
 

 

 

 

 

གཟི་ལམ་རིག་གནས་ལས་གཟི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་འགའ་ལ་དཔྱད་པ། 

ཚངས་དབང་དགྲེ་འདུན་བསྟན་པ། 

དང་པོ། གཟི་བྱ་བའི་མིང་གི་ཐོག་མའི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་སོར།  

གཟི་བྱ་བའི་མིང་འདི་བོད་སད་རིང་མ་རང་མཚན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གནའ་དྲེང་གི་བོད་ཀི་གྲེགས་བམ་ཡིག་

ཚང་ཁག་ལས་གཟི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་དུ་མ་ཞིག་ད་ལྟའི་བར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་དག་ལས་རྒྱུན་སོད་ཀི་

ཐ་སྙད་གཟི་དང་། གཟི་བརིད། གཟི་བིྱན། གཟི་མདངས། གཟི་དཔལ་སོགས་ནི་བོད་ཡིག་གི་དཔྲེ་ཆ་རྣམས་སུ་ཐང་མ་བདལ་བ་

བཞིན་དུ་གང་སར་མཐོང་རྒྱུ་མཆིས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་བར་ཁ་ནས་ཀང་དྲེ་ལྟར་འབོད་བཞིན་པ་ཚང་མས་མཁྲེན་གསལ་ལྟར་རྲེད། 

ཞང་བོད་སད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་གི་དག་ཡིག་ཁག་ལས་གཟི་ལ་ཞང་སད་དུའང་གཟི་ཞྲེས་འཁོད་ཡོད།  

དྲེས་ན་ཞང་ཞུང་གི་གནའ་སད་དུ་ཡང་གཟི་བྱ་བར་འབོད་བཞིན་པ་ཤྲེས་ནུས། གཞན་ནྲེ་པཱ་ལའི་ཤཱཀ་མི་རིགས་སོགས་ནྲེ་

པཱ་ལའི་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀང་གཟི་ཞྲེས་འབོད་པ་དང་། པར་སིག་གི་སད་དུ་སི་གཟི་དང་། ཨ་ལ་པྲེའི་སད་དང་ཞིན་ཅང་

གི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་བཅས་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀང་གཟི་ལ་ཏུའུ་གཟི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་སྒྲ་ལྟར་འབོད་པ་འདི་

ཡང་བོད་སད་ཀི་གཟིའི་སྒྲ་གདངས་ཕར་ཟུར་ཆག་པར་གསལ་ལོ། འོ་ན། བོད་སད་ཀི་གཟི་ཞྲེས་པའི་མིང་གི་གོ་དོན་དངོས་ནི་

དབང་ཐང་དང་སོྟབས་ཤུགས་ལ་གོ་ཞིང་། དྲེ་ལྟར་གོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གོང་དུ་འཁོད་པའི་གཟི་བརིད་དང་། གཟི་བིྱན། གཟི་

མདངས། གཟི་དཔལ་བཅས་ཀི་ཐ་སྙད་ནང་དོན་ཁག་ལ་གཞིགས་ན་ཤྲེས་ཐུབ་བོ།།  

བོད་ཡིག་གི་ཚིག་མཛོད་ཁག་ལས། གཟི་ནི་རིན་པོ་ཆྲེའི་རིགས་ཤིག་སྟྲེ་ཟྲེར་བ་ཙམ་ལས་ནང་དོན་ཞིབ་གསལ་གིས་འགྲེལ་

བཤད་གནང་བ་མྲེད། གཡུང་དྲུང་གར་མའམ་ཀརྨ་པ་སོགས་ཀིས་བརྩམས་པའི་《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇིག་རྲེན་དགྲེ་བ》

ལས། སོན་ཚེ་གངས་ཅན་རི་ཡི་འདབས།། ལྷ་ཆྲེན་དབང་ཕྱུག་སོ་སོར་ཏཱ།། ལྕམ་གཅིག་བ་ཡི་སོྒྲན་མ་གཉིས།། ཏི་སྲེ་གངས་ཀི་རི་བོ་

ལས།། གཟི་ཞིག་གཟིགས་པས་གཟིགས་ཞྲེས་བཏགས།། བྷན་ཏ་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་དང་།། གྲེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ་གཉིས།། མ་འཆམ་

ཡུན་རིང་འཐབ་པའི་རྲེས།། འདུམ་པའི་བར་བ་བོད་ཀིས་བགིས།། གཟུ་རྲེན་བཞག་པས་གཟུ་ཡང་ཟྲེར།། ཞང་ཞུང་གཟི་མ་འཕྲུལ་
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ཡག་གིས།། བཟོས་པས་གཟི་ཞྲེས་ཟྲེར་ཡང་སད།།
1
 ཅྲེས་འཁོད་ཡོད་ཅིང་། ཚིགས་བཅད་དང་པོའི་ནང་དོན་ལྟར་ན། ལྷ་ཆྲེན་དབང་

ཕྱུག་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་གངས་ཏི་སྲེའི་རི་འདབས་ནས་ནོར་བུ་གཟི་ཞིག་གཟིགས་པས་གཟིགས་ཞྲེས་བཏགས་བྱ་བ་ལ་དཔགས་

ན། གཟི་ནི་གཟིགས་ཀི་སྒྲ་ལས་བྱུང་བར་བཤད། གོང་གི་ནང་དོན་དྲེ་ཐད་ཀིས་བལྟས་ན་དགོད་བོ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཙམ་ལས་ཅི་

ཡང་མྲེད་ཀང་། འོན་ཏྲེ། ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ཚིག་དོན་དྲེ་ནི་གཟི་བྱ་བའི་མིང་གི་ཐོག་ནས་གོ་དོན་མི་མངའ་ཡང་གཟི་ཡི་རིག་གནས་

ཐད་ནས་བཤད་ན་ཆྲེས་གནད་འགག་ཅིག་རྲེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ལྷ་ཆྲེན་ཡབ་ཡུམ་དང་། གངས་ཏི་སྲེ་ནི་ཞང་ཞུང་གི་རིག་གནས་

ཡོད་ཚད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ནང་དོན་རོག་རོག་འདིའི་ཤུགས་ན་གཟི་ནི་ཞང་ཞུང་གི་ཐོན་རྫས་ཤིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བསྟན་ཡོད། ཚིགས་བཅད་གཉིས་པའི་ནང་དོན་ནི། བྷན་ཏ་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་དང་གྲེ་སར་དམག་རྒྱལ་གཉིས་འཐབ་པ་ལ་

བོད་ཀིས་གཟུ་བྱས་པའི་རྲེན་དུ་ནོར་བུ་བཞག་པས་གཟུ་ཞྲེས་ཟྲེར་པ་ལ་གཞིགས་ན། གཟི་ཞྲེས་པ་ནི་གཟུ་ལས་ཐོགས་པར་བཤད། 

བྷན་ཏ་ཧོར་རྒྱལ་ནི་གནའ་བོའི་དུས་སུ་མཚོ་སོན་དང་ཞིན་ཅང་བཅས་སུ་གནས་པའི་ཧོར་པ་སི་ལ་གོ་ཞིང་། གྲེ་སར་དམག་གི་

རྒྱལ་པོ་ནི་གིང་གྲེ་སར་དང་། པར་སིག་གམ་དབིྱ་ལང་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཀོན་ཡུས་ཁྲང་གི་དམག་ལ་གོ་བ་སོགས་བཤད་ཚུལ་མང་

ཡང་སབས་འདིར་དབིྱ་ལང་ལ་གོ་དགོས་པར་མངོན། གང་ལྟར་ཚིག་འདིས་གནའ་དུས་སུ་བོད་ཀིས་རྒྱལ་ཁམས་དྲེ་དག་ལ་གཟི་

མང་པོ་བིྱན་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཡོད་པར་བསྟན། མཐའ་མའི་ནང་དོན་ལས་འཁོད་པའི་ཞང་ཞུང་གཟི་མ་འཕྲུལ་ཡག་བྱ་བ་དྲེ་

སུ་ཡིན་པ་ད་ཕན་བདག་གིས་ཡིག་ཚང་དག་ལས་མ་རྲེད་པས་རྲེ་ཞིག་དཔྱད་ཐབས་བལ། ཡིན་ན་ཡང་། ནང་དོན་འདི་ལས་ཀང་

གཟི་ནི་ཞང་ཞུང་པ་ཞིག་གིས་བཟོས་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ཡོད། མདོར་ན་གོང་འཁོད་ཀི་ནང་དོན་ཁག་ལས་ང་ཚོས་རོགས་ཐུབ་པ་

ཞིག་ནི་གཟི་ནི་བོད་སད་རྣལ་མ་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཞང་ཞུང་ངམ་མངའ་རིས་ཡུལ་ནས་བཟོས་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བོར་བསྟན་

ཡོད་ད།ོ །  

གཉིས་པ། གཟི་ཡི་མིང་བར་འདི་བོད་ཡིག་ཏུ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་དར་བའི་སོར།  

སིར་ན་གཟི་བྱ་བའི་ཡི་གྲེ་འདི། བོད་ཡིག་སྟྲེང་དངོས་སུ་སོད་པའི་དུས་རབས་དྲེ་ནམ་ཞིག་ཡིན་མིན་གསལ་ཐག་ཆོད་པའི་

བདྲེན་དཔང་ད་ལྟ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ནས་བརོད་དཀའ་ཡང་། འོན་ཏྲེ། དྲེང་སང་དངོས་མཐོང་བདྲེན་གསལ་དུ་གྱུར་བའི་ཡིག་ཚང་

རྣམས་སུ་འཁོད་པའི་གཟི་ཡི་མིང་བརའི་ཐོག་ནས་དུས་རབས་ནམ་ཞིག་ལ་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རྩིས་ཤིག་རོགས་ངྲེས་པས་དྲེ་

ལྟར་དུ་བཤད་རྩིས་ཡོད། མ་མཐོང་ཕིར་ན་མྲེད་པ་མིན། ཞྲེས་རིགས་ལམ་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་ལ་ཤི་འཐམ་སྤར་འཐམ་བྱས་ནས་བདྲེན་

པའི་བྱ་དངོས་ཅི་ལ་ཡང་རོག་དཔོྱད་མི་བགི་བ་ནི་གནའ་དཔོྱད་རིག་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པས། ཐོས་བ་བརྒྱ་ལས་མཐོང་བ་གཅིག་

ལྷག་གི་རིག་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། སབས་འདིའི་གཟི་ཡི་ཡི་གྲེ་བྱ་བའི་ཡི་གྲེ་ནི་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཀི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་བའི་སད་

ཀི་གདངས་མཚོན་བྱྲེད་ཀི་གཟུགས་དབིྱབས་ལ་གོ་བ་ལས། ས་རབས་ཚོས་བཞག་པའི་ཡི་གྲེའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་འདྲ་སྟྲེ། རླུང་

ཁམས་པ་ཚོས་དོན་མྲེད་དུ་སོག་རླུང་མི་ལྡང་བར་ཞུ། འདི་ནས་གཤམ་དུ་གནའ་རབས་བོད་ཀི་ཡིག་རིང་རྣམས་སུ་འཁོད་པའི་གཟི་

ཡི་ཡི་གྲེའི་སོར་ལ་དཔྱད་བསྡུར་བྱ་སྟྲེ། དྲེ་ཡང་བོན་གི་སོྟན་པ་གཤྲེན་རབས་མི་བོ་ཆྲེས་གསུངས་ཤིང་། ཁོང་གི་གདུང་སས་དཔྱད་

བུ་ཁྲིད་ཤྲེས་སོགས་ཀིས་བཀའ་བསྡུ་བྱས་པའི་《གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་》ལས། ཕུང་བོའི་མདངས་གསུམ་ཡལ་བ་གསོ་མི་རུང་།། མིག་

 
1 གཡུང་དྲུང་གར་མའམ་ཀརྨ་པ་སོགས་ཀིས་རྩམོ་སིྒྲག་བྱས་པའི་《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇགི་རྲེན་དགྲེ་བ་》ཞྲེས་པའི་ལྡྲེབ་མ་༢ནས་༧བར་

གསལ། དཔྲེ་རངི་དབུ་མྲེད་བིས་མ་ཁྲུ་གང་ཅན། 



གི་མདངས་ཡལ་གཟི་དང་འདྲ།།
1
 ཞྲེས་འཁོད་ཡོད་པ་འདི་ལས་གཟི་བྱ་བའི་མིང་བར་དངོས་སུ་བསྟན་ཡོད། 《གསོ་རིག་འབུམ་

བཞ་ི》འདི་སོྟན་པ་གཤྲེན་རབས་ཀི་གསུང་ཡིན་མིན་མཁས་པ་ཚོར་ལྟ་ཚུལ་མང་དུ་མཆིས་པ་མི་ཚད་སོྟན་པ་གཤྲེན་རབས་ཀི་

འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས་སོར་ལའང་བཞྲེད་པ་མི་གཅིག་པ་མང་དུ་མཆིས་པས། མཐའ་གཅིག་ཏུ་དུས་རབས་གཏན་འཁྲེལ་བྱྲེད་པ་

ལ་དཀའ་ཁྲེག་ངྲེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་ཡང་། ངྲེད་ཀིས་ནི་སོྟན་པ་གཤྲེན་རབས་ཁོང་སི་ལོ་སོན་གི་༡༨༣༤ལོར་འཁྲུངས་པར་འདོད་

པའི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ཡིན་ཕིན། 《གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་》ཡང་སབས་དྲེའི་ཡས་མས་ཤིག་གི་ཡིན་པར་འདོད་དོ། སངས་རྒྱས་

ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་《བཀྲ་ཤིས་བརྩྲེགས་པའི་མདོ་》ལས། གཟི་མིག་དྲུག་ལག་གདོང་སྲེ་ཅན།
2
 ཞྲེས་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་

རགས་སུ་གཟི་མིག་བྱ་བ་གསུངས་ཡོད་ཅིང་། མཁས་པ་ལ་ལས་《བཀྲ་ཤིས་བརྩྲེགས་པའི་མདོ་》ནི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་

གསུང་མིན་པར་བཞྲེད་མཁན་ཡང་ཡོད། ཡིན་པའི་གཞིར་བཞག་གིས་བཤད་ན་མ་མཐའ་ཡང་ལོ་ངོ་སོྟང་ཕྲག་གཉིས་དང་ལྔ་

བརྒྱའི་ཡར་སོན་ཞིག་ནས་གཟི་འདི་བྲེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཤྲེས་ཐུབ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་《བཀྲ་ཤིས་བརྩྲེགས་པའི་མདོ་》

ལྲེགས་སྦྱར་སད་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ལྲེགས་སྦྱར་སད་དུ་གཟིའི་མིང་ལ་དྲོཧརི་དང་མྲེ་ཙ་ཀཾ་ཟྲེར་ཞིང་། ཤཱཀའི་སད་དང་ཞང་

ཞུང་སད། ལི་ཡུལ་སད་བོད་སད་གང་ཡིན་ཡང་གཟི་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གདངས་བོད་སད་ལྟར་ཡིན་པས། དྲེས་ན་《བཀྲ་ཤིས་བརྩྲེགས་

པའི་མད་ོ》འདི་སད་རིགས་གང་ཞིག་གི་འགྱུར་ཡིན་པ་ད་དུང་བརག་དགོས་བར་འདུག སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་

མཛད་པའི་《གསོ་ཐབས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆྲེན་གི་སོར་ལས་འཆི་མྲེད་བདུད་རྩི་བུམ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ་》བྱ་བ་ལས། སྐྲངས་

པའི་སྟྲེང་དུ་གཟི་རིང་གིས།། དབུར་བས་སར་སྐྲངས་ཡིན་པར་ངྲེས།།
3
 ཞྲེས་འཁོད་ཡོད་ཅིང་། གཟི་རིང་ནི་གཟིའི་དོན་ཡིན་པ་དྲེའུ་

དམར་དགྲེ་བཤྲེས་ཀིས་མཛད་པའི་《ཤྲེལ་གོང་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་》སོགས་སན་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་གསལ་བོར་བཀྲལ་ཡོད། གཞན་

《རིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་》གི་མ་མོ་སིད་པའི་བྲེམ་ལས་གཟིའི་སོར་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་། 《བཀའ་ཐང་སྲེ་ལྔ་》ལས་རྒྱལ་པོ་

བཀའི་ཐང་ཡིག་ཏུ། མ་འོངས་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནོར་སལ་ཇི་ལྟར་སྦས་ཚུལ་བྱ་བའི་སབས་སུ་ཡང་གཟི་མང་པོ་ར་ས་དང་བསམ་ཡས་

སོགས་སུ་གཏྲེར་རྒྱབ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བ་དང་། 《ཏུན་ཧོང་ཡིག་རིང་གི་གཏམ་རྒྱུད་》ལས་ཀང་། ངར་གླུད་མགོ་ལ་སྐྲ་མྲེད་

ན།། རྦབ་སྲེར་བྱ་སྤུ་མགོ་ཡི་སྐྲ།། ངར་གླུད་དབལ་ན་མིག་མྲེད་ན།། སྤུ་གཟི་ཁྲ་བོ་བལྟ་བའི་མིག ། འགོན་བུའི་འཐོང་བཤད་ཚེམས་སུ་

བགིས།།
4
 ཞྲེས་གཟི་ཡི་ཐ་སྙད་གསལ་བ་དང་། 《གཏམ་ཤུལ་དགའ་ཐང་འབུམ་པ་ཆྲེ་ནས་གསར་རྲེད་བྱུང་བའི་བོན་གི་གནའ་དཔྲེ་

བདམས་བསིྒྲགས་》བྱ་བ་ལས། ཐོག་བཟའ་དཔའ་མོ་ཐང་། ཕག་ན་ཟངས་ཀི་གཟྲེ་མ་གཟི་ཆོད་བསྣམས།
5
 བྱ་བ་དང་། ཡང་《མགོན་

པོའི་བྱུང་ཚུལ་གཏོ་ཕུག་ནག་པོ་》ལས། རི་རབ་རི་ཡི་རྩྲེ་མོ་ནས།། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ན།། ལྷ་ཡི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིྱན་ལ།། 

དགོས་འདོད་ཡོན་ཏན་འདི་དག་ཡོད།། ཆོས་བཟང་ལྷ་ཡི་ཁང་བཟང་དང་།། ཨ་མོ་ལི་ཀའི་རོ་ལྲེབ་དང་།། དཔག་བསམ་ལོན་ཤིང་

ལོ་རྒྱས་དང་།། ནོར་བུ་རིན་ཆྲེན་གཟི་འབར་དང་།།
6
ཞྲེས་གོང་འཁོད་ཀི་ནང་དོན་ཁག་ལས་གཟི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་

 
1 དཔྱད་བུ་ཁྲིད་ཤྲེས་སོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་《གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་》ཡ་ིཤགོ་ལྡྲེབ་༥༤༣སྟྲེང་གསལ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 
2 《བཀྲ་ཤིས་བརྩྲེགས་པའ་ིམདོ་》བྱ་བའི་དཔྲེ་ཆ་དྲེའ་ིལྡྲེབ་མ་༢༠༧སྟྲེང་གསལ། མཚ་ོསོན་མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གསི་བསྐྲུན། 
3 སོབ་དཔོན་པད་ྨའབྱུང་གནས་སགོས་ཀིས་མཛད་པའི་《རིན་གཏྲེར་སན་ཡགི་གཅྲེས་བསྡུས》་བྱ་བའི་དཔྲེ་ཆ་དྲེའི་ཤོག་ལྷྲེ༨༤བོད་སྟྲེང་གསལ། 
4 མཁར་རྨྲེའུ་བསམ་གཏན་ག་ི《མདའ་དང་འཕང་》ཞྲེས་པའི་དཔྲེ་ཆ་དྲེའི་ཤོག་གངས་༡༩༥སྟྲེང་གསལ། སད་ཆ། ཀྲུང་གའོི་བོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་

ཁང་གིས་བསྐྲུན། 
5 《གཏམ་ཤུལ་དགའ་ཐང་འབུམ་པ་ཆྲེ་ནས་གསར་རྲེད་བྱུང་བའ་ིབོན་གི་གནའ་དཔྲེ་བདམས་ བསིྒྲགས་》བྱ་བའི་ཤོག་གངས་༧སྟྲེང་གསལ། བོད་

ལོངས་དཔྲེ་རིང་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 
6 《མགོན་པོའ་ིབྱུང་ཚུལ་》བྱ་བའ་ིགྲེགས་བམ་ལས་གཏོ་ཕུག་ནག་པོའི་སབས་སུ་གསལ། དཔྲེ་རིང་བིས་མ་སྣ་རིང་། 



ཞིག་བརོད་ཡོད་པ་དྲེ་དག་མང་ཤས་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་དགུ་བའི་སབས་ཀི་བརྩམས་ཆོས་དང་བསྒྱུར་རྩོམ་ཡིན་ཕིན། མ་

མཐའ་ཡང་ལོ་ངོ་སོྟང་གཅིག་དང་ཉིས་བརྒྱ་ཡར་སོན་ཞིག་ནས་བོད་ཡིག་སྟྲེང་གཟི་ཡི་ཡི་གྲེ་འདི་དངོས་སུ་བྲེད་སོད་གཏོང་གི་

ཡོད་པ་ཤྲེས་ཐུབ་པ་དང་། སོས་སུ་《མགོན་པོའི་བྱུང་ཚུལ་གཏོ་ཕུག་ནག་པོ་》ལས། ནོར་བུ་གཟི་ཡོད་ས་ནི་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིྱན་

གི་བཞུགས་གནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ཡིན་པར་བཤད་པ་དྲེ་ཡང་ཧ་ཅང་གི་དོན་གནད་ཅན་གི་ཚིག་ཅིག་རྲེད། རི་རབ་

ཀི་རྩྲེ་མོ་ནི་གངས་རིན་པོ་ཆྲེ་ལ་གོ་བ་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ཡང་གངས་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཉྲེ་སར་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པར་

བཤད་པ་མ་ཟད། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རང་རྣམ་དུ་དྲེ་ནི་སིར་བཏང་གི་རྫོང་ཀ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས།
1
 དྲེས་ན་དོན་དུ་བརོད་བྱ་དྲེའི་

ཤུགས་སུ་གཟི་ཡི་ལྟྲེ་བ་ནི་གངས་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཉྲེ་སར་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད། གཞན་ཕིས་སུའང་གཟིའི་སོར་བཀོད་ཡོད་པའི་

བསྟན་བཅོས་མང་ཡང་ཡོངས་སུ་གགས་པ་རྣམས་ནི། 《པདྨ་བཀའ་ཐང་》དང་། 《ཨ་གགས་གཟི་རྫོང་།》 གཡུང་དྲུང་གར་

མ་སོགས་ཀིས་བརྩམས་པའི་ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇིག་རྲེན་དགྲེ་བ་དང་། ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རོ་རྲེའི་《གཟི་བཟོ་

ཐབས།》 《འཇིགས་མྲེད་གིང་པའི་གཏམ་ཚོམས།》 དྲེའུ་དམར་གི་《ཤྲེལ་གོང་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་།》 ཁང་གསར་བསྟན་པའི་དབང་

ཕྱུག་གི་《རིན་པོ་ཆྲེའི་བཤད་པ་》སོགས་མང་དུ་མཆིས་ཀང་སབས་འདིར་རྲེ་རྲེ་ནས་མི་སོ་བར་བྱའོ། །  

གསུམ་པ། དཀར་ཁྲ་མྲེན་ནམ་སར་ཁྲ་མན་དང་། ཁྲ་མ།ོ འཕྲ་མྲེན་བཅས་ཀི་སོར།  

དྲེ་ཡང་དཀར་ཁྲ་མྲེན་ནི། གཟི་རང་ལ་ངོས་འཛིན་པ་དང་ཡང་ན་གཟིའི་བྱྲེ་བག་ཅིག་ལ་གོ་བ་ལྲེན་པ་བཅས་ངོས་འཛིན་

སྟངས་མི་འདྲ་སྟྲེ། ཁམས་ཕོགས་གོ་འཇོ་ས་ཁུལ་དུ་དཀར་ཁྲ་མྲེན་ཟྲེར་སབས་ཡོངས་གགས་སུ་ར་ཤི་མིག་རོག་བྱ་བ་དྲེ་ལ་གོ་ཞིང་། 

ཡུལ་ཤུལ་ཕོགས་སུ་གཟི་ར་ཁྲ་རིང་ཟྲེར་བ་དྲེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་ཀིན་འདུག། འདི་ལ་ཡི་གྲེ་འབི་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཅི་རིགས་ཤིག་

མཆིས་ཏྲེ། གཡུ་ཐོགས་པའི་《རྒྱུད་བཞི་》ལས། ནད་པའི་སྲུང་བ་རིང་སྲེལ་དཀར་ཁྲ་མྲེན།
2
 ཞྲེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། དཔྱད་བུ་

ཁྲིད་ཤྲེས་ཀིས་བསིྒྲགས་པའི་《གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་》ལས། ནད་པའི་བསྲུང་བ་རིལ་སྲེལ་སར་ཁྲ་མན།
3
 བྱ་བ་དང་། དགའ་བའི་

རོ་རྲེའི་《འཁྲུངས་དཔྲེ་དྲི་མྲེད་ཤྲེལ་གི་མྲེ་ལོང་》དུ། སྲེ་སིད་ཀི་《བཻ་སོན་》ནང་། དཀར་ཁྲ་མན་ཞྲེས་
4
 བིས་ཡོད་པར་བཤད་

