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མ་འོངས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་སྐྱེད་སྲིང་མཛད་

སྟངས་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོའ་ིགྲོས་ཆོད།

༄༅།། ཡབ་རྗེ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསྟན་ནས་མི་

ལོ་ཧྲིལ་པོ་དྲུག་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་མ་འོངས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རབ་

བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་སྐྱེད་སྲིང་མཛད་སྟངས༌ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ༌ཐེངས་དང་པོའ་ི

སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བདུན་གྱི་དགོངས་འཆར་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཞུས་པར་མང་མོས་དང་སྤྱི་

མོས་ཀྱི་ལམ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཁག་གཤམ་གསལ།

གྲོས་གཞི་དང་པོ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རང་ལོ་ ༧ ནས་ ༩ བར་ལྟ་བུའི་ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་དམིགས་བསལ་

དགེ་རྒན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་ལ་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས་ཇི་ལྟར་མཛད་དགོས་པ་དང་། གྲྭ་བཙུན་

ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་དམིགས་བསལ་དགེ་རྒན་ལ་ངེས་པར་ཚང་དགོས་པའི་ཁྱད་ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན། 

དགེ་རྒན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དམིགས་བསལ་བ་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་དགོས།

 ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་མི་ཚེའི་འགོ་འཛུགས་འདི་རས་ཡུག་དཀར་པོར་ཚོན་དང་པོ་བསྒོ་བའི་སྐབས་

ལྟ་བུའི་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བར་ངོས་འཛིན་གྱིས། དགེ་རྒན་དུ་ཤེས་སྤྱོད་ལེགས་ཤིང་ཐབས་མཁས་པའི་

དགེ་རྒན་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིལས་གཞི་ནི་རང་གཞུང་གི་བྱ་བའི་

གནས་རིམ་གྱི་དང་པོར་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་བཅས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་འགྱུར་བ་

གཏང་དགོས་མིན།

	 དང་པོ།  རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རང་ལོ་བདུན་ནས་དགུ་བར་ལྟ་བུའི་ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་དགེ་རྒན་གྱི་

སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས་ཇི་ལྟར་མཛད་དགོས་པའི་སྐོར།

 ༡༽ སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་

གཙོ་བོ་ནི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས་ཀྱང། དམིགས་ཡུལ་དེ་

གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སྔ་མོའ་ིསློབ་སྦྱོང་ལམ་སྲོལ་དུས་དང་འཚམས་ཤིང་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་རིགས་རྒྱུན་

འཛིན་གནང་བའི་ཐོག དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཁྲིད་ཐབས་ལས་ལེགས་ཆ་བཞེས་ཏེ་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཟུང་

འབྲེལ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ལྡན་པ་ཞིག་དང། ལྷག་པར་དུ་དགེ་རྒན་ལ་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཙམ་མིན་པར། དེང་
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དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་གང་འཚམས་ཡོད་དགོས་པ་གལ་ཆེ།

 ༢༽ དགེ་རྒན་རྣམ་པས་རང་གི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ལོ་བདུན་པ་

ནས་དགུ་པའི་བར་ཡིག་གཟུགས་ལྟ་བུ་སློབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་སྨྱུ་གུ་འཛིན་སྟངས་དང་། ཡིག་གཟུགས་འབྲི་

སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་དམིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་ཉམས་མྱོང་དམར་ཁྲིད་གནང་དགོས།

 ༣༽ སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐད་སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་དང་པོ་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་བསླབ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར། ཐོག་མར་བྱིས་པར་ཚོར་རི་མོ་དང་རྩེད་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ཐུབ་ན་སློབ་མའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་

རིག་སྟོབས་འཕེལ་བར་ཕན་ཐོགས་དམིགས་བསལ་འབྱུང་ངེས་པས། དེང་སང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེ་བའི་

ཐབས་ལམ་འདི་རིགས་ཀྱང་ང་ཚོའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁྲོད་དུ་བེད་སྤྱོད་གནང་རྒྱུ།

 ༤༽ བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བཞིན། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཉེས་རྡུང་གཏང་མི་ཆོག་པ་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡིན་

པ་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་སྟབས། དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་བར་དང་། བུ་ཕྲུག་དང་ཕ་མའི་

བར་བརྩེ་བ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པས། ང་ཚོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱོན་ཆ་

ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་རིགས་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་འདུལ་བ་ཀ་རི་ཀ་དང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་

གྱི་བསླབ་བྱ་གནང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།

 ༥༽ ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཐོག་མར་ཞུགས་པའི་

སྐབས་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན། དང་པོ་ཡི་གེའི་སྦྱོར་ཀློག་གིས་མཚོན་པའི་བོད་ཡིག་

གི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཇོག་པར་དམིགས་བསལ་ཤ གས་འདོན་མཛད་དགོས་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་དགེ་

རྒན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་མི་ཤེས་མཁན་གྱི་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་ཚན་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་སྐོར་

གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་དང། ལྷག་པར་དུ་བྱིས་པའི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་པའི་ཟབ་

སྦྱོང་འབུལ་ཐབས་དགོས་ཤིང། ཕ་མ་དང་ཡུལ་མིའི་མཐོང་ཕྱོགས་ཡོང་བའི་བག་ཆགས་ངན་པའི་རིགས་ལ་རྒྱུན་

འཛེམས་ཟོན་བྱ་རྒྱུ།

 ༦༽ དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སྔོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་རྣམ་

ཐར་སྤྱི་དང། ལྷག་པར་དུ་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་དེ་དག་གིས་སྐུ་ཡོན་གསན་བསམ་གནང་བའི་སྐབས་དཀའ་སྤྱད་ཇི་

ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྟེ། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཐོག་སེམས་ཤ གས་

དང་བློ་སྟོབས་འཕེལ་བའི་མིག་ལྟོས་བཟང་པོ་ཞིག་འཇགས་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༧༽ སློབ་ཚན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེ་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་ཐད་དགེ་རྒན་མང་པོ་མཉམ་འཛོམས་

གནང་སྟེ། བགྲོ་གླེང་དང་འབྲེལ་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་དགོངས་ཚུལ་བརྗེ་རེས་གང་མང་

གནང་དགོས་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་ཡིག་གཟུགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཡིག་གཟུགས་དགེ་རྒན་གྱིས་མཚམས་རེར་
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ཡིག་གཟུགས་ལ་དམིགས་བསལ་ཆེད་མཁས་པའི་རིགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། ཡིག་གཟུགས་ཇི་ལྟར་སློབ་ཁྲིད་

གནང་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་གནང་རྒྱུ།

 ༨༽ སྔ་མོའ་ིབོད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་སྲོལ་ནང་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་སྟངས་དང་། ཡི་གེ་ཀློག་སྟངས་སྒྲ་

གདངས་ཟུར་མ་ཉམས་པར་སྦྱང་བའི་ལམ་སྲོལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང། བར་ལམ་ནས་སྔ་མོའ་ིསྲོལ་རྒྱུན་

བཟང་པོ་དེ་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། སྔ་སྲོལ་བཟང་པོ་དེ་དག་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཐད་དགེ་

རྒན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང། དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་ངག་

ནས་འཆད་པ་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པར་ནག་པང་ངོས་སུ་བྲིས་ཏེ་ཤེས་སླ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་གནང་རྒྱུ།

 ༩༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གཞིའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་བའི་སྐབས་སྐད་

ཡིག་དང་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བ་དང་བོད་སྐད་ཀྱི་བརྗོད་པ་དག་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད། དགོན་སྡེའི་

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭར་ཐོག་མར་འབྲུ་ཀློག་གམ་འཕྲལ་ཀློག་བསླབ་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་དང། 

ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གང་མང་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བསྡུས་ཀློག་གམ་སྦྱོར་ཀློག་བཅས་སྐྱེ་

གནས་དང་མཐུན་པར་སློབ་དགོས་རྒྱུ་དང། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་མི་

