




Message from the Principal

It gives me great pleasure to launch ‘ta’་(ཏཱ) The Journal of The Dalai 

Lama Institute for Higher Education on this auspicious Inauguration Day 

of the institute by His Holiness the Dalai Lama. This first issue includes a 

range of articles written by staff members and students of this institute.

The Dalai Lama Institute for Higher Education (DLIHE) functions with a 

noble vision and a sound mission clearly reflecting its responsibility and 

commitment to provide a holistic education to the students of this insti-

tute. The institution affords necessary support and facilities to fulfil aca-

demic mission of all students and staff to grow and excel in their field of 

interest and speciality. The launch of this Journal is a humble initiative in 

this direction to provide a platform for their scholarly writing.

I would like to express my appreciation to Dr. Pushkal Pandey and 

Mr. Pema Tsewang, the editorial duo who helped in making this journal a 

possibility on this occasion. I also thank everyone who contributed their 

articles to this Journal. This is our first small step -nevertheless new mile-

stone in our endeavour to author and publish.

Dr. Bumo Tsering 

Principal 

The Dalai Lama Institute for Higher Education
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དཔྱད་དེབ།

ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གཏམ།

འདྲི་ག་ཏཱ་ལའྲི་བླ་མ་མཐྟོ་རྲིམ་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གྲི་དཔྱད་རྩྟོམ་དུས་དེབ་༼ཏཱ༽ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་བྱྲིས་པ་དམར་འབྱར་ཞྲིག་དང་མཚུངས་པར་འཇྲིག་རེན་འདྲིའྲི་

ཐྟོག་ཏུ་ལྟེ་ཁྲག་འཕྟོས་མ་ཐག་ཡྲིན་པས། དཔྱད་དེབ་གསར་པ་འདྲིའྲི་དགྟོས་དམྲིགས་དང་འདྟོན་སེལ་གྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་སྟོར་ངྟོ་སྤྟོད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་ཅུང་ཟད་ཞུས་པ་ཡྲིན་ན།

དེ་ཡང་འདྲི་ག་མཐྟོ་རྲིམ་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གྲི་བཀུར་འྟོས་སྟོབ་སྤྲི་མཆྟོག་གྲི་དགྟོངས་བཞེད་ལྟར། འཛིན་སྐྟོང་དང་དགེ་རྒན་མཉམ་གྟོས་ཀྲི་ཐག་གཅྟོད་བྱུང་

བ་བཞྲིན། དེང་སང་མཐྟོ་རྲིམ་སྟོབ་གཉེར་ཁང་ཕལ་ཆེ་བའྲི་ནང་དུ་དཔྱད་རྩྟོམ་དུས་དེབ་བམ་དབྱྲིན་སད་ནང་ (Journal) ཞེས་པ་རེ་འདྟོན་སེལ་བྱས་དང་

བྱེད་མུས་བཞྲིན། ངེད་ཅག་མཐྟོ་རྲིམ་སྟོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཀང་ཁ་མྲིག་ཡར་ལྟ་ཞེས་པའྲི་དཔེ་ལྟར་དཔྱད་དེབ་འདྲི་འདྲ་ཞྲིག་ལྟོ་རེ་བཞྲིན་གདྟོན་ཐུབ་ན། དགེ་

སྟོབ་གཉྲིས་ཀའྲི་དཔྱད་རྩྟོམ་འབྲི་རྩལ་དང་དཔྱད་སྟོབས་ཀྲི་ཤེས་ཚད་གྟོང་མཐྟོར་གཏང་རྒྱུར་ཕན་པའྲི་སྲིངས་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྲིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མཐྟོ་

སྟོབ་འདྲི་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ད་ལྟའྲི་ཆར་སེ་ཚན་ (Department) ཁག་མྲི་འདྲ་བ་ལྔ་ཡྟོད་ཅྲིང་། སེ་ཚན་སྟོ་སྟོའྲི་སྦྱང་བྱའྲི་སྟོབ་ཚན་གྲི་བརྟོད་བྱ་དང་སད་

ཡྲིག་ཀང་མྲི་འདྲ་བར་བརེན། དཔྱད་རྩྟོམ་དུས་དེབ་འདྲི་བཞྲིན་ཨྲིན་བྟོད་གཉྲིས་ཀའྲི་སད་ཡྲིག་གྲི་ནང་དུ་དཔྱད་རྩྟོམ་སེལ་ཆྟོག་པའྲི་ཐུན་མྲིན་གྲི་དཔྱད་དེབ་

ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་ཡྟོད། གཞན་ཡང་མ་འྟོངས་པ་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྲི་ནང་གང་སར་བཞུགས་ཡྟོད་པའྲི་བྟོད་ཀྲི་མཁས་པ་དང་། རྩྟོམ་པ་པྟོ། ཞྲིབ་འཇུག་སྟོབ་མ།དེ་བཞྲིན་

སྟོབ་གཉེར་བ་སྟོགས་ཀྲིས་དཔྱད་བརྟོད་སེལ་སའྲི་སྲིངས་ཆ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པའྲི་ཆེད་དམྲིགས་ཡུལ་མཐྟོ་ས་ནས་བཟུང་ཡྟོད།

སྤྲིར་འདྲི་ག་མཐྟོ་སྟོབ་ཁང་གྲི་སྟོབ་ཕྲུག་ཚོས་འདྟོན་སེལ་བྱེད་ཀྲིན་པའྲི་དུས་དེབ་འགའ་རེ་ཡྟོད་ཀང་། ༼ཏཱ༽ ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་དམྲིགས་བསལ་དཔྱད་རྩྟོམ་

དང་ཞྲིབ་འཇུག་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ཁྟོ་ན་འདྟོན་སེལ་བྱེད་སའྲི་དཔྱད་རྩྟོམ་དུས་དེབ་ཅྲིག་གྲི་ངྟོ་བྟོ་རུ་དམྲིགས་ནས་བཏྟོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མ་འྟོངས་པ་ནའང་མུ་མཐུད་

ནས་འདྟོན་སེལ་བྱ་རྒྱུའྲི་དམྲིགས་ཡུལ་བཅངས་ཡྟོད།

དཔྱད་རྩྟོམ་དུས་དེབ་འདྟོན་ཐེངས་དང་པྟོ་འདྲི་ལ་མཚོན་ན། ༸སྤྲི་ནྟོར་གྟོང་ས་སྐབས་མགྟོན་ཆེན་པྟོ་མཆྟོག་འདྲི་ག་མཐྟོ་རྲིམ་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གྲི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གསར་པའྲི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྟོ་ལ་ཆྲིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲྲིན་བསྐང་རྒྱུའྲི་སལ་བཟང་གྲི་ཉྲིན་མྟོ་དང་སབས་བསྟུན་ནས་དུས་དེབ་འདྲི་ཉྲིད་དངྟོས་སུ་མྲི་ཡུལ་

དུ་འཕྟོས་ཐུབ་པའྲི་ཆེད། དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་ཐུང་ངུ་ཞྲིག་གྲི་ནང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་ནས་བཏྟོན་པ་ཡྲིན་པས། དཔྱད་རྩྟོམ་དག་གནས་ཚད་ལྟོང་པ་དང་སྤུས་ཀ་མཐྟོ་

བ་ཞྲིག་མྲིན་ནའང་། མེ་ཏྟོག་ཆུང་ཡང་མཆྟོད་པའྲི་རྫས་ཅེས་པའྲི་དཔེ་ལྟར། རྲིན་ཆེན་གསེར་ལས་དཀྟོན་པའྲི་དུས་བཟང་ཁྱད་འཕགས་ཅན་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ལ་
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ཡྟོད། 

གཞན་ཡང་ག་སྒྲིག་སྡུག་ས་ནས་བྱྟོས། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱྟོབ། ཅེས་པའྲི་དཔེ་ལྟར་བྱ་བ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གང་འདྲ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཡང་འགྟོ་ཆུང་ས་ནས་

འཛུགས་དགྟོས་པ་ནྲི་དངྟོས་པྟོའྲི་ཆྟོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་མ་ཟད། རེ་བ་དེ་ཡང་བཟང་ས་ཞྲིག་ཏུ་རྒྱག་དགྟོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་ཅག་བྟོད་ཀྲི་ཁ་དཔེ་ལ། ར་ཞྲིག་ཡྟོང་ན་ཆུང་

ནས་ཡྟོང་། མྲི་ཞྲིག་ཡྟོང་ན་ཆུང་ནས་ཡྟོང་། ཞེས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་འགྟོ་འབུས་མ་ཐག་པའྲི་དཔྱད་དེབ་འདྲི་ཉྲིད་ནར་མ་སྟོན་པའྲི་བྱྲིས་པ་ལྟར་འཁྱར་འཁྱྟོར་གྲི་གྟོམ་པ་རེ་

རེ་བཞྲིན་སྟོས་ཏེ་མཐར་སྤྲི་ཚོགས་ཀྲི་བགྟོད་ལམ་ཐྟོག་ཏུ་རང་སེར་གྲི་རང་ཚུགས་ཤྲིག་མངྟོན་བཞྲིན་འགྟོ་ཐུབ་མྲིན་ནྲི། གཙོ་བྟོ་དཔྱད་དེབ་འདྲིའྲི་ཟུངས་ཤུགས་ལྟ་

བུའྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་རྣམས་ཀྲི་དཔྱད་རྩྟོམ་གྲི་སྤུས་ཚད་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་དཔྱད་རྩྟོམ་ཞལ་འདེབས་གནང་མྲིན་ལ་རག་ལས་ཡྟོད་སྙམ།

དེར་བརེན་མཁྱེན་ལྡན་གྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་ཚོས་དཔྱད་རྩྟོམ་གང་མང་ཞལ་འདེབས་གནང་སྐྟོང་ཡྟོང་བ་དང་། རྒྱ་ཆེའྲི་ཀྟོག་པ་པྟོ་ཚོས་ལེགས་ཉེས་བླང་དྟོར་གྲི་

བཀའ་སྟོབ་ལམ་སྟོན་ཡང་ཡང་ཡྟོད་པར་མཁྱེན། ང་ཚོས་དཔྱད་དེབ་འདྟོན་ཐེངས་རེས་མ་ཁག་གྲི་སྤུས་ཚད་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏང་རྒྱུའྲི་ཆྟོད་སེམས་བརན་པྟོ་དང་

བཅས།

སྤྲི་ལྟོ་༢༠༡༦ལྟོའྲི་ཟླ་བ་༡༡པའྲི་ཚེས་༣༠ཉྲིན།
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དཔྱད་དེབ།

ཕྲ་རྡུལ་དང་གསལ་རྲིག་གྲི་ཉེར་ལེན་ལས་གཟུགས་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་བྱུང་ཚུལ་གེང་བ།

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཉྲི་མ་དབང་ཕྱུག་གམ།  དྲ་མྲིང་དུ་གསེར་མདྟོག་འབྟོད་པས་སྦྱར་རྟོ།

ལྟོག་གྱུར་གནས་རྣམས་རེན་པར་རྟོགས་པའྲི་བླྟོ།།

ཚུལ་མཐྟོང་ང་འདྲའྲི་རྒྱུད་ལ་མྲི་སྲིད་མྟོད།།

འྟོན་ཀང་པན་གྲུབ་རྲིགས་པའྲི་རེས་ཞུགས་ནས།།

རང་བླྟོའྲི་ལྟོགས་ཚོད་འབད་པ་འདྲི་བགྲི་ལགས།།

གཟུགས་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་བྱུང་བ་ཞེས་པ་འདྲིར་ཐྟོག་མར་སྟོང་སང་གྲི་ནམ་མཁའ་ནས་འགྟོ་བཙུགས་ནས་གེང་དགྟོས་ལ། ཆེས་ཐྟོག་

མའྲི་དུས་སུ་སྟོང་སང་གྲི་བར་སྣང་འདྲི་ལ་གཟུགས་ཅན་རག་པ་གཅྲིག་ཀང་གནས་མེད་པ་ཚན་རྲིག་པ་དང་ནང་དྟོན་རྲིག་པ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཡྟོད། དཔེར་ན་ཚན་རྲིག་པས་ཆེས་ཐྟོག་མའྲི་དུས་སུ་བར་ཁྱྲིམ་སྟོང་བ་འདྲི་ལ་གཟུགས་ཅན་གཅྲིག་ཀང་གནས་མེད་པ་

དང་། སྟོང་སང་གྲི་བར་སྣང་དེ་མུན་ཁུངས་སུ་གནས་ནས་ཡྟོད་པར་འདྟོད། རྒྱུ་མཚན་ནྲི་གཟུགས་ཅན་ཕྲ་རགས་གཅྲིག་ཀང་གནས་མེད་

པས་འྟོད་འཕྲྟོ་སའྲི་གཞྲི་གང་ཡང་མེད་པས་ཡྲིན། བར་སབས་ཅྲིག་ལ་གང་ཡྲིན་ཆ་མ་ངེས་པའྲི་རྡུལ་ཕྲ་མྟོ་ཡུངས་ཀར་ཙམ་ཞྲིག་ལ་དྲྟོད་

ཀྲི་ནུས་པ་འཕེལ་ནས་འགད་གཏྟོར་ཆེན་མྟོ་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་བ་དང་།  འགད་ཤུགས་ཆེན་པྟོ་དེས་བཀད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་བར་ཁྱྲིམ་སྟོང་བ་

འདྲི་ལ་ཤུགས་རྲིགས་ཆེན་པྟོ་བཞྲི་བྱུང་བར་འདྟོད། 

 ཤུགས་རྲིགས་ཆེན་མྟོ་བཞྲི་ནྲི། ༡ གྟོག་གྲི་ནུས་ཤུགས།  ༢ རྡུལ་གྲི་ནུས་ཤུགས། ༣ ཁབ་ལེན་གྲི་ནུས་ཤུགས། ༤ ལྲིད་ཀྲི་ནུས་་

ཤུགས་བཅས་ཡྲིན། ནུས་ཤུགས་ཆེན་མྟོ་དེ་དག་སྟོང་སང་གྲི་བར་སྣང་འདྲི་ལ་སྤྲིན་པ་རླུང་གྲིས་དེད་པ་ལྟར་ཕན་ཚུན་འཁྱུག་ནས་དྲག་ཏུ་

འཕྟོ་བཞྲིན་ཡྟོད་སད་།  ཤུགས་རྲིགས་དེ་དག་གཡྟོ་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་དམྲིགས་བསལ་སར་ཚོགས་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་དང་།  གྟོ་ལའྲི་འཇྲིག་

རེན་འདྲི་གཉྲིས་བརྩམ་བྱའྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུ་རྡུལ་ཆེན་མྟོ་གསུམ་བྱུང་བར་འདྟོད་།  རྩ་བའྲི་རྒྱུ་རྡུལ་ཆེན་མྟོ་འདྲིའྲི་འགེལ་བཤད་དེ་ཧ་ཅང་གྲི་རྟོག་

འཛིང་ཆེ་བ་ཞྲིག་འདུས་པས་ཁྟོ་བྟོས་འདྲིར་མ་སྤྟོས་སྟོ། རྩ་བའྲི་རྒྱུ་རྡུལ་དེ་ལས་བྱུང་པའྲི་སར་ཚོགས་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་དང་། གྟོ་ལའྲི་འཇྲིག་

རེན་འདྲི་གཉྲིས་བརྩམ་བྱ་དངྟོས་ནྲི་ཨ་ཊྟོམ་ཞེས་པའྲི་ཕྲ་རྡུལ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འདྟོད་ལ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་ཡན་ཆྟོད་ཀྲི་ཚན་རྲིག་

མཁས་དབང་ཚོས་ཨ་ཊྟོམ་ནྲི་ཆ་མེད་པའྲི་རྡུལ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ལས་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ཡྟོད་པ་སུས་ཀང་མཐྟོང་མྟོང་མེད་པ་རེད། རྡུལ་

རགས་པ་རྣམས་ཀང་ཆ་མེད་ཨ་ཊྟོམ་རེ་རེ་བ་འདུས་ནས་གྟོང་བུ་ཆགས་པར་འདྟོད། དཔེར་ན་སྟོ་ཕག་་རེ་རེས་བརྩེགས་ཏེ་ཁང་པ་གྲུབ་པ་

དང་གཅྲིག་མཚུངས་སུ་ཡྟོད།  དེ་ནྲི་ཆེས་སྔ་དུས་སུ་སྲི་རྲི་སྲིའྲི་བརག་ཞྲིབ་པས་དཔྱད་པའྲི་གྲུབ་དྟོན་ཞྲིག་ཡྲིན་ཚོད་རེད། 

དུས་རབས་བཅུ་དགུའྲི་ཕྲིས་ཀྲི་ཚན་རྲིག་པ་མཁས་ཅན JJ Thomson ཞེས་པས་རྡུལ་ཨ་ཊྟོམ་ལ་ནང་གསེས་ཕྟོ་རྡུལ་དང་།  མྟོ་

རྡུལ།  མ་ནྲིང་གྲི་རྡུལ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་དང་། དེ་ཡང་ཕྲ་རྡུལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འདབ་འདྲེས་སུ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བྟོ་

འང་རྡུལ་རང་རང་གྲི་འཐེན་འཇུའྲི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་ཐྟོན་གྲིན་ཡྟོད་པ་རེད། དཔེར་ན་མྟོ་རྡུལ་གྲི་འཐེན་འཇུའྲི་ནུས་ཤུགས་ཀྲི་ཕྟོ་

རྡུལ་རྣམས་འཐེན་ནས་འདབ་འདྲེས་སུ་གྱུར་བ་དང་།  ཕྟོ་རྡུལ་གྲི་འཐེན་ཤུགས་ཀྲིས་མྟོ་རྡུལ་རྣམས་འཐེན་ནས་ཕན་ཚུན་འདུས་པའྲི་གྟོང་

བུ་ཆགས་ཀྲིན་ཡྟོད། རྡུལ་རྲིགས་མཐུན་པ་རྣམས་ཀྲི་ཕན་ཚུན་འཐེན་པའྲི་བྱ་བ་མྲི་བྱེད་པར་འདྟོད་། དཔེར་ན་ཕྟོ་རྡུལ་གྲི་འཐེན་ཤུགས་

ཀྲིས་ཕྟོ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་མྲི་འཐེན་པ་མ་ཟད་ཕར་ལ་འབུད་ཀག་ཡང་གཏྟོངགྲིན་ཡྟོད་ཚོད་རེད།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

ཕྟོ་རྡུལ་དང་། མྟོ་རྡུལ་གཉྲིས་ལ་རྡུལ་གཞན་འཐེན་པའྲི་ནུས་ཤུགས་ཡྟོད་ཀང་མ་ནྲིང་གྲི་རྡུལ་ལ་རྡུལ་གཞན་འཐེན་པའྲི་ནུས་པ་ཡེ་ནས་

མེད་པར་འདྟོད། ཕྟོ་རྡུལ་དང་མྟོ་རྡུལ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་འདབ་འདྲེས་་འགྱུར་སབས་ཕྲ་རྡུལ་སྟོ་སྟོའྲི་འདྲེས་མཚམས་སུ་སྟོང་ཆ་རེ་ཡྟོད་པས་

རང་རེའྲི་གྲུབ་མཐའ་འྟོག་མས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་སྦྱྟོར་མཚམས་བར་སྟོང་ཡྲིན་པར་འདྟོད་པ་དང་གཅྲིག་མཚུངས་སུ་ངེས། ཕྟོ་རྡུལ་དང་མྟོ་རྡུལ་

གཉྲིས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་འཐེན་འཇུའྲི་ནུས་པས་ཕན་ཚུན་འདབ་འདྲེས་སུ་གྱུར་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐྟོང་རྒྱུ་ཡྟོད་པའྲི་སར་ཚོགས་དང་།  གྟོ་

ལ་འདྲི་གྲུབ་པར་འདྟོད།

ནང་དྟོན་རྲིག་པའྲི་ཕྲ་གཟུགས་སྟོར། 

ནང་དྟོན་རྲིག་པ་པས་སར་ཚོགས་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་དང་། གྟོ་ལའྲི་འཇྲིག་རེན་འདྲི་གཉྲིས་བརྩམ་བྱའྲི་ཕྲ་རྡུལ་ལ་བྱེད་ལས་དང་ནུས་པ་

གང་ཡྟོད་དཔྱད་པ་གཙོ་བྟོ་མ་ཡྲིན་པར་ཕྲ་རྡུལ་དེ་དག་གྲི་བྟོངས་ཚད་ལ་དཔྱད་པ་གཙོ་བཟུང་བྱས་ཡྟོད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་ཞྲིག་

ཡྟོད་པས་ཁྟོ་བྟོས་གཤམ་དུ་འགྟོད་རྒྱུ་ཡྲིན། ཕྲ་རྡུལ་དེ་རྣམས་གྟོང་འྟོག་གྲི་མཐའ་ཚད་བཟུང་མེད་པས་ཐུག་མེད་དུ་གྲུབ་པར་འདྟོད། ཕྲ་

རྡུལ་རྣམས་རྡུལ་གྲི་ངྟོ་བྟོ་མ་གྲུབ་པའྲི་དུས་ཤྲིག་ཟུར་དུ་མེད་པས་རང་གྲི་རྲིགས་འདྲ་གཟུགས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བྱེད་པ་ལས་གཞན་གཟུགས་

ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཉེར་ལེན་མྲི་བྱེད་པར་འདྟོད། བརྩམ་བྱའྲི་ཕྲ་རྡུལ་དེའྲི་ངྟོ་བྟོ་འདྟོད་ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་གྟོང་འྟོད་མྲི་འདྲ་པ་ཡྲིན། གྲུབ་མཐའ་

འྟོག་མས་རྡུལ་ཆ་མེད་འདྟོད་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་གྟོང་མས་རྡུལ་ལ་ཆ་བཅས་ཀྲི་ཁྱབ་པར་འདྟོད།  ཉྲི་ཤུ་པས་བརྩམ་བྱའྲི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་བཅས་

བསྒྲུབས་སབས་རྡུལ་ཕྲན་ཆུང་ངུ་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་ཤར་ལྷྟོ་ནུབ་བྱང་དང་སེང་འྟོག་གཉྲིས་ཏེ་ཕྟོགས་དྲུག་གྲི་གྟོ་ས་མ་འདྲེས་པར་རང་རང་

གྲི་ངྟོ་བྟོར་གནས་ཡྟོད་པར་འདྟོད་པ་དང་། དཔལ་ཆྟོས་ཀྲི་གགས་པས་རྣམ་འགེལ་ལས་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདྲེས་པའྲི་དངྟོས་པྟོ་

འཆད་སབས་ཡུལ་མ་འདྲེས་པའྲི་དྟོན་རྡུལ་ཕྲན་དངྟོས་པྟོ་ཆུང་ངུ་གཅྲིག་ཤར་གྲི་གྟོ་ས་ནུབ་དང་མ་འདྲེས་པ་དང་ནུབ་ཀྲི་གྟོ་ས་ཤར་དང་

མ་འདྲེས་པས་ན་ཡུལ་མ་འདྲེས་པའྲི་དྟོན་ཏུ་འདྟོད་པ་ལྟར་ན་བརྩམ་བྱའྲི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ཅུང་རགས་པ་ལྟ་བུ་སྣང་ཡང་། འདྲི་ནྲི་བླྟོ་ངྟོར་ལ་

ལྟྟོས་ནས་ཆ་ཕེ་བ་ཙམ་ཡྲིན་པ་ལས་རྫས་ཀྲི་ངྟོས་ནས་ཕྲ་རྡུལ་ཆ་མེད་དམྲིགས་རྐེན་དུ་རྟོག་གེ་འབར་བ་སྟོགས་ལས་གསུངས་ཡྟོད་པས་

ཡྲིན། གང་ལྟར་ཡང་བརྩམ་བྱའྲི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་དག་གྲི་འཐེན་ཤུགས་ཀྲིས་ཕྲ་རྡུལ་འདུས་ཕུང་དུ་གྱུར་ནས་ད་ལྟའྲི་སར་ཚོགས་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་

དང་། གྟོ་ལའྲི་འཇྲིག་རེན་འདྲི་གཉྲིས་བྱུང་བ་ཚན་རྲིག་པ་དང་གཅྲིག་མཚུངས་སུ་ཡྟོད།  མཛོད་ལས་ཀང་ད་ལྟའྲི་འཇྲིག་རེན་ཟླུམ་གཟུགས་

འདྲིའྲི་ཉེར་ལེན་ནྲི་འཇྲིག་རེན་གཞན་ཞྲིག་ཞྲིག་པའྲི་ཐལ་རྡུལ་ཡྲིན་པར་གསུངས་བ་འདྲི་འང་ཆེས་ངྟོ་མཚར་ཅན་ཏུ་སྣང་ངྟོ། ད་དུང་མཛོད་

ལས་སལ་བ་འདྲིའྲི་ཡར་སྔྟོན་གྲི་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་འྟོད་ཀྲི་ཕུང་པྟོ་ཡྲིན་པར་གསུངས་བ་འདྲི་འང་ཆེས་ངྟོ་མཚར་ཆེ་བའྲི་རྣལ་མའྲི་རྲིག་

པ་ཞྲིག་རེད་འདུག སྟོང་སང་གྲི་བར་ཁམས་འདྲི་ལ་ལས་ཉྟོན་གྲི་དབང་གྲིས་སྐེས་པའྲི་གང་ཟག་ཞྲིག་ཡྟོད་པ་ནྲི་རེན་འབྱུང་གྲིས་གྲུབ་ཐུབ་

ལ། གཟུགས་ཅན་རགས་པ་གཞན་མེད་པས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེན་རགས་པ་འྟོད་ཡྲིན་པ་འྟོས་མེད་རྲིག་པས་གྲུབ་པ་ཡྲིན། སྟོང་སང་གྲི་བར་

ཁམས་དེ་སབས་དེར་མུན་ཁུངས་ཡྲིན་པས་རང་ཉྲིད་སྲུང་སྐབས་བྱེད་པའྲི་འྟོད་ནྲི་ཕུང་པྟོའྲི་རང་བཞྲིན་ཏུ་ཡྟོད་པ་གདྟོན་མྲི་ཟ་བ་ཞྲིག་གྟོ།

དེ་འདྲའྲི་ཕྲ་རྡུལ་མང་པྟོ་གཟུཊ་ཅན་གཅྲིག་གྲི་གྟོ་སར་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་གྲིས་གཅྲིག་འཐེན་འཇུའྲི་ནུས་ཤུཊ་ཀྲིས་འདབ་འདྲེས་སུ་

གནས་པའྲི་སབས་སུ་བསགས་རྡུལ་ཟེར་པ་དང་། ཡང་འཇྲིག་རྒྱུ་གཞན་ཞྲིག་དང་འཕྲད་པའྲི་སབས་སུ་ཕྲ་རྡུལ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞྲིན་ཐྟོར་

ཞྲིག་སྟོང་ནས་ཕྲ་རྡུལ་ཡན་གར་བའྲི་ངྟོ་བྟོར་གནས་སབས་རྫས་རྡུལ་ཡན་གར་བའང་ཟེར། འཛམ་གྲིང་ཟླུམ་པྟོ་འདྲི་དང་སར་ཚོགས་ཀྲི་

འཇྲིག་རེན་འདྲི་གཉྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྔར་རྟོལ་དུའང་བརྩམ་བྱའྲི་རྒྱུ་་རྡུལ་དེ་དག་བར་སྣང་ཁམས་སུ་ཐྟོག་མ་ནས་གནས་ནས་ཡྟོད་།
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དཔྱད་དེབ།

ཤ་ཁྲག་གྲི་རྡུལ་བྱུང་ཚུལ།

དེ་ན་ཤ་ཁྲག་བརྩམ་བྱའྲི་ཕྲ་རྡུལ་དང་། ས་རྟོ་ཤྲིང་སྟོགས་བརྩམ་བྱའྲི་ཕྲ་རྡུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་པས་ཁྟོ་བྟོས་འདྲིའྲི་སྟོར་ནས་

ཅུང་ཙམ་ཟུར་དུ་གེང་ན་འདྟོད། རྒྱུད་གྲིས་མ་བསྡུས་པའྲི་ཕྲི་རྟོལ་གཟུགས་ཅན་གྟོང་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཕྲིན་རང་ཉྲིད་བརྩམ་བྱའྲི་རྒྱུ་རྡུལ་དེ་དག་

ང་ཚོས་མཐྟོང་ཆྟོས་སུ་ཡྟོད་པའྲི་ཉྲི་ཟེར་གྲི་རྡུལ་ཕྲ་རགས་རང་གར་བ་རྣམས་ཡྲིན་པས་དམྲིགས་བསལ་ཁྱད་ཆྟོས་ཤྲིག་གྲི་ཐྟོག་ནས་

འགེལ་བཤད་གང་ཡང་མྲི་དགྟོས་མྟོད། འྟོན་ཀང་ཤ་ཁྲག་བརྩམ་བྱའྲི་ཕྲ་རྡུལ་ནྲི་དམྲིགས་བསལ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་འགེལ་བཤད་ཟུར་དུ་

བཀྟོད་ན་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན།

འཛམ་གྲིང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་དང་པྟོ་མེ་ཡྲི་ཕུང་པྟོ་དང་རེས་སུ་མེ་རྣམས་རྲིམ་བཞྲིན་ཆུང་རུ་སྟོང་ནས་ད་ལྟའྲི་སྐེས་ཚལ་ཅན་གྲི་ཟླུམ་

གཟུགས་འདྲི་གྲུབ་ཡྟོད། ཟླུམ་གཟུགས་འདྲིའྲི་སེང་དུ་ཆེས་ཐྟོག་པའྲི་སྟོག་ཆགས་ནྲི་ཆུའྲི་ནང་ནས་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ནྲི་དངྟོས་ཡྟོད་འཐད་

སྒྲུབ་ཀྲི་རྲིག་པ་ཡྲིན་ལ།   ང་ཚོའྲི་ཤ་ཁྲག་གྲི་རྒྱུད་ཐྟོག་མ་ཡང་རྒྱ་མཚོའྲི་ནང་གྲི་ཆུ་རྡུལ་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པ་གདྟོན་མྲི་ཟ། 

རྒྱུ་མཚན་ནྲི་ཆུ་ཁམས་བརག་ཞྲིབ་པས་ཕྲ་མཐྟོང་རྒྱང་ཤེལ་བརྒྱུད་ནས་བརགས་དཔྱད་བྱས་སབས་ཆུ་རྡུལ་དྭངས་མའྲི་སྐེ་དངྟོས་

རྲིགས་མང་པྟོ་ཞྲིག་སྟོག་ཆག་གྲི་ལུས་སུ་གྲུབ་ཀྲིན་ཡྟོད་པ་དངྟོས་སུ་མཐྟོང་ཡྟོད་པས་ཡྲིན། ཚན་རྲིག་པ་ཡྲིན་དགྟོས་དྟོན་ཅྲི་ཡང་མེད།  

མྲིག་ལྡན་གང་ཟག་ཞྲིག་ཡྲིན་ཕྲིན་གཟྲིགས་དང་ཕྲ་མཐྟོང་རྒྱང་ཤེལ་གྲི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ཐྟོན་པའྲི་གྲུབ་དྟོན་རྣམས་དེང་སང་གཟུགས་

མཐྟོང་བརན་འཕྲྲིན་ནང་དུ་གསལ་པྟོ་མཐྟོང་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་དེ་ཚོ་རེད། 

ད་དུང་ཆུ་གནས་སྟོག་ཆགས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་སྐེ་གཟུགས་ཆུའྲི་ནང་གྲི་སྐེ་དངྟོས་ཀྲི་དབྱྲིབས་སུ་གནས་ཡྟོད་པ་གསལ་པྟོ་མཐྟོང་རྒྱུ་

ཡྟོད། དཔེར་ན་སར་ཉ་ལྟ་བུ་རེད། ཆུ་གནས་སྟོག་ཆགས་དེ་དག་རྲིམ་བཞྲིན་སམ་ཐྟོག་ཏུ་ཐྟོན་ནས་ཕན་ཚུན་འཁྲྲིག་སྦྱྟོར་གྲི་ལམ་ནས་སྐེ་

འཕེལ་སྟོང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། གཟུར་གནས་བརག་ཞྲིབ་པ་དག་གྲིས་སམ་གནས་སྟོག་ཆགས་རྣམས་དང་ཐྟོག་

ཆུའྲི་ནང་ནས་བྱུང་བར་་བཤད་པ་དངྟོས་ཡྟོད་དང་རྲིག་པ་གཉྲིས་ཀར་ཤྲིན་ཏུ་མཐུན་པས་ཡྲིན། ནང་བསན་རྲིག་པ་བ་དང་ཚན་རྲིག་པ་

གཉྲིས་ཀའྲི་གཞྲིའྲི་དངྟོས་པྟོའྲི་རྣམ་བཞག་དང་བརྩམ་བྱའྲི་ཕྲ་རྡུལ་གྲི་རྣམ་བཞག་སྟོགས་དངྟོས་ཡྟོད་དང་མཐུན་པ་མང་པྟོ་ཞྲིག་ཁ་ཕྟོགས་

གཅྲིག་པ་ཡྲིན་པ་ཤེས་དགྟོས་སྟོ།།

ཆུ་ནང་སྐེས་དངྟོས་ཕལ་ཆེར་ཆུ་རྡུལ་དྭངས་མའྲི་ཉེར་ལེན་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཡྲིན། དཔེར་ན་ཆུ་ཤ་ལྟ་བུ་ང་ཚོའྲི་ཤ་ཁྲག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐྟོག་

མའང་བཞག་ཆྟོག  ཆུའྲི་ནང་གྲི་སྐེས་དངྟོས་ལ་རྣམ་ཤེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་གཞྲི་ནས་སྟོག་ལྡན་དུ་གྲུབ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཚོད་འདུག ནང་དྟོན་

རྲིག་པས་སྟོག་ལྡན་དང་སེམས་ལྡན་གཉྲིས་ལ་ཁྱད་པར་མྲི་འབྱེད་པ་དང་སྟོག་ཞེས་པ་སེམས་ལྡན་ཞྲིག་ལ་མ་གཏྟོགས་མེད་པར་འདྟོད། 

ཚེ་སྟོག་གྲི་ངྟོས་འཛིན་དུ་མཛོད་ལས། སྟོག་ནྲི་ཚེ་ཡྲིན་དྲྟོད་དང་ནྲི།།  རྣམ་ཤེས་རེན་གང་ཡྲིན་པའྟོ།། ཞེས་སྟོག་ནྲི་རྣམ་ཤེས་དང་དྲྟོད་

གཉྲིས་ཀྲི་རེན་ཡྲིན་པ་དང་། དེ་ཡང་གཟུགས། ཤེས་པ། ལྡན་མྲིན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་ལྡན་མྲིན་ལ་ངྟོས་འཛིན་བྱས་ཡྟོད། སྤྲིར་བཏང་རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་རེན་ལ་ཕྲ་རགས་གཉྲིས་ཡྟོད་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་རགས་པའྲི་རེན་རགས་པ་ཡྲིན་ལ་རྣམ་ཤེས་ཕྲ་མྟོའྲི་རེན་ཡང་ཕྲ་མྟོ་ཡྲིན།

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེན་ཞེས་པ་རྣམ་ཤེས་འཛིན་བྱེད་ལ་གྟོ་དགྟོས་པ་དང་། མཛོད་ལས་སྟོག་ནྲི་དྲྟོད་དང་རྣམ་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་བརེན་ཡྲིན་པ་

དང་། དེ་འང་ལྡན་མྲིན་བཅུ་བཞྲི་གང་རུང་ཡྲིན་པར་གསུངས་བ་ནྲི་རགས་པ་གྟོ་བུར་པའྲི་སེམས་ཀྲི་བརེན་ནམ་འཛིན་བྱེད་དུ་ངྟོས་འཛིན་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

བྱས་པས་ཡྲིན།  ཕྲ་བ་གཏན་གྲི་གཉུག་མའྲི་སེམས་ཀྲི་རེན་ནམ་འཛིན་བྱེད་ནྲི་རླུང་ཕྲ་མྟོ་ཉྲིད་ལ་ངྟོས་འཛིན་བྱ་དགྟོས།  མདྟོར་ན་སྟོག་ནྲི་

ལུས་ཁམས་སུ་རྣམ་ཤེས་མཚམས་སྦྱར་བྱེད་དམ་འཛིན་བྱེད་ཀྲི་རླུང་ཕྲ་མྟོ་དེ་ཉྲིད་ལ་ངྟོས་འཛིན་བྱ་དགྟོས། དེ་ཡང་བདེ་མཆྟོག་སྟོམ་

འབྱུང་ལས། རླུང་ནྲི་སྟོག་ཏུ་ཡང་དག་བལྟ།། ཞེས་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྟོག་གྱུར་པ།། རླུང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཀུན་བྱེད།། ཅེས་དང་། 

དེ་དཀའ་འགེལ་ཏུ། སྟོག་བྱེད་པ་དང་རྒྱུ་བའྲི་ཕྲིར་སྟོག་ནྲི་རླུང་ངྟོ།། ཞེས་གསུངས་བ་འདྲི་དག་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་མའྲི་རྲིག་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་

ཁྟོ་བྟོས་འཐད་པ་ཉྲིད་དུ་བསམ་པས་ཡྲིན།  སྔགས་གཞུང་སྟོགས་ལས་སྟོག་ནྲི་རླུང་ལ་ངྟོས་འཛིན་བྱས་པ་ལུང་རྲིག་དུ་མ་འདུག་ཀང་མང་

དྟོགས་ནས་ཁྟོ་བྟོས་འདྲིར་མ་བཀྟོད་པ་ཡྲིན།  སྟོག་རླུང་གྲི་ཐྟོག་མའྲི་གཏན་གཞྲི་ལྟ་བུ་སྙྲིང་ཁ་ཡྲིན་ཡང་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཡྟོངས་སུ་སྟོག་གྲིས་

ཁྱབ་ནས་ཡྟོད། རླུང་ཁྲག་སྟོག་གསུམ་གྲིས་མ་ཁྱབ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཞྲིག་མེད་ལ་ཚོར་བ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀང་དེ་

བཞྲིན་ཡྲིན།

སེམས་ཀྲི་ངྟོ་བྟོ།    

གཟུགས་མེད་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ངྟོ་བྟོ་ནྲི་གསལ་རྲིག་ཙམ་ཡྲིན་པས་རང་ཡུལ་རྲིག་ཙམ་དང་མྟོང་ཙམ་གྲི་རྣམ་པ་ལས་གཟུགས་ཅན་བཞྲིན་

ཕར་ངྟོས་ནས་འཚོལ་ཐབས་ཅྲི་ཡང་མེད།  རང་གྲི་ངྟོ་བྟོ་ཡྟོད་ཚོད་མྟོང་བའྲི་གྲུབ་དགྟོས་པ་དང་།  ཚོར་བའྲི་མྟོང་དགྟོས་པ་ཁྟོ་ན་ཡྲིན། 

རྣམ་ཤེས་དེ་ལ་རགས་པ་གྟོ་བུར་པའྲི་སེམས་དང་ཕྲ་བ་གཏན་གྲི་སེམས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། སྟོ་ལྔའྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི་རགས་པ་གྟོ་བུར་བའྲི་

སེམས་ཁྟོ་ན་ཡྲིན་པ་དང་དེའྲི་འཁྟོར་དུ་གྱུར་བའྲི་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་རགས་པའྲི་སེམས་ཉྲིད་དུ་ངེས། ཡྲིད་ཤེས་ལ་ཕྲ་རག་གཉྲིས་སུ་

དབྱེ་རྒྱུ་ཡྟོད་ལ་རགས་པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ནྲི་སྟོ་ལྔའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེས་ཐྟོགས་སུ་དུས་ཡུན་སད་ཅྲིག་ཐུང་ངུ་ཙམ་ལ་རེན་རླུང་གྲིས་གཡྟོ་ཙམ་

བྱེད་པའྲི་རྣམ་ཤེས་ཤྲིག་ཡྟོད་ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གང་ཟག་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་དེ་འཚོལ་ནུས་པའྲི་བླྟོ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།

ཕྲ་བ་གཏན་གྲི་གཉུག་མའྲི་སེམས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་བའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ཤྲིག་ཡྲིན་ལ་དེ་ནྲི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡྟོད་ཀང་སུས་ཀང་རེན་

རླུང་ཕྲ་མྟོ་ལ་གཡྟོ་འགུལ་གཏྟོང་མ་ཐུབ་པས་བེད་མེད་དུ་ལུས་ཡྟོད། སྐེ་བ་སྔ་མ་ནས་འྟོང་པའྲི་སེམས་དང་འདྲི་ནས་ཕྲི་མ་འགྟོ་བའྲི་

སེམས་ཀང་འདྲི་ཁྟོ་ནར་འདྟོད། གལ་ཏེ་རྩ་རླུང་ཐྲིག་ལེའྲི་ནུས་པ་ཚད་མཐྟོ་ངེས་ཅན་ཞྲིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་ད་གཟྟོད་ཁྱེད་ཀྲིས་ཕྲ་བ་གཏན་གྲི་

གཉུག་མའྲི་སེམས་ངྟོས་འཛིན་ཐུབ་པར་འདྟོད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་རྣམ་རྟོག་རགས་པས་བཟྟོས་པའྲི་དཀའ་ངལ་གཏན་ནས་འཕྲད་མྲི་སྲིད་པ་

ཡྲིན། དེ་ནྲི་རང་རང་གྲི་སྙྲིང་རུས་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་དགྟོས་པ་ལས་སུས་ཀང་རྟོགས་སུ་བྱེད་མྲི་ཐུབ།

ཕྲ་རགས་ཀྲི་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་རེན་ནྲི་རླུང་ཡྲིན་ལ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ངྟོ་བྟོ་ལ་ཕྲ་རགས་ཡྟོད་པ་བཞྲིན་རེན་རླུང་ལ་ཡང་ཕྲ་རགས་ཡྟོད་

པར་ཡྟོད། སྤྲིར་ཡྟོངས་གཊ་སུ་རགས་པའྲི་སབས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེན་ཕུང་པྟོ་རགས་པ་བཤད་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་མྟོའྲི་རྣམ་བཞག་སབས་

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེན་རླུང་ཕྲ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ་མཐར་ཐུག་ན་རླུང་སེམས་ངྟོ་བྟོ་དབྱེར་མེད་དུ་ངེས། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེནཏུ་གྱུར་བའྲི་་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་བའྲི་

རླུང་དེའྲི་རྣམ་ཤེས་ལུས་ཀྲི་རང་གནས་སུ་གནས་བྱེད་ཡྲིན་པས་སྟོག་འཛིན་གྲི་རླུང་ཡང་ཟེར། མདྟོར་ན་ཚེ་སྟོག་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེན་རླུང་

ཕྲ་མྟོ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ངྟོས་འཛིན་དགྟོས་པ་གྟོང་དུ་ཞུས་ཟྲིན་པ་ཡྲིན།

རགས་པ་གྟོ་བུར་བའྲི་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཅན་ཡྟོད་ཀང་ཕྲ་བ་གཉུག་མའྲི་སེམས་ནྲི་ཡ་མཐའ་དང་མ་མཐའ་གང་ཡང་མེད་པས་མཐའ་

མེད་དུ་འདྟོད་པ་དང་། རྣས་ཤེས་ཕྲ་རགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཡང་་རེན་རླུང་གྲིས་གཡྟོ་བ་ཉྲིད་ལ་རག་ལས་པས་རྣམ་ཤེས་རགས་པའྲི་འཁྟོར་དུ་

སེམས་བྱུང་མྲི་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་བ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་རེན་རླུང་གཡྟོ་ཤུགས་མཐྟོ་བའྲི་དབང་གྲི་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་ཤེས་དྲུག་པྟོ་རང་གྲི་

འཁྟོར་རེན་རླུང་གཡྟོ་ཤུགས་རྩུབ་པའྲི་སེམས་བྱུང་དང་མཚུངས་ལྡན་ཏུ་སྟོང་ཚེ་རྣམ་ཤེས་ཡང་བྱེད་ལས་རྩུབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཏུ་གྱུར་
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དཔྱད་དེབ།

ངེས། དཔེར་ན་ཁྟོང་ཁྲྟོ་ལྟ་བུ་རང་གྲི་ངྟོ་བྟོ་དང་རེན་རླུང་གཉྲིས་ཀ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་པས་གཙོ་སེམས་ཀྲི་རེན་རླུང་དང་ངྟོ་བྟོ་ལའང་ཤུགས་

རྐེན་ཐེབས་ཀྲིན་ཡྟོད། གཙོ་སེམས་རང་གྲི་ངྟོ་བྟོ་ལ་ཁྟོང་ཁྲྟོས་ཤུགས་རྐེན་ཀྲིས་ངྟོ་བྟོ་རྩུབ་པའྲི་བྱེད་ལས་སུ་གྱུར་བ་དང་། དེའྲི་རྐེན་གྲིས་

ཚོར་བའང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ངྟོ་བྟོ་བསྒྱུར་གྲིན་ཡྟོད།  ཁྟོང་ཁྲྟོའྲི་རེན་གྲིས་རླུང་གྲི་གཙོ་སེམས་ཀྲི་རེན་རླུང་ལ་ཤུགས་རེན་ངན་པ་ཐེབས་པས་

ལུས་ཁམས་ཀྲི་རླུང་ལ་འང་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་དང་། དེས་རྐེན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་རླུང་ཁྲག་སྟོག་གསུམ་ཡང་མྲི་བདེ་པ་བཟྟོ་བཞྲིན་ཡྟོད་པས་

ཡྲིན། གནའ་བྟོའྲི་དྲང་སྟོང་ཞྲིག་གྲིས་ཁྟོང་ཁྲྟོ་ཟ་མྲི་རུང་བ་གསུངས་དགྟོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནྟོ།།  

ཚན་རྲིག་པས་གཞྲི་གཏན་ཁེལ་པའྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་ཞྲིག་གང་དུ་འང་བཤད་མེད་པས་དེ་སྟོར་ཟུར་དུ་གེང་བ་ཅྲི་ཡང་མྲི་དགྟོས་

མྟོད། འྟོན་ཀང་དེང་སང་ཚན་རྲིག་པ་འགའ་ཤས་ཤྲིག་གྲིས་ཚོད་བཞག་ཚད་མ་ཟེར་ནས་ནང་པའྲི་ཡྲིད་དཔྱྟོད་གྲི་བླྟོ་བཞྲིན་འཆད་ཚུལ་

ཅྲིག་འདུག་ཀང་དེ་ནྲི་མྲི་ལྟོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའྲི་ཡར་སྔྟོན་གྲི་གངས་ཅན་ལྷ་བཅས་པས་ལྟོག་འཆད་ཚད་མ་དང་གཅྲིག་མཚུངས་སུ་འདུག་

པས་འདྲིར་གེང་རྲིན་ཡྟོད་པ་ཞྲིག་མྲིན་པས་ཁྟོ་བྟོས་མ་སྤྟོས་སྟོ།།

སྟོག་ནྲི་སྐེས་ལྡན་དངྟོས་པྟོ་ཀུན་ལ་ཐུན་མྟོང་དུ་ཁྱབ་པའྲི་གནྟོད་འགྟོག་བཅུད་ལེན་གྲི་གསེལ་ལམ་་ཕྲ་ཕུང་རང་སྟོབས་ཀྲི་གཡྟོ་འགུལ་

བྱེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཅྲིག་ཡྲིན་ཚོད་རེད། དཔེར་ན་ལང་སྟོང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་གསེལ་ལམ་ཕྲ་ཕུང་འདྲིས་རང་ཉྲིད་སྲུང་སྐབས་བྱེད་

པའྲི་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་རྣམས་ཚུར་རྔུབ་པ་དང་། བཙོག་པ་རྣམས་ཕྲིར་འབྱྲིན་པ།  རང་ཉྲིད་རང་སྟོབས་ཀྲི་འགུལ་བསྐྟོད་བྱེད་པ། ཕྲིའྲི་

ཁྟོར་ཡུག་གྲིས་འགྱུར་བ་ལྡན་པ། ཆུང་ནས་ཆེ་རུ་འགྟོ་བ། སྟོ་སྟོའྲི་རྲིགས་མྲི་འཁྲུག་པ་སྟོགས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པར་འདྟོད། རྩྲི་ཤྲིང་ནགས་

ཚལ་སྟོགས་ལ་སྟོག་ཡྟོད་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱེད་བཅུ་འདུག་ཀང་འདྲི་ལས་བཀྟོད་མེད། ཚན་རྲིག་པས་འཇྲིག་རེན་འདྲིའྲི་ཡབ་མེས་ཤུགས་

རྲིགས་ཆེན་པྟོ་བཞྲིའྲི་འགད་ཤུགས་ལས་གཟུགས་ཅན་བརྩམ་བྱའྲི་ཕྲ་རྡུལ་གསར་དུ་འབྱུང་བ་འདྟོད་པ་ལྟར་ན་བརྩམ་བྱའྲི་ཕྲ་རྡུལ་འདྲིའྲི་

ཡ་མཐའ་ཚད་བཟུང་ངེས་ཅན་ཡྟོད་པས་དེ་གྟོང་དུ་བརྩམ་བྱའྲི་རྡུལ་ཕྲན་གྲི་ཉེར་ལེན་གང་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དྲྲི་བ་ངང་གྲི་སེབས་ཀྲིན་ཡྟོད། 

གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ནུས་ཤུགས་ཞྲིག་གྲིས་གཟུགས་ཅན་རྡུལ་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བྱེད་ཀྲིན་ཡྟོད་ན་གཟུགས་མེད་གསལ་རྲིག་ཤྲིག་གྲིས་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རྡུལ་གཟུགས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མྲི་བྱེད་པ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་བྱེད་ན་གསལ་རྲིག་གྲི་སེམས་ཤྲིག་བརྩམ་བྱའྲི་རྡུལ་གྲི་ངྟོ་བྟོར་འཕྟོ་དགྟོས་

པས་རྲིག་པ་དང་དངྟོས་གཙོ་རང་ལུགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་འགལ་ཚབ་ཆེ་བརའདུག་པས་ཚན་རྲིག་པ་ལ་མཐུན་ཕྟོགས་བཟུང་བའྲི་ཟུར་གནས་

བླྟོ་ལྡན་ཞྲིག་ཡྟོད་ན་ཁྟོ་བྟོ་ལ་ལན་ཞྲིག་ཡྟོད་པར་མཁྱེན།

ནང་པས་རྡུལ་ལ་བྱེད་ལས་དང་ནུས་པ་གང་ཡྟོད་དཔྱད་གཞྲི་གཙོ་བྟོར་མ་བཟུང་པར་རྡུལ་གྲི་བྟོངས་ཚད་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔྱད་པ་བཟུང་

དགྟོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ང་རང་ཚོའྲི་བསམ་བླྟོའྲི་བདེ་འཇགས་བཀྲུག་མཁན་གཙོ་བྟོ་ཕྲིའྲི་ཡུལ་གཟུགས།་ལས་འབྱུང་གྲིན་ཡྟོད་པས་

རེད། ཕྲི་ཡུལ་གཟུགས་སྟོགས་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའྲི་ལེགས་ཆ་ཞྲིག་བླྟོ་ངྟོར་དུ་བཀྟོད་པས་དབང་གྲི་བྱུང་བ་རེད།   གཟུགས། སྒ།  དྲྲི། 

རྟོ། རེག་བྱ་སྟོགས་ནྲི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཡང་འཇྲིག་རྒྱུ་གཞན་ཞྲིག་དང་འཕྲད་ན་སྣང་བརན་བཞྲིན་དུ་ཡལ་འགྟོ་བའྲི་ཚུལ་

རྣམས་མ་རྟོག་པའྲི་དབང་གྲི་བྱུང་བར་འདྟོད། ཕྲ་རྡུལ་དུ་མ་བསགས་པའྲི་སྣང་གཟུགས་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་ངྟོ་བྟོ་ཡྲིན་པ་ངེས་བཟུང་ཐུབ་ན་གཞྲི་

ནས་དེ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་འདྟོད་ཆགས་ཡེ་ནས་མྲི་སྐེས་པས་རྒྱུ་མཚན་གྲི་ཡྲིན་ནྟོ།།

སྤྲི་ལྟོ  ༢༠༡༦  ཟླ  ༡༢  ཚེས  ༥ཉྲིན་དགེའྟོ།།
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དཔྱད་དེབ།

༄༅།། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཚུལ་རྒྱས་པར་གེང་བ།

ཨ་འབྲུག་དཀྟོན་མཆྟོག

སེ་ཚན་དང་པྟོ། གེང་སྟོང་བའྲི་སྟོར།

གཅྲིག  རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ངྟོས་འཛིན།

དུས་རབས་རྲིམ་བྱུང་གྲི་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གགས་ཆེན་དག་ཕྟོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་གངས་ལྟོངས་མཁས་དབང་རྲིམ་བྱྟོན་གྲི་རྩྟོམ་

ཡྲིག་གསེར་གྲི་སྦྲམ་བུའྲི་ནང་དུ་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་བཀྟོད་མེད་ཀང་། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སེ་བསྟོད་པ་ལེགས་བཤད་སྙྲིང་པྟོ་དེ་ཉྲིད་རེ་

ཙོང་ཁ་བས་མཛད་པའྲི་སྙན་ངག་གགས་ཅན་གྲི་གས་ཡྲིན་ཚུལ་གསལ་པྟོར་བཀྟོད་ཡྟོད།1 དེ་བཞྲིན་དུ་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་སལ་

བཟང་མྲིག་སྒྟོན་སྟོགས་ཉེ་རབས་གསར་བསྒྲིགས་བྱས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཚད་ལྡན་དག་ཏུ་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་

ངག་ཏུ་ངྟོས་འཛིན་བྱས་ཡྟོད་ཀང་། དེ་ཉྲིད་སྙན་ངག་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པ་བཤད་པ་གསལ་ཁ་ཅན་གང་ཡང་བཀྟོད་

མེད།2 

གཉྲིས། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་མྲིན་པའྲི་ངྟོས་འཛིན།

དེ་སྔ་ནུབ་བྱང་མྲི་རྲིགས་སྟོབ་ཆེན་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གཞུང་ལུགས་དགེ་རྒན་བྱེད་མྟོང་མཁན་དང་། ཉེ་རབས་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་དཔྱད་པ་གགས་

ཅན། ལ་རྩེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྲི་འགན་འཛིན་པདྨ་འབུམ་3གྲིས་དེ་སྔ་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་དེ་སྙན་ངག་ཏུ་མ་བརྩྲིས་པའྲི་ཚུལ་བཤད་ཡྟོད། 

ཁྟོང་གྲིས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཏུ་མ་བརྩྲིས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་སབས་དེར་སྙན་ངག་ལ་ཚད་གཞྲི་ལེན་སངས་ཀྲི་གཞྲི་རྩའྲི་ལྟ་བ་

ཞྲིག་དང་འབེལ་ཡྟོད་པ་སེ། སྣང་བརན་རང་བཞྲིན་དང་ཚོར་སྣང་རང་བཞྲིན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་མྲིན་ནྲི་བརྩམས་ཆྟོས་གང་ཞྲིག་སྙན་ངག་

ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཚད་ཐྲིག་ཏུ་བཞག་ཡྟོད་ཚུལ་བཤད།4 

འྟོན་ཀང་ཁྟོང་གྲིས་ད་ལྟ་ཕྲིར་འདང་བརྒྱབ་ན་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལ་སྣང་བརན་གྲི་རང་བཞྲིན་བཤད་ཐབས་མེད་ཀང་། ཚོར་སྣང་གྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་ཡྟོད་སབས་དེ་ཉྲིད་སྙན་ངག་ཏུ་བརྩྲི་འྟོས་པའྲི་ཆ་ཡྟོད་པའྲི་སྤྲི་གེང་ཞྲིག་བྱས་པ་ལས། གནད་དེ་ངག་ཐྟོག་

ནས་ཞྲིབ་འགེལ་མ་གནང་། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་བགྟོ་གེང་ཞྲིག་ལ་རྩེ་ཇ་ཁང་ཞེས་པའྲི་དྲ་ཚོམས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་། དེ་འབེལ་དུ་འགའ་རེས་རེན་འབེལ་

བསྟོད་པ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སྙན་ངག་མྲིན་ཞེས་པའྲི་ཐ་ཚིག་བསྒགས། དེ་དག་གྲིས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྲི་ལྟ་བའྲི་བསན་བཅྟོས་ཤྲིག་ཡྲིན་

1 གངས་ལྟོངས་མཁས་དབང་རྲིམ་བྱྟོན་གྲི་རྩྟོམ་ཡྲིག་གཅེས་བཏུས་གསེར་གྲི་སྦྲམ་བུ་རུ་རེས་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་ངྟོ་སྤྟོད་སབས། སྙན་ངག་གགས་ཆེན་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་དང་། བསྟོད་

སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ། འཆྲི་མེད་གྲུབ་པ། ཚངས་པའྲི་ཅྟོད་པན་བཅས་བསྟོད་ཆེན་བཞྲི་ཞེས་བཀྟོད་འདུག

2 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་སལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན་དུ། བསྟོད་པའྲི་སྟོར་གྲི་སྙན་ངག་ནྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཉྲིང་བཅུད་རེད། བསྟོད་ཆེན་བཞྲིར་གགས་པའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་དང་། 

ཞེས་སྟོགས་བསྟོད་རྩྟོམ་གཞན་དག་བཀྟོད་འདུག 

3  སྐུ་ཞབས་པདྨ་འབུམ་གྲིས་བྟོད་དུ་མཐྟོ་རྲིམ་སྟོབ་མའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དགེ་རྒན་དང་། རྒྱ་གར་དུ་མྲི་རབས་གསར་པའྲི་སྙྲིང་ཁམས་ཀྲི་འཕར་ལྡྲིང་ཞེས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གསར་པའྲི་སྟོར་གྲི་གགས་

ཅན་བརྩམས་ཆྟོས་སེལ་ཡྟོད། 

4  ལ་རྩེ་ཇ་ཁང་ཞེས་པ་ནྲི་ཨ་རྲིར་རེན་གཞྲིར་བྱས་པའྲི་ལ་རྩེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྲིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའྲི་བྟོད་པྱྲི་ནང་གྲི་ཞྲིབ་འཇུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་སྟོབ་མ་སྟོགས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་མྲི་སྣ་

བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་གྲུབ་པའྲི་སད་འཕྲྲིན་ཚོགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། 
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

པས་སྙན་ངག་ཏུ་མྲི་རུང་ཞེས་པ་གཅྲིག་པུར་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་པ་ལས། གནའ་དེང་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ལྟ་བ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་གྲི་ཚད་གཞྲི། སྙན་

ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་སྟོགས་ཀྲི་ཐྟོག་ནས་སྙན་ངག་མྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ནུས་ལྡན་འགྟོད་ནུས་མཁན་མ་མཐྟོང་ཞྲིང་། ཅུང་ཙམ་བཤད་པ་བྱས་

པ་དེ་དག་ཀང་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་སྟོལ་རྒྱུན་རང་བཞྲིན་དང་། སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་གཏྲིང་དང་

མཐའ་ངེས་པའྲི་བཤད་པ་ངེས་འཕེར་མ་བྱུང་ལ། དེང་དུས་ཀྲི་སྒྱུ་རྩལ་དང་སྙན་ངག་གྲི་ལྟ་བའྲི་ཐྟོག་ནས་དཔྱད་གེང་དང་མཐའ་སྟོམ་ནན་པྟོ་

འཇྟོག་མཁན་ཡང་མ་བྱུང་།

ད་དུང་དེ་ལས་ཀང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞྲིག་ནྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་རྩྟོད་གཞྲི་འདྲིའྲི་རྒྱབ་ལྟོངས་འདྲི་གཙོ་བྟོ་ཞྲིག་

ནྲི་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་ངྟོ་བྟོ་དང་ཁྱད་ཆྟོས་ངྟོས་འཛིན་བྱེད་པར་མྲི་རྲིགས་དང་དུས་སབས་ཕྟོགས་ལྷུང་ཅན་གྲི་འྟོག་གྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་

ཚད་ཐྲིག་འཇལ་བའྲི་ལྟོག་རྟོག་ཅྲིག་དང་། སྙན་ངག་ཡྲིན་ན་སྐེ་བྟོ་ཐ་མལ་བའྲི་དགའ་སྐྟོ་ཆགས་སང་གྲི་ཚོར་བ་བརྟོད་པ་ཞྲིག་དང་། མེ་

ལྟོང་ནང་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟར་འཚོ་བའྲི་ཕྲི་ངྟོས་ཀྲི་རྣམ་པ་སྣང་བརན་ཙམ་གྲི་ལམ་ནས་མཚོན་པའྲི་མ་རྟོགས་པའྲི་ཆ་ཆེན་པྟོ་ཞྲིག་རེད་

འདུག་ཨང་སྙམ་པའྲི་ཚོར་བ་བླྟོང་བླྟོང་བྟོ་ཞྲིག་ཀང་བྱུང་།5 

ལར་ནས་བརྩམས་ཆྟོས་གང་ཞྲིག་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆྟོས་སུ་བརྩྲི་མྲིན་ནྲི་དེའྲི་ནང་དྟོན་གྲི་ཐྟོག་ནས་མ་ཡྲིན་པར་རྩྟོམ་སངས་ཀྲི་ཐྟོག་

ནས་འབྱེད། ཡང་ན་ཚིག་གཞན་ཞྲིག་ཏུ་བརྟོད་ན། གང་ཞྲིག་བྲིས་མྲིན་དེ་མ་ཡྲིན་པར་ཇྲི་ལྟར་བྲིས་མྲིན་གྲིས་འབྱེད་པ་ཡྲིན་པས། གནད་

འདྲི་ནས་དཔྱད་བརྟོད་ཅྲིག་བྱས་པ་ཡྲིན།

གསུམ། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་རྩྟོད་པའྲི་གཞྲི།

སྤྲིར་སྙན་ངག་སྟོར་ལ་བསམ་གཞྲིགས་བྱེད་པའྲི་སབས་སུ་རང་རེའྲི་སེམས་ལ་ངེས་ཆ་གསལ་པྟོ་ཡྟོད་དགྟོས་པ་ནྲི་གནའ་རབས་དང་

དེང་རབས་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཚད་གཞྲི་འཇྟོག་ཚུལ་མྲི་འདྲ་བ་ཡྟོད་པ་དང་། བྟོད་དང་མྲི་རྲིགས་གཞན་གྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཚད་གཞྲི་ལ་ཡང་མྲི་

འདྲ་བའྲི་ཆ་ཧ་ཅང་ཡྟོད་ལ་ཡྟོད་དགྟོས་པ་དེ་ཡྲིན།

སྙན་ངག་ཁ་ཤས་དེང་རབས་ཀྲི་ཚད་གཞྲི་ལས་བལྟས་ན་སྙན་ངག་ཡྲིན་རུང་། གནའ་རབས་ཀྲི་ཚད་གཞྲི་ལས་བལྟས་ན་སྙན་ངག་

མྲིན། དཔེར་ན་གནའ་བྟོའྲི་བྟོད་ཀྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་དམངས་གླུ་དང་མཛའ་གཞས་སྟོགས་སྙན་ཅྲིག་ཏུ་མྲི་བརྩྲི་ཡང་དེང་དུས་དེ་དག་

སྙན་ངག་ཅྲིག་ཏུ་བརྩྲི། འདྲི་དང་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྤྲིར་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་རྩ་དྟོན་དང་། བྱེ་བག་རྩྟོམ་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་ཚད་གཞྲི་འཇྟོག་ཚུལ་ལ་སྔ་དེང་གྲི་

ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཞྲིང་། རྩྟོམ་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ་ནང་ཁྟོངས་སུའང་གྲུབ་མཐའ་སྣ་ཚོགས་དར་བ་ཡྲིན། དེ་བས་ན་རེན་སྟོད་སྙན་ངག་ཡྲིན་

མྲིན་གྲི་གནད་ཀང་དེ་ལྟའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་ལྟ་གྲུབ་ཀྲི་ཐྟོག་ནས་བཤད་དགྟོས་པ་ལས། རྩྟོམ་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ་དང་འབེལ་བ་མེད་པའྲི་

གཞུང་ལུགས་ཀྲི་བཤད་པ་ཅྲི་ཙམ་བྱས་ཀང་སབས་དྟོན་གྲི་བཤད་བྱ་དང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར།

བཞྲི། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཏུ་བཤད་པ།

གྟོང་དུ་བཤད་དུ་བཀྟོད་པ་ལྟར། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཏུ་འདྟོད་པ་དེ་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་ཡྟོངས་གགས་ཤྲིག་ཡྲིན་

5  སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་དུ། སྔྟོན་གྲི་རྒྱལ་པྟོ་གགས་པའྲི་གཟུགས། །ངག་གྲི་རང་བཞྲིན་མེ་ལྟོང་ཐྟོབ། །ཅེས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་འགེལ་བའྲི་སབས་སུ་འགེལ་བཤད་མཁན་པྟོ་དག་བཞེད་པ་མྲི་

མཐུན་པ་འགའ་རེ་ཡྟོད་ཀང་། སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་གྲི་འགེལ་བ་གགས་ཅན་ཁམས་འགེལ་དུ་སྙན་ངག་ཏུ་སྣང་བརན་འཆར་སངས་དེ་མེ་ལྟོང་དུ་གཟུགས་བརན་འཆར་ཚུལ་ལས་ཀང་ལྷག་པ་

ཞྲིག་ཡྲིན་ཚུལ་ནན་བཤད་གནང་ཡྟོད། 
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དཔྱད་དེབ།

རུང་། དེ་ཉྲིད་སྙན་ངག་ཡྲིན་ཚུལ་གྲི་འགེལ་བཤད་ད་བར་ཁྟོ་བྟོས་མ་མཐྟོང་། དེ་བས་ན་འདྲིར་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་དེ་རང་རེ་བྟོད་ཀྲི་

གནའ་རབས་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་ལྟ་ཚུལ་གྲི་ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན་སྙན་ངག་ཡྲིན་པ་མ་ཟད། སྙན་ངག་གྲི་ངྟོས་འཛིན་དང་འབེལ་བའྲི་གནའ་དེང་

གཉྲིས་ཀའྲི་མཐུན་སྣང་གྲི་ལྟ་བ་འགའྲི་ངྟོས་ནས་ཀང་སྙན་ངག་ཏུ་འདྟོད་རུང་མྲིན་གྲི་ཐད་ལ་དྟོགས་སྟོང་དང་འབེལ་བའྲི་དཔྱད་གཏམ་སེལ་

གྲི་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་བཤད་བྱ་དངྟོས་གེང་སྟོང་མ་བྱས་པའྲི་གྟོང་དུ་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་རང་བཞྲིན་གྲི་རྒྱུན་ཤེས་གལ་ཆེན་འགའ་ངྟོ་

སྤྟོད་བྱ་འདྟོད་བྱུང་། རྒྱུན་ཤེས་འདྲི་ཚོ་བསམ་བླྟོའྲི་ནང་དུ་བཞག་ན་རང་རེའྲི་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་ངྟོ་བྟོ་དང་ཁྱད་ཆྟོས་ལ་མཐྟོངས་

ཡངས་ས་ཞྲིག་ནས་ལྟ་བར་ཕན་ཐྟོགས་ཀྲི་རེད་འདྟོད་པ་ཡྲིན།

སེ་ཚན་གཉྲིས་པ། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཏུ་བཤད་པར་ངེས་དགྟོས་པའྲི་རྒྱུན་ཤེས་གལ་ཆེན་འགའ།

གཅྲིག བསྟོད་པའྲི་སྙན་ངག་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྤྲིར་གནའ་བྟོའྲི་དུས་ཀྲི་སྙན་ཚིག་མང་པྟོ་ཞྲིག་ལ་མཚན་བྱང་ངམ་མྲིང་མེད་པ་ཧ་ཅང་མང་ལ། བསན་བཅྟོས་ཀྲི་མཚན་བྱང་དེ་རྩྟོམ་གྲི་

མགྟོར་མེད་པར་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་བྱང་གྲི་ཚུལ་དུ་འབྲི་བའྲི་ལུགས་སྟོལ་དར། སྦྱར་བྱང་དུ་རེན་འབེལ་གྲི་སྟོ་ནས་བསྟོད་པ་ལེགས་བཤད་

སྙྲིང་པྟོ་ཞེས་གསལ་བ་དེ་ཉྲིད་ཚིག་སྣ་བསྡུས་ཏེ་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ཞེས་འབྟོད་སྟོལ་དར་བ་ཡྲིན།6  འདྲི་ནྲི་ཞྟོར་འཕྲྟོས་ཙམ་ཡྲིན།

གལ་གནད་ཆེ་བའྲི་གནས་ཚུལ་ཞྲིག་ནྲི། བསྟོད་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་དང་འབེལ་བའྲི་ནང་པ་དང་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་སྟོར་

ནས་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་དགྟོས་པའྲི་གནས་ཤྲིག་ཡྟོད་པ་དེ་རེད། ནང་པའྲི་རེས་འཇུག་གྲི་སྙན་ངག་པ་དག་གྲིས་རང་གྲི་སྟོན་པ་ལ་སྙན་ངག་

གྲིས་བསྟོད་པའྲི་ལུགས་སྟོལ་ཆེས་ཆེར་དར་ཞྲིང་། བསྔགས་འྟོས་བསྔགས་བསྟོད་དང་། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད། དཔག་བསམ་འཁྲྲི་

ཤྲིང་། སྐེས་རབས་སྟོ་བཞྲི་སྟོགས་ནང་པའྲི་ཚབ་མཚོན་རང་བཞྲིན་གྲི་སྙན་ངག་དག་བསྟོད་པའྲི་ངྟོར་ཡྟོད་པ་དང་། མདྟོ་སེ་སལ་བཟང་

སྟོགས་སུ་སྙན་ངག་གྲིས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བསྟོད་པ་བྱས་པས་དང་པྟོ་བྱང་ཆུབ་མཆྟོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐེད་ཚུལ་འཁྟོད་པ། ས་པཎ་གྲིས། 

སྐེ་བ་ཀུན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི།།  སྙན་ངག་མཁན་དུ་་འགྱུར་བར་ཤྟོག། ཅེས་པ་སྟོགས་པའྲི་དགྟོངས་པ་དང་དར་སྟོལ་ཆེན་པྟོའྲི་ངྟོས་ནས་

ཀང་བསྟོད་པ་དང་སྙན་ངག་གྲི་འབེལ་བ་ལ་ལྟ་ཞྲིང་རྟོག་དགྟོས་པས་ཡུལ་ཧ་ཅང་མང་། སྙན་ངག་ཅེས་པར་སྙན་བསྔགས་ཞེས་བསྙན་པར་

བསྔགས་པ་སེ་ཡྟོན་ཏན་བརྟོད་པའྲི་དྟོན་ཅན་དུ་འགེལ་བཤད་གནང་མཁན་ཡང་ཡྟོད་མྟོང་བ་དང་། བྟོད་ཀྲི་གནས་དང་མྲི་སྣ་ལ་སྟོགས་

པའྲི་བསྟོད་པ་མང་ཆེ་བ་སྙན་ངག་གྲི་ལམ་ནས་བྲིས་པས་ན། བསྟོད་པ་ཡྲིན་ན་ཧ་ལམ་སྙན་ངག་གྲི་རྣམ་པར་གྲུབ་ཡྟོད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཡྟོད།

གཉྲིས། སྔ་མྟོའྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱབ་ཁྟོངས་ཆེན་པྟོ་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

རང་རེའྲི་བྟོད་ཀྲི་གནའ་མྲི་དག་གྲིས་སྙན་ངག་གྲི་ལྟ་སངས་དེ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་ཞྲིག་རེད།  ཁྟོང་ཅག་གྲིས་སྙན་ངག་གྲི་བསན་བཅྟོས་

སེ། སྙན་ངག་ཇྲི་ལྟར་འབྲི་བའྲི་ཐབས་ཚུལ་སྟོན་པའྲི་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཆེས་ཆེར་བརྒལ་ཡྟོད།  ཁྟོང་ཚོའྲི་དགྟོངས་ཚུལ་དང་

ངྟོས་འཛིན་གྲི་རྒྱ་ཁྱྟོན་དེའྲི་དབང་གྲིས། དུས་རབས་རྲིམ་བྱུང་གྲི་སྙན་ངག་པ་དག་གྲིས་སྙན་ངག་གྲི་བརྟོད་བྱའྲི་ཁྱབ་ཁྟོངས་ཧ་ཅང་ཡངས་

པྟོ་ཞྲིག་ཕེས་འདུག  དེ་བས་ན་སྙན་ངག་གྲི་ལམ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྟོ་རྒྱུས་བྲིས་པ་དང་། སྙན་ངག་གྲི་ལམ་ནས་སྐེས་བུ་དམ་པའྲི་རྣམ་ཐར་

6 རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་མཛད་བྱང་དུ་ཟབ་མྟོ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བ་འབྱུང་བའྲི་སྟོ་ནས་སྟོན་པ་བཙོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་ལེགས་བཤད་སྙྲིང་པྟོ་ཞེས་བཀྟོད་འདུག
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

བྲིས་པ། སྙན་ངག་གྲི་ལམ་ནས་ལྟ་གྲུབ་དང་ཉམས་རྟོགས་སྣ་ཚོགས་བྲིས་ཡྟོད་པས། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་ལྟ་བའྲི་ཉམས་སྣང་

མགུར་མར་བྲིས་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་རྲིགས་སུ་བརྩྲི་ཆྟོག་པ་ཞྲིག་ཀང་རེད།

རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་དང་། མདྟོ་མཁར་བ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་སྟོགས་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་བརྟོད་དྟོན་

དང་མཚོན་ཐབས་ལ་འདྲི་ལྟར་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་པའྲི་སྐེས་བུ་ཧ་ཅང་མང་པྟོའྲི་ཁྲྟོད་ནས་དཔེ་མཚོན་རང་བཞྲིན་དུ་བརྩྲི་འྟོས། སྟོལ་རྒྱུན་གྲི་

