་ཀི་ཞ་ིབ་ཁློ་ན་སླེག་མཁན་དག་སྐྱླེས་བུ་འབྲིང་དང་། སྡུག་བསལ་གིས་བར་མླེད་དུ་གཙེས་པའི་སླེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་བརླེ་བ་ཤུགས་དྲག་པློས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་གཞན་དློན་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞློལ་མཁན་རྣམས་ནི་སྐྱླེས་བུ་ཆླེན་པློ་རུ་བཞག་འདུག  
  ཡིན་ནའང་། བྱམས་བརླེ་ལན་པའི་གང་ཟག་གིས་ཀང་རླབས་ཆླེན་གི་སློད་པ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ་ནི་ངླེས་པར་མླེད་དུ་རུང་བའ་ིམཐུན་རླེན་གཉིས་
ཡློད་པ་ནི། ཤླེས་རབ་དང་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་སླེ། ངླེས་དློན་གི་སྐྱླེས་བུ་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཡིན་ཕིན། མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་གསུམ་གང་ཡང་ཆད་མ་ིརུང་བར་ལུགས་འདིས་
འདློད་པས། ཐླེག་ཆླེན་གི་གཞུང་ལུགས་དག་གིས་ཀང་། འགློ་བ་རྣམས་མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་གསུམ་ལ་བསབ་པའི་ལམ་དུ་འཁིད་ཨླེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བློར་བཟུང་ཡློད། ནམ་རྒྱུན། རང་རླེ་ཚོས་རིགས་གསུམ་མགློན་པློ་ཡི་དམ་དུ་བསླེན་ཞླེས་པའང་དློན་ལ་མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་གསུམ་ལ་བསབ་པར་བྱ་བའི་དློན་ཡིན་

པར་མ་ཟད། སློབ་དཔློན་ཟ་བས་བསན་བཅློས《དབུ་མར་འཇུག་པ》འདི་ཉིད་རློམ་སབས་ཀང་། 《ར་བ་ཤླེས་རབ》ལ《རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ》
སློགས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་གཞན་གིས་ཁ་བསངས་ཏླེ་འབིྲ་དགློས་པའི་གནད་ཀང་དླེ་ལ་ཐུག་ཡློད་དློ། །  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
  ཕར་ཕིན་དང་པློ་ལྔ་ལས་བསམ་གཏན་གླེང་བ། 

    
  གཅིག  
  ཁློ་བློས་ད་ཐླེངས་རློམ་ཡིག་འདི་འབྲི་སབས། དགློས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་དུ་མའི་དབང་གིས་སླེམས་བསྐྱླེད་དང་པློ་བཞི་འཆད་རྒྱུ་བསྐྱུངས་ཏླེ་སླེམས་
བསྐྱླེད་ལྔ་པ་ལས་འཕློས་ནས། བསམ་གཏན་གི་སློར་འབིྲ་བ་ལ་ཐད་ཀར་ཞུགས་དགློས་བྱུང་།  



  དླེ་ཡང་གཞུང་རང་ལས་ནི། “བདག་ཉདི་ཆླེ་དླེ་བདུད་རྣམས་ཀུན་གིས་ཀང་། ། སང་དཀའི་ས་ལས་ཕམ་པར་ནུས་མ་ཡིན། ། བསམ་གཏན་ལྷག་

ཅིང་བླློ་བཟང་བདླེན་རང་བཞིན། ། ཞིབ་མློ་རློགས་ལའང་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་འཐློབ། །”ཅླེས་ས་ལྔ་པ་ཐློབ་པའི་བྱང་སླེམས་ཀིས་བསམ་གཏན་གི་ཉམས་ལླེན་ཆླེས་
ལྷག་པ་ཐློབ་ཡློད་ཚུལ་བསན་པ་ཙམ་ལས། སྐྱླེ་བློ་ཐུན་མློང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏླེ་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་སིའི་ངློ་བློ་དང་། དླེ་དང་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བླློའི་ཁྱད་པར། དླེའི་བྱླེད་
ནུས་དང་ཁྱད་ཆློས་སློགས་ནི་དངློས་སུ་བསན་མླེད། 
  འློན་ཀང་ཁློ་བློས་ནི་སབས་འདིར་བསློམས་བྱུང་གི་ཤླེས་པའམ། བསམ་གཏན་གི་རིག་པ་སིའི་རྣམ་གཞག་དང་སར་ནས། བསློམས་བྱུང་གི་བླློའི་ནུས་པ་
བླེད་སློད་གཏློང་ཚུལ་ལ། གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་ཕི་ནང་ག་ིགྲུབ་མཐའ་གཉིས་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་དང་། བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་དང་སྐྱླེ་བ་ས་ཕིའི་གནད་
དློན་བར་གི་འབྲླེལ་བ་སློགས་ཉུང་ཙམ་གླེང་འདློད་པ་ལས། ས་ལྔ་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་དང་སར་ནས། ས་དླེ་ཐློབ་པའི་བྱང་སླེམས་ཀིས་བསམ་གཏན་ག་ི
ཉམས་ལླེན་ལྷག་པ་ཐློབ་ཚུལ་འབྲི་རྒྱུ་མིན་ཏླེ། སའི་ཡློན་ཏན་སློགས་ནི་ཕལ་ཆླེར་ལུང་ལ་བརླེན་ནས་ཡིད་ཆླེས་བྱ་རྒྱུ་ལས་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔད་པ་ཆླེར་འགློ་ས་
མླེད་པའི་གནས་སུ་ངླེས་ལ། དླེའི་ཐད་ཀི་ལུང་ནི་མཁས་གྲུབ་ས་མ་ཚོས་བཀླགས་མི་ཚར་བ་ཞིག་བིྲས་ཟིན་པས་བསྐྱར་ཟློས་ཀི་དགློས་པ་མ་མཐློང་བས་སློ། །  
  མ་གཞི་ནས་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་གློ་བ་རྣལ་མ་ཞིག་ཆགས་ན་འདློད་མཁན་ཚོས། གང་ཟག་སིར་བཏང་གི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ཤླེས་པ་འདི་དང་། ཐློས་བསམ་ལས་སྐྱླེས་པའི་ཤླེས་པ་རྣམས་དང་། སློམ་ལ་བརླེན་ནས་སྐྱླེས་པའི་ཤླེས་པ་སློགས་ཀི་མི་འདྲ་བའི་
ཁྱད་པར་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ཤླེས་གལ་ཆླེ་སླེ། བསློམས་བྱུང་གི་ཤླེས་པའི་སླེ་ཚན་ནི་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བརློད་གཞི་གནད་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཁར། བསློམས་
བྱུང་གི་ཤླེས་པའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་མ་ཤླེས་ན། ནང་བསན་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གནད་མང་པློ་ཞིག་དཀློལ་ཐབས་མླེད་དླེ། བདླེན་བཞིའ་ིའགློ་ལུགས་སློགས་གཏན་ཚགིས་
དང་མཐུན་མི་མཐུན་དཔད་པ་ལའང་། བསམ་གཏན་གི་རིག་པའི་གནས་སངས་དང་ཁྱད་ཆློས་ནི་མ་ཤླེས་ཐུ་མླེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །  
  མི་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཞིག་གིས་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་ཞླེས་པ་ཆློས་ལུགས་རང་བའི་མིང་ཚིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་རི་ཡི་འདུག་མློད། ལླེགས་པློར་ཤླེས་ན་བསློམས་བྱུང་གི་
བླློ་ཞླེས་པ་ནི་ལྷ་དང་། འདྲླེ་དང་། གདློན་ཟླེར་བ་སློགས་དང་མ་ིའདྲ་བར། མིའི་སླེམས་ཀི་ནུས་པའི་འཕླེལ་རིམ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ག་ིམིང་ཡིན་ཏླེ། སློང་
ཐབས་ཁྱད་པར་བ་ལ་བརླེན་ནས་དཀའ་སད་དྲག་པློས་འབད་ན་ད་ལྟའི་ཕི་རློལ་ཏུ་གཡླེངས་ཤིང་འཕློ་བའི་སླེམས་འདི་ཉིད་ཀང་། རླེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་གཅིག་
ལ་བརན་པློར་གནས་ཐུབ་པའི་དུས་རིམ་ཞིག་ཏུ་སླེབ་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་། དུས་རིམ་དླེར་སླེབས་ཚེ་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་ཐློབ་ཅླེས་གདགས་པ་རླེད།  
  དླེ་ལྟ་ནའང་དྲང་མློར་ཞུས་ན། བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་རྒྱུད་ལ་ལན་པའི་མི་ཧ་ཅང་ཉུང་སླེ། ཉུང་དྲགས་ནས་ཕལ་ཆླེར་མཐློང་དཀློན་པའི་ཚད་དུ་ལྷུང་
ཡློད། དླེས་ནི་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་དང་ཐབས་ཀི་སློར་བ་རྣམས་ཉམས་སུ་ལླེན་རྒྱུ་ནི་མི་གང་བྱུང་གིས་མི་ནུས་ཤིང་མི་འཇློན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དཀའ་
ཁག་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངླེས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། འཇིག་རླེན་འདིའི་སླེང་ག་ིམི་ཕལ་མློ་ཆླེས་ན་ིདླེའི་དློན་དུ་འབད་རྒྱུ་ཕར་ཞློག་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་ཟླེར་བའི་ཐ་སད་ཙམ་
ཡང་གློ་མླེད་སིད་ལ། ལ་ལས་གློ་ཡློད་ཀང་དླེ་ན་ིགནའ་སྒྲུང་ནང་གི་དྲང་སློང་དང་། དག་བཅློམ་སློགས་ཀི་བྱ་བ་ཙམ་ཞིག་ལས། མི་སུས་ཀང་བསྒྲུབ་ཆློག་པའི་ཤླེས་
པའི་ནུས་པ་གསློ་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་རློགས་མཁན་ཡང་རབ་ཏུ་དཀློན་པར་ངླེས་ནུས་སློ། ། 
  རླེད་དླེ། དཀའ་ཐུབ་དྲགས་པློས་སླེམས་ནང་དུ་སྡུད་པའི་ཐབས་ས་ཚོགས་བསླེན་ཞངི་གློམས་ན། རླེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ནམ། བསློམས་བྱུང་གི་
བླློ་ཞླེས་ད་ལྟའི་རིག་པ་འདི་དག་དང་མི་འདྲ་བར་ཡུལ་གི་སླེང་ལ་རླེ་གཅིག་ཏུ་བརན་པློར་གནས་ཐུབ་པའི་བླློ་ཞིག་སྐྱླེ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཙམ་ནི། འགློ་མའིི་ལློ་རྒྱུས་སླེང་གི་
ཉམས་མློང་དངློས་ཀིས་ཐག་ཆློད་ཟིན་པའི་གནད་དློན་ཞིག་ཏུ་བརིས་ན་ཡང་ཆློག་པར་འདློད་དླེ། ད་ལྟར་ཡང་ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛནི་པའི་ཁློད་དུ་ཏིང་
ངླེ་འཛིན་བསློམས་སློབས་ཀིས་ས་འློག་ཏུ་ཉིན་མང་པློར་ཟས་མ་ཟློས་ཀང་འཚ་ོཐུབ་མཁན་ཡློད་སད་ཐློས་ཤིང་། འཆ་ིཁར་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་
སློབས་ཀིས་ཚན་རིག་པའི་འགླེལ་བརློད་ལྟར་ན་ཤ་ིཟིན་ཡང་། ད་རུང་ཉིན་དུ་མར་ལུས་ཀི་མདངས་མི་ཉམས་པར་བཞུགས་མཁན་ནི་བློད་པའི་ཁློད་ནས་ཀང་
མངློན་སུམ་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་གིན་པས་སློ། །  
  ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་ཡིད་བླློ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཡླེང་ཞིང་གཡློ་བ། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་དུ་འཁྱམས་པའི་ངློ་བློ་ཅན་ཞིག་ཡནི་པས། དམགིས་པ་གཅིག་ལ་རླེ་གཅིག་ཏུ་
དམིགས་ནས་སར་ཆ་འགའ་ཞིག་ལའང་སློད་མི་ཚུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡནི་པ་ནི། ད་ལྟའི་ཡིད་ཀི་ཤླེས་པ་ཐམས་ཅད་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་གི་རླེས་སུ་འབྲང་
མཁན་ཤ་སག་ཡིན་པའི་རླེན་གིས་ཡནི་ལ། ཐློག་མར་སློམ་ལ་བརློན་པའི་ཚེ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་བླློ་འདི་ཕི་རློལ་ཏུ་འཕློ་རུ་མི་འཇུག་པར་དམིགས་པ་གཅིག་གི་
སླེང་དུ་གནས་ཐབས་ལ་བརློན་པ་ནས་མགློ་འཛིན་དགློས་ཤིང་། དླེ་ནས་རིམ་གིས་བརན་པློར་གནས་པའི་ཡུན་ཇླེ་རིང་ལ་གཏློང་དགློས་པས་ན། བིྱང་རྒློད་ཀི་
དབང་དུ་བཏང་དྲགས་པའི་ད་ལྟའི་བླློ་འདི་རླེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ངློ་བློར་འགྱུར་བའི་བར་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ངལ་ཆླེ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞགི་ཡིན།  
  དླེ་ཡང་ཕི་རློལ་ལ་གཡླེང་བའི་བླློ་འདིའ་ིངང་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དགའ་སྐྱློ་ཆགས་སང་གི་ཚོར་བ་ས་ཚོགས་མློང་གི་ཡློད་རླེན་གིས། རང་རླེར་མཚོན་ན་
འདི་དག་ནི་ཚེ་སློག་གི་གྲུབ་ཆ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། འདི་བཟློག་པ་ལ་གདློང་ལླེན་བྱླེད་རྒྱུ་ན་ིལུས་ངག་གི་མི་དགླེ་བའི་ལས་གང་ལ་གདློང་ལླེན་བྱླེད་རྒྱུ་ལས་ཀང་
དཀའ་བས། སློམ་གི་རྣལ་འབྱློར་ཅན་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པའི་ར་བ་ཡང་དླེས་ཡིན་ནློ། །  
  དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་བདུན་ཅུ་པའི་ནང་ཙམ་ཞིག་ལ། སློམ་གི་ཉམས་ལླེན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་པའི་སླེམས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་ཧར་བྷརཊ་

བྷླེན་སན(Herbert Benson,mD)ཞུ་བ་ཁློང་ཉིད། རྒྱ་གར་གི་བྱང་ཕློགས་རྡ་རམ་ས་ལའི་གངས་རིའི་ཕུགས་དང་། རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་འབྲས་

ལློངས་རུམ་སླེག་དགློན་པ་སློགས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ། ནང་པའི་དགླེ་འདུན་པ་ཚའོི་སློམ་གི་ཉམས་ལླེན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་རློམ་ཡིག 《ལུས་སླེམས་ཕན་ཚུན་

འབྲླེལ་བ》ཞླེས་པ་ཞིག(བློད་འགྱུར་མ)ངས་ཀང་མཇལ་བའི་ནང་དུ་གཙོ་བློ་གཏུམ་མློ་སློམ་སབས་སུ། ལུས་པློའི་ཚ་དྲློད་ཀ་ིའགྱུར་ལློག་དང་། ཁག་ཤླེད་ཀ་ིརྒྱུ་
ཚུལ། འཚོ་རླུང་ལློངས་སུ་སློད་ཚད། དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་ཀི་གངས་ཚད་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བིྲས་འདུག་པ་ལས་དུམ་བུ་ཞིག་དྲངས་ན། 
འདི་ལྟར།  



  “སབས་དླེར་ནམ་མཁར་ཟ་བ་ཉ་གང་ཞིང་། ཁང་པའི་ནང་དྲློད་ཚད-40℃ཙམ་ཡློད་པ། མདློར་ན་ལློ་དླེའི་གནམ་གཤིས་གང་ངར་ཆླེ་ཤློས་ཀི་

མཚན་གུང་ཞིག་ལ་དགླེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀིས་གློས་ལླེབ་གཡུག(3×6ཕིཊ)རྣམས་འཁྱག་ཆུ་ལ་སྦངས་ཤིང་དླེ་ནས་སར་གློས་ལླེབ་གཡུག་རླློན་པ་དླེ་དག་ཕིར་
བཏློན་ཏླེ་རང་རང་གི་ལུས་གཅླེར་བུའི་སླེང་སིལ་གནང་སློང་། གལ་ཏླེ་ང་ཚོས་དླེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་རང་དབང་མླེད་པར་འཁྱག་འདར་ཐླེབས་པའམ་ཕལ་ཆླེར་འཆི་ངླེས་
ཡིན་མློད། འློན་ཀང་སབས་དླེར་མཚོན་ན་སར་ཆ་གསུམ་ནས་ལྔ་ཡི་ནང་ཚུན་གློས་ལླེབ་དླེ་དག་ལས་རླངས་པ་ཕིར་འདློན་མགློ་ཚུགས་ཤངི་། སར་ཆ་བཞི་བཅུ་ཞླེ་
ལྔའི་ནང་གློས་ལླེབ་དླེ་དག་སམ་པློར་གནས་ཀི་འདུག ནམ་མ་ལངས་བར་དུ་དགླེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀིས་དླེ་ལྟར་ཐླེངས་གཉིས་ཙམ་བསྐྱར་བཟློས་གནང་སློང་། དླེ་

དངློས་གནས་བསློད་བསགས་འློས་པ་ཞིག་རླེད་འདུག”ཅླེས་སློ། །  
  དླེ་ལྟར་གཏུམ་མློ་བསློམས་པ་ལ་བརླེན་ནས་ལུས་ལ་དྲློད་ཚད་ཤུགས་ཆླེན་འཕླེལ་བའི་ཚུལ་མཐློང་ཆློས་མངློན་སུམ་དུ་ར་འཕློད་འདུག་ཅིང་། ད་ལྟ་
བློད་ནང་དུའང་དགློན་པ་རླེ་ཟུང་དུ། སློམ་ཆླེན་པ་ཚོའ་ིལུས་དྲློད་ཀི་ཤུགས་ཆླེ་ཆུང་ག་ིསླེང་ནས་གཏུམ་མློའི་སློམ་རལ་ལ་བརག་པའི་སློལ་རྒྱུན་སྐྱློང་བཞིན་པའི་
གཏམ་ཡང་ཐློས། རློམ་ཡགི་དླེས་ང་ལ་བྱིན་པའ་ིཚོར་བ་གཞན་ཞིག་ནི། ཚན་རིག་པ་དླེ་ཚོས་ནི་གྲྭ་པ་དླེ་དག་གིས་སློམ་གི་རྣལ་འབྱློར་སྐྱློང་སབས་གཙོ་བློ་ལུས་སླེང་
དུ་རགས་མི་འདྲ་བ་ཅི་ཞགི་ཐློན་གིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁློ་ནར་མཉམ་འཇློག་གིན་པ་དང་། སློམ་གི་ཐབས་ལ་བརླེན་ནས་མིའི་ནད་བཅློས་ཐབས་ཡློད་མླེད་སློགས་
ལ་དློ་ཁུར་བྱླེད་ཀིན་པ་ལས་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་རང་གི་དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ། འཛནི་སངས་སློགས་ལ་དློ་ཁུར་བྱླེད་ཀི་མི་འདུག་པས། ཁློ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
པ་དླེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན། བསློམས་ཀི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀི་འགྱུར་ལློག་ཅགི་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པར་བརི་རུང་བ་ལས། དླེའི་རྒྱུ་བསློམས་བྱུང་གི་
ཤླེས་པ་རང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པར་བརི་མི་ནུས། ད་རུང་། རློམ་ཡིག་དླེ་རུ། ནུབ་ཕློགས་སུ་ཚན་རིག་པས་སློམ་གི་སློར་ལ་ཞིབ་འཇུག་ག་ིལས་གཞི་མང་པློ་
བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་ཀིན་པའི་སང་ཡིན་ཚུལ་བཀློད་འདུག་ལ། དླེ་ལས་གཞན་དུའང་ཉླེ་དུས་ནས་བཟུང་ཐའླེ་ཝན་དུ་ཚན་རིག་གི་བརག་ཐབས་སད་ནས་སློམ་གི་
སློར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་པའི་ལས་གཞི་ཅུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རླེ་ཚུགས་ནས། ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཀང་ཡག་པློ་བླངས་རབས་ཀི་ཡིག་ཆ་རླེའང་མཐློང་རྒྱུ་
འདུག་མློད་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ནས་མ་དྲངས་སློ། །  
  འཛམ་བུ་གིང་འདི་རུ་བསློམས་བྱུང་གི་བླློའམ་སླེམས་རླེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་དླེ་འདྲ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང་། མན་ངག ཉམས་
ལླེན། གཞུང་ལུགས་སློགས་བྱུང་ནས་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་འགློར་ཡློད་མླེད་ནི་སུས་ཀང་ཚོད་དཔག་བྱླེད་ཐབས་བྲལ་མློད། གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག བློད་ལ་
སློགས་པ་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་སུ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་མི་རྣམས་དབླེན་པའི་གནས་སུ་ཕིན་ཏླེ་སློམ་རྒྱག་པའི་སློལ་བྱུང་ནས་ལློ་ངློ་སློང་ཕག་དུ་མ་འདས་ཟིན།  
  ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དུ། ཆླེས་ས་མློའི་དུས་ནས་བསམ་གཏན་གི་ཉམས་ལླེན་དང་དླེའི་རྒྱབ་རླེན་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་བཅས་བྱུང་ཡློད་

པའི་ཚོད་དཔག་ཐུབ་སླེ། 《རློག་གླེ་འབར་བ》 དང་། 《འགླེལ་བཤད་སན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས》སློགས་སུ། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བ་གླེང་
སབས། ནང་བསན་མ་དར་བའི་ཡར་སློན་གི་གནའ་བློའི་མུ་སླེགས་ཀི་སློན་པ་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ཉམས་ལླེན་ཡློད་མཁན་ཤ་སག་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། 
ཐུན་མློང་སང་ཚོད་ཀ་ིདབང་དུ་བྱས་ཚེ། བདག་ཅག་གི་སློན་པས་ཀང་ཐློག་མར་སློམ་གི་གདམས་པ་ཞུ་སའི་སློབ་དཔློན་ནི་མུ་སླེགས་པ་ཡནི་པ་སློགས་ལ་བསམས་
ན། ནང་བསན་མ་དར་བའི་ཡར་སློན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སློམ་གི་ཉམས་ལླེན་ཡློད་པར་ངླེས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ནང་པའི་བསམ་གཏན་གི་རྣམ་གཞག་ཀང་མགློ་ཁུངས་
ཕི་རློལ་པ་ལ་ཐུག་ཡློད་པར་སམ། འློན་ཀང་། རླེས་སུ་ནང་པ་ལའང་རང་ལུགས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་སློམ་གི་བཤད་པ་དང་། བསློམས་བྱུང་གི་བླློའི་ནུས་པ་བླེད་
སློད་གཏློང་ཚུལ་སློགས་ཞིབ་ཕ་དར་བས། སར་ཕི་རློལ་པའི་ལུགས་ཀ་ིསློམ་གི་ཤླེས་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ལས་ཐློད་བརྒལ་བྱ་ཐུབ་ཡློད་པ་ནི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་
ཤིག་ཏུ་བརི་རུང་།  
  གཉིས།  
  དླེ་ཡང་གནའ་བློའ་ིརྒྱ་གར་དུ། བསམ་གཏན་བསློམས་པའི་ཕན་ནུས་འཇློག་ཚུལ་ལ་བཞླེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ས་ཕི་གཉིས་བྱུང་ཡློད་དླེ། 
ནང་བསན་མ་དར་བའི་ས་རློལ་གི་ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་དང་། ཕིས་ཀི་ནང་བསན་པའློ། ། བརློད་གཞི་འདི་དང་འད་ིའདྲའི་སློར་འབིྲ་བ་ལ་ཕློགས་དུས། 
ཕི་རློལ་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གཅིག་ཀང་བློད་ཡིག་གི་ཐློག་ཏུ་བལྟ་ས་མླེད་པ་དླེས། ང་ཚོ་ལ་གནའ་བློའ་ིརྒྱ་གར་གི་ཤླེས་རིག་ག་ིའཇིག་རླེན་ལ་
ལྟ་བའི་མིག་ཡ་གཅིག་རང་བཞིན་གིས་ལློང་ཡློད་པས། སབས་རླེར་སློན་བྱློན་ལློ་ཙཱ་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ལའང་ལླེ་བདའ་ཅུང་ཟད་རླེ་འཆློར་ག་ིའདུག་མློད། 
ད་ལྟ་བློད་ཡིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ནང་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ག་ིཁས་ལླེན་ཇི་ལྟར་དྲངས་ཡློད་པ་རྣམས་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཟབ་
གནད་ས་ཚོགས་ཀི་ཐད་ནས་ཕི་ནང་གི་མཁས་པའི་བར་ལ་བྱུང་བའ་ིབརྒལ་བརག་ཞིབ་ཕ་བཀློད་ཡློད་པ་རྣམས་ནི། ང་ཚོར་མཚོན་ན། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློ་
སློའི་བཞླེད་ཚུལ་ལ་དཔློད་པའི་སློ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས། བསམ་གཏན་གི་རིག་པའི་སློར་ལ་ཡང་དླེ་ལས་མ་འདས་སློ། །  
  དླེ་ལྟ་ན། ད་ཡློད་བློད་ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་ལ་བརླེན་ནས་གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་ཤླེས་རིག་ལ་ཕིར་བལྟས་བྱས་ཚེ། དངློས་གཙོའི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱང་འཕླེན་ལས་
གཞན་པའི་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆླེར་གིས་ཐར་པའི་རྣམ་གཞག་འདློད་པ་དང་། གང་ལས་ཐར་མ་ཐར་གི་གཞི་བརི་སའང་སྡུག་བསལ་ཡིན་པས། སྡུག་
བསལ་ལས་གཏན་དུ་ཐར་རྒྱུ་ཡློད་མླེད་དང་། ཡློད་ན་ཇི་ལྟར་ཐར་པའི་ལམ་དང་འབྲས་བུ་སློགས་ཀི་ཐད་དུ། རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཚོས་ཤླེས་རབ་ཀི་ནུས་པ་དང་དུས་
ཚོད་མང་ཤློས་བཏང་ཡློད་ན་ཡང་གཅིག་མཐུན་གི་གྲུབ་དློན་ཞིག་མ་བྱུང་བར་མཐར་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློས་རང་རང་གི་རང་ལུགས་འཛིན་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་
མླེད་པར་གྱུར་ཡློད། དླེ་འདྲའི་ཐར་པའི་རྣམ་གཞག་ས་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས། མུ་སླེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འགའ་ཞིག་གིས་བསློམས་ཀི་ནུས་པ་ལ་བརླེན་ནས་ཉློན་
མློངས་རགས་པའི་མགློ་གནློན་པའམ། བསམ་བཏན་གི་ངློ་བློ་སླེམས་ཀ་ིཞི་བ་ཐློབ་པ་ན་ཐར་པ་ཐློབ་པར་འདློད་པ་དང་། ནང་པས་མ་རིག་པ་ས་བློན་དང་བཅས་
པ་སྤངས་པ་ལ་ཐར་པར་བཞག་པ་གཉིས་ནི་ཐར་པའི་རྣམ་གཞག་ཟབ་ཤློས་ཀི་ཚབ་མཚནོ་གཉིས་སུ་བརི་རུང་བ་ཡིན།  
  དླེ་གཉིས་གང་ཡིན་ཡང་། བསློམས་བྱུང་གི་བླློའི་ནུས་པ་ལ་མ་བརླེན་པར་ཐར་པ་འཐློབ་རྒྱུ་མླེད་པར་འདློད་པ་མཚུངས་ཀང་། ས་མས་ནི་བསློམས་
བྱུང་གི་བླློ་ཐློབ་པའི་སློབས་ཀིས་བྱུང་བའི་ལུས་སླེམས་ཀི་ཞི་བ་ཉིད་ཐར་པར་འདློད་ལ། ཕི་མས་དླེ་ནི་གནས་སབས་ཙམ་ལ་ཉློན་མློངས་རགས་པ་མགློ་མནན་པ་



ཙམ་ཡིན་གི་སྡུག་བསལ་ག་ིརྒྱུ་བདག་འཛིན་མ་བཟློག་ན། དུས་དང་དུས་སུ་ཉློན་མློངས་མངློན་དུ་གྱུར་ཏླེ་སར་ཡང་སྡུག་བསལ་གི་ཀླློང་དུ་ལྷུང་ངླེས་ཡིན་པར་

བཤད་ནས། དླེ་ཙམ་ལ་ཐར་པར་འདློད་པ་བཀག་ཡློད་དླེ། ཆློས་གགས་ཀིས “འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མླེད་པ་ནི། ། དླེ་སྤློངས་པ་ནི་ནུས་མ་ཡནི། །”ཞླེས་པ་ལྟར། 
སྡུག་བསལ་གི་ར་བར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་ས་བློན་དང་བཅས་པ་ནི་མ་རིག་པའི་འཛིན་སངས་སུན་ཕྱུང་བའི་སློ་ནས་མ་སྤངས་ན་ཐར་པ་འཐློབ་རྒྱུ་མླེད་པར་
བཤད་པས། སིར་བསམ་གཏན་ཐློབ་པ་ནི་བླློའི་ནུས་པ་ཆིག་ཏུ་སིལ་བའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཐློབ་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ནུས་པ་དླེ་བླེད་སད་ནས་བདག་དང་
ཆློས་ཀི་དླེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་ཤླེས་རབ་བསྐྱླེད་དླེ་བསམ་གཏན་ག་ིངང་ནས་གཞལ་བྱ་ཡུལ་ལ་སློ་འདློགས་གཅློད་ཚུལ་གསུངས་པ་འདི་ནི་ནང་པའི་
ཐུན་མློང་མིན་པའི་སློམ་ག་ིརྣམ་གཞག་ཡིན།  
  ཡློངས་གགས་སུ། ཞ་ིགནས་གཞུ་ལྟ་བུ་དང་། ལྷག་མཐློང་མདའ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཟླེར་དློན་ཡང་དླེ་ལ་ཐུག་སླེ། ཕི་རློལ་པས་ཀང་ཉླེར་བསློགས་སློ་སློར་རིག་
པ་ཡིད་བྱླེད་ཀི་སབས་སུ་དཔློད་པའི་ཆ་ཙམ་ཡློད་པར་འདློད་ནའང་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དཔློད་ཚུལ་ཙམ་ལས། ལློག་ཤླེས་ཀི་འཛནི་སངས་སུན་ཕྱུངས་ཚུལ་
གི་ཁྱད་ཆློས་དང་ལན་པ་ཞིག་མི་འདློད་པས་ན། སར་གི་ཕི་རློལ་པའི་དྲང་སློང་དག་གིས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ལ་བརླེན་ནས་སླེམས་མ་ཞི་བའི་མགློ་གནློན་རྒྱུ་ཙམ་ལས། 
མ་ཞི་བའི་སླེམས་ཀི་ར་བའི་འཛནི་སངས་སུན་འབྱིན་པའི་ཐབས་ཚུལ་དླེ་རྙླེད་མླེད་པ་རླེད།  
  དླེའི་ཕིར་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲླེལ་གི་ཉམས་ལླེན་ནམ། བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་བརན་པློ་དླེ་བླེད་སད་ནས་ཤླེས་བྱ་གཞིའི་དླེ་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་ཐབས་མཆློག་
དླེ་ཉིད་སློན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ནས་བཟུང་། ནང་པའི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་ཚོས་ལག་ལླེན་མཛད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བས་མི་ཚད། བསམ་གཏན་ག་ིརྣམ་

གཞག་སློན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་། 《ལམ་རིམ་ཆླེན་མློ》ལས། “ལམ་རིམ་ཕལ་མློ་ཆླེར་དབུས་མཐའ་ནས་གསུངས་པའི་ཉླེས་པ་ལྔ་
སྤློངས་འདུ་བྱླེད་བརྒྱད་ཀི་སློ་ནས་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་ལ། དགླེ་བཤླེས་ལག་སློར་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་ལས་དླེའི་སླེང་དུ་ཉན་ས་ནས་
བཤད་པའི་སློབས་དྲུག་དང་ཡིད་བྱླེད་བཞི་དང་སླེམས་དགུས་སྒྲུབ་དགློས་པར་བཤད་ཅངི་། མཁས་པ་ཡློན་ཏན་གགས་ཀིས་ན་ིསླེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་ཡདི་
ལ་བྱླེད་པ་བཞིར་བསྡུས་པ་དང་། ཉླེས་པ་དྲུག་དང་དླེའི་གཉླེན་པློ་འདུ་བྱླེད་བརྒྱད་པློ་འདི་ནི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐབས་ཡིན་པར། མདློ་སླེ་དུ་མ་དང་། 

མདློ་སླེ་རྒྱན་དང་དབུས་མཐའ་དང་འཕགས་པ་ཐློགས་མླེད་ཀི་ས་སླེ་དང་དབུ་མ་སློམ་རིམ་གསུམ་ལ་སློགས་པ་བསམ་གཏན་གི་ཐབས་སློན་པ་ཐམས་ཅད”ཅླེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ནང་པ་རང་ལའང་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང་མན་ངག་གི་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་ཡློད་པ་རླེད།  
  དླེ་སར་བློད་ཡིག་ལ་འགྱུར་བའི་དཔད་གཞི་ལྟར་ན་ན།ི རྒྱ་གར་གི་ནང་བསན་མཚན་ཉདི་རིག་པའི་སློབ་དཔློན་ས་མ་ཐམས་ཅད་ཀ་ིནང་ནས་བསམ་

གཏན་སློར་གི་བཤད་པ་རྒྱས་ཤློས་གནང་མཁན་ནི་སློབ་དཔློན་ཐློགས་མླེད་ཡིན་ཏླེ། ཁློང་གི《ཉན་ས》ནི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བླློ་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་སྐྱླེ་ཚུལ་གི་རིམ་

པ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་བསན་པའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱས་ཤློས་ཡིན་ཚུལ《ལམ་རིམ་ཆླེན་མློ》ལས་ཀང་། “ཞ་ིགནས་དང་ལྷག་མཐློང་གཉིས་ན་ིགཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ལས་ཤླེས་དགློས་པར་གསུངས་པས་ཉན་ས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིན་ནློ། ། ”ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།  
  མདློར་ན། ཇི་ལྟར་རྡུལ་དང་རས་ཀི་ནུས་པ་ལ་ཚད་མླེད་པ་ལྟར། སླེམས་ཀི་ནུས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མླེད་པས། ཕི་གིང་གི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་ཐློག་མར་
གཟུགས་རས་ཀི་ནུས་པ་ལ་སློ་ཀུན་ནས་དཔད་དླེ་གྲུབ་དློན་ཡི་གླེར་ཕབ། དླེ་ནས་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་ལག་ལླེན་དངློས་ཀིས་ཚོད་ལྟ་ས་ཚོགས་བྱས་ནས། ཐ་མར་ལླེགས་
འགྲུབ་བྱུང་སླེ་ཐློན་རས་དངློས་སུ་བསྐྲུན་པའི་གློ་རིམ་ཇི་བཞནི་དུ། གནའ་རབས་ཤར་ཕློགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་དག་གིས་ཀང་ཐློག་མར་སླེམས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་
བརགས་ནས། སླེམས་ཀི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས། དླེ་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏློང་རྒྱུ་ཡློད་མླེད་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏླེ་གཞུང་ལུགས་ཀི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་ཕབ། དླེ་
ནས་སིང་རུས་ཅན་གི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཚོས་གཞུང་ལུགས་ཀི་དློན་བཞིན་ཉམས་སུ་བསར་ཏླེ་ལུས་སླེམས་ཤིན་སངས་ཀི་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་བ་ཐློབ་པའི་གྲུབ་
འབྲས་མངློན་དུ་གྱུར་པ་རླེད།  
  སབས་དང་སབས་སུ། ནང་པའི་མཚན་ཉིད་པ་དག་དང་ད་ལྟའི་མི་ཚུལ་རིག་གནས་པ་ཚོའི་བར་ལ། མི་ཤླེས་པའི་རྒྱུན་ཟད་རྒྱུ་ཡློད་མླེད་དང་། ཐམས་
ཅད་མཁྱླེན་རྒྱུ་ཡློད་མླེད་སློགས་ཀི་བགློ་གླེང་བྱུང་ནའང་། ཕན་ཚུན་བར་ལ་བརྡ་ལླེགས་པློ་ཞིག་མི་འཕློད་པའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བཞིན་པའང་ཏིང་ངླེ་
འཛིན་གི་ནུས་པའི་སློར་ལ་ཤླེས་རློགས་ཡློད་མླེད་ཀ་ིགནད་ལ་ཐུག་ཡློད་དླེ། བླློའ་ིནུས་པ་མཐའ་མླེད་དུ་འཕླེལ་རྒྱུ་མླེད་པར་འདློད་མཁན་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་
པ་མི་སིད་པར་འདློད་མཁན་རྣམས་ཀིས་ད་ལྟའི་དབང་བློའི་མངློན་སུམ་དང་། རླེས་དཔག་གི་བླློ་གཉིས་ཀ་ཁློ་ན་གཞིར་བཟུང་སླེ། དླེ་གཉིས་ཀིས་ཡུལ་གྲུབ་ཚུལ་ག་ི
ཉམས་མློང་དང་། དླེ་གཉིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ཙམ་གི་སླེང་ནས་ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གཅིག་གིས་མཁྱླེན་པ་མ་ིསིད་དློ་ཞླེས་གསུང་གི་འདུག་
ལ། མི་ཤླེས་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་རྒྱུ་ཡློད་པར་འདློད་མཁན་ཚོས་ནི་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་ལ་ཡུལ་གསལ་སང་འབྱུང་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་སླེང་ནས་ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་མཁྱླེན་
པའི་རྣམ་གཞག་འཆད་ཀི་ཡློད་པས། གང་གིས་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་མི་མཁྱླེན་བརི་བའ་ིགཞིའི་ཆློས་ཅན་ཙམ་ཡང་མཐུན་སང་བ་ཞིག་གྲུབ་མླེད་པའི་སབས་ལ་ན།ི 
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་མི་མཁྱླེན་སློགས་རློད་པ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་ངློ་། །  
  ནང་པའི་བསན་བཅློས་རྣམས་སུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གློ་འཕང་སློགས་ཀ་ིརྣམ་གཞག་བྱུང་བ་དླེ་ན་ིད་ལྟའི་དབང་མངློན་དང་། རློག་
པ་རླེས་དཔག་འདི་གའི་ནུས་པ་ཙམ་གི་སླེང་ནས་འཇློག་གི་མླེད་པར། བསློམས་བྱུང་གི་བླློའི་ནུས་སློབས་འཕླེལ་ཚུལ་དང་སར་ནས་འཆད་ཀི་ཡློད་པས། གསལ་
རིག་གི་ངློ་བློ་ཅན་གི་ཤླེས་པའི་ནང་ཚན་དུ། རང་ཡུལ་ལ་ཡུལ་སློབས་ཀིས་འཇུག་པའི་རློག་མླེད་ཀི་ཤླེས་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀིས་འཇུག་པའི་རླེས་དཔག 
བསློམས་སློབས་ཀིས་འཇུག་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གསུམ་ཡློད་པའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཡང་མ་ཤླེས་ན། ནང་སླེམས་ལ་བརླེན་པའི་ཡློན་ཏན་གི་རིགས་ཁྱད་པར་ཅན་
རྣམས་ལ་གློ་བ་ལློན་ཤིན་ཏུ་དཀའ་འློ། །  
  ཡང་དླེ་དང་འདྲ་བར་འགའ་ཞིག་ནི་འདི་སད་དླེ། ཅི་ཁྱླེད་ཅག་ཆློས་ལ་ཞུགས་ནས་ཡུན་རིང་ལློན་ཡང་ཉློན་མློངས་ད་རུང་སྤངས་མླེད་པ་རླེད་དམ་
དང་། ནང་ཆློས་ལ་སློབ་སློང་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་འགློར་ཡང་ཁློང་ཁློ་སློགས་མགློ་གནློན་ཐུབ་མླེད་པས་སིང་པློ་མི་འདུག་ཟླེར་གི་འདུག་མློད། བསམ་གཏན་ལ་



ཉམས་ལླེན་ལླེགས་པློ་བྱླེད་ཐུབ་མླེད་ན། འདུལ་བའི་ལུས་ངག་གི་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ཙམ་དང་། ནང་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསན་བཅློས་སངས་ཙམ་ལས་ཐློབ་པའི་
ཐློས་བསམ་གི་ཤླེས་པས་ནི་འདློད་ཆགས་ཞླེ་སང་གཏི་མུག་སློགས་ཉློན་མློངས་རྣམས་སྤློང་ནུས་པ་ལྟ་ཅི་མགློ་གནློན་པ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་པས། རླེ་བ་དླེ་འདྲ་
བཅངས་པ་ནི་ཆློས་ཉིད་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། གལ་ཏླེ་མི་ཞིག་གིས་བདག་འཛིན་བླློ་ལློག་ཤླེས་ཡིན་པ་དང་། ཉློན་མློངས་རྣམས་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་སྐྱླེ་ཡི་ཡློད་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་གི་ར་བར་གྱུར་པའི་ཉློན་མློངས་དླེ་རིགས་མ་སྤངས་ན་ཐར་པ་འཐློབ་རྒྱུ་མླེད་པ་སློགས་གསུང་རབ་ལས་ཐློས་ཤིང་ཐློས་དློན་ལ་རྒྱུ་མཚན་གི་སློ་
ནས་རླེས་དཔག་གིས་ངླེས་པ་རྙླེད་པར་གྱུར་ཀང་རུང་། ཐློས་བསམ་གི་བླློ་དླེ་གཉིས་ཀིས་ཉློན་མློངས་ཀི་རྒྱུན་གཅློད་པ་ཕར་ཞློག ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་པ་མགློ་
ཙམ་ཡང་གནློན་མི་ནུས་པ་ནི་གསུང་རབ་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་པས། ཉློན་མློངས་ཀི་སྐྱློན་རློགས་པའི་ངླེས་ཤླེས་ཙམ་རྒྱུད་ལ་ལན་ཡང་ལྷན་སྐྱླེས་སུ་གྱུར་པའི་ཉློན་
མློངས་ནི་དབང་མླེད་དུ་སྐྱླེ་འློང་བ་ཡིན་ཨང་།  
  དླེའི་ཕིར་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་རྒྱུད་ལ་ནམ་སྐྱླེས་པ་ན་གཞ་ིནས་ཉློན་མློངས་རགས་པའི་མགློ་གནློན་ནུས་པ་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཤླེས་རབ་དང་
ཟུང་དུ་འབྲླེལ་བའི་བསམ་གཏན་གི་ཉམས་ལླེན་ཁློ་ནས་ཉློན་མློངས་ཀི་ར་བ་གཅློད་ནུས་པ་ཡིན་པས། ཐློས་བསམ་གཉིས་ཀ་ལླེགས་ཙམ་དར་བའི་བློད་ཀི་དགློན་སླེ་
སློ་སློའི་ནང་དུ། སློམ་གི་ཉམས་ལླེན་ལ་བརློན་མཁན་ཆླེས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མླེད་པ་འདི་ནི་གློང་གུན་ཆླེན་པློ་ཞིག་སླེ། ཕློགས་གཅིག་ནས་བསམས་ན། རང་རླེ་དག་
གིས་ནང་ཆློས་ལ་སློབ་སློང་བྱས་པས་སླེམས་རྒྱུད་ལ་ཕན་ཐློགས་འབྱུང་ག་ིམླེད་པའི་ར་བའང་དླེས་ཡིན་པར་སམ་མློ། །  
  གསུམ།  
  ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ལ་བལྟ་སབས། སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ཡློད་མླེད་ཀི་གནད་དློན་ནི་གཟུར་ཐབས་མླེད་པའི་བརློད་གཞི་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡནི་
ལ། སིར་ན། ང་སུ་རླེད། ང་གང་ནས་བྱུང་། ང་གང་དུ་འགློ་གསུམ་པློ་ནི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ཀུན་གི་ཉམས་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ་ཞླེས་ནུབ་གིང་གི་མཚན་
ཉིད་མཁན་པློ་ཞིག་ག་ིཞལ་སློས་ནས་ཀང་ཐློས། ཡིན་ཏླེ། ཚ་ེསློག་གི་དློན་ག་ིརང་བཞིན་ཤླེས་པར་འདློད་ཚེ་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ཡློད་མླེད་ཀི་གནད་ལ་གཟུར་ཐབས་མླེད་པ་
ལྟ་ཅི། མ་ིཚེའི་ཀུན་སློད་ངློས་ནས་བལྟས་ན་ཡང་མི་ཞིག་གིས་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་གང་ཡནི་པ་དླེས་ནི། མི་དླེའི་ཀུན་སློད་དང་། ཕུགས་བསམ་སློགས་
ཀི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་ལ་ཕློགས་ཀུན་ནས་ཤུགས་རླེན་ཐླེབས་པའི་ཚད་དླེ་གཞན་གང་གིས་ཀང་བསྡུར་བཏུབ་པ་ཞིག་མིན།  
  དླེ་བས་ལུས་སླེམས་རས་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརླེན་ནས་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་འདློད་པ་ནི་ནང་བསན་མཚན་ཉདི་རིག་པའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་
ཚེ་སློག་གི་ལྟ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ཆློས་ཀི་གགས་པ་སློགས་ནང་བསན་གི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་ཚོས་ཀང་ལུས་སླེམས་རས་ཐ་དད་ཡིན་མིན་དང་། སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ཡློད་
མླེད་གཉིས་ནི་ཕལ་ཆླེར་འབབ་སའི་གནད་གཅིག་ཏུ་དགློངས་ཏླེ། ལུས་སླེམས་གཉིས་ཀའི་འབྲླེལ་བ་ཅི་ཡིན་སློར་ལ་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་དཔད་ཐབས་སད་དླེ

《རྣམ་འགླེལ》ལླེའུ་གཉིས་པ་སློགས་སུ་བཤད་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཡློད། འློན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པའི་གྲུབ་དློན་ལ་མངློན་སུམ་དང་མློང་བས་
དཔང་རགས་འདྲླེན་མ་ནུས་ཚ།ེ ནམ་ཡང་རློད་གཞིར་ལུས་འདུག་པ་ཙམ་ལས་ཐུན་མློང་གིས་ཁས་ལླེན་རྒྱུ་དཀའ་བས། གཏན་ཚིགས་ཀ་ིརིགས་པ་རང་བའི་ངློས་
ནས་ལུས་སླེམས་ཀི་འབྲླེལ་བ་ཅི་ཡིན་ཐག་ཆློད་པ་ཡང་རབ་ཏུ་དཀའ། དླེང་སབས་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆློས་བར་ལ་བགློ་གླེང་མང་པློ་བཙུགས་ཏླེ། ཚེ་སློག་གི་གྲུབ་
ཚུལ་དང་། ཚེ་སློག་གི་ངློ་བློ་ཇི་ཡིན་སློགས་ཀ་ིཐད་བརླེ་རླེས་ཅི་ཙམ་བྱས་རུང་། སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ཡློད་མླེད་སློགས་ཀི་གནད་དློན་ན།ི ཐག་མ་ཆློད་པའི་བརློད་བྱ་རློད་
གཞི་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་དློན་ཡང་དླེའློ། །  

  2009ལློར། ཚན་རིག་དང་ནང་བསན་བར་གི་བགློ་གླེང་ཞིག་རྡ་སར་ཚོགས་པའི་བརྙན་ལ་མཇལ་སབས། ནུབ་གིང་གི་དངློས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་

བགླེས་སློང་ཞིག་གིས། “ང་མ་ཤི་གློང་དུ། སྐྱླེས་བུ་བླློ་གློས་དང་ལན་པ་ཞགི་བྱློན་ཏླེ། ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་ཆླེ་བའི་འཇགི་རླེན་འདའིི་འགླེལ་བཤད་མི་ནུས་པའི་དཀའ་

རྙློག་རྣམས་ལ་ལན་གསལ་པློ་ཞིག་བརྒྱབ་ན་ཅི་མ་རུང་བསམ་གི་འདུག”ཅླེས་པའི་སད་ཆ་དླེ་ངས་ཁྱློན་ནས་བརླེད་ཀ་ིམི་འདུག་ལ། ཁློའི་མིག་མདངས་དང་ཉམས་
འགྱུར་དླེས་ང་ལ་བཤད་མི་ཤླེས་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་སླེར་སློང་། དླེ་ནི་ཕན་རང་ཉིད་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་ལ་སློབ་གཉླེར་བྱླེད་མཁན་ཞིག་ཡནི་པས་ཚེ་སློག་གི་
གནས་སངས་སློགས་ཇི་བཞིན་ཤླེས་རླེ་ཆླེ་བས་སམ། འདི་དག་ཡློད་ཚད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཟླེར་མཁན་གི་འུ་ཚོས་ཁློང་དང་ཁློང་ཅག་ལ་ཇི་ལྟར་སྨྲའམ་སམ་
པའི་ཚོར་བ་ཟབ་དྲགས་པས་ཡིན་ཆ་མི་འཚལ་མློད། སབས་དང་སབས་སུ་མཁས་པ་ཁློང་གི་ཞལ་རིས་དང་གཏམ་བཤད་དླེ་ཡིད་ལ་ཝ་ལླེར་འཆར་འློང་གི་འདུག  
  བགློ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དླེའི་སླེང་སྐྱླེ་འཆིའི་གནད་དློན་དང་། ཤླེས་པའི་རྣམ་གཞག་ཐད་བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པློས་ཀང་། ཐུགས་དམ་སློར་ལ་ཚན་
རིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་ཚུལ་གསུངས་པའང་དགློངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་སླེ། ད་ལྟ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཤླེས་པ་རགས་པ་འདི་དག་གི་སླེང་ནས་ལུས་
སླེམས་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཡིན་མིན་གི་གནད་དློན་ཤིན་ཏུ་ཐག་ཆློད་དཀའ་བས་ན། ལུས་དང་སླེམས་བར་གི་འབྲླེལ་བའི་གནས་སངས་ཇ་ིབཞིན་ངློས་འཛིན་
པར་མཚན་གཞི་ཡག་ཤློས་ནི་བསློམས་བྱུང་གི་ཤླེས་པ་ཡིན་པ་དང་། ལུས་ཁམས་ཀི་སངས་འཛིན་ལས་ལློགས་སུ་སླེམས་ཀི་ངློ་བློ་གནས་ཐུབ་པར་གློ་བ་ལླེན་བདླེ་
བའི་གནས་སབས་ཡག་ཤློས་ནི་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་ཡིན་པའི་དགློངས་ཚུལ་བསན་བྱུང་བས། བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་ནི་ལུས་སླེམས་ཀི་འབྲླེལ་བའི་ཐད་
ལ་དམིགས་བསལ་གི་མཚན་གཞི་ཞིག་ཡནི་པ་ཧ་གློ་བ་གལ་ཆླེ།  
  ཅིའི་ཕིར་ཞླེ་ན། རང་ཅག་ལ་ད་ལྟ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་བླློ་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་རགས་ཤངི་། བདག་རླེན་དབང་སློགས་ལ་རབ་ཏུ་ལྟློས་པ་ཅན་ཡིན་
པས། ཤླེས་པའི་འགུལ་སྐྱློད་དང་གཟུགས་ཀི་འགུལ་སྐྱློད་ཆ་མཉམ་ལྟ་བུར་ཡློང་ག་ིཡློད་ཚདོ་དླེ། ང་ཚོས་ཁློང་ཁློ་ན་ིགཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཤླེས་པ་ཡིན་པར་སྨྲས་
ཀང་། ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཁློང་ཁློ་སབས་ར་དང་ཁག་སློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་དང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁློང་ཁློ་ནི་གཟུགས་ཀི་ཁྱད་པར་དླེ་དག་གི་འཕློ་འདུའི་
ནུས་པ་ཞིག་རླེད་ཅླེས་སྨྲ་ཡི་འདུག དླེ་བཞིན་ང་ཚོས་སིང་རླེ་དང་བརླེ་བ་སློགས་ཀང་གསལ་རིག་ཙམ་མློ་ཞླེས་སྨྲས་ནའང་། ཡང་སར་བཞིན་དུ་ཁྱློད་ཉདི་གཞན་
ལ་སིང་བརླེ་བའི་སླེམས་མངློན་དུ་གྱུར་སབས་ཀླད་ཆླེན་གིས་འགུལ་སློད་འདི་དང་འདི་འདྲ་བྱླེད་ཀི་འདུག་ཅླེས་གཟུགས་ཀི་ནུས་པའི་སླེང་ནས་འགླེལ་བ་རྒྱག་པ་
རླེད། ང་ཚོས་ཕར་ལ་ཁྱློད་ཅག་གིས་མཐློང་བ་དླེ་ནི་ཤླེས་པའི་བདག་རླེན་ཙམ་མམ། ཡང་ན་སླེམས་ཀི་འགྱུར་ལློག་གིས་ལུས་ཁམས་ལ་ཐླེབས་པའི་ཤུགས་རླེན་ཙམ་
ལས་གཞན་མིན་ཞླེས་ཅི་ཙམ་མཆློངས་ཀང་བརྡ་ལླེགས་པློར་འཕློད་དཀའ་བས་སློ། །  



  དླེས་ན་བསློམས་བྱུང་གི་བླློ་ནི་ལུས་སླེམས་ཀི་འབྲླེལ་བར་དཔད་པའི་མཚན་གཞི་ཡག་ཤློས་ཏླེ། ངློ་བློ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བས་ལུས་ཀི་འགྱུར་ལློག་ལ་འབྲླེལ་བ་
ཆུང་ཤློས་ཟླེར་ན་ཆློག གང་ལྟར་ཤླེས་པ་རགས་པ་གཞན་ལྟར་ཀླད་ཆླེན་སློགས་ཀི་འགྱུར་བག་སླེང་ནས་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་ས་བློ་མནི་པར་མ་ཟད། སར་བཤད་པ་

ལྟར། དྲློད་ཚད་གློར་ཐིག་མན་གི40ཡི་ནང་། ལུས་གཅླེར་བུར་བུད་དླེ་ཆུ་འཁྱག་གིས་བརླན་པའི་གློས་རྒྱབ་ལ་གློན་ཡང་སར་མ་བཞི་བཅུའ་ིནང་སམ་པློར་ཆགས་
པ་ལྟ་བུ་ནི། ཚན་རིག་པས་ཚེ་སློག་གི་ངློ་བློ་དང་། ལུས་ཁམས་ཀི་རང་བཞིན་སློགས་རས་ཀི་ཆ་ནས་ངློས་བཟུང་བའི་གཏན་སློལ་ག་ིར་བ་ལས་ཀང་འགློངས་ཡློད། 
དླེ་ལྟར་བསློམས་བྱུང་གི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གིས་ནི་གཏན་སློལ་དུ་གྲུབ་པའི་ལུས་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་མང་པློ་ཞིག་གློ་ལློག་པར་བྱླེད་པའི་ཚུལ་དླེ་ཁློ་ནས་ཀང་། མིའི་ཚ་ེ
སློག་གི་རང་བཞིན་ལ་ངློས་འཛིན་གཞན་ཞིག་མི་འློང་ཐབས་མླེད་དང་། ཚེ་སློག་ནི་རྡུལ་ཅན་གཟུགས་ཀི་སངས་འཛིན་ཁློ་ནའི་འློག་ཏུ་མླེད་པར་དློན་ལ་སངས་
འཛིན་མཁན་ངློ་མ་ནི་གཟུགས་ཀི་ངློ་བློ་ལས་འདས་པའི་ནུས་པ་གཞན་ཞིག་ཡནི་པའི་ངླེས་ཤླེས་སྐྱླེ་དགློས་པ་ལྟ་བུར་བྱས་ཡློད་དླེ། ཉིན་གངས་མང་པློ་དང་། ཟ་
གངས་འགའ་ལ་ཡང་ཟས་མ་ཟློས་པར་འཚོ་ཐུབ་མཁན་གི་མི་ཡློད་པས་ཀང་། ད་སར་ཚན་རིག་གིས་འགླེལ་བཤད་བྱས་པའི་ཚེ་སློག་ག་ིརང་བཞིན་དང་། གནས་
སངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་མི་བྱ་ཐུ་མླེད་དུ་ཆགས་ཡློད་པ་མིན་ནམ།  
  ལྷག་པར་འཆི་བའི་ཚེ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ངང་དུ་ཉིན་མང་པློར་བཞུགས་མཁན་བྱུང་བ་དླེ་ནི་ལུས་སླེམས་ངློ་བློ་གཅིག་མིན་པའི་དཔང་རགས་གཙོ་བློ་
ཞིག་ཏུ་བརི་རུང་སླེ། ལུས་དང་གཟུགས་ལ་བརགས་ན། དབུགས་འགགས། ཀླད་ར་བསད་པས་ཤི་བར་ཐག་ཆློད་ན་ཡང་། ད་རུང་ཉིན་མང་པློའི་རིང་ལ། ལུས་ཀི་
མདངས་མི་ཉམས་ཤིང་། ཕུང་པློར་རུལ་སྐྱློན་སློགས་ཅི་ཡང་འབྱུང་རྒྱུ་མླེད་པའི་སང་ཚུལ་དླེ་འདྲ་མངློན་སུམ་དུ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡློད་པ་དླེ། ཤླེས་པ་ནི་མིའི་ཚེ་སློག་གི་
གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། ཤླེས་པའི་ནུས་སློབས་ནི་གཟུགས་ཅན་རྡུལ་ཁམས་ཀི་ཚད་བཀག་ལས་ཡློངས་སུ་བརྒལ་བའི་རགས་འཁྲུལ་མླེད་ཅིག་མིན་ན་ཅི་ཞིག་
ཡིན།  
  ལར་ངླེད་ཀིས་ཀང་གྲུབ་མཐའ་ིཞླེན་ཁློག་ཁློ་ན་ཡིད་ལ་བཅངས་ཏླེ། ནང་ཆློས་ལས་བསན་པའི་ཚེ་སློག་གི་ལྟ་བ་འཐད་ལན་དུ་བསྒྲུབ་ཨླེ་ཐུབ་ལ་ཤ་
ཐང་ཐང་གིས་འབད་པ་དངློས་གནས་མིན་ཡང་། འཆི་བ་ནི་ང་ཚ་ོཀུན་གིས་གདློང་མ་གཏད་ཐབས་མླེད་ཀི་ཐ་མའི་འབབ་སླེགས་སུ་ངླེས་ཤིང་། སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ཡློད་
མླེད་ཀི་གནད་དློན་ཡང་རང་རླེའི་བསམ་གཞིགས་གཏློང་དགློས་པའི་ཡུལ་དུ་ཆློས་ཉིད་ཀསི་གྱུར་པས། འཇིག་རླེན་འདིར་མཐློང་ཆློས་སུ་ཡློད་པའི་བསློམས་བྱུང་གི་
བླློས་ནི་ལུས་སླེམས་ཀི་འབྲླེལ་བའི་ཐད་ལ་དློགས་འཆར་མང་པློ་ཞིག་འདྲླེན་འློང་བར་མ་ཟད། དླེ་ལ་ལླེགས་པར་བརགས་ན། ས་སླེང་འདིའི་ཚེ་སློག་ཅིག་ཡིན་པའི་
རང་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་གསལ་བློར་རློགས་པ་ལ་ཅིས་ཀང་ཕན་པར་སམ་མློ། །  
  མ་གཞི་ནས་ལུས་སླེམས་ཀི་འབྲླེལ་བ་ནི་མཚན་ཉིད་རིག་པའ་ིསླེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གསློ་རིག་གི་སླེ་དང་། ཚན་རིག་པའི་སླེ་སློགས་ཀུན་གི་དཔད་ཡུལ་
གལ་ཆླེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད་ནའང་། དླེ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁ་འབྲལ་དུ་མླེད་པའི་འབྲླེལ་བ་ཞིག་ཡློད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཀུན་ལ་རྒྱུགས་ཆླེ་བ་ལས། ཤླེས་པའི་ཐློག་མཐའ་
ཐུག་མླེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརླེན་ནས་དླེ་གཉིས་ཀི་འབྲླེལ་བ་དླེ་ཁ་འབྲལ་རུང་གི་གནས་སངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ན་ིནང་བསན་མཚན་ཉིད་
རིག་པའི་སླེ་ཙམ་ཡིན་པར་མཐློང་ངློ་། །  

    
    

    
    
    
    

    
  སློང་ཉིད་གང་བྱུང་དུ་སློན་མ་ིརིགས་པའི་དགློངས་པ།  

    
  གཅིག 
  བསན་བཅློས་འདིའི་སླེམས་བསྐྱླེད་དྲུག་པའི་སབས་སུ། ས་དྲུག་པར་གནས་པའི་བྱང་སླེམས་ལ་ཤླེས་རབ་ཀི་ཉམས་ལླེན་ཆླེས་ལྷག་པ་ཐློབ་ཚུལ་ལས་
འཕློས་ཏླེ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པར་བསན་ཡློད་ལ། དླེ་ལྟར་མ་བསན་པའི་ས་རློལ་ཏུ། སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ནི་གང་བྱུང་དུ་སློན་རིགས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་

ཚུལ་ནན་ཏན་ཆླེན་པློས་གདམས་པ་ལ། གཞུང་ལས། “སློ་སློའི་སྐྱླེ་བློའི་དུས་ནའང་སློང་པ་ཉིད་ཐློས་ནས། ། ནང་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་། ། 
རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆི་མས་མིག་བརླན་ཞིང་། ། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ། ། དླེ་ལ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་བླློ་ཡི་ས་བློན་ཡློད། ། དླེ་

ཉིད་ཉླེ་བར་བསན་པའི་སློད་ནི་དླེ་ཡནི་ཏླེ། ། དླེ་ལ་དམ་པའི་དློན་གི་བདླེན་པ་བསན་པར་བྱ། ། དླེ་ལ་དླེ་ཡི་རླེས་སུ་འགློ་བའི་ཡློན་ཏན་འབྱུང་། ། ”ཞླེས་དང་། 

དླེའི་ཐད་ཀི《རང་འགླེལ》ལས། “རླེན་ཅིང་འབྲླེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སློན་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་གི་བསན་བཅློས་དླེ་ཡང་སར་གློམས་
པས་རྒྱུད་ལ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ས་བློན་བཞག་པ་རྣམས་ཁློ་ན་ལ་བསན་པར་བྱའི་གཞན་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏླེ། དླེ་དག་སློང་པ་ཉིད་ཉན་པར་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀང་དླེ་ལ་
ལློག་པར་ཞུགས་པའི་བསམ་པ་དང་ལན་པ་ཉིད་ཀི་དློན་མ་ཡིན་པ་ཆླེན་པློ་དང་ལན་པའ་ིཕིར་རློ། ། རླེས་འགའ་ནི་མི་མཁས་པས་སློང་པ་ཉདི་སྤངས་ནས་ངན་

འགློར་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། ། རླེས་འགའ་ནི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་ནི་མླེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞླེས་དླེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ངླེས་པར་བཟུང་སླེ། ”ཞླེས་པ་ལྟར་ཏླེ། སློང་པ་



ཉིད་ཅླེས་བྱ་བའི་ཟབ་དློན་འདི་ནི། ཆློས་དླེ་ལ་མློས་པ་ཡློད་པ་དང་། ཆློས་དླེ་མཉན་པའི་བག་ཆགས་ཀི་མཐུ་སིྨན་པའམ། མ་མཐའ་ཡང་དློན་དླེ་ལ་མཉན་པས་
ལློག་ལམ་ཏུ་མི་འགློ་བ་ཞིག་ཡནི་ཚེ། གཞི་ནས་བསན་རིགས་པ་ཡིན་གི། གང་བྱུང་ལ་ན་ིམ་ཡིན་ནློ་ཞླེས་གསུངས་ཡློད།  
  དླེ་སད་གསུངས་པའི་གནད་དློན་དླེ་ནི་གལ་འགངས་ཆླེ་ལ་དགློངས་པ་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁློ་བློས་ཀང་དློན་མ་ིའདྲ་བ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་དླེའི་
དགློངས་འདུན་གླེང་བར་འདློད་དློ། ། གཉིས་པློ་གང་ཞླེ་ན། སློང་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་ནི་ཉན་མློས་དང་སློ་བ་མླེད་མཁན་ལ་བཙན་གིས་སློན་མི་རིགས་པ་དང་། གལ་ཏླེ་
མློས་པ་ཡློད་ཀང་དློན་ལློག་ཏུ་གློ་བའ་ིཉླེན་ཁ་དང་བཅས་པ་ལ་སློན་མི་རིགས་པའློ། ། དླེའི་ཚན་པ་དང་པློས་ནི། ནང་བསན་འཛིན་སྐྱློང་གི་ལམ་ཕློགས་ཤིག་སློན་
གི་ཡློད་ལ། གཉིས་པས་ནི། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སློབ་གསློའི་ལྟ་བ་ཞིག་སློན་གི་ཡློད་པས་རླེ་རླེ་བཞིན་འཆད་པར་བྱའློ། །  
  གཉིས། 

  དླེ་ཡང་གཞུང་འདི་རློམ་སབས། སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མློས་ཤིང་དགའ་བའ་ིསློབ་དཔློན་ཟ་བ་མཆློག་གིས་འུ་ཅག་ལ། “ཀླེ་བུ་རྒློད་ཚོ། སློང་པ་
ཉིད་ཅླེས་པ་འདི་ནི་ཆླེས་མཆློག་དང་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། འདི་བཤད་ས་གང་རྙླེད་ལ་བཤད་དགློས། སུ་ཞགི་གིས་ཆློས་ཟབ་མློ་འད་ིཁས་མ་བླངས་ན་བསན་

དག་ཡིན་པས། ཁིམས་དང་ཆད་པས་གཅུན་ཐབས་ཚུན་ཆད་ཀང་བསླེན་པར་བྱའློ”ཞླེས་མ་གསུངས་པར། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པས། དློན་དུ་མི་
འགྱུར་བ་ལ་བསན་པར་མི་བྱ་གསུངས་དློན་ག་རླེ་ཡིན་ནམ།  
  འདི་ལྟར་ཏླེ། འདིས་ནི་སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གཅིག་པུ་འཆད་ཚུལ་ཙམ་སློན་གིན་པ་མ་ཡིན་པར། དཔལ་ནཱལླེན ྡཱའི་མཁས་པ་ཚོའི་ནང་པའ་ིབསན་པ་
འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱླེད་སངས་སིའི་ལམ་ཕློགས་ཤིག་མཚོན་གི་ཡློད་དླེ། འདིའ་ིདློན་གློ་ས་བར་བཤད་ན། གྲུབ་མཐའི་ཆླེད་དུ་གྲུབ་མཐའ་བསྐྱངས་པ་དང་། 
བསན་པའི་ཆླེད་དུ་བསན་པ་སྤླེལ་བ་ལ་སིང་པློ་ཅི་ཡང་མླེད་པས། གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་མིན་ར་བར་བྱས་ཏླེ་ནང་ཆློས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རིགས་པར་འདློམས་ཀི་ཡློད་
པ་རླེད། ཆློས་ནི་སྐྱླེ་བློ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཁམས་མློས་དང་མཐུན་པར་སྤླེལ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཆློས་ཡང་དག་པ་ཅི་འདྲ་ཞགི་ཡིན་ཡང་། རང་ཉིད་དླེ་ལ་དགའ་ཞངི་
དད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཚུལ་དླེར་མི་མློས་པ་དང་། མ་ིདད་པ། མི་དགའ་མཁན་ལ་བཙན་གིས་སྤླེལ་མི་རིགས་པའི་གསལ་བཤད་གནང་གི་ཡློད།  

  དླེ་ཡང་ནང་ཆློས་འཛིན་སྤླེལ་གནང་ཕློགས་ཀི་ལམ་འདིའ་ིབསམ་བླློའི་མགློ་ཁུངས་ཡར་དླེད་ན་ནི། སློན་པ་ཐུགས་རླེ་ཅན་གིས། “ཟབ་ཞི་སློས་བྲལ་
འློད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། ། བདུད་རི་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཤགི་ཁློ་བློས་རྙླེད། ། སུ་ལ་བསན་ཀང་གློ་བར་མི་ནུས་པས། ། མི་སྨྲ་ནགས་ཀི་ཚལ་དུ་གནས་པར་བྱ། ། 

”ཞླེས་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལ་ཐུག་ཡློད་དླེ། ཚིགས་བཅད་དླེའི་དློན་ཡང། འཇིག་རླེན་འདིར་ཟབ་མློའི་དློན་གློ་མཁན་མླེད་ཚ།ེ ཁློ་བློ་མ་ིསྨྲ་བར་བསད་ན་མཆློག་
ཡིན་ཞླེས་པ་དླེ་ཡིན་ལ། དླེའི་ཤུགས་ནས་གལ་ཏླེ་ཟབ་དློན་གློ་བའ་ིཤླེས་རབ་དང་ལན་པ་འགའ་ཞིག་ཡློད་ན་ནི། དླེ་ལ་ཁློ་བློས་ཡང་དག་པའ་ིགདམས་ངག་སློན་རྒྱུ་
ཡིན་ཞླེས་ཀང་བསན་ཡློད།  
  དླེ་ལྟར་སྐྱླེས་བུ་རང་རང་ལ་མློས་པ་ཡློད་པ་གཞིར་བྱས་པའི་སླེང་། རྒྱུ་མཚན་དང་རིགས་པ་གློ་ནུས་པའི་སལ་ལན་རྣམས་ལ་ཟབ་དློན་དང་ལན་པའི་
ཆློས་ཀི་གཙུག་ལག་ལླེགས་པར་བསན་ཅིང་། ཆློས་ལ་མཉན་པའི་མློས་འདུན་མླེད་པ་དང་། མློས་པ་ལྟར་སང་ཙམ་ཡློད་ཀང་ཟབ་དློན་ལློག་པར་གློ་བའི་ཉླེན་ཁ་
དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་བཏང་སློམས་སུ་འཇློག་པ་ཉིད་ལས། དླེ་དག་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་འཇུག་ཆླེད་དུ། དབང་དང་། ཤུགས་དང་། བཙན་དང་། གཡློ་དང་། 
སྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བསླེན་རྒྱུ་ནི་ཐུན་མློང་སང་ཚོད་དུ་བྱློན་པའ་ིསློན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གིས་སྐུ་ཚེ་གང་གི་ར་དློན་ལྟ་བུར་བཟུང་ཡློད་དླེ། ཆློས་ལ་མློས་པ་ཡློད་
པའི་བླློ་ལན་སྐྱླེ་བློ་རྣམས་ལ་ནི་ཁློང་གིས་ཆློས་གསུངས། གདམས་པ་བསན། མན་ངག་བིྱན་ཡློད་པ་ལས་གཞན། རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སིང་པློ་དང་། རྒྱལ་པློ་གསལ་
རྒྱལ་སློགས་རང་ཉིད་ལ་དད་པའ་ིརྒྱལ་པློ་དག་ག་ིདབང་ཤུགས་བླེད་སད་དླེ། གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་བཙན་བསྒྱུར་དང་། རང་གི་ཆློས་ལུགས་བཙན་སྤླེལ་སློགས་ཀི་
སློར་བ་ཤས་ཙམ་ཡང་བརམས་མ་མློང་བ་ནི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་ཡནི།  
  ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ། ཁློང་གིས་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་གནང་ཕློགས་དླེ་གཉློམ་ཐལ་ཆླེ་བ་དང་། གཞན་ལ་བསྟུན་དྲགས་པའི་ཞན་ཆ་ཡློད་པ་
ལྟ་བུར་སང་ཤས་ཆླེ་ཡང་། འབུ་སིན་ཕ་མློ་ཙམ་ལ་ཡང་བསམ་བཞིན་འཚེ་བ་མི་བྱླེད་པའ་ིཞི་བའི་སློད་ལམ་དླེའི་རྒྱབ་ན། གཡློ་བ་མླེད་པའ་ིརང་རློན་ཞིག་ཐུགས་

ལ་མངའ་བ་ནི“གློ་བར་མི་ནུས་པས”ཞླེས་པའི་ཚིག་འདིས་མཚོན་ནུས་ཏླེ། འདིས་ནི་ཁློང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་དགའ་གུས་བྱླེད་མིན་དླེ་ཤླེས་རབ་ཡློད་མླེད་ལ་རག་
ལས་པར་བཤད་ནས། རང་ཉིད་ཀ་ིཆློས་དླེ་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་ཀི་ར་བ་ཅན་ཞགི་ཡིན་པས། ཤླེས་རབ་ཅན་གི་སྐྱླེ་བློ་རྣམས་ནི་ཚུལ་དླེ་ལ་གུས་ཤངི་མློས་པ་
སྐྱླེ་ངླེས་སུ་གསུངས་པའི་རང་རློན་དླེ་ཇི་འདྲའ་ིབརན་ཞིང་མཛེས་ཨང་།  

  རླེས་སུ། “དགླེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། ། བསླེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསླེར་བཞིན་དུ། ། ལླེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། ། བླང་བར་

བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། ། ”གསུངས་ཏླེ། འཇིག་རླེན་གི་སྐྱླེ་བློ་རྣམ་དཔློད་དང་ལན་པ་དག་ནི་ང་ལ་གུས་པ་ཙམ་ལྷུར་མ་ལླེན་པར། ངས་བསན་པའི་དློན་ལ་བརག་
དཔད་གིས་ཤིག ཞིབ་འཇུག་གིས་ཤིག་གསུངས་པས། ཆློས་ལུགས་གཞན་གི་སློན་པ་ལ་ཡློད་དཀའ་བའི་རང་རློན་ག་ིསྤློབས་པ་དླེ་ལྷག་ཏུ་གསལ་བློར་མཇལ་ཐུབ་སླེ། 
བརག་མི་རུང་དང་། དཔད་མི་རུང་ག་ིསློ་ཆླེན་ཇླེ་མཐློ་ནས་ཇླེ་མཐློ་རུ་གཏློང་མཁན་རྣམས་ལ་ནི་རང་རློན་ཟླེར་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡློད་དམ།  
  ཆློས་དང་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན་རུང་། རང་རང་ག་ིམློས་འདུན་བཞིན་ལྷུར་ལླེན་དུ་འཇུག་པ་ལས་ཕ་རློལ་པློ་འཐད་མིན་ལ་མ་ལྟློས་པར་བཙན་འགླེལ་
མི་བྱླེད་པའི་ཡང་དག་པའ་ིལྟ་སློད་དླེ་ཉིད། ལློ་ངློ་སློང་ཕག་གི་རིང་ལ་འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློར་བཞུགས་པའི་ནང་པའི་མཁས་གྲུབ་ཀི་སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་ཚོས་རྒྱལ་
བསན་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་གནང་བའི་ར་དློན་དུ་བཟུང་བའ་ིབཀའ་དྲིན་གི་མཐུ་ལས། འཛམ་གངི་གི་ཆློས་ལུགས་ཆླེན་པློ་གསུམ་གི་ནང་ནས། ཆློས་ལུགས་ཀི་
ཆླེད་དུ་དམག་འཁྲུག་བསངས་མ་མློང་བའི་མཚན་གི་སན་པ་ནང་པའི་བསན་པ་ཁློ་ནར་ཐློབ་པའི་འབྲས་བཟང་འདི་ཀློ་སིྨན་པ་རླེད། 
  འློན་ཏླེ། འུ་ཚ་ོབློད་ཀི་ནང་པ་ཚོས་སར་གི་ལློ་རྒྱུས་སླེང་། རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཆླེད་དུ་བསན་པ་གཅིག་པའི་ཆློས་གློགས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་དམག་
འདྲླེན་ཁུལ་གིས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆླེར་ཞབས་འདྲླེན་ཚད་མླེད་ཞུས་མློང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་བསབ་བྱ་ནི་ནམ་ཡང་བརླེད་མི་རུང་། འཛམ་གིང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ངློས་ནས་



བལྟས་ཚེ། དླེ་ཙམ་ནི་ལུང་ཁུག་གི་རློད་རྙློག་ཕན་ཚེགས་ཙམ་ལས“དམག་འཁྲུག”ཅླེས་པའི་ཐ་སད་ཀི་འཇུག་གཞིར་བགང་འློས་པ་ཞིག་མིན་པ་འདྲ་ཡང་། འུ་ཚོ་
རང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་ངན་སློད་ངན་དླེ་རིགས་ལ་དུག་ཁློང་དུ་སློང་བ་ལྟ་བུའི་འགློད་སླེམས་ཤུགས་དྲག་བསླེན་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་སླེ། ཉླེས་པ་ལ་ཉླེས་པར་ལྟ་བའི་འདུ་
ཤླེས་མླེད་ན། ད་རུང་སྐྱློ་གར་དླེ་དག་བསྐྱར་དུ་མི་འཁབ་པའི་ངླེས་པ་ལར་ནས་མླེད། 

  འཛམ་གིང་འདིའི་ཆློས་ལུགས་སློ་སློ་དར་འཕླེལ་གི་བྱུང་བ་མ་ིའདྲ་བའི་ཚུལ་ལ། མཁས་དབང་དགླེ་ཆློས་ཀིས་ཀང་། “དླེ་ལྟར་ཀླ་ཀླློའི་ཆློས་ལུགས་ནི་
མཚོན་ཆ་ཐློགས་པའི་དམག་དཔུང་གིས་ཁྱླེར་ཏླེ་ཁག་གི་རིང་བསིྐྱལ་ནས་འཇིག་རླེན་དུ་དར་བར་བྱས་ཤིང་། དླེ་བཞིན་ཡླེ་ཤུ་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀང་ཡང་དག་པའི་

དམག(十字军)ཅླེས་བྱ་བའི་དཔུང་ཆླེན་པློ་བཤམས་ཏླེ་སར་བཞིན་སྤླེལ་བ་སློན་གི་ཚེ་བྱུང་ལ། རང་རླེའི་གནས་བརན་སིང་རླེ་ཅན་དླེའི་བསན་པ་ནི་དགླེ་

སློང་སིན་བུ་མི་གསློད་པ་དག་གིས་ཁྱླེར་ཏླེ་ཤར་ནུབ་ཀ་ིརྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པློ་ཡང་བརྒལ་ནས་དར་བ་ཡིན་ནློ་ཞླེས་མི་འདྲ་བའི་ཆློས་འབྱུང་རྣམས་ཤླེས་པར་བྱའློ”ཞླེས་ཇི་
སད་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་ལ། ཡང་ཕློགས་གཞན་ཞགི་ནས་བལྟས་ན། ནང་པས་གཞན་གི་ཁམས་མློས་བཞིན་ཆློས་སློན་པ་ལས་བཙན་ཤུགས་ཀིས་མ་སྤླེལ་བའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས། ནང་བསན་ལ་དད་མློས་བྱླེད་མཁན་གི་མིའ་ིགངས་འབློར་དླེ་ཆློས་ལུགས་གཞན་གཉིས་ཀི་དད་ལན་པ་ལས་ལབ་ཀིས་ཉུང་བའི་མཇུག་འབྲས་འདི་
བྱུང་བ་ཡིན་སིད་མློད། དླེ་ལ་བསམས་ནས་ཆློས་ཀ་ིལར་ཞླེན་ཆླེ་བ་ཁ་ཅིག་གིས། འཇིག་རླེན་གི་མཐློང་རྒྱ་ཡློད་མདློག་དང་བསན་པ་ལ་ཤ་ཚ་ཁུལ་གིས་སད་ཕིན་འུ་
ཚོས་ཀང་ཡླེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆླེ་པས་ཆློས་ལུགས་སྤླེལ་ཚུལ་གི་ཐབས་ནུས་ལ་དཔླེ་བལྟ་བར་རིགས་ཞླེས་བཤད་ལས་ཆླེ་ནའང་། ཁློ་བློར་མཚོན་ན་ནི། བཙན་ཤུགས་དང་། 

གཡློ་ཐབས་ཀིས་བསྐྱླེད་པའི“དད་འབངས”ཀི་གངས་ཁ་ིཕག་ལློངས་པ་ལས། རང་མློས་རང་འཐད་ཀི་འདམ་ག་སློན་ཏུ་སློང་བའི་དད་ལན་བཅུ་ལས་མླེད་ཀང་དླེ་
ལླེགས་པར་བརི་མཁན་ཡིན་པས། འགློ་བ་མིའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་རང་དབང་ལ་རྡློག་བརིས་བྱས་ཏླེ་ཆློས་དང་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་འདློད་པ་དག་གི་ལས་ལ་ནི་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་རྒློལ་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །  
  མདློར་ན། རང་རླེ་ནང་པའི་རླེས་སུ་འཇུག་པ་དག་ལ་མཚོན་ན། འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས་དང་གནས་སབས་ནམ་ཡིན་ཡང་། སློན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་
ལས་བརྒྱུད་པའི་གསླེར་ལྟ་བུའི་སློལ་དླེ་ཉིད་ཀ་ིརྒྱུན་ལླེགས་པར་བསྐྱངས་ཏླེ། ཤླེས་རིག་རང་སླེང་གི་ཁྱད་ཆློས་དང་མཛེས་སྡུག་རལ་དུ་བཏློན་ནས་མི་རྣམས་ལ་ལྟད་
མློར་ཕུལ་ཞིང་། དླེ་ལ་དགའ་མི་དགའ་དང་། དད་མི་དད། གུས་མ་ིགུས་སློགས་ནི་སྐྱླེ་བློ་རང་རང་ལ་འདམ་གར་བཞག་ན་ཤིན་ཏུ་ལླེགས་པ་ཡིན་གི། མཐློང་རྒྱ་ཆླེ་
མདློག་དང་། རིག་པ་སང་མདློག་གིས་ཆློས་ལུགས་གཞན་ག་ིཐབས་ལ་ལད་ཟློས་ཀིས་དད་པའི་ཆླེད་དུ་དད་པ་སྤླེལ་བ་དང་། ཆློས་ལུགས་ཀི་ཆླེད་དུ་ཆློས་ལུགས་
སྤླེལ་བའི་ཕིར་གཡློ་དང་། སྒྱུ་དང་། བཙན་དང་། ཤུགས་སློགས་སད་ན་ནི། རྒྱུའི་ཀུན་སློང་བཟང་ངན་ལ་མ་ལྟློས་པར་སློན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ནས་ད་བར་བརྒྱུད་

པའི་དྲི་མ་མླེད་པའི་ལམ་སློལ་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱླེད་མཁན་གི“ཐལ་མཐའི་ཆློས་པ”རུ་བར་ིངླེས་པར་མ་ཟད། དླེ་ལྟར་བྱླེད་མཁན་དག་ནི་ནང་བསན་ལློ་རྒྱུས་སླེང་གི་
ཉླེས་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ངླེས་པའང་མླེད་ཕིར་ཆློས་གློགས་ཀུན་གིས་གཟབ་པར་འཚལ་ལློ། །  
  དླེ་ལ་ངས་འུ་ཚོ་བློད་ཀ་ིབླ་གྲྭ་མང་པློ་ཞིག་གི་གཤིས་ཀ་ནས་ཐལ་མཐའི་ཆློས་པའི་རགས་དང་མཚན་མ་ས་ཚོགས་མཐློང་སློང་ཟླེར་ན། ཁྱླེད་ཅག་ང་ལ་

སང་ངླེས་མློད། རང་རླེའི་ཡུལ་ན་ན།ི “ཟབ་ཞི་སློས་བྲལ་འློད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། བདུད་རི་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཤིག་ཁློ་བློར་ཡློད། ། སུ་ལ་བསན་ན་སུས་ཀང་ཁས་

ལླེན་དགློས། ། མི་ལླེན་པ་རྣམས་ཆད་པས་གཅུན་པར་བྱ། །”ལྟ་བུ་ཟླེར་མཁན་གི་གྲྭ་པ་མཁས་ཚུལ་སློན་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པར་མ་ཟད། ད་

དུང་། “ཟབ་ཞི་སློས་བྲལ་འློད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། ། བདུད་རི་ལྟ་བུའི་ཆློས་ན་ིགློ་མློང་མླེད། ། མླེད་རུང་ང་ནི་སངས་རྒྱས་འཁྲུལ་མླེད་ཡནི། ། མ་རླེད་ཟླེར་

མཁན་བསན་དགར་ཤླེས་པར་བྱ། །”ལྟ་བུ་ཁ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཐལ་དང་ཐལ་གིན་པའི་སྤྲུལ་གཟུགས་འཛིན་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་མང་པློ་མ་རླེད་དམ།  

    
  གཉིས།  
  ཇི་སད་གློང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། གཞུང་འདིར་སློང་ཉིད་གང་བྱུང་དུ་སློན་མི་རིགས་པ་མཚན་གཞིར་བཟུང་སླེ། ནང་ཆློས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་འཆད་ཚེ་ཉན་
མཁན་ལ་དླེར་མཉན་འདློད་ཀི་མློས་པ་ཡློད་རྒྱུ་ནི་ཆླེས་ཐློག་མའི་ཆ་རླེན་གཙོ་བློར་བསན་པས་མི་ཚད། གལ་ཏླེ་མཉན་རྒྱུའི་མློས་པ་ཙམ་ཡློད་རུང་ནང་བསན་གི་
རང་གཞིའི་ཤླེས་ཡློན་གང་ཡང་མླེད་ཚ།ེ སློང་ཉིད་ལྟ་བུའི་ཟབ་ཅིང་ཕ་བའི་རྣམ་གཞག་བསན་ན་དློན་མ་ཡིན་པ་ཆླེན་པློར་འགྱུར་པའི་ཉླེན་ཁ་ཡློད་ཕིར། སློང་པ་
ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སློགས་ཟབ་དློན་ལ་སློབ་གཉླེར་བྱླེད་རྒྱུར་ནང་བསན་གི་ར་བའི་ཤླེས་ཡློན་ག་ིརང་གཞི་ངླེས་ཅན་ཞིག་ཚང་དགློས་པའ་ིདྲན་སྐུལ་ཀང་གནང་ཡློད། 

  སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། “སློང་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཉླེས་ན། ། ཤླེས་རབ་ཆུང་རྣམས་འཕུང་བར་འགྱུར། ། ”གསུངས་པའང་གནད་དླེ་དང་འདྲ་བས། 

“ཤླེས་རབ་ཆུང་རྣམས་འཕུང”གསུངས་པའི་སབས་ཀི་ཤླེས་རབ་ཀང་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ཤླེས་རབ་གཅིག་པུར་གློ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། སངས་སློབས་ལས་ཐློབ་པའི་ཤླེས་
རློགས་ཀི་རང་གཞི་ལའང་གློ་རིགས་པར་སམ་སླེ། རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་། དླེ་ཉིད་ལ་བསབ་པར་འདློད་ན་ནི་དླེའི་ཐད་ཀི་ཤླེས་རློགས་
འཕླེལ་བའི་གློ་རིམ་ངླེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་ཇི་བཞིན། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལྟ་བའི་ཟབ་གནད་དག་ལ་སང་བར་འདློད་ན་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་མ་འཆློལ་བའི་
སློང་རིམ་ལྟར་འགློ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་བར་བསན་པ་ཡིན། 
  ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་རང་གཞིའི་ཤླེས་ཡློན་ལླེགས་པར་མ་སངས་པར། ཐད་ཀར་སློང་པ་ཉིད་སློགས་ཟབ་དློན་གི་གནས་ལ་བལྟས་ན། 
སློབ་སློང་གི་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལློན་པ་ཕར་ཟད། གློ་ནློར་བླློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཐླེབས་སིད་པ་དང་། གློ་ནློར་དླེས་གང་ཟག་སློ་སློའི་ཀུན་སློད་ཀི་
འཇུག་ལློག་འཆལ་བར་གྱུར་ནས་མི་ཚེ་ལློག་ལམ་དུའང་གཡུག་སིད། ཅིའི་ཕིར་ཞླེ་ན། སློང་པ་ཉིད་ལ་གློ་ནློར་ཐླེབས་ས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སློང་པ་ཉདི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་
པ་ལ་ཐུག་ཡློད་དླེ། གནས་ལུགས་ཅི་ཙམ་ཟབ་ཅིང་ཕ་ན་དླེ་ཙམ་དུ་རློད་བྱླེད་སས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརློད་མི་ནུས་པ་ཡིན་པས། ཉན་མཁན་དག་གིས་སློང་པ་ཉདི་



ཀི་དློན་དང་ངློ་བློ་མཚོན་པའི་ཚིག་དང་ཡི་གླེའ་ིའདུ་བྱླེད་ཙམ་གི་རླེས་སུ་འབྲངས་ནས་འློལ་ཚོད་ཀིས་གློ་བ་ས་ཚོགས་ལླེན་པའི་ཉླེན་ཁ་རབ་ཏུ་ཆླེ་བ་རླེད།  
  དླེ་ལྟ་ན། ཁྱླེད་ཉིད་དབུ་མའི་སློབ་ཐུན་ཁ་ཤས་ལ་ཕླེབས་ཤིང་། སློང་ཉིད་སློན་པའི་གཞུང་ཚིག་རླེ་ཉིས་ལ་ཚིག་འགླེལ་རླེ་སློང་བ་ཙམ་གིས་ཆླེས་ཤིན་
ཏུ་ཕ་ལ་ཟབ་པའི་ཆློས་ཉིད་དླེའ་ིདློན་ཤླེས་སློང་སམ་པ་སྐྱླེས་ཚེ། རང་གི་ཤླེས་རློགས་དླེར་དློགས་པ་ཟ་འློས་པ་གསལ་པློ་ཡིན་ཏླེ། སློང་ཉིད་ཅླེས་པ་ལས་ས་པློ་དླེ་
འདྲས་ངློ་འཕློད་ནུས་པ་དང་ཤླེས་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀིས་སྐུ་ཚེ་གང་གི་ཤླེས་རབ་དང་དུས་ཚོད་ཡློད་ཚད་ཟབ་དློན་འདིའི་ཆླེད་དུ་བསིམས་ཏླེ། 
རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ས་ཚོགས་བརམས་པ་དླེ་དག་ཀང་ངལ་བ་དློན་མླེད་དུ་སློང་བ་མ་ཡིན་གང་།  
  ཚེ་རབས་ས་མ་ནས་ཟབ་མློའི་གནས་ལ་གློམས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་མཐུ་སིྨན་པ་རླེ་ཡིན་ཕིན། ངློ་རླེ་སློད་ཙམ་དང་། རླེན་གིས་གསློས་ཙམ་གིས་འློང་
སིད་པ་སྨློས་མླེད་ཡིན་ལ། སར་གི་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པའི་ནང་དུའང་ཚ་ེདླེར་ཐློས་བསམ་རྒྱ་ཆླེན་མ་བྱས་ཀང་ཉམས་རློགས་མཐློན་པློར་སླེབས་པའི་གང་
ཟག་ཤིན་ཏུ་དམིགས་བསལ་བ་རླེ་གཉིས་ཙམ་བྱུང་མློང་བ་དླེ་ག་རླེད། འློན་ཏླེ་སྐྱླེ་བློ་ཡློངས་ཁྱབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནི་ཤླེས་བྱའི་དློན་གི་སློད་ལུགས་དང་། དླེ་
ཉིད། གཤིས་ལུགས། གྲུབ་ཚུལ། རང་བཞནི་བཅས་ཡིན་པའི་ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་ལ་རླེས་དཔག་གི་གློ་བ་ཙམ་རྙླེད་རྒྱུར་ཡང་ཐློས་བསམ་གི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆླེན་བསླེན་
དགློས་ཏླེ། ཤིན་ཏུ་རགས་པའི་ཤླེས་བྱ་རྣམས་ཀང་རྒྱུན་རིང་ལ་སང་དགློས་པ་མཐློང་ཆློས་སུ་གྲུབ་པ་ལྟར་ལགས་ན། ཟབ་དློན་ཆླེས་ཕ་བ་ནི་ཉིན་གཅིག་དུས་གཅིག་
ལ་ངློ་འཕློད་ནུས་ཚེ་རྒྱུ་འབྲས་འཆློལ་བར་མི་འགྱུར་རམ།  

  རྒྱུ་མཚན་དླེའི་ཕིར་ནང་བསན་ག་ིརང་གཞིའི་སློབ་སློང་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་སློབ་མར་སློང་ཉིད་བསན་ན། 《བསབ་བཏུས》སུ། “བླློ་སང་མ་

བྱས་སླེམས་ཅན་ལ། ། སློང་པ་ཉིད་ན་ིབརློད་པ་དང་། །”ཞླེས་སློན་མཁན་བྱང་སླེམས་ཀ་ིསློམ་ལན་ཡིན་ཚ།ེ ཀུན་དཀིས་ཚང་ན་ར་ལྟུང་ཡང་འབྱུང་བར་གསུངས་
ཡློད། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ནི་ཤླེས་བྱའི་དླེ་ཉདི་ལ་དཔློད་པའི་གཙུག་ལག་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངློས་ནས་བསམས་ནའང་། ཤླེས་བྱའི་དླེ་ཉིད་ལ་
དཔད་པའི་བླློ་ནི་རགས་པ་ནས་ཕ་བ་ལ་འཇུག་དགློས་པའི་ཆློས་ཉིད་སུས་ཀང་བཟློག་མ་ིནུས་པས། ཐློག་མར་གཏན་ཚགིས་དང་རྒྱུ་མཚན་གི་རིགས་པའི་དཔད་
ཐབས་དང་འགློ་ལུགས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ཏླེ། ཕ་བའི་མ་ིརག་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་སྐྱླེ་འཇིག་གི་གློ་དློན། བླློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག བདག་མླེད་རགས་པའི་དློན་
སློགས་ལླེགས་པར་སངས་པའི་ཤླེས་ཡློན་གི་རང་གཞི་ཚུགས་པའི་སླེང་དུ། གཞི་ནས་ཟབ་མློ་སློན་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་སངས་ན་གློ་རིམ་མ་ནློར་

ཞིང་། སངས་འབྲས་གནད་ལ་སྨིན་པ་ཞིག་ཡློང་ཐུབ་པར་གདློན་མ་ིཟའློ། ། དློན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས། སློབ་དཔློན་ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀིས་ཀང་། “ཡང་

དག་ཀུན་རློབ་རྣམས་ཀི་སས། ། མླེད་པར་ཡང་དག་ཁང་བ་ཡི། ། སླེང་དུ་འགློ་བར་བྱ་བ་ནི། ། མཁས་ལ་རུང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །” ཞླེས་གསུངས་སློ། །  

  དླེ་བཞིན་དུ《གཟུངས་རྒྱལ་ག་ིམདློ》རུ། བཀྲུ་བ་གསུམ་དང་། ཕི་བ་གསུམ་གི་དཔླེས་སླེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་སློང་ཚུལ་བཤད་པ་དླེ་ཡང་། ངློས་
གཞན་ཞིག་ནས་གློ་བ་བླངས་ན། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སློབ་གསློའི་ཆློས་ཉིད་དང་། ཤླེས་རློགས་ཀི་འཕླེལ་རིམ་ལ་སར་ཆློག་པས། འདི་རིགས་ཡིད་ལ་
འཇགས་རྒྱུ་གལ་ཆླེའློ། ། 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ཐལ་རང་གི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར། 

    
  གཅིག 
  ལློ་ངློ་བརྒྱ་སློང་གི་རིང་ལ། ནང་པའ་ིགྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་ཚོས་ཅི་ཙམ་བརད་ཀང་། རང་ལུགས་གཅིག་མཐུན་ཞིག་ཆགས་མ་ཐུབ་པའ་ིབརློད་
གཞི་རྙིང་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དླེ་ནི་སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་སློར་ཡིན། གནའ་བློའི་གྲུབ་མཐའ་བྱླེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནས་བཟུང་། ཕིས་ཀི་ཐླེག་ཆླེན་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་བར་ལྟ་
བའི་ཆ་ནས་སློང་པ་ཉིད་མི་འདློད་མཁན་མླེད་ནའང་། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དར་འཕླེལ་གི་ལློ་རྒྱུས་རིང་མློའི་ཁློད་དུ། ཁློ་ཚོས་སློང་ཉིད་ཅླེས་པའི་མིང་
གཅིག་པུ་ལ་དློན་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བའི་གཟུངས་གཞུག་ས་ཚོགས་ཤགི་ཕུལ་ཡློད།  

  དླེའི་ཕིར《དབུ་མར་འཇུག་པའི》སླེམས་བསྐྱླེད་དྲུག་པའི་གཞུང་ཚིག་ཕལ་མློ་ཆླེས་ཀང་། དངློས་དང་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་
གཙོ་བློར་བསན་ཡློད་པར་བལྟས་ན། སློབ་དཔློན་ཟ་བས་གཞུང་འདི་མཛད་སབས་ཀང་། བླློ་གློས་རལ་འདློན་གིས་ཤུགས་རྒྱག་ས་གཙ་ོབློ་སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའ་ིསློར་



ཡིན་པ་ཤླེས་ཐུབ། འློ་ན། ལུགས་འདིའི་སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའ་ིདློན་ནི་གང་། ལུགས་འདི་དང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དག་བར་ལྟ་བའ་ིའདློད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

གང་ཡློད་ཅླེ་ན། དླེ་ནི་ཁློ་བློས་རློམ་ཡིག་འདིའི་ནང་མ་གླེང་ཐུ་མླེད་ཀི་གནད་འགག་ཅིག་སླེ། 《དབུ་མར་འཇུག་པ》འཆད་འདློད་ན། གཟུར་ཐབས་མླེད་
པའི་བརློད་གཞི་ཞིག་ཏུའང་གྲུབ་ཡློད་པ་རླེད།  
  འློན་ཀང་། གང་ཟག་རང་ར་བའི་བདག་གིས་སློང་ཙམ་ཕ་བའི་སློང་ཉིད་དུ་བཞག་ནས། ཆློས་ཀུན་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་སྨྲ་བའི་བྱླེ་མདློ་གཉིས་ཀའ་ིལུགས་
ཀི་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་དང་། ལུགས་འདིའ་ིལྟ་བའི་འདློད་ཚུལ་གཉིས་ཀའི་ཕ་རགས་ཀ་ིཁྱད་པར་ནི་སབས་འདིར་གླེང་རིན་ཆུང་བར་མ་ཟད། གཞན་དབང་
ཡློངས་གྲུབ་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་པའི་སླེམས་ཙམ་པ་དང་། ལུགས་འདིིའི་ལྟ་བའི་འདློད་ཚུལ་མཚུངས་མིན་ཡང་རླེ་ཞིག་བཞག་པས་འཐུས་ནའང་། སློབ་དཔློན་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་བ་འཐད་ལན་དུ་ཁས་བླངས་ཏླེ། ཆློས་ཀུན་བདླེན་མླེད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཞལ་གིས་བཞླེས་པའི་དབུ་མ་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་སློང་ཉིད་ཀི་
རྣམ་གཞག་འཇློག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་ཡློད་མླེད་ཀི་གནད་དློན་དང་། གལ་ཏླེ་དླེ་ལྟར་བྱུང་ཡློད་ན་དླེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཅས་ནི་འདི་ནས་གླེང་འདློད་
པའི་བརློད་བྱ་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །  
  གཉིས། 
  ཆློས་དང་རིག་གནས་གང་ཡིན་ནའང་འདྲ་སླེ། ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་གཅིག་ལས་མླེད་པ་ལ། ཡུན་གིས་གྲུབ་མཐའ་ས་ཚོགས་སུ་གླེས་འགློ་བ་ནི་འགློ་བ་
མིའི་ཤླེས་རིག་འཕླེལ་ཚུལ་གི་ཆློས་ཉིད་ཅིག་ལགས་མློད། དླེ་ལྟར་གླེས་པའི་ཚུལ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་མཆིས་ཏླེ། ཉན་ཐློས་བྱླེ་སྨྲའི་སླེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་པློ་ལྟ་
བུ་ནི་གཙོ་བློ་འདུལ་བའི་ཕག་ལླེན་མ་མཐུན་པའ་ིསླེང་ནས་གླེས་ཤིང་། ཡླེ་ཤུའི་ཆློས་ཀི་ལུགས་གསར་རྙིང་གཉིས་ནི་སི་ཚོགས་ཀི་དགློས་མཁློ་ལྟར་ཆློས་ལུགས་ཀི་

ཕག་སློལ་དང་དགླེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆློ་ག་སློགས་བཅློས་བསྒྱུར་བྱླེད་མིན་གི་སླེང་ནས་གླེས་པ་དང་། ཨི་ཟི་ལམ་གི་ཆློས་རྒྱུད་ཕལ་ཆླེན་པ(逊尼派)དང་། གནས་

མཐུན་པ(什叶派)གཉིས་ནི་སློན་པ་འདས་པ་ན་རླེས་སུ་ཞུགས་པ་དག་སློན་པའ་ིརྒྱལ་ཚབ་སུས་བྱླེད་ཀི་སྐུ་དབང་ལ་མ་འཆམས་པར་གླེས་པ་ལྟ་བུ་རླེད།  
  ཡིན་ན་ཡང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའ་ིགྲུབ་མཐའ་དག་ནི་ཤླེས་བྱའི་དླེ་ཉིད་དཔད་པའི་གྲུབ་དློན་མི་འདྲ་བའི་སླེང་ནས་སློ་སློར་གླེས་པ་ལས། ཆློ་ག་ཕག་
ལླེན་གི་ཆླེད་དུའམ། སི་ཚགོས་ཀི་དགློས་མཁློ་ལྟར་སར་སློལ་བསྒྱུར་མིན་དང་། དབང་ཆ་སུས་འཛིན་སློགས་ཀི་ཆླེད་དུ་གླེས་པ་ཡནི་མི་སིད་དླེ། དླེ་ལྟར་གླེས་ནས་
ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ནི་དངློས་པློའ་ིགནས་ལུགས་ལ་དཔློད་པའ་ིམཚན་ཉིད་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཕླེལ་ཚུལ་ལར་ནས་མནི་པས། ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དབུ་མ་པ་
ལ་ནང་གསླེས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་བའང་། ཤླེས་བྱའི་བདླེན་དློན་ལ་བརག་པའི་གློ་རིམ་ཁློད་ནས་སློ་སློར་གླེས་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག 
  ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། ཐློག་མར་ཕི་རློལ་གངས་ཅན་པས་མྱུག་སློགས་བདག་ལས་སྐྱླེ་བ་འདློད་པ་དླེ་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་རིགས་པའི་སློ་ནས་བཀག་པ་
ན། དླེ་ལ་ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་གནད་དུ་མ་སློང་བའི་སྐྱློན་བརློད་མང་དུ་མཛད་པ་དང་། དླེ་ལ་ཕིས་སུ་སློབ་དཔློན་ཟ་བ་གགས་པས། སར་ལླེགས་ལན་
གིས་བརློད་པའི་སྐྱློན་རྣམས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་གཏན་ནས་མི་འཇུག་པར་མ་ཟད། ལླེགས་ལན་རང་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་སྐྱློན་ཆླེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་བཀློད་དླེ་
དགག་སྒྲུབ་ཤུགས་ཆླེན་མཛད་པ་སློགས་རློད་སྒྲུབ་ཀི་འཁློར་ལློ་དླེ་དག་གིས་ནི། དབུ་མ་པ་ནང་གསླེས་ལ་རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཁས་མ་ིལླེན་པའི་
འདློད་ཕློགས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཐློན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཤློག་ལྷླེ་བསྐྲུན་པ་རླེད། 
  དླེས་ན་རྒྱ་གར་རང་དུ་གྲུབ་མཐའ་དླེ་གཉིས་ཀི་རང་ལུགས་སློ་སློར་བྱུང་བར་བསློན་དུ་མླེད་ནའང་། དླེ་གཉིས་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་ནི་

བློད་ཀི་མཁས་པས་སར་པ་ཞིག་སླེ། 《ལྷག་མཐློང་ཆླེན་མློ》 ལས། “གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་ཕི་དར་གི་མཁས་པ་རྣམས་དབུ་མ་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་པ་དང་རང་

རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་བྱླེད་པ་ནི་ཚིག་གསལ་དང་མཐུན་པས་རང་བཟློར་མི་བསམ་མློ། །”ཞླེས་ཐ་སད་འདི་རྒྱ་གར་དང་། བསན་པ་ས་དར་གཉིས་ཀར་མླེད་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ལ། བསན་པ་ཕི་དར་གི་མཁས་པས་སར་པར་བཤད་ཀང་། སློར་མཁན་གི་མཁས་པའི་མིང་བྱླེ་བྲག་ཏུ་བཀློད་མླེད་པས། དླེ་ལྟར་སློར་མཁན་གི་མཁས་
པ་ས་མ་དླེ་ཡང་སིང་སུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་ཁློ་བློར་དློགས་པ་སྐྱླེས།  
  དློགས་པ་དླེ་ཁྱླེར་ནས་བསན་པ་ཕི་དར་གི་མཁས་པ་ས་མའི་དབུ་མའི་སློར་གི་གསུང་རློམ་གང་རྙླེད་ལ་མཇལ་དུས། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་
ཐློག་མར་སློར་མཁན་ནི་པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས་པ་ཡིན་པ་ར་འཕློད་བྱུང་སླེ། སིར་བསན་པ་ས་དར་གི་སབས་སུ། ནང་པའི་མཁས་པ་ཀུན་གིས་བཀའ་བསན་རྣམས་
བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་ལ་ནུས་པ་ཡློད་ཚད་བཏློན་པས། རང་ཉིད་ཀིས་བསན་བཅློས་རློམ་པ་སློགས་ཆླེར་མ་བྱས་པར་མངློན་ཏླེ། ས་ཅློག་ཞང་གསུམ་སློགས་
ས་དར་གི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བརམས་ཆློས་ཤནི་ཏུ་ཉུང་ངུ་ལས་མི་བཞུགས་པའི་ཕིར་རློ། །  
  དླེ་བཞིན་བསན་པ་ཕི་དར་གི་མགློ་བཟུང་བ་ན་ཡང་། ཐློག་མའི་སློབ་དཔློན་ལློ་ཆླེན་རིན་བཟང་དང་། འབྲློག་མི་ལློ་ཙཱ་པ། མར་པ་ལློ་ཙཱ་པ། ནག་ཚོ་
ལློ་ཙཱ་པ་སློགས་ཀིས་ནི་གཙོ་བློ་གསུང་རབ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཕློགས་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡློད་ཚད་བཏློན་པ་དང་། དླེའི་འཕློར་སློབ་མ་སྐྱློང་བ་དང་ཐུགས་དམ་ལ་བརློན་པ་
སློགས་མཛད་པ་ལས་གཞན་དུ། གསུང་རློམ་གི་ཕློགས་ལ་རྒྱུད་ཀ་ིམན་ངག་རླེ་བྲིས་པ་ཙམ་ལས། མཁས་པའི་ལུགས་སུ་དབུ་ཚད་ཀི་བསན་བཅློས་རློམ་པ་ལྟ་བུའི་

མཛད་པ་ཆླེར་གནང་མླེད་པར་སམ་སླེ། སབས་དླེ་དུས་ཙམ་ལ་བྱློན་པའི་མཁས་པ་རློང་ཟློམ་ཆློས་བཟང་གིས་བསན་བཅློས་མང་པློ་བརམས་པ་ན། “ཤབ་ཀ་ིཡང་
ཁྱླེད་བླ་མ། མར་པ་དློ་བ། སླེ་ཁློམ་རྒྱ་མཚོ་འབར། མཚམས་བསློད་གློ་ཆ། བང་ཀ་དར་ཆུང་། འགློས་ལྷ་བཙན། རྒྱ་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་བློད་རུ་བཞིའ་ིམཁས་པ་

ཐམས་ཅད་རློད་དླེ། བློད་དུ་སྐྱླེས་པའི་གང་ཟག་གིས་བསན་བཅློས་འདི་ཙམ་རློམ་པ་མི་རིགས་སློ་ཟླེར་ཞིང་སུན་འབྱིན་དུ་འློངས”ཞླེས《དླེབ་སློན》དུ་གསལ་
བར་བལྟས་ན། དླེའི་སློན་ལ་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཚོར་གཞུང་མང་པློ་རློམ་པའི་སློལ་མླེད་པ་དང་། རློང་ཟློམ་ཆློས་བཟང་མཆློག་ནི། སབས་དླེའི་བློད་མིའི་གཏན་སློལ་
གི་ར་བ་ལས་འགློངས་ཏླེ་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་རློམ་མཁན་ས་ཤློས་ཀ་ིགས་ཡིན་པའང་དཔློག་ཐུབ་པློ། །  

  ཁློང་གིས་མཛད་པའི《གྲུབ་མཐའ་ིབརླེད་བྱང》དུའང་། མདློ་སླེ་སློད་པའི་དབུ་མ་པ་དང་། རྣལ་འབྱློར་སློད་པའི་དབུ་མ་པའི་ཐ་སད་ཡློད་པ་



ལས། ཐལ་རང་ག་ིཐ་སད་ནི་བྱུང་མླེད་ལ། ཁག་ཀང་མི་འདུག་སླེ། ཁློང་ག་ིསབས་སུ《ཚིག་གསལ》བློད་སད་དུ་འགྱུར་མླེད་པས། ལླེགས་སར་གི་དཔླེ་ལ་མ་
བལྟས་ན་བློད་ཡིག་སླེང་དུ་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་དགར་བའི་གཞི་ཡང་མླེད། བསན་པ་ཕི་དར་ལ་བློད་མི་བསན་བཅློས་རློམ་མཁན་ཆླེས་ས་ཤློས་ཀི་གས་སུ་གྱུར་པ་

ཁློང་གིས་མཛད་པའི《ཐླེག་ཆླེན་ཚུལ་འཇུག》དང《གྲུབ་མཐའི་བརླེད་བྱང》གང་ལ་མཇལ་ཡང་། དབུ་ཚད་ཀི་མཁས་པ་དང་གཞུང་གི་མཚན་ནས་

སྨློས་ཏླེ་ལུང་འདྲླེན་གནང་བ་ཕལ་ཆླེར་མ་ིའདུག་ལ། གཞུང་མིང་མ་སྨློས་པར་དྲངས་པའ་ིལུང་རྣམས་ལས་འགའ་རླེ《དབུ་མ་རྒྱན》དང་། ལ་ལ《མདློ་སླེ་

དགློངས་འགླེལ》གི་ཚིག་ཡིན་པར་སང་བས། ཁློང་གིས་ལྟ་གྲུབ་འཆད་པའི་ཁུངས་གང་ལ་བྱླེད་སའི་གཞུང་ནི་དླེ་དག་ཡིན་པར་མཐློང་།  

  དླེ་བཞིན་ཁློང་གི་བརམས་ཆློས་དླེ་དག་ཏུ་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བྱུང་བ་རྣམས 《རློག་གླེ་འབར་བ》 ལ་བརླེན་པར་འདྲ་ཡང་ཁློང་

གིས 《རློག་གླེ་འབར་བ》ལ་ལླེགས་སར་སླེང་ནས་གཟགིས་པ་ཡིན་དང་། ཇློ་བློ་དང་ནག་ཚོའི་འགྱུར་ག་ིསླེང་ནས་གཟིགས་པ་ཡནི་སློགས་བརློད་པའི་རློ་མི་

ཐློགས་ལ། ཐ་ན་ཁློང་གིས་གཞུང་དླེར་གཟིགས་ཡློད་མླེད་ཀང་མཐའ་གཅགི་ཏུ་ཁ་ཚོན་གཅློད་མི་སྤློབས། ད་རུང《ལྷག་མཐློང་ཆླེན་མློ》རུ་མདློ་སླེ་སློད་པའི་
དབུ་མ་པ་དང་། རྣལ་འབྱློར་སློད་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་ཐློག་མར་སློར་མཁན་ཡང་བློད་ཀི་སློབ་དཔློན་ཡླེ་ཤླེས་སླེ་ཡིན་པར་གསུངས་ཡློད།  
  གང་ལྟར་པ་ཚབ་ལློ་ཙཱ་པ་དང་། རློག་ལློ་ཙྰ་པ་གཉིས་ཀིས་ཁ་ཆླེའི་ཡུལ་ནས་སློབ་སློང་མཐར་ཕིན་ཏླེ། ས་གཞུག་ཏུ་ཕིར་བློད་ཡུལ་ལ་ཕླེབས་པ་ནས་
བཟུང་། ཁློང་རྣམ་གཉིས་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་མཐུས། གངས་རིའི་ལློངས་འདིར་ཡང་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་བསན་བཅློས་ལ་འགླེལ་པ་འགླེལ་བཤད་ས་ཚོགས་རློམ་པའི་
ལམ་སློལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དར་བར་གྱུར་པས། སློན་རབས་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་བཀའ་དྲནི་ཅན་དླེ་རྣམ་གཉིས་ན།ི ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བློད་དུ་དར་བའི་
ལློ་རྒྱུས་ཀི་དཀློགས་མཚམས་ན་འགིང་བའི་རྡློ་རིང་རླེ་རླེར་བརི་རུང་ངློ་། །  

  ལྷག་པར་གསང་ཕུ་ནླེའུ་ཐློག་གི་གདན་ས་རློག་ལློས་བསྐྱངས་པའི་དྲིན་གིས། དབུ་ཚད་ཀ་ིའཆད་ཉན་ལླེགས་པར་ཚུགས་ཤངི་། དབུ་མ་ནི《ཤླེས་

རབ་སློན་མླེ》གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་རྣམས་ཡིན་པར་གགས། གདན་ས་དླེ་ལས་འབྲླེ་ཨར་གཉིས་ཀ་དང་། ཕྡཱ་པ་ཆློས་སླེང་། དླེའི་སླེང་ཆླེན་

སློབ་མ་བརྒྱད་སློགས་ཕར་ཕིན་དང་། དབུ་ཚད་ཀི་མཁས་པ་རྣམ་དཔློད་ཅན་དུ་མ་ས་གཞུག་ཏུ་བྱློན་པར་མ་ཟད། ཕྡཱ་པས《དབུ་མ་བདླེན་གཉིས་ཀི་འགླེལ་པ

》དང་། 《དབུ་མ་སིང་པློའི་རྣམ་བཤད》ཀང་མཛད་དླེ། ཟ་བ་གགས་པའི་ལུགས་ལ་དགག་སྒྲུབ་མང་དུ་སློས་པའི་གཏམ་ད་ལྟའི་བར་ཁྱབ་ཡློད། འློན་

ཀང་ཕྡཱ་པའི་དངློས་སློབ་ཀི་གཙོ་བློ་གཙང་ནག་པ་ནི་ཟ་བའི་རང་ལུགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མློས་པར་མ་ཟད། “དཔལ་ལན་ཟ་བ་གགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ། ། 

སངས་པའི་སློབས་ཀིས་གཞུང་དློན་ངླེས་གྱུར་པ། ། ང་འདྲའི་སྐྱླེ་བློ་སད་ཆད་འབྱུང་མི་འགྱུར། །”ལྟ་བུའི་ང་རྒྱལ་གི་ཚིག་ཀང་སྨྲས་པར་གགས། དླེ་བཞནི་ཕྡཱ་པའི་
སློབ་མར་གགས་པའི་ར་བྱ་བྱང་བརློན་གིས་ཀང་། ཁ་ཆླེའི་ཡུལ་དུ་ཛ་ཡ་ཨཱ་ནནྡ་དགླེ་རྒན་དུ་བསླེན་པའི་ཤུགས་རླེན་ལས་དཔལ་ལན་ཟ་བ་ལ་རབ་ཏུ་མློས་པ་
སློགས་ལ་བལྟས་ན། གསང་ཕུའི་ཆློས་གྲྭ་ཆླེན་པློ་རུ། དགླེ་སློབ་ནང་དུའང་མཚན་ཉདི་ཀི་ལྟ་གྲུབ་མི་མཐུན་པ་མངློན་གསལ་དུ་འཛིན་རུང་བའི་སློལ་ལམ་བཟང་པློ་
ཞིག་ཆགས་ཡློད་པར་འདུག  
  དླེ་ལྟར་གསང་ཕུ་ནླེའུ་ཐློག་དགློན་དུ། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་ལ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་འཕིན་ལས་ཅིག་ཆར་དར་བས། བསན་པ་ཕི་
དར་གི་སབས་སུ། བློད་ལ་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སློབ་གིང་མིང་དློན་མཚུངས་པ་ཞིག་མླེད་པ་ནས་ཡློད་པར་གྱུར་པ་ན། དླེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། པ་
ཚབ་ཉི་མ་གགས་པ་སློབ་རྒྱུད་དང་བཅས་པས་ཀང་། འཕན་ཡུལ་དུ་ཟ་བའི་གཞུང་ལུགས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་དབུ་མའི་གཞུང་ལ་ཐློས་བསམ་སློབ་གཉླེར་རྒྱ་ཆླེན་
བྱས་ཤིང་། བསན་བཅློས་ཀང་མང་དུ་མཛད་པས། བློད་དུ་དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་སློ་སློའི་ཕློགས་འཛིན་མཁན་གི་མཁས་པ་མང་དུ་བྱུང་སླེ། ཕན་ཚུན་བར་ལ་
ལུང་རིགས་བརྒལ་བརག་གི་ཕླེང་བ་མཚམས་མ་ིཆད་པར་སློས་པའི་སལ་བ་བཟང་པློ་དླེ་འདྲ་རླེ་ཞིག་བྱུང་བར་མངློན།  

  དུས་དླེར། པ་ཚབ་ལློ་ཆླེན་གིས་བརམས་པའི《ར་ཤླེས་འགླེལ་པ》རུ། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་སླེབས་འདུག་ཅིང་། ར་བྱ་བྱང་བརློན་

གི《ར་ཤླེའི་འགླེལ་པ་འཐད་པའི་རྒྱན》དུའང་དླེ་ཇི་བཞིན་བྱུང་ཡློད་པས། དུས་དླེ་ཙམ་ནས་ནི་ཐ་སད་དླེ་བློད་ཀི་དབུ་མ་སྨྲ་བ་ཚོ་ལ་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སློང་
བར་མངློན་ཞིང་། འགློས་ལློས་ར་བྱ་བྱང་བརློན་དླེ་ཕྱྭ་པ་དང་པ་ཚབ་གཉིས་ཀའ་ིདངློས་སློབ་ཏུ་བཞླེད་པ་ལྟར་ཡློངས་སུ་གགས་མློད། ལློ་ཚིགས་ཅུང་ཟད་འགགི་
དཀའ་སླེ། ར་བྱ་བྱང་བརློན་ཕྡཱ་པའི་དངློས་སློབ་ཡནི་ན། ཕྡཱ་པ་སྐུ་འཁྲུངས་དུས། པ་ཚབ་དགུང་གངས་ལྔ་བཅུར་སློན་ཟིན་པ་འདྲ་བས་དཔད་པར་འཚལ་ལློ། །  
  གང་ལྟར་ཐལ་འགྱུར་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་ཞླེས་པའི་གྲུབ་མཐའི་ཐ་སད་འདློགས་མཁན་དླེ་པ་ཚབ་ལློ་ཙཱ་པ་ཡིན་པ་ཤླེས་ཙ་ན། ཁློང་ན་ིརང་གིས་
གང་བསྒྱུར་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་གཏིང་མཁྱླེན་པའི་ལློ་ཙཱ་པ་ཞིག་རླེད་ཨང་སམ་པའི་ངླེས་ཤླེས་ཀང་སྐྱླེས་ཏླེ། སིར་བཏང་རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལླེན་པའི་ཚིག་ཙམ་ནི་
ཟ་བའི་གསུང་དུའང་གསལ་མློད། པ་ཚབ་ཀིས་དླེ་ཉིད་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་ཆློས་སུ་བཞག་པར་བསམས་ན། རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་མིན་དླེ། 
བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་རློད་གཞི་ཙམ་མ་ཡནི་པར། ལྟ་བའ་ིཟབ་གནད་ལ་ཐུག་པའི་གནད་དློན་ཞགི་ཏུ་ཁློང་གིས་ཀང་ངློས་བཟུང་འདུག་པར་བསམ་
བྱུང་།  

  ཅིའི་ཕིར་དླེ་སད་སྨྲས་སམ་ཞླེ་ན། ཁློང་གིས་མཛད་པའི《ཚིག་གསལ་དཀའ་འགླེལ》དུ། “སློབ་དཔློན་ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀིས་མི་དགློས་པའི་

དློན་རློག་གླེའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ནི་བཤད་ལ། དགློས་པའི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་མ་བཤད་པ་ལྟ་བུ”ཞླེས་གསུངས་འདུག་པས། “ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀིས་སློང་ཉདི་



ཀི་དློན་མ་བཤད”ཟླེར་བ་ནི་ཚིག་རགས་ཅན་ཞིག་སླེ། ལླེགས་ལན་གིས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་བཤད་པའི་བསན་བཅློས་དླེ་སླེད་ཅིག་བརམས་པ་མཐློང་མློང་བའི་པ་
ཚབ་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ་བསློན་འདིང་བ་ན་ིམི་སིད་ན། ཚིག་དླེའི་དློན་ནི་ལླེགས་ལན་གསི་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་སློང་ཉིད་ཀི་དློན་རྣམས་སློང་ཉིད་ཀི་དློན་དུ་མ་སློང་
ཟླེར་བ་ལས་གཞན་དུ་གློ་ས་མླེད་པས། རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་མིན་ག་ིགནད་དློན་དླེ་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་འགློད་ཚུལ་ཙམ་གི་དློན་
ཞིག་མ་ཡིན་པར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ར་བའི་ལྟ་བ་འཇློག་ཚུལ་ཤླེས་ཡློད་མླེད་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་ཏུ་ཁློང་གིས་ཀང་བརིས་ཡློད་པ་འདྲ་ན། ཐལ་རང་ལ་དགག་བྱའ་ིཁྱད་
པར་འབྱླེད་མཁན་ཡང་བློད་ཕི་རབས་ཀི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཁློ་ན་མ་རླེད་ཨང་།  
  དླེའི་ཕིས་སུ་རླེ་བཙུན་རླེད་མདའ་པ་དང་། རླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས། རློང་སློན། གློ་ཤཱཀ་སློགས་ཀུན་གིས་དབུ་མ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ཞླེས་སར་ཡློད་

ནའང་། ཅུང་མཚར་བ་ཞིག་ལ། བཅློམ་ལན་རིག་རལ་གི《དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད》དུ་ནི། “སློབ་དཔློན་བྷ་བྱ་དང་ཟ་གགས་དང་ཡླེ་ཤླེས་སིང་པློ་ལ་

སློགས་པ་དློན་འདློད་པའི་དབུ་མ་རྣམས་སུན་ཕྱུང་ནས། རྣལ་འབྱློར་སློད་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་སློན་པ་ནི”ཞླེས་དབུ་མ་པ་ལ། ཕི་དློན་འདློད་པའི་དབུ་མ་དང་། 
རྣལ་འབྱློར་སློད་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀི་དབྱླེ་བ་བྱས་ཏླེ། ཟ་གགས་ཀང་ས་མའི་ཁློངས་སུ་བཞག་འདུག འློན་ཀང་། དློན་སྨྲ་བའམ་མདློ་སླེ་སློད་པ་དང་། རྣལ་
འབྱློར་སློད་པ་གཉིས་ནི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཉིས་སུ་ཕླེ་བའི་མིང་དུ་འདློད་པ་ལས། ཟ་གགས་སློགས་ཐལ་འགྱུར་པ་རྣམས་ཕི་དློན་ཙམ་འདློད་

པ་མཚུངས་ཀང་འདློད་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་དླེའི་གས་སུ་འཇློག་མི་རིགས་ཞླེས《ལྷག་མཐློང་ཆླེན་པློ》ལས་གསུངས་པ་མད་པར་སམ།  

  དླེ་ཡང་ཆློས་རླེ་གློ་རམས་པས། “དླེས་ན་འདི་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་གཙོ་བློ་ན།ི དློན་དམ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རིགས་པ་བཀློད་ཚུལ་གི་སློ་ནས་འཇློག་སླེ། ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀིས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱླེ་བ་བཀག་པའི་དམ་བཅའ་གསུངས་པ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་གི་རིགས་པས་བསྒྲུབ། ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་

རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་སུ་ཕླེ་བའི་ཕིར་རློ”གསུངས་པ་ལྟར། བློད་ཀི་དབུ་མའི་མཁས་མཆློག་འགའ་རླེས་ལླེགས་ལན་དང་ཟ་བའི་བར་དུ་བྱུང་
བའི་རློད་པ་དླེ་རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་མིན་གི་གནད་ལ་ཐུག་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་མིན་གི་རློད་པ་དླེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མ་མཐུན་པ་བྱུང་བ་ཙམ་ལས། 
དགག་བྱ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལླེན་མིན་གི་རློད་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། གཉིས་ཀས་ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགློག་པའི་ཕིར་སམ་དུ་བཞླེད། སག་ཚང་

ལློ་ཙཱ་པས་ཀང་། “ཚུལ་གསུམ་དངློས་སློབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རང་རྒྱུད་པ་མླེད་པས། དངློས་སྨྲ་བ་ལ་ནང་འགལ་སློན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གཙ་ོབློར་

འགློད་པའི་ཐལ་འགྱུར་པ་དང་། དླེ་འདྲའི་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་གཙོ་བློར་སྒྲུབ་བྱླེད་དུ་འགློད་པའི་ཕིར་རང་རྒྱུད་པ”ཞླེས་དླེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་
ནའང་། རླེ་ཙོང་ཁ་པ་རླེས་འབྲངས་དང་བཅས་པས་སློབ་དཔློན་དླེ་གཉིས་ཀར་རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་མིན་གི་ཁྱད་པར་འབྱུང་དགློས་པའི་གནད་ནི་རང་མཚན་གིས་
གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་བཞླེད་མིན་ལ་ཐུག་པས། ལླེགས་ལན་དང་ཟ་བ་གཉིས་ཀས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཇློག་ཚུལ་ནི་རྦད་དླེ་ཁ་ཁ་ཡིན་ཚུལ་ག་ིའགླེལ་བརློད་གནང་ཡློད་
དློ། ། 
  གསུམ།  
  གལ་ཏླེ་དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་ལྟ་བའི་འདློད་ཚུལ་མི་མཚུངས་ཤིང་། དླེ་ཡང་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལླེན་མིན་ལ་ཐུག་པར་སྨྲ་ན། 