ཚེའི་མདུན་ལམ་ལ་འགན་ཁྱེར་ཏེ། གྲྭ་པ་ཞིག་གལ་སྲིད་ཆོས་འགོ་མ་ཐོན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་མི་ཚེའི་འཚོ་བ་

འཚོལ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་མ་ནས་སྤྲོད་ཐབས་གནང་རྒྱུ། 

 ༡༠༽ ཀློག་དག་པོ་བསླབས་ཟིན་པའི་རྗེས་བོད་ཡིག་གི་འབྲི་རྩལ་བསླབས་ཏེ་ཐོག་མར་བོད་ཡིག་གི་འབྲི་

ཀློག་གཉིས་ཀར་རང་མགོ་འཕེར་བ་ཞིག་ཡོང་བ་གཙོ་འདོན་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། སྔོན་འགྲོའ་ིསློབ་སྦྱོང་སྐབས་

དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ལྟ་བུ་སྐད་ཡིག་གཞན་སློབ་ཁྲིད་མ་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་དང། བོད་སྐད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་

སློབ་མ་ཚོར་བོད་སྐད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གཏམ་བཤད་དགོས་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་རིགས་མང་ཙམ་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༡༽ དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་དགོས་

པ་གལ་ཆེ་ཞིང། འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ལྔ་པ་ནས་དབྱིན་ཇི་ལྟ་བུ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སློབ་ཁྲིད་གནང་

དགོས། སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡང་སྐད་ཡིག་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྐྱང་མ་

ཡིན་པར་སྐད་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་དང་། གཞས། རི་མོ་སོགས་ཁྲིད་ཆས་ཀྱི་རིགས་གཞན་དག་

བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་ཁ་པར་དང་འཕྲུལ་ཆས་རིགས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་འབྲེལ་

ཡོད་ཀུན་གྱིས་དོགས་ཟོན་དང་ཚད་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

 ༡༢༽ དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་སྤོབས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འཚར་ལོངས་ཡོང་བའི་ཆེད་རྒྱུན་

དུ་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་གཉའ་གནོན་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རང་དབང་གི་བསམ་བློ་བསྐྲུན་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང། 

སློབ་མའི་བྱ་བ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བའི་སྐབས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་མཚང་འབྲུ་ལྟ་བུས་སེམས་ཤ གས་མི་གཅོག་པར་

ཐབས་མཁས་པོས་ནོར་བ་ཡོ་བསྲང་བྱས་ཏེ་སེམས་ཤ གས་སྤེལ་ཐབས་དང། མཚམས་རེར་མི་མང་པོ་འཛོམས་



4

པའི་དཀྱིལ་དུ་གཏམ་བཤད་དང་བགྲོ་གླེང་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་ཉིན་རེའི་སློབ་ཚན་ནང་རྩེད་མོའ་ིརིགས་

མང་ཙམ་འཇོག་ཐབས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 ༡༣༽ སློབ་ཕྲུག་ན་གཞོན་རྣམས་དམིགས་བསལ་ཚོན་མདོག་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཆེ་བ་ཡོད་སྟབས། གཞི་རིམ་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཚན་ནང་ཚོན་མདོག་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་ཚན་བཟོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༤༽ དགེ་རྒན་ཚོར་དགེ་ཕྲུག་བཟང་པོའམ་ཤེས་ཡོན་དང་སྤྱོད་ལམ་གཉིས་ལྡན་གྱི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་

གསོ་སྐྱོང་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང། དེ་ལས་ལྷག་པའི་དགེ་བ་དང་ཚོགས་བསགས་གཞན་

མེད་པའི་དྲན་སྐུལ་གནང་རྒྱུ།

 ༡༥༽ གྲྭ་ཕྲུག་རྣམས་ལོ་ཆུང་སྐབས་ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་བརྟན་པོ་ཡོང་ཐབས་སུ་དུད་ཁྲོད་དང་སྨན་

ཁང། སྤྲང་པོ་བཅས་ཀྱི་གནས་སུ་ཁྲིད་ནས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་

ཏེ་ཆོས་ལ་སྐུལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༦༽ སེམས་མི་གཡེང་བར་ནང་དུ་འགུག་ཐབས་སྒོམ་བརྒྱག་རྒྱུར་ཆུང་དུས་ནས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་

བཞིའི་ནང་ཚན་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ལྟ་བུའི་ལས་སླ་བའི་སྒོམ་རྒྱག་སྟངས་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ།

 ༡༧༽ དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མ་རང་ཉིད་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་འདུན་པ་གང་ཡོད་རྒྱུས་ལོན་གནང་

དགོས་པ་དང། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་འཚར་ལོངས་ལ་ཕ་མས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་སྐྱོང་

སྟངས་ལྟར་གྱི་བྱམས་སྐྱོང་ཐོབ་ཐབས་གནང་དགོས་ཤིང། སློབ་མ་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིསྦྱངས་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ལག་ཁྱེར་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

 ༡༨༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོར་གཞུང་ཆེན་མོའ་ིསྔོན་འགྲོའ་ིསློབ་སྦྱོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་

སྐྲུན་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ལས། སྔ་སྲོལ་ལྟར་གཞུང་ཆེན་བློ་འཛིན་རྐྱང་པ་ལ་བཙན་གྱིས་འཇུག་ཐབས་བྱ་མི་རུང། 

འོན་ཀྱང་གཞུང་གི་རྩ་བ་བློ་ཐོག་ལ་ཡོད་ན་གཞུང་དངོས་སློབ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ངེས་པས། 

བྱིས་པ་ཚོ་ཆུང་དུས་བློ་རིག་གསལ་བའི་སྐབས་གཞུང་གི་རྩ་བ་འོས་འཚམས་ཤིག་བློ་འཛིན་བྱེད་འཇུག་རྒྱུ།

 ༡༩༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོར་ཉིན་འཆར་ཅན་དུ་གཞུང་འཆད་ཁྲིད་ཁོ་ན་མི་གནང་བར་ཉིན་དང་

པོར་དཔེ་ཁྲིད་དང། ཉིན་གཉིས་པར་བསླབ་བྱ་བསྐྱོན་པ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་མཉམ་དུ་བསམ་བློ་དང་

ཀུན་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་མཛད་རྒྱུ།

 ༢༠༽ འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་མ་ཚོས་དྲི་བ་མང་པོ་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང། བོད་སྐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

ཡོད་མཁན་གྱི་རིགས་བོད་སྐད་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་གྱི་སློབ་མ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོགས་འདྲིས་ཡོང་ཐབས་དང། སློབ་

གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ནང་བོད་སྐད་ཁོ་ན་བཤད་པ་དང། ལྟད་མོ་ཚུན་ཆད་བོད་སྐད་ཀྱི་རིགས་ལ་གཙོ་བོ་ལྟ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ།

 ༢༡༽ དགོན་པ་ནང་ཁུལ་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་གསར་པའི་རིགས་

དང་། འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་བསྡུར་ལྟ་བུའི་བྱ་འགུལ་རིགས་སྤེལ་ཏེ་རྩེ་
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སོན་གྱི་རིགས་ལ་བྱ་དགའ་འབུལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༢༢༽ བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ན་གཞོན་གྲྭ་བཙུན་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་གྲྭ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་འདུ་

ཤེས་གཏིང་ཟབ་ཡོང་ཐབས་དང། འགྲོ་ལམ་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྤྱོད་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་འདུན་

པའི་བཅས་མཚམས་ལས་མ་འདས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༢༣༽ དེ་སྔ་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་བསླབ་གཞིའི་སློབ་དེབ་གཅིག་

གྱུར་པ་ཞིག་མེད་པར་བརྟེན། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བ་སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭ་དང། དངོས་

གཞིའི་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་སློབ་དེབ་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་པ་དེབ་གྲངས་ ༦༩ ཡོད་པ་རྣམས་དགོན་སྡེའི་

སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས་ཚོད་ལྟའི་ཚུལ་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

	 གཉིས་པ། གྲྭ་བཙུན་ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་དམིགས་བསལ་དགེ་རྒན་ལ་ངེས་པར་ཚང་དགོས་པའི་ཁྱད་

ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན།

 ༡༽ སློབ་ཕྲུག་རྣམས་རྒྱུན་དུ་འདྲེས་གཤིབ་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་གཅིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གྱི་འཛིན་གྲྭའི་

དགེ་རྒན་དང་ཤག་གི་དགེ་རྒན་ནམ་གནས་ཀྱི་བླ་མ་ཡིན་པས། དགེ་རྒན་རྣམས་སློབ་ཕྲུག་གི་མིག་ལྟོས་བྱེད་ས་

གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པར་བརྟེན། དགེ་རྒན་རྣམས་སྤྱོད་ལམ་གཙང་ཞིང། ཤེས་ཡོན་དང་ལྷག་བསམ་

ལྡན་པ། བྱིས་པ་སྐྱོང་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་མཁས་པ། བྱིས་པའི་སེམས་ཁམས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་མཁན། གཙང་སྦྲ་

དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཐུགས་སྣང་མཛད་ཐུབ་མཁན། སློབ་མ་ལ་རྒྱུན་དུ་སྤྲོ་སྣང་དང་འཛུམ་མདངས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་

དང་བསླབ་བྱ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགོས།

 ༢༽ སློབ་མས་དྲི་བ་གང་འདྲ་ཞིག་དྲིས་ཀྱང་དྲི་བ་ལ་སྣང་ཆུང་མི་མཛད་པར་དྲིས་ལན་ཁ་གསལ་གཏིང་

གསལ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དང། དགེ་ཕྲུག་ལ་བསམ་ཤེས་དང་ཐབས་མཁས་པོའ་ིཐོག་ནས་ལམ་ལ་ཁྲིད་ཐུབ་

མཁན། ཤ་ཚ་དང་སྙིང་ཉེ་བ་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཐུབ་མཁན། ངང་རྒྱུད་རིང་པོའ་ིཐོག་ནས་ན་གཞོན་སློབ་

མ་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་དང་བསླབ་བྱ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགོས་ཤིང། རབ་བྱུང་ཕོ་མོའ་ིབཅས་ཁྲིམས་ལ་གུས་པ་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཀྱང་དགོས།

 ༣༽ དགེ་རྒན་གྱི་ཉིན་རེའི་སློབ་ཁྲིད་དང་བསླབ་བྱ་རྣམས་སློབ་མའི་སེམས་ལ་འཇུག་པོ་དང་འབྱར་ཐུབ་

པ་ཞིག་ཡོང་མིན་ནི། དགེ་རྒན་རྣམ་པས་སློབ་ཕྲུག་གི་སེམས་ཁམས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་དུ་སློབ་མ་ཚོ་ལ་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་སློབ་ཁྲིད་དང། མཉམ་འགྲོགས་མཉམ་གཤིབ་ལྟ་བུ་ཞིག་གནང་མིན་ལ་འབྲེལ་བ་ཆེན་

པོ་ཡོད་པས། དགེ་རྒན་ནི་སློབ་མ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་མཉམ་འགྲོགས་མཉམ་གཤིབ་གནང་ཐུབ་མཁན་

ཞིག་དགོས་པ་གལ་ཆེ།

 ༤༽ སློབ་མ་རིག་པ་རྟུལ་པོ་དང། ནད་གཅོང་ཅན། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་རིགས་ལ་སློབ་མ་སྤྱི་བྱིངས་

དང་མ་འདྲ་བར་སྐུ་ངལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སྲིད་པས། དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་མའི་རིགས་ལ་
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ཟུར་ཁྲིད་གནང་དགོས། གལ་སྲིད་དགེ་རྒན་རང་ཉིད་མ་ཁོམ་ཚེ་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་གཉེར་པ་ལེགས་གྲས་ཤིག་ལ་

དགེ་རྒན་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཟུར་ཁྲིད་གནང་རོགས་བྱེད་འཇུག་རྒྱུ།

 ༥༽ སློབ་མའི་ནང་དུ་རིག་པ་རྣོ་རྟུལ་དང། སྐྱེས་འབྲས་ཡག་ཉེས། མཐུན་རྐྱེན་བཟང་ཞན་སོགས་

གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ངེས་ཀྱང། དགེ་རྒན་ནི་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་

སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་སློབ་མ་དེ་དག་ལ་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་ཉེ་རིང་གི་ལྟ་ཚུལ་མི་མཛད་པར་གཅིག་མཚུངས་དྲང་སྙོམ་

གནང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཤིང། ལྷག་པར་དུ་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་མིག་གིས་ལྟ་སྟངས་ཚུན་ཆད་སྙོམ་པོ་

ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་རྒྱུ།

 ༦༽ སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་ཚད་གང་འདྲ་ཆགས་ཐུབ་མིན་ནི་

དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་རག་ལུས་པས། དགེ་རྒན་རྣམས་བསླབ་གཞིའི་སློབ་ཚན་ཁྲིད་ཐུབ་པའི་ཤེས་ཡོན་དགོས་

ངེས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སློབ་ཚན་གང་ཡིན་པ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་དགོས་པ་དང། ཉིན་རེའི་སློབ་

ཚན་འཆར་འགོད་བྱེད་སྟངས་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་པ། སློབ་ཚན་དུས་ཐོག་ཏུ་རྫོགས་ཐུབ་པ། སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་སློབ་

གཉེར་གྱི་འདུན་པ་རྒྱུན་བསྲིང་ཐུབ་པ་བཅས་གནང་ཐབས་བྱ་དགོས་རྒྱུ།

 ༧༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་ཆོས་ལ་སྐུལ་བའི་ཐབས་སུ་ཆུང་དུས་ནས་འདུལ་ཁྲིམས་སྤྱི་དང། 

དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ཁྲིམས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་ཆུང་དུས་ནས་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ལ་སྒོ་གང་ས་

ནས་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ།

 ༨༽ དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་རྒྱན་རྣམ་གཉིས་དང། རྣམ་བཤད་རིག་པ་སོགས་ནས་གསུངས་པའི་

དགེ་རྒན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་ཚང་བར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 ༩༽ དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་གསུང་རྐྱང་ལྟ་བུ་མ་

ཡིན་པར་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་སློབ་མའི་གནས་ཚད་དང་འཚམ་པར་ཁྲིད་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང། སློབ་

ཐུན་གྱི་སྐབས་ནམ་ཡིན་ལ་དུས་ལྟར་འཛིན་ཁང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

 ༡༠༽ དགེ་རྒན་ཚོར་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་འགན་འཁྲི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བཞིན་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་གཞན་

ལས་ལྷག་པ་འབུལ་ཐབས་བྱ་དགོས་པ་དང། གསར་ཞུགས་དགེ་རྒན་ཚོའི་སློབ་ཁྲིད་ཚུལ་བཞིན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་མེད་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༡༽ སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་སྦྱོང་ལ་སུན་སྣང་མི་འབྱུང་བ་དང་སྤྲོ་སྣང་གི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཐུབ་པ་

ཡོང་བར་རྩེད་རིགས་སྣ་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་དང། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་དེང་དུས་

ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༡༢༽ ན་གཞོན་རྣམས་ཆུང་དུས་ནས་ཆོས་ལུགས་འཐེན་འཁྱེར་གྱི་བསམ་བློ་དང་བག་ཆགས་ཀྱིས་

གཏན་ནས་མ་གོས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེད་སྲིང་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།



7

 	 གསུམ་པ། དགེ་རྒན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དམིགས་བསལ་བ་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐོར།

	 ༡༽ དགོན་པ་ཁག་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭར་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་

ལ་དམིགས་བསལ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས།  དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་

གནང་ཐབས་ཀྱི་འོས་སྦྱོང་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཅི་རིགས་སྤྲོད་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང། དགེ་རྒན་གྱི་སློབ་ཚན་ཁྲིད་སྟངས་

ཚུལ་བཞིན་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ལ་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་མཁས་པ་ཚོར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་འཇུག་རྒྱུ།

	 བཞི་པ། ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་མི་ཚེའི་འགོ་འཛུགས་འདི་རས་དཀར་པོར་ཚོན་དང་པོ་བསྒོས་པའི་