ཐྟོག་ནས་བཤད་ན་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་ནྲི་རྲིག་གནས་དང་བསན་བཅྟོས་གཞན་དག་གྲི་ཁྲྟོད་སྲིམས་ནས་ཡྟོད་ཞྲིག་དང་། ཡང་ན་ལྟ་གྲུབ་དང་

ལྟོ་རྒྱུས་ལ་སྟོགས་པ་སྙན་ངག་གྲི་ངྟོ་བྟོར་གྲུབ་བསད་ཡྟོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པས། རང་ཅག་གྲིས་གང་ཞྲིག་སྙན་ངག་ཡྲིན་མྲིན་དང་། བྟོད་ལ་

སྙན་ངག་ཡྟོད་མེད་ཀྲི་ས་མཚམས་འཛིན་སངས་དེ་དབུགས་ཐྟོག་གཅྲིག་ལ་བྲིས་པའྲི་སྙན་ངག་ཚིགས་བཅད་རེ་གཉྲིས་ཀྲི་སེང་ནས་

གཞལ་མྲི་འྟོས།

ཚད་རྲིམ་འདྲི་འདྲ་ཞྲིག་ནས་བསམ་བླྟོ་བཏང་ན། དེང་སབས་མྲི་རྲིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་གགས་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཚད་གཞྲི་

དག་གྲིས་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ལ་ཚད་གཞྲི་ལེན་མྲི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་འགྟོགས་ཡུན་རྲིང་བའྲི་སྙན་

ངག་མེ་ལྟོང་མས་ཀང་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་ཚད་ཐྲིག་ཆ་ཚང་ཞྲིག་ལེན་དཀའ་བ་ཡྲིན།

དེ་བས་ན་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ལ་ཚད་ཐྲིག་ཆ་ཚང་ལེན་པའྲི་སྙན་ངག་དང་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་གཞུང་ལུགས་ད་དུང་སའྲི་གྟོ་ལའྲི་ཐྟོག་

མེད་པས་ན། རང་ཅག་གྲི་རང་གྲི་ལྟ་ཚུལ་ཕྟོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་རེས་སྟོམ་ཚིག་འཇྟོག་མྲི་སྔ་མྲི་རུང་བའྲི་གནས་ཤྲིག་ཡྲིན་པར་ཁྟོ་

བྟོས་འདྟོད། འྟོན་ཀང་རང་རེའྲི་སྟོལ་རྒྱུན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་མེ་ལྟོང་མ་ནྲི་སྙན་ངག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་གཞུང་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་པ་དང་། 

སྔ་མྟོའྲི་སྙན་ངག་དག་ཀང་དེའྲི་ལུགས་སུ་བརྩམས་པ་མང་སབས། མེ་ལྟོང་མ་དེ་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་པའྲི་རྲིག་

པའྲི་ལྡེ་མྲིག་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་བཀྟོལ་འྟོས་པས་འདྲིར་དེ་འབེལ་གྲི་བཤད་པ་འགའ་བྱས་ན།

སེ་ཚན་གསུམ། སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ཐྟོག་ནས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་བཤད་པ།

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཚད་

ལྡན་སྙན་ངག་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚིགས་བཅད་རེ་གཉྲིས་ལ་རང་བཞྲིན་བརྟོད་པ་དང་དཔེ་གཟུགས་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་རེ་ཡྟོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀྟོད་

ནས་བཤད་པ་ཙམ་ཞྲིག་མྲིན། ཆ་ཤས་ཀྲིས་ཧྲིལ་པྟོའྲི་ཚབ་བྱེད་མྲི་རུང་བ་དང་། ཚིག་དུམ་ཁྱེར་ནས་འགེལ་ལྟོག་བྱེད་མྲི་རུང་བ་ནྲི་རྲིགས་

པའྲི་དཔྱད་ཐབས་ཀྲི་དམའ་མཐའྲི་རྩ་འཛིན་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན།

དེ་བས་ན་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཚད་ལྡན་སྙན་ངག་ཡྲིན་ཚུལ་དེ་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་ཏུ་བསན་པའྲི་སྙན་

ངག་གྲི་ཡྟོངས་ཁྱབ་རྩ་འཛིན་དང་། ཁྱད་ཆྟོས་སྟོར་ཞྲིག་དྲངས་ནས། རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་རྩྟོམ་སངས་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ལ་སྦྱར་ནས་ངྟོ་

འཕྲྟོད་ཐུབ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། དེ་ཡང་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལུས་རྒྱན་སྐྟོན་སེལ་གསུམ་ལས་བརྩམས་ཆྟོས་གང་ཞྲིག་སྙན་ངག་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་

ས་མཚམས་འབྱེད་བྱེད་གཙོ་བྟོ་ནྲི་རྒྱན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་དག་ཚང་མྲིན་ལ་ཐུག་ཡྟོད་སབས་འདྲིར་ཡང་དེ་གཙོ་བྟོར་བཟུང་ནས་བཤད་པར་

བྱའྟོ།། 
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དཔྱད་དེབ།

གཅྲིག མེ་ལྟོང་མའྲི་ཚིགས་བཅད་སྦྱྟོར་ཚུལ་རྲིགས་བཞྲི་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་གྲི་ལེའུ་དང་པྟོ་འཛུབ་སྟོན་གྲི་གཞུང་ལུགས་དང་། གཉྲིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་གསར་རྩྟོམ་གྲི་ལག་ལེན་རྣམ་

གཞག་སྟོན་པའྲི་གཞུང་ལུགས་སུ་ངེས་པས་ན་ཐྟོག་མར་ལེའུ་དང་པྟོར་བསན་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་བཤད་པ་སྤྲིར་བཏང་བ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཐྟོག་

ནས་རགས་ཙམ་གེང་བར་བྱ། དེང་སབས་དཔྱད་བརྟོད་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ནྲི་ཚིག་ཉམས་འདྟོན་ཚུལ་ཙམ་

ལས་སྙན་ངག་ཧྲིལ་པྟོ་ལ་མྲི་ལྟ་བ་དང་། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མེ་ལྟོང་ནྲི་ཚིག་གྲི་ཉམས་འདྟོན་ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ནྲི་མ་བརག་པའྲི་སད་

ཆ་ཞྲིག་སེ། མེ་ལྟོང་མར་འདྲི་ལྟར་ཚིགས་བཅད་ཀྲིས་བརྟོད་དྟོན་སྟོན་ཚུལ་ལའང་རྲིགས་དང་རྣམ་པ་དུ་མ་བཤད་ཡྟོད།

དེ་ཡང་མེ་ལྟོང་མར་ཚིགས་བཅད་ལ་དྟོན་དང་འབེལ་བའྲི་སྦྱྟོར་ཚུལ་གྲི་སྟོ་ནས་རྲིགས་བཞྲི་བཤད་ཡྟོད། དེ་ཡང་གྟོལ་བ་དང་། 

རྲིགས།མཛོད། འདུས་པ་བཅས་ཡྲིན། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་ལམ་ནས་སྙན་ངག་གྲི་བརྟོད་དྟོན་སྟོན་ཚུལ་རྲིགས་བཞྲི་ལས། རེན་འབེལ་

བསྟོད་པ་ལ་འདུས་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་ཡྟོད།7  རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྲི་སྟོན་པའྲི་གསུང་གྲི་ཡྟོན་ཏན་དང་དེ་མཐྟོང་བའྲི་ངེས་ཤེས་དང་

དགའ་གུས་དག་ཤྟོ་ལྟོ་ཀ་དུ་མར་རྒྱུན་གཅྲིག་ཏུ་བསན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་སབས་འདྲི་ལ་འདུས་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་པའྲི་རྩྟོམ་ཉྲིད་དུ་ངེས།

གཉྲིས། ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་རྲིགས་བཅུ་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལེའུ་དང་པྟོའྲི་སབས་སུ་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་བཅུ་ཞེས་པ་ནྲི་གཙོ་བྟོ་གནའ་བྟོའྲི་རྒྱ་གར་ལུགས་ཀྲི་

སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་དང་འབེལ་བའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་སྟོར་གྲི་བཤད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་རུང་། རྩྟོམ་གཤྲིས་དེ་དག་གྲི་སྤྲི་འགྟོས་ཕྲིས་སུ་བྟོད་ཀྲི་

སྙན་ངག་གྲི་ཐྟོག་ལ་འབྱེད་སྟོལ་དར་མྟོང་། དེ་བས་ན་སབས་སུ་བབ་པ་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལ་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་བཅུ་ལས། 

བདུན་པ་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་ཡྟོད།8 

སྤྲིར་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་རྲིགས་བཅུ་ལ་རྒྱ་གར་ཤར་ལྷྟོ་གཉྲིས་ཀྲི་འདྟོད་ཚུལ་ཧ་ཅང་མྲི་འདྲ་བ་ཡྲིན་རུང་། སྙན་ངག་གྲི་རྒྱ་

ཆེ་བའྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ངྟོ་བྟོ་ངྟོས་འཛིན་བྱེད་སྟོལ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཆེན་པྟོ་མེད། བཤད་པ་འདྲི་བདག་གྲིས་གསར་བཤད་ཅྲིག་ཀང་མ་ཡྲིན་

པར། བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་པ་དག་གྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་ཀྲི་ཁྱད་པར་གྲི་དབང་གྲིས་རྲིགས་དཔྱེ་བྱེད་སབས། རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་

གཤྲིས་ལ་རྒྱ་གར་ལྷྟོ་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་ལྡན་པའྲི་ངྟོས་འཛིན་འདྲི་བྟོད་ཀྲི་མཁས་པ་མང་དག་ཅྲིག་གྲིས་ཐུན་མྟོང་གྲི་བཞེད་

ཕྟོགས་ཤྲིག་ཀང་ཡྲིན་ནྟོ།

རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་སྤྲིའྲི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཁྟོང་གྲི་སྙན་ངག་ལ་ཡྟོན་ཏན་བཅུ་ལས་སྙན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་ཡྲིན། སྙན་

པའྲི་ཡྟོན་ཏན་ཞེས་པ་ནྲི་སྒ་ཉམས་དང་དྟོན་ཉམས་ཟུང་གྲི་ཡྟོན་ཏན་ཚང་བའྲི་སྙན་ངག་ཅྲིག་ལ་བཤད་ཅྲིང་།9  རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་སྤྲི་

བབ་ནས་བལྟས་ན་དེ་ལ་ཡྟོན་ཏན་བཅུའྲི་ཁྟོངས་གཏྟོགས་སྙན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཆ་ལས་ཀང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཆ་ཚང་བ་འདྲི་ཡང་རེ་

ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ཞྲིབ་མྟོས་དཔྱད་དེ་མཐྟོང་བའྲི་ཆ་ཞྲིག་ཏུ་བརྩྲི་བར་འྟོས་སྟོ།།10  

7  འདུས་པ་ཞེས་པ་ནྲི་བརྟོད་བྱ་དྟོན་གྲི་དངྟོས་པྟོ་དེ་ཉྲིད་ཤྟོ་ལྟོ་ཀ་དུ་མ་དང་།བྱ་ཚིག་དུ་མས་ལམ་ནས་སྟོན་སངས་ཤྲིག་ལ་བཤད། 

8 རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡྟོན་ཏན་ཞེས་པ་ནྲི་ཚིག་སྦྱྟོར་གང་ཞྲིག་གྲི་ནང་དུ་བརྟོད་ཡུལ་དེའྲི་ཡྟོན་ཏན་སྟོགས་འགའ་ཞྲིག་དངྟོས་སུ་བརྟོད་པའྲི་ཤུགས་ལས་བརྟོད་བྱའྲི་ཡུལ་དེ་ལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྲི་ཡྟོན་

ཏན་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་དང་ལྡན་པ་སྟོན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། 

9  སྙན་པ་ཉམས་ལྡན་ཚིག་དང་ནྲི། །དངྟོས་པྟོ་ལའང་ཉམས་གནས་པ། །ཞེས་སྒ་དྟོན་གཉྲིས་ཀྲི་ཉམས་དཀྱུས་གཅྲིག་ཏུ་མངྟོན་པ་ཞྲིག་ལ་སྙན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་དུ་བྱ། 

10  རཀ་ར་བཀྲས་མཐྟོང་གྲིས་བཤད་པ་ཞྲིག་ཏུའང་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་སྙན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་ལྡན་ཚུལ་གསུངས་འདུག་པ་དེ་གནད་ལ་ཁེལ་བའྲི་མཁས་པའྲི་གཏམ་དུ་མཐྟོང་། 
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

གསུམ། དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་དཔེ་གཟུགས་ཀྲི་རྒྱན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་རྒྱན་དག་གྲི་ཁྱད་

ཆྟོས་ལ་སྦྱར་ཏེ་སྙན་ངག་ལུགས་ཀྲིས་འགེལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྲིག་རེད་ཀང་། འདྲིར་ཞྲིབ་རྒྱས་སྤྟོ་ལྟོངས་མེད་པས། དཔེ་མཚོན་གལ་

ཆེན་སྟོར་ཞྲིག་རགས་པ་སྤྲིའྲི་ཚུལ་དུ་ངྟོ་སྤྟོད་དང་། དམྲིགས་བསལ་འགའ་ཞྲིག་ཟུར་དུ་ངྟོ་སྤྟོད་བྱེད་པའྲི་ལས་སུ་འཇུག་པ་ལས། དང་པྟོ་

དཔེ་གཟུགས་ཀྲི་རྒྱན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཡྟོད་པ་ནྲི། དཔེར་ན། དེ་ཉྲིད་ལས།

ཁྱེད་ཀྲི་བླ་མེད་ཐེག་པའྲི་ཚུལ།།  ཡྟོད་དང་མེད་པའྲི་མཐའ་སངས་ཏེ།།  ཇྲི་བཞྲིན་འགེལ་བར་ལུང་བསན་པ།།  ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་

ཀུན་དའྲི་ཚལ།།  དྲྲི་མེད་མཁྱེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྟོར་རྒྱས།།  གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐྟོགས་མེད་རྒྱུ།།  མཐར་འཛིན་སྙྲིང་གྲི་མུན་པ་སེལ།།  

ལྟོག་སྨྲའྲི་རྒྱུ་སར་ཟྲིལ་གནྟོན་པ།།  དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ལེགས་བཤད་ཀྲི།།  འྟོད་དཀར་ཕྲེང་བས་གསལ་བྱས་པ།།  བླ་མའྲི་དྲྲིན་གྲིས་

མཐྟོང་བའྲི་ཚེ།།  བདག་གྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ངལ་གསྟོ་ཐྟོབ།།  ཅེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚིགས་བཅད་འདྲི་དག་ལ་དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན་རབ་རྟོག་

སྟོགས་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཀང་ཐྟོན་ཡྟོད་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་ནྲི་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལུགས་ཀྲི་ངྟོས་ནས་བཤད་ན་དྟོན་གྲི་ཉམས་འདྟོན་ལུགས་ཆེས་ལེགས་

གས་སུ་གཏྟོགས་ལ་རབ་སེལ་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཀང་ཐྟོན་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། དེ་བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་བརྟོད་པ་ལས་བྱ་བ་དང་ཡྟོན་ཏན་གྲི་རང་

བཞྲིན་བརྟོད་པའྲི་རྩྟོམ་ཉམས་ཐྟོན་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་དང་། དཔེ་གཟུགས་ཀྲི་རྒྱན། ལྡྟོག་པ་ཅན་དང་དྟོན་གཞན་བཀྟོད་པ་སྟོགས་ཀྲི་རྩྟོམ་

ཉམས་ཐྟོན་པའྲི་ཚིགས་བཅད་ཧ་ཅང་མང་ཡང་འདྲིར་མཛུབ་མྟོས་རྲི་སྟོན་ཙམ་ལས་མང་དུ་དྟོགས་ནས་མ་སྤྟོས་སྟོ།། 

བཞྲི། དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་སྟོར་བའྲི་རྒྱན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

དྟོན་གྲི་གནད་ཀ་གཅྲིག་དང་སེམས་ཀྲི་མྟོང་བ་གཅྲིག་ཟུར་དུ་མ་དང་ཐབས་དུ་མ་ལས་བརྟོད་པ་དེ་ཡང་སྙན་ངག་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་

གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཡྲིན། དེ་བས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་རུ་སྤྲི་ཡྟོངས་ནས་སྟོན་པའྲི་གསུང་གྲི་སྙྲིང་པྟོ་རེན་འབེལ་ཉྲིད་ལ་ཐུག་ཅྲིང་། རེན་འབེལ་

གྲི་ཐྟོག་ནས་སྟོང་བ་ངེས་ཤྲིང་སྟོང་བ་རེན་འབེལ་དུ་ངེས་པའྲི་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དང་དེ་གཉྲིས་་འགལ་མེད་ཀྲི་ལྟ་བའྲི་ངེས་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

ཟུར་མང་པྟོ་དང་ཐབས་དུ་ལས་བརྟོད་པ་ཞྲིག་དང་། དེ་ལྟ་བུའྲི་ངེས་ཤེས་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་ཐུགས་ཀྲི་སྤྟོ་བ་དེ་ཟུར་དུ་མ་དང་ཐབས་དུ་

མའྲི་ལམ་ནས་བརྟོད་པའྲི་དྟོན་སྟོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་རྩྟོམ་སངས་ཤྲིག་མངྟོན་ཡྟོད།

འྟོན་ཀང་འདྲི་ལྟར་བྲིས་པ་དེ་བསྐར་བཟླྟོས་ཙམ་གྲི་ངྟོས་ནས་ལྟ་མྲི་རུང་། སྙན་ངག་ཀྟོག་ཤེས་མཁན་ཞྲིག་དང་། སྙན་ངག་ལ་དཔྱད་

ཤེས་མཁན་ཞྲིག་གྲི་ངྟོས་ནས་བཤད་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་དྟོན་ལ་སྟོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྩྟོམ་ཐབས་དེས་བརྟོད་དྟོན་དེ་གཏྲིང་ཟབ་མྟོ་དང་། 

ཁྟོངས་ཡངས་པྟོ་སྟོགས་གྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་དཔྱྟོད་ཡུལ་དང་མྟོང་བས་རྟོལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཁམས་ཆེན་པྟོ་ཞྲིག་འགྲུབ་

པར་ནུས་པ་ཐྟོན་གྲི་ཡྟོད། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་རྩྟོམ་སངས་དེ་འདྲའྲི་ལམ་ནས་བརྩམས་ཤྲིང་ཁྱད་ཆྟོས་དེ་འདྲ་ཡྟོད་པའྲི་སྙན་ངག་ཅྲིག་

ཡྲིན།

ལྔ། དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་ཕུལ་བྱུང་གྲི་རྒྱན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

ཕུལ་བྱུང་གྲི་རྒྱན་ཞེས་པ་ནྲི་རྟོད་སངས་ཀྲི་ཆ་ནས་འཇྲིག་རེན་གྲི་གགས་ལས་བརྒལ་བའྲི་འུད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཡྟོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་མྟོད། རྩྟོམ་

སངས་ཀྲི་བྱེད་ལས་ནྲི་གཙོ་བྟོ་བརྟོད་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་དང་ཁྱད་ཆྟོས་ལ་སྟོགས་པ་གསལ་ཞྲིང་འབུར་དུ་ཐྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་རྩྟོམ་སངས་ཀྲི་

རྲིགས་ཤྲིག་ཡྲིན། འདྲི་ནྲི་མེ་ལྟོང་མའྲི་ཐུན་མྟོང་བའྲི་རྒྱན་དག་གྲི་ཁྲྟོད་ནས་རྩྟོམ་སངས་ཆེས་ལེགས་པྟོ་ཞྲིག་ཏུ་ངེས་སབས་ངག་གྲི་དབང་
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དཔྱད་དེབ།

པྟོས་མཆྟོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཞེས་པའྲི་བཤད་སྒྟོས་ཀང་བྱུང་ཡྟོད། རེན་འབེལ་བསྟོད་པར་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་ཉམས་འདྟོན་ལུགས་འགའ་

རེ་ནྲི་ཕུལ་བྱུང་གྲི་རྒྱན་གྲི་རྩྟོམ་ཉམས་ཐྟོན་པ་ཡང་ཡྟོད་པ་སེ།དེ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། རྟོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྲི།།  གང་ཞྲིག་ཁྱྟོད་དང་

ཞེ་འགས་པ།།  དེ་ཡྲིས་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒ།།  མྲི་བཟྟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྲི་ཡྟོད།།  ཁྱྟོད་ཀྲི་གསུང་གྲི་གཅེས་པའྲི་མཛོད།།  བརེན་ནས་

འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ན།།  སྟོང་ཉྲིད་ང་རྟོ་མྲི་བཟྟོད་པ།།  འདྲི་ལ་ཁྟོ་བྟོ་ངྟོ་མཚར་གྱུར།།  ཞེས་དང་། ཁྱྟོད་གསུང་དུ་མ་སྟོས་ཅྲི་དགྟོས།།  

ཆ་ཤས་རེ་ཡྲི་དྟོན་ཙམ་ལའང་།།  འྟོལ་སྤྲི་ཙམ་གྲིས་ངེས་རེད་པ།།  འདྲི་ལའང་མཆྟོག་གྲི་དགའ་བ་སེར།།    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་བརྟོད་ཡུལ་

གྲི་ངྟོས་བྱེ་བག་པ་ཤུགས་ཆེན་དང་མངྟོན་གསལ་དུ་བརྟོད་དེ་བརྟོད་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་དང་ཁྱད་ཆྟོས་བྱེད་ལས་དང་ནུས་པ་དག་ཆེས་ཆེར་

མངྟོན་གསལ་དུ་བྱེད་པའྲི་རྩྟོམ་ཉམས་ཐྟོན་པ་འདྲི་འདྲ་དག་ནྲི་ཕུལ་བྱུང་གྲི་རྒྱན་གྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་དང་ཉེ་བའྲི་རྩྟོམ་ཉམས་འདྟོན་ཚུལ་དུ་གྱུར་

ཡྟོད།11 

དྲུག དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་རྒྱུའྲི་རྒྱན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་རྒྱུའྲི་རྒྱན་ལ་ནང་གསེས་རྲིགས་མྲི་འདྲ་བ་བཅུ་གསུམ་ཡྟོད་ཀང་། དེ་དག་མདྟོར་བསྡུས་ན་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་དང་། 

ཤེས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་གཉྲིས་སུ་འདུ་བ་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་གཞུང་ལུགས་སྨྲ་བའྲི་མཁས་ཆེན་འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་སྟོགས་ཀྲིས་བཞེད། འདྲིར་

ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་རགས་རྲིམ་ཞྲིག་གྲི་ལམ་ནས་ངྟོ་སྤྟོད་བྱས་ན། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལས། འཇྲིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྲི་སྙེད་པ།།  དེ་ཡྲི་རྩ་བ་མ་

རྲིག་སེ།།  གང་ཞྲིག་མཐྟོང་བས་དེ་ལྡྟོག་པ།།  རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས།།  དེ་ཚེ་བླྟོ་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས།།  རེན་ཅྲིང་འབེལ་

བར་འབྱུང་བའྲི་ལམ།།  ཁྱྟོད་ཀྲི་བསན་པའྲི་གནད་ཉྲིད་དུ།།  ཇྲི་ལྟར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་མྲི་འགྱུར།།  ཞེས་དང་། ཁྱེད་ཀྲི་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པར།།  

མཐྟོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྲི། ལམ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུང་གཞན་ཡང་།།  ཚད་མར་གྱུར་བར་ངེས་ཤེས་སྐེ།།  ཞེས་དང་། ཁྱྟོད་ཀྲི་སྨྲ་

བ་ཟླ་མེད་པར།།  མཐྟོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྲི། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཤྟོ་ལྟོ་ཀ་དག་ལ་རྒྱུའྲི་རྒྱན་གྲི་ནང་གསེས་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་དང་། 

ཉམས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོར་ཐྟོན་ཡྟོད་པ་རྒྱུའྲི་རྒྱན་གྲི་ཚིག་ཉམས་འདྟོན་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་

བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་ཤེས་པ་འགྱུར་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་དག་གྲི་བསན་དྟོན་ནྲི་རྒྱུ་གང་ཞྲིག་གྲིས་ཉམས་པར་བྱས་པ་དང་བསྐེད་པར་

བྱས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྟོ།།  སྤྲིར་ན་རྒྱུ་དང་ཕྲ་མྟོ་ཆ་དག་ནྲི་ཚིག་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་རྒྱན་གྲི་མཆྟོག་ཅེས་རྒྱུའྲི་རྒྱན་གྲི་རྩྟོམ་ཉམས་དེ་ཚིག་གྲི་

ཉམས་འདྟོན་ཚུལ་མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞྲིག་ཏུ་སྙན་ངག་གཞུང་ལུགས་སུ་གགས་ལ། ད་དུང་ཞྲིབ་ཏུ་སྤྟོས་རྒྱུ་མང་ཙམ་འདུག་ཀང་འདྲིར་དེ་

ཙམ་བྱས།

བདུན། དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་ཉམས་ལྡན་གྲི་རྒྱན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྤྲིར་ནང་སེམས་ཀྲི་དགའ་བ་ཁྟོ་ན་བརྟོད་པ་ནྲི་དགའ་བ་དང་། དགའ་བ་དེ་ཕྲིའྲི་ལུས་ངག་གྲི་ཉམས་སུ་ཐྟོན་པར་བྲིས་པ་ནྲི་ཉམས་ལྡན་

ཡྲིན། ཉམས་ལ་འགྱུར་བས་བསངས་པའྲི་ཉམས་དང་། འགྱུར་བ་བསྐེད་བྱེད་ཉམས་གཉྲིས་ཡྟོད་པ་ལས། རེ་ཙོང་ཁ་པས་སྟོན་པའྲི་

དགྟོངས་པ་དང་ཡྟོན་ཏན་མཐྟོང་བའྲི་དགའ་བ་དང་སྟོབས་ལ་སྟོགས་པ་མཚོན་པའྲི་ཚིག་གྲི་ཉམས་སེལ་བ་ནྲི། འགྱུར་བས་བསྐེད་པའྲི་

ཉམས་དེ་སྙན་གཞུང་དུ་བཤད་པའྲི་ཉམས་ལྡན་གྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་དངྟོས་ཡྲིན། དཔེར་ན། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལས། རྟོངས་པས་བན་དུ་

བཟུང་བ་ཡྲི།།  གང་ཞྲིག་ཁྱྟོད་དང་ཞེ་འགས་པ།།  དེ་ཡྲིས་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒ།།  མྲི་བཟྟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྲི་ཡྟོད།།  ཁྱྟོད་ཀྲི་གསུང་

11  ཕུལ་བྱུང་ཞེས་པ་ནྲི་དྟོན་དངྟོས་ལས་འདས་པའྲི་འུད་ཤྟོབ་ཆེན་པྟོ་བྱེད་པའྲི་རྩྟོམ་ཐབས་ཁྟོ་ནར་འདྟོད་པ་དེ་མ་རྟོགས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་པ་དང་། དྟོན་དངྟོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ་ཚད་མཐྟོན་པྟོ་དང་

ཡ་མཚན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་མཚོན་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་དེང་དུས་ཀྲི་རྩྟོམ་གཞུང་སྨྲ་བ་དྟོར་ཞྲི་ཚང་གྲིས་སྙན་ཚིག་རྲིག་པའྲི་ཤེས་བྱ་གནད་བསྡུས་སུ་ནན་

བཤད་གནང་བ་ལྟར་ཡྲིན། 
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

གྲི་གཅེས་པའྲི་མཛོད།།  བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ན།།  སྟོང་ཉྲིད་ང་རྟོ་མྲི་བཟྟོད་པ།།  འདྲི་ལ་ཁྟོ་བྟོ་ངྟོ་མཚར་གྱུར།།  ལྟ་བུའྲི་

ཚིགས་བཅད་ལ་བཞད་གད་ཀྲི་ཉམས་ཐྟོན་ཡྟོད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་ཉྲིད་ལས། ཀེ་ཧུད་བདག་བླྟོ་རྟོངས་པས་བཅྟོམས།།  འདྲི་འདྲའྲི་ཡྟོན་

ཏན་ཕུང་པྟོ་ལ།།  རྲིང་ནས་སྐབས་སུ་སྟོང་གྱུར་ཀང་།།  ཡྟོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏྟོ།།  འྟོན་ཀང་འཆྲི་བདག་ཁར་ཕྟོགས་པའྲི།།  སྟོག་

གྲི་རྒྱུན་ནྲི་མ་ནུབ་པར།།  ཁྱྟོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡྲིད་ཆེས་པ།།  དེ་ཡང་སལ་བ་བཟང་སྙམ་བགྲིད།།  ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་བཞྲིན་

རང་བཞྲིན་རྣམ་བལ་ཞེས།།  སེང་གེའྲི་སྒ་ཡྲིས་ཡང་ཡང་དུ།།  མཁས་པའྲི་ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུང་པ།།  འདྲི་ལ་སུ་ཡྲིས་འགྟོང་བར་

ནུས།།  ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚིགས་བཅད་དག་ལ་དགའ་བའྲི་ཉམས་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་པ་ཡྲིན། སྤྲིར་ཉམས་ལྡན་གྲི་རྒྱན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་འདྲི་

ཚིགས་བཅད་རེ་གཉྲིས་ལ་འདྟོན་ཚུལ་དང་། རྩྟོམ་ཡྟོངས་ལ་འདྟོན་ཚུལ། ཉམས་བརྒྱད་པྟོ་དེ་དག་ཆྟོས་དང་འཇྲིག་རེན་ལུགས་སུ་སྦྱར་

སངས་མྲི་འདྲ་བ་དང་། ཉམས་དེ་དག་ལས་གང་དང་གང་ཞྲིག་མཉམ་འདུས་གཅྲིག་འདྲེས་ཀྲི་རྣམ་པས་རྩྟོམ་དུ་མངྟོན་ཆྟོག་མྲིན་སྟོགས་ས་

པཎ་མཁས་འཇུག་ཏུ་ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་བསྡུར་ནས་བལྟས་ན། སེག་པའྲི་ཉམས་ལས་ནང་གྲི་སེག་པ་དང་། དཔའ་བའྲི་ཉམས་ལས་

ཆྟོས་ཀྲི་དཔའ་བ། དྲག་ཤུལ་གྲི་ཉམས་ལས་ཆྟོས་ཀྲི་དྲག་ཤུལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཆྟོས་ལ་སྦྱར་བའྲི་འཇྲིགས་རུང་གྲི་ཉམས། མཆྟོག་ལ་སྐེ་བའྲི་

སྙྲིང་རེའྲི་ཉམས། བླྟོ་གྟོས་དང་། ཡྟོན་ཏན། སྟོབས་པ། སངས་པ་དང་ཐྟོབ་པ་ལ་སྟོགས་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པས་ཕ་རྟོལ་བྟོ་

ཟྲིལ་གྲིས་གནྟོན་པའྲི་ཆྟོས་ཀྲི་ངམ་པའྲི་ཉམས་ལ་སྟོགས་པ་ནྲི་སྙན་ངག་འདྲིའྲི་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་གྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་

ཀྲི་ཡྟོན་ཏན་ནམ། ཁྱད་ཆྟོས་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཏུ་མངྟོན་ཡྟོད་ལ།ཉམས་ལྡན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་དེ་དག་གྲི་ཤུགས་ནས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལ་

གཟྲི་བརྲིད་ཀྲི་རྒྱན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཡྟོད་པའང་གཞུང་ལུགས་ཤེས་མཁན་དག་གྲིས་རྟོགས་སའྟོ།།12  

བརྒྱད། དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་དགའ་བའྲི་རྒྱན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྙན་ངག་ཏུ་བརྟོད་དྟོན་སྟོན་ཚུལ་གྲི་ཁྱད་པར་གྲི་དབང་གྲིས་ཉམས་སྣ་ཚོགས་པ་འདྟོན་པ་དེ་མེ་ལྟོང་མའྲི་རྲིང་ལུགས་ཀྲི་རྩྟོམ་འཇུག་

གྲི་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་མ་ཟད། དེའྲི་ལུགས་སུ་བརྩམས་པའྲི་སྙན་ངག་ཁག་ལ་དཔྱད་བརྟོད་བྱེད་པའྲི་རྲིགས་ལམ་གལ་ཆེན་

ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན། དེ་བས་ན་དཔེར་ན། བསྟོད་པ་ལས། ཀེ་མ་ཁྱྟོད་ཀྲི་བསན་པ་ནྲི།།  གང་གྲི་རྣ་བའྲི་ལམ་སྟོང་བ།།  དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྲི་

འགྱུར་ཕྲིར།།  ཁྱྟོད་བསན་འཛིན་པར་སུ་མྲི་གུས།།  ཕས་རྒྟོལ་མཐའ་དག་འཇྟོམས་པ་དང་།།  ལྟྟོག་འྟོག་འགལ་འདུས་སྟོང་བ་དང་།།  སྐེ་

རྒུའྲི་དྟོན་གཉྲིས་སེར་བྱེད་པ།།  ལུགས་འདྲིར་ཁྟོ་བྟོ་སྤྟོ་བ་འཕེལ།།  འདྲི་ཡྲི་ཕྲིར་དུ་ཁྱྟོད་ཀྲི་ནྲི།།  ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སྟོག། སྡུག་པའྲི་

གཉེན་དང་ལྟོངས་སྤྟོད་ཚོགས།།  གངས་མེད་བསལ་བར་ཡང་ཡང་བཏང་།།  ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་སྙན་ངག་གྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་དྟོན་རྒྱན་སྟོ་

ལྔའྲི་ཁྟོངས་ནས་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་རྒྱན་གྲི་རྩྟོམ་ཉམས་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཐྟོན་ཡྟོད། སྤྲིར་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་པའྲི་རྩྟོམ་ཉམས་འདྟོན་ཚུལ་ལ་བརྟོད་བྱའྲི་ཁྱད་

པར་གྲི་དབང་གྲིས་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། འབྱྟོར་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉྲིས་ཡྟོད་པ་ལས།ཚིགས་བཅད་འདྲི་ལ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་

ལྡན་པ་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་གྲི་སྤྲི་འགྟོས་ཤེས་མཁན་དག་གྲིས་གསལ་པྟོར་རྟོགས་ནུས་སྟོ།། དེ་བཞྲིན་དུ་བསྟོད་པ་ལས།གང་གྲི་ཡྟོན་ཏན་

མཐྟོང་བ་ཡྲིས།།  ལགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ།།  ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་དྲངས་ཆྟོས་དེ་ནྲི།།  ཁྱྟོད་ལས་མ་ཐྟོས་སལ་བ་ཞན།།  དེ་ཡྲི་མ་ངན་

ཤུགས་ཀྲིས་ནྲི།།  སྡུག་པའྲི་བུ་ལ་མ་ཡྲི་ཡྲིད།།  རེས་སུ་སྟོང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ།།  བདག་གྲི་ཡྲིད་ནྲི་གཏྟོང་མྲི་བྱེད།།  འདྲི་ལའང་ཁྱྟོད་

གསུངས་བསམ་པ་ན།།  མཚན་དཔེའྲི་དཔལ་གྲིས་རབ་ཏུ་འབར།།  འྟོད་ཀྲི་དྲ་བས་ཡྟོངས་བསྟོར་བའྲི།།  སྟོན་པ་དེ་ཡྲི་ཚངས་དབྱངས་

ཀྲིས།།  འདྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་དུ།།  ཡྲིད་ལ་ཐུབ་པའྲི་གཟྲིགས་བརན་ནྲི།།  ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྲིས།།  གདུངས་ལ་ཟླ་ཟེར་

12 སྙན་ངག་གྲི་ཉམས་ལ་རྩ་བའྲི་དབྱེ་བ་དགུ་དང་། ནང་གསེས་བཅྟོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ནྲི་ས་སྐ་པཎ་ཆེན་གྲི་མཁས་པ་འཇུག་པའྲི་སྟོའྲི་བསན་བྱ་གཙོ་བྟོ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་དང་། མཁས་འཇུག་གྲི་

དགྟོངས་དྟོན་གཞྲིར་བཟུང་ན་ཉམས་དགུ་དང་དེའྲི་དབྱེ་བ་བཅྟོ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་དུ་ཆྟོས་དང་འབེལ་བའྲི་ཉམས་དང་འཇྲིག་རེན་དང་འབེལ་བའྲི་ཉམས་ཀྲི་ཁྱད་པར་གསལ་པྟོར་ཕེས་གནང་

མཛད་པ་འདྲི་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་དང་ཅུང་མྲི་མཐུན་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་ཁྱད་ཆྟོས་ཤྲིག་རེད།



17

དཔྱད་དེབ།

བཞྲིན་དུ་སན།།  ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་ལ་དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་དགའ་བའྲི་རྒྱན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཐྟོན་ཡྟོད་པར་

བརྟོད་ཆྟོགསྤྲིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་འདུས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་སབས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་དག་གྲིས་སྐྟོ་བ་དང་དགའ་བའྲི་

འགྱུར་བ་དང་ཉམས་སེལ་མར་བསེབས་པའྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་དམྲིགས་བསལ་བ་ཞྲིག་ཀང་རེད་མྟོད། སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་རྩྟོམ་བྱེ་བག་པའྲི་

ཐྟོག་ནས་དཔྱད་ན། འདྲི་ནྲི་དགའ་བའྲི་རྒྱན་གྲི་རྩྟོམ་ཉམས་ཡྲིན་ལ། དགའ་བ་ལ་དངྟོས་ཐྟོབ་དང་གཟུགས་བརན་གཉྲིས་ཡྟོད་པ་ལས། 

འདྲིར་ནྲི་དངྟོས་སུ་མ་ཐྟོབ་པས་སྐྟོ་བ་དང་། གཟུགས་བརན་ཡྲིད་དུ་བྱས་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་རྩྟོམ་སངས་ཤྲིག་གྲི་རྣམ་པས་གཟུགས་

བརན་གྲི་དགའ་བའྲི་རྩྟོམ་ཐབས་སུ་བྲིས་པའྟོ།།13  

དགུ དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་ཤྲིས་བརྟོད་ཀྲི་རྒྱན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཉམས་ནྲི་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་རྒྱན་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞྲིག་གྲི་ཉམས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཞྲིག་ལས། དཔེ་

གཟུགས་ཀྲི་རྒྱན་ཙམ་གྲིས་མྲིན། དཔེ་གཟུགས་ཀྲི་རྒྱན་ཙམ་ལས་མྲི་འདུག་སྙམ་མཁན་དག་ནྲི་རང་ཉྲིད་དཔེ་གཟུགས་ཀྲི་རྒྱན་ཙམ་ལས་

ངྟོས་མྲི་ཟྲིན་ཅྲིང་། འགེལ་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་འཆད་ཚུལ་ཡྲིན། དེ་ཡང་བསྟོད་པ་འདྲིའྲི་མཇུག་ཏུ། ཕན་མཛད་དེ་ཡྲི་བསན་པའང་སྲིད་

པའྲི་མཐར།།  ངན་རྟོག་རླུང་གྲིས་རྣམ་པར་མྲི་གཡྟོ་ཞྲིང་།།  བསན་པའྲི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ།།  ཡྲིད་ཆེས་རེད་པའྲི་རག་ཏུ་གང་

བར་ཤྟོག། བརེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་གསལ་མཛད་པ།།  ཐུབ་པའྲི་རྲིང་ལུགས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།།  ལུས་དང་སྟོག་ཀང་བཏང་ནས་

འཛིན་པ་ལ།།  སད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་ལྷྟོད་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག། འདྲེན་པ་མཆྟོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྲིས།།  ནན་ཏན་སྙྲིང་པྟོ་མཛད་ནས་

བསྒྲུབས་པ་འདྲི།།  ཐབས་གང་ཞྲིག་གྲིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྲི།།  རྣམ་པར་དཔྱྟོད་པའྲི་ཉྲིན་མཚན་འདའ་བར་ཤྟོག། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའྲི་ཚིགས་བཅད་དག་ལ་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ཤྲིས་བརྟོད་ཀྲི་རྒྱན་གྲི་ཉམས་ཆ་ཚང་ཡྟོད་ལ། འགའ་རེར་ད་དུང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་རྒྱན་དང་

ཤྲིས་བརྟོད་ཀྲི་རྒྱན་སེལ་མའྲི་ཚུལ་དུ་ཡྟོད་པ་བཞྲིན། བསྟོད་པ་འདྲི་ལ་རབ་སེལ་གྲི་རྩྟོམ་ཉམས་ཅན་གྲི་ཤྟོ་ལྟོ་ཀ་མང་ལ། རབ་སེལ་ལས་

ཀང་སྟོབས་མཚུངས་རབ་སེལ་ཧ་ཅང་མང་པ་དག་ཀང་རྲིགས་པ་ལྡན་པ་དག་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱའྟོ།།14  

བཅུ། དགྟོངས་པ་ཅན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་རྲིགས་བཞྲི་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

དགྟོངས་པ་ཅན་ནྲི་དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ཐ་མ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་སྙན་ངག་གྲི་མགྟོ་བརྩམས་པ་ནས་མཇུག་མ་གྲུབ་པའྲི་བར་གྲི་རྩྟོམ་ཁྱྟོན་

ཡྟོངས་ཀྲི་བརྟོད་དྟོན་དང་རྟོད་སངས་ལ་ཁྱབ་དགྟོས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས། ཚིགས་བཅད་དང་ཤྟོ་ལྟོ་ཀ་རེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཐྟོག་ནས་ངྟོས་འཛིན་དང་

འགེལ་བཤད་བྱེད་དུ་མེད་པ་དེ་རྒྱ་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་བསན་བཅྟོས་ལ་མཁས་ཆེན་དཔང་ལྟོ་ཙྭ་བ་དང་། བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་པ་ཆེན་པྟོ་བྟོད་

མཁས་པ་སྟོགས་ཀྲི་དགྟོངས་པ་ཡྲིན།

དེ་ཡང་དགྟོངས་པ་ཅན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་རྲིགས་བཞྲི་ནྲི། མེ་ལྟོང་མར། དངྟོས་པྟོ་ཡྲི་ནྲི་ཚིག་རྣམས་ཀུན།།  ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བྱེད་པ་

ཉྲིད།།  དྟོན་དང་བལ་བའྲི་ཁྱད་པར་རྣམས།།  མ་བྱས་གནས་སུ་བསྔགས་པ་དང་།།  བརྟོད་རྲིམ་དག་ལས་དངྟོས་པྟོ་ནྲི།།  ཟབ་མྟོ་དག་

ཀང་གསལ་བ་སེ།།  ཞེས་བྱུང་བའྲི་དྟོན་ཁ་གསལ་པར་བྲིས་ན། བརྟོད་དྟོན་གང་ཞྲིག་སྙན་ངག་ཏུ་བྲིས་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་རྐང་བ་དང་ཤྟོ་ལྟོ་

ཀ་ལ་སྟོགས་པ་རྟོད་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་ཆར་གཏྟོགས་པ་དེ་དག་བསན་དྟོན་གཙོ་བྟོ་སྟོན་པ་ལ་ཕན་ཚུན་འབེལ་ཆགས་པ་དང་། འབེལ་མེད་

13  སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་དུ་བསན་པའྲི་དགའ་བའྲི་རྒྱན་ལ།་དངྟོས་ཐྟོབ་དང་གཟུགས་བརན་དང་། རེ་བཅས་དང་རེ་མེད་ཀྲི་དགའ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚིག་གྲི་འབྲུ་གཉེར་དང་དྟོན་གྲི་གནད་དགྟོལ་ཚུལ་ལ་

འགེལ་མཛད་དགལ་བཞེད་པ་མྲི་མཐུན་པ་ཅུང་ཙམ་རེ་མཆྲིས་ཀང་། འདྲིར་ནྲི་ལུགས་གང་གྲི་དབང་ཏུ་བྱས་ཀང་འདྲིར་དགའ་བའྲི་རྒྱན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་འདུག

14  ཤྲིས་བརྟོད་ཅེས་པ་ནྲི།་མངྟོན་པར་འདྟོད་པའྲི་དྟོན་ལ་སྟོན་པའྲི་དྟོན་ཅན་དུ་བཤད་དེ། རྩ་བར། མངྟོན་པར་འདྟོད་པའྲི་དྟོན་ལ་ནྲི། །སྟོན་པ་ཤྲིས་བརྟོད་ཅེས་གསལ་བ་བཞྲིན་ནྟོ། 
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

དུ་མ་གྱུར་བའྲི་རྟོད་བྱེད་ཀྲི་ཆ་སྤྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་དང་། བརྟོད་བྱའྲི་ཆ་ནས་ཀང་སབས་དྟོན་གཙོ་བྟོ་དང་འབེལ་བའྲི་བརྟོད་བྱའྲི་ཕྲ་

ལག་ཉྲིད་ལས་སབས་དྟོན་དང་མ་འབེལ་བའྲི་དྟོན་གྲི་ཁྱད་པར་དག་མ་བསེབས་པའྲི་བརྟོད་བྱའྲི་ཆ་སྤྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས། དེ་ལྟ་བུའྲི་

བརྟོད་བྱ་རྟོད་བྱེད་ཀྲི་ཁྱད་པར་དག་ཚང་བ་ཙམ་མ་ཟད། བརྟོད་དྟོན་གྲི་ངྟོ་བྟོའྲི་གནད་ཟྲིན་ཅྲིང་དེ་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་ཚིག་ལ་ནུས་པ་ཆེ་བ་དང་། 

དེ་ཡང་དྟོན་དང་ཚིག་གྲི་ཁྱད་པར་རེ་གཉྲིས་སྤྲི་སྟོམ་གནད་འདུས་ཡྲིན་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར། བརྟོད་པའྲི་ཐབས་དང་རྲིམ་པས་བརྟོད་དྟོན་

ཟབ་མྟོ་དག་ཀང་གསལ་བར་སྟོན་དགྟོས་པར་བརྟོད་པ་ཡྲིན།

རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་བརྟོད་བྱ་རྟོད་བྱེད་ཀྲི་ཆ་སྟོ་སྟོ་དང་། བརྟོད་བྱ་རྟོད་བྱེད་ཀྲི་འབེལ་བ་གྟོ་རྲིམ་དང་བཅས་པར་

འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྩྟོམ་བཟང་པྟོའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་པས་ན་དགྟོངས་པ་ཅན་ཞེས་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཉམས་ཀང་གསལ་པྟོར་ཐྟོན་པ་ཡྲིན། སྤྲིར་སྙན་

ངག་ལ་གཅྲིག་སྡུད་རང་བཞྲིན་གལ་ཆེ་བས། དེའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་འྟོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་མྟོད། སྟོལ་རྒྱུན་གྲི་སྙན་ངག་གྲི་རྲིག་པའྲི་ལྟ་ཚུལ་གྲི་

ཐྟོག་ནས་སྙན་ངག་གྲི་གཅྲིག་སྡུད་རང་བཞྲིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡྲིན་པར་བསན་པའྲི་དཔེ་མཚོན་ཞྲིག་ཀང་དགྟོངས་པ་ཅན་གྲི་རྒྱན་ཞེས་པ་

འདྲིའྲི་ཐྟོག་ནས་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཡྲིན་ནྟོ།། 

བཤད་པ་འདྲི་དག་གྲི་ཕྟོགས་བསྟོམས།

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མ་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་ཚད་ཐྲིག་ལ་ལྟ་བའྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་ཚད་གཞྲི་རུ་བཟུང་ན། གྟོང་དུ་བཀྟོད་པ་

ལྟར་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལ་གཞུང་ལུགས་དེ་ལུགས་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་མཛེས་ཆྟོས་སུ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱན་དག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཧ་

ཅང་མང་པྟོ་ཞྲིག་ཚང་ཡྟོད་པས་ན། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་རྲིང་ལུགས་ཀྲི་སྙན་ངག་ཏུ་བཤད་པའང་དེ་ལྟ་བུའྲི་གཞུང་

ལུགས་ཀྲི་གཏྲིང་དང་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའྲི་སྤྲི་འགྟོས་ཀྲི་ཐྟོག་ནས་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱན་རེ་གཉྲིས་བཏུས་ཏེ་བཤད་པ་ཙམ་ནྲི་གཞར་

ཡང་མྲིན།

ད་དུང་སྙན་ངག་འདྲི་ལ་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་སྤྲི་དང་། ལྷག་པར་ཉམས་ཀྲི་མཛེས་པ་དང་། ཉྲིང་བསྡུས་ཀྲི་མཛེས་

པ། དབྱངས་འགྟོས་ཀྲི་མཛེས་པ་སྟོགས་ཟུར་ཏུ་བཏྟོན་ནས་དཔྱད་རྒྱུ་དང་བཤད་རྒྱུ་མང་ཙམ་འདུག་ལ། དགེ་ལུགས་པའྲི་དགྟོན་སེ་འགའ་

ཞྲིག་ཏུ་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་སུ་གེར་ལུགས་མ་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡྟོད་པ་དང་། དེ་ཡང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་སྟོད་སད་གཉྲིས་ཀྲི་

དབྱངས་ར་ལྟོགས་སུ་ཡྟོད་པ་སྟོགས་ཀང་། འདྲིའྲི་ནང་དྟོན་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟྟོས་པ་ཡྲིན་ངེས་

ལ། འདྲི་དག་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་ཀྟོག་ཚུལ་དང་། སྙན་ངག་དབྱངས་སུ་གེར་ལུགས་ཀྲི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན་པ་བླྟོ་ལྡན་

དག་གྲིས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་པའྲི་གསལ་འདེབས་བཅས་ལེ་ཚན་འདྲིའྲི་སབས་མཚམས་འདྲི་ནས་བཞག་གྟོ།
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དཔྱད་དེབ།

སེ་ཚན་བཞྲི་པ། དེང་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དང་སྙན་ངག་གྲི་ལྟ་བ་15ལ་སྟོགས་པའྲི་

ཐྟོག་ནས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པར་བརག་པ།

གཅྲིག སྙན་ངག་གྲི་ཆགས་སང་རང་བཞྲིན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྙན་ངག་ལ་ཆགས་སང་གྲི་ཚོར་ཤུགས་དྲག་པྟོ་དགྟོས་པ་དེང་སབས་ནན་བཤད་བྱེད་པའྲི་སད་ཆ་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་མྟོད།སྙན་ངག་གྲི་

ཆགས་སང་གྲི་ངྟོ་བྟོ་ངྟོས་ཟྲིན་མཁན་ཅུང་ཉུང་བར་སྣང་། ཆགས་སང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་རྲིས་ཀྲི་དབང་དུ་སྟོང་ནས་དད་པ་དང་ངེས་འབྱུང་ལ་

སྟོགས་པའྲི་ངྟོས་འཛིན་དང་མྟོང་བའྲི་ཆ་དག་སྙན་ངག་ཏུ་ཤུགས་ཆེན་པྟོས་མངྟོན་ཀང་། དེ་ཉྲིད་ཚོར་བས་ཟྲིན་པའྲི་སྙན་ངག་ཏུ་མྲི་བརྩྲི་བ་

ནྲི་ཅུང་ཕྟོགས་ལྷུང་གྲི་ལྟ་ཚུལ་ཞྲིག་ཏུ་འདྟོད།

སྙན་ངག་གྲི་ཆགས་སང་རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་འགྟོ་བའྲི་བསམ་པའྲི་བབ་སྣ་མང་ལས་བྱུང་བའྲི་མྟོང་ཚོར་གྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་

ཞྲིག་ལས་མྟོང་ཚོར་ལ་ནང་གསེས་ཀྲིས་ས་མཚམས་ཕེ་རྒྱུ་ཞྲིག་མྲིན།16  དེ་བས་ན་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྲི་སྟོན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་མཐྟོང་བའྲི་

དད་པ་དང་། དགའ་སྣང་། སྟོབས་པ་ལ་སྟོགས་པའྲི་སེམས་ཚོར་ཆེས་ཆེར་དུ་གསལ་ཞྲིང་མཚོན་པའྲི་སྙན་ངག་ཅྲིག་ཡྲིན། དཔེར་ན། དེ་

ཉྲིད་ལས། ཨེ་མ་མཁས་པའྲི་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི།།  ཁྱད་པར་ཁྟོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ།།  དེ་ཚེ་རྐང་གྲི་ཁྟོང་ནས་ནྲི།།  ཁྱྟོད་ལ་ཅྲི་ཕྲིར་གུས་མྲི་

འགྱུར།།  ཞེས་དང་། ཁྱྟོད་གསུང་དུ་མ་སྟོས་ཅྲི་དགྟོས།།  ཆ་ཤས་རེ་ཡྲི་དྟོན་ཙམ་ལའང་།།  འྟོལ་སྤྲི་ཙམ་གྲིས་ངེས་རེད་པ།།  དེ་ལའང་

མཆྟོག་གྲི་བདེ་བ་སེར།།  ལྷག་པར་དུ། གང་གྲི་ཡྟོན་ཏན་མཐྟོང་བ་ཡྲིས།།  ལགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ།།  ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་དྲངས་ཆྟོས་དེ་

ནྲི།།  ཁྱྟོད་ལས་མ་ཐྟོས་སལ་བ་ཞན།།  དེ་ཡྲི་མ་ངན་ཤུགས་ཀྲིས་ནྲི།།  སྡུག་པའྲི་བུ་ལ་མ་ཡྲི་ཡྲིད།།  རེས་སུ་སྟོང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ།།  

བདག་གྲི་ཡྲིད་ནྲི་གཏྟོང་མྲི་བྱེད།།  འདྲི་ལའང་ཁྱྟོད་གསུང་བསམ་པ་ན།།  མཚན་དཔེའྲི་དཔལ་གྲིས་རབ་ཏུ་འབར།།  འྟོད་ཀྲི་དྲ་བས་

ཡྟོངས་བསྟོར་བའྲི།།  སྟོན་པ་དེ་ཡྲི་ཚངས་དབྱངས་ཀྲིས།།  འདྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟར་གསུང་སྙམ་དུ།།  ཡྲིད་ལ་ཐུབ་པའྲི་གཟུགས་བརན་ནྲི།།  

ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྲི།།  གདུང་ལ་ཟླ་ཟེར་བཞྲིན་དུ་སན།།  འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཚིགས་བཅད་དག་ལས་ཁྟོང་གྲི་སྟོན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་མཐྟོང་བའྲི་

དགའ་སྣང་དང་། ཡྟོན་ཏན་དེ་ལྡན་གྲི་སྟོན་པ་མཆྟོག་གྲི་སྐུའྲི་སྣང་བརན་ཡྲིད་ལ་འཆར་རྟོག་གྲིས་བསྐྲུན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་དགའ་དད་སྤྟོ་

གསུམ་གྲི་ཚོར་བ་དེ་ཆེས་གཏྲིང་ཟབ་ས་ཞྲིག་ནས་དང་། ཆེས་ཁྱྟོན་ཆེ་ས་ཞྲིགཆེས་དྭངས་གཙང་སད་མེད་ཅྲིག་གྲི་ངྟོས་ནས་འགྟོག་གནྟོན་

དཀའ་ལ་བརྟོད་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཚད་རྲིམ་ཞྲིག་ཏུ་བསེབས་ཡྟོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་ལ། འདྲི་དག་གྲི་སྟོན་པ་མཆྟོག་གྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཆ་ལ་རྟོག་

དཔྱྟོད་བྱེད་པའྲི་མཁས་པ་ཁྟོང་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྩལ་ལས་ཀང་། སྟོན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་མཐྟོང་བའྲི་རེ་བླ་མ་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་ཁམས་ཀྲི་མྟོང་བའྲི་

ཆ་དེ་གཙོ་བྟོར་བྲིས་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་ན། རྲིགས་པའྲི་དཔྱད་བརྟོད་ལས་ཀང་མྟོང་བའྲི་སྣང་བ་གཙུགས་ཆེན་དུ་མཚོན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་ན། 

ཚོར་བས་ཟྲིན་པའྲི་སྙན་ངག་ཅེས་པའང་རྲིགས་འདྲི་འདྲ་ལ་ཟེར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ།

རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྲི་གཙོ་བྟོ་བསྟོད་ཡུལ་གྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཡྲིད་ཡྟོངས་སུ་དྲངས་པའྲི་དྭངས་པའྲི་དད་པ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་

དགའ་སྣང་གྲི་སེམས་ཚོར་ཁྱད་པར་བ་སེ། ཚོར་བ་སྟོང་ཤུགས་སུ་གྱུར་བའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་གཏྲིང་ཟབ་དང་པ། ངེས་ཤེས་གཏྲིང་ཟབ་ལས་

15  སྤྲིར་སྙན་ངག་གྲི་གནད་འདྲི་དག་མེ་ལྟོང་མའྲི་བསན་བྱར་འདུས་ཀང་། དེང་གྲི་རྩྟོམ་གཞུང་དག་ཏུ་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་འདྲི་དག་རྩལ་འདྟོན་གྲིས་བཤད་པས་ན། འདྲིར་དེང་གྲི་རྩྟོམ་གཞུང་

གྲི་ལུགས་ཞེས་ཟུར་དུ་བཀར་བ་ཡྲིན། 

16 མཁས་དབང་ཟམ་གདྟོང་རྲིན་པྟོ་ཆེས་ཀྲིརྲིའྲི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་སྟོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཁྱད་པར་ལས་བརྩམས་པའྲི་གསུང་བཤད་དུ་གནད་འདྲི་རྩལ་འདྟོན་གྲིས་གསུང་བ་

གྲྭ་ཚང་དེ་ནས་བཏྟོན་པའྲི་དཔྱད་རྩྟོམ་རྲིག་པའྲི་རྩལ་འཕྲེང་དུ་གསལ།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

བྱུང་བའྲི་ཚོར་བའྲི་ཚད་མཐྟོ་བ་སེ་རླུང་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གྲིས་རླབས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་འབྱུང་ཞྲིང་། རླབས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གྲི་རླུང་ཤུགས་ཆེ་

ཆུང་རྟོགས་པ། རླབས་ཀྲི་མཛེས་པ་ནྲི་རླུང་གྲི་ཤུགས་ལས་བྱུང་ཡང་དེའྲི་མཛེས་ཉམས་དབང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་སབས་སུ་རླབས་ལས་

རླུང་མྲི་མཐྟོང་བ་བཞྲིན་ནྟོ།། 

གཉྲིས། སྙན་ངག་གྲི་སྣང་བརན་རང་བཞྲིན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

ལར་ནས་སྙན་ངག་ལ་གཟུགས་སྣང་ངམ་སྣང་བརན་རང་བཞྲིན་གལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་ཉྲིད་སྒྱུ་རྩལ་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་སྟོག་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་བཤད་

པ་དེང་སང་ཡྟོངས་གགས་ལྟ་གྱུར་མྟོད། སྙན་ངག་གྲི་སྣང་བརན་རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཞྲིབ་ཕྲའྲི་ངྟོས་འཛིན་དང་འབེལ་བཤད་ཐུབ་

མཁན་ཅུང་དཀྟོན་པའྲི་ཚོད་དུ་གདའ། སྣང་བརན་ཡྲིན་ན་གཟུགས་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྲི་དངྟོས་པྟོ་རང་མཚན་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་དགྟོས་པར་འདྟོད་

ན་ད་དུང་རྩྟོམ་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་སྣང་བརན་ལ་གྟོ་བྟོ་ཆེར་མ་ལྟོང་བའྲི་རགས་སུ་ངེས།

སྙན་ངག་གྲི་སྣང་བརན་ཞེས་པ་ནྲི་རྲིགས་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ཏེ་རྩྟོམ་པ་པྟོས་རྩྟོམ་གྲི་ནང་དྟོན་སྟོན་པར་བྱེད་ནུས་ཐྟོན་པའྲི་

གཟུགས་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྲི་དངྟོས་པྟོ་བྱེ་བག་པ་བྲིས་པའྲི་གཟུགས་བསྐྲུན་པའྲི་སྣང་བརན་དང་། བརྩམས་ཆྟོས་སུ་དེ་ལྟ་བུའྲི་གཟུགས་སྣང་

དུ་གྲུབ་པའྲི་ཆྟོས་བྱེ་བག་པ་ཐད་ཀར་བྲིས་མེད་ཀང་། ཚིག་གྲི་འགྟོས་དང་རྩྟོམ་གྲི་བབ་ལས་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་ཡྲིད་ཁམས་དང་ཕུགས་བསམ་

འདྟོད་འདུན་སྟོགས་སེམས་ཀྲི་རེད་སྣང་ཁྱད་པར་བ་མཚོན་པའྲི་མཚོན་བྱེད་ཅན་གྲི་སྣང་བརན་རྲིགས་གཉྲིས་སུ་དབྱེ།

རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལ་ནྲི། སྣང་བརན་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལྡན་ཡང་། དེ་གཉྲིས་ལས་ཀང་མཚོན་བྱེད་སྣང་བརན་གྲི་ཆ་

ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྲིན། དེ་ཡང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་རང་དུ་གསལ་བའྲི་ཚིགས་བཅད་ཅྲིག་སེ། སྟོན་དེའྲི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ།།  རྒྱལ་

བའྲི་གསུང་ལ་སྦྱང་བ་མྲིན་མྲི་དམན་ཞྲིང་།།  རྣལ་འབྱྟོར་སྤྟོད་བརྩྟོན་པའྲི་དགེ་སྟོང་ཞྲིག། དྲང་སྟོང་ཆེན་པྟོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གུས།།  ཞེས་པའྲི་

ཚིགས་བཅད་འདྲི་ནྲི་རེན་བེལ་བསྟོད་པའྲི་བརྟོད་དྟོན་གཙོ་བྟོ་ལ་རྩྟོམ་པ་པྟོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཐའ་སྟོམ་བྱས་པའྲི་ཚིག་ཅྲིག་རེད། ཚིགས་བཅད་

འདྲིས་སྟོན་པའྲི་རེས་སུ་ཞུགས་ཤྲིང་། གསུང་ལ་སྦྱང་བ་ནན་ཏན་བྱས་པ་དེ་ཉྲིད་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་དགེ་སྟོང་ཁྟོང་ཉྲིད་སྟོན་པ་མཆྟོག་ལ་

དད་གུས་བྱེད་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། འྟོ་ན་དད་གུས་བྱེད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་རང་ཉྲིད་ལ་ལྡྟོག་འདྲྲི་བྱས་ན། 

དེའྲི་ལན་ནྲི་ཡང་བསྐར་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ཧྲིལ་པྟོའྲི་སེང་ནས་ངྟོས་འཛིན་དང་ཕྟོགས་བསྟོམས་བྱེད་དགྟོས་ཡྲིན།

ད་ནྲི་འདྲི་དང་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་མཚོན་བྱེད་ཅན་གྲི་སྣང་བརན་གྲི་འབེལ་བ་ཅུང་ཙམ་བཤད་པར་བྱ་སེ། སྤྲིར་མཚོན་བྱེད་ཅན་གྲི་སྣང་བརན་

གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ནྲི་སྙན་ངག་ཧྲིལ་པྟོའྲི་སྙན་ངག་པའྲི་མྲི་གཤྲིས་དང་སེམས་ཁམས་ལ་སྟོགས་པ་ཧྲིལ་གྲིས་མཚོན་ཐུབ་ཅྲིང་། དེ་ཡང་ཤུགས་

རྟོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཐྟོག་ནས་མཚོན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་ན། ཀྟོག་པ་པྟོ་ཕལ་བ་དག་གྲིས་ཅུང་ངྟོས་འཛིན་བྱེད་དཀའ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན། གང་

ཡྲིན་ཞེ་ན་དེ་ནྲི་སྙན་ངག་བཀགས་ཏེ་ཀྟོག་པ་པྟོ་རང་གྲི་རྟོག་སྣང་དུ་སྣང་བརན་ཡྲིད་བཟྟོ་བྱེད་དགྟོས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན།

གནད་འདྲི་ཅུང་མགྟོ་ཉྟོག་པས་ཁ་གསལ་བའྲི་དཔེ་ཞྲིག་དྲངས་ནས་བཤད་ན། ཕེ་ཏྟོ་ཧེ་ཞེས་པའྲི་རང་བཙན་དང་བརྩེ་དུང་ཞེས་པའྲི་

སྙན་ཚིག་ཏུ། ཚེ་སྟོག་རྲིན་ཐང་གཞལ་མེ།།  བརྩེ་དུངས་དགའ་བདེ་འཛད་བལ།།  བདེན་དྟོན་རང་བཙན་ཆེད་དུ།།  དེ་དག་ཡྟོངས་སུ་

སྟོངས་པ།།  ཞེས་པའྲི་སྙན་ཚིག་ལྟ་བུ་ལ། མྲི་སེར་སེལ་བའྲི་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྟོལ་བའྲི་རྒྱལ་གཅེས་རྲིང་ལུགས་པའྲི་དཔའ་བྟོ་ཞྲིག་གྲི་སྣང་

བརན་མཚོན་པའྲི་སྙན་ངག་ཏུ་བརྩྲི་བ་དེ། ཚིག་དུམ་དེར་གཟུགས་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྲི་སྣང་བརན་བྲིས་པས་མ་ཡྲིན་པར། ཚིག་དེ་དག་
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དཔྱད་དེབ།

བཀགས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཀྟོག་པ་པྟོའྲི་རྟོག་ངྟོར་མྲི་སྣ་ཇྲི་འདྲ་ཞྲིག་ཡྲིད་བཟྟོ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྣང་བརན་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་རེད།17 

ཚད་གཞྲི་འདྲི་འདྲ་ཞྲིག་གྲི་ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན། རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྲི་བསྟོད་བྱར་གྱུར་བའྲི་སྟོན་པ་དེ་ཇྲི་འདྲ་ཞྲིག་

ཡྲིན་པ་དང་། སྟོད་མཁན་དུ་གྱུར་བའྲི་རེ་བླ་མ་གང་ཉྲིད་སྐེས་བུ་ཇྲི་འདྲ་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ངང་ཚུལ་ལམ་སྣང་བརན་དེ་ཀྟོག་པ་པྟོར་ཡྲིད་བཟྟོ་

བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་དང་ཤན་སྟོབས་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་པའྲི་སྙན་ངག་ཅྲིག་ཡྲིན་སྲིད་མྟོད། ཚད་རྲིམ་དེ་ལྟ་བུར་བསེབས་པའྲི་ཀྟོག་པ་པྟོ་ཧ་ཅང་

ཉུང་ཡང་། གཏན་ནས་མེད་པའང་མྲིན་ཏེ། དགེ་འདུན་ཆྟོས་འཕེལ་འཆྲི་ཁར་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་བཀག་རེ་མཛད་པའང་གནད་འདྲི་དང་

འབེལ་བ་མེད་པ་མྲིན།རེ་མྲི་ལས།ང་སྐྲིད་པ་དག་ཡྲིས་མ་ཚོར་ཞྲིང་།།  སྡུག་པ་གཉེན་གྲིས་མ་ཚོར་བར།།  རྲི་ཁྲྟོད་འདྲི་རུ་འཆྲི་ནུས་ན།།  

རྣལ་འབྱྟོར་བསམ་པ་རྫྟོགས་པ་ཡྲིན།།18   ཞེས་པ་དང་།དགེ་འདུན་ཆྟོས་འཕེལ་གྲིས། བླུན་པྟོ་རང་གྲི་རེས་སུ་མྲི་འབངས་ཡང་།།  རང་

ཉྲིད་བླུན་པྟོའྲི་རེས་སུ་མྲི་འབངས་པ།།  འདྲི་ནྲི་མཁས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་པྟོ་སེ།།  སྟོག་ལ་བབ་ཀང་འབད་པས་སྲུངས་པར་འཚལ།།19   

ལྟ་བུའྲི་ཐྟོག་ནས་དཔྱད་ན་གྟོ་མཚོན་བྱེད་སྣང་བརན་ཞེས་པ་དེ་ངྟོས་ཟྲིན་པར་འགྱུར་རྟོ།།20  

གསུམ། སྙན་ངག་ཏུ་ཚོར་བ་འབྲི་སངས་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྤྲིར་ཚིག་སྦྱྟོར་དང་བཅད་མཚམས་ཧ་ཅང་ལེགས་ཀང་རྩྟོམ་པ་པྟོ་སེར་གྲི་མྟོང་སྣང་དང་ཚོར་བ་མ་བསེབས་ན་སྙན་ངག་ཏུ་མྲི་བརྩྲི་བ་

དེ་ཡྟོངས་གགས་ཀྲི་བཤད་ཚུལ་ཞྲིག་རེད། སུམ་རགས་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ནྲི་དཔེ་མཚོན་གསལ་པྟོ་ཞྲིག་ཡྲིན། འྟོན་ཀང་སྙན་ངག་ཏུ་བསན་པའྲི་

ཚོར་བ་ལའང་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡྟོད་པར་ཤེས་མཁན་ཅུང་དཀྟོན་པར་སྣང་། མཚམས་འདྲི་ནས་འདྲི་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་རེན་འབེལ་

བསྟོད་པ་དང་ཆུང་གྟོགས་རེས་དྲན་གཉྲིས་བསྡུར་ནས་བཤད་ན་ཅུང་ཁ་གསལ་དུ་འགྟོ་ངེས།

ཆུང་གྟོགས་རེས་དྲན་ནྲི་དགེ་འདུན་ཆྟོས་འཕེལ་གྲིས་གྟོགས་པྟོ་ཤྲི་བའྲི་སབས་ཐྟོག་གྲི་སྐྟོ་སྣང་གཙོ་བྟོ་བྱས་ནས་བྲིས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། 

སབས་ཐྟོག་དེའྲི་སྐྟོ་སྣང་གྲིས་ཁྟོང་འཇྲིག་རེན་ལ་སྐྟོ་སྣང་ཆེན་པྟོ་ཞྲིག་སྐེས་པ་མ་ཟད། སྐྟོ་སྣང་དེས་ཁྟོང་ཡྟོངས་སུ་ཁ་ལྟོ་བསྒྱུར་བའྲི་ངང་

ཚུལ་སྙན་ངག་ཏུ་བྲིས་ཡྟོད། དཔེར་ན། རྒན་དང་བར་མའྲི་སྐེ་བྟོ་ཐམས་ཅད།།  ངེས་ངེས་འཆྲི་བའྲི་ངང་ཚུལ་མཐྟོང་ཡང་།།  ཆུང་སྐེས་

གྟོགས་ཀྲིས་བར་བའྲི་ཕྟོགས་ལ།།  ནང་གྲི་དུང་སེམས་ཆྟོད་ཐབས་མྲི་འདུག། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཤྲི་རེས་འགྟོད་པ་བླུན་པྟོའྲི་ངང་ཚུལ།།  

ལུས་སེམས་རྒུད་པའྲི་རྒྱུ་ལས་མེད་ཀང་།།  ཡུན་རྲིང་གྟོམས་པའྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས།།  གྟོམས་པའྲི་ཤུགས་འདྲི་བཟླྟོག་ཐབས་མྲི་

འདུག ཅེས་ལྟ་བུའྲི་ཐྟོག་ནས་ཁྟོང་གྲི་སབས་ཐྟོག་གྲི་སྐྟོ་སྣང་དེས་ཁྟོང་གྲི་ནམ་རྒྱུན་གྲི་གྟོ་རྟོགས་ཀང་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡྟོད་

པ་འདྲི་འདྲ་བའྲི་སྙན་ངག་ལ། ཚོར་བས་བསངས་པ་དང་ཚོར་བ་བྲིས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་ལ། སྙན་ངག་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་གྟོ་

རྟོགས་ལས་ཚོར་བ་གཙོ་ཆེ་ཞྲིང་དབང་བཙན་པར་བྱས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན།21  འྟོན་ཀང་སྙན་ངག་ཡྲིན་ན་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་གྟོ་རྟོགས་ལས་ཚོར་

བའྲི་དབང་བཙན་དགྟོས་པའྲི་ཁྱབ་མཐའ་སུས་ཀང་གཅྟོད་དཀའ་སྙམ།

17 གནད་འདྲིའྲི་སྟོར་ནུབ་བྱང་མྲི་རྲིགས་སྟོབ་ཆེན་གྲི་རྩྟོམ་གཞུང་དགེ་རྒན་རྟོ་རེ་རྲིན་ཆེན་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གཞུང་ལུགས་གནད་བསྡུས་སུ་གསལ། 

18 རེ་མྲི་ལའྲི་རྣལ་འབྱྟོར་བསམ་པ་རྫྟོགས་པའྲི་གླུ་ཞེས་པ་འདྲི་ལ་ཚིགས་བཅད་ཤྟོ་ལྟོ་སྟོར་ཞྲིག་ཡྟོད་ཅྲིང་། མྲི་ལའྲི་རང་གཤྲིས་དང་ཕུགས་བསམ། སྙྲིང་སྟོབས་མཚོན་པའྲི་མགུར་གླུ་

དམྲིགས་བསལ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན།

19  མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆྟོས་འཕེལ་ལ་གྟོལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་སྙན་ངག་མང་པྟོ་ཞྲིག་ཡྟོད་ཅྲིང་། དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ནྲི་མཚོན་བྱེད་སྣང་བརན་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་པ་ཞེ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས། 

20 སྙན་ངག་གྲི་སྣང་བརན་ལ་གཟུགས་བསྐྲུན་དང་མཚོན་བྱེད་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་ཚུལ་དེ་ནུབ་བྱང་མྲི་རྲིགས་སྟོབ་ཆེན་གྲི་རྩྟོམ་གཞུང་དགེ་རྒན་རྟོ་རེ་རྲིན་ཆེན་གྲིས་བསྒྲིགས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གཞུང་

