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IntroductionIntroduction

One drop of practice is better than 
an ocean of theories and 

a lot of resolution!

The Satipaṭṭhāna sutta offers a detailed and full exposition of the fourfold
placement of mindfulness, which clearly shows how the application of
mindfulness of body, feeling, consciousness, and phenomena are firmly
established.

This core teachings of the historical Buddha is said to be the direct path
for vanishing the negative emotions present in our mind and for the
realisation of nibbāna.



Body (14)

Phenomena (5)

Mind (1)

Feeling (1)

Higher MindHigher Mind

Ordinary MindOrdinary Mind

Four Noble Truths

Six sense-
spheres

Seven factors of Awakening

Five Hindrances

Five Aggregates

21 Meditative Techniques of Mindfulness

Perception and Volition

For sharp theoriser

For Dull and TheoriserFor Dull and Theoriser

No-soul

ImpermanenceImpermanence

ConsciousnessConsciousness

Ardent
Clearly comprehending

Endowed with 

mindfulness

Ardent
Clearly comprehending

Endowed with 

mindfulness



Placement of Mindfulness of Mind
(Cittānupassanā)

Placement of Mindfulness of Mind
(Cittānupassanā)

Cittānupassanā by the way of Aggregate, Character, and Insight

The placement of mindfulness of mind correspond to the aggregate of viññṇa, it is suitable for those who is

dull and and possess a propensity for diṭṭhi (i.e., theorising type), and a meditator knows the impermanence

as insight.

MIND
To be contemplated Ordinary Higher

With and Without Lustful (sarāga) Great (mahaggata)

With and Without Hatred (sadosa) Unsurpassable (anuttara)

With and Without Deluded (samoha) Concentrated (samāhita) 

With and Without Distracted (vikkhitta) Liberated (vimutta)

The entire universe in nothing but vibration.



Placement of Mindfulness of Phenomena
(Dhammānupassanā)

Placement of Mindfulness of Phenomena
(Dhammānupassanā)

Dhammānupassanā by the way of Aggregate, Character, and Insight

The placement of mindfulness of phenomena correspond to the aggregate of saññā and saṅkhāra it 

is suitable for those who is sharp theoriser, and a meditator knows the non-self nature as insight.

Fivefold Practice

Five Hindrances

Five aggregates

Sis sense-spheres

Seven factor of enlightenment

Four Noble Truth



Internal, External, and Internal-external FormulaInternal, External, and Internal-external Formula

Cano
n

Commentar
y

Practitioner
Remarks on External 

Part

Internal
Ajjhataṁ is 

“attano”
Oneself 

“attano”, Oneself 
MN213: sukhajjhāna

Mind Door

DN 18 says parakāye, paradhamma.
Pa-Auk Sayadaw (2000) claims that 

one should practice externally by 
direct experience only, not by 

inference.
Goenka (2001) explains 

Contemplating the mind experience 
an object from outside.

An interpretation of
Uddesavibhaṅgasutta: Internal as
mind door and external as five 

sense door not always appropriate. It 
holds true in relation to several 

Satipaṭṭhāna. 
Through supernatural powers 

(Abhiññā) such as paracittavijānana?

Externa
l

Bahiddhā is 
“parassa”
Other’s

Five sense door
Inference?

Direct experience?

Internal
-

Externa
l

Oneself-others Oneself-others



How do meditators contemplate other people’s 
bodily phenomena, such as breathing-in and 

breathing-out?

How do meditators contemplate the mental 
phenomena of other persons, such as 

miscellaneous states of mind?

Questions Arise



Can we realise Nibbāna
by practising a single Satipaṭṭhāna ?



Concluding Remarks



having investigated the body, the meditator searches for the

cause of attachment to it, which is found to be pleasant feeling.

Investigating feelings the question “who experiences

feelings?” arises, leading to contemplation of the mind.

This in turn forms a basis for an inquiry into the causes and

conditions of mind, being the focus of contemplation of

phenomena.



One’s own bodily and mental processes are accessible to direct 
experience only. 

[Ñāṇponika (1975), Mahasi Sayadaw (1999), and the Commentary on Anupada sutta]

Mahasi Sayadaw interprets contemplating other’s (body/mind) 
as contemplating other’s (body/mind) by inference after 

having contemplated one’s own mind and body.

“Internal” and “external”
Occur together in a sense of “whatever there is”, 

expressing a sense of comprehensiveness.
[Suttanipāta 516, 521, 527]



“the more subjective experience can be seen 

“objectively”, 

the more the “I”-dentification diminishes.” 



the Buddhadhamma will not decline 
until the satipaṭṭhāna meditation is developed and cultivated. 

the Ciraṭṭhiti sutta of SN



Thank You!!
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संिहतकैपदे िन ा िन ा धातपूसगयोः  । 
िन ा समास ेवा  ेत ुसा िवव ामप त े।।



रस ःरस ः
नस ः

िवसगस ः  
ािदस ःािदस ः

कृितभावस ः  



वणानाम् अितशियतः  सि धः  स ः ।  
 
िव ालयः
  
एक  वण  उ ारणान रम्  अपर  वण  उ ारणं  
ततः  तृतीयः  ततः  चतुथ  इित  एवं मेण श ो ारणं 
भवित । 



स भेदाः  
रस यः  अ िवधाः - 

1. यण् स ः  
2. या वा ादेशः  स ः  
3. गुण स ः  
4. वृि स ः  
5. सवणस ः  
6. पूव पस ः  
7. पर पस ः  
8. कृितभावस ः  



एतयोः  योः  स ोः  पूव   एक वै वण  ान ेआदेशः  भवित ।  
1. यण् स ः  
2. या वा ादेशः  स ः  
प िप एतेष ुस ष ुपूव  पर  च ाने एकादेशः  भवित । 
1. गुण स ः  
2. वृि स ः  
3. सवणस ः  
4. पूव पस ः  
5. पर पस ः  
अ  आदेशाभावः   भवित ।  
1. कृितभावस ः  



यण् स ः   -  
इको यण् अ च – P. 6.1.77 
  
 
इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ इ ेते ो वण ो असवण रे परे इ ई इ नयोः  

ाने यकारः , उ ऊ इ नयोः  ाने वकारः  ऋ, ॠ इ नयोः  ाने 
रकारः , लृकार  ाने लाकार  आदेशः  भवित ।  
इ ई  उ ऊ ऋ ॠ लृ   

   असवण वरः य ् व ् र ् ल ्

इकः  यण ्  अ च 
6/1 1/1 7/1

ित  एकम्   
त् य् एकम्  - ेकम्  (इ – य् )  



या वा ादेशस ः -

एचोऽयवायावः   P. 6.1.78 

 

ए ऐ ओ औ इ ेते ो वण ः  रे परे एकार  ाने अय ्ऐकार  
ाने आय,् ओकार  ाने अव्, औकार  ाने आव् च आदेशः  

भवितः  । 
 हरये – हरे + ए  - हर ्+ अय् +  ए 

ए ऐ  ओ औ
अय्  आय्  अव्  आव् 

  
+ वरः



गुणस ः

• अदेङ् गुणः  – P. 1.1.2 आद् गुणः - P. 6.1.87 
अ / आ + इ ई  अ  /आ + उ ऊ   अ /आ + ऋ  ॠ    अ /आ + लृ

 ए         ओ        अर ्        अल् 

नरे ः  । सूय दयः । कृ ि ः । तव ारः

अ आ इ ेता ां वणा ां इ ई इ ेतयोः  परयोः  एकारः  उ ऊ इ ेतयोः  
परयोः  ओकारः , ऋ ॠ इ ेतयोः  परयोः  अर,् लृकारे परे अल् च 
पूवपरयोः  ाने एकादेशः  भवित ।  
 



वृि स ः (गुणाऽपवादः )

अ / आ + ए/ ऐ  अ /आ + ओ/ औ
 ऐ  औ

वृि रादैच ् P. 1.1.1  
वृि रे च P. 6.1.88  

 कृ ैक म् ।  गंगौघः  । 

Thank you!!!
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xklkZ n rklh &
fgUnh lkfgR; dk okLrfod bfrgkl fy[kus dk iz;kl

loZizFke Qzkalhlh ys[kd xklkZ n rklh us fd;kA xklkZ n rklh us
Qzsap Hkk’kk esa ^bLRokj n yk fyrjsR;qj ,sUnqbZ ,s ,sUnqLrkuh* uked
xzUFk nks Hkkxksa esa fy[kkA bldk igyk Hkkx 1839 esa rFkk nwljk
Hkkx 1847 bZ0 esa izdkf”kr gqvkA bl xzUFk esa fgUnh vkSj mnwZ ds
vusd dfo;ksa dk fooj.k o.kZ Øekuqlkj fn;k x;k gSA dfo;ksa ds
jpuk dky dk Hkh blesa mYys[k gSA fdUrq fgUnh ds dfo;ksa ds
lkFk mnwZ ds dfo;ksa dks feyk nsuk rFkk ;qxhu izof̀Ùk;ksa dk foospu
u djuk] bldh dqN deh;kW Hkh gSaA

fgUnh lkfgR; dk bfrgkl



f”koflag lsaxj&

bl fn”kk esa f”koflag lsaxj dr̀ ^f”koflag ljkst*
¼1883½ dk Hkh fof”k’V LFkku gSA mUgksaus yxHkx ,d gtkj
dfo;kas dk thou&pfjr vkSj mudh dforkvksa ds mnkgj.k
izLrqr fd;s gSaA bfrgkl ds :i esa cgqr egRoiw.kZ u gksrs gq,
Hkh bl iqLrd dk ,d egRo gSA D;kasfd ckn ds bfrgkldkjksa
ds fy, blls vPNh lkexzh miyC/k gks tkrh gSA



tktZ fxz;lZu&

tktZ fxz;lZu }kjk fyf[kr ^n ekMuZ ousZD;qyj fyVjspj vkWQ
fgUnqLrku* dk izdk”ku lu~ 1888 bZ0 esa gqvkA tks uke ls bfrgkl u
gksrs gq, Hkh lPps vFkZ esa fgUnh lkfgR; dk igyk bfrgkl dgk tk
ldrk gSA blesa ys[kd us dfo;ksa vkSj ys[kdksa dk dky dzekuqlkj
oxhZdj.k djrs gq, mudh izof̀Rr;ksa dks Hkh Li’V djus dk iz;kl
fd;kA mUgksaus bl iqLrd esa fgUnh lkfgR; dh Hkk’kk dh nf̀’V ls {ks=
fu/kkZfjr djrs gq, Li’V fd;k fd blesa u rks laLd̀r izkdr̀ dks
lfEefyr fd;k tk ldrk gS u gh vjch&Qkjlh fefJr mnwZ dksA
bruk ;gkW vo”; dgk tk ldrk gS fd fgUnh Hkk’kk vkSj fgUnh
lkfgR; ds Lo:i ,oa fodkl ds lEcU/k esa ftl nf̀’Vdks.k dk ifjp;
fxz;lZu us fn;k gS] og ijorhZ bfrgkldkjksa ds fy, Hkh iFkizn”kZd
fl) gqvkA



feJ cU/kqvksa&

feJ cU/kqvksa ¼”kqdnso fcgkjh] “;ke fcgkjh] x.ks”k fcgkjh½ }kjk
jfpr ^feJ cU/kq fouksn* pkj Hkkxksa esa foHkDr gSA ftlds izFke rhu
Hkkx 1913 bZ0 esa izdkf”kr gq, rFkk prqFkZ Hkkx 1934 bZ0 esa izdkf”kr
gqvkA feJ cU/kqvksa us vius xzUFk dks bfrgkl dh laKk u nsrs gq, Hkh
Hkjld bl ckr dk ;Ru fd;k fd ;g ,d vkn”kZ bfrgkl fl) gksA
bls ifjiw.kZ ,oa O;ofLFkr cukus ds fy, mUgksaus ,d vksj rks blesa
yxHkx ikWp gtkj dfo;ksa dks LFkku fn;k gS rks nwljh vksj bls vkB
ls vf/kd dky [k.Mks esa foHkDr fd;k gSA bl {ks= esa mUgsa iwoZorhZ
bfrgkldkjksa ls vf/kd lQyrk feyh gSA fgUnh lkfgR; ds bfrgkl
ys[ku dh ijEijk dks egRoiw.kZ <ax ls vkxs c<+kus esa feJ cU/kqvksa dk
fo”ks’k ;ksxnku gSA



vkpk;Z jkepUnz “kqDy&
fgUnh lkfgR; dk bfrgkl ys[ku dh ijEijk esa vkpk;Z jkepUn “kqDy

dk ;ksxnku egRoiw.kZ gSA mudk ^fgUnh lkfgR; dk bfrgkl* ftls mUgksaus ^fgUnh
“kCn lkxj* dh Hkwfedk :i esa fy[kk FkkA blds vkjEHk esa gh vkpk;Z “kqDy us
viuk nf̀’Vdks.k Li’V djrs gq, mn~?kksf’kr fd;k gS& Þtcfd izR;sd ns”k dk
lkfgR; ogk¡ dh turk dh fpÙkof̀Rr dk lafpr izfrfcEc gksrk gS] rc ;g fuf”pr
gS fd turk dh fpÙkof̀Rr ds ifjorZu ds lkFk&lkFk lkfgR; ds Lo:i esa Hkh
ifjorZu gksrk pyk tkrk gSA vkfn ls vUr rd bUgha fpÙko`fRr;ksa dh ijEijk dks
ij[krs gq, lkfgR; ijEijk ds lkFk mudk lkeUtL; fn[kkuk fg lkfgR; dk
bfrgkl dgykrk gSAß bl izdkj “kqDy th us lekt ds lkFk&lkFk lkfgR; ds
ifjofrZr ,oa fodflr gksus dh izfØ;k dks js[kkafdr djrs gq, ,d LoLF;
n`f’Vdks.k dk ifjp; fn;kA

“kqDy th us 900o’kksZa ds bfrgkl dks Li’V pkj Hkkxksa esa foHkkftr djds
vkSj HkfDrdky dks Hkh lxq.k&fuxqZ.k vkSj fQj nksuksa dh nks&nks “kk[kkvksa&
KkukJ;h] izsekJ;h ,oa jke HkfDr “kk[kk rFkk d̀’.k HkfDr “kk[kk esa foHkDr djds
fgUnh lkfgR; ds izsfe;ksa ,oa ikBdksa ds fy, vR;Ur ljy ,oa lqfo/kktud jkLrk
rS;kj dj fn;kA



MkW0 jkedqekj oekZ&

MkW0 jkedqekj oekZ dk ^fgUnh lkfgR; dk vkykspukRed bfrgkl* 1938 esa
izdkf”kr gqvkA blesa 693 bZ0 ls 1693 bZ0 rd dh vof/k dks gh fy;k x;k gSA
bUgksaus jkepUnz “kqDy ds gh oxhZdj.k dk vuqlj.k fd;k gSA bruk vo”; gS fd
;qxks ,oa /kkjkvksa ds ukedj.k esa fdafpr ifjorZu dj mUgsa ljy :i ns fn;k x;k
gSA ;Fkk& ^fuxqZ.k KkukJ;h “kk[kk*] fuxqZ.k izseekxhZ “kk[kk tSls yEcs ukeksa ds LFkku
ij ^lUrdkO;*] ^izsedkO;* vkfn dk iz;ksx fd;k x;k gS] tks vf/kd lqfo/kktud
gSA ohjxkFkkdky dks pkj.kdky dh laKk nsus ds vfrfjDr mlls iwoZ ,d
^lfU/kdky* vkSj tksM+ fn;k x;k gSA

mi;ZqDr lkfgR;sfrgkl&xzUFkksa ds vfrfjDr Hkh dbZ bfrgkl] “kks/k&izcU/k
rFkk leh{kkRed xzUFk gSa ftudk bl fn”kk esa mYys[kfu; egRo gSA ,slh jpukvksa
esa MkW0 “;kelqUnjnkl d̀r ^fgUnh Hkk’kk vkSj lkfgR;* vkpk;Z fo”oukFk izlkn dr̀
^fgUnh lkfgR; dk vrhr* MkW0 jkeLo:i prqosZnh d̀r ^fgUnh lkfgR; vkSj laosnuk
dk fodkl* vkfn mYys[kuh; gaSA
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བ ན་བཅོས་ལོ་རིམ་དང་པོའ་ི ོབ་ཚན།

• བ ན་བཅོས་ལོ་རིམ་དང་པོའི་ ོབ་ཚན།

• ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད།

• ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་བ ན་པའི་ག ང་།

• ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད།

• གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་ལ་ ར་བའི་ཁམས་བ ད།

• ཁམས་བ ད་ག ང་སའི་གནས་བཤད་པ།

• ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ག ང་སའི་གནས།

• ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ ི་ ་བ་པོ་བ ད།

• ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ ི་མཚན་ ེད་ཞེ་ ་བ ན་པ།

• ིད་པའི་ཁམས་ ་ིམཚན་ ེད་ཡན་ལག།

• ན་ཁམས་ ་ིམཚན་ ེད་ཡན་ལག

• ང་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།

• ོང་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།

• སོ་སོ་གསལ་བའ་ིཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།

• རིག་པའ་ིཁམས་ ་ིམཚན་ ེད་ཡན་ལག།

• ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།

• མཉམ་པའི་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།



ཁམས་ཆནེ་པོ་བ ད།

• མཆོད་བ ོད།

• ེ་མེད་ ོས་ ལ་བད་ེཆེན་བོན་ ི་ ། །

• འགག་མེད་ ན་ བ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ། །

• གཉིས་མེད་ ་ཚགས་ ར་ ོན་ ལ་པའི་ ། །

• ་ག མ་སངས་ ས་ མས་ལ་ ས་པས་འ ད།

ཁམས་ཆནེ་པོ་བ ད་བ ན་པའི་ག ང་ གས།

 
• ཁམས་ཆེན་ ོང་ ག་བ ་པ་པོད་ ངས་། ༡༦

• ཁམས་ ་ མ་ངེས་ ེགས་བམ། ༢

• བ ད་པ་ ེགས་བམ། ༡

• ་མེད་ མ་ ི་མད།ོ

• བདལ་འ མ་ ེགས་བམ། ༡༠

• ེ་འ མ་ ེགས་བམ། ༡༠

• འ མ་ཉི་མ་ད ་ཤར་ ེགས་བམ། ༡༠



ཁམས་ཆནེ་པ་ོབ ད་བ ན་པའི་ག ང་།

ག ང་ལས། ིད་པའི་ཁམས་ཉིད་ ན་ཁམས་ཉིད། །དེ་ནས་ ང་བའི་ཁམས་ཉིད་དང༌། ། ོང་པའི་ཁམས་ ་ ོན་པ་དང༌། །སོ་སོར་རིག་པའི་ཁམས་ཉིད་དང༌། 
། ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས་ཉིད་དང༌། །མཉམ་པའི་ཁམས་དང་དེ་ མས་བ ད།། ཅེས་ག ངས། 

ཁམས་ཆནེ་པ་ོབ ད།

1 ིད་པའི་ཁམས།

2 ན་ཁམས།

3 ང་བའི་ཁམས།

4 ོང་པའི་ཁམས། 

5 སོ་སོར་གསལ་བའ་ིཁམས། 

6 རང་རིག་པའ་ིཁམས། 

7 ོང་ཆེན་ད ིངས་ ་ིཁམས། 

8 མཉམ་པ་ཉདི་ ི་ཁམས།



གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་ལ་ ར་བའི་ཁམས་བ ད།

ཁམས་ཆནེ་པོ་བ ད།

1 གཞི་ ིད་པའ་ིཁམས། ལམ་ ིད་པའི་ཁམས། འ ས་ ་ ིད་པའི་ཁམས།

2 གཞིའི་ ན་ཁམས། ལམ་ ི་ ན་ཁམས། འ ས་ ་ ན་ཁམས།

3 གཞི་ ང་བའ་ིཁམས། ལམ་ ང་བའི་ཁམས། འ ས་ ་ ང་བའི་ཁམས།

4 གཞི་ ོང་པའ་ིཁམས། ལམ་ ོང་པའི་ཁམས། འ ས་ ་ ོང་པའི་ཁམས། 

5 གཞི་སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས། ལམ་སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས། འ ས་ ་སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས།

6 གཞི་རང་རིག་པའི་ཁམས། ལམ་རང་རིག་པའ་ིཁམས། འ ས་ ་རང་རགི་པའི་ཁམས།

7 གཞི་ ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས། ལམ་ ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས། འ ས་ ་ ོང་ཆེན་ད ིངས་ ་ིཁམས། 

8 གཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ིཁམས། ལམ་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཁམས། འ ས་ ་མཉམ་པ་ཉདི་ ི་ཁམས། 



ཁམས་བ ད་ག ང་སའ་ིགནས་བཤད་པ།

་ ེ་ག ང་ ང་ ་མས་མཛད་པའི་བ ས་དོན་ མ་ངེས་ལས། ལ་ནི་རིག་པའི་ཕོ་ ང་ ེ། འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ ེ། རིན་ཆེན་ ང་མ་ ངས་པའི་ ིང༌། ག ང་ ང་གསལ་བ་
འོད་ ི་ ིང༌། བར་ཏི་ ན་པ་ག ང་ ང་ ིང༌། ་ལེ་ ད་མཚ་ ་ཡམ་ ིང༌། མཚ་ ིང་དར་དཀར་ ར་ ི་འོག འཕེལ་འ ིབ་མེད་པ་ ིམ་ ་བ ན། རིན་ཆེན་འ ལ་ ང་འོད་
གཞལ་ཡས། ཞེས་ག ངས། 

ཁམས་ཆནེ་པོ་བ ད་ག ང་སའ་ིགནས།

9
ིད་པའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས། འོད་ ི་ ་རི་ ོ་མཐོན་ ི་ ེ་མོ།

10 ན་ཁམས་ག ང་སའི་གནས། རིན་ཆེན་ ང་མ་ ངས་པའི་ ིང་།

11 ང་བའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས། ག ང་ ང་གསལ་བ་འོད་ ི་ ིང་།

12 ོང་པའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས། བར་ཏི་ཏན་ ན་པ་ག ང་ ང་གི་ ིང་། 

13
སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས། མཚ་ ་ལེ་ ད་ ི་འ མ་ ་ཡང་ ལ་པའི་ ིང་།

14 རང་རིག་པའི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས། ་མཚའི་ ིང་རིན་པོ་ཆེ་གཅལ་བ མ་པའི་ ོད་དར་དཀར་ ི་ ར་ བ་པའི་ནང་།

15 ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས། འཕེལ་འ ིབ་མེད་པ་ག ང་ ང་ ིམ་བ ན་ ི་ ིང་།

16 མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཁམས་ག ང་སའི་གནས། རིན་ཆེན་འ ལ་ ང་འོད་ ི་གཞལ་ཡས་ཁང་།



1 ིད་པའི་ཁམས་ ་བ་པོ། ཡིད་ ་ི ེ ་ ང་། 

2 ན་ཁམས་ ་བ་པོ། གཏོ་ ་འ མ་ ས།

3 ང་བའི་ཁམས་ ་བ་པོ། གསལ་བ་འོད་ ན། 

4 ོང་པའི་ཁམས་ ་བ་པོ། མེད་ཁམས་ ོང་པ་ ེ། 

5 སོ་སོར་གསལ་བའི་ཁམས་ ་བ་པོ། ཚངས་པ་ག ག་ ད། 

6 རང་རིག་པའི་ཁམས་ ་བ་པོ། ་མོ་མ་མ་དེ། 

7 ོང་ཆེན་ད ིངས་ ི་ཁམས་ ་བ་པོ། ག ག་གཤེན་ ལ་བ། 

8 མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཁམས་ ་བ་པོ། འ ལ་བོན་གསང་བ་ངང་རིང་།

ཁམས་ཆནེ་པ་ོབ ད་ ་ི ་བ་པོ་བ ད།



ཁམས་ཆནེ་པོ་བ ད་ ་ིམཚན་ དེ་ཞེ་ ་བ ན་པ།

ིད་པའི་ཁམས་ ི་མཚན་ ེད་ཡན་ལག།

ག ང་ལས།

སེམས་བ ེད་པ་དང་སེམས་ དོ་དང༌། །མོས་ ོད་ཡན་ལག་ མ་བཞ་ིདང༌། །

མཐོང་དང་གོམས་པའི་ལམ་དང་ན།ི །གཡོ་ ོལ་ ལ་བའི་འ ས་ ་དང༌། །

དེ་ཡི་ ོགས་དང་ ངས་པ་ན།ི །དང་པོ་ ིད་པའི་ཁམས་ཉིད་ཡིན།། ཞེས་ག ངས།

མཚན་ དེ་ཡན་ལག

1 ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ ི་ ་བ་སེམས་བ ེད་པ།

2 སེམས་དཔའི་ ོད་པ་ཟབ་མོ། 

3 ཐེག་ཆེན་ ི་མོས་ ོད་ཡན་ལག་ མ་པ་བཞི། 

4 མཐོང་ལམ། 

5 མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ེད་པའི་ལམ། 

6 གཡོ་ ོལ་ ལ་བའི་འ ས་ ། 

7 ོགས་པའི་ ད་པར། 

8 ངས་པའི་ ད་པར།



ན་ཁམས་ ་ིམཚན་ དེ་ཡན་ལག།

ག ང་ལས།

ེས་ཐོབ་མཉམ་བཞག་ ོམ་པ་དང༌། །བར་ཆད་མདེ་པའི་ཏིང་འཛན་ སི། །

ོགས་པ་དང་ན་ིང་ོབོ་དང༌། །དེ་ ར་ ོ་ ན་ལམ་ གོས་པ། །

དེ་ནི་ ན་ཁམས་ཉིད་ ་འདདོ།། ཞེས་ག ངས།

མཚན་ དེ་ཡན་ལག

1 ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ ི་ ་བ་སེམས་བ ེད་པ།

2 སེམས་དཔའི་ ོད་པ་ཟབ་མོ། 

3 ཐེག་ཆེན་ ི་མོས་ ོད་ཡན་ལག་ མ་པ་བཞི། 

4 མཐོང་ལམ། 

5 མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ེད་པའི་ལམ། 

6 གཡོ་ ོལ་ ལ་བའི་འ ས་ ། 

7 ོགས་པའི་ ད་པར། 

8 ངས་པའི་ ད་པར།



ང་ཁམས་ ་ིམཚན་ དེ་ཡན་ལག།

ག ང་ལས།

ཡོད་པར་ ོན་པའི་གཞངི་དང་ནི། ། ་ན་མེད་པར་ ནི་བ ་དང་། །མཉམ་བཞག་ མ་པར་དག་པའ་ིལམ། །དད་པ་དང་ན་ིམསོ་པ་དང་།།

འ ན་པ་དང་ནི་སེམས་བ ེད་དང་། །བར་ཆད་མེད་པ་ མ་དག་དང་། །ཤིན་ ་ མ་པར་དག་ཉདི་དེ། ། ང་བའི་ཁམས་ཉིད་ད་ེའ ར་འདོད།། ཅེས་ག ངས།

མཚན་ དེ་ཡན་ལག

1 ཡོད་པར་ ོན་པའི་གཞི། 

2 ན་མོང་གི་ལམ་ ་མེད་ ིན་པ་བ ། 

3 མཉམ་བཞག་ མ་པར་མི་ ོག་ལམ། 

4 ེས་ཐོབ་དག་པའི་ལམ། 

5 བར་ཆད་མེད་པའི་ མ་དག། 

6 ཤིན་ ་ མ་པར་དག་པ།



ོང་ཁམས་ ་ིམཚན་ དེ་ཡན་ལག།

ག ང་ལས།

བ ོམ་ ་ ལ་ ་ིརང་བཞནི་དེ། །དེ་ ོམ་པ་དང་ མ་ ངས་དག །

གསལ་བར་གནས་པའ་ི ལ་གང་ལ། །རང་བཞིན་མེད་ ོམ་ ངོ་པའི་ཁམས།། ཞེས་ག ངས།

མཚན་ དེ་ཡན་ལག

1 ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བ ོམ་ ་གཞི་ ེ་མེད། 

2 ལམ་ ེ་མེད།

3 འ ས་ ་ ེ་མེད། 

4 ོམ་ ེད་ ི་ ོར་བ། 

5 བ ོམ་ འི་ ལ་འཁོར་འདས་ ི་ མ་ ངས། 

6 ོམ་ ེད་ ེན་ ི་གང་ཟག 

7 རང་བཞིན་མེད་པའི་ ོར་བ།



སོ་སོ་གསལ་བའ་ིཁམས་ ་ིམཚན་ དེ་ཡན་ལག།

ག ང་ལས།

བདེན་གཉིས་དམིགས་ མ་ ན་པ་ཡིས། །མོས་པར་ ོད་པའ་ིཡན་ལག་དང༌། །

མཐོང་བའི་ལམ་ ་ི གོས་པ་དང༌། ། ེས་ལས་ཐབོ་དང་མཉམ་བཞག་ན།ི །

གོམས་པར་ ེད་པའི་ལམ་ཉདི་དང༌། །བར་ཆད་མདེ་པའི་ཏིང་འཛན་ །ི །

ིང་ ེ་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ། །སོ་སོའི་ཁམས་ཉདི་ཡིན་པར་འདོད།། ཞེས་ག ངས།

མཚན་ དེ་ཡན་ལག

1 བདེན་གཉིས་དམིགས་ མ་ ་ ན་པའི་མོས་ ོད་ཡན་ལག། 

2 མཐོང་ལམ། 

3 ེས་ཐོབ་དང་མཉམ་བཞག་གིས་བ ས་པའི་མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ེད་པའི་ལམ 

4 བར་ཆོད་མེད་པའི་ཏིང་འཛན།



རིག་པའི་ཁམས་ ་ིམཚན་ དེ་ཡན་ལག།

ག ང་ལས།

ཤེས་ ་ ན་ ི་གནས་ གས་དང༌། ། ལ་དང་ ེན་ ་ིགང་ཟག་ནི། །

ིར་མི་ ོག་པའ་ིཚགས་ཉདི་དང༌། །ངོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛན་ མས་དང༌། །

དེ་ཡི་འ ས་ ར་བཅས་པ་ནི། །རིག་པའི་ཁམས་ཉདི་ཡནི་པ་ ེ།། ཞེས་ག ངས།

མཚན་ དེ་ཡན་ལག

1 ཤེས་ ་ ན་ ི་གནས་ གས།

2 ལ་དང་ ེན་ ི་གང་ཟག

3 ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས།

4 ངོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛན།

5 དེ་ཡི་འ ས་ །



ོང་ཆེན་ད ངིས་ ་ིཁམས་ ་ིམཚན་ དེ་ཡན་ལག།

ག ང་ལས།

ང་ ་དང་ནི་ད ངིས་ཉིད་དང༌། །ཏིང་འཛན་ལགེས་པའི་ཡནོ་ཏན་དང༌། །

དེ་ཡི་ ་དང་བཅས་པ་ནི། ། ོང་ཆེན་ད ངིས་ ་ིཁམས་ ་འདདོ།། ཞེས་ག ངས།

མཚན་ དེ་ཡན་ལག

1 ང་ ། 

2 ད ིངས་ ི་གནས་ གས། 

3 ལ་ཅན་ས་བ ་ ན་མཐའི་ཏིང་ངེ་འཛན། 

4 ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཚན་དང་དཔེ་ ད།

5 ཡོན་ཏན་དེའི་ཐོབ་ ེད་ ི་ །



མཉམ་པའ་ིཁམས་ ་ིམཚན་ དེ་ཡན་ལག།

ག ང་ལས།

བོན་ ་ལོངས་ ོད་ གོས་ ་དང༌། །དེ་བཞིན་ ལ་པའ་ི ་དང་ནི། །

མི་དམིགས་ཐིག་ལ་ེགཅིག་འཇགོ་པ། །མཉམ་པའི་ཁམས་ཉདི་ཡིན་པར་འདདོ།། ཅེས་ག ངས།

                                                                                                
ོབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་ ན་ཚགས་ཉི་མ།

མཚན་ དེ་ཡན་ལག

1 བོན་ ི་ །

2 ལ་པའི་ །

3 ལ་པའི་ །

4 དམིགས་པའི་ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་འཇོག་པ།



Name : Dakpa Senge
Subject : Sakya Sampradaya



དཔལ་ས་ ་པའི་ད ་མའི་ ོམ་དང་། ་བའི་བཞེད་ ལ།

 ོབ་དཔོན་ གས་པ་སེང་གེ

 ཱ་ཎ་ད ས་བོད་ ི་ཆེས་མཐོའི་ག ག་ལག་ ོབ་ཁང་གི་རང་ག ང་ ོབ་དཔོན།





མཆོད་པར་བ ོད་པ།
 གང་གི་ ེ་འགག་འ ོ་འངོ་ཉེར་ཞི་ཡང་། །

 ཇི་ ེད་ ་མའི་ཆོས་ ན་གསལ་ལེར་མ ེན།།

 མཐའ་ཡས་འ ོ་ལ་དམགིས་མེད་ གས་ ེ་ཡིས། །

 ད་ ང་ ེན་འ ེལ་ཐར་ལམ་ ོན་དེར་འ ད།།

 བདེན་གཉིས་ ང་འ ག་རོ་འཛན་གདེངས་ཀས་བ ིད། །

 ཟབ་མོ་མཐའ་ ལ་ནམ་མཁའི་གོས་ ོན་ཞིང་།།

 མཐར་ འི་ ་བ་མ་ ས་འཇོམས་མཛད་པ། །

 སངས་ ས་གཉིས་པ་ ་ བ་ཞབས་ལ་འ ད།།

 དེའི་ གས་བཟང་འ ལ་ ལ་ ་ ་ད། །

 འདབ་བ ར་ ོལ་མཛད་མཚན་མོའི་བདག་པོ་སོགས།།

 ཇི་བཞིན་ ོན་ལ་བ ེངས་པ་མི་མངའ་བའི། །

 མཐའ་ ལ་ད ་མའི་བ ད་འཛན་ མས་ལ་འ ད།།



མཆོད་པར་བ ོད་པ།

 གང་ཞིག་བ ེན་ན་ལེགས་ཚགས་ ན་འ ང་ཞིང་། །

 ན་པས་ ིད་ཞིའི་ཉེས་ ན་འཇོམས་མཛད་པ།།

 མཆོག་ག མ་ ན་འ ས་དཔལ་ ན་ ་མ་ལ། །

 དད་ག མ་ ོ་ཡིས་འ ད་དོ་དགེ་ལེགས་ ོལ།།

 ླཽཀ་བཞིའི་རིམ་པ་བཞིན་སངས་ ས་དང་། འཕགས་པ་ ་ བ། དཔལ་ ན་ ་བ་ གས་པ་གཙ་བོར་

ས་པའི་ད ་མའི་ ོབ་དཔོན་ མས་དང་། བས་གནས་ ན་འ ས་དཔལ་ ན་ ་མ་དམ་པ་ལ་དད་པ་

ག མ་ ིས་འ ད་པ་ མས་བ ན།



དངོས་གཞི་ ོམ་དང་། ་བ་གཉིས།
ོམ་ ི་གོ་དོན། 

 ལེགས་ ར་ལ་ ་བ་ ་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་འ ིས་པར་ ེད་པའི་དོན་ཏེ། ིར་སེམས་ ི་རང་བཞིན་གསལ་བ། ངོ་བོ་

ོང་པ་ཡིན་པས་བཟང་ངན་དང་།  བདེ་ ག་གང་ ་ཡང་ ང་མེད་མོད། འོན་ ང་གོམས་འ ིས་བཟང་ངན་ ི་

དབང་གིས་དཔེར་ན་ཁོང་ ོ་འཁོན་འཛན་ང་ ལ་དངངས་ ག་སོགས་གོམས་པས་དེའི་དབང་ ་ ར། དེས་རང་

དང་གཞན་ ི་ ས་སེམས་ཏེ་མི་ཚའི་བདེ་ཐང་ལ་དཀའ་ངལ་ངེས་ཅན་འ ད་ ི་ཡོད། 

 ཡིད་ཞེ་ ང་གིས་གོམས་པར་སོང་བའི་མི་ལ་ ས་ ན་ ་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ ོད་པའི་བསམ་པ་མི་འ ང་། 

དེའི་ ོབས་ ིས་ ས་ལ་བདེ་བ་མེད། སེམས་ ལ་ ་ཕབ་པའི་བ ན་པ་མི་ ེད། ཧ་ཅང་གཤིས་ངན་པས་མཛའ་

བཤེས་དང་།  འཁོར་གཡོག་སོགས་ཐམས་ཅད་ད ་ ་ ང་བ་ཡོང་གི་ཡོད།



ོམ་ ི་གོ་དོན།

 ཡང་ ེན་བཟང་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་།  ཐོས་སོགས་འ ད་དེ་གོམས་འ ིས་བཟང་པོའི་དབང་ ་ ར་

པ་དཔེར་ན་གནས་ བས་ མས་པ་དང་།  ིང་ ེ་ཆེ་བ། དེའི་ ོབས་ ིས་རང་གཤིས་འཇམ་པ། བཟོད་བ ན་ཆེ་

བ་སོགས་ལས་སེམས་ ིད་པ་དང་། ས་བདེ་ཞིང་སེམས་ ོད་ལ་བབ་པ། དེས་ ོབས་ ིས་གཞན་ མས་ ང་ཡིད་

ཆེས་དང་།  ོགས་ ་ ར་པ་ཐ་ན་ ད་འ ོ་ ན་འཁོར་ ་འ ར་བ་སོགས་མངོན་ ་འ ར་བ་འདི་དང་། ཐོས་

བསམ་གང་ ས་ ང་གནད་ལ་འཁེལ་ཞིང་། མཐར་ཐར་པ་ ་ན་མེད་པ་ མ་མ ེན་ ལ་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པ་

ཡོང་གི་ཡོད། 



གང་ ་ ོམ་པའི་གནས། མཛའ་བཤེས་འཁོར་གཡོག་དང་། ཟང་ཟིང་ནོར་ ས་ལོངས་ ོད་ལ་ཆགས་པ་ མ་གཡེང་

གི་ ་ཡིན་པས་ ོང་དགོས་ ལ།

 ས་བ ་ ་བ ་ལེགས་ཤིང་ ་དང་ ་མའི་ ིན་ ིས་བ བས་པ་བ ་ཤིས་པའི་གནས་དགོན་པའམ། རི་ ལ་ལམ། ནགས་

འདབས་སམ་ ག་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་འབབ་པ་དཔེར་ན། ལ་ ས་ཞི་བ་ ས། 

 ནགས་ན་རི་ གས༌ ་ མས་དང་། །ཤངི་ མས་མི་ ན་ ོད་མི་ ེད།།

 འ ོགས་ན་བདེ་བ་དེ་དག་དང་། །ནམ་ཞིག་ ན་ཅིག་གནས་པར་འ ར། །

 ག་གམ་ ་ཁང་ ོང་པའམ། ། ོན་ཤིང་ ང་ ་གནས་བཅས་ཏེ།།

 ནམ་ཞིག་ བ་ ་མི་བ ་བར། །ཆགས་པ་མེད་པར་འ ར་ཞིག་ །།

 ཞེས་སོགས་མང་ ་ ང་བ་དང་། ེ་བ ན་ གས་པ་ ལ་མཚན་ ིས་ ང་། དབེན་པར་གནས་ནས་བསམ་གཏན་བ ོམ་པ་
ལ། ། ིས་དང་འ ོགས་ན་དབེན་པ་མི་ཐོབ་པས། ། ེ་བོ་དག་ལ་ ོ་བ་བ ོམ་ ་ ེ། །འདི་ཡིས་དབེན་པ་འཐོབ་ཅིང་ལོག་འཚ་

ོང་།། ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཡིད་དང་མ ན་ཞིང་བག་ཕེབས་པ་ཞིག་དགོས་ལ།



གང་ ་ ོམ་པའི་གནས། མཛའ་བཤེས་འཁོར་གཡོག་དང་། ཟང་ཟིང་ནོར་ ས་ལོངས་ ོད་ལ་ཆགས་པ་ མ་གཡེང་གི་ ་ཡིན་པས་

ོང་དགོས་ ལ།

དེས་ན་ཞི་གནས་བ ོམ་པ་ལ་བར་ ་གཅོད་ ེད་ ར་ ང་ཕན་པས་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་ ་གཉེན་དང་།  མཛའ་བཤེས་སོགས་སེམས་ཅན་དང་། 

ཟང་ཟིང་གི་ནོར་ ས་སོགས་ལོངས་ ོད་ལ་ཆགས་ནའང་ མ་གཡེང་གི་ ་ཡིན་པས་དེ་ མས་ ང་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞི་བ་ ས།

 

 སེམས་ཅན་ མས་ལ་ཆགས་ ས་ན། །ཡང་དག་ཉིད་ལ་ ན་ནས་ ིབ།།

 ོ་བའི་སེམས་ནི་འཇིག་པར་ ེད། །མཐའ་མར་ ་ངན་ག ང་བར་འ ར།། ཞེས་དང་། 

 སེམས་ཅན་མོས་པ་ ་ཚགས་པ། ། ལ་བས་ ང་ནི་མི་མ ་ན།།

 བདག་འ ་ངན་པས་ ོས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་འཇིག་ ེན་བསམ་པ་གཏང་།། ཞེས་སོགས་དང་། 

 འཇིག་ ེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་ ། །འདོད་པ་ མས་ནི་ ང་ ོལ་ ེད།།

 འདིར་ནི་བསད་དང་བཅིང་དང་གཅོད། །ཕརོལ་ ་ནི་ད ལ་སོགས་ བ།། ཅེས་དང་། 

 ཟང་ཟིང་ ིར་ནི་ ོད་འ ར་ཏེ། །ཟང་ཟིང་མེད་པ་བདེ་བའི་ ོགས།།

 ཟང་ཟིང་ཡོངས་ ་ ངས་པ་ལས། ། ་ ར་བདེ་བ་ཐོབ་ལ་ ོས།།

ཞེས་པ་ ར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས་དཔག་ ་མེད་པ་ མས་ཤེས་པའི་ ོ་ནས་ ོང་དགོས་པར་ག ངས་སོ།།



ཞི་གནས་དངོས་ལ་གནས་ བས་མི་འ ་བའི་ ད།

 དེར་ ོམ་པའི་ཞི་གནས་ནི། དཀོན་མཆོག་ ིན་ལས། ཞི་གནས་གང་ཞེ་ན། སེམས་ ེ་གཅིག་པའོ་ཞེས་པ་ ར་

སེམས་གནས་པའི་ཐབས་ལ་བ ེན་ནས་གང་ལ་དམིགས་པར་ ་བའི་ ལ་ལས་སེམས་གཞན་ ་མི་གཡེང་བར་

ན་ཆགས་ ་འ ག་པ་ཞིག་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཞི་གནས་ བ་པའི་ཐབས་ ི་རབ་ད ེ་གང་ཟག་གི་དབང་པོའི་

རིགས་དང་།  དམིགས་ མ་མི་འ ་བའི་དབང་གིས་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་ ེས་ ་ག མ་ ིའམ་ ་ཚགས་ཤིག་

མཆིས་ཏེ། དཔེར་ན་ཉོན་མོངས་པ་ ིའི་གཉེན་པོའི་དབང་ ་ ས་ནས་ཁམས་གོང་འོག་ལ་ཞི་རགས་ ་བ ་བའི་

ོ་ནས་ཞི་གནས་ བ་པ་དང་། མ་གཡེང་ཤས་ཆེ་བ་ཞི་བའི་ཆེད་ ་ད གས་འ ང་ བ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཞི་

གནས་ བ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ཞི་བའི་ཆེད་ ་མི་ ག་པ་ཀེང་ ས་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་ བ་པ་

དང་། ང་ ལ་ཞི་བའི་ཆེད་ ་ཁམས་ ི་རབ་ད ེ་འམ་བདག་གཞན་བ ེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་ བ་པ། ཞེ་

ང་ཁོང་ ོ་ཞི་བའི་ཆེད་ ་ མས་སོགས་ཚད་མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་ བ་པ། གཏི་ ག་གི་གཉེན་པོར་

ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ལ་དམིགས་ཏེ།  ཞི་གནས་ བ་པ་ ་ འོ། །



ཞི་གནས་དེ་ཡང་གནད་བཞིའི་ བ་དགོས་པ།

 ༡ དམིགས་ ེན་མི་གཡོ་བ། 

 ༢ ས་མི་འ ལ་བ། 

 ༣ མིག་ ི་མ་མི་འ བ་པ། 

 ༤ སེམས་གཞན་ ་མ་གཡེང་བ།



ཉེས་པ་ ་དང་། ོང་བའི་འ ་ ེད་བ ད།

 ད ས་མཐའ་ལས། 

 ལེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་ མས། །བ ེད་དང་ ིང་དང་ ོད་པ་དང་།།

 འ ་མི་ ེད་དང་འ ་ ེད་དེ། །འདི་དག་ཉེས་པ་ ར་འདོད་དོ།།

 ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ལེ་ལོ་དང་། གདམས་ངག་བ ེད་པ་གཉིས་ ིས་ ོར་བའི་གནས་ བས་ལ་ ིབ་ཅིང་བར་ ་གཅོད་པར་ ེད་དེ། 

ལེ་ལོས་ནི། དགེ་བའི་སེམས་སམ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོམ་མི་འདོད་པའམ། ིས་ ་ ་བསམ་པ་ ་ འི་ ི་བཤོལ་ ེད། བ ེད་ངས་ནི། བ ོམ་

འི་དོན་ལ་ཡང་དག་པར་འཇོག་མི་ ས་པར་འ ར་ཏེ།  གདམས་ངག་ མས་བ ེད་པའི་ ིར་རོ། ། ིང་ ོད་གཉིས་ ིས་ ོམ་ ི་

དངོས་གཞིའི་གནས་ བས་ལ་ ིབ་པས་འགལ་ ེན་ཤིན་ ་ཆེ་ ེ། གས་ཤིང་འཐིབས་པས་ ས་སེམས་ ི་བས་ལས་ ་མི་ ང་བར་

ེད་དེ། མཛད་འ ེལ་ལས། གས་པ་གང་ཞེ་ན། ས་ ི་བ་ཉིད་དང་། སེམས་ ི་བ་ཉིད་དེ་ ས་ལས་ ་མི་ ང་བ་ཉིད་དང་།  སེམས་

ལས་ ་མི་ ང་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་དང་། ིང་བས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་དམིགས་ མ་གསལ་བར་འཛན་མི་ ས་པའི་ ིར་

དང་། མཐར་དམིགས་ ེན་ཤོར་བའང་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །འདི་གཉིས་ཡིད་ལ་འདི་དང་འདིའོ་ མ་པའི་ངེས་པ་ ེད་པ་ཞིག་ད་ ང་མ་

ང་ངོ་། །



ོང་བའི་འ ་ ེད་བ ད།

 མདོ་ལས། སེམས་ལས་ ང་བའི་འ ་ ེད་བ ད་དོ་ཞེས་དང་། ད ས་མཐའ་ལས། ཉེས་པ་ ་ ོང་འ ་ ེད་བ ད།། 

 ཅེས་པ་ ར་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་དད་པ། འ ན་པ། ོལ་བ། ཤིན་ ངས་ཏེ། བཞི་ལས་

 དད་པས་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོམ་པ་ལ་འ ན་པར་ ེད་དོ། །

 འ ན་པའམ་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཐོབ་ འི་ཡོན་ཏན་ མས་ ི་ཆེད་བ ོམ་པ་ལ་འ ན་པའི་བ ོན་འ ས་ ོམ་པར་ ེད། 

 བ ོན་འ ས་ ིས་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ོམ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ ོར་བ་ ེད། དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ས་དང་།  སེམས་དགེ་བ་ལ་ ོ་ཞིང་ཇི་

ར་འདོད་པ་ ར་ལས་ ་ ང་བའི་ཤིན་ ་ ངས་པ་འ ེན་པར་ ེད།

 ཤིན་ ་ ངས་པས་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ཡོན་ཏན་ཉམས་ ་ ོང་བས་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ོམ་པ་ལ་ཆེས་ ོ་བར་འ ར་བའི་ ིར་དད་སོགས་

སེམས་ ང་བཞི་པོ་ མས་ནི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ། །

 དེ་ མས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ོམ་པའི་ ོན་ ་ ན་རིང་ ོན་འ ོའི་ ལ་ ་བ ེན་དགོས་པར་ག ངས་སོ། །



ོང་བའི་འ ་ ེད་བ ད།

 དེ་ནས་ ོམ་དངོས་གཞིའི་ ས་ ་བ ོམ་ འི་གདམས་ངག་བ ེད་པའི་བར་ཆད་ ི་གཉེན་པརོ། ན་པ་དང་།  ཤེས་བཞིན་གཉིས་ཏེ། 

 ན་པས་བ ོམ་ འི་དམིགས་ མ་མ་བ ེད་པར་སེམས་ ེ་གཅིག་པ་ལ་འ ག་པའི་ ིར་དང་།

 ཤེས་བཞིན་ ིས་ཞི་གནས་ ི་འགལ་ ེན་ཆེ་ཤོས་ ིང་ ོད་གཉིས་ ི་ ོན་འ ང་མིན་ ་ར་ ས་ཏེ། ོན་རིག་ནས་མི་མ ན་ ོགས་ ི་

ན་ མས་གཅོད་པའི་ ིར་རོ། །

 དེ་ནས་སེམས་ ང་འ ་ ེད་སེམས་པས་སེམས་དམིགས་པ་མི་གསལ་བ་སེམས་ ང་ ིང་བ་ ེས་ན། ཟས་གོས་ བ་པ་དང་། བསིལ་བ་

སོགས་ ། ས་མཐོར་བ ད་ལ་སེམས་ལ་ངར་བ ེད་པ་སོགས་ ས་ཏེ། དམིགས་པ་རབ་ ་འཛན་པའི་སེམས་མངོན་པར་འ ་ ེད་ལ། 

 ཡང་འདོད་ཡོན་སོགས་ལ་ ོད་པ་ ང་ཚ་གོས་ ག་པོ་ ོན། ཟས་ ང་ ི་བ་ཟ། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སོགས་ ན་པར་ ས་ཏེ་

སེམས་ལ་ ོ་བ་ ེར་འ ག་པའི་ ོ་ནས་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རབ་ ་འཇོག་པར་འ ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །

 དེ་ནས་འ ་ ེད་བཏང་ ོམས་ ིས་གཉེན་པོ་འ ་མི་ ེད་པ་དང་། འ ་ ེད་ གས་པའི་གཉེན་པོ་ ེད་དེ། ིང་ ོད་གཉིས་ ི་གོ་

བས་མི་འ ེད་པར་ཞི་གནས་ ི་མཚན་མའི་ ེས་ ་སེམས་ ན་ ིས་ བ་པར་འཇོག་པའི་ ིར་རོ།།



སེམས་གནས་ད ། 

 མདོ་ལས། 

 ༡ སེམས་འཇོག

 ༢ ན་ ་འཇོག

 ༣ ངེས་པར་འཇོག

 ༤ ཉེ་བར་འཇོག

 ༥ ལ་བར་འཇོག

 ༦ ཞི་བར་ ེད། 

 ༧ ཉེ་བར་ཞི་བར་ ེད། 

 ༨ ད་གཅིག་ ་ ེད། 

 ༩ མཉམ་པར་འཇོག་པར་ ེད། ཅེས་ག ངས། 



དཔེ་ འི་མཚན་པའི་ཉམས་ འི་ ོར།

 ཉམས་དང་པོ། རི་གཟར་ ི་འབབ་ ་ ་ ་ མ་ ོག་གི་ ེང་བ་གཅིག་ ེས་གཅིག་གིས་ཟིན་པ་བར་མ་ཆད་ ་བ་ཡང་ ར་

ནས་དེ་ ར་ངོས་མ་ཟིན་པས་ཡིན་ ི་ད་ནི་བ ོམས་པའི་ལག་ ེས་ མ་ ོག་ངོས་ཟིན་ ི་ཉམས་ཡིན་ནོ། །

 ཉམས་གཉིས་པ། གཅོང་རོང་དོག་མོའི་འབབ་ ་ ་ ་ མ་ ོག་ངལ་གསོའི་ཉམས་ཞེས་པ་ ར་ ི་ ན་ལ་ ར་ཡང་ནན་

ཏན་ ིས་བ ོམས་པས་ བས་རེ་ མ་ ོག་ཞི་ ེ་ཏོག་ཙམ་མི་ ོག་པར་འ ོ་བ་ ་ ་འ ང་། ཡང་ ེ་བ་ ་ ་ ན་མི་བ ན་

པ། དཔེར་ན་གཅོང་རོང་དོག་མོའི་ ་ ་ གས་ཆེར་ཡོད་འ ོར་མཚམས་རེ་མེད་པར་ཞི་འ ོ་བ་ ་ འོ།།

 ཉམས་ག མ་པ། ་ག མ་ ི་ ིང་ ་ ་ ་ཞེས་ ་བ་ མ་ ོག་ཐང་ཆད་པའི་ཉམས་ ེན་ ིས་མ་ད གས་པའི་ཚ་ན་ མ་

ོག་ཆེར་མི་འ ང་ཞིང་སེམས་གནས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་གལ་ཏེ་ མ་ ོག་གི་ ེན་ ིས་ད གས་པ་ན་ མ་ ོག་ཆེར་ ེས་

ཏེ་སེམས་གནས་པ་ལ་ཡང་གནོད་པར་ ེད་པ་ཡིན་པས་ངེས་པར་བ ིམ་དགོས་པ་འ འོ།།



དཔེ་ འི་མཚན་པའི་ཉམས་ འི་ ོར།

 ཉམས་བཞི་པ། ་མཚ་ བས་དང་བཅས་པ་ ་ འི་ཉམས་ཞེས་ ་བ་ མ་ ོག་གི་ བས་ ང་ཡང་སེམས་གནས་

ཆ་ལ་ཆེར་མི་གནོད་ཅིང་དེ་ལ་གཉེན་པོ་གཞན་བ ེན་མི་དགོས་པར་རང་ གས་ ིས་ ར་ ་ཞི་འ ོ་བ། དཔེར་

ན་ ་མཚ་ལ་ བས་ཡོང་ ས་ ་ ེན་གཞན་ལ་མི་ ོས་པར་རང་སར་ཞི་བ་ ་ འོ།།

 ཉམས་ ་པ། ་མཚ་ བས་དང་ ལ་བ་ ་ འི་ཉམས་ མ་ ོག་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་སེམས་ ེ་གཅིག་ ་གནས་པ་

མ་ ོག་འ ་མི་ ེད་པའི་ཉམས་ཡིན། དཔེར་ན་ ་མཚ་ ་ བས་ཐམས་ཅད་ ལ་ཞིང་ཉལ་ ི་ཞི་ནས་ ིག་གེར་

གནས་པ་ ་ འོ། །འོན་ ང་དེའི་ཚ་ མ་ ོག་གི་འ ག་པ་ཞི་ ེ།  སེམས་ ེ་གཅིག་ ་ ན་ནེ་གནས་པ་ཡིན་ཡང་

ད་ ང་ཤེས་པའི་ ངས་ཆ་གསལ་སིང་ངེ་བ་ཞིག་མ་ ང་གི་བར་ ་བ ོམ་དགོས་པར་ག ངས།



གཉིས་པ་ད ་མའི་ ་བ།
 ཐལ་རང་གཉིས། ཐ་ ད་ ན་ ོབ་འཇོག་ ལ་ ི་ ད་པར།

 ༡ ཐ་ ད་ ་ཡང་གཞན་ ེ་ཁས་མི་ལེན་པ། 

 ༢ ་འ ས་དང་བདེན་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ།

 ༣ དེ་ ་ནའང་ ན་གཞི་སོགས་ ི་ མ་གཞག་འཐད་པ།



རང་ ད་པའི་ གས་ ར་བཤད་པ།
ཐ་ ད་ ་གཞན་ ེ་ཁས་ལེན་པ།

 ོབ་དཔོན་ལེགས་ ན་ ེད་ ིས་ད ་མ་ ིང་པོའི་ཚག་ལེར་ ས་པ་ལས།  

 ་ལ་སོགས་པའི་ ེན་གཞན་ལས། ། ེ་བ་ ན་ ོབ་ཐ་ ད་ཡིན།།

དེ་ ིར་ཁས་ ངས་གནོད་པ་མེད། །དེ་དག་ཡང་དག་ཉིད་མ་ཡིན།།

 ཞེས་ཐ་ ད་ ་གཞན་ ེ་ཁས་ལེན་པ་ནི་དངོས་པོར་ ་བ་དང་འ ་ལ།  འོན་ ང་དོན་དམ་ ་གཞན་ ེ་འགོག་

ཅིང་།  དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ི་ ད་པར་ ོར་རོ། །



འ ས་ ས་དང་མི་བ ་བ་གཞི་མ ན་འདོད་པ།

ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་ལེན་པ།

 ཐ་ ད་ ་འ ས་ ས་དང་མི་བ ་བ་གཞི་མ ན་པ་དཔེར་ན། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མི་བ ་བའི་ཤེས་པ་ ་ ་དང་།  དེ་བཞིན་ཐ་ ད་པའ་ིཚད་མས་ བ་པ་འདདོ་

པ་ཡིན་ལ།  དེ་ཡང་།  ཆོས་ ེ་ས་ ་པ ྜི་ཏས། 

  

 ཐ་ ད་ ་ནི་མི་བ ་བར། །འདོད་པ་དེ་ནི་ཚད་མའི་ གས།།

 ད ་མ་པ་ལ་ མ་གཉིས་ཏེ། །རང་ ད་དེ་དང་ཆ་མ ན་ལ།།

 ཐལ་འ ར་པ་དག་ཐ་ ད་ ། །བདེན་པར་མི་འདོད་མདོར་བ ས་པའོ།།

 ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །འོན་ ང་རང་ ད་པས་ཐ་ ད་ ་རང་གི་ངོ་བོས་སམ་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞསེ་འདོད་ན་ན།ི  ཤེས་རབ་ ོན་མེ་

ལས།  དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ོང་པས་ཡོད་མེད་ ་ ་བ་མེད་ལ།  ཐ་ ད་ ་ཡང་ ་མར་གནས་པ་བཞིན་ཡིན་པས།  ཡོད་མེད་ ་ ་བ་མེད་པའི་ ིར།  

མཐའ་གཉིས་ ་མཐོང་བ་མེད་དོ།། ཞེས་དང་།  ོག་གེ་འབར་བ་ལས།  ེ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ག་བ ལ་མ་ཡིན་ཡང་།  ཚག་ཙམ་ ་ཐ་ ད་ ིས་

ཉེ་བར་བཏགས་ནས་ ག་བ ལ་ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་དང་།  དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་ ང་བ་ཙམ་ ི་ ོད་ ལ་དང་ ན་པའི་ ིར།  མགལ་མེ་ལ་འཁོར་ལོར་ ང་

བར་ ར་པའི་ ོ་ ོག་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།། ཞེས་ཐ་ ད་ ་མ་ ་ ་དང་།  ཚག་ཙམ་ ་ཐ་ ད་ ིས་བཏགས་པར་ག ངས་པ་སོགས་དང་འགལ་ལོ། །



འ ས་ ས་དང་མི་བ ་བ་གཞི་མ ན་འདོད་པ།

ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་ལེན་པ།

 འོ་ན་དེ་ཉིད་ལས།  ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་ ་བ་ནི།  འ ང་བ་འདི་ཉིད་ས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས་འ ང་བའི་

ངོ་བོ་ཉིད་དོ།། ཞེས་དང་།  གང་གི་ ིར་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་བདེན་པ་གཉིས་བཀའ་ ལ་པ།  ད་ེལ་ ན་ ོབ་ ་

ནི་ཆོས་ མས་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་།  མཚན་ཉིད་ མ་པར་གཞག་པ་ཡང་མཛད་ལ།  དོན་དམ་པར་ནི་ངོབོ་ཉིད་

མེད་པར་ག ངས་པ་མ་ཡིན་ནམ།  ཐ་ ད་ ་ ལ་ ེང་ནས་ངོ་བོ་ བ་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  ོས་

བ ག་པའི་དོན་ཡིན་ ི་རང་ངོས་ནས་ བ་པར་འདོད་ན་གོང་གི་ ང་ མས།  ནང་འགལ་ཁས་ ང་བའི་ ོན་ ་

འ ར་བའི་ ིར་དང་།  གཞན་ཡང་དེ་ཙམ་ ི་ཐ་ ད་ ་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་ཁས་ ངས་ན།  ོབ་དཔོན་ ་

བས་ ང་།  ཐ་ ད་ ་ངོ་བོས་ བ་པར་ཁས་ ངས་ཏེ།  །དངོས་ ན་ཡང་དག་བ ན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། །དངོས་

ེད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛན་པར་འ ར།། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།



འ ས་ ས་དང་མི་བ ་བ་གཞི་མ ན་འདོད་པ།

ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་ལེན་པ།

 དེས་ན་གནད་འདི་ཡོད་དེ།  རང་ ད་པ་ནི།  ོབ་དཔོན་ལེགས་ ན་འ ེད་དང་།  ཤར་པ་ ོར་ག མ་སོགས་ཡིན་པས།  ོབ་དཔོན་དེ་ མས་ནི་ཐ་

ད་ ི་ མས་གཞག་མང་པོ་ཞིག་ལ་མདོ་སེམས་སོགས་དངོས་པོར་ ་བའི་འ ེས་ཤོར་བ་མང་བས་ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་ལེན་པ་དང་།  དངོས་

འགལ་ ི་རིགས་པ།  ཚད་མ་ལ་མངོན་ ེས་གཉིས། མ་བཅད་དང་།  ཡོངས་གཅོད།  ལ་ག མ་ ི་ མ་གཞག།  གནས་ གས་མཐར་ ག་ ེས་

དཔག་གིས་ ོགས་པར་འདོད་པ་དང་།  ཐ་ ད་ ་ཆོས་དང་གང་ཟག་སོགས་འཇོག་ བས་འཇིག་ ེན་ གས་པ་ཙམ་ ིས་མ་ཚམས་པར་ཧ་ཅང་

ད ད་དེ་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། །དེ་ལ་ནི་ ོབ་དཔོན་ ་བས་བཞི་འ ེལ་ལས།  འཇིག་ ེན་པའི་དོན་ལ་འཇིག་ ེན་པའི་མཐོང་བ་ ངས་ནས་དོན་གཞན་

ལ་བ ེན་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ག ངས་པ་ཡིན་པས་རང་རེ་ མས་ ང་ཐ་ ད་འཇོག་ བས་འཇིག་ ེན་འ ལ་ ིས་འ ལ་ ་མ་ གས་

པའི་ ོ་ ན་ ེས་ལ་གང་ ང་བ་ ་དེ་དང་འདི། འ ས་ ་དེ་དང་འདི་ཞེས་པ་འདི་ཙམ་ ིས་ ེས་ ་འ ང་ནས་འཇོག་རིགས་ ི།  གཞན་ ་རིགས་

པས་འཐད་པ་མང་བ ག་ན།  འཇིག་ ེན་ ོ་བ ན་དང་།  འཇིག་ ེན་ གས་ ེ་ ོད་པ།  ཞེས་སོགས་ཇི་ཙམ་ ས་ ང་ཚག་ཙམ་ ་ ས་ཤིང་།  

དངོས་པོར་ ་བ་ ར་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པའི་ཉེན་ཆེའོ། །ལར་ནས་རང་རེ་ མས་ ོབ་དཔོན་ ་བའི་ ེས་ ་འ ང་ནས་འཇིག་ ེན་ན་

ཇི་ ར་ གས་པ་ ར་ཁས་ལེན་པར་ཁས་འཆེ་བ་ཡིན་ལ།  འོན་ ང་ཐ་ ད་ ི་ མ་གཞག་འཇིག་ ེན་ གས་པ་ཙམ་ ིས་མ་ཚམས་པར་རིགས་པའི་

འཐད་པ་བ ག་ནས་ ་བའི་ གས་འདི་ལ།  ོབ་དཔོན་ ་བ་ གས་པས་ཤིང་ཏོག་དོན་ ་གཉེར་བ་དག་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ ་མ་བཏང་ནས་ ི་མ་མ་

བ ང་ན་གཡང་སར་ ང་བ་དང་འ ་བར་བདེན་གཉིས་ལས་ཉམས་པའི་གཡང་སར་ ང་བར་ག ངས་སོ། །



ཐ་ ད་ཁས་ལེན་ ལ་ ིས་ད ་མ་པ་ ར་ ར་པ།

 ཐ་ ད་ཁས་ལེན་ ལ་ ིས་ ར་ ར་པ་ཡང་། ེ་བ ན་ གས་པ་ ལ་མཚན་ ིས།  འདི་ལ་ནི་ ན་ ོབ་ ི་འདོད་

པ་མི་མ ན་པ་ ་ཡོད་དེ། 

 ༡ འཇིག་ ེན་ གས་ ེ་བ་དང་།  

 ༢ ེ་ ག་ ་ ་བ་དང་ ལ་མ ངས་པ། 

 ༣ མདོ་ ེ་ ོད་པའི་དང་།  

 ༤ ་མ་ ་ འི་དང་། 

 ༥ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་ཞེས་ ་བ་ ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ག ངས།



ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་བཞིར་ ངས་ངེས་པ་འཇིག་ ེན་

ོ་བ ན་པ།

 ཚག་གསལ་ལས།  དེ་ ར་ཚད་མ་བཞི་ལས་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་ ོགས་པར་ མ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་

ག ངས་པ་ ར།  འཇིག་ ེན་ ོ་བ ན་ ིས་ ན་ ོབ་ བ་ ེད་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་དང་།  དོན་དམ་ བ་ ེད་ ི་

ཚད་མ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་བཞི་ཡོད་པ་དཔེར་ན།  ཚང་མང་གི་མེ་ ་ ་མངོན་ ར་ མས་མངོན་ མ་ཚད་

མས་འ བ།  ལ་ བ་ ི་མེ་ ་ ་ ་བ་སོགས་གཏན་ཚགས་དང་འ ེལ་བའི་གཞལ་ ་ ོག་ ར་ མས་ ེས་དཔག་

ཚད་མས་འ བ།  གཏན་ཚགས་དང་མ་འ ེལ་ཡང་དཔེ་དང་འ ེལ་བ་བ་ ང་གི་དཔེས་བ་མེན་ཡང་ ོ་བ་དང་།  

བཞོ་བའི་བདག་ཅན་ ་འ བ་པ་དཔེ་ཉེར་འཇལ་ ེད་ ིས་ཚད་མས་འ བ།  ལ་ ིམས་བ ངས་བ་ལས་མངོན་

མཐོ་འ ང་བ་ ་ ་ཤིན་ ོག་ མས་ ང་ཚད་མས་འ བ་པ་ ེ།  མདོར་ན་འཇིག་ ེན་ན་ གས་པའི་ཚད་མ།  ཐ་

ད་པའི་ཚད་མ།  གང་བ ོད་ ང་འཇིག་ ེན་ ི་ངོར་ཚད་མ་ཡིན་ལ།  མཚན་ཉིད་ནི་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་

འ ལ་ ིས་འ ལ་ འི་མ་བ ད་པའི་ ོ་ ན་ ེས་གང་ཞིག ཐ་ ད་བདེན་པ་འཇོག་ ེད་ཅེས་བ ོད་ན་ཆོག་ མ།



ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་བཞིར་ ངས་ངེས་པ་འཇིག་ ེན་

ོ་བ ན་པ།

 ད ་མ་པ་རང་གི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ ེ་བའི་ཚ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ།  ག གས་སོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་ ར། །ག ང་

བའི་ མ་པའི་ ོད་ ལ་ཅན། །མ་དག་ ོ་ཅན་ལ་ཡིན་ ི།། ཞེས་དང་།  དམན་པའམ་མཉམ་དང་ ད་པར་ཅན། 

།སངས་ ས་འཇིག་ ེན་ ད་དབང་གིས། །ག ང་གི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན།། ཞེས་དང་།  འ ག་པར།  གལ་ཏེ་

འཇིག་ ེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི། །འཇིག་ ེན་དེ་ཉིད་མཐོང་བས་འཕགས་གཞན་ ིས། །ཅི་དགོས་འཕགས་པའི་ལམ་

ིས་ཅི་ཞིག་ ། ། ན་པོ་ཚད་མར་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་དང་།  མདོ་ལས།  མིག་དང་ ་བ་ ་ཡང་ཚད་

མ་མིན།། ཞེས་སོགས་མང་ ་ག ངས་པའི་ ིར་ ལ་བ ན་པ་མཐོང་བ་དང་།  ལ་ཅན་ཚད་མ་ཡིན་པ་འགལ་

བའི་ ིར་རོ། །



དོན་དམ་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ།

 ཐལ་འ ར་བ་རང་གི་ གས་ ི་ཚད་མ་ ེ།  དེ་ཡིན་ན།  ཡང་དག་ཤེས་པའམ་ཡང་དག་མཐོང་བ་ཡིན་དགོས་ལ།  

མཚན་ཉིད་ ང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས།  ཡང་ན་གཉིས་ ང་ བ་པའི་

ལ་ ིས་དོན་དམ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་གང་འཇོག་ ང་འཐད་པ་འ ་ ེ།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མངོན་ མ་ ་མཐོང་མ་མཐོང་ལ།  ཚད་མ་ཡིན་མིན་ ་བཞག་པའི་ ིར་ཏེ།  འ ག་པར།  མ་ ན་འཇིག་ ེན་

ཚད་མིན་དེ་ཡི་ ིར།། ཞེས་པའི་འ ེལ་པའི་ཐད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་ བས་ ་འཇིག་ ེན་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ཞིང་།  ཞེས་དང་།  གལ་ཏེ་འཇིག་ ེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི།། ཞེས་སོགས་ ི་ཐད་གལ་ཏེ་འཇིག་ ེན་ ིས་

མཐོང་བ་ཚད་མ་ཡིན་ན།  འཕགས་པའི་ལམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་ག ངས་

པའི་ ིར་རོ། །



རང་ ད་པའི་བདེན་གཉིས།

 རང་ ད་པ་དག་ ན་ ོབ་ལ་བདེན་བ ན་གཉིས་ ་ ེ་ནས་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གཉིས་དང་། ཡང་ལོག་གི་ ད་པར་རང་ གས་ འང་བཞེད་དེ་ ོབ་

དཔོན་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོས། བདེན་གཉིས་ལས། 

 བ གས་པའི་དོན་ ིས་དབེན་ ར་པ། །དངོས་ཙམ་བ ེན་ནས་གང་ ེས་པ། །

 དེ་ནི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་འདོད། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ ན་བ གས་ཡིན།། 

 ཞེས་པས་ད ་མ་རང་ གས་ ི་ཡང་ལོག་དང་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་ ི་ ད་པར་ ོན་པ་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ང་ ་འ ་ཡང་དོན་ ེད་དག 

། ས་པའི་ ིར་དང་མི་ ས་ ིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས། ། ན་ ོབ་ ིས་ནི་ད ེ་བ་ ས།། ཞེས་པ་ནི།  འཇིག་ ེན་ཉིད་ལ་ ོས་པའི་ཡང་

ལོག་གི་ ད་པར་ ོན་པ་ ོབ་དཔོན་ ི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ།  ག ང་ ་མའི་བ གས་པའི་དོན་ ིས་དབེན་པ་དང་།  དངོས་ཙམ་ ེ་དོན་ ེད་ ས་པ་

དང་།  བ ེན་ནས་ ེས་པ་དང་།  འ ེལ་པར་མ ན་པར་ ང་བ་ཞེས་པའང་ཁ་བ ང་བས་ ད་པར་བཞི་དང་ ན་པ་ནི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ ེ།  

འདི་ནི་ཡང་དག་པ་གནས་ གས་ ོགས་པའི་ཐབས་ ་ ར་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཅེས་བཞེད་ ི།  འཇིག་ ེན་ལ་ ོས་ནས་བདེན་པར་

ང་བ་ནི་འདིའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ།  ད ་མ་ ན་ ི་འ ེལ་པ་ལས།   ཡང་དག་ ན་ ོབ་ མས་ ི་ ས། །མེད་པར་ཡང་དག་ཁང་ཆེན་ ི། ། ེང་ ་འ ོ་

བར་ ེད་པ་ནི། །མཁས་ལ་ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །



ཐལ་འ ར་པ་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་ ་ ེ་བ་འཇིག་ ེན་ཉིད་ལ་བ ེན་པའི་ ་

མཚན།

 འ ག་པར།  གནོད་པ་མེད་པའི་དབང་པོ་ ག་ མས་ ིས། །ག ང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་ ིས་ ོགས་ཏེ། 

།འཇིག་ ེན་ཉིད་ལས་བདེན་ཡིན་ ག་མ་ནི། །འཇིག་ ེན་ཉིད་ལས་ལོག་པ་ མ་པར་གཞག ། ག ངས་པ་ ར་

ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་ ་ ེ་བ་ནི།  འཇིག་ ེན་ཉིད་ལ་ ོས་ནས་བདེན་བ ན་ ་ ེ་བ་ཡིན་ལ།  

དེ་ཡང་ ལ་ལ་ཡང་ལོག་ ེ་བ་ ར་ ལ་ཅན་ལའང་ ེ་དགོས་ཏེ།  ལ་ཅན་ཤེས་པ་དངོས་པོར་ བ་པས་དོན་

ེད་ ས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ལོག་པ་མ་ཡིན་ མ་ན།  དེ་ ར་ན་བདེན་འཛན་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པ་

ཉིད་ ་འ ར་ ི།  ལོག་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པ་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་པོར་ བ་མ་ བ་ ི་ཆ་ནས་

ཡང་ལོག་གི་ཐ་ ད་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  ག་འཛན་སོགས་དངོས་པོར་ བ་པ་ལའང་ ོ་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ཐ་ ད་

ེད་པར་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །



དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།

 གཉིས་ཀའི་ ང་ད ་མའི་དོན་ནི།  ཡོད་པ་དང་།  མེད་པ་དང་།  གཉིས་ཡིན་གཉིས་མིན་ལ་སོགས་པའི་ ོས་པའི་

མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བར་འདོད་པས།  ཐོག་མར་ཐལ་རང་གི་གཏན་ཚགས་ མས་ ིས།  ག་བ ལ་ ི་

ར་ ར་པའི་ཞེན་ ལ་ ང་བ་བདེན་པར་ བ་པའི་དགག་ ་རགས་པ་ མས་བཀག་ནས་དེའི་འོག་ ་བདེན་

པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་ ི་མ་ག མ་ཡང་བཀག་ནས་མཐར་འཛན་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ་ལ་ད ་

མའི་ ་བ་ ོགས་པའི་ཐ་ ད་འདོགས་པར་མ ན་པའི་ ིར་རོ། །



དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།
 དེ་ཡང་ ོབ་དཔོན་ལེགས་འ ེད་ ི་ད ་མ་ ིང་པོར། སངས་ ས་ མས་ ི་ཆོས་ ་འདི། ། ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བ་

ཡིན། །ཤ་ཡི་མིག་གིས་དེ་བ ་མིན། ། ་ཡི་མིག་གིས་བ ་མ་ཡིན། ། ོག་བཅས་ མ་ ོག་མེད་པ་ཡི། །ཤེས་པས་ ང་

ནི་མཐོང་བར་དཀའ། །མཐོ་རིས་ ིག་ཅན་ ལ་མིན་དང་། །ཉོན་མོངས་མེད་པ་དེ་བཅས་མིན། །ཉི་མ་ད ས་ལོང་

ལ་མིན་ ར། །དེ་ཡང་ ོག་གེའི་ ོད་ ལ་མིན། །ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །དེ་ལས་གཞན་མིན་གཞན་

མ་ཡིན།། ཞེས།  མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ཞིང་ ོའི་ ལ་མ་ཡིན་པར་ག ངས་པ་དང་།  མཁན་ཆེན་ཞི་བ་

འཚས་ད ་མ་ ན་ལས།  ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །ཁས་མི་ལེན་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལ་ནན་ཏན་ ན་

པས་ ང་། །ཅིར་ཡང་ ན་ཀ་ ་མི་ ས།། ཞེས་དང་།  ཡང་དག་ ་ན་ ོས་པ་ཡི། །ཚགས་ མས་ ན་ལས་དེ་ ོལ་

ཡིན། ། ེ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ ིར། ། ེ་བ་མེད་ལ་སོགས་མི་ ིད།། ཅེས་ ེ་མེད་ ི་ ོས་པ་གཅོད་པའི་རིགས་ངོར་

ེ་སོགས་དང་ ེ་མེད་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ ིར་དང་།



དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།

 ་མ་ལ་ ིལ་ལས་ད ་མ་ ང་བ་ལས།  དོན་དམ་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ ོས་པའི་ ་བ་མཐའ་དག་

དང་ ལ་བ་ ོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ ོར་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་དང་།  དཀོན་བ ེགས་ ི་མདོ་ ངས་པ་ལས།  

འོད་ ངས་ཡོད་ཅེས་ ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་གོ །འོད་ ངས་མེད་ཅེས་ ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཉིས་པའོ།། ཞེས་

སོགས་དང་།  ཡང་གང་ཟག་ ་ ་བ་རི་རབ་ཙམ་ནི་ འི།  ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་པ་ཉིད་ ་མངོན་པའི་ང་ ལ་

ཅན་ ོང་པ་ཉིད་ ་ ་བ་ནི་དེ་ ར་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་པའི་མདོ་དེ་ཉིད་ ངས་ ་ ངས་ནས་ཡོད་འཛན་མེད་

འཛན་ཐམས་ཅད་བཤིག་དགོས་པར་ག ངས་པ་དང་།



དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།

 ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་ ན་ལས་བ ས་པའི་བཤད་ ར་ལས།  འདིར་ད ་མ་པ་དེ་དག་ ང་ ན་ ོབ་ མ་པར་གཞག་

པ་གཉིས་ཏེ།  ང་བ་མི་འཇལ་བ་ནི་ ོབ་དཔོན་བྷ་ ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།  ང་བའི་དངོས་པོ་ཇི་ ་བ་མ་ཡིན་

ི་ནང་གི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ ་ཚགས་ ་ ང་བར་ ་བ་ ོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚ་ལ་སོགས་པའོ།། ག ངས་པས་ ང་།  

ད ་མའི་ད ེ་བ་ནི་ ན་ ོབ་ ིས་ ོ་ནས་བཞག་པར་ག ངས་པ་དང་།  ལར་ནས་འདི་གཉིས་ ི་ ་བ་ལ་ ད་

པར་འདོད་ན་ནི་གང་ ང་ཞིག་ད ་མ་མ་ཡིན་དགོས་ཏེ།  ད ་མ་ནི་གནས་ ལ་ཡིན་པས་དེ་ལ་གཉིས་མི་ ིད་དོ། 

།འདོད་མི་ ས་ཏེ།  རང་ ེ་བཞི་ནི་ བ་མཐའི་ ོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ ་པ་མི་ ིད་པའ་ི ིར་རོ། །



དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།

 གཞན་ཡང་མཐའ་བཀག་པའི་རིགས་པས་ ང་ཐལ་རང་གཉིས་མཐར་ ་བ་གཅིག་ཡིན་དགོས་ཏེ། །དེ་ཡང་རང་

ད་པས་ ེ་མདོ་ ར་ ལ་བདེན་ བ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན།  སེམས་ཙམ་པ་ ར་ཤེས་པ་བདེན་པར་འདོད་པ་

ཡང་མ་ཡིན།  ཉན་རང་ ར་མཐའ་དང་པོ་བཀག་པའི་ ོང་ཉིད་མེད་དགག་ ་བ ང་བ་ཡང་མ་ཡིན།  གཞན་

ོང་ ་བ་ ར་ཆོས་ད ིངས་བདེན་ བ་ ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་དེ་ལས་འཛན་ ངས་གཞན་མི་ ིད་པའི་

ིར་ན།  མཐའ་བཞི་ ོས་ ལ་ ི་ ་བ་ཁས་ལེན་པ་ལས་འོས་མེད་དོ། །



དོན་དམ་ ་བ་ལ་ ད་པར་ཡོད་མེད།

 འོན་ ང་ཐལ་ ར་ ི་རིགས་པས་འ ལ་ན་གནས་ གས་ལ་ད ོད་པའི་ཚ་ཆོས་ཅན་ཚད་ བ་ ་འདོད་པ་

སོགས་དངོས་པོར་ ་བའི་འ ེས་ཤོར་བ་མང་བས་ད ་མར་མི་འ ར་ཞེས་པ་ཡོད་ ི།  རང་ངོས་ནས་ཁས་ ངས་

པའི་ ་བ་ནི།  མཐའ་ ལ་ཡིན་པ་གོང་ ་ ་ཆེར་བཤད་ཟིན་པས་འདི་གཉིས་ད ེ་བ་འ ེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་

བར་ ང་ངོ་། །དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་ ན་མ ེན་གོ་བོས་ ང་།  འ ག་པ་དཀའ་འ ེལ་ལས།  ལ་འདི་

འཕགས་ ལ་ བ་པའི་མཆོག་ མས་དང་། །གངས་ཅན་འདིར་ ོན་མཁས་ཤིང་ བ་བ ེས་ མས། ། ོན་ ལ་

ཚག་གི་ ད་པར་མ་གཏོགས་པར། ། ོགས་ ལ་ ་བའི་ཆ་ལ་ ད་པར་མེད། ། ཅེས་ག ངས་སོ།།



བ་ ེད་ ི་རིགས་པའི་ ད་པར།
 རང་ ད་པ། 

 རང་ ད་པས་ཆོས་ཅན་ས་ ག་ ་ ་གང་ ང་ཞིག་ ོལ་བ་གཉིས་ ི་མ ན་ ང་ ་ཚད་མས་ བ་པའི་ ེང་ ་

དོན་དམ་པར་བདག་ལས་ ེ་བ་མེད་དེ།  ཞེས་དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ི་ ད་པར་ ོར་བའི་རང་ ད་ ི་དམ་

བཅའ་ལ།  དེའི་ བ་ ེད་གཏན་ཚགས་ མས་ ང་ ོལ་བ་དང་།  ིར་ ོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་ ང་ ་ བ་

པའི་ ལ་ག མ་རང་ ད་ལ་ཚང་བའི་གཏན་ཚགས་ ་འདོད་དེ།  ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོས།  བདེན་གཉིས་

མ་པར་འ ེད་པ་ལས།  ོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཤེས་པ་ལ། །ཇི་ཙམ་ ང་བའི་ཆ་ཡོད་པ། །དེ་ཙམ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་

ནི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ལ་སོགས་པར་ ོག །དེ་ཚ་ ེས་ ་དཔག་པ་འ ང་།། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །



བ་ ེད་ ི་རིགས་པའི་ ད་པར།
 ཐལ་འ ར་པ། 

 ཕ་རོལ་པོས་བདེན་འཛན་ གས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་བདག་ཉིད་ལས་ ེ་བ་མེད་དེ།  ཞེས་སོགས་

ཐལ་འ ར་ ི་དམ་བཅར་ ས་ནས།  དེ་དག་གི་ ེ་བ་དོན་མེད་པ་ཉིད་ ་འ ར་བའི་ ིར་དང་།  ེ་བ་ ག་པ་

མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་དེ་ཞེས་ཐལ་འ ར་ ི་རིགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བ བ་ ེ་ ལ་ག མ་ཚང་མི་དགོས་

པར་འདོད་ཅིང་།  ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་ ི་གནས་ གས་ལ་ད ོད་པའི་ བས་ཡིན་པས་ ད་གཞི་ས་བོན་ ་ ་ཚད་

མས་ བ་པའི་ ེང་ ་ ད་པར་ ི་ཆོས་བདག་ལས་ ེ་བ་མེད་པ་ ་ ་དམ་འཆའ་བ་མ་ཡིན་ ི།  ཕ་རོལ་པོའི་

ལོག་ ོག་བ ོག་པའི་དམ་བཅའ་ཙམ་ཡིན་པས་ཐལ་འ ར་ ི་དམ་བཅར་འདོད་དོ། །



བ་ ེད་ ི་རིགས་པའི་ ད་པར།
 ཐལ་འ ར་པ། 

 ན་མ ེན་གོ་བོ་རབ་འ མས་པས་ ང་།  གནས་ གས་ད ོད་ཚ་ད ད་ འི་ཆོས་ཅན་ནི། ། ང་དང་མི་ ང་

འདོད་པའི་ ེ་ ག་གིས། །ཐལ་རང་གཉིས་ ི་ ད་པར་ ང་བ་ལགས།། ཞེས་ག ངས་སོ། །ཐལ་འ ར་བས་ཐ་ ད་

་ཡང་རང་ ད་ཁས་མི་ལེན་པར་འདོད་ན་ནི།  ོར་ལམ་ ི་ བས་ ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ག ངས་པ་དང་།  

འ ག་པར།  སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ས་ན་ ོང་པ་ཉིད་ཐོས་ནས། ། སོགས་དང་།  རང་ཤ་ ེར་ལའང་ ས་པར་ ས་པ་ཡི། 

། ང་ ་མི་ ང་དཔོག་པའི་ ར་ཡང་འ ར། ། ཞེས་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་བཤད་པའི་ ིར་རོ།   །དེས་ན་

གནས་ གས་ ོན་པ་ལ་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་དགོས་པ་རང་ ད་པའི་ གས་དང་།  དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཐལ་

འ ར་ཁོ་ནས་ ོང་ཉིད་ བ་པ་ནི་ཐལ་འ ར་བའི་ གས་ཡིན་ནོ།།



ཐལ་འ ར་དང་། རང་ ད་ ི་གོ་དོན།

 མཐར་ ག་ཁས་ལེན་པའི་ ་བ་མཐའ་ ལ་ཡིན་པ་ལ་གཉིས་ཀར་ ད་པར་མེད་ ང་ ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ བས་ཆོས་ཅན་དང་།  དམ་བཅའ་གཏན་ཚགས་ མས་ཕ་རོལ་པོ་མ་ཟད།  རང་གི་ ད་ལ་ཡང་ བ་པར་

ཁས་ལེན་པས་རང་ ད་ཅེས་ ་ལ།  ཐལ་འ ར་པས་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ གས་ལ་ད ོད་པའི་ཚ་ཆོས་ཅན་

སོགས་ཚད་མས་ བ་ན་བདེན་ བ་ ་འ ར་བའི་ ོན་འ ང་བའི་ ིར་ཕ་རོལ་པོར་ཁས་ ང་འགལ་བ་ ོན་པའི་

ཐལ་འ ར་ ང་པས་ལོག་ ོག་ ོག་པ་ཙམ་ ེད་པའི་ ིར་དེ་ ད་ཅེས་ འོ། །དེ་ཡང་ཚག་གསལ་ལས།  ད ་མའི་

་བ་ཁས་ལེན་བཞིན་ ་ཡང་རང་ ད་ ི་ ོར་བའི་ངག་བ ོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི།  ཆེས་ཤིན་ ་ཉེས་པ་ ་

མའི་ཚགས་ ི་གནས་ ་ ོགས་ཏེ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །



ཐལ་འ ར་དང་། རང་ ད་ ི་གོ་དོན།

 མདོར་ན་ ན་མ ེན་གོ་བོ་རབ་འ མས་པས།  དཀའ་འ ེལ་ལས།  འཕགས་པ་ ་ བ་ ིས་མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་

བཀག་པའི་དམ་བཅའ་ག ངས་པ།  སངས་ ས་བ ངས་ ིས་ཐལ་འ ར་ ི་རིགས་པས་བ བ།  ལེགས་ ན་ ེད་

ིས་རང་ ད་ ི་རིགས་པས་བ བ་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ ་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །ཞེས་དང་།  དོན་དམ་ བ་ ེད་ ི་

རིགས་པའི་ ད་པར་ལ།  ཆོས་ཅན་དང་།  ཆོས་དང་།  དམ་བཅའ་དང་།  གཏན་ཚགས་དང་།  དཔེ་དང་།  ོར་

ངག་གི་ ད་པར་ ག་གིས་ ོ་ནས་བཞག་གོ ། ཞེས་ག ངས་པས་དེའི་དོན་ཡི་གེ་མང་ ་དོགས་པས་མ་ ིས་ཞིང་

ངག་ལས་ཤེས་པར་ འོ།།



མཐའ་ ལ་ངོས་བ ང་བ། 
 དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རང་གི་ངོ་བོ་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་སོགས་གང་གིས་ ང་བ ན་མི་ ས་ཤིང་།  

ཚག་གིས་བ ོད་པར་ ་བ་དང་།  ོས་ ལ་ ་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  འ ེལ་བཤད་ཚག་གསལ་ལས་གང་ལ་སེམས་ ི་

་བ་ཡང་མེད་ན་ཡེ་གེ་ མས་ ོས་ ང་ཅི་དགོས་ཞེས་དང་།  ད ་མ་ཚག་གསལ་ལས།  བ ོད་པར་ ་བ་འགའ་

ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དེ་ ོན་པར་འ ར་བ་ཞིག་ན་ཞེས་སོགས་ནས་སངས་ ས་ མས་ ི་ ང་ཟད་ ང་མ་བ ན་ཏོ། 

།ཡང་ཅིའི་ ིར་བ ོད་པར་ ་བ་མེད་ཅེ་ན།  སེམས་ ི་ ོད་ ལ་ ོག་པས་སོ།། ཞེས་སོགས་དང་།  མཁན་ཆེན་ཞི་

བ་འཚས།  བཅོམ་ ན་འདས་ལ་བ ོད་པ་དཔལ་ ོ་ ེ་འཛན་ ི་ད ངས་ ི་ ་ཆེར་བཤད་པ་ལས།  གནས་

བས་དེ་ན་ནི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའི་ ིར་ཚག་ཐམས་ཅད་ ི་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོགས་ ོས་

ལ་ ་ ར་མི་ ས་པར་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །འདིས་ ང་ཐལ་རང་གི་ ་བ་ལ་ ད་པར་མེད་པར་ བ་བོ། །



ོད་ ན་ལ་ཇི་ ར་བ ན་པའི་ ལ།

 དེ་ཡང་ད ་མའི་ ་བ་ ོན་ ལ་ ི་ག ལ་ ་མདོར་བ ་ན་ག མ་ཡོད་དེ།  དང་པོ་ནི།  ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ ོན་པ་

ེ་བ་ ་མ་ མས་ ་ ོང་ཉིད་ལ་བག་ཆག་བཞག་པ་དཔེར་ན།  འ ག་པར། སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ས་ན་ ོང་པ་ཉིད་

ཐོས་ནས།། ཞེས་སོགས་དང་།  རིན་ ེང་ལས།  ཟབ་མོ་ ་འ ིག་ཅན་འཇིགས་པ།། ཞེས་ཐེག་ཆེན་ ི་རིགས་སད་པ་

མས་ཡིན་ལ།  གཉིས་པ་ནི།  ི་ནང་གི་དངོས་པོར་ ་བའི་ བ་མཐའ་ལ་བ གས་པ་ མས་ཏེ།  ཐལ་འ ར་

དང་།  རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་ མས་ ིས་ལོག་ ོག་བཀག་པ་ན་རང་རང་གི་ བ་མཐའ་ངན་པ་ མས་དོར་

ནས་གནས་ གས་ལ་ གས་པ་ཡིན་ནོ། །ག མ་པ་ནི།  དལ་འ ོར་ ེད་དཀའ་བ་སོགས་ ོ་རིམ་ ིས་ ང་ནས་

མཐར་གནས་ གས་ ོན་པའོ། །



མཐའ་མའི་ ློཀ་གཉིས་ ིས་དགེ་ ་བ ོ་བ་དང་། ནོངས་པ་བཤགས་པ་བཅས་ ིས་མ ག་བ ་བ།

 ས་ག མ་ ལ་བ་ ས་བཅས་ད ེས་པའི་ལམ།།

 ་ བ་ གས་བཟང་བ ད་པ་ལས་ ང་བའི།།

 བསོད་ནམས་ ོན་ཀའི་ ་བ་ཚས་པ་ཡིས།།

 མཐའ་ ལ་ བ་བ ན་པད་ཚལ་རབ་ ས་ཤོག །

 ཟབ་དོན་ ིས་ ོའི་ ོད་ ལ་མ་ ར་པའི།།

 གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚགས་མཆིས་ན།།

 ོགས་བ ་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པ་དང་།།

 བ ན་ ང་དམ་ཅན་ ་མཚར་བཟོད་པ་གསལོ།།



རེ་ཞིག་ ོགས་སོ།།

 གས་ ེ་ཆ།ེ
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उपपद-ततृीया वभि तः 
ཉེ་བའ་ིཚག་ལ་ སོ་ཏེ་ མ་ད ་ེག མ་པ། མ་ད ་ེག མ་པ་ཆ་འ ་བ།

• उपपद ततृीया वभि तः ཞེས་པ་ནི་དམིགས་བསལ་གཤམ་ ་བ ན་པའི་ཚག་ མས་ ོར་བའ་ིཚ་ མ་ད ེ་ག མ་
པ་ ོར་དགོས་པ་ཡནི། དཔེར་ན།

• वना without མ་གཏོགས། མེད་ན། , 
• सह , साकम,् साधम ्with, along with, accompanied by ན་ ། ཆབས་གཅིག་ །



वना योगे ततृीया 
• ानेन वना अहम ्मखूः अि म। I am a fool without knowledge.  
• ान के वना म मूख हँू।  
• म णे वना अहम ्नगरम ्न ग छा म। I don’t go to the city without 

friend. दो त के बगैर म शहर को नह ं जाता हँू। 
• ानेन वना सखुम ्न अि त। (There) is no happiness without 

knowledge. ान के बगैर, सखु नह ं है। 
• जलेन वना जीवनम ्न अि त। Without water, (there is) no life.  
• पानी के वना, िज दगी नह ं है। 
• छा ःै छा ा भः च वना व यालयः अपूणः भव त। A school is 

incomplete without students. (without he-students and she-students) 
• छा  और छा ाओं के वना व यालय अधूरा है। 



सह-साकम-्साधम ्योगे ततृीया 

• जनकेन सह पु ः ड त। पु  पता के साथ खेलता है। A son play 
with father.  

• भ ु भः सह   बु धः ामम ्ग छ त । भ ुओं के साथ बु ध गाँव 
को जाता है।  

• बालकाः तर गैः साकम ् डि त। ब चे तर ग  के साथ खेलते ह। 
• ानेन सह क णा अ प भवेत ्। ान के साथ क णा (compassion) 
भी होनी चा हए।  

• शशु भः सह  जनकः ड त । शशुओं के साथ पता खेलता है। 



Prof. Deo Raj Singh
(Professor in Economics)



Financial Inclusion in India: 

The Initiatives 

Prof. Deo Raj Singh
(Professor in Economics)

Central Institute of  Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi



Definition
Financial inclusion’ or inclusive financing is the delivery of
financial services at affordable costs to sections of
disadvantaged and low-income segments of society, in
contrast to financial exclusion where those services are not
available or affordable.

An estimated 2.5 billion working-age adults globally have no
access to the formal financial services .



Background
The Reserve Bank of India (RBI) set up the Khan Commission
in 2004 to look into financial inclusion.

 In the report RBI exhorted the banks to achieve greater
financial inclusion with basic "no-frills“ banking account.

 In India, financial inclusion first featured in 2005, when it was
introduced by K.C. Chakraborthy, the chairman of Indian
Bank.

Mangalam became the first village in India where all
households were provided banking facilities.



 In January 2006, the Reserve Bank permitted commercial
banks to make use of the services of non-governmental
organizations NGOs/SHGs), micro-finance institutions, and
other civil society organizations as intermediaries for
providing financial and banking services.

 Reserve Bank of India’s vision for 2020 is to open nearly 600
million new customers' accounts and service them through a
variety of channels by leveraging on IT.



Steps taken by Government & RBI In India, RBI has initiated
several measures to achieve greater financial inclusion.

 Opening of no-frills accounts: Basic banking nofrills account is with nil
or very low minimum balance

 Relaxation on know-your-customer (KYC) norms: KYC requirements
for opening bank accounts were relaxed for small accounts in August 2005,
details of name, address andAadhaar number.

 Engaging business correspondents (BCs): In January 2006, RBI
permitted banks to engage BF’s and BCs as intermediaries for providing
financial and banking services. It allows banks to provide doorstep delivery
of services, especially cash in-cash out transactions.



 Use of technology: to make effective use of information and
communications technology (ICT), to provide doorstep banking
services through the BC model.

 Opening of branches in unbanked rural centre's: To further step
up the opening of branches in rural areas so as to improve banking
penetration and financial inclusion rapidly

 Ensuring reasonableness of bank charges: Accordingly, and in
order to ensure fair practices in banking services, the RBI has issued
instructions to banks making it obligatory for them to display and
continue to keep updated, in their offices/branches as also in their
website, the details of various services charges.



Financial Stability Development Council (FSDC) has explicit
mandate to focus on financial inclusion and financial literacy
simultaneously. RBI has issued revised guidelines on the Financial
literacy Centres (FLC) on June 6, 2012, for setting up FLC’s

Financial Inclusion Initiatives by Private Corporates: A few large
private corporate have undertaken projects such as

EChoupal/ E- Sagar(ITC),

Haryali Kisan Bazaar (DCM),

Project Shakti (HUL), etc.



Financial Inclusion Index

 On June 25, 2013, CRISIL , India's leading credit rating and research
company launched an index to measure the status of financial inclusion in
India.

 The index- ‘Inclusix’ - along with a report, was released by the Finance
Minister of India, P. Chidambaram at a widely covered program at New
Delhi.

 on a scale of 0 to 100, and combines three critical parameters of basic
banking services —

 Branch penetration,

 Deposit penetration, and

 Credit penetration



 The all-India CRISIL Inclusix score of 40.1 is low, though there are clear
signs of progress – this score has improved from 35.4 in 2009.

 Deposit penetration is the key driver of financial inclusion – the number
of savings accounts (624 million), is almost four times the number of loan
accounts (160 million).

 618 out of 632 districts reported an improvement in their scores during
2009-2011.

 The top three states and Union Territories are Puducherry, Chandigarh,
and Kerala; the top three districts are Pathanamthitta (Kerala), Karaikal
(Puducherry), and Thiruvananthapuram (Kerala).



CRISIL Financial Inclusion Index (Inclusix) : The CRISIL Inclusix
indicate that there is an overall improvement in the financial inclusion in
India.

  CRISIL –Inclusix (on a scale of 100) increased from 35.4in March 2009
to 37.6 in March 2010 and to 40.1 in March 2011.



Government of India Population Census 2011 As per census 2011,
only 58.7% of households are availing banking services in the country.
However, as compared with previous census 2001, availing of banking
services increased significantly.



Number of Branches Opened (including RRBs) Due to RBI’s concerted
efforts since 2005, the number of branches of Scheduled Commercial
Banks increased manifold from 68,681 to 1,02,343 in March 2013. In rural
areas, the number of branches increased from 30,572 to 37,953.



BSBD Accounts Opened The number of BSBD accounts opened
increased from 73.45 million in March 2010 to 182.06 million in March
2013. RBI advised banks to provide small overdrafts in BSBD accounts.



Kisan Credit Cards (KCC) Issued: ™ Banks have been advised to
issue KCCs to small farmers for meeting their credit requirements. Up
to March 2013, the total number of KCCs issued to farmers remained at
33.79 million with a total outstanding credit of Rs.2622.98 billion.



Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

 launched by the PM of India, Narendra Modi on 28 August 2014.

 Run by Department of Financial Services, Ministry of Finance, on the
inauguration day, 1.5 Crore (15 million) bank accounts were opened.

 By 28 January 2015, 12.58 crore accounts were opened, with around
10590 crore (US$1.7 billion) were deposited under the scheme.



Benefits under PM JDY Scheme

 Interest on deposit.

 Accidental insurance cover of Rs.1.00 lac (to be given by HDFC Ergo)

 No minimum balance required.

 Life insurance cover of Rs.30,000/- (to be given by LIC)

 Easy Transfer of money across India

 After satisfactory operation of the account for 6 months, an overdraft
facility will be permitted.

 Accidental Insurance Cover, RuPay Debit Card must be used at least
once in 45 days.