དླེ་ལ་ཁུངས་སྐྱླེལ་ར་སློད་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡློད་ཅླེས་དྲིས་ཚེ། 《ཤླེས་རབ་སློན་མ》ལས། “འདིར་གལ་ཏླེ་གཟུགས་ཞླེས་བྱ་བར་ཡདི་ལ་བརློད་པ་དང་། 
ཚིག་ཏུ་བརློད་པའི་ཀུན་བཏགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དླེ་མླེད་དློ་ཞླེ་ན་ན།ི དངློས་པློ་ལ་བསྐུར་བ་འདླེབས་པ་ཡིན་ཏླེ། ཡིད་ལ་བརློད་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརློད་

པ་ལ་བསྐུར་བ་འདླེབས་པའི་ཕིར་རློ། །”ཞླེས་བྱུང་བ་འདི་ནི། ལླེགས་ལན་གིས་རང་མཚན་ཐ་སད་དུ་བཞླེད་པའི་ཁུངས་གསལ་ཤློས་ཡིན་ཚུལ《ལླེགས་བཤད་

སིང་པློར》གསུངས་ཡློད།  
  ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། ལུང་ཚིག་དླེས་ནི་ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངློ་བློ་ཉིད་མླེད་པར་བཤད་པའི་ཀུན་བཏགས་གང་ཡིན་ཞླེས་དྲི་བ་མཛད་དླེ། གལ་དླེ་དླེ་
འདྲའི་ཀུན་བཏགས་ནི་འདློགས་བྱླེད་ས་རློག་ལ་བྱླེད་ན་མ་ིརིགས་ཏླེ། ས་རློག་རང་གིས་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་ན་ས་རློག་ལ་སྐུར་འདླེབས་སུ་འགྱུར་བར་
སྨྲས་ཡློད་ལ། ས་རློག་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲས་པ་ས་རློག་ལ་སྐུར་འདླེབས་སུ་འགྱུར་བར་བཤད་པས་ནི། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དླེ་ས་རློག་གི་གཞི་རའི་
གྲུབ་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་ངློས་བཟུང་ཡློད་པ་གསལ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལླེགས་ལན་གིས་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདློད་ཅླེས་སྨྲས་པ་རླེད། སིར་ན་རང་བཞིན་
མླེད་པ་དང་། རང་མཚན་གིས་མླེད་པ་སློགས་ཀི་ཐ་སད་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ནས་ཀང་སབས་དུ་མར་བྱུང་ཡློད་ནའང་། དློན་དངློས་ཐློག་རང་རྒྱུད་པ་ཚོས་ཆློས་
ཀུན་བདླེན་མླེད་དུ་ཞལ་གིས་བཞླེས་ཀང་། ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདློད་ཀི་འདུག་ཅླེས་སྨྲ་དགློས་པ་ནི་གློང་གི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལ་ཐུག་ཡློད་པར་གསུངས།  
  ད་རུང་། གནད་འགག་གཙོ་བློ་གཞན་ཞིག་ནི། ལླེགས་ལན་དང་ཟ་བ་གཉིས་ཀས་གང་ཟག་དང་སླེམས་ཅན་གི་ངློ་བློ་འཇློག་ཚུལ་གཏན་ནས་མི་འདྲ་
བའི་ཁྱད་པར་དླེས་ཀང་། རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་ལྟ་བའི་འདློད་ཚུལ་མི་མཚུངས་པའང་ཚད་ངླེས་ཅན་ཞིག་ནས་མཚོན་གི་ཡློད་དླེ། ལླེགས་ལན་གིས། སླེམས་ཅན་
ལ་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་འཇློག་དགློས་པ་དང་། སླེམས་ཅན་སླེམས་མླེད་ལས་ལློགས་སུ་དགར་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཟུགས་ཀི་ངློ་བློར་མ་གྲུབ་པའི་གསལ་རིག་ཉིད་ལ་
ཐུག་ཡློད་པས། གང་ཟག་ཅླེས་པ་ཡང་མཐར་དླེད་ན་རྣམ་པར་ཤླེས་པ་ལས་འདའ་ས་མླེད་པར་དགློངས་ནས། རྣམ་པར་ཤླེས་པ་ཞིག་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་
བཞག་ཡློད།  
  འློན་ཀང་ཟ་བའི་ལུགས་ལ། གང་ཟག་ཅླེས་པ་ནི་ཕུང་སློགས་ལ་བཏགས་ཙམ་གི་ངློ་བློ་འདི་གའི་སླེང་ནས་ཚིམ་པར་བྱས་ཏླེ་ཁློང་དུ་ཆུད་དགློས་པ་ཞིག་
ཡིན་ཕིར། འད་ིག་ཙམ་གིས་ཚམི་ན་མློང་བ་པློ་བསློན་མླེད་དུ་འཐད་པས་བཅིངས་འགློལ་གི་བྱ་བྱླེད་ཀུན་ཀང་འཇློག་ནུས་ཀི། གྲུབ་ཚུལ་འདི་ཙམ་ལས་འདས་ནས་

དླེད་ན་རྙླེད་རྒྱུ་ཡློད་མི་སིད་པའི་ཚུལ་གཅིག་དུ་བྲལ་གི་རིགས་པས་མངློན་པར་བསན་ཡློད་པར་བཞླེད་པས། 《ཤླེས་རབ་སློན་མ》ལས། “རྣམ་པར་ཤླེས་པ་



བདག་ཏུ་ཁས་བླངས་ནས་དློན་དམ་པར་རྣམ་པར་ཤླེས་པ་བདག་མ་ཡིན་ནློ་ཞླེས་དམ་བཅས་ཀང་དམ་བཅའི་སྐྱློན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་།”ཞླེས་གདགས་
གཞིའི་ངློས་ནས་གང་ཟག་གི་དློན་རྙླེད་དུ་ཡློད་པ་དང་། གང་ཟག་དློན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་པ་ནི་མི་བཟློད་པའི་འགལ་འདུ་ཞིག་ཏུ་ཟ་བས་
བརི་ངླེས་ཏླེ། དླེའི་ལུགས་སུ་ནི་གདགས་གཞིའ་ིངློས་ནས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་རྙླེད་པ་དླེ་ག་རང་གང་ཟག་དློན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་དློན་དུ་སློང་བའི་ཕིར་རློ། ། 
འློན་ཀང་ལླེགས་ལན་རང་ལུགས་ལ་དླེ་གཉིས་སློ་སློར་ཕླེ་བ་དླེས་ཀང་། དློན་དམ་དུ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཚད་ཐལ་འགྱུར་པ་དང་མི་མཚུངས་པ་ཤླེས་ནུས། ཡང་དླེ་ཉིད་

ལས། “ཡང་འབྱུང་བའི་སིད་པ་ལླེན་པའི་ཕིར་བདག་ཅླེས་བྱ་སླེ། རྣམ་པར་ཤླེས་པའི་ཡུལ་ལ་བདག་ཏུ་ཐ་སད་གདགས་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤླེས་པ་ལ་བདག་ཏུ་

བརློད་དླེ”སློགས་རྣམ་ཤླེས་དག་ཏུ་འདློད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་བསན་ཡློད་ལ། 《རློག་གླེ་འབར་བ》ལས་ཀང་དླེ་ཇི་བཞིན་གསུངས་པས། རྣམ་ཤླེས་
བདག་ཏུ་འདློད་མིན་དླེ་ནི་ཐལ་རང་ལ་དགག་བྱའི་ཁྱད་པར་ཡློད་པ་དཔློག་པའི་རགས་འཁྲུལ་མླེད་ཅིག་ཏུ་བརི་རུང་།  
  དླེ་ལ་ངློས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། ཟ་བ་དང་ལླེགས་ལན་གཉིས་གང་ཟག་གི་དློན་འཇློག་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་གྱུར་པ་འདིས་ནི། ཁློང་རྣམ་གཉིས་ཀི་
མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞི་རའི་ལྟ་དགློངས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་དཔློག་ཐུབ་སླེ། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ར་བའི་སིང་པློ་ནི་ཚེ་སློག་གི་དླེ་ཉིད་འཚོལ་རྒྱུ་དླེ་ཡིན་ལ། གང་
ཟག་གི་རྣམ་གཞག་ཐད་འདློད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་གླེས་པས་ནི་སློབ་དཔློན་ཁློང་གཉིས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་སླེང་ན་ཕླེབས་
ཀིན་པ་ཤླེས་ཐུབ་པས་སློ། ། 

  ད་རུང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་སློབ་དཔློན་ཡླེ་ཤླེས་སིང་པློའི《བདླེན་གཉིས་རང་འགླེལ》དུ། “འདི་ལྟར་བྱིས་པ་ཡན་ཆད་གི་ཤླེས་པ་ལ་མཐུན་
པར་དློན་ཇི་སླེད་རྒྱུ་ལས་སང་བ་དླེ་ནི་ཡང་དག་པའ་ིཀུན་རློབ་ཡནི་ཏླེ། ཤླེས་པ་ལ་སང་བ་དང་མཐུན་པར་དངློས་པློ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་རློ། ། ཡང་དག་པར་སྐྱླེ་

བ་ལ་སློགས་པ་ནི་མི་སང་སླེ།”ཞླེས་དགག་བྱ་བདླེན་གྲུབ་དབང་ཤླེས་ལ་མི་སང་བར་བཤད་པ་དླེ་ཡང་། སློབ་དཔློན་ཁློང་གིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་
ཁས་ལླེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་དག་ཅིག་ཡིན་ཏླེ། གལ་ཏླེ་ཐལ་འགྱུར་པ་བཞིན་གཟུགས་སློགས་གདགས་གཞིའི་ངློས་ནས་སང་བ་ཙམ་དགག་བྱར་སློང་ཡློད་ན། 
དབང་ཤླེས་ལ་དླེ་སང་དང་མ་ིསང་གི་དློགས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་མླེད་པའི་ཕིར། དླེས་ན་གདགས་གཞིའི་ངློས་ནས་སང་བ་ཙམ་དགག་བྱའི་སང་བ་མིན་པར་ཁས་
བླངས་པས་ནི། གདགས་གཞིའི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་དགག་བྱ་མིན་པའང་དློན་གིས་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས། དགག་བྱ་བདླེན་གྲུབ་དབང་ཤླེས་ལ་མི་སང་བར་བཤད་
པའི་ཤུགས་ནས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་བཞླེད་པ་གསལ་བློར་དཔློག་ཐུབ་ལ། སློབ་དཔློན་ཁློང་ཡང་ལླེགས་ལན་གི་རླེས་སུ་འབྲངས་ཏླེ་རང་རྒྱུད་ཁས་
ལླེན་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས། ཐལ་རང་ལ་དགག་བྱའི་ཁྱད་ཡློད་པ་ལྷག་ཏུ་གསལ་བར་སམ།  
  དགག་བྱ་བདླེན་གྲུབ་དབང་ཤླེས་ལ་མ་ིསང་བར་བཤད་པ་དླེ། རླེ་ཙོང་ཁ་པས་ནི་གནད་འགག་ཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་ཉམས་བསན་པ་ཙམ་ལས་ཞིབ་
ཕའི་བཤད་པ་གནང་མླེད་ལ། དླེ་བཞིན་ཕིས་ཀི་མཁས་པ་སླེ་ར་རླེ་བཙུན་པ་དང། པན་ཆླེན་བསློད་གགས་གཉིས་ཀས་ཀང་ཡླེ་ཤླེས་སིང་པློས་དླེ་ལྟར་བཤད་པ་དླེ། 
རྣལ་འབྱློར་སློད་པའི་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཞླེས་པ་ཙམ་ལས་ཅིའི་ཕིར་འདྲ་དགློས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འདྲ་བའི་ཚུལ་གསུངས་མླེད། སློ་མང་
ཡིག་ཆར་རིགས་ངློའི་བདླེན་གྲུབ་ལ་སར་ནའང་། རིགས་ངློའི་བདླེན་གྲུབ་དབང་ཤླེས་ལ་སང་མི་སང་ལ་སིར་དློགས་པ་ཆུང་ཞིང་། དླེ་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་སབས་ལ་
དམིགས་བསལ་གླེང་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མླེད་པས། རང་རྒྱུད་པའི་སབས་སུ་དགག་བྱ་བདླེན་གྲུབ་དབང་ཤླེས་ལ་མི་སང་བར་བཤད་པ་ལ་དམིགས་
བསལ་གི་གློ་རྒྱུ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི། གདགས་གཞིའ་ིསང་བ་ཙམ་དགག་བྱའི་སང་བ་མིན་པའི་གསལ་བཤད་རྒྱག་སངས་ཤིག་ཏུ་ཁློ་བློས་འདློད་ཡློད།  

  བསན་བཅློས《དབུ་མར་མཇུག་པ》འདིར་ཡང་། “གལ་ཏླེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་བརླེན་གྱུར་ན། ། དླེ་ལ་བསྐུར་པས་ངློ་བློ་འཇིག་པའི་ཕིར། ། 

སློང་ཉིད་དངློས་པློ་འཇིག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། ། དླེ་ནི་རིགས་མིན་དླེ་ཕིར་དངློས་ཡློད་མནི། །”ཞླེས་པའི་སབས་སུ་བཀག་པའི་ཕློགས་སར་ཡང་། སླེམས་ཙམ་པར་
མ་ཟད་དགག་བྱ་འདློད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་རང་རྒྱུད་པ་འཇློག་མཁན་ཡང་ཡློད་ལ། དླེས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་འདློད་ན་འཇློག་ཀང་རིགས་པ་རླེད།  
  ཡང་། ཉན་ཐློས་ཀི་སླེ་སློད་ལས་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་བསན་ཡློད་མླེད་དང། ཉན་རང་གིས་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་རློགས་པ་ཡློད་མླེད་ན།ི སློབ་དཔློན་
ལླེགས་ལན་དང་ཟ་བའི་བར་གི་རློད་གཞི་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད་དླེ། རློད་གཞི་དླེ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས། ཉན་ཐློས་ཀི་སླེ་སློད་ལས་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་བསན་པ་

ཡློད་མླེད་ལ་རློད་པ་བྱུང་བའི་ཚུལ་སློབ་དཔློན་གཉིས་ཀའི་གཞུང་རང་དུ་གསལ་ལ། 《འཇུག་པ་རང་འགླེལ》དུ་རིགས་པ་གསུམ་དང་། ལུང་བདུན་གིས་
ཉན་རང་ལ་ཆློས་རང་བཞིན་མླེད་པ་རློགས་པ་ཡློད་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཕློགས་ས་ལླེགས་ལན་ཡིན་ཟླེར་བ་ཙམ་ལས། ལླེགས་ལན་རང་གི་གཞུང་ནས་གསལ་པློར་མ་
མཐློང་ཡང་དློན་གིས་བཞླེད་པར་སང་།  

  དླེའི་དང་པློ་ནི《ཤླེས་རབ་སློན་མ》ལས། “ཉན་ཐློས་ཀི་ཐླེག་པ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་པའི་སའི་དློན་བྱླེ་བྲག་ཏུ་རློགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཆློས་བདག་མླེད་བསན་པར་མི་ནུས་སློ། ། ནུས་པར་གྱུར་ན་ནི་ཐླེག་པ་གཞན་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དློན་མླེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར”ཞླེས་ཉན་ཐློས་ཀི་སླེ་སློད་ལས་

ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་བསན་ཡློད་ན། ཐླེག་ཆླེན་དློན་མླེད་དུ་ཐལ་བ་འཕངས་པ་དང་། དླེ་ལ་ཟ་བས“ཐླེག་པློ་ཆླེན་པློ་བསན་པས་ནི་ཆློས་ལ་བདག་མླེད་པ་ཙམ་
འབའ་ཞིག་སློན་པ་མ་ཡིན་གི། འློ་ན་ཅི་ཞླེ་ན། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། སྨློན་ལམ་དང་སིང་རླེ་ཆླེན་པློ་ལ་སློགས་པ་དང་

ཡློངས་སུ་བསློ་བ་དང་ཚོགས་གཉིས་དང་བསམ་གིས་མ་ིཁྱབ་པའི་ཆློས་ཉིད་ཀང་ཡིན་ནློ། །”ཞླེས་དགག་སྒྲུབ་མཛད་ཡློད། འློན་ཀང་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་བསན་

ཚུལ་གི་ཆ་ནས་ནི་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་ལ་ཁྱད་ཡློད་པར་ཟ་བས་ཀང་བཞླེད་དླེ། སར་དྲངས་པའི《རང་འགླེལ》གི་ལུང་དླེའི་མཇུག་ཐློགས་སུ། “ཆློས་ཀི་བདག་

མླེད་པ་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པློ་བསན་པ་ཡང་རིགས་པ་ཉིད་དླེ། རྒྱས་པར་བསན་པ་བརློད་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། ། ”ཞླེས་གསུངས་པའི་ཕིར་



རློ། །  
  འདི་ལ་དཔགས་ན། ལླེགས་ལན་གིས་ན་ིཉན་ཐློས་ཀི་སླེ་སློད་ལས་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་མ་བསན་པ་དང་། ཉན་རང་གིས་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་མ་རློགས་
པ་གཉིས་གནད་ཅིག་ཏུ་བརིས་ཡློད་པ་འདྲ་བས། དླེའི་ལུགས་སུ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བར་གྱུར་པའི་ཉན་རང་ལ་དློན་སྨྲ་སླེ་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཁྱབ་པ་དང་། ལམ་
ཞུགས་སུ་གྱུར་པའི་ཐླེག་ཆླེན་པ་ཡནི་ན། ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་སློགས་ཁས་བླངས་ཀང་འགལ་བ་མླེད་པར་བསམས་མློད་དཔང་རགས་
གསལ་པློར་དྲང་རྒྱུ་མ་རྙླེད། ཕིས་ཀི་རང་རྒྱུད་པའི་ནང་ན་དླེ་གཉིས་སློ་སློར་ཕླེ་སླེ་ཉན་རང་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་རློགས་པ་ཡློད་པར་བཞླེད་མཁན་བྱུང་ལ། དླེ་
བཞིན་ཟ་བའི་ལུགས་ལ་ན།ི གྲུབ་མཐའ་ིདབང་དུ་བྱས་པའི་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་དང་། རིགས་ཅན་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་བ་གསལ་བས། 
བློད་ས་ཕིའི་མཁས་པ་སློ་སློར་དླེའི་ཁྱད་པར་ཕླེ་མ་ཕླེ་ཡི་ཁྱད་ཅིག་འབྱུང་གནི་པའང་། སློབ་དཔློན་དླེ་གཉིས་ཀི་ཤུགས་རླེན་ཐླེབས་ཚུལ་མ་འདྲ་བས་མནི་ནམ་སམ་
མློ། ། འདི་ནི་ངླེད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ལགས་ཀ།ི དཀའ་གནད་གསར་བཤད་ཡིན་ཁུལ་གི་ཧམ་པ་མིན་པས། ཁྱླེད་ཅག་སིགས་མློ་བྱླེད་པ་ལས་བརག་དཔད་གནང་
བར་འཚལ།  
  དླེ་ལྟ་ན། གློང་ནས་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ལྟར། དབུ་མ་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་འགློད་ཚུལ་གི་ཁྱད་ཁློ་ན་
ཙམ་མ་ཡིན་པར། དླེ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་སུ་ཤླེས་བྱའི་དླེ་ཉིད་འཇློག་ཚུལ་དང་། གང་ཟག་གི་ངློ་བློ་འཇློག་ཚུལ། ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་ཁྱད་པར་ཕླེ་ཚུལ་སློགས་རླེ་རླེ་ནས་
མི་འདྲ་བར་སང་བས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དླེ་གཉིས་ཀི་ཕློགས་སུ་རྒྱ་གར་གི་དབུ་མའི་སློབ་དཔློན་རྣམས་སློ་སློར་བཀར་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ་གཉིས་ནི་
དབུ་མ་པ་ཀུན་གི་ཕི་མློའི་སློབ་དཔློན་ཡིན་པས་ཕློགས་གཉིས་ཀའི་ཁློངས་སུ་འདྲླེན་མི་རགིས། ལླེགས་ལན་འབྱླེད་དང་། སན་རས་གཟིགས་རྟུལ་ཞུགས། ཡླེ་ཤླེས་
སིང་པློ། འཕགས་གློལ། ཞི་བ་འཚ།ོ སླེང་བཟང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་སློགས་ནི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། ཟ་བ་གགས་པ། ཞི་བ་ལྷ། རིག་པའི་ཁུ་
བྱུག་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་ཀ། ཇློ་བློ་རླེ་ཨ་ཏི་ཤཱ་སློགས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བར་འཇློག་སླེ། ད་རུང་ནང་གསླེས་བཀར་ན། མཁས་པ་དླེ་དག་རང་རང་ལ་ཐུན་མིན་གི་
འདློད་ཚུལ་མི་མཚུངས་པའང་མང་ངློ་། །  
  འདིའི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་། རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་ཐལ་འགྱུར་བར་བགང་བ་ལ་དློགས་པ་བྱླེད་མཁན་མཆིས་ནའང་། 
སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དབུ་མ་པའི་ཕི་མློའི་སློབ་དཔློན་གི་གས་མ་ཡནི་ལ། རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་གི་མླེད་ཚུལ་ཟ་བས་བཞླེད་པས་རླེ་ཞིག་དླེར་བགང་བ་ཡནི་གི། ཐལ་
འགྱུར་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱླེད་ཟ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་སློགས་ལ་ལན་འདླེབས་དགློས་མ་མཆིས། རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་གསུང་དབུ་མའ་ིབསན་
བཅློས་སློགས་བློད་ཡིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་མཇལ་ཡང་། ཇློ་བློ་རླེས་ཟ་བ་གགས་པའི་རྒྱུད་པ་དངློས་སུ་ཉན་ཡུལ་གི་བླ་མ་ཡིན་པས་དླེ་ལས་འློས་མླེད་པར་སམ་དུ་
བགང་ངློ་། །  
  གསུམ། 
  དླེ་ལྟར་ལླེགས་ལན་རླེས་འབྲངས་དང་བཅས་པས་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བཞླེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཁློང་ཅག་གི་ལུགས་ལ་བདླེན་
མླེད་ཀི་དློན་ནི་ཅ་ིའདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བདླེན་པར་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཚད་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སློགས་ནི་རང་ཤུགས་ཀིས་སླེམས་ལ་འཁློར་སིད་པའི་དློགས་པ་

ཞིག་རླེད། རླེ་ཙོང་ཁ་པའི《དགློངས་པ་རབ་གསལ》དང《ལླེགས་བཤད་སིང་པློ》སློགས་སུ། 《དབུ་མ་སང་བའི》ལུང་ཞགི་དྲངས་ནས། དླེ་ཉིད་

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་དགག་བྱ་ངློས་འཛིན་གི་གཞུང་གསལ་ཤློས་དང་དླེ་ལས་གཞན་དུ་མླེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གསུངས་འདུག་ཀང་། 《དབུ་མ་སང་བ》
མཛད་པ་པློ་ཀ་མ་ལ་ཤཱ་ིལ་ནི་ལླེགས་ལན་གི་རླེས་སུ་ལློ་ངློ་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཙམ་ནས་འཁྲུངས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པས། དླེའི་གསུང་ཚིག་གཅིག་གིས་ལླེགས་ལན་
སློགས་རང་རྒྱུད་པ་ཀུན་གི་ཚབ་བྱླེད་ཐུབ་མིན་དློགས་གནས་ཤིག་ཏུ་ཆགས་ཡློད།  

  སླེ་ར་རླེ་བཙུན་པས་ནི་ལླེགས་ལན་གི་དངློས་སློབ་ཏུ་གགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་སིང་པློའི《བདླེན་གཉིས》ལས། “ཇི་ལྟར་སང་བཞིན་ངློ་བློའི་ཕིར། ། 

འདི་ལ་དཔད་པ་མི་འཇུག་གློ ། རྣམ་པར་དཔློད་པར་བྱླེད་ན་དློན། ། གཞན་དུ་སློང་བས་གནློད་པར་འགྱུར། ། ”ཞླེས་དང་། “ཇི་ལྟར་སང་བ་འདི་ཁློ་ན། ། 

ཀུན་རློབ་གཞན་ནི་ཅགི་ཤློས་སློ། །”ཞླེས་གསུངས་པ་འདི་གཉིས་ཀང་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་དགག་བྱ་ངློས་འཛིན་ག་ིགཞུང་དུ་སར་ཆློག་པར་བཤད་པ་ལ། ལྕང་
སྐྱས་རྒྱུ་མཚན་མླེད་པའི་ཚོགས་གཏམ་ཞིག་བཏང་བ་ལ་ནི་སིང་པློ་ཅ་ིཡང་མླེད་དླེ། རླེ་ཙངོ་ཁ་པ་ཆླེན་པློའི་རྒྱ་གཞུང་གི་གཟིགས་རྒྱ་ཧ་ལས་དགློས་པ་ཞིག་ཏུ་ངས་
ཀང་འདློད་མློད། རླེ་ཙངོ་ཁ་པས་མ་རྙླེད་པའི་ལུང་ཞིག་གཞན་གིས་རྙླེད་མ་ིཆློག་པ་འདྲ་བའི་ཁིམས་དླེ་འདྲ་ལ་ནི་མློས་མཐུན་བྱླེད་མི་ནུས།  

  གང་ལྟར《དབུ་མ་སང་བ》དང་། 《བདླེན་གཉིས》ཀི་སས་ཟིན་དླེ་དག་གཞརི་བཞག་ནས་བཤད་ན། བླློ་གནློད་མླེད་ལ་སང་བའི་དབང་
གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ཐུན་མློང་མིན་པའ་ིསློད་ལུགས་ཀིས་གྲུབ་པ་ལུགས་འདིའི་དགག་བྱ་དང་། དླེས་སློང་པ་ན་ིལུགས་འདིའི་ཆློས་ཉདི་དུ་འདློད་
ཅླེས་དགླེ་ལན་པའི་མཁས་པ་ཀུན་གིས་བཞླེད། དླེ་ལ་ཆློས་རླེ་གློ་རམས་པས། ལླེགས་ལན་གི་ལུགས་སུ་བླློ་གནློད་མླེད་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡུལ་ཡློད་
པར་འདློད་པ་དང་། ཕི་དློན་ཁས་ལླེན་པར་འདློད་པ་གཉིས་ནང་འགལ་བར་གསུངས་པ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཆླེ་ཙམ་འདུག་ཀང་། ལུགས་འདིར་བླློ་གནློད་མླེད་ལ་སང་བའི་
དབང་གིས་ཡུལ་འཇློག་སངས་དང་། སླེམས་ཙམ་པས་བུམ་འཛིན་མགི་ཤླེས་དང་དླེ་ལ་སང་བའི་བུམ་པ་གཉིས་ཉླེར་ལླེན་བག་ཆགས་གཅིག་གིས་བསྐྱླེད་པར་
འདློད་ཚུལ་མི་མཚུངས་པས། དླེ་དང་ཕི་དློན་ཁས་ལླེན་པ་གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་སླེང་དུ་མི་འགལ་བའི་ཞིབ་ཆ་འབྱླེད་རུང་།  
  སིར་བཏང་། ཤླེས་བྱ་ཡུལ་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་། ཡུལ་ཅན་གིས་དླེ་ལ་ཐླེབས་པའི་ཤན་སློབས་དང་སར་ནས་ཡུལ་དླེའི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་
བྱས་ཚེ། མཁས་པ་སློ་སློས་སློམ་ཚིག་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་འཇློག་དགློས་ཐུག་པ་ནི། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ག་ིའབྲླེལ་བ་རྙློག་འཛངི་ཆླེ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་ཏླེ། ཡུལ་
དང་ཡུལ་ཅན་གི་འབྲླེལ་བ་ལ་དློ་སང་གང་ཡང་མ་བྱས་པར། ཡུལ་རང་བའི་ངློས་ནས་བྱ་བྱླེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་བརག་ཚེ་དླེ་འདྲའི་འགལ་འདུ་འབྱུང་གི་མླེད་ཀང་
སིད།  



  གང་ལྟར་ལུགས་འདིར་གཞལ་བྱ་ཡུལ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་ཚུལ་ན།ི ཡུལ་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆ་ཞིག་དང་། བླློ་གནློད་མླེད་ཀིས་བཞག་པའི་ཆ་
ཞིག་སླེ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་གྲུབ་པར་སྨྲས་པ་ལ་གཞིར་བཞག་ན་འདི་ལྟ་སླེ། དཔླེར་ན། ཉལ་ཐའི་མླེ་ཏློག་གི་རས་ཀི་ཁློད་དུ་མའིི་ལུས་ཕུང་ལ་གནློད་པའི་དུག་ཡློད་
མླེད་བརག་ཆླེད། ཉལ་ཐའ་ིམླེ་ཏློག་གཅིག་ཚོད་ལྟ་ཁང་མི་འདྲ་བ་བཅུའི་ནང་ལ་ཁྱླེར་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཚོད་ལྟ་ཁང་སློ་སའི་ཡློ་བྱད་ཀི་སྤུས་ཚད་ལ་བཟང་
ངན་མླེད་ཚེ་བརག་འབྲས་ཐུན་མློང་བ་གཅིག་གི་སླེང་ལ་འབབ་ཐུབ། འློན་ཀང་། ཉལ་ཐའི་མླེ་ཏློག་དླེ་གང་ཟག་མི་འདྲ་བ་བཅུའ་ིསྔུན་དུ་བཞག་ནས། མླེ་ཏློག་
དླེའི་འདབ་མའི་དབྱིབས་ལླེགས་མིན་དང་། དླེའི་ཁ་དློག་མཛེས་མི་མཛེས་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་དུ་བཅུག་ན། དགའ་ཕློགས་དང་གློམས་པའི་དབང་གིས་རང་
རང་ལ་བཟང་ངན་ཡག་བཙོག་གི་སང་བ་ས་ཚོགས་འབྱུང་བས་མཇུག་འབྲས་གཅིག་གི་སླེང་ལ་འབབ་གཏན་ནས་མི་ཐུབ།  
  དླེ་ནི་དངློས་པློ་ཀུན་གི་གྲུབ་ལུགས་ཀི་དཔླེ་གཞི་ཞིག་ཏུ་ལུགས་འདིས་འདློད་དླེ། ས་མས་ནི་ང་ཚོར་སང་བའི་མླེ་ཏློག་དླེའ་ིསླེང་ལ་ཡུལ་ཅན་རང་སླེང་
གི་སློད་ལུགས་ཤིག་ཡློད་པ་དང་། ཕི་མས་ནི་ང་ཚོར་སང་བའི་མླེ་ཏློག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་ཡུལ་ཅན་བླློས་བཞག་པའི་ཆ་འདྲླེས་ཡློད་པ་མཚནོ་ཐུབ། དླེ་ནི་དཔླེར་
བཀློད་པ་ལས་དླེ་ཙམ་ལུགས་འདིས་ཀུན་རློབ་ཕ་བའི་རྣམ་གཞག་རླེད་ཅླེས་ནི་མ་སྨྲས། ཤླེས་བྱའི་རྣམ་གཞག་ཅི་ཙམ་ཕ་རུ་བཏང་ཡང་། དཔླེ་དླེ་དང་མཚུངས་
པར་ཡུལ་ངློས་ཀི་སློད་ལུགས་ཤིག་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་འཇློག་ཚུལ་གཉིས་འདྲླེས་ཡློད་པའ་ིརྣམ་གཞག་ལས་བརྒལ་མ་ིཐུབ་ཕིར། ཡུལ་ཅན་བླློ་གནློད་མླེད་ཀིས་
བཞག་པ་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཡུལ་རང་ག་ིཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སློད་ལུགས་ཀི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མླེད་པར་འདློད་པས། གནློད་མླེད་ཀི་བླློའི་སང་བ་ལ་
མ་ལྟློས་པར་ཡུལ་རང་གི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་སློད་ལུགས་ཀི་ངློས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བླློ་གང་སྐྱླེས་པ་དག་བདླེན་འཛིན་དུ་འགློ་བས། དླེས་བཟུང་བ་ལྟར་
གིས་སློང་པ་ཆློས་ཉིད་དུ་འདློད་པར་བཤད་དློ། །  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
   སྐྱླེ་བ་མླེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད།  

    
  གཅིག  

  《ར་བ་ཤླེས་རབ》ཏུ་དབུ་མའི་ལུགས་ཀི་དླེ་ཁློ་ཉིད་གསལ་བར་བསན་པའི་སབས་སུ། ཐློག་མར་མཐའ་བཞིའི་སྐྱླེ་བ་བཀག་པའི་སློ་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་ཡློད་ལ། དླེ་ནི་སྐྱླེ་བ་མླེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་བསན་ན། གཞན་རྣམས་བསན་ས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ཞླེས་འགླེལ་པ་དང་འགླེལ་བཤད་ཕལ་མློ་
ཆླེས་ཞལ་མཐུན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། གཞུང་འདི་ལས་ཀང་། སླེམས་བསྐྱླེད་དྲུག་པར་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་མཐའ་བཞིའ་ིསྐྱླེ་བ་བཀག་པའི་སློ་ནས་བསན་པ་རླེད།  
  དླེ་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདླེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ལྟ་བ་ནི། དབུ་མའི་མཁས་པ་ཚོས་མི་རབས་མང་པློར་བྲིས་པའི་གླེགས་བམ་ཀུན་གི་བརློད་གཞ་ིགཙོ་བློ་
ཡིན་པས། མཚན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་འདི་ཉིད་ཡང་དག་པ་དང་། གློ་བདླེ་བ། རྣམ་པར་གསལ་བ་ཞིག་བསན་པའི་ཆླེད་དུ། ཁློང་ཅག་གིས་ཤླེས་རབ་ཀི་རལ་ཡློད་ཚད་
ངློམ་ནས། དཔླེ་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། རིགས་ལམ་མི་འདྲ་བ་ས་ཚགོས་དྲངས་ཏླེ། གཞལ་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གངས་རླེ་རླེ་མཚན་གཞིར་བཀློད་
ནས་བདླེན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མླེད་པའི་ཚུལ་གསླེད་དཀློལ་བྱས་ཡློད། ཡིན་ན་ཡང་། ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བདླེན་པར་མ་གྲུབ་བློ་ཞླེས་པ་ནི་ལས་ས་པློར་ཁས་ལླེན་ཐུབ་
པ་ཞིག་ལར་ནས་མ་ཡིན་ཕིར། ཕི་ནང་ག་ིདངློས་པློར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་དང་། དབུ་མའི་མཚན་ཉིད་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔློན་ཚོའི་བར་ལ་བརློད་གཞིའ་ིའདིའི་
ཐད་ནས་ཚར་རྒྱུ་མླེད་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཕླེང་བ་རིང་མློ་ཞགི་ལློ་ངློ་བརྒྱ་ཕག་མང་པློར་བྱུང་ཞིང་། ལྷག་ཏུ་རྒྱུ་རླེན་གི་བྱ་བྱླེད་དང་བཅས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་
བདླེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརད་པའི་ཡིག་ཚགོས་ནི་གཞན་གང་ལས་ཀང་མང་བས། སྐྱླེ་བ་མླེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་བསན་ན་གཞན་བསན་ས་ཞླེས་པའི་དློན་ཡང་། སྐྱླེ་
བློ་རང་རང་ལ་མཐློང་ཆློས་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཏླེ། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་སྐྱླེ་འཇགི་འཐད་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་བདླེན་པར་མ་གྲུབ་ཚུལ་བརྡ་ལླེགས་པློར་འཕློད་ན། 
དློན་སི་ཙམ་གི་སློ་ནས་འཆར་དགློས་པའི་ཡུལ་གཞན་དག་བདླེན་པར་མ་གྲུབ་ཚུལ་ནི་བསན་ས་བ་ཡིན་ཟླེར་གི་ཡློད་པ་རླེད།  
  དླེ་ལྟར་ཡིན་ཏླེ། འཇིག་རླེན་གི་མི་རང་ག་བ་ཚོས། རྒྱུན་དུ་བདླེན་པར་བཟུང་ཞིང་བདླེན་པར་ཞླེན་ནས་ཆགས་སང་གི་རློག་པ་ས་ཚགོས་འདྲླེན་པའི་
གཞི་དང་། ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཁན་པློ་དག་གིས་ཀང་བདླེན་པར་བཟུང་ཞངི་བདླེན་པར་ཞླེན་ཏླེ། བདླེན་པར་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་གཙུག་ལག་གཞུང་ལུགས་
མང་དུ་བརམས་པའི་གཞི་གཙ་ོབློ་ནི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁློ་ནས་བཤད་ཀིན་པའི་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང་། འཇིག་རླེན་བྱླེད་པློ། མང་འདས། ཡློངས་
གྲུབ་སློགས་མ་ཡིན་པར། རང་རང་གི་འཆར་ཅན་གི་འཚོ་བའི་ནང་ལ་མིག་མཐློང་ལག་ཟིན་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་འབྲས་སྐྱླེ་འཇིག་གི་དློན་ཚང་བའི་དངློས་པློ་འདི་དག་
ཡིན་པའི་ཕིར། བདླེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་རློད་པའི་གཞི་གཙོ་བློ་འདུས་བྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཡིན་པ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལློས་ཀང་ཡློད།  
  ནང་བསན་མཚན་ཉིད་སྨྲ་བའི་སླེ་རང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། ཆློས་ཀུན་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་པའི་བྱླེ་མདློ་གཉིས་ལྟ་ཅ།ི ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་



བདླེན་མླེད་དུ་འདློད་པའི་ཐླེག་ཆླེན་ག་ིགྲུབ་མཐའ་སླེམས་ཙམ་པས་ཀང་། འདུས་བྱས་གཞན་དབང་རྣམས་བདླེན་པར་གྲུབ་པ་ནི། འདུས་མ་བྱས་ཡློངས་གྲུབ་
བདླེན་པ་ཡིན་པའི་གནད་ཐུག་ས་རུ་འདློད་པས་གཞན་དབང་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་ན་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་སྐུར་འདླེབས་སུ་འགྱུར་བར་བཞླེད་ཅིང་། འདུས་བྱས་
བདླེན་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བློ་གང་ཞླེ་ན། རྒྱུ་འབྲས་སྐྱླེ་འཇིག་གི་རླེན་འབྲླེལ་དང་བཅས་པས་སློ་ཞླེས་ཟླེར་གི་ཡློད།  
  དླེ་ལྟར་གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་ག་ིམཚན་ཉིད་སྨྲ་བའི་སླེ་རུ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སླེམས་ཙམ་པ་མན་གི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་ཐམས་ཅད་མགིན་གཅིག་
ཏུ། རི་ར་བ་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་འདི་དག་ཆློས་ཅན། བདླེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏླེ། རླེན་འབྲླེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞླེས་སྨྲ་བ་ཡིན་ལ། ཁྱད་མཚར་བ་ཞིག་
ལ། དླེ་དག་ཀུན་དང་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་གཞན་ཞིག་འདློད་མཁན་གིས་དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི། རི་ར་བ་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་འདི་དག་ཆློས་ཅན། 
བདླེན་པར་མ་གྲུབ་སླེ། རླེན་འབྲླེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞླེས་སྨྲའློ། ། དླེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཉིད། འགལ་བ་ཅན་གི་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ཀི་སྒྲུབ་བྱླེད་དུ་ཕློགས་སློ་སློས་
དྲངས་པའི་གནས་ཚུལ་མཚར་ལ་དགློད་བྲློ་བ་དླེ་བྱུང་བ་ནས། རིགས་པ་སྨྲ་བ་དག་ལ་རློགས་རྒྱུ་མླེད་པའི་རློད་སྒྲུབ་རིང་མློ་ཞགི་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གཏན་ཁླེལ་རླེད་
ཨང་།  

  ལློ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་དླེ་འདྲའི་དབང་གིས། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང《རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ》རུ། དློན་སྨྲ་སླེ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་

ཚོར་ཁློང་ཉིད་ཡི་ཆད་བྱུང་རབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཅིག་བྲིས་ཡློད་དླེ། “གལ་ཏླེ་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས། ། དངློས་མཆློག་བཟུང་ནས་གནས་པ་ནི། ། ལམ་དླེ་ཉིད་
ལ་གནས་པ་སླེ། ། དླེ་ལ་ཡ་མཚན་ཆུང་ངུའང་མླེད། ། སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་བརླེན་ནས་ན།ི ། ཀུན་ལ་མ་ིརག་སྨྲ་བ་རྣམས། ། རློད་པའི་དངློས་རྣམས་མཆློག་བཟུང་

ནས། ། གནས་པ་གང་ཡིན་དླེ་རད་དློ། ། ”ཞླེས་པའློ། ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དླེ་གཉིས་ཀས། དངློས་པློ་རྒྱུ་མླེད་དུ་འདློད་པ་དང་། རྒྱུ་རག་པར་འདློད་པའ་ིཕི་རློལ་
པ་རྣམས་ཀིས་དངློས་ཀུན་བདླེན་པར་གྲུབ་པ་ཁས་བླངས་ཀང་། ཧ་ལས་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མ་ིའདུག དླེ་ལ་ངས་བསམ་ཤླེས་བྱླེད་ཐུབ་ན་ཡང་། སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་
ཀི་འགློ་ལུགས་ལྟར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་སྨྲ་ཞིང་། མི་རག་པ་ཐམས་ཅད་རླེན་འབྲླེལ་དུ་འདློད་ཅིང་སློག་མཁན་ཁྱླེད་ཅག་གིས། ད་རུང་དངློས་ཀུན་
བདླེན་གྲུབ་ཀི་ལྟ་བར་ཨུ་ཚུགས་བྱླེད་ཀིན་པ་འདི་ལས་བླློ་ཕམ་པ་དང་། གད་མློ་འཆློར་བ་ཞིག་ལར་ནས་མི་འདུག་ཅླེས་འུ་ཐུག་པའི་གཏམ་ཞིག་ཞལ་ནས་ཐལ་བ་
རླེད།  
  དབུ་མའི་མཁས་པ་ས་ཕིའི་བརམས་ཆློས་སུ། དགག་སྒྲུབ་མཛད་སངས་དང་དགག་སྒྲུབ་བྱ་ཡུལ་ལ་བལྟས་ན། དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་དར་བའི་གནས་
སབས་སློ་སློའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་རླེ་རླེ་བཞིན་མཐློང་ཐུབ་སླེ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སབས་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་ཐླེག་ཆླེན་ཐློག་མར་དར་བའི་
དུས་ཡིན་པས། སར་མ་གགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དླེ་འདྲ་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། དླེ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་དགློངས་པ་ཡནི་པར་སྨྲས་ཚེ། དླེ་ཁས་མི་
ལླེན་མཁན་གཙོ་བློ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་ས་མ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅླེས་པའི་ཉན་ཐློས་སླེ་གཉིས་ཡིན་པ་སྨློས་མླེད་ཡིན་ཕིར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་རྣམས་སུ། དགག་
སྒྲུབ་ཀི་ཁ་གཏློད་ཡུལ་གཙ་ོབློ་རང་སླེ་ཉན་ཐློས་སླེ་གཉིས་ཆགས་དགློས་དློན་གི་ར་བའང་དླེ་ཡིན།  
  ཁློང་གིས་ཉན་ཐློས་སླེ་གཉིས་ལ་དགག་སྒྲུབ་མཛད་པའི་གཞུང་དག་ན། ཆླེས་མངློན་གསལ་གི་བསན་དློན་གཉིས་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་ནི། ཆློས་ཀུན་
བདླེན་པར་མླེད་པ་ཉིད་ཤླེས་བྱ་གཞིའི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀ་ིརིགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བཀློད་ཡློད་པ་དླེ་དང་། བདླེན་མླེད་སྨྲ་བའི་
ལུགས་ཁློ་ནར་བདླེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་སློགས་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་ཏླེ། ལྟ་བ་དླེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་དགློངས་པ་གཙོ་བློ་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་ཡློད་པ་གཉིས་
ཀ་རླེད།  
  དླེའི་ཕིས་ཀི་དབུ་མའི་མཁས་པ་ལླེགས་ལན་གི་དུས་སུ་ནི། ཐླེག་ཆླེན་པ་ལ་ཡང་། ནང་བསན་པའི་སླེ་རུ་གདན་ཐློབ་ངླེས་ཅན་ཞིག་ཐློབ་ཡློད་པར་མ་

ཟད། ཐླེག་ཆླེན་ནང་གསླེས་ལའང་རྣལ་འབྱློར་སློད་པ་དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་བྱུང་ཟིན་པས། སབས་དླེ་དུས་བརམས་པའི 《ཤླེས་རབ་སློན་མ》རུ། 《ར་

ཤླེས》ཀི་བདླེན་མླེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ཕལ་མློ་ཆླེའི་སབས་སུ་ཕི་ནང་གི་ཕློགས་ས་གཉིས་གཉིས་ལ་སར་ཏླེ་འགླེལ་ཡློད་པས། དླེའི་དུས་ཀི་དབུ་མའི་མཁས་པ་
རྣམས་ནི་ཐླེག་ཆླེན་ག་ིརང་ལུགས་ཁློ་ན་ལས་གཞན་དུ། ནང་བསན་སིའི་མཚན་ཉིད་ཀ་ིལྟ་གྲུབ་འཛིན་སྐྱློང་གི་འགན་ཁུར་ལླེན་པའི་དུས་སུ་སླེབས་པ་འདྲ་བས། ཕི་
རློལ་པའི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་ཚོར་ཡང་རློད་སྒྲུབ་གཏིང་ཟབ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག  

  ལྷག་པར《རློག་གླེ་འབར་བ》རུ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་རྣམས་དང་འདྲ་བར་ཉན་ཐློས་སླེ་གཉིས་ལ་ཁ་ཕློགས་ཏླེ་ཐླེག་ཆླེན་བཀར་བསྒྲུབས་སློགས་
བིྲས་ཡློད་ནའང་། དླེ་ལས་ཀང་ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློར་དགག་པའི་སློར་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་མ་ཟད། རྣལ་འབྱློར་སློད་པའི་སློབ་དཔློན་རླེའི་མཚན་ནས་སྨྲས་
ཏླེ་རློད་སྒྲུབ་ཀང་མཛད་ཡློད་པས། དུས་དླེར་ཐླེག་ཆླེན་གི་རློད་ཟ་གཙ་ོབློ་ཉན་ཐློས་སླེ་གཉིས་ཡིན་པའི་དུས་ཚོད་ཡློལ་ཟིན་པར་མ་ཟད། ཀླུ་ཐློགས་དགློངས་པ་སློ་
སློར་འཆད་པའི་ལླེགས་ལན་གི་གསུང་ཚིག་དླེ་དག་མཐློང་དུས། ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་ནང་གསླེས་ཀི་དབྱླེ་བ་མང་དུ་གླེས་མགློ་བརམས་ཟནི་པའི་ལློ་རྒྱུས་
ཀི་དབུ་ཁྱུད་བིྲས་ཟིན་པ་ཤླེས་ཐུབ།  
  དླེའི་རླེས་སུ་ཟ་བ་གགས་པའི་སབས་སུ། ལྷག་ཏུ་ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དབུ་སླེམས་གཉིས་ཀ་སློ་སློར་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་དར་ཡློད་པར་མ་ཟད། དླེ་དག་
ནང་གསླེས་སུའང་གྲུབ་མཐའ་རིགས་མང་དུ་གླེས་ཟིན་པས་ཐླེག་ཆླེན་དར་བའི་རླེ་མློར་སློན་པའི་དུས་སུ་ཁླེལ་ཡློད། སབས་འདིའི་དུས་སུ། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་
གྲུབ་འབྲས་དང་། མཁས་པ་བྱློན་པའ་ིགངས་ཚད་གང་ནས་ཀང་། ཐླེག་ཆླེན་པ་རྣམས་ཉན་ཐློས་སླེ་བ་དག་ལས་ཆླེས་ཆླེར་འཕགས་པར་གྱུར་པས། ཁློང་གི་གསུང་
དུ་ཐླེག་ཆླེན་བཀའ་སྒྲུབ་ཀི་ཚགི་དཀློན་པ་དང་། ཁློང་གི་རླེས་སུ་བྱློན་པའི་དབུ་སླེམས་ཀི་མཁས་པའི་གསུང་དུའང་ཐླེག་ཆླེན་བཀའ་སྒྲུབ་ཀི་ཚིག་བྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་
ཉུང་བ་དླེས་ཁློང་རྣམས་ཀི་དུས་སུ་ཐླེག་ཆླེན་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་མིན་གི་རློད་པ་དླེ་སླེམས་ཀི་གནློན་ཤུགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་གི་མླེད་པ་མཚོན།  
  དླེ་དུས་སུའང་། ཐླེག་ཆླེན་བཀའ་མནི་པར་སྨྲ་བའི་ཉན་ཐློས་སླེ་པ་མླེད་པ་ན་ིལར་ནས་མནི་ཏླེ། དླེའི་ཕིས་སུ་ཆག་ལློ་ཙཱ་པ་རྒྱ་གར་དུ་བྱློན་སབས་ཀང། 

རྡློ་རླེ་གདན་དུ་དཀློན་གཉླེར་ཞིག་གིས། ཆག་ལློས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་པའི་གླེགས་བམ་དླེ《བརྒྱད་སློང་པ》ཡིན་པ་ཤླེས་མ་ཐག དླེ་ཆུ་ལ་སྐྱུར་ཅིག་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་སླེ། 



དུས་དླེང་སང་བར་དུ་སློན་པ་གཅིག་ལ་དད་པའི་ཆློས་གློགས་ཚོའ་ིནང་དུ་ཐླེག་ཆླེན་བཀའ་མིན་པར་འདློད་མཁན་ཡློད་མུས་སློ། །  
  གང་ལྟར་ཟ་བ་གགས་པ་ལ་མཚནོ་ན། ཐླེག་ཆླེན་གི་སློབ་དཔློན་ས་མ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་ཐླེག་ཆླེན་བཀའ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་འགན་མ་བླངས་ཀང་
ཆློག་པས། ཁློང་གིས་ན་ིཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་དངློས་ཅི་ཡིན་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ཕློགས་སུ་འབད་པ་ཤུགས་དྲག་གནང་ཡློད། དླེ་ལྟར་གནང་བ་ན། ཁློང་གི་དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་ཡང་ཡནི་པར་གགས་པའི་སློབ་དཔློན་ཆློས་སྐྱློང་སློགས་ཀླུའི་དགློངས་པ་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་བཀལ་མཁན་རྣམས་དང་། ལླེགས་ལན་ལ་སློགས་པ་ཀླུའི་
དགློངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་བཀལ་མཁན་གཉིས་ཀས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་ཇ་ིབཞིན་རློགས་མླེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་བྱུང་སླེ། དླེ་གཉིས་དང་ཐུན་མློང་མིན་པའི་སློ་ནས་ཀླུའི་

དགློངས་པ་འགླེལ་ཐབས་ལ་བརློན་ཡློད་པ་ནི《དབུ་མར་འཇུག་པ》སློགས་ཁློང་གི་བརམས་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་གཙོ་བློར་གྱུར་པས། གཞུང་འདིར་སྐྱླེ་བ་
མླེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་བསན་པའི་སབས་སུ་ནི། ལྷག་ཏུ་གློང་གི་ཁྱད་ཆློས་དླེ་གཉིས་མངློན་པར་གསལ་ཐབས་ལ་བརློན་གནང་ཡློད།  

    
    
  གཉིས།  
  སྐྱླེ་བ་མླེད་པ་ཞླེས་པ་ནི། འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་སྐྱླེ་བའི་རླེན་འབྲླེལ་འགློག་པའི་དློན་མ་ཡནི་གི། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་སྐྱླེ་བ་མླེད་ཅླེས་པའི་དློན་
ཡིན་ལ། གསལ་པློར་བཤད་ན། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རླེན་ལས་སྐྱླེས་པས་འདུས་བྱས་དླེ་དག་ལ་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་སྐྱླེ་བ་ཡློད་པར་མི་
འགྱུར་ཏླེ། འདུས་བྱས་དག་ག་ིསྐྱླེ་བ་ཡང་མིང་དང་བརྡ་ཙམ་གིས་བཏགས་པའི་སྐྱླེ་བ་ཞིག་ལས། ལྟློས་མླེད་བདླེན་གྲུབ་ཀི་སྐྱླེ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནློ་ཞླེས་པའི་དློན་ཡིན།  
  དླེ་ཡང་སར་སྨྲས་པ་ལྟར། བདླེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་རློད་པའི་རློད་གཞི་ལ་ནི་འཇིག་རླེན་ཐུན་མློང་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་
བ་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་པ་གཉིས་ལས། ཕི་ནང་གི་ཆློས་ཅན་རགས་པ་རི་ར་བ་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སློགས་པ་དང་པློ་དང་། ཡློངས་གྲུབ་དང་། མང་འདས། སློང་ཉིད་ལྟ་
བུ་ནི་གཉིས་པར་བཞག་པའི་ཐློག་མ་སླེ། སྐྱླེ་བློ་རང་ག་བའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བླློས་ཇི་ལྟར་བཟུང་ཚུལ་ལ་སར་ནས་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་པའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབླེབ་
དགློས་ཏླེ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་བདླེན་པར་ཞླེན་པའ་ིགཞི་གཙོ་བློ་ན།ི གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་བཤད་ཀིན་པའི་ཡློངས་གྲུབ་དང་འགློག་བདླེན་སློགས་མ་ཡིན་ལ། མླེད་
དགག་ཏུ་གྱུར་པའི་འདུས་མ་བྱས་པའི་ནམ་མཁའ་སློགས་ཀང་མ་ཡིན་པར། རང་རང་ག་ིཉིན་རླེའི་འཆར་ཅན་གི་འཚོ་བའི་ནང་ལ་མཐློང་ཐློས་དྲན་རླེག་གི་
གནས་སུ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་ཕ་རགས་རང་གི་ལུས་སླེམས་དང་། གཉླེན་ཉླེ། ཁང་ཁྱམི། ཆགས་སང་། བརླེ་དུངས་། ལས་རིགས། དགའ་ཕློགས་སློགས་སྐྱླེ་འཇགི་གི་
རླེན་འབྲླེལ་ལན་པའི་འདུས་བྱས་ཀི་ཆློས་འདི་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སླེམས་ཙམ་པ་མན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་གིས་བདླེན་པར་བསྒྲུབས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་གཙོ་
བློ་ཡང་དླེ་དག་ཡིན་པས་སློ། །  
  དླེས་ན། གཞི་འདི་དག་ག་ིསྐྱླེ་བའི་རླེན་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤླེས་ན། ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ངློས་འཛིན་མང་པློ་ཞིག་གི་རྫུན་ཕུགས་བརློལ་བར་འགྱུར་བས། 
ནམ་ཞིག་རང་གི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་སླེམས་དང་སླེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་དུ་མས་རང་ལ་རྫུན་བཤད་ཀིན་པ་ཤླེས་ཚེ། རྫུན་དླེའི་རླེས་སུ་མ་ིའབྲང་བའི་ངླེས་རློགས་ཀི་ཤླེས་རབ་
ལ་བརླེན་ནས། སར་ཡང་འཚོ་བའི་འཇགི་རླེན་གི་དངློས་པློ་འདི་ཀུན་ལ་ལྟ་སངས་གསར་པ་ཞིག་འབྱུང་ངླེས་པའི་ཕིར་སྐྱླེ་བ་མླེད་པ་མཉམ་པ་ཉདི་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་རླེད།  

  དླེའི་ཚུལ་ནི་གཞུང་ལས། “དླེ་ཉིད་དླེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞགི ། གཉིས་ཀ་ལས་ཀང་མ་ཡིན་རྒྱུ་མླེད་པར་ནི་ག་ལ་ཡློད། །” 
ཅླེས་འདུས་བྱས་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་། བདག་ལས་སྐྱླེ་བ་དང་། གཞན་ལས་སྐྱླེ་བ་དང་། གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱླེ་བ་དང་། རྒྱུ་མླེད་ལས་སྐྱླེ་བ་བཞི་བློ་གཏན་ནས་མི་
འཐད་པར་བཤད་དླེ། རྒྱ་གར་གི་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དག་གིས་བཏགས་དློན་བཙལ་ན་རྙླེད་དུ་ཡློད་པའི་སྐྱླེ་བའི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ི
འཐད་པར་སྨྲས་པ་རླེད།  
  དླེ་ཡང་ས་མྱུག་སློགས་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་བདླེན་གྲུབ་ཀི་སྐྱླེ་བ་ཡློད་སམ་དུ་མི་རྣམས་ཀ་ིབླློ་ངློར་ལྷན་སྐྱླེས་སུ་འཆར་ལ། འཆར་སངས་དླེ་ཇི་བཞིན་སྐྱླེ་
བ་བདླེན་གྲུབ་རྒྱུ་མཚན་གི་སློ་ནས་འདློད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལས། གངས་ཅན་པས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བདག་ལས་སྐྱླེ་བར་འདློད་པ་ནི། བདླེན་
གྲུབ་ཀི་སྐྱླེ་བ་འདློད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའ་ིདཔླེ་མཚོན་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། འདློད་སངས་དླེ་ལ་གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་མཚན་ཉདི་རིག་པའི་སླེ་རུ་གདན་ཐློབ་ཧ་ཅང་
ཆླེན་པློ་ཞིག་ཡློད་སད་ཐློས། འློ་ན། གངས་ཅན་གིས་བདག་སྐྱླེ་འདློད་པའི་གློ་དློན་གང་ཞླེ་ན། མྱུ་གུ་དང་ས་བློན་གཉིས་ལ་སར་ནས་བཤད་ཚེ། ས་བློན་གི་གནས་
སབས་ནས་བཟུང་མྱུ་གུའི་བདག་ཉིད་གྲུབ་ཟིན་པས། མྱུ་གུ་ཡང་མངློན་པ་མི་གསལ་བའ་ིཚུལ་དུ་ཡློད་ཅིང་། ནམ་ཞིག་རླེན་གིས་མྱུ་གུ་མངློན་པར་གསལ་བར་གྱུར་
ཚེ། འཇིག་རླེན་ན་མྱུ་གུ་སྐྱླེས་སློ་ཞླེས་ཐ་སད་འདློགས་པ་ཡིན་ཞླེས་པའློ། ། དཔླེར་ན། འློ་མ་མ་དཀྲུགས་པའི་གནས་སབས་ནས་བཟུང་། འློ་མའ་ིནང་ལ་མར་
མངློན་པ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་ཀང། དཀྲུགས་དཀྲུགས་བཏང་ནས་མར་རྡློག་རྡློག་བྱས་ཏླེ་མངློན་པར་བྱས་པ་ལ། མར་སྐྱླེས་ཟླེར་བ་ལྟ་བུའློ་ཞླེས་འདློད།  
  དླེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞླེ་ན། མྱུ་གུ་ན།ི ས་བློན་དང་། ཆུ་ལུད་སློགས་ཀི་མཐུན་རླེན་མང་པློ་ཞགི་ཚོགས་ནས་བསྐྱླེད་པ་ཡིན་ཀང་། བསྐྱླེད་ཟིན་པའི་མྱུ་གུའི་
སླེང་ན་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་དླེ་དག་གིས་བསྐྱླེད་པའི་འབྲས་བུའི་ཆ་སློ་སློར་དགར་རྒྱུ་མླེད་པར། ཐུན་མློང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད་པ་ནི། སར་གི་རྒྱུ་དླེ་དག་ནང་
ཕན་ཚུན་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པའི་རགས་སུ་ངླེས་ཏླེ། གལ་ཏླེ་རྒྱུ་དླེ་དག་ནང་ཕན་ཚུན་ངློ་བློ་གཅིག་མིན་ན། དླེ་དག་གི་ཉླེར་འབྲས་ཕི་མ་རྣམས་ཀང་ནམ་ཡང་ངློ་བློ་
ཐ་དད་པ་བྱས་ནས་རྒྱུན་བསྐྱང་དགློས་ཀི། ངློ་བློ་ཐ་དད་པ་ཤ་སག་གློ་བུར་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་གནས་སབས་ཡློད་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཞླེས་ཟླེར་བ་ཡིན།  
  དླེ་ལྟར་འབྲས་བུའི་གནས་སབས་སུ། སྐྱླེད་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་ས་མ་དག་གི་རྒྱུན་ཕི་མ་རྣམས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་དགར་རྒྱུ་མླེད་པ་དླེ་ན།ི འབྲས་བུ་དླེའི་རྒྱུན་ས་མ་
རྣམས་རྒྱུའི་གནས་སབས་སུའང་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཏུ་འདློད་པར་མ་ཟད། རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀ་ངློ་བློ་གཅིག་པའ་ིརགས་སུ་ཡང་འགློ་བར་སྨྲ་བས། 
རྒྱུ་ནང་ཕན་ཚུན་ངློ་བློ་གཅིག་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་གསི་གྲུབ་པར་འདློད་དླེ། རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་པ་ཙམ་གི་ཆློས་མཐའ་དག་ལ་
ཐུན་མློང་དུ་རང་བཞིན་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པར་སྨྲའློ། ། 



  འདློད་ཚུལ་དླེ་འགློག་པ་ལ་གཞུང་ལས། “དླེ་ནི་དླེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡློན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡློད་མ་ཡིན། ། སྐྱླེས་པར་གྱུར་པ་སར་ཡང་སྐྱླེ་བར་རིགས་

པའང་མ་ཡིན་ཉིད། ། ”ཅླེས་བྱུང་སླེ། ས་བློན་གི་དུས་སུ་མྱུ་གུའི་ངློ་བློའམ་རང་བཞིན་གྲུབ་ཟིན་པར་སྨྲ་བ་ན། ཅི་ཁྱློད་ཀིས་མྱུ་གུ་གསལ་ཞླེས་པ་མྱུ་གུའི་དབྱིབས་
དང་ཁ་དློག་སློགས་རས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་སློ་ནས་མིག་ལ་སང་བར་འཇློག་གམ། གལ་ཏླེ་འཇློག་ན། མྱུ་གུའི་ངློ་བློ་དང་རང་བཞིན་སློགས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ན།ི རས་ཀ་ི
ཁྱད་པར་དླེ་དག་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀ་ིསློ་ནས་འཇློག་པ་ཡནི་གི། ཆ་ཤས་དླེ་དག་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་ཆ་ཅན་མྱུ་གུའི་ངློ་བློ་གྲུབ་ཚུལ་ཞིག་གཞར་ཡང་མླེད་པས་སློ། ། 
གལ་ཏླེ་རྒྱུའི་དུས་སུའང་ཆ་ཤས་དླེ་དག་ཚོགས་པའི་སློ་ནས་མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་ཁས་ལླེན་ན་ནི། མྱུ་གུ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པས། 
རྒྱུའི་དུས་ནས་མྱུ་གུ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན་ན། ས་བློན་གི་ངློར་གྲུབ་དགློས་པ་ཡིན་པས། ས་བློན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱླེ་ཞླེས་པའང་མྱུ་གུ་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱླེ་བ་དང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། 

སྐྱླེས་ཟིན་སར་ཡང་སྐྱླེ་བ་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞླེས་སྨྲ་བ་ལ། 《རང་འགླེལ》ལས། “གང་གི་ཕིར་བདག་ཉིད་ཡློད་པ་ཐློབ་པ་དླེ་ཉདི་མྱུ་གུའི་རང་གི་
བདག་ཉིད་ཡློད་བཞིན་པ་དླེ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་ལ་ཡློན་ཏན་ལྷག་པ་འགའ་ཡང་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། ཡློད་པ་ཉིད་སར་ཐློབ་ཟིན་པའི་ཕིར་རློ། ། བདག་ལས་སྐྱླེ་

བའི་ཕློགས་འདི་ནི་རིགས་པ་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་ནློ། ། ”ཞླེས་བྱུང་།  
  ཡང་། ས་བློན་གི་དུས་སུ། མྱུ་གུ་མངློན་པ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པར་སྨྲ་ན། མྱུ་གུ་ཡློད་ཅླེས་པ་ནི། སྐྱླེས་ནས་ཡློད་ཚུལ་ལས་གཞན་པའི་ཡློད་
ཚུལ་མླེད་དླེ། འདུས་བྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་གང་ཞིག་ཏུ་སྐྱླེས་པ་ནས་ཡློད་ཅླེས་བཏགས་པ་ལས། མ་སྐྱླེས་པའི་ཡློད་ཚུལ་ཞིག་ཡློད་ན་ནི་འདུས་
བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཁྱད་པར་མླེད་པར་འགྱུར་རློ། ། དླེའི་ཕིར་འདུས་བྱས་གང་ཞགི་ཡློད་བཞིན་དུ་སྐྱླེ་བ་ཁས་ལླེན་པ་ནི། ཐླེངས་གཅིག་སྐྱླེས་ཏླེ་ཡང་སྐྱླེ་བར་
ཁས་བླངས་པ་དང་དློན་གིས་འདྲ་བས། དླེ་ལྟ་ན་ནི། ས་བློན་གི་སྐྱླེ་བ་ལ་མཐའ་མླེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ས་བློན་གི་ངློ་བློ་འགྱུར་ནས་མྱུ་གུར་གྱུར་པའི་སྐྱླེ་བ་རྙླེད་

རྒྱུ་མླེད་པར་ཐལ་ལློ་ཞླེས་སྨྲ་བ་ལ། གཞུང་དུ། “སྐྱླེས་ཟིན་སར་ཡང་སྐྱླེ་བར་ཡློངས་སུ་རློག་པར་འགྱུར་ན་ནི། ། མྱུ་གུ་ལ་སློགས་རྣམས་ཀ་ིསྐྱླེ་བ་འདི་རྙླེད་མི་འགྱུར་

ཞིང་། ། ས་བློན་སིད་མཐར་ཐུག་པ་རབ་ཏུ་སྐྱླེ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། ”ཞླེས་བྱུང་ངློ་། །  

  《རང་འགླེལ》ལས། “ཅི་སླེ་མྱུ་གུ་སྐྱླེ་བ་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་རླེན་ཆུ་དང་དུས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི་ས་བློན་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་བྱླེད་ཅིང་མྱུ་
གུ་སྐྱླེད་པར་བྱླེད་ལ། མྱུ་གུ་དླེ་ཡང་བྱླེད་པ་པློ་དང་ལྷན་གཅིག་གནས་པ་འགལ་བ་ཉིད་ཀ་ིཕིར་ས་བློན་འཇིག་པར་བྱླེད་ཅིང་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། དླེའ་ིཕིར་ཇི་སད་

སྨྲས་པའི་ཉླེས་པའི་སབས་མླེད་ཅིང་། ས་བློན་དང་མྱུ་གུ་དག་གཞན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་བདག་ལས་མི་སྐྱླེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ ”ཞླེས་པ་ལྟར། དླེ་ལ་གངས་ཅན་
པས། དཔིད་ཀི་དུས་སུ་ཆུ་ལུད་སློགས་ཀི་རླེན་ཚང་ན། ས་བློན་བརླན་པར་གྱུར་ཏླེ་རིམ་གིས་འགྱུར་ནས་མྱུ་གུ་བསྐྱླེད་པ་དང་། མྱུ་གུ་དླེ་དང་ས་བློན་གཉིས་དུས་
མཉམ་པ་ཡིན་པ་ནི་ངས་ཀང་ཁས་ལླེན་ཏླེ། དླེ་འདྲའི་ས་མྱུག་གཉིས་ཀ་ངློ་བློ་དང་བདག་ཉིད་ཐ་དད་མ་ཡིན་པས། བདག་སྐྱླེ་མླེད་པར་མི་འགྱུར་ཞླེས་ལན་བཏབ་
འདུག  

  དླེ་ལ་གཞུང་ལས། “བྱླེད་རྒྱུ་ས་བློན་གི་ལས་ཐ་དད་མྱུ་གུའི་དབྱིབས་དང་ནི། ། ཁ་དློག་རློ་ནུས་སྨིན་པའི་ཐ་དད་ཁྱློད་ལ་མླེད་པར་འགྱུར། ། ”ཞླེས་
ཏླེ། གལ་ཏླེ་ས་མྱུག་གཉིས་ཀ་ངློ་བློ་དང་བདག་ཉིད་གཅགི་ཏུ་ཁས་ལླེན་ན། རས་གཅིག་ཏུའང་ཁས་ལླེན་དགློས་ལ། དླེ་ལྟར་ན་ཆླེ་ཆུང་དང་། རིང་ཐུང་སློགས་
དབྱིབས་ཀི་ཆ་ནས་ཡིན་ན་འདྲ། སློ་སླེར་སློགས་ཁ་དློག་གི་ཆ་ནས་ཡིན་ན་འདྲ། མངར་སྐྱུར་སློགས་རློའི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། སློ་ཀུན་ནས་གཅིག་པ་གཅིག་
རང་ཡིན་དགློས་པར་འགྱུར་ཏླེ། རྡུལ་གིས་གྲུབ་པའི་ས་མྱུག་གཉིས་ཀ་རླེ་རླེ་ནས་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་། དླེ་གཉིས་ཀའི་རས་ཀི་ཆ་ཞླེས་པའང་གློང་གི་དླེ་དག་
ལས་གཞན་དུ་མླེད་པའི་ཕིར་རས་གཅགི་ན་ནི་དླེ་དག་ཀང་གཅིག་པར་འགྱུར་དགློས་ཏླེ། ཁྱློད་ཀིས་ས་མྱུག་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ནི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་
དུ་གྱུར་པའི་རས་གཅིག་དང་། ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱླེད་ཀི་རས་གཅིག་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར། དུས་ས་ཕི་ཐ་དད་པའི་དངློས་པློ་གཉིས་རས་གཅགི་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་
པས། དླེ་དག་མི་གཅིག་ན་དླེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཚུལ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅླེས་ཐལ་བ་འཕངས་པ་རླེད།  

  ཡང་གཞུང་དུ། “གལ་ཏླེ་སར་གི་བདག་ག་ིདངློས་པློ་བསལ་ནས་དླེ་ལས་གཞན། ། ངློ་བློར་འགྱུར་ན་དླེ་ཚེ་དླེ་ཡི་དླེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །”ཞླེས་ཏླེ། 
ས་བློན་གི་བདག་གི་དངློས་པློའམ། ས་བློན་ཡིན་པའི་གནས་སབས་ཀི་དངློས་པློ་དླེ་བསལ་ནས། མྱུ་གུ་ཡིན་པའི་གནས་སབས་ཀི་ངློ་བློར་འགྱུར་བ་ཁས་ལླེན་བཞིན་
དུ། དླེ་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ནང་འགལ་ཏླེ། རང་བཞིན་རང་བཞིན་ཟླེར་བ་ནི། རང་དུས་སུ་ཡློད་པའི་རང་ག་ིངློ་བློ་ལ་གློ་ཡི། དུས་
ཀི་གནས་སབས་གཞན་དུ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་གནས་མླེད་པའི་ཕིར་རློ། ། དཔླེར་ན། མ་ིཞིག་གི་གཤིས་ཀ་དང་རང་བཞིན་ནི་མ་ིདླེ་འཚོ་བཞིན་པའི་གནས་སབས་
ཁློ་ནར་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་གི། མི་དླེ་མ་སྐྱླེས་པའི་སློན་ནས་དླེའི་གཤིས་ཀ་དང་རང་བཞིན་གྲུབ་པའམ། ཡང་ན། མི་དླེ་ཤ་ིབའི་རླེས་སུ་ཡང་དླེའི་གཤིས་ཀ་དང་རང་
བཞིན་སློགས་ད་རུང་ལུས་པ་ནི་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཞླེས་པའློ། །  

  དླེ་ལྟར《འཇུག་པ》ར་འགླེལ་རྣམས་སུ་བདག་སྐྱླེའི་སློར་ལ་བརྒལ་བརག་མཛད་སབས། ཕན་ཚུན་བཀློད་པའི་རིགས་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་
ཆ་ཚང་ཞིབ་ཏུ་བཀློད་ཐབས་བྲལ་ནའང་། བདག་སྐྱླེ་འགློག་པའི་རིགས་པ་དག་གིས་ནི། རྒྱུ་རླེན་ལ་ལྟློས་མླེད་ཀི་དངློས་པློ་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་དང་། འདུས་བྱས་

སྐྱླེ་བའི་རྣམ་གཞག་དླེ་བཏགས་དློན་བཙལ་ནས་འཇློག་མི་རིགས་པ་གཉིས་ཟུར་མང་པློ་ནས་སློན་ཐབས་བྱླེད་ཀིན་པ་ཧ་གློ་དགློས་པ་རླེད། ད་དུང་། 《དགློངས་

པ་རབ་གསལ》ལས། “རིགས་པ་དླེ་རྣམས་ལླེགས་པར་རློགས་ན་ཆློས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དུ་ངློ་བློ་ཐ་དད་པ་ལ། དླེ་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཕར་
ཡིན་ཚུར་ཡིན་གི་གཅིག་ཏུ་འདློད་པ་དང་། གནས་སབས་ས་མའི་དུས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དླེ་ཉདི་གནས་སབས་ཕི་མའི་དུས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དླེ་ཉིད་དུ་འདློད་པའི་ལློག་རློག་

ཐམས་ཅད་ལློག་པར་འགྱུར་རློ། ། ”ཞླེས་ཇི་སད་གསུངས་པའི་གནད་ཀང་གློ་བར་བྱའློ། །  



  ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། ཉླེར་ལླེན་ས་བློན་གི་སླེང་དུ་ཆུ་ལུད་སློགས་ལྷན་ཅིག་བྱླེད་རླེན་ཚོགས་པ་ན། འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་རྣམ་པར་སྐྱླེ་བ་ཙམ་ནི་མཐློང་ཆློས་མངློན་
སུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་རླེད། འློན་ཏླེ་རྒྱུ་ས་བློན་ལས་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་སྐྱླེས་ཞླེས་པ་ནི། ས་བློན་གི་ངློ་བློ་རླེན་གིས་འགྱུར་ནས་ཁ་དློག་ལང་ཁུ་ཅན་གི་འབྲས་བུའི་ངློ་བློར་
སིྨན་པ་ལ། འཇིག་རླེན་ན་མྱུ་གུ་སྐྱླེས་སློ་ཞླེས་ཟླེར་བ་ཡིན་ག།ི དླེ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་མྱུ་གུའི་སྐྱླེ་བའི་དློན་ཡུལ་ག་ིངློས་ནས་བཙལ་ན་ན་ིགང་ཡང་རྙླེད་དུ་མ་
དམིགས་པར་ལུགས་འདིས་བཞླེད། རླེད་དླེ། བདག་ལས་སྐྱླེ་བར་འདློད་པ་དག་ནི། ས་བློན་གི་ངློས་ན་རྒྱུས་བསྐྱླེད་པ་ལ་མ་ལྟློས་པའ་ིམྱུ་གུ་ཞིག་ཡློད་པར་ཁས་
བླངས་ནས། དླེ་ཉིད་རྒྱུ་རླེན་གིས་གསལ་བར་བྱས་པ་དླེ་མྱུ་གུའི་སྐྱླེ་བ་རུ་འདློད་ཕིར། དང་པློ་ནས་མངློན་པ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་བསད་པའི་མྱུ་གུ་དླེ་རྒྱུ་ས་
བློན་དང་། ཆུ་ལུད་སློགས་གང་ལའང་ལྟློས་མླེད་དུ་ཡློད་པར་དློན་གིས་ཁས་བླངས་ཟིན་པའི་ཕིར་དླེ་འདྲའི་རྣམ་གཞག་གི་སླེང་ནས་བཞག་པའི་སྐྱླེ་བ་ནི་བདླེན་
གྲུབ་ཀི་སྐྱླེ་བར་འགྱུར་བས། རྒྱུ་འབྲས་ངློ་བློ་གཅགི་ཏུ་འདློད་པ་དླེ་ནི། ལྟློས་མླེད་བདླེན་གྲུབ་ཀི་དངློས་པློ་ཁས་བླངས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡློད།  
  དླེའི་ཕིར་བདག་སྐྱླེ་འདློད་པའི་ལུགས་སུ། རྒྱུའི་གནས་སབས་ནས་ཡློད་བསད་པའི་མི་གསལ་བའི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པ་དླེ་ན།ི མཐུན་པའི་རྒྱུ་སློན་དུ་
མ་སློང་བའི་འདུས་བྱས་ཤིག་ཏུ་ཆགས་པས། རྒྱུ་འབྲས་རང་བཞིན་གཅགི་པ་ཁས་བླངས་ན། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གཞི་རའི་འགློ་ལུགས་འཆློལ་བར་སྨྲ་དློན་ཡང་དླེ་ཡིན་
ནློ། །  
  བདག་སྐྱླེ་འགློག་པའི་རིགས་པ་འདི་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན། ད་ལྟ་དྲི་མས་བསིབས་པའི་སླེམས་ཀི་ནང་ན་དྲི་མ་ཟད་པའི་འབྲས་བུ་རང་ཆས་སུ་ཡློད་
པར་བཞླེད་པ་དང་། ལམ་གི་གནས་སབས་སློན་དུ་མ་སློང་བའི་སངས་རྒྱས་ཤིག་སླེམས་ཡིན་ལ་སློང་ཉིད་ཀང་ཡིན་པའ་ིཚུལ་དུ་ལྷན་སྐྱླེས་ནས་ཡློད་པར་བཞླེད་པ་
སློགས་ཀི་སློར་ལ་བསམ་དགློས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་། 

  འློ་ན། ལུགས་འདིར། “སླེམས་གི་རང་བཞིན་འློད་གསལ་ཞིང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་གློ་བུར་བ”ཡིན་ཚུལ་གང་ཞླེ་ན། རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་སླེམས་ཀ་ི
ཆློས་ཉིད་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ཆློས་ཅན་སླེམས་ཉིད་ཀང་རང་བཞིན་གིས་དག་པའ་ིསླེམས་སུ་གྱུར་པར་འདློད་ལ། ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་དླེ་གཉིས་ཚོགས་པ་ན། ད་
གཟློད་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་གློ་བུར་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྲུབ་པར་འདློད་ཅིང་། སླེམས་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་དང་། དྲི་མ་སླེམས་ཀི་གཤིས་སུ་མ་ཞུགས་པའ་ི
གཞིའི་གནས་ཚུལ་འད་ིལ་ར་བ་བྱས་ཏླེ། ལམ་གི་བགློད་རིམ་དང་། འབྲས་བུའི་ཁྱད་ཆློས་འཇློག་དགློས་པ་ཡིན་ཕིར། སྤངས་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་གློ་
བུར་གི་དྲི་མ་རིམ་གིས་ཟད་པའི་གློ་རིམ་ལྟར་འློང་བ་ཡནི་གི། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་སྤློང་བྱླེད་ཀི་ལམ་ལ་མ་བརླེན་པར། བྲལ་འབྲས་ཐློག་མླེད་ནས་ཡློད་པ་སློགས་ཤནི་
ཏུ་འཇློག་དཀའ་འློ། །  
  དླེ་ལ་སངས་དང་རྒྱས་གཉིས་ཀ་སློ་སློར་བཀར་ཏླེ་བཤད་ན། སྤངས་པ་དང་རློགས་པ་གཉིས་ཀ་ལས་གཞན་དུ་འགློ་ས་མླེད་ལ། སྤངས་པ་དང་རློགས་
པ་གང་ཡིན་ཡང་། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་རླེ་རླེ་ཟད་པ་དང་མཉམ་དུ་སས་ཚིགས་རླེ་རླེ་འཕར་ཏླེ་ཡློང་དགློས་པ་ལས། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་གང་ཡང་མ་ཟད་པའི་གཞི་དུས་
ཀི་སླེམས་རང་གི་སབས་སུ། དྲི་མ་ཀུན་ཟད་པའི་འབྲས་བུ་ཡློན་ཏན་ལྷན་སྐྱླེས་སུ་ཡློད་ན་ནི། རྒྱུ་དུས་སུ་མངློན་པ་མི་གསལ་བའི་འབྲས་བུ་རླེན་གིས་གསལ་བར་
བྱས་ཚེ་འབྲས་བུ་སྐྱླེས་པར་བཏགས་པར་འདློད་པ་དང་འདྲ་བར་མི་འགྱུར་རམ།  

  དཔླེར་ན། སློབ་གསློ་མ་མངས་པའི་བིྱས་དུས་ཀི་བླློ་ན།ི ཡི་གླེ་མི་ཤླེས་པའི་མུན་པ“སངས”རུང་དང་། ཤླེས་བྱ་ལ་བླློ“རྒྱས”རུང་ཡནི་པས། ཡི་གླེ་མི་
ཤླེས་པ་དླེ་བྱིས་པ་གང་དླེའི་སླེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་མླེད། འློན་ཀང་། ཡི་གླེ་མ་ིཤླེས་པའི་མུན་པ་སངས་རྒྱུ་ནི་སློབ་གསློ་ལ་རག་ལས་པས། སློབ་གསློ་མློང་
བའི་གློ་རིམ་ལྟར་རློངས་པ་རིམ་བཞིན་ཟད་དགློས་པ་ལས། ཡི་གླེ་ན་གཅིག་ཀང་མ་བསབས་པའི་བིྱས་པ་གང་དླེའི་སླེམས་ན། འབུམ་རམས་པའི་ཤླེས་ཚད་རློགས་
པའི་རིག་པ་ཞིག་ནི་མངློན་པ་གསལ་མི་གསལ་གཉིས་ཀའ་ིཚུལ་དུ་མླེད་པ་ལྟ་བུ་སླེ། གལ་ཏླེ་རླེན་མ་ཚང་བའི་དངློས་པློ་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད་ན་ནི། བདག་
ལས་སྐྱླེ་བ་དང་། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱླེ་བ། རྒྱུ་མླེད་དུ་སྐྱླེ་བ་གང་རུང་དུ་ཐལ་སམ་པས། འཇིག་རླེན་བཀློད་པ་པློ་དང་། སི་གཙོ་བློ་སློགས་དློན་གིས་ཁས་ལླེན་
དགློས་པའི་གནློད་བྱླེད་ཀང་ཨླེ་འབབ་སམ།  
  དླེའི་ཕིར་རླེན་ཅིང་འབྲླེལ་འབྱུང་འདློད་པའི་ལུགས་སུ། ཤླེས་པ་འཕླེལ་ཚད་དང་། མི་ཤླེས་པ་སླེལ་ཚད་གཉིས་ཀ་ནི་བླློ་གཅིག་གི་ཡློན་ཏན་གི་ངློས་
གཉིས་ཙམ་ལས་མ་འདས་ལ། སྤངས་རློགས་གཉིས་ཀ་ཡང་དློན་ལ་ཤླེས་ཚད་དང་མི་ཤླེས་པ་སླེལ་ཚད་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་གློ་ས་མླེད་པའི་ཕིར། དླེ་གཉིས་ཡ་
བྲལ་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱླེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རློ། །  
  བདག་སྐྱླེ་འགློག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་དློན་དམ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རིགས་པར་འགློ་སངས་ཀང་། བཏགས་དློན་བཙལ་ནས་བཞག་པའ་ིསྐྱླེ་བ་བཀག་པ་དང་། 
བདླེན་གྲུབ་ཀི་སྐྱླེ་བ་ཡློད་ན། མཐའ་བཞིའི་སྐྱླེ་བ་ལས་འདའ་ས་མླེད་པར་དགློངས་ཏླེ་དཔད་པའི་སབས་ཡིན་པས་སློགས་ཡློངས་གགས་ལྟར་སྨྲ་ཆློག་ལ། ད་རུང་། 
བདག་སྐྱླེ་འགློག་པའི་རིགས་པ་ལ་བརླེན་ནས་སུ། སློང་པ་ཉིད་ཅླེས་པ་དླེ་ཐག་ཁ་སྤྲུལ་གསི་སློང་པ་ལྟ་བུའི་སློང་ཚུལ་ཡིན་པ་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་དགླེ་སློང་གིས་
སློང་པ་ལྟ་བུའི་སློང་ཚུལ་མིན་པའི་གནད་ཀང་ཤླེས་ཐུབ་སླེ། ཆློས་ཉིད་ཅླེས་པ་ནི། ཆློས་ཅན་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཡློད་པའི་གཤིས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་ཟླེར་བ་ཡནི་གི། 
ཆློས་ཅན་གི་ཕུགས་ན་མངློན་པ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཉལ་བའི་དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་ལ་ཟླེར་བ་མིན་པ་ཡང་རིགས་པ་འདིའི་སློ་ནས་རློགས་ནུས་པར་སམ་སླེ་
དཔད་པར་འཚལ།  
  གསུམ།  
  འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བདག་ལས་སྐྱླེ་བ་མླེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཡནི་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་ཤིག་སར་བསན་ནས། ད་ནི་གཞན་ལས་སྐྱླེ་བ་མླེད་པ་མཉམ་

པ་ཉིད་དུ་བསན་ཚུལ་ཉུང་ཙམ་གླེང་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་ནས། “སུས་རླེན་ཅིང་འབྲླེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐློང་བ་དླེས་ཆློས་མཐློང་ངློ”ཞླེས་ཇི་སད་གདམས་པ་
ལྟར། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སིང་པློ་མདློར་དྲིལ་ན། རླེན་འབྲླེལ་ཞླེས་པའི་ཡགི་འབྲུ་འདི་གཉིས་ཀའི་སླེང་དུ་བབས་ཡློད་པས། སུས་རླེན་ཅིང་འབྲླེལ་
བར་འབྱུང་བ་མཐློང་ན། དླེས་ཆློས་མཐློང་བ་ཡནི་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ཡང་། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་གིས་ཐུན་མློང་དུ་ཁས་ལླེན་མློད། གང་མཐློང་བྱའི་རླེན་
འབྲླེལ་གི་ནང་དློན་ལ་གློ་བ་ལླེན་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཚོའི་བཞླེད་སངས་ཐ་དད་ཡིན་ཏླེ། རླེན་འབྲླེལ་གི་ངློ་བློ་འཇློག་ཚུལ་དང་། ཆློས་གང་
ཞིག་རླེན་འབྲླེལ་ཡནི་མིན་དང་། དླེ་རླེན་འབྲླེལ་དུ་ཁས་ལླེན་སངས་སློགས་ཁློང་ཅག་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་རློ། །  



  བྱླེ་མདློ་གཉིས་དང་སླེམས་ཙམ་པ་བཅས་ཀིས། རླེན་འབྲླེལ་ཞླེས་པ་འདུས་བྱས་རྣམས་རྒྱུ་རླེན་ལས་སྐྱླེ་བའི་བྱ་བྱླེད་དང་ལན་པའི་དློན་ཡིན་པར་སྨྲ་ལ། 
དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི་རླེན་འབྲླེལ་ཞླེས་པ་དླེ། འཕད་ལྟློས་རླེན་གསུམ་ག་ིསློ་ནས་ཤླེས་བྱ་ཡློད་དློ་ཅློག་གི་གྲུབ་ལུགས་སློན་པའི་ཐ་སད་ཅིག་ཏུ་འདློད་པ་སློགས་རླེན་
འབྲླེལ་ལ་གློ་བ་ལླེན་སངས་ས་ཚོགས་བྱུང་། དླེར་མ་ཟད། འདུས་བྱས་ཀི་རླེན་འབྲླེལ་བཞླེད་ཚུལ་ཡང་ཁློང་ཅག་ཐ་དད་དླེ། དངློས་པློར་སྨྲ་བ་རྣམས་དློན་ལ་གཞན་
སྐྱླེ་ཁས་བླངས་པར་སློང་བ་དང་། ཐལ་འགྱུར་པས་གཞན་སྐྱླེ་མི་འདློད་པའི་རློད་པ་འདི་ནི། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རླེན་འབྲླེལ་ལ་གློ་བ་ལླེན་ཚུལ་ཡང་གཞི་ནས་མི་འདྲ་བའི་
རགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད།  
  དླེ་ཡང་རང་སླེ་དངློས་པློར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས། རྒྱུ་རླེན། དམགིས་རླེན། དླེ་མ་ཐག་རླེན། བདག་རླེན་སློགས་ལས་འབྲས་བུ་རྣམས་སྐྱླེ་བར་འདློད་ལ། 
དཔླེར་ན། མིག་ཤླེས་ལྟ་བུ་ནི། དབང་དློན་རླེན་གསུམ་འཕད་པ་ལས་སྐྱླེ་ཞླེས་མདློ་སླེ་པས་འདློད་དླེ། བུམ་འཛིན་མགི་ཤླེས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བདག་རླེན་མིག་
དབང་དང་། དམིགས་རླེན་བུམ་པ། དླེ་མ་ཐག་རླེན་བུམ་པ་ཡིད་བྱླེད་ཀི་ཤླེས་པ་གསུམ་པློ་འཕད་སློབས་ཀིས་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མིག་ཤླེས་སྐྱླེ་བར་སྨྲའློ། ། 
འློན་ཏླེ་དླེ་དག་གིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་གང་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། དངློས་པློ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་གཞིར་བཞག་པས་གཞན་ལས་སྐྱླེ་བར་ཁས་བླངས་
པར་འགྱུར་ཏླེ། རྒྱུ་འབྲས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་ལྟློས་མླེད་དུ་འགྱུར་ཞིང། ལྟློས་མླེད་ཡནི་ན་འབྲླེལ་མླེད་དློན་གཞན་ཡནི་དགློས་པའི་ཕིར། རང་མཚན་གྲུབ་པ་
ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ནི་འབྲླེལ་མླེད་དློན་གཞན་གི་ཆློས་གཞན་ལས་སྐྱླེ་བར་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་ཞླེས་ལུགས་འདིས་བཀག་ཡློད།  

  ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། གཞུང་ལས་ཀང་། “གཞན་ལ་བརླེན་ནས་གལ་ཏླེ་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནི། ། འློན་ན་མླེ་ལྕླེ་ལས་ཀང་མུན་པ་སྟུག་པློ་

འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། ། ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་སྐྱླེ་བར་འགྱུར་ཏླེ་གང་གི་ཕིར། ། སྐྱླེད་པར་བྱླེད་པ་མ་ཡིན་མ་ལུས་ལ་ཡང་གཞན་ཉིད་མཚུངས། །”ཞླེས་
གཞན་སྐྱླེ་འགློག་པའི་རིགས་པ་བསན་ཡློད་དླེ། རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀ་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་ན། དླེ་གཉིས་ཀའི་བར་ལ་འབྲླེལ་བ་གྲུབ་ཚུལ་ར་
བ་ནས་མླེད་པར་འགྱུར་བས། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་སྐྱླེ་བའི་བྱ་བའང་འཇློག་ས་མླེད་པར་འདློད་དླེ། སིར་བཏང་འབྲས་བུ་སྐྱླེ་ཞླེས་པ་ནི་རྒྱུ་ས་མའི་ངློ་བློ་འགྱུར་བའི་
རྒྱུན་གི་སླེང་ནས་ཐ་སད་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་འཐད་ན། མླེ་ལྕླེ་ལས་མུན་པ་སྟུག་པློ་འབྱུང་བ་དང་། 

ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་སྐྱླེ་བར་ཐལ་བས། བསྐྱླེད་བྱ་སྐྱླེད་བྱླེད་ཀ་ིའབྲླེལ་བ་འཆློལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞླེས་ཏླེ། 《ར་ཤླེས》ལས། “རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་

གཞན་ཉིད་དུ། ། ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རློ། ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་ན། ། རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མནི་མཚུངས་པར་འགྱུར། ། ”ཞླེས་བྱུང་བ་དླེ་དང་དློན་
འདྲའློ། །  

  《རང་འགླེལ》ལས་ཀང་། “ཇ་ིལྟར་སྐྱླེད་པར་བྱླེད་པའི་ས་ལུའི་ས་བློན་རང་གི་འབྲས་བུ་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་དླེ་བཞིན་དུ། སྐྱླེད་

པར་བྱླེད་པ་མ་ཡིན་པ་མླེ་དང་སློལ་བ་དང་། ནས་ཀི་ས་བློན་ལ་སློགས་པ་ཡང་ཡིན་ནློ། །”ཞླེས་ཏླེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་གཞིར་བཞག་ཚེ། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐྱླེད་
བྱླེད་ཀི་ས་བློན་དླེ་རང་འབྲས་མྱུ་གུ་ལས་གཞན་ཡིན་ཚུལ་དང་། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་གཏན་ནས་མི་སྐྱླེད་པའི་མླེ་དང་སློལ་བ་སློགས་མྱུ་གུ་དླེ་ལས་གཞན་ཡིན་ཚུལ་ཁྱད་
མླེད་དུ་འགྱུར་བར་བཤད། རླེ་ཙོང་ཁ་པས་སབས་འདིའི་གཞན་སྐྱླེ་ཞླེས་པ་དླེ་གྲུབ་མཐའ་ིབརྡ་ཆད་ཁློ་ན་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་སྐྱླེ་ཞླེས་པའི་གཞན་
ཡང་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལ་གློ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པ་ལ་གློ་དགློས་ཀི། རྒྱུ་འབྲས་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཡནི་ཚེ། ས་མྱུག་གཉིས་ཀ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་

རླེན་འབྲླེལ་ཡིན་པར་དམ་བཅའ་བའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀིས་གཞན་སྐྱླེ་འགློག་དགློས་དློན་མླེད་པའི་ཕིར་དང་། “གང་དག་རང་མཚན་ཉིད་ཀི་སློ་སློ་བ། ། དླེ་དག་

རྒྱུད་ཅིག་གཏློགས་པ་རིགས་མ་ཡིན། ། ”ཞླེས་སབས་འདིའི་གཞན་ནི། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ལ་གློ་བ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །  
  དླེ་ལྟ་ན། སླེམས་ཙམ་པ་སློགས་བདླེན་གྲུབ་ཀི་སྐྱླེ་བ་དངློས་སུ་འདློད་པ་དག་གིས་གཞན་སྐྱླེ་ཁས་བླངས་པར་སློང་བར་མ་ཟད། སྐྱླེ་བ་བདླེན་མླེད་
འདློད་མཁན་དང་། གཞན་སྐྱླེ་དངློས་སུ་འགློག་མཁན་གི་ལླེགས་ལན་གིས་ཀང་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདློད་པས། དློན་ལ་གཞན་སྐྱླེ་ཁས་བླངས་པར་
ཐལ་ཡློད་ཅླེས་ཕི་རབས་བློད་ཀི་དབུ་མ་པ་དག་སྨྲ་བར་བྱླེད་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ཆླེ། ཁློང་གིས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱླེ་བ་འགློག་སབས། དློན་དམ་ག་ིཁྱད་པར་སར་བ་དླེ་
ནི་གཞན་སྐྱླེ་ཐ་སད་དུ་མ་བཀག་པའི་རགས་ཡིན་གི། གཞན་སྐྱླེ་ཐ་སད་དུའང་མི་འདློད་ན། དློན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སར་དགློས་དློན་གང་ཡང་མླེད་དླེ། གཞན་
གསུམ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་འགློག་དགློས་པ་ཤ་སག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞླེས་གསུང་མཁན་ཡང་ཡློད།  
  དླེ་ལྟར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཁས་བླངས་ན། རྒྱུ་ཡིན་མནི་ཐམས་ཅད་ལས་འབྲས་བུ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་སྐྱླེ་བ་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལ། 

དངློས་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀང་། “རབ་ཏུ་བྱ་བར་ནུས་པ་དླེ་ཕིར་འབྲས་བུ་ངླེས་བརློད་ཅངི་། ། གང་ཞིག་དླེ་སྐྱླེད་ནུས་པ་དླེ་ནི་གཞན་ནའང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ། རྒྱུད་

གཅིག་གཏློགས་དང་སྐྱླེད་པར་བྱླེད་ལས་སྐྱླེ་བ་དླེ་ཡི་ཕིར། ། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་ནས་ལ་སློགས་ལས་དླེ་ལྟ་མིན་ཞླེ་ན། ། ”ཞླེས་སྨྲས་ཡློད། དློན་ན།ི རང་མཚན་གིས་གྲུབ་
པའི་སྐྱླེ་བ་ཁས་བླངས་ཀང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཆློལ་བའི་ཐལ་བ་ངླེད་ཅག་ལ་མི་འཇུག་སླེ། ངླེད་ཅག་གིས་ཀང་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་གི ། 
རྒྱུ་གང་བྱུང་ལས་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་ཁྱད་པར་དླེ་རྒྱུ་མཚན་མི་འདྲ་བ་བཞིའི་སློ་ནས་འབྱླེད་དློ། ། བཞི་བློ་གང་ཞླེ་ན། རྒྱུད་གཅགི་ཡིན་པ་དང་། སད་ཅིག་ས་
ཕི་མ་ནློར་བ། སྐྱླེད་པའི་ནུས་པ་ལན་པ། རིགས་འདྲ་བའི་ས་མ་ཡིན་པ་བཅས་སློ། ། དླེ་འདྲའི་ཁྱད་པར་དང་ལན་པའ་ིརྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་ཕི་མ་སྐྱླེ་ཡ།ི རྒྱུ་གང་བྱུང་
ལས་འབྲས་བུ་མི་སྐྱླེ་བ་ངླེད་ཅག་ཀང་འདློད་ན་ཐལ་བ་འཕངས་པ་དློན་མླེད་དློ་ཞླེས་ཟླེར། ཁྱད་པར་འདི་དག་སར་ས་ནི་རྒྱུའི་གཙ་ོབློ་ཉླེར་ལླེན་ལ་བྱ་ཡི་ལྷན་
གཅིག་བྱླེད་པའི་རླེན་ཙམ་ལ་མི་བྱའློ། །  

  དླེ་ལ་སར་ཡང་། “ཇ་ིལྟར་ནས་དང་གླེ་སར་དང་ནི་ཀླེང་ཤུ་ཀ་ལ་སློགས།། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐྱླེད་པར་བྱླེད་པ་འདློད་མིན་ནུས་ལན་མནི། ། རྒྱུད་གཅིག་

ཁློངས་སུ་གཏློགས་མིན་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ཉིད་དླེ་བཞིན། ། ས་ལུའ་ིས་བློན་ཡང་ན་ིདླེ་ཡི་མནི་ཏླེ་གཞན་ཉིད་ཕིར། ། ”ཞླེས་ཏླེ། རྒྱུ་འབྲས་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་



ཁས་བླངས་ན། ཇི་ལྟར་ནས་དང་། གླེ་སར་དང་། ཀླེང་ཤུ་ཀ་སློགས་དང་། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་རྣམས་འབྲླེལ་མླེད་དློན་གཞན་ཡིན་པས། དླེ་དག་གི་བར་ལ་ཁྱད་པར་
བཞི་བློ་སར་དུ་མླེད་པ་དླེ་བཞིན་དུ། ས་ལུའི་ས་བློན་དང་། ས་ལུའི་མྱུ་གུའ་ིབར་ན་ཡང་ཁྱད་པར་དླེ་དག་སར་མི་རུང་དླེ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་
ཞླེས་སྨྲས་སློ། །  
  མདློར་ན། གཞན་སྐྱླེ་འགློག་པའི་རིགས་པ་འད་ིདག་གིས་ནི། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། རླེན་ཅིང་འབྲླེལ་འབྱུང་གཉིས་འགལ་བ་ཅན་གི་གྲུབ་
ལུགས་ཤིག་ཏུ་བཤད་ནས། དླེ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཁས་ལླེན་པ་ནི་ནང་འགལ་གི་ཁུར་པློ་ཤནི་ཏུ་ལྕི་བ་ཞིག་ཏུ་བསན་པ་རླེད། དླེའི་ཕིར་རླེན་འབྲླེལ་ནི་དངློས་ཀུན་
རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བློ་ཡིན་ཀང་། དླེ་ཉིད་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ལྟ་བའི་དངློས་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ། ཉི་མའ་ིའློད་ལས་མུན་
པ་སྟུག་པློ་འབྱུང་བ་དང་། མུན་པ་སྟུག་པློ་ལས་འློད་སང་འཕློ་བ་ཁས་མི་ལླེན་རང་ལླེན་ཡིན་པར་ཐལ་ཚུལ་གི་རིགས་པ་འཕངས་པ་འདི་དག་ཀང་། སློང་དང་
རླེན་འབྱུང་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པ་ལས་ཡ་བྲལ་དུ་གྲུབ་ཚུལ་མླེད་པར་སློན་ལུགས་གཞན་ཙམ་ལས་མ་འདས་སློ། །  

  འདིའི་སབས་སུ། རྣམ་རློག་གི་འཆར་ཚུལ་གཞན་ཞིག་བཤད་ན། 《རང་འགླེལ》དུ་གཞན་སྐྱླེའི་ཕློགས་ས་དྲངས་སབས། “མི་འདློད་བཞིན་དུ་

ཡང་གཞན་སྐྱླེ་ཁས་བླངས་པར་བྱའློ”ཞླེས་བཤད་པ་ནི། ཚིག་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་སླེ། མི་འདློད་བཞིན་དུ་གསུངས་དློན་ཅི་ཡནི་ནམ། དློན་སྨྲ་སླེ་
གཉིས་དང་སླེམས་ཙམ་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་གཞན་ལས་སྐྱླེ་བ་ཁས་མི་ལླེན་པ་ལ། སབས་འདིར་གཞན་སྐྱླེ་ཁས་ལླེན་དགློས་པའི་ཐལ་བ་བཏང་བ་ཡིན་ན་དླེ་ལླེགས་

པར་འགླེལ་ནུས་ཀི། ཁློང་ཅག་གིས་གཞན་སྐྱླེ་མ་གཞི་ནས་ཁས་ལླེན་གི་ཡློད་ན་མི་འདློད་བཞིན་དུ་ཟླེར་དགློས་དློན་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་སློ། ། 《ཤླེས་རབ་སློན་མར

》 “གཞན་ལས་ཞླེས་བྱ་བ་ནི་ཕ་རློལ་ལས་ཞླེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ །”ཞླེས་གསུངས་པའང་དླེ་དང་གནད་གཅིག་ཏུ་འབབ་པས། སིར་གཞན་སྐྱླེ་ཞླེས་པ་ནི་
འབྲླེལ་མླེད་དློན་གཞན་གི་སྐྱླེ་བའི་དློན་ཡིན་ཕིར་དླེ་འདྲའི་སྐྱླེ་བ་ན་ིརང་སླེ་སུས་ཀང་དངློས་སུ་མི་འདློད་པ་ལ། ཟ་བས་རང་སླེ་དག་གཞན་སྐྱླེ་འགློག་ཡུལ་གི་
ཕློགས་སར་དྲངས་པ་ནི། རྒྱུ་འབྲས་བདླེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་སློགས་ཁས་བླངས་ན། རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་འབྲླེལ་མླེད་དློན་གཞན་དང་། རྒྱུ་
ཡིན་མིན་གི་དབྱླེ་བ་མླེད་པར་ཐལ་བ་འཕངས་ཏླེ། མི་འདློད་བཞིན་དུ་གཞན་སྐྱླེ་ཁས་ལླེན་དགློས་པར་ཐལ་བ་བཏང་བ་མིན་ནམ་ཡང་སམ་མློད་བརག་པར་ཞུ། 
བྱླེ་མདློ་སླེམས་ཙམ་སློགས་སུའི་གཞུང་དུའང་གཞན་སྐྱླེ་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་འདི་མ་མཐློང་ལ། དླེ་ལྟར་ཁས་ལླེན་པའི་ཚིག་ཀང་མ་མཐློང་བས་ངླེས་པར་བརག་དགློས་
སློ། །  
  འློ་ན། རླེ་རིན་པློ་ཆླེས། སླེམས་ཙམ་པ་སློགས་ཀིས་གཞན་སྐྱླེ་ཁས་བླངས་པར་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲངས་ཞླེ་ན། དླེ་ནི་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་འདིར་
རང་མཚན་གིས་སྐྱླེ་བ་དང་། གཞན་སྐྱླེ་དློན་གཅིག་ཏུ་སློང་ཡློད་པ་གཞིར་བཞག་པའི་སློས་ཡིན་པས་མི་འགལ་ཏླེ། དཔླེར་ན། བུམ་པ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང་
བུམ་པ་ཆློས་བདག་ཏུ་གྲུབ་པ་གཅིག་ཏུ་བྱས། གང་ཟག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཡློད་པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཚེ། སླེམས་ཙམ་པས་ཆློས་བདག་
ཁས་ལླེན་ཞིང་། ཉན་ཐློས་སླེ་གཉིས་ཀིས་ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལླེན་པ་འློས་མླེད་ཡིན་ན་ཡང་། སླེམས་ཙམ་པ་ཁློང་རང་ལ་ཆློས་བདག་ཡློད་དམ་ཞླེས་དྲིས་
ན་ནི། མླེད་ཅླེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁ་ཚནོ་གཅློད་ངླེས་པ་ལྟ་བུའློ། །  

    

    
    
    
    
    
  ཐལ་བཟློག་གི་རྒྱབ་ཀི་དློན། 

    
  གཅིག 
  དབུ་མ་ཐལ་བཟློག་ཅླེས་པའི་གཞུང་ཚན་འདི་ནི་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐལ་རང་གཉསི་སུ་གླེས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་མཚོན་པའ་ིབརྒལ་
བརག་དུམ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བློད་ཀི་མཚན་ཉིད་རློད་པའི་ཆློས་གྲྭའི་ནང་ན་རླུང་ལྟར་གགས་པའི་གཞུང་ཚན་ཞིག་ཀང་ཡནི་པ་རླེད། ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་གི་
ཐད་ལ་དློན་སིང་ཆླེ་ཙམ་ལན་པའི་བརྒལ་བརག་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། དླེའི་ཐད་དུ་དབུ་མའི་ཤིང་ར་པ་དག་གིས་ཅི་ཞིག་བརད་པའི་ཚུལ་ན།ི ཆློས་གྲྭའ་ི
རགས་གསལ་པ་དཀྱུས་མ་ཚུན་ཆད་ལ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པས་ཁློ་བློས་ད་ཐླེངས་བྲི་རྒྱུ་མིན་ལ། གཞུང་ཚན་འདི་ལ་སློབ་གཉླེར་གི་སབས་སུ། ང་ལ་དློ་སང་དམིགས་
བསལ་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། བརྒལ་ལན་ས་ཕི་དླེ་དག་གི་རྒྱབ་ཏུ་འགླེང་བའི་སྐྱླེས་བུ་དླེ་ཚའོི་བདླེན་འཚོལ་གི་སིང་སློབས་རྣལ་མ་དང་། གཟུར་གནས་ཀ་ིརང་
གཤིས་གཙང་མ་དླེ་ཡིན་པས། ཚུལ་དླེ་ལས་འཕློས་པའི་གཏམ་ཉུང་ཙམ་གླེང་འདློད་བྱུང་ངློ་། །  

  དླེ་ཡང་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས《ར་བ་ཤླེས་རབ》ཀི་དགློངས་པ་འགླེལ་ཏླེ། བདག་སྐྱླེ་འདློད་པའི་ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་
གངས་ཅན་པ་ལ་རིགས་པས་གནློད་བྱླེད་བསན་པའི་བརམས་ཆློས་ཤིག་མཛད། དླེ་ཉིད་སློབ་དཔློན་ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀིས་གཟིགས་པ་ན། གངས་ཅན་ལ་བསན་

པའི་གནློད་བྱླེད་ཀི་རིགས་པ་དག་ཕ་རློལ་པློར་ཟུག་མླེད་པའི་དགློངས་ཚུལ་བྱུང་བས། 《ཤླེས་རབ་སློན་མ》རུ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་འཁློར་
ལློ་རྣམ་པར་བསློར།  



  ཕིས་སུ་ཟ་བ་གགས་པས་ཀང《དབུ་མ་ཚིག་གསལ》དུ། ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀིས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་བཀག་པ་ལ་སྐྱློན་བརློད་ཀི་རིགས་པ་མང་
དུ་བསན་ཏླེ། ལླེགས་ལན་གིས་གནློད་བྱླེད་བསན་པ་དླེ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀསི་རང་རྒྱུད་མི་བཞླེད་པའི་གནད་མ་ཤླེས་པར་བརློད་པ་ཤ་སག་ཡིན་པས། 
དླེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་མི་འཇུག་པར་མ་ཟད། ལླེགས་ལན་རང་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་བཤད་དླེ། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་
མཐའི་རང་ལུགས་རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་མི་ལླེན་གཉིས་སུ་གླེས་པའི་རང་གཞ་ིབསྐྲུན་པ་རླེད།  
  དླེ་ལས་ཐློག་མར་ལླེགས་ལན་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་རློད་པ་གནང་བར་ཆ་བཞག་ན། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་གངས་ཅན་ག་ིའདློད་པ་བཀག་
པ་ལ། ཁློང་གིས་སྐྱློན་བརློད་བྱས་པ་དླེ་ནི་ཅིས་ཀང་མཚར་སང་སྐྱླེ་ས་ཞིག་སླེ། གལ་ཏླེ་སློབ་དཔློན་ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀང་འུ་ཅག་ལྟར་རང་ཕློགས་ཀི་ཞླེན་ཆགས་
ཁློ་ན་གཙིགས་སུ་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་གངས་ཅན་ལ་གནློད་བྱླེད་བཏང་བ་དླེ་ཟུག་ཡློད་ན་ཆློག་ལ་མླེད་ཀང་རུང་སླེ། དགག་ཡུལ་
ཕི་རློལ་པ་ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས། གཅིག་རྒྱབ་གཅིག་དང་། ར་རྒྱབ་གངས་བྱས་ཏླེ་གྲུབ་མཐའི་ལ་རྒྱ་འཛནི་ངླེས་ཀི། ཚུར་འཁློར་ཏླེ་ཁྱློད་ཀིས་བཀག་པ་དླེ་ལ་
གནས་ལུགས་མི་འདུག་ཅླེས་རློད་པ་བྱླེད་ལར་ནས་མི་སིད་ཨང་།  
  འློན་ཀང་། དཔལ་ནཱ་ལླེནྡྲའི་ཤླེས་རིག་སློབ་གསློའི་མཁའ་དབུགས་ཀིས་གསློས་པའི་སློབ་དཔློན་ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ན།ི མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཟབ་དློན་
ལ་དཔད་པའི་ཚེའང་གྲུབ་མཐའི་ཞླེན་ཁློག་ལ་འཐམས་ཏླེ། གནས་ལུགས་མླེད་པར་མཐློང་བཞིན་དུ་དླེའི་ཕློགས་སྐྱློར་ནུས་པའི་གདློང་ཚན་མཐུག་པློ་ཅན་དླེ་རིགས་
ལར་ནས་མིན་པས། དླེ་མ་ཐག་ཏུ། རློད་རིགས་ཀ་ིམདའ་རླེ་རང་དང་གྲུབ་མཐའ་གཅིག་པའི་མཁས་པ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་སླེང་ལ་བསློར་པ་རླེད།  

  དླེ་ཡང་ཁློང་གིས“དླེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔླེ་མ་བརློད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉླེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕིར་རློ། ། 
གགས་ཡློད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། སབས་ཀི་དློན་ལས་བཟློག་པར་འགྱུར་བ་དང་། དླེའི་ཆློས་བཟློག་པའི་དློན་མངློན་པས་དངློས་པློ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐྱླེ་བར་

འགྱུར་བ་དང་། སྐྱླེ་བ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱླེ་བ་ཐུག་ཡློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་མཛད་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ། །”ཞླེས་
དབུགས་ཐླེངས་གཅིག་གིས། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་དགག་གཞག་གི་རིགས་པ་མང་པློ་ཆར་བཞིན་ཕབ་པས། མ་བསམས་ས་ནས། སིར་སངས་རྒྱས་པ་ནང་ཁུལ་
དང་། དླེའ་ིནང་ནས་ཀང་ཐླེག་ཆླེན་པ་ནང་ཁུལ་དང་། དླེའི་ནང་ནས་ཀང་དབུ་མ་པ་ནང་ཁུལ་དུ་རིགས་པའི་རློད་པ་རིང་མློ་ཞིག་གི་ཁ་ཕླེ་སློང་།  
  དགག་སྒྲུབ་དླེ་ཉིད་ཐློན་པ་ནས་བཟུང་། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནང་གསླེས་ལ་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འབྱུང་རྒྱུའི་རང་གཞ་ིགྲུབ་ཟིན་ན་ཡང་། 
སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་རང་ཉིད་གཉིས་ལ་རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་མིན་གི་ཁྱད་པར་ཡློད་པ་དླེ་ལླེགས་ལན་གིས་ཚོར་མི་འདུག་ཅླེས་རླེ་ཙོང་ཁ་པ་སློགས་ཀིས་
གསུངས་པ་ལྟར་ཆ་བཞག་ན། ལླེགས་ལན་རང་གི་སང་ངློར་ནི། ཁློང་གིས་གནང་བའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཕླེང་བ་དླེ་དག་ཀང་། རང་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་
ཆློས་གློགས་ཤིག་ལ། གངས་ཅན་པའི་ལུགས་ཀི་བདག་སྐྱླེ་འགློག་ཚུལ་གི་ཆ་ནས་སྐྱློན་བརློད་རང་ག་བ་ཞིག་བྱས་པ་ཙམ་དུ་བརིས་ཡློད་པ་ལས། དགག་པ་ཐུང་ངུ་
དླེ་འབྱུང་འགྱུར་དབུ་མ་པ་རྣམས་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་སུ་གླེས་བྱླེད་ཀི་ར་བར་འགྱུར་འགློ་བའི་ཚོད་དཔག་ནི་མླེད་པར་མངློན།  
  གང་ལྟར་ལླེགས་ལན་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་བཀག་པའི་ཚུལ་དླེ་ལ། ཕིས་སུ་ཟ་བ་གགས་པས་སུན་འབྱིན་རྒྱས་པར་གནང་ཞིང་། སངས་རྒྱས་
བསྐྱངས་དང་ལླེགས་ལན་གཉིས་ལ་རང་རྒྱུད་ཁས་ལླེན་མི་ལླེན་གི་ཁྱད་ཡློད་པ་དང་། མ་གཞི་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་མླེད་པའི་ལུགས་སུ་ཁས་ལླེན་
དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ནས་བཟུང་སླེ། དབུ་མ་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དངློས་སུ་བྱུང་བས། སར་གི་ཕི་མློའི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་
པ་ལྷ་གཉིས་ཀའི་རླེས་སུ་འབྲངས་པའི་དབུ་མའི་མཁས་པ་ཚོ་ཡང་དླེ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་སུ་གླེས་སློ། །  
  ལློ་རྒྱུས་ཀི་དུམ་མཚམས་དླེ་ནས་བཟུང་། ཐལ་བཟློག་ག་ིརློད་པའི་མཇུག་ཀང་རླེ་ཞིག་བསིལ་བ་འདྲ་སླེ། ལླེགས་ལན་གི་དངློས་སློབ་སན་རས་གཟིགས་

རྟུལ་ཞུགས་ཀིས《ཤླེས་རབ་སློན་མླེའི་འགླེལ་བཤད》བརམས་པའི་ནང་དུ། ཟ་བས་ལླེགས་ལན་བཀག་པ་རྣམས་འཇུག་མི་འཇུག་ག་ིགླེང་སློང་བསྐྱར་དུ་བྱས་
མླེད་པ་ནི། རློད་པ་དླེ་རླེ་ཞིག་མཇུག་བསིལ་པའི་མཚོན་བྱླེད་ཅིག་ཏུ་ངློས་འཛནི་རུང་བར་སམ། འློན་ཀང་དླེ་ནི་ཐལ་བཟློག་གི་རློད་མཚམས་རླེ་ཞིག་བསྡུས་པ་ཙམ་
ལས། དབུ་མའི་མཁས་པ་ཁློང་ཅག་གི་བར་དུ་གནས་ལུགས་བསྡུར་གཤིབ་ཀི་རློད་པའི་མཇུག་བསིལ་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏླེ། དླེའ་ིཕིས་ཀི་དབུ་མའི་མཁས་པ་ཚོའ་ིབར་དུ་
ཡང་། དཔད་གསུམ་རིགས་པའི་སློས་པ་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་མློང་བས་སློ། །  
  གཉིས། 
  སིར་བཏང་གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་མཚན་ཉིད་པའི་སླེ་ལ་མཚནོ་ན། ཐལ་བཟློག་ག་ིརློད་པ་ནི། མཚན་ཉིད་པ་ཚོས་ཤླེས་བྱའི་བདླེན་དློན་ཞིབ་འཇུག་
མཛད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཆུ་བློ་ཆླེན་པློའི་བཞུར་རྒྱུན་ཁློད། བརྒལ་བརག་ཁི་སློང་མང་པློ་ཞགི་བྱུང་མློང་བའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཆུང་ཙམ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ནའང་། 
མི་ཆླེ་མི་ཆུང་བའི་བརྒལ་བརག་ས་ཕི་འདི་ལས་ཀང་། སྐྱླེས་བུ་དླེ་དག་གི་བདླེན་འཚལོ་ག་ིསིང་སློབས་མཇལ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཡུལ་དླེའ་ིཤླེས་རིག་སིའི་མཁའ་
དབུགས་ཀང་ཟུར་ཙམ་དཔློག་ཐུབ་ཀི་འདུག  
  ཁློ་བློར་མཚོན་ན། མཁས་པ་དླེ་དག་ལས་སུ་བདླེན་མིན་དང་། སུ་རྒྱལ་ཡློད་མླེད་ཀི་གནད་དློན་ནི་བྱ་བ་ཕལ་པ་ཞིག་སླེ། མཁས་པ་དླེ་དག་རིགས་པ་
རློད་པའི་སིངས་ཆའི་སླེང་དུ་སླེབས་པའི་ཚེ་ན། གནས་ལུགས་མ་གཏློགས་བརི་རྒྱུ་གཞན་མླེད་པའི་བདླེན་དྲང་གི་ཀུན་སློད་མངའ་བའི་མཛེས་སྡུག་དླེ་ནི་གཞན་
གང་ལས་ཀང་སླེམས་ལ་ལྕིའློ། ། དླེ་ལས་ཀང་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ན།ི མཁས་པ་འདི་དག་གི་བར་དུ་བྱུང་བའི་དགག་སྒྲུབ་དླེ། ཤླེས་བྱའི་དླེ་ཉིད་དཔློད་ཚུལ་མི་མཐུན་
པའི་རློད་པ་ཁློ་ན་ཉིད་ལས། རློད་པ་དླེས་མི་དང་མའིི་བར་ལ་འགལ་ཟ་ཅི་ཡང་བྱུང་མ་མློང་བ་དང་། རང་རང་གི་སློབ་རྒྱུད་ཕི་མའ་ིབར་ལ་ཞླེ་མི་མཐུན་པའི་བག་
ཆགས་ཅི་ཡང་བཞག་མླེད་པ་དླེའློ། ། 

  ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ལ་དགག་པ་ཚ་མློ་གཏློང་བའི་ཟ་བ་གགས་པས་ཀང་། 《ཚིག་གསལ》གི་མཇུག་ཏུ་ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ན་ིརང་
གི་བླློ་གློས་རྣམ་པར་འཕླེལ་བ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆླེ་བའི་སློབ་དཔློན་ས་མའི་གས་སུ་བགངས་ཡློད་པ་མཐློང་ཚ།ེ ཟ་བ་གགས་པར་མཚོན་ན། ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ལ་གུས་
བཀུར་གི་འདུ་ཤླེས་ཡློད་པ་དང་། ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་ས་ནས་ཁློང་ལ་རིགས་པས་དགག་སྒྲུབ་བྱླེད་པ་གཉིས་ནི། འགལ་བ་གཏན་ནས་མླེད་པའི་འཆར་ཅན་གི་འགློ་



ལུགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ཡློད་པ་ཧ་གློ་བས། ལྟ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མ་མཐུན་ན་དག་དག་ནག་ཅིག་ཏུ་བརི་བའི་རང་རླེའི་ངློར། དླེ་ཙམ་ཡང་དང་བ་འདྲླེན་པའི་སློད་མཆློག་
ཅིག་རླེད་ཨང་།  
  ད་དུང་། དབུ་མའི་སློབ་དཔློན་ཁློང་ཅག་གིས་རིགས་པའི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་དགག་སྒྲུབ་མཛད་དླེ་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དླེས། བུ་
སློབ་ཕི་མ་རྣམས་ནང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུར་གཏན་ནས་སློང་མླེད་པ་ན་ིཇློ་བློ་རླེ་ཨ་ཏི་ཤའི་སླེང་ནས་མཐློང་སླེ། དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་བློད་ལ་ཕླེབས་པའི་མཁས་
པ་ཁློང་ནི་དཔལ་ལན་ཟ་བའ་ིཡང་སློབ་གཙོ་བློ་ཞགི་ཡིན་པས། ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་ལ་མློས་པ་ལྷག་པར་ཆླེ་ཞིང་། ཟ་བ་གགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གཙིགས་སུ་འཛིན་

མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་རང་གི་ཞལ་ནས་ཀང་། “ཀླུ་སྒྲུབ་སློབ་མ་ཟ་གགས་ཡིན། ། དླེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལ། ། སངས་རྒྱས་ཡློད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །”ཞླེས་
སློབ་དཔློན་ཟ་བ་གགས་པར་ཆླེ་བརློད་ཡ་མཚན་གནང་མློང་བ་ལྟ་བུ་རླེད། ཡང་ཐླེངས་ཤིག དགླེ་བཤླེས་སློན་པས་ཇློ་བློ་ལ་ཟ་གགས་ལུགས་ཀི་རློགས་པ་ཕུལ་པ་ན། 

“ཇློ་བློས་ཕག་ཐལ་མློ་ཤར་ཕློགས་སུ་སར་ཏླེ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ན་ལྟ་བ་འདི་ཁློ་ན་འཛིན། ཁྱློད་ལྟ་བུའི་སླེམས་ཅན་ཆླེན་པློ་བློད་ན་ཡློད་པ་བློད་རླེ་བསློད་

ནམས་མི་ཆུང”གསུངས་ཚུལ《བཀའ་གདམས་ཕ་ཆློས》སུ་གསལ་བ་ལྟར་རླེད། 
  འློན་ཏླེ་ཁློང་ནི་ཟ་བ་གགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཅི་ཙམ་མློས་ཤིང་དགའ་ནའང་། དླེ་ཉིད་ཟ་གགས་དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པའི་ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ལ་སང་

སླེམས་ཏིལ་ཙམ་ཡང་སྐྱླེ་བའི་རྒྱུར་སློང་མླེད་དླེ། ཁློང་གིས་ནག་ཚོ་ལློ་ཙཱ་པ་དང་། རློག་ལླེགས་པའི་ཤླེས་རབ་སློགས་ལ་ས་གཞུག་ཏུ《རློག་གླེ་འབར་བ》ཁིད་

གནང་མཛད་པར་མ་ཟད། ནག་ཚོ་ལློ་ཆླེན་དང་མཉམ་དུ《རློག་གླེ་འབར་བ》བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པ་སློགས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལ་མཇལ་ན། ཁློང་ཉདི་ལླེགས་ལན་
ལའང་རབ་ཏུ་གུས་པ་གསལ་བས། ཟ་གགས་དང་ལླེགས་ལན་སློགས་ཀི་བར་དུ་ཤླེས་རབ་བསྡུར་བའི་རློད་པ་ཅི་ཙམ་བྱུང་རུང་། དླེས་སློབ་རྒྱུད་ཕི་རབས་པའི་
སླེམས་ངློར་མི་མཐུན་པའི་བག་ཆགས་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་མླེད་པ་འདི་ན།ི དཔལ་ནལླེནྡྲའི་དཀླེལ་ཡངས་ཀི་སིང་སློབས་ཡིན་ལ། མིང་དློན་མཚུངས་པའི་ཤླེས་
རིག་གི་འཇིག་རླེན་ཞགི་ལ་ཚང་དགློས་པའི་ཡང་དག་པའི་སློལ་རྒྱུན་ཡང་ཡིན་ནློ། །  

    
    
  ཐླེག་ཆླེན་གི་བླ་སློག་བདླེན་པ་གཉིས། 

    
   གཅིག 
  གལ་ཏླེ་སུ་ཞིག་གིས། གྲུབ་མཐའ་བཞིས་བསྡུས་པའི་ནང་བསན་སིའི་ལྟ་གྲུབ་ན་ིར་བ་གང་གི་སླེང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡློད་ཅླེས་དྲིས་ན། ཐླེ་མི་ཚམོ་
པར། བདླེན་པ་བཞིའི་སློ་ནས་སློ་ཞླེས་ལན་གདབ་འློས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། ཡང་སུ་ཞིག་གིས། འློ་ན། ཐླེག་ཆླེན་པའི་ལུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དླེ་ར་བ་གང་གི་སླེང་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་ཡློད་ཅླེས་དྲིས་ན་ནི། ཡང་ཐླེ་མ་ིཚོམ་པར། བདླེན་པ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་སློ་ཞླེས་ལན་གདབ་རུང་བར་སམ་སླེ། ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དབུ་སླེམས་
གཉིས་ཀས་གཞི་བདླེན་པ་གཉིས་ལ་ར་བ་བྱས་པའི་སླེང་ནས་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ིརྣམ་གཞག་བཀལ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །  
  བདླེན་པ་གཉིས་ཞླེས་པའི་གངས་འདྲླེན་འདི་ནི། རྒྱ་གར་གི་ནང་བསན་རིག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དཀློགས་མཚམས་གང་ཞིག་མཚོན་བྱླེད་ཀི་གངས་འདྲླེན་
དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། འད་ིནི་ལྷ་དང་། ཡི་དམ་ཟླེར་བ་ལྟ་བུ་དད་པ་ཅན་དག་ཁློ་ནའི་འདུ་ཤླེས་འཛིན་སངས་སློན་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་མ་ཡིན་པར། 
ཤླེས་བྱ་ཡློད་ཚད་ཀི་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དློན་གི་གཤིས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལས་རྙླེད་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་རླེད།  
  སིར་ཐླེག་ཆླེན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཕིར་བལྟས་ན། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བིྲས་པའི་བརམས་ཆློས་མང་པློ་ཞིག་དང་། སློམ་ཚིག་མང་པློ་
ཞིག་ནི་ནམ་ཡང་རྙིང་རྒྱུ་མླེད་པའི་གསླེར་གི་ཀ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡློད་དླེ། སངས་རྒྱས་པའི་གཙུག་ལག་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དུ། འབྲས་བུ་ལམ་ལ་བརླེན་ནས་
འཐློབ་དགློས་ཤིང་། ལམ་ནི་གཞིའི་སློད་ལུགས་ཀི་མཁྱླེན་རློགས་ལ་བརླེན་ནས་སྐྱླེ་དགློས་པར་གསུངས་འདུག་པ་ལྟར། ཁློང་གིས་དཔད་ཞིབ་ཀི་ངལ་བ་མང་དུ་
བསླེན་མཐར། གཞིའི་རྣམ་གཞག་ན་ིབདླེན་པ་གཉིས་ཀི་ངང་ཚུལ་ལས་འདའ་ས་མླེད་པའི་ངློས་འཛིན་འཁྲུངས་ཏླེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་ར་བ་མཐར་

