དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།
1 • དངོས་མེད་ལམ་སྲལོ ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་གཏན་མཛོད་ཁང་།

2 • དངོས་མེད་ལམ་སྲལོ ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།
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དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ།

3 • དངོས་མེད་ལམ་སྲལོ ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

WARISAN KEBUDAYAAN TIDAK KETARA DAN PEMBANGUNAN MAMPAN

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་ཆོད་ཡིག་གིས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་
སྣ་ཚོགས་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གི་ཁེ་ལེན་གི་སྲོག ་ཤིང་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༣༠ གི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་གཞི་གི་ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ལས་འཆར་གཙོ་ཆེཝ་
གསུམ་ དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེ། དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་

གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་གཏད་ཁག་ ༡༧ ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཡུན་དུ་
གནས་ཐབས་དང་འདྲ་མཉམ། དེ་ལས་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་གསུམ་གྱི་ལྟ་བ་ཚུ་ལུ་གུས་བཀུར་བསྐྱེད་དེ་ གོང་
འཕོལ་གྱི་ཐབས་རིག་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ཨིན་མི་འདི་

ལས་འཆར་ཚུ་གི་གྲས་ལས་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་

རྩིས་

འཇོགས་འབད་དེ་ཡོད། དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ གཙོ་ཆེ་བའི་ལས་འཆར་གསུམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ཡུན་བརྟན་
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གོང་འཕེལ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ཚུགསཔ་ཚད་ ཞི་བདེ་དང་ཉེན་སྲུང་དགོ་ནི་འདི་ཡང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
གྱི་དོན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཕན་འདེབས་ངོས་འཛིན་དང་དོན་སྨིན་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་
དེ་གི་ཕན་ནུས་ག་དེ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་ན།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ནང་ལུ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་
དང་

འདུག།

དེ་གི་ཕན་ནུས་ཚུ་དེ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་

ངོས་ལེན་དང་ཤེས་གཏོགས་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་

ག་ཅི་འབད་དགོཔ་

སྲོལ་ཁྱུན་གོང་འཕེལ།
Translator: Yeshi Lendhup
Proofreader: Yonten Dargye
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3 • དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དཔལ་འབར
ྱོ ། མི་སྡེ། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་

སྔར་སྲོལ་གྱི་ཤེས་བྱ་རིག་པ་ཚུ་ སྡོད་སའི་ས་གནས་དང་ གནམ་གཤིས་

ལག
ོ ས་སུ་ཅིག་མེད་རུང་

ཆེ་ཏོག་ཏོ་

འཕེལ་གཏང་ནི་དང་མཉམ་ཅིག་

ཞི་བདེ་དང་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་རིག་

ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ས་ོ ས་ོ འབད་ཡད
ོ །

ལས་

འཆར་དེ་ཚུ་གི་དམིགས་དན
ོ ་འགྲུབ་ནིའི་དན
ོ ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལུ་
མ་གནད
ོ པ་སྦེ་ ཐབས་ལམ་མཉམ་རུབ་འབད་དེ་ གོང་གསལ་བྱ་སྒོའི་ལས་
འཆར་ཆ་མཉམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏན
ོ ་དགོཔ་ཨིན།
འདི་གིས་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཚུ་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་

རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་གཏང་ནིའི་དན
ོ ་ལུ་

གྲོགས་རམ་དང་མཉམ་རུབ་འབདཝ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱི་

མ་འང
ོ ས་པའི་མི་ཚེ་ ག་དེ་སྦེ་འཚ་ོ སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་བཅུག་ནིའི་
དན
ོ ་ལུ་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ཚུ་མཉམ་སྲུང་འབད་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན།

འཚོ་རྟེན་བདེ་སྲུང་

དང་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་
ཆུའི་གོ་སྐབས་དང་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་རྒྱུད་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཤེས་

རིག་ཡོན་ཏན། མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་

གྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཨིན། གོང་གསལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་
གི་ གཞི་རྟེན་ ལུ་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ དེ་ལས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རང་
སོའི་བརྩི་མཐོང་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ རང་དབང་
ཚང་སྒྲིག་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་

མི་སྡེའི་གནད་

དོན་དང་ དགོས་མཁོའི་གཞི་རྟེན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ལུགས་
སྲོལ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་བྱ་རིག་པའི་

གནས་ཚུལ་ཚུ་རྩིས་པའི་ མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དངོས་

གོང་འཕེལ་དུས་རིམ་བཞིན་དུ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཡུས་སྒོའི་སྨན་བཅོས་གྱི་ལུགས་སྲོལ། བཞེས་སྒོའི་སྤྱོད་ལམ། ཆུ་ཚུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། མི་སྡེ་སྤུངས་འཛོམས་འབད་ནི། དུས་སྟོན་བརྩི་
ལུགས་ཚུ་

དེ་ལས་

ཤེས་བྱའི་རིག་པ་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་བྱིན་ནིའི་ལམ་

མི་སྡེ་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་

སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཚང་

སྒྲིག་བཟོ་ནིའི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

འཚོ་རྟེན་བདེ་སྲུང་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་ཁག་ཆེཝ་
ཨིན། ར་སྲོལ་གྱི་བཞེས་སྒོའི་སྤྱོད་ལམ་དང་ ས་གཞིའི་སྤྱོད་ལམ་དཔེར་
ན་ རྩྭ་འབྲོག ཉ་བཟུང་ནི། ཤ་བདའ་ནི། བཞེས་སྒོ་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་ནི།
དེ་ལས་

བཞེས་སྒོ་ཚུ་རུལ་ནི་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་

གིས་ ཟས་བཅུད་དང་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བདེ་སྲུང་བྱིན་ནི་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་

ཁོངས་ཚུ་གི་ཁྱད་རིག་ཚུ་ཡང་

རང་སོའི་སྡོད་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་གནམ་གཤིས་དང་

ཡང་ཅིན་ ས་ཆའི་ཆགས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འོངམ་ཨིནམ་མ་
ཚད་ སེམས་ཅན་དང་སྐྱེ་ཤིང་། དེ་ལས་སོ་ནམ་འཐོན་བསྐྱེད་སྣ་ཚོགས་ཚུ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ བྱུངམ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་ཀྱི་གནམ་
གཤིས་སྒྱུར་བའི་འགྲོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ཚེ་འཚོ་བ་སྐྱོང་ཐངས་ལུ་ མི་
སྡེ་རང་རང་སོ་སོ་གིས་
ཐངས་དང་

བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཡུན་བརྟན་སྦེ་ཉམས་སྲུང་འབད་

བཞེས་སྒོའི་འཐོན་བསྐྱེད་སྤྱོད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དེ་སྦེ་བྱུང་

ཡོདཔ་ཨིན།

འཛམ་གླིང་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་

མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚུ་གིས་

གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་

ཟས་བཅུད་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྤྱོད་ནི།

བཞེས་སྒོ་སྣ་ཁ་མངམ་བཟའ་སྤྱོད་འབད་ནི།

མི་སྡེའི་གོང་འཕེལ་ཚང་སྒྲིག་སྦེ་འགྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་

