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PROLOGUE

It is most fulfilling to be able to bring out this primer as part of the complete series of core science textbooks along with 
reference materials for a six-year program in modern science developed for Tibetan monks and nuns.  This collaborative 
undertaking between Emory University and the Library of Tibetan Works and Archives, which is both unprecedented 
and highly challenging, took birth under the aegis of His Holiness the Dalai Lama and is known as the Robert A. Paul 
Emory-Tibet Science Initiative (ETSI).  To ensure the successful implementation of the ETSI, we have been working to 
create bilingual materials catered to the Tibetan monastic community and make them available in print forms.  

It is a great honor for the two of us to play a part in overseeing this project.  While each of us finds great inspiration for 
this project and the promise it holds, the full scope of its vision lies with His Holiness the Dalai Lama.  For several de-
cades, His Holiness has had the dream of introducing science education as a crucial component of the Tibetan monastic 
curriculum.  While this is a bold step, His Holiness sees far-reaching benefits in such an undertaking.  The integration 
of science into Tibetan monastic study will serve as a model and a trailblazer for constructive collaborations between 
religious and scientific traditions.  It will help to inspire a paradigm shift in modern education as we know it, by provid-
ing resources for integrating the training of both heart and intellect to create a balanced education of the whole person.  
Furthermore, it will create a new science literature in the Tibetan language, thereby enriching the already extensive 
Tibetan literary tradition and helping to preserve the endangered Tibetan culture.  This project represents a significant 
step towards a genuine convergence of science and spirituality.   This convergence, which would enable us to tap into 
the combined resources of knowledge of the external world and knowledge of the inner world of the mind, could prove 
crucial for our future survival.

We are deeply honored, grateful, and humbled by the trust and confidence His Holiness has shown in us by entrusting 
us with this project, so dear to his heart.  We thank him for his constant guidance, vision, and support at every step of 
the way.  Furthermore, we thank all those who have made the Emory-Tibet Science Initiative possible.  In particular, Dr. 
James W. Wagner, President of Emory University, has provided critical institutional support, without which none of this 
would be possible.  Our role has simply been to oversee ETSI, but its actualization is due to many others, most notably 
the tireless and selfless ETSI faculty, our dedicated team of translators both at Emory University and at the Library of 
Tibetan Works and Archives, and the administrators and staff of Emory and LTWA, who have supported this ambitious 
undertaking in countless ways.  Crucially, this project has depended upon generous financial support from Emory Uni-
versity, the Dalai Lama Trust, the Joni Winston Fund, the John Templeton Foundation, and a number of key donors: 
including the Judith McBean Foundation, the Lostand Foundation, Jaynn Kushner, and Drepung Loseling Monastery, 
Inc. Atlanta.  To all these supporters, we would like to express humbly our deepest gratitude and thanks.  

Geshe Lhakdor
Director, Library of Tibetan Works and Archives

Geshe Lobsang Tenzin Negi
Director, Emory-Tibet Science Initiative
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དབུ་ཁྲིད་དང་ཞལ་ཏ་གནང་བ་བཅས་ལ་ཆེ་མཐོང་འབུལ་ཆེད་ཚན་རིག་གི་ལས་རིམ་འདིར་་རོ་སྦར་ཊི་ཨེ་པཱོལ་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་ཞེས་པའི་མིང་གསར་དུ་བཏགས། 

ཚན་རིག་ལས་རིམ་འདི་ཐེ་བའི་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་དག་ཅིག་གསར་འཛུགས་གནང་བར་ང་ཚོས་སྐྱེས་བུ་འདི་གཉིས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན།

ང་ཚོས་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་དང་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ཟུར་པ་

པིར་ཐ་རཱམ་རྣམ་གཉིས་ལའང་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ཆེན་པོས་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་ནི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་འདི་བཙུགས་པ་དང་

འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེ་བྱུང་ཡོད།

ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ཐུན་ཚོགས་དེར་ལམ་སྟོན་གནང་བར་མ་ཟད། ཚན་རིག་ལས་རིམ་འདིར་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གནང་མཁན་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ནི་ཨེ་མོ་

རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་དང་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ་གཅིག་ལྕོགས་སློབ་དཔོན་སྒེ་རི་ཧཱོག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་་འདེགས་མེད་པར་ལས་འཆར་

འདི་བསྒྲུབ་མི་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ཨེ་མོ་རི་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚན་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་ཆེན་གྱི་འགན་འཛིན་རོ་སྦིན་ཕོར་མན་གྱིས་ཚན་རིག་ལས་རིམ་འདིའི་རྒྱུན་ཆགས་

པའི་མདུན་སྐྱོད་ལག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་བཅས་ལ་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ངོས་ནས་འགངས་ཆེའི་ཆ་རྐྱེན་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་ཚན་རིག་ལས་རིམ་འདིར་དྲིན་གྱིས་སྐྱོང་

བཞིན་ཡོད། 

ཚན་རིག་གི་སློབ་དེབ་ཕྲེང་བའི་རྩོམ་སྒྲུབ་བྱ་བར་ངལ་བ་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་འབད་རྩོལ་གནང་དང་གནང་མུས་ཐོག་ལོ་རེ་བཞིན་དབྱར་དུས་སུ་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་ཆེད་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་

བཞིན་པའི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་དང་། རྣམ་དཔྱོད་དང་དུས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྲོལ་ལུགས་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚོགས་ལ་ཚན་རིག་གི་བརྡ་ཆད་

གསར་པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བཞིན་པའི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལའང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་མཆིས། ཁྱད་པར་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དབང་རྩ་ཚན་རིག་དང་། སྐྱེ་དངོས་རིག་

པ། དངོས་ཁམས་རིག་པ་བཅས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཌོག་ཊོར་ཁེ་རོལ་ཝོ་ཐི་མན་དང་། ཨ་རི་ཨ་ཡི་སོན། ཇོན་མཱལ་ཀོ་བཅས་ནས་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་བསླབ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ལས་དོན་ཀུན་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་གཟིགས་རྟོག་གནང་ཞིང་། ལས་རིམ་འདིར་གྲུབ་འབྲས་གང་སོན་མཐའ་དག་ལ་ཁོང་རྣམ་པའི་ཕྱག་རྗེས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཡོད། དེའི་ཐོག་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་

རིག་ལས་རིམ་གྱི་ལོ་ཙཱ་་བ་གཙོ་བོ་བརྩོན་འགྲུས་བསམ་འཕེལ་དང་དགེ་བཤེས་དགྲ་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ནས་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་དཔར་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆ་དང་སློབ་ཁྲིད་བརྙན་འཕྲིན་ཆ་

ཚང་གི་ཕབ་སྒྱུར་བྱ་བ་དང་དཔར་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་ཚང་མར་ཡོངས་ཁྱབ་ལྟ་རྟོག་གནང་བཞིན་ཡོད་པས། ལས་རིམ་འདིར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ཞིང་རྣམ་དཔྱོད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་

སློབ་དཔོན་དང་ལོ་ཙཱ་བའི་རུ་ཁག་འདི་འདྲ་ཞིག་མེད་ན་ལས་རིམ་འདི་ད་ཆ་གང་དུ་སོན་པའི་གནས་བབ་འདིར་སླེབས་ཐབས་བྲལ།



We also thank the hard-working staff of the Emory-Tibet Partnership, who have labored far beyond the call of duty, 

showing time and again that their efforts are not only work, but also an act of love.

We thank all those who have contributed the financial support needed to operate ETSI and ensure its long-term sustain-

ability.  We are particularly indebted to Joni Winston for her long-term generous support to ETSI and for her unwavering 

conviction in the worth of this endeavor.  Funding for ETSI has also come from Emory University and Emory College, 

including the Science and Society Program and the Office of International Affairs.

Generous support has also come from:

•   The Dalai Lama Trust
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We also thank the Advisory Board of the Emory-Tibet Science Initiative for their guidance and advice:

•   Dr. Gary Hauk, Vice President and Deputy to the President, Emory University

•   Geshe Thupten Jinpa, Principal English Language Translator for H.H. the Dalai Lama and President, Institute  

    of Tibetan Classics

•   Geshe Lhakdor, Director, Library of Tibetan Works and Archives

•   Dr. Alan Wallace, President, Santa Barbara Institute

•   Dr. Preetha Ram, former Associate Dean for Pre-Health and Science Education, Emory University

•   Dr. Arthur Zajonc, President, Mind and Life Institute

•   Dr. Richard Davidson, Director, Center for Investigating Healthy Minds, University of Wisconsin, Madison

•   Dr. Robert A. Paul, Charles Howard Candler Professor of Anthropology and Interdisciplinary, Emory University

•   Geshe Lobsang Tenzin Negi, Director of Emory-Tibet Partnership, Emory University

We would like to thank the venerable abbots and the administration of the Tibetan monastic institutions for embracing 

the ETSI curriculum and incorporating this material into the Tibetan monastic core curriculum.  Lastly, we thank the 

highly dedicated monastic students of the Emory-Tibet Science Initiative, who are not only beneficiaries, but also es-

sential collaborators in the success of this program.  May the knowledge that they gain through this program and these 

materials benefit them greatly, and through them, all of humankind.  



གཞན་ཡང་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་སོ་སོའ་ིལས་བབ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་། རྒྱུན་ལྡན་རང་གི་རྩོལ་བ་

དེ་ཉིད་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞིག་མིན་པར་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་དུ་བཟུང་བ་རྣམས་ལའང་ཡི་རངས་ཚད་མེད་ཞུ།

ཚན་རིག་གི་ལས་རིམ་ཁག་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་དང། ལས་འཆར་འདི་ཉིད་ཡུན་གནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་བར་མེད་ཐབས་མེད་པའི་རོགས་དངུལ་གྱི་མཐུན་གྱུར་གནང་མཁན་ཡོངས་

ལ་ང་ཚོས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ལྕམ་ཇོ་ནི་ཝིན་སི་ཊོན་གྱིས་ཡུན་རིང་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་ཚན་རིག་ལས་རིམ་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་

དང་། ལས་དོན་གྱི་རིན་ཐང་ལ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་རྣམས་ང་ཚོས་རྟག་ཏུ་དྲན་བཞིན་ཡོད། ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་འདིར་་ཨེ་མོ་

རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་། དེའི་ཚན་རིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་གྲྭ་ཚུད་པའི་ཨེ་མོ་རིའི་མཐོ་སློབ། དེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་དོན་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཀྱང་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་ལས་རིམ་འདིར་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་རོགས་སྐྱོར་གང་ལས་ཐོབ་པའི་རྩ་འཛུགས་ཁག་ནི།

• ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ།

• ཇོ་ནི་ཝིན་སི་ཊོན་ཐེབས་རྩ།

• ཇོན་ཊེམ་པལ་ཊོན་དགེ་རྩ།

• ཇི་ཌུ་ཐི་མེག་བྷིན་དགེ་རྩ།

• ལོ་སི་ཊན་གྱི་དགེ་རྩ།

• འཇེན་ཀུ་ཤི་ནར།

• རྗོ་རྗི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ཨེ་ཊི་ལན་ཊ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ཚོགས་བཅས་ཡིན།

གཤམ་གསལ་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་སློབ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་དང་སློབ་གསོ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་སྟེ།

• ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་དང་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ་གཅིག་ལྕོགས་སློབ་དཔོན་སྒེ་རི་ཧཱོག

• ༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དབྱིན་སྐད་གསུང་སྒྱུར་གཙོ་བོ་དང་། བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ།

• རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར། 

• སན་ཊ་སྦར་སྦ་རའི་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་སློབ་དཔོན་ཨེ་ལན་ཝ་ལེ་སི།

• ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སྔོན་འགྲོ་དང་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ཟུར་པ་ཌོག་ཊར་པིར་ཐ་རཱམ།

• སེམས་དང་སྲོག་གི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཌོག་ཊོར་ཨར་ཐར་ཛ་ཡོང་།

• མེ་ཌི་སོན་དུ་ཡོད་པའི་ཝི་སི་ཁོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བདེ་ཐང་སེམས་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བསྟི་གནས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་རི་ཆར་ཌི། ཌེ་ཝི་ཌི་སོན།

• ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་མི་རིགས་རིག་པ་དང་། བསླབ་གཞི་འདྲེས་མའི་སློབ་གཉེར་ཚན་པའི་ཆར་ལི་སི། ཧ་ཝ་ཌི། ཁེན་ཌི་ལར་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཌོག་ཊར་  

རོ་བྷར་ཊི། ཨེ། པཱོལ།

• ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ཁུ་ནུ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་བཅས་ཡིན།

གཞན་ཡང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྣེ་རྣམ་པས་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་བསླབ་གཞི་དང་ལེན་གྱིས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའ་ི

རྒྱུན་ལྡན་བསླབ་གཞིའི་གྲས་སུ་འཇོག་གནང་མཛད་པར་ང་ཚོས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་སློབ་གཉེར་

བ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་རྣམས་ལས་རིམ་འདིའི་ཕན་ཐོགས་བྱ་ཡུལ་ཙམ་མིན་པར། ལས་འཆར་འདི་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་ཁོང་རྣམས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་

མཉམ་ལས་པའང་ཡིན། ལས་འཆར་འདི་དང་སློབ་ཆས་འདི་དག་ལས་ཤེས་ཡོན་གང་ཐོབ་པ་དེས་ཁོང་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཕན་ཇེ་ཆེར་གསོ་ཞིང་། ཁོང་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་མིའི་རིགས་སྤྱི་ལ་

སྨན་པའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་ཞུ།།



TRANSLATOR’S NOTE

Guided by His Holiness the Dalai Lama’s far-reaching vision to better the humanity through close collaboration be-
tween science and religion, and inspired by his constant emphasis on the importance of introducing modern science 
education in the monastic institutions, Emory-Tibet Science Initiative (ETSI), since its inception in 2006, has under-
taken a 3-step strategy of planning, developing, and implementing a comprehensive and sustainable monastic science 
education program. Initially, for a period of two years, its faculty—in consultation with experts conversant in both 
traditions—discussed, planned and developed science curriculum and teaching programs tailored for monastics. Fol-
lowing that, for the next six years, during the development phase, numerous bilingual science textbooks and teaching 
materials were developed and distributed, six-week summer science intensives were organized annually where faculty 
from various universities, prominently from Emory, taught science to select groups of monastic students from differ-
ent schools of Tibetan Buddhism. Two cohorts of more than 90 monastics, both monks and nuns, participated in the 
six-year program and graduated in 2012 and 2013 respectively. Each cohort was awarded certificates of completion at 
what could be considered history making ceremonies. This allowed monastic institutions opportunities to have future 
indigenous monastic science teachers.

With the successful completion of the planning and the development phases the monastic institutions are now poised to 
introduce modern science into their core monastic curriculum and implementing long-term sustainable science educa-
tion programs. To assist in these efforts and to help lay a firm foundation of science education, ETSI has been devel-
oping 19 primers and several reference books, which would be made available to all monastic institutions that wish 
to start science education and use its materials. From the summer of 2014 ETSI will additionally organize and fund 
visiting teachers from the west to lead summer intensives at various monastic locations in India, subject to availability 
of resources.
This introductory book, one of the 19 primers, is the textbook for the first year neuroscience course. The initial manu-
script was compiled and composed by two of the first batch of six Tenzin Gyatso Science Scholars—Ngawang Norbu 
from Sera Jey Monastery and Lodoe Sangpo from Gaden Jangtse Monastery, with guidance and advice from Prof. 
Carol Worthman of Emory University. During the 2013 summer intensive, a group of monastic scholars consisting 
of the above six Tenzin Gyatso Science Scholars, a few past graduates of the ETSI summer program which included 
Gomang Geshe Dadul, Sera Jey Geshe Nyima Tashi, Gaden Shartse Geshe Kalsang, Loseling monk Sonam Choephel, 
Loseling monk Thupten Tsering, Loseling monk Tsering Phuntsok and Loseling monk Tenzin Choegyal, and the two 
of us formed a team to review the whole manuscript. After the completion of the summer intensive, the ETSI translator 
Geshe Dadul Namgyal revised and edited the entire book. Final review was done by Geshe Lhakdor, the Director of 
the Library of Tibetan Works and Archives. We would like to thank everyone who has contributed in making this book 
possible. We extend our greetings to all. 

Tsondue Samphel
Geshe Dadul Namgyal
Emory-Tibet Science Initiative 



ཡིག་སྒྱུར་ཚན་པའི་མཚམས་སྦྱོར། 

༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གཅིག་ཏུ་འགྲོ་བར་སྨན་པའི་དགོངས་གཞི་ཟབ་མོའ་ིལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྔ་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་རྗེས་འབྲས་སུ་གྲུབ་པའི་ཨེ་མོ་རི་དང་

བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་འདིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་སློབ་ཁྲིད་འཐུས་ཚང་ཞིང་རྒྱུན་ཚུགས་པ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་ཞབས་འདེགས་

སུ་དམིགས་ཏེ་ད་ཕན་ལོ་མང་རིང་བསླབ་གཞི་འཆར་འགོད་དང་། སྔོན་འགྲོའ་ིགྲ་སྒྲིག དངོས་གཞི་ལག་བསྟར་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ 

ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་སྔ་འཕྲོས་ལོ་གཉིས་རིང་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་མཁས་དབང་རྣམ་པར་གྲོས་བསྡུར་དང་སློབ་སྟོན་སྟུད་མར་ཞུས་རྗེས་ལས་རིམ་དང་བསླབ་གཞི་སློབ་དེབ་བཅས་ཀྱི་

ལས་འཆར་ལེགས་པར་བསྒྲིགས། དེ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་དྲུག་རིང་སྔོན་འགྲོའ་ིགྲ་སྒྲིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་དང་སློབ་ཁྲིད་ཡིག་ཆ་སོགས་གང་འོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཕབ་སྒྱུར་

འགྲེམས་སྤེལ་དང་སྦྲགས། ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་གཙོས་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་མ་ནས་ཆེད་མཁས་སློབ་དཔོན་གདན་དྲངས་ཏེ། བོད་ཀྱི་རིས་མེད་ཆོས་

བརྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གྲངས་༩༠ སྐོར་ལས་གྲུབ་པའི་སློབ་གཉེར་བའི་སྡེ་ཁག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལ་ལོ་རེར་གཟའ་འཁོར་དྲུག་རིང་དྷ་སར་ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་མཐར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ དང་

༢༠༡༣ སོ་སོར་ལོ་ལྔའི་བསླབ་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་མཛད་སྒོ་བསྐྱངས་པས་འབྱུང་འགྱུར་ཆོས་བརྒྱུད་དགོན་སྡེ་སོ་སོར་རང་ཁུངས་ཚན་རིག་སློབ་དགེའི་དམིགས་སྒོ་

བསྐྲུན།

དེ་ལྟར་ཐོག་མའི་འཆར་འགོད་སྔོན་འགྲོའ་ིགྲ་སྒྲིག་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཏེ། ད་ཆ་ཆོས་བརྒྱུད་དགོན་སྡེ་སོ་སོར་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཡུན་སྲིང་སློབ་ཁྲིད་ལག་བསྟར་གྱི་ལས་

རིམ་སྤེལ་བའི་མཚམས་འདིར། རིས་མེད་གདན་ས་ཆོས་སྒར་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་རྒྱུན་ལྟར་དུ་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་འཆར་དང་། དེར་ཡང་འདི་གའི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱིས་འདོན་སྤེལ་

བགྱིས་པའི་སློབ་ཁྲིད་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་ཆེད་གཉེར་གནང་རྒྱུའི་མོས་འདུན་མཆིས་རིགས་ལ། ཁུངས་སོ་སོར་ལས་རིམ་རྨང་གཞི་གསར་འདིང་དང་སྲ་བརྟན་ཕུགས་འཕེར་ཡོང་བའི་ཞབས་

འདེགས་སུ་འདི་གའི་ལས་རིམ་ནས་ལོ་རིམ་དྲུག་གི་ཚན་རིག་མ་གཞིའི་སློབ་དེབ་གྲངས་༡༩ དང་གཞན་ཡང་ཟུར་བལྟའི་སློབ་དེབ་ཁག་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་འགོ་

བརྩམས་ཏེ་ལོ་རེའི་དབྱར་དུས་སུ་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་སློབ་དཔོན་གདན་དྲངས་ཏེ་ཟླ་རེའི་ཟབ་སྦྱོང་བཅས་གོ་སྒྲིག་རམ་འདེགས་གང་འོས་ཞུ་འཆར་ལགས།

གོང་གསལ་མ་གཞིའི་སློབ་དེབ་ཀྱི་ཁོངས་ནས་ལོ་རིམ་དང་པོའ་ིསྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་སློབ་དེབ་འདི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་སློབ་དཔོན་ཁེ་རོལ་

ཝོ་ཐི་མན་གྱི་ཆེད་མཁས་ལམ་སྟོན་འོག་༸བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཚན་རིག་སློབ་ཡོན་སོན་པའི་དགེ་འདུན་དྲུག་ཅན་གྱི་སྡེ་དང་པོའ་ིགྲས་ནས་སེར་བྱེས་ངག་དབང་ནོར་བུ་དང་། དགའ་

བྱང་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཐོག་མའི་རྒྱུ་ཆ་འདེམ་སྒྲུག་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བགྱིས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིདྷ་སར་དབྱར་ཁའི་ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ་སཱ་ར་བོད་ཀྱི་

རིག་གནས་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཟླ་གཅིག་རིང་ཐོག་མའི་རགས་ཟིན་ཧྲིལ་པོར་ཞུ་དག་བྱས། སྐབས་དེར་ཞུ་དག་པའི་ཁོངས་སུ་༸བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཚན་རིག་སློབ་ཡོན་སོན་པའི་དགེ་འདུན་

དྲུག་པོའ་ིསྟེང་ངེད་ལོ་ཙཱ་བ་གཉིས་དང་། ལོ་ལྔའི་ཟབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྒོ་མང་དགེ་བཤེས་དགྲ་འདུལ་དང་། སེར་བྱེས་དགེ་བཤེས་ཉི་མ་བཀྲ་ཤིས། དགའ་ཤར་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་། 

བློ་གླིང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། བློ་གླིང་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་། བློ་གླིང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། བློ་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་བཅས་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་དཔོན་ཁྲོད་

ནས་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་སློབ་དཔོན་ཁེ་རོལ་ཝོ་ཐི་མན་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་དོགས་གཅོད་གསལ་བཀྲོལ་གནང་། གོང་གསལ་ཟབ་སྦྱོང་གྲུབ་རྗེས་ཡིག་སྒྱུར་བ་དགེ་བཤེས་དགྲ་འདུལ་རྣམ་

རྒྱལ་ནས་སླར་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་དགོངས་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་བསྐྱར་སྒྲིག་ཅི་ནུས་བྱས་མཐར། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་

རྡོར་ལགས་ནས་མཐའ་མའི་ཞུས་དག་འཐུས་ཚང་བགྱིས་ཏེ་རེ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ངོ་སྤྲོད་དུ། འབྲེལ་ཡོད་ཀུན་ལ་བཀྲིན་ལེགས་གསོལ་དང་འཚམས་འདྲི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་བཅས། 

ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་ལོ་ཙཱ་བའི་མིང་འཛིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་བསམ་འཕེལ་དང་། དགེ་བཤེས་དགྲ་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ དགེ་བར།།





དཀར་ཆག

ལེ་ཚན། ༡  དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་བྱུང་རིམ་མདོར་བསྡུས།         ༡

ལེ་ཚན། ༢  དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།        ༤

ལེ་ཚན། ༣  དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་བྱའི་མ་ལག་དང་དེའི་ཆ་ལག་རགས་བསྡུས།      ༦

ལེ་ཚན། ༤  མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དངོས།        ༨

ལེ་ཚན། ༥  མིའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་རགས་རིམ་ནས་བཤད་པ།         ༡༠

ལེ་ཚན། ༦  དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།   ༡༤

ལེ་ཚན། ༧  ཀླད་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།        ༢༣

ལེ་ཚན། ༨  མིའི་རྒྱུངས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དངོས།        ༢༨

ལེ་ཚན། ༩  མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་བཤད་པ།        ༣༠

ལེ་ཚན། ༡༠  དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།     ༣༣

ལེ་ཚན། ༡༡  མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།       ༤༠

ལེ་ཚན། ༡༢  རྣམ་ཤེས་དང་ཀླད་པའི་འབྲེལ་བ་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།       ༥༦

ལེ་ཚན། ༡༣  མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གླེང་བ།      ༦༠

བོད་དབྱིན་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཐ་སྙད་རེའུ་མིག          ༦༦

དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཐ་སྙད་རེའུ་མིག          ༧༠





ལེ་ཚན། ༡ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་བྱུང་རིམ་མདོར་བསྡུས།

༄༅།། དེ་ལ་ཐོག་མར་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་བྱུང་རིམ་མདོ་ཙམ་གླེང་བ་ནི། མིའི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་

ཁྲོད་ཆེས་སྔ་དུས་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་འཚོལ་རྟོག་གི་བྱ་བར་ཞུགས་ལ། ལྷག་

པར་ལུས་སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་ལྟ་ཚུལ་ཐད་ཀྱག་ཀྱོག་གི་ལམ་ཤུལ་རིང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ཡོད། དེ་ལྟ་

ནའང་། ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ་ིནང་ནས་ཀླད་པ་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་དབང་རྩའི་མ་ལག་དག་གི་བཀོད་པ་

དང་། བྱེད་ལས། རྒྱུད་རིམ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་ཀླད་པ་དང་སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གོ་

རྟོགས་རྒྱུས་ལོན་གྱི་ལེའུ་འགོ་ཚུགས་ནས་དུས་ཡུན་དེ་ཙམ་སོང་མེད། 

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་མ་ཚེས་གོང་གི་ལོ་ངོ་ ༢༠༠༠ ཡན་མན་ཙམ་ལ་གནའ་བོའ་ིཨི་ཇིབ་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་

ཀླད་པར་གཙིགས་ཆེར་མི་བཟུང་བའི་ཁར་གཤིན་པོའ་ིཔུར་གདུང་ཉར་ཚགས་མ་བྱས་སྔོན་རོལ་ཏུ་

སྣ་བུག་བརྒྱུད་ཀླད་པ་ཕྱིར་བཏོན་ཏེ་བསྐྱུར་གྱི་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་གཤིན་པོའ་ིསྙིང་ཤ་དང་ནང་ཁྲོལ་

གཞན་རྣམས་ཡིད་གཟབ་ཆེན་པོས་བདག་གཉེར་བྱེད་པ་རེད། དེ་ལྟ་ནའང་ཨི་ཇིབ་ཀྱི་སྨན་པ་ཁག་

ཅིག་གིས་ཀླད་པའི་གལ་གནད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ཚོད་དེ། རང་གི་ལག་ལེན་ནང་ཀླད་པ་དང་དེའི་

ཆ་ཤས་རེ་ཟུང་གི་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་དཔང་རྟགས་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་དང་། སེམས་ནད་བཅོས་

པའི་ཐབས་སུ་ཀླད་པར་བཅོས་ཐབས་བྱེད་ཚུལ་སོགས་ཐོག་དང་པོར་ཨི་ཇིབ་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་རྙིང་པ་

ཞིག་གི་ནང་རྙེད་ཡོད་ཅིང་། ཡིག་རྙིང་དེ་ནི་ཡེ་ཤུའི་སྟོན་པ་མ་འཁྲུངས་གོང་ལོ་ཚིགས་ ༡༧༠༠ ནང་

བརྩམས་པར་ཚོད་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༡)

དེ་བཞིན་དུ་གྷི་རིག་གི་རྩིས་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་མཁས་དབང་པི་ལེ་ཊོ་(སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་གྲངས་ 

༤༢༧-༣༤༧ བར་འཚོ་བཞུགས་གནང་།)ཡིས་ཀྱང་དྲན་པ་དང་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་ནང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་

ཀུན་གྱི་གནས་གཞི་གཙོ་བོ་ཀླད་པ་ཡིན་པར་བཟུང་ལ།(དཔེ་རིས། ༢) ཕྱིས་སུ་གྷི་རིག་ཡུལ་གྱི་གསོ་

དཔྱད་པ་དང་གསོ་རིག་རྩོམ་འབྲི་བ་གྷེ་ལེན་(སྤྱི་ལོ་ ༡༣༠-༢༠༠ བར་འཚོ་བཞུགས་གནང་།)གྱིས་ཀྱང་

ཀླད་པ་ལ་འཁྲུག་སྐྱོན་བྱུང་བས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པར་འདོད་པ་མ་ཟད། པི་ལེ་ཊོ་ཡི་རྗེས་སུ་

འབྲངས་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་བདག་གམ་རྣམ་ཤེས་ནི་ཀླད་པར་གནས་ཡོད་པའི་སྡོམ་ཚིག་བརྒྱབ་ཡོད།  

དེ་ལྟ་ནའང་སྤྱི་ལོ་མ་ཚེས་གོང་གི་ལོ་ངོ་ ༣༣༥  ཙམ་གྱི་ནང་གྷི་རིག་ཡུལ་གྱི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ལྟ་

གྲུབ་སྨྲ་བ་མཁས་དབང་ཨེ་རི་སི་ཊོ་ཊལ་(སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་གྲངས་༣༨༤-༣༢༢ བར་འཚོ་བཞུགས་

གནང་།)གྱིས་མིའི་ཀླད་པ་དང་སྙིང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྙིང་དེ་ཉིད་གལ་ཆེ་བར་བཟུང་བའི་གནའ་

བོའ་ིལྟ་ཚུལ་དེ་ཉིད་བསྐྱར་ཟློས་བྱས་ལ།(དཔེ་རིས། ༣) དེར་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཁོང་གིས་ཀླད་པ་

དཔེ་རིས། ༡ དུས་རབས་མ་ཤར་གོང་གི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་

ཕྲག་ ༡༧ ཡན་མན་ནས་པ་པཡི་རསི་ཤིང་ཤུན་སྟེང་དུ་

བྲིས་པའི་ཨི་ཇིབ་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་དག་གི་ནང་ཀླད་པའི་

སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་ནན་དེ་འདྲ་གསལ་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༢ སྤྱི་ལོ་མ་ཚེས་གོང་གི་ལོ་ངོ་ ༣༨༧  ཙམ་

ལ་གྷི་རིཀ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་སྐུ་ཞབས་པི་ལེ་ཊོ་(སྤྱི་ལོའ་ི

སྔོན་གྱི་ལོ་གྲངས་ ༤༢༧-༣༤༧ བར་འཚོ་བཞུགས་

གནང་།)ཡིས་ཀླད་པ་དེ་ཉིད་སེམས་ཁམས་དང་

འབྲེལ་བའི་བྱེད་རིམ་གྱི་བསྟི་གནས་སུ་ཡིད་ཆེས་

ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། 

ལེ་ཚན། ༡ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་བྱུང་རིམ་མདོར་བསྡུས།
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ནི་ལུས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་དབང་པོ་ཙམ་ཞིག་ལས། དོན་དངོས་སུ་སྙིང་ཉིད་མནོ་བསམ་

དང་། རྣམ་དཔྱོད། འཆར་སྣང་སོགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཡིན་པར་བཤད། 

དེ་ནས་དུས་རབས་དཀྱིལ་མའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀླད་པ་ནི་རླན་གཤེར་གྱིས་ཁེངས་པའི་ཤག་

ཁུང་དག་གིས་གྲུབ་པར་བལྟས་ཤིང་། ཤག་ཁུང་དེ་དག་གི་ནང་རྣམ་ཤེས་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་པ་ལས་

ལུས་ཚོར་དང་། སེམས་མྱོང་། དྲན་པ་བཅས་སྐྱེ་བར་འདོད། ལྟ་ཚུལ་དེས་སྔར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་རྙིང་པར་

བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་པའི་བློ་སྐྱེད་གསར་པ་བྱིན་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་པ་རྣམས་ལའང་དུད་འགྲོ་དང་

མིའི་ཀླད་པ་ལ་དངོས་སུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རིག་པ་གསར་པ་ཞིག་ཀྱང་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་སྲིད། 

དེ་ལྟ་ནའང་ཀླད་པར་དངོས་སུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ན་རྣམ་ཤེས་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་སའི་ཤག་ཁུང་དེ་

འདྲ་ཡོད་པའི་ར་ཕྲོད་མ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཀླད་པའི་ནང་དུ་བདག་གམ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་གནས་གཞི་ངེས་

ཅན་གང་ཡང་རྙེད་མེད། 

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཕ་རན་སའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རེ་ཎེ་ཌེ་ཀཱརྚ་(སྤྱི་ལོ་ ༡༥༩༦-༡༦༥༠ བར་

འཚོ་བཞུགས་གནང་།)གྱིས་ལུས་སེམས་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་གླེང་ལ།(དཔེ་རིས། ༤)

ཁོང་གིས་ནི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཐང་འབྲུ་རྨེན་བུ་དེ་ཉིད་སེམས་ཀྱི་བསྟི་གནས་སུ་ངོས་

འཛིན་བྱས། འདིའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཐང་འབྲུ་རྨེན་བུ་དེ་ཉིད་ངོ་འདྲའི་ཆ་སྒྲིག་གཉིས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཀླད་

པའི་ཆ་ཤས་ཁེར་རེ་མ་དེ་ཡིན་པར་བཀོད་ཡོད། ཁོང་གིས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ནི་ཐང་འབྲུ་རྨེན་བུ་ནས་

འགོ་བརྩམས་ཏེ་རྩའི་བུ་ག་བརྒྱུད་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་རྣམས་སུ་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་པར་བཤད། དུས་

དེ་ནས་བཟུང་ལུས་སེམས་སོ་སོར་འདོད་པའི་ཁོང་གི་ལྟ་གྲུབ་འདིས་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་རིང་

ལུས་སེམས་འབྲེལ་བའི་རྩོད་པ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་བཏབ། དེ་ལྟ་ནའང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་

ནང་བསྒྲུབས་པའི་བརྟག་དཔྱད་འདྲ་མིན་གྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་དང་དཔང་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་རབས་

དེའི་རྫོགས་མཚམས་སུ་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀླད་པ་དེ་ཉིད་ཚོར་བ་དང་། བསམ་བློ། བདག ཚུལ་

སྤྱོད་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཡོངས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བྱས། དེ་ཡང་བརྟག་དཔྱད་

ཁང་དུ་ལུས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་མཚན་གཞི་ཙམ་སྨྲོས་ན། ལུས་ཀྱི་

གཡོ་འགུལ་ལྟ་བུའི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པོ་ནི་ཀླད་པའི་གནས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་རྙེད་ཡོད་པ་

སྟེ། དཔེར་ན།  ཀླད་པའི་གནས་བྱེ་བྲག་པ་དེར་གློག་གིས་སྐུལ་མ་གཏོང་སྐབས་རྐང་པ་གཡོ་འགུལ་གྱི་

བྱ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་འདེབས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་གསར་རྙེད་དང་

གསར་རྙེད་གཞན་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་རྩའི་མ་ལག་ནང་དུ་གློག་གི་ངར་ཤུགས་དང་། རྫས་ཀྱི་

བྱེད་སྒོ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་ཡོད། 

དཔེ་རིས། ༣ སྤྱི་ལོ་མ་བྱུང་གོང་ལོ་ངོ་ ༣༣༥ ཙམ་

གྱི་ནང་གྷི་རིག་ཡུལ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་གྲགས་ཅན་སྐུ་

ཞབས་ཨེ་རི་སི་ཊོ་ཊལ་(སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་གྲངས་

༣༨༤-༣༢༢ བར་འཚོ་བཞུགས་གནང་།)གྱིས་མིའི་

ཀླད་པ་དང་སྙིང་གཉིས་ལས་སྙིང་དེ་ཉིད་གལ་ཆེ་བར་

བཟུང་བའི་གནའ་བོའ་ིལྟ་ཚུལ་བསྐྱར་ཟློས་གནང་

ཡོད།

དཔེ་རིས། ༤ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཕྷ་

རན་སའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་སྐུ་ཞབས་རེ་ཎེ་ཌེ་ཀཱརྚ་(སྤྱི་ལོ་ 

༡༥༩༦-༡༦༥༠ བར་འཚོ་བཞུགས་གནང་།)གྱིས་ལུས་

སེམས་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་བསྐྱར་

དུ་གླེང་ལ། ཁོང་གིས་ནི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་

ཐང་འབྲུ་རྨེན་བུ་དེ་ཉིད་སེམས་ཀྱི་བསྟི་གནས་སུ་

ངོས་འཛིན་བྱས།

ལེ་ཚན། ༡ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་བྱུང་རིམ་མདོར་བསྡུས།
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དེ་ལྟར་དུ་བརྟག་དཔྱད་རིམ་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་འབད་རྩོལ་མུ་མཐུད་བསྐྱངས་པའི་མཐར་དུས་

རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དཀྱིལ་སྨད་ཙམ་དུ་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་ལ། ལྷག་པར་

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་བརྙན་དཔར་འཕྲུལ་རྩལ་གྱི་རིགས་རིམ་གྱིས་གསར་གཏོད་དང་

སྤུས་ཀ་དག་གཙང་དུ་གྱུར་པ་ལས་སྐྱེ་བོ་གསོན་པོའ་ིསྟེང་དུ་བྱེད་ལས་ངེས་ཅན་ལ་ཞུགས་བཞིན་པའི་