གཏུགས་ན། གཞི་བདླེན་པ་གཉིས་ལ་ཐུག་ཡློད་པའི་སློམ་ཚིག་བཀློད་པ་ན།ི 《ར་ཤླེས》སུ། “སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆློས་བསན་པ། ། བདླེན་པ་གཉིས་ལ་

ཡང་དག་བརླེན། ། ”ཞླེས་པ་དླེའློ། །  
  རྐང་པ་གཉིས་པློ་འདི་ནི། དུས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ནང་ཆློས་ལ་ཤླེས་རབ་ཀིས་འཇུག་མཁན་དག་གིས་ལམ་སློན་སློན་མླེ་ལྟ་བུའི་སློམ་ཚིག་གནད་ཅན་ལ་

བརིས་དང་རི་བཞིན་ཡློད་ལ། དླེ་ཡང《སློང་ཉདི་བདུན་ཅུ་པའི་ཟ་འགླེལ》ལས། “ཀུན་རློབ་ཀི་བདླེན་པ་དང་དློན་དམ་པའི་བདླེན་པ་ཞླེས་བྱ་བར་འཕགས་
པས་ཐ་སད་མཛད་ལ། འཕགས་པ་འབའ་ཞིག་ཁློ་ན་བདླེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འཇློག་པར་མཛད་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། འཇིག་རླེན་པ་འཇིག་རླེན་གི་ཐ་སད་ལ་མཁས་

པ་དག་ཀང་བདླེན་པ་གཉིས་ཐ་སད་བྱླེད་དློ། །”ཞླེས་འཇིག་རླེན་རང་ག་བའི་ཐ་སད་སློར་ཚུལ་དང་སློ་མཐུན་པར། བསན་བཅློས་སུ་བདླེན་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་ཐློག་
མར་སློར་མཁན་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གསུངས་འདུག རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདྲའི་དབང་གིས་ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་སློགས་དཔློད་ལན་ལ་ལས་ནི

《ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདློ》སློགས་བདླེན་གཉིས་ཀ་ིཐ་སད་གསལ་བའི་མདློ་རྣམས་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རླེས་སུ་བཀའ་བསྡུ་བྱས་པར་སྨྲས་ཀང་། རྒྱུ་

མཚན་ཁུངས་ལན་དྲངས་མླེད་པས་ཡིད་རློན་དཀའ་ནའང་། ཁློ་བློས་སློབ་དཔློན་རང་གསི་མཛད་པའི《མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ》བམ་ཀླློག་ཅིག་བྱས་ཚེ་དླེར



《ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདློ》དྲངས་པ་མ་མཐློང་བས་དཔད་དགློས་པར་འདུག  

  ས་དར་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བྱླེ་མདློ་གཉིས་སློགས་ཀིས། “སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆློས་བསན་པ། བདླེན་པ་བཞི་ལ་ཡང་དག་བརླེན”པར་
འདློད་པས། དླེ་དག་གིས་བདླེན་པ་བཞིའི་གངས་ཀ་ིཐློག་ནས་སླེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསལ་གི་འདམ་རབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱིངས་ཡློད་པ་དང་། དླེ་ལས་ཇི་ལྟར་འགློལ་
དགློས་པའི་ལམ་གི་འཇུག་ལློག་ལ་གློ་བ་བླངས་ཚ།ེ ཤླེས་རྒྱུད་དང་ལན་པའི་གང་ཟག་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆློས་ཉིད་རགས་པ་ཞིག་གི་གློ་རློགས་ཀི་སླེང་ནས། ཀུན་
འབྱུང་བདླེན་པ་དང་། ལམ་གི་བདླེན་པ་སློགས་ཀ་ིརྣམ་གཞག་འགླེལ་ཐབས་གནང་བ་རླེད། འགླེལ་སངས་དླེས་ནི་ཤླེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕ་བའི་ཆློས་ཉིད་ཟུར་
ཙམ་ཡང་སློན་ཐུབ་མླེད་པས། ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པ་དང་། ལམ་གི་བདླེན་པ་གཉིས་ཀ་ངློས་ཟིན་མླེད་པར་ལུགས་འདིས་འདློད་ལ། བདླེན་གཉིས་ཀི་གློ་བ་ལ་ར་བ་
མ་བྱས་པའི་བདླེན་བཞིའི་གློ་བ་དླེ་ཙམ་ནི་རིང་རགས་ཀི་སྐྱློན་དང་བཅས་ཤིང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་རྣལ་མ་ཞིག་ཏུ་འགློ་མིན་གི་དློགས་པའང་ཡློད་
པས། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བཟུང་། བདླེན་གཉིས་ཀི་ཤླེས་རློགས་ལ་ར་བ་བྱས་ཏླེ། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའ་ིལམ་སློལ་ཡངས་པློར་ཕླེ་བ་དླེ་ནི། 
ནང་པའི་ཆློས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་འཛནི་སློལ་མཚན་ཉདི་རིག་པའི་ཕློགས་སུ་བསྐྱློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དཀློགས་མཚམས་ཤིག་ཏུའང་བརི་རུང་ངློ་། །  
  དླེ་ལྟར་བདླེན་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་ན།ི བདླེན་བཞིའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀི་རྒྱབ་དཔུང་དུ་ལངས་པའ་ིམཚན་ཉིད་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ཡིན་པར་བསམས་ན། 
ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་། ཉན་ཐློས་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཀའི་འདློད་ཚུལ་ཆ་ཚང་རྦད་དླེ་འགལ་བ་ལྟག་སློད་ཅིག་མིན་པའང་གསལ་པློར་ངླེས་ས། བདླེན་

གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ནི“བདླེན་བཞིའི་འགླེལ་པ”རླེད་ཅླེས་ཀང་ཁློ་བློས་ལབ་ཀི་ཡློད་དླེ། ཡླེ་ཤླེས་སིང་པློའི《བདླེན་གཉིས》ལས། “བདླེན་གཉིས་རྣམ་དབྱླེ་

ཤླེས་པ་དག ། ཐུབ་པའི་བཀའ་ལ་མ་ིརློངས་ཏླེ། ། ”ཞླེས་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །  
  གང་ལྟར་གཞི་བདླེན་པ་གཉིས་ལ་ར་བ་བྱས་ཏླེ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀ་ིརྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབླེབ་སངས་དླེ། རིམ་གིས་ཐླེག་ཆླེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སིའི་
གཙོ་རྒྱུགས་ཀི་འགློ་སློལ་ཞགི་ཏུ་ཆགས་པའི་དབང་གིས། ཕིས་སུ་ཐླེག་ཆླེན་དབུ་སླེམས་གཉིས་སུ་གླེས་པ་དང་། དབུ་མ་པ་ཡང་ཐལ་རང་གཉིས་སུ་གླེས་པ། རང་
རྒྱུད་པ་ཡང་རྣལ་འབྱློར་སློད་པ་དང་། མདློ་སླེ་སློད་པ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ། དླེ་བཞིན་སླེམས་ཙམ་པ་ཡང་རྣམ་བདླེན་རྫུན་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་སློགས་ཐླེག་ཆླེན་པའི་
ནང་དུའང་གྲུབ་མཐའ་ས་ཚོགས་གླེས་ཏླེ་ལློ་རྒྱུས་ཀི་འགྱུར་བ་ཅི་ཞགི་བྱུང་རུང་། གཞ་ིབདླེན་གཉིས་ཀི་གློ་བ་ར་བ་བྱས་པའི་སླེང་ནས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འགླེལ་
བའི་སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་དླེ་ནམ་ཡང་འདློར་མློང་མི་འདུག  

  དཔླེར་ན། 《མངློན་རློག་རྒྱན》ལྟ་བུ་ཐླེག་ཆླེན་གི་སློད་ཕློགས་སློན་པའི་གཞུང་དུ་ཡང“སྒྲུབ་དང་བདླེན་པ་རྣམས་དང་ནི”ལྟ་བུའི་ཚིག་བྱུང་
ཡློད་པས། བདླེན་གཉིས་ཀི་གློ་བ་ལ་གཞི་བྱས་ཏླེ་བདླེན་བཞི་འཆད་པའི་སློལ་དླེ་ཐླེག་ཆླེན་པའི་གཙོ་རྒྱུགས་ཡིན་པ་གསལ་པློར་མཚོན་ཡློད། དླེར་མ་ཟད། སླེམས་
ཙམ་པས་ཆློས་ཀུན་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་གངས་སུ་བསྡུས་ནས། གྲུབ་མཐའི་སློལ་གསར་པ་ཞིག་ཕླེ་བ་དླེ་ཡང་ར་བ་བདླེན་གཉིས་ཀི་སླེང་ན་ཡློད་པ་གསལ་ཏླེ། ཀུན་
རློབ་གཞན་དབང་དང་། དློན་དམ་ཡློངས་གྲུབ་གཉིས་ཀི་བར་ལ། སློ་བཏགས་པའི་ཆ་ཀུན་བརགས་ཞླེས་པའི་དབྱླེ་བ་ཞིག་བཅུག་པ་ན།ི བདླེན་གཉིས་འགླེལ་
སངས་ཁ་ཇླེ་གསལ་དུ་བཏང་སླེ། སློང་གཞི་དང་སློང་ཉིད་གཉིས་ཀའི་བར་ལ། དགག་བྱ་ངློས་འཛིན་གི་སླེ་ཚན་གཅགི་གསར་དུ་བསན་པ་ཙམ་ལས་མ་འདས། 
  ལུགས་དླེས་གཞན་དབང་དང་ཡློངས་གྲུབ་བདླེན་པར་ཁས་ལླེན་པའ་ིཆ་ནས། ངློ་བློ་ཉིད་མླེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་དང་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་མློད། གཞི་
ཀུན་རློབ་བདླེན་པའི་རང་བཞིན་ལ་དློན་དམ་དཔློད་པའི་རིགས་པས་དླེད་ཅིང་བརགས་ན། དཔད་བཟློད་དུ་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མླེད་པ་དང་། རིགས་ཤླེས་དླེས་མ་
རྙླེད་པ་དླེ་ཉིད་རྙླེད་པ་དམ་པ་རུ་བཞག་སླེ་བདླེན་གཉིས་འཇློག་པའི་ཚུལ་ཙམ་ལ་ནི་མི་མཐུན་པ་མླེད་དློ། །  
  མདློར་ན། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བདླེན་གཉིས་ཀི་དབྱླེ་བ་ལ་གཞིར་མཛད་དླེ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པློའི་ལྟ་གྲུབ་རིགས་པས་བཀལ་བའི་རླེས་སུ། རླེ་བཙུན་གི

《བྱམས་ཆློས》རླེས་འབྲངས་བཅས་པ་དང་། འཕགས་པ་ལྷའི《བཞི་བརྒྱ་པ》སློགས་དང་། ལླེགས་ལན་གི《རློག་གླེ་འབར་བ》 སློགས་དང་། ཡླེ་

ཤླེས་སིང་པློའི《དབུ་མ་བདླེན་གཉིས》 རང་འགླེལ་དང་བཅས་པ་དང་། ཞ་ིའཚོའ《ིདབུ་མ་རྒྱན》སློགས་དང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི《དབུ་མ་སང་བ

》 སློགས་དང་། ཞི་བ་ལྷའི《སློད་འཇུག》 སློགས་དང་། ཆློས་གགས་ཀི《ཚད་མ་རྣམ་འགླེལ》སློགས་ཐླེག་ཆླེན་གི་བསན་བཅློས་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཞིག་ཏུ། 

བདླེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དླེ་གལ་ཆླེན་པློར་བརིས་ནས་བསན་ཡློད་པར་མ་ཟད། དབྱགི་གཉླེན་གི《མངློན་པ་མཛོད》ལྟ་བུ་ཕིས་ཀི་བྱླེ་སྨྲའི་གཞུང་དུ་ཡང་
བདླེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བྱུང་བས། བདླེན་གཉིས་ཀིས་ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཁློད་དུ་བཟུང་བའི་གློ་གནས་ཤླེས་ཐུབ།  
  བྱླེ་སྨྲའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་སབས་ཀི་དབིྱག་གཉླེན་མ་གཏློགས་པའི་མཁས་པ་དླེ་དག་ཀུན་གིས་ཀང་། གཞི་བདླེན་པ་གཉིས། ལམ་ཐབས་ཤླེས་གཉིས། 
འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ཞླེས་པའི་གངས་ངླེས་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཁས་ལླེན་ཞིང། དླེ་འདྲའ་ིགཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་པློའི་བར་གི་རླེན་འབྱུང་གི་འབྲླེལ་བའི་དློན་ཐློབ་ཀི་
འགློ་ལུགས་ཀང་འདློད་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ། སློབ་དཔློན་ཡླེ་ཤླེས་སིང་པློས་ཀུན་རློབ་ལ་ཡང་ལློག་གི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་པ་དང། ཟ་བས་
འཇིག་རླེན་ཤླེས་ངློ་ལ་ལྟློས་ཏླེ་དླེ་ལྟར་འཇློག་རིགས་ཀི་སིར་འབྱླེད་མི་རིགས་པར་འདློད་པ་དང་། ཐློགས་མླེད་སྐུ་མཆླེད་དང་། ཆློས་གགས་ཡབ་སས་ཀིས་དློན་
དམ་བདླེན་པ་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་པ་ལྟ་བུས་མཚོན། བདླེན་གཉིས་སློ་སློའི་ངློ་བློ་དང་། མཚན་ཉིད་སློགས་འདློད་ཚུལ་ག་ིཆ་ནས་ནི་ཐླེག་ཆླེན་མཁས་པ་སློ་སློའི་
ལུགས་ལ་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་ཤགི་བྱུང་ཡློད་ཅིང་། དླེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་རང་ག་ིལུགས་ཀི་ལྟ་བའམ། དངློས་པློའི་ཆློས་ཉིད་བཞླེད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ལ་ཐུག་ཡློད་
དློ། །  
  གཉིས། 

  དླེ་ལྟར་ཐླེག་ཆླེན་གི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སིའི་འགློ་ལུགས་ལྟར། 《དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ》ཞླེས་བྱ་བའི་བསན་བཅློས་འདིར་ཡང་། བདླེན་གཉིས་ཀི་
སློར་ལ་ཚིག་ཚོགས་མང་ཙམ་བྱུང་ཡློད་པར་མ་ཟད། འདིར་བདླེན་གཉིས་ཀི་དློན་འགླེལ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་། མཁས་པ་ས་མའི་གསུང་དུ་མི་གསལ་བའི་ཞིབ་ཆ་



ལན་པ་དང་། དླེའི་རྒྱབ་རླེན་དུ་ཕ་ཞིབ་ཀི་རིགས་པ་གསར་པས་བརྒྱན་པའི་ཁྱད་ཆློས་ལན་པར་གགས་ཤིང་། ཐློག་མར་བདླེན་གཉིས་ཀི་དློན་མདློར་བསན་པ་ལ་

གཞུང་འདིར། “དངློས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐློང་བ་ཡིས། ། དངློས་རྙླེད་ངློ་བློ་གཉིས་ནི་རྫུན་པར་འགྱུར། ། ཡང་དག་མཐློང་ཡུལ་གང་དླེ་དླེ་ཉིད་དླེ། ། 

མཐློང་བ་རྫུན་པ་ཀུན་རློབ་བདླེན་པར་གསུངས། །”ཞླེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཉདི་བྱུང་།  
  འདིས་ནི་ཕི་ནང་གི་ཤླེས་བྱ་ཇི་སླེད་ཅིག་ཡློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། གནས་སབས་ཀི་ངློས་གཅིག་དང་མཐར་ཐུག་གི་ངློས་གཅིག་སླེ། ངློ་བློ་མི་འདྲ་གཉིས་
ཡློད་པ་ལས་གནས་སབས་ཀི་ངློས་ནས་བལྟས་ཚེ། ཤླེས་བྱ་རང་རང་གི་སླེང་དུ་མཐུན་པའི་རླེན་འབྱུང་ཚོགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡློད་པ་དང་། དླེ་བླློ་ལ་འཆར་
ཚུལ་ས་ཚོགས་པ་དང་། དླེའི་རྣམ་པའི་འགྱུར་ལློག་ཀང་མི་འདྲ་བའི་དབྱླེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་བཅས་ཀི་དབང་གིས། ཤླེས་བྱ་མ་ིའདྲ་བ་རླེ་རླེའི་ངློ་བློ་དང་། མཚན་
ཉིད་དང་། མཚན་མ་དང་། ཁྱད་ཆློས་དང་། བྱླེད་ལས་དང་། ནུས་པ་སློགས་ཀི་རིགས་ལ་ཡང་མཐའ་དང་ཟད་དུ་མླེད་པ་ཇི་སླེད་ཅིག་བྱུང་བ་དླེ་དག་ལ་ནི། ཀུན་
རློབ་ཀི་བདླེན་པའམ་ཐ་སད་ཀི་བདླེན་པ་ཞླེས་བྱའློ། ། ཡློངས་སུ་མི་འདྲ་བའི་རླེན་འབྱུང་གི་ཚོན་རིས་མཐའ་ཡས་པ་དླེ་དག་གི་རྒྱབ་ན། ཤླེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་
ཐུན་མློང་གི་རང་བཞིན་ནམ། སློང་གཞིའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་རང་གི་ངློ་བློའི་ཆ་ནས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པ་དགར་རྒྱུ་མླེད་པའི་ཆློས་ཉིད་གཅིག་ཁློ་ན་
ཡློངས་སུ་གནས་ཡློད་པ་དང་། ཆློས་ཉིད་དླེའི་དབིྱངས་སུ་ན།ི རླེན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་གི་མཚན་མ་མཐའ་དག་བྲལ་བས། དབྱིངས་དླེ་ལ་ནི་
ཤླེས་བྱའི་མཐར་ཐུག་གི་ངློས་སམ་དློན་དམ་བདླེན་པ་ཞླེས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞླེས་བསན་འདུག  

  དླེ་ཡང《རང་འགླེལ》ལས། “འདུ་བྱླེད་དང་མྱུ་གུ་ལ་སློགས་པ་ནང་དང་ཕི་རློལ་ག་ིདངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་ག་ིངློ་བློ་རྣམ་པ་གཉིས་ཉླེ་བར་

བསན་ཏླེ། འདི་ལྟ་སླེ། ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའློ”ཞླེས་པ་ལྟར། ཤླེས་བྱ་རླེ་རླེའི་སླེང་ན། གནས་སབས་ཀི་ངློས་ཀུན་རློབ་ཀི་བདླེན་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་ངློས་
དློན་དམ་གི་བདླེན་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་དབྱླེ་བའི་གངས་ངླེས་འདིའ་ིཐློག་ནས། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉདི་བསམ་བླློ་དླེ་ཕློགས་གསུམ་ནས་མཚོན་ཡློད་དླེ། 
གཅིག རླེན་འབྱུང་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཆློས་ཉདི་གང་ཞིག་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སླེང་དུ་ཡློད་པར་བསན་ཏླེ། ས་རབས་ཀི་ནང་པ་བྱླེ་མདློ་གཉིས་ཀས་གང་ཟག་
རང་ར་བའི་རས་སུ་མླེད་པ་ཙམ་གང་ཟག་གི་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་ལུགས་སུ་ཁས་ལླེན་བཞིན་དུ། ཡང་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་སློགས་པ་དླེ་འདྲའི་རང་ར་བའི་རས་སུ་
གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ཏླེ། སློང་པ་ཉིད་ཅླེས་པ་ནི། གང་ཟག་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཅན་བྱླེ་བྲག་པ་ཞིག་ལས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མློང་དུ་ཁྱབ་པ་ཞིག་མིན་པར་འདློད་
པའི་ཕློགས་ནློར་བ་བསན་པ། གཉིས། སློང་པ་དང་རླེན་འབྱུང་གཉིས་ཁ་འབྲལ་དུ་མི་རུང་བའི་ཚུལ་གིས་གཅིག་ག་ིསྒྲུབ་བྱླེད་དུ་གཅིག་སློང་བ་ན།ི གྲུབ་མཐས་
བཟློས་པའི་རྣམ་གཞག་ཙམ་མནི་པར་དངློས་པློ་རང་ལ་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སློད་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པ། གསུམ། ས་ལམ་གི་རློགས་པ་དང་ཡློན་ཏན་ནི། ལྷ་མཐུ་
བློ་ཆླེ་ཞིག་དང་། བླ་སྤྲུལ་དབང་གགས་ཅན་ཞིག་གིས་བསྩལ་ནུས་རྒྱུ་ཞིག་མ་ཡིན་ལ། ལུས་ལ་དཀའ་ཐུབ་བསླེན་པས་འཐློབ་རྒྱུ་ཞིག་ཀང་མ་ཡནི་པར། རང་སླེམས་
ཀི་འཁྲུལ་བའི་ཆ་ངློས་བཟུང་སླེ། འཁྲུལ་བ་དླེ་སླེལ་བའི་ཕིར་གཞལ་བྱའི་གནས་ལུགས་མཐློང་བའི་འབད་བརློན་ལ་བརླེན་ནས་འཐློབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས་རླེད། 
  ལ་ལས། བྱླེ་མདློ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། ཤླེས་བྱ་ཀུན་གི་སླེང་ན་སློང་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདློད་
དླེ། དླེ་དག་གི་ལུགས་ལ་ཡང་བུམ་པ་ལ་ལློངས་སློད་པ་པློའི་གང་ཟག་རང་ར་ཐུབ་པའི་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནི། བུམ་པའི་སློང་ཉིད་དུ་འཇློག་པའི་ཕིར་ཞླེས་ཟླེར་སིད་
མློད། དླེ་ལ་བུམ་པའི་སློང་ཉིད་ཅླེས་རང་རླེའ་ིབསྡུས་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀིས་སར་པ་ཙམ་ལས་གློ་རྒྱུ་ཆླེར་མི་འདུག་སླེ། སབས་དླེར་གང་སློང་པའི་གཞིར་བུམ་པ་ལ་
ལློངས་སློད་པ་པློའི་གང་ཟག་ཉིད་འགློ་ཡི་ཡློད་པ་ལས་བུམ་པ་འགློ་ཡི་མླེད་པའི་ཕིར། དཔླེར་ན། བུམ་པར་ལློངས་སློད་པ་པློའི་གང་ཟག་ལ་མིག་མླེད་ཅླེ་ན། མིག་
གང་ལ་ཡློད་མླེད་བརི་བའི་གཞིར་ནི་བུམ་པར་ལློངས་སློད་པ་པློའི་གང་ཟག་འགློ་བཞིན་པ་ལས་བུམ་པ་འགློ་ཡི་མླེད་པ་དང་མཚུངས་པས། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་
ཁྱབ་པའི་སློང་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅིག་འདློད་མིན་ནི་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་མཚོན་བྱླེད་ཅིག་ཏུ་འདློད་རིགས་པར་སམ། 
  སིར་བཏང་དློན་སྨྲ་སླེ་གཉིས་ཀིས་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་ཁས་མ་ིལླེན་པ་དང་། ཤླེས་སིབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལླེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གནད་གཅིག་སླེ། 
ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་གཞིའ་ིགནས་ལུགས་ཤིག་གཏན་ལ་འབླེབ་མ་ནུས་པས། གནས་ལུགས་དླེ་བསིབས་པའི་སིབ་པ་དང་། དླེ་སྤློང་བྱླེད་ཀི་ལམ་སློགས་

ཀང་འཇློག་མ་ནུས་པ་ཡིན། འློན་ཀང་ལྷློ་རྒྱུད་གནས་བརན་པའི《ཆློས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ》རུ་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་ཀི་ཐ་སད་སླེབས་འདུག་པ་ལ་ནི་བསམ་
དགློས་པ་ཡློད།  
  ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁིམས་སལ་བཟང་ལགས་ཀིས། ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་ཅླེས་པ་དླེ་སླེམས་ཙམ་པའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་ཕིས་དབུ་མ་པས་བླེད་སློད་བཏང་བ་

ཡིན་གི། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་གསུམ་གའི་གསུང་དུ་ཆློས་ཀི་བདག་མླེད་ཀི་ཐ་སད་མི་གསལ་ཞླེས་སྨྲས་འདུག་ཀང་། 《བུདྔྷ་པ་ལི་

ཏའི》རབ་བྱླེད་བདུན་པ་ལས། “ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མླེད་དློ་ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། བདག་མླེད་པ་ཞླེས་བྱ་བ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་མླེད་པའི་དློན་ཏླེ་བདག་ཅླེས་བྱ་

བའི་ས་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །”ཞླེས་གསུངས་པས་མི་བདླེན་ལ། དླེ་བཞིན་ཡང་ཁློང་གིས《ར་ཤླེས》སུ་ཤླེས་རབ་ཅླེས་པའི་ཐ་སད་བྱུང་

མླེད་པར་གསུངས་པའང་ནན་ཏན་མ་གནང་བའི་གཏམ་ཙམ་སླེ། “སློང་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཉླེས་ན། ། ཤླེས་རབ་ཆུང་རྣམས་འཕུང་བར་འགྱུར། ། ”ཞླེས་པ་འདི་ཡློད་
པའི་ཕིར་རློ། །  

    
    
  གསུམ། 
  ད་ནི་ལུགས་འདིའི་བདླེན་གཉིས་ཀི་དློན་ཅུང་ཟད་གློ་ས་བར་བཤད་ན། འཛམ་གིང་འདའིི་སླེམས་ཅན་ཡློད་དློ་ཅློག་ལ། སྐྱླེས་མ་ཐག་ནས་གཟུགས་ས་
དྲི་རློ་རླེག་བྱ་སློགས་ཀིས་མཚོན་པའི་ཡུལ་གི་སང་བ་ས་ཚོགས་ཤིག་འགློག་མླེད་དུ་འབྱུང་བས། རང་ཉིད་ལ་ཤར་བའི་ཡུལ་གི་སང་བ་དླེ་ནི་རང་ཉིད་གང་དུ་འཚོ་



བའི་ཤླེས་བྱའི་འཇིག་རླེན་ཡང་ཡིན་ཏླེ། རང་ཉདི་ལ་གང་སང་བའ་ིཕི་ནང་གི་ཆློས་རྣམས་ལས་གཞན་དུ། རང་ཉིད་འཚོ་བའི་ཡུལ་གི་འཇིག་རླེན་ཞགི་འཇློག་རྒྱུ་
མླེད་པ་རླེད།  
  འློན་ཀང་། མི་ཞིག་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་ཡུལ་གི་འཇིག་རླེན་དླེ་ན།ི མི་གཞན་ལ་ཇ་ིམ་ཇི་བཞིན་དུ་སང་བའང་ཧ་ཅང་དཀློན་ཏླེ། དཔླེར་ན། མི་གཉིས་
ཀིས་ཐུན་མློང་དུ་ཁང་པ་ཞིག་གམ། རླངས་འཁློར་ཞིག་གམ། ཡུལ་ལློངས་ཤིག་ལ་བལྟས་ནས། ཁང་པའི་བཟློ་བཀློད་ལླེགས་མིན་དང་། རླངས་འཁློར་ག་ིསྤུས་ཀ་
བཟང་མིན། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མཛེས་མིན་སློགས་ཀི་ཁ་བརྡ་བྱས་ཚེ། རང་རང་ལ་སང་ཚུལ་དླེ་བརྡ་དང་ཐ་སད་ཀ་ིལམ་ནས་རགས་ཙམ་ཞགི་ཕན་ཚུན་བརྡ་འཕློད་
ནུས་ལ། བརྡ་དླེ་དག་བརྒྱུད་དླེ་ཐུན་མློང་གི་གླེང་གཞི་མང་པློ་ཞིག་ཀང་ཡློང་ཐུབ་མློད། མི་གཅིག་ཤློས་ལ་དངློས་པློ་དླེ་དག་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སང་བའི་སང་བ་དླེ་ནི་
ཁློ་གཅིག་པུ་མ་གཏློགས། གང་ཟག་གཞན་དླེར་གཏན་ནས་འབྱུང་ཐབས་མླེད་པས། རང་རང་གི་ཡུལ་གི་སང་བ་དླེ་ཉིད་རང་རང་ག་ིཐུན་མློང་མནི་པའི་ལློངས་
སློད་བྱ་ལྟ་བུར་གྲུབ་ཡློད་ན། ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཡུལ་གི་སང་བ་དླེ་ཀུན་གི་ར་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་རང་རང་གི་སླེམས་ཀི་གློམས་པ་མི་འདྲ་བ་དང་། གནས་
སབས་རླེ་རླེའི་དགའ་སྐྱློ་ཆགས་སང་གི་མློང་བ་མི་འདྲ་བར་ཐུག་ཡློད།  
  དླེར་བརླེན། མི་བརྒྱས་ལྟད་མློ་གཅིག་ལ་བལྟས་ན། ཡག་བཙོག་མ་ིའདྲ་བའི་ཚོར་སང་ས་ཚོགས་ཅིའི་ཕིར་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་གཅིག་ལ་དངློས་
སུ་བལྟས་ཀང་། ལྟ་མཁན་ཀུན་ལ་གཅིག་མཐུན་གི་ཚོར་སང་དང་། གཅགི་མཐུན་ག་ིམློང་བ་ཞིག་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་པ་སློགས་ལ་གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་
གི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་རྣམས་དློགས་པ་སྐྱླེས། སྐྱླེས་ནས་ཀང་ནམ་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ནང་ལ་ཆླེས་རྒྱུན་ལན་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ག་ིགནས་སངས་
འདི་དག་ནི། ཤླེས་བྱ་ཡུལ་གི་གྲུབ་ཚུལ་རྙློག་དྲ་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཏླེ་བགློ་གླེང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་འབྲས་སུ། རང་རང་གི་དགློངས་ཚུལ་མཚོན་པའི་གླེགས་
བམ་ཀང་བྲག་རི་བཞིན་དུ་བརིགས་སློ། །  
  དླེ་ཡང་དློན་སྨྲ་སླེ་གཉིས་ཀིས་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་གཟུགས་དང་། གཟུགས་དླེ་ལ་ལྟ་བའི་དབང་པློ་ཤླེས་པ་གཉིས་ཀ་བདླེན་གྲུབ་ཚུགས་ཐུབ་ཡིན་པས། ས་
མ་ཕི་མའི་དམིགས་རླེན་ཙམ་ཡིན་གི། གཟུགས་དླེའི་བཟང་ངན་ཡག་བཙོག་གི་ཆ་མཐའ་དག་གཟུགས་རང་སླེང་ན་རྡུལ་གིས་བསྐྱླེད་དླེ་གྲུབ་ཡློད་པ་ལས། ལྟ་བྱླེད་
དབང་པློའི་ཤླེས་པ་ལ་འབྲླེལ་བ་གང་ཡང་མླེད་ཅླེས་བཤད། སླེམས་ཙམ་པའི་སློབ་དཔློན་ཚོས་ནི། སབས་དླེའི་དབང་ཤླེས་ཀ་ིསང་བ་མཐའ་དག་དབང་ཤླེས་རྒྱུད་
ལན་གི་གང་ཟག་དླེའི་སར་གློམས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་མཐུ་ཁློ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི། ཕི་རློལ་ན་ནི་ཤླེས་པ་ལ་ལྟློས་མླེད་དུ་གཟུགས་དླེ་དག་རློམ་བྱླེད་ཀ་ིརྡུལ་གང་
ཡང་མླེད་པས། སང་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལས་གཞན་མླེད་ལ། ནང་གི་རྣམ་རིག་ཉིད་ནི་བདླེན་པའི་ཆློས་སློ་ཞླེས་གསུངས། དབུ་མ་པ་དག་ནི། 
ཕིའི་གཟུགས་དང་འདྲ་བར། ནང་གི་རྣམ་རིག་ཉིད་ཀང་རྣམ་རློག་གི་བཞག་ཆ་ཙམ་ལས་མ་འདས་པས། ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི་ཕར་ལྟློས་ཚུར་ལྟློས་ཀ་ིརླེན་
འབྲླེལ་ཙམ་ཡིན་ག།ི ཤླེས་པ་དང་ཤླེས་བྱ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་བདླེན་པར་གྲུབ་པ་ཏིལ་ཙམ་མ་དམིགས་སློ་ཞླེས་རྣམ་པར་བཤད་དློ། །  
  གང་ལྟར་སླེམས་ཙམ་པ་ཡན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅིག་མཐུན་ཏུ། ང་ཚོའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ཤླེས་པ་འདི་དག་ལ་ཡུལ་གི་སང་བ་ཇ་ིལྟར་བྱུང་
བ་དང་། ཡུལ་རང་གི་དློན་གི་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་ཞིང་། སང་གནས་མི་མཐུན་པའི་དངློས་ཡློད་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་འདི་ན།ི དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་གནས་སབས་
ཀི་ངློས་ཀུན་རློབ་བདླེན་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་ངློས་དློན་དམ་བདླེན་པ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་གཞག་དབྱླེ་དགློས་པའི་ར་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་དུ་བརི་བའང་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན།  
  བདླེན་གཉིས་ལ་ཤླེས་བྱའི་གནས་སབས་ཀི་ངློས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ངློས་ཞླེས་སར་དློན་ནི། དཔླེར་ན། ང་ཚོས་མི་རྫུན་རལ་ཞགི་གསར་དུ་ངློ་ཤླེས་ཚ།ེ 
ཐློག་མར་དླེའི་མིང་དང་ལུས་ཀི་རགས་གང་རུང་བ་ཞིག་བླློ་ལ་ངླེས་རུང་དླེའི་གཤིས་སློད་སློགས་ལ་རྒྱུས་ཡློད་མི་ཐུབ་པས། ངློ་ཙམ་ཤླེས་པ་ལས་ཁློའི་རང་བཞིན་
སློགས་ཡང་དག་པར་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་པའི་སབས་དླེ་ནི་ངླེད་ཅག་ཁློས་མགློ་སློར་འློག་ཏུ་ཚུད་ས་བའི་དུས་ཚོད་ཡིན་པ་ལྟར། ང་ཚོ་སྐྱླེས་ཙམ་ནས་སང་ཡུལ་དུ་འློང་
བའི་ཤླེས་བྱའི་འཇིག་རླེན་ལ་མཚོན་ནའང་། དླེ་དག་གི་རང་བཞིན་བདླེན་རྫུན་སློགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་བརགས་པར། བདླེན་བདླེན་ལྟ་བུར་སང་བའི་སང་ཚུལ་ཙམ་
ལ་རློན་པའི་སབས་སུ་ནི་སང་བ་རྫུན་པ་འདིའི་དབང་གིས་དགའ་སྐྱློ་ཆགས་སང་ས་ཚོགས་སྐྱླེས་ཤིང་སྐྱླེ་བཞིན་པ་ཡིན།  
  འློན་ཀང་རིམ་གིས་མི་དླེའ་ིགཤིས་སློད་དང་སླེམས་ཁམས་སློགས་ལ་རླེ་རླེ་བཞིན་རྒྱུས་ཇླེ་ཡློད་དུ་གྱུར་ནས། ཁློ་ནི་མ་ིརྫུན་རལ་ཞིག་ཡིན་པས་དླེའ་ིགང་
སྨྲས་ལ་རློན་རྒྱུ་མླེད་པར་ངླེས་ཤླེས་འཁྲུངས་པ་ན་ཁློའི་བསླུ་བྲིད་ཀི་དབང་དུ་མི་འགློ་བ་བཞིན། སང་བའི་ཡུལ་འདི་དག་ལ་བརག་ཅིང་དཔད་དླེ་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་
རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མླེད་པ་ཧ་གློ་བ་ན། མིག་ལ་བདླེན་བདླེན་ལྟ་བུར་སང་ཡང་ཡིད་ཀིས་སང་བ་དླེའི་རྫུན་ཕུགས་བརློལ་ནུས་པ་ཡིན་པས། དླེའ་ིཚེའི་བདླེན་པའི་
སང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་བརླེན་ནས་ཆགས་སང་ས་ཚོགས་སྐྱླེ་རྒྱུའང་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགློ་བའི་མགློ་བཟུང་བ་རླེད།  
  དླེ་ལྟ་ན། གནས་སབས་ཀི་ངློས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་ངློས་ཞླེས་པའང་ང་ཚོ་ཤླེས་བྱ་གང་ཞིག་ལ་ཕད་མ་ཐག་པའི་སབས་ཀི་ངློས་འཛིན་དང་། དླེ་ལ་
ཡུན་གིས་དབུ་མའི་རིགས་པས་ཞིབ་ཏུ་དཔད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ངློས་འཛིན་གཉིས་ཀ་ཡནི་ཏླེ། དཔླེར་ན། མི་ཞིག་གསར་དུ་ངློ་ཤླེས་པ་ན། དླེའི་ཕིའི་དབྱིབས་ཀི་
ཁྱད་ཆློས་སློགས་ནི་གང་ནས་མཐློང་ཡང་མ་ིའཁྲུལ་བ་ལྟ་བུར་འབྱུང་ནའང་། དླེའི་གཤིས་ཀ་དང་རང་བཞིན་སློགས་ནི་མ་ིལློ་མང་པློར་མ་འགློགས་ན་རྒྱུས་ཡློད་མི་
ཐུབ་པ་བཞིན། ང་ཚོར་སང་བའི་ཡུལ་གི་འཇིག་རླེན་མཐའ་དག་ཀང་དླེ་ཇི་བཞིན་ཏླེ། ཀུན་རློབ་ཀི་ངློས་ནས་མི་དང་དུད་འགློའ་ིཁྱད་པར་དང་། རི་ར་བ་ཁང་
ཁྱིམ་སློགས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་ང་ཚོས་མགློགས་པློར་འབྱླེད་ཤླེས་ནའང་། ཡུལ་དླེ་དག་གི་གདློད་མའི་གཤིས་ལུགས་དློན་དམ་བདླེན་པ་ནི་དབུ་མའི་བསན་བཅློས་ལས་
བསན་པའི་ཟབ་ཅིང་ཕ་བའི་རིགས་པ་ལ་མ་སངས་ན་ཤླེས་མི་ནུས་པ་ཡིན།  
  གལ་ཏླེ་འུ་ཅག་གིས་གློག་བརྙན་ཞིག་ལ་བལྟས་ན། བལྟ་བྱའི་གློག་བརྙན་གི་འཇིག་རླེན་དུ་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་དམག་འཁྲུག་དང་མདའ་འཕླེན་གི་ཆར་
གཡློ་སློགས་གློག་བརྙན་ནང་གི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ལྟ་མཁན་གི་སླེམས་ལ་དགའ་སྐྱློ་ཆགས་སང་གི་རྣམ་རློག་ས་ཚོགས་པ་བསྐྱླེད་ནའང་། 
མཐར་དླེད་ན་དླེའི་ངློས་ཀ་ིསང་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རས་ཀི་རླེན་འབྱུང་མང་པློ་འདུ་འཕློད་བྱས་པ་ལ་བསྐྱླེད་པའི་སང་བ་ཙམ་ལས་བདླེན་པ་ཁྱློན་ནས་མླེད་པ་
ལྟར། སློང་ཆླེན་པློའི་འཇིག་རླེན་ཉདི་ནི་མ་གཞ་ིནས་གློག་བརྙན་ག་ིརས་ཡློལ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚོ་མི་རླེ་རླེ་ཡང་རས་ཡློལ་དླེའི་ངློས་ན་འཆར་གིན་པའི་སྒྱུ་མའི་
གཟུགས་རིས་ཡ་མ་ཡློར་རླེ་རླེ་ཡིན་པའི་ཕིར་འཇིག་རླེན་འདིའི་མིའ་ིབྱ་བཞག་ཕལ་ཆླེར་ནི་སྒྱུ་མའི་ཕུང་པློ་ཞིག་སྒྱུ་མའི་ཕུང་པློ་གཞན་ཞིག་ལ་ཆགས་ཤིང་སང་བ་
ཙམ་ལས་མ་འདས་པར་ལུགས་འདིས་སྨྲ།  



  ཚུལ་དླེས་གསལ་བཤད་ཅི་ཞིག་བྱླེད་ཀི་ཡློད་ཅླེ་ན། རྫུན་པའི་འཇིག་རླེན་འདའིི་བྱ་བྱླེད་ཐམས་ཅད་རྫུན་པས། ཡློད་ཚད་བདླེན་པ་ལྟ་བུར་སང་བའི་
ང་ཚོའི་ཡུལ་ག་ིསང་བ་དང་། ཡུལ་རང་གི་དློན་དངློས་ཀི་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དླེ་ཡནི། སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་དླེ་
གཞིར་བཞག་ཚེ། ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་གཉིས་ཀི་ལློག་པ་སློ་སློར་མི་འཇློག་ཐབས་མླེད་བྱུང་བས། ཚུལ་དླེའི་སློ་ནས་ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀི་
སླེང་དུ་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་ག་ིདབྱླེ་བ་གཉིས་གཉིས་བཀར་བའི་ཐླེག་ཆླེན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཟུར་དུ་གླེས་པའང་ཡིན་ཏླེ། བྱླེ་མདློ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་ནི་སློང་པ་ཉིད་
ཅླེས་པའང་གང་ཟག་ཙམ་གི་སླེང་ལས་གཞན་དུ་མི་འཇློག་པར་མངློན་པས། ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀི་སླེང་དུ་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་དབྱླེ་བ་དླེ་ལྟར་བཞག་པ་ལས་
ལུགས་འདིའི་འཁློར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཉན་ཐློས་སླེ་གཉིས་དང་མི་འདྲ་བར་གྱུར། 
  ནམ་རྒྱུན་གི་འཚ་ོབའ་ིནང་། ང་ཚོས་ཡུལ་གི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་བསམ་བླློ་བཏང་ནས་ཡུལ་དླེ་འཛིན་གི་མླེད་པར། གྲུབ་ཟིན་པའི་སང་བ་ཙམ་གི་སློ་ནས་
ཡུལ་ལ་འཇུག་གི་ཡློད་དླེ། དཔླེར་ན། མི་ཞིག་རླངས་འཁློར་ཉློ་རུ་ཕིན་ཏླེ། ཕླེང་བསིགས་པའི་རླངས་འཁློར་དག་ལ་ལྟ་བཞིན་པའི་ཚ།ེ འཚངོ་མཁན་དང་ཉློ་མཁན་
གཉིས་ཀའི་སླེམས་སུ་རླངས་འཁློར་ཞླེས་པ་ནི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ལྷུ་ལག་ཁི་ཁག་མང་པློ་ཞིག་སྤུངས་པ་ལ་བཏགས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་སམ་པའི་ངློས་འཛིན་གཏན་ནས་
མླེད་པར། ཡུལ་རང་རང་གི་གློ་ས་ནས་རླངས་འཁློར་ཞླེས་པའི་ཚུགས་ཐུབ་བདླེན་གྲུབ་ཀ་ིདངློས་པློ་ཧླེང་ཧླེང་པ་ཞིག་གི་སང་བ་འབྱུང་ལ། འདི་ན་རླངས་འཁློར་
འདུག་སམ་དུ་འཛིན་པར་བྱླེད། བཟུང་ནས་ཀང་དླེའི་རྒྱུ་སྤུས་དང་བཟང་ངན་གི་སློར་ལ་ལབ་གླེང་མང་པློ་བྱླེད། མཐུན་སང་ག་ིསད་ཆའང་ས་ཚོགས་འབྱུང་། 
ཚོང་ཡང་འགིག་པས་དླེ་དག་ཀུན་ལ་སང་བའི་རླེན་འབྲླེལ་ཞླེས་ཟླེར་ཏླེ། རླེན་འབྲླེལ་དླེ་ག་ཙམ་གིས་ཚིམ་པའི་ནང་ན་བྱ་བྱླེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀུན་ཀང་ཡློད།  
  འློན་ཏླེ་དླེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་ཅི་འདི་ངས་འཛུབ་མློ་གཏློད་ས་ནི་རླངས་འཁློར་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཕི་ཤུན་ལླེབ་མློ་ཞིག་རླེད། ངས་ལག་པས་
རླེག་ཡློད་པ་འདི་ཡང་ལྕགས་དུམ་པུ་ཞགི་རླེད། འདི་དག་རླེ་རླེ་ནས་རླངས་འཁློར་མ་ཡནི་པས་ངས་ཡང་སིང་རླངས་འཁློར་ལ་ཇི་ལྟར་རླེག་ཡློད་དམ་ཞླེས་བརག་
པའི་མགློ་བཟུང་ཚེ། ད་སའི་མ་བརགས་མ་དཔད་པའི་དུས་ཀི་སང་བ་དླེ་དང་ཐློད་མ་ིཐུག་པ་མང་པློ་ཞིག་རིམ་པས་སླེབས་འློངས་པ་ཡིན་པས། དླེ་ནི་ཡུལ་གི་སང་
བ་དང་། ཡུལ་གི་དློན་དངློས་གཉིས་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ན། མི་ཚེ་སྡུག་བསལ་གི་ཀླློང་དུ་དྲངས་པའི་ཆགས་སང་གི་རློག་པ་ས་ཚོགས་ཀང་དླེའི་
ཁྱད་པར་མ་ཤླེས་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་བཞིན་པར་ལུགས་འདིས་སྨྲ་བ་རླེད།  
  དླེས་ན་ད་ལྟའི་ང་ཚ་ོལ་ནི་རློག་པས་བཟློ་བཅློས་ཀིས་མ་བསད་པའི་ཡུལ་གི་སང་བ་གཅགི་ཀང་འབྱུང་རྒྱུ་མླེད་ན། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་འཇིག་རླེན་
འདི་ཀུན་ཀང་རང་བླློའི་གིབ་གཟུགས་ཙམ་ལས་མ་འདས་པས། རང་བླློའི་གློམས་པ་དང་མ་འདྲླེས་པར་ཆློས་གང་ཡང་ང་ཚོར་སང་རྒྱུ་མླེད་པ་ལ་དབུ་སླེམས་ཀི་
མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐུན་པ་ཡིན། དླེར་མ་ཟད། རློག་པས་བཞག་པའི་ཡུལ་ནི་བྱླེ་མདློ་གཉིས་ཀས་ཀང་ཁས་ལླེན་ནའང་། རློག་མླེད་ཀི་ཤླེས་པས་བཞག་
པའི་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་ནི་ཐླེག་ཆླེན་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་ཡུལ་གཅིག་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཞིང་ཚད་མའང་ཡིན་པ་མི་འགལ་བ་དང་། དླེ་
ཉིད་གཟིགས་པའི་མངློན་སུམ་ལས་གཞན་པའི་བླློ་ལ་འཁྲུལ་ཤླེས་ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ་ན་ིལུགས་འདིའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ནློ། །  

  ཇི་སད་དུ《སློང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའ་ིཟ་འགླེལ》ལས། “གང་ཞིག་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སློགས་པ་འདི་དག་ཉླེ་བར་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་

དླེ་ནི་བྱས་པ་སླེ། བྱས་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་རློ། ། ”ཞླེས་དང་། ཡང་དླེ་ཉིད་ལས། “འཇིག་རླེན་དུ་རང་བཞིན་ཞླེས་བྱ་བ་མ་བྱས་པ་ལ་བརློད་

དློ། །”ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་དློན་ན་ིགཞན་ལ་ལྟློས་མ་ལྟློས་ཀི་དློན་ཡིན་པས། གཞན་ལ་ལྟློས་ཚད་ཀི་ཆློས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་
ཀང་སང་བ་ཚུགས་ཐུབ་པ་ལྟར་སང་རུང་དློན་ལ་ཚུགས་ཐུབ་བདླེན་པར་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མླེད་པ་ནི་ལུགས་འདིའ་ིབདླེན་གཉིས་ཀི་དློན་ཡིན་ཞིང་། བདླེན་གཉིས་
ཀི་གློ་བ་དླེའི་སླེང་ནས་མིའི་བཟང་སློད་སློགས་བླང་དློར་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇ་ིལྟར་བཞག་སློགས་ནི་འདིར་མི་གླེང་ངློ་། །  

    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
  བདླེན་གཉིས་ཀི་དློགས་དཔློད།  

    
  གཅིག 



  སིར་བདླེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ། ཐླེག་པ་གློང་འློག་གི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་བཞླེད་ཚུལ་མི་མཚུངས་པ་ཇི་བཞནི། བློད་དུའང་དབུ་མའི་ལྟ་
གྲུབ་འཛིན་པའི་མཁས་པ་དག་བདླེན་གཉིས་ཀི་སློར་ལ་རློད་པ་མང་དུ་མཛད་མློང་བས། དླེའི་ཚུལ་ལས་འཕློས་ཏླེ་ཆློས་གྲྭ་རང་གི་ལུགས་ལྟར་དློགས་དཔློད་མདློར་
བསྡུས་ཤིག་བྱླེད་པར་འདློད་བྱུང་།  
  དླེ་ཡང་བློད་ཕི་རབས་ཀི་དབུ་མ་པ་དག་གིས་ནི། ཆློས་ཅན་མྱུ་གུའི་དློན་གི་སློད་ལུགས་ཡུལ་སླེང་དུ་བཙལ་ནས་མ་རྙླེད་པ་དླེ་ལ་ཆློས་ཉིད་དློན་དམ་
བདླེན་པ་ཟླེར་ཞིང་། ཆློས་ཉིད་ཅླེས་པ་ཆློས་ཅན་གི་མཐར་ཐུག་པའི་གཤིས་ཡིན་པའི་ཕིར་བདླེན་པ་གཉིས་ཞླེས་པའང་ཤླེས་བྱ་རླེ་རླེའི་གནས་སབས་ཀི་ངློས་དང་
མཐར་ཐུག་གི་ངློས་གཉིས་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། ཆློས་དང་ཆློས་ཉིད་ཀི་དབྱླེ་བས་ཕླེ་བའི་བདླེན་པ་གཉིས་པློ་ནི་ངློ་བློ་གཅིག་ལ་ལློག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའ་ིཤླེས་བྱླེད་དུ། 

སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས“ཀུན་རློབ་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། ། དླེ་ཉིད་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། ། ”ཞླེས་གསུངས་པ་དྲངས་ཡློད།  
  དླེ་ལ་ཆློས་རླེ་གློ་རམས་པ་སློགས་ཀིས། བདླེན་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་འདློད་ན་བདླེན་གཉིས་ཕར་ཡིན་ཚུར་ཡིན་དུ་ཁས་ལླེན་དགློས་པའི་ཐལ་བ་

བཏང་ནས། 《བྱང་ཆུབ་སླེམས་འགླེལ》གི་ལུང་དླེའི་དློན་ཡང་བདླེན་གཉིས་ངློ་བློ་ཐ་དད་བཀག་པ་ཙམ་ལས། ངློ་བློ་གཅགི་ཏུ་བསན་པ་མིན་ཞླེས་གསུངས་
ཡློད། དླེ་བཞིན་དུ་རླེ་བཙུན་རླེད་འདའ་པ་སློགས་མཁས་པ་མང་པློའི་ཞལ་ནས་ཀང་། བདླེན་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མིན་ཞླེས་བྱུང་།  
  གལ་ཏླེ་བདླེན་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་ན། གཅིག་ཐ་དད་དངློས་འགལ་ཡང་མིན་པར་ཁས་ལླེན་དགློས་པས། གཅིག་ཐ་དད་
དངློས་འགལ་ཡིན་མིན་དང་། ཡློད་མླེད་དངློས་འགལ་ཡིན་མིན། བདླེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དངློས་འགལ་ཡིན་མནི། དངློས་དང་དངློས་མླེད་དངློས་འགལ་ཡིན་
མིན་སློགས་ཀི་ཐད། བློད་ཀི་དབུ་མའི་སློབ་དཔློན་ཚོར་དགློངས་ཚུལ་མ་ིམཐུན་པར་མ་ཟད། རྒྱུ་མཚན་དླེའི་དབང་གིས་ཁློང་རྣམས་ཀིས་དབུ་མའ་ིལྟ་གྲུབ་བསན་
པའི་སབས། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གང་ཐད་ནས་ཀང་ཚིག་གིས་ཞིབ་ཆ་འབྱླེད་ཚུལ་ཕན་བུ་མི་འདྲ་བར་གྱུར་འདུག  
  སིར་བཏང་ཤླེས་རབ་ཅན་གི་སྐྱླེས་མཆློག་དླེ་དག་ཀུན་ལ་ཡང་སློ་སློའི་ཁས་ལླེན་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་གི་རིགས་པ་ཕ་ཞིང་ཞིབ་པ་འགློད་རྒྱུ་ཡློད་ངླེས་པས། 
འདི་མཆློག་འདི་དམན་གི་དབྱླེ་བ་འབྱླེད་མ་ིརུང་བར་བསགས་ཤིང་གུས་པའི་ཡུལ་དུ་བརི་འློས་པ་མཚུངས་ནའང་། ཁློ་བློ་སླེར་གི་རློངས་བླློའི་འཆར་སློ་ལྟར་ན་ན།ི 
གཟུ་བློའི་ངང་ནས་ཅི་ཙམ་དཔད་ཁུལ་བྱས་རུང་། ལུགས་འདིར་ཡང་དངློས་འགལ་གི་རིགས་པ་ནི་ཁས་མ་བླངས་ཐུ་མླེད་དུ་བསམས་མློད། གཅིག་བྱས་ན་དླེ་ནི་
ཆུང་དུས་ནས་རང་གིས་སངས་ཕློགས་ཀི་གློམས་པ་དང་། བློད་ཕི་རབས་པའི་གཞུང་ལ་འདྲིས་ཕློགས་ཀིས་བླློ་ངློར་འཇགས་ཚུལ་ཙམ་ཁློ་ན་ཡིན་ཡང་སིད།  

    
  གཉིས། 
  སར་དབུས་ལྷ་ལན་སླེ་ར་དགློན་དུ། ཆློས་གློགས་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་དབུ་མའི་རློད་པ་འཆར་ཅན་དུ་འགློ་བཞིན་པའི་སབས་སུ། མཁས་དབང་དགླེ་ཆློས་

ཀི《ཀླུ་སྒྲུབ་དགློངས་རྒྱན》གི་གསུང་སངས་སློར་ཞིག་ཡིད་ལ་ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་བྱུང་བས། འཛིན་གྲྭའ་ིབགློ་གླེང་སློགས་ཀི་སབས་སུའང“ཐ་སད་ཚད་གྲུབ་

ཁས་མི་ལླེན”སློགས་ཀི་ཁ་ཕློ་ཐལ་མློང་ནའང་། ད་ལྟ་ནི་ཐ་སད་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་དང་། དངློས་འགལ་གི་རིགས་པ་ཁས་མ་བླངས་ཐུ་མླེད་རླེད་སམ་པ་ཞིག་
བསྐྱར་དུ་སྐྱླེ་ཡི་འདུག་པས། དླེ་དག་ནི་ཕན་ག་ིརྣམ་རློག་ཉི་ཚེ་བ་འདིའི་འཕལ་འཕལ་གི་འགྱུར་ལློག་ཙམ་མ་གསང་དྲང་པློར་ཞུས་པ་ལས། གྲུབ་མཐའ་གང་ཞིག་
གི་ལ་རྒྱ་བཙན་གིས་བསྐྱང་འདློད་པ་དང་། གནས་ལུགས་ཅི་ཞིག་ལ་གློ་བ་ཚུགས་ཐུབ་རྙླེད་ཡློད་མདློག་སློགས་སློན་འདློད་པ་ནི་ལར་ནས་མ་ཡིན་ནློ། །  

  འློན་ཀང་། 《ཀླུ་དགློངས》སུ་ལློངས་སྐུ་དང་དག་ཞིང་སློགས་མིའི་བསམ་ཚོད་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་དང་། གལ་ཏླེ་
ང་ཚོ་ལ་དབང་པློ་འདི་ལས་མང་བར་གྱུར་ན་གཟུགས་ཀ་ིགངས་ཀང་འད་ིལས་མང་དུ་འགྱུར་ངླེས་ཞླེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་སློས་ལ་ལ་ནི་ད་ལྟ་ད་རུང་ཐུགས་མད་
པར་བལྟས་ཡློད་ལ། ཡང་། དངློས་འགལ་ཁས་མི་ལླེན་པའི་དཔླེར། བཀ་ཤིས་དང་ཚེ་རངི་གཉིས་ལས་མི་ཤླེས་པའི་མིའི་ངློར་དླེ་གཉིས་བཀློད་པ་སློགས་ནི་ཡིད་ལ་
དླེ་ཙམ་འབབ་ཀི་མི་འདུག ཅིའི་ཕིར་ཞླེ་ན། དླེ་གཉིས་དཔླེ་དློན་གཞི་ནས་མི་མཚུངས་པའི་སླེང་། གལ་ཏླེ་དངློས་འགལ་ག་ིརིགས་པ་ཁས་མ་བླངས་ཚེ། དབུ་མའི་
བསན་བཅློས་སློ་སློར་ཆློས་དང་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་དབྱླེ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འགླེལ་མ་ིའགློ་ཞིང་། རང་གི་མློང་བ་དངློས་ཀི་དཔད་སངས་དང་ཡང་མི་མཐུན་པས་
སློ། །  
  སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། རླེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་མླེད་པ་དང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་རླེན་འབྱུང་ཡནི་པ་གཉིས་དློན་གཅགི་ཏུ་བྱས་ནས། 

“གང་ཕིར་རླེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའ།ི ། ཆློས་འགའང་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ། ། དླེ་ཕིར་སློང་པ་མ་ཡིན་པའི། ། ཆློས་འགའང་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །”ཞླེས་པའི་སློམ་
འདི་བཀློད་ཡློད་ལ། དྲང་མློར་བཤད་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་སློགས་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཚོས་དབུ་མའ་ིསློར་ནས་བསན་བཅློས་ཇི་སླེད་ཅིག་བྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སིང་པློ་
གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན། རླེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་མླེད་པ་དང་། གང་རླེན་འབྱུང་ཡིན་པ་མཐའ་དག་སློང་པའང་ཡིན་ནློ་ཞླེས་པ་འདིའི་སླེང་དུ་བབས་ཡློད་པ་
རླེད།  
  དླེའི་ཕིར་ཇི་སིད་དངློས་འགལ་ག་ིརིགས་པའམ། ཕུང་སུམ་ལློག་པའི་གངས་ངླེས་ཁས་མ་བླངས་པ་དླེ་སིད་དུ། འད་ིཡིན་འད་ིམིན་དང་། འདི་ཡློད་
འདི་མླེད། འདི་འགིག་འདི་མི་འགིག འདི་ལླེགས་དང་འདི་མི་ལླེགས་སློགས་ཀི་རྣམ་དབྱླེ་བྱ་མི་ནུས་པར་ཐླེ་ཚོམ་རང་བ་ཟློས་ནས་སློད་པ་ལས། མཐའ་གཅིག་
འཛིན་གི་བླློ་དློན་མཐུན་ཞིག་སྐྱླེ་བའི་སབས་མླེད་དླེ། དཔླེར་ན། ང་ཚོས་གསླེར་བུམ་ཞགི་ལ་བལྟས་ནས། འདི་བུམ་པ་ཡིན་ཞླེས་དམ་བཅའ་བ་ནི་བུམ་མིན་བཅད་
ནས་དམ་བཅས་པ་ཡིན་གི། དླེ་བུམ་མནི་ཡིན་པ་མ་བཅད་ན་བུམ་པ་ཡནི་པ་ཇི་ལྟར་ཐག་ཆློད་དླེ་གཏན་ནས་ཐག་མི་ཆློད་པས། བུམ་པ་ཡིན་མིན་ཐླེ་ཚོམ་ཟློས་
འདུག་པ་ལས་ཐབས་མླེད། དླེའི་ཕིར་ན། དངློས་འགལ་གི་གནས་ལུགས་ཁས་མ་བླངས་པར། སློང་ཉིད་ཡློད་མླེད་གཉིས་ཀ་ལས་འདས་སློགས་ལའང་སིང་པློ་མླེད་
དླེ། དླེ་ལྟར་མ་འདས་པ་མ་ཁླེགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏླེ་སློང་ཉདི་ཡློད་མླེད་གཉིས་ཀ་ལས་མ་འདས་པ་ཁླེགས་སློབས་ཀིས་ཡློད་མླེད་གཉིས་འདས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ན། 
ངློ་བློ་ཐ་དད་ཁླེགས་སློབས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡློད་པ་ཁླེགས་ན་མླེད་པ་དང་། མླེད་པ་ཁླེགས་ན་ཡློད་པར་འགྱུར་བ་སློགས་ཀང་རླེ་རླེ་ནས་ཁས་ལླེན་



དགློས་པ་མ་ཡིན་ནམ།  
  དློན་དམ་དཔློད་པའི་སབས་དང་ཀུན་རློབ་དཔློད་པའི་སབས་མི་འདྲའློ་ཞླེས་ཞིབ་ཆ་ཕླེ་ན། ཀུན་རློབ་དཔློད་པའི་སབས་དང་། དློན་དམ་དཔློད་པའི་
སབས་ཞླེས་པ་ཅི་ཡིན་འདྲི་བར་བྱ་བས། དླེ་ནི་དློན་དམ་དཔློད་པའི་བླློ་ངློར་དང་། ཀུན་རློབ་དཔློད་པའི་བླློ་ངློར་ལ་གློ་དགློས་ཟླེར་ན་ཅིས་ཀང་བདླེན་ཏླེ། དློན་
དམ་དཔློད་པའི་རིག་ཤླེས་ཀི་ངློར་ཡིན་མིན་དང་ཡློད་མླེད་ཀི་དབྱླེ་བ་གང་ཡང་མླེད་པར་འདློད་པ་ལ་ནི་བློད་ས་ཕིའི་མཁས་པ་ཀུན་ཞལ་གཅགི་མཚུངས་སུ་བཞླེད་
པས་རློད་པ་མླེད། བླློའི་ངློར་མ་སར་བར། དློན་དམ་ལ་དཔད་པའི་སབས་ཞླེས་པ་དླེ་ལྟར་དཔད་པའི་གནས་སབས་དང་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་སར་གི་ཡློད་ན་ནི་ཁྱད་
མཚར་ཏླེ། བུམ་པ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་སབས་ཀ་བ་མླེད། ཀ་བ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་སབས་བུམ་པ་མླེད་ཅླེས་པའམ། མིག་གཤགས་བཅློས་བྱླེད་སབས་སའི་སློར་ལ་
ཁས་ལླེན་མླེད། ས་ལ་གཤགས་བཅློས་བྱླེད་སབས་མིག་ཡློད་མླེད་གཉིས་འདས་ཡིན་ཟླེར་བ་དང་མི་མཚུངས་སམ།  
  བུམ་པ་མཐློང་བའི་མིག་ཤླེས་ཀི་ངློར་ཀ་བའི་སང་བ་མླེད་ཅླེ་ན་ཤིན་ཏུ་བདླེན་པར་ངླེས་ཤིང་། བུམ་པ་ལ་དཔད་སབས་སུ་བུམ་པའི་རྣམ་གཞག་འཐད་
ཀི། ཀ་བའི་རྣམ་གཞག་མ་ིའཐད་ཅླེས་པར་གློ་རྒྱུ་ཅི་ཡློད། དློན་དམ་ལ་དཔད་པའི་སབས་སུ་ཁས་ལླེན་ཡློད་མླེད་སློགས་ཀང་དཔླེ་དླེ་དང་གཅིག་འདྲ་མ་ཡིན་ནམ། 
བདླེན་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཡནི་མིན་སློགས་ཀི་བརག་པ་འདི་ནི། མ་གཞི་ནས་ཀུན་རློབ་ཀི་སང་བ་ཅན་གི་རློག་པའི་ངློ་ལ་ལྟློས་ནས་འཇློག་དགློས་པ་ཡནི་གི། 
དླེ་ཉིད་གཟིགས་པའི་འཕགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ངློ་ན་ནི་ཀུན་རློབ་ཀ་ིདྲི་ཙམ་ཡང་མླེད་པས། བདླེན་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་སློགས་སུ་བརགས་ན་གློ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་
མླེད་དླེ། ནམ་མཁའ་རུ་མླེ་ཏློག་དང་ཟ་བ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཡིན་མིན་བརྒལ་བ་དང་ཁྱད་མླེད།  
  དླེ་ཡང་ལུང་ག་ིདབང་དུ་བྱས་ཚེ། དབུ་མའི་མདློ་དང་བསན་བཅློས་རྣམས་སུ། མཐའ་བཞི་བྲལ་བ་དང་། མཐའ་བརྒྱད་བྲལ་བ་སློགས་ཀི་ཚིག་མང་དུ་

བྱུང་བ། དཔླེར་ན། 《ར་ཤླེས》ལས། “ཡློད་ཅླེས་བྱ་བ་རག་པར་འཛིན། ། མླེད་ཅླེས་བྱ་བ་ཆད་པར་ལྟ། ། དླེ་ཕིར་ཡློད་མླེད་གཉིས་ཀ་ལ། ། མཁས་པས་

གནས་པར་མི་བྱའློ། ། ”ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མདློ་དང་བསན་བཅློས་རྣམས་སུ། མགི་མླེད། ས་མླེད། ལྕླེ་མླེད་ལྟ་བུའི་ཚིག་དང་། ཡློད་པ་མ་ཡིན་མླེད་པ་མ་ཡིན་
སློགས་ཀི་སློས་བརིས་ན་མི་ཚར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། ཡློད་མླེད་གཉིས་འདས་དང་། གཅིག་ཐ་དད་གཉིས་འདས་སློགས་ཀི་ཁས་ལླེན་གི་འབྱུང་ར་ཡིན་ཚདོ་རླེད་དླེ། 

དླེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། 《ཤླེས་རབ་སིང་པློར》དགག་བྱ་ལ་དློན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སར་བ་ལྟ་བུས་མཚོན། དློན་དམ་གི་ཁྱད་པར་མ་སར་ན་འཁློར་འདས་ཀི་
ཆློས་གང་ཡང་དགག་མི་རིགས་པའི་ལུང་ཡང་དྲངས་ན་མི་ཚར་བ་ཞིག་ཡློད་པས། དངློས་འགལ་ཁས་ལླེན་མིན་སློགས་ཀི་ཐད་ལུང་གི་ཤླེས་བྱླེད་ཙམ་ལ་ས་ཆློད་
ཆུང་བས་ངས་ཀང་ལུང་མང་པློ་དྲང་མི་འདློད།  
  མ་གཞི་བརམས་ཆློས་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་། བཤད་སངས་རིགས་མཚུངས་གཉིས་ས་གཞུག་ཏུ་ཐློན་ཏླེ། གཅིག་གི་སབས་སུ་ཞིབ་ཆ་ལླེགས་པློར་ཕླེ་
ཞིང་གཅིག་གི་སབས་སུ་ཞིབ་ཆ་མླེད་ན། ཞིབ་ཆ་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་དླེ་ལྟར་ཁས་ལླེན་པ་ལས། ཞིབ་ཆ་མླེད་ས་དླེ་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་ཞིབ་ཆ་ཕླེ་ཟིན་པ་དླེ་ཡང་མླེད་

པར་གཏློང་མི་འློས་པས་ན། 《ཤླེར་སིང》སློགས་སུ་མིག་མླེད། ས་མླེད་ཅླེས་པའང་། “ཕུང་པློ་ལྔ་བློ་དླེ་དག་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་

རླེས་སུ་ལྟའློ། ། ”ཞླེས་བཅློམ་ལན་འདས་རང་གིས་ཞིབ་ཆ་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་རླེས་སུ་འབྲང་རིགས་ཀི། མིག་མླེད་ཅླེས་པ་ས་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་ནས་ཞིབ་ཆ་ཕླེ་
ཟིན་པ་དླེ་ཡང་རིས་མླེད་དུ་གཏློང་ལར་ནས་མི་རིགས། དཔླེར་ན། ད་ལྟའི་འབློལ་རློམ་ཞགི་གི་ནང་དུ། བློད་ལ་སལ་ཚགིས་ཅན་གི་མི་མླེད་པར་བཤད་འདློད་ནས། 
སབས་དང་སབས་བློད་ལ་མི་མླེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་རླེད། བློད་ལ་མི་མ་སྐྱླེས་པའི་རགས་དླེ་རླེད་སློགས་ཀི་སད་ཆ་ཇི་ལྟར་བཤད་རུང་། སར་གི་ཞིབ་ཆ་མར་བཀབ་
སླེ་ཁློས་བློད་ལ་མི་མླེད་ཅླེས་པ་ནི་བློད་ལ་སལ་ཚིགས་ཅན་གི་མི་མླེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བ་ལས། མི་མླེད་ཅླེས་པ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་བཟུང་ནས་སར་ཞིབ་ཆ་ཕླེ་བ་དླེ་ཡང་
རིས་མླེད་བཏང་སླེ། མི་དླེས་བློད་ལ་མི་ཡློད་པ་ཁྱློན་ནས་ཁས་ལླེན་གི་མི་འདུག་ཅླེས་སྨྲས་ན་གད་མློའི་གཏམ་དུ་མི་འགྱུར་རམ།  
  ཡང་། དངློས་འགལ་ཁས་མ་ིལླེན་པའི་རིགས་པའི་ཤླེས་བྱླེད་དུ། ཡློད་པ་ལས་འདས་ན་མླེད་པ་དང་། མླེད་པ་ལས་འདས་ན་ཡློད་པ་ཡནི་དགློས་པ་ནི་
ད་ལྟའི་བླློའི་ནུས་ཚོད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཡིན་ཕིར། རྣམ་གཞག་འདི་ལས་འདའ་མ་ནུས་ན་ཆློས་ཉིད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞླེས་མ་ིབྱ་བས། ཆློས་ཉིད་བསམ་
གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་སབས་འདི་ལས་འདའ་དགློས་ཞླེས་དགླེ་ཆློས་ཀིས་བཞླེད། འློ་ན། ཡློད་མླེད་གཉིས་ལས་འདས་པ་ཁས་ལླེན་པ་བཞིན། ཡློད་
མླེད་གཉིས་ཡིན་པ་ཞིག་ཁས་བླངས་ན་ངློ་མཚར་དླེ་ལས་ཆླེ་སླེ། དླེ་ལྟར་ཁས་བླངས་ན་ད་ལྟའི་བླློའི་འཛིན་སངས་མཐའ་དག་ལས་འདས་པས། དླེ་ནི་ཆློས་ཉིད་ཤླེས་
བྱའི་རྣམ་གཞག་ལས་འདས་པའི་རགས་སློ་ཞླེས་ཅིའི་ཕིར་མ་གསུངས། གཉིས་མ་ཡིན་ཁས་ལླེན་ན་ནི། གཉིས་ཡིན་ཁས་མི་ལླེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མླེད་པའི་

ཕིར་ཏླེ། 《འཇུག་པར》ཡང་། “གཉིས་ཉིད་ལ་དླེས་ཅི་བྱ་གཉིས་དང་བྲལ་ལའང་དླེས་ཅི་བྱ།”ཞླེས་གཉིས་ཡིན་གི་ཕུང་སུམ་དང་གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་སུམ་
ནི་མཉམ་པློར་སླེལ་དགློས་པར་གསུངས་པ་རླེད།  

  ད་རུང་། 《ར་ཤླེས》ལས། “མ་ངན་འདས་པ་དངློས་པློ་དང་། ། དངློས་མླེད་གཉསི་ཀར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། དླེ་གཉིས་གཅིག་ལ་ཡློད་མིན་ཏླེ། ། 

སང་བ་དང་ནི་མུན་པ་བཞིན། ། ”ཞླེས་དང་། “བྱླེད་པློ་པློར་གྱུར་མ་གྱུར་པ། ། གྱུར་མ་གྱུར་དླེ་མི་བྱླེད་དློ། ། ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་ཅིག་ལ། ། ཕན་ཚུན་འགལ་

བས་ག་ལ་ཞིག ། ”ཅླེས་གསུངས་པ་ཁུངས་སུ་དྲངས་ནས《རང་འགླེལ》དུ། ཡློད་མླེད་ལ་གཉིས་ཡིན་གི་ཕུང་སུམ་དང་། གཉིས་མ་ཡིན་ག་ིཕུང་སུམ་གཉིས་

ཀ་རིགས་པ་གཅིག་གིས་སླེལ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་ཡློད་དླེ། དླེ་ཉིད་ལས། “ཡློད་པ་དང་མླེད་པའི་ངློ་བློ་སྤངས་པའི་འབྲས་བུ་ཡློད་པ་མ་ཡནི་པའི་ཕིར་

རློ། ། ཡློད་པ་དང་མླེད་པ་ཉིད་མ་ིསིད་ན་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མླེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞླེས་དླེ་དག་བཀག་པས་ཅུང་ཟད་ཁྱད་མླེད་དུ་འགྱུར་རློ། ། ”ཞླེས་པ་དླེའློ། །  
  དླེ་ལས་ཀང་གནད་འགག་ཅིག་ཡློད་པ་ནི། ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏླེ་འགལ་བའམ། དངློས་འགལ་ཁས་མ་བླངས་ཚེ། རགས་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། རིགས་
པ་ཞིག་ནི་ལར་ནས་ཁས་ལླེན་ས་མི་འགློ་སླེ། དངློས་འགལ་ཁས་མ་ིལླེན་པའི་ལུགས་ལ། རགས་ཀི་ལློག་ཁྱབ་གྲུབ་ཚུལ་གཏན་མླེད་པས། དླེ་ལྟ་ན་རླེན་འབྱུང་རིགས་



པའི་རྒྱལ་པློ་སློགས་སུ་བསད་པ་ཡང་ཐླེ་ཚོམ་འདྲླེན་བྱླེད་ཙམ་ཁློ་ན་ལས་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་སློ་འདློགས་གཅློད་བྱླེད་དུ་གཏན་ནས་འགྱུར་ཐབས་མླེད། ཡང་ན། 
ད་ལྟའི་བླློས་རགས་མཐུན་ཕློགས་ལ་མ་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ལློག་ཁྱབ་གྲུབ་དགློས་སློགས་ཟླེར་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ཐལ་འགྱུར་པས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ཁས་མི་ལླེན་
སློགས་ཟླེར་རྒྱུ་ཡིན།  
  ཚུལ་གསུམ་ཞླེས་པའི་མིང་བཏགས་ཀང་རུང་ལ་མ་བཏགས་ཀང་རུང་། རགས་དང་ཁྱབ་པ་མ་ངླེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་གཞི་འཛུགས་ས་མླེད་པས། 
ཐལ་འགྱུར་པས་ནི་ཁྱབ་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་ཁས་མ་ིལླེན། རགས་གྲུབ་པའི་སློར་བ་ཞིག་ཁས་མི་ལླེན་ཞླེས་སྨྲ་དགློས་པ་རླེད་དམ། ཆློས་རླེ་གློ་རམས་པས་

ཀང་། “ཐལ་འགྱུར་པས་ཀང་དུ་བའི་རགས་ལས་དུ་ལན་ལ་མླེ་ཡློད་དུ་བསྒྲུབས་པ་དང་། རིགས་སད་པའི་ལུས་ངག་གི་རགས་ལས་ཕ་རློལ་པློར་རིགས་སད་པར་
བསྒྲུབས་པ་དང་། ཕིར་མི་ལློག་པའི་ལུས་ངག་གི་རགས་ལས་ཕ་རློལ་པློར་ཕིར་མི་ལློག་པར་བསྒྲུབས་པ་སློགས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔླེ་རྒློལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་

སང་དུ་གྲུབ་པའི་སླེང་དུ་ཁྱད་པར་གི་ཆློས་དུ་མ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། ། ”ཞླེས་གསུངས་པས། ཐལ་འགྱུར་པས་རགས་དང་གཏན་ཚིགས་ཤིག་གཏན་ནས་ཁས་མི་
ལླེན་ཞླེས་ནི་བློད་ཀི་དབུ་མ་པ་སུས་ཀང་ཞལ་བཞླེས་གནང་ཕློད་མླེད་པ་འདྲ།  
  དླེ་ལས་ཀང་གནད་ཆླེ་བ་ཞིག་ལ། གལ་ཏླེ་ཡློད་མླེད་དངློས་འགལ་ཡནི་པ་དླེ་ཡུལ་གི་གྲུབ་ལུགས་ཤིག་ཏུ་མི་འདློད་ན། ལུགས་འདིར་རློག་པ་ཡུལ་ལ་
འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་འདྲ་ིབར་འདློད་དླེ། རློག་པ་ཡུལ་ལ་གཞན་སླེལ་གིས་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་ན་དངློས་འགལ་གི་གནས་ལུགས་ཁས་བླངས་པ་དང་ཁྱད་

མླེད་ལ། གཞན་སླེལ་གི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཁས་མི་ལླེན་ན་ནི་སིའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་མི་ཐལ་ལམ། 《རློད་ཟློག》ལས། “རང་བཞིན་མླེད་པ་ཉིད་ལློག་

ན། ། རང་བཞིན་ཉིད་དུ་རབ་གྲུབ་འགྱུར། ། ”ཞླེས་རང་བཞིན་མླེད་པ་ལས་ལློག་ན། རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་དགློས་ཞླེས་ཁ་གསལ་ཐག་ཆློད་ཅིག་བྱུང་བར་བལྟས་ན། 
རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་གཉིས་ལ་ཕུང་སུམ་མླེད་པ་འཕགས་པས་ཀང་བཞླེད་པ་ཤནི་ཏུ་གསལ་བར་སམ་ལགས།  
   གསུམ།  
  དླེ་བཞིན་བློད་ཀི་དབུ་མའི་སློབ་དཔློན་མཁས་པ་རླེ་འགས་སང་བ་ཐམས་ཅད་དགག་བྱར་བཞླེད་པས། འཕགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་ལས་གཞན་པའི་བླློ་
ཐམས་ཅད་བདླེན་འཛིན་དང་མཚན་འཛིན་དུ་སྨྲ་ལ། ཀུན་རློབ་ཐམས་ཅད་རྣམ་རློག་གི་སང་བ་ཙམ་ཡིན་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀུན་རློབ་མ་གཟིགས་པའང་
འདློད་པར་མ་ཟད། རློག་ངློར་གང་ཤར་དགག་བྱར་སྨྲ་བའི་ལུགས་དླེར། ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ཡང་ཁས་མ་ིལླེན་པར། བུམ་སློགས་ཐ་སད་དུ་ཡློད་ཀང་། ཐ་སད་ཀ་ི
ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། འདུ་བྱླེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་བླློ་གང་ཡིན་དག་ཀང་བསླུ་བ་ཡིན་དགློས་པས། ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཐ་སད་པའི་ཚད་
མ་ཟླེར་བ་ཞིག་གཏན་མླེད་ཅླེས་སྨྲའློ། །  
  དླེ་ལ། བློད་ཕི་རབས་ཀི་དབུ་མ་པ་ཚོས་འཇིག་རླེན་འདི་རག་པ་རང་བྱུང་ག་ིབཀློད་པ་པློས་བསྐྲུན་པར་བཤད་པ་དང་། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་
མཐུན་པའི་རྒྱུ་འབའ་ཞིག་ལས་བྱུང་བས། རག་པ་རང་བྱུང་གི་བཀློད་པ་པློ་མླེད་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལ་འཐད་མ་ིའཐད་ཀི་ཁྱད་པར་མི་འབྱླེད་དམ་ཞླེས་པའི་དྲི་
བ་བཀློད་ནས། གལ་ཏླེ་འདི་ཡིན་འདི་མིན་ཤན་འབྱླེད་པའི་ཚད་མ་མླེད་ན། དླེ་གཉིས་གཅིག་འཐད་ལ་གཅིག་མི་འཐད་པའི་རྣམ་དབྱླེ་ཇི་ལྟར་འབྱླེད་ཅླེས་རིགས་
པའང་བཏང་ཡློད།  
  ཤན་འབྱླེད་པའི་ཚད་མ་མླེད་ཀང་། ཐ་སད་དུ་འཐད་མི་འཐད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡློད་ཅླེ་ན། ལུགས་དླེ་ལ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱླེ་བ་
ཐ་སད་དུ་ཡློད་ཅླེས་པའང་རྣམ་རློག་ག་ིའཁྲུལ་ངློར་ཤར་བ་ཙམ་གི་དློན་ལས་མ་འདས་པས། གློང་གི་དླེ་གཉིས་ཀར་ཐ་སད་དུ་འཐད་མི་འཐད་ཀི་ཁྱད་པར་ཁས་
བླངས་པ་མི་འགིག་སླེ། གཉིས་ཀ་འཁྲུལ་ངློར་ཡློད་པ་ཙམ་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། གལ་ཏླེ་འཁྲུལ་ངློར་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པའི་ཐ་སད་དུ་ཡློད་ལུགས་
གཞན་ཞིག་འདློད་ན་ནི། བླློ་དླེ་དག་གིས་གཞལ་བ་ལྟར་དློན་སླེང་ནས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་གཏུགས་པ་ལས་འགློ་ས་མླེད་པས། ཐ་སད་ཚད་མ་དབང་མླེད་དུ་ཁས་ལླེན་
དགློས་པར་མི་འགྱུར་རམ།  
  དླེས་ན། བུམ་སློགས་ཐ་སད་དུ་ཡློད་ཀང་དློན་དམ་པར་མླེད་པ་ཙམ་ལ་ན་ིབློད་ས་ཕིའི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐུན་ནའང་། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་

ཡློད་གློ་ཆློད་མ་ིཆློད་དང་། དློན་དམ་དུ་མླེད་པས་མླེད་གློ་ཆློད་མི་ཆློད་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན། མཁས་གྲུབ《སློང་ཐུན》དུ་དྲངས་པའི་ཕློགས་ས་ཞིག་གིས། མྱུ་
གུ་སློགས་དློན་དམ་གཟིགས་པའི་བླློ་ངློར་མླེད་པས་མླེད་གློ་མ་ིཆློད་ལ། ཐ་མལ་པའི་དབང་ཤླེས་ཀི་ངློ་བློར་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་ཆློད་ན། དྲང་དློན་ལ་མི་རློན་ངླེས་དློན་
ལ་རློན་པ་དང་། རྣམ་ཤླེས་ལ་མི་རློན་ཡླེ་ཤླེས་ལ་རློན་པ་སློགས་བཟློག་དགློས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་བཏང་བ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཆླེ་ཙམ་འདུག་ཅངི་། དགླེ་ཆློས་ཀིས་མིག་ལན་
གིས་མཐློང་བ་ལ་མི་རློན་པར་ལློང་བས་མ་མཐློང་བ་ལ་རློན་པ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པའང་དློན་དླེ་དང་མཚུངས། འློན་ཏླེ་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། རྣམ་ཤླེས་ལ་མི་
རློན་ཡླེ་ཤླེས་ལ་རློན་པ་དང་། དྲང་དློན་ལ་མི་རློན་ངླེས་དློན་ལ་རློན་ཞླེས་པ་ནི། ད་ལྟའི་བླློ་ལྷན་སྐྱླེས་ལ་བུམ་སློགས་ཇི་ལྟར་སང་བའི་ཚུལ་འདི་ག་ཙམ་གནས་
ལུགས་སུ་ཡིད་རློན་མ་བྱས་པར། སང་ཚུལ་འད་ིལྟར་གནས་ཚོད་ལ་བདླེན་མིན་དཔད་པ་བྱས་ཏླེ། གནས་ཚོད་ལ་ཡུལ་སླེང་ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མླེད་པའི་
སློང་པ་དླེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཟགིས་པའི་བླློ་ཞིག་བྱུང་བ་ན། དླེ་ལ་རློན་ཏླེ་བླློ་དླེའི་གཟིགས་ཚུལ་ནི་བུམ་སློགས་ཀི་མ་བཅློས་པའི་གཤིས་དང་གནས་ལུགས་སུ་སྨྲས་པ་དླེ་
ལ་ཟླེར་བ་ལས། སང་བའི་རླེན་འབྱུང་གཏན་འགློག་བྱླེད་པའི་དློན་མིན་པར་མཐློང་།  

  འློ་ན། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་ཇི་ལྟར་ཆློད་པ་དང་། དློན་དམ་དུ་མླེད་པས་མླེད་གློ་ཅིའི་ཕིར་མ་ཆློད་པ་ཡིན་ནམ་ཞླེ་ན། 《ལྷག་མཐློང》

ལས། “དླེ་ལ་ཁློ་བློ་ནི་དློན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་ག་ིཚད་མ་ལས་ཐ་སད་པའི་ཤླེས་པ་རྣམས་སློབས་ཆླེ་བ་དང་ཐ་སད་པའི་ཤླེས་པས་དློན་དམ་པའི་ཚད་མ་ལ་གནློད་

པར་འདློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། ། ”ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་མ་ིཆློད་ན། ཐ་སད་དུ་འཁློར་བར་འཁྱམས་པས་འཁློར་བར་འཁྱམས་གློ་ཨླེ་ཆློད། 
ཐ་སད་དུ་འཁློར་བ་ལས་གློལ་བས་འཁློར་བ་ལས་གློལ་གློ་ཨླེ་ཆློད་ཡློད། དླེ་མ་ཆློད་ན་དློན་དམ་དུ་ནི་འཁློར་བ་ལས་གློལ་མ་གློལ་སློགས་ཀི་དབྱླེ་བ་ཏིལ་ཙམ་མ་ི



དམིགས་པས་བཅིངས་གློལ་གི་རྣམ་གཞག་ཀང་མླེད་པར་འགྱུར། དླེས་ན་ཐ་སད་དུ་བདླེ་སྡུག་གང་ཡློད་པ་དླེས་བདླེ་སྡུག་ཡློད་པའི་གློ་ང་ལ་ཆློད་ཀནི་འདུག་ལ། 
ཁྱླེད་ལའང་ཆློད་ཀནི་པར་ངླེས་ཤིང་། འཛམ་གངི་འདིའི་སྐྱླེ་བློ་ཡློད་དློ་ཅློག་ལ་ཆློད་ཀིན་འདུག འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ལའང་ཆློད་ཀིན་འདུག དླེ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་
དུ་འཁློར་བ་ལས་གློལ་བས་གློལ་གློ་ཆློད་ཅླེས་དག་བཅློམ་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་གཅིག་གགས་ཡིན་ངླེས་ཏླེ། ང་ཐ་སད་དུ་འཁློར་བ་ལས་གློལ་ཀང་དླེས་གློལ་གློ་ཆློད་མ་
བྱུང་ཟླེར་མཁན་ཞིག་ད་ས་མ་བྱུང་། དླེ་བཞིན་ཐ་སད་དུ་ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་བགློད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་རླེ་རླེ་བཞིན་གློ་ཆློད་པ་སངས་རྒྱས་དང་
བྱང་སླེམས་ཁློང་ཅག་སྨྲ་ངླེས།  
  དླེ་ལྟར་སློ་སྐྱླེས་རང་ག་བ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་ཙམ་ག་ིངང་དུ་བྱླེད་ཀིན་ཡློད་ན། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་སུ་ལ་
མ་ཆློད་པ་ཡིན་ནམ། སློང་ཉིད་གཟིགས་པའི་གཉིས་མླེད་ཀི་ཡླེ་ཤླེས་ངློར་ཐ་སད་པའི་མཚན་མ་བྲལ་བ་ལ་ཟླེར་བ་ཡནི་ན་རློད་པ་མ་མཆིས་ཏླེ། དླེ་ཉིད་གཟགིས་
པའི་གཉིས་མླེད་ཡླེ་ཤླེས་ཀ་ིངློ་བློར་ཀུན་རློབ་ཀི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་བྲལ་བར་ཁས་མི་ལླེན་པའི་འཕགས་བློད་ཀི་དབུ་མ་པ་སུ་ཡང་མླེད་མློད། དླེ་ན་ིཐ་སད་དུ་
ཡློད་པས་ཡློད་གློ་མ་ཆློད་པ་མ་ཡིན་པར། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་དློན་དམ་ཡློད་གློ་མ་ཆློད་པ་ཡིན་ནློ། །  
  ལར་རང་ཅག་ལ་མཚོན་ན་ནི། ཀུན་རློབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་མ་བྱས་དང་། དློན་དམ་གི་དབང་དུ་བྱས་མ་བྱས་ཀི་དབྱླེ་བ་མླེད་པར། མགི་སློགས་རློག་
མླེད་ཀི་ཤླེས་པ་དང་དྲན་པ་སློགས་རློག་བཅས་ཀི་ཤླེས་པ་འདི་གཉིས་ཀ་ལ་མ་བརླེན་པར། བླང་དློར་ས་གཅིག་བྱླེད་མི་ནུས། སད་ཆ་ཚིག་གཅིག་སྨྲ་མི་ནུས། རྣམ་
གཞག་རྐང་གཅིག་འཇློག་མ་ིནུས་པ་འདི་ཡང་། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་ཆློད་པས་ཡནི་ཞིང་། ཆློས་ཀུན་བདླེན་མླེད་སློས་བྲལ་དུ་སྨྲ་བའི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟ་བའི་
ཞབས་གཉིས་ཀང་ཐ་སད་ཀི་རླེན་འབྱུང་དང་མཐུན་པར། དབུ་མའ་ིགྲུབ་མཐའ་མཛད་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རིགས་པ་བསན་པ་ལས། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ནི་ཡློད་
གློ་མི་ཆློད། དློན་དམ་དུ་ནི་ཁས་ལླེན་མླེད་ཅླེས་ཁ་རློག་ཏུ་སློད་ཐབས་མ་བྱུང་བ་རླེད།  
  དླེར་མ་ཟད། བསམ་དུ་མླེད་ཅིང་བརློད་དུ་མླེད་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མློས་པའི་བྱང་སླེམས་དབང་རྣློན་དག་ཀང་། དང་པློར་ཀུན་རློབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སླེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱླེ་ཐབས་སུ་འབད་པ་དང་། དླེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱླེས་པ་ནས་བཟུང་སངས་མ་རྒྱས་པའི་བར་དུ་རྒྱ་ཆླེན་གི་སློད་པ་དང་སད་ཅིག་ཙམ་དུའང་མི་འབྲལ་བའི་
དམ་ཚིག་ལ་གནས་དགློས་བྱུང་བ་དླེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་ཆློད་ཚུལ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཟིན་པ་ནའང་ལྷུན་གྲུབ་འཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་རྒྱུན་འཆད་
མི་ནུས་པར་འགློ་བའི་དློན་མཛད་པའང་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་ཆློད་པའི་རགས་ཤགི་ཡིན་ཏླེ། སིང་རླེ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆླེ་བར་བཤད་དློན་
ཡང་། སློ་སྐྱླེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་ཀུན་རློབ་ཀི་རླེན་འབྱུང་གི་ཐག་པ་འཆད་རྒྱུ་མླེད་པའི་གནད་འདི་ཁློ་ན་སློན་འདློད་པ་མ་ཡིན་ནམ།  
  དླེ་བཞིན་དུ། དློན་དམ་དུ་མླེད་པས་མླེད་གློ་མ་ིཆློད་དློན་ཡང་། སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་རླེན་འབྱུང་གི་རྣམ་གཞག་བཟློག་མ་ཐུབ་པ་འདི་ལ་ཟླེར་ཏླེ། སློང་
ཉིད་ལ་ངླེས་རློགས་འཕླེལ་བས། རླེན་འབྲླེལ་ལ་ཡིད་རློན་ཇླེ་ཆླེར་འགློ་བ་ན།ི དློན་དམ་དུ་མླེད་པས་མླེད་གློ་མ་ཆློད་པ་རང་ཡིན་ནློ། ། དཔླེར་ན། མཚན་མླེད་སློས་
བྲལ་གི་སློང་པ་ཉིད་ལ་ཐུགས་ཆླེས་ཆླེར་མློས་ཤིང་། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་མི་ཆློད་གསུང་མཁན་གི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་དླེ་ཐམས་ཅད་ཀང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་
སླེམས་བསློམས་པ་སློགས་དགླེ་བ་རླབས་ཆླེན་རྣམས་ལྟ་ཅི། ཟས་ཁམ་གང་སིན་པ་ཡན་གི་དགླེ་བའི་ལས་ཕན་བུ་ཚུན་ཆད་ཀང་གསློག་ཐབས་ལ་འབད་ཀིན་པ་
དང་། ཚིག་ངན་གཅིག་སྨྲ་བ་ཡན་གི་མི་དགླེ་བའི་ལས་ཏིལ་ཙམ་ལའང་གཡློལ་ཅི་ཐུབ་གནང་གིན་པ་ནི། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རླེན་འབྱུང་བསླུ་
བ་མླེད་པར་ཡིད་ཆླེས་ཡློད་པ་དང་ཡིད་རློན་གནང་བའ་ིརགས་ཡིན་པས་ན། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་ཆློད་པ་དང་། དློན་དམ་དུ་མླེད་པས་མླེད་གློ་མ་ཆློད་
པའི་དློན་ཡང་དླེ་ལས་གཞན་དུ་མླེད།  
  གནའ་ནས་ད་བར་དང་། ད་ནས་མཐའ་བར་དུ་སློང་ཉིད་ཀ་ིལྟ་བ་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་བྱང་སླེམས་ཀི་ནང་ན། རྒྱ་ཆླེ་བའི་ལམ་གི་བགློད་རིམ་འདློར་
ཕློད་མཁན་གཅིག་ཀང་བྱུང་མ་མློང་ལ་འབྱུང་རྒྱུའང་མླེད་པ་ནི་གནད་དླེས་ཡིན་ཞིང་། ཇི་ལྟ་བའི་མཁྱླེན་པ་གཅིག་པུ་དློན་དུ་གཉླེར་བ་ལས་ཇི་སླེད་པ་མཁྱླེན་པའི་
ཡླེ་ཤླེས་ཐློབ་བྱར་མི་འཛིན་པའི་ཐླེག་ཆླེན་གི་ལམ་ཞིག་འཇློག་ཐབས་མ་བྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་འབྲས་བུ་ཆློས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་མཉམ་
དུ་ཐློབ་པ་ལས། ཆློས་སྐུ་རང་བ་ལས་གཟུགས་སྐུ་མ་ཐློབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཤགི་བྱུང་མླེད་ལ་འབྱུང་མི་སིད་པ་སློགས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ཁློ་ལ་ཐུག་ཡློད་པས་ན། ཅིག་
ཡློད་པས་ཡློད་གློ་ཆློད་མ་ཆློད་དང་། ཉིག་མླེད་པས་མླེད་གློ་ཆློད་མ་ཆློད་ཇི་ལྟར་བཤད་ཀང་། གཞ་ིདང་། ལམ་དང་། འབྲས་བུ་གང་གི་སབས་སུའང་ཆད་དུ་མླེད་
ལ། ཟད་དུ་མླེད་ཅིང་། བཟློག་ཏུ་མླེད་པའི་ཀུན་རློབ་ཀི་རླེན་འབྱུང་འདི་ནི། རྒྱུ་འབྲས་གང་གི་སབས་སུའང་བདླེན་པ་གཉིས་ཁ་འབྲལ་དུ་མི་འཇུག་པར་ངློ་བློ་
གཅིག་ཏུ་འཆིང་བའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་ཐག་པ་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་སམ།  
  ཀུན་རློབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ན་ིའཁྲུལ་ངློའི་སང་བ་ཙམ་ཁློ་ནར་བཤད་དླེ། རློད་བྱླེད་ཀི་ཁ་མང་ཉུང་དང་། འདློགས་བྱླེད་ཀི་བླློ་མང་ཉུང་ཙམ་
ལས་ཁུངས་མླེད་ཚུལ་མཁས་དབང་དགླེ་ཆློས་ཀིས་གསུངས་ཡློད་མློད། དླེ་ཙམ་མིན་པ་འདྲ་སླེ། ཡླེ་ཤུ་དང་། ལླེའུ། ཁ་ཆླེ། ཧིན་ང ི་སློགས་གྲུབ་མཐའ་འད་ིསླེད་ཀིས་
འཇིག་རླེན་བཀློད་པ་པློ་ཁས་ལླེན་པས། འཇིག་རླེན་བཀློད་པ་པློ་ཁས་ལླེན་པའི་གངས་ན།ི དླེ་ཁས་མི་ལླེན་པའི་རང་རླེ་ལས་ལབ་ཀིས་མང་ལ། དླེ་ཡློད་པར་ཞླེན་
པའི་རྣམ་རློག་གི་གངས་ཀང་རང་རླེ་ལས་ལབ་ཀིས་མང་ཞིང་། དླེ་ཁས་ལླེན་པའ་ིཁ་ཡང་རང་རླེ་ལས་ལབ་ཀིས་མང་མློད། ཁ་མང་བ་དང་། བླློ་མང་བ་དང་། མ་ི
མང་བ་ཙམ་གིས་དླེ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་འཐད་དློ་ཞླེས་ནི་སུ་ཞིག་སྨྲའམ། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟ་བས་ཟླེར་རམ། ཡང་ན་རང་ཅག་དག་གིས་ཟླེར།  
  སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་བར་དློ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་འད་ིཐ་སད་དུ་འཐད་མིན་ཡང་། སློ་འདློགས་པའི་རྣམ་རློག་གངས་མང་ཉུང་ཙམ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་
ན་ནི། རང་རླེས་ས་མློ་ནས་མགློ་བཏགས་ཞུ་དགློས་བྱུང་ཡློད་པར་ངླེས་པས་ད་ཅི་བྱ། དླེ་དག་ཡློད་མླེད་ནི་རྣམ་རློག་ཙམ་གིས་མི་འློང་གི ། རྒྱུ་མཚན་དང་རིགས་
པ་ལ་བརླེན་དགློས་སློ་ཞླེ་ན། རྒྱུ་མཚན་དང་རིགས་པ་ཟླེར་བ་གང་དུ་མཆིས། ཚུལ་གསུམ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤླེས་དང་ལློག་ཤླེས་ཀ་ིརློང་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་ན། 
འཁྲུལ་བའི་སླེང་ལ་འཁྲུལ་བ་བསན། ལློག་པའ་ིསང་ལ་ལློག་པ་བསན་པས་ནི་རྣམ་རློག་ལ་ཤར་བ་ཙམ་ལས་ལྷག་པའི་ནུས་པ་ཅ་ིཡང་འཐློན་མི་ཐུབ་པས། རྣམ་
རློག་ལ་ཤར་ཙམ་ལས་གློ་ལྷག་པ་ཆློད་པའི་རིགས་པ་ཟླེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ཟླེར་བའང་ཅི་ཞིག་ཡིན། ཐ་སད་ཚད་གྲུབ་མླེད་ཀང་། ཐ་སད་དུ་ཐ་སད་ཀི་
ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་དབྱླེ་བ་ཁས་ལླེན་ཞླེས་གསུངས་ཀང་ནང་དློན་གཅིག་ལས་མ་འདས། གལ་ཏླེ་རྣམ་རློག་ལ་ཤར་བ་ཙམ་ལས་ལྷག་པའི་གྲུབ་ལུགས་ཤིག་
དངློས་པློའི་སླེང་དུ་འཇློག་དགློས་ཚེ། ཐ་སད་ཚད་མའ་ིརྣམ་གཞག་མ་བྱས་ཀ་མླེད་ཡིན་པར་སམ། 



  སག་ཚང་ལློ་ཙཱ་པས། “རང་ཚུགས་མ་ིཐུབ་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འགལ་ཏླེ། ཚད་གྲུབ་ཀི་དློན་ནི་བསླུ་མླེད་དང་བསླུ་མླེད་ཀི་དློན་ནི་ཚུགས་ཐུབ་ལས་མ་

འདས”ཞླེས་གསུངས་ཏླེ། དབུ་མའི་བསན་བཅློས་རྣམས་ལས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆློས་སུ་གསུངས་པའི་སབས་ཀི་བསླུ་མི་བསླུ་དང་། ཚད་མ་ཡུལ་ལ་

འཇུག་དུས་ཀི་བསླུ་མི་བསླུ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཤིང་། དླེ་ལ《བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟ་འགླེལ》གི་ལུང་ཞིག་ཤླེས་བྱླེད་དུའང་དྲངས་ཡློད་མློད། དླེ་གཉིས་ན་ིམིང་
འདྲ་ཡང་དློན་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་སླེ། དབུ་མའི་བསན་བཅློས་སུ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆློས་སུ་བཤད་པ་ནི་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གི་སློ་ནས་འཇློག་ག་ིཡློད་ལ། ཚད་མ་ཡུལ་ལ་བསླུ་མི་བསླུའི་རྣམ་གཞག་ནི། སང་གནས་མཐུན་མི་མཐུན་གི་དློན་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར། རང་གིས་ཇི་ལྟར་
ཐག་བཅད་པའི་དློན་ཐློབ་བྱླེད་ཡིན་མིན་དང་། གྲུབ་པའི་དློན་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནློད་པ་ཡློད་མླེད་བཅས་ཀ་ིསློ་ནས་འཇློག་ལ། ཟ་འགླེལ་གི་ལུང་གི་དློན་
ཡང་དླེ་ལྟར་སར་འློས་སུ་སམ་མློ། །  
  དཔླེར་ན། མི་ལློ་བཞི་བརྒྱའི་སློན་ཙམ་ལ། ཡློ་རློབ་ཏུ་མི་ཐམས་ཅད་འཇིག་རླེན་འདིའི་ལྟླེ་བ་ས་གཞི་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཞླེན་ཐལ་ཆླེ་བའི་
དབང་གིས། མི་རླེ་ཟུང་ཞིག་ཉི་མ་ལྟླེ་བར་སྨྲས་པས་མླེ་ལ་བསླེགས་པ་སློགས་ཀང་བྱས། འློན་ཀང་ལློ་ངློ་བརྒྱ་ཕག་ག་ིརླེས་སུ་ཞིབ་འཇུག་ག་ལླེར་བྱས་པ་ན། སར་གི་
གྲུབ་མཐའ་ལ་རྣམ་རློག་གི་ཞླེན་པ་ཤནི་ཏུ་མཐུག་པ་དག་ཀང་དམ་བཅའ་དློར་ནས། ནློངས་འགློད་དང་བཅས་ཉི་མ་ལྟླེ་བར་སྨྲ་བའི་ལུགས་འཐད་ཕློགས་སུ་ཁས་
བླངས་པ་རླེད། མི་ལློ་བརྒྱ་ཕག་མང་པློའི་གློ་རིམ་ནང་། རིམ་གིས་གྲུབ་མཐའ་དླེ་གཉིས་ཀི་དབང་ཤུགས་གློ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ས་གཞི་ལྟླེ་བར་འཛིན་པ་ལློག་ཤླེས་
དང་། ཉ་ིམ་ལྟླེ་བར་འཛིན་པ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མ་ཡིན་ནམ།  
  ཚད་མ་ཡུལ་ལ་བསླུ་མི་བསླུའི་དློན་ཡང་དླེ་ག་རང་ཡིན་ཏླེ། ས་གཞི་ལྟླེ་བར་སྨྲ་བ་རྣམས་རང་གི་གཙུག་ལག་ལ་ཞླེན་པ་ཅི་ཙམ་ཟབ་ཀང་། ལློག་པར་
ཞླེན་པའི་རྣམ་རློག་ག་ིགངས་ཅི་ཙམ་མང་ཡང་། དླེའི་ཕློགས་འཛིན་པའི་དབང་ཤུགས་ཀ་ིདཔུང་ཅི་འདྲ་མཐུག་ཀང་། ནམ་ཞིག་མི་འདློད་བཞིན་དུ་རང་གི་དམ་
བཅའ་འདློར་དགློས་ཐུག་པ་དླེ་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་རླེད། ཐ་སད་ཚད་མའི་ཟིལ་ཤུགས་ལ་མ་བཟློད་པས་རླེད། ཡུལ་གི་དློན་དངློས་ལ་བསློན་ཐབས་མ་བྱུང་བས་
རླེད། རང་རྒྱུད་ཀ་ིབླློ་དླེའི་འཛིན་སངས་ལ་ཚད་མ་གཞན་གི་གནློད་པ་དང་བཅས་པས་རླེད། དམ་བཅའ་གཅིག་ཤློས་འཛིན་མཁན་ལ་ན་ིཐློག་མར་མི་རླེ་ཟུང་ལས་
མླེད་ཀང་། དླེའི་ལློག་ཕློགས་འཛིན་པའི་རྣམ་རློག་ཁི་སློང་མང་པློ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི། དླེ་ལྟར་འཛིན་པའི་བླློའི་འཛིན་སངས་ལ་ཚད་མ་གཞན་
གི་གནློད་བྱླེད་བྲལ་ཞིང་སྒྲུབ་བྱླེད་དང་བཅས་པས་མ་ཡིན་ནམ།  
  དླེའི་ཕིར་ཚད་མ་ཡུལ་ལ་བསླུ་མི་བསླུ་དཔད་སབས། སང་བ་ཙམ་གིས་ཚིམ་པར་བྱས་ཏླེ་བརག་དགློས་ཤིང་། འདུ་བྱླེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་བ་ཡིན་མིན་
བརགས་ན་ནི། སང་བ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་གནས་ཚོད་ལ་དླེ་ལྟར་ཡློད་མླེད་ཀི་སློ་ནས་བརག་དགློས་པས་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲའློ། ། དཔླེར་ན། བུས་ཕ་ལ། འུ་ཚང་གི་
སློ་འགམ་ན་མླེ་ཏློག་ཅིག་འདུག་ཅླེས་སྨྲས་པའི་ཚིག་བདླེན་མིན་བརག་ཚུལ་དང་། སླེམས་ཙམ་པས་སློ་འགམ་གི་མླེ་ཏློག་དླེ་བདླེན་གྲུབ་རླེད་ཅླེས་པའི་ཚགི་ཡང་
དག་པ་ཡིན་མིན་བརག་ཚུལ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་སླེ། ས་མ་ནི་དླེ་མ་ཐག་སློར་བརྒྱུགས་ཏླེ་བལྟས་པས་མླེ་ཏློག་ཁ་ལམ་མླེར་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་བདླེན་པར་བརི་
རུང་ལ། ཕི་མར་བརག་པ་ལ་མླེ་ཏློག་སང་བའི་བླློ་ལ་ཇ་ིལྟར་སང་བ་བཞིན་ཡུལ་གི་ངློས་ན་ཡློད་མླེད་སློགས་ནས་བཟུང་ཕ་ཞིབ་ཀི་རིགས་པ་མང་པློས་བརག་དགློས་
པ་ཡིན་པས། སློ་འགམ་དུ་མླེ་ཏློག་འདུག་ཅླེས་པའི་ཚིག་རྫུན་ཚིག་ཡིན་མིན་དང་། མླེ་ཏློག་དླེ་རྫུན་པ་བསླུ་བ་ཡིན་མནི་གཉིས་ཀང་ཤནི་ཏུ་མི་འདྲ། འློན་ཀང་། མླེ་
ཏློག་བསླུ་བ་ཡིན་མིན་གི་བརག་ཚུལ་ལྟར་ཚིག་དླེའི་ངློ་བློ་ལ་བརགས་ན་ནི་ཚིག་དླེ་ཡང་རྫུན་པར་འདློད་རིགས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་སློ། །  

  དགླེ་ཆློས་མཆློག་གིས“མིག་གིས་ཅླེ་རླེ་མཐློང་བའི་ཀ་བ་འདི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་དླེ་ལྟར་མཐློང་བའི་བླློ་དླེ་ཚད་མ་ཨླེ་ཡནི། ཡིན་ན་བླློ་དླེ་མི་བསླུ་བ་

ཇི་ལྟར་ཐག་གཅློད་དགློས”ཞླེས་གསུངས་པའང་། སར་གི་བརག་ཚུལ་དླེ་གཉིས་བསླེས་པ་ཞིག་མིན་ནམ་སམ་སླེ། མིག་ལ་ཀ་བའི་སང་བ་བྱུང་། ལུས་ཀིས་ཀ་བ་ལ་
རླེག་ཏུ་ཡློད། བླློ་དླེ་གཉིས་ཀང་འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་གང་གིས་མ་བསད་ན། ཡློད་པར་ཚིམ་དགློས་པ་ཡིན་གི། ཡློད་ཚུལ་དླེས་མ་ཚམི་པར། ད་རུང་བླློ་འདི་མི་བསླུ་
བར་སུས་ཐག་ཆློད་ཅླེས་བརགས་པ་ནི་འཇིག་རླེན་རང་ག་བ་ལ་མླེད་པ་ལྟ་ཅི། དངློས་པློར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལའང་མ་བྱུང་བས། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཀི་
དློན་དམ་དཔློད་ཚུལ་རང་དུ་སློང་ཡློད་དླེ། དླེ་ལྟར་བསམ་པ་ཙམ་གིས་མདུན་གི་ཀ་བས་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་བླློ་ངློ་ནས་ཡ་མ་ཡློར་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འགློ་ཡ་ིམི་འདུག་
གམ། དླེའི་ཚེ་བརག་བཟློད་པ་ཅི་ཡང་མླེད་མློད། དླེ་ནི་ཀ་བ་དློན་དམ་དུ་མླེད་ཚུལ་ཡིན་གི་ཀ་བ་མླེད་ཚུལ་ལར་ནས་མིན་ཏླེ། དླེ་ལྟར་དཔད་ཀང་དཔད་བཟློད་དུ་
གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པའི་སློ་ནས་ཐ་སད་ཚད་གྲུབ་འདློད་པའི་དབུ་མ་པ་སུ་ཡང་མླེད་པས། ཁློང་གི་གསུང་ཚུལ་དླེ་ནི་ཀ་བ་ཐ་སད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཤླེས་
བྱླེད་དུ། ཀ་བ་བདླེན་པར་མླེད་ཚུལ་བཀློད་པ་དང་གཅིག་ཏུ་སློང་བར་སམ།  
  གལ་ཏླེ་རགས་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། རིགས་པ་སློགས་ཀིས་ཇི་སླེད་བསན་པ་དླེ་ཀུན་བདླེན་འཛིན་དང་མཚན་འཛིན་གི་འཛིན་སངས་ལྟར་སློང་བ་
དང་། རིགས་པ་དླེ་དག་གི་རླེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྐྱླེས་པའི་བླློ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚན་འཛིན་དུ་འདློད་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་སློགས་ཀིས་དབུ་མའི་རིགས་པ་བསན་ནས་རང་
རླེ་ལ་མཚན་འཛིན་ཇླེ་བརན་དུ་བཏང་བ་རང་ལས་མ་འདས་ཏླེ། རང་རླེར་བདླེན་མླེད་ཅླེས་བསན་ནས། དླེ་ལ་ཤླེས་བྱླེད་བཀློད། སྒྲུབ་བྱླེད་དྲངས་ཀང་། དླེའི་རླེས་
སུ་འབྲངས་པའི་བླློ་ཇི་སླེད་ཅིག་སྐྱླེས་པ་དག་ནི་མཚན་འཛིན་དུ་གྱུར་པ་མིན་ནམ། དླེ་ལྟ་ན་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་བརླེན་པའི་མཚན་འཛིན་དང་། རྒྱུ་མཚན་ལ་བརླེན་
པའི་མཚན་འཛིན་གཉིས་ཀ་ཆློས་ཉིད་མཐློང་བ་ལ་བར་དུ་གཅློད་བྱླེད་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་སློགས་ཀིས་ནི་དབུ་མའི་བསན་བཅློས་མང་པློ་
བརམས་ཏླེ་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས། རང་རླེའི་བླློ་དང་། ཆློས་ཉདི་གཉིས་ཀའི་བར་ལ་རླེན་འབྱུང་ཟླེར་བའི་རིག་པ་ས་ཞིང་མཁླེགས་པ་
ཞིག་བརིགས་པར་འགྱུར་རློ། །  
  དླེ་བཞིན་ཆློས་ཉིད་དློན་སིའི་སློ་ནས་ཤར་བ་གཏན་ནས་མི་སིད་ན། གསར་དུ་ཆློས་ཉིད་བསློམ་འདློད་པ་དག་ཆློས་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་ཇི་ལྟར་འཇློག 
སང་བ་འདི་ཀུན་མླེད་པར་བསློམ་དགློས་ཟླེར་རྒྱུ་ཨླེ་ཡནི། དླེ་སློམ་དུས་སང་བ་འདི་མླེད་སམ་དུ་བསློམ་རྒྱུ་ཡིན་ན། འད་ིཀུན་མླེད་སམ་པའ་ིསང་བ་དང་བཅས་
པར་འགྱུར་ཞིང་། སང་བ་ཀུན་དཔད་པས་འགློག་རྒྱུ་ཡིན་ན་ན།ི གཅིག་དུ་བྲལ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གིས་འགློག་པ་ལས་ཐབས་མླེད་ལ། རིགས་
པ་དང་རྒྱུ་མཚན་དླེ་སླེད་ཀང་མཚན་འཛིན་གི་ར་བ་ཅན་ཡིན་པས་མཚན་འཛིན་གིས་མཚན་འཛིན་འགློག་པ་མི་སིད་དློ། ། དླེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་གི་གནས་



སབས་སུ་མླེད་དགག་གི་སློང་ཉིད་སློམས་དང་། ནམ་ཞིག་སློས་བྲལ་གི་ཆློས་ཉདི་འཆར་འློང་གསུངས་ན། དླེ་ལྟར་འཆར་ངླེས་པ་ལུང་གིས་འགྲུབ་བམ་རིགས་པས་
འགྲུབ། ཕི་མ་ལྟར་ན། མཚན་འཛིན་ག་ིབླློ་ཞིག་བསློམས་བསློམས་ནས་མཚན་མླེད་ལ་ལངི་ངླེས་པའི་རིགས་པ་གང་ལགས། མཚན་འཛནི་གིས་མཚན་མླེད་གི་བླློ་
འདྲླེན་པར་བྱླེད་ན། གཉིས་མླེད་གཟིགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་ནི། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་རྒྱུ་མླེད་ལས་བྱུང་བ་གང་རུང་དུ་མི་འགྱུར་རམ། ལུང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་
ཙམ་ཡིན་པར་འདློད་ན་ནི་དླེ་ག་རླེད།  

  རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཀང་། “འད་ིཡུལ་སུན་ཕྱུངས་མླེད་པར་ན།ི ། དླེ་སྤློང་བ་ནི་ནུས་མ་ཡིན། ། ”ཞླེས་སངས་རྒྱས་པ་དང་མུ་སླེགས་པའི་
ཐར་པའི་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། མུ་སླེགས་པ་རྣམས་སླེམས་ཞི་བའ་ིཏིང་ངླེ་འཛིན་ཙམ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འདློད་པ་དང་། ནང་པ་རྣམས་འཁློར་
བར་འཆིང་བྱླེད་ཀི་ར་བའི་བླློའི་འཛིན་སངས་སུན་ཕྱུངས་པའི་སློ་ནས་ལམ་མ་བསློམས་ན་ཐར་པ་ཐློབ་ཏུ་མླེད་པར་འདློད་པ་འད་ིཡིན་ཞླེས་ནན་གིས་བཤད་པ་ནི་

དབུ་མ་པས་ཀང་ཁས་ལླེན་རིགས་ཏླེ། གཞན་དུ་ན“འཕགས་པའི་བདླེན་པ་བཞི་བློ་རྣམས། ། ཁྱློད་ལ་མླེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། ། ”ཞླེས་པའི་ཐལ་བའང་སྤློང་
མི་ནུས་པར་འགྱུར་རློ། ། འློན་ཀང་། ལུགས་འདིར་སློར་ལམ་ཆློས་མཆློག་མན་གི་ལམ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་ཚེ། ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་ལམ་ནི་ལློག་ཤླེས་ཀ་ིའཛིན་སངས་སུན་ཕྱུངས་པའི་སློ་ནས་ཇི་ལྟར་བསློམ་མམ། མཚན་འཛིན་གིས་མཚན་འཛིན་གི་འཛིན་སངས་སུན་ཇི་

ལྟར་དབྱུང་ངམ། མཚན་མར་འཛིན་པའི་བླློ་དང་འཛིན་སངས་དངློས་འགལ་དུ་མ་ཞུགས་པར་དླེའི་འཛིན་སངས་སུན་འབྱིན་ཚུལ་ཡློད་དམ། ཡློད་ན“བྱམས་

སློགས་རློངས་དང་འགལ་མླེད་ཕིར། ། ཤིན་ཏུ་ཉླེས་པ་ཚར་གཅློད་མིན། །”ཞླེས་པའི་དློན་ཅི།  
  ཀུན་རློབ་ཀི་སང་བ་དང་བཅས་པའི་བླློ་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་ཡིན་པས། དློན་དམ་གཟིགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་ཀིས་ཀུན་རློབ་འགློག་པར་ཁས་ལླེན་ན། 
རྒྱ་ཆླེ་བའི་སློད་པས་བསྡུས་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལ་འབད་པ་ན།ི ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཚོགས་འཕླེལ་བའི་གློགས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་དླེའི་འགལ་རླེན་ཉིད་དུ་འགྱུར་
དགློས་པས། སིན་དཀར་པློ་དང་ནག་པློ་གཉིས་ཀས་ཉི་མ་བསིབ་པའི་དཔླེ་ལྟར། ཉི་མའི་འློད་གསལ་བ་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པར་འདློད་ན། བྱང་ཆུབ་
ཀི་སླེམས་སློགས་ཐབས་ཀི་ཉམས་ལླེན་ཀུན་ལའང་རྒྱང་ནས་གཟུར་དགློས་པར་མི་འགྱུར་རམ།  

  དླེ་ལྟ་ན《འཇུག་པ》རུ། འཕགས་པའི་ས་རླེ་རླེ་འཕར་བ་བཞིན་ཆློས་ཉིད་གཟགིས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་རློགས་པ་གློང་འཕླེལ་དུ་སློང་ན། རྒྱ་ཆླེ་བའི་
སློད་པའི་ཉམས་ལླེན་ལྷག་པར་འཕླེལ་ཟླེར་བ་ནི་ནམ་ཡང་ཡློང་མི་ཤླེས་པའི་འགལ་འདུ་ཆླེན་པློ་ཞིག་སླེ། ཆློས་ཉིད་གཟིགས་པའི་མཉམ་བཞག་གི་ནུས་པ་ཇ་ིཙམ་
འཕླེལ་ན། དླེ་ཙམ་དུ་མཚན་འཛིན་གི་ར་བ་ཅན་གི་སློད་ཕློགས་ཀ་ིཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཇླེ་ཟད་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགློ་དགློས་པ་ལས། དླེ་ག་ཇླེ་རྒྱས་དང་ཕུན་སུམ་ཇླེ་

ཚོགས་སུ་སློང་ན་རྒྱུ་འབྲས་རབ་ཏུ་འཆློལ་བར་མ་གྱུར་ཏམ། དླེ་བཞིན་གཞུང་འདིར། “ཀུན་རློབ་དླེ་ཉིད་གཤློག་ཡངས་དཀར་པློ་རྒྱས་གྱུར་པ། ། ངང་བའི་རྒྱལ་པློ་

དླེ་ནི་སྐྱླེ་བློ་ངང་བ་ཡིས། ། མདུན་དུ་བདར་ནས་དགླེ་བའི་རླུང་གི་ཤུགས་སློབས་ཀིས། ། རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕ་རློལ་མཆློག་ཏུ་འགློ། །”ཞླེས་ས་དྲུག་པའི་
བྱང་སླེམས་དླེ། བདླེན་གཉིས་རློགས་པའི་བླློ་གློས་ཀི་གཤློག་ཟུང་ལ་བརླེན་ནས་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་ཏུ་འཕུར་བར་བཤད་པ་ལས་གད་མློ་འཆློར་བ་ཞིག་མླེད་
པར་འགྱུར་ཏླེ། འཁློར་བའི་གནས་སུ་མར་འཐླེན་བྱླེད་ཀུན་རློབ་སང་བ་ཅན་གི་མཚན་འཛིན་གི་གཤློག་པ་དང་། དླེ་ལས་ཡར་གློལ་བྱླེད་སློས་བྲལ་སློང་ཉིད་རློགས་
པའི་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་གཤློག་པ་གཉིས་ནི་མཉམ་དུ་བཤིབས་ནས་འཕུར་ཐབས་གཏན་ནས་མླེད་ཨང་།  
  གང་ལྟར་སློང་པ་ཉིད་ཅླེས་པ་དླེ་ཤླེས་བྱ་གཞིའི་གཤིས་ལུགས་སུ་བརི་རྒྱུ་ཡིན་ཕིན། ཀུན་རློབ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་འཇློག་ཐབས་མླེད་དླེ། སློང་མ་སློང་

བརི་བའི་གཞི་མླེད་ས་ན། སློང་ཞླེས་པའང་ཚགི་ཙམ་ཡནི་ལ། མ་སློང་ཞླེས་པའང་ཚགི་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཀང“གཟུགས་སློང་པའློ། ། 

སློང་པ་ཉིད་གཟུགས་སློ། ། ”ཞླེས་བདླེན་གཉིས་ཁ་འབྲལ་དུ་མི་རུང་བའི་དློན་ཅན་དུ་གསུངས་དགློས་བྱུང་བ་ལློས་ཡིན།  

  གལ་ཏླེ་སློང་པ་ཉིད་ནི་རིགས་པ་རྣམ་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱར་མི་འདློད་ན། སློང་པ་ཉིད་ནི་གང་། ཆློས་ཉིད་ནི་གང་ཞླེ་ན། “བསམ་བརློད་ལས་འདས་

སློ། ། མཚན་མ་དང་བྲལ་ལློ། ། རྣམ་རློག་གི་སློས་པ་དང་བྲལ་ལློ། །”ལྟ་བུའི་ལུང་རླེ་གཉསི་ཤིག་དྲངས་ཏླེ། ནམ་ཞིག་ཆློས་ཉིད་གཟིགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱླེས་
ན་འཆར་ངླེས་ཀི། ད་ལྟ་ནི་ཟུར་ཙམ་ཡང་དཔློད་མི་ནུས་སློ་ཟླེར་ཏླེ་འཇམ་ཐིང་ངླེར་སློད་པ་ལས་འློས་མླེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དླེ་ལྟར་བླློ་ངློར་འཆར་ནུས་པའི་
རིགས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཀང་སློང་ཉིད་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ན། ཟབ་མློ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཞླེས་སད་གགས་ཆླེ་བ་དླེ་འབའ་ཞིག་སློན་པའི་ཆླེད་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་སློགས་
ཀིས་གཞུང་བརམས། བརྒལ་ལན་བྱས། རང་ལུགས་བཞག་པ་དག་ཀང་ལས་ཀ་ལྷག་མ་རུ་མ་གྱུར་ཏམ།  
  རྒྱུ་མཚན་དང་། གཏན་ཚགིས་ཀི་སློ་ནས་ངློ་སློད་ཐབས་གཏན་ནས་མླེད་པའི་ལྟ་བ་ཞིག་ཁས་བླངས་ཏླེ། དླེ་ནམ་ཞགི་མཐློང་ཡློང་གི་རླེད་ཅླེས་དད་པ་
བྱས། དླེ་ང་ཚོའི་རིགས་པས་བརག་ཐབས་མླེད་པའི་ཤླེས་བྱླེད་དུ་ལུང་འགའ་ཞིག་དྲངས་ཏླེ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཡླེ་ཤུ་པ་དག་གིས་ཡློད་ནི་ཡློད་མློད་ཀང་མིའི་བླློ་

ཡུལ་ལས་འདས་པས་དཔད་དུ་མླེད། བརློད་དུ་མླེད་ཅླེས་བྱླེད་པློའི་རྣམ་གཞག་སྨྲས་པ་དང་འདྲ་བར་མི་འགྱུར་རམ། དླེ་ལྟ་ན་ནི། 《བདླེན་གཉིས་རང་འགླེལ

》ལས། “དློན་དམ་པར་བདླེན་པ་ནི་དློན་དམ་པའི་བདླེན་པ་སླེ། དླེ་ན་ིརིགས་པའི་རླེས་སུ་འགློ་བ་ཅན་གི་བདླེན་པ་ཉིད་ཅླེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ། གང་གི་ཕིར། 
བསླུ་བ་མླེད་པས་རིགས་པ་ནི་དློན་དམ་ཡིན་ཏླེ། རིགས་པའི་སློབས་ཀིས་དློན་ལ་ངླེས་པ་ནི་བསླུ་བར་མི་འགྱུར་ཏླེ། དླེའི་ཕིར་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ཀིས་བསྐྱླེད་

པའི་རློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དླེ་ནི་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ། དློན་ཡང་ཡིན་པས་དློན་དམ་པའློ། ། ” སློགས་ཀི་ལླེགས་བཤད་འདི་དག་ཇི་ལྟར་འགླེལ་རྒྱུ་ཡིན།  

  མཁས་དབང་དགླེ་ཆློས་མཆློག་གིས། གང་སང་དགག་བྱ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་དུ། “དག་བློ་བདླེན་པར་འཛིན་པའི་དངློས་འཛིན་དང་། ། དག་ཡིས་



