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ཐོག་མའི་གེང་གཞི། 

 

ནང་བའི་བསྟན་པ་འཇིག་རེན་དུ་དར་ནས་མི་ལོ་ིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་

སོང་བ་དང་། དུས་རབས་ེར་གཅིག་པ་མགོ་བརྩམས་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བའི་

(༢༠༡༥)དེང་གི་དུས་འདིར། ཕི་དངོས་པོའ་ིདཔལ་ཡོན་དང་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་

གིས་མམ་གཤིབ་ངང་མདུན་དུ་མཆོང་བསོད་ཀིས་གོག་རྡུལ་གི་དུས་རབས་ཞེས་འགོ་

བ་མིའི་རིགས་ཀི་ཚན་རྩལ་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་སོན་ཐོན་དུ་ཡོད་ནའང་། ནང་སེམས་ཀི་གནས་

ལུགས་ཟབ་མོ་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཀི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ནི་ནག་ཕོགས་ཀི་ཟླ་བ་

བཞིན་འགིབ་སྟེ་ཚར་ལ་ེ་བ་དང་། ལྷག་པར་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་དབང་ཐང་འདྲ་མམ་

མིན་པ་ནས་ཐོབ་བྱ་འདྲ་མམ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསམ་བོའ་ིརིག་གནས་དང་ཆོས་

ལུགས་མང་བོའ་ིལྟ་བ་ལའང་དཀའ་ངལ་དང་འགལ་རེན་སྣ་ཚོགས་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། 

འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གི་ཆེད་མཁས་མང་བོས་དཀའ་ངལ་དང་འགལ་བ་དེ་

དག་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཡང་དག་པའི་ཞི་

བདེའི་ལམ་ཆེན་དུ་བགོད་དགོས་ན། ཁོ་ཚོས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ས་ནི་འདྲ་མམ་
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དང་རང་དབང་། དམངས་གཙོ། མམ་འབེལ། ཕན་སེམས་ཀིས་འཇིག་རེན་སོང་རྒྱུ་དེ་

ཡིན་པར་བཞེད་པ་མཐུན་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་གང་

ཡིན། དེ་འདྲའི་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་དེ་སུ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ནང་བའི་བསྟན་པ་

དང་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་པ་ནི་སོས་མ་དགོས་མོད། འོན་

ཀང་།ནང་བསྟན་གི་ལྟ་བའི་སོར་ལ་དེང་སང་འདོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འདུག དེ་དག་

ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསམ་བོ་ངན་པས་ཕོགས་ཞེན་དང་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ནང་བསྟན་ལྟ་

བ་ལ་དགག་བཞག་བྱས་པ་མིན་པར། མང་ཆེ་ཤོས་ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་ཀི་སི་ཁོག་

ལ་སྦྱངས་པ་ཕར་ཟད། ཐ་ན་བམ་ཀོག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འོལ་ཚོད་ཀིས་ནང་བསྟན་བདག་

མེད་རིགས་པའི་ལྟ་བ་མེད་དགག་དང་། མཐའ་གིས་སྤང་བའི་སོད་པ་ལ་སོན་འགེབས་

བྱེད་པ། འགའ་རེས་ལྟ་བ་མང་བོ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསེས་ཏེ་དབྱེ་འབྱེད་མ་ཤེས་པར་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་བ། ལ་ལས་ནང་བསྟན་གི་ལྟ་བ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའམ་སི་ཚོགས་དང་

མཐུན་པར་གེང་འདོད་ཀིས་སབས་དོན་འཆོལ་བར་བྱས་པ་སོགས་རྒྱུ་རེན་སྣ་ཚོགས་

ཡོད། དེ་དག་གིས་ཕི་རབས་པ་མང་བོ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གི་ལྟ་བ་དང་བག་

ཆགས་ངན་པ་ཞིག་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་ཡོད་དེ། ཁོ་བོས་མཚོ་སོན་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་

ཆེན་མོ་རུ་བོད་བརྒྱུད་ཚད་མ་རིག་པ་དང་ཀྲུང་ནུབ་གཏན་ཚིགས་རིགས་པའི་ཞིབ་བསྡུར་
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ཐད་ཀི་འཆད་ཁིད་སབས་སུའང་གོགས་པོ་མང་བོ་ཞིག་གིས་སེ་བ་ས་ཕི་ཡོད་མེད། 

སབས་འགོའ་ིབསམ་བོ་འཇིགས་སྐྲག་ཡིན་མིན། ཁྱད་པར་ནང་ཆོས་ལྟ་བ་བདག་མེད་

ཡིན་ན། ང་ཚོས་རང་དོན་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་འཛིན་དུ་གྱུར་ཡོད། དེ་ལྟ་ན་

བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་སི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་འགག་རོ་རུ་གྱུར་སོང་ཞེས་སོགས་གི་དྲི་

བ་མང་དུ་བྱུང། 

ང་ཚོ་མི་སུ་ཡིན་རུང་རང་སེར་གི་བསམ་བོའ་ིགདེང་ཚོད་ལ་ཡིད་རོན་མི་བྱེད་པར་

གཞུང་ལུགས་དང་གཏན་ཚིགས། ཁྱད་པར་རེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས།དེ་དག་ཀང་མཐར་

གཏུགས་ན་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པ་ིད་ཀིས་དབྱེ་དགོས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བདེན་དོན་དང་གནས་ལུགས་ཀིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དག་ལས་འཕྲོས་

ཏེ། ནང་བསྟན་གི་ལྟ་བའི་སོབ་གསོའ་ིགཞི་གང་ལས་བྱུང་བ་དང་། འདྲ་མམ་དང་། རང་

དབང་། དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་ཇི་ལྟར་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པའི་སོར་ཉུང་ཙམ་འཆད། 

 

 

 

 



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 

6 
 

 

ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞི་རྩའི་སོབ་གསོ། 

 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕུང་བོ་ལྷག་མ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་ད་བར་༢༠༡༥མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གིས་དང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་ག་མ་

བརྒྱད་འགོར་ཡོད་ལ། ནང་བསྟན་གནས་པའི་ཚད་ནི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཡུལ་ཝ་ར་

ཎ་སིར་བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཡིན། 

ནང་བསྟན་འདི་ཐོག་མར་དར་དུས་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཡོད་

པར་གགས་ལ། དེ་དག་ལས་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་ཤོས་གངས་ཅན་པ་དང་རིག་པ་བ། ཁྱབ་འཇུག་

པ། ཚངས་པའི་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཡིན། དེ་དག་གང་ཡིན་ཡང་ཕི་སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་

ནས་ནང་བཅུད་གི་སེམས་ཅན་གྲུབ་པའི་བར་གི་འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་ཡོད་དོ་ཅོག་ལྷ་

ཚངས་པ་དང་དབང་ཕྱུག ཁྱབ་འཇུག་ཡང་ན་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ལས་ཀང་ཨ་ནན་

སོགས་ཀི་བོའ་ིགཡོ་བ་ལས་བྱུང་བའམ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་པས། ལྷ་དེ་དག་དང་འདྲ་བའི་མཐུ་

ནུས་ཆེ་བ་དང་དྲིན་ཅན་མཐར་ཐུག་མེད་པར་འདོད། ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ལ་དད་པ་བྱེད་

པའི་མི་རིགས་གང་ཡིན་ཀང་སོན་ནས་ད་བར་དུ་དད་པ་བྱེད་ཕོགས་ཀང་། ལྷ་དེ་དག་རང་
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ལ་དྲིན་ཅན་ཡིན་པས་ཡོད་ཚད་ཀིས་དེ་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་

གཡུལ་ངོར་ཤི་དགོས་ཀང་འོས་པར་མ་ཟད་། དེ་ལྟར་ཤི་ན་རང་ལ་སལ་བ་ལྡན་པ་དང་ཐར་

བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བསམ་བོའ་ིལྟ་བ་ཞིག་ཡོད། དེ་ལས་ཀང་རྨས་སོན་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་

ཁ་ཆེ་བས་ཁོ་བོའ་ིཆོས་ལུགས་ལ་མི་དད་པའི་མི་སུ་ཡིན་ཀང་ཀ་ཀོ། གེན་རྨོངས།ལྷ་ལ་

མི་དད་པའི་འདྲེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དེ་དག་འཚོ་བ་དོན་མེད་པ་དང་བསད་ན་ཕན་ཡོན་ཡོད་