ཀླད་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་ཀླད་པ་དེ་ཉིད་བསམ་བློའ་ིརྣམ་རྟོག་དང་ལུས་

ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་གཉིས་ཀར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ས་དང་ཁ་ལོ་སྒྱུར་སའི་བསྟི་གནས་ཡིན་པར་ཚན་རིག་

པ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༥ དང་ ༦) དེང་གི་ཆར་ཀླད་པ་དང་དབང་རྩའི་ཡན་ལག་

གཞན་རྣམས་མིའི་འགྲོ་བའི་སེམས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དང་ལུས་ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་ཡོད་ཚད་ཀྱི་རྟེན་གཞིའི་

ཚུལ་དུ་རྟོག་ཞིབ་ཤེས་སྦྱོང་བྱེད་སའི་རྨང་གཞི་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། ཀླད་པ་ཐེ་བའི་ལུས་ཀྱི་དབང་རྩ་མ་

ལག་དག་ལ་དམིགས་བཙུགས་ཏེ་དཔྱད་པ་བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་ཟུར་

གསལ་ཞིག་འབུས་ཏེ་ད་བར་ལོ་ངོ་ ༤༠ ཡན་མན་ཙམ་ལས་སོང་མེད། །དཔེ་རིས། ༥ ཀླད་པར་དཔར་བླང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཏུ་

གློག་སྣེ་དུ་མ་ལྡན་པའི་དབུ་ཁེབས་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་

པའི་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་དགེ་སློང་ཞིག དུས་རབས་ཉི་

ཤུ་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་བརྙན་དཔར་འཕྲུལ་རྩལ་ཡར་

རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀླད་པའི་སྐོར་

གོ་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་འཕེལ།

དཔེ་རིས། ༦ བྱེད་ལས་སྡུད་དཔར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་བླངས་པའི་ཀླད་པའི་ནང་རྣམ་ཞིག

ལེ་ཚན། ༡ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་བྱུང་རིམ་མདོར་བསྡུས།
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ལེ་ཚན། ༢ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།

དབང་རྩ་ཚན་རིག་ནི་དབང་རྩའི་མ་ལག་སྟེ། མིའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཀླད་པ་དང་། རྒྱུངས་པ། དེ་དག་ལས་གྱེས་པའི་

དབང་རྩ་དང་། གཞན་ཡང་དབང་རྩའི་སྦྲེལ་མཚམས་ཀུན་ཚུད་པའི་ལུས་ཀྱི་དབང་རྩའི་ཆ་ལག་ཆ་ཚང་བའི་

གནས་ལུགས་འཚོལ་བར་ཞུགས་པའི་ཚན་རིག་གི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཡིན། དམིགས་དོན་འདི་འགྲུབ་པར་རིག་པའི་སྡེ་

ཚན་འདིས་དབང་རྩ་མ་ལག་གི་རྨང་རིམ་གྱི་ཕྲ་ཕུང་དང་འདུས་རྡུལ་གནས་ལུགས་འཚོལ་ཞིབ་རྟོག་དཔྱོད་བྱེད་

པ་དང་ཆབས་ཅིག ལུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང་དབང་ཚོར་བྱེད་ལས་ལ་འགན་འཁུར་བའི་དབང་རྩ་འབྲེལ་བའི་མ་

ལག་དང་། ཡང་ངེས་རྟོག་དང་སེམས་མྱོང་ལྟ་བུ་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ལ་ལྡན་པའི་མཐོ་གྲས་ཀྱི་བྱེད་རིམ་དག་གི་རྟེན་

གཞི་ལའང་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད། དེས་ན་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གིས་བསམ་བློ་དང་། སེམས་ཚོར། གཤིས་སྤྱོད། ཀླད་པ་

དང་རྒྱུངས་པ། དབང་རྩའི་བྱེད་ལས། དབང་རྩའི་འཁྲུག་སྐྱོན་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་གང་

ཡིན་ནམ། འགྲོ་བ་མི་ལ་སེམས་ཚོར་ཇི་ལྟར་དང་ཅིའི་ཕྱིར་འབྱུང་ངམ། དབང་རྩའི་ནད་རིགས་དང་སེམས་ནད་ཀྱི་

རྩ་བའི་གཞི་རྟེན་གང་ཡིན་ནམ་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་མང་པོར་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་རེད། 

གཉིས་པ་དབང་རྩ་ཚན་རིག་གི་དབྱེ་བ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། འདི་ཐད་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་

དབང་རྩ་ཚན་རིག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་བཤད་ན་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ལྔ་ཡོད་དེ། དབང་རྩའི་ཕུང་

གནས་རིག་པ་དང་། འཚར་འཕེལ་དབང་རྩ་ཚན་རིག ཡུལ་རྟོག་དབང་རྩ་ཚན་རིག གཤིས་སྤྱོད་དབང་རྩ་ཚན་

རིག གསོ་དཔྱད་དབང་རྩ་ཚན་རིག་བཅས་ཡིན། དང་པོ་དབང་རྩའི་ཕུང་གནས་རིག་པས་ནི་གཙོ་བོ་དབང་རྩའི་

མ་ལག་གི་བཀོད་པ་དང་ཆགས་ཚུལ་བཅས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད། སྡེ་ཚན་འདིའི་ནང་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོན་

རྫས་དམིགས་བསལ་དེ་འདྲ་བེད་སྤྱད་ནས་དབང་རྩའི་འཕྲིན་པ་བྱེ་བྲག་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། དབང་རྩ་

དང་དབང་རྩའི་སོྣལ་མཚམས་གང་ལ་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་བ་གང་ཡོད་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཉིས་པ་འཚར་

འཕེལ་དབང་རྩ་ཚན་རིག་གིས་ཀླད་པ་ཇི་ལྟར་འཚར་ལོངས་འབྱུང་ཚུལ་དང་། འགྱུར་བ་འགྲོ་ཚུལ། མཐར་ཇི་

ལྟར་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད།  སྡེ་ཚན་འདིར་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་

དག་གིས་ཕྲ་གཟུགས་གཞན་ལ་མཐུད་ཁ་འཚོལ་བ་དང་། བསྐྲུན་པ། བསྐྲུན་ཟིན་པ་ཉར་སྲུང་བྱེད་ཚུལ་བཅས་ལ་

རྫས་འགྱུར་དང་བྱེད་ཪིམ་གང་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་མིན་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དོ།། གསུམ་པ་ཡུལ་རྟོག་དབང་

རྩ་ཚན་རིག་གིས་གཤིས་སྤྱོད་དང་འདུ་ཤེས་དང་དྲན་པའི་བྱེད་ལས་དག་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་ལ། སྡེ་ཚན་འདིའི་ནང་

གནོད་མེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་དཔེར་ན་པི་ཨི་ཊི་དང་ཁབ་ལེན་མཉམ་འདར་པར་ལེན་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐད་བརྡ་

ལ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་དང་། དཀའ་རྙོག་སེལ་བའི་སྐབས། དེ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་གཞན་ལ་འཇུག་སྐབས་སུ་བཀོལ་བའི་

དབང་རྩའི་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དག་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད། བཞི་པ་གཤིས་སྤྱོད་དབང་རྩ་ཚན་རིག་གིས་འགྲོ་བ་

མི་དང་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་མར་གྱུར་པའི་བྱེད་རིམ་དག་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད། ཚན་རིག་

ལེ་ཚན། ༢ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།
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གི་ཚན་པ་འདིའི་ནང་གློག་སྣེ་ཕྲ་མོ་སོགས་བེད་སྤྱད་ནས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་། ངག་སྨྲ་བ། དྲན་པ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུའི་

གནས་སྐབས་དག་ཏུ་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་གློག་འགྱུར་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་བ་དང་། པར་བླངས་པའི་སྒོ་

ནས་བྱ་བ་ལ་འཇུག་བཞིན་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་དག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད། ལྔ་པ་གསོ་དཔྱད་དབང་རྩ་ཚན་རིག་གིས་

ནི་རྨང་གཞིའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་རྙེད་དོན་རྣམས་བེད་སྤྱད་ནས་དབང་རྩའི་ནད་གཞིའི་རིགས་ལ་བརྟག་ཐབས་གསར་

པ་འཚོལ་བ་དང་ནད་རིགས་དེ་དག་ལ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཚུལ་དང་།  བཅོས་ཐབས་སོགས་འཚོལ་བར་བྱེད། 

• ཁ་ཅིག དབང་རྩ་ཚན་རིག་ལ་སྡེ་ཚན་ལྔ་རུ་ཕྱེ་བ་མི་འཐད་དེ། དབང་རྩ་

ཚན་རིག་ཡིན་ན་དེ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། 

སྒོམ་སྒྲུབ་དབང་རྩ་ཚན་རིག་དེ་ལྔ་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་དང་དབང་རྩ་ཚན་རིག་

གི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་གཉིས་གཅིག་པ་ཡིན་ཟེར། འོ་ན་དབང་རྩ་

ཚན་རིག་གི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་སོ་སོས་ཡུལ་མཐོང་བ་ལ་རྐྱེན་གསུམ་ངེས་

པར་ཚང་དགོས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་དགོས་པའི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཚང་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།

• གཞན་ཡང་ཚན་རིག་གི་ལུགས་ལ་མིག་དབང་ལ་སོགས་པའི་ཤིན་སྐོག་གི་

ངོ་བོར་གྲུབ་པའི་དབང་པོའ་ིརྣམ་གཞག་བྱེད་ཚུལ་ནང་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་

ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དཔེར་ན་མཐོང་ཚོར་ལ་མཚོན་

ན་དེ་ལྟའི་མིག་དབང་དེ་མིག་གི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་ཡིན། མིག་གི་རྒྱལ་མོ་ལ་

སོགས་པའི་མིག་གི་ཕྱི་ནང་གི་ཆ་ཤས་རགས་པ་རྣམས་མ་ཡིན། མིག་ནང་གི་

འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྔ་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིན་སྐོག་མིན་

པའི་ཕྱིར་དང་དབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མང་བའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་

རྣམས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མིག་དབང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་

ཕྱིར་ཏེ། མིག་ནང་གི་འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་ལ་སྙུང་གཟུགས་ཅན་དང་དབྱུག་

གཟུགས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་གྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་ཇི་ལྟར་ལན་

འདེབས།

དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།

• ཚན་རིག་གི་ལུགས་ལ་དབང་པོས་ཡུལ་མཐོང་བ་ལ་འོད་དང་། གནོན་ཤུགས་

དང་། རྫས་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པས་

ཁྱབ་ཟེར་བ་ལ། ཁ་ཅིག མིག་དབང་གིས་ཡུལ་མཐོང་བ་ལ་འོད་ཀྱི་ནུས་པ་

ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག གཞན་གཉིས་ལ་བརྟེན་ཚུལ་འཆད་

དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མུན་པའི་ནང་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་

མེད་པར་ཐལ། མིག་དབང་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་འོད་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་

དགོས་པ་གང་ཞིག མུན་པའི་ནང་འོད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར།

• ཁ་ཅིག ཚན་རིག་གི་ལུགས་ལ་ཕྱི་ནས་འབྱོར་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ལ་ཡ་ལན་

སྤྲོད་པ་དེ་ཡུལ་རྟོགས་པའི་ཚད་ཡིན་ཟེར། ལྗོན་ཤིང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་

ཡུལ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱིའི་བརྡ་འཕྲིན་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་པའི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ན་སེམས་ལྡན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་

ཡུལ་རྟོགས་པའི་བྱ་བ་འགྲུབ་ནུས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། 

• ཁ་ཅིག ཡུལ་རྟོགས་པ་ཀླད་པ་ལ་ངེས་པར་བརྟེན་དགོས་ཟེར།  འོ་ན་མྱག་

ཕུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཀླད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡུལ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། 

དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ནས་འབྱོར་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་

པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་རིགས་ཏེ། ཁྱོད་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ལེ་ཚན། ༢ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།



ལེ་ཚན། ༣ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་བྱའི་མ་ལག་དང་དེའི་ཆ་
ལག་རགས་བསྡུས།

དབང་རྩ་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་བྱའི་ཡུལ་ནི་སྲོག་ཆགས་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་མིའི་འགྲོ་བའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་

གི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡིན། མིའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་དེར་ནང་གསེས་ཕྱེ་ན། དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་དང་

མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་གཉིས་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༧) དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཁོངས་སུ་ཀླད་པ་དང་

རྒྱུངས་པ་གཉིས་གཏོགས་ཤིང་། དེ་དག་གི་བྱེད་ལས་ནི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་པགས་པ་དང་ཤ་གྲིམ་སོགས་

ནས་འབྱོར་བའི་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་ནང་དོན་ལ་དབྱེ་གཅོད་བྱེད་པ་དང་ཀློག་འགྲེལ་རྒྱག་པའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་

ལ་ཡ་ལན་འདེབས་པ་བརྒྱུད་ལུས་ཀྱི་ཆ་སོ་སོར་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འགུལ་སྤྱོད་རིགས་ལ་བཀོད་

འདོམས་ཁ་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

དཔེ་རིས། ༧ ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་དང་།  རྩ་འདུས་དང་དབང་རྩ་གཞན་སོགས་

ཀྱིས་གྲུབ་པའི་མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག

ལེ་ཚན། ༣ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་བྱའི་མ་ལག་དང་དེའི་ཆ་ལག་རགས་བསྡུས།
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མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་ནི་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་ཕུད་པའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ལྷག་མ་

རྣམས་ཡིན་ལ། དེར་རྒྱུངས་པ་བརྒྱུད་མ་དགོས་པར་ཀླད་པ་ནས་ལུས་ཀྱི་ཆ་སོ་སོར་ཐད་ཀར་གྱེས་པའི་ཐོད་

རུས་དབང་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་པོ་རྣམས་དང་། རྒྱུངས་པ་བརྒྱུད་ནས་ལུས་ཀྱི་ཆ་སོ་སོར་གྱེས་པའི་རྒྱུངས་པའི་

དབང་རྩ་ཆ་སོ་གཅིག་ཡན་ལག་ཉིང་ལག་དང་བཅས་པ་ཀུན་འདུས་ཡོད། དེས་ན་མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་

ལག་འདི་གཙོ་ཆེར་དབང་རྩ་ཁོ་ནས་གྲུབ་པས། འདི་ལ་སྐབས་འགར་ནང་གསེས་སུ་ཆེད་སྒུལ་དབང་རྩ་མ་

ལག་དང་རང་འགུལ་དབང་རྩ་མ་ལག་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའང་ཡོད། དེ་ལྟར་ཕྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དབང་རྩ་དེ་དག་

གི་ཁྲོད་ནས་སྔ་མའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་དོ་བདག་སྐྱེ་བོས་ཤེས་ཤིང་ཚོར་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དོ་བདག་སྐྱེ་

བོས་མ་ཤེས་མ་ཚོར་བར་ངང་གིས་འགྲུབ་པས་ཡིན། དེས་ན་སྔ་མའི་ཁོངས་སུ་རེག་ཚོར་དང་། དྲི་ཚོར། མཐོང་

ཚོར། རུས་འབྱར་ཤ་གྲིམ་ལྟ་བུ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་རྩ་རྣམས་ཡོད་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དཔེར་ན་སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་

དང་། ཁྲག་གི་གནོན་ཤུགས། རྨེན་བུ། འཇམ་པའི་ཤ་གྲིམ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པའི་དབང་རྩ་རྣམས་ཡིན།

ལེ་ཚན། ༣ དབང་རྩའི་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་བྱའི་མ་ལག་དང་དེའི་ཆ་ལག་རགས་བསྡུས།

• ཁ་ཅིག དབང་རྩ་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ན་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཆ་

ཤས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཐོད་རུས་དབང་རྩ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དབང་རྩ་ལྟེ་

བའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་རྩ་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• ཡང་ཁ་ཅིག དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་དང་མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་

མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་གང་

དག་གི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་རྒྱུངས་པའི་ནང་དུ་གནས་པའི་མཐར་གནས་དབང་རྩ་

དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་

རིགས་ཏེ། དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུངས་པའི་

ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རྒྱུངས་པ་དེ་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་

གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་དཔྱད་པར་བྱའོ།།

• ཁ་ཅིག དབང་རྩ་མ་ལག་གི་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཆེད་སྒུལ་དབང་རྩ་མ་ལག་

གི་བྱ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་སློང་བའི་བྱ་བ་ཆོས་

ཅན།  ཆེད་སྒུལ་དབང་རྩ་མ་ལག་གི་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་རྩ་མ་ལག་

གི་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རང་འགུལ་དབང་རྩ་མ་ལག་གི་བྱ་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་རིགས་ཏེ། ཆེད་སྒུལ་དབང་རྩ་མ་ལག་གི་བྱ་

བ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཚོར་དང་ལྡན་པའི་

བྱ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཉིད་ཁུག་པའི་སྐབས་ཀྱང་བྱ་བ་དེ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར།

དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།
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ལེ་ཚན། ༤ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དངོས།

སྤྱིར་ན་ཀླད་པ་ནི་སྒལ་རུས་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་སྤྱི་ལ་ཡོད་པའི་རྙོག་འཛིང་ཅན་གྱི་དབང་པོ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཆེས་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་ནི་མིའི་ཀླད་པ་ཡིན། མིའི་ཀླད་པར་ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་གཅིག་དང་

ཕྱེད་སྐོར་ཡོད་ཅིང་། དེར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཐེར་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དེ་དག་

རེ་རེ་ཡང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་གཞན་དག་མང་པོར་ནང་ཕན་ཚུན་མཐུད་དེ་གནས་པས་ཀླད་པའི་ནང་

དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས་ཁོ་ན་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དེ་དག་གསོན་

པོར་གནས་ཆེད་ནུས་པ་དང་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་རྣམས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ནས་འཐོབ།  དཔེར་

ན། ལུས་ནང་དུ་བརྔུབ་པའི་སྲོག་འཛིན་རླུང་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ དང་། ཟས་ནས་ཐོན་པའི་མངར་རྫས་ཀྱི་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༥ ཀླད་པས་སྤྱོད་ཅིང་། སྙིང་གིས་འབུད་པའི་ཁྲག་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཀླད་པར་རྒྱུག་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་ཀླད་པ་འདི་ཉིད་ནུས་པའི་གྲོན་པ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་གཉིད་

དང་སད་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀླད་པས་ལུས་ཕྱི་ནང་ནས་སོན་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ལ་མུ་

མཐུད་དེ་ཀློག་འགྲེལ་རྒྱག་ཅིང་ཡ་ལན་སྤྲོད་དགོས་པས་རེད། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྩ་ཆེན་འདི་ཉིད་གནོད་པ་

ལས་སྐྱོབ་ཆེད་ཤུན་པ་རིགས་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ནས་བཏུམས་ཤིང་། དེའི་བར་ན་དམིགས་བསལ་གཤེར་ཁུ་

ཞིག་གིས་ཀྱང་བསྐོར་ནས་ཡོད་པ་དང་། འདི་དག་ཀུན་ལ་སླར་ཡང་ཧ་ཅང་སྲ་བའི་ཀ་ལི་དང་དེའི་སྟེང་

གི་ཕྱི་ལྤགས་ཀྱིས་ཕྱི་ནས་གཡོགས་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༨)

ལེ་ཚན། ༤ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དངོས།

དཔེ་རིས། ༨ ཀླད་པ་དང་དེ་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ཤུན་པའི་རིགས་དང་ཀ་ལི་བཅས།
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ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་ནི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལུས་སྤྱིའི་གནས་བབ་རན་

འཚམས་སུ་བདག་གཉེར་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ལུས་ཀྱི་འཚོ་གནས་མཐོར་འདེགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱེད་

ལུགས་ནི་གཞན་ནས་འབྱོར་བའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ཐོག་མར་ངོས་ཟིན་པ་དང་། དེ་ནས་འགུལ་སྤྱོད་ཅི་

རིགས་བསླངས་པའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ལྟའི་བྱེད་རིམ་ལ་ཞུགས་བཞིན་དུ་

ཀླད་པས་ནང་གི་སེམས་མྱོང་རིགས་ཀྱང་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་སོ་སོའ་ིདབང་རྩ་ཕྲ་

གཟུགས་ཀྱིས་གློག་གི་ངར་ཤུགས་ངོ་བོར་གློད་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་བར་མཚམས་མེད་པར་ཀླད་པར་

འབྱོར་བ་ན། ཀླད་པས་ཐོག་མར་ཆ་འཕྲིན་དེ་རྣམས་གནད་ཆེ་མིན་བརྟག་ལ། དེ་ལྟར་བརྟགས་པས་ཆ་

འཕྲིན་དེ་དག་འབྲེལ་མེད་དམ། ཡང་ན་འཆར་ཅན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ངེས་ཚེ། དེས་དེ་དག་རང་ཡལ་དུ་འགྲོར་

འཇུག་པས་དོ་བདག་སྐྱེ་བོར་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་ཚོར་གང་ཡང་མི་སྐྱེ། དེ་ལྟར་དུ་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་ནས་

ཀླད་པར་ཆ་འཕྲིན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འབོྱར་བ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་འདེམས་གསེས་ཐེབས་པ་མ་གཏོགས།  

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཀླད་པའི་དབྱེ་གསེས་ཀྱི་བྱ་བ་འཇུག་ཀྱང་ཤེས་ཚོར་གྱི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བར་བཤད། 

འོན་ཏེ་གལ་སྲིད་ཆ་འཕྲིན་དེ་གནད་ཆེ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་སྤུས་གསར་ཞིག་ཡིན་ན། ཀླད་པས་བརྡ་

འཕྲིན་གྱི་ངར་སྣང་བརྟས་སུ་བཅུག་སྟེ་རང་གི་ཆ་ཁུལ་གང་སར་མངོན་དུ་གྱུར་འཇུག་ལ། དེ་ལྟར་དུ་

དུས་ཡུན་གང་མཚམས་བར་མངོན་པར་གསལ་བས་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་བསྐྱེད་པ་

རེད། སྐབས་རེ་ཤེས་ཚོར་སྐྱེས་པའི་འོག་ཏུ་ཀླད་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཤ་གནད་དག་ལ་བརྐྱང་བསྐུམ་ཅི་འགབ་

ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་གཏོང་བས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་ཉིད་བྱེད་སྒོ་བྱེ་བྲག་པ་དག་ལ་ཞུགས་སུའང་འཇུག་པ་རེད།།

ལེ་ཚན། ༤ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དངོས།

• ཁ་ཅིག ཡུལ་རྟོགས་དབང་པོ་ཀླད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ན། མིག་ཆོས་

ཅན།  ཀླད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡུལ་རྟོགས་དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།  དེར་

ཐལ། མིག་གིས་ཡུལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར།  དེར་ཐལ།  གཟུགས་མཐོང་བའི་

དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

• དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཀླད་པ་ཡིན་ན་ཡུལ་རྟོགས་དབང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན།  ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་མཐོང་ཚོར་ཀླད་ཤུན་

ཆོས་ཅན། ཡུལ་རྟོགས་དབང་པོ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཀླད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ།  ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།  ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར།  

རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ།  ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག གཟུགས་པོ་དང་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལས་བྱུང་བའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ཤེས་

པ་དང་། དེ་དག་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་པའི་དབང་པོ་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཀླད་པའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རྒྱུངས་པ་དེ་མཚན་ཉིད་དེ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག  ཀླད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་དཔྱད་པར་བྱའོ།།

• ཁ་ཅིག ཀླད་པས་ཡུལ་རྟོགས་ན་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།  དྲན་མེད་

དུ་བརྒྱལ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཀླད་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་

པར་ཐལ།  ཡུལ་རྟོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཀླད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།  

ཁྱབ་པ་ཁས།

དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།



དཔེ་རིས། ༩  མིའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་རགས་རིམ་ཁག་གསུམ།

ལེ་ཚན། ༥ མིའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་རགས་རིམ་ནས་བཤད་པ།

མིའི་ཀླད་པ་ནི་ཀླད་ཁོག་ནང་དུ་གནས་ཤིང་། དེར་རང་བབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་རགས་རིམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་

ཀླད་ཆེན་དང་། ཀླད་སྙིང་། ཀླད་གཞུང་བཅས་གསུམ་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༩)

ལེ་ཚན། ༥ མིའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་རགས་རིམ་ནས་བཤད་པ།

ཀླད་ཆེན།

ཀླད་ཆེན་ནི་གོང་གསལ་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཆགས་ཡུལ་

མཐོ་ཤོས་སུ་འཁོད་ཅིང་། བོངས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་འདི་ཉིད་

ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཏེ། ཀླད་པའི་བོངས་ཚད་ཀྱི་བཞི་ཆ་གསུམ་བརྒལ་

བའི་ཚོད་དུ་ཡོད། འདི་ཉིད་ཀླད་པའི་གཡན་གཡོན་གྱི་ཟླུམ་

ཕྱེད་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཅིང་། ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་པོ་ནི་སྲ་ཤུན་དུ་

འབོད་པ་བར་ཟམ་འདྲ་བའི་དབང་རྩའི་ཆུན་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་

གིས་སྦྲེལ་ནས་ཡོད། ཀླད་ཆེན་ཟླུམ་ཕྱེད་ཀྱི་ཐོག་ངོས་ནི་ཀླད་

རྒྱའམ་ཀླད་ཤུན་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མཐུག་ཚད་ཕལ་ཆེར་མི་ལི་མི་ཊར་གཉིས་ནས་བཞི་བར་ཡིན། 

མིའི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་སོ་སོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་སྙོམ་སྒྲིག་དང་ཁ་སྒྱུར་བྱེད་པའི་བསྟི་གནས་ཆེས་མཐོ་གྲས་རྣམས་ཀླད་

ཤུན་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ལུས་པོ་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་བསྟི་གནས་དང་། ལུས་པོའ་ིཚོར་སྣང་གི་བསྟི་གནས། 

སྐད་བརྡའི་བསྟི་གནས། མཐོང་བྱེད་བསྟི་གནས། ཉན་བྱེད་བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་ཡིན།  ཀླད་ཤུན་གྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཀོང་ཤུར་

དང་འབུར་ཀྱོག་མང་པོ་ཡོད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀླད་ཤུན་གྱི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཡང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གོང་བུའི་བོངས་

ཚད་ཆུང་ངུ་དེར་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱུང་། འདིའི་གཞི་རིམ་གྱི་གྲུབ་ཆའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཀླད་ཤུན་གྱི་ཐོག་ངོས་ནི་ཕལ་

ཆེ་བ་རྫས་སྐྱ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གཙོ་ཆེར་ཕྲ་ཕུང་ལུས་དང་དབང་རྩའི་ཐག་རན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་

ཀྱི་རིགས་ཡིན་ཞིང་། དམར་ཤས་ཅུང་ཟད་ལྡན་པའི་ནག་སྐྱའི་ཁ་དོག་ཅན་ཞིག་ཡོད། ཀླད་ཤུན་གྱི་ནང་ངོས་ནི་རྫས་

དཀར་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་གཙོ་ཆེར་བད་རྩི་ཡིས་བཏུམས་པའི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དབང་རྩའི་

ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་རིགས་གང་ཞིག་ལ། མདོག་དཀར་པོ་ཅན་ཡིན། བད་རྩིས་བཏུམས་པའི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་ཀླད་ཆེན་གྱི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཡས་གཡོན་གཉིས་སྦྲེལ་བ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཀླད་ཤུན་དེ་ཉིད་ཀླད་སྙིང་དང་། ཀླད་

གཞུང་། རྒྱུངས་པ་བཅས་དང་སྦྲེལ་ནས་ཡོད། ཀླད་ཆེན་འདིར་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ཕལ་ཆེ་བ་འདུས་ཡོད་དེ། ཁམ་ཙིག་

ཀླད་ཞོ་དང་མཚོ་རྟ་མ་ཡང་འདིར་ཚུད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཀླད་སྦུག་དང་། ཀླད་སྦུག་འོག་མ། དེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆ་ཤས་དག་ཀྱང་འདིར་ཡོད། མདོར་ན་ཀླད་པ་ཡོངས་རྫོགས་མདུན་ཀླད། བར་ཀླད། རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཚུལ་

གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཀླད་ཆེན་འདིར་མདུན་ཀླད་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༡༠)
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དཔེ་རིས། ༡༠  ཀླད་ཆེན།

ལེ་ཚན། ༥ མིའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་རགས་རིམ་ནས་བཤད་པ།

ཀླད་སྙིང་།

ཀླད་སྙིང་ནི་ཀླད་ཆེན་གྱི་གཞུག་འོག་དང་ཀླད་གཞུང་གི་ལྟག་ལོགས་སུ་ཆགས་ཡོད། འདིར་ཀླད་སྙིང་

ངམ་ཀླད་ཉིང་ཞེས་པ་དོན་ལ་བོངས་ཚད་ཆུང་བའི་གོ་དོན་ཡིན། དེར་གདོས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀླད་པ་

ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ལས་མེད། འོན་ཀྱང་ཀླད་སྙིང་འདིར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་

ནི་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ལྷག་མ་ཀུན་གྱི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་

བསྡོམས་པས་ཀྱང་འགྲན་མི་བཟོད། བཟོ་དབྱིབས་ཐད་ཕྱེད་ཕྲལ་བ་ལྟ་བུར་འཁོད་པའི་དབང་རྩའི་

ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་འདིས་ཀླད་གཞུང་གི་རྒྱབ་ངོས་ཕལ་ཆེ་བ་བཀབ་ནས་ཡོད་ཅིང་། ཀླད་རྒྱའི་རྐང་

ཡུ་རུ་འབོད་པའི་ཐག་རན་ཆ་གསུམ་གྱིས་ཀླད་གཞུང་དེ་ཉིད་ཀླད་སྙིང་འདིར་བཅིངས་ནས་ཡོད། ཀླད་

ཆེན་དང་འདྲ་བར་འདིའི་ཐོག་ངོས་ཀྱི་ཁྱོན་ལའང་འབུར་ཀྱོག་དང་ཀོང་ཤུར་གྱི་རྣམ་པས་ཁེངས་ལ། 

འོན་ཀྱང་འདིའི་འབུར་ཀོང་གི་འགྲོས་རིས་རྣམས་ཀླད་ཆེན་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་ལ་གུང་འགྲིག་

པོ་ཡོད། ཕྱིའི་བཀོད་པའི་ཆ་ནས་འདིར་ཡང་དཀྱིལ་ཆའི་ཤོང་ཤུར་དཀྱུས་རིང་དེའི་གཞོགས་གཡས་

གཡོན་གཉིས་སུ་རྐྱོང་གཤོག་འདབ་མ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཡོད་པས། ཀླད་ཆེན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་འདི་

དག་ལའང་ཀླད་སྙིང་གི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད། ཀླད་ཆེན་དང་འདྲ་བར་འདིའི་རྩོམ་

གཞིའི་ནང་ཆའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཐོག་ངོས་ཏེ་ཀླད་སྙིང་ཀླད་ཤུན་གྱི་རིམ་པ་ནི་གཙོ་ཆེར་དབང་རྩའི་

ཕྲ་ཕུང་ལུས་ལས་གྲུབ་པའི་རྫས་སྐྱ་ཡིས་ཁེངས་ནས་ཡོད་ལ། དེའི་རིམ་པ་འོག་མར་ནི་གཙོ་ཆེར་

དབང་རྩའི་ཐག་རན་ལས་གྲུབ་པའི་རྫས་དཀར་གྱིས་ཁེངས་ཡོད། ཀླད་སྙིང་ལ་འགུལ་བསྐྱོད་ཚུལ་སྒྲིག་
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དཔེ་རིས། ༡༡  ཀླད་སྙིང་། རིམ་པ་བཞིན་མདུན་དང་ཟུར་དང་རྒྱབ་བཅས་སོ་སོ་ནས་མཐོང་བའི་རྣམ་པ།

ལེ་ཚན། ༥ མིའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་རགས་རིམ་ནས་བཤད་པ།

གི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཡོད་པར་ད་ཆ་གཏན་འབེབས་ཟིན་ཅིང་། འདིས་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་འགོ་རྩོམ་པ་

མིན་ཡང་། བྱ་བ་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཡོང་ཕྱིར་འགུལ་སྐྱོད་མཐུན་སྦྱོར་དང་དུས་ཐོག་ཏུ་འགྲུབ་པ་སོགས་ལ་

རམ་འདེགས་བྱེད། ཀླད་སྙིང་ལ་རྒྱུངས་པ་དང་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་གཞན་ནས་ཆ་འཕྲིན་འབྱོར་ཞིང་། དེར་ཆ་

འཕྲིན་རྣམས་ཕྱོགས་སྡོམ་དང་བཅོས་སྒྱུར་བཏང་སྟེ་འགུལ་སྐྱོད་སྙོམ་སྒྲིག་དང་ཡང་དག་ཡོང་བར་བྱེད་པས་

ལུས་པོའ་ིདོ་མཉམ་སྲུང་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཀླད་གནས་འདིར་བསྣད་སྐྱོན་རིགས་ཕོག་ཚེ་ནད་

པ་དེ་གཏན་ནས་འགུལ་མེད་དུ་མ་སོང་དུ་ཆུག་ཀྱང་། འགུལ་སྐྱོད་རན་པོ་དང་གནད་ལ་འཁེལ་བ་བསྒྲུབ་མི་

ཐུབ་ཅིང་། འགུལ་སྐྱོད་གསར་སྦྱོང་བྱེད་པར་ཡང་བར་ཆད་འབྱུང་བ་རེད། ཀླད་པ་ཡོངས་རྫོགས་མདུན་ཀླད། 

བར་ཀླད། རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཀླད་སྙིང་འདི་རྒྱབ་ཀླད་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་པ་

ཡིན།(དཔེ་རིས། ༡༡)

ཀླད་གཞུང་།

ཀླད་གཞུང་ནི་ཀླད་ཆེན་གྱི་འོག་ཕྱོགས་དང་ཀླད་སྙིང་གི་མདུན་ལོགས་སུ་འཁོད་ཅིང་། འདིའི་མཐའ་སྣེ་

རྒྱུངས་པ་དང་སྦྲེལ་ནས་ཡོད། འདི་ལ་ཀླད་གཞུང་ངམ་ཀླད་སྡོང་ཞེས་བཏགས་པ་ནི་ཅུང་ཟད་མི་བདེ་བ་ཡོད་

དེ། འདི་ཉིད་ཀླད་པ་འདེགས་པའི་སྡོང་པོའམ་གཞུང་རྟ་ལྟ་བུ་དང་ཀླད་པ་དངོས་གཞི་ནི་དེའི་སྟེང་དུ་ཆགས་

པ་ལྟ་བུར་གོ་ནོར་ཐེབས་སྲིད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་དེ་ལྟར་མིན་པར་འདི་ཉིད་ཀླད་པ་དངོས་གཞིའི་འབྲལ་དུ་

མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། འདིའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ནི་སྟེང་ཤོས་སུ་སྟེང་འོག་གི་འབུར་གཟུགས་རྣམ་པ་

ཐེ་བའི་རྒྱབ་ངོས་ཀྱི་འབུར་དོད་བཀོད་པ་རྣམས་དང་མདུན་ངོས་ཀྱི་འཐུམ་ཁེབས་རྣམ་པ་བཅས་ཚུད་པའི་བར་

ཀླད་ཡོད། བར་ཀླད་ཀྱི་འོག་ཏུ་རྒྱབ་ཀླད་ཡོད་ཅིང་། རྒྱབ་ཀླད་འདིའི་མདུན་ངོས་སུ་མངོན་གསལ་གྱི་འབུར་



13

དཔེ་རིས། ༡༢  ཀླད་གཞུང་།

དཔེ་རིས། ༡༣  ཀླད་གཞུང་ཁེར་རྐྱང་ལ་ཟུར་ནས་བལྟས་པའི་སྣང་ཚུལ་།

ལེ་ཚན། ༥ མིའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་རགས་རིམ་ནས་བཤད་པ།

དོད་རང་བཞིན་གྱི་ཟམ་ཤུན་དང་། རྒྱབ་དང་གཤམ་དུ་འཇོང་ཆུན་ཡོད། 

འཇོང་ཆུན་འདི་ཉིད་ཁད་ཀྱིས་ཕྲ་རུ་སོང་སྟེ་མཐར་རྒྱུངས་པར་འདྲེས་འགྲོ་

བ་རེད། ཀླད་གཞུང་འདི་ནང་སེམས་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་དང་དམའ་རིམ་བྱེད་

སྒོ་དང་ཧ་ཅང་འབྲེལ་ཆེ། དཔེར་ན། མིག་སྔར་འགུལ་བའི་དངོས་རིགས་

ལ་མིག་ཤར་རྒྱག་སྐབས་ཀྱི་མིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཀླད་

གཞུང་གི་རྫས་སྐྱ་དང་རྫས་དཀར་གྱི་ཆ་རྣམས་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་གཞན་