སྲུང་།

སྲོལ་བཏོད་འབད་དེ་ཡོད།

བསྟེན་ལེགས་ཤོམ་གནས་ཐབས་ལུ་

ཚང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་མི་སྡེའི་གོང་འཕེལ།

མེད་ལམ་སྲོལ་ཚུ་

གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཐབས་རིགས་ཆ་ཚང་། གྱངས་ཁ་འབོར་

ས་གཞིའི་བཅུད་ཡར་དྲག་

གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་སྡོད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་

སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཟས་བཅུད་དང་ཉེན་སྲུང་། དེ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་
ལངམ་སྦེ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་

སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་

ཡར་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་ཚུ་འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་བཟོ་དགོཔ་
འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།

སྔར་སྲོལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་ གཡུས་སྒོའི་མི་སྡེ་ལུ་ སྤུས་
ལྡན་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་དང་ བདེ་སྐྱིད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།
གླིང་ནང་གི་མི་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་

འཛམ་

སྔར་སྲོལ་གྱི་སྨན་བཅོས་འདྲ་མིན་གྱི་

རིག་པ་དང་ གསོ་དཔྱད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་ ས་གནས་ཀྱི་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་
བྱ་སྟབས་བདེཝ་དང་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་

སྲོལ་བཏོད་འབད་དེ་

ཡོདཔ་ཨིན། སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ དཔེར་ན་ མི་ལོ་

དུས་སྟོན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་

སྦེ་སྡོད་ནུག སྔོ་སྨན་གྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྔར་སྲོལ་གྱི་གསོ་བའི་རིག་

ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་གིས་གཡུས་སྒོ་རང་སོའི་ངོ་

བརྒྱ་ཕྲག་གི་རིང་ གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ གཙོ་བོ་ཅིག་

པ་དང་ སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ཚུ་ཡང་ ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ལས་
གཙོ་བོ་ནདཔ་ཚུ་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་ནི་འདི་ཨིན།
ཏང་ག་དང་ཏཱན་ཛ་ནིཡ་

གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་

ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ སྔོ་སྨན་ལག་ལེན་པའམ་དྲུང་འཚོ། སྨན་གཡོགཔ།
རང་ལུགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ནང་
སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་འབད་ནི་དང་

ཕྱི་གཟུགས་

ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ ཤེས་བྱའི་རིག་པ་ལྡན་ཏེ་ཡོད་པའི་

མཁས་རིག་ཅན་ཚུ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་ལེན་ནི་ཚུ་
ཐ་ན་ མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ སྨན་དང་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལེན་ནི་དང་སྨན་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

མི་སེར་ཚུ་གི་རེ་འདོད་དང་འཁྲིལ་

དུས་ཚོད་ནམ་

སྔར་སྲོལ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་
རྟགས་དང་

བཞེས་སྒོ་ཚུ་གིས་

གསལ་སྟོན་འབདཝ་

གཡུས་དང་འབྲེལ་བའི་བག་

ཆགས་ཀྱི་ཚར
ོ ་སྣང་ཡང་བྱིནམ་ཨིན།

5 • དངོས་མེད་ལམ་སྲལོ ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དགོཔ་ཅིག་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོད།

གནས་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ མི་སྡིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་

སྤྱི་ཚག
ོ ས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཇམ་ཏག
ོ ་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ གསོ་བའི་

ལུགས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་འདི་

ཞབས་ཏག
ོ ་བྱིན་སའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ལུ་

སྔར་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་

གས་ོ བའི་སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱའི་རིག་པ་ཚུ་

མ་འོངས་ན་

གཞན
ོ ་ཚུ་ལུ་བཤད་དེ་བྱིན་ནི་དང་ སྟོན་ཏེ་བྱིན་ནི་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་དང་གོང་
འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

ཆ་བཞག་དང་ངོས་ལེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་

ཁག་ཆེ། ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དེང་སང་ ཕྱི་པའི་སྨན་བཅོས་འབད་
སའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཚུ་གི་ནང་

ཕྱི་པ་དང་རང་ལུགས་གཉིས་ཆ་རའི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་ཟུང་

མི་སེར་ཚུ་གིས་སྨན་

ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱིས་
འཐུང་ཆུ་དང་གཞན་ཡང་མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང་ལུ་མཁོ་བའི་

གཙོ་བོ་རང་

ཆུ་ཚུ་ཡང་ཡུན་

བརྟན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་
ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།

མི་སྡེའི་བྱུང་རབས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཙང་སྦྲ་
དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ཚུ་

ཟས་བཅུད་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྤད
ྱོ ་ནི།
སྣ་ཁ་མངམ་བཟའ་སྤད
ྱོ ་འབད་ནི།

བཅུད་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དན
ོ ་ལུ་
ཞིང་ལཱ་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་
ཡད
ོ པ་ཨིན།

བཞེས་སྒོ་
ས་གཞིའི་

ས་ོ ནམ་

བརྟེན་ཏེ་སྡོད་དོ་

ཁག་ཆེ་ཏག
ོ ་ཏ་ོ ཅིག་

ཆུའི་འཐོན་བསྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་

ལུ་ ཆ་བཞག་དང་ངོས་ལེན་འབད་ནི། དེ་གི་བརྩི་མཐོང་དང་གོང་འཕེལ་

གཏང་ཐབས། དེ་ལས་ སྲོལ་རྒྱུན་སྤེལ་ནི་ཚུ་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་དང་

གོང་འཕེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་

དོན་ལུ་ གོང་འཕེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་

ཚུ་ལུ་

ཡད
ོ པ་ཨིན།

འཕྲོ ད་བསྟེན་ལེགས་ཤོ མ ་གནས་ཐབས་ལུ་

རང་

ཀྱི་བརྩི་མཐང
ོ ་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྡེ་

བཅོས་ཞབས་ཏག
ོ ་ལེན་ནིལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་རང་དབང་དང་གོ་སྐབས་

འཛམ་གླིང་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་ གཟུགས་ཁམས་

སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

བརྟེན་ཏེ་སྡོད་ནིའདི་མར་ཕབས་བཏང་སྟེ་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱིས་ ཤེས་ཡོན་དང་ཐབས་རིག་དང་ལྡན་པའི་

འབྲེལ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡད
ོ ་མི་གིས་
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བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལུ་

ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་
བྱའི་རིག་པ་ཚུ་ མི་སྡེ་ལམ་སྲོལ་དང་འགྲེས་པའི་ རང་སོའི་ཆོས་ལུགས་
© UNESCO / Isaack Omoro 2011
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གཡུས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་

ཐབས་ལུ་ ཁོང་རའི་ལམ་སྲོལ་དང་ ཡིད་ཆེས་རྣམ་རྟོག་ཚུ་གིས་ལམ་སྟོན་

འབད་དེ་ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་
གནས་ཐབས་བཟ་ོ ནི་ལུ་

ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

དཔྱེ་བཞག་པ་ཅིན་ མེག་སི་ཀོ།

ཆཡ་པཱས། སཱན་ ཀིརིས་ཊོ་བཱལ་ དྷི་

ལཱས་ ཀ་སཱས་ ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ མ་
ཡཱན་ཁྱིམ་ཚག
ོ ས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ ཡིད་ཆེས་རྣམ་རྟོག་ཚུ་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ཡད
ོ པ་ཨིན།