པར་བསྒྲགས་ནས་མང་དུ་བསད་པ་དགེ་བའམ། ཨ་ནན་དོན་དུ་གཡུལ་ངོར་རྒྱུག ། ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་ཀང་བྱུང་ཡོད། ནང་བསྟན་མ་དར་བའི་སོན་དུ་རྒྱ་གར་གི་རིགས་རུས་དྲག་

ཞན་ཧ་ཅང་ཆེ་ལ། མིའི་འཚོ་བ་དང་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ལ་འདྲ་མམ་མེད་པ་མངོན་

གསལ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། བམ་ཟེ་ཆོས་ལུགས་ནི་རྒྱལ་རིགས་དང་བམ་ཟེ་རིགས་མ་

གཏོགས་རིགས་གཞན་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་མི་བྱེད་ལ། དམངས་རིགས་དང་གདོལ་བའི་རིགས་

ནི་ཆོས་ལུགས་དེའི་གདུལ་བྱའམ་སྣོད་ལྡན་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད། རང་བཞིན་གིས་རིགས་

དམན་པ་ཡིན་པས་བན་གཡོག་ཁོ་ན་ལས་རིག་གནས་ཡོན་ཏན་སོབ་པའི་གོ་སབས་ཀང་

མེད། རིགས་ཕལ་བ་དེ་གིས་ཀིས་རྒྱལ་རིགས་དང་བམ་ཟེ་རིགས་ལ་འདྲ་མམ་གིས་

གེང་མོལ་བྱེད་པ་ཕར་ཟད། ཐ་ན་ངོར་ལྟ་བ་དང་གིབ་མ་ཕོག་པ་ཙམ་ལའང་གཅར་རྡུང་

བྱས་ཏེ་བསད་ཀང་འོས་པར་འཛིན་པ་དང་། ལམ་སང་དུ་འཕྲད་ཚེ་ལམ་འོག་ཏུ་བསྡད་ནས་
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ཡན་ལག་ལྔ་ཀ་ས་ལ་གཏུགས་ཏེ་བམ་ཟེ་དང་རྒྱལ་རིགས་ཀི་རྐང་བའི་ལོང་བུ་ཡན་ལ་

བལྟས་མི་ཆོག་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་རུས་དྲག་ཞན་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་མི་རིགས་འདྲ་མམ་གི་

ཐོབ་ཐང་གཏན་ནས་མེད།  

དེའི་སབས་སུ། མིའི་འཚོ་བ་དང་བདེ་སྡུག་ལེགས་ེས་ཅི་བྱུང་ཐམས་ཅད་རང་གིས་

བྱས་པའི་ལས་བསགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་རྒྱུ་རེན་དང་ལས་དབང་

གིས་གྲུབ། ཅེས་དང་། སུ་ཡིན་ཡང་ལས་དབང་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐུབ་པ་དང། 

རིགས་མི་གཙོ། རུས་མི་གཙོ། བསབ་པ་ཡོན་ཏན་གཙོ། ཞེས་སོགས་རིགས་རུས་འདྲ་

མམ། ཕོ་མོ་འདྲ་མམ། འགོ་བ་མིའི་རིགས་འདྲ་མམ་དུ་བཤད་པར་མ་ཟད། འབུ་སྦྲང་

ལྟ་བུའི་མ་ཆུང་སེམས་ཅན་ཀང་ཡོན་ཏན་སྦྱངས་རུང་དང་སངས་རྒྱ་རུང་གི་ཁམས་

བདེར་གཤེགས་སྙིང་བོ་འདྲ་མམ་དུ་སྨྲ་བའི་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཟེར་བའི་

ལམ་ལུགས་འདི་ཐོག་མར་བྱུང་། སབས་དེར་དམངས་རིགས་སོགས་ལ་མཚོན་ན། འདི་

ལྟ་བུའི་འདྲ་མམ་དང་དམངས་གཙོ། རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་སྤྲད་པ་བོ་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་དང་བམ་ཟེ་སོགས་ལ་མཚོན་ན་སངས་རྒྱས་པས་འདི་འདྲ་སྨྲས་པ་ཁོ་ཚོའི་

ལྟ་སོད་དང་མི་མཐུན་པའི་ལུགས་སོལ་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཐབས་ཅི་དྲག་གིས་མགོ་

གནོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 
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སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་གསར་གཏོད་མཁན་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནི་རྒྱལ་བོའ་ི

སས་སུ་འཁྲུངས་ཏེ་རང་ལོ་ེར་དགུའི་བར་དུ་རྒྱལ་སིད་བསངས་པ་ཡིན་པས་རིགས་

རུས་ཀི་ཁུངས་བཙན་ལ། དེ་ནས་གོང་ཁྱེར་གི་སོ་བཞིའི་ཐད་དུ་སེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་

བསལ་གཟིགས་ནས་འཁོར་བའི་གནས་ལ་སོ་བའི་ངེས་འབྱུང་སེས་ཏེ། རྒྱལ་སིད་སྤངས་

ནས་ཆུ་བོ་ནེ་ར་ཛྙཱ་ནའི་འགམ་དུ་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སད་དེ་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས། རོགས་པར་

དཀའ་བའི་གནས་ལུགས་དུ་མ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མ་ཟད། འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་དང་ལས་

ོན་གི་རྒྱུ་འབས་འབེལ་བ་བརགས་པ་ལས་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པའི་ལས་འབས་ལ་ངེས་པ་ཁོང་

དུ་ཆུད། དེ་ནས་འགོ་ཀུན་ཁྱད་མེད་སྡུག་བསལ་གིས་གཟིར་བ་གཟིགས་ནས་ཀུན་ོན་

ཕོགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་གཅིག་དང་། དེ་སྤོང་བ་རྣམ་བྱང་ཕོགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་

གཅིག་སྟེ། བདེན་བཞིའི་བང་དོར་སྟོན་པའི་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་དང་པོ་བསོར་བ་ནས་

ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཕུང་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པས་

འདུལ་བྱའི་འཁོར་ཚོགས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་རེད། 

འོན་ཀང་། སབས་འདིར་གེང་བྱ་ནི་ཆོས་ཕུང་གངས་མང་བ་དང་ཆོས་གསུངས་མ་

གསུངས་ཀི་དོན་འཆད་ཀི་མིན་པར། སོན་ནས་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་ཡོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་

སྟོབས་ལྡན་དེ་དག་གི་བཙན་གནོན་དང་ཤི་གསོན་གི་གཡུལ་འཁྲུག་འོག་ཏུ་ནང་བ་སངས་



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 

10 
 

རྒྱས་པ་ཅིའི་ཕིར་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། ནང་བ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་

མི་ཤུགས་དང་དཔལ་འབྱོར། རྫུན་འགེབས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་གང་ཡང་མེད་ལ། དམག་དོན་ནི་

དེ་བས་ཀང་གཏན་དུ་མེད་མོད། ཁོས་བདེན་དོན་སྨྲ་བ། རྒྱུ་འབས་སྨྲ་བ། བདེ་སྒྲུབ་སྡུག་

སེལ་གི་ཐབས་ལམ་སྨྲ་བ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་སོག་གི་རིན་ཐང་གཅེས་སྤྲས་

སུ་བྱེད་པ་གཞན་ལ་འཚེ་བ་མི་བྱེད་པའི་ལྟ་བ་གཞི་བྱས་ཏེ་འདྲ་མམ་དང་རང་དབང་། 

དམངས་གཙོ། གཞན་ལ་བརྩི་བཀུར་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དབུལ་བོས་ཁྱིམ་དུ་

གསེར་རེད་པ་ལྟར་མི་ཐམས་ཅད་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་ནང་བསྟན་ལ་དད་པའམ་ནང་

བསྟན་སོབ་པར་དགའ་སྟེ་བཀོད་མའི་ཆུ་འཕྱུར་བ་བཞིན་སུས་ཀང་འགོག་ཐབས་མེད་པར་

དར་ཁྱབ་སོང་བ་རེད། 

གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འཛམ་གིང་འཁྲུག་ཆེན་གིས་པའི་མགོར། ཨ་ནན་དོན་དུ་