 Overdraft facility upto Rs.5000/- is available in only one account per
household, preferably lady of the household.
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བ ན་བཅོས་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

 གས་ ས་དང་པོའི་ ་ག ང་ ོབ་ཚན།

ཤེར་ ིན་ བས་དང་པོ་གདམས་ངག་མན་

ཆད་ཆ་ཚང་།

 Geshe Tenzin Norbu



 སེམས་བ ེད་ ི་ ེས་ ་གདམས་ངག་བཤད་པའི་དགོས་པ།

 སེམས་བ ེད་ ི་དམིགས་པ་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་དེ་ཐབོ་པ་ལ་སེམས་

བཟང་པོ་བ ེད་པ་ཙམ་ ིས་མི་ཆོག་པར་ བ་པ་ཉམས་ ་ལེན་དགོས་ལ།

དེར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ིས་

འ ག་དགོས་པས་ཡིན།



 སེམས་བ ེད་ ི་དམིགས་ མ་ ོང་ ལ་ ི་བ ད་པ་གཉིས།

 ༡ ེ་བ ན་འཇམ་ད ངས་དང་ཞི་བ་ ་ནས་བ ད་པའི་བདག་གཞན་

མཉམ་བ ེ་དང་།

 ༢ ེ་བ ན་ མས་མགོན་དང་འཕགས་པ་ཐོག་མེད་ནས་བ ད་པའི་ ་

འ ས་མན་ངག་བ ན།



བདག་གཞན་མཉམ་བ ེའི་ ངས་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་ལོ་ ས།

༡ ོན་པས་ ོན་ད ལ་བའི་ཤིང་ ་འ ེན་པའི་ལོ་ ས།

༢ འཛའ་བོའི་ ་མོའི་གཏམ་ ད།
འདི་ལ། ཤིང་བཙངས་ནས་ཀ་ཤ་པ་ནི་བཞི།

འ ་བཙངས་ནས་བ ད།

གོས་བཙངས་ནས་བ ་ ག

རིན་པོ་ཆེ་བཙངས་ནས་སོ་གཉིས།



བདག་གཞན་མཉམ་བ ེའི་ཕན་བ བས་དང་བ ད་པ་གཉིས་

གཅིག་ ་བ ིལ་ ལ།

༡ ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་ ་མ་གཙ་བོ་ག མ་ ེ། གསེར་ ིང་པ། དྷ ་རཀཤི་ཏ།

མས་པའི་ ལ་འ ོར་པ་ག མ་ལས་དྷ ་རཀཤི་ཏས་ནད་པར་རང་གི་ ས་

ཤ་བཅད་དེ་ ིན་པའི་ལོ་ ས།



 ༢ དགེ་བཤེས་ཆད་ཀ་བས་གཏོང་ལེན་ ི་ཉམས་ལེན་ ིས་མཛ་ནད་ ག་

པའི་ལོ་ ས།

 རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས། བདག་ལ་དེ་དག་ ིག་ ིན་ཞིང༌། །བདག་བདེ་མ་ ས་དེར་

ིན་ཤོག །ཅསེ་ ་བ་དང༌།

 ོད་འ ག་ལས། །འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་གང་ཅི་ཡང་ ང༌། །དེ་ ན་བདག་ལ་ ིན་

ར་ཅིག ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ིདགེ་བ་ཡིས། །འ ོ་བ་བདེ་ལ་ ོད་པར་ཤོག །ཅེས་

དང་།

 ོད་འ ག་ལས། བདག་བདེ་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་དག །ཡང་དག་བ ེ་བར་མ་ ས་

ན། །སངས་ ས་ཉིད་ ་མི་འ བ་ཅིང༌། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་

ག ངས།

 ཇོ་བོ་ ེས་ ་མ་གསེར་ ིང་པ་ལས་བདག་གཞན་མཉམ་ ེ་ ས་ནས་བ ད་པ་གཉིས་གཅིག་ ་

བ ིལ་བ་ཡིན་ནོ།།



མན་ངག་གཉིས་པོའི་ནང་གསེས་རིམ་པ།

 དང་པོ་བདག་གཞན་མཉམ་བ ེ་ལ། ༡ བདག་གཞན་མཉམ་པ། ༢ རང་

གཅེས་འཛན་ ི་ཉེས་དམིགས། ༣ གཞན་གཅེས་འཛན་ ི་ཡོན་ཏན། ༤

བདག་གཞན་བ ེ་བའི་བསམ་པ་དངོས་ལས་གཏོང་ལེན།

 གཉིས་པ་ ་འ ས་བ ན་ལ། ༡ མར་ཤེས། ༢ ིན་ ན། ༣ ིན་གཟ།ོ ༤

ཡིད་འོང་གི་ མས་པ། ༥ ིང་ ེ། ༦ ག་བསམ། ༧ ང་ བ་ ི་སེམས།



ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ ལ།

 བཀའ་བ ད། ཀ ་པ་རང་ ང་ ོ་ ེའི་ ོང་མ ན་ལས། གདམས་ངག་གི་

མཚན་ཉིད་ནི། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལ་ཐབས་དང་བཅས་ནས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་ ོན་པར་ ེད་པ།

 དགེ་ གས། ལ་ཚབ་ ེའི་དོན་བ ན་ ་ལས། ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་གི་

མཚན་ཉིད་ནི། ཐེག་ཆེན་སེམས་བ ེད་ ི་ཆེད་ ་གཉེར་ ་ཐོབ་པའི་

ཐབས་མ་ནོར་བར་འདོམས་པའི་ ོད་ ེད་དོ།།

 ད ེ་བ་ནི། བ བ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པ་སོགས་བ འ།ོ །ས་མཚམས་

ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་ཚགས་ལམ་ ་མ་ གས་པའི་ ་རོལ་ནས་ ང་ཡོད་ཅིང་། 

སངས་ ས་ ི་སའི་བར་ན་ཡོད་དོ།།



 ས་ ། ན་མ ེན་གོ་རམ་པའི་ ས་དོན་རབ་གསལ་ལས། བས་འདིར་

བ ན་ ི་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ག ལ་ ་ ང་ བ་ ི་སེམས་

བ ེད་པའི་གང་ཟག་ལ་ མ་མ ེན་བ བ་པའི་ཆེད་ ་ ལ་བ ་པོ་གང་

ང་ཉམས་ ་ལེན་ ལ་ ོན་པར་ ེད་པའི་ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་ཚག ད ེ་ན་

བ །

 ིང་མ། མཁན་པོ་ བ་བ ན་བ ོན་འ ས་ ི་དོན་བ ན་ ་ལས། ཐེག་

ཆེན་སེམས་བ ེད་ ི་ཆེད་ ་གཉེར་ ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མ་ནོར་བ་འདོམས་

པའི་ ོད་ ེད། གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད། ད ེ་ན། ལ་ ི་ ོ་ནས་ བ་

པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པ་ནས་མཐོང་ ོམ་ ི་ལམ་ལ་འདོམས་པ་ ེ་

བ ་ཡོད། ས་མཚམས་ནི། མཚན་ཉིད་པ་ཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡན་

ཆད་ནས་དང་། ེས་མ ན་པ་ལམ་མ་ ཊ་ནས་སངས་ ས་ ི་སའི་བར་

ཡོད།



གདམས་ངག་གི་ད ེ་བའམ་གདམས་དོན་བ ་ན།ི

 བ་པའི་ ེན་ལ། ༣ དཀོན་ཅོག་ག མ།

 བ ེན་པ་ བ་པ་ལས་ ད་གཞིའི་ངོ་བོའམ་ མ་པ་ལ། ༡ བདནེ་པ་གཉིས།

 བ ེན་པ་ བ་པ་ལས་ ད་གཞིའི་དམིགས་པ་ལ། ༢ བདེན་པ་བཞ།ི

 བ ེན་པ་ བ་པའི་ ད་ཆོས་ལ་མི་མ ན་ ོགས་སེལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་

བ་པ་གཉིས། དང་པོ་ལའང་མངོན་ ར་སེལ་བ་དང་། ས་བོན་སལེ་བ་

གཉིས། དང་པོ་ལ་ བ་པ་བ ན་པའི་ ་ལ། ༤ མ་ཞེན་པའི་བ ོན་འ ས།

 བ་པ་འཕེལ་བའི་ ་ལ། ༥ ཡོངས་ ་མི་ངལ་བའི་བ ོན་འ ས།



 བ་པ་མི་ཉམས་པའི་ ་ལ། ༦ ལམ་ཡོངས་ ་འཛན་པའི་བ ོན་འ ས།

གཉིས་པ་ས་བོན་སེལ་བ་ལ་ ན་བ གས་སེལ་བ་ལ། ༩ མཐོང་ལམ། ན་

ེས་སེལ་བ་ལ། ༡༠ ོམ་ལམ།

བ ན་པ་ བ་པའི་ ད་ཆོས་ ི་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་ བ་པ་ལས་རང་དབང་

་འ ག་པའི་ ་ལ། ༧ ན་ ། བ་པ་ ར་ ་ ོགས་པའི་ ་ལ། ༨ མངོན་

ཤེས་ ག་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་བཅས་བ །



གདམས་ངག་ཉན་པའི་ ེན་ ི་ ོར།

 ིར་སངས་ ས་དངོས་ལས་ཐེག་ཆེན་ ི་གདམས་ངག་ཉན་པའི་ ེན་ལ་ལམ་

མ་ གས་ ི་གང་ཟག་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཚགས་

ལམ་ ང་ ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ང་ཡོད་དེ།

 མདོ་ ེ་ ན་ལས།

བསམ་གཏན་ལས་འཐོབ་མངོན་པར་ཤེས། །

མངོན་པར་བ བ་པའི་ ོ་ནས་ཏེ། །

སངས་ ས་དཔག་ ་མེད་པ་ལ། །

མཆོད་པའི་ ིར་དང་མཉན་པའི་ ིར། །

འཇིག་ ེན་ཁམས་ནི་ མས་ ་འ ོ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།



 ད་པར་ ་ཐེག་ཆེན་ ི་ཚགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་སངས་ ས་དངོས་ལ་

ཐེག་ཆེན་ ི་གདམས་ངག་མཉན་པ་ཡོད་ད།ེ ཆོས་ ན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཐོབ་

དགོས་པའི་ ིར།

འོན་ ང་མཉམ་བཞག་པ་ མས་ ིས་དེ་ ར་མེད་པ་དང་།

ཚག་གསལ་ལས། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ནི་དེ་དོན་ ་གཉེར་བ་མེད་དེ་རང་

ང་གི་ཡེ་ཤེས་བ ེད་པར་ ས་པའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་པའ་ི ིར། ན་མཐའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའང་དེ་ ར་མི་ ང་ངོ་།། 



གདམས་ངག་ཉན་པའི་ ་ལ། ཆོས་ ན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ ེན་ཏེ་

མཆོག་གི་ ལ་ ་ལ་ཐེག་ ི་གདམས་ངག་དངོས་ ་ཉན་ བ།

ཆོས་ ན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ངོ་བོ་ཡོད་དེ། ལམ་འོག་མ་ མས་ ིས་

སངས་ ས་དངོས་ ་མཐོང་བ་དང༌། དེ་ལས་ཆོས་ཐོས་པའི་ ིབ་ ེད་

རགས་པ་ཕལ་ཆེར་ ངས་ནས། མཆོག་གི་ ལ་ ་ལ་གདམས་ངག་དངོས་ ་

ཉན་པའི་ ས་པ་ ད་པར་ཅན་ ེས་པའི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ ི་ཏིང་ངེ་

འཛན་ཞིག་ལ་འཇོག་པའི་ ིར།

ཆོས་ ན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཞེས་པའི་ ་དོན་ཡདོ་དེ། ཆོས་ག ང་རབ་

ི་ཚག་དོན་ ན་མ་ཆད་པར་འཛན་ ས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཡིན་པས་དེ་

ད་བ ོད།



 ལ་གང་ལ་ཉན་པ་ན།ི ཐེག་ཆེན་ ི་གདམས་ངག་ ོན་པ་པོའ་ིལམ་མ་

གས་ ི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡོད་ལ། ལམ་ གས་ ི་དབང་ ་ ས་ན་

ཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ་ནས་སངས་ ས་ ི་སའི་བར་ན་ཡོད་དོ།།

ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་གི་ངོ་བོ་ཡོད་དེ། དག་ ན་ལས། ཁོང་ ་ ད་

པར་ ་བའི་ ིར་བ ོད་པ་ནི་གདམས་ངག་ ེ། ཅེས་དང༌།

 དོན་བ ས་ ོན་མེ་ལས། གདམས་ངག་ མ་པ་བ ་ཡིན་ཏེ། །ང་ོབོ་ངག་གི་

འཁོར་ལོ་ཡིན། །ཞེས་ག ངས།



ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཉི་ ང་ལས། ཐོབ་ཟིན་པའི་

ཡོན་ཏན་ཡོངས་ ་ ོང་བའི་དོན་ ིས་མི་ཉམས་པར་ ེད་པ་ནི་གདམས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་འོག་ ་མ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ ིར་

གདམས་པ་ནི་ ེས་ ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཐབོ་ཟིན་ ི་

ཡོན་ཏན་མི་ཉམས་པར་གོང་ནས་གོང་ ་ ེལ་བའི་ ིར་ ་ཐེག་ཆེན་ ི་

འདོམས་པའི་གདམས་ངག་དང༌། ཡནོ་ཏན་ ར་མ་ཐོབ་པ་གསར་ ་ཐོབ་

པའི་ ིར་ ་འདོམས་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ ེས་ ་བ ན་པའི་གདམས་ངག་

གཉིས་ས།ོ།



ག ང་རབ་ལས་བདེན་པ་གཉིས་ག ང་ ལ་དང་ ངས་ངེས་ ལ།

ཡབ་ ས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ ན་ ོབ་དང་དོན་

དམ་པ་གཉིས་ གས་ ་ ད་དེ་ཤེས་པར་ ་བ་ཡང་ ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་འདིར་ཟད་དེ། དེ་ཡང་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་རབ་

་གཟིགས། རབ་ ་མ ེན། ལེགས་པར་མངོན་ ་ ས་པས། དེའི་ ིར་ཐམས་

ཅད་མ ེན་པ་ཞེས་ ། ཞེས་དང༌།

 ་ཤེས་ལས། སངས་ ས་ མས་ ི་ཆོས་བ ན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་

དག་བ ེན། །ཞེས་དང་།



 ོད་འ ག་ལས། ན་ ོབ་དང་ནི་དོན་དམ་ ེ། །འདི་ནི་བདནེ་པ་གཉིས་ ་ 

འདོད། །ཅེས་ག ངས། 

འཕགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པར་བ ན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་མདོ་ལས། 

འཇིག་ ེན་མ ེན་པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །བདེན་པ་འདི་གཉིས་ཉིད་

ིས་འདོམས་པར་མཛད། །གང་ཞིག་ ན་ ོབ་དེ་བཞིན་དོན་དམ་ ེ། །བདེན་

པ་ག མ་པ་ནམ་ཡང་མ་མཆིས་སོ།།



ད ་མ་ ང་བ་ལས། ཕན་ ན་ ངས་ཏེ་གནས་ པའི་མཚན་ཉིད་ ིས་ཆོས་

དག་ནི་ཅིག་ཤོས་དགག་པ་གཞན་ བ་པ་མེད་ན་མེད་པའི་ ིར། གཉིས་ཀ་མ་

ཡིན་པའི་ ོགས་ ་ ོགས་པ་ཡང་རིགས་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། གང་ཞིག་

ཡོངས་ ་གཅོད་པ་གང་ མ་པར་བཅད་པ་མེད་ན་མེད་པ་དེ་གཉིས་ནི་ཕན་

ན་ ངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གང་དག་ཕན་ ན་ ངས་ཏེ་

གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་ ེད་

པ་དག་ཡིན་ནོ། །གང་དག་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་ ེད་པ་དེ་དག་ན་ི

ང་པོ་གཞན་སེལ་བར་ ེད་པ་དག་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་ ས་ཅན་དང་ ས་

ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ེ་ ག་ ་ ། ཞེས་ག ངས་སོ།། 



བདེན་པ་གཉིས་ ི་ངོ་བོ་འཇོག་ ལ་ གས་མི་འ ་བ་བཤད་པ།

 ེ་ ག་ ་བའི་ གས།

འ ས་ ས་ཁོ་ནའི་ ེང་ནས་བདེན་གཉིས་འཇོག་ལ་དེའི་ ལ་ནི།

མཛད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་ ོ་ཡིས་གཞན། །བསལ་ན་དེ་ ོ་མི་འ ག་

པ། ། མ་ ་བཞིན་ ་ ན་ ོབ་ ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །ཞེས་

ག ངས་པ་ ར། རང་ཉིད་བཅོམ་པའམ་ཞིག་པ་ན་རང་འཛན་ ི་ ོ་མི་འ ག་

པའི་ཆོས་དེ། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།

དཔེར་ན། མ་པ་ ་ ་ད ིབས་ ི་ ན་ ོབ་དང་། མ་ ་ ་ ་ཚགས་

པའི་ ན་ ོབ་སོགས་ཡོད།



རང་ཉིད་བཅོམ་པ་དང་ ོས་ཆོས་གཞན་བསལ་ ང་རང་འཛན་ ི་ ོ་མི་

འདོར་བའི་ཆོས་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ལ་ ན་

དང་ཤེས་པ་ཆ་མེད། མ་པའི་ ེང་གི་མི་ ག་པ། ོན་པོ་དང་། ག གས་ ་ །

 ན་ ོབ་བདེན་པ། ན་ ོབ་ ་ བ་པ། ན་ ོབ་ ་ཡདོ་པ། བཏགས་པར་

ཡོད་པ་ མས་དོན་གཅིག

དོན་དམ་བདེན་པ། དོན་དམ་པར་ བ་པ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ། ས་ ་

ཡོད་པ་ མས་དོན་གཅིག



མདོ་ ེ་པའི་ གས།

 མ་འ ེལ་ལས། དོན་དམ་དོན་ ེད་ ས་པ་གང༌། །དེ་འདིར་དནོ་དམ་ཡོད་

པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ ན་ ོབ་ཡོད་པ་ ེ། །དེ་དག་རང་ ིའི་མཚན་ཉིད་

བཤད། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར།

དོན་དམ་པར་དོན་ ེད་མི་ ས་པའི་ཆོས། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་

ཉིད། དཔེར་ན། འ ས་མ་ ས་ ི་ནམ་མཁའ་ ་ །

 ན་ ོབ་བདེན་པ། ག་པ། ི་མཚན མས་དོན་གཅིག

དོན་དམ་པར་དོན་ ེད་ ས་པའི་ཆོས། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་

ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་ ་ །

དོན་དམ་བདེན་པ། རང་མཚན། དངོས་པོ་ མས་དོན་གཅིག



སེམས་ཙམ་པའི་ གས།

 མ་དག་ལམ་ ི་དམིགས་པ་མཐར་ ག་ ་མ་ བ་པའི་ཆོས། ན་ ོབ་

བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་ ་ །

 ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་ད ེ་ན། གཞན་དབང་དང་ ན་བཏགས་གཉིས།

 ན་ ོབ་བདེན་པ། ཐ་ ད་བདེན་པ། ན་པ་དང་། བ ་བའི་ཆོས། ང་

ལ་དང་གནས་ ལ་མི་མ ན་པའི་ཆོས་ མས་དོན་གཅིག

 མ་དག་ལམ་ ི་དམིགས་པ་མཐར་ ག་ ་ བ་པའི་ཆོས། དོན་དམ་བདེན་

པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་ ི་རོལ་དོན་ ིས་ ོང་པའི་ ོང་པ་ ་ །

དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ད ེ་ན། ོང་ཉིད་བ ་ ག་དང་ཉི་ ་ཡདོ། དོན་དམ་

བདེན་པ་དང་ཡོངས་ བ་དོན་གཅིག་ལ།



ད ་མ་རང་ ད་པའི་ གས།

བདེན་གཉིས་ལས། ན་ ོབ་དང་ནི་དམ་པའི་དོན། །བདེན་གཉིས་ བ་པས་

ག ངས་པ་ལས། །ཇི་ ར་ ང་བ་འདི་ཁོ་ན། ། ན་ ོབ་གཞན་ནི་ཅགི་ཤོས་

ཡིན། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མའི་ ེད་དོན་གང་ཞིག དེ་རང་ཉིད་ལ་ ོས་ཏེ་

ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མར་སོང་བ། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་

ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་དང་ཤེས་ ་ ་ །

དེ་ལ་ད ེ་ན། ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་། ལོག་པའི་ ན་ ོབ་གཉིས།

 ོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་ ན་ ོབ་བདེན་པ་དོན་གཅིག



མཐར་ ག་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཚད་མའི་ ེད་དོན་གང་ཞིག དེ་རང་

ཉིད་ལ་ ོས་ཏེ་མཐར་ ག་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཚད་མར་སོང་བ། དོན་དམ་

བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་བདེན་ ོང་ ་ །

དེ་ལ་ད ེ་ན། ོང་ཉིད་ཉི་ ། བཅོ་བ ད། བ ་ ག བཞ་ི མས་ ་ཡོད་

དོ།།



ད ་མ་ཐལ་འ ར་བའི་ གས།

འ ག་པ་ལས། དངོས་ ན་ཡང་དག་བ ན་པར་མཐོང་བ་ཡིས། །དངོས་

ེད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛན་པར་འ ར།། ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་ ར།

ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མའི་ ེད་དོན་གང་ཞིག དེ་རང་ཉིད་ལ་ ོས་ཏེ་

ཐ་ ད་ད ོད་ ེད་ ི་ཚད་མར་སོང་བ་དེ། ན་ ོབ་བདེན་པའི་མཚན་

ཉིད། དཔེར་ན། མ་པ་དང་། མ་པ་ ོག་པས་བཏགས་ཙམ་ ་ །

དེ་ལ་ ས་བ ོད་རིགས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན། འཇིག་ ེན་ཤེས་ངོ་ལ་ ོས་པའི་

ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང༌། དེ་ལ་ ོས་པའི་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་གཉསི་ཡོད།

 ན་ ོབ་བདེན་པ། ཐ་ ད་བདེན་པ། བ ་བའི་ཆོས། ང་ ལ་དང་གནས་

ལ་མི་མ ན་པའི་ཆོས་ མས་དོན་གཅིག



མཐར་ ག་ད ོད་པའི་ཚད་མའི་ ེད་དོན་གང་ཞིག དེ་རང་ཉིད་ལ་ ོས་ཏེ་

མཐར་ ག་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ ་སོང་བའི་རིགས་ ་གནས་པ། དོན་དམ་

བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མ་པའི་ ོང་ཉིད་དང༌། མཐོང་ལམ་ མ་

ོལ་ལམ་མཐོང་ ང་གིས་དག་པའི་ཆ་ ་ །

དོན་དམ་བདེན་པ་ལ། ས་པར་ ེ་ན་ ོང་ཉིད་བ ་ ག འ ིང་ ་ ེ་ན་

ོང་ཉིད་བཞི། མདོར་བ ས་ན་བདག་མེད་གཉིས་ མས་ཡོད་དོ།།

དོན་དམ་བདེན་པ། མི་བ ་བའི་ཆོས། ང་ ལ་དང་གནས་ ལ་མ ན་

པའི་ཆོས་ མས་དོན་གཅིག



བདེན་པ་གཉིས་པོ་དེ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་ ་བ བ་པ།

བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ན་ ོན་བཞི་ཡོད་དེ།

 ༡ ག གས་བདེན་པར་མེད་པ་ག གས་ ི་གནས་ གས་མིན་པར་འ ར་

བའི་ ོན།

 ༢ ག གས་བདེན་པར་མེད་པ་ ོགས་ ང་དེའི་མཚན་འཛན་ཟིལ་ ིས་མི་

གནོན་པར་འ ར་བའི་ ོན།

 ༣ ལ་འ ོར་པས་ལམ་གོང་མ་ ོམ་པ་དོན་མེད་པར་འ ར་བའི་ ོན། 

 ༤ སངས་ ས་ ིས་ ང་མཚན་འཛན་ ི་འཆིང་བ་དང་གནས་ངན་ལེན་

ི་ ི་མ་མཐའ་དག་མ་ ངས་པར་འ ར་བའི་ ོན་བཅས་ཡོད།



བདེན་གཉིས་ ོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ན་ ོན་བཞི་ཡོད་ད།ེ

 ༡ ན་ ོབ་འ ལ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཉོན་གཉིས་ ོང་བ་བཞིན་ ་དོན་

དམ་ཆོས་ཉིད་ ང་ ོང་བར་འ ར་བའི་ ོན་དང༌།

 ༢ ན་ ོབ་ ར་དོན་དམ་ལའང་ངོ་བོ་མི་འ ་བའི་ མ་པ་ ་མ་ཡོད་

པར་འ ར་བའི་ ོན་དང་།

 ༣ སོ་སོ་ ེ་བོས་ ང་དོན་དམ་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་ ས་པར་འ ར་

བའི་ ོན།

 ༤ སོ་ ེ་ཡིན་བཞིན་ ་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་པ་དང༌། སངས་ ས་

པར་ཐལ་བའི་ ོན་བཅས་ཡོད།



བདེན་པ་བཞིའི་ མ་བཞག་ ས་པར་བཤད་པ།

༡ ོན་པས་ནང་ཆོས་གསར་གཏོད་མཛད་ ལ་དང་། དེའི་ཟབ་ ད།

༢ བདེན་བཞི་ལ་བ བ་པའི་རིམ་པ་ལན་ག མ་བ ན་ ལ།

༣ བདེན་བཞིའི་ངོ་ ོད་ ིང་བ ས་ ་བཤད་པ།

༤ བཞིར་ ངས་ངེས་ ལ།

༥ ག ང་རབ་ལས་བཤད་པའི་གོ་རིམ་མི་འ ་བ།

༦ མ་པ་བ ་ ག་འཇོག་པའི་དགོས་པ།

༧ བདེན་བཞི་དང་ མ་པ་བ ་ ག་པོ་འགལ་མི་འགལ།



༡ ོན་པས་ནང་ཆོས་གསར་གཏོད་མཛད་ ལ་དང་། དེའི་ཟབ་

ད།

བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་རང་ཉིད་ ི་ ོན་རོལ་ ་དར་བའི་ཆོས་དེ་ཉམས་

བཞེས་གནང་ཡོད་ ང་། དེས་ ག་བ ལ་ ི་ ག་བ ལ་དང་། འ ར་བའི་

ག་བ ལ་བ ོག་ཙམ་ལ་ཐར་པ་ཞེས། ཟག་བཅས་ ི་ཚར་བ་བཏང་ ོམས་

འབའ་ཞིག་ ་གནས་པར་ ེད་པའི་ཐབས་ཙམ་མ་གཏོགས། ཟག་བཅས་ ི་

ཚར་བ་བཏང་ ོམས་སམ་ བ་པ་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ལས་ ོལ་བའི་

ཐབས་ཞིག་མདེ་པ་གཟིགས་པར་མཛད།



 བ་པ་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ ིས་མཚན་པའི་ ག་བ ལ་ ན་ ི་ ་བ་

བདག་ ་འཛན་པ་ ི་དང་། ད་པར་རང་གཅེས་འཛན་ ི་བསམ་པ་འདི་

ཉིད་ཡིན་པར་གཟིགས་ནས། བདག་མེད་པའི་ ེན་འ ང་གི་ ་བའི་ མ་

བཞག་ཅིག་ ན་མོང་མ་ཡིན་པར་གསར་གཏོད་མཛད་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ ང་སོང་ ང་བ་རི་ གས་ ི་ནགས་ ་ ོན་ཏེ། ལ་བ་ཅན་ ི་

ག ལ་ ་ ་ ེ་ལ་ཐོག་མར་ཉམས་ལེན་ ི་ ིང་པོ་བ ས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་

ི་བ ད་ ི་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བ ོར་བར་མཛད་པ་ན་ི ར་ ་དང་མི་

སོགས་ ས་ ང་མ་ག ངས་པའི་བ བ་ འི་ལམ་ ོན་ ད་ ་འཕགས་པ་

ཞིག་ ོན་པར་མཛད།



 ༢ བདེན་བཞི་ལ་བ བ་པའི་རིམ་པ་ལན་ག མ་བ ན་ ལ།

༡ ཐོག་མར་ངོ་ ོད་ ི་ ལ་ ། འདི་ནི་ ག་བ ལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ།། 

ཞེས་སོགས་དང་།

༢ དེ་ནས་ ོབ་པའི་ ལ་ལ། ག་བ ལ་ཤེས་པར་ ། ཞེས་སོགས་དང་།

༣ དེ་ཡང་མཐའ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བར་བ བ་པ་ལ་འ ག་པར་བ ན་

པའི་ ིར། ག་བ ལ་ཤེས་པར་ ་ ེ་ཤེས་པར་ ར་མེད། ཞེས་སོགས་བདེན་

བཞི་ལན་ག མ་ མ་ ངས་བ ་གཉིས་ ་ག ངས་པ་ཡིན།



༣ བདེན་བཞིའི་ངོ་ ོད་ ིང་བ ས་ ་བཤད་པ།

༡) ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ། 

༢) ན་འ ང་གི་བདེན་པ། 

༣) འགོག་པའི་བདེན་པ། 

༤) ལམ་ ི་བདེན་པ་བཅས། 

དང་པོ་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་ནི། ཟག་བཅས་འ ས་ ས་ ི་ཆར་ ར་པའི་

ཉོན་མོངས་ ོགས་ ི་བདེན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག ད་ེལ་རིགས་མི་འ ་བ་མང་པོ་

ཡོད་ ང་ ག་བ ལ་ ི་ ག་བ ལ། འ ར་བའི་ ག་བ ལ། བ་པ་འ ་ ེད་

ི་ ག་བ ལ་བཅས་ག མ་ ་བ ས་ནས་བ ན་པར་མཛད།

དང་པོ། ག་བ ལ་ ི་ ག་བ ལ་ནི་ཐ་ན་ ོག་ཆགས་ ད་འ ོ་ཡན་ཆད་

ིས་ ག་བ ལ་ ་ཚར་ བ་པ་དང་དེ་ལས་འ ལ་འདོད་ ི་ ོ་ ེ་ས་དེ་ཡིན།



གཉིས་པ། འ ར་བའི་ ག་བ ལ་ནི། ཟག་བཅས་ ི་ཚར་བ་བདེ་བ་ལ་

འཇོག་ལ། དེ་ལའང་ ་རགས་ ་མ་ཡོད་པས་ ག་བ ལ་ ་ ོགས་དཀའ་བ་

ཡིན། མང་པོ་ཞིག་གིས་ཟག་བཅས་ ི་བདེ་བ་ནི་འ ོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་

བ བ་ ་ ་ངོས་འཛན་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་ལ་ཐོག་མར་ལོངས་ ་ ོད་པའི་

བས་བདེ་ ང་ཞིག་ཡོད་ ང་དེར་ ་མ ད་ལོངས་ ་ ད་ན་ ན་ ང་གིས་

དེ་ལས་འ ལ་འདོད་ ི་བསམ་པ་ ེ་བ་ཡིན།

ག མ་པ། བ་པ་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ནི། ག་བ ལ་དང་པོ་གཉིས་ ི་

གཞི་ ེད་ཅིང་འཁོར་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་འ ག་པ་དང་། མ་

འོངས་པར་ ག་བ ལ་ ེད་པར་ ེད་པའི་ཆ་ནས་ བ་པ་དང་འ ་ ེད་ཅེས་

བ ོད་པ་ཡིན།



གཉིས་པ་ ན་འ ང་གི་བདེན་པ།

 ན་འ ང་བདེན་པ་ནི། ཟག་བཅས་ ་ ས་ ི་ཆར་ ར་པའི་འཁོར་བས་

བ ས་པའི་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་ ོགས་ ི་བདེན་པ་ཞིག་ལ་འཇགོ ད་ེལ་ལས་

དང་ཉོན་མོང་གཉིས་ ་ད ེ་དགོས། ལས་ལའང་དགེ་མི་དགེ་ ང་མ་བ ན་ ི་

རིགས་ག མ་ཡོད། དེ་དག་ནི་གཙ་བོ་བདེ་ ག་བཏང་ ོམས་ག མ་ ི་འ ས་

་འ ིན་པར་ ེད་པ་ཡིན།

དེ་དག་ ང་ ་བ་ ན་ ོང་ཉོན་མོང་ ག་ག མ་ལ་བ ེན་ཅིང་། ཉོན་མོང་

དེ་ལའང་ ་བའི་ཉོན་མོང་པ་ ག་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོང་པ་ཉི་ ་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ ིས་ ག་བ ལ་བ ེད་པར་ ེད་པ་ཡིན།



ག མ་པ་འགོག་བདེན་ནི།

འགོག་བདེན་ན།ི རང་ཐོབ་ ེད་ ི་ལམ་བདེན་ ིས་ ང་ ་ ངས་པའི་ ལ་

བ་ཞིག་ལ་འཇོག དེ་ཡང་ ག་བ ལ་ མས་སེལ་ བ་དང་མི་ བ་བ ག་

པས་གཙ་བོ་ཉོན་མོངས་ མས་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ལ་བ གས་པ་མིན་པ་

དང་། རང་གཅེས་འཛན་ ིས་མཚན་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ ལ་ལ་ ིན་ཅི་

ལོག་ ་བ གས་པའི་ ོ་ ར་བར་ཤེས་པ་ན། དེ་དང་དེ་ལས་ ང་བའི་ ག་

བ ལ་ ད་ནས་བཀག་པའི་བདེ་བ་དམ་པའི་ཆ་ཞིག་ བ་ལ། དེ་ཉིད་ལ་

འགོག་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན།



བཞི་པ་ལམ་ ི་བདེན་པ་ནི།

ལམ་བདེན་ན།ི རང་གི་ཐོབ་ ་འགོག་བདེན་ ི་ ལ་ ར་ ར་པའི་འཕགས་

ད་ ི་ མ་ ང་བདེན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག དེ་ཡང་ ག་བ ལ་ ི་ ་སེམས་ ི་

ོན་ མས་སེལ་བའི་གཉེན་པརོ་ ལ་ ི་གནས་ གས་ ི་དང་། ག་པར་རང་

གི་སེམས་ ི་གནས་ གས་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ིས་འ ག་ནས་ངེས་པ་

དང་། དེ་ཉིད་ ོམ་ ང་མངོན་ག མ་ ་ ར་ནས་གནས་ གས་གསར་ ་

མཐོང་བ་ན་མཐོང་ལམ་དང་། མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ས་པའི་ ོམ་ལམ་

བ ད། མཐར་ཉེས་ ོན་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ནས་ ོགས་པ་ཐར་ ག་པ་ཞིག་

མངོན་ ་ ར་པ་ ེད་པ་དེ་དག་ནི་ལམ་ ི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ།།



༤ བཞིར་ ངས་ངེས་ ལ།

བདེན་པ་བཞིར་ ངས་ངེས་པ་ཡིན་ནི། ིར་འཁོར་བར་འ ག་ ོག་གི་རིམ་

པའི་དབང་ ་ ས་ནས་ ོན་པས་བདེན་པ་བཞི་བཀའ་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་

བར་འ ག་པའི་ ་འ ས་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་དང༌། 

འཁོར་བ་ལས་ ོག་པའི་ ་འ ས་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་བདེན་པ་ ི་མ་གཉིས་

ག ངས་པའི་ ིར། 



༥ ག ང་རབ་ལས་བཤད་པའི་གོ་རིམ་མི་འ ་བ།

 ད་ ་མ་ལས། ནད་ནི་ཤེས་ ་ནད་ ི་ ་ནི་ ང་ ་ལ། བདེ་གནས་ཐོབ་ ་

ན་ནི་བ ེན་པར་ ་བ་ ར། ག་བ ལ་ ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་

ལམ། །ཤེས་ ་ ང་ ་རིག་པར་ ་ཞིང་བ ེན་པར་ ། །ཞེས་ ིར་ག ང་རབ་

ལས་ ལ་ཅན་མངོན་པར་ ོགས་པ་ ེ་བའི་གོ་རིམས་ ར་ ག་བདེན་དང་

པོར་བ ན་པ་གཅིག་དང་།

མངོན་ ོགས་ ན་ལས། ་དང་ལམ་དང་ ག་བ ལ་དང་། །འགོག་པ་ལ་ནི་

གོ་རིམ་བཞིན། །ཞེས་ ་འ ས་དོན་ ི་རིམས་པ་ ར་ ན་འ ང་དང་པོར་

བ ན་པ་གཉིས་སོ།།



༦ མ་པ་བ ་ ག་འཇོག་པའི་དགོས་པ།

ཚད་མ་ མ་འ ེལ་ལས། བདེན་པ་བཞི་ལ་བ ེན་པ་དང༌། །བདེ་དང་ང་དང་

ངའི་ཞེས་སོགས། །ཡང་དག་མིན་པ་ མ་བ ་ ག ། ོ་བཏགས་ནས་ནི་ཡོངས་

་ ེད། །དེ་ཉིད་ལས་ནི་དེ་འགལ་དོན། །དེ་ཉིད་ མ་པར་ ེས་ ོགས་ཅན། 

།ལེགས་ ོམ་ཡང་དག་ ་བ་ཡིས། ། ེད་པ་ ེས་འ ངས་བཅས་འཇོམས་ ེད། 

།ཅེས་ག ངས་པ་ ར། ཐར་ལམ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འཆེལ་བ་ལ་ གས་པའི་ ི་

རོལ་པ་ མས་ ིས་བདེན་པ་བཞིའི་ ེང་ ་ལོག་ གས་བ ་ ག་དམ་བཅས་

པ་དེ་དག་ལེགས་པར་བཀག་ནས། བདེན་བཞིའི་ ེང་ ་ མ་པ་བ ་ ག་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ནོ།།



༧ བདེན་བཞི་དང་ མ་པ་བ ་ ག་པོ་འགལ་མི་འགལ།

བདེན་པ་བཞི་པོ་ན།ི ག་བ ལ་བདེན་པས་ ན་འ ང་བདེན་པ་ལ་མ་ བ་

ང་ ན་འ ང་བདེན་པས་ ག་བ ལ་བདེན་པ་ལ་ བ་ཅིང་། ག་བ ལ་

བདེན་པ་སོགས་ག མ་པོ་འགལ་བ་ཡིན།

ཡང་། མ་པ་བ ་ ག་སོ་སོར་འགལ་ལམ་མི་འགལ་ཡོད་དེ། ག་བདེན་ ི་

མ་པ་བཞི་འགལ་བ་ཡིན་ཅིང་། བདེན་པ་གཞན་ མས་ ི་ མ་པ་བཞི་ཚན་

ག མ་སོ་སོར་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ།།



 བས་གནས་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ མ་བཞག

༡ བས་ག མ་ མ་པར་བཞག་པའི་དགོས་པ།

༢ བས་ག མ་ ི་ངོ་བོ་ངོས་ག ང་བ།

༣ ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ བས་ ི་ ད་པར། 

༤ དཀོན་མཆོག་གི་ ་བཤད།

༥ བས་ ་སོང་བའི་ ལ།

༦ ཐེག་ཆེན་ ི་ བས་འ ོ་ཐེག་དམན་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་ ལ།

༧ བས་འ ོའི་ཕན་ཡོན།



༡ བས་ག མ་ མ་པར་བཞག་པའི་དགོས་པ།

 ད་ ་མ་ལས། ོན་པ་བ ན་པ་བ བ་དོན་ ིས། །ཐེག་པ་ག མ་དང་ ེད་

ག མ་ལ། །མོས་པ་ མས་ ི་དབང་ ས་ནས། ། བས་ག མ་ མ་པར་བཞག་པ་

ཡིན། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

ཐེག་ཆེན་ ི་རིགས་ཅན་ལམ་ལ་ གས་པ་ མས་ ི་སངས་ ས་འ ས་ འི་

བས་དང༌། རང་ལ་ལམ་ ོན་པའི་སངས་ ས་ འི་ བས་དང༌། ཐེག་པ་

གཞན་གཉིས་ ི་ འི་ བས་དང༌། ལམ་ ་མ་ གས་ ང་སངས་ ས་ལ་མཆོད་

པ་དང་བ ར་བ ི་སོགས་ ི་མཆོག་ ་ ་བ་ ེད་པར་མོས་པ་ མས་ ི་དབང་

་ ས་ནས་སངས་ ས་དཀོན་མཆོག་ བས་གནས་ ་བཞག་པ་ཡིན།



རང་ ལ་ ི་རིགས་ཅན་ ིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚ་གཞན་ ིས་ཆོས་ ོན་པ་ལ་མི་

ོས་པར་ ང་འདས་དོན་ ་གཉེར་བ་ མས་ ི་འ ས་ འི་ བས་དང༌། ལམ་

་མ་ གས་ ང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མཆོག་ ་ ་བར་མོས་པ་ མས་ ི་དབང་ ་

ས་ནས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ བས་གནས་ ་ མ་པར་བཞག་པ་ཡིན།

ཉན་ཐོས་ ི་རིགས་ཅན་ ང་འདས་དོན་ ་གཉེར་པ་ མས་ ི་འ ས་ འི་

བས་དང༌། ལམ་ ་མ་ གས་ ང་དགེ་འ ན་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོག་ ་ ་

བ་ ེད་པར་མོས་པ་ མས་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་དགེ་འ ན་དཀོན་མཆོག་

བས་གནས་ ་ མ་པར་བཞག་པ་ཡིན།



༢ བས་ག མ་ ི་ངོ་བོ་ངོས་ག ང་བ།

ཉན་ཐོས་ ེ་པའི་ གས། མཛད་ལས། གང་ཞིག་ག མ་ལ་ བས་འ ོ་ ེ། 

།སངས་ ས་དགེ་འ ན་ ེད་པའི་ཆོས། །མི་ ོབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང༌། ། ་

ངན་འདས་ལ་ བས་ ་འ ོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

སངས་ ས་དཀོན་མཆོག་ན།ི སངས་ ས་ ་ ེད་པའི་ཆོས། དཔེར་ན།

སངས་ ས་འཕགས་པའི་ ད་ ི་ཟད་མི་ ེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤསེ་ ་ །

ཆོས་དཀོན་མཆོག་ན།ི ཆོས་ ་ ེད་པའི་ཆོས། དཔེར་ན། ོབ་མི་ ོབ་པའི་

ད་ ི་སོ་སོར་བ གས་འགོག་ ང་འདས་མཚན་ཉིད་པ་ མས་ ་ །

དགེ་འ ན་དཀོན་མཆོག་ནི། དགེ་འ ན་ ་ ེད་པའི་ཆོས། དཔེར་ན། ོབ་

པ་དང་མི་ ོབ་པའི་ ད་ ི་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ་ །



ཐེག་ཆེན་ ི་ གས། སངས་ ས་དཀོན་མཆོག་ནི། ད་ ་མ་ལས། འ ས་མ་

ས་ཤིང་ ན་ ིས་ བ། །གཞན་ ི་ ེན་ ིས་ ོགས་མིན་པ། །མ ེན་དང་བ ེ་

དང་ ས་པར་ ན། །དོན་གཉིས་ ན་པའི་སངས་ ས་ཉིད། །ཞེས་ག ངས་པ་

ར།

འ ས་མ་ ས་སོགས་ཡོན་ཏན་བ ད་དང་ ན་པའི་ བས་གནས་མཐར་

ག

ཡོན་ཏན་བ ད་ན།ི ༡ རང་བཞིན་ མ་དག་གི་ཡོན་ཏན། ༢ ོ་ ར་ མ་དག་གི་ཡོན་ཏན། ༣ དེ་

གཉིས་ ་ ོག་གི་ ོགས་ ལ་ ོགས་པའི་ ལ་ ིས་ ོགས་མི་ ས་པའི་ཡོན་ཏན། ༤ ཇི་ ་ཇི་ ེད་

མ ེན་པའི་ཡོན་ཏན། ༥ བ ེ་བའི་ཡོན་ཏན། ༦ ག ལ་ འི་ཉེས་ ོན་སེལ་བའ་ིཡོན་ཏན། ༧ རང་

དོན་ ི་ཡོན་ཏན། ༨ གཞན་དོན་ ི་ ཡོན་ཏན་ མས་ ་ཡོད་པའི་ ིར། 



ཆོས་དཀོན་མཆོག་ན།ི ད་ ་མ་ལས། བསམ་མེད་གཉིས་མེད་ ོག་མེད་པ། 

།དག་གསལ་གཉེན་པོའི་ ོགས་ཉིད་ ི། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་ ལ་བ། 

།བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཆོས། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

བསམ་མེད་གཉིས་མེད་ ོག་མེད་སོགས་ཡོན་ཏན་བ ད་པོ་གང་ ང་དང་

ན་པའི་འཕགས་ ད་ ི་ མ་ ང་བདེན་པ།

ཡོན་ཏན་བ ད་ན།ི ༡ ་ ོག་གིས་ ་བཞིར་བ ག་པར་མི་ ས་པས་བསམ་ ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། 

༢ ལས་ཉོན་ཅི་རིགས་པ་དང་ ལ་བས་གཉིས་ ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། ༣ ལ་མིན་ཡིད་ ེད་ ི་ ོག་པ་

ཅི་རིགས་པ་མེད་པས་ མ་ ོག་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། ༤ རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ ི་མ་མེད་པས་དག་པའི་ཡོན་

ཏན། ༥ ཇི་ ་ཇི་ ེད་གསལ་བས་གསལ་བའི་ཡོན་ཏན། ༦ ང་ ་འཇོམ་པར་ ས་པས་གཉེན་པོའི་

ཡོན་ཏན། ༧ འགོག་བདེན་ ི་ཡོན་ཏན། ༨ ལམ་བདེན་ ི་ཡོན་ཏན་བཅས་སོ།།



དགེ་འ ན་དཀོན་མཆོག་ནི། ད་ ་མ་ལས། ཇི་ ་ཇི་ ེད་ནང་གི་ནི། ཡེ་

ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་ ིར། ། ོ་ ན་ ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས། ། ་མེད་ཡོན་

ཏན་དང་ ན་ཉིད། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར།

རིག་ ོལ་ ི་ཡོན་ཏན་བ ད་པོ་གང་ཡང་ ང་བ་དང་ ན་པའ་ིའཕགས་

པའི་གང་ཟག

ཡོན་ཏན་བ ད་ན།ི ༡ ཇི་ ་བ་གཟིགས་པ་དག་པའི་ཡོན་ཏན། ༢ ཇི་ ེད་པ་གཟིགས་པ་དག་པའི་

ཡོན་ཏན། ༣ སེམས་ཅན་ ི་ ད་ལ་བདེ་གཤེགས་ ིང་པོ་ཡོད་པར་མངོན་ མ་ ་གཟིགས་པ་དག་

པའི་ཡོན་ཏན། ༤ ཆགས་པ་དང་། ༥ ཐོགས་པ་དང་། ༦ དམན་པའི་ ིབ་པ་ག མ་དང་ ལ་བའི་

ཡོན་ཏན། ༧ རིག་པའི་ཡོན་ཏན། ༨ ོལ་བའི་ཡོན་ཏན་བཅས་སོ།།



༣ ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ བས་ ི་ ད་པར། 

 ད་ ་མ་ལས། ང་ ིར་བ ་བའི་ཆོས་ཅན་ ིར། །མེད་ ིར་འཇིགས་དང་

བཅས་པའི་ ིར། །ཆོས་ མ་གཉིས་དང་འཕགས་པའི་ཚགས། །གཏན་ ི་ བས་

མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་དང་། དམ་པའི་དོན་ ་འ ོ་བ་ཡི། ། བས་ནི་སངས་

ས་ཉག་གཅིག་ཡིན། ། བ་པ་ཆོས་ ི་ ་ཅན་ ིར། །ཚགས་ ང་དེ་ཡི་མཐར་

ག་ ིར། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

དོན་དམ་པའི་ བས་ན།ི དངོས་པོའི་གནས་ཚད་ལ་ལམ་ ི་བ ོད་པ་མཐར་

ག་པའི་ བས། དཔེར་ན། ་ག མ་ ི་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་སངས་ ས་དཀོན་

མཆོག་ཉག་གཅིག་ ་ །



 ན་ ོབ་པའི་ བས་ནི། དངོས་པོའི་གནས་ཚད་ལ་ལམ་ ི་བ ོད་པ་མཐར་

མ་ ག་པའི་ བས། དཔེར་ན། ང་གི་ཆོས་འཁོར་ནི་དོན་མངོན་པར་ ོགས་

པ་མཐར་ ག་པའི་ཚ་གཟིངས་ ར་ ང་པས་དང་།

 ང་འཕགས་ ི་ ད་ ི་བདག་མེད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་

མ་རིག་བག་ཆགས་ ི་ས་ལ་བ ེན་དགོས་པས་བ ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་

དང་།

དམན་པའི་ ག་མེད་ ང་འདས་ནི་ ག་ ན་མེད་པ་ཙམ་ ིས་རབ་ ་ ེ་

བས་དང་།

ཉན་རང་ད ་བཅམོ་ནི་ཤེས་ ིབ་ ི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པས་དེ་ མས་

ན་ ོབ་པའི་ བས་ཡིན་ནོ།།



༤ དཀོན་མཆོག་གི་ ་བཤད།

 ད་ ་མ་ལས། འ ང་བ་དཀོན་ ིར་ ི་མེད་ ིར། །མ ་ ན་ ིར་དང་

འཇིག་ ེན་ ི། ། ན་ ར་ ིར་དང་མཆོག་ཉིད་ ིར། །འ ར་བ་མེད་ ིར་

དཀོན་མཆོག་ཉིད། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར་འ ང་བ་དཀོན་པ་དང་མཆོག་ ་

ར་པ་ལ་སོགས་པའི་འ ་ཆོས་ ག་གི་ ོ་ནས་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་དང་ཆོས་

མ ངས་པས་དཀོན་མཆོག་ཅེས་བ ོད་པའི་ ིར།

འ ་ཆོས་ ག་ན།ི

༡ ཡིན་བཞིན་ ི་ནོར་ ་འཇིག་ ེན་ན་འ ང་བ་དཀོན་པ་ ར་དཀོན་

མཆོག་ཉིད་ ང་འ ང་བ་དཀོན་པ་དང༌།



༢ ནོར་ ་གཡའ་ལ་སོགས་པའི་ ི་མ་མེད་པ་ ར་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་

ཉེས་པའི་ ི་མ་མེད་པ་དང་།

༣ ནོར་ ་ད ལ་བ་སེལ་བའི་མ ་དང་ ན་པ་ ར་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་

ག ལ་ འི་ ག་བ ལ་སེལ་བའི་མ ་དང་ ན་པ་དང༌།

༤ ནོར་ ་འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ཡིན་པ་ ར་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་ཐར་པ་

དོན་གཉེར་ ི་ ན་ཡིན་པ་དང༌།

༥ ནོར་ ་ ན་ ི་མཆོག་ཡིན་པ་ ར་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་ བས་གནས་

གཞན་ལས་མཆོག་ཡིན་པ་དང༌།

༦ ནོར་ ་བ ོད་ ད་སོགས་ ི་ ོ་ནས་གཞན་ ་མི་འ ར་བ་ ར་དཀོན་

མཆོག་ཉིད་ ང་དེའི་ ོ་ནས་གཞན་ ་མི་འ ར་བའི་ ིར།



༥ བས་ ་སོང་བའི་ ལ།

 ཐེག་པ་ ན་མོང་བ་ ར་ན། རང་ཉིད་འཁོར་བ་ ི་དང་ ད་པར་ངན་སོང་

གི་ ག་བ ལ་ ིས་འཇིགས་ནས་དེ་ལས་ བས་པའི་ ིར། ིང་ཐག་པ་ནས་

དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་ ོས་བཅས་ཏེ་ བས་ ་འ ོ་བ་དང༌།

ཐེག་ཆེན་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ ར་ན། བདག་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པས་འཇིགས་ནས། དེ་ལས་ ོབ་

པའི་ ིར་ ་ ིང་ཐག་པ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་ ོས་བཅས་ཏེ་ བས་ ་འ ོ་

བའི་ ིར། 



༦ ཐེག་ཆེན་ ི་ བས་འ ོ་ཐེག་དམན་ལས་ ད་པར་ ་འཕཊ་ ལ།

མདོ་ ེ་ ན་ལས། ན་ ་འ ོ་དང་ཁས་ལེན་ ོགས་དང་ཟིལ་གནོན་པར། 

།ད ེ་བའི་རང་བཞིན་དོན་ མ་བཞི་ཡི་ ད་པར་ ིས། །ཐེག་པ་མཆོག་ ིར་

དཀོན་མཆོག་ བས་རབ་སོང་བ་གང༌། །དེ་ནི་ བས་ ་སོང་བ་ མས་ ི་

མཆོག་ཅེས་ ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

༡ དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ ན་ ་འ ོ་བའི་ ད་པར།

༢ སངས་ ས་ཐོབ་ ར་ཁས་ལེན་པའི་ ད་པར།

༣ འ ས་ ་ ང་ཆེན་ ོགས་པའི་ ད་པར།

༤ ཐེག་དམན་ ི་ བས་འ ོ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ ད་པར་བཅས་ས།ོ།



༧ བས་འ ོའི་ཕན་ཡོན།

ཕར་ ིན་བ ས་པ་ལས། བས་སོང་བསོད་ནམས་ག གས་ཡོད་ན། ། ོང་

ག མ་འདི་ཡང་ ོད་ ་ ང༌། ། ་མཚ་ཆེན་པོ་ ་ཡི་གཏེར། ། ལ་ ིས་གཞལ་

བར་ག་ལ་ ས། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཕན་ཡོན་ ད་པར་ཅན་དང་ ན་ཏེ།

ནང་པ་སངས་ ས་པར་ ད་པ། ོམ་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེན་ ་ ར་པ། ོན་ 

བསགས་པའི་ལས་ ི་ ིབ་པ་ བ་ཅིང་ཟད་པར་འ ར་བ། བསོད་ནམས་ ི་

ཚགས་ ་ཆེན་བསོག་པ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་བར་ཆད་ ིས་མི་ གས་པ། ཅི་

བསམ་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འ བ་པ། གནས་ བས་ངན་འ ོར་མི་ ང་

ཞིང་མཐར་ ག་སངས་ ས་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་དང་ ན་པའི་ ིར།



བ ོན་འ ས་ག མ་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་ག མ་ནི།

༡ དེ་ཡང་ ོ་ག མ་ ི་ ་བ་ཕལ་པའམ་ ་བ་ངན་པ་ལ་ཞེན་པའི་ལེ་ལོའི་

གཉེན་པོར་མ་ཞེན་པའི་བ ོན་འ ས།

༢ ིད་ གས་པའི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་ཡོངས་ ་མི་ངལ་པའི་བ ོན་འ ས།

༣ བ་པ་ ་ཆེན་པོ་ཉམས་ ་ལེན་པའི་འགལ་ ེན་ནམ་བདག་ཉིད་ལ་

བ ས་པའི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར་ལམ་ཡོངས་ ་བ ང་བའི་བ ོན་འ ས་ག མ་

ཡོད།

 འདི་ག མ་པོ་ནི། བ་པ་བ ན་པའི་ ་དང་། བ་པ་འཕེལ་བའི་ ། བ་

པ་མི་ཉམས་པའི་ ་ག མ་ཡིན་ནོ།།



 ན་ ་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་བཤད་པ།

 བ་པ་ལ་རང་དབང་ ་འ ག་པའི་ཆེད་ ་ ན་ ་ལ་འདོམས་ཤིང་དེ་

བཤད་པ་ལ།

༡ ན་ འི་ངོས་འཛན།

༢ ན་ ་པོ་ ེ་བའི་ ེན།

༣ ན་ འི་ངོ་བོ།

༤ ན་ འི་ས་མཚམས།

༥ ན་ འི་ ེད་ལས་བཅས།



༡ ན་ ་ངོས་འཛན་པ་ན།ི

༡ ཤའི་ ན།

༢ འི་ ན།

༣ ཤེས་རབ་ ི་ ན།

༤ ཆོས་ ི་ ན།

༥ སངས་ ས་ ི་ ན།



༢ ན་ ་པོ་ ེ་བའི་ ེན།

དང་པོ་ ས་ ེན་ལ། ན་དང་པོ་གཉིས་ ད་ལ་ ན་པའི་ ི་རོལ་པ་ཡོད་དེ། 

བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་བསམ་གཏན་ ི་སས་བ ས་ ི་

དབང་པོ་བ བས། དེ་ལ་བ ེན་ནས་དཔག་ཚད་བ ་ནས་ ོང་ ན་ཆད་

མཐོང་བའི་ ི་རོལ་པ་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ཤའི་ ན་ཡིན་ནོ།།

དེ་བཞིན་ ་ ོམས་འ ག་གི་བསམ་གཏན་ལ་བ ེན་ནས་ ིན་མེད་ ་ ེ་

བའི་ ི་རོལ་པས་བདག་དང་གཞན་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་འདི་ནས་གཞན་ ་

ེ་བ་དང༌། གཞན་ནས་འདིར་ ེ་བར་ ོགས་པ་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ འི་ ན་ཡིན་ནོ།།

 ན་ ི་མ་ག མ་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ན།ོ།



གཉིས་པ་སེམས་ ེན་ན།ི ིར་ ན་ ་གསར་ ་ ེད་པའི་སེམས་ ེན་ཡིན་ན་

བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ཡིན་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་བ ེན་ན་ བ་ ་བའི་ ིར། 

ིས་ ་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ། བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་བཞི་དང་། ག གས་

མེད་ ི་དངོས་གཞི་བཞི་ཀའི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ ན་ ་ཡདོ་པའི་ ིར། 



༣ ན་ འི་ངོ་བོ།

ཤའི་ ན་ ི་ངོ་བོ་ན།ི དཔག་ཚད་བ ་ནས་ ོང་ག མ་ ན་ ི་ག གས་ ་

རགས་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ཆ་ནས་ ན་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བ། 

 འི་ ན་ ི་ངོ་བོ་ན།ི པག་ཚད་བ ་ནས་ ོང་ག མ་ ན་ ི་སེམས་ཅན་

འཆི་འཕོ་བ་དང་ ེ་བ་མངོན་ མ་ ་ ོཊ་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་

བ།

ཤེས་རབ་ ི་ ན་ ི་ངོ་བོ་ནི།རང་ ལ་ ་ ར་པའི་བདག་མེད་ ་རགས་

མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་ ན་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛན་ཤེས་རབ་མ ངས་ ན་དང་བཅས་པ།



ཆོས་ ི་ ན་ ི་ངོ་བོ་ན།ི རང་ ལ་ ་ ར་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ མས་

ི་དབང་པོ་ ོ་ ལ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཤེས་རབ་མ ངས་ ན་དང་བཅས་པ།

སངས་ ས་ ི་ ན་ ི་ངོ་བོ་ནི། བདེན་གཉིས་ ས་ཅིག་ཆར་ ་མངོན་ མ་

་ ོགས་པ་མཐར་ ག་པའི་ཡེ་ཤེས།



༤ ན་ འི་ས་མཚམས།

ག ང་འགའ་ཞིག་ ་ཤའི་ ན་ཚགས་ལམ་ནས་དང༌། འི་ ན་ ོར་ལམ་

ནས་དང༌། ཤེས་རབ་ ི་ ན་མཐོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ནས་དང༌། ཆོས་ ི་ ན་

མཐོང་ལམ་ ེས་ཐོབ་ནས་དང༌། སངས་ ས་ ི་ ན་ ེས་མ ན་པ་ས་བ ད་པ་

ནས་དང༌། དངོས་གནས་པ་སངས་ ས་ ི་ས་ན་ཡོད་ཅེས་བཤད་ལ། 

ག ང་འགའ་ཞིག་ ་ འི་ ན་ཚགས་ལམ་ནས་ཐོབ་པ་དང་། སངས་ ས་ ི་

ན་ ེས་མ ན་པ་ས་བ ན་པ་ནས་ཡོད་ཅེས་ག ངས།

 ིར་ན།ི ལམ་མ་ གས་ན་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པ་ཡོད་པས་ ན་

དང་པོ་གཉིས་ལམ་མ་ གས་ནས་བཞག་ཆོག་པའི་ ིར།



༥ ན་ འི་ ེད་ལས།

ཤའི་ ན་ནི། རང་གི་ག ལ་ ་ ོང་ག མ་ ན་གང་ན་གནས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ཤེས་

པར་ ེད།

 འི་ ན་ནི། ག ལ་ ་གང་ ་ཤི་འཕོས་ཤིང་ ེ་བ་ཤེས་པར་ ེད།

ཤེས་རབ་ ི་ ན་ནི། ག ལ་ ་འ ལ་བའི་ཐབས་བདག་མེད་པའི་དོན་མངོན་ མ་ ་

ོགས་པར་ ེད།

ཆོས་ ི་ ན་ནི། ཆོས་ ོན་པར་ ེད་པའི་དབང་པོའི་ ེ་ ག་ མས་ཤེས་པར་ ེད།

སངས་ ས་ ི་ ན་ནི། ེས་མ ན་པ་ཙམ་ཐོབ་ ང་ཤེས་ ་ཇི་ ེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཤེས་

ནས་ བ་པ་ལ་ནང་ནས་བ ལ་ཞིང་གཞན་ ི་ ིང་མི་འཇོག་པར་རང་དབང་ ་ བ་པ་

ལ་འ ག་པར་འ ར་བའི་ ིར།



མངོན་ཤེས་ ག་གི་ མ་བཞག

ཚགས་ ར་ ་ ོགས་པར་ ་བའི་མངོན་ཤེས་ ག་ལ་འདོམས་ཤིང་དེ་ལ།

༡ མངོན་ཤེས་ ེ་བའ་ི ེན།

༢ མངོན་ཤེས་ ི་ངོ་བོ།

༣ རང་རང་གི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ །

༤ མངོན་ཤེས་ ི་ ད་པར། འི་ ན་དང་ འི་མིག་ག་ིམངོན་ཤེས།

༥ མངོན་ཤེས་ ི་ ེད་ལས།

༦ མངོན་ཤེས་ ི་ས་མཚམས།

༧ མངོན་ཤེས་ ི་དགོས་པའམ་ཕན་ཡོན།



མངོན་ཤེས་ ག་ངོས་འཛན་པ་ན།ི

༡ ་འ ལ་ ི་མངོན་ཤེས།

༢ འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས།

༣ གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས།

༤ ོན་གནས་ ེས་ ན་ ི་མངོན་ཤེས།

༥ འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས།

༦ ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས།



༡ མངོན་ཤེས་ ེ་བའི་ ེན།

དང་པོ་ ས་ ེན་ལ། ོར་ ང་གིས་གསར་ ་ བ་པའི་ ེན་ ི་དབང་ ་

ས་ན། དང་པོ་ ་འདོད་པའི་ ེན་ཅན་དང༌། ག་པ་ཁམས་ག མ་ཀའི་ ེན་

ལ་ བ་ཅིང༌། ད་ལ་ ན་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་ ་ ས་ན་དང་པོ་ ་ ི་རོལ་

པའི་ ད་ལའང་ཡོད། མངོན་ཤེས་ ག་པ་ནི་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་ ེན་ལ་ཡོད་

དགོས་པའི་ ིར།

གཉིས་པ་སེམས་ ེན་ལ། མངོན་ཤེས་དང་པོ་ ་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་

བཞི་ཀ་བ ེན་ནས་ བ་པ་ཡོད་ལ། མངོན་ཤེས་ ག་པ་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་

དངོས་གཞ་ིལ་བ ེན་ནས་ བ་དགོས་པའི་ ིར།



༢ མངོན་ཤེས་ ི་ངོ་བོ།

 ་འ ལ་ ི་མངོན་ཤེས་ན།ི མངོན་ཤེས་གང་ཞིག་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་

ལ་བ ེན་ནས་ ལ་བ ར་ ་ཚགས་ ེད་པའི་ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་པས་

རབ་ ་ ེ་བ།

 འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས་ན།ི དེ་གང་ཞིག་བདག་ ེན་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་

གཞི་ལ་བ ེན་ནས་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ི་ ་ ་རགས་མངོན་ མ་ ་ཤེས་པའི་

ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བ།

གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ན།ི དེ་གང་ཞིགབདག་ ེན་བསམ་གཏན་

ི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་གང་ཟག་ཕ་རོལ་ ི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་

བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་

པས་རབ་ ་ ེ་བ།



 ོན་གནས་ ེས་ ན་ ི་མངོན་ཤེས་ན།ི དེ་གང་ཞིགབདག་ ེན་བསམ་གཏན་

ི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་རང་གཞན་ ི་ཚ་རབས་ ་མ་ ོང་ ོབས་ ིས་

མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བ།

 འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ནི། དེ་གང་ཞིག་བདག་ ེན་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་

གཞི་ལ་བ ེན་ནས་འཇིག་ ེན་ ི་ག གས་ ་རགས་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་

ཆ་ནས་མངོན་ཤེས་ ་བཞག་པས་རབ་ ་ ེ་བ།

ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། དེ་གང་ཞིག་བདག་ ེན་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་ 

གཞི་ལ་བ ེན་ནས་མཐོང་ ངས་ ན་ ོར་ག མ་སོགས་རང་ ད་ ི་ཟག་པ་ 

ཅི་རིགས་པ་ཟད་པ་ ར་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པས་རབ་ ་ ེ་བ།



༣ རང་རང་གི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ །

དེ་ཡང་རང་རང་གི་ མ་གནས་ཡིད་ ེད་ལས་འ ང་བར་ག ངས་ཏེ།

མདོ་ ེ་ ན་ལས། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཤིན་ ་དག་ཐོབ་ནས། །མི་ ོག་ཡེ་

ཤེས་ཡོངས་ ་བ ང་བ་དང༌། །ཇི་ ར་ མ་གནས་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལས། མ ་

བ་པ་ཡི་དམ་པ་ཐོབ་པར་འ ར། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

 ་འ ལ་ ི་མངོན་ཤེས་ན།ི རང་གི་ ས་ཡང་བ་དང་འཇམ་པ་སོགས་ ་

མོས་པ་ལས་འ བ།

 འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས་ན།ི ོགས་ཐམས་ཅད་ ས་ བ་པར་མོས་པ་ལས་

འ བ།



གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ན།ི བདག་གི་ ས་ ི་ མ་འ ར་འདི་ ་

་ལས་སེམས་ ི་ ད་པར་འདི་ ་ ་འ ང་བ་བཞིན། གཞན་ ིའང་ ས་ ི་

མ་འ ར་འདི་ ་ ་ལས་སེམས་ ི་ ད་པར་འདི་ ་ ་འ ང་ངོ་ཞེས་མོས་པ་

ལས་འ བ།

 ོན་གནས་ ེས་ ན་ ི་མངོན་ཤེས་ན།ི རང་གི་ཡིད་ཤེས་འགག་མ་ཐག་པའི་

མཚན་མ་བ ང་ནས་ གས་ ོག་ ་ཉིང་མཚམས་ ོར་བ་ མས་ཡིད་ལ་ ེད་

པའི་ མ་གནས་ལས་འ བ།

 འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ནི། ོགས་ཐམས་ཅད་ ང་བས་ བ་པར་མོས་པ་

ལས་འ བ།

ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་མོས་པ་ལས་

འ བ་བོ།། 



༤ མངོན་ཤེས་ ི་ ད་པར།

 འི་ ན་དང་ འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་གཉིས་ལ་ ད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།

ཉི་ ང་ལས། མིག་འདི་གཉིས་ ི་ ད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ན་ ས་བ ས་

པའི་ འི་ ན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ མ་པར་ ིན་པ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ལ། མངོན་

པར་ཤེས་པས་བ ས་པ་འདི་ནི་བསམ་གཏན་མངོན་པར་འ ་ ེད་པ་ལས་ ང་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང༌།

འ ེལ་པ་དོན་གསལ་ལས། མ་པར་ ིན་པ་ལས་ ང་བའི་ འི་དང་ཞེས་དང༌། 

མངོན་པར་འ ་ ེད་པ་ལས་ ང་བའི་ འི་མིག་དང༌། ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

 འི་ ན་རང་ ་ ོན་ ི་ལས་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ ི་ མ་ ིན་ལས་ ང་ཞིང་

འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ནི་ཚ་འདིར་བསམ་གཏན་གོམས་པའི་ ོབས་ལས་ ང་

བའི་ ད་པར་ཡོད་ད།ོ།



༥ མངོན་ཤེས་ ི་ ེད་ལས།

 ་འ ལ་ ི་མངོན་ཤེས་ན།ི ག ལ་ ་མ་དད་པ་ མས་དད་པར་ ེད།

 འི་ ་བའི་མངོན་ཤེས་ན།ི གཞན་ ི་དགེ་མི་དགེ་ ོད་པ་ཤེས་ནས་དགེ་བ་ལ་

བ ལ་བར་ ེད།

གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ན།ི གཞན་ ི་སེམས་ ད་ཤེས་ནས་ཆོས་

ོན་པའི་ ོད་ ང་ ་ ེད། 

 ོན་གནས་ ེས་ ན་ ི་མངོན་ཤེས་ན།ི མངོན་པའི་ང་ ལ་བསལ་བའི་ ོ་ནས་

ལམ་ ོན་པའི་ ོད་ ང་ ་ ེད།

 འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ནི། འཕགས་པའི་ ེ་བོ་ མས་ མས་པར་ ེད། 

ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས་ནི། ང་བ ན་ཐོབ་པ་སོགས་ ི་ ེད་ལས་ ེད་པའི་

ིར།



༦ མངོན་ཤེས་ ི་ས་མཚམས།

མངོན་ཤེས་དང་པོ་ ་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པའི་ལམ་ ་མ་

གས་པ་ན་ཡོད་ལ། ཟག་ཟད་ ི་མངོན་ཤེས་ནི་བསམ་གཏན་ ི་དངསོ་གཞི་

ཐོབ་པའི་མཐོང་ ངས་ ངས་པའི་འཕགས་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཡོད་དགོས་པའི་

ིར། 



༧ མངོན་ཤེས་ ི་དགོས་པའམ་ཕན་ཡོན།

 ཉི་ ང་ལས། མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཕན་ཡོན་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་རབ་ ་འགོད་པ་དང༌། འཕགས་པའི་ ེ་

བོ་ཐམས་ཅད་ མས་པ་དང༌། ཡིད་ ་འོང་བའི་ ལ་ ི་དངོས་པོ་དང་ ད་པ་

དང༌། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ནི་ འི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ི་ ག་ ་བར་འོས་པ་

ཉིད་དང༌། ན་དགའ་བོ་དགེ་ ོང་ མ་བ ་པོ་འདི་ མས་ཞེས་ག ངས་པ་

ནས་བ མས་ཏེ་མང་པོ་ཞིག་སངས་ ས་ ་ ང་བ ན་པ་དང་ཞེས་ག ངས་

པ་ ར་རོ།།



མཐོང་ལམ་ལ་འདོམས་པ་ནི།

 ང་ ་ ན་བ གས་ མས་ ོང་བ་ཤེས་པའི་ ིར་ ་མཐོང་ལམ་ལ་

འདོམས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ནི།

 ལ་བདེན་པ་བཞ་ིལ་དམིགས་པའི་ ལ་ཅན་ཤེས་བཟོད་ ད་ཅིག་མ་བ ་

ག་གི་བདག་ཉིད། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

ོགས་པས་གང་ཟག་དེས་ ་མ་མཁན་བཞིན་ ་ཆོས་ ཐམས་ཅད་ལ་

བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་ལ། དེས་ ང་བར་ ་བའི་ཉོན་ ིབ་

དང་ཤེས་ ིབ་ ན་བ གས་ ི་དངོས་པོའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ ་ མ་པར་ ོམ་

པར་ ེད་ད།ོ།



 ོམ་ལམ་ལ་འདོམས་པ་ནི།

 ང་ ་ ན་ ེས་ མས་ ོང་བ་ཤེས་པའི་ ིར་ ་ ོམ་ལམ་ལ་འདོམས་ལ་དེ་ནི། 

འ ས་ ས་ལམ་བདེན་དང་འ ས་མ་ ས་འགོག་བདེན་དག་ངོ་བོ་གཅགི་པ་

ཉིད་ ིས་ཕན་ ན་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་ ོགས་པར་མི་ ས་པ་བཞིན་ ། མཐོང་

ལམ་ ིས་མངོན་ མ་ ་ ས་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་ལས་ཐ་མི་དད་པ་ལ་ ོམ་ལམ་

དེས་ ང་མངོན་ག མ་ ་དམིགས་པའི་ ིར། མཐོང་ལམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ 

ོམ་པའི་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ མ་པར་བཞག་པ་ནི་མེད་ ི། འོན་ ང་ ང་ ་

ོང་བའི་ ས་པའི་ ད་པར་ཡོད་པས་མཐོང་ལམ་ ིས་ ན་ ེས་ ི་ས་བནོ་ ོང་

མི་ ས་ལ་ ོམ་ལམ་དེ་ནི་ ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་འ ང་བའི་ཆོས་ཉིད་ ིས་ ང་ ་

ན་ ེས་ ི་གཉེན་པརོ་ ར་ར།ོ།



འ ེལ་པ་ནས་བ ན་པའི་དགེ་འ ན་ཉི་ འི་ ངས་འ ེན།

དངོས་བ ན་བ ་བ ན་དང་ གས་བ ན་བཞ།ི

དངོས་བ ན་བ ་བ ན་ན།ི

༡ ན་ གས་ གས་པ་དབང་པོ་ ོན་པོ། ༢ དེའི་དབང་ ལ། ༣ ན་ གས་

འི་རིགས་ནས་རིགས་ ེས། ༤ དེའི་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་ ེས། ༥ ིར་འོང་

གས་པ། ༦ ིར་འོང་ཚ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ། ༧ ིར་མི་འོང་ གས་པ།

༨ ིར་མི་འོང་ ེས་འདའ་བ། ༩ ིར་མི་འོང་བར་འདའ་བ། ༡༠ ིར་མི་འོང་

མངོན་པར་འ ་ ེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ།



༡༡ ིར་མི་འོང་མངོན་པར་འ ་ ེད་མེད་པར་འདའ་བ། ༡༢ ིར་མི་འོང་

འོག་མིན་ཐར་ ག་ ོའི་འཕར་བ། ༡༣ དེའི་ ེད་འཕར་བ། ༡༤ དེའི་གནས་

ཐམས་ཅད་ ་འཆི་འཕོ་བ། ༡༥ ིར་མི་འོང་མཐོང་ཆོས་ཞི། ༡༦ ིར་མི་འོང་

ས་མངོན་ ེད། ༡༧ བསེ་ ་རང་སངས་ ས་བཅས་སོ།།

 གས་བ ན་ག མ་ན།ི

༡ ན་ གས་འ ས་གནས། ༢ ིར་འོང་འ ས་གནས་ཙམ་པོ་བ། ༣ ད ་

བཅོམ་ གས་པ་བཅས་སོ།།



འ ས་ ་བཞིར་འཇོག་པའི་ ་མཚན།

འ ས་ ་བཞི་ནི། ༡ ན་ གས། ༢ ིར་འོང་། ༣ ིར་མ་ིའོང་།

༤ ད ་བཅོམ་པ་བཞིའ།ོ།

ད ་བཅོབ་པའི་འ ས་ འི་བགེགས་ ི་གཙ་བོ་ཉོན་མོངས་ཡིན་ལ།

དེ་ལ་མཐོང་ ང་དང་། ོམ་ ང་གཉིས།

མཐོང་ ང་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ ན་ གས་ ི་འ ས་ །

 ོམ་ ང་ལ་འདོད་པའི་སས་བ ས་དང་། ཁམས་གོང་གི་སས་བ ས་གཉིས།

དང་པོ་ཕལ་ཆེར་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ ིར་འོང་།

ཐམས་ཅད་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ ིར་མི་འོང་།

ཁམས་གོང་གི་སས་བ ས་ ི་ ོམ་ ང་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ད ་བཅོམ་པར་

འཇོག་གོ །



 གས་གནས་བ ད་པོ་ ིའི་འ ས་ ་ཐོབ་ ལ་ ི་རིགས་མི་འ ་བ།

༡ འ ས་ ་རིམ་ ིས་པ་དང་། འ ས་ ་ཐོད་ ལ་བ་ གས་གནས་གང་ལ་

འཇོག་པ།

༢ ང་ ་རིམ་ ིས་པ་དང་། ང་ ་ཅིག་ཅར་བ་ གས་གནས་གང་ལ་

འཇོག་པ།

༣ ཆགས་ ལ་ ོན་སོང་ གས་གནས་གང་ལ་འཇོག་པ།



འ ས་ ་བཞི་པོ་ཁམས་གང་ ་ཐོབ་པ།

 ན་ གས་ ི་འ ས་ ་དང་། ིར་འོང་གི་འ ས་ ་གཉིས་དང་། འ ས་ 

་རིམ་ ིས་པའི་ ིར་མི་འོང་། ཆགས་ ལ་ ོན་སོང་གི་ ིར་མི་འོང་ མས་

དང་པོར་གསར་ ་ཐོབ་པ་འདོད་ཁམས་ཁོ་ནར་ཐོབ་ངེས་སོ།།

ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ནི་ཁམས་ག མ་ཀའི་ ེན་ལ་ཐོབ་པ་ཡདོ་དོ།།

ལམ་གང་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པ་ན།ི

 ན་ གས་དང་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་གཉིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་

པའི་ལམ་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ། ིར་འོང་དང་ ིར་མི་འོང་གཉིས་འཇིག་

ེན་པ་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གཉིས་ཀ་ལས་ཐོབ་པ་ཡོད།



ས་གང་ལ་བ ེན་ནས་འ ས་ ་བཞི་ཐོབ་པ།

 ན་ གས་ ི་འ ས་ ་དང་། ིར་འོང་གི་འ ས་ ་གཉིས་དང་། འ ས་ ་

རིམ་ ིས་པའི་ ིར་མི་འོང་ག མ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བ ོགས་ཁོ་

ནས་ཐོབ།

ཆགས་ ལ་ ོན་སོང་གི་ ིར་མི་འོང་གི་འ ས་ ་ནི་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་

གཞི་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ།

ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ནི་ཟག་མེད་ས་ད ་གང་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ།
ཟག་མེད་ས་ད ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བ ོགས། དེའི་དངོས་གཞི་ཙམ་ ད་གཉིས། བསམ་

གཏན་ ི་མ་ག མ་ ི་དངོས་གཞ་ིག མ། ག གས་མེད་དང་པོ་ག མ་ ི་དངོས་གཞ་ིཟག་མེད་ག མ་

བཅས་ད འོ།།

 ང་ ་ཅིག་ཆར་བའི་ད ་བཅོམ་ནི་ཉེར་བ ོགས་ཁོ་ནས་ཐོབ།



 ན་ གས་ ི་ད ེ་བའི་ མ་ ངས།

 ིར་ ན་ གས་ལ་དབང་པོའི་ ོ་ནས་ ོ་ ལ་གཉིས།

 ན་ གས་ལ་ ང་ ་རིམ་ ིས་པ་དང་། ཅིག་ཅར་བ་གཉིས།

 ང་ ་རིམ་ ིས་པ་ལ་ཙམ་པོ་བ་དང་། ད་པར་ཅན་གཉིས།

 ན་ གས་ལ་ ེ་བ་ལེན་ ལ་ ིས་ ིད་པ་ལན་བ ན་པ་བ་དང་། རིགས་

ནས་རིགས་ ེ་གཉིས། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ འི་ ེན་ཅན་དང་། མིའི་ ེན་ཅན་

གཉིས་རེ་ཡོད།
 ིད་པ་ལན་བ ན་པ་བའི་དོན་ནི། ན་ གས་ ི་འ ས་ ་གསར་ ་ཐོབ་པ། འདོད་པར་རིགས་

མ ན་ ི་ ེ་ ིད་ལན་བ ན་ལེན་པའི་རིགས།

རིགས་ནས་རིགས་ ེ་ ི་དོན་ནི། འདོད་ཉོན་ག མ་པ་ ངས་པའི་ ན་ གས་ ི་འ ས་ ་གསར་ ་

ཐོབ་པ། འདོད་པར་རིགས་མ ན་ ི་ ེ་ ིད་ལན་གཉིས་སམ་ག མ་ལེན་ཅིང་བཞི་པ་མི་ལེན་པའི་

རིགས་ཞིག



 ིར་འོང་གི་ད ེ་བའི་ མ་ ངས།

དབང་པོའི་ ོ་ནས་ ེ་ན་ ིར་འོང་འ ས་གནས་དད་མོས་པ་དང་། མཐོང་

ཐོབ་པ་གཉིས།

འ ས་ ་ཐོབ་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ ེ་ན་འ ས་ ་རིམ་ ིས་པའི་ ིར་འོང་དང་།

འ ས་ ་ཐོད་ ལ་བའི་ ིར་འོང་གཉིས།

 ོར་བའི་ ོ་ནས་ ེ་ན་ ིར་འོང་འ ས་གནས་ཙམ་པོ་བ་དང་ ད་པར་ཅན་

གཉིས།

 ིར་འོང་འ ས་གནས་ ད་པར་ཅན་ཚ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་ནི།

འདོད་ཉོན་བ ན་པའམ་བ ད་པ་ ངས་པའི་ ིར་འོང་འ ས་གནས་ ད་

པར་ཅན། འདོད་ ར་ ེ་བ་ལན་གཅིག་ ངས་ནས་ ང་འདས་མངོན་ ་ ེད་

པའི་རིགས།



 ིར་མི་འོང་གི་ད ེ་བའི་ མ་ ངས།

 ིར་མི་འོང་ལ་དབང་པོའི་ ོ་ནས་དད་མོས་པ་དང་། མཐོང་ཐོབ་པ་གཉིས།

 ོར་བའི་ ོ་ནས་འ ས་གནས་ཙམ་པོ་བ་དང་། ད་པར་ཅན་གཉིས།

འ ས་ ་ཐོབ་ ལ་ ི་ ོ་ནས་རིམ་ ིས་པ་དང་། ཆགས་ ལ་ ོན་འ ོ་གཉིས།

འཕགས་ཆོས་བ ེན་ ལ་ ི་ ོ་ནས་འདོད་པར་ཚ་ཡོངས་ ་ ར་པ་དང་། མ་

ར་པ་གཉིས།
ཡོངས་ ་ ར་པ་ན།ི དཔེར་ན་ ན་ གས་ ིད་པ་ལན་བ ན་པ་བ་དང༌། ན་ གས་རིགས་ནས་

རིགས་ ེ་བའི་ ོགས་པ་ ོན་ ་སོང་བའི་ ིར་མི་འོང་ ་ །

ཡོངས་ ་མ་ ར་པ་ན།ི དཔེར་ན་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ཚ་དེ་ལ་ ིར་མི་འོང་ཐོབ་པ་ ་ འོ།།



གཉིས་པ་འདོད་པར་ཚ་ཡོངས་ ་མ་ ར་པ་ལ་ད ེ་བ།

༡ ག གས་ ་ཉེར་འ ོའི་ ིར་མི་འོང༌།

༢ ག གས་མེད་ཉེར་འ ོའི་ ིར་མི་འོང༌།

༣ ིར་མི་འོང་མཐོང་ཆོས་ཞི།

༤ ིར་མི་འོང་ ས་མངོན་ ེད་དང་བཞི།



ག གས་ ་ཉེར་འ ོའི་ ིར་མི་འོང་ན།ི

འདོད་པའི་ ེན་ཅན་ ི་ ིར་མི་འོང་གང་ཞིག ག གས་ ་ཉིང་མཚམས་ ོར་

བ་ཞིག་ལ་ཟེར།

དེ་ལ་ད ེ་ན།

༡ དེའི་བར་འདའ་བ།

༢ ེས་འདའ་བ།

༣ གོང་འཕོ་བ་དང་ག མ།
དང་པོ་ལ། ༡ ར་བར་འདའ་བ། ༢ ར་བ་མིན་པར་འདའ་བ། ༣ རིང་མི་ཞིག་ནས་འདའ་བ།

གཉིས་པ་ལ། ༡ ེས་ཙམ་ནས་འདའ་བ། ༢ འ ་ ེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ། ༣ དེ་མེད་པར་

འདའ་བ།



ག ངས་ ་ཉེར་འ ོ་གོང་འཕོ་བ་ནི།

ག གས་ ་ ེ་ ིད་བ ད་ནས་འོག་མིན་དང་། ིད་ ེ་གང་ ང་གི་ ེན་ལ་

ང་འདས་མངོན་ ་ ེད་པའ།ོ།

དེ་ལ་ད ེ་ན།

༡ འོག་མིན་མཐར་ ག་འ ོ།

༢ ིད་ ེ་མཐར་ ག་འ ོ་གཉིས།

འོག་མིན་མཐར་ ག་འ ོ་ལ་ད ེ་ན།

༡ འཕར་བ། ཚང་རིས་ནས་འོག་མིན་ ་འ ོ།

༢ ེད་འཕར་བ། ཚང་རིས་དང་གནས་གཙང་འོག་མ་ག མ་ནས་འོག་མིན་ ་འ ོ།

༣ གནས་ཐམས་ཅད་ ་འཆི་འཕོ་བ། ཚངས་ཆེན་མ་གཏོགས་གནས་བ ་ ག་ཐམས་

ཅད་ ་འ ོ།



ག གས་མེད་ཉེར་འ ོའི་ ིར་མི་འོང་།

འདོད་པའི་ ེན་ཅན་ཡིན་པ། ག གས་ ་ ེ་བ་མ་ ངས་པར་ག གས་མེད་

་ ང་འདས་མངོན་ ་ ས་པ།

དེ་ལ་ད ེ་ན།

༡ ེ་འདའ་བ།

༢ འ ་ ེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ།

༣ འ ་ ེད་མེད་པར་འདའ་བ་བཅས་ག མ།



 ིར་མི་འོང་མཐོང་ཆོས་ཞི་དང་། ས་མངོན་ ེད།

མཐོང་ཆོས་ཞི་ནི། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ཚ་དེ་ལ་ ང་འདས་མངོན་ ་ ེད་

པའ།ོ།

 ས་མངོན་ ེད་ན།ི མ་ཐར་བ ད་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའི་ ིར་མི་འོང་ངོ་།།
 མ་ཐར་བ ད་ན།ི

༡ ག གས་ཅན་ག གས་ལ་བ ་བའི་ མ་ཐར།

༢ ག གས་མེད་ག གས་ལ་བ ་བ།

༣ ག་པའི་ མ་ཐར།

༤།༥།༦།༧ ག གས་མེད་ ི་ མ་ཐར་བཞ།ི

༨ འགོག་པའི་ མ་ཐར་བཅས་སོ།།



ད ་བཅོམ་པའི་ད ེ་བའི་ མ་ ངས།

ངོ་བོའི་ ོ་ནས་ ་ ་ཅིག་ཅར་བ་དང་། ང་ ་རིམ་ ིས་པ་གཉིས།

དབང་པོའི་ ོ་ནས་ ག

༡ ཉམས་པ་ཆོས་ཅན།

༢ བདག་གསོད་པའི་ཆོས་ཅན།

༣ ེས་ ་བ ང་བའི་ཆོས་ཅན།

༤ གནས་པ་ལས་མི་བ ོད་པའི་ཆོས་ཅན།

༥ ོགས་པའི་འོས་ ་ ར་བའི་ཆོས་ཅན།

༦ མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་ ག 

 ིབ་པ་ ོང་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ཤེས་རབ་ ིས་ཉོན་མོངས་ ང་པ་ལས་ མ་པར་

ོལ་བ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་ མ་པར་ ོལ་བ་གཉིས།



ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ ོར་ལམ།

ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་ལམ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚགས་ལམ་ ི་ བས་ ་

གདམས་ངག་གིས་ ོང་ཉིད་ལ་ཐོས་བསམ་ ིས་ ོ་འདོགས་བཅད་པ་ལས་ ོང་

ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་བ ོམས་ ང་གཙ་བོར་ ར་པའི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ཐོབ་

པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

དེ་ཡང་ ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཞི་གནས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་

ནས་ ོང་ཉིད་ལ་རིགས་པས་ད ད་ ོབས་ ིས་ ས་སེམས་ཤིན་ ངས་ ི་བདེ་

བ་འ ེན་ ས་པ་ན། ོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ ི་ ལ་

འ ོར་ཐོབ་པར་འཇོག

དེ་ ་ འི་ཞི་ ག་ ང་འ ེལ་ ི་ ོར་ལམ་བཞི་ལ་གསལ་ ང་ཆེ་ ང་གི་ ད་ 

པར་ཡོད།



ཐེག་ཆེན་ངེས་འ ེད་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ ལ།

 བཀའ་བ ད། ཀ ་པ་རང་ ང་ ོ་ ེའི་ ོང་མ ན་ལས། ོར་ལམ་ངེས་

འ ེད་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད། འཇིག་ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ད་པར་ཅན་ ་

་བ།

 དགེ་ གས། ལ་ཚབ་ ེའི་དོན་བ ན་ ་ལས། ཐེག་ཆེན་ངེས་འ ེད་ཆ་

མ ན་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། རིགས་མི་མ ན་སེལ་བའི་དབང་ ་ ས་ན་ཐེག་

ཆེན་ ི་དོན་མངོན་ ོགས་སོ།།

 ལོག་ ོག་སེལ་བའི་དབང་ ་ ས་ནས་ཐེག་ཆེན་ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་ ེས་

་ ེས་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་མངོན་ ོགས་གང་ཞིག མོས་ ོད་ ི་སས་ ད་

པར་ ་འཕགས་ ས་པ།



ས་ ། ན་མ ེན་གོ་རམ་པའི་ ས་དོན་རབ་གསལ་ལས། བས་འདརི་

དངོས་བ ན་ ི་ ོར་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད། དམིགས་ མ་སོགས་ ད་ཆོས་ འི་

ོ་ནས་ཐེག་དམན་ ི་ ོར་ལམ་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པའི་འཇིག་ ེན་

པའི་ ོམ་ ང་གཙ་བོར་ ར་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ།།

 ིང་མ། མཁན་པོ་ བ་བ ན་བ ོན་འ ས་ ི་དོན་བ ན་ ་ལས། ཐེག་ཆེན་

ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་ ེས་ ་ ེས་པའི་ ད་ཆོས་ ་ ན་ ི་མངོན་ ོགས་གང་

མོས་ ོད་ ི་སས་བ ས་པ། ཐེག་ཆེན་ངེས་འ ེད་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད།



ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་ལམ་ཐེག་དམན་ ི་ ོར་ལམ་ལས་ ད་ཆོས་ འི་ ོ་

ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།

༡ དམིགས་པའི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
དམིགས་པ་མི་ ག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའི་ ེན་ཅན། ཞེས་པས་བ ན།

༢ མ་པའི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
དེ་ཡི་ནི། མ་པ་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་འགོག །ཞེས་པས་བ ན།

༣ འི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
ཐེག་པ་ག མ་ཆར་ཐོབ་པའི་ ། །ཞེས་པས་བ ན།

༤ ཡོངས་འཛན་ ི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
སེམས་མི་འགོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས། །ཞེས་སོགས་ ིས་བ ན།

༥ ང་པ་ ན་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ།
གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པོ་ཡི། །ཞེས་སོགས་ ིས་བ ན།



 ོར་ལམ་ ོད་སོགས་བཞིའི་ ་བཤད།

༡ ོད་ ི་ ་བཤད།
 མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་མེའི་ ་ ས་ཡིན་པས་དེ་ ར་བ ོད།

༢ ེ་མོའི་ ་བཤད།
དགེ་བའི་ ་བ་གཡོ་བའི་ ེ་མོ་ཡིན་པས་དེ་ ར་བ ོད།

༣ བཟོད་པའི་ ་བཤད།
ངན་འ ོ་མེད་པས་ཆོས་ཆེན་པོ་ལ་བཟོད་པས་དེ་ ར་བ ོད།

༤ ཆོས་མཆོག་གི་ ་བཤད།
འཇིག་ ེན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་མཆོག་ཡིན་པས་དེ་ ར་བ ོད།



 ོར་ལམ་བཞིའི་དམིགས་ མ་ ོན་ ལ་ལ་ ོད་ ོང་།

ཁོ་ན་རེ། ོད་ ང་ འི་དམིགས་པ་ ོན་པའི་ག ང་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་

མ་ ག་མ་ ོན་པའི་མངོན་ ོགས་ ན་ ི་ག ང་ཚག་ལ་བ ེན་ནས། དམིགས་

མ་ ག་མ་ མས་བདེན་བཞི་ལ་བ ེན་པར་ ོགས་མི་ ས་ཏེ། ོད་ ་ འི་

བས་དམིགས་པ་མི་ ག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའི་ ེན་ཅན། ཞེས་པའ་ིཚག་

དངོས་ ་ ོས་ལ། དམིགས་ མ་ ག་མ་ མས་ ོན་པའི་ བས་ ། ད་ེ ར་དངོས་

་མ་ ོས་པའི་ ིར། ཞེ་ན།

 ོན་མེད་དེ། ག་མའི་དམིགས་ མ་ ོན་པའི་ག ང་དེ་དག་གིས་བདེན་བཞི་

ལ་བ ེན་པར་ ོགས་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནབིདེན་བཞི་ལ་ ོས་པའི་ཆོས་

བ ོད་ ི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་ར།ོ།



 ིར་གཞི་གཅིག་ལ་ ོས་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བ ོད་པའི་ ་གཉིས་ཉན་

པ་པོའི་ ོ་ངོར་ ད་པར་གཞན་ ོང་མི་ ོང་མ་གཏོགས་བ ོད་ ་ ས་གཞན་

ཡོད་པ་མ་ཡིན།

འོ་ན་དམིགས་ མ་ ག་མའི་ བས་ ། བདེན་པའི་ ེན་ཅན་ཞེས་པའི་ཚག་

དངོས་ ་མི་བ ོད་པའི་ ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན།

དེའི་ ་མཚན་ནི། ཚགས་བཅད་ ར་ ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། དེ་ཡང་འ ེལ་པ་

དོན་གསལ་ལས། མ་པ་གཅིག་ ་ན་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་བ ེབས་པའི་ངོར་ཐ་

དད་པར་བ ོད་ ང༌། ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཡིན་ནོ།།



Name : Gorig Tenzin Chogdan
Subject :  Bon Sampradaya Shastra



ག ང་ ང་བོན་ ་ིརང་ག ང་།
Standard:Acharya 2nd year Bon Sampradaya

གས་ ས་དང་པོ།1st Semester
དགེ་བཤེས་ ོ་རིགས་བ ན་འཛན་མཆོག་ ན།

༄༅།། ས་ལམ་འ ལ་ ི་ ོན་མེ་ད ་ནས་ལེ ་ག མ་པ་ཆ་ཚང་།



དེ་བཤད་པ་ལ་ ོན་འ ོ་ ད་ ི་དོན་དང་། དངོས་གཞི་ག ང་། ེས་

འ ག་གི་དོན །
• དང་པོ་ ོན་འ ོ་ ད་ ི་དོན་ལ་ག མ་ཡོད།

• ༡ མཆོད་པར་བ ོད་པ། 

• ༢ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། 

• ༣ བ བ་པ་ཡོངས་ ་བ ལ་བ། 

• ་བ། ལེགས་པ་ ན་ ོགས་ནས་་་་་་་དད་མོས་ ན་པའི་སེམས་ ིས་འདིར་ གས་

མཛད། བར་ར།ོ།



༡ སངས་ ས་དཀོན་མཆོག བོན་དཀོན་མཆོག སེམས་པ་དཀོན་མཆོག

་མ་དཀོན་མཆོག་བཞི་ངོས་ག ང་ནས་དེ་ལ་མཆོད་པར་བ ོད་པ།
༢ བཤད་པར་དམ་བཅའ་ལ་མཁས་ མས་ ི་བཀའ་ལ་བ ོད་པ་དང་། ཁེངས་བ ངས་

པའི་ ོ་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དངསོ།

༣ ངས་ ོགས་ ིས་ ན་པའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ མས་ལ་བ ལ་བར་མ་ིའོས་པས་

བདག་བས་དམན་པ་ མས་དད་མོས་ ན་པའི་སེམས་ ིས་འདིར་ གས་པ་བ ན་ནོ།



གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ག ང་གི་དོན་ལ།

• བཤད་པར་ ་བ་གཞི་ཉམས་ ་ ང་བ། ལམ་ ི་རང་བཞིན། ཉམས་ ་ ངས་པའི་འ ས་ ་དང་ག མ།

• ༡ གཞི་ ་ངོས་བ ང་བ་དང་། གཞིའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། གཞི་ཇི་ ར་ ོགས་པའི་ ལ་དང་ག མ་ཡོད།

• དང་པོ་ལ་རང་ ོག་ངོས་བ ང་བ་དང་། རགས་པའི་ད ེ་བ། བ ས་དོན་ལ་ ་བ་ ིལ་བ་དང་ག མ་ཡོད།

• ༡ རང་ ོག་ངོས་བ ང་བ་ནི་ཁམས་བ ད་ལས། འ ལ་བོན་གསང་བ་ངང་རིང་གིས་གསོལ་པ། ོན་པ་ལགས། བོན་ཐམས་ ི་
གཞི་དང་ ་བ་ནི་གང་ལགས།

གཤེན་རབ་ ིས་བཀའ་བ ལ་པ། བོན་ཐམས་ཅད་ ི་གཞི་དང་ ་བ་ནི་ཡོངས་ ་བདག་ཉིད་ལ་འ ས་ ལ་ མས་ ས་པར་ག ངས་
ཡོད།

༡ རགས་པའི་ད ེ་བ་ནི། འཁོར་བ་དང་ ང་འདས་གཉིས་ལ་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་ད ེ་བ་ངེས་ཚག་ མས་དང་། ་ཡི་ ོ་ནས་
འཁོར་འདས་དང་། ངོ་བོའི་ ོ་ནས། ས་མཚམས་ ི་ ོ་ནས། རང་བཞིན་ ི་ ོ་ནས། ལ་ ི་ ོ་ནས། ོ་ཡ་ི ོ་ནས། གང་ཟག་གི་ ོ་
ནས་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞག་ ལ་ ས་པས་ག ངས་ཡོད།

༣ བ ས་དོན་ལ་ ་བ་ ིལ་བ་ནི། དེ་ ར་བཤད་པའི་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་། ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་
དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ ་འ ས་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བའི་བོན་ མས་མཚན་མ་ཤས་ཆེ་བའི་ ོ་ནས་ ན་ ོབ་དང་། ་ངན་ལས་
འདས་པའི་བོན་ མས་ན།ི མཚན་མེད་ཤས་ཆེ་བའི་ ོ་ནས་དོན་དམ་ ི་བདེན་པར་འ ས་པར་ག ངས་སོ།།



གཉིས་པ་གཞིའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ།

• བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ངེས་ཚག

• ༢ རང་བཞིན་ ི་བདེན་པ་དང་། གནས་ བས་ ི་བདེན་པ་དང་། རིགས་ ི་བ ས་པའ།ོ

• རང་བཞིན་ ི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ གས་དང་ ན་པ། ད ེ་བ་ལ་ས་མཚམས་དང་། མ་ ངས་
བ ོད་པ་དང་། ད ེ་བ་སོ་སོའི་དོན་དང་ག མ་ཡདོ།

• ༡ ོང་ཉིད་དོན་དམ་ ་བཞག་དགོས་པའི་ ་མཚན་དང་། ག གས་སོགས་ ན་ ོབ་ ་བཞག་དགོས་པའི་
་བ ན་ཡོད།

• ༢ མ་ ངས་བ ོད་པ་ནི། དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་གཉིས། གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞ།ི གང་ག་ིད ེ་བའི་
ངོ་བོ། གང་གིས་ ེད་པའི་ ་མཚན། འ ས་ འི་དབང་ ་ ས་ན། ཇི་ ་བ་ ོགས་པའི་ ལ་ལ་ ོས་ནས་
དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཇི་ ེད་པ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ ོས་ནས་ ན་ ོབ་བདེན་པ་བཞག ལམ་ ི་
དབང་ ་ ས་ན། འཕགས་པ་དང་ ེས་ཐོབ་གཉསི་ལ་ ོས་ནས། དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་བཞག དགག་

འི་དབང་ ་ ས་ནས་བདེན་པ་གཉསི་ ི་ མ་གཞག་ མས་གསལ་བར་བ ན་ཡོད།

• ༣ ད ེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞ།ི ངེས་ཚག་ མས་སོ་
སོར་བ ན་ཡོད།