གནློད་པ་ངླེས་པའི་ཚད་མ་གཉིས། ། ཞླེ་སང་བསྐྱླེད་ལ་ཁྱད་པར་མ་མཐློང་བས། ། ཐ་སད་ཚད་གྲུབ་འཇློག་ལ་བླློ་མ་བདླེ། །”སློགས་གསུངས་ཡློད་ནའང། བདླེན་
འཛིན་མ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་དག་ཡིས་གནློད་པར་རློགས་པའི་ཚད་མ་ནམ་སྐྱླེས་པ་ན། དག་བློ་བདླེན་འཛིན་གི་བླློ་ཡང་མཉམ་པློར་སྐྱླེས་ཡློད་པས། ད་
ལྟའི་གནས་སབས་སུ་བླློ་དླེ་གཉིས་ཀི་ཤན་འབྱླེད་པ་ཤནི་ཏུ་དཀའ་ཞིང་། གཅིག་ག་ིབསྐྱླེད་འབྲས་གང་ཡིན་པ་དག་ཅིག་ཤློས་ཀི་བསྐྱླེད་འབྲས་ཀང་ཡིན་པ་འདྲ་
བའི་སང་བ་འབྱུང་བ་བདླེན་ཡང་། དླེས་ནི་བླློ་དླེ་གཉིས་ཁྱད་མླེད་དུ་མི་ཐལ། དཔླེར་ན། དུག་སྨན་བཏབ་པའི་བཏུང་ཆུ་ཞིག་ཁློག་ཏུ་སློང་བ་ན། བཏུང་ཆུ་དླེའི་
ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་བརླན་བཤླེར་དང་དུག་རས་ཀི་ཆ་གཉིས་མཉམ་པློར་ཁློག་ཏུ་སློང་བ་ཡིན་པས། འཐུང་མཁན་ལ་མཚོན་ན། དླེ་གཉིས་ཀི་དབྱླེ་བ་མི་འབྱླེད་པར་
ངས་བཏུང་བ་ག་གླེ་མློ་འཐུང་བས་གནློད་དློ་ཞླེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་ག།ི བཏུང་བ་དླེས་གནློད་པ་མ་ཡིན་ཀང་དླེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་དུག་རས་ཀི་གནློད་དློ་
སམ་དུ་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བླློའི་འཛིན་ཚུལ་དུ་མི་འློང་བ་རླེད། འློན་ཀང་དློན་ལ་ནི་བཏུང་བ་དླེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་གནློད་བྱླེད་ཀི་རས་དང་མི་གནློད་བྱླེད་ཀི་རས་སློ་
སློ་བ་ཡིན་པས། གལ་ཏླེ་སྨན་གི་ནུས་པས་དུག་རས་ཀི་ནུས་པ་སླེལ་བར་བྱས་ན། ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ཆུ་འཐུང་ཡང་མི་གནློད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  

  ཁློང་གིས་ཇི་སད་གསུངས་པ་དླེ་ལ་ངས་ཀང་། “ལམ་མཆློག་དམ་པའ་ིའཇུག་སློ་སླེམས་བསྐྱླེད་དང་། ། ལམ་ལློག་ཀུན་གི་ར་བ་མ་རིག་པ། ། མཚན་
འཛིན་ཡིན་ལ་ཁྱད་པར་མླེད་གྱུར་ན། ། ལམ་དང་ལམ་མིན་འབྱླེད་ལ་བླློ་མ་བདླེ། ། ལྟ་ངན་དྲ་བ་འཇློམས་པའི་རླེན་འབྱུང་དང་། ། རླེན་འབྱུང་རིགས་པར་རྒློལ་
བའི་ལློག་ཞུགས་གཉིས། ། ཤན་འབྱླེད་ཚད་མ་མླེད་པ་མཉམ་གྱུར་ན། ། འཐད་དང་མི་འཐད་དབྱླེ་ལ་བླློ་མ་བདླེ། ། རྒྱ་ཆླེན་སློད་པ་མཚན་འཛིན་ཁློ་ནས་

བསྐྱངས། ། ཟབ་མློ་སློང་ཉིད་མཚན་མླེད་གཅིག་པུས་བསློམས། ། ལྟ་སློད་མླེ་ཆུ་ལྟ་བུར་བཞག་པ་དླེས། ། ཐླེག་ཆླེན་གྲུབ་མཐའ་སྐྱློང་ལ་བླློ་མ་བདླེ། །”ཞླེས་ཐླེག་
ཆླེན་གི་ལམ་ལ་གཅིག་ཏུ་མློས་པའི་སྐྱླེས་མཆློག་ཁློང་ལ་རླེད་མཚར་ཞིག་ཀང་ཞུའློ། །  
  སིར་བཏང་། རང་བཞིན་མླེད་པ་ལ་བསྐྱླེད་བྱ་སྐྱླེད་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་མི་རུང་བ་དང་། བསྐྱླེད་བྱ་སྐྱླེད་བྱླེད་སློགས་ཀི་རླེན་འབྱུང་ཡློད་ན་སློང་ཉིད་མི་
རུང་བར་སྨྲ་བ་ནི། དངློས་པློར་སྨྲ་བའི་དློགས་པ་ཡིན་ཞླེས་མཁས་པ་ས་མས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་མད་པས། དླེ་གཉིས་འགལ་མླེད་དུ་སྨྲ་བ་ཉིད་དབུ་མ་པའི་ཤླེས་

རབ་ཀི་རལ་དང་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་གི། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནློད་པར་སྨྲ་ན་དབུ་མ་པ་ཞླེས་པའི་མིང་རིག་པློ་དླེ་ཇི་ལྟར་འཁུར་རམ། 《རློད་ཟློག》 ལས། 

“གང་ལ་སློང་ཉདི་འདི་སིད་པ། ། དླེ་ལ་དློན་རྣམས་ཐམས་ཅད་སིད། ། གང་ལ་སློང་ཉདི་མི་སིད་པ། ། དླེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་སིད་དློ། ། གང་ཞིག་སློང་དང་རླེན་

འབྱུང་དང་། ། དབུ་མའི་ལམ་དུ་དློན་གཅིག་པར། ། གསུང་མཆློག་མཚུངས་པ་མླེད་པ་ཡི། ། སངས་རྒྱས་དླེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། ། ”ཞླེས་གསུངས་པའང་གནད་
དླེས་སློ། །  
  ཡང་། མཁས་པ་ལ་ལས། ཆློས་རྣམས་ཡུལ་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མླེད་པར་རློག་པས་བཏགས་ཙམ་དང་། བརྡས་བཞག་ཙམ། མངི་རང་
བཏགས་ཡློད་ཙམ་དུ་ཁས་ལླེན་བཞིན་དུ། འཁྲུལ་ངློར་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པའི་ཡློད་ཚུལ་ཞིག་འདློད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནང་འགལ་ལློ་ཞླེས་དང་། བླློ་ཞིག་ཡུལ་ལ་
འཁྲུལ་བ་དང་དླེ་ལ་ཚད་མ་ཡནི་པ་མི་འགལ་བར་བཤད་པ་ནི་སྐྱློགས་བཤད་ཡིན་ནློ་ཞླེས་གསུངས་ཀང་། དླེ་ལ་འགལ་འདུ་གང་ཡང་མླེད་པ་ན།ི རློག་པས་
བཏགས་ཙམ་དང་། རློག་པས་གང་བཞག་གཉིས་དློན་མི་གཅིག་པའི་གནད་ཀིས་ཏླེ། གཞན་དུ་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ལུགས་ལ་བདླེན་བཞི་མ་ིའཐད་པ་
དང་། མ་གྲུབ་པའི་ལུགས་ལ་བདླེན་བཞི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ར་བ་ནས་མི་རྙླེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། ། དླེ་བཞིན་དུ་བླློའི་སང་ཚུལ་དང་འཛནི་ཚུལ་
གཉིས་སློ་སློར་མ་ཕླེས་ན་བུམ་འཛིན་མིག་ཤླེས་ཀིས་བུམ་པ་མི་རག་པའང་འཛིན་པར་འགྱུར་བས། བླློ་ལ་གང་སང་ཐམས་ཅད་འཛིན་གི་མླེད་པའི་ཚུལ་ཕླེ་ན། བུམ་
པ་བདླེན་པར་སང་ཞིང་བུམ་པ་རློགས་པའི་མིག་ཤླེས་དླེ། གཞལ་བྱ་བུམ་པ་ལ་འཁྲུལ་བཞིན་བུམ་པ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་གཞག་འཇློག་ནུས་པར་འགྱུར་རློ། །  

    
    

    
    
    
    
    
    
    
  ཀུན་གཞི་མླེད་ཀང་ལས་འབྲས་འཐད་པ།  

    
  གཅིག 

  《འཇུག་པ》འདིར། ཀུན་གཞིའི་སློར་གི་དགག་སྒྲུབ་དུམ་བུ་ཞིག་བྱུང་བ་དླེ་ལ་ནང་དློན་གཉིས་འདུག་སླེ། གཅིག ཐལ་འགྱུར་པས་གང་ཟག་
འཇློག་ཚུལ་སླེམས་ཙམ་པ་དང་མི་མཐུན་པ། གཉིས། ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་ལ་ལས་ཀསི་འབྲས་བུ་བསྐྱླེད་པའི་རྣམ་གཞག་ཀང་དངློས་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་མི་འདྲ་
བའློ། །  



  ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ། བརློད་བྱ་དཀྱུས་མ་ཞིག་དང་འདྲ་བའི་གནད་དློན་དླེ་གཉིས་ན།ི དློན་ལ་ཤིན་ཏུ་གནད་འགག་ཅན་གི་བརློད་གཞ་ིགལ་ཆླེན་རླེ་
རླེ་ཡིན་ཏླེ། སིར་ན་གང་ཟག་གམ་སློག་ལན་གི་ངློ་བློ་ནི། ཤར་ནུབ་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སིའི་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད་ན། དབུ་སླེམས་ཀི་མཁས་
པ་དག་གིས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤླེས་འདློད་མནི་བརད་དླེ་ཚ་ེསློག་གི་ར་བའི་གནས་སངས་ལ་བགློ་གླེང་མཛད་པའི་ནང་དློན་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེ་བ་ལྟ་ཅི་
སྨློས།  
  དླེ་བཞིན་དུ་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀང་ནང་བསན་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་ཤས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡནི་པས། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློས་རང་རང་གི་ལུགས་སུ་
ལས་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་ཁས་ལླེན་པ་ལྟར། ཆློས་ཀུན་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པའ་ིངློ་བློ་ཉིད་མླེད་པར་སྨྲ་བའི་ཐལ་འགྱུར་པས་ཀང་། ལས་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་མི་
འཐད་པ་ནི་མི་བཟློད་པའི་ཉླེས་པ་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཏླེ། ལས་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་ཡང་དག་པར་ཁས་ལླེན་པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་བཀློད་ཡློད་པ་འདིའང་། སློང་ཉདི་
དང་རླེན་འབྱུང་འགལ་མླེད་དུ་གློ་ཚུལ་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །  
   གཉིས།  
  གང་ཟག་གམ་ཚེ་སློག་གི་ངློ་བློ་དང་འབྱུང་ཁུངས་སློགས་གླེང་ཚ།ེ སར་གི་དངློས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་འགའ་ཞིག་ན།ི འཛམ་གིང་འདིའི་ཕིའི་འཇིག་
རླེན་གྲུབ་ནས་ཡུན་རིང་བློའི་བར་དུ་སློག་ལན་གི་རིགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་ལ། རིམ་པས་གཟུགས་ཅན་རྡུལ་གི་འདུ་སློར་མང་པློ་ཚོགས་པ་ལས་གློ་བུར་དུ་བརླན་
གི་སློག་ཆགས་ཆླེས་ཕ་བ་གྲུབ་པ་དང་། དླེ་ལས་འཕླེལ་ཞིང་འགྱུར་བའི་སློབས་ཀིས་ད་ལྟའི་སློག་ལན་གི་རིགས་འདི་དག་བྱུང་བར་སྨྲ་བས། ཚེ་སློག་ན་ིརྡུལ་རས་ཀི་
རིགས་གངས་མླེད་སྤུངས་པའི་རང་བྱུང་ངློ་མཚར་གི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། སྐྱླེ་བ་ས་མ་དང་ཕི་མ་སློགས་ནི་མླེད་ཅླེས་སྨྲ་བར་ཐློས་ལ། ཡང་ད་ལྟའ་ིཚན་རིག་
པ་མང་པློ་ཞིག་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་སློགས་ཡློད་མླེད་གང་དུའང་ཁ་ཚོན་མི་གཅློད་པར། ཞིབ་འཇུག་གི་གནས་ཙམ་དུ་བཟུང་ཡློད་པར་གགས།  
  ཡང་ལ་ལས། ཆླེས་གནའ་བློའི་དུས་སུ་སར་མའི་འཇིག་རླེན་གཞན་གི་སློག་ཆགས་གིང་འདིར་འློང་མློང་བའི་རགས་དང་རླེས་ཤུལ་རྙླེད་དུ་ཡློད་པས། 
མི་རྒྱུད་འློད་གསལ་ལྷ་ནས་མཆླེད་པའི་སློས་ལའང་གཞི་འཛིན་ས་ཡློད་པ་འདྲ་བས་འཛམ་གིང་འདིའི་སློག་ཆགས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཐློག་མ་འཛམ་གིང་འདི་ནས་མགློ་
བཟུང་བ་ཡིན་མིན་སློགས་ཁ་ཚོན་གཅློད་ས་མ་ིརུང་ཞིང་། གསང་བའི་གནད་དླེ་བརློལ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་འློ་ཟླེར་གིན་པར་སང་། གལ་ཏླེ་རྡུལ་གི་སློར་བ་ས་ཚོགས་
བསགས་ནས་གློ་བུར་ཚེ་སློག་གི་ངློ་བློ་སྨིན་པའི་ལུགས་དླེ་འཐད་པར་བྱས་ན། ཚ་ེསློག་ནི་སླེས་དབང་གིས་བྱུང་བའི་འདུ་བྱླེད་ཅིག་ཏུ་ཁས་ལླེན་དགློས་པས། ཆླེས་
གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་དུའང་ལྟ་བ་དླེ་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱང་འཕླེན་པ་ཞླེས་པ་ཞིག་ཡློད་ལ། ཡུལ་དུས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཅིང་ཚན་རིག་ལག་རལ་གི་མཐུན་
རླེན་འཛོམས་མིན་གི་དབང་གིས། ཁློང་ཚོས་ནི་གཟུགས་རྡུལ་འདུ་འཕློད་ཀི་གློ་རིམ་ཉློག་འཛིང་ཆླེ་བ་དག་ལ་ད་ལྟའི་ཚན་རིག་པ་ནང་བཞིན་གི་འགླེལ་བཤད་
ཞིབ་ཕ་རྒྱག་ཤླེས་ཀི་མླེད་ནའང། ར་བའི་ཆ་ནས་ཚེ་སློག་ནི་གཟུགས་ཅན་ཁློ་ནས་གྲུབ་པའི་དངློས་པློ་ཞིག་ཏུ་འདློད་པ་དང་། ས་མའི་རྣམ་ཤླེས་ཀིས་ཕི་མ་མཚམས་
སར་པ་སློགས་མི་འདློད་པའི་ཆ་ནས་གཅིག་པར་སམ།  
  ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གང་ཟག་ནི་རྡུལ་རས་ཀི་རིགས་གངས་མླེད་ཚོགས་པའི་འདུ་འཕློད་ཀི་གློང་བུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ས་ནས་
འདིར་འློང་བ་དང་། འདི་ནས་ཕི་མར་འགློ་བའི་བྱ་བྱླེད་དང་ལན་པའི་འདུ་བྱླེད་ཅིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་པ་ལྟར། ལུས་སླེམས་རས་ཐ་དད་ཀི་སློ་ནས་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་

འདློད་སངས་སློར་ཕན་གིས《ཚད་མ་རྣམ་འགླེལ་ག་ིམཚན་ཉིད་བསམ་བླློའ་ིརྒྱུན་ཤླེས》སུ་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་སློ་བར་མི་བྱ་སླེ། གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་
དང་ངློ་བློ་སློགས་འདློད་སངས་ཉུང་ཟད་གླེང་བར་འདློད།  
  ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་དག་ཏུ། ལས་གསློག་པ་པློ་དང་། རྣམ་སྨིན་མློང་བ་པློའི་མིང་ལ་བདག་གམ་གང་ཟག་ཅླེས་ཟླེར་ལ། གང་ཟག་
གི་མཚན་གཞི་འཇློག་ཚུལ་ལ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློ་མི་མཐུན་ཏླེ། བྱླེ་མདློ་གཉིས་ཀསི་ཕུང་པློའི་ཚོགས་ཙམ་གང་ཟག་ཏུ་འདློད་ཅངི་། ལླེགས་ལན་འབྱླེད་ཀིས་
རྣམ་ཤླེས་ཀི་རྒྱུན་གང་ཟག་ཏུ་འདློད་པ་དང་། སླེམས་ཙམ་པས་ཀུན་གཞི་གང་ཟག་ཏུ་འདློད་པ་ཡིན་ལ། ཐལ་འགྱུར་པས་ཕུང་སློགས་ལ་བཏགས་ཙམ་གི་ང་གང་
ཟག་ཏུ་འདློད་ཀ།ི དླེ་ལས་གཞན་དུ་ཡུལ་སླེང་ན་མཚན་གཞི་གང་ཡང་རྙླེད་རྒྱུ་མླེད་པར་འདློད་པ་བཅས་སློ། །  
  དླེའི་ནང་ནས་སླེམས་ཙམ་པས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤླེས་ཉདི་འཁློར་འདས་ཀུན་གི་ར་བ་རུ་བལྟས་ཡློད་པར་མ་ཟད། དླེ་ནི་སླེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་
ཁློ་ནས་ངློས་ཟིན་པའི་ཤླེས་བྱ་གལ་བློ་ཞགི་ཏུའང་རི་ཡི་ཡློད། སིར་ཀུན་གཞི་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་འདི་ཐློག་མར་ཕི་ནང་གང་གིས་སར་པ་ཞིབ་གསལ་མི་ཤླེས་ན་ཡང་། 

ཕི་རློལ་པས་བདག་ལ་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ་གསུམ་འདློད་པའི་ནང་ཚན་དུ་ཀུན་གཞི་ཡློད་པ་དང་། 《དགློངས་འགླེལ་ལས》ཀང་། “བདག་ཏུ་རློག་པར་

གྱུར་ན་མི་རུང་ཞླེས། ། འདི་ནི་བིྱས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། །” གསུངས་པ་གཉིས་ཀར་དཔགས་ན། ཐློག་མར་ཕི་རློལ་པའི་ཐ་སད་ཅིག་ཡིན་པ་ལ། ཕིས་སུ་
སླེམས་ཙམ་པས་མིང་འདྲ་ཡང་དློན་གཏན་ནས་མ་ིའདྲ་བའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་གསར་དུ་མཛད་པ་མིན་ནམ་སམ།  
  འློན་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། ད་ལྟ་རང་རླེ་དག་ལ་ཉིན་བཞིན་དགའ་སྐྱློ་ཆགས་སང་གི་ཚོར་སང་ས་ཚོགས་སྐྱླེ་བའི་སབས་སུ། མློང་བ་
པློ་དང་། མང་བྱ། མློང་བའི་བྱ་བ་སློགས་ཅིས་ཀང་ཡློད་པ་ཡིན་ག།ི དླེ་དག་རླེ་རླེ་བཞིན་རློག་པས་བཏགས་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་ཡུལ་སླེང་ན་བཙལ་རྒྱུ་མླེད་པ་
བཞིན། བདླེ་སྡུག་མློང་བ་པློའ་ིགང་ཟག་ཀང་གདགས་གཞི་ཕུང་སློགས་ཀི་ངློས་ན་རྙླེད་རྒྱུ་མླེད་པར་སྨྲ་བས། བཏགས་དློན་བཙལ་ཏླེ་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་
བཞག་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤླེས་ནི་གྲུབ་མཐས་བཟློས་པའི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ལས་དློན་ལ་ཡློད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏླེ། དླེ་ལ་དངློས་སློབས་ཀི་རིགས་པའི་གནློད་བྱླེད་
དང་བཅས་པའི་ཕིར་རློ་ཞླེས་སྨྲ་བར་བྱླེད། ལུགས་འདིས་གང་ཟག་རང་ངློས་ནས་མླེད་པར་འདློད་ཀང་མློང་བ་པློའི་ང་ཙམ་མི་འགློག་སླེ། མློང་བ་པློའི་ང་ཙམ་
བཀག་ན། འཁློར་འདས་གཉིས་ཀི་ར་བ་བཀག་པ་ཡིན་པས། དླེ་ནི་ཆློས་ཉིད་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བ་དང་ཐར་པའམ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཁས་མ་བླངས་
པ་དང་མཚུངས་པར་སྨྲའློ། །  
  ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤླེས་ནི་གང་ཟག་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་པའི་ལུགས་ཀི་ཚེ་སློག་གི་ལྟ་བ་གཙ་ོབློ་ཞིག་དང་། རང་རིག་ན་ིཤླེས་པ་
བདླེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་པའི་ལུགས་ཀི་བླློ་ཡི་རྣམ་གཞག་གི་སིང་པློར་གྱུར་ཡློད་ལ། དླེ་གཉསི་ཀའང་དངློས་པློའི་བཏགས་དློན་བཙལ་ཏླེ་བཞག་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་
གཞག་ཡིན་པས་ན། རླེ་རླེ་བཞིན་ཆློས་རྣམས་རླེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་རིགས་པ་དང་། རློག་པའི་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པའི་གློ་བ་གཉིས་ཀིས་ཁླེགས་ནུས་པར་ལུགས་



འདིས་འདློད་ལ། རང་རང་འགློག་བྱླེད་ཀི་རིགས་པའང་ཟུར་དུ་མཆིས་མློད་མང་དུ་དློགས་ནས་མ་བྲིས།  
  ལུགས་འདིར་ཕུང་པློ་གདགས་གཞི་དང་གང་ཟག་བཏགས་ཆློས་སུ་འདློད་པས། གང་ཟག་ཅླེས་པ་ནི་ཕུང་པློ་ལ་བཏགས་པའི་ང་ཙམ་ལས་གཞན་དུ། 
གདགས་གཞིའི་ཕུང་སློགས་ཀི་སླེང་ན་མཚན་གཞི་རྙླེད་དུ་ཡློད་པའི་ཚུལ་གིས་མླེད་ལ། ཕུང་སློགས་དང་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་དབང་སྒྱུར་བ་པློའི་ཚུལ་དུའང་མླེད་
ཅིང་། ཕུང་སློགས་ལས་ངློ་བློ་གཞན་དུ་ཆ་མླེད་རང་དབང་བའི་ཚུལ་དུའང་མ་མཆིས། དླེ་ལ་གདགས་གཞི་ཕུང་སློགས་མླེད་ན་ང་ཞླེས་པ་གང་དུ་འཇློག་པའི་
གནས་མླེད་པར་འགྱུར་ལ། བཏགས་ཆློས་ང་མླེད་ན་ངའི་མིག་གིས་མཐློང་བྱུང་དང་། ངའི་རྣ་བས་གློ་སློང་། ང་ལ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་སྐྱླེས་སློང་ལྟ་བུ་གདགས་གཞི་

ཕུང་སློགས་ཀི་བྱ་བྱླེད་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇློག་ས་མླེད་པར་འགྱུར་བས། དླེ་གཉིས་ཕར་ལྟློས་ཚུར་ལྟློས་ཀི་འབྲླེལ་བ་ཅན་དུ་སློན་པ་ལ། 《ར་ཤླེས》སུ། “ཅི་

ཡིས་གང་ཞིག་གསལ་བར་བྱླེད། ། གང་གིས་ཅི་ཞིག་གསལ་བར་བྱླེད།། ཅི་མླེད་གང་ཞིག་ག་ལ་ཡློད། ། གང་མླེད་ཅི་ཞིག་ག་ལ་ཡློད། ། ”ཅླེས་གསུངས་ཡློད། ནང་
དློན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་ནི། ཤླེས་བྱའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་རླེན་འབྱུང་གི་འབྲླེལ་བ་ཞིབ་མློར་བཤད་ཡློད་དླེ། དཔླེར་ན། 
གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་མིག་མླེད་ན་གཟུགས་ཡག་བཙོག་གི་སང་བ་འབྱུང་ས་མླེད་པས། གཟུགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱླེད་མཁན་ནི་མིག་
ཡིན་ཞིང་། དླེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མླེད་ན་མིག་གིས་མཐློང་མ་མཐློང་བར་ིབའི་གཞི་མླེད་པའི་ཕིར་མིག་བཟང་ངན་གི་དབྱླེ་བའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བྱླེད་མཁན་
ཡང་གཟུགས་ཡནི་པས་ན། འདི་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟློས་ཀི་རླེན་འབྱུང་གི་མདུད་པ་རྙློག་འཛིང་ཅན་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་ཡློད་ཕིར་ལྟློས་མླེད་ཚུགས་
ཐུབ་ཀི་དངློས་པློ་ཅི་ཡང་མླེད། ནམ་ཞིག་རིག་ཤླེས་ཀིས་དཔད་དླེ་མདུད་པ་རྙློག་འཛིང་ཅན་དླེ་རང་སར་གློལ་བ་ན་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སློང་པ་
ཉིད་ལས་ཅི་ཡང་འཆར་དུ་མླེད་པར་བཤད་དློ། །  
  དླེ་བཞིན་གདགས་གཞི་ལ་མ་ལྟློས་པའི་བཏགས་ཆློས་མླེད་པ་དང་། བཏགས་ཆློས་ལ་མ་ལྟློས་པར་གང་གི་གདགས་གཞིར་སློང་མ་སློང་གི་དབྱླེ་བ་
འབྱླེད་མི་རུང་བས། གདགས་གཞི་བཏགས་ཆློས་ཕན་ཚུན་ལྟློས་བཅས་ཡནི་པའི་རྣམ་གཞག་འདི་ནི། བླློ་ངློར་ཤར་རློ་ཅློག་ག་ིཆློས་རྣམས་ལ་ཁྱད་མླེད་དུ་ཡློད་དླེ། 
བྱ་བྱླེད་དླེ་གཉིས་དང་བྲལ་ཚེ་ཡུལ་ཡང་མླེད་ལ་ཡུལ་ཅན་ཡང་འཇློག་ཏུ་མི་བཏུབ་པས། གཞི་གྲུབ་ན་ཆ་བཅས་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཡང་གློ་བ་འདིའི་སློ་ནས་བཀལ་
དགློས་པར་བསམ་གི་ཡློད། དླེ་ལྟ་ན། ལུགས་འདའིི་གདགས་གཞི་བཏགས་ཆློས་ཀ་ིཚུལ་མ་ཤླེས་ན་ཆ་བཅས་ལ་གློ་བ་མ་ིལློན་ཞིང་། ཆ་བཅས་མ་གློ་ན་རླེན་འབྱུང་
གློ་བའི་གནས་མླེད་པར་སམ། འགའ་ཞིག་རྡུལ་ཕན་ཆ་མླེད་སློགས་ཀི་ཐ་སད་ལུགས་འདརི་བཞླེད་པ་ཡློད་ཀང་། རྡུལ་ཕན་ལ་གཟུགས་ཀི་གློ་ཆ་འབྱླེད་རྒྱུ་ཡློད་
མླེད་དང་། གདགས་གཞི་བཏགས་ཆློས་ཀི་ངློས་ནས་ཆ་དང་བཅས་མ་བཅས་བཤད་པ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་མིའདྲའློ། །  

  བདག་གི་བཤླེས་གཉླེན་ངག་དབང་ཟ་གགས་ཀིས། ངླེད་ཅག་ལ《ར་ཤླེས་རྣམ་བཤད》ཀི་ཁིད་གནང་སབས། ཕུང་པློ་མླེ་ལློང་ལྟ་བུ་དང་། གང་
ཟག་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཕུང་པློ་ལས་གང་ཟག་འཆར་ཐུབ་ཀི་རླེད། ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། ཤིན་ཏུ་རྒྱུས་ཆླེ་བའི་མི་ཞིག་གི་ལུས་ཀ་ིཆ་ཤས་ཕན་ཙམ་ཞགི་རྒྱང་
རིང་པློ་ནས་མཐློང་ན་ཡང་། ཕ་ག་ིན་མི་དླེ་འདུག་ཅླེས་དླེ་མ་ཐག་སྨྲ་ནུས་པ་ཡནི་པས། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་དླེའི་ཐློག་ནས་གང་ཟག་དླེ་འཆར་གི་ཡློད་ཅླེས་ཀང་
གསུངས་པ་དྲན་གི་འདུག་ལ། ཁློང་གི་གསུང་དླེར་གློ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་སླེ། ང་ཚོས་གང་ཟག་སུ་ཞིག་གི་མིང་ནས་བཟུང་སབས། དླེའི་ངློ་གདློང་ཡིད་ལ་འཆར་འློང་བ་
ནི་ནམ་རྒྱུན་མིག་གིས་བལྟ་ས་ངློ་གདློང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཏླེ། གལ་ཏླེ་མི་དླེའི་ལག་པ་དང་། ཕག་པ་སློགས་ཀང་མིག་ལ་གློམས་ན་མི་དླེའི་མིང་བཟུང་མ་
ཐག་དླེ་དག་ཡདི་ལ་འཆར་ངླེས་ཤངི་། རྒྱང་རིང་ནས་ཕུང་པློའི་ཆ་ཤས་དླེ་དག་མཐློང་ཙམ་ནས་མི་དླེ་འདི་ན་འདུག་སམ་དུའང་བསམ་ནུས་པས། གང་ཟག་ནི་
ཕུང་པློའི་ཆ་ཤས་མཐའ་དག་གི་ངློ་ནས་ཚུར་འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་རླེད། འློན་ཀང་། ལག་པ་དང་ཕག་པ་སློགས་དླེའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རླེ་རླེའི་རྣམ་པ་ནི་གང་ཟག་
དླེའི་རྣམ་པ་མ་ཡནི་པ་བཞིན། ངློ་གདློང་ག་ིརྣམ་པའང་གང་ཟག་གི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་མློད། དླེ་དག་ལས་གཞན་དུ་གང་ཟག་གི་རྣམ་པ་སློན་རྒྱུའང་མླེད་པས་ན། དླེ་
དག་མཐློང་བས་གང་ཟག་མཐློང་བར་ཡང་འཇློག་གློ །  
  འདི་ལྟར་བསམས་ན། གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་ཚོས་གང་ཟག་ཅླེས་པ་ཡང་སིང་ཅི་ཞིག་རླེད་ཅླེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརག་དགློས་
བྱུང་བར་དངློས་གནས་ཁག་མི་འདུག་སླེ། ཕིའི་གཟུགས་དང་། ནང་གི་ཤླེས་པ་གང་ལ་སར་ཀང་གང་ཟག་ཅླེས་པ་ནི་མ་བརགས་ན་ཡདི་ལ་འཆར་བདླེ་བའི་སང་
བ་ཡློད་ཀང་། བརག་མ་ཐག་སླེམས་ངློ་ནས་ཡར་ཡློར་ཞིག་ཏུ་ཆགས་འགློ་བའི་ཆློས་ཅན་ཁྱད་མཚར་པ་ཞིག་རླེད་འདུག  
  ངས་སབས་དང་སབས་སུ་གློགས་པློ་དཔློད་ལན་ཚོ་ལ། ནམ་རྒྱུན་རང་རླེ་དག་གིས་ང་སང་དུ་འགློ་དགློས་ཟླེར་བ་དང་། ང་འཆི་ངླེས་ཡིན་སློགས་ཟླེར་
བའི་དུས་སུ། ང་ཞླེས་པ་དླེ་སླེམས་ལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཤར་གི་འདུག རང་གི་མློང་ཐློག་ནས་གསུངས་རློགས་ཞླེས་དྲིས་ཚེ། ལ་ལས་རང་གི་གཟུགས་ཕུང་འཆར་འློང་གི་
འདུག་ཟླེར། ལ་ལས་ཅི་འཆར་འད་ིའཆར་མི་འདུག་ཟླེར། གང་ལྟར་ཁློང་རྣམ་པའི་དྲིས་ལན་ཁྱློན་ནས་འདྲ་ཡི་མི་འདུག་པས། མི་རང་རང་ལ་རང་གི་དློན་སི་ཤར་
ཚུལ་ཡང་ཁྱློན་ནས་མི་མཚུངས་པར་མློང་བས་ཁ་གག་གིན་འདུག་ན། ང་ང་སམ་དུ་ཐློག་མླེད་ནས་ཡིད་ལ་བཅངས་པ་འདི་ཡང་སིང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཞླེས་
བརགས་ཚེ་མློང་བ་པློ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་རིགས་པས་དཔད་བཟློད་ཅིག་གཏན་མླེད་པར་སྨྲས་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་མཁན་པློའི་བབ་ཅློལ་ཙམ་ག་ལ་ཡིན་ཨང་། 
  མཁས་པ་འགའ་ཞིག ཐལ་འགྱུར་པས་སླེམས་ཙམ་པའི་འདློད་པ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞི་འགློག་ཀང་སིར་ཀུན་གཞི་མི་འགློག་སློགས་གསུངས་ཀང་། ཚོགས་
དྲུག་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་ལུགས་འདིས་མི་བཞླེད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་མློད། དྲུག་པ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤླེས་ལ་ཀུན་གཞིའི་ས་ཙམ་སར་པ་ཡིན་ན་ནི་གནློད་པ་
ཅི་ཡང་མླེད་ཅླེས་རླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པློའང་བཞླེད་དློ། །  
  གསུམ།  
  དླེ་ལྟར་ལུགས་འདིས་གང་ཟག་ཅླེས་པ་ནི། ཕུང་སློགས་ལ་བཏགས་པའི་མློང་བ་པློ་ཙམ་ཞིག་ལས་གདགས་གཞིའི་ངློས་ན་རྙླེད་དུ་མླེད་པར་དགློངས་ཏླེ། 
རྣམ་ཤླེས་ཀི་རྒྱུན་སློགས་གང་ཟག་ཏུ་མི་འདློད་ལ། གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤླེས་སློགས་ཀང་མླེད་པར་ཁས་བླངས་པ་ན། སླེམས་ཙམ་
པ་ན་རླེ། འློ་ན། གང་ཟག་སློ་སློས་ལས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཆུད་མི་ཟ་བར་མློང་བའ་ིརླེན་འབྱུང་གི་འབྲླེལ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལས་འབྲས་ཀི་རླེན་ཀུན་གཞི་

ཁས་མི་ལླེན་པའི་ཕིར་དང་། བག་ཆགས་བགློ་གཞིར་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལླེན་པའི་ཕིར་ཞླེས་པ་ལ། གཞུང་འདིར། “གང་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་དླེ་མི་



འགག་པ། ། དླེ་ཕིར་ཀུན་གཞི་མླེད་ཀང་འདི་ནུས་ཕིར། ། ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རིང་ལློན་ནས་ཀང་། ། འབྲས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་རིགས་པར་

གིས། །”ཞླེས་ལན་འདླེབས་མཛད་ཡློད།  
  དློན་ནི། ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆུད་མི་ཟ་བར་འཇློག་ཐུབ་མིན་ག་ིགནད་ནི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལླེན་མིན་ཁློ་ན་ལ་རག་ལས་ཞིག་པ་མ་ཡིན་པར། སྐྱླེ་འགག་
རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདློད་མ་ིའདློད་ཀི་གནད་འགག་ལ་ཐུག་ཡློད་དླེ། སྐྱླེ་འགག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདློད་ཕིན། རིགས་པས་ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན། ལས་
འབྲས་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་ཕ་བ་རྣམས་ལྟ་ཅ།ི ས་བློན་དང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའ་ིརྒྱུ་འབྲས་རགས་པ་དག་གི་འབྲླེལ་བ་ཡང་འཇློག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ན། ངླེད་སྐྱླེ་
འགག་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཁས་ལླེན་པའི་ལུགས་ལ་ནི་ཀུན་གཞ་ིསློགས་མླེད་ཀང་ལས་འབྲས་ཀི་རླེན་འབྱུང་ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡནི་ནློ་ཞླེས་པའློ། །  
  སིར་བཏང་ལས་ཞླེས་པའི་དངློས་ཀི་གློ་དློན་རགས་ཙམ་བཤད་ན་རྒྱུ་ཞླེས་པ་དང་ཕལ་ཆླེར་འདྲ་སླེ། ལས་ཅི་ཞགི་བསགས་ན་དླེ་ལ་འབྲས་བུ་སྨིན་ཞླེས་
པའང་། རྒྱུ་ཅ་ིཞིག་བསྒྲུབས་ན་དླེ་ལ་འབྲས་བུ་ཡློད་ཅླེས་པ་དང་དློན་འདྲ་བས། ལས་དགླེ་བ་ལས་འབྲས་བུ་བདླེ་བ་དང་། ལས་མི་དགླེ་བ་ལས་འབྲས་བུ་སྡུག་
བསལ། ལས་བར་མ་ལས་འབྲས་བུ་བར་མ་ཞིག་འབྱུང་ཞླེས་པ་ན་ིམཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་དློན་ཏླེ། ནས་ཀི་ས་བློན་ལས་ནས་སྐྱླེ་བ་
དང་། གློ་ཡི་ས་བློན་ལས་གློ་སྐྱླེ་བའི་རླེན་འབྱུང་འཆློལ་རྒྱུ་མླེད་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།  
  དླེའི་ཕིར་ན་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་དླེ་ར་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཀ་ིརིགས་པའི་སླེང་ནས་འཇློག་གི་ཡློད་ཀང་། ལས་འབྲས་རང་གི་འབྲླེལ་བ་ཕ་བ་རྣམས་ནི་
དངློས་སློབས་ཀིས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་འདློད། ལས་ཀི་དློན་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། སླེམས་ལ་ཡུལ་གཡློ་བ་ན་ིསླེམས་པའི་ལས་དང། 
དླེའི་རླེན་པས་ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་གི་བྱ་བ་གང་བརམས་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་པའི་ལས་ཡིན་པས། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་མཚམས་མི་ཆད་པར་ལས་གསློག་བཞིན་པ་སླེ། 
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ག་ིའགུལ་སྐྱློད་ཕ་རགས་ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དུས་སུ་ལས་གསློག་གིན་ཡློད་པར་མ་ཟད། ལས་དླེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུན་བཅས་ཀི་འདུས་བྱས་
ཡིན་པས་འགལ་རླེན་དང་མ་ཕད་ན་རང་རང་གིས་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་བསྐྱླེད་ངླེས་ཡིན།  
  དཔླེར་ན། སློབ་གཉླེར་བྱས་ན་ཤླེས་རབ་འཕླེལ་བ་དང་། སྨན་པར་བསླེན་ན་ནད་དྲག་པ། འབད་བརློན་བྱས་ན་གྲུབ་འབྲས་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་དག་ནི་
མཐློང་ཆློས་ཀི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་ཞིང་། ཚེ་རབས་ས་མར་བསགས་པའི་བྱ་བ་ཞིག་གི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་སྨིན་པ་དང་། ཚེ་འདིར་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་ཞིག་གི་
འབྲས་བུ་ཚེ་རབས་ཕི་མར་སྨིན་པ་སློགས་ནི། ས་ཕིའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་མི་ནུས་པའི་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ལ། ས་མ་ན་ིམི་ཀུན་
གིས་འདློད་ཀང་། ཕི་མ་འདློད་མཁན་ཉུང་ཙམ་ལས་མླེད་པར་ཁག་མླེད་མློད། ནང་པའ་ིགྲུབ་མཐའི་མཁན་པློ་ཚོ་ལ་མཚོན་ན། དླེ་གཉིས་འདློད་དགློས་པའི་གཞི་
རའི་རིགས་པ་གཅིག་ཡིན་པར་སྨྲའློ། །  
  དླེ་ཡང་ཚེ་ས་ཕི་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་སློགས་ཁྱློན་ནས་མི་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་འཇིག་རླེན་འདིའི་བྱ་བ་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཞགི་སླེས་དབང་
གིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལླེན་དགློས་ཏླེ། ཕི་སློད་ཀ་ིའཇིག་རླེན་དང་། ནང་བཅུད་ཀི་སླེམས་ཅན་སློགས་རླེ་རླེ་བཞིན་སླེས་དབང་གིས་བྱུང་བར་སྨྲ་དགློས་ཤིང་། འཇིག་
རླེན་འདིའི་མི་ལ་ལ་ནི་བླློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་ས་དགུར་མཚམས་མི་ཆད་དུ་འཕད་པས་མི་ཚེ་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་གིན་པ་དང་། མི་ལ་ལར་གློ་
བུར་རླུང་ར་རྒྱུགས་ཐག་ཆློད་ནས་བསྟུད་མར་བདླེ་དགླེ་ལླེགས་ཚོགས་ཆར་འབབ་པ་བཞནི་འབྱུང་གིན་པ་སློགས་ལའང་། ཚེ་འདིའི་ནང་དུ་ནི་དླེ་ལྟར་འབྱུང་བའི་
མཐུན་པའི་རྒྱུ་འདི་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་མི་རྙླེད་པས་ན་སླེས་དབང་ཤ་སག་ཏུ་ཁས་མི་ལླེན་ཀ་མླེད་ཡིན།  
  དཔླེར་ན། མི་དབུལ་པློ་ཞགི་ཐང་སློང་ན་འགློ་སབས་གློ་བུར་གསླེར་རྡློག་ཅིག་རྙླེད་དླེ་འབྱློར་བ་དང་ལན་པར་གྱུར་པ་ན། ཁློས་གསླེར་རྙླེད་པ་དླེ་ནི་
མཐུན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡང་སློན་དུ་མ་སློང་བའི་འབྲས་བུ་དང་། ཡང་མི་འགའ་ཞགི་ནི་གཞན་ལ་གནློད་པ་ཅི་ཙམ་བྱས་ཀང་། དླེའི་འབྲས་བུར་ཚེ་འདིའ་ིནང་སྡུག་
བསལ་གང་ཡང་མ་མློང་མཁན་ཡློད་པས། དླེ་དག་གིས་བརམས་པའི་གནློད་པའི་སློར་བ་དླེ་ཡང་མཐུན་པའ་ིའབྲས་བུ་མླེད་པའི་རྒྱུ་རུ་ཁས་ལླེན་དགློས་པས་ན། 
ཁློང་ཅག་གི་ལུགས་སུ་འཇགི་རླེན་འདི་ནི་རྒྱུ་མླེད་པའ་ིའབྲས་བུ་དང་། འབྲས་བུ་མླེད་པའི་རྒྱུ་ས་ཚོགས་ཀིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཡློད།  
  གལ་ཏླེ་དངློས་པློ་རྣམས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་སློན་དུ་མ་སློང་བར་སླེས་དབང་གིས་གྲུབ་པ་སིད་ན། སླེས་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་མླེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་ཞིག་
ད་བར་དུ་མ་བྱུང་དློན་ཅི་ཞགི་ཡིན། སློག་ལན་གི་སྐྱླེ་བློ་རླེ་རླེ་ཡང་ངློ་མཚར་ཆླེ་བའི་འཕྲུལ་འཁློར་ཞིག་དང་འདྲ་བས་དླེ་འདྲ་ཡང་སླེས་དབང་གིས་གྲུབ་པ་ཡློད་ན། 
ལྕགས་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར་ཞིག་བཟློ་མི་དགློས་པར་སླེས་དབང་གིས་གྲུབ་ཏུ་མླེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་དང་། གལ་ཏླེ་མླེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སློགས་གྲུབ་པ་ལ་མཐུན་
པའི་རྒྱུ་རླེན་གངས་ཚང་དགློས་ན། དབུལ་པློས་གསླེར་རྙླེད་པའི་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ལ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རླེན་གངས་ཚང་མི་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡིན་སློགས་ཀི་དྲི་བ་
འདི་རིགས་ནི་རང་བཞིན་གིས་སླེམས་ལ་འཆར་འློང་གི་རླེད།  
  གང་ལྟར་ནང་བསན་མཚན་ཉདི་རིག་པས་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་རྒྱུ་རླེན་ལས་སྐྱླེ་ཞངི་། ལ་ལ་རྒྱུ་མླེད་ལས་སྐྱླེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་དངློས་པློ་རླེ་ཟུང་
མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱླེ་ཞིང་ལ་ལ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱླེ་བ་སློགས་ནི་གཏན་ནས་ཁས་མི་ལླེན་ཏླེ། རིགས་དང་རྣམ་གངས་མ་ིགཅིག་པའི་འདུས་བྱས་ཡློད་དློ་ཅློག་
ལ་ར་བའི་གྲུབ་ཚུལ་གཅིག་མ་གཏློགས་གཉིས་མླེད་པར་འདློད་པས་སློ། ། མླེ་དུའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་དཔླེར་བླངས་ནས་རྒྱུ་མླེད་དུ་སྐྱླེ་མི་སིད་པ་དང་། མཐུན་
པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ན་དབང་མླེད་དུ་སྐྱླེ་བའི་ཆློས་ཉིད་ཅན་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ན་ིམླེ་དུ་གཉིས་ཀའི་སླེར་ཆློས་ཤིག་མ་ཡིན་པར། དངློས་པློ་ཕ་རགས་ཡློད་ཚད་ཀི་ཐུན་
མློང་སི་ཆློས་ཤིག་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་རླེད། ང་ཚོས་མཐློང་ནུས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་དང་མཐློང་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་། དངློས་
པློ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ས་མ་སློན་དུ་མ་སློང་བར་སྐྱླེ་མི་སིད་པའི་འབྲླེལ་བ་ཐལ་འགྱུར་པས་ཀང་ཁས་ལླེན་པས། འདིའི་ཐློག་ནས་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་
གཞག་ཀང་འཇློག་གི་ཡློད་དླེ། ལས་ཀི་བག་ཆགས་བགློ་གཞིར་ཀུན་གཞི་མླེད་ཀང་། རྣམ་ཤླེས་དང་། གང་ཟག་གཉིས་ཀ་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བགློ་བའ་ིརླེན་དུ་
འདློད་པས་ལས་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་ཆུད་མི་ཟ་བར་ཁས་ལླེན་པ་ཡིན་ནློ། །  
  ཡང་། ལས་ཀིས་འབྲས་བུ་ཆུད་མི་ཟ་བར་སྐྱླེད་མ་ིསྐྱླེད་ནི་ཀུན་གཞི་ཡློད་མླེད་ཀི་གནད་ལ་ཐུག་མླེད་པར། ཞིག་པ་དངློས་པློ་ཡིན་མིན་གི་གནད་ལ་
ཐུག་ཡློད་ཅླེས་རླེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པློས་བཞླེད་དླེ། ཞིག་པ་དངློས་པློར་འདློད་ན་ཀུན་གཞི་མླེད་ཀང་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆུད་མི་ཟ་བར་སྐྱླེད་པའི་རྣམ་གཞག་
འཐད་ཀི། ཞིག་པ་དངློས་མླེད་དུ་འདློད་ཕིན་ཀུན་གཞི་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཀང་། ལས་ཞགི་པ་ལས་འབྲས་བུ་སྐྱླེ་བའི་རྣམ་གཞག་འཇློག་ཏུ་མི་རུང་ཞླེས་ཀང་སྨྲས་



ཡློད། འློན་ཀང་། ཞིག་པ་དངློས་པློ་ཡིན་ཞླེས་པ་ལ་ཕན་གིས་གློ་བ་ཞིབ་གསལ་ཞིག་ད་རུང་མ་རྙླེད་པས་དླེའི་སློར་རྒྱས་པར་མ་གླེང་སླེ། མི་ཞགི་མུ་གླེས་ཤི་བ་ན་
ཟས་མླེད་པས་རྒྱུ་བྱས་པ་དང་། སྣུམ་ཟད་པས་མར་མླེའི་འློད་གཟིམས་པ་སློགས་ཀི་དཔླེ་དྲངས་སབས་ཞིག་པ་དངློས་པློ་རླེད་སམ་པ་རླེ་འཆར་རུང་། ཡང་སིབ་པ་
ཟད་པ་དང་། དྲི་མ་ཟད་པ་སློགས་དངློས་པློ་ཡིན་མིན་གི་རིགས་པ་བཏང་བ་ལ་དཔད་དུས་ཞིག་པ་དངློས་པློར་འཇློག་དཀའ་བའི་སང་བ་ཞིག་ཀང་འློང་གི་འདུག་
པས་རླེ་ཞིག་བཞག་གློ །  
  རླེ་ཙོང་ཁ་པས། ཞིག་པ་དངློས་པློར་འདློད་པ་ནི་ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་འདློད་པ་ཁློ་ནའི་ལུགས་ཡིན་པ་ལས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་
པར་ཁས་ལླེན་པའི་ཕློགས་སུ་ཞིག་པ་དངློས་པློར་འདློད་པ་མླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་ལ། ཆློས་རླེ་གློ་རམས་པས་དླེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ནི་ལྟ་རྒྱ་ཆུང་བའི་སྐྱློན་ཏླེ། ཞིག་པ་
དངློས་པློར་འདློད་པའི་མུ་སླེགས་པ་ཡློད་ཚུལ་ཆློས་གགས་ཀིས་བཀག་པ་ལས་ཤླེས་ཐུབ་ཅླེས་གསུངས་འདུག་པས། ཚུལ་དླེ་ཞིག་པ་དངློས་པློ་ཡིན་མིན་ག་ིཐད་
དཔད་གཞི་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཏུ་མཐློང་ནས་བཙལ་ཀང་། ཆློས་གགས་ཀི་གསུང་ལས་ཞིག་པ་དངློས་པློར་འདློད་པའི་མུ་སླེགས་པ་ཞིག་བཀག་པའ་ིཚུལ་ཕན་གིས་ཀང་
རྙླེད་མ་སློང་།  
  མདློར་ན། གྲུབ་མཐའ་འློག་མ་གཉིས་དང་། སླེམས་ཙམ་པ་བཅས་ཀིས་ན།ི ཆློས་རྣམས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་
སྐུར་བ་འདླེབས་པའི་ཉླེན་ཆླེ་བའི་དློགས་པ་འཛིན་ན་ཡང་། དབུ་མ་པ་རང་གིས་བལྟས་ན། ཆློས་གློགས་ཚའོི་དློགས་པ་དླེ་ནི་དགློས་མླེད་ཀི་སླེམས་ཁལ་རང་ཡིན་
པར་མ་ཟད། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རླེན་འབྱུང་འདློད་པ་དང་། དངློས་པློ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་གཉིས་ནམ་ཡང་སླེལ་ཐབས་མླེད་པའི་འགལ་འདུ་ཡིན་པས། 
དངློས་པློ་རང་མཚན་དུ་གྲུབ་པ་འདློད་ཕིན། འདུས་བྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཀང་སད་ཅིག་ས་ཕིའི་བར་མཐུད་མི་ནུས་པའི་སྐྱློན་འབྱུང་བས་དློན་ལ་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་
གཞག་ལླེགས་པློར་འཇློག་མི་ཤླེས་མཁན་ནི་ཁློ་པ་དག་ཡིན་པར་སྨྲས་ཏླེ། རང་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་མླེད་ཀང་ལས་འབྲས་ཀི་འབྲླེལ་བ་ཡང་དག་པར་འདློད་ལ། བག་
ཆགས་བགློ་བའི་གཞིར་ཡང་ང་ཙམ་དང་དྲུག་པ་རྣམ་ཤླེས་སློགས་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། ། 

    
    
    
    

    
    
  དྲང་ངླེས་དང་ཐླེག་ཆླེན་གི་སློལ་རྒྱུན།  

    
  གཞུང་འདིར། “ཀུན་གཞི་ཡློད་ཅིང་གང་ཟག་ཉིད་ཡློད་ལ། ། ཕུང་པློ་འདི་དག་འབའ་ཞིག་ཉིད་ཡློད་ཅླེས། ། བསན་པ་འདི་ན་ིདླེ་ལྟར་ཆླེས་ཟབ་
དློན། ། རིག་པར་མི་འགྱུར་གང་ཡིན་དླེ་ལའློ། ། འཇིགས་ཚོགས་ལྟ་དང་བྲལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིས། ། ཇི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡི་བསན་པ་ལྟར། ། དླེ་བཞིན་དངློས་

རྣམས་རང་བཞིན་མླེད་མློད་ཀ།ི ། ཡློད་ཅླེས་དྲང་དློན་ཉིད་དུ་བསན་པ་ཡིན། །”ཞླེས་ཚགིས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀིས། 《ལང་ཀར་གཤླེགས》པ་དང་། 《

དགློངས་འགླེལ》དང་། 《ཆློས་མངློན་པའི》མདློ་སློགས་ཀུན་གཞ་ིཡློད་པར་སློན་པའི་མདློ་རྣམས་དྲང་དློན་དུ་བསན་ཡློད། 
  དླེ་ཡང་དྲང་དློན་དང་ངླེས་དློན་ཞླེས་པ་ནི་ཐླེག་ཆླེན་གི་བཀའ་དང་བསན་བཅློས་ཁློ་ནར་གསལ་བའི་ཐ་སད་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་
ཚོས་ཀང་དླེའི་སློར་ལ་ཅུང་ཙམ་བགློ་བར་བྱ། ལློ་རྒྱུས་ལ་ཕིར་བལྟས་ན། ཐླེག་པ་ཆླེན་པློའི་གྲུབ་མཐའ་དླེ་ཆློས་ལུགས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐློག་ནས་དར་འཕླེལ་བྱུང་བའི་
ལློ་རྒྱུས་ཀི་ངློས་ཤིག་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཐད་ནས་དར་འཕླེལ་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ངློས་ཤིག་སླེ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། ཕི་མའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། དྲང་ངླེས་
ཀི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ལ་འབྲླེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མློ་ཡློད་དླེ། དྲང་དློན་ག་ིམདློ་དང་། ངླེས་དློན་གི་མདློ་ཞླེས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀ་ིགསུང་ལའང་དློན་དང་ས་ཇི་བཞིན་
ཁས་ལླེན་རུང་བའི་མདློ་དང་མི་རུང་བའི་སླེ་ཚན་གཉིས་ཕླེ་བའི་མིང་ཡིན་པས། ཡློངས་གགས་ལྟར་ན། མདློ་ལ་དྲང་ངླེས་ཀི་ཁྱད་འབྱླེད་པའི་སློབ་དཔློན་གཉིས་
བྱུང་བ་ནི། ཀླུ་སབ་དང་། ཐློགས་མླེད་གཉིས་ཏླེ། དླེ་གཉིས་ལ་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱླེད་གཉསི་ཀང་གགས་སློ། །  
  དླེ་གཉིས་ལས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རིམ་པ་གསུམ་བསློར་བའི་ནང་ནས་འཁློར་ལློ་དང་པློ་དང་། ཐ་མ་
གཉིས་དྲང་དློན་དང་། བར་བ་ངླེས་དློན་དུ་འདློད། ཐློགས་མླེད་ཀིས་ནི་འཁློར་ལློ་དང་པློ་དང་། བར་བ་གཉིས་དྲང་དློན་དང་། ཐ་མ་ངླེས་དློན་དུ་བཞླེད་པས་
ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ། ཅིའི་ཕིར་ཞླེ་ན། རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་ལྟ་བའི་འདློད་ཚུལ་མི་མཚུངས་པས་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངླེས་འཇློག་ཚུལ་ཡང་མ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏླེ། ལུང་
ལ་དྲང་ངླེས་ཀི་ཁྱད་འབྱླེད་ཚུལ་ནི་ལུང་དློན་ལ་རིགས་པས་བརགས་ནས་འཐད་མིན་ལ་གཞི་འཛིན་གི་ཡློད་པས་སློ། ། གྲུབ་མཐའི་དབང་དུ་བྱས་ཚེ། འཁློར་ལློ་
དང་པློ་ཁས་ལླེན་མཁན་ན་ིབྱླེ་མདློ་གཉིས་དང་། བར་བ་ཁས་ལླེན་མཁན་དབུ་མ་པ། ཐ་མ་ཁས་ལླེན་མཁན་སླེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ཞིང་མི་འདྲ་ས་ཞིག་ལ། སར་གི་བྱླེ་
མདློ་གཉིས་ཀིས་ནི་འཁློར་ལློ་དང་པློ་ཁློ་ན་སངས་རྒྱས་ཀ་ིབཀར་འདློད་ཀི་བར་མཐའ་གཉིས་ནི་བཀའ་ཙམ་དུའང་མི་འདློད་པ་རླེད།  
  འློ་ན། དྲང་དློན་གི་མདློ་དང་། ངླེས་དློན་གི་མདློའི་ཁྱད་པར་ཅི་ལྟར་འབྱླེད་ཅླེ་ན། དླེ་ལ་དྲང་ངླེས་འབྱླེད་པའི་ཤིང་ར་ཆླེན་པློ་གཉིས་ཀས་ལན་
འདླེབས་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་སླེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དློན་དམ་བདླེན་པ་སློན་པའི་མདློ་རྣམས་ངླེས་དློན་གི་མདློ་དང་། ཀུན་རློབ་སློན་པའི་མདློ་རྣམས་དྲང་དློན་གི་མདློ་
ཡིན་ཞླེས་སྨྲ། ཐློགས་མླེད་ཀིས་ན།ི སས་ཟིན་ས་ཇི་བཞནི་ཁས་ལླེན་དུ་རུང་བ་རྣམས་ངླེས་དློན་གི་མདློ་དང་། དླེ་ལྟར་ཁས་ལླེན་དུ་མི་རུང་བ་རྣམས་དྲང་དློན་གི་
མདློའློ་ཞླེས་སྨྲའློ། །  



  མདློ་གཅིག་དྲང་དློན་དུ་འཇློག་པ་ལ་ཆ་རླེན་གསུམ་ཚང་དགློས་ཏླེ། དགློངས་པ། དགློངས་གཞི། དངློས་ལ་གནློད་བྱླེད་དང་གསུམ་གི་སློ་ནས་བཀལ་
དགློས་པས་སློ། ། དཔླེར་ན། གཞུང་འདིར་ཀུན་གཞི་བསན་པའི་མདློ་དྲང་དློན་དུ་འགླེལ་ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དགློངས་པའམ་བརློད་བྱ་ནི་ཀུན་གཞི་ཡློད་པ་དླེ་
ཡིན་ལ། དགློངས་གཞི་ན་ིཟབ་མློའི་གནས་ལ་ཡུན་གིས་བཀི་བའ་ིཐབས་སུ་བསན་པ་དླེ་དང་། དངློས་ལ་གནློད་བྱླེད་ན་ིཀུན་གཞི་འགློག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཡནི་
པར་བཤད།  
  དླེ་ལྟ་ན། འཛམ་གིང་འདིའི་ཆློས་ལུགས་གཞན་གང་དུའང་། རང་རང་གི་སློན་པའི་ལུང་ལ་དྲང་དློན་དང་ངླེས་དློན་གི་ཁྱད་འབྱླེད་པའི་སློལ་མ་བྱུང་
བར་སང་བས། རང་གི་སློན་པའི་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངླེས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་པའི་སློལ་ནི་ནང་པ་ཁློ་ནའི་ལུགས་སུ་མཐློང་ལ། དླེའི་ནང་ནས་ཀང་ས་དར་བྱླེ་མདློ་
གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་ན།ི སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིན་ན་ངླེས་དློན་ས་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ལགས་ན། དླེ་ནི་ཐླེག་ཆླེན་ཐུན་མློང་མནི་པའི་སློལ་ལུགས་ཤིག་
ཏུ་ངླེས།  
  འློན་ཀང་ཐླེག་ཆླེན་པའི་ལུགས་སུའང་། སངས་རྒྱས་ཁློ་ནའ་ིགསུང་ས་ཕིའི་སས་ཟིན་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་དག་ལ་དྲང་ངླེས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་ཀ།ི དླེ་
ལས་གཞན་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་སློགས་མཁས་པ་གཞན་གི་གསུང་ལ་ནི་དྲང་ངླེས་ཀི་ཁྱད་པར་གཏན་ནས་མི་འབྱླེད་དླེ། མཁས་པ་གཞན་གི་གསུང་དུ་ནང་འགལ་ཇི་བྱུང་
ནང་འགལ་མཚན་ཉིད་པར་བརི་བས། དླེ་ནི་ཁློའི་དུས་རིམ་ས་ཕིའི་བསམ་བླློའི་འགྱུར་ལློག་དང་། ཤླེས་རློགས་ཀི་འགྱུར་ལློག་གི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལ་བརི་བ་རླེད། 
དཔླེ་བཞག་ན། བློད་ཀ་ིམཁས་པ་རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་ཚེ་སློད་སྨད་ཀི་བརམས་ཆློས་ཀི་ནང་དློན་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་ལ། དླེའི་རླེས་འཇུག་ཚོས་དྲང་ངླེས་ཀི་
ཁྱད་པར་སློགས་ཀི་ཐ་སད་བླེད་སློད་མི་གཏློང་བར། ཁློང་གིས་ལྟ་བའི་དཔད་པ་མ་རློགས་པའི་སབས་ཀི་གསུང་དང་། ལྟ་བའི་དཔད་པ་རློགས་པའི་སབས་ཀི་
གསུང་ཞླེས་དབྱླེ་བ་འབྱླེད་པ་ལྟ་བུ་རླེད། 
  སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དུ། སབས་ལ་ལར་ཕུང་སློགས་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་། སབས་ལ་ལར་ཆློས་ཀུན་བདླེན་མླེད་དུ་བསན་པ་དང་། སབས་ལ་
ལར་གཞན་དབང་ཡློངས་གྲུབ་བདླེན་གྲུབ་དང་། ཀུན་བཏགས་ཆློས་རྣམས་བདླེན་མླེད་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་ནང་འགལ་བྱུང་བ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀིས་མ་རློགས་པའི་སྐྱློན་སློགས་མ་ཡིན་པར་བསན་ཡུལ་གི་གང་ཟག་ལ་ཕན་ཐློགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ལྟར་བསན་ནློ་ཞླེས་ཐླེག་ཆླེན་གི་མཁས་པ་
རྣམས་འདློད་དླེ། གནས་ཚོད་ལ་ནི་ཕུང་པློ་བདླེན་པར་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་མི་སིད་པས། ཕུང་པློ་བདླེན་པར་གྲུབ་ན། དླེ་བདླེན་མླེད་སློན་པའི་
མདློ་དྲང་དློན་དང་། གལ་ཏླེ་བདླེན་པར་མ་གྲུབ་ན་དླེ་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་སློན་པའི་མདློ་དྲང་དློན་དུ་སྨྲ་དགློས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ན། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བདླེན་མླེད་

སློན་པའི《མདློ་ཤླེར་ཕིན་རྒྱས་འབིྲང་བསྡུས་གསུམ》ལྟ་བུ་རིགས་པ་དང་མཐུན་པར་མཐློང་བས། དླེ་ལས་གཞན་པའི་བདླེན་གྲུབ་སློན་པའི་མདློ་ཐམས་ཅད་
དྲང་དློན་དུ་བཀལ་ལློ། ། དླེ་དང་མི་འདྲ་ས་ཞིག་ལ་ཐློགས་མླེད་ཀིས་ནི་ཆློས་ཀུན་བདླེན་གྲུབ་རླེད་ཟླེར་བ་དང་། ཆློས་ཀུན་བདླེན་མླེད་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀ་རིགས་པ་

རྣམ་དག་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་བཀློད་དླེ། ཆློས་རྣམས་ལ་བདླེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་ཕླེ་བའི《མདློ་སླེ་དགློངས་འགླེལ》ལྟ་བུ་ངླེས་དློན་
ཡིན་གི། གཞན་རྣམས་དྲང་དློན་ནློ་ཞླེས་གསུངས།  
  གློ་ས་བར་བཤད་ན། རིགས་པ་རྣམ་དག་དང་མཐུན་པའི་ལུང་ཡིན་ན་ཁས་ལླེན་པ་དང་། རིགས་པ་དང་འགལ་བར་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིགསུང་
ཡིན་ཡང་དྲང་དློན་ནློ་ཞླེས་ཁས་མི་ལླེན་པ་དླེ་ནི། ཐླེག་ཆླེན་གི་དྲང་ངླེས་འབྱླེད་པའི་སློལ་རྒྱུན་གི་ར་བ་ཡནི་པས། དླེ་ནི་ཤླེས་རབ་གཙིགས་སུ་བཟུང་བའི་སློལ་རྒྱུན་
ཞིག་དང་། གནས་ལུགས་མཆློག་ཏུ་བཀུར་བའི་སློལ་རྒྱུན་ཞགི་ཏུ་མཐློང་བས། སློལ་རྒྱུན་དླེ་འདྲ་བྱུང་བ་ལ་བརླེན་ནས་རིགས་པས་རྙླེད་པའི་བདླེན་དློན་ཨང་དང་
པློ་དང་། ལུང་གི་ཟིལ་ཤུགས་ཨང་གཉིས་པ་རུ་ཁ་མིན་དློན་གིས་བརི་བའ་ིཐླེག་ཆླེན་ག་ིསློབ་དཔློན་ཤླེས་རབ་ཅན་རྣམས་ས་གཞུག་ཏུ་འབྱློན་ཐུབ་པ་ཡིན་ངླེས་ཏླེ། 
ཐླེག་ཆླེན་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་རང་ལུགས་རྣམས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཕློགས་སུ་དར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགློ་ཐུབ་པའི་རིག་གནས་སིང་སློབས་རྣལ་མ་ཡང་དླེ་
རླེད་སམ།  
  དླེ་ལྟར་ལུང་རིགས་གཉིས་ལས་རིགས་པ་གཙོ་བ་དང་། བཀའ་དང་བདླེན་དློན་གཉིས་ལས་བདླེན་དློན་གཙོ་བ། རླེས་དཔག་དང་མངློན་སུམ་གཉིས་
ལས་མངློན་སུམ་གཙོ་བ། དཔད་པ་དང་མློང་བ་གཉིས་ལས་མློང་བ་གཙོ་བ་སློགས་དངློས་དློན་དཔློད་པའི་ཐབས་ཀི་སློ་མློ་ཡངས་པློར་ཕླེ་བའི་མཁའ་དབུགས་དླེའི་
འློག་ཏུ། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་དབང་གི་ངང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལའང་བརག་དཔད་བྱས་པས། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གིས་བསྡུས་པའི་ཤླེས་བྱ་རྣམས་ཀི་
ཡིན་ལུགས་ཐད་དུ། རང་རང་གི་ངླེས་རློགས་དང་རྙླེད་དློན་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་ལ་གཞརི་བཞག་སླེ། ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཡློངས་སུ་མི་མཐུན་པ་ཇི་སླེད་ཅིག་ག་ི
སློལ་ཕླེ་བའློ། །  
  སིར་བཏང་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངླེས་འབྱླེད་དགློས་ཞླེས་སངས་རྒྱས་རང་གི་མདློ་སླེ་རྣམས་སུ་གསུངས་ཤིང་། ཀླུ་ཐློགས་གཉིས་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངླེས་
འབྱླེད་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱླེད་དུ་ལུང་བསན་པ་སློགས་ཅི་རིགས་ཡློད་ན་ཡང་། མདློ་སླེ་དླེ་དག་ཡུལ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བཀའ་བསྡུ་བྱས་ཤིང་ཡི་གླེའི་སླེང་དུ་
སླེབས་པ་སློགས་ཀི་ཐད་རློད་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆླེ། གློང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རླེས་འཇུག་མཁས་པའི་ཁློད་ནས་ནི་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངླེས་ཐློག་མར་འབྱླེད་མཁན་སློབ་

དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིན་ཞླེས《དབུ་མ་ཚིག་གསལ》སློགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡློངས་སུ་གགས་ནའང་། ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ག་ིགསུང་དུ་དྲང་ངླེས་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་མ་བྱུང་

བ་ནི་དློགས་གཞི་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡློད་དླེ། གལ་ཏླེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྐུ་དུས་སུ《བླློ་གློས་མི་བཟད་པས་བསན་པ》སློགས་ཀི་མདློ་འདི་དག་ཡློད་ཅིང་། ཁློང་གིས་མདློ་
དླེ་དག་ལ་བརླེན་ནས་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངླེས་དངློས་སུ་ཕླེ་ཡློད་ན། ཁློང་གི་གསུང་དུ་དྲང་ངླེས་ཀི་ཐ་སད་མི་གསལ་དློན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།  

  དླེ་ལ་རླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པློས“ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀིས་དྲང་ངླེས་འབྱླེད་པའི་མདློ་ཁུངས་དངློས་སུ་སྨློས་ནས་དྲང་ངླེས་ཕླེ་བ་མླེད་ཀང་མདློ་དློན་བཤད་

པའི་ཚུལ་ལས་ནི་དློན་གིས་བཤད་པ་ཡློད་དློ། ། ”ཞླེས་ཏླེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དྲང་ངླེས་ཞླེས་པའི་མིང་ཚིག་འདི་སློད་ཡློད་མླེད་ལ་མ་ལྟློས་པར། ཁློང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་
གསུང་འགའ་ཞིག་ནི་འཆད་ཡུལ་གི་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་འཚམས་པར་བསན་པ་ལས། སངས་རྒྱས་རང་གི་དགློངས་པ་མིན་ཞླེས་དངློས་སུ་གསུངས་པས། དླེ་ནི་



གསུང་རབ་ལ་ངླེས་དློན་གིས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བའི་གནའ་རབས་ནང་བསན་པའི་མཐའ་ཐིག་ལས་བརྒལ་བའི་གློམ་བགློད་ཆླེན་པློ་ཞགི་ཏུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། དློན་

དངློས་ཐློག་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངླེས་ཕླེ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི་དློན་ལ་གནས་པ་སླེ། སློབ་དཔློན་ཁློང་གིས། “བརྡ་སློད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུར། ། ཡ་ིགླེའི་ཕི་མློ་ཀླློག་
འཇུག་ལྟར། ། དླེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་གདུལ་བྱ་ལ། ། ཅི་ཙམ་བཟློད་པའི་ཆློས་བསན་ཏླེ། ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སིག་པ་ལས། ། རྣམ་པར་བཟློག་ཕིར་ཆློས་བསན་ཏློ། ། ཁ་
ཅིག་བསློད་ནམས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་བརླེན་པ། ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་མི་བརླེན། ། ཟབ་མློ་འཁུ་འཕིག་ཅན་འཇིགས་པ། ། སློང་ཉིད་སིང་

རླེའི་སིང་པློ་ཅན། ། བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་ལའློ། །”ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །  
  ཡང་བཤད་ན། ཚིགས་བཅད་ཤློ་ལློ་ཀ་གསུམ་པློ་འད་ིནི། སློབ་དཔློན་ཁློང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་གི་མདློ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་རླེས་
ཀི་མློང་ཚོར་ཡི་གླེར་ཕབ་པ་ཞིག་སླེ། དགླེ་རྒན་མཁས་པས་སློབ་མ་ལ་ཡི་གླེ་གསར་དུ་འཁདི་དུས། དང་པློ་ཀླློག་འདློན་དང་། རིམ་གིས་བྲིས་གཟུགས། དླེ་ནས་བརྡ་
སློད་དང་སླེབ་སློར་སློགས་ས་གཞུག་ལྟར་བསབ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་དང་མཚུངས་པར། སངས་རྒྱས་ཀིས་འགློ་བ་རྣམས་ལ་ཆློས་བསན་པའི་སབས་ཀང་། སློན་ཡུལ་
སློབ་མའི་ཤླེས་རློགས་ཀི་སྨིན་ཚད་ལྟར་བསན་ཡློད་པ་ལས། ཕ་རློལ་པློའི་བླློ་གློས་ཀི་ནུས་སློབས་ལ་མ་ལྟློས་པར་རང་ཉིད་ཀི་མཁྱླེན་རློགས་ཁློ་ན་གཞིར་བཞག་སླེ་
གང་བྱུང་དུ་བསན་མི་འདུག་ཅླེས་པའློ། ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ལ་ལུས་ཅན་རྣམས་སྨིན་ཅིང་གློལ་བའི་ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་འདི་ལྟ་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མངའ་
བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འགློ་བའི་ཁམས་མློས་མ་འདྲླེས་པར་གཟིགས་པའི་མཁྱླེན་རབ་རླབས་པློ་ཆླེ་ལན་པའི་མཐློང་ཆློས་ཀི་རགས་ཤིག་ཏུའང་སློབ་
དཔློན་ཁློང་གིས་བགངས་ཡློད།  
  གང་ལྟར་ཚིགས་བཅད་དླེ་གསུམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀིས་འཇིག་རླེན་འདིར་གསུངས་པའི་ཆློས་རྣམས་སླེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ལྔ་རུ་བཀར་འདུག་སླེ། ཆློས་
ཚན་ལ་ལ་ནི་སྐྱླེ་བློ་རྣམས་གཞན་གི་སློག་འཕློག་པ་སློགས་སིག་པའི་ལས་ཚབས་པློ་ཆླེར་མ་ིཞུགས་པའི་ཕིར་དུ་བསན་པ་དང་། ཆློས་ཚན་ལ་ལ་ཞིག་དབུལ་ཕློངས་ལ་
རློགས་བྱླེད་རྒྱུ་སློགས་ཕན་པའི་ལས་བསྒྲུབས་ཏླེ་བསློད་ནམས་བསག་པའི་ཕིར་དུ་བསན་ཡློད་ལ། དླེ་གཉིས་ཀ་ཡང་མཐློ་རིས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཙམ་གི་ཕིར་དུ་གསུངས་
པའི་ཆློས་ཏླེ། ནང་ཆློས་ཀ་ིཤླེས་རློགས་ཟབ་མློ་མ་ིལན་པའི་སྐྱ་སླེར་རང་ག་བ་དག་གིས་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་ཆློས་རླེད།  
  ཡང་ཆློས་ཚན་ལ་ལས་གང་ཟག་རང་ར་ཐུབ་པའི་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་། གཟུང་འཛིན་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདླེན་པར་ཡློད་པར་བཤད་ནས། བྱླེ་མདློའ་ི
གྲུབ་མཐའི་ར་བ་བསན། ཡང་ལ་ལས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་རས་སློ་སློར་མླེད་ཀང་། གཉསི་སློང་གི་དླེ་ཁློ་ན་ཉིད་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་དླེ་སླེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་
ཀི་རྣམ་གཞག་བསན། ཡང་ལ་ལས་ནི། བླློ་མཆློག་དང་ལན་པའི་སྐྱླེ་བློ་ཚོར་ཆློས་ཀུན་བདླེན་མླེད་ཀི་ལྟ་བ་དང་། སིང་རླེ་ར་བར་གྱུར་པའི་སློད་པ་གཉིས་ཟུང་
འཇུག་གི་ལམ་བསན་ནས་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའི་རང་རྣམ་པར་བཤད་པ་བཅས་ཏླེ། ནང་དློན་ཡློངས་སུ་འགལ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རིགས་དླེ་འདྲ་ཞིག་གསུང་མཁན་
གཅིག་གི་ཞལ་ལས་ཐློན་པ་ལགས་ན། ཆློས་ཚན་དླེ་དག་ཀང་རང་རང་གི་གདུལ་བྱའི་བླློ་ངློར་ཕན་ནུས་འབིྱན་པའི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ནའང་། བསན་
དློན་དླེ་དག་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་མིན་ཤིན་ཏུ་མི་མཚུངས་ན། གང་ཞིག་ཤླེས་བྱའི་དླེ་ཉིད་རྣལ་མ་བསན་པ་དག་ནི་ངླེས་དློན་དང་། གཞན་རྣམས་
དྲང་དློན་དུ་མི་བཀལ་ཐུ་མླེད་བྱུང་བ་རླེད།  

  དླེ་ལྟར་མི་ལློ2000སློན་དུ། ཐླེག་ཆླེན་པའི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དགློངས་པ་དང་། དགློངས་གཞི། དངློས་ལ་གནློད་བྱླེད་གསུམ་གི་སློ་ནས། 
ཕུང་སློགས་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་བསན་པའི་བཅློམ་ལན་འདས་ཀ་ིམདློ་སླེ་རྣམས་དྲང་དློན་གི་གསུང་དུ་བཀལ་བ་ནས་བཟུང་། རིམ་གིས་ཐླེག་ཆླེན་པའི་ཆློས་སླེ་སློ་སློ་
དང་། གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་ནང་དུ་རིགས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བློར་འཛིན་པའི་གསླེར་ལྟ་བུའི་སློལ་ཞིག་གྲུབ་པའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་ཉམས་ཏླེ། ཉླེ་དུས་སུ་བླ་
མ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པློས་ཀང་། མཐློང་བ་མངློན་སུམ་ག་ིབདླེན་པ་ལ་དཔང་བཅློལ་ནས། ཆློས་མངློན་པའི་ལུགས་ཀི་འཇགི་རླེན་ཆགས་ཚུལ་ཁས་ལླེན་གི་མླེད་
པའང་རིག་གནས་སློལ་རྒྱུན་དླེའི་སིང་སློབས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་ཆློག  
  མདློར་ན། ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ནམ་ཡིན་ན་དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་གཞིར་བཞག་སླེ། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ལ་བཟློ་བཅློས་རྒྱག་པ་ལས། གྲུབ་
མཐའི་རྣམ་གཞག་གཞིར་བཟུང་ནས་དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་ལ་བཟློ་བཅློས་མི་རྒྱག་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་སིང་སློབས་འདི་ཉིད་ནི་རང་རླེའི་དློན་གི་རིན་པློ་ཆླེ་ཁློ་ན་སླེ། 

ལྟློས་བཅས་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔློན་ཨན་སི་ཐན་གིས་ཀང་། “གལ་ཏླེ་མ་འློངས་པར་ཚན་རིག་དང་མཉམ་དུ་འགློ་ནུས་པའི་ཆློས་ལུགས་ཤགི་ཡློད་ཚེ་དླེ་ནི་ནང་ཆློས་

ཡིན་ངླེས”གསུངས་དློན་ཡང་། ནང་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་སློལ་རྒྱུན་འདི་འདྲར་དགློངས་ཏླེ་གསུངས་པ་གློར་མ་ཆག་པས་སློ། ། འློན་ཀང་ཐླེག་ཆླེན་གི་ཆློས་རྒྱུན་
འཛིན་མཁན་དུ་རླློམ་པའི་རང་རླེའི་ཡུལ་ལ་མཚོན་ན། ཐླེག་པ་ཆླེན་པློའི་ཤླེས་རབ་ཀི་སངི་སློབས་རྣལ་མ་འཛིན་པའི་སྐྱླེས་བུ་ལ་བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པློ་ལྟ་བུ་རླེ་
ཟུང་ལས་མླེད་དླེ། ང་ཚོའ་ིཉླེ་འཁློར་དུ་ན་ིཟབ་ཅིང་ཕ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཕར་ཞློག མཐློང་ཆློས་སུ་མངློན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རླེན་འབྱུང་རགས་པ་དག་ལའང་མངློན་
སུམ་དུ་བསློན་འདིང་བཞིན། རང་ཉིད་འབའ་ཞགི་ཚད་མ་བསླུ་མླེད་དང་། བདླེ་སྡུག་སློད་བཅུད་ཀི་བྱླེད་པ་པློ་རུ་རླློམ་པའི་སྤྲུལ་གཟུགས་ཤླེད་ཅན་ཚོའི་ཐུ་འློག་ཏུ། 
རང་ཅག་གིས་ཀང་བསམ་བཞིན་དང་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པའ་ིངང་ལ་འདི་དང་འདི་འདྲ་བའི་ཡང་དག་པའི་སློལ་རྒྱུན་རྣམས་གཅློད་འབྲླེག་གཏུབ་གསུམ་བྱླེད་
ཅི་ཐུབ་ལ་བརློན་གི་ཡློད་པས། སད་ཕིན་ཆློས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་དཔློད་པའི་ཤླེས་རབ་ལ་ར་བ་བྱས་པའི་རྒྱལ་བསན་རིན་པློ་ཆླེའི་རྒྱུན་རྣལ་མ་ཞིག་གནས་
པར་འདློད་ན་ནི། འདི་དང་འདི་འདྲའི་གསླེར་ལྟ་བུའ་ིསློལ་རྒྱུན་དག་མི་ཉམས་པའི་ཕློགས་ལ་ཤིན་ཏུ་འབད་གལ་ཆླེའློ། །  

    
    
    
  མཇུག་བྱང་།  

    



  གཅིག 
  ལློ་ངློ་ཁི་སློང་མང་པློའི་རིང་ལ། འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀིས་རང་དང་སིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤླེས་བྱ་ཕ་རགས་ས་ཚོགས་ལ་བརག་དཔད་དང་
ཞིབ་འཇུག ཚོད་ལྟ་དང་ལག་ལླེན་བཅས་བྱས་ཏླེ་དཀའ་སད་སྡུག་རུས་ཀི་སློར་བ་མཚམས་མི་ཆད་པར་བསླེན་པའི་མཐུན་སློར་ལས། རིགས་དང་རྣམ་གངས་ཐ་
དད་པའི་ཤླེས་རིག་དཔལ་ཡློན་གི་ཕུང་པློ་གངས་ལས་འདས་པ་ཞགི་མི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པ་རླེད། རང་རླེའི་ཁྱིམ་གཞིས་སར་མ་ཆུང་ཆུང་འདི་ལ་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་འློད་
སང་མླེད་ན་ཡང་། གནས་འདིར་འགློ་བ་མིའི་བླློ་གློས་ཀི་ཕུང་པློ་ཁག་ཁིག་བརླེགས་པའི་ཤླེས་རིག་གི་གུར་ཁང་ཆླེན་པློ་ཞགི་གྲུབ་པ་གང་དླེའི་འློད་ཟླེར་གི་ཕླེང་བ་
ཕློགས་དང་ཕློགས་སུ་རྣམ་པར་སློས་པས། སློང་ཆླེན་མློའི་དབྱིངས་ན་འློད་ཀི་བདག་པློ་རུ་འབློད་པའི་ཉི་མ་དང་། ཟ་བ་སློགས་སར་ཚོགས་བྱླེ་བ་བྱླེ་བའི་བཀག་
མདངས་ཀང་ཟིལ་གིས་ནློན་པར་བྱས་སློ། །  
  དླེ་འདྲའི་མཐའ་དང་ཟད་དུ་མླེད་པའི་ཤླེས་རིག་གི་རྣམ་གངས་རླེ་རླེའི་ཁློག་ཏུའང་འགློ་མིའི་བླློ་གློས་ཀི་ཉིང་ཁུ་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་ཡློད་པས། དླེ་དག་རླེ་
རླེས་ཀང་མི་རྣམས་ལ་གཞན་གིས་ཚབ་བྱླེད་མི་ནུས་པའི་ཕན་ནུས་རླེ་རླེ་འདློན་གིན་ཡློད་པས་ན། དླེ་དག་ལ་མཆློག་དམན་དང་བཟང་ངན་གི་དབྱླེ་བ་ནི་ལར་ནས་
འབྱླེད་མི་རིགས་ཞླེས་དཔློད་ལན་དག་སྨྲ་བར་བྱླེད་ལ་དླེ་ལྟར་དློན་ལའང་གནས་པར་ངླེས་མློད། ཤླེས་རིག་དླེ་དག་ཀང་ཚུར་བསྡུས་ན། འགློ་བ་མིས་ཅིས་ཀང་
གདློང་གཏློད་དགློས་པའི་གནད་དློན་གཉིས་ཐག་གཅློད་ཐབས་སུ་གཏློགས་ཏླེ། གནད་དློན་དླེ་གཉིས་ནི། མི་དང་རང་བྱུང་བར་གི་འབྲླེལ་བ་དང་། མི་དང་མིའི་
བར་གི་འབྲླེལ་བའློ། །  
  དླེ་ལས་དང་པློ་ནི་སྐྱླེ་རྒ་ན་འཆི་སློགས་འགློ་མིས་ངླེས་པར་བརྒྱུད་དགློས་པའི་ཆློས་ཉིད་ཀ་ིལམ་དང་། སྐྱླེས་ཙམ་ནས་ལྷན་སྐྱླེས་སུ་ཡློད་པའི་ལུས་སླེམས་
བདླེ་སྡུག་གི་ཚོར་སང་དང་། རང་གཞན་ལ་ཆགས་སང་གི་འདུ་ཤླེས། སླེམས་དང་སླེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་ས་ཚོགས་བཅས་ཀིས་དབང་མླེད་དུ་བཅིངས་པ་སློགས་ཏླེ། 
འདི་འདྲའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་དྲ་རྒྱ་ཆླེན་པློ་ཞིག་གི་བར་གསླེང་དུ། རང་སླེམས་ལ་བརླེན་ས་ཁླེན་ས་ཅི་ཡང་མླེད་པའི་མི་ཚེ་ནི་མིག་བཙུམས་ནས་གློག་རློང་ཆླེན་པློ་ཞིག་
ཏུ་འགློ་བཞིན་པ་དང་མཚུངས་པས། སླེམས་སློང་སང་ངླེ་བྱླེད་པ་ལས་ལྷློད་ལ་འབབ་ཐུབ་པའི་སབས་ཤིན་ཏུ་ཕ་ན། ཆློས་ཉིད་ཀི་འཇགིས་པ་དླེ་དག་ལ་གདློང་
གཏློད་པའི་ཐབས་སུ་སྐྱླེ་བློ་ཕལ་མློ་ཆླེས་ནི་ཆློས་ལ་དད་པ་བྱླེད་ཀི་ཡློད་ལ། ཡང་ལ་ལ་ནི་ཤླེས་རབ་ཀི་རླེས་སུ་འབྲངས་ནས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ལ་བརླེན་
ནས་སློད་བཅུད་ཀི་རང་བཞིན་དང་། ཚེ་སློག་གི་དླེ་ཉིད་སློགས་ལ་དཔད་དླེ་དངློས་པློའི་ཡིན་ལུགས་ལ་ཁླེན་ནས་སླེམས་ཀི་ལློངས་སློད་རློལ་གི་ཡློད་པ་རླེད།  
  དླེ་བཞིན་དུ། ང་ཚོས་ཅིས་ཀང་གདློང་གཏློད་དགློས་པའི་གནད་དློན་གཉིས་པ་སླེ། ཕན་ཚུན་མ་བརླེན་པར་ཁླེར་རང་དུ་གནས་ཐབས་མླེད་པའི་མི་རླེ་
རླེ་ནི་སི་ཚོགས་ཀི་ཆ་ཤས་རླེ་རླེ་ཡིན་པས། མི་ཚ་ེའདིའི་ནང་དུའང་རང་གི་ཁྱིམ་མི་དང་། གློགས་པློ། མ་ིརིགས། རྒྱལ་ཁབ་སློགས་ཚོགས་སིའི་གནས་སངས་དང་
འབྲླེལ་བ་ལས་བསྐྱླེད་པའི་བདླེ་སྡུག་གི་ཚོར་སང་ལ་གདློང་གཏློད་དགློས་ཤིང་། མ་ིདང་མིའི་ཁློར་ཡུག་གི་གནས་སངས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སློ་སློའི་སིྐྱད་སྡུག་
ལ་ཐླེབས་པའི་ཤུགས་རླེན་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས། མ་ིདང་མིའི་བར་གི་འགལ་འབྲླེལ་ཐག་གཅློད་ཐབས་ཀི་རིག་གནས་དང་ལམ་སློལ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རྙླེད་སློན་བྱུང་
བ་ནི། དམངས་གཙོ་དང་། ཁིམས་ཀི་དབང་བསྒྱུར། ཁིམས་སིད་བཅས་ཀི་ཐབས་ལ་བརླེན་ནས་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་རང་དབང་དང་། འདྲ་མཉམ། ཐློབ་ཐང་
བཅས་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་སློ་ནས་མི་སླེར་དང་སི་ཚོགས་ཀི་འབྲླེལ་བ་བདླེ་ཐང་ངང་སློམ་སིག་བྱླེད་པའི་ལམ་ལུགས་འདི་ཉདི་ཡིན་ཏླེ། འདི་ལ་ནི་འཇིག་རླེན་ཀུན་ཁྱབ་
ཀི་རིན་ཐང་ཞླེས་ཀང་བསད་ཀི་འདུག་གློ །  
  གཉིས།  
  དླེས་ན་ཤླེས་དཔལ་ལན་པའི་མི་རིགས་ཤགི་ལ་མཚོན་ན། ཁ་རྒྱབ་ལྟློ་གློས་ཀི་མཐུན་རླེན་འཛོམ་དགློས་པའི་སླེང་། མི་དང་མིའི་འབྲླེལ་བ་བདླེ་ཐང་
ངང་ཐག་གཅློད་པའི་དམངས་གཙོ་རང་དབང་གི་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་ཞིག་ངླེས་པར་ཆགས་དགློས་པར་མ་ཟད། མི་དང་རང་བྱུང་གི་འབྲླེལ་བ་ཐག་གཅློད་
པའི་ཤླེས་རིག་གི་སླེ་ཚན་ཆླེན་པློ་གཉིས་ཏླེ། ཆློས་ལུགས་ཀི་དད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པ་གཉིས་ཀང་ཡློད་དགློས་ངླེས་ཤིག་ཏུ་སམ་གི་འདུག  
  མི་དང་རང་བྱུང་གི་འབྲླེལ་བ་ཐག་གཅློད་ཐབས་ཀི་རིག་གནས་སློལ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ནི། མི་རིགས་སློ་སློའི་འཇིག་རླེན་ལྟ་ཚུལ་དང་། ཚེ་
སློག་ལྟ་ཚུལ། མི་ཚེའི་དློན་སིང་འཚོལ་ཚུལ་བཅས་ཡློངས་སུ་མི་འདྲ་བས། མི་རིགས་ཤིག་ལ་ངླེས་པ་དློན་གི་སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཤིག་ཡློད་མླེད་ཀང་མཐར་
གཏུགས་ན། གློང་གི་ལྟ་ཚུལ་དླེ་དག་ག་ིཐད་ནས་རང་ར་འཕླེར་བའི་ཤླེས་རིག་ཅིག་གྲུབ་ཡློད་མླེད་ལ་ཐུག་པར་སམ། 
  ཡང་གཅིག་བཤད་ན། མ་ིརིགས་ཤིག་གི་གཙ་ོརྒྱུགས་ཀི་རིག་གནས་ནང་དུ་ཆློས་ལུགས་ཀ་ིཤུགས་རླེན་མླེད་ཅིང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཤན་སློབས་
ཅུང་ཟད་ཀང་འདྲླེས་མླེད་ཚ་ེདླེ་འདྲའི་མ་ིརིགས་ན།ི མཐློང་བ་མངློན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ། སུ་བཙན་དང་། སུ་ཆླེ། སུ་མཐློ། སུ་ཕྱུག་ཁློ་ནར་རློན་པ་ལས་བདླེན་དློན་
གང་ལའང་ཡིད་མི་ཆླེས་པས། མི་རིགས་དླེ་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱུ་འབྲས་དྲང་སློམས་སིང་པློར་གྱུར་པའི་ཁིམས་སིད་དང་། དམངས་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཚུགས་པའང་
ཤིན་ཏུ་དཀའ་སླེ། དཔླེར་ན། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུའློ། ། ད་ལྟའ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིགནད་དློན་ཆླེ་ཤློས་ནི་དབང་གི་ཟིལ་ཤུགས་བཙན་ཞིང་ཐུ་བ་དླེ་ཁློ་ན་མ་ཡིན་པར། སི་
དམངས་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རློགས་པ་སད་མ་ིནུས་པ་དང་། མི་རླེ་རླེའི་སླེམས་སུ་བདླེན་པར་ཡིད་རློན་གི་འློད་སང་འཕློ་མི་ནུས་པ་དླེ་ཡིན། དླེ་ནི་ཁློང་ཚོའི་སློལ་རྒྱུན་
རིག་གནས་དང་འབྲླེལ་བ་དམ་ཟབ་ལློས་ཡློད།  
  དླེ་དང་མི་འདྲ་བ་ཞགི་ལ། རང་གི་གཙོ་རྒྱུགས་ཀི་ལྟ་བའི་ཁློད་དུ་ཆློས་དད་ཀི་བག་ཆགས་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཤུགས་རླེན་ཆླེ་བའི་མ་ིརིགས་
རྣམས་ལ་ནི། ཚད་མ་དང་། གནས་ལུགས་དང་། བདླེན་དློན་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ལ་རློན་དགློས་སམ་པའི་འདུ་ཤླེས་ཤུགས་ཆླེ་བས། འདུ་ཤླེས་གང་དླེ་ལློག་ལམ་དུ་
སློང་ཚེ་གནློད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏླེ། ཆློས་ལུགས་པའི་དབང་ཤུགས་ཀིས་འགློ་མའིི་ཐློབ་ཐང་ལ་རྡློག་རློལ་བཏང་བའ་ིསྐྱློ་གར་ས་ཚོགས་འཛམ་གངི་ས་
ཕློགས་ཀུན་ཏུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡིན་ནའང་། མི་རིགས་སིའི་སླེམས་ཁམས་སུ་བདླེན་དློན་ལ་རློན་དགློས་སམ་པའི་འདུ་ཤླེས་ཤགི་ཡློད་ཚེ་དླེ་ཉིད་མཐུན་
ཕློགས་སུ་བླེད་སློད་གཏློང་ཤླེས་ན་ནི་མིའི་བཟང་སློད་ཀི་ར་བར་འགྱུར་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སི་ཚོགས་ཧིལ་པློར་ཁིམས་ལན་དྲང་སློམས་ཀི་ལམ་ལུགས་ཤགི་འཛུགས་
ཐུབ་པའི་བསམ་བླློའི་རང་གཞིར་ཡང་བསྒྱུར་ཆློག་པས། ཆློས་ལུགས་ཀི་དད་པའི་སློལ་རྒྱུན་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་དཔློད་ཐབས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་གཉིས་ཀ་ཡུན་
རིང་ལན་པའི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་འཇིག་རླེན་ནས་ནི། ད་གཟློད་ཚན་རིག་གི་སིང་སློབས་རྣལ་མ་སྐྱླེས་ཤིང་སིྨན་པ་དང་། དམངས་གཙ་ོདང་རང་དབང་ག་ིལམ་ལུགས་
མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དར་འཕླེལ་བྱུང་བའི་འཕིན་ལས་ཀི་འློད་དཀར་འཛམ་བུ་གིང་དུ་སློས་པ་ལྟ་བུའློ། །  



  དླེ་ལྟར་བསམས་ན། མི་རིགས་གང་དང་གང་ལ་མཚོན་ནའང་། མི་དང་རང་བྱུང་གི་འབྲླེལ་བ་ཟླེར་ན་འདྲ། མི་རྣམས་ཆློས་ཉིད་ཀིས་འཕད་ངླེས་པའི་
གནད་དློན་ལ་གདློང་གཏློད་ཐབས་ཀི་ཤླེས་རིག་ག་ིསློལ་རྒྱུན་ལླེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་མླེད་དང་། མི་དང་མིའི་འབྲླེལ་བ་བདླེ་ལམ་དུ་འགློ་ཐུབ་མིན་གི་བར་ལ་འབྲླེལ་བ་
ངླེས་ཅན་ཡློད་པར་སང་བས། མ་འློངས་པའི་སི་ཚོགས་ནང་བློད་མི་རྣམས་ཆློས་ལ་དད་མིན་ནི་གང་ཟག་སླེར་སློ་སློའི་རང་དབང་གཙང་མ་ཡིན་ཡང་། བློད་མི་
རིགས་སིའི་གཙོ་རྒྱུགས་ཀི་འདུ་ཤླེས་འཛིན་ཚུལ་ནང་དུ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མླེད་པར་གྱུར་ན་གནད་དློན་ཞགི་ཏུ་གྱུར་པར་སམ་པས། 
རང་རླེ་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སློལ་རྒྱུན་ཞིག་ཡློད་པ་འདིའི་ཚེ་སློག་གི་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རླེ་བ་བདག་ལ་ཡློད།  
  མཚན་ཉིད་རིག་པ་ནི་འགློ་བ་མིས་རང་ཉིད་ལ་ཕློགས་ཡློངས་ནས་ཞིབ་ལྟ་བྱླེད་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས། མཚན་ཉིད་རིག་པ་མླེད་
པའི་མི་རིགས་རྣམས་ནི་རང་ངློ་མ་ཟནི་པའི་མི་རིགས་སུ་བརི་བ་ལས་འློས་མླེད་ན། རང་ཉིད་ལ་ལྟ་རློག་བྱླེད་པའི་ཤླེས་རབ་དང་བྲལ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་གིས་
འཇིག་རླེན་ནས་རླབས་ཆླེན་གི་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་ནུས་སམ།  
  ཁམ་གི་ཟས་ལ་མ་སད་ན་མི་རྣམས་འཇགི་རླེན་དུ་འཚོ་མི་ནུས་ལ། བསམ་བླློའི་ཟས་ལ་མ་རློལ་ན་མི་རྣམས་འཇིག་རླེན་དུ་འཚ་ོཡང་དློན་སིང་གིས་
དབླེན་པར་འགྱུར་བས། ཟས་ས་མ་ལ་རློལ་ཤླེས་ཙམ་ནི་འཇིག་རླེན་འདིའ་ིསློག་ལན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷན་སྐྱླེས་སུ་ཡློད་ཀང་། ཟས་ཕི་མར་རློལ་ཤླེས་པའི་ཆ་ནས་ན་ི
འགློ་བ་མི་ཉིད་སློག་ཆགས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་གྱུར་པ་རླེད། དླེར་མ་ཟད་གང་ལ་རློལ་བའི་བསམ་བླློའི་ཟས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་དང་། ཟས་དླེ་
དག་ལ་ལློངས་སུ་སློད་ཚུལ་ག་ིཁྱད་པར་ལས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློ་དང་། མི་རིགས་སློ་སློ་ལའང་ལུས་སློབས་རྒྱས་ཚུལ་དང་ཤ་ཤླེད་རྒྱས་ཚུལ་ཀང་མི་མཚུངས་པར་གྱུར་
པས། མི་རིགས་སློ་སློའི་འགློ་འཆག་ཉལ་འདུག་དང་ནར་མའི་ཀུན་ཏུ་སློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ནི་མི་རིགས་དླེའི་བླང་དློར་གི་ལྟ་བས་བསྐྱླེད་པ་ཡིན་ལ། བླང་
དློར་གི་ལྟ་བ་ནི་མི་རིགས་དླེའི་ཆློས་ལུགས་དང་། ཡང་ན་མཚན་ཉིད་རིག་པས་བསྐྱླེད་པ་ཡིན་ནློ། །  
  ཚད་ངླེས་ཅན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རླེ་རླེའི་ཀུན་སློད་ཀ་ིམླེ་ལློང་ལས་མ་ིརིགས་ཧིལ་པློ་ཞིག་གི་སླེམས་ཁམས་ཀི་རང་གཟུགས་མཐློང་ནུས་པས། 
འཇིག་རླེན་དུ་མི་རིགས་ཤགི་ལ་སང་བརྙན་ཇ་ིའདྲ་ཞིག་ཡློད་པ་དླེ་ན།ི མ་ིརིགས་དླེའི་སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་གཟུགས་ཅན་དུ་ཤར་བ་དང་གཉིས་སུ་མླེད། དཔླེར་ན། 
ད་ལྟ་ཉིན་རླེ་བཞིན་རྒྱུ་སློབས་ཆླེས་ཆླེར་རྒྱས་བཞིན་པའི་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མཚནོ་ན། ག་ས་གང་དུ་དཔལ་འབྱློར་གི་ཤུགས་ངློམས་ཏླེ་རང་གི་ཆླེ་བ་འདློན་ཐབས་བྱླེད་
ཀིན་པ་ལས། སྐྱླེ་བློ་རང་སླེང་གི་མཛེས་སྡུག་གིས་གཞན་གི་ཡིད་དབང་འགུག་ཐུབ་ཀི་མླེད་པར་མ་ཟད། ལློག་སླེ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་སུན་སང་སླེར་བའི་གནད་དློན་
ཞིག་འབྱུང་གིན་པ་ལྟ་བུ་རླེད།  
  སར་གི་དུས་རུའུ་ལུགས་ཀི་སློན་པ་ཁུང་ཙི་ལ། སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་དང་། རྣམ་ཤླེས་ཀི་སློར་སློགས་དྲིས་ཚེ། དླེ་དག་ལ་དཔད་པར་མི་བྱའློ་ཟླེར་ཏླེ་སང་མླེད་དུ་
བསྐྱུར། བསྐྱུར་ནས་ཀང་ལློ་ངློ་སློང་ཕག་གི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་ག་ིགཙོ་རྒྱུགས་རིག་གནས་ཀསི་ནི། ཙི་ནའ་ིཡུལ་ག་ིམི་རྣམས་ལ་གུས་སློལ་དང་། དག་འདུལ་གཉླེན་
སྐྱློང་བྱླེད་སངས་རང་ག་བ་འབའ་ཞིག་བསབས་པ་ཙམ་ལས། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་འབྲླེལ་བ་དང་། ཚེ་སློག་གི་དློན་གི་ངློ་བློ། འཇིག་རླེན་ཆགས་འཇིག་ག་ིགནས་
ལུགས་སློགས་ལ་ནི་དཔད་འདློད་ཀི་འདུན་པ་ཙམ་ཡང་སྐྱླེ་རྒྱུ་མླེད་པར་བྱས་པས། ཁྱིམ་གི་འཚོ་ཚིས་སློགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་སྐྱླེན་པའི་མ་ིརིགས་དླེའི་
ནང་དུའང་། ཤླེས་བྱ་ཕ་རགས་ཀི་དླེ་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་རྣལ་མ་ཞིག་ལར་ནས་འཁྲུངས་མ་ཐུབ་སད།  
  རྒྱུ་མཚན་དླེའ་ིཕིར་ད་ལྟའང་ཁློ་ཚརོ་ཚན་རིག་ལག་རལ་ཅི་ཙམ་དར་ཡང། ཚན་རིག་གི་སིང་སློབས་རྣལ་མ་ཞིག་ནི་འདྲླེན་ཐུབ་ཀི་མླེད་པ་རླེད། ཨ་རི་

ནས་ཕིར་ཕླེབས་པའི་རྒྱའི་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་ཆན་ཞློའློ་སིན(钱学森)གིས་ཀང་། སྐུ་འདའ་ཁར་ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས། རྒྱ་ནག་པས་ནི་ཚན་རིག་
ལག་རལ་ཙམ་ལས། ཚན་རིག་སིང་སློབས་ནང་འདྲླེན་བྱླེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་དགློས་བྱུང་། ད་དུང་། རྒྱའི་གཙོ་རྒྱུགས་ཀི་ལྟ་བའི་ནང་། ཆློས་དད་ཀི་
བག་ཆགས་གཏན་ནས་མླེད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འདྲླེས་པ་དླེས་རྒྱ་མི་རིགས་ཧིལ་པློའི་བཟང་སློད་ལ་ཐླེབས་པའི་ཤུགས་
རླེན་ནི་བླློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པ་རླེད།  
  གསུམ།  
  རང་ཅག་རི་ཁ་བ་ཅན་པའི་འཇགི་རླེན་ལ་མཚོན་ནའང་། གཞློན་སྐྱླེས་བླློ་གློས་དང་ལན་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཀང་། མི་དང་མིའི་འབྲླེལ་བ་ཐག་གཅློད་
ཐབས་སམ་ཆླེ་ས་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིགནད་དློན་ནས། ཆུང་ས་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་མི་ཚེ་རིས་ཐང་དང་ལན་པའི་ངང་བསྐྱློད་ཐབས་ཚུན་ཆད་ཀི་རིག་
གནས་དང་། ལྟ་བ། བསམ་བླློ། ལམ་ལུགས་བཅས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཆགས་ཐབས་སུ། སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་རང་དབང་དང་། ཐློབ་ཐང་སློགས་སིང་པློར་བྱས་པའི་
དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་མློས་པ་ལྷུར་ལླེན་གནི་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགའ་འློས་པའི་གནས་སུ་འཁུམས།  
  དླེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། ཅིས་ཀང་བརླེད་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི། མི་དང་རང་བྱུང་གི་འབྲླེལ་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་པའི་མཚན་ཉདི་རིག་པས་བརྒྱུད་
པའི་སློ་ནས་མི་རྣམས་ལ་རྒྱུ་འབྲས་བརི་བའི་རང་བཞིན་དང་། གནས་ལུགས་བཀུར་བའ་ིསླེམས་གཤིས། ཤླེས་རབ་ལ་དད་པའ་ིའདུན་པ། བྱམས་བརླེར་དགའ་
བའི་སློ་བ་སློགས་རླེ་རླེ་ནས་སིན་ནུས་པའི་ཚུལ་ལ་ཐུགས་རློག་ཞིབ་མློ་གནང་ན་ལླེགས་ཏླེ། འཇིག་རླེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀ་ིརིན་ཐང་གི་དློན་གི་ར་བ་དླེ་དག་ལ་ཁླེན་
དགློས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དླེས་ཀང་ག་ལ་ཚད། མ་ིརིགས་ཤིག་གི་གཙ་ོརྒྱུགས་རིག་གནས་ནང་དུ། ཚ་ེསློག་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་། འཇིག་རླེན་ལྟ་ཚུལ། མཛེས་དཔློད་ལྟ་
ཚུལ། མི་ཚའེི་ལྟ་ཚུལ་བཅས་ཀ་ིགཟུངས་གཞུག་མླེད་ཚེ། རིགས་གནས་གང་དླེ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་འགླེང་ཐུབ་པའི་རུས་པ་དང། རྐང་དང་། ར་མླེད་པ་དང་
མཚུངས་པས། དླེང་ཆར་རང་རླེ་དག་སློ་ཀུན་ནས་རིག་གནས་གཞན་བསྒྱུར་དང་། མི་རིགས་མཚུངས་བསྒྱུར་གི་འཇིགས་ཉླེན་དང་འཕད་ཀིན་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་
བསམས་ན། སློ་སློའི་ཡི་གླེའི་ནང་དུ་ལློ་ངློ་སློང་ཕག་རིང་བཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་འདི་ལ་བསྐྱར་དུ་འློད་སང་གསར་པ་ཞིག་འཕློ་ཐབས་སུ་འབད་རྒྱུ་ཤིན་
ཏུ་གལ་ཆླེ་བར་སམ་མློ། །  

  རྒྱུ་མཚན་དླེ་དག་ལ་བསམས་ནས། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བསན་བཅློས་ཆླེན་མློ《དབུ་མར་འཇུག་པའི》བརློད་དློན་རགས་ཙམ་སློན་

པའི་རློམ་ཡིག་འད་ིའདྲ་ཞིག་ཀང་རང་དང་སལ་མཉམ་རླེ་འགར་ཅུང་ཟད་ཕན་དུ་རླེ་བས་བྲིས་པ་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ཡང་དགླེ་འདུན་པ་ཚོས་ནི《དབུ་མར་འཇུག་



པ》སློགས་ཀི་བསན་བཅློས་ལ་བསབས་པའི་དགློས་པ་ཆློས་ཕློགས་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་འློས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཀང་། གལ་ཏླེ་ཆློས་ལུགས་ཀ་ིདད་མློས་མླེད་ནའང། 
ཤླེས་རབ་ལ་དགའ་བ་དག་གིས་ནི་གཞུང་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་སྦྲུམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསམ་བླློ་དང་། ཤླེས་བྱར་དཔད་པའི་གྲུབ་དློན་སློགས་ལ་ནི་ཅིས་
ཀང་གཟིགས་ན་དློན་ཆླེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་སར་ཞུས་པ་ལྟར་ལགས་ན། ཁློ་བློ་རང་ཉིད་གཞུང་ལུགས་འདི་ལ་ཐློས་བསམ་དམན་པས་འདིའི་ནང་ཡང་དག་པར་མ་ཤློད་
པ་དང་། མ་ཕིས་པ། ལློག་པར་བྲིས་པ་ཇི་སླེད་ཅིག་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། ཞི་བར་གཤླེགས་ཟིན་པའི་གཞུང་འདིའི་བྱླེད་པློ་མཆློག་དང་། དཔློད་ལན་ཀླློག་པ་
པློ་རྣམས་ལ་སིང་ནས་འཆག་པ་དང་ལྷན། འདི་ལ་འབད་པ་ལས་ཐློབ་པའི་ལླེགས་བྱས་ཆུ་ཐིགས་ཕ་མློ་ཙམ་ཡློད་ན། དླེ་ནི་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབྱླེད་ཀི་ཤླེས་རབ་དང་། སླེམས་ཅན་ལ་སིང་བརླེ་བའི་བྱམས་པ་གཉིས་ལ་སད་ཅིག་ཏུའང་མི་འབྲལ་བའི་རྒྱུ་རུ་བསློའློ། །  

  ཞླེས་པ་འདི་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སངས་པའི་སལ་བ་ཤས་ཙམ་ཐློབ་པའི་སློབ་གཉླེར་པ་སློ་ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། ཕི་ལློ2013ལློའི་ཟ8པའི་

ནང་དཀར་མཛེས་ཉི་དར་རྒྱས་དགློན་དུ་འབིྲ་མགློ་བརམས་ནའང་། བར་སབས་ཟ་ཁ་ཤས་རིང་འཕློ་ཅན་དུ་ལུས་པས། སར་ཡང་ཕི་ལློ2014 ལློའི་ཟ5པའི་

ཚེས1ལ་ར་དབློན་པློ་དགློན་དུ་མཇུག་གྲུབ་པར་བྱས་སློ། །  

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
   སྨག་རུམ་ཁློད་ཀི་བརླེད་བྱང་།  

    

    
    
    
    
    
    
    



    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
  《གློས་ཆློད་ཡི་གླེ》དང་ངའི་རློམ་ཡིག་གསུམ།  

    
  ཁ་ཞིག་མི་གག་ཀ་མླེད་བྱུང་སློང་། 

  ད་ལློའི་ལློ་མགློ་ནས་བཟུང་། རང་དགློན་དུ་སིག་ལམ་ལླེགས་བཅློས་ཀི་ལས་ཀ་དངློས་སུ་བརམས་ཏླེ་ཟ་བ་འགའ་ཤས་ཕིན་པ་རླེད། དླེ་ཡང《བཅའ་

ཡིག་གསར་པ》གཞིར་བཟུང་སླེ། དླེ་སའི་གནད་དུ་མི་འགློ་ཞངི་། སློབ་གཉླེར་ལ་གནློད་པའི་ཚོགས་མང་པློ་ཞིག་མླེད་པར་བཟློས་ཤིང་། ཚོགས་ཀི་དུས་ཚོད་
དང་ཚོགས་འཚོགས་ཚུལ་བཅས་བསྒྱུར་པའི་ཐློག རློད་པ་ནི་དགློན་སླེའི་མཚན་ཉིད་སློབ་གསློའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངློས་ནས། སར་དང་མི་འདྲ་བར་
ཆློས་གྲྭའི་འཚོགས་སློལ་ལའང་ཕན་ངླེས་ཀི་འགྱུར་བ་ལླེགས་ཙམ་བཏང་བར་མ་ཟད། དླེ་སའི་ཕི་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་ཙམ་ཁློ་ནར་ཟད་པའི་རང་དགློན་གི་བླློ་རྒྱུགས་
རྫུན་མ་དླེའི་ངློ་བློ་ལའང་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏློང་གབས་བྱླེད་ཀིན་པར་འདུག  
  དླེར་མ་ཟད། སློབ་གཉླེར་པ་མང་པློས་ཐླེངས་དུ་མར་ཤུགས་ཆླེའི་རླེ་འདུན་ཕུལ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརླེན་ནས། རང་དགློན་གི་སློབ་གཉླེར་པའི་
གངས་ཀ་དང་བསྡུར་ན། སིར་ན་དགླེ་རྒན་གིས་མ་ིལླེང་ཞིང་། དླེ་ལས་ཀང་སྤུས་ཚད་ལན་པའི་དགླེ་རྒན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བ་སློགས་ཀི་དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་དླེ་
དབང་འཛིན་མཁན་རྣམ་པས་ཀང་མཐར་ཁས་བླངས་ནས། རང་ཉིད་དགློན་པ་ཆླེ་རབས་དང་། གདན་ས་གཉན་རབས་ཀི་ངློ་པགས་ཙམ་བསྲུང་བའི་ཕིར་ཡིན་
མདློག་དང་ཡློད་མདློག་ཁློ་ན་བསན་ནས་མ་བསད་པར། ཕློགས་གཞན་དང་གཞན་ནས་ཀང་མཚན་ལན་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་རླེ་གདན་འདྲླེན་རྒྱུའ་ིག་སིག་ལ་
བརློན་གིན་པ་སློགས་གདན་ས་རང་གི་འཆད་ཉན་ལ་ཕན་པའི་འགྱུར་བ་བསགས་འློས་པའི་རིགས་དང་། བསློད་འློས་པའི་རིགས་ས་ཚོགས་ཤགི་མིག་མཐློང་ལག་
ཟིན་དུ་སློང་བ་རླེད།  
  དླེ་ལྟ་བས་ན། ཐླེངས་འདིའི་ལླེགས་བཅློས་འད་ིཉིད་བྱ་བཞག་གཞན་དག་གི་ཐད་ལ་ནི་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གི་ཡློད་ཆ་མ་འཚལ་ཏླེ། དགློན་པའི་
སློབ་གཉླེར་ངློས་ནས་བལྟས་ཚེ། འདི་ནི་རྒྱུན་སྐྱློང་དགློས་པའི་ལླེགས་བཅློས་ཤིག་དང་། དློན་སིང་བཟང་ཙམ་ཡློད་པའི་ལླེགས་བཅློས་ཤིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་རུང་བ་
བཤད་མི་དགློས་པས། ལླེགས་བཅློས་ཀ་ིལས་གཞི་འདིའ་ིབརྒྱུད་རིམ་རིང་མློའི་ཁློད་དུ། ལས་ཀའི་སླེ་འཁིད་མཁན་ཚོ་དང་། བྱ་བའི་ཁུར་འཆང་མཁན་ཚོས་ན།ི 



རང་རང་གི་ས་ནས་དཀའ་ལས་དང་སྐུ་ཚེགས་ཀང་མང་དུ་མངས་ཤིང་མློང་བཞིན་པ་ཡང་སྨློས་མླེད་ཡིན་པས་དླེའི་ཆ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཞུ་འློས་པའང་གསལ་པློ་
ཤླེས་ཡློད།  
  འློན་ཏླེ། ལླེགས་བཅློས་ཀི་རླབས་རྒྱུན་འདའིི་ཁློད་དུ། བླློ་ཕམ་ཞིང་ཧ་ལས་དགློས་པའི་ཐག་གཅློད་རླེ་ཡང་མཛད་འདུག་སླེ། དཔལ་ལན་ཟ་བས། 

“བཀ་ཤིས་ས་ནག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་བཞིན། །”ཞླེས་ཇ་ིསད་གསུངས་པ་ལྟར་གི་གནད་དློན་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ན།ི “ཐུད་རི་རྒན་མློས་ལག་ངློར་མཆལི་མ་

བཏབ”པའི་དཔླེ་རུ་སློང་བ་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་མློད། ཉིན་ཤས་ལས་མ་འགློར་པའི་ཡར་སློན་ཏླེ། ད་ལློའ་ིཟ5པའི་ཚེས21ཉིན། རང་དགློན་གི་ཤླེས་ཡློན་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་གཙ་ོབློར་གྱུར་པའི་དབང་འཛིན་ཚོས《གློས་ཆློད་ཡི་གླེ》ཟླེར་བ་ཞིག་བཀམ་པའི་ནང་དུ། ཡ་མཚན་སྐྱླེ་དགློས་པའི་སད་ཆ་འདི་འདྲ་ཞིག་

བིྲས་འདུག “དགློན་པའི་ནང་ཁུལ་དུ་ཚགས་པར་དང་། དཔླེ་དླེབ་ཞིག་འགླེམས་སྤླེལ་བྱླེད་ཚེ། ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁློལ་འློག་ནས་

འགླེམས་རྒྱུ་མ་གཏློགས་རང་འདློད་ཀིས་བཀམ་མི་ཆློག་ལ། གལ་ཏླེ་བཀམ་ཚེ་དཔླེ་ཆ་དླེ་གཞུང་བསྡུས་བྱས་པའི་སླེང་དུ་ཆད་པ་ནན་པློ་གཅློད་རྒྱུ་ཡིན”ཞླེས་པ་དླེ་
རླེད།  
   ཅིའི་ཕིར། ཅའིི་ཕིར། རློམ་ཡིག་ག་ིབརློད་བྱ་རུ་ཅི་ཞིག་གམ་གང་ཞིག་བྲིས་ཡློད་པས་མ་ཡིན་ལ། རློམ་ཡིག་གིས་སི་ཚོགས་ལ་བསྐྱླེད་པའི་ཕན་གནློད་
ཀིས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། རློམ་ཡིག་ཏུ་འགན་མ་ིཁུར་བའི་རྫུན་དང་ཕ་མ་སློགས་ཡློད་མླེད་ཀསི་ཀང་མ་ཡིན་པར། ཁློང་ཅག་ལ་མ་བསན་པར་བཀམ་པ་ཙམ་གིས་
ཁིམས་ཆད་ནན་མློ་གཅད་ངླེས་པའི་བཀའ་ཁིམས་དྲག་པློ་དླེ་ནི། ཆློས་ཀི་གཏན་ཚིགས་གང་ལ་བརླེན་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་དག་རིགས་ལམ་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་
ནམ། ཐུབ་པའི་བཅས་མཚམས་གང་ལ་ཁླེན་པ་ཡིན་ནམ།  
  ཇི་ལྟར་བསམས་ཀང་། ཇ་ིལྟར་དཔད་ཀང་། ཆློས་འཇགི་རླེན་གང་ཐད་ནས་ཡང་དག་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། དློན་གི་གནས་ལུགས་ཀི་གཞི་འཛིན་
ས་གཏན་ནས་མླེད་པའི་བཙན་ཁིམས་དྲག་པློ་དླེ་ནི། མི་འགའ་ཞིག་གིས་བསམ་ཚོད་དུ་བཟློས་པའི་སླེར་གཅློད་ཀི་ལས་ངན་ཚབས་པློ་ཆླེ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་བས། དླེས་
ནི་དགློན་པའི་ཆློས་རིག་འཕླེལ་རྒྱས་དང་། གྲྭ་པའི་ཀུན་སློད་ལླེགས་བཅློས་ཀི་ཐད་ལ་ཕན་འབྲས་གཏན་ནས་མླེད་པ་ལྟ་ཅ།ི ལློག་སླེ་དངློས་རྒྱུད་ཀུན་ནས་དགློན་
པའི་ཤླེས་རིག་གི་མཁའ་དབུགས་དང་། རིག་གནས་ཀི་ཞིང་ས་གཙང་མ་གཞི་མླེད་དུ་གཞློམ་པར་འགྱུར་ངླེས་པ་གསལ་པློ་ཡིན་པས། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་མིག་མ་བློར་བའི་
སྐྱླེས་བུ་དཔློད་ལན་ཞིག་ཡིན་ཕིན། དགློས་པ་ཆུང་ཞིང་། དགག་བྱ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་ལས་འདི་ནི་བཟློད་ཐབས་བྲལ་པའི་ཐལ་མཐའི་སླེར་གཅློད་ཅིག་ཏུ་མི་བརི་ཐུ་
མླེད་རླེད།  
  དླེས་ན། ཕན་རང་ཉིད་ནི་རང་དགློན་གི་གལ་མཇུག་ཟིན་མ་ཟནི་ཙམ་གི་དགླེ་འདུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཁར། རློམ་འབིྲའི་ལས་ཀ་དླེ་རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་
གལ་ཆླེན་ཞིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་མཁན་གི་ངློས་ནས། བཙན་ཁིམས་འདིས་བསངས་པའི་ན་ཟུག་ནི་གཞན་ལས་ཆླེ་ལ། བཙན་ཁིམས་འདིས་ཕིན་པའི་ཚོར་བའང་
གཞན་ལས་སྐྱླེན་པས། རང་ག་ིམགློར་མཇུག་འབྲས་ཅི་ཞིག་ཡློང་རུང་བླློས་བཏང་སླེ། རང་ཉིད་སླེར་གི་རློམ་འབྲིའི་ཐློབ་ཐང་གི་ཆླེད་དུ་ཟླེར་ནའང་ཆློག དགློན་པ་
འདིར་ཤླེས་རིག་གི་མཁའ་དབུགས་གཙང་མ་ཞིག་ཆགས་པའི་ཆླེད་དུ་ཟླེར་ནའང་ཆློག དགློན་སླེ་འདིའི་གཞློན་སྐྱླེས་ཕི་རབས་པའི་ཆླེད་དུ་ཟླེར་ནའང་ཆློག་སླེ། 
གང་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ཚབ་བྱས་ཤིང་། བདླེན་དློན་ལ་དཔུང་བཅློལ་ནས། བཙན་ཁམིས་འདི་བཟློ་མཁན་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོ་ལ་གནས་ལུགས་ངློ་སློད་པའི་སད་
ཆ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་མདུན་ལ་བཤམས་པའི་འབློད་སྐུལ་ཞིག་མ་ིབྱ་ཀ་མླེད་བྱུང་སློང་།  
  གཅིག 

  མ་གཞི་དླེའི་ཡར་སློན་དུ། 《 གསར（གསལ）བསགས》ཞླེས་པའི་ཁིམས་ཡགི་ཅིག་སྤླེལ་ཏླེ། དླེང་ཕིན་རང་དགློན་གི་གྲྭ་པ་ཚོའི་ངག་ཐློག་
གི་སད་ཆ་དང་། ཡིག་ཐློག་གི་རློམ་ཡིག་གཉིས་ཀའི་བརློད་བྱ་འདི་དང་འདི་ལས་འདས་ན་གནས་དབྱུང་གཏློང་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་དང་དླེ་ལས་བརྒལ་ན་གནས་དབྱུང་
གཏློང་རྒྱུ་ཡིན་ཞླེས་ཚགི་མཐའ་མནའ་ཡིས་བཀག མནའ་མཐའ་ཐླེལ་གིས་མནན་ཟིན་པ་རླེད། ད་ནི་སུ་ཞགི་ཁྱླེད་ཅག་གིས་བཞག་པའི་ཁིམས་ཀི་མཐའ་ཐིག་དླེ་
དང་འགལ་བར་གྱུར་ཚེ། ཇི་ལྟར་ཐག་བཅད་པའི་ཁིམས་སློལ་བཞིན་ལག་ལླེན་དུ་གདབ་རྒྱུ་བྱས་ནས། དླེའི་མཐའ་ཐིག་ཚུན་ཆུད་དུ། རང་དགློན་གི་གྲྭ་པ་རྣམས་
ལའང་རློམ་འབིྲའི་རང་དབང་ཞིག་དང་། རློམ་འབྲིའི་བར་སློང་ཞིག་བཞག་ན་འགིག་གི་མ་རླེད་དམ།  
  ད་རུང་དླེས་མི་ཚིམ་པར། ཀླད་པ་ཡློད་ཚད་དག་དློགས་ཀིས་གང་བའི་བཟློ་འདྲ་ཞགི་བསན་ཏླེ། དླེང་ཕིན་རང་དགློན་ནས་ཚགས་པར་དང་། རློམ་
དླེབ་གསར་པ་ཞིག་དགམ་པར་འདློད་མཁན་ཚོས། བརམས་ཆློས་གང་དླེ་ཐློག་མར་ངླེས་པར་དུ་ངླེད་ཅག་གི་ལག་ཏུ་འཇློག་དགློས་ལ། དླེ་ལྟར་མ་བཞག་ན་ཆད་པ་
གཅད་རྒྱུ་ཡིན་ཞླེས་པ་ནི། ཅི་འདྲའི་ཧམ་ཤླེད་ཆླེ་ཞིང་། མ་ིཆློས་ལས་འདས་པའི་ངར་སད་ལྟར་སང་ཞིག་རླེད། གལ་ཏླེ་ནམ་ཞིག་ན། རང་དགློན་གི་གྲྭ་པ་ཞིག་
གིས་བསན་དང་འགློ་བར་ཕན་པའི་ལླེགས་བཤད་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་བིྲས་ཏླེ། བློད་པའ་ིཤླེས་དཔལ་གི་རྒྱན་དུ་འབུལ་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང། ཐློག་མར་
ཁྱླེད་ཚོ་ལ་སན་བསར་ཞིག་ཞུས་མླེད་ན། ཁིམས་ཆད་རི་ལས་ལྕི་བ་ཞགི་འཁུར་དགློས་པ་ཨླེ་རླེད། ཞིབ་ཏུ་སློམས་དང་། ཁྱླེད་རྣམ་པའི་དབང་ཤུགས་ཀི་ཕག་ཟུང་
རིང་དྲགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཁྱླེད་རྣམ་པའི་སླེར་གཅློད་ཀི་ཧམ་ཤླེད་ཆླེ་དྲགས་པ་མ་ཡིན་ནམ།  
  རློམ་དླེབ་ཐམས་ཅད་མ་བཀམ་པའི་ས་རློལ་ཏུ་ཁྱླེད་ཅག་ལ་བསན་དགློས་ཞླེས་ཁིམས་སུ་བཟློས་པས་ནི། རང་དགློན་ག་ིརློམ་ཡིག་ཐམས་ཅད་ལས་གང་
འགིག་དང་མ་འགགི་གི་ཚད་ཁྱླེད་ཚོས་འཛིན་རྒྱུ་དང་། རང་དགློན་གི་རློམ་ཡིག་ཐམས་ཅད་ལས་གང་ལླེགས་དང་མི་ལླེགས་ཀི་བཀའ་ཁྱླེད་ཚོས་བསྩལ་རྒྱུའ་ིའཆར་
གཞི་མ་ཡིན་ནམ། ཡིན་ཏླེ། གལ་ཏླེ་རློམ་ཡིག་ཅ་ིབྲིས་ཐློག་མར་ཁྱླེད་ཅག་གི་ལག་ཏུ་འཇློག་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཁྱླེད་ཚོས་ན།ི འད་ིའགིག་པས་འགླེམས་ཆློག་
དང་། འད་ིམི་འགིག་པས་འགླེམས་མི་ཆློག་ཅླེས་ལ་ལ་གཡས་སུ་བཅད་ཅིང་། ཁ་ཅིག་གཡློན་དུ་བཀར་ཤག་ཤག་ཡིན་པར་མ་ཟད། འདི་ཚིག་མི་ལླེགས་

པས“བཅློས”དགློས་དང་། འདི་དློན་མི་འགིག་པས“འདློར”དགློས་ཞླེས་ཀང་ཁམ་རགས་ས་ཚོགས་མི་འདླེབས་པའི་ངླེས་པ་ག་ལ་ཡློད།  
  དླེ་ལྟར་ནམ་ཉི་མ་ཞགི་ནས། རང་དགློན་གི་གྲྭ་པའི་བརམས་ཆློས་ཡློད་ཚད་ལ་གཤགས་བཅློས་བྱླེད་པའི་དབང་ཆ་ཁྱླེད་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཤློར་ཚར་རླེས། 