ཀང་། འོན་ཏྲེ། སྲེ་སིད་ཀི་《མཆོད་སོང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་》ཏུ། དཀར་ཁྲ་མྲེན་གི་འབས་སོགས་གསུམ་ཞྲེས་

རྒྱུད་བཞི་ལས་འཁོད་པ་དང་གཅིག་གོ།
5
 《ཏུན་ཧོང་གི་ཡིག་རིང་》ཁག་ཅིག་ཏུ། སྤུ་གཟི་ཁྲ་བོ་བལྟ་བའི་མིག་

6
 ཅྲེས་ཁྲ་བོ་བིས་

པ་དང་། 《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་》ལས། གནའ་རབས་དག་གིས་ཁྲ་མོ་ཟྲེར་
7
 ཞྲེས་ཁྲ་མོ་བིས་པ་དང་། བཙན་པོའི་དུས་ཀི་ཡིག་

 
1 《ང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་བདག་ཉདི་ཀི་རྣམ་ཐར་ངྲེས་པར་བརོད་པའི་དྲེབ་གཏྲེར་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་མོ་མ་བཅོས་ལྷུག་པའི་རོགས་བརོད་》ཅྲེས་

པའི་ཤགོ་གངས་༦༥ནས་༦༦སྟྲེང་གསལ། ཀྲུང་གའོི་བོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། དཔལ་བརྩྲེགས་བཅས། 
2 གཡུ་ཐོག་པས་བསིྒྲགས་པའི་《བདུད་རྩིའི་སིྙང་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཅྲེས་》བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བྱ་བ་དྲེའ་ིཤགོ་གངས་

༣༩༠སྟྲེང་གསལ། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 
3 དཔྱད་བུ་ཁྲིད་ཤྲེས་སོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་《གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་》ཡ་ིཤགོ་ལྡྲེབ་༥༤༣སྟྲེང་གསལ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 
4 དགའ་བའི་ར་ོརྲེས་བརྩམས་པའ་ི《འཁྲུངས་དཔྲེ་དྲི་མྲེད་ཤྲེལ་ག་ིམྲེ་ལོང་》གི་ཤགོ་ངོས་༡༧ནས་༣༥བར་གསལ། མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 
5 སྲེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས་པའི་《མཆདོ་སོང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་》གི་ཤོག་ངོས་༤༨༦སྟྲེང་གསལ། 
6 དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆྲེན་དབིྱན་གཉིས་ཀིས་བསྒྱུར་བའ་ི《ཐང་ཡིག་གསར་རིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆྲེན་པོའི་སིད་ལུགས་》ཀི་ཤོག་གངས་༦་

སྟྲེང་གསལ། མཚོ་སོན་མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 
7 གཡུང་དྲུང་གར་མའམ་ཀརྨ་པ་སོགས་ཀིས་རྩམོ་སིྒྲག་བྱས་པའི་《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇགི་རྲེན་དགྲེ་བ་》ཞྲེས་པའི་ལྡྲེབ་མ་༢ནས་༧བར་

གསལ། དཔྲེ་རངི་དབུ་མྲེད་བིས་མ་ཁྲུ་གང་ཅན། 



རིང་རྣམས་སུ་སབས་ལ་རྲེར་འཕྲ་མྲེན་བིས་ཡོད་པའང་མཐོང་སྟྲེ། དགྲེ་རྒན་ཆྲེན་མོ་གཉའ་གོང་ལགས་ཀིས་སིྒྲག་རྩོམ་བྱས་པའི་

《བོད་ཀི་བར་རིང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསིྒྲགས་》བྱ་བ་ལས། སས་ཁྲི་ལྡྲེ་སོང་བཙན་གི་སྐུ་རིང་ལ། ཤོག་བུ་མཐིང་ག་ལ་གསྲེར་གིས་

བིས་ཏྲེ་འཕྲ་མྲེན་གི་སོྒྲམ་བུར་བསྩལ།
1
 ཅྲེས་འཁོད་ཡོད་པ་སོགས་འདི་ལ་ཡི་གྲེ་འབི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀང་དོན་དུ་

གཟི་ལ་བཤད་པ་ངྲེས་པར་དུ་གསལ་ལོ།། དཀར་ཁྲ་མྲེན་ལ་སིར་བཏང་ཁྲ་མྲེན་ཟྲེར་ཞིང་། ཡིག་ཚང་ལ་ལར་གཟི་རོ་དྲེ་དཀར་ཁྲ་

མྲེན་གི་མིང་གཞན་ཡིན་པར་བཤད། དམངས་ཁྲོད་དུ་མིག་ཞར་བལྟ་ཅན་ལ་གཟི་ལོག་ཅྲེས་འབོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དཀར་ཁྲ་

མྲེན་འདིའི་དབིྱབས་དང་མདོག་ལ་བརྲེན་ནས་མིང་འདོགས་བྱུང་ཞྲེས་གགས་པ་དྲེ་ཡང་བདྲེན་ནམ་སྙམ། དཔྲེ་རིང་ཁག་ཏུ་ཁྲོ་བོ་

འཇིགས་སུ་རུངས་པའི་སན་དཔྲེར་བརོད་པའི་སབས་སུ་གཟི་མིག་ཅྲེས་བི་བ་དང་། གཟི་རང་གི་མིག་བཤད་པའི་དུས་སུ་ཆུ་མིག་

ཅྲེས་འཁོད་པ་དང་འབོད་པ་བཅས་ལ་དཔགས་ནའང་ཤྲེས་ནུས། དྲེའུ་དམར་གི་《ཤྲེལ་གོང་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་》དུ། གཟི་རིང་དང་དཀར་

ཁྲ་མྲེན་གཉིས་ཀི་མིང་དོན་སོ་སོར་བཀྲལ་ཡོད་ནའང་དྲེ་གཉིས་ཀི་ནུས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད། དྲེས་ན་འདིའི་སོར་

ཅུང་ཞིབ་ཕྲའི་སོ་ནས་དཔྱད་བརོད་གནང་ཡོད་པ་ནི། དགའ་བའི་རོ་རྲེའི་《འཁྲུངས་དཔྲེ་དྲི་མྲེད་ཤྲེལ་གི་མྲེ་ལོང་》བྱ་བ་དྲེ་ཡིན་

པས། གཤམ་དུ་དྲེར་འཁོད་པའི་ནང་དོན་གནད་བསྡུས་བརོད་པར་བྱ། ཁྲ་མན་ན།ི 同心环状玛瑙 འདི་ལ་《བཻ་སོན་དུ་དཀར་ཁྲ་

མན་ལ་མིང་བཅུ་གཉིས་འདིར་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་མང་ཡང་འཁྲུལ་མྲེད་གཟི་མིག་དགུ་བ་དྲེ་ཡིན་པས་སྟྲེང་གདོན་སྲུང་ཞྲེས་

གཟི་རང་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་། འོན་ཀང་། 《ཤྲེལ་ཕྲྲེང་》དུ། གཟིའི་རྒྱུ་ལས་རི་མོ་སོ་དཀར་དམར་སོགས་མ་ངྲེས་ཤིག་ཡོད་ལ་

རིགས་གཅིག་ནི་གཟི་ནག་ཁྲ་འགྱུར་མིག་དགུ་བ་ཡིན་པར་བཤད། ཅྲེས་གཟི་དངོས་རང་མ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་། དྲེང་དུས་

ཡོངས་གགས་ཁྲ་མན་ཞྲེས་པ། རང་ལོངས་ཀི་ནག་ཆུའི་བྱང་ཐང་དང་། ཨ་མདོ་དང་། ཤན་རྫ་སོགས་ནས་ཐོན་པ། དྲེང་གཟི་རོར་

གགས་པ་སྟྲེ་ངོ་བོ་ས་ཞིང་མཁྲྲེགས་པ། དབིྱབས་དང་ཆྲེ་ཆུང་ངྲེས་མྲེད། ཁ་དོག་སོ་ས་དང་། འོ་ཁ། ཁམ་ས་ལ་སོགས་པ་ལ། ཆུ་རིས་

དཀར་པོ་ཕི་ནང་རིམ་པ་མང་པོའི་ཆགས་རིམ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ། ས་ཚད་༦.༥-༧༠དང་། བསྡུར་ལིད་ཁྲེ་༢.༦.༧ཡོད་པ། ས་ཞིང་

མཁྲྲེགས་ལ་ཕལ་ཆྲེར་རོ་སྲུབ་མྲེད་ཅིང་། འཐིབ་ལ་ཅུང་ཟད་དྭངས་པའི་ཉམས་ཅན། ཤྲེལ་རིགས་ཕལ་ཆྲེར་གཅོད་པར་ནུས་པ། 

ལྕགས་བརབ་པས་མྲེ་འབྱུང་བ་བཅས་སོ།། འདི་ལ་གཟི་རོ་ཞྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཀང་འདི་ཉིད་ངོ་བོ་མཆོང་གི་རིགས་ཡིན་པ་དང་

གཏྲེར་དངོས་རྫས་འགྱུར་རིག་པས་བརག་ཞིབ་བྱྲེད་སབས། འདིའི་ནང་གཟི་ལ་ཡོད་པའི་གྲུབ་ཆ་ལས་རྣམ་གངས་བཅུ་གཅིག་ཙམ་

འདུག་ཅྲེས་གསལ་འབྱྲེད་བྱས་པ་དང་། ཁྲ་མན་གཟའ་ནད་འབྱུང་བོའི་གདོན་ཀུན་ཐུབ་ཅྲེས་པ་དང་། གཟི་རངི་གཟའ་ཡི་ནད་

དང་གདོན་གཟྲེར་འཇོམས། མཆོང་དང་མརྒད་དག་ཀང་དྲེ་བཞིན་ནོ།། ཞྲེས་པས། གང་ཐད་ནས་དཔྱད་ཀང་ནུས་པ་མཐུན་པར་

བརྲེན། སན་དུ་སྦྱར་སབས་གཟིའི་ཚབ་བམ། བོང་སྲེད་ཙམ་དུ་བཏང་བས་མི་འགལ་བར་དགོངས་པས་སོ།། ཁ་ཅིག་གིས་རང་བྱུང་

གི་མཆོང་གཟ།ི ཁྲ་དང་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། གཟི་ར་མིག་ལ་སོགས་ལ་ཁྲ་མན་མཛད་པའང་ཡོད་པས་མི་འཐད་པ་མྲེད་དོ།། 

གང་ལྟར་ཡང་དུག་འདོན་སོགས་རིན་ཆྲེན་སི་ལྟར་བྱ།
2
⑯ཞྲེས་གོང་འཁོད་ཀི་ནང་དོན་དྲེ་དག་ལས་གཟི་དང་དཀར་ཁྲ་མྲེན་

གཉིས་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། སོས་སུ་སྲེ་སིད་ཀིས་བསིྒྲགས་པའི་《རྒྱུད་བཞིའི་

བིས་ཆ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་》བྱ་བ་རུ། གཟི་ཆུ་མིག་དགུ་བའི་དཔྲེ་རིས་ཀི་གསལ་བཤད་དུ་དཀར་ཁྲ་མྲེན་ཞྲེས་བིས་ཡོད་པ་དྲེར་

བལྟས་ནའང་གཟི་དང་དཀར་ཁྲ་མྲེན་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པ་ཤྲེས་ཐུབ་པ་དང་། གཞན་《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇིག་

 
1 གཉའ་གོང་དཀནོ་མཆགོ་ཚ་ེབརན་གསི་རྩོམ་སིྒྲག་བྱས་པའ་ི《བོད་ཀ་ིབར་རངི་ཡིག་ ཆ་བདམས་བསིྒྲགས་》བྱ་བའ་ིཤོག་ངོས་༡༦༨ནས་༡༦༩སྟྲེང་

གསལ། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆྲེན་མའོི་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 
2  



རྲེན་དགྲེ་བ་》ཞྲེས་པ་ལས། གནའ་རབས་དག་གིས་ཁྲ་མོ་ཟྲེར།། ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་གཟི་ཞྲེས་འབོད།།
1
 ཅྲེས་དཀར་ཁྲ་མོ་དང་གཟི་

གཉིས་གནའ་དྲེང་གི་སད་ཆའི་ཁད་པར་ཙམ་ལས་ནང་དོན་གཅིག་ཡིན་པར་བཤད། འཕྲ་མྲེན་ནི། དགྲེ་རྒན་ཆྲེན་མོ་གཉའ་གོང་

ལགས་ཀིས། འཕྲ་མྲེན་གི་སོྒྲམ་བུའི་མཆན་འགྲེལ་དུ། ཕྲྲེ་མྲེན་ནམ་ཁྲ་མན་ཞྲེས་ཀང་བྱ་སྟྲེ། གསྲེར་དངུལ་སོགས་རིན་པོ་ཆྲེས་བགིས་