ལྟར་ཧ་ཅང་གྲ་འགྲིག་པོར་བསྒྲིགས་མེད། འདིར་རྫས་སྐྱའི་ནང་དུ་མིའི་

ལུས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཚེ་སྲོག་གི་འགུལ་སྐྱོད་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལྟེ་གནས་ཁ་

ཤས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། འདིའི་ཆ་ཤས་འཇོང་ཆུན་ནང་ལྟེ་ཉིང་གི་ཚོགས་

ལས་གྲུབ་པའི་རྫས་སྐྱའི་ཁྲོད་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་འབྱེ་འཛུམ་ལྟེ་གནས་དང་། 

དབུགས་ཀྱི་འབྱིན་རྔུབ་ལྟེ་གནས། སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་ལྟེ་གནས་བཅས་

ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱུག་མེར་དང་། ཧབ་སྦྲིད། མིད་ཁྱུར། གློ་ལུ་བ་བཅས་ལ་

ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་ལྟེ་གནས་ཀྱང་ཡོད། གལ་སྲིད་ཁག་འདིའི་ལྟེ་གནས་

དག་ལ་བསྣད་སྐྱོན་བྱུང་ཚེ་མྱུར་དུ་སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་དང་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་

བྱ་བ་མཚམས་བཞག་ནས་ཚེ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁའང་འབྱུང་སྲིད།(དཔེ་རིས། 

༡༢ དང་ ༡༣)



ཇི་ལྟར་ཀླད་པའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཕོྱགས་གཉིས་སུ་ཆ་མཉམ་ཞིང་ངོ་འདྲ་ལྟ་

བུའི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་གཞན་མང་དག་

ཅིག་ཀྱང་གཡས་གཡོན་གྱི་ཕོྱགས་གཉིས་སུ་ཆ་སྒྲིག་གི་ཚུལ་དུ་འཁོད་ཡོད། 

དེ་ལྟ་ནའང་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་འཕྲུལ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བྱེད་ལས་

སྡུད་དཔར་འཕྲུལ་ཆས་ཐོན་པ་ལས་གསར་དུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ནི། ཕྱི་རྟགས་

སུ་ངོ་འདྲ་ལྟ་བུའི་ཆ་སྒྲིག་གི་ཆ་ཤས་དེ་དག་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་མེ་ལོང་ནང་གི་

གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་རང་བཤུས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་འདྲ་མིན་པར་དེ་གཉིས་དབར་

གྱི་ཆགས་བཀོད་ལ་ཞིབ་ཕྲའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།(དཔེ་རིས། ༡༤)

དེར་མ་ཟད་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་པོས་གཙོ་བྱེད་པའི་ངོ་འདྲའི་ཆ་ཤས་དེ་དག་བྱེད་

ལས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕན་ཚུན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་

ངེས་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན་སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེར་ངག་གི་བརྗོད་པ་དང་སྐད་བརྡ།

དཔེ་རིས། ༡༤ ཀླད་པའི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་གྱི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས། འདི་ལ་

སྐབས་འགར་ཀླད་ཆེན་གྱི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་ཞེས་འབོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།

ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་
རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།

གཡས་གཡོན་གྱི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་རྣམ་གྲངས་འགའ་རེ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་

མཚན་གཞི་ཙམ་སྨྲོས་པ་ལ། གོང་དུ་ལམ་ཙམ་གླེང་བ་བཞིན། ལུགས་མཐུན་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་མིའི་

ཀླད་པར་རགས་རིམ་ནས་བརྩིས་ན་ཆ་ཤས་ཆེ་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་གི་བོངས་ཚད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཀླད་ཆེན་

ཡིན། དེ་ནི་ཀླད་པའི་བོངས་ཚད་ཀྱི་བཞི་ཆ་གསུམ་གྱི་ཚོད་དུ་ལོངས་ལ། བཀོད་པའི་ཆ་ནས་ལྟེབས་སུལ་དུ་

མས་གྲུབ་ཅིང་། ཁ་དོག་ཟིང་སྐྱ་དང་ནག་སྐྱ་འདྲེས་མ་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཀླད་ཆེན་དེར་ཆགས་ཚུལ་གྱི་དབང་

གིས་གཡས་གཡོན་གྱི་ཆ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཟླུམ་ཕྱེད་གཡས་པ་དང་ཟླུམ་ཕྱེད་

གཡོན་པ་ཟེར། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཕྱེད་གཤགས་དཀྱུས་ཀྱི་སྲུབས་ཆེན་དུ་འབོད་པའི་ཤུར་ཁ་ཆེན་པོ་དེས་

ཆོད་ནས་ཡོད། ཟླུམ་ཕྱེད་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དབང་རྩའི་ཐག་རན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཆུན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་

ནི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཐག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། མིང་ལ་སྲ་ཤུན་དུ་འབོད་པའི་སྦྲེལ་ཐག་དེ་ཅི་

སྟེ་གཏུབ་པ་ཡིན་ན་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་པོ་དོན་དངོས་སུ་འབྲེལ་མེད་སོ་སོར་འགྱེ་རུང་བ་རེད།
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ཀླད་ཤལ་ལམ་ཀླད་འདབ་བཞིའམ་དྲུག

ཀླད་ཆེན་ནི་ཀོང་ཤུར་དང་འབུར་ཀྱོག་གིས་ཁེངས་ནས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཀླད་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཡོངས་

གྲགས་སུ་ཀླད་ཤལ་ལམ་ཀླད་འདབ་བཞི་རུ་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་སྲོལ་ཡོད། ཤེས་གསལ་ལྟར་ཀོང་ཤུར་གྱི་ནང་ནས་སྲུབས་

ཀ་ཆེ་ཤོས་དང་གཏིང་རིང་ཤོས་ནི་ཀླད་ཆེན་གྱི་གཞུང་དུ་རྒྱུག་པའི་གས་སྲུབས་དེ་ཡིན་ལ། དེས་ཀླད་ཆེན་དེ་ཉིད་ཟླུམ་ཕྱེད་

གཉིས་སུ་ཕྱེད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཀླད་འདབ་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་འདི་ནི་གོང་གསལ་སྲུབས་ཆེན་འདི་ཉིད་ཕུད་པའི་ཤུར་འབུར་གྱི་

རྣམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་གཞིར་བྱས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཟླུམ་ཕྱེད་གཡས་གཡོན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཀླད་ཆེན་

ཡོངས་རྫོགས་གཞིར་བཟུང་བའི་ཆ་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་ན་ཀླད་འདབ་རེ་རེ་ནས་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་ཀར་ཚང་

བས། ཀླད་འདབ་ཀུན་ཆ་སྒྲིག་གི་རྣམ་པར་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་འགར་དེ་དག་ལ་ཆ་སྒྲིག་གི་ཀླད་འདབ་བཞི་ཞེས་འབོད་སྲོལ་

ཡོད། ཀླད་འདབ་དེ་དག་ནི་མདུན་འདབ་དང་། གཙུག་འདབ། ལྟག་འདབ། རྣ་འདབ་བཅས་ཡིན།(དཔེ་རིས། ༡༦) དེ་དག་

ལ་མིང་འདི་ལྟར་ཐོགས་པ་ནི་རང་རང་གི་ཐད་ཀའི་སྟེང་ཕོྱགས་སུ་འཁེལ་བའི་ཐོད་རུས་དང་སྦྲེལ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་མདུན་འདབ་དང་ལྟག་འདབ་སོ་སོའ་ིཐད་ཀའི་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་མདུན་གྱི་ཐོད་རུས་དང་ལྟག་པའི་

ཐོད་རུས་འཁེལ་བ་བཞིན་ཡིན། ཡང་སྐབས་རེར་ཀླད་ཆེན་ལ་ནང་གསེས་ཀླད་ཤལ་ལམ་ཀླད་འདབ་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་སྲོལ་ཡོད་

ལ། དེ་ནི་གོང་གསལ་བཞི་པོའ་ིསྟེང་དུ་མཐའ་འཁྱིལ་ཀླད་འདབ་(འཁྱིལ་འདབ་)དང་དཀྱིལ་སྦུག་ཀླད་འདབ་(སྦུག་འདབ་

བམ། ཡང་ན་དཀྱིལ་འདབ་)ཟུར་དུ་བསྣན་པས་དྲུག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། 

དཔེ་རིས། ༡༥  དཀྱིལ་གཤགས་བྱས་པའི་ཀླད་པའི་དཀྱིལ་ངོས་རྣམ་པ། 

དཔེ་རིས་འདིས་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་པོའ་ིདབར་གྱི་སྲ་ཤུན་གསལ་སྟོན་བྱེད།

ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།

སྲ་ཤུན། རིམ་པ་མཐར་ཆགས་ཀྱིས་རིགས་ལམ་འགྲོས་འདེད་ཀྱི་བྱ་བ། རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་

བ་ལྟ་བུ་རྣམས་གཙོ་ཆེར་རང་གི་ཀླད་པའི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཡོན་པར་འགྲུབ་ཅིང་།  

ཟླུམ་ཕྱེད་གཡས་པ་ནི་གཙོ་ཆེར་དབང་ཚོར་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་དང་

འབྲེལ་བ་དང་། ལྷག་དོན་མཐོང་ཚོར་དང་ཐོས་ཚོར་གཉིས་པོ་དང་འབྲེལ་

བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་ཡུལ་བཅས་ཀྱང་ཡིན། གཞན་ཡང་ཟླུམ་ཕྱེད་གཡས་པ་

འདི་དུས་དང་ཕོྱགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚོར་ཤེས་དང་བློ་རིག་རྒོད་པོའ་ིནུས་རྩལ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའང་ཤེས་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༡༥)
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མདུན་གྱི་འདབ་མའམ། མདུན་འདབ།

དེ་ལ་མདུན་འདབ་ནི་ཀླད་ཆེན་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་པོའ་ིམདུན་ངོས་སུ་ཆགས་ཡོད། ཀླད་འདབ་ཀུན་གྱི་ནང་

ནས་འདི་བོངས་ཚད་ཆེ་ཤོས་དང་། འཚར་འཕེལ་ཕྱི་ཤོས་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་ཡིན། འདབ་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་

བཤད་ན་འདི་གཙུག་འདབ་ཀྱི་མདུན་དུ་དང་། རྣ་འདབ་ཀྱི་མདུན་སྟེང་དུ་འཁོད་ཡོད། འདབ་མ་འདི་དང་

གཙུག་འདབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དཀྱིལ་སུལ་གྱིས་ཆོད་པ་དང་། འདི་དང་རྣ་འདབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལོགས་

སུལ་གྱིས་ཆོད་ཡོད། འདབ་མ་འདིའི་རྒྱབ་ཀྱི་རྫོགས་མཚམས་ཏེ། ཀླད་པའི་དཀྱིལ་ཆ་སྔུན་བསུའི་ཟེ་རྒྱུད་ཡོད་

ས་དེར་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་སྔ་རིམ་ཀླད་ཤུན་འཁེལ་བས་ཀླད་འདབ་འདིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ངེས་ཅན་འགའ་ཞིག་

གི་ཆེད་སྒུལ་བྱ་བར་སྟངས་འཛིན་བྱེད། གཞན་ཡང་ཀླད་འདབ་འདིའི་ཁོངས་ཀྱི་ཀླད་ཤུན་ནང་དུ་ཌོ་པ་མིན་

དབང་རྩའི་འཕྲིན་པ་ལ་ཚོར་ཤུགས་སྐྱེན་པའི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཕོན་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པར་བཤད་པས། ཀུན་

སློང་དང་། ཡུད་འཛིན་དྲན་པ། འཆར་འགོད་བྱ་བ། སེམས་རྩེ་གཅིག་པ། རེ་བའི་བསམ་པ་བཅས་དང་ཡང་

འབྲེལ་བ་ཆེ། མདུན་ཤལ་ལ་སྣད་སྐྱོན་ཤོར་བས་ཉེས་པའི་རིགས་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་མི་ཐུབ་པ་དང་ཀུན་སྤྱོད་

མི་འཚམས་པར་ཞུགས་པའི་རྣམ་པ་འཐོན། དེང་གི་ཆར་དབང་རྩའི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་ཆ་འདི་རིགས་

དཔེ་རིས། ༡༦ འདིས་ཀླད་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཀླད་འདབ་བམ་ཀླད་ཤལ་སོ་སོར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་མཚོན་འགྲེལ་བྱེད།

ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།
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བདེ་བླག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ། 

གཙུག་གི་འདབ་མའམ། གཙུག་འདབ།

གཙུག་འདབ་ནི་མདུན་འདབ་ཀྱི་རྒྱབ་དང་ལྟག་འདབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཆགས་ཡོད། འཁོད་ལུགས་ས་

ཚིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། གཙུག་འདབ་དང་མདུན་འདབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དཀྱིལ་སུལ་གྱིས་ཆོད་

པ་སྔར་ལྟར་དང་། འདི་དང་ལྟག་འདབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གཙུག་ལྟག་སྦྲེལ་མའི་སུལ་མོ་ཡིས་ཆོད་

ཅིང་། འདི་དང་རྣ་འདབ་གཉིས་ནི་ལོགས་སུལ་གྱིས་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། འདིས་དབང་ཚོར་དབང་པོ་མི་

འདྲ་བ་མང་དག་ཅིག་ནས་སོན་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཡུལ་གྱི་གོ་ས་

དང་ཁ་ཕྱོགས་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་ངེས་གཏན་བྱེད་པས་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོར་རེག་ཅིང་གཟུང་བའི་བྱ་

བར་གནད་ཆེ། འདིའི་ཁོངས་སུ་རེག་ཚོར་ཀླད་ཤུན་དང་མཐོང་ཚོར་མ་ལག་གི་སྟེང་རྒྱུན་ཏེ་’ག་བར་

’འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་ལ་དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཀླད་ཤུན་བཅས་ཚུད་ཡོད། ཀླད་འདབ་

འདིའི་ཆ་ཤས་མང་དག་ཅིག་སྐད་བརྡ་དབྱེ་གཅོད་བྱེད་རིམ་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད།

ལྟག་པའི་འདབ་མའམ། ལྟག་འདབ།

ལྟག་འདབ་གཉིས་པོ་ནི་མིའི་ཀླད་པའི་ཆ་སྒྲིག་འདབ་མ་བཞིའི་ནང་ནས་བོངས་ཚད་ཆུང་ཤོས་དེ་

ཡིན། འདི་ཐོད་རུས་ཀྱི་ཆེས་རྒྱབ་ངོས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང། འདབ་མ་འདིའི་ཁོངས་སུ་མཐོང་

ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ཁུལ་མང་ཤོས་འདུས་ཡོད་པས་མཐོང་ཚོར་ལ་དམིགས་བཀར་གྱིས་གནད་ཆེ། 

ཁྱོན་འདིར་ནི་ལྷན་ཤུན་ཐོད་ཆའི་ཆ་ཁུལ་མང་པོ་འདུས་ཤིང་། ཆ་ཁུལ་དེ་དག་གིས་མཐོང་ཚོར་དང་

འབྲེལ་བའི་ཡུལ་གྱི་གོ་ས་ངོས་འཛིན་བྱ་བ་དང་། ཁ་དོག་གི་སྤུ་རིས་འབྱེད་པ། འགུལ་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་

པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བཅས་འགྲུབ་པ་རེད། འདབ་མ་འདིར་ཉམས་སྐྱོན་ཕོག་པས་མིག་ལམ་

གྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་མི་མཐོང་བ་དང་། ཡང་ན་འཁྲུལ་སྣང་སྐྱེ་བ། ཡང་ན་དོ་བདག་སྐྱེ་བོ་དེ་ལོང་

བའམ་ཕྱེད་ལོང་བར་ཡང་འགྱུར་བ་སྲིད།

རྣ་ལྟག་འདབ་མའམ། རྣ་འདབ།

རྣ་འདབ་འདི་མདུན་འདབ་དང་གཙུག་འདབ་གཉིས་ཀྱི་འོག་གམ་མཐིལ་དུ་ཆགས་ཡོད། འདིའི་

ཁོངས་སུ་མཚོ་རྟ་མ་ཚུད་ཡོད་པས། འདབ་མ་འདི་ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞོས་སྒྱུར་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཡུད་འཛིན་

ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།
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དྲན་པ་དང་ཧ་ཅང་འབྲེལ་བ་ཆེ། དེ་ནི་འདིས་དབང་ཚོར་དབང་པོ་ཀུན་ནས་སོན་པའི་ཆ་འཕྲིན་

རྣམས་སེམས་མྱོང་དང་སྦྲགས་ཏེ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་པའི་དོན་ཡིན། འདབ་མ་འདིའི་གཡོན་ཁུལ་དུ་ཐོས་

ཚོར་གྱི་སྔ་རིམ་ཀླད་ཤུན་ཡོད་པར་མ་ཟད། འདིའི་སྟེང་དང་རྒྱབ་དང་གཞོགས་ངོས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣམས་

ཐོས་ཚོར་བྱེད་རིམ་མཐོ་གྲས་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཆེ། དེ་ལ་སྐྱེ་བོའ་ིརྣ་བ་ནས་ཐོབ་པའི་ཐོས་ཚོར་ཆ་

འཕྲིན་རྣམས་ཐོས་ཚོར་གྱི་སྔ་རིམ་ཀླད་ཤུན་གྱིས་བཟུང་སྟེ་ཐོས་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་

ལ། དེ་ནས་ཐོས་ཚོར་གྱི་བར་རིམ་ཀླད་ཤུན་ཁུལ་དུ་ཆ་འཕྲིན་དེར་དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་བསྒྲུབས་རྗེས་

མིང་ཚིག་དང་བརྗོད་པའི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ་རེད། འདབ་མ་འདིའི་འོག་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ནི་མཐོང་ཚོར་

འབྲེལ་བའི་བྱེད་རིམ་མཐོ་གྲས་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཟབ་ཅིང་། གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ཁོར་ཡུག་

གི་ཡུལ་སྣང་འབྲེལ་བའི་གཟུགས་རྣམ་རྙོག་འཛིང་ཅན་དག་ལ་དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་གི་བྱེད་སྒོ་རྩོམ་

པས། དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ངོ་ཆོད་ཀྱི་བྱ་བ་འགྲུབ།

མཐའ་འཁྱིལ་འདབ་མའམ། འཁྱིལ་འདབ།

ཀླད་པའི་མཐའ་འཁྱིལ་མ་ལག་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཆགས་པའི་ཀླད་ཤུན་གྱི་ཆ་ཁུལ་དེར་འཁྱིལ་

འདབ་ཟེར་བ་རེད། འདབ་མ་འདི་ཀླད་པའི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་པོ་སྦྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཀླད་ཟམ་མམ་སྲ་ཤུན་

གྱི་སྟེང་འོག་གཉི་གར་ཆགས་ཤིང་། ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་པོའ་ིཁུད་ངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་བཟོ་དབྱིབས་གོས་

ཀྱི་གོང་བའམ་མཛུབ་མོའ་ིསེར་གདུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་འཁོད་ཡོད། དེས་ན་འདིར་ཀླད་འདབ་གཞན་

ཏེ། མདུན་འདབ་དང་། གཙུག་འདབ། རྣ་འདབ་བཅས་ཀྱི་སོ་སོའ་ིགཡས་གཡོན་ཆ་སྒྲིག་གི་ཡ་འདབ་

རྣམས་ཀྱི་ཁ་ནང་གཏད་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་འདུས་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་ཁག་ནི་དྲན་པ་

དང་འབྲེལ་བའི་མཚོ་རྟ་མ་དང་། སེམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞོ་བཅས་ཡིན།

དཀྱིལ་སྦུག་འདབ་མའམ། སྦུག་འདབ།

སྦུག་འདབ་ནི་མདུན་འདབ་དང་། གཙུག་འདབ། རྣ་འདབ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཡོད་ཅིང་། མིང་ནས་

གསལ་བ་བཞིན་ཀླད་པའི་ནང་སྦུག་གི་སྡིངས་སུ་ལོགས་སུལ་ཁྲོད་དུ་སྦས་ནས་བཞག་པ་ལྟ་བུར་

ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།

གནས་ཡོད།  འདི་རྣམ་ཤེས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ལུས་ནང་གི་གནས་བབ་ལ་སྣེ་སྟོན་

བྱེད་པའི་བརྡ་འཕྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་དང་། ལུས་ཀྱི་ཚ་དྲོད། ཟུག་གཟེར་འབྲེལ་བའི་

བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་འདིར་འབྱོར་བས་ལུས་ཀྱི་སྙོམ་སྒྲིག་སྟངས་འཛིན་གྱི་བྱ་བར་བྱེད་ནུས་འདོན་པར་

བཤད། དེར་མ་ཟད་སེམས་མྱོང་གིས་མཚོན་པའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་མང་པོར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་
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དཔེ་རིས། ༡༧ ཀླད་པ་ཡོངས་རྫོགས་མདུན་ཀླད། བར་

ཀླད། རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་དུ་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ།

ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།

ཡིད་ཆེས་བྱེད།  འདི་དག་གི་ཁྲོད་དུ་འདུ་ཤེས། འགུལ་སྐྱོད་སྟངས་འཛིན། དོ་བདག་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་

པའི་ཤེས་ཚོར། ཡུལ་རྟོག་བྱེད་སྒོ། སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་སེམས་མྱོང་བཅས་འདུས་ཡོད་པས། སེམས་

ཁམས་མི་བདེ་བའི་གནས་བབ་དང་འབྲེལ་བ་ཆེ་ལུགས་ཀྱང་བཤད།

མདུན་ཀླད། བར་ཀླད། རྒྱབ་ཀླད་གསུམ།

གོང་གསལ་མིའི་ཀླད་པར་གཡས་གཡོན་གྱི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའམ། ཡང་ན་ཀླད་འདབ་བམ་ཀླད་

ཤལ་བཞིའམ་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནི་ཀླད་ཆེན་ཁོ་ན་གཞིར་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཏུ་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ལྷག་མ་

གཞན་སྟེ། ཀླད་སྙིང་དང་ཀླད་གཞུང་གཉི་ཀ་འདུས་མེད་པ་ངེས་དགོས། ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་

གཞན་ཞིག་ནི་མདུན་ཀླད། བར་ཀླད། རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་།(དཔེ་རིས། ༡༧) དེར་ནི་ཀླད་

པའི་ཆ་ཤས་མ་ལུས་པར་འདུས་ཡོད། དེ་ཡང་མངལ་གནས་བྱིས་པ་ཞིག་གི་ཁོ་ལག་མ་རྫོགས་ལ་འཚར་

ལོངས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཀླད་པ་གཞིར་བྱས་ཏེ་གོང་གསལ་སྡེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་དང་། 

ཡང་མངལ་དུས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གསུམ་པོ་སོ་སོར་གཏོགས་པའི་ཕུང་གྲུབ་རྣམས་རིམ་གྱིས་འཚར་འཕེལ་བྱེད་

པ་ལས་ད་གཟོད་སྐྱེ་བོ་དར་མ་ཞིག་གི་ལུགས་མཐུན་འཚར་ལོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཀླད་པ་གཞིར་

བཟུང་སྟེ་སྡེ་ཚན་གསུམ་པོ་དེར་ཕྱེ་སྟེ་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཚུལ་གཉིས་ལས། འདིར་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱེད་

པའོ།།

མདུན་ཀླད། 

དེ་ལ་མདུན་ཀླད་ནི་ཀླད་པའི་མདུན་ཕོྱགས་སུ་དོད་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་ཀྱང་། འདི་ཉིད་གོང་གསལ་དབྱེ་

བ་གསུམ་ལས་སྡེ་ཚན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིང་། ཀླད་པའི་སྟེང་རྒྱབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་སུའང་ཁྱབ་ཡོད། སྡེ་ཚན་

འདིར་ཀླད་ཆེན་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉི་ཀ་དང་། བར་གྱི་འབུར་ཆར་འབོད་པའི་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་ཡོད། དེ་

ཡང་བར་གྱི་འབུར་ཆ་འདིའི་ཁོངས་སུ་དྲན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་མཚོ་རྟ་མ། སེམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་

ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞོ། དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་གཞན་དག་དང་མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་

བཅས་ནས་ཀླད་པར་ཚུར་ཞུགས་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ལ་དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་བྱེད་པའི་ཀླད་སྦུག  ཟས་

ཀྱི་དང་ག་དང་། འཁྲིག་སྤྱོད་བྱ་བ། ལུས་ཀྱི་ཚ་དྲོད། རྨེན་རྫས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་དུ་མར་ཆ་ཤས་ལེན་

པའི་ཀླད་སྦུག་འོག་མ་བཅས་པ་ཀུན་འདིར་འདུས་ཡོད།



20 ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།

བར་ཀླད། 

བར་ཀླད་ནི་མདུན་ཀླད་ཀྱི་འོག་དང་རྒྱབ་ཀླད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོད་ཡོད་པས། དེ་གཉིས་མཐུད་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

ཀླད་པའི་ལྟེ་དཀྱིལ་མཚམས་སུ་གནས་ཡོད། བར་ཀླད་འདིར་མཐོང་ཚོར་དང་ཐོས་ཚོར་ལྟ་བུ་དབང་ཚོར་

མང་པོའ་ིབྱེད་རིམ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱ་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ལུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་རིམ་དུ་མའི་སྟངས་

འཛིན་བྱ་བ་ཡང་འགྲུབ་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་ཆ་ཁུལ་འདིར་མཐོང་ཚོར་དང་ཐོས་ཚོར་འབྲེལ་བའི་རང་འགྲུབ་

ཀྱི་ལྡོག་འགུལ་ཚོར་ལན་ཏེ། ཕྱིའི་ཡུལ་རྣམ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་མེད་རང་འགུལ་གྱི་ཡ་ལན་བྱེད་རིམ་དུ་

མ་འགྲུབ་ས་ཡང་ཡིན། གཞན་ཡང་རྫས་སྐྱ་རུ་འབོད་པ་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུས་དཔེར་ན་

འགུལ་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་ཞབས་རྩ་འདུས་ལྟ་བུ་ཡང་བར་ཀླད་འདིར་ཚུད་ཡོད། གོང་སྨྲོས་ཀླད་པའི་

རགས་རིམ་གྱི་ཆ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་བར་ཀླད་འདི་ཀླད་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་ལ། ཡང་དབང་

རྩའི་མ་ལག་གཙོ་ཆེ་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་འདི་ཉིད་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་རེད།

རྒྱབ་ཀླད།

རྒྱབ་ཀླད་འདི་མདུན་ཀླད་ཀྱི་མཇུག་སྣེའི་འོག་དང་བར་ཀླད་ཀྱི་ཐད་ཀའི་རྒྱབ་ཕོྱགས་སུ་ཆགས་ལ། འདིའི་

ཁུལ་དུ་ཀླད་སྙིང་དང་། ཟམ་ཤུན། འཇོང་ཆུན་བཅས་འདུས་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཀླད་སྙིང་ནི་ལུས་ཀྱི་འགུལ་

སྐྱོད་དང་། སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་བ། དོ་མཉམ་སྲུང་འཛིན་བཅས་ལ་བྱེད་ནུས་འདོན་ལ། ཟམ་ཤུན་ནི་གོང་སྨྲོས་འགུལ་

སྐྱོད་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ཀླད་ཆེན་ཟླུམ་ཕྱེད་དག་ལས་བླངས་ཏེ་ཀླད་སྙིང་ལ་ཚུར་སྐྱེལ་བ་མ་ཟད། 

གཉིད་དང་སད་སློང་གི་ཚོད་འཛིན་བྱ་བར་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད། འཇོང་ཆུན་ནི་འབྱིན་རྔུབ་དང་འཇུ་སྡུད་ལྟ་

བུ་དབང་རྩའི་མ་ལག་འབྲེལ་བའི་རང་འགུལ་གྱི་བྱེད་རིམ་དག་ལ་འགན་འཁུར་བ་རེད། དེ་ཡང་འཁོད་ཚུལ་

གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱབ་ཀླད་འདིའི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཟམ་ཤུན་དང་། འོག་ཏུ་རིམ་པ་བཞིན་ཀླད་སྙིང་དང་འཇོང་

ཆུན་ཡོད་ཅིང་། འཇོང་ཆུན་འདི་ཉིད་ཁད་ཀྱིས་ཕྲ་རུ་སོང་སྟེ་མཐར་རྒྱུངས་པར་འདྲེས་འགྲོ་བ་རེད།

ཀླད་པའི་བང་རིམ་རྣམས་མཐོ་བརྩེགས་ཀྱིས་གུང་འགྲིགས་ནས་ཡོད་ཚུལ།

ཀླད་པའི་བང་རིམ་མང་པོའ་ིཆགས་ལུགས་ཀྱིས་དོ་བདག་སྐྱེ་བོའ་ིསེམས་ཁམས་ཀྱི་བང་རིམ་མཚོན་པར་

བཤད་ཆོག་སྟེ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་མཐོ་གྲས་རྣམས་ཀླད་པའི་རིམ་པ་གོང་མ་རྣམས་སུ་ཁྱབ་ཡོད་ལ། དེ་

ནས་རིམ་པ་ཇེ་དམའ་ཇེ་དམར་སོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་

ཀྱང་ཇེ་བསྡུས་ཇེ་སླར་འགྲོ་བར་རྙེད་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༡༨) དེ་ཡང་ཀླད་པའི་ཆགས་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཏེ། ཀླད་ཆེན་

དཔེ་རིས། ༡༨ ཀླད་པའི་བང་རིམ་རྣམས་མཐོ་

བརྩེགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གུང་འགྲིགས་ཡོད། 



21ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།

ཀླད་ཤུན་ནི་ཤེས་ཚོར་སློང་བའི་དབང་ཚོར་རིགས་དང་། རྟོག་འཆར་བྱེད་རིམ། རིགས་པའི་འགྲོས་

འདེད། འཆར་འགོད་བྱེད་རིམ། ལས་ཐོག་དྲན་པ། གཞན་ཡང་དེ་དག་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ཁམས་

ཀྱི་བྱེད་རིམ་མཐོ་གྲས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཁུལ་ཡིན་ལ། ཀླད་ཤུན་ནས་རིམ་པ་ཅུང་

ཟད་འོག་སྟེ། ཀླད་པའི་ནང་སྦུག་ཏུ་ཆགས་པའི་མཐའ་འཁྱིལ་མ་ལག་ཁུལ་ནི་གཙོ་ཆེར་སེམས་མྱོང་

དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སེམས་རིས་དང་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡ་ལན་རིགས། དེ་བཞིན་དུ་ཡུད་འཛིན་

དྲན་པ་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། དེ་ལས་མར་བབས་ཏེ་ཀླད་གཞུང་ཁུལ་དུ་ནི་གཙོ་ཆེར་དབང་ཚོར་

འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་བསྡུས་ཤིང་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་ལ། དེའི་བརྒྱུད་ནས་རིམ་གྱིས་ཀླད་སྦུག་

ཏུ་ཆ་འཕྲིན་དེ་དག་ལ་དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་ཐེབས་པར་རམ་འདེགས་བྱེད། ཀླད་གཞུང་རྒྱུད་ད་དུང་

མུ་མཐུད་དུ་མར་བབས་པས་ནི་འཇོང་ཆུན་དུ་སླེབས་ལ། དེ་ནི་དོ་བདག་སྐྱེ་བོ་རིག་ཚོར་མི་ལྡན་པར་

གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་སོགས་སུ་ཚེ་སྲོག་གཟུང་བའི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་ས་རེད། 

ཀླད་པའི་ཕྱོགས་དང་ངོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འགྲེལ་མཚོན་བྱེད་ཚུལ།

ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ནས་ཀླད་པའི་ཁྱོན་གྱི་ཕྱོགས་གང་དུ་འཁོད་མིན་དང་། ཡང་ན་ཀླད་པའི་སྡིངས་

རིམ་གྱི་ཆགས་ཚུལ་གནས་ལུགས་བཅས་གསལ་པོར་མཚོན་ཆེད་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་ནང་ཆེད་དུ་

སྤྱད་པའི་བརྡ་ཆད་འགའ་རེ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ན་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་འཁོད་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས། ཀླད་པའི་

མདུན་གྱི་ཆ་སྟེ་གང་ཞིག་ངོ་གདོང་ལ་ཉེ་ཤོས་སུ་འཁོད་པ་དེར་མདུན་ཆ་ཟེར་ཞིང་།  དེའི་ལྟག་ཕྲོད་

ཀྱི་ལྡོག་ཆ་སྟེ་མགོའ་ིརྒྱབ་ངོས་ཀྱི་ཆ་དེར་རྒྱབ་ཆ་ཟེར། མགོ་བོའ་ིརྩེ་མོའ་ིཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་དེར་མཆོག་ཆ་ 

(འདི་ལ་སྐབས་འགར་སྟེང་ཆ་ཡང་ཟེར་བ་)དང་།  ལུས་ཁོག་དང་མཇིང་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་དེར་

དམའ་ཆ་(འདི་ལ་སྐབས་འགར་འོག་ཆ་ཡང་)ཟེར་བ་རེད། 

དེ་བཞིན་དུ་གཤགས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས། ཞེང་གཤགས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཀླད་པ་དེ་ཉིད་གཞོགས་གཡས་

གཡོན་གྱི་ཆ་སོ་སོར་གཤགས་པའི་སྡེ་ཚན་མཚོན་པ་དང་།  དཀྱུས་གཤགས་རྣམ་པས་ཀླད་པ་དེ་ཉིད་

རྒྱབ་མདུན་གྱི་ཆ་སོ་སོར་གཤགས་པའི་སྡེ་ཚན་མཚོན།  དེ་ལས་གཞན་གསེག་གཤགས་(འདི་ལ་

སྐབས་འགར་རྔམས་གཤགས་ཀྱང་ཟེར་)ཀྱི་རྣམ་པས་ནི་ཀླད་པ་དེ་ཉིད་མཆོག་དམའ་(སྟེང་འོག་)ཡི་

ཆ་སོ་སོར་བཀྱེད་པའི་སྡེ་ཚན་མཚོན་ནོ།།(དཔེ་རིས། ༡༩)

གོང་གསལ་འཁོད་ལུགས་དང་གཤགས་ལུགས་རྣམ་པ་སོ་སོར་ཡང་ནང་གསེས་སུ་དཀྱིལ་ཆ་དང་། 

གཡན་གཡོན་གྱི་ཆ། མདུན་རྒྱབ་ཀྱི་ཆ། སྟེང་འོག་གི་ཆ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རང་རང་གི་དཀྱིལ་དང་། 



22 ལེ་ཚན། ༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་མིའི་ཀླད་པར་ཕྱོགས་བགོས་རྒྱག་ཚུལ་དང་ངོས་གཤག་བྱེད་ཚུལ།

གཡས་གཡོན་དང་། མདུན་རྒྱབ་ཀྱི་ངོས་

བཅས་སྐབས་སོ་སོར་ཞིབ་ཆ་བསྣན་ཏེ་ཕྱགོས་

ངོས་སོ ་སོ ་ནས་མ་འདྲེས་མ་འཕྱུག་པར་

འགྲེལ་མཚོན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྲོལ་ཡོད།

ཡང་ཀླད་པའི་བཀོད་པ་འགྲེལ་མཚོན་བྱེད་

སྐབས་མདུན་སྔར་མངོན་རྒྱུའི་རྣམ་པ་དེ་

ཉིད་ཀླད་པ་ཆ་ཚང་པོ་ཞིག་གི་ཕྱི་ནས་བལྟས་

པའི་ལོགས་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པའམ། ཡང་ན་ཕྱེད་

གཤགས་བྱས་པའི་དཀྱིལ་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་

གང་ཡིན་གསལ་སྟོན་ཆེད་རྣམ་པ་དེ་དག་

• ཁ་ཅིག མདུན་ཀླད། བར་ཀླད། རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་དང་ཀླད་

ཤལ་བཞི་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། མཚོ་རྟ་མ་ཆོས་

ཅན། ཀླད་ཤལ་བཞི་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདུན་ཀླད་བར་

ཀླད་རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

མདུན་ཀླད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣ་ལྟག་འདབ་

མའམ་རྣ་ལྟག་ཀླད་ཤལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

• ཡང་ཁ་ཅིག  མདུན་ཀླད། བར་ཀླད།  རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་

དང་ཀླད་ཤལ་བཞི་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཟེར་ན། མདུན་

ཀླད་བར་ཀླད་རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ན་ཀླད་ཤལ་བཞི་པོ་

གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་ན། ཀླད་སྙིང་ཆོས་ཅན། ཀླད་

ཤལ་བཞི་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པར་ཐལ། མདུན་ཀླད་བར་ཀླད་རྒྱབ་ཀླད་

གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱབ་ཀླད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀླད་ཤལ་བཞི་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ན་ཀླད་ཆེན་

གྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཀླད་ཤལ་བཞིའི་དབྱེ་བ་དེ་ཀླད་

ཆེན་གཞིར་བཟུང་བའི་དབྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག མདུན་ཀླད་བར་ཀླད་རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་དང་

ཀླད་ཆེན་ཀླད་སྙིང་ཀླད་གཞུང་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་གཉིས་འགལ་

བ་ཡིན་ཟེར་ན། ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞོ་ཆོས་ཅན། ཀླད་ཆེན་ཀླད་སྙིང་ཀླད་གཞུང་

གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདུན་ཀླད་བར་ཀླད་

རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན།  དེར་

ཐལ། བར་ཀླད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།  རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀླད་

ཆེན་གྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

• ཡང་ཁ་ཅིག  མདུན་ཀླད་བར་ཀླད་རྒྱབ་ཀླད་གསུམ་པོ་གང་རུང་དང་ཀླད་

ཆེན་ཀླད་སྙིང་ཀླད་གཞུང་གསུམ་པོ་གང་རུང་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཟེར་

ན། ཀླད་སྙིང་དང་ཀླད་གཞུང་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཀླད་ཆེན་ཀླད་སྙིང་ཀླད་

གཞུང་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། མདུན་ཀླད་བར་ཀླད་རྒྱབ་ཀླད་

གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱབ་ཀླད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།

དཔེ་རིས།  ༡༩  བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེད་ཀླད་པར་ངོས་གཤགས་བྱེད་ཚུལ།  རིམ་པ་བཞིན།  ཞེང་གཤགས།  

དཀྱུས་གཤགས། དཀྱིལ་གཤགས།  གསེག་གཤགས་སམ་རྔམས་གཤགས།

སོ་སོར་རིམ་པ་བཞིན་ལོགས་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་དཀྱིལ་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞེས་འདོགས་སྲོལ་ཡོད།

ཞེང་གཤགས། དཀྱུས་གཤགས། དཀྱིལ་གཤགས། གསེག་གཤགས་སམ་
རྔམས་གཤགས།



ལེ་ཚན། ༧ ཀླད་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

སྤྱིར་ཀླད་པ་ཡོད་པའི་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ཀླད་པ་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་། བྱེད་ལས་ཀྱི་

ཆ་ནས་ཀྱང་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཡོད། འོ་ན་ཀླད་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་མི་འདྲ་བ་ཡིན་

ནམ་ཟེར་ན། མིན་ཏེ། ཀླད་པ་ཐམས་ཅད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པ་དང་།  ཕྱི་ནང་གི་ཉེན་ཁ་

ལས་སྐྱོབ་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་ཡིན་པར་མཚུངས་པ་ཡིན། ཀླད་པ་ལ་རིགས་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་

འདིར་སྒལ་རུས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ནང་

གསེས་ཀྱི་ཀླད་པའི་ཁྱད་པར་མདོ་ཙམ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། 

སྒལ་རུས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ནི་མིང་གིས་བསྟན་པ་བཞིན་ལུས་ལ་སྒལ་རུས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་

ཕྱེ་བ་རེད།  སྒལ་རུས་མེད་པའི་སྲོག་ཆགས་ཕལ་མོ་ཆེར་ཀླད་པ་མེད་ཅིང་། ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དབང་རྩ་

ཕྲ་གཟུགས་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཀླད་པ་སྟབས་བདེ་ཞིག་ལས་མེད། འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་སྲོག་ཆགས་

མང་ཆེ་བར་སྒལ་རུས་མེད་ལ། སྒལ་རུས་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ནི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་ཙམ་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་

གཅིག་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གཞི་རིམ་གྱི་དགོས་མཁོའ་ིདབང་གིས་འོད་ལ་ཚོར་བ་སྐྱེན་

པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡང་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཡཀྵ་ལྟ་བུ་ནི་ཕྲ་ཕུང་མང་ལྡན་

གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན། དེ་ལ་ཟས་བཅུད་འཚོལ་བ་དང་། ཉེན་ཁ་ལས་གཡོལ་ཆེད་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་ཉུང་

ཤས་ཤིག་ཡོད། དེ་ལས་ཅུང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་ས་འབུ་དང་། ཉ་ཕིག་ཕིག་སོགས་ལ་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་

ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་རོགས་བྱེད་པའི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡོད་ཅིང་། (དཔེ་རིས། ༢༠)དེ་དག་གི་

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་རྣམས་དབྱིབས་བཀོད་དང་། བྱེད་ལས། དབང་རྩ་འཕྲིན་པ་སོགས་སྒོ་དུ་མ་ནས་

སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་དང་འདྲ་བ་ཡིན། འོ་ན་དེ་དག་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ་

ཟེར་ན། སྒལ་རུས་མེད་པའི་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་གི་དབང་རྩ་ནང་ཕན་ཚུན་བར་ལ་མཐུད་ཁ་ཧ་ལམ་

མེད། དེར་མ་ཟད་དབང་རྩ་ཡིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་སོ་སོར་ཁྱབ་སྟེ་གནས་ཡོད། དཔེར་ན་ས་འབུ་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན།(དཔེ་རིས། ༢༡) སྒལ་རུས་མེད་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀླད་པ་རྙོག་འཛིང་ཆུང་ཤོས་ལྡན་པའི་

གྲས་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཀླད་པ་ལ་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་འདུས་མེད། དེའི་ཀླད་

པས་ལུས་འགུལ་བའི་བྱ་བ་དང་ཟས་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱ་བ་ལྟ་བུར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ལས་བྱ་བ་ཆེ་ཁག་

གཞན་མི་བྱེད། ས་འབུའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ནས་འབྱོར་བའི་ཆ་འཕྲིན་ལ་ཀློག་འགྲེལ་རྒྱག་པའི་

དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚོགས་ཤིག་དེའི་མགོ་ཡི་ནང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། དབང་རྩའི་ཚོགས་དེ་ལུས་པོའ་ིཕྱིར་

བཏོན་ཀྱང་དེའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འབྱུང་གི་མེད།

ལེ་ཚན། ༧ ཀླད་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

དཔེ་རིས། ༢༠ ཉ་ཕིག་ཕིག
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དཔེ་རིས། ༢༡ ས་འབུའི་དབང་རྩ་མ་ལག

ལེ་ཚན། ༧ ཀླད་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

ས་འབུའི་ཀླད་པ་ལས་ཅུང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་ནི་འབུ་ཆ་ག་པ་དང་བུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཀླད་པ་ཡིན། དེ་དག་

གིས་གཤིས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་རང་རང་གི་ཀླད་པ་ལ་བརྟེན་ཚུལ་ཚན་རིག་པར་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་

ཡོད།(དཔེ་རིས། ༢༢) སྒལ་རུས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་འབུ་གྲོག་མ་ལྟ་བུ་ལའང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་གཤིས་

སྤྱོད་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལ་ནི་ཀླད་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མེད། གཞན་ཡང་དུག་སྦྲང་གིས་ནམ་མཁར་འཕུར་བ་

དང་ཁྲག་འཐེན་པ་སོགས་བྱེད་ཀྱང་། དེའི་ཀླད་པའི་རྩ་འདུས་ནི་ཚེག་ཆུང་གཅིག་གི་ཚོད་ལས་མེད། 

དཔེ་རིས། ༢༢ མཚོན་སྟོན་ཙམ་དུ་བྲིས་པའི་འབུ་སྲིན་གྱི་དབང་རྩ་མ་ལག



25ལེ་ཚན། ༧ ཀླད་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཙི་ཙི་ལྟ་བུ་ནི་སྤྱིར་ན་གྲུང་པོ་ཡོད་རུང་། ཀླད་པར་ལྗིད་ཚད་གྷ་རམ་གཉིས་ཙམ་

དང་། ཆེ་ཚད་ནི་མིའི་ཀླད་སྦུག་འོག་མའི་ཚོད་ལས་མེད། སྤྱིར་བཏང་ཀླད་པ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་རྣམ་

དཔྱོད་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ཙམ་ངེས་བརྟན་མེད། རྣམ་དཔྱོད་ཆེ་མིན་ནི་གཙོ་ཆེར་ཀླད་ཤུན་

གྱི་སྤྱི་འབོར་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། 

སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ལ་ནུ་གསོས་སེམས་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས།  མིན་པ་ནི་བྱ་དང་ཉ་

སོགས་ཡིན།  ནུ་གསོས་སེམས་ཅན་དང་ནུ་གསོས་མིན་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཀླད་པའི་གྲུབ་ཆ་དང་། དབང་རྩ་

ཕྲ་གཟུགས། མཐུད་མཚམས་སོགས་ལ་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། སྤྱིར་དེ་དག་ལ་

གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་དང་བཀོད་པ་སོགས་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་སོ་སོའ་ིགཟུགས་

ཕུང་གི་ཆེ་ཚད་དང་བསྟུན་ནས་ཀླད་པའི་བོངས་ཚད་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་བྱེ་བྲག་པ་

རེ་རེ་ཡང་སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་དེ་དང་དེའི་དགོས་མཁོ་ཟབ་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེ་ཆུང་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད། དཔེར་

ན།  བྱ་དང་ཉའི་རིགས་ལ་དྲི་ཚོར་རིལ་བུ་ཆུང་ངུ་ལས་མེད།   དེ་དག་གི་ཀླད་པ་དང་ནུ་གསོས་སེམས་ཅན་གྱི་

ཀླད་པའི་དབར་འདྲ་ཆོས་མང་ཡང་།  དེ་གཉིས་དབར་དཀྱིལ་གྱི་ཀླད་ཤུན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད། དཀྱིལ་

གྱི་ཀླད་ཤུན་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་ཐེ་བའི་བློ་ལྡན་སྡེའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ལ་ཡོད་པའི་ཀླད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། མིའི་རིགས་ལ་ལུས་ཀྱི་བོང་ཚད་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཀླད་ཤུན་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཡོད།(དཔེ་རིས། ༢༣ དང་ ༢༤)

དཔེ་རིས། ༢༣  ནུ་གསོས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁོངས་ནས་རྟ་ཡི་དབང་རྩ་མ་ལག



26 ལེ་ཚན། ༧ ཀླད་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

དཔེ་རིས།  ༢༤  ནུ་གསོས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁོངས་ནས་ཉ་ཌོལ་ཕིན་གྱི་དབང་རྩ་མ་ལག

མིའི་ཀླད་པའི་ལྗིད་ཚད་ནི་གཟུགས་ཕུང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཙམ་ཡིན་

ཡང་། དེས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཟས་བཅུད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཡིན་པས། ཀླད་པ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེའི་ཚོད་

ཀྱིས་ནུས་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཆེ་བ་ཡོད། དེས་ན་ཀླད་པ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ནི་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་མི་ཐུབ། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་བྱུང་རིམ་ནང་ཀླད་ཆེན་ལྡན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་མང་པོ་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན་སྲིེད། 

རང་ཉིད་འཚོ་བ་ཚོགས་སྡེ་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་ཚོགས་སྤྱོད་སྲོག་ཆགས་རིགས་ལ་ཀླད་པ་ཆེ་བ་ཡོད། 

དཔེར་ན། ཕན་ཚུན་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་རྔོན་བརྒྱབ་སྟེ་ཟས་འཚོལ་བའི་ཉ་ཌོལ་ཕིན་ལྟ་བུ་ལ་ཀླད་པ་ཆེན་པོ་

ཡོད། སྤྱིར་གླང་ཆེན་དང་ཉ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ཀླད་པ་མི་ཡི་ཀླད་པ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ཀྱང་། སོ་སོའ་ིགཟུགས་ཕུང་

གི་ཆེ་ཚད་ལ་དཔག་ན་མིའི་ཀླད་པ་ནི་ཆེ་ཤོས་ཡིན།



27

དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།

ལེ་ཚན། ༧ ཀླད་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

• ཁ་ཅིག ཀླད་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སྒོ་ནས་རྣམ་དཔྱོད་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་འཇོག་

ཟེར་ན། གླང་ཆེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མི་ལས་རྣམ་དཔྱོད་བཟང་བ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཀླད་པ་མིའི་ཀླད་པ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མིའི་

ཀླད་པར་རྒྱ་མ་གསུམ་ཡོད་པ་གང་ཞིག གླང་ཆེན་གྱི་ཀླད་པར་རྒྱ་མ་བཅུ་ལས་

མང་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དམ་བཅའ་དེ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་དཔྱོད་

བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་དེ་ཀླད་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་མིན་པར་

གཙོ་བོར་ཀླད་པའི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་མཐུད་མཚམས་

བཟང་ལོས་དང་འགྱུར་གཤིས་ཆེ་ཆུང་གི་སྒོ་ནས་བྱེད་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག་གིས་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཡ་ལན་བྱེད་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ན་ཁྱོད་ལ་

ཀླད་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་ལ། ཁ་ཅིག རྩི་ཤིང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་

ཕྱིར། འདོད་ན། སེམས་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར།

• ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཡ་ལན་བྱེད་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན་ན་ཁྱོད་

ལ་ཀླད་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འབུ་ཆ་ག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་ལ་ཀླད་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཡ་ལན་བྱེད་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

འདོད་མི་རིགས་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ཀླད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ་ཁྱོད་ལ་དབང་རྩ་

ཕྲ་ཕུང་འགའ་ཞིག་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་རྩའི་དྲ་བ་ཙམ་ཞིག་ལས་མེད་པའི་

ཕྱིར།



ལེ་ཚན། ༨ མིའི་རྒྱུངས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དངོས།

ལེ་ཚན། ༨ མིའི་རྒྱུངས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དངོས།

རྒྱུངས་པ་ནི་སྒལ་གཞུང་གི་ཚིགས་སྦུབས་ནང་དུ་གནས་པ་དང་། དེའི་གོང་སྣེ་ཀླད་གཞུང་དང་སྦྲེལ་ཞིང་། འོག་སྣེ་

རྐེད་ཚིགས་དང་པོའ་ིཞབས་དང་མཉམ་ཡོད། དེའི་ཕྲ་སྦོམ་གྱི་ཚད་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ཞྭ་སྨྱུག་དང་མཉམ་ཞིང་། འོག་སྣེའི་

ཕྱོགས་སུ་དེ་བས་ཅུང་ཕྲ་བ་ཡོད། དེ་ཉིད་དབང་རྩའི་ཐག་རན་གྱི་ཆག་པའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་ཅིང་། ཐག་རན་དེ་དག་

ནི་དོན་དངོས་སུ་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་ནར་ལུས་རིང་པོ་དེ་འདྲ་ཡིན། ཐག་རན་དེ་དག་གི་འགོ་ཀླད་གཞུང་གི་

མཚམས་དང་འོག་རྒྱུངས་པ་རྫོགས་མཚམས་བར་ཡོད། རྒྱུངས་པས་མགོ་བོ་ཕུད་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ཐམས་

ཅད་དང་ཀླད་པའི་དབར་ཆ་འཕྲིན་ཕར་ཚུར་དབོར་འདྲེན་བྱེད་ལ། མགོ་བོར་དེ་ལྟའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་མཁན་ནི་ཐོད་

རུས་དབང་རྩ་དག་ཡིན། རྒྱུངས་པའི་རྒྱུད་དུ་རྒྱུ་བའི་བརྡ་འཕྲིན་དེ་དག་ལ་དབང་རྩའི་ངར་སྣང་ཟེར་བ་རེད། ལུས་

ཀྱི་ཆ་ཤས་སྣ་ཚོགས་ནས་སོན་པའི་ཆ་འཕྲིན་དེ་རྣམས་རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་དག་གིས་བསྡུས་ཏེ་རྒྱུངས་པའི་རྒྱུད་

དུ་བཏང་ནས་མཐར་ཀླད་པར་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་འགུལ་སྐྱོད་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤ་གནད་

སྒུལ་བའི་བཀའ་རྩ་ལྟ་བུ་ཀླད་པ་ནས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བརྫང་པ་རྣམས་རྒྱུངས་པས་དབང་རྩའི་དྲ་ཚོགས་

བརྒྱུད་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པ་རེད། 

རྒྱུངས་པའི་གྲུབ་ཆའི་ཆ་ནས་མཚོན་ན།(དཔེ་རིས། ༢༥) རྒྱུངས་པར་རྫས་སྐྱ་དང་རྫས་དཀར་གཉིས་ཀ་འདུས་ཡོད། 

ཤེས་གསལ་ལྟར་རྫས་སྐྱ་ནི་གཙོ་ཆེར་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་རྒྱུངས་པའི་ལྟེ་བར་

གནས་ཤིང་། བཟོ་དབྱིབས་ཕྱེ་ལེབ་ཀྱི་བཀོད་པ་ལྟར་ཡོད། རྫས་དཀར་ནི་རྫས་སྐྱའི་མཐའ་སྐོར་དུ་འཁོད་ཡོད། རྫས་

དཀར་གྱི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་དེ་དག་རྒྱུངས་པའི་ཁག་སོ་སོའ་ིབར་དང་། དེ་མིན་རྒྱུངས་པ་དང་ཀླད་པའི་བར་དུ་

སྦྲེལ་མཐུད་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འདོན་བཞིན་ཡོད། རྫས་དཀར་གྱི་ཕྱིའི་བང་རིམ་དེས་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་དག་ནས་ནར་བའི་

ཐག་རན་རིང་པོ་(བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་)རྣམས་ལ་འགོག་གཅོད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད།

མིའི་རྒྱུངས་པའི་རྫས་སྐྱའི་ནང་དུ་དམའ་རིམ་གྱི་དབང་རྩའི་རྩ་འདུས་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་གཞི་རྩའི་

ཡ་ལན་འགུལ་སྐྱོད་ཁ་ཤས་འགྲུབ་ཐུབ། འོན་ཀྱང་རྒྱུངས་པའི་ནང་གི་དབང་རྩའི་རྩ་འདུས་ནི་ཀླད་པས་ཚོད་

འཛིན་བྱེད་པ་རེད། མིས་བསམ་བཞིན་དུ་བཤང་གཅི་གཏོང་བར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ནི་དཔེ་གཅིག་ཡིན། ཕྲུ་

གུར་གཅིན་གཏོང་བའི་ཐེངས་གྲངས་མང་བ་མ་ཟད། མཚན་མོར་གཅིན་ཤོར་བའི་སྣང་ཚུལ་འབྱུང་བ་བཅས་ནི་

ད་ལྟ་ཀླད་པ་འཐུས་སྒོ་ཚང་བར་འཚང་ལོངས་བྱུང་མེད་པ་དང་། གཅིན་གཏོང་བར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་

ཞན་པས་ཡིན། དེས་ན་རྒྱུངས་པ་ནི་ཀླད་པ་དང་། ལུས་གཞུང་། ནང་ཁྲོལ་བཅས་ཀྱི་བར་འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལམ་

ཡིན་ཞིང་། རྒྱུངས་པས་སྒལ་གཞུང་གི་དབང་རྩ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་མང་ཆེ་བ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་

པ་རེད།
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དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།

ལེ་ཚན། ༨ མིའི་རྒྱུངས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དངོས།

• ཁ་ཅིག རྒྱུངས་པའི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་བ་དང་ཀླད་པའི་བྱེད་པ་ལ་

བརྟེན་པའི་བྱ་བ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། ཤེས་བཞིན་དུ་ལག་པ་སྒུལ་

བའི་གཡོ་འགུལ་གྱི་བྱ་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུངས་པའི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་བ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀླད་པའི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཀླད་པས་སྐུལ་སློང་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བྱ་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་རྒྱུངས་པའི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་

པའི་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལག་པའི་གཡོ་འགུལ་གྱི་བྱ་བ་དེ་རྒྱུངས་

པའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་གཡོ་འགུལ་གྱི་བརྡ་

འཕྲིན་དེ་རྒྱུངས་པ་བརྒྱུད་ནས་བགྲོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། 

• ཡང་ཁོ་ན་རེ། རྒྱུངས་པའི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་བ་དང་ཀླད་པའི་བྱེད་པ་

ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་བ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཟེར། མེ་ལ་རེག་པའི་སྐབས་གློ་

བུར་དུ་ལག་པས་འགྲུབ་པའི་ལྡོག་འགུལ་གྱི་བྱ་བ་ཆོས་ཅན། ཀླད་པའི་བྱེད་པ་

ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུངས་པའི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱུངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ལ་བརྟེན་པའི་

བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀླད་པར་བརྡ་འཕྲིན་མ་འབྱོར་

སྔོན་གྱི་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱུངས་པ་ནས་བརྡ་འཕྲིན་ཐད་ཀར་

འོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་མྱོང་བ་ལ་ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་གང་རུང་ལ་ལྟོས་

མི་དགོས་ཏེ། ལུས་ཚོར་གྱིས་དེ་དག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་དེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མྱོང་

བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱུངས་པ་དང་ཀླད་པར་བརྡ་འཕྲིན་མ་འབྱོར་སྔོན་ནས་

ལུས་ཚོར་དེ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལུས་ཚོར་དེ་བསྐྱེད་པའི་རྐྱེན་གསུམ་ཚང་བ་

གང་ཞིག ལུས་ཚོར་དེ་རྐྱེན་གསུམ་པོ་དེའི་དངོས་འབྲས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

• ཁ་ཅིག དེ་མི་འཐད་དེ། སྦྲིད་སྨན་བཏབ་པས་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་རྒྱུ་ལམ་བཀག་

པའི་གང་ཟག་དེ་ཆོས་ཅན། ལུས་ཚོར་བདེ་སྡུག་གང་རུང་མྱོང་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་ལྟར་ན་ལུས་ཚོར་སྐྱེ་བའི་དངོས་རྒྱུ་གྲངས་ཚང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ།  སྦྲིད་སྨན་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ན་ཟུག་གི་ཚོར་བ་མ་

བཀག་པར་ཐལ་ལོ།།

དཔེ་རིས། ༢༥ རྒྱུངས་པའི་ཆགས་བཀོད།



ལེ་ཚན། ༩ མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་བཤད་པ།

གོང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་དབང་རྩ་མ་ལག་ལ་ནང་གསེས་ཕྱེ་ན་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་

དབང་རྩ་མ་ལག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས། ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་

གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པས། ད་ནི་མ་ལག་དེའི་ཆ་ཤས་ལྷག་མ་སྟེ་མཐའ་འཁོར་གྱི་དབང་རྩ་མ་ལག་བཤད་པར་

བྱ། མཐའ་འཁོར་གྱི་མ་ལག་འདིའི་ནང་དུ་ནི་ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་གཉིས་ལས་གྱེས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཁྱོན་ཀུན་ལ་

ཁྱབ་འགྱེད་བྱེད་པའི་དབང་རྩའི་དྲ་བ་རྙོག་འཛིང་ཅན་དེ་ཚུད་ཡོད། དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཕྱེ་ན་ཀླད་པ་ནས་གྱེས་

པའི་ཐོད་རུས་དབང་རྩའི་ཆ་བཅུ་གཉིས་དང་། རྒྱུངས་པ་ནས་གྱེས་པའི་རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩའི་ཆ་སོ་གཅིག 

དེ་དག་སོ་སོ་ནས་ཚེབ་ཅིང་གྱེས་པའི་རྩ་ཕྲན་ཀུན་མ་ལག་འདིར་འདུས་ཡོད། དབང་རྩ་འདི་དག་གིས་ཀླད་

པ་དང་ལུས་བྱིངས་དབར་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་དབང་རྩའི་ངར་སྣང་གི་རྣམ་པར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྙོག་

འཛིང་ཅན་གྱི་དབང་རྩའི་དྲ་བ་དེར་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་དེ། ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ལུས་བྱིངས་

ནས་ཀླད་པ་ལ་ཕར་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་ནང་འདྲེན་སྡེ་ཚན་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ཀླད་

པ་ནས་ལུས་པོར་ཚུར་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཕྱིར་འདྲེན་སྡེ་ཚན་བཅས་ཡིན། གཞན་ཡང་གོང་གསལ་དབང་

རྩ་འདི་དག་ཁྲོད་དུ་ལུས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་དང་། ཁྲག་ཤེད། སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་ལྟ་བུ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་རྩའི་

རིགས་ཀྱང་འདུས་ཡོད་ལ། འདི་རྣམས་ནི་དབང་རྩ་བྱིངས་དང་མི་འདྲ་བར་དོ་བདག་སྐྱེ་བོས་ཤེས་ཚོར་མེད་

པར་བྱེད་སྒོ་རྣམས་རང་འགུལ་གྱིས་འགྲུབ་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྐབས་འགའ་ཤས་སུ་དབང་རྩའི་སྡེ་ཚན་ཕྱི་མ་

འདི་རིགས་ལ་ཟུར་དུ་རང་འགུལ་དབང་རྩ་མ་ལག་ཅེས་མིང་འདོགས་ལོགས་སུ་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། 

དབང་པོའ་ིསྒོ་དུ་མ་ནས་ཞུགས་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཁུལ་སོ་སོར་འཁོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་སྣེ་ལེན་

པའི་བརྒྱུད་ནས་ནང་འདྲེན་དབང་རྩའི་སྡེ་ཚན་རྒྱུད་དུ་བགྲོད་དེ་མཐར་ཀླད་པར་འབྱོར་ལ། དེར་དུས་ཡུན་ཧ་

ཅང་ཐུང་ངུའི་ནང་ཆ་འཕྲིན་དེར་དབྱེ་གཅོད་དང་། ཚུལ་སྒྲིག  ཀློག་འགྲེལ་བཅས་བརྒྱབ་སྟེ་མཐའ་ཚིག་གང་

དུ་བབས་པ་དེ་ཉིད་སླར་ཕྱི་འདྲེན་དབང་རྩའི་སྡེ་ཚན་རྒྱུད་དུ་བརྫངས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དག་

ལ་སྐབས་འབྲེལ་གྱི་འགུལ་སྤྱོད་ནང་ཞུགས་སུ་འཇུག་གི་ཡོད།

ཐོད་རུས་དབང་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་པོ།

ཐོད་རུས་དབང་རྩ་ལ་ནང་གསེས་ཆ་སྒྲིག་དབང་རྩ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་།(དཔེ་རིས། ༢༦) དེ་ཀུན་ཀླད་པ་

དང་ཐད་ཀར་སྦྲེལ་ནས་ཡོད་པ་ལས་རྒྱུངས་པར་སྦྲེལ་མེད།   དབང་རྩ་འདི་དག་གིས་མིའི་མགོ་བོར་ཆགས་

པའི་དབང་པོ་དཔེར་ན་མིག་དང་རྣ་བ་སོགས་ནས་དབང་ཚོར་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ཀླད་པར་ཡར་

ལེ་ཚན། ༩ མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་བཤད་པ།
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འདྲེན་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་ཀླད་པ་ནས་ཀྱང་འགུལ་སྐྱོད་

དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་དབང་པོ་འདི་དག་

ལ་ཚུར་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད། ཆ་འཕྲིན་འདི་རིགས་ནི་དཔེར་

ན་སྐད་བརྡ་སྤྱོད་པའི་ཚེ་ཁ་དང་མཆུ་ཏོ་སྒུལ་བའི་ཀླད་

པའི་བཀའ་རྩ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཐོད་རུས་དབང་རྩ་འདི་དག་

ལ་རང་གི་བྱེད་ལས་དང་འཚམས་པའི་མིང་འདོགས་

བྱས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་མཐོང་བྱེད་དབང་རྩ་དང་སྣོམ་

བྱེད་དབང་རྩ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེར་མ་ཟད། འདི་དག་ལ་ཕུང་

གནས་དགེ་མཚན་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཨང་རིམ་དང་པོ་ནས་

བཅུ་གཉིས་བར་ཡང་བཏགས་ཡོད། འདི་ཁྲོད་དབང་

རྩ་འགའ་ཞིག་དབང་ཚོར་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་དང་

འགུལ་སྐྱོད་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་ལ། 

ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་ཆ་འཕྲིན་རིགས་གཉིས་ཀ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད།

ལེ་ཚན། ༩ མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་བཤད་པ།

དཔེ་རིས།  ༢༦  ཐོད་རུས་དབང་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་པོ་ལས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ཀླད་ཆེན་དང་སྦྲེལ་ལ། 

ལྷག་མ་རྣམས་ཀླད་གཞུང་དང་སྦྲེལ་ཡོད།

ཐོད་རུས་དབང་རྩའི་སྦྲེལ་མཐུད།

ཐོད་རུས་དབང་རྩའི་ཆ་སྒྲིག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་དབང་རྩ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཀླད་ཆེན་དང་

སྦྲེལ་ནས་འཁོད་ཡོད་ལ། དེ་འཕྲོས་ཀྱི་དབང་རྩ་སྟེ་ཐོད་རུས་དབང་རྩ་གསུམ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་རྣམས་

ཀླད་གཞུང་ལ་སྦྲེལ་ཡོད། དབང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོད་རུས་དབང་རྩ་རེ་རེ་ཡི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་

རྣམས་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ནས་ཕྱིར་ནར་ཏེ་འཁོད་ལ། དེ་དག་གང་ནས་ནར་འཐོན་བྱེད་སའི་ཕྲ་ཕུང་

ལུས་རྣམས་ཀླད་པའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ས་ཁུལ་དཔེར་ན་དབང་ཚོར་རྩ་འདུས་དག་ཏུ་དང་། ཡང་ན་དབང་ཚོར་

དབང་རྩའི་གཞུང་རྐང་གི་རྒྱུད་དག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་ལས། ཀླད་པའི་ནང་དུ་ཆགས་མེད། 

རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་ཆ་སོ་གཅིག་པོ།

རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་ལ་ནང་གསེས་ཆ་སྒྲིག་དབང་རྩ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ཡོད།(དཔེ་རིས། ༢༧) དེ་ཀུན་རྒྱུངས་

པ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དུ་མར་ཚེབ་འགྱེ་བྱེད་པས་དབང་རྩའི་དྲ་བ་རྙོག་འཛིང་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། དེ་དག་གིས་རྒྱུངས་པ་དེ་ཉིད་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀུན་ལ་མཐུད་པར་བྱེད། དབང་རྩ་
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དཔེ་རིས། ༢༧ རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་ཆ་སོ་གཅིག་པོས་ལུས་བྱིངས་རྣམས་རྒྱུངས་པ་

བརྒྱུད་དེ་ཀླད་པར་སྦྲེལ་བར་བྱེད།

དཔེ་རིས། ༢༨ རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་དེ་རྣམས་སྒལ་གཞུང་གི་ཚིགས་མཚམས་ཀྱི་

གསེང་བར་བརྒྱུད་དེ་རྒྱུངས་པར་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད།

འདི་དག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཁུལ་སོ་སོར་འཁོད་པའི་སྣེ་ལེན་པ་དག་ནས་ཆ་

འཕྲིན་བླངས་ཏེ་རྒྱུངས་པར་སྐྱེལ་བ་དང་། དེར་སླེབས་རྗེས་ཆ་འཕྲིན་དེ་

རྣམས་དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་ཆེད་ཀླད་པར་བརྫང་བ་རེད། མ་ཟད་དབང་

རྩ་འདི་དག་གིས་འགུལ་སྐྱོད་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་དེ་འདྲ་ཀླད་པ་ནས་

ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་རྨེན་བུ་སོ་སོར་འདྲེན་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་

ཀྱི་ཡན་ལག་སོ་སོས་སྐབས་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་གང་ཡིན་བསྒྲུབ་པར་ཡང་

དབང་རྩ་འདི་དག་གིས་རམ་འདེགས་བྱེད་པ་རེད། རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་

ཆ་སྒྲིག་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པོ་ཀུན་རྒྱུངས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་བཞི་པོ་གང་

རུང་ལ་ངེས་པར་གཏོགས་ལ། དེ་དག་ནི། སྐེ་དང་། བྲང་། མཁལ་མ། ཚང་

ཚིགས་བཅས་ཡིན། དེ་ཡང་ཆ་ཕྱེས་ན་སྐེ་ལ་གཏོགས་པ་ཆ་བརྒྱད། བྲང་ལ་

གཏོགས་པ་ཆ་བཅུ་གཉིས། མཁལ་མ་ལ་གཏོགས་པ་ཆ་ལྔ། ཚང་ཚིགས་ལ་

གཏོགས་པ་ཆ་དྲུག་བཅས་ཡིན།

རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་རྣམས་རྒྱུངས་པར་སྦྲེལ་ཚུལ།

གོང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་མིའི་རྒྱུངས་པ་ནི་སྒལ་གཞུང་གི་ཚིགས་སྦུབས་

ནང་དུ་གནས་པས། རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་རྣམས་རྒྱུངས་པར་སྦྲེལ་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན།(དཔེ་རིས། ༢༨) དབང་རྩ་དེ་རྣམས་སྒལ་གཞུང་གི་

ཚིགས་མཚམས་ཀྱི་གསེང་བར་བརྒྱུད་རྒྱུངས་པར་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་

དང་ཐོག་དབང་རྩའི་རྩ་འདུས་ཆུན་པོར་གྲུབ་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་རྩ་བ་སོ་

སོར་དང་། དེ་དག་ཀྱང་རྩ་ཕྲན་གྱི་རྣམ་པར་གྱེས་རྗེས་གཞི་ནས་ཚིགས་

མཚམས་ཀྱི་གསེང་བར་བརྒྱུད་རྒྱུངས་པའི་རྒྱབ་མདུན་གྱི་ཆ་སོ་སོར་

ཞུགས་པ་རེད།

ལེ་ཚན། ༩ མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག་བཤད་པ།



ལེ་ཚན། ༡༠ དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།

ལེ་ཚན། ༡༠ དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་
གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས།

དཔེ་རིས། ༢༩ རྒྱུན་ལྡན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཤིག་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ།

དབང་རྩའི་མ་ལག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཀླད་པའི་རྨང་གཞིའི་

སྡེ་ཚན་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ནི་ཕྲ་ཤེལ་བརྒྱུད་ནས་

མཐོང་ཐུབ་པའི་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་སྟེ། མིང་གཞན་དུ་དབང་

རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།(དཔེ་རིས། ༢༩) མིའི་ཀླད་པ་

ཞིག་ལ་དེ་འདྲའི་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲངས་ཐེར་འབུམ་ ༥༠ ནས་ ༥༠༠ 

བར་འདུས་ཡོད་པར་བཤད། དེ་ལྟར་ནའང་དེ་ནི་ཀླད་པའི་

ནང་གི་ཕྲ་ཕུང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ཡིན། དེ་ཡང་

མཆིན་པ་དང་། རུས་པ། ཁྲག་གཤེར་བཅས་ལ་ཚང་བའི་སོ་

སོའ་ིཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་དམིགས་བཀར་བ་དེ་རྣམས་དང་འདྲ་

བར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་རྣམས་ཀྱང་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་རང་གོ་འཕེར་བའི་གཞི་རིམ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་ལ། 

དེའི་གྲུབ་ཆའི་ཁོངས་སུ་ཕྲ་ཕུང་ཀུན་དང་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཕྱི་ནས་ཕྲ་ཕུང་སྐྱི་མོས་བཏུམས་ལ། ནང་རོལ་ཏུ་ཕྲ་

ཕུང་གཤེར་རྫས་ཀྱི་གཞི་སྟན་ཁྲོད་དབང་ཕྲར་འབོད་པའི་གཟུགས་ཕྲ་མོའ་ིགྲས་སུ་རིགས་རྫས་གཟུང་བའི་ལྟེ་

ཆ།  ནུས་པ་སྐྱེད་འདོན་བྱེད་པའི་ནུས་སྐྱེད་ཕྲ་རྡུལ། སྤྲི་རྫས་བསྐྲུན་པའི་རེ་སྦོ་ཕྲ་གཟུགས་བཅས་ཡོད། 

ཕྲ་ཕུང་ཀུན་དང་མཚུངས་པར་འདིའི་དབང་ཕྲ་རྣམས་ཀྱང་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་ལུས་ཀྱི་ནང་

དུ་གནས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྲ་ཕུང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ནི།  འདིའི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནར་གཟུགས་ཀྱི་

རྣམ་པར་འཁོད་པ་དེ་དག་ཡིན། དེའི་ཁོངས་སུ་གཙོ་ཆེར་འབུར་པོའ་ིརིགས་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། སྤྱིར་ན་རིང་

ལ་ཡན་ལག་ཅུང་ཉུང་བའི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་དང་། གཅིག་ཤོས་ཅུང་ཐུང་ལ་སྡོང་པོའ་ིདབྱིབས་ཅན་གྱི་ཡན་

ལག་མང་བའི་བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན་བཅས་ཡིན། ཡན་ལག་འདི་དག་བརྒྱུད་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ནང་ཕན་ཚུན་

དབར་གློག་གམ་རྫས་གང་རུང་གི་ངོ་བོའ་ིབརྡ་འཕྲིན་གཏོང་ལེན་བྱེད་པ་རེད། དེ་གཉིས་ཀྱི་མིང་ནས་གསལ་

བ་བཞིན་རྒྱུན་དུ་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་གྱིས་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ནས་བྱུང་བའི་གློག་འགྱུར་བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་གཞན་

དག་ལ་ཕར་འདྲེན་པ་དང་།  བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་དག་ནས་རྫས་འགྱུར་བརྡ་འཕྲིན་བླངས་ཏེ་

ཕྲ་ཕུང་ལུས་ལ་ཚུར་སྐྱེལ་བ་རེད།  དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཤིག་གི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ཀྱི་ཆེ་ཚད་ནི་ཐད་ཀར་རམ་

འཕྲེད་ཞེང་ལ་མི་ལི་སྟོང་ཆའི་ཆ་བཅུ་ནས་བརྒྱའི་(10-100 micrometer)ཚོད་ཙམ་ལས་མེད། དེ་ནི་མི་