སྐབས་ལྟ་བུའི་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བར་ངོས་འཛིན་གྱིས། དགེ་རྒན་དུ་ཤེས་སྤྱོད་ལེགས་ཤིང་ཐབས་

མཁས་པའི་དགེ་རྒན་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར། 

 ༡༽ འཛིན་གྲྭ་དམའ་རིམ་གྱི་ན་གཞོན་བྱིས་པ་ཚོར་མ་མ་དང་མཚུངས་པའི་བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་དགེ་

རྒན་གྱི་རིགས་བཞག་ན་འཚར་ལོངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་སེམས་ཁམས་ཞི་འཇམ་ལྡན་པ་ཡོང་བར་ཕན་

ཐོགས་དམིགས་བསལ་འབྱུང་ངེས་པས། འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བསྐོ་བཞག་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༢༽ རྒྱུན་དུ་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་རྐྱང་པས་སློབ་མའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང་ཀུན་

སྤྱོད་སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ཡིན་པར་སོང། ཀློག་གི་སློབ་དཔོན་དང་། གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་རམ་འདེགས་ཅི་

དགོས་གནང་དགོས་པར་མ་ཟད། ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དགེ་རྒན་ཚོའི་གནང་ཕྱོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་

ཅི་ཡོང་ཞུས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་འབད་ན། ན་གཞོན་རབ་བྱུང་

རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཀུན་སྤྱོད་གང་ཅིར་དམིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ངེས་པས། 

དེ་ལུགས་འབྲེལ་ཡོད་ཀུན་གྱིས་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ།

	 ལྔ་པ། དགེ་རྒན་དུ་ཤེས་སྤྱོད་ལེགས་ཤིང་ཐབས་མཁས་པའི་དགེ་རྒན་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

དགོས་པ་དང། ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིལས་གཞི་ནི་རང་གཞུང་གི་བྱ་བའི་གནས་རིམ་གྱི་དང་པོར་ངོས་

འཛིན་དགོས་པ་བཅས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་མིན།

	 ༡༽	སློབ་སྦྱོང་གི་ལམ་སྲོལ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པར་བཟོས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་

ལེན་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༢༽ ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གིས་དུས་དང་འཚམས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་གསར་འཛུགས་

གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།
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གྲོས་གཞི་གཉིས་པ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རང་ལོ་ ༧ ནས་ ༩ བར་ལྟ་བུའི་ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་སྔོན་འགྲོའ་ི

འཛིན་གྲྭའི་སྐབས་སུ་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་ཉེར་མཁོའ་ིསློབ་ཚན་དམིགས་བསལ་ཅན་སྒྲིག་སྟངས། 

 རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ནི་ན་གཞོན་གཞན་གྱི་གནས་

ཚད་ལས་མཐོ་བ་ཡོང་ཐབས་སུ་བློ་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་སྒོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྟངས་ཇི་དགེའི་སྐོར།

	 དང་པོ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རང་ལོ་ ༧ ནས་ ༩ བར་ལྟ་བུའི་ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་

གྲྭའི་སྐབས་སུ་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་ཉེར་མཁོའ་ིསློབ་ཚན་དམིགས་བསལ་ཅན་སྒྲིག་སྟངས།

	 ༡༽ དགོན་སྡེའི་སློབ་ཕྲུག་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཐོག་མར་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དག་རི་

མོའ་ིལམ་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་དང། བརྙན་ཐུང་དང་རི་མོའ་ིལམ་ནས་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རིགས་ངོ་

སྤྲོད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

	 ༢༽ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཞིར་

བཞག་བྱས་ནས་སློབ་ཚན་སྒྲིག་ཐུབ་ན། དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་གི་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་སློབ་ཕྲུག་ལོ་གཞོན་ཚོར་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ལུགས་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༣༽ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ངོ་སྤྲོད་དང་། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་སྤྲོད། ཆོས་

བརྒྱུད་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད་རིགས་ཡོད་པའི་སློབ་ཚན་བསྒྲིག་ཐུབ་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༤༽ འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཕྱི་ལུས་པོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་

ལུས་པོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་གྱི་རིགས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དེ་ཙམ་མེད་སྟབས། ལུས་ཕུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་རིགས་

དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་སློབ་ཚན་བཟོ་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༥༽ དེ་སྔ་བོད་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ལོ་བདུན་ནས་དགུ་པའི་བར་ལ་མཁོ་བའི་སློབ་

ཚན་རིགས་དམིགས་བསལ་མེད་སྟབས། དེ་ལྟ་བུའི་སློབ་ཚན་གསར་དུ་བཟོ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང་། བཟོ་བའི་

སྐབས་གཙོ་བོ་ཐ་སྙད་རིགས་ངོ་སྤྲོད་མང་ཙམ་གནང་རྒྱུ་དང། དེ་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློབ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་དུ་བྱེད་འདོད་

ཀྱི་སྤྲོ་སྣང་ཡོང་ཆེད་རི་མོ་དང་བརྙན་པར་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

	 གཉིས་པ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ཆེས་ན་གཞོན་ཚོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ནི་ན་གཞོན་གཞན་གྱི་

གནས་ཚད་ལས་མཐོ་བ་ཡོང་ཐབས་སུ་བློ་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་སྒོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྟངས་ཇི་དགེའི་སྐོར།

 ༡༽ དགོན་པ་ཁ་ཤས་ལ་སློབ་ཚན་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་ནི་སློབ་མའི་ལོ་ཚོད་ལ་དཔག་ན་མང་སྐྱོན་ཡོད་
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པས་སློབ་ཚན་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༢༽ ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་

ཀྱི་སློབ་གསོ་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་པས། བླངས་འདས་སོ་དྲུག་སོགས་སྟབས་བདེའི་འདུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་

གསོ། དགོན་པའི་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་གསོ། ཁོར་ཡུག་གི་གལ་གནད་ངོ་སྤྲོད། ལུས་སྦྱོང་གི་སློབ་གསོ། འདོན་རྟ་

དབྱངས་ཀྱི་སློབ་གསོ་བཅས་བྱིས་པའི་སེམས་ཁམས་དང་ལོ་ཚོད་ལ་བསྟུན་ནས་གཏན་འབེབས་དགོས་རྒྱུ།

 ༣༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་པོར་འཇོག་ཐུབ་པ་དང་། ན་གཞོན་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་སའི་ཁོར་ཡུག་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས། ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གང་མང་ཆུང་དུས་ནས་

སློབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ།

 ༤༽ བྱིས་པ་དག་ཡིག་གིས་མཚོན་གོ་སླ་བའི་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རིགས་དང་། བསླབ་བྱའི་ནང་དོན་ལྡན་པའི་

བྱིས་སྒྲུང་སྣ་ཚོགས་བཅས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྟེ། བྱིས་པ་རྣམས་ཆུང་དུས་ནས་སྤང་བླང་གི་གནད་རང་སྟོབས་ཀྱིས་

འབྱེད་ཐུབ་པའི་རྣམ་དཔྱད་སྐྲུན་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༥༽ དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་དགེ་རྒན་གྱིས་གསུང་རྐྱང་མི་མཛད་པར་སློབ་མ་

ཚོར་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ལ་དཔྱད་ཞིབ་དང་རྟོག་དཔྱོད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་དང་དུས་ཚོད་འསོ་འཚམས་གནང་རྒྱུ།

 ༦༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་རྣམས་ཆུང་དུས་ནས་ཡི་གེའི་སྦྱོར་ཀློག་ཚད་ལྡན་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་མདོ་སྡེ་

བསྐལ་བཟང་དང༌། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀློག་རྩལ་སྦྱང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༧༽ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་དབྱིན་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་ལ་སྦྱངས་པ་གནང་མ་ཐུབ་པར། གཞུང་

ཆེན་ཁག་གི་དངོས་གཞིའི་སློབ་སྦྱོང་སྐབས་དབྱིན་ཡིག་ལྟ་བུ་རིག་གནས་གཞན་ཞིག་བསླབ་དགོས་བྱུང་ཚེ་