གཡུལ་ངོར་རྒྱུག་ཞེས་པའི་ལྷ་མིན་དཔུང་བསྟོད་འདིས་ལག་པ་གཡས་པར་ཁག་དམར་གི་

རལ་གི་དང་གཡོན་པར་ཁ་ཆེ་གྲུབ་མཐའི་དཔེ་ཆ་བཟུང་བའི་དབང་བསྒྱུར་གི་ལོ་རྒྱུས་

དམར་ནག་གིས་ཡོད་པ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་ཕལ་མོ་ཆེར་རིགས་རུས་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཕོགས་

འཛིན་དང་དེའི་ཆེད་དུ་དམག་འཁྲུག་གི་ལས་ཡོད་ནའང་། ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་རང་

ལུགས་ནི་གཡུལ་འཁྲུག་གི་བྱེད་ཐབས་དེ་མིན་པར་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་མི་མཐུན་པ་
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བྱུང་བའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའམ་གཟུ་བ་དབང་བོར་བཞག་ནས་བསྟན་པའི་རྣམ་བཞག་རྒྱུ་མཚན་

དང་བདེན་དོན་གིས་རྒྱལ་ཕམ་རྩོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  

སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སབས་སུའང་མུ་སྟེགས་ཀི་སྟོན་པ་དྲུག་དང་རྫུ་འཕྲུལ་

འགན་ཏེ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་ཕམ་བརྩད་པ་དང་། རེས་སུ་བསྟན་འཛིན་གི་སེས་བུ་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཨརྱ་དེ་ཝ། ཕོགས་གང་། ཆོས་གགས། ཟླ་བ་གགས་པ། ཛེ་ཏ་རི། ནཱ་རོ་བ། 

ཇོ་བོ་རེ། བོད་ཀི་ས་ས་པནི་ཏ་སོགས་པཎ་གྲུབ་ཀུན་གིས་ཀང་བསྟན་པ་དཔང་བོར་བཞག་

སྟེ། གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་བརྩད་ནས་བདེན་དོན་གིས་རྒྱལ་བ་དང་དུས་

མཚུངས་སུ་ནང་བའི་བསྟན་པའི་སྙན་གགས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་བ་ཤ་སྟག་

རེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་བཞུགས་དུས་གོང་ཁྱེར་སེར་སའི་ཡུལ་དུ་དུ་རུ་

ཀའི་དམག་དྲངས་ནས་སེར་ས་བཅོམ་པ་དང་དཔལ་ན་ལེན྄དྲ་དང་བི་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་ཆོས་

སྡེ་ཆེན་པོ་དག་ཏུའང་ཁ་ཆེའི་དམག་དཔུང་ཡང་ཡང་བྱུང་མཐར། དེར་ནང་བའི་བསྟན་པ་

དར་ནས་ལོ་གཅིག་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ཡས་མས་འགོར་ཡོད་ནའང་། དེ་ནས་རིང་དུ་མ་

གནས་པར་ཁ་ཆེའི་ལུགས་ཀིས་དབང་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། སོན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

དར་བའི་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་དབང་དུ་ཤོར་ལ། དེང་དུས་ཀི་

པ་ཅི་སུ་ཐན། ཨ་ཧྥུ་ཧྭན། ཡིས་ལང་སོགས་ཀང་གོང་སོས་བཞིན་དམག་འཁྲུག་གིས་
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དབང་དུ་བསྡུས་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་སྤེལ་བ་རེད། 

མདོར་བསྡུས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ནི་གཞན་གི་སོག་མི་གཅོད་པ་འཚེ་མེད་

སྙིང་རེ་ཞི་བའི་བསྟན་པ་ཡིན་པས་དམག་འཁྲུག་གི་ལས་མི་མཛད་ལ། ཁ་ཆེའི་ཆོས་

ལུགས་སོགས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་མང་བསད་དགེ་བར་རོམ་པ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་པ་དག་

ནམ་ཡང་རང་གི་གནས་གཞི་བསྐྱུར་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་མི་འགོ་ཀ་མེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་

པས།ལྷོ་བརྒྱུད་དང་རྒྱ་བརྒྱུད། བོད་བརྒྱུད་བཅས་ཕོགས་སོ་སོར་གེས་སོང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཡོད། 

ནང་བའི་བསྟན་པ་འདི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐོག་མར་འཁོར་ལྔ་སྡེ་ལ་

གསུངས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་ནང་བསྟན་ལ་དད་པའི་མི་གངས་ནི། དེང་རབས་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་ཕི་རྒྱལ་དུ་དར་ཚུལ་ཀྲུང་གོ་བོད་ཀི་དྲ་བ་རུ། ༡༩༩༠ལོར་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་

ཁབ་དང་ཡུལ་ལོངས་༢༥༢དང་སིའི་མི་གངས་དུང་ཕྱུར་༥༢.༩༢ལས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་

པ་བྱེད་པའི་མི་གངས་དུང་ཕྱུར་༤༡.༩༣ཡོད། དེའི་འཛམ་གིང་མི་གངས་ཀི་བརྒྱ་ཆའི་

༨༠ཡན་ཆད་ཟིན། ཞེས་དང་། དེའི་ནང་ནས་ནང་བསྟན་ལ་དད་པའི་མི་གངས་ནི་དུང་ཕྱུར་

༣དང་། ཡེ་ཤིའི་ཆོས་ལ་དད་པའི་མི་གངས་དུང་ཕྱུར༡༧། ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལ་དད་པའི་མི་

གངས་དུང་ཕྱུར༩། གཞན་རྒྱ་གར་ཆོས་ལ་དད་པའི་མི་གངས་དུང་ཕྱུར༧ཡོད་པར་བཤད། 
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སིར་ནང་བསྟན་ལ་དད་པའི་མི་གངས་ཚད་བཟུང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཡང་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱལ་

ཁབ་སོ་སོར་དར་དུས་བྱང་བརྒྱུད། ལྷོ་བརྒྱུད། བོད་བརྒྱུད་བཅས་ཕོགས་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་

གེས། རྒྱ་ནག འཇར་པན། ཁོ་ཞན། ཡོ་ནན་བཅས་སུ་དར་བ་ནི་བྱང་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་

ཡིན། འབར་མ། ཐེ་གོ། ཅན་པོ་ཁེ། ལོ་ཝོ་སོགས་སུ་དར་བ་ནི་ལྷོ་བརྒྱུད་དུ་ཟེར། 

གཞན་ཡང་། ཀྲུང་གོའ་ིཡོན་ནན་གི་ཐེ་རིགས།པིན་ལུང་། པོའ་ིལིང་སོགས་ལྷོ་བརྒྱུད་

ཡིན། བོད་དང་སོག་པོ། སུའུ་ལན་སོགས་སུ་དར་བ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཡིན་པར་

མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཏུ་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་ནང་ནས་ཀང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གིས་དད་

ལྡན་སི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ཁྱབ་བརལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཐོན་ཡོད། 

ེ་སོན་རྒྱ་གར། དབྱིན་ཇི། ཧྥ་རན་སི། སུའུ་ལན། འཇར་མན། དབྱི་ཐ་ལི། པིས་ལིས་

ཧྥི། ཞུང་ཡ་ལས།རོའུ་ཏེན། ཨ་རི། ཁ་ན་ཏ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་དར་ཡོད་པར་མ་

ཟད། དེ་དག་ཏུ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་དགོན་པ་ཨ་རི་ན་ལྔ་བཅུ།ཧྥ་

རན་སིར་བཅུ་བཞི། པིས་ལས་སིར་དྲུག ཞིས་ཏི་ན་བཞི། ལྟེ་གནས་སུམ་ཅུ་བཅས་

བསྡོམས་པས་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་ལྷག་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ནི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་ནང་གི་

སད་ཆ་རིང་བ་ཞིག་ཡིན་མོད་དཔྱད་གཞི་བྱས་ཆོག་དེང་དུས་ཧྥ་རན་སི་གཅིག་པུ་ནའང་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལྷ་ཁང་དང་ལྟེ་གནས་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་བཅས་ཞིབ་ཏུ་གཞན་
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ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་ཐོག་མར་མི་བཞི་ལ་ཆོས་གསུངས་པ་ནས་ད་ལྟ་ནང་བསྟན་ལ་དད་

པའི་མི་གངས་ཀང་ཕལ་ཆེར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ལྷག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་འཕེལ་

ཏེ་འཛམ་གིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་གས་སུ་གྱུར་བ་རེད། འཕེལ་བ་དང་ཁྱབ་

བརལ་དུ་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རོད་བྱེད་གཞུང་ལུགས་མཐུས་ཚང་ལ་