གཉིས་པ་གནས་ བས་ ི་བདེན་པ་ལ་ག མ་ཡོད།

• མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།

• གནས་ བས་ ི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། བ་ ར་ ར་ཅིང་ཡིན་ གས་དང་ ན་པ་ཞེས་ ོ་ ོས་ཆེན་པོའི་ག ངས་སོ།

• གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ་ས་མཚམས་དང་། མ་ ངས་དང་། སོ་སོའི་དོན་ནོ།

• ས་མཚམས་ནི་འགོག་ལམ་གཉིས། ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ད་ ིས་བ ས་པ་ཡིན་ལ། ག་ ན་གཉིས་འཁོར་བའི་ ད་ ི་བ ས་པའོ།

• གཉིས་པ་ མ་ ངས་ན།ི འ མ་ལས། ག་བ ལ་ཤེས་པར་ ་བ་གཤེན་རབ་ ི་བདེན་པ་དང་། ན་འ ང་ ང་བར་ ་བ་དང་། འགོག་པ་
མངོན་ ་ ་བ་དང་། ལམ་བ ོམ་པར་ ་བ་གཤེན་རབ་ ི་བདེན་པ་ཞེས་ག ངས་ས།ོ

• དེ་བཞི་གང་གིས་ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི། ང་གཉེན་གཉིས་ ི་ ད་པར་ལས་ ་ེབ་ནི། ག་ ན་གཉིས་ ང་ ་དང་། འགོག་ལམ་གཉིས་གཉེན་
པོའི་ ོ་ནས་ ེ་བའོ།།

• ་འ ས་ ི་ ོ་ནས་དེ་དག་བཞིར་འ ེད་ ལ་ན།ི ག་བདེན་འཁོར་བའི་འ ས་ འི་ཆ་དང་། ན་འ ང་ནི་འཁོར་བའི་ ་ཡི་ཆ་ལ་ ོས་ནས་
གཞག་པའ།ོ འགོག་བདེན་ནི་ ང་འདས་ ི་འ ས་ འི་ཆ་དང་། ལམ་བདེན་ནི་ ་ཡི་ཆ་ལ་ ོས་ཏེ་ ེ་བའོ།།

• ཇི་ ར་ད ེ་བའི་དོན་ནི། འགོག་བདེན་དང་བདེན་པ་གཞན་ནི་ད ེ་བ་ད ེར་མེད་ཡིན་ལ། ལམ་བདེན་དང་ ག་ ན་ན་ིའཁོར་འདས་ ་ི ོ་
ནས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ལ། ག་ ན་གཉིས་ནི་ ་འ ས་ ི་ཆ་ནས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན། ཞེས་འ ོ་མགོན་ ི་ག ངས་ས།ོ།

• ཇི་ ེད་ད ེ་བའི་ ངས་ངེས་ནི། ་འ ས་ ང་གཉིས་ལ་ ོས་ནས་འ ག་ ལ་ ིས་ ངས་ངེས་ས།ོ

• གོ་རིམ་ནི། ག་བ ལ་དང་འགོག་པ་ ོན་ ་བ ན་ཞིང་གཉིས་པོ་ ེས་ ་བ ན་པ་ནི། བོན་ ི་ ེས་འ ེང་སོགས་ལ་ ོས་པ་ཡིན་ལ། ན་
འ ང་དང་ལམ་བདེན་ ོན་ལ་གཉིས་པོ་ ེས་ ་བ ན་པ་ན།ི དད་པའི་ ེས་འ ེང་སོགས་ལ་ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པས་ག ངས་སོ།།

• ག མ་པ་སོ་སོའི་དོན་ནི། བདེན་བཞིའི་མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་ མས་སོ་སོར་ མ་གཞག་ ས་པར་བ ན་ཡདོ།



ག མ་པ་གཞི་ཇི་ ར་ ོགས་པའི་ ལ་ལ་ག མ་ཡོད།

• ༡ གཞན་ གས་དང་།

• ༢  རང་ གས།

• ༣ མདོར་བ ་བའོ།།

དང་པོ། ག ང་འཛན་དོན་དམ་ ་ ་བའི་ གས་དང་། སེམས་རིག་བདེན་པར་ ་བའི་ གས། ོང་ཉིད་ཡོངས་གཅོད་ ་ ་བའི་ གས་
དགག་པ་ མས་བཤད་ཡོད།

གཉིས་པ་རང་ གས་ལ། དངོས་དང་། བ་ ེད་གཉིས་ཡོད།

༡ བདེན་གཉིས་ ི་ ལ་ ིས་འ བ་ ེ། དེ་ཡང་འདི་ ར་ ི་ ང་བ་འདི་ལ། ཡང་དག་པར་ན་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས།
ཅིའི་ངོ་བོར་ཡང་མ་ བ་ལ། གང་གི་ངོ་བོར་ཡང་མ་བ ན་པ། ེ་བ་མེད་པར་གདོད་ནས་དག་པ། འདི་ཞེས་ ་བར་མཚན་ཞིང་དཔག་

་མེད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡང་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་ ོས་པས་དབེན་པའི་ ོ་འདས་ཡིན་ཡང་།

ན་ ོབ་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ ང་བ་མ་འགག་པ། དེ་དག་གི་ ོས་པ་ཡང་འ ང་ ེ། དེ་ཡང་བདེན་པའི་དངོས་པོར་ བ་པ་མ་ཡིན་པར།
ིག་ ་ ་ ན་ ི་ལམ་མིག་ཡོར་དང་། ག གས་བ ན་ ་ ་གཞའ་ཚན་ ་ ་ ེ། ་མའི་ ལ་ ་གནས་པའ།ོ

ཡང་དག་པར་ནས་ ་མ་ ་ ་ཙམ་ཉིད་ ་ཡང་མ་དམིགས་པར་དནིགས་གཏན་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའོ།།



གཉིས་པ་ བ་ ེད་ལ་གཉིས་ཡོད།

• ༡ ང་དང་།

• ༢  རིགས་པ།

• དང་པོ་ནི། ི་ནང་ ོད་བ ད་དང་། གཞི་ལམ་འ ས་ ་ལ་སོགས་ ིས་བ ས་པའ་ིབོན་

མས། ཡེ་ནས་རང་བཞིན་ ིས་ མ་པར་དག་ཅིང་ ོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་

ལ་བར། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ོན་པས་ག ངས་ཏེ། ཁམས་བ ད་

ལས། ཡེ་ནས་རང་བཞིན་ མ་པར་དག་ཅེས་དང་། ེ་བ་མེད་པ་ག ་ ང་གི་ད ིངས་ ་

སངས་ ས་སོ་ཞེས་སོགས་དང་། ི་ ད་ལས། མི་ ེ་མི་འགག་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་

ཅན། ་བསམ་ཚག་ལས་འདས་ཏེ་བ ོད་ ་མེད་ཅེས་དང་། ཁམས་བ ད་ལས། ཐ་ ད་

་ག གས་ནི་ ་མ་ ་ ་ ེ། ་མའི་དཔེ་བ ད་ ་ག ངས་ས།ོ།



• ༡ ཡང་དག་པར་འ ེལ་ ལ་འགོག་པ་དང་།

• ༢ ཐ་ ད་ ་འགལ་ ར་བ བ་པའོ། 

• དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་དང་། ་དང་། འ ས་ ་ལ་བ ག་ ེ་རང་བཞིན་མེད་པར་བ བ་པ་དང་ག མ་ཡོད།

• ༡ གཅིག་དང་ ་ ལ་ ི་ གས་ ིས་ བ་ ེ། ང་བ་ཙམ་བོན་ཅན། བདེན་དངོས་ ིས་ ོང་པའི་རང་བཞིན་མེད་
པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་བདེན་པའི་ ་མ་དང་ ལ་བའི་ ིར། དཔེར་ན་ ི་ལམ་ ི་ ང་བ་བཞིན་ནོ།།

• ༢ ག ང་ ང་གཟེར་ཆེན་ ི་ གས་འགོད་པ་ནི། ང་བ་ཙམ་བོན་ཅན། རང་ལས་ ེ་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ེ་བའི་ ་
བཞི་དག་དང་ ལ་བའི་ ིར། ེ་བའི་རང་བཞིན་ ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ན།ོ དཔེ་ཇི་ ར་ཞེ་ན་ ་མའི་ ་ ང་བཞིན་
ན།ོ།

• ༣ ཡོད་མེད་ ེ་འགོག་གི་ གས་འགོད་པ་ནི། ང་བ་ཙམ་བོན་ཅན། ཡོད་པ་ ེ་བ་དང་མེད་པ་ ེ་བ་དང་ ལ་
བའི་ ིར། བདེན་པའི་དངོས་པོས་ ོང་ཞིང་ ེ་བའི་རང་བཞིན་མེད་ད།ེ ་མའི་ ་ ང་ལ་སོགས་བཞིན་ནོ།།

• ༣ མདོར་བ ་བ་ནི། གཞི་ ་ངོས་བ ང་བ་དང་། གཞིའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། གཞི་ཇི་ ར་ ོགས་
ལ་ མས་གསལ་བར་བ ན་ནས་ལེ ་དང་པོ་ཚར།།

གཉིས་པ་རིགས་པས་བ བ་པ་ལ་གཉིས་ཡོད།



ལེ ་གཉིས་པ་ཉམས་ ་ ང་བ་ལམ་ ི་རིམ་པ་ལ་ག མ་ཡོད།
ལམ་འ བ་པར་ ེད་པའི་ ་དང་། ་དེ་ལས་ ང་བའི་ལམ་ ི་རང་བཞིན། རང་བཞིན་དེའི་ ེད་ལས་དང་ག མ་མོ།།

༡ ལམ་ཉིད་ ེ་བའི་ ་དག་ན།ི ལས་ ོད་ཡིན་ཏེ་ ང་ལས་བཤད་ཅེས་པ་ནི། མདོ་ལས། ིག་བ ་ ོད་ན་ངན་སོང་གནས་ ་ ེ། དགེ་
བ ་ ོད་ན་མཐོ་རིས་མི་དང་ འི་གོ་འཕང་ཐོབ། བསམ་གཏན་ཏིང་འཛན་ ོམ་ན་ ་མེད་འ ས་ ་ཐོབ། ཅསེ་ག ངས་པས་སོ།
དེ་ན་བ ད་ ་དགེ་མི་དགེ་ལས་ཅི་རིགས་དང་། དངོས་ ་སེམས་དག་མ་དག་ལ་སོགས་ལས་འ ང་བའ།ོ།

༢ ་དེ་ལས་ ང་བའི་ལམ་ ི་རང་བཞིན་ལ། ལམ་ ི་དོན་ ོག་དང་། མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ། མཚན་ འི་ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།

༡ ལམ་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། ིན་པར་ ེད་ཅེས་ ོ་ ོས་ ི་བདག་ཉིད་ ིས་ག ངས་ས།ོ།

མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ་ལ། མ་མོང་དང་། སོ་སོའི་དོན་གཉིས་ཡོད།།

གང་ལས་ད ེ་བའི་གཞི་ན།ི ལམ་ཙམ་མ།ོ གང་ད ེ་བའི་ངོ་བོ་ནི། འཁོར་བའི་ལམ་དང་། ཐར་པའི་ལམ་གཉིས་སོ། གང་གིས་འ ེད་
པའི་ ་མཚན་ནི། ེན་ ིས་སངས་ ས་འཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ་ཐར་ལམ་དང་། མི་འདོད་པ་ལ་འཁོར་ལམ་ད ེའ།ོ ཇི་ ར་ད ེ་བའི་
དོན་ན།ི ངོ་བོ་ཡང་མི་གཅིག་ལ། ེད་ལས་ ང་མི་གཅིག་ལ། ཇི་ ེད་ད ེ་བའི་ ངས་ངེས་ན།ི འི་དབང་ ་ ས་ན། ཉོན་མོངས་
པས་བ ེད་པ་ལ་ ོས་ཏེ་འཁོར་ལམ་དང་། མི་བ ེད་པ་ལ་ ོས་ཏེ་ཐར་ལམ་དང་གཉིས་ ་ངེས་སོ། ངོ་བོའི་དབང་ ་ ས་ན། མ་པར་
ཞི་བ་ལ་ ོས་ཏེ་ཐར་ལམ་དང་། མ་ཞི་བ་ལ་ ོས་ཏེ་འཁོར་ལམ་གཉིས་ ་ངེས་སོ། འ ས་ འི་དབང་ ་ ས་ན། ཡདི་ ་འོང་བར་
འ ིན་པ་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་ཐར་ལམ་དང་། ཡིད་ ་མི་འོང་བར་འ ིན་པ་ལ་སོགས་ལ་ ོས་ཏེ་འཁོར་ལམ་གཉིས་ ་ངེས་སོ།། ་མཚན་
ཕལ་ཆེར་འདིས་ཤེས་སོ།།



• ༡ འཁོར་བའི་ལམ་དང་།

• ༢ ཐར་པའི་ལམ་གཉིས།

• དང་པོ་ལ་ ་དང་། རང་བཞིན། ེད་ལས་དང་ག མ་ཡོད།

• དང་པོ་ ་ལ་རིང་ ་ན།ི ་ ས་ ི་ལས་མ་ ངས་བ་དང་། ལ་མིན་ ི་རིགས་ཡདི་ལ་འཆང་བ་དང་།
ཆགས་ ང་ལ་སོགས་ ེ་བའ་ི ལ། ཉེ་བར་གནས་པའི་ ེན་ངན་བ ེན་པ་ལ་སོགས་ཡིན་ཏ།ེ མཛད་ལས།

ིད་པ་ ིན་ཁ་ལོག་ལས་ ང་། འཁོར་བ་ ག་གི་བ་མོ་འ ང་། ཞེས་ག ངས་སོ། ཉེ་ ་ན།ི བསམ་པ་མ་
དག་པ་ལོག་པའི་སེམས་བ ེད་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་འཛམས་པ་ལ་སོགས་ལས་ ང་བའོ།།

• གཉིས་པ་ལམ་ ི་རང་བཞིན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།

• བདག་འཛན་ ག་བ ལ་ ིས་བ ེད་ནས་ ིན་པར་ ེད་པ་ནི་འཁོར་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད་ག ངས་སོ།།

གཉིས་པ་སོ་སོའི་དོན་ལ་གཉིས་ཡོད།།



གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ་ ་ཡོད།

• ད ེ་གཞ་ིའཁོར་ལམ་ཙམ་འདོད་ལ། ད ེ་ང་ོན།ི ད ལ་བའི་ལམ་དང་། ཡི་ གས་ ི་ལམ།
ོལ་སོང་ག་ིལམ། མིའི་ལམ། འི་ལམ་དང་ ར་མཛད་དང་ཁམས་བ ད་ནས་གསལ་བར་

ག ངས་ས།ོ ད ེ་བའི་ ་མཚན་ན།ི ་ ག་ ་དང་ ེན་ ོག་གཅོད་ལ་སོགས་ ས་ལམ་ ར་
མ་པར་འ ེད་ད།ོ ད ེ་བའི་དོན་ནི། ་ཡང་ཐ་དད། འ ས་ ་ཡང་ཐ་དད། ང་ོབོ་ཡང་ཐ་

དད་ནས་འ ས་ལ་སོགས་ ར་ ་ཡོད་ད།ོ། ངས་ངེས་ན།ི ་ ག་ ་ལ་ ོས་ཏེ་འ ས་ ་
འཁོར་བའི་ལམ་ ་ ངས་ངེས་ས།ོ།

• ག མ་པ་ངེས་ཚག་ན།ི འཁོར་བའི་གནས་ནས་གཅགི་ ་ན་ིཡང་ནས་ཡང་ ་ ིན་པར་ ེད་པའི་
ིར་ན། འཁོར་བའི་ལམ་ ི་མིང་དོན་ངེས་པའ།ོ།

• ག མ་པ་ ེད་ལས་ནི། ཡིད་ ་འངོ་བ་ ་མའིི་བད་ེབ་དང་། ཡིད་ ་མི་འོང་བ་ད ལ་བའི་ ག་
བ ལ་ལ་སགོས་དང་། བདེ་ ག་གང་ཡང་མིན་པའི་བར་མའི་ ང་བ་ལ་སགོས། རང་རང་ག་ི

མ་ ིན་ ི་འ ས་ འ་ི ས་རགིས་ ་ཚགས་སོ་སོར་ ིན་པར་ ེད་ད།ོ ལས་ ི་དབང་གིས་
འཁོར་བའི་ས་ལ་གནས། ཞེས་ག ངས་ས།ོ།



གཉིས་པ་ཐར་ལམ་ལ་ག མ་ཡོད།

• ་དང་། རང་བཞིན། ེད་ལས་དང་ག མ།

• ་ལ་ ེན་ངོས་བ ང་བ་དང་། གང་ལ་བ ེན་པའི་བོན་དང་། ཇི་ ར་འ ག་པའི་ ལ་དང་ག མ་ཡོད།

• ེན་ངོས་བ ང་བ་ལ་ངོ་བོ་ངོས་བ ང་བ་དང་། དེའི་རང་བཞིན་དང་། ེ་ ག་གང་གི་ ད་ལ་ ེ་བའི་ ལ་དང་
ག མ་ཡོད།།

• དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་ ི་རིགས་ཙམ་ནི་འ ོ་བ་ ན་ལ་བ ེན་ཙམ་ཡོད་དེ། མདོ་ ན་ལས། རང་སེམས་ཡེ་ནས་
སངས་ ས་ཉིད་ཅེས་དང་། གབ་པ་ལས། དེ་ ོགས་མ་ ོགས་ ད་པར་ཆ།ེ ཞེས་ག ངས་སོ། རིགས་པས་ ང་
སེམས་ཅན་ལ་རིགས་ཙམ་བ ེན་པ་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་སེམས་ཉིད་ཡོད་པའི་ ིར། ས་མི་ ག་བཞིན་ནོ།
སེམས་ཉིད་ཡོད་པས་རིགས་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ན།ི སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སངས་ ས་ཡིན། ཞེས་ག ངས་སོ།།

• དེའི་རང་བཞིན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།

• ལ་བའམ། སངས་ ས་ ི་ཉེར་ལེན་ ི་ ར་ ར་པ་ནི། རིགས་ ི་མཚན་ཉིད་དང་། ལ་བའམ། བོན་ཉིད་ ི་
འི་ ལ་ ར་ ར་པ་ནི། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ ི་མཚན་ཉིད། ལ་བའི་སངས་ ས་ ི་ཡོ་ཏན་བ ེད་པའི་
ར་ ར་པའི་དགེ་བ་ན།ི ས་འ ར་ ི་རིགས་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན།ོ།



གཉིས་པ་རིགས་ ི་ད ེ་བ་ལ་གཉིས་ཡོད།

• མ་ ངས་དང་། ེད་ལས་གཉིས།

• དང་པོ་ མ་ ངས་ངོ་བོའི་ ོ་ནས་ད ེ་ན། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། ས་འ ར་ ི་
རིགས་གཉིས་ ་ མ་པར་ད ེ་ ེ། ལ་འ ས་དང་ བ་འ ས་སོགས་ ིས་ ེ་བའ།ོ།

• གཉིས་པ་ ེད་ལས་ལ་ག མ་ཡོད། རིགས་ཡོད་པའི་ ེད་པ་དང་། ོན་ཡོན་ ི་ ེད་པ་དང་།
འོག་མ་ལས་ ད་ ་འཕགས་པའི་ ལ་ལོ།།

• དང་པོ་ནི། རིགས་མེད་ན་ ེན་ ིས་ ོང་ ་མེད། རིགས་མ་སད་ཅིང་མ་ ོང་ན། ཐར་པའི་
ལམ་དང་མི་འ ད། དེ་མ་འ ད་ན་འ ས་ ་ཐོབ་མི་ ིད་ལ། ད་ལ་རིགས་རང་ཆས་ ་
ཡོད་པས་ན། ེན་ ིས་དེ་ ོང་ ་ཡོད་ལ། ེན་ ི་དེ་ ོང་པས་ཐར་པའི་ལམ་དང་འ ད།
ཐར་པའི་ལམ་དང་འ ད་པས་འ ས་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ། མདོ་
ལས། ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ། དགེ་ ིག་གཉིས་ ི་ས་བོན་ཡོད། ེན་དང་འ ད་
པས་ ས་ ་ ོང་། ཞེས་ག ངས་ས།ོ།



གཉིས་པ་རིགས་སད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི།
• གཉིས་པ་རིགས་སད་པའི་ཡོན་ཏན་ན།ི རིགས་སད་པས་ངན་སོང་ ་མི་ ང་ཞིང་། འ ོ་བ་གཞན་ཡང་

ིན་པར་ ེད་ ས་པ་དང་། རང་ལ་ ག་བ ལ་ ང་ཡང་ ར་ ་ཐར་པར་ ེད་པ་ ེ། མདོ་ལས། གཏོ་ ་
ད ལ་བའི་ ལ་ན་ཡོད་ ང་། ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ཡོད་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ།

• རིགས་མ་སད་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། རིགས་མ་སད་པས་ཉོན་མོངས་ ག་ ་ལ་སགོས་ ེན་ངན་ ི་དབང་ ་
འ ོ་བར་འ ར་ཏེ། ིག་པའི་ ོགས་དང་འ ད་ཅིང་། ལས་ཉོན་འ ་བ་ཡིན་ཏེ། མད་ོལས། ཉི་མའི་
འོད་ཟེར་ཤར་ཡང་ ན་པའི་ཁང་པ་ནག དེ་དང་འ ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་རིགས་ལ། ངེས་ཚག་བདེན་པ་
བཤད་ ང་མི་ཉན་ ར་བ་འདེབས། དེ་ ་ འི་རིགས་ལ་ཐར་པའི་ ་མ་མཆིས་སོ། ཞེས་ག ངས་སོ།།

• ག མ་པ་རིགས་འོག་མ་ལས་ ད་ ་འཕགས་པའི་ ལ་ན།ི ཐེག་འོག་མ་པས། རང་དོན་ལས་གཞན་དོན་
་ཆེར་མི་ ས་ཤིང་། ལམ་ཡང་འ ང་ལ་ཐག་རིང་བ་དང་། འ ས་ ་ ན་ཚགས་ཤིན་ ་ཐབོ་པར་དཀའ་

ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་པ་འདིས། གནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ་གཞན་དོན་ ་ཆ་ེབར་ ས་པ་དང་
། མཐར་ ག་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ར་ ་ཐོབ་ནས། དོན་གཉིས་ ན་ ིས་ བ་པར་ ེད་པས་ན། ཐེག་
པ་ཌྷོག་མ་དག་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པར་འ ར་ཏེ། མདོ་ལས། ེ་བ་གཅིག་གིས་ ་མེད་བ བ་པ་
འདི། རིག་པ་ཅན་ ི་ ན་ཡིན་ཏེ། ོངས་པ་ཅན་ ི་ ག་ ་འ ར། ཅེས་ག ངས་སོ།།



ག མ་པ་ ེ་ ག་ ་གང་གི་ ད་ལ་ ེ་བའི་ ལ་ལ་ག མ་ཡོད།

• ཆགས་པར་ ེད་པའི་ ེན་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ་དང་། ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་དང་ག མ་མ།ོ

• ར་མ་ ེས་པ་ ེ་བའི་ ེན་དང་། ེས་པ་གནས་པའི་ ེན་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ལ་ ས་ ི་ ེན་དང་། བསམ་པའི་ ེན་

གཉིས་ཡོད།།

• དང་པོ་ ས་ ེན་ན།ི མི་ཁོམ་པའི་གནས་བ ད་ ི་ ེན་ལ་ཐར་ལམ་་ཕལ་ཆེར་མི་ ེ་ ེ། ིབ་པ་ཆེ་བས་རིགས་མི་སད་

པའི་ ིར་དང་། ཤེས་རབ་མེད་པས་ངེས་འ ང་གི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ིར་དང་། ལ་ལ་ནི་ ག་བ ལ་ ི་ག ང་ཆེན་མེད་པས་

ོ་བ་མི་ ེ་བའི་ ིར་རོ། ཞེས་ག ངས་ས།ོ།

• དེ་ནས་ ར་མ་ ེས་པ་ ེ་བའི་ ེན་ཕལ་ཆེར་ནི། ་དང་མིའི་ ེན་དག་ལས་ ེ་བར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མི་ ས་

དལ་འ ོར་ ན་པ་དང་། ་ ས་མི་ཁོམ་པའི་གཡེང་བ་མེད་པའོ། དེ་ཡང་དལ་འ ོར་ཐོབ་པའི་ ས་འདིར་ ་བསམ་

དབང་དང་ ན། གཞན་དག་གང་ ་ ེས་ ང་མི་ཁོམ་ལོག་པས་གཡེང་། ཞེས་ག ངས་པ་ལ་བ ེན་པའོ།།

• གཉིས་པ་བསམ་པའི་ ེན་ན།ི རང་རང་གི་རིགས་སད་ཅིང་ ད་པར་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་ཅིང་། བདག་མེད་

ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་། ོང་ཉིད་ལ་སོགས་མི་ ག་པའི་ ོ་དང་ ན་པའོ།།



ག མ་པ་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་ལ་ག མ་ཡོད།

• ཡོངས་ ་འཛན་པའི་དཔོན་གསས་དང་།

• ཐོབ་ ེད་ཐབས་ ི་གདམས་ངག་དང་།

• ལ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་བ ེད་དང་ག མ་མོ།།

• དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། ད ེ་བ། ངེས་ཚག་དང་ག མ་ཡོད།

• དང་པོ་ནི། ག ལ་ ་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གདམས་པ་ ོན་པར་ ེད་པའི་ ེས་ འམ། གང་ཟག་དེའོ། ོགས་ ད་པར་

ཅན་དཔོན་གསས་ལ་བ ེན་པ་གལ་ཆེའོ། ཞེས་ག ངས། དེ་ཡང་སེམས་དང་པོར་བ ེད་པ་ནས། ོགས་ཙམ་ ིས་ཟིན་

པ་ཡོད་ད།ེ ཚགས་ ོར་ནི། ལ་གཞན་ལ་མ་བ ེན་པར་མི་ ེ་བའི་ ིར་ར།ོ ད་པར་ཅན་ནི་བོན་མཆོག་ལ་གནས་པ་

སོགས་ལ་ཡོད་དོ།།

• གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ། སོ་ ེ་དང་། འཕགས་པ་དང་། མཆོག་ ་ ར་བའི་དཔོན་གསས་དང་ག མ་ཡོད།

• ག མ་པ་ངེས་ཚག་ན།ི དཔོན་ནི་མགོན་ ་ ར་པའ།ོ གསས་ནི་མི་མ ན་ ོགས་འཇོམས་པའི་ འོ། ཞེས་ག ངས་ས།ོ།



གཉིས་པ་ཐོབ་ ེད་ཐབས་ ི་གདམས་ངག་ལ་ག མ་ཡོད།

ཉན་པ་པོའི་གང་ཟག་དང་།

དེས་ཉན་པའི་གདམ་ངག་གི་རང་བཞིན།

དེའོ་དགོས་པའོ།།

དང་པོ་ནི། ེན་གང་གིས་ཉན་ན། ེན་སེམས་ཅན་ ིས་གདམས་ངག་མ་ཐོས་ན་ལམ་ལ་འ ག་པར་མི་ ས་པས། དེས་ན་གདམས་ངག་ཐོས་ ང་ཙམ་
ནི་སེམས་ཅན་ ན་ལ་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་ མས་ཡོངས་ ་ ིན་ཞངི་འཁོར་ མས་ཤེས་པའི་ ད་ ོང་བའ་ི ིར། འ ལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་
ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་ ་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ་བཤད་པར་ ་ཡིས། ཞེས་ག ངས་ས།ོ།

ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ནི། གསར་ གས་ནས་ཡིན་ཏེ། འཁོར་ མས་ཤེས་པའི་ ད་ ོང་ ིར། ཞེས་ག ངས་པས་སོ།།

ཐོས་ཤིང་ ོམ་པ་དང་བཅས་པ་ན།ི ཚགས་ལམ་ ི་རབ་ལ་སོགས་ནས་ཡིན་ཏེ། དེར་བ ོམས་ ང་གི་ཤེས་རབ་ཐོབ་པས་སོ། ཞེས་ག ངས་ས།ོ།

ཐོབ་པ་མངོན་ ་ ར་པ་ནི། མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ན་ཡིན་ཏ།ེ དེ་ནི་གནས་ གས་མཐོང་བ་གོམས་པ་ཡིན་པས་སོ།།

ས་ནམ་ ི་ཚ་ཉན་ན། ལམ་གསར་ གས་ལ་སོགས་ ་གདམས་ངག་ཉན་ཞིང་ཡངོས་འཛན་དང་འ ད་པའ་ི ས་དང་སཁབས་ཡོད་ལ། དེ་ལས་རིམ་
བཞིན་ཇེ་ ས་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ན།ོ།

ལ་གང་ལ་ཉན་ན། ཕལ་ཆེར་ནི་ཚགས་ལམ་ ན་ལ་སོ་ ེའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཉན་ལ། ོར་ལམ་ལ་ནི་འཕགས་ ལ་ལ།ོ ཞེས་པས། ོར་ལམ་ཡན་ཆད་
ན་འཕགས་པ་དང་མཆོག་གི་ ལ་ ་ལ་ཉན་པ་དང་། ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ལ་ ོགས་ ས་ཐེག་ཆེན་ ི་འཁརོ་ལོ་བ ོར་བར་བཤད་པ་བཞིན་
ནོ།།



གཉིས་པ་དེས་ཉན་པའི་གདམ་ངག་གི་རང་བཞིན་ནི།

• དོན་ ་གཉེར་ འི་ཐབས་ ོན་པར་ ེད་པའི་ངག་གང་ཞིག ཡིད་ཆེས་པའ་ིགནས་ལས་

ང་བ་ནི། གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན།

• ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པ་ ེད་པའི་ཐབས་ ོན་ཞིང་། ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ལས་ ང་

བའི་ངག་ད།ེ ད་པར་ཅན་ ི་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད།

• ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པར་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ངག་གང་ཞིག ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ལས་ ང་

བ་ནི། ེས་བ ན་ ི་གདམས་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ།།
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Introduction  

 It’s a theory of knowledge that argues 
that human generate their own 
knowledge and meaning from their 
interaction between their experiences 
and their ideas and reflecting on those 
ideas. 

 When infant, this interaction take place 
between their experiences and their 
reflexes. Piaget called these systems of 
knowledge as schema. 



 Constructivism is not a specific pedagogy 

but a learning theory(ies). It emphasises 

problem solving and understanding. 

 Learning and knowledge construction 

goes hand in hand because knowledge is 

constructed by from and shaped by 

experiences. 

 

 





 It uses authentic tasks, experiences, 

settings and assessment in facilitating 

learning. 

 In such a method the content is 

presented holistically- not in smaller 

parts. 

 This theory seek and values student’s 

point of view because it sees learner as an 

active being and not a passive recipient.    





Development of constructivism 

 First Wave- Carried on by Jean Piaget 

 Second Wave- Carried by Vygotsky 

 Piaget- Cognitive Constructivism 

 (Radical, Personal, Individual) 

 Vygotsky- Social Constructivism 

 (People, Society, Group) 

 

 

 





 Effect of Piaget’s theory on constructivism- 

 Language, memory, imagination and thought 

(emphasis on cognition, brain activity). 

 It is not one theory but a combination of 

different teaching methods and approaches. 

 Influence of Vygotsky- 

 Social construct of content is very important 

because society is an integral part of human 

lives (emphasis on social interaction).  















 Tools of constructivism- 

 1. Co-operative learning/collaborative 

learning  

 2. Experiential learning 

 3. Concept mapping 

 4. E-learning 

 



THE END 

Thank You 



Assignment 

 What is Epistemology? Discuss in detail. 

How is it different from Logic and 

Metaphysics?  

 (write your answer in 1000-1500 words) 
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Educational Management 
Concept of School Management 
Education is the provision of a series of learning experiences to students in 
order to impart knowledge, values, attitudes and skills with the ultimate 
aim of making them productive members of society.
Thus,
1. Education has to make its curriculum more relevant to life and needs 

of a changing society in an effective and efficient manner.
2. Education therefore has to be dynamic, so that it can contribute 

towards accomplishment of national development goals.
3. Education must also enable students to bring about desirable social 

change and at the same time.
In order to fulfill the above stated role of education, there is a need to 
manage education professionally and move beyond the traditional role of 
academics and values only.

3



Conti.

• Management
Management is to describe it as an art, a science, an organisation, a 
person, a discipline, or a process. Management.docx

• Need of Educational management
Policy at the national level focuses on social, economic and cultural 
development. The best means to achieve the development in these 
spheres is through human resource development and Education. There 
have been tremendous advance in the field of technology—this is made 
available to society only through education.
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Conti.

Thus the knowledge of
1. Educational management theories, principles, 

concepts, techniques, skills and strategies, when 
applied to education will bring about effective and 
efficient functioning of educational institutions.

2. Scientific and systematic management of 
educational institutions is necessary to bring about 
qualitative changes in the educational system.

3. Knowledge of educational management is also 
necessary to train the present teachers to learn 
and run educational institutions professionally, as 
basic courses like B.Ed / M.Ed do not prepare 
teachers to become managers.
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Conti.

Objectives of Educational Management
Objective of an activity, project or procedure represents the output
or what you want to accomplish by doing it.

1. Achievement of the institutions’ objectives.
2. To develop an understanding of the concept of 

educational management.
3. To develop an understanding of the roles and functions 

of an educational manager.
4. To develop an understanding of the essential 

components of democratic classroom management.
5. To develop an awareness of the characteristics of 

quality institutions.
6. To improve the planning, organizing and 

implementation of the institutions activities and 
processes. 
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Conti.

7. To ensure appropriate utilization of human 
resources.( teachers, nonteaching and 
students)

8. To enhance the efficiency and effectives of 
infrastructural facilities.

9. To enhance job satisfaction.
10.To manage interpersonal conflicts, manage 

stress and use time effectively.
11.To improve interpersonal communication.
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Conti.Objectives of School Management 
1. Achievement of the institutions objectives 
2. Improves planning, organizing and implementing of the 

institution‘s activities and processes
3. Creating, maintaining and enhancing a good public 

image of the institution
4. Appropriate utilization of human resources ie. 

teaching, non teaching staff, students.
5. Enhances efficiency of institute Facilitates optimum 

utilization of infrastructural facilities Prevents 
duplication of work 

6. Enhances job satisfaction 
7. Create and maintain a congenial school climate 
8. Manage interpersonal conflicts, manage stress and use 

time effectively
9. Interpersonal communication improvement.
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Conti.

SCOPE OF SCHOOL MANAGEMENT 
Scope of an activity, project or procedure represents their limitations or defines the boundaries of its application.

1. Scope is very wide and includes history and theories of 
management science, roles and responsibilities of 
educational manager as well as managerial skills

2. Includes a study of educational planning at macro 
level, its goals principles, approaches and procedures 
and the micro level institutional planning and 
educational administration

3. Helps in decision making and solving problems, 
Communication and managing information and 
Building effective teams

4. Providing human equipment ie supervisor, teachers, 
non- teaching staff, office workers and providing 
material equipment such as building, furniture, labs, 
library, museum etc. 

5. Co-curricular planning, preparing timetable
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Conti.

6. Motivating staff and students
7. Conducting staff meetings and Managing conflicts 

and stress
8. Developing healthy and conducive school climate
9. Organization of counseling and guidance
10.Organization of health and physical education, 

Organization of exhibitions and fairs 
11.Maintenance of school records, Evaluating 

students achievements 
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Conti.

Nature of Management Process
Management is a process which brings the scarce human 
and material resources together and motivates people for 
the achievement of objectives of the organization.
Management is not a onetime act but an on-going series 
of interrelated activities. The sum total of these activities 
is known as management process. 
It consists of a set of interrelated operations or functions 
necessary to achieve desired organizational goals. 
A process is a systematic way of doing things. It is 
concerned with conversion of inputs into outputs. 
An analysis of management process will enable us to know 
the functions which managers perform.

11



Conti.

thus, educational management process is the 
coordination of ;

12

Planning Organising Motivating Controlling 

Fixing goal and 

forecasting 

Division of work Effective 

leadership

Laying down 

standards 

Collecting and 

comparing data

Assignment of task-

staffing and training

Effective 

communication 

Evaluation and 

performance 

Selection of best 
alternative and 
decision -making

Delegation of 
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responsibility 

Providing 
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Ascertaining 
reasons of deviation 

Establishing 
policies, 
procedures and 

programme

Fixing of 
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Integration of 
people and tasks

Corrective measures 



Conti.

FUNCTION OF EDUCATION MANAGEMENT
Gulick and Urwick have utilized the word POSDCORB
to outline the functions of an administrator. This is 
based on Henri Fayol’s work, Industrial and general 
administration.
POSDCORB refers to the functional elements of :
1. Planning 
2. Organizing
3. Staffing 
4. Directing
5. Coordinating
6. Reporting
7. Budgeting

13



1. Planning-- Planning is a process of setting objectives 
and determine what should be done to accomplish 
them. Planning sketches a complete mental picture of 
thing.

2. Organising-- The organising of an activities is based on 
a differentiation of task. Integration of differentiated 
tasks by assigning activities responsibilities to staff, 
Structuring task and coordinating activities in a logical 
and meaningful order.

3. Staffing --- Formulating staff personal policies. 
Recruitment of staff., Selecting, orienting and assigning 
duty to staff. Providing staff welfare measures.

4. Directing—Directing is a responsibility which falls to 
the administration as the leader. He or she must direct 
the operation of the organization. This means distinct 
and precise decisions must be made and embodied in 
instructions which will ensure their completion.
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5. Coordination—It is the process  of harmonizing in a 
uniform programme of educational service all the 
elements as – the persons, materials and ideas, 
knowledge and principles so as to interweave them to 
achieve a common objective and a single effects.

6. Reporting—Reporting and recording are also essential 
elements of administration. It is very important that a 
faithful record of all the events is maintained and 
reports are sent to concerned persons.

7. Budgeting-- Budgeting  refers to financial planning and 
accounting. The administrator have to allocate the 
fund to various sub divisions as per the requirements 
to achieve the objective of the institution.
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Conti.

Importance of Educational Management
The study of educational management is important as,
1. It includes the study of various theories of management science which define 

and describe the roles and responsibilities of the educational manager and 
develop managerial skills.

2. It includes the study of educational planning at macro levels, its goals, 
principles, approaches and procedures. At a micro level it helps in 
understanding and facilitates: Institutional planning and Educational 
administration.

3. Helps in decision making and problem –solving, communication and 
managing information and building effective teams.

4. Helps in planning of co-curricular activities, academics and preparation of 
time-table.

5. Helps in the maintenance of school records, evaluating students’ 
achievements.

6. Financing and budgeting of the institution.
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Thank you 
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༣༢ 
༢༢ 

༡༡ 
༥༠ 
༢༢ 

Â
Ì≈å

Ό
√

 ༡༠/༡༥ ༡༡/༡༥ ༡༢/༡༥ ༡/༡༥ ༢/༡༥  
༡ 
༩ 
༤༩ 

༡ 
༥༧ 
༥༣ 

༣ 
༥༤ 
༥༥ 

༤ 
༡༢ 
༣༥ 

༥ 
༣༥ 
༢༨ 

༦ 
༢༩ 
༡༢ 

༨ 
༡༠ 
༣༠ 

༨ 
༤༦ 
༠ 

༡༠ 
༤༡ 
༣༡ 

༡༡ 
༡ 
༨ 

Ÿ
å̂Ŋ̂

‰
é

༩/༡༥ ༡༠/༡༥ ༡༡/༡༥ ༡༢/༡༥ ༡/༡༥ ༢/༡༥ å◊å

•  ◊Â‰̄

é 

༠ 
༤༠ 
༢༦ 

༡ 
༩ 
༡༠ 

༢ 
༢༩ 
༣༦ 

༣ 
༢༢ 
༤༢ 

༥ 
༡༨ 
༩ 

༥ 
༣༨ 
༤༢ 

༧ 
༣ 
༢ 

༧ 
༥༥ 
༣༠ 

༩ 
༤༣ 
༡༥ 

༡༠ 
༡༡ 
༢༡ 

༡༢ 
༡༨ 
༤ 

༡༢ 
༢༤ 
༥༢ 

Ÿ
å̂Ŝ

é 

༡༠/༡༥ ༡༡/༡༤ ༡༢/༡༥ ༡/༡༤ ༢/༡༥  
༡ 
༥༩ 
༤༢ 

༢ 
༣༣ 
༠ 

༣ 
༤༤ 
༣༤ 

༤ 
༤༣ 
༣༨ 

༦ 
༣༨ 
༣ 

༧ 
༤ 
༥༩ 

༨ 
༢༢ 
༥༥ 

༩ 
༡༧ 
༣ 

༡༡ 
༡༡ 
༩ 

༡༡ 
༣༦ 
༩ 

Á
å╫

Ìé 

༡༠/༡༥ ༡༡/༡༥ ༡༢/༡༥ ༡/༡༥ ༡/༡༥ ༢/༡༥ å◊å¢ 

◊Â‰̄é 
༡ 
༣༦ 
༣༢ 

༡ 
༤༣ 
༤༡ 

༣ 
༢༠ 
༡༩ 

༣ 
༥༨ 
༤ 

༦ 
༨ 
༩ 

༦ 
༡༤ 
༢༩ 

༧ 
༥༧ 
༡༩ 

༨ 
༣༡ 
༡༦ 

༡༠ 
༤༦ 
༢༩ 

༡༠ 
༤༦ 
༣༧ 

༡༢ 
༣༤ 
༤༩ 

༡༢ 
༥༩ 
༢༣ 

Á
å÷

√
 

༡༠/༡༥ ༡༡/༡༥ ༡༢/༡༥ ༡/༡༥ ༢/༡༥  
༣ 
༥ 
༣༩ 

༣ 
༨ 
༡༦ 

༤ 
༤༤ 
༣༢ 

༥ 
༢༣ 
༥༨ 

༧ 
༢༨ 
༣༣ 

༧ 
༤༠ 
༤༦ 

༩ 
༡༦ 
༣༥ 

༩ 
༥༦ 
༤༩ 

༡༢ 
༥ 
༤༦ 

༡༢ 
༡༠ 
༤༠ 

 



„ ◊åŝ≈å◊Ĳå◊Ġ‘ å′ å∙ ŧ √å‘ Áåĳ√Áå▓≈å◊„ å▌Ìå‰̄å∙ ¬„̄ å◊Ĳåŏ√å√∆Ì√å√Ìå…å

╤„ å∙ ¬„̄ å‰̄é “ ≈å’ å̄„ Á̂å∙ ░̄√Áå“ ≈å√…ÌÁå’ å€τÁå∙ ╬“ å å╤„ å‚ Ì‘ é 

ĳ
√

Á
åŜ

Ìé 

༣/༡༥ ༤/༡༥ ༥/༡༥ ༦/༡༥ ༧/༡༥ ༨/༡༥ ༩/༡༥ 
༡༣ 
༥༤ 
༥༦ 

༡༤ 
༢༢ 
༠ 

༡༥ 
༤༣ 
༩ 

༡༦ 
༣༡ 
༡༠ 

༡༨ 
༢༧ 
༢༢ 

༡༨ 
༣༧ 
༤༦ 

༢༠ 
༦ 
༣༥ 

༢༠ 
༤༢ 
༥༥ 

༢༢ 
༤༠ 
༤༤ 

༢༢ 
༤༨ 
༢༦ 

༢༤ 
༡༠ 
༥༡ 

༢༤ 
༥༦ 
༠ 

༢༦ 
༣༩ 
༥༧ 

༠ 
༦ 
༡༥ 

ĳ
√

Á
å▓

≈å
é ༣/༡༥ ༤/༡༥ ༥/༡༥ ༦/༡༥ ༧/༡༥ ༨/༡༥ ༩/༡༥ 

༡༣ 
༢༥ 
༢ 

༡༣ 
༣༣ 
༥༣ 

༡༥ 
༡༤ 
༡༢ 

༡༥ 
༤༤ 
༠ 

༡༧ 
༣ 
༢༣ 

༡༧ 
༥༡ 
༢༠ 

༡༩ 
༥༡ 
༢༤ 

༡༩ 
༥༦ 
༤༢ 

༢༡ 
༣༥ 
༢༤ 

༢༢ 
༡ 
༥༡ 

༢༣ 
༡༤ 
༡༦ 

༢༤ 
༨ 
༣༦ 

༢༥ 
༤༨ 
༡༡ 

༢༦ 
༡༨ 
༠ 

 

„ ◊åŝ≈å◊Ĳå◊Ġ‘ å′ å∙ ŧ √å‘ Áåĳ√Áå▓≈å◊„ å▌Ìå‰̄å∙ ¬„̄ å◊Ĳåŏ√å√∆Ì√å√Ìå…å

╤„ å∙ ¬„̄ å‰̄é “ ≈å’ å̄„ Á̂å∙ ░̄√Áå“ ≈å√…ÌÁå’ å€τÁå∙ ╬“ å å╤„ å‚ Ì‘ é 

ĳ
√

Á
åŜ

Ìé 

༡༠/༡༥ ༡༡/༡༥ ༡༢/༡༥ ༡/༡༥ ༢/༡༥  
༢ 
༩ 
༢ 

༢ 
༡༨ 
༢༩ 

༣ 
༣༩ 
༡༠ 

༤ 
༣༣ 
༢༨ 

༦ 
༡༣ 
༢༠ 

༦ 
༥༠ 
༡༥ 

༨ 
༥༢ 
༣༤ 

༩ 
༧ 
༢ 

༡༠ 
༣༦ 
༤༩ 

༡༡ 
༢༡ 
༥༣ 

ĳ
√

Á
å▓

≈å
é ༩/༡༥ ༡༠/༡༥ ༡༡/༡༥ ༡༢/༡༥ ༡/༡༥ ༢/༡༥ å◊å™ 

◊Â‰̄é 
༡ 
༡༨ 
༡༡ 

༡ 
༢༩ 
༢༨ 

༢ 
༤༧ 
༡༧ 

༣ 
༤༣ 
༣༢ 

༥ 
༡༦ 
༢༢ 

༥ 
༥༩ 
༤༥ 

༧ 
༤༦ 
༤༤ 

༨ 
༡༦ 
༣༢ 

༡༠ 
༢༡ 
༧ 

༡༠ 
༣༢ 
༥ 

༡༢ 
༠ 
༤༡ 

༡༢ 
༤༥ 
༡༠ 

 

‰̄å≈å̄◊Ĳåŏ√å√∆Ì√å√Ìå„ ˆ̈́ åŸÌ√å‰å√‡Ì√Áå€τå„ Á̂å∙ ░̄√Áå“ ≈å€τÁå∙ ╬“ å√…ÌÁå’ å̄√≈å

‰å å◊∙ ÌåỲÌÁå√flÌå≈Á̄å∙ ‹ Γ‘ åŸ‹ “ å╘≈å…å╤„ å“ å̂√∙ Ìå—̄√å‰̄åΙ Ì‰å’ å̄¬‰̂å▼åŸÌåΒÌ“ å’ å

flÌ√å‚ Ì‘ é ∙ å̄‘ å€τÁå∙ ╬“ å‰å▼åŸ€‘ å√≈å√Ìå«å‘ Áå…å╤„ å≈Á̄å∙ ‹ Γ‘ åŜå“ √Á̄åflå̂‘ å√≈̄å

Ġå◊¡ “̄ å’ å‰å√‡Ì√Áå∙ €‰é “ åĠ≈å◊ÁŸåŨ̄å√–≈̄åÁå√∆Ì√å‘ Ìå„ Á̂å∙ ░̄√Áå“ ≈å€τÁå

∙ ╬“ å√…ÌÁå’ å̄√∆Ì√å’ „ å¬‰̂å╤◊Áå å◊å“ å̂‰å≈Á̄å∙ ‹ Γ‘ åŜåō√̄Áå’ „ åÁŸ̂ÁåÁé̄é  

 

 

















►å‘ √å‰åŸÌå‰̄å◊flÌåĕ≈̄å♪ ‘̄ å Ÿå‘ Áå√‘ Ÿå‰å◊ċ√åĕå̂╤„ åŸåĪ ŸÁå≈Á̄å∙ ‹ Γ‘ åŜ“̂ å

Β‰̄å‚ “̄ å’ å“ ≈åé “ å̂‰å◊ċ‘̂ å‘ ÁåŸå∙ ≈̄ÁåΌ≈å◊ĕ‘ å‚ ≈åŸ≈å’ å̄flÌ√å√‘ ≈åΒ‰̄å‚ “̄ é 

“ ’ å̂„ ÌÁå∙ “ Ìå‘ Ìå►å‘ √å√Ìå宋朝 Song dynasty Β≈̄å►‰å„ ◊Áå╘ÌåĠÁå (™ß°-

¢£®™)  ĠÁå╘Ìå‚ Ì‘ é  





∙ “ Ìå‚ ≈å√‘ ∙ å◊∙̄ Γå►å‘ √å√Ìå▼å╤„ å▌Ìå“ ’ å̂„ ÌÁåflÌ√å‚ Ì‘ é “ ’ å̂„ ÌÁå∙ “ Ìå‘ ÌåĲ≈å‡“ åōÌå◊å

‚ Ì‘ å’ „ åĀŸé “ ≈̂å√Ìå▼å╤„ å▌ÌåĬ ≈å◊●‘ å“ ≈å√≈å ŸåŸ₤≈Áå’ åflÌ√å‚ Ì‘ é 



“ ’ å̂„ ÌÁå∙ “ Ì„ å√‡Ì√Áå╤◊ÁåÁå◊‘̄ å‘ Áåǻå█å╦Á̂å’ ∙ ≈åỲÌåÂÌ≈åē„ åĬ ≈å‚ ≈å“ ‘̄ å‰å▼å

╤„ å“ █å€‘ å√ΑŸå▌ÌÁå▼å╤„ å…̂„ å◊Ġ‘ å▌Ìå“ ’ å̂„ ÌÁå∙ √“̄ å’ å‚ Ì‘ é  ‚ Ì‘ å‘ ∙ ≈å≈Á̄å

∙ ‹ Γ‘ åĲ≈å‡“ å“ ¡ ∙ é̄é  ∙ “ Ìå‚ ≈å►å‘ √å√Ìå√‘ ∙ å“ ’ å̂●Ì≈å’ åflÌ√å‚ Ì‘ é 



འདི་ཡང་ ་ནག་གི་གནའ་དཔེ་ཞིག་ཡིན།



ĠÁå„ ◊Áå…ÌåΎ∙ Ìå‘ ≈åĠå►å‘ √å√Ìå▼å╤„ å≈Á̄å∙ ‹ Γ‘ åŜ“̂ å₤‰å▌Ìå“ ’ å̂„ ÌÁé 



►å‘ √å“ ≈å¡ å̄„ Ìå‚ å√…ÌÁå╘ÌÁå▼å╤„ å≈Á̄å∙ ‹ Γ‘ åŜ̂“ åΒ‰̄å▌Ìå“ ’ å̂„ ÌÁé 



“ ≈̂å„ ◊Áå►å√„ å▌ÌÁå≈Á̄å∙ ‹ Γ‘ å√‘ ≈åΌ√Áå╘Ìå▼å╤„ å▌Ìå◊‡å̄“ ŜÌ◊Áé 



“ ’ å̂„ ÌÁå∙ “ Ìå‘ ÌåĠ≈å“ ¡ „ åŨ̄å◊‡≈å∙ ŏÌ‘ å‰Áå“ ≈åé “ „ åŸ“ å̄◊╚ÌÁå“ ◊≈å∙ ĠÁå√…ÌÁå

╘ÌÁåỲŸå’ ∙ Ìå◊“̄ å╘Ìå„ Ì√å√‘ Áå“ ≈å‰̄å▼Áå╘Ìå„ ˆ̈́ åŸÌ√å√Ìå“ ¡ „ å«√å1∆̂Áå’ å‰ÁåΎÁé  

                                                           
1 ◊“̄ å╘Ìå„ Ì√å√‘ Áå“ ≈å‰̄å▼Áå╘Ìå„ ˆ̈́ åŸÌ√å√Ìå“ ¡ „ å«√ Ġ≈å“ ¡ „ åŨ̄å◊‡≈å∙ ŏÌ‘ å‰Áå“ ≈åé “ „ åŸ“ å̄  

  ◊╚ÌÁå“ ◊≈å∙ ĠÁé Â√̄  £® 











 ĭ ◊Áé ™ ħÌ√å’ é §° ™ ħÌ√å’ é 

′ åĕ“̄ é •  ◊å‰≈å√Ìå 

 Ÿ″ √åŸå☼̂≈å 

 ’ é 

§° •  ¡ åֿבé 

′ å· “ é •  ▓≈å’ å̄«∙̂ Ìå  

 Ÿ«“̄ å’ é 

• ¶ •  Ŧé̂ 

░̄å◊flÌ‘ é § ♠é §° § Ŧé̂ 

ŜÌå◊flÌ‘ é § ◊å‰≈åŸ√ ̄ ß § ▓≈åŸ√ ̄

Ÿ‘̄ å░̂é •  Ŝé §° •  Ŝé 

Ÿ‘̄ å▒é ¢ —Ì√å‰̂é ¢¶  Ÿå̂–√̄åŌ≈å   

 ’ é̄ 

▄ŸÁåĕ“̄ é £ ċå’ é §° £ ÂÌ≈åċé 

▄ŸÁå· “ é £ ╞≈å’ é • ¶ £ Ī å◊é§£ 

‘ Ÿå▒é ¢ —Ì√å‰̂é §°  ▒é  



འ ས་ ིས་རབ་གསལ་ནོར་ འི་མེ་ལོང་ ་འཁོད་པའི་ ་
ར་ ི་དཔེ་རིས།

 ད་ཆོས་བ ན་ ན་ ི་ ིས་ ི་ལག་ལེན་ཟབ་དོན་གནས་བར་ ེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཉི་

མའི་ 

  འོད་ཟེར། ེ་ག ང་ཆོས་འཕེལ། ཤོག  ༥༨- ༦༣
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Name : Jampa Samten
Subject : Tibetan History



༡༩༡༣ ལོའི་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་

ིམས་མ ན་ཡིན་ གས་ ོར་ ེང་བ།

On the Legality of the 
Mongolia-Tibet Treaty of 1913



ཆིངས་ཡིག་འདི་ ིམས་མ ན་མིན་པའི་ ་མཚན།

• ཆབ་ ིད་པ་དང་།་ཤེས་རིག་ ི་མ ེན་ ན་མི་ ་མང་པོས་

• ༡ ོ་ ེ་ཨིབ་(སོག་པོ་མཚན་ཞབས)ལ་བོད་ ི་ ་ཚབ་ ི་

གནས་བབས་ཐོག་ནས་ ལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་ ་

ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རེད།



ཆིངས་ཡིག་འདི་ ིམས་མ ན་མིན་པའི་ ་མཚན།

• ༢ བོད་ག ང་བཀའ་ཤག་དང་ ་ལའི་ ་མས་བོད་ ི་
བ ན་ ིད་ ི་ཆེད་ ་ ིའི་ ལ་ཁབ་དང་མཉམ་ ་བོད་

ི་ ་ཚབ་ ི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་

པའི་དབང་ཚད་ ད་ཡོད་མ་རེད།

• ༣ ་ ་ འི་ ད་བ ལ་འོག་ ོ་ ེ་ཨབི་རང་ངོས་ནས་

བཞག་པ་རེད།



ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་མེད་པའི་ ་མཚན།

• Sir Charles Bell, who visited Tibet in 1913, wrote: Tibet 
Past & Present.  p.151

• Mongolia-Tibet treaty was concluded on behalf of Tibet by the 
The Russian Buriat, Dorjiev, tireless as ever in the work of 
drawing Russia and Tibet together. His authority was based on 
a letter given him by the Dalai Lama, when the latter was 
fleeing from the British Expedition to Lhasa. But, the Dalai 
Lama denied that his letter—which enjoined Dorjiev to work 
for the Buddhist religion—a not uncommon request—justified 
anything in the nature of a treaty.



ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་མེད་པའི་ ་མཚན།

• བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་དེ་བཞིན་བོད་ ི་ ་ཚབ་ ་ ་ ་ ་
རི་ཡ་ཏའི་མི་རིགས་བོད་དང་ ་ ་ འི་བར་འ ེལ་
མ ད་ ེད་མཁན་ ོ་ ེ་ཨིབ་ ིས་བཞག་པ་རདེ། ཁོང་གི་
ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་ནི་ ་ལའི་ ་མས་ཁོང་
ལ་ ་ལའི་ ་མ་མཆོག་ད ིན་དམག་ ་སར་འ ོར་ ེན་

ལ་ ོལ་ལ་ཕེབས་ བས་གནང་བའ་ི



ག་ ིས་ལ་གཞི་བཞག་པ་རེད། འོན་ ང་ ་ལའི་ ་མ་

མཆོག་ནས་ཁོང་ལ་གནང་བའི་ ག་ ིས་ནང་སངས་

ས་ ི་བ ན་པའི་དོན་ ་ལས་དོན་ ེད་པ་ལས་

ཆིངས་ཡིག་གི་ངོ་བོའི་ལས་དོན་ ེད་ ་མངགས་དམ་

ས་པ་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད།



ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་དང་། ིམས་མ ན་ཡིན་པའི་ ་

མཚན།

• སོག་པོ་མཚན་ཞབས་ ་བཟང་ངག་དབང་ངམ་ ོ་ ེ་

ཨིབ་ལ་༧གོང་ས་ ་ ེང་ ༡༣ ཆེན་པོ་དང་།་བོད་

ག ང་བཀའ་ཤག་ ཞབས་པད་ཚ་རོང་སོགས་མི་ ་ཆེ་

ས་ ིས་བཏང་གནང་བའི་ ག་ ིས་ ༡༧ དངེ་
M.N.Khangalov History Museum of Buriata, 
Ulan-Ude, Federation of Russian Republic.



• ༡ གཅེས་ཉར་ཡོད་པ་ལས་ཡི་གེ་ཨང་ ༡༨༦༡༧

• ནང་གནད་ངོ་བ ས། ་ཚས་ལོ་ཁམས་དང་ཐམ་ག་

མེད་པ།

• ༢ ཡི་གེ་ཨང་ ༡༨༥༧༩  ལོ་ཁམས་ ་ ང་ ༡༩༡༣ 

་ཚས་དང་ཐམ་ག་མེད་པ།



• ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ ི་ནང་དོན་ཐོག་ནས་ ོ་ ེ་ཨིབ་ལ་ ་ ་ ་ལ་
སོགས་པའི་ ིའི་ ལ་ཁབ་མཉམ་ ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་
ཚད་ ད་ཡོད་པ་དང་། བོད་ག ང་བཀའ་ཤག་དང་༧གོང་ས་
མཆོག་ནས་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་གི་ ་ ེས་བར་ག མ་ ི་གནས་

གས་ཐམས་ཅད་མ ེན་ ོགས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ ོགས་ ས་པས་
ཆིངས་ཡིག་དེ་བཞིན་བོད་སོག་བར་ ི་ ིམས་མ ན་ཆིངས་ཡིག་

ཞིག་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ བ་ངེས་འ ག།



• ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ ས་ ་ལ་ བཏང་བ། ཡི་

གེ་བ ར་བའི་ ་ཚས་ལོ་ཁམས་གཏན་འབེབས། ནང་

དོན་ལ་ ོགས་ཞིབ་ ་ །



• ཁ་ཡིག༽ ནང་གནད་ ་ཟིན་ངོ་བ ས།

ཡངས་པའི་ས་ཆེན་བདེ་བར་ ོང་བ་ ་སི་ྋགོང་མ་ ལ་པོ་ཆེན་མོ་མཆོག་
གི་ ང་ །

ནང་གནད་ཆེད་ ་གསོལ་བ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་ནས་འདས་ལོ་ ༡༩༠༡ ལ་
བཀའ་ཡིག་གནང་བར་བོད་ ོངས་ ་ཕན་འདོགས་མཛད་ ་འཁོད་པ་

ར་ངོས་ ་ལའི་ ་མ་ད ིན་ཇི་པས་བོད་ལ་འཚར་བར་བ ེན་སོག་
ལ་ ་བ ོད་ བས་།



• གཟེངས་ ོད(བ ོད)་ཅི་ཆེའི་ ང་དམག་དང་འ ོ་ ོད་ ི་ ོབ་

ོན། བོད་ཕན་ ི་ ་ད ིན་ཆིང(ཆིངས)་ཡིག་འཇགོ་གནང༌། པི་

ཅིང་ ་བ ོད་ བས་གཟེངས་ ་བ ོད་པའི་རོགས་ཕན། ག་

པར་ ་གར་ ོགས་ ་བ ོད་ བས་ ་ ོགས་ ་བཀའ་མོལ་

གནང་བས་མཚན་ ངོས་ ་ལའི་ ་མ་དང༌། བོད་ ོངས་བ ན་

ིད་ལ་ ་ ིར་ཕན་པའི་བ ིན་ཆེན་པོ་གནང་བ་



• ིང་བཅངས་ ི་བོད་ྋ ལ་ཁག་ ་དེབ་ལ་བཀོད་དེ་

རིམ་བཞིན་ ་ ིན་བསབ་ ་ ྋ ལ་ ོན་མོལ་བ ར་

ཟིན་ཐོག་ ་བོད་ྋ ལ་ཁག་ཕན་ ན་མ ན་ཞིབ་ཉེ་

འ ེལ་ཇི་ ིད་ནམ་གནས་བར་འ ར་མེད་མཛད་

འི་



• ་་་་་ནང་གནད་ ོབ་ ོན་ ་བར་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་དང༌།

མི་ ་ཆེད་ ོང་ ་དགོས་ ང་ལགས་ན་་་་་་ མ་ཟད་མཚན་

ཞབས་ཅན་ ལ་ཁབ་ ་མི་ ར་ ོད་ འི་ལག་འ ེར་ ོན་

ཡོད་ཐོག་ནང་དོན་གསང་ཆ་དགོས་གཤིས་འཕར་བ ོན་

གཅིག་དང༌། ི་ ར་བ ན་དོན་ ོར་འ ོས་མོལ་ཆོག་པའི་

ལག་འ ེར་ ད་པ་ ར་་་



• ད་ནས་ྋ ལ་ཁབ་གཉིས་མ ན་ལམ་ཆེ་བ་ ་ ར་ཚང་

ཟོག་འ ལ་ ག་སོགས་གཏན་ ་མི་འ ར་བའ་ི

ཆིང(ཆིངས)་ཡིག་ ར་ ་བཞག་ བ་པ་ཅིས་ ང་ཡོད་པ་

མ ཻན།



• ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ ་ ་ འི་ ལ་པོར་ ལ་བའི་ ག་ ིས་ངོ་

མ་ད་བར་ལག་སོན་ ང་མེད་ ང་། ག་ ིས་དེའི་ནང་དོན་ ོ་ ེ་

ཨིབ་ ིས་ ་ འི་ ད་ ་བ ར་ནས་ ་ ་ འི་ ིད་ག ང་ལ་

ལ་དེ་དེང་བོད་དང་ ་ ་ འི་འ ེལ་བའི་ ོར་ཡིེ་གེ་ ༡༢༢

པར་བ ན་ ས་པའི་ཁོངས་ ་ཡོད་པ་དང་། ཡི་གེ་འདི་གཉིས་

བ ོད་དོན་མ ན་པས་ངོ་བ ས་ཡིན་པ་ངེས་།
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• ཁ་ཡིག༽ མ ེན་ཡངས་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་མཆོག་ལ།

ཆེད་ ། ཉིད་ནས་བ ན་ ིད་གལ་ཆེ་ གས་བཅང(བཅངས)་ལམ་བར་

ཤར་ཕེབས་ཐོག་ ོང་འཁོར་བ ད་བཅས་ ི་དཔོན་འགོར་བ ན་དོན་

ལར་ ་གཅིག་ ར་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ ི་བཀའ་ཚན་ མས་ ོད་

གནང་སོགས་བཀའ་དགོངས་ལེགས་འ བ( བ)་ ང་ གས་དང་

དཔོན་ཁག་ལ་གོ་མིང་ ལ་འཆར་བཅསྋ་གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་

པོར་ཞིབ་ཆའི་ ན་ ། ངོ་ ན་མོང་ལའང་གནས་ ལ་བཅས་མ་ི ་ཆེད་

གཉེར་གདོང་འ ོར་བར་བཀའ་ལན་གནས་ ལ་བཅས་ ལ་ཟིན་ཞངི༌།



• ད ིན་ཇི་ ལ་ ོན་ལ་ལེགས་འ ལ་དོན་གཅོད་མི་ ར་ ིས་པ་

ང་ཤར་ ོབ་ ག་བཅས་ཆེད་ ོང་གི་བོད་ ི་འ གས་ འི་

འ ང་ ང་དང༌། བར་ལམ་ ས་ ིམས་འ ས( ལ)་ ད་གསོད་

བ ོད་འདས་ ང་ གས། ད་ ིན་ས་ ེ་ ིམས་ག མ་བཙན་

འ ོག་ ེད་གཞིའི་ ་དམག་བཏང(གཏང)་མི་ཆོག་པས་མཚན་

ང་དང་འ ང་འ ར་མཐའ་དག་འཚམ (མཚར)་མེད་ ི་ ་

དོན་ ེད་ ོའི་ཤོག་ ིལ་ཞིབ་ ་དང་འ ེལ་བས་



• ཉིད་ ྜན་ ་ངོ་བ ོད་མ་ བ་ ིན་གསང་ ་གང་ཆེའི་ཐོག་

ནས་དེ་གར་ཡིག་འ ལ་ ས་ཏེ་བོད་འདིར་ ་ ོགས་ནས་

ངན་དབང་མེད་པས (པའི)་བདེ་འཚས(འཚའ)ི་ ེར་

བཙན་ཡོང་ཐབས་ ་ད ིན་ག ང་མོལ་ཡོངས་ གས་ གས་

ཆེའི་ཐབས་ཤེས་ཅི་མཆིས་དགོས་ ་



• ་་་་བོད་སོག་ལར་ ་གཅིག་ ིལ་ ི་ཆིང(ཆིངས)་ཡིག་གསར་

བཞག་ ས་ གས་ཚ(ཚག)་པར་ ་གསལ་ ེན་ས་ཧེབ་ཁག་

ནས་ཇི་ཡིན་ ི་ཞིབ་ ང་ ེད་འ ག་ བས་་་་་



ིད་ ོན་ནས་ Charles Bell ལ་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་ ོར་

ལན་འདེབས།

• བོད་སོག་གཉིས་བར་ཆིངས་ཡིག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ ོས་པར་

ལ་ཁབ་གཉིས་ཆོས་དང་མི་རིགས་བ ་ ལ་གཅིག་

མ ངས་ ི་འ ེལ་བར་བ ེན་ཕན་ ན་ ག་ ་གཅིག་ཕན་

གཅིག་ ོགས་ ེད་ ི་རེད།



• ད་ འི་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་ཚ་ ལ་ཁབ་རང་བཙན་ ་

བཞག་བར་ལམ་ ི་ཡོང་བབས་ལས་ལོད་ཙམ་ཞིག་མི་ཡོང་ངམ་

མ་པའི་ཉེན་འགན་ཛ་ ག་ཆེ་ བས་ ་ད ིན་ནས་ཕན་རོགས་

མཛད་འོས་རིམ་འ ངས་ ་ ར་ ིན་ ོམས་ ེས་གཟིགས་མོའི་

ངང་ ལ་ཡོང་ངེས་ལ་ ་དམག་ མས་བོད་ས་ནས་ ིར་འཐེན་

ིས་ཞི་འ ོས་ ོ་ ིང་ ་ཡོང་ཐབས་འ ལ་གང་དགོས་དོན་གཙ་

བོར་བ ེན་འདི་ནས་ད ིན་ཇི་རོགས་ཕན་དགོས་པའི་གནས་ ལ་

ཡང་ཡང་དང༌།



• ད་བོད་ ་ ་མིས་ནང་དོན་ཐེ་ ས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་པ་དང་

་དམག་བཏང(གཏང)་མི་ཆོག་པའི་ ི་ ལ་ཁག་ལ་ཐབས་ཤེས་

སོགས་རིམ་བཞིན་འ ོས་མོལ་དང་འ ེལ་བས་ད ིན་ཇི་ནས་བོད་

་ བས་ ར་ ི་རོགས་ཕན་ གས་བ ེད་ ེད་བདེ་ཡོང་བའི་ ་

་ ལ་ཁང་སོགས་ལ་ག ང་མོལ་ཟབ་བཅགས་ ིས་འདིར་ཡང་

ན་ནག་འདོམས་འཇལ་མི་དགོས་པར་ ་ད ིན་ལ་འ ོ་གཏམ་

ས་མཐིང་ ེད་ལམ་བདེ་བའི་གནས་ ལ་ཞིབ་གསལ་ཡང་ཡང་

ཡོད་པ་འཚལ།



• ༧ གོང་ས་མཆོག་གི་ ག་ ིས་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་མ་

བཞག་པའི་ ་བ་ ༣་ཙམ་ ོན་ལ་ ིས་པ་དང་། བོད་ག ང་

བཀའ་ཤག་གི་ཡིགེ་བོད་སོག་བཞག་ ེས་ ་བ་ ༣ ཙམ་ལ་

ིས་པ་གཉིས་ཀར་ ོ་ ེ་ཨིབ་ལ་བོད་ག ང་བཀའ་ཤག་

དང་། ་ལའི་ ་མ་གཉིས་ཀས་བོད་ ི་བ ན་ ིད་ ི་ཆེད་

་ ིའི་ ལ་ཁབ་དང་མཉམ་ ་བོད་ ི་ ་ཚབ་ ི་གནས་



• གནས་བབས་ཐོག་ནས་འ ོས་མོལ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་

ད་ཡོད་པ་དང་། བོད་ག ང་བཀའ་ཤག་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་

ང་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་གི་ ་ ེས་བར་ག མ་ ི་གནས་ གས་ཐམས་

ཅད་གསལ་པོ་མ ེན་ ོགས་ ས་མངའ་ཡོད་པ་ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ ི་

བ ོད་དོན་ལས་ཤེས།་དེས་ན་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་འདི་ ོ་ ེ་ཨིབ་ ིས་

རང་འདོད་ ིས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ ས་པ་ཞིག་མིན་པར་བཀའ་ཤག་

དང་། ་ལའི་ ་མའི་བོད་ ོངས་བ ན་ ིད་ ི་ཐབས་ ས་དང་མ ན་

པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ ིས་བོད་སོག་བར་ ི་ཆིངས་ཡིག་

དེ་ ིམས་མ ན་ཞིག་ཡིན་པའི་བདེན་ བ་ངེས་འ ག



བོད་ ལ་ལ།ོ





What’s up with the title?

why ‘old’

why ‘playhouse’



a woman’s identity

old, strict tradition determines that a 
woman’s place is within the house.

her role is confined in a ‘playhouse’



 this ‘playhouse’ represents the traditional 
gender roles

 the ‘playhouse’ is the microcosm of 
traditional patriarchal society

 hence, an ‘old playhouse’ becomes a 
metaphor for the captured/confined identity 

of a woman.



 ‘It was not to gather knowledge
Of yet another man that I came to you but to learn

What I was, and by learning, to learn to grow, but every
Lesson you gave was about yourself’. (5-8)



 ‘You called me wife,
I was taught to break saccharine into your tea and
To offer at the right moment the vitamins’. (12-14)



 ‘Cowering 
Beneath your monstrous ego I ate the magic loaf and

Became a dwarf’, (14-16)



 ‘The summer
Begins to pall. I remember the ruder breezes

Of the fall and the smoke from the burning leaves’. 
(17-19)



 ‘There is 
No more singing, no more dance, my mind is an old

Playhouse with all its lights put out’. (23-25)



 ‘The strong man’s technique is
Always the same, he serves his love in lethal doses,
For, love is Narcissus at the water’s edge, haunted
By its own lonely face, and yet it must seek at last

An end, a pure, total freedom, it must will the mirrors
To shatter and the kind night to erase the water.’ 

(23-30)



 Tone of the poem is ________
 Rhyme

 Free verse in a single compressed stanza
 Enjambment
 Use of myth

 Irony



Tone is confessional and provocative



Inner rhyme



 Myth employed here is that of Narcissus
(Greek)

about a handsome youth who fell in love with 
his own image, as he looks into the river and 

keeps staring at his own image.



 example of irony in the poem:

:

‘Cowering
Beneath your monstrous ego I ate the magic loaf and

Became a dwarf’.
(line 14-15)



डॉ. यो त सहं  
ह द  वभाग, अ स टट ोफेसर  

क य उ च त बती श ा सं थान सारनाथ वाराणसी



छायावाद

• छायावाद का आरंभ – मकुुटधर पांडये ने 1920 ईo म  जबलपरु से 
का शत होने वाल  प का ‘ ी शारदा’ म ‘ हदं  म छायावाद’ शीषक से 

चार नबंध एक ृंखला के प म छपवाए थे  जो छायावाद के संबंध म 
सव थम लेख ह | 

• इसके अ त र त 1921 ईo म ‘सर वती’  प का म सशुील 
कुमार  ने ‘ हदं  म छायावाद’  शीषक से एक संवादा मक नबंध लखा 
था | 

• इस कार सव थम छायावाद श द का योग मकुुटधर पाडंये ने कया था 
छायावाद को ‘ मि ट सजम’ के अथ के प म योग कया गया था | 
आरंभ म छायावाद श द का योग यं य के प म कया गया था 
ले कन बाद म इसे सहष वीकार कर लया गया | 



• जयशंकर साद के का य ‘आँसू’ को छायावाद क  पहल  रचना माना 
जाता है |

• छायावाद का अथ व प रभाषा  : छायावाद के अथ को लेकर व वान  म 
मतभेद है आचाय शु ल छायावाद का संबंध रह यवाद और वशषे का य-
शैल  से जोड़त ेह | 

•  आचाय महावीर साद ववेद  ने 1927 ई वी म ‘सर वती’ प का 
म ‘सकु व कंकर’  छदम नाम से ‘आजकल के हदं  क व और 
क वता’ नामक लेख लखा था इसम उ ह ने छायावाद के सबंंध म लखा 
था –  “छायावाद स ेलोग  का या मतलब है कुछ समझ म नह ं आता | 
शायद उनका मतलब है क कसी क वता के भाव  क  छाया य द कह  ं
अ य  जाकर पड़ ेतो उसे छायावाद  क वता कहना चा हए |”  

• छायावाद के सु स ध क व सु म ानंदन पंत ने छायावाद को ‘ च  भाषा 
प ध त’  कहा है | 



• डॉ रामकुमार वमा भी छायावाद को  रह यवाद से जोड़त ेह | वे कहत े
ह- “जब परमा मा क  छाया आ मा म पड़ने लगती है और आ मा क  
छाया परमा मा म तो यह  छायावाद है |”

• नंददलुारे वाजपेई ने ‘ हदं  सा ह य : बीसवीं सद ’  पु तक म इसे 
आ याि मक छाया का भान कहा है | उनके अनुसार –
 “छायावाद  सांसा रक व तओुं म द य स दय का यय है |”

 
• डॉ नग  के अनुसार- “ थूल के त सू म का व ोह  ह  छायावाद है |” 



• मु यतः व भ न व वान  ने छायावाद के संदभ म न न ल खत 
वशषेताएं उ घा टत क  ह : –

1. छायावाद प ध त वशषे है|
2. यह आ याि मकता से यु त है|
3. यह एक दाश नक अनुभू त है |
4. यह ेम और स दय क  अ भ यि त   है |
5. यह ढ़वाद का व ोह है |
6. यह एक तीका मक अ भ यि त है |
7. यहां थूल के त सू म का व ोह है |



•   छायावाद के मखु क व  
• 🔹जयशंकर साद ( 1889 ईo से 1937 ईo ) – कानन कुसमु, महाराणा 
का मह व,  क णालय, ेम प थक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी |  

• 🔹 सयूकांत पाठ  नराला ( 1899 ईo – 1961 ईo ) – अना मका, प रमल, 
गी तका, तलुसीदास, कुकुरमु ा, अ णमा, नए प े, बेला,  अचना, 
आराधना,  गीत कंुज,  सां य-काकल  | 

•  सु म ानंदन पंत ( 1990 ईo से 1977 ईo ) – गरजे का घंटा ( पंत क 
पहल  क वता ), ं थ, प लव, वीणा,  गुंजन,  युगांत, 
युगवाणी,  ा या,  वण करण, वण 
धूल ,  युगपथ,  उ रा,  अ तमा,  वाणी,  पतझर,  कला और बढ़ूा चांद, 
लोकायतन, स यकाम | 

• 🔹 महादेवी वमा ( 1907 ईo से 1987 ईo ) – नहार,  रि म, 
नीरजा,  सां यगीत, यामा ( इसम पहल  चार  का य शंकर को एक साथ 
संक लत कया गया है ), द प शखा | 



• छायावाद  का य क  वृ या⚫ं 
• छायावाद  का य क  मखु वृ यां न न ल खत ह :
1. यि तवाद क  धानता: छायावाद  का य म यि तवाद क  धानता है | 
शायद आधु नक युग क  अनेक सम याओं के कारण यि तवाद का ज म 
हुआ | छायावाद  का य म कसी जा त,  महाजा त के सखु-दखु क  नह ं 
अ पत ुसाधारण यि त के सखु-दखु क  बात है | क व अपनी क वता क  
वषय-व त ुक  खोज बाहर से नह ं अ पत ुअपने भीतर से करता है | 
इसी लए छायावाद  का य म कह ं-कह ं अहम भावना क  अ त है परंत ुयह 
अहम भाव असामािजक नह ं है इसम ‘सव’ मला हुआ है | इस क वता म 
क व का रोना या हंसना  उसका यि तगत नह ं है अ पत ु येक संघषरत 
यि त का रोना या हंसना है |
यथा :- “मने ‘म’ शैल  अपनाई
      देखा सब दखुी नज भाई |” 



2. मानवतावाद : छायावाद का सबसे उ वल प  मानवतावाद है | वह 
युग वा तव म व वयु ध और मानवतावाद का यगु था| यु ध के भयकंर 
प रणाम  को देखकर अनेक महापु ष मानवतावाद का चार कर रहे थे | 
साद क  ‘कामायनी’ और नराला क  ‘तुलसीदास’  रचनाए ंमानवतावाद 

क  भावना से ओत ोत रचनाएं ह | छायावाद  का य म रा वाद क  
भावना भी संक ण नह ं अ पतु मानवतावाद  है |  यह  कारण है क 
छायावाद  का य म मानव- ेम,  उदारता,  क णा और व व-बंधु व क  
भावना आ द के दशन होते ह |

पंत जी मानव ेम के वषय म कहते ह :-
 “संुदर है वहग,  सुमन संुदर
    मानव तुम सबसे संुदरतम |”



3. कृ त- च ण : छायावाद  क वय  ने कृ त का सुंदर च ण कया है | 
इनके का य म कृ त का आलंबनगत व  उ द पनगत दोन  प   म वणन 
कया गया है | इ ह ने अपने का य म कृ त का मानवीकरण कया है | सभी 
मखु छायावाद  क वय  ने कृ त का च ण नार  प म कया है | छायावाद  

क वय  ने कृ त के मा यम से सुंदर व साि वक च  खीचें ह परंतु कह ं-कह ं 
इनके कृ त- च ण म भी अ ल लता के दशन होत ेह | नराला क  
क वता  ‘जहू  क  कल ’ को कुछ लोग भले ह  कृ त- च ण का े ठ 
उदाहरण मान ले कन वा तव म इस क वता म पु ष-नार  के संगम का च ण 
है | एक उदाहरण दे खए :-

” सरकाती पट
खसकाती लट
शरमाती झट
वह न मत ि ट से देख उरोज  के युग घट” |



4. रह यवाद : छायावाद  का य क  एक मुख वृ  है-रह यवाद| यह  कारण है 
क कुछ व वान  ने तो छायावाद को रह यवाद से जोड़कर ह  इस को प रभा षत 
कया है | उदाहरण के लए आचाय रामचं  शु ल छायावाद को रह यवाद से जोड़ते 
ह |  डॉ टर रामकुमार वमा भी रह यवाद को क  छायावाद मानते ह | वे कहते ह 
–  “जब परमा मा क  छाया आ मा पर तथा आ मा क  छाया परमा मा पर पड़ने 
लगती है तो यह  छायावाद है |” व तुतः सभी छायावाद  क वय  ने अपने का य म 
आ याि मकता को थान दया है  | इन क वय  ने आंत रक अनभूु तय  को कट 
करने के लए रह यवाद का सहारा लया है |  साद ने परम स ा को बाहर 
खोजा,  महादेवी वमा ने ेम और वेदना म,  पंत ने कृ त म तथा नराला ने 
त व ान म ; ले कन इनम से कसी का भी रह यवाद कबीर या दाद ूजैसा गहरा 
नह ं  | इनके रह यवाद म मा मकता का अभाव है |



5. व छंदतावाद : छायावाद  क वय  ने अहमवाद  व यि तवाद  होने के 
कारण व छंदतावाद  कृ त को अपनाया है | उ ह ने का य-रचना करते 
समय कसी भी कार के शा ीय बंधन  को वीकार नह ं कया |  वषय 
का चयन करते समय भी उ ह ने इसी नयम को अपनाया | यह  कारण है 
क छायावाद  का य म वषयगत व वधता है | स दय वणन,  ेम-
च ण,  कृ त-वणन, रा ेम,  रह यवाद, वेदना,  नराशा, उ साह आ द 
सभी वषय  पर इ ह ने अपनी लेखनी चलायी |



6. वेदना और नराशा : छायावाद  का य म वेदना और नराशा सव  
अ भ य त हुई है | कुछ आलोचक मानत ेह क यह नराशा त काल न 
वातावरण क  देन है य क उस समय भारत अं ेज  का गुलाम था और 
आंदोलन असफल हो रहे थे |  दसूरा, छायावाद  क व मानत ेथे क वेदना और 
नराशा से ह  का य उपजता है |
पंत जी लखते ह :-

“ वयोगी होगा पहला क व
 आह से उपजा होगा गान
उमड़ कर आंख  से चुपचाप
बह  होगी क वता अनजान |”



7. नार  ेम और स दय का च ण : छायावाद  क वय  ने नार - ेम और 
स दय के अनेक च  ततु कए ह |  नार  स दय का च ण कह ं-कह ं 
दै हक बन पड़ा है | यथा :-
“नील प रधान बीच सुकुमार
 खलु रहा मदृलु अधखुला अंग |” 

• छायावाद  क वय  ने नार  के क णा,  दया, ममता आ द भाव  का भी 
सुंदर च ण कया है | साद ने नार  के वषय म लखा है :- “नार  तुम 
केवल धा हो |” 



8. वतं ता ेम : छायावाद  क वय  के का य म रा य जागरण का वर भी 
मलता है | यह क व अनेक थान  पर वतं ता का आ वान भी करते ह |  

रा य आंदोलन का भाव इन क वय  पर पड़ना वाभा वक ह  है |

साद के का य तथा नाटक दोन  म ह  रा य भावना देखने को मलती है |  

माखनलाल चतुवद  क  रा य भावना का एक उदाहरण दे खए :-

“मझेु तोड़ लेना वनमाल
उस पथ पर तमु देना फक
मातभृू म पर शीश चढ़ाने
िजस पथ जाएं वीर अनेक |”



9.  कला प  : कला प  के ि टकोण से भी छायावाद  का य उतना ह  उ कृ ट है 
िजतना भाव प  के ि टकोण से छायावाद  का य म खड़ी बोल  हदं  अपने चरम 
उ कष पर पहंुच गई | इन क वय  क  भाषा च ा मक है | इन क वय  ने 
कोमलकांत श दावल  का योग कया है व सं कृत न ठ भाषा पर बल दया है | छंद  
के ि टकोण से छायावाद  क वय  ने परंपराओं को तोड़ा है |  नराला ने का य 
म ‘मु त छंद’  क  नींव रखी | फर भी गेयता इन क वय  क  क वताओं क  मुख 
वशेषता रह  है|  रह यवाद  भावना के कारण कन क वय  क  क वताओं म 
तीका मकता व सांके तकता मलती है |

इन क वय  ने श दालंकार अथालंकार दोन  कार के अलंकार  का योग कया है | 
इन क वय  ने अपने का य म अनु ास, यमक,  लेष, पुन ि त,  पक,  उपमा, 
उ े ा, पक,  अ तशयोि त, मानवीकरण आ द  अलंकार  का सुदंर योग कया
है|
 
• न कषत:  कहा जा सकता है क छायावाद आधु नक हदं  क वता का वण युग 
था | छायावाद  क वय  ने खड़ी बोल  हदं  को चरम उ कष दान कया | हदं  
क वता को नई त ठा मल   | साद,  पंत, नराला,  महादेवी वमा जैसे महान 
क वय  ने इस काल म हदं  क वता को नए आयाम दान कए |  इस काल क  
क वता को पढ़कर पहल  बार लोग  ने माना क खड़ी बोल  का माधुय ज या 
अवधी से कम नह ं है | आधु नक काल का सव े ठ महाका य ‘कामायनी’ इसी 
काल क  देन है | 



Name : Dr. Kaushlesh Singh
Subject : Asian History



Pushyamitra Sunga

- Founder of The Sunga dynasty

The Mauryans were succeeded by the Sungas. The Sunga dynasty

was founded by Pushyamitra Sunga. He was the general of the last

Mauryan ruler Brihadrath. According to Puranas and Harshcharit

Brihadrath was killed by his general while reviewing his army.

Pushyamitra was either Kashyap gotriya Baimbika Brahman or

Bhardvyaja Gotriya Sunga Brahman.



Achievements of Pushyamitra Sunga

1. Consolidation of empire:-

Pushyamitra Sunga Established peace and exercised

better control on the states of Kosal, Vatsa and Avanti etc.

He made Vidarbha his second capital and appointed his

son Agnimitra as it’s governor.



1. Attack on Vidarbh:-

Pushyamitra had divided the kingdom of

Vidisha into two parts. Yagasen and

Madhavasena were made kings of one part each.

Both these kings accepted the soverignty of the

Sungas.



1. Wars with the Yavanas:-

Pushyamitra had faced two Yavan attacks

during his reign. The first attack was under the

leadership of Demetrios and second time Menander

had attacked on the bank of river Indus

(Sindhu)between 155 -153 B.C.



1. War with the king Kharvela of Kalinga.

According to Dr. V.A. Smith Kharvela, the king of

Kalinga had attacked on Magadh two times in the reign

of Pushyamitra. During his second attack Kharvela

received great treasure in gift from Pushyamitra but

other scholars like R.P. Chanda and Allen does not

agree with this view.



1. Horse Sacrifices:-

 It is evident from Ayodhya inscription that Pushyamitra

performed two horse sacrifices. The first horse sacrifice

was probably performed soon after Pushyamitra usurped

the throne and after having repelled the first Yavan

invasion,. Malvikagnimitram gives account of second

horse sacrifice.



1. Religion of Pushyamitra:-

Pushyamitra Sung is regarded a reviver of

Brahman religion. He propagated his religion with

the help of arms. By performing horse sacrifice he

revived the last glory of Brahaman religion.



1. Pushymitra and Buddhism:-

Pushyamitra was a great persecutor of Buddhism. According to

Divyavadan he went to destroy the monastery of Kukkutarm at

Pataliputra but returned as he was frightened by a roar. At Sakala he

declared that any one presenting a head of monk will be given

hundred Dinar. Taranath, the Tibetan historian had stated that

Pushyamitra Killed innumerable Buddhist monks, destroyed stupas

and viharas.



But some historians like Ray Chaudhuary

hold the view that Pushyamitra Sung was not

responsible for the persecution of Buddhism.

Bharhut Stupa was erected during the

supremacy of the Sungas.



8. Death and Estimate of Pushyamitra

After having ruled for 36 years ,Pushyamitra died in about

142BC. Pushyamitra was a great warrior. He had extended his

empire to the river Indus in Punjab. His empire was extended

to Vidarbh in the south and Kalinga to the south east.

Patalipura was his capital and Kosala was under his empire.

He was also a great lover of art and literature.



Thank You



༄༅། །དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྲ ི། 
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དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
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མཚན་དོན་ནི། 

•  དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྲི།
•  ཞེས་པ་སྟེ། དོན་ནི་སྤྱིར་ཚིག་དང་དོན་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་རབ་ཏུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་ཡང་རྗོད་བྱེད་དང་བརྗོད་བྱའི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་བརྗོད་བྱ་གང་ཡིན་
པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདིའི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དང་། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་སྟེ་མདོ་
སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། དེ་དག་གི་དགོངས་འགྲེལ་མ་ལུས་པའི་བསྟན་བྱ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཡི་གནད་རྣམས་ཇི་བཞིན་
རྟོགས་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པས་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་དྲི་མས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བདེ་བླག་ཏུ་མི་མྱོང་བ་
རྣམས་ལེགས་པར་བསལ་ནས། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དག་པའི་རིགས་
པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཉིན་མོ་དྲུང་ན་གནས་པའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་རང་དང་
གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསྟན་བཅོས་འདིར་ཐོས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞུགས་པས་སྐྱེད་པར་ནུས་པས་ན་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་ངེས་
པར་འགྱུར་སྙམ་ན། བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། ཤེས་རབ་ངེས་དོན་གྱི་
གནད་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཐེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པའི་རྨོངས་པའི་དྲྭ་བ་ཅིག་ཅར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པས་ན་ཆོས་མཚུངས་པའི་སྒོ་ནས་རལ་གྲི་ཞེས་བྱ་སྟེ། 
ཤིང་སྟུག་པོའི་ཚལ་ན་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བའི་རལ་གྲི་བཏབ་པའི་བྱེད་ལས་བཞིན་ནོ། །མཚན་གང་ལས་བཏགས་པ་ནི་བརྗོད་བྱ་དང་དཔེའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཡིན་པར་
ཤེས་པར་བྱའོ།།



གཉིས་པ་ག ྲ ུབ་མཐའི ་ས ྐ ོར།

•  གཞུང་ལས། གྲུབ་མཐའ་འཁྲུལ་བ་ལྡན་པ་མིན། །ནོར་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས། །དོན་གསུམ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་བློ།།

འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ལ་འདུད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

•  དང་པོ་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞལ་བྱའི་ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པར་འཛིན་པའི་བློ་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཕྱི་རོལ་པའི་ལྟ་བ་དང་ནང་པའི་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་ཡོད། 

•  གྲུབ་མཐའི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞལ་བྱའི་ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་མཚམས་

བྱས་པའོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་ནི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ནི་ཡུལ་གྱི་ཆ་ལ་འཇོག་དགོས་སོ། །



ཕྱ ི ་པ་དང་ནང་པའི་གྲ ུབ་མཐའི་ཁྱད་པར།

•  མཆོག་གསུམ་ལས་གཞན་སྐྱབས་སུ་འཛིན་ཅིང་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གང་རུང་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་
མཐའ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད།

•  ས་སྡེ་ལས། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ཐོས་རྩོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །ངན་གཡོ་བརྩེ་བྲལ་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་།། 
བསྟན་བཅོས་དྲུག་བྲལ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

•  ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་སྐྱོན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། 
•  ༡༽ འབྲས་བུ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་དོན་མེད་པ། 

•  ༢༽ རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བ་དང་། འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་སོགས་ཡིན་པས་ན་དོན་ལོག་པར་གྱུར་པ།

•  ༣༽ ཐོས་པ་གཅིག་པུ་ལྷུར་ལེན་པ། 

•  ༤༽ གཞན་ལ་སྐྱོན་འབའ་ཞིག་འཚོལ་བའི་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་པ། 

•  ༥༽ རང་དམ་པ་མིན་ཡང་དམ་པར་ཁས་འཆེ་བས་ངན་གཡོ་ཅན། 

•  ༦༽ སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་མེད་པའོ། །



ཕྱ ི ་ནང་གི་གྲ ུབ་མཐའི་ཁྱད་པར།

•  མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་ཅིང་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད།
•  ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། 
•  ༡༽ ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་དང་དོན་ལོག་པ་མ་ཡིན་པས་ན་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན།  

•  ༢༽ ཐོས་པ་དང་རྩོད་པ་ཁོ་ན་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་ལ་གཞོལ་བས་ན་སྒྲུབ་པ་ལྷུན་ལེན་པ།

•  ༣༽ ངན་གཡོའི་ལྟ་བ་དང་བརྩེ་བ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པས་ན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བྱེད་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་སོ།།



ནང་པའི་ག ྲ ུབ་མཐའ་བཞིའ ི ་བདེན་གཉིས་ཀྱ ི ་ར ྣམ་བཞག་ལས། 
བ ྱ ེ ་བ ྲག ་ས ྨ ྲ ་བའ ི ་བད ེན ་གཉ ིས ་ཀ ྱ ི ་ར ྣམ ་བཞག

•  དང་པོ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནི། ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད། སྒྲ་བཤད་ནི། བྱེ་བྲག་
བཤད་མཛོད་ཆེན་མོའི་ རྗེས་སུ་འབྲངས་པས་སམ་དུས་གསུམ་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའོ། །དབྱེ་ན། ཁ་ཆེ་དང་། ཉི་འོག ཡུལ་དབུས་ཀྱི་བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གསུམ་ཡོད། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ། 

•  བཅོམ་པའམ་བློས་གཞན་བསལ་ན་རང་འཛིན་གྱི་བློ་མི་འཇུག་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། 

•  བཅོམ་པའམ་བློས་གཞན་བསལ་ནའང་རང་འཛིན་གྱི་བློ་འཇུག་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། 

•  ཀུན་རྫོབ་ལ་དབྱེ་ན། ཀུན་རྫོབ་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་དང་༑ རྫས་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་ཀུན་རྫོབ་གཉིས། བུམ་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་པོ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་པའི་

མཚན་གཞི། དོན་དམ་ལ། གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད༑ འདུས་མ་བྱས་རྣམས་སོ། །

•  དེ་ཡང་མངོན་པ་མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡིས་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བློ་མི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་
གཞན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། 



མདོ་སྡ ེ ་བའི་བདེན་གཉིས་ཀྱ ི ་ར ྣམ་བཞག

•  གཉིས་པ་མདོ་སྡེ་པ་ནི། ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་རང་རིག་ཁས་ལེན་པ་མདོ་སྡེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད། སྒྲ་
བཤད་ནི། གཙོ་བོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདོ་སྡེ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་མདོ་སྡེ་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔེའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པས་

དཔེ་སྟོན་པའོ། །དབྱེ་ན་ལུང་གི་རྗེས་འབྲངས་དང་རིགས་པའི་རྗེས་འབྲངས་གཉིས། མདོ་སྡེ་པའི་བདེན་གཉིས་ལ། ལུང་གི་རྗེས་འབྲངས་བྱེ་སྨྲ་དང་

མཐུན་ལ། རིགས་པའི་རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་ལུགས་ནི། 

•  དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། 

•  དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཆོས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། 

•  མཚན་གཞི་ནི། བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །

•  དེ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དོན་དམ་དོན་ བྱེད་ནུས་པ་གང་། །དེ་འདིར་དོམ་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་པ་སྟེ། །དེ་དག་རང་སྤྱིའི་
མཚན་ཉིད་བཤད། །ཅེས་གསུངས་སོ། ། 



སེམས་ཙམ་པའི་བདེན་གཉིས་ཀྱ ི ་ར ྣམ་བཞག

•  གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་གཉིས་སྟོང་གི་ཤེས་པ་དོན་དམ་པར་ཁས་ལེན་པ་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད༑ 

སྒྲ་བཤད་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཙམ་ལས་ལོགས་སུ་མེད་པར་འདོད་པས་སེམས་ཙམ་པའོ། །དབྱེ་ན། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས། ནང་གསེས་དབྱེ་ན་དུ་མ་ཡོད༑ 

དེའི་བདེན་གཉིས་ལ། 

•  གང་ལ་དངོས་སུ་དམིགས་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྒྱས་སུ་རུང་བའི་ཆོས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། 

•  གང་ལ་དངོས་སུ་དམིགས་ན་རྣམ་པར་བྱང་བ་རྒྱས་པའི་ཆོས་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། 

•  ཀུན་བཏུས་ལས། གང་ལ་དམིགས་ནས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། །གང་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པར་བྱང་བ་འཕེལ་བར་

འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་ནི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའོ། །ཞེས་སོ། །



དབུ་མ་རང་རྒ ྱ ུད་པའི་བདེན་གཉིས་ཀྱ ི ་ར ྣམ་བཞག

•  ༈ དེ་ལས་དང་པོ་རང་རྒྱུད་པ་ནི། དབུ་མ་པ་གང་ཞིག་རྣམ་གྲངས་པའི་དོན་དམ་ཁས་ལེན་དང་བཅས་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ་རང་རྒྱུད་པའི་མཚན་ཉིད། 
སྒྲ་བཤད་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཙོ་བོར་གཏན་ཚིགས་རང་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་རང་རྒྱུད་པའོ། །དབྱེ་ན་གོང་འོག་གཉིས། དེའི་བདེན་གཉིས་ལ། 

•  ཆོས་ཅན་གང་ཞིག་དོན་དམ་རིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། 

•  ཆོས་ཉིད་གང་ཞིག་དོན་དམ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། 

•  ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་། སྣང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡང་དག་དང་། སྣང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ གཉིས་ཡོད་དེ། བདེན་
གཉིས་ལས། སྣང་དུ་འདྲ་ཡང་དོན་བྱེད་དག །ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་མི་ནུས་ཕྱིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། །ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ནི་དབྱེ་བའང་བྱས། །ཞེས་
གསུངས༑ 

•  མཚན་གཞི་གནམ་ཟླ་དང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའོ། །དོན་དམ་ལའང་ཡོད་མཐའ་ཙམ་བཀག་པའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་གྲངས་པ་དང་། མཐའ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་
གྲངས་ མིན་པའི་དོན་དམ་གཉིས་ཡོད་དེ། 

•  བདེན་གཉིས་ལས། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡང་། །ཡང་དག་པ་དང་མཐུན་ཉིད་བཞེད། །སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་ཀུན་ཞི་བ་ལ། །དོན་དམ་ཞེས་པའི་བརྡ་ མཛད་དོ།། 
ཞེས་གསུངས་སོ། ། 



ཐེག་པའི་ར ྩ ེ ་མ ོ ་དབུ ་མ་ཐལ་འགྱ ུར་བའི ་བདེན་གཉིས་ཀྱ ི ་ར ྣམ་བཞག

•  ༈ མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་རྩེ་མོ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ནི། དབུ་མ་པ་གང་ཞིག་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་ཁས་ལེན་ཀུན་བྲལ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ་

ཐལ་འགྱུར་པའི་མཚན་ཉིད༑ སྒྲ་བཤད་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཙོ་བོར་གཏན་ཚིགས་ཐལ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཐལ་འགྱུར་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཐལ་

འགྱུར་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ།

•  ༈ བདེན་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་གཞི་ལ། ཤེས་བྱ་དང་བདེན་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཙམ་འཇོག་སྟེ༑ འཇུག་པ་ལས། བདེན་པ་གཉིས་སུའང་རང་བཞིན་མེད་པའི་

ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་སོ༑ ༑

•  ༈ བདེན་པའི་དབྱེ་བ་ལ། བདག་མེད་དྲི་བའི་མདོ་ལས། ཀུན་རྫོབ་དང་ནི་དོན་དམ་པ། ། དབྱེ་བ་གཉིས་སུ་ཡང་དག་བཤད། །ཅེས་དང་། ཞི་བ་ལྷས། ཀུན་

རྫོབ་དང་ནི་དོན་དམ་པ༑ ༑འདིར་ནི་བདེན་པ་གཉིས་སུ་འདོད། །ཅེས་དང་། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་

ལ་ཡང་དག་བརྟེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། །དམ་པའི་དོན་གྱི་བདེན་པ་འོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དོན་དམ་དང་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སོ།།



•  ༈ བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ། གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངོ་བོ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཡང་ན། བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་དམིགས་པ་

ཉེ་བར་ཞི་བའོ༑ །

•  དེ་ཡང་རྩཤེར་ལས། གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །སྤྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ སྤྲོས་པ། །རྣམ་རྟོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མེད། །དེ་ནི་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། 

རྒྱན་ ལས༑ ཡང་དག་ཏུ་ན་སྤྲོས་པ་ཡི། །ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་དེ་གྲོལ་ཡིན། །ཞེས་སོ། ། 

•  གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཡང་ན༑ བློ་ཡུལ་ལས་མ་འདས་པའི་ཆོས་དཔྱད་མི་བཟོད་པའོ། །དེ་ཡང་

འཇུག་པ་ལས། མཐོང་བ་རྫུན་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། དོན་དམ་ བློ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །བློ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་པར་འདོད། །

ཅེས་སོ། ། 

•  ༈ བདེན་གཉིས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ལ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་མཚན་གཞི་བུམ་པ་སོགས་སྣང་ཚུལ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། ། 

•  ༈ བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་ལ། པ་རམ་ཨ་ཞེས་པ་དོན་དམ་སྟེ། བློ་དམ་པ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྙེད་དོན་ཡིན་པས་ན་དམ་པའི་དོན་དང་། སཾ་བྲི་ཏི་ནི། ཡང་

དག་པ་སྒྲིབ་བྱེད་དེ། ཡང་དག་པའི་གནས་ལུགས་སྒྲིབ་པས་ན་ཀུན་རྫོབ། རྟེན་པས་ན་ཀུན་རྫོབ། བཏགས་པས་ན་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་བྱ་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། གཏི་མུག་

རང་བཞིན་སྒྲིབ་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་སྟེ།།ཞེས་སོ།།སཏྱ་ནི་བདེན་པ་ཞེས་པའོ། ། 



•  ༈ བདེན་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་ལ། སྤྲོས་པ་ལས་གྲོལ་མ་གྲོལ་གཉིས་དངོས་འགལ་ངེས་པས་དང་། ཡུལ་ཅན་བློ་མཐར་མ་ཐུག་པ་འཁྲུལ་པ་དང་མཐར་ཐུག་མ་འཁྲུལ་

པ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ཡང་གཉིས་སུ་ངེས་པས་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། དངོས་ཉིད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛིན་

པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། མདོ་ལས། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པས་བདེན་པ་འདི་གཉིས་ཏེ། །ཁྱེད་ཀྱིས་གཞན་ལས་མ་ གསན་རང་གིས་རིག །དེ་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་ནི་དོན་

དམ་སྟེ། །བདེན་པ་གསུམ་པ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།། 

•  ༈ བདེན་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ། དོན་དམ་ལ་ལུགས་འདིར་དབྱེ་བ་མེད་ཅིང། ཀུན་རྫོབ་ལ་ཐ་སྙད་ཚད་མས་གནོད་པ་དང་བཅས་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་དང་། ཐ་སྙད་

ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པ་ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། མཐོང་བ་རྫུན་པའང་རྣམ་པ་གཉིས་འདོད་དེ། །དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ལྡན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །མཚན་གཞི་བུམ་པ་མཐོང་བ་དང་སྐྲ་ཤད་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། ། 

•  ༈ བདེན་གཉིས་གཅིག་ཐ་དད་ལ། དོན་དམ་པར་བདེན་གཉིས་གཅིག་ཐ་དད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ། ཐ་སྙད་དུ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ། སེམས་འགྲེལ་ལས། 

ཀུན་རྫོབ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །སྟོང་ཉིད་ཁོ་ན་ཀུན་རྫོབ་སྟེ། །བྱས་དང་མི་རྟག་ཇི་བཞིན་དུ། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ།། 

•  ༈ ངེས་བྱེད་ཚད་མ་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དམིགས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་ཡུལ་དང་། ཀུན་རྫོབ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་བློ་ཡི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ། ། 



•  ༈ བདེན་གཉིས་མི་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་ལ། བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མ་ཤེས་ན་སྐྱོན་མང་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཐབས་
སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟེ། །བདེན་གཉིས་རྣམ་དབྱེ་གང་གིས་མི་ཤེས་པ། །དེ་ནི་རྣམ་རྟོག་ལོག་ པའི་ལམ་

དུ་ཞུགས། །ཞེས་དང་། རྩ་ཤེས་ལས། གང་དག་བདེན་པ་འདི་གཉིས་ ཀྱི། །རྣམ་དབྱེ་རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

ཡི།། ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་ མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

•  ༈ བདེན་གཉིས་ཤེས་པའི་ཕན་ཡོན་ལ། གཞི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་དུ་ཤེས་ན་ལམ་ཚོགས་གཉིས་དང་འབྲས་བུ་སྐུ་གཉིས་
ཀྱང་རིམ་བཞིན་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། བདེན་གཉིས་ལས། བདེན་གཉིས་རྣམ་དབྱེ་ཤེས་པ་དག ཐུབ་པའི་

བཀའ་ལ་མི་རྨོངས་ཏེ། །དེ་དག་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་ནས། །ཕུན་ཚོགས་ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དམ་པའི་བདུད་རྩི་ལ་

མོས་པས་ཕྱུག་པའི་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སླད་དུ་རབ་གནས་ནཚོད་ལྡན་གྱི་རེག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་བཟང་པོ་གསུམ་པར་སྔ་འགྱུར་

མཐོ་སློབ་ཆེན་པོར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ནས་བྲིས་པ་དགེའོ།།  ། ���

���
 



རིགས་པ་བཞིའ ི ་ར ྣམ་བཞག་བཤད་པ།

rgyu་by་བ་byེད་པའི་རིགས་པ། 

འbrས་bu་ltོས་པའི་རིགས་པ། 

ང3་བ3་ཆ5ས་ཉིད་kyི་རིགས་པ། 

འཐད་པ་sgruབ་པའི་རིགས་པ། 



རིགས་པ་ཞ ེས་པའ ི ་ག ོ ་ད ོན་བཤད་པ།

•  རིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་ཆོས་ཀུན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བར་སྒྲུབ་པ་ནི་རིགས་པའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། 

•  སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས། འཇིག་རྟེན་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་ནི་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་དང་། 
•  འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས། དེ་ལ་ཅིའི་པྱིར་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ལྟར་དུ་གནས་པ་ནི་འོས་ཤིང་རིགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རིགས་

པ་ཞེས་བརྗོད་པའམ། དེ་དང་མཐུན་པར་གཞལ་བ་ལ་རིགས་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། 

•  སྨྲ་བའི་སེངྒེ་རོང་ཟོམ་དྷརྨ་བྷ་དྲས་ཀྱང་། དེ་ལ་རིགས་པ་ཞེས་པ་ནི། ནྱཱ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱཱ་ཡ་སྟེ། རང་བཞིན་ནམ་ངང་ཚུལ་ལའང་འཇུག་པས་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཇི་
ལྟར་གནས་པ་ལ་རིགས་པ་བྱའོ། །ཡང་ཡུཀྟི་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཡུཀྟི་སྟེ་ཆོས་དང་ལྡན་པས་ན་རིགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་རང་རང་གི་ངང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གནས་
པ་དང་། དེ་དང་མཐུན་པའི་བློ་གཉིས་ཀ་ལའང་རིགས་པའི་སྒྲ་འཇུག་པས། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་དང་མཐུན་པའི་བླ་གཉིས་ཀ་ལའང་འཇུག་པ་ཤེས་པར་
བྱའོ།།སྐད་ཀྱི་བྱིངས་དང་སྦྱར་ན་བྱྰ་ཡ་ནི་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། མི་འཇིགས་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རིགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡུཀ་ཏི་ནི།་སྦྱོར་བ་ལེགས་པ་སྟེ། ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་
ལེགས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་གོ །ནྱཱ་ཡ་ནི་གནོད་པ་མེད་པ་ལའང་འཇུག་པ་སྟེ། པྲ་ཏི་པཱད་ཅེས་བྱ་བའང་གནོད་པ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་པས། བློ་དང་སྒྲ་གང་ལའང་དོན་དང་
འགལ་བའི་གནོད་པ་མེད་པ་དོན་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་གང་གི་དོན་གང་མཚན་
མ་དང་རྟགས་སུ་བྱས་པ་དེ་ལའང་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་འཇུག་སྟེ། འདི་དག་ནི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱིར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།



འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་རྒྱུའི་ཚོགས་ནུས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྒྱུ་བྱ་
བ་བྱེད་པའི་རིགས་པའི་མཚན་ཉིད།

རྒྱུའི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུའི་ཚོགས་ནུས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འབྲས་
བུ་ལྟོས་པའི་རིགས་པའི་མཚན་ཉིད།

རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་དངོས་
སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་

མཚན་ཉིད།

ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་གང་ཡིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་
རིགས་པའི་མཚན་ཉིད།

རིགས་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད།



བྱ་བྱེད་རིགས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། རྒྱུའི་བྱེད་པ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་ཏེ་
རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་མ་ཚང་ན་འབྲས་བུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར།

ལྟོས་པའི་རིགས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་མངོན་
པར་ལྟོས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་ཏེ་རྒྱ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འབྲས་བུ་

མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར།

ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རིགས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་
སེལ་ཏེ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།

འཐད་སྒྲུབ་རིགས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། རིགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
བ་སེལ་ཏེ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བོ་མངོན་རྗེས་ཚད་མས་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།

རིགས་པ་བཞིའི་བྱེད་ལས།



བྱ་བྱེད་རིགས་པ་ཐལ་དྲགས་ན། བྱེད་པ་དང་
རྩོལ་བ་ཐམས་ཅད་མི་ལྡོག་སྟེ། མཐར་བྱེད་པ་

པོར་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ།།

འབྲས་བུ་ལྟོས་པའི་རིགས་པ་ཐལ་དྲགས་ན། 
དབང་ཐམས་ཅད་མི་ལྡོག་སྟེ། མཐར་དབང་

ཕྱུག་རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ།།

འཐད་སྒྲུབ་རིགས་པ་ཐལ་དྲགས་ན། རིགས་
པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དྲི་མ་མེད་
པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མཐར་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་

འགྱུར་རོ།།

ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རིགས་པ་ཐལ་དྲགས་ན། 
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་ལྡོག་སྟེ། མཐར་རང་

བཞིན་རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ།།

རིགས་པའི་ཐལ་ས།



ཐུགས་རྗ ེ ་ཆེ། 
THANK YOU 



Name : Kunga Nyingpo
Subject : Fine Arts



Mr Kunga Nyingpo
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Buddhist art

• Buddhist art originated on the Indian subcontinent
following the historical life of Siddhartha Gautama, 6th
to 5th century BCE, and thereafter evolved by contact
with other cultures as it spread throughout Asia and the
world.

