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ཕྲད་སྦྱློར་སངས་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆློག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀློག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡློད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། ཞློལ། སྐུ་

འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞློལ། སྐུ། བླ། སློགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡློད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁློད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནློར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡློད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕིའི་ཤློག་གངས་

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནློར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀློད་འདུག་ཅེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དློ་སང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བ་

སློགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱློར་དང་ལམ་སློན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རློམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངློ་སྤློད་དང་ལམ་སློན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་དྲན་པ་བཞི་ལྡན་གི་མགུར་ 

དབངས་དངློས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ 

བཞུགས།

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་འགྱུར་མེད་ཀི་གདན་སེང་ན། །

སྐྱབས་ཀུན་ངློ་བློ་དྲིན་ཅན་གི་བླ་མ་བཞུགས། །

སངས་རློགས་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤིག་དེ་ན་གདའ། །

སྐྱློན་རློག་སངས་ནས་དག་སང་གིས་གསློལ་བ་ཐློབ། །

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇློག་མློས་གུས་ཀི་ངང་དུ་ཞློག  །

དྲན་པ་བརེད་མེད་དུ་བས་ནས་མློས་གུས་ཀི་ངང་དུ་ཟུངས། །

འཁློར་བ་མཐའ་མེད་སྡུག་བསྔལ་གི་བཙོན་ར་ན། །

བདེ་བས་ཕློངས་པའི་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་འཁྱམས། །

དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་ཕ་མ་རྣམས་དེ་ན་གདའ། །

ཆགས་སང་སངས་ནས་གཅེས་འཛིན་དང་སྙིང་རེ་སྒློམས། །

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇློག་སྙིང་རེ་ཡི་ངང་དུ་ཞློག །

དྲན་པ་བརེད་མེད་དུ་བས་ནས་སྙིང་རེ་ཡི་ངང་དུ་ཟུངས། །

སྐྱིད་དུ་ཚོར་བ་བདེ་ཆེན་གི་གཞལ་ཡས་ན། །
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རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཕུང་ཁམས་དག་པ་རང་ལུས་ཀི་ལྷ་སྐུ་བཞུགས། །

སྐུ་གསུམ་དབེར་མེད་ཡི་དམ་ཞིག་དེ་ན་གདའ། །

ཕལ་པར་མ་འཛིན་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སང་སྦྱློངས། །

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇློག་ཟབ་གསལ་གི་ངང་དུ་ཞློག །

དྲན་པ་བརེད་མེད་དུ་བས་ནས་ཟབ་གསལ་གི་ངང་དུ་ཟུངས། །

སང་ཞིང་སྲིད་པ་ཤེས་བ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་ན། །

ཆློས་ཉིད་དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་ནམ་མཁས་ཁྱབ། །

བརློད་བལ་དློན་གི་གནས་ལུགས་ཤིག་དེ་ན་གདའ། །

བླློས་བས་སངས་ནས་སློང་སང་གི་ངློ་”བློར1་ལྟློས། །

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇློག་ཆློས་ཉིད་ཀི་ངང་དུ་ཞློག  །

དྲན་པ་བརེད་མེད་དུ་བས་ནས་ཆློས་ཉིད་ཀི་ངང་དུ་ཟུངས། །

སང་བ་ས་ཚོགས་ཚོགས་དྲུག་གི་བཞི་མདློ་ན། །

གཞི་ར་བལ་བའི་གཉིས་ཆློས་ཀི་ཟ་ཟི་མཐློང་། །

བསླུ་བིད་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མློ་ཞིག་དེ་ན་གདའ། །

བདེན་ནློ་མ་སྙམ་སློང་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་ལྟློས། །

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇློག་སང་སློང་གི་ངང་དུ་ཞློག  །

དྲན་པ་བརེད་མེད་དུ་བས་ནས་སང་སློང་གི་ངང་དུ་ཟུངས། །

1  བློ 
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ལྟ་ཁྲིད་དྲན་པ་བཞྲི་ལྡན།

དེ་ལྟར་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པློར་དངློས་སུ་གནང་བའི་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་དྲན་པ་བཞི་ལྡན་གི་ལྟ་ཁིད་དང་

སྦྱར་བའི་མགུར་དབངས་འདི་ཡང་རང་གཞན་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ བའི་བག་ཆགས་

འཇློག་པའི་ཆེད་དུ་ཤཱཀའི་དགེ་སློང་བླློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བསེབས་པའློ།།
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པར་བང་སློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། ། 

༄༅། ། ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །
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