བརོད་བྱ་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པ།ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ། གཏན་ཚིགས་ཀིས་གྲུབ་

པ།ཁྱད་པར་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གང་ལ་བསྟུན་ཀང་འདྲ་མམ་དང་རང་དབང་། བརྩི་

བཀུར་བཅས་སོན་ཐོན་གི་བསམ་བོའ་ིལྟ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ཡིན། 
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ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་འདྲ་མམ་ལྟ་བ། 

 

ནང་བསྟན་ནི་ལྟ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སེལ་གིས་མཁེགས་འཛིན་བྱེད་པ་

ཞིག་མ་ཡིན་པར་སི་ཚོགས་དང་མཐུན་པ། ཡུལ་དུས་དང་མཐུན་པ།མིའི་བསམ་བོ་དང་

མཐུན་པ། ཁྱད་པར་རིགས་ཀི་བྱེ་བག་དང་མཐུན་པར་སེམས་ཅན་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་བདེ་

སྒྲུབ་སྡུག་སེལ་གི་བྱ་བ་ཁུར་དུ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་བས། སེམས་

ཅན་ཀུན་ལ་འདྲ་མམ་གིས་ལྟ་བ་འདི་ཆེས་ཐོག་མའི་བསམ་བོའ་ིརྨང་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་

བཟུང་ནས། འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སྟེ་མི་དང་དུད་འགོ། དམྱལ་བ། ཡི་དྭགས། ལྷ་དང་ལྷ་མ་

ཡིན། ཐ་ན་འབུ་སིན་གོག་མ་ཚུན་ཆད་ལ་འདྲ་མམ་གི་ལྟ་ཚུལ་འདི་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། 

ཇི་ལྟར་བཟུང་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་འཚོ་བ་དང་སོད་ཚུལ། ཕི་གཟུགས། བོ་གོས་སོགས་ཀི་

ནུས་པ་འདྲ་བསམ་པ་མིན། སེམས་ཅན་གང་ཡིན་ཀང་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ནི་སེམས་

ལས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ན། སུ་ཡིན་ཀང་བདེ་ན་སིད་སྣང་དང་གཟེར་ན་སྡུག་བསལ་འབྱུང་

བ་ཆོས་ིད་ཡིན། དཔེར་ན། དུད་འགོ་དང་འདབ་ཆགས་སོགས་ལ་མཚོན་གིས་བསྣུན་པ་

དང་སེ་བཅད་པ་སོགས་བྱས་ན་ཁག་བཞུར་བ་དང་འཇིགས་སྐྲག་སྡུག་བསལ་སེ་བའང་མི་
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དང་འདྲ་བར་མ་ཟད། དེ་ལྟར་ཚོར་བ་འགོ་བ་སེམས་ཅན་སིའི་ཆོས་ིད་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་

ངེས། ང་ཚོ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ནི་གསར་བཏོད་ཀི་ཤེས་རིག་དང་འཚོ་བའི་ཐབས་ལམ། 

སྟོབས་འབྱོར་དམག་དོན་སོགས་ཆ་གང་ནས་ཀང་འགོ་བ་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན། ཤེས་

རིག་གི་གོ་རོགས་མཐོ་ལ་ཚན་རིག་བེད་སོད་ཀི་ནུས་པ་ལྡན་པས་སོན་ཐོན་གི་རིགས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན།ཡིན་ཡང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་མཚོན་ན། 

རང་གི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁེ་ཕན་ལ་བརྩོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཙམ་ལས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་མམ་གི་ལྟ་བ་མེད་ལ། ཚེ་སོག་ལའང་འདྲ་མམ་གི་རིན་ཐང་ཞིག་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་མེད། རི་སེས་སོག་ཆགས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་སོག་ཆགས་བར་

རང་གི་ཁ་ལ་གང་ཞིམ་ཟ་བ་ལས། ཐ་ན་སེམས་ཅན་དེ་དག་གསོན་བསེག་བྱེད་པ་དང་

གསོན་པོར་ཟ་བ་སོགས་ལའང་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཚ་གང་གི་སྡུག་བསལ་དང་འཇིགས་

སྐྲག་ཅིག་ཡོད་པ་ཚོར་གིན་མི་འདུག 

སེམས་ལྡན་སུ་ཡིན་ཡང་བདེ་སིད་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་

པས། ཚང་མའི་རེ་སྙེག་དང་འཐོབ་བྱའི་དམིགས་ཡུལ་འདྲ་མམ་ཡིན་པར་མ་ཟད། སོད་

འཇུག་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་གིས་གཞན་ལ་གནོད་བསལ་ན་གཞན་གིས་རང་ལ་

གནོད་བསལ་བ་བཞིན་སྡུག་བསལ་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཕན་བཏགས་ན་བདེ་བ་
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འབྱུང་ན། ཅིའི་ཕིར། གེན་པའི་ལུགས་བཞིན་བདེ་བ་བཏང་ནས་སྡུག་བསལ་སྒྲུབ་ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་མམ་གི་ལྟ་བ་དང་ཕན་སེམ། དང་ལེན་སྦྱངས་

པའི་ཆེད་དུ་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་སབས་འགོ་ལས།ཚད་མེད་པ་བཞི་སྟེ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིགསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིགསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་

མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ེ་རིང་ཆགས་སྡང་

གིས་དང་བལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རེ། 

དགའ་བ།བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་བཞིས་སོན་པ་དང་ཁུར་དུ་འཁྱེར་བ།ལས་ལ་བརྩོན་པའི་

སྡོམ་ཚིག་ཆེན་པོ་བཞི་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་སོན་འཇུག་གི་བྱ་བས་ཟིན་ན་

ཆོས་ཡང་དག་ཏུ་འགོ་ལ་མ་ཟིན་ན་མི་འགོ་བ་འདིས་ཕི་བ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ཁྱད་པར་

འབྱེད་ལ། ཆོས་ཀི་མགོ་མ་སབས་འགོ་ཟེར་བའི་སྡོམ་ཆེན་པོ་ཡིན། འདི་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་གིས།གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི། བོད་ས་དགེ་བཀའ་རིང་གིས་མཚོན་པའི་ནང་བ་

སངས་རྒྱས་པ་ཡོད་ཚད་གཅིག་མཐུན་ཡིན། དེའི་ཕིར། སབས་འགོ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་ན་

ཐོག་མར་ཁོའ་ིབསམ་བོའ་ིརྨང་གཞི་སེམས་ཅན་འདྲ་མམ་གི་ལྟ་ཚུལ་འདི་དགག་དགོས་



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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པར་མ་ཟད། དཔེར་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུལ་ཕོངས་ལས་ཐར་ན་དགའ་བ་དང་། 

ནད་སོགས་ཀིས་གཟིར་བའི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་ཕན་སེམས། 

དེ་ལ་སན་བཅོས་བྱེད་པར་གོགས་བྱེད་པ་སོགས་ཀང་མིག་ནང་གི་ཚེར་མ་བཞིན་རེ་རེ་

ནས་དགག་དགོས་ཏེ། ལོན་ཤིང་དེའི་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་ན། ལོན་

ཤིང་ཁོ་རང་རྩ་བ་ནས་འབེག་དགོས་པ་ཡིན་གི་ལོ་མ་རེ་གིས་ཙམ་འཐོག་ཕིར་ཡོད་ཚད་

བོས་བཏང་སྟེ་ངར་ཤུགས་རྩལ་དུ་འདོན་པ་ནི་བླུན་པོ་ངོ་མ་རང་གི་ཕ་མ་ཡང་དྲིན་ཅན་

ཡིན་པ་མི་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས། འདི་ལ་རེ་ས་པཎ་གིས། 

 མཁས་པ་རང་གིས་དཔྱོད་ཤེས་ཀི༎ 

བླུན་པོ་གགས་པའི་རེས་སུ་འགོ༎ 

ཁྱི་རྒན་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་ན༎ 

 རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གཞན་དག་རྒྱུག། 

 

ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མི་རིགས་འདྲ་མམ་གི་བསམ་བོ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ཞིག་

གལ་ཏེ་ཡོད་ན། དེ་ནི་འཛམ་གིང་གི་དག་བོ་ཡིན། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀི་བྱམས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་བལ་འདོད་ཀི་སྙིང་རེ། བདེ་



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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ལྡན་སྡུག་བལ་གི་དགའ་བ།ཆགས་སྡང་དང་བལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་འདོད་ཀི་