ལི་མི་ཊར་ཞིག་གི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཡི་ཚད་ཙམ་ཡིན། 



34 ལེ་ཚན། ༡༠ དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།

དཔེ་རིས། ༣༠ རྒྱུན་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་དང་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་

ཤིག་གི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ།

དེ་བཞིན་དུ་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་ཞིག་ལ་འཕྲེད་ཞེང་དུ་མི་ལི་སྟོང་ཆའི་ཆ་གཅིག་གི་གྲངས་ཆུང་གཉིས་ནས་ཆ་ཉི་

ཤུའི་(0.2-20 micrometer)ཚོད་ཙམ་ཡོད། དེར་མ་ཟད་བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན་རྣམས་ཞེང་ཚད་ལ་བརྡ་སྐྱེལ་

རྩ་ཕྲན་ལས་ཀྱང་ཕྲ་བ་ཡོད། རྩ་ཕྲན་གཉིས་པོའ་ིརིང་ཚད་ནས་བཤད་ན། དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་ཁུལ་གྱི་

བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་རིང་ཐུང་མི་ལི་སྟོང་ཆའི་ཆ་བཅུ་ནས་ལྔ་བཅུ་བར་དང་། བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་

རྣམས་དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ཁ་ཤས་(ཨིན་ཅི་རེ་ཟུང་)བར་ཡོད་པ་རེད།(དཔེ་རིས། ༣༠) དེ་ཡང་ཚད་

གཞི་འདི་དག་ནི་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་ཁོངས་ཀྱི་རྩ་ཕྲན་གཞིར་བྱས་པ་ཡིན།

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་ལ། དེ་ལས་གཅིག་ནི་བརྡ་འཕྲིན་

དབོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་སྟེ། དབང་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་དག་ལས་སོན་



35ལེ་ཚན། ༡༠ དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།

པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་ཕོྱགས་སུ་ཚུར་འཁུར་བ་དག་ལ་དབང་ཚོར་དབང་རྩ་

ཕྲ་གཟུགས།  དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་ནས་སོན་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དམ། ཡང་

ན་རྨེན་བུ་དག་ལ་ཕར་འཁུར་བ་དག་ལ་འགུལ་སྐྱོད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། དབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་

གཟུགས་དང་དང་འགུལ་སྐྱོད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་གཉིས་ནང་ཕན་ཚུན་དབར་ཆ་འཕྲིན་འཁུར་བ་

དག་ལ་བར་གནས་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཟེར། དེ་ཡང་དབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་རྣམས་ཀྱིས་

ལུས་ཀྱི་པགས་པ་དང་། མིག་དང་། སྣ། ལྕེ། རྣ་བ་ལྟ་བུའི་དབང་པོ་དག་ནས་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་

ལ་དབང་ཚོར་འབྲེལ་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ཚུར་སྐྱེལ་བས། དེ་དག་ལ་མིང་གཞན་ནང་འདྲེན་དབང་རྩ་ཕྲ་

གཟུགས་ཞེས་ཀྱང་འབོད་དེ། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་སོ་སོར་འཁོད་པའི་དབང་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་དག་ནས་ཆ་

འཕྲིན་བླངས་ཏེ་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཚུར་སྐྱེལ་བའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་འགུལ་སྐྱོད་

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་རྣམས་ཀྱིས་དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་ནས་སོན་པའི་འགུལ་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ཤ་སྒྲིམ་དང་རྨེན་བུ་ལྟ་བུའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་སུ་ཕར་སྐྱེལ་བ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་དེ་དག་ལ་མིང་གཞན་ཕྱི་འདྲེན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཞེས་འབོད་པ་ནི། དེ་དག་གིས་དབང་རྩ་

ལྟེ་བའི་མ་ལག་ནས་སོན་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་རྨེན་བུ་རྣམས་སུ་ཕར་དབོར་

འདྲེན་བྱེད་པའི་ཕྱིར། བར་གནས་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དག་གིས་ནི་དབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་

དང་འགུལ་སྐྱོད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཆ་འཕྲིན་ཕར་ཚུར་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པས། 

དེ་གཉིས་དབར་མཐུད་ཁ་འགྲུབ་པའི་བྱེད་ནུས་འདོན་པས། སྐབས་འགར་དེ་དག་ལ་མཐུད་བྱེད་དབང་

རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཞེས་ཀྱང་འབོད། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་རིགས་གསུམ་པ་འདི་ཕལ་ཆེ་བ་དབང་རྩ་ལྟེ་

བའི་མ་ལག་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཡོད།

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ལ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི། དེའི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ནས་ཕྱིར་ནར་ཞིང་

རྐྱོང་བའི་འབུར་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལས་ཕྱེ་ལ།(དཔེ་རིས། ༣༡) དེའི་དབང་དུ་ནི་དེར་སྣེ་གཅིག་

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དང་། སྣེ་ཟུང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། སྣེ་མང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་བཅས་གསུམ་

ཡོད། དེ་དག་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ནས་དང་པོར་འབུར་བའི་ཡན་ལག་གི་ཁ་གྲངས་ལ་བརྟེན་

པ་ཡིན་གྱི། ཡན་ལག་སྤྱི་སྡོམ་ཀྱི་གྲངས་ལ་བརྟེན་པ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྣེ་གཅིག་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་

དག་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རྐྱོང་ལག་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཆོག་ཀྱང་། ཕྲ་ཕུང་གཞན་གཉིས་དང་མི་

འདྲ་བར་འདིའི་རིགས་ལ་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ལས་ཐོག་མར་གྱེས་པའི་རྐྱོང་ལག་གི་གྲངས་གཅིག་ལས་མེད་

པའི་ཕྱིར། དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྣེ་མང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲུབ་ཡོད། 

དཔེ་རིས། ༣༡ དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་ནང་

གསེས་དབྱེ་བ། 



36 ལེ་ཚན། ༡༠ དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།

དཔེ་རིས། ༣༢ དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ།

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་མཐུད་མཚམས།

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་མཐུད་མཚམས་ཞེས་པ་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ནང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་

དེར་ཟེར་བ་རེད། དེ་ལྟའི་འབྲེལ་མོལ་སྐབས་དངོས་སུ་དབང་རྩའི་ངར་བརྡ་ཙམ་ཕན་ཚུན་གཏོང་རེས་བྱེད་

ལ། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་དངོས་སུ་རེག་ཐུག་མི་བྱེད་ཅིང་། ཕན་ཚུན་དབར་ཆེས་ཕྲ་བའི་བར་

སྟོང་གིས་ཆོད་ཡོད། དེ་ལྟའི་བར་སྟོང་ལ་མཐུད་མཚམས་ས་སྟོང་ཟེར། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རིམ་པའི་གནས་

ལུགས་གཞིར་བྱས་ཏེ་མཐུད་མཚམས་དེ་དག་ལ་ནང་གསེས་རིགས་འགའ་ཞིག་ཕྱེ་ཡོད་པ་ནི་། ཕྲ་ལུས་མཐུད་

མཚམས་དང་། བརྡ་ལེན་མཐུད་མཚམས། བརྡ་སྐྱེལ་མཐུད་མཚམས། བརྡ་ལེན་འབུར་མཚམས་ལྟ་བུ་སྟེ། ཕྲ་

ཕུང་ཕན་ཚུན་ཧ་ལམ་རྡེབ་གཏུག་གང་དུ་རྒྱག་སའི་ཡན་ལག་གི་བྱེ་བྲག་ལ་གཙོ་ཆེར་གཞི་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་

དཔེར་ན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཤིག་གི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་དང་། ཡང་ན་བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན་དང་། བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་

དང་། ཡང་ན་བརྡ་ལེན་འབུར་ལུས་ཏེ་བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན་རྒྱུད་དུ་སྐབས་འགར་འབུར་དོད་ཀྱིས་ཐོན་པའི་ཆ་

ཤས་དེ་དག་དང་སྦྲེལ་ནས་མིང་འདོགས་བྱས་པ་རེད། ཀླད་པའི་ནང་གི་དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས་ཡོད་ཚད་



37ལེ་ཚན། ༡༠ དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།

ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བརྡ་ལེན་འབུར་ལུས་སྦྲེལ་བའི་རིགས་དང་། བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ནི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་

སྦྲེལ་བའི་མཐུད་མཚམས་རིགས་ཡིན།(དཔེ་རིས། ༣༢)

དབང་རྩའི་ཕྲ་གཟུགས་ཕན་ཚུན་བརྡ་འཕྲིན་གཏོང་ཚུལ།

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས་བརྒྱུད་ཆ་འཕྲིན་གཏོང་བ་རེད། དེ་

ཡང་ཐོག་མར་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན་བརྒྱུད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ལུས་ནང་ཞུགས་

ལ། དེ་ནས་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་བརྒྱུད་དབང་རྩའི་མཇུག་སྣེ་བར་གཏོང་བ་རེད། དབང་རྩའི་མཇུག་སྣེ་ནས་

ཉེ་འདབས་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་གཞན་ལ་ཆ་འཕྲིན་གཏོང་ལ། དེ་ཡང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཤིག་གི་བརྡ་

ལེན་རྩ་ཕྲན་གྱི་རྩེ་ནས་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་གྱི་མཇུག་སྣེའི་བར་བརྡ་འཕྲིན་རྒྱུ་བ་ན་གློག་ཁུར་འཆང་བའི་གྱེས་

རྡུལ་འགྲུལ་བའི་རྣམ་པར་གྲུབ་ལ། འོན་ཀྱང་དབང་

རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་མཐུད་མཚམས་སུ་འབོྱར་བས་ཕྲ་

གཟུགས་སྔ་མ་ནས་ཕྱི་མར་རྒྱུ་བའི་ཚེ་རྫས་འགྱུར་

གྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའི་དབང་རྩ་འཕྲིན་པའི་ཆགས་

བཀོད་ཀྱི་སྒྲོམ་ལ་ཆེས་ཆེར་བརྟེན་པ་རེད། དབང་རྩ་

ཕྲ་གཟུགས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་རྩ་ཕྲན་བར་ལ་མཐུད་

མཚམས་ས་སྟོང་ཞེས་པའི་སྟོང་ཆ་ཕྲ་མོས་ཆོད་ཡོད། 

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་སྔ་མ་ལ་མཐུད་མཚམས་སྔོན་གྱི་

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དང་། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཕྱི་

མ་དེར་མཐུད་མཚམས་རྗེས་ཀྱི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་

ཟེར་ཞིང་། མཐུད་མཚམས་སྔོན་གྱི་དབང་རྩ་ཕྲ་

གཟུགས་ཀྱི་ལས་འཇུག་ནུས་པ་དེ་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་

བརྒྱུད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྣེ་མོར་འབྱོར་

བ་ན། དེས་སྣེ་མོ་དེར་ཆགས་པའི་མཐུད་མཚམས་

ལྒང་བུ་རྣམས་སྐྱི་མོ་དེར་ཟླ་སྒྲིལ་ཐེབས་པའམ་འདྲེས་

སུ་འཇུག་གི་ཡོད། དེས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་སྣེ་མོ་དེ་ནས་

དབང་རྩ་འཕྲིན་པར་གྱུར་པའི་འདུས་རྡུལ་རིགས་

གློད་པས་དེ་དག་མཐུད་མཚམས་སྟོང་ཆ་བརྒལ་ནས་

རྗེས་ཀྱི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱི་མོར་ཆགས་པའི་

དཔེ་རིས། ༣༣  དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་ས་ཚིགས་ངེས་བཟུང་འགའ་ཞིག་མཚོན་

འགྲེལ་བྱེད་པ།
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དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།

ལེ་ཚན། ༡༠ དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།

སྣེ་ལེན་པའི་ཆ་ཁུལ་དག་ཏུ་འཚམ་འགྲིག་ཐེབས་པ་རེད།(དཔེ་རིས། ༣༣)

མཐུད་མཚམས་རྗེས་ཀྱི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱི་མོའ་ིངོས་སུ་འཕྲིན་པའི་བཟོ་དབྱིབས་དང་འཚམས་པའི་སྣེ་ལེན་

པ་ཡོད་ལ། འཕྲིན་པ་དེ་རྣམས་སྣེ་ལེན་པ་དག་ལ་རན་པར་འབྱར་ནས་མཐུད་མཚམས་རྗེས་ཀྱི་སྣེ་ལེན་པར་གྱུར་པའི་

དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ཡར་བསླངས་ཏེ་དབང་རྩའི་ངར་སྣང་མུ་མཐུད་དེ་བསྐྱེད་པའམ། ཡང་ན་དེ་འདྲ་སྐྱེ་མ་བཅུག་

པར་འགོག་སྡོམ་གང་རུང་བྱེད་ཅིང་། བྱ་བ་དེ་གཉིས་པོ་ལས་གང་ཞིག་འགྲུབ་མིན་ནི་གཙོ་ཆེར་སྣེ་ལེན་པར་གྱུར་པའི་

ཕྲ་ཕུང་དེའི་སྐྱི་མོའ་ིརྒྱུ་ལམ་དེ་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་རག་ལས་པ་རེད།

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ནང་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་སྦྲེལ་སྦྱོར་དང་། ཡང་ན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དང་གཟུགས་ཕུང་ཀྱི་

ཕྲ་ཕུང་གཞན་དབར་གྱི་སྦྲེལ་སྦྱོར་རྣམས་དབང་རྩ་འཕྲིན་པའི་འཕོ་བསྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། ང་ཚོའི་

ལུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང་། བསམ་བློའ་ིའཆར་སྣང་། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་དབང་རྩ་འཕྲིན་པའི་འཕོ་

བསྐྱོད་ལ་རག་ལས་ཡོད། 

བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤ་སྒྲིམ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་རྣམས་དབང་རྩ་འཕྲིན་པའི་འཕོ་བསྐྱོད་དབང་གིས་འབྱུང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། 

འགུལ་སྐྱོད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་རྣམས་ཀྱི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་རྣམས་ནི་རྒྱུངས་པ་ནས་ཤ་གནད་ཐག་རན་བར་མཐུད་

ཡོད། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ཞིག་རྩོམ་པར་འདོད་པ་ན་ཀླད་པ་ནས་བརྡ་ཞིག་རྒྱུངས་པར་གཏོང་ལ། རྒྱུངས་པ་ནས་འགུལ་

སྐྱོད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་བརྒྱུད་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་སོ་སོར་འབྱོར་ཏེ་སྐབས་འབྲེལ་གྱི་བྱ་བ་དེ་སྐུལ་བར་བྱེད། དེ་ཡང་

འགུལ་སྐྱོད་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཀྱི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་བརྒྱུད་དུ་བགྲོད་པའི་གློག་བརྡ་དེ་ཉིད་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་གྱི་

སྣེ་མོར་འབྱོར་བ་ན་འཕྲིན་པ་རྣམས་མཐུད་མཚམས་སུ་གློད་པས་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བརྡ་འཕྲིན་འདྲེན་པ་

རེད། དེ་ནས་ཤ་གནད་ཕྲ་ཕུང་གི་སྐྱི་མོའ་ིངོས་སུ་ཡོད་པའི་སྣེ་ལེན་པས་འཕྲིན་པ་དེ་དག་བཟུང་སྟེ་ཤ་གནད་ཕྲ་ཕུང་

ནང་དུ་གློག་འཁུར་ལྡན་པའི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་རྒྱུ་བ་སྐྱེད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤ་གནད་རྐྱོང་སྐུམ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

• ཁ་ཅིག དབང་རྩའི་ནང་རྒྱུ་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ཡིན་ན་གློག་བརྡ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་སྔ་མ་ནས་ཕྱི་མར་རྒྱུ་བའི་དབང་རྩའི་འཕྲིན་

པ་ཆོས་ཅན། གློག་བརྡ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་རྩའི་ནང་རྒྱུ་བའི་བརྡ་འཕྲིན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ།   རྫས་བརྡ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདུས་རྡུལ་

གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་བརྡ་འཕྲིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• ཡང་ཁ་ཅིག ཀླད་པ་ནས་གཏོང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ཡིན་ན་གློག་བརྡ་དང་རྫས་

བརྡ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། པི་ཅུ་རྨེན་བུས་གཏོང་བའི་རྨེན་གཤེར་

ཆོས་ཅན། དེ་གཉིས་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཀླད་པ་ནས་གཏོང་བའི་བརྡ་

འཕྲིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ།  གློག་བརྡ་མིན་པ་གང་ཞིག  རྫས་

བརྡ་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར།  དང་པོ་དེར་ཐལ། གྱེས་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་



39ལེ་ཚན། ༡༠ དབང་རྩ་མ་ལག་གི་གཞི་རྩའི་སྡེ་ཚན་’དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་’ཟུར་དུ་བཤད་པ།

བརྡ་འཕྲིན་མིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་གྱི་སྣེ་མོ་

ནས་གློད་པའི་རྫས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

• ཁ་ཅིག ནང་འདྲེན་དབང་རྩ་དང་ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་གཉིས་འགལ་ཟེར་

ན། ནང་འདྲེན་དབང་རྩ་ཡིན་ན་ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བར་གནས་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། 

ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནང་འདྲེན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ནས་འོང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་

རྣམས་ཀླད་པར་གཏོང་བའི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་

རིགས་ཏེ། ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཀླད་

པ་ནས་འོང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཆོས་

ཅན། ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནང་འདྲེན་དབང་རྩ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དེར་ཐལ། བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་འདྲེན་པའི་དབང་རྩ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་

ཐལ། ཀླད་པ་ནས་བརྡ་འཕྲིན་ཕྱི་ལ་འདྲེན་པའི་དབང་རྩ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེར་ཐལ། དབང་རྩ་དེའི་ནང་ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དང་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་

ཟེར་ན། དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་ན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དབང་རྩ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཤུ་ཝན་ཕྲ་ཕུང་ཆོས་

ཅན། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེར་ཐལ། དབང་རྩ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བརྡ་ལེན་རྩ་ཕྲན་དང་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕྲན་མེད་པའི་

ཕྱིར། 

• ཡང་ཁ་ཅིག དེ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་

ན་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་

ན། དབང་རྩ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། 

དབང་རྩ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དང་ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་

ཟེར་ན། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་ན་ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། 

ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཀླད་པའི་ནང་མེད་པའི་ཕྱིར། 

• ཡང་ཁ་ཅིག དེ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་ན་

ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཀླད་

པའི་ནང་གི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དེ་ཆོས་ཅན། ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། ཀླད་པའི་ནང་

གི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• དེ་བཞིན་དུ། དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་དང་ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་

མིན་དང་། དབང་རྩ་དང་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དང་། 

དབང་རྩ་དང་བརྡ་ལམ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་མིན་སོགས་དཔྱད་པར་བྱ་འོས་

སོ།།



ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

ང་ཚོའི་ཀླད་པ་དང་ཁོར་ཡུག་དབར་འབྲེལ་བ་འབྱུང་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་སྒོ་ལྔའི་དབང་ཚོར་གྱིས་འོད་

དང་། སྒྲ་རླབས། གནོན་ཤུགས་ལྟ་བུ་སྐབས་འབྲེལ་གྱི་ཕྱིའི་ཡུལ་རྣམས་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་ལ་

ཡ་ལན་སྦྱིན་ལ། དེ་ནས་དབང་ཚོར་སོ་སོ་བརྒྱུད་ནས་ཆ་འཕྲིན་དེ་རྣམས་གློག་གི་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་ངོ་

བོར་དབང་རྩའི་རྒྱུ་ལམ་སོ་སོར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱས་ཏེ་མཐར་ཀླད་ཤུན་ཏེ་ཀླད་ཆེན་གྱི་ཐོག་ངོས་ཀྱི་ཆ་

ཁུལ་ངེས་བཟུང་སོ་སོར་སྐྱེལ་བ་དང་། དེར་འབྱོར་ཙ་ན་གཞི་ནས་ཡུལ་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་འདུ་

ཤེས་བསྐྱེད་པ་རེད། 

མཐོང་ཚོར།

དེས་ན་དང་པོར་མིག་གི་དབང་ཚོར་བཤད་པ་ལ། མིག་གི་བཀོད་པ་བཤད་པ་དང་། འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་

བཤད་པ། མིག་ནས་ཀླད་པའི་བར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་བཤད་པ། ཞར་བྱུང་མི་དང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་

མིག་གི་དབང་ཚོར་གྱིས་འོད་ཀྱི་རླབས་ཐག་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བ་མཐོང་ཚུལ་བཤད་པ་དང་བཞི།

མིག་གི་བཀོད་པ།

མིག་འབྲས་ནི་རླན་གཤེར་གྱིས་ཁེངས་པའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་

ནག་ཅིང་སྒོར་བའི་བུ་གའི་རྣམ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་མིག་གི་རྒྱལ་མོ་ཡིན། མིག་འབྲས་ཀྱི་རྒྱབ་

ཕྱོགས་སུ་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་བརྩེགས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ལེབ་ངོས་ཤིག་ཡོད་པ་དེར་དྲ་སྐྱི་ཟེར། དྲ་

སྐྱིའི་ཆར་གཏོགས་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཁག་ཅིག་འོད་ཚོར་སྐྱེན་པ་(འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་)དེ་འདྲ་ཡིན། དྲ་སྐྱིའི་

དཀྱིལ་ཕྱོགས་སུ་ཤ་ཀོང་དུ་འབོད་པའི་ཀོང་བུ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེར་ཁ་དོག་གཟུང་བའི་འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་

ཆེས་མང་པོ་ཚོགས་པས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིབ་ཚགས་ཤིང་ཚོར་ངད་ཆེན་པོས་གཟུང་བར་དགེ་མཚན་

ལྡན། མིག་གི་རྒྱལ་མོ་དང་དྲ་སྐྱི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དྭངས་གཟུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེས་མིག་གི་རྒྱལ་མོ་

བརྒྱུད་ནས་འོང་བའི་འོད་རྣམས་དྲ་སྐྱིའི་ངོས་སུ་འདུ་བར་རམ་འདེགས་བྱེད། མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ི

མཐའ་འཁོར་དུ་འཇའ་སྐྱིར་འབོད་པའི་ཚོན་རྫས་ཐག་རན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཤ་གནད་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་

ཡོད། དེ་དག་ནི་མིག་གི་ཚོན་མདངས་སྦྱིན་བྱེད་ཡིན་པས་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་མིག་མདོག་མི་འདྲ་

བ་འབྱུང་བ་དེ་ལ་ཐུག་ཅིང་། དེས་མིག་ནང་ཞུགས་པའི་འོད་ཀྱི་འབོར་ཚད་ལའང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

པ་རེད། མིག་གི་རྒྱལ་མོར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་སྲབ་མོ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ནས་གཡོགས་



41ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

ཡོད་པ་དེར་སྤྱིན་སྐྱི་ཟེར་ཞིང་། དེ་ཉིད་མིག་འབྲས་ཀྱི་ཅུང་

ཟད་སྲ་བའི་ཕྱི་ངོས་དཀར་པོ་(སྲ་སྐྱི་)དེར་ཁད་ཀྱིས་ཟླ་སྒྲིལ་

ཐེབས་པ་རེད། མིག་འབྲས་ཀྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་བུ་ག་ཞིག་(མིག་

སྡེར་)ཡོད་ལ། དེའི་བརྒྱུད་ནས་མིག་གི་དབང་རྩ་ཐོན་ཏེ་ཀླད་

པར་ཞུགས་པ་རེད།(དཔེ་རིས། ༣༤)

འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་།

དྲ་སྐྱི་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་མིག་གི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་

འོད་ལ་ཚོར་བ་སྐྱེན་པའི་ཕུང་གྲུབ་དུ་མ་བརྩེགས་པ་ལས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་གཙོ་ཆེར་འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་དཔེ་རིས། ༣༤ མིག་གི་བཀོད་པ།

རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། དེ་གཉིས་ནི་སྙུང་དབྱིབས་འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་དང་དབྱུག་དབྱིབས་འོད་

ལེན་ཕྲ་ཕུང་ཡིན། སྙུང་དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ཀྱིས་སྣང་རུང་གི་འོད་ཤལ་ཁྲོད་ནས་ཁ་དོག་གི་ཆ་

རྣམས་འཛིན་ཅིང་། ཡུལ་གྱི་དངོས་པོའ་ིཞིབ་ཚགས་ཀྱི་རྣམ་པའང་དེས་ཚོར་བ་རེད། དེ་ལྟ་ནའང་

འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་འདིས་བྱ་བ་འཐུས་ཚང་འགྲུབ་པར་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འབོར་ཆེ་མཁོ་བ་ཡིན། མིའི་

འགྲོ་བར་ཡོད་པའི་སྙུང་དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་ལ་རིགས་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་དམར་པོ་དང་། སྔོན་པོ། 

ལྗང་ཁུ་བཅས་ཁ་དོག་གསུམ་པོ་སོ་སོ་ནས་འཛིན་པའི་སྙུང་དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ཡིན། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཤ་ཀོང་གི་ངོས་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་དབྱུག་དབྱིབས་ཕྲ་

ཕུང་རྣམས་ནི་དྲ་སྐྱིའི་མཐའ་མཚམས་སུ་འཁོད་ལ། ཕྲ་ཕུང་འདི་རྣམས་ལ་མཚན་མོ་ལྟ་བུ་འོད་ཉུང་

བའི་སྐབས་སུའང་གཟུགས་མཐོང་བའི་ནུས་པ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་དག་གིས་གཙོ་བོ་དབྱིབས་དང་

གཡོ་འགུལ་འཛིན་པ་ཡིན་གྱི་ཁ་དོག་དབྱེ་འབྱེད་ཆེར་མི་བྱེད། འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་ལས་དབྱུག་

དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་འོད་ལ་ཚོར་ངད་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་འོད་རྡུལ་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་ནའང་ཡུལ་གྱི་

སྣང་བ་མ་མཐར་རབ་རིབ་ཙམ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་ཡིན། ཡང་དེ་གཉིས་དྲ་སྐྱིའི་ཤ་ཀོང་དང་དེའི་མཐའ་

འཁོར་དུ་ཚགས་དམ་ལྷོད་ཁྱད་པར་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་གནས་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་རིག་པའི་ཚེ་ཚོར་

ངད་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ཡང་དྲ་སྐྱིར་སྙུང་དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་

ཕལ་ཆེ་བ་ཤ་ཀོང་གི་ངོས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དབྱུག་དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ལྷག་

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤ་ཀོང་གི་མཐའ་རུ་ཆགས་ཡོད། དབྱུག་དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་དྲ་སྐྱིའི་ས་ཁྱོན་ཆེ་

སར་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་པས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་འཇོག་གིས་ཚགས་ལྷོད་པར་འཁོད་ལ། དེའི་དབང་གིས་

ཡུལ་མཐོང་བ་ན་གསལ་པོ་དང་ཞིབ་ཚགས་པོར་མཐོང་མི་ཐུབ།
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མིག་གིས་ཡུལ་མཐོང་བའི་རྒྱུད་རིམ། 

ཡུལ་ནས་ལྡོག་སྟེ་འཕྲོ་བའི་འོད་རྣམས་ཐོག་མར་སྤྱིན་སྐྱི་བརྒྱུད་དེ་མིག་གི་རྒྱལ་མོ་དང་། དེ་ནས་མིག་གི་

རྒྱལ་མོ་བརྒྱུད་དེ་མིག་ནང་ཞུགས་པ་རེད། དེ་ཡང་མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ིམཐའ་འཁོར་དུ་ཆགས་པའི་འཇའ་སྐྱི་

ཡིས་རང་གི་བཟོ་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་སྒོ་ནས་མིག་ནང་ཞུགས་རྒྱུའི་འོད་ཀྱི་འབོར་ཚད་ལ་ཚོད་

འཛིན་བྱེད་ལ། དེའི་དབང་གིས་འོད་འཚེར་ཞིང་བཀྲག་ཆེ་བའི་སྐབས་མིག་གི་རྒྱལ་མོ་འཁུམ་པ་དང་། འོད་

ཞན་པའི་དུས་སུ་མིག་གི་རྒྱལ་མོ་འཕེལ་བའི་སྣང་ཚུལ་འདི་འབྱུང་། དེ་རྗེས་འོད་ཟེར་རྣམས་དྭངས་གཟུགས་

བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་ལ། དེས་འོད་བཀུག་པ་(འཁྱོག་འཕྲོ་བསྐུལ་བ་)ལ་བརྟེན་ནས་འོད་ཟེར་རྣམས་དྲ་སྐྱིའི་སྟེང་དུ་

རུབ་འདུ་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་དངོས་པོར་དམིགས་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་དྭངས་

གཟུགས་མཐུག་ཏུ་སོང་བས་འཁྱོག་འཕྲོའ་ིཚད་སྤེལ་ལ། ཐག་རྒྱང་གི་དངོས་པོར་དམིགས་ཚེ་དྭངས་གཟུགས་

དེ་ཉིད་སྲབ་ཏུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཚུལ་དེ་ལྟར་རིམ་གྱིས་བརྒྱུད་དེ་མཐར་དྲ་སྐྱིའི་སྟེང་གི་འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་

དག་ལ་འོད་ཕོག་པ་ལས་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་གི་ངར་ཤུགས་སློང་ལ། དེ་ལས་གློག་བརྡ་ཕྱུང་བ་རྣམས་མིག་གི་དབང་

རྩ་བརྒྱུད་དེ་ཀླད་པར་འགྲོ་བ་རེད། 

དཔེ་རིས། ༣༥ མཐོང་ཚོར་བརྡ་འཕྲིན་མིག་འབྲས་ནས་ཀླད་ཤུན་བར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་

སའི་རྩ་ལམ། 

དེ་ལྟར་ཕྱི་ནས་སོན་པའི་ཆ་འཕྲིན་དེ་མིག་འབྲས་སོ་སོ་བརྒྱུད་ཀླད་

པའི་རྒྱབ་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཀླད་ཤུན་(མཐོང་ཚོར་

ཀླད་ཤུན་)དེར་སོན་ཙ་ན་གཞི་ནས་མཐོང་ཚོར་གྱི་ཉམས་མྱོང་

བསོད་པ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཆ་འཕྲིན་དེ་མིག་འབྲས་

བརྒལ་ཏེ་མིག་གི་དབང་རྩ་བརྒྱུད་ཀླད་ཤུན་དེར་བགྲོད་པའི་བརྒྱུད་

ལམ་འདི་ལྟར་ཡོད་དེ། མིག་གཉིས་ནས་ཐོན་པའི་མིག་གི་དབང་

རྩ་གཉིས་པོ་ནས་འཕོས་བའི་བརྡ་འཕྲིན་དེ་དག་དེའི་བར་ན་མིག་

རྩ་སོྣལ་མཚམས་ཞེས་པའི་གནས་དེར་ཕན་ཚུན་སྣོལ་བར་འགྱུར་

ལ། དེ་ནས་སླར་ཞིང་བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་མིག་གི་རྩ་ལམ་བརྒྱུད་

ཀླད་སྦུག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་འཕྲེད་ཀྱི་ལྷ་ངའི་ཀླད་ཞོ་བར་

བགྲོད། དེར་འབྱོར་བ་ན་སྔར་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་མིག་གི་འཕྲོ་རྩ་

སྟེ། དབང་རྩའི་ཐག་རན་འདུས་པའི་ཆུན་པོ་དུ་མའི་ལམ་ནས་མུ་

མཐུད་དེ་མཐོང་ཚོར་ཀླད་ཤུན་བར་བགྲོད་པ་རེད།(དཔེ་རིས། ༣༥)



43ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

མི་དང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་མིག་གི་དབང་ཚོར་གྱིས་འོད་ཀྱི་རླབས་ཐག་རིང་

ཐུང་མི་འདྲ་བ་མཐོང་ཚུལ་བཤད་པ།

འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཁྲོད་དུ་རང་བྱུང་འདེམས་སྒྲུག་གི་ལམ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སོ་སོར་རང་རང་གི་དགོས་

མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་མིག་གི་བཀོད་པ་དང་བྱེད་ལས་མི་འདྲ་བ་གྲུབ་ཡོད། དེར་བརྟེན་མིའི་མིག་གིས་གཞལ་

ཐུབ་པའི་འོད་ཀྱི་རླབས་ཐག་གི་རིང་ཚད་ནི་མི་ཊར་ཐེར་ཆ་ ༤༠༠ ནས་ ༧༠༠ བར་ཡིན། དེས་ན་འོད་མུ་མེན་

ནས་དམར་པོའ་ིབར་གནས་པའི་འོད་རྣམས་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ལས་རླབས་ཐག་རིང་བ་དང་

ཐུང་བའི་འོད་རྣམས་ང་ཚོས་མཐོང་མི་ཐུབ། མི་ཡིས་དངོས་སུ་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་འོད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་

སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་ནི་དབང་པོའ་ིནུས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་ཡིན།  དཔེར་ན། བྱ་

རྒོད་དང་རི་བོང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མིག་གི་གྲུབ་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་མཐོང་ཚུལ་མི་འདྲ་སྟེ། བྱ་རྒོད་

ཀྱི་མིག་གིས་ཧ་ཅང་རྒྱང་རིང་པོ་མཐོང་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པོ་མི་མཐོང་ལ། རི་བོང་གིས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མཐོང་ཡང་། ཐག་རིང་པོ་མཐོང་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའོ།། དེ་བཞིན་དུ་མིས་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་སྨུག་ཕྱིའི་འོད་རྣམས་

ཉ་དང་བྱིའུ་ཡི་རིགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་བྱིའུའི་རིགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གཤོག་སྒྲོ་

ལས་འཕྲོས་པའི་སྨུག་ཕྱིའི་འོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཕོ་མོའ་ིཁྱད་པར་འབྱེད་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  

གཞན་ཡང་སྦྲང་མའི་མིག་ལ་མཚོན་ན་མིའི་མིག་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེ་གཉིས་ཡོད་པ་

ལས། དང་པོ་ནི་མིའི་མིག་གིས་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་སྨུག་ཕྱིའི་འོད་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་མིའི་

མཐོང་བྱེད་མ་ལག་གི་བྱེད་རིམ་ལས་ལྡབ་ལྔ་ཙམ་གྱི་མྱུར་བ་ཡོད།  དཔེར་ན་རྒྱུ་བཞིན་པའི་གཟུགས་ཤིག་ལ་

སྦྲང་མས་བལྟ་སྐབས་གཟུགས་དེ་འགྲོ་བར་མི་སྣང་བར་གཟུགས་དེ་རིམ་པ་བཞིན་གནས་སོ་སོར་འཁོད་པ་ལྟ་

བུར་མཐོང་གི་ཡོད་པར་བཤད།

འོ་ན་སྦྲང་མའི་མིག་ལ་དེ་ལྟར་མཐོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་བ་གང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྦྲང་མའི་མིག་ནི་

ཟུར་དྲུག་ལྡན་གྱི་དྭངས་གཟུགས་ཟླུམ་དབྱིབས་ཅན་ ༤༥༠༠ ཙམ་གྱིས་ཁེབས་ཡོད་པ་དང་། དྭངས་གཟུགས་

དེ་དག་གིས་དམིགས་གཏད་བྱ་སའི་ཡུལ་ལས་ལྡོག་པའི་འོད་ཁོ་ན་མིག་ནང་དུ་གཏོང་བ་ལས་མཐའ་འཁོར་

གྱི་འོད་གཏོང་གི་མེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མི་ཡི་མིག་དང་མི་འདྲ་བར་སྦྲང་མའི་མིག་གི་ནང་འོད་ལེན་ཕྲ་ཕུང་

རིགས་མི་འདྲ་བ་དགུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་རེད། སྦྲང་མ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་མཐོང་ཚད་མྱུར་པོ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཇི་ཙམ་མྱུར་པོར་བསྐྱོད་ཀྱང་ལོ་མ་སོགས་དང་གདོང་ཐུག་མི་རྒྱག་པར་གང་མགྱོགས་འཕུར་བསྐྱོད་ཀྱིས་ལས་

དོན་བསྒྲུབ་སླ་བའི་དགེ་མཚན་ཡོད་པར་བཤད།
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དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།

ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

ཡང་ཞི་མི་དང་གཅན་གཟན་རིགས་འགའ་ཤས་ཀྱི་མིག་ལས་འོད་ཕྱིར་འཕྲོས་པར་སྣང་བ་དེ་ནི་མིག་ནང་དུ་

ཞུགས་པའི་འོད་ཐམས་ཅད་དྲ་སྐྱིའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་འཐིམ་མ་ཐུབ་པར་དེར་ཆགས་པའི་ལྡོག་བྱེད་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་

སྐྱི་མོ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པས་ཡིན་པར་བཤད།

• ཁ་ཅིག་ན་རེ། མིའི་མིག་གིས་ཁ་དོག་སྔོ་ལྗང་དམར་གསུམ་ལས་མི་མཐོང་

བར་ཐལ། མིག་གི་ནང་དུ་ཁ་དོག་དེ་གསུམ་བཟུང་བའི་སྣེ་ལེན་པ་རིགས་

གསུམ་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སེར་པོ་དང་ལི་ཁྲི་མཐོང་བ་རྣམས་