ཕར་ཕིན་གི་དཔད་རློམ་འདི་ཡིག་ཆའི་སས་ཟིན་དང་མི་མཐུན་པས“ནློར”འདུག་ཟླེར་བ་དང་། དབུ་མའི་དཔད་རློམ་འདི་རང་རླེའི་ཁས་ལླེན་དང་མི་མཐུན་པས 

“རློངས”འདུག་ཟླེར་བ་དང་། སི་ཚོགས་དཔད་བརློད་འདི་གསར་ཞད་ཆླེ་བས“འཕྱུག”འདུག་ཟླེར་བ་དང་། སན་ངག་བརམས་ཆློས་འདི《 མླེ་ལློང་མ》

དང་འགལ་བས“ཉླེས”འདུག་ཟླེར་བ་དང་། རིག་གནས་ལྟ་ཚུལ་འདི་ས་མློའི་རྒྱུན་དང་མི་མཐུན་པས“འཁྲུལ”འདུག་ཟླེར་བ་སློགས་ནས་བཟུང་སླེ། རང་རླེའི་
ཡིག་ཆར་མཐུན་མ་ིམཐུན་དང་། རང་རླེའི་བར་ིབཞག་ལ་མཐུན་མི་མཐུན། རང་རླེའི་མན་ངག་དང་མཐུན་མི་མཐུན། མཐར་ཕལ་ཆླེར་རང་ཉིད་དང་མཐུན་དང་
མི་མཐུན་གི་བར་དུ། ཞུས་དག་གཏློང་ཁུལ་གིས་བཀའ་བཙན་རི་དང་འདྲ་བ་དག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མི་འབླེབ་པའི་ཁག་ཐླེག་སུ་ཡིས་བྱླེད་དམ། སུས་ཀང་བྱླེད་མི་
ཐུབ་སླེ། ཚད་མླེད་པའི་དབང་ཤུགས་ཀིས་ནི་འདི་བྱླེད་དང་འདི་མི་བྱླེད་ཀི་དབྱླེ་བ་ཞགི་མ་གཞི་ནས་འཇློག་དཀའ་བས་སློ། །  
  སིར་བཤད་ན། བརམས་ཆློས་རྣམ་དག་ཅིག་ཡིན་ཕིན། དླེའི་ཡགི་འབྲུ་རླེ་རླེ་ཡང་རློམ་པ་པློའི་བསམ་བླློས་བཙོ་སང་བྱས་པ་ལས་ཐློན་པའི་རི་མློའི་འདུ་
བྱླེད་ཡིན་འློས་པས། རློམ་ཡིག་ཟླེར་བ་ནི་མི་རླེ་རླེའི་ཤླེས་རབ་ཀི་འློད་དཀར་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིས་ཁྱིམ་ཡིན་ལ། རློམ་ཡིག་ཟླེར་བ་ནི་མི་རླེ་རླེའི་བསམ་
གཞིག་གི་རང་མདངས་དབྱངས་སུ་བཀུག་པའི་རློལ་མློ་ཡང་ཡིན་པ་རླེད། དླེ་བས་ན། ལླེགས་པའི་བརམས་ཆློས་གང་ཡིན་རུང་། རློམ་པ་པློ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཁྱད་ཆློས་
དང་། རང་བཞིན། ངླེས་རློགས། རང་གཤིས། མཛེས་དཔློད། རིན་ཐང་ལྟ་བ་བཅས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞིག་དགློས་མློད། གལ་ཏླེ་རང་དགློན་གི་གྲྭ་པ་ཚོ་ནི་དླེང་ཕིན་
རློམ་པའི་ལས་ལ་འཇུག་ཚ།ེ རང་ཉིད་སླེར་གི་ལྟ་ཚུལ་རྣམ་དག་དང་། རློགས་ཚུལ་གཙང་མ་ཡི་གླེར་འབིྲ་མི་ཆློག་པར། དགློན་པའི་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛནི་ལྷན་
ཚོགས་ཟླེར་བ་ཚོའི་མིག་ལ་འབབ་ངླེས་ཤངི་སླེམས་ལ་འགློ་ངླེས་པ་ཞགི་ཡློང་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་འཛིན་དགློས་པར་གྱུར་ཚེ། རློམ་ཡིག་གསར་རློམ་ཞླེས་བཏགས་
ཀང་རུང་། དློན་ལ་ནི་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཤླེས་རབ་ཀི་མཛེས་སྡུག་ཕངས་མླེད་དུ་གཏུབ་ཅིང་། སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་མློང་གློམས་ཀ་ིཚོར་བ་བརླེ་མླེད་དུ་བཅད་དླེ། 
ཚོགས་པ་དབང་ཅན་ཞིག་གི་དབྱིབས་དང་ཁ་དློག་མཚནོ་ཕིར་སླེལ་ལད་འཁབ་པའི་ཡི་གླེའི་སིགས་རློ་སྤུངས་པ་ཙམ་དུ་མི་འགྱུར་གང་།  
  འློ་ན། རློམ་ཡིག་དག་ཞུས་ཀི་ཆླེད་དུ། བརམས་ཆློས་དགླེ་རྒན་ལ་སན་བསར་ཞུ་བ་དང་། གློགས་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟ་རུ་འཇུག་པ་སློགས་ཀི་སློལ་བཟང་
ས་མློ་ནས་མ་མཆིས་སམ་ཞླེས་ཀང་ཟླེར་སིད་དླེ། རང་མློས་ཀིས་གཞན་ལ་ལྟ་རུ་འཇུག་མནི་དང་། དབང་ཤུགས་སད་དླེ་ངས་ལྟ་དགློས་ཞླེས་པ་གཉིས་ནི་ངློ་བློའི་
ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ག་ལ་དགློས།  
  དླེ་ཡང་མི་ལློ་ཉིས་སློང་གི་ཡར་སློན་ཙམ་ལ། ནང་བསན་པའི་སླེ་རུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅླེས་འབློད་པའི་སྐྱླེས་མཆློག་ཤླེས་རབ་ཅན་ཞིག་འཁྲུངས་ཤིང་། 

ཁློང་གིས་ནི《 ར་བ་ཤླེས་རབ》ལ་སློགས་པ་མིང་དློན་མཚུངས་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆླེར་བརམས་ཏླེ། ཆློས་རྣམས་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་
གྲུབ་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། འགློ་བ་མིའི་ཤླེས་དཔལ་གི་འཇིག་རླེན་དུ་བཀག་མདངས་ཆླེ་བའི་ལྟད་མློ་གསར་པ་ཞིག་བཤམས་པ་ཡིན་ལ། 
སབས་དླེའི་དུས་རབས་ཀི་ངློས་ནས་བལྟས་ཚེ། ནང་པའི་ལྟ་བ་བྱླེ་མདློ་གཉིས་ཙམ་ལས་ཡློངས་སུ་མ་དར་བས། ཁློང་གི་ལྟ་བ་དླེ་ན་ིརང་ཉིད་གང་དུ་བཞུགས་སའི་
དགློན་སླེ་གང་ཞིག་ག་ིགཙོ་རྒྱུགས་ཀི་འདློད་ཚུལ་དང་རྦད་དླེ་འགལ་ཡློད་པ་སྨློས་ཅི་ལ་དགློས། འློན་ཀང་དགློན་པ་དླེ་རུ་རློམ་ཡིག་ལ་འགླེམས་ཆློག་དང་མི་ཆློག་
གི་དབང་ཚད་བཟུང་བའི་ཚོགས་པ་ཞགི་མླེད་པ་ན།ི སློབ་དཔློན་ཁློང་གི་བདླེ་སིྐྱད་ཡིན་ལ། རང་ཅག་སལ་ལན་སློབ་བུ་ཡློངས་ཀི་བསློད་ནམས་ཀང་ཡིན་ངླེས་ཏླེ། 

གལ་ཏླེ་ཚོགས་པ་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡློད་ཅངི་ཚོགས་པ་དླེས། “ཁྱློད་ཀི་རློམ་འད་ིསངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་མང་པློ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་། ང་ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཡང་ཡློངས་སུ་

འགལ་བས་གཏན་ནས་འགླེམས་སྤླེལ་མི་ཆློག”ཅླེས་ཐག་བཅད་དླེ། བརམས་ཆློས་ཐམས་ཅད་གཞུང་བསྡུ་བྱས་ཡློད་ན་ཅི་ཞིག་བྱ་ཨང་།  

  ད་རུང་དླེས་ཀང་ག་ལ་ཚད། ཕི་ནང་ཀུན་ལ་ངློམ་རི་བའི་རིགས་པའི་བསན་བཅློས་ཆླེན་མློ《ཚད་མ་རྣམ་འགླེལ》ཡང་། རང་གི་དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་དབང་ཕྱུག་སླེའི་འདློད་པ་དགག་བྱའི་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དླེ་ཉིད་ཀང་འགླེམས་ཆློག་མནི་གི་དབང་ཆ་
གཞན་ལག་ཏུ་ཡློད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དླེ་ལའང་ཐག་གཅློད་ཅི་ཞགི་འློང་མིན་སུས་ཡིས་ཤླེས་སམ།  
  རང་གི་རིགས་སློབས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ངློམ་སླེ་དངློས་པློའི་གཤིས་ལུགས་དང་། ཤླེས་བྱའི་བདླེན་དློན་ལ་ཤླེས་ཚོད་དཔློད་ཚོད་ཀིས་བརག་རུང་བ་དང་། 
དཔད་རུང་བ་ནི་རང་རླེའི་སློན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གང་གི་ལུགས་སུ་སར་ཡློད་ལ། ཕིས་ཀང་ངླེས་པར་ཡློད་འློས་པའི་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཁྱད་ཆློས་སུ་མ་ཟད། ངླེས་
དློན་གི་རྒྱལ་སས་དམ་པ་ཚོས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྒྱུད་ཀི་ཚུལ་དུ་བསྩལ་ཏླེ་བྱུང་བའི་སློལ་མཆློག་ཉིད་ཀང་ཡིན་པས་ན། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སློལ་བཟང་པློ་དླེ་འདྲ་ནི་
སར་ལས་ཀང་གློང་འཕླེལ་དུ་གཏློང་ཐབས་སུ་བརློན་པའི་གནས་ཡིན་ག།ི དབང་ཅན་འགའི་ཤླེས་ཚད་དང་། དཔློད་ཚད་ཙམ་མཐར་ཐུག་གི་ཚད་མར་བཟུང་སླེ། 
གཞན་གིས་བྲིས་པའི་རློམ་ཡིག་གང་ཞིག་འགླེམས་ཆློག་དང་མི་ཆློག་གི་སླེར་གཅློད་བྱས་ན་ག་ལ་འགིག  
  གལ་ཏླེ་ཁྱླེད་ཅག་ལ་སན་བསར་ཞུས་ཏླེ་འགླེམས་ཆློག་མིན་ག་ིདགློངས་པ་ཞིག་ཞུ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ས་སླེང་ཆློས་ཀི་སློན་མླེ། བླ་མ་བདག་ཉིད་
ཆླེན་པློས་དླེང་གི་ཚན་རིག་པའི་གྲུབ་དློན་གཞིར་བཟུང་སླེ། མཐློང་བ་མངློན་གྱུར་བསན་པའི་ཆ་ལ་མངློན་སུམ་ཚད་མས་གནློད་པ་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརླེན་

ནས། ཆློས་མངློན་པའི་ལུགས་ཀི་འཇིག་རླེན་ཆགས་ཚུལ་ལ་དགག་སྒྲུབ་མཛད་པའི་ལླེགས་བཤད་བརམས་ཆློས་དག་ཀང་། “ཀུན་མཁྱླེན་གཉིས་པ་དང་འགལ་

འདུག་པས་འགླེམས་མི་ཆློག”མི་ཟླེར་བའི་ངླེས་པ་ག་ལ་ཡློད།  
  དླེ་བཞིན་དུ་ཁྱླེད་ཅག་ལ་སན་བསར་ཞུས་ཏླེ་འགླེམས་ཆློག་མནི་གི་དགློངས་པ་ཞགི་ཞུ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ནི། བློད་པས་ལློ་ངློ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ལ་
རྒྱུན་བསྐྱངས་པའི་སློལ་རྒྱུན་ཏླེ། ས་སྐྱ། ཕག་གྲུ། རིན་སྤུངས། དགའ་ལན་ཕློ་བྲང་བཅས་ཀི་བར། བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ག་གླེ་མློའི་བླ་བྲང་ཞགི་གིས། ཆབ་སིད་ཀི་ཐློག་
ནས་བློད་པའི་སི་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི་གློམས་སློལ་རྙིང་རུལ་དླེ་ནི། ཆློས་འཇིག་རླེན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་གནློད་པ་དང་རྒུད་པ་ཀུན་གི་ར་བར་གཟགིས་པའི་
མཁྱླེན་རབ་རླབས་པློ་ཆླེས་བདག་རླེན་བྱས་ཏླེ། དླེ་ཉིད་ར་ལག་དང་བཅས་པ་མཆི་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་འདློར་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ཅིང་། དློར་ཟིན་པའི་ཐད་ཀི་བཀའ་

སློབ་སླེམས་ཀི་བདུད་རི་དླེ་དག་ཀང་། “བློད་ཀི་ཐུན་མིན་སློལ་རྒྱུན་ལ་འགལ་འདུག་པས་འགླེམས་མི་ཆློག”ཅླེས་ཀང་མི་ཟླེར་རམ།  



  ངློ་མ། དླེ་ལྟར་སློང་ན། ཅིག་མི་ཆློག་དང་། ཉིག་མ་ིའགིག་པའི་བཀའ་ཆར་བཞིན་དུ་ཕབ་རླེས། ཆློག་རྒྱུ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི། 《 སི་དློན》དང《

མཐའ་དཔློད》སློགས་ལས་ཕར་བཤུ་ཚུར་བཤུ་བྱས་ཏླེ་གྲུབ་ཅིང་། གསར་རློམ་ཞིག་རླེད་ཟླེར་ན་སར་སུ་ཞིག་གིས་བྲིས་ཟིན་པ་འདྲ་ཞངི་། ས་རློམ་ཞིག་རླེད་ཟླེར་
ན་གསར་དུ་བྲིས་པ་ཡིན་པ་འདྲ་བའི་རློམ་གི་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་ཀི་སླེང་། རློ་དང་། བཅུད་དང་། སིང་པློས་དབླེན་པའི་བསློད་རློམ་ལ་རི་ལི་རླེ་རྣམས་ཁློ་ནས་
ཁྱབ་པར་འགྱུར་སིད་དློ། ། 
  ད་རུང་མུ་མཐུད་དུ་འདི་ལྟར་གནས་མ་ཡིན་པའི་ངང་ལ་ཁྱླེད་ཚོའ་ིདབང་ཤུགས་ཀི་ལག་པ་ཇླེ་རིང་དུ་སློང་ན། བར་སབས་ཤིག་ནས། ཁྱླེད་ཚོ་དུས་
དང་དུས་སུ་བསམ་ཚོད་ལ་ངླེད་ཅག་གི་སློད་ཤག་རླེ་རླེར་སློག་གཤླེར་དུ་བརྒྱུགས་ཏླེ། ཐ་ན་དཔླེ་སློམ་གི་དཔླེ་ཆའི་ནང་ན་ཡང་ཉར་ཆློག་མི་ཆློག་དང་། བལྟ་ཆློག་
དང་མི་ཆློག་གི་དབྱླེ་བ་དང་། བཀའ་རྒྱ་ས་ཚོགས་ཤགི་བསྩལ་ངླེས་པ་གཏན་ཁླེལ་བས། དླེ་ལྟར་ང་ཚོའི་འཚོ་བའི་གྲུབ་ཆ་ཡློད་ཚད་ཁྱླེད་ཅག་གིས་བཀས་བཅད་དླེ། 
ཁྱླེད་ཅག་གི་རང་མདངས་དང་ངློ་བློ་དབྱླེར་མླེད་དུ་གྱུར་ཚེ། ང་ཚོ་གང་དུ་ཡློད་དམ། ང་ཚོ་སླེར་རླེ་རླེའི་འཚོ་བའི་འཇིག་རླེན་གང་དུ་ཡློད་དམ།  
  རླེད། ང་ཚོ་ན་ིཆློས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡནི་པས། རང་གི་དད་མློས་ཀི་སློ་ནས་བསྲུང་དགློས་པའི་བཅས་མཚམས་ཤིག་ཡློད་པ་གསལ་པློ་ཤླེས་ཤིང་དླེ་
བསྲུངས་ཤིང་སྲུང་བཞིན་པའི་ཆ་ནས་ནི་ཁྱླེད་ཅག་ལས་མི་དམན་པར་སླེམས་ལ། ང་ཚོ་ཡང་དགློན་པའམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆ་ཡིན་པས་སི་པའི་སིག་ལམ་
གང་ཞིག་འཁུར་རྒྱུའི་འློས་འགན་ཡློད་པ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་རློགས་ཡློད། འློན་ཀང་། དླེ་དག་གི་བར་གསླེང་ན་ང་ཚོ་སླེར་ལ་བདག་པའི་རང་དབང་གི་གཞིས་ཁྱིམ་ཞིག་
ཡློད་རིགས་པ་ནི་དླེ་ལས་ཀང་གསལ་པློར་ངླེས་ཡློད་དློ། །  
  དངློས་གནས་ཡིན། སི་པའི་ལས་སློ་གང་ཞགི་ཏུ། ཚུལ་མཐུན་ལུགས་མཐུན་ག་ིདབང་ཆ་ཞིག་ཁྱླེད་ཚོས་འཛིན་རིགས་ལ་འཛིན་ཡང་དགློས་ཀི། ད་ནི་
གིང་འདིའི་གྲྭ་པ་ཡློད་ཚད་ཀི་འགློ་འདུག་ཉལ་འཆག་དང་། ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆ་རླེན་མླེད་པར་དབང་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐློབ་ཐང་ཞིག་རག་སློང་
སམ་གི་ཡློད་ན་ན།ི འཇའ་ཚོན་རུམ་ལ་འཇུག་འདློད་ཀི་བྱིས་བླློ་མ་ཡིན་ནམ།  
  གལ་ཏླེ་མ་འློངས་པར་ཁྱླེད་ཚོ་ལས་ཀ་དླེ་འདྲ་ཞགི་ལ་ཞུགས་ཤིང་གཡླེངས་ཏླེ། ཕིར་ལློག་མི་ཐུབ་པའི་དུས་ཤིག་ཡློད་ན། དླེ་དུས་ནི་ཁྱླེད་ཚོ་མ་མི་མླེད་

གསུམ་གི་རལ་གི་ཐློགས་པའི“ཡི་གླེའི་གཤླེད་མ”རུ་གྱུར་སློང་བ་དང་། དླེ་དུས་ནི་ཁྱླེད་ཚོ་རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་ག་ིབསམ་ཚོད་ལྟར་གཞན་གི་ཤླེས་རབ་ལ་འབུར་

འཇློམས་བྱླེད་པའི“བསམ་བླློའི་ཉླེན་རློག་པ”རུ་གྱུར་སློང་བ་ཡང་མ་རླེད་དམ། 

  མཚམས་འདིར་སླེབས་དུས། ཁྱླེད་རྣམ་པ་ཁློང་ཁློ་བཞིན་དུ“ག་ལ་སིད། ང་ཚོས་དླེ་འདྲ་བྱླེད་མི་སིད། ང་ཚོས་འགློག་འདློད་པ་ནི་རློམ་ཡིག་ཐ་ཤལ་

རྣམས་ཡིན”ཞླེས་ཀང་གསུང་ལས་ཆླེ་མློད། ངས་འདི་འདྲའི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་ཞུ་བར་འདློད་དླེ། མི་མང་གིས་སྐྱློན་བརློད་དང་ལྟ་རློག་བྱླེད་མི་ཆློག་པའི་དབང་
ཆ་ནི་སླེར་གཅློད་ཀི་དབང་ཆ་ཡིན་ལ། སླེར་གཅློད་ཀི་དབང་ཆ་ན་ིམློས་བྱླེད་ཀི་ཆང་དང་མཚུངས་པས། ཆང་འཐུང་ན་མི་བཟང་ངན་གི་དབྱླེ་བ་མླེད་པར་ཐམས་
ཅད་བཟི་ངླེས་ཤིང་། ཆང་གིས་བཟི་ཚར་པའ་ིམིས་ནི་བྱ་བ་འདི་བསྒྲུབ་དང་འད་ིམི་བསྒྲུབ་ཀི་དབྱླེ་བ་ཞིག་ཡློད་མ་ིསིད་དློ། །  
  དླེ་ལས་ཀང་ཐུ་བ་ཞིག་ལ། ཚགས་པར་འགླེམས་སྤླེལ་སློགས་གྲྭ་མང་ག་ིསད་ཆའི་སླེགས་བུ་རྣམས་ལ་ཕློགས་ཀུན་ནས་ཚོད་འཛནི་བྱླེད་ཀིན་པར་བལྟས་
ཚེ། རྣམ་པ་ཚོས་དློན་དུ་གཉླེར་གནི་པ་ཡང་ཏག་ཏག་གཞན་གིས་ལྟ་རློག་བྱླེད་མི་ཆློག་པའི་དབང་ཆ་དླེ་མ་ཡིན་ནམ། སི་པའི་ལས་དློན་བསྒྲུབ་ཚེ་ལུགས་དང་
མཐུན་པའི་དབང་ཆ་ཞིག་འཛིན་དགློས་པ་བདླེན་གི། དབང་ཤུགས་ལ་ཚད་བཀག་མླེད་པ་དང་། བཟང་བཤད་འབའ་ཞིག་ལས་སྐྱློན་བརློད་གཏན་ནས་གློ་མི་ཆློག་
པར་གྱུར་ཚེ། དབང་ཤུགས་ཀ་ིའདློད་རམ་ཚད་མླེད་དུ་འཕླེལ་ཏླེ། དླེ་བྱླེད་དང་འད་ིམི་བྱླེད་པའི་དབྱླེ་མཚམས་ལས་འདའ་འགློ་བ་ནི་འཛམ་གིང་སིའི་ཆློས་ཉིད་
རླེད་ལགས། 

    
  གཉིས། 
  དླེས་ན་འདི་འདྲི་བར་བྱ་སླེ། ཁྱླེད་ཚོས་རང་དགློན་གི་རློམ་ཡིག་རྣམས་ལ་འགླེམས་ཆློག་དང་མི་ཆློག་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་བཀར་རྒྱུ་ཡནི་ན། དླེའི་སར་
རློམ་ཡིག་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡནི་པའི་དབྱླེ་བ་ཞིག་འབྱླེད་དགློས་པ་སྨློས་མླེད་ཡིན་པས། གང་ཞིག་ཡང་དག་པ་དང་། སུ་ཞིག་ཡང་དག་
པ་མིན་པའི་རགས་དང་མཚན་མ་ནི་ཚད་གང་འདྲ་ཞགི་ཐློག་ནས་འཇློག་རིས་ཡིན། ཁྱླེད་ཚོའི་ཐུགས་ལ་མ་བབས་དུས་མ་དག་པ་དང་། ཁྱླེད་ཚའོི་ཐུགས་ལ་
བབས་ཚེ་ཡང་དག་པར་འཇློག་རྒྱུ་ལས་གཞན་ཅི་ཡློད།  
  དྲང་མློར་ཞུས་ན། ཁྱླེད་རྣམ་པ་ན་ིསུ་ཞིག་ལ་དག་བཅློས་དང་། གང་ཞིག་ལ་འཁྲུལ་སླེལ་གནང་རྒྱུ་ཁློ་ནར་གཡླེངས་དྲག་པས། རང་ཉིད་གཞི་ནས་
བརླེད་འདུག་པ་འདྲ་སླེ། རྣམ་པ་ཚོས་རིག་རིག་རམ་རམ་གིས་བསགས་པའི་བཀའ་ལུང་རྡློ་རླེའི་ཐློག་འདྲ་བ་དླེ་ལས། ངས་གློང་དུ་ཡི་གླེ་ཐིག་ཕླེང་གཉིས་ཙམ་
ཞིག་དྲངས་པའི་ནང་དུ་ཡང་། ཡི་གླེའི་ཐློབ་ཐང་ནློར་བ་གཅིག་དང་། བྱ་ཚིག་ནློར་བ་གསུམ། མིང་ནློར་བ་གཅགི་བཅས་བྱུང་འདུག་སླེ། མི་བདླེན་ཟླེར་ན་འདི་

རླེད། “དགློན་པའི་ནང་ཁུལ་དུ་ཚགས་པར་དང་། དཔླེ་དླེབ་ཞགི(ཅིག)འགླེམས་སྤླེལ་བྱླེད་ཚེ། ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ཀི་བཀའ་འཁློལ་འློག་ནས་

འགླེམས(དགམ)རྒྱུ་མ་གཏློགས་རང་འདློད་ཀིས་བཀམ(འགླེམས)མི་ཆློག་ལ། གལ་ཏླེ་བཀམ་ཚེ་དཔླེ་ཆ་དླེ་གཞུང་བསྡུས(བསྡུ)བྱས་པའི་སླེང་དུ་ཆད་པ་ནན་པློ་

གཅློད(གཅད)རྒྱུ་ཡིན”ཞླེས་པའློ། ། ཚུལ་འདི་ག་ལ་བསམས་ན། རློམ་ཡིག་གང་ཞིག་འགླེམས་ཆློག་དང་མི་ཆློག་གི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅློད་བྱླེད་མཁན་གི་ཁི་ལ་
ཁྱླེད་ཅག་བཞུགས་རིས་ཀི་འཆར་གཞི་ལ་ནི་ལྷག་ཏུ་སངས་འཚབ་མི་སྐྱླེ་བའི་རང་དབང་ག་ལ་ཡློད། 
  སིར་རང་དགློན་གི་གཞུང་འབྲླེལ་ཡི་གླེ་ཐམས་ཅད་མི་དག་པའ་ིཐད་ནས་སད་གགས་ཆགས་ཟིན་པས། དླེ་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུན་ལན་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཤིང་རྒྱུན་
ལན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཏླེ་ཡུན་རིང་འགློར་ཟིན་ཡློད་ལས་ཆླེ་མློད། ཁྱླེད་རྣམ་པ་ནི་ཨ་ཡློད་ནང་གི་དླེ་ཡློད་ཚོ་བདམས་ཏླེ་བསློས་པ་ལགས་པས། ཐུགས་གཟབ་ཅུང་



ཟད་གནང་དགློས་པ་མ་རླེད་དམ།  
  སྐུ་ཞབས་རྣམ་པ། མཁས་དབང་རྣམ་པ། ཀིརི་དགློན་པའི་སི་ཁྱབ་ནང་བསན་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་རྣམ་པ། ཁྱླེད་ཚོས་གང་བྲིས་ཀི་ཡིག་

ཆ་ཐམས་ཅད་སད་ཆའི་སླེབ་སློར་སློགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱློ་བློ་རླེད་ཅླེས་སྨྲས་ན། “ཧ་ཧ། དླེ་འདྲ་དག་ལ་བསྒྱུར”ཞླེས་ཐུགས་སྤློ་ཆླེ་ཐག་ཆློད་རླེ་ལངས་པར་གདློན་མི་ཟ་སླེ། 
ཐིག་ཕླེང་གཉིས་ཀི་ནང་ཡིག་ནློར་ལྔ་རླེ་བསློན་དུ་མླེད་པར་བཞླེངས་ཟིན་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་འདིས་ཚོགས་པའི་མཚན་བྱང་རིག་པློ་དླེ་དག་དང་། མ་

བརག་མ་དཔད་པའི་ཁ་ཕློ་མཐློན་པློ་དླེ་དག་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་གསར་པ་ཞིག་བཞག་མླེད་དམ། མ་ིགཞན་དག་ཀང་འདི་སད་དུ། “ཁློ་ཚོའ་ིབརྡ་སློད་ཀི་རང་

གཞིའི་ཆུ་ཚད་མཐློང་དུས། གཞན་དང་གཞན་གི་ཐད་ནས་ཀང་དླེ་མཚུངས་ཤིག་ལློས་ཡནི་སམ་པ་ངང་གིས་སྐྱླེའློ”ཟླེར་གནི་འདུག་ན། ཁྱླེད་ཚོས་རང་དགློན་ག་ི
རློམ་ཡིག་གང་ཡིན་འགླེམས་ཆློག་དང་མ་ིཆློག་གི་བཀའ་ཐ་མ་སྩློལ་མཁན་དུ་རང་ཉིད་དབང་བསྐུར་པའི་བཙན་ཁིམས་དླེ་ནི་བཙན་ཁིམས་ཙམ་ལས་གཞན་མླེད་
པར་ལྷག་ཏུ་གསལ་བར་སམ་ལགས། 
  གསུམ། 

  གལ་ཏླེ་ཁྱླེད་ཅག་གིས། “དླེང་ཕིན་མི་སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང་། ང་ཚོས་དགློངས་འཁློལ་མ་གནང་བར་གློང་ཆློག་ལ་འགློ་གཏན་ནས་མི་ཆློག སློང་ན་ཆད་

པ་ཡློད”ཅླེས་ཁིམས་ཤགི་བཅས་ན། བླ་རྒན་ག་རྒན་རྣམ་པས་ཞལ་གསུང་ལདི་ཤུགས་ཅན་ས་ཚོགས་བསྩལ་ངླེས་ལ། དླེ་བཞིན་དུ། “དླེང་ཕིན་སུ་དང་སུ་ཡིན་
རུང་། ཚོང་ག་ིའཆར་གཞི་ཡློད་ཚད་ང་ཚོ་ལ་སར་མ་བསན་པར། ཚོང་ཞིག་གཏན་ནས་རྒྱག་མི་ཆློག་ལ། དླེ་བཞིན་འཕླེལ་འཇློག་ཡུལ་དང་། འཕླེལ་ག་ིསྐྱླེད་གངས་

སློགས་ང་ཚོ་ལ་སར་མ་བཤད་པར། ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འཕླེལ་ནག་འཇློག་གཏན་ནས་མི་ཆློག དླེ་ལས་འགལ་ན་ཆད་པ་ནན་པློ་གཅད་རྒྱུ་ཡིན”ཞླེས་ཁིམས་ཤིག་
བཟློ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ནི། དླེ་ལས་ཀང་རྒྱུ་ཤུགས་ཅན་དང་། སློབས་ཤུགས་ཅན་མང་པློས་བཀའ་སྐྱློན་ཁློ་ལློ་ལློ་གནང་ངླེས་པ་རླེད།  

  འློན་ཏླེ། དླེ་དག་དང་མི་འདྲ་བར“དླེང་ཕིན་སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང་། ང་ཚོའི་བཀའ་འཁློལ་གནང་བའི་འློག་ཏུ་མ་གཏློགས་རློམ་ཡིག་འགླེམས་སྤླེལ་

གཏན་ནས་མི་ཆློག”ཅླེས་པའི་བཙན་ཁིམས་འདི་ལ་ནི། ཤུགས་དང་། ནུས་པས་གཏམས་པའི་མི་ཆླེན་ཚོས་ཁ་གག་མི་སིད་ལ། དགུང་ལློ་དང་སྐུ་ན་བགླེས་པའི་
གནས་བརན་ཚོས་ཀང་ཅི་ཡང་གསུང་ག་ལ་སིད། ལྷག་པར་ཚེ་གང་པློར་སྙུ་གུ་ལག་ཏུ་ལླེན་མི་དགློས་པའི་གྲྭ་མང་ངམ། རང་དགློན་གི་གྲྭ་པའི་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་

གློ་ལྔ་ཙམ་ལ་ནི་བཙན་ཁིམས་འདིའི་ཐད་ཚོར་བ་ཅི་ཡང་ཡློད་མི་སིད་པས། ཞལ་ངློ་ནག་རློག་གླེར་བསམ་བླློ་ཙམ་ཡང་མི་གཏློང་བར། “དླེ་ལྟར་དགློས་པ་རླེད། 

འགིག་འདུག”ཅླེས་ཀང་གསུང་གི་ཡློད་ཚོད།  
  རླེད། རློམ་ཡིག་འབྲི་ཟླེར་བ་ནི། རང་རླེའི་དགློན་པ་འདི་ལ་མཚནོ་ན། མི་གངས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གི་ལས་ཀར་གྱུར་ཡློད་པས། དླེ་ནི་ཁ་སབས་
དང་ངློ་སློ་དམན་པའི་གྲྭ་རང་འགའི་ཚེ་སློག་གི་རམ་འདླེགས་སུ་གྱུར་པའི་དབྱངས་ར་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ཏུ་བརི་རུང་བ་རླེད། རང་རླེའི་ཁློད་དུ། ཆློས་དང་འགལ་
ཞིང་། ལུགས་དང་ལློག་པའི་ལས་ས་ཚགོས་ལ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་འཇུག་མཁན་མང་བ་ཤླེས་བཞིན་དུ། དླེ་དག་ལ་དུས་དང་དུས་སུ་ཁ་ནས་རིག་ཉམས་རླེ་སློན་ཙམ་སློན་
ཙམ་བྱླེད་པ་ལས། ལག་ལླེན་དུ་འཁླེལ་ངླེས་པའི་སངས་འཛིན་ནན་མློ་ཅི་ཡང་མི་བྱླེད་པར། སློབ་སློང་བ་ཉུང་ཉུང་ཞགི་གིས་སྡུག་རུས་དང་། རྔུལ་ཆུས་བསྐྲུན་པའི་
བརམས་ཆློས་ཚོར་གཤག་གཏུབ་གཅློད་གསུམ་གི་རལ་གི་ཐློགས་འདློད་པ་དླེ་ལས་ཡ་ང་སིང་རླེ་མླེད་པ་ཞིག་གང་ན་ཡློད་དམ།  
  སིར་རང་རླེའི་ཁློར་ཡུག་འདི་ལ། ནང་བསན་མཚན་ཉིད་ཀ་ིསློབ་སློང་གི་སློལ་ཞིག་ནི་གནའ་ས་མློ་ནས་ཡློད་པ་ཡིན་གི། སར་གི་དུས་སུ་ཐ་སད་རིག་
གནས་ཟླེར་ན་ཡང་ཆློག ཡ་ིགླེའི་རང་གཞི་དང་། བརྡ་སློད་ཀི་ཤླེས་བྱ། རློམ་ཡིག་འབྲི་སློང་སློགས་ཀི་ཐད་ནས་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕ་བ་ཞིག་ལས་མླེད་པ་ལ། ཡང་དར་
བསན་པའི་སློ་གསར་དུ་ཕླེ་རླེས། དྲུང་ཆླེན་བླློ་ཆློས་སློགས་དགླེ་རྒན་དྲནི་ཅན་འགས་སྐུ་ཚེགས་ཤས་ཆླེར་བསྐྱློན་པའི་འབྲས་བུར། སློབ་གིང་སྔུན་མ་ལས་ཡི་གླེའི་
འབྲི་ཀླློག་ལ་བྱང་ཆ་ལླེགས་ཙམ་ཆགས་པའི་གྲྭ་པ་མང་པློ་འཚར་ལློངས་འབྱུང་གིན་པའི་སང་ལ། ལློག་མླེད་རླེན་ངན་གི་དབང་གིས་གློ་བུར་དུ་མཚམས་ཆད་པ་
རླེད། དླེ་ནས་བཟུང་། གཞློན་སྐྱླེས་ཚོའི་བླློ་རིག་གི་མྱུ་གུ་དླེ་དུས་སུ་བབས་པའི་ཆར་ཆུས་འབྲན་མ་ཐུབ་ཅིང་། སབས་སུ་བབས་པའི་དྲློད་ཀིས་སྐྱློང་མ་ནུས་པས། ཡི་
གླེའི་བྲི་ཀླློག་གཙང་མ་ཞིག་ཀང་མི་ཤླེས་པའི་གཞློན་སྐྱླེས་མང་པློ་ས་ལློ་ལས་ཀང་ཕི་ལློ་འཕླེལ་ཏླེ་གིང་གི་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏློ། ། 
  འློན་ཀང་། ཉླེ་བའི་ལློ་འགའི་རིང་ལ་ནི་གཞློན་ནུ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཁློར་ཡུག་གིས་བདག་པློ་རྒྱག་མིན་ལ་མ་བལྟས་པར། གློམ་པ་རང་སླེང་ནས་སྤློས་
ཤིང་། བགློད་ལམ་རང་ངློས་ནས་བཙལ་ཏླེ་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་གི་སློར་བ་དུ་མའི་སློ་ནས་སློབ་གཉླེར་ལ་ཁ་ཕློགས་པ་དང་། ཐ་ན་དཀའ་ཁག་དང་། གནློན་
ཤུགས་བཅས་ཀི་འློག་ཏུ་གཞན་ཡུལ་ཚུན་ཆད་འགིམས་ཏླེ། རང་ཉིད་ལ་རང་གིས་བདག་པློ་བརྒྱབས་པས། བློད་ཀི་ཡི་གླེའི་རང་གཞི་སུམ་རགས་དག་གསུམ་དང། 
རློམ་ཡིག་འབྲི་སློང་སློགས་ལ་ཡང་སློ་ཀུན་ནས་ཅི་ཐུབ་ཀིས་སངས་ཤིང་སློང་བཞིན་པའ་ིན་གཞློན་སློར་ཞིག་འཚར་ལློངས་འབྱུང་གིན་པར་འདུག 
  དླེ་ཡང་ལློ་འད་ིགའི་རིང་ལ། ཁློ་པ་ཚོས་གཙོ་བློ་ན་མཉམ་གཞློན་སྐྱླེས་ཚོ་ལ་རློམ་འབྲིའི་སླེགས་བུ་རླེ་དགློས་གལ་ཆླེ་བར་མཐློང་ནས། ནང་ཁུལ་དུ་
དགམ་རྒྱུའི་དུས་དླེབ་དང་། ཚགས་པར་ས་ཚོགས་ཤིག་ཀང་གཉླེར་གིན་འདུག་པས། ཁློང་ཚོར་མཚོན་ན། རློམ་སླེགས་ཆུང་ཆུང་དླེ་དག་ནི་མཚར་སྡུག་གི་རི་ལམ་
བཞླེང་སའི་སྤང་གཞློངས་གཙང་མ་རླེ་རླེ་དང་འདྲ་སླེ། རློམ་ག་ིསླེགས་བུ་དླེ་དག་ན།ི ཁློ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་མདངས་དང་། གཟི་དང་། དཔལ་ངློམ་སའི་སིངས་ཆ་རླེ་
རླེར་བརིས་ཅི་ལ་མླེད་དླེ་ཡློད་ངླེས་སློ། ། 
  དླེས་ན། བསྩལ་མ་ཐག་པའི་བཙན་ཁིམས་དླེས་ནི། ཐབས་དང་སྒྱུ་གཞན་ཞགི་གི་མྱུར་ལམ་ལ་བསླེན་ཏླེ། གསར་སྐྱླེས་ཀི་མླེ་ཏློག་བཞནི་གཞི་ནས་
འགློལ་གིན་པའི་གཞློན་ནུ་ཚོའི་རི་ལམ་གི་ཞིང་ས་ཉམ་ཆུང་དླེ་དག་འབུར་འཇློམས་བྱླེད་འདློད་པ་མིན་ནམ་སམ་དུ་ཁློ་བློ་རབ་ཏུ་འཇིགས་ཏླེ། ན་གཞློན་ཚོས་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་གི་ངང་ནས་ཅི་ཞིག་བཤད་འདློད་པ་དང་། ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་འདློད་པའི་ལྷད་མླེད་ཀི་གཞློན་སླེམས་གཙང་མ་འདི་ན།ི ཡར་རྒྱས་ཤིག་དང་། རླེ་བ་ཞིག་ཏུ་
བརིས་ཏླེ། དླེ་ཉིད་ལ་འབྲས་བུ་བཟང་པློ་ཞིག་འབྱུང་བའི་ཆླེད་དུ། དཀླེལ་ཡངས་ལན་པ་དང་། མཛའ་སླེམས་དག་པའི་སློ་ནས་དཔིད་དུས་ཀི་ལང་མྱུག་བཞིན་



བདག་པློ་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་ཁྱླེད་ཚོའི་ཕག་གི་ལས་ཀ་ཡིན་ག།ི གཞློན་པའི་དུས་ཀི་གཤིས་རྒྱུད་གཙང་མ་དང་། ལང་ཚའོི་དུས་ཀི་ངར་སླེམས་ལྷད་མླེད་ཀིས་བསངས་པའི་
ཚིག་དང་སད་ཆ་ཡློད་ཚད་ལ་ཧ་ལས་མདློག་དང་། ཧང་སང་མདློག་གིས་ཐན་ལྟས་འབའ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས། ཚར་གཅད་འདློད་དང་མླེད་པར་བཟློ་འདློད་ཀི་
ཀུན་སློང་ཞིག་འཆང་ན་ནི། དླེ་ལས་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་། དླེ་ལས་ཁླེལ་མླེད་པ། དླེ་ལས་འགན་མི་འཁུར་བ་ཅི་ཞགི་ཡློད་དམ།  
  ལར་ཁློང་ཅག་གིས་བྲིས་པའི་རློམ་གི་ནང་ལ། ཚིག་མ་ིལླེགས་པ་དང་། དློན་མ་ིའགིག་པ། ཟང་ཟིང་འུར་འུར་གི་ཆ་ས་ཚོགས་རླེ་ཅིས་ཀང་ཡློད་སིད་
མློད། མིའི་བསམ་སློབས་ཀི་ནུས་པ་དང་། བླློ་གློས་ཀི་མཛེས་སྡུག་ནི་དླེ་ལྟར་ཀག་ཀློག་གི་ངང་ནས་འཚར་ལློངས་འབྱུང་དགློས་པ་མ་ཡིན་ནམ། གློམ་པ་དང་པློ་
ནས་ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཐར་མ་ལྷུང་བ་ཞིག་མཁྱླེན་ཞིང་། བརློད་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱློན་གིས་མ་གློས་པ་ཞིག་གྲུབ་ཡློད་མཁན་སུ་ཞིག་ཡློད་དླེ་གཏན་ནས་ཡློད་མ་ི
སིད་དློ། །  
  སིར་བཏང་། དླེང་གི་ཆར་རང་དགློན་གི་ལློ་གཞློན་རྣམས་གཅགི་པུ་མ་ཡིན་པར། བློད་ཀ་ིདགློན་སྡེེ་སློ་སློར་བཞུགས་པའི་གཞློན་སྐྱླེས་ཚོའི་ཁློད་དུ། 
སླེམས་ཚབ་ཅུང་ཟད་སྐྱླེ་འློས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ས་ཚོགས་འཛིན་མཁན་འདུག་ཅླེས་དཔློད་ལན་དག་གིས་སྨྲས་དང་སྨྲ་བཞིན་པར་མ་ཟད། ཁློ་བློ་སླེར་ལ་མཚོན་ནའང། 
དླེའི་ངང་ཚུལ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་སླེམས་ཁུར་བྱླེད་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན་མློད། ཕི་རབས་པ་ཚོ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་རིས་ཟནི་པའི་འཇིག་
རླེན་ལྟ་ཚུལ་དང་། མ་ིཚེའི་ལྟ་ཚུལ། རིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་སློགས་ཇི་ལྟར་ཆགས་དགློས་མིན་གི་གནད་དློན་དླེ་ནི། རང་རླེའི་སློབ་གསློའི་ལྟ་བ་དང་། སློབ་གསློའི་ལག་
ལླེན་དང་། སློབ་གསློའི་བྱླེད་ཐབས་སློགས་ཀི་ཁྱབ་ཁློངས་ནས་བགློ་གླེང་བྱླེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་གི། རློམ་ཡིག་བཙན་འགློག་དང་། ཚགས་པར་བཙན་འགློག་སློགས་
བཙན་ཤུགས་རང་བའི་ཐབས་ལ་བརླེན་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏླེ། གང་ལ་ཡང་བཙན་ཐབས་རང་བ་སད་བསད་ན་ནི་ལློག་ཕློགས་ཀི་གནློན་སྐྱློན་
རི་ལས་ལྕི་བ་ཞིག་འློང་ངླེས་པ་གཏན་ཁླེལ་ཡིན་ངླེས་མློད། བདླེན་པར་མི་སླེམས་ན་རླེས་སུ་ག་ལླེར་བལྟའློ། ། 
  དླེང་གི་ཉློག་འཛིངས་ཆླེ་བའི་དུས་རབས་འདི་ནི། ཕློགས་གང་ནས་བལྟས་རུང་། བློད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ལློ་རྒྱུས་སླེང་གི་དཀློགས་མཚམས་ཆླེན་པློ་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད་ན་ཡང་། ཤིན་ཏུ་བླློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ། བློད་ཡུལ་སློད་སྨད་ཀུན་ཏུ་དགློན་སླེ་ཆླེ་ཁག་ཡིན་ཟླེར་མཁན་གི་དབང་འཛིན་ཚོགས་སླེར་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཞིག་
ལ། དུས་དང་འཚམ་པའི་དློ་དམ་གི་ཐབས་མཁྱླེན་པའ་ིབླློ་མིག་ནི་ལློངས། རང་སླེམས་ཀི་དུང་ཞླེན་ཙམ་ལ་སློ་འཐམ་བྱླེད་རྒྱུའི་སླེད་ཞླེན་ནི་ཆླེ། མ་འདང་ས་ནས་
ཁ་གསབ་བྱླེད་རྒྱུའི་རང་གཤིས་ནི་བྲལ། མ་ཤླེས་ས་ནས་ཨླེ་ཤླེས་ལྟ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ནི་མླེད། བྱ་བའི་གཙོ་ཕལ་གི་དབྱླེ་བ་འབྱླེད་པའི་ཤླེས་རབ་ནི་ཞན། རང་མཐློང་
དང་རང་ཤླེད་ནི་སུ་ལས་ཀང་ཆླེ་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ལློ་རླེ་བཞིན་ཇླེ་སྡུག་དང་ཇླེ་ཞན་ལ་སློང་དང་འགློ་བཞིན་པའི་དཔླེ་མཚོན་ཤནི་ཏུ་མང་པློ་ཡར་མར་ཀུན་
ཏུ་འབྱུང་གིན་འདུག་གློ ། 
  དླེ་ལྟ་ན། ཁྱླེད་ཅག་གིས་ཀང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རང་དགློན་ནས་སྤུས་ཚད་ལན་པའི་རློམ་ཡིག་མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་དུ་རླེ་བ་ཡིན་ན། ཡློད་
ཚད་ལ་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། མ་བལྟས་པར་འཕུད་མི་ཆློག་ཅླེས་པ་ནི་ཀུན་པློར་ཁློང་ཁློ་སློང་བྱླེད་ཙམ་དུ་ཟད་པས། དླེ་ལས་ཀང་གལ་ཆླེ་བ་ཞགི་ནི། མི་རླེ་རླེའི་
ནང་སླེམས་ཀི་སྤུས་ཚད་དང་། དླེའི་ངག་གི་རིག་བྱླེད་གཉིས་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ལྟློས་བཅས་སུ་ཡློད་པའི་ཆློས་ཉིད་མཁྱླེན་དགློས་ཏླེ། གྲྭ་གཞློན་རྣམས་ལ་ནང་པའི་ཆློས་
དང་འབྲླེལ་བའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐད་ནས་སྤུས་ཚད་ལན་པའི་སློབ་གསློ་ཞིག་མང་དུ་འཇུག་ཐབས་ལ་འབད་དླེ། གནློན་ཤུགས་ཤིག་དང་། བཙན་གནློན་
ཞིག་གིས་བསྐྱླེད་པ་མ་ཡིན་པར། སློ་སང་ལན་པ་དང་། རང་མློས། རང་ཞུགས། རང་རློགས་ཀི་སློ་ནས་རང་རང་གི་ཤླེས་རབ་ཀི་ནུས་པ་གློང་འཕླེལ་དུ་སློང་ན་ན།ི 
ཁློ་ཚོའི་ལག་ནས་ཀང་སྤུས་ཚད་ལན་པའི་བརམས་ཆློས་མང་པློ་འཐློན་སིད་པ་མ་ཡིན་ནམ།  
  ཅིའི་ཕིར་ན། རློམ་ཡིག་རློམ་ཡིག་ཟླེར་རུང་། མ་ིརླེ་རླེའི་ནང་གི་རློག་པའི་རང་མདངས་རི་མློར་འཕློས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། ནང་གི་བླློའི་གནས་རིམ་
གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། ངག་གི་རིག་བྱླེད་ལས་ཐློན་པའི་ཚིག་དང་སད་ཆ་ཡང་གནས་རམི་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལས་འདའ་མི་སིད་དླེ། ས་རློག་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་
མཚུངས་ཞླེས་ཆློས་གགས་ཡབ་སས་ཀིས་ཀང་རལ་བཤད་གནང་བ་མ་རླེད་དམ།  
  ཡང་གཅིག་བྱས་ན། ཁྱླེད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་ལ་མ་བསན་པར་ཚགས་པར་སློགས་འགླེམས་མི་ཆློག་ཅླེས་པའི་ཁིམས་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟློ་དློན་ཡང་། 
རང་ཉིད་ཀི་ལས་སུ་བྱ་བ་རྣམས་ལ་སུ་ཞིག་གིས་སྐྱློན་བརློད་རླེ་བྱ་མི་འློང་ངམ་སམ་དུ་འཇིགས་ཤིང་ཞླེད་པ་ཡང་ཡིན་ལས་ཆླེ་སླེ། ཨ་ཙི། དླེ་འདྲ་ཞིག་སྐྲག་ག་ལ་
དགློས། གལ་ཏླེ་སུ་ཞིག་གིས་དློན་མླེད་བསློན་འཛུགས་དང་། རྗུན་བཤད་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་མི་བདླེན་ཞིང་། སིང་པློ་མླེད་པ་དང་། རིན་ཐང་དབླེན་པའི་སྐྱློན་
འཛུགས་ཤིག་བྱས་ན་ནི། འབྲི་མཁན་རང་གི་དླེ་ཉིད་བསན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས། དགློད་ཙམ་དགློད་ཙམ་བྱས་ཏླེ་གཡུག་ཆློག་པ་དང་། ཡང་སུ་ཞིག་གིས་བདླེན་
པའི་གཏམ་དང་དྲང་བློའི་ངག་ལ་བརླེན་ནས། གནད་ལ་ཁླེལ་བའི་སྐྱློན་བརློད་ཅིག་བྱས་ཚེ་རྣ་བ་ཞིབ་ཏུ་གཏློད་རྒྱུ་དླེ་ནི། དླེང་གི་སབས་སུ་ཆླེ་ས་སློབས་ལན་རྒྱལ་
ཁབ་ནས། ཆུང་ས་ཚོགས་པ་རླེ་རླེའི་བར་དུ་དཔལ་ཡློན་ལན་པའི་དབང་ཆ་འཛིན་སངས་སུ་གྱུར་ཡློད་པ་རླེད་ཨང་།  
  ཐག་ཉླེ་རིང་ཀུན་ལ་གཟིགས་དང་། དླེ་འདྲ་མིན་པར་ནམ་རྒྱུན་སུ་ཞིག་གིས་ངའི་སྐྱློན་རླེ་བཤད་མི་འློང་ངམ་སམ་པ་དང་། གང་ཞིག་ན་ངའི་སྐྱློན་རླེ་
བིྲས་མླེད་དམ་སམ་དུ་འཇིགས་ཤངི་དློགས་ཏླེ། རྡླེག་པ་དང་། འཛནི་པ་དང་། གསློད་པ་སློགས་དྲག་པློའི་སློར་བས་གཞན་གི་སྨྲ་ལྕླེ་འགློག་མཁན་གི་དཔློན་གཞུང་
གདུག་རྩུབ་ཅན་རྣམས་ལ་ནི་སློབས་དང་། མཐུ་དང་། དཔུང་ཅི་ཙམ་ཆླེ་རུང་འཇིག་རླེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་རིན་ཐང་དང་འགལ་བར་གྱུར་བས། དུས་རབས་འདིའི་
སབས་སུ་ཀུན་གི་མིག་ནང་གི་ཚེར་མ་རུ་འགྱུར་བཞིན་པ་རླེད་ཨང་། 

  དླེས་ན། ཁྱླེད་ཅག་ནི་ཕི་ཚུལ་ཙམ་མིན་པར་དངློས་གནས་དྲང་གནས་དགློན་པར་ལྷག་བསམ་ཡློད་ན། གྲྭ་མང་ལ་བརླེ་བ་ཆླེ་ན། “ཨ་ཧ་ཧ། སད་ཆ་

འདི་འདྲ་ལབ་ཀི་འདུག རློམ་ཡིག་འདི་འདྲ་འབིྲ་ཡ་ིའདུག”ཅླེས་ཁ་གདངས་ཤིང་མིག་ཅླེར་བས་ཅི་ཡང་མི་ཕན་ག།ི ངག་གི་སློར་བ་དླེ་དག་གང་ལས་འབྱུང་སའི་
བསམ་བླློའི་སྤུས་ཀ་མཐློར་གདླེགས་སུ་གཏློང་རྒྱུ་ནི་ཡློད་ཚད་ཀ་ིར་བ་ཡིན་པས། ད་ནི་ཁ་མདུན་དུ་འཁློར་ཞིང་། མགི་གིས་རྒྱང་ལ་བལྟས་ཏླེ། ཁློར་ཡུག་འདི་གའ་ི
གང་ཟག་སླེར་རླེ་རླེའི་བསམ་བླློའི་ནང་དུ་ཆློས་ཀ་ིལྟ་བའི་རང་ཚུགས་དང་། བདླེན་པའི་ངླེས་རློགས་ཤིག་ཇི་ལྟར་བསྐྱླེད་དགློས་མིན་གི་དློན་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་
བརག་དཔད་བྱས་ཏླེ། རིགས་པའི་སློན་པ་ཐུགས་རླེ་ཅན་ཤཱཀ་སླེང ླེ་གང་གི་ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་ལླེགས་བཤད་སླེ་སློད་གསུམ་གི་དགློངས་པ་ལ་གཞིར་བྱས་པའི་
སླེང་། དགློན་པ་འདིའི་ནང་དུ། འདུལ་ཁིམས་གཙང་ལ་ཤླེས་བྱ་འཛོམས་པ་དང་། གུ་ཡངས་ལ་དཀླེལ་ཆླེ་བ། ཐབས་ཀིས་ཕྱུག་ལ་རིགས་པས་གཏམས་པ། རང་



དབང་ལན་ལ་དམངས་གཙོར་མཐུན་པ། རང་གི་སློབ་གཉླེར་པ་འདུག་སློ་ལ་གཞན་གི་སློབ་གཉླེར་པ་ཡང་ངང་གིས་འདུ་བ། སློལ་རྒྱུན་གི་མཛེས་སྡུག་ལ་གུས་ཤིང་
དླེང་རབས་ཀི་ངློ་མཚར་ལའང་མ་ིབསློན་པ་སློགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་འཛོམས་པའི་སློབ་གསློའ་ིཁློར་ཡུག་ལླེགས་པློ་ཞིག་འཛུགས་ཐབས་སུ་ཤ་ཐང་ཐང་གིས་འབད་
རིགས་ཏླེ། ཚུལ་དླེ་ཁློ་ན་ཉིད་ནི་མ་འློངས་པའི་རྒྱལ་ཕམ་ཀུན་གི་ར་བ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 
  སིང་པློ་ལས་ཀང་སིང་པློར་གྱུར་པའི་གནད་འགག་དླེ་དག་ཡལ་བར་དློར་ནས། འཇློན་ཐང་ཆླེ་མདློག་གིས་ལམ་གཞན་ཞིག་དང་། དམིགས་ཡུལ་
གཞན་ཞིག་ལ་འཇུས་ཏླེ། འཕག་འཚག་རྒྱག་ཁུལ་ཇི་ལྟར་བྱས་རུང་གར་ཡང་མི་ཕིན་ལ་གང་དུའང་མི་སླེབ་པར་མ་ཟད། དུས་རབས་ཀི་གད་མློའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་
སིད་ལ། གློང་དང་ཕམ་ཁ་ལ་མགློན་འབློད་བྱས་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཀང་འློང་སིད་པ་མ་ཡིན་ནམ།  
  དླེ་ཡང་ད་ལློའ་ིལློ་སློད་ཀི་ཟ་ངློ་བཞི་ཙམ་ག་ིརིང་ལ། རང་དགློན་གི་གྲྭ་པ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་སྐྱ་སར་བབས་སད་འདུག་ན། དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུའི་སང་ཚུལ་ལ་
ནི། དངློས་གནས་ཁ་ནང་དུ་ཕློགས་ཏླེ་བསམ་གཞགི་དང་། བླློ་རྣལ་དུ་ཕབ་སླེ་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགློས་པ་མ་རླེད་དམ། 
  བཞི། 
  ཁློ་བློར་མཚོན་ན། ངག་རློམ་འདི་ནི་ཉིས་སློང་བརྒྱད་ལློར་དབུས་ལྷ་ལན་ནས་ཕིར་ཕ་ཡུལ་ལ་འབྱློར་རླེས་སུ། བྱླེ་བྲག་ཏུ་རང་དགློན་ལ་དམིགས་སུ་
བཀར་ཏླེ་རློམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས་པའི་ཐློག་མ་ཡིན། ཅིའ་ིཕིར་ཞླེ་ན། རང་དགློན་ག་ིགནས་སངས་ཕ་རགས་མང་པློའི་ཐད་དུ་བཤད་འདློད་པའི་སད་ཆ་དང་། ལླེན་
འདློད་པའི་གླུ་ངག་མླེད་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། ཁློར་ཡུག་ཆུང་ཆུང་འདི་ན་ནི། ཁྱླེད་ཚོའི་ལིད་ཤུགས་རི་ལས་ལྕི་ལ། ཁྱླེད་ཚོའི་ཟུར་ཁ་མདུང་ལས་རྣློ་བས། ག་དུས་ཡིན་ན་
གཟབ་གཟབ་དང་འཇིགས་འཇགིས་ཀི་ངང་ནས་སླེམས་ཆུང་ཁློ་ནས་བསད་པ་ཡིན།  
  འློན་ཀང་། ད་ནི་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཟླེར་བ་སློགས་ཀིས་གནས་མ་ཡནི་པའི་སླེར་གཅློད་ཀི་ལག་ཟུང་ག་ས་གང་དུ་བརངས་ཏླེ། སློད་
མི་འཇུག་པའི་ཚད་དུ་སླེབས་བྱུང་བས། སླེམས་ཀི་མཆི་མ་རྡློག་པློ་འདི་དབང་མླེད་དུ་གལི་སློང་ལ། ཡིད་ཀི་ན་ཟུག་ལློག་ལློག་དླེ་ཡང་དབང་མླེད་དུ་ཤློར་སློང་།  
  རློམ་ཡིག་འདི་འབྲི་སབས་ཞླེ་ས་མླེད་པའི་སད་ཆ་འགའ་རླེ་དབང་མླེད་དུ་ཤློར་དུས། ངའི་སླེམས་ངློར་ཚོར་བ་ལིད་ཏིག་ཏིག་ཅིག་ཡློད་པ་ནི། ཤླེས་
ཡློན་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཟླེར་བ་དླེའི་ཁློད་དུ་ཁློ་བློ་དྲིན་གིས་བསྐྱངས་མློང་བའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཞིག་བཞུགས་ཡློད་པ་དླེ་རླེད། འློན་ཀང་ཕན་སྡེེར་
ངློས་ནས་དགླེ་རྒན་བཀུར་པའི་གུས་འདུད་ལ་ནི་འགྱུར་བ་མླེད་ཀི། སིའི་དློན་དང་འབྲླེལ་བའི་གནས་ལུགས་ཐད་ནས་ནི་དླེ་ལྟར་མི་སྨྲ་ཐུ་མླེད་དུ་ཆགས་སློང་།  
  མ་གཞི་ནས་ཕི་རློལ་གི་རླུང་དམར་ལིང་ཤུགས་བཙན་པས། འུ་ཚོར་དབུགས་ར་ར་ཙམ་ཞིག་ལས་ལུས་མླེད་པའི་ཁར། དབུགས་ར་ར་ཙམ་པློ་དླེ་ཡང་
གཅད་འདློད་ཀི་སློར་བ་འདི་རིགས་མཐློང་འློང་དུས། དངློས་གནས་སླེམས་སྐྱ་མློ་ཁློ་ཐག་མི་ཆད་དམ། 
  མདློར་ན། ཁྱླེད་ཚོས་འབིྲ་མཁན་ག་ིངློ་སློ་ཆུང་བ་དང་། ཁ་སབས་ཞན་པ་ཙམ་ལ་མ་བརྙས་པར། ཇི་སད་བཤད་པའི་སད་ཆ་བདླེན་མིན་ལ་གཞིགས་

ཏླེ། རང་གི་ལས་སུ་བྱ་བར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཕིར་རློག་སློས། “ཚགས་པར་དང་། རློམ་དླེབ་ཡློད་ཚད་ང་ཚའོི་བཀའ་འཁློལ་མླེད་པར་འགླེམས་མི་ཆློག”ཅླེས་པའི་
བཙན་ཁིམས་དླེས། དགློས་མླེད་ཀི་ཉླེས་པ་མ་བསགས་གློང་ནས་ཕིར་བསྡུ་བའི་ཕློགས་སུ་ཐུགས་བསམ་རླེ་འཁློར་སིད་ན། རབ་ཏུ་དགའ་འློས་པའི་གནས་ཡིན་པ་ལྟ་
ག་ལ་ཞིག  
  འློན་ཏླེ་རྣམ་པ་ཚོར་རང་སྐྱློན་ངློས་ལླེན་གི་བླློ་གཤློག་དང་བྲལ་ཅིང་། སྐྱློན་བརློད་ལ་རྣ་བ་གཏློད་ནུས་པའི་སམ་དཀླེལ་གིས་སློང་ནས། སད་ཆ་བདླེན་
མིན་དང་། གནས་ལུགས་ཡློད་མླེད་ལ་ཁ་ཡ་ཙམ་ཡང་མ་ིབྱླེད་པར་། སུ་ཞིག་གིས་ཁློ་བློ་ཅག་ལ་ནློར་འཁྲུལ་ཡློད་པར་སྨྲ་ན། དླེ་ནི་ཐ་ཤལ་ལློ། ། དླེ་ནི་གཏི་མུག་
གློ ། དླེ་ནི་ལྟ་ལློག་པའློ་ཞླེས་ཟླེར་ཏླེ། ཆད་པ་གཅད་རྒྱུ་སློགས་བཙན་ཤུགས་ཁློ་ནས་བརྡ་ལན་སད་རྒྱུ་ཡིན་ཟླེར་ན་ནི། རུས་དང་མིང་སྦས་ཏླེ་རྫུན་གླེང་བཏབ་པའི་
ལློག་སར་ཡི་གླེ་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བར་ལྷག་བསམ་དག་པས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་སྨྲས་པའི་རང་གི་སད་ཆ་རྣམས་ལ་ན།ི ཁློ་བློས་ག་དུས་ཡིན་ན་འགན་འཁུར་
ངླེས་ཞླེས་ཚིག་ཐག་ཆློད་པློས་སྨྲའློ། །  

    

   ཕི་ལློ2013ལློའི་ཟ6པའི་ཚེས4ལ་རང་ཤག་ཏུ་བིྲས།  

    
    
    

    
    
    
    
    
  དབང་མླེད་ཐབས་མླེད་དུ་ཕུལ་པའི་གླེས་ཕག 

    
  འདི་ནི་ངས་མ་ཕུལ་ཐབས་མླེད་དུ་གྱུར་པའི་གླེས་ཕག་ཡར་ཡློར་ཞིག་སླེ། འདི་ནི་ངས་མ་བིྲས་ཐུ་མླེད་དུ་གྱུར་པའི་གླེས་ཚིག་ཐར་ཐློར་ཞིག་ཀང་ཡིན། 
ཕན་ལློ་ངློ་བཅུ་ཟིན་ཙམ་ནས་དགློན་པ་འདི་གའི་གས་སུ་ཞུགས་ཏླེ། ད་ལྟ་རང་ལློའི་ཉག་མ་སློ་བརྒྱད་ལ་སློན་དུས། སླེམས་པ་དམར་པློ་རང་ཡུལ་ལ་འཁླེང་བཞིན་



དུ། རྣམ་ཤླེས་ཕ་མློ་རང་དགློན་ལ་ཆགས་བཞིན་དུ། རི་ལམ་ཚུན་ཆད་ལ་རང་གི་གནས་མལ་དྲློན་པློ་ཞིག་ཡིན་ཤག་ཤག་ཏུ་བཟུང་བའི་དགློན་པ་འདི་ནས“ང་

སློང་ཡློད”ཅླེས་པའི་བརྡ་འདི་མི་སློག་ཀ་མླེད་དུ་གྱུར་སློང་། 
  ཅིའི་ཕིར་ཞླེ་ན། དླེ་ནི་ཁློ་བློ་ཐུབ་པའི་བཅས་མཚམས་གང་ཞིག་ག་ིམཐའ་ལས་འདས་པས་མ་ཡིན་ལ། དགློན་པའི་སིག་ཁིམས་ཅི་ཞིག་གི་གནད་དང་
འགལ་བས་ཀང་མ་ཡིན་ཞིང་། སླེམས་ཀི་ཁླེན་ས་ཞིག་དང་། ཡདི་ཀི་དྲློད་ཐགིས་ཤིག་ཏུ་བསློམས་ཤིང་སློམ་གིན་པའི་དགློན་སླེ་འད་ིརུ་སློད་མི་འདློད་པས་ནི་དླེ་

ལས་ཀང་ག་ལ་ཡནི་ཏླེ། ཉིན་གཉིས་ཀི་ཡར་སློན་དུ། ངས《ཁ་ཞིག་མ་ིགག་ཀ་མླེད་བྱུང་སློང》ཞླེས་པའི་ངག་རློམ་ཞིག་བཀམ་ནས། རང་དགློན་གི་གྲྭ་པ་
རྣམས་ཀི་བྲིས་རློམ་ཡློད་ཚད་ལ་སི་ཁྱབ་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཞིབ་གཤླེར་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་སློལ་ནི་ར་བ་ནས་མི་འགིག་པས། དགློན་པ་འདའིི་གྲྭ་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་ཁློང་ཚོའི་ཞིབ་གཤླེར་བརྒྱུད་མི་དགློས་པར། རློམ་ཡིག་འགླེམས་སྤླེལ་གི་རང་དབང་ཞིག་ཡློད་ན་འློས་ཚུལ་བརློད་པ་ཙམ་གིས་ཡིན་ནློ། ། 
  གཅིག 
  དླེ་ཡང་རང་དགློན་གི་འཛིན་སྐྱློང་དམངས་གཙོ་ཅན་དུ་འགློ་ཡི་ཡློད་ལུགས་དང་། ཁློང་ཅག་ནི་དླེའི་ཚབ་མཚནོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་སམ་ཞིང་། དླེ་
ལྟར་སློག་མཁན་གི་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་ནི། ང་ཚོར་ཚུལ་མཐུན་ལུགས་མཐུན་གི་རློམ་འབིྲའི་རང་དབང་དང་། རློམ་འབིྲའི་ཁློར་ཡུག་
ཅིག་ཡློད་འློས་པའི་ལྟ་ཚུལ་རླེ་བཏློན་པ་ཙམ་ལའང་རྣ་བ་གཏད་དླེ་ཉན་པའི་ཁློག་རྒྱ་ནི་མླེད། རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་ཀི་སློ་ནས་ལན་གདབ་རྒྱུའི་བདླེན་པ་ནི་
བྲལ། ཤླེས་རབ་དང་བླློ་གློས་ཀི་སློ་ནས་གློ་བསྡུར་རྒྱུའི་སྤློབས་པས་ནི་སློངས་པར་གྱུར་ཚེ། རིག་གནས་ལས་དློན་ཐད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་བཏློན་པ་དླེ་ཡང་སད་ཅིག་

ཉིད་ལ་གློད་ཀི་སླེང་དུ་བསློར་ཏླེ། “ཁ་སང་སློ་ཤླེར་གིས། ང་ཚོས་ལས་ནློར་ཞིག་བྱས་འདུག་པས། གྲྭ་ཚང་ལ་གནློད་ཀ་ིརླེད་ཅླེས་ལབ་ཡློད་པར་འདུག་ན། དླེ་རིང་
ནས་བཟུང་དགློན་པའི་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ནི་གཞུང་དློན་གི་བྱ་བ་ཡློད་ཚད་མཚམས་འཇློག་བྱས་པ་ཡིན། ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ཁློས་ལས་ཀི་

རླེད། ང་ཚོ་ལས་ཀར་འགློ་གི་མིན”ཞླེས་གྲྭ་མང་གི་དབུས་སུ་བསགས་ཏླེ། ཡུལ་འདིའི་ཁ་སད་ལྟར་ན་གློད་ཉལ་བྱས། དགློན་པ་འདའིི་ང་ཆླེ་ང་བཙན་གི་མི་བཅློ་

ལྔ(མི་གཉིས་སབས་འདིར་མླེད་པས་དློན་ལ་མི་བཅུ་གསུམ་རླེད)ལས་གྲུབ་པའི་ལྷན་ཚགོས་ཧིལ་པློས་དླེ་ལྟར་གློད་ཉལ་བྱས་སློང་།  

  གློད་ཉལ་ནི་གློད་ཉལ་རང་ཡིན་པས། ཡུལ་ལུང་འད་ིགའི་གློམས་སློལ་ལ། ལས་ཁུར་པ་གཙོ་གས་ཚོས“དླེ་རིང་ནས་ང་ལས་ཀ་རུ་མི་འློང”ཞླེས་གློད་
ཉལ་བྱས་ཚེ། རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་ཅི་ཡང་བཤད་ས་མི་འགློ་བར། ཉལ་ས་ནས་ཡར་སློང་བྱླེད་དུ་སློར་ཁི་ཕག་མང་པློ་ཞིག་སིན་དགློས་པ་ཡིན་ཏླེ། སར་
རང་དགློན་གི་ཆློས་ལུགས་དློ་དམ་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་ལ་ཡང་། ལྷ་སླེ་འགབ་མའི་མི་ཞིག་གིས། ཁྱླེད་ཚོས་གཟུ་བརྒྱབས་པ་དྲང་པློ་མ་རླེད་ཅླེས་སྨྲས་པ་ལ། དློ་དམ་
ལྷན་ཁང་གིས་གློད་ཉལ་བྱས་པས། ཁློ་ཚོ་ཉལ་ས་ནས་ཡར་སློང་བྱླེད་དུ་དམངས་སློར་སུམ་འབུམ་སུམ་ཁིའི་ཆད་པ་འཁུར་དགློས་བྱུང་བ་སློགས་དཔླེ་མཚོན་མང་པློ་
ཡློད་པ་རླེད།  
  དླེ་བས་ན། ལུང་ཁུག་འདི་རུ་མི་ཆླེན་དཔློན་ཆླེན་ཚོས། བྱ་བ་ཅི་ཞིག་ལ་བསད་དླེ་གློད་ཉལ་བྱས་ཚེ། རྒྱུ་མླེད་ཚོའི་སིང་འདར་ལ། ནུས་མླེད་ཚོའི་བརླ་
འཁུམ་པ་བཤད་མི་དགློས་ཏླེ། མ་བསམ་ས་ནས་སློར་ཁི་ཕག་མང་པློ་ཞིག་བཙན་ཤུགས་ཀིས་འཁྱླེར་འགློ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དླེ་འདྲའི་འགློ་ལུགས་མ་རུང་བ་གང་
ཞིག་གི་རྒྱུ་འབྲས་རབ་དབྱླེ་དང་བཅས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཤླེས་འགན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཀང་། ད་ཐླེངས་ཟློས་གར་དླེ་ཉིད་འཁབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གསལ་ཐག་
ཆློད་རླེད་ཨང་།  
  མ་གཞི། ངས་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཡློད་མ་གསང་བར་བྲིས་པའི་རློམ་ཡིག་དླེ་ལ་ཁློང་ཚོས་བགློ་གླེང་དང་ཞིབ་དཔད་བརྒྱུད་དླེ་འགིག་མི་འགིག་གི་ལན་
ཞིག་འློང་རྒྱུའི་རླེ་བ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བས། ཁློང་ཅག་ལ་ཁློང་ཅག་ག་ིས་ནས་རློམ་འབྲིའི་རང་དབང་འགློག་པའི་བཙན་ཁིམས་དླེ་བཟློ་དགློས་པའི་གནས་ལུགས་ཤགི་སློན་
རྒྱུ་ཡློད་ན་བསན་ཅིང་། ངས་ཀང་ངའི་ས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཡློད་ཀི་སད་ཆ་ལྷུག་པློར་ཞུས་ཏླེ། བདླེན་པ་དང་བདླེན་པ་གཤིབས་ཤིང་། གནས་ལུགས་དང་གནས་
ལུགས་བསྡུར་ན། ཁློང་རྣམ་པའི་ཕག་ལས་གནང་ཕློགས་དླེའ་ིདགླེ་སྐྱློན་ཞིབ་གསལ་དུ་རློགས་པར་མ་ཟད། དླེས་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་དགློན་པའི་ཤླེས་རིག་གི་བྱ་བ་
ལླེགས་ལམ་དུ་འགློ་བར་སྨན་པའི་རླེའང་བཟུང་ངློ་། ། 
  ད་རུང་། རློམ་འབིྲའི་རང་དབང་འགློག་པའི་ཁིམས་དླེ་འདྲ་བཞག་ན་འགིག་གམ། མ་བཞག་ན་འགིག་ཅླེས་འཛིན་གྲྭའི་འཐུས་མི་སློགས་བསྡུས་ཏླེ། 
གྲྭ་མང་གི་ཐུགས་མློས་ལ་ཉན་པ་སློགས་དཔལ་ཡློན་ལན་པའི་ལམ་ནས་ལླེགས་ཉླེས་ཀི་བརྡར་ཤ་ཞིག་གཅད་རྒྱུའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ན།ི ངས་ཀང་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གིས་སློ་སློའི་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཡློད་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞུ་རྒྱུའི་མློས་པ་དང་། འདུན་པ་དང་། དུངས་པ་བཅས་སིང་ག་ིདཀིལ་དུ་བཅངས་ཡློད། 
  འློན་ཀང་། ང་ཚོ་ལ་ནི་དླེ་འདྲའ་ིདབུ་ཁིད་ཀི་ཚགོས་པ་ཞིག་གི་བསློད་ནམས་ག་ལ་ཡློད་དླེ་ལར་ནས་མླེད་པའི་ཕིར། རང་རླེའ་ིདབུ་ཁིད་ཚོས་ནི་སད་
ཅིག་ཉིད་ལ་ཁློག་རྒྱ་མཐློ་གང་ལས་མི་དམིགས་པའི་དླེ་ཉིད་ཕིར་ངློམ་སླེ། རང་དང་མ་ིམཐུན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་བཏློན་པ་ཙམ་གི་ནད་མ་ཐླེག་པར། དབུགས་ཧལ་

ཧལ་གིས་ཚོགས་དབུས་སུ་བརྒྱུགས་ཤིང་། “ད་ང་ཚོ་ལས་ཀར་ཡློང་གི་མིན”ཞླེས་འུར་བརྒྱབས་ཤིང་། གློད་ཉལ་གནང་སླེ། རྒྱུ་ནློར་ཆླེན་པློ་ཞིག་བཤགས་པར་ལླེན་
རྒྱུ་ཞླེ་ཕུགས་སུ་ཉར་བ་སློགས་ཁམ་པ་དང་ཇག་པའི་འགློ་ལུགས་ཁློ་ན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་པ་དླེ་ལས་བླློ་ཕམ་པ་ཞིག་གང་ན་ཡློད་དམ།  
  ཨ་ཙི། ད་ཅི་ཞིག་བྱ། ཉི་མ་རླེ་རླེ་བཞིན་དགློན་པའི་ཤླེས་ཡློན་གི་ཕག་ལས་འདི་ལྟར་འཕློ་ཆད་དུ་ལུས་ཤིང་ངན་འགན་ཐམས་ཅད་ངའི་སླེང་དུ་
གཡུགས་པས་བཟློད་ཐབས་བྲལ་པའི་ན་ཟུག་ན་ིརབ་ཏུ་ཆླེ། ཁློང་ཅག་དང་འདྲ་བར་དཔུང་དང་། ཤུགས་བསླེབས་ནས་གློད་རྒྱག་པའི་འདུན་པ་ནི་ལར་ནས་མླེད། 
གློད་ཉལ་བྱས་པ་ལས་ཁློང་ཚོ་ཡར་སློང་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་ནློམ་ཆླེན་པློ་ཞིག་སད་རྒྱུ་ནི་དླེ་ལས་ཀང་ཁློ་བློར་གང་ནས་ཡློད་དླེ། ཚོང་དང་ཁླེ་སྤློགས་སར་གང་གཉླེར་མ་མློང་
ཞིང་། ལློ་ངློ་མང་པློར་གློང་ཆློག་ཙམ་ལ་ཡང་འགློ་མ་མློང་བར། ཁྱིམ་གི་སྤུན་སིང་ཚོས་ཟས་གློས་དང་དངུལ་དངློས་ཕན་བུ་རླེ་སླེར་བ་ཁློ་ནའ་ིདྲིན་ལ་བརླེན་ནས་
འཚོ་བཞིན་པའི་གྲྭ་རང་ཞགི་གིས་གློད་པ་དླེ་དག་ཉལ་ས་ནས་ཡར་སློང་བྱླེད་ཀི་དངུལ་དངློས་འབློར་ཆླེན་དླེ་འདྲ་གང་ནས་འཚོལ་ལམ། དངློས་གནས་དྲང་གནས་
ར་བ་ནས་སིན་རྒྱུ་མླེད་པས། འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དུ་གྱུར་ཏླེ། རང་ཉིད་དགློན་པ་དང་ཁ་འབྲལ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་དླེ་མི་འདམ་ཐུ་མླེད་བྱུང་སློང་། 



  དླེ་ལྟར་བལྟས་ན། ར་པ་ཀིརི་དགློན་ག་ིསི་ཁྱབ་ནང་བསན་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ནི། ཁློང་ཚོ་ཡ་མཚན་ཡིན་ཚུལ་དང་། ངློ་མཚར་ཆླེ་
རབས་ཀི་བསློད་བསགས་འབའ་ཞིག་ལས་ཞུ་མི་ཆློག་པའི་བཙན་དབང་སླེར་གཅློད་ཀི་ཚགོས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་དློགས་པ་ཁྱློན་ནས་མླེད་དླེ། གནས་ལུགས་
བཙན་པློ་དང་། གཏན་ཚིགས་མཁླེགས་པློའི་སློ་ནས་ཁློང་ཅག་གི་ལས་ཀའི་ཆ་ཤས་གཅགི་ལའང་མ་འདང་ས་དང་ནློར་བའི་ཆ་ཞགི་ཡློད་པར་སྨྲས་ན། དླེ་མ་ཐག་
གློད་ཉལ་བྱླེད་ཀི་མི་འདུག་གམ།  
  གད་མློ་འཆློར་བ་ཞིག་ལ། རང་ལ་སྐྱློན་བརློད་ཚིག་གཅིག་སྨྲས་ནའང་ཤིན་ཏུ་མ་རུང་བ་དང་། ལློག་པ་དང་། ཉླེས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ལྟ་བའི་མཁླེགས་
འཛིན་གིས་བཟི་དྲགས་པའི་ཁློང་ཚོས། ད་རུང་མཚམས་རླེར། དླེང་གི་ཡུལ་སློལ་དང་མཐུན་པར་དགློན་པའི་འཛིན་སྐྱློང་དམངས་གཙོའི་ལམ་དུ་འགློ་ཡི་ཡློད་
རབས་སློགས་ཀི་ལབ་ལིབ་ས་ཚོགས་སྨྲས་ཤིང་སྨྲ་བཞིན་པ་མིན་ནམ། དྲང་མློར་ཞུས་ན། རང་དང་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ས་གཅིག་ཀང་སླེམས་ཀིས་འཁུར་མི་ནུས་
པའི་མི་སླེར་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡནི་རུང་། དླེ་དག་ལ་དམངས་གཙོ་ཞླེས་པའ་ིཐ་སད་རིན་པློ་ཆླེ་འདི་ཁ་རུ་ལླེན་རྒྱུའི་མ་མཐའི་ཆ་རླེན་ཙམ་ཡང་མླེད་དླེ། དླེ་དང་
དླེ་རིགས་ཀིས་ནི་དམངས་གཙོ་ཟླེར་བ་དླེ་བཟའ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་དང་། འཐུང་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་གཏན་ནས་ཧ་གློ་གི་མླེད་པར་མ་ཟད། ནམ་ཡིན་ན་དམངས་གཙོ་ལ་རྒྱབ་
ཀིས་ཕློགས་ཤིང་། དཔལ་ཡློན་ལ་རྡློག་པས་བརིས་དང་རི་བཞིན་པ་རླེད་ཨང་། 
  དངློས་གནས་ཡིན། དཔལ་ཡློན་གི་སི་ཚོགས་དང་དམངས་གཙོའི་འགློ་ལུགས་ཀི་ནང་དུ། དབང་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིན། ཆླེ་ས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་
འཛིན་ནས་ཆུང་ས་ཚོགས་པ་རླེ་རླེའི་མགློ་ཁིད་ཀི་བར་དུ། སྐྱློན་བརློད་ཟླེར་བའི་ཡིག་འབྲུ་འདི་གཉིས་པློ་ནི་ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་དུ་འགློགས་ནས་ཡློད་དླེ། 
དབང་ཞིག་བཟུང་ཕིན་ནས་སི་པའི་ལས་སློ་ས་ཚོགས་སུ། དབང་འཛིན་མཁན་གི་ལས་ཀ་ལས་ཚུལ་དང་། བྱ་བ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་མི་མང་ཞིག་གི་ཁླེ་
ཕན་དང་། མ་ིམང་གི་བདླེ་སྡུག་ལ་འབྲླེལ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས། མི་མང་གིས་དླེ་ལ་འགིག་མི་འགིག་གི་སད་ཆ་ས་ཚོགས་ཤགི་སྨྲས་ཤིང་སྨྲ་བ་ལས་རྒྱུན་ལན་ཞིག་གང་
ན་ཡློད་དམ།  
  རྒྱུན་ཤླེས་སུ་གྱུར་པའི་གློ་བ་དླེ་ཙམ་ཞིག་ཀང་། ད་རུང་ཐག་རིང་ཐག་རིང་ཞིག་ན་ལུས་པའི་རང་དགློན་གི་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛནི་རྣམ་པ་ནི། ངན་
པ་ལངས་ཤློར་གི་བྱིས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར། དགློན་པའ་ིཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་དང་འཕད་ཚེ། མཁས་པའི་ལུགས་སུ་ཡིན་མིན་བདླེན་རྫུན་གི་
བརྡར་ཤ་རིགས་པས་མི་གཅློད་ཅིང་། མཛངས་པའི་ལུགས་སུ་གནད་དློན་ལླེགས་བཅློས་ཀི་སློ་མློ་ཐབས་ཀིས་མི་འཚོལ་ལ། ཆློས་པའི་ལུགས་སུ་བླང་དློར་དབྱླེ་
འབྱླེད་ཀི་ར་བ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་མི་གཏུག་ཅིང་། སམ་པའི་ལུགས་སུ་བྱ་བའི་འཇུག་ལློག་གི་ངློ་བློར་ལྷློད་ཀིས་མི་བརག་པར། དླེ་རིང་ཉིན་གུང་སུ་ཞིག་གིས་ཁློང་ཚའོི་
མ་འདང་ས་ནས་གླེང་ན། སང་ཉནི་ཞློགས་པ་ནས་གློད་ཉལ་བྱླེད་པ་འདི་འདྲ་ཅི་ཞིག་བྱུང་སློང་ངམ།  

  སིང་རླེ། ཅི་ཁག་སླེ། “ང་ཚོ་ལ་སྐྱློན་བརློད་ཅིག་བྱས་འདུག་པས་དླེ་རིང་ནས་ཉལ་རྒྱུ་ཡནི”ཟླེར་མཁན་ག་ིདགློན་པའི་འཛནི་སྐྱློང་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ། 
རྒྱལ་བསན་རིན་པློ་ཆླེའི་སིང་པློ་ལླེགས་པར་འཛིན་པའི་བླློ་གློས་ཤིག་ནི་གཞི་ནས་ཡློད་དཀའ་མློད། དཀྱུས་མའི་ཁྱིམ་བདག་བཟང་པློ་ཞིག་ག་ིཁློག་རྒྱ་དང་ཐབས་
ཇུས་ཙམ་ཡང་མླེད་པ་གསལ་པློ་ཡིན་ཏླེ། སི་པའི་ལས་དློན་ལ་དློ་ཁུར་གི་བསམ་པས། ཐད་ཀར་ལྟ་ཚུལ་རླེ་བཏློན་ན་ཡང་དག་རུ་རི་ཡི་མི་འདུག་གམ།  
  ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། ཁློང་རྣམ་པས་ནི་དམངས་ཁློད་དུ་དར་བའི་རྐུན་ཇག་ཚོའི་འགློ་སློལ་ལ་དཔླེ་བལྟས་ཤིང་། དྲག་ཤུལ་དང་ཀླ་ཀླློ་ཡི་ལྟ་བ་ཉམས་སུ་
བླངས་ནས། གློད་ཉལ་བྱས་ཏླེ་ཕ་རློལ་པའི་ལག་ནས་རྒྱུ་ནློར་མང་པློ་འཕློག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་འདི་གདམས་ངག་ར་ཆླེན་ཞིག་ཏུ་བཟུང་ཡློད་པ་འདྲ་སླེ། དགློན་པའི་ཤླེས་
རིག་སློབ་གསློའི་ཐད་དུ་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བཏློན་པ་ཙམ་ལའང་། གློད་བརྒྱབས་ཏླེ་རྒྱུ་ནློར་མང་པློ་བཙན་ཐབས་ཀིས་འཕློག་ཐབས་བྱླེད་ཀིན་པ་འདི་རླེད། 
ཨ་ཨ། ཐ་ཤལ་གི་ལས་འདི་འདྲ་ནི་ཆློས་སླེ་ཆླེན་པློ་གང་ཞིག་གི་གནས་བརན་ཚོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ནམ། དགློན་སླེ་ཆླེན་པློ་གང་ཞིག་གི་མཁས་པ་ཚོས་གནང་
རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གདན་ས་ཆླེན་པློ་སུ་ཞིག་གི་བཤླེས་གཉླེན་ཚོས་མཛད་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  
  སར་ཇློ་བློ་རླེས། དཔལ་ནཱལླེནྡའ་ིདགློན་པ་རུ་དློན་དག་ཅི་ལ་འཕད་རུང་། ཐམས་ཅད་སླེ་སློད་གསུམ་གི་དགློངས་པ་གཞིར་བཟུང་སླེ་ཐག་གཅློད་
མཛད་ཀི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་འདུག་མློད། ད་ལྟ་རང་རླེའི་དགློན་པ་འདི་ན་ནི། ཆློས་དང་རིག་གནས་འཕླེལ་ཕློགས་ཐད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་བགློ་གླེང་ཚུན་
ཆད་གློད་པའི་རིགས་ལམ་གི་སླེང་ནས་ཐག་གཅློད་ཀིན་ཡློད་པ་འདིས་ནི་ཡང་སིང་ཅི་ཞགི་མཚོན་ནམ། 
  ངློ་མ། དགླེ་འདུན་ཉིས་སློང་ལྷག་བཞུགས་པའི་ཆློས་སླེ་ཞིག་ཏུ། ཆློས་པ་ང་ཡིན་ཟླེར་མཁན་ཚོས་ཀང་གལ་ལ་ཐུག་དུས། རྒྱུ་འབྲས་ལུག་ལློག་གི་གཡློ་
ཐབས་འདི་འདྲ་ཞིག་སད་དླེ། སིང་རླེ་མླེད་པར་ཉམ་ཆུང་གྲྭ་རང་ཞིག་ཚར་གཅད་ཕིར་དུ་འབད་ཀིན་པའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལ་འགླེལ་ཇི་ལྟར་རྒྱག་དགློས་པ་རླེད། 
ཀླེ་མ། བརླེ་བའི་སློན་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་སློབ་དཔློན། འདྲླེན་པ་ཤཱཀ་སླེང་གླེས་འདི་ཉདི་གཟིགས་ན་ཅི་ཞིག་གསུང་སིད་དམ། ཐུབ་པ་ཉིད་དང་མཚུངས་པའི་
གནས་བརན་འློད་སྲུང་ཆླེན་མློ་སློགས་ངླེས་དློན་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་འདི་གཟིགས་ན་ཅི་ཞགི་གསུང་སིད་དམ། རླེད། གཅིག་བྱས་ན། ཅི་ཡང་
གསུང་མི་སིད་དླེ། ཐུགས་སྐྱློ་བའི་མཆི་མ་ཡློད་ཚད་སླེམས་ཁུངས་སུ་འཛག་རྒྱུ་ལས་བྱ་ཐབས་མླེད་དླེ། གལ་ཏླེ་དླེ་འདྲ་མ་གནང་རློགས་ཞླེས་སློབ་སློན་ཞིག་མཛད་
པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ཡང་གློད་ཉལ་མི་བྱླེད་པའི་ངླེས་པ་ག་ལ་ཡློད་ཨང་།  
  སིར་བཏང་ད་ལློའི་ལློ་འགློར། དགློན་པ་འདིའ་ིདགླེ་འདུན་མི་རླེ་ངློ་རླེས་འློས་ཤློག་འཕངས་ཏླེ། ཁྱླེད་རྣམ་པ་ཀིརི་དགློན་པའི་སི་ཁྱབ་ནང་བསན་ཤླེས་

ཡློན་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་མིར་བདམས་ཐློན་བྱུང་བའི་ཉིན་ནས་བཟུང་། གྲྭ་རང་སློབ་གཉླེར་པ་ཚོས་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ། “གློགས་པློ་དག ད་
ནི་རྒྱུ་འབྱློར་གི་མངའ་ཐང་བྲལ་ཅིང་། དབང་ཤུགས་ཀི་བཙན་སློབས་དམན་པའི་འུ་ཚ་ོལ་ཡང་། རང་རང་གི་དཀའ་ངལ་འཛམེ་མླེད་དུ་འདློན་ས་ཞིག་དང་། རླེ་

འདུན་དློགས་མླེད་དུ་ཞུ་ས་ཞིག སྡུག་སྨྲླེ་ག་གྱུར་བརློད་ས་ཞིག་ཡློད་སློང་བ་རླེད”ཅླེས་སྨྲས་ཤིང་སླེམས་ཏླེ། ཁ་ངློ་འཛུམ་གིས་འཁྱུད་ཅིང་། སླེམས་པ་སློ་བས་བཟི་
ཡློད་རྒྱུ་རླེད་ཨང་།  
  ལློས་ཡིན། གླེན་རགས་ཆླེ་བའི་ང་ཡང་དུངས་ཞླེན་དླེའི་རྒྱ་ལས་འདའ་མ་ནུས་པར། རྣམ་པ་ཚོ་ནི་བཤད་ས་ཞིག་དང་། ཞུ་ས་ཞིག ཐ་ན་སྐྱློན་བརློད་
བྱླེད་ས་ཞིག་ཀང་ཡིན་ཤག་ཤག་ཏུ་སམ་ནས། མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། རློམ་འབིྲ་རྒྱུ་ནི་སློབ་གཉླེར་པ་སླེར་རླེ་རླེའི་སླེམས་ཀི་རང་
མདངས་དང་། ཤླེས་རབ་ཀི་རང་འློད། ཚོར་པའི་རང་མློང་བཅས་ཕིར་མངློན་ཚུལ་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་པས། དླེ་ལ་ཁྱླེད་ཅག་གིས་མཐའ་ཐིག་གཅིག་ནི་



བརྒྱབས་འདུག ད་དླེ་ཚུན་ཆད་ནས་རང་སར་བཞག་སླེ་ལག་པ་མ་བསིངས་ན་ཞླེས་པའི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ཁ་ནས་ཐལ་བ་མ་ཡནི་ནམ།  
  འློན་ཀང་། བླློ་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་ཧང་སང་བ་ཞིག་ལ། སློ་སློའི་མཚན་སན་དང་ཆླེ་མཐློང་ཡློད་ཚད་སུ་ཞགི་གིས་སད་ཅིང་ཕུལ་པ་བརླེད་ཟིན་པའི་
ཤླེས་འགན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ན།ི རང་ཉདི་ཆླེན་པློ་ཞིག་དང་རིག་པློ་ཞགི་ཏུ་རླློམ་དྲགས་ཏླེ། སློབ་གཉླེར་པའི་དངློས་ཕན་གི་ལས་ལ་དློ་ཁུར་ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་སློང་
ཟིན་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་སློབ་གཉླེར་པ་ཚོས་རང་གི་སད་ཆའི་གླེང་སླེགས་སུ། ཚུལ་མཐུན་ལུགས་མཐུན་གི་སློ་ནས། ཚགས་པར་དང་། དུས་དླེབ་རླེ་གཉླེར་གིན་པ་
ཡང་འགློག་ཐབས་ཀི་སློར་བ་ལ་འབད་ཀིན་པའི་ཐློག ལས་ཀ་དླེ་འགིག་མི་འགགི་གི་སད་ཆ་ཞིག་སྨྲས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་། གློད་ངར་ཆླེན་པློས་ཉལ་སློང་བ་འདི་འདྲ་
བསློན་མླེད་བྱུང་སློང་།  
  སིར་འཇིག་རླེན་འདིའི་སློན་ཐློན་དང་རླེས་ལུས་ཀ་ིཁྱད་པར་ཡློད་ཚད་རྒྱུ་དང་རླེན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། གང་དུ་སྤུས་ཚད་ལན་པའི་མི་དང་མི་ཡི་
ཚོགས་པ་ཡློད་ན། དླེ་རུ་སློན་ཐློན་གི་དཔལ་ཡློན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མངའ་བ་ཡིན་ལ། གང་དུ་རྒྱུ་དང་སྤུས་ཀ་ཞན་པའི་མི་དང་མི་ཚོགས་ཀིས་གང་ཡློད་ན་ནི། དླེ་རུ་
ངླེས་དློན་གི་དཔལ་ཡློན་ཟླེར་བ་ཞིག་འཁྲུངས་པའི་གནས་ལར་ནས་མླེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡིན་ཏླེ། རྒྱལ་ཁབ་ཅགི་ཡིན་ན་འདྲ། མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་འདྲ། 
ཚོགས་སླེ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདྲ་སླེ། ཐ་ན་དགློན་སླེ་གཅིག་ཚུན་ཆད་ཀི་ཚོགས་སི་གང་དང་གང་རུང་། སམ་དཀླེལ་ལན་ལ་བླློ་དཔློད་མངའ་བའི་དབུ་ཁིད་ཀི་
དཔུང་ཁག་ཅིག་ཡློད་མླེད་ན།ི ཚོགས་སི་དླེ་དག་ལ་རྒྱལ་ཕམ་ཅི་འབྱུང་གི་གནད་ཐུག་ས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ན་ཆློག་པ་ཡིན་པས། ངློ་བསློད་དང་གཅམ་པུའི་
ཚིག་འབའ་ཞིག་ལ་ཉན་པར་དགླེས་པ་ལས། བླློ་དྲང་པློའི་སློ་ནས་སྐྱློན་བརློད་དང་འབྲླེལ་ཏླེ་གློས་གཞི་རླེ་བཏློན་པ་ཙམ་ལ་ཡང་། གློད་ཉལ་བྱླེད་མཁན་གི་ཚགོས་
པ་ཞིག་གིས་ནི་རང་ཅག་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འཁིད་སིད་དམ།  
  རླེད། གཅིག་བྱས་ན། ད་ནས་བཟུང་ཤླེས་འགན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་ཕློགས་ཐད་ཡིན་མིན་བཟང་ངན་གི་ཚགི་གཅིག་ཀང་སྨྲ་མི་ཆློག་པའི་
ཁིམས་སུ་དགློན་སླེ་འདིའི་དགླེ་འདུན་ཐམས་ཅད་གནས་དགློས་ལ། ཡང་ན་ནི་ཐློག་མར་ཉལ་ས་ནས་ཡར་སློང་བྱླེད་ཀི་སློར་ཁི་ཕག་མང་པློ་ཞིག་ག་སིག་བྱས་ཏླེ། 
གཞི་ནས་ལྟ་ཚུལ་འདློན་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མླེད་པ་རླེད།  

    
  གཉིས། 
  རང་དགློན་གི་ཤླེས་རིག་གི་ཁློར་ཡུག་ལླེགས་ལམ་དུ་འགློ་ཕིར། འབློད་སྐུལ་གི་རྣམ་པས་རློམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས་པ་ལ། འད་ིནས་འཕྱུག་འདུག་དང་། འདི་
ནས་ཉླེས་འདུག་ཟླེར་རྒྱུའི་སད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་མླེད་པར། དགློན་པའི་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་ལས་མཚམས་བཞག་སླེ། གློད་ཉལ་བྱས་པའི་ངན་
ཁག་གི་གནློན་ཤུགས་ལྕི་མློས་ཉིན་གསུམ་ག་ིརིང་ལ་ཕན་གི་ལུས་སླེམས་ཐམས་ཅད་མནན་ན་ཡང་། གནས་ལུགས་དང་། དཀའ་ངལ་ཞིག་ནི་ཞུས་རུང་ཕན་མི་
ཐློག་ལ། ཉལ་ས་ནས་ཡར་སློང་བྱླེད་ཀ་ིསློར་མློ་ཁི་ཕག་མང་པློ་ན་ིབསླེར་རྒྱུ་མླེད་པའི་རླེན་དླེ་ཁློ་ནས། མཐར་རང་གི་དགློན་པ་དང་ཁ་འབྲལ་དགློས་བྱུང་བའི་སྐྱློ་
གར་འདི། དླེ་རིང་ངས་མི་འདླེམ་ཐབས་མླེད་ཀི་ལམ་དུ་གྱུར་སློང་།  
  བདླེན་པའི་གཏམ་དཀྱུས་མ་ཞིག་དང་། དྲང་པློའི་ངག་ཕལ་བ་ཞིག་སྨྲས་པ་ཙམ་གིས། དགློན་པ་དང་འབྲལ་དགློས་བྱུང་བའི་ལས་དབང་འདི་འདྲ་ང་
གཅིག་པུའི་སླེང་ནས་མཇུག་རློགས་རྒྱུའི་སྨློན་ལམ་དང་གསློལ་འདླེབས་སིང་ནས་ཞུ་བཞནི་ཡློད་དླེ། གལ་ཏླེ་ནམ་ཞིག་ན། ཡང་སུ་ཞིག་གིས་ཁ་གག་ཉླེས་བྱླེད་
ཐླེངས་གཅིག་གིས། ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གློད་ཉལ་བྱས་ཏླེ། དགློན་པ་ནས་འགློ་དགློས་ཐུག་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཨང་། 
  འློན་ཀང་། གིང་འདིའ་ིགཟུ་བློའི་མིག་ཅན་དང་། བདླེན་པའི་བླློ་ཅན་ཀུན་གིས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་མཁྱླེན་པ་ཞིག་ལ། རང་དགློན་གི་སློབ་གཉླེར་
པ་ཚོ་ལ་ཤླེས་ཡློན་སློབ་སློང་གི་ཁློར་ཡུག་གཙང་མ་ཞིག་ཟླེར་ན་ཆློག རློམ་འབིྲའི་བར་སློང་གུ་ཡངས་པློ་ཞིག་ཆགས་པའི་ཆླེད། བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་སྨྲས་
པ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་ཉླེས་པ་ཏིལ་ཙམ་བསགས་མླེད་པས། ད་ལམ་གི་ལས་སུ་བྱ་བ་དག་ལ་བླློ་འགློད་གཏན་ནས་མླེད་པ་ལྟ་ཅི། སླེར་གཅློད་ཀི་ལྟ་བས་ཕི་ཟིན་
ནང་ཟིན་དུ་གྱུར་པའི་མི་ཆུང་ཚོའི་བླློ་ཡུལ་དུ་མི་ཤློང་བའི་སྤློབས་པ་དང་གཟི་བརིད་ཀི་ཚོར་བ་གཞན་ཞིག་ཀང་འློང་གི་འདུག་གློ ། 
  ད་རུང་སད་ཕིན། རྣམ་པ་ཚོས་ནི། དགློན་སླེ་ཆླེན་པློ་ཞིག་གི་དབུ་ཁིད་ཅླེས་པའི་ཐ་སད་འདི་ཇི་ལྟར་འཁུར་དགློས་པའི་ཕློགས་སུ་བསམ་གཞིག་ཡང་
ཡང་བཏང་སླེ། དགློན་པ་ཆླེན་པློ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་སིད་པ་ཙམ་ནི། མའིི་རང་བཞིན་ཞིག་དང་། དངློས་པློའི་ཆློས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་པ་
ཧ་གློ་གལ་ཆླེ་སླེ། ཅུང་ཙམ་ཞགི་ནས་གློད་ཉལ་བྱླེད་རྒྱུའ་ིལྟ་ངན་སིག་པ་ཅན་འད་ིཉིད་མཆིལ་བའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དློར་ལ། བླློ་གློས་དག་པའི་སློ་ནས་དགློན་པའི་
ནང་ལ་མཐུན་སིལ་འབྱུང་ཐབས་སུ་འབད་དླེ། རང་རླེའི་དགློན་སླེ་འད་ིངླེས་པ་དློན་གི་སླེང་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆླེ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱླེད་ནུས་
པའི་ཆློས་སླེ་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་ལ་འབད་རིགས་ཀི། གནད་དློན་ཐག་གཅློད་ལ་མཁས་པའི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་ཤླེས་རབ་མླེད་པའི་ཁར། གཡློ་དང་། སྒྱུ་
དང་། རྫུན་དང་། ཕ་མ་སློགས་སློད་ཐབས་སུ་གློད་ཉལ་ཚུན་ཆད་བྱས་ཏླེ། ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཅི་ཡློད་མ་ིཡི་འགལ་བར་བསྒྱུར་ཅིང་། མི་ཡི་འགལ་བ་ཅི་ཡློད་
ཕློགས་ཁག་གི་འགལ་བར་བསྒྱུར་ནས། དགློན་པ་འདི་ཟང་ཟིང་ལློང་ལློང་ཞིག་ཏུ་མ་ིགཏློང་བའི་རླེ་བ་སིང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཏླེ། གཞན་དུ་ན་ནི་ཁྱླེད་ཚོ་ཅ་ིཞིག་བྱླེད་
མཁན་དུ་བསློས་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་དྲིས་ན། དྲིས་ལན་ཐམས་ཅད་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་མ་ིའགློའམ།  

    
   གསུམ།  
  ར་པ་ཀིརི་དགློན་པའི་སི་ཁྱབ་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལགས། གདློང་ལ་གདློང་གཏད་དླེ་གནས་ལུགས་ཚིག་གཅིག་ཙམ་བསྡུར་པའི་ཕློ་
ཚོད་མླེད་པར། གཡློ་དང་སྒྱུ་སད་དླེ་གློད་ཉལ་བྱླེད་རྒྱུ་ལས་ཡར་ལློངས་ཤིག་དང་། ད་ན་ིཁློ་བློ་དགློན་པ་དང་བྲལ་ཟིན།  
  ཁྱླེད་རྣམ་པ་ཉལ་ས་ནས་ཡར་འགླེང་བའི་རླེན་དུ། དམངས་སློར་ཁི་ཕག་མང་པློ་བསླེར་རྒྱུ་དངློས་གནས་མླེད་པས། ངས་ནི་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་འདིར་
གང་དུ་འཚོ་སའི་གནས་གཞིས་ཆུང་ཆུང་བློ་བླློས་བཏང་སླེ། མི་འཁྱམ་ཐུ་མླེད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་མློད། ད་རུང་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ལ། གལ་ཏླེ་ནམ་ཞིག་ན། ཕན་ཐློག་རུང་
མ་ཐློག་རུང་ངས་ནི་དགློན་པར་ཕན་སླེམས་ཞིག་འཆང་ཁུལ་བྱས་པ་ཙམ་ལས་ནག་ཉླེས་ཅི་ཡང་མླེད་པའི་དངློས་དློན་དླེ་ཁྱླེད་ཚོས་ཀང་ངླེས་ཤངི་རློགས་ན་ན།ི ཁློ་



བློ་ཡང་རང་གི་དགློན་པ་ལ་ཕིར་འཁློར་རྒྱུར་ཅི་ནས་ཀང་སྤྲོོ་མློད། བརྒྱ་ལ་དླེ་འདྲ་མ་ཡནི་པར་དབང་ཤླེད་ཁློ་ན་བཙོངས་ཏླེ། ཉླེས་མླེད་ཅིག་ཉླེས་ཅན་དུ་བརིས་
ཤིང་དླེ་ལྟར་ཁས་ལླེན་དགློས་པ་དླེ་སིད་དུ། རྣམ་པ་ཚོ་ལྷློད་ལྷློད་གིས་ལ་བླློ་བདླེ་བློར་བཞུགས་དང་། དགློན་པ་འདིའི་སིག་ཁློངས་སུ་སློ་ཤླེར་ཟླེར་བ་ཞིག་དླེ་རིང་
ནས་མླེད་པ་གཏན་ཁླེལ་ཡནི་ནློ། ། 
  དླེ་ལས་ཀང་གསལ་པློར་བཤད་རྒྱུ་ལ། ཁྱླེད་ཚོས་ད་རུང་གནས་ལུགས་ཀི་ཐློག་ནས་ངའ་ིད་ཐླེངས་ཀི་བྲིས་རློམ་འདི་ལ་ནག་ཉླེས་ཤིག་ཡློད་མླེད་སློར་
ནས་གདློང་དང་གདློང་ཐུག་ནས་གླེང་ཕློད་ན། བརྡ་རྒྱློབས་དང་། རང་གི་ཁ་ནས་ཐློན་པའི་རློམ་ཡིག་ག་ིཚིག་འབྲུ་རླེ་རླེ་བཞིན་འགན་འཁུར་གི་འདུ་ཤླེས་ལན་
པའི་སླེང་ནས། རྣམ་པ་ཚོར་བགློ་གླེང་བྱ་རྒྱུར་སློ་བ་དང་ཡིད་ཆླེས་བླ་ལྷག་ཏུ་ཡློད།  
  རླེད། ཁློ་བློ་སླེར་གི་གནས་གཞིས་ཁྱླེད་ཚོས་འཕློག་ནུས་ལ། ཁློ་བློ་སླེར་གི་བདླེ་སྐྱིད་ཁྱླེད་ཚོས་འཇློམས་ནུས་ན་ཡང་། ངའི་སླེམས་ན་ལྷན་སྐྱླེས་སུ་མཆླེད་
པའི་འློད་དཀར་གི་རྡློ་རིང་དླེ་ཁྱླེད་ཚོས་གཞློམ་མི་ནུས་ཤིང་། ངའ་ིགཤིས་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡློད་པའི་གཟུ་བློའི་རང་མདངས་དླེ་ཁྱླེད་ཚོས་གསུབ་མི་ནུས་པས། རྣམ་
པ་ཚོར་བྲིས་ཤིང་འབྲི་དགློས་པའི་ཡི་གླེའ་ིའདུ་བྱླེད་ནི། འདི་ཙམ་གིས་རློགས་པ་གཏན་ནས་ག་ལ་ཡིན། ག་ལླེར་རླེས་སུ་མཇལ།  
  འློ་ད་རུང་བཤད་རྒྱུར། གྲྭ་རང་སློབ་གཉླེར་པ་ཞིག་མ་ཉླེས་བཞིན་དུ། རྣམ་པ་ཚོས་གློད་ངར་ལ་བརླེན་ནས་དགློན་པ་དང་ཁ་འབྲལ་ཏུ་བཅུག་པའ་ིལློ་
རྒྱུས་འདི་ཐུགས་ལ་ནན་གིས་ཟུངས་ལ། རྒྱུན་དུ་ལག་པའི་སླེང་དུ་ལག་པ་བཞག་ཅིང་། སླེམས་པའི་སླེང་དུ་སླེམས་པ་བཞག་ནས་ཐུགས་བསམ་རླེ་བཞླེས་རྒྱུའི་རླེ་བ་
ཆླེ་སླེ། དླེ་ལྟར་གནང་ན་ནི་ཁྱླེད་རྣམ་པས་ཀང་། ནམ་ཞིག་ན། རྒྱུ་འབྲས་སློག་ཟླེར་བ་ཞགི་གི་དློན་གསལ་པློ་རློགས་ཏླེ། རང་སླེམས་ལ་ཙག་ཤད་རྒྱུག་པའ་ིཉི་མ་
ཞིག་ཡློད་སིད་པས། ད་རླེས་ཀི་དློན་དག་ཡློད་ཚད་ཀི་ངློ་བློ་དང་རང་བཞིན་དླེ་དུས་གསལ་པློ་མཁྱླེན་གི་རླེད། 
  ཡང་གཅིག་བྱས་ན། ད་རླེས་ཀི་རླེན་འདིར་རྣམ་པ་ཚོར་ངླེས་ཤླེས་དླེ་འདྲ་ཞིག་མི་སྐྱླེ་ཡང་སིད་ལ། མ་སྐྱླེས་ན་ཡང་འགགི་སླེ། རང་ཉིད་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཉླེས་
ཅན་ཡིན་པ་མ་རློགས་པར། མགློ་ཀློག་ཀློག་དང་། རྣ་བ་ཅློར་ཅློར་གིས་མི་ཚེ་བསྐྱླེལ་ན་ཁམས་དྭངས་ཀི་མ་རླེད་དམ།  
  དླེ་བས་ན། ནང་གི་ངླེས་རློགས་ཀི་སློན་མླེ་དླེ་ལྟར་སྦར་མ་ཐུབ་རུང་། ཕིའི་སང་ཚུལ་དང་ཁ་ལས་ཙམ་ལ་ཡང་བསམ་བླློ་ཐློངས་ལ། དླེང་ཕིན་ཁ་ཕློ་
རླེས་རང་བ་ཚད་དླེ་གནས་ཚུལ་ཤིག་འདྲ་ཞིག་མླེད་ས་ནས། གློད་ངར་གཡག་འདྲ་བ་ཞགི་བསྐྱླེད་དླེ། གྲྭ་རང་ཉམ་ཆུང་ཚོ་རླེ་རླེ་བཞིན་དུ་དགློན་པ་ནས་རྒྱང་ཕུད་
མི་གཏློང་རྒྱུ་སྐུ་མཁྱླེན། གསུང་མཁྱླེན། ཐུགས་མཁྱླེན་ནློ། ། 
  མདློར་ན། ཁློ་བློ་དླེ་རིང་དགློན་པ་ནས་འགློ་རན་དུས། ཡིད་ལ་འདློར་དཀའ་བ་དང་། བསྐྱུར་མི་ཕློད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ན།ི ཡནི་རླློམ་དང་ཡློད་རླློམ་
གིས་འགིང་བའི་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སློགས་ནི་ར་བ་ནས་མ་ཡིན་ཏླེ། ཆུང་ངུའི་དུས་ཀི་རི་ལམ་གཏློར་ས་དང་། དར་མའི་དུས་ཀ་ིརླེ་བ་བཅློལ་སའི་
དགློན་སླེ་འདིའི་ཕི་ནང་སློད་བཅུད་གཉིས་ཀར་ཁློ་བློ་གཏིང་ནས་དགའ་ཞིང་། གཤིས་དང་རང་བཞིན་ལླེགས་ཤིང་། ཐུགས་སློབས་དང་ལྷག་བསམ་གིས་ཕྱུག་པའི་
དགློན་སླེ་འདིའི་གྲྭ་མང་ལ་ཁློ་བློ་སིང་ནས་དུངས་པས། དླེ་དག་ནི་ཚེ་གཅགི་པློར་བརླེད་དཀའ་བའི་ཕིར་དྲན་དང་། ག་དུས་ཡིན་ན་སླེམས་ངློས་ནས་མ་ིཡལ་བའི་
དློན་གི་མཚར་སྡུག་ཁློ་ན་ཡིན་ཨང་། ད་རུང་དླེས་ཀང་ག་ལ་ཚད། ཕུགས་བསམ་གཅིག་གི་འློད་ཀི་ཐུ་འློག་ན་འཚོ་བའི་ཆློས་ཀི་གློགས་པློ་རྒན་གཞློན་ཐམས་ཅད་
ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་རྒྱུ་ནི། ལུས་ཀི་དུམ་བུ་རླེ་རླེ་བཅད་པ་དང་འདྲ་ཡང་ཐབས་ཅི་ཞིག་ཡློད།  
  རླེད། ད་རླེས་ཀང་ལྷག་བསམ་བཟང་པློ་ཞིག་འཆང་ཁུལ་ལ་བརླེན་ནས། དགློན་པ་འདའིི་སློབ་གཉླེར་པ་སླེར་རླེ་རླེའི་དློན་དུ་དབང་འཛིན་པ་ཚ་ོལ་
བརྡ་ལན་ཞིག་སད་པའི་རླེན་གིས། ཁློང་ཚོས་གློད་ཉལ་བྱས་ཏླེ། ཉིན་ཤས་རིང་གྲྭ་མང་ག་ིཐུགས་ལ་སུན་པ་རླེ་སླེར་ཡློད་ལས་ཆླེ་བས། དླེ་ལ་ན་ིཐལ་མློ་སིང་གར་
སར་ཏླེ་སླེམས་གཏིང་ནས་དགློངས་དག་ཞུ་བ་ཡིན་ལགས།  
  ལློས་ཡིན། འཇིག་རླེན་འདིའི་མི་སུ་ལ་མཚོན་ན། རང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ནི་དུངས་སླེམས་ཀི་ངློ་ན་བིྲས་པའི་གསླེར་གི་རི་མློ་ཞིག་དང་མཚུངས་ལ། རང་
རང་གི་མ་གཞིས་ནི་ཕིར་དྲན་ག་ིགཏིང་ན་བཙུགས་པའི་རྡློ་ཡི་གཡུང་དྲུང་ཞིག་དང་འདྲ་བས། ས་ཐག་རིང་ཐུང་གང་དུ་ཕིན་རུང་། ཡུལ་གྲུ་བཟང་ངན་གང་ལ་
བསད་རུང་། རླུང་གིས་བསྐྱློད་འདྲའི་དྲན་ཤླེས་ཀི་ར་ཕློ་ན།ི སད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཕ་ཡུལ་དུ་ཤློར་འགློ་བ་མ་ཡིན་ནམ། གྲྭ་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཡང་དླེ་ཇི་བཞིན་ཏླེ། 
རང་ཉིད་བྱིས་དུས་ནས་གང་དུ་བསད་ཅིང་སློད་སའ་ིདགློན་པ་ནི། བཟང་རུང་ངན་རུང་སྐྱིད་སྡུག་འདྲླེས་མའི་མི་ཚེ་བསྐྱླེལ་ས་ཡིན་པས། དུངས་སླེམས་ཀི་སིན་
པའི་ཁུག་ན་བཞླེངས་པའི་ལྷ་ཡི་ཕློ་བྲང་ཞིག་ཏུ་མ་ིའཛིན་མཁན་སུ་ཞིག་ཡློད་དམ།  

    
   བདླེ་མློ་གིས། ཚེ་རིང་།  

    
   ཕི་ལློ2013ལློའི་ཟ6པའི་ཚེས9ལ་རང་ཤག་ཏུ་བིྲས་སློ།། 

    
    
    
    

    
    
    



    
    

    
    
    
    
  གསལ་བཤད་ཐུང་ངུ།  

    
  ཉིན་འགའི་སློན་དུ། ངས་དགློན་པའི་ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཁ་གཏད་དླེ《ཁ་ཞིག་མི་གག་ཀ་མླེད་བྱུང་སློང》ཞླེས་པའི་རློམ་ཡིག་
ཅིག་བྲིས་རླེས། ཤླེས་འགན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གློད་ཉལ་གནང་ནས་ང་དགློན་པ་དང་ཁ་འབྲལ་དགློས་ཐུག་མློད། དགློན་པའི་གཞུང་ངློས་ནས་ནི་ཚུལ་དླེ་ལ་དྲང་
བདླེན་གི་བླློ་མིག་གིས་བལྟ་རྒྱུའི་རླེ་བ་ཙམ་བྱས་སློ། ། 
  ཡིན་ན་ཡང་། དླེ་རིང་གློ་ཐློས་ལྟར་ན། ཤླེས་ཡློན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས། ཁློང་རྣམ་པ་གློད་ཉལ་བྱས་པ་ལས་ཡར་ལང་དགློས་ན། ང་ཕིར་འློང་

མི་ཆློག་པ་ཞིག་བྱླེད་དགློས་ཞླེས་གནློན་ཤུགས་བྱིན་པའི་འློག་ཏུ། དགློན་གཞུང་གིས་ཀང་། སར་ལྷན་ཚོགས་སློགས་ཀིས་བཞག་པའི《གློས་ཆློད་ཡི་གླེའི》ར་
དློན་ལ་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་གཏློང་རྒྱུ་མིན་པར་མ་ཟད། རློམ་འབིྲའི་དབང་ཆ་ན་ིསར་ལས་ཀང་དམ་དུ་གཏློང་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་དང་། ད་སློ་ཤླེར་ཕིར་དགློན་པ་རུ་
འློང་གཏན་ནས་མི་ཆློག་ཅླེས་བསགས་ཏླེ། དླེའི་ཆ་རླེན་ཐློག་ནས་ཤླེས་འགན་ལྷན་ཚོགས་ཀང་དླེ་རིང་ནས་བཟུང་གློད་ཉལ་བྱས་པ་ལས་ཡར་ལངས་ཏླེ་ལས་ཀར་
ཞུགས་སློང་ཟླེར་གི་འདུག  
  ར་ཡུལ་ཀིརི་དགློན་ཆླེན་ན།ི གིང་དླེ་གར་བཞུགས་པའི་དགླེ་འདུན་ཉིས་སློང་ལྷག་པློ་ཐུན་མློང་གི་གནས་གཞིས་ཡིན་པ་ལས། ཤླེས་འགན་ཚོགས་པ་
གཅིག་པློའི་ཁྱིམ་ཚང་མིན་པ་གསལ་པློ་ཡིན་ན། དགློན་པའི་སི་དློན་ལ་དློ་ཁུར་གི་ཐློབ་དང་འགན་འཁི་ཡློད་ས་ཡང་ཁློང་རྣམ་པ་གཅགི་པུ་ག་ལ་ཡིན། རླེད། ཁློ་
བློར་མཚོན་ན་ཡང་། རང་གིས་ཆླེན་པློ་ཞིག་རློགས་ཡློད་ན་འདྲ་ལ་མླེད་ནའང་ཆློག ཐག་རིང་ཞིག་མཐློང་ཡློད་ན་ཆློག་ལ་མླེད་ན་ཡང་རུང་སླེ། ཆློས་སླེ་དླེ་གའ་ིམ་
འློང་བའི་ལམ་ཕློགས་ཐད་དུ་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་འདློན་པའི་ཐློབ་ཐང་ཡློད་ངླེས་སུ་སམ་ཞངི་། དགློན་པ་གང་གི་དགླེ་འདུན་སིའི་མདུན་ལམ་གི་ཆླེད་དུ། ལམ་ནློར་ན་
དབང་འཛིན་པ་ལའང་སྐྱློན་བརློད་དང་ཉླེན་བརྡ་གཏློང་དགློས་པའི་འགན་འཁི་ཞིག་ཀང་ཡློད་པར་འདློད་དླེ། དགླེ་འདུན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་། རང་གི་ཐློབ་
ཐང་དླེ་ལ་བདག་པློ་མ་བྱས་ཤིང་། སློ་སློའི་འགན་འཁི་དླེ་ཉིད་རྒྱབ་ཏུ་གཡུགས་བཞག་ན་ནི། དགློན་པའི་དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་པ་
ཡིན་པ་དང་། ཡང་དག་རིགས་ལམ་ལ་སངས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ལྟ་བར་རྒྱབ་འགལ་བྱས་པ་ཡང་ཡིན་སིད་དློ། །  
  དླེར་བརླེན། ཆློས་ཉིད་ཀི་འགན་འཁི་དླེ་དང་དུ་བླངས་ཤིང་། ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ཐློབ་ཐང་དླེ་ལ་བདག་པློ་བརྒྱབས་ནས། མ་གསང་མ་འཛེམས་པར་སླེར་གི་
ལྟ་ཚུལ་ཞིག་བིྲས་པ་ཙམ་གིས། ངའི་སླེང་ལ་ཆག་སློ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་དླེ་ལ་ནི། དླེ་རིང་དྲང་པློ་བྱས་དང་མ་བྱས་ཀི་འགླེལ་བཤད་ཚིག་གཅིག་ཀང་འབྲི་རྒྱུ་
མིན་ཏླེ། ས་ཕི་ཙམ་ལས་ནམ་ཞིག་ན། གནས་ཚུལ་འདི་ལ་ནི། གཟུ་བློར་གནས་པའི་སྐྱླེས་བུ་དག་གིས་ཡིན་མིན་གི་དབྱླེ་བ་ཞིག་འབྱླེད་ངླེས་ཡིན་སམ་དུ་ཁློ་བློ་ཡིད་
ཆླེས་ཀིས་གཏམས་ཡློད།  
  ལར་ཁློ་བློར་མཚོན་ན། བྱམས་བརླེ་དང་ཤླེས་རབ་སིང་པློར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་བསན་རིན་པློ་ཆླེའི་རྒྱུན་རྣམ་པར་དག་པ་ཞགི་འཇིག་རླེན་གི་ཁམས་འདིར་
ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་གནས་ན་ཇི་མ་རུང་སམ་པ་དང་། གནས་པ་དླེ་ཡང་མི་ཆླེན་སྤྲུལ་ཆླེན་འགའི་ཁླེ་ཕན་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་ལག་ཆ་ཙམ་དུ་མ་ིའགྱུར་བར། དད་པ་ཅན་གི་
སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཉིན་རླེའི་འཚོ་བའི་ནང་ལ་ཕན་བདླེ་སླེར་བྱླེད་ཀི་སྨན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་ཨང་སམ་པའི་རི་ལམ་འདི་ལ་གཅིག་ཏུ་ཞླེན་ཆགས་ཟབ་པ་
ཞིག་ཡིན་པས། ནང་པའི་བསན་པ་དླེ་ཡང་འཛམ་གངི་སིའི་ལུགས་སུ་ཆགས་པའི་དམངས་གཙོ་རང་དབང་ཞླེས་པའི་སློལ་བཟང་གི་ལམ་ཆླེན་འདའིི་སླེང་ནས། ར་
བ་རྒྱས་ཤིང་རླེ་མློ་སིྨན་པ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་ཡི། ཡུལ་དུས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཁ་ཡ་ཙམ་ཡང་མི་བྱླེད་པར། རང་གི་ཁླེ་ཕན་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་ཞིག་བསྲུང་ཕིར་ཨུ་ཚུགས་
རང་བ་ལ་གནས་མཁན་དག་གིས་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་དློན་གི་མཛེས་པ་མཐའ་དག་གཞི་མླེད་དུ་བཅློམ་སླེ། ཆློས་དང། ཆློས་ལུགས་པ་ཟླེར་དུས་ནས་
ཐམས་ཅད་པློ་སྐྱུག་ལློག་ས་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཅིང་བསྒྱུར་བའི་ཉླེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བར་འདློད།  
  དླེའི་ཕིར་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་དང་བཅས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་གནས་པར་འདློད་ཚེ། དགློན་སླེའི་འཛིན་སྐྱློང་དམངས་གཙོ་
ཅན་དུ་འགྱུར་དགློས་པ་ནི་ཟློག་ཏུ་མླེད་པའི་དུས་རབས་ཀི་ཁ་ཕློགས་ཤིག་ཡིན་པ་སྨྲ་ག་ལ་དགློས། འློན་ཏླེ། དགློན་སླེའི་འཛིན་སྐྱློང་དམངས་གཙོ་ཅན་དུ་འགྱུར་
དགློས་ཞླེས་པ་ནི། དད་པ་མླེད་པའི་གྲྭ་པ་ཡློད་ན་འགགི་ཅླེས་པ་མ་ཡནི་ལ། གྲྭ་པས་ཆློས་འདུལ་བ་རིས་མླེད་དུ་གཏློང་དགློས་ཟླེར་བ་ནི་དླེ་ལས་ཀང་ག་ལ་ཡིན་ཏླེ། 
མ་མཐའ་དགློན་པ་གང་དླེའ་ིབྱ་བ་ལླེགས་ཉླེས་གང་གི་ཐད་ལ་ཡང་། གྲྭ་པ་སླེར་རླེ་རླེས་ལྟ་ཚུལ་བརློད་ཅིང་། རློགས་ཚུལ་བཤད་དླེ། དགློན་པ་ཟླེར་བའི་ཚོགས་སླེ་
དླེ་ཡང་ཆློས་ཀི་གཞི་རའི་སིང་པློ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་གི་ཐློག་མི་མང་གི་བླློ་གློས་བསྡུར་ནས་བསྐྱང་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། དགློན་པའ་ིལམ་ལུགས་ཀི་ཁ་ཕློགས་དང་། 
བྱླེད་ཐབས། ལག་ལླེན་བཅས་ཀ་ིཐད་ལ་ཁ་གག་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡློད་མཁན་ཡནི་ན། མགློ་ཁིད་ག་གླེ་མློ་དང་། བླ་སྤྲུལ་ག་གླེ་མློའ་ིམིང་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་
ཁྱབ་པ་ཡློད་ན་མི་འགགི་ཅླེས་པ་ཡིན་ནློ། །  
  དླེ་བས་ན། ད་ཐླེངས་ར་པ་ཀིརི་དགློན་ཆླེན་དུ། དླེང་ཕིན་གྲྭ་པའི་རློམ་ཡིག་ཐམས་ཅད་ཐིག་ཕླེང་གཉིས་གསུམ་རླེའི་ནང་ཡིག་ནློར་བཞི་ལྔ་རླེ་འབྲི་
བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ཞིབ་གཤླེར་མ་བྱས་པར་འགླེམས་སྤླེལ་མ་ིཆློག་པའི་ལམ་སློལ་ཞགི་བཙུགས་པ་དླེར། ངས་ལྟ་ཚུལ་རླེ་བཏློན་པ་དླེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
འགིག་ཅླེས་ཨུ་ཚུགས་འཚོང་མི་འདློད་མློད། ང་ལ་ཡང་ལྟ་ཚུལ་དླེ་ཙམ་ཞགི་འདློན་པའི་ཐློབ་ཐང་དང་དབང་ཆ་ཡློད་མླེད་ལ་ནི་དློགས་པ་ཙམ་ཡང་མི་ཟ་བས། ལྟ་



