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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

དགྗེ་བཤྗེས་གླང་ཐང་པ་རྡོ་རྗེ་སྗེང་གྗེ།  བཀའ་གདམས་པའི་དགྗེ་བཤྗེས། བྡོད་དུ་འཕན་ཡུལ་

གཉན་གྡོང་གསྗེར་མ་གཤྡོངས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགྗེ་བཤྗེས་པྡོ་ཏྡོ་པ་སྡོགས་ལས་བཀའ་

གདམས་གཞུང་དྲུག་གི་བཤད་པ་སྡོགས་གསན་ཞིང་། རྟག་ཏུ་འཁྡོར་བའི་ཉྗེ་དམིགས་དང་། 

བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཁྡོ་ན་སྒྡོམ་པར་མཛད་སྟབས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནས་ཞལ་འཛུམ་པ་ལན་

གསུམ་ལས་མ་བྱུང་། 

གླང་ཐང་དགྡོན་པ་བཏབ། གླང་ཐང་བ་དང་། ཤ་ར་བ་གཉིས་ལ་གླང་ཤར་གཉིས་ཞྗེས་

བཀའ་གདམས་པའི་དགྗེ་བཤྗེས་གགས་ཆྗེ་བ་ཞིག་དང་། གསུང་ལ་ཆྡོས་ཚན་འདི་དང་། 

གཞན་ཡྡོད་དམ་དཔྱད། བུ་སྡོབ་ལ་ཡར་ལུང་ལྕགས་ཞིང་པ་སྡོགས་དང་། གདུང་རྟྗེན་ས་

འབུམ་གླང་ཐང་དགྡོན་དུ་བཞུགས་སྡོ།། ༼དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་སྡོགས་ལས་བཏུས་ཏྗེ་བསྡུ་

བསྒིགས་བས།༽ 

ཆྡོས་ཚན་འདི་དགྗེ་བཤྗེས་རང་གི་སྡོན་ལམ་གི་ཚུལ་དུ་མཛད་ཅིང་། དྡོན་ལ་རྗེས་འཇུག་

རྣམས་ཀི་རང་སྗེམས་འདུལ་བྗེད་ཀི་ཐབས་དང་། དྗེ་ཡང་གཙོ་བྡོ་བདག་གཞན་མཉམ་རྗེས་ཀི་

སྒྡོ་ནས་གསུངས་ཡྡོད། འདིས་དམ་པ་ཁྡོང་གིས་ཀང་གཙོ་བྡོ་བདག་གཞན་མཉམ་བཞྗེས་ཀི་སྒྡོ་

ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སྒྡོམ་གིན་ཡྡོད་པ་དཔྡོག་ཐུབ། 



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤྗེལ་གི་མཆྡོད་རྟྗེན་གི་ཕྗེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རྗེའི་སཱ་ལའི་སན་ལྡོངས་སུ། 

ཆྡོས་རྒྱལ་ལྡོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པྡོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་

རབ་ཀི་གླྗེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏྡོས་དང་མཉམ་པ་ཡྡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕྗེལ་འགིབ་

སྡོགས་ཀིས་མང་པྡོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁྡོད་དུ་

ཆྗེས་མཐའ་མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྟྗེན་ལ་ཉྗེ་བ་སྡོགས་ཀིས་དྗེ་དག་མྱུར་སྐྱྡོབ་དང་། 

གཅྗེས་ཉར་བྗེད་རྒྱུ་ནི་འཕི་མྗེད་ན་སྔ་མྗེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དྗེས་རང་རིགས་བསམ་ཡྡོད་

གང་མང་ཞིག་གིས་དྗེ་དག་བསྐྱར་དཔར་དང་། དྗེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སྡོགས་ཀིས་འགྗེམས་

སྗེལ་དང་། སྲུང་སྐྱྡོབ་ལ་རྗེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འྡོས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལྗེགས་སྡོ་འབུལ་བའི་

གནས་ཡིན་ནྡོ།། 

ཕྡོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དྗེའི་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་

རིགས་དྗེའི་བླ་སྡོག་ཡིན་ཞིང་། དྗེ་ཉིད་དར་སྗེལ་དང་སྲུང་སྐྱྡོབ་བྗེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དྗེ་

ཉིད་ཀི་འྡོས་འགན་ཡིན་ན། བསམ་བླྡོའི་རྒྱགས་ཕྗེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གླྗེགས་བམ་དྗེ་

དག་ནི། ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སྡོག་ཀང་ཡིན་ནྡོ།།  སྟྡོན་པ་

བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ལས་ཀང་། ཤྗེར་ཕིན་གི་གླྗེགས་བམ་རིན་པྡོ་ཆྗེ་ཉིད། ཡི་གྗེར་འདྲི་

བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་སྡོགས་ཀི་ཕན་ཡྡོན་ནི་སྟྡོང་གསུམ་ནྡོར་གིས་བཀང་སྟྗེ་སངས་རྒྱས་

འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆྡོད་པ་ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསྡོད་ནམས་ཆྗེ་བར་གསུངས་པ་སྡོགས་

ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གླྗེགས་བམ་དག་ཡི་གྗེར་འབི་བ་དང་། འབིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་

ཡྡོན་དང་དགྗེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། དྡོན་གནད་ཀང་གྡོ་ཐུབ་བྡོ།། 

༸ གྡོང་ས་༸སྐྱབས་མགྡོན་ཆྗེན་པྡོ་མཆྡོག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆྗེན་པྡོ་དང་འདུ་ཁང་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

iv

རིག་པྡོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དྗེ་ཙམ་དགའ་བྡོ་མྗེད། སྐུ་ཆྗེན་པྡོ་བཞྗེངས་རུང་དྗེས་གསུང་ནི་མི་འབྡོན། 

དྗེ་ལས་དཔྗེ་ཆ་མང་པྡོ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགྗེམས་སྗེལ་བས་ན་བཟང་། ཞྗེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་

གནང་བ་སྡོགས་ཀིས། གྲྭ་ཚང་རིན་པྡོ་ཆྗེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདིའི་ཡབ་མྗེས་གྡོང་མ་

དག་གི་ཤུལ་བཞག་དྗེ་དག་མི་ཉམས་གྡོང་འཕྗེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སྡོགས་དང་། 

རང་རིགས་ལ་ཞབས་འདྗེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགྡོངས་ཏྗེ། སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་

མྡོའི་དྲ་ཚིགས་སྒྡོ་འབྗེད་དང་། སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མྡོའི་རྡོམ་སྒིག་ཁང་གསར་འཛུགས་
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