གཞུང་ཆེན་སློབ་སྦྱོང་གི་འགོག་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་ངེས་པས་སློབ་ཚུལ་གྱི་གོ་རིམ་མ་ནོར་བར་བྱ་རྒྱུ།

 ༨༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོས་ཆུང་དུས་ནས་དབུ་ཅན་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀ་འབྲི་ཀློག་ཐུབ་པ་ཡོང་བའི་

དོན་དུ་བསླབ་གཞིའི་སློབ་དེབ་ཀྱི་ནང་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་གཉིས་ཆ་འཇོག་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༩༽ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཚན་རྣམས་དེང་སང་གི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་སྲོལ་དང་མཐུན་པར་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་

ཡིག་གི་སློབ་ཚན་འཇོག་དགོས་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་དང། ཨང་རྩིས། རི་མོ་འབྲི་ཐབས་སོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

གི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༠༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོའི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་ལམ་རིམ་ས་བཅད་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་

བསལ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱའི་རིགས་འཇོག་ཐུབ་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༡༡༽ སྤྱིར་སློབ་ཚན་མཐའ་དག་བསླབ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་བོད་ཡིག་གི་རྨང་གཞི་

ཡག་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་དང། ལྷག་པར་དུ་དག་ཡིག་གི་རིགས་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟེ་



10

གཞོན་དུས་ནས་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱིས་ཕངས་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 ༡༢༽  དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཡི་གེ་ཀློག་སྟངས་དང་། འབྲི་སྟངས། བརྗོད་པ་བཟོ་སྟངས་

སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང། སྐབས་རེར་ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བཏང་ནས་

ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་མཐོང་ཐོས་འབྲི་འཇུག་རྒྱུ་དང། དགེ་རྒན་གྱིས་ནག་པང་ཐོག་ལ་བྲིས་པའི་ནང་དོན་རྣམས་དགེ་

རྒན་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་གནང་རྐྱང་མི་བྱེད་པར་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་འཇུག་རྒྱུ།

 ༡༣༽ སྒྲུང་ཐུང་གི་རིགས་ལྟ་བུ་སློབ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་སྒྲུང་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་

དགེ་རྒན་གྱིས་ཐད་ཀར་འགྲེལ་བཤད་མི་བསྐྱོན་པར། སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ལ་སྒྲུང་གི་ནང་དོན་ཐོག་མནོ་བསམ་

གཏོང་འཇུག་རྒྱུ།

 ༡༤༽ དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་ཐུན་གྱི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་དཔེ་ཁྲིད་གནང་རྐྱང་མི་མཛད་པར། 

ཉིན་རེའི་དུས་ཚོད་ཆ་བགོས་བྱས་ཏེ་སྔ་ཉིན་གྱི་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཁྲིད་དང། ཉིན་རེའི་སློབ་ཚན་གསར་ཁྲིད། སློབ་

ཚན་གྱི་ནང་དོན་ཐོག་དགེ་སློབ་བར་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚང་བར་བྱ་རྒྱུ།

 གསུམ་པ། སློབ་སྦྱོང་གི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐབས་སྐོར།

 ༡༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་པར་དང་གློག་ཀླད་ཀྱིས་

མཚོན་པའི་དེང་རབས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་བེད་སྤྱོད་གནང་ཕྱོགས་ལ་རྒྱུན་དུ་ཚོད་འཛིན་དང། ལྟ་རྟོག་ཐུགས་

གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 ༢༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་རྣམས་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དང། བསླབ་པ་རྒན་པ་ལ་གུས་བཀུར་བྱེད་སྟངས། 

འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་མཚོན་ཡ་རབ་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཐོག་མ་ནས་ལམ་སྟོན་

བཟང་པོ་མཛད་དགོས་རྒྱུ།

 ༣༽ གཅིག་གྱུར་གྱི་སློབ་ཚན་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་དགེ་རྒན་སུས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ཀྱང་རང་འདོད་ལྟར་

གྱི་བསླབ་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞིག་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 ༤༽ kinder gardeu ལྟ་བུའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དམིགས་བསལ་འཛུགས་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༥༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ནི་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་སྟབས། སློབ་ཕྲུག་

སོ་སོའ་ིསེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་ཀློག་དེབ་སྣེ་འཛོམས་ཡོད་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་རེ་ངེས་པར་བསྐྲུན་ཐབས་

དགོས་རྒྱུ།
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གྲོས་གཞི་གསུམ་པ།	རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རང་ལོ་ ༡༠ ནས་ ༡༨ བར་ལྟ་བུའི་ན་གཞོན་ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་

ནས་དགུ་པའི་བར་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པའི་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་ལ་ན་གཞོན་ཚོའི་སེམས་ཁམས་དང་

མཐུན་ཞིང་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའི་ལེགས་བཅོས་མཛད་སྟངས།

 རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་དགུ་པའི་བར་གྱི་སློབ་དེབ་ནང་རབ་བྱུང་ན་

གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་བསླབ་དགོས་པའི་སློབ་གཞི་དམིགས་བསལ་ཅན་སྒྲིག་སྟངས་ཇི་དགེའི་སྐོར།

 དང་པོ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རང་ལོ་ ༡༠ ནས་ ༡༨ བར་ལྟ་བུའི་ན་གཞོན་ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་

དགུ་པའི་བར་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པའི་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་ལ་ན་གཞོན་ཚོའི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་

ཞིང་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའི་ལེགས་བཅོས་མཛད་སྟངས།

	 ༡༽ འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་མང་ཙམ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང། དེ་

ཡང་བློ་ཁ་དམན་པའི་སློབ་མ་དག་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བཅུག་ན་སློབ་མའི་གོ་རྟོགས་དང་སེམས་ཤ གས་འཕེལ་བར་ཕན་

ཐོགས་ཆེ། མཚམས་རེར་སློབ་ཕྲུག་ནང་ཕན་ཚུན་ལའང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་དགེ་མཚན་ཡོད་པས་དེ་

ལུགས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ།

 ༢༽ དགོས་མཁོ་ནམ་བྱུང་ལ་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བསྟོད་བསྔགས་གནང་རྒྱུས་མཚོན་པའི་སྒོ་

གང་ས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་སྤོབས་པ་སྐྱེ་ཐབས་དང་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

  ༣༽ རྒྱུན་གྱི་སློབ་ཐུན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སློབ་ཐུན་གྱི་བར་གསེང་རྣམས་སུ་དགེ་རྒན་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་འོག་

སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སྐབས་སོ་སོའ་ིསློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་ཀློག་གནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ།

 ༤༽ སློབ་མའི་རྣམ་དཔྱོད་འཕེལ་ཐབས་སུ་བློ་རྟགས་དང་བསྡུས་རྭ་བསླབ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་གནད་ཆེ་

བས་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོར་ཆུང་དུས་ནས་རིགས་ལམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༥༽ ཀློག་རྩལ་དང། འབྲི་རྩལ། བཤད་རྩལ། ཉན་རྩལ་བཅས་ནི་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་གྱི་རྩལ་བཞི་

ཞེས་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པས། ཐབས་ལམ་འདི་དག་རང་རེའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལག་བསྟར་གནང་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༦༽ སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་སློབ་ཐུན་གཅིག་གི་ནང་དགེ་རྒན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱིས་དུས་གཅིག་ལ་

ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་དང་ཁ་སྐོང་གནང་ནས་སློབ་ཚན་སློབ་ཁྲིད་གནང་ན་བློ་སྐྱེད་དམིགས་བསལ་བ་ཡོང་རེ་

ཆེ་བས་དེ་ལུགས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ།

 ༧༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཉིན་ཐོ་དང། གཏོང་ཡིག་འབྲི་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོང་བདར་སྤྲོད་རྒྱུ།
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 ༨༽ དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་

སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ།

 ༩༽ ནང་ཆོས་ཐོག་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་སྐབས་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པར་གཙོ་བོ་ཉམས་