པའི་སོྒྲམ་བུ་ཕྲ་ཅན་ཞིག་གམ། རི་མོ་སོ་དམར་དཀར་གསུམ་ཅན་གི་གཟི་ཡིན་སད། ཅྲེས་འཕྲ་མྲེན་གཟི་ཡིན་པར་བཤད་པའང་རྒྱུ་

མཚན་ངྲེས་ཅན་ཞིག་མཆིས་ཏྲེ། 《བཀའ་ཐང་སྲེ་ལྔ་》དང་《ཀོང་ཆྲེན་ཆོས་འབྱུང་》རྣམས་སུ། བཀའ་བརྒྱད་བཤད་པའི་སབས་

སུ། དྲག་སགས་ཀི་གཟི་སོྒྲམ་ཞྲེས་གཟི་ཡི་སོྒྲམ་བུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་། གཟི་སོྒྲམ་གི་ཐོབ་ཐང་དང་དྲེའི་ཁད་ཆོས་གང་འདྲ་

ཡིན་པ་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་བརོད་ཡོད་པ་ད་ཕན་བདག་གིས་མཐོང་མ་མོང་ཡང་། 《ཐང་ཡིག་གསར་རིང་》རྣམས་སུ་

སི་སི་ཞྲེས་པ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་སོགས་ཀིས་གཡུ་རུ་བསྒྱུར་ཡོད་ཅིང་། 
2
གཞི་གང་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་ལྟར་དུ་བསྒྱུར་བ་ད་དུང་བརག་

དགོས་པ་ཞིག་འདུག། དྲེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྲེ་ན། རྒྱ་ཡིག་གི་སི་སི་བྱ་བ་ནི་བོད་ཡིག་གི་གཟི་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཕར་ཟུར་ཆག་པ་ཡིན་ལ། 

དྲེས་ན་སི་སི་བྱ་བ་བོད་སད་དུ་གཟིའི་ཡི་གྲེ་དང་ཡང་ན་ཁྲ་མན་གི་ཡི་གྲེ་རུ་བསྒྱུར་ན་དོན་དངོས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་

ཞིག་རྲེད། གོང་འཁོད་ཀི་གནས་བབ་དྲེ་དག་ལ་དཔྱད་ན་ཁྲ་མན་དང་འཕྲ་མྲེན་བཅས་ནི་གཟི་ལ་གོ་བ་མ་ཟད་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་

ལོངས་དང་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆོས་དག་ཀང་ཅུང་ཟད་ཤྲེས་ནུས་མོད། འདིར་རྒྱས་པར་མི་སོ་བར་བྱའོ།། མདོར་ན་གོང་དུ་

བཤད་པའི་དཀར་ཁྲ་མྲེན་དང་། སར་ཁྲ་སན། འཕྲ་མྲེན། ཁྲ་མ།ོ ཁྲ་བོ་ཁྲ་ཆུང་། ཕྲ་མན་བཅས་ནི་གདམ་ང་དང་ཟུར་ཆག། ཡུལ་སད་

བཅས་ཀི་ཁད་པར་ཙམ་ལས་དོན་དུ་དྲེ་ཀུན་གཟི་ལ་བཤད་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་བོ།། དྲེང་སང་དཀར་ཁྲ་མྲེན་ཟྲེར་སབས་

ཚོང་བ་མང་ཤོས་ཀིས་ར་ཤི་མིག་རོག་གམ་ནོར་བུ་བིྱ་མིག་བྱ་བ་དྲེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་ཅིང་། ཡུལ་ཤུལ་ཕོགས་སུ་གཟི་ར་ཁྲ་རིང་ལ་

གོ་བ་སོགས་ཡུལ་དུས་ཀི་བར་བརྒལ་དང་གོ་བབས་མི་འདྲ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སབས་དོན་གིས་ཤྲེས་དགོས་སོ།། ནང་ཆྲེན་

ཕོགས་སུ་ཁ་དཔྲེ་ལ། དཀར་ཁྲ་མན་གཟི་ལས་དགུ་སོར་ཡིན། ཅྲེས་དཀར་ཁྲ་མན་གཟི་དགུའི་རིན་ཐང་ལས་ཆྲེ་བར་བཤད་པའི་

ཚིག་ལ་བརགས་ན་གཟི་དང་དཀར་ཁྲ་མྲེན་གཉིས་སོ་སོར་ཡིན་པའི་ནང་དོན་ཞིག་མཆིས་ཀང་། དྲེ་ནི་སན་སོྦྱར་གི་ནུས་པའི་

སབས་སུ་བཤད་པའི་ཚིག་དོན་ཡིན་པས། སིར་བཏང་གི་གཟི་རོ་དམན་པའི་རིགས་ལ་བལྟོས་ནས་དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

གཞན་《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་》ལས། ཕྲ་མྲེན་ནི། གསྲེར་དང་དངུལ་སྤྲེལ་ནས་བཟོས་པའི་དངོས་རིགས་སྟྲེ། དཔྲེར་ན། ཐང་གི་

གོང་མས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡྲེ་བཙན་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་རགས་ནང་ཕྲ་མྲེན་གི་ཞྭ་ཞྲེས་གསལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན།
3
 ཞྲེས་འཁོད་ཡོད་ཅིང་། 

དྲེ་ནི་《ཐང་ཡིག་གསར་རིང་》སོགས་སུ་བཤད་པའི་ནང་དོན་ལྟར་ཡིན་པར་གསལ་ཡང་། འོན་ཀང་། ལོ་རྒྱུས་དཔྲེ་ཆ་དྲེ་དག་ལས་

འཁོད་པའི་ཕྲ་མྲེན་བྱ་བ་ནི་གསྲེར་དངུལ་གིས་བཟོས་པའི་དངོས་ཆས་སྟྲེང་གཟི་དང་གཡུ་སོགས་ཀིས་ཕྲ་བཏབ་པ་ལ་ཟྲེར་བ་ལས་

གསྲེར་དངུལ་གིས་བཟོས་པའི་ཅ་ལག་ལ་བཤད་པ་མིན། གཙོ་བོ་ཕྲ་ལ་བཤད་པ་ཡིན། དྲེ་ལྟར་ཡིན་མིན་《ཐང་གི་ལོ་རྒྱུས་》དང་

《རྒྱལ་རབས་གསར་བ་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས་》སོགས་ལ་གཟིགས་དང་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ།།  

བཞི་བ། ཆུ་མིག་གམ་འགྱུར་མིག ཁྱུང་མིག་བཅས་ཀི་སོར།  
 

1 གཡུང་དྲུང་གར་མའམ་ཀརྨ་པ་སོགས་ཀིས་རྩམོ་སིྒྲག་བྱས་པའི་《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇགི་རྲེན་དགྲེ་བ་》ཞྲེས་པའི་ལྡྲེབ་མ་༢ནས་༧བར་

གསལ། དཔྲེ་རངི་དབུ་མྲེད་བིས་མ་ཁྲུ་གང་ཅན། 
2 དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆྲེན་དབིྱན་གཉིས་ཀིས་བསྒྱུར་བའ་ི《ཐང་ཡིག་གསར་རིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆྲེན་པོའི་སིད་ལུགས་》ཀི་ཤོག་གངས་༦་

སྟྲེང་གསལ། མཚོ་སོན་མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 
3 《དུང་དཀར་ཚགི་མཛདོ་ཆྲེན་མོ་》རུ་གསལ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 



གཟི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཚང་རིང་བའི་ཁག་ཏུ། མིག་ཡོད་པའི་གཟིའི་རིགས་ལ་ཆུ་མིག་གམ་འགྱུར་མིག་ཟྲེར་བ་ལས་གཟི་

མིག་ཅྲེས་འཁོད་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་ལ། གཟིའི་ཆྲེད་ལས་ཚོང་པ་དང་མཁས་པ་རྣམས་དྲེང་སང་ཡང་གཟི་མིག་ཅན་ལ་ཆུ་མིག་

ཅྲེས་འབོད་པ་དང་། མིག་གཅིག་ཅན་ལ་ཆུ་མིག་དང་པོ་ཟྲེར་ཞིང་། མིག་གཉིས་ཅན་ལ་ཆུ་མིག་གཉིས་པ། དྲེ་བཞིན་དུ་མིག་དགུ་

ཅན་ལ་ཆུ་མིག་དགུ་བ་ཞྲེས་གོང་ལྟར་མཚུངས། ཕིས་སུ་བརྩམས་པའི་གཟིའི་སོར་གི་དཔྲེ་ཆ་ལ་ལར་གཟི་མིག་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་འདི་

བྲེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་མཐོང་མོང་ཡང་། དྲེ་ནི་གཟི་ལ་རྒྱུས་མྲེད་པ་དང་ཡང་ན་དཔྲེའི་སོ་ནས་དོན་གཞན་ཞིག་སོྟན་པའི་སབས་

ཡིན་པ་ལས། གཟི་རང་གི་མིག་བཤད་པའི་དུས་སུ་ཆུ་མིག་བྱ་བ་མངོན་གསལ་རྲེད། དྲེས་ན་དྲེ་ལྟར་དུ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཡིན་ཞྲེ་ན། དམངས་ཁྲོད་དུ་གཟི་མིག་ཟྲེར་དུས་མིག་ཞར་བལྟ་ཅན་ནམ། ཡང་ན་མིག་གི་རྒྱལ་མོར་སོན་གིས་བསད་པ་ཞིག་ལ་གོ་

སྟྲེ། 《བཀྲ་ཤིས་བརྩྲེགས་པའི་མདོ་》ལས། གཟི་མིག་ལག་དྲུག་གདོང་སྲེ་ཅན།།
1
 ཞྲེས་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་རགས་སུ་གཟི་མིག་བྱ་བ་

འཁོད་ཡོད་པ་དང་། 《བོན་གི་བརྲེན་འགྱུར་ཆྲེན་མོའི་》ནང་། སོན་རྒྱལ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཡང་སིད་གཡུང་དྲུང་བསྟན་པ་དབང་

རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་རྣམ་མཁྲེན་རྒྱལ་བ་གཤྲེན་རབ་ཀི་སྲེས་རབས་རྣམ་བཤད་ནོར་བུའི་ཕྲྲེང་བ་བྱ་བ་ལས། སྐྲ་ནི་རྩིད་པ་གནམ་

གཟྲེངས་འདྲ་བ། མིག་ནི་གཟི་ཟླུམ་མྲེ་ཤོར་འདྲ་བ།
2
 ཞྲེས་ངན་ལྟས་སུ་བཤད་ཡོད་པའི་རྲེན་གིས་སོ།། འོ་ན་ཆུ་མིག་ཅྲེས་པའི་གོ་

དོན་ལ་བཤད་ཚུལ་མང་སྟྲེ། ཟངས་དཀར་རྫོང་གི་ཐོས་རྒྱ་ཅན་དཔལ་མོ་ལགས་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། གཟི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་བ་ནི། ཆུ་སིན་ཟྲེར་བ་གཟི་དཀར་གི་སྟྲེང་ལ་མིག་མཆིས་ཤིང་། ཉི་འོད་ཀི་ཕོགས་སུ་འཁོར་ཚེ་གཟི་གསྲེང་དུ་མིག་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་

སིར་བཏང་ཆུ་མིག་བྱ་བར་བརོད།
3
 ཅྲེས་ཆུ་མིག་ནི་ཆུ་གཟིའི་རིགས་ལས་ཐོགས་པར་བཤད། གསྲེར་ར་རྫོང་གི་ཚོང་བ་བཤད་སྒྲུབ་

སོགས་ཀིས། གཅོད་པ་བ་རྣམས་ཆུ་མིག་བརྒྱ་རྩ་འགིམས་སབས་གཅོད་འུར་ཆུ་མིག་དགུ་སིྒྲལ་ཞིག་ལུས་སྟྲེང་དུ་བསྣམས་དགོས་

ཤིང་། གཅོད་འུར་ཆུ་མིག་དགུ་སིྒྲལ་དང་གཟི་ཆུ་མིག་དགུ་བ་གཉིས་ཀི་ནང་དོན་དང་མཚོན་བྱྲེད་ཧ་ལམ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

པས། དྲེས་ན་དྲེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཨྲེ་ཡིན་སྙམ།
4
 ཞྲེས་ཟྲེར་ཞིང་། འདི་ལྟར་ན་ཆུ་མིག་བརྒྱ་རྩ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པར་བཤད། གོ་འཇོ་བ་རིན་ཆྲེན་བསམ་འགྲུབ་སོགས་ཀིས། ཆུ་མིག་བྱ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ངྲེས་ཅན་ཞིག་མྲེད་པས། ཁྱུང་མིག་ཅྲེས་པ་

ཡིན་པར་འདོད། དྲེ་ལྟར་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱུང་འདི་ཀླུ་གཟའ་གཉན་སོགས་ཀི་ཁ་གནོན་བྱྲེད་པའི་གཉྲེན་པོ་ཡིན་ཞིང་། 