• Siddhartha, the prince who was to become the Buddha,
was born into the royal family of Kapilavastu, a small
kingdom. His was a divine conception and miraculous
birth, at which sages predicted that he would become a
universal conqueror, either of the physical world or of
men’s minds. It was the latter conquest that came to
pass. Giving up the pleasures of the palace to seek the
true purpose of life,



• When Buddha died, his body was cremated and
divided into several relic caskets known as stupas.
The relic of Buddha and other holy figures were
the first known examples of Buddhist art.

• These early examples belong to the category of the
Pre-iconic phase of Buddhist art that lasted from
the 5th to the 1st century B.C. in this period,
Buddha was represented through the aniconic
symbols such as the Bodhi tree, an empty throne,
the horse with no rider, Buddha’s footprints, and
the Wheel of Dharma.



• There are two main stages to Buddhist art; the Pre-Iconic
phase (ranging from the 5th to the 1st century BC) and
the Iconic phase (1st century AD to the present). As the
name suggests, the first stage of Buddhist art, ‘Pre-
Iconic’, was symbolistic only and did not represent
Buddha anthropomorphically.

• In art of this period, Buddha is always represented
through symbols rather than human images. The main
symbols the Pre-Iconic period uses to identify Buddha are
wheels; footprints; empty seats; or characters from the
Jataka Tales.



Pre-Iconic phase



Iconic Phase – 1st Century A.D. to the Present

• The 1st century AD. brought something completely new
to the Buddhist art. The artist started to depict Buddha in
his human form, and one of the first examples of this was
found in the North-West India in the area known as
Gandhara, the ancient name for Pakistan. The Gandhara
artists combined the Buddhist symbolism with the
elements from the Hellenistic world and created a unique
style.

• The Gandharan art bears many similarities to Greek art of
the same period due to the spreading influence of the
Greek world at that time.



GANDHARAN ART 

• The Gandhara artists combined the Buddhist
symbolism with the elements from the Hellenistic
world and created a unique style. They created young
Buddhas with curly hair that resembled the Roman
statues of Apollo, they dressed him in the robe that
covered both shoulders with heavy folds that
reminded of the toga.

• On top of the wavy hair and the double-shouldered
drapery also look out for Nirvana symbols, Acanthus
leaf decorations, shoes and sandals as these were also
regularly included in Gandharan Buddhist art.



Gandharan Buddhist art style



Gandhara sculptures



MATHURAN ART

• Mathuran artworks were less influenced by the
craftsmen who came to the East with Alexander the
Great, and they sprouted out of the Indian yogic
traditions and were primarily done in red sandstone.

• The Mathuran Buddha often has only one shoulder
covered in a thin muslin and still employs the more
symbolistic styles of Pre-Iconic Buddhist art in that
the sybolistic representations of Buddha are still
present; pay particular attention to wheels and lotus
seats which can feature quite prominently on the
hands of the Buddha or in his background.



Mathuran art style



Tibetan art
• Tibetan art is primarily sacred art, drawing elements

from the religions of Buddhism, Hinduism, Bon, and
various tribal groups, and reflecting the over-riding
influence of Tibetan Buddhism.

• The earliest Tibetan art is pictures drawn with
sculpted lines on rocks and cliff faces. Later rock art
shows Buddhist influences. The iconographic art of
India entered Tibet along with Buddhism and was
gradually modified to include Tibetan themes and
influences from Nepal and China.



• The major art forms of Tibetan are

1.Tibetan paintings, including thangkas (cloth paintings),
frescos, rock drawing and contemporary painting;

2.Tibetan sculptures, including Buddhist sculptures,
metal sculptures, clay modelling and stone carvings.

3.Tibetan handicrafts, including metal wares, masks,
block-printing, textiles handicrafts and wooden wares;
and

4.Tibetan architectures including ancient tomb
architecture, monastery architecture, palace
architecture and residence architectures;



• Most Tibetan art has traditionally been
produced by monks at monasteries. Most
artists were anonymous and rarely signed their
works, although names have survived in texts,
in murals on monastery walls, and on some
thankas and bronzes.

• Much of Tibet's great art was either destroyed
by Communists, particularly in the Cultural
Revolution, or taken out of Tibet and sold in
art shops and auctions and now is in the hands
of collectors.



TIBETAN THANGKA PAINTING



What is thangka painting?

• Thangka is a type of painting executed on cotton
cloth and often framed with brocade Tibetan silk.
They are images of different gods, goddesses, and
significant related to the philosophy of Buddhism.

• In Tibetan the word 'thang' means Flat and the
suffix 'ka' stands for Painting. The Thangka is thus
a kind of painting done on flat surface but which
can be rolled up when not required for display. The
most common shape of a Thangka is the upright
rectangular form.



The origins of thangka painting.

Historically, the original art of Thangka painting
is believed to be a Nepalese art form which got
exported to Tibet after Princess Bhrikuti of
Nepal married the Songtsen Gampo, the great
king of Tibet during seventh century. Historians
also think that the Chinese painting had a
considerable influence on Tibetan painting in
general. Thus, the Thangka we see today is
believed to carrying influences of Nepalese,
Indian and Chinese paintings.



Thangka painting



in focusing and clearly visualizing particular images.

Thangka is a different art in terms of its connection to Buddhism.
Its roots can be found in the Buddhist scriptures. Thangkas are used

by the Tibetan Practitioners to help them develop a close
relationship with a meditational deity. Thangkas assist the mediator

in focusing and clearly visualizing particular images.



Thangka painting is practiced by artists who go
through years of training and practice. The art of
Thangka Painting is not gender bound, anyone
who is willing to dedicate themselves to learning
this art can practice thangka. Thangka earlier
was seen as a meditation, a means of
communication between the artist and the deity.
The person who wants to learn the art of painting
a thangka gets empowerment by the lamas, and
then under the guidance of the master thangka
artist as his guru, learns and practices thangka
for years.



The three basic figurative forms in Tibetan Buddhist art.

In the Tibetan traditional young artists the students is first
taught how to form of the Buddha. The second figurative
form is Green Tara, peaceful with jewellery and
ornament. A slight curve to the body and head, with right
leg extended. The third figurative form is wrathful
vajrapani with a fierce countenance, thick limbed,
wrathful ornaments and in a standing posture surrounding
by flames. From the basic forms of these three figures of
Buddha, Tara and Vajrapani all of this are depictions in
Tibetan iconography can be created simply with the
additional of extra head, arms and legs, ornamentals and
attributes.



The three basic figurative forms in Tibetan 
Buddhist art.

BUDDHA TARA  VAJRAPANI



Varieties of tools and raw materials are used 
for making this traditional art.

1. Cotton cloth,

2. Thread (for fastening the canvas to the frame)

3. Mineral colours-Carbon Black: Black.

Cinnabar: vermillion colour. Lapis Lazuli: Blue.

Lac Red. Malachite Green: Green colour.

Minium Orange: Orange colour.

Orpiment Yellow: Yellow colour.

Yellow and Red Ochre;Gold

Silver - Powdered silver, also stored as drops



Material used in thangka 



Tools 

1. Wooden 
frame 

2. Pencils 

3. Compass 

4. Scale 

5. Brushes (of 
different 
sizes)



preparation of the canvas

1. The canvas is stretched over a wooden frame and the sides are 
sewn to the frame with a cord that allows tension to be 
adjusted.

2.  Leather glue is heated in water till it melts.



3. This melted glue is mixed with distemper powder and water 
to form a liquid paste.



4. This paste is applied properly on both sides of the canvas 
and let to dry in the sunlight. 



5. The surface of the canvas is then polished with a smooth 
stone or rim of a glass tumbler, until the underlying texture of 
the canvas is no longer apparent, i.e. the distemper and glue 
paste is no longer on the surface and all the pores of the 
canvas are filled.



Drawing Process
1. Using pencil, compass and a scale, geometric markings
are made on the backside of the canvas to define points for
the drawing on the front side.



 The artist uses a thread dipped in colour to find the centre point of the 
canvas to start the measurements.

 The coloured thread is stretched along the diagonals of the canvas and 
pinched which forms a line of colour on the canvas.



Once the centre point of the canvas is located, a circle is
drawn on the centre, and arcs are cut on it to segment its
circumference. The points on which the arcs cut on the
circumference are used to divide the canvas into half and to
mark points for the border.

 It requires perfect skills in drawing, perfect figures and
great understanding of the econometric principles to make
this paintings. Balanced grid of angles and intersecting lines
are used to portray arms, legs, eyes, nostrils, ears, and
various ritual implements, thus for paintings these
geometrically balanced drawings are first made on different
paper and through tracing paper it is transferred to the
prepared canvas.



Mineral colours

Mineral colours are brought in from different places within 
India as well as Nepal and Tibet. Cold gold and Cold silver 
are brought from Nepal in form of small drops.



Colouring/painting:

Mineral colour powder is den mixed with glue binder to 
form a paste of required consistency.

The background scenery is painted first. Thereafter the 
cloths of the main image are painted. Then the body is 
painted and lastly, the eyes are painted. When painting is 
finished it is mounted by stitching it to a narrow yellow 
silk border, then to a red silk border and finally to a larger 
border of blue silk in proportion to the size of the canvas.



Pictures showing background sky and ground 
being coloured first.





Silk cover / Back side of thangka



How to fold the cover in a zigzag 
pattern. 



completed painting

The completed 
painting is taken to 
only the tailors who 
mount the work on 
silk brocade to 
complete the scroll 
painting of Tibetan 
Thangka.



The Thangka is a kind of painting done on flat 
surface but which can be rolled up when not 
required for display. The most common shape 
of a Thangka is the upright rectangular form.



།



Name : Lhakpa TseriNg
subjecT : TibeTaN LaNguage



ན་ངག་མེ་ལོང་ལས་ ོན་སེལ་བཤད་པ།

བ ན་བཅོས་ལོ་རིམ་ག མ་པ།
ོབ་དཔོན་ ག་པ་ཚ་རིང་།



དང་པ།ོ དོན་ཉམས་པའི་ ོན་ནི།

༡ མཚན་ཉིད།

་བ།

ཚགས་པའི་དོན་ ིས་ ོངས་པ་གང་།། དེ་ནི་དོན་ཉམས་ཞེས་པར་འདོད།།

ོས་པ་ ོན་པ་ ིས་པ་ཡ།ི། བ ོད་ལས་གཞན་པ་དེ་ ོན་ནོ།། ༡༢༨

༢ དཔེར་བ ོད།

་བ།

འདི་ནི་ ་མཚ་འ ང་ ེད་དེ།། བདག་ནི་དེ་རིང་ ས་པས་གཟིར།།

ིན་འདི་རབ་ ་ ོག་ ེད་དེ།། འ ོག་ ེད་ས་ ང་དག་ལ་དགའ།། ༡༢༩



གཉིས་པ། དོན་འགལ་ ི་ ོན་ན།ི

༡ མཚན་ཉིད་ན།ི

་བ། ངག་གཅིག་གམ་(གིས་)རབ་ ར་ལ།། ་མས་ ི་མ་གཞན་འཇོམས་པ།།
འགའ་བའི་དོན་ཅན་ཉིད་ ི་ ོན།།དོན་འགལ་ཞེས་པར་རབ་ ་བ ོད།།༡༣༡

༢ དཔེར་བ ོད།

་བ། ད ་རིགས་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་།། ་ཚགས་ ར་འདི་ ལ་ ར་ཅིག།།

འ ང་པོ་ ན་ལ་བ ེ་བ་ཅན།། ོད་ལ་ད ་ནི་ ་ཡང་མེད།།༡༣༢



ག མ་པ། དོན་གཅིག་པའི་ ོན། (བ ོས་ ོན།)
༡ མཚན་ཉིད།

་བ། དོན་ཉིད་དམ་ནི་ ་ལ་ཡང་།། ད་པར་མེད་པར་ ར་བ ོད་པ།།

གལ་ཏེ་ ར་ཡང་རབ་བ གས་ན།། དེ་ནི་དོན་གཅིག་པར་འདོད་དཔེར།།༡༣༥

༢ དཔེར་བ ོད།

་བ། ེད་པར་ ེད་ ེད་ ་མོ་ མས།། དེ་ཡི་ལན་ འི་འོད་ཟེར་ཅན།།

་འཛན་ ོ་དང་ ན་པ་དང་།།ཟབ་མོ་ ་ ོགས་འདི་དག་གོ།༡༣༦



བཞི་པ། ཐེ་ཚམ་ཅན་ ི་ ོན་ན།ི

༡ མཚན་ཉིད།

་བ། ངེས་པའི་དོན་ ་རབ་ ར་བའ།ི། ཚག་ མས་ཉིད་ ིས་གལ་ཏེ་ན།།

ཐེ་ཚམ་ ེད་པར་ ེད་ན་འད།ི། ཐེ་ཚམ་ཅན་ཞེས་རབ་ ་བ ོད།། ༡༣༩

༢ དཔེར་བ ོད་ན།ི

་བ། རེ་འདོད་དགའ་བ་ ་བ་ཡ།ི། རོ་ལ་མིག་གཡོ་ ོགས་མོ་དག།།

ང་ན་འ ག་པའི་མ་མ་འདིས།།འདི་འ ་བ ་བར་བཟོད་མ་ཡིན།།༡༤༠



་པ། རིམ་པ་ཉམས་པའི་ ོན་ནི།

༡ མཚན་ཉིད།

་བ། མདོར་བ ན་ ེས་ ་མ ན་པར་ནི།།གལ་ཏེ་ ེས་བ ན་མ་ ས་ན།།

རིམ་པ་ཉམས་པར་མངོན་བ ོད་པའ།ི། ོན་ ་དེ་ནི་བཤད་དེ་དཔེར།།༡༤༤

༢ དཔེར་བ ོད།

་བ། འ ོ་བ་ མས་ ི་གནས་པ་དང་།། ལ་དང་འཇིག་ ་མ་ ེས་པ།།

བདེ་འ ང་ ེད་མེད་ ་ ེས་ ི།། ེས་གནས་ཅན་ ིས་ ེད་ མས་ ངས།།༡༤༥



ག་པ། ་ཉམས་པའི་ ོན་ནི།

༡ མཚན་ཉིད།

་བ། མཚན་ ་མཚན་ཉིད་ལམ་མ་མཚན།།ཚག་ ོར་མཆོག་གིས་མི་འདོད་པ།།

་ཉམས་ཡིན་ཏེ་མཆོག་ མས་དག།།འདོད་པ་ཉིད་ནི་ ོན་མ་ཡིན།། ༡༤༨

༢ དཔེར་བ ོད།

་བ།་ ས་གཞི་ ་མཚའི་ ་རགས་ཅན།། ལ་ཆེན་ ོད་ལ་ད ང་པས་ ངས།།

་ ཞེས་པ་ཤེས་འདོད་མེད་པས་ན།། ཚག་འདི་ལ་ནི་ཉམས་ཡོད་མིན།། ༡༤༩



བ ན་པ། ངལ་གསོའི་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ།

༡ མཚན་ཉིད།

་བ། ཚགས་བཅད་ མས་ལ་ངེས་པའི་གནས།།ཚག་གི་གཅོད་མཚམས་ངལ་གསོར་རིག།།

དེ་ཉམས་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་ ེ།།ཉན་པོ་དགའ་མིན་བ ེད་དེ་དཔེར།།༡༥༢

༢ དཔེར་བ ོད།

བོད་མཁས་པ།

ལ་བའི་ མ་མཆོག་ ར་ད ངས་ཅན་ ་མ།ོ།མཛས་ ག་དཔལ་ ན་ཚགས་པ་གང་དེ་ཡ།ི།

ག་སོར་ ིས་བ ན་ཏམ་ ་ར་ད ངས་ ིས།།ཐོས་པ་འཛན་བ ད་ ི་ཡིས་ཁེངས་པར་མཛད།།



བ ད་པ། ེབ་ ོར་ཉམས་པའི་ ོན་ན།ི

༡ མཚན་ཉིད།

གང་ ་ཡི་གེ་ ག་ཆད་དང་།། ི་ཡང་ཇི་ ་བཞིན་མི་གནས།།

དེ་ནི་ ེབ་ ོར་ཉམས་པ་ ེ།། ོན་འདི་ཤིན་ ་ ད་པ་འ།ོ། ༡༥༦

༢ དཔེར་བ ོད།

་བའི་འོད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས།། རེག་ཅེས་ཡི་གེ་ ང་བ་ཉིད།།

ས་ཧ་ ་རའི་ལོ་འདབ་གསར་པ་ མས།། མ་ཞེས་ཡི་གེ་ ག་པ་འ།ོ།༡༥༧



ད ་པ། མཚམས་ ོར་ཉམས་པའི་ ོན་ན།ི།

༡ མཚན་ཉིད།

བ ས་པ་བ ོད་པར་མི་འདོད་ཅེས།།ཚག་ལ་མཚམས་ ོར་མེད་པ་དང་།།

ཡ་ ིས་ལ་སོགས་ ་མེད་པ།། དེ་ནི་མཚམས་ ོར་ ལ་ཞེས་བ ན།།༡༥༩

༢ དཔེར་བ ོད།

མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡང་།། ང་ནི་དལ་ ར་ ་བ་ཡིས།།

ད་མེད་འ མ་པའི་ད ིལ་འཁོར་ལ།། ལ་ ི་ ་ ས་སེལ་བར་ ེད།།༡༦༠



བ ་པ། ལ་སོགས་འགལ་བ་ལས། ཀ༽ ལ་འགལ་ན།ི

ག་ ར་ ང་འ ང་ལ་རེག་པའི།།(ཀ ར)མ་ལ་ཡ་ ང་ ི་བཟང་ཅན།།
ཀ་ལི ྒ་ཡི་ནགས་ ེས་པའ།ི། ང་པོ་དག་ནི་རི་ གས་རིགས།།༡༦༥

ཙ་ལ་ཀ་བེ་རི་ངོགས་པ།། ཨ་ག་ ་ནི་ནག་པོས་ ོ།།

ཞེས་པ་ ལ་དང་འགལ་བ་ཡ།ི། ཚག་གི་འ ག་པ་འདི་འ ་ ེ།།༡༦༦



ཁ༽ ས་དང་འགལ་བ་ནི།

པ ྨ་ཅན་ནི་མཚན་མོ་ ས།།ཉིན་པར་ ་ ཏ་ ན་པ་གསལ།།

ད ིད་ནི་ནི་ ་ལ་རབ་ ས།།སོས་ཀ་དག་ནི་ ིན་ ིས་གཏིབས།།༡༦༧

ངང་པའི་ ་ནི་ད ར་མཉན་འོས།། ོན་ནི་ ་ ་ ོས་པ་ ེ།།

ད ན་ ོད་ཉི་མ་ ི་མ་མེད།། ད ན་ནི་ཙ ྡན་བ གས་པར་འོས།།༡༦༨



ག༽ ་ ལ་དང་འགལ་བ་ན།ི

་ ལ་དག་དང་འགལ་བའི་ལམ།། ང་ཟད་བ ན་པར་ ་ ེ་དཔེར།།༡༦༩

དཔའ་དང་ ེག་པའི་ཡིད་ ེད་ ི།། གནས་ཅན་ ོ་དང་ཡ་མཚན་ན།ོ།

ད ངས་བ ན་ ོགས་པ་འདི་དག་ནི།། ཐ་དད་ལམ་ ་རབ་ ་འ ག།།༡༧༠



ང༽ འཇིག་ ེན་དང་འགལ་བ་ན།ི

ང་པོ་དག་ནི་རལ་པ་གཡོ།། ་ཡི་ ་ནི་ ོ་བ་ཡིན།།

ཨེ་ར ྜ་ནི་ ིང་པོ་ ི།།སེང་ ེང་ ོན་པ་ ིང་པོ་མེད།།༡༧༢

ཅེས་པ་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་པ།།ཉིད་དང་འགལ་བ་ ན་ ིས་ ད།།



ཅ༽ རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི།

རིགས་པ་ཞེས་ ་གཏན་ཚགས་ ི།། རིག་པ་དང་འགལ་བཤད་པར་ །།༡༧༣

༡ནང་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི།

བདེ་གཤེགས་འ ས་ ས་འཇིག་པར་ན།ི།ག ངས་པ་བདེན་མོད་དེ་ ་ནའང།།

ཙ་ཀོ་ར་ཡི་མིག་ཅན་དེ།།བདག་གི་ ིང་ལ་ད་ ང་གནས།།༡༧༤



ཆ༽ ང་དང་འགལ་བ།

དེ་ནས་ ང་དང་འགལ་བ་ཡ།ི། འ ག་པ་དག་ནི་བ ན་པར་ །།༡༧༦

མེ་ནི་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཡང་།། ་ ེས་ མ་ཟེ་མ་ཉམས་པའ།ི།

ོད་པས་བ ན་པ་འདི་དག་ནི།། བཻ་ ་ན་ ཱི་མཆོད་ ིན་ ེད།།༡༧༧



Name : Lobsang Choedak
Subject : Tibetan Language
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Lobsang Choedak
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(भरतमु न) 200 BCE



 

 

 

 


 

  

ནྙ་གཞང་ཆེན་མོ་ད ངས་ཅན་མགལ་ ན།



 འ རོ་བའི་དནོ། དེ་ དེ། འ ར་བ།

 ཉམས་དང་འ ལེ་བའི་འ རོ་བ་ཉ་ིཤ་ ་བཞི།

 ཉམས་ ་ེབའ་ིའ རོ་བ་གཙོ་བ།ོ

 འ རོ་བ་ད་ེ མས་ ི་དནོ།



ེག་པ།

ག་ ལ།

ཞི་བ།

མཉེན་གཤནི།་

ིང་ །ེ

ག་ ་ོབ།

ད་ ང་།

དཔའ་བ།

འཇིགས་ ང་།
















ཉམས།









 










དགའ་བ།

དགོད་ །ོབཞད་གད།

་ངན།

ོ་བ།

ོ་བ།

ག་པ།

གཤེ་བ།

ོ་བ།

ལ་བ།

ཉམས་གང་ལས་ ེ་བ་ ིའི་ ལ།

ཉམས་གང་ ་

ེ་བའི་གཞ།ི

དཔའ་བ་ལ་མཚན་ན་

ག ལ་ ི་ ་བོ་ཆེ། མཚན་ཆ།

དར་ཆ།

ས།

མིག་དག་དམར་པོར་འ ར་བ། ད ང་བ་འདར་བ།

ཨམ་གཙགས་བ མས་པ། སོ་ ལ་བ ིགས།

ངག

་རིག་པའི་ལམ་ནས།

ག་དོན་ ་ཚག་ལས།

ན་པ།

མ་ ོག

འདོད་པ།

སེམས་ལས།

ཁེངས་པ།

བ ེ་བ།

ངོ་ཚ།

ོས།

གཉིད།

མེལ་ཚ།



































གས་ ེ་ཆེ། Thank You  



Name : Lobsang Dhondhen
Subject : Tibetan Language and Literature



༄༅། ། གས་འ ག་ལས་ཨ་ཡིག་ གས་ ི་ད ེ་ ལ་ ི་ ོར།

ོ་བཟང་དོན་ ན།



སི ་ ་པཎ ་ ཆེན ་ག ག ་ལག་ ཆོས ་ ི ་འ ང ་གནས །

མ་ ཊ་ ི་ མ་བཤད་མཁས་པའི་མ ལ་ ན་ ་ཏིག་ ེང་མཛས།



ཨ་ཡིག་ བས་ ི་ཁ་ཅིག་འདོད་ ལ་ཁག

ཨ་ཡིག

ཊ་མདེ།

ཕོ་ཡིག

མ་ནིང་།

མོ་གཤམ།



ཨ་ཡིག་ གས་མེད་འདོད་མཁན་ལོ་ཆེན་ནམ་བཟང་དགག་པ།

 ལོ་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོའ་ི གས་འ ག་གི་འ ེལ་པ་མཁས་པའི་ཁ་ ན་ ་འདིར་ གས་ ི་ད ེ་བ་ག མ་ཏེ་

ས་པ་ནི་ཕོ་དང་། མ་ནིང་། མོ་དང་། ཤིན་ ་མ།ོ མོ་གཤམ། གས་མེད་པ་ ེ་ ག་གོ་ཞེས་དང་།

 ཡང་ གས་འ ག་གི་འ ེལ་པ་དེ་ཉིད་ ་ར་ལ་ཧ་ནི་མོ་གཤམ་ །ེ ཨ་ནི་མཚན་མེད་ཅེས་ ང་ ་ཞེས་འ ེལ།

 དེ་བཞིན་ཞ་ མ་ ་ག མ་དང་པཎ་ཆེན་ ་མཆོག་ ན་སོགས་ ིས་ ང་ཨ་ཡིག་ གས་མེད་འདོད་དོ།

 དེ་ལ་ ོགས་ ་ ང་བ་ཉི་ ་ ་ད ་པོ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་སོགས་ གས་ ར་ ིལ་ ེ། ོགས་ ་མ་ ང་བའི་ མ་ ་པ་

ཨ་ཡིག་ནི་ གས་གང་གིའང་ཁོངས་ ་མ་བ ས་པས་ གས་མེད་ཅེས་ ོམ་ཚག་མཛད།

 དེ་ལ་སི་ ས་ཐོན་མསི་ག ང་ཉིད་ ་གསལ་ ེད་ མ་ ་པོ་དེ་ཉིད་ ེ་ཚན་ ར་ ིལ་བར་བ ན་པ་དང་དངོས་

་འགལ་ཏེ་ ེ་ཚན་ ར་མི་གཏོགས་པའི་ཨ་ཡིག་ གས་མེད་ ་ཁས་ ང་པ་ག ང་དོན་འགལ་བར་ག ངས།



མོ་གཤམ་མམ་མ་ནིང་མཚན་མེད་འདོད་མཁན་ད ས་པ་ ོ་གསལ་ལ་དགག་པ།

 ད ས་པ་ ོ་གསལ་ ོད་པའི་སེ ྒེའི་ གས་ ི་འ ག་པའི་འ ེལ་པར། ར་ལ་ཧ་ནི་མོ་གཤམ་ ེ།། མ་ནིང་མཚན་

མེད་ཅེས་ ང་ ། མ་ནིང་དང་། ཟ་མ་དང་། མཚན་མེད་ མས་ན་ིམོ་གཤམ་ ི་མིང་གི་ མ་ ངས་ཡིན་ལ་མོ་

གཤམ་ནི་མོའི་ ེ་ ག་གོ།

 ཨ་ནི་ ར་བཤད་པ་ ར་ར་ོཞསེ་ར་ལ་ཧ་ག མ་བཞནི་ ་ཨ་ཡིག་ ང་མོ་གཤམ་ ེ་མིང་གཞན་ལ་མ་ནངི་མཚན་

མེད་ ི་ཡི་གེ་ཞེས་ ང་ཟེར་ར་ོཞེས་ག ངས།

 སི་ ས་འ ེལ་ ེད་ཕལ་ཆེར་མ ིན་གཅགི་ ་ར་ལ་ཧ་ མས་མོ་གཤམ་ཡིན་པ་མ་ཟད་མ་ནིང་མཚན་མེད་ཅེས་

ང་ཡིན་པར་ ་བ་མི་འཐད་དེ། ེད་ཉིད་ ིས་ག ང་ཚག་ཉམས་པ་ཉིད་ཚད་མར་བ ང་བས་ནོངས་པ་དང་།

 མོ་གཤམ་དང་མ་ནིང་གི་གཞི་མ ན་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ ོན་ད་ེཉིད་དང་། ེ་པ་ ེད་དང་བ ད་པོ་ ེ་ཚན་ ་

་ ིལ་དགོས་པ་ལ་འ ིལ་མི་ བ་པའི་ ོན་ འང་འ ར་བའི་ ིར།



ཨ་ཡིག་ཕོ་ གས་ ་འདོད་མཁན་ མ་ ིང་པཎ་ཆེན་ལ་དགག་པ།

 མ་ ིང་པཎ་ཆེན་ ི་འ ེལ་པ་ལེགས་བཤད་ ང་ ེད་ནོར་ ར་ ་མི་ངལ་གསོ་ ིར་བཏང་ཕོ་ཡིག་དང་།

དམིགས་བསལ་མཁས་པའི་དགའ་ ོན་དང་། མོ་གཤམ་ ་བཞེད་པ་ ར་འཐད་མོད་ནའང་ གས་ཆེ་བའ་ིདབང་

གིས་ ིར་བཏང་ཕ་ོཡིག་ ་བཤད་པ་ག ང་གི་དངོས་བ ན་དང་། དམིགས་བསལ་ གས་མེད་ ་འདོད་པ་ གས་

བ ན་ཡིན་ ིར་འད་ིཙམ་དངོས་འགལ་ ་མི་འ ོ་ཞེས།།

 ིར་བཏང་ ེ་ ིའི་ད ེ་བ་དང་དམིགས་བསལ་ ེ་ནང་གསེས་ ི་ད ེ་བའི་ ད་པར་མ་ ེ་བར་ཕོ་ཡི་ཡི་གེ་འབའ་

ཞིག་ལ་ཞེས་པས་ཨ་ཡིག་ཕོ་ གས་ ་ཁས་ ངས་པ་ལ།།

 སི་ ས་ཐོན་མིས་ག ང་ཉིད་ ་དམིགས་བསལ་ ིས་ཕོ་ཡིག་ མས་(ཕོ། མ།ོ མ་ནིང་། ཤིན་ ་མ།ོ མོ་གཤམ།) ད ེ་

བ་གསལ་བར་ ེས་པ་ལ་ད ེ་བ་མཚན་ཉིད་པར་མ་སོང་བའི་ ོན་གདགས་པས་སམ་ ན་པ་ཉིད་ སི་ ིར་བཏང་

་ལི་ མ་ ་ཕོ་ཡིག་ ་བཤད་པའི་ བ་ ེད་ ིས་དམིགས་བསལ་ བས་ ་ཨ་ཡིག་ཕོ་བ བ་པའི་ ིར།།



ཨ་ཡིག་ བས་ ི་དགག་ བ་ ིང་བ ས།

དགག་ ོགས།

ར་ལ་ཧ་(ཨ་)ནི་མོ་གཤམ་ ེ།།

མ་ནིང་མཚན་མེད་ཅེས་ ང་ །།

ཨ་ཡིག་ གས་མེད་ ་འདོད་པ་ལ།

མོ་གཤམ་མམ་མ་ནིང་མཚན་མེད་འདོད་ན།

ཨ་ཡིག་ཕོ་ གས་སམ་ཕོ་ཡིག་ ་འདོད་ན།

ག ང་ཡིག་ཉམས་པ་ཚད་མར་བ ང་ཡང་།

གོང་གི་འདོད་ ལ་ཆེ་ཁག་བཀག་ནས།

བ་ ོགས།

ར་ལ་ཧ་ནི་མོ་གཤམ་ ེ།།

ཨ་ནི་མཚན་མེད་ཅེས་ ང་ །།

 ེ་ཚན་ ་ ་ ིལ་མི་ བ་པའི་ ོན།

མ་ནིང་དང་མོ་གཅིག་ ་འ ར་བའི་ ོན།

གསལ་ ེད་ མ་ ར་ ི་ ེ་མ་ ེ་བའི་ ོན།

ཨ་དང་མ་གཉིས་འ ལ་གཞི་འ ང་མི་ ིད།

 སི་ ས་ ང་ ས་ཨ་ཡིག་མོ་གཤམ་ ་ བ།



རག་ ོ་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན།

ཱཎ་ད ས་བོད་ ི་ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང་།

Prof. (Dr.) Rakdho Lobsang Tenzin

DSR, CUTS, Sarnath, Varanasi



ཆགས་པའི་ ལ་པ།

Formation of Universe

 གནས་པའི་ ལ་པ།
Existence of Universe

འཇིག་པའི་ ལ་པ།

End of Universe




འ ོ་བ་ ི་ བ་ ངས།

Evolution of Beings

མིའི་འ ོ་བ་ བ་ ལ། Evolution of Human 
Beings 




༡།བོད་ ི་ ོད་ ི་ ད་ཆོས།

Bioregion of Tibet

༢། བོད་ ི་མི་ཡི་འ ོ་བའི་དཔལ་ཡོན།
Evolution of Tibetan











གདོད་མའི་གསོ་རིག

Ancient Sowa Rigpa

ག ག་མར་གནས་པའི་གསོ་རིག

Native Sowa Rigpa

 ོགས་ནས་དར་བའི་གསོ་རིག

Derived Medical System




ཚ། Life

གསོ་ ་ནད། Diseases

ཀ༽ནད་ ི་ ། Coursers of Disease

ཁ༽ནད་ ི་ ེན། Factor of Disease

 ོག Life-Force



གསོ་ ལ་ ས། Body

ཀ༽ ས་ ི་ བ་ ལ། Anatomy 

ཁ༽ ས་ ི་ ེད་ལས། Physiology 

ག༽ ས་འཚ་བའི་ ། Course of Living








ཀ༽ ོད་ལམ། Behavior

ཁ༽ འཚ་བ་ཟས། Diet

ག༽ ོར་བ་ ན། Medicine

ང༽ ད ད། Physical Therapy

གསོ་ ེད། Remedy




ནད་དང་གཉེན་པོ་ ོད་ ལ།

How to Medicate 

ཀ༽བ ག་གཞི། Object of Diagnosis 

ཁ༽བ ག་ ོ Method of Diagnosis

ག༽ བ ག་ ལ། Object of Test




ང༽ བ ག་ ལ། Analysis of Disease

༡། བ ་བ། Visual Examination

༢། རེག་པ། Touch examination

༣། ི་བ། Interrogate



གསོ་ཐབས། Therapeutic 

ཀ༽ གསོ་ ལ། Method of Resurrection

ཁ༽ གསོ་ཐབས། Restoration



 ན་པའི་ ། Physician’s Potential

 ན་པའི་ངོ་བོ། Characteristics

 ན་པའི་ལས། Physician’s Duty 

 ན་པའི་འ ས་ ། Physician’s 

Attainment  



ས་པ།

ས་ག མ་གསལ་བའི་མངོན་ཤེས་བདག་ལ་མེད།།

གང་ ན་ ་བའི་ ིང་ ོབས་བདག་ལ་མེད།།

ལོ་ ར་ད ོད་པའི་ ས་ཚད་བདག་ལ་མེད།།

མེད་ག མ་གདོ་བས་ད ད་པ་འདི་ཙམ་མོ།།



Name : Lobsang Tsultrim
Subject : Geluk Sampradaya






andad: hasi  1nd  
Gelug ampadaya

2 Semester
d

ད ་མ་ལ་འ ག་པའི་ མ་བཤད་སེམས་བ ེད་ ག་པ་ཆ་ཚང།



ས་ ག་པ་མངོན་ ་ ར་པ་བཤད་པ་ལ་བཞི།

• ༡སའི་ངེས་ཚག་དང་ཤེར་ ིན་ ག་པར་བ ན་པ།

• ༢ཤེས་རབ་ ི་ཕར་ ིན་ ི་བ གས་པ།

• ༣ཟབ་མོ་ ེན་འ ང་གཟིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ།

• ༤སའི་ཡོན་ཏན་བ ོད་པའི་ ོ་ནས་འ ག་བ བའོ།།

དང་པོ་ནི། ་བ།མངོན་ ་ ོགས་པར་མཉམ་བཞག་སེམས་གནས་ཏེ།། ོགས་པའི་སངས་ ས་
ཆོས་ལ་མངོན་ ོགས་ཤིང།།འདི་བ ེན་འ ང་བའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་དེས།།ཤསེ་རབ་གནས་
པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འ ར།།༡ཞེས་པས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་འ ང་བ་ ེན་ཉིད་འདི་པ་
ཙམ་ ི་ཟབ་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བའི་ ང་སེམས་ ག་པ་ལ་གནས་པས་ནི།ས་བ ན་པ་

གས་འདི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ལ་མངོན་ ་ ོགས་པ་ཡིན་ཏེ།ཤེས་རབ་

ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ལ་ ་ ང་བ་ལ་གནས་པའི་ ིར།



གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ ི་ཕར་ ིན་ ི་བ གས་པ་ནི།

་བ།ཇི་ ར་ལོང་བའི་ཚགས་ ན་བད་ེ ག་ །།མིག་ ན་ ེས་ ་གཅིག་གསི་འདོད་པ་ཡི།། ལ་

་འ ིད་པ་དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་ ོས།།མིག་ཉམས་ཡོན་ཏན་ ངས་ཏེ་ ལ་ཉིད་

འ ོ།།༢ཞེས་པས་དཔརེ་ན་མིག་དང་ ན་པའི་ ེས་ ་གཅིག་གིས་ལོང་བའ་ིཚགས་ ན་

གང་ ་འ ོ་བར་འདོད་པའི་ ལ་ ་བདེ་ ག་ ་འ ིད་ ས་པ་བཞིན་ །ཤསེ་རབ་ ི་ཕ་

རལ་ ་ ིན་ ིས་ ང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་བའི་མིག་ཉམས་པའི་ ོན་སོགས་ཕར་ ིན་དང་པོ་

་ ལ་བའི་གོ་འཕང་  འ ིད་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ།།



ག མ་པ་ཟབ་མོ་ ེན་འ ང་གཟིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་ །

• ༡ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ།

• ༢ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པའི་ ོད་ངོས་བ ང་བ།

• ༣དེ་ལ་བཤད་ན་ཡོན་ཏན་འ ང་ ལ།

• ༤ ོད་ ན་ ི་གང་ཟག་ལ་ཉན་པར་བ ལ་བ།

• ༥ ེན་འ ང་གི་དེ་ཉིད་ཇི་ ར་བཤད་པའི་ ལ་ལོ།།

དང་པོ་ནི། ་བ།ཇི་ ར་དེ་ཡིས་ཆེས་ཟབ་ཆོས་ ོགས་པ།། ང་དང་གཞན་ཡང་རིགས་པས་ཡིན་པས་ན།།དེ་ ར་འཕགས་པ་ ་ བ་ག ང་
གས་ལས།།ཇི་ ར་གནས་པའི་ གས་བཞིན་བ ོད་པར་ །།༣ཞེས་པས་ཇི་ ར་ཆོས་ཟབ་མོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ོགས་པ་ལ་ ང་ཚད་ ན་

དང་རིགས་པ་ཡང་དག་ལ་ ེན་ནས་ ོགས་དགོས་པས།དེ་ ར་འཕགས་པ་ ་ བ་ག ང་ གས་ལས་ ང་དང་རིགས་པ་ཇི་ ར་
གནས་པའི་ གས་བཞིན་བ ོད་པར་ འོ།།གཉིས་པ་ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པའི་ ོད་ངོས་བ ང་བ་ནི། ་བ།སོ་སོ་ ེ་བོའི་ ས་ནའང་

ོང་པ་ཉིད་ཐོས་ནས།།ནང་ ་རབ་ ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་ ་འ ང།།རབ་ ་དགའ་བ་ལས་ ང་མཆི་མས་མིག་་བ ན་ཞིང།། ང་
ི་བ་ ་ ང་བར་འ ར་བ་གང་ཡིན་པ།།༤དེ་ལ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ོ་ཡི་ས་བོན་ཡོད།།དེ་ཉིད་ཉེ་བར་བ ན་པའི་ ོད་ནི་དེ་

ཡིན་ཏེ།།དེ་ལ་དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་བ ན་པར་ །།ཞེས་པས།སོ་སོ་ ེ་བོ་ལས་དང་པོ་བའི་ ས་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ ི་གཏམ་ ིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་ཐོས་པ་ན།གཏམ་དེ་ལ་རབ་ ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་ ་འ ང་བ་དང།རབ་ ་དགའ་བ་དེ་ལས་ ང་བའི་མཆི་མས་
མིག་བ ན་པ་དང། ས་ ི་བ་ ་ ང་བ་འ ར་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ། ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ས་བོན་ཡོད་པས། ོབ་དཔོན་མཁས་པས་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་ཉེ་བར་བ ན་པའི་ ོད་ནི་གང་ཟག་ཡིན་ལ།དེ་ལ་འཆད་པར་འ ར་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་
བ ན་པར་ འོ།།



ག མ་པ་དེ་ལ་བཤད་ན་ཡོན་ཏན་འ ང་ ལ།

་བ།དེ་ལ་དེ་ཡི་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ཡནོ་ཏན་འ ང།།༥ ག་ ་ ལ་ ིམས་ཡང་དག་ ངས་ནས་གནས་པར་
འ ར།། ིན་པ་གཏོང་བར་འ ར་ཞིང་ ིང་ ེ་བ ེན་པར་ ེད།།བཟོད་པ་ ོམ་ ེད་དེ་ཡི་དགེ་བ་ ང་ ང་

།།འ ོ་བ་ད ོལ་བར་ ་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེད་ཅིང།།༦ ོགས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ ས་
པར་ ེད།།ཞེས་པས་ཉན་པ་པོ་དེ་ལ་ ོང་ཉིད་ ི་ ་བ་ཉན་པ་དེའི་ ེས་ ་འ ས་ འ་ིཡོན་ཏན་ མས་
འ ང་ ེ།དེ་ ོང་ཉིང་ ི་ ་བ་ཉན་པ་ལ་གཏེར་ ེད་པ་དང་འ ་བར་སེམས་ཤིང།འཆལ་ ལ་ ིས་ངན་
འ ོར་ ང་ན་ ོང་ཉིད་ ི་ ་བ་ ན་ཆད་པར་འ ར་ར་ོ མ་ནས་ ལ་ ིམས་ ངས་ནས་མི་ཉམས་པར་

ང་བ་དང།བདེ་འ ོ་ ེས་ ང།ད ལ་པོར་ ར་ན་ཟས་གོས་སོགས་ ིས་ཕོངས་ནས་ད་ེའཚལ་བ་ ར་ལེན་
ནས་ ོང་ཉིད་ ི་ ་བ་ཉན་པ་དང་ ོམ་པ་སོགས་ ན་ཆད་པར་འ ར་རོ་ མ་ནས་ཡར་མར་ ི་ཞིང་ལ་ ིན་
པ་གཏོང་བ་དང།སེམས་ཅན་ མས་སངས་ ས་ཉིད་འ ེན་པའི་དོན་ ་ ིང་ ེ་བ ེན་པར་ ེད་པ་
དང།འཕགས་པ་ མས་མཉེས་པར་འ ར་བའི་ ིར་བཟོད་པ་ ོམ་པར་ ེད་པ་དང། ས་དང་ལོངས་ ོད་ལ་
སོགས་པའི་འ ས་ ་དཔག་ ་མེད་པ་ ན་མ་ཆད་པར་འ ང་བར་ ས་བའི་ ིར། ལ་ ིམས་སོགས་དགེ་བ་

མས་འ ོ་བ་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བར་ ་བའི་ ིར་ ་ ང་ བ་ ་ཡོངས་ ་བ ོ་པ་དང་། ེན་འ ེལ་ཟབ་མོ་

ོན་ ལ་ཉན་རང་ལས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ག་པས་ ང་སེམས་ མས་ལ་ ས་པར་ དེ་དོ།།



བཞི་པ་ ོད་ ན་ ི་གང་ཟག་ལ་ཉན་པར་བ ལ་བ་ནི།

་བ།ཟབ་ཅིང་ ་ཆེའི་ ལ་ལ་མཁས་པའི་ ེ་བོས་ནི།།རིམ་ ིས་རབ་ ་དགའ་བའི་ས་ནི་འཐོབ་

འ ར་བས།།ད་ེནི་དོན་ ་གཉེར་བས་ལམ་འདི་མཉན་པར་ ིས།།༧ཞེས་པས་ཟབ་པ་ ོང་པ་

ཉིད་དང་ ་ཆེ་བ་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ལ་མཁས་པའི་ ེ་བོ་ནི། ན་རིང་པོར་མེད་པར་ཟབ་

པ་དང་ ་ཆེ་བའི་དགེ་བའི་ཚགས་ མས་སོ་ ེའི་སར་ངེས་པར་བསགས་ནས་རིམ་ ིས་ས་

དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་ཐོབ་པར་འ ར་བས།ས་འདི་དོན་ ་གཉེར་བ་ མས་ ིས་འཆད་

པར་འ ར་བའི་ཟབ་མོའི་ལམ་འདི་མཉན་པར་ ིས་ཤིག་གོ།།



་པ་ ེན་འ ང་གི་དེ་ཉིད་ཇི་ ར་བཤད་པའི་ ལ་ལ་ག མ།

• ༡ཡང་དག་པའི་དོན་ ང་གིས་བ ན་པའི་ ལ།

• ༢ ང་གི་དོན་དེ་རིགས་པས་བ བ་པ།

• ༣དེས་ བ་པའི་ ོང་ཉིད་ ི་རབ་ད ེ་བཤད་པའ།ོ།

དང་པོ་ལ་གཉིས།༡ ང་ལས་ག ངས་པའི་ ལ་དགོད་པ།༢དེ་ཁོ་ཉིད་ཤེས་པའི་མི་མ ན་ ོགས་ངོས་བ ང་བའོ།།དང་པོ་ནི།ས་བ ་པ་
ལས།ས་ ་པ་བ་དེ་ས་ ག་པ་ལ་འ ག་པ་ན།ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་བ ས་འ ག་གོ།།བ ་གང་ཞེ་ན།འདི་ ་ ེ་༡ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་
མ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དང།༢ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དང།༣དེ་བཞིན་ ་ ེ་བ་མེད་པ་དང།༤མ་

ེས་པ་དང།།༥དབེན་པ་དང།༦གདོད་མ་ནས་ མ་པར་དག་པ་དང།༧ ོས་པ་མེད་པ་དང།༨ ང་བ་མེད་པ་དང་དོར་བ་མདེ་པར་
མཉམ་པ་ཉིད་དང།༩ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་མ་དང། ི་ལམ་དང་།མིག་ཡོར་དང། ག་ཆ་དང། ་ ་དང།ག གས་བ ན་དང། ལ་པ་ ་

ར་མཉམ་པ་ཉིད་དེ།༡༠ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉིས་ ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དེ།དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་
རང་བཞིན་དེ་ ར་རབ་ ་ ོགས་པ་ན། ོ་ཞིང་ ེས་ ་མ ན་པའི་བཟོད་པས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས་ ག་པ་མངོན་ ་ ར་པ་

ེས་ ་ཐོབ་ ེ།ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ནི།མཚན་མ་མི་འ ་བར་ ང་བ་ མས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངོ་ན་མེད་པར་ཆོས་
ན་མཉམ་པ་ཉིད་དང།ཆོས་ ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དང།མ་འོངས་པའི་ཆོས་ ན་རང་གིས་

མཚན་ཉིད་ ིས་ ེ་བ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང།འདས་པ་དང་ད་ ་བའི་ཆོས་ ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ ེས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་
དང།མ་འོངས་པ་དང་ད་ ་བའི་ཆོས་ ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་དབེན་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང།ཆོས་ ན་གདོད་མ་ནས་རང་མཚན་

ིས་ བ་པ་ མ་པར་དག་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང།ཆོས་ ན་གཉིས་ ང་གི་ ོས་པ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང། ་དང་ མ་ ོག་གིས་ ོ་
བར་མི་ ས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང། ོབ་པའི་དཔེ་བ ན་ ་ ར་མཉམ་པ་ཉིད་དང།ཆོས་གང་ལ་ཡང་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་
རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ།།



གཉིས་པ་དེ་ཁོ་ཉིད་ཤེས་པའི་མི་མ ན་ ོགས་ངོས་བ ང་བ་ལ་གཉིས།

• ༡ད ་མ་རང་ ད་པའི་ གས་ ི་བདེན་འཛན་ངོས་ག ང་བ་དང།

• ༢ད ་མ་ཐལ་འ ར་པའི་ གས་ ི་བདེན་འཛན་ངོས་ག ང་བའ།ོ།

དང་པོ་ལ་ག མ།

༡ བདེན་ བ་དང་བདེན་འཛན་ངོས་ག ང་བ།

༢ འཇིག་ ེན་པ་ལ་ ོས་པའ་ིབདེན་ ན་ ་མའི་དཔེས་བ ན་པ།

༣ དཔེ་དེ་དོན་ལ་ ར་ནས་བཤད་པའོ།།དང་པོ་ནི།རང་ ད་པའི་ག ང་ ངས་ བ་གཞན་ལས་དགག་ ་ངོས་
འཛན་གསལ་བར་མ་ིའ ང་བ་ག ངས།འོན་ ང་ད ་མ་ ང་བ་ལས།དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ཉིད་
མེད་པ་དག་ལ་ཡང་ཞེས་སགོས་ ིས་ ན་ ོབ་ ་ཡོད་ ལ་བཤད་པའི་བ ོག་ ོགས་ ི་ཡོད་པ་ནི་དོན་དམ་
པར་རམ་བདེན་པར་ཡོད་པ་བཤད་ལས་ཤེས་ ས་པ་ ེ་ཉིད་ ིས་ག ངས་སོ།།དེས་ན་ ོ་གནདོ་མེད་ལ་ ང་
བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ ལ་རང་གིས་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ོད་ གས་ ིས་ངོས་ནས་ བ་
པ་དེ།དགག་ ་ བ་ཚད་ཡིན་ལ།དེ་དང་གནས་གཅགི་པ་ནི།བདེན་པར་ བ་པ་དང་དནོ་དམ་པར་ བ་པ་
ཡང་དག་པར་ བ་པ་ཡིན་ལ།དེ་དག་འཛན་པ་ནི་བདེན་འཛན་ ན་ ེས་སོ།།



གཉིས་པ་འཇིག་ ེན་པ་ལ་ ོས་པའི་བདེན་ ན་ ་མའི་དཔེས་བ ན་པ་ནི།

ོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་དང་མ་བཞག་པའི་ཡོད་པ་ཇི་ ར་ཡིན་ཤེས་པ་ལ། ་མའི་དཔེའི་

ེང་ནས་ཤེས་པར་ ེད་པ་བ གས་པས་དེ་བཤད་ན། ་མ་མཁན་ ིས་ ེ་ཤིང་སོགས་ ་

ང་ ་ ལ་པ་ན། ་མ་མཁན་དང། གས་ ས་ ིས་མིག་བ ད་པའ་ི ད་མོ་བ་དང།མིག་མ་

བ ད་པ་ག མ་ ི་དང་པོ་ལ། ་ ང་ ་ ང་བ་ཙམ་ཡོད་ ི་དེར་ཞེན་པ་མདེ་ལ།གཉིས་པ་

ལ།དེར་ ང་དང་དེར་ཞེན་གཉིས་ཀ་ཡོད།ག མ་པ་ལ། ་ ང་གི་ ང་ཞེན་གཉསི་ཀ་མེད་

པ་བཞིན་ག གས་སོགས་ ོ་ལ་ ང་ ལ་ཡང་ག མ་ཡོད་དེ།ཆོས་ ི་བདག་མདེ་མ་ ོགས་

པའི་གང་ཟག་ལ་ཆོས་ མས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པའ་ི ང་བ་དང་ཞེན་པ་གཉིས་

ཀ་ཡོད།ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ོགས་ཞིག་བདེན་འཛན་མ་ ང་པའ་ིགང་ཟག་ལ་ ང་བ་ཡོད་

ང་ཞེན་པ་མེད།བདེན་འཛན་ ོང་སངས་ ས་འཕགས་པ་ལ་ ང་ཞེན་གཉིས་ཀ་མེད་དོ།།



ག མ་པ་དཔེ་དེ་དོན་ལ་ ར་ནས་བཤད་པ་ནི།

གས་ ས་ ིས་མིག་བ ད་པ་བཞིན་ ་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ཆོས་ མས་བདནེ་པར་ཡོད་

པར་ ང་བ་ན། ོ་ལ་ ོང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་ཆོས་དེ་ མས་ ི་ ོད་ གས་

ཤིག་ཡོད་པར་འཛན་པ་ནི།་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ གས་པའི་ ན་ ེས་ ི་བདནེ་འཛན་

ནོ།།ནམ་ཞིག་བདེན་འཛན་དེས་བ ང་བའི་བདེན་ བ་རིགས་པས་ཁེགས་པ་ན་ ་མ་

མཁན་བཞིན་ ་ཆོས་ མས་ནང་ ོའ་ིདབང་གིས་མ་བཞག་པའ་ི ོད་ གས་ཡོད་པར་མི་

འཛན་པར། ོའི་དབང་གིས་བཞན་པའི་ཡོད་པ་ཙམ་ ་ཤེས་པར་འ ར་རོ།།ནམ་ཞིག་

མཉམ་གཞག་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ེས་པ་ན།དེའི་ངོར་གཉིས་ ང་ཐམས་ཅད་ཉེ་

བར་ཞི་བ་ནི་མིག་མ་བ ད་པ་ལ་ ་མའི་ ང་ཞེན་གཉིས་ཀ་མེད་པ་དང་འ འོ།།



གཉིས་པ་ད ་མ་ཐལ་འ ར་པའི་ གས་ ི་བདེན་འཛན་ངོས་ག ང་བ་ལ་གཉིས།

༡ ཆོས་ མས་ ོག་པའི་དབང་གིས་འཇོག་ ལ།

༢ དེ་ལས་བ ོག་ ེ་འཛན་པའི་བདེན་འཛན་བ ན་པའ།ོ།

དང་པོ་ནི།ཉེ་བར་འཁོར་ ིས་ ས་པ་ལས། ་ཚགས་ཡིད་དགའ་མེ་ཏོག་ཁ་ ེ་ཞེང།།གསེར་ ི་ཁང་མཆོག་འབར་བ་ཡིད་འོང་བ།།འདི་ན་དེ་
ལའང་ ེད་པོ་འགའ་མེད་དེ།།དེ་དག་ ོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན།། ོག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་ ེན་ མ་བ གས་ཏེ།ཞེས་
ཆོས་ མས་ ོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པར་ག ངས་པ་དང།རིགས་པ་ ག་ ་པ་ལས།འཇིག་ ེན་མ་རིག་ ེན་ཅན་ །།གང་ ིར་

ོགས་པའི་སངས་ ས་ག ངས།།དེ་ཡི་ ིར་ན་འཇིག་ ེན་འདི།། མ་ ོག་ཡིན་ཞེས་ཅེས་མི་འཐད།།ཅེས་ག ངས་པ་དང།བཞི་བ ་པ་
ལས། ོག་མེད་པར་འདོད་ཆགས་ལ།།སོགས་ལ་ཡོད་ཉིད་ཡོད་མིན་ན།།ཡང་དག་དོན་དང་ ོག་པ་ཞེས།། ོ་དང་ ན་པ་ ་ཞིག་
འཛན།།ཞེས་ག ངས་པ་དང།དེའི་འ ེལ་པ་ལས། ོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་ཉིད་དང།། ོག་པ་མེད་པར་ཡོད་པ་ཉིད་མེད་པ་དེ་དག་
ནི།གོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བ ོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་ ལ་ ར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་ བ་པར་ངེས་སོ།།ཞེས་པའི་དནོ་ནི།དེ་ལ་ ་བོའི་
མདོག་དང་འ ིལ་ གས་ ལ་དང་འ ་ཞིང། ལ་མི་གསལ་བར་ ང་བ་ན་ཐག་པ་ལ་འདི་ ལ་ལོ་ མ་པ་འ ང་ངོ།།དེའི་ཚ་ཐག་པ་
ལ་ཐག་པའི་ཚགས་པ་དང་ཆ་ཤས་ ལ་ ིམཚན་གཞིར་འཇོག་ ་ ང་ཟད་ ང་མེད་པས།དེའི་ ལ་ནི་ ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་
མོ།།དེ་བཞིན་ ་ ང་པོ་ལ་ ེན་ནས་ངའོ་ མ་པ་འ ང་བ་ན། ང་པོའི་ ེང་ནས་ ་ ིའི་ ན་ ི་ཚགས་པ་དང། ས་གཅིག་པའི་
ཚགས་པ་དང་དེའི་ ིར་དང་ ང་པོའི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་དེའི་གཞིར་འཛན་ ་ཡང་ ང་ཟད་ ང་མེད་པས།ང་
དེ་ནི་ ོག་པས་ ང་པོ་ལ་ ེན་ནས་བཞག་ཙམ་ཡིན་ ི།རང་གི་ངོ་བོས་ བ་མེད་དོ།།དེ་བཞིན་ ་ཆོས་ ན་ལ་ཤེས་པར་ འོ།།



གཉིས་པ་དེ་ལས་བ ོག་ ེ་འཛན་པའི་བདེན་འཛན་བ ན་པ་ན།ི

ར་བཤད་པའི་མིང་གི་ཐ་ ད་ ི་དབང་ཙམ་ ིས་བཞག་པ་མིན་པའི་ཡོད་པར་འཛན་པ་

ནི།བདེན་པར་དང་དོན་དམ་པར་དང་ཡང་དག་ ་ བ་པ་དང།རང་གི་ངོ་བོས་དང་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ ིས་དང་རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པར་འཛན་པ་ ན་ ེས་ཡིན་ལ།དེས་བ ང་

པའི་ཞེན་ ལ་ནི་བ གས་པ་མཐའ་བ ང་གི་བདེན་ཚད་དོ།།

གཉིས་པ་ ང་གི་དོན་དེ་རིགས་པས་བ བ་པ་ལ་གཉིས།

༡ ཆོས་ ི་བདག་མེད་རིགས་པས་བ བ་པ།

༢ གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རིགས་པས་བ བ་པ།



དང་པོ་ཆོས་ ི་བདག་མེད་རིགས་པས་བ བ་པ་ལ་བཞི།

• ༡མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་བདནེ་པ་གཉིས་ཀར་དགག་པ།

• ༢མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་བཀག་པ་ ོད་པ་ ང་བ།

• ༣ ེན་འ ང་གི་ ེ་བ་ཉདི་ ིས་མཐར་འཛན་ ི་ལགོ་ ོག་འགགོ་ ལ།

• ༤རིགས་པས་ད ད་པ་ ས་པའི་འ ས་ ་ངོས་ག ང་བའོ།

དང་པོ་མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་དགག་པ་ལ་ག མ།༡རང་བཞིན་ ིས་ ེ་བ་མདེ་པའི་དམ་བཅའ་
བཞག་པ།༢དེ་རིགས་པས་ བ་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པ།༣མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་བཀག་པས་ བ་པའ་ིདོན་ནོ། 
།དང་པོ་ནི། ་བ།དེ་ཉིད་དེ་ལས་འ ང་མིན་གཞན་དག་ལས་ ་ག་ལ་ཞིག།།གཉིས་ཀ་ལས་ ང་མ་ཡིན་ ་
མེད་པར་ནི་ག་ལ་ཡོད།།ཞེས་པས་དངསོ་པོ་ མས་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་ཡོད་ན་མཐའ་བཞིའི་ ེ་བ་གང་

ང་གིས་ བ་ ེ།རང་བཞིན་ ིས་ ེ་བ་ལ་ ་ཡོད་མདེ་གཉིས་ ་ཁ་ཚན་ཆོད་ཅིང། ་ཡོད་པ་ལ་རང་གཞན་
རེ་རེ་བ་དང་གཉིས་ཀ་ཚགས་པ་ལས་ ེ་བ་ག མ་ ་ཁ་ཚན་ཆོད་པས་དམ་བཅའ་བཞིས་ཆོག་ག།ོ།འདིར་
བདག་ ེའི་དོན་ནི།རང་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་ ་ལས་ ེ་བ་ལ་འདོད་དོ།།འདོད་མཁན་ན་ི ངས་ཅན་
ཡིན་ལ།གཞན་ ེའི་དོན་ནི།རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པའི་ ་གཞན་ལས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་
པའི་འ ས་ ་གཞན་ ེ་བ་དེ་ཡིན་ལ།འདོད་མཁན་ནི།རང་ ད་པ་མན་ཆད་ བ་མཐའ་ ་བ་ཐམས་ཅད་དོ།།



གཉིས་པ་དེ་རིགས་པས་ བ་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པ་ལ་བཞ།ི
• ༡བདག་ ེ་འགོག་པ།

• ༢གཞན་ ེ་འགོག་པ།

• ༣གཉིས་ཀ་ལས་ ེ་བ་འགོག་པ།

• ༤ ་མེད་པར་ ེ་བ་འགོག་པ།

དང་པོ་གཉིས།༡འ ེལ་པ་མཛད་པའི་རིགས་པས་དགག་པ།༢ ་བ་ཤེས་རབ་ ི་རིགས་པས་དགག་པའོ།།དང་པོ་ལ་གཉིས།༡འ ེལ་པ་མཛད་པའི་རིགས་
པས་དགག་པ།༢ ་བ་ཤེས་རབ་ ི་རིགས་པས་དགག་པའོ།།དང་པོ་ག མ།༡དེ་ཁོ་ཉདི་ ོགས་པར་འདོད་པའ་ི བ་མཐའ་མཁན་ ི་ གས་དགག་
པ།༢ བ་མཐའ་ ོ་མ་བ ར་བའི་ཐ་ ད་ ་ཡང་མེད་པར་བ ན་པ།༣དེ་ ར་བཀག་པ་ མས་ ི་དོན་བ ་བའོ།།དང་པོ་ལ་གཉིས།༡རང་དང་ངོ་བོ་
གཅིག་པའི་ ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ།༢ ་དང་འ ས་ ་གཉསི་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དགག་པའོ།།དང་པོ་ནི། ་བ།དེ་ནི་དེ་ལས་འ ང་ན་ཡནོ་ཏན་འགའ་
ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།། ེས་པར་ ར་པ་ ར་ཡང་ ེ་བར་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ཉིད།།ཞེས་པས་ ་ ་ས་བོན་ ་ི ས་ཡོད་ན་ ་ ་དེ་ས་བོན་ལས་ ེ་པ་
དགོས་པ་དང་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ ེ།དེ་གཉིས་ ས་མཉམ་པའི་ ིར་རོ།།དེ་ ར་ ་ འི་ངོ་བོའམ་རང་བཞནི་གང་ཡིན་ས་བོན་ ི་

ས་ ་ཡོད་ན། ་ འི་ངོ་བོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་ ་ ་གསལ་བ་ཉིད་ ང་མི་ ིད་པས། ་ ས་ནས་ ་ འི་རང་བཞིན་ནམ་ང་ོབོར་མ་ཟད། ་ ་
ཉིད་ ང་ཡོད་དགོས་པས།དེའི་ཚ་དེ་ ་པའི་འོག་ ་ ར་ཡང་་ ེ་བ་ལ་དོན་གཏན་མེད་དོ།།ཡང་ ་བ། ེས་ཟིན་ ར་ཡང་ ེ་བར་ཡོངས་ ་ ོག་
པར་འ ར་ན་ནི།། ་ ་ལ་སོགས་ མས་ ི་ ེ་བ་འདིར་ ེད་མ་ིའ ར་ཞིང།།ས་བོན་ ིད་མཐར་ ག་པར་རབ་ ་ ་ེབ་ཉིད་ ་འ ར།།ཇི་ ར་དེ་
ཉིད་ ིས་དེ་ མ་པར་འཇིག་པར་ ེད་པར་འ ར།།ཞེས་པས་ ེས་ཟིན་པའི་ས་བོན་ ར་ཡང་ ་ེབར་འདོད་ན་ནི། ར་ཡང་ས་བོན་ ེ་བ་ལ་གེགས་
ཅི་ཡང་མེད་པས་ས་བོན་འབབ་ཞིག་ ེ་བས། ་དང་ ོང་ ་སོགས་ ི་ ་ེབ་འཇིག་ ེན་འདིར་གཏན་ནས་མི་ ེད་པར་འ ར་བ་དང་།ས་བོན་དེ་
ཉིད་བར་མ་ཆད་པར་ ིད་པའི་མཐར་ ག་པར་ ེ་བ་ཉིད་ ་འ ར་རོ།།གཞན་ཡང་ཇི་ ར་ ་ ་དེ་ཉིད་ ིས་ས་བོན་དེ་ མ་པར་འཇིག་པར་ ེད་
པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བར་ཐལ། ་ ས་ ་ ་འཇིག་པར་མི་ དེ་གང་ཞིག་མ ངས་པའི་ རི་རོ།།



གཉིས་པ་ ་དང་འ ས་ ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དགག་པ་ནི།

་བ། ེད་ ་ས་བོན་ ི་ལས་ཐ་དད་ ་ འི་ད ིབས་དང་ནི།།ཁ་ོདོག་རོ་ ས་ ིན་པའི་ཐ་དད་ ོད་ལ་མེད་པར་འ ར།། 
ཞེས་པས་ ་ ་ ེད་པར་ ེད་པའི་ ་ས་བོན་ ི་ཁ་དོག་དང་ད ིབས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ ་ འི་རིང་ ང་
སོགས་ ི་ད ིབས་དང། ོ་སེར་སོགས་ ི་ཁ་དོག་དང་།མངར་ ར་སོགས་ ི་རོ་དང་ ས་མ ་དང། ིན་པ་ མས་ ི་
ཐ་དད་པ་ ོད་ལ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།ས་ ག་གཉིས་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་ལ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ད་མེད་པའི་

ིར་རོ།། ་བ།གལ་ཏེ་ ར་ ི་བདག་གི་དངོས་པོ་བསལ་ན་དེ་ལས་གཞན།།ངོ་བོར་འ ར་ན་དེ་ཚ་དེ་ཡི་དེ་ཉིད་ཇི་
ར་འ ར།།༡༠ཞེས་པས་གལ་ཏེ་ ར་ ི་ས་བོན་ ི་བདག་གི་དངོས་པོའི་གནས་ བས་བསལ་ནས།གནས་ བས་དེ་

ལས་གཞན་ ་ འི་གནས་ བས་ ི་ངོ་བོར་འ ར་ན།དེ་ ར་འདོད་པ་དེའི་ཚ་ས་བོན་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཉིད་ ་ འི་
རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཇི་ ར་རིགས་པར་འ ར་ཏེ།དེའི་གནས་ བས་ ི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་དེའི་དངོས་པོ་ཉིད་
ཡིན་པའི་ ིར་དང།དེའི་ངོ་བོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་དེའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ ིར་རོ།། ་བ།གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ས་བོན་ ་

་འདིར་གཞན་མ་ཡིན་ན།།ས་བོན་བཞིན་ ་ ་ ་ཞེས་ ་དེ་བ ང་མེད་པའམ།།ཡང་ན་དེ་དག་གཅགི་པས་ཇི་ ར་
་ ་འདི་བཞིན་ །།དེ་ཡང་ག ང་ ་ཡོད་འ ར་དེ་ ིར་འདི་ནི་ཁས་མི་ ང།།༡༡ཞེས་པས་གལ་ཏེ་ ོད་ ི་ ར་ས་

བོན་དང་ ་ འི་ངོ་བོ་གཉིས་ལ་འཇིག་ ེན་འདིར་ངོ་བོ་གཞན་པ་ཡདོ་པ་མ་ཡིན་ན།ཇི་ ར་ ་ འི་གནས་ བས་ ་
ས་བོན་ག ང་ ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ ། ་ ་ཡང་ག ང་ ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།འམ་ཞེས་པ་ཡང་ན་ས་ ག་དེ་དག་གི་
ངོ་བོ་ མ་པ་ ན་ ་གཅིག་པས་ཇི་ ར་ ་ འི་གནས་ བས་ ། ་ ་འདི་ག ང་ ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ །ས་བོན་དེ་
ཡང་དབང་པོའི་ཤེས་པས་ག ང་ ་ཡོད་པར་འ ར་བ་ལས།མེད་པ་དེའི་ ིར་ཉེས་པ་དེ་གཉིས་ ོང་བར་འདོད་
པས།ས་ ག་གཉིས་ ི་ངོ་བོ་ལ་གཞན་མེད་པ་འདི་ན་ིཁས་ ང་བར་མི་ འ།ོ།



གཉིས་པ་ བ་མཐའ་ ོ་མ་བ ར་བའི་ཐ་ ད་ ་ཡང་མེད་པར་བ ན་པ་ནི།

• ་བར།གང་ ིར་ ་ཞིག་ན་ཡང་དེ་ཡི་འ ས་ ་མཐོང་བའི་ ིར།།དེ་དག་གཅིག་པ་ཡིན་

ཞེས་འཇིག་ ེན་ ིས་ ང་ཁས་མི་ལེན།།ཞེས་པས་གང་གི་ ིར་ ་ས་བནོ་ཞིག་ནའང་ས་བོན་

དེ་ཡི་འ ས་ ་མཐོང་བའི་ ིར།ས་ ག་དེ་དག་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་འཇིག་ ེན་ ིས་

ང་ཁས་མི་ལེན་ནོ།།

• ག མ་པ་དཻ་ ར་བཀག་པ་ མས་ ི་དོན་བ ་བ་ནི། ་བར།དེ་ ིར་དངོས་པོ་བདག་ལས་

འ ང་ཞེས་རབ་ ་བ གས་པ་འདི།།དེ་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་ ེན་ ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ།།༡༢ཞེས་པས་དེའི་ ིར། ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་བདག་ལས་འ ང་བ་ཡིན་ཞེས་རབ་

་བ གས་པ་འདི།དེ་ཉིད་དོན་དམ་དང་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ ན་ ོབ་ འང་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ནོ།།



གཉིས་པ་ ་བ་ཤེས་རབ་ ི་རིགས་པས་དགག་པ་ནི།

་བར།བདག་ལས་ ེ་བར་འདོད་ན་བ ེད་པར་ ་དང་ ེད་ ེད་དང།།ལས་དང་ ེད་པ་པོ་

ཡང་གཅིག་ཉིད་འ ར་ན་དེ་དག་ནི།།གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ན་བདག་ལས་ ེ་བར་ཁས་

ང་པར།། ་མིན་ ་ཆེར་བཤད་པའི་ཉེས་པར་ཐལ་བར་འ ར་ ིར་རོ།།༡༣ཞེས་པས་འ ས་

་བདག་ལས་ ེ་བར་འདོད་ན།བ ེད་པར་ ་བ་འ ས་ ་དང། ེད་པར་ ེད་པ་ ་

དང།གང་ཞིག་ ་བའི་ལས་དང།གང་གིས་ ེད་པའ་ི ེད་པ་པོ་ཡང་གཅིག་ཉིད་ ་འ ར་

ན།དེ་དག་ནི་གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ན།བདག་ལས་ ེ་བར་ཁས་ ང་བར་ ་བ་མནི་

ཏེ།བ ན་བཅོས་འདི་དང་ ་ཤེ་ལས་ ་ཆེར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་

རོ།།



༡ཉན་རང་uབ་དབང་ལས་skyེས་uལ།		
༢སངས་rgyས་byང་སེམས་ལས་འruངས་uལ།		
༣byང་སེམས་kyི་rgyuའི་གཙ<་བ=་གsuམ་བstན་པ།		

ཉན་ཐོས་སངས་rgyས་འbིrང་rnམས་uབ་དབང་skyེས།།		
སངས་rgyས་byང་uབ་སེམས་དཔལ་ལས་འruངས་ཤིང།།	

	sིང་rjེ་སེམས་དང་གཉིས་su་མེད་blོ་དང།།		
byང་uབ་སེམས་ནི་rgyལ་srས་rnམས་kyི་rgyu།།			

Name - Lobsang Wangdrak
 
Subject - Mool-Shastra



༡སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་sིང་rེj་ལ་yག་འཚལ་བ་དང།	
༢ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་sིང་rེj་ལ་yག་འཚལ་བ།		

•  དང་པོ་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་gyuར་ཅིག།		
•  བདག་གི་འདི་ཞེས་དངོས་ལ་ཆགས་བskyེད་པ།།		
•  ཟོ་uན་འyན་ltར་རང་དབང་མེད་པ་ཡི།།		
•  འgོr་ལ་sིང་rེjར་gyuར་གང་དེ་ལ་འduད།།		
•  		འgོr་བ་གཡོ་བའི་u་ཡི་ནང་གི་zl་བ་ltར།།	
•  	གཡོ་དང་རང་བཞིནན་ཉིད་kyིས་stོང་པར་མཐོང་བ་ཡི།།		



ས་དང་པWའX་yད་གཞི་སའི་ངW་བZ་མདོར་བstན་པ།	

•  rgyལ་བའི་srས་པོ་འདི་ཡི་སེམས་གང་འgོr་བ་rnམས།།		
•  rnམ་པར་gོrལ་བར་by་yིར་snིང་rེjཌྷི་དབང་gyuར་ཅིང།།		
•  kuན་tu་བཟང་པWའX་smོན་པས་རབ་བsŋོན་དགའ་བ་ལ།།		
•  རབ་tu་གནས་པ་དེ་ནི་དང་པW་ཞaས་byའོ།།	



དོན་ldན་gyི་མཙན་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན།	རིགས་su་skyེ་བ་སོགས་
བཞིའི་ཡོན་ཏན།			

•  དེ་ནས་བzuང་stེ་དེ་ནི་ཐོབ་པར་gyuར་པ་ཡི།།	byང་uབ་སེམས་དཔལ་ཞེས་byའི་
sgr་ཉིད་kyིས་བsད་དོ།།	འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་rnམས་kyི་རིགས་suའང་
skyེས་པ་stེ།།	

•  	འདི་ནི་kuན་tu་sbyོར་བ་གsuམ་པོ་ཐམས་ཅད་spངས་པ་ཡིན།།	byང་uབ་སེམས་
དཔལ་དེ་ནི་དགའ་བ་tu་gyuར་འཆང་ཞིང།།་འཇིག་rེtན་ཁམས་བrgy་kuན་་ནས་
གཡོ་བ་nuས་པར་gyuར་པའང་ཡིན།།་		



ས་གོང་མ་གནོན་པ་སོགས་གsuམ་gyི་ཡོན་ཏན།	ཡོན་ཏན་མདོར་
བsduས་ཏེ་བstན་པ།	

•  ས་ནས་སར་གནོན་byེད་ཅིང་གོང་མར་རབ་tu་འgོr་བར་འgyuར།།	དེ་ཚn་འདི་ཡི་
ངན་འgrWའX་ལམ་rnམས་མཐའ་དག་འགག་པར་འgyuར།།	དེ་ཚn་འདི་ཡི་སW་སW་skya་
བWའX་ས་rnམས་ཐམས་ཅད་ཟད།།	

•  འདི་ནི་འཕགས་པ་བrgyད་པ་ཇི་ltར་དེ་ltར་ཉེ་བར་བstན།།	



ས་འདི་ཉན་རང་རིགས་kyི་sgོ་ནས་ཟིལ་gyིས་གནོན་པ།	ས་བduན་
པར་ཉན་རང་blWའX་stོབས་kyིས་ཟིལ་gyuས་གནོན་པར་བstན་པ།	

•  rོǳགས་པའི་byང་uབ་སེམས་ltར་དང་པོ་ལ་གནས་kyང།།	uབ་དབང་གsuང་
skyེས་དང་བཅས་རང་སངས་rgyས་rnམས་ནི།།	བསོད་ནམས་དག་གི་དབང་གིས་
ཕམ་byས་rnམམ་པར་འཕེལ།།		

•  དེ་ནི་རིང་du་སོང་བར་blོ་ཡང་lhག་པར་འgyuར།།	



ས་དང་པོོ་ལ་གནས་པའི་sbyིན་པ་བཤད་པ།		

•  དེ་ཚn་དེ་ལ་rོǳགས་སངས་byང་uབ་rgyu།།	དང་པW་sbyXན་པ་ཉིད་ནི་lhག་པར་
འgyuར།།	རང་ཤ་stེར་ལའང་guས་པར་byས་པ་ཡིས།	snང་du་མི་ruང་དཔོག་པའི་
rgyuར་ཡང་འgyuར།།	



sbyིན་པས་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང།		

•  skyེ་བོ་འདི་kuན་བདེ་བ་མངོན་འདོད་ཅིང།།	མི་rnམས་བདེ་བའང་ལོངས་spyོད་
མེད་མིན་ལ།།	ལོངས་spyོད་kyང་ནི་sbyིན་ལས་འbyuང་མyེན་ནས།།	uབ་པས་དང་
པོར་sbyིན་པའི་གཏམ་མཛད་དོ།།		

•  sིང་rེj་དམན་ཞིང་ཤིན་tu་rʦuབ་སེམས་ཅན།།	རང་དོན་lhuར་ལེན་ཉིད་du་འgyuར་
བ་གང།།	དེ་དག་གི་ཡང་འདོད་པའི་ལོངས་spyོད་rnམས།།	sduག་བsŋལ་ཉེར་ཞིའི་
rgyuར་gyuར་sbyིན་ལས་འbyuང།།	



sbyིན་པས་myང་འདས་kyི་བདེ་བ་ཐོབ་པ།	

•  འདི་ཡང་sbyིན་པའི་skབས་kyི་ནམ་ཞིག་ཚn།།	འཕགས་པའི་skyེ་བོ་དང་འrད་
myuར་du་འཐོབ།།	དེ་ནས་sིrད་rgyuན་ཡང་དག་བཅད་byས་ཏེ།།	དེ་ཡི་rgyu་ཅན་ཞི་བ་
འgོr་བར་འgyuར།།		



byང་སེམས་kyི་sbyིན་པའི་ཕན་ཡོན་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་བstན་པ།	
rེtན་གཉིས་ཀ་ལ་sbyིན་པའི་གཏམ་གཙ<་བ=་བstན་པ།	byང་སེམས་

kyི་sbyིན་པའི་ཚn་དགའ་བ་ཇི་lt་bu་ཐོབ་པ།།		

•  འgོr་ལ་ཕན་པར་དམ་བཅས་ཡིད་ཅན་rnམས།།	sbyིན་པས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་
དགའ་བ་འཐོབ།།		

•  གང་yིར་བrʦེ་བདག་བrʦེ་བདག་མ་ཡིན་པ།།	དེ་yིར་sbyིན་པའི་གཏམ་ཉིད་
གཙ<་བW་ཡXན།།			

•  ཇི་ltར་byིན་ཅིག་ཅེས་sgr་ཐོས་བསམ་ལས།།	rgyལ་srས་བདེ་འbyuང་དེ་ltར་
uབ་rnམས་ལ།།	ཞི་བར་uགས་པས་བདེ་བ་byེད་མིན་ན།།	ཐམས་ཅད་བཏང་
བས་lt་ཞིག་smོན་ཅི་དགོས།།	



byང་སེམས་kyི་luས་sbyིན་པས་sduག་བsŋལ་ཡོད་མེད་དpyོད་པ།	
sbyིན་པའི་ཕར་yིན་gyི་དbyེ་བ་བstན་པ།	

•  luས་བཅད་stེར་ཞིང་བདག་གི་sduག་བsŋལ་gyིས།།	གཞན་དག་rnམས་kyི་དmyལ་
བ་ལ་སོགས་པའི།།	sduག་བsŋལ་རང་རིག་ཉིད་du་མཐོང་ནས་དེ།།	དེ་གཅད་
བྻ་yིར་myuར་du་བrʦོན་འgruས་rʦོམ།།	

•  sbyིན་པ་sbyིན་by་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་stོང།།	འཇིག་rེtན་འདས་པའི་ཕར་རོལ་yིན་
ཞེས་by།།	གsuམ་པོ་དག་ལ་ཆགས་skyེས་gyuར་པས་དེ།།	འཇིག་rེtན་པ་ཡི་ཕ་
རོལ་yིན་ཅས་བstན།།	



ས་ཡི་ཡོན་ཏན་བrོjད་པའི་sgོ་ནས་འjuག་བsdu་བ།	

•  དེ་ltར་rgyལ་བའི་srས་kyི་ཡིད་ལ་རབ་གནས་ཤིང།།	དམ་པའི་rེtན་ལ་འོད་
ཆགས་མཛnས་པ་rེད་gyuར་པའི།།	དགའ་བ་འདི་ནི་ནོར་bu་u་ཤེལ་ཇི་བཞིན་
du།།	muན་པ་stuག་པོ་ཐམས་ཅད་rnམ་པར་བསལ་ནས་rgyལ།།		



ས་གཉིས་པ་dིr་མ་མེད་པ་བཤད་པ།		

•  ས་འདིར་uལ་rིམས་ཡོངས་su་དག་པར་བstན་པ།	
•  uལ་rིམས་kyི་བsŋགས་པ་བstན་པ།	
•  uལ་rིམས་kyི་མི་མuན་yོགས་དང་མ་འdེrས་པའི་དཔེ་བstན་པ།	
•  uལ་rིམས་ཕར་yིན་gyི་དbyེ་བ་བstན་པ།	
•  སའི་ཡོན་ཏན་བrོjད་པའི་sgོ་ནས་འjuག་བsdu་བའོ།	



ས་གsuམ་པ་འོད་byེད་པ་བཤད་པ་ལ།	

•  yད་གཞི་སའི་ངེས་ཚ�ག	
•  yད་ཆོས་ས་ཡི་ཡོན་ཏན།	
•  ཕར་yིན་དང་པོ་གsuམ་gyི་yད་ཆོས།	
•  སའི་ཡོན་ཏན་བrོjད་པའི་sgོ་ནས་འjuག་བsdu་བའོ།	



ས་བཞི་བ་འོད་འrོ་བ་བཤད་པ་ལ་གsuམ།	

•  ས་འདིར་བrʦོན་འgruས་lhག་པར་བstན་པ།	སའི་ངེས་ཚ�ག	spངས་པའི་yད་
པར་རོ།	



ས་lŋ་བ་sbyང་དཀའ་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།	

•  སའི་ངེས་ཚ�ག	
•  བསམ་གཏན་lhག་ཅིང་བདེན་པ་ལ་མཁས་པ་བstན་པའོ།	
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Let’s make Foundations 

• Repetition

• Majority

• Power/Knowledge

• Legitimatize

• Fear

• Religious Sanctity 

• “Metaphysics of Presence” 



“Masters of Suspicion”
Let’s Deconstruct 
Foundations 

• “With a stiff seriousness that inspires laughter, all our 
philosophers wanted to supply a rational foundation for 
morals; and every philosopher so far has believed that he 
has provided such a foundation Morality itself, however, 
was accepted as given” (Nietzsche, BGE, 1989, 98). 

• Question

• Beware of hidden ideologies- ‘Truth’, ‘Power’

• Revolt



Shaking the Grounds 

• Is Post-foundational, nihilistic? 
• Am I advocating here to plunge the world into a chaotic status 

when I talk about ethics without foundations? 
• How do we understand a discipline, if it remains without 

foundations? 
• Is it not going to unleash a confusing, uncertain purely 

subjective, utterly relative model of ethics? 
• Is there any pragmatic/political aspect of such Ethics? 
• Can Art/Artist be Anti-Foundational? 
• Is there any difference between Post-foundational and Anti-

Foundational? 
• Is non-foundational synonymous with post-foundational? 



Critique of Foundational Ethics

1) Humans are Morally Ambivalent 
2) Moral phenomena are inherently ‘non-rational’
3) Morality is incurably aporetic
4) Morality is not universalizable
5) Morality is Anti-Totalitarian
6) Morality is not an ontological category (Self/Other)
7) Morality is Anti-Foundational
8) Modern societies practice ‘moral parochialism’ under 

the mask of Universalism

-Zygmunt Bauman- Postmodern Ethics (1993)



Uncertainty? 

• The postmodern human condition is, more than anything 
else, a "state of mind". Anyone who has to make moral 
choices will find no reliable signposts pointing out the 
road to righteousness. We will have to rely on constant 
self-monitoring, self-evaluation and a frequent 
"sharpening up" of our moral awareness. 

• This means that there will be a healthy emphasis on moral 
debate and ethical difference, and new questions about 
our rights and skills as moral agents. There will be risk-
taking and uncertainty about moral issues. In a 
postmodern world of uncertainty, we are left with 
unprovable human beliefs without any foundation and 
offering no guarantees. 



Nature of Ethics 

Foundational Ethics 
• Modernity
• Responsibility to Act
• Eurocentrism 
• Enlightenment Morality
• Universality
• Principles 
• Logocentric 
• Enlightenment 
• Objective Truth 

Post-Foundational Ethics 
• Postmodernity 
• Responsibility to 

Otherness
• Ethics without ethics
• Singularity
• Unprincipled 
• Unprecedented
• Cosmopolitanism 
• Subjective Relativism 



Continuities 

Foundational Ethics 
• Totalitarian 

• Grounded

• Colonial Modernity 

• Belief-Reason 

• Monolithic 

• Xenophobia 

Post-Foundational Ethics
• Alterity 

• Depthlessness

• Alternative Modernities

• Protestant Frenzy

• Pluralism 

• Xenophilia



“Unprincipled 
Responsibility”

• “The highest possibility for ethics, the fine tip of the soul 
of ethics, what Derrida calls ‘ethics or morality of ethics’ 
turns on seeing that ethics is impossible, that it is 
constituted in an affirmative way by its impossibility, 
which is what I mean by an ethics without ethics…the 
first principle of ethics, and this is the way it all began-in 
principio- is to affirm its own impossibility and lack of 
principles” (Caputo, Against Principles, 179-180)

• “Postmodern ethics is an ethics of caress” (Marc-Alain 
Ouaknin)



The Ethical Turn and Rise 
of Post-Foundationalism 

• Rise of minority discourse- Animal Studies, Minority 
Rights, Third Gender/LGBT, The Fourth World, 
Disability Studies etc.  

• The burden of the prefix ‘Post’- Postcolonialism, 
Postmodernism, Posthumanism, Postmarxism, 
Postfeminism, Poststructuralism, Deconstruction 



The Ethical Turn (1968)

• “We have finally entered the epoch of a post-deontic 
epoch, where our conduct has been freed from the last 
vestiges of oppressive ‘infinite duties’ ‘commandments’ 
and ‘absolute obligations’”. (Gilles Lipovetsky, qtd in 
Bauman, 125)

• “Ethics does not have an essence, its ‘essence’ so to 
speak, is precisely not to have an essence, to unsettle 
essences. Its ‘identity’ is precisely not to have an identity, 
to undo identities. Its ‘being’ is not to be, but to be better 
than being. Ethics is precisely ethics by disturbing the 
complacency of being. ‘To be or not to be’, Levinas
insists, is not the question”. (Cohen)



Messy? 

• Postmodern philosophers no longer have faith in 
‘foundational ethics’, and stress the need for a plurality of 
moral and political beliefs and interpretations. The most 
important feature of postmodernist ethics, as far as the 
individual is concerned, is the lack of any universally 
shared moral values. There are no objective "trans-local" 
moral truths. 

• This means that there will be more ethical confusion and 
uncertainty. Moral choices will have to make without the 
reassurance of philosophical foundations.



Double Bind of Ethics and 
Politics 

• “Ethics without politics is empty...politics without ethics 
are blind...we need ethics in order to see what to do in a 
political situation” (Simon Critchley, Ethics of 
Deconstruction)



The New World Order 

• Revolutions (2010, 2011, 2012)

• Arab Revolution

• Nirbhaya

• Occupation Movement 

• Nature of Revolution

• Politicizing the Ethics

• The Rise of the Neo Tribe 



Rise of the Neo-Tribes



Neo-Tribes/Neo-Humanism

The concept of neo-tribe, first developed by Michel Maffesoli in the 
1980s, is explained and expanded by Kevin Hetherington in his 
book Expressions of Identity: Space, Performance, Politics (1998)

• Neo-tribes are ‘communities of feeling and care’ (Hetherington 
1998,49)

• “Tribes-because the levelling-down of units, erasure of differences, 
and militant assertion of collective identity are their mode of 
existence. ‘Neo’- because deprived of the mechanisms of self-
perpetuation and self-reproduction. Unlike classical tribes, neo-tribes 
do not last longer than their units. Rather than being a collective 
compensation for individual mortality, they are vehicles of the 
‘deconstruction of immortality’. (Bauman) 



Space and Time 

• Exilic spaces can be defined as those areas of social and 
economic life wherein people and groups attempt to extricate 
themselves from capitalist economic processes, whether by 
territorial escape or by attempting to build structures that are 
independent of capitalist accumulation and social control. This 
is important because of the centrality of the spatial aspect of 
occupations – i.e. the idea of occupying public spaces, 
symbolically proclaiming: “This country is for everyone” 
(Grubacic & O’Hearn) 

• Sassen (2012) agrees that the question of public space was 
central for the politics of Occupy, since “to occupy is to 
remake, even if temporarily, territory’s embedded and often 
deeply undemocratic logics of power, and to redefine the role 
of citizens, mostly weakened and fatigued after decades of 
growing inequality and injustice.” 



Are you a Neo-Tribe? 

• Counter Structural entity

• Postmodern 
Nomads/Postmodern 
Cyborgs

• Single issue formations 

• Psychological Crowds

• Memory and Performative 
culture

• Advanced Technologies 
Floating Signified

• Element of liquidity, non-

fixity and self-analysis 

• Resist Identification

• Neo Avant-garde Artist

• New Ways of Resistance 

• Anonymity 

• Multitudes

• Interpersonal Ethics 

• Anti-Essentialism 



Imagined Community of 
Nomads/Nomadism 

• The lack of any grand narratives will probably produce a 
greater fragmentation of society into a series of 
autonomous imagined communities or neo-tribes- each 
with its own set of changing, local moral values.

• "Neo-tribes", unlike traditional tribes (whose authority is 
based on coercion and hereditary power), would consist 
of voluntary members who share certain values and 
"language-games" and have a tribal identity based on 
"self-identification". 



Neo- Tools of Liberation



Possibility of An 
Alternative Discourse



Affirmative Ethics  



Intertextuality  



Free Play of Language 

• The Language of Dissent 
• Jokes
• Posters
• Nukkad Natak
• Graffiti, Murals, Miniature Paintings
• Community Songs
• Slogans
• Symbols 
• New Media



Neo-Tribe Cyborgs 

• “The cyborg does not dream of 
community on the model of the 
organic family. The cyborg would 
not recognize the Garden of Eden; it 
is not made of mud and cannot 
dream of returning to dust.”