གངས་རི་སྔོན་པོ་སྣང་བ་ལྟར་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་

ཟེར་ན། རྩ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། མིག་གི་ནང་དུ་དེ་གསུམ་བཟུང་བའི་སྣེ་ལེན་པ་

རིགས་གསུམ་ལས་མེད་ཀྱང་། སྔོ་ལྗང་དམར་གསུམ་རྩ་བའི་ཁ་དོག་ཡིན་པས་

གཞན་རྣམས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་བསྲེས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 

• དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁ་དོག་ཡིན་ན་མིའི་མཐོང་རུང་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་

ན། སྨུག་ཕྱིའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། མིའི་མཐོང་རུང་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུང་བའི་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ཁ་དོག་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རླབས་ཐག་མི་ཊར་ཐེར་ཆ་ ༤༠༠ 

ནས་བར་ ༧༠༠ བར་དུ་གནས་པའི་ཁ་དོག་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

མིའི་མཐོང་རུང་གི་ཁ་དོག་གི་ཚད་ནི་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁ་དོག་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཁྱོད་ཀྱི་

སྟེང་དུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། རས་དཀར་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཁྱོད་

ཀྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་

བས་ཁྱོད་ལ་བལྟས་པ་དེའི་ཚེ། ཁྱོད་དཀར་པོ་མཐོང་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་

ཁ་དོག་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རས་དཀར་པོ་དེ་འོད་དམར་

པོའ་ིའོག་ཏུ་བཞག་པ་ན་ད་དུང་དཀར་པོར་མཐོང་བར་ཐལ། ཁྱོད་མཐོང་བའི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་ཟེར་ན། ཁྱོད་མཐོང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་དབྱིབས་མཐོང་བའི་ཕྱིར། 

དཀར་པོར་མཐོང་བར་འདོད་མི་རིགས་ཏེ། སྐབས་དེར་ཁྱོད་ལས་འོད་དམར་

པོ་ཁོ་ན་ཕྱིར་ལྡོག་ནས་འཕྲོ་བའི་ཕྱིར། 

• ཁ་ཅིག་ན་རེ། མིའི་མིག་ཤེས་ཚད་མས་དཀར་པོར་མཐོང་ན་དཀར་པོ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མེ་ཏོག་དཀར་པོའ་ིཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དཀར་པོ་ཡིན་པར་

ཐལ། མིའི་མིག་ཤེས་ཚད་མས་དཀར་པོར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་

ཅན། དཀར་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྨུག་ཕྱིའི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། 

བུང་བའི་མིག་ཤེས་ཚད་མས་སྨུག་ཕྱིའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

མེ་ཏོག་དཀར་པོའ་ིཁ་དོག་ཆོས་ཅན། དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕྱིར། འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ།།

• ཁ་ཅིག་གིས། དབྱུག་དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་གིས་དབྱིབས་ཁོ་ན་མཐོང་བ་ལས་ཁ་

དོག་མ་མཐོང་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་མཐོང་བར་ཐལ། སྣང་རུང་གི་

འོད་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྣང་རུང་གི་འོད་ལ་བརྟེན་ནས་

དབྱིབས་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྣང་རུང་གི་འོད་ཡིན་ན་ཁ་དོག་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དབྱུག་དབྱིབས་ཕྲ་ཕུང་དང་སྙུང་དབྱིབས་

ཕྲ་ཕུང་གི་བྱེད་ལས་གཅིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།། འདོད་མི་ནུས་ཏེ་དེ་གཉིས་

ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་གནས་ས་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ཡང་ཁ་

དོག་རྨོངས་ནད་ཅན་གྱི་གང་ཟག་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།
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ཐོས་ཚོར།

ང་ཚོ་མི་ཡི་རྣ་བ་ནི་ཆ་ཤས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ཡོད་དེ། ཕྱི་རྣ་དང་། བར་རྣ། ནང་རྣ་བཅས་ཡིན། ཕྱི་རྣ་ལ་རྣ་

གཤོག་དང་། ཕྱི་རྣའི་བུ་ག  རྣ་རྔ་བཅས་གསུམ་ཡོད། བར་རྣའི་ཆ་ཤས་སུ་ཐོས་བྱེད་ཀྱི་རུས་ཆུང་གསུམ་

ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་ཐོ་རུས་དང་། མགར་རུས། ཡོབ་རུས་བཅས་ཡིན། ནང་རྣའི་ཁོངས་སུ་ཆ་ཤས་མང་

པོ་ཡོད་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་བ་ནི་འཇོང་ཁུང་། སྐྱོགས་དབང་། ཐོས་ཚོར་དབང་རྩ་བཅས་ཡིན། རླུང་ཁམས་

ནང་རྒྱུ་བའི་སྒྲ་རླབས་དེ་རྣ་གཤོག་གིས་སྡུད་དེ་ཕྱི་རྣའི་བུ་ག་བརྒྱུད་རྣ་རྔར་འབྱོར་གྱི་ཡོད།  རྣ་རྔ་ནི་

ཕྱི་རྣའི་བུ་གའི་ནང་སྣེར་ཆགས་པ་དང་། དེའི་རྒྱབ་ཏུ་བར་རྣའི་རུས་ཆུང་གསུམ་གཅིག་སྣེར་གཅིག་

མཐུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་ཡོད། ནམ་ཞིག་སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་རྣ་རྔ་སྒུལ་བ་ན་ཐོ་རུས་དང་མགར་རུས་དང་

ཡོབ་རུས་གསུམ་རིམ་གྱིས་འགུལ་ཏེ་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་འདར་འགུལ་བསྐྱེད་ལ། འདར་འགུལ་དེ་ཉིད་ནང་

རྣའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་འཇོང་ཁུང་དུ་གཏོང་བ་རེད། འཇོང་ཁུང་ནི་རྣ་རྔ་ལས་ཅུང་ཆུང་བ་ཡོད་པས་

འདར་འགུལ་རྣམས་བར་རྣ་ནས་ཐོན་ཏེ་ནང་རྣའི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ན་འདར་རྒྱ་ཚགས་དམ་དུ་འགྲོ། 

ནང་རྣ་ནི་ང་ཚོའི་ཀ་ལིའི་གཏིང་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རྣ་རྔར་ཕོག་པའི་སྒྲ་རླབས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་

དང་མཉམ་པར་ཡོབ་རུས་ཀྱིས་འཇོང་ཁུང་སྒུལ་བར་བྱེད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོགས་དབང་ནང་དུ་

དཔེ་རིས།  ༣༦  རྣ་བའི་བཀོད་པ།
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འཁྱིལ་བའི་གཤེར་ཁུ་གཡོ་བ་དང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞབས་གནས་སྐྱི་མོར་འདར་འགུལ་འབྱུང་། 

དེ་བྱུང་བ་ལས་དེའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ཐོས་བྱེད་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་པ་དང་། ཕྲ་ཕུང་དེ་

དག་གཡོ་བ་ལས་འདར་འགུལ་གྱི་ངོ་བོར་གནས་པའི་བརྡ་འཕྲིན་རྣམས་གློག་བརྡའི་ངོ་བོར་གྱུར་ཏེ་

བརྡ་དེ་དག་ཐོས་ཚོར་དབང་རྩ་བརྒྱུད་རྣ་ལྟག་འདབ་མ་དང་། དེ་ནས་ཐོས་ཚོར་ཀླད་ཤུན་དུ་རྒྱུ་བ་

རེད།(དཔེ་རིས། ༣༦)

མིའི་རྣ་བའི་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་མིས་ཐོས་ཐུབ་པའི་སྒྲའི་ཟློས་ཕྱོད་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་ཅིང་། 

དེ་ནི་ཧར་ཚི་ ༢༠ ནས་ ༢༠༠༠༠ བར་ཡིན། ཚད་དེ་ལས་བརྒལ་བའི་སྒྲ་རྣམས་ང་ཚོའི་རྣ་བས་ཐོས་མི་

ཐུབ། སྒྲ་ལ་ཕྲ་སྦོམ་དང་མཐོ་དམའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚོར་བའི་བརྡ་ལེན་པ་རྣམས་སྐྱོགས་

དབང་གི་ཆ་སོ་སོར་གནས་ཡོད་པ་སྟེ། སྒྲ་སྦོམ་པ་ཚོར་བའི་བརྡ་ལེན་པ་རྣམས་སྐྱོགས་དབང་གི་

མདུན་ཕྱོགས་དང་། དེ་ལས་ཕྲ་བ་ཚོར་བའི་བརྡ་ལེན་པ་རྣམས་སྐྱོགས་དབང་གི་དཀྱིལ་དང། དེ་ལས་

ཧ་ཅང་ཕྲ་བ་ཚོར་བའི་བརྡ་ལེན་པ་རྣམས་སྐྱོགས་དབང་གི་སྣེ་མོར་འཁོད་ཡོད། 

སྣོམ་ཚོར།

སྣ་བུག་ནང་གི་དྲི་རྫས་སྣེ་ལེན་པ་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་དེར་དྲི་ཚོར་ཤུན་རྩི་ཟེར་ཞིང་། མཁའ་རླུང་གི་

ཆ་ཤས་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྣ་སྒོར་ཞུགས་རྗེས་བེ་སྣབས་ཀྱིས་གཡོགས་པའི་ཤུན་རྩི་ས་ཁུལ་དེ་བརྒལ་ནས་

འགྲོ་དགོས་པ་རེད། སྐབས་དེར་མཁའ་རླུང་ནང་གི་དྲིའི་འདུས་རྡུལ་ཆུང་ངུ་དེ་རྣམས་བེ་སྣབས་ནང་

བཞུ་བས་དེར་ཆགས་པའི་སྣེ་ལེན་པ་དེ་དག་དྲིའི་འདུས་རྡུལ་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་འགྱུར། དེ་ཡང་

ཤུན་རྩིའི་ནང་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་གསུམ་ཡོད་པ་ནི། སྣེ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ལས་གཞན་རམ་འདེགས་

ཕྲ་ཕུང་ཟེར་བ་ཡོད་ལ་། འདི་དག་གིས་བེ་སྣབས་མུ་མཐུད་དེ་སྐྲུན་པ་དང་། ཡང་མཐིལ་འཁོད་ཕྲ་ཕུང་

ཟེར་བ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་བདུན་ཕྲག་རེའི་ནང་སྣེ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་གསར་པ་མང་པོ་སྐྱེད་པར་བྱེད། 

དེས་ན་ཤུན་རྩི་ས་ཁུལ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་དོ་བདག་སྐྱེ་དངོས་དེར་དྲིའི་ཚོར་བ་རྣོ་བ་ཡོད། 

དཔེར་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན། མི་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཁྱི་རྣམས་ལ་དྲི་ཚོར་ཤུན་རྩི་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད།

ལྕེའི་མྱོང་ཚོར་དང་འདྲ་བར་སོྣམ་ཚོར་འདི་ཡང་རྫས་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་ཚོར་གྱི་རིགས་ཡིན་

པས། མཁའ་རླུང་ལ་བཞོན་ཏེ་སྣར་ཞུགས་པའི་ནང་འདྲེན་འདུས་རྡུལ་རྣམས་སྣ་བུག་ཁུལ་གྱི་སྣེ་ལེན་

པ་དམིགས་བཀར་བ་དེ་དག་ལ་འཆིང་སྡོམ་བྱེད་པས་སྣེ་ལེན་པ་དེ་དག་གིས་དེ་དག་ཚོར་ཞིང་རེག་

ཐུབ། དེས་ན་ཆེད་དུ་རྔུབ་འཐེན་བརྒྱབ་པས་སྣའི་ནང་དུ་དྲིའི་འདུས་རྡུལ་མང་བ་འཐེན་པ་ལས་དོ་
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དཔེ་རིས། ༣༧ སྣ་ཡི་བཀོད་པ།
བདག་སྐྱེ་བོས་དྲི་རིགས་བྱེ་བྲག་པའི་སྤུས་ཚད་ལོན་གྱི་ཡོད། སྣའི་བུ་གའི་ནང་ངོས་ཀྱི་ཡ་སྟེང་དུ་

ཆགས་པའི་དྲིའི་སྣེ་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐར་ཀླད་པའི་མཐའ་འཁྱིལ་ས་ཁུལ་དུ་གྲུབ་པའི་དྲི་ཚོར་

རིལ་བུར་གློག་བརྡ་བཏང་བའི་སྒོ་ནས་བརྡ་འཕྲིན་དེ་དག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཀླད་ཤུན་གྱིས་དབྱེ་གཅོད་

མྱོང་རྟོག་བྱེད་པ་རེད།

དེ་ཡང་དྲི་རྫས་རྣམས་ཐོག་མར་སྣ་བུག་ནང་དུ་དྲི་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རེག་ཅིང་ཚོར་ལ། 

དེ་ནས་སྣེ་ལེན་པ་དེ་དག་གིས་འབྲེལ་ཡོད་བགྲོད་ལམ་བརྒྱུད་དྲི་ཚོར་རིལ་བུ་བར་གློག་འགྱུར་གྱི་ངར་

སྣང་གཏོང་བ་རེད།(མིའི་སྣ་སྒོ་གཉིས་པོ་དྲི་ཚོར་རིལ་བུ་རེར་མཐུད་ཡོད།)དྲི་ཚོར་རིལ་བུ་ནི་དྲིའི་

ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ཀླད་པར་གང་གི་བརྒྱུད་ནས་བགྲོད་སའི་གཞུང་སྒོ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་ཉིད་ཀླད་པའི་

མཐའ་འཁྱིལ་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་འཁྱིལ་མ་ལག་ནི་སེམས་མྱོང་དང་། འདོད་པ་

དང་། བག་ཆགས་བཅས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཡིན་པས། དྲིའི་ཚོར་བས་སེམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡ་

ལན་གཏིང་ཟབ་སློང་ཚུལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེས་ཡིན་པ་རེད། དྲིའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་དྲི་ཚོར་རིལ་བུས་

དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་བྱས་མཐར་མཚོ་རྟ་མའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་དྲི་ཚོར་ཀླད་ཤུན་ཐེ་བའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཁུལ་

མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་འདྲེན་གཏོང་བྱེད་པ་རེད། དབང་ཚོར་དབང་པོ་གཞན་གྱིས་ཆ་འཕྲིན་བསྡུ་རུབ་

བྱེད་ཚུལ་དང་འདིར་མི་མཚུངས་པ་ཞིག་ལ་དྲི་རྫས་རྣམས་རང་རང་རྒྱུ་སའི་སྣ་སྒོའ་ིལྡོག་ཕོྱགས་ཀྱི་

ཀླད་པར་དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་མི་བྱེད་པར། སྣ་སྒོ་དེ་ཉིད་དང་གཞོགས་གཅིག་པའི་ཀླད་པའི་ཕྱོགས་དེ་

རང་དུ་དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་བྱེད་པ་རེད།(དཔེ་རིས། ༣༧)
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འོ་ན་དྲི་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྲིའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཕྱེའམ་ཞེ་ན། དྲི་

རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་དྲི་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་བཀོད་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གཟུང་བའི་

སྣེ་ལེན་པ་རྣམས་ལའང་དྲི་རྡུལ་དང་འཚམས་པའི་གླིང་ཁག་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པས་དྲི་ཡི་བྱེ་བྲག་ཅིག་

སྣར་འབྱོར་བ་ན་དེ་ལ་འཕྲོད་པའི་སྣེ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཡར་སྐུལ་ཐེབས་ཀྱི་གཞན་ལ་མི་ཐེབས་པར་

བཤད་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲི་བྱེ་བྲག་པ་དེ་ཚོར་ཐུབ། ཚན་རིག་པས་དྲི་ལ་རྩ་བའི་རིགས་བརྒྱད་

དུ་དབྱེ་ལ། དེ་དག་ནི་ག་བུར་གྱི་དྲི། ཉ་དྲི། གླུམ་དྲི། དག་ཅིའི་དྲི། གླ་རྩིའི་དྲི། ཁུ་བའི་དྲི། རྔུལ་དྲི། 

གཅིན་དྲི་བཅས་རེད།  

ལྕེའི་མྱོང་ཚོར།

སྣོམ་བྱེད་དབང་པོ་དང་མྱོང་བྱེད་དབང་པོ་གཉི་ག་རྫས་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་པོའ་ིརིགས་ཡིན་

པས། ལྕེ་ཡིས་ཀྱང་རོ་མྱོང་བ་ན་རོ་ཡི་རྫས་རྡུལ་དང་འཕྲད་དེ་མྱོང་དགོས། སྣར་ཇི་བཞིན་དུ་འདིར་

ཡང་ཁའི་ནང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྫས་རྡུལ་ཞུགས་པ་ལས་དེར་རྫས་རྡུལ་སྣེ་ལེན་པ་དང་འཕྲད་ཞིང་།  

དེ་ཕྲད་པ་ལས་རྫས་འགྱུར་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་དེ་ཉིད་གློག་འགྱུར་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་དུ་བསྒྱུར་རྗེས་བརྡ་

འཕྲིན་དེ་རྣམས་ཐོད་རུས་དབང་རྩ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཡོད་ཀླད་པའི་ཆ་ཁུལ་སོ་སོར་བརྫང་བ་རེད། གློག་

འགྱུར་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་དེའི་བགྲོད་ལམ་ཡང་ཐོག་མར་ཁ་ནས་འཇོང་ཆུན་དང་། དེ་ནས་ཀླད་སྦུག་དང་། 

དེ་ནས་མཐར་ཀླད་ཤུན་ཁུལ་གྱི་རོ་ཚོར་སྔ་རིམ་ཆ་ཁུལ་དག་ལ་ཐུག་པ་རེད།

དེ་ལ་ལྕེའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་རོ་ཚོར་སྣེ་ལེན་པའི་ངར་སད་པ་ཙམ་ལས་རྩ་བའི་རོ་ལྔ་པོ་(མངར་བ། 

སྐྱུར་བ། ལན་ཚ་བ། ཁ་བ། ཨུ་མ་མི།(རི་པིན་སྐད་དུ་”ཞིམ་པོ་”ཟེར་བ་ཡིན།)གང་རུང་མྱོང་ཐུབ་ཀྱང་། 

དེ་དག་ཕན་ཚུན་བསྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་གཞན་རྣམས་མྱོང་ཞིང་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་པར་ནི་སྣ་དབང་

དང་ངེས་པར་སྦྲེལ་དགོས།  ཁ་ཟས་གྲང་མོ་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོས་ཁ་ཟས་ཚ་པོ་ཟ་བའི་སྐབས་ཟས་

ཀྱི་བྲོ་བ་ཆེ་བ་མྱོང་བ་ནི་ཟས་ཚ་པོ་ལས་ཐོན་པའི་རླངས་པའི་དྲི་རྡུལ་དེ་དག་སྣའི་ནང་གི་དྲི་ཚོར་སྣེ་

ལེན་པར་འབྱར་ཏེ་སྣེ་ལེན་པ་དག་ལ་ཡར་སྐུལ་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་ཟས་ཀྱི་དྲི་ཚོར་བ་ཡིན།  དྲི་ཚོར་

སྣེ་ལེན་པ་དང་རོ་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་དྲི་རྡུལ་དང་རོ་རྡུལ་མ་ཚོར་གོང་དུ་འདུས་རྡུལ་དེ་དག་

སྣ་དང་ཁའི་ནང་གི་བརླན་གཤེར་ནང་བཞུར་དགོས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།  དེ་ལྟ་ནའང་དེ་གཉིས་

ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་ནི་རོ་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་རྣམས་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་མིན་པར་རོ་རྡུལ་

གཟུང་བའི་ཕྲ་ཕུང་དམིགས་བསལ་ཅན་དེ་འདྲ་ཡིན་ལ།  དྲི་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་རྣམས་ནི་དབང་རྩ་ཕྲ་

གཟུགས་དངོས་ཡིན་པ་རེད། ཁྱད་པར་དེའི་དབང་གིས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྫས་རྡུལ་གཟུང་ཚད་ལ་ཚོར་
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དཔེ་རིས།  ༣༨  ལྕེའི་བཀོད་པ།

ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

ངད་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ་སྟེ། དྲི་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་རྣམས་ལྡབ་འགྱུར་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་རྣོ་བ་

ཡོད་པའི་ཕྱིར།(དཔེ་རིས། ༣༨)

རོ་ཚོར་བའི་དབང་པོ་གཙོ་བོ་ནི་ལྕེ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ་ིཁོངས་ནས་ཤ་གནད་ཀྱི་ངོ་བོར་

གྲུབ་པའི་དབང་པོ་ཆེས་མཉེན་ལྕུག་ལྡན་པ་དེ་ཡིན། དེར་ནང་ཆའི་ཤ་གནད་ཁག་གསུམ་ཡོད་པར་

མ་ཟད། ཤ་གནད་ཀྱི་ཆ་སྒྲིག་གཞན་གསུམ་གྱིས་དེ་ཉིད་ཁ་དང་མིད་པར་ཡང་སྦྲེལ་བར་བྱེད། དེའི་ཕྱི་

ངོས་སུ་སྲིན་ཐོར་རམ་བད་ཐོར་གྱི་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་ཐིག་ཀོར་གྱིས་ཁེངས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་འབུར་ཀ་

ཟེར། འབུར་ཀ་ནི་མིའི་མིག་གི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྲུབ་ཅིང་།  དེའི་ཁོང་དུ་རོའ་ིཐེའུ་དུ་མ་ཆགས་ཤིང། 

ལྕེའི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཡོད། ད་བར་ངོས་བཟུང་བའི་འབུར་ཀའི་རིགས་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཟེ་བཀོད། 

ཐག་གཟུགས། ལོ་འདབ་གཟུགས། ཧམ་གཟུགས་བཅས་རེད། དེ་རེ་རེས་བཟུང་བའི་རོའ་ིཐེའུ་རྣམས་

ཀྱང་ཕན་ཚུན་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཡིན། རོའ་ིཐེའུ་རེ་རེའི་ནང་རོ་རྡུལ་སྣེ་ལེན་པ་ཉེར་ལྔ་སྐོར་ལས་གྲུབ་

པའི་ཆུན་པོ་དང་གཞན་ཡང་རོགས་འདེགས་ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་ཐོག་བརྩེགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྡེབས་ཏེ་འཁོད་

ཡོད། སྤྱིར་ན་མི་ལ་རོའ་ིཐེའུ་ ༥༠༠༠ ནས་ ༡༠༠༠༠ བར་ཡོད་ལ། རོའ་ིཐེའུ་རེའི་ནང་རོའ་ིསྣེ་ལེན་

ཕྲ་ཕུང་ ༢༥ ནས་ ༡༠༠ བར་ཡོད། ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་གི་རྩེ་མོར་བུ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད་རོའ་ིརྫས་རྡུལ་

ཞུགས་པའི་སྒོ་ནས་སྣེ་ལེན་པར་གྱུར་པའི་འདུས་རྡུལ་དག་ལ་རེག་ཐུག་བྱེད། སྣེ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་རེའི་

ནང་སྤུ་ཕྲའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རོ་རྡུལ་སྣེ་ལེན་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་རོ་རྡུལ་ངེས་ཅན་རེ་མ་གཏོགས་

གཟུང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་ཡང་སྔོན་གྱི་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རོའ་ིབྱེ་བྲག་སོ་སོ་ནས་མྱོང་བའི་ལྕེ་ཡི་

ཆ་ཤས་སོ་སོར་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱང་། དེང་གི་ཆར་ཡོངས་གྲགས་སུ་ལྕེ་ཡི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་དུ་རོ་ཡི་

རིགས་ཀུན་མྱོང་བའི་སྣེ་ལེན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་ལ། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དེ་དག་མཐར་ཀླད་
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པར་སྐྱེལ་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྩས་ཀྱང་ལྕེའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འདོད། ཁའི་ཆ་ཤས་གཞན་ཏེ། 

ཡ་རྐན་དང་། མཚུལ་པ། ཨོལ་ཁེབས་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་རོ་བྲོ་ཚོར་ཐུབ། 

རེག་ཚོར།

སྤྱིར་ན་རེག་བྱ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། ཡང་རེག གནོན་ཤུགས། འདར་འགུལ། ཚ་དྲོད། 

ཟུག་རྔུ་། དེ་བཞིན་དུ་བར་གྱི་ནམ་མཁར་ལུས་ཕུང་གི་གོ་ས་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་བཅས་ཡིན། པགས་པ་ནི་

ལུས་ཀྱི་རེག་ཚོར་དབང་པོ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། 

དཔེ་རིས། ༣༩ ལུས་ཀྱི་པགས་པའི་རིམ་པ།

ང་ཚོའི་ལུས་པོར་རེག་བྱའི་ཆོས་ལ་ཡ་ལན་སྦྱིན་པའི་

རེག་ཚོར་སྣེ་ལེན་པའི་རིགས་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཡོད། དཔེར་

ན་གོང་གི་ཡང་རེག་གཅིག་པུར་མཚོན་ནའང་། འདི་

ཉིད་རེག་བྱའི་ནང་གསེས་ཀྱི་སྤྱིའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་

པ་དང་། དེར་དཔུང་ངར་ལ་ཐུག་ཙམ་བྱེད་པའི་རེག་བྱ་

ནས་ཞི་མིའི་གྲ་སྤུར་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་པའི་རེག་བྱའི་བར་

འདུས་པས། ཡང་རེག་གཅིག་པུ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་

སྣེ་ལེན་པའི་རིགས་བཞི་བཤད་དེ། ཕྱི་ལྤགས་སུ་འཁོད་

པ་དབང་རྩའི་མཇུག་སྣེ་རང་བབ་པ་དག་དང་། ཅུང་

ཟད་ཟབ་རིམ་དུ་འཁོད་པ་མར་ཁེལ་གྱི་སྣོད་ཅེས་པ་

དང་། ལག་མཐིལ་དང། རྐང་མཐིལ། མིག་ལྕིབས། ནུ་མའི་རྩེ། གསང་དབང་སོགས་སུ་རྙེད་པའི་མ་ཡི་

སི་ནར་རྩ་སྣེ་དང་། སྐྲ་སྤུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས་ཡ་ལན་སྦྱིན་པའི་རྩད་པའི་དྲ་བ་ཞེས་པ་བཅས་ཡིན། 

དེ་བཞིན་དུ་ཟབ་ལྤགས་ཀྱི་འོག་རིམ་དུ་འཁོད་ཅིང་། སྔར་བས་ཅུང་ཟད་ལྕི་བའི་རེག་ཚོར་ལ་ཡ་ལན་

སྦྱིན་པའི་སྣེ་ལེན་པ་མིང་ལ་པེ་སི་ནིན་རྩ་སྣེ་དང་རུ་ཕི་ནི་རྩ་སྣེ་ཟེར་བའང་ཡོད། དེ་ཡང་ཟ་འཕྲུག་གི་

ཚོར་བ་ལྟ་བུ་ནི་པགས་པའི་སྟེང་གི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་དག་ལ་འཇམ་ལ་བསྐྱར་ཟློས་རང་བཞིན་གྱི་

ངར་སློང་བྱས་པ་ལས་འབྱུང་བ་དང་། ཡང་ག་ག་ཚིལ་གྱི་ཚོར་བ་ནི་དེ་ལྟའི་ངར་སློང་དྲག་པོ་ཟློས་པས་

བསྐྱེད་པ་ཡིན།(དཔེ་རིས། ༣༩)

རེག་ཚོར་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་མཐར་ཀླད་པ་བར་བརྒྱུད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། ལུས་སྟེང་གི་རེག་ཚོར་

སྣེ་ལེན་པའི་ངར་བསླངས་པ་ན་དེས་ཡུལ་ལ་རེག་པའི་ཆ་འཕྲིན་དེ་གློག་གི་ངར་ཤུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་
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དབང་ཚོར་དྲ་བའི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་རྒྱུད་དུ་བརྫངས་ཏེ་རྒྱུངས་པའི་སྟེང་གི་དབང་རྩ་རྩད་པར་གཏོང་

བས། ཆ་འཕྲིན་དེ་རྒྱུངས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཡར་ཀླད་པ་བར་བགྲོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཆ་འཕྲིན་དེར་དབྱེ་

གཅོད་ཀྱི་བྱེད་རིམ་དངོས་གཞི་དེ་ནི་རྒྱུངས་པའི་སྟེང་རིམ་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གིས་འགོ་རྩོམ་ལ། དེ་ནས་

མུ་མཐུད་དུ་ཆ་འཕྲིན་དེ་ཀླད་གཞུང་བརྒྱུད་དེ་ཀླད་སྦུག་དང་། དེ་ནས་མཐར་ཀླད་ཆེན་ཀླད་ཤུན་ཁྱོན་གྱི་

དཀྱིལ་སུལ་རྗེས་ཀྱི་ཟེ་རྒྱུད་བར་བགྲོད། དེ་ནི་ལུས་ཚོར་ཀླད་ཤུན་ཡོད་སའི་ཆ་ཁུལ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེར་

སོན་པ་ན་གཞི་ནས་ཆ་འཕྲིན་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་རེད། འདི་ཉིད་བརྗོད་ཚུལ་གཞན་དུ་

བྱས་ན། རེག་ཚོར་འབྲེལ་བའི་གློག་གི་བརྡ་འཕྲིན་དེ་མཐར་ཀླད་ཆེན་ཁྱོན་གྱི་ལུས་ཚོར་ཀླད་ཤུན་ཁུལ་

དུ་འབྱོར་བ་ན་དེ་ཉིད་རེག་ཚོར་ལ་བརྟེན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་འཕོས་པ་རེད། དེ་ཡང་ལུས་ཚོར་ཀླད་

ཤུན་ཀླད་པའི་མཐའ་འཁོར་དུ་རྟའི་རྨིག་ལྕགས་འདྲ་བར་འཁོད་ཡོད་ལ། དེར་ལུས་པོའ་ིགཡས་ཕྱོགས་

ནས་འབྱོར་བའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་ཀླད་ཤུན་དེའི་གཡོན་ཁུལ་དང་། ལུས་པོའ་ིགཡོན་ཕྱོགས་ནས་འབྱོར་བ་

རྣམས་དེའི་གཡས་ཁུལ་དུ་སོན་པར་འགྱུར་རོ།།

དབང་ཚོར་དྲུག་པ།

ལུས་ཀྱི་སྟངས་ཚོར་བྱེད་རིམ་འདིར་སྐབས་རེ་དབང་ཚོར་དྲུག་པ་ཞེས་སུ་གྲག་གི་ཡོད། འདི་ནི་གང་དུ་

ཡོད་སའི་གཞི་དེར་ངེད་ཚོའི་ལུས་པོ་འདི་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཚུགས་ཤིང་དང་ཇི་ལྟར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཚུལ་

ཚོར་བ་དེར་ཟེར། འདི་ནི་ལུས་ཚོར་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དབང་ཚོར་འདིར་བབས་འགྱུར་

སྣེ་ལེན་པར་འབོད་པ་ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་། ཆུ་བ་དང་། ཚིགས་དང་། ཆུ་རྒྱུས་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་གྲུབ་པའི་

གཟུགས་འགྱུར་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་དང་། རྒྱུ་ཆ་དེས་གོང་གི་ལུས་པོའ་ིཆ་ཤས་དེ་དག་གི་འཁོད་

བབ་འགྱུར་བ་ལ་གཞིགས་ཏེ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིརིང་ཐུང་དང་། འགྲིམས་ལྷོད་དང་། གནོན་ཤུགས་བཅས་ལ་

འགྱུར་བ་གང་སོང་བ་རྣམས་ལ་བྱ་ར་བྱེད་པ་རེད། བབས་འགྱུར་སྣེ་ལེན་པ་དེ་དག་གིས་ཀླད་པར་ངར་

སྣང་གཏོང་བ་དང་། དེར་འབྱོར་མཚམས་སུ་ཆ་འཕྲིན་དེར་སྤུ་རིས་དབྱེ་གཅོད་བྱས་རྗེས་སྟངས་བབས་

ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའམ། ཡང་ན་འགུལ་སྐྱོད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྲིད་

ལ། དེ་རྗེས་ཀླད་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཤ་གནད་དག་ལ་དེ་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་བརྫང་པར་བྱེད། ཚུལ་དེ་ལྟར་

དུ་ཀླད་པས་བབས་འགྱུར་སྣེ་ལེན་པ་དག་ལས་འབོྱར་བའི་བརྡ་འཕྲིན་གི་ནང་དོན་དང་མཐུན་པའི་ཐག་

གཅོད་བྱས་རྗེས་འབྲེལ་ཡོད་ཤ་གནད་སོ་སོར་བརྡ་འཕྲིན་བཏང་བ་འདིས་ལྡོག་གསོ་འཁོར་ལོའ་ིའགོ་

མཇུག་ཚང་པོ་ཞིག་གྲུབ་པ་ལགས། དེ་ལྟ་ནའང་བྱེད་རིམ་འདི་ཀུན་དོ་བདག་སྐྱེ་བོས་ཤེས་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་

པར་མ་ངེས་ཏེ། དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་ལུས་ཀྱི་དོ་མཉམ་བསྲུང་བ་དང་རན་འཚམ་འགྲིག་པ་ལྟ་བུའི་བྱེད་རིམ་

དག་ནི་རྒྱུན་དུ་དོ་བདག་སྐྱེ་བོས་མ་ཤེས་ཤིང་མ་ཚོར་བར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར།
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ཤེས་ཚོར་དང་ལྡན་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་ལུས་ཀྱི་སྟངས་ཚོར་བྱེད་རིམ་གྱིས་ཀླད་སྦུག་བཅད་དེ་རྒྱུ་

བའི་བརྒྱུད་ལམ་ངེས་བཟུང་ཅན་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་། མཐར་ཀླད་ཤུན་ཁུལ་གྱི་གཙུག་གི་འདབ་

མར་མཇུག་རྫོགས་ལ། ཤེས་ཚོར་མེད་པའི་སྟངས་ཚོར་བྱེད་རིམ་ནི་རྒྱུངས་པ་དང་ཀླད་སྙིང་སྦྲེལ་བའི་

བརྡ་ལམ་ལ་བརྟེན་ཞིང་། མཐར་ཀླད་སྙིང་ལ་མཇུག་བསྡུ་བ་རེད། དོ་བདག་སྐྱེ་བོ་དེ་ཉིད་ཆང་རག་དང་

མྱོས་རྫས་ཀྱིས་བཟི་ཚེ་ལུས་ཀྱི་སྟངས་ཚོར་བྱེད་ནུས་ལ་ཉམ་ཉེས་གཏོང་ལ། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཆང་རག་

གིས་བཟི་མིན་བརྟག་པའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཉམ་ཉེས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཇི་ཡིན་གཞལ་ཐུབ་པ་རེད། 

དེ་ནི་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ནས་ཆང་རག་གིས་བཟི་བཞིན་དུ་འགྲུལ་འཁོར་གཏོང་བའི་དོགས་པ་ཡོད་

སའི་སྐྱེ་བོའ་ིསྟེང་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡིན་ཞིང་། ཐབས་ལམ་དེའི་ཁོངས་སུ་མིག་བཙུམ་

བཞིན་དུ་སྐྱེ་བོ་རང་རང་གི་སྣར་རང་གི་མཛུབ་མོས་རེག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ན་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་

སུམ་ཅུ་རིང་རྐང་པ་གཅིག་གི་ཐོག་ལང་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ན་དྲང་ཐིག་ཞིག་གི་སྟེང་རྐང་མཐིལ་

ཆ་ཚང་བཙུག་པའི་སྒོ་ནས་གོམ་པ་དགུ་སྤོར་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་ཚུད་ཡོད།

དབང་ཚོར་འདྲེས་འགྱུར།

སྤྱིར་བཏང་དབང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་སོ་སོས་དབང་པོ་དམིགས་བཀར་བ་

སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་མཐོང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་

རྣམས་མིག་ནས་ཐོབ་པའི་ཆ་འཕྲིན་ལ་ཡ་ལན་སྐྱེན་པོ་སྦྱིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། འོན་ཀྱང་གནས་སྟངས་

འདི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེ་ལྟར་གནས་པའི་ངེས་པ་མེད། དཔེར་ན་མཐོང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དག་

གིས་སྐབས་འགར་འོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞན་པའི་རིགས་ཡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་བ་སྦྱིན་ཚུལ་རྙེད་ཡོད་ལ། 

དེ་ནི་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་མཐོང་ཚོར་བརྡ་འཕྲིན་དེ་དག་ཐོས་ཚོར་བརྡ་འཕྲིན་དང་སྦྲེལ་ནས་ཡོད་པའི་

སྐབས་གང་ཡིན་ལ་དེ་ལྟར་བྱུང་བར་རྙེད་ཡོད། དེས་ནི་མཐོང་ཚོར་ཆ་འཕྲིན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཐོས་ཚོར་

ཆ་འཕྲིན་གྱིས་ཀྱང་མཐོང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དག་གི་ངར་སྣང་སློང་སྲིད་པར་སྣེ་སྟོན་བྱེད་པ་

རེད། གཞན་ཡང་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་གཞན་དག་བརྒྱུད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ནི། རྒྱུན་དུ་མཐོང་ཚོར་