བསམ་བོ་དག་ནི་མི་རིགས་འདྲ་མམ་གི་ལྟ་བ་ཡིན། ལྟ་བ་འདི་འཛམ་གིང་མཐུན་སྒྲིལ་

དང་ཞི་བདེའི་སོག་ཤིང་ཡིན་ལ། མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཞི་བདེ་ནི་འཛམ་གིང་རིགས་སོ་སོའ་ི

ཕུགས་འདུན་ག་གཅིག་ཡིན་པས་དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱས་ན་འཛམ་གིང་གི་དག་བོ་ཞེས་སྨྲ་

འོས་པ་ཡིན་ནོ༎ 

འདྲ་མམ་ཟེར་བ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སིའི་ཆ་ནས་བདེ་སིད་འདོད་པ་འདྲ་

མམ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་པ་འདྲ་མམ་ཡིན་པ་ཙམ་ཞིག་གིས་མ་ཡིན་པར། རྩ་

བའི་སེམས་ཁམས་སམ་གཞིའི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་ཀང་འདྲ་མམ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བ་མ་

ལས།ཇི་ལྟར་པད་ངན་སྦྲང་རྩི་སྦྲང་མ་ལ།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁམས་བདེར་

གཤེགས་སྙིང་བོ་དང་།མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། 

  ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་དབྱེར་མེད་ཕིར།། 

རིགས་ནི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡིན།། 

 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་སོ་ནས་ཀང་། ཐ་ན་འབུ་ཕྲ་ཡིན་

ཀང་ཡོན་ཏན་སིན་རུང་གི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མི་དང་འདྲ་བར་གསུངས། འདི་ལས་ལྷག་པའི་



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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འདྲ་མམ་གི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་དང་གཞིའི་ཚན་རིག་ངོ་མ་ཞིག་མེད་པར་བསམ་སྟེ། 

རགས་པ་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་དང་བག་ཆགས་བགོ་གཞིའི་བདེར་གཤེགས་སྙིང་བོའམ་

ཀུན་གཞི་གིས་གཟུགས་ཅན་གི་གང་ཟག་ལ་ཁྱབ་མམ་དུ་གནས་པའི་ཕིར་རོ།། 

གོང་དུ་དྲངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་། རིགས་མི་གཙོ། རུས་མི་གཙོ། བསབ་པ་

ཡོན་ཏན་གཙོ། ཞེས་པ་འདིས། མི་རིགས་འདྲ་མམ། ཕོ་མོ་འདྲ་མམ། མི་རེ་རེ་རང་

ིད་ཀི་ཚེ་སོག་དང་བདེ་ཐང་ལ་གཅེས་སེམས་འདྲ་མམ་དུ་བསྟན་ཚུལ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་

ལ། བཟང་སོད་ལས། 

ལྷ་ཡི་སད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་སད།། 

       གྲུལ་བམ་དག་དང་མི་ཡི་སད་རྣམས་དང་།། 

འགོ་བ་ཀུན་གི་སྒྲ་རྣམས་ཅི་ཙམ་པར།། 

         ཐམས་ཅད་སད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏོ།། 

 

ཞེས་འགོ་བ་སོ་སོའ་ིསད་དང་ཡི་གེ་སོགས་ཀང་འདྲ་མམ་དུ་གསུངས། སངས་རྒྱས་

ཁོང་རང་ིད་ཀིས་ཀང་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པ་སོགས་མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་པའི་ཆེད་དུ། 

ཐེག་དམན་གི་ཆོས་སོར་མང་བོ་ཞིག་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པའི་སད་ཀིས་གསུངས་པ་རེད། 



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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འདི་ལས་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི། རྒྱ་གར་དུ་ལེགས་སྦྱར་ལྷའི་སད་དང་བི་ཤ་ཙི་ཤ་ཟའི་

སད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་སད་ཡིག་མཆོག་དམན་གི་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་སད་ཡིག་འདྲ་མམ་

གི་ལྟ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། པ་ལིའི་སད་ཀིས་འདོན་ཅིང་དེའི་ཡི་གེར་ཕབས་པ་ལ་ཐེག་དམན་

ལྷོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང། རྒྱའི་སད་དང་ཡི་གེར་བསྒྱུར་བ་ལ་རྒྱ་བརྒྱུད་དང་། བོད་ཀི་སད་

དུ་ཐོན་པ་བོད་བརྒྱུད་དུ་མཐུན་པ་ལྟར་དབྱིན་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སོགས་མང་བོ་ཞིག་དར་

ཆོག་པ་ཡོད། སངས་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཟད་མི་སེ་བའི་ཤེས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་རྒྱ་གར་གིས་མཚོན་པའི་འཇིག་རེན་གི་གོ་ལ་འདིར། འདྲ་མམ་མིན་པ་དང་གནས་

ལུགས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་མཐོང་སྟེ། ཐོག་མར་བདེན་པ་དང་འདྲ་མམ་འདི་རྒྱུ་

མཚན་དང་བཅས་གསུངས་ནས་སོལ་རྒྱུན་རིང་བའི་རིགས་རུས་ཆེ་བཙན་དང་། སད་

ཡིག་ཕོ་མོ་འདྲ་མམ་མིན་པ་སོགས་ཀི་ལྕགས་རི་ཡོངས་སུ་གཏོར་ཚར་ལ། ད་ལྟ་རྒྱལ་

སིའི་མིའི་གཅིག་གྱུར། འདྲ་མམ། མཐུན་སྒྲིལ་གི་བསམ་བོ་ལྟ་ཚུལ་ལས་ཀང་རིང་དུ་

སོང་ཡོད་ན། སངས་རྒྱས་ལོ་ངོ་ིས་སྟོང་ལྷག་གི་སོན་བྱུང་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སབས་སུ་

མི་མཆི་ཀ་མེད་རེད། 

ལོ་ཟླ་དུས་ཚོད་འགྱུར་བ་བཞིན། ། 

སིད་སྡུག་སོ་ན་མི་གནས་ཀང་། ། 



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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བྱམས་དང་སྙིང་རེའི་ལྟ་བ་དང་། ། 

འཛམ་གིང་ཞི་བདེ་བརན་པར་སོན།། 

 

 

ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་རང་དབང་ལྟ་བ། 

 

ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་འདི་བྱུང་འཕེལ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་དར་བ་དང་སྤེལ་བ། ཁྱབ་

བརལ་དུ་སོང་བའི་རྣམ་ཐར་མང་ལ། མས་པ་དང་བཤིག་པ། གཞན་དུ་བོས་པ།ཡང་ན། 

ལྷག་ལུས་ཀི་གནའ་ཤུལ་ཀང་མང་། འོན་ཀང་དེ་དག་ལས་བྱིངས་ཆེ་བར་བདེན་དཔང་

བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། བོད་དང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དར་བ་ལ་མཚོན་ན། མི་རིགས་རང་ིད་ཀི་ལོ་ཙཱ་

བ་དང་དམ་པ་མང་བོས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་སད་ནས་དང་དུ་ལེན་འདོད་ཀིས་ཚུར་

གདན་དྲངས་པ་ལས། ཆོས་ལུགས་ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་བཙན་དང་སྟོབས་དང་། དམག་

གིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་འོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་པ་འདིས། ཡུལ་ཁམས་དང་

མི་རིགས་གང་ལ་མཚོན་ནའང་འདྲ་མམ་དུ་མ་ཟད་ཆེས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རང་དབང་

བའི་ལྟ་བ་ཞིག་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། 



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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དེ་བཞིན་མི་སེར་ལ་མཚོན་ནའང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མི་དད་རང་གི་

དབང་ཆ་ཡིན་པ་ལས་བཙན་དང་དབང་གིས་དད་པ་མེད་ལ། རལ་གི་དང་གེགས་བམ་

བཟུང་ནས་ཁྱོད་ཆོས་ལ་དད་དམ་མགོ་ལེན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་སོག་གི་ཆེད་དུ་ཆོས་ལ་ཞུགས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གཏན་དུ་མེད་པ་རེད། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སངས་

རྒྱས་བསྟན་པའི་ངོ་བོ་གཞན་ལ་འཚེ་བ་མི་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་པར་མདོ་ལས། 

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་༎ 

 དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སད།། 

རང་གི་སེམས་ནི་ཡང་དག་དུལ།། 

 འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།། 

 