ཚུལ་ཞིག་བཏློན་པ་དླེ་ཙམ་ན་ིམ་གཞི་ནས་ཉླེས་པ་ཞིག་ལ་བརི་ཐབས་གཏན་ནས་ག་ལ་ཡློད་ཨང་། དླེའ་ིཕིར་དགློན་པའི་ལམ་ལུགས་ལླེགས་བཅློས་ཐད་ལ་ལྷག་
བསམ་དྲང་པློས་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་བཏློན་པ་ཙམ་གིས་བསྐྱླེད་པའི་ཆག་སློ་འདི་ལ་འགློད་པ་སྤུ་ཙམ་མླེད་ལ། སྡུག་བསལ་ཏིལ་ཙམ་མླེད་ཅླེས་སད་གསླེང་མཐློན་པློས་སྨྲ་
བར་འདློད་དློ། །  
  དླེ་རིང་ཞློགས་པར་དགློན་པའི་དློ་དམ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ལློང་ཀ་ིལགས་ཀིས། སློ་ཤླེར་དགློན་པའི་དྲིན་གིས་བསྐྱངས་རབས་གསུངས་སློང་ཟླེར་གི་
འདུག རླེད། ང་དགློན་པའ་ིདྲིན་གིས་བསྐྱངས་ཡློད་རྒྱུ་བྱློས། ངས་གང་ཡང་མ་ིཞུ། ང་དྲནི་གིས་བསྐྱངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ངས་ཀང་ཉླེན་ཁར་མ་འཛེམས་པར། 
ཤླེས་ཚོད་དཔློད་ཚོད་ཀིས་དགློན་པའི་ལམ་ཕློགས་ལླེགས་ལམ་དུ་འགློ་ཐབས་ཀ་ིརླེ་འབློད་བྱས་པ་ཡིན་གི། ང་མི་དགའ་ས་ཞིག་དང་། ང་མི་དུངས་ས་ཞིག་ལ་ངས་
དླེ་འདྲའི་ལྷག་བསམ་ཞིག་འཆང་ག་ལ་སིད་དླེ་གཏན་ནས་མ་ིསིད་དློ། ། གལ་ཏླེ་དབང་འཛིན་པ་སློར་ཞིག་ལ་སྐྱློན་བརློད་བྱས་པ་དླེ། དགློན་པ་ལ་མ་དགའ་བའ་ི
རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཏུ་བགང་གི་ཡློད་ན་ནི། ངས་གང་ཡང་མི་ཞུ་སླེ། དབང་འཛིན་པ་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་སུ་ཞིག་གིས་སྐྱློན་བརློད་དམ་སླེམས་ལ་མི་འགློ་བ་ཞིག་བྱས་ཚེ། 
དླེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དག་བློ་དང་། མི་དམངས་ཀི་དག་བློ་རླེད་ཅླེས་བསགས་ཤིང་སློག་པའ་ིགཏན་ཚིགས་དླེ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་རྒྱུས་མངའ་ཆླེ་ཞིང་ཉམས་མློང་ཟབ་
པས་ངས་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་དགློས་རྒྱུ་མ་རླེད། 

  ད་དུང་། ལློང་ཀི་ལགས་ཀིས། སར་དགློན་པའ་ིཆློས་ལུགས་དློ་དམ་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གསི་གློད་ཉལ་བྱས་ཏླེ། སློར་ཁི་བཅུ་ལས་མ་བླངས་པས། 《ཁ་

ཞིག་མི་གག་ཀ་མླེད་བྱུང་སློང》དུ་མི་ཚང་དླེས་ཁི་སློ་གསུམ་གི་ཆད་པ་འཁུར་དགློས་བྱུང་ཞླེས་པ་ནི་མི་བདླེན་ནློ་ཞླེས་ཀང་གསུངས་ཡློད་ཚོད་རླེད། དླེ་ལ་ནི་
ཅིས་ཀང་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་དགློས་ཏླེ། སིར་ན་དླེའི་སབས་སུ་ཆད་པ་གཅད་ཡུལ་ནི་མཐའ་བ་འགབ་མའི་ཚུར་ཁློ་སང་རླེད། མ་ིཚང་དླེ་ལ་དགློན་པའི་དློ་དམ་
ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གིས་གློད་ཉལ་བྱས་རླེས། ཚོ་བ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་གི་འདུམ་འགིག་ཚགོས་པ་རྣམས་ཡློང་ནས་གློད་བཤད་དླེ། སློར་སུམ་འབུམ་སུམ་ཁི་གཟུ་
བརྒྱབས་པ་ཡིན་ལ། གཟུ་དླེ་ཕློགས་གཉིས་ཀས་ཁུར་བ་ཡང་རླེད།  
   དླེ་ནས་ཚོ་བ་སློ་སློའི་འཐུས་ཚབ་རྣམས་ཀིས་ཁ་བཏགས་ཕུལ་ཏླེ། མི་ཚང་དླེར་དཀའ་ངལ་ཡློད་ཚུལ་སློགས་ཞུས་ཤངི་ངློ་སལ་བསངས་པར། སློར་

ཉིས་འབུམ་ངློ་སལ་དུ་བཞག་ཅིང་། མཐར་ཆིག་འབུམ་སུམ་ཁི་དངློས་སུ་ཆད་པར་བླངས་པ་ཡིན་ནློ། ། དླེ་ཡང་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་གི་ཁ་སད་ལྟར་ན། “དགླེ་མློ་རླུང་

ལ་ཕར་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དློན་དམ་ལག་པས་འཛིན་རྒྱུ་ཞིག་དགློས”ཟླེར་བ་ལྟར། དགློན་པ་དང་ཐུག་པས་ཆད་པ་ཁི་སུམ་བཅུ་ལྷག་ཤློར་འདུག་ཅླེས་པའི་ས་ཆླེན་དླེ་

ཀུན་ལ་བསགས་རླེས། དློན་ལ་ཁི་བཅུ་གསུམ་བླངས་འདུག་པས། སར《ཁ་ཞིག་མི་གག་ཀ་མླེད་བྱུང་སློང》དུ་དླེ་ལ་མཆན་བཀློད་དླེ་གསལ་བཤད་ཞིབ་མློར་
མ་བྱས་པ་ནི། ངས་ལྷློད་གཡླེང་ཤློར་བའི་ནློར་འཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་བརི་ཆློག་པ་བདླེན་པས་དགློངས་དག་ཞུ་གི་ཡིན།  
   མདློར་ན། དགློན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལམ་ཕློགས་གང་ཞིག་གི་ཆླེད་དུ་ལྟ་ཚུལ་རླེ་བཏློན་པ་ཙམ་གིས། མཇུག་འབྲས་འདི་འདྲ་ཞིག་མགློ་ཐློག་ཏུ་
ལྷུང་བར་ནློངས་འགློད་སྤུ་རླེ་ཙམ་ཡང་མླེད་ལ། ཧ་ལས་ལས་དང་། ཧང་སང་སང་ཏིལ་ཙམ་ཡང་མི་བྱླེད་དླེ། གང་དུ་རྒྱལ་བའ་ིལུང་རློགས་ཀི་བསན་པའི་འློད་
ཁྱིམ་གཙང་མ་ཞིག་ཡློད་ན། དླེ་ནི་ངའི་ཕ་ཁྱིམ་ཡིན་ལ། མ་གཞིས་ཀང་ཡནི་པས། ད་རླེས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་མ་ངན་དང་། སྡུག་བསལ། ཁློང་ཁློ་དང་། ཡ་ི
ཆད་གང་ཡང་མླེད་པར། ལས་ཀིས་འབྲླེལ་བའི་ཆློས་སླེ་གཞན་ཞགི་ཏུ་ལྷློད་ཤིག་ཤིག་གིས་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །  

    
   ཕི་ལློ2013ལློའི་ཟ6པའི་ཚེས13ལ་ཟི་ལིང་དུ། 

    
    

    
  མཇུག་མཐའི་སྐུ་པར། 

    
    
  གཅིག 
  འདི་ནི་དགླེ་ཆློས་ཀིས་བསྐྱློན་པའི་སྐུ་པར་མཐའ་མ་ཡིན་ཚུལ་གློ་བ་ནས། པར་འདི་ལ་དུངས་པའང་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཆགས་བྱུང་། སབས་དང་
སབས་སུ། ངས་སྐུ་པར་འདི་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་པ་ཡིན། སླེམས་མ་སྐྱིད་དུས་ལྷག་ཏུ་ཉིན་རླེར་ཐླེངས་འགའ་རླེར་བལྟས་པ་ཡིན། ལན་རླེར། ལྟ་བཞིན་ལྟ་བཞིན་
རང་ཉིད་ཀང་སྐུ་པར་སླེང་གི་མལ་ཁའིི་གམ་དུ་འབྱློར་སློང་བ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་སང་སྐྱླེ་བར་མ་ཟད། འཁྲུལ་སང་གི་འཇིག་རླེན་དླེ་ནས། དགླེ་ཆློས་མཆློག་གི་སྐྱློ་
གདངས་འདྲླེས་མའི་ཞལ་བརྡ་ཡང་རྣ་བར་ལྷུང་འློང་བ་འདྲ་བས། བྲང་ཁློག་འཁྱག་སློབ་སློབ་བྱླེད། མགིན་པ་ཡང་ཡང་བརྣང་བར་འགྱུར།  
  འློ། ཞིབ་ཏུ་ཉན་ཚེ། དླེ་ནི་འཁྲུལ་སང་ཞིག་ལར་ནས་མ་རླེད། སྐུ་པར་འདའིི་འཁིས་ན་སྐྱླེས་བུ་ཁློང་གི་ཚེ་མཇུག་ག་ིའཚོ་བ་དང་། དཀའ་སྡུག་གི་མློང་
བ། རླེ་ཆད་ཀི་སླེམས་ཁམས་སློགས་རླེ་རླེ་ནས་མློལ་གིན་པའི་ས་གསལ་ལྷང་ངླེ་བ་ཞིག་ཐློས་རྒྱུ་འདུག སྐུ་པར་འདིའི་ཟུར་ན། མུན་པའི་འཇིག་རླེན་གང་ཞིག་གིས། 
འློད་མདངས་མཚེར་བའི་སྐྱླེས་ཆླེན་ཞིག་ཕི་མའི་ཡུལ་དུ་མཐར་སློད་བཏང་བའི་མ་ངན་གི་ཤུགས་གླུ་རིང་མློའི་དབྱངས་སྐྱློ་སང་ངླེ་བ་ཞིག་ཀང་གློ་རྒྱུ་འདུག་གློ ། 
  ལྟློས་དང་། ཅ་ིཞིག་བློར་སློང་བ་འདྲ་བའི་དགླེ་ཆློས་ཀི་རླེ་ཐག་ཆད་པའི་མིག་ཟུང་གིས་མ་ིཡུལ་ལ་ཅླེར་རླེར་གཟིགས་འདུག ཁློང་གི་མིག་འློད་གཉློམ་
པློ་དླེ་དང་། ཞལ་མདངས་རས་མ་དླེའི་ཕ་རློལ་ན་བཤད་དཀའ་བའི་གསང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅི་ཞིག་སྦས་ཡློད་དམ། སབས་འདི་ཤླེད་དུ། མི་ཡུལ་དང་ཁ་འབྲལ་



རྒྱུར་ཐག་མི་རིང་བའི་ཁློང་ལ་ཐུགས་ནས་བརླེད་མི་བཏུབ་པ་དང་། ཡིད་ནས་འདློར་མི་ཕློད་པ་ཅི་ཞིག་ལུས་ཡློད་དམ། 
  ད་རུང་། སྐུ་པར་འདི་བསྐྱློན་དུས་ཁློང་ཉིད་ཅུང་ཟད་ར་རློ་བར་གྱུར་མླེད་དམ་སམ་སླེ། བཙུམ་མ་ཕླེ་རུ་གྱུར་པའི་སན་གཉིས་ཀས་ནི་ལབ་ལིབ་ས་
ཚོགས་ཤིག་གསུང་གིན་པའི་སང་བའང་སླེར་མློད། ལུས་བཟི་རུང་སླེམས་མི་བཟི་བའི་བླློ་ལན་གང་དླེའི་ཐུགས་ལ། མི་རིགས་ལས་ངན་ཞིག་གི་ཆགས་འཇིག་གནས་
གསུམ་གི་རི་མློ་མཐའ་དག་གསལ་གི་ལླེར་ཡློད་པར་ཐླེ་ཚོམ་མླེད་ཅིང་། དམ་པ་ཁླེར་སྐྱླེས་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་སྐྱློ་གར་རིང་མློའི་རྒྱུ་འབྲས་རླེན་གསུམ་ཀུན་ཀང་ཁ་ལམ་
མླེར་གསལ་བར་བཤད་ཅི་ལ་དགློས།  

    
  གཉིས། 
  དྲང་མློར་བཤད་ན། ཕྱུ་པའི་དང་ག་གདངས་ཏླེ་རྒྱབ་སས་ལ་ཁླེན་གིན་པའི་མི་འདི་ན།ི ནམ་རྒྱུན་བློད་ལུགས་ཀི་སློད་ཐུང་སླེར་སྐྱ་སྤུས་དག་ཅིག་སྐུ་
སློད་དུ་མནབས་ཤིང་། དྭངས་ཆ་ལན་པའ་ིསན་ཤླེལ་ཟླུམ་པློ་ཞིག་ཞལ་ལ་གློན་ཏླེ། མིག་ཟུང་གཉིས་ཀར་བླློ་རིག་སློབས་ཀི་འློད་ཞགས་འཁྱུག་གིན་པའི་དགླེ་འདུན་
ཆློས་འཕླེལ་དླེ་གཏན་ནས་མ་རླེད། འདི་ན་ིཉིན་ལྟར་ཉལ་མ་ལང་གི་ངང་འདར་སིག་སིག་བྱླེད་ཀིན་ལྭ་བའི་ས་རགས་ཀང་ལྷུག་ཏླེ། དུས་ཚོད་ཆང་ལ་གཏད། རླེ་

བ་བཟི་ལ་བཅློལ་ནས། རང་ཉིད་གསློན་པའི་འདུན་པ་དང་སློ་བ་ཡློད་ཚད་དློར་ཟིན་པའི“དགླེ་ཆློས་སློན་པ”རླེད། 
  འདང་རླེ་བརྒྱབ་ན། སློ་བར་ཡང་ཅི་ཁག་སླེ། ཕ་ས་མ་མློའ་ིབྲང་མགློ་འདྲ་བློ་ན། རླེ་བའི་འློད་ཀི་ཉག་མ་ཕ་ནས་ཕ་རུ་གྱུར། མུན་པའ་ིབྲག་རློང་བཙན་
པློ་མཐློ་ནས་མཐློ་རུ་སློང་དུས། སླེམས་ཀི་གས་སྲུབ་ཏུ་ལང་བའི་ཟུག་གཟླེར་ནི་སུས་ཀང་བཤད་མི་ཤླེས་པ་ཞིག་ལློས་ཡནི། ལྷག་པར་རང་གིས་མི་ཚེ་གང་བློར་

འབད་པས་བསགས་པའི“གཞིས་ཁྱིམ་ཆུང་ཆུང”ངམ། མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་ངལ་དུབ་ཀིས་བགློད་ཀིན། རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་རླེ་རླེ་བཞིན་སྤུངས་པའི་བརམས་
ཆློས་དླེ་དག་གཞན་གིས་ཕློགས་ཤངི་བརླགས་ཟིན་པའི་ཁློང་ལ་མཚོན་ན། རང་ཉིད་འཇགི་རླེན་དུ་འཚོ་ཞངི་གནས་པའི་ཉི་མ་རླེ་རླེ་ཡང་། སླེམས་ཀིས་བཟློད་
ཐབས་བྲལ་པའི་མནར་གཅློད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་རླེ་རླེ་ཡིན་རྒྱུ་རླེད་ཨང་། 
  སྐྱླེས་བུ་ཁློང་གིས་ནི། མི་ལློ་ལྔ་བཅུའི་དུས་ཐུང་ཕ་མློའི་ནང་། སང་བ་བློད་པ་ཚང་ལ་མི་རང་མཚན་པའི་བླློ་རིག་གི་དཔློད་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་
སིད་དློན་ལློ་རྒྱུས་ཤིག་མླེད་པ་ནས་ཡློད་པའི་སློ་མློ་གསར་དུ་ཕླེ། གྲུབ་མཐའི་ཆགས་ཞླེན་གི་ཕི་རློལ་ཏུ་བུད་དླེ་གཟུ་བློའི་མིག་གིས་རང་ལ་ལྟ་བའི་སླེའུ་ཁུང་ཞིག་
མླེད་པ་ནས་ཡློད་པའི་ལམ་དུ་གློམ་པ་སྤློས། བློད་པའི་ཆློས་དང་རིག་གནས་ཀི་ར་བ་ཡལ་ག་དང་བཅས་པར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདླེད་ཀིས་ཕིར་རློག་བྱ་བའི་སིང་སློབས་ཤིག་
མླེད་པ་ནས་ཡློད་པའི་སླེགས་བུ་གསར་དུ་བསྐྲུན། ཡུལ་དུས་ཀི་འགྱུར་བ་ལ་དཔགས་ཏླེ་རང་ལམ་རང་གིས་འཚོལ་བའི་མགི་ཅིག་མླེད་པ་ལ་ཡློད་དགློས་པའི་འབློད་
བརྡ་ཡང་ཡང་སད་མློད། སུ་ཞིག་གིས་གློའམ། ཨླེ་གློ་མི་གློ་བྱས་ནས་སུ་ཞིག་གིས་ཉན་ནམ།  

  ཉན་མི་སིད་དླེ། ཙག་རླུང་སླེར་གསུམ་གི་འུར་ས་འཁྱལི་བའི་དགློང་མློ་ཞིག་ལ། “རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གི་རླེ་འབངས་ལ། རང་གི་ནུས་པས་སི་ཞུ་ཅུང་

ཟད་བསྒྲུབས”ཡློད་པའི་ཁློང་ན།ི ཚ་ེགང་བློར་རང་གི་ལྷག་བསམ་དང་བརླེ་བའི་མདུད་པས་དམ་དུ་བཅིངས་པའི་སྤུན་ཟ་ཚོས་བཙོན་དུ་བཅུག་སློང་། སྐུ་ལུས་ལ་
འབྱློར་ལྕག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་སིང་རླེ་མླེད་པར་གཞུས་སློང་།  
  དཀའ་སྡུག་དླེ་སླེད་ལ་ཨམ་གཙིགས་བསམས་ཏླེ་སློན་གིན་པའ་ིཁློང་གིས། ད་ནི་ཐུགས་རླེ་ཡློད་ཚད་མ་འློངས་པར་བཅློལ་རྒྱུ་ལས་མླེད་པར་དགློངས་

ནས། རང་གི་རློམ་ཡིག་རྣམས་ཀི་ཚེ་སློག་བརན་ཐབས་སུ་ཧློར་ཁང་སས་ལ་གསང་འཕིན་བཏང་སླེ། “ངའི་ཕ་ཁྱིམ་ཆུང་ཆུང་དླེ་ཁྱླེད་ལ་གཏད་པ་ཡིན”ཞླེས་

སྐྱབས་འཇུག་གི་མིག་ཆུ་གཏློར་ན་ཡང་། ཁློང་ག“ིཕ་ཁྱིམ”ཧིལ་པློ་བསྐྱབ་པའི་ནུས་པ་ཧློར་ཁང་སས་ལའང་མླེད་པས། དཔལ་ཡློན་གི་གཤླེད་མ་ཚོས་ནི་མཁས་པ་
ཉམ་ཆུང་དླེས་མི་ཚ་ེགང་བློར་བསགས་པའི་ཡི་གླེའ་ིཕུང་བློ་ཕལ་མློ་ཆླེ་ཞིག་ཧམ་ཤླེད་རྩུབ་མློས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས་སློང་།  
  དླེ་ལྟར་ཁློང་གི་ཞལ་རློམ་འབློར་ཆླེན་ཞིག་ར་མླེད་དུ་བརླགས་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་དླེ་ཡུན་གིས་ཁི་མུན་དུ་བཞུགས་པའི་ཁློང་གིས་ཀང་མཁྱླེན་པར་
གྱུར། རྣློ་ལྕགས་ཀ་ིཟློར་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བའི་གཏམ་ངན་དླེས་གློ་བུར་དུ་ཁློང་ག་ིསླེམས་པ་དྲས་ཤིང་། རླེ་བ་ཆད་པས། བསབ་ཐླེངས་གཅིག་གིས་ཆང་དླེམ་ཕག་ཏུ་
བླངས་སློང་།  

  བཙོན་ནས་སློར་ཐློན་པ་ན། “འཛམ་གིང་ན་དཀློན་པའི་བླེྡེེཌུརྱའི་བུམ་པ་ཞིག་རྡློ་ལ་བརྡབས་སློང་བས་ད་གང་དགའ་གིས། ད་ནི་འད་ིའདྲ་རང་བྱླེད་

ཀི་ཡིན”གསུངས་ཏླེ་ཁ་ཤ་འདར་ལྷུག་ལྷུག་བྱླེད། དླེ་ནས་བཟུང་ཆང་ངློམས་མླེད་དུ་བཏུང་ཞིང་། ཨ་རག་ཚོད་མླེད་དུ་བཞླེས། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ……….. 
  དགླེ་ཆློས་ཕླེབས་སློང་། སྐུ་པར་ལུས་སློང་། དློགས་སང་དང་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ཅླེ་རླེར་ལྟ་བཞིན་པའི་མིག་མདངས་རས་མ་དླེའང་ལུས་འདུག  
  གསུམ། 
  ལློ་ངློ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་འགློར་སློང་ན་ཡང་། ད་ལྟ་ད་རུང་། མི་ཡུལ་ན་ིསར་བཞིན་མི་ཡུལ་ཡནི་ལ། བློད་ཡུལ་ཡང་སར་ལྟར་བློད་ཡུལ་རླེད། འགྱུར་བ་
ཞིག་ཡློད་པ་ནི། དགླེ་ཆློས་བཞུགས་ཡུལ་གི་སང་རླེ་ཤག་དང་རླེ་ཞློལ་ག་ིབཙོན་ཁང་ན་ད་ཆ་མི་མླེད་དླེ། དླེ་དག་སར་ནས་ཙི་གུ་ཚོའ་ིའདུ་ར་གློང་འགབ་ཏུ་གྱུར་
ཟིན། མཚམས་རླེར། རྒྱ་མློ་ཁ་མཁས་མ་དླེ་ཁང་རྙིང་དླེ་དག་ཏུ་ཡློང་ནས། སློན་དུས་དླེ་རུ་མུན་པ་མཐུག་རབས་ཀི་བྱུང་བ་རྣམས་ཆུ་བཞུར་བཞུར་བྱས་ནས་བཤད་
པ་གློ་ཐླེངས་རླེ་རླེར། རིག་བར་ན་སྦས་པའི་ཙི་གུ་ཚོ་ཡང་སླེམས་འགུལ་ཐླེབས་ནས་མིག་ཆུ་འཆློར་གབས་འཆློར་གབས་བྱླེད། 
  མ་གཞི་ཁང་རྙིང་དླེ་དག་ལས་ལབ་ཀིས་བརིད་ཅིང་ཡངས་པའི་ཨར་འདམ་གི་ར་སློར་མང་པློའི་ནང་། འབྱློར་ལྕག་འཕྲུལ་ཆས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་

པའི་བྲློ་བ་མློང་བཞིན་དུ། རང་རང་གི་ས་ན“བླེྡེེཌུརྱའི་བུམ་པ་རྡློ་ལ་བརྡབས”པའི་སྡུལ་བསལ་གིས་གཟིར་གིན་པའི་མི་སར་ལས་ཇླེ་མང་དུ་སློང་ཡློད་ནའང་། ཁློ་
པ་དག་གིས་ནི་ཆང་རག་ཅིག་འཐུང་རྒྱུ་རྙླེད་པ་ཕར་ཞློག སློམ་ས་ཡང་རག་གི་མ་ིའདུག་ཟླེར།  



  སྐུ་པར་ལ་ཡང་ལྟ་ཞིག་ཤློར་དུས། དགླེ་ཆློས་བཞད་མློ་བཞད་ཀ་ིའདུག བཟི་དྲགས་པའི་ཉམས་དང་བཅས …………………. 

    

  2013.10.12 དར་རྒྱས་དགློན་དུ་བིྲས། (རང་གི་སད་འཕིན་དུ་བཀློད) 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
  མི་ཚེ།  

    
  སློ་ཁི་ར་ཐླེ་ལ་སློབ་བུ་དག་གིས། “མི་ཚེ་ཟླེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན”ཞླེས་དྲིས་པའི་ཚེ། ཁློང་གསི་སློབ་བུ་དླེ་དག་ཤིང་འབྲས་ཀི་སྐྱླེད་ཚལ་ཞིག་ཏུ་བཏང་ནས། 

“འདི་ནས་ཁྱླེད་ཅག་གིས་ཤིང་འབྲས་ཆླེས་ཡག་ཤློས་རླེ་རླེ་བདམས་ནས་ཤློག་ཅིག འདམ་པའི་དུས་སར་སློང་ཤུལ་གི་ལམ་དུ་ཕིར་ལློག་མི་རུང”ཞླེས་གདམས། 

  སློབ་བུ་དག་གིས་ཀང་དླེ་དླེ་བཞིན་དུ་བགིས་ཏླེ། ཤིང་འབྲས་ཆླེས་བཟང་ཤློས་རླེ་རླེ་བདམས་ནས་ཕིར་ལློག་པ་ན། སློ་ཁི་ར་ཐླེས་འདི་སད་དུ། “ཀླེ་

སློབ་བུ་དག རང་རང་གིས་བདམས་པའི་ཤིང་འབྲས་ཀིས་ཡིད་ཚིམ་མམ”ཞླེས་དྲིས། སློབ་བུ་དག་གིས། “ངླེད་ཅག་ཡང་བསྐྱར་འདམ་ག་བྱླེད་དུ་གཏློང་རློགས། 
ང་ཚོས་བདམས་པ་ས་དྲགས་པས། ཡག་ཤློས་ད་རུང་ཤུལ་དུ་ལུས་ཡློད་སིད་ལ། གཅིག་བྱས་ན་གདམ་རྒྱུ་འཕི་དྲགས་པས་ཡག་ཤློས་དླེ་སར་ནས་ཤློར་ཟིན་པར་

སམ”ཞླེས་སྨྲས། 

  དླེ་ལ་སློ་ཁི་ར་ཐླེ་བཞད་མློ་བཞད་ཀིན། “འདི་ནི་མི་ཚ་ེཉིད་དླེ། མི་ཚེ་ཞླེས་པ་ནི་ཐླེངས་རླེ་རླེ་ལས་མླེད་པའི་འདམ་གས་གང་ཡློད་དློ”ཞླེས་གསུངས་
སློ། ། 

    
   2013.10.18 དར་རྒྱས་དགློན་དུ་བསྒྱུར། (རང་གི་སད་འཕིན་དུ་བཀློད) 

    

    
  སླེམས་གཏམ་ཐུང་ངུ་ཞིག 

    
  ཉི་མ་རླེ་རླེ་བཞིན། ཞློགས་པའི་གང་རླེག་གི་དཀིལ་དུ་གློམ་པ་སློབ་ཆུང་གི་ཕློགས་སུ་སྤློ་བཞིན་པའི་བིྱས་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། འཇགི་རླེན་འདིའ་ི
ཡློད་ཚད་ལ་མཚར་སང་གིས་ཁྱབ་ཅིང་དྲི་བས་གང་ཡློད་པ་རླེད། 
  དླེ་ལྟ་ན། སློབ་གྲྭའི་ར་སློར་ནང་ནས་མཐློང་ཐློས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཇི་སླེད་ནི་ཁློ་ཚོའི་སླེམས་ཀི་གཏིང་རུམ་ན་ཁྱབ་པའི་བག་ཆགས་ཟབ་ཤློས་སུ་
འགྱུར་ངླེས་ལ། ཤླེས་བྱ་དྲ་ིབས་བཙལ་བའི་དྲིས་ལན་དུ་ཡང་འགྱུར་སིད་པ་སྨློས་མི་དགློས་ཕིར། དབང་ཆ་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པའི་མཁའ་དབུགས་མི་གཙང་བ་དླེ་
དང་། རྒྱུ་འབྲས་དང་འགལ་བའི་འགློ་ལུགས་ཡ་ང་བ་ས་ཚོགས། ད་དུང་། དྲིས་ལན་འགམ་ལྕག་གིས་འདླེབས་པའི་སློབ་ཁིད་བྱླེད་ཐབས་སློགས་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་
གནས་ན་ཤིན་ཏུ་འཇགིས་ཆླེ་སླེ། ནམ་ཞིག་བིྱས་པ་ཚོས་ཀང་ལས་སུ་བྱ་བ་དླེ་དག་ནི་འཇགི་རླེན་གི་ཆློས་ཉིད་ཅིག་དང་། འཚོ་གནས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་ཏུ་



བཟུང་ན་ཅི་ཞིག་བྱ་ཨང་།  
  དླེས་ན། སློབ་གྲྭའི་འློས་འགན་ཉག་གཅགི་ནི། བིྱས་པ་ཚོར་རང་དབང་ལན་ལ་སློ་སང་འཕླེལ་བའི་སློབ་སློང་གི་ཁློར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། རང་
ཚུགས་སྨིན་ལ་རང་སློབས་རྒྱས་པའི་འཚར་ལློངས་ཀི་ཞིང་ས་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དླེ་ཡིན་པས། ད་ཐླེངས་གཅའ་ཁློག་ཕྱུགས་རའི་ལྟླེ་གནས་སློབ་གྲྭས་ཀང་དློན་གི་གནད་

དླེ་དག་ལ་གཞིགས་ནས་ཕློགས་དང་ཕློགས་ཀི་ཤླེས་ཡློན་ཅན་མང་པློ་གདན་ཞུས་དང་འབྲླེལ《དགླེ་རྒན་དང་སློབ་མ》ཞླེས་པའི་བགློ་གླེང་ཞིག་བསྡུ་བཞིན་པ་
ནི་ཧ་ཅང་དློན་སིང་ལན་པའ་ིབྱ་འགུལ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་ངློ་། 

    
  2013.10.9 ཚོགས་འདུ་བསྡུ་མཁན་ཚོས་བསྐུལ་ཏླེ་བིྲས། (རང་གི་སད་འཕིན་དུ་བཀློད) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
  ཞལ་ཆླེམས་གལ་བློ་ཆླེ། 

  —མཁན་ཆླེན་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་རླེས་དྲན་གི་སློ་ནས་བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་གླེང་བ། 

    
  འདི་ནས་ཡར་བརིས་པའི་བགང་བྱའི་ཉག་མ་བཅུ་ཙམ་ག་ིསློན་ཞིག་ལ། བླ་རུང་མཁན་ཆླེན་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་མཆློག་གློ་བུར་དགློངས་པ་
རློགས་པའི་གསར་འཕིན་མི་སན་པ་དླེ་རི་ཁ་བ་ཅན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་སློང་། སབས་དླེར། དབུས་ལྷ་ལན་དུ་གྲྭ་སར་ཡློད་པའི་ཕན་གིས་ནི། མགློ་ལློག་ག་ི

གློགས་པློ་ཞིག་གི་ངག་ནས་བཀ་མི་ཤིས་པའི་སྐྱློ་དབྱངས་དླེ་ཐློག་མར་གློ་བ་ཡིན་ལ། ཁློང་ཉིད་སྐུ་འདའ་ཁར“ངའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་མ་བྱླེད”ཅླེས་ཞལ་ཆླེམས་
བཞག་ཚུལ་ཡང་ཁློའི་ཁ་བརྡ་ལས་ཐློས་པས། དམིགས་བསལ་གི་གནས་ཚུལ་དླེས་ནི་ངའ་ིཀུན་གཞིའི་གཏིང་རུམ་ལ་ཡལ་དུ་མླེད་པའི་བག་ཆགས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མློ་
ཞིག་བཞག་སློང་།  
  བསན་པ་ཡང་དར་གི་སབས་འདིར། མ་ིདམངས་ཀིས་བརི་བཀུར་ཞུ་སའི་བླ་མ་གགས་ཅན་གི་གས་ནས། ངའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་གཏན་ནས་མ་བྱླེད་
ཅླེས་ཞལ་ཆླེམས་འཇློག་མཁན་གཉིས་ལས་མ་ཐློས་ཏླེ། དླེ་ན་ིའབྲས་སྤུངས་དགློན་པའི་རྒན་ལམ་རིམ་པ་དང་། བླ་རུང་མཁན་ཆླེན་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་
པ་གཉིས་རླེད།  
  བླློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ། རྒན་ལམ་རིམ་རིན་པློ་ཆླེ་དགློངས་པ་རློགས་རླེས་སུ་ཁློང་གི་ཐུགས་འདུན་དང་འགལ་མནི་ལ་མ་ལྟློས་པར་སྐྱླེ་སྤྲུལ་དུ་བསད་པའི་
བིྱས་པ་ཞིག་བཙལ་ཡློད་སད་ཐློས་ཀང་བདླེན་མིན་མ་ངླེས། མཁན་ཆླེན་འཇགིས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་མཆློག་གི་བུ་སློབ་ཚོས་ནི་བླ་མས་ཇི་ལྟར་གདམས་པ་ལྟར་ཡདི་ལ་
བཅངས་ནས། ཁློང་གི་མཚན་འཛིན་མཁན་གི་བྱིས་པ་ཞིག་གཞར་ཡང་མ་བཙལ་བའི་བདླེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་འདི་ཉིད་རབ་ཏུ་བསགས་ཤིང་
གུས་པར་བྱ་བའི་གནས་སློ། །  

  མི་ཕལ་མློ་ཆླེའི་སླེམས་སུ། མཁན་ཆླེན་དམ་པ་ཁློང་གི་སྐུ་ཚེའི་ཁློད་ཀི་མཛད་འཕིན་ཆླེན་པློ་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན། “ངའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་མ་



བྱླེད”ཅླེས་གསུངས་པའི་ཞལ་ཆླེམས་འད་ིཙམ་ནི་གླེང་རིན་མླེད་པའི་དློན་བྱ་སིར་བཏང་བ་ཞིག་ཏུ་ཤར་ཅིང་འཆར་གནི་པ་འདྲ་སླེ། ཞལ་ཆླེམས་དླེའི་དགློངས་པ་
དང་། རིན་ཐང་སློགས་གླེང་གཞིར་བྱས་པའི་ཡ་ིགླེའི་འདུ་བྱླེད་ཀི་ཕླེང་བ་གང་ཡང་མཐློང་ཐློས་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་སློན་ནློ། ། འློན་ཏླེ་ཁློ་བློའི་སང་ཚོད་ལ་ནི་མཁན་པློ་
མཆློག་གི་མཇུག་མཐའི་ཞལ་ཆླེམས་དླེའི་དློན་སིང་རྒྱ་ཆླེ་ལ་དགློངས་པ་གཏིང་ཟབ་པས། དླེ་ནི་ཁློང་གི་སྐུ་ཚེའ་ིཁློད་ཀི་མཛད་པ་རླབས་པློ་ཆླེ་ཞིག་ཏུ་བརི་རིགས་
པར་མ་ཟད། ཡུལ་དུས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲའི་སབས་ལ་བློད་ཀི་བླ་སྤྲུལ་ཀུན་གིས་མགི་ལྟློས་བྱ་འློས་པའི་དམ་པའི་སློད་མཆློག་ངློ་མཚར་བ་ཞིག་ཀང་རླེད་སམ་
གི་འདུག  
  ཡིན་ཏླེ། ཞལ་ཆླེམས་དླེ་འདྲ་འཇློག་ལུགས་ལ་བརགས་ན། མཁན་ཆླེན་ཁློང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན་ན་ཆློས་ཕློགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཆླེས་ཆླེར་རྒྱས་པའི་
བླ་མ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་མ་ིཚད་པར། ཡུལ་དུས་ཀི་གནས་བབས་མཁྱླེན་པའི་བླློ་གཤློགས་མངའ་ཞིང་། མ་འློངས་པའི་འགྱུར་ལློག་སློན་དཔག་ཐུབ་
པའི་སྐྱླེས་བུ་གཟིགས་རྒྱང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ཤླེས་ནུས་པས། དླེ་རིང་ཕན་གིས་ཞལ་ཆླེམས་དླེའི་དགློངས་འདུན་བསྐྱར་དུ་གླེང་བ་དང་འབྲླེལ་ནས་ཁློང་ལ་རླེས་
དྲན་ཞིག་བྱླེད་པར་འདློད་དློ། །  

    
  གཅིག རང་སླེང་ནས་མགློ་བརམས་པ། 
  མཚན་ཐློབ་ཅུང་ཟད་ཡློད་པའི་བླ་རྒན་ཞིག་ཡིན་ཕིན། སྐུ་འདས་རླེས་སྤྲུལ་སྐུ་རླེ་ངླེས་པར་བཙལ་དགློས་པའི་ལམ་དང་ལུགས་སློལ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་

ཆགས་སུ་གྲུབ་པའི་རང་རླེའི་ཡུལ་དུ། དད་ལན་ཁི་སློང་མང་པློའི་སླེམས་སུ་གདན་ཐློབ་རབ་ཏུ་མཐློ་བའི་བླ་ཆླེན་ཞིག་གིས“ངའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་མ་བྱླེད”ཅླེས་
ཞལ་ཆླེམས་བཞག་པ་དླེ་ན།ི བློད་མིའི་རྒྱུན་ལན་ག་ིའགློ་ལུགས་ལས་ལློག་ཡློད་ཅངི་། སྤྲུལ་སྐུ་ཚོའི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་གི་གཏན་སློལ་ར་བ་ལས་བརྒལ་ཟིན་པས། 
དླེ་ནི་མཁན་ཆླེན་མཆློག་གིས་ཡུན་རིང་པློའི་བར་ཐུགས་དཔད་ཞིབ་མློ་སློན་དུ་བཏང་སླེ་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་ཏུ་ངླེས་པ་གློར་མ་ཆག་གློ ། 
  ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། མཁན་ཆླེན་ཁློང་ཉདི་གཟིམ་ཁའིི་མཐའ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ་ཉླེ་དུས་བསྩལ་པའི་ཞལ་ཆླེམས་དླེ་ན།ི བློད་ཀི་བླ་སྤྲུལ་ཆླེན་པློ་ཞིག་གིས་
རང་སླེང་ནས་མགློ་བརམས་ཏླེ། སྤྲུལ་སྐུའ་ིལམ་ལུགས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕློགས་སུ་གློམ་པ་སྤློས་པའི་དན་རགས་འཁྲུལ་མླེད་ཅིག་ལགས་ན། ཞལ་ཆླེམས་དླེ་ནི་ཁློང་
སྐུ་སླེར་གི་དློན་བྱ་ཁློ་ན་ཙམ་ཞགི་དུ་བགང་མི་རིགས་པར། སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཟླེར་བའི་བློད་ཀི་རིག་གནས་སང་ཚུལ་དམིགས་བསལ་བ་འདིིའི་རྒྱུ་འབྲས་རླེན་
གསུམ་གི་རྒྱབ་ལློངས་དང་སར་ནས་གློ་བ་བཙལ་དགློས་པ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡློད།  
  དླེར་མ་ཟད། བླ་མ་དམ་པ་ཁློང་ཉིད་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུའང་། ག་ས་གང་དུ་བིྱས་པ་ཚོ་ལ་སྐྱླེས་ཆླེན་ས་མ་རླེའི་མིང་བཏགས་ཏླེ་མ་ཁློམ་པར་

ཡློད་པའི“སྤྲུལ་སྐུ་བཟློ་སྐྲུན་པ”ཞིག་མིན་ཚུལ་ཐློས་མློང་ལ། ད་དུང་ཁློང་ག་ིབུ་སློབ་ལ་ལས་ནི། མཁན་ཆླེན་མཆློག་གིས་སྐུ་ཚེ་གང་བློར་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་ཀང་ངློས་
འཛིན་མཛད་མློང་མླེད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀང་གསུང་གི་འདུག་པས། དླེ་ལྟར་བདླེན་ན་ལྷག་ཏུ་ངློ་མཚར་ཅི་བས་ཆླེ་སླེ། ཁློང་ནི་རང་ག་ིགྲུབ་མཐའ་དང་། རང་གི་ས་
ཕློགས། རང་གི་སློབ་རྒྱུད། རང་གི་དགློན་སླེ། རང་གི་ཉླེ་འཁློར་སློགས་ཁ་ལ་ཟློ་བཞིན། རང་དང་འབྲླེལ་བའི་འཕལ་གི་ཁླེ་ཕན་ཏིལ་ཙམ་གི་དློན་དུ། བློད་ཡུལ་
སློད་སྨད་བར་གསུམ་ནས་བྱིས་པ་འགའ་རླེ་འདླེམས་སྒྲུག་བྱས་ཤིང་། དླེ་དག་སྤྲུལ་སྐུ་རུ་ངློས་འཛིན་ཁུལ་གི་སློར་བ་ལ་བརླེན་ནས་སློ་སློའི་དབང་ཤུགས་དང། རྒྱུ་
ཤུགས། ནུས་ཤུགས་སློགས་ག་ཇླེ་རྒྱས་སུ་གཏློང་ཐབས་འབའ་ཞིག་ལྷུར་ལླེན་པ་ཙམ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་འཕླེལ་འགིབ་དང་། བློད་ཁ་བ་ཅན་གི་བདླེ་
སྡུག་སློགས་ནི་ཐླེད་ལ་འབློར་བྲ་ཞིང་རྒྱང་དུ་འདློར་ཕློད་པའི་སིང་ཁམས་ཅན་གི་རིགས་དླེ་མ་ཡིན་པར། སློ་སློའི་མི་རིགས་ཀི་དཀའ་ངལ་གནས་བབས་དང་། རྒྱལ་
བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆླེའི་དར་རྒུད་ཆག་འཇགི་བཅས་ལ་རང་སླེང་ནས་ཐུགས་འགན་ཁུར་བའི་གཤིས་སློད་མངའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དཔློག་ཐུབ་པློ། ། 

  རླེད། མཁན་ཆླེན་རིན་པློ་ཆླེ་མཆློག་སྐུ་འདའ་ཁར“ང་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་མླེད”གསུངས་ཏླེ། བློད་ཀི་བླ་སྤྲུལ་ཕལ་ཆླེར་དང་མི་མཚུངས་པའི་སློད་མཆློག་དླེ་
འདྲ་ཉམས་སུ་བཞླེས་པ་དླེ་ནི། ཁློང་ཉིད་བསམ་བཞིན་དག་པའི་ཞིང་གཞན་དུ་ཕླེབས་པའི་བརྡ་ཡིན་མིན་སློགས་ན་ིཕན་ལྟ་བུས་བརློད་པའི་རློ་མ་ིཐློགས་ཀང་། སྐྱླེ་
བློ་ཕལ་པ་རང་ག་བའི་སླེམས་ལ་འཆར་ཚོད་ཀི་རིགས་ལམ་ལྟར་དཔད་ཚ།ེ སར་གློང་དུ་སྨྲས་པ་བཞིན། ཁློང་ཉིད་ཞལ་འཚོ་གཞླེས་ཀི་སབས་སུ་གཞན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་
ངློས་འཛིན་མ་མཛད་པ་དང་། དགློངས་པ་རློགས་ཕིན་རང་ག་ིསྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་བྱླེད་དུ་མ་བཅུག་པ་གཉིས་ཀའི་དཀིལ་ན། ནང་དློན་གི་ཆ་ནས་གཞུང་ར་
གཅིག་རང་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ནི། བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའ་ིལམ་ལུགས་འདིས་བསན་པ་དང་འགློ་བར་ཕན་པ་ཆུང་ཞིང་གནློད་པ་ཆླེ་བའ་ིདགློངས་ཚུལ་ཡློད་པ་ཉིད་ཡིན་
ཏླེ། ཁློང་རང་གི་ཞལ་ནས་ཀང་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐུགས་མ་རངས་པའི་གསུང་འབྱློན་པ་མང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག་པས་སློ། །  
  དླེས་ན། ཁློང་གིས་བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐུགས་མ་དགླེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་པ་དང་། ལམ་ལུགས་དླེ་ལ་མཐུན་ཕློགས་ནས་སྒྲུབ་བྱླེད་མ་
བཀློད་ཅིང་གནློད་བྱླེད་བསན་པ་སློགས་ལ། རློག་གླེ་པ་འགའ་རླེས་ཐལ་འཚུབ་དང་བཅས། ཅི་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ཁས་མི་ལླེན་ནམ། རྒྱལ་སས་སླེམས་དཔའ་དག་གིས་
བསམ་བཞིན་སིད་པ་འཛིན་རྒྱུ་མླེད་དམ་སློགས་ཟླེར་ཏླེ་མི་ལིང་བའི་ངླེས་པ་མླེད་ཅིང་། ཡང་འགའ་ཞིག་ནི། སྤྲུལ་སྐུ་ག་གླེ་མློས་སྐྱླེ་བ་ས་མ་དྲན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་
སློགས་ཁུངས་སུ་འདྲླེན་ཁུལ་གིས་མགློ་ཚོས་ལ་མ་ཚོས་པའི་ངག་ས་ཚོགས་སྨྲ་བ་སིད་མློད། བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ལ་མློས་མཐུན་ཡློད་མླེད་དང་། གློང་གི་
བཤད་བྱ་དླེ་དག་ཁས་ལླེན་མནི་ནི་གཞི་གཅིག་ཏུ་སིལ་ཐབས་མླེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡིན་པ་ཙམ་ནི་སིར་བཏང་གི་རྒྱུན་ཤླེས་ཙམ་ལས་མ་འདས་
སློ། ། བླ་ཆླེན་ཁློང་ལྟ་བུ་ལྟ་ཅི་སྨློས། ནང་ཆློས་ལ་དད་པ་བརན་པའི་སྐྱླེ་བློ་དཀྱུས་མ་ཚུན་ཆད་ཀང་། སྐྱླེས་བུ་དམ་པས་བསམ་བཞིན་སིད་པ་བཟུང་སླེ་མིའི་རླེན་དུ་
འཁྲུང་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་། སབས་ལ་ལར་མི་རླེ་ཟུང་གིས་ཚ་ེརབས་ས་མ་དྲན་སིད་པ་སློགས་ལ་ཐླེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་ག་ལ་སྐྱླེ་སླེ་མི་སྐྱླེའློ། །  
  འློན་ཀང་། སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་ཡིན་མནི་ནི། རང་རང་གི་མི་ཚེའི་བྱུང་རིམ་གི་མཛད་སློད་དངློས་ལ་ཁ་གག་ཏུ་བཅུག་ན་ད་གཟློད་དགློས་པ་ཆླེ་ལ་དགག་
བྱ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ག།ི ཟན་རིལ་འགའ་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་བ་དང་། ཤློ་མིག་གི་ཨང་གངས་ཡག་བཙོག་ཙམ་ལ་གཞི་བཅློལ་ཏླེ། ཨ་མ་ཟླེར་ཤླེས་ཙམ་གི་བིྱས་པ་
རླེ་སྐྱླེས་ཆླེན་དུ་ཐག་གཅློད་པའི་ལམ་སློལ་ནི་དགློས་པ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ལ་དགག་བྱ་རི་རབ་ལས་ལྕི་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པློ་མ་རླེད་དམ།  
  ཅིའི་ཕིར་ཞླེ་ན། ཤླེས་རློགས་འཇློན་གསུམ་གི་ཆ་ཕ་མློ་ཙམ་སློན་རྒྱུ་མླེད་ཅངི་། རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཏིལ་ཙམ་ཡང་ངློམ་རྒྱུ་མླེད་པའི་



བིྱས་པ་སབས་ལུག་རླེར་སྐྱླེས་བུ་ཆླེན་པློའི་ཆླེ་མཐློང་དང་། བཀུར་བསི་ཡློད་ཚད་སློད་པའི་འུ་ཚོས་ནི། བིྱས་པ་དླེ་དག་ལློ་ཚདོ་སིྨན་རླེས་སུ་ཞབས་འདྲླེན་ཅི་ཙམ་
ཞུས། སློད་པ་ཅི་ཙམ་འཆལ། ཤླེས་རློགས་ཅི་ཙམ་ཞན་ན་ཡང་། མཐློང་ཆློས་ཀི་བདླེན་པ་དླེ་དག་ལ་སློམ་ཉི་ཙམ་ཡང་བྱླེད་མི་ཕློད་པར། སར་གི་ཟན་རིལ་དླེ་དང་
ཤློ་མིག་དླེ་ཁློ་ནར་བླློ་འགླེལ་བཞིན། སིགས་པ་མིག་བཙུམ་གི་སློ་ནས་མགློ་ལུས་སློག་གསུམ་འབུལ་རང་བྱླེད་ཀི་ཡློད་པ་རླེད། ད་རུང་འགློ་ལུགས་དླེ་ནི་བློད་ཀི་ཐུན་
མློང་མིན་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་ཟླེར་ནས་ངློམ་སློ་ཡང་བྱླེད་ཀནི་ཡློད་པས། ལྷ་ཆློས་མི་ཆློས་གང་གི་ངློས་ནས་བསམས་ཀང་དླེ་ལས་ཡ་ང་བ་དང་། དླེ་ལས་འཇིགས་སུ་
རུང་བའི་འགློ་ལུགས་ཤིག་གང་ན་ཡློད་དམ།  
  འུ་ཅག་གིས་རྒྱུ་འབྲས་དང་འགལ་བའི་ལམ་ལུགས་དླེ་འདྲ་ཞིག་བློད་མིའི་སི་ཚོགས་སིག་གཞི་དང་། བློད་ཀི་ནང་ཆློས་འཛིན་སྐྱློང་གཉིས་ཀའི་སིང་པློ་
དང་། སློག་དང་། ར་བ་ཉིད་དུ་བཟུང་བ་ལས་ནི། དངློས་ཤུགས་རྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆླེ་ཉམས་པ་ནས་ཉམས་པའི་ཕློགས་སུ་འཐླེན་གནི་
ཡློད་ལ། བློད་མི་རིགས་ཀི་མདུན་ལམ་ཡང་གཏིང་ཟབ་གློག་རློང་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱུར་ལ་ཉླེ་བའི་གནས་སངས་འདིའི་ངློས་ནས་བསམས་ཚ།ེ མཁན་ཆླེན་མཆློག་
གིས་ཞལ་ཆླེམས་དླེ་འདྲ་ཞགི་འཇློག་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དླེའི་རིན་ཐང་ལ་ངླེས་པ་ལྷག་པློ་ཞིག་འདྲློང་རྒྱུ་ཡློད་དློ། །  
  དླེ་ལྟར་བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་སྐྱློང་མི་རིགས་པར་སྨྲས་པ་ལ། འགའ་རླེས་རྒྱུན་དུ། ཁྱློད་ཅག་གིས་བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཁློད་ན་མཁས་གྲུབ་ཀི་
སྐྱླེས་བུ་སུ་ཡང་མླེད་པར་སྨྲ་ཐུབ་བམ་ཟླེར་ཏླེ་རིག་ཉམས་སློན་པར་བྱླེད་མློད། ཁློ་བློ་ཅག་གིས་དླེ་སད་གཞི་ནས་མ་སྨྲས་ཏླེ། བློད་ཀི་སི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། སྤྲུལ་སྐུ་
ཟླེར་བ་ནི་འབློར་ཆླེ་བའི་མི་ཚོགས་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པས་དླེའི་ཁློད་དུ་བསན་འཛིན་གི་སྐྱླེས་བུ་གཅིག་ཀང་མླེད་ཅླེས་བླློ་ལན་སུ་ཞིག་སྨྲ་བར་ནུས་སམ། སྤྲུལ་སྐུའི་ནང་
དུའང་སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་རླེ་ཟུང་ནི་སློན་ཆད་བྱློན་མློང་ལ། ད་ལྟ་ཡང་བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པློ་ལྟ་བུ་ཡློད་པ་མིན་ནམ། དླེར་མ་ཟད་ཡུལ་ལུང་ག་ས་གང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་
ཡིན་རུང་། འདུལ་ཁིམས་གཙང་ཞིང་། མང་ཐློས་ལ་འཇུག་པ་ལྷུར་བླངས་ནས་སླེམས་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་གིས་བཞུགས་མཁན་རླེ་འགའ་ན་ིམཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པར་འདུག  
  འློན་ཀང་། དམིགས་བསལ་གི་སློབ་གསློ་དང་། དམགིས་བསལ་གི་གཅླེས་སྐྱློང་བླ་ལྷག་ལན་པའི་མི་ཚོགས་འབློར་ཆླེན་དླེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ནས་སྐྱླེས་བུ་
དམ་པ་རླེ་ཟུང་ཞིག་འཁྲུངས་པ་དླེ་ཙམ་གིས། སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་དླེའི་དགླེ་མཚན་དང་ཆླེ་བ་གང་ཡང་མཚོན་མི་ཐུབ་ཕིར། དླེ་ཙམ་ལམ་ལུགས་དླེ་
རྒྱུན་སྐྱློང་འློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གཏན་ཚིགས་སུ་བགངས་ན་ནི་བླློ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཞླེ་ཁླེལ་བའི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་ཏླེ། མ་ིཚོགས་འབློར་ཆླེན་རླེའི་ནང་ནས་
སྐྱླེས་མཆློག་འགའ་རླེ་འཁྲུངས་པ་ནི་མའིི་སི་ཚོགས་ཀི་སིར་བཏང་གི་ཆློས་ཉིད་ཙམ་ལས་གཞན་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཀ་ིངློ་མཚར་གསང་བའི་ཁྱད་ཆློས་གང་ཡང་
མ་ཡིན་པས། རྒྱུ་མཚན་སིར་བཏང་བ་དླེ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཁག་བཞག་ནས་རྒྱུ་འབྲས་དང་འགལ་བའི་ལམ་ལུགས་དླེ་འདྲའི་རྒྱུན་སྐྱློང་དགློས་ཟླེར་ན་དླེ་ལས་གད་མློ་ཆླེ་
བ་ཅི་ཞིག་ཡློད་དམ།  
  དླེ་ལྟ་ན། མཁན་ཆླེན་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚགོས་མཆློག་གིས། སྐྱླེས་བུ་རང་སླེང་ནས་མགློ་བརམས་ཏླེ་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་གི་ལམ་སློལ་ལ་རློགས་ཚིག་
འགློད་པའི་ཕློགས་སུ་ཕླེབས་པ་ནི། བློད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ལློ་རྒྱུས་ཟིན་ཐློ་རུ་འགློད་རགིས་པའི་རླབས་པློ་ཆླེའི་མཛད་བཟང་ཞིག་ཏུ་སམ་ཞངི་། བརྒྱ་ལ་ནམ་
ཞིག་བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་གཞན་དག་ཀང་འཕལ་ག་ིཁླེ་ཕན་ཉི་ཚེ་བ་ཐར་ཐློར་གི་འཆིང་བ་ལས་གློལ་ཏླེ། བསན་འགློའི་བདླེ་ར་ལ་རྒྱ་ཆླེ་ས་ནས་ཐུགས་བསམ་གཏློང་
ནུས་མཁན་ཤ་སག་ཏུ་གྱུར། གྱུར་ནས་ཀང་ཁློང་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ནས་མགློ་བརམས་ཏླེ། གློམ་པ་ལླེགས་ལམ་དུ་སྤློས་ན་ནི་བློད་ཁ་བ་ཅན་ལ་རླེ་བའི་ཉིན་མློ་ཞིག་
འཆར་རྒྱུ་ཡློད་སློང་བ་རླེད་མློད། ཉནི་མློ་དླེ་ག་དུས་ཤིག་ལ་སླེབས་མིན་སུས་ཀང་ཚོད་དཔག་བྱླེད་ཐབས་བྲལ་ལ། ཉིན་མློ་དླེ་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡློད་མླེད་ཀང་སུ་
ཡིས་ཤླེས་སམ།  

    
  གཉིས། ཁློང་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་མ་བཙལ་བའི་ཕན་འབྲས།  
  རང་རླེ་གངས་ཅན་པ་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གཉན་འཕང་གང་ཞགི་ཏུ་ལུས་ཡློད་པའི་གནས་བབས་རྙློག་འཛིང་ཅན་འདིའི་དཀིལ་ན། ལ་ལ་ནི་སླེར་གི་ཁླེ་ཕན་
ཆླེད་དུ་དང་། ཁ་ཅིག་གཡློ་འློག་ཏུ་ཚུད་པ་དང་། འགའ་རླེས་ནི་འཇིགས་སང་མ་བཟློད་པ་སློགས་ཀིས་ཏླེ། མདློར་ན། ལས་རིགས་སློ་སློའི་ཁློད་ཀི་བློད་མི་མིང་
གགས་ཆླེ་བ་ཕལ་ཆླེར་ཞིག་ནི་བསམ་བཞིན་དང་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ངང་གཞན་གི་ལག་ཆ་རུ་གྱུར་དང་འགྱུར་གིན་ཡློད་ལ། ལྷག་པར་སྤྲུལ་སྐུ་ཆླེན་པློའི་
མཚན་འཛིན་དག་གིས་གཙོས་པའི་ཆློས་ཕློགས་ཀི་མི་ས་ཆླེ་གས་དག་ནི་དླེའི་ཐད་ཀི་ཚབ་མཚོན་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡློད་པ་རླེད། 
  འློན་ཀང་དགའ་འློས་པ་ཞགི་ལ། མཁན་ཆླེན་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་མཆློག་ན།ི མི་གཙང་བའི་ཁློར་ཡུག་འདའིི་ཕི་གནང་གསང་གསུམ་ནས་
མཚམས་མི་ཆད་པར་ཡློང་བའ་ིབཙན་གནློན་གིས་མ་ཐུལ་ཅིང་བསླུ་བྲིད་ཀིས་མ་ཁུག་པའི་སྐྱླེས་བུ་སིང་རུས་ཅན་ཉུང་ངུ་ཞིག་མཆིས་པ་དག་གི་གལ་ན་ལིད་ཏིག་

གླེར་བཞུགས་ཡློད། གནློད་སླེམས་ཀི་ཀུན་སློང་འཆང་བའ“ིསྒྱུ་མ་མཁན”དག་གིས་ན།ི གྲུབ་མཐའི་འགལ་བ་སློགས་བླེད་སློད་འློས་པ་ཇི་སླེད་བླེད་སད་དླེ་ཁློང་
ཉིད་ལམ་གཞན་ཞགི་ཏུ་ཁིད་ཐབས་ཀི་ཉླེར་བསློགས་ཅི་རིགས་བརམས་མློང་བར་མ་ཟད། གཡློ་དང་། སྒྱུ་དང་། ཐབས་དང་། འཕྲུལ་ས་ཚོགས་ཀི་སློ་ནས་ཁློང་ལ་
མི་མངློན་པའི་གནློན་ཤུགས་མང་པློ་སད་རབས་གློ་ནའང་། ཁློང་ནི་ག་དུས་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་། བློད་གངས་ཅན་པའི་ར་དློན་ལ་གནློད་པའི་
ལས་ཀི་སློར་བ་ཕ་མློ་ཙམ་ལའང་མི་ཞུགས་པའི་རྡློ་རླེའི་དམ་བཅའ་ལས་ཟུར་ཙམ་ཡང་འདའ་མ་མློང་ཕིར། ཁློང་ཚོའི་མློས་འདུན་ལྟར། མི་རིགས་འདིའི་མགློ་རྡུང་
བྱླེད་དང་། ནང་དཀྲུག་བྱླེད་ཀ་ིལག་ཆ་ཞགི་ཏུ་བསྒྱུར་གཏན་ནས་མ་ནུས་པའི་རྣམ་ཐར་འློད་དཀར་གི་ཕླེང་བ་གངས་རིའི་རྒྱན་དུ་སློས་ཡློད་པ་རླེད། ། 
  དླེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཁློང་གིས། བློད་ཀི་ཆློས་རྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་རླེས་སུ་འཇུག་པ་ཀུན་གིས་ཐུགས་སང་གཤིན་པློའི་ངང་ཕན་ཚུན་གུས་བཀུར་བརི་
འཇློག་ཞུ་རྒྱུ་ན།ི མི་རིགས་འདའིི་སིད་འབྱློར་རིག་གསུམ་གང་ཐད་ནས་བདླེ་དགླེ་ལླེགས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་ཐུགས་ལ་བརྣགས་ཏླེ། དླེའི་ཕློགས་སུ་
ཡང་མིག་དཔླེར་འློས་པའི་མཛད་འཕིན་དང་བ་འདྲླེན་པ་མང་དུ་གནང་མློང་བའི་བདླེན་པ་ནི་གཟུར་གནས་ཀུན་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ཡློད་པ་འདི་ག་རླེད།  
  དླེས་ན། མཁན་ཆླེན་མཆློག་གིས་མི་ཡུལ་དུ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆླེམས་དླེ་ལ་དགློས་དློན་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་སླེ། དླེང་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཁློད་ཀི་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་ལྷག་
ནི་སྐྱླེ་ཕླེང་ས་མ་རློད་མཁན་ཤ་སག་ལས། སྐྱླེ་ཕླེང་ས་མ་རྒྱན་མཁན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་སློང་ཆའི་གཅིག་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་བ་དླེ་མཐློང་ཆློས་མངློན་སུམ་ཡིན་པས། 
གལ་ཏླེ་ཆློས་རླེ་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་མཆློག་ལའང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་བཙལ་བའ་ིདབང་དུ་བྱས་ན་ནི། དླེས་ཀང་ཁློང་གི་མཛད་པ་རླབས་ཆླེན་དག་རླེ་རླེ་ནས་མི་



བརད་པའི་ངླེས་པ་གཏན་ནས་མླེད་ཕིར། སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ངློས་འཛིན་དུ་མ་བཅུག་པས་ན།ི ཇི་སིད་བསལ་བའི་བར་དུ་ཁློང་ཉིད་ངླེས་དློན་ཆློས་ཀི་སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་སང་བརྙན་འགྱུར་རྒྱུ་མླེད་པར་ཆགས་ཡློད།  
  ཁློང་གིས་སྐུ་ཚེ་གང་བློར་ཐུགས་སློབས་བརན་པློ་དང་བླློ་གློས་གསལ་པློའ་ིསློ་ནས། བསན་པ་དང་འགློ་བར་ཕན་པའི་རྣམ་ཐར་ལླེགས་པློར་བསྐྱངས་
པའི་མཐུ་ལས། གཟུར་གནས་བླློ་ལན་རབ་ཏུ་མང་པློའ་ིསླེམས་གཏིང་ན་ཁློང་ན་ིར་དློན་ལན་པའི་སྐྱླེས་བུ་སིང་རུས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་མཐློང་སང་ཆགས་ཡློད་པ་
འདི་ལྟ་ན། ནམ་ཉི་མ་ཞིག་ལ། མཁན་ཆླེན་མཆློག་གི་མཚན་འཛནི་པའི་མི་གཞན་ཞིག་ཡློང་ནས། ཁློང་གི་མཚན་སན་བླེད་སད་དླེ་དད་ལན་མང་ཚགོས་ཀི་རས་
ལ་ངློམ་མླེད་དུ་ལློངས་སད་ཅིང་། བསན་འགློའི་ཕན་བདླེ་ལ་སླེམ་ཁུར་ཤས་ཙམ་ཡང་མི་བྱླེད་པར་རང་དློན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ལ་གཡླེངས། ད་དུང་གཞན་གི་
ལག་ཆར་གྱུར་ཏླེ། མཁན་ཆླེན་ཁློང་ཉིད་ཀིས་རྔུལ་ཆུ་གཏློར་གིན་དཀའ་སྡུག་ཆླེན་པློས་བསྲུངས་པའི་དམ་བཅའ་རྣམས་བཤིག རང་ལུགས་དག་དློར། ར་དློན་
ཐམས་ཅད་ཀང་གཏློར་བཞག་ན་ནི། ཁློང་ལ་དད་པའ་ིམང་ཚོགས་ཁི་སློང་མང་པློས་ཅི་ཞིག་བྱའམ། ཁློང་ལ་གུས་པའི་སྐྱླེ་བློ་དཔློད་ལན་དག་གིས་ཅི་ཞིག་སྨྲའམ།  
  སྐྱླེས་ཆླེན་གནམ་འདྲ་བ་རླེའི་ཤུལ་དུའང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐན་ལྟས་དླེ་འདྲ་འབྱུང་སིད་དང་མི་སིད་ནི་ནམ་ལངས་ཉི་ཤར་མ་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་མཁན་ཆླེན་
མཆློག་གི་རླེས་སུ་ནི། ཁློང་གི་མཚན་བཟུང་སླེ་ཞབས་འདྲླེན་མཁན་ཞིག་གཏན་ནས་འབྱུང་རྒྱུ་མླེད་པར་བྱས་ཟིན་པས། སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་དུ་མ་བཅུག་པ་དང་
ངློས་མ་བཟུང་བ་ནི་སི་སླེར་གཉིས་ཆ་ནས་བཀའ་དྲནི་རི་བློས་མི་ཐླེག་པ་ཞིག་རླེད་ཨང་།  
  དླེ་ལས་ཀང་གལ་ཆླེ་བ་ཞགི་ཡློད་པ་ནི། མཁན་ཆླེན་ཁློང་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་དུ་མ་བཅུག་པ་དླེ། བླ་རུང་ཆློས་སར་ཆླེན་པློར་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་
དང་འབྲླེལ་བའི་དགློན་བདག་གི་སློལ་རང་བཞིན་གིས་མླེད་པར་ཆགས་པ་དླེ་ཉིད་ཡིན་ཏླེ། བློད་ཀི་དགློན་པ་ཕལ་མློ་ཆླེ་ནི་ལམ་སློལ་དླེའི་སླེང་ནས་འགློ་བཞིན་པ་
ཡིན་པས། དགློན་པ་སློ་སློའི་ཁ་དབང་རླེན་གསུམ་ཐམས་ཅད་བིྱས་པ་བསམ་མི་ཤླེས་པ་ཞིག་ལ་ཕུལ་ཏླེ། དླེ་རིམ་གིས་ནར་སློན་པ་ན་ཆློས་ཤླེས་མིན་དང་། ཁྱིམ་
ཐབ་ཡློད་མླེད། འཇློན་ནུས་ཆླེ་ཆུང་སློགས་གང་ལ་ཡང་ལྟློས་མླེད་དུ་ཚེ་གང་པློར་དགློན་པའི་དབང་ཤུགས་འཛིན་སློལ་དླེས་དགློན་པ་དླེ་དག་ལ་འབྲས་བུ་ཅི་ཞིག་
བསྐྱླེད་དང་སྐྱླེད་ཀིན་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གླེང་མི་དགློས་པར་བཤམས་འདུག་པ་རླེད།  
  མཁན་ཆླེན་མཆློག་གི་བཀའ་དྲིན་ག་ིམཐུ་ལས། བླ་རུང་ཆློས་སར་ལ་ནི་དླེ་འདྲའི་སློལ་ལུགས་ར་བ་ནས་བཙུགས་མླེད་པས། དགློན་པའི་འཛིན་སྐྱློང་དློ་
དམ་གི་ལས་སློ་ཀུན་དམ་པའ་ིཆློས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་དམངས་གཙའོི་ལམ་སློལ་ཐློག་ཏུ་འགློ་ཐུབ་པའི་ར་བའ་ིརང་གཞི་བསྐྲུན་ཡློད་པ་རླེད། རླེད་དླེ། སྐྱླེས་
ཆླེན་གང་གི་དགློངས་འདུན་དང་འཕིན་ལས་ཀི་མཇུག་ལླེགས་པློར་སྐྱློང་ནུས་མིན་ན་ིརླེས་རབས་པའི་བླློ་གློས་དང་སིང་སློབས་ལ་རག་ལས་ཡློད་པས། བླ་རུང་ཆློས་
སར་ཆླེན་མློར་མཚོན་ན་ཡང་། འཛིན་སྐྱློང་དློ་དམ་གི་བྱ་གཞག་རྣམས་ལམ་གང་འདྲ་ཞགི་གི་སང་དུ་ཕླེབས་མིན་ནི་ད་རུང་རླེ་ཞིག་ཁ་ཚོན་གཅློད་དཀའ་བར་
སླེམས་སློ། །  

    
  གསུམ། སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ངློ་བློ། 
  དླེ་ལྟར་མཁན་ཆླེན་མཆློག་གི་ཞལ་ཆླེམས་དླེའི་དགློངས་པ་ནི། བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཀི་རྒྱུན་སྐྱློང་རིགས་མིན་གི་གནད་དློན་དང་ཐད་ཀར་
འབྲླེལ་བ་ཡློད་པས། ཞལ་ཆླེམས་དླེའི་དགློས་དློན་གླེང་བའི་འཕློས་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་ངས་ཀང་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ངློ་བློ་མདློ་ཙམ་བཤད་པར་འདློད་དློ། ། མ་
གཞི་གློང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པློ་དང་། གུང་ཐང་བསན་པའི་སློན་མླེ། ར་དཔལ་སྤྲུལ་སློགས་སར་གི་སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་རླེ་འགས་ཀང་སྤྲུལ་སྐུའི་སློར་ལ་སུན་འབྱིན་ག་ིགསུང་
ཚིག་ཉུང་ཟད་རླེ་བསྩལ་མློང་ན་ཡང་། ཁློང་རྣམ་པས་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་སླེར་པ་རླེ་ཟུང་གི་བྱ་སློད་སུན་འབྱིན་གི་ངློས་ནས་གསུང་ཐར་ཐློར་རླེ་བུད་པ་ཙམ་ལས། སྤྲུལ་སྐུའི་
ལམ་ལུགས་སིའི་རྒྱུ་འབྲས་རླེན་གསུམ་ལ་ཕིར་རློག་གནང་མླེད།  
  དླེ་བཞིན་ཉླེ་དུས་ཤིག་ནས་བཟུང་། གྲྭ་པ་སློབ་གཉླེར་པའི་སླེ་དང་། སྐྱ་བློ་ཤླེས་ལན་པའི་སླེ་གཉིས་ཆ་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་སློར་ལ་གླེང་སློང་དགག་སྒྲུབ་ཚ་
ཚ་འུར་འུར་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་གིན་འདུག་མློད། དླེ་དག་ཕལ་མློ་ཆླེས་ཀང་སྤྲུལ་སྐུ་སླེར་པ་རླེ་ཟུང་གི་བྱ་སློད་ལ་སིག་དམློད་གཏློང་གིན་པ་ལས། ལམ་ལུགས་
འདིའི་གྲུབ་རླེན་དང་། གནས་རླེན་སློགས་ལ་རླེ་རླེ་ནས་དབྱླེ་ཞིབ་བྱས་པའི་བརམས་ཆློས་རབ་ཏུ་དཀློན་ཏླེ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ།  
  གང་ལྟར་ཁློ་བློས་ཀང་རློམ་ཐུང་འདིའི་ནང་། སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ཀ་ིཐློག་མའི་འབྱུང་རླེན་སློགས་ལ་ལློ་རྒྱུས་དང་སར་ནས་ཞིབ་ཚགས་ལན་པའི་
དབྱླེ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཏླེ། དླེ་ལྟར་བྱས་ན་གྲུབ་མཐའི་ཆགས་སང་འདྲླེན་སིད་པ་སློགས་ཀི་དགག་བྱ་འཕླེལ་བར་དློགས་པས། སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་སིའི་ཁྱད་ཆློས་
དང་། རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་བསློམས་ཏླེ་གཅགི་ཤླེས་ཀུན་གློལ་ཡློང་ཐབས་ལ་འབད་ཀི་ཡིན།  
  དླེ་ལ་བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ནི། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་སློགས་ནང་བསན་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གང་དུ་
ཡང་བྱུང་མློང་མླེད་པའི་སློལ་ལུགས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། འགླེལ་བཤད་ཇི་ལྟར་རྒྱག་དགློས་མི་ཤླེས་པའི་རིག་གནས་སང་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་འགལ་འདུ་

ཅན་ཞིག་ཀང་ཡིན་པས། ཕན་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། སབས་དང་སབས་སུ་མི་རིགས་གཞན་གི་མིས“སྤྲུལ་སྐུའི་ཆླེ་ཆུང་ཇི་ལྟར་དབྱླེ་དགློས་པ་རླེད”ཅླེས་དང་། “སྤྲུལ་

སྐུ་ཇི་ལྟར་ཆླེ་ན། ཆློས་ཀི་རློགས་པ་དླེ་ལྟར་མཐློ་བ་ཨླེ་རླེད”ཅླེས་དང་། “ཆློས་པ་བཟང་ཞན་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་མིན་གིས་འབྱླེད་དགློས་པ་ཨླེ་རླེད”ཅླེས་དང་། “ཁྱློད་ཚོ་

གྲྭ་པ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུར་འགྱུར་བ་ལ་སྡུག་རུས་དང་ཉམས་ལླེན་ཇི་ཙམ་བྱླེད་དགློས་པ་རླེད”སློགས་ཀི་དྲི་བ་བཀློད་པ་ན། ལན་ཇི་ལྟར་རྒྱག་དགློས་མི་ཤླེས་པའི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡློང་ག་ིའདུག་མློད། ཞིབ་ཏུ་བསམས་དུས། དཀའ་ངལ་དླེ་ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་རང་སླེང་གི་འགལ་འདུ་ཡིས་བསྐྱླེད་པ་ཞིག་
ལས། རང་གི་ཤླེས་ཡློན་གནས་ཚད་ཀི་དབང་གིས་མིན་པ་ཤླེས་སློང་།  
  ཅིའི་ཕིར་ན། བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་གི་ལམ་སློལ་འདི། སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ཀི་ལྟ་དགློངས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རླེད་ཟླེར་དགློས་ན་དཀའ་སླེ། 
ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ཀུན་ཏུ་འད་ིནི་ཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་། དཔལ་འབྱློར་ག་ིདམིགས་ཡུལ། དབང་སྒྱུར་གི་དམིགས་ཡུལ་སློགས་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་
འདྲླེས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད་པ་དང་། ལམ་ལུགས་འདི་ཉདི་ཀི་འཕིན་ལས་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་བློད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་དློན་ཡང་། དམིགས་



ཡུལ་དླེ་དག་སིང་པློར་བཟུང་ཡློད་པ་ཚོས་ཐབས་དང་སྒྱུ་ས་ཚགོས་བསླེན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལུགས་ལློ་རྒྱུས་དླེབ་ཐླེར་དང་། མཐློང་ཐློས་མློང་གསུམ་གིས་བདླེན་
དཔང་བྱླེད་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡློད་པས་སློ། ། 
  ཡང་། ལམ་སང་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ནི་ཆབ་སིད་དབང་སྒྱུར་སློགས་ཀི་དགློས་མཁློ་རུ་བསྐྲུན་པའི་ཐློན་རས་ཙམ་ལས་ནང་པའི་ཆློས་རྣལ་མ་དང་
རྦད་དླེ་འབྲླེལ་བ་མླེད་དློ་ཞླེས་སྨྲ་དགློས་ན་ནི། ཕི་རྣམ་པའི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། འདི་ནི་ནང་པའི་སྐྱླེ་བ་ས་ཕིའི་ལྟ་བ་ལ་གཞི་འཛནི་གིན་པའི་བཟློ་ལྟ་ཞིག་དང་
བཅས། དཀློན་མཆློག་ལ་བདླེན་སློབས་བརློད་པའི་སླེང་ནས་བཙལ་གིན་པའི་ཚུགས་ཀ་ཞིག་ཀང་ལན་པ་སློགས་ཆློས་ཀི་ཕི་གློས་མཐུག་པློ་ཞིག་གིས་བསིབས་ཡློད་
ཕིར། དླེ་སད་ཀང་གྲྭ་པ་ཞིག་གིས་ལབ་མི་བདླེ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡློད།  
  དླེ་འདྲའི་ལམ་སློལ་མཚར་པློ་འདི། བློད་མི་ཚོས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཅིང་རྒྱན་དུ་མཆློད་ནས་ལློ་ངློ་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་འདས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཕིར་འཁློར་ཏླེ་
བལྟས་ན། ཐུན་མློང་མིན་པའི་རིག་གནས་སང་ཚུལ་འདིས་ན།ི བློད་ཀི་ནང་བསན་དགློན་སླེ་སློ་སློ་ལ་ཆློས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་གི་འཛིན་སྐྱློང་ལམ་ལུགས་ཤིག་
ཆགས་མི་ཐུབ་པར་བྱས་ཡློད་ལ། བློད་མི་རིགས་ཀི་སི་ཚོགས་སིག་གཞི་དླེ་ལྷ་ཆློས་མི་ཆློས་གཉིས་ཀར་འགལ་བའི་ཡ་མ་བརླ་མ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡློད་པར་མཐློང་།  

  ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། “མ་བསབ་པ་ལ་ཀུན་མཁྱླེན་དུ། ། བགློད་ན་རྒྱུ་འབྲས་ག་ལ་བདླེན། །”ཞླེས་པ་ནི། གནའ་དླེང་གི་ནང་པའ་ིམཁས་གྲུབ་ཀུན་གིས་ཐུན་
མློང་དུ་ཁས་ལླེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཞིག་ཡནི་ལ། སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་དག་གིས་སད་ཅིག་ལའང་འདློར་མི་ཕློད་པའ་ིམི་ཚེའི་ཉམས་ལླེན་ཞིག་ཡིན་པའང་ལྟ་ཅི་
སྨློས། དྲང་མློར་བཤད་ན། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གནས་ལུགས་དླེ་ཙམ་ནི་ནང་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཛམ་གིང་སིའི་ཤླེས་ཡློན་སློབ་གསློའི་ཁློད་ཀི་རྒྱུན་ཤླེས་ཤིག་ལས་མ་
འདས་ན་ཡང་། བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ན།ི ཀ་ཁ་དག་མློ་ཞགི་ཀང་སྐྱློར་མི་ཤླེས་པའི་བིྱས་པ་ཞིག་ཤླེས་བྱ་ཀུན་མཁྱླེན་ག་ིཚད་དུ་འཇློག་ཅིང་དླེ་ལྟར་ཡིན་ནློ་

ཞླེས་ཁས་ལླེན་དགློས་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས། ལམ་ལུགས་དླེས་ནི། བློད་ས་སློད་སྨད་ཀུན་ཏུ་ཅི་ཡང་མ་བསབ་གང་ཡང་མི་ཤླེས་པའི“ཚད་མའི་སྐྱླེས་

བུ”ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཞགི་བསྐྱླེད་དླེ། མི་རིགས་གཞན་ག་ིསྔུན་ནས་ཇི་ལྟར་ལབ་དགློས་མི་ཤླེས་པའི་ངློ་ཚ་མི་འཁུར་ཐུ་མླེད་དུ་གྱུར་ཡློད་ལ། མི་རིགས་རང་གི་ནང་དུ་
ནི་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློར་ལློང་བས་ལམ་ཁིད་བྱླེད་ཀིན་པ་འདྲ་བའི་སང་ཚུལ་ངུ་བྲློ་བ་མང་པློ་ས་གཞུག་ཏུ་བྱུང་དང་འབྱུང་གི་ཡློད་དློ། །  

  དླེ་བཞིན་དུ་དླེང་གི་དཔལ་ཡློན་ག་ིསི་ཚོགས་ནང་དུ། “རིན་མླེད་ཟ་རང་གི་ཁ་ཟས་ཤིག་གིང་ན་མླེད”པ་ནི། མི་རྣམས་ཀིས་མ་མཐར་ངླེས་དགློས་
པའི་འཚོ་གནས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ཡློད་ཚོད་ཡིན་ཡང་། བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ནི། དམིགས་བསལ་གི་མི་ཚོགས་ཤིག་གིས་རིན་མླེད་ཟ་རང་གི་
ཁ་ཟས་དང་། རིན་མླེད་སློར་རང་ག་ིརླངས་འཁློར། རིན་མླེད་འདུག་རང་གི་བླ་བྲང་སློགས་གང་འདློད་དུ་སད་རུང་བའི་ལམ་ལུགས་ཡནི་པས། ལམ་ལུགས་དླེས་
ནི། ཡ་ིདྭགས་འདྲ་བའི་མི་སླེར་དཀྱུས་མ་ཚོའི་རྔུལ་ཁག་གིས་བསྒྲུབས་པའི་རྒྱུ་ནློར་ཕན་ཚེགས་དག་ཀང་། ནློར་ལྷ་མི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་དང་གཉིས་སུ་མླེད་པའི་
སྤྲུལ་ཕྱུག་ཚོ་ལ་ཕུལ་དང་འབུལ་གིན་པའི་སིན་པ་གཏློང་སངས་ངློ་མཚར་ཅན་དླེ་བསྐྱླེད་ཡློད་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཟླེར་བའི་མིང་དླེ་བཏགས་ཕིན་ནས། ཆློས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་
པའི་དགླེ་འདུན་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། རྒྱུ་ནློར་དབང་ཐང་རླེ་མླེད་ན་ངློ་ཚ་དགློས་པ་ལྟ་བུའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་ཞིག་ཀང་ཆགས་སུ་བཅུག་ཡློད་པས། ཆློས་གློ་ཆློད་ན་
སྤྲུལ་གློ་མི་ཆློད། སྤྲུལ་གློ་ཆློད་ན་ཆློས་གློ་མི་ཆློད་པའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་འགལ་འདུ་ཅན་དླེའི་བར་ནས་དགླེ་འདུན་པ་ན་ཆུང་ཅི་ཙམ་ལློག་ལམ་དུ་གཡུགས་པའི་
གངས་ཀ་སུ་ཡིས་ཤླེས་སམ།  
  ཡང་། ཆློས་འདུལ་བའི་གུས་སློལ་ལྟར་ན། བསབ་པ་གཞློན་པས་བསབ་པ་རྒན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ལས་བསབ་པ་རྒན་པས་བསབ་པ་གཞློན་པར་ཕག་
འཚལ་བའི་སློལ་ལར་ནས་མ་མཆིས་ན་ཡང་། བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ན།ི དགླེ་ཚུལ་ཀང་མ་བསྒྲུབ་པའི་བིྱས་པ་རླེ་ཁི་མཐློན་པློ་ལ་བཀློད་དླེ། དགུང་ལློ་
བརྒྱད་ཅུར་སློན་པའི་གནས་བརན་ཚུན་ཆད་ཀིས་ཕག་འཚལ་མཆློད་འབུལ་བྱ་དགློས་པའི་ལམ་ལུགས་ཡིན་པས། ལམ་ལུགས་དླེས་ནི། རང་རླེའི་ཆློས་མཐུན་
བཀུར་བསིའི་བཞུགས་གལ་གློ་ལློག་ཏུ་བསླེབས་ཏླེ། ངླེས་འབྱུང་དང་སིང་རླེ་སློགས་ཀི་ཉམས་ལླེན་ཕར་ཟད། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་ངློ་བློ་དང་གངས་འདྲླེན་ཙམ་
ཡང་ལླེགས་པློར་འཇློག་མི་ཤླེས་པ་དག་ལ། ངླེས་པ་དློན་ག་ིགནས་བརན་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པ་ཚོས་པུས་མློ་བཙུགས། 
ཐལ་མློ་སར། གསློལ་བ་གདབ་དགློས་པར་བྱས་ཡློད་པས། ཟབ་རྒྱས་ཆློས་ཀི་བླང་དློར་ལླེགས་པར་མཁྱླེན་པ་དག་ལ་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་སློན་པའི་ཐློབ་ཐང་
བྲལ་ཅིང་། ནང་ཆློས་ཀི་དགློངས་པའི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་ཤླེས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་འདི་ཕི་དངློས་སློན་བྱླེད་ཀིན་པའི་ལྟད་མློ་དགློད་བྲློ་བས་ཁྱབ་ནས་ཡློད།  
  ད་རུང་། མཁས་ཆླེན་གནམ་འདྲ་བ་རླེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟླེར་ནས་བླུན་པློ་ཅི་ཡང་མི་ཤླེས་པ་རླེ་ཡིན་མདློག་གིས་འགིང་བཞིན་འགློ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་
ཀི་སླེམས་མངའ་བའི་རྒྱལ་སས་སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་རླེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟླེར་བ་ཁ་ཅིག་ཞླེ་སང་ཕག་དློག་གིས་འཚིག་གིན་པ་སློགས་མཐློང་ལམ་ལ་ཤར་ཡློང་དུས། ཨ་ཙི། 
བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་འད་ིནི། སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་དུ་མི་འགློ་བར་མ་ཟད། ལློག་སླེ་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་མླེད་པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་དུ་འགློ་བ་མིན་ནམ་སམ་དུ་
ཡང་འཆར་གི་འདུག  
  དླེ་ཡང་དགློན་པ་ཞིག་གིས། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པའི་ཆློས་པ་རྣམ་དག་གཅིག་སྐྱླེད་སིང་བྱ་དགློས་ན་མི་ལློ་ཉི་ཤུའི་དུས་ཚོད་ཀིས་
འདང་མིན་ཐླེ་ཚོམ་ཡིན་ན་ཡང་། རམ་རིལ་ཁ་ཤས་དཀྲུགས་ཏླེ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སླེམས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་བཅུ་ངློས་འཛིན་དགློས་རུང་། ཉིན་བཅུའི་དུས་ཚོད་ཀང་
མི་དགློར་བས། སློ་སྐྱླེས་འཆིང་བ་ཀུན་ལན་རྣམས་ག་ལླེ་ག་ལླེར་ཐློས་བསམ་སློབ་གཉླེར་གི་ལམ་ནས་ཇླེ་བཟང་ཇླེ་ལླེགས་སུ་བཏང་སླེ་ཀུན་གིས་ཁས་ལླེན་ཐློབ་པ་

ཞིག་བྱ་བ་ལས། སད་ཅིག་ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སླེམས་ཅི་དགློས་དགློས་བསྐྲུན་ཆློག་པའི“མྱུར་ལམ”འདི་སབས་བདླེ་ལ་ཟློར་ཡང་བ་བདླེན་དུ་མཆི་སླེ། ར་མ་

ཟློས་པར་ལྕི་བ་གཏློང་དགློས་པའི“མྱུར་ལམ”དླེས་ནི་འུ་ཚོ་ད་ས་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཁིད་ཡློད་དམ། མ་འློངས་པར་ལམ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འཁདི་སིད་དམ།  
  བློད་ལྟ་བུ་སླེམས་གཙང་ལ་རྣམ་རིག་མི་སྐྱླེན་ཞིང་། བརག་དཔད་མླེད་པར་དད་པ་བྱླེད་ས་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན། སྒྱུ་མའི་འཁྲུལ་འཁློར་
ཞིག་དང་མཚུངས་པའི་ལམ་ལུགས་འདི་བླེད་སད་ཚེ། མགློ་གནློན་བྱླེད་དང་། དབང་དུ་བསྡུ་བྱླེད་ཀི་ལག་ཆ་ལ་དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མི་འདུག་སམ་དུ་སློག་པློའི་
རྒྱལ་ཕན་དག་དང་། མན་ཆིང་གློང་མ་ཚོས་ས་ཙམ་ནས་ཁློང་དུ་ཆུད་པས། བློད་ཀི་ལམ་ལུགས་འདི་ལ་ཁློ་ཚོས་བདག་པློ་རྒྱག་ཅི་ཐུབ་བྱས་པའི་ལློ་རྒྱུས་བྱུང་བ་



རླེད།  
  ཁག་མི་འདུག་སླེ། བློད་ཀི་ཡུལ་ལུང་ཞགི་ཏུ་རང་ཕློགས་སུ་ལངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆླེ་གས་གཅིག་སྐྱླེད་སིང་ཐུབ་ན། ཁི་དམག་གཅིག་དྲངས་པའི་ཤུགས་
ལས་ཀང་ལྷག་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་རང་ཕློགས་སུ་འགུག་པ་ལ་ན་ིཞྭ་མློ་རླེ་སད། ཐམ་ཀ་རླེ་སིན་པ་ཙམ་གིས་འཐུས་པས་ཇི་འདྲའ་ིས་བ་ལ་སམ་དུ་མན་ཆིང་
གློང་མ་ཚོར་དགའ་བ་ཁློག་ཏུ་མི་ཆུད་པ་རླེ་སྐྱླེས་ལློས་ཡློད།  
  ད་ལྟར་ཡང་དླེ་བཞིན་ཏླེ། ལམ་ལུགས་འདི་བདག་པློ་རྒྱག་རྒྱུར་དབང་སྒྱུར་མཁན་རྣམས་ཧ་ཅང་སློ་སང་ཆླེ་བའི་ཚུལ་ལ་ལྟློས་དང་། སྐུ་མདུན་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན། ང་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་མླེད་ཅླེས་གསུང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡང་མླེད་པའི་ཚོད་དུ་ལྷུང་ཡློད་དླེ། བརྒྱ་ལ་དླེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་འདི་པ་ཚང་གིས་ཅིག་བཙལ་མི་འཇློག་
གམ། བཙལ་བ་དླེ་ཡང་བློད་ཀ་ིསྤྲུལ་རྒན་འགའ་ིཐབས་རལ་ལ་བརླེན་ནས་ཡུན་གིས་བློད་མི་མང་གིས་ཀང་དླེ་ལྟར་ཁས་ལླེན་མི་འགློའམ།  
  དླེས་ན། ཕློགས་གང་ནས་ཀང་རང་ལ་དགག་བྱ་ཆླེ་ཞིང་། གཞན་ལ་དགློས་པ་ཆླེ་བའི་ལམ་ལུགས་འདི་འདྲ་ན།ི ཅིས་ཀང་མཇུག་རློགས་པའི་ཕློགས་སུ་
གློམ་པ་སྤློ་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་ཡིན་གི། སྤྲུལ་སྐུ་ཡློད་ཚད་བསན་དག་རླེད། ཞབས་འདྲླེན་རླེད་ཅླེས་ནི་གཞི་ནས་མ་སྨྲས་སློ། །  

    
  བཞི། ལམ་ལུགས་འདི་མླེད་ཀང་ཆློས་ཕློགས་ཀི་སྐྱླེས་ཆླེན་འཁྲུང་ཐུབ། 
  བློད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ། སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་གནས་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རླེན་ལ་གཉིས་ཏླེ། མིང་དླེ་འདྲ་ཞིག་བཏགས་ཕིན་ནས་སངས་རྒྱས་གསློན་པློ་

རང་ཡིན་པར་ལྟ་བའི་མང་ཚགོས་རློངས་དད་ཅན་རྣམས་དང་པློ་དང་། གཞན་གི་སྐྱླེ་བ་ས་ཕི་ངློས་འཛིན་པ་ལ་ཐློགས་པ་མླེད་པའ“ིསྤྲུལ་སྐུ་བཟློ་སྐྲུན་པ”དག་ནི་
གཉིས་པའློ། ། དླེ་ལས་ས་མ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་གསློ་བའི་མ་དང་། ཕི་མ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱླེད་པའི་མ་ཡིན་ལ། ཡང་བཤད་ན། ཕི་མ་ཕལ་མློ་ཆླེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཤ་སག་ཡིན་པས། སྤྲུལ་
སྐུ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་འཁྲུངས་ཀི་ཡློད་པ་རླེད།  
  དླེས་ན། དམངས་ཀི་རློགས་པ་མཐུན་ཕློགས་སུ་སད་དླེ། ལམ་ལུགས་འདིའི་གནློད་སྐྱློན་སློགས་ངློས་ཟིན་པ་བྱུང་ན་རབ་དང་མཆློག་ཡིན་ཏླེ། ཚོང་ར་
མླེད་པ་ན་ཐློན་རས་མླེད་འགློ་བ་ཆློས་ཉིད་ཡིན་མློད། རང་རླེའི་ཡུལ་མི་སིའི་བླློ་གློས་ཀ་ིསིྨན་སློབས་ཚད་དླེར་སླེབ་རྒྱུར་ད་རུང་བར་ཐག་རིང་པློ་དགློས་ངླེས་ཡིན་
ནློ། ། ད་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆླེ་གས་ཚོས་རང་ཐློག་ནས་བསན་པ་དང་འགློ་བའི་དགློས་དློན་ལ་ཐུགས་བསམ་ཆླེར་བཞླེས་ཀིས། སད་ཕིན་གང་བྱུང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པློ་ངློས་
འཛིན་འློས་མིན་གི་བརག་པ་བྱས་ཏླེ། མཁན་ཆླེན་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་བསྐྱངས་ན་སམ་པའི་རླེ་བ་རི་ལས་ལྕི་ཡང་དླེ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་
དཀའ་ཨང་། །  
  བློད་མི་མང་པློ་ཞིག་གི་སླེམས་སུ། སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་མླེད་པར་གྱུར་ན་ཆློས་ཕློགས་ཀི་སྐྱླེས་ཆླེན་འཁྲུངས་པའི་སློ་མླེད་པར་སློང་བས་ཅི་བྱ་སམ་པའི་
སླེམས་ཁལ་ཡློད་ཚོད་རླེད། མི་ལློ་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་གི་རིང་ལ། སྐྱླེས་ཆླེན་ཡནི་མིན་རམ་རིལ་ལ་འདྲི་བའི་གློམས་གཤིས་འཇགས་ཟིན་པའི་རང་རླེར་མཚོན་ན། དླེ་
འདྲའི་དུངས་ཞླེན་གི་རྣམ་རློག་ས་ཚོགས་འཆར་བར་ཡང་ཁག་མི་འདུག  
  འློན་ཀང་དློན་དངློས་ལ་ནི། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉིས། གྲུབ་ཆླེན་བརྒྱད་བཅུ་སློགས་འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་དང་། 
བློད་དུ་ཡང་མཁན་སློབ་ཆློས་གསུམ། ཀ་ཅློག་ཞང་གསུམ། མཁས་པ་མ་ིགསུམ། ས་ཆླེན་གློང་མ་རྣམ་ལྔ། བཀའ་རྒྱུད་མར་མི་དྭགས་གསུམ། ཀུན་མཁྱླེན་དློལ་བློ་བུ་
སློབ། རླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས་སློགས་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་དླེ་དག་སུ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། རྒྱལ་བའི་ལུང་རློགས་ཀི་
བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་གི་མཛད་པ་དངློས་ཀི་སླེང་ནས་སྐྱླེས་བུ་དམ་པར་གྱུར་པ་ཤ་སག་རླེད།  
  དླེར་མ་ཟད། སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཐློབ་འཛནི་པའི་ཁློད་ཀི་སྐྱླེས་མཆློག་དམ་པ་རྣམས་ཀང་། ཁློང་རྣམ་པའི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་ལ་
བརླེན་ནས་བསན་འཛིན་གི་སྐྱླེས་བུར་ཆགས་པ་ཡིན་ག།ི སྤྲུལ་སྐུ་ཞླེས་པའ་ིམཚན་ཐློབ་ཙམ་ཁློ་ནས་ནི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་ཅི་ཞགི་སྐྱློང་ཐུབ་བམ། དླེར་བརླེན། 
སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་མླེད་པར་གྱུར་ཀང་དླེས་ནི་ཆློས་ཕློགས་ཀི་སྐྱླེས་ཆླེན་འཁྲུངས་པའི་སློ་མི་ཁླེགས་པ་ལྟ་ཅི། སློ་ཇླེ་ཡངས་སུ་བཏང་ཡློད་པ་ཡིན་ཏླེ་དླེའི་སློར་རྒྱས་
པར་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་པས་མ་གླེང་ངློ་། །  
  འློ་ན། འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས་ཚོད་ནང་། ནང་བསན་པའི་སླེ་ནས་སྐྱླེས་བུ་དམ་པ་ཡིན་མནི་གི་ངློས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞླེ་ན། བཅློམ་ལན་འདས་རང་

གིས“དུ་བ་ལས་ནི་མླེར་ཤླེས་དང་། ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུར་ཤླེས་བཞིན། ། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་བླློ་ལན་གི། ། རིགས་ན་ིམཚན་མ་དག་ལས་ཤླེས། །”ཞླེས་ཇི་སད་
གསུངས་པའི་རིགས་པ་འདི་ཉིད་བླེད་སློད་དགློས་ཏླེ། གང་ཟག་སུ་ཞིག་ལ་གཞན་ཕན་སིང་རླེའི་སླེམས་དང་། ངླེས་འབྱུང་གི་བླློ། ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱླེད་ཀི་ཤླེས་
རབ། ཉླེས་སློད་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས། རྒྱུ་འབྲས་རི་བའི་རང་བཞིན། བདླེན་པ་སྐྱློང་བའ་ིམི་གཞི་སློགས་ནང་གི་རིན་པློ་ཆླེ་དག་ལན་མིན་ནི། ཁློའི་མ་ིཚེའི་ནང་ག་ི
བྱ་སློད་དངློས་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་གཅློད་པའི་ཐབས་ཚུལ་འདི་ཁློ་ན་ཡློངས་ཁྱབ་ཏུ་ལག་ལླེན་ལ་སར་རིགས་པ་ཡིན་ཏླེ། འཛམ་གིང་ས་ཕློགས་གཞན་གི་ནང་བསན་
པའི་སླེ་ལ་བལྟས་ན་ཡང་། ཁློ་ཚོས་ཆློས་ཀི་སྐྱླེས་ཆླེན་དུ་བརིས་པ་རྣམས་ལ་ཁ་གཏློང་བ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཞིང་། རང་རླེས་རྒྱུན་དུ་ཁ་གཏློང་དགློས་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་
གི་གནད་ཀང་། སྐྱླེས་ཆླེན་ངློས་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ར་བ་འད་ིཁློ་ན་ལས་བྱུང་བ་མནི་ན་ཅི་ཡིན།  
  བླ་རུང་མཁན་ཆླེན་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་མཆློག་ལ་མཚོན་ན་ཡང། སྐུ་ཚེ་རང་དུ་འགློ་བ་མཐུན་སང་ལ་ཤར་བའི་རད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་མཆློག་
མངའ་བ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པར་ཕག་རླེས་བཞག་པ་ལ་བརླེན་ནས། བློད་ཀ་ིནང་བསན་པའི་སླེ་རུ་འློད་མདངས་འཚེར་བའི་སར་ཆླེན་ཞགི་ཏུ་གྱུར་པ་
ཡིན་གི། སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཐློབ་ཙམ་ཁློ་ནར་དཔང་བཅློལ་ཏླེ་བླུན་པློའི་ཚོགས་ཀིས་གློང་དུ་བཏླེགས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པས། འབྱུང་འགྱུར་བློད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་
ལམ་ལུགས་མཇུག་བསྡུས་ན་ཡང་། ནང་བསན་པའི་སླེ་ནས་ཁློང་དང་ཁློང་ལྟ་བུའི་སྐྱླེས་མཆློག་མང་པློ་འཁྲུང་ཐུབ་པར་ཁློ་བློ་ཡིད་ཆླེས་ཀིས་ཁླེངས་ཡློད་དློ། །  

    
  2013.12.19.ཁི་འདུ་རུ་བྲིས། (མཁན་པློ་མཆློག་སྐུ་གཤླེགས་ནས་ལློ་འཁློར་བཅུ་ལློན་པའི་རླེས་དྲན་ཆླེད་དླེབ་ཏུ་བཀློད) 



    
    

    
    
    
    
    

    
  འདི་ལ་ཉན་མཁན་མླེད་ཀང་བཤད་པར་འདློད། 

    
  གཅིག  
  འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་། རང་རང་ལ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་སློལ་རྒྱུན་གི་དུས་ཆླེན་ས་ཚོགས་ཡློད་ལ། དུས་
ཆླེན་དླེ་དག་ཀང་ལློ་ངློ་བརྒྱ་སློང་དུ་མའི་ལློ་རྒྱུས་དང་བྱུང་རབས་ཁློད། རང་ཉིད་ལ་གཞན་ལས་ཐ་དད་པའི་རིག་གནས་དང་། ཆློས་ལུགས། གློམས་གཤིས་སློགས་
ཡུན་གིས་གྲུབ་པའི་གློ་རིམ་ལྟར་མླེད་པ་ནས་ཡློད་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཕིར། མ་ིརིགས་སློ་སློའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་བཞུར་རྒྱུན་རིང་མློ་དང་འགློགས་ནས་ག་ལླེར་གྲུབ་པའི་སློལ་
རྒྱུན་དུས་ཆླེན་རྣམས་ཀི་གསླེང་ནས། རང་རང་གི་ཡབ་མླེས་ས་མ་དག་གིས་འཚོ་གནས་ཀི་ཕིར་དུ་དཀའ་སད་འབད་བརློན་བར་མི་ཆད་དུ་གནང་མློང་བའི་ཞབས་
རླེས་དང་བཤུལ་ལམ་མཇལ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། དུས་སབས་སློ་སློའི་མླེས་པློ་དག་གི་ཆས་དང་ཆ་ལུགས། ཟ་བཅའ་འཐུང་རིགས་དང། ད་རུང་ཁློ་པ་དག་གི་འཇིག་
རླེན་ལྟ་ཚུལ་དང་། མ་ིཚེའི་ལྟ་ཚུལ། ཚ་ེསློག་ལྟ་ཚུལ་སློགས་ཀང་མཐློང་ཐུབ་པ་ཡིན།  
  དླེ་ལྟ་ན། འཛམ་གིང་མཐའ་དབུས་ཀི་དུས་ཆླེན་མི་འདྲ་བ་སློ་སློའི་རྒྱབ་ན། འགློ་བ་མི་རགིས་ཀིས་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་ལ་ཕག་མཆློད་གསློལ་འདླེབས་
བྱླེད་པའི་གདློད་མའི་གློམས་སློལ་ནས་བཟུང་། ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་གི་སྒྲུང་། རྒྱལ་བླློན་འབངས་གསུམ་གི་བྱུང་བ། དཔའ་བློ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའ་ིགཏམ་རྒྱུད། 
མཛངས་མིས་གསར་བཏློད་གནང་བའི་ཆླེ་བ། རླབས་ཆླེན་སྐྱླེས་བུ་རྣམས་ཀི་འཁྲུངས་འདས། ཆག་སློ་མགློ་ལ་ལྷུང་བའི་སྨྲླེ་ངག་སློགས་ཀི་དབིྱབས་གཟུགས་དང་ས་
དབྱངས་བཅས་རླེ་རླེ་བཞིན་མཐློང་རྒྱུ་དང་ཐློས་རྒྱུ་ཡློད་པས། དུས་ཆླེན་མི་འདྲ་བ་རླེ་རླེ་ནི། ཤླེས་རིག་དཔལ་ཡློན་འཕླེལ་རིམ་ག་ིརྐས་ཚིགས་མི་འདྲ་བ་མཚོན་པའི་
ས་རགས་རླེ་རླེ་ཡིན་ནློ། །  
  ལྷག་པར་མིའི་རིགས་ལ་ལྟ་གྲུབ་ལན་པའ་ིཆློས་ལུགས་ས་ཚོགས་བྱུང་བ་ནས། རྒྱལ་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཆླེན་གསར་པ་མང་པློ་བྱུང་ཞིང་། 
དད་པའི་རྒྱབ་ལློངས་དང་བཅས་པའི་དུས་ཆླེན་དླེ་དག་གིས་ནི། མའིི་རིགས་ཀི་ཤླེས་རིག་དཔལ་ཡློན་གི་ངློ་བློ་ལ་གསློན་ཤུགས་དང་ཆིག་སིལ་གི་ནུས་པ་གཞན་
ཞིག་ཐློན་དང་འདློན་གིན་པ་ཡནི་ནློ། །  
  གཉིས། 
  དླེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རང་རླེ་བློད་ལ་མཚོན་ནའང་། ལློ་རྒྱུས་རིང་ཞིང་ཤླེས་དཔལ་འཛོམས་པའི་མི་རིགས་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་སློལ་རྒྱུན་གི་དུས་
ཆླེན་ས་ཚོགས་ལློས་ཡློད་རླེད། དླེ་ལ་ཡང་གངས་ཅན་སྐྱླེ་བློ་ཡློངས་ཀིས་སྲུང་བར་ིཞུ་བའི་སི་བའི་དུས་ཆླེན་ཡློད་ལ། ཡུལ་ལུང་སློ་སློས་བྱླེ་བྲག་ཏུ་སྲུང་བརི་ཞུ་བའི་
སླེར་གི་དུས་ཆླེན་ཡང་མང་པློ་ཡློད།  
  དླེ་དག་གི་ཁློད་ནས་ལློ་སར་དུས་སློན་ལྟ་བུ་ནི། བློད་མི་ཀུན་གིས་ཐུན་མློང་དུ་སྲུང་བརི་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ལློ་རྙིང་གི་ཚེས་ཉླེར་དགུའི་ཉིན། 
ནང་ཁྱིམ་གད་བདར་བྱས་ཏླེ། ས་སློད་ལ་དགུ་ཐུག་བཏུངས་རླེས། དླེའི་ལྷག་མ་དང་ཕག་སིགས་ཐམས་ཅད་ཀླུད་ཀི་ཚུལ་དུ་འཕངས་ཏླེ། མ་ིཤིས་པའི་མཚན་མ་ཇི་
སླེད་ལློ་རྙིང་པ་དང་མཉམ་དུ་ཕི་རློལ་ལ་བསྐྱལ་ནས་བཀ་ཤིས་པའི་ལློ་ངློ་གསར་པ་བསུ་བའི་ཉླེར་བསློགས་ལ་བརློན་ཞིང་། ཚེས་གཅིག་གི་ཐློ་རླེངས་སྐྱ་མཐའ་མ་
གསལ་གློང་ནས། ཚེས་ཆུ་ལླེན་པ་དང་། ཚེས་བསང་གཏློང་བ། ལྷ་མཆློད་བཤམས་པ་སློགས་གྲུབ་པར་བགིས་ནས། ཉི་རླེ་ཤར་ཙམ་ལ་ནང་མ་ིལྷན་འཛོམས་ཀིས་གློ་
མ་འབྲས་སིལ་བཞླེས་ཏླེ་བཀ་ཤིས་ལློ་ལླེགས་འབྱུང་བའི་རླེན་འབྲླེལ་གི་མགློ་འཛུགས་པ་ཡིན།  
  དླེ་ནས་བཟུང་། ཚེས་བཅློ་ལྔའི་མཚན་མློར་དགློན་པ་སློ་སློའི་ནང་དུ་མར་བཟློས་མཆློད་པ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་རླེ་བཤམས་པའི་བར། ལློ་སར་དུས་ཆླེན་རློལ་
ཚུལ་ནི། སློད་མངའ་རིས་སློར་གསུམ་ནས་བཟུང་སླེ། སྨད་ཕློགས་རྒྱལ་མློ་ཚ་བ་རློང་ལ་ཐུག་གི་བར་བློད་ས་ཕལ་ཆླེར་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་བསམས་ན། 
དམངས་སློལ་གློམས་གཤིས་དང་། ཆློས་ལུགས་མཛད་སློ་སློགས་ཆ་གང་ནས་བལྟས་ཀང་། བློད་ཀི་ལློ་སར་དུས་ཆླེན་ལ་བློད་མི་རིགས་སི་མཐུན་ག་ིཁྱད་ཆློས་ས་
ཚོགས་འབུར་དུ་ཐློན་ཡློད་པས། ད་ལྟ་ལྷ་བཙན་པློའི་གདུང་སས་སུ་གྱུར་པའི་བློད་རིགས་སྤུན་ཟ་རྣམས་གནས་ཀིས་སློ་སློར་བསལ། དབང་གིས་དུམ་བུར་བཅད་
པའི་སབས་འདི་འདྲར་མཚོན་ན། དླེ་འདྲའ་ིདུས་ཆླེན་དག་ནི། རང་རླེ་དག་གློང་བུ་གཅགི་ཏུ་སིལ་བྱླེད་ཀི་གསླེར་ཐག་རིང་མློ་རླེ་རླེ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནློ། །  
  འློན་ཏླེ། བླློ་རབ་ཏུ་ཕམ་པ་ཞིང་ངློ་ཚ་དགློས་པ་ཞིག་ལ། སབས་དང་སབས་སུ། མདློ་དབུས་ཀི་རིས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས། ལློ་སར་དང་། ས་ག་ཟ་
བ་ལྟ་བུ་དུས་ཆླེན་དག་ཀང་མདློ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ན་ས་གཞུག་ཐ་དད་དུ་རློལ་དགློས་པའི་སང་ཚུལ་དླེ་འདྲ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་རླེད། དླེ་ནི་མཐར་
དླེད་ན། མདློ་སྨད་ཀི་དགློན་ཆླེན་འགས་དགློས་པ་ཏིལ་ཙམ་མླེད་ས་ནས་ཨུ་ཚུགས་མཁླེགས་འཛིན་དང་། ཐུགས་སང་གང་ཤར་སློས་བློད་ཀི་དུས་ཆླེན་རྣམས་རྒྱ་
ནག་ཞིང་རིས་ལ་གཏུགས་ཅི་ཐུབ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་རླེད།  
  སིར་བཏང་དཔིད་མགློ་ཚེས་དུས། ལློ་སར་དུས་སློན་བྱླེད་པ་ཙམ་ནི་ཤར་ཕློགས་ཡུལ་གྲུ་མང་པློའི་སི་མཚན་གི་ཁྱད་ཆློས་ཤིག་ཏུ་སང་བས་དླེའ་ིམགློ་



དང་ཁུངས་སློགས་ལ་བཤད་སློས་མི་མཐུན་པའང་མང་པློ་མཆིས་མློད། བློད་རང་ལ་ཐུན་མིན་གི་གནམ་རིག་སར་རིས་ནམ་ཡློད་པ་ནས། དཔིད་མགློ་ཚེས་པའི་
དུས་ཚིགས་ངློས་འཛིན་ཚུལ་ཡང་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པར་གྱུར་ཏླེ། བློད་པའི་ལློ་སར་གི་དུས་ཆླེན་ཟུར་དུ་ཐློན་པ་རླེད།  
  ཡང་ཀློང་པློའི་ལློ་སར་བཅུ་པའི་ཚེས་མགློར་གཏློང་བ་ལྟ་བུ་ལ་ན་ིལློ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་དམིགས་བསལ་བ་དྲང་རྒྱུ་ཡློད་པས་རང་རླེའི་དླེ་དང་མི་འདྲ་
སླེ། རང་རླེར་ནི་རིས་མགློ་རྒྱ་ལ་གཏུགས་པ་དླེ་ཁློ་ན་ལས་གཞན་དུ་ལློ་སར་ལློགས་སུ་གཏློང་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁབ་རླེ་ཙམ་ཡང་བགང་རྒྱུ་མླེད་ཨང་།  
  དླེས་ན། བློད་མི་ཚོས་བློད་རིས་གཞིར་བཞག་སླེ། ལློ་སར་སློགས་ཀི་དུས་ཆླེན་རྣམས་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ནི་ཁམིས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་གི་བྱ་བ་སིར་
བཏང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་པས། གཞན་ལ་ཁག་དཀི་ས་ཡང་ཕལ་ཆླེར་མླེད་ན། མདློ་སྨད་ཀི་བློད་རིགས་སྤུན་ཟ་ཚོར། བློད་རིས་བརི་བ་དང་། བློད་ལློ་སར་པའི་
ཐློབ་ཐང་འཕློག་མཁན་ནི་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་གི་བླ་སྤྲུལ་དབང་ཅན་རླེ་ཟུང་དང་། དགློན་པ་ཤླེད་ཅན་འགའ་རླེ་ལས་གཞན་སུ་ཞིག་ཡློད་དམ།  
  གནའ་ནས་ད་བར་དུ། སྤུན་ཟ་འདི་ཚོས་འུ་ཅག་དད་པ་བརྒྱ་ཕག་གིས་བཀུར་ཅིང་། མཆློད་པ་ཁི་ཕག་གིས་བསླེན་པའི་ལན་དུ། མི་རིགས་འདིའི་ཤླེས་
དཔལ་འཕླེལ་རྒྱས་ལ་ཞབས་འདླེགས་ཞུས་ཏླེ། འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་ལམ་འཁིད་མཛད་མ་ནུས་ཀང་། བསམ་བཞིན་སྤུན་ཟ་ཁ་བྲལ་དང་། རིག་གནས་
གཏློར་བཤིག་གི་ལས་སུ་ཞུགས་ན་ནི་རྒྱུ་འབྲས་རམ་པ་ཟ་ཟ་བྱས་པ་དང་ཁྱད་པར་གཏན་ནས་མླེད་པས། དློན་གནད་འདི་རིགས་ལ་ནི་གལ་བློ་ཆླེར་ནན་ཏན་གི་
ཚུལ་དུ་ཐུགས་བསམ་གང་ཟབ་བཞླེས་པའི་རླེ་བ་རི་ལས་ལྕིའློ། །  
  གལ་ཏླེ་ནམ་ཞིག བློད་ལ་རྒྱ་ལློ་སར་དུ་འཇུག་མཁན་གི་དགློན་པ་དང་བླ་སྤྲུལ་དླེ་ཚོས་ཀང་། རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སང་རླེ་ལ་ཁག་འགླེལ་གིས་རང་གི་རིག་
གནས་ལ་ཤླེས་བཞིན་ཁྱད་གསློད་བྱླེད་པའ་ིལས་དླེ་མཚམས་བཞག་ནས། བློད་ཡུལ་དུ་བློད་རིས་ཀིས་གློ་ཆློད་པའི་སལ་བ་ཞིག་དང་། བློད་མི་ཚོར་བློད་ལློ་སར་ཆློག་
པའི་ཉི་མ་ཞིག་བསྩལ་ན་ནི་སྤུན་ཟ་ཕུ་ནུ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་ཞིང་སློ་བར་ངླེས་མློད། རང་རླེ་ཁ་ཆུང་དབང་ཆུང་ཚོའི་མིག་ཆུས་བྲིས་པའི་རླེ་བ་དང་། 
རྔུལ་ཆུས་བསས་པའི་སྨྲླེ་ངག་ལ་ནི། ཁློང་རྣམ་པས་རྣ་བ་གཏློད་པའི་དཔླེ་ཞིག་མླེད་པ་འདི་ཅི་འདྲའི་སྐྱློ་ཨང་། 

    
   ཕི་ལློ 2014.1.10 དང་། བློད་ཟ11ཚེས10ལ་ཁི་འདུ་རུ་བྲིས། (རང་གི་སད་འཕིན་དུ་བཀློད) 

    
    
   འགྱུར་ལློག་གིས་བསྐྱླེད་པའི་སླེམས་ཁལ། 

    
  གཅིག 
  ཉླེ་ཆར་ལི་ཐིང་དགློན་ཆླེན་གི་འདུ་ཁང་ཆླེན་མློ་སླེག་ཟས་ཁྱུར་མིད་བཏང་བ་དང་། བླ་རུང་ཆློས་སར་དང་། རྒྱལ་ཐང་གཉིས་སུའང་མླེ་སྐྱློན་བྱུང་བ་
སློགས་བློད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་མླེ་ཡི་འཇིགས་པ་བསྟུད་མར་བྱུང་བས། རང་རིགས་སྤུན་ཟ་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་ངའི་སླེམས་ཀང་དླེ་ཙམ་སྐྱིད་ཀི་མི་འདུག  
  དླེ་ལས་ཀང་ཐུ་བ་ཞིག་ལ། མ་ིརླེ་ཟུང་གིས་གློད་ཆག་འདི་རིགས་ལ་བསན་པའི་རྣམ་འགྱུར་གློ་བས་ནི། ལྷག་ཏུ་ཀུན་རློག་སྒྱུ་མའི་ར་ཕློ་བསམ་གཞིགས་
ཀི་ཀླློང་ལ་དབང་མླེད་དུ་ཤློར་རློ། ། ཅི་ལྟར་ཞླེ་ན། བླ་རུང་ཆློས་སར་གི་བཙུན་མའི་གིང་དུ་མླེ་སྐྱློན་བྱུང་སབས། རང་རླེའི་སྤུན་ཟ་འགའ་ཞིག་གིས་ནི། མླེ་ལྕླེ་ལྷབ་
ལྷུབ་འབར་བཞིན་པའི་ནུབ་མློ་དླེ་ག་ཉིད་དུ། གདུང་སླེམས་མཉམ་དུ་བསྐྱླེད་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས། སད་འཕིན་ག་ིཚོགས་པ་རླེ་ཟུང་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དླེར་ཟ་དང་
ཟུར་ནས་དགའ་འབློད་དང་དགློད་ས་སློག་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་རབས་འདུག་སླེ། རྒྱུ་མཚན་དྲིས་ཚེ། དླེ་གའི་མཁན་པློ་ག་གླེ་མློ་སླེར་གཅློད་ཆླེ་བས་ཡིན་
ཞླེས་སྨྲས་འདུག་པར་གཞིགས་ན། རྣམ་འགྱུར་དླེ་འདྲ་སློན་མཁན་དག་ནི་དམངས་གཙོ་རང་དབང་ལ་དགའ་མློས་ཆླེ་བ་རླེ་མནི་ནམ་སམ་བྱུང་།  
  སིར་བཏང་། རང་རླེ་ཁ་བ་ཅན་པ་རྣམས་ཀང་ལྟ་བ་ས་གཅིག་ཅན་ནས་ས་མང་ཅན་དུ་འགློ་བཞིན་པ་དང་། བསམ་བླློ་ཆིག་རང་ཅན་ནས་སླེ་མང་
ཅན་དུ་ཕློགས་བཞིན་པའི་དབང་གིས། ཡུལ་ལུང་སློ་སློ་རུ་ཕི་ནང་གི་སླེར་གཅློད་ཀི་དབང་ཤུགས་སུ་ལའང་མགློ་བློ་སྒུར་རང་མི་བྱླེད་པར། དྲང་བདླེན་དང་། འདྲ་
མཉམ། རིས་ཐང་སློགས་གཙིགས་སུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ཤིག་གཞློན་སྐྱླེས་ཚོའི་ཀུན་གཞིའི་ངློས་ནས་སད་ཀིན་ཡློད་པས། དླེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསགས་འློས་པའི་
གནས་སུ་ངས་ཀང་བརི་སླེ། སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ཐློབ་ཐང་གི་ཕིར་དུ། དབང་ཤུགས་དང་ཟིལ་ཤུགས་ཁློ་ནར་མི་བསྟུན་པར། རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་
ལུགས་ཀི་ལག་ཆར་བརླེན་ནས་རྒློལ་ལན་སློད་རུང་བ་ན།ི དུས་རབས་ཉླེར་གཅིག་པའི་དཔལ་ཡློན་སིའི་འགློ་ལུགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ཡློད་པས་སློ། །  
  འློན་ཏླེ། ད་རླེབ་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་ནི་སླེར་གཅློད་མི་གཅློད་དང་འབྲླེལ་བ་མླེད་པའི་རང་བྱུང་གློད་ཆག་ཅིག་རླེད་ཨང་། སྤུན་ཟ་ཚོའི་གཞིས་ཁྱིམ་མླེ་
རུ་ཤློར་དུས་དང་། ཆློས་གློགས་ཚོའི་སློད་ཤག་ཐལ་བར་གྱུར་དུས། དགའ་འབློད་དང་ཐལ་ས་སློག་མཁན་གི་བློད་མི་ཡློད་པ་གློ་མ་ཐག་ཏུ། བླ་རུང་གི་གྲྭ་ཤག་དླེ་
དག་དང་འདྲ་བར་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་ངའ་ིསླེམས་པའང་མླེ་རུ་འབར་སློང་། སིང་ཁློང་དུ་བས་བཙངས་བྱུང་། ན་ཟུག་དང་ཚ་གཟླེར་སྐྱླེས་བྱུང་།  
  གློགས་པློ་ཚོ། འུ་ཚོས་འདྲ་མཉམ་དང་། རང་དབང་། ཐློབ་ཐང་། དམངས་གཙོ་སློགས་གླེང་དློན་ནི། འཛམ་གངི་གཙོ་རྒྱུགས་དང་མཐུན་པའི་ཤླེས་
དཔལ་གི་ལམ་ལུགས་ཤིག་བློད་ལའང་ཡློད་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་སླེ། ལམ་ལུགས་དླེའི་འློག་ཏུ་བློད་མི་རླེ་རླེ་རིས་ཐང་ལན་པའི་ངང་ནས་འཚོ་ཐུབ་པའ་ིསལ་བ་ཞིག་
བསུ་བའི་ཆླེད་མ་རླེད་དམ། དླེ་བཞིན་དུ་འུ་ཚོས་དགག་སྒྲུབ་དང་། དློགས་སློང་། དཔད་བརློད་སློགས་བྱླེད་དློན་ཡང་། རང་གི་སློལ་རྒྱུན་གི་རིག་གནས་དང་
གློམས་གཤིས་ལ་ཕི་དློར་བྱས་ནས་དླེ་ལ་འློད་མདངས་གསར་པ་ཞིག་རྒྱས་སུ་འཇུག་འདློད་པ་དང་། གཞན་གི་ཁློག་རྒྱ་དང་བླློ་གློས་ཀ་ིས་བློན་བློད་དུ་དྲངས་ཏླེ་ས་
ཚོགས་ཤླེས་རིག་གི་དགའ་ཚལ་རང་ལ་སིྨན་དུ་འཇུག་འདློད་པས་ཡནི་གི། རང་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དང་། དགའ་མློས་མི་མཚུངས་པ་དག་ལ་ཕན་ཚུན་དག་
རུ་བལྟས་ཤིང་། གློད་དུ་གྱུར་ཏླེ། གཅིག་གི་མགློར་སྡུག་ཐློན་དུས་གཅིག་ཤློས་ཀིས་དགའ་འབློད་སློག་པའི་ལམ་དུ་འགློ་རྒྱུ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཨང་།  
  སར་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཕློགས་ག་གླེ་མློ་རུ། གྲུ་གཟིངས་ཤིག་མཚོ་ནང་དུ་ནུབ་ལ་ཉླེ་སླེ་གྲུ་ཐློག་གི་མི་རྣམས་ཨག་སད་དི་རི་རིར་གྱུར་ཚེ། ཐག་རིང་ན་ཡློད་



པའི་རྒྱ་མི་དག་གིས“ག་ལླེར་ཕླེབས་ཨཱ”ཞླེས་སྨྲས་པའི་གསར་འཕིན་གིས་འཛམ་གིང་ཧང་སང་བར་བྱས་སབས། ངས་ཀང་། “དླེ་འདྲ་ཡིན་ན་ིརླེད། མི་རིགས་

དླེའི་ཀུན་སློད་ནི་ཅིག་ཅིག་ཅིག་དང་ཉིག་ཉིག”ཅླེས་ལུང་བ་གང་བཤད་པ་ཡིན། ཡང་ཐླེངས་ཤིག རྒྱ་གློང་ཆླེ་གླེ་མློ་རུ་མཁར་མཐློན་པློ་ཞིག་ག་ིཡང་རླེ་ནས། 

སླེམས་སྡུག་གིས་གཟིར་བའི་མི་ཞིག་མར་ལིང་རིས་བྱས་སབས། འློག་གི་ལྟད་མློ་པ་ཚོས། “གློགས་པློ། མགློགས་པློར་མཆློངས་དང”ཞླེས་དགའ་བསུའི་ཐལ་མློ་

བརྡབས་པའི་གནས་ཚུལ་གློ་དུས་ཀང་། ངས་སར་བཞིན་མགློ་བློ་གཡུག་ཞློར། “ཁློ་ཚོའི་ཀུན་སློད་ཚད་འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ལྷུང་དློན་ན།ི ཅིག་ཅིག་རླེད། ཉིག་ཉིག་

རླེད”ཅླེས་དཔད་པ་གཏློང་ཁུལ་ག་ིསློར་བ་ལྷུར་བླངས་སློ། །  
  དླེ་སད་འཆད་པའི་གནས་སབས་ཀུན་ཏུ། རང་གི་མི་རིགས་ལ་ནི་སླེམས་བཟང་པློ་ཡློད། བརླེ་བ་ཡློད། སིང་རླེ་ཡློད། གཞན་ལ་སླེམས་ཁུར་དང་རློགས་
སྐྱློར་བྱླེད་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ཁླེངས་དྲླེགས་ཤིག་དུས་དང་དུས་སུ་མིག་མདངས་ལས་ཤློར་འགློ་ཡི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། དླེ་རིང་ཆློས་སླེ་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཏུ་མླེའི་
འཇིགས་པ་བྱུང་དུས། ལླེགས་སློའི་ཐལ་མློ་རྡླེབ་པའི་བློད་མ་ིཡློད་ཚུལ་དངློས་སུ་གློ་དུས། ངའི་སར་གི་ང་རྒྱལ་དླེ་ན་ིརྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་ང་རྒྱལ་ཞིག་མིན་པ་འདྲ་
བས། དར་ཅིག་ལ་ཧད་དླེ་ལུས་པར་གྱུར། 

    
  གཉིས། 
  ཁློ་བློ་ལློ་ན་ཆུང་དུས་སུ། ལློ་ལློན་བགླེས་སློང་ཚོས་ཉི་མར་བསློ་ཞློར་གི་ཁ་བརྡ་ལ་ཉན་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ། ཁློ་ཚོའི་གཏམ་གི་བརློད་གཞི་ན་ིངླེས་པ་

མླེད་པར་ག་ས་གང་དུ་འཕློ་བས། ས་ཆ་གང་ཞིག་ཏུ་ཆུ་ལློག་བརྒྱུགས་པ་དང་། མླེ་ཤློར་བ། ས་ཡློམ་བརྒྱབ་པ་སློགས་ཀི་བྱུང་བ་གླེང་སབས། “ཨ་ཧ་བློ། སིང་

རླེ”ཟླེར་ནས་མིག་ཆུ་ཡང་ཡང་གཏློང་། ཁྱིམ་མཚེས་གཡས་གཡློན་དུ་བཀ་མི་ཤིས་པ་དང་། རླེན་ངན་རླེ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བཤད་ནས། སླེམས་སྡུག་གིས་
དངན་པ་འཐླེན་བཞིན་ཟས་ཟ་བའི་ཡི་ག་ཡང་འགག་འགློ་བ་ཡནི། རླེད། བགླེས་སློང་དླེ་དག་ནི་མ་གཞི་ནས་མིག་ཆུ་གཏློང་རྒྱུར་དགའ་བ་འདྲ་སླེ། དྲི་མླེད་ཀུན་
ལན་བཙོན་གིས་མནར་ཚུལ་བཤད་ན་མིག་ཆུ་འཆློར། སླེང་ལྕམ་འབྲུག་མློ་ཧློར་གིས་འཕློག་ཚུལ་བཤད་ན་མིག་ཆུ་འཆློར། འགློ་བ་བཟང་མློར་བར་ཆད་བྱུང་ཚུལ་
བཤད་ན་མིག་ཆུ་འཆློར། སང་ས་འློད་འབུམ་སྡུག་གིས་མནར་ཚུལ་བཤད་ན་མིག་ཆུ་འཆློར།  
  ད་དུང་། ཁློ་ཚོའི་གས་ན། ཨ་ཁུ་ཚང་གི་ལུ་གུ་སང་ཀིས་བསད་པ་གློ་ན་མིག་ཆུ་འཆློར་མཁན་དང་། ཨ་ཞང་ཚང་གི་ཁྱ་ིམློ་དུག་གིས་ཤ་ིབ་ཐློས་ན་མིག་
ཆུ་འཆློར་མཁན་ཡང་མང་པློ་ཡློད། འློན་ཀང་ཁྱད་མཚར་ཞིག་ལ། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་གླེང་ན་མིག་ཆུ་འཆློར་ས་བའི་བགླེས་སློང་དླེ་ཚོས། རང་ཉིད་ཀིས་མངས་
པའི་དཀའ་སྡུག་གི་ལློ་ཟ་ཕིར་དྲན་བྱས་དུས་མིག་ཆུ་གཏློང་བ་ཧ་ཅང་ཉུང་། འཇིག་རླེན་ཞིག་གི་ཆག་འཇིག་ཡློད་ཚད་ཀི་མློང་བ་དངློས་སུ་བརྒྱུད་པའི་ཁློ་ཚོར་

མཚོན་ན། མུ་གླེས་གཟིར་བའི་ལློ་ཟ། འཐབ་རློད་ཀིས་མནར་བའི་བསལ་བ། “རིག་གསར”གིས་བཅུན་པའི་དུས་ཚིགས་སློགས་སུ་རང་ཉིད་ཀ་ིམགློ་ལ་ཆག་སློ་ཅི་
བྱུང་ཞིབ་ཕ་གསུང་རྒྱུ་ལློས་ཡློད་དླེ། དླེ་དག་རླེ་རླེ་བཞིན་གླེང་མློལ་གི་སབས་སུ། སླེམས་པ་ལྷློད་ཤིག་གླེ་དང་། ངློ་མདངས་བརན་ལྷང་ངླེ་བྱླེད་པ་ལས། མིག་ཆུ་
འདློན་པ་ཕར་ཟད་དབུགས་འཚང་ཙམ་གི་རྣམ་འགྱུར་སློན་མཁན་ཡང་ཉུང་ལ། ད་རུང་ལན་རླེར་སྡུག་བསལ་གི་མློང་བ་འཇིགས་རུང་དག་དགློད་ཞློར་རླེ་ཞློར་དུ་
སྨྲ་བར་བྱླེད་དློ། །  
  ངློ་མ། བགླེས་སློང་དླེ་ཚོའི་རྒྱུད་ན་དཀའ་སྡུག་གིས་མ་ིཐུལ་བའི་རུས་རྐང་ཞིག་དང་། མ་ངན་གིས་མི་ཆུན་པའི་སློ་སང་ཞགི་ལྷན་སྐྱླེས་སུ་མངའ་བའི་
ཚུལ་ད་ལྟ་དྲན་ན། བློད་མི་རྣམས་སླེམས་བཟང་ཡིན། སིང་རླེ་ཆླེ། གློ་ཡློད། རུས་པ་མཁླེགས། བུ་རྒློད་ཟླེར་བའི་སད་ཆ་རྣམས་ཀང་བཤད་སློལ་ཙམ་མིན་པའི་ངླེས་
ཤླེས་སྐྱླེས། སྐྱླེས་ནས་ཀང་ལྷད་མླེད་པའི་བརླེ་བ་དང་། ལན་ལ་མི་རླེ་བའི་སླེམས་ཁུར། མ་བཅློས་དག་གཙང་གི་རང་གཤིས་དླེ་དག་ན།ི ཤླེལ་གི་མཆློད་རླེན་
བརླེགས་འདྲའི་གངས་རི་མཐློན་པློ་དང་། གཡུ་ཡ་ིམུ་ཏིག་བཞུས་འདྲའི་གངས་ཆབ་རིང་མློ་ཇི་བཞིན། མདློ་དབུས་མཐློ་སང་གི་འཇིག་རླེན་འདི་བརྒྱན་པའི་འློད་
ཀི་ཕ་ཚོམ་རླེ་རླེ་ཡིན་པའང་ཚོར་སློང་།  

    
  གསུམ། 
  མིག་རྡླེབ་ལློང་ཙམ་ལ། རང་ཉདི་བགང་བྱའི་ཐླེམ་པ་སློ་བརྒྱད་དུ་བརྒལ་ཞིང་། བགླེས་སློང་དླེ་དག་ཀང་རླེ་རླེ་བཞིན་བཞུད་ཟིན་པའི་ཤུལ་ན། མི་
རབས་གསར་པའི་དཔུང་ཁག་ཅིག་ཆར་རླེས་སུ་ཤ་མློ་བརྡློལ་བ་བཞིན་ཐློལ་གིས་འཁྲུངས་བྱུང་སླེ། ཁློང་ཅག་ནི་བླློ་རིག་བཀ། སློབ་སློང་ལན། སྤློབས་པ་ཆླེ། འཆར་
སློ་ལན་པས་བློད་མིའི་འབྱུང་འགྱུར་ལ་རླེ་བ་སར་ལས་ཆླེའློ་ཞླེས་ཀུན་གིས་གླེང་། ཡིན་ཡང་། སར་གི་བགླེས་སློང་རྣམས་དང་མི་མཚུངས་པ་ཞགི་ལ། མི་རབས་
གསར་པ་དག་ནི་རང་ཉིད་སྡུག་རབས་དང་། གཙེས་རབས། མནར་རབས་ཀི་སྨྲླེ་ངག་འདློན་པར་དགའ་ན་ཡང་། སྐྱླེ་བློ་གཞན་གི་དཀའ་སྡུག་ལ་སླེམས་ཁུར་དང་
གདུང་སླེམས་ཀི་ཚོར་བ་དླེ་ཙམ་མླེད་པར་མ་ཟད། གཞན་ལ་རང་བྱུང་གནློད་སྐྱློན་ཕློག་ཚེ་དགའ་འབློད་སློག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཚུན་ཆད་ཀང་བསན་བྱུང་བ་མིན་
ནམ།  
  དླེ་ལྟར་བསམས་ན། ད་ན་ིསིང་རླེའི་བླློ་དང་། བརླེ་བའི་སླེམས་ར་བར་གྱུར་པའི་བློད་པའི་གློམས་གཤིས་དང་བག་ཆགས་མང་པློ་ཞིག་གནའ་གཏམ་དུ་
འགྱུར་ལ་ཉླེ་ཞིང་། གནའ་སྒྲུང་དུ་ཆགས་ལ་ཉླེ་བའི་ས་ལྟས་ཇླེ་མང་ནས་ཇླེ་མང་དུ་འགློ་བཞིན་པ་འདྲ་བས། རང་གིས་རང་ལ་དྲི་བ་ཞིག་འདྲ་ིདགློས་བྱུང་། གལ་
ཏླེ་མུ་མཐུད་དུ་འདི་ལྟར་སློང་ན། ནམ་ཞིག་བློད་ལ་དམངས་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཚུགས་ཤངི་། རང་དབང་གི་སི་ཚོགས་ཤིག་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། མི་
དང་མིའི་བར་མཛའ་བརླེ་དང་། ཕན་སླེམས་ཀི་ཀུན་སློང་མླེད་པར་གྱུར་ཚེ། བདླེ་སིྐྱད་ཀ་ིའཚོ་བ་ཇི་ལྟར་རློལ་ལམ། མི་ཚའེི་རིན་ཐང་ཇི་ལྟར་མངློན་ནམ།  
  དངློས་གནས་ཏླེ། གཡས་ནས་ཅིག་ཚང་མླེ་ཤློར་དུས་འུ་ཚོ་དགློད་ཆློག་ལ། གཡློན་ནས་གན་ཚང་ཆུས་ཁྱླེར་ཚེ་ཡང་འུ་ཚོས་འཕ་ཆློག་མློད། ཉིན་ཞིག 



འུ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་སློད་ཁྱམི་མླེ་རུ་འབར་ཞིང་། མལ་ས་ཆུ་ཡིས་ཁྱླེར་ན་ནི། འུ་ཚོའི་ཉླེ་འཁིས་ཀི་མི་དླེ་དག་གིས་ཀང་ཚུར་ལ་ཧབ་དགློད་དང་འཕ་མློད་བྱླེད་ངླེས་

པས། དླེ་དུས་འུ་ཚོས་ཇི་ལྟར་བྱའམ། དགློད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ངུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་ན?  