མ་ཡཱ་གི་ཡིད་ཆེས་རྣམ་རྟོག་འདི་ཡང་

མི་གི་

གཟུགས་འདི་ཆུའི་འཁོར་རིམ་གྱི་ ཡན་ལག་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ རང་
བཞིན་གྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཚུ་ལས་

རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་བསྐྱར་གསོ་དང་རྒྱུན་

མཐུད་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ ཆུ་ག་ར་སྤྱི་བསྡོམ་གྱི་འཐོན་བསྐྱེད་སྦེ་བརྩིཝ་
མ་གཏག
ོ ས་ ཚང
ོ ་དང་སྒེར་སྤད
ྱོ ་ཀྱི་དན
ོ ་ལུ་མེནམ་མ་ཚད་ ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་

འཐབ་ནི་དང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཚུ་ གཡུས་སྤྱི་བསྡོམ་གྱི་འགན་ཁུར་སྦེ་
ཆ་བཞག་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

སྤྱི་ཚག
ོ ས་མང་ཤོས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་

དེ་བཟུམ་མའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་འདི་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་བཞག་རུང་བཏུབ་ལས་

གཙོ་བོ་འཐུང་ཆུ་

མ་འོངས་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་ སྲོལ་རྒྱུན་བཞག་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ས་

མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་དཔེ་སྟོན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཁོང་རའི་བུ་གཞི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་

སྔར་ཁྱུན་

དང་འབྲེལ་བའི་ མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང་གི་ཤེས་བྱའི་རིག་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་

ཡང་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་
ལས་

སྟོན་བྱིན་ནིའི་ལམ་ལུགས་

གཡུས་སྒོ་དེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ཕར་

གསར་བཏོད་འབད་དེ་ཡད
ོ པ་ཨིན།

ད་རེས་ནངས་པའི་

ཤེས་ཡན
ོ ་སབ
ློ ་

སྦྱོང་འབད་སའི་ སློབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ སྔར་སྲོལ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ བསླབ་བྱ་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་
འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད། སྔར་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ཚུ་ཡང་

སྤྱི་བསྡོམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྟོན་བྱིན་དོ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ འཇིག་རྟེན་
པའི་ཤེས་བྱ་ལས་སྒོ་བཙུགས་ཏེ་

འཕྲོད་བསྟེན་དང་སེམས་ཁམས་རིག་

པ་དང་། ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་འཐན
ོ ་བསྐྱེད་

ཚུ་སྤྱོད་ནི། མི་ལུས་ཀྱི་འཁོར་རིམ་ལས་ ཚ་གྱང་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ནི།
རང་གིས་རང་ཧ་གོ་ནི་ལས་ རང་གི་མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་ཚར
ོ ་སྣང་ཚུ་

བསྐྱེད་ནི། འཇིག་རྟེན་སོ་ནམ་གྱི་བྱ་བ་ལས་ ཚན་རིག་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ཨིན།
ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་

ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ངོ་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཤེས་བྱའི་རིག་པ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འཐབ
ོ ་ནི་ལས་
འཛེམས་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡན
ོ ་དེ་གིས་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ལས་བྱུང་པའི་

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་

དགོཔ་མ་ཚད་ ཤེས་རིག་གི་རྩ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དན
ོ ་ཚུ་
འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་དགོཔ་དང་ གཞན་

ཡང་ཤེས་རིག་གི་ནང་ལུ་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་སྤེལ་ནིའི་

སྔར་

སྲོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ བཙུགས་
དགོཔ་ཁག་ཆེ།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱིས་

མི་སྡེ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་

ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགསཔ་ཨིན།

མཐུན་བསྡེབ་

མི་སྡེའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་སྲོལ་དང་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་དང་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ལས་

རིམ། དེ་ལས་ དུས་སྟོན་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་སྡེའི་འཚ་ོ རྟེན་ ཚུལ་

5 • དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དང་ལྡན་ཏག
ོ ་ཏ་ོ དང་ཚང་སྒྲིག་ཐག
ོ ་ གཅིག་མཐུན་བཟ་ོ ནིའི་དན
ོ ་ལུ་ ཐབས་

མི་སྡེ་ཕོ་མོའི་ངོ་རྟགས་སྟོན་ནི་དང་

ཐན
ོ ་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལྷོ་ཕག
ྱོ ས་ ཨཱ་མི་རི་ཀ བཱརཱ་ཟིལ་

ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁྱུན་ཚུ་ཡང་ ཕོ་མོའི་

ལམ་གྱི་ལྡེ་མིག་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཡེ་ཤུའི་སྤྱི་ལ་ོ མ་
གྱི་ཕེརི་ཝའི
ོ ་

སྒྱུ་རྩལ་ངོ་སྟོན་འབད་མི་ བཟ་ོ རིག་དང་ཞབས་བྲོ། དེ་ལས་ སྙན་ཆ་ཚུ་གི་
སྤྲོ་ཉམས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚག
ོ ས་ཚུ་གི་དན
ོ ་ལུ་ མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚག
ོ ས་འདྲ་མིན་
སྣ་ཚག
ོ ས་ཚུ་
ཡད
ོ པ་ཨིན།

སྤུངས་འཛམ
ོ ས་འབད་དེ་

དགའ་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་ད་ོ

ཕེརི་ཝ་ོ ཟེར་མི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ རི་སིཕ། གི་མི་སྡེ་ཚུ་དང་

སྤྱི་བསམ
ྡོ ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་

སྔར་སྲོལ་རྒྱུན་སྐྱོང་བཞག་ནི།

མཐང
ོ ་

རང་དབང་གི་ངོ་རྟགས་བྱིནམ་

ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་གདང
ོ ་གི་ཚས
ོ ་གཞི། ཕ་ོ མའི
ོ ་མིསྡེ་ས་ོ སའི
ོ ་བརྩི་
ཨིན།

རྩ་གཏན་བཟ་ོ ནིའི་ཚར
ོ ་སྣང་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་
ཨིན།

ཕེརི་ཝའི
ོ ་དུས་སྟོན་གྱིས་སྐབས་སུ་

ཞབས་བྲོ་དེ་གི་སྙན་ཆ་དང་

སྤྱི་ཚག
ོ ས་ཀྱི་མི་སྡེ་སྣ་ཚག
ོ ས་ཆ་མཉམ་གིས་

དེ་བཟུམ་སྦེ་

ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་

མི་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་

འཛམ
ོ ས་ཆུང་སུ་འབད་མི་དང་

མི་སྤུངས་

དུས་སྟོན་དང་དགའ་སྟོན་སམ
ྦོ ་བརྩི་སྲུང་

འབད་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་སྒྲིལ་བཟཝ
ོ ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་ནང་
འཁོད་ལུ་ཡང་ འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་བཟཝ
ོ ་ཨིན།

ཕོ་མོའི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་

ལམ་ལུགས་དང་ བརྩི་མཐོང་ཆ་མཉམ་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ལས་བྱུངམ་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་རགས་ལས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྔར་སྲོལ་གྱི་བཟོ་རིག་ལག་

ཤེས་བཟུམ་ལུ་དཔྱེ་བཞག་པ་ཅིན་ དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ཕོ་མོ་དང་འབྲེལ་

བའི་ སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་སྐལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཆམ་དང་ཞབས་
བྲོ། དེ་ལས་ཟློས་གར་གྱི་རིགས་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕོ་མོ་ཆ་མཉམ་གྱི་རེ་འདོད་