ལེན་ཐོག་ལ་གཞོལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་རྐྱང་པ་གཙིགས་སུ་མི་འཛིན་པར་ཕྱི་

ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ། ཀུན་སྤྱོད་སེམས་པ་བཟང་པོའ་ིརིགས་ལ་དམིགས་

བསལ་གཟེངས་བསྟོད་ཞུས་ཏེ་སེམས་ཤ གས་སྤེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༠༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་དགག་གཞག་སྤོང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གནད་

དོན་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུ་དང། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྟེ་

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཆུང་དུས་ནས་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༡༽ ལོ་བཅུ་ནས་བཅོ་བརྒྱད་བར་གྱི་ན་ཚོད་ནི་ལུས་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཤ གས་ཆེན་

པོ་ཞིག་འགྲོ་བའི་དུས་སྐབས་ཡིན་པས། ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་སྟངས་དང་། དེ་དག་ལ་གདོང་

ལེན་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་དམིགས་བསལ་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༢༽ འཛིན་གྲྭ་རེ་རེའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ཚད་ ༢༥ ནས་ ༣༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡོང་ཚད་འཛིན་བྱ་

རྒྱུ།

 ༡༣༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་རྣམས་དགོན་པར་ཞུགས་པའི་རྗེས་དགེ་རྒན་སོ་སོས་བྱམས་བརྩེས་བསྐྱངས་

ཏེ། དགོན་པར་སུན་སྣང་མེད་པ་དང་གཏན་སྡོད་རྒྱུ་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 གཉིས་པ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་དགུ་པའི་བར་གྱི་སློབ་དེབ་ནང་

རབ་བྱུང་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་བསླབ་དགོས་པའི་སློབ་གཞི་དམིགས་བསལ་ཅན་སྒྲིག་སྟངས་

ཇི་དགེའི་སྐོར།

 ༡༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་ཆུང་དུས་ནས་འཚེ་བ་མེད་པའི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་གོམས་གཤིས་འཇགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༢༽ དགོན་པ་སོ་སོར་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་ཚན་ལེགས་པོ་ལོགས་སུ་ཡོད་ན་ལས་དེ་འདྲ་མེད་ན་དབུས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབ་གནང་བའི་བསླབ་གཞིའི་སློབ་དེབ་ཁག་ཉམས་ཞིབ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་

ལག་བསྟར་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༣༽ རང་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་ལོག་འཚོ་མ་ཡིན་པར་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང། རང་དབང་གི་

འཚོ་གནས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་སྒྲིག་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༥༽ དགོན་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་མཁས་དབང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་
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གནང་ཐུབ་ན་ཤེས་སྤྱོད་གཉིས་ཀར་ཕན་པ་ཆེ་བས་དེ་ལུགས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ།

 ༦༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་གོ་བདེའི་མཛད་རྣམ་སྤྱི་དང། ལྷག་པར་སྤྲིན་

དཀར་ལམ་རྙིང་དང། ༸རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་ལྟ་བུའི་སློབ་ཚན་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༧༽ འདུལ་བ་ཀ་རི་ཀ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་། སུམ་བརྒྱ་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པའི་ཁྱད་

པར་འཕགས་བསྟོད། བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ། ལེགས་བཤད་ཀྱི་རིགས། བསླབ་བྱའི་

རིགས་བཅས་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་པའི་ཚོགས་པས་བསྒྲིགས་པའི་བསླབ་གཞི་རྩ་

འཛིན་གྱི་སློབ་དེབ་དང་པོ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། བདེན་པ་བཞི་སོགས་ངོ་

སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་བསླབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་ཚོད་ལྟ་བྱ་རྒྱུ།

 ༨༽ གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་དུ་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་

བསྟེན་སྟངས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་མཛད་ཡོད་པས་གཞུང་དེ་དང། འདུལ་བ་ཀུན་བཏུས་སོགས་སློབ་ཚན་ལ་འཇོག་

ཐུབ་ན་དགེ་ཕན་ཆེ་ཞིང། ལྷག་པར་དུ་ཞི་གནས་ལ་སོགས་པའི་སྒོམ་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་ཚན་འཇོག་ཐུབ་ན། 

སློབ་ཕྲུག་གི་གཤིས་ཀ་དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བས་དེ་ལུགས་ལག་བསྟར་ཡོང་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༩༽ སྟོན་པ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ཚུལ་དང།  ལས་རྒྱུ་འབྲས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་སྐོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་གོ་བདེར་

སྟོན་པའི་ཟུར་ལྟའི་སློབ་དེབ་གསར་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ།

 ༡༠༽ དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་སློབ་ཚན་ནང་དུ་སྐད་རིགས་གཞན་དག་སྟེ་ཧིན་དྷི་དང། 

ལེགས་སྦྱར། པ་ལིའི་སྐད་ཡིག་སོགས་འཇོག་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

 ༡༡༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ལུགས་

དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།
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 གོྲས་གཞི་བཞི་པ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པ་དང་ལྷག་པར་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་ཞིང་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་ཅན་གྱི་བག་ཆགས་

བཟང་པོ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་སྔོན་འགྲོའ་ིསློབ་སྦྱོང་གི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་བསམ་བློའ་ིསློབ་

གསོ་འབུལ་སྟངས། 

 རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོར་འཆད་ཉན་མཛད་སྟངས་དང་ཁྲིད་གཞི་བཅས་པ་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་དང་

འདྲེས་ནས་ཡོད་པར་བརྟེན། འཛིན་གྲྭའི་དགེ་སློབ་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྟངས་ནི་འཇིག་རྟེན་རང་ག་བའི་མི་

སྐྱ་ཕོ་མོ་དང་མི་འདྲ་བར། དགེ་རྒན་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་ངོས་བཟུང་ནས་དགེ་སློབ་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་

བའམ་ལྟ་སྟངས་མ་ནོར་བའི་ལམ་དུ་འཁྲིད་སྟངས་ཇི་དགེའི་སྐོར།

	 དང་པོ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པ་དང་ལྷག་པར་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་ཞིང་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་ཅན་གྱི་བག་ཆགས་བཟང་

པོ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་སྔོན་འགྲོའ་ིསློབ་སྦྱོང་གི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་བསམ་བློའ་ིསློབ་གསོ་

འབུལ་སྟངས།

 ༡༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་རང་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགོས་པ་དང། དམིགས་ཡུལ། ཕན་ཡོན་བཅས་

ལས་སླ་པོས་ངོ་སྤྲད་དེ་རྒྱུད་ལ་བག་ཆགས་བཟང་པོ་འཇོག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང། ཉིན་རེ་བཞིན་ཁྱིམ་པའི་དཀའ་ངལ་

འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱིས་གྲྭ་བཙུན་གྱི་མདུན་ལམ་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ལ་སྐུལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༢༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་དཀྱུས་མའི་རླབས་ཆེན་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་དང། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཕྲུ་གུའི་

བློ་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་ཕྲུག་གསོ་སྐྱོང་

གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༣༽ ན་གཞོན་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སྐབས་ཚན་རིག་ཁྲིད་པ་ལྟར་སློབ་མའི་བསམ་བློ་དང་སྤྱོད་ལམ་

བཅས་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ་ལས་འགུལ་དམིགས་བསལ་སྤེལ་འཇུག་རྒྱུ་དང། དཔེར་ན། རྒན་གསོ་ཁང་དང། སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་ནས་ཆོས་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་རྒྱུ། ནད་གཡོག དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་

བདག་སྐྱོང། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། སེམས་ཅན་གཅེས་ཉར་བྱ་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ།

 ༤༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཐོག་ནས་བསགས་སྦྱང་གི་སློབ་སྦྱོང་

སྤྲོད་རྒྱུ་དང། རྒྱུན་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེ་བའི་གློག་ཆས་རིགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་དམིགས་བསལ་སྦྱོང་བརྡར་

སྤྲོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།
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 ༥༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་གོ་བརྡ་སྤྲོད་བདེའི་ཆེད་འགུལ་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕམ་པ་བཞི་སོགས་