ཁྱུང་མིག་གི་དབིྱབས་སམ་རྣམ་པའི་རིན་པོ་ཆྲེ་ལུས་སྟྲེང་དུ་འདོགས་ན། དྲེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་ཡམས་འབྱུང་མི་སིད་པར་

མངོན།
5
 ཞྲེས་པ་ལྟར་ན་ཆུ་མིག་བྱ་བ་ནི་ཁྱུང་མིག་ལས་བྱུང་བར་འདོད་པ་སོགས་བཤད་ཕོགས་མང་ངོ་།། འབོག་ཡུལ་གི་རྒན་རྒོན་

ཚོས་ཆུ་མིག་ཅྲེས་ཤོད་སབས་ཁྱུང་མིག་གི་སྒྲ་གདངས་ལྟར་ཀོག་གིན་ཡོད་པས། དྲེ་ལ་བསམ་ན་ཁྱུང་མིག་ཅྲེས་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་

ཅུང་ཟད་མཆིས་སམ་སྙམ། གཞན་ཁྱུང་སྐྱུགས་བྱ་བ་ཁྱུང་གིས་སྦྲུལ་ཟོས་པ་ལས་བྱུང་བར་གགས་པའི་རིན་པོ་ཆྲེ་དྲེ་ནི་གཟིའི་ནང་

ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། ལ་ལས་གཟི་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ནི་ཞང་ཞུང་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཞང་ཞུང་ལ་

བོད་སད་དུ་ཁྱུང་ཟྲེར་བ་ཡིན་ལ། དྲེས་ན་ཁྱུང་མིག་བྱ་བ་ནི་གཟི་འབྱུང་སའི་གནས་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་འདོགས་པ་ཞིག་ཨྲེ་ཡིན་ཞྲེས་

 
1 《བཀྲ་ཤིས་བརྩྲེགས་པའ་ིམདོ་》བྱ་བའི་དཔྲེ་ཆ་དྲེའ་ིལྡྲེབ་མ་༢༠༧སྟྲེང་གསལ། མཚ་ོསོན་མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གསི་བསྐྲུན། 
2 《བོན་ག་ིབརྲེན་འགྱུར་ཆྲེན་མ་ོ》ལས། སོན་རྒྱལ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཡང་སིད་གཡུང་དྲུང་བསྟན་པ་དབང་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་རྣམ་མཁྲེན་རྒྱལ་བ་

གཤྲེན་རབ་ཀི་སྲེས་རབས་རྣམ་བཤད་ནརོ་བུའི་ཕྲྲེང་བ་བྱ་བའ་ིདཔྲེ་ཆ་དྲེའ་ིཤགོ་གངས་༤༡༣ སྟྲེང་གསལ། སྣ་རིང་ལྕགས་དཔར་མ། ཟུང་ཆུ་མ་ིརིགས་
དཔར་འདྲེབས་ཁང་ཡིན་ནམ་སྙམ། 
3 དཔལ་མ་ོནི། ཟི་ཁྲོན་ཞངི་ཆྲེན་རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆང་རིགས་རང་སོང་ཁུལ་ཟངས་དཀར་རྫངོ་ཟངས་དཀར་ཤང་གི་མི་ཡིན། 
4 བཤད་སྒྲུབ་ནི། ཟིན་ཁྲོན་ཞངི་ཆྲེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སོང་ཁུལ་གསྲེར་ར་རྫོང་ག་ིམི་ཡནི། 
5 རིན་ཆྲེན་བསམ་འགྲུབ་ནི། བོད་རང་སོང་ལངོས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ག་ོའཇོ་རྫངོ་ས་འབྲེལ་ཤང་བརྩྲེ་རངས་སྲེ་བའ་ིམ་ིཡིན། 



ཀང་ཟྲེར། འོ་ན་དོན་དངོས་ཀང་དྲེ་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ངྲེད་ཀིས་ནི་གོང་འཁོད་ཀི་ནང་དོན་བཞིན་དུ་མི་འདོད་དྲེ། ཆུ་མིག་བྱ་

བ་ནི་ཆུ་བུར་མིག་ཅྲེས་པའི་བསྡུས་མིང་ཡིན་ལ། མིག་དང་ཆུ་མིག་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་སོ།། གནའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་

ཡིག་ཚང་རྣམས་སུའང་ཆུ་མིག་ཅྲེས་འཁོད་ཡོད་པ་ལས་ཁྱུང་མིག་བྱ་བ་ཧ་ལམ་གཅིག་ཀང་མྲེད། 《རིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་》དུ། མ་

མོ་སིད་པའ་ིབྲེམ་ནང་། སྟག་སོ་རིགས་གཉིས་ཆུ་མིག་རིགས་གཉིས། བྱ་བ་དང་། ཡང་དྲེ་ཉིད་ལས། ཉི་ཟླའི་ཐོད་ཕྲྲེང་ཅན་ལ་དབུལ། 

སྟག་སོ་ཆུ་མིག་བསིྒྲལ་མ་རིས།། མཁར་ཐབས་ཉི་ཟླ་སོྟང་ལ་གུར།། ཞྲེས་པ་དང་། ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རོ་རྲེའི་《གཟི་བརག་

ཐབས་》ལས། རི་མོ་འཁོར་ཐབས་རིས། ཆུ་མིག་རིས། བྱ་བ་དང་། ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་ཞང་བོད་ཏི་སྲེའི་འོད་ལས། གཟིའི་རྣམ་པ་

ལ་ནར་མོ་དང་རིལ་བོ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ནར་མོའི་རིགས་ལ་ཆུ་མིག་ཅྲེས་པའི་ཐིག་རིས་དང་།
1
 ཞྲེས་པ་ནས། གཟིའི་རིགས་ཆུ་

མིག་ཅི་ཙམ་མང་བ་དྲེ་བང་ཚད་ཀང་ཆྲེ་བ་ཡིན་སྟབས་རིན་ཐང་ཡང་ཆྲེ་བར་བརྩི་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་ཆུ་མིག་གི་གངས་སུ་ཡ་ཅན་

འབྱུང་བ་དཔྲེར་ན། ཆུ་མིག་གསུམ་པ་དང་། ལྔ་བ། བདུན་པ། དགུ་བ། བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་ལ་མཐོང་ཆྲེ་བར་བྱྲེད།
2
ཅྲེས་པ་དང་། 

གཞན་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇིག་རྲེན་དགྲེ་བ་སོགས་གཟི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆྲེད་རྩོམ་གང་མང་ཞིག་ཏུ་ཆུ་མིག་ཅྲེས་འཁོད་ཡོད་པ་

ལས་ཁྱུང་མིག་ཅྲེས་བིས་པ་མི་སྣང་ངོ་།། འོན་ཏྲེ། ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ། 《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇིག་རྲེན་དགྲེ་བ་》ལས། 

འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོ་ཁྱུང་ཆྲེན་ལ།། ཁྱུང་གཟི་དམར་པོ་ལག་གཡས་ཡོད།།
3
 ཅྲེས་ཁྱུང་གཟི་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད་པས། དྲེ་དང་

ཁྱུང་མིག་གཉིས་བར་ལ་འབྲེལ་བ་མངོན་གསལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མྲེད་མ་ངྲེས། གཞན་ཆུ་མིག་གི་འབི་ཚུལ་ལ་འགྱུར་མིག་ཅྲེས་

འཁོད་ཡོད་པ་མང་སྟྲེ། 《འཇིགས་མྲེད་གིང་བའི་གཏམ་ཚོགས་ལས་རིན་པོ་ཆྲེ་བརག་པའི་གཏམ་》བྱ་བ་ལས། གཟི་ལ་སྟག་ལོག་

རྐང་རིང་ཁྲ་ཆུང་གསུམ།། དང་པོ་དབིྱབས་ཟླུམ་བར་བ་འགྱུར་དགུ་འདི།།
4
 ཞྲེས་པ་དང་། དགའ་བའི་རོ་རྲེའི་《འཁྲུངས་དཔྲེ་དྲི་

མྲེད་ཤྲེལ་གི་མྲེ་ལོང་》དུ། སིར་བཏང་རོག་ཆྲེ་ཞིང་རིང་ལ་གཟི་ལྟོ་འགངས་པ། རི་མོ་ལྲེགས་པ། འགྱུར་མིག་གསུམ་པ་དང་། ལྔ། 

བདུན། དགུ་སོགས་ལྲེགས་པར་བརྩི།
5
 ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ།། མདོར་ན་ཆུ་མིག་དང་འགྱུར་མིག་གང་ཡིན་ཡང་ཐ་སྙད་དྲེ་དག་མིག་ཅན་

གི་གཟི་ལ་བལྟོས་ནས་བྱུང་བའི་བྱྲེ་བག་གི་མིང་ཡིན་པ་ལས་གཟི་ཡི་སི་མིང་མིན་པ་གསལ་བས་སོ།།  

ལྔ་བ། ལིག་བུ་མིག་གི་སོར།  

ཁ་ཅིག་གིས་ལིག་བུ་མིག་ཟྲེར་བ་ནི་ཞང་ཞུང་གི་སད་ཡིན་ལ། བོད་ཀི་སི་སད་དུ་གཟི་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཟྲེར། དག་ཡིག་ཁག་ལས། 

ལིག་བུ་མིག་ནི་རོ་སན་གི་རིགས་ཤིག་སྟྲེ། ནུས་པས་མིག་ནད་རབ་རིབ་སོགས་ལ་ཕན། ཞྲེས་པ་དང་། དྲེའི་ཐད་ཀི་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ 孔雀

石 བྱ་བར་བསྒྱུར་ཡོད་ཅིང་། སིར་བཏང་རྒྱ་སད་ཀི་ཁུང་ཁྲེ་ཧི་ལ་བོད་སད་དུ་གཡུ་རོ་དང་རྨ་བྱའི་མདངས་བྱ་བར་བརོད་པས། 

ལིག་བུ་མིག་དང་གཡུ་རོ་གཉིས་མི་འདྲ་སྟྲེ། སན་གཞུང་རྣམས་སུ་ལིག་བུ་མིག་ལ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ཁ་

 
1 ནམ་མཁའ་ིནོར་བུའི་《ཞང་བོད་ཏི་སྲེའི་འདོ་》ཅྲེས་པའི་དཔྲེ་ཆ་དྲེའི་ཤོག་ལྷྲེ་༡༠༨སྟྲེང་གསལ། ཀྲུང་གའོི་བོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 
2 《བཟོ་རིག་ཉྲེར་མཁོ་བདམས་བསིྒྲགས་》བྱ་བ་དྲེའི་ཤོག་ངོས་༡༩༨སྟྲེང་གསལ། བོད་ལོངས་བོད་ཡགི་དཔྲེ་རངི་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 
3 གཡུང་དྲུང་གར་མའམ་ཀརྨ་པ་སོགས་ཀིས་རྩམོ་སིྒྲག་བྱས་པའི་《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇགི་རྲེན་དགྲེ་བ་》ཞྲེས་པའི་ལྡྲེབ་མ་༢ནས་༧བར་

གསལ། དཔྲེ་རངི་དབུ་མྲེད་བིས་མ་ཁྲུ་གང་ཅན། 
4 《སན་ལོངས་འབྲུག་ག་ིརྫངོ་གཞི་ཁག་དང་ལྷ་ཁང་དགནོ་སྲེའི་རྲེན་དང་དངོས་སད་ཀ་ིལམ་སོལ་ལྲེགས་བཤད་》ཀི་ཤགོ་ལྷྲེ་༡༧༧སྟྲེང་གསལ། 

འབྲུག་ཡུལ་ཅ་རངི་འཛིན་སོང་ཡིག་ཚང་ནས་བསྐྲུན། 
5 དགའ་བའི་ར་ོརྲེས་བརྩམས་པའ་ི《འཁྲུངས་དཔྲེ་དྲི་མྲེད་ཤྲེལ་ག་ིམྲེ་ལོང་》ག་ིཤོག་ངོས་༡༧ནས་༣༥བར་གསལ། མི་རིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་

དུ་བཏབ། 



དོག་ཀང་ནག་པོ། དམར་པོ། སྲེར་ས། ཐལ་མདོག་སོགས་ཅི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པར་བཤད་པ་དྲེ་དག་ལས་ཀང་གཡུ་མདོག་ཡོད་པར་

མ་བསྟན་ཏོ།། 《རྒྱུད་བཞིའི་བིས་ཆ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་》ལས། གཟི་རིགས་ཀི་ལིག་བུ་མིག་ཅྲེས་པའི་དཔྲེ་རིས་སྟྲེང་གཟི་ཡི་རི་མོ་

རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བིས་ཡོད་པ་དྲེར་བལྟས་ན།
1
ལིག་བུ་མིག་ནི་གཟི་ཡི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤྲེས་ཐུབ་མོད། འོན་ཀང་། སྲེ་སིད་