ལུགས་གནད་བསྡུས་སུ་ཞྲིབ་གསལ་འཁྟོད་ཡྟོད། 

21  དགེ་ཆྟོས་ཀྲི་སྙན་ངག་འདྲིའྲི་བཤད་པ་དྟོར་ཞྲིའྲི་སྙན་ཚིག་རྲིག་པའྲི་ཤེས་བྱ་གནད་བསྡུས་དང་། ས་རཱ་བྟོད་ཀྲི་མཐྟོ་རྲིམ་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གྲི་རྩྟོམ་དགེ་ཨ་འཁྟོར་བཟྟོད་པའྲི་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་མཛེས་

པའྲི་ཁམས་སུ་བཞུད་པ་སྟོགས་སུ་ཞྲིབ་པར་གསལ། 
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་རུ་ཚོར་བ་འབྲི་སངས་འདྲི་དང་ཅུང་མྲི་འདྲ། འདྲིར་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྟོན་པའྲི་གསུང་གྲི་དགྟོངས་

དྟོན་ལ་ཇྲི་ལྟར་ངེས་ཤེས་རེད་པའྲི་ངང་ཚུལ་བྲིས་པས་ན་ལྟ་བའྲི་གནད་མང་པྟོ་ཞྲིག་བསན་ཡྟོད་སྟོས་མ་དགྟོས་ཀང་། ལྟ་བའྲི་གནད་དེ་

དག་ལྟ་གྲུབ་ཅྲིག་གྲི་ངྟོས་ནས་བཤད་པ་ཙམ་དང་། རྲིགས་ལམ་ཞྲིག་གྲི་ངྟོས་ནས་བཀྲལ་བ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར། ལྟ་བ་དེ་རྟོགས་པའྲི་ཐུགས་

ཀྲི་དགའ་སྤྟོ་དང་སྟོབས་པ། ལྟ་བ་དེ་འཛིན་པའྲི་སྟོན་པ་མཆྟོག་ལ་དད་ལ་སྟོགས་པ་ཁྟོང་གྲི་ཐུགས་སེམས་གཏྲིང་ནས་བསྒུལ་བའྲི་མྟོང་

ཚོར་འགྟོག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཆུ་བྟོའྲི་རླབས་རྲིས་བཞྲིན་གཅྲིག་རེས་གཉྲིས་མཐུད་དུ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བའྲི་ངང་ཚུལ་དེ་ཡང་བྲིས་ཡྟོད།

དེ་བས་ན་ཁྟོང་གྲིས་ངེས་ཤེས་རེད་པའྲི་ལྟ་བའྲི་གཏྲིང་ཚད་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ལྟ་བའྲི་ངེས་ཤེས་དེས་བསངས་པའྲི་སྤྟོ་སྣང་ལ་

སྟོགས་པའྲི་ཚོར་བ་དག་ཀང་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པ་དང་ཚད་མཐྟོ་བའྲི་མྟོང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ངེས་པས་ན། འདྲི་ལྟར་གནས་ལུགས་ཀྲིས་གཏྲིང་

ནས་བསྒུལ་བའྲི་སེམས་བྱུང་གྲི་རྦ་རླབས་དག་ཀང་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཤྲིག་དང་། འདྲི་ལ་སྙན་ངག་གྲི་ཚད་རྲིམ་དུ་འཇྟོག་འྟོས་པའྲི་

ཚོར་བ་འདུ་ཚུལ་དང་། དེ་ཉྲིད་མངྟོན་ཚུལ་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་ཀང་ཡྟོད་པར་སྙམ།

སྙན་ངག་ལ་ཚོར་བ་འབྲི་ཚུལ་གྲི་རྲིགས་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། སྙན་ངག་ཏུ་གྟོ་རྟོགས་ཕལ་བ་དང་ཚོར་བ་གཙོ་བྟོར་བྱས་ནས་བྲིས་པ་དང་། 

གྟོ་རྟོགས་གཙོ་བྟོ་དང་ཚོར་བ་ཕལ་བ་བྱས་ནས་བྲིས་པ། གྟོ་རྟོགས་ཀྲིས་བསངས་པའྲི་ཚོར་བ་བྲིས་པ་དང། ཚོར་བས་བསངས་པའྲི་གྟོ་

རྟོགས་བྲིས་པ་ལ་སྟོགས་པའྲི་རྲིགས་དང་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་མང་བར་ངྟོས་འཛིན་བྱེད་དགྟོས་པ་ལས། དུས་ནམ་ཡང་ཚོར་བ་གཙོ་བྟོར་བྲིས་

པ་དག་ལས་གཞན་རྣམས་སྙན་ངག་ཏུ་མ་བརྩྲིས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་གྱུར་མ་ཡྲིན་གང་།

མང་མང་ཞྲིག་གྲིས་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ལས་སབས་གསུམ་པ་སྙན་ངག་ལེགས་པྟོར་བརྩྲི་ཡང་། དེ་གཟུགས་ཀྲི་རྒྱན་

དང། ཕུལ་བྱུང་དང་ཉམས་ལྡན་ལ་སྟོགས་པའྲི་ཉམས་དང་སྣང་བརན་གྲི་ཆ་ལ་གཏྟོགས་པའྲི་ཚིག་ཉམས་ཀྲི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་དེ་འདྲ་ཡྲིན་

ངེས་ཀང་སྙན་ངག་གྲི་ནང་དུ་ཚོར་བ་མངྟོན་ལུགས་ཀྲི་ཆ་ནས་བཤད་ན་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྲི་སབས་གསུམ་པ་ལས་ཀང་ལེགས་པའྲི་

ཚད་དུ་མཐྟོང་ངྟོ།། 

བཞྲི། སྙན་ངག་གྲི་གཅྲིག་སྡུད་རང་བཞྲིན་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྙན་ངག་ལ་གཅྲིག་སྡུད་རང་བཞྲིན་གལ་ཆེ་བ་དང་། གཅྲིག་སྡུད་རང་བཞྲིན་ནྲི་སྙན་ངག་གྲི་རྩ་བའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཤྲིག་ཀང་ཡྲིན་པ་རེད། 

འྟོན་ཀང་གཅྲིག་སྡུད་བྱེད་སངས་ལའང་ཚིག་དང་དྟོན་གྲི་སྡུད་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡྟོད། ཚིག་གྲི་མཚམས་སྦྱྟོར་བྱེད་ཀྲི་སྒ་སྡུད་པ་དང་། 

ཚིག་གྲི་ཚོགས་པ་མང་པྟོས་སྟོན་དགྟོས་པའྲི་དྟོན་གྲི་རྣམ་གངས་ཚིག་ཉུང་ངུར་སྡུད་པ་གཉྲིས་ཡྟོད་པ་ལས། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་སྙན་

ངག་ལ་ཚིག་སྡུད་ཀྲི་ཆ་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལྡན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྙན་ངག་གྲི་གཅྲིག་སྡུད་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་སྡུད་ལས་ཀང་དྟོན་

སྡུད་ཀྲི་སེང་ན་ཡྟོད་པ་རེད།

སྡུད་སྟོབས་ཆེ་བའྲི་གཅྲིག་སྡུད་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་དེ་སྙན་ངག་བྱེ་བག་པ་སྦྱྟོར་བའྲི་སབས་སུ། དཔེར་ན་དགེ་འདུན་ཆྟོས་འཕེལ་གྲིས།ཚེ་

གཅྲིག་ཡུན་ལ་ཕན་པའྲི་མྲི་ཆྟོས་དང་།།  དྟོན་གཉྲིས་འབས་བུ་སྟོལ་བའྲི་ལྷ་ཆྟོས་ཏེ།།  དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའྲི་དཔལ་སྦྱྲིན་པའྲི།།  

སེ་བཞྲིའྲི་དཔལ་གྲིས་བྟོད་ཁམས་ཕྱུག་པར་མཛད།།  ཅེས་ཤྟོ་ལྟོ་ཀ་གཅྲིག་ཏུ་རྒྱལ་པྟོ་སྟོང་བཙན་སམ་པྟོའྲི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པྟོའྲི་ཆྟོས་སྲིད་ཀྲི་

མཛད་རེས་གཅྲིག་དྲྲིལ་སྙྲིང་བསྡུས་ཀྲིས་བརྟོད་ཐུབ་པ་འདྲི་འདྲ་ལ་སྙན་ངག་གྲི་གཅྲིག་སྡུད་ནུས་པ་ཞེས་རྩྟོམ་རྲིག་སྨྲ་བ་ཀུན་གྲི་སྤྲི་མཐུན་
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དཔྱད་དེབ།

གྲི་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཡྲིན།22 

ཚད་གཞྲི་དེ་འདྲའྲི་ངྟོས་ནས་བསམ་བླྟོ་བཏང་ན། རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པར། ཁྱྟོད་ཀྲིས་ཇྲི་སྙེད་བཀའ་བསལ་བ།། རེན་

འབེལ་ཉྲིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག། དེ་ཡང་མ་ངན་འདའ་ཕྲིར་ཏེ།།  ཞྲི་འགྱུར་མྲིན་མཛད་ཁྱྟོད་ལ་མེད།།  ལྟ་བུ་ནྲི་སྟོན་པ་མཆྟོག་གྲི་

བཀའ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་སྙྲིང་དྟོན་དང་དེའྲི་དགྟོས་པ་དང་བཅས་པ་བསན་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ལྟ་བུ་ནྲི་

སྙན་ངག་གྲི་གཅྲིག་སྡུད་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་སུ་ཆེས་བརྩྲི་རུང་བ་མ་ཡྲིན་གང་།

ལར་ནས་སྙན་ངག་གྲི་གཅྲིག་སྡུད་ཅེས་པ་དེ་ཡང་སྤྲིར་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཤྲིག་ཡྲིན་མྟོད། དེ་ཡང་སྙན་ངག་སྟོ་སྟོའྲི་བསན་དྟོན་

དང་སྟོན་སངས་ཀྲི་བབ་ལ་བརག་ནས་ངྟོས་འཛིན་དང་འགེལ་བཤད་བྱེད་དགྟོས་པ་ཞྲིག་ལས། རྣམ་ཐམས་ཅད་དུ་གཅྲིག་གྱུར་ཞྲིག་ཡྲིན་

པའྲི་ངེས་པ་མེད། དཔེ་ན་དྟོན་གྲི་བྱུང་བ་བརྟོད་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་གཅྲིག་སྡུད་རང་བཞྲིན་དང་། སེམས་ཀྲི་ཉམས་སྣང་སྟོན་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་

གཅྲིག་སྡུད་རང་བཞྲིན་མྲི་འདྲ་བ་སྟོགས་མང་ཡང་འདྲིར་མངས་དྟོགས་ནས་མ་སྤྟོས་སྟོ།། 

ལྔ་། བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་དབྱངས་འགྟོས་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྙན་ངག་གྲི་དབྱངས་འགྟོས་ཀྲི་རྣམ་པ་ནྲི་སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་ལུས་ཀྲི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞྲིག་ཏུ་བརྩྲི་བ་

རེད།23  དེ་བས་ན་རྩྟོམ་གཞུང་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་སྙན་ངག་ལ་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་གདངས་སུ་འཕྟོས་པའྲི་དབྱངས་སེ། ཚིག་སྦྱྟོར་དང་མཚོན་

དྟོན་གྲི་ཐ་སྙད་མཐའ་དག་རྟོ་ཆག་བཙན་སྒྲིག་དང་། འཕྟོར་འདྟོད་ཀྲི་གདྟོང་གྲི་ཚོན་རྩྲི་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར། རང་བྱུང་ལྷུན་འགྲུབ་ཀྲི་མྲིག་དང་

གདྟོང་གྲི་མཛེས་པ་ལྟར། འཕྲྟོད་བདེ་གསལ་བརྲིད་སྙན་འཇེབས་འགྱུར་ཁུགས་ཀྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཡྟོན་ཏན་འཛོམས་དགྟོས་པར་བཤད།24  

སྤྲིར་སྙན་ངག་གྲི་དབྱངས་འགྟོས་སྟོར་ལ་བཤད་པ་མང་ཡང་། མདྟོར་བསྡུས་ན་གནད་གཉྲིས་སུ་འདུ་བར་སྣང་ལ། དབྱེ་བ་དེ་གཉྲིས་

སུ་འབྱེད་ཆྟོག་ཀང་མྟོང་བ་གཅྲིག་ཏུ་བྱེད་དགྟོས་པ་ཞྲིག་ཀང་རེད། དེ་ཡང་སྐེས་བུའྲི་སྒ་གདངས་ཀྲི་འདེགས་འཇྟོག་དང་ནང་གྲི་ཡྲིད་

འགྱུར་གྲི་འདེགས་འཇྟོག་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་དབྱངས་ཀྲི་རྲི་མྟོར་ཕབ་པའྲི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལྡན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། དབྱངས་འགྟོས་དེ་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་

སྙན་ངག་གྲི་རྩ་བའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཤྲིག་ཀང་ཡྲིན་པར་བཤད།25

དེ་བས་ན་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྲི་ཚིག་གྲི་སེབ་སྦྱྟོར་གྲི་གཅྟོད་མཚམས་ཐུང་བ་མགུར་མའྲི་ལུགས་སུ་བརྩམས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཚིག་

སེབ་ཀྲི་སྦྱྟོར་བའྲི་གདངས་འགྟོས་དང་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་ནང་སེམས་ཀྲི་རྟོགས་པ་དང་ཚོར་བའྲི་ཡྲིད་འགྱུར་གྲི་འདེགས་འཇྟོག་གཉྲིས་དབྱངས་

ཀྲི་རྟོལ་མྟོའྲི་ངྟོར་མངྟོན་པའྲི་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་ཁྱད་ཡྟོན་ལྡན་པས། བསྟོད་རྩྟོམ་འདྲི་ལ་འདྟོན་དབྱངས་ཀང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་དང་།26   མྲིང་དྟོན་

གཉྲིས་ལྡན་གྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་བསྟོད་པ་འདྲི་བཀགས་ན་ཡྲིད་འགུལ་གཞན་ལས་ཆེ་བ་དེ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒ་རྟོག་གྲི་འདེགས་འཇྟོག་

ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའྲི་དབྱངས་འགྟོས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་གདྟོན་མྲི་ཟའྟོ། །

22  གནད་འདྲིའྲི་སྟོར་ནུབ་བྱང་མྲི་རྲིགས་སྟོབ་ཆེན་གྲི་རྩྟོམ་གཞུང་དགེ་རྒན་རྟོ་རེ་རྲིན་ཆེན་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གཞུང་ལུགས་གནད་བསྡུས་སུ་གསལ། 

23 རྒྱ་ནག་ལ་དབྱངས་འགྟོས་མེད་ན་སྙན་ངག་མེད་ཅེས་པའྲི་བཤད་སྟོལ་ཀང་ཡྟོད།

24  དྟོར་ཞྲི་གདྟོང་དྲུག་སྙེམས་བླྟོས་སྙནཚིག་རྲིག་པའྲི་ཤེས་བྱ་གནད་བསྡུས་སུ་འདྲིའྲི་སྟོར་ནན་བཤད་གནང་ཡྟོད། 

25 འཇུག་སལ་བཟང་གྲིས་སྙན་ངག་གྲི་རྣམ་བཤད་དུ་གནད་འདྲི་ནན་གསུངས་གནང་ཡྟོད། 

26  བྟོད་མདྟོ་སད་ཕྟོགས་ཀྲི་དགྟོན་སེ་འགར་རེན་འབེལ་བསྟོད་པའྲི་འདྟོན་དབྱངས་སྣ་ཚོགས་ཡྟོད་པ་དང་། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྟོད་སད་གཉྲིས་ཀྲི་འདྟོན་དབྱངས་ཀང་མྲི་འདྲ་བའྲི་ཆ་ཡྟོད་པ་

རེད། 
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

དྲུག སྙན་ངག་དང་སྙན་ངག་པའྲི་བར་གྲི་འབེལ་བ་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

སྙན་ངག་གྲི་རྣམ་གལ་ཆེན་གཞན་ཞྲིག་ནྲི་བརྩམས་ཆྟོས་དང་རྩྟོམ་པྟོའྲི་བར་གྲི་འབེལ་བ་ཆེ་ཞྲིང་ཟབ་པ་དེ་ཡྲིན། དེ་ཡང་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་

ཡྲིད་ཀྲི་ཉམས་རྟོགས་དང་། ལྟ་བའྲི་ལངས་ཕྟོགས། སེམས་ཀྲི་མྟོང་ཚོར་སྟོགས་ཀྲི་གཞུང་ལ་བརྒྱུས་ཤྲིང་། དེ་ཉྲིད་མཚོན་པ་གཙོ་བྟོར་

བཟུང་བའྲི་བྲིས་པ་ནྲི་སྙན་ངག་གྲི་སྤྲི་ཁྱབ་ལ་གནས་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཤྲིག་ཡྲིན། རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ནྲི་སྟོན་པ་མཆྟོག་གྲི་

གསུང་གྲི་སྙྲིང་པྟོ་རེན་འབེལ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པ་དང་། དེ་ཡང་སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་འགལ་མེད་དུ་ངེས་ཉྲིད་དུ་ངྟོས་འཛིན་པའྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ལྟ་བ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཟབ་གསང་གྲི་ལྟ་བའྲི་གནད་ལ་ངས་པ་རེད་པའྲི་གྟོ་རྟོགས། གྟོ་རྟོགས་དེ་ལྟར་བརེས་པའྲི་དགའ་སྟོབས་སྟོགས་རྩྟོམ་

པ་པྟོའྲི་མྟོང་རྟོགས་ཀྲི་ཆ་ཉྲིད་གཞུང་ཤྲིང་དུ་བཟུང་ནས་བྲིས་པས། བརྩམས་ཆྟོས་དང་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་འབེལ་བ་ཆེས་ཟབ་་ཅྲིང་གསལ་བ་དང་།

ལྷག་པར་རྩྟོམ་པ་པྟོ་་་་་བདག་་་་ཉྲིད་དང་དེའྲི་མྟོང་རྟོགས་རྩྟོམ་གྲི་སྟོག་སྙྲིང་དུ་ངེས་པས་ན་དེ་ཉྲིད་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་གལ་ཆེན་

ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ། དེ་བཞྲིན་དུ་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྟོད་དང་སད་གཉྲིས་སུ་བགྟོས་ན་དེའྲི་སྟོད་ཀྲི་ཆ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་ཀྲི་ཤེད་

ཆེ་བའྲི་རྲིགས་རྟོག་གྲི་ཆ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། སད་ཀྲི་ཆ་ལ་དེས་དྲངས་པའྲི་ཚོར་བའྲི་ཆ་ཤུགས་ཆེ་ཡང་། གྟོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྙན་ངག་

ཏུ་སྙན་ངག་པའྲི་ལྟ་བ་དང་ཚོར་བ་རླུང་དང་རླབས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དེ་ནྲི་བསྟོད་པ་འདྲི་སྙན་ངག་མྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྲིན་པར། སྙན་

ངག་ཧ་ཅང་ལེགས་པྟོ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདྲེན་ཆྟོག་པར་སྣང་།

བདུན། སྙན་ངག་ཀྟོག་པ་པྟོ་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

འགའ་ཞྲིག་གྲིས་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་འདྲི་སྙན་ངག་མྲིན་ཏེ། རེ་ཙོང་ཁ་བས་འདྲི་ཉྲིད་སྙན་ངག་ཏུ་དམྲིགས་ནས་མ་གསུངས་ཞེས་རེ་

ཙོང་ཁ་པ་ལ་ནང་རྒྱུས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ལྟ་བུའྲི་སད་ཆ་དག་འཆད་པར་བྱེད་མྟོད། སྨྲ་བ་པྟོ་དེ་དག་ལ་ལྡྟོག་ནས་འདྲྲི་རྒྱུ་ཞྲིག་ལ། རེ་བླ་མས་

རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པར་བྲིས་པ་དང་། དེའྲི་ནང་དུ་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་ཐབས་མང་པྟོ་ཞྲིག་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

བཀྟོལ་བ།དེའྲི་ནང་དུ་ཁྟོང་གྲི་དགྟོངས་དྟོན་མང་པྟོ་ཞྲིག་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཕྟོགས་བསྟོམས་ཀྲིས་བསན་པ། བསྟོད་པ་འདྲིའྲི་ནང་དུ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དང་ཇྲི་

ལྟར་དུ་ཁྟོང་གྲི་ཐུགས་ཀྲི་ཀྟོང་ནས་བརྟོལ་བའྲི་དགའ་བ་དང་དད་པ། སྤྟོ་བ་སྟོབས་པ། རེ་བ་སྟོན་པ་དག་ཐྟོན་པ་རེད་དམ། དེ་ནྲི་རེ་ཙོང་ཁ་

བས་སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་སངས་ལ་རྩྟོམ་འགྟོས་གཞན་ལས་ཤན་སྟོབས་ཆེ་བར་དགྟོངས་པ་དང་།བསན་བཅྟོས་གང་ཞྲིག་དཔྱད་བསྡུར་དང་

རྲིགས་ལམ་རྐང་བས་ངྟོས་ནས་སྟོན་པ་དང་། སྙན་ངག་གྲི་ལམ་ནས་བསན་གཉྲིས་ལ་མྲི་འདྲ་བའྲི་ཁྱད་ཆེན་པྟོ་ཞྲིག་གཟྲིགས་པའྲི་གནད་

ཀྲིས་མ་ཡྲིན་ནམ། བསན་བཅྟོས་གང་ཞྲིག་སྙན་ངག་གྲི་ལམ་ནས་བརྩམས་པ་ལ་བླ་མེད་ཀྲི་ཁྱད་ཡྟོན་དང་ཤན་སྟོབས་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་པར་

གཟྲིགས་ནས་གང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་ཚིག་སྦྱྟོར་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྲི་ངག་གྲི་དཔལ་དེ་ས་སེང་གྲི་རྲིན་པྟོ་གསུམ་གྲི་ཡ་གལ་དུ་བགངས་པ་མ་

ཡྲིན་ནམ།

ད་དུང་རེའྲི་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྒ་རྒྱན་གྲི་སྙན་ངག་ཅྲིག་གྲི་ཚིག་དུམ་ཞྲིག་ཁྱེར་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་བས་སྙན་ངག་ཡྲིན་ན་སྒ་རྒྱན་ཡྲིན་པར་བཞེད་

ཕྟོགས་ཡྟོད་པར་བཤད་པ་དག་ནྲི་ཧ་ཅང་མ་བརག་པ་ཆེན་པྟོ་སེ།27  ཚིག་དེ་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་སས་ཀྲི་སྤྟོད་པ་ལ་བསབ་ཚུལ་འགའ་ཞྲིག་སྒ་

རྒྱན་གྲི་སྙན་ངག་ལ་སྦྱར་ནས་བརྩམས་པའྲི་ངང་ཚུལ་བརྟོད་པ་ཡྲིན་པ་ལས། སྙན་ངག་ཡྲིན་ན་སྒ་རྒྱན་ཡྲིན་པའྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་དགྟོངས་

ཚུལ་བསན་པ་ག་ལ་ཡྲིན་ཏེ་གཏན་ནས་མྲིན་ནྟོ།། 

27  སད་ཆ་འདྲི་ལ་རྩེ་ཇ་ཁང་དུ་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་མྲིན་པར་བཤད་མཁན་ཞྲིག་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན། 
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དཔྱད་དེབ།

སྤྲིར་བརྩམས་ཆྟོས་གང་ཞྲིག་ལྟ་གྲུབ་བའྲི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའྲི་གཞུང་གྲི་གཞུང་གྲི་ངྟོས་ནས་ཀྟོག་སངས་དང་། སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་

ཉམས་ཀྲི་རྟོ་ལ་མྟོང་རྟོལ་གྲི་ངྟོས་ནས་ཀྟོག་སངས་ནྲི་རྩ་བའྲི་ཆ་ནས་ཐ་དད་ཡྲིན་ཏེ། ལྟ་བའྲི་རྣམ་གཞག་གྲི་ངྟོས་ནས་རྲིགས་འདེད་ཀྲི་གྟོ་

བ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ཏུ་བཀགས་ན་ནྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་དགྟོངས་པ་དབང་བཙན་མྟོད་ཀྲི། དེ་ཉྲིད་སྙན་ངག་གྲི་ངྟོས་ནས་བཀགས་ན་ནྲི་ཀྟོག་པ་པྟོའྲི་

མྟོང་བ་དབང་བཙན་པ་སེ། ཀྟོག་པ་པྟོ་རང་ལ་རྟོག་སྣང་དང་མྟོང་བ་གང་ཤར་བ་དེ་ཉྲིད་ལ་མཐྟོང་དང་གཙིགས་ཆེན་པྟོ་བྱེད་དགྟོས་པ་

ལས། འདྲི་ཉྲིད་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་དགྟོངས་པ་དང་མྲི་མཐུན་ཞེས་པ་ནྲི་སྒྱུ་རྩལ་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་བླྟོ་སྦྱྟོང་ཧ་ཅང་ཞན་པའྲི་རགས་ཡྲིན་ནྟོ།། 

ད་དུང་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ནྲི་དེའྲི་གཞུང་ལུགས་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ཏེ། སྟོལ་

རྒྱུན་སྙན་ངག་ལ་འགེལ་བཤད་གནད་ལ་ཁེལ་བ་ཞྲིག་བྱེད་དགྟོས་ན། ནང་བའྲི་ལྟ་གྲུབ་དང་། སྙན་ངག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའ་གཞུང་

ལུགས། མངྟོན་བརྟོད་ཀྲི་གཞུང་ལུགས། བར་སྤྟོད་པའྲི་གཞུང་སྟོགས་ཧ་ལམ་གཞུང་ལུགས་བཞྲི་སྦྲེལ་གྲིས་རྟོག་ཅྲིང་དཔྱྟོད་དགྟོས་པ་ནྲི་

སྙན་ངག་དེའྲི་རྲིགས་ཀྟོག་པ་པྟོ་དག་ལ་ཚང་དགྟོས་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་སྟོ།། 

བརྒྱད། བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་སྟོལ་རྒྱུན་ཆེན་པྟོ་དང་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ།

བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དར་རྒྱུན་སྤྲི་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་མཁས་པ་དང་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་གསར་རྩྟོམ་བྱེད་པའྲི་སྟོལ་རྒྱུན་

ཆེན་མྟོའྲི་ནང་དུ་བྟོད་ལ་བརྩམས་སྒྲུང་དང་སྙན་ངག་གཉྲིས་ཀང་ལུས་དང་ཉམས་གཅྲིག་གྲིས་དར་བ་དང་། བསན་བཅྟོས་དང་རྲིག་གནས་

གཞན་མང་པྟོ་ཞྲིག་གྲི་ཁྱབ་ཁྟོངས་སུའང་སྙན་ངག་ཉྲིད་ཧ་ཅང་བཀྟོལ་སྤྟོད་ཆེ་བ། བསན་བཅྟོས་གང་ཞྲིག་ལ་སྙན་ངག་ལྡན་མྲིན་ནྲི་དེའྲི་

རྲིན་ཐང་འཇྟོག་བྱེད་ཀྲི་ཚད་རྲིམ་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་བའྲི་གནས་ཚུལ་རགས་རྲིམ་གྟོང་དུ་བརྟོད་པ་ལྟར་དང་།

ལྷག་པར་དུ་བསྟོད་རྩྟོམ་དང་ལྟ་རྩྟོམ་གཉྲིས་ཀ་སྙན་ངག་གྲི་རྣམ་པས་ཆེས་ཆེར་དར་བས། མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གྲི་རྣམ་ཐར་ལྟོ་རྒྱུས་

དང་། ལྟ་བ་དང་མྟོང་བ་མཐའ་དག་སྙན་ངག་གྲི་ལམ་ནས་མངྟོན་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བས་ན། དཔེར་ན་བྟོད་ཀྲི་སྐེས་ཆེན་མང་པྟོ་ཞྲིག་གྲི་

ཐྟོས་བསམ་སྟོམ་གསུམ་དང་། འཆད་རྩྟོད་རྩྟོམ་གསུམ།མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལ་སྟོགས་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཕྲི་ནང་གསང་

པའྲི་ཡྟོན་ཏན་དུ་མ་སྙན་ངག་དང་བསྟོད་ཚོགས་སུ་བྲིས་པ་ཧ་ཅང་མང་པས། བྟོད་ཀྲི་མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གྲི་དགྟོངས་པ་དང་། ལྟ་བ། 

རྟོགས་པ་དང་མྟོང་བ་མཐའ་དག་ལ་དཔྱད་དགྟོས་ན་དེ་དག་གྲི་དཀྱུས་མའྲི་ལུགས་སུ་བྲིས་པའྲི་རྣམ་ཐར་ལྟོ་རྒྱུས་གཅྲིག་པུ་མ་ཡྲིན་པར།   

དེ་དག་ལ་བསྟོད་རྩྟོམ་ལ་སྟོགས་པའྲི་སྙན་ངག་དག་ནྲི་དཔྱད་གཞྲི་དང་མྟོང་བྱ་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་ཡྟོད།

གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་གྲི་སྐེས་རབས་སྟོགས་བྱུང་རབས་ཀྲི་ཆེ་བ་སྙན་ངག་ཏུ་འབྲི་བའྲི་སྟོལ་རྒྱུན་གྲི་ཤན་ཤུགས་ཆེན་པྟོ་དང་། བྟོད་ཀྲི་

མཁས་པ་དག་གྲི་རང་རང་གྲི་མྟོང་རྟོགས་རྣམས་སྟོག་ཏུ་བྱས་པའྲི་བསྟོད་རྩྟོམ་སྙན་ངག་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མྟོང་གྲི་ཆ་དང་། ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཆ་དག་ལ་མཐའ་དཔྱད་ཞྲིབ་མྟོ་བགྲི་བཏུབ་པའྲི་དཔྱྟོད་ལྡན་རེ་མཆྲིས་ཚེ། བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་སྟོལ་རྒྱུན་ཆེན་མྟོའྲི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་དར་སྟོལ་དེ་མཐྟོང་ཐུབ་ཅྲིང་། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་གཞུང་ངྟོས་ནས་དཔྱད་ན། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ནང་པའྲི་སྙན་ངག་པ་གཞན་

གྲིས་ཐེབས་པའྲི་ཤུགས་རྐེན་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་པ་གཞན་ལ་ཐེབས་པའྲི་ཤུགས་རྐེན་སྟོགས་ལ་ངེས་ཤེས་དང་གྟོ་

སྟོབས་གཞན་ལས་ཆེ་བ་རེ་འབྱུང་རེ་ཆེ།

ཚད་རྲིམ་འདྲི་འདྲའྲི་ངྟོས་ནས་བསམ་ན་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་དེ་སྙན་ངག་ཡྲིན་པ་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་

སྙན་ངག་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་རང་བཞྲིན་གྲི་སྙན་ངག་ཏུ་ངེས་པའྲི་ཆ་ཡང་ཡྟོད་ངེས་ཀང་། དཔྱད་པའྲི་ཡུལ་དང་ཆེན་པྟོ་འདྲི་འདྲ་བ་དང་། དཔྱད་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

དྟོན་འདྲི་འདྲ་བ་རྲིགས་སྒྲུབ་ཁུངས་སྐེལ་བྱེད་པ་ནྲི་བྱུང་རབས་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་ལྟ་བའྲི་མྲིག་དང་། མཁས་པའྲི་དགྟོངས་པ་དང་རྟོགས་པ་ལ་

དཔྱྟོད་པའྲི་བླྟོ། སྒྱུ་རྩལ་དང་སྙན་ངག་གྲི་མཛེས་པར་དཔྱྟོད་པའྲི་རྣམ་པར་དཔྱྟོད་པའྲི་ནྟོར་དང་ལྡན་པ་དག་གྲི་བགྟོ་སལ་ཉྲིད་ལས་ཕྲན་ལྟ་

བུའྲི་གེང་བར་བྱ་བའྲི་གནས་མ་ཡྲིན་ཡང་། དཔྱད་གཞྲི་གལ་བྟོ་ཆེ་དག་སབས་འབེལ་དུ་ངྟོ་སྤད་པ་ཙམ་མྟོ།། 

མཇུག་བསྡུ་བའྲི་གཏམ།

སད་ཆ་ནྲི་རླུང་བུ་བཞྲིན་གང་སར་རྒྱུ་བའྲི་སད་ཚོམས་ཞེས་པའྲི་གེང་མྟོལ་གྲི་འདུ་ར་ཞྲིག་གྲི་གེང་ཕྟོགས་ལ་རྐེན་བྱས་ནས་ཁྟོ་བྟོས་

རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་དཔྱད་གེང་དང་འབེལ་བའྲི་སད་ཆ་སྟོར་ཞྲིག་ཡྲིག་ཐྟོག་ཏུ་ཕབ་ཏེ་སད་ཚོམས་སུའང་གེང་སྟོང་

བྱས་པ་ཡྲིན། གཏམ་བཤད་དང་རྩྟོམ་འབྲི་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་སུ་བདག་གྲིས་རང་གྲི་འདྟོད་ཕྟོགས་བརྟོད་རྒྱུ་ལས་ཕར་ཕྟོགས་ཀྲི་འདྟོད་

ཕྟོགས་དགག་རྒྱུ་གཙོ་བྟོར་བཟུང་མེད། དྲང་མྟོར་བརྟོད་ན་ཁྟོ་བྟོས་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་གཞུང་ལུགས་དང་། སྙན་ངག་སྤྲི་ལ་སྦྱང་བ་རགས་

རྲིམ་རེ་བྱས་མྟོང་ཞྲིང་། གཞན་ལ་སྟོབ་ཁྲྲིད་ཙམ་རེ་བྱེད་མྟོང་མྟོད། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་གྲི་ལུགས་སུ་འགེལ་བའྲི་བསམ་བླྟོ་

ཙམ་ཡང་དེ་སྔ་འཁྟོར་མྟོང་མེད་ལ། རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་གྲི་ལུགས་སུ་བཀྲལ་བའང་གཅྲིག་ཀང་མ་མཐྟོང་མྟོད། སྤྲིར་བྟོད་ཀྲི་

སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་སྤྲི་དང་། བྱེ་བག་བརྩམས་ཆྟོས་སྟོབ་ཁྲྲིད་བྱེད་པའྲི་སྟོབ་དཔྟོན་དང་སྟོབ་མ་གཉྲིས་ཀ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྟོད་ཕྲི་ནང་

གཉྲིས་སུ་མཐྟོང་དཀྟོན་པའྲི་ཚད་དུ་སྣང་།

དེ་བས་ན་ད་ཐེངས་བྱ་བའྲི་བེལ་ཟྲིང་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྲི་བར་གེགས་ཤྲིག་ལ། གྟོ་བུར་བའྲི་གེང་སྟོང་ཞྲིག་ལ་རྐེན་བྱས་ཏེ་རང་གྲི་བསམ་

ཚུལ་ཙམ་ངག་ནས་བཤད་ཅྲིང་། ཡྲིག་ཐྟོག་ཏུ་བཀྟོད་པ་འདྲི་དག་ལ་འགལ་དང་ནྟོངས་པའྲི་ཆ་ཧ་ཅང་མངས་ངེས་ན། ཤེས་ནས་སྨྲ་བ་དག་

གྲིས་ཡྟོ་བསངས་གནང་རྒྱུའྲི་རེ་འདུན་དང་། ནྟོར་བའྲི་ཆ་ལ་བཟྟོད་གསྟོལ་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། རྲིག་པ་དང་དཔྱད་ཕྟོགས་དྟོན་ལ་གནས་པ་

འགའ་རེ་མཆྲིས་ཚེ་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་སྟོལ་རྒྱུན་དར་བར་སན་པར་གྱུར་ཅྲིག་གུ།

མཇུག་ཏུ་སར་ཡང་ཁ་གསབ་ཞུ་དགྟོས་པ་ཞྲིག་ལ། སྤྲིར་དཔྱད་རྩྟོམ་དུ་ཕྲལ་མར་བྲིས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་རུང་། ཕྲན་གྲི་ཆེད་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་སྙྲིང་

དྟོན་ཞྲིག་ད་ལྟོ་ནྟོར་ཝེ་རུ་ཚོགས་པའྲི་རྒྱལ་སྤྲིའྲི་བྟོད་རྲིག་པའྲི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་བཞྲི་པའྲི་ཐྟོག་སྒྟོག་སྦྱང་ཞུ་བའྲི་གྟོ་སབས་ཐྟོབ་

ཅྲིང་། བྟོད་ཕྲི་ནང་དང་ཕྲི་མྲི་བྟོད་རྲིག་པའྲི་ཆེད་མཁས་པ་སྟོར་ཞྲིག་གྲིས་དགྟོངས་འཆར་ལྟར་བཟྟོ་བཅྟོས་ཀྲིས་དེབ་ཆུང་དུ་དཔར་རྩྲིས་

ཡྟོད་ཀང་། སྟོབ་གྲྭའྲི་ལས་བེལ་གྲི་དབང་གྲིས་དེ་བཞྲིན་དུ་བགྲི་མ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ཐེངས་ཡང་བེལ་ཟྲིང་གྲི་དུས་དེབ་འདྟོན་སབས་བཟྟོ་

བཅྟོས་ཕྲན་ཙམ་ལས་བྱ་མ་ཐུབ་པས་ན་ནྟོར་སྟོ་གང་མཆྲིས་མཁས་པ་དག་ལ་བཟྟོད་པར་གསྟོལ་ལྟོ། །
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དཔྱད་དེབ།

སུམ་ཅུ་པའྲི་བསན་དྟོན་ལ་དཔྱད་པ་བདེན་པའྲི་སྒ་དབྱངས།

  ཤེལ་དཀར་དགེ་བཤེས་བླྟོ་བཟང་དངྟོས་གྲུབ།

མྲིང་ཚིག་ཡྲི་གེ་གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ། །

ཕ་སད་བརྟོད་པ་གཙང་མའྲི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས། །

རླབས་ཆེན་མྲི་རྲིགས་དབུ་འཕང་མཐྟོ་བ་དང། ། 

ཆབ་དཔལ་རྲིག་གསུམ་སྔར་ལས་དར་ཞྲིང་རྒྱས། །

ཞེས་བཀྲ་ཤྲིས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་སྔྟོན་བསུས་ཏེ་འདྲིར་གེང་བར་བྱ་བ་ནྲི་བར་སྤྟོད་པའྲི་གཞུང་ལུགས་སུམ་ཅུ་པས་དངྟོས་སུ་

བསན་པའྲི་ཕྲད་དང་། ཤུགས་ལ་བསན་པའྲི་ཕྲད། དེ་བཞྲིན་དྟོན་གྲིས་ཐྟོབ་པའྲི་ཕྲད་སྟོགས་ལ་མཁས་པའྲི་གསུང་ཚུལ་མྲི་འདྲ་བ་མང་ཞྲིང་

དཀའ་བའྲི་གནས་སུ་ཡང་མཐྟོང་བས་འདྲིར་བརྟོད་པར་བྱ་བའྲི་གཞྲིའྲི་གནས་སྟོ།། 

དེ་ཡང་སར་བསྡུའྲི་ཏྟོ་དང་། ལ་དྟོན་གྲི་ཏུ། ཨྲི་ལྡན་གྲི་ཡྲི་དང་ཡྲིས། རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་ཡང་། ལྷག་བཅས་ཀྲི་སེ། འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་ཏམ། དེ་

བཞྲིན་ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་སྟོགས་རྣམས་སུམ་ཅུ་པའྲི་དངྟོས་བསན་དུ་མ་བྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་སུམ་རགས་ཀྲི་འགེལ་བ་ཐྟོག་

མ་ས་སྐ་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་མཛད་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་སྦྱྟོར་བ་ཚིགས་བཅད་མ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། སྲི་ཏུ་པཎ་ཆེན་བསན་

པའྲི་ཉྲིན་བྱེད་མ་བྱྟོན་བར་ལ་སུམ་རགས་ཀྲི་འགེལ་བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་མཛད་ཡྟོད་ཀང་དེ་དག་གྲིས་དྟོགས་སྟོང་ཙམ་ཡང་མ་མཛད་པ་ནྲི་

ཆེས་ཡ་མཚན་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར།

སྲི་ཏུ་འགེལ་ཆེན་མཁས་པའྲི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏྲིག་ཕྲེང་མཛེས་ལས། “འྟོ་ན་འདྲིར་ཏྟོའྲི་སྒ་མ་བསན་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། གཞུང་འདྲི་གའྲི་གཤམ་

དུ། རེས་འཇུག་བཅུ་ཡྲི་དྟོན་ཤེས་ན། །ཞེས་དང་། རེས་འཇུག་སྦྱྟོར་བ་མཁས་པ་ན། །ཞེས་སྟོགས་ཀྲི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་

བཞྲིན་གཞུང་འདྲིས་གཙོ་བྟོར་རེས་འཇུག་གྲི་བྱ་བ་འཆད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།” ཞེས་བར་སྤྟོད་སུམ་ཅུ་པས་སྔྟོན་རེས་གཉྲིས་ལས་གཙོ་བྟོ་

རེས་འཇུག་གྲི་བྱ་བ་འཆད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སར་བསྡུའྲི་ཏྟོ་ནྲི་རེས་འཇུག་གྲི་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་དངྟོས་བསན་དུ་མ་བྱུང་བར་བཞེད་

དྟོ། །  

དེ་བཞྲིན་དུ་ལ་དྟོན་གྲི་ཏུ་དང་། ལྷག་བཅས་ཀྲི་ཏེ། འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་ཏམ་སྟོགས་ཀང་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པའྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་པ་ལས་རེས་འཇུག་

གྲི་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དངྟོས་སུ་མ་བསན་པར་བཞེད་དེ། སྲི་ཏུ་འགེལ་ཆེན་ལས། “རྒྱུ་མཚན་དེས་སབས་འདྲིའྲི་ཏྟོའྲི་སྒ་

གཅྲིག་པུར་མ་ཟད། ལྷག་བཅས་ཀྲི་ཏེ་དང་། ཨྲི་ལྡན་གྲི་ཡྲི་ཡྲིས། རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་ཡང་། འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་ཏམ། ལ་དྟོན་གྲི་ཏུ་རྣམས་ཀང་འདྲིར་

མ་བསན་པའྲི་གནད་ཀ་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་།” ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སྟོ།། 

འྟོ་ན་འདྲིར་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པའྲི་ཕྲད་གཅྲིག་ཀང་རྩ་བས་དངྟོས་སུ་མ་བསན་པ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་དུ་དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ་དམྲིགས་

བསལ་དུ་བདག་སྒའྲི་ཕྲད་པ་རྐང་དང་། དེ་ལ་ན་རྟོ་སྦྱར་བས་པྟོ་གཉྲིས་ནྲི་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པའྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་ཡང་། སབས་འདྲིར་དངྟོས་སུ་

བསན་པར་འདྟོད་དེ། སྲི་ཏུ་འགེལ་ཆེན་ལས། “མྲིང་གཞྲི་རྐང་བའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པའྲི་ཕྲད་བདག་སྒ་ཙམ་ལས་གཞན་འདྲིར་མ་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྟོ།” །ཞེས་གསུངས་སྟོ།། 
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

དེ་ལ་དཔལ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གྲིས་མཛད་པའྲི་སུམ་རགས་འགེལ་བ་ཐྟོན་མྲིའྲི་ཞལ་ལུང་ལས། “མྲིང་གཞྲི་རྐང་བའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་

གྱུར་པའྲི་ཕྲད་བདག་སྒ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས། ཞེས་པ་བདེན་ན། སུམ་ཅུ་བར་དངྟོས་སུ་བསན་ཅྲིང་མྲིང་གཞྲི་རྐང་བའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་

པའྲི་ཕྲད་ནྲི་སྒ་དང་། དང་སྒ། དེ་སྒ། གང་སྒ། དགག་སྒ་རྣམས་ལ་ཅྲི་ཟེར། མྲིང་གཞྲི་རྐང་བའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་བའྲི་ཕྲད་ཅེས་པ་རེས་

འཇུག་ལ་མྲི་ལྟྟོས་པའྲི་ཕྲད་ཡྲིན་པ་སྟོས་མ་དགྟོས་ལ། དེས་ན་བདག་སྒ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཞེས་པའྲི་ཙམ་སྒ་དེས་མགྟོ་བྟོ་རྟོངས་པར་

བྱེད་པ་ལས་དགྟོས་པ་ཅྲི་བྱུང་འདྲྲིའྟོ།།” ཞེས་སྲི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ལ་དགག་པ་མཛད་ཁུལ་བྱས་འདུག་ཀང་དེ་ནྲི་ཚིག་དྟོན་གཉྲིས་ཀར་མ་

བརགས་མ་དཔྱད་པའྲི་བབ་ཅྟོལ་འབའ་ཞྲིག་སེ། གྟོང་སྟོས་ལྟར་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པའྲི་ཕྲད་ཅེས་པ་ཁྱེད་ལྟར་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་དུ་མྲི་འདྟོད་

པར་སྔྟོན་རེས་མྲིང་གསུམ་གྲི་ཡ་གལ་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པ་ཉྲི་ཤུའྲི་ནང་ཚན་དུ་འདྟོད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལ། ཕྲད་རང་དབང་ཅན་གྲི་ནྲི་སྒ་

དང་། དང་སྒ་སྟོགས་ནྲི་རེས་འཇུག་བཅུ་པྟོ་གང་རུང་ལ་བྱུང་བའྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་པ་ལས་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པར་བྱུང་བའྲི་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱྟོད་

ཀྲིས་བསན་པའྲི་སྐྟོན་དེ་ནམ་ཡང་མྲི་འཇུག་གྟོ །

དེ་ཡང་སྲི་ཏུ་འགེལ་ཆེན་ལས། “རེས་འཇུག་གྲི་བྱ་བ་ཞེས་པ་ནྲི་རེས་འཇུག་གྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་པྟོ་དེ་ལ་བྱ་བ་འབྱུང་བ་ཙམ་གྲི་ཆ་ནས་ཡྲིན་

གྲི། ཕྲད་སྟོགས་སུ་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་མྲིང་གཞྲི་དང་རེས་འཇུག་གང་ཡྲིན་དཔྱད་པའྲི་ཆ་ནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྟོ།” །ཞེས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

སྟོན་མཛད་ཀང་མཁས་པ་ཆེན་པྟོས་བླུན་པྟོའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ནྲི་དེ་བས་ཡ་མཚན་ནྟོ།། 

འྟོ་ན་སར་བསྡུའྲི་ཕྲད་ཏྟོ་སྟོགས་ལ་ཇྲི་ལྟར་བརྟོད་པ་ལྟར། རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་ཀང་དང་། ཨྲི་ལྡན་གྲི་ཕྲད་ཀྲི་དང་ཀྲིས། ལྷག་བཅས་ཀྲི་སེ་

བཅས་བཞྲི་ནྲི་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པར་བྱུང་བའྲི་བྱ་བ་ལས་རེས་འཇུག་ལ་བྱུང་བའྲི་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ཀང་རྩ་བས་དངྟོས་བསན་དུ་མ་

བྱུང་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་དུ་སྲི་ཏུ་འགེལ་ཆེན་ལས། “ཀྲི་ཀྲིས་ཀང་སེ་རྣམས་ནྲི་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་

གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་གསུངས་པ་ཉྲིད་དྟོ། །” ཞེས་གསུངས་སྟོ། ། 

དེའྲི་དྟོན་ལ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས། སྲི་ཏུའྲི་ལུགས་ལ་ཀྲིས་སྟོགས་ཕྲད་དེ་རྣམས་མྲིང་གཞྲི་གང་གྲི་མཐར་ཞུགས་ཀང་རེན་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཧ་

ཅང་གསལ་བས། མྲིང་གཞྲིའྲི་སྒ་དམྲིགས་བསལ་གྲིས་གཙོ་བྟོར་མ་གྱུར་བར་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་ས་ང་ས་གསུམ་དང་བཅས་པའྲི་སྒ་གཙོ་

བྟོར་གྱུར་པས་ན་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནྟོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་པར་སེམས་ཏེ་ཀྲིས་ཀང་སེ་

གསུམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེ་འགྲིག་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་མཁས་པ་སྲི་ཏུས་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པར་བཞེད་པའྲི་

ཀྲི་ལྟ་བུ་ལ་ཁྱེད་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་དྟོན་དེ་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཀྲིའ་ཞེས་འ་ཡྲིག་དངྟོས་སུ་མ་བྲིས་པ་མ་གཏྟོགས་འ་ཡྲིག་ཡྟོད་དྟོ་ཞེ་

ན། ཁྱེད་ཀྲིས་དངྟོས་སུ་མ་བསན་པར་འདྟོད་པའྲི་ཏེ་ལ་ཏེའ་ཞེས་འ་ཡྲིག་ཡྟོད་པ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས་ཏེ་ཡྲིག་ཀང་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་

དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པར་ཐལ་ལྟོ།། 

དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཨྲི་ལྡན་སབས་དངྟོས་བསན་དུ་མ་བྱུང་བའྲི་ཡྲིས་དང་འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་སབས་དངྟོས་བསན་དུ་མ་བྱུང་བའྲི་ཏམ་གཉྲིས་

ཀང་དངྟོས་བསན་ཡྲིན་པར་ཐལ་ཏེ། ཁྱེད་ལྟར་ན་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་ཡྲིན་ཏེ་

རེས་འཇུག་ས་དང་མ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒ་གདངས་དང་བཅས་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་ཡྲིན་ཏེ་གྟོང་དུ་དངྟོས་བསན་གྲི་

ཕྲད་ཀྲིས་ཀང་སེ་གསུམ་དངྟོས་བསན་དུ་བྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཀྟོད་པ་ལྟར་འདྲི་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སྟོ།། 

ཁ་ཅྲིག་གྲིས། ཀྲི་ཀྲིས་ཀང་སེ་བཞྲི་པྟོ་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཀྲི་ནྲི་གྲི་གྲི་ལྟར་འབེལ་སྒ་དང་། ཀང་ནྲི་

འང་ལྟར་རྒྱན་སྡུད། སེ་ནྲི་དེ་ལྟར་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པ་དང་། གྲི་ལ་སྟོགས་པའྲི་མྲིང་གཞྲི་ག་འ་ད་གསུམ་ནྲི་རེས་འཇུག་བཅུའྲི་ནང་
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ཚན་ཡྲིན་པས་སྲི་ཏུ་ཆྟོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་གསུངས་སྟོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནྲི་སྲི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྲི་དགྟོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

སར་བསྡུའྲི་ཏྟོ་དང་། ལ་དྟོན་གྲི་ཏུ་སྟོགས་ཀང་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་ཏེ། ཏྟོ་ནྲི་གྟོ་སྟོགས་ལྟར་སར་བསྡུ་

དང་། ཏུ་ནྲི་དུ་སྟོགས་ལྟར་ལ་དྟོན་ཡྲིན་པས། གྟོ་དང་དུ་སྟོགས་ཀྲི་མྲིང་གཞྲི་ག་ད་ནྲི་རེས་འཇུག་བཅུའྲི་ནང་ཚན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ན་

ལན་འདེབས་ཇྲིྲི་ལྟར་བྱེད།

ཁ་ཅྲིག་གྲིས། རེས་འཇུག་གྲི་སྒ་གཙོ་བྟོ་ཡྲིན་པ་གྲི་གྲི་འྲི་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཀྲི་འྟོང་བ་དང་། དེ་བཞྲིན་བྱེད་སྒའྲི་གྲིས་གྲིས་འྲིས་

དང་ལྷན་ཅྲིག་པ་ཀྲིས། རྒྱན་སྡུད་འང་དང་ལྷན་ཅྲིག་པ་ཀང་བཅས་བྱུང་ཞྲིང་། ལྷག་བཅས་ཀྲི་སེ་ནྲི་རེས་འཇུག་ས་ལ་ཏ་ཡྲིག་སྦྱར་བས་

རེས་འཇུག་དང་སྦྲེལ་ནས་སྨྲས་པས་སྟོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་རེས་འཇུག་གྲི་སྒ་གཙོ་བྟོ་ཡྲིན་པ་གྟོ་ངྟོ་དྟོ་ནྟོ་སྟོགས་དང་

ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཏྟོ་ཡྲིག་འྟོང་བ་དང་། སུ་ར་རུ་དུ་སྟོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཏུ་སྒ་བྱུང་བས་ཏྟོ་དང་ཏུ་གཉྲིས་ཀང་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པར་ཐལ་ལྟོ་ཞེ་ན་ལན་འདེབས་ཇྲི་ལྟར་བྱེད།

ཡང་ཁ་ཅྲིག་གྲིས། སར་བསྡུའྲི་ཏྟོ་དངྟོས་སུ་མ་བསན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཏྟོ་ཡྲིག་སྦྱར་ཡུལ་ཡང་འཇུག་ད་ཙམ་ལས་རེས་འཇུག་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀྟོད་མྟོད། འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། སར་བསྡུའྲི་ཏྟོ་ཡྲིག་དངྟོས་སུ་མ་བསན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཕྟོགས་ཙམ་འགྲིག་ཀང་། 

ལྷག་བཅས་ཀྲི་ཏེ་ཡྲིག་སྦྱར་ཡུལ་རེས་འཇུག་ན་ར་ལ་ས་ད་དྲག་བཅས་མང་དག་ཅྲིག་ཡྟོད་ཀང་ཏེ་སྒ་དངྟོས་བསན་དུ་མ་བྱུང་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི་ལ་ཐུག

ཡང་ཐྟོན་མྲིའྲི་ཞལ་ལུང་ལས། “དེ་ཡང་ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་ན་འདྲི་ལྟར། ཁྱེད་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་ཀྲི་སྟོགས་བཞྲི་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་

ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་བ་ཡྲིན་ན། ཁྱེད་ཀྲིས་མ་བཤད་པའྲི་གྲི་གྲི་འྲི་གྲིས་གྲིས་འང་སེ་དྲུག་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་

གཙོ་བྟོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་གང་ལ་ཐུག” ཅེས་རེ་སྲི་ཏུ་ལ་མྲི་འདྟོད་པའྲི་ཐལ་བ་འཕངས་འདུག་ཀང་དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ས་སེ། གྲི་སྟོགས་དྲུག་པྟོ་

དེ་དག་ནྲི་རེས་འཇུག་ག་དང་འ་གཉྲིས་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཀྲི་ཀང་སེ་རྣམས་ནྲི་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པ་ཀ་དང་ཏ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་

ཡྲིན་པས་ཁྱད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའྟོ།། 

ད་ནྲི་གྟོང་དུ་བརྟོད་པ་དེ་དག་ཅུང་ཟད་གྟོ་བདེར་བརྟོད་ན།  སུམ་ཅུ་པས་རེས་འཇུག་གྲི་སྦྱྟོར་བ་གཙོ་བྟོར་བསན་པས་རེས་འཇུག་བཅུ་

ལས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་ཏྟོ་ཏུ་ཏེ་ཏམ་ཡྲི་ཡྲིས་ཡང་དྲུག་དང་། ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་སྟོགས་ཀྲི་ཕྲད་བཅུ་བཞྲི་རྣམས་ནྲི་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པའམ་མྲི་

འཇུག་པ་ཉྲི་ཤུ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་ཡྲིན་པས་དངྟོས་བསན་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་སར་བསྡུའྲི་ཕྲད་ཏྟོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཏ་ཡྲིག་ལ་

དབྱངས་ན་རྟོ་སྦྱར་བ་ཡྲིན་པས་ན་རྟོ་སྦྱར་ཡུལ་གྲི་ཏ་ཡྲིག་དེ་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པའམ་མྲི་འཇུག་པ་ཉྲི་ཤུའྲི་ནང་ཚན་ལས་རེས་འཇུག་བཅུའྲི་

ནང་ཚན་མ་ཡྲིན་པ་དང། འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་གམ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ག་ཡྲིག་ལ་མ་ཡྲིག་སྦྱར་བ་ཡྲིན་པས་མ་ཡྲིག་སྦྱར་ཡུལ་གྲི་ག་ཡྲིག་དེ་རེས་

འཇུག་བཅུ་པྟོ་གང་རུང་ཡྲིན་པས་རེས་འཇུག་གྲི་བྱ་བ་གཙོ་བྟོར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྲི་ཏུ་འགེལ་ཆེན་ལས་གཞུང་འདྲིས་གཙོ་བྟོར་རེས་

འཇུག་གྲི་བྱ་བ་འཆད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་གསུངས་པའྲི་གནད་ཀ་ཡང་འདྲི་ལ་ཐུག་པ་མ་ཟད། རེས་འཇུག་གྲི་བྱ་བ་ཞེས་པ་ནྲི་གྟོ་ལྟ་

བུའྲི་སར་བསྡུས་དྟོན་གང་ཞྲིག་རྫྟོགས་པར་སྟོན་པའྲི་བྱ་བ་ཡང་རེས་འཇུག་ག་ལ་ན་རྟོ་སྦྱར་བ་ཡྲིན་པས་རེས་འཇུག་གྲི་བྱ་བ་ཞེས་བྱའྟོ།། 

འྟོ་ན་ཀྲི་ཀྲིས་ཀང་སེ་རྣམས་ཀང་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པའམ་མྲི་འཇུག་པ་ཉྲི་ཤུ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་མ་ཡྲིན་ནམ་འདྲིར་དངྟོས་བསན་དུ་བྱུང་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་དག་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་ཡྲིན་པ་བདེན་མྟོད། འྟོན་ཀང་གྟོང་དུ་བརྟོད་པའྲི་ཏྟོ་ཏུ་ཏམ་

སྟོགས་དང་མྲི་འདྲ་སེ། ཀྲི་ཀྲིས་ཀང་སེ་རྣམས་ནྲི་རང་ཉྲིད་རེས་འཇུག་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་མ་ཡྲིན་ཡང་རང་ཉྲིད་སྦྱར་ཡུལ་གྲི་རེས་འཇུག་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

མང་བས་ཏེ། དཔེར་ན། རེས་འཇུག་ད་བ་ས་གསུམ་གྲི་རེས་སུ་ཨྲི་ལྡན་གྲི་ཕྲད་ཀྲི་དང་ཀྲིས། ག་ད་བ་ས་ད་དྲག་བཅས་ཀྲི་རེས་སུ་རྒྱན་

སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་ཀང་། ག་ང་བ་མ་འ་བཅས་ཀྲི་རེས་སུ་ལྷག་བཅས་ཀྲི་ས་སེ་སྦྱྟོར་དགྟོས་པས་སྟོ། །འགེལ་ཆེན་ལས་ཀྲི་ཀྲིས་ཀང་སེ་རྣམས་ནྲི་

འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་གསུངས་པ་ཉྲིད་དྟོ་ཞེས་པའྲི་གནད་ཀ་ཡང་དེ་ཡྲིན་ནྟོ།། 

དེ་ཡང་ཡྲིན་ཏེ་འཇུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་པ་ནྲི་རེས་འཇུག་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ཟེར་ཞྲིང་། ལྷན་ཅྲིག་པ་ཞེས་པ་ནྲི་མཉམ་དུ་ཞེས་པའྲི་དྟོན་ཡྲིན་

པས་རེས་འཇུག་ད་བ་ས་གསུམ་དང་ལྷན་དུ་ཨྲི་ལྡན་གྲི་ཕྲད་ཀྲི་དང་ཀྲིས་སྒ་བྱུང་བ་དང་། རེས་འཇུག་ག་ད་བ་ས་ད་དྲག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱན་

སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་ཀང་གྲི་སྒ་བྱུང་བ། རེས་འཇུག་ག་ང་བ་མ་འ་དང་ལྷན་དུ་ལྷག་བཅས་ཀྲི་ཕྲད་ས་སེའྲི་སྒ་རྣམས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རྟོ།། 

འྟོ་ན་གཙོ་བྟོར་རེས་འཇུག་གྲི་བྱ་བ་དང་། རེས་འཇུག་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་མ་ཡྲིན་ན་སུམ་ཅུ་པའྲི་དངྟོས་བསན་དུ་

མ་བྱུང་བས་ཁྱབ་བམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཁྱབ་སེ་དམྲིགས་བསལ་བདག་སྒའྲི་ཕྲད་པ་དང་པྟོ་གཉྲིས་དངྟོས་སུ་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། གང་མྲིང་གྲི་

ནྲི་མ་མཐའ་ན། །པུ་ལྲིངྒ་ཡྲི་སྒ་མེད་པ། །དེ་ལ་པུ་ལྲིངྒ་སྦྱར་ན། །བདག་པྟོའྲི་སར་ནྲི་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པས་དངྟོས་སུ་བསན་པའྲི་ཕྲད་པ་

དང་པྟོ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལྟར་བདག་སྒའྲི་དངྟོས་བསན་ལ་པ་དང་པྟོ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་

གཞན་དག་ལ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནྟོ།། 

མདྟོར་ན་རེས་འཇུག་ཡྲི་གེ་བཅུ་པྟོ་གང་རུང་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་རྣམས་དང་། རེས་འཇུག་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་སྒ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་

རྣམས་སུམ་ཅུ་པའྲི་དངྟོས་བསན་དུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནྟོ། །གཞན་ཡང་ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་སྟོགས་ཀྲི་ཕྲད་རྣམས་སུམ་ཅུ་པའྲི་དངྟོས་བསན་དུ་མ་བྱུང་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརག་ཅྲིང་དཔྱད་རྒྱུ་མང་ཡང་ཡྲི་གེ་མང་བའྲི་ལས་སུ་དྟོགས་ནས་དེ་ཙམ་གྲིས་རྫྟོགས་པར་བྱས་སྟོ།། 
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དཔྱད་དེབ།

གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད་དང་བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད་གཉྲིས་དཔྱད་བསྡུར། 

པ་སངས་དབྟོ་གཟེར། 

རྩྟོམ་རྲིག་ནྲི་མ་གཞྲི་ནས་རྩྟོམ་པ་པྟོས་བླྟོས་བསངས་དང་བསམ་གཞྲིགས་ཀྲི་ཐྟོན་རྫས་ཤྲིག་ཡྲིན། རྩྟོམ་པ་པྟོས་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བའྲི་

ཁྲྟོད་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་དག་གཅྲིག་སྡུད་ཀྲི་ལམ་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་ཅྲིང་། སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བའྲི་རང་གཞྲི་དེའྲི་ཐྟོག་རང་གྲི་བརྩེ་དུངས་དང་

ཕུགས་བསམ་དག་ཀང་མཚོན་པར་བྱེད་ཀྲི་ཡྟོད། དེང་སབས་རྩྟོམ་རྲིག་དཔྱད་བརྟོད་པ་མང་མང་གྲིས་རྩྟོམ་རྲིག་གྲིས་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བ་

མཚོན་དགྟོས་པའྲི་མཐའ་ཚིག་སྒྟོག་ཅྲིང་། རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་རྲིན་ཐང་གཙོ་བྟོ་ཡང་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བ་ཚུར་སྣང་བྱེད་མྲིན་གྲི་སེང་ནས་འཇྟོག་གྲི་

འདུག ད་ལྟའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་འགན་འཁྲྲིའམ་ཁ་ཕྟོགས། རྲིན་ཐང་འཇལ་གཞྲི་དེ་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བ་ཚུར་སྣང་བྱེད་ཐུབ་མྲིན་གྲི་སེང་ལ་འཇྟོག་

ན་མྲི་ཆྟོག་པ་མེད་མྟོད། འདས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲིས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ལངས་ཕྟོགས་ཤྲིག་བཟུང་ཡྟོད་མྲིན་དེ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་གཞྲི་ལས་མ་འདས། 

དེས་ན་འདས་ཟྲིན་གྲི་གནའ་རབས་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་དག་གྲི་རྲིན་ཐང་དང་ཚད་གཞྲི་འཇལ་སབས། དུས་སབས་དེའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་

འཕེལ་འགྟོས་དང་སྤྲི་ཚོགས་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ། རྲིག་གནས་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་འགྱུར་འགྟོས་སྟོགས་ཀྲི་ཆྟོས་ཉྲིད་ལ་གཞྲི་བྱས་ཏེ་གེང་ན་རན་

ཞྲིང་། རྩྟོམ་རྲིག་རང་ངྟོས་ཀྲི་དུས་རབས་རྲིན་ཐང་ལའང་ཉམས་ཉེས་པར་མྲི་འགྱུར། གནད་འདྲིས་རྩྟོམ་རྲིག་གྲིས་དུས་གཏན་དུ་སྤྲི་ཚོགས་

འཚོ་བ་མཚོན་དགྟོས་པའྲི་ངེས་ཚིག་དེ་དང་། སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བ་ནྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་འགན་འཁྲྲི་ཉག་ཅྲིག་ཡྲིན་པར་འདྟོད་པའྲི་བསམ་བླྟོའྲི་རྒྱ་

དེ་བཀྲྟོལ་ཏེ། རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་དུས་སབས་སྟོ་སྟོའྲི་སྣང་ཚུལ་དང་དགྟོས་པ་ལ་གཞྲིགས་དགྟོས་པར་བསྐུལ་ཡྟོད་སྙམ། རང་རེའྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་

རྲིག་དེའང་རྲིག་གནས་འགྱུར་འགྟོས་ཀྲི་ཤུགས་རྐེན་དང་། རྩྟོམ་རྲིག་རང་ངྟོས་ཀྲི་འཕེལ་འགྱུར་དབང་གྲིས་དང་ཐྟོག་མྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་ཕྲི་

འཇྲིག་རེན་ལ་རྟོག་དཔྱྟོད་བྱེད་པའྲི་བསམ་བླྟོ་དག་མཚོན་པར་བྱེད་ཅྲིང་། དེ་ནས་རྒྱལ་བླྟོན་སྟོགས་ཀྲི་དམག་འཐབ་དང་ལྟོ་རྒྱུས་བརྟོད་པ། 

དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཡང་དམངས་ཁྲྟོད་ངག་རྒྱུན་གྲི་ངྟོ་བྟོར་གནས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ཏུ་གཏྟོགས་པ། དེ་ནས་རྲིམ་པས་ཆ་ལག་ཚང་བའྲི་རྲིག་

གནས་གྲུབ་ཅྲིང་དེའྲི་རྫྟོང་ཇེ་སྟུག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་མཉམ། རྩྟོམ་རྲིག་ཀང་རྲིག་གནས་དེའྲི་ནང་ཐྲིམས་པར་གྱུར། རྲིག་གནས་ཀྲི་ལྟ་ཚུལ་

དང་རྲིན་ཐང་སྤྟོད་ཚུལ་དེ་དག་རྩྟོམ་རྲིག་བརྒྱུད་མངྟོར་པར་བྱེད་པས། མཐར་རྲིག་གནས་དེ་རྩྟོམ་རྲིག་དང་། རྩྟོམ་རྲིག་དེ་རྲིག་གནས་ནང་

ཐྲིམས་པའྲི་སྣང་ཚུལ་ཞྲིག་མངྟོན་ཡྟོད། རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་དུས་སབས་འདྲིར་སེབས་ཚེ། རྩྟོམ་རྲིག་ནྲི་རྲིག་གནས་སྣང་ཚུལ་ཞྲིག་དང་རྒྱུན་ཞྲིག་

ཏུ་གྲུབ་ཟྲིན་པས། རྩྟོམ་རྲིག་གྲིས་གཙོ་བྟོར་རྲིག་གནས་དེའྲི་ལྟ་ཚུལ་དང་དགྟོས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་ཅྲིང་། ཟ་དང་ཟུར་ནས་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་

བ་མཚོན་པར་བྱེད་ཀང་། དེ་དག་ནྲི་གཙོ་བྟོ་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་བཀྟོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། 

དཔྱད་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་བསྡུར་གཞྲིར་གྱུར་བ་ <གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> དང་ <བྱ་སྤེལ་གྲི་གཏམ་རྒྱུད> གཉྲིས་ཀས་ཀང་ཚད་མཐྟོ་

མྲིན་མ་གཏྟོགས། རྲིག་གནས་གཅྲིག་གྲི་ལྟ་ཚུལ་དང་བསམ་བླྟོ་ལ་རྒྱབ་རེན་བྱས་ཡྟོད། བརྩམས་ཆྟོས་འདྲི་གཉྲིས་ལས་ཀང་སྔ་མ་ 

<གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་རྲིག་གནས་ཀྲི་ཁམས་ནྲི་ཕྲི་མ་ལས་ཆེས་སྟུག་པྟོ་ཡྲིན། དུས་སབས་དེའྲི་རྲིག་གནས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་

ནྲི་ནང་བསན་རྲིག་གནས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་ལས་བརྒལ་མེད་མྟོད། རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ངྟོས་ནས་བཤད་ན། བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་བརྟོད་དྟོན་གྲི་ཆ་

ནས་སྔར་བས་རྒྱ་ཆེ་བ། བརྟོད་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ནས་སྔར་བས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གཞུང་ལུགས་ཀྲི་རྒྱབ་རེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཞུང་ལུགས་

དེའྲི་མཛུབ་སྟོན་འྟོག་ནས་བརྩམས་པའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་ཀང་ཡྟོད་པས་ལག་ལེན་དང་གཞུང་ལུགས་ཟུང་ལྡན་གྲི་མཛུབ་སྟོན་ཡྟོད་པའྲི་དུས་

སབས་ཤྲིག་ལ་སེབས་ཟྲིན། རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་སྣང་ཚུལ་གཞན་ཞྲིག་ནྲི་ལྟོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་སྟོགས་རྩྟོམ་རྲིགས་གཞན་རྣམས་སྙན་ངག་གྲི་ལམ་

ནས་བརྩམས་པའྲི་སྟོལ་ཕེ་ཟྲིན་པ་ཡྲིན། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའྲི་ <རང་རྣམ་དཱུ་ཀུ་ལའྲི་གྟོས་བཟང> ནྲི་སྣང་ཚུལ་འདྲིའྲི་ཚབ་མཚོན་བརྩམས་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

ཆྟོས་ཁྱད་འཕགས་ཤྲིག་ཡྲིན། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་དུས་སབས་སུ་བྱུང་བའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་འདྲི་གཉྲིས་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་བརྩམས་

སྒྲུང་གགས་ཅན་ཡྲིན་པ་མཉམ་ཞྲིང་། བརྩམས་པའྲི་དུས་སབས་ལ་བར་ཁྱད་དེ་ཙམ་མེད་པ། རྩྟོམ་པ་པྟོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྤྲི་ཚོགས་གྟོ་བབ་དང་

རྒྱབ་ལྟོངས་འདྲ་བ་སྟོགས་མཚུངས་པའྲི་ཆ་མང་ཞྲིང་། ཡང་བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་བསན་བྱ་དང་། སྒྟོམ་གཞྲི་ལྷུང་སངས། བརྟོད་ཐབས་སྟོགས་

ཀྲི་ཐད་ནས་ཆེས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཆ་ཡང་ལྡན་ཕྲིར། བརྩམས་ཆྟོས་འདྲི་གཉྲིས་ལ་གཤྲིབ་བསྡུར་གྲི་གཞྲི་ལྡན་པ་ཡྲིན། འདྲིར་ཡང་གཙོ་བྟོ་

བརྩམས་ཆྟོས་གཉྲིས་ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་དང་། རྩྟོམ་གྲི་སྒྟོམ། བརྟོད་སྙྲིང་། བརྟོད་ཐབས་བཅས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་གཙོར་འདྟོན་བྱ། རྩྟོམ་

རྲིག་བརྩམས་ཆྟོས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་རྒྱུའྲི་དགྟོས་པ་གཙོ་བྟོ་ནྲི་“བརྩམས་ཆྟོས་གཉྲིས་ཀྲི་འདྲ་བའྲི་ཆས་རྩྟོམ་རྲིག་སྤྲིའྲི་འཕེལ་འགྱུར་གྲི་

ཆྟོས་ཉྲིད་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཅྲིང་། མྲི་འདྲ་བའྲི་ཆས་བརྩམས་ཆྟོས་རང་ངྟོས་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་དམྲིགས་བསལ་བ་སྔྟོག་འདྟོན་བྱེད་”28 པའྲི་

ཕྲིར་ཡྲིན། བརྩམས་ཆྟོས་རང་སེང་ནས་བཤད་ན། འདྲིར་བཀྟོད་པའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་གཉྲིས་ཀྲི་ཕྲི་རྣམ་དང་བརྟོད་དྟོན། བརྟོད་ཐབས་བཅས་

ཀྲི་ཐད་ནས་ཆེས་མྲི་མཚུངས་བས། མྲི་འདྲ་བའྲི་ཆ་ཉྲིད་གཤྲིབ་བསྡུར་གྲི་དམྲིགས་ས་གཙོ་བྟོར་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན། 

རྩྟོམ་པ་པྟོ་བསྡུར་བ།

བརྩམས་ཆྟོས་འདྲི་གཉྲིས་ལས་སྔ་མ་ <གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་ནྲི་མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་ཡྲིན་པ་བརྩམས་

ཆྟོས་ཀྲི་མཇུག་བྱང་ཉྲིད་དུ་བཀྟོད་ཡྟོད་པས་ཐེ་ཚོམ་གྲི་གཞྲི་ལས་བལ། འྟོན་ཀང་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་སྟོར་ལ་ད་དུང་

ཐག་གཅྟོད་གཙང་མ་ཞྲིག་བྱུང་མེད། དུས་ད་ལྟའྲི་བར་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་སུ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཐད་འདྟོད་ཚུལ་མྲི་གཅྲིག་པ་ལྔ་ཙམ་བྱུང་

ཡྟོད། ལ་ལས་མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་དུ་འདྟོད་པ། རེ་འགས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉྲིས་པ་འཕྲྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོར་འདྟོད་པ་

དང་། གཞན་ཡང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བླྟོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པར་འདྟོད་པ། ཡང་ལ་ལས་དབྱྲིན་བྟོད་དམག་འཁྲུག་སབས་

བྱྟོན་པའྲི་ <དཔལ་ཆྟོས་འཁྟོར་ལྷ་ས་དྲན་གླུ> ཡྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་ཤེལ་དཀར་གྲིང་པ་ཡྲིན་པར་འདྟོད་ཀང་། ཕལ་ཆེ་བས་ <དགའ་བཞྲི་བའྲི་མྲི་