ཞེས་སོགས་གསུངས་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སུ་ཡིན་ཀང་ཚེ་སོག་གི་རིན་ཐང་ཆེས་ཆེ་

བ་དང་རང་གི་སོག་ལས་གཅེས་པ་གཞན་མེད་པས་སངས་རྒྱས་པ་དང་ནང་བསྟན་གཞུང་

ལུགས་གང་ཡིན་ཀང་ཚེ་སོག་གི་མགོན་སབས་སུ་འགྱུར་དགོས་པ་ལས། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་

ཚེ་སོག་གི་གཤེད་མར་གྱུར་བ་ཆོས་ལུགས་སུ་ཁས་མི་ལེན་པ་རེད། དཔེར་ན། ཁྱད་པར་

འཕགས་བསྟོད་ལས། 



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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    མཆོད་སྦྱིན་ལ་ནི་ཕྱུགས་འགུམས་པར།། 

 དྲང་སོང་རྣམས་ནི་སྨྲ་ཞེས་གགས།། 

 སྡིག་མེད་ཁྱོད་ཀིས་གོག་མའང་།། 

   གནོད་པ་བགིད་པར་རེས་མ་གནང་།། 

ཞེས་དང་། 

 གཞོན་ནུ་ཚངས་པར་སོད་པ་ན།། 

དྲུག་ལྡན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སོད།། 

    ཁྱོད་ཀིས་འཁིག་པའི་སྦྱོར་བ་བདུན།། 

   ཐལ་བ་བཞིན་དུ་བགིས་པར་གྱུར།། 

 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཕོགས་མང་བོ་ནས་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན། དེས་ན་ཆོས་ལུགས་

དད་མོས་རང་དབང་གི་བདེན་དོན་ཞིག་ནང་བསྟན་ལོ་རྒྱུས་དང་གཞུང་ལུགས་ལས་ངོ་

སྤྲོད་འབྱུང་ལ།འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀིས་ནང་བསྟན་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དད་མོས་བྱེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཀང་དེ་ཡིན། 

ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་འཛམ་གིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་གས་



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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ཡིན་ཀང་ཁོས་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་བ་འོས་འགན་ལྟ་བུར་བཟུང་ནས་ཨ་ཧྥེ་གིང་སོགས་

རྒྱབ་ཁབ་སོ་སོར་ཆོས་བྱེད་མི་སྣ་ཆེད་མངགས་ཀིས་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་པ་དང་། ཁོའ་ིཆོས་

ལུགས་ལ་ཞུགས་ན་ཐོག་མར་འཚོ་བའི་རོགས་རམ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀང་རེས་སུ་ལོ་རེའི་ཡོང་

འབབ་ཀི་ཚད་ཐིག་བཟུང་ནས་ངེས་ཅན་དུ་ཁོའ་ིཆོས་ཚོགས་སམ་ལྷ་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས་

པ་རེད། དེ་བས་ཁོའ་ིཆོས་ལ་ཞུགས་ཆེད་ཐབས་ལམ་གང་འགིག་ཅི་དྲག་བྱེད། ཆོས་ལ་

ཞུགས་པ་རང་དབང་ལྟ་བུ་ཡིན་ཀང་ཞུགས་ཟིན་ཕིར་འབུད་པ་རང་དབང་མེད་པ་རེད། 

འོན་ཀང་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པ་དེ་དག་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཡོད་ཚད་ཀི་རང་དབང་རང་ལ་ཡོད་

དེ། དཔེར་ན། དགོན་པར་ལོ་རེར་སྐུ་འབྱེད་བྱེད་མི་བྱེད་རང་ལ་དབང་ལ། སྐུ་འབྱེད་ག་

ཚོད་བྱེད་པའང་རང་ལ་དབང་། ཡུལ་དུ་དགེ་འདུན་པ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཆོས་བཏོན་ན། 

འབུལ་བ་རང་གི་ཡོད་ཚོད་འཛོམ་ཚོད་ཙམ་ལས་ཚད་ཐིག་མེད། ལྷག་པར་མི་ཚེ་གང་བོར་

ཆོས་དང་རིག་གནས་ཅི་ཙམ་སོབ་ཀང་བ་མ་དགེ་རྒན་ཐོག་མར་བསྟེན་དུས་ཁ་དར་ས་ལུ་

ཞིག་གིས་ཆོག་པ་འདི་ལས་རང་དབང་དང་དམིགས་བསལ་ཞིག་གང་ན་ཡོད། དེང་རབས་

ཀང་རིག་གནས་ག་ཙམ་སོབ་ཀང་དུས་ཚོད་དང་ིན་གངས་གཏན་ཁེལ་ལྟར་སོབ་ཡོན་

སོར་མོ་དང་འབལ་ཐབས་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

གཞན་ཡང་། མི་སུ་ཡིན་ཡང་དོན་དུ་གེར་བྱའི་གཙོ་བོ་རང་དབང་གི་འཚོ་བ་ཕུན་



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལོངས་སུ་སོད་པར་འདོད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་གཞུང་ལུགས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འཇིག་རེན་སོད་པའི་དོན་དང་མཐུན་པ། བསམ་པ་དགེ་ཞིང་ལས་ལ་

བརྩོན་པ།རང་དང་གཞན་གི་དོན་འགྲུབ་པ་ཞིག་ལ་བསྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་དགོས་པར་མ་ཟད། 

གཟུགས་ཅན་གི་གང་ཟག་འཚོ་བའི་གཞི་རེན་རགས་པ་ཁམ་གི་ཟས་དང་ཕྲ་བ་རྣམ་ཤེས་

གི་ཟས་གིས་དགོས་པར་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་སྒྲུབ་ན། ད་གཟོད་རང་དབང་གི་

འཚོ་བ་འཛོམ་པོ་ཞིག་རོལ་ཐུབ། གཞུང་ལུགས་དེ་ནི་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ལ་འཐུས་

ཚང་བར་ཡོད་པས་ནང་བསྟན་ལ་སོབ་པ་ནི་རང་དབང་གི་འཚོ་བ་དེའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་མ་

ཟད། གཞན་དོན་དུའང་ཡིན་པ་རེད། ས་པན་གིས། བདེ་བའི་མཆོག་ནི་སེམས་སིད་པ༎ 

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སེམས་ལ་སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་ནི་མཆོག་དང་། ལུས་ལ་

ནད་མེད་པའི་བདེ་བ་ནི་འབིང་དང་། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གིས་བྱིན་པའི་སྤྲོ་སྣང་ནི་ཐ་མ་

དང་། རང་གི་འབད་འབུངས་ཀིས་ཐོབ་པའི་བདེ་སིད་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དེ་ཐ་མའི་ཡང་ཐ་མ་

ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

དེས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ཀི་བདེ་བ་དོན་དུ་གེར་བ་སབས་སུ་བབས་ཡོད་པས། 

ཐོག་མར་སེམས་ཀི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀི་ེར་ལེན་དེ་གང་ཡིན་བཙལ་དགོས། 

རིགས་པའི་ལམ་ཞིག་སྤྲོས་ན། དཔལ་ཆོས་ཀི་གགས་པས། རྣམ་ཤེས་མིན་པས་རྣམ་ཤེས་
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ཀི༎ ེར་ལེན་མིན༎ ཞེས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ེར་ལེན་དང་དེ་མ་ཐག་རེན་ལ་ཤེས་པས་ཁྱབ་

པར་མཚན་ིད་རིག་པས་གསུངས་པ་འདིས། ཕིའི་དཔལ་འབྱོར་དང་འཛུགས་སྐྲུན། ཁང་

ཁྱིམ།ཟ་འཐུང་སོགས་ཀིས་ང་ཚོའི་སེམས་ཀི་བདེ་སིད་ཀི་ེར་ལེན་མི་བྱེད་པ་ཤེས་

ཐུབ།དཔེར་ན།མི་ཞིག་བཙན་ཁིད་ཀིས་སོང་སྟེ། མགོན་ཁང་བཟང་བོར་བཞགས་མ་གང་

བཟང་བྱིན་ཀང་དེ་ལ་བདེ་སིད་ཀི་སྣང་བ་གཏན་ནས་མེད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཟས་མི་ཟ་བ་

དང་ཞེ་སྡང་གི་སྣོན་མར་འགྱུར་སིད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེས་ན་ཞེ་སྡང་དང་བྱམས་པ།དགའ་