རིན་པོ་ཆྲེའི་《མཆོད་སོང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་》ཏུ། རྲེ་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་རྒྱན་དུ། རྒྱལ་ཐང་བས་ཞལ་འདྲེབས་

སུ་ཕུལ་བ་ལིག་བུ་མིག་གཅིག་ཅྲེས་དང་། ཡང་དྲེ་ཉིད་ལས། རྲེ་བླ་མ་མཆོག་གི་དབང་ཆས་ཆ་ཚང་ལ། ལིག་བུ་མིག་གཅིག་གཟི་

རིགས་སྣ་ཚོགས་རོག་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཞྲེ་གཅིག
2

 ཅྲེས་གཟི་དང་ལིག་བུ་མིག་གཉིས་སོ་སོར་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། དྲེའུ་དམར་དགྲེ་

བཤྲེས་ཀི་《ཤྲེལ་གོང་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་》དུ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་གཟི་ལ་ནོར་ནས་རིན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་མ་དག་པར་འདོད། 

ཧཾ་ཆྲེན་ཀ་རའི་ལུང་དྲེ་ནི་དཀར་ཕྲ་མན་ལ་དགོངས།
3
 ཞྲེས་དྲེའུ་དམར་དགྲེ་བཤྲེས་ལགས་ཀིས་ཀང་གཟི་དང་ལིག་བུ་མིག་གཉིས་

མི་གཅིག་པར་བཤད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཤྲེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ དྲེའུ་དམར་དགྲེ་བཤྲེས་ཁོང་རང་གཟི་དང་དཀར་ཁྲ་མྲེན་

གཉིས་ཀང་མི་གཅིག་པའི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་ཡིན་ཕིན། 《ཤྲེལ་གོང་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་》དུའང་དྲེ་གསུམ་སོ་སོར་བཀྲལ་ཡོད། ཕྲན་གིས་

ནི་ཧཾ་ཆྲེན་ཀ་རའི་ལྟ་ཚུལ་དྲེ་ལ་འཐད་པར་འཛིན་པ་མ་ཟད་ལིག་བུ་མིག་ནི་གཟིའི་རིགས་ཡིན་པར་འདོད་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲེའུ་

དམར་ཁོང་རང་གིས་ཀང་ཧཾ་ཆྲེན་གི་ལུང་དྲེ་ནི་དཀར་ཁྲ་མྲེན་ལ་དགོངས་ཞྲེས་ལིག་བུ་མིག་དང་དཀར་ཁྲ་མྲེན་གཉིས་གཅིག་ཡིན་

པ་དངོས་ཤུགས་གང་ཐད་ནས་ཁས་བླངས་ཟིན་པས། དྲེས་ན་དཀར་ཁྲ་མྲེན་ནི་གཟིའི་རིགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་གོང་

དུ་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་བསར་ཟློས་མི་བགིད་དོ།། འོ་ན། གཟི་དང་ལིག་བུ་མིག་གཉིས་ཡོངས་སུ་གཅིག་གམ་ཟྲེར་ན། དྲེ་གཉིས་མི་

འདྲ་ས་ན།ི གཟི་དང་ལིག་བུ་མིག་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་འདྲ་ཡང་གཟི་ནི་རྒྱུ་ཆ་དྲེའི་སྟྲེང་དུ་མིས་རྫས་སོྦྱར་སད་ནས་རི་མོ་འདྲ་མིན་ཕབ་

པ་དྲེ་ལ་ཟྲེར། དཀར་ཁྲ་མྲེན་ལའང་རང་བྱུང་དང་མིས་བཟོས་པའི་རིགས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། རང་བྱུང་གི་རིགས་དང་ལིག་བུ་མིག་

གཉིས་གཅིག་ག།ོ མདོར་ན། ལིག་བུ་མིག་བྱ་བ་ནི་ཞང་ཞུང་གི་སད་ཡིན་ན་འདྲ་བོད་སད་གང་ཡིན་ཡང་གཟི་བཟོ་སད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་

གཙོ་བོ་ཡིན་པས། འདི་ལ་བརག་དཔྱད་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ནི་དགོས་ངྲེས་ཀི་དོན་གནད་གལ་ཆྲེན་ཞིག་གོ།  

དྲུག་པ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སོར།  

བོད་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བྱ་བའི་མིང་བར་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཆ་ཡོད་རྒྱུས་ཡོད་ཅིག་ཡིན་ལ། ཡིན་

ནའང་། མང་ཤས་ཀིས་དཔྲེའི་སོ་ནས་བརོད་པའི་ནང་དོན་དྲེའི་སི་དོན་ཙམ་ཤྲེས་པ་ལས་ཡང་སིྙང་ཅི་ཞིག་ལ་གོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཤྲེས་མཁན་ཆྲེས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མྲེད། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་ཀིས་འཇིག་རྲེན་འདིར་ཁད་ནོར་མང་ཡང་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་ན།ི ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི་ཡིན་པར་བཤད། འདིའི་དོན་ཡང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་འབྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆྲེ་ཞིག་

ཡིན་པས་མིང་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཐོགས། མིང་གཞན་ལ་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་དང་། བསམ་འཕྲེལ་ནོར་བུ། ནོར་བུ་དཔུང་འཇོམས། 

ཙིན་ཏ་མ་ཎི་བཅས་ཀང་ཟྲེར། འདིའི་ནུས་པས་ལུས་ལ་འཆང་བ་ཙམ་གིས་ནད་གདོན་ཀུན་འཇོམས་ཤིང་། བསམ་དོན་ཀུན་

 
1 《རྒྱུད་བཞིའ་ིབིས་ཆ་》དཔྲེ་རིས་སུ་གསལ། ཤགོ་ངོས་མ་ངྲེས། 
2 སྲེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས་པའི་《མཆདོ་སོང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་》གི་ཤོག་ངོས་༤༨༦སྟྲེང་གསལ། 
3 དྲེའུ་དམར་དགྲེ་བཤྲེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚགོས་ཀིས་མཛད་པའ་ི《ཤྲེལ་གངོ་ཤྲེལ་ཕྲྲེང་》ག་ིཤོག་གངས་༡༢༤སྟྲེང་གསལ། མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་

ཁང་། 



འགྲུབ་པར་གགས། 《མདོ་རྒྱ་ཆྲེན་རོལ་བ་》སོགས་ལས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ནི་བཻ་ཊ ཱུརྱ་ཡིན་པར་གསུངས་པས།
1
 ཕིས་ཀི་མཁས་

པ་ལ་ལས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི་བཻ་ཊ ཱུརྱ་ཡིན་ཞྲེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགྲེལ་བཤད་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྲེར་ཐུག སིར་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་ལ་རིགས་གསུམ་ཡོད་དྲེ། ལྷའི་ནོར་བུ་དང་། མིའི་ནོར་བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ནོར་བུ་བཅས་གསུམ་མོ།། དྲེ་

གསུམ་ལས་ལྷའི་ནོར་བུ་བྱ་བ་ལའང་ནང་གསྲེས་སུ་གསུམ་སྟྲེ། ལྷ་དང་། ལྷ་མིན། ཀླུ་བཅས་གསུམ་མཆིས་པ་ལ་བཻ་ཊ ཱུརྱ་ནི་ཀླུའི་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་ཡིན་ཞྲེས་དྲེའུ་དམར་དགྲེ་བཤྲེས་སོགས་ཀིས་བཞྲེད་དོ། 《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་》དང་《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་》

ཁག་ལས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁད་ཆོས་བཤད་སབས་ཁྱུང་སྐྱུགས་ཀི་ནང་དོན་དང་གཅིག་འདྲ་ཡིན་པ་ཞིག་བཤད་འདུག། དྲེ་

གཉིས་མི་འདྲ་ས་ནི་བཤད་སྟངས་དྲེ་ནི་རིག་བྱྲེད་ཀི་ལུགས་ཡིན་ཞྲེས་པ་དྲེ་ཙམ་ཡིན།  

དྲེས་ན་ཁྱུང་སྐྱུགས་ནི་ནམ་མཁའ་ལྡིང་བརྫུས་སྲེས་ཀིས་དུག་སྦྲུལ་ཟོས་བས་དུག་གི་སོྟབས་ཀིས་འཆི་བའི་ཚེ། ལུས་མྲེས་སྲེག་

པར་བྱྲེད་ལ། སིྙང་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྲེ་བཻ་ཊ ཱུརྱའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། དྲེ་ནི་བརྒྱ་བིྱན་གིས་ཐོབ་ན་གཙུག་གི་ནོར་བུར་

བྱྲེད་ལ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོས་ཐོབ་ན་ནང་ནོར་རིན་པོ་ཆྲེ་བྱྲེད་དོ།། ཞྲེས་མདོ་སྲེ་དགོངས་འགྲེལ་གི་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས་

བཤད་ད།ོ། དོན་དུ་ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇིག་རྲེན་དགྲེ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཁྱུང་གཟི་བྱ་བ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་གསལ་ལོ།། 

དྲེའུ་དམར་སོགས་ཀིས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདིའི་སྟྲེང་མིག་བདུན་ཙམ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ཡུལ་གང་ནས་ཀང་འབྱུང་བར་

གསུངས། ལ་ལས་རྒྱ་མཚོའི་གིང་དུ་ཡོད་པར་བཤད་པས་རག་ཏུ་དཔྲེར་བརོད་རྣམས་སུའང་དྲེ་ལྟར་བཤད། གནའི་ཐང་ག་དང་

ལྡྲེབས་རིས་ཁག་ཏུ་ནོར་བུ་ཆ་དགུ་དང་། ཆ་བདུན། ཆ་ལྔ། ཆ་གསུམ་སོགས་བིས་ཡོད་ལ། ཁ་དོག་ཀང་དཀར་སྲེར་དམར་སོ་བཅས་

ཅི་རིགས་ཤིག་མཆིས་པ་མ་ཟད་དབིྱབས་ཀང་གཉིས་ཏྲེ། གཅིག་ནི་ནར་མོ་ཁྲ་རིང་དང་གཅིག་ཤོས་ནི་ཅུང་ཟད་འཇོང་འཇོང་ཞིག་

གོ། ལར་ནོར་བུ་འདིའི་རིགས་ཐང་ག་དང་ལྡྲེབས་རིས་ངོས་སུ་འབི་སབས་གཙོ་སྐུའི་ཞོལ་མཆོད་རྫས་ཀི་གས་སུ་འཇོག་པ་མང་

ཡང་། སོས་སུ་ནོར་ལྷའི་རིགས་བཞྲེངས་དུས་རྣམ་སས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང་ནྲེའུ་ལྲེ་བཅས་ཀི་སབས་སུ་ཧ་ཅང་མང་། མི་ཕམ་རིན་

པོ་ཆྲེས་ས་མོའི་བོད་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དངོས་ནི་ཕྱྭ་དར་རམ་གཡང་མདའ་ཡིན་ཞིང་། དྲེང་གི་རྒྱལ་མཚན་གདུགས་བརྩྲེགས་མའི་

ལུགས་དྲེ་ནི་རྒྱ་ལུགས་ཡིན་པར་གསུངས།
2
 དུང་དཀར་ཚང་གིས། གཡང་མདའི་སྟྲེང་ལ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་དང་། གཟི་དང་གཡུ་

སོགས་བཏགས་ཡོད་པའི་ཕྱྭ་དར་དྲེ་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཏྲེ་ཁིམ་གི་ཕོགས་བཞིར་བསོད་ན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་དར་བར་

བཤད་ལ། གཞན་གྲེ་སར་གི་གཡང་རྲེན་འབུལ་སབས་ཀང་གཟི་ནི་རྫས་རྲེན་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། དྲེས་ན་གོང་དུ་བཤད་

པའི་རྣམ་སས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་སྟྲེང་གི་ནོར་བུ་དང་གཡང་མདའི་ངོས་ཀི་གཟི་གཉིས་ནི་དོན་དུ་གཅིག་ཡིན་པར་གསལ་ཏྲེ། དྲེའུ་

དམར་སོགས་ཀིས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་དར་གོས་ཀིས་གཡོགས་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་བསྟན་ཡོད་ཅིང་། གཟི་ཡང་ཕྱྭ་

དར་དང་མཉམ་དུ་བསོད་ན་འབད་མྲེད་དུ་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་། གཞན་《པདྨ་བཀའ་ཐང་》ལས། དཔྲེར་ན་

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆྲེ།། རྡུལ་གིས་བཀྲུས་བཤད་དར་གི་ལྡིང་ཁུག་བཅུག། རྒྱལ་མཚན་རྩྲེར་བཏགས་མཆོད་ཕུལ་སོན་ལམ་

བཏབ།། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར།།
3
 བྱ་བ་དང་། ནོམ་ཆུ་མཁན་པོ་ངག་དབང་བོླ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས། བསམ་