རབས་ཀྲི་བྱུང་བ་བརྟོད་པ་ཟྟོལ་མེད་གཏམ་གྲི་རྟོལ་མྟོ> ཞེས་པའྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་ཡྲིན་པར་བཞེད།29  བྟོད་

ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དེབ་ཐེར་གསུམ་པྟོས་ཀང་འདྟོད་ལུགས་ཕྲི་མ་དེ་བཟུང་ཡྟོད། འདྟོད་པ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཞྲི་འཇྟོག་ས་ནྲི་

བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་བརྟོད་དྟོན་དང་རྩྟོམ་འགྟོས་ཡྲིན། བཞེད་པ་ཆེས་ཕྲི་མས་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ནང་བྱུང་བའྲི་བྱ་དང་སྤེལ་དབར་གྲི་

འགལ་ཟླ་དང་། དེ་ཞྲི་ཐབས་སུ་ཕན་ཚུན་དབར་ཕྟོ་ཉ་མངགས་པ་དང་། མཐར་བར་འདུམ་བྱས་ཏེ་བྱ་སྤེལ་དབར་གྲི་འགལ་ཟླ་དེ་ཐག་གཅྟོད་

བྱེད་པའྲི་བརྟོད་དྟོན་དང་རྟོ་རྲིང་པཎྲི་ཏ་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་བྟོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕྟོ་བང་གྲི་བཀའ་བླྟོན་གྲི་ལས་གནས་འཁུར་

སབས། སྤྲི་ལྟོ་༡༩༨༨ལྟོར་གྟོར་ཁས་བྟོད་ཀྲི་ས་མཚམས་ནས་དམག་བཀེས་ཤྲིང་། བྟོད་ཀྲི་རྫྟོང་ཁག་གསུམ་འཕྲྟོག་པ། ཕྲིས་ཕན་ཚུན་

བར་ཆྲིངས་དྟོན་བཞག་སེ་བྟོད་གྟོར་དབར་གྲི་འགལ་ཟླ་ཐག་གཅྟོད་བྱས་པའྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་གནས་ཚུལ་དེ་གཉྲིས་མཐུན་ཆེ་ཞྲིང་། རྟོ་རྲིང་

བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་གྲིས་བརྩམས་པའྲི་ <དགའ་བཞྲི་བའྲི་མྲི་རབས་ཀྲི་བྱུང་བ་བརྟོད་པ་ཟྟོལ་མེད་གཏམ་གྲི་རྟོལ་མྟོ> ཞེས་པའྲི་

རྣམ་ཐར་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་དང་། <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་གཉྲིས་བར་ཁ་ཐག་ཉེ་བ། གཏམ་དཔེ་བཀྟོལ་ཚུལ་གྲི་ཐད་

ནས་དང་། བརྩམས་ཆྟོས་གཉྲིས་ཀར་མངྟོན་པའྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་བསམ་ཚུལ་གཉྲིས་བར་མཚུངས་རགས་དགྟོད་དུ་ཡྟོད་པ་སྟོགས་པའྲི་

གནས་ཚུལ་ཞྲིབ་ཕྲ་ཁག་ལ་རྟོག་དཔྱྟོད་བྱས་པ་བརྒྱུད་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་ནྲི་རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་ཡྲིན་

པར་ཐག་གཅྟོད་བྱས་ཡྟོད།30  འདྲིར་ཡང་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་དུ་འདྟོད་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་རེས་སུ་

28 མྲི་ལའྲི་རྣམ་ཐར་དང་ཞབས་དཀར་བའྲི་རྣམ་ཐར་གཉྲིས་བསྡུར་བ། བྟོད་ལྟོངས་ཞྲིབ་འཇུག ( ནང་དྟོན་ཙམ་ལས་ཚིག་ཟྲིན་མྲི་མཚུངས། )

29 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་བསལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན།  སད་ཆ།  རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྟོ།  ཤྟོག་གངས་༡༠༡༢  མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

30 <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད>ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་སྟོར་རགས་ཙམ་གེང་བ། བསམ་གཏན། བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ། ལྟོ་༡༩༨༦དེབ་གངས་༣ཤྟོག༥༣
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འབང་རྒྱུ་ལས་མ་མཆྲིས། འྟོན་ཀང་བརྩམས་ཆྟོས་རང་ངྟོས་ནས་ཀང་སྙན་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་མྲིན་

པའྲི་རང་རགས་ཀང་མངྟོན་ཡྟོད་པ་འྟོག་ནས་འཆད་རྒྱུ་བྱ། 

སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་དབར་འབེལ་བ་དམྲིགས་བསལ་བ་ཞྲིག་མངའ་སེ། མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་ནྲི་རྟོ་རྲིང་

བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་གྲི་སྟོ་བྟོ་དུ་གྱུར་ཡྟོད། དེ་ཡང་རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་གྲི་ཡུམ་རྲིན་ཆེན་སྐྲིད་འཛོམས་ནྲི་མདྟོ་མཁར་

བའྲི་སས་མྟོ་ཡྲིན་འདུག དེས་ན་རྩྟོམ་པ་པྟོ་གཉྲིས་དབར་གཉེན་མཚན་གྲི་འབེལ་བ་ཡྟོད་ཅྲིང་། རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཆ་ནས་ཀང་རྟོ་རྲིང་བསན་

འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་ལ་མདྟོ་མཁར་བའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཤུགས་རྐེན་ཡྟོད་ངེས་ཏེ། རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་དེ་ཉྲིད་ཆུང་དུས་ནས་

རྩྟོམ་རྲིག་ལ་མྟོས་པ་ཆེ་ཞྲིང་། རང་ལྟོ་བཅུ་དྲུག་སེ་སྤྲི་ལྟོ་༡༧༧༦སབས་མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་གྲི་བརྩམས་ཆྟོས་ <གཞྟོན་ནུ་

ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> ལ་དཔེ་བྱས་ཏེ་ <རྒྱལ་བུ་གགས་པའྲི་མུ་ཁྱུད་ཀྲི་བསན་བཅྟོས> ཞེས་པའྲི་བསན་བཅྟོས་ཤྲིག་ཀང་མཛད་ཡྟོད་

འདུག  31དེས་ན་རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་དང་མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་དབར་ལ་གཉེན་དང་རྩྟོམ་རྲིག་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐྟོག་

ནས་འབེལ་བ་མཆྲིས། སྒྲུང་རྩྟོམ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་མྲི་སྐ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སྤྲི་ཚོགས་གལ་རྲིམ་གྲི་ཆ་ནས་ཀང་ཆེས་མཐྟོ་བ་སེ། རང་རང་

དུས་སབས་ཀྲི་བྟོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕྟོ་བང་གྲི་བཀའ་བླྟོན་གྲི་གྟོ་ས་བཟུང་ཡྟོད། དེས་ན་ཆབ་སྲིད་ཐད་ནས་ཀང་ཤུགས་རྐེན་ཆེས་ཆེ་

བའྲི་མྲི་སྣ་གཉྲིས་ཡྲིན། མདྟོ་མཁར་བ་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ཁྲྟོད་ཆབ་སྲིད་ཀྲི་གྟོ་འཕང་མཐྟོ་ཞྲིང་།  མྲི་སྐ་དང་། མཁས་པ་གསུམ་ལྟོགས་

ཡྲིན་པའྲི་མྲི་སྣ་ཐྟོག་མ་དེ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཕྲིས་བྟོད་ཀྲི་ཆབ་སྲིད་པའྲི་ཁྲྟོད་རྲིག་གནས་ལ་མཁས་པའྲི་མྲི་སྣ་མྲི་ཉུང་བ་ཞྲིག་བྱུང་དྟོན་ཡང་

མཁས་པ་ཁྟོང་གྲི་ཤུགས་རྐེན་ལས་བྱུང་བར་འདྟོད་མཁན་མཆྲིས། རྲིག་གནས་སྟོབ་གསྟོའྲི་ཆ་ནས་ཀང་མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་

དང་རྟོ་རྲིང་དཔལ་འབྱྟོར་གཉྲིས་ཀ་མཉམ་སེ། དང་ཐྟོག་ཀ་ཁ་ནས་འགྟོ་བརྩམས་ཏེ་བྟོད་ཀྲི་རྲིག་གནས་ཆེ་ཆུང་སྤྲི་ལ་སྦྱང་པ་བྱས་ཤྲིང་། 

ལྷག་པར་དུ་ <སྙན་གཞུང་མེ་ལྟོང> ལ་སྦྱང་པ་བསེན་པ་གཅྲིག་ཏུ་མཚུངས། <གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> ལས་མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་

རྲིང་དབང་རྒྱལ་ནྲི་རྲིག་གནས་སྤྲི་དང་ལྷག་པར་དུ་ <སྙན་གཞུང་མེ་ལྟོང> གྲི་ཤུགས་རྐེན་ཟབ་པའྲི་མཁས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་

ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ངེས་ཤེས་སྐེས་ཐུབ་ཀང་། <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲིས་རྟོ་རྲིང་པཎྲི་ཏ་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་ནྲི་མཁས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་

ལས་དམངས་ཁྲྟོད་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཕྟོགས་སུ་གཞྟོལ་བའྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་ཤྲིག་མངའ་བར་གསལ་སྟོན་བྱས། མདྟོ་མཁར་བ་ལ་རྣམ་ཐར་ལྟོ་རྒྱུས་

ཀྲི་བརྩམས་ཆྟོས་ <བཀའ་བླྟོན་རྟོགས་བརྟོད་> དང་ <མྲི་དབང་རྟོགས་བརྟོད> ཡྟོད་ཅྲིང་། བརྩམས་ཆྟོས་དེ་དག་གྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་ནྲི་ཁྟོང་

གྲི་སྒྲུང་རྩྟོམ་ <གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> དང་མྲི་གཅྲིགརྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ངྟོས་ནས་ཀང་ཕྲི་མ་ནྲི་སྔ་མ་གཉྲིས་ལས་རྩྟོམ་རྩལ་ཆེ་བ་དང་

རྲིན་ཐང་ཆེ་བ་ཡྲིན། དེ་ནྲི་ལྟོ་རྒྱུས་རྩྟོམ་རྲིགས་དང་སྒྱུ་རྩལ་རྩྟོམ་རྲིག་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་བར་ཁྱད་ཅྲིག་ཀང་ཡྲིན། དེ་བཞྲིན་དུ་རྟོ་རྲིང་བའྲི་ 

<དགའ་བཞྲི་བའྲི་མྲི་རབས་ཀྲི་བྱུང་བ་བརྟོད་པ་ཟྟོལ་མེད་གཏམ་གྲི་རྟོལ་མྟོ> ནྲི་ལྟོ་རྒྱུས་རྩྟོམ་རྲིགས་ཤྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་

རྒྱུད> ནྲི་སྒྱུ་རྩལ་རྩྟོམ་རྲིག་ཡྲིན་པས། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་བསྡུར་ཏེ་རྩྟོམ་པ་པྟོ་མཚུངས་བསྡུར་བྱེད་པ་ནྲི་ཅུང་ཡྲིད་རྟོན་རུང་བ་མ་

ཡྲིན། དེ་བས་རྟོ་རྲིང་བ་ལ་སྙན་རྩྟོམ་ཤྟོ་ལྟོ་ཀ་༡༦༠༠ཙམ་ཡྟོད་པར་གགས་པ་དེ་དག་དང་གཏམ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་གཉྲིས་བསྡུར་ཏེ་

རྩྟོམ་པ་པྟོ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་གནད་དྟོན་དེར་རྟོག་དཔྱྟོད་བྱ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་ལྡན་སྙམ། 

རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་སྤྲི་ཚོགས་རྒྱབ་ལྟོངས་བསྡུར་བ། 

མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་ནྲི་སྤྲི་ལྟོ་༡༦༩༧ལྟོར་འཁྲུངས་ཤྲིང་༡༧༦༣ལྟོར་སྐུ་གཤེགས། རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་ནྲི་

སྤྲི་ལྟོ་༡༧༦༠ལྟོར་འཁྲུངས་ཤྲིང་ཉུང་མཐར་༡༨༠༡བར་འཚོ་བ་ལས་གཤེགས་ལྟོ་མྲི་གསལ། དེས་ན་སྤྲི་ཚོགས་རྒྱབ་ལྟོངས་ཀྲི་ཆ་ནས་

31 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་སལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན། སད་ཆ། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྟོ།  ཤྟོག༩༢༥མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

བལྟས་ན། མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་གྲིས་བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ཁྲྟོད་ཆེས་རྟོང་ཟྲིང་ཆེ་བའྲི་དུས་སབས་ཀྲི་སྤྲི་ཚོགས་གནས་ཚུལ་དེ་

དངྟོས་སུ་མཐྟོང་ཞྲིང་མངས་ཡྟོད་དེ། ཁྟོང་འཚོ་བཞུགས་ཀྲི་དུས་སབས་དེར་མཚོན་ན། སྤྲི་ལྟོ་༡༧༠༥ལྟོར་ལྷ་བཟང་ཁཱང་གྲིས་སེ་སྲིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་བཀྲྟོངས་ཏེ་བྟོད་ཀྲི་སྲིད་དབང་བཟུང་ཞྲིང་། དེ་ནས་སྤྲི་ལྟོ་༡༧༡༧ལྟོར་ཇུན་གར་བས་ལྷ་བཟང་ཁཱང་བཀྲྟོངས་ཏེ་བྟོད་

ལ་ལྟོ་གསུམ་རྲིང་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པ། ཡང་སྤྲི་ལྟོ་༡༧༢༡ལྟོར་མངའ་རྲིས་སར་དཔྟོན་ཁཱང་ཆེན་བསྟོད་ནམས་རྒྱལ་པྟོ་དང་ང་ལུམ་སྦྱར་

གསུམ།  རྒྱ་སྟོག་གྲི་རྟོགས་འདེགས་འྟོག་ནས་བྟོད་ཀྲི་སྲིད་དབང་ཇུན་གར་བའྲི་ལག་ནས་སྲིད་དབང་འཕྲྟོག། དེ་ནས་སྤྲི་ལྟོ་༡༧༢༧ལྟོར་

བཀའ་བླྟོན་ནང་འཁྲུག་ཅེས་པའྲི་དུས་གཟེར་སྐྱུག་བྟོ་བ་དེ་བྱུང་། བཀའ་བླྟོན་ནང་འཁྲུག་གྲི་རེས་སུ་ཕྟོ་ལྷ་བ་བསྟོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་

གྲིས་བྟོད་ཀྲི་སྲིད་དབང་བཟུང་། ཕྟོ་ལྷ་བའྲི་རེས་སུ་ཁྟོང་གྲི་སས་ཆུང་བ་ཝང་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྲིས་ལྟོ་གསུམ་རྲིང་བྟོད་ཀྲི་སྲིད་དབང་

བཟུང་སབས། རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་ཨམ་བན་དང་རྒྱལ་ཟླ་རྣྟོ་ངར་ཅན་བྱུང་བའྲི་རྐེན་གྲིས། མཐར་མན་ཇུའྲི་ཨམ་བན་གྲིས་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་

བསད། དེའྲི་རྐེན་གྲིས་བྟོད་རྒྱ་དབར་དམག་འཁྲུག་གྲི་ཡྟོ་ལང་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ཞྲིང་། རྒྱའྲི་ཨམ་བན་དང་བཅས་པ་བྟོད་ཡུལ་ལས་མཐར་

སྤྱུགས་པའྲི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་བཅས་བྱུང་།32  མདྟོ་མཁར་དེ་རྲིག་གནས་ལ་མཁས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་དང་ཐྟོག་རྫྟོང་དཔྟོན་དང་ཕྲིས་བཀའ་

བླྟོན་དུ་བསྟོས་པས། སབས་དེའྲི་གནས་ཚུལ་དག་དངྟོས་སུ་མཐྟོང་ཡྟོད་ཅྲིང་། ནང་འཁྲུག་དང་ཕྲིའྲི་བཙན་འཛུལ་གྲི་རྟོག་ཟྲིང་དེའྲི་སབས་

འཚོ་བའྲི་གནས་རྲིམ་མཐྟོ་བའྲི་འགྟོ་ཁྲྲིད་ཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྐེན་གྲིས་རྩྟོམ་པ་པྟོ་ལ་ཤུགས་རྐེན་མྲི་དམན་པ་ཞྲིག་བྱྲིན་ཡྟོད་ངེས། ལ་ལས་ 

<གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> དེ་ཉྲིད་སབས་དེའྲི་བྟོད་ཀྲི་སྤྲི་ཚོགས་གནས་ཚུལ་དེ་མཚོན་པའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་ཤྲིག་ཡྲིན་པར་བཞེད་

པར་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མྲིན། གཅྲིག་བྱས་ན་ཁྟོང་གྲིས་ <གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> དེ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྤྲི་ཚོགས་རྒྱབ་ལྟོངས་ཤྲིག་གྲི་

ཤུགས་རྐེན་འྟོག་ནས་བརྩམས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་སྲིད། གནས་ཚུལ་འདྲིས་མདྟོ་མཁར་བའྲི་མྲི་གཤྲིས་དེ་ཡང་ཅུང་ཐག་གཅྟོད་བྱེད་ཐུབ་སེ།  

ཡྟོ་ལང་ཆེ་ཞྲིང་། རྟོག་འཛིང་ཆེ་བ། དག་གཉེན་གྲི་འགལ་ཟླ་རྣྟོ་བ།  ཆབ་སྲིད་ཀྲི་འཕྟོ་འགྱུར་ཆེ་བ།  སྲིད་འཛིན་པའྲི་ཤྟོག་ཁག་མྲི་གཅྲིག་

པའྲི་འཐབ་རྩྟོད་བཅས་ཀྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་རེས་སུ་ཡང་། མདྟོ་མཁར་བའྲི་སྟོག་ལ་ཉེན་ཁ་མ་བྱུང་ལ། ཉེས་འགེལ་སྟོགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་

པས་མདྟོ་མཁར་བ་ནྲི་ཁྟོར་ཡུག་ལ་བསྟུན་མཁས་ཤྲིང་། ཆབ་སྲིད་པ་མཁས་པ་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན་པ་ཤེས་ཐུབ། 

མདྟོ་མཁར་བའྲི་དུས་སབས་དང་བསྡུར་ན།  རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་གྲི་དུས་སབས་ནྲི་ཅུང་ཞྲི་འཇགས་ཀྲི་དུས་སབས་ཤྲིག་

ཡྲིན་ཏེ། བྟོད་ནང་ཁུལ་གྲི་སྲིད་དབང་འཁྲྟོག་རྩྟོད་ཀྲི་ཡྟོ་ལང་བྱུང་མེད་ལ། ནང་དམེ་ལྟ་བུའང་བྱུང་མེད། རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་

སྤྲི་ལྟོ་༡༧༨༧ལྟོར་བྟོད་གཞུང་གྲི་བཀའ་བླྟོན་གྲི་གྟོ་གནས་ལ་བསྟོས། བསྟོས་ནས་ཀང་ཕྲི་ལྟོ་དེར་གྟོར་ཁས་བྟོད་ཀྲི་ས་མཚམས་ནས་

བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ཆྲིངས་དྟོན་མྲི་སྣར་བསྟོས། དེས་ན་རྩྟོམ་པ་པྟོ་འདྲི་གཉྲིས་ལས། སྤྲི་ཚོགས་རྒྱབ་ལྟོངས་ཀྲི་ཆ་ནས་མདྟོ་

མཁར་བའྲི་སབས་ཆེས་རྟོག་ཟྲིང་ཆེ་མྟོད། མདྟོ་མཁར་བ་ནྲི་ལྟད་མྟོ་བའྲི་ཚུལ་དུ་གནས་ཤྲིང་། ཕྲིས་བཀའ་བླྟོན་གྲི་གྟོ་སར་བསྟོས་ཀང་

ནང་འཁྲུག་སྟོགས་ཀྲི་ནང་དངྟོས་སུ་ཞུགས་མེད། རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་སབས་གྟོར་བྟོད་དབར་དམག་འཁྲུག་ལན་གཉྲིས་བྱུང་

བ་ལས་བྟོད་ནང་ཁུལ་ལ་ཞྲི་འཇགས་ལྟ་བུ་ཡྲིན་མྟོད། རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་མདྟོ་མཁར་བ་དང་མྲི་འདྲ་བར་དམག་འཁྲུག་ནང་

དངྟོས་སུ་ཞུགས་ཤྲིང་ཆྲིངས་དྟོན་སབས་སུའང་བྟོད་ཀྲི་སྐུ་ཚབ་ཡྲིན། དེས་ན་གྟོར་བྟོད་དམག་འཁྲུག་གྲིས་རྟོ་རྲིང་དཔལ་འབྱྟོར་ལ་བཞག་

པའྲི་ཤུགས་རྐེན་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་ནང་འཁྲུག་གྲིས་མདྟོ་མཁར་བར་བཞག་པའྲི་ཤུགས་རྐེན་ལས་ཆེ། རྟོ་རྲིང་བའྲི་རྣམ་ཐར་ཉྲིད་དུའང་ཁྟོང་ཉྲིད་

བྟོད་སེ་པ་གཞུང་གྲི་ཐག་གཅྟོད་ལ་ཡྲིད་མྲི་རངས་པ་དང་། རྒྱའྲི་དམག་དཔྟོན་ལ་ཁྟོང་ཁྲྟོ་བ། དམག་འགྲུལ་གྲི་རྐེན་གྲིས་བྟོད་མྲི་དམངས་

དང་བྟོད་གཞུང་གྲི་མཛོད་ལ་གྟོང་གུད་ཚབས་ཆེན་ཕྟོག་པར་འཁང་ར་དང་ཚོར་བ་རྣྟོ་ངར་ཅན་དུ་མ་མངྟོན་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། དེས་ན་རྟོ་རྲིང་

བས་རང་གྲི་མྟོང་བ་དངྟོས་དེ་སྦས་བཀུང་གྲི་ཚུལ་དུ་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> དུ་བཀྟོད་ཡྟོད་པར་བཀྲལ་ན་མྲི་ཆྟོག་པ་མེད་སྙམ། དཔྱད་

32 བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་གེང་བའྲི་གཏམ།  རྒྱལ་མྟོ་འབྲུག་པ།  ཤྟོག ༣༩༢ མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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དཔྱད་དེབ།

བརྟོད་པའྲི་ཁྲྟོད། <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཁྲྟོད་ཀྲི་བྱའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཕྟོ་ཉ་ལྷ་བྱ་གྟོང་མྟོ་ནྲི་རྟོ་རྲིང་བསན་འཛིན་དཔལ་འབྱྟོར་རང་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་

འགེལ་མཁན་ཡང་ཡྟོད།33  

བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་སྒྟོམ་བསྡུར་བ།

བརྩམས་ཆྟོས་ཤྲིག་གྲི་སྒྟོམ་ཞེས་བརྟོད་སབས་བརྩམས་ཆྟོས་དེའྲི་ཧྲིལ་བྟོའྲི་ཆ་ནས་གེང་གྲི་ཡྟོད། སྒྲུང་རྩྟོམ་ཞྲིག་གྲི་སྒྲིག་གཞྲི་ནྲི་སྒྲུང་

རྩྟོམ་ཧྲིལ་བྟོ་ལ་ཁྱབ་པའྲི་ཆ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས། སྒྲིག་གཞྲི་ཡྲིས་སྒྲུང་རྩྟོམ་གྲི་སྒྟོམ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པར་གསལ་འདྟོན་བྱེད། དེ་ཡང་ <གཞྟོན་

ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་སྒྲིག་གཞྲི་ནྲི་ཚགས་དམ་ཞྲིང་། ག་གྱུ་ཆེ་བ། སྣྟོལ་སེབས་ཀྲི་ཆ་ཡང་ལྡན། སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲི་རྩྟོམ་ལུས་ཀྲི་ཆ་ནས་སེལ་

མ་ཡྲིན་ལ། འབྟོར་གྲི་ཆ་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང་། ས་བཅད་དམ་རབ་བྱེད་ཀྲིས་ཆ་བགྟོས་བྱས་མེད་པར་དཀྱུས་གཅྲིག་ཏུ་

བཀྲམ་ཡྟོད་པས། འདྲི་ནྲི་སྙན་ངག་ཆེན་པྟོའྲི་སབས་ཀྲི་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་མྲིན་ཞེས་པའྲི་དགྟོངས་དྟོན་དང་སག་སག་འགལ་ཡྟོད། འདྲི་ནྲི་

གནའ་དེང་གཉྲིས་ཀའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ངྟོས་ཐད་ནས་བཤད་ན་དགེ་མཚན་གྲི་ཆ་ཞྲིག་མྲིན། སྒྲུང་རྩྟོམ་ཧྲིལ་བྟོའྲི་ཁྟོག་འབུབ་ཚུལ་དང་སྒྟོམ་

ལྷུང་སངས་དེ་གནའ་བྟོའྲི་རྒྱ་གར་གྲི་ནང་བསན་རྩྟོམ་རྲིག་དང་འདྲ་ཆེ་བར་མཆྲིས་པ་ཞྲིབ་རྒྱས་འྟོག་ནས་འཆད་རྒྱུ་བྱ། གཞན་བརྩམས་

ཆྟོས་འདྲི་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་མཁས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གཞན་ལྟར་མཆྟོད་བརྟོད་དང་རྩྟོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། གཞུང་དངྟོས་འཆད་པ། མཇུག་བསྡུ་བ་

བཅས་བསན་བཅྟོས་རྩྟོམ་པའྲི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བྱས་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ནྲི་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་མྲིན་ཏེ། བརྩམས་

ཆྟོས་ཀྲི་འགྟོར་སྟོན་ཚིག་ཙམ་ལས་མཆྟོད་བརྟོད་དང་། རྩྟོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། མཇུག་བསྡུ་བ་བཅས་ཀྲི་རྩྟོམ་སྟོལ་དེ་མེད་པར། ཐད་

ཀར་གཏམ་རྒྱུད་བརྟོད་པའྲི་ཕྟོགས་ལ་གཞྟོལ་ཡྟོད། སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་སྒྲིག་གཞྲི་དང་བྱུང་རྲིམ་བཀྟོད་སྒྲིག་ནྲི་རྟོག་ཟྲིང་མེད་པར་སབས་བདེ་

རང་བཞྲིན་ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་ཡྟོད། བྱུང་རྲིམ་དག་ནྲི་ཕྲེང་དྟོག་ཐག་ལ་བསར་བ་བཞྲིན་དཀྱུས་སུ་འཐེན་པའྲི་ཆ་ལྡན། འྟོན་ཀང་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲི་ 

<གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> དང་མྲི་འདྲ་བར་ལེའུ་ལྔས་ཆ་བགྟོས་བྱས་ཡྟོད་དེ། ལེའུ་དང་པྟོ་བྱ་སྤེལ་གཉྲིས་དང་པྟོར་འཕྲད་དེ་གཏམ་བྱས་

པའྲི་ལེའུ་དང་། ལེའུ་གཉྲིས་པ་བྱའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ཕྟོ་ཉ་མངགས་པའྲི་ལེའུ། ལེའུ་གསུམ་པ་སྤེའུ་གྟོས་རར་ཚོགས་པའྲི་ལེའུ། ལེའུ་བཞྲི་པ་

རྲི་བྟོང་གྲིས་བྱ་སྤེལ་དབར་ལ་བར་སྡུམ་བྱེད་པར་ཁས་འཆེས་པའྲི་ལེའུ། ལེའུ་ལྔ་པ་བྱ་སྤེལ་གཉྲིས་ཀྲི་གཏམ་འགྲིག་པའྲི་ལེའུ་སེ་མཐའ་

མའྟོ། །དེ་ལྟར་རྩྟོམ་པ་པྟོས་ཐྟོག་མར་བྱ་སྤེལ་གཉྲིས་ཀྲི་འགལ་ཟླའྲི་བྱུང་རྐེན་ངྟོ་སྤྟོད་བྱས་རེས། རྲིམ་པས་འགལ་ཟླ་དེ་རྣྟོ་ངར་དུ་གྱུར་ཏེ་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྲི་གྲི་རྩེ་མྟོར་བསྐལ་ཏེ། མཐར་འདུམ་འགྲིག་ལ་བརེན་ནས་བྱ་སྤེལ་གྲི་འགལ་ཟླ་ཐག་གཅྟོད་བྱེད་པ་བཅས་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་བྱུང་

རྲིམ་བཀྟོད་སྒྲིག་གྲི་ཆ་ནས་ག་གྱུ་མེད་ལ། སྣྟོལ་སེབས་མེད་པ། བྱུང་བ་དག་ཀང་དུས་ཀྲི་བང་རྲིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཡྟོད་པས། <བྱ་སྤེལ་

གཏམ་རྒྱུད> འདྲི་ནྲི་ཧ་ཅང་སབས་བདེ་དང་ཐད་བརྟོད་རང་བཞྲིན་གྲི་སྒྲུང་རྩྟོམ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་རྟོགས་ཐུབ་ཅྲིང་། གནད་འདྲིས་སྒྲུང་རྩྟོམ་

འདྲིས་མྲི་སྣའྲི་སྣང་བརན་ལས་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་བྱུང་རྲིམ་བཀྟོད་སྒྲིག་བྱེད་པར་རྩལ་འདྟོན་བྱས་ཡྟོད་པ་ཤེས་ནུས། 

ཡང་ <གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཧྲིལ་བྟོ་འདྲི་བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པའྲི་ཐྟོག་ནས་བཀྟོད་སྒྲིག་བྱས་ཡྟོད་པར་འགེལ་མཁན་མཆྲིས།34  འྟོན་

ཀང་འགེལ་བརྟོད་འདྲི་ནྲི་བརྩམས་ཆྟོས་འདྲི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ནང་བསན་བསམ་བླྟོ་གཙོར་བཞག་བྱེད་པའྲི་ཟླྟོས་གར་རྩྟོམ་རྲིག་

ཕར་ཆེར་ལའང་སྦྱར་དུ་ཡྟོད་པས་དེ་ཙམ་ཡ་མཚན་རྒྱུ་མེད། འགེལ་བརྟོད་གཞན་ཞྲིག་ཏུ་ <གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> འདྲི་ཆ་གཉྲིས་ལ་

བགྟོས་ཏེ། ཕེད་སྔ་མས་སེ་བཞྲི་ལས་ནྟོར་དང་འདྟོད་པའྲི་སེ་གཉྲིས་གཙོ་བྟོར་བརྟོད་ཅྲིང་། ཕེད་ཕྲི་མས་ཆྟོས་དང་ཐར་བའྲི་སེ་གཉྲིས་གཙོ་

བྟོར་བསན་པར་བཤད་པ་ནྲི་ཅུང་རྒྱུ་མཚན་ཡྟོད་པའྲི་གཏམ་དུ་འཁུམས། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཆ་གཉྲིས་ནྲི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་བྱུང་བའྲི་འགྱུར་འགྟོས་

33 (བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད) ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོར་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྐྱུ་རྩལ། ལྟོ་༡༩༨༦དེབ་གངས༣ཤྟོག་༥༣

34 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས།  སད་ཆ།  ལྷག་པ་ཆྟོས་འཕེལ།  ཤྟོག ༧༡༥ མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

ལ་སྦྱར་ཏེ་འགེལ་དུ་རུང་ལ། མྲི་སྣ་གཙོ་བྟོ་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཁྟོ་ནའྲི་སེང་གྲི་གཤྲིས་ཀའྲི་འགྱུར་འགྟོས་ཀྲི་སེང་ནས་ཀང་ཕེ་ཐུབ་པ་ཞྲིག་

ཡྲིན། དེ་ཡང་སྒྲུང་རྩྟོམ་གྲི་ཕེད་སྔ་མ་ནང་གྲི་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ནྲི་འཇྲིག་རེན་མྲི་ཆྟོས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་ཁྲྟོད་ཀྲི་རྒྱལ་སས་ཤྲིག་ལས་མ་འདས་

ཏེ། བུད་མེད་ཅྲིག་གྲི་ཆེད་དུ་གཞན་རྣམས་གཡྟོ་སྒྱུས་འཕྲུལ་བར་བྱེད་ཅྲིང་། ཐ་ན་དམག་ཀང་འདྲེན་པར་བྱེད་པའྲི་བསམ་པ་ཅན་གྲི་མྲི་སྣ་

ཞྲིག་ཡྲིན། འྟོན་ཀང་སྒྲུང་རྩྟོམ་གྲི་ཕེད་ཕྲི་མའྲི་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ནྲི་འདྲི་ལས་ལྡྟོག་པ་ཞྲིག་སེ། ནྟོར་དང་འདྟོད་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་ཤྲིང་། གང་འདྟོད་དུ་སྤྟོད་པར་འྟོས་པའྲི་རྒྱལ་པྟོའྲི་ཕྟོ་བང་དང་རང་གྲིས་འབད་པས་བླངས་པའྲི་བུད་མེད་ཡྲིད་འྟོང་མའང་མཆྲིལ་

མའྲི་ཐལ་བ་བཞྲིན་སང་བྱར་བརྩྲིས་ཏེ། ནྟོར་དང་འདྟོད་པས་ཕྟོངས་པའྲི་ནགས་ཚལ་དུ་ཆྟོས་ཕྲིར་བསྐྟོད་པ་དེའྟོ། །སྒྲུང་རྩྟོམ་གྲི་ཕེད་སྔ་ཕྲི་

གཉྲིས་སུ་བཀྟོད་པའྲི་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་བསམ་བླྟོ་དང་རྲིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་ནྲི་འགལ་བ་ལྟག་སྤྟོད་ལྟ་བུར་གནས་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། དེས་ན་སྒྲུང་

རྩྟོམ་ཧྲིལ་བྟོ་ལ་འགྱུར་འགྟོས་རང་བཞྲིན་མངའ་བ་དང་འགལ་ཟླའྲི་ཕུང་བྟོ་ཆེན་པྟོ་ཞྲིག་ཏུའང་གྲུབ་ཡྟོད་ཅྲིང་། ཕེད་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་

བསྒྲུབས་ཡྟོད་པའང་རྟོགས་ཐུབ།

བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་བརྟོད་སྙྲིང་བསྡུར་བ།

སྒྱུ་རྩལ་རྩྟོམ་རྲིག་ཅྲིག་ལ་མཚོན་ན་དེའྲི་བརྟོད་སྙྲིང་ནྲི་དེའྲི་སྟོག་ཤྲིང་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་ཡྟོད་དེ། བརྟོད་སྙྲིང་དེ་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་

ཆེད་དུ་བརྟོད་དྟོན་ཆེད་དུ་བཀྟོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། བརྟོད་སྙྲིང་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཚིག་གཞན་གྲིས་བརྟོད་ན་རྩྟོམ་པ་པྟོས་གང་བརྟོད་པར་འདྟོད་

པའྲི་བསམ་བླྟོའྲི་ཉྲིང་བཅུད་དེ་ཡྲིན། ཀྟོག་པ་པྟོ་ལའང་བརྩམས་ཆྟོས་གང་དེའྲི་བརྟོད་དྟོན་ལ་གཞྲིགས་ཏེ་རང་འབབ་ཀྲི་བརྟོད་སྙྲིང་རེ་སྔྟོག་

འདྟོན་བྱེད་རྒྱུའྲི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ལྡན། དེང་རབས་རྩྟོམ་རྲིག་དང་མྲི་འདྲ་བར་སྟོལ་རྒྱུན་རྩྟོམ་རྲིག་ཕལ་ཆེ་བའྲི་ནང་རྩྟོམ་པ་པྟོས་རང་གྲི་

བརྩམས་ཆྟོས་ལ་རང་གྲི་ངྟོས་འཛིན་དང་དམྲིགས་ཡུལ་དགྟོས་པ་སྟོགས་དངྟོས་སུ་བརྟོད་ཡྟོད་ཅྲིང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བའང་མཇུག་བྱང་གྲི་

ཚུལ་དུ་བཀྟོད་ཡྟོད། བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་དགྟོས་དམྲིགས་དེས་བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་བརྟོད་སྙྲིང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡྟོད་ཀང་། ཀྟོག་པ་པྟོར་

བརྟོད་སྙྲིང་གཞན་ཞྲིག་འཚོལ་འདྟོན་བྱེད་པར་ཚད་བཀག་བཟྟོས་མེད་སྙམ། <གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་མཇུག་བྱང་དུ་མདྟོ་

མཁར་བས་“ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་འདུས་བྱས་མྲི་རག་པ་ལས་བརྩམས་པའྲི་གཏམ་གྲིས་ཡྲིད་དྲངས་ཏེ། སྙྲིང་པྟོ་ཆྟོས་དང་ཐར་བའྲི་སེ་

རྩལ་དུ་བཏྟོན་པ་མུཀྲི་ཀའྲི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི”35 ཞེས་བརྩམས་ཆྟོས་འདྲིའྲི་བརྟོད་དྟོན་གཙོ་བྟོའམ་བརྟོད་སྙྲིང་ནྲི་ཆྟོས་དང་ཐར་བའྲི་

སེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་འཁྟོར་བར་ངེས་པ་བྱུང་བའྲི་གཏམ་དག་གྲིས་བསྐུལ་ཏེ་བརྩམས་ཡྟོད་པར་འདྟོད་ཡྟོད། དྟོན་དུའང་དེ་ལྟར་ཡྲིན་

ཏེ། བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བསམ་བླྟོ་འདྲིས་ཁྱབ་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། དེ་ཡང་བརྩམས་ཆྟོས་ཁྲྟོད་ཀྲི་དྲང་ཕྟོགས་མྲི་སྣ་དག་

གྲི་གཏམ་དང་སྤྟོད་པ་དག་ལས་འབས་སྟོགས་པའྲི་ནང་བསན་ཆྟོས་ལུགས་ཀྲི་རྲིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་གྲི་སྟུག་པྟོར་བྱེད་ཡྟོད་ཅྲིང་། ལྡྟོག་ཕྟོགས་

མྲི་སྣའྲི་བསམ་བླྟོའྲི་གཏྲིང་ལའང་ཚེ་སྔ་ཕྲི་སྟོགས་པའྲི་བསམ་བླྟོ་དང་ལྡན་པར་བྱེད་ཡྟོད། གཏམ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་

རྩྟོམ་པ་པྟོས་རང་གྲི་ལྟ་ཚུལ་ལྷུག་པྟོར་བརྟོད་པའྲི་སབས་ཡང་མང་སེ། དཔེར་ན་སྲིད་པ་གཞྟོན་ནུས་འབངས་འཁྟོལ་ཉམས་ཉེས་པར་བྱས་

པའྲི་ཚེ། རྩྟོམ་པ་པྟོས་གནས་ཚུལ་དེར་བཅངས་པའྲི་ཆགས་སང་གྲི་བསམ་བླྟོ་མངྟོན་པར་བརྟོད་ཡྟོད་དེ།  “རང་གྲིས་མྲི་བཟད་སྲིག་ཏྟོའྲི་

ལས་བསྒྲུབས་པའྲི། །འབས་བུ་རྲིང་པྟོར་མྲི་ཐྟོགས་ཡྟོངས་སྲིནཔ། །འཛམ་གྲིང་ལས་ཀྲི་གསལ་བའྲི་ཁྱད་པར་ཆྟོས། མངྟོན་སུམ་མེ་ལྟོང་

ཕྲིས་ནས་སྟོན་པ་བཞྲིན། །རྒྱུ་འབས་བསླུ་བ་མེད་པའྲི་བདེན་པ་ནྲི། །འགྟོ་བ་ཚད་མར་གྱུར་བ་འདྲི་ངྟོ་མཚར། །གཞུང་བཟང་ཁྲེལ་དང་ངྟོ་ཚ་

ཡྟོངས་བྟོར་བའྲི། །བླྟོ་ངན་འབངས་ཁྟོལ་ཞེས་བྱ་མྲི་བསྲུན་དེ། །གཤྲིན་རེའྲི་སྐེས་བུ་ལྟ་བུའྲི་བཤན་པའྲི་ཚོགས། །ལག་ན་ཞགས་ནང་

ཐྟོགས་པས་མགུལ་བ་དང་། །ཡན་ལག་དམ་བཅྲིངས་གཅེར་བུ་གྟོང་ཁྱེར་གྲི། །སང་མདྟོ་རྣམས་བརྒྱུད་འཇྲིགས་རུང་ཁྲྲིམས་རྭ་ནྲི། ། 

35 གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད། མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ།  མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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བསད་ཁྲག་དམར་བས་འགྟོས་པ་ཉམ་ང་དེར། །འྟོ་དྟོད་སྨྲ་ངན་སྒྟོག་བཞྲིན་ཁྲྲིད་པར་གྱུར། །”36 ཞེས་པ་ལྟ་བུའྟོ། །དེ་བཞྲིན་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་

མྲི་སྣའྲི་ལས་དབང་ཡང་ལས་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གྲིས་ཐག་གཅྟོད་བྱས་ཡྟོད། བླྟོན་འབངང་ཁྟོལ་གྲི་ལས་དབང་ནྲི་རང་གྲིས་བསགས་

པའྲི་བྱེད་ཉེས་དེས་འཕངས་བར་བཀྲལ་ཡྟོད། མདྟོར་ན་དགེ་བའྲི་ལས་ཅན་གྲི་མྲི་སྣ་དག་ནྲི་རྒྱལ་ཁའྲི་ཕྟོགས་སུ་བཀྟོད་ཡྟོད་ཅྲིང་། མྲི་དགེ་

བའྲི་ལས་ཅན་གྲི་མྲི་སྣ་དག་ནྲི་མཐར་ཕམ་ཁ་དང་མ་ངན་གྲི་གནས་སུ་བཀྟོད་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། དེས་ན་ <གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་

བརྟོད་སྙྲིང་དེ། “བརྟོད་སྙྲིང་ཞེས་པ་ནྲི་བརྟོད་བྱ་དུ་མ་ལ་བརེན་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་སྙྲིང་པྟོའམ་རྩྟོམ་ཡྲིག་གྲི་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་

དུ་ཁྱབ་པའྲི་རྩ་བའྲི་བསམ་བླྟོ་དེ་ཡྲིན”37 ཞེས་པའྲི་ཚིག་བརྟོད་འདྲིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡྟོད་སྙམ། འྟོན་ཀང་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་

བརྟོད་སྙྲིང་ནྲི་ལྷ་ཆྟོས་སམ་ལས་འབས་སྟོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་གྲིས་འགེལ་དུ་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ། གཏམ་རྒྱུད་འདྲི་ <གཞྟོན་ཟླའྲི་

གཏམ་རྒྱུད> དང་མྲི་འདྲ་བར་རབ་རྟོག་བརྩམས་སྒྲུང་གྲི་ངྟོ་བྟོར་བརྩམས་ཡྟོད་ཅྲིང་། བརྟོད་དྟོན་དག་ཀང་སྙན་ངག་གྲི་ཚད་མཐྟོ་ས་ཞྲིག་

ནས་བརྟོད་མེད་པར། དྟོན་ལ་གཞྟོལ་ཆེ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཐད་ཀར་བརྟོད་ཡྟོད་ལ། གཏམ་རྒྱུད་ཀང་ཧ་ཅང་སབས་བདེ་གཅྲིག་རྐང་བའྲི་ཚུལ་

དུ་ཡྟོད་པས། བརྩམས་ཆྟོས་རང་ངྟོས་ནས་མངྟོན་པའྲི་བརྟོད་སྙྲིང་དེ་འཚོལ་བར་ལྟྟོས་ས་ལྟྟོས་འཇྟོག་གྲིས་ས་བ་ཡྲིན། བརྩམས་ཆྟོས་ཤྲིག་

མྟོང་རྟོལ་བྱེད་སབས། ཐྟོག་མར་བརྩམས་ཆྟོས་རང་ངྟོས་ཀྲི་བརྟོད་སྙྲིང་ལ་བསམ་གཞྲིགས་བྱ་རྒྱུ་ལས། རྩྟོམ་པ་པྟོས་ཅྲི་ཞྲིག་བརྟོད་མྲིན་

ལ་རྟོག་དཔྱྟོད་བྱ་མྲི་ཉན་སྙམ་གྲིན་ཡྟོད། རྩྟོམ་པ་པྟོས་བརྩམས་ཆྟོས་དེ་བརྒྱུད་ཅྲི་ཞྲིག་བརྟོད་ཡྟོད་མྲིན་ལ་རྟོག་དཔྱྟོད་བྱ་རྒྱུ་ནྲི་རྲིམ་པ་

གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིམ་པ་འདྲིའྲི་སབས་ད་གཟྟོད་རྩྟོམ་པ་པྟོ་སེར་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་། རྒྱབ་ལྟོངས་སྤྲི་ཚོགས་ལྟོ་རྒྱུས། མྲི་གཤྲིས་སྟོགས་ལ་

གཞྲི་བྱས་ཏེ་ད་གཟྟོད་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགྟོས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། རྩྟོམ་རྲིག་རང་ངྟོས་ཀྲི་རྲིན་ཐང་སྔྟོག་འདྟོན་གྲི་ཆ་ནས་བཤད་ན་བྱེད་

ཐབས་སྔ་མ་དེ་བཟང་བར་སྙམ། དེས་ན་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> རང་ངྟོས་ཀྲི་བརྟོད་སྙྲིང་ནྲི་དེའྲི་བརྟོད་དྟོན་གྲིས་ཐག་གཅྟོད་བྱས་ཡྟོད་དེ། 

དེ་ཡང་བྱ་སྤེལ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་ཆའྲི་བདག་དབང་རྩྟོད་པའྲི་འགལ་ཟླ་དང་། ཕན་ཚུན་དབར་རང་རང་གྲི་གནས་ལུགས་འཆད་པའྲི་གཏམ་དེ་

དགམཐར་བྱ་སྤེལ་གཉྲིས་དངྟོས་སུ་འཁྲུག་ལ་ཁད་སབས་ཞྲི་སྡུམ་བྱས་ཏེ། བྱ་སྤེལ་གྲི་འགལ་ཟླ་དེ་ཕྟོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་འདྟོད་མྟོས་བཞྲིན་

ཐག་གཅྟོད་བྱས་ཡྟོད། བྱུང་རྲིམ་འདྲི་ནྲི་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་གཞུང་ཤྲིང་ཡྲིན་ཀང་། སྒྲུང་རྩྟོམ་གྲི་བརྟོད་སྙྲིང་དེ་བྱ་སྤེལ་དབར་གྲི་གཏམ་དག་

ལས་མཚོན་ཡྟོད་སྙམ། སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིས་མཚོན་པ་ནྲི་འགལ་ཟླའམ་རྟོག་ཟྲིང་གང་ཡྲིན་ཡང་ཞྲི་མྟོལ་གྲི་ལམ་ནས་ཐག་གཅྟོད་བྱ་དགྟོས་པའྲི་

བསམ་བླྟོ་དེ་ཡྲིན་སྙམ། བསམ་བླྟོ་འདྲི་ནྲི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཁྱབ་པའྲི་བསམ་བླྟོ་ཞྲིག་ཡྲིན་སེ། སྤེའུའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་

བྱའྲི་ནགས་ཚལ་ལ་ཧམ་འཛུལ་བྱེད་སབས། བྱའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ཐྟོག་མ་ཉྲིད་ནས་ཕར་རྒྟོལ་གྲི་དམག་ག་མ་སྒྲིག་པར། བྱའྲི་ཚོགས་དག་

གྟོས་བྱས་ཏེ་སྤེའུའྲི་ཚོགས་ལ་གཏམ་གྲི་ལམ་ནས་གནས་ལུགས་བཤད་ཅྲིང་། སྤེའུའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ཀང་དེའྲི་ལན་དུ་ཚུར་རྒྟོལ་མ་བྱེད་པར་

གཏམ་གྲིས་ལན་དུ་ཕུལ་ཡྟོད། བྱ་སྤེལ་གྲི་འགལ་ཟླ་དེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྲི་རྩེ་མྟོར་སྟོན་ཏེ་ལག་ཐུག་བརྒྱབ་པའྲི་མཚམས་ལ་སེབས་སབས། 

སྤེའུ་བླྟོ་བཟང་ཞེས་པས་བསམ་ཚུལ་དེར་དགག་པ་བྱས་ཏེ་ཞྲི་མྟོལ་ལ་རེ་བ་བཅངས་ཡྟོད། གཏམ་རྒྱུད་འདྲི་ལས་འཁྲུག་འཛིང་ལ་མྲི་མྟོས་

པའྲི་བསམ་བླྟོའང་མངྟོན་ཡྟོད་དེ།  “ཡུལ་འདྲི་ཡང་སྤེའུས་ཐྟོབ་ལྟ་སེ། །ལྷྟོ་འཛམ་བུ་གྲིང་གྲི་རྒྱལ་ཁམས་འདྲིར། །ལུང་པ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པྟོ་

ཡྟོད། །ལུས་པ་ཕལ་ཆེར་ཐམས་ཅད་ལ། །བྱ་དང་སྤེའུ་མེད་པ་མེད། །གཏམ་དེ་གཅྲིག་ལ་གཉྲིས་ཁེབས་ནས། །བྱ་སྤེའུ་ཐམས་ཅད་འཁྟོན་

དུ་འགྱུར། །དེ་བྱུང་ན་འགྟོ་བའྲི་དྟོན་ལ་གནྟོད། །རང་རེ་བྱ་དང་སྤེའུ་སྟོགས། ། ལུས་དུད་འགྟོའྲི་ཤ་ཚུགས་འཛིན་ན་ཡང་། ། སེམས་དཀར་

པྟོ་ཕན་ཚུན་མཐུན་གྱུར་ན། །འགྟོ་བའྲི་དྟོན་ལ་ཕན་པ་དེ། །ཁྟོང་མཐུན་པ་སྤུན་བཞྲིའྲི་རྣམ་ཐར་སྟོམས། །”38 ཞེས་པས་མཐུན་ལམ་ལ་རེ་

སྟོན་བཅངས་བ་མཚོན་པ་ཡྲིན། གཞན་ཡང་རྲི་བྟོང་གྲིས་བྱའྲི་ཚོགས་ལ་འདུམ་འགྲིག་གྲི་གཏམ་སྨྲས་རེས། བྱའྲི་ཚོགས་ཀྲི་འགྟོ་དཔྟོན་ལྷ་

36 གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད། མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ། མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

37 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས།  སད་ཆ།  ལྷག་པ་ཆྟོས་འཕེལ།  ཤྟོག ༧༡༥ མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

38 བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད། ཤྟོག༡༡བྟོད་གཞུང་ཤེས་རྲིག་དཔར་ཁང་གྲིས་པར།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

བྱ་གྟོང་མྟོས་ “ལས་ལ་མྲི་དགྟོས་འཁྲུག་པ་རེད། །ཤྲིང་ལ་མྲི་དགྟོས་འཛེར་བ་རེད། །ལུས་ལ་མྲི་དགྟོས་ན་ཚ་རེད། །སེམས་ལ་མྲི་དགྟོས་

སྡུག་བསྔལ་རེད། །”39 ཞེས་པས་ཀང་བསམ་བླྟོ་དེ་མཚོན་ཡྟོད། སྒྲུང་རྩྟོམ་གྲི་མཇུག་ཏུའང་བྱ་སྤེལ་གཉྲིས་འདུམ་འགྲིག་བྱས་རེས་ “དེ་

ནས་བཟུང་སེ་བྱ་སྤེལ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དྟོན་དེ་ལས་འགལ་བ་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཁར། ཕན་ཚུན་ཐམས་ཅད་ཤྲིན་ཏུ་མཐུན་ཞྲིང་བཀྲ་ཤྲིས་པར་

གྱུར་ལ། དེ་ལས་བརེན་ནས་ཡུལ་དེ་ཡང་འབྱྟོར་བ་ལྟོ་ཕྱུགས་ལེགས་པ་བཀྲ་ཤྲིས་པ་དང་། བདེ་སྐྲིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་བ་ཡྲིན་

པར་གདའྟོ། །”40  ཞེས་ཞྲི་བའྲི་འདུམ་འགྲིག་གྲི་དབང་གྲིས་བྱ་སྤེལ་གཉྲིས་པར་དགེ་མཚན་ཐྟོབ་པ་དང་། ཡུལ་དེའྲི་ལྟོངས་སྤྟོད་ཀང་

འཕེལ་བ་སྟོགས་པའྲི་དགེ་མཚན་གྲི་ཆ་དུ་མ་བགངས་ཡྟོད་པ་དེས་ཀང་། འཁྲུག་འཛིང་བལ་ཞྲིང་ཞྲི་བདེ་མཐུན་སྒྲིལ་གྲི་སྤྲི་ཚོགས་ཞྲིག་ལ་

རེ་ཞྲིང་བསྟོད་པའྲི་བསམ་བླྟོ་མཚོན་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། བརྩམས་ཆྟོས་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བརྟོད་སྙྲིང་མྲི་གཅྲིག་ལ། བསམ་བླྟོའྲི་བྱུང་རྐེན་དང་ཁུངས་

ཀང་མྲི་གཅྲིག་པར་འདྟོད། 

<གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> ལས་མངྟོན་པའྲི་བསམ་བླྟོ་ནྲི་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ཁྲྟོད་གསར་བ་ཞྲིག་མྲིན་པར་རྒྱུན་ཆགས་ལྟ་བུ་

ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། བྟོད་ཀྲི་ཟླྟོས་གར་རྩྟོམ་རྲིག་གཙོས་པའྲི་སྟོལ་རྒྱུན་རྩྟོམ་རྲིག་ཕལ་ཆེ་བའྲི་བསན་དྟོན་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལས་མ་འདས་ཤྲིང་། རྒྱ་གར་

ནས་བསྒྱུར་བའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐེས་རབས་དང་རྟོགས་བརྟོད་རྩྟོམ་རྲིག་ཀུན་གྲིས་བསན་པའྲི་བརྟོད་བྱའྲི་སྙྲིང་པྟོའང་དེ་ཡྲིན། གནད་

འདྲིས་མདྟོ་མཁར་བའྲི་ <གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད> ནྲི་བརྟོད་སྙྲིང་གྲི་ཆ་ནས་ནང་བསན་ཆྟོས་ལུགས་སམ་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་

བའྲི་ནང་བསན་རྩྟོམ་རྲིག་དག་གྲིས་ཤུགས་རྐེན་འྟོག་ནས་གྲུབ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་བརྟོད་ན་མྲི་ཆྟོག་པ་མེད་ལ། བརྟོད་སྙྲིང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

བརྟོད་དྟོན་བཀྟོད་སྒྲིག་དང་མྲི་སྣ་བཞེངས་སྐྲུན་གྲི་ཆ་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་རྩྟོམ་རྲིག་དང་ཟླྟོས་གར་རྩྟོམ་རྲིག་དག་གྲི་ཤུགས་རྐེན་ལས་ཐར་

མེད། མྲི་སྣ་གཙོ་བྟོ་དེ་རྒྱལ་སས་ཤྲིག་ལ་སྦྱར་ཏེ། བརྩམས་ཆྟོས་ཕལ་ཆེར་ཡྟོད་པའྲི་བྱུང་རྲིམ་སམ་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་ཤྲིང་ལྟ་བུ་ཞྲིག་

སེ། དང་ཐྟོག་བཙུན་མྟོ་ཞྲིག་དྟོན་དུ་གཉེར་ཀང་ཕྲིས་ཡྲིད་བྱུང་སྐེས་ཏེ། རྒྱལ་པྟོའྲི་ལྟོངས་སྤྟོད་རྣམས་ཆུ་བུར་བཞྲིང་སྙྲིང་པྟོ་མེད་པར་མཐྟོང་

སེ་དྟོར་བ། དེའྲི་རྐེན་གྲིས་ཆྟོས་ཀྲི་ཕྲིར་དུ་ནགས་སུ་བསྐྟོད་པའྲི་བྱུང་བ་དེ་ཡྲིན། <གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> འདྲིར་ཡང་རྒྱལ་སས་གཞྟོན་

ནུ་ཟླ་མེད་ལ་བཙུན་མྟོ་ཡྲིད་འྟོང་མ་དེ་ཉྲིད་ཐྟོབ་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་དམག་དྲངས་པའྲི་བྱུང་བ་ཞྲིག་དཀྱུས་སུ་བསར་ཡྟོད་ཅྲིང་། གཞྟོན་

ནུ་ཟླ་མེད་དང་ཡྲིད་འྟོང་མའྲི་གཉེན་དྟོན་འདྲི་ནྲི་གཏམ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་རང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ཕྲིས་སུ་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་འཁྟོར་བའྲི་

བདེ་བ་ལ་ཡྲིད་བྱུང་སེ་ཆྟོས་ཕྲིར་ནགས་ཚལ་དུ་བཀྟོད་པའྲི་རྣམ་ཐར་དེ་བསྐངས་ཡྟོད། ཕྟོགས་གཞན་ཞྲིག་ནས་བསམས་ན། ནང་བསན་

རྩྟོམ་རྲིག་གྲིས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་མྲི་སྣ་དང་བྱུང་རྲིམ་ཞྲིག་གདམ་གསེས་བྱེད་དགྟོས་དྟོན་ནྲི་གཤྲིབ་བསྡུར་གྲི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་བསན་དྟོན་དེ་

ཉྲིད་ཤུགས་ཆེར་མཚོན་པར་བྱེད་ཡྟོད་སྙམ་སེ། འཁྟོར་བའྲི་ལྟོངས་སྤྟོད་ལ་ཞེ་མེར་ཞྲིང་དྟོར་བའྲི་བསམ་པ་དེ་དང་ནྟོར་ལྟོངས་སྤྟོད་སྟོགས་

འདྟོད་པའྲི་མཐར་སྟོན་པའྲི་རྒྱལ་པྟོའྲི་འཚོ་བ་གཉྲིས་གཤྲིབ་བསྡུར་གྲི་དགྟོས་པའྲི་ཆེད་དུ་བཀྟོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་སྲིད། 

<བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་བརྟོད་སྙྲིང་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་བྱུང་བའྲི་ཁྲྟོད་ཐྟོན་དཀའ་ཞྲིང་། ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན། 

<གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་རྲིག་གནས་ཀྲི་རྫྟོང་མཐུག་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་མཁའ་དབུགས་དེའྲི་ཁྲྟོད་ན་འདྲི་

ལྟ་བུའྲི་མྲི་ཆྟོས་ཀྲི་ཕྟོགས་ལ་གཞྟོལ་ཞྲིང་། དངྟོས་ཡྟོད་འཚོ་བ་དང་ཁ་ཐག་ཉེ་བ། དམངས་ཀྲི་བསམ་བླྟོ་དང་ཁ་ཐག་ཉེ་བའྲི་བརྟོད་སྙྲིང་

ཞྲིག་མངྟོན་པ་འདྲིས། བརྩམས་ཆྟོས་འདྲི་ཉྲིད་ལ་དུས་སབས་དེའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གཞན་ལ་མེད་པའྲི་གྟོ་བབ་ཅྲིག་བྱྲིན་ཡྟོད་དེ། བྟོད་ཀྲི་མཁས་

པས་རྲིག་གནས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་ལས་བརྒལ་ཏེ། དམངས་ཁྲྟོད་ཀྲི་བསམ་བླྟོའྲི་དྟོན་སྙྲིང་ལྡན་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཕྟོགས་སུ་གྟོམ་པ་སྟོ་བའྲི་

39 བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད། ཤྟོག༣༤བྟོད་གཞུང་ཤེས་རྲིག་དཔར་ཁང་གྲིས་པར།

40 བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད། ཤྟོག༤༥བྟོད་གཞུང་ཤེས་རྲིག་དཔར་ཁང་གྲིས་པར།



39

དཔྱད་དེབ།

འགྟོ་ཚུགས་པ་ཡྲིན། <རྫ་རྩྲིག་གཏམ་རྒྱུད> དང་ <ཇ་ཆང་ལྷ་མྟོའྲི་བསན་ཆྟོས> ནྲི་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་བརྟོད་སྙྲིང་ལྡན་པའྲི་ཚབ་མཚོན་བརྩམས་

ཆྟོས་ཡྲིན། 

རྩྟོམ་རྲིག་བརྩམས་ཆྟོས་ཤྲིག་ལ་བརྟོད་སྙྲིང་དུ་མ་ཡྟོད་ཆྟོག་པས། སྒྲུང་གཏམ་འདྲི་གཉྲིས་ལའང་བརྟོད་སྙྲིང་མྲི་གཅྲིག་པ་དུ་མ་ཡྟོད་དེ། 

རྩྟོམ་པ་པྟོ་འཚོ་བཞུགས་དུས་སབས་ཀྲི་སྤྲི་ཚོགས་ལྟོ་རྒྱུས་དང་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་རྲིག་གནས་རྒྱབ་ལྟོངས་སྟོགས་ལ་གཞྲི་བྱས་ཤྲིང་། བརྩམས་

ཆྟོས་ཀྲི་བརྟོད་དྟོན་དག་ལ་སྦྱར་ཏེ་བརྟོད་སྙྲིང་སྔྟོག་འདྟོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་ལྟར། སྒྲུང་གཏམ་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་རྒྱབ་ལྟོངས་ལྟོ་

རྒྱུས་ལ་གཞྲི་བྱས་ཏེ་བརྟོད་སྙྲིང་གྟོང་དང་ཐ་དད་དུ་འདྟོད་མཁན་མྲི་ཉུང་བ་ཞྲིག་མཆྲིས། <གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་

ཚུན་དབར་གྲི་དམག་འཁྲུག་གྲི་བྱུང་བ་བརྟོད་ཅྲིང་། དམག་འཁྲུག་དེ་ཡང་བུད་མེད་ཅྲིག་གྲི་ཆེད་དུ་འཁྲུག་པའྲི་གནས་ཚུལ་དག་བཀྟོད་ཡྟོད་

པས། བརྟོད་དྟོན་འདྲིས་དུས་སབས་དེའྲི་རྟོང་འཛིང་ཆེ་ཞྲིང་། འགྱུར་འགྟོས་ཆེ་ལ། དམག་འཁྲུག་དང་ནང་འཁྲུག་མང་བའྲི་བྟོད་ཀྲི་སྤྲི་

ཚོགས་ཀྲི་ཆབ་སྲིད་གནས་བབ་དེ་མཚོན་ཞྲིང་། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཟང་ཟྲིང་འཁྲུག་རྩྟོད་ཀྲི་གནས་བབ་ལ་འཁང་ར་བྱས་ཏེ། རང་དབང་དང་བདེ་

སྐྲིད། ལྷྲིང་འཇགས་ཀྲི་འཚོ་བར་རེ་སྟོན་འཆང་བའྲི་བསམ་བླྟོ་ཞྲིག་མཚོན་པར་འདྟོད་ཡྟོད།41   ཡང་ལ་ལས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་བསམ་བླྟོ་ནྲི་རྩྟོམ་

པ་པྟོ་མདྟོ་མཁར་བ་ཁྟོ་ནའྲི་བསམ་བླྟོ་ཞྲིག་མྲིན་པར། དུས་སབས་དེའྲི་བྟོད་མྲི་བྱྲིངས་ཀྲི་ཕུགས་བསམ་དང་རེ་འདུན་ཡྲིན་པར་བཞེད་

ཡྟོད།42  གནད་འདྲིས་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲི་ནྲི་དངྟོས་ཡྟོད་དང་ཕུགས་བསམ་རྲིང་ལུགས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ལྡན་པའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་ཤྲིག་ཡྲིན་པར་

བསན་ཡྟོད།  འདྲི་བཞྲིན་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲིས་ཀང་དུས་རབས་བཅྟོ་བརྒྱད་པའྲི་གཞུག་གྲི་གྟོར་བྟོད་དམག་འཁྲུག་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་

གནས་ཚུལ་དེ་མཚོན་པར་འདྟོད་ཡྟོད་དེ།  “བྱ་སྤེལ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩྟོད་གེང་དང་འདུམ་འགྲིག་ཞྲིབ་འབྲི་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་བྟོད་མྲི་རྲིགས་

ཀྲིས་བཙན་འཛུལ་པར་ངྟོ་རྒྟོལ་དང་བདེན་དྟོན་སྐྟོང་བ། ཞྲི་བདེ་སྲུང་སྐྟོབ་དང་བཙན་འཛུལ་བར་རྒྟོལ་ལན་སྤྟོད་ཕྟོད་པའྲི་སབས་དེའྲི་མྲི་

དམངས་ཀྲི་བསམ་བླྟོ་མཚོན་”43 པར་འདྟོད་ཡྟོད། བརྟོད་སྙྲིང་དང་སྤྲི་ཚོགས་ལྟོ་རྒྱུས་དབར་གྲི་འབེལ་བའྲི་ཆ་ནས་བཤད་ན། <བྱ་སྤེལ་

གཏམ་རྒྱུད> ཀྲི་བརྟོད་སྙྲིང་དང་རྒྱབ་ལྟོངས་ལྟོ་རྒྱུས་གཉྲིས་དབར་ཐག་ཉེ་བའམ། མངྟོན་པར་གསལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་ཡྟོད་ཅྲིང་། <གཞྟོན་ཟླའྲི་

གཏམ་རྒྱུད> ཀྲིས་སབས་དེའྲི་སྤྲི་ཚོགས་ལྟོ་རྒྱུས་མཚོན་ཚུལ་དེ་ཅུང་གབ་སས་སམ་མྲི་མངྟོན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསན་ཡྟོད། 

རྩྟོམ་ལུས་དང་མཚོན་ཐབས་བསྡུར་བ། 

སྒྲུང་རྩྟོམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩྟོམ་ལུས་ནྲི་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་ཡྲིན་པ་མཚུངས་ཀང་། བརྟོད་དྟོན་བསྡུ་ཚུལ་གྲི་སེང་ནས་ཁྱད་ཡྟོད་དེ། <གཞྟོན་

ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཁྲྟོད་ཀྲི་ཚིག་ལྷུག་གྲིས་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་བྱུང་བ་བརྟོད་པ་གཙོ་བྟོར་བྱེད་ཅྲིང་། སབས་འགར་མྲི་སྣའྲི་གཏམ་ཡང་ཚིག་ལྷུག་

ཏུ་བརྟོད་པ་ཡྟོད། ཚིགས་བཅད་ཀྲིས་གཙོ་བྟོ་མྲི་སྣའྲི་གཏམ་དག་བརྟོད་ཀང་། སབས་དུ་མར་མྲི་སྣའྲི་སྣང་བརན་དང་། མྲི་སྣའྲི་སེམས་ཀྲི་

འགུལ་སྐྟོད། ཁྟོར་ཡུག་གྲི་བཀྟོད་པ། དེ་བཞྲིན་རྩྟོམ་པ་པྟོ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་ཚུལ་གསྟོང་བྟོར་བརྟོད་པའང་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> 

དུ་ཚིགས་བཅད་ཀྲིས་མྲི་སྣའྲི་གཏམ་བརྟོད་པ་དང་། ཚིག་ལྷུག་གྲིས་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་བྱུང་བ་དག་ལྷུག་པྟོར་བརྟོད་པ་ཡྲིན། འབྟོར་གྲི་ཆ་ནས་

ཀང་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་བྱུང་བ་ཉྲིད་གཙོར་འདྟོན་བྱེད་ཡྟོད་པས་ཚིག་ལྷུག་མང་། 

མཚོན་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ནས་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲི་གཉྲིས་དབར་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆེ་སེ། ཧྲིལ་བྟོ་ནས་བལྟས་ན་ <གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> ལ་མཁས་

པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་མངའ་ཞྲིང་། <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ལ་དམངས་ཁྲྟོད་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་མངའ། ཚིག་སྦྱྟོར་དང་རྩྟོམ་

41 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་བྱུང་འཕེལ་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆྟོས། དཔའ་རྩེ་དང་ལྷ་རྒྱལ་ཚེ་རྲིང་། ཤྟོག་༡༡༨བསབ་གཞྲིའྲི་དཔེ་ཆ།

42 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས།  སད་ཆ།  ལྷག་པ་ཆྟོས་འཕེལ།  ཤྟོག ༧༡༦ མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

43 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་བྱུང་འཕེལ་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆྟོས། དཔའ་རྩེ་དང་ལྷ་རྒྱལ་ཚེ་རྲིང་། ཤྟོག་༡༣༤བསབ་གཞྲིའྲི་དཔེ་ཆ།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

འགྟོས་བཅས་ཀྲི་ཆ་ནས་སྔ་མས་སྟོལ་རྒྱུན་རྩྟོམ་རྲིག་ཕལ་ཆེར་བཞྲིན་མངྟོན་བརྟོད་དང་ཚིག་རྒྱན་གྲིས་སྟུག་པྟོར་བྱས་ཡྟོད་པ། སྒྲུང་

གཏམ་ཕྲི་མས་ཐ་སྙད་སྤྟོད་ཚུལ་དང་རྩྟོམ་འགྟོས་སྟོགས་ཀྲི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་གྟོ་བདེ་བ་དང་། དམངས་ཀྲི་སད་བར་དང་ཁ་ཐག་ཉེ་བའྲི་ཆ་

ལྡན། སྒྲུང་གཏམ་སྔ་མ་ནྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་དགྟོངས་པ་དང་མཛུབ་སྟོན་འྟོག་ནས་བརྩམས་པའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་ཤྲིག་ཡྲིན་ཏེ། སྙན་གཞུང་

མེ་ལྟོང་དུ་བསན་པའྲི་སྙན་ངག་ཆེན་པྟོའྲི་ལུགས་སུ་བརྩམས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་སྒྲུང་གཏམ་ཉྲིད་དུ་གསལ་ཏེ། སྒྲུང་གཏམ་གྲི་བརྩམས་པར་

དམ་བཅའ་བའྲི་སབས་ “དེ་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་སེ་བཞྲིའྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི། །ཆེ་བ་མངྟོན་པར་འབྱྲིན་སད་ཟླྟོས་གར་གྲི། །བསན་བཅྟོས་ཆེན་པྟོའྲི་

རེས་མཐུན་སེལ་མའྲི་གཏམ། །ཆྟོས་ནྟོར་ཐར་འདྟོད་བརྟོད་བྱ་ཟབ་རྒྱ་ཆེ། །རྟོད་བྱེད་སྙན་པའྲི་འགྱུར་བག་འབུམ་སེའྲི་མཛོད། །”44  ཞེས་

པ་དང་། ཡང་མཇུག་བྱང་དུ།  “ཅེས་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་བྱས་པ་སེལ་མ་ཟླྟོས་གར་གྲི་བསན་བཅྟོས་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བ་

སྙན་དངགས་ཆེན་པྟོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བརྟོད་བྱ་སེ་བཞྲི་དང་། ལུས་རྩྟོམ་པའྲི་ཚུལ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ།” 45 ཞེས་བརྩམས་ཆྟོས་འདྲི་ནྲི་སྙན་

གཞུང་དུ་བསན་པའྲི་སྙན་ངག་ཆེན་པྟོའམ་ཟླྟོག་གར་ལུགས་སུ་བརྩམས་ཡྟོད་པ། རྩྟོམ་ལུས་ཀྲི་ཆ་ནས་སེལ་མར་གནས་པ་དང་། བརྟོད་

བྱའང་སེ་བཞྲིར་ངེས་པའྲི་ངྟོས་འཛིན་བྱས་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། དེས་ན་སྒྲུང་གཏམ་འདྲིར་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་གྲི་ཤུགས་རྐེན་གཏྲིང་ཟབ་མྟོ་ལྡན་

པའྲི་ཆ་ནས། ཡུལ་ལྟོངས་ཀྲི་བཀྟོད་པ་དང་། མྲི་སྣའྲི་སྣང་བརན། ཕྟོ་ཉ་བགྟོད་པའྲི་ཚུལ་དག་ཀང་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་གྲི་དགྟོངས་པ་བཞྲིན་ཧ་

ཅང་མདྟོར་བསྡུས་མྲིན་པར་སྙན་འཇེབས་ཚིག་རྒྱན་གྲིས་སྤུད་དེ་བསན་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ <བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ནྲི་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་གཞུང་

ལུངས་ཀྲི་དགྟོངས་དྟོན་དང་མཛུབ་སྟོན་འྟོག་ནས་བརྩམས་པ་ཞྲིག་མྲིན་པ་ནྲི་བརྩམས་ཆྟོས་རང་ནས་མངྟོན་པར་གསལ་ཏེ། རྩྟོམ་ལུས་ཀྲི་

ཆ་ནས་སྙན་ངག་ཆེན་པྟོའྲི་ཁྟོངས་སུ་བཅུག་ན་མྲི་ཆྟོག་པ་མེད་ཀང་། རྩྟོམ་འགྟོས་དང་མཚོན་ཐབས་སྟོགས་ཀྲི་ཐད་ནས་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་

ལུགས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དང་ཆེས་བར་ཐག་རྲིང་བའྟོ། ། 

<གཞྟོན་ཟླའྲི་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲིས་འགྟོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་སྣང་བརན་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་དམྲིགས་ཡྟོད་དེ། ཡུལ་ལྟོངས་ཀྲི་བཀྟོད་

པ་དང་། མྲི་སྣའྲི་གཏམ། གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་བྱུང་བ་རེ་རེའང་ཧ་ཅང་ཞྲིབ་ཚགས་དང་གསྟོན་ཉམས་ལྡན་པའྲི་ངང་ནས་ཞྲིབ་འབྲི་བྱས་ཡྟོད། དེ་

དག་ལས་ཀང་གཙོ་བྟོར་མྲི་སྣའྲི་སྣང་བརན་ཞྲིབ་འབྲི་བྱེད་རྒྱུར་དམྲིགས་ཡྟོད། གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་བྱུང་རྲིམ་ནྲི་ཕལ་བའྲི་ཚུལ་དུའམ། མྲི་སྣའྲི་