དང་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་གསལ་སྟོན་འབད་སའི་ ས་ཁོངས་དང་དུས་ཚོད་

ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ གནས་
སྟངས་ཀྱི་སྒྱུར་འགྲོས་དང་ མི་སྡེའི་གོམས་གཤིས་དང་མཐུན་ཏེ་འགྱུརཝ་ད་
ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འགྱུརཝ་ཨིན།

མི་སྡེའི་

ཕོ་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ དུས་ཨ་རྟག་ར་རང་བཞིན་གྱིས་
བདེ་སྒྲིག་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་
བ་སོ་སོ་ཕྱེ་ནི་ཚུ་ཡང་
ཡོདཔ་ཨིན།

གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

གོ་སྐབས་ཐོབ་དོ་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་དང་ ངོ་རྟགས་བཟོ་

དངོས་མེད་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་འདི་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཕོ་མོ་འདྲ་

ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན།

འདོད་ལྟར་འགྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་

མཉམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་སེམས་ཁར་ཚུད་མ་ཚུགས་མི་དང་

དམིགས་དོན་རེ་

གྲོས་བསྟུན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་

མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བུ་
གཞི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་
སྔར་
སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་
བྱའི་རིག་པ་དང་མི་ཚེ་འཚོ་
སྐྱོ ང ་གི ་ རི ག ་ རྩ ལ ་ ད ང ་
ལྕོགས་གྲུབ་ལྷག་པར་དུ་
ཡང་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྟོན་བྱིན་
ནིའི་ ལམ་ལུགས་ གསར་
བཏད
ོ ་འབད་དེ་ཡད
ོ པ་ཨིན།
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ནི་གི་སྲོལ་རྒྱུན་སྤེལ་ཨིནམ་ལས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁག་

7 • དངོས་མེད་ལམ་སྲལོ ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

བྱིནམ་ཨིནམ་ཚད་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

ཁོང་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་བ་ློ གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་

བཅུག་ནིའི་དན
ོ ་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ཐབས་རིག་ཅིག་ཨིན།

བསྐྱེད་

ཡུན་བརྟན་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས།
ཡུན་བརྟན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་དན
ོ ་ལུ་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་

སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།

དེ་ལས་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་བཟ་ོ

དགོཔ་ཨིན། གནས་སྟངས་དེ་སྦེ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་ཀྱི་འཐན
ོ ་བསྐྱེད་ཚུ་ཚད་ལྡན་བཟ་ོ ནི།

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
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བཟ་ོ སྐྲུན་འབད་ནི། རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཅན་བཀག་ནི། གནམ་

གཤིས་འགྱུར་འགྲོས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡན
ོ ་ཏན་དང་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཤད་
དེ་བྱིན་ནི་དང་

མཚན་རིག་ཐག
ོ ་ལས་
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མི་སྡེའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་སྲོལ་
དང་ ལྷ་གསལ
ོ ་རིམ་གྲོ་
དང་ཆོས་ཕྱོགས་ལས་རིམ།
དེ་ལས་ དུས་སྟོན་ཚུ་གིས་
སྤྱི་ཚག
ོ ས་དང་མི་སྡེའི་འཚོ་
རྟེན་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏག
ོ ་ཏ་ོ
དང་ཚང་སྒྲིག་ཐག
ོ ་ གཅིག་
མཐུན་བཟོ ་ ནིའི་དོ ན ་ལུ་
ཐབས་ལམ་གལ་ཅན་ཅིག་
ཨིན།

གོ་བ་ལེན་ཤེས་དགོཔ་འདི་ལུ་

རགས་ལསཔ་ཨིན། གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་དང་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་
ཚབས་ཅན་དང་གདང
ོ ་ལེན་འབད་མི་

ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་མི་རབ
ློ ས་ཚུ་ལུ་

གདང
ོ ་ལེན་ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ལེན་ཐབས་ལུ་ དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་གྱོང་རྒུད་

དང་མི་སྡེ། མི་རབ
ློ ས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ གལ་གནད་
ཅན་ཅིག་ཨིན།

སྔར་སྲོལ་གྱི་ཤེས་བྱའི་རིག་པ་དང་བརྩི་མཐང
ོ ། དེ་ལས་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་
གིས་

མི་སྡེ་ལུ་མི་ཚེ་བསྐྱར་གས་ོ འབད་དེ་
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མི་ལ་ོ བརྒྱ་ཕྲག་གི་རིང་ལུ་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མཉམ་ཅིག་

འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ལམ་

སྟོན་འབད་དེ་ཡད
ོ པ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་

ནང་ལུ་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དེ་གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཡུན་
བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་

ལཱ་གི་གཞི་སྣ་ཚག
ོ ས་ཀྱི་ཐག
ོ ་ལས་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི།
འཐན
ོ ་བསྐྱེད་ཚུ་

དཔེར་ན་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་

ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།

དེ་ལས་

རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་ནི་ལུ་

སྒྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་

ད་ལྟོ་ཡད
ོ ་པའི་སྔར་ཁྱུན་གྱི་ཡན་ལག་བཟུམ་ཅིག་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་

ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

དང་འབྲེལ་བའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་་དེ་གི་ཤེས་

བྱ་རིག་པའི་ཡན
ོ ་ཏན་གྱིས་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་དཀའ་
ངལ་དང་

རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་

ཚུལ་ལྡན་སྦེ་གདང
ོ ་ལེན་འབད་

ཐབས་ལུ་དང་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་གྱི་འཐན
ོ ་བསྐྱེད་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་
ལས་སྤད
ྱོ ་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་དང་ལྕོག་གྲུབ་རིམ་གྱིས་
ཨིན།

འཕེལ་ཏེ་ཡད
ོ པ་
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7 • དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱིས་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་

ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས། ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་
ཚུ་ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་སྤད
ྱོ ་ནི་དང་ ཉམས་སྲུང་འབད་འདི་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་

ཨིན། དཔྱེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཀེནི་ཡ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཀི་ཀུ་ཡུ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་
སན
ོ ་གྱི་རིགས་ཚུ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་

ལ་ོ ཐག
ོ ་ཚུ་

འཐན
ོ ་བསྐྱེད་སྤེལ་ནི་ལུ་ གཙ་ོ བར
ོ ་བཏན
ོ མ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གི་ལུགས་སྲོལ་
དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

འདྲཝ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་

ས་ཞིང་གཅིག་གི་ནང་ལུ་

སྲནམ་ཅུམ་གྱི་རིགས་མ་

དེ་ཚུ་ལས་ཐན
ོ ་པའི་སན
ོ ་ཚུ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་

ཕ་ོ

ཚད
ོ ་མཐང
ོ ་མ་ཚུགས་པའི་གནམ་གཤིས་དང་ སན
ོ ་གྱི་ནད་གཞི་ལས་བཀག་
པའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏན
ོ ་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གི་སན
ོ ་རིགས་ ཉམས་

སྲུང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པའི་དུས་ལུ་ སྐྱེ་
ལྡན་རིགས་སྣ་དང་འབྲེལ་བའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་ཤེས་བྱའི་ཡན
ོ ་ཏན་གཞི་