རམ་ཡང་ན་ཐོས་ཚོར་འབྲེལ་བའི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས་དེ་འདྲ་རིམ་པ་བཞིན་སྐྱེ་བོ་ལོང་བ་དང་འོན་

པ་དག་ལ་དབང་ཚོར་གཞན་གྱིས་”བཙན་ཁྲིད་”བྱེད་སྲིད་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་གཞན་

དང་བསྡུར་ན་ལོང་བས་ཡུལ་ལེགས་པར་ཐོས་ཐུབ་པ་དང་། འོན་པས་གཞན་ལས་ཀྱང་ལེགས་པར་

མཐོང་ཐུབ་པ་འབྱུང་བ་རེད།
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དབང་ཚོར་ལྡབ་སྣོན།

སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེར་ནི་ཡུལ་རིགས་གཅིག་གིས་དབང་ཚོར་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ཁེར་རྐྱང་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དཔེར་ན་སྒྲ་རླབས་ཀྱིས་ཐོས་ཚོར་བསྐྱེད་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱིས་མཐོང་ཚོར་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། འོན་

ཀྱང་སྐྱེ་བོ་འགའ་རེར་ནི་ཡུལ་རིགས་གཅིག་གིས་ཀྱང་དབང་ཚོར་རིགས་མི་འདྲ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡོད་དེ། 

དེ་དག་གི་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བས་མ་ཟད་སྒྲ་ཡང་”མཐོང་”ལ། དེ་བཞིན་དུ་དེ་དག་གི་ལྕེ་ཡིས་

རོ་མྱོང་བ་མ་ཟད་གཟུགས་ཀྱང་”མྱོང་”གི་ཡོད། གནས་སྟངས་འདི་ལ་དབང་ཚོར་ལྡབ་སྣོན་ཟེར་ཞིང་། 

འདི་ལྟར་དུ་དབང་ཚོར་གྱི་ནུས་པ་ལྡབ་འགྱུར་འབྱུང་བ་ནི་དབང་པོ་བྱེ་བྲག་པ་དེའི་དབང་རྩའི་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ཅིག་ལམ་བར་དུ་ཁ་གྱེས་ཏེ་རང་གི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་དབང་ཚོར་གཞན་དང་འབྲེལ་

བའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཁུལ་དེར་བསྐྱལ་བ་ལས་འབྱུང་བར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད།(དཔེ་རིས། ༤༠)

དཔེ་རིས། ༤༠ དབང་ཚོར་ལྡབ་སྣོན་གྱིས་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ་འགའ་རེས་ཨང་གྲངས་རྣམས་ཚོན་རིས་སུ་མཐོང་བ་དང་། དེ་དག་ལས་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ཚོན་རིས་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད།

ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
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དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།

• ཁ་ཅིག་གིས་སྒྲ་ཐོས་པ་ལ་ཕྱི་རྣ་དང་བར་རྣ་དང་ནང་རྣ་གསུམ་བརྒྱུད་དེ་ཐོས་

དགོས་ཟེར་ན།  ཕྱི་རྣ་བཀག་སྟེ་སོ་བརྡར་བའི་སྒྲ་ཐོས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རྣ་

བར་རྣ་ནང་རྣ་གསུམ་བརྒྱུད་དེ་སྒྲ་ཐོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་ཐོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

སོ་བརྡར་བའི་སྒྲ་ཐོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། ཕྱི་རྣ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱིར། 

དེར་ཐལ། ཕྱི་རྣ་བཀག་ནས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཕྱི་རྣ་བརྒྱུད་མི་དགོས་

ཀྱང་བར་རྣ་དང་ནང་རྣ་བརྒྱུད་དགོས་ཟེར་ན། ཐོས་བྱེད་ཀླད་ཤུན་ལ་གློག་གི་

སྐུལ་རྐྱེན་ཐད་ཀར་གཏོང་བ་ལས་སྒྲ་ཐོས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། སྒྲ་ཐོས་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་དཔྱད་པར་བྱའོ།།

• ཁ་ཅིག རྣ་རྔ་དེ་རྣ་བའི་དབང་པོ་ཡིན་ཟེར་ན། ཐོས་བྱེད་ཀླད་ཤུན་གྱིས་སྒྲ་ཐོས་

པར་རྣ་རྔ་ལ་བརྟེན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྣ་རྔ་ཉམས་

པའི་གང་ཟག་གིས་སྒྲ་ཐོས་པ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྣ་རྔ་

ཉམས་པའི་གང་ཟག་གིས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲ་ཐོས་པ་མེད་པར་ཐལ་

ལོ།། དེ་བཞིན་དུ་བར་རྣ་དེ་རྣ་དབང་ཡིན་ཞེས་པར་ཡང་རིགས་བསྒྲེ་བར་བྱའོ།།

• ཁ་ཅིག་གིས་སྐྱོགས་དབང་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བརྡ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་ན་སྒྲ་སྦོམ་

པོ་ལེན་པའི་བརྡ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྒྲ་སྦོམ་པོ་ལེན་པའི་བརྡ་

ལེན་ཕྲ་ཕུང་དང་སྒྲ་ཕྲ་མོ་ལེན་པའི་བརྡ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་སོ་སོ་ནས་མེད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྐྱོགས་དབང་གི་མདུན་ན་གནས་པའི་བརྡ་

ལེན་ཕྲ་མོ་རྣམས་སྒྲ་སྦོམ་པོ་ལེན་པའི་བརྡ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་དང་། སྐྱོགས་དབང་གི་

སྣེ་མོར་གནས་པའི་བརྡ་ལེན་ཕྲ་མོ་རྣམས་སྒྲ་ཕྲ་མོ་ལེན་པའི་བརྡ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲ་ཕྲ་སྦོམ་འཛིན་པའི་བརྡ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་གནས་ཀྱི་སྒོ་

ནས་ཕྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

• ཁ་ཅིག དྲི་རྡུལ་སོ་སོ་ལ་རང་ཉིད་དང་དབྱིབས་བཀོད་འཚམས་པའི་དྲི་ཚོར་

དབང་པོ་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་དྲི་སོ་སོ་ནས་འཛིན་ཟེར་ན། དྲི་ཚོར་དབང་

པོ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་དང་དབྱིབས་བཀོད་འཚམས་པའི་དྲི་རྡུལ་ཚོར་བ་ལས་

གཞན་མ་ཚོར་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲི་ཚོར་དབང་

པོས་རང་དང་དབྱིབས་བཀོད་མ་འཚམས་པའི་དྲི་རྡུལ་བཟུང་བ་མེད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲི་ཚོར་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་སྣ་ཤེས་ཡིན་ན་འཁྲུལ་ཤེས་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ་ལོ།།

• ཁ་ཅིག ཁྱི་དང་རི་བོང་གི་སྣ་དབང་དེ་མིའི་སྣ་དབང་ལས་རྣོ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱི་

དང་རི་བོང་གཉིས་ཀྱིས་ཐག་རིང་གི་དྲི་ཚོར་ཐུབ་ལ་མིས་ཚོར་མི་ཐུབ་ཟེར་

བ་མི་འཐད་དེ། དྲི་ཚོར་བ་ལ་སྣའི་དབང་པོ་དང་དྲི་རྫས་འཕྲད་དགོས་པ་གང་

ཞིག ཐག་རིང་ལས་འོང་བའི་དྲི་རྡུལ་མི་དང་ཁྱིའི་སྣ་དང་འཕྲད་པ་མཚུངས་

པའི་ཕྱིར། 

• ཡང་ཁ་ཅིག  ཚོར་ངད་ཆེ་ཆུང་དེ་སྣེ་ལེན་པ་མང་ཉུང་གིས་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། མི་

ལ་སྣེ་ལེན་པ་ས་ཡ་ལྔ་དང་། ཁྱི་དང་རི་བོང་ལ་སྣེ་ལེན་པ་བརྒྱ་ལས་མང་བ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཁྱིས་ཚོར་ཐུབ་ལ་མིས་ཚོར་མི་ཐུབ་པའི་དྲི་ཕྲ་མོ་མེད་པར་

ཐལ། དེ་འདྲའི་དྲི་ཕྲ་མོ་དེའི་དྲི་རྡུལ་རྣམས་མིའི་དྲི་ཚོར་སྣེ་ལེན་པ་དང་འཕྲད་

པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མི་ལ་དྲི་ཕྲ་མོའ་ིདྲི་རྡུལ་བཟུང་བའི་སྣེ་ལེན་པ་ས་

ཡ་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་དཔྱད་པར་བྱའོ།།

• ཁ་ཅིག གཟུགས་དང་སྒྲ་གཉིས་དབང་པོ་དང་མ་འཕྲད་པར་གཟུང་བ་དང་། དྲི་

དང་རོ་དང་རེག་བྱ་གསུམ་དབང་པོ་དང་འཕྲད་དེ་གཟུང་བ་ཡིན་ཟེར་ན། བུམ་

པའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། མིག་གིས་ཁྱོད་གཟུང་བ་ན་དབང་པོ་དང་མ་འཕྲད་

པར་བཟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། མིག་གིས་

ཁྱོད་གཟུང་བ་ན་ཁྱོད་དང་མིག་འཕྲད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བུམ་པ་ལས་ལྡོག་པའི་འོད་

བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་མིག་གིས་ཁྱོད་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བུམ་པ་

ལས་ལྡོག་པའི་འོད་དེ་བུམ་པའི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་དཔྱད་པར་བྱའོ།།

ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
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• ཁ་ཅིག བུམ་པ་ལས་ལྡོག་ནས་འོང་བའི་འོད་དེ་བུམ་པའི་ཁ་དོག་ཡིན་ཟེར་

ན། བུམ་པའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་སྟེང་དུ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་པའི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། མེ་ལོང་ལས་ལྡོག་ནས་འོང་བའི་འོད་

དེ་ཆོས་ཅན། མེ་ལོང་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལས་ལྡོག་ནས་འོང་

བའི་འོད་དེ་བུམ་པའི་ཁ་དོག་ཡིན་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་

ཕྱིར། འདོད་ན། མེ་ལོང་ན་འཆར་བའི་བྱད་བཞིན་གྱི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། བྱད་

བཞིན་གྱི་ཁ་དོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་ལོང་གི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་

ཐལ། མེ་ལོང་ལས་ལྡོག་ནས་ཤར་བའི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

• ཁ་ཅིག རོ་མྱོང་བའི་དབང་པོ་ཡིན་ན་ལྕེའི་དབང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། 

ཡ་རྐན་སྟེང་གི་རོའ་ིསྣེ་ལེན་པ་ཆོས་ཅན། ལྕེའི་དབང་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། རོ་

མྱོང་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལྕེའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་

མི་རིགས་ཏེ། ཡ་རྐན་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

• ཁ་ཅིག རོའ་ིསྣེ་ལེན་པ་ཡིན་ན་རྩ་བའི་རོ་ལྔ་མྱོང་ནུས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ལྕེ་

དབང་གི་མཐའ་ཟུར་ན་ཡོད་པའི་རོའ་ིསྣེ་ལེན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རོ་

ལྔ་ཀ་མྱོང་ནུས་པར་ཐལ། རོའ་ིསྣེ་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེས་རོ་

སྐྱུར་མོ་མྱོང་བར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། ལྕེའི་དཀྱིལ་ལ་

གནས་པའི་སྣེ་ལེན་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྩ་བའི་རོ་ལྔ་པོ་མྱོང་བྱེད་ཀྱི་

ལྕེའི་ཆ་སོ་སོ་ནས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

ལེ་ཚན། ༡༡ མིའི་ཚོར་བྱེད་དབང་པོ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།



རྣམ་ཤེས་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ།

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཆེས་གནད་ཆེ་ཞིང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། ཅི་སྟེ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ན། 

ཚེ་སྲོག་གི་དོན་སྙིང་མེད་པར་འགྱུར་ངེས་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་འདིའི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པར་ཆས་

པ་ན་འདི་ཉིད་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཆོས་གཞན་ཀུན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་རྙེད་ངེས་པ་ནི། དེའི་རྣམ་འགྱུར་

དུ་གྱུར་པ་དཔེར་ན་མནོ་བསམ་དང་། སེམས་མྱོང་། ཚོར་བ། རིག་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྟེང་

གི་གཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་དང་ཆེས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། དེར་མ་ཟད་རྣམ་ཤེས་

ཀྱི་འཆར་སྣང་ཀུན་དུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚམས་གང་དུའང་བཅོལ་ས་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་

ཡང་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེ་རྣམས་ཀླད་པའི་ལུས་འགྱུར་གྱི་བྱ་

གཞག་ངེས་བཟུང་དག་གིས་བསྐྱེད་པར་མངོན་ལ། འོན་ཏང་བྱ་གཞག་དེ་དག་ཉིད་རྣམ་ཤེས་སུ་གྲུབ་

བམ། ཡང་ན་བྱ་གཞག་དེ་རྣམས་རང་དང་འགྲུབ་ལུགས་ཆེས་ཐ་དད་པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དག་

གི་གྲུབ་བདེ་མཉམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་དེ་དག་ཉིད་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། 

གང་ཡིན།(དཔེ་རིས། ༤༡)གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ཉིད་ཀླད་པའི་བྱ་གཞག་དེ་དག་མིན་ན་ནི། འདིས་མངོན་

གྱུར་གྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་རྣམས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ལས། དེ་ཙམ་གྱིས་དེ་ཀུན་མི་རྫོགས་

པར་བསྟན་ལ། དེས་ནི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་གཟུགས་དང་སྟོབས་མཚུངས་པའི་ཤེས་བྱའི་ཆ་ཤས་རང་

མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་སྣེ་སྟོན་བྱེད་པས། འགྲུབ་ལུགས་དང་ལས་ཚུལ་ཅི་ཐད་ནས་གཟུགས་ཅན་དང་ཆེས་

མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ།།

དཔེ་རིས། ༤༡ རྣམ་ཤེས་དང་ཀླད་པའི་འབྲེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ལེ་ཚན། ༡༢ རྣམ་ཤེས་དང་ཀླད་པའི་འབྲེལ་བ་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།

ལེ་ཚན། ༡༢ རྣམ་ཤེས་དང་ཀླད་པའི་འབྲེལ་བ་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།



57ལེ་ཚན། ༡༢ རྣམ་ཤེས་དང་ཀླད་པའི་འབྲེལ་བ་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།

ཆིག་གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་ཟུང་གྲུབ་སྨྲ་བ།

དེ་ལྟར་ན་རྣམ་ཤེས་དང་གཟུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་བཏགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་རགས་རིམ་ནས་ཕྱེ་ན་

རིགས་གཉིས་སུ་བཤད་ཆོག་སྟེ། ཆིག་གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་ཟུང་གྲུབ་སྨྲ་བ་གཉིས་ཡིན། སྔ་མས་འཇིག་རྟེན་

གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐར་གཏུགས་ན་གཟུགས་ཅན་གྱི་གཞི་ལ་ཐུག་ཅིང་། རྣམ་ཤེས་ཀྱང་ཀླད་པའི་

བྱ་གཞག་ཅིག་ཡིན་པས་མཐར་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཐུག་པར་འདོད། དེ་ལྟ་ནའང་གཟུགས་

ཅན་ཡིན་ཚད་ལ་རྣམ་ཤེས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཕེལ་འགྱུར་ཁྲོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཁག་ཅིག་སྟེང་

གཟུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་རྙོག་འཛིང་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་ལས་རིམ་གྱིས་རྟོག་རིག་གི་ནུས་པ་ཕྱིར་འབུས་ཏེ་

རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པར་བཤད། དེས་ན་རྣམ་ཤེས་ཞེས་པ་ཐོག་མ་ནས་གཟུགས་ཅན་ལས་ལོགས་

སུ་གྱུར་པའི་སྡེ་པ་རང་མཚན་ཞིག་མིན་པར་འདོད།

ཕྱི་མས་ནི་རྣམ་ཤེས་ཉིད་གཟུགས་ཅན་མིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་གཟུགས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལས་ལོགས་སུ་

གྲུབ་པར་འདོད་པས། ཀླད་པའི་འགུལ་སྤྱོད་དང་རྣམ་ཤེས་དབར་གྲུབ་བདེ་རག་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་

ཆོག་ཀྱང་། དེས་ཕྱོགས་གཉིས་པོ་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་ག་ལ་མཚོན། གྲུབ་མཐའ་འདི་འདོད་

མཁན་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀླད་པའི་བྱེད་རིམ་ལ་གཏན་ནས་མ་བརྟེན་པར་ཁེར་རྐྱང་

དུ་གནས་ཐུབ་པར་ཡང་འདོད་པ་རེད།

རྣམ་ཤེས་གང་དུ་མཆིས་སམ།

མིའི་རྣམ་ཤེས་ནི་མིའི་ཆ་ཤས་ཅི་རུང་བ་ཞིག་དང་ཁོར་ཡུག་དབར་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་

རིམ་ནང་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀླད་པ་ནི་ཆེས་གནད་ཆེ་ཡིན་པའང་ང་ཚོས་ཤེས།      

དེ་ལྟ་ནའང་བརྒྱུད་རིམ་དེས་དོན་དངོས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་མྱོང་བ་རྣམས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བསྐྱེད་པ་ནི་ཇི་

བཞིན་ཤེས་ཀྱི་མེད། མ་ཟད་ཀླད་པའི་བྱེད་རིམ་དང་དབང་རྩའི་འགུལ་སྤྱོད་འགའ་རེ་ནི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་

མྱོང་བའི་རིམ་པ་དང་ཆེས་མཐུན་ཞིང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་སྣང་ལ། འོན་ཀྱང་འགའ་རེ་ནི་དེ་ལྟར་མིན།

སྐྱེ་བོའ་ིརྒྱུད་ལ་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་སྐྱེ་བ་ནི་ཀླད་པའི་ནང་གི་དབང་རྩའི་བྱ་གཞག་སྣ་ཚོགས་ཤིག་

དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་མངོན་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀླད་ཤུན་གྱི་ཁྱོན་དང་། ལྷག་པར་ཀླད་པའི་མདུན་

འདབ་ཁུལ་དུ་འཐོན་པའི་དབང་རྩའི་བྱ་འགུལ་རྣམས་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་སྐྱེ་བ་དང་ཆེས་རྗེས་སུ་

འབྲེལ་བར་སྣང་། དེ་ལ་སྐུལ་རྐྱེན་ཞིག་ཀླད་པས་ཐོག་མར་རྩད་ཆོད་པ་ནས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མྱོང་
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བ་མངོན་གྱུར་ཞིག་མ་བསྐྱེད་བར་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ཕྱེད་ཙམ་ཞིག་འགོར་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་སྐུལ་རྐྱེན་

ཞིག་གིས་བསླངས་པའི་དབང་རྩའི་འགུལ་སྤྱོད་དེ་ཐོག་མར་ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞོ་དང་ཀླད་སྦུག་ལྟ་བུ་ཀླད་

པའི་”འོག་རིམ་”གྱི་ས་ཁུལ་དག་ཏུ་འབུ་ལ། དེ་རྗེས་ཀླད་པའི་”གོང་རིམ་”གྱི་ས་ཁུལ་ཏེ། དབང་ཚོར་

འབྲེལ་བའི་ཚོར་སློང་རིགས་ལ་དབྱེ་གཅོད་མྱོང་རྟོག་བྱེད་པའི་ཀླད་ཤུན་ཁུལ་དུ་འབུ་བ་རེད། དེ་ཡང་

མྱོང་བ་ཅི་རུང་བ་ཞིག་ཤེས་ཚོར་གྱི་ངོ་བོར་འབུས་པ་ཁོ་ནའི་སྐབས་མ་གཏོགས་ཀླད་ཤུན་ཁུལ་དུ་སད་

སློང་གི་བྱ་བ་འགྲུབ་ཀྱི་མེད། འདིས་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་ཞིག་སྐྱེ་བར་ཀླད་པའི་ཆ་ཁུལ་འདི་མེད་དུ་མི་

རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣེ་སྟོན་བྱེད་པ་རེད། 

རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བར་ཆ་རྐྱེན་གང་ཞིག་འཛོམས་དགོས་སམ།

ཤེས་ཚོར་གྱི་སད་སློང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཀླད་པའི་འགུལ་སྤྱོད་ཀྱི་

འགྲོས་རིམ་ངེས་བཟུང་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་ལ། འགྲོས་རིམ་འདི་དག་ལ་རྣམ་ཤེས་སོ་སོའ་ིདབང་རྩའི་

དོད་ཐུབ་ཟེར་བ་རེད། དཔེར་ན། ཁ་དོག་སེར་པོའ་ིགཞི་ཞིག་མཐོང་བས་ཀླད་པའི་འགུལ་སྤྱོད་འགྲོས་

རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་སློང་ལ། རང་གི་ཕ་མེས་མ་མེས་མཐོང་བས་ནི་དེ་ལས་གཞན་ཞིག་སློང་བ་བཞིན་

ཡིན། དེས་ན་ཀླད་པའི་གནས་བབ་མཚོན་པའི་འགྲོས་རིམ་གཅིག་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཕོས་པ་ན། དེ་

དང་དུས་མཉམ་དུ་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བའང་འགྱུར་འགྲོ། ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་འགྲོས་པ་མྱུར་བའི་

སྒོ་ནས་ངར་སད་པ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་བསྐྱེད་པས། ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་ཞིག་སྐྱེ་

བར་དབང་རྩའི་བྱ་འགུལ་གང་ཙམ་རྙོག་འཛིང་ཅན་དུ་གྱུར་དགོས། དེ་ལྟར་ནའང་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིང་

ཆེ་དྲག་པས་ནི་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་སྐྱེ་བར་འགལ་རྐྱེན་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་བརྒྱལ་གཟེར་འདར་ནད་

ཕོག་པའི་ནད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྤྱིར་ན་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་ཞིག་དང་གྲུབ་བདེ་མཉམ་པའི་ལུས་འགྱུར་

གྱི་བྱེད་རིམ་དེ་དག་ཕྲ་ཕུང་གི་རིམ་པར་མངོན་པར་སད་ཚུལ་ཚན་རིག་པས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ལ། 

འོན་ཀྱང་དེ་ལས་ཕྲ་བའི་རིམ་པ་སྟེ། དཔེར་ན་འདུས་རྡུལ་ལམ་རྡུལ་ཕྲན་ཁེར་རྐྱང་བའི་རིམ་པར་ད་

བར་ངོས་འཛིན་བྱས་མེད། དེ་ལྟར་ནའང་རྡུལ་ཕྲན་(ཡང་ན། ཚད་རྡུལ་)ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཕྲ་བའི་རིམ་པར་

ཡང་ཤེས་ཚོར་གྱི་མྱོང་བ་སྐྱེ་བའང་འབྱུང་སྲིད་ལ། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ནི་ཤེས་ཚོར་དེ་ཉིད་ཆེས་འཆར་

ཅན་མིན་པའི་ངེས་ཁྲིམས་རིགས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན་ཆོག
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དོགས་དཔྱོད་ས་བོན།

ལེ་ཚན། ༡༢ རྣམ་ཤེས་དང་ཀླད་པའི་འབྲེལ་བ་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།

• ཁ་ཅིག ཉོན་མོངས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོ་ལ་རང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཀླད་

པའི་གནས་ཁྱད་པར་བ་སོ་སོ་ནས་ཡོད་པར་ཐལ། ཞེད་སྣང་ལ་ཡོད་

པ་གང་ཞིག མཚུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཞེ་སྡང་སོགས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་སའི་ཀླད་པའི་གནས་ཁྱད་པར་བ་ཡོད་

པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཀླད་གནས་ཁྱད་པར་བ་དེ་

འཁྲུག་སྐྱོན་ཤོར་བ་ལས་ཁོང་ཁྲོ་སོགས་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཞེད་སྣང་ལ་ཡོད་པ་གང་ཞིག མཚུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དེ་དག་

གནས་སའི་ཀླད་པའི་གནས་ཁྱད་པར་བ་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ལས་

དེ་དག་མེད་པར་བཟོ་ཐུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར།

• ཁ་ཅིག ཀླད་པ་ལས་ལོགས་སུ་སེམས་འཇོག་དགོས་ཟེར་ན། ཀླད་པ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ལོགས་སུ་སེམས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་

ལས་ལོགས་སུ་སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལས་

ལོགས་སུ་དྲན་པ་དང་མྱོང་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་གནས་སོ་སོའ་ིབྱེད་ལས་ལས་ལོགས་སུ་དྲན་པ་སོགས་

མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དྲན་པ་དང་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཁྱོད་ཀྱི་གནས་སོ་སོའ་ིབྱེད་ལས་ལ་བཏགས་པ་ལས་ལོགས་སུ་མེད་

པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་གནས་དེ་དག་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ན་དྲན་

པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཉམས་ན་དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་

ཕྱིར་ཟེར་ན་དཔྱད་པར་བྱའོ།། 



ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ང་ཚོའི་ཤེས་རྒྱ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བ་

དང་ཆབས་ཅིག་ཀླད་པའི་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གྱི་ཤེས་རྒྱ་ཡང་

གོང་འཕེལ་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་ཀླད་པ་

དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་གྱི་ངོས་འཛིན་

དང་། དེ་དག་གི་སློང་རྐྱེན་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་ཐད་མིའི་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་ཁྲོད་སྔ་མོ་ནས་ད་བར་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་

གཏིང་ཟབ་ཕྱིན་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་འཁྲུག་སྐྱོན་གྱི་རིགས་དུ་

མ་ཞིག་གི་སྐོར་ད་དུང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་ཤིང་མ་རེག་

པར་ལྷག་ཡོད།

ལེ་ཚན། ༡༣ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གླེང་བ།

དཔེ་རིས། ༤༢ བདེ་ཐང་གི་ཀླད་པ་ཞིག་(གཡས་)དང་བརྒྱལ་གཟེར་ནད་པའི་ཀླད་པ་(གཡོན་)

གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར།

དཔེ་རིས། ༤༣ བདེ་ཐང་གི་ཀླད་པ་ཞིག་(གཡས་)དང་ཀླད་སྐྱི་གཉན་ཚད་ནད་པའི་ཀླད་པ་(གཡོན་)གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར།

ལེ་ཚན། ༡༣ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གླེང་བ།
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དཔེ་རིས། ༤༥ གཞོགས་ཕྱེད་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་

རྣམ་པ། རིམ་པ་བཞིན་མགོ་བོ་ཕུད་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་གཞན་

ཐམས་ཅད་ལ་བཏབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་དང་། ལུས་ཀྱི་སྨད་ཆ་ལ་

བཏབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་བཅས་འདིར་མཚོན་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་

ལུས་ཀྱི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་གྱི་ཕྱེད་ལ་བཏབ་པའང་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༤༤ ཀླད་པའི་ནང་ཁྲག་ཤོར་པའི་གནས་སྟངས་དང་། དེའི་བྱེད་ལས་སྡུད་དཔར་གྱི་རྣམ་པ།

ལེ་ཚན། ༡༣ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གླེང་བ།
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དཔེ་རིས། ༤༦ བཙན་རྒོལ་གཉིད་ཐེབས་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་བར་བར་དུ་

རང་དབང་མེད་པར་ཉིན་མོའང་གཉིད་འཐིབས་འབྱུང་གི་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༤༧ ཌ་འུན་རྟགས་འདུས་ཡོད་པའི་བྱིས་པ། 

ལེ་ཚན། ༡༣ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གླེང་བ།
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དཔེ་རིས།  ༤༨  ཀླད་སྟོང་བྱིས་པ་ཞིག་གི་པར། དཔེ་རིས། ༤༩ གཤེར་ཀླད་ཚབས་ཆེན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྒྱ་གར་བའི་བྱིས་པ་རུ་ན་

སྦེ་གྷམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བླངས་པའི་པར།

ལེ་ཚན། ༡༣ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གླེང་བ།

དཔེ་རིས། ༥༠ ཧན་ཊིང་ཊོན་ནད་ཀྱིས་དོ་བདག་སྐྱེ་བོ་དེའི་

ཀླད་པའི་ཁྱོན་གྱི་ཀླད་ཞབས་རྩ་འདུས་ལ་སྣད་སྐྱོན་བཟོ་བ་

རེད།

དཔེ་རིས། ༥༡ བདེ་ཐང་གི་ཀླད་པ་ཞིག་(འོག་)དང་ཧན་ཊིང་ཊོན་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་

ཀླད་པ་(སྟེང་)གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར།

“ Used with permission from: Genetic Science Learning Center, 
University of Utah, http://learn.genetics.utah.edu.”



64 ལེ་ཚན། ༡༣ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གླེང་བ།

དཔེ་རིས། ༥༢ བདེ་ཐང་གི་ཀླད་པ་ཞིག་(གཡས་)དང་ཨལ་རྫ་ཡི་མར་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཀླད་པ་(སྟེང་)གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར།

དཔེ་རིས། ༥༣ བདེ་ཐང་གི་ཀླད་པ་ཞིག་(གཡས་)དང་པར་ཀིན་སོན་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཀླད་པ་(གཡོན་)གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར།

“ Used with permission from: Genetic Science Learning Center, University of Utah, http://learn.genetics.utah.edu.”



65ལེ་ཚན། ༡༣ མིའི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་དང་འཁྲུག་སྐྱོན་སྐོར་གླེང་བ།

དེ་ཡང་ཀླད་པའི་འཁྲུག་སྐྱོན་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སེམས་འཆོལ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་འབྲེལ་བར་མངོན་ལ། 

དེ་ནི་གོང་དུ་ལམ་ཙམ་གླེང་བ་བཞིན་སེམས་ཀྱི་གནས་བབ་རེ་རེ་ནས་རང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཀླད་པའི་

འགྲོས་རིམ་དང་དབང་རྩའི་བྱེད་རིམ་ངེས་བཟུང་ཞིག་དང་སྦྲེལ་བས་ཡིན། གོང་གསལ་འགྲོས་རིམ་དང་བྱེད་

རིམ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་ད་ཕན་ལོ་རབས་འགའ་ཞིག་སྔོན་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་ཅི། མིའི་

འགྲོ་བས་རིག་ཅིང་ཚོར་བའི་ཡུལ་ཙམ་དུའང་མ་གྲུབ་ལ། འོན་ཏེ་རིམ་གྱིས་ཚད་མཐོའ་ིདཔར་ལེན་འཕྲུལ་

ཆས་རིགས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་དང་སྤྱོད་སྒོར་བསྟེན་པ་ལས་ཀླད་པ་ཐེ་བའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་ལས་ཚུལ་

ཕྲ་རིམ་ནས་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་ངོ་མར་ཡང་དེ་སྔ་སེམས་ནད་དུ་ངོས་འཛིན་

བྱས་པའི་རིགས་དུ་མ་ཞིག་ད་ཆ་ཀླད་པ་ཐེ་བའི་དབང་རྩའི་མ་ལག་དང་འབྲེལ་ཚུལ་ཤེས་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡིན་

པ་ནི་སེམས་ནད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་གཤིས་སྤྱོད་དང་མྱོང་བ་ཀུན་དབང་རྩའི་འགུལ་སྤྱོད་འགྲོས་

རིམ་གྱི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་པ་རེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་རྙེད་པས་ཡིན། ལྟ་ཚུལ་འདིའི་དབང་དུ་ནི་སེམས་ནད་

དུ་གཏོགས་པ་ཀུན་དོན་ལ་ལུས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་ཡིན་ཡང་། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ལ་

སེམས་ནད་དུ་འབོད་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་བརྡབ་སྐྱོན་དང་ཐད་ཀར་མ་འབྲེལ་བ་ཁོ་ནས་ཡིན།

དེས་ན་སེམས་ནད་དམ་ཀླད་པའི་འཁྲུག་སྐྱོན་ལ་རགས་རིམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རིགས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་རུང་སྟེ།  

དང་པོ། ཀླད་པར་བརྡབ་སྐྱོན་ཕོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཁྲུག་སྐྱོན་ཏེ། འདིར་ཕྱིའི་བརྡབ་གསིག་ལ་བརྟེན་ནས་

མགོ་རྨས་པ་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་ཀླད་རྩ་འགགས་ནད་དང་རྩ་འབུར་གྱི་ནད་ལྟ་བུ་ནང་ནས་བརྡབ་

གསིག་ཕོག་པའི་རིགས་འདུས་ཡོད། དཔེར་ན། བརྒྱལ་གཟེར།(དཔེ་རིས། ༤༢) ཀླད་སྐྱི་གཉན་ཚད།(དཔེ་རིས། 

༤༣) ཀླད་པའི་གཉན་ཚད། ཁྲག་ཤོར།(དཔེ་རིས། ༤༤) གཞོགས་ཕྱེད་ན་བ་ལྟ་བུ་ཡིན།(དཔེ་རིས། ༤༥) གཉིས་

པ། ཀླད་པའི་འཚར་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་འཁྲུག་སྐྱོན་ཏེ། འཚར་འཕེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཀླད་པ་རྣམས་

ཁོར་ཡུག་ལ་ཧ་ཅང་ལྟོས་ཚབས་ཆེ་ལ།  དེར་བརྟེན་སྐབས་རེ་བྱིས་པ་མ་བཙས་པའི་སྔོན་དུའམ།  ཡང་ན་

བཙའ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་སྲོག་འཛིན་རླུང་ཉུང་དྲགས་པ་ལྟ་བུའི་ཆད་ལུས་ཀྱི་དབང་གིས་གཏན་ཆགས་པའི་

འཁྲུག་སྐྱོན་རིགས་སློང་སྲིད། དཔེར་ན། བཙན་རྒོལ་གཉིད་ཐེབས།(དཔེ་རིས། ༤༦) ཌ་འུན་རྟགས་འདུས།(དཔེ་

རིས། ༤༧)ཀླད་དབེན་གྱི་གནས་སྟངས།(དཔེ་རིས། ༤༨) གཤེར་ཀླད་ཀྱི་འཁྲུག་སྐྱོན།(དཔེ་རིས། ༤༩) ཧན་ཊིང་

ཊོན་ནད་ལྟ་བུ་ཡིན།(དཔེ་རིས། ༥༠ དང་ ༥༡) གསུམ་པ། ཀླད་པའི་ཉམས་རྒུད་དང་འབྲེལ་བའི་འཁྲུག་སྐྱོན་ཏེ། 

ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གཞན་ཀུན་དང་འདྲ་བར་མིའི་ཀླད་པའང་དུས་ཀྱི་བགྲོད་པ་དང་མཉམ་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་

ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ།  དེའི་དབང་གིས་རིག་པ་འཆོལ་རྒུད། དྲན་པ་ཉམས་སྐྱོན། གོ་གསེད་

ཉམས་རྒུད་ལྟ་བུའི་སེམས་ནད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་སྡེ་ཚན་འདིར་འདུས་ལ། དཔེར་ན། ཨལ་རྫ་ཡི་མར་ནད་དང་།

(དཔེ་རིས། ༥༢) པར་ཀིན་སོན་ནད་(དཔེ་རིས། ༥༣)ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།། །།
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ཀར་ཤམ། ཅོང་ཞི། Calcium 
དཀིལ་གི་ཀླད་ཤུན། Central cortex 
དཀིལ་སུལ་རྗེས་ཀི་ཟྗེ་རྒྱུད། Postcentral gyrus 
དཀིལ་སུལ། Central sulcus 
དཀྱུས་གཤགས་ཀི་ངོས། Coronal plane 
ཀླད་གཞུང་། Brainstem 
ཀླད་ཆྗེན། Cerebrum 
ཀླད་པའི་མཐའ་འཁིལ་མ་ལག 
ཀླད་པའི་མཐའ་འཁོར་མ་ལག  

Limbic system of the  
brain 

ཀླད་ཚད། ཀླད་པའི་གཉན་ཚད། Encephalitis 
ཀླད་ཞོ་ནག་པོ། Substantia nigra  
ཀླད་རྒྱའམ། ཡང་ན། ཀླད་ཤུན། Cortex 
ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ། Cerebral peduncles 
ཀླད་སིང་། Cerebellum 
ཀླད་སྗེང་དབང་ཚོར་མཚོན་རྣམ། Somatotopic 

representation 
ཀླད་སྦུག་ཞབས་མདོ། Subthalamic nucleus 
ཀླད་སྦུག  Thalamus 
རྐན་རུས། Palatine bone 
སྐར་གཟུགས་ཕྲ་ཕུང་། Stellate cell 
སི་མོའ་ིནུས་པ། Membrane potential 
སོགས་དབང་། Cochlea 
བསར་ལྗེན་དང་གུད་འགྱུར། Reuptake and  

degradation 
བསར་ལྗེན། Reuptake 
མཁལ་འགྲམ་ས་ཁུལ། Lumbar region 
འགུལ་ཤུགས་སྗེ་ལྗེན་པ། Mechanoreceptor 
འགུལ་སདོ་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། Motor neuron 
འགོག་གཅོད། Insulation 
འགྱུར་ལོག་གི་མཚམས།  Tipping point 
གྗེས་ལམ་སྗེ་ལྗེན་པ། Ionotropic receptors 
གིང་འདབ། Insular lobes 
གོག་གི་འཁྱུག་བརྡ། Electrical impulse 
གོག་ནུས། Electropotential 
གོག་རྫས་བརྡ་འཕྲིན། Electrochemical  

signal 
སྒལ་གཞུང་གི་ཚིགས་སྦུབས། Vertebrae 
སྒལ་རུས་མྗེད་པའི་སོག་ཆགས། Invertebrate 
སྒལ་རུས་ལན་པའི་སོག་ཆགས། Vertebrate 
བརྒྱལ་གཟྗེར། Epilepsy 
མགར་རུས། Incus 