གཤྲིས་ཀ་འབུར་འདྟོན་བྱེད་ཆེད་ཞབས་འདེགས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་བཀྟོད་ཡྟོད། སྒྲུང་གཏམ་འདྲིར་མྲི་སྣ་བཅུ་གངས་ལྷག་གྲི་སྣང་བརན་ཞྲིབ་འབྲི་

བྱས་ཡྟོད་ཅྲིང། དེ་དག་ཀུན་ཀང་མྲི་སྣ་གཙོ་བྟོ་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་ཁྱད་ཡྟོན་ནམ་སྣང་བརན་བཞེངས་སྐྲུན་ལ་རམ་འདེགས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་

བཀྟོད་ཡྟོད། མྲི་སྣ་ཕལ་བ་བརྒྱུད་ནས་མྲི་སྣ་གཙོ་བྟོའྲི་གཤྲིས་ཀ་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ནྲི་དེང་རབས་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཐབས་ཚུལ་ཁྟོ་ན་

མྲིན་པར། གནའ་བྟོའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཐབས་ཚུལ་ཁྱད་འཕགས་ཤྲིག་ཀང་ཡྲིན་འདུག དེ་ཡང་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་དུ་ “ཐྟོག་མར་འདྲེན་པ་ཡྟོན་

ཏན་གྲིས། །ཉེ་བར་བཀྟོད་ནས་དེ་ཡྲིས་ནྲི། །དག་ལ་གནྟོད་པར་བྱེད་ཅེས་པའྲི། །ལམ་འདྲི་རང་བཞྲིན་མཛེས་པ་ཡྲིན། །རྲིགས་དང་བརྩྟོན་

འགྲུས་ཐྟོས་སྟོགས་ཀྲིས། །དག་བྟོ་ལ་ཡང་བསྔགས་བྱས་ནས། །དེ་ལས་རྒྱལ་བར་འདྲེན་པ་ནྲི། །ཁྱད་འཕགས་བརྟོད་པའང་བདག་དགའ་

སྐེས། །”46  ཞེས་མྲི་སྣའྲི་སྣང་བརན་འབྲི་བཞེངས་བྱེད་སབས་མྲི་སྣ་རང་ངྟོས་ནས་འབྲི་བ་དང་། མྲི་སྣ་གཞན་བརྒྱུད་ནས་འབྲི་བའྲི་ཐབས་

གཉྲིས་ངྟོ་སྤྟོད་བྱས་ཡྟོད། བྱེད་ཐབས་འདྲི་མདྟོ་མཁར་བས་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིར་སྤད་ཡྟོད་དེ། གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་དག་བྟོར་བཀྟོད་པའྲི་ལྡྟོག་

ཕྟོགས་མྲི་སྣ་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་ནྲི “ཕྟོ་བང་སྣང་བ་འབུམ་ལྡན་གྲི་རྒྱལ་པྟོ་ཟླ་བའྲི་བླྟོ་གྟོས་ལ་རྲིགས་ཀྲི་མྱུ་གུ་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་པ་

44 གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད། མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ།  མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

45 གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད། མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ།  མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

46 སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་། སྟོབ་དཔྟོན་དབྱུག་པ་ཅན།
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མཆྟོར་སེག་དང་ལྡན་པ། འཇྲིག་རེན་གྲི་བྱ་བའྲི་རྣམ་བཞག་ལ་མ་རྟོངས་པའྲི་བླྟོ་མཐུ་མངའ་བ། སྟོབས་དང་འབྱྟོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ཤྲིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་བླྟོ་གྟོས་དང་། འཇྲིགས་མེད་དཔའ་བརྟུལ་ལྡན་པའྲི་བླྟོན་པྟོ་མང་དག་གྲིས་མདུན་ས་མཛེས་པར་བྱས་པ” ཞེས་ཡྟོན་

ཏན་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པའྲི་སྐེ་བྟོ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་བསྔགས་བརྟོད་བྱས་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། མདྟོར་ན་རྩྟོམ་པ་པྟོས་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིར་ཕུགས་བསམ་གྲི་

མྲི་སྣ་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཉྲིད་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་ཡྟོད་པས། སྒྲུང་རྩྟོམ་གྲི་བྱུང་རྲིམ་གྲི་སྒྲིག་བཀྟོད་དང་། སྒྲིག་གཞྲིའང་ཕུགས་བསམ་གྲི་མྲི་

སྣ་དེ་ཉྲིད་མཚོན་པའྲི་ཆེད་དུ་བཀྟོད་བཞེངས་བྱེད་པ་ཞྲིག་ལས་མ་འདས། དཔྱད་བརྟོད་པ་ལ་ལས་ཡྲིད་འྟོང་མའྲི་སྣང་བརན་ནྲི་སྒྲུང་རྩྟོམ་

འདྲིའྲི་སྣང་བརན་གཙོ་བྟོ་དེ་ཡྲིན་པར་འདྟོད་ཅྲིང་། གནད་འདྲིས་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིས་ “བཙན་ཤེད་ཀྲི་གཉེན་སྒྲིག་ལམ་ལུགས་ལ་ངྟོ་རྒྟོལ་

དང་། རང་དབང་གྲི་གཉེན་སྒྲིག་ལ་ཡྲིད་སྟོན་དང་བསྔགས་པ་བརྟོད་པའྲི་སྔྟོན་ཐྟོན་གྲི་བསམ་བླྟོ་མཚོན་པར་བྱས་” ཡྟོད་པར་བཞེད་ཅྲིང་། 

བསམ་བླྟོ་འདྲི་ནྲི་སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་བསན་བྱ་གཙོ་བྟོ་དང་བསམ་བླྟོའྲི་ཉྲིང་བཅུད་ཡྲིན་པར་འདྟོད་ཡྟོད།47   འྟོན་ཀང་ཞྲིབ་ཏུ་བསམས་ན་ཡྲིད་

འྟོང་མ་ནྲི་སྒྲུང་གཏམ་འདྲིའྲི་གཞུང་ཤྲིང་སྟོང་མཁན་ཞྲིག་ལས་མྲི་སྣ་གཙོ་བྟོ་མྲིན་ལ། རྩྟོམ་པ་པྟོས་བརྟོད་འདྟོད་པའྲི་བསམ་བླྟོ་དེའང་ཡྲིད་

འྟོང་མ་བརྒྱུད་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་མེད། དེ་བས་ཡྲིད་འྟོང་མ་ནྲི་མྲི་སྣ་གཙོ་བྟོ་གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་བསམ་བླྟོའྲི་གེགས་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་

ཡྟོད། ཡང་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་མཛེས་སྡུག་གྲི་ལངས་ཚོས་སྤུད་པའྲི་བུད་མེད་འདྲི་བཀྟོད་བཞེངས་བྱེད་པ་འདྲི་ཡང་སྒྲུང་རྩྟོམ་གྲི་ཕེད་ཕྲི་མའྲི་

གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་བླྟོས་གཏྟོང་གྲི་བསམ་པ་དེ་ཤུགས་ཆེར་མཚོན་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ཡང་སྲིད། 

<བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད> ཀྲིས་མྲི་སྣའྲི་སྣང་བརན་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་བྱ་སྤེལ་གྲི་འགལ་ཟླའྲི་བྱུང་རྲིམ་དེ་ཉྲིད་བཀྟོད་འབྲི་བྱ་རྒྱུར་

གཙོར་འདྟོན་བྱས་ཡྟོད། སྒྲུང་གཏམ་འདྲིའྲི་དགེ་མཚན་གྲི་ཆ་ཡང་མྲི་སྣའྲི་སྣང་བརན་སེང་དུ་མེད་པར། འགལ་ཟླ་སྟོང་ཚུལ་དང་། དེའྲི་

འཕེལ་རྲིམ། མཐར་ཞྲི་བསྡུམས་བྱས་པའྲི་བྱུང་རྲིམ་གྲི་ཆ་ལ་ཡྟོད་པ་ཡྲིན། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་འགལ་ཟླའྲི་འཕེལ་རྲིམ་དེ་མྲི་སྣའྲི་ཁ་བར་བརྒྱུད་

མཚོན་པར་བྱས་ཡྟོད་དེ། ལྷ་བྱ་གྟོང་མྟོ་དང་ནེ་ཙོ། སྤེའུ་ཨ་ལྲི་མ། སྤེའུ་བླྟོ་བཟང་སྟོགས་འབུར་དུ་ཐྟོན་ཡྟོད་པའྲི་མྲི་སྣ་དེ་དག་ནྲི་བྱ་དང་

སྤེའུའྲི་ཚོགས་ཀྲི་མགྲིན་ཚབ་ཙམ་གྲི་ཚུལ་དུ་བཀྟོད་འབྲི་བྱེད་པ་ལས། མྲི་སྣ་རང་སེང་ལ་གསྟོན་ཉམས་ལྡན་ཞྲིང་། ཞྲིབ་ཚགས་པའྲི་

གཤྲིས་ཀྲི་ཆ་ཆེས་ཆེར་མྲི་ལྡན། དེས་ན་སྒྲུང་གཏམ་འདྲི་གཉྲིས་ལས་གཅྲིག་གྲིས་མྲི་སྣའྲི་སྣང་བརན་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བྟོར་བྱེད་

ཅྲིང་། གཅྲིག་ཤྟོས་ཀྲིས་བྱུང་རྲིམ་བཀྟོད་འབྲི་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བྟོར་བྱས་པའྲི་ཁྱད་མཆྲིས། 

སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ཧྲིལ་བྟོའྲི་ཆ་ལ་དཔྱད་བསྡུར་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས།  དུས་སབས་དེའྲི་བྟོད་ཀྲི་མཁས་པས་བརྩམས་པའྲི་”མཁས་

པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག”དང་།  བྟོད་ཀྲིས་མཁས་པས་རྩྟོམ་པའྲི་”དམངས་ཁྲྟོད་རྩྟོམ་རྲིག”དང་ཁ་ཐག་ཉེ་བའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དབར་གྲི་མྲི་འདྲ་བའྲི་ཆ་

དག་ཤེས་རྟོགས་བྱས་ཐུབ།  སྒྲུང་རྩྟོམ་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་རྩྟོལ་ལུགས་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚབ་མཚོན་པར་བྱེད་ཅྲིང་།  རྩྟོམ་ལུགས་ཐ་དད་

པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་གཉྲིས་ནྲི་བརྟོད་ཐབས་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  བརྟོད་སྙྲིང་གདམ་གསེས་དང་།  བརྟོད་དྟོན་ལྷུང་སངས་སྟོགས་ཀྲི་ཐད་ནས་ཧ་

ཅང་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀང་སྐེས་ཐུབ་སྙམ།

དཔྱད་གཞྲིའྲི་ཡྲིག་ཆ།

དཔེ་དེབ་ཁག

1. བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་བསལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྟོ་སྟོགས། མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

2. བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་གེང་བའྲི་གཏམ། རྒྱལ་མྟོ་འབྲུག་པ། མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

47 བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་བསལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྟོ།   ཤྟོག ༨༧༩ མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

3. བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས། ལྷག་པ་ཆྟོས་འཕེལ། མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

4. གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད། མདྟོ་མཁར་བ་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ། མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

5. བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད། བྟོད་གཞུང་ཤེས་རྲིག་དཔར་ཁང་།

6. བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་བྱུང་འཕེལ་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆྟོས། དཔའ་རྩེ་དང་ལྷ་རྒྱལ་ཚེ་རྲིང་། མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

7. སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་། དབྱུག་པ་ཅན། 

དཔྱད་རྩྟོམ་ཁག                      

1. མྲི་ལའྲི་རྣམ་ཐར་དང་ཞབས་དཀར་བའྲི་རྣམ་ཐར་གཉྲིས་བསྡུར་བ། བྟོད་ལྟོངས་ཞྲིབ་འཇུག 

2. བྱ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་སྟོར་རགས་ཙམ་གེང་བ། བསམ་གཏན། བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ། ལྟོ་༡༩༦༦ དུས་དེབ་༣།
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དཔྱད་དེབ།

འཛམ་གྲིང་ཤར་ནུབ་ཀྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་གཞུང་ལུགས་ངྟོ་སྤྟོད་རགས་བསྡུས།

                                                                           ཚ་རྟོང་པདྨ་ཚེ་དབང་།

གེང་སྟོང་བ།

སྤྲིར་འཛམ་གྲིང་ཤར་ནུབ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཞྲིག་ཡྟོད་དམ་མེད། ཡྟོད་ན་དེ་དུས་ནམ་གྲི་ཚེ་དར་བ་རེད་

དམ་ཞེས་པའྲི་དྲྲི་བ་འདྲི་ནྲི་ང་ཚོས་སེམས་ལ་ངེས་དགྟོས་པའྲི་གནད་འགག་ཅྲིག་རེད། གཞུང་ལུགས་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་འདྲི་ལའང་བསམ་

བླྟོ་གཏྟོང་རྲིན་མེད་པའྲི་ཐ་སྙད་ཅྲིག་ག་ལ་ཡྲིན། གཞུང་ལུགས་སམ་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་གང་འདྲ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཀང་རུང་དེའྲི་འཕེལ་རྲིམ་

སྤྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་འགྟོ་བ་མྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྣམ་དཔྱྟོད་དང་ཤེས་རྲིག་གྲི་འཕེལ་རྒྱས་ངེས་ཅན་ཕྲིན་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་

དགྟོས་པ་ནྲི་རྲིགས་པས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡང་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་ཤེས་བྱ་རྲིག་པའྲི་གནས་ཡྟོངས་ཀྲི་ཕྲི་མྟོར་གྱུར་པ་སད་དང་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ལས་

ཀང་ཕྲི་མ་ཡྲི་གེ་ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་གསར་གཏྟོད་བྱས་པ་ནས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། ཤེས་རྲིག་གྲི་འཕེལ་རྲིམ་ནྲི་དང་པྟོ་སད་བར་བྱུང་། དེ་ལ་

བརེན་ནས་ཡྲི་གེ་བྱུང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཞུང་ལུགས་རྣམས་དར་བར་འདྟོད་དྟོ། 

སབས་བབ་ཀྲི་བརྟོད་གཞྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་འཕེལ་རྲིམ་ཡང་ཤར་ནུབ་གང་ཡྲིན་ཡང་རང་རང་གྲི་ཡྲི་གེ་འབྲི་སྟོལ་

དར་བའྲི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་པ་ལས་ཡྲི་གེ་བྱུང་བ་དང་ལྷན་དུ་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཆར་རེས་ཀྲི་ཤ་མྟོང་བརྟོལ་བ་བཞྲིན་སྐེས་པ་ཞྲིག་ག་

ལ་ཡྲིན། ལྷག་པར་དུ་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ནྲི་ཤར་ནུབ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ཁྲྟོད་བལྟས་པ་ཡྲིན་ན་ཕྲིས་སུ་རྲིམ་བཞྲིན་བྱུང་

བར་གགས། དེ་ཡང་ཡྲིག་སྒྱུར་སྔྟོན་དུ་བྱུང་བ་རེད་དམ་གཞུང་ལུགས་སྔྟོན་དུ་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞུང་

ལུགས་དག་ནྲི་རྒྱ་མཚོ་བསགས་པའྲི་ཆུ་ཐྲིགས་ཅེས་པའྲི་དཔེ་ལྟར་ཕྲིས་སུ་རྲིམ་བཞྲིན་ལྟོ་ཙཱ་བ་གྟོང་མ་རྣམས་ཀྲི་དཀའ་སྤད་དང་ཉམས་

མྟོང་གྲི་ཉྲིང་བཅུད་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ལས། ཐྟོག་དང་པྟོ་རང་ནས་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་འདྲི་རེད་ཅེས་པའྲི་

དཔེ་ཆ་ཞྲིག་ཤར་ནུབ་གང་དུ་ཡང་བྱུང་མེད་པར་གགས། དུས་ད་ལྟ་ཡང་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་འདྲི་རེད་ཅེས་པའྲི་ཡྟོངས་

གགས་སམ་གཅྲིག་གྱུར་གྲི་བསན་བཅྟོས་གཏྲིང་ཚུགས་པ་ཞྲིག་བྱུང་མེད་སྙམ། འྟོན་ཀང་ནུབ་ཕྟོགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལྟོ་ཙཱ་བ་དང་ལྟ་

གྲུབ་སྨྲ་བ། རྩྟོམ་པ་པྟོ་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀྲིས་འགྱུར་དང་འབེལ་བའྲི་འབེལ་གཏམ་དང་གཏན་ཚིགས་བཅས་ལ་འགེལ་པ་དང་དགག་

སྒྲུབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཁྟོ་ན་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར། དེའྲི་ཐྟོག་ལ་མཁས་པ་སྟོ་སྟོས་གསར་གཏྟོད་ཀང་མང་པྟོ་བྱས་ཡྟོད། དེང་དུས་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་

མཐྟོ་སྟོབ་ཁག་ཏུ་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་གཞུང་ལུགས་སྟོར་ལ་སྟོབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་ནྲི་སད་བར་རྲིག་པ་དང་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཁྱབ་ཁྟོངས་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཏུ་

ངྟོས་འཛིན་བྱེད་བཞྲིན་ཡྟོད། འགྱུར་གྲི་གཞུང་ལུགས་སྟོར་ལ་དཔྱད་གཏམ་སེལ་བ་ཡང་གངས་ལས་འདས་པ་ཞྲིག་མཐྟོང་རྒྱུ་ཡྟོད།

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་བྱེད་ལས་སམ་དགྟོས་དམྲིགས་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། སྤྲིར་ཡྲིག་སྒྱུར་ནྲི་ཧ་ཅང་གྲི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྲི་

ལས་འགན་ཁུར་ལྲི་མྟོ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་མ་ཟད་ཕན་ནུས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའྲི་རླབས་ཆེན་གྲི་བྱ་བཞག་དང་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁེ་ཕན་ལའང་ཐུག་ཡྟོད། 

ཡྲིག་སྒྱུར་ནྲི་མྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྔྟོན་ཐྟོན་ཤེས་རྲིག་ཕན་ཚུན་བརྒྱུད་སེལ་དང།  མྲི་རྲིགས་ཕན་ཚུན་བར་བསམ་བླྟོ་བརེས་རེས་བྱེད་པའྲི་གལ་

ཆེའྲི་ལམ་བུ་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན་གཤྲིས། མྲིའྲི་སྤྲི་ཚོགས་འདྲི་བཞྲིན་སད་རྲིགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལས་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་བྱུང་ཞྲིང་། སད་དང་

ཡྲི་གེའྲི་འབེལ་བ་ལས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང། ཕན་ཚུན་འབེལ་བ། ཕན་ཚུན་ལེགས་བྱང་བརེ་རེས་ཀྲི་སྟོལ་བྱུང་བ་ཡྲིན། ད་བར་

འཛམ་གྲིང་འདྲིའྲི་ཐྟོག་ཡར་ཐྟོན་གྲི་ཚན་རྲིག་དག་ཀང་ཡྲིག་སྒྱུར་དང་སད་སྒྱུར་གྲི་ལམ་ལས་བླྟོ་སྟོ་མ་ཕེ་བ་མེད་ལ་རྩེ་སྟོན་གྲི་ཤེས་རྲིག་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

འདྲི་བཞྲིན་འཛམ་གྲིང་ཀུན་ལ་གགས་ཤྲིང་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བ་ཡང་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་ལམ་བུ་ལ་མ་བརེན་པར་མྲི་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་སད་དང་

ཡྲི་གེ་ཁྟོ་ན་ལས་གྲུབ་པ་ནྲི་ལྷག་པར་དཀྟོན། དེ་དག་ནྲི་རྲིག་གནས་སྤྲིའྲི་འཕེལ་རྲིམ་དང་ལྟོ་རྒྱུས་ལས་ཤེས་ནུས་སྟོ།

གཅྲིག  ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་བྱུང་རབས་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་མདྟོར་ཙམ་བརྟོད་པ།

གྟོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པ་ནྲི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མྲི་རྲིགས་སྟོ་སྟོའྲི་ཡྲི་གེ་འབྲི་སྟོལ་དར་བའྲི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཡྲིན། དེ་ཡང་

དགྟོས་དམྲིགས་ངེས་ཅན་ཞྲིག་ལ་བརེན་ནས་ད་གཟྟོད་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་བྱེད་ལས་འདྲི་ཉྲིད་ཁྱབ་གདལ་དུ་ཕྲིན་པར་སྙམ། གནའ་བྟོའྲི་དུས་

ནས་བཟུང་མྲིའྲི་རྣམ་དཔྱྟོད་དང་བྱེད་ལས་ནྲི་སེམས་ཅན་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་མ་ཟད། མྲིའྲི་དགྟོས་དམྲིགས་ནྲི་ལྟྟོ་གྟོས་གཏམ་

གསུམ་ཙམ་གྲིས་མྲི་འགྲིགས་ཁར། ད་དུང་མྲིའྲི་སྤྲི་ཚོགས་ལ་དགྟོས་པ་ནྲི་ཆྟོས་ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ། སྟོབས་འབྱྟོར། ཆབ་སྲིད་། རྲིག་

གཞུང་ལ་སྟོགས་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་དག་གྲི་ཤུགས་རྐེན་དང་འཕེལ་འགྲིབ་ནྲི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མྲི་རྲིགས་ཤྲིག་གྲི་ཆགས་འཇྲིག་དང་དར་རྒུད་ཀྲི་

ཁ་ཚོན་གཅྟོད་བྱེད་ཅྲིག་ཡྲིན་པར་བརེན། གནའ་སྔ་མྟོ་ནས་བཟུང་དེ་དག་གཙིགས་ཆེན་དུ་བརྩྲི་བཞྲིན་མཆྲིས། ལྷག་པར་དུ་འགྟོ་བ་མྲི་ནྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་སྤྲི་ཚོགས་ཆེན་པྟོའྲི་བྱེ་བག་ཅྲིག་ཡྲིན་པར་བརེན་བསེ་རུའྲི་ར་ལྟར་ཁེར་རྐང་དུ་འཚོ་ཐབས་ཡེ་ནས་བལ། སྤྲི་ཚོགས་ཤྲིག་

གྲི་ནང་འཚོ་བ་རྟོལ་བ་ནྲི་རྲིག་གཞུང་ཞྲིག་གྲི་ནང་དུ་བསྲིམ་པ་རེད་ལ་ མྲི་རྲིགས་མྲི་འདྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་རྲིག་གཞུང་ཡང་མྲི་འདྲ་བ་བྱུང་།

རྲིག་གཞུང་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མདྟོར་བསྡུས་ན་ཆྟོས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་གཉྲིས་ལ་མ་འདུས་པ་ཞྲིག་མེད་སྙམ། རྲིག་གཞུང་དེ་ཉྲིད་འཚོ་

བ་བྱེད་པ་ལ་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་སྟོག་ཤྲིང་ལྟ་བུ་ནྲི་ཡྲི་གེ་ཆགས་ཡྟོད། ཡྲི་གེ་ལ་བརེན་ནས་ད་གཟྟོད་མྲི་རྲིགས་ནང་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་

ཕན་ཚུན་རྲིག་གཞུང་དང་ལེགས་བྱང་བརེ་ལེན་གྲི་སྟོལ་ཚུགས། དེ་ཡང་སྟོལ་རྒྱུན་གྲི་རྲིག་གཞུང་ནང་གྲི་མ་ལག་ལྟ་བུ་ནྲི་ཆྟོས་ལུགས་ཀྲི་

རྲིག་གཞུང་འདྲི་ཆགས་ཡྟོད་པ་མ་ཟད་དབང་ཚད་ཀང་ཧ་ཅང་གྲི་ཆེ་བ་ཞྲིག་རེད། ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་སྟོལ་ཡང་ཐྟོག་མ་ཆྟོས་ལུགས་ཀྲི་

གསུངས་རབ་རྣམས་བསྒྱུར་བའྲི་དུས་རབས་ནས་བཟུང་འགྟོ་ཚུགས། དེ་རེས་ཚོང་འབེལ་དང་ཆབ་སྲིད། རྩྟོམ་རྲིགཚན་རྲིག་བཅས་བསྒྱུར་

བའྲི་སྟོལ་རྣམས་རྲིམ་བཞྲིན་དར་འཕེལ་བྱུང་བར་འདྟོད་དྟོ།

I.  ནུབ་ཕྟོགས་སུ་ཡྲིག་སྒྱུར་ཐྟོག་མར་བྱུང་ཚུལ།

དབྱྲིན་སད་ཐྟོག་སྒྱུར་ ( Translation) ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་འབྱུང་ཁུངས་ནྲི་ལེ་ཊྲིན་གྲི་ཚིག་ (Translatio) ཞེས་པ་ལས་བྱུང་བ་

དང་དེ་ནྲི་ཕྟོགས་གཅྲིག་ནས་གཞན་དུ་འཁྱེར་བའྲི་དྟོན་ཅན་ལ་འཇུག གནའ་བྟོའྲི་གྲི་རྲི་སྲིའྲི་སྒྱུར་གྲི་ཐ་སྙད་ལ་ (μετάφρασις) ཟེར་

བ་དང་དེའྲི་མྲིང་ཚབ་ལ་ཕྟོགས་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པའྲི་དྟོན་ཅན་ལ་འཇུག་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་དབྱྲིན་ཇྲིའྲི་སད་དྟོད་ལ་མྲིང་ཚིག་

གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྱུར་བའྲི་དྟོན་ལ་འཇུག །མདྟོར་ན་སྒྱུར་ཅེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དམ་གྟོ་དྟོན་ནྲི་མ་ལག་གྲི་སད་ཡྲིག་ (Source 

Language/Text, or SL/ST) གཅྲིག་ནས་དམྲིགས་གཏད་ཀྲི་སད་ཡྲིག་ (Target Language/Text, or TL/TT) གཞན་

ཞྲིག་གྲི་ཐྟོག་ཏུ་དྟོན་དག་རྣམས་མ་ལུས་པར་འབེལ་མཐུད་བྱེད་པ་ཞྲིག་ལ་ཟེར། 

ནུབ་ཕྟོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ (History of Western Philosophy by Bertrand Russell)48 ཞེས་པའྲི་

གེགས་བམ་ནང་བཀྟོད་པ་ལྟར་ན། ནུབ་ཕྟོགས་སུ་ཡྲི་གེ་ཐྟོག་མ་བྱུང་བའྲི་དུས་རབས་ནྲི་སྤྲི་ལྟོའྲི་སྔྟོན་གྲི་ལྟོ་༤༠༠༠ཙམ་ལ་ཨྲི་ཇྲིབཏྲ་ལུང་

པར་བྱུང་བར་གགས། དེ་ཡང་ཐྟོག་མ་རྲི་མྟོའྲི་གཟུགས་རྲིས་ཅན་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་བྱུང་བར་འདྟོད། གྲི་རྲི་སྲིའྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི་Phoenician 

48  Publisher: Routledge; 2nd ed. edition (2 February 2004)
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alphabet ཧྟོནྲི་ཤྲིན་ཞེས་པའྲི་གསལ་བྱེད་ལ་བརེན་ནས་བཟྟོས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་ཡྟོངས་གགས་ཀྲི་འདྟོད་ཚུལ་ལྟར་ན་དེ་ནྲི་ཕྲི་

ལྟོའྲི་སྔྟོན་གྲི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའྲི་དུས་འགྟོ་ཙམ་ལ་དཔེ་བླངས་ནས་བཟྟོས་པར་འདྟོད།

ནུབ་ཕྟོགས་སུ་འགྱུར་ཐྟོག་མའམ་དང་པྟོ་ནྲི་སྤྲི་ལྟོའྲི་སྔྟོན་གྲི་དུས་རབས་གསུམ་པའྲི་ནང་དམ་པའྲི་གསུང་རབས་ལས་འབའ་ཡྲིག་གམ་

ཞལ་ཆད་རྲིང་མ་ (Old Testament) ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་གྲི་རྲི་སྲིའྲི་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་ཆགས་ཡྟོད། འགྱུར་ཡྲིག་དེའྲི་མྲིང་ལ་ཡྟོངས་

གགས་ལ་ (Septuagint) ཟེར་བ་དང་དེ་ནྲི་ལེ་ཊྲིན་གྲི་ཐ་སྙད་ཅྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེའྲི་དྟོན་ནྲི་བདུན་ཅུ་འམ་ཡང་ན་ལྟོ་ཙཱ་བ་བདུན་ཅུའྲི་

འགྱུར་ཞེས་པའྲི་དྟོན་ཅན་ལ་འཇུག་པ་དང་དེ་ཡང་གྲི་རྲི་སྲིའྲི་རྒྱལ་པྟོ་ (Ptolemy II Philadelphus) ཡྲིས་བཀས་བཀྟོད་དང་སྦྱྲིན་

བདག་མཛད་ནས་ཇྲིའུའྲི་ (Jewish) མཁས་པ་བདུན་བཅུ་ཐམ་པས་ (Egypt) ཨྲི་ཇྲིབ་ནང་གྲི་ཨེ་ལེ་ཛན་དྲརྱ་ (Alexandria) ཞེས་

པའྲི་ས་ཆ་དེར་བསྒྱུར་བར་གགས། དེ་ལྟར་བསྒྱུར་དགྟོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་ཇྲིའུ་མྲི་རྲིགས་རྣམས་ཀྲིས་རང་གྲི་ཕ་མེས་ཀྲི་སད་ཡྲིག་དག་

བརེད་རྒྱུའྲི་ཉེན་ཁར་འཕྲད་པར་བརེན། སྟོ་སྟོའྲི་སད་ཡྲིག་ནས་གྲི་སྲི་སྲིའྲི་སད་དུ་བསྒྱུར་དགྟོས་བྱུང་། འགྱུར་ཡྲིག་འདྲི་ནྲི་དུས་ཕྲིས་སུ་

འགྱུར་ཡྲིག་གཞན་གྲི་གཞྲི་རེན་གྲི་ཀ་བ་ལྟ་བུ་གྱུར་པ་མ་ཟད་སད་ཡྲིག་གཞན་པ་མང་པྟོའྲི་འགྱུར་ཁུངས་ཀྲི་མ་མ་ལྟ་བུ་གྱུར་ཡྟོད།

གནའ་བྟོའྲི་གྲི་རྲི་སྲི་ནས་འགྟོ་བརྩམས་ཏེ་རཱྟོམ་ (Rome) དང་། དུས་རབས་བར་མ། (Middle Ages) རྲིག་རྩལ་བསྐར་དར་

(Renaissance) གྲི་དུས་སབས།བཅྟོས་སྒྱུར་ (Reformation) གྲི་དུས་རབས།དེ་བཞྲིན་ཡྟོ་རྟོབ་ཀྲི་རྒྱལ་ཁབ་དག་འགྟོ་འབུས་མ་

ཐག་གྲི་བར་ཤེས་རྲིག་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཡྟོད་ཅྲིང་། དེ་དུས་ཀྲི་མཁས་པ་དང་ཀྟོག་པ་པྟོ་དག་གྲིས་བཀྟོལ་སྤྟོད་བྱ་རྒྱུའྲི་སད་ཡྲིག་གཙོ་བྟོ་ནྲི་

ལེ་ཊྲིན་ (Latin) ཡྲིན་ཞྲིང་། དེའྲི་ཁུངས་གཏུག་ས་ནྲི་སྟོལ་རྒྱུན་གྲི་རྩྟོམ་རྲིགས་དང་ (Judeo-Christianity) ཇེའུ་དང་ཡེ་ཤུ་ཟུང་

འབེལ་གྲི་རྲིག་གཞུང་དག་རེད། སབས་དེ་ཙམ་ལ་ཡྟོ་རྟོབ་དང་ཤར་ཕྟོགས་དབུས་མའྲི་དབར་ཆབ་དཔལ་རྲིག་གསུམ་གྲི་འབེལ་བ་ཆེན་

པྟོ་བྱུང་བར་བརེན། སད་ཡྲིག་ཕན་ཚུན་བར་ལ་འབེལ་འདྲེས་མང་དག་ཞྲིག་བྱུང་ཡྟོད་པ་ནྲི་སྨྲྟོས་མེད་རེད།

དུས་རབས་བཅྟོ་བརྒྱད་པའྲི་དུས་དཀྲིལ་ཙམ་ལ་བཟྟོ་ལས་གསར་བརེ་ (Industrial Revolution)བྱེད་འགྟོ་བཙུགས་པ་ནས་

བཟུང་ཚོང་འབེལ་གྲི་ཡྲིག་ཆ་ཁག་དགྟོས་མཁྟོ་ཆེན་པྟོ་བྱུང་བར་བརེན་དམྲིགས་བསལ་གྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་སྟོབ་གྲྭ་དང་ལས་གྲྭ་ཁག་ཅྲིག་གཏན་

འཇག་ཆགས་པ་རེད།

ཡྲིག་སྒྱུར་ནྲི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཕྲི་ལྟོ་༡༩༤༠་ཙམ་ནས་བཟུང་རང་བཞྲིན་གྲི་འགྱུར་རམ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྲི་འགྱུར་དང་། 

automate translation(machine translation) འཕྲུལ་ཆས་ཀྲི་རམ་འདེགས་ལ་བརེན་ནས་བསྒྱུར་ཐབས་ཏེ་(computer-

assisted translation) ཞེས་གྟོག་ཀད་བརྒྱུད་ནས་བསྒྱུར་ཐབས་བཅས་གསར་གཏྟོད་བྱས་པ་རེད། དེང་དྲ་རྒྱའྲི་བརྒྱུད་ལམ་དར་

ཁྱབ་ཇེ་ཆེར་ཕྲིན་པར་བརེན་ཡྲིག་སྒྱུར་ནྲི་འཇམ་གྲིང་ཁྲྟོམ་རྭའྲི་ནང་མེད་ཐབས་མེད་པའྲི་མཐུན་རྐེན་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་ཡྟོད་པ་བཅས་སྟོ།། 

དེང་རབས་ཀྲི་སད་དུ་ཕབ་སྒྱུར། (Modern/ modernized translation)

སད་ཡྲིག་འགྱུར་བ་འགྟོ་བཞྲིན་པར་བརེན་གནའ་དཔེ་དང་འགྱུར་རྲིང་པ་དག་དེང་སང་ཀྟོག་པ་པྟོ་རྣམས་ཀྲིས་གྟོ་མྲི་ཐུབ་ཅྲིང་།དེང་

རབས་ཀྲི་སད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་བྱས་པ་དག་ལ་འགྱུར་གསར་མ་ཞེས་བརྟོད་པ་ཡྲིན། དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི་གྲི་རྲིཀ་དང་ལེ་ཊྲིན་སད་དུ་ཡྟོད་པའྲི་

གནའ་རྩྟོམ་ཁག་དང་ཡྟོངས་གགས་སུ་ཡེ་ཤུའྲི་གསུང་རབ་ལྟ་བུ་དང་གཞན་ཡང་སད་ཡྲིག་རྲིང་པ་ནས་སད་ཡྲིག་གསར་པའྲི་སེང་དུ་ཕབ་

བསྒྱུར་བྱས་པ་དག་རེད། དཔེར་ན་ཝྲི་ལྲིམ་ཤེཀ་སྲི་ཧེ་ཡེ་གནའ་རྩྟོམ་རྣམས་དེང་རབས་ཀྲི་སད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་བྱས་པ་ལྟ་བུའྟོ ། འྟོན་ཀང་དེང་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

རབས་ཀྲི་སད་དུ་བསྒྱུར་བའྲི་ཚེ་ན་ནྟོར་འཛོལ་གྲི་སྐྟོན་ཆ་ཞྲིག་ནྲི་མ་དཔེ་དང་ཧེ་བག་ཆེན་པྟོའྲི་འགྱུར་བ་ཕྲིན་པར་བརེན། སྟོལ་རྒྱུན་འཛིན་

པ་དང་གནའ་རྩྟོམ་ལ་དགའ་བའྲི་མྲི་རེ་ཟུང་གྲིས་དེང་རབས་ཀྲི་སད་དུ་སྒྱུར་པ་པྟོ་རྣམས་ལ་དགག་བཞག་ཀང་བྱེད་བཞྲིན་མཆྲིས།

II. ཤར་ཕྟོགས་སུ་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་བྱུང་བ་མདྟོར་བསྡུས།

ཤར་ཨེ་ཤྲི་ཡའྲི་ནང་གྲི་ཆེས་གགས་ཆེ་ཞྲིང་རྲིག་གཞུང་རྲིང་པའྲི་སྟོལ་རྒྱུན་གྲིས་ཕྱུག་པའྲི་སྟོབས་ཆེན་གྲི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་དཀར་ནག་

གཉྲིས་དང་བྟོད་བཅས་ཀྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་སྟོར་ཅུང་ཙམ་གེང་བར་བྱ། དང་པྟོ་རྒྱ་གར་དུ་རྲིག་གཞུང་གྲི་རང་གཞྲི་འཛུགས་མཁན་ནྲི་འཕགས་

པའྲི་མྲི་རྲིགས་ (Indo-Aryan) ཞེས་པ་དེ་ཡྲིན་ལ་དེ་ཡང་མྲི་རྲིགས་དེའྲི་རྲིག་གཞུང་ལ་དེང་སང་ཡྟོངས་གགས་ལ་སེང་གེ་ཁ་འབབ་

རྲིག་གཞུང་ (Indus Civilization) ཞེས་འབྟོད་པ་དེ་ཕྲི་ལྟོའྲི་སྔྟོན་གྲི་ལྟོ་སུམ་སྟོང་ནས་ཉྲིས་སྟོང་བར་གཙོ་བྟོ་དར་བར་ངྟོས་འཛིན་

བྱེད།49  དེའྲི་གྟོང་དུ་གནའ་བྟོའྲི་རྒྱ་གར་དུ་གཞྲིས་ཆགས་པའྲི་མྲི་རྲིགས་ནྲི་མུནྜ་མྲི་རྲིགས་ (Munda) དང་དྲཝྲིཌ་མྲི་རྲིགས་ (Dravida) 

ཞེས་པ་ཡྲིན། འཕགས་པའྲི་མྲི་རྲིགས་ཀྲིས་ཁྟོང་ཚོར་བན་དུ་བཀྟོལ་རེས་གནའ་བྟོའྲི་རྒྱ་གར་གྲི་ཆྟོས་དང་ཤེས་རྲིག་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཟབ་

མྟོ་ཐེབས་པ་མ་ཟད། ཁྟོང་ཚོས་རྒྱ་གར་གྲི་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་རྲིང་ཤྟོས་ངེས་བརྟོད་རྲིག་བྱེད ་(Rig-Veda) ཅེས་པ་དེ་ཕྲི་ལྟོའྲི་སྔྟོན་

གྲི་ལྟོ་ (B.C.1200-100) བརྩམས་པར་གགས། དེ་རེས་ཕྲི་ལྟོའྲི་གྟོང་གྲི་ལྟོ་༡༠༠༠ཙམ་ལ་སྙན་ངག་རྲིག་བྱེད་ (Sama-Veda)   

མཆྟོད་སྦྱྲིན་རྲིག་བྱེད་ (Yajur-Veda)  སྲིད་སྲུང་རྲིག་བྱེད་ (Atharva-Veda) བཅས་བརྩམས་སྟོ། ལེགས་སྦྱར་གྲི་སད་

(संस क्ृ तम)्ཕལ་ཆེར་ཕྲི་ལྟོའྲི་སྔྟོན་གྲི་དུས་རབས་བཞྲི་པ་ཙམ་ལ་བྱུང་བ་གགས་ལ་དེ་ནྲི་འཕགས་པའྲི་མྲི་རྲིགས་རྣམས་ཀྲིས་བཀྟོལ་

སྤྟོད་བྱེད་བཞྲིན་པའྲི་སད་ཡྲིག་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་དང་དུས་ཕྲིས་སུ་ནང་པ་དང་གཅེར་བུའྲི་ཆྟོས་ལུགས་བཅས་ཀྲིས་གལ་ཆེའྲི་ཡྲི་གེ་ཞྲིག་ཏུ་

གྱུར་པ་རེད།

  ཨེ་ཤྲི་ཡའྲི་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆྟོས་ལུགས་དར་རྒྱས་ཕྲིན་པ་དང་སྦྲགས། འགྱུར་གྲི་ལས་གཞྲི་དེ་ཡང་ལྟོ་ངྟོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་

གྲི་གྟོང་ནས་བཟུང་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པྟོ་བྱུང་ཡྟོད། དེ་ཡང་རྒྱལ་པྟོ་མ་ངན་མེད་ཀྲི་དུས་སབས་ནས་བཟུང་ནང་བསན་ཆྟོས་ལུགས་འདྲི་ཉྲིད་

རྒྱ་གར་གྲི་རྒྱལ་མཚམས་ལས་བརྒལ་ནས་དབུས་ཨེ་ཤྲི་ཡའྲི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྟོ་ཞྲིག་གྲི་ནང་དུ་ས་ཁྱབ་རྟོ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་བ་བསྟུན་སྒ་སྒྱུར་གྲི་

ལས་གཞྲི་མང་པྟོ་དེའྲི་རེས་སུ་བྱུང་འགྟོ་ཚུགས། 

དེ་ཡང་ཡྟོངས་གགས་ལྟར་ན་ནང་བསན་ཆྟོས་ལུགས་རྒྱ་ནག་གྲི་སད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་པའྲི་དུས་སྔ་ཤྟོས་ནྲི་ཕྲི་ལྟོ་148CEཏེ་སབས་

དེར་པཱ་ཋན་Parthian (པཱ་ཋན་རྒྱལ་རབས་247 BC – 224 AD བར། གནའ་བྟོའྲི་པ་ཤྲི་ཡ་ལ་ཟེར།)གྲི་རྒྱལ་སས་ཤྲིག་རབ་ཏུ་བྱུང་

ཞྲིང་། མཚན་ལ་ཨཱན་ཧྲི་གའྟོ་An Shigao (Ch. 安世高) ཟེར་བ་ཞྲིག་གྲིས་རྒྱ་ནག་གྲི་ས་ཆ་ལའྟོ་ཡཱང་དུ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་

གནང་བ་དང་ནང་པའྲི་དཔེ་ཆ་ཁག་རྒྱ་ནག་གྲི་སད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་གྲི་ལས་གཞྲི་གསར་འཛུགས་བྱས། ཨཱན་ཧྲི་གའྟོ་ཡྲིས་ནང་པའྲི་གཞྲི་རྩའྲི་

དཔེ་ཆ་ཁག་ཅྲིག་བསྒྱུར་གནང་བའྲི་ཁྲྟོད་སྟོམ་གྲི་སྟོར་དང་ཆྟོས་མངྟོན་པ་བཅས་བསྒྱུར་བ་མ་ཟད། ཁྟོང་ཉྲིད་ལ་ཕག་རྟོགས་པཱ་ཋན་གྲི་སྐ་

བྟོའྲི་མཚན་ལ་ཨཱན་ཤྟོའན་An Xuan (安玄)ཟེར་བ་ཞྲིག་ཡྟོད་པ་དེས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པྟོའྲི་དཔེ་རྲིང་ཁག་ཅྲིག་བསྒྱུར་བར་གགས། 

  ཐེག ་ཆེན ་གྲི ་ཆྟོས ་ཡྟོངས ་གགས་སུ ་རྒྱ ་ནག ་ཏུ ་དར ་ཁྱབ ་མཛད ་མཁན ་ནྲི ་ ནང ་པའྲི ་བཙུན ་པ ་ལྟོཀ ་སྲི ་མའ ་

Lokasema(164–186 CE 支婁迦讖) ཞུ་བ་དེ་ཡྲིན་པ་དང་ཁྟོང་ནྲི་གནའ་བྟོའྲི་ནང་པའྲི་རྒྱལ་ཕྲན་ག་དྷ་ར་ (Gandhara)ཟེར་བ་

དེང་སང་པ་ཀྲི་སྲི་ཋན་གྲི་ལྷྟོ་རྒྱུད་ཁུལ་དུ་ཡྟོད་པ་དེ་ནས་བྱྟོན། ཁྟོང་གྲིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྟོའྲི་མདྟོ་མང་པྟོ་བསྒྱུར་བའྲི་ཁྲྟོད་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་

49  དེབ་སྔྟོན་གསར་མ། སྟོད་ཆ། ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲྲིམས་སལ་བཟང་། ཤྟོག་ངྟོས་༢པ།
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དཔྱད་དེབ།

རྟོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མདྟོ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པྟོའྲི་ཆྟོས་གཞུང་སྔ་མ་རྣམས་དང་སྟོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་སྟོགས་ཀྲི་སྟོར་མང་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛད། 

ཐྟོག་མར་ནང་ཆྟོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྒྱུར་སབས་རྒྱ་ནག་གྲི་གནའ་བྟོའྲི་ཆྟོས་ལུགས་ཤྲིན་ཏའྟོ ་དང་ཀྟོང་ཙིའྲི་ཆྟོས་ལུགས་སྟོགས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའྲི་

བར་དཀའ་རྟོག་ཅུང་ཙམ་བྱུང་བར་གགས་ཀང་རྲིམ་བཞྲིན་གཉྲིས་པྟོ་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་གནས་ཐུབ་པ་གྱུར། རྒྱ་ནག་གྲི་རྒྱལ་རབས་མང་

པྟོའྲི་རྲིང་ནང་ཆྟོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྲིན་པ་མ་ཟད། དམྲིགས་བསལ་ཐང་རྒྱལ་རབས་སབས་སུ་ཆེན་པྟོ་ཐང་གྲི་བཙུན་པ་ཧྥ་ཧན་དང་ཐང་

སེང་བཙུན་པ་ཧུན་ཚང་སྟོགས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་གགས་ཆེ་བའྲི་ལམ་ཡྲིག་སྟོགས་མཛད་པ་སྟོགས་ལྟོ་རྒྱུས་ཡྲིག་ཆ་གཞན་དུ་

གསལ་བས་འདྲིར་ཞྲིབ་ཕྲ་མ་བཀྟོད།

ཤར་ཨེ་ཤྲི་ཡའྲི་ནང་རྒྱ་ནག་གྲི་རྲིག་གཞུང་དང་སད་ཡྲིག་ལ་བརེན་ནས་ཉྲི་ཧྟོང་དང་ཀྟོ་རྲི་ཡ་ཝྲི་ཏྲི་ནམ་སྟོགས་ཀྲི་སད་ཡྲིག་གྲི་འབྲི་

ཀྟོག་སྟོགས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པྟོ་ཐེབས་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ལྷྟོ་ཨེ་ཤྲི་ཡའྲི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྲི་རྒྱལ་ཕྲན་དང་མངའ་སེ་ཁག་གྲི་ནང་ལེགས་

སྦྱར་གྲི་སད་ནས་ཡུལ་སད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་བཞྲིན་ཡྟོད། དེ་ཡང་ལེགས་སྦྱར་ནྲི་སབས་དེ་དུས་ཀྲི་རྲིག་གཞུང་འཛིན་སྐྟོང་ཁྲྟོད་མེད་དུ་མྲི་

རུང་བའྲི་སད་ཡྲིག་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཆགས་ཡྟོད་པ་རེད། 

གཉྲིས་པ་རང་ཅག་སྤུ་རྒྱལ་བྟོད་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་བྱུང་རབས་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་འདྟོད་ཚུལ་མྲི་འདྲ་བ་ཆེན་པྟོ་གཉྲིས་ཙམ་ཡྟོད་པ་ནྲི་བན་བྟོན་གཉྲིས་

ཀྲིས་འདྟོད་ཚུལ་གྲི་ཁྱད་པར་རྟོ། དང་པྟོ་བྟོན་ལུགས་ལྟར་ན། ཡྲི་གེ་ནྲི་དང་པྟོ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མྲི་བྟོ་ཆེས་སྟོལ་ཕེས་པར་འདྟོད། དེ་

ཡང་ <མདྟོ་> ལས “ཡྲི་གེ་སུམ་ཅུས་བྟོན་གྲི་ཁྟོག་ཡང་ཕུབ། མགྟོ་ཡྲིས་ལམ་དྲངས་ཤད་ཀྲིས་མདྟོ་ཡང་བཅད། ཚིག་གྲིས་བར་ཕེ་མྲི་

འཁྲུག་གསལ་བར་སྙྟོམས། གུག་འགེང་ན་རྟོ་ཞབས་ཀྱུ་ཡ་ས་ཡྲིས།  སབས་སྦྱྟོར་དྟོན་དུ་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཏགས།”  ཞེས་དང་། 

《 ལེགས་བཤད་རྲིན་པྟོ་ཆེའྲི་གཏེར་》ལས་ “འྟོལ་མྟོའྲི་གྲིང་དུ་སྟོན་པའྲི་གསུངས་པའྲི་བཀའ་རྣམས་དང་བསྒགས་པ་གསུམ་གྲི་བྟོན་

སེ་ཟབ་མྟོ་རྣམས་སྟོན་པ་འདས་རེས་སུ་འྟོལ་མྟོའྲི་གྲིང་དུ་དར་བ་དེ་དག་ཀུན་ལྟོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྟོ་དྲུག་གྲིས་མུ་ཆྟོའྲི་མདུན་དུ་ཤེས་རབ་

གསུམ་ལ་རྩལ་སྦྱང་ཏེ་བྟོན་རྣམས་རང་རང་གྲི་ཡུལ་དུ་དྲངས་ནས་སྟོ་སྟོའྲི་སད་དུ་བསྒྱུར་ནས་དར་བར་མཛད་དྟོ།” ཞེས་གསལ།  

ལྟོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྟོ་དྲུག་ནྲི་《  གཡུང་དྲུང་བྟོན་གྲི་བསན་འབྱུང་ཉུང་བསྡུས》    ལས་ “དེ་གང་ཞེ་ན། དམུ་ཚ་ཏྲ་ཧེ། ཁྲྲི་ཐྟོག་སར་ཚ། འགུ་ཧུ་

ལྲི་སར་ཡ། འདྲི་གསུམ་སག་གཟྲིག་པའྟོ། རྒྱ་གར་ལ་མཁས་པ་ལྷ་བདག་སྔགས་གྟོལ། རྒྱ་ནག་ལ་མཁས་པ་ལེགས་ཏང་རང་པྟོ། ཁྲྟོམ་ལ་

མཁས་པ་གསེར་ཐྟོག་ལེ་འབྱམས་དང་དྲུག་བྱུང་ནས་རང་རང་གྲིས་ཡུལ་དུ་བསན་པ་སེལ་བ་ཡྲིན་ནྟོ་”50 ཞེས་གསལ་ཞྲིང་། བྟོད་དུ་བསྒྱུར་

བའྲི་རྲིམ་པ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས་ “སག་གཟྲིག་དང་ཞང་ཞུང་རྒྱ་གར་བྲུ་ཤ་སྟོགས་ཀྲི་མཁས་པ་ཆེན་པྟོ་རྣམས་ཀྲི་དྲུང་དུ་བླྟོ་གྟོས་ཀྲི་རྩལ་

རྫྟོགས་པའྲི་ཞང་ཞུང་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན། སེ་ཤ་རྲི་དབུ་ཆེན། མེ་ཉག་ལེ་ཙ་མཁར་བུ། ལྡེ་གྲིམ་ཚ་ར་ཆུང་དང་བཞྲི་ཡྲིས་གཡུང་དྲུང་གྲི་

བྟོན་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁྱབ་པ་ཞྲིག་ཞང་ཞུང་སར་གྲི་སད་ལས་སྤུར་རྒྱལ་བྟོད་ཀྲི་སད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསན་པ་རྲིན་པྟོ་ཆེ་ལ་

འཆད་རྩྟོད་རྩྟོམ་གསུམ་གྲི་སྟོ་ནས་བྟོན་གྲི་འཁྟོར་ལྟོ་བསྟོར་རྟོ།”ཞེས་གསུངས།

ཡང་《སྲིད་པའྲི་མཛོད་ཕུགས》 ཀྲི་མཇུག་ཏུ་ “ཞང་ཞུང་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་དང་བྟོད་ཤ་རྲི་དབུ་ཆེན་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡུལ་བྟོད་དང་ཞང་

ཞུང་གྲི་རུ་མཚམས་བྱེ་མ་ལ་གཡུང་དྲུང་ཆུ་མྲིག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་མགྟོ་བྟོར་གཤེན་རབ་མྲི་བྟོའྲི་བཀའ་གཞུང་ལས་བྟོད་དང་ཞང་ཞུང་

གྲི་ཚིག་གྲི་ཚོམ་སེབས་ནས་སྣང་སྲིད་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་རྫྟོགས་སྟོ།” ཞེས་དང་ཇྲི་ལྟར་བསྒྱུར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་དེའྲི་འགེལ་པ《སྲིད་པའྲི་

མཛོད་ཕུགས་ཀྲི་འགེལ་བ་འཕྲུལ་གྲི་སྒྟོན་མེ》   ཞེས་པ་ལས་ “ཅྲི་ལྟར་བསྒྱུར་ན། བྟོད་དང་ཞང་ཞུང་གྲི་ཚིག་གྲི་ཚོམ་བསེབས་ནས་ཏེ། 

མདྟོ་རྒྱས་འདྲེས་མ་དང་། ཟུར་སྟོང་ཡ་བལ་དང་། ཐང་ལྟོག་ཐད་ཀམ་དང། དྟོན་འགྱུར་དང་། ཚིག་འགྱུར་ལ་སྟོགས་སུ་བསེབས་ནས་སྟོ།” 

50  ཤྟོག་གངས་༤༠། Published by N. Wangyal Marong
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

ཞེས་གསལ་ལ། ཡང་ས་སྐ་པ་བསྟོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་བརྩམས་པའྲི་《རྒྱལ་རབས་གསལ་བའྲི་མེ་ལྟོང་》ལས་ “རྒྱལ་བླྟོན་འདྲི་

གཉྲིས་(སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་བླྟོན་པྟོ་རུ་ལ་སྐེས།) ཀྲི་དུས་སུ། གཡུང་དྲུང་གྲི་བྟོན་བྱུང་སེ། སྟོན་པ་གཤེན་རབས་མྲི་བྟོ་བྱ་བ་སག་གཟྲིག་

འྟོལ་མྟོའྲི་ལུང་རྲིང་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁམས་ཆེན་པྟོ་བརྒྱད་ལ་སྟོགས་པ་བྟོན་པྟོའྲི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད། ཞང་ཞུང་གྲི་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་ཏེ། དར་

ཞྲིང་རྒྱས་པར་མཛད།”51  ཅེས་གསལ། གཞན་ཡང་ཆྟོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའྲི་ནྟོར་བུས་བརྩམས་པའྲི་《ཞང་བྟོད་གནའ་རབས་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་

ནྟོར་བུའྲི་མེ་ལྟོང 》   ལ་སྟོགས་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དེབ་ཐེར་ཁག་གཞན་དུ་གསལ་བས་འདྲིར་རྒྱས་པ་མ་བཀྟོད་དྟོ། 

འདྟོད་ཚུལ་གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་དུས་རབས་བདུན་པའྲི་ནང་ཆྟོས་རྒྱལ་སྟོང་བཙན་སམ་པྟོའྲི་(617-650)སྐུ་དུས་སུ་ཐྟོན་མྲི་སམ་བྟོ་ཊས་

རྒྱ་གར་ནས་བྟོད་སད་དུ་ནང་ཆྟོས་ཐྟོག་མར་བསྒྱུར་བའྲི་ལུགས་ནྲི་ 《  ཆྟོས་འབྱུང་མཁས་པའྲི་དགའ་སྟོན་》ལས། “རྒྱ་བལ་མཁས་པ་དུ་མ་

སྤན་དྲངས་ཏེ། གསུང་རབ་དུ་མ་བསྒྱུར་ཅྲིང་དར་བར་མཛད། རྒྱ་གར་གྲི་སྟོབ་དཔྟོན་ཀུ་ས་ར་དང་བམ་ཟེ་ཤང་ཀ་ར་དང་། ཁ་ཆེ་ཏ་ནུ་དང་། 

བལ་པྟོ་ཤྲི་ཀ་ནཉྫུ་དང་། རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་མ་ཧ་དེ་ཝ་ཆེ་རྣམས་བྱྟོན། ལྟོ་ཙཱ་བ་ཐྟོན་མྲི་སམྦྟོ་ཊ་དང་། དེའྲི་མཆན་བུ་དྷ་ར་ཀྟོ་ཤ་དང་ལྷ་ལུང་རྟོ་

རེ་དཔལ་སྟོགས་ཀྲིས་འདུས་པ་རྲིན་པྟོ་ཆེ་ཏྟོག་གྲི་གཟུངས། ཟླ་བ་སྒྟོན་མ། དཀྟོན་མཆྟོག་སྤྲིན་སྟོགས་བསྒྱུར་ཅྲིང་། ཤེར་ཕྲིན་སྟོང་ཕྲག་

བརྒྱ་པ་ཡང་བསྒྱུར་བར་གགས། གཙོ་བྟོར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྟོའྲི་མདྟོ་རྒྱུད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་བསྒྱུར།”52  ཞེས་དང་།《གཡུ་ཡྲི་ཕྲེང་བ་》ལས། 

“ཐྟོན་མྲིའྲི་བསྒྱུར་ཆྟོས་ནྲི། སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲི་མདྟོ་རྒྱུད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་དང་། འདུས་པ་རྲིན་པྟོ་ཆེའྲི་ཏྟོག་གྲི་གཟུངས། མདྟོ་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་རྒྱལ་པྟོ། མདྟོ་སེ་དཀྟོན་མཆྟོག་སྤྲིན། དམ་པ་ཏྟོག་དཀར་གྲི་མདྟོ། དགེ་བ་བཅུའྲི་མདྟོ། ཤེར་ཕྲིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལ་སྟོགས་དམ་

པའྲི་ཆྟོས་མང་དུ་བསྒྱུར་ཡྟོད།”53  ཅེས་འཁྟོད། དེ་རེས་བཙན་པྟོ་ཁྲྲི་སྟོང་ལྡེའུ་བཙན་(754-797)སབས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གྲི་

ལྷྟོ་ངྟོས་ལགས་རྲིའྲི་ནང་བཙུགས་པའྲི་རྒྱ་དཀར་སྒ་བསྒྱུར་གྲིང་ནྲི་སབས་དེའྲི་བཙན་པྟོའྲི་སྲིད་གཞུང་གྲི་སྒྲིག་གཞྲི་ལྡན་པའྲི་ལས་ཁུངས་

ཤྲིག་ཡྲིན་པ་དང་ཚན་པ་དེས་ཆྟོས་གཞུང་ཙམ་མ་ཡྲིན་པ་སན་གཞུང་དང་སར་རྩྲིས་སྟོགས་ཁྱྲིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ལས་བསྒྱུར་གནང་བ་

དང་ལྟོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལ་གསྟོལ་ཐང་སེ་ག་ཕྟོགས་ཀང་གཞུང་ནས་མཁྟོ་འདྟོན་གནང་གྲི་ཡྟོད། ལྟོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལ་མཚན་གནས་རྲིམ་པ་

གསུམ་དུ་ཕེ་ཡྟོད་པ་ནྲི། ཞུ་ཆེན་ལྟོ་ཙཱ་བ་དང་། བར་ཞུས་ལྟོ་ཙཱ་བ། མཆན་བུ་ལྟོ་ཙཱ་བ་བཅས་ཡྲིན། སབས་དེ་དུས་ལྟོ་ཙཱ་བ་གགས་ཆེ་བ་ནྲི་

ཞུ་ཆེན་ལྟོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྟོ་བཻ་རྟོ་ཙ་ན་དང་ཀ་ཅྟོག་ཞང་གསུམ་ལ་སྟོགས་ཀྲིས་ཆྟོས་གཞུང་ཇྲི་སྙེད་བསྒྱུར་བ་རྣམས་རྒྱས་པ་ཤེས་འདྟོད་ན་

ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲྲིམས་སལ་བཟང་གྲིས་རྩྟོམ་སྒྲིག་བྱས་པའྲི་《བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ཕྟོགས་བསྡུས་དང་བྟོད་མྲི》 ཞེས་པའྲི་དེབ་ལས་ལེའུ་གཉྲིས་

པར་ལྟོ་ཙཱ་བ་འགའ་ཤས་བྱུང་རྲིམ་དང་དེ་དག་གྲི་མཛད་འཕྲྲིན་རགས་བསྡུས་ཞེས་པ་ལ་གཟྲིགས་པ་ཞུ།

  ལྷག་དྟོན་ཕྲི་ལྟོ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་པའྲི་ནང་བཙན་པྟོ་ཁྲྲི་སྟོང་གྲི་སས་ཁྲྲི་ལྡེ་སྟོང་བཙན་སད་ན་ལེགས་ཀྲི་རྲིང་ལ་བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་ཙཱ་བ་དང་རྒྱ་

གར་པཎྲིཏ་གདན་འཛོམས་ཏེ་《སྒ་སྦྱྟོར་བམ་པྟོ་གཉྲིས་པ་》ཕྟོགས་སྒྲིགས་མཛད། འདྲིའྲི་ནང་ཡྲི་གེ་བསྒྱུར་བའྲི་རྩ་དྟོན་ཆེན་པྟོ་གསུམ་དང་

ཐབས་དམ་པ་བཞྲི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡྟོད་པ་རྣམས་དྟོན་ཚན་རེས་མའྲི་ནང་རེ་རེ་བཞྲིན་ངྟོ་སྤྟོད་བྱ་རྒྱུ་ལགས།<སྒ་སྦྱྟོར་བམ་པྟོ་གཉྲིས་

པ་> འདྲི་བཞྲིན་ <བྱེ་བག་རྟོགས་བྱེད་ཆེན་མྟོ་> ཕུད་བྟོད་ཀྲི་ཚིག་མཛོད་སྔ་ཤྟོས་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན་ནྟོ། གཞན་ཡང་བསན་པ་ཕྲི་དར་སབས་

སུ་ལྟོ་ཆེན་རྲིན་ཆེན་བཟང་པྟོ་(958-1055) བྱྟོན་པ་སྟོགས་མདྟོར་ན་བྟོད་གངས་ཅན་གྲི་ལྟོངས་སུ་ལྟོ་ཙཱ་བ་སྔ་ཕྲི་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཞྲིག་

བྱྟོན་ནས་བྟོད་ཀྲི་སད་ཡྲིག་སྤྲི་དང་ལྷག་དྟོན་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་བྱ་བ་ལ་བྱེད་རེས་རླབས་པྟོ་ཆེ་འཇྟོག་ཡྟོད་པ་མ་ཟད་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རང་གཞྲི་

བརན་པྟོ་ཞྲིག་ཀང་བཏྲིང་ཡྟོད་པ་བཅས་སྟོ།། 

51  ས་སྐ་བསྟོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་བརྩམས། མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (༢༠༠༨) པར་ཐེངས་༨པ། ཤྟོག་གངས་༥༧ནང་གསལ།

52  ཆྟོས་འབྱུང་མཁས་པའྲི་དགའ་སྟོན། སྟོད་ཆ། དཔའ་བྟོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ། ཝཱཎ་བཛྲ་བྲིདྱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཤྟོག་གངས༡༨༢།

53  གཡུ་ཡྲི་ཕྲེང་བ། སྟོད་ཆ། བྟོད་ལྟོངས་དཔེ་རྲིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤྟོག་གངས་༡༦༧།
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དཔྱད་དེབ།

ཞར་བྱུང་དུ་ཁ་ཆེའྲི་རྒྱལ་ཁམས་ (Islamic world)ཀྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་སྟོར་ཅུང་ཟད་བརྟོད་པ།

ཨ་རབ་ (Arab) ཀྲི་རྒྱལ་ཁམས་ཁྲྟོད་འགྱུར་ཁྱབ་གདལ་ཕྲིན་པའྲི་དུས་ནྲི།  དུས་རབས་ལྔ་པའྲི་ནང་ཨ་རབ་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསར་བཟྟོ་

བྱས་པ་ནས་བཟུང་འགྟོ་ཚུགས་པ་ཡྲིན་ལ་དེས་ཁ་ཆེའྲི་ཆྟོས་ལུགས་དང་ཁ་ཆེའྲི་རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པྟོ་བྱུང་ཡྟོད། 

ཨ་རབ་ཀྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་ཁྲྟོད་དུ་ཐྟོག་དང་པྟོའྲི་དམྲིགས་གཏད་བཟུང་ས་གཙོ་བྟོ་ནྲི་ཆབ་སྲིད་ཡྲིན་པ་དང་ཁྟོང་ཚོས་པཱ་ཤྲི་ཡ་དང་གྲི་རྲི་སྲི་ཙམ་

མ་ཟད། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ཀྲི་ཆབ་སྲིད་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཨ་རབ་ཀྲི་སད་དུ་ཚུར་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཕྲིས་སུ་ཁྟོང་ཚོའྲི་དམྲིགས་

གཏད་བཟུང་ས་ནྲི་གྲི་རྲིཀ་དང་པཱ་ཤྲི་ཡའྲི་གནའ་རྩྟོམ་ཁག་དང་གཞན་ཡང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྲིས་ཀྲི་བསན་བཅྟོས་རེ་ཟུང་བཅས་ཨ་རབ་ཀྲི་

སད་ཡྲིག་ཐྟོག་བསྒྱུར་རེས་ཁ་ཆེའྲི་སྟོབ་གཉེར་ཁང་ཁག་མཁས་པའྲི་སྟོབ་གཉེར་བྱ་ཡུལ་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར། ཨ་རབ་སད་ཡྲིག་གྲི་འགྱུར་གཞུང་

གཙོ་བྟོ་ནྲི་ཤར་ཕྟོགས་ཁུལ་གྲི་འགྱུར་སྟོལ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་མ་ཟད་ཉེ་རབས་ཀྲི་གྲི་རྲི་སྲི་དང་པཱ་ཤྲི་ཡའྲི་གཞུང་ལུགས་དང་ཡང་

མཐུན་པའྲི་ཆ་དུ་མ་ཡྟོད་པ་བཅས་སྟོ། 

གཉྲིས། ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་(Translation Theory)སྟོར་ཅུང་ཟད་བརྟོད་པ།

III. ནུབ་ཕྟོགས་ཀྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གཞུང་ལུགས་སྟོར།

ནུབ་ཕྟོགས་ཀྲི་གནའ་བྟོའྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་ངྟོ་བྟོའམ་ལྟ་གྲུབ་ལྟེ་བ་ནྲི་ཆ་མཉམ་ (equivalence) ཞེས་པ་དེ་ཡྲིན་པར་འདྟོད། དེ་ནྲི་

དུས་རབས་དང་པྟོའྲི་ནང་དུ་རྒྱལ་ས་རཱྟོམ་དུ་བྱུང་བའྲི་སེ་སེ་རཱྟོ་ (Cicero) དང་ཧྟོ་རེ་སྲི་ (Horace) ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་གསུངས་པར་

འདྟོད་ཅྲིང་། ཁྟོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཚིག་སྒྱུར་(ཚིག་ནས་ཚིག་ཏུ་སྒྱུར་བ (word for word translation) ལ་བཀག་སྟོམ་ནན་པྟོ་བྱས་

ཡྟོད་དེ། 

མ་ཁུག་སྲི་ཐུའུ་ལྲིའུ་སྲི་སེ་སེ་རཱྟོ(Marcus Tullius Cicero) དང་ཁྟོང་གྲི་ལྟོ་ཙཱའྲི་རྣམ་གཞག

(ལྟོ་ཙཱའྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པྟོ་དེ་ཉྲིད་སྤྲི་ལྟོའྲི་སྔྟོན་གྲི་༡༠༦ལྟོའྲི་ཟླ་བ་༡པྟོའྲི་ཚེས་༣ཉྲིན་སྐུ་འཁྲུངས།)

1. ཐད་སྒྱུར་བྱ་མྲི་རུང་བར་འདྟོད་པ།

ལྟོ་ཙཱ་བ་ཞྲིག་ལ་མཚོན་ན་ཐྟོག་མར་མ་ཡྲིག་གྲི་ནང་དྟོན་དེ་གནད་ལ་འཁེལ་ཞྲིང། ནྟོར་འཛོལ་མེད་པའྲི་ངང་བུ་ཡྲིག་ཏུ་ཕབ་

སྒྱུར་བྱེད་དགྟོས་པ་ལས་ཚིག་འབྲུའྲི་གངས་དང་གྟོ་རྲིམ་བཞྲིན་བསྒྱུར་ན་བརྟོད་བྱའྲི་དྟོན་གྲི་ཆ་ནས་མ་ཡྲིག་གྲི་ཐྟོག་མའྲི་ནུས་

པ་དེ་ཉམས་ཞན་དང་མེད་པར་འགྟོ་སྲིད་པས། ངེས་པར་དུ་དྟོན་སྒྱུར་གཙོ་བྟོར་འཛིན་དགྟོས་པའྲི་འདྟོད་ཚུལ་བཏྟོན་ཡྟོད།

2. འགྱུར་ཡྲིག་ལ་གསར་བཏྟོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དགྟོས་པ།

མ་ཡྲིག་གྲི་བརྟོད་དྟོན་ལེགས་པར་སྟོན་ཕྲིར་མ་ཡྲིག་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་ཆ་ནས་མཛེས་ཆྟོས་ཀྲི་རྒྱན་དགྟོས་ལ། སྒྱུ་རྩལ་གྲི་ཉམས་

འགྱུར་མངྟོན་པར་བྱས་ནས་མ་ཡྲིག་ལས་གྟོ་བདེ་ཞྲིང་ཀྟོག་པ་པྟོའྲི་ཡྲིད་སེམས་དབང་མེད་དུ་འགུག་པར་བྱ་དགྟོས།

3. གང་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པ་དེར་མཁས་དགྟོས་ཚུལ།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

ལྟོ་ཙཱ་བར་ངེས་པར་དུ་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཐད་ནས་ཆུ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྲིག་དགྟོས་པ་སེ། མ་མཐར་ཡང་རང་ཉྲིད་གང་སྒྱུར་བྱའྲི་གཞུང་

ལུགས་དེ་ལ་མཁས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་དགྟོས་པ་གསུངས། 

ཧྟོ་རཱེ་སྲི་(Horace)དང་ཁྟོང་གྲི་ལྟོ་ཙཱའྲི་རྣམ་གཞག

(ཁྟོང་ནྲི་སྤྲི་ལྟོ་སྔྟོན་གྲི་ལྟོ་༦༨ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་སྤྲི་ལྟོ་༨ལྟོར་སྐུ་འདས།)

1. ཐད་སྒྱུར་གྲི་ལྟོ་ཙཱ་བྱེད་ཐབས་དྟོར་དགྟོས་པ།

ཐད་སྒྱུར་གྲི་ལམ་ནས་ལྟོ་ཙཱ་བྱེད་པའྲི་འགྱུར་རྩྟོམ་ནྲི་གྟོ་དཀའ་ལ་བར་སྤྟོད་ཀྲི་གཞུང་ལུགས་དང་འགལ་བས། འདྲི་ནྲི་ཧ་ཅང་མྲི་

འྟོས་པའྲི་ཐ་མལ་གྲི་སྒྱུར་ཐབས་ཤྲིག་ཡྲིན་པ་འདྟོད།

2. གཡར་ཚིག་བེད་སྤྟོད་བྱེད་དགྟོས་ཚུལ།

འདྲི་ནྲི་ནུབ་ཕྟོགས་ལྟོ་ཙཱའྲི་གཞུང་ལུགས་སེང་ཆེས་ཐྟོག་མར་བཏྟོན་པའྲི་གཡར་ཚིག་གྲིས་འགྱུར་ཡྲིག་གྲི་མྲིང་བར་ཐ་སྙད་

ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏྟོང་ཐུབ་པའྲི་དགྟོངས་ཚུལ་དེ་ཡྲིན། 

མར་ཀྲྲིན་ལུའུ་ཐེ་(Martin Luther)དང་ཁྟོང་གྲི་ལྟོ་ཙཱའྲི་རྣམ་གཞག

(ཁྟོང་ནྲི་སྤྲི་ལྟོ་༡༤༨༣ལྟོར་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་《དམ་པའྲི་གསུང་རབ》གྲི་རྲི་སྲིའྲི་སད་ནས་རང་སད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་

བྱེ་མཁན་གྲི་ཙཱ་བ་མཁས་ཅན་ཞྲིག་ཡྲིན།) 

1. ལྟོ་ཙཱ་བྱེད་པར་མྲི་རྣམས་ཀྲི་གྟོ་བདེ་བའྲི་སད་སྤྟོད་དགྟོས།

ཁྟོང་གྲིས་ལྟོ་ཙཱ་བྱེད་པའྲི་ཐྟོག་མའྲི་དགྟོས་པ་དང་མཐའ་མའྲི་དམྲིགས་ཡུལ་དེ་འགྲུབ་ཕྲིར་ལྟོ་ཙཱ་བས་ངེས་པར་དུ་གང་བསྒྱུར་

བར་བྱེད་པའྲི་འགྱུར་ཡྲིག་དེས་དེ་གའྲི་མང་ཚོགས་ལ་བླྟོ་འགུག་གྲི་ནུས་པ་འཐྟོན་པ་ཞྲིག་འབྱུང་རྒྱུ་གཙོ་བྟོར་བཟུང་དགྟོས་

པའྲི་འདྟོད་ཚུལ་བཏྟོན་ཡྟོད། 

2. ལྟོ་ཙཱ་བྱེད་པར་བར་སྤྟོད་པའྲི་ལུགས་མཐྟོང་ཆེན་བྱ་དགྟོས།

གལ་ཏེ་བར་སྤྟོད་ཀྲི་ལུགས་དང་མ་བསྟུན་ན་གནད་དྟོན་མང་པྟོ་ཞྲིག་ལ་གྟོ་བ་ལེན་ཐབས་བལ་ཞྲིང་། མྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཐུན་མྟོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་སད་བརའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཀང་བྟོར་འགྟོ་བར་བརེན། ཁྟོང་གྲིས་ལྟོ་ཙཱ་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་བརྩྲི་སྲུང་བྱ་དགྟོས་པའྲི་རྩ་