Donna Haraway (A Cyborg 
Manifesto, 1984)

@angryarabia
When ur in chains, 
living with no dignity 
or rights, bowing to 
criminal dictators, the 
first step is to forget ur
fear & realize that its 
ur right.. to be angry



“Incredulity towards Grand 
Narratives”



Multitude 



Global Tribe(s)



Cohabitation

• “An occupied square offers “a physical presence, a 
locational identity, a place that can be identified with 
the movement that visitors can come to, and where
adherents can meet. It also has a second function: it is 
an opportunity to try out different forms of self-
governance, the management of a space and, 
particularly if the physical occupation is overnight 
and continuous, of living together.”(Newman, 2014, 94)



Semiotics of Resistance-
Symbolic 



Face of the Other 



Art Continuum- Murals, 
Graffiti, Posters, Paintings

Bricoleur
Flaneur
Parody
Mimicry
Collage
Vernacularism 



Deconstructing 
Historiography –Faultlines



Self-Reflexive 
Metanarrative Art



Liminal Art



Celebrating the Hybrid 



“Difference” of Revolution 

• ‘Revolution’ has two meanings: it is 
not simply a revolt but a revolving, 
a spiral into the future. Seeing this, 
we can understand that the belief in 
the future doesn’t stop with 
revolution: it remains part of the 
continuous spiraling of hope. Even 
if democracy comes, and hope, at 
least for some, has still been 
disappointed, creative work 
continues to spiral into the future, 
continues the revolution.



Rhetoric of Hope 

• But we have an incurable malady: hope. Hope in 
liberation and independence. Hope in a normal life where 
we are neither heroes nor victims. Hope that our children 
will go safely to their schools. Hope that a pregnant woman 
will give birth to a living baby, at the hospital, and not a 
dead child in front of a military checkpoint; hope that our 
poets will see the beauty of the colour red in roses rather 
than in blood; hope that this land will take up its original 
name: the land of love and peace. Thank you for carrying 
with us the burden of this hope.

(Darwish 2002)



Here, at the slopes before sunset and at the 
gun-mouth of time,
Near orchards deprived of their shadows,
We do what prisoners do,
What the unemployed do:
We nurture hope.
(Darwish, "State of Siege”, 2002)



Name : Mehar Singh Negi
Subject : Kagyud Sampradaya Shastra



ེ་ཚན། བཀའ་བ ད་རང་ག ང།

ོབ་ཚན། ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ་ལས་ལེ ་དང་པོ་

ཚད་མ་ བ་པའི་ལེ །

-མེཧར་སི ྷ་ནེ ི།



ོན་པ་ཚད་མ།
ཚད་མ་

ན་བ ས་

ོམ་པ་པོ།

ཚད་མ་

མ་

འ ེལ་

ོམ་པ་པོ།

ོབ་དཔོན་ ོགས་ ང་།

(425,480-
540)

ོབ་དཔོན་ཆོས་ གས།

(600-660)



ཚད་ བ་ལེ ་འ ོས་པའི་ཚད་མདོའི་ ་ཚག

ཚད་མར་ ར་པ་འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ།།

ོན་པ་བདེ་གཤེགས་ ོབ་ལ་ ག་འཚལ་ནས།།

(འདིས་ གས་འ ང་ གས་ ོག་ ི་རིགས་པའི་ ོ་ནས་

སངས་ ས་ཚད་མའི་ ེས་ ར་ བ་པ་བ ན།)

   བ བ་ ། ོན་པ་ཚད་མར་ ར་པ།

བ་ ེད།-༢ ༡༽ ( ་འདི་ལས་འ ས་ ་འདི་འ ང) གས་འ ང་གི་རིགས་པ།

༢༽ (འ ས་ ་འདི་ཡོད་པས་ ་དེ་ ོན་ ་སོང་བ་ཤེས་པ) གས་འ ང་གི་རིགས་པ།



ཚད་མའི་ ེས་ ར་ བ་པའི་ གས་འ ང་གི་ བ་ ེད་བཞི།

་ ན་ཚགས་༢།

འ ས་ ་ ན་ཚགས་༢།

༡༽ ་བསམ་པ་ ན་ཚགས། འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ་ ེ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་མཐའ་མདེ་ ་འཕེལ་བ། 

༢༽ ་ ོར་བ་ ན་ཚགས། ོན་པ་ ེ་བདག་མེད་ གོས་པའི་ཤསེ་རབ་ ན་པ། 

༡༽འ ས་ ་རང་དོན་ ན་ཚགས། བདེ་གཤེགས་ཏེ་ ང་ གོས་མཐར་ ིན་པ།

༢༽འ ས་ ་གཞན་དནོ་ ན་ཚགས། ོབ་པ་ ེ་ལམ་བདེན་བཞིའ་ི མ་གཞག་ ིན་  
     ཅི་མ་ལོག་པ་ ོགས་པར་བ ན་པ་ལས་སེམས་ཅན་ ོལ་ལམ་ ་དགོད་པ།



གས་འ ང་གི་ ་འ ས་ ི་ བ་ ེད་བཤད་པ་ལ།

༡༽ མདོར་བ ན་པ། ༢༽ ས་པར་བཤད་པ།

༡༽ འ ས་ ་ཚད་མའ་ིདོན་བ ས་ཏེ་བ ན་པ་ལས་ཐོག་མ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པ།

ཚད་མ་བ ་མེད་ཅན་ཤསེ་པ། །དོན་ ེད་ ས་པར་གནས་པ་ན།ི།
མི་བ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

༢༽ མཚན་ཉིད་ ་ིམ་ བ། བ་ཆེས། མི་ ིད་པའི་ ོན་ ོང།
་་་་་་་་ ་ལས་ ང་བ་ཡང་། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ཡོད་ན་འདི་ཡོད་ ིར་རོ།། བར་ཚགས་ བཅད་ག མ་

དང་ཚགས་ ང་གཅགི་གིས་བ ན།



༣༽ ་བཤད་དང་མ ན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བ ན་ཏེ་ཚད་མའི་བ ན་བཅོས་ལ་དནོ་ཡོད་པ་བ ན་པ།

མ་ཤེས་དོན་ ་ིགསལ་ ེད་ ང། །ཞེས་སོགས་ནས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ད ད་ ིར་རོ། །བར་ཚགས་ བཅད་གཅིག་དང་ཚགས་

ང་གཉིས་ སི་བ ན། 

༤༽ མཚན་ཉིད་དེ་ ན་ ི་བདག་ཅག་ ོན་པ་ཚད་མར་ ར་པ་བ ན་པ། 
དེ་ ན་བཅོམ་ ན་ཚད་མ་ཉདི།། 

༥༽ དེ་ ་ འི་ཚད་མའི་ ེས་ ་དེའང་ ་ལས་ ར་པའ་ི ལ་བཤད་པ་ལ།

༡༽ དངོས།- མ་ ེས་པ་ནི་བ ོག་དོན་ ། །ཞེས་སོགས་ཚགས་ ང་ག མ་ ིས་བ ན།

༢༽ དབང་ ག་ ག་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ།-
༡) ིར་ཚད་མ་ ག་པར་ཡོད་པ་དགག ཚད་མ་ ག་པ་ཉིད་ཡོད་མིན། །ཞེས་སོགས་ཚགས་

བཅད་གཉིས་དང་ཚགས་ ང་གཅིག



༢) ོད་བ ད་དབང་ ག་གི་ ོ་ ོན་ ་བཏང་ནས་ ས་པ་དགག- ོད་འ ག་ད ིབས་ ི་ ད་པར་དང།།

ཞེས་སོགས་ནས། གས་པས་ཡནི་ ་ིབ ོད་འདོད་མིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་བ ་གཉིས་ ིས་བ ན།

༣) དབང་ ག་ ོད་བ ད་ ་ི ་ཡནི་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག- ཇི་ ར་དངསོ་དེ་ ་ཡནི་པ། །ཞེས་སོགས་ནས། 
མ་ཡིན་ ད་པར་མེད་ ིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་བ ད་ ིས་བ ན།

༤) ཚད་མ་ཡནི་ན་ གོ་ ར་ ་ིདོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དགག- ཚད་མ་ ོག་ ར་དོན་ཤེས་ཡིན། །ཞེས་སོགས་ནས། 
ར་ཤོག་ ་ ོད་བ ེན་པར་ སི། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ་ཡསི་བ ན།

དེ་ལས་བ ོག་ ེ་ ་འ ས་ ན་ མ་ཚགས་པས་བདག་ཅག་ ོན་པ་ཚད་མར་ བ་པའི་ ལ།

༡༽ ་བསམ་པ་ ན་ཚགས།- བ་ ེད་ གས་ ེ་གོམས་ལས་ད།ེ 



༡༽ ་བསམ་པ་ ན་ཚགས་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ེ་བ་ ་མར་གོམས་པར་བ ན་པ།- བ་ ེད་ གས་ ེ་གོམས་ལས་ད།ེ

དེ་ལ་གཞན་ ེའི་ ་བའ་ི ོད་པ་གཉིས།

༡༽ ེ་བ་ ་མར་གོམས་པ་མི་འཐད་པའི་ ོད་པ། ༢༽ གོམས་ ང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པར་མ་ི ིད་པའི་ ོད་པ། 

 ེ་བ་ ་མར་མི་འཐད་པའི་ ང་འཕེན་པའི་ ོད་པ། ོ་ནི་ ས་ལ་བ ེན་པའ་ི ིར། །ཞེས་སོགས་ནས། 

ན་འ ར་ ད་པར་མེད་ ིར་རོ།། །སོགས་ཚགས་བཅད་བཞི་དང་ཚགས་ ང་གཅགི་གིས་བ ན།

   
 སེམས་ ས་ ི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དགག་པར་ས་བཅད་ ་ལས། 

༡) ས་སེམས་ ི་བདག་ ེན་ཡིན་པ་དགག་པ་ན།ི །དབང་ མས་རེ་རེ་ལ་གནོད་ན། །ཞེས་སོགས་ནས། ེས་

    ིར་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་བ ་གཅགི་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་གིས་བ ན།



༢) ཤི་ ས་ལ་སེམས་ཡདོ་པར་ཐལ་བས་དགག་པ། ས་ནི་གནས་པ་ཉདི་ན་སེམས། །ཞེས་སོགས་ནས། 
དེ་ཅིས་ ར་ཡང་འཚ་མི་འ ར། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ད ས་བ ན།

༣) ས་སེམས་ ི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་དགག་པ། ཉེར་ལེན་འ ར་བ་མེད་པ་ན། །ཞེས་སོགས་ནས། མེ་དང་ཟངས་མའ་ི ་
ཉིད་བཞིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ག མ་ ིས་བ ན།

༤) ཕན་མི་འདགོས་པའི་དོན་གཞན་ ེན་དང་བ ནེ་པར་འདདོ་པ་དགག་པ། ཡོད་མེད་དག་ལ་ ེན་མེད་ ིར། །ཞེས་སོགས་
ནས། མིན་ན་དེ་གནས་ ེད་གཞན་གང། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་བ ་དང་ཚགས་ ང་གཉསི་ ིས་བ ན།

༥) ཤེས་རབ་སོགས་ ས་ལ་ ེན་པ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ། ས་ ི་ ལ་ ང་འ ིབ་མེད་པར། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ ིར་
སེམས་ལ་བ ེན་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ག་གིས་བ ན།



 ས་སེམས་ ས་གཅིག་པ་དགག་པར་ས་བཅད་ག མ།
༡) འགོག་ ེད་ ་ིརིགས་པ་དངསོ་ནི། ཇི་ ར་སེམས་ལ་ ེན་ ས་ནས། །ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་གཅིག་གིས་བ ན།

༢) ེ་གནས་ ་འ ག་ ལ་ལ་ དོ་པ་ ང་བ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ན་པ། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ནི་ ེ་བར་མི་
འ ར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཉིས་ ིས་བ ན། 

༣) མ་མཐོང་བ་ཙམ་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པའི་ བ་ ེད་མ་ བ་པར་བ ན་པ། གལ་ཏེ་འ ོ་འོང་མ་མཐོང་ན། །ཞེས་སོགས་
ནས། མ་མཐོང་ ིར་ན་མདེ་པ་མིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཉིས་ སི་བ ན། 

 སེམས་ ས་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པ་དགག་པར་ས་བཅད་གཉིས།
༡) ཡན་ལག་ཅན་ ་ཡིན་པ་དགག་པ། ལག་སོགས་གཡ་ོན་ཐམས་ཅད་དག།།ཞེས་སོགས་ནས། ོགས་འདི་གཞན་ལའང་

བ ོད་པར་ ། །ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་བཅོ་བ ད་དང་ཚགས་ ང་ག མ་ སི་བ ན། 



༢) ཡན་ལག་ ་ཡིན་པ་དགག་པར་ས་བཅད་བཞི།
༡) ཚགས་དང་མ་ཚགས་པར་བ གས་ནས་དགག་པ། རེ་རེ་ ས་པ་ཉིད་ཡིན་ནའང། །ཅིག་ཅར་མང་པོ་འ ང་

བར་འ ར། །ཞེས་པས་བ ན།

༢) ད གས་གསལ་ ེད་ ི་ ་ཡནི་པ་མི་ ིད་པར་བ ན་པ། ་མ་ཉིད་ ་མ ངས་པའི་ ིར། །ཞེས་སོགས་
ནས། དེ་ ་དེ་འ ་ཡདོ་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་གིས་བ ན།

༣) ིད་ ང་རིགས་པས་མི་འཐད་པ། ད གས་འ ང་ཐ་དད་ ལ་ཅན་ ིར། །ཞེས་སོགས་ནས། ཐ་དད་མིན་ཏེ་
དེ་འ ས་མིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཉིས་དང་ཚགས་ ང་ག མ་ ིས་བ ན།

༤) རང་ལ་མ ངས་པ་ ང་བར་བ ན་པ། མ་ཤེས་ ས་པ་ངེས་པའི་ ིར། །ཞེས་སོགས་ནས། གནས་འ ར་

ཞེ་ན་་་་་་་་་་་་། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ཚགས་བཅད་གཉསི་དང་ཚགས་ ང་ག མ་ སི་བ ན། 



 རང་ལ་མ ངས་པར་ ང་བར་ས་བཅད་བཞི།
༡) ཁམས་ག མ་ལ་བ གས་ཏེ་དགག་པ། ་་་་་་་་་་གལ་ཏེ་དེའི། །ཞེས་སོགས་ནས། ས་གཞན་བ ེད་པའི་

་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཅགི་དང་ཚགས་ ང་ ེད་ སི་བ ན།

༢) སེམས་ ི་མ་མཚམས་ རོ་བར་ ོད་ ོང། དེ་ཡི་ཡན་ལག་དངོས་པོ་དང། །ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་
གཅིག་གིས་བ ན། 

༣) དབང་པོ་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བའ་ི བ་ ེད་དགདོ་པ། དབང་པོ་ ་མས་རང་རིགས་ལ། །ཞེས་སོགས་
ཚགས་བཅད་གཅིག་གིས་བ ན། 

༤) ་དོན་གཞན་ལས་ ་ེབ་དགག་པ། གལ་ཏེ་ ས་ལས་དེ་ ེ་ན། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་འ འི་ བ་ ེད་ ག་ ན་

འདོད། ཅེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཉིས་ ིས་བ ན། 



 གོམས་ ང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མི་ ིད་པའི་ ོད་ ོང་ལ་ས་བཅད་ག མ།

༡) མཆོངས་པ་དང་ འི་ དོ་མཐའ་མེད་ ་མི་འཕེལ་བའི་ ་མཚན། གོམས་པས་ ད་པར་འ ར་ན་ཡང།།

ཞེས་སོགས་ནས། མིན་ ིར་་་་་་་་་་་་་་་་་། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ག མ་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་

དང་ ེད་ ིས་བ ན།

༢) དཔེ་དེ་བ ེ་སོགས་སེམས་ ི་ཡནོ་ཏན་ལ་མི་མ ངས་པར་བ ན་པ། ་་་་་་་་གང་ཚ་ ས་ ར་པ། །ཞེས་
སོགས་ནས། ད ལ་ ་དང་ནི་གསེར་སོགས་བཞིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཅིག་དང་ཚག་ ང་གཉིས་དང་

ེད་ ིས་བ ན། 

༣) ེ་སོགས་ ད་པར་ ་འཕེལ་བའི་ ་མཚན་བ ན་པ། དེ་ ིར་དེ་དག་ལས་ ེས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་ནས། 
ཆགས་ ལ་ཆགས་དང་ཡདི་ལགོ་བཞིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ག་དང་ཚགས་ ང་གཉིས་ ིས་བ ན། 



 ་ ོར་བ་ ན་ཚགས་ ོན་པ་བཤད་པར་ས་བཅད་ག མ།

༡) བ ེ་བ་ལས་ ོན་པ་ ང་བའ་ི ལ། བ ེ་ ན་ ག་བ ལ་གཞོམ་པའི་ ིར། །ཞེས་སོགས་ཚགས་བཅད་
གཅིག་གིས་བ ན།

༢) དེ་ལས་ ང་བའི་ ོན་པ་དངོས་བཤད་པ། ང་དང་རིགས་པས་ མ་ད ོད་པ། །ཞེས་སོགས་ནས། བསེ་ ་ ལ་

སོགས་ ད་འད་ིཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ ག་དང་ཚགས་ ང་གཉིས་ ིས་བ ན།

༣) དེ་ཉིད་ ོན་པར་འདོགས་པའི་ ་མཚན་བཤད་པ། དེ་དོན་ ིར་ན་ཐབས་གོམས་པ། །ཞེས་སོགས་ཚགས་
བཅད་གཅིག་གིས་བ ན། 



 འ ས་ ་ ན་ཚགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ལས།

 དང་པོ་རང་དོན་ ན་ཚགས་བདེ་གཤེགས་བཤད་པ་ལས་ས་བཅད་བཞི།

༡) བདེ་གཤེགས་དངོས་བཤད་པ་ནི། ་ ངས་ཡོན་ཏན་ག མ་བདེ་ཤེགས། །ཉིད་ཡིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།། ཞེས་

པས་བ ན།

༢) མཛས་པར་གཤེགས་པ་བ ན་པ། ་་་་ ག་བ ལ་ ེན་མིན་ ིར། །ཞེས་སོགས་ཚགས་ ང་གཉསི་དང་ ེད་
ིས་བ ན།

༣) ར་མི་ ོག་པར་བཤད་པ། ེ་དང་ ོན་ན་ི ན་འ ང་དག།།ཅེས་སོགས་ནས། དེ་བདེན་ཐ་དད་བདག་ཉདི་ ིས། 
།ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཅིག་དང་ཚགས་ ང་གཅིག་གིས་བ ན།  



༤) མ་ ས་པར་གཤགེས་པ་བཤད་པ། ས་ངག་སེམས་ ་ིགནས་ངན་ལེན། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ཤེས་པ་ ཡང་ བ་

པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་ག མ་དང་ཚགས་ ང་ག མ་ ིས་བ ན།

 གཉིས་པ་འ ས་ ་གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་བཤད་པ།

གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་ནི། ོབ་པ་ཉིད་གཟིགས་ལམ་ག ངས་པ། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ ིར་ ཚད་ཡིན་་

་་་་་་་་་། །ཞེས་པའི་བར་ཚགས་བཅད་གཅགི་དང་ཚགས་ ང་ ེད་ སི་ གས་བ ེའི་ ོ་ནས་ག ལ་ ར་བདེན་བཞིའི་གནས་ ིན་ཅ་ི

མ་ལོག་པར་བ ན་པས་ བ་པས་ བ་པ་ཡིན་ནོ།།

དགེའོ།། དགེའོ།། དགེའོ།།



Name : Namdak
Subject : Bon Sampradaya



ེ་རིན་པོ་ཆེའི་ད ་མའི་འ ེལ་པ།

༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ི་འ ེལ་པ་བ གས། །

ོབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་ མ་དག་ག ག་ ད།

ག ང་ ང་བོན་ ི་རང་ག ང་ ོབ་ཚན།



ཟབ་མོ་ ོང་ཉིད་མཁའ་ལ་ མ་རོལ་ཞིང་། །ཚད་མེད་ གས་ ེའི་ཚ་ཟེར་རབ་ ས་པས། །

ག ལ་ འི་ ོ་ཡི་ ན་ ག་སེལ་མཛད་པ། །མི་མཆོག་ ་མའི་ཞབས་ལ་ ི་བོས་འ ད། །

ཞེས་ག ང་འདིའི་མི་མཆོག་ ་བའི་ ་མ་ལ་མཆོད་པར་བ ོད་པར་བ ན་ཞིང་། དེ་ཡང་ ་བ་གནས་ གས་ ོང་པ་

ཉིད་ ི་རང་བཞིན་ནི་ནམ་མཁའི་ངང་བཞིན་ ོང་གསལ་ ་མ ེན་ཞིང་། ཚད་མེད་བཞིའི་ ིང་པོ་དོན་ མས་ གས་

ལ་འོད་ཟེར་བཞིན་ ་ཚ་ཟེར་འབར་བས་འཁོར་བར་གནས་པའི་ག ལ་ འི་ ོ་ཡི་ ན་ ག་བཞིན་པ་ མས་སེལ་

མཛད་པའི་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ི་མིའི་མཆོག་ ་འ ར་བ་ ་བའི་ ་མའི་ཞབས་ལ་ ད་མེད་ངང་ནས་ ི་བོས་ ས་

འ ད་ ག་བ ིས་དགོས་པའི་གནད་དོན་བ ན་པ་ཡིན།



ཟབ་མོའི་དོན་ ོགས་མེ་ ོན་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཟབ་མོའི་དོན་ མས་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ཡི། །

ཟབ་དོན་ ིང་པོ་བདེན་གཉིས་སེང་གེའི་ད ངས། །གོ་བ་ ་ ིར་གསལ་ ེད་ ན་འདི་ ར། །

ག ང་འདིའི་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བ ན་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་གནས་ གས་ཟབ་མོའི་དོན་ ོང་པ་ཉིད་ ི་རང་

བཞིན་ཇི་བཞིན་མེ་ ོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་མཆོག་ནས་ ོགས་ཟིན་ནས། ཟབ་མོའི་གནས་ གས་ ི་དནོ་ མས་ ིས་ ང་

ག ལ་ འི་ མས་ལ་གཟིགས་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ ི་དོན་ མས་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ ་བ་ཡིན་པས། ད་ེཡང་ཟབ་མོའི་

གནས་ གས་ ི་ ིང་པོ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པ་དང་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ མས་ ི་ ལ་པོ་སེང་གེའི་ངར་

ད་ ོགས་པ་ན་གཞན་སེམས་ཅན་ ན་འཇིག་ གས་ངང་ནས་ ་སིམ་པོ་གནས་པ་བཞིན། ཟབ་མོའི་གནས་ གས་ ི་

དོན་བདེན་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པས་གཞན་ལོག་ ་ཅན་ མས་ཚར་གཅོད་ནས་ག ལ་ ་ མས་ག ང་གི་བ ན་

དོན་ མས་བ ད་ལ་ ེ་ ིར་ཚག་དོན་གསལ་པོ་གོ་བ་ ་བོའི་ ོ་ནས་གསལ་བར་ ེད་པས་འདརི་བ ན།



ཐོག་མར་ག ང་འདི་ལ་ས་བཅད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་བ ན།

འཆད་ཉན་ ི་དག་ེབ་ལམ་ ་ ངོ་བའི་ ིར་འཆད་ཉན་ ི་གཉེར་བ ོད་པ་དང་།

བཤད་ ་བོན་ ི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་།

བཤད་ གས་ག ང་དང་བ ན་ཏེ་ ས་པར་བཤད་པ།

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ ི་དང་བ ན་ལ། ག ང་འདི་ལ་ག མ་ །ེ

མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་།

བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་དང་།

མ ག་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་བ ོ་བའོ།



དང་པོ་ལ་གཉིས། མཆོད་པར་བ ོད་པ་དང་། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའ།ོ །

དང་པོ་ནི།

གང་གི་ གས་བ ེས་ཉེར་བ ང་ནས། །

ོས་མཐའ་འཇིག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པ་ ལ་དང་ ལ་ ས་ ་མ་དམ་པ་གང་གི་ གས་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ག ལ་ ་ཉེ་བར་ གས་ ེས་བ ང་ནས་ ོས་པ་

མཐར་འཛན་ ི་ ོ་འཇིག་ཅིང་སེལ་བར་མཛད་པ་ མས་བོན་ཅན། ོད་ལ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ས་པའི་ ོ་ནས་ ག་

འཚལ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ་དེས། གནས་ བས་ ་ ི་ནང་གི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། མཐར་ ག་ ་

གཉིས་ ང་འ ག་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡནི་པས་སོ། །ཞེས་བཏང་ ོམས་ཅན་ ི་ཚག་དང་། མང་དགོས་ཅན་ལ་རིགས་

འ ེའ།ོ །



གཉིས་པ་ན།ི

དངོས་པོར་འཛན་པའི་ནད་སེལ་བའི། །

བདེན་པ་ མ་གཉིས་འདིར་གསལ་ ། །

ཞེས་པ། ག ང་ ོམ་པ་པོ་བོན་ཅན། བདེན་པའི་དངོས་པོ་འཛན་པའི་ ོ་ཡི་ནད་སེལ་བར་ ེད་པའི་ ན་ ོབ་

ི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ བས་འདིར་གསལ་བར་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ་དགསོ་པ་

ཡོད་དེ། བ མས་པའི་དགེ་བ་ ལ་ ིམས་ ་འ ར་བ་ལ་སོགས་ ི་ཆེད་ཡིན་པའི་ ིར་ར།ོ །

ཞེས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བ ན་པ་ཡིན་པས། འཇིག་ ེན་འཁོར་བ་གནས་པ་ མས་བོན་ མས་ཐམས་

ཅད་བདེན་པའི་དངོས་པོར་འཛན་པའི་ ོ་ནི་ ག་བཞིན་འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་ཡིན་པས་ ག་ནད་དེ་སེལ་བའི་

ཆེད་ ་བདེན་པ་ མ་པ་གཉིས་ ི་དོན་ མས་གསལ་བར་བ ན་པར་ ་ ་ཡིན་བ ན།



བཤད་པར་ ་བའི་ག ང་དངོས་ལ་ག མ་ ེ།

༡ ཤེས་པར་ ་བ་དང་།

༢ ཉམས་ ་ ང་ གས་དང་།

༣ ཉམས་ ་ ང་བའི་འ ས་ འ།ོ །
དང་པོ་ལ་བཞི་ ེ།

ད ེ་གཞི་ད ེ་དོན་དང་།

ངོ་བོ་ངེས་ཚག་དང་།

ད ེ་བ་མཚན་ཉིད་དང་།

བ་ ེད་དོ། །
།དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ད ེ་གཞི་དང་། ད ེ་དོན་ནོ། །



དང་པོ་ནི།

ི་ནང་ ོད་བ ད་འཁོར་འདས་ ན། །

འདི་ ར་ ང་བའི་བོན་ མས་ ན། །

ཞེས་པས། ཤེས་པས་མ་ཟིན་པ་ ིའི་བོན་དང་། ཤེས་པས་ཟིན་པ་ནང་གི་བོན་དང་། ེན་ ི་ ོད་ ི་

འཇིག་ ེན་དང་། ེན་པ་ནང་བ ད་ ི་སེམས་ཅན་དང་། ག གས་སོགས་འཁོར་བའི་བོན་དང། ིན་

སོགས་ ང་འདས་ ི་བོན་དང། འདི་ ར་ ང་བའི་ག ང་འཛན་ ི་བོན་ མས་ ན་བོན་ཅན། ོད་

བདེན་པ་གཉིས་ ི་ད ེ་གཞིར་འཇོག་པ་ལ་ ་མཚན་ཡོད་དེ། ོད་རང་རང་གི་ ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་

གཉིས་ ི་གཞི་ཡིན་པའི་ ིར་ར།ོ །དཔེར་ན་ མ་པ་བཞིན་ནོ། །



གཉིས་པ་ལ་ག མ་ ེ།

ད ེ་དོན་དངོས་དང་། དགག་ ་དང་།

འདོད་པས་བཞག་པའ།ོ །དང་པོ་ན།ི །

བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་གནས། །

ཞེས་པས། ད ེ་ངོ་ནི། ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ཏེ། བནོ་ཐམས་ཅད་

ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་གནས་པས་དེ་བ བ་པ་ནི།

 བོན་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན། ོད་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ མ་པར་

གནས་ཏེ། ོད་ ི་གནས་ གས་དེ་ ང་ ོང་གཉིས་མེད་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན་ ་ ་བཞིན་ནོ། །



གཉིས་པ་ན།ི །

ཤིན་ ་གཅིག་མིན་ཐ་དད་མིན། །

ོག་པས་ ས་མིན། །

ཞེས་པ་ན།ི ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་གཅིག་ཅེ་ན། ཤེས་ ་བོན་ཅན། སོ་སོའི་ ེ་བོ་ མ་ ིས་དོན་དམ་མངོན་ མ་

་ ོགས་པར་ཐལ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར། ཞེས་དང་། ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོ་ ེ་

བོས་དོན་དམ་མངོན་ མ་ ་མ་ ོགས་པའི་ ིར། ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ ོགས་པ་ལ་ཐོས་བསམ་

ོམ་ག མ་ ི་ཤེས་རབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། ཤིན་ ་གཅིག་པའི་ ིར། གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ ོགས་

པ་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ི་ཤེས་རབ་དགོས་པའི་ ིར། ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན། ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་འདི་ལ་གཅིག་

དང་ ་མའི་ མ་ད ེ་མེད་པར་ཐལ། གཅིག་པའི་ ིར། ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་འདི་ལ་

གཅིག་དང་ ་མའི་ མ་ད ེ་ཡོད་པའ།ོ །



ཡང་དོན་དམ་པ་བོན་ཅན། ོད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་ཤངི་གོམས་པ་ ལ་ ་ ནི་པའི་ ད་ལ་ཉོན་མངོས་ ེ་བར་འ ར་བ་

ཐལ། ོད་ ན་ ོབ་དང་ཤིན་ ་གཅགི་པའི་ ིར་རོ། །ཡང་དེ་བོན་ཅན། ོད་ ན་ ོབ་དང་ཤིན་ ་གཅིག་པ་མ་ཡནི་ཏེ། ོད་

མངོན་ མ་ ་ ོགས་ཤངི་གོམས་པ་ ལ་ ་ ིན་པའི་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་མ་ ེ་བའི་ ིར། ཞེས་རང་ ད་བཞི་དང་ཐལ་འ ར་

བཞིའོ། །

ཀན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ཤིན་ ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་ ་བོན་ཅན། དོན་དམ་མངོན་ མ་ ་ གོས་པའི་འཕགས་པས་ ན་

ོབ་ ི་ ང་བ་འད་ིལ་བདེན་འཛན་ ི་ ོ་འདགོས་གཅོད་མི་ ས་པར་ཐལ། ན་ ོབ་དང་དནོ་དམ་ཤིན་ ་ཐ་དད་ཡནི་པའི་

ིར་ར།ོ །ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་མངོན་ མ་ ་ གོས་པའ་ིའཕགས་པས་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ལ་བདེན་འཛན་ ི་ ོ་

འདོགས་གཅོད་ ས་པའི་ ིར་རོ། །ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན། དོན་དམ་ ་ིབདེན་པ་འདི་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ཡི་བོན་ཉིད་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཤིན་ ་ཐ་དད་པའི་ ིར། ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་འདི་ ན་ ོབ་ ་ི ང་བ་འདིའི་

བོན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། ཡང་ཤེས་ ་བོན་ཅན། ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་ གས་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ཡ་ེཤེས་ཅིག་ཆར་ ་

ེ་པར་ཐལ། ཤིན་ ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར། ཤིན་ ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི གས་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་

དང་ཡེ་ཤསེ་ཅིག་ཆར་ ་མི་ ེ་བའི་ ིར་རོ།



ཡང་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ ོང་ཉིད་ ་ ོགས་པ་འདི་ཀ་དོན་དམ་ ི་བདེན་པ་ ོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིན་ ་

ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ། །ཤིན་ ་ཐ་དད་པ་མ་ཡནི་ཏེ། ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ ོང་ཉདི་ ་ གོས་པ་འདི་ཀ་དོན་དམ་

ི་བདེན་པ་ ོགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་རང་ ད་ ི་བཞི་དང་ཐལ་འ ར་ ི་བཞིའོ། །ཞེས་ ོན་ ི་མཁས་པས་

བཞེད་ད།ོ །

 ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་གཉསི། ས་པ་དང་མི་ ག་པ་ ར། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཤེས་ ་

བོན་ཅན། དོན་དམ་ ་ིངོ་བོ་འདི་ཞེས་ ་ བ་པར་ཐལ། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་ང་ོབ་ོགཅིག་ཡནི་པའི་ ིར། གས་

ཁས་ ངས། འདོད་ན། ཤེས་ ་བོན་ཅན། བདེན་པའི་དངོས་པོར་ བ་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ ིར། ། ོག་པ་ ོག་

བཏགས་ཡིན་ལ། ོག་གེ་པ་ མས་ ་ི གས་ཡནི་ཞངི་། དོན་དམ་ ོག་པའི་དངོས་ ལ་ ་འ ར་རོ། །གཞན་མི་ ོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ་ ིན་པའ་ི ད་ཉནོ་མོངས་དང་བཅས་པར་ཐལ། ན་ ོབ་དང་དནོ་དམ་ངོ་བ་ོགཅིག་ལ་ གོ་པ་

ཐ་དད་ཡནི་པས་སོ། །དཔེར་ན་ མ་པའི་ ས་མི་ ག་བཞིན་ནོ། །



ག མ་པ་འདོད་པ་བཞག་པ་ནི། །

ོགས་པ་ཡི།

ཤེས་པ་གཉིས་ ོས་ མ་པར་ད ེ། །

 ཞེས་པ་ནི། ཤེས་ ་བོན་ཅན། ོགས་མཁན་ ི་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་ ོས་ཏེ་ ན་ བོ་ ི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ི་བདེན་

པ་གཉིས་ ་ མ་པར་ད ེ་བ་ལ་ ་མཚན་ཡོད་དེ། གང་ཟག་གི་ གོ་པ་ལ་སོགས། གནས་ གས་མ་ ོགས་པའ་ིཤེས་པའི་

མཐོང་ ལ་ལ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་དང་། ཇི་ ་བ་ གོས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་གནས་ གས་ གོས་པའ་ིཤེས་པའི་

མཐོང་ ལ་ལ་དོན་དམ་ ི་བདེན་པར་ མ་པར་བཞག་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན་ཐག་པ་ ལ་ ་ ང་པ་ལ། ལ་ ་མ་ བ་

པ་བཞིན་ནོ། །

 ཞེས་པའི་ ོགས་པ་གཉིས་ལ་ ོས་ནས་ ལ་མི་འ ་བ་གཉསི་ ་ངོས་བ ང་བ་བཞིན་ ོ་འ ལ་བའམ་གནས་ གས་མ་

ོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ ོས་ཏེ་ ན་ ོབ་དང་ ོ་མ་འ ལ་བ་དནོ་དམ་ ོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ ོས་ཏེ་དོན་དམ་བདེན་

པ་བཅས་དེ་གཉིས་ གོས་པ་གཉིས་ལ་ ོས་ཏེ་ཤེས་པ་གཉིས་ ི་ ་ོནས་ད ེ་བའོ།



གཉིས་པ་ངོ་བོ་ངེས་ཚག་ལ་གཉིས་ཏེ། ངོ་བོ་དང་། ངེས་ཚག་གོ །དང་པོ་ལ་བཞི་ ེ། མདོར་བ ན་དང་།

ས་བཤད་དང་། དཔེར་མཚན་པ་དང་། ེན་གང་གིས་བཞག་པའ།ོ །

ཅེས་པས། གནས་ གས་ལ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ང་ ལ་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན། ོད་ ན་ ོབ་

ཡིན་ཏེ། ོད་རིག་པས་བ ག་མི་བཟོད་པའི་བོན་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན་ ིག་ ་ ར་ ང་བ་

བཞིན་ནོ། །འ ལ་བ་དེས་དབེན་པའི་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཆར་ ལ་ཐམས་ཅད་བོན་ཅན།

དོན་དམ་ཡིན་ཏ།ེ ཤེས་ འི་གནས་ གས་ཡིན་པའི་ ིར། བོན་ཉིད་བཞིན་ན།ོ །

དང་པོ་ནི།

འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ལ། །

དེ་ཡིས་དབེན་པ་དོན་དམ་ཉིད། །



གཉིས་པ་ ས་བཤད་ན།ི ིས་པ་སོ་སོའི་ ེ་བོ་ལ། ། ་ཚགས་ ང་ཞིང་བདེན་པར་ཞེན། །དམ་པའི་ ེས་

ཤེས་ ང་བ་ མས། ། ་མ་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས། །སངས་ ས་དམ་པའི་མཉམ་བཞག་ལ། །

ོས་མེད་ཅིར་ཡང་མཐོང་མི་འ ར། །

 ཅེས་པ་ན།ི ཤེས་རབ་ ི་ ོབས་མེད་པས་ན་ ིས་པ། ཉོན་མོངས་དང་ལས་ངན་ ིས་དབང་མེད་ཐ་དད་ ་ ེ་དགོས་པས་ན་སོ་སོའི་ ེ་བོའོ། ། ིས་པ་སོ་

སོའི་ ེ་བོ་བོན་ཅན། ོད་ལ་ག ང་འཛན་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ཐ་དད་ ་ ང་བ་ ེ། ོད་ག ང་འཛན་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ཐ་དད་ ་ ང་བར་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་ ིར། དེར་ཐལ་ ོད་གནས་ གས་མ་ ོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ ིར། ལམ་མ་ གས་ ི་བ་ལང་བཞིན་ནོ། །གང་ཟག་དམ་པ་

ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ མས་བོན་ཅན། ོད་ ེས་ཐོབ་ལ་ ང་བ་ ་ཚགས་ མས་ ་མའི་ ་ ང་བཞིན་ ་ ན་པར་ ོགས་ཏེ། ོད་གནས་ གས་

མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ་མར་རིག་པའི་མི་བཞིན་ནོ། །སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་དང་། གང་ཟག་དམ་པ་ག ང་ ང་སེམས་

དཔའི་མཉམ་བཞག་གི་ཡེ་ཤེས་བོན་ཅན། ོད་ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ི་ ང་བ་ ་ཚགས་ ི་ ོས་པ་ཅིར་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཏེ། ོད་ག ང་

འཛན་ ི་ ོས་པ་མེད་པ་མངོན་ མ་ ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར། མིག་དག་བའི་མིག་ཡོར་བཞིན་ན།ོ ཤེས་ འི་གནས་ གས་ལ་ག ང་

འཛན་ ི་ ོས་པ་མ་ བ་པས་ན་དོན་དང་མ ན་ནོ།



!བོ་དཔོན། དག་ེབཤེས་ངག་དབང་བ.ན་འཕེལ། ག2ང་། དག་ེ3གས། 
འཛ5ན་6། ད7་འགོ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། <གས་=ས་གཉསི་པ། 

མད#་%&་'ོད་པའི་ད,་མ་རང་/ད་པའི་0་
བའི་བཞེད་མཚམས།

1

Name - Ngawang Tenphel

Subject -  Gelug



– ད7་མ་ཡང་?མ་པ་གཉསི་ཏ།ེ A་མ་B་7ར་གཉསི་C་མདེ་

པར་D་བ་དངE ཆསོ་ཐམས་ཅད་རབ་I་མ་ིགནས་པར་D་

བའ་ིདJ་ེབས་ས།ོ ། 

– འད་ིལ་མཁས་པ་=་མས་དགག་པ་མཛད་ཡདོ་པ་དང་། 

– མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཁས་Lང་Mངས་ཡདོ།

ད7་མ་ལ་དJ་ེབ་བ.ན་པ།

2



–A་མ་གཉིས་མེད་ཆོས་Nན་མ་ིགནས་ད7་མ་ཡ།ི །3གས་གཉིས་?མ་འJེད་ད་ེཡང་Oོངས་པ་

མཚར་བQདེ་ཡིན། ། 

–ཡང་Rན་པ་ོཁ་ཅིག་ད7་མའ་ི3གས་གཉསི་ཏ།ེ རབ་I་མ་ིགནས་པ་དང་A་མ་B་7ར་Dའ།ོ །

!བོ་དཔོན་ཞ་ིབ་འཚT་ལ་སགོས་པ་ན་ིA་མ་དནོ་དམ་པ་བཞདེ་པ་.།ེ  

–ལམ་རམི་ཆནེ་མ།ོ གཞན་ཡང་དནོ་དམ་འཇགོ་Vལ་W་ིX་ོནས་གཉསི་C་བཞག་པ་ན་ིOོངས་པ་
ང་ོམཚར་བQེད་པའ་ི?མ་གཞག་ག་ོཞེས་ལ་ོY་བ་ཆེན་པ་ོM་ོZན་ཤེས་རབ་གCང་བ་ན་ིཤིན་I་

ལགེས། 

དེར་དགག་པ།

3



– དམ་ཆསོ་དགོས་སལེ་ལས། [ང་འ\ག་རབ་I་མ་ིགནས་པའ་ི

ད7་མ་དང་། A་མ་རགིས་]བ་པ་ཞསེ་གཉསི་C་!བོ་དཔོན་

དཔའ་བོའ 5་Xོམ་རིམ་སོགས་^་བོད་ན་_ང་Bར་`གས་ཤིང་། 

ཡིད་བཞིན་མཛTད་=འང་རང་<ད་འོག་མའ་ིaབས་C་བདེན་པ་

གཉིས་ཆར་A་མ་Bར་འདོད་མཁན་W་ི3གས་བཤད་ཡོད་པ་

བཞིན། འད་ིOོངས་པས་Jས་པའ་ི?མ་དJེའ་ོཞེས་བཤད་པ་

bོབས་པ་དག་ེབ་ལ་Bསོ།

4



J་ེcག་d་eབ་3གས་མཆགོ་འཆད་པ་ལའང་། ། 

སངས་^ས་བQངས་དང་ལེགས་Zན་འJེད་

གཉསི་Lསི། ། 

ཐལ་འfར་ཙམ་དང་རང་<ད་eབ་Jདེ་hརི། ། 

ཐལ་རང་གཉསི་C་མཁས་ལ་`གས་ཅིང་]བ། ། 

ཅསེ་སགོས་ས།ོ།

མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ག་ིབཞེད་པ།

5



ཛ་i་ནj་ཡིས་མཛད་པའ་ིད7་མ་འ\ག་པའ་ིའ`ེལ་པ་ན་

ད7་མ་རང་<ད་པ་ཞེས་པའ་ིཚ5ག་དངོས་C་kང་ལ། ད7་

མ་ཐལ་འfར་པ་ཞེས་པའ་ིཚ5ག་ན་ིགསལ་པོར་མ་kང་ན་

ཡང་མཐའ་གཅིག་I་^་ག2ང་དང་^་གར་མཁས་པ་

?མས་ལ་མ་`གས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁ་ཚTན་ཆདོ་དཀའ།

ཐལ་རང་གཉསི་L་ིམཚན་ཐགོས་Vལ། 

6



མཁས་མཆོག་7་.ོན་Wིས་གCང་ཐོར་7་ལས། ད7་མ་

རང་ཐལ་གཉིས་ཞེས་བོད་=་`གས་པ་འད།ི མིང་འདོགས་

དང་ཐ་mད་^་གར་བའི་བ.ན་བཅོས་ནས་བཤད་པ་ནི་མ་

མཐོང་། ག2ང་3གས་?མ་དག་ནས་ད7་མ་?མ་གCམ་=་

བཤད་ད།ེ ?ལ་འJརོ་nོད་པའ་ིད7་མ། མད་ོo་ེnོད་པའ་ི

ད7་མ། འཇགི་pནེ་`གས་o་ེnོད་པའ་ིད7་མ་དང་གCམ་

ལས། དང་པ་ོགཉསི་ལ་རང་<ད། h་ིམ་ལ་ཐལ་འfར་ཟེར་

བ་འr།

7



བོད་Lི་མཁས་]བ་དམ་པ་?མས་Lིས་བsམས་

པའི་ད7་མའི་འ`ེལ་པ་?མས་C་ད7་མ་ལ་ཐལ་

འfར་པ་དང་། རང་<ད་པ་ཞེས་པའ་ིདJ་ེབ་མཛད་

ཡོད་ལ། ད་ེདང་པོར་Cས་Jས་ཞ་ེན། མཁས་པ་

ཕལ་མ་ོཆསེ་པ་ཚབ་ལ་ོཙ་བས་Jས་པར་འདོད། 

8



–རང་<ད་Lི་pགས་Vལ་གCམ་.ེ་hོགས་ཆོས། tེས་uབ། 

Zོག་uབ་བཅས་རང་ངོས་ནས་]བ་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་པས་ན་

ད7་མ་རང་<ད་པའ།ོ 

–ད7་མ་རང་<ད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐ་mད་=་རང་<ད་Lི་

pགས་ཞལ་Wིས་བཞེས་ཤིང་བདེན་]བ་ཐ་mད་=འང་མ་ིབཞེད་

པའ་ིང་ོབ་ོཉདི་མདེ་པར་D་བ་ཞསེ་Jའ།ོ

རང་<ད་པའ་ིངེས་ཚ5ག

9



–ད་ེBར་ན་M་ོལ་vང་བའམ་Mོའ 5་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་དོན་

Wི་oོད་3གས་C་ཡོད་པ་ནི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་དང་ཡང་དག་

པར་ཡོད་པ་དང་དེར་འཛ5ན་པ་ན་ིབདེན་འཛ5ན་wན་Qསེ་ས།ོ། 

–རང་<ད་པའི་xན་མོང་མིན་པའི་B་བ་ནི། Mོས་ཕར་བཏགས་པ་

ཙམ་མིན་པར་yལ་རང་གིས་oོད་3གས་Lི་ངོས་ནས་Lང་Vར་

]བ་པའ་ིགཉསི་ཚTགས་ཤིག་ལ་རང་<ད་པའ་ིB་བ་མཐར་xག་ཟེར།

དེའ་ིxན་མིན་W་ིB་བའ་ིབཞདེ་མཚམས།
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–ཐག་z་{ལ་ཡནི་པ། 

–{ལ་ཆནེ་{ལ་ཡནི་པ།
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གཉསི་ཚTགས་དགོས་པའ་ིདཔ།ེ
–རང་<ད་པའ་ི3གས་C་ཐག་z་{ལ་ཡིན་པ་དང་{ལ་ཆེན་{ལ་=་

འཛ5ན་པ་གཉིས་ལ་uད་པར་འJེད་ཤེས་ན་གཉིས་ཚTགས་Lི་uད་

ཆསོ་དང་uད་པར་ཤེས་པར་fར་ཏ།ེ རང་<ད་པའ་ི3གས་C་ཐག་

z་་{ལ་=་འཛ5ན་པའ་ིM་ོད་ེM་ོདནོ་མxན་མིན་ཏ།ེ ཐག་z་{ལ་ཡནི་

པ་དེ་Mོས་ཕར་བཏགས་ན་ཡང་yལ་ཐག་zས་ངོས་ནས་Vལ་ལ་

{ལ་ཡིན་པ་ཅ་ིཡང་དོན་དངོས་ཐོག་མངོན་མེད། དེར་བpེན་འདིར་

yལ་མདེ་པ་མ་ཟད་ད་ེའཛ5ན་W་ིM་ོད་ེM་ོལགོ་ཤསེ་ཡནི།
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–དེ་མིན་གཞན་{ལ་ཆེན་{ལ་ཡིན་པ་དེ་Mོས་ཕར་བཏགས་པ་

ཙམ་མ་ཟད་yལ་{ལ་ཆེན་Wིས་ངོས་ནས་Lང་Vར་ལ་{ལ་

ཡིན་པ་མངོན་པས་ད་ེའཛ5ན་W་ིM་ོད་ེM་ོདོན་མxན་དང་། དེའ་ི

yལ་ད་ེཡདོ་པ་ཡནི། <་མཚན་ན།ི གངོ་ལས་གཞན་=་{ལ་

ཆེན་W་ི{ལ་=་མངོན་ཡོད་པས་གཅིག་ཤོས་ཡོད་པ་དང་གཅིག་

ཤོས་མེད་པ་འདོད་དགོས་པ་དང་ད་ེགཉིས་L་ིuད་པར་Lང་འད་ི

པས་h་ེབ་ཡནི་ན།ོ།
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 xགས་t་ེཆ།ེ 

THANK YOU



Name : Ngawang Thokmey
Subject : Sakya Sampradaya



སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ།



དཀར་ཆག

༡༵༽སེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད།

༢༽སེམས་ཙམ་པའི་ ་བཤད། 

༣༽སེམས་ཙམ་པའི་ ོབ་དཔོན། 

༤༽སེམས་ཙམ་པའི་ག ང་ གས། 

༥༽སེམས་ཙམ་པའི་ ང་ངེས། 

༦༽སེམས་ཙམ་པའི་ད ེ་བ། 

༧༽སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ།



མཚན་ཉིད།

སེམས་ཙམ་པ། ི་དོན་བདེན་མེད་ ་འདོད་ཅིང་གནས་ གས་བདེན་པར་ཞལ་ ིས་བཞསེ་པའི་ནང་

པ་སངས་ ས་པ།



སེམས་ཙམ་པའི་ ་བཤད།

ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ ི་བདག་ཉདི་ ་འདདོ་པས་ན་ “སེམས་ཙམ་པ་”། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ མ་པར་རིག་པའི་བདག་ཉདི་ཙམ་ ་འདདོ་པས་ན་ “ མ་རིག་པ”། 

ལ་འ ོར་པས་གཞིའི་ ོ་ནས་ལམ་ ་ི ོད་པ་ཉམས་ལནེ་གཏན་ལ་འབེབས་པས་ན་ “ ལ་འ ོར་ ོད་པ་བ།”



སེམས་ཙམ་པའི་ བོ་དཔནོ།

ཐོགས་མེད་ ་མཆེད། ོགས་ ང་ཡབ་ ས། ོ་ ོས་བ ན་པ། གནས་བ ན་ཆོས་ ོང། ་མ་གསེར་ ིང་པ། ཤ ྟི་པ། ན་མཁན་

པོ། ཆོས་མཆོག ་དབང་ ོ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་ས་ ེ་ ་དང་ཚད་མ་ ེ་བ ན་ ི་ ེས་འ ངས་ཕལ་ཆ་ེབའ།ོ



སེམས་ཙམ་པའི་ག ང་ གས་ནི། 

མདོ། ིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ ེ་མཐའ་དག ད་པར་“སེམས་ཙམ་པའི་གཞི་ ོན་པ་ལང་གཤགེས་དང་ ན་ ག་པོ་བཀོད་པ། ལམ་ ོན་པ་མདོ་ ེ་དགོངས་པ་ངེས་འ ལེ་དང་ས་

བ ་པ། །འ ས་ ་ ོན་པ་སངས་ ས་སའི་མདོ་ ེ་སེམས་ཙམ་པའི་མདོ་ ར་ གས་པ་དང་”། གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་ ི་ ལ་ག ངས་པའི་ ིང་པོའི་མད་ོབ ་ལ་སོགས་པ་འཁརོ་

ལོ་མཐའ་མའ་ིག ང་ མས་ཕལ་ཆ་ེབ་སེམས་ཙམ་པའི་མདོ་ག ང་གཙ་བོ་ཡིན་ན།ོ ། 

བ ན་བཅསོ། ེ་བ ན་ མས་པ་མགནོ་པོའི་མདོ་ ེ་ ན་དང་། འ ེད་ མ་གཉིས། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ི་ས་ ེ་ ་དང་ ོམ་ མ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དང་། ོབ་དཔོན་ད ིག་

གཉེན་ ི་ ་ཀ་ར་ན་ ེ་བ ད་ལ་སོགས་པ་དང་། ོགས་ ངས་ཡབ་ ས་ ི་ ེ་བ ན་མདོ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ཚད་མ་དང་མངོན་པའི་ག ང་ཕལ་ཆ་ེ

བ་ མས་ཡིན་ནོ། །



ང་ངསེ། 

བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁརོ་ནི་ ོང་པ་ཉིད་འ ད་ནས་ཡོད་པའི་ མ་པ་ ོན་པ་དང་གཉིས་པ་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་ན་ིཡདོ་པ་ཉདི་འ ད་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་ ོན་པའི་

ིར་དེ་གཉིས་ ང་དོན།

 
ག མ་པ་ལེགས་པར་ མ་པར་ ེ་བའི་ཆོས་འཁོར་ནི་རང་བཞིན་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ཡོད་པ་དང་མདེ་པ་ལེགས་པར་ ེ་ནས་ཆོས་ཉིད་ཡངོས་ བ་དང་། དེའི་གཞི་གཞན་དབང་རང་ག་ིམཚན་ཉིད་

ིས་ བ་པས་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་ ོལ། གཞན་དབང་བག་ཆགས་ ི་དབང་གསི་ག ང་འཛན་གཉསི་ ་ ང་བའི་ཆོས་ ི་བདག་དང་། ང་པོ་ལ་བཏགས་པའི་གང་ཟག་བདནེ་པར་མེད་པས་

ག་པའི་མཐའ་ལས་ ོལ་བས་ ོ་འདོགས་པའི་མཐའ་དང་ ར་བ་འདེབས་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀ་ ངས་པའི་ ིར་ངེས་པའི་དོན་ ་བཞེད་དོ། །



སེམས་ཙམ་པའི་ད ་ེབ། 

ག ང་ གས་ ི་དབང་ ་ ས་ན། མངོན་པ་ ་བའི་སེམས་ཙམ་པ་དང་།ཚད་མ་ ་བའི་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས། 

མ་པ་བདེན་ ན་ ་ི ོ་ནས་ད ེ་ན། མ་བདེན་པ་དང་ མ་ ན་པ་གཉིས། 

ཤེས་པ་ལ་ ང་བའི་ མ་པ་དེ་ཉདི་ཤསེ་པའི་ང་ོབོར་བདེན་པར་འདོད་པ། མ་བདནེ་པ། 

དེ་ ་ འི་ མ་པ་ད་ེཉིད་དནོ་ཤེས་གང་ ་ཡང་བདེན་པར་མི་འདོད་པའི་སེམས་ཙམ་པ། མ་ ན་པ།

མ་བདེན་པ་ལ་ད ེ་ན་ ོ་ངོ་ ེད་འཚལ་བ་དང་། ག ང་འཛན་ ངས་མཉམ་པ་དང་། ་ཚགས་གཉིས་མེད་པ་ག མ།  

མ་ ན་པ་ལ་ད ེ་ན་ ་ིབཅས་དང་ ་ིམདེ་གཉསི།



ཤེས་ ་གཞ་ི །

 ང་བ་ག གས་ ི་གཞ།ི

མི་ ན་པ་འ ་ ེད་ ི་གཞི། 

གཙ་བོ་སེམས་ ི་གཞི། 

འཁོར་སེམས་ ང་གི་གཞི། 

འ ས་མ་ ས་ ི་གཞི།



ི་དནོ་འགགོ་ དེ་ ་ིརིགས་པ་ན།ི 

༢མཐོང་ ལ་ལ་བ གས་པའི་རིགས་པ་ནི། ཐེག་བ ས་ལས། ད ལ་བ་ཡི་ གས་ ད་འ ོ་དང་། ། ་ མས་ཇི་ ར་རིགས་རིགས་ ། །དངོས་གཅིག་ཡིད་ན་ིཐ་དད་ ིར། །དོན་མ་

བ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །

༣མཉམ་གཞག་ལ་མི་ ང་བའི་རིགས་པས་འགོག་པ་ནི། ཐེག་བ ས་ལས། དོན་ནི་དོན་ ་ བ་འ ར་ན། །ཡེ་ཤེས་ ོག་པ་མེད་མི་འ ར། །དེ་མེད་པས་ན་སངས་ ས་ཉིད། ཐོབ་པ་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ན།ོ །མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་ ་བ་ལ། །དོན་ ན་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར། །དོན་མེད་ཁོང་ ་ ད་པར་ ། དེ་མེད་པས་ན་ མ་རིག་མདེ། །

༤གསལ་བའི་ གས་ ིས་འགོག་པ་ནི། དོན་དང་འ ་བར་དམགིས་པ་ ེ། གསལ་བར་ ང་བ་ ོང་བ་ཡིན། 

༥ ན་ཅིག་དམགིས་ངསེ་ ི་ གས་ སི་འགོག་པ་ནི། མ་ངེས་ལས་ ན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ ིར། ོ་དང་དེ་ ོ་གཞན་མ་ཡནི་ཞསེ་ག ངས

དཔེ་ཡི་ ོ་ནས་བ བ་པ་ནི། ང་བ་འདི་དག་ཆོས་ཅན། མེད་བཞིན་ ་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ི་ལམ་ ི་ག གས་བ ན་སོགས་དང་འ ་བའི་ ིར།



མཚན་ཉིད་ག མ།

ན་བཏགས། དོན་ལ་མེད་བཞིན་ ་ ོ་འ ལ་བས་བཏགས་པ།

གཞན་དབང་།་ ན་བཏགས་དེའི་གདགས་གཞརི་ ར་བ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ།

མ་ ངས་ནི། མཚན་ཉིད་ག མ་། ངོ་བོ་ཉིད་ག མ། རང་བཞིན་ག མ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ག མ་ཞསེ་ ང་ འོ། །

ད ེ་བ་ན།ི ན་བཏགས་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཡངོས་ ་ཆད་པའི་ ན་བཏགས་དང་། མ་ ངས་པའི་ ན་བཏགས་གཉིས་སོ། །

གཞན་དབང་ལ་ད ེ་ན་དག་པ་གཞན་དབང་དང་། མ་དག་གཞན་དབང་གཉིས། ཡོངས་ བ་ལ་ད ེ་ན། འ ར་མེད་ཡོངས་ བ་དང་། ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་ བ་གཉསི་སོ། །





ལམ་ ་ི ནེ་རགིས།

༡ རིགས། ཡོན་ཏན་ལ་བ ེན་ནས་འཁརོ་བའི་ ་མཚའ་ིཕ་རོལ་ ་ ོལ་བར་ ེད་པའོ། ། 

 ༢ རིགས་སད་པའི་ གས་ནི། མདོ་ ེ་ ན་ལས། ོར་བའི་ ོན་ ་ ིང་ ེ་དང་། མོས་པ་དང་ནི་བཟོད་པ་དང་། དགེ་བ་ཡང་དག་ ོད་པ་ ེ། རིགས་ ི་ གས་ ་ངེས་པར་

བཤད། ཅེས་ག ངས་སོ། །

༣ རིགས་ ི་ ོན་ནི། ན་ལས། ཉོན་མོངས་གོམས་དང་ ོགས་ངན་དང་། ཕང་དང་གཞན་ ི་དབང་ཉིད་ད།ེ མདོར་ནི་རིགས་ ི་ཉེས་པ་ནི། མ་པ་བཞིར་ནི་ཤེས་པར་ ། 
ཞེས་ག ངས་སོ། །

༤ རིགས་ ི་ད ེ་བ། ིར་སེམས་ཙམ་པས་སེམས་ཅན་ལ་རིགས་ཆད་པ་དང་། མ་ཆད་པ་གཉིས་ལས།  རིགས་ཡོད་པ་ལ་རིགས་ངེས་པ་དང་། མ་ངེས་པ་གཉིས་ལས། རིགས་

ངེས་པ་དེ་ལ་ཡང་ཉན་ཐོས་ ་རིགས་ངེས་པ། རང་ ལ་ ་རིགས་ངེས་པ་། ཐེག་ཆེན་ ་རིགས་ངསེ་པ་དང་ག མ།

༥མིང་གི་ མས་ ངས། ེ་མཆེད་ ག་ག་ི ད་པར།” ིབ་པ་ ང་ ང་”། “ཐོས་པའི་བག་ཆགས་”ཞེས་ འོ། ། 

༩ ་དོན་ནི། གོ་ ། ་ན།་ཡོན་ཏན། ཏ་ར། ོལ་བ།



ལམ།

ལམ་ ་ིདམིགས་པ་བདག་མདེ་གཉིས་ན།ི གཞན་དབང་གི་ ེང་ ་ངར་འཛན་ ན་ ེས་ ི་འཛན་ ངས་ ་ིག ང་ ར་ ར་པའི་ང་ཙམ་ སི་ ོང་པའི་ ོང་ཉདི། གང་ཟག་གི་བདག་མདེ།

གཞན་དབང་གི་ ེང་ ་ག ང་འཛན་གཉསི་ ོང་ སི་ ོངས་པའི་ ོང་ཉིད། ཆོས་ ི་བདག་མེད།

ལམ་ ་ི ང་ ་ན།ི ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ནེ་པ་ཐབོ་པར་ ེད་པ་ལ་བར་ཆད་ ེད་པའི་གགེས ེད་པའི་ ིབ་པ་གཉིས་སམ། མཐོང་ ང་དང་ ོམ་ ང་གཉསི།

གཉེན་པ་ོལམ་ ་།ཚགས་ལམ། ོར་ལམ། མཐོང་ལམ། བ ོམ་ལམ། མི་ ོབ་ལམ་ ་ ེ། 

ས་བ ། རབ་ ་དགའ་བ། ི་མ་མེད་པ། འོད་ ེད་པ། འོད་འ ོ་བ། ངས་དཀའ་བ། མངོན་ ་འ ར་བ། རིང་ ་སོང་བ། མི་གཡོ་བ།ལེགས་པའི་ ོ་ ོས། ཆོས་ ི་ ིན་ནོ། 

གཉེན་པསོ་ ང་ ་ ངོ་བའ་ི ལ་ན།ི །  ཉོན་ ིབ་ ོང་བའི་ ད་པར་དང་། ཤེས་ ིབ་ ོང་བའི་ ད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ས་དང་པོར་མཐོང་ ང་ ་ ར་པའི་ཉནོ་མོངས་བ ་

དང་ག ་གཉསི་ ོང་ཞིང་། གཉིས་པ་ནས་བ ་པའི་བར་ད ་ལ་ ོམ་ ང་ ་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་བ ་ ག་རིམ་བཞིན་ ོང་ངོ་། ། 

གཉིས་པ་ཤེས་ ིབ་ ོང་ ལ་ནི་ས་དང་པོའི་བར་ཆད་མདེ་ལམ་ ིས་མཐོང་ ང་ག ང་འཛན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་བ ་ ་བ ད་ ི་ས་བོན་ཅིག་ཆར་ ོང་ཞིང་། ས་གཉིས་པ་ནས་བ ་པའི་

བར་ ི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ མས་ སི་ ོམ་ ང་ཤེས་ ིབ་ ི་ས་བོན་དེ་དག་ཆནེ་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ད ར་ ས་ནས་རིམ་བཞིན་ ང་ང་ོ།



ཐེག་པ་ག མ་ ་བཞདེ་ ལ།

 མདོ་ལས་ཐེག་པ་ག མ་ ་ངསེ་པ་དང་གཅགི་ ་ངེས་པ་གཉསི་ག ངས་པ་ལས། མཐར་ ག་ཐེག་པ་གཅིག་ ་ བ་པའི་མད་ོན་ི ང་དནོ་ཏེ། དེ་ལ་དགོངས་གཞི། དགོས་པ། དངོས་ལ་གནོད་ ེད་དང་

ག མ་ལས། དགོངས་གཞ་ི ན་ལས། ཆོས་དང་བདག་མེད་ ལོ་བ་ མས། །མ ངས་ ིར་རིགས་ནི་ཐ་དད་ ིར། །བསམ་གཉིས་ཐོབ་ ིར་ ལ་པའི་ ིར། །མཐར་ ག་ ིར་ན་ཐེག་གཅགི་ཉིད། །ཅེས་སོ། །

དགོས་པ་ནི། ན་ལས། ཁ་ཅིག་དག་ནི་ ང་ ིར་དང་། །གཞན་ཡང་ ན་ ་ག ང་པའི་ ིར། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ མས་ ིས་ནི། མ་ངེས་ མས་ལ་ཐེག་གཅགི་བ ན། །ཞེས་ག ངས་སོ། །

དངོས་ལ་གནདོ་ དེ། ཐེག་དམན་ ་ི ག་མདེ་ ང་འདས་ཐོབ་ནས་ཐེག་ཆེན་ ་ིལམ་ ་མ་ིའ ག་ ེ། དེར་འ ས་ ས་ ི་འ ག

་པ་ ན་ཆད་པའི་ ིར་དང་། འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པའི་ ིར། 

མཐར་ ག་ཐེག་པ་ག མ་ ་ ོན་པ་ནི་ངེས་དོན་མཐར་ ག་པ་ ེ། མཐར་ ག་ཐེག་པ་ག མ་ ་ བ་པའི་ ིར་རོ། དེ་ཡང་ ན་ལས། ཁམས་ མས་དང་ནི་མོས་པ་དང་། ། བ་པ་ཐ་དད་ད ེ་བ་དང་། 
།འ ས་ ་ཐ་དད་དམིགས་པའི་ ིར། །རིགས་ཡོད་ཉིད་ཅེས་བ ན་པ་ཡི་ན། །ཞེས་ག ངས་སོ། །◌ོ



ཉན་ཐསོ་ ་ིའ ས་ །

ཉན་ཐོས་ ི་རིགས་ཅན་ མས་ནི་ འི་ ེན་རིགས་དང་བདག་ ེན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལ་བ ེན་ནས་འཁརོ་བ་ལ་ངསེ་འ ང་གསི་བ ལ་ཏེ་ཉན་ཐོས་ ི་ ང་ བ་ ་སེམས་

བ ེད་པར་ ེད། དེ་ཙམ་ ིས་དམིགས་ ལ་མ་ིའ བ་པར་ཤེས་ནས་ཉན་ཐོས་ ་ི ེ་ ོད་ལ་དམིགས་ཏེ་ ང་ཁམས་ ེ་མཆདེ་སོགས་མཁས་པར་ ་བའི་གནས་ལ་ཐོས་བསམ་

ིས་མཁས་པར་ ས་ནས་ ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མ ན་པའི་ཚགས་ ེ་བ་ ་མར་བ བ་པར་ ེད། ལམ་ ད་ལ་ ེ་བའི་དོན་ ་འ ་འཛའ་ི མ་གཡངེ་བ ་ ངས་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ མས་གཉེན་པོས་བཅོམ་ནས་སེམས་གནས་པའི་དོན་ ་ཞ་ིགནས་ ེད་པའི་ཐབས་ད ་ལ་འ ག ག་མཐོང་མདེ་པར་ཞི་གནས་ཙམ་ སི་ ་ངན་ལས་

འདས་པ་མི་ཐོབ་པས། ག་མཐོང་གི་ ང་ བ་ ་ི ོགས་ཆོས་ མ་ ་ ་བ ན་ མས་ཚགས་ ོར་ལམ་བཞིར་རིམ་ ིས་གོམས་པར་ ས་ནས་མཐོང་ལམ་ སི་ བས་ ་མཐོང་

ང་དང་། ོམ་ལམ་ ་ི བས་ ་ ོམ་ ངས་ ངས་ཏེ་ ག་བཅས་ཉན་ཐོས་ད ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་འཐབོ། ཟད་མི་ ེ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡནོ་ཏན་དཔག་ ་མེད་པ་དང་

ན། དེ་ནས་རིམ་ ིས་ལས་ཟད་དེ་མཐར་ད ་བཅོམ་ཐབོ་པོའི་ ས་ ནེ་དོར་བ་དང་ ན་ ་ ང་པོའི་འ ག་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ཆད་པའི་ ག་མེད་ད ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་

འཐོབ་བོ། 



རང་ ལ་ ་ིའ ས་ ། 

གང་ཟག ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་མ་ཐབོ་པ་དང་ཐོབ་པ་གཉསི་ཡིན་ལ། ཐོབ་པ་ལ་ཡང་དགེ་ ོང་གི་འ ས་ ་ ོན་ ་མ་སོང་བ་དང་སོང་བ་གཉིས་བཅས་གང་ཟག་རིགས་ག མ་མ།ོ 

ལམ། ལ་ལ་རང་སངས་ ས་ ་ིརིགས་ལ་གནས་ནས་བ ལ་པ་བ ར་སངས་ ས་འ ང་བ་མཉེས་པར་ ེད་ཅིང་། རང་ ང་ བ་ ་ ད་ཡངོས་ ་ ིན་པར་ ས་ནས་ ི་མ་ལ་རང་ ང་ བ་པར་ ་བའི་ ིར། ང་པོ་ལ་སོགས་

མཁས་པར་ ་བའི་དངོས་པོ་ ག་ལ་མཁས་པར་ ེད་པ་ནི་རང་སངས་ ས་ ི་ལམ་དང་པོའོ། །ཡང་ལ་ལ་བ ལ་པ་བ ར་སངས་ ས་འ ང་བ་མཉསེ་པར་ ས་ནས། ེས་ ་དམ་པ་ལ་ ེན་པའམ་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་དང་

ལ་བཞིན་ ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལ་བ ེན་ནས་བཟོད་འ ིང་མན་ཆད་ ོབ་དཔོན་ ་ི ང་ ་བ ེད་ཅིང་། ཚ་འདི་ཉིད་ལ་བདེན་པ་མཐངོ་བར་མ་ ས་པས་ ི་མ་ལ་བདེན་པ་ གོས་པར་ ་བ་དང་། དགེ་ ོང་གི་འ ས་ ་ཐོབ་

པར་ ་བའི་ ིར་ ང་པོ་སོགས་ ག་ལ་མཁས་པར་ ེད་པ་ནི་ལམ་གཉིས་པའོ། །ཡང་འདི་ན་ལ་ལ་བ ལ་པ་བ ར་སངས་ ས་འ ང་བ་ མས་མཉསེ་པ་སོགས་ ས་ནས་ཚ་འདིར་ ན་ གས་སམ་ ིར་འོང་གི་འ ས་ ་ཐོབ་

ནས་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་བར་མ་ ས་པས་ ི་མ་ལ་ ིར་མི་འོང་དང་། ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་པའི་ ིར་ ་ ང་སོགས་ ག་ལ་མཁས་པར་ ེད་པ་ནི་ལམ་ག མ་པའོ། །

འ ས་ །གནས་པ་དང་། ་བ་གཉིས་ལས།



ཐེག་ཆནེ་ ་ིའ ས་ །

ཆོས་ ་ི ན་གཞ་ིགནས་ ར་བ་ད ིངས་རང་བཞིན་ མ་དག་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ཐམས་ཅད་ སི་དག་པ་ཟག་མདེ་ ི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པའོ། །

ལོངས་ ། ཉོན་ཡིད་དང་ཡདི་ཤསེ་གནས་ ར་པ་ ་ངེས་པ་མཚན་དཔེས་བ ན་པའོ། 

ལ་ ོ་ འི་ མ་ཤེས་གནས་ ར་པ་འཁོར་བ་མ་ ོངས་བར་ ་འཇིག་ ནེ་ ་ིཁམས་ ་མར་མཛད་པ་ ་ཚགས་ ོན་པའོ། །

གནས་ ར་ ་ི ད་པར་ན།ི ན་གཞི་གནས་ ར་པ་ཆོས་ ། ཉོན་ཡིད་དང་ཡདི་ཤེས་གནས་ ར་པ་ལོངས་ ། ོ་ འི་ མ་ཤེས་གནས་ ར་པ་ ལ་ ་ཡིན་ཞེས་བ ན་པ་བཞེད་དོ། ། 

ཡེ་ཤསེ་བཞ།ི མེ་ལོང་ ་ ། མཉམ་པ་ཉིད། སོ་སོར་ ོག་པ། ་བ་ བ་པའོ། །

ཡོན་ཏན་ ་ི ད་པར་ན།ི དེ་ ་ འི་སངས་ ས་དེ་ནི་ཚད་མེད་བཞི་དང་། མ་ཐར། ཟིལ་གནོན སོགས་ ན་མོང་དང་ ན་མངོ་མ་ཡནི་པའི་ཡནོ་ཏན་བསམ་ སི་མི་ བ་པ་དང་ ན་པའོ།།



!ི་ལོ།      ༢༠། ༠༣། ༢༠༢༡ 
+གས་.ས།      གཉིས་པ། 
འཛ3ན་5།    6ོབ་དཔོན། 
ལ9་ར;མ།     དང་པོ།  
6ོབ་ཚན།      ས་?། 

6ོབ་འ@ིད་པ།   མཁན་པོ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  
༢༠༢༡ 

Cགས་.ས།         གཉིས་པ། 
འཛ3ན་5།       6ོབ་དཔོན། 
ལ9་ར;མ།        དང་པོ། 
6ོབ་ཚན།       ས་?། 

6ོ་འ@ིད་པ།      Dན་བང་དབང་བཟོད་པ། 

Name - Ngawang Zodpa

Subject -  Sakya Sampraday



ཀ༽ 6ོབ་ཚན་Gི་ང9་HIད།  

༡)དJ་མའི་Kང་བ་བLོད་པ།  
༢) བLོད་M་བNས་ཏེ་བQན་པ། 
༣) Rོམ་པ་པ9འ;་ཆོས་Tི་ཡོན་ཏན་བLོད་པ། 

ཁ༽ དJ་མའི་Vམ་བཞག་Xིར་བQན་པ། 

༡) དJ་མ་ཡིན་ན་ཆོས་དMིངས་ཡིན་མིན་ལ་དYད་པ། 
༢) Zལ་Gི་དJ་མའི་[་བ་ལ་དYད་པ། 
༣) དJ་མའི་[་བ་ཡིིན་ན་འཕགས་ལམ་ཡིན་མིན་ལ་དYད་པ། 



ག༽ རང་]གས་Tི་དJ་མའི་Vམ་བཞག 

༡) དJ་མའི་[་བའི་མཚན་ཉིད། 
༢) དེའི་དMེ་བ། 
༣) དེའི་མཚན་ཉིད།  

ང༽ འ^ས་J་Mང་_བ་`བ་Mེད་Tི་དJ་མ་ལ་དYད་པ། 

༡) ཁ་ཅིག་གིས་འདོད་པ་བLོད་པ། 
༢) དེ་ཇི་[ར་དགག་པ། 
༣) འཐད་!ོགས་བཤད་པ། 



ཅ༽ ཉན་ཐོས་སངས་Cས་འ^ིང་Vམས་eབ་དབང་?ེས། ཞེས་པའི་གfང་ལ་དYད་པ། 

༡) དེར་6ོབ་མི་6ོབ་གཉིས་ཀ་ཡོད་མེད་ལ་དYད་པ། 
༢) སངས་Cས་ཆེ་འ^ིང་_ང་གgམ་Gི་hལ་ལ་བསམ་པ། 
༣) སངས་Cས་Tི་i་བཤད་ལ་དYད་པ།  

ཆ༽ Mང་སེམས་འཕགས་པའི་+་གgམ་Gི་Vམ་བཞག 

༡) +་གgམ་ས9་ས9འ;་ང9་བ9་ངIས་བjང་བ།  
༢) +་གgམ་Gི་འ^ས་J་Cལ་kས་ངོས་བjང་བ། 
༣) +་གgམ་ལས་Cལ་kས་ཇི་[ར་འlངས་hལ། 



ཇ༽ mིང་Lེའི་Vམ་བཞག 

༡) n་Dོལ་Gི་འདོད་པ་བLོད་པ། 
༢) ]ང་རིགས་Tིས་དགག་པ་བLོད་པ། 
༣) རང་]གས་བLོད་པ། 

ཉ༽ mིང་Lེ་གgམ་Gི་དམིགས་Zལ་ལ་དYད་པ། 

༡) དང་པ9འ;་དམིགས་Zལ། 
༢) གཉིས་པའི་དམིགས་Zལ། 
༣) གgམ་པའི་དམིགས་Zལ། 



ཏ༽ ས་དང་པ9འ;་Vམ་བཞག 

༡) སའི་ང9་བ9་ངIས་བjང་བ། 
༢) ས་དང་པ9འ;་ཡོན་ཏན། 
༣) དོན་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན། 

ཐ༽ ཟིལ་Gིས་གནོན་པའི་ཡོན་ཏན། 

༡) ཡོན་ཏན་བཤད་པ། 
༢) ཇི་[ར་ཟིལ་Gིས་གནོན་པ། 
༣) དེའི་དཔེར་བLོད་བཤད་པ།



ད༽ ཆོས་Tི་བདག་མེད་Tི་Vམ་བཞག 

༡) ཉན་ཐོས་Tི་ཐེག་པར་ཆོས་Tི་བདག་མེད་མདོར་ཙམ་བQན་པ། 
༢) ཐེག་པ་གོང་མར་ཆོས་Tི་བདག་མེད་Cས་པར་བཤད་པ། 
༣) ཉན་རང་གཉིས་Tིས་ཆོས་Tི་བདག་མེད་pོགས་པར་བ`བ་པ། 

ན༽ Qོང་པ་ཉིད་Tི་Vམ་བཞག 

༡ ཐེག་པ་མeན་མོང་pོགས་M་Qོང་ཉིད་བཤད་པ། 
༢) ཐེགས་ཆེན་Tི་མeན་མོང་མིན་པའི་pོགས་M་Qོང་ཉིད་བQན་པ། 
༣) དJ་མའི་[་བ་Qོན་Zལ་Gི་ག.ལ་M་ངོས་བjང་བ།



པ༽ ཐལ་རང་གཉིས་Tི་Vམ་བཞག 

༡) ]གས་གཉིས་Tི་6ོབ་དཔོན་དང་གfང་]གས་ངོས་བjང་བ། 
༢) གཙq་བr་གfང་འsེལ་Gི་tད་པར། 
༣) ཞར་Kང་ཐ་mད་ཁས་ལེན་hལ་Gི་tད་པར། 

ཕ༽ བདེན་པ་གཉིས་Tི་Vམ་བཞག 

༡) uན་vོབ་Tི་བདེན་པ། 
༢) དོན་དམ་བདེན་པ། 
༣) གང་ཟག་གི་བདག་མེད། 



བ༽ འ^ས་J་སངས་Cས་Tི་ས། 

༡) Mང་_བ་ཇི་[ར་བwེས་པའི་hལ། 
༢) བwེས་་པའི་xའི་Vམ་བཞག 
༣) བnོ་བ་དང་བཅས་བyག་བN་བQན་པ། 



Dr. Penpa Tsering
Guest Faculty

Faculty of Sowa Rigpa
CIHTS, Sarnath, Varanasi



བཤད་ ད་ ི་གནས་བཞི་པ་ ་བ་ ོད་ལམ་གནས་ ི་དང་པ།ོ

ཉིན་རེ་བཞིན་ ན་ ་ ོད་པ།
The Routine Behavioral Regimen



ན་ ོད། ༢
ས་བཅད་ ི་ མ་ད ེ་ག ང་དོན་ལ་འ ག་པའི་ ོ།

༡༽ མདོར་བ ན། ༢༽ ས་བཤད། ༣

༡༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ། ༡༤ ༢༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ། ༣ ༣༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ། ༢

ཚ་བ ང་འཇིག་ ེན་པ་དང་དམ་པའ།ོ།

༡༽ དགོས་ཆེད།

༢༽ ང་བ་བཅིང་བ།

༣༽ ནད་མི་འ ང་བའི་ ་ཐབས།

༤༽ འ ོ་འ ག་ ་ཐབས།

༥༽ གཉིད་ལོག་ཐབས།

༦༽ ཉལ་པོ་ ་ཐབས།

༧༽ བ ་འ ག་ ་ཐབས།

༨༽ ོལ་བ་ ོད་ཐབས།

༩༽ འ ིལ་ ི་ ་ཐབས།

༡༠༽ ས་ ་ཐབས།

༡༡༽ མིག་ནད་ ོང་ཐབས།

༡༢༽ ནད་ ི་ཇག་པ་ ང་ཐབས།

༡༣༽ ཆ་མཉམ་ ད་པར་གདཾས་པ།

༡༤༽ དེ་ མས་ ི་ཕན་ཡོན།

༡༽ མི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ ི་གཞི་ཡིན་པ།

༢༽ མི་ཆོས་ ི་ཐབས་དངོས།

༣༽ མི་ཆོས་ ོད་པའི་འ ས་ །

༡༽ དམ་ཆོས་ལ་འབད་པར་གདམས་པ།

༢༽ དམ་ཆོས་ ་བའི་ཐབས་ལམ་ ི་རིམ་པ།

༣༽ ལེ ་མཚན་བ ན་པ།



ཚ་བ ང་འཇིག་ ེན་པ་དང་དམ་པའ།ོ།

༡༽ མདོར་བ ན།

ཚ་བ ང་/བ ིངས་པའི་ ོད་པ་མདོར་བཤད།
འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་མདོར་བཤད།
དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་མདོར་བཤད།



༡༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་བ ི་སོ་སོར་བ ན་པ།

༢༽ ས་བཤད། ༣



༡༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པའི་དགོས་ཆེད་བ ན་པ།

དང་པོ་ཚ་ ང་(བ ང་)པ་ཡི་ ོད་ལམ་ནི།།

ག་ ་བདེ་གནས་འདོད་ཅིང་ཚ་བ ིང་ ིར།།



ན་མཆོག་རིན་ཆེན་ བ་པའི་གསང་ གས་བཅང༌།། 

༢༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ ང་བ་བཅིང་པ་བ ན་པ།



༣༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ནད་མི་འ ང་བའི་
ཐབས་བ ན་པ།

ནད་ ོང་ ེན་གཉིས་ ན་པས་ ག་ ་ ང༌།། 
ས་ངག་ཡིད་ལས་ཉེས་ ང་ཡང་དག་བ ེན།། 
ེ་སོགས་དབང་པོ་མནར་དང་ཉམས་བདེར་མིན།། 



༤༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་འ ོ་འ ག་ ་ཐབས་
བ ན་པ།

ཐེ་ཚམ་ ་འམ་མི་ ན་བཞོན་པ་དང༌།། 
གསོད་ས་ ་ཆེན་མེ་ཡི་ ང་པོ་དང༌།། 
གད་ ེང་ཤིང་ ེར་ད ར་ད ན་འཛག་འ ོ་ ང༌།། 

ོད་ན་ས་བ ག་འ ོ་ན་ལམ་བ ག་ཅིང༌།། 
མཚན་མོ་དོན་ཆེན་ད ག་ཐོགས་ ོགས་ ན་ །། 



༥༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ནད་མི་འ ང་བའི་
ཐབས་བ ན་པ།

མཚན་གཉིད་མ་ལོག་ བ་པས་ཅི་བདེར་ལོག  མ་ལོག་ནང་པར་
ང་ ་ ེད་གཉིད་ལོག  ར་རོ་ ོབས་ཟད་ ་ངན་ ོལ་བས་ བ།། 
་མང་ ས་དང་འཇིགས་པའི་མི་ མས་ལ།། སོ་ག་ བ་ཅིང་མཚན་

མོ་ ང་བས་ན།། ས་ ི་ ོབས་འ ོག་ ང་འཕེལ་འ ར་བའི་ ིར།། 
ཉིན་པར་གཉིད་ལོག་ མ་ ིར་འ ར་བས་ཕན།། གཞན་ ་ཉིན་
གཉིད་བད་ཀན་ ེད་ཅིང་ ངས།། ོངས་བག་མགོ་ན་ ིད་ ར་
རིམས་འདེབས་འ ར།། གཉིད་འཕེལ་ གས་དང་ ང་ ་ ད་མེད་
བ ེན།། གཉིད་ཡེར་འོ་མ་ཞོ་ཆང་ཤ་ ་བ ང༌།། མགོ་བོ་བ ་ཞིང་ ་
བ་ མ་ ིས་དགང༌།། 



༦༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ཉལ་པོ་ ་
ཐབས་བ ན་པ།

ཉལ་པོ་ ེ་གནས་མི་མ ན་བདག་པོ་ཅན།། 
མི་ ག་ མ་མ་ གས་ཞན་ཉེན་པ་དང༌།། 

་མཚན་ ན་ ས་བཀན་ ེད་འ ིག་པ་ ང༌།། 
ད ན་ ས་རོ་ཙས་ ེགས་ཚ་བཀག་པ་མེད།། 

ོན་ད ིད་ཞག་གཉིས་ད ར་སོས་ ་ ེད་ ད།། 
གཞན་ ་ ད་མེད་ལ་ གས་དབང་པོ་ཉམས།། 
མགོ་འཁོར་ ས་མིན་འཆི་བར་ ེད་པ་ཡིན།། 



༧༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་བ ་འ ག་ ་
ཐབས་བ ན་པ།

ག་ ་བ ་ ག་ ོད་ ེད་ ས་ངལ་ ང༌།། 
འཇོམས་ ེད་མགོ་ ང་ ་བ་ལ་བ ེན་ །།



༨༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ ོལ་བ་ ོད་
ཐབས་བ ན་པ།

ས་ཡང་ཚལ་འ ི་ བས་ ེད་མེ་ ོད་ ེད།། མ ེགས་དང་ལས་
ས་ཡང་དག་ ོལ་ ད་འ ང༌། ཐལ་ གས་ལོག་པས་དེ་ལས་མ་
ངས་འ ར།། ན་ ིས་ ང་མ ིས་ནད་ཅན་དེ་ ང་ ། ོབས་ ན་
མ་ཟ་ད ན་དང་ད ིད་ ས་དང༌།། བད་ཀན་ཅན་ ིས་ ོལ་བཅག་

བ ེན་པར་ །། 



༩༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་འ ིལ་ ིས་ ་
ཐབས་བ ན་པ།

ིལ་ ིས་བད་ཀན་སེལ་ཞིང་ཚལ་འ ་ ེད།། 
གས་གསལ་ཡན་ལག་བ ན་པར་ ེད་པའི་མཆོག  



༡༠༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ ས་ ་
ཐབས་བ ན་པ།

ས་ནི་རོ་ཙ་ ོད་ ོབས་ཚ་མདངས་ ེད།། 
གཡའ་ ལ་ ི་ང་ ོམ་སོམ་ ས་ཚ་སེལ།། 

་ ོན་མགོ་བ ས་ ་མིག་ ོབས་འ ོག་ཡིན།། 
ཚད་འ ་ ོ་ ོས་ཆམ་པ་མ་ ་དང༌།། 

་མིག་ནད་ཅན་ཟོས་མ་ཐོག་ལ་ ང༌།། 



༡༡༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་མིག་ནད་ ོང་
ཐབས་བ ན་པ།

མིག་ནི་མེ་ཡི་རང་བཞིན་བད་ཀན་འཇིག  
མཆི་མ་འཛག་ ིར་མིག་ ན་ ེར་ཁ །། 

ག་ ་ཞག་བ ན་ལོན་ཚ་ཉིན་རེ་ ག  



༡༢༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ནད་ ི་ཇག་པ་ ང་
ཐབས་བ ན་པ།

ོ་ ར་ནད་ འི་ད ་ལ་ ེལ་མ་བ ེན།།



༡༣༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་ཆ་མཉམ་ ད་པར་
གདམས་པ་བ ན་པ།

ག་ ་གཅིག་ལ་མ་ཡིན་ ན་ ོམས་ ད།།



༡༤༽ ཚ་བ ང་པའི་ ོད་པ་ལས་དེ་ མས་ ི་
ཕན་ཡོན་བ ན་པ།

དེ་ ར་བདག་ནི་ཉིན་མཚན་གནས་འ ོ་ཞེས།། 
ག་ ་ ན་པ་ཉེར་འཇོག་ ག་བ ལ་བ ིང༌།། 



༢༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ག མ་སོ་སོར་
བ ན་པ།

༢༽ ས་བཤད། ༣



༡༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་མི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ ི་
གཞི་ཡིན་པ་བ ན་པ།

འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ོད་པ་ཡོན་ཏན་ ན་ ི་གཞི།།



༢༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་མི་ཆོས་ ི་
ཐབས་དངོས་བ ན་པ།

འཆད་དོན་བཙན་པར་ ་ཞིང་ཚག་ ེས་དོན་ ིས་བསབ།། ངན་ལས་ཆད་ ང་བ ོག་ཅིང་བཟང་ལས་
བཤོལ་ཡང་བ མ།། གཞིག་པ་ ོན་ལ་བཏང་ཞིང་ ིས་ ི་ལེགས་འཕེན་བཅའ།། ཟེར་ད ་བདེན་པར་མི་
བ ང་ལེགས་པར་ད ད་ནས་བ ང༌།། ་ད ་བསམ་ལ་ ་ཞིང་རང་གི་མདོ་དོན་བ མ།། ད་མེད་ངག་
ལ་མི་ཉན་ ད་ཁ་ ི་བར་ །། མས་ ོས་མི་ལ་ཚག་ ོན་མི་ག ག་ ག་པར་ །། ཅམ་ལ་བ ིང་ཞིང་
འ ལ་ལ་འ ོགས་པ་བདེ་བར་ །། ད ་བོ་ཡན་པར་མི་བཏང་འདམ་རིང་ཐབས་ ིས་འ ལ། ཉེ་འཁོར་ཤ་
ཚས་བ ང་ཞིང་ ར་ ིན་མིག་རིང་བ །། ོབ་དཔོན་ཕ་ ་ལ་སོགས་ ན་རིགས་ ད་ ་ ར།། ལ་མི་
མཛའ་བཤེས་འ ོགས་དགོས་ མས་དང་ ོ་སེམས་བ ན།། སོ་ནམ་ཞིབ་མོར་ ་ཞིང་དགོས་ ས་ ིང་པོར་

ད།། མི་བདེན་འཕམ་ངོས་ ང་ཞིང་ ལ་ན་ཚད་ཟིན་ །། མཁས་ན་ ེགས་པ་ ང་ཞིང་ ག་ན་ཆོག་
ཤེས་ །། མི་ ན་ ད་ ་མི་བསད་མཐོ་ལ་ ག་དོག་ ང༌།། མི་ངན་བ ེན་ ི་མི་ ་བན་བོན་ད ར་མི་
བ ང༌།། གཞན་ ི་ནོར་ལ་མི་འབགས་ལ་ཡོགས་མནའ་ལ་འཛམ།། མི་འ ོད་ ོག་གཏད་ ་ཞིང་ངན་ལ་
དབང་མི་བ ར། སེམས་ ི་ ོབས་ ང་ངང་རིང་ཡངས་ཤིང་གཞི་བ ེད་ལ།། ལས་ མས་ཕལ་ཆེར་ ་
ཚད་ ས་ ་ ང་བ་གཅེས།། 



༣༽ འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་མི་ཆོས་ ོད་པའི་
འ ས་ ་བ ན་པ།

དེ་འ ་གཅིག་ ར་ ེས་ ང་གཞན་ལ་དབང་མི་འཆོར།། 
ན་ ི་ ས་ ང་ ེ་བོ་མང་པོའ ་དཔོན་ ་འ ར།།



༣༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་གཉིས་སོ་སོར་བ ན་པ།

༢༽ ས་བཤད། ༣



༡༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ལ་འབད་པར་
གདམས་པ་བ ན་པ།

དེ་ནས་དམ་པ་ ་ཆོས་ ད་པ་ནི།། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པའི་ ིར།། 

ོམ་པ་ ན་ལ་འ ག་ ང་ཆོས་མེད་ན།། 
བདེ་ ཉིད་ ག་བ ལ་ ་ ིར་ཆོས་ལ་འབད།། 



༢༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བ ན་པ།

༡༽ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
བ ེན་ཅིང་ ིག་ ོགས་ ོང་

བ། ༢
༢༽ བས་ ་འ ོ་ཞིང་མི་

དགེ་བ་ ོམ་པ། ༢
༣༽ ཚད་མེད་བཞིའི་ ོ་ནས་
ོན་པ་ བ་མཆོག་ ་སེམས་

ེད་པ།
༤༽ འ ག་པ་ཕ་རོལ་ ་
ིན་པ་ཉམས་ ་ལེན་པ།

༡༽ ང་ །

༢༽ ང་ །

༡༽ བས་ ་འ ོ་བ།

༢༽ མི་དགེ་བ་ ོམ་པ།



༡༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བཞི་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བ ེན་ཅིང་ ིག་

ོགས་ ོང་བ་བ ན་པ།

མོས་པས་བཤེས་བ ེན༌༌༌།
༡༽ ང་ །

༢༽ ང་ །
ཅིག་ཤོས་རིང་ ་ ང་།



༢༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བཞི་ལས་ བས་ ་འ ོ་ཞིང་

མི་དགེ་བ་ ོམ་པ་བ ན་པ།
༡༽ བས་ ་འ ོ་བ།

༢༽ མི་དགེ་བ་ ོམ་པ།
ོག་གཅོད་ ་དང་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌།། ན་དང་ངག་

འ ལ་ཚག་ བ་ད ེན་ ོར་དང༌།། བ བས་སེམས་གནོད་
སེམས་ ་བ་ ིན་ཅི་ལོག  ིག་པའི་ལས་བ ་ ས་ངག་ཡིད་

ིས་ ང༌།། 



༢༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བཞི་ལས་ཚད་མེད་བཞིའི་ ོ་ནས་ ོན་པ་ ང་ བ་

མཆོག་ ་སེམས་ ེད་པ་བ ན་པ།

་ངན་ནད་ཕོངས་ ག་ལ་ ས་ཕན་གདགས།། 
འ ་ ིན་སོགས་ ན་ ག་ ་རང་འ ར་བ །།
བ ་མེད་དེས་པས་འ མ་ཞིང་ ང་པོར་ །། 
གནོད་བ ོན་ད ་ལའང་ཕན་གདགས་གཙར་ ས་ཏེ།། 

མས་པས་ ང་ བ་མཆོག་གི་སེམས་གཉིས་བ ེད།། 



༢༽ དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་པ་ལས་དམ་ཆོས་ ་ཐབས་ལམ་ ི་
རིམ་པ་བཞི་ལས་འ ག་པ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་

ཉམས་ ་ལེན་པ་བ ན་པ།

ས་ངག་ཡིད་ ལ་ཕངས་མེད་གཏོང་སེམས་ ན།། 
གཞན་ ི་དོན་ལའང་རང་གི་འ ར་སེམས་པ།། 
དེ་དག་དམ་པའི་ ོད་པ་མཐར་ ག་ག།ོ



༣༽ ལེ འི་མཚན་བ ན་པ།

བ ད་ ི་ ིང་པོ་ཡན་ལག་བ ད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་ ད་ལས་ཉིན་
རེ་བཞིན་ ན་ ་ ོད་པའི་ལེ ་ ེ་བ ་ག མ་པའོ།། 
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Introduction

According to Prof. Harvey Leibenstein the overpopulated and underdeveloped
countries are characterized by the vicious circle of poverty.
They have low per capita income. His ‘theory of critical minimum effort’ is an
attempt to provide a solution to this economic problem.
According to him, critical minimum effort is necessary to achieve a steady
economic growth raising per capita income.
“In order to achieve the transition from the state of backwardness to the more
developed state, where we can expect steady secular growth, it is necessary,
though not always sufficient condition, that at the same point or during the same
period, the economy should receive a stimulus to growth that is necessary than a
certain critical minimum size”-Leibenstein.
The main idea of the theory is that economic growth in the underdeveloped and
overpopulated countries in not possible unless a certain minimum level of
investment is injected into the system as a consolidated dose that pulls the system
out of doldrums. This minimum level of investment is called ‘critical minimum
effort’.



According to Leibenstein, “A sufficiently large minimum effort is necessary at the
outset if the necessary minimum is to be achieved.” It is necessary for the
sustained economic growth of underdeveloped countries that a certain minimum
sum of money is invested. Prof. Leibenstein has further added, “In order to
achieve the transition from the state of backwardness to the more developed state,
where we can expect steady secular growth, it is necessary, though not always
sufficient condition, that at the same point or during the same period, the
economy should receive a stimulus to growth that is necessary than a certain
critical minimum size.”



Shocks and Stimulants:
According to Leibenstein, every economy is under the influence of two
forces—’shocks’ and ‘stimulants’.
Shocks refer to those forces which reduce the level of output, income,
employment and investment etc. In other words, shocks dampen and
depress the development forces. Stocks depress development forces
which reverse the wheel of development.
On the contrary, stimulants refer to those forces which raise the level of
income, output, employment and investment etc. In other words,
Stimulants impress and encourage development forces. They are called
‘Income Generating forces’ which lubricate the wheel of development.
Stimulants have the capacity to raise per capita income above equilibrium
level.
The long run economic development does not take place in backward and
undeveloped countries as the magnitude of stimulants in those countries is
quite small. A country is said to be underdeveloped if the impact of
shocks in stronger than the impact of stimulants. On the contrary, a
country is said to be developed if the impact of shocks is weaker than the
impact of stimulants.



Leibenstein is of the view that the underdeveloped countries are under the
influence of shocks and stimulants. But in the long run, the magnitude of
shocks and stimulants is too small and there is no process of development.
Thus, the efforts to escape from economic backwardness, the spontaneous or
forced, are below the critical minimum effort required for persistent growth.

In order to break the circle of poverty, backwardness and other imperfection
in underdeveloped country, they must get critical effort sufficient in
magnitude to move the economy on the path of development.

Diagrammatic Representation:

The theory of critical minimum effort has been illustrated in Figure 1.





The diagram shows the outcome of the struggle between the stimulants and
shocks and also enables to find out stimulants of sufficient magnitude as
below:

(i) OX-axis of the diagram represents per capita income and induced income
growth.

(ii) OY-axis indicates per capita income and induced income declines.

(iii) The 45 ° line measures induced increases and decreases in income.

(iv) P’ curve represents stimulants and Z’ curve shows stocks.

(v) OM is the subsistence living standard.

(vi) At M’ curve P’ Z’ intersect each other indicating the equality between
growth rate of population and the growth rate of income so that the income is
caught in the vicious circle of poverty.

(vii) If the income level is raised from OB to OC which is not in accordance
with the critical minimum effort, the rising population will neutralize the
increased income. The system will once again hand on the subsistence level of
living. Shocks being more powerful than the stimulants. At OJ level of income
raising forces are just FE while the depressants up to GM. This will bring the
income level down to M again which is just the subsistence level.



(viii) Solution of this problem for such a rise in the level of national income
where stimulants are stronger than the shocks so that the growth in income
becomes self-sustaining.
(ix) If the per capita income is raised beyond OD’ the economy, can be pulled
out of the vicious circle of poverty. Thereby, growth in income becomes self-
sustaining beyond point D. The per capita income has been shown by the
arrows.

Attitudes, Motivation and Incentives:
According to Leibenstein, the generation of stimulants depends on attitudes
and motivation of the people and the incentives given to them. However, the
motivation and incentives are useless without the main factors of economic
development. The main factors of economic development are the
entrepreneurs, the inventors, the discoverers, the innovators, and those who can
accumulate and utilize wealth, and those who can accumulate skills and spread
knowledge.
No doubt the activities of such persons are endless, but we are to study only
those activities which are in a position to generate stimulants and promote
economic growth. It requires continuous efforts of various agencies necessary
for economic development. It requires special type of human response to
attitudes, motivations and incentives which are created by economic and social
environment.



Incentives:
According to Leibenstein, there are two types of incentives that are found in the
underdeveloped countries:
(i) Zero-sum Incentives.
(ii) Positive sum Incentives.

(i) Zero-sum Incentives:
Zero-sum incentives are those which exercise zero effect on economic growth.
They do not increase national income. It includes trading risk, non-trading or
speculative activities and transference of income and profit from one section of
people to another. The zero-sum incentives have distributive effect only. They
are carried on in order to secure greater monopolistic position, political power
and local prestige. They do not add to aggregate resources of the community. In
fact, it is a wastage of scarce resources. In short, we may say that zero-sum
incentives are not conducive for economic growth.
(ii) Positive-sum Incentives:
The positive-sum incentives lead to economic growth and enhance the national
income. The positive- sum activities are essential for economic development.
These activities consists the productive investment, use of technical know-how,
exploration and exploitation of the new markets and the use of scientific
discoveries and innovations etc. These are conducive for economic growth as
they change the attitudes, motivations and aspirations of the people.



They try to raise the level of income, output, investment, saving and employment.
Leibenstein is of the opinion that mere creation of positive-sum activities is not
sufficient to solve the problems of economic development. Because such
activities are unfortunately directed towards zero-sum activities for want of
growth oriented environment. It is, thus, essential that the minimum effort should
be enough to create such a favourable environment congenial to the persistence
of positive sum incentives.