 
1《འཕགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་རོལ་པ་ཞྲེས་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའ་ིམད་ོ》ལས་གསལ། བོད་ཡིག་གསུང་རབ་མཉྲེན་སྲེར། 
2 འཇུ་མ་ིཕམ་རིན་པོ་ཆྲེའི་《སྙན་འགྲེལ་》དུ་གསལ། 
3 ཨུ་རྒྱན་གཏྲེར་བདག་གངི་བས་གཏྲེར་ནས་བཏོན་པའི་《པད་ྨབཀའ་ཐང་》གི་ཤགོ་ངོས་༡༢༣སྟྲེང་གསལ། སི་ཁྲོན་མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 



འཕྲེལ་དབང་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་རྩྲེར།། མངོན་མཆོད་དགོས་འདོད་ཆར་དུ་འབྲེབས།།
1
 ཞྲེས་གོང་འཁོད་ཀི་ནང་དོན་ཁག་ལས་གསལ་

བའི་གཟི་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱྭ་དར་དང་། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་བསམ་འཕྲེལ་དབང་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཀི་

ནང་དོན་དག་མཐར་གཏུགས་ན་གཅིག་ཡིན་པར་རོགས་ཐུབ་བོ།། གཞན་ཡང་ཐང་གའི་སྟྲེང་དུ་འཁོད་པའི་ནོར་བུ་ཆ་བདུན་འབི་

སབས་ནོར་བུའི་སྟྲེང་ཕོགས་སུ་མྲེ་འབར་བ་དྲེར་བལྟས་ཀང་གཟི་དང་ནོར་བུ་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དཔྲེར་ན། 

《མགོན་པོའི་བྱུང་ཚུལ་གཏོ་ཕུག་ནག་པོ་》ལས་ཀང་། དཔག་བསམ་ལོན་ཤིང་ལོ་རྒྱས་དང་།། ནོར་བུ་རིན་ཆྲེན་གཟི་འབར་དང་།། 

2
ཞྲེས་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིྱན་གི་ཕོ་བང་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ན་ནོར་བུ་གཟི་འབར་བྱ་བ་བཞུགས་པ་བསྟན་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་

དུ་《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇིག་རྲེན་དགྲེ་བ་》ལས། གནའ་རབས་དག་གིས་ཁྲ་མོ་ཟྲེར།། ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་གཟི་ཞྲེས་འབོད།། 

ནོར་བུ་བསམ་འཕྲེལ་འདི་ལ་ཟྲེར།། ཁྲ་མོ་གིང་བཞི་འདི་ལ་ཟྲེར།། འདི་ཉིད་ནོར་བུའི་མཆོག་ཡིན་ནོ།། ནོར་བུའི་ནོར་ངོ་མ་ཟིན་ན།། 

ནོར་བུ་ཆུ་ཁའི་རོ་ལྲེབ་ཡིན།། བྱ་བ་དང་། ཡང་དྲེ་ཉིད་ལས། ནོར་བུའི་ནོར་ངོ་ཟིན་གྱུར་ན།། ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཡིན།། 

འབད་པ་བརྒྱ་ཡིས་དོན་མི་འགྲུབ།། རྔམ་པ་སོྟང་གིས་ས་མི་ཆོད།། ནོར་བུ་མཐྲེ་བོང་ཙམ་ཞིག་གིས།། འདོད་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་

པར་གསུངས།།
3
 ཞྲེས་བསམ་འཕྲེལ་དབང་རྒྱལ་དང་ནོར་བུ་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་ཀང་མིང་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་དྲེ་ཡང་ཕུགས་སུ་

དྲེད་ན་གཟི་ལ་བཤད་པ་སོགས་མདོར་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་གཟི་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་

གསལ་ལ།ོ །  

འོ་ན་མིའི་ནང་ནས་ཕུལ་དུ་གྱུར་བའམ་གཙོ་བོ་ལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་། རྲེན་གི་ནང་ནས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་དཔྲེར་ན་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇོ་བོ་ཤཱཀ་མུ་ནྲེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རུ་འབོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རྩ་ཆྲེ་བའི་རིགས་ལ་

དཔྲེའི་སོ་ནས་དྲེ་ལྟར་དུ་འབོད་སོལ་ཆགས་པ་ཞིག་རྲེད་དོ། །  

བདུན་པ། ས་མན་ཊ་ཀའི་སོར།  

ས་མན་ཊ་ཀ་བྱ་བ་འདི་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཐན་ཀོར་ལ་གོ་ཞྲེས་《སཾ་བོད་སད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་》ཁག་ལས་བཤད་ཅིང་། 

4
ཐན་ཀོར་ཟྲེར་བ་ནི་མཐའ་སོར་ལ་གོ་བ་དཔྲེར་ན། མིག་གི་མཐའ་སོར་ལ་མིག་གི་ཐན་ཀོར་ལྟ་བུའོ།། ཡང་རིག་བྱྲེད་ཀི་མངོན་

བརོད་དག་ལས་རིན་པོ་ཆྲེའི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་བཤད། ཨ་མདོ་རྲེབ་གོང་ཡུལ་གི་ལྷ་བཟོ་ཚོས། མིག་གི་རྒྱལ་མོ་ལ་ས་མན་ཊ་ཀ་

ཟྲེར་བས། དྲེས་ན་ས་མན་ཊ་ཀ་བྱ་བ་ནི་མིག་གི་རྒྱལ་མོ་ལ་གོ་བའམ་ཐན་ཀོར་ལ་ཟྲེར་རམ། ཡང་ན་རིན་པོ་ཆྲེ་ཞིག་གི་མིང་གཞན་

གང་ཡིན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཤད་དཀའ་ཡང་། ངས་བལྟས་ན། རིན་པོ་ཆྲེའམ་ཁྲ་ཆུང་ཞྲེས་བསྒྱུར་ན་དོན་བསྒྱུར་དང་། ཐན་ཀོར་དུ་

བསྒྱུར་བ་ནི་ཐད་བསྒྱུར་ཡིན་པར་འདོད། མིག་གི་རྒྱལ་མོའི་མིང་ལ་རིན་པོ་ཆྲེ་བྱ་བ་ནི་དཔྲེའི་སོ་ནས་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན་སིད་ལ། 

མིག་ལ་ཁྲ་ཆུང་དུ་འབོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་ནི་ད་དུང་ཡང་གསལ་བོར་ཤྲེས་ཀི་མྲེད། སིར་ན་ཁྲ་ཆུང་ཟྲེར་སབས་མིག་ལ་བཤད་

 
1 ནོམ་ཆུ་མཁན་པོ་ངག་དབང་བོླ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་《ལྕགས་མྲེ་རིན་པོ་ཆྲེའ་ིབསྟན་བཅོས་》བྱ་བ་ལས་གསལ། བིས་མ་སྣ་ཐུང་། 
2 《མགོན་པོའ་ིབྱུང་ཚུལ་》བྱ་བའ་ིགྲེགས་བམ་ལས་གཏོ་ཕུག་ནག་པོའི་སབས་སུ་གསལ། དཔྲེ་རིང་བིས་མ་སྣ་རིང་། 
3 གཡུང་དྲུང་གར་མའམ་ཀརྨ་པ་སོགས་ཀིས་རྩམོ་སིྒྲག་བྱས་པའི་《ནོར་བུ་གཟིའི་རྣམ་བཤད་འཇགི་རྲེན་དགྲེ་བ་》ཞྲེས་པའི་ལྡྲེབ་མ་༢ནས་༧བར་

གསལ། 
4 《སཾ་བོད་སད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་》ག་ིཤོག་གངས་༧༧༩སྟྲེང་གསལ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 



པ་དང་རིན་པོ་ཆྲེ་གཟི་ལ་གོ་བ་བཅས་ནང་དོན་གཉིས་འདུག། གཟིའི་རྣམ་བཤད་ཁག་ཏུ། གཟི་ལ་དབྱྲེ་ན་སྟག་ལོག་དང་། རྐང་

རིང་། ཁྲ་ཆུང་ཞྲེས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དང་། ཁྲ་ཆུང་ལའང་ནག་ཁྲ་དང་། སྲེར་ཁྲ། ཁམ་ཁྲ་སོགས་མང་ཡང་ཡོངས་གགས་སུ་ཁྲ་

མོའམ་ཁྲ་མན་ཟྲེར་བ་དྲེ་ཡིན་ཞྲེས་གགས། འོ་ན་མིག་ལ་ཁྲ་ཆུང་བྱ་བའི་མིང་དྲེ་གཟི་ཁྲ་ཆུང་དང་འདྲ་སའི་ཆ་ནས་ཐོགས་པ་ཞིག་

ཨྲེ་ཡིན་སྙམ། སིད་པ་བོད་ཀི་ངག་རྒྱུན་ལ། གཟི་ནི་མི་མ་ཡིན་པས་བཟོས་པ་ཡིན་ལ། མི་མ་ཡིན་དང་ལྷ་གཉིས་འཐབ་སབས་གཟི་

འདིས་ལུས་སྲུང་བྱྲེད་པའི་ནུས་ཤུགས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་འདོན་བཞིན་པས་ལྷ་རྣམས་རག་ཏུ་ཕམ་ཞྲེས་ཟྲེར། ཡ་མཚར་བ་

ཞིག་ལ། རྒྱ་གར་གི་རིག་བྱྲེད་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ལས། སོན་རི་རབ་ཀི་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་པོ་གསལ་བ་བྱ་བ་ལ་ས་མན་ཊ་ཀ་ཞྲེས་ནོར་བུ་

ཞིག་ཡོད་པ་ཁབ་འཇུག་གིས་ཤྲེས་ཏྲེ་བསངས་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་གསལ་བས་མ་བིྱན་པས། ཁབ་འཇུག་ཁྲོས་ཏྲེ་དམག་དཔུང་དང་བཅས་

གཡུལ་འགྲེད་དུ་སོང་། རྒྱལ་བོ་གསལ་བ་ས་མན་ཊ་ཀ་ནོར་བུའི་བིྱན་རླབས་ཀིས་ཁབ་འཇུག་གི་དཔུང་ཚོགས་དང་གཡུལ་བཀྲེས་

པའི་མཐར་ཁབ་འཇུག་ཕམ། ནམ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོ་གསལ་བ་རི་དྭགས་གཤོར་བ་ནགས་སུ་སོང་བ་ན་སྲེང་གྲེ་དང་འཕྲད་པས། སྲེང་

གྲེས་རྒྱལ་པོ་གསལ་བ་བསད། དྲྲེད་ཀི་བདག་པོ་འཛམ་བུའི་བུ་བྱ་བའི་མི་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མཆིས་པ་དྲེས་སྲེང་གྲེའི་ལོག་མར་ནོར་བུ་

ས་མན་ཊ་ཀ་ཡོད་པ་ཤྲེས་ནས་སྲེང་གྲེ་དྲེས་བསད་དོ།། ཁབ་འཇུག་གིས་དྲེ་ལོན་ཐབས་བྱྲེད་པ་ལ། འཛམ་བུའི་བུས་གལ་ཏྲེ་ནོར་བུ་

དགོས་ཚེ་ངྲེད་ཀི་འཛམ་བུའི་བུ་མོ་ཞིག་ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མར་ལྲེན་དགོས་ཞྲེས་རྲེ་བ་བཏོན་པ་ལ། ཐོག་མར་ཁབ་འཇུག་ཤིན་ཏུ་

ཁྲོས་ཀང་མཐར་ནོར་བུའི་ཆྲེད་དུ་མི་མ་ཡིན་པའི་བུ་མོ་དྲེ་རང་གི་ཆུང་མར་བླངས་སོ་ཞྲེས་གགས།
1
 ཞྲེས་གོང་འཁོད་ཀི་གཏམ་

རྒྱུད་ནང་གི་ས་མན་ཊ་ཀ་བྱ་བའི་ནོར་བུ་དྲེ་ནི་གཟི་ཁྲ་ཆུང་ཡིན་པར་གསལ་ཞིང་། གཏམ་རྒྱུད་དྲེ་ཐོག་མར་ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་བྱུང་

བ་ལ། ཕིས་ཞང་ཞུང་གི་མི་རྒྱུད་ཨརྱ་རྣམས་ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོ་བཞིའི་བཞུར་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་སོགས་སུ་སྲེབས་ཤིང་། དྲེ་ནས་མི་

རྒྱུད་དྲེ་དག་གིས་རང་གི་མཆྲེད་ཁུངས་མྲེས་པོ་ཚོའི་སོན་མོའི་ངང་ཚུལ་ལམ་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་རིག་བྱྲེད་དང་སྦྱར་ཏྲེ་དར་སྤྲེལ་བཏང་

བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངྲེས་སོ། །  

བརྒྱད་པ། གཟི་འདི་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ཅི་ལྟར་བསྒྱུར་ཚུལ་སོར།  

ཉྲེ་ཆར་ངྲེད་ཀིས་གཟི་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་ཡིག་ཚང་དུ་མ་ཞིག་རྩད་གཅོད་བྱས་ནས་བལྟ་ཀོག་བྱྲེད་སབས། 