དྟོན་བདུན་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡྟོད་དེ། ༡ མ་ཡྲིག་གྲི་ཚིག་རྲིམ་བསྣུར་ཆྟོག་པ། ༢ ལུགས་མཐུན་གྲི་སྟོ་ནས་ཚིག་གྟོགས་

སྦྱར་ན་ཆྟོག་པ། ༣ཚིག་ཕྲད་ཁ་གསབ་བྱས་ན་ཆྟོག ༤བུ་ཡྲིག་དང་གཅྲིག་མཚུངས་སུ་བྱས་པའྲི་མྲིང་ཚིག་མ་ཡྲིག་ལ་མེད་ན་

དྟོར་ཀང་ཆྟོག ༥དཔེ་འཇྟོག་པའྲི་ཐབས་དེ་དཔེ་འཇྟོག་མེད་པར་བསྒྱུར་ཆྟོག་པ་དང་དཔེ་འཇྟོག་མེད་པ་དེ་དཔེ་འཇྟོག་པའྲི་

ཐབས་སུ་བསྒྱུར་ཆྟོག་པ། ༧ཡྲི་གེ་འགྱུར་ལྡྟོག་གྲི་རྣམ་པ་དང་འགེལ་བཤད་ཀྲི་འགྲིག་མྲིན་སྟོགས་ལ་དྟོ་སྣང་བྱ་དགྟོས་པ་

བཅས་སྟོ། 
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དཔྱད་དེབ།

3. མཉམ་སེབ་ཀྲི་ལྟོ་ཙཱ་བྱེད་དགྟོས།

ཁྟོང་གྲིས་ “ལྟོ་ཙཱའྲི་བྱ་བ་ནྲི་གཅྲིག་ཁྟོ་ནས་ཕར་སྒྱུར་ཚུར་སྒྱུར་བྱེད་མྲི་ཉན། དྟོན་བསྟུན་ཚད་ལྡན་གྲི་འགྱུར་ཚིག་གཅྲིག་རག་

པར་ལྟོ་ཙཱ་བ་གཅྲིག་ཁྟོ་ནས་དྲན་མྲི་སྲིད་པས་སྟོ།” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྟོ་ཙཱ་བ་མང་པྟོའྲི་བླྟོ་གྟོས་ཀྲི་ཉྲིང་ཁུ་གཅྲིག་ཏུ་

བསྡུས་ན་འགྱུར་ཡྲིག་གྲི་སྤུས་ཚད་ཀང་དེ་ཙམ་གྲིས་མཐྟོ་བར་ཡྟོད་པའྲི་གནས་ལུགས་བརྟོད་ཡྟོད།

གནའ་བྟོའྲི་གྲི་རྲི་སྲིས་ལྟོ་ཙཱ་བ་དག་གྲིས་ཚིག་སྒྱུར་metaphrase (literal translation) དང་དྟོན་སྒྱུར་paraphrase)

གཉྲིས་ཀྲི་ཁྱད་པ་གསལ་པྟོ་ཕེས་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། ཕྲིས་སུ་དབྱྲིན་ཇྲིའྲི་སྙན་ངག་པ་དང་ལྟོ་ཙཱ་བ་ཇྟོན་དྲ་དྲན་(John Dryden, 1631–

1700)གྲིས་རྩ་དྟོན་དེ་གཉྲིས་འདེམས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ནྲི་ཁྲྲིམས་ཐག་གྲི་ར་ཁ་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་སྟོར་བརྟོད་དྟོན། “ཚིག་སྦྱྟོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ཤྲིང་སྙན་འཇེབས་ལྡན་པ་དེ་དག་བཅྟོས་བསྒྱུར་བྱེད་པ་ནྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་དེའྲི་ར་ཁ་ཞྲིག་རེད། འྟོན་ཀང་སད་ཡྲིག་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་སྙན་པྟོ་ག་

ཚོད་ཡྟོད་ཀང་སད་ཡྲིག་གཞན་པ་ཞྲིག་གྲི་ནང་དུ་སབས་རེ་གྟོ་མེད་ཚོར་མེད་དང་སྐྲི་གཡའ་བ་ཞྲིག་ཏུ་ལན་མང་འབྱུང་ངེས། དེར་བརེན་

ཡྲིག་སྒྱུར་བ་ཞྲིག་ལ་རྩྟོམ་པ་པྟོ་དེའྲི་ཚིག་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གནས་དགྟོས་པ་ལས་དེའྲི་ཁྱབ་ཁྟོང་ལས་བརྒལ་མྲི་ཉན་ཞེས་པ་ནྲི་གཏན་ཚིགས་

དང་འགལ་བ་རེད།” ཅེས་བརྟོད་པ་མ་ཟད་དཔེ་ལེན་”imitation”བྱས་པའྲི་སབས་སུ་ངེས་པར་དུ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགྟོས་པ་བརྟོད་

ཡྟོད་དེ། དཔེར་ན། རྲི་མྟོ་མཁན་གྲིས་མྲི་ཞྲིག་གྲི་སྣང་བརན་དཔེ་རྲིས་སུ་འབྲི་སབས་ཁྟོང་ལ་མྲི་དེའྲི་བཟྟོ་དབྱྲིབས་དང་ཆགས་ཚུལ་རྣམས་

བསྒྱུར་བཅྟོས་གཏྟོང་རྒྱུའྲི་ཁེ་དབང་མེད་པ་ལྟ་བུའྟོ།

ཧྥ་རན་སྲིའྲི་ཨེ་ཊྲི་ནྲི་ཌྟོ་ལད་ཀྲྲི་(Etienne Dolet, 1509-46)ནྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྩ་དྟོན་ཐྟོག་མར་གསུངས་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་དང། 

ཁྟོང་གྲིས་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་གལ་ཆེའྲི་རྩ་དྟོན་ཁག་ལྔ་གསུངས་ཡྟོད་པ་ནྲི།

1. ཡྲིག་སྒྱུར་བས་ངེས་པར་དུ་མ་ཡྲིག་གྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་དེས་གང་བྲིས་པའྲི་ནང་དྟོན་དང་རྩྟོམ་འགྟོས་གཉྲིས་ཀ་དཔྱྲིས་ཕྲིན་པ་ཤེས་

རྟོགས་དགྟོས་པ།

2. ཡྲིག་སྒྱུར་བས་ངེས་པར་དུ་སྒྱུར་གཞྲི་དང་སྒྱུར་བྱའྲི་སད་ཡྲིག་གཉྲིས་ཀ་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་དགྟོས།

3. ཡྲིག་སྒྱུར་བས་ཚིག་ནས་ཚིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་སངས་དགྟོས།

4. ཡྲིག་སྒྱུར་བས་སྤྲི་སད་ཐྟོག་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་དགྟོས།

5. སྒྱུར་པ་པྟོས་འྟོས་འཚམས་ཀྲི་ཐ་སྙད་དང་སྙྟོམས་སྒྲིག་མ་ནྟོར་བ་བྱེད་དགྟོས།

དེ་རེས་ཧྟོ་མར་(Homer) (ཕྲི་ལྟོའྲི་སྔྟོན་གྲི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའྲི་ནང་གྲི་རྲི་སྲི་སྙན་ངག་པ་གགས་ཅན་དང་ Iliad དང་ 

Odyssey ཞེས་རྟོགས་བརྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་རྲིང་མྟོ་བརྩམས་མཁན་ནྟོ།)གྲི་གནའ་རྩྟོམ་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་གགས་ཅན་ལྟོ་ཙཱ་བ་ཇྟོ་ཇྲི་

ཆེབ་མེན་(George Chapman) གྲིས་ཕྲི་ལྟོ་༡༥༩༨ལ་རྩ་དྟོན་འདྲི་ཉྲིད་བསྐར་བསྒགས་བྱས་ཡྟོད་དེ།

1. ཚིག་ནས་ཚིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ(ཚིག་སྒྱུར)སངས་དགྟོས།

2. མ་ཡྲིག་གྲི་བླ་སྟོག་དང་མཉམ་པའྲི་བསྒྱུར་ཐབས་ལ་འབད་དགྟོས།

3. ཚད་ལས་བརྒལ་བའྲི་རང་དབང་གྲིས་བཅྟོས་སྒྱུར་ཐལ་ཆེ་བའྲི་རྲིགས་སངས་དགྟོས། དེ་ཡང་མཁས་པའྲི་དཔྱད་བཟྟོད་དུ་གྲུབ་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

པ་ཞྲིག་བསྒྱུར་དགྟོས། 

     དུས་རབས་གཉྲིས་ཀྲི་རེས་སུ་ཨེ་ལེ་ཛན་དྲར་ཧྥར་ཛར་ཀྲེ་ལྟོར་ (Alexander Frazer Tytler) ཡྲིས་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྩ་དྟོན་( 

The Principles of Translation)ཞེས་པ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་དེའྲི་ནང་དུ་དབྱྲིན་ཇྲིའྲི་སད་ཡྲིག་ནང་གྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྩ་དྟོན་

ཁག་ལྷུགས་པྟོར་བརྟོད་ཡྟོད་དེ།

1. ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་ནང་དུ་གང་སྒྱུར་བྱའྲི་མ་ཡྲིག་གྲི་བརྟོད་བྱའྲི་ལྟ་གྲུབ་ཆ་ཚང་བ་སྒ་ཡྲིག་ཏུ་འབེབས་དགྟོས་པ།

2. ཡྲིག་འགྱུར་གྲི་འགྟོས་དང་ཚུལ་རྣམས་མ་ཡྲིག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་དང་ཡྟོངས་སུ་མཐུན་དགྟོས།

3. འགྱུར་ཡྲིག་གྲི་ཉམས་དང་འགྱུར་ཁུགས་མཐའ་དག་མ་ཡྲིག་དང་མཚུངས་དགྟོས།

མེ་ཐུར་ཨ་ནྟོལ་ཌ་(Matthew Arnold)ལྟར་ན། ཡྲིག་སྒྱུར་བས་མ་ཡྲིག་གཙོ་བྟོར་འཛིན་དགྟོས་པ་དང་ཆྟོད་སེམས་བརན་པྟོའྲི་སྟོ་

ནས་མ་ཡྲིག་དེར་སྲི་ཞུ་བྱེད་དགྟོས། འགྱུར་ཡྲིག་ཀྟོག་པ་པྟོ་རྣམས་ཀྲིས་མ་ཡྲིག་གྲི་བྟོ་བ་ཉམས་སུ་མྟོང་ཆེད་དུ་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་ཐབས་ལམ་

ལ་བརེན་དགྟོས་པར་འདྟོད།

ཕྲི་ལྟོ་ ༡༩༧༠ ཙམ་ལ་ཧན་སྲི་ཝེར་མེར་ (Hans J. Vermeer) གྲིས་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྣམ་གཞག་གསར་པ་སྲི་ཀྟོ་པྟོ་སྲི་ཡྲི་

(SkoposThoery) ཞེས་པ་གསར་གཏྟོད་མཛད་ཅྲིང་། སྲི་ཀྟོ་པྟོ་སྲི་ཞེས་པ་ནྲི་གྲི་རྲི་སྲིའྲི་ཐ་སྙད་ཅྲིག་ཡྲིན་པ་དང་དེའྲི་ནང་དྟོན་ནྲི་

དམྲིགས་ཡུལ་ (Aim) དང་དགྟོས་པ་ (Purpose) ཞེས་པའྲི་དྟོན་ནྟོ། གཞུང་ལུགས་དེའྲི་དམྲིགས་ཡུལ་གཙོ་བྟོ་ནྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་གྲུབ་

འབས་ཚགས་ཚུད་ཡྟོང་བ་ལ་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་དགྟོས་དམྲིགས་དང་ཐབས་ལམ་རྣམས་ཤེས་དགྟོས་པ་འདྟོད། ཕྲི་ལྟོ་༡༩༨༤ལྟོར་ Reiss 

དང་ Vermeer གཉྲིས་ཀྲིས་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞྲི་རྩའྲི་ལག་ལེན་གྲི་སྤྲི་བཤད་ (Groundwork for a General Theory 

of Translation) ཅེས་པའྲི་དེབ་དེ་བརྩམས་གནང་ཞྲིང་། དེའྲི་ནང་དུ་གྟོང་གསལ་གྲི་སྲི་ཀྟོ་པྟོ་སྲི་ཡྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་དག་

གསལ་ཡྟོད།

སྤྲིར་བཏང་བྱས་ན་ནུབ་ཕྟོགས་པའྲི་ལྟོ་ཙཱ་བ་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཚིག་སྔ་ཕྲིའྲི་འབེལ་མཚམས་རྣམས་མ་ཡྲིག་གྲི་གྟོ་རྲིམ་ལྟར་

འཇྟོག་ཅྲི་ཐུབ་བྱེད་པ་དང་སུམ་རགས་ཀྲི་དགྟོས་དབང་བྱུང་ཚེ་ཚིག་གྲི་གྟོ་རྲིམ་དག་གཞྲི་ནས་བརེ་བྟོ་རྒྱག་གྲི་ཡྟོད་པ་འདྲ། གལ་ཏེ་བསྒྱུར་

བྱའྲི་མ་ཡྲིག་གྲི་ནང་དུ་ཡྟོད་པ་གང་ཞྲིག་ལ་བསྒྱུར་གཞྲིའྲི་སད་ཡྲིག་དེའྲི་ནང་དུ་མེད་པའྲི་ཐ་སྙད་དང་བར་ཆད་རྣམས་སྒྱུར་པ་པྟོས་ཐ་སྙད་

དེ་རྣམས་གཡར་ནས་བསྒྱུར་བྱའྲི་སད་ཡྲིག་དེ་ཉྲིད་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏྟོང་དགྟོས་པར་འདྟོད། 

ལྟོ་ཙཱ་བའྲི་ངྟོ་བྟོ་ནྲི་ཟམ་པ་ལྟར་རྲིག་གཞུང་ཕན་ཚུན་ཀྲི་ཟབ་གནད་དག་ཕ་རྟོལ་དུ་འཁྱེར་རྒྱུ་དེ་ཡྲིན་པའྲི་སྟོར། ཕྲི་ལྟོའྲི་སྔྟོན་གྲི་དུས་

རབས་གཉྲིས་པའྲི་ནང་གྲི་གྲི་རྲི་སྲིའྲི་དགྟོད་བྟོའྲི་ཟླྟོས་གར་དག་རཱྟོ་མན་གྲི་སད་དུ་བསྒྱུར་བཅྟོས་མཛད་མཁན་ཀྲེ་རན་སྲི་ (Terence)

ནས་བཟུང་གེང་སྟོང་མང་པྟོ་བྱུང་ཡྟོད། ཡྲིག་སྒྱུར་བའྲི་འགན་འཁྲྲི་ནྲི་སྒྲིད་ལུག་དང་ངལ་རྩྟོལ་བའྲི་བྱ་བ་ཞྲིག་མྲིན་པར། དེ་ནྲི་རྲི་མྟོ་མཁན་

ནམ་རྲིག་རྩལ་པའྲི་དཔེ་རུ་བཀྟོད་ཡྟོད། སེ་སེ་རྟོ་དང་དྲར་དྲན་གྲིས་ཡྲིག་སྒྱུར་ནྲི་འཚོ་བའྲི་དཔེ་མཚོན་གྲི་རྲི་མྟོ་” Translation is a 

type of drawing after life”  ཞྲིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྟོད་ལ། གཞན་ཡང་ཡྲིག་སྒྱུར་མཁན་ནྲི་རྟོལ་དབྱངས་མཁན་དང་འཁྲབ་

སྟོན་པ་བཅས་ཀྲི་དཔེ་རུ་བཀྟོད་ཡྟོད།  དུས་རབས་༡༣པའྲི་ནང་རཱྟོ་ཇྲི་སྦེ་ཁྟོན་ (Roger Bacon) གྲིས་ཡྲིག་སྒྱུར་བ་ཚད་ལྡན་ཞྲིག་ཡྲིན་

ན་ངེས་པར་དུ་སད་ཡྲིག་གཉྲིས་ཀ་ཤེས་དགྟོས་པ་མ་ཟད་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྲིག་རྩལ་དེ་ཤེས་དགྟོས་པ་གསུངས།

དབྱྲིན་ཇྲིའྲི་ལྟོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཨེ་ལྲི་ཛན་དྲར་ (Alexander Tytler) ཡྲིས་ཕྲི་ལྟོ་༡༩༧༠ལྟོར་བརྩམས་གནང་བའྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྣམ་
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དཔྱད་དེབ།

བཞག་སྟོར་ (on the Principles of Translation) ཞེས་པའྲི་རྩྟོམ་ཡྲིག་ནང་སྙུགས་སྲིང་འབད་བརྩྟོན་གྲི་སྟོ་ནས་དཔེ་དེབ་གང་

མང་ཀྟོག་ནས་སད་ཡྲིག་དེའྲི་གྟོ་རྟོགས་བསྐེད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནྲི་ཚིག་མཛོད་ལས་ཀང་ལྷག་པའྲི་ལམ་སྟོན་ཞྲིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྟོད།

སྙན་ངག་ལ་ལྟ་ཚུལ། སྙན་ངག་ནྲི་སྒྱུར་པ་པྟོས་དམྲིགས་བསལ་གྲིས་གདྟོང་ལེན་བྱེད་དགྟོས་པའྲི་གནད་དྟོན་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་མ་ཟད་དེའྲི་

བརྟོད་བྱ་རྟོད་བྱེད་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་གཏྲིང་ཟབ་ཅྲིང་སྒྱུར་དཀའ། ཨུ་རུ་སུའྲི་སད་བར་རྲིག་པའྲི་མཁས་དབང་རྟོ་མན་ཇ་ཁྟོབ་སྟོན་ (Roman 

Jakobson) གྲིས་ཕྲི་ལྟོ་ ༡༩༥༩ བརྩམས་གནང་བའྲི་དཔྱད་ཡྲིག་གྲི་ཁ་བྱང་ལ་སད་བར་རྲིག་པས་འགྱུར་ལ་ལྟ་ཚུལ (On Linguistic 

Aspects of Translation)  ཞེས་པའྲི་ནང་། ཁྟོང་གྲིས་སྙན་ངག་གྲི་ནང་དྟོན་ནྲི་བསྒྱུར་དུ་མེད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྟོད། ཡང་སྤྲི་

ལྟོ་༡༩༧༤་ལྟོར་ཨ་རྲི་བའྲི་སྙན་ངག་པ་ཇེམསྲི་མེས་རྲིལ་ཡྲིས་སྙན་ངག་འགྱུར་གྲི་ཁྲྟོད་དུ་བརླག་པ་ (Lost in Translation) ཞེས་

པའྲི་ནང་དུ་ལྟ་ཚུལ་དེའྲི་སྟོར་བརྟོད་ཡྟོད། གཞན་ཡང་སྒྟོ་ལ་སྲི་ཡྲིས་ཀང་། ཁྟོང་གྲི་༡༩༩༧ཀྲི་དེབ་ (Le Ton beau de Marot) 

ཞེས་པའྲི་ནང་དུ་སྙན་ངག་གྲི་འགྱུར་ཡག་པྟོ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚིག་དྟོན་རྐང་པ་བརྟོད་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་དེའྲི་ནང་ཉམས་དང་འགྱུར། 

སེབ་སྦྱྟོར་ཚུན་ཆད་ཀྲི་དྟོན་རྣམས་སྟོན་ཐུབ་པ་དགྟོས་ཞེས་གསུངས་ཡྟོད། གཞན་ཡང་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྲི་སྙན་ངག་སུམ་བརྒྱ་པ་ཞེས་པའྲི་

གེང་བརྟོད་ནང་ཨ་ལགས་དྟོར་ཞྲིས་སྙན་ངག་བསྒྱུར་བ་ནྲི་རྒྱ་ཁང་ཞྲིག་བཤྲིག་ནས་བྟོད་ཁང་ཞྲིག་གསར་རྒྱག་གནང་བ་དང་གཅྲིག་པ་རེད་

ཅེས་པ་གསུངས་ཡྟོད།

རྒྱ་ནག་གྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་ལམ་ལུགས།

རྒྱ་ནག་གྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་སྟོལ་ནྲི་ཀྲུའུ་རྒྱལ་རྒྱུད་ (Zhou Dynasty) སབས་སུ་ནང་ཆྟོས་ཀྲི་གསུང་རབ་བསྒྱུར་འགྟོ་བརྩམས་པ་

ནས་བཟུང་དར་ཁྱབ་ཕྲིན། དེ་ཡང་སད་ཡྲིག་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྲི་སབས། ཉམས་མྟོང་ལས་བྱུང་བ་དང་དེས་རྒྱ་ནག་གྲི་རྩྟོམ་

རྲིག་དང་བསམ་བླྟོའྲི་དཔལ་ཡྟོན་གྲི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པྟོ་བྱུང་ཡྟོད། དེ་ཡང་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྣམ་གཞག་ཐྟོག་མ་སྟོན་བྱེད་ཀྲི་གཞུང་

ལུགས་ནྲི་བཤད་སྟོལ་ལ། མྲིང་རྣམས་འདྟོགས་བྱའྲི་རེས་སུ་འབྟོངས། དངྟོས་པྟོ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གྲི་ལུགས་དང་བསྟུན། ཞེས་པས་དེའྲི་

བསན་དྟོན་ནྲི། མྲིང་རྣམས་རང་སྟོར་བསྒྱུར་དགྟོས་པ་དང། དངྟོས་པྟོ་རྣམས་ནང་དྟོན་ལྟར་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་དགྟོས་པ་ཡྲིན། ལྟོའྲི་ཛིས། “སྙན་

པའྲི་ཚིག་ནྲི་མྲི་བདེན་པའྟོ། བདེན་པའྲི་ཚིག་ནྲི་མྲི་མཛེས་པའྟོ།” ཞེས་དང་ཁུང་ཙེས། “དྟོན་ཇྲི་བཞྲིན་ངག་གྲིས་མཚོན་མྲི་ནུས། ངག་ཇྲི་

བཞྲིན་ཡྲི་གེས་མཚོན་མྲི་ནུས།” ཞེས་པ་ལྟ་བུའྟོ། གཤམ་དུ་ཁྲྲིན་ཧྤུ་ཁང་གྲིས་བརྩམས་གནང་བའྲི་རྒྱ་ནག་གྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་རྲིག་པའྲི་གཞུང་

ལུགས ( A History of Translation Theory in China (Chinese original by Chen Fukang陳福康.中國

譯學理論史稿.上海外語教育出版社) དང་དེ་བཞྲིན་རྲིན་ཆེན་བསམ་གྲུབ་ཀྲིས་བརྩམས་པའྲི་<ལྟོ་ཙཱའྲི་རྲིགས་ལམ་འཇྲིག་

རེན་མྲིག་གྲི་དགའ་སྟོན>ཞེས་པའྲི་ནང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གྲི་གནའ་བྟོའྲི་ཡྲིག་འགྱུར་གྲི་རྣམ་བཞག་སྟོར་ཅུང་ཟད་བརྟོད་པར་བྱའྟོ །

ཏའྟོ་ཨཱན་ Dao An, 314 - 385 AD ནྲི་སྤྲི་ལྟོ་༣༡༤ལྟོར་ཅྲིན་རྒྱལ་རབས་ཤར་མའྲི་དུས་སབས་སུ་འཁྲུངས།

ཁྟོང་གྲིས་ལེགས་སྦྱར་གྲི་སད་རྒྱ་སད་དུ་བསྒྱུར་བའྲི་ཐད <ཉམས་པ་ལྔ་> དང་ <འགྱུར་དཀའ་བ་གསུམ> ཞེས་པའྲི་དཔྱད་བརྟོད་སེལ་

ཡྟོད། ཉམས་པ་ལྔ་ནྲི་མ་ཡྲིག་ལ་ལྡན་ངེས་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཁག་གཅྲིག་བུ་ཡྲིག་ལ་མེད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཉམས་པར་གྱུར་པའམ་མེད་པར་

བཟྟོས་ཀང་སྐྟོན་དུ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འདྟོད་ཚུལ་ཞྲིག་སེ།

1. མྲི་རྲིགས་གཉྲིས་ཀྲི་བར་སྤྟོད་པའྲི་སད་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་མྲི་འདྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་སྦྱར་གྲི་ཡྲི་གེ་རྒྱ་ནག་གྲི་སད་དུ་སྒྱུར་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

སབས་གཙོ་བྟོ་རྒྱ་ནག་གྲི་བར་སྤྟོད་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་དང་བསྟུན་གང་ཐུབ་བྱ་དགྟོས་པ་ལས་ཐྟོག་མའྲི་མ་ཡྲིག་གྲི་བར་སྤྟོད་དེ་

འྟོས་འཚམ་གྲིས་ཉམས་པར་བྱས་ཀང་སྐྟོན་དུ་མྲི་འདྟོད།

2. ཚིག་སྦྱྟོར་གྲི་ཉམས་འདྟོན་སངས་ཐད་རྒྱ་གར་གྲི་ཆྟོས་གཞུང་དག་ཚིག་སྦྱྟོར་བབ་ཆགས་ལ་ལྷུག་པར་དཀྲྟོལ་རུང། རྒྱ་ནག་ཏུ་

ཚིག་སྙན་དྟོན་བསྡུས་ཀྲི་མྲི་སེམས་འགུལ་བ་ཞྲིག་དགྟོས་པས། རྒྱ་ཡྲིག་གྲི་སྦྱྟོར་བ་དང་བསྟུན་ཕྲིར་ལེགས་སྦྱར་གྲི་ཚིག་སྦྱྟོར་

ཉམས་པར་བྱས་ཀང་སྐྟོན་དུ་མྲི་འདྟོད།

3. ལེགས་སྦྱར་གྲི་ཆྟོས་གཞུང་རྣམས་སུ་མཆྟོད་བརྟོད་ཀྲི་ཤས་ཆེ་བ་དང་བརྟོད་དྟོན་བཟླྟོས་བཤད་བྱས་པ་དག་འཕྲྲི་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་

མ་ཡྲིག་གྲི་ཚིག་ལྷག་ཉམས་པར་བྱས་ཀང་སྐྟོན་དུ་མྲི་འདྟོད།

4. རྒྱ་གར་གྲི་ཆྟོས་གཞུང་རྣམས་སུ་བར་སབས་ཀྲི་བསྟོད་ཚིག་མང་དུ་འཇུག་པ་དེ་རྒྱ་འགྱུར་དུ་ཉམས་པར་བྱས་ཀང་སྐྟོན་དུ་མྲི་

འདྟོད།

5. རྒྱ་གར་གྲི་ཆྟོས་གཞུང་རྣམས་སུ་ལེའུ་ཕྲི་མར་སྔ་མའྲི་ནང་དྟོན་སྙྲིང་བསྡུས་བསྐར་ཟླྟོས་སུ་བྲིས་པ་མང་དུ་སྣང་བ་དག་རྒྱ་

འགྱུར་དུ་ཉམས་པར་བྱས་ཀང་སྐྟོན་དུ་མྲི་འདྟོད།

བསྒྱུར་དཀའ་བ་གསུམ་(三不易)ཞེས་པ་ནྲི།

1.  སྔྟོན་སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རེན་ན་བཞུགས་པའྲི་དུས་སུ་མཛད་པའྲི་ཆྟོས་འདྲི་ཉྲིད་དུས་དང་བསལ་བའྲི་བར་ཐག་འགངས་པའྲི་

དབང་གྲིས་གནའ་སྟོལ་དེང་བསྟུན་བྱེད་པར་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ།

2. སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་ལས་འཁྲུངས་པའྲི་དཔྟོག་དཀའ་བའྲི་དམ་ཆྟོས་ཀྲི་སྙྲིང་པྟོ་དག་ད་ལྟའྲི་རྟོག་དམན་གྲི་མྲི་རྣམས་ལ་སྟོན་

པར་ཧ་ཅང་དཀའ།

3. སྟོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་རེས་ཀུན་དགའ་བྟོ་གཙོས་པའྲི་འཁྟོར་རྣམས་ཀྲིས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྤད་དེ་བཀའ་ཡྟོངས་སུ་

རྫྟོགས་པར་བསྡུས་པ་རྣམས། ད་ལྟའྲི་སྐེས་བུ་ཕལ་བ་དག་གྲིས་སྒྱུར་བར་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་བ་དང་གསུམ་མྟོ།

ཀུམར་ཇྲི་བ་(्ुमारजीव, 344 - 413 AD)ཡྲིས་དྟོན་སྒྱུར་བྱེད་དགྟོས་པ་འདྟོད། དེ་ཡང་ཉྲིན་ཞྲིག་ཀུམར་ཇྲི་བས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྟོབ་

བུ་སེན་གུར་ཞེས་པས་ “ལྷ་ཡྲིས་མྲི་མཐྟོང་བ་དང། མྲི་ཡྲིས་ལྷ་མཐྟོང་བ།” ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུར་ཟ་བྱས་པ་དང་ཀུམར་ཇྲི་བས་ལྷ་དང་མྲི་

གཉྲིས་འབེལ་བ་གྲུབ་ཅྲིང་ཕན་ཚུན་གཉྲིས་ཀ་མཐྟོང་ཐུབ་ཅེས་བསྒྱུར་དགྟོས་པ་འདྟོད་དྟོ། 

ཧུས་ཡྟོན་ Huiyuan (334 - 416 AD)གྲིས་ལུགས་ལྟར་ན་མཐའ་གཉྲིས་དང་བལ་བའྲི་དབུ་མར་གནས་དགྟོས་པ་འདྟོད། དེ་ཡང་

ཧ་ཅང་མཛེས་ཆྟོས་སྤུད་དྲགས་པའམ་མཛེས་བཀྟོད་མེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་དགྟོས་པར་འདྟོད། གལ་ཏེ་མཛེས་རྒྱན་ཐལ་དྲགས་ན་ནང་

དྟོན་དང་འགལ་འགྟོ་བ་སེ་མ་དཔེ་དང་མྲི་མཐུན་པར་འགྱུར་རྟོ། རྒྱན་གྲིས་མ་ཀླུབ་པ་རྐང་དད་ཆེ་དྲགས་ན་ཚིག་གྲིས་དྟོན་རྣམས་མཚོན་

མྲི་ཐུབ་པར་འགྱུར་བར་འདྟོད། ཧུས་ཡྟོན་གྲིས་འདྟོད་ཚུལ་ལ་ཚིག་གྲིས་ནང་དྟོན་ལ་སྐྟོན་མ་ཤྟོར་བ་ཞྲིག་དགྟོས་པ་དང་། ལྟོ་ཙཱ་བ་ཚད་

ལྡན་ནྲི་འགྱུར་གཞུང་ལ་གཅེས་འཛིན་ཐྟོག་དེའྲི་ནང་དྟོན་དང་མྲི་འགལ་བ་སྒྱུར་མཁན་ཞྲིག་ལ་འདྟོད་དྟོ། 

ཧུན་ཚང་ Xuanzang (600 - 664 ADཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྲི་ལྟོ་ཙཱ་བ་གགས་ཅན་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཁྟོང་ནྲི་སྤྲི་ལྟོ་༦༠༠ལྟོར་འཁྲུངས་

པ་དང་ལྟོ་༢༡་སེང་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྤྲི་ལྟོ་༦༢༩ ལྟོར་གྟོང་མ་ཐང་ཐེ་ཙུང་གྲི་བཀའ་བཞྲིན་རྒྱ་གར་དུ་དམ་པའྲི་ཆྟོས་ཞུ་བ་ཕེབས། སྤྲི་ལྟོ་

༦༤༥ལྟོར་རྒྱལ་ས་ཁྲང་ཨན་དུ་ཕྲིར་ཕེབས། ལྟོ་ཉྲི་ཤུའྲི་རྲིང་དམ་ཆྟོས་པྟོ་ཏྲི་༧༥དང་བམ་པྟོ་༡༣༣༥ཙམ་ལྟོ་ཙཱ་གནང་ཞྲིང་། མཐར་ཕྲི་ལྟོ་
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དཔྱད་དེབ།

༦༦༥ལྟོར་དགྟོངས་པ་རྫྟོགས།) ཁྟོང་གྲིས་ལྟོ་ཙཱ་བའྲི་གཞུང་ལུགས་ཐད་བཏྟོན་གནང་བའྲི་<མྲི་བསྒྱུར་བ་ལྔ་>ཞེས་པ་ནྲི།

1. གཟུངས་(ལེགས་སྦྱར་སད་ धारणी;  རྒྱ་ཡྲིག  陀羅尼) སྟོགས་གསང་བའྲི་སྔགས་མྲི་སྒྱུར་བ།

2. ཇྲི་སད་དུ་གསང་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་ལས། སྐེས་བུ་གསང་སྔགས་ཀྲི་སྣྟོད་དུ་མྲི་རུང་བ་རྣམས་ལ་གསང་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་

བསྒྱུར་ཅྲིང་བསན་པ་མ་མཛོད་ཅྲིག ཅེས་པ་ལྟར་རྟོ།

3. དྟོན་མང་པྟོར་འཇུག་པའྲི་རྲིགས་མྲི་སྒྱུར་བ།

4. དེ་ཡང་དྟོན་མང་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐ་སྙད་དཔེ་ན། བག(भग བཅྟོམ་ལྡན་) ལྟ་བུའྲི་དྟོན་ནྲི་གཟུགས་དང། དབང་ཕྱུག། གགས་པ། 

དཔལ། ཤེས་རབ། བརྩྟོན་པ་སྟོགས་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྟོ།

5. ཡུལ་ལ་མེད་པ་མྲི་སྒྱུར་བ། 

6. དཔེར་ན་འཛམ་བུ་(Pali: जम्ु /Sanskrit: जम्ुलः)ཞེས་པའྲི་ཤྲིང་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སྐེ་ཡྲི་མེད་པ་ལྟ་བུའྲི་རྲིགས་རྣམས་

སྟོ།

7. གནའ་མྲིས་སྒ་བསྒྱུར་བྱས་རྲིགས་མྲི་སྒྱུར་བ། 

8. འདྲི་ནྲི་སྔྟོན་གྲི་བཀས་བཅད་པ་དང་གནའ་མྲིའྲི་བྱ་གཞག་ལ་མཐྟོང་ཆེན་དང་འགྱུར་ཡྲིག་གྲི་ཐ་སྙད་གཅྲིག་གྱུར་ལ་དགྟོངས་པ་

བཞེད་པའྲི་བསམ་བླྟོ་དེ་མཚོན།

9. དྟོན་ཟབ་ཅྲིང་བརླྲིང་བ་རྣམས་མྲི་བསྒྱུར་བ།

“པཉྫཎ་འམ་ཤེས་རབ་” སྟོགས་བསན་དྟོན་ཟབ་ཅྲིང་བརླྲིང་བ་རྣམས་སད་རང་སྟོར་འཇྟོག་དགྟོས་པ་བཅས་སྟོ།། 

ཡན་ཧྥུ་ (Yan Fu,1898) ནྲི་མྲིང་གགས་ཅན་གྲི་ <ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྣམ་གཞག་གསུམ> ཞེས་པ་འདྟོན་མཁན་དེ་རེད། དེ་གསུམ་ནྲི། མ་

ཡྲིག་ལ་བསྟུན་པ །(faithfulness 信xìn) དེ་ནྲི་གཙོ་བྟོ་མ་ཡྲིག་གྲི་ནང་དྟོན་དང་མྲི་འགལ་བར་གནས་པ། འབེལ་ཆགས་པ། 

(expressiveness 達) འགྱུར་ཡྲིག་ཁ་གསལ་ཞྲིང་གྟོ་བདེ་བ་དང་ཀྟོག་པ་པྟོ་རྣམས་ལ་བེད་སྤྟོད་ལྡན་པ། ཚིག་སྦྱྟོར་སྙན་ཞྲིང་

འཇེབས་པ། (elegance 雅) འགྱུར་ཡྲིག་དེ་ལ་ཀྟོག་པ་པྟོ་རྣམས་ཀྲིས་གནས་ཚད་ཀྲི་གདེངས་འཇྟོག་ཐྟོབ་ཐུབ་པ་བཅས་སྟོ། ཚན་པ་

གཉྲིས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཤྟོས་འཆག་ཡྟོད། གལ་ཏེ་གང་བསྒྱུར་བའྲི་ནང་དྟོན་རྣམས་ཀྟོག་པ་པྟོས་རྟོགས་མྲི་ཐུབ་ཚེ། དེ་ནྲི་བསྒྱུར་བའྲི་དགྟོས་

པ་ཡྟོངས་སུ་བལ་བ་མ་ཟད། སྒྱུར་མ་སྒྱུར་གྲི་ཁྱད་པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པས་ཕྲིར་རྟོ། ཡན་ཧྤུ་ཡྲི་འགྱུར་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་ཁྟོང་གྲིས་སྤྲི་ཚོགས་

ཚན་རྲིག་རྒྱ་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་སབས་ཉམས་མྟོང་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཞྲིག་རེད། ཁྟོང་གྲིས་ལྟོ་ཙཱ་བ་ཚད་ལྡན་ཞེས་པ་ནྲི་ནང་དྟོན་རྣམས་

སྒྱུར་བྱའྲི་མ་དཔེ་དང་མཐུན་ཞྲིང་། ཀྟོག་པ་པྟོ་ལ་བརྟོད་བྱའྲི་ནང་དྟོན་སྤྟོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་སྙན་འཇེབས་ཀྲི་མཛེས་དཔྱྟོད་ཀྲི་རྟོ་ཉམས་ལྡན་

པ་ཞྲིག་ལ་བརྟོད་དྟོ། །

བྟོད་ཀྲི་སྒ་སྦྱྟོར་བམ་གཉྲིས་ལས་གསུངས་པའྲི་ཡྲིག་སྒྱུར་གྲི་རྩ་དྟོན།

<སྒ་སྦྱྟོར་བམ་གཉྲིས་> ནང་ཡྲི་གེ་སྒྱུར་བའྲི་རྩ་དྟོན་ཆེན་པྟོ་གསུམ་དང་ཐབས་དམ་པ་བཞྲི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡྟོད་པ་ལས་རྩ་དྟོན་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

ཆེན་པྟོ་གསུམ་ནྲི།

1. སབས་དེའྲི་རྒྱ་གར་གྲི་སད་ཡྲིག་གྲི་སྒའྲི་ལུགས་དང་མཐུན་དགྟོས་པ།

2. བརྟོད་བྱའྲི་དྟོན་ལ་འགལ་བ་སངས་ནས་དྟོན་ལ་གནས་དགྟོས་པ།

3. ལྟོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བ་དེ་ཡང་བྟོད་པ་རང་གྲིས་གྟོ་བདེ་པྟོ་ཡྟོང་བ་བྱེད་དགྟོས་པ།

ཡྲི་གེ་སྒྱུར་བའྲི་ཐབས་དམ་པ་བཞྲི་ནྲི། སྒ་སྒྱུར་དང་། དྟོན་སྒྱུར། ཐད་སྒྱུར། ཐད་ལྟོག་སྒྱུར་བཞྲིའྟོ། གཞན་ཡང་ལེགས་སྦྱར་གྲི་སད་

ནས་བྟོད་སད་དུ་སྒྱུར་བ་ན་ཚིག་གྲི་གྟོ་རྲིམ་མ་སྣྟོར་བར་བསྒྱུར་དགྟོས་པ་དང་། རྩྲི་ཤྲིང་ལ་སྟོགས་པའྲི་མྲིང་མ་སྒྱུར་བར་ལེགས་སྦྱར་དུ་

རང་སྟོར་འཇྟོག་དགྟོས། གལ་ཏེ་བསྒྱུར་ན་དྟོན་ལ་མ་རྟོངས་བའྲི་ཕྲིར་སྔྟོན་ལ་མེ་ཏྟོག་དང་ཤྲིང་སྟོགས་སྦྱྟོར་དགྟོས་པ། གཞན་ཡང་དེ་

ཉྲིད་ལས་“དམ་པའྲི་ཆྟོས་བསྒྱུར་བའྲི་ལུགས་ནྲི་དྟོན་དང་ཡང་མྲི་འགལ་ལ་བྟོད་སད་ལ་ཡང་གར་བདེ་བར་གྲིས་ཤྲིག” སྟོགས་གསུངས་

ཡྟོད་དྟོ།

གསུམ། སྒྱུར་པ་པྟོ་ལ་ཚང་དགྟོས་པའྲི་ཆ་རྐེན།

སད་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནྲི་ཚིག་དང་བར་སྤྟོད། སེབ་སྦྱྟོར་རྐང་པས་ཚོགས་པའྲི་ཕུང་སྟོག་ཞྲིག་ལ་མྲི་ཟེར་བར། དེ་ནྲི་ཁྱབ་ཆེ་ཞྲིང་གཏྲིང་ཟབ་

པའྲི་རྲིག་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ལྡན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་བརེན། དེ་ཉྲིད་སད་ཡྲིག་གཅྲིག་ནས་གཞན་ཞྲིག་ཏུ་སྒྱུར་བ་ལ་གཙོ་བྟོ་སྒྱུར་

པ་པྟོའྲི་ཆུ་ཚད་ལ་རག་ལས་པས། འདྲིར་སྒྱུར་པ་པྟོ་ལ་ཚང་དགྟོས་པའྲི་གནད་དྟོན་ཁག་ཅྲིག་གེང་བར་བྱའྟོ།

 � སྒྱུར་བྱའྲི་མ་ཡྲིག་ལ་གྟོ་བ་གཏྲིང་ཟབ་ཅྲིག་ལེན་དགྟོས་པ།

 � སྒྱུར་བྱེད་ཀྲི་་སད་ཡྲིག་ལ་འབྲི་ཀྟོག་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐད་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་ཞྲིང་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ།

 � སྒྱུར་བྱེད་ཀྲི་སད་ཡྲིག་གྲི་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའྲི་ནུས་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ།

 � གང་བསྒྱུར་བྱའྲི་སད་ཡྲིག་གྲི་ནང་དྟོན་ཐད་ལ་རྒྱུས་ལྟོན་དང་གྟོམས་འདྲྲིས་ལྡན་པ།

 � སད་ཡྲིག་གཉྲིས་པྟོའྲི་ཚིག་གྲི་གྲུབ་སངས་དང་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁྟོངས། དེ་བཞྲིན་ཡུལ་སད་གཉྲིས་པྟོའྲི་མཐུན་ཆ་

སྟོགས་ལ་རྒྱུས་ལྟོན་ལྡན་དགྟོས།

 � ཐད་སྒྱུར་བྱེད་པའྲི་སབས་སུ་སྒ་གདངས་དང་ཉམས་མ་འཆྟོར་བ་དགྟོས་པ་དང་དྟོན་སྒྱུར་སབས་སུ་ནང་དྟོན་གྲི་ཐད་ལ་ཆད་

ལྷག་མ་ཤྟོར་བ་ཞྲིག་དགྟོས།

 � སྒྱུར་པ་པྟོ་ཚད་ལྡན་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་སད་ཡྲིག་གཉྲིས་ཤེས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་འགྲིག་པར་ངེས་པར་དུ་རྲིག་གཞུང་གཉྲིས་ཀ་ལ་བྱང་

ཆ་ལྡན་དགྟོས། 

 � དྟོན་སྒྱུར་བྱེད་སབས་ངེས་པར་དུ་རང་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་སད་ཡྲིག་གྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་ལྟར་བཀྟོལ་སྤྟོད་བྱ་དགྟོས།

 � རྟོད་བྱེད་ཚིག་གྲི་སྒྱུར་སངས་ལ་དྟོ་སྣང་བྱེད་དགྟོས།

 � ཡུལ་སྟོལ་གྟོམས་གཤྲིས་དང་མྲི་མཐུན་པ་རྣམས་ཐད་སྒྱུར་མྲི་བྱེད་པར་དྟོན་སྒྱུར་བྱ་དགྟོས།

 � མྲིང་ཚིག་གསར་པ་རྣམས་རང་འདྟོད་ཀྲིས་སྒྱུར་མྲི་རུང་ངྟོ།
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དཔྱད་དེབ།

རྩྟོམ་ཡྲིག་འདྲིའྲི་དཔྱད་ཡྲིག་ཁག་གྲི་དཔེ་ཐྟོ།

1.  དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ། བྟོད་ལྟོངས་རེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

2.  སྒ་སྦྱྟོར་བམ་པྟོ་གཉྲིས་པ།  བྟོད་ལྟོངས་རེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

3.  ལེགས་བཤད་རྲིན་པྟོ་ཆེའྲི་གཏེར་མཛོད། ཤར་རྫ་བཀྲ་ཤྲིས་རྒྱལ་མཚན།

4.  དེབ་སྔྟོན་གསར་མ། སྟོད་ཆ། ཁམས་དཀར་ཚུལ་ཁྲྲིམས་སལ་བཟང་།

5.  གཡུང་དྲུང་བྟོན་གྲི་བསན་འབྱུང་ཉུང་བསྡུས། སྟོབ་དཔྟོན་བསན་འཛིན་རྣམ་དག

6.  སྲིད་པའྲི་མཛོད་ཕུགས། དྲན་པ་ནམ་མཁའ།

7. རྒྱལ་རབས་གསལ་བའྲི་མེ་ལྟོང་། ས་སྐ་བསྟོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

8.  ཞང་བྟོད་གནའ་རབས་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ནྟོར་བུའྲི་མེ་ལྟོང་། ཆྟོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའྲི་ནྟོར་བུ།

9.  བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་རགས་རྲིམ་གཡུ་ཡྲི་ཕྲེང་བ།བྟོད་ལྟོངས་སྤྲི་ཚོགས་ཚན་རྲིག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

10. བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ཕྟོགས་བསྡུས་དང་བྟོད་མྲི། ཁམས་དཀར་ཚུལ་ཁྲྲིམས་སལ་བཟང་།

11.  ལྟོ་ཙཱའྲི་རྲིགས་ལམ་འཇྲིག་རེན་མྲིག་གྲི་དགའ་སྟོན། རྲིན་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་ཀྲིས་བརྩམས།

12.  ཆྟོས་འབྱུང་མཁས་པའྲི་དགའ་སྟོན། དཔའ་བྟོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ།

13.  The Principles of Translation by Alexander Frazer Tytler

14.  History of Western Philosophy by Bertrand Russell

15.  Groundwork for a General Theory of Translation by Reiss and Vermer

16.  A history of Translation Theory in China by Chen Fukang
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དཔྱད་དེབ།

རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་དཔེ་མཚོན་དུ་བཟུང་ནས་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལུགས་སུ་བརྩམས་པའྲི་བྟོད་ཀྲི་

སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལ་དཔྱད་པ།

ཀུན་དགའ་ཆྟོས་ལྡན།

གེང་གཞྲི།

བྟོད་ཀྲི་ཤེས་རྲིག་གྲི་བང་མཛོད་དང་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དེབ་ཐེར་ཁག་ལས་དངྟོས་རེན་དུ་གསལ་བ་ནྲི། རང་ཅག་གངས་ཅན་གྲི་ཡུལ་འདྲིར་

གདྟོད་མ་ནས་གླུ་གར་རྒྱ་མཚོ་དང་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གགས་པ་དྟོན་ལ་གནས་ཤྲིང་། ལྷག་པར་དུ་བརྟོད་བྱའྲི་དྟོན་དེ་ཉྲིད་སེབ་

སྦྱྟོར་ཚིག་གྲི་སྦྱྟོར་བའྲི་ལམ་ནས་སྟོན་པའྲི་སྒྱུ་རྩལ་རྩྟོམ་རྲིག་གམ་སྙན་ངག་ནྲི་གངས་ཅན་ལྟོངས་སུ་འགྟོ་བ་མྲིའྲི་སྤྲི་ཚོགས་ནམ་བྱུང་བ་

དུས་ཉྲིད་ནས་ཡྟོད་པ་ཡྲིན་པས། འཛམ་གྲིང་གཞན་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟར་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་ལའང་ལྟོ་རྒྱུས་ཆེས་རྲིང་བྟོ་ཞྲིག་ཡྟོད་པ་སྨྲ་ག་ལ་

དགྟོས། གནའ་སྔ་མྟོ་ནས་ཏུན་ཧྟོང་གཏེར་མགུ་དང་མར་མྲིའྲི་གསུང་མགུར་སྟོགས་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་སྙན་ངག་རྩྟོམ་རྲིག་ཡྟོད་པ་ཀུན་གྲིས་

རྲིགས་པས་གྲུབ་ན་མཁྱེན་གསལ་རེད། 

དེ་ཡང་གངས་རྲིའྲི་ལྟོངས་འདྲིར་གགས་ཆེ་བའྲི་རྲིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ཁག་ནྲི་སྣེ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་གཏྲིང་མཐའ་དཔྟོག་པར་

དཀའ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཙ་ན། མྲི་རྣམས་ཀྲིས་རྲིག་པའྲི་གནས་དེ་ལ་རྲིན་པྟོ་ཆེན་ནྟོར་བུས་བྱུར་བུར་གཏམས་པའྲི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་འབྟོད་པ་

དང་། ནྟོར་བུའྲི་གཏེར་མཛོད་དེའྲི་ནང་སེབ་སྦྱྟོར་དང་། མངྟོན་མརྟོད། སྙན་ངག ཟླྟོས་གར་ལ་སྟོགས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་རྣམ་གངས་

མང་བ་དང་། བརྟོད་དྟོན་ཟབ་ལ་བརྟོད་གཞྲི་རྒྱ་ཆེ་བ། རྟོད་བྱེད་ཚིག་གྲི་ཉམས་འགྱུར་ག་ནྟོམ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྔྟོན་བྱྟོན་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་སྙན་ངག་གྲི་ལམ་ནས་མཛད་པའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་རྲི་བྟོའྲི་གཏྟོས་མཉམ་པ་ཡྟོད། 

དེ་ལྟ་ན་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་གངས་ཚད་དང་ཞྲིབ་འཇུག་གྲི་རྲིན་ཐང་ཡང་རྩེར་སྟོན་པ་ནྲི་སྙན་ངག་གྲི་བརྩམས་ཆྟོས་སུ་ངེས་ཤྲིང་། 

གྟོང་དུ་གེང་བ་བཞྲིན་གནའ་བའྲི་དུས་ནས་བྟོད་འདྲིར་གདྟོད་མའྲི་དམངས་གླུ་རྩྟོམ་པའྲི་སྟོལ་དར་ཞྲིང་ངག་ཐྟོག་བརྒྱུད་དེ་མ་ཉམས་པར་

ཡྟོད་པ་བཙན་པྟོའྲི་དུས་སབས་ཀྲི་མགུར་དང་མཆྲིད། གླུ་ཚིག་ཐྟོར་བུ་སྟོགས་ལས་ར་འཕྲྟོད་ཐུབ་པ་དང་། སབས་དེ་དག་ནས་བཟུང་བྟོད་

ཀྲི་གནའ་རབས་སྙན་ངག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྲི་གྟོམ་འགྟོས་འཁྱར་འཁྱྟོར་ངང་དཀའ་བ་ཆེན་པྟོས་བསྒྱུར་ཏེ་གཟྲི་འྟོ ད་ཆེམ་ཆེམ་འཕྲྟོ་བའྲི་དུས་

རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ཞུགས། དུས་སབས་དེའྲི་ནང་རྩྟོམ་རྲིག་ཁྱབ་ཁྟོངས་སུ་བྱུང་བའྲི་ཆེས་གལ་འགངས་ཆེ་བའྲི་དྟོན་བྱ་ནྲི་སྙན་ངག་མེ་

ལྟོང་བྟོད་ལ་བསྒྱུར་བ་དེ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེས་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པྟོ་ཐེབས་པ་དང་། ལྷག་དྟོན་

སྙན་ངག་རྩྟོམ་ཚུལ་ལས་གཞན་གྲིས་བསྒྲུན་དུ་མེད་པའྲི་ཤུགས་རྐེན་བཞག་ཅྲིང་། སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་ཚུལ་དེ་སྔར་བས་ལྡབ་འགྱུར་གྲིས་

ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་བཏང་ཡྟོད་པ་ཕྲི་ནང་མཁས་པ་ཡྟོངས་ཀྲིས་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་སྟོལ་ཆེའྟོ། 

དེ་ལྟར་མེ་ལྟོང་མ་བསྒྱུར་ཅྲིང་རྲིམ་གྲིས་འཆད་ཉན་གྲི་སྟོལ་གཏྟོད་པ་ནས་བཟུང་བྟོད་ཀྲི་སྔར་ཡྟོད་སྙན་ངག་ལ་ཚད་འཕེལ་བའྲི་མཐྟོ་

རླབས་གསར་བའྲི་འཕེལ་རྒྱས་ཆེས་ཆེར་ཕྱུང་སེ་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་འཛིན་མར་ཁྱབ་ཅྲིང་། སྙན་ངག་གྲི་བསན་བཅྟོས་ཀང་ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྲི་

གངས་ལས་འདས་པ་དག་ཀང་རང་རྲིགས་བྟོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཛམ་གྲིང་རྩྟོམ་རྲིག་བང་མཛོད་ཆེན་མྟོའྲི་ནང་དུ་བྟོད་མྲིའྲི་མཁྱེན་སྟོབས་

ཀྲི་འྟོད་སྟོང་རྣམ་པར་འཕྲྟོ་བའྲི་ནྟོར་བུ་རྲིན་ཐང་བལ་བ་ཞྲིག་ཏུ་ཁས་མྲི་ལེན་མཁན་ཕལ་ཆེར་གྟོར་མ་ཆག་སྙམ། སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་སངས་



60

༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

ལ་མཐྟོ་རླབས་གསར་བ་བྱུང་ཡྟོད་དེ། ཚིག་རྒྱན་གྲི་ཉམས་དང་དྟོན་རྒྱན་གྲི་འགྱུར་བ། བརྟོད་བྱའྲི་སྟོགསེབ་སྦྱྟོར་ལ་ལྲི་ཡང་། དབྱངས་ཀྲི་

ངེས་པ། ཚིག་གྲི་གཅྟོད་མཚམས་བཅས་ལེགས་པར་མཚོན་ཐུབ་ཅྲིང་། ཁྱབ་ཆེ་བས་གཅྲིག་བསྡུས་རང་བཞྲིན་ལྡན་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་

འགྟོས་ཤྲིང་ད་ལྟའྲི་བར་བྟོད་ཀྲི་སྤྲི་ཚོགས་དང་རྲིག་གནས་ཁྲྟོད་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པའྲི་གྲུབ་ཆ་ཞྲིག་ཆགས་ཡྟོད། 

ལྷག་ཏུ་གནས་སངས་འདྲི་འདྲའྲི་གསེབ་ནས་རྲིག་གནས་ཀྲི་རྒྱུན་འཛིན་པའྲི་སེ་རུ་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ལྟོ་ཙཱ་བ་དང་

སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་བསྐེད་བསྲིངས་བྱས་ཡྟོད་། སབས་དེར་རྲིག་གནས་ཕྟོགས་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱ་ཟབ་ཅྲིང་བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གྲི་

རྩྟོམ་རྩལ་ལ་བྱང་ཆུབ་པའྲི་མྲི་སྣ་འགའ་ཞྲིག་སེ།  “དང་བྟོ་ནྲི་རྩྟོམ་སངས་ཁ་གསལ་ཞྲིང་གྟོ་བདེ་བའྲི་ཚབ་བྱེད་མྲི་སྣ་རེ་བླྟོ་བཟང་གགས་

པ། གཉྲིས་པ་ནྲི་རྩྟོམ་སངས་ཚིག་བརྲིད་ཅྲིང་ཉམས་ལྡན་པའྲི་ཚབ་བྱེད་མྲི་སྣ་མཁས་གྲུབ་རེ། གསུམ་པ་ནྲི་རྩྟོམ་སངས་ཚིག་བསྡུས་ཤྲིང་

གྟོང་དཀའ་བ། ཉམས་ཆེ་ཞྲིང་ཡྲིད་འཕྲྟོག་པའྲི་ཚབ་བྱེད་མྲི་སྣ་ཞང་ཞུང་ཆྟོས་དབང་གགས་པ་བཅས་ཡྲིན་པར་སེམས།”54 དེ་བཞྲིན་ “བྟོད་

ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་བརྟོད་དྟོན་དང་མཚོན་ཐབས་ལ་འདྲི་ལྟར་རྒྱ་བསྐེད་བྱེད་སྐེས་བུ་མང་པྟོའྲི་ཁྲྟོད་ནས་དཔེ་མཚོན་རང་བཞྲིན་དུ་བརྩྲི་འྟོས།”55 

དེ་ལྟར་གྟོང་གསལ་སྙན་ངག་མཁན་པྟོ་རྣམས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྩལ་དང་བརྩམས་ཆྟོས་ལ་སབས་དེ་དང་དེའྲི་སྤྲི་ཆྟོགས་ཀྲི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཅྲི་ཞེ་

ན། ཁྟོ་ཅག་གྲིས་བརྩམས་པའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་རྣམས་ལ། དངྟོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྲིས་ཆད་ལྷག་མེད་པར་ཞྲིབ་ཚགས་ཀྲིས་མྟོང་

རྟོལ་དང་དཔྱད་རྟོགས་བྱས་ན། ཁ་གསལ་གཏྲིང་གསལ་གྲིས་ཁྟོང་དུ་ཆུད་ནུས་པར་སྙམ། 

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལེའུ་གསུམ་གྲི་བསན་དྟོན་གཞྲི་ལ་བཞག་སེ་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་གེང་བ།

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལེའུ་དང་པྟོའྲི་སབས་སུ་གཙོ་བྟོ་གདྟོད་མའྲི་རྒྱ་གར་གྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་གཉྲིས་དང་འབེལ་བའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་བཤད་

ཡྟོད་དེ། ལྷྟོ་ཤར་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱན་དང་། ཐུན་མྟོང་གྲི་རྒྱན་གཉྲིས་ཡྲིན་ནྟོ། དེ་ཡང་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱན་གྲི་ནང་དུ་ཡྟོན་ཏན་

བཅུ་ཞེས་བསན་ཡྟོད་པ་ལགས་ན། རྩྟོམ་གཤྲིས་དེ་དག་གྲི་སྤྲི་འགྟོས་ཕྲིས་སུ་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་ཐྟོག་ལ་འབྱེད་སྟོལ་དར་མྟོང་ཡྟོད།  

“སྔྟོན་བྱྟོན་འཕགས་ཡུལ་གྲི་སྙན་ངག་མཁན་ཚོའྲི་རྩྟོམ་འགྟོས་མྲི་འདང་བའྲི་ལུགས་སྟོལ་དེ་ཉྲིད་བྟོད་དུ་བྱུང་ཡྟོད་དེ། དཔེར་ན་ཆྟོས་རེ་ས་

པཎ་དང་འཇམ་མགྟོན་ཙོང་ཁ་པ། རེ་གུང་ཐང་། རྫ་དཔལ་སྦྲུལ། འཇུ་མྲི་ཕམ་སྟོགས་ཀྲི་བརྩམས་ཆྟོས་རྣམས་གཙོ་བྟོ་ལྷྟོ་བའྲི་ཉམས་འདྟོད་

ཐབས་བྱས་ཏེ། བརྟོད་དྟོན་ཁ་གསལ་ཞྲིང་རྲིད་བྱེད་ཚིག་འཇམ་ཞྲིང་སྙན་པས་ཀྟོག་པ་པྟོའྲི་ཡྲིད་དབང་འགུགས་ཐུབ་པའྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྷག་

ཏུ་ལྡན། ”56

རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་གར་ལྷྟོ་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་ལྡན་ཡྟོད། ཁྟོང་གྲི་སྙན་རྩྟོམ་ཡང་ཚིག་སྦྱྟོར་སྙན་

ཞྲིང་འཇེབས་པ། བསྡུས་ཚིག་ཉུང་བས་བརྟོད་བདེ་ཞྲིང་གྟོ་ས་བ། གྟོ་དཀའ་བའྲི་བར་རྲིང་དང་མངྟོན་མརྟོད་ཀྲི་མ་བཅྲིངས་པ། ལྷུང་ལྷུང་དུ་

འབབ་པའྲི་དྭངས་གསལ་གྲི་ཆུ་ཕྲན་བཞྲིན་དུ་ཉམས་ཆེ་ཞྲིང་ཡྲིད་འཕྲྟོག་པའྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་ཀྲི་ནུས་པ་ལྡན་ཡྟོད། “དྭངས་པའྲི་མཚོ་ལ་

འདབ་བརྒྱ་བ་སེ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཡང་ཉྲིན་བྱེད་འྟོད། །དག་པའྲི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་སར་མགྟོན་ཏེ་དེས་ཀང་ཀུན་དེའྲི་ཚལ་བ་བཞྲིན། །མཚན་དཔེའྲི་

ཕྲེང་བས་གང་སྐུ་མཐྟོང་མ་ཐག་ཏུ་འགྟོ་བའྲི་ཡྲིད་འཕྲྟོག་པ། །བྱམས་མགྟོན་ཞབས་པད་སྐེ་ཞྲིང་སྐེ་བར་བདག་གྲི་གཙུག་ན་མཛེས་གྱུ་

ཅྲིག”ཞེས་པ་ཁ་གསལ་ཞྲིང་གྟོ་བདེ་བ། སེབ་སྦྱྟོར་ལེགས་ཤྲིང་སྙན་འཇེབས་ལྡན་པའྲི་རྩལ་འབུར་དུ་ཐྟོན་པ།”57 “པད་དཀར་ཕྲེང་བས་

54 ཨ་སྐབས་རྒྱལ་སས་ཀྲིས་བྲིས་པའྲི་དཔྱད་རྩྟོམ་ལས་གསལ།

55 ཨ་འབྲུག་དཀྟོན་མཆྟོག་གྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཚུལ་རྒྱས་པར་གེང་བའྲི་དཔྱད་རྩྟོམ་ནང་གསལ།

56 བེ་རྲི་འཇྲིགས་མེད་ཀྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་འཇུག་སྟོར་གསལ། 

57 བྱམས་སྟོད་ཚངས་པའྲི་ཅྟོད་པན་ལས་གསལ། 
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དཔྱད་དེབ།

རྒྱན་པའྲི་མཚོ། །རྒྱང་ནས་མཐྟོང་བས་ངང་བ་བཞྲིན། །གཞན་ཕན་ཁྟོག་ན་དགྟོངས་པ་ཁྱྟོད། ། གཞན་དྟོན་གྲི་ལ་སྐྟོ་བ་བལ། །”58 ཞེས་པ་

སྟོགས་ཉྲིན་རྒྱུན་འཚོ་བའྲི་ནང་གྲི་མཐྟོང་ཐྟོས་སུ་གྱུར་བའྲི་མཁའ་ལྡྲིང་བྱ་དང་། ངང་བ་མཚོ་མྟོ་ལ་དགའ་བ་བཞྲིན་དུ་ཁྱྟོད་རང་གཞན་དྟོན་

ལ་སྐྟོ་བ་བལ་བ་སྟོགས་དཔེ་བཀྟོད་པ་ལེགས་པས་བལྟས་མ་ཐག་ཏུ་གཟུགས་བརན་མ་འདྲེས་པར་ཡྲིད་ལ་འཆར་ཐུབ་པའྲི་གསྟོན་ཉམས་

དང་ཡྲིད་དབང་འགུག་པའྲི་རྟོ་ཉམས་ཀྲི་སྒྱུ་རྩལ་ལྡན་ནྟོ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་བཅུ་ལས། ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་ལ་བདུན་པ་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡྟོན་ཏན་དང་སྙན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་

ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན། རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡྟོན་ཏན་ཞེས་པ་ནྲི་གང་ཞྲིག་དངྟོས་སུ་བརྟོད་པའྲི་ཤུགས་ལ་བརྟོད་འདྟོད་དྟོན་གྲི་དངྟོས་པྟོ་གང་ཞྲིག་བཟུང་བ་

དེ་ཉྲིད་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གྟོ་ནུས་སྟོ། ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་སྤྲི་ཡྟོངས་ཀྲི་གནས་བབ་ལ་གཞྲིར་

བཅས་ཏེ་བཤད་ནའང་སྙན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་ཡྲིན། སྙན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་ཞེས་པ་ནྲི་བརྟོད་བྱའྲི་དྟོན་དང་རྟོད་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་

གཉྲིས་ཀ་ལ་སྒ་དང་དྟོན་གྲི་ཉམས་ལྡན་པའྲི་སྙན་ངག་ཅྲིག་ལ་གྟོ། རེན་འབེལ་གྲི་བསྟོད་པ་འདྲི་ཡང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡྟོན་ཏན་དང་སྙན་པའྲི་ཡྟོན་

ཏན་གྲི་ཁྟོངས་སུ་གཏྟོགས་པའྲི་སྙན་ངག་ཚད་ལྡན་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་འདྟོད་མཁན་ རྩྟོམ་དགེ་ཨ་འབྲུག་དཀྟོན་མཆྟོག་59ཡྲིན།  “ཁྟོང་གྲིས་

རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྤྲི་བབ་ནས་བལྟས་ན་དེ་ལ་ཡྟོན་ཏན་བཅུའྲི་ཁྟོངས་གཏྟོགས་སྙན་པའྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཆ་ལས་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཆ་

ཚང་བ་འདྲི་ཡང་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ཞྲིབ་མྟོས་དཔྱད་དེ་མཐྟོང་བའྲི་ཆ་ཞྲིག་ཏུ་བརྩྲི་བར་འྟོས་ཞེས་གསུངས་ཡྟོད།”60

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་ལས་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་ལ་ནང་གསེས་རྒྱན་དག་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་

མཚོན་རུང་བའམ་སྦྱར་རུང་བ་རྣམས་ནྲི། དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན། རང་བཞྲིན་བརྟོད་པའྲི་རྒྱན། ཉམས་ལྡན་དང་དགའ་བའྲི་རྒྱན། ཕུལ་

བྱུང་གྲི་རྒྱན་དང་རྒྱུའྲི་རྒྱན། རྒྱ་ཆེ་བའྲི་རྒྱན་དང་ཤྲིས་བརྟོད་ཀྲི་རྒྱན་སྟོགས་ཡྲིན་པས། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞྲིག་འགའ་ཞྲིག་ཟུར་དུ་ངྟོ་སྤྟོད་

བྱས་ཙ་ན།  གསེར་ཞུན་བརྩེགས་པའྲི་ཇྲི་བཞྲིན་མཛེས་པའྲི་སྐུ།། ཙན་དན་ཡལ་འདབ་ལྟ་བུར་མཉེན་པའྲི་ཕག། བཅྟོ་ལྔའྲི་ཟླ་བ་བཞྲིན་དུ་

རྒྱས་པའྲི་ཞལ།། འགྟོ་མང་དབུས་ན་ལྷུན་པྟོ་ལྟ་བུར་མཐྟོ།། མཁྱེན་པས་ནམ་མཁའྲི་མཚམས་ལས་བརྒལ།། བརྩེ་བས་སྲིད་གསུམ་ཡྟོངས་

ལ་སྙྟོབས།། གགས་པའྲི་འཛིན་མའྲི་ཁྱྟོན་ཀུན་འགེངས།། མཛད་པས་འགྟོ་ཀུན་དགེ་ལ་སྦྱྟོར།། མང་ཐྟོས་འདབ་ཤྟོག་རྒྱས་པའྲི་ནམ་མཁའ་

ལྡྲིང་།། ཕྲི་རྒྟོལ་གདེངས་ཅན་འཇྟོམས་པའྲི་མཆེ་སེར་ཅན།། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འདབ་བཟང་དབང་བྟོར་འདུད།།”61 ཚིགས་བཅད་དེའྲི་

བསན་དྟོན་གཙོ་བྟོ་ཆྟོས་ཀྲི་གགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྣང་བརན་དཔེ་ཡྲི་སྟོ་ནས་བྲིས་ཤྲིང་། དེ་ནས་དཔེ་རྒྱན་དང་རབ་བཏགས་ཀྲི་ལམ་ནས་

ཁྟོང་གྲི་བླ་མེད་གཤྲིས་སྤྟོད་ལ་བསྔགས་པ་བརྟོད་འདུགསྙན་ངག་འདྲི་དག་ལ་རྔམས་བརྲིད་ཀྲི་ཉམས་དང་ལྡན་ཞྲིང་། སྟོབས་པ་མཆྟོག་གྲི་

ཁེངས་འདུག

དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་རབ་རྟོག་དང་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་བཤད་པ།

སྤྲིར་བཏང་རབ་རྟོག་ལ་སེམས་ལྡན་རབ་རྟོག་དང་སེམས་མེད་རབ་རྟོག་གཉྲིས་ཡྟོད་མྟོད། ཁྟོང་གྲིས་སེམས་ལྡན་རབ་རྟོག་གྲི་ལམ་

ནས་བྲིས་ཤྲིང་། སེམས་ལྡན་རབ་རྟོག་ཅེས་པ་ནྲི་བརྟོད་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་ལུགས་དངྟོས་དེ་རྣམ་པ་གཞན་ཞྲིག་སྒྟོ་བཏགས་ནས་

བརྟོད་པའྲི་རྒྱན་ལ་འགེལ་ནས་མྲི་འགྲིག་པ་མེད་སྙམ། དེ་ཡང་ “འབས་བཟང་ཁུར་གྲི་ལྲིད་ཀྲིས་ནྟོན་པ་ཡྲི།། ལྟོན་པའྲི་གསེབ་ནས་སྤུ་ཡྲི་

58 རྟོགས་བརྟོད་བྱྲིན་རླབས་ལྷུན་པྟོ་ལས་གསལ། 

59 ཏྭ་ལའྲི་བླ་མ་མཐྟོ་རྲིམ་གྲི་རྩྟོམ་དགེ་ཨ་འབྲུག་དཀྟོན་མཆྟོག

60 རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་རེན་འབེལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཚུལ་རྒྱས་པར་གེང་བ་ཞེས་པའྲི་དཔྱད་རྩྟོམ་ནང་གསལ།

61 སལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོལ་ཤྟོག་གངས་།༥༩༠རུ་གསལ།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

མདྟོག་སྡུག་པའྲི།། འདབ་བཟང་རྣམས་ཀྲིས་སྒ་སྙན་སྒྟོག་པ་ནྲི།། གཞྟོན་ནུ་འྟོངས་བ་ལེགས་ཞེས་བརྟོད་ཡྟོད།།”62  ཚིགས་བཅད་དེའྲི་

བརྟོད་དྟོན་རང་བྱུང་ཁྟོར་ཡུག་གྲི་སྣང་བརན་དང་སྟོག་ཆགས་བྱ་དང་བྱེའུ་རྣམས་ཀྲི་ཚུལ་མཐུན་གྲི་བྱ་སྤྟོད་སྣེ་རུ་བསུས་ཏེ་སྤན་སྔ་གགས་

པ་གཞྟོན་ནུའྲི་ཚུལ་དུ་འྟོངས་པར་བསྔགས་བརྟོད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བརྟོད་པ་བསན།

དྟོན་རྒྱན་སྟོ་ལྔའྲི་ནང་གསེས་རང་བཞྲིན་བརྟོད་པའྲི་རྒྱན་དང་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་བཤད་པ།

རང་བཞྲིན་བརྟོད་པའྲི་རྒྱན་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་གསུམ་ཡྟོད་པ་ལས་ཡྟོན་ཏན་རང་བཞྲིན་བརྟོད་པ་དང་བྱ་བ་རང་བཞྲིན་བརྟོད་པ་

གཉྲིས་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་ལ་སྦྱར་རྒྱུ་ཡྟོད། ཡྟོན་ཏན་རང་བཞྲིན་བརྟོད་པ་ཞེས་པ་ནྲི་གཙོ་བྟོ་ཡྟོན་ཏན་གྲི་ཆ་ལ་རང་བཞྲིན་གྲི་དྲང་

པྟོར་བརྟོད་པའྲི་རྒྱན་ལ་ཟེར་ཞྲིང་། བྱ་བ་རང་བཞྲིན་བརྟོད་པའྲི་རྒྱན་ནྲི་གཙོ་བྟོ་བྱ་བའྲི་ཆ་ལ་རང་བཞྲིན་དྲང་པྟོ་བརྟོད་པ་ཡྲིན།  “ཐུབ་

བསན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་གྲི་སྙྲིང་པྟོ་མཆྟོག། སལ་ལྡན་འགྟོ་བའྲི་རེ་བ་སྟོང་བའྲི་དཔལ།། དམ་པ་ལག་འགྟོའྲི་དབང་པྟོའྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན།། ཚུལ་

ཁྲྲིམས་འཕགས་པའྲི་ནྟོར་བུ་གྲིས་འབྱྟོར་བར་གྱུར།།”63  “གུར་ཀུམ་གཞྟོན་ནུའྲི་དཔལ་འཛིན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས།། ཐུགས་རེས་སྲིད་

ལས་སྒྟོལ་བའྲི་རེ་བཙུན་མ།། རབ་མཛེས་སྐུ་ཡྲིས་མྲིག་གྲི་དགའ་སྟོན་སྒྲུབ།། རྣར་སྙན་གསུང་གྲིས་སེམས་ཀྲི་ཐེ་ཚོམ་བཅད།།”64 གྟོང་གྲི་

ཚིགས་བཅད་ཀྲི་བསན་དྟོན་གཙོ་བྟོ་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྟོས་བསན་པའྲི་ལུང་རྟོགས་ཀྲི་བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་ཅྲིང་ཡངས་པ་དང་རྒྱལ་

པྟོའྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན་ལས་ཀང་ཆེས་ཆེར་རྲིན་ཐང་གཞལ་བར་དཀའ་བའྲི་འཕགས་པའྲི་ནྟོར་བདུན་གྲི་ནང་ནས་ཚུལ་ཁྲྲིམས་ཀྲི་ཡྟོན་ཏན་

བརྟོད་ཅྲིང་། གཤམ་གྲི་ཚིགས་བཅད་དེའྲི་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་རེ་བཙུན་སྒྟོལ་མའྲི་མཛད་འཕྲྲིན་གཞྲིར་བཟུང་སེ་སྤན་སྔ་