བསླབ་བྱའི་རིགས་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

 ༦༽ བསླབ་གཞིའི་སློབ་དེབ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྐབས་དང། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་

ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོར་སློབ་ཁྲེིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཕྱོགས་ལྷུང་རིས་བཅད་མཛད་མི་རུང་ཞིང། སློབ་མའི་རྒྱུད་

ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་དགོན་སྡེའི་བར་གྱི་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་བག་ཆགས་ངན་པའི་རིགས་མི་འགོས་པར་སྒོ་གང་ས་

ཐུགས་གཟབ་དགོས་རྒྱུ།

 ༧༽ ཆུང་དུས་ནས་སྤྱོད་ལམ་ལེགས་པོ་ཡོང་ཆེད་སྤྱོད་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྡོམ་ཚིག་རིགས་བསླབ་རྒྱུ་

དང། དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་ལེགས་པོ་གནང་སྟེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དོན་ལྡན་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༨༽ རབ་བྱུང་བ་རྣམས་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

གྱི་སྤྱོད་ལམ་སྤྱི་དང། ལྷག་པར་སེམས་རྒྱུད་དུལ་བ་ཞིག་དགོས་པས་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པའི་བསླབ་

བྱ་གནང་རྒྱུ།

 ༩༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོ་སྤྱོད་ལམ་ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན་ནི་དང་པོ་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་དང་། གཉིས་པ་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན། གསུམ་པ་དཔེ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན། བཞི་པ་ཆོས་ཞུགས་ཞུ་སའི་དགོན་པ། 

ལྔ་པ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བསླབ་བྱ་བཅས་ལ་རག་ལུས་པས། དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་ཐབས་ལ་སྤྱི་སྒེར་ཀུན་

གྱིས་འགན་ཁུར་བཞེས་རྒྱུ།

 ༡༠༽ སློབ་ཕྲུག་ཚོ་སྤྱོད་ལམ་ཡག་པོ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁ་མིག་ཡར་ལྟ་བྱེད་སའི་དགེ་རྒན་དང། དགེ་

བསྐོས། དགོན་པའི་ལས་བྱེད་སོགས་རང་ངོས་ནས་ཁ་བཤད་དོན་གནས་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང། རེས་གཟའ་

སྤེན་པ་ལྟ་བུར་དགོན་པ་རང་གི་གནས་བརྟན་བགྲེས་པ་དང་དགེ་བཤེས་ཕོ་མོ་རྣམས་གདན་དྲངས་ནས་དགོན་པ་

རང་རང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་བྱེད་སྒོ་དང་ཀུན་སྤྱོད་འཁྱེར་སྟངས་སོགས་ལམ་སྟོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༡༽ བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྐབས་བླ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེས་དང་པོ་སྐུ་ཡོན་གསན་བཞེས་

གནང་སྟངས་དང། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད་སྟངས་སོགས་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ས་ནས་དཀའ་སྤྱད་དྲག་པོ་

གནང་བའི་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༢༽ ན་གཞོན་རྣམས་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྗེས་ན་བཟའ་ཚུལ་མཐུན་བཞེས་པའི་གལ་གནད་

དང། ན་བཟའ་ཚུལ་མཐུན་ཇི་ལྟར་བཞེས་དགོས་པའི་ཚུལ་བཅས་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ།

 ༡༣༽ འདུལ་བའི་གླེང་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་རྣམས་གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོའི་སློབ་ཚན་དུ་

འཇོག་ཐུབ་ན་དགེ་ཕན་ཆེ་བས་དེ་ལུགས་གསར་སྒྲིག་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༤༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོར་རང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་དང། མ་
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སྲུང་བའི་ཉེས་དམིགས་སྐོར་སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་མཛད་རྒྱུ།

 ༡༥༽ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་གསོ་གཏོང་སྐབས་འཇམ་རྩུབ་རན་པ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སྐྱོང་

ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་གསོ་གཏོང་ཆེད་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་དང་ཀུན་བཟང་

བླ་མའི་ཞལ་ལུང་སོགས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

	 གཉིས་པ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོར་འཆད་ཉན་མཛད་སྟངས་དང་ཁྲིད་གཞི་བཅས་པ་ནང་ཆོས་

ཉམས་ལེན་དང་འདྲེས་ནས་ཡོད་པར་བརྟེན། འཛིན་གྲྭའི་དགེ་སློབ་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྟངས་ནི་འཇིག་རྟེན་

རང་ག་བའི་མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་དང་མི་འདྲ་བར། དགེ་རྒན་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་ངོས་བཟུང་ནས་དགེ་སློབ་ཕན་

ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བའམ་ལྟ་སྟངས་མ་ནོར་བའི་ལམ་དུ་འཁྲིད་སྟངས་ཇི་དགེའི་སྐོར།

 ༡༽ ནང་ཆོས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡིན་ཕྱིན་བཤེས་གཉེན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་རྒྱུ་དང། དེ་མིན་རིག་གནས་གཞན་

དག་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་གང་ཡིན་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ།

 ༢༽ ན་གཞོན་ཚོར་གནས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ནམ་ཤག་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པར་མ་ཟད། དེས་

ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ། གལ་སྲིད་གནས་ཀྱི་བླ་

མ་མ་བྱུང་ཚེ་སློབ་ཕྲུག་ཐུན་མོང་དུ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་སློབ་གྲྭའི་ནང་གི་མ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༣༽ དགེ་སློབ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡང། ནམ་ཞག་

རྒྱུན་དུ་འགྲོགས་འདྲིེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཙམ་མེད་ན་ལེགས་པས་དགེ་རྒན་ཚོས་འབྲེལ་བ་ཚོད་རན་པོ་གནང་རྒྱུ།

 ༤༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་མིག་ལྟོས་བཟང་པོ་དང་བག་ཆགས་བཟང་པོ་འཇོག་སླད་དགོན་སྡེ་ཁག་

ནང་དུ་རྒྱུན་པར་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་མཛད་ནས་བཞུགས་མཁན་དང། སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་དཔེ་ཁྲིད་གནང་

སྟེ་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་གྱིས་བཞུགས་མཁན་ཚོར་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་ཆེ་

མཐོང་ཞུ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

 གསུམ་པ། གྲྭ་རྒྱུན་གནས་ཐབས་དང་འཕེལ་ཐབས་སྐོར།

 ༡༽ གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་ཐོས་དོན་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་དགོས་པའི་གལ་གནད་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ལམ་

སྟོན་མཛད་དེ་བློ་སྣ་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཐབས་གནང་ཐུབ་ན་རབ་བྱུང་པ་རྣམས་རབ་བྱུང་པའི་གནས་སུ་བརྟན་

པོར་བཞུགས་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཆེ།
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 གྲོས་གཞི་ལྔ་པ། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་མོའ་ིསློབ་སྦྱོང་ནི། སློབ་སྦྱོང་གནང་བའི་གནས་

སྐབས་ཙམ་མིན་པར་མི་ཚེའི་རིང་གཞུང་ཆེན་མོར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་

བའི་སྒོ་ནས་གཞན་དོན་མཛད་དགོས་པ་འདི་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ཉག་ཅིག་ཡིན་པར་ངོས་

ཟིན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལོ་རེ་བཞིན་གཏིང་ཇེ་ཟབ་དང་ཇེ་བརྟན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཤེས་སམ་བསམ་

བློའ་ིསློབ་གསོ་འབུལ་སྟངས་ཇི་དགེའི་སྐོར།

	 ༡༽ སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགོས་དོན་ཡིན་པས་སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་མཚམས་ནས་

སྒོམ་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཨང་དང་པོ་དང། དགོན་པའི་འཆད་ཉན་སློབ་གཉེར་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་ཨང་

གཉིས་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཨང་གསུམ་པར་ངོས་འཛིན་གཏིང་ཟབ་ཡོང་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་

དང། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བ་དགོས་པ་ནི་འཆད་ཉན་སློབ་གཉེར་གྱི་རྩ་དོན་དུ་འཛིན་དགོས་པས། 

དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དེ་དག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་གང་དགོས་སྦྱོར་ཐབས་གནང་རྒྱུ། དམིགས་བསལ་བླ་

སྤྲུལ་ཚོར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་རྒྱུ། 

 ༢༽ གྲྭ་བཙུན་ཕོ་མོ་རྣམས་དངོས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་

གཞན་དོན་གྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་སྐབས། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་མ་ཤེས་པ་དང། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤུས་དག་ཚད་ལྡན་

མ་ཤེས་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་མེད་པ་བཅས་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པས། རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་

ཚོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རྒྱུག་ཆེ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་རེ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་གནང་རྒྱུས་མཚོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་

ཕྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་མེད་མི་རུང་བའི་རིག་གནས་རྣམས་ཚང་བར་སློབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༣༽ དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ལ་ཉམས་ལེན་དང་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ་གཞིར་བྱས་ནས་ནང་པའི་མཁས་དབང་

རྣམས་ཀྱི་བར་བགྲོ་གླེང་དང་ཕན་ཚུན་ལེགས་ཆ་ལེན་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་རྒྱུ།

 ༤༽ གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞིག་སློབ་གཉེར་ཐོན་པའི་རྗེས་དགོན་པར་རྒྱུན་གནས་མི་ཐུབ་པར་འཚོ་རྟེན་གྱི་ཆེད་

ཐོན་འགྲོ་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་བས། དགོན་སྡེ་ཁག་གིས་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་སློབ་གཉེར་ཐོན་པའི་རྗེས་དགོན་པའི་ནང་

མུ་མཐུད་དུ་འཚོ་རྟེན་ལའང་ཕན་པའི་གཞན་དོན་ལས་རིགས་གོ་སྒྲིག་གནང་དགོས། དཔེར་ན། གླ་ཆ་ཡོད་པའི་

ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང། དེའི་ཆེད་སྨན་ཞབས་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་སོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།

 ༥༽ རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ཚོར་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་གོ་སླ་པོས་ངོ་

སྤྲོད་བྱས་ཏེ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བསྐྱེད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཚེ་གང་པོ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་
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གསུམ་དང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་འདའ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༦༽ རྗེ་མི་ལ་རས་པ་དང་། ཞབས་དཀར་པ་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། ༸རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རིགས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་ནས་རང་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་

ངོས་ཟིན་ཐབས་གནང་དགོས་པར་མ་ཟད། གཞུང་ཆེན་མོ་དེ་དག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་ལག་རྗེས་སུ་ཚེ་འདི་དང་

ཕྱི་མར་ཕན་ཡོན་གང་ཡོད་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། 

 ༧༽ སློབ་མ་ཚོར་སྔོན་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་རིགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཀློག་ཏུ་འཇུག་

པ་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཅུག་ན། དེས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་སེམས་རྩ་བརྟན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བར་འབད་ན། རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་དང་གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་ཡོན་

ཏན་ངམ་ངམ་ཤ གས་ཀྱིས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བས། སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་མདོ་མཛངས་བླུན་ལྟ་བུས་མཚོན་

སྐྱེས་རབས་སོགས་ནི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་ཀློག་ཐུབ་པའི་གོ་བདེའི་སྒྲུང་ཐུང་ལྟ་བུའི་ངོ་བོར་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༨༽ ཕ་མ་ཚོས་བུ་ཕྲུག་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་ཕ་མ་ཚོ་དང་

དགོན་པའི་བར་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པས། ཁོང་ཚོས་དགོན་པའི་ནང་ལ་རང་གི་བུ་ཕྲུག་

ཚོར་སློབ་སྦྱོང་དང་། ཀུན་སྤྱོད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་གསོ་གང་འདྲ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་དགོས་པ་གལ་

ཆེ་ཞིང། ཕ་མ་ཚོར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཕ་མ་རྣམས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་གི་དགེ་རྒན་དང་དགོན་པ་ལ་འབྲེལ་བ་

དམ་ཟབ་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། 

 ༩༽ གྲྭ་པ་ཚོ་དགོན་པའི་ནང་རྒྱུན་གནས་མི་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་གཙོ་བོགང་ཞིག་ཡིན་མིན་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་མཚོན་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་མཁས་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གསར་

འཛུགས་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་གནང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།

 ༡༠༽ འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ནི་གཙོ་བོ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཆོ་གའི་ཉམས་ལེན་ལ་རག་ལས་པས་ན་དམིགས་

བསལ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཉམས་བཞེས་གནང་ས་མེད་པའི་བཙུན་དགོན་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་ཐུགས་བསམ་བཞེས་

དགོས་རྒྱུ།

 ༡༡༽ བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་དང་དགེ་བཤེས་ཐོན་པ་ཙམ་གྱིས་

ཆོག་ཤེས་མི་མཛད་པར་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་འཆད་ཉན་སློབ་གཉེར་གནང་དགོས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གྲྭ་བཙུན་ན་

གཞོན་ཚོའི་ཐུགས་ལ་ཆུང་དུས་ནས་བརྟན་པོ་འཇོག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༢༽ མི་ཚེ་ཧྲེིལ་པོར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལྡན་པ་དང་ལུས་འཕེར་སེམས་འཕེར་ཞིག་ཡོང་ཆེད་

དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་སྐུ་ན་གཞོན་དུས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བཞེས་ལག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་
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གང་ལེགས་སྦྱོར་ཐབས་གནང་རྒྱུ། ཟླ་རེར་ལག་དངུལ་ཕྲན་བུ་རེ་སྦྱར་ཐུབ་ན་གྲྭ་པ་དགོན་པར་རྒྱུན་གནས་ཡོང་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ངེས།

 ༡༣༽ དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའ་ིནང་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་ཚོར་དུས་

ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་བརྩེས་ན་དགག་བྱ་མེད་པའི་རྩེད་རིགས་འཇོག་ཐབས་

གནང་རྒྱུ།

 ༡༤༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་འཆད་ཉན་མཛད་པའི་དགོས་དོན་ནི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་

བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་སྔོན་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་དང༌། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་རང་རྒྱུད་ལ་མྱོང་བ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་ཡོང་བར་གཞི་

རིམ་དང༌། བཤད་གྲྭ སྒོམ་གྲྭ་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་བགྲོད་ཐུབ་པའི་གོམས་གཤིས་འཇགས་ཐབས་བཅས་ལ་དུས་

རྒྱུན་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ།

 ༡༥༽ གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིས་རིས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཁག་གི་ཆ་ཤས་མང་ཙམ་ལེན་ཐབས་དང༌། 

ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད་གང་ཡོད་ལ་བདག་གཅེས་དང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་

པ་གནང་རྒྱུ། 

 ༡༦༽ རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་སློབ་གཉེར་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པའི་སྐབས་དཀའ་གནད་

ཁག་ལ་དོགས་གཅོད་དང་ཟིན་བྲིས་བརྗེད་བྱང་ཡིག་འབེབས་བྱས་ཏེ་ཡིག་འཇོག་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༡༧༽ ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིརིང་ལུགས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཕན་ཚུན་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་

བྱ་བ་དང་འབྲེལ་ལྟ་བ་མཉམ་གནས་ཀྱིས་ལེགས་ཆ་ལེན་རེས་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་ཐབས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཐུབ་པར་་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ།

 ༡༨༽ ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཏུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཉམ་ཆུང་རྣམས་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་སྡེ་

ཆེ་ཁག་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་ཐབས་མཛད་རྒྱུ།

 ༡༩༽ ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའ་ིདགོན་སྡེའི་ནང་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་

ཐབས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

 ༢༠༽ ༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་སྟོན་འོག་ཀིརྟིའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་དང་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་

ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་མ་འོངས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་སྐྱེད་

སྲིང་མཛད་སྟངས༌ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ༌འདི་ལྟ་བུ་ཐེངས་མང་པོ་འཚོགས་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བས། 

གཞུང་སྒེར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་འགན་བཞེས་ཏེ་བགྲོ་གླེང་འདི་རིགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་

སོགས་ཚོགས་ཐབས་གནང་རྒྱུ།
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