རྩ་

ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡད
ོ པ་མ་ཚད་ ལ་ོ བཅུ་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་
ཡང
ོ ས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་

ལ་ོ ཐག
ོ ་གི་རིགས་དག་པ་ཅིག་མ་གཏག
ོ ས་

གཞན་ཚུ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་
ཁུངས་ཚུ་ཕང
ོ ས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་

ས་ོ ནམ་གྱི་འཐན
ོ ་བསྐྱེད་རྒྱུ་

སན
ོ ་རིགས་ཉམས་སྲུང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་

ལམ་ལུགས་འདི་ ཐབས་རིག་རྩ་ཅན་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡད
ོ པ་ གནད་དན
ོ ་དེ་ལས་
བརྟེན་ཨིན།

ས་ོ ནམ་ཞིང་པ་ཚུ་དང་ནར
ོ ་རྫིསཔ།

ཉ་རག
ོ སཔ་དང་རང་

ལུགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་པ། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ཤེས་བྱའི་ཡན
ོ ་

ཏན་ལྡན་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འཐན
ོ ་བསྐྱེད་ཚུ་ བདག་
འཛིན་འཐབ་མི་ཙང་ཙ་ར་ཨིན།

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཡུན་བརྟན་

བཞག་ཐབས་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་ལྷོད་
པའི་

འགྲོ་བ་མི་གི་ལས་སྣ་ཚུ་གིས་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་འཐོན་

བསྐྱེད་ཚུ་ ཚད་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་སྤྱོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ནམ་ཕུགས་ལུ་
འཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་མི་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
མི་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཚུ་

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མི་ཚེ་སྐྱོང་ནི་དང་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་གཅེས་འཛིན་དང་

གུས་བཀུར་འབད་དེ་

ཡོད། དཔེར་ན་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐགས་ཡོད་པའི་རྩྭ་གདན་འདི་

ས་མོཝ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་
དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་

དུས་ཚོད་རིམ་སྒྱུར་འབད་དེ་

ཚོང་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཤེས་ཡོན་དེ་གིས་ འཐག་ཐགས་ནི་དང་པཱན་ཌ་ནཱས་ ཟེར་བའི་ བད་ཏའི་
ཤིང་དང་འདྲ་བའི་ཤིང་གི་རིགས་ཚུ་འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་
འཐག་ཐགས་ནིའི་རྒྱུ་ཆ་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།

རིམ་གྱིས་

དེ་བཟུམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་

གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་དེ་གིས་ ས་མོཝ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ཁོང་རའི་མི་ཚེ་སྐྱོང་དོ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་

བཞིནམ་ལས་ མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན། གདན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ཤིང་
དེ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ དེའི་འཐོན་བསྐྱེད་སྤྱོད་ནི་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཐུང་
ཀུ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་འབད་ཚུགས་ནི།

ཁྱིམ་གྱི་ཅ་ཆས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

དུས་ཚོད་རིམ་གྱུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཐོབ་པའི་
ཤེས་བྱ་རིག་པ་དང་སྦྱང་བ་ཚུ་རང་བཞིན་
གནས་སྟངས་ཀྱི་འཐན
ོ ་བསྐྱེད་ཚུ་ ཡུན་
བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་སྤད
ྱོ ་ནི་ལུ་དང་ གནམ་
གཤིས་གྱུར་འགྲོས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་བཀག་
ཐབས་ལུ་ ལེག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡད
ོ ། དེ་
འབདཝ་ལས་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་
གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ ཡུན་
གནས་ཀྱི་དན
ོ ་ལུ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་
ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་གྲོགས་
འབདཝ་ཨིན།
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གིས་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་

9 • དངོས་མེད་ལམ་སྲལོ ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།
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ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་
གིས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་
དང་འབྲེལ་བའི་
དངོས་མེད་
ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་མི་ཚེ་སྐྱོང་ནི་དང་
མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་གཅེས་
འཛིན་དང་ གུས་བཀུར་འབད་དེ་
ཡད
ོ །

•8

དང་ མ་དགོ་པ་ཅིན་རང་བཞིན་གྱིས་རུལ་ནི་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་མང་
ཤོས་ཀྱིས་ གྱིབ་གྱི་རིགས་དང་ གཞན་ཡང་ མཐའ་འཁོར་ལུ་གནད
ོ ་ཉེན་
ཡོད་པའི་རིགས་ཚུ་ མང་སུ་སྤྱོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་མེན།
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་
བ་དེ་ཚུ་གིས་

གཡུས་སྒོའི་ཤེས་བྱ་དང་སྦྱང་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ནིའི་

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན།

གཡུས་ཁའི་ཉ་རག
ོ སཔ་

ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཆུ་ནང་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་
ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའི་རིག་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཡོད།

དཔྱེ་བཞག་པ་ཅིན་

གནམ་གཤིས་དང་བསྟུན་པའི་ ཉ་རིགས་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་
དང་

ཉའི་རིགས།

ཉའི་སྡོད་གནས་དང་ཁོང་ཚུ་གཞི་སྤོ་སྟེ་འགྱོ་ཐངས།

ཉའི་སྤྱོད་ལམ་དང་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྲོལ་བཏོད་དེ་ཡོད།

ཉ་རོགསཔ་ཚུ་གིས་

དེ་བཟུམ་གྱི་ཤེས་བྱའི་རིག་པ་གསལ་

ཏོག་ཏོ་དང་མ་འདྲཝ། དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་ལྡན་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་ནང་གི་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཚོལ་ལས་འགུལ་ཚུ་
ལུ་ ལྷན་འཐབ་འབད་འོང་། ས་གནས་གྱི་མི་སྡེ་དང་ཞིབ་འཚལ
ོ ་པ་ཚུ་དང་

མཉམ་ཅིག་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐུན་ལམ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་
བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱའི་རིག་པ་ཚུ་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་

བཤད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་པ་ཅིན་ མཐུན་ལམ་དེ་གིས་ རང་བཞིན་གནས་

སྟངས་ཀྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་
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སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི། དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་

འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཡུན་བརྟན་བཞག་ནིའི་
ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འང
ོ ་ནི་ཨིན།
སྔར་སྲོལ་གྱི་ཤེས་བྱ་དང་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་
མི་དེ་གིས་

གནམ་གཤིས་སྒྱུར་འགྲོས་དང་

མཉམ་འབྲེལ་འབད་

རང་བཞིན་གྱི་ཉེན་ཚབས་

ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགས་ནིའི་གཞི་རྟེན་འབད་ནི་

ཡང་ཡོད། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ ས་
ཆའི་ནང་ལུ་གཞི་བཅགས་ཏེ་ཡོད་མི་

ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་མང་ཤོས་ཚུ་ལུ་

གནམ་གཤིས་སྒྱུར་བའི་གནོད་པ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉེན་ཚུབས་
ཧེ་མ་བྱུངམ་ཨིན།

ཁོང་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་
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གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་ གཡུས་སྒོའི་ཤེས་བྱ་དང་ལམ་ལུགས་སྲོལ།
དེ་ལས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནི་དང་ དེ་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་
འབད་ནིའི་ཐབས་རིག་དང་ལམ་ལུགས།