  2014.1.14 ཁི་འདུ་རུ་བྲིས། (རང་གི་སད་འཕིན་དུ་བཀློད) 

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
  དམངས་གཙོ་དང་ཁིམས་སྐྱློང་། 

    
  རྒྱའི་མཁས་དབང་དབྱི་ཀྲུང་ཐླེན(易中天)གིས། “དམངས་གཙོ་ནི། ཐློག་མར་ལྟ་ཚུལ་ཞིག བར་དུ་ལམ་ལུགས་ཤིག ཐ་མར་རིག་གནས་

ཤིག་གློ །”ཞླེས་གསུངས་པ་རབ་ཏུ་མད་དླེ། དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སུ་དམངས་གཙོ་དར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བལྟས་ན། ཐློག་མར་དམངས་ཀི་རློགས་པ་
མཐུན་ཕློགས་སུ་སད་དླེ། སླེར་གཅློད་ལམ་ལུགས་ཀིས་བསྐྱླེད་པའི་ཉླེས་པ་དང་། རྒུད་པ། སྡུག་བསལ་སློགས་ཀི་བྲློ་བ་མློང་ཐློག་ནས་ངློས་ཟིན་པའི་སྐྱློ་ཤས་དྲག་
པློས་ཡིད་གཡློས། སླེར་གཅློད་ཀི་ལམ་ལུགས་ལས་ངླེས་པར་འབྱུང་འདློད་ཀི་འདུན་པ་བཅློས་མིན་གིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། དམངས་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཀི་ངློ་བློ་དང་། 
བྱླེད་ལས། རྣམ་པ། གྲུབ་ཚུལ། དགླེ་མཚན་སློགས་ལ་བརགས་ཤིང་དཔད་དླེ། ཡང་དག་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་བླློ་གློས་སྨིན་པ་ནི་དམངས་གཙོ་དར་བའི་ཐློག་མའི་
རྒྱུ་རླེན་ཉིད་དུ་གྱུར་ཡློད།  
  དླེའི་རང་གཞིའི་སླེང་དུ། བླློ་སྤློབས་ཞུམ་མླེད་ཀི་འབད་བརློན་ལ་བརླེན་ཏླེ། ཁིམས་སིད་དང་། དབང་གསུམ་དབྱླེ་བགློས། ཁམིས་སློ་ཁླེར་ཚུགས། ཆློས་
ལུགས་རང་དབང་། ཚངོ་རའི་དཔལ་འབྱློར། གསར་ལམ་རང་དབང་སློགས་རླེ་རླེ་བཞིན་ལག་ལླེན་དུ་བསར་ནས་དམངས་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་
ཞིག་གྲུབ་པ་དང་། དླེ་ཉིད་ཀང་ཁིམས་སྐྱློང་གི་ཐབས་ལ་བརླེན་ནས་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་བརན་པློར་གནས་དང་གནས་བཞིན་པ་རླེད་འདུག  
  དླེ་ནས་རིམ་གིས་དམངས་གཙོའི་འགློ་སློལ་གི་ལྟ་སློད་ཐམས་ཅད་ཡུལ་མི་དཀྱུས་མ་ཚུན་ཆད་ཀི་འཚོ་བའི་གློམས་གཤིས་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་འདྲླེས་ཏླེ། 
དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནི་ཡུལ་ལུང་དླེ་དང་དླེའི་རིག་གནས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་པ་རླེད།  
  དླེ་ལྟ་ན། ད་ལྟའི་རང་རླེ་ན།ི དམངས་གཙོའི་ལམ་སློལ་དར་འཕླེལ་གི་གློམ་པ་དང་པློའི་ནང་དུ། བསམ་བླློ་གཙུབ་བརྡར་བྱླེད་ཀིན་པའི་སང་ལ་ཡློད་
པས། དམངས་གཙོའི་ཁྱད་ཆློས་ཀི་ཟུར་རླེ་རླེ་བཞིན་དུ་ཤླེས་རློགས་ཀི་ཐབས་ལ་འབད་རྒྱུ་རབ་ཏུ་གཙོ་བ་ལགས་ན། འློག་ཏུ་དམངས་གཙོ་དང་ཁིམས་སྐྱློང་བར་གི་
འབྲླེལ་བ་མདློ་ཙམ་གླེང་བར་འདློད་དློ། །  
  གཅིག  
  དླེང་རབས་དཔལ་ཡློན་གི་སི་ཚོགས་ཤགི་ལ་མཚོན་ན། དམངས་གཙོ་དང་ཁིམས་སྐྱློང་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་ཟུང་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པ་ཡིན་པས། དླེ་
གཉིས་གང་ཡིན་རུང་རང་རླེ་དག་གིས་སྨློན་པར་བྱ་བའི་གནས་སློ། ། ཡང་མི་འགའ་རླེས་ནི། དམངས་གཙོ་དང་ཁམིས་སྐྱློང་གཉིས་དློན་གཅགི་མིང་གི་རྣམ་
གངས་ལྟ་བུར་རི་བཞིན་ཡློད་ཚོད་དླེ། ཞིབ་ཏུ་བཀར་ན། དླེ་གཉིས་ཀ་ལ་ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིབྱུང་རིམ་དང་། ཐུན་མིན་གི་ནུས་པ་སློགས་གང་ཐད་ནས་ཀང་མི་འདྲ་བའི་
འབྱླེད་ཆློས་མང་པློ་ཡློད་པར་ཐློས་ཏླེ། ལློ་རྒྱུས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན། དམངས་གཙོའ་ིསིད་ལུགས་ནི་གནའ་བློའི་ཀླེ་རི་སི་ནས་ཐློག་མར་སྨིན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁིམས་
སྐྱློང་གི་ར་བའི་མགློ་ཁུངས་ན་ིཡར་དླེད་ན་གནའ་བློའི་རློ་མའ་ིཁིམས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་ལ་ཐུག་པར་བཤད་ཀི་འདུག  

  དཔླེར་ན། ལློ་ངློ་ཉིས་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ག་ིཡར་སློན་ཞིག་ལ། གནའ་བློའི་ཀླེ་རི་སིའི་མཁར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་ཐནི་སི(Athens雅典)ན། 
དཔློན་རིགས་ཕལ་ཆླེར་སི་དམངས་ཀིས་བདམས་ཤིང་། བྱ་བ་ཆླེ་ཕ་ཀུན་ལ་གློང་མི་ལྷན་འདུས་ཀིས་གློ་བསྡུར་བྱླེད་ཀིན་ཡློད། གནས་དླེར་དངློས་སྐྱློང་དམངས་
གཙོའི་ལམ་སློལ་དླེ་ལྟར་ཚུགས་པ་ནི། ས་ཆླེན་པློའི་དཀིལ་འཁློར་འདིའི་སླེང་འཇིག་རླེན་སྐྱློང་ཚུལ་གི་རིག་པ་དང་། ལུགས་སློལ་རླབས་པློ་ཆླེ་ཞིག་ག་ིའློད་དཀར་



ཐློག་མར་བཞད་པའི་ས་བློན་ཡིན་ལ། དླེའི་འཕིན་ལས་ཀི་རླབས་རྒྱུན་ནི་དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འགློ་མིའི་བསློད་ནམས་ཀི་རྒྱན་དུ་རི་བཞིན་པའི་ངློ་མཚར་གི་སང་
ཚུལ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །  
  འློན་ཀང་། གནའ་བློའི་ཀླེ་རི་སིར་དམངས་གཙོ་དམངས་གཙོ་ཞླེས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བྱླེད་ཀིན་པའི་སབས་སུ། འཐུས་ཀ་ཚང་བའི་ཁིམས་སྐྱློང་གི་སི་
ཚོགས་ཤིག་ད་རུང་གྲུབ་མླེད། གནས་དླེའི་སི་དམངས་རྣམས་ཐད་ཀ་ནས་ཁིམས་བཟློ་མཁན་དང་། ཁིམས་གཅློད་མཁན་གཉིས་ཀའ་ིལས་སུ་ཞུགས་ཏླེ། མི་གཞན་

ལ“དམངས་གཙོར་རྒློལ་མཁན”དང་། “སླེར་དབང་འཛིན་འདློད་མཁན”སློགས་ཀི་ཉླེས་མིང་གང་འདློད་དུ་སར་ནས། ཉླེས་ཆད་གཅློད་པ་དང་། རྒྱང་ཕུད་
གཏློང་བ་སློགས་ཐལ་མཐའི་ལས་ས་ཚོགས་བྱས་པ་རླེད།  

  ཡུལ་དླེ་གར་ཡང་། “འདྲི་གཅློད་ལས་རློགས་ཚོགས་ཆུང”ཟླེར་བ་ལྟ་བུ་ཡློད་མློད་ཀང་། དློན་དངློས་སུ་ཁིམས་ཀི་རིག་པ་ལ་ཆླེད་དུ་སངས་ཤིང་མཁས་
པའི་ཁིམས་དཔློན་དང་། དླེ་འདྲའ་ིཁིམས་རློད་པ་སུ་ཡང་མླེད་པའི་རླེན་གིས། ཁློ་ཚོས་མ་ིལ་སློག་ཁིམས་གཅློད་པ་དང་། རྒྱང་ཕུད་གཏློང་བ། ཁིམས་ལུགས་
གསར་བཟློ་བྱླེད་པ། འབྱློར་ལན་ཚོའི་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སློད་གཞན་ལ་བགློ་འགླེམ་བྱླེད་པ་སློགས་གང་ཡིན་རུང་། སབས་དང་སབས་སུ། སི་དམངས་ཚོའི་འུར་ས་ཙམ་
གི་རླེས་སུ་འབྲངས་ཏླེ་བསྒྲུབ་དགློས་པའི་ཚད་དུ་ལྷུང་ཡློད།  
  དླེར་མ་ཟད། ད་སབས་ཡང་། དམངས་གཙའོི་ལམ་ལུགས་ཚུགས་ཟིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གས་སུ་ཁིམས་སྐྱློང་གི་ནུས་པ་ཞན་ཞིང་། ལློག་ཟ་རུལ་སུངས་
རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དར་གིན་པ་འགའ་ཞིག་ཡློད་དླེ། དཔླེར་ན། ཨུ་རུ་སུ་དང་། རྒྱ་གར། དབྱི་རག ཨབ་གྷན་ལྟ་བུ་རླེད། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ལ་མཚནོ་ན། དམངས་གཙོའ་ི
ལམ་དུ་སློང་ནས་བགང་བྱ་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་ཀི་ཡུན་ཚད་འདས་ཟིན་ན་ཡང་། ཁིམས་སྐྱློང་གི་སི་ཚོགས་སྤུས་ལན་ཞིག་ད་དུང་འཛུགས་ཐུབ་མླེད་པར་མ་ཟད། ཕི་

ལློ2005ལློའི་བརག་ཞིབ་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་མི་སིའི75%ཙམ་ལློག་རན་སློད་པ་དང་། ལློག་རན་ལླེན་པའི་ལས་གང་རུང་དུ་ཞུགས་མློང་ཚུལ་
གསལ་བས། རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གིང་སང་ག་ིལློག་ཟ་རུལ་སུངས་ཚབས་ཆླེ་ཤློས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གས་སུ་གཏློགས་པ་རླེད།  
  གལ་ཏླེ་ཁྱླེད་ཉིད་རྒྱ་གར་དུ་ཕླེབས་པ་ཡིན་ན། སང་ལམ་དང་། ཡང་ན་རླངས་འཁློར། མླེ་འཁློར། གནམ་གྲུ་སློགས་གང་ག་ིནང་དུ་ཡིན་རུང་། ཉླེན་
རློག་པའམ་ལས་བྱླེད་པས་གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་གཡློ་འཕློག་བྱླེད་པའི་སློར་བ་ནི་གནས་དུས་ངླེས་མླེད་དུ་འཕད་སིད་པ་ཡནི་ཕིར། ཉི་མ་དཀར་འློག་ལ་མངློན་སུམ་
འཛེམས་མླེད་དུ་རུལ་སུངས་ཀི་བྱ་སློད་དླེ་ལྟར་ཁྱབ་ཀིན་པར་གཞིགས་ན། རྒྱལ་ཁབ་དླེར་ཁིམས་སྐྱློང་གི་སི་ཚོགས་ཚད་ལན་ཞིག་ད་རུང་གྲུབ་མླེད་པ་གསལ།  
  རྒྱ་གར་གི་ངློས་ནས་དླེ་འདྲའ་ིརུལ་སུངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ནི་སང་ལམ་བར་གི་ཉླེན་རློག་པ་འགའི་བྱ་སློད་ཁློ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། མཐློ་ས་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ནང་ཚུན་ཆད་དུ་ཁྱབ་ཡློད་སད་འདུག་པས། སང་ཚུལ་དླེས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གང་དླེའི་དམངས་གཙོའི་སང་བརྙན་ལ་ཆག་གྲུམ་ཚབས་ཆླེན་བཟློས་པས་མི་ཚད། 
སིད་འབྱློར་རིག་གསུམ་འཕླེལ་རྒྱས་ཀི་ཐད་ལའང་ལློག་ཕློགས་ཀི་ངན་ཤན་དྲགས་པློ་ཐླེབས་ཡློད་པར་ལྟ་ཅི་སྨློས་སློ། ། 
  དླེ་ལྟར་འཛམ་གིང་ག་ིམི་གངས་མང་ཤློས་ཀི་དམངས་གཙའོི་རྒྱལ་ཁབ་སླེ། ཤར་ཕློགས་ཀ་ིདམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་རྙིང་མའི་གས་སུ་གཏློགས་པའི་རྒྱ་
གར་དུ་ཡང་། ད་རུང་ཁིམས་སྐྱློང་ཚད་ལན་ཞགི་གྲུབ་མླེད་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་འདིས་དམངས་གཙོ་དང་ཁམིས་སྐྱློང་ལ་གློ་བ་སློ་སློར་ལླེན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཤླེས་
ཐུབ་ལ། ད་རུང་། སར་གི་ནུབ་ཕློགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཁློད་དུ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལར་ཁིམས་སྐྱློང་ཡློད་ལ་དམངས་གཙོ་མླེད་པའི་གནས་སབས་ཀང་བྱུང་མློང་ཡློད་སད་
འདུག་པས། དམངས་གཙོ་དང་ཁིམས་སྐྱློང་ལ་ཞིབ་པར་ཕླེ་ན་མི་འདྲ་བའ་ིའབྱླེད་ཆློས་དུ་མ་ཡློད་པར་སང་ངློ་། །  
  གཉིས། 
  དླེ་ལྟ་ན། ཁིམས་སྐྱློང་དང་བྲལ་བའི་དམངས་གཙོ་ན།ི མང་ཕློགས་ཁ་མཐུན་གིས་ཉུང་ཕློགས་སྡུག་ལ་སློར་བའི་གཏུམ་སིད་ཙམ་ལས་མ་འདས་པས། 
དླེ་འདྲའི་དམངས་གཙ་ོཞིག་དར་ཡང་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ཐློབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་རྡློག་རློལ་གཏློང་བའ་ིསློད་པ་ས་ཚོགས་སིད་གཞུང་ཚུན་ཆད་
ཀིས་བསྒྲུབ་སིད་པའི་ཕིར། ཤླེས་དཔལ་ལན་པའི་དླེང་རབས་ཀི་སི་ཚགོས་ཤིག་འགྲུབ་པ་ལ་ནི། དམངས་གཙོ་དང་ཁིམས་སྐྱློང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་ལུགས་
མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞགི་སིྨན་དགློས་སློ། །  
  སིར་བཏང་། དམངས་གཙོ་དང་ཁིམས་སྐྱློང་གཉིས་ཀ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལ་བསམ་བླློའི་གཞི་འདིང་མཁན་ན།ི ནུབ་ཕློགས་ཀ་ིདླེང་རབས་རང་དབང་

རིང་ལུགས་ཞླེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་དླེ་ཉདི་ཡིན་པར་གགས་ཤངི་། གྲུབ་མཐའ་གང་དླེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡར་དླེད་ན། སར“རིག་རལ་བསྐྱར་དར”སབས་སུ། ཡླེ་ཤུའི་
ཆློས་ཚོགས་ཀི་དབང་ཤུགས་ཀི་ལློག་ཟར་ལངས་པའི་མི་ཚུལ་རིང་ལུགས་པ་རྣམས་དང་། དབྱིན་ཇིའི་གསར་བརླེའི་དུས་སུ་དམངས་རླེ་རླེར་རང་གི་རླེ་བློ་འདླེམས་
པའི་ཐློབ་ཐང་ཡློད་པར་སྨྲས་ཏླེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དློན་གི་བདག་པློ་མི་དམངས་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་སློགས་ལྟ་གྲུབ་ས་མ་དག་གི་ཆུ་རྒྱུན་ལས་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཀང་། རང་

དབང་རིང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་མགློ་དངློས་སུ་འབུས་པ་ནི “བླློ་འབྱླེད་ལས་འགུལ”གི་ཤུགས་རླེན་འློག་ཏུ་ཡིན་པར་བཤད་ཀི་འདུག  
  རང་དབང་རིང་ལུགས་ཀིས་ནི་སི་ཚོགས་གཙོ་བློ་དང་། སྐྱླེས་བུ་སླེར་ཡན་ལག་ཏུ་བརི་བའི་སར་གི་ལྟ་བར་དགག་གཞག་སྤློང་གསུམ་བྱས་ནས། སྐྱླེས་
བུ་སླེར་ར་བ་དང་། སི་ཚོགས་ཡན་ལག་ཏུ་བརི་འློས་པའི་རྣམ་གཞག་གསར་དུ་མཛད་པར་མ་ཟད། རྣམ་གཞག་དླེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་། ཆབ་སིད་རིག་
པ། ཁིམས་ལུགས་རིག་པ་སློགས་རིག་ཚན་སློ་སློའ་ིཁྱབ་ཁློངས་ནས་ཞིབ་ཏུ་བཀལ་ཏླེ། དླེ་ལ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རིགས་པ། བསྒྲུབ་བྱའི་ངློ་བློ། དགློས་པ་དང་བསྡུས་དློན་

སློགས་ཀང་ཞིབ་མློར་མཛད་མཁན་གི་མཁས་པ་གསླེར་རི་འདྲ་བ་རིམ་པར་བྱློན་པ་ལས། འཇར་མན་གི་མཚན་ཉིད་མཁན་པློ་ཁན་ཐི(lmmanul 

Kant康德)དང་། རང་དབང་རིང་ལུགས་ཀི་ཕ་ཡབ་ཏུ་གགས་པའི་དབྱིན་ཇིའ་ིཆབ་སིད་བསམ་བླློ་པ་རློ་ཁི(John Locke洛克 ) ། དླེ་

བཞིན་ཧྥ་རན་སིའི་བླློ་འབྱླེད་བསམ་བླློ་པ་དང་ཁིམས་རིག་མཁན་མློན་ཐླེ་སི་ཁླེའློ(Montesquieu孟德斯鸠) དང་། ཆབ་སིད་བསམ་བླློ་པ་

ཀློན་སི་ཏན་ཊི(Constant贡斯当) ། བླློ་འབྱླེད་བསམ་བླློ་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་རུ་སློ(Rousseau卢梭 )སློགས་ནི་རིང་



དབང་ལུགས་ཀི་ཕི་མློའི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཡིན་པར་གགས་སློ། ། 
  གྲུབ་མཐའ་དླེ་ཉིད་མ་ིཡུལ་ལ་ར་བ་རྒྱས་ཤིང་རླེ་མློ་སིྨན་ཏླེ། སྐྱླེས་བུ་སླེར་གཙིགས་སུ་འཛནི་པའི་ལྟ་བ་སིང་པློར་བཅངས་པ་ལས། སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་
ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ཐློབ་ཐང་ནི་སུས་ཀང་རྡློག་རློལ་གཏློང་མི་རིགས་པའི་ལྟ་བའི་མ་ལག་ཡློངས་སུ་རྒྱས། རྒྱས་ནས་ཀང་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེ་སི་ཚོགས་གང་ཞིག་གི་ཁློད་དུ་
ཞུགས་ན་ཡང་། ཚོགས་པ་སིའི་ལས་སུ་བྱ་བའི་འཇུག་ལློག་ལ་བསྟུན་རྒྱུའི་འགན་འཁི་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚད་པར། རང་ཉིད་ལ་གཞན་གིས་འཕློག་ཏུ་མི་རུང་
བའི་སླེར་གི་བར་སློང་ཞིག་ངླེས་པར་ཡློད་རིགས་པའི་ལྟ་ཚུལ་དླེ་ལ་མློས་ཤིང་སློ་བའི་སྐྱླེ་བློ་མང་དུ་འཕླེལ་བ་རླེད།  
  རིམ་གིས་རང་དབང་རིང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དླེ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དར་ཞིང་། གྲུབ་མཐའ་གང་དླེའི་ལྟ་བ་སིང་པློར་བཟུང་བའི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་
བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་ཤན་སློབས་ཀིས། ཆབ་སིད་ཀི་སིག་གཞི་ལ་ཐད་ཀ་ནས་འགྱུར་ལློག་ཕིན་ཏླེ། ལློ་ངློ་སློང་ཕག་མང་པློའི་རིང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བླ་ན་མླེད་པའི་
དབང་ཆས་སྐྱླེས་བུ་སླེར་གི་ཐློབ་ཐང་ལ་ཚོད་འཛནི་བྱླེད་པའི་འགློ་མའིི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་རིམ་གློ་ལློག་ནས། སྐྱླེས་བུ་སླེར་གི་ཐློབ་ཐང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་ཆ་ལ་
ཚོད་འཛིན་བྱླེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ཤློག་ལྷླེ་གསར་པ་ཞིག་གི་སློ་འཕར་ཧར་གིས་ཕླེ་སློང་།  
  རླེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདབང་ཆ་ནི་སི་དམངས་སླེར་རླེ་རླེ་ལ་བརླེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡློད་པའི་ཕིར་ན། སྐྱླེས་བུ་སླེར་གི་ཐློབ་ཐང་ནི་སུས་ཀང་འཕློག་ཏུ་མི་
བཏུབ་པློ་སམ་པའི་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་དླེས་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་བའི་བདག་པློ་སུ་ཡིན་གི་འདློད་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་སློང་བ་དང་ལྷན། ཁིམས་སྐྱློང་གི་གློ་བ་དང་ངློས་

འཛིན་ལའང་རང་བཞིན་གིས་འགྱུར་ལློག་ཕིན་ཡློད་དླེ། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ཁམིས་ལུགས་གང་ཡིན་རུང་། ཁིམས་ཁློ་རང“ཁིམས་མཐུན”ཡནི་མིན་གི་བརག་ཚུལ་
ཞིག་བྱུང་ནས། སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེས་གྲུབ་པའི་སི་དམངས་ཀི་ཡིད་འཐད་གཙང་མའི་རྒྱབ་སྐྱློར་ཐློབ་ཡློད་དང་མླེད་ནི། སིད་ལུགས་དང་། ཁིམས་ལུགས་གཉིས་

ཀ“ཁིམས་མཐུན”ཡིན་མིན་གི་ཚད་ཤིང་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །  
  དླེ་ལྟར་རང་དབང་རིང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་དག་གིས། སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཐློབ་ཐང་ནི་སིང་པློ་དང་། ལྟླེ་བ་དང་། གཞི་ར་ཉིད་དུ་བལྟས་
པས། དམངས་གཙོ་དང་ཁིམས་སྐྱློང་ལའང་བསྐྱར་དུ་མཚན་ཉིད་གསར་པ་ཞིག་འཇློག་དགློས་བྱུང་བར་མ་ཟད། དླེ་གཉིས་ཁ་མ་བྲལ་བའི་སིད་ལུགས་དླེ་ཁློ་ན་
ཤླེས་དཔལ་ལན་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་བསླེག་བྱ་རུ་བསན་པ་རླེད།  
  བསམ་གཞིགས་ཀི་ལམ་བུ་གསར་པ་འདིས་ནི། ངླེས་དློན་ག་ིཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞགི་ཡིན་ཚེ། སྐྱླེས་བུ་སླེར་གི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་ཐློབ་ཐང་གཙང་མར་
སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་ནུས་པ་ལན་པ་ཞིག་དགློས་པར་བཤད་ནས། ཁིམས་སྐྱློང་དང་དམངས་གཙའོི་དགློངས་པ་གཉིས་ཀ་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསླེས་ཤིང་། ཡང་། དམངས་གཙོ་
རྣམ་དག་ཅིག་ཡིན་ཕིན། ར་ཁིམས་ལ་གཞིར་བྱས་ཏླེ་གྲུབ་ཅིང་། ཁིམས་ལུགས་ཀི་སངས་འཛིན་ལ་བརླེན་ནས་འཁློར་སྐྱློད་བྱ་དགློས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སླེ། 
དམངས་གཙོ་དང་ཁིམས་སྐྱློང་གཉིས་ཀི་དགློངས་པའང་གཅིག་ཏུ་བསླེས་པས། རང་དབང་རིང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐས་ནི་དླེ་གཉིས་ཀ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སར་རློ། །  

    
   2014.1.16 ཁི་འདུ་རུ་བྲིས། (《བློད་གསར་པའི》སླེང་དུ་བཀློད།) 

    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    

    
  བླློ་དཀར་སླེམས་ཀི་ཁ་བརྡ། 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
  དགློན་སླེའི་འཛིན་སྐྱློང་ཐད་ཀི་རྒྱུན་ཤླེས་གསུམ།  

  —2013ལློའ“ིགངས་ལློངས་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས”ཞླེས་པའི་ཚོགས་འདུའི་སླེང་ཞུས་པའི་གཏམ་བཤད།  

    
  དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་རྣམ་པ་དང་། ལས་རིགས་སློ་སློའི་ཁློད་ཀི་ཤླེས་ཡློན་ལན་པའི་མི་ས་ཕློ་མློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐློག་མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀ་ཤིས་
བདླེ་ལླེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་འུ་ཅག་འདི་རུ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཏླེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་བརྡ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་ག་ིཆླེད་དུ། འགློ་སློང་འདི་འདྲ་

བཏང་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཅིང་རྔུལ་ཆུ་གཏློར་མཁན་ཏླེ། འཇུ་དགློན་གློང་གཉིས་ཀ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། (ཐལ་མློ་རྡླེབ་ས) 

  དླེ་རིང་ངས་ཁྱླེད་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུའི་སད་ཆའི་ཁ་བྱང་ལ《དགློན་སླེའི་འཛནི་སྐྱློང་ཐད་ཀི་རྒྱུན་ཤླེས་གསུམ》ཞླེས་བཏགས་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་
ཕིར་དླེ་བཤད་དགློས་པ་རླེད་ཅླེ་ན། སིར་བཏང་ང་ཚོ་བློད་མི་རིགས་ཟླེར་བ་འདི་ཚོགས་སི་ཆླེན་པློ་ཞིག་རླེད། ཚོགས་སི་ཆླེན་པློ་དླེའི་ནང་དུ། ལས་རིགས་སློ་སློའི་
མི་ས་འདྲ་མི་འདྲ་མཁློ་ལ། ཚོགས་སི་ཆླེན་པློ་དླེ་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་དར་བར་བྱླེད་པ་ལ་ན།ི ཤླེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་འདྲ་མ་ིའདྲ་ས་ཚོགས་ཤིག་ལའང་མ་བརླེན་ཐུ་
མླེད་ཡིན་པ་རླེད།  
  དླེས་ན། དླེ་རིང་འདིར་བཞུགས་མཁན་མང་ཆླེ་ཤློས་ཏླེ་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་ཙམ་ན་ིརབ་བྱུང་པ་ཤ་སག་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རབ་བྱུང་པའི་ཕག་ལ་བྱླེ་
བྲག་ཏུ་བབས་པའི་འགན་འཁི་ཅི་ཞིག་རླེད་ཅླེ་ན། འུ་ཚོས་ན་ིསློན་པ་ཐུགས་རླེ་ཅན་གི་ན་བཟའ་རྒྱབ་ལ་གློན་ཡློད་པས། ཁློང་གི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་
བྱས་ཏླེ། དླེས་སློ་སློ་སླེར་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་ཕན་ཐློགས་པ་ཞིག་དང་། སློ་སློ་སླེར་གི་མི་ཚའེི་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལས་མཆླེད་པའི་འློད་ཟླེར་དླེས། རང་ག་ིཁློར་
ཡུག་འདི་དང་། ད་དུང་ཁློར་ཡུག་གཞན་དང་གཞན་ལའང་ཕན་ཐློགས་པ་ཞིག་ཡློང་ཐབས་ལ་འདང་རྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པློ་རླེད་བསམ་ག་ིའདུག  
  དླེ་ལྟ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡང་སིའི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་ཆློས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཆློས་ལུགས་ཟླེར་བ་དླེ་ནི་བློད་ཁློ་ནར་ཡློད་པ་ཞིག་མ་ཡནི་
པར་རྒྱལ་སིའི་ལུང་པ་གཞན་དང་གཞན་ལའང་ཡློད་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། འཛམ་བུ་གིང་གི་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཕིར་འཁློར་ནས་བལྟས་ཚེ། ངློས་གཉིས་
ཅན་ཞིག་རླེད། ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། ཆློས་ལུགས་ཟླེར་བ་དླེ་ལློ་ངློ་ཁ་ིསློང་གི་རིང་ལ་མའིི་སི་ཚོགས་ཀི་ཁློད་དུ་གནས་པ་དླེས་མིའ་ིཉིན་རླེའི་འཚོ་བའི་ནང་དང་། མིའ་ི
ཉིན་རླེའི་བསམ་བླློའི་ནང་ལ་ཕན་ཐློགས་བྱུང་བའ་ིངློས་གཅིག་ཡློད་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དླེའི་དབང་གིས་ཧ་ཅང་སློན་ཐློན་ཅན་གི་ལུང་པ་ཚོའི་ནང་དུ་ཡང་། ད་
རུང་ཆློས་ལུགས་མུ་མཐུད་གནས་བསད་ཡློད་པ་རླེད། ཡང་ངློས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། ཆློས་ལུགས་ལ་བརླེན་ནས་དཀའ་རྙློག་དང་། འགལ་རློད། དམག་
འཁྲུག་ལ་སློགས་པ་ཡང་འཛམ་གིང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་སླེང་མང་པློ་བྱུང་མློང་ཡློད་འདུག  
  དླེ་གཉིས་ཀ་ནི་རིག་གནས་གཅིག་འཕླེལ་རིམ་གི་ངློས་གཉིས་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ངློས་དླེ་གཉིས་ཀ་མཐློང་བའི་སློ་ནས། ངློས་དླེ་གཉིས་ཀ་དངློས་ཡློད་
གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་ཁས་ལླེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པློ་རླེད་བསམ་གི་འདུག་ལ། རང་རླེ་བློད་ཀི་ནང་བསན་འཕླེལ་རིམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཕིར་འཁློར་ནས་བལྟས་ན་
ཡང་། ཆློས་ཉིད་དླེ་ལས་མ་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རླེད།  
  དླེའི་ཕིར་ན། ང་ཚོས་དླེང་ཕིན་ཆད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱླེད་པའི་སབས་སུ། ཆློས་ལུགས་གང་དླེའ་ིཕན་པ་དང་ལླེགས་པའི་
ཆ་དླེ་ཉམས་སུ་བླངས་ཤིང་རལ་དུ་བཏློན་ཏླེ། གནློད་པའི་ཆ་རྣམས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སློང་གི་སློ་ནས་མི་འབྱུང་བའི་ཕློགས་སུ་འབད་པ་བྱླེད་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་རླེད་
བསམ་གི་འདུག  
  རླེད། ང་ཚོ་ལ་མཐུན་སིལ་དགློས་པ་རླེད་ཅླེས་ཁྱླེད་རྣམ་པ་ཚང་མས་གསུང་གི་འདུག ད་དུང་རྣམ་དཔློད་དང་བསམ་བླློ་དགློས་པ་རླེད་ཅླེས་ཀང་ཟླེར་
གི་འདུག དླེ་ཐམས་ཅད་དངློས་གནས་དྲང་གནས་བདླེན་པ་རླེད། རླེད་དླེ། རིག་གནས་ཤིག་ལམ་ཡག་པློ་ཞིག་ནས་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱླེད་རྒྱུ་དང་། མ་ི
རིགས་ཤིག་ལ་ངླེས་པ་དློན་གི་མཐུན་སིལ་ཞིག་ཡློང་རྒྱུ་དླེ་ཀུན་སློད་རང་པའི་ཆ་ནས་རླེ་བ་བཏློན་པ་ཙམ་གིས་ཧ་ལམ་ཡློང་ཁག་པློ་རླེད།  



  འློ་ན། ཇ་ིལྟར་བྱ་དགློས་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ལམ་ལུགས་བཟང་པློ་ཞིག་འཛུགས་ཐབས་ལ་བརློན་དགློས་པ་ཡིན་ཏླེ། ཆླེ་ས་ནས་བཤད་ན། འཛམ་བུ་གིང་
འདི་མི་དུང་ཕྱུར་མང་པློས་གྲུབ་བསད་ཡློད་པ་ཡིན་དུས། དླེའི་ནང་ལ་སློ་སློའི་ཁམས་དང་མློས་པ་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡློད་པ་ནི་དངློས་པློའི་ཆློས་ཉིད་ཅིག་
དང་མིའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་པའི་རླེན་གིས། ཆློས་དང་རིག་གནས་གང་ཡིན་ནའང་། ལ་ལ་དླེ་ལ་དགའ་ཞིང་། ལ་ལ་དླེ་ལ་མི་དགའ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཐ་ན་ཟ་རྒྱུ་
འཐུང་རྒྱུ་དང་འགློ་ས་འདུག་ས། ཅ་ལག་ཡག་བཙོག་དང་བྱ་བ་ཡག་བཙོག་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐད་དུ་མི་སློ་སློར་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡློད། 
སབས་རླེར་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དླེ་དག་ལ་བརླེན་ནས་རློད་རྙློག་དང་དཀའ་ཁག་ཀང་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡློད་པ་རླེད།  
  ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་མི་དླེ་དག་གམ། རིག་གནས་མི་འདྲ་བ་དང་ཆློས་ལུགས་མི་འདྲ་བའ་ིགང་ཟག་འདི་དག་འཆམ་མཐུན་དང་མཐུན་སིལ་གི་ངང་དུ་
གནས་དགློས་ཚེ། ད་སར་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀིས་རྙླེད་པའི་ལམ་ཡག་ཤློས་ནི། འཇིག་རླེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་རིན་ཐང་དུ་གྱུར་པའི་རང་དབང་དམངས་གཙོ་ཟླེར་བའི་
ལམ་དླེ་ཡིན་པ་རླེད། ལམ་དླེ་ནི་རིག་གནས་མ་ིའདྲ་བ་རྣམས་འཆམ་མཐུན་གིས་གནས་ཐུབ་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། ཕལ་ཆླེར་དངློས་ཡློད་ཉམས་མློང་གི་
ཐློག་ནས་ཐག་ཆློད་ཚར་བ་ཞགི་རླེད་ཟླེར་ཆློག  
  རང་དབང་དམངས་གཙོའི་ལམ་དླེའི་སློམ་གཞིའ་ིནང་དུ། ཤླེས་རིག་ཐམས་ཅད་འཆམ་མཐུན་དུ་གནས་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད་ཟླེར་ན། ལམ་
འདིས་ནི་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་དད་མློས་དང་། སླེར་རླེ་རླེའི་དགའ་ཕློགས། སླེར་རླེ་རླེའི་མློས་པ་བརི་འཇློག་བྱས་ཡློད་པས་ཡིན་པ་རླེད། སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་དད་
པ་དང་། མློས་པ་སློགས་བརི་འཇློག་མི་བྱླེད་པར་སློ་སློ་རང་གིས་ཡག་པློ་ཞིག་དང་། བཟང་པློ་ཞིག ཡ་མཚན་ཞིག་ཏུ་མཐློང་བ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཕ་རློལ་
པློའི་བསམ་བླློ་དང་། ལྟ་ཚུལ། མློས་པ། དགའ་ཕློགས་ཐམས་ཅད་འབུར་འཇློམས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཆག་སློ་ཆླེན་པློའི་ས་འདྲླེན་ཡནི་པ་དླེ་ཡང་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་མློང་
བས་གྲུབ་པ་ཞིག་རླེད།  
  དླེར་བརླེན། སིའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་བློད་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་དླེ་ཡང་། མ་འློངས་པར་འཛམ་གིང་ཡློངས་ཁྱབ་ཀ་ིརིན་ཐང་ཟླེར་ནའང་ཆློག 
རང་དབང་དམངས་གཙོའི་སློམ་ག་ིའློག་ནས་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱླེད་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་ཡིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ིདླེ་ལྟར་ཡིན་ལ། དླེ་ནི་བླ་མ་བདག་ཉིད་
ཆླེན་པློས་ང་ཚོ་ལ་དུས་རབས་ཉླེར་གཅིག་པ་དང་མཐུན་པའི་དགླེ་འདུན་པ་ཞིག་བྱླེད་དགློས་གསུངས་པའི་ཐུགས་དགློངས་ཀི་ཆ་ཤས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པའི་

ངློས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡློད། (ཐལ་མློ་རྡླེབ་ས) 
  སིའི་ཆ་ནས་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བྱླེ་བྲག་ཏུ་བབས་ན། དགློན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱ་སའི་ལྟླེ་གནས་ཟླེར་ནའང་
ཆློག ང་ཚོ་དགླེ་འདུན་པ་སླེར་རླེ་རླེའི་འཚོ་བ་རློལ་སའི་འཇིག་རླེན་ཡིན་པས། དགློན་པ་ཚོ་ལམ་ཡག་པློ་ཞགི་ཏུ་འགློ་མ་ིའགློ་དང་། མ་འློངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པའི་མདུན་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མནི་གཉིས་ཀའི་བར་ལ་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མླེད་པའི་འབྲླེལ་བ་ཡློད་པ་རླེད།  
  ད་ལྟ་བློད་ཀི་དགློན་པ་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་། ལམ་ལུགས་དང་འཛནི་སྐྱློང་གི་ཐད་ནས་དཀའ་ཁག་ཅིག་ལ་འཕད་ཀིན་པ་ནི་ཡློངས་ཁྱབ་ཀི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ག་ིའདུག་སླེ། དླེ་ནི་དགློན་པ་གཅིག་དང་གཉིས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དུས་རབས་ཀི་དཀློགས་མཚམས་ཤིག་གམ། སི་ཚོགས་ཀི་
འགྱུར་ལློག་ཅིག་གི་འགག་མདློ་རུ། བློད་ཀི་ནང་བསན་པ་སི་ཡློངས་ནས་འཕད་ཀིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཞིག་ཏུ་ང་ཚོས་ངློས་འཛནི་བྱླེད་དགློས་ཀི་འདུག ང་ཚོར་
ངློས་འཛིན་དླེ་འདྲ་ཡློད་པའི་ཐློག་ནས། དངློས་གནས་དྲང་གནས་སླེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་སླེ་དློན་འདི་ལ་བསམ་བླློ་བཏང་ཞིང་དབྱླེ་ཞིབ་བྱས་ཏླེ། མ་འློངས་པ་ན་བློད་
ཀི་དགློན་སླེ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱླེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཡག་པློ་ཞིག་ཇི་ལྟར་འཛུགས་དགློས་པའི་ཐད་ལ་རིགས་པ་བསྡུར་
དགློས་རྒྱུ་ཞིག་རླེད་བསམ་གི་འདུག  
  རྒྱུ་མཚན་དླེའ་ིརླེན་པས། ངས་དླེ་རིང་དགློན་སླེའི་འཛིན་སྐྱློང་ཐད་ཀི་རྒྱུན་ཤླེས་གསུམ་ཟླེར་བ་ཞིག་བཤད་འདློད་བྱུང་། མ་གཞ་ིདགློན་པའི་འཛིན་
སྐྱློང་གི་ཐད་ལ་དབང་དང་ཤུགས་ཡློད་མཁན་རྣམ་པས་དབང་ཤུགས་བླེད་སློད་བཏང་ནས་ཕན་པའི་བྱ་གཞག་གཞན་དང་གཞན་བསྒྲུབ་ན་ཆློག་མློད། ང་ལྟ་བུའི་
གྲྭ་པ་ཆླེས་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ངློས་ནས་ནི་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་སླེར་གི་ལྟ་ཚུལ་རླེ་འབུལ་རྒྱུ་ཙམ་སློ་སློའི་ལས་ཀར་བཟུང་ཡློད།  
  སིར་ན། འཇིག་རླེན་གི་འགྱུར་བ་ཡག་བཙོག་ཐམས་ཅད་མིའི་བསམ་བླློའི་འགྱུར་བ་དང་། ངློས་འཛིན་གི་འགྱུར་བ་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། 
མིའི་བསམ་བླློའི་འགྱུར་བ་དང་ངློས་འཛིན་གི་འགྱུར་བའི་ཤན་སློབས་ཀིས། རིམ་གིས་ལག་ལླེན་དངློས་ཀི་ཐློག་སི་ཚོགས་ལ་འགྱུར་ལློག་སློང་དང་འགློ་གི་རླེད།  

    
  གཅིག ནང་པའི་དགློན་པ་ཞིག་གནས་པའི་དློན་སིང་གང་ཡིན། 
  དགློན་སླེའི་འཛིན་སྐྱློང་ཐད་ཀི་རྒྱུན་ཤླེས་གསུམ་གི་དང་པློ་གང་ཡིན་ཟླེར་ན། དགློན་པ་ཞིག་གནས་པའི་དློན་སིང་གི་ཐད་ནས་གཅིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། 
དགློན་པ་ཟླེར་བ་དླེ་འཇིག་རླེན་ལ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་རིན་ཡློད་མླེད་དང་། ཡང་ན། དགློན་པའི་དློན་སིང་ཟླེར་བ་དླེ་གང་འདྲ་བ་ཞིག་གི་ངློས་ནས་བལྟ་དགློས་པ་
རླེད་ཟླེར་ན། ནང་པའི་དགློན་པ་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་། དླེའི་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆློས་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གི་ལམ་སློལ་ལླེགས་པློ་ཞིག་ཚུགས་དང་མ་
ཚུགས་དླེ། དགློན་པ་དླེ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་རིན་ཡློད་མླེད་ཀ་ིཚད་འཇློག་བྱླེད་རླེད་བསམ་གི་འདུག  
  རྒྱུ་མཚན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་དླེ་ཡང་ཆློས་ལུགས་ཤགི་ཡིན་དུས། ཆློས་ལུགས་སི་དང་འདྲ་བར་ཕག་མཆློད་མཎྜལ་ལ་སློགས་པ་བྱླེད་དགློས་པའི་
སློལ་ལུགས་མཆིས་པ་ཙམ་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཆློས་ལུགས་ཀུན་ལ་ཡློད་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ལ། དླེ་བས་ཆློས་ལུགས་རང་རང་ལའང་ཁློ་ཚོའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆློས་
སློ་སློར་ཡློད་པ་ལས། ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་འད་ིཉིད་ཆློས་ལུགས་གཞན་དག་དང་མི་འདྲ་བའི་ཆ་དླེ་གང་ན་ཡློད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་
དླེ་ནི། དངློས་པློའ་ིགནས་ལུགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་ར་བ་ཅན་ཞིག་ཡནི་པ་དླེ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆླེ་ལ་
གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་རྒྱབ་ལློངས་སུ་ཡློད་མླེད་ནི་ཆློས་ལུགས་གཞན་དང་ང་ཚོའི་བར་གི་ཁྱད་པར་དུ་བརིས་ཆློག 
  སིར་བཏང་ཆློས་ལུགས་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་། མིའི་སི་ཚོགས་ལ་ཕན་ནུས་ཀི་ཆ་ནས་ནི་འདི་མཆློག་ཡིན། འདི་དམན་པ་ཡིན་ཞླེས་བཤད་ཁག་པློ་
རླེད། ཡླེ་ཤུའི་ཆློས་ཀིས་རང་གི་གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀ་ིཡློད་ཅིང་། ནང་པའི་ཆློས་ཀསི་ཀང་ནང་པའི་གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀི་ཡློད་པ་རླེད། རླེད་དླེ། ཆློས་



ལུགས་གང་ཞིག་གིས་གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀི་ཡློད་མླེད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་། ཆློས་ལུགས་དླེའི་གཞུང་ལས་བསན་པའི་ཤླེས་བྱའི་རྣམ་གཞག་དླེ་དངློས་ཡློད་གནས་
ཚུལ་དང་མཐུན་མ་ིམཐུན་གཉིས་ན་ིས་ཁ་གཉིས་རླེད་བསམ་གི་འདུག་པས། ང་ཚོས་ནང་པའི་ཆློས་ཀི་ཤླེས་རབ་ཀི་ཆ་དླེ་གཙ་ོབློར་བཟུང་ནས། དླེའི་རང་གཞའིི་

སླེང་ནས་ཆ་ལག་གཞན་དང་གཞན་འཛིན་དགློས་པའི་གློ་རིམ་ནློར་མི་རུང་བ་རླེད། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཀང་། “སུས་རླེན་ཅིང་འབྲླེལ་བར་འབྱུང་

བ་མཐློང་བ་དླེས་ཆློས་མཐློང་ངློ་། །” ཞླེས་གསུངས་ཡློད་པ་རླེད། དླེ་རིང་ཞློགས་པར་རླེན་འབྱུང་གི་སླེང་ལ་རྒན་རྣམ་པས་འགླེལ་བཤད་མང་པློ་བརྒྱབ་སློང་། དླེ་
བསྐྱར་བཤད་དགློས་ཀི་མི་འདུག  
  གསུང་དླེས་ཅི་ཞིག་བསན་ཡློད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དགློན་པ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཡློང་སླེ། གློན་པ་དམར་པློ་གློན་པ་དང་། ལྷ་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ཙམ་གིས་
ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མཐློང་མླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། དླེར་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔླེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ལ་མཇལ་ན་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མཐློང་
བའི་ངླེས་པ་མླེད་དླེ། ལླེགས་བཤད་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའམ་གསུང་གི་འཕིན་ལས་ཀི་ནང་ལ་ཡློད་པའི་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་དང་ཤླེས་རབ་ཀི་འཇགི་རླེན་དླེ་
སུས་མཐློང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མཐློང་བ་ཡིན་གི། དླེ་སུས་མ་མཐློང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་མཐློང་བ་ཡིན་གསུངས་པ་རླེད།  
  དླེ་ཡིན་དུས། གལ་ཏླེ་མི་ཞིག་དགློན་པའི་ནང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། མི་ཚེ་གང་ལ་དད་པ་འདྲ་བྱས་ནས་དགླེ་སིག་བླང་དློར་ལ་བརློན་ན་དླེ་ལ་ཕན་པ་
ཏན་ཏན་ཡློད་པ་རླེད། མླེད་ཟླེར་ན་ནི་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་རྒྱུ་རླེད། འློན་ཀང་། མ་ིདླེས་ཐློས་བསམ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་བྱས་པར་སྐུ་ཚེ་རློགས་པ་ཡནི་ན། 
སློན་པའི་རགས་ཚེ་གཅིག་ལ་བཅངས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མཐློང་ཡློད་པ་མ་རླེད། དླེའི་ཕིར་ན། དགློན་པ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཐློས་བསམ་གི་སློལ་ཞིག་འཛུགས་མ་
ཐུབ་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀ་ིགསུང་གི་འཕིན་ལས་ཀ་ིཁ་འབྱླེད་མ་ཐུབ་ན་དླེ་འདྲའི་དགློན་པ་དླེ་གནས་པའི་དློན་སིང་ལ་ཐླེ་ཚོམ་ཟ་དགློས་པ་ཞགི་རླེད། དླེ་དློན་ཚན་
དང་པློ་ཡིན།  

    
  གཉིས། དགློན་པའ་ིསིག་ཁིམས་གང་ཞིག་ལླེགས་མིན་གི་ཚད་གཞི། 
  དགློན་པ་ཟླེར་བ་དླེ་ཡང་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡནི་ཙང་། མི་མང་ཞིག་ཚོགས་ནས་མཉམ་དུ་གནས་དགློས་ཕིན་སིག་སློལ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་འགློ་དགློས་པ་སི་
སློལ་རླེད།  
  དླེར་མ་ཟད། དགློན་པ་ནི་དམགིས་བསལ་གི་སི་ཚོགས་ཤིག་ཀང་རླེད། དམིགས་བསལ་གི་སི་ཚོགས་ཡིན་དློན་ནི། དླེར་ཞུགས་པའི་མི་ཀུན་པློ་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལ་དད་པ་ཅན་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུས་ངག་ལ་བཅས་པའི་ཁིམས་མང་པློ་ཞིག་བསྲུངས་ཏླེ། དླེའི་ཐློག་ནས་མ་ིཚེའི་དློན་སིང་
འཚོལ་གི་ཡིན་ཟླེར་མཁན་ཤ་སག་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། དགློན་པ་ཚོའ་ིསིག་ཁིམས་ལས་འདའ་མི་རུང་བའ་ིམ་མཐའ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་
པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་དང་མ་འགལ་བ་ཞིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་འདུལ་བའི་དགློངས་པ་དང་མ་འགལ་བ་ཞིག་དགློས་ལ། མཐའ་དླེ་གཉིས་དང་མ་
འགལ་བ་ཞིག་ར་བར་བཟུང་བའི་སླེང་ནས་སིག་ལམ་གང་དང་གང་ལའང་ལླེགས་བཅློས་བྱླེད་རུང་བ་དང་། བསྒྱུར་བཅློས་བྱླེད་ཆློག་པ་ཞིག་ཏུ་སམ་གི་ཡློད།  
  ད་སབས་བློད་ཀི་དགློན་པ་མང་པློ་ཞིག་འཕད་ཀིན་པའི་དཀའ་ངལ་དླེ་ཇ་ིལྟར་འབྱུང་གི་ཡློད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་གློང་དུ་རྒན་ཐློས་བསམ་གིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཏླེ། ཞྭ་ལུགས་གློས་སབས་ཕན་ཚེགས་རླེར་དློ་ཁུར་བྱས་ཤིང། ལྷ་ཁང་གསླེར་ཁང་བཞླེང་རྒྱུ་ཙམ་གཙོ་བློར་བཟུང་བ་ལ་སློགས་ཀི་སློ་ནས། 
སར་གི་གློམས་སློལ་ཆུང་ཆུང་དག་ཧ་ལས་པ་གཙིགས་ཆླེན་པློར་འཛིན་བཞིན། སློབ་གཉླེར་ལྟ་བུ་གཙོ་བློའི་ནང་གི་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་དློན་བྱ་རྣམས་ལ་འཐུས་ཤློར་
སློང་ཡང་དླེ་ཙམ་དློ་སང་བྱླེད་ཀི་མླེད་པའི་སང་ཚུལ་གིས་སྐྱླེད་ཀ་ིཡློད་པ་རླེད། གནས་ཚུལ་དླེ་རིགས་ནི་ང་ཚོས་ཁས་བླངས་ན་འདྲ། མ་བླངས་ནའང་འདྲ་སླེ། 
བློད་ཀི་དགློན་པ་དག་ལ་ཡློངས་ཁྱབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་སིག་ཁིམས་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡློད་འདུག  
  དླེ་ལྟ་ན། དགློན་པ་ཚོའི་སིག་ཁིམས་ནི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱླེད་པའི་ཆླེད་དུ་བཟློས་པའི་མཐུན་རླེན་ཙམ་ཡིན་པ་མ་གཏློགས། སིག་
ཁིམས་ཁློ་རང་བསན་པ་མ་རླེད། འདུལ་བའི་ཁིམས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ནི་ང་ཚོས་དད་པ་དང་འབྲླེལ་ནས་སྲུང་གི་ཡློད་པ་རླེད་མ་གཏློགས། དླེ་ལས་གཞན་དུ་དགློན་པ་
སློ་སློར་ལས་སླེས་བཟློས་པའི་སིག་ཁིམས་ཡློད་པ་དག་ནི། དད་པའི་སློ་ནས་སྲུང་བཞིན་པ་ཞིག་ཕལ་ཆླེར་ཡློད་དཀའ།  
  དགློན་པ་རྣམས་སུ། སིག་ཁིམས་གང་ཞིག་མུ་མཐུད་དུ་གནས་རིན་ཡློད་མླེད་ཀི་རློད་པ་བྱུང་བའི་སབས་ཏླེ། དགློན་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་དང་། སིག་
ཁིམས་ཤིག་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ལླེགས་པར་སྨྲ་ཞིང་། ཁ་ཤས་ཀིས་མི་ལླེགས་པར་སྨྲས་ཏླེ་རློད་པ་བྱུང་བའི་སབས་ལ། གནད་འཛནི་ས་དང་། མདློ་འབབ་ས་གང་ལ་
འབབ་དགློས་པ་རླེད་ཅླེ་ན། སིག་ཁིམས་དླེ་ཉིད་མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཚེ། ད་ལྟའི་ཡུལ་དུས་ཀི་ཆློས་ཉིད་འདིའི་འློག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛནི་སྐྱློང་སྤླེལ་
གསུམ་བྱླེད་པ་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀི་འདུག་གམ། གནློད་སྐྱླེལ་ག་ིའདུག་ལ་བརགས་ཏླེ། དླེའི་སླེང་ནས་སང་བཤད་བྱས་ཤིང་བརྡར་ཤ་གཅློད་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པློ་རླེད་
བསམ་གི་འདུག  
  ཡུལ་དུས་ཀི་དབང་གིས་ཡིན་ནའང་འདྲ་སླེ། གང་ལྟར་དགློན་པའི་སིག་ཁིམས་གང་ཞགི་མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཚ།ེ སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་
སྤླེལ་གསུམ་ལ་ཕན་མི་ཐློགས་པར་མ་ཟད། གནློད་སྐྱླེལ་གི་ཡློད་ན། སིག་ཁིམས་དླེ་ཉདི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་མིང་གགས་ཅན་སུས་བཟློས་པ་ཡནི་རུང་། སིག་ཁིམས་དླེ་མུ་
མཐུད་དུ་གནས་པའི་རིན་ཐང་ཡློད་པ་མ་རླེད། དླེ་བཞིན་དགློན་པ་སློ་སློའི་སིག་ཁམིས་གང་ཞིག་གིས་དགློན་པ་དླེ་གའི་ནང་གི་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེ་ལ་ཕན་ཐློགས་
ཤིང་། སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གིས་འཇུག་པ་ལ་རམ་འདླེགས་བྱླེད་ཐུབ་ཀི་ཡློད་ན། སིག་ཁིམས་དླེ་མུ་མཐུད་དུ་
གནས་རིན་ཡློད་པ་རླེད།  
  དླེས་ན་རྒྱུན་ཤླེས་གཉིས་པ་ནི། དགློན་པ་ཞིག་གི་སིག་ཁིམས་བྱླེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དླེ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་རིན་ཡློད་མླེད་ཀི་ར་བ་ནི། སིག་
ཁིམས་དླེས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀིན་འདུག་གམ། གནློད་སྐྱླེལ་གིན་འདུག་ཅླེས་དླེའི་སླེང་ནས་བགློ་གླེང་བྱླེད་དགློས་པ་རླེད་མ་གཏློགས། སིག་
ཁིམས་བཟློ་བ་པློ་ང་ཚོས་རིས་མཐློང་ཡློད་པའི་བླ་མ་སློན་མ་སུ་ཡིན་མིན་ལ་སློགས་ནི། གནད་འགག་གཙོ་བློ་མནི་པ་དླེ་ང་ཚོས་རྒྱུན་ཤླེས་ཤིག་ལ་ངློས་འཛིན་
དགློས་རྒྱུ་དླེ་ཡིན།  



    
  གསུམ། བསན་པ་འཇིག་རླེན་དུ་གནས་པའི་དགློས་པ། 
  ད་མགློགས་པློར་མ་བཤད་ན་དུས་ཚོད་ཁློམ་རྒྱུ་མ་རླེད། རྒྱུན་ཤླེས་གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་ཅིའི་དློན་དུ་བྱླེད་
དགློས་པའི་སློར་ཡིན། དླེ་ནི་གང་ཞླེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སྤླེལ་གསུམ་བྱླེད་པ་ནི། བསན་པའི་སློར་ཞུགས་པའི་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་བསམ་བླློ་
དང་། ཀུན་སློད་ལ་ཕན་ཐློགས་ཤགི་འབྱུང་བའི་ཕིར་དུ་རླེད།  
  དླེའི་ཕིར་ན། ནམ་རྒྱུན་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་བྱླེད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་གཙུག་ལག་ལས་བསན་པའི་ཤླེས་རབ་དླེས་བསན་པའི་སློར་ཞུགས་པའི་སྐྱླེས་
བུ་སླེར་རླེ་རླེར་འཇིག་རླེན་ལ་ལྟ་བའི་མིག་འབྱླེད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་སམ་པ་སློགས་ཀ་ིསླེང་ལ་བསམ་བླློ་གཏློང་དགློས་པ་རླེད་མ་གཏློགས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་དར་མི་དར་དང་། དགློན་པ་ཚོའ་ིའཕིན་ལས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་དགློས་པ་ན།ི བླ་མ་དང་། དགླེ་བཤླེས། སྤྲུལ་སྐུ། གྲྭ་པ་སློགས་ཀ་ིདབང་དང་རྒྱུ་ནློར་གི་
ཁླེ་ཕན་གང་ཞིག་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀི་དློན་དུ་གློ་བ་བླངས་ན་ར་བ་ཉདི་ནས་ནློར་སློང་བསམ་གི་ཡློད།  
  སིར་བཏང་དུ། གནས་སབས་ཐུང་ངུ་རླེའི་རིང་ལ་ནི། ནང་བསན་རྒྱུན་འཛནི་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀི་དློན་རླེད། དླེ་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་དགློས་པ་
ཡློད་ཅླེས་ཚོགས་སི་ཆླེན་པློ་དག་ལ་སར་ནས་དུངས་ཞླེན་གི་སད་ཆ་རླེ་བཤད་ཀང་ཉན་མཁན་ཡློད་སིད་མློད། མཐར་གཏུགས་ན། མི་ཟླེར་བ་དླེས་རང་ཉིད་ལ་ཕན་
ཐློགས་མིན་ནི་ར་བར་འཛིན་པས། རང་ཉིད་ལ་ཕན་ཐློགས་བྱླེད་ཅིག་ཡིན་ན། ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་དླེ་ལ་དགའ་ཡ་ིརླེད། རང་ཉིད་ལ་ཕན་ཐློགས་བྱླེད་ཅིག་མ་ཡནི་
ཀང་མི་རིགས་ཀི་དློན་དུ་དླེ་འཛིན་དགློས་ཟླེར་ན། དླེ་ནི་ཁ་ཡིས་བཤད་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་དློན་ལ་ལག་ཏུ་བསར་མཁན་དཀློན་པློ་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ཀང་བསན་
པ་འདིས་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེར་ཕན་ཐློགས་ཤིག་འབྱུང་ཐབས་ཀི་གནད་དློན་དླེ་ཡལ་བར་དློར་ནས། མི་རིགས་ཞླེས་པའི་སི་བམ་པློ་ཞིག་གི་དགློས་པ་ལ་དམིགས་ཏླེ་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡུན་རིང་དུ་འཛིན་དགློས་ཟླེར་ན་ན།ི དླེ་ལ་ར་བ་དང་རང་གཞི་བརན་པློ་ཡློད་རྒྱུ་མ་རླེད་སམ།  
  དླེ་འདྲ་ཡིན་ན། དགློན་པའི་དགླེ་བཤླེས་རྣམ་པ་དང་། དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་སུ་ཡིན་རུང་། དགློན་པ་ཞིག་གནས་པའི་དློན་སིང་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་རྒྱུན་འཛིན་བྱླེད་པའི་ཆླེད་ཡིན་པ་དང་། དགློན་པའི་སིག་ཁིམས་གང་ཞིག་གནས་རིན་ཡློད་མླེད་ཀི་ར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱློང་བྱླེད་རྒྱུར་
ཕན་ཐློགས་བྱླེད་ཅིག་ཡིན་མིན་གི་སློ་ནས་འཇློག་དགློས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པའི་དགློས་དློན་ན།ི དད་པ་ཅན་གི་གང་ཟག་སླེར་རླེ་
རླེའི་འཚོ་བ་དངློས་ཀི་ཁློད་དུ། ཆློས་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་བའི་བསམ་བླློ་དླེས་ཕན་ཐློགས་ཤིག་སླེར་ཐུབ་པའི་ཆླེད་ཡིན་པ་འདི་གསུམ་ནི་རྒྱུན་ཤླེས་ཤིག་ཏུ་ཆགས་
དགློས་པར་འདློད། 
  གལ་ཏླེ་ང་ཚོ་བླ་གྲྭ་ཀུན་ལ་འདི་དག་རྒྱུན་ཤླེས་ཤིག་ཏུ་ཆགས་ཐུབ་སློང་ན། དགློན་པའི་ནང་དུ་ཡང་དླེ་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ལུགས་ཡག་པློ་ཞིག་རང་
བཞིན་གིས་འགྲུབ་སིད། དཔླེ་ཞགི་བཞག་ན། ཨ་རིའ་ིསི་ཚོགས་དང་བྱང་གློ་རི་ཡའི་སི་ཚགོས་བསྡུར་ན། དཔལ་ཡློན་གི་ཚད་ལ་གནམ་ས་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་ཤློར་
བསད་ཡློད། ཁྱད་པར་དླེ་འདྲ་ཤློར་འགློ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞླེ་ན། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དག་ནི་བླློ་གློས་ཀིས་ཕྱུག་ཅིང་གཞན་ཕན་རང་རང་ཉམས་སུ་བཞླེས་མཁན་
དང་། བྱང་གློ་རི་ཡའི་སིད་འཛིན་དག་ནི་དླེ་ལས་ལློག་སླེ་སྡུག་པློ་རང་རང་ཡནི་པའི་རྒྱུ་མཚན་སློགས་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རླེད། གཙ་ོབློ་རྒྱལ་ཁབ་དླེ་གཉིས་འགློ་
སའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲ་བས་རླེད། གཅིག་ནི་ལམ་ལུགས་ཡག་པློ་ཞིག་དང་། གཅིག་ཤློས་ལམ་ལུགས་སྡུག་པློ་ཞིག་ཏུ་སློང་བའི་རླེན་གིས་ཡིན་པ་རླེད།  
  ལམ་ལུགས་ངན་པས་མི་བཟང་པློ་དག་ཀང་ཐ་ཤལ་དུ་བསྒྱུར་འགློ་ལ། ལམ་ལུགས་ཡག་པློས་ནི་མི་ངན་པ་དག་ཀང་བཟང་པློ་རུ་བསྒྱུར་འགློ་བར་
གགས་པས། རྒྱལ་ཕམ་གི་མཐར་ཐུག་གི་ར་བ་ལམ་ལུགས་ལ་རག་ལས་པ་རླེད།  
  དླེ་ལྟ་ན། ང་ཚོས་ཀང་དགློན་པ་སུ་ཞིག་གི་དབུ་ཁིད་ཆླེ་གླེ་མློས་ཅི་ཡང་མ་ིཤླེས་པས། དླེང་ཕིན་ཤླེས་བྱ་ཡློན་ཏན་ཅན་ཞིག་དླེའི་ཤུལ་དུ་བཞག་ན་
དགློན་པ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགློ་ངླེས་རླེད་ཟླེར་བ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཕློགས་གཅིག་ནས་གནས་ལུགས་ཅུང་ཟད་རླེ་ཡློད་མློད་ཆ་ཚང་བའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་མ་རླེད། ང་ཚ་ོ
ཐུན་མློང་གིས་འབད་བརློན་བྱླེད་དགློས་པའི་གནས་གཙོ་བློ་ན།ི དགློན་པའི་འཛིན་སྐྱློང་གི་དབང་ཆ་དླེ་ཡློན་ཏན་ཅན་ཞིག་གིས་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཙམ་མ་ཡིན་
པར། དགློན་པ་སློ་སློའི་ནང་དུ་ལམ་ལུགས་ཡག་པློ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་མིན་གི་གནད་དློན་དླེ་རླེད།  
  དགློན་པའི་ནང་དུ་མང་པློས་ཁས་ལླེན་ཞིང་། ཀུན་ལ་ཕན་ཐློགས་ཆླེ་བའི་ལམ་ལུགས་བཟང་པློ་ཞིག་ཚུགས་པའི་ཆླེད་དུ། ང་ཚོས་གནད་དློན་ལ་བརྡར་
ཤ་གཅློད་པ་དང་། དགག་སྒྲུབ་བྱླེད་རྒྱུ་སློགས་ནི་མ་ལས་ཀ་མླེད་ཀི་བྱ་བ་ཞིག་རླེད་སམ་སླེ། སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ཀི་ཚེ་སློག་དང་འབྲླེལ་བ་ཆགས་པའི་དགློན་སླེའི་
གནས་སངས་དླེ་ལམ་ཡག་པློ་ཞིག་ཏུ་འགློ་ཐབས་སུ་མཐུན་སློར་བྱླེད་པ་དང་། ལམ་ལློག་པ་ཞིག་ལ་སློང་ཚེ་དླེ་ལས་ལློག་ཐབས་ལ་བརློན་རྒྱུ་ན་ིང་ཚོ་ཆ་ཚང་གི་ཕག་
ལ་བབས་པའི་འགན་འཁི་ཡིན་པས། དགློན་པ་དག་ལམ་ནློར་ལས་ལློག་པའི་དློན་དུ་ནི། ང་ཚོས་ཤླེས་རབ་དང་། རིགས་ལམ་གི་སློ་ནས་བརྡར་ཤ་བཅད་ཅིང་
དགག་སྒྲུབ་བྱས་རུང་། དླེ་ན་ིམཐུན་སིལ་ལ་གནློད་པའི་ལས་ཤིག་མ་རླེད་བསམ་ཡློད། མཐུན་སིལ་ཞླེས་པ་ནི། ལྟ་བ་ས་ཚོགས་པ་མཉམ་དུ་གནས་ཆློག་ཅིང་། སྐྱླེས་
བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཤླེས་རབ་མི་འདྲ་བ་དག་མཉམ་དུ་གནས་ཆློག་ན་གཞི་ནས་ཡློང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རླེད།  
  ཡང་བཤད་ན། དགློན་པ་ཟླེར་བ་དླེ་ཚོགས་པ་ཞིག་རླེད། ཚོགས་པ་དླེའ་ིདློན་གི་བདག་པློ་སུ་རླེད་ཟླེར་ན། ཚོགས་པ་དླེ་གར་གནས་པའི་དགླེ་འདུན་
མང་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡནི་ན། དླེའི་དློན་གི་བདག་པློ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གང་དླེའི་སིད་འཛིན་མ་རླེད་ལ། སིད་བླློན་ཡང་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་གང་དླེའ་ིམི་དམངས་
ཡིན་པ་དླེ་ནི་དུས་རབས་ཉླེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་ག་ིགཙོ་རྒྱུགས་ཀི་བསམ་བླློ་ཞགི་རླེད། དླེ་བཞིན་དུ། དགློན་པའམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དླེའི་དློན་ག་ི
བདག་པློ་ནི་དགློན་པ་དླེ་གར་གནས་པའི་དགླེ་འདུན་མང་རླེད།  
  རྒྱུ་མཚན་དླེའ་ིཕིར་དགླེ་འདུན་པ་རླེ་རླེར་ནི། དགློན་པའི་འཛནི་སྐྱློང་དང་ལམ་ལུགས་ཀ་ིཐད་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཤླེས་རབ་དང་བླློ་གློས་
འདློན་རྒྱུ་དང་བསྡུར་རྒྱུའི་འགན་འཁི་ཡློད་ལ། དླེ་ནི་བསྡུར་འློས་པ་ཞིག་ཀང་རླེད་བསམ་གི་འདུག གལ་ཏླེ་རང་གི་དགློན་པ་ལམ་ལློག་ཞགི་ཏུ་འགློ་བཞིན་པ་
མཐློང་ཡང་། གཞན་ལ་ཅུང་གནློད་པར་དློགས་ནས་ཁ་རློག་གླེར་སློད་པ་སློགས་ཁླེ་ཕན་ཆུང་ངུ་དག་ལ་བསམ་བླློ་བཏང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་སློང་ན། ནམ་ཉི་མ་ཞགི་
ལ། བློད་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་དླེ་མཇུག་རློགས་སིད་པ་རླེད།  
  རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དླེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ཟླེར་ན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནི་སློན་ཆད་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཐློག་མར་དར་བའི་ས་ཆ་ཡང་རླེད་



ལ། དཔལ་ནཱ་ལླེནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་སློགས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་བྱླེད་སའི་གཙུག་ལག་སློབ་གིང་མང་པློ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་
ཡིན་ཡང་། ལློ་རྒྱུས་ཀི་འགྱུར་བའི་ཁློད་ནས་ཡུལ་དླེར་སངས་རྒྱས་ཀ་ིབསན་པའི་མཇུག་བསྡུས་སློང་བ་རླེད།  
  དླེས་ན་ང་ཚོ་བློད་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མཇུག་བསྡུ་བའི་རྒྱུ་དང་རླེན་གི་གངས་ཚང་སློང་ན། མཇུག་མི་བསྡུ་བའི་ངླེས་པ་ར་བ་ནས་ཡློད་

མ་རླེད། དཔལ་ལན་ཆློས་ཀི་གགས་པས། “མ་ཚང་མླེད་རྒྱུ་དླེ་ལ་ན།ི། འབྲས་བུ་གང་གིས་ལློག་པར་བྱླེད། ། ”ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གློང་ནས་
བཤད་པའི་རྒྱུན་ཤླེས་དླེ་གསུམ་པློ་དླེ་གཙོ་བློའི་ནང་ག་ིགཙོ་བློར་བྱས་ནས་ཞུ་དློན་དླེ་ཡིན་ལགས།  

  ཡ། ད་རུང་དྲིལ་བརྡ་མ་བརྡུང་བས། ཁློམ་ན། ངློས་འཛིན་གཉིས་ཟླེར་བ་ཞིག་སློན་པའི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡ་ད་་་་་་། (མཚམས་འདིར་དྲིལ་བརྡ་

བརྒྱབ) (ཐལ་མློ་རྡླེབ་ས)  

    
  དྲི་བ། འློ་ལགས་སློ། ། སློ་ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་ལ་དླེ་རིང་འདི་ནས་གསླེར་ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དྲི་བ་འགློད་པའི་སལ་བ་ཡང་ཐློབ་པ་ནི་
སླེམས་གཏིང་ནས་རང་ཉིད་ཀི་བསློད་ནམས་ཡནི་སམ་པ་དང་ཆབས་ཅིག གུས་འདུད་དང་བཅས་པའི་སློ་ནས་དྲི་བ་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡློད།  
  དྲི་བ་དང་པློ་ནི། ཁྱླེད་ཀིས་དགློན་སླེའི་འཛིན་སྐྱློང་ཐད་ཀི་རྒྱུན་ཤླེས་གསུམ་བཤད་པའི་གཉིས་པ་དླེ། དགློན་སླེའི་སིག་ཁིམས་ཀི་སློར་ནས་གསུངས་
སློང་། དླེ་རིང་ཁ་སང་གི་ན་གཞློན་ཕློ་མློ་སུ་ཡིན་ན། རང་དབང་། དམངས་གཙ།ོ འདྲ་མཉམ་འདི་གསུམ་པློ་ཁ་ནས་མི་གླེང་མཁན་ཞིག་མི་འདུག་མློད། དླེ་དག་
ལ་གློ་བ་ཡང་དག་པ་ལློན་ཡློད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཡིན་པར་སམ་པས། སིག་ཁམིས་དང་རང་དབང་གཉིས་འགལ་ཟ་རུ་འགློ་མི་འགློ་དང་། ཁྱླེད་ཀིས་དགློན་
སླེའི་སིག་ཁིམས་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀ་ིབསན་པ་ཡུན་དུ་གནས་ཐབས་སུ་ཕན་ཐློགས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་པ་ཞིག་རླེད་གསུང་གི་འདུག་པས། གལ་སིད་དགློན་
སླེའི་སིག་ཁིམས་གང་ཞིག་རང་དབང་གི་འགལ་ཟར་གྱུར་སློང་ན། དླེ་འདྲའི་སིག་ཁམིས་རྒྱུན་སྐྱློང་དགློས་པ་ཞིག་རླེད་དམ་མ་རླེད། རང་དབང་དང་འགལ་མི་
འགལ་གི་ས་མཚམས་དླེ་ཇ་ིལྟར་འཇློག་དགློས་པ་རླེད། དྲི་བ་དང་པློ་ནི་དླེ་ཡིན་ལགས།  

  དྲི་བ་གཉིས་པ་ནི། རྒན་གློང་ནས་ཁྱླེད་ཀིས་་་་་་(ལན་འདླེབས་མཁན་གིས་ཚིག་ར་བཅད) 
  ལན། ཐློག་མར་ངས་དྲི་བ་དང་པློ་ལ་ལན་ཞིག་གདབ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་ཚིག་ས་མློ་ཞིག་གི་སློ་ནས་བཤད་ན། རང་དབང་དང་སིག་ཁིམས་གཉིས་འགལ་
བ་མ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད་ཟླེར་ན། ནུབ་ཕློགས་ན་ིརང་དབང་དམངས་གཙའོི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དླེ་ལ་བལྟས་ན་ཤླེས།  
  ངས་ནུབ་ཕློགས་ཟླེར་ནས་གླེང་ཡློང་དུས། ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐུགས་ལ་འདྲ་མིན་ས་ཚགོས་འཆར་གིན་ཡློད་སིད་མློད། བྱ་བ་ཡག་པློ་ཞིག་ཡིན་ན། ནུབ་
ཕློགས་ཀི་ཡིན་རུང་ང་ཚོས་དང་ལླེན་བྱ་ཆློག་པར་སམ། རྒྱའི་སིད་དློན་མཁས་པ་ཚོའི་ནང་དུ་ཡང་དླེ་འདྲའི་རློད་པ་འབྱུང་གི་འདུག ལ་ལ་ཞགི་གིས། རང་དབང་
དམངས་གཙོ་ཟླེར་བ་འདི་རིགས་ནི་ནུབ་ཕློགས་ཀ་ིཐློན་རས་ཤིག་ཡིན་པས་རྒྱ་ནག་ལ་མི་མཁློ་ཟླེར་གི་ཡློད་པ་རླེད། དླེ་ལ་རྒྱའི་དམངས་གཙོའི་མཁས་པ་ལིའུ་ཅུན་

ཉིང(刘军宁)གིས། འློ་ན་ཁྱླེད་ཚོ་ལ་ལྕགས་བྱ་ཨླེ་མཁློ། རླངས་འཁློར་ཨླེ་མཁློ། དླེ་ཀུན་ཀང་ནུབ་ཕློགས་པས་གསར་བཏློད་བྱས་པ་ལས་འུ་ཚོས་གསར་
བཏློད་བྱས་པ་མ་རླེད། ར་ཞློན་པ་ལས་ལྕགས་བྱ་དང་རླངས་འཁློར་སློགས་ལ་བསད་ན་སབས་བདླེ་བས། ང་ཚོས་དང་ལླེན་བྱས་ཡློད་པ་བཞིན་དུ། སིག་ཁིམས་ཀ་ི
ཕློགས་ནས་ཀང་། ནུབ་ཕློགས་པས་བཟློས་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ོལ་ཕན་པ་ཡློད་ན་ནི་དང་ལླེན་བྱླེད་རིགས་ཞླེས་སྨྲས་པ་དླེ་བཞིན་རླེད།  
  མདློར་ན། རང་དབང་དང་སིག་ཁིམས་གཉིས་འགལ་བ་ར་བ་ནས་མ་ཡིན་མློད། རང་དབང་དང་འགལ་བའི་སིག་ཁིམས་ཡློད་དླེ། སིར་བཤད་ན། 
དམངས་གཙོའི་སིད་ལུགས་དང་། སླེར་གཅློད་ཀི་སིད་ལུགས་གཉིས་ནི། དླེའི་ཐད་ཀ་ིདཔླེ་མཚོན་གཙོ་བློ་ཞིག་རླེད།  
  སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཐློབ་ཐང་དང་། རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་བྱླེད་རྒྱུ་སིང་པློར་བཟུང་སླེ་བཟློས་པའི་ར་བའི་ཁིམས་དང་། སིག་སློལ་ཆགས་པའི་ཡུལ་
དུ་ནི་ཁིམས་དང་རང་དབང་གཉིས་མི་འགལ་བར་མ་ཟད། སིག་ཁིམས་དླེ་ལྟ་བུ་ལ་བརི་སྲུང་ཞུ་རྒྱུའི་འློས་འགན་ཡང་སྐྱླེས་བུ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཕག་ལ་ཡློད་པ་རླེད།  
  ཡང་། སིག་ཁིམས་ཁ་ཤས་ཤིག་ནི་ཚོགས་པ་གཅིག་དང་། མི་གཅིག་གམ། ཁྱིམ་ཚང་གཅགི་དང་། ཡང་ན་རྒྱལ་པློ་གཅིག་ལ་སློགས་པའི་ཁླེ་ཕན་སྲུང་
བྱླེད་ཙམ་མ་གཏློགས། ཡུལ་མི་སླེར་རླེ་རླེའི་ཁླེ་ཕན་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར་བསད་པའང་ཡློད་ལ། དླེ་ལྟ་བུའི་སིག་ཁིམས་དང་སྐྱླེས་བུ་སླེར་གི་རང་དབང་གཉིས་
འགལ་ཡློད་པས། སིག་ཁིམས་ལ་རང་དབང་དང་འགལ་མི་འགལ་ག་ིདབྱླེ་བ་འབྱླེད་དགློས།  
  ཡང་གཅིག་བཤད་ན། ཁྱམི་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་བཙུགས་པ་ལྟར་གི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོའི་ལམ་སློལ་ཞིག་དགློན་པའི་ནང་ལ་འཛུགས་
ཐབས་ཡློད་དམ་ཞླེ་ན། དླེ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛུགས་ཐབས་ཡློད་རྒྱུ་མ་རླེད་སམ་གི་འདུག ངས་གློང་ནས་བཤད་པ་བཞིན། ཆ་རླེན་གཉིས་ཀི་རང་གཞིའ་ིཐློག་ནས་
དགློན་པ་དང་འཚམ་པའི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོའི་སློལ་ཞིག་འཛུགས་དགློས་པར་སམ་སླེ། གཞི་ར་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་དགློངས་པར་མ་འགལ་
བ་ཞིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་འདུལ་བའི་ལག་ལླེན་དང་མ་འགལ་བའ་ིརང་གཞི་དླེའི་ཐློག་ནས། དགློན་པ་རང་གི་ཁྱད་ཆློས་ལན་པའི་དམངས་གཙའོི་འཛིན་སྐྱློང་
ཞིག་བཙུགས་ཏླེ། དགློན་པ་དླེ་གར་གནས་པའི་དགླེ་འདུན་པ་སླེར་རླེ་རླེའི་ཐློབ་ཐང་དང་། བསམ་བླློའི་རང་དབང་སློགས་སྲུང་སྐྱློབ་བྱས་ཏླེ། གནས་མ་ཡིན་པའི་
སླེར་གཅློད་དང་འབུར་འཇློམས་མི་བྱླེད་པ་ཞིག་གི་ལམ་དུ་འགློ་དགློས་པ་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་ལྟ་བུའ་ིསིག་འཛུགས་དང་། རང་དབང་གཉིས་ར་བ་ཉིད་ནས་
འགལ་བ་མ་རླེད།  

    
  དྲི་བ། དླེ་ནས་རྒན་སློ་ཤླེར་ལགས་ལ་དྲི་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ཁྱླེད་ཀིས་གསུངས་པ་དླེ་དག་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པློ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁ་

གསལ་པློ་ཞླེ་དྲག་འདུག་པས་བཀའ་དྲནི་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྲི་བ་ནི། “སུས་རླེན་ཅིང་འབྲླེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐློང་བ་དླེས་ཆློས་མཐློང་ངློ”ཞླེས་དྲངས་ཏླེ། ངླེས་པར་
དུ་བསབ་པ་སློབ་གཉླེར་གིས་གཞི་ར་བྱས་ནས་དླེ་མཐློང་དགློས་པ་རླེད་མ་གཏློགས། དླེ་མ་མཐློང་ན་ཆློས་པ་ཞིག་གི་མཚན་ཉདི་ཧ་ལམ་ཚང་གི་མ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྲ་



བའི་སད་ཆ་ཞིག་གློ་སློང་།  
  དླེའི་སླེང་ནས་དྲི་བ་གཉིས་ཡློང་གི་འདུག གཅིག་གང་རླེད་ཟླེར་ན། ང་ཚོའ་ིབློད་ཀི་ཆློས་རྒྱུད་ནང་གི་གཞིས་དགློན་གི་གྲྭ་པ་དང་། ཨ་ནླེ་མང་པློ་ཞིག་
དང་། ལྷག་པར་མི་དམངས་ཕལ་ཆླེ་བ་ན་ིདད་པ་ཙམ་ག་ིསླེང་ནས་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་རླེད། དླེས་ན། གཞིས་དགློན་གི་ཨ་ནླེ་དང་གྲྭ་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་བསབ་པ་
སློབ་གཉླེར་བྱས་ཏླེ། རླེན་ཅིང་འབྲླེལ་བར་འབྱུང་བའ་ིགནད་ཕ་མློ་མཐློང་བ་ཕར་ཞློག དགླེ་ཚུལ་སློང་གི་སློམ་པ་ཙམ་བསྲུངས་ནས་མཚམས་བསླེན་སྒྲུབ་རླེ་བྱས་
ནས་སློད་ཀི་ཡློད་པས། དླེ་དག་ལ་སིང་པློ་ཡློད་མླེད་དང་། ཡང་ན་སིང་པློ་ཆླེ་ཆུང་ག་འདྲ་རླེད་ཟླེར་ནས་དྲི་བ་གཅིག་དང་། གཉིས་པ་དླེ་་་་་། 
  ལན། ངས་དྲི་བ་དང་པློ་ལ་ལན་ཞུས་ཆློག་པ་གིས། དྲི་བ་གཉིས་མཉམ་དུ་དྲིས་བཞག་དུས་དྲན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟ་རྒན་གིས་གསུངས་པ་དླེ་ངས་
གློ་སློང་།  
  བློད་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ན།ི ངས་གློང་ནས་ལབ་པ་ནང་བཞིན་ངློས་གཉིས་ཅན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡློད། བློད་ལ་ཆློས་ལུགས་དར་བའི་ལློ་རྒྱུས་
ལ་ཕར་བལྟས་དུས་རྙློག་དྲ་ཚ་པློ་ཞླེད་པློ་ཡློད་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ཕློགས་གཅིག་ནས་བློད་ཀི་ཆློས་པའི་ནང་ནས། སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ལ་ཐློས་
བསམ་སློམ་གསུམ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཀི་ཆ་ནས། དཔལ་ནཱ་ལླེནྜའི་མཁས་དབང་ཚོ་དང་གདན་ཐློབ་མཉམ་པློར་བཞུགས་ཐུབ་མཁན་ཁ་ཤས་འཁྲུངས་མློང་ཡློད་
པས། དླེ་འདྲ་ཞིག་རྒྱ་གར་ཕུད་པའི་ནང་བསན་དར་བའ་ིལུང་པ་གཞན་གི་ནང་ནས་སྐྱླེ་ཐུབ་ཡློད་མ་རླེད། ཡང་ཕློགས་གཅིག་ནས་ནི། བློད་རིགས་མང་ཆླེ་བས་
རློངས་དད་ཤ་སག་བྱས་ནས་འགློ་བཞིན་པ་མ་གཏློགས། ཆློས་ཀི་དློན་གང་ཡང་ཧ་མ་གློ་བའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཀང་གྲུབ་བསད་ཡློད་པ་རླེད།  
  འློ་ན། ང་ཚོ་བློད་འདི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ཀི་ནང་དློན་ཧ་གློ་ནས་འཛིན་སྐྱློང་བྱླེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཟླེར་རམ། ཧ་མ་གློ་བར་འཛིན་སྐྱློང་བྱླེད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ཟླེར་དགློས་པ་རླེད། དླེ་གནད་དློན་རྙློག་དྲ་ཚ་པློ་ཞིག་རླེད། དླེའི་ཕིར་ངས་ག་རླེ་ལབ་ཀི་ཡློད་ཟླེར་ན། སློ་སློའི་ལུགས་ཀ་ིཆློས་ལ་དད་པ་འདྲ་བྱས། དད་
པ་བྱས་པ་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་དགླེ་སིག་གི་བླང་དློར་འབྱླེད་པའི་རྣམ་བཞག་ཙམ་ནི་ཆློས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡློད་པ་དང་། དླེ་ལྟར་བྱས་པས་ཀང་རང་ལ་ཕན་པ་
ཏན་ཏན་འབྱུང་སིད་ཀི་རླེད།  
  ང་ཚོ་ལ་འཇིག་རླེན་བཀློད་པ་པློས་ཆད་པ་གཅློད་ཀི་རླེད་ཟླེར་ནས། དླེ་ལ་ཞླེད་དླེ། མི་མི་གསློད་པ་དང་། རྐུ་མི་བྱླེད་པ་དླེ་འདྲ་ཡླེ་ཤུའ་ིཆློས་ལུགས་ཀི་
བསབ་བྱར་གནས་པ་ཚོའི་ནང་ལའང་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རླེད། ཁློ་ཚོས་ངས་དླེ་དག་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྐྱླེ་བ་ཕི་མར་འཇིག་རླེན་བཀློད་པ་པློས་ང་ལ་ཆད་པ་གཏློང་གི་
རླེད་ཟླེར་ནས་ཡིད་ཆླེས་བྱླེད་ཀི་ཡློད། འློན་ཏླེ་ཁློ་ཚོས་དད་པ་དླེ་ལྟར་བྱས་པ་དང་། འཇགི་རླེན་བཀློད་པ་པློ་ཡློད་མླེད་ནི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན་མློད། ཡློད་པ་
ལྟར་དུ་ཡིད་ཆླེས་པ་ལ་བརླེན་ནས། དད་པ་བྱླེད་མཁན་དླེས་བླང་དློར་གི་དབྱླེ་བ་འབྱླེད་ཐུབ་ཀི་ཡློད་པ་རླེད།  
  དླེ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་པའ་ིཆློས་ཀི་གནད་གང་ཡང་ཧ་མ་གློ་བར་དད་པ་ཙམ་ལ་བརླེན་ནས་སིག་སྤློང་དགླེ་སྒྲུབ་ཅི་ཐུབ་བྱས་པ་ལའང་ཕན་པ་ལློས་
ཡློད་མློད། ནང་པའི་ཆློས་ཀ་ིཐུན་མློང་མིན་པའི་ཁྱད་ཆློས་གང་ཡང་ཧ་མ་གློ་བཞིན་དུ། མི་ཚེ་གཅིག་ལ་སློན་པའི་རླེས་འཇུག་ཡནི་ཞླེས་ལབ་ན། བླློ་ཕམ་སྐྱླེ་དགློས་
པ་ཞིག་རླེད་བཞག་ཅླེས་ལབ་ཀི་ཡློད།  
  ལློ་རྒྱུས་ཀི་ངློས་ནས་བལྟས་ན། ང་ཚོའི་ཡུལ་དུ་ན་ིདཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་གངས་ཀ་ཙམ་ཡང་མི་ཤླེས་པའི་ཆློས་དད་པའི་སི་ཚོགས་ཤིག་ཡུན་རིང་
གནས་འདུག་ནའང་དླེ་ཚོ་སྡུག་པློ་རླེད་ཅླེས་ངས་ཁ་རྡུང་གཏློང་གི་མླེད། འློན་ཀང་ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཉླེར་གཅིག་པའི་ནང་། མི་ཕལ་མློ་ཆླེའི་ཤླེས་ཡློན་དང་
བསམ་བླློ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པས། འདི་འདྲའི་དཔལ་ཡློན་གི་སི་ཚོགས་ཤིག་ག་ིནང་ལ། ང་ཚོས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀ་ིབསན་པ་འཛིན་དགློས་པ་ཡནི་ན། 
ནང་པའི་ཆློས་ཀི་ཤླེས་རབ་ཀི་ཆ་དླེ་རལ་དུ་འདློན་དགློས་པ་རླེད་མ་གཏློགས། ཤླེས་རབ་ཀི་ཆ་དླེ་དློར་ནས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འཇུས་བསད་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐློགས་
ཀི་མ་རླེད། ངས་ལབ་འདློད་པ་ནི་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན།  

    
  དྲི་བ། དགླེ་བཤླེས་ཚང་ལ་དྲི་བ་གཉིས་ཡློད་གསུང་གི་འདུག་ཀང་། དུས་ཚདོ་ཀི་དབང་གིས་ཁློམ་རྒྱུ་མ་རླེད། བར་འདི་ནས་ང་ལ་དྲི་བ་ཆུང་ཆུང་ཡློད། 
ད་ཁྱླེད་ཀིས་གློང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་ནང་བསན་ཆློས་ལུགས་སི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པློའི་ཆློས་དླེ་ཉམས་རྒུད་ལ་
སློང་བ་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་རླེད། དླེ་ཚང་མས་ཤླེས་ཀི་རླེད། བློད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཡང་ཉམས་རྒུད་ཀི་ཉླེན་ཁ་ཆླེ་བའི་སབས་
རླེད།  
  ཁྱླེད་ཀིས་དཔད་བསྡུར་ཞིག་གནང་ན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ནང་བསན་ཆློས་ལུགས་ཉམས་རྒུད་དུ་སློང་བ་དླེ། དམངས་གཙོའི་ལམ་དུ་མ་
སློང་བའི་རྒྱུ་རླེན་གིས་རླེད་དམ། ཡང་ན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་ཆློས་རྒྱུད་དླེ་ལ་མི་ག་གླེ་མློ་ཞིག་གིས་སངས་འཛིན་བྱས་པའི་འློག་ནས་ཉམས་རྒུད་དུ་སློང་
བ་རླེད། ཡང་ན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་ནང་བསན་ཆློས་ལུགས་འདིས་རྒྱ་གར་གི་མི་མང་ཡློངས་རློགས་ཀི་བསམ་བླློའི་ནང་ལ་བག་ཆགས་ཐླེབས་མ་ཐུབ་
པ་དང་། རྒྱུན་ཤླེས་སློགས་ཤླེས་མ་ཐུབ་པ་དླེའི་སླེང་ལ་ཡློད་པ་རླེད་དམ། དླེ་དྲི་བ་གཅིག་ཡིན།  
  དླེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་རྒུད་དླེ་དང་། བློད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆློས་ལུགས་ཀི་ད་ལྟའ་ིཉམས་རྒུད་ཀི་ཉླེན་ཁ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ན། རང་ཅག་གི་ཉམས་
རྒུད་དླེ་གང་ལ་ཐུག་ཡློད་པ་དླེའི་ཕློགས་ལ་ཁྱླེད་ཀིས་བསམ་གཞིགས་བཏང་ཡང་ཡློད་རྒྱུ་རླེད། དླེའི་སློར་ནས་ལན་མདློར་བསྡུས་ཤིག་གསུངས་རློགས།  

    
  ལན། ངས་རྒྱ་གར་ནས་ནང་པའི་བསན་པ་ཉམས་པ་རླེད་ཅླེས་ལབ་པ་ན།ི བློད་ནས་ཀང་བསན་པ་ཉམས་མི་སིད་པ་མིན་པའི་དཔླེ་རུ་དྲངས་པ་ཡིན་
གི། དླེ་གཉིས་ཡུལ་དུས་ཀིས་ཧ་ཅང་བསལ་བ་ཡིན་པས། ཉམས་རྒུད་ཀི་རྒྱུ་རླེན་འདྲ་ཡི་མི་འདུག  
  རྒྱ་གར་ནས་ཉམས་རྒུད་དུ་སློང་བའི་རྒྱུ་རླེན་གཙ་ོབློ་གང་རླེད་ཟླེར་ན། བྱང་ཕློགས་དུ་རུ་ཥའི་དམག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕློགས་ནས་དཔུང་འཇུག་བྱས་
ནས་ཡུལ་དབུས་ཀི་བར་དུ་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏླེ། ནང་བསན་པ་རྣམས་དྲག་པློའི་དཔུང་གིས་ར་མླེད་དུ་བཅློམ་པ་དླེ་རྒྱུ་རླེན་གཙ་ོབློ་རླེད། རླེད་དླེ། དྲག་པློའི་དཔུང་དླེ་
འདྲ་ཞིག་སླེབས་ནས་ཧིན་རྡུའི་ཆློས་ལུགས་མླེད་པར་བཟློ་མ་ཐུབ་པར། ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་མླེད་པར་བཟློ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅ་ིརླེད།  



  རྒྱ་གར་རང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཧིན་རྡུའི་ཆློས་ལུགས་ན་ིརྒྱ་གར་གི་གཙ་ོརྒྱུགས་རིག་གནས་ཡིན་པས་རྒྱ་ཆླེ་མློད། གཅླེར་བུ་པའི་ཆློས་
ལུགས་དང་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་གཉིས་ནི། རྒྱ་གར་གི་རིག་གནས་ཀི་ཆུ་བློ་ཆླེན་པློའི་མགམ་གི་ཆུ་ཕན་ཆུང་ངུ་གཉིས་ཡིན་པ་འདྲ་ན། གཅླེར་བུ་པའི་ཆློས་ལུགས་
ཀང་ར་མླེད་དུ་མ་སློང་བར། ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ར་མླེད་དུ་འགློ་དློན་ཅི་རླེད། དླེ་དྲི་བ་ཞིག་རླེད། དླེ་ལ་ལློ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་མང་པློས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ནས། རྒྱུ་རླེན་ཁ་
ཤས་ཤིག་གསུང་གིན་འདུག  
  གཅིག ནང་པ་བ་དང་། གཅླེར་བུ་པ་གཉིས་ཀི་ཆློས་ལ་ནི། མཚམས་ཤིག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་མཚང་སན་པློ་ཞིག་བཏགས་སད་དླེ། མཁས་པའི་ཆློས་ལུགས་
ཞླེས་བཏགས་པར་གགས། དླེ་ལྟར་ཆློས་ལུགས་དླེ་གཉིས་ནི་མཁས་པ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་སློ་འདློགས་གཅློད་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏླེ། མང་ཚོགས་ཀ་ིརང་
གཞི་བརན་པློ་དང་རྒྱ་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཆགས་མ་ཐུབ་པ་ནི་ཉམས་རྒུད་ཀི་རྒྱུ་རླེན་གཙོ་བློ་གཅིག་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཡློད།  
  གཉིས་པ་ནི། བཱི་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་སློགས་ནས་གསང་སགས་རྡློ་རླེ་ཐླེག་པའི་བསན་པ་ཧ་ཅང་དར་ཏླེ་ནང་བསན་ལ་བྱས་རླེས་བཞག་
ཡློད་མློད། དླེའི་གློང་ལ་ནི། གསང་སགས་རྡློ་རླེ་ཐླེག་པའི་བསན་པ་དླེ་པཎྜི་ཏ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གམ། དབང་པློ་མཆློག་གི་གང་ཟག་རླེ་ཟུང་མ་གཏློགས་ཡློངས་ཁྱབ་ཏུ་
ཉམས་སུ་ལླེན་གི་མླེད་ས་རླེད།  
  འྤྲོོན་ཀང་བཱི་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱས་ནས་ནི། ནང་བསན་གསང་སགས་ཀི་ཉམས་ལླེན་ཧ་ཅང་ཡློངས་ཁྱབ་ཅན་དུ་ཆགས་ཏླེ། གྲུབ་ཐློབ་
ཚད་ལན་ཡིན་པ་དང་མ་ཡནི་པ་འདྲ་མི་འདྲས་ཡར་མར་གང་ཞིང་། སློད་པ་ས་ཚོགས་ལ་གནས་པས། ནང་པའི་ཆློས་ཀི་སང་བརྙན་ལ་ཆག་གྲུམ་ཆླེན་པློ་ ཤློར་བ་
དླེའི་རླེན་པས་ནང་ཆློས་ཀི་རང་གཞི་ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་སློང་བར་གགས། 
  ཆ་རླེན་དླེ་གཉིས་ཀི་སླེང་ལ། དུ་རུ་ཥས་དམག་ཅིག་བརྒྱབ་དུས་ཉམས་པའི་རླེན་ཚང་བར་གྱུར་ཏླེ། ནང་པའི་ཆློས་དླེ་ར་མླེད་དུ་སློང་བ་རླེད་ཅླེས་དླེ་
ལྟར་དཔད་པ་རྒྱག་གི་འདུག  
  ཡང་གཅིག་བཤད་ན། བློད་ནས་སིར་བཏང་ནང་ཆློས་ཉམས་མི་ཉམས་དང་། འདུལ་བསན་ཉམས་མི་ཉམས་གཉིས་ནི་ས་ཁ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་རླེད་
བསམ་གི་འདུག་སླེ། འདུལ་བའི་བསན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རླེད་མ་གཏློགས། ཆ་ཚང་མ་རླེད།  
  དླེས་ན། བློད་དུ་སིའི་ཆ་ནས་ནང་པའི་བསན་པ་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགློ་བཞནི་ཡློད་པ་རླེད་ལ། ལྷག་པར་འདུལ་བའི་བསན་པའམ་དགློན་པའི་རིག་
གནས་ལ་ཧ་ཅང་ཉམས་ཆག་ཆླེན་པློ་འགློ་བཞིན་འདུག་སམ། དླེ་ལ་རྒྱུ་རླེན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་མཐློང་གི་འདུག ད་ལྟ་བློད་པ་རྣམས་སིད་འཛིན་ས་ཁློངས་སུ་བགློ་
སངས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ན། དབུས་གཙང་གི་ཕློགས་ན་གྲྭ་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རླེད་དླེ། དླེ་ནི་བཙན་ཤུགས་ཀིས་མནན་པ་ལ་ཐུག་པས། ད་དུང་ཕིར་
གསློས་ན་རྒྱས་ཐབས་ཡློད་ཀང་སིད། དླེ་ནས་བློད་ཀི་བྱང་ཕློགས་མཚོ་སློན་གི་ཕློགས་སུ། དགློན་པ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཉིན་རླེ་ནས་ཉིན་རླེར་གྲྭ་པ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགློ་
བཞིན་འདུག་ལ། ད་ལྟ་སི་ཁློན་གི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་གནས་པའི་བློད་ཡུལ་ནི་གྲྭ་པ་ཆླེས་མང་ས་ཡིན་ཀང་། དླེར་ཡང་སར་ལློ་དང་ཕིར་ལློའི་གངས་ཚད་བསྡུར་ན་གྲྭ་
པ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགློ་བཞིན་པ་མ་གཏློགས་ཇླེ་མང་དུ་འགློ་ཡི་མི་འདུག དགློན་པ་འགའ་ཤས་ནང་གྲྭ་གངས་མང་དུ་འགློ་ཡི་འདུག་མློད། དླེ་ཡང་ག་ས་གང་ནས་གྲྭ་
རྒྱུན་ལ་ཡློང་མཁན་འདུས་པས་མང་དུ་སློང་བ་ཡིན་ཕིར། གཞི་རའི་ཆ་ནས་བློད་ཀི་གྲྭ་པ་མང་དུ་འགློ་ཡི་ཡློད་པ་མ་རླེད། དླེ་ལྟར་གྲྭ་པ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་སློང་ནས་
མླེད་པར་གྱུར་ཚར་དུས། འདུལ་བའི་བསན་པ་འཇིག་ཚར་བ་རླེད།  
  བློད་ཀི་གྲྭ་པ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགློ་བཞིན་པ་དླེ་ལ་རྒྱུ་རླེན་ས་ཁ་གསུམ་འདུག གཅིག འཆར་ལན་བུ་སྐྱླེ་ཡི་སིད་ཇུས་ནི་གྲྭ་པའི་གངས་ཀ་ཇླེ་ཉུང་དུ་
འགློ་བའི་རྒྱུ་རླེན་གཙ་ོབློ་སླེ། སི་ཁློན་གི་བློད་ཁུལ་ཕློགས་སུ་འཆར་ལན་བུ་སྐྱླེ་ཡི་སིད་ཇུས་དླེ་དླེ་ཙམ་ལག་བསར་མ་བྱས་པར། ཁྱིམ་ཚང་རླེ་རླེར་བྱིས་པ་མང་པློ་
ཡློད་པ་ནི་འདི་ཕློགས་སུ་གྲྭ་པ་མང་བའི་རྒྱུ་རླེན་གཙོ་བློར་གྱུར་ཡློད། དཔླེར་ན། ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་བུ་གཅིག་ལས་མླེད་ན། དླེ་གྲྭ་པ་བྱླེད་སིད་རྒྱུ་ཧ་ལམ་མི་དཔླེ། བུ་
གཉིས་གསུམ་རླེ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་གྲྭ་པ་བྱླེད་ཀི་ཡློད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སིད་ཇུས་དླེ་ནི་གྲྭ་པའ་ིགངས་ཀ་ཉུང་དུ་འགློ་བའི་རྒྱུ་རླེན་གཙོ་བློ་རླེད།  
  གྲྭ་གངས་ཇླེ་ཉུང་ལ་འགློ་བའི་རྒྱུ་རླེན་གཉིས་པ་ནི། འློས་འགན་སློབ་གསློ་རླེད། འློས་འགན་སློབ་གསློ་ཟླེར་བ་དླེ་ཡག་པློ་ཞིག་རླེད། ཕློ་མློའ་ིདབྱླེ་བ་
མླེད་པར་བྱིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སློབ་གསློ་ཐློབ་དགློས་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དླེ་ལ་འཛམ་བུ་གངི་གི་མི་སུས་ཀང་དགག་པ་རྒྱག་གི་མ་རླེད། དླེ་བྱ་བ་བཟང་པློ་ཞིག་རླེད།  
  འློན་ཀང་བྱ་བ་གང་དང་གང་ཡིན་ན། དླེ་ལ་བཟང་ངན་གི་ངློས་གཉིས་རླེ་ཡློད་པ་རླེད། དླེ་བཟང་པློ་ཞིག་ཡིན་རུང་། བཟང་པློ་བཟང་རང་ཡིན་སིད་
ཀི་མ་རླེད། ལམ་ལུགས་ལ་སློགས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་ན་ཡང་བཟང་པློ་ཞིག་གི་རློགས་ལ་སྐྱློན་ཞིག་འདྲླེས་ཡློང་གི་རླེད། བིྱས་པ་ཡློད་ཚད་སློབ་གྲྭར་འགློ་དགློས་
པའི་ལམ་ལུགས་དླེ། མི་རིགས་སིའི་ངློས་ནས་ཡག་པློ་ཞིག་ཡནི་མློད། དླེ་ནི་ངློས་གཞན་ཞགི་ནས། བློད་ཀི་ནང་པའི་དགློན་པ་ཚའོི་གྲྭ་པའི་མཇུག་བསྡུ་བྱླེད་ཀི་རླེན་
ལ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་རླེད།  
  གྲྭ་གངས་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགློ་བའི་རྒྱུ་རླེན་གསུམ་པ་ནི། རིན་ཐང་ལྟ་བའི་འཕློ་འགྱུར་རླེད། སློན་ཆད་ཁྱིམ་ཚང་ཞགི་ལ་གྲྭ་པ་རླེ་ཡློད་ན་མཐློང་ཆླེན་པློ་
དང་རྒྱན་ཞིག་ལ་བར་ིབ་རླེད། དླེང་སང་གྲྭ་པ་ཟླེར་བ་དླེ། མིའི་སླེམས་ནང་ལ་མཐློང་ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་འགློ་བཞིན་པའི་རིན་ཐང་ལྟ་བའ་ིའགྱུར་བའང་གྲྭ་པ་ཇླེ་
ཉུང་ལ་འགློ་བའི་རྒྱུ་རླེན་ཞགི་རླེད།  
  འདི་གསུམ་པློ་ནི། བློད་ཀི་དགློན་པའི་ནང་དུ་གྲྭ་པ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགློ་བའི་རྒྱུ་རླེན་གསུམ་རླེད། ད་ང་ཚ་ོལ་མཚོན་ན། རྒྱུ་རླེན་སློན་མ་གཉིས་ལ་ནི་

འགྱུར་ལློག་གཏློང་བའི་ཐབས་ཤླེས་མླེད་ཀང་། རྒྱུ་རླེན་ཐ་མ་ལ་འབད་བརློན་བརྒྱབ་ན་འགྱུར་ལློག་གཏློང་ཐབས་ཡློད་པ་རླེད། (དྲིལ་བརྡ་བརྒྱབ) 
  མདློར་ན། དླེ་ཐམས་ཅད་ང་སླེར་གི་ལྟ་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པས་ཐུགས་ལ་མ་སློང་ན་དགློངས་པ་མ་ཚོམས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གང་ཞུས་ཐམས་ཅད་བསན་པ་
རྒྱས་པ་དང་འགློ་བ་བདླེ་བའི་རླེན་ཞགི་ལ་འཁྱླེར་རྒྱུ་བཀའ་དྲིན་ཆླེ། །  

   (ཐལ་མློ་རྡླེབ་ས) 

    
    



    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
   འགྱུར་རློམ་གནད་བསྡུས།  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
  ཆུང་དུས་དམ་པའི་བཤླེས་དང་མ་མཇལ་ན། 

    
  ཆི་ཝླེས་ཀིས་བརམས། 
  སློ་ཤླེས་རབ་ཀིས་བསྒྱུར། 

    



  ཟ་དགུ་པ་ནི་ཏག་ཏག་བྱིས་པ་རྣམས་སློབ་གྲྭར་འགློ་བའི་དུས་སུ་ཁླེལ་ཡློད་པས། དབུས་བརྙན་འཕིན་ཁང་གི་མདློ་འཛིན་མ་ཀང་ཆློན་ལིང(张泉

灵)ཡང་རང་གི་བུ་ཆུང་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་པའི་ཁྱིམ་བདག་ཚོགས་འདུ་ལས་ཕིར་ལློག་མ་ཐག་རླེད། ཚགོས་ཐློག་ཏུ་སློབ་གཙོས། རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧློང་ག་ིསློབ་གྲྭ་སློ་

སློས“ཤིང་ར་ལློའི་རྒྱ་ཉིའི་དམག་འཁྲུག”སློར་ལ་རྒྱུགས་ལླེན་སངས་མི་འདྲ་ཚུལ་བཤད་པ་ཁློ་མློའི་རྣ་བའི་བུ་གར་ལྷུང་།  
  འདི་ལྟ་སླེ། རྒྱ་ནག་པས། ཤིང་ར་ལློའ་ིམཚོ་ཐློག་འཁྲུག་རློད་དླེ་ག་དུས་ཤིག་ལ་བྱུང་བ་ཡནི་པ་དང་། དམག་འཁྲུག་དླེ་ལ་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་སིང་ཅི་ཞིག་
ཡློད་སློགས་འདྲི་ཞིང་། མཐར་དླེ་ལ་དགླེ་རྒན་གིས་སློམ་ཚིག་རིགས་ལྔ་ཙམ་བཀློད་རླེས། དླེ་རྣམས་སློབ་མ་ཚོའི་བླློ་ལ་ངླེས་སུ་བཅུག་སླེ། ནམ་ཞིག་རྒྱུགས་སློད་
སབས་དླེ་དག་ལས་གང་ལ་ལན་མ་ཐླེབས་ན་སར་མ་གཅློག་པ་རླེད།  
  ཉི་ཧློང་པས་ནི། སློབ་མ་ཚོར་སར་དམག་འཁྲུག་དླེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་མློང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཤླེས་སུ་བཅུག་རླེས། ཁྱློད་ཀིས་བལྟས་ན། དླེང་ཕིན་རྒྱ་ནག་དང་ཉི་
ཧློང་གི་བར་བསྐྱར་དུ་དླེ་འདྲའི་དམག་འཁྲུག་ཅིག་འབྱུང་སིད་དམ་ཞླེས་དང་། གལ་ཏླེ་བྱུང་ན་ནི་སུ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་སིད་དམ་ཞླེས་སློགས་འདྲི་བར་མ་ཟད། 
ཁྱློད་ཀིས་ཚོད་དཔག་དླེ་ལྟར་བྱས་པའི་གཞི་འཛིན་ས་གང་ཡིན་ཞླེས་ཀང་འདྲི་སད་དློ། །  

  དླེ་དག་གློ་རླེས་ཀང་ཆློན་ལིང་གིས་ཀང་། “རླེད་ཡ། འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་དུ་སློང་ན་སུ་ཞགི་རྒྱལ་སིད་དམ”ཞླེས་ཁློ་མློའི་ཟནི་ཕན་དུ་ཚོར་སང་ཟབ་
མློས་བྲིས་འདུག  
  ལློ་མང་པློར་རྒྱ་ཡུལ་འགིམས་ཏླེ་སྐུ་ཟར་རྒྱ་མློ་ཞགི་བསུས་ཤིང་། རིགས་ཀ་ིམྱུ་གུ་ཞིག་ཀང་སྐྱླེས་ཟིན་པའི་དབྱིན་ཇིའི་རློམ་སིག་པ་གགས་ཅན་མག་

ཇླེད(马克.基多)ཀིས་ཀང་། དབྱིན་ཡུལ་གི་འཕིན་ལམ་ཞིག་ཏུ《ཁྱློད་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་པར་འགྱུར་མི་ཐུབ》ཅླེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཅིག་སྤླེལ་ཏླེ། ཁློ་
པའི་ནང་མི་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་ནས་གནས་སྤར་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསློ་ལ་གནད་དུ་ཟུག་པའི་སུན་འབྱིན་དྲག་

པློ་བྱས་འདུག རློམ་ཡགི་དླེར། རྒྱ་ནག་གི་རང་གཞིའི་སློབ་གསློ་ན“ིརྒྱུགས་སློད་པ་སློག་ཏུ་འཛིན་པ”ཙམ་ལས་མ་འདས་ཕིར། ཁློ་ཚོས་བྱིས་པ་དག་གི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་
འཆར་སློ་ཡློད་ཚད་གཞ་ིམླེད་དུ་བསླེགས་རླེས། མི་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཁློ་ན་སྐྱླེད་སིང་བྱླེད་དླེ། ལམ་འགློ་རྒྱུགས་པ་དང་། ལམ་འགློ་མི་རྒྱུགས་པ་གཉིས་སློ་ཞླེས་བྲིས་
འདུག  

  ད་རུང་། “རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དླེར། བིྱས་པ་ཚོ་སྐྱླེས་ཆླེན་དམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། གསར་གཏློད་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཛངས་མིར་འགྱུར་རྒྱུ་སློགས་ཀི་

ལམ་ཆླེན་ཞིག་མ་མཆིས་ཤིང་། འློན་ཏླེ་སློབ་གསློའི་ངློས་ནས་བལྟས་ན་ནི། ལམ་དླེ་ཁློ་ན་དློན་གི་འབབ་སླེགས་ཡིན་པས་སློ”ཞླེས་སློགས་མང་དུ་བཤད་ཡློད། 

  དླེ་ཡང་སར་ཧུའུ་ཧིས(胡适)ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར་ཏླེ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཤླེས་དཔལ་གི་འཕླེལ་རིམ་ལ་བལྟ་འདློད་ཚེ། དློན་གི་འགག་མདློ་
གསུམ་ཙམ་ལ་བལྟས་པས་འཐུས་ཤིང་། གསུམ་ཀའི་ཐློག་མ་ན།ི ཁློ་པ་ཚོས་བྱིས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བདག་སྐྱློང་བྱླེད་ཀི་ཡློད་པ་དླེའློ་ཞླེས་གདམས་ཡློད་པར་བསམས་
ན། ཧུའུ་ཧིའི་སན་ནི་ཇི་འདྲའི་རྣློ་ཐག་ཆློད་པ་ཞགི་རླེད་ཨང་།  
  དླེ་ལྟར་གསུངས་ནས་ལློ་ངློ་བརྒྱ་ལ་ཉླེ་བ་འདས་ཀང་། རང་རླེའི་བུ་དང་བུ་མློ་ཚོ་ནི་ད་རུང་བླློ་འབྱླེད་རན་པའི་ལློ་ཚོད་ལ་སླེབས་དུས། བླློ་རིག་གི་སློ་
མློ་ཡློངས་སུ་འབྱླེད་པའི་སལ་བ་དང་ལན་གི་མླེད། ཅིའ་ིཕིར་ཞླེ་ན། སློབ་དཔློན་གི་ལམ་སློན་ཤིན་ཏུ་མཁློ་བའི་དུས་སམ། འཆར་སང་ས་ཚགོས་དང་གསར་གཏློད་
ཀི་བླློ་སྤློབས་ཁ་འབྱླེད་པའི་དུས་ཏླེ། མདློར་ན། བིྱས་པའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་རིགས་ས་ཚོགས་གཏིང་ནས་སློག་རན་པའི་དུས་སུ། འུ་ཅག་གི་བྱིས་པ་ཚོའི་འཁིས་སུ་ན།ི ཁློ་
ཚོའི་སླེམས་ཀི་འཇིག་རླེན་གསལ་བར་བྱླེད་ཅིང་། ཤླེས་རབ་ཀི་མྱུ་གུ་གསློ་བར་མཛད་པའི་ལམ་སློན་གི་སློབ་དཔློན་དམ་པ་ཞགི་ལར་ནས་མ་དམགིས་པས་སློ། །  
  གཅིག མི་ཚེ་ལ་ཕུགས་འདུན་སྐྲུན་མཁན།  
  བིྱས་དུས་སུ་སློབ་དཔློན་དམ་པ་ཞིག་དང་མ་ཕད་ན། བླློ་འབྱླེད་ཀ་ིསལ་བའང་ཆད་པ་ཡནི་ཏླེ། མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། སློབ་གྲྭ་ཆླེན་མློ་ནི་ཁྱད་ཆློས་དང་
མཛེས་རྒྱན་གསར་པ་སློན་ཡུལ་ཙམ་ཡིན་ག།ི གང་དླེའི་གཤིས་རྒྱུད་སློགས་ར་བའི་རང་བཞིན་རྣམས་སྐྲུན་མཁན་ནི་སར་ག་ིརང་གཞིའི་སློབ་གསློ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་
སློ། །  
  སས་དང་སས་མློ་སུ་ཡིན་རུང་། རང་གི་ཡབ་ཡུམ་དང་གླེས་ཏླེ་སློབ་གྲྭའི་སློ་ཐླེམ་བརྒལ་པ་ནས། ཐུན་མློང་གི་འཚོ་བ་དང་། སློབ་ཁིད་ཀི་བདུད་རི་
ཉམས་སུ་བཞླེས་དགློས་པར་མ་ཟད། དླེ་རུ། རིགས་དང་རྣམ་གངས་མི་འདྲ་བའི་ཤླེས་བྱའི་གནས་ལ་སློང་བ་ལྷུར་བླངས་པའི་སླེང་། མི་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་འགློགས་
འདྲིས་བྱླེད་རྒྱུ་དང་། སིག་ཁིམས་དང་བཅས་པའི་འཚོ་བ་ཇི་ལྟར་རློལ་རྒྱུ་སློགས་ལའང་བསབ་དགློས་པ་རླེད། དླེས་ན། སློབ་གྲྭར་ཞུགས་པ་དླེ་ནི། ཁློང་ཅག་སི་
ཚོགས་དངློས་དང་འདྲིས་པའི་གློམ་པ་དང་པློ་ཡིན་ལ། རང་རང་གི་མི་གཞ་ིནར་སློན་པའི་སས་ཚིགས་ཀི་ཐློག་མའང་ཡིན་པས། དླེ་ནི་ས་བློན་ཞིག་མྱུར་དུ་སྨིན་
མགློ་བརམས་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་སམ་པས། སབས་དླེ་དུས་སུ། དགླེ་རྒན་ག་ིདྲུང་དུ་ཇི་ལྟར་བསབས་པ་མཐའ་དག་ཚ་ེསློག་གི་བཅུད་དུ་འཐིམ་པར་
ངླེས་ཤིང་། ཁག་རའི་སྦུབས་སུ་སིམ་པར་ངླེས་ཨང་།  
  སློབ་ཆླེན་ལ་ཞུགས་ཕིན་ནས། ཡློན་ཏན་གསར་པ་ཇི་སངས་རུང་། དླེ་དག་མི་ཚེའ་ིཟུར་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད་ཀི། དླེ་རླེས་མི་རང་ག་ིགཞི་རའི་
གཤིས་སློད་སློགས་ལ་ནི་འགྱུར་བ་འགློ་ཤནི་ཏུ་དཀའ་སླེ། ལུས་ལ་དཔླེར་བླངས་ན། རུས་ཚིགས་ཀི་སློམ་སར་ནས་བརན་པློར་ཆགས་ཟིན་ཅིང་། རུས་པའི་གས་
སྲུབས་མཐའ་དག་ཀང་སར་ནས་འབྱར་ཟིན་པས། དླེ་རླེས་ཤ་དང་ཚིལ་བུ་ཇླེ་མང་དུ་འགློ་སིད་པ་ཙམ་ལས། གཟུགས་པློའི་རུས་སློམ་ཇླེ་རིང་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་
མླེད་པ་ལྟ་བུའློ། །  
  གནའ་ས་མློར། སློ་ཁི་ར་ཐླེའི་ཡབ་ནི་བརྐློས་རིས་སྒྱུ་རལ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རླེད། ཉིན་ཞིག་ལ། ལློ་ན་ཆུང་བའི་སློ་ཁི་ར་ཐླེས་ན།ི རྡློ་ཡི་སླེང ླེ་