In underdeveloped countries certain influences which work against the positive
change or depress their per capita income, are as follows:
(a) The zero-sum entrepreneurial activities directed towards the maintenance of
present economic privileges;
(b) The conservative attitude of both organised and unorganized workers;
(c) The attraction of traditional ideas and resistance to the new ideas and
knowledge;
(d) Increase in non-productive consumption expenditures that could otherwise be
used for capital accumulation;
(e) Greater population growth, other things being equal, that reduce the amount
of capital available per worker, and
(f) High capital-output ratio.



Leibenstein stresses that these influences can be overcome by a sufficiently large
critical minimum effort which would stimulate the positive-sum incentives,
counteracting the zero-sum activities. It would, thus, restore a rapid rate of
economic growth in underdeveloped economies. As a result, the per capita
income would rise and tend to increase the level of saving and investment in the
economy.

A critical minimum effort, in turn, would lead to:

(i) An expansion of the growth agents;

(ii) An increase in their contribution to per unit of capital, as the capital-output
ratio declines;

(iii) A fall in the effectiveness of factors restricting growth;

(iv) The creation of an environment that stimulates socio-economic mobility;

(v) The expansion of secondary and tertiary sectors.



Role of Growth Agents:

The critical minimum effort theory is based on the sum of positive-sum activities
and such activities are carried on by some growth agents. According to
Leibenstein, “By growth agents we mean those individuals who have the
capacities to carry out the growth contributing activities.” Leibenstein’s growth
agents are not land, labour and capital, but his growth agents are the
entrepreneurs, investors, discoverers, savers and innovators. Leibenstein found
that entrepreneur is the most crucial agent of growth.

He is a person of rare qualities and he is out to explore new investment
opportunities so as to mobilize essential resources for production and promotion
of new ventures etc. He promotes, encourages and sustains positive-sum
activities which are essential for the economic growth of a country. The critical
minimum theory is based on the presence of certain favourable conditions which
are created by the expansion of the growth agents in the process of economic
development.

These conditions lead the income increasing forces at a higher rate than the
income depressing forces. The growth of contributing activities includes the
creation of entrepreneurship, expansion of workers’ skill and the increase in the
rate of savings, investment, capital formation and technical know-how etc.



Population Growth and Per Capita Income:
Leibenstein’s theory recognizes population growth as a function of per capita
income. It is related to the various stages of economic development. At the
subsistence equilibrium level of income, fertility and mortality rates are the
maximum consistent with the survival rate of population. Now if the per capita
income is raised above the subsistence equilibrium position the mortality rate falls
without any drop in the fertility.
The result is an increase in the growth rate of population. Thus, an increase in the
per capita income tends to raise the growth rate of population. It is only up to a
point. Beyond that the increase in the per capita income lowers the fertility rate
and as development gains momentum, the rate of population growth declines.
The Leibenstein argued that with the increase in per capita income, the desire to
have more children declines. Specialization leads to increasing income levels and
the consequent-social and economic mobility make it a difficult and costly affair
to support a large family.
Hence, growth rate of population becomes constant and then starts declining
gradually as the economy gradually advances towards the path of sustained
development. According to Leibenstein, a biologically maximum growth rate may
be about 3 or 4 per cent. Leibenstein, thus suggests to make sufficiently the
necessary critical minimum effort so as the control such a very high population
growth.



The relationship between population growth and per capita income is illustrated 
in the diagram 2.



Diagrammatic Representation:

In figure 2, rate of population growth or rate of national income growth is shown
on the horizontal scale and per capita income on the vertical scale. Curve P
indicates the population growth and curve N indicates the level of per capita
income. Let us start from the point a which represents the subsistence
equilibrium point.

Here the population growth or national income growth is zero. When the per
capita income rises to yb, the population growth rate and national income growth
rate both are equal to 1%. When per capita income rises to yc, we have the
points c and g on curves N and P respectively. These points signify that at the yc,
level of per capita income, the population growth rate is 2% whereas national
income growth rate is 1%. Thus, this is a disequilibrium state and cannot
represent a level of income that can sustain itself.

Therefore, the level of per capita income should be raised to that level at which
population growth rate starts declining and national income growth rate starts
rising. The only such point is y. At this level of per capita income the population
growth rate is 3%. The growth rate of population, according to Leibenstein is
maximum biologically determined.



After ye level of per capita income, the population starts declining and national
income starts rising. Thus ye level of per capita income is critical minimum per
capita income which can sustain itself or which can generate the process of self-
sustained growth. According to Leibenstein, the less developed countries must
raise their per capita income to this level, if they want to achieve the substained
growth.

Its Criticisms

This theory has its shortcomings.

1. Population growth rate related to death rate.

2. Decline in birth rate not due to increase in per capita income.

3. Ignores state efforts to reduce birth rate.

4. Neglects time element.

5. Complex relation between per capita income and growth rate.

6. Applicable to closed economy.
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དགེ་བཤེས་ ོ་བཟང་ ལ་མཚན།

ཱ་ཎ་ད ས་བོད་ ི་ཆེས་མཐོའི་ག ག་ལག་ ོབ་ཁང་།





མཆདོ་པར་བ ོད་པ།

• མཛས་ ག་ཡིད་དབང་འ ོག་པའི་མཚན་དཔེའ་ི ། །

• འཇིག་ ེན་ ེད་པོའི་ད ངས་ ང་ཟིལ་གནོན་ག ང། །

• འོད་ ོང་ ེ་བའི་མདངས་ལས་གསལ་བའི་ གས། །

• ོན་མཆོག་འཇིག་ ེན་མིག་དེར་ ས་ ག་འཚལ། །

• ཆོས་ མས་གཤིས་ གས་རང་བཞིན་ ོང་པ་ལ། །

• ཐ་ ད་ ེན་འ ང་འགལ་མེད་ལེགས་ག ངས་ནས། །

• ག་ཆད་ ན་པ་མ་ ས་གཞོམ་མཛད་པའི། །

• ་ བ་ ་བའི་ཉི་མས་བདག་ ོངས་ཤིག། །

• མ་མང་ ལ་བའི་ཆོས་ ལ་མཐའ་དག་ལ། །

• མ་དག་མ ེན་པ་ཐོགས་པ་མེད་འ ག་པ། །

• མ་འ ེན་ཆེན་པོ་ ེ་བ ན་ཙང་ཁ་པ། །

• མ་ ན་འ ལ་མེད་ཤིས་པའི་དངོས་པོ་ ོལ། །



བ ོད་གཞི།

  དེ་ཡང་སངས་ ས་ ི་ཆོས་ ལ་ མས་ ི་ནང་ནས་རབ་དང་ ལ་ ་ ར་པ་ཆེས་ཟབ་པ་དང་ ན་པ་ནི་ཤེས་

རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མདོ་ ེ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། མདོ་འདིའི་བ ོད་ ་དངོས་བ ན་ ོང་ཉིད་ ི་

རིམ་པ་ མས་ ི་རབས་ ི་ག ལ་ ་ མས་ ིས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོགས་པའི་ཐབས་ ། ལ་བའི་ ང་གིས་ཟིན་

པའི་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་ཆེན་པོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ིས་ད ་མ་ ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་རིགས་

ཚགས་ ི་ག ང་མཛད་པ་དང་། ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ ས་ ང་ད ་མ་བཞི་བ ་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད། 

ག ང་བཟང་དེ་དག་འ ེལ་བའི་ད ་མའི་ བ་མཐའི་ ང་རིམ་དང་། ད་པར་ ་ བ་ཡབ་ ས་ ི་ ་བའི་ ོར་

མདོར་བ ས་ཤིག་གང་བཤད་པར་ ་བའི་ཆོས་སོ།།



བ ོ་ ེང་ ོམ་ཤོག་ག་ིས་བཅད།

 ད ་མའ་ི བ་མཐའི་ ང་རིམ། 

 ༡ ་གར་འཕགས་པའི་ ལ་ན་ད ་མའི་ ་བའི་ ང་ ལ།

 ༢ བོད་གངས་ཅན་ ི་ ོངས་ ་ད ་མའི་ ་བའི་ ང་ ལ།

 ༣ ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བཞེད་ ལ།

 ་ བ་ཡབ་ ས་ ་ི ་བའི་ རོ། 

 ༤ ད ་མའི་ ་བའི་དགག་ ་ངོས་འཛན་དགོས་པའི་ ་མཚན།

 ༥ ད ་མའི་ ་བའི་དགག་ འི་ བ་ཚད།

 ༦ རང་ གས་ ི་ད ་མའི་ ་བའི་དགག་ ་ངོས་བ ང་བ།

 ༧ ཆོས་ མས་ ོག་པས་བཏགས་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ།

 ༨ ཆོས་ མས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་ ང་བ་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ།

 ༩ ཆོས་ མས་ ོས་ནས་ཡོད་ ལ།

 ༡༠ མཐའ་ ལ་ད ་མའི་དེ་ཉིད་ཉན་རང་གཉིས་ ིས་ ོགས་པ་ཡོད་ ལ།



༡ ་གར་འཕགས་པའི་ ལ་ན་ད ་མའི་ ་བའ་ི ང་ ལ།

དང་པོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ།

 “མིའི་ ལ་ ་ ་ཚ་ཇི་ཙམ་བ གས་པ་ལ་ཡང་ག ང་ ལ་མི་མ ན་པ་ ་མ་ཡོད་ནའང། ལོ་ ག་བ ར་

བ གས་པ་ནི་ ང་བ ན་ ི་མདོ་འཇམ་དཔལ་ ་ ད་དང་།  ་ ོན་ཐམས་ཅད་མ ེན་པས་ ང་།  དེ་ ར་ལོ་

ག་བ ར་བ ན་པའི་ ་བ་མཛད་དོ།  །ཞེས་ག ངས་ཤིང་།  ེ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ ང་འཐད་ ོགས་ ་བཞེད་

དོ། །  ཡང་ ་ར་ ་ཐས་ཆོས་འ ང་ལས།  ོབ་དཔོན་འདིས་ལོ་ ག་བ ་ལས་བ ན་ ་དོན་གཅིག་མ་ཚང་བར་

འདོད་པ་དང་།  ཉེར་ད ་མ་ཚང་བར་འདོད་པའི་ གས་གཉིས་ ང་།  ཞེས་པ་ནས།  གང་ ར་ལོ་ ེད་ལོར་ ིས་

པ་ཡིན་ཞེས་ཁོ་བོའི་ ་མ་པ ྜི་ཏ་ མས་ག ང་།  ཞེས་ག ངས་པ་ ར་བཞེད་པ་མི་མ ན་པ་མང་ ་ཡོད་པར་

ང་ངོ་། ། ”



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ས་དང་པ་ོརབ་ ་དགའ་བ་སོགས་ཉམས་ གོས་བ ེས་ ལ་ རོ་ག ང་ ལ་

མི་མ ན་པ་མང་ ་ཡདོ་ ང་འགལ་བ་མེད་པའི་ ལ།

མདོ་འགའ་ཞིག་ ་ ོབ་དཔོན་འདི་ས་དང་པོ་པར་ག ངས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ ་ས་བ ན་པར་ག ངས་པ་དང་
དཔལ་ ན་ ་བས་འ ེལ་བ་ ོན་གསལ་ལས་ ོབ་དཔོན་འདི་ གས་ ི་ལམ་ ིས་ ་ཚ་དེ་ཉིད་ལ་ ོ་ ེ་འཆང་གི་གོ་
འཕང་མངོན་ ་མཛད་པར་ག ངས་པ་དང་།  ིན་ཆེན་དང་ ་བོ་ཆེ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་ཡེ་ཤེས་འ ང་གནས་
འོད་ཅེས་ ་བའི་ ལ་བར་འ ར་པ་སོགས་ག ངས་ ལ་མི་མ ན་པ་མང་ཡང་འགལ་བ་མེད་པའི་ ལ་ ེ་ཙང་ཁ་
པ་ཆེན་པོས་ ་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས།

ོན་པ་ ་ བ་པ་ཚ་ལོ་བ ་པའི་ ས་ ་ག ངས་པ་དང་ ོན་བ ལ་བ་ ་མའི་ ོན་ནས་སངས་ ་ས་པར་
ག ངས་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །མགོན་པོ་འདི་འ ་བའི་ བས་པོ་ཆེའི་གང་ཟག་ ལ་འ ོར་ ་མེད་ ི་ཐེག་པས་
ལོ་ ག་བ ་བ གས་ ང་འཚང་ ་མི་ ས་ན་ ་མེད་ ི་ ད་ནས་ག ལ་ ་རབ་ ིས་ཚ་གཅིག་ལ་ ོ་ ེ་འཛན་

པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ག ངས་པ་ ར་ཁས་ ངས་ ང་ཚག་ཙམ་ ་ཟད་དོ། ། ཞེས་དང།  

ད ་མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།  ལ་ཆེན་འགའ་ཞིག་ ང་ཁ་ཅིག་ལས་ ན་ གས་ ་བཤད་པ་དང་།  ང་གཞན་

་སངས་ ས་ ་བཤད་པ་ ་ ་ག ང་རབ་ལ་ ་མ་ཞིག་ ང་བའི་ ིར་རོ། ། ཞེས་ག ངས་སོ། ། 



ད ་མ་རགིས་ཚགས་ ི་ ངས་འ ེན་ལ་བཞདེ་པ་མི་འ ་བའ་ི ོར། 

 ༡) དེ་ཡང་རིགས་ཚགས་ ག་ ་འདོད་མཁན་ ན་ ི་ཐོག་མ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ ་ ་ ང་ བ་བ ོན་
འ ས་ཡིན། ་ཤེ་སོགས་པ་རིགས་ཚགས་ འི་ ེང་ ་ཐ་ ད་ བ་པ་བཅས་ ག་ ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། ན་མ ེན་གོ་
རམས་པས་ངེས་དོན་རབ་གསལ་ལས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ་ ་བའི་བཞེད་པས། གཙ་བོ་ ས་ ་ འི་བ ན་བཅོས་ ་
བ་ཤེས་རབ་དང་། རིགས་པ་ ག་ ་པ་གཉིས། འ ོས་པ་ཡན་ལག་ ་ འི་བ ན་བཅོས། ཞེས་པ་ནས། ཐ་ ད་ བ་པ་དང་
བཞི་ ེ་ ག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ ིར་ ་རབས་པ་ཁ་ཅིག་རིན་པོ་ཆེའི་ ེང་བ་བ ན་ནས་ ག་ ་ ེད་པ་དང་། ཞེས་ས།ོ།

 ༢)ཡང་བཞེད་པ་མི་འ ་བ་ ་ ོན་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཆོས་འ ང་ལས། ིང་པོའི་དོན་ ོན་པ་ད ་མ་རིགས་པའི་
ཚགས་ ག་ ེ།  ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་ ེན་འ ེལ་ ོས་པའི་མཐའ་དང་ ལ་བར་ ོན་པ་ ོང་ཉིད་
བ ན་ ་པ།  དེ་ལས་གཞན་ ེ་བ་ལ་སོགས་པར་བདེན་པ་འགོག་པ་ ་པ་ཤེས་རབ་ ེ།  གཉིས་པོ་ ་བའམ་གཙ་བོའོ།  དེ་
རིགས་པས་ བ་པ་རིགས་པ་ ག་ ་པ།  དེ་ལ་གཞན་ ིས་ ོད་པའི་ ོན་ ོང་བ་ ོད་པ་བ ོག་པ།  གཞན་ ོག་གེ་པ་དང་

ོད་པའི་ ལ་ ོན་པ་ཞིབ་མོ་ མ་འཐག དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་ ང་ ན་ ོབ་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་འཐད་ཅིང་
བ་པར་ ོན་པ་ཐ་ ད་ བ་པ་དང་ ག་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་སོ། ” 



ད ་མ་རགིས་ཚགས་ ི་ ངས་འ ེན་ལ་བཞདེ་པ་མི་འ ་བའ་ི ོར། 

 ༣) ོབ་དཔོན་ ་ བ་ ིས་མཛད་པའི་ག ང་བཟང་ ད་ ་ ང་བ་ཤེར་ ིན་ ི་མདོའི་དངསོ་བ ན་ ོང་ཉིད་ ི་རིམ་པ་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་ ་ ས་ན།  ད ་མ་ ་བ་ཤེས་རབ་དང་།  ཞབི་མ་ོ མ་འཐག ོང་ཉིད་བ ན་ ་པ།  ོད་

བ ོག རིགས་པ་ ག་ ་པ།  རིན་ཆེན་ ེང་བ་བཅས་རིགས་ཚགས་ ག་ ་ ་ཤེ་ ིཀ་ཆེན་ལས་ག ངས་པ་ ར་དགེ་ ན་

ོགས་ ི་མཁས་པ་ མས་ ིས་བཞེད།

 ༤) རིག་ཚགས་ ག་ ་བཞེད་ ལ་མི་འ ་བ་ད ་མ་རིག་ཚགས་ ་གོང་ ར་དང་རིག་ཚགས་ ག་པ་ག་ལ་འཇིགས་མེད་

བཞེད་མཁན་ཡོད་པར་ ང་། །

 ཡང་ ེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ་ིལགེས་བཤད་གསརེ་ ངེ་ལས། རང་གཞན་ ི་ ེ་པ་ ན་མོང་ ་འགོག་པ་ད ་མའི་ ་བ།  

ཞེས་པ་ནས།  ཞིབ་མོ་ མ་འཐག་ ེ་ འོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཐ་ ད་ བ་པའམ་རིན་ཆེན་ ེང་བའམ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་

བ ན་ནས་རིགས་ཚགས་ ག་གི་ ངས་ངེས་འདོད་པ་དང༌།



ད ་མ་རགིས་ཚགས་ ི་ ངས་འ ེན་ལ་བཞདེ་པ་མི་འ ་བའ་ི ོར།

 གཞན་དག་ ོང་ཉིད་བ ན་ ་པ་ ས་ ་ ས་ནས་ ་ཤེ་འ ོས་ ་ ེད་པ་ནི་འ ལ་པར་ཁོང་ ་ ད་པར་

འོ། ། 

 ན་མ ེན་གོ་རམས་པ་ཆེན་པསོ་ ་ ་ལ་དགག་ ལ། 

 ན་མ ེན་གོ་རམས་པ་ཆེན་པོས།  ངེས་དོན་རབ་གསལ་ལས།  ཐ་ ད་ བ་པ་ནི་བོད་ ་མ་འ ར་ཞིང་། 

ོབ་དཔོན་ ་བས་ཚག་གསལ་ ། ོབ་དཔོན་ ་ བ་ ི་ག ང་ གས་མཐོང་ ལ་ ོས་པ་ན་གཞན་ ་

ོས་ནས་འདི་མ་ ོས་པས། ་གར་ནའང་རིགས་ཚགས་ ་བ ངས་པ་མིན་པར་ ང་ང་ོ།  



ོབ་དཔོན་ ཱ ་དེ་ཝ་ ས་ ེས་མ་ཡིན་པའ་ི

་བོད་མཁས་པའི་བཞདེ་པ། 
 

 ༡) དཔལ་ ན་ ་བའི་བཞི་བ ་པའི་འ ེལ་བ་ལས། འདི་ ར་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ནི་སི ྒ་ལའི་ ིང་ ་

འ ངས་པ་སི ྒ་ལའི་ ིང་གི་ ལ་པོའི་ ས་ཤིག་ ེ། ཞེས་ ལ་རིགས་ ་ག ངས་པ་དང་། 

 ༢) དེ་བཞིན་ ་ ེ་བ ན་རེད་མདའ་བས་བཞི་བ ་པའི་འ ེལ་བ་དང་། 

 ༣) ཇོ་ནང་ ་ར་ན་ཐས་ཆོས་འ ང་ལས་ ང་།  འདིར་དངོས་གནས་ ་བ ོད་ན།  དཔལ་ ན་ ་བ་ གས་པས་

ང་།  སི ྒ་ལའི་ ིང་གི་ ལ་པོའི་ ས་ ་བཤད།  འཕགས་ ལ་ ི་གཏམ་ ངས་མ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ ་ གས་

པས།  ཞེས་སོགས་ག ངས་ཤིང། ། 

 ༤) ལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ ིས་བཞི་བ ་པའི་ མ་བཤད་ལས་ ང། འདི་ ར་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ནི་

སི ྒ་ལའི་ ིང་ ་འ ངས་པའི་ ལ་པོའི་ ས་ཤིག་ ེ།  ཞེས་པ་ནས།  ོབ་དཔོན་ཉདི་ ིས་མཛད་པའི་ ོད་བ ས་

་ ལ་འ ོར་ ་མེད་ ི་ ན་མོང་མིན་པའི་ ་ ས་ཐོབ་པར་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཤིང་། དེ་ཐོབ་པའི་ཚ་དེ་ཉིད་ལ་

མཆོག་གི་དངོས་ བ་ངེས་པར་ཐོབ་པ་མགོན་པོ་ ་ བ་ ི་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ག ངས་སོ། །   



ོབ་དཔོན་ ཱ ་དེ་ཝ་ ས་ ེས་ཡིན་པའི་

བོད་ ི་མཁས་པ་ཁག་གི་བཞེད་པ། 

 ༡)མཆིམས་འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ིས།  མཆིམས་མཛད་ནང་ ས་ཏེ་ ེ་བ་ནི་བ ལ་བ་དང་པོའི་མི་ མས་དང་། 

འཕགས་པ་ ་དང་། མཚ་ ེས་ལ་སོགས་པ་བཞིན། ཞེས་སོ། །  

 ༢) ་ ོན་ཆོས་འ ང་ལས།  ོབ་དཔོན་ ཱ ་དེ་ཝ་ནི་སིང་ག་ལའི་ ིང་ ་པད་མའི་ བས་ ་ ས་ཏེ་ ེ་བ་ལ། 

ཞེས་ག ངས་མོད།  རང་ གས་ནི་ ་མ་ཉིད་འཐད་ ོགས་ ་འཛན་ནོ།། 



ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལེགས་ ན་འ ེད་ ི་ག ང་ ོམ་ལ་ད ད་པ།
 

 ༡)“ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ག ང་ ་ཤེའི་འ ེལ་པ་ཤེས་རབ་ ོན་མེ་དང་། ད ་མ་ ིང་པོ། དེའི་རང་འ ེལ་

བ་ ོག་གེ་འབར་བ།  ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མ་ལ་སོགས་པ་ཡོད། ”

༡)  ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མ་ལས།  འདིའི་དོན་ ས་པར་ ོབ་དཔོན་ ་བ་ གས་པའི་ཞལ་ ་ནས་མཛད་པའ་ི

ད ་མ་ ང་པོ་ ་པ་དང་།  བདག་གིས་བཀོད་པའི་ ོག་གེ་འབར་བ་སོགས་ལ་བ ་བར་ འ།ོ །ཞེས་པ་ ར་ ོག་ག་ེ

འབར་བ་དང་ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མ་གཉིས་མཛད་པོ་གཅིག་ཡིན་དགོས་ ་ ་ ང་།  

 ༢) ང་ ་རོལ་བའི་ ོ་ ེའི་ བ་མཐའ་ལས། ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མ་ནི་ལེགས་ ན་འ ེད་ ང་བར་ གས་

པས་མཛད་པ་ཡིན་ ི་ ོབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པ་མིན་ནོ། །



ོབ་དཔོན་ཆནེ་པོ་ལེགས་ ན་འ ེད་ ི་ག ང་ ོམ་ལ་ད ད་པ།

 

 ༣) ན་མ ེན་འཇམ་བཞད་ ིས་ བ་མཐའ་ཆེན་མོ་ལས་ ང་།  ལེགས་ ན་གཉིས་དང་ ་བ་ ིན་ཆད་ནས་དང་ཡང་དེ་

ཙམ་ ིས་ ི་མོར་མི་འ བ་ལ།  ཞེས་ལེགས་ ན་གཉིས་ག ངས་པ་དང་།  

༤) ཡང་ད ་མ་རིན་ཆེན་ ོན་མའི་ནང་ ་དཔལ་མགོན་ ་ བ་དང་།  འཕགས་པ་ ་དང་།  དཔལ་ ན་ ་བ་ གས་པ་

བཅས་ལ་བ ོད་པ་ཡང་ཡང་མཛད་པས་ ང་ ོབ་དཔོན་ ་ གས་ ིས་ཚག་གསལ་ ་ ོགས་ ར་བཀོད་པའི་ལེགས་ ན་

འ ེད་མིན་པ་ ་ ་མངོན། 

༥) ཞང་ཡེ་ཤེས་ ེས་ ་བའི་ ད་པར་ལས།  ཱ ཱ ་ ་ ་་ནས་ད ་མའི་ ་རི་ ་མཛད་པའི་འ ེལ་པ་ཤེས་རབ་ ོན་མ་

ཞེས་ ་བ་དང་།  ད ་མ་ ིང་པོ་ཞེས་ ་བ་མཛད་པ་དང་།  ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ག ང་དེ་གཉིས་མ་གཏོགས་ ོག་འབར་བ་

སོགས་མ་བཀོད་པའི་ ་མཚན་གང་ཡིན་ད ད་དགོས་པར་ ང་ངོ་།། 



འཇམ་མགནོ་ ་མ་ཙང་ཁ་པ་ཆནེ་པོ། 

 བ ་ ག་བ ་བཞིའི་ནང་གངས་ཅན་པའི་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་ཆེན་པོ་འཇམ་མགོན་ ་མ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་

ཞལ་ ་ནས་ ེ་བ ན་འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ི་མན་ངག་ལ་བ ེན་ནས། མ་ཤེར་ ིན་ ི་བ ོད་དོན་ ིང་པོ། 

འཕགས་པ་ཡབ་ ས་གཉིས་དང་ ོབ་དཔོན་སངས་ ས་བ ངས་དང་། ོབ་དཔོན་ ་བ་ གས་པ་ མས་ ི་

དགོངས་བ ད་མཐར་ ག ་བ་ ན་ ི་ཡང་ ེ་དཔལ་ ན་ཐལ་འ ར་བའི་མཐའ་ ལ་ད ་མའི་དོན་དེ་ཉིད། 

་མཚན་ ང་རིགས་བ ་ ག་ ་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་མོའི་དོན་དེ་ཉིད། ེ་རང་ཉིད་ ིས་ཡང་དག་པར་

གཟིགས་ནས་ག ལ་ ་གཞན་ལ་འདོམས་པར་མཛད་པའི་ ལ་འདི་ ར་ག ངས་ཏེ། ང་ངེས་ལེགས་བཤད་

ིང་པོ་ལས།  ག ང་ གས་མང་ཐོས་ཞེས་སོགས་ ར། རང་གིས་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཟབ་གནད་མཐར་ ག་

དེ་ཉིད་གཞན་ལ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་འདོམས་པའི་ལེགས་བཤད་ ད་ ་ ང་བ། 



འཇམ་མགནོ་ ་མ་ཙང་ཁ་པ་ཆནེ་པོ། 

 ་ ་ ི་ལོ་ (༡༤༠༢) ལོར། ད ང་ལོ་ཞེ་ ག་ཚ་ ང་ ་ ེང་ ་ལམ་རིམ་ ག་མཐོང་ཆེན་པ་ོདང་། 

 མེ་ཕག་ ི་ལོ་ (༡༤༠༧) ་བ ་ང་གཅིག་ལོར་ ང་ངེས་ལེགས་བཤད་ ིང་པོ། 

 ས་ ི་ ི་ལོ་ (༡༤༠༨) ད ང་ལོ་ ་བ ་ང་གཉིས་ལོར་ ་ཤེའི་ ིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་ ་མཚ། 

 ཤིང་ ག་ ི་ལོ་(༡༤༡༥) ད ང་ལོ་ང་ད ་ལོར་ ག་མཐོང་ ང་བ།  

 ས་ ི་ ི་ལོ་(༡༤༡༨) ད ང་ལོ་ ག་ ་ ་གཉིས་ལོར་འ ག་ཊིཀ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་མཛད།  དེ་ ་ འི་ད ་མའི་
ག ང་བཟང་དེ་དག་ནི། ིན་ བས་ ི་ཚན་ཁ་འབར་བ། ཚག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ ང་ ག་ག མ་ ི་ ི་མ་བདེ་ ག་ ་
འ ད་ ས་ཤིང་། དོན་ ི་མན་ངག་རེས་ ང་ག ང་ གས་བ ་ ག་མང་པོའི་དཀའ་གནད་ཅིག་ཅར་ ་བ ོལ་ ས་པའི་
ལེགས་བཤད་ ད་ ་ ང་བ། འདི་དག་ལ་ཅི་ཙམ་བ གས་ ང་ ་ ི་མ་འ ེལ་བ་དང་། ོས་པ་དང་འགལ་བ་སོགས་ ི་

ོན་ཆ་ ལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད། ེའི་ད ་མའི་ ་བའི་བཀའ་ ོལ་བཟང་པོ་ ན་མོང་མ་ཡིན་འདི་ཉིད་འཆད་
ོད་ ོམ་ག མ་ ི་ ོ་ནས་དར་ བ་དང་། ན་ གས་ཤིན་ ་ཆེ་ཞིང་དེ་ཉིད་ ིས་བ ད་པ་མ་ཉམས་པར་མཁས་ ལ་

ོགས་པའི་ ེས་མཆོག་དམ་པ། ཟམ་མ་ཆད་པ་ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ ར་ ོན་དང་འ ོན་བཞིན་ཡོད་པ་ནི། ག ར་
གནས་མཁས་པའི་ ོ་ངོར་ ིབ་ ལ་ ང་ངེར་ཡོད་པ་འདི་ཡིན།



ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བཤད་ ལ་ལས་འ ོས་པའ་ིདོན།

  ང་དཀར་ཚག་མཛད་ནང་། ་ཤེའི་ ིཀ་ཆེན་ ི་ལོ་ (༡༤༠༧) དང་། ལེགས་བཤད་ ིང་པོ་ (༡༤༠༨) ལོར་མཛད་
ག ངས་འ ག་ ང་།  དེ་ནི་འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། ང་ངེས་ལེགས་བཤད་ ིང་པོ་ནི་ ་ཤེའི་ ིཀ་ཆེན་ ི་ ོན་ ་
བ མས་པ་ཡིན་ཏེ།  ང་ངེས་ལེགས་བཤད་ ིང་པོ་ལས། ་ཤེའི་ མ་བཤད་ ་འཆད་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་དང་།  ་བ་
ཤེས་རབ་ ི་ མ་འ ེལ་ཡང་ ེད་པར་འདོད་པས། ཞེས་ག ངས་ཤིང་།  ་ཤེའི་ ིཀ་ཆེན་ འང་།  དེ་གཉིས་ ི་དོན་ ས་
པར་ནི་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་གཉིས་ ིས་ ང་ངེས་ ེ་བ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ ིང་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་

པར་ འོ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། ། 

 བོད་ ་ ོན་ ོན་ ི་མཁས་ བ་གོང་མ་ མས་ ི་ག ང་ལས། ་བ་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་ ལ་བ། ཞེས་ག ངས་པའི་འདི་
ཡིན་འད་ིམིན་སོགས་ངོས་བ ང་ངམ་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་ ལ་བའི་ ་བ་ལ་ད ་མའི་ ་བ་མཐར་ ག་ ་བཞེད་པ་ ར།  

ེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ ང་ལམ་གཙ་ མ་ག མ་ལས་ག ངས་པ་ ར།  དེ་ ་ འི་ཁས་ལེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ ་བ་དེ་

ཞལ་ ི་བཞེས་པ་ཡིན་ནམ་ མ་ན། དེའི་ལན་བ ོད་པར་ ་ ེ།  དེ་ནི་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པའི་དངོས་པོ་ཁས་མི་ལེན་པ་
ལ་ཁས་ལེན་མེད་པ་ག ངས་པ་ཡིན་ ི་ ིར་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་མེད་པ་ལ་ག ངས་པ་མིན་ཏ།ེ



ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བཤད་ ལ་ལས་

འ ོས་པའི་དནོ།

 ལམ་རིམ་ཆེན་པོ་ལས། ཆོས་གང་ལའང་རང་གི་ གས་ ིས་འདི་ཡིན་དང་འདི་མིན་ ི་ངོས་བ ང་ངམ་ཁས་ལེན་

ཅི་ཡང་ ར་མི་ ང་བ་ལ་ད ་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ེད་པར་ ོམ་ཞིང་དེ་འ ་བའི་གོ་བ་དེ་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་

ཅིར་ཡང་མི་འཛན་པར་འཇོག་པ་ལ་ ་བ་ མ་པར་དག་པའི་དོན་བ ོམ་པར་འདོད་པ་ཤིན་ ་མང་བར་ ང་ངོ་

། འདི་འ ་བ་འདི་དག་ནི་མཁས་པ་མ ་བར་ ེད་པའི་གཏམ་ ་མི་ ང་ ེ། །ཞེས་ག ངས་སོ། ད ་ཚག་གསལ་

ལས་ ང་།  ེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ ིས་ ན་ ོབ་ བ་པར་ཁས་ལེན་ ི།  ོགས་བཞི་ཁས་ ངས་པའི་ ོ་ནས་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ།  དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ ་བར་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་དང་།  དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །

 དེས་ན་རང་གི་ གས་ནི་དོན་དམ་ལ་ད ོད་པའི་རིགས་ཤེས་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་གཟིགས་པའི་ངོར་ ན་ ོབ་ ིས་

ོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཁས་ལེན་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ ི་ཐ་ ད་ ་ཁས་ལེན་མེད་པའི་དོན་མིན་ནོ། །



ད ་མ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བཤད་ ལ་ལས་འ ོས་པའ་ིདོན།

 དོན་དེ་ཉིད་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ ་ ་ ང་ བ་བ ོན་འ ས་ ིས་ད ་མ་ ་བ་ཤེས་རབ་ ི་འ ེལ་བ་འཐད་པའི་ ན་ལས་
ང་ག ངས་ཏེ།  འདི་ལའང་དོན་དམ་པ་བ གས་ཤིང་ད ད་པ་རིགས་པའི་ངོར་ཁས་ ང་ འི་ཆོས་མ་ བ་པས་དེ་ བ་
ེད་ ི་ཚད་མ་མེད་མོད།  མ་ད ད་པའི་ཤེས་ངོ་ ན་ ོབ་ཙམ་ ་ད ་མའི་དོན་ ེན་འ ེལ་ཡིན་པས་དང་།  ད ་མ་པའི་

གང་ཟག་ཡོད་པ་དང་།  ད ་མའི་ངག་ ོར་བས་ད ་མ་པ་ལ་ཁས་ ང་ འི་ ་བ་མེད་པར་མི་འཐད་པ་དང་།  འཇིག་ ེན་
ནམ་ཕ་རོལ་ལ་ གས་པའི་ཚད་མ་ཙམ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ན་རང་གི་ ོགས་ ན་ ོབ་ཙམ་ ་ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ ་
མ་ ་ འི་ ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་འ ང་བ་གཞག་པ་མི་འ བ་པ་དང་།  ཞེས་ག ངས་པ་ནི་ ད་ ་ ང་བའི་ལེགས་བཤད་

་ ང་ངོ་། ། ’’

 དེས་ན་བོད་ ི་ ་ ིའི་ ེས་མཆོག་དམ་པ་ མས་ ི་མཐའ་ ལ་ཟབ་མོ་ད ་མའི་ ་བའི་དགག་ ་ངོས་འཛན་ ལ་དང་།  
རང་ གས་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་མེད་སོགས་ཚག་ཟིན་ ི་གོ་བ་ཙམ་ལ་བསམ་ན་ཤིན་ ་འགལ་ཚབས་ཆེ་བར་ ང་བ་བདེན་
མོད།  འོན་ ང་ཟག་མེད་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་ ལ་ལ་བསམ་ན་ ན་ ོབ་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
དེར་ བ་པ་དགག་ ་དང་།  དེའི་ངོར་ཐ་ ད་ཚད་ བ་ཁས་མི་ལེན་པས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཡང་མེད་པར་འདོད་
དགོས་ལ།  ིར་ཐ་ ད་ཙམ་དང་།  ན་ ོབ་ཙམ་དང་།  ེན་འ ེལ་ཙམ་དང་།  གཞན་ངོར་ཙམ།  ེས་བ ོད་པ་ཙམ་
ཞེས་ ད་པར་གང་ ང་ ར་ནས་ཆོས་ མས་ཡོད་ཅེས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་མ ངས་པའི་ བས་ ང་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །



་ བ་ཡབ་ ས་ ི་ ་བའི་ ོར།

 དེ་ཡང་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ཡབ་ ས་གཉིས་དང༌།  ེས་འ ངས་ཉི་ ་ ར་ ི་ ོབ་དཔོན་སངས་
ས་བ ངས་དང་དཔལ་ ན་ ་བའི་ཞབས་ ི་འཁོར་འདས་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་གདགས་གཞིའི་ངོས་

ནས་ བ་པ་ ང་ཟད་ཙམ་མེད་ ང༌།  གདགས་གཞིའི་ ེང་ ་མིང་དང་ ོག་པས་ཕར་བཏགས་ཙམ་མམ།  ེན་
ཅིང་འ ེལ་བར་ ང་བ་ཙམ་ཞིག་ལ་ལས་དང་འ ས་ འི་ ལ་སོགས་ ་ ེད་ཐམས་ཅད་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མས་

བ་པའི་ མ་བཞག་འཐད་ ན་ ་འཇོག་དགོས་ཤིང་།  རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་དང༌།  ེན་འ ང་གཉིས་གཞི་
གཅིག་གི་ ེང་ ་འགལ་མེད་གཅིག་ཕན་གཅིག་ ོགས་ ་འ ེར་ཤེས་པའི་ཟབ་མོའི་དོན་དེ་ཉིད།  ་མཚན་ ང་
རིགས་མཐའ་ཡས་པའི་ ོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ག ང་མཆོག་ ད་ ་ ང་བ་ ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་རིགས་
ཚགས་ ི་ག ང་དང་།  ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་བཞི་བ ་པའི་ག ང་གཞིར་བ ང་ ེ་ཟབ་མོ་ད ་མའི་ ་
བའི་ ོར་ལ་བདག་ ་ འི་རང་ ོབས་ ིས་གདེང་ཚད་དང་ ན་པའི་ཐོག་ནས།  མཁས་དབང་ མས་ལ་ གས་
ད ེས་པའི་མཆོད་ ིན་ ་འ ོ་ངེས་ ིས་ལེགས་བཤད་གསར་པ་ཞིག་ ་ ་མེད་མོད།  འོན་ ང་འཕགས་བོད་
མཁས་པའི་ད ་མའི་ག ང་བཟང་ཐར་ཐོར་ཙམ་མཐོང་བ་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་ ོ་ངོར་ཤར་ཚད ཙམ་ཞིག་

མདོར་བ ས་ཏེ་བ ོད་པར་ འོ། ། ”



༡) ་བའི་དགག་ ་ངསོ་འཛན་དགོས་པའ་ི ་མཚན།

 དེ་ལ་ཐོག་མར་དགག་ ་ལེགས་པར་ངོས་འཛན་དགོས་པའི་ ་མཚན་ནི།  དེ་ཡང་དཔེར་ན།  གང་ཟག་འདི་མི་འ ག་ མ་ ་ངེས་པ་

ལ་མེད་ འི་གང་ཟག་དེ་ཤེས་དགོས་པ་ ར།  བདག་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཞེས་པའི་དོན་ངེས་པ་ལའང་མེད་ འི་བདག་

དང་རང་བཞིན་དེ་ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་དགོས་ཏེ།  དགག་པར་ ་བའི་ ི་ལེགས་པར་མ་ཤར་ན་དེ་བཀག་པའང་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

མི་ངེས་པའི་ ིར་ཏེ།  དཔེར་ན་ད ་གང་ ་ཡོད་པར་མ་ཤེས་པར་དམག་འ ེན་པ་དང།  འབེན་མ་མཐོང་བར་མདའ་འཕེན་པ་དང་

འ འོ། ཞེས་བ ོད་པ་ ར་དགག་ འི་དོན་ ི་ལེགས་པར་ ོ་ལ་མ་ཤར་ན་དེ་བཀག་པའི་བདག་མེད་ ི་དོན་མི་ངེས་པར་ག ངས་སོ། །

 ིར་དགག་ འི་ ད་པར་ནི་མཐའ་ཡས་ ང་།  དགག་ ་ངོས་འཛན་ བ་ ང་ནས་དགག་ འི་གནད་ ་བའམ་ ་མོ་ནས་ངོས་མ་

ཟིན་པར་དགག་ ་རགས་པ་ཙམ་ཁེགས་ ང་དགག་ འི་ ག་མ་ ས་པས་རང་ ད་ ི་བདེན་འཛན་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པར་མ་ཟད་

རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛན་པའི་ ག་པའི་མཐར་ ང་བར་འ ར་ལ།  ཡང་དགག་ ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་ཏེ་ མ་ཤེས་ཚགས་ ག་གི་

ལ་ ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་དགག་ ར་བ ང་ནས་ཐ་ ད་ ་ ་འ ས་ ེན་འ ེལ་ ི་ མ་བཞག་ཐམས་ཅད་བཀག་ན་ཆད་པའི་

མཐར་ ང་བར་འ ར་རོ། །



༢) ་བའི་དགག་ འི་ བ་ཚད།

 དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་དང་ ོག་པ་ཙམ་ ིས་བཞག་པ་དེ་ ་ ་མ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པར་འཛན་པ་ནི་བདེན་འཛན་ ན་ ེས་

ཡིན་ལ།  དེས་ཇི་ ར་ག ང་བ་ ར་ བ་ན་བདེན་པར་ བ་པ་དང་།  དོན་དམ་པར་ བ་པ་དང༌།  ཡང་དག་པར་ བ་པ་དང༌།  རང་བཞིན་ ིས་

བ་པ་དང༌།  རང་གི་ངོ་བོས་ བ་པ་དང༌།  རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་དང་།  རང་དབང་ ་ བ་པ་དང༌།  གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་ བ་པ་

དང་།  ས་ ་ བ་པ་ཞེས་ འོ། །

 དེ་ ར་ཡང་ད ་མ་བཞི་བ ་པ་ལས།  

 གང་ལ་བ ེན་ནས་འ ང་ཡོད་པ། །དེ་ནི་རང་དབང་མི་འ ར་རོ། ། 

 འདི་ ན་རང་དབང་མེད་པ་ ེ། །དེས་ན་བདག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང།  

 དེའི་འཐད་ ི་འ ེལ་པར། འདི་ན་གང་རང་གི་ངོ་བོ་དང༌།  རང་བཞིན་དང༌།  རང་དབང་དང༌།  གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི།  ཞེས་དེ་

དག་ མ་ ངས་པར་ག ངས་ཤིང་།  དགག་ ་དེ་རིགས་པས་འགོག་ ལ་ནི་ཐོ་བས་ མ་པ་བཤིག་པ་ ་ ་མ་ཡིན་ ི།  མེད་པ་ལ་མེད་པར་ངོ་ཤེས་

པའི་ངེས་ཤེས་བ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ཏེ།  དེ་མེད་པར་ངེས་པ་ ེས་ན་ཡོད་པར་འཛན་པའི་འ ལ་ཤེས་ ོག་པའི་ ིར། །དེ་བཞིན་ ་རིགས་པས་

བ བ་པའང་ས་བོན་ ིས་ ་ ་བ ེད་པ་ ར་ ར་མེད་ཅིག་གསར་ ་བ བ་པ་མིན་ ི།  ཆོས་དེ་ཇི་ ར་ཡིན་པ་ལ་དེ་ ར་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པར་

ེད་པའི་ངེས་ཤེས་བ ེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ།  



 ༢) ་བའི་དགག་ འི་ བ་ཚད།

 དེ་ ར་ཡང་ ོད་བ ོག་ལས། 

 ཚག་མེད་པར་ཡང་མེད་པ་ཡི། །འགོག་པ་འ བ་པར་འ ར་ཞེས་པ། ། 

དེ་ལ་ཚག་ནི་མེད་ཅེས་པར། །གོ་བར་ ེད་ ི་སེལ་ ེད་མིན། །

ཞེས་ག ངས་ཤིང༌།  དེའི་རང་འ ེལ་ལས་ ང༌།  ོད་ ི་ཚག་དག་མེད་པར་ཡང་ ེ།  ཚག་མ་གཏོགས་པར་ཡང་

མེད་པའི་འགོག་པ་འ བ་ན་དེ་ཅི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་པའི་ ོད་ ི་

ཚག་དེས་ཅི་ཞིག་ ེད་ཅེས་ ས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་ ་ ེ།  དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་

པའོ་ཞེས་ ་བའི་ཚག་འདི་ནི་དངོས་པོ་ མས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ ་ ེད་པ་མ་ཡིན་ ི།  འོན་ ང་རང་

བཞིན་མེད་པ་ལ་དངོས་པོ་ མས་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་གོ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ག ངས་སོ།



 དགག་ ་བཀག་པའི་ ོང་ཉིད་ངོས་འཛན།

 དེས་ན་ད ་མ་ཐལ་འ ར་བའི་ གས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་ ོང་པ་ཉིད་འཇགོ་ ལ་ནི།  ཆོས་ མས་

དོན་ལ་མི་ ོང་པ་ལ་ ོས་ ོང་པར་བ ོམ་པ་ ་ ་ ོས་ད ད་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ལ།  ཐོ་བས་ མ་པ་

བཅོམ་པ་ ར་ ར་ཡོད་ ིས་མེད་པ་ ་ འི་ ོང་པར་སོང་བ་ཡང་མ་ཡིན།   མ་པ་ ས་ ོང་པ་ ་ ་དགག་ ་

དོན་གཞན་ ིས་ ོང་པ་ཡང་མ་ཡིན།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ ་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཆད་པའི་ ོང་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ནོ།  །འོ་ན་གང་ཡིན་ མ་ན།  ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་དང་ད ་མའི་བ ན་བཅོས་སོགས་ ་ ོང་ཉིད་འཆད་པ་

ན།  ག གས་སོགས་དང་ ེ་འགག་སོགས་ ོང་པ་དང་།  མེད་པར་ག ངས་པ་ མས་ལ་རང་ངོས་ནས་ བ་པ་

དང་།  ངོ་བོ་ཉིད་ ་ བ་པ་དང་།  རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་དང་།  དོན་དམ་པར་ བ་པ་སོགས་ ི་ ད་པར་ངེས་

པར་ ་ ོར་དགོས་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ ར་ཡང་ཤེས་རབ་ ིང་པོ་ལས།  ་རིའི་ ་རིགས་ ི་ འམ།  

རིགས་ ི་ ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཟབ་མོའི་ ོད་པ་ ད་པར་འདདོ་པ་དེས།  འདི་ ར་

མ་པར་བ ་བར་ ་ ེ།  ང་པོ་ ་པོ་དེ་དག་ ང་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་ མ་པར་ཡང་དག་པར་ ེས་ ་

བ འོ། །ཞེས་དང་།



 ་བའི་དགག་ འི་ ོར་མདོ་དང་བ ན་བཅོས་ ིས་ཤསེ་ ེད།

 གཞན་ཡང་མ་ ོས་པས་ ས་པའ་ིམད་ོལས་ ང་། 

 ེན་ལ་རག་ལས་གང་ཡིན་ ོང་པར་ག ངས། ། ོང་ཉིད་གང་ཤེས་དེ་ནི་བག་ཡོད་པའོ།།

 ེན་ལས་ ེས་པ་གང་ཡིན་དེ་མ་ ེས། །དེ་ལ་ ེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་མེད། ། 

ཞེས་ཚག་ ང་པ་དང་པོས་ ེན་ལས་ ེས་པ་གང་ཡིན་དེ་མ་ ེས།  ཞེས་ག ངས་པ་ལ།  ཚག་ ང་པ་གཉིས་པས་དེ་ལ་ ེ་བ་ངོ་

བོ་ཉིད་ ིས་མེད།  ཅེས་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ཞེས་པའི་དགག་ འི་ ད་པར་ ོར་དགོས་པར་ག ངས་ཤངི་། བཞི་བ ་པའི་འ ེལ་པ་

ལས་ ང་།  དེའི་ ིར་འདིར་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་རང་དབང་གི་ངོ་བོ་དང་ ལ་བའི་ ིར།   རང་དབང་བའི་ངོ་བོ་

དང་ ལ་བའི་དོན་ ོང་པ་ཉིད་ ི་དོན་ཡིན་ ི་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རང་དབང་དང་ ལ་བ་

ཞེས་པའི་དགག་ འི་ ད་པར་ ར་བར་མཛད་དོ། ། 



 དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ིས་ ད་པར་ ར་བ་རང་ ད་པ་ཁ་ོནའི་ གས་མིན་པ།

ཡང་ ་རབས་ ི་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ི་ ད་པར་ ོར་བ་ན་ིད ་མ་རང་
ད་པ་ཁོ་ནའི་ གས་ ་ག ངས་པ་ནི་མི་རིགས་པར་མངོན་ཏེ།  མ་ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་ལས། 

འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ི་དབང་གིས་ཡིན་ ི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་དོན་དམ་ ིས་ ད་
པར་ ར་བ་དང་།

འ ག་པ་རང་འ ེལ་ ་ མ་ ི་མདོ་ ངས་པ་ལས་ ང་། ཚ་དང་ ན་པ་རབ་འ ོར་ཡང་ཅི་
ཐོབ་པ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་ ོགས་པ་མེད་དམ།  རབ་འ ོར་ ིས་ ས་པ།  ཚ་དང་ ན་པ་ ་རིའི་

།  ཐོབ་པའང་ཡོད་མངོན་པར་ ོགས་པའང་ཡོད་མོད་ ི།  གཉིས་ ི་ ལ་ ིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཚ་
དང་ ན་པ་ ་རིའི་ །  ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་ ོགས་པ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ་ཡིན་ལ།  
ཞེས་པ་ནས།  ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ་ཡིན་ ི་དོན་དམ་པར་ནི་ཐོབ་
པ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་ ོགས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་པའི་མདོ་འདིས་ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་ ོགས་
པ་དོན་དམ་པར་མེད་ཅིང་།  འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ི་དབང་གིས་ཡོད་པར་ག ངས་སོ། །དེས་ན་
ངེས་དོན་ ི་མདོ་ མས་ནས་དོན་དམ་པ་ཞེས་པའི་ ད་པར་ ར་བ་ཤིན་ ་མང་བར་ ང་ངོ༌།།



དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ིས་ ད་པར་ ར་བ་རང་ ད་པ་ཁ་ོནའི་ གས་མིན་པ།

 དེ་བཞིན་ ་བ ན་བཅོས་ ི་དབང་ ་ ས་ན་ ོང་ཉིད་བ ན་བ ་པ་ལས་ ང་། 

 གནས་པའམ་ ེ་འཇིག་ཡོད་མེད་དམ། །དམན་པའམ་མཉམ་པའམ་ ད་པར་ཅན། ། 

 སངས་ ས་འཇིག་ ེན་ ད་དབང་གིས།  །ག ངས་ ི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། །

 ཞེས་དང༌།  རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས། 

 བདག་ཡོད་བདག་གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དོན་ ་ལོག  །ཅེས་པ་དང༌།

 ཞེས་དོན་དམ་པར་དང་བདེན་པར་དང་ཡང་དག་པར་ཞེས་པའི་དགག་ ་ལ་དོན་དམ་ ིས་ ད་པར་ ར་ནས་

ག ངས་པ་མང་ཞིང།  དེ་དག་མ་ ར་བའི་ཚ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་དང་།  རང་བཞིན་ ིས་ བ་པ་དང་།  

རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ བ་པ་ཞེས་པའི་ ད་པར་ ར་བ་ནི་ཤིན་ ་མང་ངོ༌།  །དེས་ན་ བས་འགར་ ད་པར་

དེ་ ར་གང་ཡང་མ་ ར་བར་ག གས་དང་ ེ་བ་སོགས་མེད་པར་ག ངས་པ་ མས་ལ་ཡང་ཚག་གི་ངོ་གདོང་གི་

བ ན་ཚད་ ་ཇི་བཞིན་པར་ག ང་ན་གཏན་ནས་མི་ ང་ངོ་། །དེས་ན་མདོ་དང་ད ་མའི་བ ན་བཅོས་ མས་

་དགག་ ་ལ་ ད་པར་ ར་བ་གཅིག་ ང་ན་མ་ ང་བའི་ བས་ལ་ཡང་འ ེར་ཤེས་དགོས་སོ།།



ཆོས་ མས་ ོག་པས་བཏགས་ཙམ་ ་ཡདོ་ཚལ།

 ཉེ་བར་འཁོར་ ིས་ ས་པའ་ིམདོ་ལས། ། ་ཚགས་ཡིད་དགའ་མེ་ཏོག་ཁ་ ེ་ཞིང་། །

གསེར་ ི་ཁང་མཆོག་འབར་བ་ཡིད་འོང་བ། །འདི་ན་དེ་ལའང་ ེད་པོ་འགའ་མེད་དེ། །

དེ་དག་ ོག་པའི་དབང་གིས་གཞག་པ་ཡིན།  ། ོག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་ ེན་ མ་བ གས་ཏེ། །

 ཞེས་སོ། ། ོང་ཉདི་བ ན་ ་པ་ལས་ ང་། 

གཉིས་པོ་མིང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡང་།  །གང་ཅིའང་ ང་ ེ་ ོག་པ་ཙམ། །

དེ་བཞིན་ ེད་པོ་ ལ་དང་མ ངས། །ལས་ནི་ ལ་པས་ ལ་དང་མ ངས། །

རང་བཞིན་ ིས་ ོང་གང་ ང་ཟད།  །ཡོད་པ་དེ་དག་ ོག་པ་ཙམ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཆོས་ མས་
རང་བཞིན་ ིས་མེད་ ང་མིང་དང་ ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ་ག ང་ནས་མང་ ་

ག ངས་ ང་འདིར་ ས་པར་མ་ ོས་སོ།།



 
 

ཆོས་ མས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཙམ་ ་ཡདོ་ ལ།

 དེ་ཡང་ ཱ་ འི་ ང་པའི་མདོ་ལས།  ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཞེས་ ་བ་ནི་འདི་ ་ ེ།  འདི་ཡོད་པས་འདི་

འ ང་ལ།  འདི་ ེས་པའི་ ིར་འདི་ ེ་བ་ ེ།  གང་འདི་མ་རིག་པའི་ ེན་ ིས་འ ་ ེད་ མས། ” ཞེས་པའི་མདོ་

འདིས་ ེན་ག མ་ལས་ ེ་བ་འ ས་ ས་ ེན་འ ེལ་ ི་མཚན་ཉིད་ ་ག ངས་ཤིང་།  ེན་ག མ་ནི་གཡོ་བ་མེད་

པའི་ ེན་ལས་ ང་བ་དང་།  མི་ ག་པ་ ་མའི་ ེན་ ེན་ལས་ ང་བ་དང་།  ས་པའི་ ེན་ལས་ ང་བའོ།  ིར་

ེན་འ ེལ་ ི་ ད་དོད།  ་ ི་ ་ས་ ད་ཞེས་པ་ ་དོག་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་ནང་པའི་ བ་མཐའ་འོག་མ་

མས་ནི།  ེན་འ ེལ་ལ་འ ས་ ས་ ིས་ བ་པར་བཞེད།  ད ་མ་པས་ ་ཡངས་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་རང་

གི་མཚན་ཉིད་འཛན་པའི་ཆོས་ལ་ ེན་འ ེལ་ ིས་ བ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ ར་ཡང་ ་ཤསེ་ལས། 

 གང་ ིར་ ེན་འ ང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། ། 

 དེ་ ིར་ ོང་པ་མ་ཡིན་པའ།ི  །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

 ཞེས་ག ངས་སོ།  ། 



 

ཆོས་ མས་ ེན་ཅིང་འ ལེ་བར་འ ང་བ་ཙམ་ ་ཡདོ་ ལ།

 །དེས་ན་ ེན་འ ང་ཞེས་པའི་ ེན་པའི་དོན་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ཡོད་མ་ཟད།  འ ང་བའི་ ་དོན་ཡང་ ེ་བ་དང་ བ་པ་
གཉིས་ཀ་ལ་འ ག་པས།  ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ེན་ནས་ ེ་བ་ཡིན་པའི་མ་ བ་ ང་།  ེན་ནས་ བ་པ་དང་།  ེན་ནས་
འ ང་བ་ཡིན་པའི་ བ་པ་ཡིན་ནོ། ། ེན་ ལ་ཡང་ བ་མཐའ་འོག་མ་དང་མི་འ ་ ེ།  ལས་དང་ ེད་པོ་སོགས་ཕན་ ན་

ེན་ནས་འ ང་བར་ག ངས་པ་ཡིན་ཏེ།  ་ཤེས་ལས། 

 ེད་པོ་ལས་ལ་བ ེན་ ས་ཤིང་། །ལས་ ང་ ེད་པོ་དེ་ཉིད་ལ།། 

 བ ེན་ནས་འ ང་བ་མ་གཏོགས་པ། །འ བ་པའི་ ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་དང་། ད ་མ་ཚག་གསལ་ལས་ ང་། ཤེས་རབ་
ཅན་ ིས་ལས་དང་ ེད་པ་པོ་དང་། ཉེ་བར་ ང་བ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་གང་དག་
བ ེད་ ་ ེད་ ེད་དང་། འ ོ་བ་དང་འ ོ་བ་པོ་དང་། བ ་ ་དང་ ་ ེད་དང་། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་དང་། འ ང་
བར་ ་བ་དང་འ ང་བར་ ེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་
དང་། ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་མ་ ས་པ། དེ་དག་ལས་དང་ ེད་པ་པོའི་ མ་པར་ད ད་པས་ངོ་བོ་
ཉིད་ ིས་ཡོད་པ་བཀག་ ེ། ཕན་ ན་ ོས་པའི་ བ་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ འོ། །ཞེས་ག ངས་ས།ོ།



 

ཆོས་ མས་ ེན་ཅངི་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཙམ་ ་ཡོད་ ལ།

 མདོར་ན་བདག་ཅག་གི་ ོན་པས་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་ ེན་འ ེལ་ ི་དོན་ ་ག ངས་པ་འདི་ན་ི ི་རོལ་པའི་ ོན་པ་ལ་
མེད་པས། རང་རེའི་ ོན་པ་ཁོ་ནའི་ག ང་གི་ ད་ཆོས་ ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡང་འཇགི་ ནེ་ལས་འདས་པར་
བ དོ་པ་ལས།

 ག་བ ལ་རང་གིས་ ས་པ་དང་།  །གཞན་ ིས་ ས་དང་གཉིས་ཀས་ ས།།

 ་མེད་པར་ནི་ ོག་གེ་འདོད། ། ོད་ ི་བ ེན་ནས་འ ང་བར་ག ངས།།

 ེན་ཅིང་འ ེལ་བ་གང་འ ང་བ། །དེ་ཉིད་ ོད་ ི་ ོང་པར་བཞེད།།

 དངོས་པོ་རང་དབང་ཡོད་མནི་ཞེས། །མཉམ་མེད་ ོད་ ིས་སེ ྒེའི་ ས།། ཞེས་སོ།།

 ོད་བ ོག་ལས་ ང་།

 གང་གིས་ ོང་དང་ ེན་འ ང་དག ། ད ་མའི་ལམ་ ་དོན་གཅིག་པར།།

 ག ང་མཆོག་མ ངས་པ་མེད་པ་ཡི། །སངས་ ས་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།།

 ཞེས་ག ངས་པ་ ར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ི་ག ང་མང་པོར་ ོན་པ་ལ་ ེན་འ ང་ག ངས་པའི་ ོ་ནས་
བ ོད་པའི་མེ་ཏོག་ཡང་དང་ཡང་ ་འཐོར་གནང་མཛད་པ་ནི་དོན་ལ་དེ་ ར་གནས་ཤིང་རང་བཞིན་བ ོད་པའོ།།



ཆོས་ མས་ ོས་ནས་ཡོད་ ལ།

 ང་ཚགཡོད་ན་ཚད་མ་དག་ ་འ ར་ ི། ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ བ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ག ངས་པ་ ར་ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ བ་པ་མེད་ ང་ཕན་ ན་ ོས་ནས་ བ་པའམ། ེན་ནས་

བ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བ་གསལ་ལས་ ང་། དེའི་ ིར་དེ་ ར་ཚད་མ་བཞི་ལས་འཇིག་ ེན་ ི་དནོ་ ོགས་པར་ མ་

པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།  ། དེ་དག་ ང་ཕན་ ན་ ོས་པས་འ བ་པར་འ ར་ཏེ། ཚད་མ་དག་ཡོད་ན་གཞལ་ འི་

དོན་དག་ ་འ ར་ལ། གཞལ་ འི་དོན་དག་ཞིན་ ་ལས་དང་ ེད་པ་པོ་དང། འ ོ་བ་དང་འ ོ་བ་པོ་དང་། བ ་

་ ་ ེད་དང་། བདག་དང་གཞན་དང་། ཕ་རི་དང་ ་རི་དང་། ་དང་འ ས་ ་སོགས་པ་ཡང་ཕན་ ན་ ོས་

པའི་ ོ་ནས་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡང་ ་ཤེ་ལས། 

 ེད་པོ་ལས་ལ་བ ེན་ ས་ཤིང་། །ལས་ ང་ ེད་པོ་དེ་ཉིད་ལ། །

 ནས་འ ང་བ་མ་གཏོགས་པ།  །འ བ་པའི་ ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་།  །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

 ེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གིས། །དངོས་པོ་ ག་མ་ཤེས་པར་ ། །ཞེས་ག ངས་སོ།།



མཐའ་ ལ་ད ་མའ་ིདེ་ཉིད་ཉན་རང་གཉིས་ ིས་ ོགས་པ་ཡོད་ ལ།

 ་ཤེ་ལས་ ང་། 

བཅོམ་ ན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མ ེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡ།ི །

གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད། །

 ཅེས་ཐེག་དམན་ ི་ ེ་ ོད་ལས་ཡོད་མེད་ ི་མཐའ་གཉིས་དང་ ལ་བའི་ད ་མའི་དོན་བ ན་པར་ག ངས་སོ། །ཐེག་

དམན་ ི་ ེ་ ོད་ལས་ཆོས་ མས་བདག་མེད་པར་ག ངས་པའི་གང་མེད་ འི་བདག་ནི་ཆོས་ མས་རང་གི་ངོ་བོས་མེད་

པའི་དོན་ ་ ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཱལིཏ་ལས།  ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། བདག་མེད་པ་

ཞེས་ ་བ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་ཏེ། བདག་ཅེས་ ་བའི་ ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ཚག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། 

མདོར་ན་ཐེག་པ་ག མ་ཆར་ ིས་ ང་ བ་ཐོབ་པ་ལ་ ང་སོགས་ཆོས་ ི་བདེན་མེད་ ོགས་དགོས་ས།ོ ། 



མཐའ་ ལ་ད ་མའ་ིདེ་ཉིད་ཉན་རང་གཉིས་ ིས་

ོགས་པ་ཡདོ་ ལ

 མཐའ་ ལ་ད ་མའི་དོན་དེ་ཉིད་ཉན་རང་གཉིས་ ིས་ ོགས་པ་ཡོད་ ལ། འཕགས་པ་ ་ བ་ཡབ་ ས་ ི་ གས་འདིར་ཉན་རང་

གིས་བདག་མེད་གཉིས་ཀ་ ོགས་པར་བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་བདག་མེད་ཅེས་པའི་མེད་ འི་བདག་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་ བ་པའམ་རང་

དབང་ ་ བ་པའི་རང་བཞིན་ལ་བཞེད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་འདི་འ འི་རང་གི་ངོ་བོས་ བ་པ་མེད་པས་ཆོས་ མས་བདག་མེད་པ་

ཡིན་ནོ། །

 གང་ཟག་དང་ཆོས་ ི་བདག་མེད་གཉིས་ ི་ ད་པར་ཡང་དགག་ ་མི་འ ་བ་ ་རགས་ཡོད་པས་དབང་གིས་མིན་པར་ ོང་གཞི་ཆོས་

ཅན་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་ད ེ་བས་བདག་མེད་གཉིས་ ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ད ་མ་བཞི་བ ་པའ་ིའ ལེ་པ་ལས་ ང་། དེ་ལ་

བདག་ཅེས་ ་བ་ནི། གང་ཞིག་དངོས་པོ་ མས་ ི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའོ། །དེ་

ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་ད ེ་བས་གཉིས་ ་ ོགས་ཏེ། ཆོས་ ི་བདག་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཞེས་ ་བའོ། །ཞེས་

ག ངས་པ་ ར་ཉན་རང་གིས་ ང་དེ་འ འི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ་མོ་ ོགས་པ་ཡོད་ན། དེ་འ འི་ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ་མོ་

ོགས་མི་ ས་པའི་ ་མཚན་མེད་པས་ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ་མོ་ཡང་ ོགས་པ་ཡོད་དོ། །





་བ་འད་ིནི་ཐེག་པ་ཆནེ་པའིོ་གཞི་ལམ་འ ས་ འ་ིགནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ་གལ་ཆེ་ ལ།

 ད་པར་ ་བདག་མེད་པའི་ད ་མའི་ ་བ་འདི ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་ལམ་འ ས་ འི་གནས་ བས་
ཐམས་ཅད་ ་ཤིན་ ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་ ་མཚན་ ང་རིགས་ ་མའི་ ོ་ནས་གཞིའི་ ་བ་གཏན་ལ་
འབེབས་ ལ་ལ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ངེས་པ་ ེད་པ་ཞིག་ ང་ན།  ལམ་ ི་གནས་ བས་ ་ཐབས་ཤེས་ཡ་མ་

ལ་བར་ ང་ ་འ ག་པ་བདེ་ ག་ ་འོང་ཞིང་།  དེ་ ་ འི་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་འ ས་ འི་གནས་ བས་
འང་ ིབ་གཉིས་མ་ ས་པ་བཅོམ་ཏེ་ ་བཞིའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་ ས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

 འདིར་ ས་པ། 
 འདིར་འབད་གང་ འི་མ་ལས་ལེགས་འོངས་པའ།ི།

 ོག་ ལ་དགེ་བ་ ན་ག མ་ ན་པ་དེས།།

 འ ོ་ ན་ ིབ་གཉིས་ ི་མ་ ན་བ ས་ནས།།

 དག་པ་གཉིས་ ན་ ་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །  
ས ་མ ྒ་ལམ།  དགེའོ།  དགེའོ།  དགེའོ། ། 
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महाकिवका लदासः  खल ु िवकासः  कलायाः , काशः  ितभायाः ,  
अवभासः  भ भावनायाः , िवकासः   नायाः  क ः  
कमनीयक नायाः , संक ा च रतवणनायाः , श रमणीयशै ाः ,  
अवतारः  वागदेवतायाः , संयोजकः  गुणानां, योजकः  रसानां, आयोजक  
उपमा लंकराणा ं।  
 



िन खलकिवच चूडाम णः  किवकुलगु ः  महाकिवका लदासः  सर ाः  
सा ादवतारः  एव । सं ृ तजगित महाकिवः  कालादास  ानं िव श ं  
वतते । अयं  महाकिवः  का ानां ख का ानां  नाटकना  णयनं 
कृतवान् ।  
महाका िन-  
1. रघुवंशम्  
2. कुमारसंभवम्  

 
नाटकािन- 
1.मालिवकाि िम म ् 
2. िव मोवशीयम् 
3. अ भ ानशाकु लम ् 



ख का ािन- 
1. मेघदतूम ्
2. ऋतुसंहार 

रधुवंशनाि  महाका े िदलीपादार  अि वणपय ानां रा ां वणनं 
कृतवान् महाकिवः  । सं ृ तजगित किवतकािमनीका ः   
महाकािवका लदासः  क  चेतसः  चेतः  किवतायाः  उपमा भः  न र यित 
रघुवंश महाका णयनकृते का लदा  का शा ीया उपमा दरी ते । 



का शा ीयोपमा
वागथािवव स ृ ौ वागथ ितप ये । 
जगतः  िपतरौ व े पावती परमे रौ ।। 

अ न् ोके पावती शंकरः  च तथैव एक पौ ते यथा श ाथ  
पर रं  एक पौ ते । यथा श ाथ  पर रं सं ौ वतते तथवै 
पावतीशंकरौ अिप अ  श ाथ  उपमान पेण, भवािनशंकरौ उभय पेण 
वतते ।  अ ाम् उपमायां का  क शं का ल णं महाकिवना 

ुतम् ?  का े श ाथयोः  एव धा ं  भवित । महाकिवका लदा  
उपमास ुन केवलं रमणीयता  यथाथता िविवधता पूणता च िव े अिपतु 
सव ैव लंगसा ं   औ च ं  चािप ते ।  
 



लंगसा ौ च ोपमा
रघुवंशमहाका  ेि तीयसग – 
 
पुर ृ ता वतमिन पा थवेन ु ता पा थवधमप ा । 
तद रे सा िवरराज धेनुः  िदन पाम गतेव स ा ।। 
 
अ न् ोके नृप  िदलीप  स ा ाः  सुद णायाः  अ रे माग चल ी 
व श धेनुसुतान नी तथैव शोभतेतरां यथा िदनरा योम े स ा सुशोभते । 
अ  न ाः  वण   सा ं  स ायाः  वणनने सह द शतम् । अहो का शी 
आ ादका रणी उपमेयं शा ीयानाम् उपमानां योगे कुशले आसीत् । महाकवेः  
इ ं  का सौ य ा ा  स दयाः  त  कलाकौशलं वार ारं शंस  । 
व ुतः   उपमायाः  योगेण का े यद् िव श ं   सौ य जायते तेन सौ यण 
रस ाः  िवशेषान म् अनुभव  । का लदा  उपामा स दयानां रस ानां च कृते 
िवशेष पेण आ ादकारी वतते । 



 
महाकिवका लदासेन  उपमायाः  योगे  अपूव साफ ं  ल म् । त  
अनेकिवधाः  उपामाः  े त  िविवधेषु ेषु – 
यथा –  
वेदिवषियका उपमा ।  
यथा- 
आसी ही तामा ः  णव सािमव ।  
रघुवंश  थमा ये  किवना उ म् यत् मनुः  तथैव नृपाणां अ ग ः  बभूव 
यथा- म ाणा णवः  ओ ारः  अ ग ः  अ  । 
दशनािवषयका उपमा  
यथा – 
 ं  सरः  काराणमा वाचो बु े रवा मुदाहर  । 
अ न् प े महाकिवः  सां दशन  स ा  िक त् वणनं चकार । 
अ ात्  बुि ः  जायते । बु े ः  अहंकारः



अहंकाराद् अ े पदाथाः  जाय े । अ मेव जगतः  मूलकारणं वतते । 
 
मनोवै ािनक  उपमा- 
कालदास  मनोवै ािनक उपमायाः  उहाहरणं ोकेऽ न् म् ।  
ग ित पुरः  शरीरं धावित प ाद् असं ुतं चेतः  । 
चीनांशुकिमव केतोः  ितवातं िनयमान  ।। 
यदा दु ः   आ मवा सनां क ापनोदनकरणाथ सखी शकु लातः  पृथग् भू ा 
तपोवनं ग ित, तथा त  मन स ई शः  िवचारः  जायते । सः  कथयित मम 
शरीरं तु अ े याित पर ु मन ु मम अप र चतं म ा प ादेव धावित । यथा 
पताकायाः  चीनांशुकं य ायोः  िवपरीतिदशायां वलाद् िनयमानोऽिप प ादेव 
पलायते। इयम् उपमा कवेः   मनोवै ािनकक नायाः  चरमो ष िव ते ।  
इ ं   का लदास  उपमा योगे का संसारे अनुपमेयं वतते । उपमा योगे 
कौशलेन एव महाकिवना “ दीप शखा कालदासः ” इित ः  ।।



ད"་མ་%ན་'་ི)་ིབཤད།

ད"་གོང་ལོ་རམི་དང་པོ། 

1

-ོབ་/དི་པ། -ོབ་དཔོན་གསང་2གས་བ3ན་འཛ6ན།  

Lecturer : Khenpo Sanga Tenzin
Subject - Nyima Sampradaya 



གཏམ་བཤད་/་ིས་གཅད།

དང་པོ། གAང་འད་ིBོམ་པ་པོ་ངོ་Cོད་མདོར་ཙམ་Eེད་པ།  

གཉསི་པ། ད"་མ་Hན་I་ིཆདེ་K་E་བའ་ིའKལ་E་དང་Lབ་མཐའ་གང་ག་ིགAང་ཡནི་མནི་Oོར།  

གPམ་པ། ད"་ཞབས་R་ིབSས་དོན། 

བཞ་ིཔ། བདནེ་གཉསི་R་ིའཆད་Tལ་ན།ི  

U་པ། གAང་འདའི་ིམVན་མནི་Wད་ཆོས་U།



དང་པ།ོ ག5ང་འད་ི7མོ་པ་པ་ོང་ོ8ོད་མདརོ་ཙམ་;དེ་པ།  

!་གར་གི་&ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་.ང་0བ་སེམས་དཔའ་བ4་དྷ6་ས་7་ཁོང་ནི་!་གར་དང་9ག་དོན་བོད་
གངས་ཅན་;ོངས་<་སངས་!ས་=ི་བ>ན་པ་རིན་པ4་ཆ?་དར་@ེལ་ཡོང་བ་ལ་དམིགས་གསལ་Cི་འDེལ་

བ་ཡོད་པའི་Eེས་མཆོག་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་&ོབ་དཔོན་པH་འIང་གནས་=་ིJས་Kོན་J་བོད་ལ་.ོན་

ཞིང་། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚMས་ཆོས་!ལ་Nི་Oོང་PེQ་བཙན་ལ་&ོབ་དཔོ་པH་བོད་J་གདན་འSེན་

དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་གནང་ནས་གདོད་བོད་J་གདན་Sངས་པ་ཞིག་རེད། མ་ཟད་བོད་J་རབ་Iང་

Vར་Wིག་འཛYན་པའི་Zེ་བ[གས་པར་མཛདད་མཁན་ཡང་ཁོང་ཡིན། !་གར་Jས་\ིས་=ི་]་>ེགས་

པའི་>ོན་པ་དག་Cི་ད^ས་ཁོང་གི་_ན་`གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ4་ཡbད། ཁོང་གི་མཚན་Cི་cམ་`ངས་ལ། 
མཁན་པོ་ཡང་དག་cམ་dང་མཛད། བ4་e6་ས་7། ཤg་རཀྵི་ཏ། ཞི་བ་འཚj་ཞkས་=ང་.་ལ། 
Buddhi Satva Shanta Rakshita བོད་J་ཡོངས་`གས་<་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚj་ཞkས་l་བ་རེད། གཉིས་པ་འnངས་oལ། ཁོང་ནི་!་གར་ཤར་\ོགས་བྷང་ཀ་ལའི་ (Bangal) 
ས་ཧོར་རའི་!ལ་qད་J་འnངས་པའི་ནང་པའི་མཁས་པ་ཞིག་རེད། 
ག<མ་པ། ཁོང་གིས་གང་J་&ོབ་rོང་གནང་བའི་ག[ག་ལག་ཁང་ནི། !་གར་oལ་ད^ས་=་ིདཔལ་

ཎ་ལེན་ཌ་ཞེས་པའི་ག[ག་ལག་ཁང་J་ ( Nalanda ) ཡིན།  



གཉསི་པ། ད"་མ་Hན་I་ིཆདེ་K་E་བའ་ིའKལ་E་དང་Lབ་མཐའ་གང་ག་ིགAང་ཡནི་མནི་Oོར།

བཞི་པ། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་བuམས་ཆོས་ད^་མ་!ན་དང་། ཚད་ཆེན་སོགས་མང་J་ཡོད། 

v་པ། ད^་མ་!ན་དེ་<འི་ཆེད་J་མཛད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པ4འ6་གlང་xགས་ཐ་
དག་གི་དོན་ལ་ཡང་དག་པའི་རིགས་ལམ་ནས་Sངས་པའི་གཞན་Sིན་Cི་བyི་བར་མི་zབ་པའི་

ཟབ་>ོང་པ་ཉིད་དང་། !་ཆེ་བ་.ང་0བ་སེམས་དཔའི་ས་བ{་དང་ལམ་vའི་བ`ོད་|ལ་ལ་དོན་
གཉེར་བ་དག་གི་ཆེད་J་མཛད་པ་རེད། 

}ག་པ། ནང་པའི་~བ་མཐའི་\ོགས་<་གཏོགས་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་Cི་བཀའ་�་ིདང་། 
9ག་པར་J་�་བ་�ནོ་མེའི་མད4་སbགས་ཟབ་མ4་>bང་ཉིད་�ོ་འདོགས་�སོ་པའི་མཚན་མ་ཐ་དག་ཞི་

བའི་གཙj་བ4འ6་བ�ོད་.ར་.ས་མདོ་cམས་=ི་དགོངས་འ`ེལ་J་�ར་པ་ཡིན།  



ག=མ་པ། ད"་ཞབས་/་ིབ?ས་དོན།

བKན་པ། ད"་ཞབས་Rི་བSས་དོན་ཅི་རེད་དམ་Yམས་ན། བདེན་པ་གཉིས་Rི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་[ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་Tལ་གཉིས་Rིས་

བSས་པའ་ི\མ་གཞག་གསལ་པོར་3ནོ་པའ།ོ །འ་ོན་Tལ་གཉསི་གང་ཡནི་ནམ་ཞ་ེན། དང་པོ། དོན་དམ་གཏན་ལ་འབབེ་པའ་ིOབས་P་

ད"་མ་པ་3ེ་-ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་^་_བ་ཞབས་Rི་དགོངས་པ་ག`ངས་Cོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་aལ་བ་དང་། ཐ་Yད་bན་cོབ་Rི་\མ་

གཞག་སམེས་ཙམ་པ་དང་མVན་པར་བཞདེ་པའ་ིWད་པར་གསལ་བར་བ3ན་པ་ན་ིTལ་གཉསི་ཞསེ་པའ་ིདོན་ཡནི། འ་ོན་སམེས་ཙམ་པ་

ལ་\མ་བདནེ་dན་གཉསི་དང་ད་ེར་ེར་ེཡང་eོ་ང་[ེད་འཚལ་བ་དང་། g་ཚhགས་གཉསི་མདེ་པ་དང་། ག`ང་འཛ6ན་iངས་མཉམ་པ་3་ེ

གPམ་གPམ་I་ིདE་ེབ་ཡོད་པ་གང་jར་K་བཞེད་པ་རེད་དམ་ཅ་ེན། ད་ེལ་k་ེརིན་པོ་ཆ་ེདང་མ་ིཕམ་རིན་པོ་ཆ་ེགཉིས་R་ིབཞེད་པ་མ་ི

འm་བ་གཉསི་གPངས་འKག་པ་ན།ི  

དང་པོ། k་ེརནི་པོ་ཆསེ་རང་nགས་eོ་ང་[ེད་འཚལ་བ་དང་ག`ང་འཛ6ན་iངས་མཉམ་པ་གཉསི་ཕར་བཀག་ནས་g་ཚhགས་གཉསི་མདེ་

jར་K་བཞདེ་དོ་ཞསེ་ཁོང་Iསི་མཛད་ཟནི་aིས་P་གསལ་བར་གPངས་ཡོད། 



ག=མ་པ། ད"་ཞབས་/་ིབ?ས་དོན། 

གཉིས་པ། qིང་མའི་r་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་ཆེན་Iི་ཐ་Yད་Iི་\མ་གཞག་ནི་ག`ང་འཛ6ན་

iངས་མཉམ་པ་jར་K་བཞདེ་དོ་ཞསེ་གPངས་ཡོད། ད་ེཡང་ད"་མ་Hན་འiེལ་འཇམ་དEངས་r་མ་

དIསེ་པའ་ིཞལ་nང་K། tརི་ཁ་ནང་jར་རང་རགི་ག་ིདབང་K་Eས་ནས་ཤསེ་vད་ཙམ་ལ་བསམས་ན། 

gང་བ་g་ཚhགས་སེམས་P་གཉིས་མེད་ཅེས་པ་དེའ་ིཐ་Yད་wང་བའ་ིOབས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་མོད་R།ི x་

གPམ་པའི་Oབས་འདིར་ནི་དེ་ཙམ་མིན་པར་yའི་3ོབས་Rིས་\མ་པ་འཛ6ན་Tལ་ལ་གོ་དགོས་པས་ན་

ཤིན་z་མི་འཐད་པས་nགས་འདིར་ནི་ཐ་Yད་Rི་ཚད་མས་Lབ་ཅིང་གཉདོ་པ་མེད་པ་ནི་ག`ང་འཛ6ན་

iངས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་མཐོང་བས་བདག་ན་ིད་ེཁོ་ན་jར་{་ལ། ཞསེ་གPངས་སོ། །



བཞ་ིཔ། བདནེ་གཉསི་/་ིའཆད་Bལ།

དང་པོ། དོན་དམ་J་དངོས་པ4་མ?ད་པར་བ>ན་པ་དང་�ན་�ོབ་�་དངོས་པ4་ཡbད་པར་བ>ན་པ་u་བའི་ས་བཅད་གཉིས་=ི་ཁོངས་<་

གlང་ཡོངས་<་�ོགས་པ་བ>ན་ཡོད་འདིར་དེ་གཉིས་མདོར་ཙམ་ཞིག་l་བར་.་q་ཡིན།  
དང་པ4་ན6། གlང་J།  

བདག་དང་གཞན་Wའི་དངོས་འདི་དག །ཡང་དག་�་ན་གཅིག་པ་དང་། ། 
J་མའི་རང་བཞིན་Dལ་བའི་\ིར། །རང་བཞིན་མེད་དེ་ག�གས་བ�ན་བཞིན། ། 

ཞེས་དོན་དམ་དངོས་པོ་བདེན་པར་~བ་པའི་གཅིག་དང་J་མ་གང་J་ཡང་མེད་པར་ནི་�ི་ལམ་དང་། �ིག་�། Sི་ཟའི་`ོང་�ེར་དང་། 
ག�གས་བ�ན། ལ་སོགས་=ིས་བདེན་པར་མེད་པའི་དཔེ་བJན་དང་མགོ་_མས་པར་དོན་ད�ོད་རིག་པའི་ངོ་ན་ཆོས་གང་ཡང་བདེན་
པར་མེད་པའི་cམ་`ངས་དང་cམ་`ངས་མིན་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་<་\ི་ནས་ག<ངས།



བཞ་ིཔ། བདནེ་གཉསི་/་ིའཆད་Bལ།

གཉིས་པ། ཐ་_ད་J་དངོས་པ4་ཡbད་པར་ག<ངས་|ལ་ནི། ད^་མ་!ན་u་བ་ལས།  

དེ་\ིར་དངོས་པོ་འདི་དག་ནི། །�ན་�ོབ་ཁོ་ནའི་མཚན་ཉིད་འཛYན། ། 
གལ་ཏེ་འདི་དག་དོན་འདོད་ན། །དེ་ལ་བདག་གིས་ཅི་ཞིག་.། །ཞེས་དང་།  
མ་བ�གས་གཅིག་�་ཉམས་དགའ་ཞིང་། །Eེ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་པ། ། 
དོན་.ེད་པ་ད་དག་�ས་cམས་=ི། །རང་བཞིན་�ན་�ོབ་ཡིན་པར་�ོགས། ། 

ཞེས་མཚན་ཉིད་ག<མ་Pན་Cི་�ན་�ོབ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་J་�ར་པའི་དངོས་པོ་འདི་དག་ནི་རང་བཞིན་བདེན་~བ་=་ིདངོས་པ4འ6་ང4་བbར་མེད་བཞིན་J། རང་
Cི་q་�ེན་�ེན་འDེལ་ཚMགས་པའི་ང4་བbར་ཅི་ཡང་�ང་བའི་ང4་བbར་གནང་J་�ང་བ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་འགལ་J་�ར་པའི་དངོས་པ4འ6་གཤིས་སམ། རང་བཞིན་J་
གཏན་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབ་པར་.ེད་པ་འདི་གཉིས་རིམ་པ་མི་འS་བ་ས4་སbར་དགོངས་ནས་ཚད་མ་ས4་ས4འ6་བ�ེད་དོན་འགལ་མེད་J་ལེགས་པར་ག<ངས་

པ་སོགས་མzན་མིན་གlང་འདིའི་�ད་ཆོས་v་ཡི་གོ་ནས་གlང་ཡོངས་<་�ོགས་པར་.ས་ཡོད། །  
•



D་པ། ག5ང་འདའི་ིམEན་མིན་Fད་ཆོས་D།

དང་པོ། oལ་གཞལ་.་མཚན་ཉིད་པ་དོན་.ེད་�ས་པའི་དངོས་པ4་ཁb་ལ་འཇོག་པ། 

གོང་J་lས་ཟིན་པའི། མ་བ�གས་གཅིག་�་ཉམས་དགའ་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་མཚན་ཉིད་ག<མ་Pན་Cི་
དངོས་པོ་ཐ་_ད་ཚད་མའི་བ�ེད་དོན་གང་ཡིན་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་�ན་�ོབ་བདེན་པ་>ེ་གཞན་མིང་
�ང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཐ་_ད་J་འཇོག་�་ཡོད་=ང་དངོས་པོར་མེད་པ་རི་�་དང་�་བ་གཉིས་ལ་སོགས་ལ་
ནི་དངོས་པོར་མེད་པས་ལོག་པའི་�ན་�ོབ་>ེ་འཇོག་ཡང་ལོག་Cི་འཇོག་|ལ་ཐལ་�ར་བ་དང་མི་འS་བའི་

གནད་ཤེས་པ་གལ་གནད་ཆེ་བར་བ>ན་ཡོད།  



D་པ། ག5ང་འདའི་ིམEན་མིན་Fད་ཆོས་D། 

གཉིས་པ། ཤེས་པ་oལ་མེད་རང་རིག་རང་གསལ་Cི་འདོད་|ལ་zན་མོངས་མིན་པ། དེ་ཡང་གlང་ལས། cམ་ཤེས་བེམ་པའི་རང་བཞིན་ལས། །
བ�ོག་པ་རབ་�་Eེ་བ་>ེ། །བེམ་མིན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །དེ་འདིར་བདག་ཉིད་ཤེས་པ་ཡིན། །དེ་ལ་\ི་དོན་འདོད་པ་cམ་བཅས་མད4་Z?་པ་
དང་། cམ་མེད་.ེ་Dག་W་བ་གཉིས་དང་། \ི་དོན་མི་འདོད་པ་སེམས་ཙམ་སོགས་གང་C་ིxགས་ཡིན་ཡང་oལ་འཛYན་པའི་oལ་ཅན་མཚན་ཉིད་

པ་ནི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་J་མེད་པ་ནི་རིག་པས་ཤེས་ལ། དེ་འSའི་oལ་ཅན་ཤེས་པ་དེ་རང་Cི་ང4་བb་ཁ་\ི་�ས་=ི་ཤེས་པ་དང་ནང་�་གང་Cི་

དབང་J་.ས་ནས་རང་རིག་གཅིག་Cི་ང4་བbར་གནས་ལ་ལས་དེ་ལ་གཉིས་<་.ར་མེད་དེ། �ིར་ཁ་ནང་�ར་རང་རིག་གི་དབང་.ས་ནས་ཤེས་qད་

ཙམ་ལ་བསམས་ན། དེས་ན་�ོང་བ་གསལ་རིག་གི་ང4་བbར་Eེས་པ་ལ་རང་རིག་ཅེས་བ�གས་པ་ཡིན་པས་�ིར་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ང4་བ4འ6་དབང་J་.ས་
ཏེ་རང་གིས་རང་རིག་པ་ཡིན་པས་�བ་=ང་། ག�ང་འཛYན་གཉིས་<་\ེ་བའི་འཛYན་cམ་ལ་རང་རིག་�་བཞག་པའི་Pོག་ཆ་ནས་དེ་ཡིན་པས་མ་

�བ་པ་�་^ར་dང་བ་སོགས་ཤེས་པར་.འོ། དེར་བ�ེན་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་རིག་ཡིན་པས་�བ་པར་སོང་བ་ནི། གlང་འདིའི་རང་རིག་གི་འདོད་
|ལ་zན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ། །



གPམ་པ། [་ིརོལ་I་ིgང་བ་g་ཚhགས་རང་སམེས་R་ིདབང་ལས་gང་བས་སམེས་ཙམ་K་འདོད་པ་དང་།  

v་དང་འaས་"ར་|ར་པ་ཡང་། །ཤསེ་པ་འབའ་ཞགི་ཁོ་ན་3།ེ ། 

རང་ག་ིས་Lབ་པ་གང་ཡནི་པ།།ད་ེན་ིཤསེ་པར་གནས་པ་ཡནི།། ཞསེ་དང་།  

སམེས་པ་ལ་ན་ིབ}ེན་ནས་P།།[་ིརོལ་དངོས་མདེ་ཤསེ་པར་E།། 

Tལ་འདརི་བ}ེན་ནས་ད་ེལ་ཡང་།།ཤནི་z་བདག་མདེ་ཤསེ་པར་E།།  

ཞསེ་པའ་ིདོན་ན།ི [་ིརོལ་I་ིgང་བ་ག`གས་སོགས་ཅ་ིའmར་gང་ཡང་རང་ག་ིསམེས་R་ིབག་ཆགས་གསལ་བའ་ི3ོབས་ལས་gང་བ་འབའ་ཞགི་

3།ེ  

[་ིརོལ་དོན་K་Lབ་པའ་ིརང་དབང་བའ་ི~ལ་K་Lབ་པ་ཞགི་མདེ་པ་ཡནི་ནོ། 

D་པ། ག5ང་འདའི་ིམEན་མིན་Fད་ཆོས་D།



– བཞ་ིཔ། དནོ་དམ་ལ་,མ་-ངས་དང་,མ་-ངས་མ་ཡནི་པ་གཉསི་3་ད4ེ་བ།  

དང་པོ། ,མ་-ངས་པའ་ིདནོ་དམ་བཤད་པ་ལ། ག8ང་ལས། 

དེ་9ིར་ཡང་དག་ཉདི་;་ན།། དངསོ་པ་ོགང་ཡང་<བ་པ་མེད།། 

དེ་9ིར་ད་ེབཞནི་གཤགེས་,མས་=ིས།། ཆོས་,མས་ཐམས་ཅད་མ་Aསེ་ག3ངས།། ཞསེ་པའ་ིདནོ་ན།ི དB་མའ་ིགཅགི་;་Cལ་D་ིརགིས་པ་སགོས་

=སི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་ག་ིབདག་མདེ་པའ་ིFངོ་ཉདི་བདནེ་Fངོ་མདེ་དགག་ཙམ་D་ིང་ོབོར་Hོས་པའ་ིཚད་མ་དག་རམི་Dསི་གཅདོ་པར་4དེ་པའི་

མཐའ་བཞ་ིར་ེར་ེནས་འགོག་པའ་ིདནོ་ནི་,མ་-ངས་པའ་ིདནོ་དམ་གཏན་ལ་འབབེས་པ་ཡནི་ལ་དསེ་རང་Kད་=་ིབདནེ་པར་<བ་པའི་འཛMན་པ་སགོས་

=་ིདངསོ་གཉནེ་;་4ེད་པས་ན། རང་Kད་པའི་ཆེད་;་4་བའི་འ;ལ་4་དག་ལ་མཐའ་བཞ་ིར་ེར་ེནས་འགོག་པའ་ིདནོ་དམ་ནི་,མ་-ངས་པ་F།ེ དནོ་དམ་

བདནེ་པའ་ིN་བོར་འOར་བ་F།ེ དནོ་;་Pན་Qབོ་བདནེ་པའ་ིརང་བཞནི་ལས་མ་འདས་པ་ཡནི་ན།ོ  

དB་མ་Rིང་པ་ོལས། ཡང་དག་Pན་Qོབ་,མས་=ིས་Sས། །མདེ་པར་ཡང་དག་ཁང་ཆནེ་D།ི། 

Fངེ་;་འ-་ོབར་4་བ་ན།ི །མཁས་ལ་Uང་བ་མ་ཡནི་ན།ོ ། ཞསེ་དང་། ག8ང་ལས། དམ་པའ་ིདནོ་དང་མVན་པའ་ི9ིར།། ད་ེལ་དམ་པའ་ིདནོ་ཞསེ་4། །

ཞེས་སོ།།

D་པ། ག5ང་འདའི་ིམEན་མིན་Fད་ཆོས་D། 



– གཉསི་པ། \མ་iངས་མ་ཡནི་པའ་ིདོན་དམ་ན།ི གAང་ལས། ཡང་དག་z་ན་Cོས་པ་ཡ།ི། ཚhགས་\མས་

bན་ལས་ད་ེiལོ་ཡནི།། �་ེལ་སོགས་པ་མདེ་པའ་ི[ིར།། �་ེབ་མདེ་ལ་སོགས་མ་ི�ིད།། ད་ེཡ་ིངོ་བོ་བཀག་

པའ་ི[ིར།། ད་ེཡ་ིཚ6ག་ག་ི�་མ་ི�ིད།། �ལ་མདེ་པ་ལ་དགག་པ་ཡ།ི། �རོ་བ་ལགེས་པ་ཡོད་མ་ཡནི།། ཞསེ་

མཐའ་བཞ་ི�ོ་འདོགས་སོ་གཉསི་དང་aལ་བའ་ིCོས་aལ་�ལ་ཆོས་R་ིབད་ེབཞནི་ཉདི་ན།ི \མ་iངས་མ་

ཡནི་པའ་ིདོན་དམ་བདནེ་པ་དང་། ད་ེ}ོགས་པའ་ི�ལ་ཅན་འཕགས་པའ་ིམཉམ་བཞག་ཡ་ེཤསེ་ན།ི �་ལ་

�་བཞག་པ་བཞིན་K་དEེར་མེད་རོ་མཉམ་K་སོང་བའི་Oབས་འདིར་Cོས་པའི་ཚད་མ་ཅི་ཡང་མི་གནས་

པའི་ངོ་བོར་འ|ར་བ་ན། དགག་_བ་དང་}ག་མི་}ག་�ེ་མི་�ེ་ལ་སོགས་པའི་�་}ོག་གི་tོད་�ལ་K་

འ|ར་པའ་ིགནས་མནི་པ་ན།ི \མ་iངས་མནི་པའ་ིདོན་དམ་བདནེ་པ་ཡནི་ནོ།། 

D་པ། ག5ང་འདའི་ིམEན་མིན་Fད་ཆོས་D།



U་པ། \མ་iངས་པའ་ིདོ་དམ་གཏན་ལ་འབབེས་པའ་ིOབས་P་ཚད་མ་སོ་སའོ 6་qདེ་དོན་འགལ་མདེ་K་འཛ6ན་པའ།ོ  

གAང་ལས། Tལ་གཉསི་ཤངི་}་ཞོན་ནས་P།། རགིས་པའ་ི�བ་�ོགས་འ�་Eེད་པ།། 

ད་ེདག་ད་ེ[ིར་ཇ་ིབཞིན་དོན།། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཉིད་འཐོབ།། ཅེས་གPངས་པ་jར། དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའ་ིOབས་P་ཐལ་

འ|ར་བ་དང་�ང་མཉམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའི་གཅིག་དང་བདེན་པའི་K་མ་དང་aལ་བའི་དངོས་པའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་

འབབེས་པ་ལ་ད"་མའ་ིགཏན་ཚ6གས་ཆནེ་པོ་བཞའིམ་Uས་mངས་པའ་ི�ལ་ཅན་ན།ི དོན་དམ་}ོགས་པའ་ིEདེ་ལས་ཅན་ཏ།ེ Tལ་གPམ་

པ་ཅན་I་ིགཏན་ཚ6གས་དང་དེས་གཏན་ལ་དབབ་པའ་ིLབ་དོན་ན།ི }གས་ཅན་kེས་དཔག་3་ེདོན་དམ་}ོགས་པའ་ིཚhགས་�ོར་Oབས་

R་ིrོ་དང་།ཐ་Yད་བདེན་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའ་ིKས་P་ཐ་Yད་ཚད་མའ་ིqེད་དོན་དངོས་པོ་\མས་ན།ི Oབས་འདིའ་ི_བ་E་3།ེ ཐ་

Yད་པའ་ིཚད་མའ་ིqེད་དོན་དང་དོན་དམ་3ངོ་ཉདི་_བ་པའ་ིརགིས་པའ་ིqེད་དོན་གཉསི་འགལ་མདེ་K་}ོགས་པར་Eདེ་པ་ན།ི ཕན་Tན་

གཅགི་ལ་གཅགི་བ}ེན་པ་3།ེ ཐབས་དང་ཐབས་ཅན་ཏ་ེv་འaས་P་}ོགས་པ་ན།ི ཚད་མ་སོ་སའོ 6་qེད་དོན་འགལ་མདེ་K་འཛ6ན་པ་ཡནི་

ནོ།། 

D་པ། ག5ང་འདའི་ིམEན་མིན་Fད་ཆོས་D།



&ོབ་zན་�ེས་མའི་ནང་མཇལ་ཡོང་།



གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་
སོར།

Name - Sherap Namgyal Gurung 
Subject - Bon Sampradaya



༡) བོན་གྱི་ངོས་སོད།

༢) ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ།

༣) གཡུང་དྲུང་སེམས་པ་སོད་མེད་པའྱི་འདོད་ལུགས།

༤) གཞྱི་བདེན་གྱིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན།

༥) དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ།



སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་དབང་གཤྲེན་རབ་མི་བྟོས་
བསན་པ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་གི་བྟོན་ལ་འདི་ལ། བརྟོད་བྱ་
དྟོན་གི་བྟོན་དང་བརྟོད་བྱྲེད་ཚིག་གི་བྟོན་གཉིས་སུ་དབྱྲེ་ཡྟོད།
དང་པྟོ་སྤངས་རྟོགས་གཉིས་དང་། ཕིན་མ་ནི་བཀའ་དང་བཀའ་
བརྲེན་གཉིས་སུ་བརྟོད། བྟོན་འདི་ནི་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ནས་
བྟོད་ཡུལ་ན་དར། བྟོད་ཡུལ་སུ་བསན་པ་སྔ་དར་དང་ཕི་དར་
གཉིས་སུ་བྱུང་།



ལོ་གཏེར་གྱི་ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ།

ཕྱྭ་གཤནེ་ཐགེ་པ་དང་།

སྣང་གཤནེ།

འཕྲུལ་གཤནེ།

སྱིད་གཤནེ།

དག་ེབསེན།

དྲང་སོང་།

ཨ་དཀར།

ཡེ་གཤནེ།་ཁྱད་པར་ཡང་ར་ེབླ་མདེ་ཐགེ་པ་



ལ་མྱི་གཞན་བརེན།

རང་རོགས་གཤེན་རབ།

ཐུགས་རེ་སེམས་དཔའ།

གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི།

བྱ་བ་གཙང་སོད།

རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན།

དངོས་བསེད་ཐུགས་རེ་རོལ་པ།

ཤྱིན་ཏུ་དོན་ལྡན།

ཡང་རེ་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པ།



སྣང་ལྡན།

རང་ལྡན།

བཞདེ་ལྡན།

ཐ་ོཐ།ོ

ཕྱི་ཐོ།

ཡ་ཐའོྱི་ཐགེ་པ།

ལ་ར།ེ

སྣང་ར།ེ
ཡང་རའེྱི་ཐགེ་པ།



ཐེག་པ་དེ་ཡྱི་འདོད་ལུགས་ནྱི་དོན་དུ་སོད་འབེལ་འབའ་ཞྱིག་དང་། ཀུན་རོབ་
ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཀུན་ནས་རྗུན་སྣང་ཡོད་པར་འདོད། དེ་ལ་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་
གྱིས་ཡོད། མཚན་མ་ཀུན་འདྲ་བ་དང་རོལ་པ་སེ་མཆེད་ལྟར་སྣང་གྱི་
ལུགས་གྱིས།

སྔ་མ་ནྱི་སྣང་བ་ཅྱི་ལ་ཡང་དག་པའྱི་རགས་ཀྱི་སོད་པ་བཅད་རམ་དང་།
ཤུགས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྗུན་སྣང་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་མྱི་འདོད་པ་དང་། ཕྱི་མ་
ནྱི་དོན་ལ་སོད་པ་འདོད་པ།



ལུང་དོན་གྱིས་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་གནད་བཞྱི་ཡོད།

༡) རང་རྒྱུད་དེའྱི་སོབས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་མ་ཡོད་པ་དང་།

༢) ལམ་གྱི་རེས་ཐོབ་མ་འཁྲུལ་བ།

༣) ཚོགས་བརྒྱད་མཐའ་གནད་འགྱུར་བ་དང་།

༤) འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྱི་ཤེས་ཡོད་མེད་པར་
འདོད་པ་ནྱི་རོལ་པ་སེ་མཆེད་པའྱི་ལུགས་དང་། མཚན་མ་ཀུན་བལ་བས་
དེ་ལྟར་ཡོད་པ་འདོད། ལུགས་སྔ་མ་དེ་ལ་གྱིས་ཡོད་ཏེ། མཚན་མ་འགེག་
པ་དང་།མཚན་མ་ཤུགས་སྣང་གྱི་ལུགས་གྱིས་སུ་ཡོད་པའོ།



སྱིར་བདེན་གྱིས་ཀྱི་དབྱེར་གཞྱིར་བདེན་པ་རམ་དང་། སོས་སུ་ཤེས་བྱ་
བདེན་པ་གཅྱིག་གྱི་དབྱྱིར་གཞྱི་ཡྱིན་པ་འདོད། བདེན་པ་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་
གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མྱིན་ལ། དབྱེར་བ་མེད་པའྱི་དབྱེར་མེད་
དོ།ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ་བདེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། མཚམ་མར་མ་
སྒྲུབ་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་ལྡན་པ། མཚན་མར་སྣང་བའྱི་ཡྱིན་ལུགས། དོན་
དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་རྱིམ་བཞྱིན་ནོ།



༡) སྣང་བ་ཀུན་རྗོབ་འདིའི་གནས་ལུགས་མཐྗོང་བ་ལ་སིབ་པ།

༢)  ཀུན་རྗོབ་ཀི་སྗོད་པ་ཉིད་བར་ཞི་བ་འདིའི་དྗོན།

༣) ཀུན་རྗོབ་ཀི་མཐའ་དྗོན་དེ་ལ་ཐུག་པ།

༤)  སྗོང་པའི་དྗོན་ནི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ། ཡྗོད་མེད་
གཉིས། སྣང་སྗོང་གཉིས་དང་། རྟག་ཆད་གཉིས། སེ་འགག་
གཉིས་དང་བྲལ་བའྗོ།

དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ། དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ། 



༡) གཞྱི་ལ་བདེན་པ་གྱིས་སུ་ཡོད་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྱིན།

༢) ལམ་དུས་སུ་མམ་བཞག་དང་རེས་ཐོབ།

༣) འབས་བུ་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་མཁྱྱིན་པ།

༥) བདེན་གྱིས་བྱུང་འབེལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་ལ་དོན་དམ་རང་བཞྱིན་ཀྱི་གནས་སོ།

༥) སྣང་སོང་རོགས་འཛིན་ཡྱིན་པ།

༦) བདེན་གྱིས་དབྱེར་མེད་ཡྱིན་པ།

༧)  བསྐུར་འདེབས་ཆད་ལྟ་འགྱུར་བའྱི་སོང་པ།



༡) གཟུང་འཛིན་གྱིས་སོང་གྱི་བོན་ཡྱིན།

༢) རྣམ་པར་སྱིབ་པའྱི་བོན་ཡྱིན།



བཀའ་དྲྱིན་ཆེ།



Name : Suchita Sharma
Subject : Fine Arts)



Modern Western Art



realism 

VALUES
Real , Fair, 

INSPIRATION 
The Machine Age, Marx Communist Manifesto, Photography, Renaissance art 

TONE
Calm, rational 

SUBJECTS
Facts of the modern world, as the artist experienced them; 

Peasants and the urban working class; landscape; Serious scenes from ordinary life. 
TECHNIQUE

Varies, but the final product depicts the story as close as to its real appearance. 
HALLMARK

Precise imitations of visual perception without alteration; no idealization, or 
sensationalization. 