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་སྲིད་བྱུས་

དང་ རྐྱེན་ཉེན་འཛིན་སྐྱོང་། གནམ་གཤིས་སྔོན་བརྟག་འབད་ནིའི་རིག་པ་ཚུ་

དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་
ཐབས་ཤེས་ མང་རབས་ཅིག་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། གནམ་གཤིས་གནས་
སྟངས་ཀྱི་སྒྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་

ཚུལ་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མི་ཚེ་མཐའ་སྐྱོང་

འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཐབས་རིག་དེ་ཚུ་ དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ཉེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་གྲོགས་
རམ་འབད་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་རིག་
ཚུ་ཡང་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ གསར་གཏོད་འབདཝ་ཨིན།

9 • དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

ཚང་སྒྲིག་གི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ།
བསྐྱེད་ཀྱི་འབར
ོ ་ཚད་དང་
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ཡུན་བརྟན་དཔལ་འབར
ྱོ ་གོང་འཕེལ་འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཅ་རྣམ་འཐན
ོ ་

བཟའ་སྤད
ྱོ ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་

འཁྲིལ་ དཔལ་འབར
ྱོ ་གོང་འཕེལ་ཆ་ཚང་བ་དང་ འཐན
ོ ་བསྐྱེད་དང་བཟའ་

སྤད
ྱོ ་སྙོམ་ཏག
ོ ་ཏ་ོ ཡད
ོ ་པ། ཡང་ཅིན་ དཔལ་འབར
ྱོ ་གོང་འཕེལ་རྒྱུན་རྟེན་སྦེ་
ཡད
ོ ་མེད་ལུ་རགས་ལསཔ་ཨིན། དཔལ་འབར
ྱོ ་གོང་འཕེལ་ཆ་ཚང་ཟེར་བའི་
སྐབས་སུ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡད
ོ ་པའི་

རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་

དབུལ་ཕང
ོ ས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་ལས་སྣའི་ནང་ལུ་

གཏག
ོ ས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་ཡད
ོ ་མི་

བཅའ་མར་

ཉེན་ཁ་ཡད
ོ ་པའི་མི་སྡེའི་མི་ཚེ་

མཐའ་སྐྱོང་འབད་མི། དེ་མ་ཚད་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཞབས་ཏག
ོ འཇོན་ཐངས་
ཅན་གྱི་དཔལ་འབར
ྱོ ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཐན
ོ ་བསྐྱེད།

བཙག
ོ ་རླུང་མང་ཉུང་།

དབུལ་ཕང
ོ ས་མར་ཕབས་དང་ མི་སྡེའི་མི་ཚེ་འདྲ་མཉམ། དེ་ལས་ ཚུལ་
དང་ལྡན་པའི་ལཱ་གཡག
ོ ་གི་གོ་སྐབས་ཡད
ོ ་མེད་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་
གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྙན་ཞུ་

གོང་འཕེལ་གྱི་གྱུར་བ་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ བདག
ོ ་གཏད་གལ་
ཤུགས་སྐྱེད་བཅུག་མི་དང་

དཔལ་འབར
ྱོ ་གོང་འཕེལ་གྱི་དན
ོ ་ལུ་

བརྩོན་
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ཅན་ཚུ་ཡད
ོ ་མི་དེ་གིས་

འཐན
ོ ་ཁུངས་ཅན་གྱི་ལས་སྣ་མ་འདྲཝ་

དཔེར་ན་ མ་དངུལ་བཟ་ོ ནི་དང་ དངུལ་གྱིས་བྱིན་མ་ཚུགས་པའི་ བདེ་

སྐྱིད་ཀྱི་དགའ་བ་ཚུ་བྱིན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་
མི་སྡེའི་དཔལ་འབར
ྱོ ་ལེགས་ཤོམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོ ནི་ཚུ་ ཕན་གྲོགས་འབདཝ་

ཨིན། སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རང་ཡད
ོ པ་ལས་

དེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ འཛམ་གླིང་གཅིག་སྒྱུར་གྱི་དུས་

ཚད
ོ ་ཁར་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔལ་
འབར
ྱོ ་གོང་འཕེལ་ཆ་ཚང་འགྲུབ་ནི་ལུ་
སའི་གཞི་ ཁག་ཆེ་ཏག
ོ ་ཏ་ོ ཅིག་ཨིན།
དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་

རིག་གསར་གྱི་ཐབས་རིག་འབྱུང་

མི་སྡེ་དང་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང་ཡུན་

བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། མི་རབས་ལས་མི་
རབས་བརྒྱུད་ གསར་བཏད
ོ ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་འོང་མི་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་

ཤེས་བྱ་དང་ཁྱད་རིག དེ་ལས་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་བ་མི་མང་
ཤོས་ཅིག་གི་དན
ོ ་ལུ་

མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང་འབད་ཐབས་ལུ་

གྲོགས་རམ་

འབདཝ་ཨིན། དཔེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཨིས་ཊོ་ནིཡའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོ་ནམ་
ཞིང་པ་ཚུ་གིས་

ས་གནས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་

རང་བཞིན་གནས་

སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ སྐུདཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུག་གསོ་སྐྱོང་
འཐབ་ཨིནམ་ལས་

ལུགས་སྲོལ་དེ་གིས་

འཚོ་བ་སྐྱོང་ནི་དང་མི་སྡེའི་ངོ་

རྟགས་སྟོན་ནི་ལུ་ གཞི་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་

ལུག་གི་བལ་ཚུ་འཁལ་ཏེ་སྐུདཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དུས་རྒྱུན་མཁོ་བའི་གྱོན་
ཆས་ཐགས་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཚིལ་ལུ་ཚུ་གིས་ སྤྱ་རྩི་པེམ་སྦེ་ལག་ལེན་

འཐབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ འཚོ་རྟེན་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་
གནས་ཚད་ནང་ལུ་

དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་

ཐབས་རིག་

ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་འཚོ་བ་སྐྱིད་ཉམས་དང་ལྡན་སྦེ་སྐྱོང་ནི་ལུ་ ཕན་

པ་ཡོད། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
ནིའི་ལམ་ལུགས་ལུ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སོ་ནམ་གྱི་ལས་སྣ་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་
ཕན་གྲོགས་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱིས་ མི་སྡེ་དང་མི་ངོ་རྐྱང་། དེ་ལས་དབུལ་ཕོངས་

ཅན་དང་ཉམས་ཆུང་ཚུ་ལུ་
འོང་འབབ་དང་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་
།
བཟོ་ཚུགས དཔྱེ་བཞག་པ་ཅིན་ རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འདི་ འོང་
འབབ་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་འཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཡང་ཅིན་ དཔལ་འབྱོར་

11 • དངོས་མེད་ལམ་སྲལོ ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

ལམ་ལུགས་ས་མཚམས་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་པའི་

ངོ་རྐྱང་དང་སྤྱི་ཚག
ོ ས།
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མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་ གསར་བཏོད་དང་རྒྱུན་
སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་འང
ོ ་མི་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཤེས་བྱ་དང་ཁྱད་
རིག དེ་ལས་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་བ་མི་
མང་ཤས
ོ ་ཅིག་གི་དན
ོ ་ལུ་ མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང་འབད་ཐབས་
ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་
ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་དང་མི་ངོ་རྐྱང་། དེ་ལས་དབུལ་
ཕང
ོ ས་ཅན་དང་ཉམས་ཆུང་ཚུ་ལུ་ འོང་འབབ་དང་ཚུལ་
ལྡན་གྱི་ལཱ་གཡག
ོ ་ཚུ་བཟོ་ཚུགས།