ཞིག་རྐློ་བཞིན་པའི་ཡབ་ལ། “ཡབ་ཆླེན་ལགས། རི་མློ་བརྐློ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཐུབ་བམ”ཞླེས་དྲིས་ཚེ། ཡབ་ཀིས“ལྟློས་དང་། རྡློ་ཡི་སླེང ླེ་འདི་ལ་



དཔླེར་བཞག་ན། ངས་ནི་སླེང ླེ་འདི་བརྐློས་པ་མ་ལགས་ཏླེ། ངས་ཁློ་རང་གཉིད་ལས་བསངས་པ་ཙམ་ཡིན”ཞླེས་དང་། དླེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་འགླེལ་བཤད་ཀ་ིཚུལ་དུ། 

“མ་གཞི་སླེང ླེ་འདི་ཉིད་རྡློ་ཡི་ཁློང་གསླེང་ན་གཉིད་དུ་ཡུར་འདུག་མློད། ངས་ཁློ་རང་གཉིད་ལས་བསངས་ཏླེ། རྡློ་ཡི་བཙོན་ར་ལས་ཕིར་བསྐྱབས་པ་ཡིན”ཞླེས་
སྨྲས་ཏླེ། བིྱས་པའི་བླློ་རིག་ལ་མཚར་སང་བིྱན་པར་གགས་སློ། །  

  ཚུལ་དླེ་དག་ལ་བསམས་ནས། སློབ་གསློ་པ་ཀྲུའུ་ཡུང་ཞིན(朱永新)གིས་ཀང་། འཛེམ་དློགས་མླེད་པའི་སློ་ནས་དླེང་ཕིན་དགླེ་རྒན་གི་ལས་

སུ“ཞུགས་ཆློག་པའི་སློ་ཐླེམ”ཇླེ་མཐློར་གཏློང་དགློས་ཞླེས་ནན་གིས་བརློད་པ་རླེད། ཁློང་གིས། “དགླེ་རྒན་ཟླེར་བ་དླེ་ནི་ཉླེན་ཁ་ཅན་གི་ལས་རིགས་ཤིག་སླེ། སྐྱླེས་
ཆླེན་དང་སིག་ཆླེན་གཉིས་ཀ་དགླེ་རྒན་གི་ཐུ་འློག་ནས་རིམ་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་སིད་ན། དགླེ་རྒན་ཚོས་ནི་འབད་པ་བརྒྱ་ཕག་ག་ིསློ་ནས། རང་དང་རང་གི་བུ་

སློབ་རྣམས་ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་བསྐྱློད་ཐབས་ལ་འབད་དགློས་སློ”ཞླེས་བཤད་པ་ལྟར། གལ་ཏླེ་བླློ་འབྱླེད་ལ་སྒུག་པའི་བིྱས་པ་རྣམས་ནི། དྭངས་གཙང་དྲི་མླེད་
ཀི་ཤློག་བུ་རླེ་རླེ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། བླློ་འབྱླེད་དགླེ་རྒན་རྣམས་ནི། དཀར་གཙང་ཤློག་བུ་དླེའི་ངློས་སུ་མཚར་སྡུག་ག་ིརི་ལམ་རླེ་རླེའམ། ཕུགས་འདུན་གི་
རི་མློ་རླེ་རླེ་འབིྲ་མཁན་དླེ་མ་ཡིན་ནམ།  

  རྒྱའི་གནའ་རིག་སློབ་དཔློན་ཆླེན་མློ་ཆན་མུའུ(钱穆)ནི། བིྱས་པའི་དུས་སུ་བླློ་འབྱླེད་སློབ་དཔློན་དམ་པ་ཆན་པློ་ཀུའླེ(钱伯圭)ལ་མཇལ་

བའི་སལ་བཟང་ལན་ཡློད། ཉིན་ཞིག གཞློན་ནུ་ཆན་མུའུ་ལ་སློབ་དཔློན་མཆློག་དླེས་བརླེ་བའི་ངང་ནས་འདི་སད་དླེ། “ཁྱློད་ཀིས《རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གི་གཏམ་

རྒྱུད》གློ་ཐུབ་ཅླེས་གཞན་དག་སྨྲ་ཡི་འདུག་པས། བདླེན་པ་རླེད་དམ”གསུངས། ཆན་མུའུ་ཡིས་ཀང་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་དླེ་ལྟར་ལགས་སློ་ཞླེས་ཞུས།  

  དླེ་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་བསྐྱར་དུ། “དཔླེ་ཆ་དླེ་རིགས་ལ་མང་པློ་མ་བལྟས་ན་ལླེགས་ཏླེ། དླེའི་ཁ་ཕླེ་མ་ཐག་ཏུ། ‘གནམ་འློག་གི་ལློ་རྒྱུས་འཁློར་ཕློགས་ནི་

འདི་ལྟ་སླེ། འདུས་ཡུན་རིང་ན་འཐློར་ངླེས་ཤིང་། ཐློར་ཡུན་རིང་ན་འདུ་ངླེས་ལ། འཁྲུག་ཟིང་དང་ཞློད་འཇགས་རླེས་མློས་ཉིད་དུ་འཁློར’ཞླེས་སུ་བྲིས་འདུག་མློད། 
གནས་ཚུལ་དླེ་ནི་རང་རླེ་རྒྱ་ནག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལློག་ལམ་དུ་ཕིན་པའ་ིའབྲས་བུ་རླེད་མ་གཏློགས། འཇིག་རླེན་སིའི་ཆློས་ཉིད་ཅིག་ག་ལ་ཡནི། དཔླེར་ན། ད་ལྟའི་ཡློ་
རློབ་ཀི་དབིྱན་ཇི་དང་། ཧྥ་རན་སི་སློགས་ལ་ལྟློས་དང་། འདུས་པའི་རླེས་སུ་འཐློར་གི་མི་འདུག་ལ། ཞི་བས་བསྐྱངས་རླེས་འཁྲུག་ཟིང་ཡང་འབྱུང་གི་མི་འདུག་པས། 

རླེས་མར་ང་ཚོས་ཀང་ཁློང་ཅག་ལ་སློབ་སློང་བྱླེད་དགློས་པར་འདུག”ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད།  
  བསབ་བྱ་གནང་ཐླེངས་གཅིག་པློ་དླེས། ཆན་མུའུ་ཡི་སླེམས་ལ་གཡློ་འགུལ་དྲག་པློ་ཐླེབས་པས། ལློ་མང་པློའི་རླེས་སུ་ཁློང་གིས་ཕིར་དྲན་མཛད་སབས་
ཀང་། ངས་ཚ་ེགང་བློར་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱློང་ཐབས་ཀི་རིགས་ལམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཐློག་མར་དླེའི་འདུན་པ་ཀུན་ནས་སློང་བྱླེད་ནི་སློབ་དཔློན་གི་ཞལ་
གདམས་དླེ་ཁློ་ན་ཡིན་ཞླེས་ཀང་གསུངས་སློ། ། ཆན་མུའུ་ཡིས་ནི། སློབ་ཆླེན་དགླེ་རྒན་ག་ིཁུར་མ་བཞླེས་པའི་སློན་ལ། ལློ་བཅུའི་རིང་ལ་སློབ་ཆུང་གི་དགླེ་རྒན་
དང་། ལློ་ངློ་བརྒྱད་ཀི་རིང་ལ་དམའ་འབིྲང་དགླེ་རྒན་གི་ཁུར་བཞླེས་མློང་བས། དགུང་ལློ་མཐློན་པློར་སློན་རླེས། ཁློང་གིས་རག་ཏུ་འདི་ལྟར་གསུང་གི་ཡློད་དླེ། 
སློབ་ཆླེན་སློབ་མ་བསྐྱང་རྒྱུ་ལས་སློབ་འབིྲང་སློབ་མ་བསྐྱང་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་ལ། སློབ་འབིྲང་སློབ་མ་བསྐྱང་རྒྱུ་ལས་ཀང་སློབ་ཆུང་སློབ་མ་བསྐྱང་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་བར་འདུག་
ཅླེས་སློ། །  

    
  གཉིས། རྒྱུགས་ལླེན་འཕྲུལ་ཆས་སླེང་གི་གཅུ་གཟླེར། 

  པླེ་ཅིང་སློབ་ཆླེན་གི་དགླེ་རྒན་ཆླེན་མློའམ། མཁས་དབང་གགས་ཅན་ཆན་ལི་ཆུན(钱理群)གིས་ནི་རྒྱུན་དུ། “ལློ་ཆུང་རྣམས་མཐློང་དུས། དླེ་

ཚོར་སད་ཆ་བཤད་འདློད་ཀི་འདུན་པ་བཟློག་ཏུ་མླེད་པ་ཞིག་འློང་བ་དླེ་ནི། ང་ལ་དབྱིངས་ལྟ་བུ་ཞུགས་འདུག”ཅླེས་གསུང་གིན་པའི་དློན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དླེ་ཁློ་
ན་སླེ། ཁློང་ཉདི་སློབ་གྲྭ་ཆླེན་མློའ་ིསློབ་དཔློན་དུ་མ་ཕླེབས་པའི་ཡར་སློན་ལའང་། བགང་བྱ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་རིང་དུ་སློབ་འབིྲང་གི་དགླེ་རྒན་མཛད་མློང་བ་རླེད།  

  དླེར་མ་ཟད། ཉླེ་དུས་ནས་ཁློང་ལ“དབྱིངས་ཞུགས་པ”དླེ་ཚབས་ཇླེ་ཆླེར་སློང་འདུག་པ་འདྲ་སླེ། བགླེས་ཡློལ་གི་རླེས་སུ་ཡང་། རང་ཁྱིམ་དུ་མླེ་ཏློག་
འདླེབས་འཛུགས་སློགས་སུ་གཡླེང་རྒྱུ་དློར་ནས། ནན་ཅིང་དགླེ་འློས་སློབ་ཆླེན་གི་ཁློངས་གཏློགས་སློབ་འབིྲང་ཞིག་ཏུ་ཟ་ངློ་གཅིག་ལྷག་ལ་སློབ་ཁིད་གནང་སློང་། 
ད་རུང་ག་ས་གང་དུ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏླེ། སབས་རླེར་གནའ་རབས་བསན་བཅློས་འཁིད་ཀིན་འདུག་ཅངི་། ལན་རླེར་ལུའུ་ཞུན་གི་སློར་འཆད་པ་སློགས་ཀིས་
དུས་འདའ་བཞིན་ཡློད་པས། ཁློང་གིས་འདི་སད་ཀང་གསུང་གི་འདུག་སླེ། མ་གཞ་ིསློབ་ཆླེན་གི་སློབ་དཔློན་གགས་ཅན་རྣམས་སློབ་འབིྲང་དག་ཏུ་བསྐྱློད་དླེ་སློབ་

ཁིད་གནང་རྒྱུ་ན།ི སར“ལྔ་བཞིའི”དུས་ནས་སློལ་རྒྱུན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པ་རླེད་ཅླེས་སློ། །  
  ཉླེ་ལམ་ཞིག་ནས། རྒྱ་ནག་མི་སླེར་རྒྱལ་ཁབ་དུས་ཀི་སློབ་དླེབ་རྙིང་པ་ལ་དགའ་བའི་ཚ་རླབས་ཤིག་བསྐྱར་དུ་ལིང་འློང་གི་འདུག་ཅིང་། ལྷག་པར་

དུ1932ལློའི་དླེབ་བརྒྱད་པ་ནི། ཐླེངས་ཁ་ཤས་དཔར་ན་ཡང་མ་ལླེང་བར་ཤིན་ཏུ་བིྲན་པར་གྱུར། སློབ་དླེབ་དླེ་ནི་ཡླེ་ཧླེང་ཐའློ(叶圣陶)ཡིས་རློམ་སིག་

གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དླེའི་བར་དུ་བཅུག་པའི་རི་མློ་དག་ཀང་རི་མློ་པ་ཧྥླེང་ཙི་ཁའླེ(丰子恺)ཡིས་ཕག་བིྲས་མཛད་པ་ཡིན་ཕིར། གསལ་ལ་བབ་
ཆགས་ཤིང། མཛེས་ཉམས་ཀིས་རྣམ་པར་ཕྱུག་པ་ཞིག་ལགས་པས། དླེ་ན་ིགཏན་དུ་མི་ཡལ་བའི་རང་མདངས་དང་ལན་ནློ། །  

  ངློ་མ། སབས་དླེ་དུས་སུ་ཆན་མུའུ་དང་། ཞ་ཀའླེ་ཙུན། (夏丐尊)ཀྲུའུ་ཙི་ཆིང་། (朱自清) ཡླེ་ཧླེང་ཐའློ་ལ་སློགས་པ་ངླེས་དློན་ག་ི



མཁས་དབང་ཆླེན་མློ་ཚོས་ཀང་སློབ་འབིྲང་གི་དགླེ་རྒན་གནང་སླེ། ངློ་མཚར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ས་ཚོགས་བསྐྲུན་མློང་བས། དླེ་དུས་ཀི་ལློ་རིམ་གཅིག་གི་རིག་གནས་
པའི་དཔུང་ཁག་ལ་ནི། དླེང་ག་ིསློབ་ཆླེན་ཧིལ་པློ་ཞིག་གིས་ཀང་བསྒྲུན་ཐབས་ག་ལ་ཡློད་ཨང་།  

  རླེད། འུ་ཅག་གི་ད་ལྟའི་དགླེ་རྒན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། ཤླེས་ཡློན་བླློ་སློང་དང་། ཀུན་སློད་ཡག་པློ་སློགས་གང་ནས་བལྟས་རུང་། “བླློ་འབྱླེད་སློབ་

དཔློན”ཞླེས་པའི་མཚན་ག་ིཆློ་ལློ་འདི་ཐླེག་ཐུབ་མཁན་ཅི་ཙམ་ཡློད་དམ། ཁློ་པ་དག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རྒྱུགས་ལླེན་འཕྲུལ་ཆས་སླེང་གི་གཅུ་གཟླེར་ལྟ་བུ་ཞིག་
ལས་མ་འདས་ཏླེ། ཁློ་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཁ་གདངས་མིག་ཅླེར་ནས་དམིགས་པ་གཏློད་ས་ཉག་གཅིག་ནི་སློབ་མའི་རྒྱུགས་སར་ཁློ་ན་ཡིན་ག།ི སློབ་བུ་རྣམས་མི་ཡག་པློ་
ཞིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་མིན་སློགས་ལ་ནི་དློ་ཁུར་ལར་ནས་མི་བྱླེད་པར་སང་ངློ་། ། 

  དླེ་ཡང་ཆར་ཞློད་ཆླེ་བའི་ཉིན་ཞིག་ཏུ། སན་ངག་པ་ཡུས་ཅན(于坚)གིས་བུ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭར་བསྐྱལ་ཅིང་། སློབ་གྲྭའི་སློ་ཆླེན་དྲུང་དུ་འབྱློར་ཚ།ེ 
རྒྱུགས་སློད་དུ་འཚོག་དགློས་པའི་དྲིལ་བརྡ་སིང་སིང་དུ་གགས་སློང་། དླེ་མ་ཐག་བྱིས་པ་ཚོ་སངས་སྐྲག་དང་བཅས་འཚང་ཀ་ཤགི་ཤིག་གིས་ནང་དུ་འཛུལ། སབས་
དླེར། བུ་མློ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆར་ཞློད་ནང་དུ་ཤུད་ནས་ས་རུ་འགླེལ་ནའང་། ཁློ་མློ་ཡར་སྐྱློར་མཁན་གི་བྱིས་པ་གཞན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་། ཚུལ་དླེ་དངློས་སུ་མཐློང་བའི་

ཡུས་ཅན་ནི་ཧ་ལས་ཤིང་སླེམས་ཁློང་དུ་ཆུད་དླེ། “དླེང་སང་གི་སློབ་གྲྭ་འདི་ཚོས། ཡང་སིང་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཅི་ཞིག་འཁིད་ཀི་ཡློད་དམ”ཞླེས་ཆིག་ལབ་ལབ་
ལིབ་རླེ་དབང་མླེད་དུ་འཆློར་གིན་ཕིར་ལློག་སད། 

  ད་ལློའི་ཟ་བཞི་པའི་ནང་། ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆླེན་ཆི་ཏུང(江苏启东)གློང་ཁྱླེར་ག་ིསློབ་འབིྲང་ག་གླེ་མློའི་སློབ་མ་ཞིག་གིས་ཀང་། རྒྱལ་དར་
སླེང་བའི་མཛད་སློའི་སླེང་སད་ཆ་བཤད་སབས། དགླེ་རྒན་ཚོས་སར་ནས་ཞིབ་བཤླེར་བྱས་ཟིན་པའི་གཏམ་བཤད་མ་ཕི་གློ་བུར་དུ་བརླེས་ཏླེ། དླེང་གི་རྒྱ་ནག་སློབ་

གསློར་སྐྱློན་བརློད་དྲག་པློ་བྱླེད་མགློ་བརམས་སློང་། སློབ་མ་དླེས་སད་གཟླེངས་མཐློན་པློས། “བརག་དཔད་བྱས་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གི་བྱིས་པ་ཚོའི་རིས་འཁློར་གི་
ཤླེས་ཚད་ནི་འཛམ་གངི་གི་ཨང་དང་པློ་ཡིན་མློད། རྒྱ་ནག་གི་བིྱས་པ་དག་གི་གསར་སྐྲུན་གི་བླློ་གློས་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཆླེས་ཐ་མར་གྱུར་འདུག རྒྱ་ནག་གི་སློབ་

གསློ་རང་པ་མངས་ནས་ནི། ནློ་པླེལ་གཟླེངས་རགས་ཐློབ་མཁན་ཞིག་གཏན་ནས་བྱུང་མླེད་པ་རླེད”ཅླེས་སློགས་མླེ་སག་མཆླེད་པ་ལྟ་བུའི་སུན་འབྱིན་གི་ཚགི་འབྲུ་
རླེ་རླེ་བཞིན་གཏློར་བ་ན། རླེ་ཞིག་ཧད་དླེ་ལུས་པའི་དགླེ་སློབ་ཚང་མས་དླེ་ལ་མི་བལྟ་ཐབས་མླེད་བྱུང་།  

  ཡང་ཁློས་མུ་མཐུད་དུ། “ང་ཚོར་མཚོན་ན། རླབས་ཆླེན་གི་དགླེ་རྒན་ཟླེར་བ་དླེ། རླབས་ཆླེ་ལུགས་ཆླེ་སངས་ཇི་ཡིན་ཚོར་གི་མི་འདུག སློབ་རིམ་འཕར་
རྒྱུ་ཁློ་ནའི་ཆླེད་དུ། ཁློ་ཚོས་ནི་ངླེད་ཅག་སློབ་བུ་རྣམས་བརླེ་མླེད་དུ་གཅུན་ཞིང་འདླེད་པས། ཡང་ན་འཕློ་རིམ་འཕློར་གསབ་ཁིད་བྱླེད་དགློས་ཤིང་། ཡང་ན་ནི་
བིྲས་མི་ཚར་བའི་ལས་བྱ་ས་ཚོགས་བརླེགས་རིམ་དུ་འཇློག་ག་ིརླེད། གལ་ཏླེ་ཁློ་ཚོས་ངླེད་ཅག་ལ་སླེམས་ཁུར་ཞིག་བྱས་མློང་བའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། སླེམས་ཁུར་
དླེ་ནི་སློབ་རིམ་འཕར་རྒྱུ་ཁློ་ནའི་ཆླེད་རླེད། བརག་དཔད་ཅིག་བྱས་དུས། རྒྱ་ནག་གི་སློབ་མའི་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་ཡན་མཐར་ཕིན་རླེས། མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭར་དགླེ་
རྒན་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རུ་འགློ་ག་ིམླེད་པར་མ་ཟད། སློབ་མ་དླེ་ཚོར་དགླེ་རྒན་དང་སློབ་གྲྭར་མཛའ་བརླེ་ཏིལ་ཙམ་ཡང་མླེད་པར་གྱུར་འདུག་ཟླེར། ཀླེ་ཀླེ། གུས་

པར་འློས་པའི་དགླེ་རྒན་རྣམ་པ་ལགས། ཁྱླེད་ཅག་གིས་ད་རུང་མུ་མཐུད་དུ་དླེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ན་འདློད་དམ།”ཞླེས་སློགས་སླེམས་ཚོར་ཆླེན་པློས་བརློད་སད་དློ། ། 
  དྲང་མློར་བཤད་ན། ཁློ་པས་ཇི་སད་སྨྲས་པ་རྣམས་ནི་རྣག་ཐློག་ལ་མླེ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུ་སླེ། ས་འགུལ་ཞངི་རི་ཉིལ་བའི་སབས་སུ། སློབ་མ་རྣམས་ཅི་མི་
སམ་པར་བསྐྱུར་ཏླེ་རང་གི་མགློ་བློ་སྐྱློར་བཞིན་ཝ་བྲློས་བརྒྱབ་པའི་དགླེ་རྒན་ཧྥན་དང་ཧནྥ་ལྟ་བུ་ཚོས་ནི། སློབ་མ་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་མཛའ་བརླེ་ཟབ་དགློས་པའ་ི
རླེ་བ་ཞིག་ཇི་ལྟར་འཛིན་ནམ། གསློན་ཤུགས་བྲལ་ཞིང་ནང་ཁློག་རུལ་བའི་སློབ་གིང་ཞགི་གིས་ནི། སློབ་མ་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་དུངས་པ་ཡློད་དགློས་པའི་རླེ་བ་ཞིག་

ཇི་ལྟར་འཛིན་ནམ། དླེང་གི་རྒྱ་ནག་སློབ་གྲྭ་རུ། གཅིག་གིས་ཁ་ནང་དུ“ལྡུད”རྒྱུའི་འགན་བླངས་ན། ཅིག་ཤློས་ཀིས་ནི་བཙན་གིས“མིད”ཅི་ཐུབ་བྱླེད་དགློས་པས། 
དླེ་ལྟའི་དགླེ་སློབ་ཀི་འབྲླེལ་བ་ན།ི བཟློ་གྲྭའི་བཟློ་པ་དང་ཐློན་རས་གཉིས་ཀའི་འབྲླེལ་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཟིན་ཏློ། །  
  སློམས་དང་། སློབ་མ་ཚོས་ས་གཏློང་རལ་སློང་བྱླེད་པ་དང་འདྲ་བའི་རློམ་ཡིག་འབྲི་བཞནི་ཡློད་ལ། གནམ་ཁབ་རྒྱག་གིན་པའི་ཚེའང་མགློ་བློ་ན་ིལས་
བྱ་སློགས་ཡིག་ཉློག་ལུང་པ་གང་གི་ཀླློང་དུ་སྒུར་བཞིན་ཡློད། དླེ་ལས་ཁློ་ཚོར་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་པ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བས། མིག་སའི་ཡློད་ཚད་ལ་འཚིག་པ་ཟ་བཞིན་
དམློད་མློ་དྲག་པློ་བར་མླེད་དུ་ཟློ་བཞིན་ཡློད་མློད། སློབ་གྲྭ་རྣམས་ཀིས་ནི་ད་རུང་ཡང་དླེ་དག་ལ་ཅི་མི་སམ་པར། དུས་ལས་མི་ཡློལ་བར་རང་ཁློངས་ཀི་སློབ་མ་ཚོ་
བཟློ་གྲྭའི་ཐློན་རས་ཤིག་དང་འདྲ་བར་འགག་མཚམས་ཕི་མ་ཕི་མར་དླེད་དླེ། འབྲིང་རྒྱུགས་དང་མཐློ་རྒྱུགས་ཀི་ཚད་ལློན་ཐམ་ཀ་ལ་སྒུག་བཞིན་ཡློད་པ་རླེད།  
  མ་གཞི་ཤླེས་ཡློན་སློབ་གསློ་ན།ི རྒྱལ་ཁབ་སློབས་ལན་དུ་སྒྱུར་བྱླེད་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་འློས་ན་ཡང་། དླེང་དུས་ཀ་ིརྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསློས་བྱིས་པ་ཚོ་ལ་
ལྡུད་ཀིན་པ་ནི། སར་དུག་དང་འདྲླེས་པའི་འློ་མ་ཞིག་རླེད། དླེ་ལས་ཀང་ཐུ་བ་ཞགི་ལ་དགླེ་རྒན་ཚོའི་ནང་དུ། སློབ་ཁིད་དངློས་གཞི་ཡ་མ་ཡུན་ཞིག་འགློ་ཐབས་

བྱས་པའི་སླེང་། རྒྱུགས་སློད་ཀ“ིདམིགས་བསལ་རིགས་ལམ”ནི་ལློགས་ཤིག་ཏུ་སློན་མཁན་ཡང་ཡློད་པས། དླེ་ཚ་ོནི་གཤག་བཅློས་ཀ་ིསྨན་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར། 
འབུལ་བས་མ་ཚིམས་ན་གི་འློག་ཏུ་ཅི་འབྱུང་སུས་ཀང་བཤད་དཀའ་སླེ། བརླེ་མླེད་ཀི་རལ་གི་སློར་ཕློགས་རླེ་རླེས་ནི། གསང་བའི་འགློ་ལུགས་གང་ཞིག་གིས་བསྐྱླེད་
པའི་ཁྱབ་ཁློངས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གཡུག་ངླེས་སློ། །  
  དླེར་བརླེན། རང་ཉིད་ཀི་བིྱས་པ་མགློན་མླེད་སྐྱབས་མླེད་དུ་ལུས་ན་མི་འདློད་པའི་ཁྱིམ་བདག་ཚོས་ཀང་མགློ་དྭངས་དྭངས་དང་ཀླད་པ་གསལ་གསལ་

གིས། དངློས་བརྒྱུད་ཀུན་ནས་དགླེ་རྒན་ཚོ་ལ“རྣམ་འགྱུར”ལླེགས་ཙམ་རླེ་མི་སློན་ཀ་མླེད་ཡིན་ཨང་། དགླེ་རྒན་ཞགི་གིས་ཀང་ཁློ་པའི་སློབ་མ་ཚོར། ཁྱླེད་ཚོས་
རང་གི་ནང་མི་ལ་ད་ནས་ངའི་ཁ་པར་ནང་དུ་དངུལ་བླུག་མ་ིདགློས་ཞླེས་ཤློད་ཨཱ། དླེ་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ན་མ་ིཆློག་གམ། ཞླེས་ཀང་སྨྲས་སད་དླེ། ཁློ་པའི་
ཁ་པར་ནང་དུ་ནི་དངུལ་མང་དྲགས་པས་སློ། །  



  དླེ་ལྟར་བལྟས་ན། དུད་ཞགས་འཁིགས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསློ་ནི་གཡུལ་འཁྲུག་ཅིག་དང་མཚུངས་ཏླེ། སློབ་འབིྲང་གང་བཟང་དུ་ཞུགས་རྒྱུ་འབྲླེལ་
བ་ཆླེ་ཆུང་དང་རྒྱུ་ཤུགས་བསྡུར་ནས་རློད་དགློས་ལ། སློབ་ཆུང་ལའང་དླེ་བཞིན་དང་། ཐ་ན་བྱིས་གཉློར་ཁང་གི་སློ་འགམ་དུའང་འཚང་ཀ་རྒྱག་གནི་ཡློད་པས། ལློ་
ན་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་བིྱས་པ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་འུ་ཚོས་གནས་མིན་པའི་འདྲླེ་ལག་སིང་གནི་མཆིས་ན། རང་རླེའི་འློས་འགན་སློབ་གསློའི་དངློས་དློན་ནི་དླེ་འདྲའི་བླློ་
ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཡ་ང་ཞིང་། ཡ་ིཆད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་སློབ་གསློ་འདི་ལ་ནི། མ་འློངས་པར་སུ་ཞིག་གིས་དྲནི་མ་བརླེད་པའི་འདུ་ཤླེས་ཀིས་
བཀའ་དྲིན་ཞུ་བར་བྱླེད་ཨང་། 

    
  གསུམ།འབྱུང་སྤུས་སློབ་གསློས་ཀང་རྒྱུགས་སློད་ལ་གདློང་ལླེན་བྱ་ནུས། 
  འློ་ན། ཇ་ིལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བླློ་འབྱླེད་སློབ་དཔློན་ཟླེར་རམ་ཞླེ་ན། ཁ་གནག་ངློ་གནག་གི་སློ་ནས་དགླེ་རྒན་གི་ཆླེ་བ་དང་ཟིལ་ཤུགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
བསྲུང་རྒྱུ་གཙིགས་སུ་བཟུང་སླེ། དྲིས་ལན་འདླེབས་པའི་ཐབས་རལ་ཁློ་ན་བླ་ནས་བསྩལ་པའི་རལ་གི་ལྟ་བུར་བསགས་མཁན་དླེ། བླློ་འབྱླེད་སློབ་དཔློན་གི་མཚན་
ཉིད་ཡིན་ཞླེས་ཟླེར་སིད་ན་ཡང་། འདློད་ཚུལ་མཁླེགས་པློ་དླེ་ནི། དླེང་གི་ས་མང་ལན་པའི་རིག་གནས་འཕླེལ་ཕློགས་ཀིས་མགློ་རིང་སློག་གིན་པའི་སང་ཡིན་ནློ། ། 
  དླེས་ན། བླང་དློར་དཔློད་པའ་ིབླློ་གློས་ལན་ཞིང་། བརླེ་བས་འདྲིས་པའི་ཐབས་ཀིས་ཕྱུག་པར་མ་ཟད། མི་ཚུལ་རིག་པའི་དགློངས་འདུན་དང་། གསར་

སྐྲུན་གི་བསམ་བླློས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས་པའི“དགླེ་རྒན་ཁ་རུ་ཁ་ཐུག”རྣམས་ནི། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསློའི་སླེ་རུ་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་ལྟད་མློ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་བཞིན་ཡློད་དླེ། ཕག་རློམ་བྲིས་པ་ལ་བརླེན་ནས་སད་ཡིག་སློབ་གསློའི་ཁློད་དུ་སད་གགས་ཀིས་ཁྱབ་པར་བྱས་པའི་ཚའླེ་ཁའློ་དབྱང(蔡朝阳)ཡིན་ན་

འདྲ། དུག་སྦྲུལ་ཞིག་མནམས་ཏླེ་སློབ་ཁིད་དུ་ཕླེབས་པའི་མཛེས་རལ་དགླེ་རྒན་ཙོའུ་ཧྭ་ཀང(邹华章)ཡིན་ནའང་འདྲ། ཁློ་ས་ཞིང་ངུ་སྐྱླེན་པའི་ཨའླེ་ཕླེང་ཧྥླེ

（哀鹏飞)ཡིན་ནའང་འདྲ་སླེ། ཁློང་ཅག་གིས་ནི་གཏན་སློལ་དུ་ཆགས་ཟིན་པའི་སློབ་སློལ་གི་ར་བ་ལས་བརྒལ་ནས། སློབ་མ་ཚོར་ངློ་མཚར་བའི་འཆར་
སང་ས་ཚོགས་ལྟད་མློར་བཀམ་པ་ན། སར་ནས་བྲློ་བ་ཤློར་ཟིན་པའི་སློབ་ཁང་དག་ཏུ་སར་ཡང་བྲློ་བ་གསར་པ་ཞིག་སིྨན་མགློ་ཚུགས་སློང་།  
  མ་གཞི་ཁློང་རྣམ་པའ་ིབསམ་བླློ་གཏློང་ཕློགས་ནི་ཤིན་ཏུ་ས་སླེ། སློབ་མ་ཚོར་སློ་སང་དང་། རང་དབང་མང་ཙམ་སླེར་ཐབས་ལ་འབད་པ་དླེའློ། ། 

བགླེས་སློང་ཐའློ་ཞིང་ཀི(陶行知)ཡིས་ཀང་། སློབ་གསློའི་ལྟ་བ་དླེའི་ཐད་ལ་འཆད་ཁིད་ཅིག་གནང་མློང་བ་རླེད། ཁློང་ཉིད་འཆད་སླེགས་སུ་ཕླེབས་སབས་
ཁུག་མ་ཞིག་མནམས་ཡློད་པས། མི་རྣམས་ཀིས་དླེའི་ནང་དུ་བྲིམ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་བཅུག་ཡློད་ཤག་བྱས་མློད། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞགི་ལ། ཁློང་གིས་ཁུག་མ་དླེ་
ལས་བྱ་དླེ་ཞིག་དང་འབྲས་ཚོམ་བུ་ཞགི་ཕིར་བཏློན་སློང་།  
  ཁློང་གིས་བྱ་ཕློའི་མགློ་ནས་མནན་ཞིང་མཆུ་ཏློ་འབྲས་ལ་གཏུགས་ཏླེ། ཟ་བར་ནན་གིས་བསྐུལ་ཀང་། བྱ་ཕློས་ནི་དྲག་ཏུ་འཕག་འཚག་བྱླེད་པ་ཙམ་
ལས་འབྲས་རྡློག་གཅིག་ཀང་མ་ཟློས། ཅུང་འགློར་རླེས་བྱ་ཕློ་རང་སར་ཀླློད་པ་ན། རང་དབང་ཐློབ་པའི་བྱ་ཕློས་ནི་ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་བྱླེད་ཞློར་དུ་འབྲས་རྡློག་

རྣམས་རླེ་རླེ་ནས་སྒུམ་མགློ་བརམས་པ་རླེད། མི་ཚོགས་ཀིས་ནི་ཅ་ིཡིན་འད་ིཡིན་ཧ་མ་གློ་བའི་ངང་དླེར། ཐའློ་ཞིན་ཀི་ཡིས་འགླེལ་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ། “སློབ་གསློ་
ཟླེར་བ་དླེ་ནི་བྱ་དླེ་གསློས་པ་དང་མཚུངས་པས། གལ་ཏླེ་སློབ་མ་ཚ་ོལ་རང་ཉིད་ཀ་ིནུས་པ་མང་ཙམ་ཞིག་འདློན་སྤླེལ་བྱླེད་དུ་བཅུག་ན་ནི། ཕན་འབྲས་བླ་ལྷག་ཏུ་

ལན་ངླེས་པ་ཡིན་ནློ། །”ཞླེས་གསུངས་སློ། ། 
  སར་སློབ་འབིྲང་དུ་དགླེ་རྒན་གནང་མློང་བའི་ཀྲུའུ་ཙི་ཆིང་གིས་ཀང་། རག་པར་སློབ་མ་རྣམས་དང་ཐུགས་བརླེ་ཟབ་མློས་ཕན་ཚུན་བརླེ་རླེས་གནང་

བས། སློབ་མ་ཚོས་ཀང་ཁློང་གི་སློབ་ཁིད་ལ་དགའ་གུས་ཚད་མླེད་བྱས། ཐླེངས་ཤིག་ཁློང་གི་སློབ་མ་ཞིག་གིས《དགློད་བྲློ་བའི་དགླེ་རྒན་ཀྲུའུ་ལགས》ཞླེས་

པའི་རློམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས་ཤིང་། དླེའི་ནང་དུ“དགླེ་རྒན་ཁློང་གི་སྐུ་ཤ་རྒྱགས་ལ་སྐུ་གཟུགས་ཐུང་བས། དབང་མླེད་དུ་གད་མློ་འཆློར་ས་ཞིག་རླེད། ནམ་རྒྱུན་སློབ་

ཁིད་མཚམས་འཇློག་སབས་ཀང་། བྲླེལ་འཚུབ་ལྟ་བུས་ཁིད་སླེགས་ལས་གློམ་ལིང་བྱས་ཏླེ་མར་འབབ་ལ། ཕླེབས་པའི་ཚེ་ནའང་ཧ་ཅང་དགློད་བྲློ་བ་ཞིག་རླེད”ཅླེས་
བིྲས་ཡློད་མློད། ཀྲུའུ་ཙི་ཆིང་ནི་དླེ་ལ་ཐུགས་ཁློ་བ་ཕར་ཞློག ལློག་སླེ་མཉླེས་པ་ཆླེན་པློས་རློམ་དླེ་འཛིན་གྲྭ་ཡློངས་ཀི་དབུས་སུ་བཀླགས་ཤིང་། རློམ་ཡིག་དླེ་བཀླགས་
ན་ནི། མ་ིས་དངློས་སུ་མཐློང་བ་དང་ཁྱད་མི་འདུག་ཅླེས་བསགས་བརློད་གནང་མློང་།  
  དླེར་མ་ཟད། ཁློང་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་བརམས་ཆློས་གསར་པ་རླེ་བྲིས་ཚེ། མྱུར་བར་སློབ་མ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་བལྟ་ཀླློག་བྱླེད་པར་གགས། ཐླེངས་

ཤིག ཁློང་གིས་རྒྱའ་ིགནའ་ཡིག་གི་སློབ་ཁིད་ཅགི་གནང་བར་ཡུས་ཕླེང་པློ(俞平伯)ཡིས་ཟུར་ཉན་ཞིག་བྱས་པ་ན། སློབ་འབིྲང་དླེའི་སློབ་མ་ཚོར་ཤླེས་
འདུན་དང་སློ་སང་ཆླེ་བའི་ཚད་ནི། སློབ་ཆླེན་ལས་ཀང་བརྒལ་བའི་མཐློང་སང་བྱུང་བ་རླེད། དླེའི་ཕིར་ན། བིྱས་པའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བླློ་རིག་ག་ིསློ་མློ་འབྱླེད་པའི་སློབ་
དཔློན་དམ་པ་ཞིག་དང་འཕད་རྒྱུ་ནི། སློབ་གསློའི་ལམ་གི་སློག་ཤིང་ཉིད་དུ་བརི་རིགས་སློ། །  

  བགང་བྱ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་། རྒྱ་ནག་གི་གློང་གསླེབ་དག་ཏུ་རློགས་སྐྱློར་གི་ཚུལ་དུ་དགླེ་རྒན་གནང་བའི་འཇར་མན་པ་ལུའུ་ཨན་ཁི(卢安克

)ཡིས་ཀང། བླློ་སློ་འབྱླེད་ཐབས་ཀི་སློབ་ཁིད་ནི་ཤིན་ཏུ་གཙིགས་ཆླེར་འཛིན་ཏླེ། རྒྱ་ནག་གི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློ་དང་། སློལ་རྒྱུན་ལག་རལ་སློགས་ཉིན་རླེའི་འཆར་ཅན་

གི་སློབ་ཚན་ཁློངས་སུ་བསྡུ་རིགས་པའི་དགློངས་ཚུལ་ཡང་ཁློང་གིས་བཏློན་པ་རླེད། 2003ལློར། ཆུ་རླེད་ལ་དགའ་བའི་སློབ་མ་ཚོས། སློབ་ཆུང་ནང་དུ་ཆུ་རླེད་
ར་བ་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་རླེ་འདུན་ས་ཕིར་ཕུལ་པ་ན། ལུའུ་ཨན་ཁི་ཡིས་ན།ི སློབ་མ་རང་ལ་ས་བརག་ཏུ་བཅུག་རླེས། ཆུ་རླེད་ར་བའི་ཇུས་འགློད་སློགས་ལའང་དགླེ་
སློབ་གཉིས་ཀས་མཉམ་དུ་གློས་མློལ་བྱས་ཤིང་ཐག་བཅད།  



  ལས་མགློ་བརམས་པ་ན། ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ལས་རློགས་སུ་འབྱློར་བའི་རླེན་གིས། སློབ་མ་ཚོས་ཟུར་ནས་ལས་ཀར་བལྟས་ཏླེ་བསད་པ་ན། དླེ་མ་ཐག་
ལུའུ་ཨན་ཁི་ཡིས་ཁྱིམ་བདག་ཚང་མ་ཕིར་ལློག་བཅུག་སླེ། ལས་ཀ་ལྷག་མ་ཡློད་ཚད་སློབ་མ་རང་ལ་བསྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་ཅིང་། ཅང་མ་འགློར་བར་རིམ་གིས་ཆུ་རླེད་ར་

བ་ཡང་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ལྟར་གནང་བའི་དགློས་དློན་རློགས་རླེས་ཁྱིམ་བདག་ཚོས་ཀང་ཁློང་གི་སློབ་གསློའི་ཐབས་ལ་ཡི་རངས་ཆླེན་པློས། “ངླེད་ཅག་
གི་སླེམས་སུ། ལས་ཀ་གང་མྱུར་གིས་གྲུབ་ན་སམ་པ་ཙམ་ལས་འཆར་རྒྱུ་གཞན་མླེད་ནའང་། ཁློང་གིས་ནི་བྱིས་པ་ཚོའི་ཚོར་སང་ལ་ཐུགས་བསམ་གཏློང་གི་

འདུག”ཅླེས་སྨྲས།  
  དླེ་མཚུངས་སུ་སློབ་གསློའི་ཐད་ལ། ཕློ་ཚོད་ཆླེན་པློས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་ཚོད་ལྟ་གཞན་ཞིག་ཀང་གློང་ཁྱླེར་ག་ིསློབ་གྲྭ་དག་ཏུ་བྱླེད་ཀནི་ཡློད་དླེ། ཧང་

ཧླེའི་གློང་ཁྱླེར་ཧ ྥུའུ་ཏན་ཟུར་གཏློགས་སློབ་འབིྲང་གི་སད་ཡིག་དགླེ་རྒན་ཧློང་ཡུས་ཧྥླེང(黄玉峰)གིས་ནི། “ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སད་ཡིག་སློབ་ཚུལ་གི‘ངློ་

ལློག་པ’ཞིག”བྱླེད་རྒྱུ་དམ་བཅས་པའི་བསགས་གཏམ་སྤླེལ་ཞིང་། མི་སླེར་རྒྱལ་ཁབ་དུས་ཀི་སློབ་དཔློན་དམ་པ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་རང་ཉིད་ཀིས་སློབ་དླེབ་
གསར་པ་བསིགས་པར་མ་ཟད། ཕློགས་དང་ཕློགས་ཀི་མི་ས་གགས་ཅན་མང་པློ་གདན་ཞུས་ཀིས་འཆད་ཁིད་གནང་དུ་བཅུག ལན་རླེར་ནི་སློབ་མ་རྣམས་ཁིད་ནས་
དཔླེ་མཛོད་ཁང་དུ་བསྐྱློད། སབས་རླེར་ནི་སློབ་མ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་གཏམ་བརློད་ཟློས་གར་ལའང་བལྟའློ། །  

  ད་རུང་ཁློང་གིས་རམ་བརིད་ལན་པའི“རིག་གནས་འགྲུལ་བཞུད”ཀི་ར་འཛུགས་ཤིག་ཀང་བཙུགས་ཏླེ། རི་ཆུའི་མཛེས་སྡུག་ལློངས་སུ་སློད་ཀིན། 
མཛེས་ལློངས་ལ་ཐུག་དུས་མཛེས་ལློངས་འཆད་ཅིང་། སློ་ཐླེམ་གི་ཡ་ིགླེར་ཐུག་དུས་སློ་ཐླེམ་གི་ཡི་གླེ་འཆད་པ་དང་། རྡློ་རིང་གི་ཡི་གླེར་ཐུག་དུས་རྡློ་རིང་ཡི་གླེ་
འཆད་པར་མ་ཟད། རྡློ་རིང་གི་སླེང་དུ་ཡིག་ནློར་འདྲ་ཡློད་ཚེ་ངློས་འཛིན་པ་སློགས་བྱས་སློ། ། དླེ་བཞིན་དུ་སློབ་གྲྭའི་རྒྱུགས་ཆླེན་ལས་གཞན། སད་ཡིག་སློར་ལ་
རྒྱུགས་དང་རྒྱུགས་ཤློག་མླེད་པར་བྱས་ཏླེ། གཟའ་འཁློར་རླེ་རླེ་བཞིན། དཔླེ་ཆ་ལྟ་ཀླློག་དང་རི་མློ་བྲི་རྒྱུ་སར་ལས་ཇླེ་མང་དུ་བཏང་ནས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་
པ་རླེད།  

  དླེ་ལ་གཞན་དག་གིས། ཁློང་གི་སློབ་ཁིད་ཀི་རྣམ་པ་དླེ་ན“ིལུག་འཚོ་བ”དང་འདྲ་ཞླེས་སྐྱློན་བརློད་བྱས་པར། ཁློང་གིས“ལུག་འཚོ་བ”དང་འདྲ་ན་
མི་བཟང་རྒྱུ་ཅི་ཡློད། གལ་ཏླེ་ཨར་འདམ་གི་སླེང་དུ་འཚོས་ན་ལུག་དླེ་དག་མུ་གླེས་འཆ་ིངླེས་པ་ཡིན་གི། ལུག་རྣམས་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པའི་ཐང་གཞློང་དུ་དླེད་ན་ན།ི 
ལུག་རང་ཉིད་ཀིས་གང་འདློད་འདློད་ཅིག་བཟས་ནས་ལྟློ་བ་ཚིལ་གིས་གང་བ་ཞིག་བྱླེད་ངླེས་ཡིན་ཞླེས་ཀང་གསུངས་པ་རླེད། 
  ཁློང་དང་ཁློང་ལྟ་བུའ་ིདགླེ་རྒན་རླེ་འགས་ནི། ས་མློའི་དམ་པ་ཚོའ་ིལམ་སློལ་བསྐྱངས་ཏླེ། དླེང་གི་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསློའི་སིག་གཞ་ིདང་འགལ་བར་
མཛད་པ་ལ། སློབ་གྲྭས་མ་ིའདློད་པ་བྱས་རླེན་ལས། ཁྱིམ་བདག་དང་། ཐ་ན་སློབ་མ་ཚོས་ཀང་ཐླེ་ཚོམ་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ལ་ནི་གཟུར་ཐབས་མ་མཆིས་མློད། 

སི་ཚོགས་ཧིལ་པློས་དློ་ཁུར་བླ་ལྷག་ཏུ་བྱླེད་ཡུལ་གི་རྒྱུགས་སློད་ལ། ཧློང་ཡུས་ཧྥླེང་གིས་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་འདི་སད་བཤད་དླེ། “རྒྱུགས་འཕློད་ཐབས་ཙམ་གི་སློབ་
གསློ་དླེ་མ་མངས་རུང་། འབྱུང་སྤུས་སློབ་གསློས་ཀང་རྒྱུགས་སློད་ལ་གདློང་ལླེན་བྱླེད་ནུས་ངླེས་ཡིན། གལ་ཏླེ་སློབ་མ་ཚོའི་གཞི་རའི་འབྱུང་སྤུས་དངློས་གནས་ཇླེ་

ལླེགས་སུ་ཕིན་ན་ནི། ཁློང་ཚོའི་རྒྱུགས་སློད་ཀི་ནུས་པ་ཡང་ཞན་མི་སིད”ཅླེས་སློ། ། རླེས་སུ་དངློས་གནས་དླེ་དླེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏླེ། རྒྱུན་སློལ་གི་སློབ་རིམ་འཕར་

བའི་འགན་རློད་ཁློད་དུ་ཡང་། ཁློང་གི་སློབ་མ་ཚོར“གཡུལ་འཁྲུག་གི་ནུས་པ”ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལན་པའི་བདླེན་པ་ཀུན་གི་མིག་ལམ་དུ་བསར་སློང་། དླེ་ལྟ་ན། 
ཁློང་གི་ཚོད་ལྟ་དླེ་ནི་ཕུགས་བརན་ཅིང། རིགས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཏུ་ངླེས་པས། དླེ་ནི་ང་ཚོས་གཏིང་ཇླེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཇླེ་ཆླེར་གཏློང་འློས་པའི་རིན་ཐང་ཅན་གི་
ལམ་ཕན་ཞིག་ལགས་མློད། དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལམ་དླེ་འདྲར་སྐྱློད་མཁན་ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་མ་ཡིན་ནམ།  

  ཆན་ཞུའླེ་སླེན(钱学森)སྐུ་འདའ་ཀར་ཡང་། མི་སླེམས་ལ་ཟུག་གཟླེར་སིན་པའི་དྲི་བ་ཞིག་འདི་ལྟར་བཏློན་པ་སླེ། “ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་དག་ཏུ་

ཕུལ་བྱུང་འཇློན་ནུས་ཅན་གི་མི་བུ་སྐྱླེད་སིང་བྱླེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ”ཞླེས་པའློ། ། འུ་ཅག་ཁ་སྐྱླེངས་པློ་བཟློས་ཤིང་བཟློ་བཞིན་པའི་གནད་དློན་
འདི་ནི། རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་མཐློ་དམན་ཀུན་གི་སླེམས་ངློར་ལིད་ཏིག་ཏིག་ཏུ་ལྷུང་ནས་ལློ་ངློ་མང་པློ་འགློར་ཡློད་ཨང་།  
  དླེང་སབས་ཁླེ་ཕན་རིང་ལུགས་ཀི་བསན་པ་ཆླེས་ཆླེར་དར་གིན་པའི་ཀླློང་དུ། སློབ་གྲྭའི་སློད་ཀི་བཀློད་པ་དང་སིག་ཆས་ཇི་འདྲའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞིག་ཡློད་རུང་། “སློབ་སློང་ལ་གླེན་འཇུག་བྱླེད་པའམ། གཟུགས་བརྙན་ཙམ་གི་སློབ་སློང་ལ་བརློན་པའམ། ལམ་གློལ་དུ་འཕན་པའི་ཤླེས་ཡློན་ལ་སངས་

པ”སློགས་ཀི་སློ་ནས། རྒྱུགས་འཕློད་ཐབས་ཙམ་ལ་འབད་རང་བྱླེད་ཀིན་པའི་སློབ་གསློ་འདིས་ནི། སར་བཞིན་དུ། བིྱས་པ་རྣམས་གློམ་ཁ་ཕླེ་མ་ཐག་ནས་ས་རུ་
འགླེལ་ངླེས་པའི་བདླེན་དློན་དླེ། མ་ིཕལ་མློ་ཆླེས་ནི་ད་རུང་རློགས་ཐུབ་ཀི་མླེད་པ་རླེད།  
  མདློར་ན། ཕུལ་བྱུང་མཆློག་གྱུར་གི་སློབ་གྲྭ་ཞགི་ཡིན་མནི་ནི། སློབ་གྲྭ་གང་དླེའ་ིཕིའི་ཁློར་ཡུག་དང་། ནང་གི་སིག་ཆས་སློགས་རབ་དང་། རླེ་མློ་དང་། 
ག་ནློམ་པ་ཞིག་ཡནི་མིན་གིས་འཇློག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། སློབ་གྲྭ་དླེར་མིང་དློན་མཚུངས་པའི་དགླེ་རྒན་གི་དཔུང་སླེ་ཚད་ལན་ཞགི་ཡློད་མླེད་ཀི་སློ་ནས་བཞག་ན་
འགིག་པར་སམ་མློ། །  

    
    
  （ཕི་ལློ2013ལློའི《ཀླློག་པ་པློ》ཐླེངས2པའི་སླེང་བཀློད།）  



    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
  པ་ར་སི་ཀ་ཡི་འདམ་ག  

    
   ཞློའློ་ལིས་པླེན་དང་ཝུའུ་ཞའློ་པླེན་གིས་བརམས། 
   སློ་ཤླེས་རབ་ཀིས་བསྒྱུར། 

    
   ཕི་རིས་ཀི1944ལློ་སླེ། འཛམ་གིང་དམག་ཆླེན་གཉིས་པའི་སབས་སུ། ཧྥ་ཤི་སིའི་རིང་ལུགས་པ་ན་ཙིའི་ཤློག་ཁག་ཚོས། ཡློ་རློབ་གིང་དུ་ཡ་ཧུ་དཱ་

པ་རྣམས་དམར་གསློད་ཀི་སློར་བ་དྲག་པློ་བརམས་པའི་རླབས་རྒྱུན་རིམ་གིས་མཆླེད་དླེ། ཧང་གྷ་རིའི(匈牙利)རྒྱལ་ས་བྷློ་དྷ་ཕླེ་སི(布达佩斯)རུ་
ཁག་དམར་གི་རྒྱ་མཚ་ོཤུགས་ཀིས་འཕྱུར་སློང་།  
  དླེའི་ཚེ། ཡུལ་དླེར་པ་ར་སི་ཀ་ཟླེར་བའི་ཨི་ཐ་ལིའ་ིཚོང་པ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། ཐད་ཀར་ཞུས་ན། ཁློ་པ་ནི་ཕྱུགས་ཟློག་ཚོང་ལས་ཀི་བར་ཁླེ་པ་ཞིག་སླེ། 
དམག་འཁྲུག་དླེ་དང་འབྲླེལ་བ་ཁྱློན་ནས་མླེད་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་ནློ། ། རླེད། དམག་དང་མཚོན་གི་སལ་བ་ངན་པ་གང་དླེའི་དུས་ཀི་མ་ིདཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་
ཁློང་ལ་མཚོན་ན། ལམ་གི་འདམ་ག་ཡང་ཤནི་ཏུ་ས་སླེ། ཕ་ཡུལ་ཨི་ཐ་ལི་རུ་ཕིར་ལློག་ནས་རང་ཉིད་ཡིད་ཀི་ཐགི་ལླེར་སློམ་གིན་པའི་ཆུང་མ་དང་ལྷན་དུ་འཛམོས་
རྒྱུ་དླེ་ཁློ་ན་ལས་ཅི་ཞིག་ཡློད།  
  འློན་ཏླེ། པ་ར་སི་ཀས་ནི་མུ་མཐུད་དུ་གློང་ཁྱླེར་བྷློ་དྷ་ཕླེ་སི་རུ་བཞུགས་རྒྱུ་བདམས་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ནློར་ཡློད་ཚད་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་
ཏླེ། ན་ཙིའི་དམག་དཔློན་དག་ལ་ལློག་རན་དུ་སློད་པ་སློགས་ཀི་ཐབས་ཤླེས་སད་དླེ། གསློད་པར་ངླེས་པའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་སློར་ཞིག་འཆི་བའ་ིའཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབ་
ཆློག་པའི་མིང་ཐློ་ཞིག་རག་སློང་།  
  གློང་ཁྱླེར་བྷློ་དྷ་ཕླེ་སི་ཡི་མླེ་འཁློར་འབབ་ཚིགས་སུ། ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཁི་སློང་མང་པློ་འཇར་མན་དུ་གསློད་རྒྱུར་འཁིད་པ་ལ་ཉླེ་བར་ཕློགས། པ་ར་སི་ཀའི་
ལག་ཏུ་མིང་བྱང་ཞིག་བཟུང་ཞིང་། རློག་བཟློའ་ིསློ་ནས་ཆ་མླེད་རྒྱུས་མླེད་ཀི་མི་མངི་འདྲ་མིན་སད་གསང་མཐློན་པློས་འབློད་ཀིན་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་ཏླེ། ཚེ་
སློག་དླེ་དག་རླེ་རླེ་བཞིན་འཆི་བདག་གཤིན་རླེའི་ཞགས་པ་ལས་ཚུར་འཕློག་ཐབས་ལ་འབད། དླེ་ལྟར་ཁློའ་ིསླེམས་ལ་འཆར་ཐུབ་པའི་མིང་ཡློད་ཚད་བློས་ཟིན་པ་ན། 
འཚུབ་ཆའི་ཁློད་ནས་གློ་བུར་དུ་བླློ་གློས་གཞན་ཞིག་ཀང་རྙླེད་པར་གྱུར། དླེ་མ་ཐག་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཞིག་ཚུར་དྲུད་དླེ་སད་མགློ་དམའ་མློས་མིང་ལ་ཅི་ཟླེར་དྲིས་ཤིང་དླེ་
སད་བློས། དླེ་ལྟར། དླེ་ལྟར། ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རླངས་འཁློར་དློ་ཙམ་གི་ཚེ་སློག་བསྐྱབས་ཐུབ་པའི་དགའ་སློས་ཡིད་མློས་ན་ཡང་། མླེ་འཁློར་གི་ནང་དུ་དླེ་ལས་ལབ་
འགྱུར་གིས་མང་བའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཁི་སློང་མང་པློ་བླུགས་ནས་གཤནི་རླེའི་སློ་ཆླེན་གི་ཕློགས་སུ་ཁྱླེར་ཏླེ་ཇླེ་རིང་ནས་ཇླེ་རིང་དུ་གྱུར་པ་མཐློང་བས། པ་ར་སི་ཀའི་
སླེམས་སུ་མིག་ཆུའི་ཕླེང་ཐག་རིང་མློ་ཤམ་ཤམ་དུ་བཞུར་སློང་།  

  དླེ་ཡང་སར་སི་ཕླེན(西班牙)རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་འཁྲུག་སབས་སུ། པ་ར་སི་ཀ་ནི་གྲུབ་འབྲས་གཟླེངས་སུ་ཐློན་པའི་དཔའ་རྒློད་ཅགི་ཡིན་པས། 
དམག་འཁྲུག་གི་སལ་བ་ངན་པའི་ཁློད་ཀ་ིསྡུག་བསལ་དང་མ་ངན་གི་བྲློ་བ་མློང་ཐློག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཕིར། སར་ཁློང་ཉིད་གཡུལ་ས་དང་གླེས་ཏླེ་ཕ་ཁྱིམ་དུ་འབྱློར་

རླེས་སུའང་། རང་དབང་ལན་པའི་ཚོང་པ་ཞིག་བྱླེད་རྒྱུ་བདམས་ནས། བག་ཕླེབས་ཀི་འཚོ་བ་ཞིག་རློལ་བའི་འདུན་པ་སིང་ལ་བཅངས་པ་རླེད། ཁློང་གིས། “མི་



རྣམས་ལ་བག་ཕླེབས་དང་ཞི་ལྷློད་ཀི་སློ་ནས། སྨློན་ལམ་འདླེབས་ས་ཞིག་རབ་ཏུ་མཁློ”ཞླེས་བཤད་མློང་བ་ལྟར། ཁློང་རང་ཉིད་ནི་མ་གཞི་དླེ་འདྲའི་འཚོ་བ་ལ་ཤིན་
ཏུ་དགླེས་པ་ཡིན།  
  དླེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཁློང་ལ་དགའ་ཕློགས་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་ནི། སྐྱླེ་བློ་གཞན་དག་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱ་མཚོའི་ཀླློང་དུ་ཚུད་ཀང་ཅ་ིམི་སམ་པར་
བཞག་སླེ་རང་ཉིད་ཁུ་སིམ་མླེར་སློད་ངླེས་པ་གཏན་ནས་མི་མཚོན་ཏླེ། ད་ཐླེངས་ཡང་གཞན་དློན་འབའ་ཞིག་གི་ཆླེད་དུ་ཁློང་ཉིད་ཧང་གྷ་རིར་བཞུགས་རྒྱུ་
བདམས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡནི་ཏླེ། སབས་འདིར་ན།ི ཁློང་གིས་ནན་ཏན་ཆླེན་པློས་མིའི་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བརླེ་བའི་སླེམས་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རློགས་པའི་འབློད་ས་ལ་
གསན་བཞིན་པ་ཡིན་ནློ། །  
  སློན་ཆད་སི་ཕླེན་གི་གཡུལ་འཁྲུག་སབས། ཁློང་གི་དཔའ་སྤློབས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་བརླེན། སི་ཕླེན་གི་སླེར་གཅློད་པ་ཧ ྥུ་རན་

ཀློ(Franco佛朗哥) ཡིས་མིང་རགས་བཀློད་པའི་དཔང་ཡིག་ཅིག་ཀང་ཁློང་ལ་ཡློད་ཕིར། འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཕིན་རུང་སི་ཕླེན་གི་
གཞུང་ཚབ་ཁང་དག་གིས་ནི་ཁློང་ལ་རློགས་རམ་ཕན་ངླེས་ཤིག་མ་བྱས་ཐུ་མླེད་དུ་གྱུར་ཡློད་པ་རླེད། འློན་ཏླེ་གནད་འགག་གི་སབས་འདིར་སླེབས་དུས། ཁློང་གིས་
མཐུན་རླེན་དླེ་ཉིད་བླེད་སད་ནས། རང་ཉིད་ཉླེན་ཁ་ལས་གློལ་ཕིར་ལམ་ཡིག་ཅིག་ལློན་ཐབས་སུ་འབད་རྒྱུ་ཕར་ཞློག ཁློང་ཉིད་ནི་ཧང་གྷ་རིར་སློད་པའི་སི་ཕླེན་
གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་ཤར་གིས་བསྐྱློད་དླེ། ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་འགླེབས་སྲུང་བྱ་རྒྱུའི་རླེ་བ་བཏློན་པ་རླེད། གླེང་འློས་པ་ཞགི་ལ། སི་ཕླེན་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་ཀི་སླེ་

མློ་པ་གཙོ་གས་གཉིས་ཏླེ། སྐུ་ལྕམ་ཏློ་རློས(杜睿)དང་། ཁིམས་རློད་པ་ཧ ྥུ་རན་ཟི(法兰兹)གཉིས་ཀང་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རླེད།  
  རླེད་དླེ། དམིགས་བསལ་ག་ིདུས་ཚིགས་དླེའི་ནང་དུ། ཁློང་གཉིས་ཀས་ན་ིརང་སློག་སྲུང་རྒྱུ་གཙོ་བློར་བདམས་ཤིང་། རིགས་རུས་གསང་ནས། སི་ཕླེན་
གི་གཞུང་ཞབས་པའི་ཐློབ་ཐང་ག་ིངློས་ནས་སློག་ཉླེན་མ་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་གནས་ཡློད་པར་མ་ཟད། པ་ར་སི་ཀ་གཞན་སློག་སྐྱློབ་པའི་ལས་སུ་ཞུགས་པར་ཡང་ཐླེ་ཚོམ་

དང་འཇིགས་པའི་མིག་ཟུང་ཀླེམ་ཀླེམ་དུ་གཡློས་སློ། ། འློན་ཀང་པ་ར་སི་ཀས། “ངས་རང་ཉིད་ལ་ལས་ཀ་འདི་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡློད་ངླེས་སུ་སམ་ཡློད”ཅླེས་ཚིག་
ཐག་ཆློད་པློས་སྨྲས་སློང་། དངློས་གནས་དླེ་དླེ་བཞིན་དུ་ཁློང་ལ་དླེ་འདྲ་བའི་ནུས་ཤུགས་ལན་པ་མཐློང་ཆློས་མངློན་སུམ་ཉིད་དུ་གྱུར། རིམ་གིས་སི་ཕླེན་གི་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ཧང་གྷ་རི་ནས་ཕིར་འཐླེན་བྱས་པ་དང་བསྟུན། གཞུང་ཚབ་ཁང་དླེའི་སྐྱབས་འློག་ཏུ་གནས་པའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ནི་སར་ཡང་སློག་ཁིམས་གཅློད་སར་
ཁིད་སློང་། སབས་དླེར། ཁློང་ཉིད་སི་ཕླེན་གི་གཞུང་ཚབ་དཔློན་རིགས་ཤིག་ཏུ་བརྫུས་ཏླེ། སར་ཡང་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ལྔ་སློང་ལྷག་སིག་ཅན་གཤླེད་མའི་ལག་འློག་ནས་
ཕིར་བླངས་པ་རླེད།  
  དླེ་ལྟར་དགུ་ཤི་གཅིག་གསློན་གི་ཚུལ་དུ་ཤུལ་ལ་ལུས་པའ་ིཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ནི། དུས་དང་དུས་སུ། སྨྲླེ་ངག་དང་འཇིགས་སྐྲག་ཆླེན་པློའི་ཀླློང་ན་འཚོ་

བཞིན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག དླེའི་ཁློད་དུ་མིང་ལ་ཇླེར་ཇླེ(杰尔吉)ཟླེར་བའི་བིྱས་པ་ལློ་བརྒྱད་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དླེ་ནི་ངག་ཀང་ལྐུགས་པར་གྱུར་ཡློད། རྒྱུ་རླེན་
ནི་ཁློའི་མཐློང་སར་ན་ཙི་པ་ཚོས་རང་གི་ཕུ་བློའི་མགློ་ལ་མླེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏླེ་བསད་པས་ཡིན་ལ། བཟློད་དཀའ་བའི་ངང་ཚུལ་དླེས་པ་ར་སི་ཀའི་སླེམས་ལ་གདུང་
སླེམས་དང་ན་ཟུག་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་པས། གདུག་ཅན་ན་ཙི་དག་གིས་སླེ་ལ་རལ་གིས་ཚད་རུང་བག་མི་ཚ་བར་རྦབ་ཆུ་བཞུར་བ་ལྟ་བུའི་སད་ཆ་ས་ཚོགས་ཁ་ནས་
ཐལ་བར་མ་ཟད། ཕློ་རྒློད་ཁློང་གིས་འཇར་མན་པའི་དམག་དཔློན་གི་སྔུན་ནས་ཀང་ཅློག་ཙེར་ཐལ་ལྕག་གིས་གཞུས་ཏླེ་ཡར་ལངས་ཤིང་། དླེ་མ་ཐག་ཁ་ཕིར་
འཁློར་ནས་ཇླེར་ཇླེ་པང་ཁུག་ཏུ་བསམས་སློ། །  
  པ་ར་སི་ཀ་ས་རུ་བསད་ཅིང་ལྷམ་ཕུད་དླེ། བིྱས་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལྷམ་སྐྱླེལ་རླེད་མློའི་འགན་བསྡུར་ལ་གཡླེང་། བིྱས་པ་གཞན་དག་རླེ་རླེ་བཞིན་ཕམ་
པ་ན་ཇླེར་ཇླེ་ལ་མཐའ་མཇུག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པར་མ་ཟད། ད་རུང་པ་ར་སི་ཀས་ཇླེར་ཇླེ་ཕག་ཏུ་འཁུར་གིན་ཁློང་ཅག་མཉམ་དུ་བྲློ་གར་ལ་ཡང་རློལ། དླེ་ལྟ་དླེ་ལྟར་
རིམ་གིས་འཇིགས་སྐྲག་ཁློད་ཀི་བྱིས་པ་ཚོའི་གདློང་ལ་ཡང་བསྐྱར་དགློད་འཛུམ་གི་མླེ་ཏློག་བཞད་སློང་།  
  ངློ་མ། ཁློང་ཚོའི་ལྷད་མླེད་ཀི་འཛུམ་དཀར་ནི་ཅི་འདྲའི་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་སླེ། འཇིག་རླེན་ན་དླེ་ལས་ཡིད་འཕློག་པ་དང་། དླེ་ལས་རིན་ཐང་ཆླེ་བ་
ཞིག་གཞར་ཡང་མ་མཆིས་ན། སློག་དང་བསློས་ཏླེ་རློད་རི་བ་ཡང་དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མླེད་ཨང་།  

  བདླེ་འཇགས་མླེད་པའི“བདླེ་འཇགས་སློད་ཁང”ན། པ་ར་སི་ཀས་སིང་རུས་ཆླེན་པློས་བྱིས་པ་ཚོར་སློབ་ཁིད་གནང་སླེ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་
ཀི་གཉན་འཕང་དླེའི་ནང་དུ་ཡང་། བིྱས་པ་དླེ་དག་ལ་རྒྱུན་ལན་གི་འཚོ་བ་ཞིག་ཡློད་ཐབས་སུ་འབད་པ་ཆླེན་པློས་བརློན། དླེ་འདྲའི་ཞུམ་མླེད་ཀི་སིང་རུས་ཁློ་ནའི་
དྲིན་ལས་ནི། ད་གཟློད་བིྱས་པ་དླེ་རྣམས་ཀང་དམག་འཁྲུག་གི་གིབ་གཟུགས་ནག་པློ་ལ་གཡློལ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། གལ་ཏླེ་བིྱས་པ་ཚོའི་ངློ་ལ་འཛུམ་མླེད་
ཅིང་། ཁ་ལ་གླུ་མླེད། ཁློག་ན་སློབ་འདློད་མླེད་ཚེ། སྨག་ནག་པའི་དུས་ཀི་ཁུགས་པ་དླེ་སྐྱླེལ་ཐབས་མླེད་ལ། མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་མ་འློངས་པ་ཞིག་ཉླེ་བར་བསུ་
བའི་ལྟ་གློན་ཡང་ཇི་ལྟར་བྱླེད་ཨང་།  

  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་དླེ་དག་གི་ནང་ན་མ་ིརྣམས་སུན་སང་སྐྱླེ་སའི་རལ་སློང་གསུམ་ཡློད་དླེ། ཉིན་ཞིག་པ་ར་སི་ཀས་ཁློ་ཚོའི་གཙོ་བློ་ཧྥླེ་རླེན་ཙེ(费伦茨

)ལ་ཆད་པ་ཞིག་གཅློད་རིས་བྱས་སབས། ཧྥླེ་རླེན་ཙེའི་ལུས་སླེང་ན་ཁ་སླེང(口琴)ཞིག་བཅངས་ཡློད་པ་ཤླེས་རླེས་རང་སར་གློད་དླེ། “ཁ་སླེང་འབུད་མཁན་

གི་མི་ཞིག་ངན་པ་མཐར་ལྷུང་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་མི་སིད”ཅླེས་སྨྲས། ཁློང་གིས་ཇི་སད་སྨྲས་པ་ལྟར་བདླེན་ཟླེར་ན་ཡང་འདྲ། བསློད་བསགས་ཚིག་གཅིག་པློ་དླེས་མི་
ཞིག་གི་མི་ཚེ་ལ་འགྱུར་བ་ཐླེབས་ཟླེར་ན་ཡང་འདྲ་སླེ། ཉིན་ཞིག གདུག་རྩུབ་ཆླེ་བའི་ཁློར་ཡུག་དླེའི་འློག་ཏུ་ཡང་། ཧྥླེ་རླེན་ཙེས་རང་རིགས་སྤུན་ཟ་ཞིག་བསྐྱབ་

པའི་སད་དུ་ཅུང་ཙམ་མིན་ན་གཅླེས་པའི་སློག་ཀང་ཤློར། རྒྱལ་པ་ལས་སངས་དུས་པ་ར་སི་ཀར་བལྟས་ཏླེ། “ཐུགས་རླེ་ཆླེ”ཞླེས་སྨྲས་ཚ།ེ པ་ར་སི་ཀས། “ཁྱློད་ཀི་
རང་གཤིས་འདི་མཐློང་དུས། ངས་ང་རང་ཉིད་ཀི་གཞློན་དུས་དྲན་འློང་། སབས་དླེ་དུས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མིག་ལ་མི་འགློ་ཞིང་འཚིག་པ་ཟ་བས། འཇིག་རླེན་ལ་



འགྱུར་ལློག་ཅིག་གཏློང་འདློད་ཀི་འདུན་མ་ཆླེས་ཆླེར་གཡློ”ཞླེས་བཤད། དླེ་ལ་ཧྥླེ་རླེན་ཙསེ། “ཁྱླེད་ཀིས་དློན་ལ་ཡང་དླེ་ལྟར་བསྒྲུབས་འདུག”ཅླེས་དུས། པ་ར་སི་

ཀས། “ག་བ་ག་བ། ངས་རང་དགར་ཉློག་གཏམ་ཞིག་སྨྲས་པ་ཙམ་སླེ། དླེ་ང་དང་སར་གང་ནས་འློས”ཞླེས་ལན་བཏབ་པློ། ། 
  དླེ་འདྲའི་བཟང་སློད་ཀི་རྒྱན་དང་ལན་པའི་ཨི་ཐ་ལིའི་ཚོང་པ་དླེས། ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ལྔ་སློང་ལྷག་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་ཉླེ་བར་བསྐྱབས་པས་མི་ཚད། 
ལྷག་ཏུ་གླེང་རི་བ་ཞིག་ལ། མ་ིརྣམས་རླེ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་ཀླློང་ན་ལུས་ཡློད་པའི་སབས་སུ། ཁློང་ཉིད་ཀིས་ཐ་ཚིག་བརན་ལ་འཇིགས་པ་མླེད་པར་གནང་བའི་ཕག་
ལས་དླེས་ནི། བཙན་ཤུགས་ལ་རྒློལ་འདློད་ཀི་འདུན་པ་ཙམ་ཡློད་ཀང་དླེ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལླེན་པའི་སྤློབས་པ་དང་ཡློངས་སུ་བྲལ་བ་ཚོའི་སླེམས་ལ་གློ་བུར་དུ་རླེ་བའི་

འློད་སང་གསར་པ་ཞིག་བིྱན་པ་མ་ཡནི་ནམ། དླེ་ནི་ཏག་ཏག་ཧ ྥུ་རན་ཟི་ཡིས་ཇི་སད་སྨྲས་པ་ལྟར་ཏླེ། “ང་ལ་ལྭ་བ་གཅགི་ལས་མླེད”ཅླེས་དཔླེའི་སློ་ནས་རང་ཉིད་
ནི་སར་མ་ནུས་མླེད་ཅིག་ཡིན་པས། རང་གཅིག་པུར་ཉླེན་ཁ་མ་ིའབྱུང་བར་རླེ་བ་ལས། གཞན་སྐྱློབ་པའི་སིང་སློབས་ཀིས་དབླེན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞླེས་བསན། ཡང་

ཁློས་པ་ར་སི་ཀའི་རང་བཞིན་བརློད་སབས། “ཁྱླེད་ལ་ན་ིལྭ་བ་བདུན་མཆིས་པས། ཉིན་བཞིན་རླེ་རླེ་བརླེས་ཆློག”ཅླེས་ཀང་སྨྲས། དླེ་ལ་པ་ར་སི་ཀས་ཀང་། “གལ་
ཏླེ་ཁློ་བློ་ལྭ་བ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་ན་ན།ི རག་ཏུ་གློས་སམ་གི་ནང་དུ་སློད་པར་འདློད་དླེ། དླེ་རུ་ཞི་འཇགས་དང་བདླེ་སིྐྱད་ལན་ལ། གནློད་ཅིང་འཚ་ེ

བའི་སློར་བ་ཅི་ཡང་མླེད་པས་སློ”ཞླེས་གསུངས།  

  ཡིན་ཏླེ། མ་ིཕལ་མློ་ཆླེར་མཚོན་ན། བཙན་གནློན་ལ་བཟློད་བསན་གི་ནུས་པ་ཆླེ་ཞངི་ངློ་རྒློལ་གི་སྤློབས་པ་ཆུང་ངློ་། ། དླེས་ན“ཁྱད་འཕགས་ཀི་སྐྱླེས་

བུ”ཟླེར་བ་ཡང་། ངློ་རྒློལ་གི་སྤློབས་པ་དླེ་བཙན་གནློན་འཁུར་བའི་བཟློད་བསན་གི་ནུས་པ་ལས་ཆླེས་ཆླེར་བརྒལ་བ་དག་གི་མཚན་ཡིན་ལ། མི་གཞན་གི་སིྐྱད་སྡུག་
ལ་འགྱུར་བ་གཏློང་ཕློད་པའི་སྐྱླེས་བུ་ཚོའི་མཚན་ཡང་ཡིན་པ་རླེད། དླེ་བས་ན། པ་ར་སི་ཀ་ནི་སན་ཞིང་བརིད་པའི་མངི་ཚིག་གང་དླེའི་དངློས་ཀི་འཇུག་གཞི་ཡིན་

ཏླེ། འགན་འཁ་ིདང་ཉླེན་ཁ་ཅིག་ཆར་དུ་མདུན་ལ་ལྷགས་ཚེ། ཁློང་གིས“གཞན་གིས་ང་བསྐྱབས་མ་མློང་ན། ངས་གཞན་རྣམས་སྐྱློབ་དགློས་དློན་ཅ”ིཞླེས་འདྲི་མ་ི
སིད་དླེ། བླློ་ཐག་ཆློད་པློས་སྐྱླེ་བློ་གཞན་དག་སྐྱློབ་པའི་ལས་སུ་ཞུགས་ནས། གསློན་ལ་དགའ་ཡང་འཆི་བར་མི་སྐྲག་པའ་ིསློད་མཆློག་བདག་གིར་བཞླེས་པ་མ་ཡིན་
ནམ། ། ངློ་མ། མིའ་ིགཤིས་རྒྱུད་ཀི་ངློས་ན་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་སློབས་ནུས་ཤིག་མཆླེད་རྒྱུ་ཡློད་པ་ནི་ཅ་ིའདྲའི་ངློ་མཚར་ཆླེ་བ་ཞིག་རླེད་ཨང་།  
  དླེ་ལྟའི་བླློ་སྤློབས་དང་སིང་སློབས་ཀིས་གཏམས་པའི་ཕློ་རྒློད་དླེ་ལ་ངློས་གཞན་ཞིག་ནས་ཞི་ལྷློད་བབ་ཆགས་ཀི་མཛེས་ཉམས་ཤགི་ཀང་ལྷུན་ཆགས་སུ་
མངའ་སླེ། དམག་འཁྲུག་དང་། གསློད་གཏུབ། འཆི་བ་སློགས་ཀིས་བར་མླེད་དུ་བསློར་བའི་དཀིལ་ན། ལུས་ཅན་མཐའ་དག་མཐའ་དང་ཚད་མླེད་པའི་འཇིགས་
སྐྲག་དང་དློགས་འདྲློག་གི་ཁློད་དུ་འཚ་ོབཞིན་པའི་གནས་སབས་དླེར་ཡང་། ཁློང་གིས་ཐ་ན་མདུན་ཅློག་སླེང་དུ་འདབ་ཕླེང་ལྷུག་པློར་གློལ་བའི་རྒྱ་སླེ་མླེ་ཏློག་

དམར་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དླེ་ཡང་མ་བརླེད་པར་བསམས་ནས། སླེམས་སྡུག་གིས་མནར་བའི་ལྕམ་མློ་ཏུའུ་ལུའུ་ལ་འབུལ་གིན། ཁློ་མློར། “གནས་སབས་འདི་འདྲ་ཞིག་

ལ་ད་རུང་ཚིག་ཇ་ཕློར་པ་གང་འཐུང་རྒྱུ་བྱུང་ཚ།ེ འཚོ་བ་ནི་མཛེས་སྡུག་དང་ལན་པའི་ཉམས་སང་བྱུང་ལགས”ཞླེས་ཀང་གསུངས། དླེ་ལྟར་ཁློང་གིས་ཚེ་སློག་ལ་
གཅླེས་སས་བྱླེད་སངས་ནི། སློག་འཚོ་ཐབས་ལ་འབད་ཙམ་མིན་པར། སར་ལས་མཛེས་ཤངི་སྡུག་ལ། སློ་སང་གིས་གང་བ་དང་། བདླེ་སིྐྱད་ཀིས་གཏམས་པ་ཞགི་
ཡློང་ཐབས་ལ་བརློན་པ་རླེད།  
  སུའུ་ལླེན་གི་དམག་དཔུང་རིམ་གིས་ཧང་གྷ་རིར་འབྱློར་བ་ནས་བཟུང་། པ་ར་སི་ཀས་བསྐྱབས་པའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་འཇིགས་སྐྲག་དང་བྲལ་བའ་ི
སལ་བ་དངློས་སུ་ཐློབ་པ་རླེད། འློན་ཀང་སར་ཛ་དྲག་ཉློག་ཟིང་གི་གནས་སབས་སུ། ཉམ་ཐག་པའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་དླེ་དག་བསྐྱབ་ཕིར་དུ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་གནས་

སངས་འློག པ་ར་སི་ཀས་མཚམས་རླེར་སི་ཕླེན་གི་ཕི་འབྲླེལ་དཔློན་རིགས་སུ་བརྫུས་མློང་ཞིང་། ལན་རླེར་ཧང་གྷ་རི་གཞུང་ག་ིམི་རུ་ཡང་བརྫུས་མློང་བའི “ཉླེས་

པ”ཡིས། སུའུ་ལླེན་གི་དམག་གིས་ཁློང་ཉིད་འཛིན་བཟུང་བྱླེད་རིས་ཡློད་པ་ཤླེས་འཕལ། དླེ་མ་ཐག་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ཨི་ཐ་ལིར་བྲློས་སློ། །  
  མཚམས་འདིར་སླེབས་ཚེ། ཀླློག་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འདི་ནི་གློག་བརྙན་ཞིག་རླེད་ཅླེས་གསུང་སིད། རླེད། གློག་བརྙན་ཞགི་རླེད། གློག་བརྙན་དླེའ་ི

མིང་ལ《པ་ར་སི་ཀ》(Perlsca佩拉斯卡)ཞླེས་ཟླེར་ཞིང་། དླེ་ནི་གློག་བརྙན་པའི་སླེ་རུ་བསགས་བརློད་ཀི་ས་བརྒྱ་བར་མླེད་དུ་བསགས་

ཤིང་སློག་གིན་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཡློངས་སུ་ཁྱབ་པའི་གགས་པ་ཡང《སིན་དི་ལླེར་གི་མིང་ཐློ》(辛德勒名单) དང་འགན་
བཟློད་པའི་དམག་ཆླེན་གཉིས་པ་བརློད་གཞིར་བཟུང་བའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡནི་པ་རླེད། གལ་ཆླེ་བ་ཞིག་ལ། འདིའི་མི་ས་གཙ་ོབློ་པ་ར་སི་ཀའི་གནས་ཚུལ་ནི་
དངློས་བྱུང་བདླེན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་དླེའློ། །  

  དླེར་བརླེན། རླེས་སུ་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་འདི་ལྟ་སླེ། འཁྲུག་ཆླེན་གཉིས་པ་མཇུག་གལི་རླེས་སུ། དཔའ་དློ་ཝ(帕多瓦)ཟླེར་བའི་ཨི་ཐ་
ལིའི་གློང་རྡལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ། པ་ར་སི་ཀས་རང་ག་ིསྐུ་ལྕམ་དང་ལྷན་དུ་ལྷིང་འཇགས་ཀི་འཚོ་བ་རློལ་གིན་དུས་འདས། དླེ་ནས་རིམ་གིས་སར་ཁློང་གིས་བསྐྱབས་

པའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཚོ་དང་། དླེ་དག་གི་བུ་དང་བུ་མློ་རྣམས་ཀིས་ཁློང་ཉིད་ག་ས་གང་དུ་བཙལ་བས། སི་ལློ1988ལློར། གཞི་ནས་མི་སླེམས་སྒུལ་བའི་ངློ་མཚར་གི་
ལློ་རྒྱུས་དུམ་བུ་དླེ་འདྲ་ཞགི་བྱུང་མློང་བའི་ཚུལ་ཡང་སྐྱླེ་བློ་ཀུན་གིས་ཤླེས་པར་གྱུར། ཡིན་ཡང་། ངློ་མཚར་བྱུང་རབས་ཁློད་ཀི་པ་ར་སི་ཀ་ནི། སབས་དླེ་དུས་སུ་

གློང་རྡལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་གནས་བཅས་པའི་ཆླེས་སིར་བཏང་གི་བགླེས་སློང་སློ་སང་ཅན་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་མིན། ཁློང་གིས་གསར་འགློད་པར་བརློད་པ། “མི་
རྣམས་དུད་འགློ་ལྟར་བརིས་ཏླེ་མནར་གཅློད་བཏང་དུས་ངས་བཟློད་བསན་མི་ནུས་ལ། བིྱས་པ་ཚོ་དམར་གསློད་བྱས་པ་མིག་གིས་མཐློང་ན་ནི་དླེ་ལས་ཀང་བཟློད་



ཐབས་ག་ལ་ཡློད”ཅླེས་གསུངས་སློ། །  

  དླེ་ནས་སི་ལློ1992ལློར། ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་ཟི་རླེལ(以色列)གཞུང་གིས་ལློན་ཤིང་ཞིག་བཙུགས་ཏླེ། ལློན་ཤིང་དླེ་ལ་པ་ར་སི་ཀའ་ི

མཚན་བཏགས་ནས་ཁློང་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པར་བྱས། སི་ལློ1994ལློར། སྐུ་ཞབས་པ་ར་སི་ཀ་མཆློག་ཉིད་མི་ཡུལ་ནས་གཟིམ་ཁིའི་མཐའ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་

ཡང་། “པ་ར་སི་ཀ”ཞླེས་བཏགས་པའི་ལློན་ཤིང་དླེ་ནི། ད་ལྟ་ཡང་སར་བཞིན་དུ་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་འདབ་སློང་ལྷུག་པློར་འགློལ་གིན་ཡློད་དློ། །  
  ད་རུང་སྨྲ་འདློད་པ་ཞིག་ཡློད་དླེ། པ་ར་སི་ཀ་མཆློག་གིས་སར་གཡུལ་འཁྲུག་ཉློག་ཟིང་གི་དུས་སུ་ཡང་ཧང་གྷ་རིར་བཞུགས་རྒྱུའི་འདམ་ག་མཛད་དླེ། 
སྐྲག་འཇིགས་དང་བྲལ་བའི་སློ་ནས་གཞན་གི་ཚེ་སློག་བསྐྱབས་པའི་ཟ་མླེད་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་བསྐྲུན་མློང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། སྐུ་ཚེའི་མཇུག་ལ་ཡང་། ཁློང་ཉིད་དཔའ་དློ་ཝ་
ཞླེས་པའི་གློང་ཚོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་སྦས་པའི་ཚུལ་གིས་ཁུ་སིམ་མླེར་བཞུགས་པ་དླེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསགས་རི་བ་ཞིག་ཏུ་ཁློ་བློས་སམ་སླེ། ངས་ནི་ཁུ་སིམ་པའི་འཚ་ོབ་གང་

དླེ་མཚོན་བྱླེད་དུ“རླབས་ཆླེན”ཞླེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་འདི་གཉིས་ཕུལ་ན་འློས་ཤིང་འཚམས་པར་འདློད་དློ། །  
  ཅིའི་ཕིར་ཞླེ་ན། མི་གཞི་རླབས་ཆླེ་ཞིང་། སིང་སློབས་བླ་ན་མཐློ་ལ། བསམ་བླློ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྐྱླེས་མཆློག་དམ་པ་ཚོ་ལ་ན།ི དུས་ཀི་འཕློ་འགྱུར་
དྲག་པློའི་རྦ་རླབས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡང་མི་ཞུམ་པར་གདློང་གཏློད་པའི་བླློ་སྤློབས་ལན་པར་མ་ཟད། རང་གི་མི་ཚེ་དླེ་ཞ་ིའཇམ་ལྷིང་འཇགས་ཀི་ལློ་ཟའི་ཕླེང་བར་
བསིམས་པའི་ནུས་པ་ཡང་ལན་གི། གཞན་སུས་ཀང་དླེ་ལྟར་མི་ནུས་པས་སློ། ། རླེད། དླེ་འདྲའི་དམ་པ་ཚོས་འཚོ་བ་ཇ་ིལྟར་རློལ་ཡང་། སློ་སང་གིས་ཕྱུག་ལ་བདླེ་
སིྐྱད་དང་ལན་པས། ཁློང་ཅག་གི་གཤིས་ལ་གྲུབ་ཅིང་ཟད་དུ་མླེད་པའ་ིའློད་དཀར་གི་ཕླེང་བས་ནི་རང་ཉིད་གསལ་བར་བྱླེད་ལ། གཞན་དག་ཀང་སང་བར་བྱས་

ཤིང་བྱླེད་པ་ཡིན་ནློ། ། （ཕི་ལློ2013ལློའི《ཀླློག་པ་པློ》ཐླེངས4པའི་སླེང་བཀློད།）  

    
    
    
   མཇུག་གི་གཏམ། 

    
  གཅིག 

    
  སིང་ཉླེ་བའི་ཀླློག་པ་པློ་ལགས། ང་ཚོ་སར་ཡང་མཇལ་བྱུང་། 《དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ 》ཞླེས་སུ་བཏགས་པའི་དླེབ་ཆུང་འདི་བརྒྱུད་ནས་
མཇལ་བྱུང་། དླེ་རིང་ངས་ཁྱླེད་ཀ་ིམདུན་སར་བཏླེགས་པའིལག་སྐྱླེས་ཆུང་ཆུང་འདི་ཁྱླེད་ཀི་ཐུགས་ལ་འབབ་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། ཁློ་བློ་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན། མ་ི
ལློ་རླེ་ཟུང་གི་ཡུན་ལ་རྔུལ་ཆུ་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ཞླེ་འདང་ཅ་ིབས་ཆླེ། དླེབ་ཆུང་འདི་ཡང་ཕན་གི་བྲིས་རློམ་ས་མ་རྣམས་དང་འདྲ་བར། རང་ཉིད་
སླེར་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་དྲན་ཚུལ་རྣམས་གསློང་བློར་བརློད་པའི་ཞླེ་གཏམ་ཙམ་ལས། ལླེགས་བཤད་དང་བསན་བཅློས་སློགས་སུ་བགང་རུང་བའི་བརམས་ཆློས་ཐུ་མློ་
ཆླེ་གང་ཡང་མནི།  
  སིར་ད་ལྟའི་གངས་ཅན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། བསམ་བཞིན་དང་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པའ་ིངང་རིག་གནས་བཙན་སྒྱུར་དང་། མི་རིགས་མཚུངས་སྒྱུར་
གི་མཁའ་དབུགས་ཤིན་ཏུ་སྟུག་པློ་ཞིག་གི་འློག་ཏུ། ངློས་ཟུར་ཀུན་ནས་མི་རིགས་ཧིལ་པློའི་ཕི་ནང་སློད་བཅུད་དང་། སད་ཡིག་རིག་གནས། དམངས་སློལ་གློམས་
གཤིས་སློགས་རླེ་རླེ་བཞིན་ཉམ་ང་ཉག་ཕའི་གནས་སུ་གར་ཡློད་པས། ལློ་རྒྱུས་ཀི་གནས་བབས་འདི་ལ་གདློང་ལླེན་བྱླེད་དགློས་ཚེ། བློད་མི་ཚོས་ཀང་རང་རང་གི་
མློས་པ་དང་། ཁྱད་ཆློས། འཇློན་ནུས་སློགས་གཞིར་བཞག་པའི་སླེང་། སབས་སུ་གང་བབས་པའི་ལས་རིགས་སློ་སློའི་ཐད་ནས་ཤུགས་བཏློན་ཏླེ་ས་ཐག་གཞན་ལག་
ཏུ་མ་ཤློར་བ་ཞིག་ཨླེ་ཡློང་ལ་འབད་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་མླེད།  
  དགའ་འློས་པ་ཞིག་ལ། ད་ལྟའ་ིཆར་རང་རླེ་གངས་ཅན་པ་འཚོ་གནས་ཀི་ཉླེན་ཁར་ཚུད་པའི་ངང་ཚུལ་ཚོར་ཞིང་རློགས་པའི་དཔློད་ལན་ཇླེ་མང་དུ་
འགློ་བཞིན་པར་མ་ཟད། ཁློ་པ་དག་གིས་རང་རིགས་རྣམས་འཇིགས་ཉླེན་ག་ིགཡང་ལས་གློལ་ཐབས་སུ་ལས་ཀི་སློར་བ་ས་ཚོགས་བརམས་དང་རློམ་བཞིན་པ་དང་། 
ལྷག་པར་ཉླེ་བའི་མི་ལློ་བཅུ་ཕག་ཙམ་གི་རིང་དུ་བློད་ཀ་ིཤླེས་ཡློན་པའི་སླེ་རུ་འཚོ་གནས་ཀི་ཆླེད་དུ་ལྟ་ཚུལ་གི་རློད་པ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་གིན་པ་
ཡིན་ལ། དླེས་ནི་རང་རླེ་དག་ལམ་གི་དཀློགས་མཚམས་ཤིག་ཏུ་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་། རང་རླེས་ཀང་རང་ཉིད་འཆི་ན་མི་འདློད་པའི་ཨམ་གཙགིས་བསམས་ཀིན་པ་
དཔློག་ཐུབ།  
  རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ན་འདྲ། མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་འདྲ་སླེ། འཚོ་གནས་ཀ་ིཉླེན་ཁར་ཕད་ཅིང་། ལམ་གི་དཀློགས་མཚམས་ཤིག་ཏུ་སླེབས་དུས། 
རང་གི་སློལ་རྒྱུན་གི་སང་ཚུལ་མང་པློ་ཞིག་ལ་དགག་སྒྲུབ་དང་དློགས་སློང་བྱས་ཏླེ། ལམ་ཁ་བསྐྱར་འདམ་དགློས་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་ནི་འུ་ཅག་ཁློ་ནའི་གནས་
སངས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཛམ་གིང་སིའི་དཔལ་ཡློན་འཕླེལ་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཅིག་ཏུ་བརིས་ནའང་ཆློག་སླེ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྨད་ནས་བཟུང་། མི་
ལློ་བརྒྱ་ཕག་རླེ་ཟུང་ནང་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་འཕློ་འགྱུར་རབ་དང་རིམ་པར་བྱུང་བ་དག་ཀང་། གཙོ་བློ་རིག་གནས་བསམ་བླློའི་སླེང་ནས་
བགློ་གླེང་དང་། བརྒལ་བརག རློད་པ་སློགས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་དུ་བྱུང་བའི་མཐུན་སློར་ལ་བརླེན་ནས་བསྐྱླེད་པ་ཤ་སག་ཏུ་ངློས་འཛིན་རུང་ལ། ནུབ་ཕློགས་ཀི་
འགྱུར་ལློག་ཆླེན་མློ་དླེ་དག་གི་ཤན་སློབས་ལ་བརླེན་ནས། རིམ་པས་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་དག་ཏུའང་སིད་འབྱློར་རིག་གསུམ་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་
གློ་རིམ་ཡང་དླེ་ཇ་ིབཞིན་ལས་མ་འདས་པ་རླེད།  



  དླེ་ལྟར་འཛམ་གིང་ཕློགས་མཐའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སློ་སློའི་ནང་དུ། ལློ་རྒྱུས་ལ་འགྱུར་ལློག་གཏློང་བའི་གསར་བརླེའི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་བྱུང་
བ་རྣམས་བསྡུས་ན་རིགས་གཉིས་ཙམ་སླེ། ལམ་ལུགས་ཀི་གསར་བརླེ་དང་། རིག་གནས་ཀི་གསར་བརླེའློ། ། དླེ་ཡང་དབྱིན་ཇུའི་གཟི་བརིད་གསར་བརླེ་ལྟ་བུ་དང་

པློ་དང་། རྒྱ་ནག་ག“ིརིག་གསར”ལྟ་བུ་ནི་ཕི་མ་ཡིན་ལ། ཧྥ་རན་སིའ་ིགསར་བརླེ་ཆླེན་མློ་ལྟ་བུ་ནི་གཉིས་ཀར་གཏློགས་པར་སམ། མ་གཞི་མ་ིརིགས་སློ་སློའི་སི་
ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་དང་གཙོ་རྒྱུགས་ཀི་རིག་གནས་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་བརླེན་ཅིང་འབྲླེལ་བས་སློ་སློར་དགར་དཀའ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང། ལམ་ལུགས་ཀི་གསར་
བརླེ་དང་། རིག་གནས་ཀི་གསར་བརླེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་སློ་སློའི་འབྲས་བུའི་སླེང་ནས་དཔློག་ཐུབ་སླེ། ཉི་ཧློང་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ནི་དླེའི་ཐད་ཀི་
དཔླེ་མཚོན་གཙོ་བློ་རུ་བགང་ཆློག 

  ཇི་ལྟར་ཞླེ་ན། སར་གི་དུས“མླེར་རླེའ་ིགསར་བསྒྱུར”གིས་ཉི་ཧློང་པའི་སློབས་ཤུགས་ཨླེ་ཤ་ཡའི་རླེ་རུ་འཕུར་པ་ཡནི་ལ། ཕིས་དམག་ཆླེན་གཉིས་པའི་
ཁློད་ཉི་ཧློང་གིས་ཕམ་ཁ་རག་རླེས་སུའང་། ཨ་རིའི་རློགས་སྐྱློར་འློག་ཉི་ཧློང་དུ་གློང་མའི་ལུགས་ཀི་དམངས་གཙོའི་སིད་དབང་བདླེ་ལླེགས་ངང་ཚུགས་ཏླེ། ཡང་
བསྐྱར་ཉི་ཧློང་པ་འཛམ་གིང་ན་གགས་པའི་སློབས་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྱུར། དླེ་ལྟར་འཛམ་གིང་གི་ལློ་རྒྱུས་འཕློ་འགྱུར་གི་རླབས་རྒྱུན་དང་འགློགས་ནས་རང་ཉདི་ལ་
མཚམས་མི་ཆད་པར་འགྱུར་བ་གཏློང་ཕློད་པའི་ཉ་ིཧློང་པ་ལ་མཚོན་ན། འདས་ཟིན་ལ་ཕིར་རློག་དང་། སློལ་རྒྱུན་ལ་དློགས་སློང་གིས་བསམ་བླློའི་རློད་སྒྲུབ་ས་
ཚོགས་བྱུང་མློང་བ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཀང་། ཁློ་ཚོས་ནི་རང་གི་སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་གཏློར་བཅློམ་དང་། རྡུང་རྡླེག་བྱས་ཏླེ། ར་བ་རྒྱུད་པ་དང་བཅས་རླེག་མླེད་དུ་བཟློ་
བའི་གསར་བརླེའི་ལས་འགུལ་གང་ཡང་སློང་མློང་བ་ལྟ་ཅི། ཉི་ཧློང་དུ་ནི་འཛམ་གིང་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཆླེས་རིང་བའི་གློང་མ་ཚང་ལ་ད་དུང་གུས་བཀུར་ཞུ་བཞིན་པ་
དང་། ལློ་ངློ་སློང་ཕག་རིང་གི་གནའ་བློའི་རིག་དངློས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐྱློན་མླེད་ངློས་གཙང་དུ་ལུས་ཡློད་ལ། སློལ་རྒྱུན་གི་དམངས་སློལ་གློམས་གཤིས་ཚུན་ཆད་ག་
མ་ཉམས་པར་ཡློད་རབས་ཀང་ཐློས་སློ། །  
  དླེ་དང་མཚུངས་པར་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ནའང་། འཛམ་གིང་གི་ཉླེ་རབས་ལློ་རྒྱུས་ཀི་འཕློ་འགྱུར་དང་འགློགས་ནས་བསམ་བླློའི་བརྒལ་བརག་བསྟུད་
མར་བྱུང་བ་དང་། སི་ཚགོས་བཅློས་སྒྱུར་གི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་ས་གཞུག་ཏུ་བསངས་པའི་གངས་ཚད་ཉི་ཧློང་ལས་མི་ཉུང་བར་མ་ཟད། སློལ་རྒྱུན་གི་རིག་གནས་

རྙིང་པ་དང་། བསམ་བླློ་རྙིང་པ། ལྟ་བ་རྙིང་པ་བཅས་ལ་གསར་བརླེ་བྱས་པའི་ཟབ་ཚད་གཞན་སུ་ལས་ཀང་ཐུ་སླེ། “རིག་གནས་གསར་བརླེ་ཆླེན་པློ”ཟླེར་བའ་ིལློ་
རྒྱུས་ཀི་འཕློ་འགྱུར་ཆླེན་མློའི་སབས་ལྟ་བུར། གནའ་བློའི་ཤླེས་རིག་དང་དཔལ་ཡློན་ཡློད་ཚད་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས་ཤིང་། སར་སློལ་མཚོན་པའི་རགས་ཕ་མློ་
ཙམ་འཆང་བ་དག་ཀང་འཐབ་རློད་ཀ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རླེད། འློན་ཏླེ་རྒྱ་ནག་པ་ལ་གནའ་བློའི་ཤླེས་རིག་གཏློར་བཤིག་གི་སིང་སློབས་དང་འབད་བརློན་བླ་ན་
འཕགས་ཀང་རུང་། གློང་མའི་ལམ་ལུགས་ར་གཏློར་བཏང་སླེ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་རྒྱུད་པ་ཙམ་ཡང་མླེད་པར་བཟློ་བའི་ཆློད་སླེམས་བརན་པློ་ལན་ན་འདྲ། གསར་
བརླེའི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་མཚམས་མ་ིཆད་པར་སྤླེལ་བའི་སྡུག་རུས་ཡ་མཚན་མཆིས་ཀང་བླ་སླེ། སིད་འབྱློར་རིག་གསུམ་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་གློང་མར་གུས་
བཀུར་གི་སློལ་རྒྱུན་ད་དུང་རྒྱུན་སྐྱློང་གིན་པའི་ཉ་ིཧློང་པའི་རླེས་སུ་ལུས་ཡློད་པ་ནི་མཐློང་ཆློས་ཀི་བདླེན་པ་ཞིག་ཡནི་ན། ཅིའི་ཕིར་དླེ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ།  
  དླེ་ལ་རྒྱུ་རླེན་རིགས་འདྲ་མིན་བགང་རྒྱུ་ཡློད་ངླེས་ཀང་། གསར་བརླེའི་ཁ་ཕློགས་ནློར་བ་ནི་གནད་འགག་གཙོ་བློ་ཞིག་ཏུ་སམ་སླེ། སི་ཚོགས་ཀ་ིལམ་
ལུགས་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་སིག་གཞི་གང་ཡིན་ལློ་རྒྱུས་འཕློ་འགྱུར་གི་ཆློས་ཉིད་དང་མཐུན་པར་གསར་བརླེའི་ལས་འགུལ་གིས་བསྒྱུར་རིགས་པ་ལས། མིའི་སླེམས་
ངློར་ལློ་ངློ་སློང་ཕག་རིང་འཇགས་ཟིན་པའི་དད་འདུན་དང་། གློམས་གཤིས། ལྟ་བ་སློགས་ནི་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གི་ལས་འགུལ་ཐླེངས་ཤིག་གིས་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་སིང་

པློ(心片)ལྟར་བརླེ་ནུས་པ་ཞིག་ལར་ནས་མིན་པ་རླེད། དམིགས་ཡུལ་དླེའི་ཆླེད་དུ་བསངས་པའི་གསར་བརླེ་དག་ཀང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གློད་ཆག་ཆླེན་པློ་རུ་འགྱུར་
དློན་དླེ་ཡིན་ཏླེ། རྒྱ་ནག་པས་ས་གཞུག་ཏུ་རིག་གནས་བསྒྱུར་བཅློས་ཀི་གསར་བརླེའི་ལས་འགུལ་ཅི་ཙམ་བསངས་རུང་། ཉི་ཧློང་པས་བདམས་པའི་ལམ་ལུགས་
གསར་བརླེ་དང་མཇུག་འབྲས་ཤིན་ཏུ་མི་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །  
  དླེ་ལྟ་ན། གཞན་གིས་བསགས་པའི་ཉམས་མློང་ནི་རང་ཉིད་ཀ་ིབླློ་གློས་འཕླེལ་བའི་མཐུན་རླེན་ཡག་ཤློས་ཡིན་པས། རང་རླེས་ཀང་རང་གི་རིག་གནས་
ལ་ཕིར་རློག་དང་། དགག་སྒྲུབ་སློགས་ཅི་ཙམ་བྱས་ཀང་རུང་གི། དགག་སྒྲུབ་ཀི་དགློས་འདུན་འཛིན་ཚུལ་དང་། གནད་འབབ་ས་མི་འཕྱུག་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་སླེ། གཞན་
དུ་ན་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཆག་སློ་གཞན་ཞིག་མི་འདྲླེན་པའི་ངླེས་པའང་ག་ལ་ཡློད།  

  ཨ་རིར9.11དློན་རླེན་བྱུང་བའི་མཚན་མློར། ང་ཚོས་བཙོན་ཁང་དུ་བརྙན་འཕིན་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། སབས་དླེར་བརྙན་འཕིན་ལས་ལློ་རྒྱུས་སྨྲ་པ་

ཞིག་གིས“ལློ་རྒྱུས་ནི་མིས་ཚོད་དཔག་བྱླེད་ཐབས་བྲལ་ཨང”ཞླེས་ཁ་ནས་ཐལ་བའི་སད་ས་དླེ་ངའི་སླེམས་ཀི་གཏིང་རིམ་དུ་ཟུག་སློང་། ཟུག་ནས་ཀང་ཉླེ་བའི་ལློ་
ངློ་འདི་དག་གི་རིང་ལ་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་པའི་ཕི་ནང་གནས་བབས་ཀི་འགྱུར་ལློག་བཟང་ངན་རྣམས་མཐློང་ཐླེངས་རླེ་རླེར། ངས་ཀང་ལློ་རྒྱུས་སྨྲ་པ་གང་དླེའི་
ཞལ་ནས་ཐལ་བའི་གཏམ་གི་ཕླེང་བ་དླེ་སབས་དང་སབས་སུ་བཟས་པ་ཡིན་ཞིང་། རང་རླེའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཤིང་རའི་འཁློར་ལློ་ཕློགས་གང་སར་བགློད་སིད་དམ་སམ་
དུ་ཡིད་ལ་དློགས་འཆར་འདྲ་མིན་ཡང་སྐྱླེ་ཡ་ིའདུག  
  དླེ་ཡང་མི་ལློ་སུམ་ཅུའི་གློང་དུ། དུས་ཐུང་སད་ཅིག་ཙམ་གི་རིང་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གསུམ་དུ་གླེས་ཤངི་། གློ་བུར་ཉིད་དུ་འཇར་
མན་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཞླེས་ནིང་ལློར་ཡང་ཨ་རབ་ཀི་འཇིག་རླེན་དུ་བླློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སིད་འགྱུར་གི་རྦ་རླབས་
མཆླེད་པ་སློགས་མཐློང་ཚེ། ལློ་རྒྱུས་འཕློ་འགྱུར་གི་ངློ་མཚར་ལ་ནི་སྒྱུ་མ་མཁན་གི་སྤྲུལ་སྒྱུར་ལས་ཀང་ལྟད་མློ་ཆླེ་བས་རླེ་ཞིག་མི་རྣམས་ཧད་དླེ་སློད་པ་ལས་ཐབས་
མླེད་པས། ལློ་རྒྱུས་ཀི་འགྱུར་སློབས་ནི་མིའི་བླློ་ཡུལ་འགློངས་པ་ཞིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་མཁན་བྱུང་བར་ཡང་ཁག་མི་འདུག  
  འློན་ཀང་། སྒྱུ་མ་མཁན་ཞིག་དང་འདྲ་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཀིས་མི་རྣམས་ལ་དུས་དང་དུས་སུ་བླློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྤྲུལ་བའི་རློལ་གར་ཅི་ཡང་སློན་པར་
བྱླེད་ནའང་། ཞིབ་ཏུ་བརགས་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་ལ་ཡང་སྒྱུ་མའི་གཏན་ཚིགས་དང་། སྒྱུ་མའི་འགློ་ལུགས། སྒྱུ་མའི་རླེན་འབྱུང་སློགས་ངླེས་པར་ཚང་དགློས་པས། སྒྱུ་
མའི་རློལ་གར་རྣམས་ཀང་གང་འདློད་གང་བྱུང་དུ་རླེས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ས་ཕིའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ཆགས་རིམ་བར་མ་ཆད་དུ་སིྨན་ཞིང་གྲུབ་པ་ཤ་སག་ལགས་ན། 



ལློ་རྒྱུས་ཀི་འགྱུར་ལློག་ཡློད་ཚད་ཀང་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་བྱུང་བ་ཞགི་ཡིན་པའི་ཆློས་ཉིད་ལ་སུས་ཀང་བཟློག་ཏུ་མ་ིབཏུབ་ཨང་།  

    
  གཉིས། 
  གནད་འགག་གི་དུས་སབས་འདིར། བློད་མི་རིགས་ལ་ཕློགས་སློ་སློ་ནས་བསྒྲུབ་དགློས་པའི་ལས་ཀའི་རྣམ་གངས་ཤནི་ཏུ་མང་པློ་མཆིས་པ་རྣམས་ཀི་
ནང་ནས། ཁློ་བློ་སླེར་ལ་མཚོན་ན་ན།ི རང་ཉདི་ལ་སབས་སུ་བབས་ཚུལ་ལྟར། ནང་ཆློས་ལ་དུས་དང་མཐུན་པའི་གནས་གཞིས་གཙང་མ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་སུ་
འབད་དླེ། ད་ལྟ་གངས་ཅན་པའི་བརྡ་སད་ཀི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་བསན་མཚན་ཉདི་རིག་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་རྒྱུན་མི་ཉམས་པར་བྱས་ན། དླེས་ཀང་འཕལ་
ཕུགས་གཉིས་ཀར་བློད་ལ་ཕན་ངླེས་པའི་ངློས་འཛིན་ཡློད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། དླེབ་ཆུང་འདིའི་ནང་གི་རློམ་ཡིག་མང་ཕློགས་ཀང་སློ་སློའི་ཕུགས་འདུན་དླེ་དང་
འབྲླེལ་བ་ཆགས་ཡློད།  

  འློན་ཀང་བླློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ། ཕི་ནང་གི་གནས་བབས་གང་གི་ངློས་ནས་བལྟས་ཀང་། བློད་ཀི“དགློན་པའ་ིརིག་གནས”སམ“འདུལ་བའི་བསན་

པ”ནི་ཐག་མི་རིང་བར་མཇུག་རློགས་སིད་པའི་ལྟས་དང་མཚན་མ་ཤནི་ཏུ་མང་པློ་ཞགི་མཐློང་གི་འདུག་སླེ། གཞན་གི་སང་ངློར། བློད་ཀི་དད་པའི་རིག་གནས་ཀི་
ར་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མ་འགྱུར་ན་བློད་མའིི་ངློ་བློའང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མི་ནུས་པ་དང་། དད་པའི་རིག་གནས་ཀི་ལྟླེ་བ་ནི་དགློན་པ་རྣམས་ཡིན་པར་
བསམས་ནས། དླེ་དག་མླེད་པར་བཟློ་འཆར་གི་སློར་བ་ས་ཚོགས་ཤིག་མངློན་མི་མངློན་གཉིས་ཀའི་ཚུལ་དུ་རློམ་གིན་པའི་གནས་སངས་འློག་ཏུ། བློད་ཀི་དགློན་པ་
ཚོའི་གྲྭ་པའི་གངས་ཀ་ལློ་རླེ་བཞནི་མར་ཆག་གིན་པ་སློགས་ཉམས་རྒུད་གི་རྒྱུ་རླེན་གངས་ཚང་དུ་འགྱུར་གི་ཡློད།  
  དླེ་ལས་ཀང་མི་བཟད་པའི་ཉམ་ཐག་ཆླེན་པློ་གཞན་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། མི་དམངས་ཀི་རླེ་བ་དང་ཡིད་ཆླེས་བྱླེད་སའི་བླ་སྤྲུལ་མ་ིཆླེན་ཚོའི་ནང་དུ། བློད་
མི་རིགས་ཀི་བདླེ་སྡུག་གནས་བབས་དང་། རྒྱལ་བསན་རིན་པློ་ཆླེའི་འཕླེལ་འགིབ་ལ་ངླེས་པ་དློན་གིས་བསམ་བླློ་གཏློང་མཁན་དང་། དླེའི་དློན་དུ་རྒྱུ་འབྲས་དང་
འགལ་བའི་རང་དློན་ཉི་ཚ་ེབ་རྣམས་བླློས་གཏློང་མཁན་ཤནི་ཏུ་དཀློན་པ་དླེའློ། ། ཁློང་ཅག་ཕལ་མློ་ཆླེས། ད་རུང་སར་གི་ཆློས་སིད་མཉམ་བསླེས་ཀི་ལམ་ལུགས་
རུལ་བ་རྣམས་སླེམས་ནས་འདློར་མི་བཟློད་པར། ཆློས་ལག་ཆར་སད་དླེ་གཞན་ལ་དབང་བསྒྱུར་འདློད་ཀི་འཁྲུལ་སང་འབའ་ཞིག་ཡིད་ལ་སློམ་གིན་ཡློད་པས། 
དགློན་པ་རྣམས་ཀང་བླ་སྤྲུལ་གང་རུང་ཞིག་གི་དབང་ཤུགས་ཀི་རང་གཞི་དང་། རྒྱུ་ཤུགས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་གནས་སངས་བསྒྱུར་མི་འདློད་པར་མ་ཟད། 
མངའ་ཁློངས་རྒྱ་སྐྱླེད་ཀི་འདློད་སླེད་ཆླེན་པློས་ཡུལ་དུས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པའི་གཡློ་དང་སྒྱུ་ས་ཚོགས་བསླེན་རྒྱུ་མང་དྲགས་པས། ཕིའི་སྐྱླེ་བློ་བླློ་གློས་དང་
ལན་པ་དག་གི་ངློར་དགློན་སླེ་དང་ཆློས་པ་ཟླེར་དུས་ནས་སུན་སང་དང་སང་སླེམས་སྐྱླེ་ས་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་གི་ཡློད་ཅངི་། ནང་གི་གྲྭ་པ་ཐློས་བསམ་དློན་དུ་གཉླེར་པ་
ཚོ་ལའང་བསྒྲུབ་མི་འདློད་པའི་ཁལ་ལས་ས་ཚོགས་བཀལ་ཏླེ་སུན་སང་གིས་སློད་མི་ཚུགས་པར་འགྱུར་གི་འདུག་ན། གལ་ཏླེ་མུ་ནས་མུ་རུ་འདི་ལྟར་སློང་ཚེ་དླེའི་
མཇུག་འབྲས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆླེ་བར་ངླེས་པས། ད་ནི་བློད་ཀི་དགློན་སླེ་ཚོ་ལ་གསློན་ཤུགས་གསར་པ་ཞིག་རྒྱས་ཐུབ་པའི་རླེ་བ་ཉིན་རླེ་བཞིན་ཇླེ་ཆུང་ཇླེ་ཆུང་ལ་
འགློ་ཡི་འདུག་ཨང་།  
  ཡིན་ཡང། འདུལ་བའི་བསན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དློན་གཅིག་མིན་པས། གལ་ཏླེ་ནམ་ཞིག་བློད་དུ་འདུལ་བསན་ཉག་ཕ་བར་གྱུར་ཏླེ། 
དགློན་པ་ཞླེས་ཐློས་བསམ་སློབ་གཉླེར་གི་སླེ་རང་ར་བ་ཞིག་མླེད་པར་གྱུར་ཀང་རུང་། མངློན་པའི་སླེ་སློད་དང་། མདློ་སླེའི་སླེ་སློད་ལས་བྱུང་བའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀི་རྒྱུན་ནི་
ད་རུང་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་གི་སློ་ནས་རྒྱུན་འཛིན་རུང་བར་མ་ཟད། དླེའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་ན་ནི་དླེ་ལ་བརླེན་པའི་ཆློས་དད་ཀི་རིག་གནས་སློལ་རྒྱུན་དང་བཅས་
པའང་གནས་ངླེས་པས་ན། ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཀི་དཀློགས་མཚམས་འདིར། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གིས་བསྡུས་པའི་ཤླེས་བྱ་གཞིའི་དླེ་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་ནང་བསན་
མཚན་ཉིད་རིག་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་འློད་སང་དགློན་སླེའི་ལྕགས་རིའི་ཕི་རློལ་དུ་བརྒལ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་བར་སམ་མློ། ། གནའ་བློའི་གཙུག་ལག་བསན་བཅློས་
ཀི་ཉིང་བཅུད་དུ་གྱུར་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་རྒྱུན་དླེ་དག་མ་ཉམས་པ་དླེ་སིད་དུ། བློད་མའིི་སིང་པློའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་དག་གནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ལ། ནང་པའི་ཆློས་ཀི་ར་
བ་དང་སློག་ཀང་མ་ཉམས་པ་ཡིན་པས། མ་འློངས་པའི་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་འདུལ་བའི་བསན་པ་སློགས་ཀང་སར་རྒྱས་པའི་རླེ་བ་ཡློད་ཀི། རིག་གནས་རང་སླེང་ག་ི
དློན་གི་རིན་ཐང་རྣལ་མ་བག་ལ་ཞ་བར་གྱུར་ཚ་ེཡན་ལག་ཕ་མློ་དག་གནས་ཀང་དགློས་པ་དླེ་ཙམ་མླེད་དློ། །  
  གསུམ། 
  འདས་ལློའི་ཕི་ཟ་ལྔ་པའི་ནང་། ཁློ་བློའི་སར་གི་དགློན་པ་ར་པ་ཀིརི་དགློན་དུ་དབང་འཛནི་ལས་སླེ་ཐུན་མློང་གིས། དགློན་པ་དླེ་གའི་ཤླེས་འགན་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ཆློག་མཆན་མླེད་པར། གྲྭ་པ་ཚོས་རློམ་ཡིག་འགླེམ་སྤླེལ་མ་ིཆློག་པའི་བཀའ་རྒྱ《གློས་ཆློད་ཡི་གླེ》ཟླེར་བ་ཞིག་བཀམ་པ་ཕན་གིས་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ། 
གནས་མ་ཡིན་པའི་སླེར་གཅློད་གི་ཕག་ལས་དླེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབས་ན། ཆློས་སླེ་དླེ་གའ་ིཤླེས་རིག་འཕླེལ་རྒྱས་ལ་ཕན་ལས་གནློད་ཆླེ་བ་ནི་གནའ་དླེང་ཤླེས་རིག་དར་
འཕླེལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཀིས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ཉམས་མློང་ཡིད་ལ་ཤར་སློང་། ཤར་ནས་ཀང་རང་གི་དགློན་པའི་ཤླེས་ཡློན་འཛིན་སྐྱློང་ལམ་གློལ་ཏུ་འཕན་པ་མཐློང་
བཞིན་དུ་ཤ་ཚ་གློས་འདླེབས་ཀི་གཏམ་ཙམ་ཡང་མི་སྨྲ་བར་སློད་མ་ཚུགས་པས། དགློན་པའི་མ་འློངས་པའི་འཕླེལ་རྒྱས་དང་གྲྭ་གཞློན་ཚོའ་ིམདུན་ལམ་གི་ཕིར་དུ། 
དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ནི་རང་གི་ནློར་འཁྲུལ་ཡློ་བསང་མཛད་ན་ལླེགས་ཚུལ་གི་འབློད་སྐུལ་དང་བཅས་རློམ་ཡིག་ཅིག་ཕན་གིས་སྤླེལ་ལློ། །  
  བླློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ། དགློན་པའི་དབང་འཛནི་མཁན་རྣམ་པས་ནི་སློ་སློའི་ཕག་ལས་སྒྲུབ་ཕློགས་ཀི་བྱས་ཉླེས་ལ་ཡློ་བསང་བྱླེད་རྒྱུ་ལྟ་ཞློག ཁློང་ཅག་ལ་
ནློར་འཁྲུལ་ཡློད་པར་སྨྲས་པ་དླེ་ནི་མ་ིབཟད་པའི་ཉླེས་པ་ཆླེན་པློ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས། ཁློ་བློར་བཟློད་དཀའ་བའི་གནློད་ཤུགས་ས་ཚགོས་སད་དླེ་རང་ལློ་བཅུ་ནས་
འཚོ་བ་རློལ་བའི་ཁྱིམ་གཞིས་དླེ་ལས་མི་འགློ་ཐབས་མླེད་དུ་གྱུར་སློང་། དླེ་ལྟར་བྱ་ཚང་གཏློར་བའི་བྱླེའུ་བཞིན་ངླེས་མླེད་དུ་འཁྱམས་དགློས་བྱུང་བའི་བདག་གི་
རླེས་ལ། ད་རུང་ལྟ་ལློག་པ་དང་། བསན་བཤིག འཕུང་དཀྲུག་མཁན། བསན་པ་རྒྱས་ན་མི་དགའ་བའི་སྦལ་བ་ར་ཅན། མུ་སླེགས་པ་ཞླེས་སློགས་དམློད་པ་ཆར་
བཞིན་ཕབ་སླེ། རྒྱློབ་རྒྱློབ་སློད་སློད་ཀི་ས་འབྲུག་ས་བཞིན་དུ་བསགས་པར་མ་ཟད། སད་ཕིན་དགློན་པས་གཏན་ཕུད་བྱས་པ་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡང་བཏང་བ་
རླེད། 



  འློན་ཏླེ་ཁློང་ཚོས་ང་ལ་ཅི་ལྟར་བསིགས་ཀང་ཆློག་ལ། དམློད་ཀང་རུང་སླེ། ངས་ནི་རང་གི་དགློན་པ་ལ་ཕན་དུ་རླེ་བའི་ཀུན་སློང་གཙང་མས། རང་
དློན་ཕན་ཚེགས་རླེ་བླློས་བཏང་ནས་སད་ཆ་དྲང་མློ་ཞིག་བཤད་ཁུལ་བགིས་པ་ཙམ་ལས་ཉླེས་པ་ཏིལ་ཙམ་བསགས་མླེད་ན། ནམ་ཡང་སླེམས་ར་དྲློད་ཀིས་གཏམས་
ཤིང་སླེམས་ཁློངས་འློད་ཀིས་གང་བཞིན་དུ། མ་འློངས་འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས་ཚོད་དང་ལློ་རྒྱུས་ཀིས་དཀར་ནག་ཞིབ་མློར་འབྱླེད་ངླེས་པའི་ཡིད་ཆླེས་བརན་པློ་
བཅངས་ཡློད།  
  དླེ་ལས་ཀང་གླེང་རི་བ་ཞིག་ལ། འདས་ལློའི་དློན་རླེན་དླེ་ལྷགས་སབས། བློད་ཕི་ནང་གཉསི་ཆ་ནས་བདླེན་དློན་ལ་དགའ་ཞིང། རྒྱུ་འབྲས་ལ་དུངས་
པའི་སྐྱླེ་བློ་གཟུར་གནས་མང་པློས་ཀང་། ཀིརི་དགློན་པའི་དབང་འཛིན་པར་གློས་འདླེབས་ཀི་གཏམ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསྩལ་བྱུང་བས། བློད་ཀ་ིཆློས་རིག་འཕླེལ་
རྒྱས་ལ་དློན་གིས་ཤ་ཚ་ཞངི་། བདླེན་པར་རྒྱབ་སྐྱློར་གནང་མཁན་གི་སྐྱ་སླེར་ཕློ་མློ་ཐམས་ཅད་དང་། དགློན་པ་དང་ཚོགས་སླེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
  ལྷག་པར་ལྷད་མླེད་མཛའ་བཅུག་གསླེར་གི་ཐག་པ་ལྟ་བུས་སླེམས་དང་སླེམས་པ་སླེལ་བའི་གློགས་མཆློག་དམ་པ་ཚོས་ནི། ཕན་བུ་སླེར་གི་སྐྱིད་སྡུག་
གནས་བབས་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཚད་མླེད་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ག་ིཆ་ཤས་རླེ་ཡང་གསླེར་གི་རི་བློ་བཞིན་དུ་སིང་ལ་ལྕི་སློང་། དླེ་བཞནི་ཚེ་སློན་ལས་ཀིས་སླེལ་བའི་
མིང་སིང་སྤུན་མཆླེད་དང། ཕུ་ནུ་གཉླེན་ཉླེ་དག་གིས་ཁློ་བློ་བསྐྱངས་པའི་དྲིན་ལན་ནམ་ཡང་གཞལ་ཐབས་མླེད་དླེ། ཕན་ནི་ནང་མི་སྤུན་མཆླེད་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་ཁློ་
ནར་བརླེན་ནས་འཚོ་ཞིང་གནས་ཡློད་པས། ཁློང་ཅག་ག་ིབཀའ་དྲིན་མིན་ན། ངས་ཁ་རྒྱབ་ཀི་ཆླེད་དུ་སླེམས་ཁལ་མླེད་པར་ལྷློད་ལྷློད་ངང་རློམ་འབྲི་བ་སློགས་ཀི་
ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་བྱླེད་ནུས་ཏླེ་མི་ནུས་སློ། ། དླེབ་ཆུང་འདི་ལ་མཚནོ་ནའང་། ཁློ་བློར་རྒྱུན་དུ་རྒྱུ་འབྱློར་གི་མཐུན་རླེན་སར་ཅིང་སློར་བའི་ཕུ་བློ་འཇིགས་མླེད་དང་
ངླེད་གཉིས་ཐུན་མློང་གི་རྔུལ་ཆུས་གྲུབ་པར་བརི་ཆློག་པས། ཁློང་དང་མ་ཡུམ་སློགས་ནང་མི་སྤུན་མཆླེད་རྣམས་དང་། བརླེ་བའི་གློགས་མཆློག་དམ་པ་ཚོ་ལ་སླེམས་
གཏིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆླེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། དླེབ་འདའིི་ཞུས་དག་དང་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་སྡུད་སློགས་ལ་རློགས་རམ་གནང་བའི་སླེར་སྐྱ་གློགས་པློ་དག་ལའང་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་བ་བཅས།  

    
   རློམ་པ་པློས་ཕི་ལློ2014ལློའི་ཟ5ཚེས10ལ།  

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    



  དཔད་འཚོལ་དང་ལྟ་ཚུལ།  

    
  རློམ་པ་པློ། སློ་ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚ།ོ  
  རློམ་སིག་འགན་འཁུར་པ། ལིའི་མནི་ཡིས།  
  མདུན་ཤློག་ཇུས་འགློད། བཙན་པློ་གསླེར་བ།  
  པར་སྐྲུན་འགླེམས་སྤླེལ། རློམ་པ་པློ་པར་སྐྲུན་ཁང་།  
  པར་འདླེབས། པླེ་ཅིང་ཀིན་ཞིན་པར་ཁང་།  

  དླེབ་ཚད། ཧློ་རིད 880×1230 1/32 

  པར་ཤློག 7.625 

  ཡིག་གངས། ཁི 24 

  ཤློག་གངས། 396 

  པར་ཐླེངས། 2014ལློའི་ཟ9པའི་ནང་པར་གཞི་དང་པློ་བསིགས།  

  དཔར་ཐླེངས། 2014ལློའི་ཟ9པའ་ིནང་དཔར་ཐླེངས་དང་པློ་དཔར། 

  དཔར་གངས། 1- 8000 

  དཔླེ་རགས། 978-7-5063-7099-8 

  རིན་གློང་། སློར25.00 
   པར་དབང་འདི་གར་ཡློད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁིམས་ཆད་ཕློག 

  （ཤློག་ངློས་ཆད་ནློར་སློག་སྐྱློན་གང་རུང་ཡློད་ཚ་ེཔར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ།） 

    
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
    
   

  



  