ARTISTS
Courbet (founder), Daumier, Rousseau, Corot 
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Realism (1830-1870) 

• After the 1848 Revolution, Realism emerged as a cultural movement in France. It 
first appeared as a reaction to Romanticism and Neo-Classicism. 

• As you remember, those were specific art movements that tried to idealize the 
subject matters. Realism in the visual arts, on the contrary, was signified as the 
opposite act of such Idealisation. Realism is the accurate and objective depiction 
of the ordinary, visible world. As Realists prefer an observation of physical 
appearance over imagination, subjects are represented in a straightforward 
manner without embellishment and without the formal rules of artistic practice.

• Realism is an approach to art in which subjects are depicted in a manner as 
straightforward as possible, without idealizing them and without following rules 
of formal artistic theory. 

• Artists discarded the formulas of Neoclassicism and the theatrical drama of 
Romanticism to paint familiar scenes and events as they actually looked. 

• They were strongly opposed to Romantic subjectivism and exaggerated 
emotionalism. 
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• The Realists believed in the ideology of objective reality. Their aim was to 
promote truth and accuracy through their art. This was a notion based on 
Positivist thinking. And this thinking prompted further artistic developments: 
– the use of realism in Academic art, 
– the emphasis on the optical illusions of light, and 
– the development of photography as a key source. 

• Shortly after the introduction of photography, the emphasis on creating works 
that were "objectively real" became stronger and the application of new 
technologies in art making became a major trend. Realists saw the practices and 
ideas of Neoclassicism and Romanticism as artificial, and rejected their style and 
subject selection. With the lives and activities of everyday people considered 
worthy subjects, the Realists attempted to portray these people exactly how they 
saw them, highlighting the often ugly appearances, problems and customs of the 
middle and lower classes. In doing so, they became linked to demands for social 
and political reform and expressed a taste for democracy. Up until that point, the 
attitudes, conditions and settings of contemporary society were ignored for stiff, 
conventional images. Advocates of the Realist style commonly rejected the strict 
teachings of the notable Salons, Academies and other institutions. 
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Self portrait with dog, 1849 
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Stone-Breakers, 1849 The Realists believed in the ideology of objective reality. Their 
aim was to promote truth and accuracy through their art. This was a notion based 
on Positivist thinking. And this thinking prompted further artistic developments: 

the use of realism in Academic art, 
the emphasis on the optical illusions of light, and 
the development of photography as a key source. 31 March 2021 7



The Painter's Studio; A Real Allegory 1855 ; Oil on canvas, 361 x 598 cm; Musee d'Orsay, Paris 
The painting itself was recognized as a masterpiece by Delacroix, and the famous philosopher Baudelaire. It is 
an allegory of Courbet’s life as a painter, seen as an heroic venture, in which he is flanked by friends and 
admirers on the right, and challenges and opposition to the left. Friends on the right include the art critics 
Champfleury, and Charles Baudelaire, and art collector Alfred Bruyas. On the left are figures (a priest, a 
prostitute, a grave digger, a merchant, and others) who represent what Courbet described in a letter to 
Champfleury as "the other world of trivial life, the people, misery, poverty, wealth, the exploited and the 
exploiters, the people who live off death." 31 March 2021 8



Third Class Carriage (Un Wagon 
de Troisieme Classe) 
1862-1864; oil on panel 26 x 33.9 
cm.; Fine Arts Museum of San 
Francisco. 

Honore Daumier was deeply interested in people, especially the underprivileged. In Third-Class 
Carriage he shows us, with great compassion, a group of people on a train journey. We are 
especially concerned with one family group, the young mother tenderly holding her small child, 
the weary grandmother lost in her own thoughts, and the young boy fall asleep. The painting is 
done with simple power and economy of line. The hands, for example, are reduced to mere 
outlines but beautifully drawn. The bodies are as solid as clay, their bulk indicated by stressing 
the essential and avoiding the nonessential. These are not portraits of particular people but of 
mankind. 
31 March 2021 9



Millet first unveiled The Gleaners at the Salon in 1857. It immediately drew negative criticism from the middle 
and upper classes, who viewed the topic with suspicion. Having recently come out of the French Revolution of 
1848, these prosperous classes saw the painting as glorifying the lower-class worker. To them, it was a 
reminder that French society was built upon the labor of the working masses, and landowners linked this 
working class with the growing movement of Socialism and the dangerous voices of Karl Marx and Émile Zola.

Jean-François Millet (October 4, 1814 – January 20, 1875) was a French painter and 
one of the founders of the Barbizon school in rural France. He extended the idea 
from landscape to figures — peasant figures, scenes of peasant life, and work in the 
fields. Millet is noted for his scenes of peasant farmers; he can be categorized as part 
of the naturalism and realism movements. The naturalist point of view believes to 
represent the nature the same as it is. In The Gleaners (1857), Millet portrays three 
peasant women working at the harvest. There is no drama and no story told, merely 
three peasant women in a field. The Gleaners, 1857. 
Musée d'Orsay, Paris. 
•A warm golden light suggests something sacred and eternal in this daily scene 
where the struggle to survive takes place. 
•Along the horizon, the setting sun silhouettes the farm with its abundant stacks of 
grain, in contrast to the large shadowy figures in the foreground. 
•The dark homespun dresses of the gleaners cut robust forms against the golden field, 
giving each woman a noble, monumental strength. 

The Gleaners, 1857. 
Musée d'Orsay, Paris. 
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Manet, Edouard (b. Jan. 23, 1832, Paris, France--d. April 30, 1883, Paris) French painter and 
printmaker who in his own work accomplished the transition from the realism of Gustave

Courbet to Impressionism. Manet broke new ground in choosing subjects from the events and 
appearances of his own time and in stressing the definition of painting as the arrangement of 

paint areas on a canvas over and above its function as representation. Exhibited in 1863, his Le 
Déjeuner sur l'herbe ("Luncheon on the Grass") aroused the hostility of the critics and the 

enthusiasm of a group of young painters who later formed the nucleus of the Impressionists. 
The painting was regarded as a scandal, because of the nude woman, sitting between two 
clothed man. That has never been seen. It is not a realist painting as the social and political 
paintings of Daumier, but it is regarded in the same category due to the artist’s individual 

freedom in selecting the subject. The brush strokes are not hidden.

Le Déjeuner sur l'herbe 1863; Luncheon on the Grass; 
Musee d'Orsay; Oil on canvas, 81 x 101 cm
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impressionism



impressionism

• The term is coined from a Monet painting titled, Impression: Sunrise
• The Impressionists exhibited together at eight shows between 1874 and 

1886



• Impressionist style of painting is characterized by concentration on the 
general impression produced by a scene or object, the use of unmixed 
primary colors, and small strokes to simulate actual reflected light. 

• Characteristic of impressionist painting are visible brushstrokes, light 
colors, open composition, emphasis on light in its changing qualities (often 
accentuating the effects of the passage of time), ordinary subject matter, 
and unusual visual angles. Impressionists broke the picture making rules  

• Captured a fresh and original vision that seemed strange and unfinished to 
the public. 

• Rejecting attempts to portray ideal beauty, the impressionists looked 
instead to beauty in candid day-to-day living. 

• Painted en plein air (open air) capturing the momentary and transient 
aspects of sunlight.

• Impressionist paintings: short, "broken" brush strokes of pure, untinted
and unmixed pigments 

• Surfaces of the paintings are textured with thick paint, a characteristic 
setting them apart from their predecessors 

• Compositions are simplified and innovative, and the emphasis is on overall 
effect rather than upon details.

impressionism



• Short, thick strokes of paint in a sketchy way
• They left brush strokes on the canvas, adding a new dimension to painting
• Colors with as little pigment mixing as possible, allowing the eye of the 

viewer to optically mix the colors
• Did not tint their colors in order to obtain darker pigments. They mixed 

with complementary colors.
• Painted wet paint into wet paint instead of waiting for successive 

applications to dry 
• Discovered and emphasized aspects of the play of natural light
• In outdoor paintings, they boldly painted shadows with the blue of the sky 

as it reflected onto surfaces

Impressionism/technique



• Interest among the artists in mundane subject matter
• A new method of capturing images became available. 
• Photography was gaining popularity, cameras became more portable, 

photographs became more candid. 
• Photography inspired impressionists to capture the moment

impressionism/subject



impressionism/painters

Monet, Manet, Degas, Cassatt, Morisot, Renoir, Lautrec, Sisley



The word “impressionism” was born out of a quip
by Eugène Leroy, a journalist in Le Charivari, a

satirical newspaper, assigned to report on the first
impressionist exhibition. He quoted the title of one
of the paintings sent by Monet, Impression, soleil

levant (Impression, Sunrise, 1872, Paris, Musée
Marmottan). The painter, conscious of the allusive
aspect of his style, justified it by his affirmation of

the transposition of his vision, or impression,
being more important than an illusionist

faithfulness to the subject matter. Monet thus
asserted the prevalence of his eye, what Emile

Zola called the artist’s temperament: “An artwork
is a piece of Creation seen through a

temperament”.



Since the mid-1860’s, Monet,
Pissarro, Renoir, Sisley, Degas, Cézanne and
Bazille tried to enter the Salon, tenaciously

guarded by a jury that did not wish to admit these
young artists, judged too innovative. Besides,

being accepted would most often have had the
consequence of having one’s painting submerged
in the sheer mass of exhibited paintings, hung out

of reach of visitors’ eyes. Tired of the regular
refusals that prevented critical and amateur

recognition, they considered as early as 1867
organising a common and independent exhibition.

It was only in 1874, after the trauma of the war
and the Paris Commune (1870-1871) that this plan

was carried out.





Claude Monet, The west Minister, England, 1872



Claude Monet, The St. Lazare train station,1877



Edouard Manet /A Bar at the Folies-Bergère/ 1882



Claude Monet,  Rouen Cathedral, 1894.



Claude Monet, haystacks (End of Summer), 1890-91.



Claude Monet, Waterlillies, 1916-23.



Pierre-Auguste Renoir   ”La Moulin de la Galette”,  1876.



Pierre-Auguste Renoir

Pierre Renoir, ”Luncheon of the Boating Party”,  1881.



Edgar Degas, Horses Before the Stands, 1866-68.



Edgar Degas

Jockeys Before The Race 1869-72.



Edgar Degas, The Dance Class, 1874.



Edgar Degas,  ”Ballet Rehearsal”, 1876.



Edgar Degas

The Dancing Class 1873-75.



Edgar Degas

L’Absinthe,1876.



Degas' sculpture stands outside the mainstream of nineteenth-century French 
sculpture. He was never interested in creating public monuments, and, with one 

exception, neither did he display his sculpture publicly. The exception was The 
Little 14-Year-Old Dancer. It was shown in the 6th Impressionist exhibition held 

in Paris in 1881, but the work has little to do with Impressionism. Modeled in 
wax and wearing a real bodice, stockings, shoes, tulle skirt, and horsehair wig 

with a satin ribbon, the figure astonished The Little 14-Year-Old Dancer was not 
seen again publicly until April 1920. 

Degas’ figurines



post-impressionism



nomenclature

• Post-Impressionism is a term coined after the fact in 1910 to describe a group of 
artists working in a variety of styles after the Impressionists.

• ‘Post- Impressionist’ was assigned to a group of artists working after the 
Impressionists who wished not only to depict modern life, but also to reveal its 
emotional and psychological effects. They achieved this in a variety of styles.

• Post-Impressionism is a catch-all term for the many and disparate reactions against 
the naturalism, and issues of light and colour, which had inspired the 
Impressionists. Emerging around 1886, at the time of the Impressionist's eighth 
and last exhibition, and declining along with Fauvism in 1905, the movement 
embraces various trends, including the Neo-Impressionism of Seurat, and the 
Symbolism of Gauguin. The term 'Post-Impressionism' was devised by English critic 
Roger Fry, in 1910, for an exhibition in London which also included works by 
Manet, Cézanne, van Gogh, and many others. 



artists

• Many artists whose works are described as Post-Impressionist took their 
inspiration from the unique surroundings in which they lived and worked. They 
worked for extended periods in a place and therefore became closely associated 
with a specific geographical location. For example, Paul Cézanne is closely 
associated with Aix-en-Provence, France; Paul Gauguin, with Tahiti; Vincent van 
Gogh, with Arles and Saint Remy, France; and Henri de Toulouse- Lautrec, with 
Paris.

• Through the use of simplified colours and definitive forms, their art was 
characterized by a renewed aesthetic sense as well as abstract tendencies. Among 
the nascent generation of artists responding to Impressionism, Paul Gauguin 
(1848–1903), Georges Seurat (1859–1891), Vincent van Gogh (1853–1890), and 
the eldest of the group, Paul Cezanne (1839–1906), followed diverse stylistic paths 
in search of authentic intellectual and artistic achievements. These artists, often 
working independently, are today called Post-Impressionists.



key ideas
• Symbolic and highly personal meanings were important to Post-Impressionists such 

as Gauguin and van Gogh. Rejecting the Impressionists' interest in the external, 
observed world, they instead looked inside themselves for content. 

• As the Post-Impressionists turned away from describing effects of light and colour, 
abstract form and pattern became increasingly important to them. Gauguin and 
van Gogh sought to create harmonious surface patterns, while Cézanne sought to 
introduce more structure, and a clearer sense of space and volume, to the 
Impressionists' fascination with natural light, by using colour applied in regular, 
repetitive brushstrokes. 

• Although the movement was predominantly French, it inspired similar 
developments throughout Europe. Painters such as Edvard Munch, Arnold Bocklin, 
James Ensor, Duncan Grant, Vanessa Bell, and London's Camden Town Group, were 
all important to its development, or were powerfully shaped by it. 



the other impression

• Although most of the Post-Impressionists were drawn to symbolic and expressive 
content, some, such as Paul Signac and Georges Seurat, extended the 
Impressionists' interests in colour theory. Known as Pointillists and Neo-
Impressionists, they applied colour in dense fields of tiny dots in order to mimic 
the vivid and vibrating appearance of natural light. 

• Georges Seurat’s Pointillism (or Divisionism, or Neo-Impressionism, as it is 
variously called) sought a new, scientific approach to colour. 



Georges Seurat

"Some say they see poetry in my paintings; I see only science."



Georges Seurat is chiefly remembered as the pioneer of the Neo-Impressionist 
technique commonly known as Divisionism, or Pointillism, an approach associated 
with a softly flickering surface of small dots or strokes of colour. His innovations 
derived from new quasi-scientific theories about colour and expression, yet the 
graceful beauty of his work is explained by the influence of very different sources. 
Initially, he believed that great modern art would show contemporary life in ways 
similar to classical art, except that it would use technologically informed 
techniques. His success quickly propelled him to the forefront of the Parisian 
avant-garde. His triumph was short-lived, as after barely a decade of mature work 
he died at the age of only 31. But his innovations would be highly influential, 
shaping the work of artists as diverse as Vincent Van Gogh.

Georges Seurat



Seurat was fascinated by a range of scientific ideas about colour, form and 
expression. He believed that lines tending in certain directions, and colours of a 
particular warmth or coolness, could have particular expressive effects. He also 
pursued the discovery that contrasting or complementary colours can optically mix 
to yield far more vivid tones that can be achieved by mixing paint alone. He called 
the technique he developed 'chromo-luminism', though it is better known as 
Divisionism (after the method of separating local colour into separate dots), or 
Pointillism (after the tiny strokes of paint that were crucial to achieve the flickering 
effects of his surfaces).

The art critic Félix Fénéon first used the term "Neo-Impressionism" to describe the 
paintings of Georges Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro, and his son Lucien 
Pissarro, at the eighth and last Impressionist exhibition in Paris in 1886. 

Georges Seurat



A Sunday on La Grande Jatte, 1884–1886. Oil on canvas, 6’ 9” x 10’.  The Art Institute of Chicago

Seurat debuted his masterpiece A Sunday on La Grande Jatte, a virtual 
manifesto for the Neo-Impressionist technique. His manner of weaving and 
layering small brushstrokes indeed achieved a tapestry-like paint surface of 
complementary and contrasting hues. Seurat's famous painting A Sunday 
Afternoon on the Island of La Grande Jatte (Art Institute of Chicago) debuted 
at the 1886 Impressionist exhibition in Paris. He had begun the work two 
years earlier, completing more than fifty studies, including this one. Upon 
Pissarro's advice, Seurat painted the final canvas with pigments that proved 
unstable and soon lost their luster. Thus the present study provides a vital 
record of the chromatic intensity he had hoped to achieve.



Circus Sideshow, 1887–88

Seurat made on-site sketches in the spring of 1887, when Fernand Corvi's
traveling circus was set up in a working-class district of Paris, near the place de 
la Nation; he then developed the composition through several preparatory 
studies. Circus Sideshow represents the first important painting Seurat 
devoted to a scene of popular entertainment.



"I owe you the truth in painting and I will tell it to you"



Paul Cézanne was the preeminent French artist of the Post-Impressionist 
era, widely appreciated toward the end of his life for insisting that painting 
stay in touch with its material, if not virtually sculptural origins. Also 
known as the "Master of Aix" after his ancestral home in the South of 
France, Cézanne is credited with paving the way for the emergence of 
modern art, both visually and conceptually. In retrospect, his work 
constitutes the most powerful and essential link between the ephemeral 
aspects of Impressionism and the more materialist, early twentieth 
century artistic movements of Fauvism, Cubism, Expressionism, and even 
complete abstraction.

Paul Cezanne 



Key Ideas 

• Cézanne ultimately came to regard colour, line, and "form" as constituting 
one and the same thing, or inseparable aspects for describing how the 
human eye actually experiences Nature. 

• Unsatisfied with the Impressionist dictum that painting is primarily a 
reflection of visual perception, Cézanne sought to make of his artistic 
practice a new kind of analytical discipline. In his hands, the canvas itself 
takes on the role of a screen where an artist's visual sensations are 
registered as he gazes intensely, and often repeatedly, at a given subject. 

• Cézanne applied his pigments to the canvas in a series of discrete, 
methodical brushstrokes, indeed as though he were "constructing" a 
picture rather than "painting" it, thus remaining true to an underlying 
architectural ideal: every portion of the canvas should contribute to its 
overall structural integrity. 

• In Cézanne's mature pictures, even a simple apple might display a 
distinctly sculptural dimension. It is as if each item of still life, landscape, 
or portrait had been examined not from one but several or more angles, 
its material properties then recombined by the artist as no mere copy, but 
as what Cézanne called "a harmony parallel to nature." It was this aspect 
of Cézanne's analytical, time-based practice that led the future Cubists to 
regard him their true mentor. 



Paul Cezanne 

Self-Portrait,1879-82.



Paul Cezanne 

• Cezanne began painting outdoors in 1872 and exhibited with the 
Impressionists a few times before breaking with them in 1887.

• Cezanne focused on arrangements of constructed forms, geometric forms

• He believed that there was hidden order in nature seen in geometric 
forms.

• His paintings are abstract, yet objects within them are recognizable. 
Cezanne's revolutionary theories and work lead to Cubism. Notice the 
geometric forms painted in the brushstrokes.



Paul Cezanne 

Bathers of 1874–75 demonstrates a developed style and tonal scale in one of 
his first paintings of this theme, which recurs in his oeuvre. The landscape of 
Bathers has the brilliance of plein-air painting, while the figures, drawn from 
the artist's imagination (Cézanne rarely painted nudes from life), reconcile 
themselves within this setting. The complex process of drawing inspiration 
from these two sources, nature and memory, would occupy Cézanne in his 
later work.

Cézanne admired classical and Renaissance treatments of the nude and 
sought to continue that tradition. However, since he worked slowly and was 
uncomfortable with female models, he concentrated on imaginary scenes in 
sylvan settings. This work of 1874–75 is one of Cézanne's first paintings of 
bathers. The assertive parallel, diagonal brushstrokes, typical of the artist's 
work in the mid-1870s, were later refined and became a key component of 
his style. However, he soon abandoned the bright, high-keyed palette.

Bathers, 1874–75



Still Life with Apples and a Pot of Primroses, a mature work from 
the early 1890s, reveals Cézanne's artistic evolution and mastery 
of this style of building forms completely from color and creating 
scenes with distorted perspectival space. The objects in this 
painting, such as the fruit and tablecloth, are rendered without 
use of light or shadow, but through extremely subtle gradations 
of color. In such still lifes as Dish of Apples of about 1875–77, as in 
his landscapes, Cézanne ignores the laws of classical perspective, 
allowing each object to be independent within the space of a 
picture while the relationship of one object to another takes 
precedence over traditional single-point perspective. 

Still Life with Apples and a Pot of Primroses, ca. 1890



Basket of Apples, ca. 1895



The Card Players, 1890-92

Simplification of 
form!!



Mount St. Victoire, 1897

Surfaces broken up into flat facets, like the 
shimmering surface of a diamond!!



"Instead of trying to reproduce exactly what I see before me, I make 
more arbitrary use of colour to express myself more forcefully."



Van Gogh

Vincent Van Gogh strove to convey his emotional and spiritual state in 
each of his artworks. Although he sold only one painting during his 
lifetime, Van Gogh is now one of the most popular artists of all time. His 
canvases with densely laden, visible brushstrokes rendered in a bright, 
opulent palette emphasize Van Gogh's personal expression brought to life 
in paint. Each painting provides a direct sense of how the artist viewed 
each scene, interpreted through his eyes, mind, and heart. This radically 
idiosyncratic, emotionally evocative style has continued to affect artists 
and movements throughout the twentieth century and up to the present 
day, guaranteeing Van Gogh's importance far into the future. 



Key ideas
• Van Gogh's dedication to articulating the inner spirituality of man and 

nature led to a fusion of style and content that resulted in dramatic, 
imaginative, rhythmic, and emotional canvases that convey far more than 
the mere appearance of the subject. 

• Although the source of much upset during his life, Van Gogh's mental 
instability provided the frenzied source for the emotional renderings of his 
surroundings and imbued each image with a deeper psychological reflection 
and resonance. 

• Van Gogh's unstable personal temperament became synonymous with the 
romantic image of the tortured artist. His self-destructive talent that was 
echoed in the lives of many artists in the twentieth century. 

• Van Gogh used an impulsive, gestural application of paint and symbolic 
colours to express subjective emotions. These methods and practice came 
to define many subsequent modern movements from Fauvism to Abstract 
Expressionism



Vincent van Gogh painted his first 
known self-portrait in 1886, following 
the model of the 17th-century Dutch 
artist Rembrandt. But by the time he 
made this work, a year later, he had 
clearly shifted his allegiance from the 
Old Masters to the Parisian avant-
garde. Under the influence of Neo-
Impressionist color theory, he based 
this painting on the contrast of 
complementary colors. The overall 
blue-green tone of the background 
serves as a foil to the orange-red of 
the artist's hair and beard. While the 
intensity of the colors is enhanced by 
the brushwork, the painting's energy 
and turbulence hint at the inner life of 
the artist



Vincent van Gogh's three versions of this composition are the only record he 
made of the interior of the Yellow House, where he lived while he was in Arles 
in the south of France. The house embodied the artist's dream of a "Studio of 
the South," a community of like-minded artists working in harmony to create 
art for the future. The first version of The Bedroom (Van Gogh Museum, 
Amsterdam) was one of the paintings Van Gogh made to decorate the house in 
anticipation of the arrival of his first guest, Paul Gauguin. "It's just simply my 
bedroom," he wrote, "only here color is to do everything ... to be suggestive 
here of rest or of sleep in general. In a word, looking at the picture ought to 
rest the brain, or rather the imagination." Gauguin's stay at the Yellow House 
would be fraught with tension: after two months, Van Gogh's self-mutilation 
and Gauguin's flight back to Paris ended the Studio of the South. Van Gogh 
made this second version of The Bedroom about a year after the first, while he 
was living at an asylum in Saint-Rémy.



In the winter of 1884–85, while living with his parents in Nuenen, he 
painted more than forty studies of peasant heads, which culminated 
in his first multifigured, large-scale composition (The Potato Eaters, 
Van Gogh Museum, Amsterdam); in this gritty portrayal of a peasant 
family at mealtime, Van Gogh wrote that he sought to express that 
they "used the same hands with which they now take food from the 
plate to dig the earth."



Fearing another breakdown, Van Gogh voluntarily entered the asylum at 
nearby Saint-Rémy in May 1889, where, over the course of the next year, 
he painted some 150 canvases. His initial confinement to the grounds of 
the hospital is reflected in his imagery, from his depictions of its corridors
to the irises and lilacs of its walled garden, visible from the window of his 
room. Venturing beyond the grounds of the hospital, he painted the 
surrounding countryside, especially its olive groves and cypresses, which 
he saw as "characteristic of Provence." In June, he produced two paintings 
of cypresses, rendered in thick, impastoed layers of paint in Cypresses, 
likening the form of a cypress to an Egyptian obelisk in a letter to his 
brother Theo. These evocative trees figure prominently in a landscape, 
produced the same month. In this work, the wheat field—sun-drenched 
and undulating in the wind—was to represent "extreme heat“.



Cypresses was painted in late June 1889, 
shortly after Van Gogh began his yearlong 
voluntary stay as a patient in the asylum in 
Saint-Rémy. The subject, which he found "as 
beautiful of line and proportion as an Egyptian 
obelisk," both captivated and challenged the 
artist: "It is a splash of black in a sunny 
landscape, but it is one of the most interesting 
black notes, and the most difficult to hit off 
exactly that I can imagine." Van Gogh's initial 
fascination with cypresses resulted in three 
paintings: two showing the "big and massive 
trees" at close range, in vertical format (this 
and one in the Kröller-Müller Museum, 
Otterlo), and a majestic horizontal view, Wheat 
Field with Cypresses (1993.132), which he later 
repeated in two variants.

Cypresses, 1889



Writing to his brother Theo from the asylum in 
Saint-Rémy in early July 1889, Van Gogh 
described his latest work in the series he had 
begun in June: "I have a canvas of cypresses 
with some ears of wheat, some poppies, a blue 
sky like a piece of Scotch plaid; the former 
painted with a thick impasto . . . and the wheat 
field in the sun, which represents the extreme 
heat, very thick too." Van Gogh regarded this 
sun-drenched landscape as one of his "best" 
summer canvases

Wheat Field with Cypresses, 1889 



Van Gogh's Sunflower series was intended to 
decorate the room that was set aside for 
Gauguin at the "Yellow House," his studio and 
apartment in Arles. The lush brushstrokes built 
up the texture of the sunflowers and Van Gogh 
employed a wide spectrum of yellows to 
describe the blossoms, due in part to recently 
invented pigments that made new colors and 
tonal nuances possible. Van Gogh used the 
sunny hues to express the entire lifespan of 
the flowers, from the full bloom in bright 
yellow to the wilting and dying blossoms 
rendered in melancholy ochre. The traditional 
painting of a vase of flowers is given new life 
through Van Gogh's experimentation with line 
and texture, infusing each sunflower with the 
fleeting nature of life, the brightness of the 
Provencal summer sun, as well as the artist's 
mindset.

Fourteen Sunflowers in a Vase, 1888



Starry Night is often considered to be Van 
Gogh's pinnacle achievement. Unlike most of 
his works, Starry Nightwas painted from 
memory, and not out in the landscape. The 
emphasis on interior, emotional life is clear in 
his swirling, tumultuous depiction of the sky - a 
radical departure from his previous, more 
naturalistic landscapes. Here, Van Gogh 
followed a strict principal of structure and 
composition in which the forms are distributed 
across the surface of the canvas in an exact 
order to create balance and tension amidst the 
swirling torsion of the cypress trees and the 
night sky. The result is a landscape rendered 
through curves and lines, its seeming chaos 
subverted by a rigorous formal arrangement. 
Evocative of the spirituality Van Gogh found in 
nature,Starry Night is famous for advancing 
the act of painting beyond the representation 
of the physical world.

Starry Night, 1889



"I am trying to put into these desolate figures the savagery that I see in 
them and which is in me too…, I want to consult nature as well but I 
don't want to leave out what I see there and what comes into my mind."



• Paul Gauguin is one of the most significant French artists to be initially 
schooled in Impressionism, but who broke away from its fascination with 
the everyday world to pioneer a new style of painting broadly referred to 
as Symbolism. 

• He had already abandoned a former life as a stockbroker by the time he 
began travelling regularly to the south Pacific in the early 1890s, where he 
developed a new style that married everyday observation with mystical 
symbolism, a style strongly influenced by the popular, so-called "primitive" 
arts of Africa, Asia, and French Polynesia. Gauguin's rejection of his 
European family, society, and the Paris art world for a life apart, in the land 
of the "Other," has come to serve as a romantic example of the artist-as-
wandering-mystic.



The Vision after the Sermon, 1888



The Yellow Christ, 1889



Self Portrait with Halo, 1889



‘Self Portrait: Les Misérables’, 1888



‘Spirit of the Dead Watching’, 1892



Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?, 1897



fauvism

Fauvism was the first twentieth-century movement in modern art. 
Inspired by the examples of van Gogh, Gauguin, Seurat, and Cézanne, it 
grew out of a loosely allied group of French painters with shared 
interests.

Henri Matisse was eventually recognized as the leader of Les Fauves, or 
"The Wild Beasts," and like the group, he emphasized the use of intense 
color as a vehicle for describing light and space, as well as for 
communicating the artist's emotional state. 

In these regards, Fauvism proved to be an important precursor 
to Cubism and Expressionism, respectively, and an inspiration for future 
modes of abstraction.



key ideas
• Fauvism never developed into a coherent movement in the manner of 

Impressionism or Surrealism, but instead grew from the work of several 
acquaintances who shared common enthusiasms. Many, such 
as Matisse, and Rouault, had been pupils, the Symbolist Gustave Moreau, 
and admired his emphasis on personal expression.

• Rather than extend the quasi-scientific investigations of artists such as 
Seurat and Signac, Fauves such as Matisse and Derain were inspired by 
them to employ pattern and contrasting colors for the purposes of 
personal expression.

• The Fauves became renowned for using pure and unmixed colors, which 
they intensified further by applying paint in thick daubs and smears.

• Although the Fauves were not well-versed in academic color theory, they 
sought out unique and unnatural color combinations in their paintings 
without allegiance to realistic representation; in this sense, color existed 
on the canvas as an independent characteristic, with its own rhythm and 
mood.



nomenclature

• In 1905, Matisse invited André Derain to visit him in the fishing port town of 
Collioure in the south of France, where Matisse had made his home after leaving 
Paris. While a great many paintings were produced during that time, a stand-out 
piece is Matisse's Olive Trees, Collioure(1905) wherein the artist delicately applied 
small daubs of pure color to create a composition that is both representational and 
abstract. When considering Matisse's early body of work as well as that of other 
Fauvist artists, this painting can be considered the first definitively Fauvist work of 
art.

• Later that same year, the Salon d‘ Automne in Paris included were several works 
by Matisse, Derain, Maurice de Vlaminck, and Albert Marquet. Although their 
work received a moderate response from the public, the paintings on display were 
quite distinctive, particularly in the use of bold, vivid color and heavy brush work. 
Included in the exhibition was an Italian-like bust by Marquet, and its proximity to 
the Fauve paintings prompted the critic Louis Vauxcelles to describe the scene as 
that of "Donatello parmi les fauves" ("Donatello among the wild beasts"). Thus, 
the Fauve name was coined.



Color Structure

• The Fauves' preoccupation with surface effects, colour, and personal 
expression meant that they were generally less concerned with the 
individuality of their subject matter. 

• The Fauves, much like van Gogh, Gauguin and Cézanne (all skilled 
colourists in their own right), wanted to paint what they saw and to turn 
that act of painting into an emotional and often spontaneous journey; 
their work, a record of each journey, was defined by the colours and 
evident brush motions on the canvas.



What I dream of is an art of balance, of purity and serenity, devoid of 
troubling or depressing subject-matter, an art which could be for every 
mental worker, for the businessman as well as the man of letters, for 
example, a soothing, calming influence on the mind, something like a good 
armchair which provides relaxation from physical fatigue.



key ideas
• Matisse used pure colors and the white of exposed canvas to create a light-

filled atmosphere in his Fauve paintings. Rather than using modeling or 
shading to lend volume and structure to his pictures, Matisse used 
contrasting areas of pure, un-modulated color. These ideas continued to be 
important to him throughout his career.

• His art was important in endorsing the value of decoration in modern art. 
However, although he is popularly regarded as a painter devoted to 
pleasure and contentment, his use of color and pattern is often 
deliberately disorientating and unsettling.

• Matisse was heavily influenced by art from other cultures. Having seen 
several exhibitions of Asian art, and having traveled to North Africa, he 
incorporated some of the decorative qualities of Islamic art, the angularity 
of African sculpture, and the flatness of Japanese prints into his own style.



'The Roofs of Collioure', 1905 



'The Open Window, Collioure', 1905 

'The Open Window, Collioure', color is 
used at its maximum intensity. The 
window frames, clay flower pots and 
masts on the yachts have all been 
painted in a blazing red. These are a 
bold complement to the range of 
greens that punctuate the painting. In 
order to arrange the various colors of 
the work into an effective composition 
he creates a counter change between 
the greenish wall on the left and its 
reflected color in the right hand 
window, with the purple wall on the 
right and its reflected colour in the left 
hand window. To unify the 
interior/exterior relationship of space, 
the dense spectrum of colors used 
inside the room is echoed more 
sparingly in the distant view through 
the window.



'Green Stripe - Madame Matisse', 1905 



'Portrait of Henri Matisse', 1906 



'The Goldfish', 1912 



Le Bonheur de vivre (The Joy of Life) (1905-06)



'The Red Room', 1911



Although 'The Egyptian Curtain' is a simplified 
and stylized image, it is still an accurate 
reflection of the way we look at things. If you 
stand inside a room on a sunny day and stare 
through the window at something outside, 
your eyes become adjusted to the brightness 
of the sunlight. Then, when you turn to look at 
something inside the room, you are partially 
blinded while your eyes adjust to the change 
of light. By contrasting the sunlit objects in 
'The Egyptian Curtain' with its dark interior, 
Matisse uses the same optical phenomenon to 
increase the luminance of his colour to an 
extreme pitch. The palm outside explodes in a 
sunburst against the black window frame and 
the vitality of its brushstrokes emphasise the 
energy of its light. This colorful drama 
continues inside the room through contrasts 
of the fruit bowl and curtain with the dark 
interior.

'The Egyptian Curtain', 1948



expressionism
Expressionism emerged simultaneously in various cities across Germany as a 
response to a widespread anxiety about humanity's increasingly discordant 
relationship with the world and accompanying lost feelings of authenticity and 
spirituality. In part a reaction against Impressionism and academic art, 
Expressionism was inspired most heavily by the Symbolist currents in late 
nineteenth-century art. Vincent van Gogh, Edvard Munch, and James Ensor proved 
particularly influential to the Expressionists, encouraging the distortion of form and 
the deployment of strong colours to convey a variety of anxieties and yearnings. 
The classic phase of the Expressionist movement lasted from approximately 1905 
to 1920 and spread throughout Europe. Its example would later inform Abstract 
Expressionism, and its influence would be felt throughout the remainder of the 
century in German art. It was also a critical precursor to the Neo-Expressionist 
artists of the 1980s.



Key ideas
• The arrival of Expressionism announced new standards in the creation and 

judgment of art. Art was now meant to come forth from within the artist, rather than 
from a depiction of the external visual world, and the standard for assessing the 
quality of a work of art became the character of the artist's feelings rather than an 
analysis of the composition. 

• Expressionist artists often employed swirling, swaying, and exaggeratedly executed 
brushstrokes in the depiction of their subjects. These techniques were meant to 
convey the complex emotional state of the artist reacting to the anxieties of the 
modern world. 

• Through their confrontation with the urban world of the early twentieth century, 
Expressionist artists developed a powerful mode of social criticism in their 
serpentine figural renderings and bold colours. Their representations of the modern 
city included alienated individuals - a psychological by-product of recent 
urbanization - as well as prostitutes, who were used to comment on capitalism's 
role in the emotional distancing of individuals within cities. 



nomenclature

The term "Expressionism" is thought to have been coined in 1910 by Czech art 
historian Antonin Matejcek, who intended it to denote the opposite of 
Impressionism. Whereas the Impressionists sought to express the majesty of 
nature and the human form through paint, the Expressionists, according to Antoin, 
sought only to express inner life, often via the painting of harsh and realistic subject 
matter. It should be noted, however, that neither Die Brücke, nor similar sub-
movements, ever referred to themselves as Expressionist, and, in the early years of 
the century, the term was widely used to apply to a variety of styles, including Post-
Impressionism. 

Der Blaue Reiter (the almanac) was published in May 1912 by Wassily Kandinsky 
and Franz Marc. The title was taken from a drawing of a blue horseman that was 
used for the cover of the almanac. Kandinsky stated, 'We both loved blue: Marc -
horses, myself - riders. So the name invented itself.'



artists

The most well known German expressionists are Max Beckmann, Ernst Ludwig 
Kirchner, August Macke, Emil Nolde, Max Pechstein; the Austrian Oskar 
Kokoschka, the Czech Alfred Kubin and the Norwegian Edvard Munch are also 
related to this movement. During his stay in Germany, the Russian Kandinsky was 
also an expressionism addict.



Expressionism’ began in 1905, with the foundation of the group Die Brucke, and 
ended c. 1920. Although in part an artistic reaction both to academic art and to 
Impressionism, the movement should be understood as a form of ‘new Humanism’, 
which sought to communicate man’s spiritual life. It reflected the deep intellectual 
unrest c. 1900, reflected in contemporary literary sources, about the destruction of 
the traditional relationship of trust between man and the world. This was set against 
19th-century notions of reality. Art took on a new and crucially different role, no 
longer being used, as previously, to reproduce that which was visible, but rather to 
‘make things visible’ (Paul Klee). The motivating forces or ‘inner communication’ 
were considered to be the only concepts worth portraying. A young generation of 
artists believed that the traditional artistic medium was inadequate to enable them 
to do this. In order to communicate the human spiritual condition the Expressionists 
made use of new, strong, assertive forms, often violently distorted, symbolic colours 
and suggestive lines. Their work also showed an interest in Primitivism.



• Die Brücke was founded in Dresden in 1905 by Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)  
Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976), Erich Heckel (1883-1970) and Fritz Bleyl (1880-
1966). The meaning of the name suggested they would build Die Brücke (the 
bridge) from the great German artistic past of Durer and Grunewald over the 
contemporary artistic bourgeoisie to a new and better future. They even wrote a 
manifesto which Kirchner carved in wood proclaiming, 'Putting our faith in a new 
generation of creators and art lovers, we call upon all youth to unite. And being 
youth, the bearers of the future, we want to wrest from the comfortably established 
older generation freedom to live and move. Anyone who directly and honestly 
reproduces that force which impels him to create belongs to us.‘

• The members of Die Brücke adopted a bohemian lifestyle and lived as an artistic 
community in a working class district of Dresden, deliberately isolating themselves 
from the 'comfortably established'. They believed that artists should have total 
freedom of expression, unrestricted by social or artistic conventions. 



MATTHIAS GRÜNEWALD (1475-1528)
'Crucifixion Panel from the Isenheim Altarpiece ', 1515 



EMILE NOLDE (1867-1956)
'Crucifixion', 1912 

Nolde's favorite subjects were dark 
brooding seascapes that recalled the 
landscape of his youth and biblical 
themes that reflected his strict 
religious upbringing. He was fascinated 
by the expressive intensity of the 
Isenheim Altarpiece and created his 
own version: a nine section polyptych
of the life of Christ. The central 
Crucifixion panel above, obviously 
based on Grünewald's masterpiece, is 
a classic piece Expressionist painting -
a stylistic fusion of primitive drawing 
with the exaggerated color of the 
Fauves, held together by a German 
Gothic composition.



EDVARD MUNCH (1863-1944)
'The Scream', 1893 

It provides us with a psychological 
blueprint for Expressionist art: 
distorted shapes and exaggerated 
colors that amplify a sense of anxiety 
and alienation. ‘The Scream’ is 
Munch’s own voice crying in the 
wilderness, a prophetic voice that 
declares the Expressionist message, 
fifteen years before the term was 
invented. "I was walking along the 
road with two friends. The sun set. I 
felt a tinge of melancholy. Suddenly the 
sky became a bloody red. I stopped, 
leaned against the railing, dead tired. 
And I looked at the flaming clouds that 
hung like blood and a sword over the 
blue-black fjord and city. My friends 
walked on. I stood there, trembling 
with fright. And I felt a loud, unending 
scream piercing nature."



WASSILY KANDINSKY (1866-1944)
'Composition IV', 1911 



cubism

Cubism was one of the first truly modern movements to emerge in art. It evolved 
during a period of heroic and rapid innovation between Pablo Picasso and Georges 
Braque. The movement has been described as having two stages: 'Analytic' 
Cubism, in which forms seem to be 'analyzed' and fragmented; and 'Synthetic' 
Cubism, in which newspaper and other foreign materials such as chair caning and 
wood veneer, are collaged to the surface of the canvas as 'synthetic' signs for 
depicted objects.



Key ideas
• Analytic Cubism staged modern art's most radical break with traditional models of 

representation. It abandoned perspective, which artists had used to order space 
since the Renaissance. And it turned away from the realistic modeling of figures 
and towards a system of representing bodies in space that employed small, tilted 
planes, set in a shallow space. Over time, Picasso and Braque also moved towards 
open form - they pierced the bodies of their figures, let the space flow through 
them, and blended background into foreground. Some historians have argued that 
its innovations represent a response to the changing experience of space, 
movement, and time in the modern world.

• Synthetic Cubism proved equally important and influential for later artists. Instead of 
relying on depicted shapes and forms to represent objects, Picasso and Braque 
began to explore the use of foreign objects as abstract signs.

• Cubism paved the way for geometric abstract art by putting an entirely new 
emphasis on the unity between the depicted scene in a picture, and the surface of 
the canvas. Its innovations would be taken up by the likes of Piet Mondrian, who 
continued to explore its use of the grid, its abstract system of signs, and its shallow 
space.



nomenclature
• Two events marked the beginning of Cubism. The first was Picasso returning to 

Paris from his home in Catalonia with his painting, Les Demoiselles 
d'Avignon (1907). In its radical distortion of the figures, its rendering of volumes as 
fragmented planes, and its subdued palette, this work predicted some of the key 
characteristics of later Cubism. Secondly, Braque made a series of landscape 
paintings in the summer of 1908, in which trees and mountains were rendered as 
shaded cubes and pyramids, resembling architectural forms. It was this series that 
led French art critic Louis Vauxcelles to describe them as "bizarreries cubiques," 
thus giving the movement its name.

• Vauxcelles called the geometric forms in the highly abstracted works "cubes." Other 
influences on early Cubism have been linked to Primitivism and non-Western 
sources. The stylization and distortion of Picasso's ground-breaking Les 
Demoiselles d'Avignon, painted in 1907, came from African art. Picasso had first 
seen African art when, in May or June 1907, he visited the ethnographic museum in 
the Palais du Trocadéro in Paris.



Les Demoiselles d’Avignon

1907

Although it is probably the 
single most analyzed picture 
of the century, ironically, Les 
Demoiselles d'Avignon was 
not exhibited in public until 
1916. Picasso's friends felt 
that the highly distorted 
brothel scene would be too 
controversial. The work of 
Paul Cézanne, and also 
African masks, were crucial in 
shaping it, and for many years 
it was regarded as the first 
Cubist painting. Critics have 
since concluded that it is a 
transitional work, but this has 
done nothing to dampen its 
enormous power or influence.



Picasso, Braque and Analytic Cubism

In its early phase, Cubism developed in a highly systematic fashion. Later to be 
known as the 'Analytic' period of the style, it was based on close observation of 
objects in their background contexts. Picasso and Braque restricted their subject 
matter to the traditional genres of portraiture and still life; they also limited their 
palette to earth tones and muted silvers, better to maintain clarity between the 
forms' fragmented planes. Although their work was often very similar in 
appearance, over time, their separate interests showed through. Braque tended to 
show objects exploding out or pulled apart into fragments, while Picasso rendered 
them magnetized, with attracting forces compelling elements of the pictorial space 
into the center of the composition.



Georges Braque/ Houses of L’Estaque/1908



Georges Braque/The Portuguese/1911 Pablo Picasso/Ma Jolie/1911



Georges Braque/L’Affiche de Kubelick (Le Violon)/1912

Pablo Picasso/The Accordionist/Summer 1911



Synthetic Cubism

In 1912 both Picasso and Braque began to introduce foreign elements into their 
compositions. Picasso incorporated chair caning into Still Life with Chair-
Caning (1912), initiating Cubist collage, and Braque began to glue newspaper to 
his canvases, beginning the movement's exploration of papier-colle. In part this 
may have resulted from the artists' growing discomfort with the radical abstraction 
of Synthetic Cubism, though it could also be argued that these experiments 
touched off an even more radical turn away from the real, and towards the use of 
abstract signs as codes for the real. At this stage, Juan Gris began to make 
important contributions to the style: he maintained a sharp clarity to his forms, 
provided suggestions of a compositional grid, and introduced more color to what 
had hitherto been an austere style.



Pablo Picasso/Still Life with Chair-Caning/1912

Still Life with Chair Caning is 
celebrated for being modern art's 
first collage. Picasso had affixed 
preexisting objects to his 
canvases before, but this picture 
marks the first time he did so with 
such playful and emphatic intent. 
The chair caning in the picture in 
fact comes from a piece of printed 
oilcloth - and not, as the title 
suggests, an actual piece of chair 
caning. But the rope around the 
canvas is very real, and serves to 
evoke the carved border of a cafe 
table. Hence the picture not only 
dramatically contrasts visual and 
sculptural/tactile information, it 
also confuses our sense of what is 
horizontal and what is vertical.



Georges Braque/Bottle, Newspaper, Pipe and Glass/1913

charcoal and various papers pasted on paper



Further Developments
• Cubism spread quickly throughout Europe in the 1910s, as much because of its 

systematic approach to rendering imagery as the openness it offered in depicting 
objects in new ways.

Critics concern:

a. whether Cubists were concerned with representing imagery in a more 
objective manner - revealing more of its essential character

b. whether they were principally interested in distortion and abstraction.

• Artists made work that ranged from analytical explorations of form to the use of 
codes to communicate a semi-mystical expression of beauty.

• The significance of Cubism began to decline in France in the mid 1920s as many of 
the style's early practitioners would turn to other focuses



Dadaism



"Dada does not mean anything.. We read in the papers that the 
Negroes of the Kroo race call the tail of the sacred cow: dada. A 
cube, and a mother, in certain regions of Italy, are called: Dada. The 
word for a hobby-horse, a children's nurse, a double affirmative in 
Russian and Rumanian, is also: Dada."

- Tristan Tzara, Dada Manifesto



introduction

Dada was an artistic and literary movement that began in 1916 in Zurich, 

Switzerland. It arose as a reaction to World War I, and the nationalism, 

and rationalism, which many thought had brought war about. 

Influenced by ideas and innovations from several early avant-gardes -

Cubism, Futurism, Constructivism, and Expressionism - its output was 

wildly diverse, ranging from performance art to poetry, photography, 

sculpture, painting and collage. Dada's aesthetic, marked by its mockery 

of materialistic and nationalistic attitudes, proved a powerful influence 

on artists in many cities, including Berlin, Hanover, Paris, New York and 

Cologne, all of which generated their own groups. The movement is 

believed to have dissipated with the arrival of Surrealist in France.



key ideas

• Dada was born out of a pool of avant-garde painters, poets and filmmakers who 

flocked to neutral Switzerland before and during WWI.

• The movement came into being at the Cabaret Voltaire in Zurich in February 

1916. The Cabaret was named after the eighteenth century French satirist, 

Voltaire, whose play Candide mocked the idiocies of his society. As Hugo Ball, 

one of the founders of Zurich Dada wrote, "This is our Candide against the 

times."

• So intent were members of Dada on opposing all the norms of bourgeois culture 

that the group was barely in favor of itself: "Dada is anti-Dada," they often cried.

• Dada art varies so widely that it is hard to speak of a coherent style. It was 

powerfully influenced by Futurist and Expressionist concerns with technological 

advancement, yet artists like Hans Arp also introduced a preoccupation with 

chance and other painterly conventions.



Picabia

Picabia was central to the Dada movement when it began to emerge in Paris 

in the early 1920s, and his work quickly abandoned many of the technical 

concerns that had animated his previous work. He began to use text in his 

pictures and collages and to create more explicitly scandalous images 

attacking conventional notions of morality, religion, and law. While the 

work was animated by the Dada movement's rage against the European 

culture that had led to the carnage of World War I, Picabia's attacks often 

have the sprightly, coarse comedy of the court jester. They reflect an artist 

with no respect for any conventions, not even art, since art was just another 

facet of the wider culture he rejected.



Portrait de Mistinguett (1907)
Oil on canvas - Solomon R. 
Guggenheim Museum Collection

The style of this portrait, with its 
simplified forms and flat color, 
blends aspects of Symbolism and 
Fauvism and is typical of Picabia's
maturing style as he began to try 
his hand at different approaches. 
This might be taken as a sign of 
Picabia's frequent later habit of 
striking out in new and surprising 
directions. The model for the 
picture, Mistinguett, was a 
successful actress and singer, and 
was one of Picabia's first famous 
friends from the entertainment 
industry. Instead of painting a 
realistic portrayal of her, he was 
much more interested in 
revealing the mood of the time 
by using dramatic color and 
composition.



Adam et Eve (Adam and Eve) (1930-
1931)
Oil on canvas - Private Collection

This enigmatic painting is part of 
Picabia's Transparency series (c.1928-31), 
whose dream-like quality derives from layers 
of imagery that faintly suggest strange 
narratives. Though the title of this painting 
is Adam et Eve (Adam and Eve), it was 
inspired by Orestes and Electra, a classical 
Greek sculpture in the Museum of Naples, 
which portrays Electra and her brother 
considering revenge on their mother and 
stepfather for the murder of their father, 
Agamemnon. Classical subjects such as this 
were popular in the interwar period, yet 
most artists attempted to give new life to 
Classicism by adapting it to modern times. 
Picabia refuses this temptation, instead 
leaving the statue enigmatically layered with 
a smiling face and leaving us with a mystery. 
This clash of imagery from apparently 
different sources would be a major 
inspiration for later artists.



Dances at the Spring (La Danse a la 
Source)(1912)
Oil - Philadelphia Museum of Art

Picabia met Marcel Duchamp around 
1911, and Dances at the Spring, which 
echoes Duchamp's Nude Descending a 
Staircase(1912), points to the 
important impact this meeting would 
have on him. It is considered one of 
the best examples of Picabia's abstract 
art, expressing his inner experience 
through geometric forms. He sought 
to represent the balance between the 
figurative and abstract, the static and 
dynamic. Using vivid colors and 
fragmented angular planes, he 
painted the motion and the 
excitement of a peasant dance while 
he was on his honeymoon in the 
countryside of Italy. Two versions of 
the picture were painted, but one is 
lost; this version was exhibited at the 
important Armory Show in New York 
in 1913.



Marcel Duchamp

Duchamp spearheaded the American Dada movement together with his friends 

and collaborators Picabia and Man Ray. By challenging the very notion of what is 

art, his first ready-mades sent shock waves across the art world that can still be 

felt today. Duchamp's ongoing preoccupation with the mechanisms of desire and 

human sexuality as well as his fondness for wordplay aligns his work with that 

of Surrealists, although he consistently refused to be affiliated with any specific 

artistic movement per se. In his insistence that art should be driven by ideas 

above all, Duchamp is generally considered to be the father of Conceptual art. His 

refusal to follow a conventional artistic path, matched only by a horror of 

repetition which accounts for the relatively small number of works Duchamp 

produced in the span of his short career, ultimately led to his withdrawal from the 

art world.



Nude Descending A Staircase (1912)
Oil on canvas - Philadelphia Museum of Art

Nude Descending A Staircase initially met 
with an unfavorable response at the Salon 
des Indépendants, dominated by the 
Cubist avant-garde who objected to what 
they deemed as its Futurist leanings, but 
enjoyed a succes de scandale at the 1913 
Armory Show in New York. More than a 
study of the body's movement through 
space, the work is an early figurative 
exercise in painting cinematically, akin to 
Eadward Muybridge's sequences of 
photographs that anticipated motion 
pictures. This painting together with the 
contemporaneous Passage from Virgin to 
Bride marks the end of Duchamp's short-
lived career as a painter.



Fountain (1917) Urinal –
Philadelphia Museum of Art

The most notorious of the 
readymades, Fountain was submitted 
to the 1917 Society of Independent 
Artists under the pseudonym R. Mutt. 
The initial R stood for Richard, French 
slang for "moneybags" whereas Mutt 
referred to JL Mott Ironworks, the New 
York-based company, which 
manufactured the porcelain urinal. 
After the work had been rejected by 
the Society on the grounds that it was 
immoral, critics who championed it 
disputed this claim, arguing that an 
object was invested with new 
significance when selected by an artist 
for display. Testing the limits of what 
constitutes a work of 
art, Fountain staked new grounds. 
What started off as an elaborate prank 
designed to poke fun at American 
avant-garde art, proved to be one of 
most influential artworks of the 20th 
century.



L.H.O.O.Q (1919)
Collotype - Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam

Marcel Duchamp's scandalous L.H.O.O.Q is an 
altered postcard reproduction of Leonardo Da
Vinci's Mona Lisa. For this "assisted" (which 
implied a degree of manipulation as opposed to 
the "unassisted") readymade, Duchamp penciled
a moustache and a goatee over Mona Lisa's 
upper lip and chin, and re-titled the artwork. The 
title riffs on the French pronunciation of the 
letters, which roughly translates as "She has a 
hot ass." Rather than transmuting an ordinary, 
manufactured object into a work of art, as in the 
bulk of his readymades, in L.H.O.O.Q Duchamp 
starts with the representation of an iconic 
masterpiece that he takes down from its pedestal 
by playfully debunking it. In endowing the Mona 
Lisa with masculine attributes, he alludes to 
Leonardo's purported homosexuality and 
gestures at the androgynous nature of creativity. 
Duchamp is clearly concerned here with gender 
role-reversals.



"Nature does not create works of art. It is we, and the faculty of 
interpretation peculiar to the human mind, that see art."



Man Ray

• Although he matured as an abstract painter, Man Ray eventually disregarded 
the traditional superiority painting held over photography and happily moved 
between different forms.

• For Man Ray, photography often operated in the gap between art and life. It 
was a means of documenting sculptures that never had an independent life 
outside the photograph, and it was a means of capturing the activities of his 
avant-garde friends.

• "I paint what cannot be photographed, that which comes from the imagination 
or from dreams, or from an unconscious drive. I photograph the things that I 
do not wish to paint, the things which already have an existence."



Le Violon d'Ingres (The Violin of 
Ingres)(1924)
Gelatin silver print - J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles

Inspired by Jean-Auguste-Dominique Ingres's La 
Grande Baigneuse, Ray used Kiki de Montparnasse 
wearing a turban as a model for this piece. He 
transformed the female body into a musical 
instrument by painting sound-holes on her back, 
playing with the idea of objectification of an animate 
body. Throughout his career Man Ray was fascinated 
with juxtaposing an object with a female body.
Ingres's works were admired by many surrealist 
artists, including Ray, for his representation of 
distorted female figures. Ingres's well-known passion 
for the violin created the colloquialism in 
French, 'violon d'Ingres', meaning a hobby. Many 
describe Le Violon d'Ingres as a visual pun, depicting 
his muse, Kiki, as Ray's'violon d'Ingres.'
This image is one of many of Man Ray's photographs 
that have gone on to have a rich afterlife in popular 
culture. F-holes have become a popular tattoo design 
amongst musicians, and fashion designers like Viktor 
and Rolf referenced the image to create their spring 
2008 collection.



Le Cadeau (The Gift) (1921) Iron and tacks - The 
Museum of Modern Art, New York (replica of the lost 
original)

This piece was made in the afternoon on the 
opening day of Man Ray's first solo show in Paris. 
It was intended as a gift to the gallery owner, the 
poet Philippe Soupault, and Ray added it to the 
show at the last minute. But the object received 
much attention and disappeared at the end of the 
opening.
Another assisted readymade, Ray took a simple 
utilitarian object, an iron, and made it evoke 
different qualities by attaching the tacks. Hence 
the tacks, which cling and hold, contrast with the 
iron, which is meant to smoothly glide, and both 
are rendered useless.



Surrealism 



introduction

The Surrealist movement was founded in Paris by a small group of 

writers and artists who sought to channel the unconscious as a 

means to unlock the power of the imagination. Disdaining 

rationalism and literary realism, and powerfully influenced by 

Sigmund Freud, the Surrealists believed the conscious mind 

repressed the power of the imagination, weighting it down with 

taboos. Influenced also by Karl Marx, they hoped that the psyche 

had the power to reveal the contradictions in the everyday world and 

spur on revolution. The Surrealist impulse to tap the subconscious 

mind, and their interests in myth and primitivism, went on to shape 

the Abstract Expressionists, and they remain influential today.



key ideas
• Surrealism has come to be seen as the most influential movement in 

twentieth century art. Figures like Salvador Dalí and Man Ray not 
only had an important influence on avant-garde art, but through 
their commercial work - in fashion photography, advertising and 
film - they brought the style to a huge popular audience. 

• Surrealism was officially founded in 1924, when André 
Breton wrote Le Manifeste du Surréalisme. In it, he defined 
Surrealism as "Psychic automatism in its pure state, by which one 
proposes to express - verbally, by means of the written word, or in 
any other manner - the actual functioning of thought." In this, he 
proposed that artists should seek access to their unconscious mind 
in order to make art inspired by this realm.

• Initially a literary movement, many Surrealists were ambivalent 
about the possibilities of painting, however, the group's leader, 
André Breton, later embraced and promoted painting



concept and style

• Surrealists were interested in exposing the complex and repressed 
inner worlds of sexuality, desire, and violence, and interest in these 
topics fostered transgressive behavior. Many of the artists underwent 
psychoanalysis to study and uproot their latent feelings and behaviors 
as a cure for what they believed to be the constraining and repressed 
codes and morals of society.

• The Surrealists generated creative works that exposed the artists' 
inner minds in bizarre, symbolic ways in order to uncover anxieties 
and to treat them analytically through visual means. The Surrealists 
depicted dream imagery and archetypal symbols derived from their 
unconsciousness. The collage aesthetic was significant to the 
Surrealists, as they believed it tapped into the subconscious by 
creating unlikely juxtapositions using imagery garnered from popular 
culture. The Surrealists employed collage in every medium including 
film.



ANDRE BRETON

André Breton was an original member of the Dada group who went 
on to start and lead the Surrealist movement in 1924. In New York, 
Breton and his colleagues curated Surrealist exhibitions that 
introduced ideas of automatism and intuitive art making to the 
first Abstract Expressionists. He worked in various creative media, 
focusing on collage and printmaking as well as authoring several 
books. Breton innovated ways in which text and image could be 
united through chance association to create new, poetic word-image 
combinations. His ideas about accessing the unconscious and using 
symbols for self-expression served as a fundamental conceptual 
building block for New York artists in the 1940s



Egg in the church or The Snake (Date 
Unknown) Collage on Paper - Musee
d'Ixelles

Egg in the church or The Snake is an 
example of photographic collage that 
was popularized by Surrealists like 
Breton and Man Ray. Typical of Breton, 
the title is both symbolic and enigmatic 
and its subject matter is cryptic and 
dream-like. It exemplifies the Surrealist 
interest in the female body as form, as 
well as an interest in themes 
concerning sexuality and religion, as 
elucidated by Georges Bataille. 
Bataille's text dealt, in part, with 
Christianity's repression of desire. 
Breton and his colleagues aspired to 
reduce all sexual repressions to 
symbols and language that would serve 
freedom of expression.



Max Ernst

• "Painting is not for me either decorative amusement, or the plastic 
invention of felt reality; it must be every time: invention, discovery, 
revelation.“ Ernst 

• Ernst was one of the first artists to apply Sigmund Freud's dream 
theories investigate his deep psyche in order to explore the source of 
his own creativity. While turning inwards unto himself, Ernst was 
also tapping into the universal unconscious with its common dream 
imagery.

• Interested in locating the origin of his own creativity, Ernst 
attempted to freely paint from his inner psyche and in an attempt to 
reach a pre-verbal state of being. This desire to paint from the sub-
conscious, also known as automatic painting was central to his 
Surrealist works and would later influence the Abstract 
Expressionists.



Celebes (1921)
Oil on canvas - Tate Gallery, London

At center, a large round shape dominates the 
composition that Ernst based upon a 
photograph of a Sudanese bin for storing 
corn which the artist has refigured as an 
elephant-like mechanical being from the 
subconscious. The title is taken form a 
German rhyme. Ernst's painting 
demonstrates his indebtedness to Freudian 
dream theory with its odd juxtapositions of 
disparate objects. Despite this disparity - a 
headless/nude woman, the bits of machinery 
- the painting holds together as a finished 
composition. Ernst's work bring out disgust 
because of its irrelevant depiction of the 
human form (the headless nude) which is 
revered within art making (since people are 
made in God's image). Through this work, 
Ernst questions which is the "real" world -
that of night-time and dreams - or that of the 
waking state.



Two Children Are Threatened by a Nightingale(1924)
Oil on wood with painted wood elements and frame - Museum of Modern Art, New York

A red wooden fence affixed to the 
painting's surface opens in a welcoming 
manner and reveals what at first seems 
to be an idyllic setting. Against a pleasing 
background of a blue sky, Ernst has 
diligently rendered a scene of confusion 
and terror. At top, a small figure strikes 
down on a buzzer as if to signal a 
warning. Our eye quickly catches sight of 
a crazed female figure at left running in 
distress - wielding a knife as if fighting off 
the nightingale. A second female, 
similarly painted in just grey and white 
tones, collapses on the ground as if 
fainted. Ernst would often depict birds in 
his works, which he used as an 
autobiographical symbol. Although Ernst 
painted from his own life and rendered 
personal symbols, he successfully 
conveys the terror of dreams that is 
universal.



Salvador Dali

• Salvador Dali is among the most versatile and prolific artists of the 
twentieth century. Though chiefly remembered for his painterly 
output, in the course of his long career he successfully turned to 
sculpture, printmaking, fashion, advertising, writing, and, perhaps 
most famously, filmmaking in his collaborations with Luis 
Bunuel and Alfred Hitchcock.

• His paintings also evince a fascination for Classical and Renaissance 
art, clearly visible through his hyper-realistic style and religious 
symbolism of his later work. Dali is most often associated with the 
Surrealist movement, despite his formal expulsion from the group in 
1934 for his reactionary political views.

• Obsessive themes of eroticism, death, and decay permeate Dali's 
work, reflecting his familiarity with and synthesis of the 
psychoanalytical theories of his time. Drawing on blatantly 
autobiographical material and childhood memories, Dali's work is 
rife with often ready-interpreted symbolism, ranging from fetishes 
and animal imagery to religious symbols.



The Persistence of Memory (1931)
Oil on canvas - Museum of Modern Art, New York

This iconic and much-reproduced 
painting depicts time as a series of 
melting watches surrounded by 
swarming ants that hint at decay, 
an organic process in which Dali 
held an unshakeable fascination. 
The important distinction between 
hard and soft objects, associated 
by Dali with order and decay 
respectively, informs his work 
method in subverting inherent 
textual properties: the softening of 
hard objects and corresponding 
hardening of soft objects. It is likely 
that Dali was using the clocks to 
symbolize mortality (specifically his 
own) rather than literal time, as 
the melting flesh in the painting's 
center is loosely based on Dali's 
profile. The cliffs that provide the 
backdrop are taken from images of 
Catalonia, Dali's home.



This painting is an allegorical response to the Spanish Civil War of 1936-1939, but it 
is also a garish and gruesome depiction of a body destroying itself. This work predicts 
the violence, anxiety, and doom many Spaniards felt during later period. Soft 
Construction with Boiled Beans is a fine example of a Dali composition that 
simultaneously expresses his sexual obsessions as well as his political outrage.
Soft Construction with Boiled Beans (Premonition of Civil war) (1936) Oil on canvas - Philadelphia 

Museum of Art



NATURE MORTE VIVANTE (STILL LIFE – FAST MOVING)
1956, Oil on canvas

This painting depicts the 
importance of the spiral, which 
Dali believed was nature’s most 
perfect form, using it as a 
symbol of cosmic order. Spiral 
structures can be found 
throughout this work, from the 
rhinoceros horn in the upper 
left, to the twisting fruit dish in 
the center, to the meteor-like 
head of cauliflower on the right. 
While working on this painting, 
Dali was thrilled to hear of the 
discovery that the DNA molecule 
– the blueprint for all life – had a 
spiral shape. The double spiral 
balcony railing to the left is 
Dali’s acknowledgment of DNA. 
“For the first time in the history 
of science,” Dali said, “physics 
was providing proof of the 
existence of God.”
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1 བོད་ ི་ ི་ཚགས། 
2 ེར་གཞིས་དང་ཞིང་ ན་ལམ་ གས། 
3 ཆབ་ ིད་ ི་ ིག་འ གས། 
4 ག ང་གི་ ོམ་གཞ།ི 

ལོ་ ས་དངསོ་གཞི། 
༸ ལ་དབང་ ་ ེང་༡༣པ་དང་ ་

ེང་གི་ ས་རབས། (1913-1941)

1 ༸ ལ་དབང་ ་ ེང་བ ་ག མ་པ་ ་གཞོན་ འི་ ས་ བས། བོད་
དང་ ་ནག་གི་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ། 
2 ༸ ལ་དབང་རིན་པོ་ཆ་ེདང་དམག་ད ང་དགོན་ ེ་ཚན་ཁག་

བཅས། 
3 ༸ ལ་དབང་ ་ ེང་བ ་ག མ་པ་ཆེན་པོ་དགངོས་པ་ཆོས་

ད ིངས་ ་གཤེགས་པ། 
4 ན་འཕེལ་ལགས་ལ་ ས་ཉེས་ ང་བ། 
5 བོད་གསར་པ་ཞིག་ཡོང་བར་དམིགས་པའི་ ང་ཤར་ ི་ ར་བཅོས་

ཚགས་པ། 
6 དམག་དཔོན་ཧོང་ ་ ང་ག་ི ་ཚབ་ཚགས་པ། 
7 ད ིན་ཇི་དང་ ་ནག་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆ།ེ 
8 ་ ེང་རིན་པོ་ཆེས་ ་དབང་བཞེས་པ་དང་དེས་དགངོས་ ་གནང་

བ། 
9 ོད་ཆའི་མ ག་ ོམ། 

བོད་ ི་ ི་ཚགས། 
(1913-1951) 

ག་ ག་རིན་པོ་ཆེ་དང་༸ ལ་དབང་ ་ ེང་

བ ་བཞི་པའི་ ས་རབས། [II] (1941-1951)

1 ིད་ ོང་ ག་ ག་རིན་པོ་ཆེའི་འག་ོ ོད་ ་ི ས་རབས། 
2 འཛམ་ ིང་དམག་ཆེན་གཉསི་པའི་ ་རེངས་ཤར་ བས་ ི་
འ ར་བ་དང་གདོང་ ག 
4 ངོ་ལོག་གི་ས་བོན། 
5 ་ ེང་གི་ ོག་ ས། 
6 ག ལ་ ལ་བ ་ཤསི་བདེ་ལེགས་ ི་ ་ཚབ་ཚགས་པ། 
7 ལ་ ིའི་མཐོང་ཆོས་ ་འ ར་ཐབས་ ར་ལས་ ག་པར་

ེད་པ། 
8 གོ་མིན་ཏང་ལ་ ས་ཉེས་ ང་ ེས་ ི་བོད། 
9 མི་དམངས་བཅིང་འ ོལ་དམག་གསི་བཙན་འ ལ་ ས་པ། 
10 ཆབ་མདོ་ཤོར་བའི་ ེས་ ། 
11 བོད་ ིས་ ོས་མ ན་དོན་ཚན་༡༧ ་ིཆ་ ེན་ངསེ་ཅན་ལ་

མགོ་བཏགས་པ། 
12 ༸ ལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ ་སར་ཆིབས་ཞལ་བ ར་བ། 
མ ག་ ོམ། 



ད ད་གཞིའི་ ་ཆ་ཁག

1 ད ད་གཞིའི་ ་ཆ་ཁག་ལས་དཔེ་དེབ་ ི་རགིས་མི་འ ་བ་བ ་ ག་ལངོས་པ།

2 པར་རིས་ཁག་ ག་ །

3 ས་བ ་ཁག་བ ་གཅགི

4 ཆིངས་ཡིག་ཁག་ག མ།

5 ངག་ཐོག་བཅར་འ ིའི་རིགས་ ེ་ཚན་ཁག་མི་འ ་བ་ ག་ ་མ་ཟིན་ཙམ།

6 ག ང་འ ེལ་ཡིག་ཆ་ ེ་ཚན་མ་ིའ ་བ་ད ་ ག་ཙམ།

ོམ་པ་པོ།

Melvyn C. Goldstein



Name : Tashi Tsering T 
Subject : Tibetan Language



གཞོན་ ་ ་མེད་ ི་གཏམ་ ད་ད ེ་ཞབི།
- ོབ་དཔོན་ཆནེ་མ་ོབ ་ཤིས་ཚ་རིང་།



གཏམ་བཤད་ ི་དོན་ཚན་ཁག

1 ོམ་པ་པོ་ངོ་ ོད།

2 ོམ་པ་པོ་དང་འ ེལ་བའི་ཆབ་ ིད་ལོ་ ས་ ི་ བ་ ོངས་ངོ་ ོད།

3 བ མས་ ང་གི་ ལ་དང་མི་ ་ངོ་ ོད།

4 བ མས་ ང་གི་ ང་རིམ་ད ེ་ཞིབ།

5 མཐའ་ ོམ།



ིམ་ ད་ ི་ ང་བ་མདོར་བ ས།

མདོ་མཁར་ཞབས་ ང་ཚ་རིང་དབང་ ལ་ ི་ ིམ་ ད་ན།ི བོད་མི ་ག ང་ ག་ག་ིཡ་ ལ་ གས་ཁམས་ད ་རིགས་ ་ིནང་ཚན་ ་ིརིགས་ ད་ལས་མཆེད་པ་གང་ཞིག

ིམ་ ད་དེའི་མིང་ལ་མད་ོམཁར་རམ། མིང་གཞན་རག་ཁ་ཤག་ཡང་ན་རག་ཁ་ཤར་ཟེར། ོམ་པ་པོ་མཁས་ཅན་མདོ་མཁར་ཞབས་ ང་ཚ་རིང་དབང་ ལ་ན།ི ི་ལོ་

༡༧༩༧ལོར། ཡབ་ངག་དབང་ཚངས་པ་དང་ མ་ཚལ་པ་ ་ིདཔོན་ ་ི ས་མོའི་ ས་ ་ ང་ ག་ ང་ ལ་ ་ ་འ ངས།



ཁོང་ནི་ ང་ ས་ནས་ ེས་ ོབས་ ི་རིག་པ་ཤིན་ ་བ ་ཞངི་། རང་ལོ་ ག་བ ན་ཙམ་ལ་དགོན་ ེ་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་ ངི་ ་ཞང་པོའི་ས་ནས་་་་་་་་་་་་་དང་། ལོ་བ ་ནས་ཡབ་ ི་ ང་ནས་ཡི་གེ་འ ི་ ོག་དང་་་་་ ིས།

དཔེ་ཆ་ ོ་འཛན་སོགས་་་་་་ལ་ལགེས་པར་ ངས་ བ་ ེས། ག ང་གི་ ་ ིས་པ་ ོ་ ལ་དཔལ་མགོན་དང་། ིན་ ོལ་ ིང་གི་དགེ་ ོང་ ོ་གསལ་ མ་གཉིས་ ་ིས་ནས་ ན་ངག་ལ་ ོབ་ ོང་ ས་ཏེ་ ོམ་ གས་ ང་ ལ་བ་མ་ཟད། དགེ་

ོང་ ོ་གསལ་ལགས་ནས། ད ངས་ཅན་དགའ་བའི་ཚ་རིང་དབང་ ལ་ཞེས་པའི་མཚན་འདོགས་ ང་མཛད།

ི་ལོ་༡༧༡༢ཏེ། ཁོང་ཉིད་ད ང་ལོ་བཅོ་ འ་ིཐགོ་ ིན་ ལོ་ ངི་གི་ལོ་ ་ཱབ་ ་ འིི་ ང་ནས་ ་དང་ཚད་མ། ིས། ན་ངག ེབ་ ོར། ིང་མའི་ཆོས་ གས་ལ་ ར་བ ོན་ སི་ ངས་པ་ ས།

ང་ ས་ ོབ་ ོང་ཇི་ ས་ ི་ ོར།



ང་འཁོར་དང་ ེ་དཔོན་གནང་རིང་གི་མི་ཚ།

ཁོང་ད ང་ལོ་བ ་ད ར་སོན་ ས་གཞསི་ ེའ་ིད ་ ལ་ཡངོ་འབབ་བ ་བའ་ིལས་གནས་བ ོད། ལོ་ ི་མར་གཞསི་ཀ་བསམ་ བ་ ེའ་ི ངོ་དཔོན་ ་བ ་ོབཞག་ ང་། གས་་་

་་་་་ ོང་ ་ ངོ་དཔོན་གཞནོ་པའི་ བས་ ་ ས་ཁོམ་ ང་རིམ་བཞིན། ཤིན་ ་ ན་ གས་ཆ་ེབའི་གཞོན་ ་ ་མདེ་ ་ིགཏམ་ ད་འད་ིཉིད་བ མས་ཤིང་། ི་ལོ་༡༧༢༠ལོར།

ོགས་པར་ ས།

ད ང་ལོ་ ག་ ་རེ་ ག་ལནོ་པ། ི་ལོ་༡༧༢༠ལོར། རང་ མ་བཀའ་ ོན་ གོས་བ དོ་བ མས་པ་དང་། ད ང་ལོ་ར་ེབ ན་ ི་ལོ་༡༧༦༣ལོར་དགོངས་པ་ཆསོ་

ད ིངས་ ་འཐིམས།



མདོ་མཁར་བ་འཚ་བ གས་ བས་ ིད་དབང་ལ་འཕོ་འ ར་ ང་ ལ།

༸ ལ་དབང་ ་པའི་ བས།

o ་ ི་བ ན་འཛན།

o ེ་ ིད།

o ་བཟང་ཧན།

o ན་གར་བ་ཚ་དབང་རབ་བ ན།

༸ ལ་དབང་ ་པ་འདས་ ེས།

o ི་ལོ་༡༧༢༠-༡༧༢༨བར། ཁང་ཆེན་པ་དང་ཕོ་ ་བ། ང་ མ་ ར་ག མ།

o ི་ལོ་༡༧༢༨-༡༧༤༧བར། ཕོ་ ་བས་དབང་འཛན་པ་དང་།

o ི་ལོ་༡༧༤༧-༡༧༥༡བར། ས་འ ར་མེད་ མ་ ལ་ སི་བ ང་ཡདོ།

o དེ་དག་གི་གནས་ ལ་ མས( ིས) མོ་པ་པོ(པོར)བག་ཆགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ ན་

ཡོད།



ལ་ ས་གཞོན་ ་ ་མེད་དང་འ ེལ་བའི་མི་ ་གཙ་ཕལ་དང་ས་གནས་སོགས་ ི་ ོར།

ལ་ཁབ། ིད་པ་ཅན།

ས་གནས། ་གར་ ང་ ོགས།

ལ་པོ། ཉི་མ་ ོ་ ོས།

ལ་པོའི་ད ་ ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཆོས་ ི་དབང་ ག

བ ན་མ།ོ ༡ ་ཆ་འཛན། ༢ མཛས་ ག་མེ་ཏོག

ལ་ ས། གཞོན་ ་ ་མདེ་དང་དགའ་བའི་རོལ་མཚ།

གཞོན་ ་ ་མེད་ ་ི གོས་པོ། དཔའ་བོ་ ིད་པ་གཞོན་ །

ཞི་བའི་ ོན( ོན)པོ་བཞི། ཤེས་ ་ ན། རིག་པའི་དབང་ ག མ ངས་མེད་ ོ་ ོས། ོ་ ོས་

མཆོག་ ་གསལ་བ།

ག་པོའི་ ོན( ོན)པོ་བཞི། དཔའ་བའི་དབང་། འཇིགས་མེད་ད ང་འཇོམས། འ མ་ ག་དོ་ ་

གཅིག་པ། འཇིགས་མེད་བ ལ་བ གས(བ ལ་ གས) ན་ མས་སོ།།



ལ་པོ་ ་བའི་ ོ་ ོས་དང་གསལ་ ན་ མ་གཉིས་དང་འ ེལ་བའི་མི་ ་དང་ས་གནས་སགོས་ ི་ ོར།

ལ་པོ། ་བའི་ ོ་ ོས།

ལ་ ས། ་ལས་ ལ་ ང་།

ཕོ་ ང་། ང་བ་འ མ་ ན།

ལ་ས། ོང་ ེར་ཆེན་པོ་མེ་ཏོག་ ས་ཚལ།

ོ་ ོས་ཅན་ ི་ ོན་པོ། ཚངས་པའི་ ོ་ ན་དང་ ོ་ ན་དཔའ་བོ།

དམག་དཔོན། ོ་ ོད་ཐར་ལེགས་དང་ ལོ་བའི་གཤདེ་མ།

བ ན་མ།ོ ་འོད་མ།

ལ་ཁབ། གསལ་ ན།

ལ་ ས། ཡིད་འོང་མ།

ལ་ ས། མ་ཎི་དི་བ།

ཕོ་ ང་། བཀོད་ལེགས་འོད་ ང་།



བ མས་ ང་གི་ནང་དོན་ ོགས་བ ོམས།

དེ་ཡང་གཞོན་ ་ ་མེད་ན་ིལེ ་ཆ་ེབ་གཉསི་ལ་ད ་ེཆགོ་ ེ།

1   ལེ ་དང་པོ་བ མས་ ང་གི་མི་ ་གཙ་བོ་གཞོན་ ་ ་མེད་ ིས་ཡིད་འོང་མ་ཇི་ ར་ཁབ་ ་བ ས་པའི་ ོར་ཡིན། དེ་ལའང་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ག མ་ཡདོ་ད།ེ དང་པོ་

འཇིག་ ེན་ ི་མ ན་ ི་ལམ་ལ་བ གས( གས)ནས་ ོན་ ི་གཙ་བོ་མ ངས་མེད་ ོ་ ོས་ ན་ཕོ་ཉར་མངགས་ཏེ་ཡིད་འངོ་མ་བ ན་མོར་ ོང་བར་ཆས་པ་དང་། བར་ ་དཔའ་བོ་

ིད་པ་གཞོན་ ས་གཞོན་ ་ ་མེད་ ་ིཆས་ ད( ས)ནས་གཡ་ོ འི་ཐབས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་ཡིད་འོང་མ་བ ་བར་ཆས་པའི་ ོར། མ ག་ ་ ག་པོའི་དམག་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་

འ མ་ ན་ ི་ ོང་ ེར་ཆེན་པོ་མེ་ཏོག་ ས་ཚལ་ད ང་གསི་བཅོམ་ ེ་ཡིད་འོང་མ་བཙན་ ོག་ ས་པའི་ ོར་བཅས་ག མ་བཀོད་པའོ(། །)
2   ལེ ་གཉིས་པ་གཞོན་ ་ ་མེད་འཁོར་བ་ལ་ངསེ་འ ང་ ེས་ནས་ནགས་ དོ་ ་གཅིག་ ར་ཆསོ་ལ་བ གས( གས)པ་དང་། བ མས་ ང་ག་ིམི་ ་གཙ་ ས་གཞན་

གཉིས་ཏེ། དཔའ་བོ་ ིད་པ་གཞོན་ ་དང་ཡིད་འོང་མ་གཉིས་ ི་བཞིན་བ ེགས་ཏེ་དཀའ་ བ་ ི་ནགས་ ་བ གས( གས)པ་མ་ཟད། གཞོན་ ་ ་མེད་ ིས་ཆོས་ ོན་པའི་ཆེད་ ་

ིད་པའི་ ན་ ་ ོགས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཆསོ་ ི་དབང་ ག་གདན་ ངས་ཏེ་ཆོས་ ི་ མ་ ངས་ ་ཆེན་པོའི་ ང་ཆར་ ལ་ ང་ ན་ ་དབབ་པ་བཅས། ོམ་པ་པོས་

གས་བསམ་ ི་ ི་ཚགས་ཤིག་གསར་ ན་ ས་ཏེ། རང་ཉིད་ ི་ གས་བསམ་བཅོལ་ ལ་ ི་མི་ ་གང་དེའི་འདོད་དོན་ཇི་བཞིན་བ བས་པར་ ས་ཡོད་པ་བཅས་སོ། །



མཐའ་ ོམ།

བ མས་ ང་དེ་ ས་བ ས་ ་ིཆ་ནས་བཤད་ན།

 ལེ ་དང་པོའི་ ོར་ཞིབ་ཅིང་ ་ལ་ཡིག་ཚགས་ཆེ་བ་མ་ཟད། ང་གི་འཕེལ་རིམ་ཡང་། ཐོག་མའི་འགོ་ གས་པ། བར་ ི་མཐོ་ བས། མ ག་མཐའི་ཞི་འཇགས་བཅས་

ི་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་ ིས་ཡོད་པ་དང་།

 ལེ ་གཉིས་པ་ ང་རིམ་བ ས་ཤིང་ ག་ གོ་མེད་པ་དང་གཞོན་ ་ ་མེད་ ོད་པ་ བས་ཆེན་ཡོངས་ ་ ོགས་ཤིང་ཞ་ིབ་ མ་ ོལ་ ་ིགོ་དམ་པ་ཡངོས་ ་

ེད(བ ེས)ནས། ག ལ་ ་ ི་དང་ ེ་ ག་མང་པོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ནེ་པའི་ལམ་ ་བཀོད་པ་ད་ེཡིན། དེས་ན་བ ོད་ ་གཙ་བོའི་འ ང་ ངས་དང་མཚན་

འི་དོན་དངོས་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་ད ད་ ེད་ ་དེ་གལ་ཤིན་ ་ཆེ་བར་མཐོང་།



Name : Tenzin Namgang
Subject : Tibetan History



བོད་ ི་ས་ཁམས་ཆགས་ ལ།

དགེ་འོས་ལོ་རིམ་དང་པོ། ོབ་ ས་དང་པ།ོ



ངས་དབེ།

1. བོད་ ་ི དི་དནོ་ ལ་རབས། ་ བ་པ་དབང་ ག་བདེ་ ན།

2. བོད་ ་ིལ་ོ ས་ ེང་བའ་ིགཏམ། ལ་མོ་འ ག་པ།

3. ཆོས་ ང་མཁས་པའི་དགའ་ ོན། དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་བ།

4. ག ་ཡ་ི ངེ་བ། ཆབ་ ེལ་ཚ་ ེན་ ན་ཚགས་དང། ནོར་ ང་ཨོ་ ན།

5. བོད་ ་ིབཤད། བ ་ཤིས་ཚ་རིང།

6. ང་གོ་བོད་ ་ིརིག་གནས་ ་ ལ་ ན་འ ས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མའིོ་ མ་བཤད་མཐངོ་ ོལ་ ན་གསལ་མེ་ལངོ།། མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང།



ིར་འཛམ་ ིང་ ང་བའི་ ས།



བོད་ ི་ས་ཁམས་དེ་ འི་འོག་ཡོད་པ་ ོན་ ི་བོད་ ི་མཁས་པ་ མས་དང། དངེ་གི་ཚན་རིག་
གཉིས་ཀའི་མོས་མ ན་ཡིན

• མཁས་པའི་དགའ་ ནོ། ོད་མངའ་རསི་ ོར་ག མ་ ངི་གི་ ལ། །བར་ད ས་གཙང་ ་བཞི་ ར་བ་འ ། ། ད་ ་མདོ་ཁམས་ ང་ག མ་
ཞིང་ ་ ། ། ན་ ང་ ་ཡི་ ་མཚར་ ར་པའི་ནང། ཞེས་ག ངས།

• ག ་ཡ་ི ངེ་བ། གོང་གི་འདོད་པ་དང་མ ན།

• ལ་ ི་ ད་ཆོས་གཙ་བོ་ནི། ་སའི་ ོ་རིང་ལས། “གངས་རི་མཐནོ་པོའི་ནི་ད ས། ་བོ་ཆེན་པོའི་ནི་མགོ། ལ་མཐོ་ས་གཙང་བ་ལ་” 
ཞེས་ག ངས།

• དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་བ། ཆོས་ ང་མཁས་པའི་དགའ་ ོན།( ི་ལ་ོ ༡༥༦༤ ལོར་བ མས།) བཇར་བི ་དཔེ་མཛད་ཁང། ༢༠༠༢
ཤོག ༡༤༩-༡༥༠

• “འདི་ ོན་ཆད་ ་མཚ་ཆེན་པོའི་ ལ་དམའ་ཞིང་ ོ་བ་ཞིག་ཡནི་” ཆབ་ ེལ་ཚ་ ེན་ ན་ཚགས་དང། ནོར་ ང་ཨོ་ ན། ག ་ཡི་ ེང་
བ།

• ་སའི་ག ག་ལག་ཁག་གི་ ་ོརིང་ཡ་ིགེའི་ཤར་ངོས་ ི་ཡགི་ ེང་ ༦ པ་ནས་ ༨ པའི་བར་ ་གསལ།



བོད་ ི་ས་ །



བོད་ ི་རིའི་ ོར།

བོད་ ོ་ བ་ ི་རི་ གས་ཅན།
༡། ཇོ་མོ་ ང་མ།

• གོ་དོན། ཇོ་མོ་ ང་མ་ཞེས་འབོད་པ་ནི་ཇོ་མོ་ ་ ་མ་ཞེས་པའི་བོད་ ད་ ི་ ་དེ་ ར་ཆག་ནས་ཇོ་མོ་ ང་མར་ ར།

• མིང་གི་ མ་ ངས། (ཇོ་མོ་ ང་མ་རི། ཇོ་མོ་གངས་རི། ཇོ་མོ་གངས་དཀར། གངས་ ལ་མོ་མཐོན་མཐིང་། མཁར་ འི་ཇོ་མོ་ ང་མ། ལ་ ི་གངས་ ི་ར་བ། 
Mount Everest, Sagarmāthā, Peak XV)

• ས་གནས། བོད་དང་བལ་ ལ་ ི་ས་མཚམས། ཞི་ཀ་ ེའི་ཞིང་ཆེན། དིང་རིའི་ ོང་ཁོངས།

• ཐོ་ཚད། 8848.5 m
• ལོ་ ས། ་ ་རིན་པོ་ཆེ་དང། ེ་བ ན་མི་ལ་རས་པ། བཀའ་བ ད་ ི་ ང་མ་གཙ་བོ་ཡིན།

• གངས་ ི་ ལ་མོ་མཐོན་མཐིང་ངམ་མཁར་ འི་ཇོ་མོ་ ང་མ། བོད་ ི་ལོ་ ས་ ེང་བའི་གཏམ། ཤོག ༡༨

• ༡། ད ས་ ་ཇོ་མོ་ཚ་རིང་མཆདེ་ འི་ནང་ཚན་བ ་ཤིས་ཚ་རིང་མཆེད་ འི་ནང་ཚན་བ ་ཤིས་ཚ་རིང་མ་དང་། ༢། མཐའ་ ོར་ ་རིམ་བཞིན་ཇོ་མོ་མཐིང་གི་
ཞལ་བཟང་མ་དང་། ༣། མི་གཡ་ོ ་ོ( ང་)བཟང་མ། ༤། ཅོད་པན་མ ནི་བཟང་མ། ༥། གཏད་དཀར་འ ་ོབཟང་མ་བཅས་མཆོད་ ེན་ད ིབས་ཅན་ ་ཡོད།
http://ragshul.blogspot.com/2012/09/blog-post.html



༢། གངས་དཀར་ཏི་སེ་དང།, 

• གོ་དོན། ཏི་ས་ེཞེས་པ་ད་ེཞང་ ང་གི་ ད་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་ནི་ ་ ་ཞེས་ །

• མིང་གི་ མ་ ངས། (རི་རབ་ ན་པོ། ཀཻ་ ཱ་ཤ གང་རིན་པ་ོཆ།ེ ཀེ་ཁོད། ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ི་རི་བོ། གངས་ཡ་ཕག་ཤ་ར།)
• ས་གནས། ོད་མངའ་རིས་ས་ ལ། ་ ེང་ ོང་གི་ཁངོས་ ་ཡདོ།

• ཐོ་ཚད། 6638 m
• ལོ་ ས། བོན། ནང་པ། ཧིན་ །(Hindu) གཅེར་ ་པ།(Jain) 



༤། ཡར་ ་ཤམ་པོ།

• གོ་དོན། ིད་པ་ཆགས་པའི་ ་ཆེན་ད འི་ ས་ ་ཆེན་ཡར་ ང་ཡར་ ་ཤམ་པོ།

• མིང་གི་ མ་ ངས།

• ས་གནས། བོད་ ོངས་ ོ་ཁ་ས་ ལ་ ི་འ ོགས་ ས་ ོང་ཁོངས།

• ཐོ་ཚད། 6500m
• ལོ་ ས། ིད་པ་ཆགས་པའི་ ་ད ་དང། ོང་བཙན་དང་ ི་ ོང་གི་ ང་མ་ ་ེཡི་མ ར་ ་བ ་ག མ་ ི་ ས་ཤིག་ཡིན། བོད་ ི་

མཛངས་མི་བ ན་ ི་དང་པོ་ ་ལས་ ེས་ ི་ཡབ་ཡིན།

• ངག་ ན་ ། ཡར་ ་ཤམ་པོ་ནི་གཡག་དཀར་པོ་ཞིག་ཡནི། མི་དཀར་པའི་ ས་ ་ ལ། དེ་ད ེས་ སོ་ལ་བ ནེ་ནས་འ ས་ ་སོ་སོ་ནས་
ང།



བོད་ཤར་ ི་རོ་བོ་ གས་ཅན།

༡། ་ ལ་ ོམ་ར།

• གོ་དོན། ང་མའི་མིང་དེ་གནས་ ི་མིང་ ་ ར།

• མིང་གི་ མ་ ངས། ( ་ཆེན་ ོམ་ར། ཨ་ ེས་ ་ཆེན། ་ ལ་ ོམ་ར། ཨ་ ེས་ ་ ལ། ་གཉན་ ོམ་ར། མཚན་ ི་ མས་ གས་ མ་ ་
ག་ཡོད།)

• ས་གནས། མཚ་ ོན་ཞངི་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ལ་ ི་ ་ཆེན་ ངོ་གི་ཁངོས།

• ཐོ་ཚད། 6285m
• ལོ་ ས། ིད་པ་ཆགས་པའི་ ་ད ་དང་ ེའི་མ ར་ ་བ ་ག མ་ ི་ ས་ཡིན།

• ངག་ ན་ ། གངས་ཏི་སེས་མདོ་ ད་ ང་ ་མངགས་པ་ཡིན་ལ། ེས་ ་ཁོས་ ར་གནས་ ན་ནས་ ིར་འ ་ོ ིས་ ས་པར། ཞང་པོ་ ག་
རིང་གིས་འ ོ་ལམ་བཀག་ ེ་འ ོ་ ་མ་བ ག་ཟེར།



༢། རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ།

• གོ་དོན། ང་མའི་མིང་དེ་གནས་ ི་མིང་ ་ ར། (གཞི་བདག་དང་ ལ་ ་གཙ་བོ།)
• མིང་གི་ མ་ ངས། (རོང་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པོ། ཁ་བ་དཀར་པོ། གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པ།ོ)
• ས་གནས། འདི་ནི་ ན་ནན་ཞིང་ཆེན་བད་ེཆེན་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ལ་ ་ཡོད

• ཐོ་ཚད། 6740m
• ལོ་ ས། ིད་པ་ཆགས་པའི་ ་ད ་དང་ ེའི་མ ར་ ་བ ་ག མ་ ི་ ས་ཡིན།

• ངག་ ན་ ། རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ་དང་དེའ་ིཉེ་འ མ་ ི་རི་ ེ་ཞིག་ནི་ཕན་ ན་ལ་བ ེ་འདང་ཆེ་བའི་བཟའ་ ་ཡནི་པས། ན་གཞོན་
ཕོ་མོ་ ང་དེར་གནས་མཇལ་ ་སོང་ན་བ ེ་སེམས་འ ར་བ་མེད་པར་བཤད།



༣། མི་ཉག་གངས་དཀར།

• གོ་དོན། ལ་མིང་ནས་རི་མིང་ཆགས།

• མིང་གི་ མ་ ངས། (འབོ་གངས་དཀར། གངས་དཀར་ ོགས་ལས་ མ་ ལ།)
• ས་གནས། སི་ ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛས་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ལ་ ི་དར་མདོ་ ངོ་ཁོངས་ལ་ཡོད།

• ཐོ་ཚད། 7446m
• ལོ་ ས། མི་ཉག་གངས་དཀར་ནི་ ་མ་ོཞིག་ ེ། ཇོ་མོ་ ང་མའི་ ན་ཡིན་ཟེར།

• ངག་ ན་ ། རི་ངོས་ ་གངས་དར་ ོག་འ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མི་རེ་རེའི་མཐོང་ ང་མི་འ ་བར་བཤད། གལ་ཏེ་ནག་པོར་མཐངོ་ན་བ ་
མི་ཤིས་པ་དང་། དཀར་པརོ་མཐོང་ན་ཚ་ཐག་རིང་པ། སེར་པོར་མཐོང་ན་འ ོར་བ་ ན་པར་འ ར་ཟེར།



བོད་ ང་ག་ིརི་བོ་ གས་ཅན།

༡། གཉན་ཆེན་ཐང་ །

• གོ་དོན། གཉན་ཆེན་ ི་ ས་ཡནི་པས་ན་གཉན་ ས་ཐང་ ་ཟེར། གཞི་བདག་གི་མཚན་ལས་རི་བོའ་ིམིང་ ་ ར།

• མིང་གི་ མ་ ངས། ( ང་གི་གཉན་ཆེན་ཐང་ ། གཉན་ ས་ཐང་ །)
• ས་གནས། ་ས་དང་ནག་ འི་མཚམས་འདམ་ག ང་ ་ཡདོ།

• ཐོ་ཚད། 7162m
• ལོ་ ས། གཉན་ཆེན་ཐང་ ་ནི་ ེས་པ་གོས་དཀར་ ོན་པ་ ་འ ལ་ཅན་ཞིག་ཡནི་ཏེ། ོབ་དཔོན་པ ྨ་འ ང་གནས་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་

ཆེད་ ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་ ལ་ནས་ལམ་བཀག་པ་སོགས་བཤད་ ལ་མང་།



༢། ཨ་ཆེན་གངས་རི།

• ས་གནས། མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་ ི་ ལ་ ལ་ ོང་གི་ཁོངས་ ་ཡདོ།

• ཐོ་ཚད། 6160m



༣། གཉན་པོ་ག ་ །ེ

• གོ་དོན། གཞི་བདག་གི་མིང་ལས་རི་མིང་ ང།

• ས་གནས། མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ལ་གཅིག་ ལི་ ངོ་ཁོངས་ན་ཡདོ།

• ཐོ་ཚད། 5360m
• ལོ་ ས། གཉན་པོ་ག ་ ེའི་ས་དརེ་《གེ་སར་ ང》དང་འ ེལ་བའི་ ེས་ ལ་མང་པོ་ཡོད་པས། མགོ་ལོག་མི་དམངས་ ི་ ་ ང་

དང་། གཏམ་ ད། དམངས་ འི་འ ང་ ངས་གཙ་བོ་ཞིག་ཡིན།

• ངག་ ན་ ། རི་བོ་དེའི་ཤར་ ་ོ བ་ ང་དང་མ ན་ ོའི་གཡས་གཡོན་སོགས་ན་གནས་ ང་རེ་ཡོད། མ ན་ ོའི་གཡོན་ ོགས་ནི་ ་
གཡག་དཀར་པོ་དང་། གཡས་ནི་ ་ ག་དམར་པོ། གཞན་ མས་རེ་རེ་ལ་མིང་རེ་ཡོད་པ་དང་། རི་བོ་དེ་ན་ིམགོ་ལགོ་ས་ ལ་ ིས་བ ར་