གགས་པ་གདན་ས་རང་དུ་བཞུགས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་སྙྲིང་པྟོ་མཛད་རྒྱུ་དེ་ལ་ཐུགས་ཡྲིད་གཅྲིག་ཏུ་སན་ཆགས་པར་གྱུར་བའྲི་བྱ་བའྲི་རང་བཞྲིན་

དྲང་བྟོར་བརྟོད་ཡྟོད། 

སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལེའུ་གསུམ་པའྲི་སྒ་རྒྱན་དང་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་བཤད་པ།

སྒ་རྒྱན་ཞེས་པ་ནྲི་སྒ་དྟོན་གཉྲིས་ལས་གཙོ་བྟོ་སྒའྲི་ཉམས་ལ་བརེན་ནས་བརྟོད་དྟོན་དག་གསལ་ཞྲིང་རྟོད་ཚིག་སྙན་པའྲི་ཚིག་སྦྱྟོར་ལ་

གྟོ། དེ་ལ་ཟུང་ལྡན་རྣམ་གཞག་དང་། བྱ་དཀའ་བའྲི་ཁྱད་པར་གཞན་བརྟོད་པ། དབྱངས་གསལ་སྟོགས་ངེས་པའྲི་བྱ་དཀའ་གསུམ་བཅས་

ཡྲིན་ནྟོ། སབས་བབ་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་ལ་སྦྱར་རྒྱུ་ཡྟོད་པའྲི་ཟུང་ལྡན་གྲི་རྣམ་གཞག་དང་བྱ་དཀའ་བའྲི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་གཉྲིས་ཡྟོད་

པ་ལས། ཟུང་ལྡན་གྲི་རྣམ་གཞག་ལས་བར་དུ་ཆྟོད་པའྲི་ཟུང་ལྡན་དང་། ཐྟོག་མར་ཡྟོད་པ་བར་མ་ཆྟོད་པའྲི་ཟུང་ལྡན་དང་། མཐའ་ཐྟོག་ཟུང་

ལྡན་བཅས་གསུམ་ཡྲིན། 

 “ཆུ་གཏེར་འགམ་དུ་ཆུ་སྐེས་དཀར་པྟོའྲི་གདན་སེང་ན།། ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་ལང་ལྲིང་གཡྟོ་བའྲི་རྒྱན་གྲིས་སྤུད།། ངག་གྲི་ལྷ་མྟོ་ངག་ལ་

སྟོབས་པ་རྩྟོལ་དེ་ལ།། སྙྲིང་ནས་འདུད་དྟོ་སྙྲིང་གྲི་ཆུ་སྐེས་དབུས་སུ་རྟོལ།།”65  “གཅྲིག་གྲིས་ལྷག་པའྲི་ཡྟོངས་འཛིན་བཅུ་ཕྲག་ཅྲིག། 

གཅྲིག་པུ་འགན་ཟླ་བལ་བ་གཏན་གྲི་སྐབས།། སྐབས་གསུམ་ངྟོ་བྟོ་རྩ་བའྲི་འདྲེན་པ་མཆྟོག། མཆྟོག་གྲི་བླ་མ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཡྲི།།” 

66“མཛེས་མཛེས་བསྡུས་འདྲའྲི་ཞལ་གྲི་བུམ་པ་ནས།། མཁས་མཁས་གསུང་གྲི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན།། ཡང་ཡང་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་

62 ནྟོར་བང་ཨྟོ་རྒྱན་གྲི་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་གྲི་འགེལ་བཤད།ཤྟོག་གངས།༡༣༩

63 ནྟོར་བང་ཨྟོ་རྒྱན་གྲི་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་གྲི་འགེལ་བཤད། ཤྟོག་གངས།  ༡༤༢

64 ནྟོར་བང་ཨྟོ་རྒྱན་གྲི་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་གྲི་འགེལ་བཤད། ཤྟོག་གངས།  ༡༤༨

65 བར་དུ་ཆྟོད་པའྲི་ཟུང་ལྡན།རྕྟོམ་རྲིག།ནྟོར་བང་ཨྟོ་རྒྱན་གྲི་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་གྲི་འགེལ་བཤད། ཤྟོག་གངས།  ༡༤༩

66 མཐའ་ཐྟོག་གྲི་ཟུང་ལྡན།ཏླ་ལའྲི་བླ་མ་མཐྟོ་རྲིམ་གྲི་བྟོད་ཡྲིག་ལྟོ་རྲིམ་གསུམ་རྩྟོམ་རྲིག་བསབ་གཞྲི་རུ་གསལ།ཤྟོག་གངས།༢༢༨
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དཔྱད་དེབ།

འྟོང་པ་ན།།”67 བཤད་བཤད་དྟོན་ལ་མཐའ་ཡས་མཁྱེན་པ་རྒྱས།། གྟོང་གྲི་ཚིག་བཅད་དེའྲི་བསན་དྟོན་གཙོ་བྟོ་ནྲི་སྨྲ་བ་ངག་གྲི་ལྷ་མྟོ་

དབྱངས་ཅན་མར་རང་བྱུང་གྲི་མཛེས་པའྲི་མེ་ཏྟོག་ཆུ་སྐེས་འདབ་མ་དཔེ་རུ་དྲངས་ནས་གསྟོལ་བ་དང་བཀུར་བསའྲི་རྣམ་པ་མཚོན་ཡྟོད། 

གཤམ་འྟོག་གྲི་ཚིག་བཅད་གཉྲིས་ཀྲི་བསན་བྱ་གཙོ་བྟོ་སེ། རྩྟོམ་པ་པྟོ་ཡྟོང་འཛིན་བཅུ་གཅྲིག་ལས་རབ་དང་ཕུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་བྱེ་བག་ཡྟོང་

འཛིན་གསུམ་68གྲི་མཛད་པ་དང་ཡྟོན་ཏན་ལ་བསྔགས་བརྟོད་བྱས་ཡྟོད། 

སྒ་རྒྱན་གྲི་ནང་གསེས་དབྱངས་སྟོགས་ངེས་པའྲི་བྱ་དཀའ་བ། དེ་ཡང་བྱ་དཀའ་བའྲི་ཀ་རྩྟོམ་ཞེས་པ་ནྲི་ཀ་ཕྲེང་གྲི་སྒྲིག་ལུགས་དང་

ཚིག་སྦྱྟོར་གྲི་ཆ་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཆེས་ཆེ་བ་ཞྲིག་སེ། རྩྟོམ་སངས་འདྲི་ཉྲིད་སྤྲིར་བཏང་བཤད་ན་མཁས་པའམ་སྙན་ངག་གྲི་བསན་བཅྟོས་

རྩྟོམ་པའྲི་ལས་ལ་བྱང་ཆར་སྟོང་བ་ཞྲིག་མྲིན་ན་རྩྟོམ་རྒྱུ་དཀའ་མྟོ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་སྣང་། དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀྲིས་དབྱེ་ན། གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་གཅྲིག་ལ་ངེས་པའྲི་བྱ་དཀའ་བ། དབྱངས་གཅྲིག་ལ་ངེས་པའྲི་བྱ་དཀའ་བ། ཐྟོག་མཐར་སྦྱར་བའྲི་བྱ་དཀའ་བ། བསྟོར་བའྲི་བྱ་དཀའ་བ་

སྟོགས་མཛད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡྟོད། 

སྒ་རྒྱན་གྲི་ནང་གསེས་བྱ་དཀའ་བའྲི་སྙན་ངག་དང་ཙོང་ཁ་པའྲི་བྱ་དཀའྲི་སྙན་དངགས་ཨའྲི་དབྱངས་སུ་ངེས་པ་སྟོགས་

བཤད་པ།

 “ཡང་དག་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ།། ལས་ངན་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་སངས།། གཞན་ཕན་ཐམས་ཅད་མང་རབ་མངའ་བ།། དག་པ་

སར་གནས་འཇམ་དཔལ་དང་།གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།། ལྷག་བསམ་དག་པས་རབ་དད་ནས།། ཟབ་ལམ་མན་ངག་པ་

འཆད།། ལྷག་པར་དགའ་བས་མཉན་པར་འཚལ།། ལས་ངན་བག་ཆགས་བསགས་པ་ལས།། མངལ་དང་གཞན་ཡང་གནས་ངན་འགར།། 

རང་དབང་སངས་ནས་བཙལ་བ་དང་།། རྣམ་མང་ན་ཚས་ཡང་ཡང་མནར།། རྒས་པས་ཡན་ལག་ཉམས་དང་འདར།། རྐང་ལག་ཞ་དང་

མདངས་ངན་པ།། ཐམས་ཅད་ལས་ངན་དབང་ལས་ལགས།།”69

གྟོང་དུ་གསལ་བའྲི་བྱ་དཀའ་བའྲི་སྙན་ངག་དེ་དག་གྲི་བརྟོད་དྟོན་གཙོ་བྟོ་ནྲི་ཕྟོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལས་ངན་བག་ཆགས་ཀྲི་སྟོམ་དྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ། སྦྱྲིན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་དང་གཞན་ཕན་གྲི་

ལམ་ལ་འཇུག་པའྲི་འཇམ་དཔལ་དང་འཕགས་ཐམས་ཅད་ལ། བཅྟོས་མྲིན་གྲིས་དད་པ་དང་མཆྟོད་པར་བརྟོད་པའྲི་གསྟོན་ཤུགས་ལྷག་ཏུ་

ལྡན་པར་བསན་ཡྟོད། དེ་དག་གྲིས་བྱྲིན་རླབས་དང་ཐུགས་བརྩེ་ལ་བརེན་ནས་ལས་ངན་བག་ཆགས་ཀྲི་རྩ་བ་ལས་ཐར་ཞྲིང་། བཀའ་དྲྲིན་

དྲྲིན་གསྟོའྲི་ཤྲིས་ཚིག་སྔྟོན་དུ་བསུས་ཏེ། དེ་དག་གྲི་རྣམ་པར་དཀར་བའྲི་འཕྲྲིན་ལས་ཕྟོགས་བཅུར་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པའྲི་སྟོན་ཚིག་གྲི་ཉམས་

སྣང་བརྲིད་ཅྲིང་ལྷག་པར་མཚོན་ཡྟོད་དྟོ། 

 “རྣམ་པ་གསར་བའྲི་བྱ་དཀའ་བ།མ་ལུས་སས་དང་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ།། མྲི་གནས་མང་འདས་སྟོན་དེ་ལ།། མུ་ཏྲིག་དྟོ་ཤལ་རྒྱན་

རྣམས་དང་།།  མེ་ཏྟོག་སྲིལ་མས་མངྟོན་པར་གཏྟོར།།”70  “ཚིགས་བཅད་འདྲིའྲི་ནང་མྲིང་གཞྲིའྲི་ཡྲི་གེ་མ་ལ་དབྱངས་ཨ་ཨྲི་ཨུ་ཨྟོ་བཞྲི་

རྲིམ་པར་སེལ་ཏེ་སྒ་རྒྱན་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར་བའྲི་རྩྟོམ་ལུགས་གསར་པ་ཞྲིག་སེབས་པར་བྱས་ཡྟོད།”71

67 ཐྟོག་མར་ཡྟོད་པ་བར་མ་ཆྟོད་པའྲི་ཟུང་ལྡན།ཏླ་ལའྲི་བླ་མ་མཐྟོ་རྲིམ་གྲི་བྟོད་ཡྲིག་ལྟོ་རྲིམ་གསུམ་རྩྟོམ་རྲིག་བསབ་གཞྲི་རུ་གསལ། ཤྟོག་གངས། ༢༢༨

68 ས་སྐ་བ་བསྟོད་ནམ་ས་རྒྱལ་མཚན།སྤན་སྔ་གགས་པ་ཤེས་རབ།ལྟོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མྟོ།

69 ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྟོའྲི་བཀའ་འབུམ་ཐྟོར་བུ་ཞུགས་སྟོ།ཤྟོག་གངས།༤༥༠

70 ཙོང་ཁ་པ།རག་ངུ།ཤྟོག་གངས།༢༠༥

71 དགེ་འདུན་རབ་གསལ་གྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་བྱུང་བ་བརྟོད་པ་རབ་གསལ་མེ་ལྟོང་ཞེས་བྱ་བ།
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

སྒ་རྒྱན་གྲི་ནང་གསེས་ཐྟོག་མཐའ་ཟུང་ལྡན་དང་ཙོང་ཁ་པའྲི་བྱ་དཀའ་བའྲི་སྙན་ངག་བཤད་པ།

 “ཀ་མ་ལ་ལྟར་དག་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ལྷུན་བླང་ཆྟོས་གྟོས་གུར་ཀུམ་ཁ།། ཁ་དྟོག་མཛེས་པས་ཀུན་ནས་ཀླུབས་པའྲི་སྐུ་ནྲི་བནྡུ་ཛི་བ་ག།  

ག་ནས་བལྟས་ཀང་བརྲིད་པ་ཇྲི་བཞྲིན་འགྟོ་མང་དབུས་ན་ཉམ་མྲི་ང།། ང་ཡྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན་གྱུར་བླ་མ་མཆྟོག་དེས་འགྟོ་ལ་དགེ་ལེགས་

སྟོལ།། ཁེངས་དང་དྲེགས་པའྲི་རྒྟོད་པ་གང་གྲིས་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱན་རྣ་ཅ།། ཅ་ཅྟོ་བག་མེད་སྤྟོད་ཚུལ་རྲིང་དུ་དྟོར་བ་ཁྱྟོད་ཀྲི་གགས་

པའྲི་ཆ།། ཆ་ཤས་ཕྟོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅྲིང་དམ་པས་བསྔགས་པ་ཤྲིང་ལྟོའྲི་ཇ།། ཇ་སྟོགས་རྣམ་དག་འཚོ་བས་ཆྟོག་ཤེས་གྱུར་བ་

ཁྱྟོད་སྐུ་བཅྟོ་ལྔའྲི་ཉ།།72 ”ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཚིག་རྒྱན་འདྲིའྲི་སྦྱྟོར་ཚུལ་ནྲི་རེས་ཁྲྲིད་རྒྱན་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བརྩམས་པ། “རེ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཀ་རྩྟོམ་འདྲིའྲི་མཇུག་ཏུ་“བྟོ་ཌའྲི་ཡྲི་གེ་སུམ་ཅུའྲི་བྱ་དཀའ་མཁས་པའྲི་དགའ་སྐེད་གད་རྒྱངས།། ཧ་ཧ་ཞེས་སྒྟོགས་ངྟོ་མཚེ་གནས་འདྲི་ཀ་

ནས་བརྩམས་ཏེ་ཐ་མའྲི་ཧ། ཨ་ཡྲི་བར་དུ་ཐྟོག་མཐའྲི་ཚུལ་གྲིས་རེས་ཁྲྲིད་རྒྱན་དུ་བྱས་ཡྟོད་པ་དངྟོས་སུ་བསན།”73

མཇུག་བསྡུ་བ།

རེ་བླ་མ་ཁ་བའྲི་ལྟོངས་སུ་བྱྟོན་པའྲི་དུས་རབས་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་རྲིག་གནས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ཚེ་འགན་གྲི་དྟོ་ཟླ་མེད་པ་ལྟ་བུའྲི་སབས་སུ་

འཁེལ་ཡྟོད་ཅྲིང་།  ལྷག་པར་མེ་ལྟོང་མ་ལ་སྟོགས་པའྲིསྙན་ངག་གྲི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་གསན་ནས་ཐུགས་སྦྱྟོང་མཛད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་

པར་གྱུར་ནས། གནའ་དེང་གཉྲིས་སུ་སྙན་གགས་ཀྲི་བ་དན་འཕྟོ་བའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་དུ་མ་ཞྲིག་བརྩམས་ཡྟོད་པ་ལགས་ན། དེ་དག་ནྲི་སྙན་

ཞྲིང་འཇེབས་པ། དྭངས་ཤྲིང་གྟོ་ས་བ། བརྲིད་ལ་འགྲིང་བག་ལྡན་པ། རྟོ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྒྱུ་རྩལ་གྲི་ཉམས་སྣང་འབུར་དུ་ཐྟོན་

པས་གཞན་གྲི་བརྩམས་ཆྟོས་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་གདའ།  “རྟོད་བྱེད་ངག་འཇམ་ཞྲིང་བབརྟོད་དྟོན་ཁ་གསལ་བ། རེ་བདག་ཉྲིད་ཆེན་

པྟོའྲི་སྙན་རྩྟོམ་གྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ཡྲིན་ཞེས་ཤེས་ལྡན་ཀུན་གྲིས་མཐུན་མྟོང་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཞྲིག་རེད།”74 རེ་རྲིན་པྟོ་ཆེན་ནྲི་བསབ་པ་གསུམ་

གྲིས་རྒྱུད་དུལ་ཞྲིང་ཆུང་དུས་ནས་ཚུལ་ཁྲྲིམས་གཙང་བའྲི་དགེ་འདུན་པའྲི་སྟོན་པའམ་གསར་གཏྟོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་ཁྟོང་གྲི་རང་བཞྲིན་

ནྲི་ཧ་ཅང་ཞྲི་ཞྲིང་དུལ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞེས་ཤྟོད་མཁན་ཀང་། བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་དང་ཀྟོག་པ་པྟོའྲི་སེ་རུ་ཡྟོད་པ་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་མྲི་དགྟོས། 

དེ་བཞྲིན་དེང་རབས་སྙན་ངག་སྨྲ་བའྲི་རྒྱལ་པྟོ་ལྟོ་ཙྭ་བ་ཆེན་མྟོ་དགེ་འདུན་ཆྟོས་འཕེལ་གྲིས། “རེ་རྲིན་པྟོ་ཆེས་མཛད་པའྲི་བྱམས་

བསྟོད་ཚངས་པའྲི་ཅྲིད་པཎ་ཀྟོག་གྲིན་ཀྟོག་གྲིན་ཐུགས་ཀྲི་ཚོར་ཤུགས་དྲག་ཏུ་གཡྟོས་ཏེ་སྤན་ཆབ་ཡང་ཡང་གསྲིལ་བ”75་དང་། དེ་ཙམ་

མ་ཟད་དགེ་ཆྟོས་མ་ངན་ལས་འདས་ཁར་རེན་འབེལ་གྲི་བསྟོད་པ་སྙན་དུ་སྐྟོར་བས། སྙན་པ་ལ་སྙན་ཚོད་མེད་པའྲི་གསུང་སད་བྱུང་བ་

བཅས་ཀྲི་ཁྲྟོད་ནས། ང་ཚོས་ཅྲི་ཞྲིག་རྟོགས་སམ་ཞེ་ན། ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག་གྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་སྣང་བརན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཞྲིག་ཡྟོད་པ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་ཐུབ། 

སྙན་གཞུང་མེ་ལྟོང་མ་བསྒྱུར་བའྲི་ཚུན་དང་། རེའྲི་ཡར་སྔྟོན་དུ་བྱྟོན་པའྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་བསྒྱུར་བ་དང་མཛད་པའྲི་སྙན་ངག་གྲི་

གཞུང་དང་དེའྲི་འགེལ་བ། ད་དུང་སྙན་ངག་གྲི་བསན་བཅྟོས་དང་ཆབ་ཤྟོག་སྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཅྲིག་ལས་གཅྲིག་ལྷག་མང་བ་

མཇལ་རྒྱུ་ཡྟོད་ཀང་། མེ་ལྟོང་མའྲི་འཆད་ཉན་འྟོག་བྟོད་ཀྲི་སྙན་ངག་གྲི་བསན་པ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་མ་ཟད། བྟོད་ཀྲི་སྟོལ་རྒྱུན་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་

72 བླྟོན་ཕྲུག་གནམ་ལྷ་རྒྱལ།བྟོད་ལྟོངས་ཞྲིབ་འཇུག།༡༩༩༨_ ༤ཤྟོག་གངས།༧༢

73 བླྟོན་ཕྲུག་གནམ་ལྷ་རྒྱལ།  བྟོད་ལྟོངས་ཞྲིབ་འཇུག།  ༡༩༩༨_ ༤  ཤྟོག་གངས། ༧༢__༧༣

74 རྣམ་སས།མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྲི་ཕུལ་བྱུང་དཔྱད་རྩྟོམ། ( སྟོད་ཆ) ཤྟོག་གངས།༢༨༧

75 སེར་བྱེས་རྟོང་པྟོ་བླྟོ་བཟང་སྙན་གགས།རག་ཏུ་ངུའྲི་རྟོགས་བརྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་གཤྲིས་དང་སྒྱུ་རྩལ་རྲིན་ཐང་ཇྲི་ལྟར་འཇལ་ཐབས་དབྱེ་ཞྲིབ་ཏུ་གསལ།
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གནས་བབ་ལའང་ཤུགས་རྐེན་དུ་མ་ཞྲིག་ཐེབས་ཡྟོད། རེ་རྲིན་པྟོ་ཆེས་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་མའྲི་བཤད་པ་གསན་རེས་རྩྟོམ་རྒྱུགས་ལྟ་བུའྲི་

ཚུལ་དུ་རག་ཏུ་ངུའྲི་རྟོགས་བརྟོད་དེ་བརྩམས་ཡྟོད། རྟོགས་བརྟོད་དེའྲི་བརྟོད་དྟོན་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། དབྱངས་འགྟོས་ལྷུག་ཅྲིང་སྙན་

འཇེབས་ལྡན་པ་ཡྟོད། རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙ་ན་ངག་ནྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་བསན་བཅྟོས་མེ་ལྟོང་མའྲི་ལུགས་སུ་བརྩམས་ཡྟོད།  རྲི་ལུང་ཡུལ་ལྟོངས་

སྟོགས་སྣྟོད་ཀྲི་བཀྟོད་པ་སྣ་ཚོགས་དཔེ་རུ་བྱས་ཏེ་སྔགས་བྱའྲི་ཡུལ་བྲིས་པ་དང་།  འཆར་ཡན་རབ་བཏགས་སྟོགས་བྲིས་སངས་སྤད་

ནས་བརྟོད་འདྟོད་ཀྲི་དྟོན་མངྟོན་པར་མཚོན་པ་ཞྲིག་གྟོ།  ཁྱད་ཆྟོས་དེ་དག་བསྟོད་རྩྟོམ་དང་རྟོགས་བརྟོད་ཁག་ན་མངྟོན་ཡྟོད། 

མདྟོར་ན་གངས་ལྟོངས་རྲིག་པའྲི་དཔའ་བྟོའམ་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྟོ་ནྲི་བྟོད་རྲིགས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཧྲིལ་པྟོའྲི་ཐྟོག་

སྟོལ་རྒྱུན་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཚབ་མཚོན་མྲི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་མ་ཟད། ཐུན་མྟོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྲིག་གནས་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་

ཡངས་པའྲི་རླབས་ཆེན་མྲི་སྣ་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན་པས་སྟོ། 

མཆན།

1. བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་སལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བེ། ཤྟོག་གངས། ༥༤༠ ཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

2. བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་བྱུང་འཕེལ་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆྟོས། དཔའ་རྩེ་དང་ལྷ་རྒྱལ་ཚེ་རྲིང་། ཤྟོག་གངས། ༢༢༨ ཏཱ་ལའྲི་བླ་མ་མཐྟོ་སྟོབ་གཉེར་ཁང་། 

3. རེ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པྟོའྲི་བཀའ་འབུམ་ཐྟོར་བུ་ཞུགས་སྟོ། ཤྟོག་གངས། ༤༥༠ མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

4. དགེ་འདུན་རབ་གསལ་གྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་བྱུང་བ་བརྟོད་པ་རབ་གསལ་མེ་ལྟོང་ཞེས་བྱ་བ། ཤྟོག་གངས། ༡༩༨_༡༩༩ ཝ་ན་དབུས་བྟོད་ཀྲི་ཆེས་མཐྟོའྲི་

གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་།

5. མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྲི་ཕུལ་བྱུང་དཔྱད་རྩྟོམ། རྣམ་སས།  ཤྟོག་གངས། ༢༨༧ མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

6. རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་སྙན་ངག་འགེལ་བཤད། ནྟོ་བང་ཨྟོ་རྒྱན། ཤྟོག་གངས། ༡༣༩/༡༤༢/ ༡༤༨ ᪱ᨕ་སྔྟོན་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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བྟོད་ཀྲི་མྲིང་ཐྟོགས་ཚུལ།

བཀྲྲིས་གཡང་འཕེལ།

འདྲིར་ཐྟོག་མར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྲི་ཡུལ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བྟོད་ཅེས་པའྲི་མྲིང་ཐྟོགས་ཚུལ་ལ། མཁས་དབང་རྣམས་ཀྲི་འདྟོད་ཚུལ་མྲི་འདྲ་

བ་འགའ་ཞྲིག་ལས། བྟོད་ཀྲི་མཁས་པ་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ལྟར་ན། གནའ་མྟོ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་རང་ཅག་ལ་བྟོ་ཊ་ཞེས་པ་འབྟོད་པ་

ལས་ཕྲིས་སུ་རྲིམ་གྲིས་བྟོད་ཅེས་སྒ་ཟུར་དུ་ཆག་པར་འདྟོད་པ་དང་། <<དེབ་ཐེར་དཀར་པྟོ་>> ལྟར་ན།རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་གྲི་ཡུལ་འདྲི་ལ་

གནའ་སྔ་མྟོ་ནས་བྟོད་ཀྲི་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་གགས། རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་བྟོ་ཊ་ཞེས་བྱ་བ་འབྟོད་པ་དེ་ནྲི་གནའ་མྟོ་དུས་ཀྲི་ཀྟོགས་ལ་བྟོད་

ཅེས་བརྟོད་པའྲི་ཚེ་བྟོ་དང་ད་གཉྲིས་པྟོ་གསལ་བར་འཐྟོན་པའྲི་དབང་གྲིས། བྟོད་དང་། བྟོད། བྟོ་ཊ། ཅེས་རྲིམ་གྲིས་འགྱུར་ནས་དྟོན་ལ་བྟོད་

ཅེས་བྱ་བའྲི་ཚིག་འདྲི་ག་རང་རྒྱ་གར་སད་དུ་ཕར་ལ་ཟུར་ཆག་པ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱ་གར་བས་ཚུར་བཏགས་པ་ཞྲིག་ནྲི་མྲིན་པར་སེམས། ཞེས་པ་

དང་།ཡང་གཡུང་དྲུང་བྟོན་རྣམས་ཀྲིས་ལུགས་ལྟར་ན། རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྲི་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཐྟོག་མར་བྟོན་གྲི་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཕྲིས་

སུ་བྟོད་ཀྲི་ཡུལ་ཞེས་བྱུང་བར་འདྟོད།

གཞན་ཡང་བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའྲི་མཁས་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས། གནའ་མྟོ་རྒྱ་གར་རྣམས་ཀྲི་རྩྟོད་དུས་ཐྟོག་མ་སབས། སྐ་སེང་བུ་ལྔ་

འཐབ་པའྲི་ཚེ་རྒྱལ་པྟོ་རུ་པ་ཏྲི་ཡྲི་དཔུང་ཚོགས་བྟོད་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྟོས་ཡྟོང་བས་ན། བྟོས་ཞེས་བྱ་བ་ཟུར་དུ་ཆག་ནས་བྟོད་ཅེས་བྱ་བའྲི་མྲིང་

དེ་ཐྟོགས་པར་གགས་ཞེས་དང་། དེ་བཞྲིན་ལྟོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས། «རྒྱལ་རབས་རྲིམ་བྱུང་བྱ་བའྲི་ལེའུ་རུ།» རེ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་

པྟོ་བྱྟོན་ཚུལ་བརྟོད་པའྲི་ཚེ། བཙན་པྟོ་གང་གྲིས་རྒྱལ་ཕྲན་སྲིལ་མ་བཅུ་གཉྲིས་བསྡུས་པའྲི་རེས་སུ། བྟོད་ཀ་གཡག་དྲུག་གྲི་རེས་སུ་

གཤེགས་སྟོ་ཞེས། འཁྟོད་པས་བྟོད་ཅེས་པ་དེ་ཉྲིད་བྟོད་ཀ་གཡག་དྲུག་(གཡང་དྲུག) ལས་བྱུང་བར་གགས།

ཡང་འགའ་ཞྲིག་གྲིས། གནའ་སྔ་མྟོ་བྟོད་ཀྲི་ཡུལ་འདྲིར་ཞྲིང་ལས་ཐྟོན་སྐེད་སྟོགས་མ་དར་བའྲི་གྟོང་ལ་མྲི་རྣམས་རྲི་དྭགས་རྔྟོན་པ་

དང་། དེ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་ཕྱུགས་རྲིགས་གསྟོ་སྐྟོང་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་ཐབས་བྱེད་ཅྲིང་། རྒྱང་ཐག་རྲིང་པྟོ་ཁ་བལ་ནས་སྟོད་པའྲི་འབྟོག་པ་

རྣམས་རང་བྱུང་ཁམས་ལས་བྱུང་བའྲི་བྱ་རྒྟོད་དང་། ཇག་རྐུན་ནམ། གཅན་གཟན་གྲི་གནྟོད་འཚེ་འཕྲད་པ་སྟོགས་བྱུང་ཚེ་ཕན་ཚུན་འབེལ་

བ་བྱེད་དགྟོས་སབས། རྒྱང་རྲིང་གྲི་སད་བར་ཀ་ཡེ་དང་། ཝ་ཡེ་སྟོགས་ཡང་ཡང་འབྟོད་པས་རྲིམ་བཞྲིན་ཡུལ་གྲི་མྲིང་ལའང་བྟོད་ཅེས་

ཐྟོགས་པར་གགས་སྟོ།།

མཐའ་དཔྱད་རྟོངས་འཆར་གྲི་དྟོགས་འདྲྲི།

ཅྲི་སེ་ངྟོས་སུ་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྲི་ཡུལ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་བྟོ་ཊ་ཞེས་འབྟོད་པ་ལས་བྟོད་ཅེས་ཟུར་དུ་ཆག་པ་ཞྲིག་

ཡྲིན་ན། རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་རང་ཅག་གྲི་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་ལ་བྟོ་ཊ་ཞེས་མ་འབྟོད་པའྲི་སྔྟོན་རྟོལ་དུ་རང་ཅག་གྲི་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲིང་མེད་

པར་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ་ཅྲི། གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། བཙན་པྟོ་གང་གྲི་དུས་

སུ་བཏགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་མྲིང་དེ་ལྟར་བཏགས་དྟོན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། མྲིང་དེ་ཉྲིད་རེས་གྲུབ་དང་འདྟོད་རྒྱལ་

གང་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཅྲི་སེ་རེས་གྲུབ་ཡྲིན་ན། མྲིང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྟོན་ཅྲི་ཞྲིག་མཚོན་ནམ། ཡང་ན་མྲིང་དེ་ཉྲིད་དྟོན་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་

པའྲི་འདྟོད་རྒྱལ་དུ་འདྟོད་ན། རྒྱ་གར་བའྲི་སད་ཀྲི་བྟོ་ཊ་དང་རང་ཅག་སད་ཀྲི་བྟོད་ཅེས་པ་གཉྲིས་ཀ་འདྟོད་རྒྱལ་ཡྲིན་ནམ། ཅྲི་སེ་གཉྲིས་ཀ་

འདྟོད་རྒྱལ་དུ་འདྟོད་ན། རང་སད་ཀྲི་བྟོད་ཅེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་འདྟོད་རྒྱལ་ཡྲིན་ཞེས་བསྙད་དུ་ཆྟོག་མྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་སད་ཀྲི་བྟོ་ཊ་ཞེས་པ་དེ་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

ཉྲིད་འདྟོད་རྒྱལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ། ཡང་ན་གནའ་སྔ་མྟོ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་བྟོ་ཊ་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་འདྟོད་རྒྱལ་གྲི་མྲིང་རེད་ཅེས་བསྙད་པ་

ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ་ཅྲི། གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་བས་དེ་ལྟར་བསྙད་པར་འདྟོད་ན། རྒྱ་གར་སད་དུ་བྟོ་ཊ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དེ་ཉྲིད་ལ་དྟོན་གང་ཡང་བཤད་དུ་

མེད་པའྲི་སྔར་མེད་གསར་དུ་བཏགས་པའམ་གསར་དུ་བཟྟོས་པའྲི་ཚིག་ཅྲིག་ཡྲིན་ནམ་ཅྲི། ཡང་ན་རྒྱ་གར་བས་མྲིང་དེ་ཉྲིད་ལ་རེས་གྲུབ་

དང་འདྟོད་རྒྱལ་ཞེས་གང་ཡང་མ་བསྙད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། མྲིང་འདྟོགས་པ་པྟོས་དེ་དང་དེ་ཞེས་མ་བསྙད་པ་ཞྲིག་ལ་འདྟོད་རྒྱལ་རེད་ཅེས་

བསྙད་མྲི་ནུས་སྙམ་སེ། གང་གྲི་ཕྲིར་མྲིང་དེ་ཉྲིད་དེ་དང་དེ་ཞེས་དབྱེ་བར་འབྱེད་པ་ལ་ནྲི་གཙོ་བྟོ་མྲིང་འདྟོགས་པ་པྟོའྲི་དགྟོངས་གཞྲི་དང་

གདགས་བྱའྲི་ཡུལ་ལ་ལྟྟོས་དགྟོས་སྟོ། ཡང་ན་རྒྱ་སད་ཀྲི་བྟོ་ཊ་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་རེས་གྲུབ་ཏུ་འདྟོད་ན་རང་སད་ཀྲི་བྟོད་ཅེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀང་

མྲི་འདྟོད་བཞྲིན་དུ་རེས་གྲུབ་ཡྲིན་པ་ཤུགས་ལ་ཁས་ལེན་དགྟོས་ཏེ། བྟོད་ཅེས་པ་དེ་ཉྲིད་བྟོ་ཊ་ལས་བྱུང་བས་སྟོ།།

གཞན་ཡང་དངྟོས་སུ་རང་ཅག་གྲི་ཡུལ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་གནའ་སྔ་མྟོ་དུས་ནས་བྟོད་ཅེས་གགས་ཤྲིང་།རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྲིས་བྟོ་ཊ་ཞེས་བྱ་

བ་འབྟོད་པ་དེ་ནྲི་གནའ་མྟོ་དུས་ཀྲི་ཀྟོགས་ལ་བྟོད་ཅེས་བརྟོད་པའྲི་ཚེ་བྟོ་དང་ད་གཉྲིས་པྟོ་གསལ་བར་འཐྟོན་པའྲི་དབང་གྲིས། བྟོད་དང་། 

བྟོད། བྟོ་ཊ་ཞེས་རྲིམ་གྲིས་འགྱུར་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། གནའ་སྔ་མྟོ་དུས་ནས་དེ་ལྟར་གགས་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། དེ་བཞྲིན་དུ་

གནའ་སྔ་མྟོ་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་དུས་གང་ཙམ་གྲི་སྔྟོན་དུ་ཡྲིན་ནམ། ཡང་གནའ་མྟོ་དུས་ཀྲི་ཀྟོགས་ལ་ཞེས་པའྲི་(ཀྟོགས་)ནྲི་ཀྟོག་གྲི་སྐུལ་ཚིག་

སེ། དག་ཡྲིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། ཀྟོགས་ནྲི་སྐུལ་ཚིག་སེ། དཔེ་ཆ་ཀྟོགས་ཤྲིག་ཅེས་ལྟ་བུ། ཞེས་གསུངས་པས། གནའ་མྟོའྲི་དུས་སུ་

བྟོད་ཅེས་ཀྟོག་པའམ་བརྟོད་པའྲི་ཚེ་བྟོ་དང་ད་གཉྲིས་པྟོ་གསལ་བར་འཐྟོན་པའྲི་དབང་གྲིས། བྟོད་དང་།བྟོད། བྟོ་ཊ་ཞེས་རྲིམ་གྲིས་འགྱུར་

བ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ན། སབས་སུ་བབས་པའྲི་གནའ་སྔ་མྟོ་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཆྟོས་རྒྱལ་སྟོང་བཙན་སམ་པྟོའྲི་སབས་སུའམ་ཡང་ན་ཆྟོས་རྒྱལ་

སྟོང་བཙན་སམ་པྟོ་མན་གྲི་དུས་གང་རུང་ཞྲིག་ལ་གྟོ་དགྟོས་སྙམ་སེ། ཆྟོས་རྒྱལ་སྟོང་བཙན་ཡན་གྲི་དུས་སུ་བྟོད་ལ་ཡྲི་གེ་མེད་པས། བྟོད་

ཅེས་པ་དེ་ཉྲིད་བྟོད་དང་། བྟོ་ཊ་རུ་བསྒྱུར་ཐབས་མེད་དེ། དེ་ཡན་གྲི་དུས་སུ་བསྒྱུར་བྱའྲི་ཡྲི་གེ་མེད་པས་སྟོ།། མ་ཟད་སབས་སུ་བབས་པའྲི་

གནའ་སྔ་མྟོ་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཆྟོས་རྒྱལ་སྟོང་བཙན་གྲི་སབས་སུའམ་ཡང་ན་དེ་མན་གྲི་དུས་སུ་ཡྲིན་པར་འདྟོད་ན། དེ་ཡན་གྲི་དུས་རྣམས་

སུ་རང་ཅག་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲིང་མེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ་ཅྲི། ཡང་ན་དེ་ལས་གཞན་ཞྲིག་ཡྟོད་དམ། མ་ཟད་སབས་སུ་བབས་པའྲི་གནའ་སྔ་

མྟོ་ཞེས་པ་དེ་ཆྟོས་རྒྱལ་སྟོང་བཙན་གྲི་སབས་སུའམ་ཡང་ན་དེ་མན་གྲི་དུས་སུ་གྟོ་དགྟོས་པའྲི་དབང་དུ་བཏང་ནས། སབས་དེ་དང་དེ་དུས་

ནས་བྟོད་ཅེས་གགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། སབས་དེ་དང་དེ་དུས་སུ་བྟོད་ཅེས་པའྲི་མྲིང་འདྟོགས་པ་པྟོ་རྣམས་ཀྲིས་ཅྲི་ཕྲིར་རེས་གྲུབ་དང་འདྟོད་

རྒྱལ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་འབྱེད་མ་གནང་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

བྟོད་རྒྱལ་ཐྟོག་མ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ།

བྟོད་རྒྱལ་ཐྟོག་མ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་བྱྟོན་ཚུལ་ལ་རྒྱ་གར་ནས་བྱྟོན་པ་འདྟོད་པ་དང་བྟོད་ནས་བྱྟོན་པ་འདྟོད་པ་གཉྲིས་ལས། དང་པྟོ། སྔ་

མ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལྟར་ན། སྤྲི་ལྟོ་སྔྟོན་གྲི་ལྟོ་ ༡༢༧་ལྟོར་རྒྱ་གར་གྲི་མངའ་སེ་བྲི་ཧར་ཞེས་པའྲི་རྒྱལ་པྟོ་དམག་བརྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སས་

མྲིག་མས་འགྲིབས་སུ་ཡྟོད་པ། གཡུའྲི་སྲིན་མ་ཅན། ཕག་སྟོར་ཤྲིའྲི་དྲ་བ་ཅན་ཞྲིག་བྱུང་བས། ཡབ་ཀྲིས་འདྲེ་སྲིན་གྲི་སྤྲུལ་པར་དགྟོངས་ཏེ་

ཆུ་རུ་སྤྱུགས་ནས་ཐར་ཞྲིང་པ་ཞྲིག་ལ་རེད། ནར་སྟོན་པ་ན་བྟོད་ཡུལ་ཡར་ཀྟོང་དུ་སེབས་ནས། བྟོན་གྲི་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉྲིས་དང་འཕྲད་

དེ། དེ་དག་གྲིས། ཁྱྟོད་གང་ནས་འྟོང་ཞེས་དྲྲིས་པས། ཕན་ཚུན་གྟོ་བར་མ་འཕྲྟོད་པས། རྒྱལ་སས་དེས་མཁའ་རུ་འཛུབ་མྟོ་ཀེར་བས། བྟོན་

གྲི་ཤེས་པ་ཅན་དེ་དག་གྲིས་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཕེབས་པར་བསམས་ཏེ་གཉའ་བར་ཁྲྲི་བྱས་ཏེ་ཁུར་ནས་རྒྱལ་པྟོར་བསྟོས་པས་མཚན་ཡང་

གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ཞེས་གགས་ཞེས་དེ་ལྟར་འདྟོད། 
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དཔྱད་དེབ།

གཉྲིས་པ་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལྟར་ན། བྟོད་ཡུལ་སྟོ་བྟོའྲི་ཡུལ་ན་བྱ་མྟོ་བཙུན་བྱ་བ་དེ་ཉྲིད་ལ་སས་དགུ་ཡྟོད་པའྲི་ཐ་ཆུང་ཨུ་བེ་ར་བ་

ཞེས་བྱ་བ། བཞྲིན་རས་ལེགས་པ། མཐུ་རྩལ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞྲིག་བྱུང་བས། ཡུལ་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་གནྟོད་འདྲེར་བརྩྲིས་ཏེ་ཡུལ་ནས་སྤྱུགས་

པས། ཡར་ཀླུང་དུ་བསེབས་པའྲི་ཚེ་ཡར་ཀླུང་པ་རྣམས་རྒྱལ་པྟོ་འཚོལ་པའྲི་སབས་དང་འཕྲད་ནས། དེ་དག་གྲིས་ཁྱྟོད་གང་ནས་འྟོང་ཞེས་

དྲྲིེས་པས། ང་སྟོ་ཡུལ་ནས་འྟོང་བ་ཡྲིན། ད་ཡར་ཀླུང་དུ་འགྟོ་ཞེས་བསྙད། དེ་དག་གྲིས། འྟོ་ན་ཁྱེད་ལ་ནུས་པ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་ཡྟོད་ཅེས་དྲྲིས་

པས། ང་ནུས་པ་ཆེ་དྲགས་པས་ཡུལ་ནས་སྤྱུགས་སྟོང་ཞེས་བསྙད། འྟོ་ན་ང་ཚོའྲི་རྒྱལ་པྟོ་བྱེད་པར་ཨེ་ནུས་ཞེས་དྲྲིས་པས། ཐྟོག་མ་ཁྱེད་

རྣམས་ཀྲིས་ང་གཉའ་བར་ཁྲྲིར་བྱས་ཏེ་བཏེགས་ཤྲིག རྒྱལ་པྟོ་བྱེད་འྟོས་དང་མེད་རྲིམ་གྲིས་ཤེས་འྟོ ང་ཞེས་གསུངས་ནས། དེ་དག་གྲིས་

ཀང་གཉའ་བར་བཏེགས་ཏེ་འཁུར་བས་ན། མཚན་ཡང་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ཞེས་གགས་ཞེས་དེ་ལྟར་འདྟོད་དྟོ།།

གཞན་ཡང་བཙན་པྟོ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པྟོ་དབང་དུ་བསྡུས་ཤྲིང་། ཕྟོ་བང་གྲི་ཐྟོག་མ་ཡུམ་བུ་བླ་སང་བརྩེགས། བཙན་པྟོ་དེ་

ཉྲིད་ནས་ཁྲྲི་རབས་བདུན་བར་སྐུ་གཤེགས་པའྲི་ཚེ་མཁའ་རུ་ཡལ་བར་འདྟོད་པས་གནམ་གྲི་ཁྲྲི་བདུན་ཞེས་པ་གགས་སྟོ། །

གཞན་ཡང་འབྲི་གུང་༧ སྐབས་མགྟོན་ཆེ་ཚང་རྲིན་པྟོ་ཆེ་མཆྟོག་གྲིས་མཛད་པའྲི། <<བྟོད་བཙན་པྟོའྲི་རྒྱལ་རབས།>> ཀྲི་ལེའུ་གཉྲིས་

པ་ལས། གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ནྲི། ཡབ་ཁྲྲི་བར་གྲི་བདུན་ཚིགས་སམ། གཙུག་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ཞུ་བ་དེ་དང་། དམུ་རེ་བཙན་པྟོའྲི་སས་མྟོ་དམུ་

ལམ་བ་མའམ། སྤུ་མྲི་མྟོ་བཙུན་གཉྲིས་ཀྲི་སས་སུ། སྤྲི་ལྟོ་གྟོང་གྲི་ཤྲིང་བྱ་ c.417 BC ཡས་མས་སུ་གདྟོལ་པ་ཤ་ཟའྲི་རྲིགས་སམ། རྒྱལ་

པྟོ་གདྟོང་དམར་གྲི་རྲིགས། གངས་རྲི་བྱུར་བུས་བསྟོར་བའྲི་བདག་པྟོའྲི་རྲིགས་སུ། རྐྟོང་པྟོ་སྤུ་བྟོའྲི་ཡུལ་ཞང་དམུ་ཡུལ་ངམ་འབང་ལང་

འབང་དུ་སྐུ་བལྟམས།  ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། སྟོད་ལྷ་རབས་ལྟར་ན། དེ་སབས་བྟོད་དུ་རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྲིད་མ་

ཐེག་སེ། རྒྱལ་པྟོ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཞྲིག་བཙལ་རྒྱུའྲི་གྟོས་བྱེད་སབས། བར་སྣང་ནས་ལྷའྲི་སྒ་བྱུང་བའྲི་བསྟོར། ལྡེའུ་ཡྟོ་ག་ལྷ་དགེས་

ཅན་གྲི་ལྡེབ་ [༡༣༡བ ༢] ནས། “ཀ་ཡེ། བྟོད་འབངས་མགྟོ་ནག་གྲི་རེ་འདྟོད་ན། དམུ་ཡུལ་ངམ་འབང་ལང་འབང་བྱ་བ་ན། གནམ་གྲི་རྲིམ་

པ་བདུན་གྲི་སེང་། ལྷ་ཡྲི་གདུང་རྨུ་(དམུ)ཡྲི་ཚ་བྟོ། ལྷ་རེ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་བྱ་བ་བཞུགས་ཀྲི། མགྟོ་ནག་གྲི་རེར་སྤན་དྲྟོངས་ཤྲིག ” བྱ་

བའྲི་སྒ་བྱུང་སེ། རྩྲིབས་ཀྲི་ལྷ་སར་མ་ཡྟོལ་ལྡེས་ཞུ་རྒྱུས་ཏེ། རེ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་མྲི་ཡུལ་དུ་སྤན་འདྲེན་པ་ལ་ཞལ་གྲིས་མ་བཞེས། དེར་

ཡབ་གྲི་དཀྟོར་སལ་དང་། ༦༨ཡུམ་གྲི་དཀྟོར་སལ། ༦༩ ཞང་པྟོའྲི་དཀྟོར་སལ་༧༠ རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་རྣམས་ནས། མྲི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་བསྐུལ་

བ་ལ། གཟྲིགས་པ་ལྔར་གཟྲིགས་ཏེ། ༧༡ གཞྲི་ནས་ཞལ་གྲིས་བཞེས།དམུ་ཐག་དམུ་སས། ༧༢ ལ་བརེན་ནས་བྟོད་ཡུལ་དུ་གཤེགས་

རབས་ཉེར་བདུན། ༧༣ གྲིས་བྱྟོན། རྒྱལ་ཕྲན་སྲིལ་མ་གཉྲིས་དབང་དུ་བསྡུས་ནས། བྟོད་ཀྲི་དམུ་རྒྱལ་ཐྟོག་མ་དེ་གྱུར། སྤྲི་ལྟོ་གྟོང་ ༣༥༠ 

ལྟོ་སྟོར་ལ། སྐུ་མཁར་བྱེ་མ་ ༧༤སག་རྩེ་དང་། གསས་མཁར། གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩེ་བརྩྲིགས། སྐུ་གཤེན་མཚེ་མྲི་གཡུལ་རྒྱལ་དང་། གཅྟོའུ་

ཕག་དཀར་ ༧༥ གཉྲིས་ཀྲིས་མཛད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རེ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་གང་ཉྲིད་གནམ་གྲི་རྲིམ་པ་བདུན་གྲི་སེང་དུ་གནས་

པའྲི་ལྷའྲི་རེ་བྟོ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་དང་།  དེ་བཞྲིན་དུ་བཙན་པྟོ་གང་ཉྲིད་གཟྲིགས་པ་ལྔར་གཟྲིགས་ཏེ། དམུ་ཐག་དམུ་སས་ལ་བརེན་ནས་ལྷ་ཡུལ་

ལམ་གནམ་གྲི་རྲིམ་པ་བདུན་ནས་བྟོད་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པར་གགས། གཞན་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། བྟོད་ཀྲི་མཁར་སྔ་བའམ་ཐྟོག་མ་ཡུ་མྟོ་

བརླ་མཁར་མྲིན་པར་གསུང་སེ། ཇྲི་སད་དུ། དེ་ཉྲིད་ལས།  བྟོད་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ཁག་གྲི་ནང་དུ། ཡུལ་ལ་སྔ་བ་ཡར་ལུང་སྟོག་ཁ། གྟོང་ལ་སྔ་བ་

ཕྲི་དབང་གྟོང་ཚོ། མཁར་ལ་སྔ་བ་ཡུ་མྟོ་བརླ་མཁར་ཞེས་ཟེར་ན། དྟོན་ལ་མྲི་གནས་ཤྲིང་། ཏུན་ཧྟོང་ཡྲིག་རྲིང་ནང་། རྒྱལ་ཕྲན་ཡུལ་ཡུལ་

ན། མཁར་བུ་རེ་རེ་གནས་ཏེ། ཞེས་དང་། ཡུལ་ཆབ་ཀྲི་ཡར་འགྟོ མཁར་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་གྲི་ནང་ན། རྒྱལ་པྟོ་ལྲིག་སྙ་ཤུར། ཞེས་

དང་། ཡང་མཁར་མང་རྟོ་ཤམ་པྟོ་དགུ་རྩེགས་ལང་ལྲིང་གྲི་ནང་ན། སྟོགས་མཁར་ནྲི་རྒྱལ་ཕྲན་སྲིལ་མའྲི་སབས་ནས་ཡྟོད་པ་དངྟོས་སུ་

གསལ་བས། སྤུ་རྒྱལ་གྲི་མཁར་ཐྟོག་མ་ཞེས་འབྲི་དགྟོས་པར་སྣང་། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནྲི། ནམ་ཡང་ཞུམ་པ་མེད་པའྲི་དྲང་བདེན་གྲི་རྟོ་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

རེ་གསུང་རང་བཞྲིན་ཏེ། ཅྲི་སེ་རེ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་མ་བྱྟོན་གྟོང་གྲི་རྒྱལ་ཕྲན་སྲིལ་མའྲི་སབས་སུ་གནས་མཁར་ཡྟོད་པར་འདྟོད་ན། 

མཁར་གྲི་ཐྟོག་མ་ཡུ་མྟོ་བརླ་མཁར་ཞེས་པ་དེ་ནྲི་རྫུན་གཏམ་ཁྟོ་ནར་ཟད་དྟོ། ཡང་དེབ་ཐེར་དེ་ཉྲིད་ནང་དུ་ཡུ་མྟོ་བརླ་མཁར་ཞེས་དག་ཆ་དེ་

ལྟར་བྲིས་དྟོན་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལས། ཡུ་མྟོ་བརླ་མཁར་གྲི་མྲིང་ཐྟོགས་ཚུལ་སྟོར་ལ། གནའ་རྫས་རྟོག་ཞྲིབ་རྲིག་པའྲི་མཁས་དབང་བསྟོད་ནམས་

དབང་འདུས་ལགས་ཀྲིས་གཙོ་བསྒྲིགས་གནང་བའྲི་བྟོད་ལྟོངས་རྲིག་དངྟོས་སྣ་བསྡུས་རྒྱ་ཡྲིག་གྲི་དེབ་ཕྲེང་ནང་བཀྟོད་དྟོན་དུ། ཡུ་མྟོ་བརླ་

མཁར་ནྲི་སྤུ་རྒྱལ་དང་པྟོ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོས། སྤྲི་ལྟོའྲི་གྟོང་ལྟོ་ ༣༥༠ ཡས་མས་སུ་བཞེངས་པར་མཛད་པ་གསལ་བ་མ་ཟད། དེའྲི་ཕྲི་

ནང་གྲི་བཀྟོད་པ་སྟོགས་ཀང་ཞྲིབ་རྒྱས་འགེལ་བརྟོད་གནང་འདུག་པས། འདྲིར་ཡུ་མྟོ་བརླ་མཁར་ཞེས་དག་ཆ་དེ་ལྟར་གཅྲིག་གྱུར་གྲིས་

བྲིས་སྟོ།། ཞེས་གསུངས་སྟོ། 

གཞན་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། བཙན་པྟོ་གང་གྲི་མཚན་དེ་ཉྲིད་བྟོན་གྲི་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་གཉའ་བར་བཏེགས་ཏེ་མཚན་དེ་ལྟར་

ཐྟོགས་པ་མྲིན་པར། བཙན་པྟོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བཏགས་པར་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། དེ་ཉྲིད་ལས། གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ཞེས་མཚན་འབྟོད་

ཚུལ་དེའྲི་སྟོར། ལྟོ་རྒྱུས་ཕལ་ཆེ་བའྲི་ནང་དེ་ཉྲིད་ཀྟོང་པྟོ་ལྷ་རྲི་གང་ཐྟོར་ཕེབས་པའྲི་སབས། བྟོན་ཤེས་པ་ཅན་དག་གྲིས་ལྷ་གསྟོལ་བའྲི་

དུས་དང་འཕྲད་དེ། གཉའ་ལ་བཏེགས་ཏེ་འཁུར་ཡྟོང་བར། གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ཞེས་པའྲི་མཚན་བྱུང་ལུགས་ཡྟོངས་གགས་ལྟར་ཡང་། སྒག་

བརེན། ལྡེབས་[ ༡༧ ནས་ ༤ ]ལས། བདག་ནྲི་ལྷ་རབ་གཉེན་རུམ་སས། །བདག་ནྲི་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ལགས།། དེ་ཅྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། གཉའ་

ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ནྲི། མ་ཡྲི་གཉའ་བར་ཟླ་དགུ་ངྟོ་བཅུ་བསད་བས་གཉའ་ཁྲྲི་ལགས། སྣང་སྲིད་ཀུན་ལ་བཀའ་བཙན་པས་ན་བཙན་པྟོའྟོ ། ཞེས་

གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོས་རང་གྲི་མཚན་རང་གྲིས་བཏགས་པར་མཛད་པར་སྣང་། ཞེས་གསུངས་སྟོ།། 

གཞན་ཡང་ཆྟོས་བྱུང་མཁས་པའྲི་དགའ་སྟོན་ལས། བཙན་པྟོ་གང་ཉྲིད་གཟུགས་ཁམས་ལྷ་ཡྲི་ཡུལ་ནས་བྟོད་དུ་གཤེགས་པར་

གསུངས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལས། བཟའ་བཏུང་མྲི་རེད་བཀྲེས་སྟོམ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ།། བྟོད་ཡུལ་མྲི་རྣམས་རབ་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ།། འཕགས་པའྲི་

ཐུགས་རེས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཡྲིས།། གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་བྟོད་ཡུལ་རེར་གཤེགས་ནས།། བྟོད་འབངས་བདེ་ཞྲིང་སྐྲིད་པར་མཛད་པ་

ཡྲིན།། འདྲི་ཉྲིད་མྲི་ཡྲི་ཡུལ་དུ་བྱྟོན་ཚུལ་ནྲི།། གནམ་གྲི་རྲིམ་པ་བཅུ་གསུམ་སེང་ཞེས་པ།། གཟུགས་ཁམས་འྟོད་གསལ་གྲི་ནྲི་ལྷ་རྲིས་

ནས།།སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཐུས།། ཐུགས་རེས་ས་སེང་གཤེགས་ཏེ་མྲི་རེ་མཛད།། ཅེས་གསུངས་སྟོ།།

རེ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ནས་བརྩྲིས་པའྲི་རྒྱལ་རབས་བདུན་པ་རྣམས་སྐུ་གཤེགས་པའྲི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡལ་བར་འདྟོད་པས། བང་སྟོ་

མེད་པར་གགས་ཤྲིང་། རྒྱལ་རབས་བདུན་པྟོ་དེ་དག་ལ་གནམ་གྲི་ཁྲྲི་བདུན་ཞེས་འབྟོད། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་གྲི་གུམ་བཙན་པྟོ་

བླྟོན་པྟོ་ལྟོ་ངམ་གྲིས་བཀྲྟོངས་ནས་སྐུ་ཕུང་ཆུ་རུ་བསྐྱུར་བ་ལས་ཐར་སྐུ་ཕུང་དེ་ཉྲིད་ཀྟོང་པྟོ་རུ་ཐྟོན་ཏེ་དེར་བང་སྟོ་བརྩྲིགས་པས་བང་སྟོ་

ཐྟོག་མ་ཡང་དེར་ཡྲིན་པ་གགས། ལྟོ་ངམ་གྲིས་གྲི་གུམ་བཀྲྟོངས་ནས་གྲི་གུམ་གྲི་སས་ཆེ་བ་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁྲྟོར་འཁྟོད། རྒྱལ་པྟོ་དེའྲི་

སབས་ཆུ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས་པ་དང་། ཤྲིང་ལ་མྲིག་ཕུག་ནས་གཉའ་ཤྲིང་བྱས་པ་དང་། ས་ཞྲིང་ལ་ཆུ་དྲངས་ནས་རྟོས་འདེབས་པ་སྟོགས་

བཟྟོ་ལས་ལག་རྩལ་ཤེས་བྱ་གསར་དུ་གཏྟོད། 

གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་ནས་རྒྱལ་རབས་བདུན་པ་བར་ལ་གནམ་གྲི་ཁྲྲི་བདུན་དང་། རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གཉྲིས་ལ་སྟོད་ཀྲི་

སེང་གཉྲིས། རྒྱལ་རབས་བཅུ་པ་ནས་བཅྟོ་ལྔ་བར་ལ་བར་གྲི་ལེགས་དྲུག རྒྱལ་རབས་བཅུ་དྲུག་ནས་ཉེར་ལྔ་བར་ལ་ས་ལ་ལྡེ་བརྒྱད། ཉེར་

བཞྲི་ནས་ཉེར་བརྒྱད་བར་ལ་འྟོག་གྲི་བཙན་ལྔའམ་ཚིགས་ཀྲི་བཙན་ལྔ་ཞེས་འབྟོད། དེ་ཡང་གནམ་གྲི་ཁྲྲི་བདུན་ནྲི། གཉའ་ཁྲྲི།  མུ་ཁྲྲི། དྲིང་

ཁྲྲི། སྟོ་ཁྲྲི། མེར་ཁྲྲི། གདགས་ཁྲྲི། སྲིབ་ཁྲྲི་བཅས་སྟོ།། སྟོད་ཀྲི་སེང་གཉྲིས་ནྲི། གྲི་གུམ་བཙན་པྟོ་དང་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གཉྲིས་སྟོ།། བར་གྲི་
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དཔྱད་དེབ།

ལེགས་དྲུག་ནྲི། ཨེ་ཤྟོ་ལེགས། དེ་ཤྟོ་ལེགས། ཐྲི་ཤྟོ་ལེགས། གུང་དུ་ལེགས། འབྟོང་ཞེར་ལེགས། ཨྲི་ཤྟོ་ལེགས་བཅས་སྟོ།། ས་ལ་ལྡེ་

བརྒྱད་ནྲི། ཟ་ནམ་ཟྲིན་ལྡེ། འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན་ལྡེ། སེ་སྣྟོལ་ལྷམ་ལྡེ། སེ་སྣྟོལ་པྟོ་ལྡེ། ལྡེ་སྣྟོལ་ནམ། ལྡེ་སྣྟོལ་པྟོ། ལྡེ་རྒྱལ་པྟོ། ལྡེ་སྤྲིན་

བཙན་བཅས་སྟོ།། འྟོག་གྲི་བཙན་ལྔའམ་ཚིགས་ཀྲི་བཙན་ལྔ་ནྲི། རེ་ལུང་བཙན། ཁྲྲི་བཙན་ནམ། ཁྲྲི་སྒ་སྤུངས་བཙན། ཐྟོག་རེ་ཐྟོག་བཙན། 

ལྷ་ཐྟོ་ཐྟོ་རྲི་གཉན་བཙན་བཅས་སྟོ།། 

དེ་ཡང་ <<དེབ་ཐེར་དཀར་པྟོ་ལས།>> རེ་སྟོང་བཙན་སམ་པྟོ་ཡན་ཆྟོད་དུ་བྟོད་ན་ཡྲི་གེ་མེད་པར་གགས་པས། དེ་ཡན་གྲི་རྒྱལ་རབས་

རྣམ་ཀང་ངག་རྒྱུན་ཙམ་དུ་གནས་པ་ལས། ལྟོ་ཚིགས་སྟོགས་བསྒྲིགས་ཏེ་དཀྱུས་མའྲི་ལུགས་སུ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་སབས་མེད། 

ཅེས་གསུངས་པ་བཞྲིན། དེ་ཡན་གྲི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ལྟོ་ཚིགས་དང་བཅས་པ་ཞྲིབ་རྒྱས་ཁ་གསལ་མེད་པར་སྙམ། གལ་ཏེ་དེབ་

ཐེར་འགའ་རེ་ཡྲི་ནང་དུ་དེ་ཡན་གྲི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་ལྟོ་ཚིགས་དང་བཅས་པ་དེ་དང་དེ་ཞེས་ཞྲིབ་རྒྱས་བཀྟོད་ཡྟོད་ན་ཡང་ཚོད་

དཔག་དང་མྲི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྲི་ངག་རྒྱུན་ལས་ཐྟོས་ནས་བཀྟོད་པ་ཙམ་མ་གཏྟོགས་དེ་དང་དེ་ཞེས་ཐག་བཅད་མྲི་ཐུབ་སྙམ། གང་གྲི་

ཕྲིར་དེ་ཡན་ལ་བྟོད་དུ་ཡྲི་གེ་མེད་པས། དེ་དང་དེ་ཞེས་པའྲི་དེ་ཡན་གྲི་གནའ་མྟོའྲི་དེབ་ཐེར་སྟོགས་ལ་གཞྲི་ལྟྟོས་ས་སྟོགས་མེད་པས་སྟོ།། 

ཡང་མྲི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྲི་ངག་རྒྱུན་ལས་དཔྱད་ཞྲིབ་དང་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་དེ་དང་དེ་ཞེས་ཐག་བཅད་ཐུབ་ཅེས་བསྙད་ན་

ཡང་། མྲིྲི་འཐད་སྙམ། མྲི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྲི་ངག་རྒྱུན་ལས་དེ་ཡན་གྲི་རྒྱལ་རབས་དང་དེ་དག་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་སྟོགས་ལ་དཔྱད་ཞྲིབ་དང་

ཚོད་དཔག་བྱེད་ནུས་མྟོད། འྟོན་ཀང་མྲི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྲི་ངག་རྒྱུན་ལས་དེ་དང་དེ་ཞེས་ཐག་བཅད་པར་དཀའ་བ་སྙམ། དེའྲི་སབས་

ཀྲི་མྲིྲི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ནྲི་ད་ལྟ་བཞུགས་མེད་པས།དེ་དང་དེའྲི་དུས་ཀྲི་གང་དང་གང་རེད་ཅེས་སད་ཆ་འདྲྲི་ས་མེད་པས་སྟོ། 

མཐའ་དཔྱད་རྟོངས་འཆར་གྲི་དྟོགས་འདྲྲི།

གལ་ཏེ་རེ་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོ་གང་ཉྲིད་ལ་མྲིག་མས་འགྲིབས་སུ་ཡྟོད་པ། གཡུའྲི་སྲིན་མ་ཅན། ཕག་སྟོར་ཤྲིའྲི་དྲ་བ་སྟོགས་ལྡན་པས་

རང་གྲི་ཕས་ཀང་འདྲེ་སྲིན་གྲི་སྤྲུལ་པར་དགྟོངས་ཏེ་འཇྲིགས་ནས་ཆུར་སྤྱུགས་པའྲི་གང་ཉྲིད་ལ་བྟོན་གྲི་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་དེ་

ལྟར་གཡུའྲི་སྲིན་མ་ཅན་སྟོགས་ལྡན་པར་སྣང་ཚེ་མ་འཇྲིགས་པར་ཁྱེད་གང་འྟོང་ཞེས་པ་སྟོགས་དྲྲིས་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་ཡྲིན་

ནམ། རང་གྲི་ཕས་ཀང་འཇྲིགས་པའྲི་གང་ལ་བྟོན་གྲི་ཤེས་པ་ཅན་དེ་དག་མ་འཇྲིགས་པར་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཡང་ན་ཅྲི་སེ་བཙན་པྟོ་གང་

ཉྲིད་བྟོད་ཡུལ་དུ་བསེབས་པའྲི་ཚེ་གཡུའྲི་སྲིན་མ་སྟོགས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཅྲི་སེ་གང་ཉྲིད་བྟོད་ཡུལ་དུ་བསེབས་སབས་

གཡུའྲི་སྲིན་མ་སྟོགས་མེད་པར་འགྱུར་བར་འདྟོད་ན། སྔར་ཡྟོད་བྟོད་ཡུལ་དུ་སེབ་ཚེ་མེད་པར་འགྱུར་དྟོན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཡང་ན་སན་

དང་སན་པས་བཅྟོས་ཏེ་བསྒྱུར་བ་ཡྲིན་ནམ། ལྷ་དང་སྲུང་མས་བསྒྱུར་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཡང་ན་དེའྲི་སབས་བྟོད་ལ་ཡྲི་གེ་མེད་པས་དེ་དང་

དེ་ལྟར་ཞེས་བསྙད་དུ་མེད་པ་ཡྲིན་ནམ་ཅྲི། ཡང་ན་བཙན་པྟོ་གང་ལ་དེ་ལྟར་གཡུའྲི་སྲིན་མ་སྟོགས་ལྡན་པ་དེ་ཉྲིད་དངྟོས་སུ་འདྲེ་སྲིན་གྲི་

སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ནམ། ཡང་ན་ལྷ་དང་སྲུང་མའྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ནམ་ཅྲི། 

གཞན་ཡང་ཅྲི་སེ་བཙན་པྟོ་གང་ཉྲིད་ལ་བྟོན་མྲི་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉྲིས་དང་འཕྲད་ནས་དེ་དག་གྲི་ཁྱྟོད་གང་ནས་འྟོང་ཞེས་དྲྲིས་པའྲི་ཚེ་

ཕན་ཚུན་སད་བར་མ་འཕྲྟོད་པ་ཡྲིན་ན། བཙན་པྟོ་གང་ལ་རྒྱལ་པྟོ་བྱེད་རྟོགས་ཞེས་ཇྲི་ལྟར་བསྙད་དེ་རྒྱལ་པྟོར་བཀྟོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཡང་

ན་ཕན་ཚུན་སད་བར་མ་འཕྲྟོད་ཀང་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཕེབས་པར་བསམ་པ་ཙམ་གྲིས་ངག་ལྐུགས་བཞྲིན་དུ་ལག་བར་ཁྟོ་ན་ཡྲིས་རྒྱལ་པྟོ་བྱེད་

རྟོགས་ཞེས་བསྙད་དེ་ཕྲིས་སུ་རྲིམ་གྲིས་བཙན་པྟོ་གང་ཉྲིད་བྟོད་སད་ཤེས་པ་ཡྲིན་ནམ། གཞན་ཡང་བྟོན་མྲི་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉྲིས་དེ་དག་
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

གྲིས་གཉའ་བར་ཁྲྲིར་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཡང་ན་གནའ་མྟོའྲི་དུས་ཀྲི་གུས་ཞབས་བྱེད་པའྲི་སྟོལ་ཡྲིན་ཞྲིག་ནམ་ཅྲི། 

མཐྟོ་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་མཁས་དབང་ནམ་མཁའྲི་སར།། 

ལྟོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའྲི་མཁས་དབང་ཟླ་བའྲི་གཙོས།། 

མཁས་དབང་རྣམས་ཀྲིས་གུས་པའྲི་རྟོངས་འཆར་ལ།། 

ཅྲི་ནས་ལན་ཞྲིག་གནང་བར་མཁྱེན་དུ་གསྟོལ།།
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དཔྱད་དེབ།

བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དུམ་མཚམས་དགར་སངས་མྲི་འདྲ་བ་ཁག་ངྟོ་སྤྟོད།   

                                                                                                        སངས་རྒྱས་དཀྟོན་མཆྟོག

ཐྟོག་མའྲི་གཏམ།

དེ་ཡང་སྟོབ་དཔྟོན་ཟམ་གདྟོང་རྲིན་པྟོ་ཆེའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་དགྟོས་པའྲི་གནད་དྟོན་སྟོར་ལ་འདྲི་འདྲ་ཞྲིག་གསུངས་ཡྟོད་པ་རེད།    

བྟོད་ཀྲི་རྲིག་གཞུང་སྤྲི་ཡྟོངས་ཀྲི་འཛིན་སྐྟོང་དང་འཕེལ་རྲིམ་གྲི་ནང་ལ་གནས་ལུགས་ཡྟོངས་རྫྟོགས་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྲིག་ཡྟོད་ན་

ཡག་པྟོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡྟོད་པ་རེད་ལ།76 དེ་བཞྲིན་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་འབྲི་མཁན་གྲི་གང་ཟག་དེ་ལ་ཡང་རྣམ་དཔྱྟོད་ཀྲི་མྲིག་

མྲི་འདྲ་བ་གཉྲིས་དགྟོས་པར་གསུངས་ཡྟོད་པ་རེད། མྲིག་གཉྲིས་ནྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལ་ལྟ་ཐུབ་པའྲི་ངག་རྲིག་སྒྱུ་རྩལ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་བྱང་ཆུབ་

པའྲི་རྣམ་དཔྱྟོད་ཀྲི་མྲིག་གཅྲིག་དང་། དེ་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་ནང་ལ་བང་སྒྲིག་ཐུབ་པའྲི་ལྟོ་རྒྱུས་རྲིག་པའྲི་རྣམ་དཔྱྟོད་ཀྲི་མྲིག་གཅྲིག་དགྟོས་ཀྲི་ཡྟོད་

པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྟོད་པ་རེད།   སྤྲིར་ན་ནུབ་ཕྟོགས་ཁག་ལ་མཚོན་ན་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་དེ་དུས་རབས་བཅྟོ་བརྒྱད་པ་ནས་བྱུང་འགྟོ་

ཚུགས་པ་རེད་ལ།   རྒྱ་ནག་སྟོགས་སུ་ཡང་དུས་རབས་ཉྲི་ཤུ་བའྲི་ནང་དུ་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་དར་འགྟོ་ཚུགས་ཡྟོད་ན་ཡང་།  དེ་ཡང་ནུབ་

གྲིང་བས་བྲིས་པ་རེད་འདུག དེ་བཞྲིན་བྟོད་ལ་མཚོན་ན་ཡང་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་འབྲི་བའྲི་འགྟོ་དེ་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་བཅུ་བའྲི་ནང་དུ་བྱུང་

ཡྟོད་ན་ཡང་།   བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་དེ་ཐྟོག་མར་རྒྱ་ནག་གྲིས་བྲིས་ཡྟོད་པ་རེད།   ཡང་ན་རྒྱ་ཡྲིག་གྲི་ལམ་ནས་བྲིས་ཡྟོད་པ་རེད།   

ད་སྔ་ཡན་དུ་བྟོད་ལ་བྱུང་བའྲི་བྟོད་རང་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དེབ་ཐེར་ཁག་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་བྱུང་འཕེལ་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆྟོས།   

བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་སལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན།  ལྷག་པ་ཆྟོས་འཕེལ་གྲིས་བརྩམས་པའྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས།   བྟོད་ལྟོངས་མྲི་

དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྲིས་དཔར་དུ་བཏབ་པའྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཤྲིག་དང་། བྟོད་ཕྲི་ནས་རབ་གསལ་ལགས་ཀྲིས་བརྩམས་

པའྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་རབ་གསལ་མེ་ལྟོང་སྟོགས་དེབ་ལྔ་དྲུག་ཅྲིག་བརྩམས་པ་བྱུང་ཡྟོད། དེ་ཡང་དེ་དག་རེ་རེའྲི་ནང་དུ་བྟོད་ཀྲི་

རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་དུས་ཀྲི་དགར་ཚུལ་དང་དུས་རབས་དེའྲི་ཚབ་མཚོན་བརྩམས་ཆྟོས་འཇྟོག་ཚུལ་སྟོགས་ལ་དབར་ཁྱད་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་པ་རེད་ལ།   

འདྲ་བའྲི་ཆ་ཡྟོད་པའྲི་རྲིགས་དང་དཔེ་བཤུས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཡྟོད་པའྲི་ཚུལ་ཡང་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྲི་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞྲིག་ཡྟོད་ན་ཡང་། དེ་ནྲི་

ཡྟོད་དགྟོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཡྟོད་པ་རེད།   སྔ་མ་སྔ་མས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མར་དཔེ་བལྟས་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་བྲིས་ཡྟོད་པ་གདྟོན་མྲི་ཟ་བ་

ཞྲིག་རེད་ལ།  མ་གཞྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དཔེ་དེབ་ཐྟོག་མ་དེ་རྒྱ་ནག་གྲིས་བརྩམས་པའྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་དཔེར་

བལྟས་སུ་བཟུང་ནས་བྲིས་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་ཡྟོད།    གང་ལྟར་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་དགར་ཚུལ་ཐད་ནས་རེ་རེ་བཞྲིན་བཤད་ན།

གཅྲིག།

དེ་ཡང་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་བྱུང་འཕེལ་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆྟོས་77ཞེས་པ་ལས་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་དུས་ཀྲི་དགར་ཚུལ་དེ་དུམ་

མཚམས་ཆེན་མྟོ་གསུམ་གྲིས་གྲུབ་པར་བྱས་ཡྟོད། ཐྟོག་མར་བྟོད་ཀྲི་གནའ་རབས་རྩྟོམ་རྲིག་དང་སྔ་དར་རྩྟོམ་རྲིག་ཕྲི་དར་རྩྟོམ་རྲིག་ཅེས་