དེ་

ལས་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་དན
ོ ་ལུ་ཚང
ོ ་སྒྱུར་ཡང་འབད་ཚུགས། བཟ་ོ རིག་གི་ཡན
ོ ་

ཏན་དེ་གིས་ ལག་ཤེསཔ་ཁོང་ར་དང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་
མེན་པར་ བཟ་ོ རིག་ལཱ་ནང་ལུ་ འཐན
ོ ་བསྐྱེད་བསྐྱལ་འདྲེན་འབད་ནི་དང།

འབདཝ་ཨིན་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་གནས་ཚུལ་
ཚུ་གྱིས་

དུས་ཚོད་རིམ་སྒྱུར་བཞིན་དུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལམ་

སྲོལ་གྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་འཐབ་དོ་བཟུམ་ཨིན།

བཟ་ོ རིག་གི་རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལ་

མི་སྡེ་ཚུ་གིས་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་

འབྲེལ་བའི་ལཱ་རིགས་དེ་ཚུ་ མང་ཤོས་ར་རང་གི་བཟའ་ཚང་གི་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་

དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡང
ོ ས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཡིད་འཕྲོག་

ཚང
ོ ་སྒྱུར་འཐབ་མི།

དེ་ལས་

སག
ོ ས་པ་ཚུ་ལུ་ འང
ོ ་འབབ་འབྱུང་སའི་གཞི་ཅིག་ཨིན། ལག་ཤེསཔ་དང་
དང་མཉམ་ཅིག་འབད་ད་ོ ཡད
ོ པ་ལས་ ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ལཱ་གཡག
ོ ་ཅིག་

ཨིནམ་མ་ཚད་ རིག་རྩལ་འདི་ མི་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ངོ་རྟགས་དང་འབྲེལ་
བ་ཡད
ོ པ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་འབད་སའི་ས་གནས་འདི་ ཉེན་སྲུང་ལྡནམ་སྦེ་

བཞག་ནི་དང་ རང་ཡང་གཡུས་སྒོ་དེ་གི་མི་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཡིད་ཆེས་དང་
བརྩི་མཐང
ོ ་སྐྱེ་ནི་ཡད
ོ ། དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ འཆམ་དང་ཟས
ློ ་གར་
གྱི་རིགས་དང་ ཚེས་བཅུ་དུས་སྟོན་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ དཔལ་འབར
ྱོ ་གོང་

འཕེལ་གྱི་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏག
ོ ས་མི་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་ན་གཞན
ོ ་དང་
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཡང་རྩིསཝ་ཨིན།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཡར་
རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་

རིག་པ་གསར་གཏོད་འབྱུང་སའི་གཞི་གལ་

གནད་ཅན་ཨིན། དུས་ཚད
ོ ་འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་
ཚག
ོ ས་དང་མི་སྡེའི་ཐབས་རིག་ཚུ་ཡང་སྒྱུར་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན།

དངོས་མེད་

ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ ཡར་རྒྱས་གོང་
འཕེལ་གྱི་གྱུར་བ་འབག་འང
ོ ་ཚུགས་པའི་

ཐབས་རིག་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་

ཁུངས་ཀྱི་གཞི་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན་ རྒྱུ་ཆ་རྙིངམ་གི་རིགས་ཚུ་མ་འཐབ
ོ ་ནི་
དང་ དཀོན་སུ་ཐལ་བའི་སྐབས་ལུ་

ཐབས་ཤེས་རྙིངམ་ལུ་

རིམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཚུགས། རྒྱལ་སྤྱི་དང་ལུང་ཕག
ྱོ ས།

ཚུགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ ནུས་ཤུགས་ཅན་ཅིགཔ་ོ འདི་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་
ཚུ་

དཔེར་ན་

རང་ལུགས་བཟ་ོ རིག་གི་ལག་ཤེས་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་

རིག་པ་ཚུ། འཆམ་དང་ཟས
ློ ་གར་གྱི་རིགས། ཚེ་བཅུ་དུས་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་
ལ་སག
ོ ས་པའི་ ལུགས་སྲོལ་སྣ་ཚག
ོ ས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ཨིན།
དེ་བཟུམ་གྱི་བལྟ་བཤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་རིགས་ཚུ་གིས་ འང
ོ ་འབབ་བཟ་ོ

ཚུགས་ནི་དང་ལཱ་གཡག
ོ ་གི་གོ་སྐབས་ཡང་བཟ་ོ ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་
ལུ་ངལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་བྱུངམ་མ་ཚད་
གཡུས་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ལུ་
གིས་ཡང་

བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་ཡང་

གུས་བཀུར་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ཁར་

ཉམས་སྲུང་གི་ལཱ་འགན་འབག་དགོཔ་ཨིན།

མི་སྡེ་ཚུ་

ངོ་མ་སྦེ་བ་ཅིན་

བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་གཡུས་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ལུ་ གུས་བཀུར་མ་འབད་བ་
ཅིན་

ལམ་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཉམས་ཉེན་གྱི་གནད
ོ ་པ་སམ
ྦོ ་ཡད
ོ །

འདི་ཡང་

གནད་དན
ོ ་གཅིག་དཔྱེ་བཞག་པ་ཅིན་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་དང་ བལྟ་བཤལ་
པ་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་ལུགས་དེ་ཚང
ོ ་སྒྱུར་གྱི་དན
ོ ་ལུ་དམིགས་

ཏེ་ ལཱ་རྣམ་པ་སྣ་ཚག
ོ ས་འབད་བ་ཅིན་ ལུགས་སྲོལ་དེའི་ཁེ་ཕན་དང་ཁུངས་
དང་དགོས་པ་ཚུ་ བརྩི་མཐང
ོ ་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན

རྒྱུ་ཆ་

དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྒེར་དང་མི་དམང་། དེ་ལས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

ཐབས་ཤེས་རྙིངམ་ཚུ་གིས་གྲོགས་རམ་

འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྔར་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབད་

གསརཔ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ དཀའ་ངལ་གསརཔ་
གདང
ོ ་ལེན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་
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བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་ ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་

11 • དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

ནི་དང་ མི་སྡེའི་ཐབ
ོ ་དབང་། དེ་ལས་ རེ་བ་དང་འདད
ོ ་པ་ཚུ་བསྐང་ནིའི་

ཡོད་མེད་ལུ་རགས་ལས་ནི་ཨིན།

འབྲེལ་བའི་

བདེ་འབྱུང་ནིའི་གཞི། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གུས་བཀུར་དང་ བགྲོ་གླེང་

ལས་རིམ་སྣ་ཚག
ོ ས་ལས་བྱུང་པའི་འང
ོ ་འབབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་

གིས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ལམ་སྲོལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དན
ོ ་ལུ་ ལཱ་འགན་གཙ་ོ

ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། དྲན་པ་བཏན
ོ ་དགོ་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པ་ོ ཚུ་
ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་དང་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བྱ་སྤད
ྱོ ་ལུ་ ལམ་སྟོན་
ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ཏེ་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་གནད
ོ ་ཉེན་མེདཔ་བཟ་ོ དགོ།