རྒྱབ་ཆ།  Posterior 
རྒྱུངས་པ་དང་ཀླད་སིང་སྗེལ་བའི་བརྡ་
ལམ། 

Spinocerebellar tracts 

རྒྱུངས་པ། Spinal cord 
རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ། Spinal nerves 
རྒྱུས་པ། Tendon 
ལྒང་བུ། Vesicles 
ངར་འདོམ། བཀག་འགོག  inhibition 
ངར་སད། Excitation 
ཤྗེས་ཚོར་ལན་པའི་མངོ་བ། 
མངོན་མོང་། 

Conscious experience 

ཤྗེས་ཚོར་ལན་པའི་ཚོར་བ། 
མངོན་མོང་ཚོར་བ། 

Conscious awareness 

རྔ་སི། Eardrum 
ཆིག་གྲུབ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ། Monism 
ཆུ་བ། Ligament 
ཆྗེད་སྒུལ་དབང་རྩ་མ་ལག Voluntary Nervous 

System 
མཆོག་ཆ་(སྗེང་ཆ་)།  Superior /dorsal 
མཇིང་པའི་ས་ཁུལ། Cervical region 
འཇམ་པའི་ཤ་གྲིམ། Smooth muscles 
འཇའ་སི། Iris 
འཇོང་ཁུང་། Oval window 
འཇོང་ཆུན། Medulla 
ཉ་ཕིག་ཕིག Jelly fish 
ཉིང་ཕྲ། Nucleolus 
ཉིང་རྡུལ། Nucleus 
ཉྗེ་འདབས་སྗེ་རིལ། Nucleus accumbens 
ཉྗེས་དུག  Toxin 
སྙུང་དབིབས་ཕྲ་ཕུང་། Cone 
གཏྗེ་གཟུགས། Homunculus 
ལྟག་འདབ། ལྟག་ཤལ། Occipital lobes 
སངས་སབས་ཤ་གྲིམ། Postural muscles 
སབས་སབས་ཤ་གྲིམ་མ་ལག Postural musculature 
ཐག་གཟུགས། Filiform 
ཐང་འབྲུ་རྗེན་བུ། pineal gland 
ཐྗེམ་མཚམས་ནུས་པ། Threshold potential 
ཐོ་འགོད་བྗེད་པ། རྩད་གཅོད་བྗེད་པ། 
རྩད་ཚོད་པ། ངསོ་ཟིན་པ། 

Register ཐོ་འགོད་པ། རྩད་གཅོད་བྗེད་པ། 

རྩད་ཆོད་པ། ངོས་ཟིན་པ།
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ཐོ་རུས། Malleus 
ཐོད་རུས་དབང་རྩ། Cranial nerves 
ཐོབ་པ་དབྗེ་སྗེལ་དང་ཤྗེས་སངོ་།  Reward processing and 

learning 
ཐོས་ཚོར་ཀླད་ཤུན། Auditory cortex 
ཐོས་ཚོར་དབང་རྩ། Auditory nerve 
ཐོས་ཚོར་ཕྲ་ཕུང་། Auditory cells 
མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག Peripheral Nervous 

System 
མཐའ་འཁིལ་འདབ་མ། འཁིལ་འདབ། 
མཐའ་འཁོར་འདབ་མ། 

Limbic lobes 

མཐིལ་འཁོད་ཕྲ་ཕུང་། Basal cell 
མཐུད་མཚམས་ནུས་པ། Synaptic potential 
མཐུད་མཚམས་རྗེས་ཀི་དབང་ 
ཕྲ་གཟུགས། 

Post-synaptic neurons 

མཐུད་མཚམས་ལྒང་བུ། Synaptic vesicle 
མཐུད་མཚམས་སོན་གི་དབང་ 
རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 

Pre-synaptic neurons 

མཐུད་མཚམས་སོན་གི། Presynaptic 
མཐུད་མཚམས་སོང་ཆ། Synaptic cleft 
མཐུད་མཚམས། 
དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས། 

Synapses 

མཐོང་ཚོར་ཀླད་ཤུན། Visual cortex 
མཐོང་ཚོར། Vision 
འཐུམ་ཁྗེབས། Tegmentum 
འཐུམ་ཞོ་འོག་ཁུལ། Ventral tegmental area 

(VTA) 
མདུན་གསོ་མ་ལག Feedforward systems 
མདུན་ཆ། Anterior 
མདུན་འདབ། མདུན་ཤལ། Frontal lobe 
མདུན་རུས། Frontal Bone 
མདུན་སྦུག Frontal sinus 
ཌ་འུན་རྟགས་འདུས། Down syndrome 
དོད་མཚུངས། དོད་ཐུབ། Correlates 
དྭངས་ཤྗེལ། Lens 
དྲ་མདོ། Reticular nucleus 
དྲ་སི།  Retina 
དྲ་སིའི་ཐོན་རྫས། Retinal output 
དྲི་ཚོར་གི། Olfactory 
དྲི་ཚོར་རིལ་བུ། Olfactory bulb 
དྲི་ཚོར་ཤུན་རྩི། Olfactory epithelium 

དྲི་རྫས་སྗེ་ལྗེན་པ།  Olfactory receptor 
དྲིའི་འདུས་རྡུལ། Odor molecule, smell 

molecule 
བརྡ་ལྗེན་འབུར་ལུས། 
ལྗེན་རྩའི་སི་འབུར། 

Dendritic spine 

བརྡ་ལྗེན་རྩ་ཕྲན།  Dendrite 
བརྡ་སྗེལ་ཕྲ་ལུས་ཀི་མཐུད་ 
མཚམས། 

Axosomatic synapse 

བརྡ་སྗེལ་བརྡ་ལྗེན་གི་མཐུད་ 
མཚམས། 

Axondendritic synapse 

བརྡ་སྗེལ་བརྡ་ལྗེན་འབུར་ 
མཚམས། 

Axospinodendritic synapse 

བརྡ་སྗེལ་རྩ་ཕྲན་གི་མཇུག་སྗེ། Axon terminal 
བརྡ་སྗེལ་རྩ་ཕྲན། Axon 
ལོག་གསོ་མ་ལག Feedback system 
ལོག་གསོ་ཚོད་འཛིན། Feedback control 
ལོག་གསོ་འཁོར་ལོ། Feedback cycle 
སྡུད་ལྗེན། Uptake 
སོམ་བྗེད་བར་གནས་ཕྲ་གཟུགས། Inhibitory interneuron 
ནང་འདྲྗེན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། Afferent neuron 
ནང་འདྲྗེན་དབང་རྩའི་སྗེ་ཚན། Afferent nerve division 
ནུ་གསོས་སོག་ཆགས། Mammal 
ནུས་སྗེད་ཕྲ་རྡུལ།  Mitochondria 
གནོན་ཤུགས། Pressure 
རྣ་གཤོག Pinna 
རྣ་རྐྱལ་ཆུང་བ།  saccule 
རྣ་རྐྱལ་ཆྗེ་བ། Utricle 
རྣ་རྡྗེའུ། Otoliths  
རྣ་ལྟག་འདབ་མ། Temporal lobe 
རྣམ་ཤྗེས། ཤྗེས་ཚོར། Consciousness 
ས་གཤོག་ཕྲུམ་རུས་ཆྗེ་བ། Large cartilage of the ala 
ས་ཡི་བཅད་རྒྱའི་ཕྲུམ་རུས། Nasal septum cartilage 
ས་རུས། Nasal bone 
ས་རྒྱབ་མཚུལ་པ། Nasopharynx 
སབས་སི། Olfactory mucus 
སའི་བུ་ག  Nasal cavity 
སྗེ་གཅིག་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས།  Unipolar neuron 
སྗེ་གསུམ་ཕྲ་གཟུགས། Tripolar neuron 
སྗེ་མང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས།  Multipolar neuron 
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སྗེ་ཟུང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས།  Bipolar neuron 
སྗེ་ལྗེན་ཕྲ་ཕུང་། Receptor cells 
པར་ཀིན་སོན་ནད། Parkinson’s disease 
པྗེ་སི་ནིན་རྩ་སྗེ། Pacinian corpuscles 
སིན་སི། Cornea 
ཕི་འདྲྗེན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། Efferent neuron 
ཕི་འདྲྗེན་དབང་རྩའི་སྗེ་ཚན། Efferent nerve division 
ཕི་རྣའི་བུ་ག Exterior auditory canal 
ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ལན་སྗེ་དངོས། Unicellular organism 
ཕྲ་ཕུང་གཤྗེར་རྫས། Cytoplasm 
ཕྲ་ཕུང་མང་ལན་གི་སྗེ་དངོས། Multicellular organism 
ཕྲ་ཕུང་ལུས།  Cell-body 
ཕྲ་ཕུང་སི་མོ། Cell membrane 
འཕང་མ་ཕྲ་གཟུགས། Spindle neuron 
འཕྲྗེད་ཀི་ལྷ་ངའི་ཀླད་ཞོ། Lateral geniculate nucleus 
ལུས་ཀི་སངས་ཚོར། 
བབས་འགྱུར་ཚོར་ཤྗེས། 

Proprioception 

བབས་འགྱུར་སྗེ་ལྗེན་པ། proprioceptor 
བཙན་རོལ་གཉིད་ཐྗེབས། Narcolepsy 
བར་གནས་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། Interneuron 
བར་གི་འབུར་ཆ། diencephalon 
དབང་ཕྲ། Organelle 
དབང་བརྡ་རྒྱུ་འཚག Sensory gating 
དབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། Sensory neuron 
དབང་ཚོར་དབང་རྩ། Sensory nerves 
དབང་ཚོར་དྲ་བ། Sensory nerve network 
དབང་ཚོར་དྲུག་པ། Sixth sense 
དབང་ཚོར་འདྲྗེས་འགྱུར། Mixed senses 
དབང་ཚོར་རྩ་འདུས། Sensory ganglia 
དབང་ཚོར་ལབ་སོན། Synesthesia 
དབང་རྩ་ཉྗེས་དུག Neurotoxins 
དབང་རྩ་དང་ཤ་གྲིམ་སྗེལ་ 
མཚམས། 

Neuromuscular junctions  

དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། Neuron 
དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་།  Nerve cell 
དབང་རྩ་ཚན་རིག་མཐུན་ཚོགས། Society for Neuroscience 
དབང་རྩ་ལྟྗེ་བའི་མ་ལག Central Nervous System 
དབང་རྩའི་ཕུང་གནས་རིག་པ།  Neuroanatomy 
དབང་རྩའི་མཇུག་སྗེ་རང་བབ། Free nerve endings 

དབང་རྩའི་ངར་སང་། 
དབང་རྩའི་ངར་བརྡ། 
དབང་རྩའི་འཁྱུག་བརྡ། 

Nerve impulses 

དབང་རྩའི་རྩ་འདུས། Nerve centers 
དབང་རྩའི་ཐག་རན། 
དབང་རྩའི་རྩ་རྒྱུས། 

Nerve fibers 

དབང་རྩའི་རྩད་པ། Nerve root 
དབུས་ཀི་དཀྱུས་སྲུབས། medial longitudinal fissure 
དབུས་ཀི་ལྷ་ངའི་ལྷུ་གཟུགས། Medial geniculate body 
དབྱུག་དབིབས་ཕྲ་ཕུང། Rods 
འབུ་ཆ་ག་པ། Grasshopper 
འབུར་ཀ Papillae 
འབུར་གཟུགས་གོང་མ། Superior colliculus 
འབུར་གཟུགས། Colliiculi (colliculus) 
སྦུག་གདན། Pulvinar 
སྦུག་ལན་ཚོར་བྗེད། Vestibular sensors 
དམའ་ཆ་(འོག་ཆ་)། Inferior/ventral 
བསོལ་མྗེད་རྩ་རྒྱུས། Uncrossed fibers 
བ་མྗེད་ནུས་པ། Resting potential 
བྗེད་ལས་སྡུད་དཔར་འཕྲུལ་ཆས། fMRI 
བྲང་གི་ས་ཁུལ། Thoracic region 
མ་ཡི་སི་ནར་རྩ་སྗེ།  Meissner’s corpuscle 
མར་ཁྗེལ་སྗེར་མ། Merkel’s disks 
མར་ཁྗེལ་སྗེ་ལྗེན་པ། Merkel receptors 
མིག་གི་འཕྲོ་རྩ། Optic radiation 
མིག་གི་རྒྱལ་མོ། Pupil 
མིག་གི་རྩ་ལམ། Optic tract 
མིག་རྩའི་སོལ་མཚམས། Optic chiasm 
མིག་སྗེར། Optic disk  
རྗེན་བུ། Gland 
གཙུག་འདབ། གཙུག་ཤལ། Parietal lobes 
གཙུག་ལྟག་ཀླད་སུལ། Parietal-occipital  

sulcus 
རྩད་པའི་དྲ་བ། Root hair plexus 
རྩབས་སྦུག Sphenoid sinus 
རྩ་འབུར། Aneurysm 
ཚང་ཚིགས་ས་ཁུལ། Sacral region  
ཚབ་ཆས། Prostheses 
ཚོགས་སོད་སོག་ཆགས། Social animal 
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ཚོར་ཆས། Sensor 
མཚུལ་པ། Pharynx 
འཚར་འཕྗེལ་དབང་རྩ་ཚན་རིག  Developmental 

Neuroscience 
རྫས་དཀར། White matter 
རྫས་ས། Gray matter 
ཝོལ་རྟྗེན་སོྒ་བཅད་རྒྱུ་ལམ། Voltage-gated channels 
ཞབས་གནས་སི་མོ།  Basilar membrane 
ཞྗེང་གཤགས་ཀི་ངོས། Sagittal plane 
གཞོགས་ཕྗེད་ན་བ། Paralysis 
གཞོགས་མཚུངས་ཀླད་ཤུན། Ipsilateral cortex 
ཟམ་ཤུན། Pons 
ཟུག་རྔུ་། Pain 
ཟུག་རྔུ་སྗེ་ལྗེན་པ། Nociceptor 
ཟུང་གྲུབ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ། Dualism 
ཟྗེ་བཀོད། Vallate 
ཟླུམ་ཕྗེད། Hemispheres 
འོད་ཚོར་ཕྲ་ཕུང་། Light-sensitive cells 
འོད་རྡུལ་སྗེ་ལྗེན་པ། photoreceptor 
ཡ་རྐན། Palate 
ཡཀྵ། Sea urchin 
ཡང་རྗེག Light touch 
ཡུལ་རྟོག་དབང་རྩ་ཚན་རིག 
ཡུལ་རྟོགས་དབང་རྩ་ཚན་རིག 

Cognitive Neuroscience 

སྐུལ་རྐྱྗེན། ཡུལ་རྣམ། Stimulus 
ཡོབ་རུས། Stapes 
རང་འགུལ་དབང་རྩ་མ་ལག Autonomic Nervous 

System 
རམ་འདྗེགས་ཕྲ་ཕུང་།  Supporting cell 
རུ་ཕི་ནི་ཕྲ་ལུས། Ruffini corpuscles 
རུ་ཕི་ནི་མཇུག་སྗེ། Ruffini endings 
རུས་འབར་ཤ་གྲིམ། Skeletal muscles 

རྗེ་སོ་ཕྲ་གཟུགས།  Ribosome 
རྗེག་ཚོར་ལ་བརྟྗེན་པའི་འདུ་ཤྗེས། 
རྗེག་པའི་འདུ་ཤྗེས། 

Touch perception 

རྗེག་ཚོར། Tactile 
རོ་ཚོར་སྗེ་ལྗེན། Smell receptor 
རོ་ཡི་འདུས་རྡུལ། Smell molecules 
རོའ་ིཐྗེའུ། Smell buds 
རླུང་འགྲའོ་ིའཇུག་སྒོ། Entrance to the Eustachian 

tube 
ལས་ཕོད་ནུས་པ། ལས་འཇུག་ནུས་པ། Action potential 
ལུས་ཚོར་ཀླད་ཤུན། Somatosensory cortex 
ལུས་ཚོར་སྗེ་ལྗེན་པ། Somatosensory receptors 
ལོ་འདབ་གཟུགས། Foliate 
ལོགས་སུལ། Lateral (sylvian) sulcus 
ཤ་ཀོང་། Fovea 
གཤིས་སོད་དབང་རྩ་ཚན་རིག Behavioral Neuroscience 
གཤྗེར་ནང་དྲ་ཚོགས་འཇམ་པོ། Smooth ER 
གཤྗེར་ནང་དྲ་ཚོགས་རྩུབ་མོ། Rough ER (Nissl body) 
ས་འབུ། Earthworm 
སོ་ལུས། (ཕྲ་ཕུང་ལུས།) Soma (cell body) 
 
གསྗེག་གཤགས་(རྔམས་གཤགས་)ཀི་
ངོས། 

 
Axial/horizontal plane 

གསོ་དཔྱད་དབང་རྩ་ཚན་རིག Neurology 
ས་ཤུན། Corpus Callosum 
ས་སི། Sclera 
ཧན་ཊིང་ཊོན་ནད། Huntington’s disease 
ཧམ་གཟུགས། Fungiform 
ཨལ་རྫ་ཡི་མར་ནད། Alzheimer’s disease 
ཨོལ་ཁྗེབས། Epiglottis 
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Action potential ལས་ཕོད་ནུས་པ། ལས་འཇུག་ནུས་པ། 
Afferent nerve  
division 

ནང་འདྲྗེན་དབང་རྩའི་སྗེ་ཚན། 

Afferent neuron ནང་འདྲྗེན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 
Alzheimer’s disease ཨལ་རྫ་ཡི་མར་ནད། 
Aneurysm རྩ་འབུར། 
Anterior མདུན་ཆ། 
Auditory cells ཐོས་ཚོར་ཕྲ་ཕུང་། 
Auditory cortex ཐོས་ཚོར་ཀླད་ཤུན། 
Auditory nerve ཐོས་ཚོར་དབང་རྩ། 
Autonomic Nervous 
System 

རང་འགུལ་དབང་རྩ་མ་ལག 

Axial/horizontal plane གསྗེག་གཤགས་(རྔམས་གཤགས་)ཀི་ངསོ། 
Axon བརྡ་སྗེལ་རྩ་ཕྲན། 
Axon terminal བརྡ་སྗེལ་རྩ་ཕྲན་གི་མཇུག་སྗེ། 
Axondendritic synapse བརྡ་སྗེལ་བརྡ་ལྗེན་གི་མཐུད་མཚམས། 
Axosomatic synapse བརྡ་སྗེལ་ཕྲ་ལུས་ཀི་མཐུད་མཚམས། 
Axospinodendritic 
synapse 

བརྡ་སྗེལ་བརྡ་ལྗེན་འབུར་མཚམས། 

Basal cell མཐིལ་འཁོད་ཕྲ་ཕུང་། 
Basilar membrane ཞབས་གནས་སི་མོ།  
Behavioral 
Neuroscience 

གཤིས་སོད་དབང་རྩ་ཚན་རིག 

Bipolar neuron སྗེ་ཟུང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས།  
Brainstem ཀླད་གཞུང་། 
Calcium དཀར་ཤམ། ཅོང་ཞི། 
Cell membrane ཕྲ་ཕུང་སི་མོ། 
Cell-body ཕྲ་ཕུང་ལུས།  
Central cortex དཀིལ་གི་ཀླད་ཤུན། 
Central Nervous 
System 

དབང་རྩ་ལྟྗེ་བའི་མ་ལག 

Central sulcus དཀིལ་སུལ། 
Cerebellum ཀླད་སིང་། 
Cerebral peduncles ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ། 
Cerebrum ཀླད་ཆྗེན། 
Cervical region མཇིང་པའི་ས་ཁུལ། 
Cochlea སོགས་དབང་། 
Cognitive 
Neuroscience 

ཡུལ་རྟོག་དབང་རྩ་ཚན་རིག 
ཡུལ་རྟོགས་དབང་རྩ་ཚན་རིག 

Colliiculi (colliculus) འབུར་གཟུགས། 
Cone སྙུང་དབིབས་ཕྲ་ཕུང་། 

Conscious awareness ཤྗེས་ཚོར་ལན་པའི་ཚོར་བ། མངོན་མོང་ཚོར་བ། 
Conscious experience ཤྗེས་ཚོར་ལན་པའི་མངོ་བ། མངོན་མངོ་། 
Consciousness རྣམ་ཤྗེས། ཤྗེས་ཚོར། 
Cornea སིན་སི། 
Coronal plane དཀྱུས་གཤགས་ཀི་ངོས། 
Corpus Callosum ས་ཤུན། 
Correlates དོད་མཚུངས། དོད་ཐུབ། 
Cortex ཀླད་རྒྱའམ། ཡང་ན། ཀླད་ཤུན། 
Cranial nerves ཐོད་རུས་དབང་རྩ། 
Cytoplasm ཕྲ་ཕུང་གཤྗེར་རྫས། 
Dendrite བརྡ་ལྗེན་རྩ་ཕྲན།  
Dendritic spine བརྡ་ལྗེན་འབུར་ལུས། ལྗེན་རྩའི་སི་འབུར། 
Developmental 
Neuroscience 

འཚར་འཕྗེལ་དབང་རྩ་ཚན་རིག  

diencephalon བར་གི་འབུར་ཆ། 
Down syndrome ཌ་འུན་རྟགས་འདུས། 
Dualism ཟུང་གྲུབ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ། 
Eardrum རྔ་སི། 
Earthworm ས་འབུ། 
Efferent nerve division ཕི་འདྲྗེན་དབང་རྩའི་སྗེ་ཚན། 
Efferent neuron ཕི་འདྲྗེན་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 
Electrical impulse གོག་གི་འཁྱུག་བརྡ། 
Electrochemical signal གོག་རྫས་བརྡ་འཕྲིན། 
Electropotential གོག་ནུས། 
Encephalitis ཀླད་ཚད། ཀླད་པའི་གཉན་ཚད། 
Entrance to the 
Eustachian tube 

རླུང་འགྲའོ་ིའཇུག་སྒོ། 

Epiglottis ཨོལ་ཁྗེབས། 
Epilepsy བརྒྱལ་གཟྗེར། 
Excitation ངར་སད། 
Exterior auditory canal ཕི་རྣའི་བུ་ག 
Feedback control ལོག་གསོ་ཚོད་འཛིན། 
Feedback cycle ལོག་གསོ་འཁོར་ལོ། 
Feedback system ལོག་གསོ་མ་ལག 
Feedforward systems མདུན་གསོ་མ་ལག 
Filiform ཐག་གཟུགས། 
fMRI བྗེད་ལས་སྡུད་དཔར་འཕྲུལ་ཆས། 
Foliate ལོ་འདབ་གཟུགས། 
Fovea ཤ་ཀོང་། 
Free nerve endings དབང་རྩའི་མཇུག་སྗེ་རང་བབ། 
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Frontal Bone མདུན་རུས། 
Frontal lobe མདུན་འདབ། མདུན་ཤལ། 
Frontal sinus མདུན་སྦུག 
Fungiform ཧམ་གཟུགས། 
Gland རྗེན་བུ། 
Grasshopper འབུ་ཆ་ག་པ། 
Gray matter རྫས་ས། 
Hemispheres ཟླུམ་ཕྗེད། 
Homunculus གཏྗེ་གཟུགས། 
Huntington’s disease ཧན་ཊིང་ཊོན་ནད། 
Incus མགར་རུས། 
Inferior/ventral དམའ་ཆ་(འོག་ཆ་)། 
inhibition ངར་འདོམ། བཀག་འགོག  
Inhibitory interneuron སོམ་བྗེད་བར་གནས་ཕྲ་གཟུགས། 
Insular lobes གིང་འདབ། 
Insulation འགོག་གཅོད། 
Interneuron བར་གནས་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 
Invertebrate སྒལ་རུས་མྗེད་པའི་སོག་ཆགས། 
Ionotropic receptors གྗེས་ལམ་སྗེ་ལྗེན་པ། 
Ipsilateral cortex གཞོགས་མཚུངས་ཀླད་ཤུན། 
Iris འཇའ་སི། 
Jelly fish ཉ་ཕིག་ཕིག 
Large cartilage of the 
ala 

ས་གཤོག་ཕྲུམ་རུས་ཆྗེ་བ། 

Lateral (sylvian) 
sulcus 

ལོགས་སུལ། 

Lateral geniculate 
nucleus 

འཕྲྗེད་ཀི་ལྷ་ངའི་ཀླད་ཞོ། 

Lens དྭངས་ཤྗེལ། 
Ligament ཆུ་བ། 
Light touch ཡང་རྗེག 
Light-sensitive cells འོད་ཚོར་ཕྲ་ཕུང་། 
Limbic lobes མཐའ་འཁིལ་འདབ་མ། འཁིལ་འདབ། 

མཐའ་འཁོར་འདབ་མ། 
Limbic system of the 
brain 

ཀླད་པའི་མཐའ་འཁིལ་མ་ལག 
ཀླད་པའི་མཐའ་འཁོར་མ་ལག  

Lumbar region མཁལ་འགྲམ་ས་ཁུལ། 
Malleus ཐོ་རུས། 
Mammal ནུ་གསོས་སོག་ཆགས། 
Mechanoreceptor འགུལ་ཤུགས་སྗེ་ལྗེན་པ། 

Medial geniculate 
body 

དབུས་ཀི་ལྷ་ངའི་ལྷུ་གཟུགས། 

medial longitudinal 
fissure 

དབུས་ཀི་དཀྱུས་སྲུབས། 

Medulla འཇོང་ཆུན། 
Meissner’s corpuscle མ་ཡི་སི་ནར་རྩ་སྗེ།  
Membrane potential སི་མོའ་ིནུས་པ། 
Merkel receptors མར་ཁྗེལ་སྗེ་ལྗེན་པ། 
Merkel’s disks མར་ཁྗེལ་སྗེར་མ། 
Mitochondria ནུས་སྗེད་ཕྲ་རྡུལ།  
Mixed senses དབང་ཚོར་འདྲྗེས་འགྱུར། 
Monism ཆིག་གྲུབ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ། 
Motor neuron འགུལ་སདོ་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 
Multicellular organism ཕྲ་ཕུང་མང་ལན་གི་སྗེ་དངོས། 
Multipolar neuron སྗེ་མང་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས།  
Narcolepsy བཙན་རོལ་གཉིད་ཐྗེབས། 
Nasal bone ས་རུས། 
Nasal cavity སའི་བུ་ག  
Nasal septum cartilage ས་ཡི་བཅད་རྒྱའི་ཕྲུམ་རུས། 
Nasopharynx ས་རྒྱབ་མཚུལ་པ། 
Nerve cell དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་།  
Nerve centers དབང་རྩའི་རྩ་འདུས། 
Nerve fibers དབང་རྩའི་ཐག་རན།  

དབང་རྩའི་རྩ་རྒྱུས། 
Nerve impulses དབང་རྩའི་ངར་སང་།  

དབང་རྩའི་ངར་བརྡ། དབང་རྩའི་འཁྱུག་བརྡ། 
Nerve root དབང་རྩའི་རྩད་པ། 
Neuroanatomy དབང་རྩའི་ཕུང་གནས་རིག་པ།  
Neurology གསོ་དཔྱད་དབང་རྩ་ཚན་རིག 
Neuromuscular 
junctions  

དབང་རྩ་དང་ཤ་གྲིམ་སྗེལ་མཚམས། 

Neuron དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 
Neurotoxins དབང་རྩ་ཉྗེས་དུག 
Nociceptor ཟུག་རྔུ་སྗེ་ལྗེན་པ། 
Nucleolus ཉིང་ཕྲ། 
Nucleus ཉིང་རྡུལ། 
Nucleus accumbens ཉྗེ་འདབས་སྗེ་རིལ། 
Occipital lobes ལྟག་འདབ། ལྟག་ཤལ། 
Odor molecule, smell 
molecule 

དྲིའི་འདུས་རྡུལ། 

Olfactory དྲི་ཚོར་གི། 
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Olfactory bulb དྲི་ཚོར་རིལ་བུ། 
Olfactory epithelium དྲི་ཚོར་ཤུན་རྩི། 
Olfactory mucus སབས་སི། 
Olfactory receptor དྲི་རྫས་སྗེ་ལྗེན་པ།  
Optic chiasm མིག་རྩའི་སོལ་མཚམས། 
Optic disk  མིག་སྗེར། 
Optic radiation མིག་གི་འཕྲོ་རྩ། 
Optic tract མིག་གི་རྩ་ལམ། 
Organelle དབང་ཕྲ། 
Otoliths  རྣ་རྡྗེའུ། 
Oval window འཇོང་ཁུང་། 
Pacinian corpuscles པྗེ་སི་ནིན་རྩ་སྗེ། 
Pain ཟུག་རྔུ་། 
Palate ཡ་རྐན། 
Palatine bone རྐན་རུས། 
Papillae འབུར་ཀ 
Paralysis གཞོགས་ཕྗེད་ན་བ། 
Parietal lobes གཙུག་འདབ། གཙུག་ཤལ། 
Parietal-occipital 
sulcus 

གཙུག་ལྟག་ཀླད་སུལ། 

Parkinson’s disease པར་ཀིན་སོན་ནད། 
Peripheral Nervous 
System 

མཐའ་འཁོར་དབང་རྩ་མ་ལག 

Pharynx མཚུལ་པ། 
photoreceptor འོད་རྡུལ་སྗེ་ལྗེན་པ། 
pineal gland ཐང་འབྲུ་རྗེན་བུ། 
Pinna རྣ་གཤོག 
Pons ཟམ་ཤུན། 
Postcentral gyrus དཀིལ་སུལ་རྗེས་ཀི་ཟྗེ་རྒྱུད། 
Posterior རྒྱབ་ཆ།  
Post-synaptic neurons མཐུད་མཚམས་རྗེས་ཀི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 
Postural muscles སངས་སབས་ཤ་གྲིམ། 
Postural musculature སབས་སབས་ཤ་གྲིམ་མ་ལག 
Pressure གནོན་ཤུགས། 
Presynaptic མཐུད་མཚམས་སོན་གི། 
Pre-synaptic neurons མཐུད་མཚམས་སོན་གི་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 
Proprioception ལུས་ཀི་སངས་ཚོར། བབས་འགྱུར་ཚོར་ཤྗེས། 
proprioceptor སངས་ཚོར་སྗེ་ལྗེན་པ། བབས་འགྱུར་སྗེ་ལྗེན་པ། 
Prostheses ཚབ་ཆས། 
Pulvinar སྦུག་གདན། 

Pupil མིག་གི་རྒྱལ་མོ། 
Receptor cells སྗེ་ལྗེན་ཕྲ་ཕུང་། 
Register ཐོ་འགོད་བྗེད་པ། རྩད་གཅོད་བྗེད་པ། 

རྩད་ཚོད་པ། ངསོ་ཟིན་པ། 
Resting potential བ་མྗེད་ནུས་པ། 
Reticular nucleus དྲ་མདོ། 
Retina དྲ་སི།  
Retinal output དྲ་སིའི་ཐོན་རྫས། 
Reuptake བསར་ལྗེན། 
Reuptake and 
degradation 

བསར་ལྗེན་དང་གུད་འགྱུར། 

Reward processing 
and learning 

ཐོབ་པ་དབྗེ་སྗེལ་དང་ཤྗེས་སངོ་།  

Ribosome རྗེ་སོ་ཕྲ་གཟུགས།  
Rods དབྱུག་དབིབས་ཕྲ་ཕུང། 
Root hair plexus རྩད་པའི་དྲ་བ། 
Rough ER  
(Nissl body) 

གཤྗེར་ནང་དྲ་ཚོགས་རྩུབ་མོ། 

Ruffini corpuscles རུ་ཕི་ནི་ཕྲ་ལུས། 
Ruffini endings རུ་ཕི་ནི་མཇུག་སྗེ། 
saccule རྣ་རྐྱལ་ཆུང་བ།  
Sacral region  ཚང་ཚིགས་ས་ཁུལ། 
Sagittal plane ཞྗེང་གཤགས་ཀི་ངོས། 
Sclera ས་སི། 
Sea urchin ཡཀྵ། 
Sensor ཚོར་ཆས། 
Sensory ganglia དབང་ཚོར་རྩ་འདུས། 
Sensory gating དབང་བརྡ་རྒྱུ་འཚག 
Sensory nerve network དབང་ཚོར་དྲ་བ། 
Sensory nerves དབང་ཚོར་དབང་རྩ། 
Sensory neuron དབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས། 
Sixth sense དབང་ཚོར་དྲུག་པ། 
Skeletal muscles རུས་འབར་ཤ་གྲིམ། 
Smell buds རོའ་ིཐྗེའུ། 
Smell molecules རོ་ཡི་འདུས་རྡུལ། 
Smell receptor རོ་ཚོར་སྗེ་ལྗེན། 
Smooth ER གཤྗེར་ནང་དྲ་ཚོགས་འཇམ་པོ། 
Smooth muscles འཇམ་པའི་ཤ་གྲིམ། 
Social animal ཚོགས་སོད་སོག་ཆགས། 

ཐོ་འགོད་པ། རྩད་གཅོད་བྗེད་པ། 

རྩད་ཆོད་པ། ངོས་ཟིན་པ།
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དབང་རྩ་ཚན་རིག་མཐུན་ཚོགས། 

Soma (cell body) སོ་ལུས། (ཕྲ་ཕུང་ལུས།) 
Somatosensory cortex ལུས་ཚོར་ཀླད་ཤུན། 
Somatosensory 
receptors 

ལུས་ཚོར་སྗེ་ལྗེན་པ། 

 
Somatotopic 
representation 

 
ཀླད་སྗེང་དབང་ཚོར་མཚོན་རྣམ། 

Sphenoid sinus རྩབས་སྦུག 
Spinal cord རྒྱུངས་པ། 
Spinal nerves རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ། 
Spindle neuron འཕང་མ་ཕྲ་གཟུགས། 
Spinocerebellar tracts རྒྱུངས་པ་དང་ཀླད་སིང་སྗེལ་བའི་བརྡ་ལམ། 
Stapes ཡོབ་རུས། 
Stellate cell སྐར་གཟུགས་ཕྲ་ཕུང་། 
Stimulus སྐུལ་རྐྱྗེན། ཡུལ་རྣམ། 
Substantia nigra  ཀླད་ཞོ་ནག་པོ། 
Subthalamic nucleus ཀླད་སྦུག་ཞབས་མདོ། 
Superior /dorsal མཆོག་ཆ་(སྗེང་ཆ་)།  
Superior colliculus འབུར་གཟུགས་གོང་མ། 
Supporting cell རམ་འདྗེགས་ཕྲ་ཕུང་།  
Synapses མཐུད་མཚམས། དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས། 
Synaptic cleft མཐུད་མཚམས་སོང་ཆ། 
Synaptic potential མཐུད་མཚམས་ནུས་པ། 
Synaptic vesicle མཐུད་མཚམས་ལྒང་བུ། 
Synesthesia དབང་ཚོར་ལབ་སོན། 
Tactile རྗེག་ཚོར། 
Tegmentum འཐུམ་ཁྗེབས། 

Temporal lobe རྣ་ལྟག་འདབ་མ། 
Tendon རྒྱུས་པ། 
Thalamus ཀླད་སྦུག  
Thoracic region བྲང་གི་ས་ཁུལ། 
Threshold potential ཐྗེམ་མཚམས་ནུས་པ། 
Tipping point འགྱུར་ལོག་གི་མཚམས།  
Touch perception རྗེག་ཚོར་ལ་བརྟྗེན་པའི་འདུ་ཤྗེས། 

རྗེག་པའི་འདུ་ཤྗེས། 
Toxin ཉྗེས་དུག  
Tripolar neuron སྗེ་གསུམ་ཕྲ་གཟུགས། 
Uncrossed fibers བསོལ་མྗེད་རྩ་རྒྱུས། 
Unicellular organism ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ལན་སྗེ་དངོས། 
Unipolar neuron སྗེ་གཅིག་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས།  
Uptake སྡུད་ལྗེན། 
Utricle རྣ་རྐྱལ་ཆྗེ་བ། 
Vallate ཟྗེ་བཀོད། 
Ventral tegmental area 
(VTA) 

འཐུམ་ཞོ་འོག་ཁུལ། 

Vertebrae སྒལ་གཞུང་གི་ཚིགས་སྦུབས། 
Vertebrate སྒལ་རུས་ལན་པའི་སོག་ཆགས། 
Vesicles ལྒང་བུ། 
Vestibular sensors སྦུག་ལན་ཚོར་བྗེད། 
Vision མཐོང་ཚོར། 
Visual cortex མཐོང་ཚོར་ཀླད་ཤུན། 
Voltage-gated 
channels 

ཝོལ་རྟྗེན་སོྒ་བཅད་རྒྱུ་ལམ། 

Voluntary Nervous 
System 

ཆྗེད་སྒུལ་དབང་རྩ་མ་ལག 

White matter རྫས་དཀར། 
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