དབྱེ་མཚམས་ཆེན་པྟོ་གསུམ་དུ་ཕེ་ཡྟོད་ལ། དེ་ཡང་གནའ་རབས་རྩྟོམ་རྲིག་ནྲི་བཙན་པྟོའྲི་དུས་སབས་ནས་ས་སྐ་བའྲི་བར་དུ་དབྱེ་ཡྟོད་ལ།   

ས་སྐ་བ་ནས་མདྟོ་མཁར་བ་ཞབས་དྲུང་ཚེ་རྲིང་དབང་རྒྱལ་བར་ཏུ་དབྱེ་གཞྲི་གཉྲིས་པ་དང་།   མདྟོ་མཁར་བ་ནས་དགེ་མདུན་ཆྟོས་འཕེལ་

76  བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ལས་བརྩམས་པའྲི་གསུང་བཤད།   ༼ཝར་ཎ་མཐྟོ་སྟོབ་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱས༽

77  བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་བྱུང་འཕེལ་གྲི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆྟོས།  ༼དཔའ་རྩེ་དང་ལྷ་རྒྱལ་ཚེ་རྲིང་།༽
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

བར་དབྱེ་གཞྲི་གསུམ་པ་བྱས་ནས་དབྱེ་ཡྟོད།   དབྱེ་གཞྲི་དེ་དག་གྲི་ཚབ་མཚོན་བརྩམས་ཆྟོས་ལ་གནའ་རབས་ནས་ས་སྐའྲི་བར་དུ་བྟོད་

ཀྲི་གདྟོད་མའྲི་སྙན་ངག་སྲིད་པ་ཆགས་གླུ་དང་སྲིད་པའྲི་བ་ཆུང་བཤའ་གླུ་སྟོགས་དང་གནའ་རབས་གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་ཚབ་མཚོན་བརྩམས་

ཆྟོས་ལ་འགྟོ་བ་མྲི་བྱུང་བའྲི་གཏམ་རྒྱུད་དང་གཉའ་ཁྲྲི་བཙན་པྟོའྲི་སྟོར་གྲི་གཏམ་རྒྱུད།  གྲི་གུམ་བཙན་པྟོའྲི་སྟོར་གྲི་གཏམ་རྒྱུད་སྟོགས་

འདྲེན་བཀྟོལ་བྱས་ཡྟོད།   དེ་བཞྲིན་དྟོན་ཚན་གསུམ་པ་གནའ་རབས་མགུར་གླུའྲི་ཚབ་མཚོན་བརྩམས་ཆྟོས་ལ་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྲིས་

བླངས་པའྲི་མགུར།  མང་ཙང་སྐུས་བླངས་བའྲི་མགུར།  སག་རྲི་གཉན་གཟྲིགས་ཀྲིས་བླངས་བའྲི་མགུར་སྟོགས་བཞག་ཡྟོད།    ལེའུ་

གཉྲིས་པ་སྔ་དར་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཚབ་མཚོན་བརྩམས་ཆྟོས་ལ་ཇྟོ་བྟོ་རེའྲི་བསྟོད་པ་དང་ས་སྐ་ལེགས་བཤད།  རྒྱལ་པྟོ་རཱ་མ་ཎའྲི་གཏམ་རྒྱུད་།  

དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད།  དེ་བཞྲིན་བྟོད་འགྱུར་རྩྟོམ་སྟོགས་མང་མང་ཞྲིག་བཞག་ཡྟོད།   བྟོད་ཀྲི་སྔ་དར་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་ཚབ་མཚོན་

བརྩམས་ཆྟོས་ལ།  ཚངས་མགུར།  གཞྟོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྲི་གཏམ་རྒྱུད།  ཆུ་ཤྲིང་བསན་བཅྟོས།  གཏམ་པདྨའྲི་ཚལ་གྲི་ཟླྟོས་གར།  རྒྱལ་པྟོ་

ལུགས་ཀྲི་བསན་བཅྟོས་སྟོགས་འདྲེན་བཀྟོལ་བྱས་ཡྟོད།

གཙོ་བྟོ་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་དགར་ཚུལ་དེ་ལྟར་དགར་དགྟོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་གཙོ་བྟོ་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་ཆ་དང་རྩྟོམ་གྲི་བསན་

དྟོན་གྲི་ཆ།  སྒྱུ་རྩལ་མཚོན་ཐབས་ཀྲི་ཆ་དང་བརྩམས་ཆྟོས་ཀྲི་འབྟོར་གྲི་ཆ་ནས་དགར་བ་རེད་ལ།  གདྟོད་མ་ནས་ས་སྐ་བར་རྩྟོམ་པ་པྟོ་མྲི་

སྐ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་བསན་དྟོན་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བ་དང་ཐག་ཉེ་བ། སྒྱུ་རྩལ་མཚོན་ཐབས་བྟོད་རང་གྲི་རྣམ་རྟོག་དང་སད་ཆའྲི་འགྟོས་ལ་ཉེ་

བ།  བརྩམས་ཆྟོས་ལ་དམངས་རྩྟོམ་མང་པ་དང་གསར་རྩྟོམ་ཉུང་བ་དང་།  འགྱུར་རྩྟོམ་མང་པ་སྟོགས་ཀྲི་ཁྱད་ཆྟོས་ལྡན་ཡྟོད།  དེ་བཞྲིན་

སྔ་དར་རྩྟོམ་རྲིག་ལ་ས་སྐ་ནས་མདྟོ་མཁར་བའྲི་བར་རྩྟོམ་པ་པྟོ་ཆྟོས་པ་ཤུགས་ཆེ་བ།  རྩྟོམ་གྲི་ནང་དྟོན་ཆྟོས་ལུགས་ཤུགས་ཆེ་བ་སྒྱུ་

རྩལ་མཚོན་ཐབས་མེ་ལྟོང་མ་ཐད་སྤྟོད་ཤུགས་ཆེ་བ།  བརྩམས་ཆྟོས་ལ་དམངས་རྩྟོམ་ལས་རྩྟོམ་པ་པྟོའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་མངྟོན་ཆེ་བ་དང་།  

འགྱུར་རྩྟོམ་ལས་གསར་རྩྟོམ་མང་བ་བཅས་ཀྲིས་ཡྲིན།   ཕྲི་དར་རྩྟོམ་རྲིག་ནྲི་མདྟོ་མཁར་བ་ནས་དགེ་འདུན་ཆྟོས་འཕེལ་བར་དུ་ཡྲིན་ལ།  

དེ་ལ་རྩྟོམ་པ་པྟོ་མྲི་སྐའྲི་དཔུང་ཁག་ཅྲིག་བྱུང་བ།  བརྟོད་བྱ་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བ་མཚོན་པའྲི་བརྩམས་ཆྟོས་བྱུང་བ།  མཚོན་ཐབས་མེ་ལྟོང་

མའྲི་བསེས་སྤྟོད་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་བརྩམས་ཆྟོས་ལ་གསར་རྩྟོམ་མང་པ་ལས་འགྱུར་རྩྟོམ་ཆད་པ་སྟོགས་ཀྲི་ངྟོས་ནས་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་དུས་

ཀྲི་དབྱེ་མཚམས་དགར་ཡྟོད་པ་རེད།

གཉྲིས་པ།

བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་སལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན་78དུ་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་དགར་ཚུལ་ནྲི་སབས་དང་པྟོ་དང་སབས་

གཉྲིས་པ་སབས་གསུམ་སབས་བཞྲི་བ་ཞེས་དབྱེ་ཡྟོད་ལ།  དེ་ཡང་སབས་དང་པྟོ་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་གདྟོད་མའྲི་དུས་སབས་དང་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་

པྟོའྲི་དུས་སབས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག    གནའ་སྔ་མྟོའྲི་དུས་ནས་སྤྲི་ལྟོ་༨༤༢བར་ལ་དབྱེ་བ་ཡྲིན།   སབས་གཉྲིས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དབྱེ་མཚམས་

དེ་བྟོད་སྲིལ་བུའྲི་དུས་སབས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྤྲི་ལྟོ་༨༤༣་ནས་༡༢༥༢ལྟོའྲི་བར་ལ་དབྱེ་བ་ཡྲིན།  སབས་གསུམ་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་ས་ཕག་

རྲིན་གཙང་གྲི་དུས་སབས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྤྲི་ལྟོ་༡༢༥༣ནས་༡༦༤༡་བར་དུ་ཡྲིན་པར་བཤད་ཡྟོད་ལ། དེ་བཞྲིན་སབས་བཞྲི་བའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་

གྲི་དུས་མཚམས་དེ་དགའ་ལྡན་ཕྟོ་བང་སབས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྤྲི་ལྟོ་༡༦༤༢་ནས་༡༩༤༩་བར་ལ་ཡྲིན།  དེ་ཡང་སབས་དང་པྟོ་དང་གཉྲིས་

པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལ་མཚོན་ན་ལེའུ་ཆེན་པྟོ་བཅྟོ་ལྔ་ཡྲིས་གྲུབ་པར་བྱས་ཡྟོད་ལ།  ལེའུ་དག་ནྲི་ལེའུ་དང་པྟོ་སྤྲི་ཚོགས་དང་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་གནས་

ཚུལ་མདྟོར་བསྡུས།  ལེའུ་གཉྲིས་པ་ལྷ་སྒྲུང་གྲི་སྟོར་དང་ལེའུ་གསུམ་པ་ངག་རྒྱུན་སྟོར།  ལེའུ་བཞྲི་བ་མགུར་དང་མྲི་ཡྲིག་སྟོགས་ལེའུ་ལྔ་

བ་རྣམ་ཐར་དང་རྟོ་རྲིང་ཡྲི་གེ་སྟོགས།  ལེའུ་དྲུག་པ་གཏམ་རྒྱུད་སྟོར་དང་ལེའུ་བདུན་པ་སྦ་བཞེད་སྟོར་ལེའུ་བརྒྱད་པ་སྒ་བསྒྱུར་གྲི་སྟོར།   

78  བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་སལ་བཟང་མྲིག་སྒྟོན།  ༼རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྟོ།  མཚོ་སྔྟོན་མྲི་རྲིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།༽
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དཔྱད་དེབ།

སབས་གཉྲིས་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་ལེའུ་དགུ་བ་སབས་དེའྲི་སྤྲི་ཚོགས་དང་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་གནས་ཚུལ་མདྟོར་བསྡུས།  ལེའུ་བཅུ་བ་གེ་སར་

རྒྱལ་པྟོའྲི་སྒྲུང་།  ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་རེ་བཙུན་མྲི་ལའྲི་མགུར་གླུ། ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ས་སྐ་ལེགས་བཤད།  ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་གཏེར་

ཆྟོས། ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་པ་གཏམ་རྒྱུད། ལེའུ་བཅྟོ་ལྔ་པ་བཀའ་བསན་ལས་བྱུང་བའྲི་རྩྟོམ་རྲིག   དུས་སབས་གསུམ་པ་དང་བཞྲི་བའྲི་རྩྟོམ་

རྲིག་དེ་ཡང་ལེའུ་ཆེན་པྟོ་བཅུ་བཞྲི་ཡྲིས་གྲུབ་པར་བྱས་ཡྟོད་ལ།  དེ་ཡང་སབས་གསུམ་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་སབས་དེའྲི་སྤྲི་

ཚོགས་དང་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་གནས་ཚུལ་མདྟོར་བསྡུས།  ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་མྲི་ལ་རས་པའྲི་རྣམ་ཐར།  ལེའུ་བཅྟོ་བརྒྱད་པ་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་

མ།  ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་རེ་ཙོང་ཁ་བའྲི་སྙན་ངག  ལེའུ་ཉྲི་ཤུ་པ་རཱ་མ་ནའྲི་རྟོགས་བརྟོད།  ལེའུ་ཉེར་གཅྲིག་པ་དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད།  ལེའུ་

ཉེར་གཉྲིས་པ་ཟླྟོས་གར།  ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ་ངག་ཐྟོག་དང་ཡྲིག་ཐྟོག་གཏམ་རྒྱུད།  སབས་བཞྲི་བའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་ལེའུ་ཉེར་བཞྲི་པ་སབས་

དེའྲི་སྤྲི་ཚོགས་ཀྲི་གནས་ཚུལ་མདྟོར་བསྡུས།  ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ་སྙན་ངག  ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ་ལེགས་བཤད།  ལེའུ་ཉེར་བདུན་པ་བསབ་བྱ།  

ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ་རྣམ་ཐར།  ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ་སྒྱུང་རྲིང་དང་ལེའུ་སུམ་བཅུ་པ་རབ་རྟོག་གྲི་སྒྱུང་རྩྟོམ་བཅས་ཡྲིན།   དེ་ཡང་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་

རྒྱུས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་དབྱེ་མཚམས་དེ་དེ་ལྟར་དགར་དྟོན་ནྲི་གཙོ་བྟོ་སྤྲི་ཚོགས་ཀྲི་ངྟོ་བྟོ་དང་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་འཕེལ་རྲིམ་དང་ཡང་ན་ཆབ་སྲིད་ཀྲི་

འཕེལ་འགྱུར་ངྟོས་ནས་གེང་བ་ཡྲིན་འདུག་ལ།   དེ་ཡང་སབས་དང་པྟོ་79ནྲི་༨༤༢ལྟོ་ནྲི་རྒྱལ་པྟོ་གང་དར་མ་བཀྲྟོངས་ནས་བྟོད་སུལ་བུར་

འཐྟོར་བའྲི་འགྟོ་ཚུགས་པ་ཡྲིན་ལ།  དེ་ནས་སབས་གཉྲིས་པ་དེ་༡༢༥༢་ལྟོ་ནྲི་འགྟོ་མགྟོན་འཕགས་པས་བྟོད་ཀྲི་སྲིད་དབང་བཟུང་ནས་

བྟོད་སྲིལ་བུའྲི་མཇུག་གྲིལ་ནས་ཆྟོས་སྲིད་ཟུང་འབེལ་ལམ་ལུགས་ཀྲི་མགྟོ་ཚུགས་པ་རེད།   སབས་གསུམ་པའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དབྱེ་མཚམས་

ནྲི་༡༦༤༡་ལྟོ་ནྲི་ས་ཕག་རྲིན་གཙང་གྲི་དབང་རྩྟོད་དྲག་པྟོའྲི་མཇུག་གྲིལ་ནས་གུ་ཤྲི་བསན་འཛིན་ཆྟོས་རྒྱལ་གྲིས་བྟོད་ཀྲི་སྲིད་དབང་རྒྱལ་

མཆྟོག་ལང་པ་ཆེན་མྟོར་ཕུལ་དེ་དགའ་ལྡན་ཕྟོ་བང་སྲིད་དབང་འགྟོ་ཚུགས། སབས་བཞྲི་བའྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དབྱེ་མཚམས་ནྲི་

༡༩༤༩བར་དུ་ཡྲིན་ལ།  སབས་དེ་ནྲི་རྒྱ་ནག་དམར་ཕྟོགས་ཀྲིས་བྟོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་བའྲི་དུས་འགྟོ་ཚུགས་པ་ཡྲིན་པ་དང་།  དེ་ལྟར་

ཞྲིབ་ཀྲིས་དེད་ཡྟོང་ན་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་ལྟོ་ཚིགས་འཕེལ་རྲིམ་འདྲིའྲི་བྟོད་ཀྲི་ཆབ་སྲིད་ཀྲི་གནད་ས་རྐང་ལ་ཞྲིབ་དེད་བྱས་ནས་ཡྟོང་བས་གཙོ་བྟོ་

དུས་མཚམས་དགར་སངས་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྲི་ངྟོས་ནས་དགར་བ་ཡྲིན།   

གསུམ་པ།

ལྷག་པ་ཆྟོས་འཕེལ་གྲིས་བརྩམས་པའྲི་བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་80ལས་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་དགར་ཚུལ་དེ་དང་པྟོ་གནའ་

རབས་རྩྟོམ་རྲིག  གཉྲིས་པ་བར་དུས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག  གསུམ་པ་ཉེ་རབས་རྩྟོམས་རྲིག་བཅས་དུས་མཚམས་ཆེན་པྟོ་གསུམ་དུ་དགར་ནས་

འགེལ་ཡྟོད།   དེ་ཡང་གནའ་རབས་རྩྟོམ་རྲིག་ནྲི་བྟོད་ཀྲི་འགྟོ་བ་མྲི་བྱུང་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་དང་རྒྱལ་པྟོའྲི་ལམ་ལུགས་བྱུང་ནས་རྲིག་གནས་

དར་འགྟོ་ཚུགས་པའྲི་བར་དུ་ཡྲིན་པ་རེད།  དེ་བཞྲིན་གནའ་རབས་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་ལེའུ་ཆེན་པྟོ་ལྔ་ཡྲིས་གྲུབ་པར་བྱས་ཡྟོད་ལ།  ལེའུ་དང་པྟོ་

དེ་རྩྟོམ་རྲིག་སྤྲི་བཤད། ལེའུ་གཉྲིས་པ་སྙན་རྩྟོམ།  ལེའུ་གསུམ་པ་སྒྲུང་གཏམ།  ལེའུ་བཞྲི་པ་ལྟོ་རྒྱུས་རྟོགས་བརྟོད་རྩྟོམ་རྲིག  ལེའུ་ལྔ་པ་

དེ་འགྱུར་རྩྟོམ་བཅས་ཡྲིན་ལ་དེ་དག་ལ་ཡང་ནང་གསེས་དབྱེ་དགར་བྱས་ནས་ཡྟོད། བྟོད་ཀྲི་བར་དུས་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་བྟོད་སྲིལ་བུར་འཐྟོར་

ནས་ས་ཕག་རྲིན་གཉྲིས་ཀྲི་སྲིད་དབང་བཟུང་བའྲི་བར་དུ་དབྱེ་འདུག་ལ། བར་དུས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་དེ་ལེའུ་ཆེན་མྟོ་བཅུ་གཅྲིག་གྲིས་གྲུབ་པར་

བྱས་ཡྟོད་ལ།  ལེའུ་དྲུག་པ་བར་དུས་རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྤྲི་བཤད།  ལེའུ་བདུན་པ་སྲིལ་བུའྲི་དུས་ཀྲི་སྙན་རྩྟོམ།  ལེའུ་བརྒྱད་པ་སྲིལ་

བུའྲི་དུས་ཀྲི་གཏེར་ཡྲིག  ལེའུ་དགུ་པ་སྲིལ་བུའྲི་དུས་ཀྲི་སྒྲུང་གཏམ།  ལེའུ་བཅུ་བ་ས་ཕག་དུས་ཀྲི་སྙན་རྩྟོམ།  ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ས་ཕག་

79  བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དུས་མཚམས་དབྱེ་སངས་སྟོར་རགས་ཙམ་གེང་བ།༼དགའ་བ་པ་སངས། ༡༩༨༨ལྟོའྲི་བྟོད་ལྟོངས་ཞྲིབ་འཇུག་དེབ་གཉྲིས་པ༽

80  བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས།   ༼ལྷག་པ་ཆྟོས་འཕེལ། བྟོད་ལྟོངས་མྲི་རྲིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།༽
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༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་།

དུས་ཀྲི་ལྟོ་རྒྱུས་རྩྟོམ་རྲིག  ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ས་ཕག་དུས་ཀྲི་རྟོགས་བརྟོད་རྩྟོམ་རྲིག  ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ས་ཕག་དུས་ཀྲི་ལྷ་མྟོའྲི་འཁྲབ་

སྟོན།  ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་བ་དེ་ས་ཕག་དུས་ཀྲི་སྒྲུང་གཏམ།  ལེའུ་བཅྟོ་ལྔ་པ་དེ་ས་ཕག་དུས་ཀྲི་སྙན་ངག་མེ་ལྟོང་བསྒྱུར་བ་དང་དེའྲི་བྟོད་ཀྲི་

སྙན་ངག་ལ་ཐེབས་པའྲི་ཤུགས་རྐེན། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ས་ཕག་དུས་ཀྲི་འགྱུར་རྩྟོམ་བཅས་ནང་གསེས་ས་བཅད་དང་བཅས་དགར་

འདུག  དེ་ནས་ཉེ་རབས་རྩྟོམ་རྲིག་ནྲི་དགའ་ལྡན་ཕྟོ་བང་བའྲི་བྟོད་ཀྲི་སྲིད་དབང་བཟུང་བའྲི་བར་དུ་དབྱེ་ཡྟོད་ལ། དེ་ཡང་ཉེ་རབས་རྩྟོམ་

རྲིག་དེ་ལེའུ་ཆེན་པྟོ་ལྔ་ཡྲིས་གྲུབ་པར་བྱས་ཡྟོད་ལ།  ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་སབས་དེའྲི་རྩྟོམ་རྲིག་སྤྲི་བཤད།  ལེའུ་བཅྟོ་བརྒྱད་པ་རྟོགས་

བརྟོད་རྩྟོམ་རྲིག  ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་སྙན་རྩྟོམ།  ལེའུ་ཉྲི་ཤུ་པ་བརྩམས་སྒྲུང་།  ལེའུ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་པ་དམངས་ཁྲྟོད་རྩྟོམ་རྲིག་བཅས་སུ་

དགར་ཡྟོད་ལ།   གཙོ་བྟོ་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་འདྲིས་དུས་ཀྲི་དགར་ཚུལ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྲི་འཕྟོ་འགྱུར་དང་དུས་སབས་སྟོ་སྟོའྲི་རྩྟོམ་པ་པྟོ་དང་

བརྩམས་ཆྟོས་ལ་ཡང་དྟོ་སྣང་ཆེ་ཆེར་བྱས་ནས་དགར་ཡྟོད།    སྤྲིར་བདུད་ལྷ་རྒྱལ་སྟོགས་81ཀྲིས་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན་༼རྩྟོམ་རྲིག་དང་

ཆབ་སྲིད་ཀྲི་འབེལ་བ་ནྲི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ངེས་ཤྲིག་མ་ཡྲིན་པར། དུས་སབས་མྲི་འདྲ་བ་དང་། གནས་

སབས་མྲི་འདྲ་བའྲི་གནས་བབ་བྱེ་བག་པའྲི་འྟོག་ཏུ་འབེལ་བ་གཞན་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་འབྱུང་ངེས་ཡྲིན། ང་ཚོ་བྟོད་ལ་མཚོན་ན་ལྷག་པར་དུ་

དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། གཅྲིག་ན་བྟོད་ཀྲི་ཆབ་སྲིད་ལྟོ་རྒྱུས་སེང་ནས་སྲིད་དབང་འཕྲྟོག་ལེན་དང་བརེ་རེས་ཀྲི་རྣམ་གངས་མང་ནས་མང་དུ་བྱུང་བ་

ཡྲིན་མྟོད། འྟོན་ཀང་གྲུབ་མཐའ་སྟོ་སྟོ་དང་དབང་སྒྱུར་པ་སྟོ་སྟོས་སྲིད་དབང་རྐང་བའྲི་ངྟོས་ནས་སྲིད་རྩྟོད་དབང་འཁྲུག་བྱས་པ་ལས་དེ་

དང་མཉམ་དུ་བྟོད་སྤྲི་ཚོགས་སྤྲིའྲི་རྣམ་པ་དང་། ཐྟོན་སྐེད་ནུས་ཤུགས་དང་། ཐྟོན་སྐེད་འབེལ་བ་སྟོགས་ལ་བསྒྱུར་བཅྟོས་ཆེན་པྟོ་འབྱུང་མ་

ཐུབ་པ་དང་། བྟོད་སྤྲི་ཚོགས་ཀྲི་འགལ་བ་གཙོ་བྟོ་ཐག་གཅྟོད་མ་ཐུབ་པས་ཕྲིར་ན།རྩྟོམ་རྲིག་གྲི་བརྟོད་བྱའྲི་དྟོན་གྲི་འབྱུང་གནས་བྟོད་མྲི་

དམངས་ཀྲི་འཚོ་བར་འགྱུར་ལྡྟོག་བྱུང་མ་ཐུབ། དེས་ན་སྤྲི་ཚོགས་འཚོ་བ་ཚུར་སྣང་ཅན་གྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀྲི་དབྱེ་མཚམས་ལ་བྟོད་ཀྲི་

ཆབ་སྲིད་ཀྲི་འཕྟོ་འགྱུར་འདྲི་བཟུང་བར་འྟོས་མྲིན་གྲི་ཆ་ཡྟོད།༽ཞེས་བཤད་ཡྟོད།  

བཞྲི་པ།

བྟོད་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་རབ་གསལ་མེ་ལྟོང་82ལས་ཡྲི་གེ་མ་དར་སྔྟོན་གྲི་བྟོད་ཀྲི་གདྟོད་མའྲི་ངག་རྒྱུན་སྟོར་དང་དེ་ནས་ཡྲི་གེ་དར་

ནས་བྟོད་ཀྲི་གནའ་རབས་རྩྟོམ་རྲིག  བྟོད་ཀྲི་གནའ་རྩྟོམ་འགྱུར་རྩྟོམ་ཁག  བསན་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའྲི་བྟོད་རྩྟོམ་ཁག  བྟོད་སྲིལ་བུར་

འཐྟོར་བའྲི་དུས་རབས་ཀྲི་རྩྟོམ་རྲིག  རྲིག་གནས་བཅུའྲི་བཤད་སྟོལ་བྱུང་བ་དང་དེའྲི་འཕེལ་རྲིམ་སྟོར།  སྙན་ངག་གྲི་འཕེལ་ཤུགས་རྫྟོགས་

ཤྲིང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའྲི་དུས་སབས་བཅས་རྩྟོམ་རྲིག་ལྟོ་རྒྱུས་གཞན་དང་མྲི་འདྲ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་དགར་ཡྟོད་པ་རེད། དེ་དག་གྲི་དབྱེ་
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Message from the Editor

On behalf of The Dalai Lama Institute for Higher Education, I am deeply honoured to introduce the 
inaugural issue of our journal, suitably designated ‘ta’་(ཏཱ) in reverence to his HH the Dalai Lama. 

The launch of this journal comes when the Tibetan community is at an interesting cross-roads. The 
vanguards of a generation are looking forward to passing the baton of their legacy to the younger generation. 
Their optimism is founded not just in the ability of Tibetan youth, but is also derived from the credibility of 
the institutions and the strength of their conviction in moral guidance of his HH the Dalai Lama. For Tibetan 
youth, the responsibilities are immense, but as they get ready to shoulder the job of carrying forward this 
legacy, it is our hope that in the pages of this journal, they will find a mirror that reflects the best of who they 
are, where they have come from, and what they stand for, so that they may always remember the invaluable 
heritage that is entrusted upon them. 

It is envisioned that the journal should provide a platform for issues pertaining to the Tibetan people, and 
encourage scholastic debate and research on subjects of historical, political, social, economic, cultural, and 
religious importance. 

The purpose of this journal is manifold; to provide academic forum for current research in Tibetan 
studies, to encourage further research in the field, to highlight problems faced by the contemporary Tibetan 
people, to act as a bridge of communication between Tibetan and non-Tibetan scholars and students and 
finally to invigorate research interest in Tibet’s past and present within academic communities. 

The articles in the present issue are a mix of original research and reproductions of original articles by 
the staff at The Dalai Lama Institute for Higher Education. The authors have made some incisive remarks on 
current status and have also offered their recommendations.  In this inaugural issue we present readers with 
contributions on a wide array of topics, such as Education in Tibet under the Chinese by Dr. B. Tsering, the 
case for Teaching Tibetan language to Tibetans in India by Mr. Tenzing Sangpo, insights on Professional 
development of teachers by Dr. Pema Yangchen and some valuable advice on handling money for Tibetans 
by Mr. Dawa Tsering.  
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Education in Tibet

 By Dr. B. Tsering

Abstract

Conservatism and antipathy to openness to the outside world characterised education in Tibet before the 
Chinese invasion. Today however, a colonial Chinese system of education inculcates an alien culture in the 
Tibetan children who are taught either to ignore or altogether condemn their own traditions. 

Before 1950, general literacy in Tibet was primarily gained from family members or by attending a home 
school led by a government official. There were also many small, privately run schools all over Tibet. In the 
capital Lhasa alone there were over fifty small, privately run schools for boys and girls. The curriculum in 
these schools included elementary mathematics, history, and poetry (Goldstein-Kyaga, 1993; Yuthok, 1990; 
Taring, 1970). According to Richardson (1954, 1962) there was widespread literacy in old Tibet. Goldstein-
Kyaga (1993) also reported in her survey, that 67 percent of the males and 21 percent of the females in the 
Tibetan refugee community knew how to read and write Tibetan before they came to India.

In Lhasa there were also a few government schools that trained monks and lay students to assume roles 
in the government. Tse School trained Buddhist monk officials of the government. The graduates of Tse 
School went to the Yigstsang School, under the supervision of the monk council. The lay officials were 
trained in Tsekhang School, and they could be graduates from any private or home school or even from other 
government institutions. The curriculum mainly emphasized the three ‘R’s- reading, writing and arithmetic. 
There were two medical colleges: Chagpori and Mentsikhang. Chagpori trained Buddhist monk students, 
while Mentsikhang trained laymen and women in traditional Tibetan medicine. Besides, there were schools 
for training artisans all over Tibet (Godstein-Kyaga, 1993; Tenzing Chhodak, 1981).

The major learning centres in Tibet were the three monasteries: Sera, Gaden, and Drepung, whose students 
were all Buddhist monks. The curriculum in these monasteries had five major and five minor subjects. The 
major subjects were logic, Tibetan art and culture, Sanskrit, medicine and Buddhist philosophy. The minor 
subjects were poetry, music and drama, astrology, meter and phrasing, and synonyms (Dalai Lama, 1990). 
The purpose of the educational system at the monastery was to maintain a high moral and intellectual 
standard through scriptural learning that would primarily help the student realize the ultimate truth. However, 
according to the present Dalai Lama, (1990) this curriculum was very unbalanced and in many ways totally 
inappropriate for the leader of a country during the late twentieth century” (p. 27) because it did not teach 
anything about international relations, law or politics. 

Early attempts to modernize the educational system in Tibet were made by the 13th Dalai Lama in the 
early 20th century. In 1913, the 13th Dalai Lama send four boys to England (1913-1917) for schooling, in 
an attempt to start a tradition of acquiring knowledge from the outside world. When these boys returned 
to Tibet, they were able to make considerable contributions to the modernization of Tibet in the areas of 
electricity and telegraphic networks. They also acted as interpreters for the Dalai Lama in his dealing with 
neighbouring countries (Richardson, 1984; Tsering Shakya, 1986). No record of furthering this mission was 
available and evidently no additional students were sent to England after the four boys returned to Tibet. 
Instead, it shows that the Tibetan government had sent more students to India to study in English medium 
schools (Goldstein-Kyaga, 1993; Richardson, 1984).

In 1923, the 13th Dalai Lama opened an ENGLISH School for boys in Lhasa, the Dalai Lama believed that 
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an English based education would help his people. However, the school was closed in 1929 due to pressure 
from the monasteries. The representatives of the three monasteries then (Sera, Drepung, and Gaden) argued 
that an English type of education would harm Tibetan religion and culture. In 1944, another English school 
was opened again in Shigatse but survived for only three months. 

Post invasion

In 1949, Communist China invaded Tibet. On May 23rd, 1951, two years later, Representatives of the 
Tibetan government signed a 17-point Agreement with the Chinese leaders in Beijing. In the agreement, 
it was stated, “spoken and written language and the school education of the Tibetan nationality shall be 
developed step by step in accordance with the actual; condition in Tibet” (Ngapo Ngawang Jigemy and 
Panchen Lama, cited by Bass, 1998). Initially, the Chinese took a friendly stance toward Tibetans and 
allowed the monasteries to retain their privilege of being the main educational institutions.

In 1951, 600 children from the aristocratic families of Tibet were sent to China for further education 
while others were allowed d to continue their education in India. By not being overtly radical in their 
actions, China hoped to win the trust of the Tibetan people. Gradually, Chinese government schools replaced 
traditional Tibetan schools. The curriculum in these schools was also carefully changed. For example, in 
1952, the Chinese government closed the Tibetan government school that educated members of the clergy 
for becoming government officials, and opened the first state primary school in Lhasa. The curriculum was 
taught entirely in Tibetan and included subjects like party policy, science, Tibetan literature, mathematics, 
history and geography. Initially, it even included religious instructions, but this was discontinued by 1956 
(Bass, 1998). In 1955, a privately run home school in Sakya was replaced by a new primary school. The 
major subject was still the Tibetan language, taught along traditional line; however, minor subjects included 
arithmetic, world geography, basic Marxism, and Chinese history.

During the 1950s, the Chinese made changes in the Tibetan curriculum by introducing various subjects 
to promote a Communist, propagandist education. Even institutional examples used by teachers in the 
classroom contained propaganda and represented the Communist ideology. According to Dawa Norbu 
(1997), mathematics teachers would give such examples as “I have five eggs. I offer three to the People’s 
Liberation Arm. How many have I left with” (p. 134).

Tibetan youths who were sent to Beijing in the early 1950s were returned to Tibet to indoctrinate their 
country-men with the Chinese communist ideology. They acted as interpreters to local Chinese officials to 
spread the ideology of communism among Tibetans.

The direction and content of education in Tibet altered with changes of power in China, and it switched 
between ‘quantity’ and ‘quality’ depending upon who was in power and their beliefs. In 1959, during Mao 
Zethong’s ‘Great Leap Forward” campaign, the stress was on ‘quantity’ which led to the starting on number 
of community schools that were maintained mostly by rural people. In the early 1960s, proponents of the 
‘quality’ strategy abruptly closed many of these community schools. In 1994, Chen Khiyuan, stated that in 
Tibet;

The success of education does not lie in the number of diplomas issued to graduates from universities, 
colleges…and secondary schools. It lies, in the final analysis, in whether or our graduating students are 
opposed to turn their hearts to the Dalai (Lama) Clique and in whether they are loyal to or don’t care about 
our great Motherland and the great socialist cause (Chen Kuluan’s speech to the 1994 “TAR” Conference 
on education, cited by the Government of Tibet in Exile, 2000).
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Policy on medium of instruction

In 1985, education reforms in Tibet ensured that primary education for Tibetans would be in the Tibetan 
medium of instruction, except in sections that had a majority Chinese population, in which case, the medium 
of instruction would remain Chinese. Thus, in most of the big cities, the medium of instruction is Chinese, 
and, as such, the curriculum is focussed on Han (Chinese) culture and history. Chinese believe the Han 
culture to be the World’s most advanced and thus look down on Tibetan culture. Therefore, the enrolment 
of Tibetan students was very low (Bass, 1998).

In 1980, an education delegation was sent to Tibet by the Tibetan government in exile to study the 
educational situation there under Communist China. The delegation saw only 70 establishments during 
their entire tour of Tibet from 18 June to 23 September 1980. They were told, however, that the schools 
were closed everywhere for the summer holiday. This claim was strange in a country where schools are 
necessarily open in summer due to the severe climatic conditions in winter. In addition, according to Jetsun 
Pema, the head of the delegation, of the 70 schools the delegates were able to visit, 16 taught no Tibetan at 
all, and in 8 others it was taught only after primary school. In these schools, the delegates found that only 40 
percent of the students were Tibetan with 70 percent Chinese teachers. Most of the community schools and 
state primary schools listed in Chinese statistics did not actually exist. Those that did exist had extremely 
low academic standards. Most of the teachers themselves had no education beyond primary schools (Jetsun 
Pema, 1997).

In 1984, the Chinese government started separate primary schools for Tibetans and Chinese. Under it, 
Tibetan children go to a Tibetan primary school where the medium of instruction is Tibetan and Chinese 
children go to a Chinese medium primary school, the Chinese language is taught for two years-in grades three 
and four. At the end of primary education, both Chinese and Tibetan students take an entrance examination 
to get into Chinese –language secondary school (Bass, 1998). Thus, the Tibetan children who have received 
no Chinese teaching until the age of nine or ten are required to compete for entrance to secondary school win 
Chinese against children whose mother tongue is the Chinese language. Thus most Tibetan children cannot 
gain access to education beyond the primary level.

In 1989, a pilot project was started to experiment with the possible provision of secondary education in 
the Tibetan medium for a few schools in different regions of Tibetan. But this was ended in 1995.

The Chinese claim that they made unprecedented progress in the field of education in Tibet since 1951. 
According to Chinese statistics, by 2000):

There were 985 primary schools with 31, 1993 pupils; 111 secondary schools with 78,529 pupils; 100 
Middle schools with 71,710 pupils; and 4 institute of Higher learning with 6,793 pupils (China’s Tibet: 
Facts and Figures 2003, p. 133).

These statistics sound impressive enough. However, Katarina Tomasenskyi (2003), the UN’s Special 
Rapporteur in Education, reported that the literacy rate in Tibet was as low as 39.5 percent. She wondered 
whether this low figure was because the literacy test was done in Tibetan. But if this indeed is the case, 
it would mean that only 39.5 percent of Tibetans in Tibet know how to read and write Tibetan, their 
mother tongue. Another concern that the Tibetan has from the report is the Chinese prohibition of religious 
instructions in the schools of minorities, considering the fact that for Tibetans religion is the core of our 
culture and tradition.
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Conclusion

Today, the schools in Tibet follow a curriculum that is designed to benefit the Chinese children. The 
medium of instruction is Chinese. The Tibetan language is taught only at the elementary school level. 
Though the separate schools for Tibetan children use the Tibetan language as the medium of instruction, 
the secondary and higher studies are in the Chinese language. Moreover, since the late 1990s, the Chinese 
government’s educational goal has been to criticize the Tibetan culture and tradition, religion, and the Dalai 
Lama. These are the fundamental reasons why many Tibetans risk their lives and jobs in Tibet to send their 
children all the way to India to enrol in educational facilities run by the exile Tibetan community. Since 
2008, there has been a significant drop in their numbers. The main reason for this sudden decline, in the 
influx of students is likely to be a major clamp-down by the Chinese, after the Tibetan Uprising of 2008. 
It will be worthwhile for any researchers interested in studying the current education system in Tibet, to 
compare the Education policy or the infrastructure by the Chinese government within Tibet, before and after 
2008. 
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The Case for Tibetanization of Education 

 By Mr. Tenzing Sangpo

Abstract

The question that underlies the issue of Tibetanizing the teaching medium in Tibetan schools is not 
whether we should choose English or Tibetan. It is argued here that despite certain teething problems at 
present, Tibetanization is not only necessary and inevitable but will also, in fact, enhance the learning skill 
of Tibetan children.

Since July 1994, the exile Tibetan government’s Department of Education (DoE), Dharamsala., “has 
endorsed the use of Tibetan as the language of instruction at the primary level in all Tibetan schools. The 
necessary primary school textbooks are published by the Educational Development and Research Center 
(EDRC), based at Tibetan Children’s Village (TCV), Dharamsala.” (DoE, 1995,18).

The Central Tibetan Schools Administration (CTSA), an autonomous body under the Indian Government’s 
Ministry of Human Resource Development which runs a number of Tibetan schools in India, has also 
endorsed the Tibetanization programme with effect from the 1995 academic session. These are very 
encouraging indicators on the effectiveness of Tibetanization of primary education. The Tibetan Children’s 
Village hopes that their curriculum on TIbetanization will be eventually used in the Tibetan schools in Tibet. 
Thus there is more to do and hope for than what has been done so far. This is just the beginning; we hope 
to achieve much more in future. 

The issue of Tibetanized education has an immediate and a far reaching implication and relevance to me 
both as a classroom teacher and as a school administrator. Tibetanized education brought new challenges 
and much speculation and a host of related problems. 

Tibetanizing primary education: Problems and issues

Tibetanized education is difficult to evaluate. With what degree of competence on how many skills 
and use of a language in how many domains a person becomes fully Tibetanized is difficult to determine. 
Interestingly, schools have the tendency of minimizing both language and skill requirements. In school 
achievement is measured in a pass-fail scale and therefore, if Tibetanization aids ‘pass’ then it is ‘considered 
desirable and if it correlates with ‘fail’ then it is considered undesirable. All experiments claiming to be 
objective compare two groups on specific points, everything else being assumed equal. Unfortunately, in 
real life everything else is seldom equal. Yet for all practical purposes the school achievements in the form 
of examination performance get maximum weightage in society. This perception of education is a social 
trend as it seems to be both among the Tibetans and the Indian population, real success or achievement can 
never be known. The comparative examination results compiled by the Tibetan Children’s Villages schools 
bear evidence to this too. 

Another issue is the fear by many parents that their children’s English standard will decline. This feeling 
is understandable, but my research in language acquisition theories indicate differently. In fact, proficiency 
in the mother tongue is one of the best predicators of second language proficiency (Stanford Working 
Group, 1993). These finding are consistent with the linguistic interdependence principle, which identifies 
a common underlying proficiency for language acquisition. This common underlying proficiency enables 
cognitive/academic and literacy-related skills to transfer across language; it is based on the theory that 
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skills in different language inhibit the same part of the brain. The opposing theory of separate underlying 
proficiency suggests that first and second languages develop independently in the brain or that knowledge/
skill acquired in one is not transferable to another- implied by fears that native- language instruction comes 
at the expense of English acquisition- but has absolutely no empirical evidence to confirm it (Cummins, 
1981).

Contrary to claims that native-language usage will slow transition to and/or development of thinking in 
English, numerous accounts suggest that it may actually facilitate the process. Practitioners, researchers, 
and learner all report consistently positive results in English acquisition when the native language is used, 
especially in initial literacy programmes, and find that use of the mother tongue naturally gives way to 
increasing use of English (Auerabach, 1993).

Many experts also feel that concerns about the language of instruction and learning English rapidly 
overshadow concerns about the content instructions, and this emphasis is misplaced. Multiple studies suggest 
that it takes at least four years for a person to become proficient in the academic use of a second language; 
thus it is impractical to postpone teaching content material until English proficiency is accomplished (Lucas 
and Katz, 1994). By discussing content in their mother tongue, students can interact more efficiently about 
more sophisticated content and have greater access to their own knowledge and experience (Moll, 1992). 
This is exactly what the interviews with children at TCV prove. Exploration of ideas in the mother tongue 
serve to enhance students’ English writing (Strohmyer and McGrail, 1988). As stated by Piasecka (1986), 
“We need to speak in order to sort out our ideas, and when learning a new language this is often best done 
through the mother tongue.”

Further, many people who oppose Tibetanized education assert that it will adversely effect children’s 
examination performance at the grade X and XII level. This to me is more of an emotional statement than 
one based on rationality. Comparative examination results of the TCV schools do not support this theory. 
The first batch of students who had gone through the Tibetanzed education system appeared for their grade 
X All India Secondary School Examination (AISSE) in March 1996. Their examination performance had 
been one of the best so far. So it is too early to assert this apprehension and is not substantiated by any 
concrete study or evidence. 

There are many parents who feel that Tibetaniztion is a risky experiment. While this may be, I am aware 
that no education curriculum or system is foolproof. The same applies to this case. The experiment, I feel, 
is worth taking the risk. The future of a nation’s education system is at stake. If we cannot initiate any form 
of education reform at this time of our history, then things might get too late and too little. 

I’m also of the opinion that the Tibetanized education curriculum should extend in to the middle school 
classes, especially in subjects like social sciences while most of the general sciences and life sciences ca 
be taught in English. This will ensure a gradual phasing into English at the secondary level and remove the 
current trend of a sudden transfer from Tibetan to English after grade five. 

It is true that bilingual secondary education is rarer than one might expect in highly multilingual country 
like India, since most high schools are taught entirely in English. There are, however, the bilingual Central 
Schools, conducted by the Central Government for the children of its civil servants. These secondary schools 
teach the social sciences and humanities in Hindi and other sciences in English regardless of what part of the 
country they may be in (Fishman, 1976). Since many of our Tibetan schools come under the Central Board 
of Secondary Education (CBSE), this type of bilingual education is a possible pattern in the future. 
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Today, after a decade of the Tibetanization of education in the various Tibetan Children’s Village Schools, 
the Tibetan community in general and the Tibetan Administration in particular, perceive the programme as 
a success and a model. The view, though encouraging, needs to be held with great reservation as there is no 
hard evidence or statiscal indicators but rely solely on examinations performance at the National level. TCV 
schools demonstratively perform the best among all the Tibetan schools in all the public examinations. This 
has earned the schools a high reputation in academic circles. My own analysis and recognition is that the 
success is partly, if not largely, based on the relatively greater commitment and the dedication of the teachers 
and the environment of the schools. Tibetan Children’s Village is both home and school for the children 
under our care. The classrooms and the homes are very closely linked. There is a sense of belonging. 

Another function of TCV schools, to promote Tibetan language and culture, has been to provide 
the teachers with increased motivation, commitment and sense of direction. We believe that more than 
government policy and provision, Tibetanization is ultimately dependent for its success on the grounded 
activities in the classroom. TCV’s success, I believe, has been derived from the pioneering Head teachers, 
the great and many highly qualified and committed teachers and the rich Tibetan cultural environment that 
our children experience. Thus, within the school set up, it is a collective effort- a team endeavor with a 
direction of purpose.

The teacher issue in future will be a key deciding factor too. With the general decline in Tibetan 
standards, the supply of well qualified Tibetan teachers is getting outstripped by the demand, despite 
monetary incentive to attract recruits. The lack of highly qualified bilingual teachers have also limited the 
Tibetanization programme to the elementary level in the TCV schools. The lack of science vocabulary in 
current Tibetan lexicon add to the problem of upgrading and expending the programme. The issue of further 
educational opportunities at the college and university level also stem the Tibetanization programme from 
further growth. 

Tibetanization programmes will not realize its true potentials unless we do a much better job of providing 
a print-rich environment in the primary language. Research indicates that reading, especially free vocabulary 
reading, is a major source of both language and literary development, as well as knowledge. In addition, a 
reading habit in the first language will, most likely, transfer to the second language. (Krashen, 1991).

Finally, English language software is dominant and widely distributed. Tibetanized education stands 
to gain by translating and developing software. The gains are many. Minority language information 
technology can aid language survival and spread. Minority language becomes modernized in terminology 
and technical functionality. Such modernization aids the symbolic status of the language, particularly among 
the impressionable young. This ensures that information technology is a supporter of Tibetanization in our 
children. (Bilingualism and Information Technology. The Welsh Experience. (Baker, 1998).

Conclusion

As our stay in exile stretches year after year, the education of our future generation is becoming more 
and more problematic. The hard reality of life in exile and our long-term objectives often conflict and clash, 
resulting in apathy and indifference. For a generation born and brought up in an alien country, accepting 
the essential elements of Tibetan hood is becoming increasingly difficult and assimilation more attractive. 
This is basically because we continue to use a borrowed educational system despite the promulgation of the 
Education Policy of 2004 by the Central Tibetan Administration. It is high time that we assess our situation 
to face the shocking reality that confronts us. The need of the hour is specialization in Tibetan education 
beyond high school. Higher education policy is now the need of the hour to make Tibetanization education 
from K-University. 
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Professional Development of Teachers

 By Dr. Pema Yangchen

Abstract

This article presents a brief literature review on perceptions regarding effective professional development 
of teachers and shares the implications drawn from a research conducted in the years 2007 and 2008 by 
the author. It gives an overview of a Professional Development Program that was developed and conducted 
by the author in an undergraduate Tibetan college and a Secondary School in India. It is found that the 
teachers are unanimous about the importance and need for effective professional development programs.  

“Teachers live, work, and interact with many people yet are alone in professional terms” (Fiszer, 2004, 
p. ix). According to Fiszer (2004), practitioners rarely observe or are observed by other practitioners, nor 
do they receive feedback and interact with colleagues to learn from and with each other. Yet, more than 
ever, school administrators and educational leaders demand continuous quality teaching and unwavering 
dedication and effort from the teachers. The standards movement in the US is an apt example. The call for 
higher standards for teachers became inevitable along with the call for higher standards for students (Wilson 
& Berne, 1999). Another example of how school administrators and educational leaders demand continuous 
quality teaching and unwavering dedication and effort from the teachers is the professionalization of 
teaching. National councils and boards set up missions and standards for professional teachers and teaching 
(Wilson & Berne, 1999). It is logical that if students need to be taught differently to meet the demands set 
forth by the new assessment and standards, teachers too need opportunities to develop along those lines. If 
the goal of instruction is to improve student learning, teacher learning needs to be supported. In Wilson and 
Berne’s words, (1999) “Professional teachers need professional development” (p. 173).

Fiszer (2004) described the reality about traditional professional development for teachers in the following 
terms:

It is often taught using methods not aligned with active learning. Teachers typically sit and listen to 
an expert who advocates active, hands-on learning for students but puts little of this talk into practice. 
Furthermore, the topics are not close to relevant. This style of professional development is not only 
hypocritical and agonizing but outdated and a disservice to professional educators. (p. ix) 

As a part of the Educational Leadership Program at University of California, Los Angeles, Fiszer (2004) 
conducted a qualitative study to analyze teacher perceptions of professional development. He interviewed, 
in a focus-group format, 27 teachers, nine tenured teachers from each of three public elementary schools in 
Los Angeles County. According to the author, the professional development components in these schools 
shared many common elements with the components recommended in the literature. The author endeavored 
to determine whether teachers viewed the professional development structures in their schools as effective, 
including reflective dialogue, peer observation and consistent feedback. Eighty-two percent of the teachers 
perceived peer observation as a beneficial professional development strategy. However, 70% felt that 
experienced teachers are not typically provided with these opportunities. There was unanimous agreement 
among teachers that opportunities for reflective dialogue are needed to enhance professional learning. In 
reality, 77% of the teachers felt that these opportunities were rare. More than 50% of the teachers considered 
constructive feedback from an experienced practitioner as highly beneficial to their learning. 

Based on findings from a national probability sample of teachers, professional development providers, and 
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a purposeful longitudinal sample of teachers, Porter, Garet, Desimone and Birman (2003) identified specific 
characteristics of effective in-service professional development and ways to support such efforts in schools. 
The researchers drew their results from three coordinated studies designed to evaluate the Eisenhower 
Professional Development Program, which began in 1996. The data collection procedure included telephone 
interviews during the 1997-98 school year with a national probability sample of Eisenhower coordinators in 
363 school districts and a mail survey of a national probability sample of 1,027 teachers who participated in 
657 Eisenhower-assisted activities. The results indicated that:

Professional development focused on specific, higher order teaching strategies increases teachers’ use 
of those strategies in the classroom. This effect is even stronger when professional development activity 
is a reform type (e.g., teacher network or study group) rather than a traditional workshop or conference; 
provides opportunities for active learning; is coherent or consistent with teachers’ goals and other activities; 
and involves the participation from the same subject, grade, or school. (p. 5) 

The researchers also found that teachers in these schools did not receive consistent high-quality 
professional development. Although the results showed little overall change in teaching practice, individual 
teachers in the same school had different teaching practices.

In the 1999-2000 School and Staffing Survey (SASS) developed by Choy, Chen, Bugarin (2006), the 
researchers attempted to determine “the extent to which the characteristics of professional policies and 
practices were consistent with the emerging consensus on the key features of professional development as 
described by Hawley and Valli (2001)” (p. iii). This survey covered approximately 4,700 school districts, 
12,000 schools, 12,300 principals, 52,400 teachers, and 9,900 school library media centers. The results of 
the survey indicated that:

 � One-third of the teachers strongly agreed that there was a great deal of cooperative effort among staff 
at their schools.

 � Three-quarters of the principals thought that professional development was frequently or always part 
of teachers’ regular work. About one-third of them reported that they had provided and engaged 
teachers in professional development at least once a week in the last month and about two-thirds 
reported that they had tried to build a professional community in their schools that often.

 � Almost all schools provided teachers with time for professional development during regular contract 
hours or by finding ways to free-up time during the school day, either by hiring substitute teachers 
or adjusting the length of the school day. Reducing teachers’ work load was a less common practice.

 � Almost all teachers participated in some type of in-service professional development during the year 
such as workshops, conferences, or training sessions and some in more innovative ones identified as 
high quality.

 � Teachers’ choices for professional development activities were consistent with a focus on improving 
their knowledge of the subjects they teach.

 � More than half of all teachers rated their professional development activities as very useful and the 
more time teachers spent, the more likely they were to consider it very useful. (pp.77-78)

These large scale studies come to similar conclusions regarding teachers’ perceptions of effective 
professional development experiences. Like Fiszer (2004), most researchers recommended an ongoing and 
collaborative professional development model. According to Fiszer (2004), “Teachers deserve better and 
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can have what they need in a relatively inexpensive manner—by being given the time and wherewithal to 
learn from one another. Ongoing professional development fosters the kind of support teachers do not have 
within their traditional culture of isolation” (p. x). The conclusion drawn was that an ongoing model of 
professional development would support and enhance reflection, active learning, interaction, collaboration, 
collegiality, all situated within the context of teachers. 

According to Buysse, Sparkman, and Wesley (2003), “a promising approach to this type of practice 
research is to build communities of practice based on collective expertise and designed to scrutinize and 
improve education” (p. 265). The concept of communities of practice as a theoretical approach to the 
professional development offers the following benefits:

The potential for practitioners and researchers to co-construct knowledge exists in this model because 
communities of practice represent an ongoing enterprise that invites both groups to share, build upon, and 
transform what they know about effective practices. Because the focus is not on a single research study or 
professional development program, but rather the development of a professional community, fundamental 
changes in how researchers and practitioners establish mutual trust and sustain long-term relationships can 
be expected. (Buysse et al., 2003, p. 265)

Across all the studies reviewed in this section, teachers shared similar perceptions regarding effective 
professional development experience. Some of the most common features identified were opportunities for 
active learning, collaboration, reflective dialogue, constructive feedback, and coherence. 

Implications

Implications for Professional Development

When developing professional development programs for teachers it is very important to recognize that 
teachers are adult learners and respect their needs as learners. According to Knowles (1984), adults are 
autonomous and self-directed, have accumulated a foundation of life experiences and knowledge, goal-
oriented, relevancy-oriented, practical, and adults need to be shown respect. These characteristics need to 
be considered into the design, delivery, content, context, and outcomes of any professional development 
programs. 

Program developers need to encourage as much participation as possible from the teachers at the planning 
and designing stages of professional development program so that their needs are addressed appropriately. 
Teachers are the primary stakeholders when it comes to implementation of the professional development 
program. Therefore, every professional development program should include a program assessment 
component at the end of the program where teachers will be able to provide feedback and comments about 
the program to improve the program in the future.

Not all professional development programs that are introduced by educators from advanced countries 
are workable and relevant to the host school. Professional development programs can be developed locally 
based on the local needs of the teachers. Instead of having a pre-planned program, professional development 
experts can listen to the teachers’ current professional needs and working context and develop a professional 
development program tailored to those needs. 
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Implications for Teachers

Teachers are professionals and they need to be responsible for their own professional learning and growth. 
Professional learning is not a destination but a journey that a professional undertakes throughout his or her 
professional life. A successful journey requires not only the head but also the heart to carry on the journey. 
Moreover, creating a “supportive culture” where teachers can believe in the confidence of their colleagues 
and where they view each other as “caring, cooperative, and intellectually curious” (Smith, Wilson, & 
Corbett, 2009, p. 21) will have immense benefits for teacher learning. Professional responsibility can be 
extended to one’s colleagues and the community as a whole.  

By generously sharing one’s professional learning or teaching practice one will be able to help others and 
improve one’s learning too. Teachers must have the willingness to share and courage to take the criticism 
positively and give constructive criticism to enhance professional growth and learning. Rooted deeply in 
Buddhist tradition and philosophy, is the spiritual act of “acting out of concern for others” (Dalai Lama, 
2000, p. 244) and encouraging oneself and other to engage in spirituality will benefit both the parties. As a 
community sharing a common practice, they need to create a healthy learning environment that will engage 
them in dialogues centered around professional practice and student learning. 

Teachers need to develop good personalities to work with and engage in dialogues with their colleagues 
and superiors. Teachers must be able to lead and possess a range of process skills such as interpersonal 
and communication, problem solving, creative and critical thinking, conflict resolution and active listening 
(Diamond & Spuches, cited in Diamond, 2002). When working in groups, recognizing and appreciating 
others’ personalities and styles will maximize the participation and contribution of every member of the 
group. 

Teachers need to reflect on their professional learning and evaluate it. Such evaluations will help them 
to suggest and recommend professional development programs that are more relevant to them. It will also 
reveal one’s strengths and weaknesses and pave way for strengthening one’s professional learning and 
practice.    

Finally teachers need to recognize the advantages of working with colleagues. Material resources may 
be scarce but this human resource is in abundance in the company of one’s colleagues. Sharing with one’s 
colleagues the concerns and challenges of every day practices and learning together in the process is a cost-
effective learning activity, as long as administrators help to make available the time that it requires, without 
sacrificing their personal lives to do it. Teachers need to learn the value of “being intentionally supportive” 
(Heston, Tidwell, & Fitzgerald, 2008, p. 175) of each other. According to the authors, “living as critical 
friends...for all our colleagues and viewing them as critical friends of good intention lets us build a more 
hospitable environment in which we can create learning communities that flourish across varied context” 
(p. 175).

Implications for Administrators

The teachers in this study spent most of their time at school doing what a teacher had to do. Professional 
development for professional learning comes only second in their thoughts. School administrators need 
to emphasize the importance of professional development for teachers and work towards providing more 
opportunities for professional development experiences taking into consideration their needs. In Hord and 
Hirsh’s (2009) words, “emphasize to teachers that you know they can succeed―together” (p. 22).
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Administrators need to carve out time for teachers to talk and share taking into consideration their already 
heavy schedule. Consider teachers’ personal time when carving time. Provide appropriate and abundant 
resources in terms of material and emotional support to encourage professional learning. In order for teachers 
to use the resources, especially educational materials, provide timely and necessary guidance and instruction 
to them. Instead of controlling and deciding on what professional development teachers require, they need 
to give some autonomy for teachers since professional development is for teachers. Administrators need to 
create structures within the school time table to provide a platform for teachers where they can share and 
discuss their ideas. Sometimes teachers need to be assigned to responsibilities because their schedules are 
too tight to volunteer for professional learning activities. 

Professional Development Program: Teaching and Learning

Based on the above literature review and the implications drawn from the ethnographic research 
conducted by the author/researcher in the years 2007-2008, a two-week professional development program 
with the theme “Teaching and Learning” was developed. The program was first conducted for 28 lecturers 
in a Tibetan undergraduate college in September 2016 and  later to a group of  24 teachers in a Tibetan 
Secondary school in October 2016. An overview of the program follows in the next few paragraphs.

At both these locations, the course began by defining the terms “Teaching” and “Learning” and sharing 
what these two terms meant to them. The participants were then led into exploring, reflecting, writing and 
sharing one’s ‘Teaching Philosophy.’ These sessions gave the teachers some time to reflect, write and share 
one’s ‘Teaching Philosophy’ with their colleagues. It gave them better and more meaningful sense of who 
they are and why they are in the teaching profession. As one participant reflected, “This program gave me 
a chance to evaluate myself as teacher and I came to know where I stand as a teacher.” (extracted from 
Feedback Form). Yet another participant thought, ‘it  made my decision to become a teacher all the more 
clear and purposeful.”  (extracted from Feedback Form).  

Throughout the program, each participant was required to write a ‘Daily Reflective Journal” which 
enabled him/her to reflect on the observations made during each session. This requirement challenged the 
participants to observe one’s own as well as their colleagues’ learning more diligently than they would 
normally do. The essence of doing a reflective journal is captured in a quote by John Dewey, a philosopher, 
psychologist, and educational reformer, “We learn by doing and reflecting on what we do.”  The participants 
were also encouraged to keep an open mind and heart because as a French Psychologist once said, “It is 
what we think we know already that often prevents us from learning.” This exercise made the program both 
personal and learning challenging. 

Further participants gained insights into issues of ‘Teaching Strategies’ with a focus on ‘Active Learning.’ 
Active learning takes place when a teachers utilizes instructional strategies 

that engage students in the learning and are required to do not only meaningful learning but also  think 
about what they are doing. Research studies have reported that students taught using active learning 
instructional strategies produced higher achievement test scores, more positive student attitudes, and higher 
levels of student persistence. According to Alder (1982), all genuine learning is active, not passive. It is a  
process of discovery in which the student is the main agent, not the teacher. Active learning instructional 
strategies are becoming more and more indespensable in schools and colleges as the attention span of the 
learners is becoming shorter and shorter due to the mobile internet revolution.  

The professional development program was conducted using active learning instructional strategies. 
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Some of the characteristics are (a) the participants were involved in more than passive listening, (b) the 
participants were engaged in activities such as reading, writing, sharing/discussing, etc. mostly in pairs and 
small groups, (c) less emphasis was placed on information transmission and greater emphas is placed on 
developing skills, and (d) greater emphasis was placed on the exploration of attitudes and values  Active 
learning prevails when student motivation is increased and when students can receive immediate feedback 
from their teacher. When teachers are able to create an active learning environment, they can involve the 
students in higher order thinking such as analysis, synthesis and evaluation (Bonwell & Eison, 1991).

As a famous Chinese proverb goes, I hear, and I forget. I see, and I remember. I do, and I understand,  the 
program presenter endeavoured to promote and incorporate active learning instructional strategies by using 
the same. To quote one of the participant’s reflection, “ Normally, most of the task in the class is being done 
by the teachers and students have very little role except listening. But in today’s session, I learned that the 
resource person was a facilitator and facilitated us with lots of activities which keept us engaged and focused 
throughout the session. I think the same can be applied in the classroom.” (extracted from Daily Reflective 
Journal). 

To summarize the Professional Develoment Program experience, some participants described it as  ‘truly 
very effective and inspiring,’ ‘very informative,’ ‘enlightening,’ ‘very helpful,’ and ‘very interactive and 
very useful for classroom teaching.’ Some found it ‘truely valuable’ and said that they learned  many new 
things which will definitely help them in improving their teaching. For some it was a reflective moment to 
think deeply about one’s own teaching, one’s duty and improve upon it. The participants were unanimous 
about the importance and need for such professional development program for teachers. They urged that 
such professional developement programs with a focus on specific subjects would be more beneficial.  

To conclude, by employing a learner-centered approach and using active learning intstrcuctional 
strategies, the program was able to invite maximum participation from participants. The participants realized 
that their colleagues are passionate and dedicated; motivated and eager to learn as well as share;  patient and 
receptive; helpful and adaptable; active and energetic; excited and cooperative. They were able to realize 
that their colleagues are open, collegial, confident and above all, resourceful. They realized the importance 
of having a deeper understanding of who they are and why they are in the teaching profession. As Palmer 
(2007) noted, “We teach who we are,” (p. 1) and “Good teaching cannot be reduced to technique; good 
teaching comes from the identity and integrity of the teacher” (p. 10). The participants appreciated and 
valued the openness and collegiality of their colleagues which contributed immensely in initiating and 
sustaining good conversation about good teaching. This good conversation must continue to build a good 
teaching and learning community. Each individual must contribute to this collective responsibility to sustain 
this good teaching and learning community. 
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Investment Ideas for Tibetans

 By Mr. Dawa Tsering

In today’s materialistic world, the desire to possess more is inevitable. Almost all are hell bent on making 
fast money. But we have got to avoid all illegal and unethical tactics of minting money. We should rather 
concentrate on how best to use the money at our disposal. However little amount is available with us, it can 
be multiplied by only one means and that is by way of ‘wise investment’. 

Now, what is an investment? Investment is generally putting money away for a long term in order to 
earn interest or increase its initial value. I would define it as sacrificing something today for tomorrow. This 
means we sacrifice 100 rupees today with the hope of gaining something more tomorrow. Now, we should 
have adequate money to sacrifice today for tomorrow. Unless one has more money than he /she require 
for current consumption, he might not be a potential investor. Hence, whoever has extra money can make 
investments. For example, a teacher deposits ten thousand rupees in a bank account. A professor buys 100 
shares of Tata motors. 

In the above-stated examples, the sacrifices are made now with the prospect of gaining more (interest in 
the case of bank deposits and dividend and capital gain in case of shares) in the future. In other words, both 
of them have sacrificed their present consumption for a future return. Now the sacrifice that has to be borne 
is certain while the return in the future is uncertain. So this uncertainty of return is the risk factor – a very 
important part of investment game and understanding this risk-return relationship is essential in making 
well-informed investment decisions. 

Now let me tell you what is risk and return in investment? Risk is the chance or possibility of our 
investment losing value as investment conditions change and return is the amount we can expect to earn from 
our investments. Now the thumb rule is, ‘greater the risk, greater the potential return’. In other words, lower 
level of uncertainty means lower risk and thus lower potential return, while a higher level of uncertainty 
means higher risk and thus higher potential return. In the above examples, the teacher’s bank deposit has 
lower risk than professor’s purchase of shares and thus the latter has higher potential return than the former. 

Now depending upon the nature of the investment, there are many different types of risks but inflation 
is one which impacts the return from our investment. So let us see what is inflation? Inflation means rising 
prices or decline in purchasing power of the national currency. To put it in simple terms, earlier we could 
buy two matchboxes for one rupee. Now due to price rise, two matchboxes cost us two rupees. In such a 
case, the purchasing power or the real value of rupee has fallen. In other words, one rupee that used to get 
us two match boxes is now getting us only one matchbox. This is the impact of inflation and thus when we 
make investment, we must factor in inflation so that the return on investment compensates the falling value 
of the rupee and still ensures considerable surplus. Now, in this article I will present some of the common 
investment options, particularly deposits which I think our Tibetan community can partake in. 

Deposits can be made with the banks, NBFC and also companies who float schemes from time to time 
for garnering deposits from the public. So we have company deposit, bank deposit, post office deposits, 
etc. Now one thing we Tibetans do not do is our homework while making deposit and we also fail to check 
whether or not the individuals, organisation or companies have the requisite permission to accept deposits 
from the public. Secondly, in sheer haste to make more money or out of utmost faith in the individual, we 
simply do not care to check the credit worthiness of the individual or organisations which accept deposits. 
Some Tibetans, out of sheer faith, depositing money with the local Indian and Tibetan businessmen are 
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cases in point.  Thirdly, we simply do not care to check or keep an eye on how well the funds collected 
through deposits are being used. In other words, we simply do not bother to check or review the performance 
of the business of the deposit acceptors. Fourthly, we fail to look at their interest rate in full. Actually those 
which offer very high rate of interest say 14% or above when others are offering 6% to 7% are to be avoided. 

More so, there are many cases of frauds who promise unrealistically high rate of interest for the purpose 
of alluring the depositors and then disappearing from the scene like fly night companies or they default in the 
payment of interest and principal money like so called businessman (both local Indian and Tibetan) in the 
southern settlement who had fleeced many a Tibetan by promising them high rate of interests and eventually 
ended up declaring themselves bankrupt or vanishing into thin air , driving the Tibetan depositors into 
overnight paupers. Many of them are poor families and aged whose hard earned life savings simply went 
down the drains. Of course, these businessmen are reprehensible and in fact must be dastardly condemned 
as they are the robbers in the garb of a businessman. The true businessman is one who takes up CSR and 
faithfully follows the ethics of the business.  

And most importantly, we have to be aware of the taxation rules of the government of India in regard to 
deposits or any kinds of investment. We Tibetans feel that we are exempted from paying the taxes because 
of our refugee status but the truth of the matter is that we are the same as every other Indian citizen when it 
comes to paying taxes.  So, the students of commerce and the educated Tibetans should take interest in the 
basics of taxation and help create awareness about the importance of paying taxes among our community. 
Under income tax rules, if our total income is more than two lakhs fifty thousand rupees, we come under the 
tax bracket and we should file IT returns. If we are earning interest income in excess of ten thousand rupees 
on our deposits, the income tax charged on the interest earned would be 10% of the total interest.

  Company / NBFC Deposits: 

Apart from banks there are companies in India that accept money from public for a fixed term and pay 
interest. They are of some types- Monthly income deposit, Quarterly income deposit, Cumulative deposits 
and Recurring deposits like Bank RDs. NBFCs lend and make investments and hence their activities are 
similar to that of banks, however, it cannot accept demand deposits. If we are going to deposit in company 
/NBFC fixed deposits, we have to be aware and continuously get updated about regulations of RBI and 
also current happenings in the industry. The interest offered are generally higher than bank deposits but 
these company deposits are unsecured and thus are risky as we may not get back our principal sum if the 
companies go belly up. The risk is real. There are many cases of companies having defaulted in the past, 
the DCM group [1], Nagarjuna Finance [2], Lloyd Finance [3], to name a few. They were all high flying 
names before they went bust and ended up going back in the fixed deposits commitments. So, if you want 
to invest in company deposits, it’s important to check out the credit worthiness and liquidity position of 
the company before making any investments. A good indicator of company’s credit worthiness is its credit 
ratings. We have credit rating agencies like CRISIL, CARE and ICRA that does the ratings on the deposits 
of the company and NBFCs. Higher the credit ratings, the stronger its ability to meet its debt obligations. 
For example, AAA ratings signify highest safety. So we have to go for AAA rated company deposits. AAA 
rated deposits usually give lower interest rate compared with those which are not rated or has lower ratings 
but, the chances of default is much lower. Hence, we need to invest in the deposits of those companies when 
we are convinced that they won’t default on their commitments and be aware that interest income from 
company FDs are fully taxable. 

Bank deposits: 

If we don’t understand company FDs, then we still have the choice of investing in bank deposits. Bank 



98

The Dalai Lama Institute 

deposits have become very popular among Tibetan community at least here in south India in the past thanks 
to the bad precedence from our local Indian and Tibetan businessmen and it will continue to be popular to us 
given the current demonetisation drive by the Indian government. Post demonetization on November 8, all 
banks have received lot of deposits and this is leading to deposit rate cuts by almost all banks. So, it may not 
be the right time for now to keep bank deposits given the falling interest rate due to demonetisation but it is 
the safest investment option after post office schemes as banks function according to the parameters set by 
RBI, which always acts in the interest of the investors. Banks offer current account, saving account, FDs and 
RDs. Current Accounts are basically never used for the purpose of investment or savings. These deposits are 
the most liquid deposits and there are no limits for number of transactions or the amount of transactions in 
a day.  It does not offer any interest and instead involves certain service charges. Saving Accounts are one 
of the most popular deposits for individuals. Till October 2011, the interest on Saving Bank Accounts was 
regulated by RBI and it was fixed at 4.00% on daily balance basis. But with effect from 25th October, 2011, 
RBI has deregulated Saving account interest rates and today banks decide the interest rate within certain 
conditions imposed by RBI. Some private banks pay between 6% and 7% on such saving deposits.  Any 
interest earned up to Rs 10,000 in a financial year on Saving Bank accounts is exempted from tax. Now let’s 
see about FDs and RDs. 

Bank Fixed Deposits (FDs) can be opened at any bank be it nationalised, private or foreign. The minimum 
investment in an FD varies from bank to bank. The interest rate on FDs varies depending on the duration 
of the FD and its duration varies from 7 days to 10 years. Since bank deposit is among the safest modes of 
investment, the only thing that we have to watch out while investing in FD is the interest rate and inflation 
rate.

 Bank Recurring Deposits (RDs): When we invest a specific amount in a bank for a specified period on 
a monthly basis for a fixed rate of return, we are said to have recurring bank deposits. At the end of the 
fixed period, we can get our principal sum with the interest earned during that period. The duration of the 
recurring deposits schemes varies from bank to bank but the minimum duration is six months. Remember 
we have to pay tax on the interest income from the bank RDS. 

Post Office Deposits: Like the banks, the post office also offers various investment options- Post office 
FDs, Post office RDs, Post office monthly income schemes, Post office savings accounts, PPF, National 
savings certificates, Senior citizen savings scheme, Sukanya Samriddhi Accounts, Kisan Vikas Patra etc.  I 
am not going to elaborate on these post office schemes but I want to write one reason why we need to invest 
in post office schemes. Since the government of India offers these schemes, they are the safest and risk-free 
investment option. As it is run by the government, we can find post offices even at the remotest place. So, 
if we have to move to another place anywhere in the country, we can easily transfer our account to the post 
office nearest to us. Most importantly, under section 80 of the income tax act, the interest received on any 
scheme is exempted from tax up to fifteen thousand rupees in a year. Besides interest income from PPF and 
saving account is completely tax-free. So, we have enough reasons to try and invest in post office schemes. 

Apart from the abovementioned investment options, we also have life insurance, mutual funds, bonds, 
gold, real estate, shares, etc. But in this current post demonetisation scenario, we should stay away from 
certain sectors. Real Estate is one of the sectors. It is believed that the number of buyers will come down 
and low demand will bring about lower prices in the short term. So, this not a good time to buy property and 
property is not really an investment. As far as equities are concerned, the market saw heavy sell-off after the 
demonetisation scheme announced by PM Modi. So, those who can take a risk can invest in equities and 
existing equity holder may hold them still. According to Warren Buffet, “one should be fearful when others 
are greedy and be greedy when others are fearful.” So, his thought might be of help in our equity investment 
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decision. As far as life insurance is concerned, many in our community have taken LIC policies and I think 
it is a good trend and many more should get into such schemes but with the full knowledge of the terms and 
conditions of the policies. 

Conclusion

In conclusion, let us all spare some thoughts on the importance of savings and investment. We tibetans are 
generally fond of flaunting our limited wealth and never get into the habit of savings. All of us are dependent 
or rather living on the aid of our foreign Samaritans (sponsors). Let us all think beyond the foreign aid and 
try to be self-reliant as far as possible with our savings and investments. Let’s remember the old cliché 
‘little drops of water make a mighty ocean’ and set aside a little money every month. No matter how small 
our savings are, it would be a good start and doing it regularly develops in us the habit of saving and at the 
end of the day, if all of us save and invest on a regular basis, we as a nation will develop and when the need 
for money comes - like our freedom struggle, our savings will come handy and help tackle the financial 
impediments to our just cause. Let’s overthrow the Chinese leadership with our financial goal also in mind. 

Disclaimer: The document is intended as a general guidance for Tibetan students, interested in 
investment advice. The views expressed are mainly derived from personal experience and the author does 
not claim any technical expertise on the subject.
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