སིད་དང་སྡུག་བསལ་སོགས་དཔལ་འབྱོར་དང་གཞི་ཁྱིམ་ལོངས་སོད་སོགས་ཡོད་མེད་

ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་སེམས་རང་གི་ངོས་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ཆོག་ཅིང་ཤིན་ཏུ་བསྒྱུར་

ས་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་ཤེས་དགོས་སོ༎ 

སོད་འཇུག་ལས། 

       འདི་ལྟར་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་༎ 

སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་༎ 

སེམས་ལས་བྱུང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས༎ 

ཡང་དག་གསུང་བ་ིད་ཀིས་བསྟན༎ 
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ཞེས་སོགས་གཞུང་ཆེན་མོའ་ིབཤད་བྱ་མང་ཡང་རེ་ཞིག་བསྐྱུར་ནས། མདོར་ན་རང་

དབང་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཅིག་ལ་བཤད་པ་མིན་པར་གདམ་བྱའི་

དབང་ཆ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བཤད་དགོས་ན། ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་དད་

མི་དད་དང་སེམས་ཀི་བདེ་བ་སྒྲུབ་མི་སྒྲུབ་ཀི་གདམ་གའི་དབང་ཆ་རང་ལ་བྱིན་ཡོད་པ་

ཡིན་ཏེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་མཆོག་གིས། 

 ངས་ནི་ཁྱེད་ལ་ཐར་བའི་ལམ་བསྟན་གིས།། 

ཐར་བ་རང་ལ་རག་ལས་ཤེས་པར་བྱོས།། 

 

ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཀིས་ངས་འདི་ནས་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ནི་

རང་དབང་གི་ལྟ་བ་སྨྲ་བ་རེད་ཅེས་མགིན་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས་ནས་བསྒྲགས་པ་ཡིན་ནོ། 

རྣམ་དཀར་དགེ་བས་སེམས་ལ་བདེ་བ་སྟེར། ། 

གནས་མལ་འབྱོར་བས་ལུས་ལ་བདེ་བ་སྟེར། ། 

  ལུས་སེམས་གིས་ཀ་བདེ་སིད་འཛོམ་འདོད་ན། ། 

གཅིག་གི་ཟླ་ལ་གཅིག་ཀང་སྟེན་པར་རིགས། ། 

རྣམ་དཔྱོད་རིགས་པ་སྨྲ་ལ་བར་ཙམ་གིས། ། 



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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   ཆོས་ིད་གཏིང་མཐའ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་རྒྱས། ། 

 གཏི་མུག་མུན་པའི་རོང་ལ་གནས་འཆའ་བའི། ། 

བླུན་པོ་དག་ལ་གསེར་ལས་ལྟོ་འགེངས་གཙོ། ། 

ཞེས་ཀང་སྨྲས་སོ།། 

 

 

 

 

ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ། 

 

གིང་ལྔ་མཚོ་བཞིས་བསྡུས་པའི་གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་འདིའི་སྟེང་ན་གནས་ཤིང་འཚོ་བའི་

འགོ་བ་འདི་དག་ནི། བསལ་བའི་འགྱུར་ལྡོག་དང་སི་ཚོགས་འཕེལ་འགིབ་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིང་

མོའ་ིཁོད་རིམ་བཞིན་འཚར་ལོང་བྱུང་ཞིང་། འཚོ་བའི་ཁོར་ཡུག་དང་སོབ་གསོ། སོལ་

རྒྱུན་བཅོས་བསྒྱུར་གི་གོ་རིམ་ལས་འདྲ་མམ་མིན་པ་དང་དམངས་གཙོ་མིན་པ་མང་བོ་

ཆགས་ཡོད།འོན་ཀང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མཚོན་ན། འགྱུར་ལྡོག་དང་འཕེལ་
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འགིབ་ཅི་ཙམ་བྱུང་ཡང་། ཁོའ་ིའདྲ་མམ་དང་དམངས་གཙོ།རང་དབང་གི་ལྟ་བ་ད་བར་དུ་

འགྱུར་མེད། ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་ཟེར་བའི་སད་ཆ་འདི་དེང་

རབས་པ་མང་བོ་ཞིག་གིས་གོ་མ་མྱོང་བའི་ཐ་སྙད་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་པས། མང་གཙོ་

ཟེར་བ་སི་ཚོགས་སྟེང་གི་ལྟ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་ལས་

ཇི་ལྟར་འབྱུང་སྙམ་ཡང་། བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་ཀིས་བཤད་ནའང་ནང་བསྟན་གཞུང་

ལུགས་ཀིས་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་འདི་གཙོ་ཆེར་གསུངས་ཡོད་པར་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཁོ་

རང་ངོས་ནས་དམངས་གཙོ་བ་ཞིག་རེད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས། རིགས་མི་གཙོ། 

རུས་མི་གཙོ། བསབ་པ་ཡོན་ཏན་གཙོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདིས། བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་

རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་ཕོགས་གཙོ་བོ་རིགས་རུས་དྲག་ཞན་དང་། དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་

ཤུགས། ང་ཆེ་ང་བཙན་གིས་བན་གཡོག་སི་ཚོགས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་སོལ་རྒྱུན་གི་

ལྕགས་རི་དང་གཞུང་ལུགས་ཀི་རྨང་གཞི་གཏོར་བ་རེད།རིགས་མཐོ་བ་དང་རིས་བཙན་པ་

ཙམ་གིས་འགོ་བ་མིའི་དབང་ཐང་དང་མཐོ་དམན་མ་བཤད་པར་སུ་ལ་ལུས་ངག་གི་སོད་པ་

བཟང་བ། སེམས་ཀི་དུག་གསུམ་ཉུང་བ། ཤེས་རབ་ཀི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དེ་མཆོག་ཏུ་

བསགས་ཡོད། 

འདི་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་ནང་། བོ་མཐུན་ཏིང་ཞོ་ཕེན་
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གིས། བྱི་ལ་དཀར་ནག་གང་ཡིན་མི་གཙོ།ཙི་གུ་འཛིན་ཐུབ་པ་གཙོ། ཟེར་བའི་དམངས་

གཙོའི་ལྟ་བ་བཤད་པ་དང་ཡང་མཚུངས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ལོ་ིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་སོན་

དུ་ལྟ་བ་འདི་བསྒྲགས་ཟིན་པ་རེད། 

གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན། རྒྱ་གར་གི་རིགས་རུས་དྲག་ཞན་དང་། སོལ་རྒྱུན་ཆོས་

ལུགས་ཕོགས་ཞེན་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་སངས་རྒྱས་པ་མཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་འདི་ལ་མང་ཚོགས་བྱིངས་དགའ་དད་དང་ཡིད་ཆེས་བྱུང་བས་

ཡིན། དེ་ཡང་ལྟ་བ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ཁོ་ནས་ཁས་བངས་པ་

མ་ཡིན་པར་བདེན་དོན་ནམ་དངོས་ཡོད་ཀི་འཚོ་བས་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སུ་ཡིན་

ཀང་ཁས་མི་ལེན་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡོད། 

ཚིག་དོན་འགེལ་བའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་ཟེར་བ་ནི་མི་གངས་

འབོར་ཆེན་བརྒྱ་ཆའི་ལྔ་བཅུ་ཡན་ཆད་ཀིས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་མང་གཙོ་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་

ཆ་ཁོ་ནས་མིན་ལ། སངས་རྒྱས་དང་རྒྱལ་བོས་ཐག་བཅད་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དེ་

ལས་ཀང་མིན་པར། རང་གི་ེ་འབེལ་དང་ངོ་ཤེས་གོགས་མཆེད། ཏང་ཁག་ཚོགས་ཁག་

སོགས་ཀི་ཕོགས་ཞེན་དོར་ནས་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། ཕན་བདེ་ལ་

བསམ་པ།རིག་གཞུང་དང་ཀུན་སོད་སིའི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་
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པ་དེ་རེད། མཐར་གཏུགས་ན་དེ་ཡང་བདེན་དོན་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས། ནང་བ་སངས་

རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ནང་ཚན་ལྟ་བ་ཆེས་མཐོ་བའི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟོང་བར་ཐག་བཅད་ནས། སྒྱུ་མར་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མི་

འགལ་པའི་ཐ་སྙད་ཁས་བངས་པ་འདི་ཡང་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པའི་