གཟི་ཡི་ཐ་སྙད་ཐད་ད་དུང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་ཡོད་པ་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་ལ། ཁད་པར་དུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ཐད་དྲེ་བས་ཀང་

རོག་འཛིང་ཆྲེ་བ་ཞིག་ལུས་འདུག། དྲེ་ནི་བོད་ཡིག་གི་གཟི་བྱ་བའི་མིང་བར་དྲེ་རྒྱ་ཡིག་སྟྲེང་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་མཆིས་པ་མ་

ཟད། འགའ་ཞིག་ལ་འགྱུར་སོན་ཚབས་ཆྲེན་བྱུང་སྟྲེ་སི་ཚོགས་སྟྲེང་ཤུགས་རྲེན་ངན་པའང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཐྲེབས་ཡོད། དྲེ་ས་ལོ་

རབས་དགུ་བཅུ་བའི་སབས་སུ། བོད་ཀི་ཚོང་བ་བུད་མྲེད་ར་མགིན་སིད་ཟྲེར་བ་དྲེས་གཟི་སྟག་ལོག་ཅིག་ཉོས་ནས་མགུལ་རྒྱན་བཟོ་

བསམས་ཏྲེ། སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་མཐའ་སོར་དུ་མཆིས་པའི་གསྲེར་མགར་ཞིག་ལ་གཟི་དྲེའི་སྣྲེ་གཉིས་ལ་གསྲེར་ཤན་རྒྱབ་ཏུ་

འཇུག་སབས་མགར་བ་དྲེས་གཟབ་ནན་དང་དོ་སྣང་མ་བྱས་པས་གཟི་དྲེའི་སྣྲེ་མོ་བཅག། སབས་དྲེ་གཟི་བདག་གིས་མགར་བ་ལ་

ཐད་ཀར་གཟི་དྲེའི་རིན་གོང་སོན་མ་བཞིན་སིན་ཚབ་ལ་ཁྲི་གཅིག་དང་སོྟང་བརྒྱད་སོད་དགོས་ཞྲེས་བཤད་པ་ན། མགར་བས་ཧང་

སངས་པའི་ངང་ས་སྣྲེ་དྲེ་གའི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུགས། ཁྲིམས་ཁང་གིས་དྲེ་སོན་འདི་འདྲ་གནས་ཚུལ་ཐུག་མ་མོང་བས། གཟི་བྱ་བ་

 
1 བསྟན་འཛིན་གིས་བསིྒྲགས་པའི་《རིག་བྱྲེད་གཏམ་རྒྱུད་བདམས་བསིྒྲགས་》ཀ་ིཤགོ་ལྡྲེབ་༡༠༢ནས༡༠༣སྟྲེང་གསལ། མཚ་ོསོན་མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་

ཁང་གིས་བསྐྲུན། 



དོན་དངོས་ཅི་ཡིན་མ་ཤྲེས་ཏྲེ། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་དཔར་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་》དང་《རྒྱ་བོད་ཤན་

སྦྱར་གི་ཚིག་མཛོད་》ཁག་ལས་གཟི་ཞྲེས་པ་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་གང་འདྲ་ཡིན་པ་འཚོལ་བ་ན། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་མ་ནོ་ཧ་ཞྲེས་བསྒྱུར་ཡོད་པས། 

ཁྲིམས་ཁང་གིས་མ་ནོ་ཧ་ལྲེགས་ཤས་ཤིག་ལའང་དམངས་སོར་སོྟང་གཅིག་ལས་མི་ཁུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་བཤད་དྲེ་མཐར་

གཟི་དྲེའི་རིན་འབབ་ལ་དམངས་སོར་སོྟང་གཅིག་དང་དྲུག་བརྒྱ་སད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག། དྲེས་ན་གཟི་ཞིག་མ་ནོ་ཧའི་

རིན་ཐང་དུ་འགྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་དྲེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་བོད་རྒྱ་གཉིས་བར་གི་ཡིག་བསྒྱུར་ཐད་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་འབས་

བུ་ཞིག་ཡིན་པ་སོས་མ་དགོས། དྲེ་མིན་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ཚེ་རྫི་བོ་ཕན་ཆད་ཀིས་ཀང་གཟི་དང་མ་ནོའི་ཁད་པར་གསལ་བོར་ཤྲེས་

ནུས་སོ།། 《ཐང་ཡིག་གསར་རིང་》དུ། གཟི་ལ་སི་སི་(瑟瑟)ཞྲེས་འཁོད་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་ནི་གཟི་བྱ་བ་ཟུར་ཆག་པར་བཤད། སིལ་བུར་

ཐོར་བའི་དུས་ཀི་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུའང་གོང་གི་དྲེ་བཞིན་འཁོད་ཡོད་ལ། ས་སས་དབང་སྒྱུར་གི་སབས་སུ་གཟི་བྱ་བའི་མིང་

འདི་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ཅི་ལྟར་བསྒྱུར་ཡོད་མྲེད་ད་ཕན་ངྲེད་ཀིས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་ཡིག་ཚང་ཁག་ལས་མཐོང་མ་མོང་བས་དྲེའི་སོར་ཁ་

གསལ་ཞིག་བཤད་དཀའ། ཕག་གྲུའི་སབས་སུ་ཤིང་ཀུན་སྲེ་རུ་བིས་པའི་《ནུབ་བོད་ཀི་སོར་》བྱ་བའི་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་གི་ཚིག་

མཛོད་རྣམས་སུ་གཟི་ལ་མ་ནོ་(玛瑙)1ཞྲེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། སཾ་བོད་རྒྱ་གསུམ་ཤན་སྦྱར་གི་ཚིག་མཛོད་ལས། གཟི་ལ་རྒྱ་སད་དུ་

ཡ་མ་ན་ོ(亚玛脑)དང་། མའོ་ཨར་ཡན། (猫儿眼)མའོ་ཅིན་ཧི་(猫睛石)ཞྲེས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དང་།
2
《འཁྲུངས་དཔྲེ་དྲི་མྲེད་ཤྲེལ་

གི་མྲེ་ལོང་》དུ། གཟི་ལ་གིག་ཡན་ཀྲུའུ་(九眼珠)བྱ་བ་དང་། 《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆྲེན་མོ་》རུ། གཟི་ལ་ཡ་མ་ནོ་(亚玛脑)དང་

མའོ་ཆིན་ཧི་(猫睛石)ཞྲེས་པ་དང་། ཏཱ་ཨིས་ཨྲེ་པིན་ཧོ་སི་དང་མྲེ་ཁི་ཨར་ཝུ་སི་ཐིན་གཉིས་ཀིས་བརྩམས་པའི་《བོད་ཀི་རིན་ཆྲེན་

གཟི་》བྱ་བ་རུ། གཟི་ལ་སི་ཀྲུའུ་ཞྲེས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་སོགས་འབི་སྟངས་མང་དུ་མཆིས་ཤིང་། དྲེ་དག་ལས་བསྒྱུར་སྟངས་ཡག་ཤས་ནི་

གཟི་བྱ་བ་སྒྲ་གདངས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བ་རབ་དང་། དྲེའི་ཁྲོད་ཐྲེན་ཀྲོའུ་(天珠)རུ་བསྒྱུར་བ་འབིང་དང་། སི་ཀྲུའུ་(瑟珠)རུ་བསྒྱུར་

བ་ནི་ཐ་མ་ཡིན་པར་སྲེམས། དྲེ་མིན་གཞན་དག་ནི་འགྱུར་སོན་དང་། ཡང་ན་དོན་ལ་མི་གནས་པའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་རྲེད། ལོ་ཧིས་

ཀིས་བརྩམས་པའི་《ཤར་ཕོགས་ཀི་གཡུ་རོར་བརག་པ་》བྱ་བ་རུ། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཆོས་དཔྲེ་ཁག་ལས་བྱུང་བའི་སི་སི་ཞྲེས་པའི་

མིང་དྲེ་ལ་དཔྱད་པ་འདི་ལྟར་བཏང་ཡོད་དྲེ། 《ཐང་གི་ལོ་རྒྱུས་》ནང་གི་སི་སི་(瑟瑟)བྱ་བ་ནི། བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་རྣམས་ཀི་

དཔུང་མགོ་རུ་འདོགས་པའི་ཕྲྲེང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། ཡང་ན་གསྲེར་དངུལ་གི་སྟྲེང་ལ་ཕྲ་བཏབ་པ་ཞིག་རྲེད། ཅྲེས་པ་དང་། གཞན་

རྒྱལ་རབས་གསར་བ་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ། སི་སི་ནི་བོད་ཀི་བུད་མྲེད་ཚོའི་སྐྲ་སྟྲེང་དུ་འདོགས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་དང་། རིན་ཆྲེན་

དྲེའི་རིན་ཐང་ནི་ར་གི་ལིང་ཞིག་གི་གོང་ཚད་ཡིན། ཞྲེས་པ་ལ་དཔགས་ནས་ལོ་ཧིས་ལགས་ཀིས། སི་སི་(瑟瑟 )བྱ་བ་ལ་ཐང་རྒྱལ་

རབས་སབས་སུ་ནང་དོན་ཁད་པར་བ་ཞིག་མཆིས་ཀང་། ཕིས་སུ་རྩ་ཆྲེན་གི་རོ་ཞྲེས་སིར་བཏང་གི་ནང་དོན་ཞིག་ལས་གོ་བ་ཁད་

པར་བ་ལྲེན་གི་མྲེད། བྱ་བ་དང་། ཡང་ལོ་ཧིས་ལགས་ཀིས་གོང་གི་ནང་དོན་དྲེ་དག་ལ་གཞིགས་ནས་སི་སི་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་འདི་བོད་

ཡིག་གི་གཟི་དང་། པར་སིག་ཡི་གྲེ་ནང་གི་སི་གཟི་དང་། ཨ་ལ་པོ་ཡི་གྲེ་ནང་གི་རོའུ་གཟི་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་འདོད།
3
 

ཅྲེས་བསོམས་ཚིག་བཀོད་ཡོད།  

 
1 ཏཱ་མིང་རྒྱལ་རབས་སབས་སུ་བསིྒྲགས་པའི་《ནུབ་བོད་ཀ་ིསོར་》བྱ་བ་ལས་གསལ། ཤིང་ཀུན་སྲེའི་ཤིང་དཔར་ཡིན་ནམ་སྙམ། འཇའ་བྷན་ཏུང་ཅིན་

སོབ་གྲྭ་ཆྲེན་མོའ་ིདཔྲེ་མཛོད་ཁང་ག་ིཉར་ཚགས་ཡགི་ཆ། 
2 《སཾ་བོད་རྒྱ་གསུམ་ཤན་སྦྱར་ག་ིཚགི་མཛོད་》དུ་གསལ། མ་ིརིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་། 
3 ཐའ་ོཆིས་〈杜齐〉སོགས་ཀིས་བརྩམས་པའི་《ཧི་མ་ལ་ཡའི་ལྷ་དང་མི་》《神喜玛拉雅的人与神》བྱ་བའི་དཔྲེ་ཆ་དྲེའ་ིཤགོ་ངོས་༡༨༩སྟྲེང་

གསལ། ཞང་ཧུང་ཅ་ཱཡིས་〈向红茄〉རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར། ཀྲུང་གའོི་བོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།། 



མདོར་ན། གོང་དུ་བཤད་པའི་པར་སིག་སད་ཀི་སི་གཟི་དང་། ཞང་ཞུང་སད་ཀི་གཟི་དང་། ནྲེ་པཱ་ལའི་ཤཱཀ་སད་ཀི་གཟི་

དང་། རྒྱ་སད་ནང་གི་སི་སི་དང་། ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀི་ཏོའུ་གཟི་དང་། ཨ་ལ་པོ་སད་ཀི་རོའུ་གཟི་སོགས་ཀི་ནང་དོན་ཚང་མ་བོད་

སད་ཀི་གཟིའི་ནང་དོན་དང་གཅིག་འདྲ་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྒྲ་གདངས་ཀང་ཧ་ཅང་ཐག་ཉྲེ་བ་སོགས་ཕོགས་གང་ནས་བརགས་

ནའང་གཟི་ནི་བོད་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་བོད་སད་རང་མཚན་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིན། རྒྱ་སད་ལའང་གང་བྱུང་འདི་བྱུང་དུ་མི་བསྒྱུར་བར་

ཐང་རྒྱལ་རབས་སབས་ཀི་སི་སི་(瑟 瑟 )དང་། ཡང་ན་དྲེང་སང་ཐྲེན་ཀྲུའུ་(天 珠 )རུ་བིས་པ་གཉིས་ཅུང་ལྲེགས་པས་དྲེ་ལྟར་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་བོད་རྒྱའི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལ་གསལ་འདྲེབས་སུ་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །  

 

《ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་》དླེབ་ཕླེང་བཞི་བ་ལས་དྲངས།  