ཞི་བདེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ

བརྗེས་སོར་འབད་བཅུག་ནིའི་ ནུས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་
དང་ དེ་ཚུ་ཉམས་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས། མི་

སྡེ། དེ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཞི་
བདེ་བཟོ་ནི་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་ནི།
འཕེལ་ཚང་སྒྲིག་དང་ལྡན་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ཚུ་

ཞི་བདེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི་དང་འཐབ་འཛིང་ལ་
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ཨིན་མས།

རྙོག་བཤད་མ་ཐོནམ་སྦེ་ ལཱ་འབདཝ་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ག་ར་

སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་སྡོད་མི་ཨིནམ་ད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་དང་ཆུ་གཡུར། དེ་ལས་ གཡུས་
སྒོའི་རྙོག་འཛིང་གི་ནང་ལུ་ འཆམ་འགྲིག་དང་འཁོན་ལྡུམ་བཟོ་ནིའི་ནང་ལུ་
ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་མའི་

མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་

ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་ གཡུས་སྒོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེ་ཞི་
བདེ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་

ཚ་གྱང་དང་ལྡན་པའི་གཡུས་ཀྱི་མི་ཚུ་

གིས་ ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྙོག་འཛིང་ཚུ་སེལ་
ནི་དང་ བཀག་འཛིན་འབད་དེ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ཞི་བདེ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་
ཚུགསཔ་ལས་ ལམ་ལུགས་དེ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏག
ོ ་ཏ་ོ སྦེ་སྤད
ྱོ ་ནི་ལུ་དང་ མི་སྡེ་ཕན་ཚུན་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་ ཞི་བདེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཉམས་གསོ་འབད་

ལུགས་དེ་ བྱ་ལུགས་ཡངས་དྲག་ཅིག་ཨིན་མ་ཚད་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་

འཆམ་འགྲིག་བཟོ་ནིའི་རིམ་གྲོ་ཅིག་ིཨིན།

ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ཐག
ོ སཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་ལམ་
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ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་འོང་། དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཞི་བདེ་དང་
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འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་ཚག
ོ ས་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལུ་ གཡུས་སྒོའི་
ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་སླབ་ནི་དང་འཆམ་
འགྲིག་བཟ་ོ ནི། འཁོན་ལྡུམ་བཟ་ོ ནི་ལ་སག
ོ ས་པ་ཚུ་གིས་ བློ་
བོ་ཐག་བཅད་ནི་ལུ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན།
དེ་བཟུམ་གྱི་ལུགས་སྲོལ་འདི་
དུས་རབས་ལས་བཅད་དེ་
དམིགས་བསལ་གྱིས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་
སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐག
ོ ས་ནི་དང་
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་
འཐན
ོ ་བསྐྱེད་དང་
ས་ཞིང་མཉམ་སྤད
ྱོ ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་
ཚུལ་དང་མཐུན་ཏག
ོ ་ཏ་ོ སྦེ་སྤད
ྱོ ་ནི་ལུ་དང་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་
ཕན་ཚུན་ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས།

13 • དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།

དཔེར་ན་ མི་སྡེ་དང་གཟའ་ཚང་ནང་འཁོད། དེ་ལས་ མི་ངོ་རྐྱང་ཕན་ཚུན་

མཐུད་རྐྱབ་སྟེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་དེ་གིས་ དམང་གཙོའི་གཞུང་སྐྱོང་

ཞི་བདེའི་རིམ་གྲོ་འདི་ དྲག་ལས་རྩུབ་སྤད
ྱོ ་ཀྱི་སྒོ་ལས་མེན་པར་ གཏམ་

འབད་ནིའི་ལཱ་རིགས་ནང་ལུ་

མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་བཟ་ོ

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྩུབ་སྤད
ྱོ ་དང་ཞེ་སྡང་། འཁོན་འཛིན་དང་གོ་བ་ཕྱི་སྒྱུར་
ལེན་མི་ཚུ་ཟག
ློ ་སྟེ་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་དཔེ་ཚན
ོ ་འབད་དེ་

ཉམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འཚ་ོ བ་སྐྱོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

དགའ་

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ ཉམས་སྲུང་འབད་མི་གིས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཞི་བདེ་

དང་སྲུབ་སྐྱོབ་ཀྱི་གཞི་ཅིག་ཨིན། དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་ ཞི་
བདེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཚང་སྟེ་ཡད
ོ ་པའི་རིང་ལུ་ མི་ངོ་རྐྱང་དང་མི་སྡེ། དེ་
སྤྱི་ཚག
ོ ས་ཆ་མཉམ་ མཉམ་རུབ་འབད་དེ་

དེ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནིའི་ལཱ་

ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་མ་ཚད་ མཐའ་ན་ སྐྱེ་ལ་ོ དང་ཕ་ོ མ།ོ དབང་

པ་ོ སྐྱོན་ཡད
ོ ་མེད་དང་ མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ཡང་

ཉམས་སྲུང་གི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ།

དུས་ཚོད་རིམ་གྱུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ལ ག ་ ལེ ན ་ འ ཐ བ ་ ཡོ ད་ པ འི ་
ལུགས་སྲོ ལ ་དང་དེ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཤེས་ཡན
ོ ་ཚུ་
རང་བཞིན་
གནས་སྟངས་ཀྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་
ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་སྤྱོད་ནི་ལུ་
དང་ གནམ་གཤིས་སྒྱུར་འགྲོས་
ཀྱི་ནུས་ཤུགས་བཀག་ཐབས་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡད
ོ །
དེ་
འབདཝ་ལས་ དངོས་མེད་ལམ་
སྲོལ་འདི་གིས་
མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་ ཡུན་གནས་ཀྱི་
དོན་ལུ་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཚུ་
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་
ཕན་
གྲོགས་འབདཝ་ཨིན།

མི་སྡེ་ག་ར་གི་ལག་

མཐའ་མཇུག་ལུ་

ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་

འབད་བརྩོན་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་

དང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ སྔར་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཤེས་བྱ་སྤེལ་ཏེ་བྱིན་ནི་
སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་

མི་དམང་ཁ་རུབ་རྐྱབ་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་

རངགིས་རང་ལུ་ངལ་རངས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་

དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གསར་གཏོད་འབད་ནི་ལུ་
ཡང་

སྲོལ་ཚུ་

བཏོན་ཚུགས་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན།

གསིག་དང་

ཉམས་སྲུང་འབད་མི་དེ་གིས་

གོ་སྐབས་གསརཔ་

སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཧེ་མ་བརྡབ་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མི་ཚུ་ཡང་

སྡེ་ཚན་གཉིས་ཆ་རའི་

བར་ན་ བདེ་སྒྲིག་བཟོ་ཚུགས། དེ་སྦེ་ ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་བར་ ལམ་
ལུགས་སྲོལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འཁོན་ལྡུམ་བཟོ་མི་དེ་གིས་ མི་
སྡེའི་ནང་ལུ་

ཞི་བདེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡུན་བརྟན་ཐོག་བཟོ་ནི་

ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་རྒྱུ་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན།
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བརྗེས་གསར
ོ ་འབད་བའི་ཐག
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