ཆེད་ཡིན་ཏེ།དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། 

ཁྱོད་དང་འཇིག་རེན་འདིར་ནི་རྩོད་ཅིག་དང་༎ 

ཕི་ནས་སྟོབས་ལྡན་བདག་གིས་བསྟེན་པར་བྱ༎ 

ཞེས་གསུངས་པ་འདི་རེད། 

དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཁོང་ིད་ཀིས་ཀང་། 

     དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས༎ 

       བསེག་བཅད་བརར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ༎ 

ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ༎ 

བངས་པར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན༎ 

 

ཞེས་སངས་རྒྱས་ང་བཟང་བ་དང་། ངའི་གསུང་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་ཁས་བངས་མི་བྱ་



ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དཔྱད། 
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བར།ངས་བསྟན་པའི་སོབ་གསོའ་ིགཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་གིས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད། 

སོམ་པས་མས་སུ་ལོངསདང་། བདེན་ན་ད་གཟོད་དད་པ་གིས་ལ་ཁས་ལོངས། གསུངས་

པ་འདི་ལས་གཞན་པའི་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་ཞིག་འཇོག་རྒྱུ་མེད། 

གོང་གི་ཤོ་ལོ་ཀ་འདིས་ནི། གང་ཟག་ལ་མི་རོན་ཆོས་ལ་རོན་པ། ཚིག་ལ་མི་རོན་དོན་

ལ་རོན་པ། དྲང་དོན་ལ་མི་རོན་ངེས་དོན་ལ་རོན་པ། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རོན་

པ། ཞེས་རོན་པ་བཞི་དང་མི་རོན་པ་བཞི་གསུངས་ལ།དཔེ་ནི། ང་ཚོས་གསེར་ོ་བའི་ཚེ་

བལྟས་ཏེ། བསེག་སྟེ། བཅད་དེ། བརར་ཏེ་བརག་དགོས་པ་བཞིན། ཆོས་ལའང་བརག་

དཔྱད་མ་བཏང་བར་དག་སྣང་སྦྱོང་བ་དང་དད་པ་ཆེ་མདོག་གིས་ག་ཚོམ་དུ་འཇུག་པ་ནི་མི་

རུང་པའི་དོན་ནོ༎ 

གོང་དུ་བཤད་པའི་འདྲ་མམ་གི་ལྟ་བ་བདེ་སྒྲུབ་སྡུག་སེལ་དེ་མེད་ན། རང་དབང་གི་ལྟ་

བ་འབྱུང་བའི་གཞི་མེད་པ་དང་། དེ་མེད་ན་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་མེད་པས་ལྟ་བ་དེ་གསུམ་

ནི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྲུབ་པར་མ་ཟད། ཡོད་ན་ཡོད་མམ་དང་མེད་ན་མེད་མམ་ཀི་ལྟོས་

གྲུབ་ཀི་འབེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། འཛམ་གིང་ཞི་བདེ་ཞེས་པའི་ཞི་བ་དང་བདེ་བ་ནི་སེམས་

ལས་འབྱུང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། སེམས་དེ་ཡང་རང་དབང་ཡིན་པ། འདྲ་མམ་ཡིན་པ། 

ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་ཡིན་ན་ཞི་བདེ་ཡིན་ལ། མིན་ན་ཞི་བདེ་མེད་པའི་ངོས་བཟུང་བྱས་
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ཡོད་པ་རེད། 

ནུབ་ཕོགས་ཀི་མིང་གགས་ལྡན་པའི་ཚན་རིག་མཁས་པ་ནུབ་ཕོགས་འཇར་མན་གི་

པོ་འུན་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆེད་ལས་ཞིབ་འཇུག་རབ་འབྱམས་པ་

པུའུ་ལེ་འུན་གིས། དེང་སབས་འཛམ་གིང་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཆེས་ཡིད་དབང་

འཕྲོག་པའི་ནུས་པ་གིས་ལྡན་ཡོད། གཅིག་ནི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཚན་ིད་ཀི་རིག་པ་

དང་། གཅིག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་བ་ན་མ་མཆིས་པའི་རིན་

ཐང་གི་འདུ་ཤེས་དེ་རེད། ཅེས་དང་། ཨ་མེ་རི་ཀའི་རབ་འབྱམས་པ་ཝེ་ཧི་ཡིས།ཚན་རིག་

ལག་རྩལ་ལ་བརེན་པ་རང་བས་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་མི་ནུས་པ་ང་

ཚོས་ད་ལྟ་ཤེས་ཏེ། ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ལ་བརེན་ནས་བྱ་བ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་ཆོག་ལ་ངན་

པའང་སྒྲུབ་ཆོག་གོ མཛངས་པ་དང་། ཤེས་རབ།འདྲ་མམ་གི་བོ་ཁོ་ནས་ཚན་རིག་ལག་

རྩལ་ལ་སད་ན། ད་གདོད་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གིས་ང་ཚོ་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ། དེས་ན་

ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཡང་དག་པའི་འདྲ་མམ་གི་བསམ་པ་དེ་རེད་དགོས། ཞེས་དང་། 

འཛམ་གིང་གི་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་སྟོང་གཅིག་དང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་གིས་བརྩམས་ཤིང་

ད་ལྟ་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་ནང་དུའང་། མ་འོངས་འཛམ་གིང་མྱུར་སོབ་བྱེད་པའི་

སན་པ་དང་། འཇིག་རེན་ཞི་བདེ་ཡོང་པའི་ས་མཁན་ག་གཅིག་ཡོད་ན། དེ་ནི་སངས་
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རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཁོ་ནའི་སྟེང་དུ་འབབ་གསུངས་བ་སོགས་མང་བོས་ནང་བསྟན་ཆོས་

ལུགས་ནི། འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་སྟེགས་བུ་དང་སོག་ཤིང་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་དང་།ལུང་

རིགས་མང་བོ། ལེགས་བཤད་མང་བོ་བཅས་གསུངས་ཡོད་པ་འདིས་ཀང་།འདྲ་མམ་

དང་། རང་དབང་། དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་གསུམ་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ལ་ལྡན་པར་མ་

ཟད། ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་བྱམས་སྙིང་རེའི་ལྟ་བ་དང་། རྡུལ་ཕྲན་གི་ལྟ་བའམ་གཞིའི་

ཚན་རིག གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཀི་ལྟ་བ། བདག་འཛིན་མི་རུང་བའི་ལྟ་བ། བདེན་གྲུབ་

མེད་པའི་ལྟ་བ་བཅས་ནི། གདུལ་བྱའི་བོ་ནུས་མི་འདྲ་བ་དང་སབས་དོན་དགོས་མཁོ་མི་

འདྲ་བའི་དབང་གིས་ལྟ་བ་སྣ་མང་འཛོམས་ཤིང་། ཚད་མ་རིག་པའི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་བའི་

འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་བསམ་བོའ་ིརིག་གནས་ཁྱད་འཕགས་ཤིག་ཏུ་བདེན་ཐག་བཅད་ 

ཡོད་པ་རེད་དོ། 

སྨྲས་པ། 

དམ་པའི་ཆོས་ཀི་མཐའ་དང་ངོ་བོ་དཀར། ། 

  དགེ་སྡིག་སྤང་བང་འདི་དང་ཕི་མར་གསལ། ། 

   མི་ཚེའི་རིན་ཐང་གཞན་ཕན་མཛད་བཟང་སྟེ། ། 

     འདི་གསུམ་འཇིག་རེན་སྙིང་བོ་བསླུ་མེད་གསུམ། ། 
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ཀྭ་ཡེ་རིག་པའི་གནས་ལ་བརྩོན་པ་སེད། ། 

    གངས་ལོངས་བོད་ཀི་ཡུལ་ལ་མཛད་རེས་ཞོག ། 

    གིང་ལྔ་མཚོ་བཞིས་བསྡུས་པའི་འཛམ་གིང་གི ། 

ཞི་བདེའི་ལམ་ཆེན་སྟེང་དུ་མམ་དུ་འགོ ། 

 

༧ཞེས་སྐུ་ཕོགས་ཨོའུ་རྒྱའི་སྤྲུལ་མིང་བ་ཨ་ལགས་གསེར་ལག་ཏུ་འབོད་པས་བོད་གསང་རིག་གནས་བྱང་

ཆུབ་གིང་ནས་བིས་ཏེ་བསམ་བོའ་ིཤེས་རིག་དུས་དེབ་སྟེང་དུ་བཀོད་པའོ།། །།      

 ༢༠༡༠ལོའ་ིཟླ་༨པར། 