བའི་གཞི་བདག་གཉན་པ་ོག ་ འིེ་གནས་རི་ཡིན།



བོད་ ི་ ་བོའི་ ོར།



བོད་ ོ་ ོགས་ ི་གཙང་ ་ གས་ཅན་ཁག།

༡། སེང་གེ་ཁ་འབབ།(Indus) 
• གོ་དོན། གངས་རི་སེང་གེའི་གདོང་འ ་བ་ཞིག་ལས་འབབ་པས་སོ།

• མིང་གི་ མ་ ངས། (སི་ཏ། Indus)
• རིང་ཚད། བོད།(419km) ོན།(3200km)
• མགོ མངའ་རིས་ས་ ལ་ ་ིརི་བོ་གངས་ཏི་སེའི་ ང་ ོགས་ནས་འབབ་ཅིང་ཤར་ནས་ བ་ ་ །

• བར་དང་མ ག ལ་ གས་དང། པ་ཀིས་ ཱན་བ ད་དེ། ཨ་རབ་ ་མཚར་འབབ།

• ལོ་ ས། ་གར་ ི་ དི་པའི་དཔལ་ཡོན་ ང་ས་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།



༢། ང་ཆེན་ཁ་འབབ།(Satluj) 

• གོ་དོན། གངས་རི་ ང་ཆེན་གདངོ་འ ་བ་ཞིག་ལས་འབབ་པས་ས།ོ

• མིང་གི་ མས་ ངས།

• རིང་ཚད། བོད།(260km) ོན།(km)
• མགོ མངའ་རིས་ས་ ལ་ ་ི ་མདའ་ ངོ་ ངས། རི་བོ་གངས་ཏི་སེའི་ ང་ ོགས་ནས་འབབ་ཅངི་ཤར་ནས་ བ་ ་ །

• བར་དང་མ ག ཧི་ ཱ་ཅལ་(H.P.)དང། པཉ་ ཱཔ།(Punjab) པ་ཀིས་ ཱན་(Pakistan)བ ད་དེ། སེང་གེ་ཁ་འབབ་དང་
འ ེས་ ེ་ཨ་རབ་ ་མཚར་འབབ།

• ལོ་ ས། གདོད་མའི་ཞང་ ང་ དི་པའི་དཔལ་ཡོན་འ ང་ས་དེ་ཡནི། ཞང་ ང་གི་ ་གཙ་བོ་ཡནི། ་བོ་དེའི་ཉེ་འ མ་ ་ཞང་ ང་ ལ་
པོའི་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་(མཁར་མདོང།)ཞེས་པ་དེ་ཡདོ། ་གར་གི་ ་བོ་ག ་ྒལ་ངོས་འཛན་ ེད་པ་ཡོད་པ་ད་ེནོར་བ་རེད།



༣། ་ ་ཁ་འབབ།(Ghaghara/Karnali)

• གོ་དོན། གངས་རི་ ་ འི་གདོང་འ ་བ་ཞིག་ལས་འབབ་པས་ས།ོ

• མིང་གི་ མས་ ངས། (Ghaghara/Karnali)
• རིང་ཚད། བོད།(km) ོན།(1080km)
• མགོ ་ ེང་ ོང་ཁོངས།

• བར་དང་མ ག བལ་ ལ། ་གར། བང་ལ་དེཤ་བ ད་ནས། བང་གའི་མཚར་བ ར།

• ལོ་ ས། ཨ་ཡོ ་ཡང་ ་བོ་དེའི་ཉེ་འ མ་ ་ཆགས་ཡདོ། ་གར་ ི་མངའ་ ེ་བི་ ར་ནང་ ་བོ་ག ྒ་དང་མཉམ་ ་འ ེས།



༤། ་མཆགོ་ཁ་འབབ། (Brahmaputra)

• གོ་དོན། གངས་རི་ འི་གདོང་འ ་བ་ཞིག་ལས་འབབ་པས་ས།ོ

• མིང་གི་ མས་ ངས།( ང་ ། ཡར་ ང་གཙང་པ།ོ ཡར་ཆབ་གཙང་པོ། Brahmaputra) 
• རིང་ཚད། བོད།(2091km) ོན།(3350km)
• མགོ བོད་གངས་དཀར་ཏི་སེའི་ ་ོངོས་འ ངོ་པ་ ོང་གི་ཁོངས་ནས་འབབ།

• བར་དང་མ ག བོད། ་གར། བང་ལ་དེཤ་བ ད་ནས། བང་གའི་མཚར་འ ིལ།

• ལོ་ ས། ཡར་ ང་གཙང་པོའི་ ིད་པའ་ིདཔལ་ཡནོ།



བོད་ཤར་ ོགས་ ི་གཙང་ ་ གས་ཅན་ཁག།

༡། ལ་མོ་ ་ །(Salween) 
• གོ་དོན།

• མིང་གི་ མས་ ངས། ལ་མོ་ད ལ་ ། ཱལ་ཝིན།(Salween) ་གཙང་པ།ོ

• རིང་ཚད། བོད།(km) ོན།(2815km)
• མགོ གདང་ལའི་ ོ་ ོགས་ཨ་མདོ་ ོང་ཁོངས་ནས་བབས།

• བར་དང་མ ག བོད་ནང། (ནག་ ་དང༌། འ ི་ ། ་ཆེན། སོག་ ོང། དཔལ་འབར། ེང་ཆེན། ོ་རོང༌། དཔའ་ཤོད། མཛ་ ང། ལ་མོ་
ཚ་བ་རོང།) དེའི་ ེས་ ན་ནན་ ་བ ར་ ེས་འབར་མ། ཱཡི་ལེ ྚའི་ག ར་ཙམ་། ར་འབར་མ་བ ད་མཐར་ཨན་ཌ་ ཱན་ ་མཚར་
འབབ།

• ལོ་ ས།



༢། ་ །(Mekong) 

• གོ་དོན། ་རི་ ལས་ ང་བའི་ ་ཡནི་པས་ན། དེའི་མིང་ལ་ ་ ་ཟེར།

• མིང་གི་ མས་ ངས། ་ ། ལན་ཚང་ཅང།

• རིང་ཚད། བོད།(2130km) ོན།(4350km)
• མགོ མཚ་ ོན་ཞིང་ཆནེ་ ི་ ་ ལ་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ང་ ི་ ལ་ ལ་ ོང་ག་ི བ་ ོགས་ནས་འབབ། འགའ་ཞིག་གིས། གདང་ལ་རི་

ད་ ་གཏོགས་པའ་ིམཚ་ ོན་ ་ དོ་ ངོ་ཁོངས་ནས་འབབ།

• བར་དང་མ ག བོད་ནང།(ནང་ཆནེ། ཆབ་མདོ། ར་ཁམས། བདེ་ཆེན།) ་ནན། འབར་མ། ལའོས། ཀེམ་བོ་ཌི་ཡ། ཝེཏ་ མ་ནས་བ ར་
ཏེ་ ོ་ ་ནག་ ི་ ་མཚར་འབབ།

• ལོ་ ས།



༣། འ ི་ ། (Yangtze) 

• གོ་དོན།

• མིང་གི་ མས་ ངས། དམར་ ། འ ི་ ། གསེར་ ན།

• རིང་ཚད། བོད།(2806km) ོན།(6300km)
• མགོ མཚ་ ོན་ཞིང་ཆནེ་ ི་ ལ་ ལ་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ངོས་ ལ་ ི་འ ་ིསོད་ ོང་གི་ ་ ་དར་མ ང་ ་བའི་ ལ་ནས་འབབ།

• བར་དང་མ ག མཚ་ ོན་ཞིང་ཆནེ་དང། ཟི་ ོན། ་ནན། ་པ།ེ ་ནན། ཤང་ཧཡི་སོགས་ ངོ་ ེར་ ༡༨ བ ད་མཐར་ ང་ཧེ་ ོང་
ེར་ནས་ཤར་ ་ནག་ ་མཚར་འབབ། འདམ་ ་དང་འ ེས་ ེས་ ་བོ་དེའི་མིང་ལ་འ ི་ ་ཟེར།



༤། ་ །(Yellow) 

• གོ་དོན།

• མིང་གི་ མས་ ངས།

• རིང་ཚད། བོད།(1310km) ོན། (5464km)
• མགོ མཚ་ ོན་ཞིང་ཆནེ་ད ལི་ ད་ ི་རི་བོ་ ཱ་ཡན་ཧ་རི་ནས་བ ར།

• བར་དང་མ ག སི་ ོན་དང། ཀན་ ། ཉིང་ཞ།ནང་སོག ེན་ཞི་སོགས་ཞིང་ཆེན་མང་པོ་བ ད་དེ་མཐར་ ན་ ང་ཞིང་ཆནེ་བ ད་དེ་
པོ་ཧེ་ ་མཚར་འབབ།



བོད་ ི་མཚའི་ ོར།



ད ས་གཙང་ །
༡།མ་ཕམ་ག ་མཚ།(Manasarovar) 

• གོ་དོན། མཚ་འདི་ཉིད་ ི་ ་ཡན་ལག་བ ད་ ན་ ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་ཡོན་ཏན་ ི་མ་ཕམ་པས་ན་མ་ཕམ་ཞེས་འབོད།

• མིང་གི་ མ་ ངས། མཚ་མ་ ོས་པ། མ་ ོས་མཚ། པ ྨ་ ་མཚ། ཡིད་ཤེས་ ི་མཚ།(Mansarovar) 
• ས་གནས། མངའ་རི་ ལ་ ི་ ་ ེང་ ོང་གི་ས་ཁོངས་ ་ཡོད།

• ་མཚའི་ངོས་ནས་ཐ་ོཚད། (4590m) ་ ནོ། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ 22 km) གཏིང་ཚད། 90m
• ལོ་ ས། འཁོར་ལོ་བ ར་པའི་ ལ་པོ་ ག་ མ་ ་བས་དོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ ས་པས་དེར་འ ས་ ་ ོན་ ག་པ་ལས་ ང་ཟེར།

• ངག་ ན་ ། ༡། འི་ ལ་པོ་མ་ ོས་པའི་ཕོ་ ང་ཡིན་ཡང་ཟེར། ༢།བོན།(ཞང་ ང་ ན་རིའི་གནས་ཡིན་པ་དང། ོན་པ་གཤན་རབ་བོད་ ་ ོན་མ་
ཐག་མཚ་འདིར་ ས་ ས་པར་ག ངས།) ནང་པ།( ོན་པས་རང་གི་ མ་ལ་ཆོས་ག ངས་པ། ེ་བ ན་མི་ལས་མཚ་འདི་བཏེགས་པས། ད་ ་
མཚའི་ད ིལ་མཐོ་བ་ཡོད་ཟེར།) ཧིན་ །(༡།མཚ་འདི་ཐོག་མར་ཚངས་པའི་ཡིད་ ་མཚ་འདི་བ ན་པ་དང། ིས་ ་སར་ཕབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།
༢།མཚ་འདིར་ ས་ ས་པ་ན་ཚ་ ོང་ ་བསགས་པའི་ ེག་པ་དག་པ་དང། དབང་ ག་གི་གནས་ ་ ེས་ཞེས་ཟེར།) གཅེར་ ་པ།( ོན་པ་དང་པོ་
མཚ་འདིའི་ཉེ་འ མ་ ་སངས་ ས་པར་ གས། ༡།བསིལ་བ། ༢།ཞིམ་པ། ༣།ཡང་བ། ༤།འཇམ་པ། ༥། ངས་པ། ༦། ི་མ་མེད་པ། ༧།འ ང་ན་ ོ་བ་
བདེ་བ། ༨།མ ིན་པ་སངས་པ་བཅས་ ི་ཡན་ལག་བ ད་ཅེས་ །



༢། ་མའོ་ི ་མཚ།

• གོ་དོན། དཔལ་ ན་ ་མོའི་ ་མཚ་ཡིན་པས་དེ་ ར་བ ོད།

• མིང་གི་ མ་ ངས།

• ས་གནས། བོད་ ོངས་ ོ་ཁ་ས་ ལ་ ་ ་ ོང་ཁོངས་ ་གནས།

• ་མཚའི་ངོས་ནས་ཐ་ོཚད། ( ི་ ༤༢༠༠) ་ ནོ། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ ༢) གཏིང་ཚད། ( ི་) 
• ལོ་ ས། ༡། མཚ་དེ་ནི་ ར་ ལ་བཙན་པོའི་ བས་ནས་ཡོད་པ་དང། ིས་ ་༧ ལ་དབང་དགེ་འ ན་ ་མཚས་(༡༤༧༥-༡༥༤༢)ཆོས་འཁོར་

ལ་ ཞེས་དགོན་པ་ ག་བཏབ་གནང་ནས་ལོ་གཉིས་སོང་མཚམས་ ི་ལ་ོ ༡༥༡༡ ལ་གནས་ ོ་ ེས་གནང་མཛད། ༢། ༧ ལ་དབང་ ་ ེང་ ༡༣
དང་ ༡༤ དང། པཎ་ཆེན་ ་ ེང་རིམ་ ོན་ ི་ཡང་ ིད་ངོས་འཛན་ནི་མཚ་འདི་ལས་ ང་བའི་ གས་མཚན་ལ་གཞིར་བ ང་ཡོད།

• ངག་ ན་ ། མཚ་འདི་ཤིན་ ་གཉན་པས་འ མ་ ་ ད་ཆེ་ཙམ་བ བ་ན་སེར་བའམ་གངས་འབབ་པ་དང་། ཡང་ན་ ང་འ བ་ ག་པོ་ལངས་ ི་
ཡོད་ཅེས་ ན་ལ་ གས། ཆོས་འཁོར་ ལ་ལེགས་བཤད་ ོག་པའི་དགའ་ཚལ་བ ་ཤིས་ ན་ ི་ བ་པའི་དགོན་པ་ཞེས་མཚན་ངོ་མ་དེ་ཡིན།



༣། ཡར་འ ོག་ག ་མཚ།

• གོ་དོན། ས་རབས་ ༡༣ པར་ས་ ་འ ོ་མགོན་འཕགས་པའི་ ས་ ་བ གས་པའི་བོད་ ་ི ོར་བ ་ག མ་ ི་ཡ་ ལ་ཡར་འ གོ་ ག་
ང་ ་ིདཔོན་ ་ིམངའ་ཁོངས་ ་གཏོགས་ལ་མཚ་ཆེན་ད་ེཡང་ཡར་འ ོག་ས་ཁོངས་ ་ཆགས་པ་དང་། ཁ་དོག་རིན་ཆེན་ག ་ ར་ ོ་

བའི་མཚ་མོ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་མངི་ལའང་ཡར་འ གོ་ག ་མཚ་ཞེས་ གས།

• མིང་གི་ མ་ ངས། ཡིད་ ་འོང་བ་ཡར་འ ོག་ག ་མཚ།

• ས་གནས། བོད་ ོངས་ ོ་ཁ་ས་ ལ་ ི་ ་དཀར་ ེ་ ོང་གི་ ང་ངསོ་ ་ཡོད།

• ་མཚའ་ིངོས་ནས་ཐ་ོཚད། ( ི་ ) ་ ོན། ( ི་ལེ་ ་བཞ་ིམ་ ༦༣༨) གཏིང་ཚད། ( ི་ ༦༠ ཆ་ ོམས། ༣༤) རིང་ཚད། (ཤར་ བ་ལ་
ི་ལ།ེ ༡༣༠)( ོ་ ང་ལ་ ི་ལེ། ༧༥)

• ལོ་ ས། ཡར་འ ོག་ག ་མཚ་(མ།ོ)དང་ ་མ་ག ་མཚ་(ཕོ།)གཉིས་བཟའ་མཚ་ཡནི་པ་དང། ས་ ན་རིན་པོའི་ སེ་དེ་གཉིས་ཀའི་ ་
ས་དེ་ཕན་ ན་འ ད་ཅེས་བཤད་ ལོ་ཡདོ།

• ངག་ ན་ ། ོན་མཁའ་འ ོ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚ་ ལ་ བ་པ་ལ་བ གས་ བས་བོན་པོས་གསེར་ ེ་ ང་བ ན་འཕངས་པ་མཚར་བ ར་བ་
ཡིན་པར་ གས།



༤།གནམ་མཚ་ ག་མོ།

• གོ་དོན།

• མིང་གི་ མ་ ངས།

• ས་གནས། བོད་ ོངས་ནག་ འི་ས་ ལ་འདམ་ག ང་ ངོ་དང། ་སའི་ས་ ལ་དཔལ་མགནོ་ ངོ་གི་ས་མཚམས་ ་ཡདོ།

• ལ་མཚའི་ངོས་ནས་ཐ་ོཚད། ( ི་ ༤༧༡༨) ་ ོན། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ ༡༩༠༠) གཏིང་ཚད། ( ི་ ༢༥༠) 
• ལོ་ ས།

• ངག་ ན་ ། ༡། ོན་ ་ཐང་ ་ཡངས་བ་ཞིག་ཡནི། ་ ི་ཊི་ལོང་བ་ཞེས་པའི་ ེ་བོ་ད ས་ལོང་དང་འ ེལ་བའ་ིགཏམ། ༢། ་མ་དང་
ཞབས་ ི་དབོན་ ང་གི་གཏམ།



མདོ་ ད་ །
༡། མཚ་ ོན་པོ།

• གོ་དོན།

• མིང་གི་ མ་ ངས། ་ ིང་ཡང་ཟེར། ི་ཤོར་ ལ་མ།ོ མཚ་ ན་ ི་ཤོར་ ལ་མ།ོ Kokonor
• ས་གནས། མཚ་ ོན་ཞིང་ཆེན་ ི་མཚ་ ོ་བོད་རིགས་རང་ ོང་ ང་དང། མཚ་ ང་གཉིས་ ི་བར་ལ་ཡོད།

• ལ་མཚའི་ངོས་ནས་ཐ་ོཚད། ( ི་ ༣༡༩༥) ་ ོན། ( ི་ལེ་ ་བཞི་མ་ ༤༤༥༨) གཏིང་ཚད། ( ི་ ༣༢) 
• ལོ་ ས། ོན་ ང་ ེས་ཆནེ་དམ་པ་༼ཞབས་དཀར་བ་ཚགས་ ག་རང་ ོལ༽དང་༼ བ་ཆེན་ ང་དཀར་སངས་ ས་བ ་ཤིས༽ལ་སོགས་

ིས་ མ་ བ་མཛད་ ོང་ཡོད།

• ངག་ ན་ ། མཚ་འདི་དང་ཐགོ་ ་མིག་ཅིག་ཡིན་ལ་མི་ མས་ ིས་ ་ ངས་ ེས་དའིེ་ཁར་ ་ོལེབ་ཅིག་འགེབ་པ་ཡནི། ཉིན་ཞིག་ལ་མི་
ཞིག་(མགར་ ོང་བཙན་ཡནི་པར་བཤད་ ོལ་ ང་ཡོད་)གིས་ ་ ངས་ ེས་ ོ་ལེབ་འགེབ་ ་བ ེད་པས་ ་འ ར་ཏེ་མཚ་ ་ ར་ཅིང། 
མཐའ་འཁོར་ ི་འ ོག་ ེ་མང་པོ་མཚ་ནང་ ་འཐིམ་པས་ ི་ཤོར་ ལ་མ་ོཞེས་ ང་འབོད།

• བསང་ཡིག་དང་གནས་ཡགི་ ་༼མཚ་ ན་མ་ ི་ཤོར་ ལ་མོ་དང་ ི་ཤོར་ ལ་མ༽ོ



༄།།ཆོས་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའི་དབང་པོའི་ར ྣམ་
གཞག ། 

༡  ༽  དབང་པོའི་ངོ་བོ།             

༢  ༽  དབང་པོའི་དབྱེ་བ།   

༣  ༽  དབང་པོའི་བྱེད་ལས།   

༤  ༽  དབང་པོའི་གྲངས་ངེས།  

༥  ༽  སྐབས་སུ་བབ་པའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ།  

༦  ༽  རྣམ་པའི་དབྱེ་བའོ།།  

Name - Tharkey
Subject - Mool-Shastra



དང་པོ་དབང་པོའི་ང ོ ་བོ།

•  རང་འགྲེལ་ལས།དབང་ནི་དབང་ཕྱུག་དམ་པའོ། དེ་དབང་བྱེད་པས་ན་དབང་པོ་རྣམས་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དབང་བྱེད་པའི་དོན་
ནི་དབང་པོའི་དོན་ཏོ། ཞེས་པ་ལྟར། གང་ཞིག་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་དབང་བྱེད་པའོ།།   



གཉིས་པ་དབང་པོའི་དབྱ ེ ་བ་ནི།

•  མདོ་ལས། བྲམ་ཟེ་དབང་པོ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པོ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། 

•  ༡ མིག་དང་། ༢ རྣ་བ་དང་། ༣ སྣ་དང་། ༤ ལྕེ་དང་། ༥  ལུས་དང་།༦ ཡིད་དང་།༧ མོ་དང་། ༨ ཕོ་དང་། ༩ སྲོག་དང་། ༡༠ 

བདེ་བ་དང་།༡༡ སྡུག་བསྔལ་དང་། ༡༢ ཡིད་བདེ་བ་དང་། ༡༣ ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་།  ༡༤ བཏང་སྙོམས་དང་། ༡༥ དད་པ་

དང་། ༡༦ བརྩོན་འགྲུས་དང་། ༡༧ དྲན་པ་དང་། ༡༨ ཏིང་ ངེ་འཛིན་དང་། ༡༩ ཤེས་རབ་དང་། ༢༠ མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་

བྱེད་པ་དང་། ༢༡ ཀུན་ཤེས་པ་དང་། ༢༢ ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོའོ། །

•  བྲམ་ཟེ་འདི་དག་ནི་དབང་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཏེ། འདི་ཙམ་ གྱིས་དབང་པོ་རྣམས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།།  



དབང་པོའི་བ ྱ ེད་ལས།

•  གསུམ་པ་དབང་པོའི་བྱེད་ལས་ལ་གཉིས། 
•  བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་དང་། མདོ་སྡེ་པའི་ལུགས་སོ།།
•  དང་པོ་ལ། 
•  ༡༽ མིག་སོགས་ལྔས་དོན་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ། 

•  ༢༽ ཕོ་མོའི་དབང་པོ་སོགས་བཞིའི་དོན་གཉིས་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ། 

•  ༣༽ ཚོར་སོགས་ལྔས་ཀུ་ཉོན་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ། 

•  ༤༽ དད་སོགས་ལྔས་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ་ལོ།།



མིག་སོགས་ལྔས་དོན་བཞི་ལ་དབང་བྱ ེད་ཚུལ།

•   གང་ཞིག་གང་ལ་དབང་བྱེད་ཅེ་ན། རྩ་བར།  ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་དོན་བཞི་ལ། །དབང་བྱེད་།། ཅེས་གསུངས། 

དོན་ནི། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་ལུས་མཛེས་པར་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་

བ་དང་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་པ་དང་། གཟུགས་བལྟས་སོ། །སྒྲ་

སྙན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་བཞི་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །དེ་

ལ་ལུས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བ་ལ་དབང་བྱེད་པ་ནི་མིག་དང་རྣ་བས་ཡུལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་པ་དག་མཐོང་བ་དང་

ཐོས་ནས་ཡང་བ་ལས་ལུས་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དང་། སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གྱིས་ཁམ་ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱད་པས་

ལུས་ རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།   



ཕོ་མོའ ི ་དབང་པོ ་སོགས་བཞིའ ི ་ད ོན་གཉིས་ལ་དབང་བྱ ེད་ཚུལ། 

•   རྩ་བར། བཞི་རྣམས་གཉིས་ལ་ལོ་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། ཕོ་དང་མོ་དང་སྲོག་དང་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་བཞི་པོ་རྣམས་ནི་རེ་རེ་ཞིང་ དོན་གཉིས་གཉིས་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་དེ་དག་ནི་

ཕོའོ་མོའོ་ཞེས་ཕོ་དང་མོ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་འབྱེད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཕོའི་དབང་ པོས་ནི་མོ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་བཟློག་པ་མོའི་དབང་ པོས་ནི་ཕོ་

ལས་ཁྱད་པར་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །གཞན་དག་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་ བྱང་ལའང་དབང་བྱེད་དོ། དེ་དག་ནི་སྡོམ་མིན་དང་མཚམས་མེད་དང་། དགེ་རྩ་གཅོད་ པ་དང་། སྡོམ་པ་དང་། འབྲས་བུ་

འཐོབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་གཞིར་རུང་ གི་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

•  སྲོག་གི་དབང་པོས་ནི་རིས་མཐུན་པར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་དང་། དེའི་རྒྱུན་ གནས་པ་གཉིས་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །ཡིད་ཀྱིས་ནི་ཡང་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་དང་། ཡིད་དགེ་བར་གནས་ན་དེའི་དབང་

གིས་བྱུང་བའི་ལུས་ལ་སོགས་པའང་དགེ་བར་བྱེད་པ་ ལ་སོགས་པ་དབང་པོའི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པར་དབང་བྱེད་དེ། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་བསྡུས་ པའི་སྡོམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་དང་པོའ་ིམདོ་

ལས། འཇིག་རྟེན་སེམས་ཀྱིསཁྲིད་པ་སྟེ། །སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དྲངས་པ་ཡིན། །སེམས་ཀྱི་ཆོས་ནི་གཅིག་པུ་ཡི། ། དབང་གི་རྗེས་སུ་ཆོས་ཀུན་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

•  ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་ལ་མ་རངས་པ་སྟེ། ལུས་མཛེས་ པར་ནི་དབང་རྟེན་གྱིས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུས་སྲུང་བ་དང་ཐ་སྙད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ པའང་དབང་པོ་ལ་རྟེན་པའི་རྣམ་ཤེས་

ཀྱིས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ལས་ཕོ་ཚངས་པ་ བྱེད་པའི་གནས་ཡོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚངས་པ་བྱེད་པའི་གནས་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པས་ ཕོ་མོའི་དབང་པོ་མེད་པའི་གཟུགས་ཁམས་པའི་ལྷ་དང་བསྐལ་པ་

དང་པོའི མིའང་ཕོ་ཡིན་ པའི་ཕྱིར་དང་། སྲོག་ཀྱང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་མ་ཡིན་ པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་དག་ནི་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མདོ་སྡེ་པ་ལ་སོགས་པས་ 

བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། ། 



ཚོར་སོགས་ལྔས་ཀུ་ཉོན་ལ་དབང་བྱ ེད་ཚུལ། 

•  ཚོར་སོགས་ལྔས་ཀུ་ཉོན་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི། རྩ་བར།ལྔ་དང་ཞེས་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། ཚོར་བ་ལྔ་པོས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་
དབང་བྱེད་དེ། ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡིད་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ རིམ་པ་ལྟར་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།   



དད་སོགས་ལྔས་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱ ེད་ཚུལ། 

•  དད་སོགས་ལྔས་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི།་རྩ་བར། བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་ནི་ཞེས་དང་། རྣམ་བྱང་ལ་ཞེས་གསུངས། དོན་

ནི།  ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་དད་སོགས་ལྔ་རྣམ་བྱང་གི་རྒྱུ་དང་། མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་པའི་ལམ་གྱི་བརྒྱད་པོ་རྣམ་བྱང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་རྣམ་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་དེ། འདི་ལྟར་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་མདོ་དང་། ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་

བསྡུས་པའི་སྡོམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་མདོ་ལས། བདེ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་མཉམ་པར་འཇོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་དད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མིག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་གཟུགས་རྣམས་ལ་རྟེན་ཏེ་

ཡིད་བདེ་བ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་རྟེན་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་བདེ་བ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་རྟེན་པ་དྲུག་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་

ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་རྟེན་པ་དྲུག་དང་བཏང་སྙོམས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པ་དྲུག་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་

སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ནི་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཡིད་བདེ་བ་ཡིན་ནོ། །ལ་ལ་ནི་སྤང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཡིན་ནོ། །ལ་ལ་ནི་གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་ནས་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།



མདོ ་ས ྡ ེ ་པའ ི ་ལ ུགས་ལ།

•  གཉིས་མདོ་སྡེ་པའི་ལུགས་ལ་ལྔ། 
•  མིག་སོགས་དབང་པོ་དྲུག་གིས་དབང་བྱེད་ཚུལ།
•  ཕོ་མོ་སྲོག་གསུམ་གྱི་དབང་པོས་དབང་བྱེད་ཚུལ།
•  ཚོར་སོགས་ལྔས་དབང་བྱེད་ཚུལ།
•  དད་སོགས་ལྔས་དབང་བྱེད་ཚུལ།
•  དྲི་མེད་གསུམ་གྱིས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ལོ།།



མིག་སོགས་དབང་པོ་ད ྲ ུག་གིས་དབང་བྱ ེད་ཚུལ།

•  དང་པོ་ནི། རྩ་བར།

•  རང་གི་དོན་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །དམིགས་པར་དབང་བྱེད་ཕྱིར་དབང་དྲུག །ཅེས་གསུངས། དོན་ནི།

•  མིག་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་དོན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་ཤེས་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་སྐྱེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡིད་ནི་དོན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ཐམས་

ཅད་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་སྐྱེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་མིག་ལ་

སོགས་པ་དབང་པོ་དྲུག་གོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པར་ནི་བྱེད་མོད་ཀྱི་ལྷག་པར་དབང་

བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་དབང་པོར་ཐལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །



ཕོ་མོ་སྲ ོག་གསུམ་གྱ ི ་དབང་པོས་དབང་བྱ ེད་ཚུལ།

•  ཕོ་མོ་སྲོག་གསུམ་གྱི་དབང་པོས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི། རྩ་བར། མོ་ཉིད་ཕོ་ཉིད་ལ་དབང་ཕྱིར། །ལུས་ལས་མོ་དང་ཕོ་དབང་དག།། 
རིགས་གནས་ཞེས་དང་སྲོག་དང་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།རྣམ་པར་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཕྱིར།། སྲོག་དང་ཚོར་བ་རྣམས་དང་ནི། །

དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔར་འདོད་དོ།།

•  མོའི་དབང་པོ་ནི་ནུ་མ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ང་རོ་ཆུང་བ་དང་བསམ་པ་ཞན་པ་དང་ཕོ་ལ་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་
དབང་བྱེད་པ་དང་། ཕོའི་དབང་པོ་ནི་ནུ་མ་ཆུང་བཔ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕོའི་ཆོས་ཉིད་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོར་གཞག་ཅིང་། 

དེ་དག་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཆ་ཤས་ལས་མོའི་དབང་པོ་དང་ཕོའི་དབང་པོ་དག་ཏུ་གཞག་གི་རྫས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་མེད་

དོ། ། (རེག་བྱ་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེད་པའི་བདག་རྐྱེན་གཟུགས་དང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།) སྲོག་གི་དབང་པོ་ནི་རིས་

མཐུན་པར་གནས་པ་ལ་དབང་བྱེད་དོ།། 



ཚོར་སོགས་ལྔས་དབང་བ ྱ ེད་ཚ ུལ། 

•  ཚོར་སོགས་ལྔས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི། རྩ་བར། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་ཞེས་དང་། ཚོར་བ་
རྣམས་དང་ནི་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། ཚོར་བའི་དབང་ པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

པ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། ཆོས་སྦྱིན་གྱི་མདོ་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་ པ་ས་ག །བདེ་བའི་ཚོར་བ་ལ་འདོད་

ཆགས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ལ་ ཞེ་སྡང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །བདེ་བ་

ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལ་གཏི་ མུག་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། ། ཞེས་བདེ་

བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་ གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།   



དད་སོགས་ལྔས་དབང་བྱ ེད་ཚུལ།

•  དད་སོགས་ལྔས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི། རྩ་བར། རྣམ་པར་བྱང་ལ་དབང་བྱེད་ཕྱིར། །དད་སོགས་དབང་པོ་

ལྔར་འདོད་དོ་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་ པོ་ལྔ་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བ་ལ་དབང་བྱེད་

པའི་ཕྱིར་ཏེ།    འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་དད་སོགས་ཀྱིས་ཉོན་ མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་

རྣམ་པར་གནོན་ཅིང་ཉམས་སྨོད་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་ལས། འཕགས་པ་ ཉན་ཐོས་དད་པའི་སྒོ་གཏན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དཔུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དྲན་པའི་སྒོ་བསྲུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚོན་ གྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བས་

ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ ཡང་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་སོ་སོར་དབང་པོར་འདོད་དོ། །།



 
དྲ ི ་མེད་གསུམ་གྱ ིས་དབང་བྱ ེད་ཚུལ། 

 

•  དྲི་མེད་གསུམ་གྱིས་དབང་བྱེད་ཚུལ་ནི།

•  རྩ་བར།   མྱ་ངན་འདས་སོགས་གོང་ནས་གོང་། །འཐོབ་པ་ལ་ནི་དབང་བྱེད་ཕྱིར།། ཀུན་ཤེས་བྱེད་དང་ཀུན་ཤེས་དང་། །དེ་བཞིན་ཀུན་ཤེས་ལྡན་དབང་པོ།། ཞེས་

གསུངས། དོན་ནི། མྱ་ངན་འདས་སོགས་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གོང་ནས་གོང་དང་མྱང་འདས་འཐོབ། ། སོགས་པ་ལ་ནི་དབང་བྱེད་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་ཏེ། རང་གི་གོང་

མ་ཀུན་ཤེས་པའི་ དབང་པོ་འཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་དང་། གོང་མ་ ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་འཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་

ཕྱིར་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་དང་ལྷག་མེད་ཀྱི་མྱང་འདས་འཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོར་ གཞག་གོ། །དེ་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་

མིག་ལ་སོགས་པ་ནས་དད་སོགས་ཀྱི་བར་རྣམས་ སོ་སོར་དབང་པོ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཤེས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡང་སོ་སོར་ དབང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སློབ་དཔོན་གང་སྤེལ་འཆད་དོ། །སོགས་ པའི་སྒྲས་ནི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་ནི་མཐོང་སྤང་སྤོང་བ་དང་། ཀུན་ ཤེས་

པའི་དབང་པོ་ནི་སྒོམ་སྤང་སྤོང་བ་དང་། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་ནི་མཐོང་བའི་ ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། ཉོན་མོངས་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་

བས་ཡིད་ བདེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བ་དག་སོ་སོར་མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་སྡུད་པའོ། །



དབང་པ ོའ ི ་ག ྲངས་ང ེས་བཤད་པ།

•  བཞི་པ་དབང་པོའི་གྲངས་ངེས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། རྣམ་གྲངས་གཞན་ནོ།། དང་པོ་ནི། རྩ་བར། སེམས་ཀྱི་རྟེན་དང་དེའི་བྱེ་བྲག །གནས་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཉིད།།ཚོགས་དང་རྣམ་བྱང་ཇི་

སྙེད་པ། །དབང་པོ་དག་ཀྱང་དེ་སྙེད་དུ།།ཅེས་གསུངས། དོན་ནི།

•    གལ་ཏེ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ དབང་པོ་ཡིན་ན་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའང་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ དང་། ཁ་དང་ལག་པ་དང་རྐང་པ་དང་རྐུབ་དང་འདོམས་རྣམས་ཀྱང་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་

ཟས་ ལ་སོགས་པ་ལེན་པ་དང་འགྲོ་བ་དང་གཤང་གཅི་འབྱིན་པ་དང་ཀུན་དུ་དགའ་བ་ལ་རིམ་ པ་བཞིན་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ནི་དབང་ པོར་མི་འཇོག་གི་འོན་

ཀྱང་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མདོ་ལས་དབང་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་སུ་ བཤད་དེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་གཞི་དང་ངོ་བོའམ། འབྲས་བུའི་དབང་ དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

•  དེ་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་རྫས་ཀྱི་གཞིའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སེམས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ རྟེན་དུ་གྱུར་པ་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དྲུག་དང་། སེམས་ཅན་དེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་འབྱེད་ པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕོ་མོའ་ིདབང་

པོ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་རིས་མཐུན་པར་ གནས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྲོག་གི་དབང་པོ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དབང་པོ་དགུ་པོ་ དེ་དག་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་གཞི་ཡིན་ནོ། །ཚོར་བ་རྣམས་ནི་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ པར་བྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའམ། དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསྟན་ཏོ། ། དད་སོགས་ ལྔས་ཚོགས་གསོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་བྱང་གི་གཞི་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་ཐ་མ་གསུམ་ 

གྱིས་ནི་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱེད་པའམ། རྣམ་བྱང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསྟན་ཏེ། དེ་ ལྟར་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་གཞི་དང་རང་གི་ངོ་བོའི་གྲངས་ཇི་སྙེད་པ་དང་ རྗེས་སུ་མཐུན་པར་དབང་

པོ་དག་ཀྱང་དེ་སྙེད་དུ་བསྟན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ། 



 
གཉིས་པ་རྣམ་གྲངས་གཞན། 

•  གཉིས་པ་རྣམ་གྲངས་གཞན་ནི། རྩ་བར།  ཡང་ན་འཇུག་པའི་རྟེན་དང་ནི།།སྐྱེ་དང་གནས་དང་ཉེར་སྤྱོད་ལས།།བཅུ་བཞི་དེ་བཞིན་ལྡོག་པ་ལ།།དབང་པོ་རྣམས་ནི་གཞན་
ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།ཡང་ན་སྡེ་པ་གཞན་དག་ནི་འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ གསུངས་པར་འདོད་དེ། དེ་ལ་འཁོར་བར་འཇུག་པའི་རྟེན་

ནི་དབང་པོ་དྲུག་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་རྫས་ཀྱི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བར་དོའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་ སྐྱེ་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་

བར་སྐྱེ་བ་ནི་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་ཡིན་ ཏེ། དེ་དག་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་བས་དེ་ སྐད་བརྗོད་དོ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་

གནས་པར་བྱེད་པ་ནི་སྲོག་གི་དབང་པོ་དང་། སེམས་ ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལས་ནི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་སྟེ། དེ་ལྟར་འཁོརབར་འཇུག་པའི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་བཅུ་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་འཁོར་བར་འཇུག་པ་ལ་ རྟེན་དང་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་ལོངས་སྤྱོད་པ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་ལས་ ལྡོག་པ་ལའང་

རྟེན་དང་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་། གནས་པ་ཉེར་སྤྱོད་ནི་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ གཞན་དབང་པོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ལྡོག་པའི་རྟེན་ནི་དད་སོགས་ལྔ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་ བྱང་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་ནི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

ཟག་མེད་ དུ་དང་པོར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་བྱང་བར་གནས་པ་ནི་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ ཏེ། སྒོམ་ལམ་རྣམ་པ་དགུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

རྣམ་པར་བྱང་བ་ཉེ་བར་ ལོངས་སྤྱོད་པ་ནི་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་གྲོལ་བས་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་སོ་སོར་མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ།  



སྐབས་སུ་བབ་པའི་དབང་པོའ ི ་ང ོ ་བ ོ།

•  སྐབས་སུ་བབ་པའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ་ལ།ཚོར་སོགས་དབང་པོ་ལྔའི་ངོ་བོ་དང་། དྲི་མེད་དབང་པོ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོའོ།། དང་པོ་ནི། དབང་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ལས་མིག་སོགས་ དྲུག་དང་ཕོ་

མོའི་དབང་པོ་སྟེ་བརྒྱད་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། དད་སོགས་ལྔ་དང་སྲོག་གི་དབང་ པོ་སྟེ་དྲུག་ནི་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་ནི་ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཟག་མེད་ ཀྱི་དབང་པོ་

གསུམ་སྟེ་བརྒྱད་འཆད་དེ། རྩ་བར།

•  ལུས་ཚོར་སིམ་པ་མ་ཡིན་གང་། །སྡུག་བསྔལ་དབང་པོའོ་སིམ་པ་ནི།། བདེ་བའོ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན། །སེམས་ཀྱི་དེ་ནི་བདེ་དབང་པོ།། གཞན་ན་དེ་ཡིད་བདེ་བ་ཡིན། །སེམས་ཀྱི་

སིམ་པ་མ་ཡིན་པ།། ཡིད་མི་བདེ་བའོ་བཏང་སྙོམས་ནི། །བར་མའོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་

•  དེ་ལ་ལུས་ནི་འདིར་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྗོད་པར་འདོད་དེ། དེ་ ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་སིམ་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དབང་ པོ་ཡིན་ཏེ། 

མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ལྔའི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་གདུང་བ་ལ་དེ་ སྐད་དུ་བརྗོད་དོ། །དེ་དག་གི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་སིམ་པ་ནི་བདེ་བའི་དབང་པོ་སྟེ། ཕན་འདོགས་

པར་བྱེད་པའི་ཚོར་བ་ནི་སིམ་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་ཤེས་ལྔའི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་ པའི་ཚོར་བ་སིམ་པ་ཁོ་ན་བདེ་བ་ཡིན་པར་མ་ཟད་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་སེམས་ཏེ་ ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་

འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་སིམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདེ་བའི་དབང་པོ་ཡིན་ ཏེ། དེ་ན་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་མེད་པས་ལུས་ཚོར་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དགའ་བ་ལས་འདོད་ན་པ།

•  གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་གཞན་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་ གཉིས་པ་དག་ན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་སིམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ནི་ཡིད་

བདེ་བ་ཡིན་ཏེ། དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་ས་དེ་དག་གི་ཡིད་ ཀྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་སིམ་པ་ནི་དགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །



•  འོ་ན་སེམས་བདེ་དང་ཡིད་བདེའི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདོད་པ་ནས་བསམ་ གཏན་གཉིས་པའི་བར་གྱི་ཡིད་དགའ་བ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་ཞིང་མི་

བརྟན་པ་ ནི་ཡིད་བདེ་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་བརྟན་པར་གནས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སིམ་པ་ ནི་སེམས་བདེའི་དབང་པོ་ཡིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་

དགའ་བ་མེད་པ་དང་བདེ་ བ་ཡོད་པར་ཡང་མདོ་ལས་ཤེས་ཏེ། དེ་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དྲན་ པ་དང་ལྡན་ཞིང་ཤེས་བཞིན་དུ་བཏང་སྙོམས་སུ་

གནས་ཏེ། བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མྱོང་ལ་ འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་བཏང་སྙོམས་ པའོ། །ཞེས་བརྗོད་པ་སྟེ་དགའ་བ་

མེད་པའི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་ གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་ཏེ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ ཀྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་

ཚོར་བ་སིམ་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡིད་མི་བདེ་བའི་དབང་ པོའ།ོ །བཏང་སྙོམས་ཀྱི་དབང་པོ་ནི་སྔར་སྨོས་པའི་ཚོར་བ་དེ་དག་གི་བར་མའི་ཚོར་བའོ།།ཅི་དེ་

ལུས་ཀྱིའམ་སེམས་ཀྱི་ཡིན་ཞེ་ན། ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ཀའི་བར་མ་ནི་ བསྡོམས་ནས་བཏང་སྙོམས་སུ་གཞག་གོ །ཅི་སྟེ་ཞེ་ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉིས་ཀའི་མི་རྟོག་

ཕྱིར།། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ནི་རྣམ་རྟོག་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་ལ་ལུས་ཀྱི་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ནི་

ལུས་ལ་ཕནཔ་དང་གནོད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ནི་ཐ་དད་བྱས་ལ། བཏང་སྙོམས་ནི་རྣམ་པར་ མི་རྟོག་པར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཕན་གནོད་མེད་པར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་

གཉིས་ཀ་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་སོ། །



དྲ ི ་མ ེད་དབང་པོ ་གསུམ་གྱ ི ་ང ོ ་བ ོ།

•  གཉིས་པ་དྲི་མེད་དབང་པོ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ནི། རྩ་བར། མཐོང་བསྒོམ་མི་སློབ་ལམ་ལ་དགུ། །གསུམ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།

•  མཐོང་བ་དང་སྒོམ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ལམ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཡིད་དང་ བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་དང་བཏང་སྙོམས་དང་དད་སོགས་ལྔ་སྟེ་དགུ་པོ་དེ་དག་ནི་མི་

ཤེས་པ་ ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་གསུམ་ཡིན་ གྱི་དེ་དག་རྫས་གཞན་དག་ནི་མེད་དོ། །དེ་ལ་བདེ་བ་ནི་བསམ་

གཏན་གསུམ་པ་ལ་བརྟེན་ པ་ཡིན་ན་སེམས་བདེ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་བརྗོད་ཀྱི་ལུས་བདེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ ཤེས་འཁོར་བཅས་ནི་ཟག་བཅས་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་

ཕྱིར་རོ། ། (དབུས་མཐའི་ཊཱིཀ་དང་། ཀུན་ལས་ བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ལྟར་ན་དང་པོ་ཉིད་ཀྱི་གདགས་གཞི་ཡིད་མི་བདེ་བའང་ཡིན་པས་བཅུར་

བཤད་ དོ། །ཚོར་བ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་མི་ལྕོགས་མེད་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་། གཟུགས་མེད་ དང་པོ་གསུམ་གྱི་ས་པ་ཡིན་ན། 

བཏང་སྙོམས་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ས་པ་ཡིན་ན་ཡིད་བདེ་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ས་པ་ཡིན་ན་བདེ་བ་འབྱུང་བས་ཚོར་བ་གསུམ་

གདགས་གཞིར་བཤད་ཀྱི་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་ གསུམ་ཆར་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།



རྣམ་པའི་དབྱ ེ ་བ་བཤད་པ།

•  དྲུག་པ་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ལ་བཞི།གྲོགས་ལ། རྒྱུ་འབྲས་ལ། ངོ་བོ་ལ། སྤང་བྱ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེའོ།།

•  དང་པོ་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་པོ་འདི་དག་ལ་ཟག་བཅས་ནི་དུ། ཟག་མེད་ནི་དུ་ཞེ་ན།

•  རྩ་བ། ་་་་་་་་་་ གསུམ་ནི་དྲི་མ་མེད། ། གཟུགས་ཅན་སྲོག་དང་སྡུག་བསྔལ་དག ། ཟག་དང་བཅས་པ་དགུ་རྣམ་གཉིས། ། 

•  དབང་པོ་ཐ་མ་གསུམ་ནི་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་བདེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་བདུན་དང་སྲོག་དང་སྡུག་
བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ དབང་པོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་བདེན་མིན་པའི་འདུས་ བྱས་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། ལྷག་མ་དགུ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ ཏེ༑ ལམ་བདེན་གྱི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པ་ཟག་མེད་

དང་། འདུས་བྱས་གཞན་རྣམས་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།



རྒ ྱ ུ ་འབྲས་ལ་ལྟ ོས་པའི་རབ་དབྱ ེ།

•  གཉི་པ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་ལ། འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུའོ།  ༡  ༽  དང་པོ་ནི། རྩ་བར། སྲོག་ནི་རྣམ་སྨིནབཅུ་གཉིས་གཉིས། ། ཐ་མ་བརྒྱད་དང་ཡིད་མི་བདེ། །མ་གཏོགས་པ་སྟེ་་་་་་་་་་ ། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས།

•  སྲོག་གི་དབང་པོ་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ཏེ། ངན་འགྲོ་ན་ཡོད་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་ རྣམ་སྨིན། བདེ་འགྲོ་ན་ཡོད་པ་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། དགྲ་ བཅོམ་པ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པར་བཤད་པའི་སྲོག་གི་དབང་པོ་དེ་

གང་ གི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྟན་བཅོས་ལས། དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྫུ་ འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཞིག་གིས་དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གང་ཡང་ རུང་བ་ལ་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་སོགས་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་

ཕུལ་ནས་ཤེས་བཞིན་ དུ་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། དེ་ལས་ལངས་ནས་བདག་ གི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚེའི་རྣམ་སྨིན་དུ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་ སེམས་ཤིང་ངག་ཏུ་ཡང་བརྗོད་པས་ལོངས་སྤྱོད་

ཀྱི་རྣམ་སྨིན་དེ་ཚེའི་རྣམ་སྨིན་དུ་འགྱུར་ ཞེས་བཤད་པས། མཐོང་ཆོས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

•  ཁ་ཅིག་ན་རེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་འཇོག་བྱེད་ པ་མེད་པས་སྔོན་གྱི་སོ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་སུ་ལས་ཀྱིས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་འཕངས་པ་ བར་སྐབས་སུ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཤི་ནས་སྲོག་གི་བར་ཆད་ནས་ཚེ་ལྷག་ལུས་པ་

མཐོང་ ནས་སྔར་གྱི་སྦྱོར་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚེ་འདི་ལ་འདྲེན་པར་བྱེད་པས་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་ སྨིན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།།

•  བཙུན་པ་དབྱངས་སྒྲོགས་ན་རེ། ཚེ་སྲིང་བར་བྱེད་པའི་ཚེ་རབ་མཐའི་བསམ་ གཏན་བཞི་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྟོབས་དེ་ལྟར་ལུས་འདི་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་ པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཚེ་གནས་པ་དང་མཐུན་པའི་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་བསྐྱེད་ནས་ཚེ་

སྲིང་བར་བྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གྱིས་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་ཡིན་ ནོ། །འོན་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་སྲོག་རྣམ་སྨིན་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། འོ་ན་གང་གི་རྟེན་ལ་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། གླིང་གསུམ་

གྱི་སྐྱེས་པ་བུད་ མེད་ཀྱི་རྟེན་ལ་ཡིན་གྱི་གཞན་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལ་དེ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་མི་འགྲུབ་ པའི་ཕྱིར། གང་གིས་བྱེད་ན། བསམ་གཏན་བཞི་པ་སྒོམ་པའི་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བའི་རྣམ་ གྲོལ་བ་ཞིག་གིས་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་མེད་ཅིང་

དབང་པོ་རྣོ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར།

•  གཏོང་འཇོག་གི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཇོག་ཚུལ་སྔར་བཤད་ལ། གཏོང་ཚུལ་ ནི༑ དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཞིག་གིས་ དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ལྷུང་བཟེད་དམ་ཆོས་གོས་གང་ཡང་

རུང་ བ་ཕུལ་ནས་བསམས་བཞིན་དུ་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། དེ་ལས་ལངས་ནས་བདག་གི་ཚེའི་རྣམ་སྨིན་དེ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་དུ་གྱུར་ཅིག སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་སེམས་ཤིང་ངག་ཏུ་ཡང་བརྗོད་དེ་གཏོང་བར་བྱེད་པ་

ཡིན་ནོ།།



•  གཏོང་འཇོག་གི་དགོས་པ་ནི། རང་ཉིད་ཚེ་འདིར་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པར་ མཐོང་ཞིང་གནས་ན་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་མཐོང་ནས་འཇོག་ པར་བྱེད་ཅིང་། རང་ཉིད་ཚེ་འདིར་

ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཀྱང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ ཕན་པར་མ་མཐོང་ན་གཏོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།། འོ་ན། སྲོག་གི་འདུ་བྱེད་དག་བྱིན་ གྱིས་བརླབས་ནས་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་ཞེས་གསུངས་ན། 

སྲོག་དང་ཚེ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ ཡོད་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། ཁྱད་པར་མེད་དེ། བསྟན་བཅོས་ལས། སྲོག་གང་ཞེ་ན།མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། སྲོག་ནི་ཚེ་འདིའི་ལས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཚེ་ནི་ཚེ་ སྔ་

མའི་ལས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །འོ་ན། སྲོག་གི་འདུ་བྱེད་དག་ཅེས་མང་ ཚིག་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། སྲོག་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ ལ་གཏོང་འཇོག་མི་ནུས་

པས་སྲོག་གི་རྒྱུན་ལ་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ ཟེར། མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། སྲོག་དེ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ ཏེ། དཔེར་ན། ཁམས་འོག་མ་གཉིས་ན་ཕུང་པོ་

ལྔ་དང། ཁམས་གོང་མ་ཕུང་པོ་བཞི་ དང་ལྡན་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྲོག་རྫས་གཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པ་མ་ཡིན་གྱི་འདུ་བྱེད་ དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སྲོག་དག་ཅེས་

སྨོས་རིགས་ ཀྱི། འདུ་བྱེད་དག་ཅེས་སྨོས་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྟོན་པའི་ སྐུ་ཚེའི་གཏོང་འཇོག་བྱེད་པའི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། འཆི་བ་ལ་མངའ་ བརྙེས་

པའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་བ་དང་། ཚེ་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་ ཚེའི་འདུ་བྱེད་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ ལྷག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕྱིན་

ཆད་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་མེད་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་ པ་བསྒོམས་པས་ངས་བཞེད་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་བཞུགས་པར་ བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་

པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ།།

•  བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། བདུད་བཞི་བཅོམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། དེ་ ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྤོ་ལ་ཐུན་དང་པོ་ལ་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅོམ། ཐུན་གསུམ་པ་ལ་ཉོན་ མོངས་པའི་བདུད་བཅོམ། 

ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅོམ། གྱད་ཡུལ་དུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་ པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་

ཕུང་པོའི་བདུད་བཅོམ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས། དབང་པོ་བཅུ་གཉིས་ལ་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པ་དང་རྣམ་སྨིན་མིན་པ་གཉིས་ཀ་ ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་གཉིས་པོ་གང་ཞེ་ན། 

དབང་པོ་ཐ་མ་བརྒྱད་དང་ཡིད་མི་བདེ་མ་ གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་བདུན་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། རྣམ་ སྨིན་དང་རྒྱས་བྱུང་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཚོར་བ་བཞི་དང་ཡིད་

ཀྱི་དབང་པོ་ལ་དེ་ གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། དགེ་མི་དགེ་ནི་རྣམ་སྨིན་མ་ཡིན་ལ་གཞན་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་ཐ་མ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་ཏེ། དགེ་བར་ངེས་པའི་ཕྱིར།  



རྒ ྱ ུ ་ལ་ལ ྟ ོས་པའ ི ་རབ་དབ ྱ ེ །

•  གཉིས་པ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་ནི། རྩ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དེ་གཅིག་ནི། ། རྣམ་པར་སྨིན་བཅས་བཅུ་རྣམ་གཉིས། ། ༡༠ ཡིད་
དང་ཚོར་གཞན་དད་ལ་སོགས། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།

•  ཡིད་མི་བདེ་དེ་གཅིག་པུ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་བ་ཟག་ བཅས་དང་མི་དགེ་བ་གང་རུང་དུ་ངེས་པའི་
ཕྱིར། ཡིད་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞི་དང་དད་ པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་བཅུ་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། དད་སོགས་ཀྱི་དབང་པོ་

དགེ་ བ་ཟག་བཅས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་མེད་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་དང་། ཡིད་དང་ཚོར་བ་གཞན་བཞི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མི་དགེ་བ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་བཅས་དང་། དེ་ལས་གཞན་

ཟག་མེད་དང་ལུང་ མ་བསྟན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་བཅས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་ བདུན་དང་སྲོག་གི་

དབང་པོ་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་ པའི་ཕྱིར།



ངོ་བོ་ལ་ལྟ ོས་པའི་རབ་དབྱ ེ།
•  ༣   ༽   གསུམ་པ་ངོ་བོ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་ནི། རྩ་བར། དགེ་བ་བརྒྱད་ཡིད་མི་བདེ་བ། ། རྣམ་གཉིས་ཡིད་དང་ཚོར་གཞན་ནི། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ནི་རྣམ་པ་

གཅིག ། ཅེས་གསུངས། དོན་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས་དབང་པོ་ཐ་མ་བརྒྱད་ནི་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དུ་བསྟན་པ་གང་ཞིག །འབྲས་བུ་ ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱིན་བྱེད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡིད་མི་བདེ་བ་ལ་དགེ་མི་དགེ་རྣམ་པ་གཉིས་ ཀ་ཡོད་དེ། དགེ་བ་བྱས་པ་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་མི་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་བྱས་པ་ལ་ཡིད་ མི་བདེ་བ་

དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཉི་འོག་པ་དང་མདོ་སྡེ་པ་ལྟར་ན། ལུང་མ་བསྟན་བྱས་པ་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ལུང་ མ་བསྟན་དུ་འགྱུར་བས་ལུང་མ་བསྟན་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་

ཟེར། ཡིད་དང་ཚོར་བ་ གཞན་བཞི་ལ་ནི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ག་ཡོད་ལ། གཞན་གཟུགས་ཅན་ བདུན་དང་སྲོག་སྟེ་བརྒྱད་ནི་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་

གཅིག་པུ་ཡིན་ཏེ། དགེ་མི་དགེ་ གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་པོ་འདི་དག་ལས་འདོད་པར་གཏོགས་པ་ནི་དུ། གཟུགས་སུ་ 

གཏོགས་པ་ནི་དུ། གཟུགས་མེད་དུ་གཏོགས་པ་ནི་དུ། ཁམས་སུ་མ་གཏོགས་པ་ནི་དུ་ཞེ་ན། 

•  རྩ་བར། དྲི་མེད་མ་གཏོགས་འདོད་པར་གཏོགས། ། ཕོ་མོའི་དབང་དང་སྡུག་བསྔལ་དག །མ་གཏོགས་གཟུགས་གཏོགས་གཟུགས་ཅན་དང། ། བདེ་བའང་མ་

གཏོགས་གཟུགས་མེད་གཏོགས། ། ཞེས་གསུངས།



•  དོན་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས། དྲི་མ་མེད་པ་གསུམ་དང་དེའི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ཁམས་སུ་མ་ གཏོགས་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་གཞན་

རྣམས་འདོད་པར་གཏོགས་ཏེ། འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་རྒྱས་སུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲི་མེད་གསུམ་དང་ཕོ་མོའ་ིདབང་ པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དག་

མ་གཏོགས་པ་རྣམས་གཟུགས་སུ་གཏོགས་ ཏེ༑ གཟུགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྒྱས་སུ་རུང་བའི་ཕྱིར། གཟུགས་ཁམས་ན་ཕོ་མོའི་དབང་ པོ་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ན་འཁྲིག་པ་

ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་། ཕོ་མོའི་དབང་པོ་དེ་ རྟེན་མི་མཛེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

•  གཟུགས་ན་སྡུག་བསྔལ་མེད་དེ། རྒྱུས་བྱས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མེད། རྐྱེན་ གྱིས་བྱས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མི་དགེ་བ་མེད་པའི་ 

ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ལུས་འོད་ལྟར་དྭངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ན་ཡིད་མི་བདེ་མེད་དེ། རྒྱུས་བྱས་པའི་ཡིད་མི་བདེ་ཡང་མེད། རྐྱེན་གྱིས་བྱས་པའི་ཡིད་མི་བདེ་ཡང་མེད་

པའི་ ཕྱིར་ཏེ། རིམ་བཞིན་ཁོང་ཁྲོ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་དང་། བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ་བྱེད་ དོ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་གི་གཉེན་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ་བྱེད་དོ་བྱེད་

པར་འགྱུར་ རོ། །བདག་གི་དགྲ་བོ་ལ་ཕན་པ་བྱས་སོ་བྱེད་དོ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀུན་ནས་ མནར་སེམས་པའི་དངོས་པོ་དགུ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར།

•  གཟུགས་ན་ཡོད་པར་བཤད་པའི་དབང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད་ལ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ན་བདེ་བའི་དབང་པོ་མེད། བསམ་གཏན་བཞི་

པ་དང་དངོས་གཞི་ཁྱད་པར་ ཅན་ན་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་གཉིས་ཀ་མེད་དོ། །དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ཅན་ བདུན་དང་བདེ་བ་དང་འང་གི་སྒྲས་ཡིད་བདེ་བའི་

དབང་པོ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་བརྒྱད་ ནི་གཟུགས་མེད་དུ་གཏོགས་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྒྱས་སུ་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ།།



སྤང་བྱ་ལ་ལྟ ོས་པའི་རབ་དབྱ ེ།

•  ༤   ༽   བཞི་པ་སྤང་བྱ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་ནི། རྩ་བར། ཡིད་དང་ཚོར་བ་གསུམ་རྣམ་གསུམ། །གཉིས་ཀྱི་སྤང་བྱ་ཡིད་མི་བདེ། །དགུ་ནི་

བསྒོམ་པས་ལྔ་པོ་ནི། །སྤང་བར་བྱ་མིན་ཡང་གསུམ་མིན། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ལས་ཡིད་དང་། ཚོར་བ་བདེ་བ། ཡིད་

བདེ། བཏང་སྙོམས་ཀྱི་དབང་པོ་གསུམ་ལ་མཐོང་སྤང་དང་། སྒོམ་སྤང་དང་། སྤང་བྱ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ག་ཡོད་དེ། མཐོང་སྤང་དང་

མཚུངས་ལྡན་མཐོང་སྤང་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟག་བཅས་སྒོམ་སྤང་དང་། ཟག་མེད་སྤང་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡིད་མི་བདེ་བ་མཐོང་ལམ་

དང་སྒོམ་ལམ་གཉིས་ཀྱིས་སྤང་བྱ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་སྤང་དང་མཚུངས་ལྡན་མཐོང་སྤང་དང་། སྒོམ་སྤང་དང་མཚུངས་ལྡན་ སྒོམ་སྤང་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། གཟུགས་ཅན་བདུན་དང་སྲོག་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དབང་པོ་སྟེ་དགུ་ནི་སྒོམ་པས་སྤང་བྱ་ཡིན་ཏེ། སྤང་བྱ་གང་ཞིག །མཐོང་སྤང་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ཟག་མེད་ནི་སྤང་བར་བྱ་བ་མིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཞེས་པས་ཟག་བཅས་སྒོམ་སྤང་ཡིན་པར་

བསྟན་ཏོ། །དབང་པོ་ཐ་མ་གསུམ་སྤང་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།   དགེའོ།། །།



ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
Thank you 



Acharya Tsultim Sangais



ཨཱཅཱརྱ་སངས་རྒྱས།



ཇོ་བོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ།
 ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨཏིཤ་དིཔ་ཾཀ་ར་ཤ ིཛྙཱན་ཡང་ན་དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ནི་ཆུ་རྟ་ཕི་ལོ་༩༨༢ ལོར་རྒྱ་གར་ཤར་
ཕོགས་བྷངྒལ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས།

 དགུང་ལོ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཕི་ནང་ཐུན་མངོ་བའི་སྒྲ་དང་ཚད་མ་རགི་པ་སོགས་ལ་སབོ་གཉྗེར་མཛད།

 དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་སནོ་པ་ན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་སདི་བསྐྱང་ཕིར་ཡུལ་གི་བུ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་དང་གཉྗེན་སྒྲགི་

གནང་བར་ཞུས་ཀང་ཞལ་བཞྗེས་མ་གནང་།

 དགུང་ལོ་ཉྗེར་དགུ་ལ་རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་གི་མཧཱབདོིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕལ་ཆྗེན་སྗེ་པའི་གནས་བརྟན་ཤིལ་

རཀ ིཏ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ལ་དིཔཾ་ཀར་ཤ ིཛྙཱན་ཞྗེས་གསལོ།

 བླ་མ་གསྗེར་གིང་པ་ལ་སོགས་པའི་བླ་མ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་བསྗེན་ནས་བིཀྲམ་ཤིལའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་

བརྟན་ཆྗེན་པོར་གྱུར།



བོད་ལ་ཕྗེབས་པའ་ིསརོ་གྗེང་བ།
 དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ཞྗེ་གཅིག་པ་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་༨༦༣-༩༠༢ རྒྱལ་སིད་སབས་ནང་པའི་

བསན་པ་རྩ་ལག་ཏུ་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་བརྩམས་པའི་ཁར་ཡང་དག་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་མ་ཟནི་པའི་གང་

ཟག་འགས་ཕན་ཚུན་རྩོད་ཅིང་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་སོམ་སོད་གསུམ་མ་རྟོག་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་ནས་ཉག་ཕྲ་བར་འགྱུར།

 མངའ་རིས་ཀི་གུ་གྗེའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བླ་མ་ཡི་ཤྗེས་འོད་༩༦༨-༡༠༣༦ གསྗེར་མང་པོའི་འབུལ་བ་དང་བཅས་ལོ་ཙྭ་བ་རྒྱ་བརྩོན་
འགྲུས་སྗེངྒྗེ་རྒྱ་གར་དུ་ཇོ་བོ་ཞུ་བར་མངགས་ཀང་པཎ ིཏ་རྣམས་ཀི་དགངོས་པ་མ་གནང་།

 ལྷ་བླ་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་འོད་གསྗེར་འཚོལ་དུ་ཕྗེབས་སབས་གར་ལོག་གི་རྒྱལ་པོས་བཙོན་ལ་བཅུག་ནས་མནར་གཅོད་དྲག་པོའི་

འོག་སྐུ་གཤྗེགས།

 ཁོང་གི་ཚ་བོ་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་ཞལ་ཆྗེམས་གནང་བ་ལྟར་བསན་པའི་གནས་སངས་ལ་ཞིག་ནས་བྱང་ཆུབ་འོད་

ཐུགས་ཀིས་མ་བཟོད་ནས་སར་ཡང་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་༡༠༡༡-༡༠༦༤ གསྗེར་འབུལ་བ་དང་བཅས་རྒྱ་
གར་དུ་མངགས་ནས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པོ་དང་བིཀྲམ་ཤིལའི་མཁན་པོ་པཎ ིཏ་རྣམས་ཀིས་ལོ་གསུམ་རིང་ཇོ་བོ་བོད་དུ་བཞུགས་

ཆོག་པའི་གནང་བ་བསྩལ་ནས་༡༠༤༠ ལོར་བོད་ལ་གདན་འདྲྗེན་ཞུས།



བོད་དུ་ཆོས་ཀི་བྱ་བ་མཛད་པའི་སོར།
 ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་སགོས་ཀིས། དྲི་བ་བདུན་ཕུལ་ནས་དྗེའི་ལན་ལ་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་ཟབ་མ་ོདང་སྙན་སྙན་མོ་མ་
ཡིན་པར་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག་ལས་བརྩམས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཞིག་སྩལ་བར་གསལོ་བ་བཏབ།

 དྗེས་ན་ཇོ་བོ་རྗེས་ཐྗེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྗེ་བཞི་གཅིག་ཏུ་བསྒྲལི་བའི་གང་ཟག་གཅིག་སན་ཐོག་གཅིག་ལ་ཚང་

བརྒྱ་བའི་ལམ་མ་ཚང་བ་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུང་ལམ་ག་ིསྒྲནོ་མ་འདི་ཉིད་མཐོ་ལྡིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བརྩམས།

 ལོ་གསུམ་གི་རྗེས་ཇོ་བ་ོརྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ཕྗེབས་སབས་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ་རྩདོ་རོག་གི་རྗེན་གིས་ཕྗེབས་མ་ཐུབ།
འབྲོམ་སོན་པ་ཕྗེབས་ནས་དབུས་གཙང་དུ་གདན་འདྲྗེན་ཞུས། དྗེས་ན་ལྷ་ས་ཕགོས་སུ་ཕྗེབས་ནས་བཞུགས།
མཐར་ཤིང་རྟ་ས་ིལོ་༡༠༥༤ ལོར་སྙྗེ་ཐང་དུ་སྐུ་གཤྗེགས།

 བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་འཛནི་པ་རྣམས་འཁྲུག་རྩོག་མྗེད་པར་གཅིག་ཏུ་

ལམ་སྒྲོན་འདི་ཉིད་ལ་ཐོས་སགོས་མཛད་སལོ་གི་ལུགས་བཟང་དར།



བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲནོ་སོར་ལ་གྗེང་བ།
 བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་འདི་ལ་ཚིག་རྐང་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ཡོད། བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་
ལྟར་ཚིག་བཅད་དུ་བཀོད་ན་ཤོལོཀ་བཞི་ཅན་མ་དྲུག་ཅུ་རྗེ་བཞི། ལྔ་ཅན་མ་གཉིས། དྲུག་
ཅན་མ་གཉིས་བཅས་ཁོན་བསོམས་ཤོལོཀ་དྲུག་ཅུ་རྗེ་བརྒྱད་ཡོད། ཆོས་བརོད་སོགས་ལ་
ཤོལོཀ་ལྔ། མཇུག་ཏུ་ཤོལོཀ་གཅིག་བཅས་ཤོལོཀ་དྲུག་ཕུད་པས་ལམ་སྒྲོན་གཞུང་དངོས་ལ་
ཤོལོཀ་དྲུག་ཅུ་རྗེ་གཉིས་ཡོད།

 ལམ་སྒྲོན་འདི་ལ་རྒྱ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ་མ་གཏོགས་མི་སྣང་ཀང་། བོད་འགྗེལ་གངས་ལས་
མང་མ་ཡོད། དྗེ་དག་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།



མཚན་གི་དནོ།

 རྒྱ་གར་སད་དུ། བོདི་པཐ་པྲདིཔཾ། (बोधिपथप्रदिपम्)

 བོད་སད་དུ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སོྒྲན་མ།

 བོ་དི་ནི་བྱང་ཆུབ། པཐ་ནི་ལམ། པྲདིཔཾ་ནི་སོྒྲན་མའོ།།

 གཞུང་གི་ཐོག་མར་རྒྱ་སད་སོས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། ཆོས་ཁུངས་གཙུན་པར་ཤྗེས་པ་དང་། ལྗེགས་སྦྱར་
སད་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པ་དང་། ལོ་པཎ་རྒྱལ་བོླན་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ནོ།།



འགྱུར་ཕག

 གཉིས་པ་འགྱུར་ཕག་ཡོད་དྗེ། རྩ་བར། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།

 (मै) बोिसत्त्व मञ्जुश्री कुमारभूत को प्रणाम करता हूँ।

 I, salutation to the youthful bodhisattva manjusri
kumarabhuta, the awakened one.

 འགྱུར་ཕག་མཛད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། འགྱུར་ལ་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་། འགྱུར་ཐར་ཕིན་པའི་ཆྗེད་དང་། ལྷག་པར་གཞུང་
འདི་སྗེ་སོྣད་གང་གི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་མིན་ཤྗེས་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ཏྗེ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་པ་ལ་ཕག་བྱས་པས་
མངོན་པའི་སྗེ་སོྣད་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱའོ།།



ཆོས་བརོད།

 རྩ་བར། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག་དང་དྗེ་ཡི་ཆསོ།།

དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པསོ་ཕག་འཚལ་བྱས་ཏྗེ།།

 में त्रैकाधिक सववधजनों (बुद्धों), उनके िमों तथा, संघों सधित सभी मिान् 

आिर के साथ वन्िना करके-

 I, pay homage with profound respect to all the Conquerors 
(jinas) of the three times and to their doctrine (dharma), and 

to the Spiritual Community (sangha). 
 སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་འདས་མ་འོངས་ད་འྟའ་ིའདུས་པའི་དུས་གསུམ་ག་ིསངས་རྒྱས། ཆོས་དང། དགྗེ་འདུན་

རྣམས་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་ཕག་འཚལ་བྱས་ཏྗེ།



རྩོམ་པར་དམ་བཅའ།

 རྩ་བར། སོབ་མ་བཟང་པ་ོབྱང་ཆུབ་འོད་ཀིས་བསྐུལ་གྱུར་བ།།

བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒྲོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱ།། ༡

भद्रधिष्य बोधिप्रभ की प्रेरणा से बोधिपथप्रिीप नामक ग्रन्थ का 

प्रणयन करूँगा। 1

On the request of excellent disciple Jangchup od, (bodhiprabha) I 

will illuminate of lamp for the Path to Enlightenment 
(bodhipathpradipa). 

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པའོི་སྣདོ་དུ་རུང་བའི་སབོ་མ་བཟང་པ་ོསྗེ་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀིས་བསྐུལ་བར་གྱུར་བ་བཞིན་བྱང་

ཆུབ་ལམ་གི་སྒྲནོ་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པར་བྱ།



 ཅིའི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་སོབ་མ་བཟང་པོ་ཞྗེས་བྱ་ཞྗེ་ན།

 རང་འགྗེལ་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སོྣད་དུ་གྱུར་པས་ན་སོབ་མ་བཟང་པོ་ཞྗེས་བྱའོ།།

 འོ་ན་གཞུང་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སོྒྲན་མ་ཞྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྗེ་ན།

 སངས་རྒྱས་སམ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་དང་། གོ་རིམ། གངས་ངྗེས་སོགས་མ་རྟོགས་པ་དང་།
ལོགས་པར་རྟོག་པ། ཐྗེ་ཚོམ་གི་མུན་པ་མཐའ་དག་དྲུང་ནས་སུན་ཕྱུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། མཚན་གི་དོན་དང་
མཐུན་པའོ།།

 ཚིག་བཅད་ཕྗེད་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་བསན་པའོ།།



སྐྱྗེས་བུ་གསུམ།

 རྩ་བར། ཆུང་ངུ་འབིྲང་དང་མཆོག་གྱུར་པས།། སྐྱྗེས་བུ་གསུམ་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ།།

 संसार में तीन प्रकार के पुरष िैं जैसे- अिम, मध्यम एवं उ्तमम पुरष। 

• Person (purusa) is to be known as three types vi; inferior 
(adhama). Mediocre (madhyama) and superior (uttma). 

 སྐྱྗེས་བུ་ལ་ལྗེགས་སྦྱར་སད་དུ་पुरष: ཞྗེས་བྱ་ལ། དྗེའི་དོན་ནི་ནུས་ལྡན་ཞྗེས་བྱ་ལ། ནུས་པ་ནི་
བསམ་པའི་ནུས་པ་ཆུང་ངུ་། འབྲིང་དང་། མཆོག་གམ་ཆྗེན་པོར་གྱུར་བས་ན་སྐྱྗེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་
ཆྗེན་པོ་གསུམ་དུ་དབྱྗེ་བར་ཤྗེས་པར་བྱ།



སྐྱྗེས་བུ་གསུམ་སོ་སོའ་ིམཚན་ཉདི།

 རྩབར། དྗེ་དག་མཚན་ཉིད་རབ་གསལ་བ།། སོ་སོའི་དབྱྗེ་བ་བྲི་བར་བྱ།། ༢

 इनके िक्षणों को प्रकधित करने के धिए मैं यिाूँ पर उन में से प्रत्येक के 
भेि धिखुूँगा। 2

 The characteristics of each are very clear, Therefore, I shall 
write the distinguishing feature of each.



གོང་དུ་བཤད་པའི་སྐྱྗེས་བུ་གསུམ་པོ་དྗེ་དག་གི་དོན་ནམ་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་སོ་སོའི་དབྱྗེ་བ་གང་
ཡིན་མིན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་ཞིག་བྲི་བར་བྱ།།



སྐྱྗེས་བུ་ཆུང་ངུ།

 རྩ་བར། གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས།། འཁོར་བའི་བདྗེ་བ་ཙམ་དག་ལ།།
རང་ཉིད་དོན་དུ་གཉྗེར་བྱྗེད་པ།། སྐྱྗེས་བུ་དྗེ་ནི་ཐ་བར་ཤྗེས།། ༣

 जो सािक उपाय के द्वारा मात्र संसाररक सुखों के धिए स्वाथव सािने की चेष्टा 
करनं वािों को, अिम पुरष समझ िेना चाधिए। 3

 By the inferior person (adhama purusa) is to be known one who, in 
one’s own interest, acts in every way for the worldly pleasures 
only (samsara sukha matra). 3

 སྐྱྗེས་བུ་གང་ཞིག་གིས་འཁོར་བའི་བདྗེ་བ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་བྱར་བཟུང་ནས་རང་དོན་ཁོ་ན་
དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་སྐྱྗེས་བུ་ཐ་མའམ་ཆུང་ངུ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱ།། ༣



སྐྱྗེས་བུ་འབྲིང་།
རྩ་བར། སིད་པའི་བདྗེ་ལ་རྒྱབ་ཕོགས་ཤིང་།། སིག་པའི་ལས་ལས་ལྡོག་བདག་ཉིད།།

གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉྗེར།། སྐྱྗེས་བུ་དྗེ་ནི་འབྲིང་ཞྗེས་བྱ།། ༤

➢ जो संसाररक सुखों से धवमुख िो, पाप कमों से अपने आप को बचाए रखते िो 
तथा अपनी धनवृध्तम के धिए चेष्टारत िो, उन्िें सध्यं पुरष किा गया िैं। 

➢ one who, indifferent to the pleasures of birth (bha-sukha), and 
by nature opposed to sinful acts, works for oneself alone, is to 
be known as the mediocre (madhyama purush). 

➢འདིའི་དོན་ཁད་པར་གསུམ་གི་སོ་ནས་འགྗེལ་སྗེ། བསམ་པའི་ཁད་པར་སིད་པའི་བདྗེ་བ་ལ་རྒྱབ་ཏུ་
ཕོགས་སྗེ་དྗེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། ལག་ལྗེན་གི་ཁད་པར་སིག་པའི་ལས་ལྡོག་པ་སྗེ་དྗེ་མི་བྱ་བའི་
བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་དང་། འདུན་པའི་ཁད་པར་རང་གཅིག་པུའི་དོན་དུ་ཞི་བ་མྱང་འདས་
ཙམ་ཞིག་དོན་དུ་གཉྗེར་བའི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་སྐྱྗེས་བུ་འབྲིང་ཞྗེས་བྱའོ།། ༤



སྐྱྗེས་བུ་ཆྗེན་པོ།
 རྕ་བར། རང་རྒྱུད་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས།། གང་ཞིག་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ུན།།

ཡང་དག་ཟད་པར་ུན་ནས་འདོད།། སྐྱྗེས་བུ་དྗེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ན།ོ། ༥

 जो सािक अपनी अन्तर्नवधित िुुःखानुभूधत के कारण िसूरों के िुुःखों का सववथा 
पररिार करना चािते िो, ऐसे मिात्मओ को उ्तमम पुरष किा गया िैं। 5

 One who always wishes to remove all the suffering of other by his own 
suffering in the superior person (uttama pursush). 

 གང་ཟག་གང་ཞིག་གིས་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མཚོན་ནས་གང་ཟག་གཞན་གི་
སྡུག་བསྔལ་ུན་ཡང་དག་པ་སྗེ་གཏན་ནས་ཟད་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་ནི་སྐྱྗེས་བུ་མཆོག་
ཡིན་ནོ།། ༥



ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་བྱྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

 རྕ་བར། སྗེམས་ཅན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག། འདོད་པར་གྱུར་པ་དྗེ་དག་ལ།།
བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་ཡི།། ཡང་དག་ཐབས་ནི་བཤད་པར་བྱ།། ༦

 श्रेष्ठ बोधि के अधभिाषा उन उ्तमम प्राधणयों के धिए गुरजनों द्वारा उपदिष्ट सम्यक् 
उपाय बताउूँगा । 6

 To the noble being, who is desirous of the highest enlightenment (uttama-
bodhi), I shall explain the best means as preached by the teachers.

 དྗེ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ཅན་དམ་པ་སྐྱྗེས་བུ་ཆྗེན་པོ་དྗེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བླ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་འདོད་པར་གྱུར་པ་
དྗེ་དག་ལ་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་གང་བསན་པའི་ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པར་
བྱ། ༦

 བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་ཞྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པར་ཤྗེས་པ་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བར་བླ་མ་ལ་རག་ལས་པར་ཤྗེས་པའི་ཆྗེད་དུ་ཡིན་ནོ།།



སོན་པ་སྗེམས་སྐྱྗེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ།

 རྩ་བར། རོགས་སངས་བྲིས་སྐུ་ལ་སོགས་དང་།། མཆོད་རྟྗེན་དམ་ཆོས་མངོན་ཕོགས་ནས།།
མྗེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དངོས་པོ་དག ། ཅི་འབྱོར་པ་ཡིས་མཆོད་པར་བྱ།། ༧

 संबुद्धों के धचत्रपट, स्तूप एवं सद्धमव, बुद्धवचन, ग्रन्थ आदि की ओर धवमुख 
िो कर पुष्य, िूप आदि जो भी सामधग्रयाूँ प्राप्त िैं, उनकी पूजा करनी 
चाधिए। 7

 Offer flowers, incense, etc., whatever you may obtain to the picture of the 
Buddha, the stupa (caitya) and the scriptures. 7

 སྦྱོར་བའི་སབས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ནི། ཁི་མཐོན་པོའི་སྗེང་གི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
ཀི་བྲིས་སྐུ་དང་། མཆོད་རྟྗེན་དྗེ་བཞིན་དམ་ཆོས་་ཀི་གྗེག་བམ་སོགས་མངོན་དུ་ཕོགས་པའམ་
མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ཤིང་། དྗེ་དག་གི་མདུན་དུ་མྗེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས་སོགས་ཀི་མཆོད་
རས་ཀི་དངོས་པོ་དྗེ་དག་ཅི་འབྱོར་པ་ཡི་སོ་ནས་མཆོད་པར་བྱ། ༧ མུ་མཐུད་ཡོད།



 རྕ་བར། ུན་བཟང་སོད་ལས་གསུངས་པ་ཡི།། མཆོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་དག་ཀང་།།
བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་མཐར་ཐུག་པར།། མི་ལྡོག་པ་ཡི་སྗེམས་དག་གིས།། ༨

 समन्त भद्रचयाव प्रधणिान में उपदिष्ट सत्पतधवि पूजाएूँ भी बोधिमण्ड की 
प्राधप्त तक अधनवतवनीय धचत से करनी चाधिए। 8

 Until the final attainment of the essence of bodhi revere the tripal gems 
(tri-ratna-s) with a mind that ever turns back. Also perform the seven forms 

of worship as mentioned in the samanta-bhadra-carya. 8

 ུན་ཏུ་བཟང་པོ་སོད་པ་ལས་གསུངས་པ་ཡི་མཆོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་སྗེ་ཕག་འཚལ་བ་དང་།
མཆོད་པ་ཕུལ་བ། དྗེ་བཞིན་སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་། ཆོས་འཁརོ་བསོར་
བར་བསྐུལ་བ། མྱ་ངན་ལས་མི་མདའ་བར་ཞིང་གསོལ་བ་འདྗེབས་པ་དང་། དགྗེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
བསྔོ་བ་དག་གི་སོ་ནས་ཀང་ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པ་སྗེ་མཐར་ཐུག་ཀི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་
དུ་མཆོག་གསུམ་ལ་མི་ལྡོག་པའི་སྗེམས་དག་གི་སོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་བྱ། ༨



སྐྱབས་འགོ་བཤད་པ།

 རྕ་བར། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རབ་དད་ཅིང་།། པུས་མོའི་ལྷ་ང་སར་བཙུགས་ནས།།
ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བྱས་ནས་ནི།། དང་པོ་སྐྱབས་འགོ་ལན་གསུམ་བྱ།། ༩

 धत्ररत्नों में श्रद्धा उत्पन्न कर घुटनों को पृथ्वी पर रटका कर अञ्जधिबद्ध 
िोकर सवव प्रथम तीन बार िरणगमन का पाठ करना चाधिए।

 Keeling down and with folded hand, first repeat “I take refuge” (sarana-
gamana-s) thrice, with revere to the Triple Gems. 9

 སྐྱབས་འགོ་ཇོ་ལྟར་བྱ་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀ་ིཡོན་ཏན་ཤྗེས་ནས་
མཆོག་གསུམ་ལ་ཡིད་ཀི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་དད་ཅིང་། ལུས་ཀི་སོ་ནས་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་
བཙུགས་ནས། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་། ངག་གི་སོ་ནས་ཆོ་གའི་ཚིག་བཟུང་ནས་སྐྱབས་འགོ་
ལན་གསུམ་དུ་བྱ།



སོས་པ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་བཤད་པ།
 རྕ་བར། དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།། བྱམས་པའི་སྗེམས་ནི་སྔོན་འགོ་བས།། ངན་སོང་གསུམ་དང་
སྐྱྗེ་སོགས་དང་།། འཆི་འཕོ་སོགས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བའི།། ༡༠

 उसके बाि अधखि प्राधणजगत् के कल्याणाथव मैत्री तथा करणधचत की भावना कर, तीनों िरुवगधत में 
पैिा िोना, मृत्यु तथा च्युत िोना आदि से ग्रस्त सत्त्वसमूि को धनिार कर- 10

 Then, with a mind full of love and compassion (maitricitta) for all living being, 
inclusive of the three kinds to being with degraded births (tri-durgatijatani), 
suffering form both birth, death and transmigration cte. 10

 སྐྱབས་འགོ་སྔནོ་དུ་སངོ་བའ་ིས་ོནས་སྗེམས་སྐྱྗེད་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་མར་ཤྗེས་པ་དང་།
དྲིན་དྲན་པ། དྲིན་གཟོ་བ་དང་། ཉྗེ་རིང་ཆགས་སང་སོགས་དང་བྲལ་བའ་ིབྱམས་པའི་སྗེམས་སྔནོ་དུ་བཏང་ནས་ལྔ་པ་
སྙིང་རྗེ་བསོམས་པར་བྱ་ལ། དྗེའི་དམིགས་པར་གྱུར་བའི་སྗེམས་ཅན་ཡང་དམྱལ་བ་པ་ལ་ཚ་གང་ག་ིསྡུག་བསྔལ། ཡི་དྭགས་
ལ་གྗེས་སོམ་དང་། དུད་འགོ་ལ་སོག་གཅོད་བཀོལ་སདོ་ཀ་ིསྡུག་བསྔལ་བཅས་ངན་སངོ་གསུམ་དང་། མི་ལ་སྐྱྗེ་རྒ་ན་འཆིའི་
སྔུག་བསྔལ་དང་། ལྷ་མིན་ལ་འཐབ་རྩོད་དང་། ལྷ་ལ་འཆི་འཕོ་སགོས་ཀ་ིསྡུག་བསྔལ་གསི་གནར་བ་བསམ་པར་བྱ།

མུ་མཐུད་ཡོད།



སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ག་ིསོར།
 རྕ་བ་ར། འགོ་བ་མ་ལུས་ལ་བལྟས་ཏྗེ།། སྡུག་བསྔལ་གིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ།། སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་
མཚན་ལས།། འགོ་བ་ཐར་པར་འདོད་པ་ཡིས།། ༡༡

 सत्त्वसमूि को करणामय िधृष्ट से धनिार कर िुुःख िुुःखता, धवपररणामिुुःखता तथा संस्कार 
िुुःखखओं के िेतओं से जीवों को मुक्त करने की कामना से-

 Look at all living beings who experience the suffering of sufffering, Having seen 
that the suffering of change and persavive suffering and arrive at the firmest 
determination (citt-utpadana) to work with the resolution to liberate the all 
living beings form the miseries the are born of miseries.

 མདོར་ན་ཁམས་གསུམ་གི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ལ་བལྟས་ཏྗེ་བསམ་པ་ཡིན་ནའང། སྗེམས་ཅན་འགའ་རྗེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་
སྡུག་སྔལ་གིས་མནར་བ་དང་། ལ་ལ་ནི་འགྱུར་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་དང་། མང་པོ་ཞིག་འདུ་བྱྗེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་
བར་མཐོང་བས་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དག་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལས་འགོ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་འདོད་ནས།

མུ་མཐུད་ཡོད།



དམ་བཅའ་སྗེམས་བསྐྱྗེད།

 རྩ་བར། ལོྡག་པ་མྗེད་པར་དམ་བཅའ་བའི།། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བསྐྱྗེད་པར་བྱ།། ༡༢

 अधवधनवतवनीय संकल्प के द्वारा बोधिधचत का उत्पाि करना चाधिए।12

 Form this arises the wish to liberate the sentient being committed to 
generate the Bodhi mind (bodhicitta) that never turning back. 12

 འགོ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་དག་ལ་ཐར་བར་བསམ་ནས་སར་ཡང་ལྡོག་པ་མྗེད་དྗེ ་གྱུར་

བ་མྗེད་པའི་དམ་བཅའ་བའི་སོ་ནས་མོས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པར་བྱ།། ༡༢



སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་ཡོན་ཏན་སོང་བུ་བཀོད་པའ་ིམདོ་ལས་བཤད་པ།

 རྩ་བར། དྗེ་ལྟར་སོན་པའི་སྗེམས་དག་ནི།། བསྐྱྗེད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་པ།།

དྗེ་ནི་སོང་བུ་བཀོད་པ་ཡིས།། མདོ་ལས་བྱམས་པས་རབ་ཏུ་བཤད།། ༡༣

 इस प्रकार प्रधणधि धच्तमोत्पाि का गुण अथावत् अनुिंसा क्या िैं? इस सम्बन्ि में गण्डवू्यि सूत्र में 

आयव मैत्रयनाथ द्वारा कुमार सुिन बोधिसत्व को किा िैं- 13

 The qualities of generate the aspiring mind (pranidhana-citta-utpadama) and 

admiration are clearly explained by maitreyanatha in the ghandhaviyusutra.13

• རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གི་སོ་ནས་སོན་པ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་སོང་པོ་
བཀོད་པའི་མདོ་ནས་འཕགས་པ་བྱམས་པས་གཞོན་དུ་ནོར་བཟང་ལས་རབ་ཏུ་སྗེ་ལྗེགས་པར་བཤད་དྗེ་།

 གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཉིད་ལས། རིགས་ཀི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་
བོན་ལྟ་བུའོ།། ཞྗེས་སོགས་དཔྗེ་དུ་མ་ཞིག་གི་སོ་ནས་གསུངས་སོ།། མུ་མཐུད་ཡོད།



 རྩ་བར། དྗེ་ཡིས་མདོ་ཀོག་པའམ་བླ་མ་ལས་མཉན་དྗེ།། རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀ་ིཡོན་ཏན་མཐའ་མྗེད་པ།།
རྣམ་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་དྗེ་གནས་རྒྱུ་མཚན་དུ།། དྗེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྗེམས་ནི་བསྐྱྗེད་པར་བྱ།། ༡༤

 उन सूत्रों का स्वयं अध्ययन करे अथवा गुर जनो से श्रवण कर संबोधिधचत के अनन्त गुणों को 

भिी प्रकार समझ िेना चाधिए। उस बोधिधचत की प्रवृध्तम धनरन्तर बनी रि,े इस तरि के 

िेतुओं द्वारा बारम्बार बोधिधचत के उत्पाि का प्रयत्न करना चाधिए। 14

 Oneself reads the sutra or listens it form the teacher. Thus it should be 

known that the qualities of Awakened Mind (sambodhi-citta) are 

unlimited. Therefore, practice this repeatedly.14

 སོང་བུ་བཀོད་པའི་མདོ་སགོས་རང་གིས་ཀགོ་པའམ་གཞན་བླ་མ་དགྗེ་རྒན་སགོས་ལས་གཉན་ནས་མཐའ་མྗེད་

པའི་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྣམ་པར་སྗེ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱ་ལ། སྗེམས་བསྐྱྗེད་དྗེའི་
རྒྱུན་མི་ཉམས་ཤིང་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྗེ་རྒྱུ་རྣམས་བརྟན་པའི་སོ་ནས་སྗེམས་དྗེ་ནི་ཉནི་ལན་གསུམ་མཚན་

ལན་གསུམ་སོགས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དྗེ་ལྟར་བསྐྱྗེད་པར་བྱ།། ༡༤



སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་ཕན་ཡོན་དཔལ་བྱིན་ག་ིམདོར་བཤད་པ།
རྩ་བར། དཔལ་བིྱན་གིས་ཞུས་མདོ་དག་ལས།། དྗེ་ཡིས་བསོད་ནམས་རབ་བསན་པ།།

གང་ཚེ་ཚིགས་བཅད་གསུམ་ཙམ་དུ།། མདོར་བསྡུས་པས་ནི་འདིར་བིྲ་བྱ།། ༡༥

 बोधिधचत की पुण्य राधि दकतनी बडी िोती िैं? इस सम्बन्ि में गृिपधत वीरपृच्छा सूत्र 
में व्याख्या की िैं, धजसका सारंि यिाूँ सात्र तीन श्लोकों में धिखुूँगा- 15

 The benefit (punya) bodhicitta’s is well-explained in the Viradatta-
parippcchita sutra etc. I shall write bout it only in there brief verses.15

 སོང་བུ་བཀོད་པའི་མདོ་མ་ཟད་ཁིམ་བདག་དཔའ་བྱིན་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་དག་ལས་སྗེམས་བསྐྱྗེད་
ཀི་བསོད་ནམས་སམ་ཕན་ཡོན་རབ་དུ་སྗེ་གསལ་བར་བསན་པ་བཞིན། གང་ཚེ་ཚིག་བཅད་གསུམ་
ཙམ་གི་སོ་ནས་མདོར་བསྡུས་ནས་འདིར་བྲི་བར་བྱའོ།། །༡༥ མུ་མཐུད་ཡོད།



 རྩ་བར། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་བསོད་ནམས་གང་།། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་ན།།

ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ུན་བཀང་སྗེ།། དྗེ་ནི་དྗེ་བས་ལྷག་པར་འགྱུར།། ༡༦

 बोधिधचत का वि पुण्य, यदि आकार मय बोता तो वि मात्र आकाि-िातु रो िी पररपूणव 

निीं करता, बधल्क उससे भी किीं अधिक िो जाता। 16

 If the benefit (punya) of bodhicitta had visible form (rupa), it would 

have filled the whole firmament (antariksa) and yet remain 

unexhausted. 16

 བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པའི་བསདོ་ནམས་སམ་ཕན་ཡོན་དྗེ་གལ་ཏྗེ་གཟུགས་སུ་བཀོད་ན་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་

ཁོན་ཡོངས་སུ་བཀང་བ་དྗེ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དོ།། ༡༦ མུ་མཐུད་ཡོད།



 རྩ་བར། གང་གཱའི་བྱྗེ་མའི་གངས་སྙྗེད་ཀི།། སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་མི་གང་གིས།།

རིན་ཆྗེན་དག་གིས་ུན་བཀང་སྗེ།། འཇིག་རྟྗེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས།། ༡༧

 दकसी राजा जैसे मिा व्यधक्त ने गङ्गा के बािूकणों की संख्या के बराबर बुद्धक्षेत्रों को रत्नों से
पररपूणव कर भगवान को समर्पवत करे, तो भी यि पुण्य उतना निी िोगा, धजतना दक- 17

 One who fills the sphere of Buddha-fields (buddha-ksetra-s), numbering 

as many as the grains of sand on the bank 0f the Ganga, with jewels offered 
to the Buddha then- 17

 འཁོར་ལོ་གྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གང་གིས་ཆུ་བོ་གངྒའི་བྱྗེ་མའི་གངས་དང་མཉམ་
པའི་རིན་པོ་ཆྗེའི་རིགས་རྣམས་འཇིག་རྟྗེན་གི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་འཕུལ་འཕུལ་བ་
བས་ཀང་། ༡༧ མུ་མཐུད་ཡོད།



 རྩ་བར། གང་གིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བགིས་ཏྗེ།། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྗེམས་བཏུད་ན།།
མཆོད་པ་འདི་ནི་ཁད་པར་འཕགས།། དྗེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་སོ།། ༡༨

 दकसी व्यधक्त द्वारा बुद्धमूती अथवा गुर के सामने अञ्जधिबद्ध िोकर बोधि धचत का 

प्रधतज्ञा करने से गङ्गा के बािूकणों की संख्या के बराबर बुद्धक्षेत्रों को रत्नों से पररपूणव

कर भगवान को समर्पवत करने से जयिा पुण्य प्राप्त िोता िैं। 18

 The offerings of one, who, with folded hand bows down in mind to the 

altruistic (bodhicitta), being boundless, are far greater than whose 

offerings fills the buddha-fidlds (buddha-ksetra-s) with jewels.18

 དྗེ་ལས་ཀང་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའམ་བླ་
མའི་དྲུང་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྗེམས་བཏུད་པའམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ན་གངོ་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུས་སངས་རྒྱས་
ལ་རིན་ཆྗེན་སགོས་འཕུལ་ནས་མཆོད་པ་འཕུལ་བ་ལས་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པའི་བསདོ་ནམས་འདི་ནི་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། བསོད་ནམས་འདི་མཐའ་དང་མུ་ཡོད་པར་མ་མཆིས་ས།ོ། ༡༨



གོང་ནས་གོང་དུ་སྤྗེལ་ཚུལ།

 རྩ་བར། བྱང་ཆུབ་སོན་པའི་སྗེམས་དག་བསྐྱྗེད་ནས་ནི།། འབད་པ་མང་པོས་ུན་ཏུ་སྤྗེལ་བྱ་ཞིང་།། ༡༩

 बोधिप्रधणधिधच्तम के उत्पन्न कर के अनेक प्रयत्नों से इस पुण्यमय धचत का सववत्र प्रसार 
करना चाधिए। 19

 After generated the aspiration mind (pranidhana-citta-utpadana) for 

enlightenment (bodhi), try always to increase it with great efforts. 19

 གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོན་པ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ནས་འགལ་རྗེན་སིག་སིྒྲབ་སོྦྱང་བ་དང་། མཐུན་རྗེན་
ཚོགས་བསགས་པ། དྗེ་བཞིན་ཉྗེར་ལྗེན་དམིགས་རྣམ་སོྐྱང་བ་སོགས་འབད་པ་མང་པོས་སོ་ནས་ུན་ཏུ་སྤྗེལ་བར་བྱ་སྗེ། ས་
དང་ལམ་གི་རྟོགས་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བ་ནི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་བགོད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ།།

 ཞིང་ཞྗེས་པ་ནི་མཚམས་སོྦྱར་གི་ཕྲད་དོ།།



ནམ་ཡང་མི་བརྗེད་པའ་ིཐབས།

 རྩ་བར། འདི་ནི་སྐྱྗེ་བ་གཞན་དུའང་དྲན་དོན་དུ།། ཇི་སད་བཤད་པའི་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་
བསྲུང་།། ༢༠

 इस बोधिधच्तम का जन्मान्तर में भी स्मरण करने के धिए एतिथव 
उपदिष्ट धिक्षाओं की भी परररक्षा करनी चाधिए। 20

 Preserve for remembrance even in the next life the trainings 
(siksa) of higher conduct as explained. 20

 བྱང་ཆུབ་སོས་པའི་སྗེམས་དྗེ་ནི་སྐྱྗེ་བ་འདི་དང་སྐྱྗེ་བ་གཞན་དུའང་མི་བརྗེད་པར་དྲན་པའི་སོ་ནས་
བསྲུང་བ་བྱ་སྗེ། དྲན་པའི་དོན་དུ་འོད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པའ་ིམད་ོལས། ཇི་སད་བཤད་པའི་ནག་ཆོས་
བཞི་སོྤང་ཞིང་དཀར་ཆོས་བཞི་བསྗེན་པའི་བསབ་པའང་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བར་བགིའ།ོ། ཞྗེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རོ།།



 དྗེ་ལ་ནག་ཆོས་བཞི་ནི།
མཁན་སོབ་སོགས་རྫུན་གི་དབུ་བསོར་བ།
གཞན་གིས་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པ་ལ་འགདོ་པ་བསྐྱྗེད་དུ་བཅུག་པ།
བྱང་སྗེམས་གཞན་ལ་ཞྗེ་སང་གསི་མི་སྙན་པར་ས་བ།
ལྷག་བསམ་མིན་པའ་ིགཡོ་སྒྱུ་བྱྗེད་པ་དང་བཞི།

 དཀར་ཆོས་བཞི་ནི།
ཤྗེས་བཞིན་གི་རྫུན་སོྤང་བ།
གཞན་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་སོྦྱར་བ།
ུན་ལ་སོན་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྱྗེད་པ།
གཡོ་བ་མྗེད་པར་པར་དྲང་པོར་གནས་པའོ།།

དཀར་ཆོས་དང་ནག་ཆོས་གི་ག་ོརིམ་འད་ིནི་སྤང་བྱ་ནག་ཆསོ་བཞིའི་ག་ོརིམ་དང་བསྟུན་པ་ཡིན་ག།ི
མདོའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པ་ན་ིམིན་ན།ོ།



འཇུག་སྗེམས་བཤད་པ།
 རྩ་བར། འཇུག་སྗེམས་བདག་ཉིད་སོམ་པ་མ་གཏོགས་པར།། ཡང་དག་སོན་པ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་མ་ཡིན།།
རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སོམ་པ་སྤྗེལ་འདོད་པས།། དྗེ་ཕིར་འབད་པས་འདི་ནི་ངྗེས་པར་བླང་།། ༢༡

 प्रस्थानात्मक बोधिधचत संवर के धबना सम्यक प्रधणधिधचत की परीवृधद्ध निीं िोती। इसधिए 
संबोधिसंवर के मूि स्त्रोत बोधि-प्रधणधिधचत का प्रसार चािने वािे को बोधि प्रस्थानधचत को 
धनश्चय िी िृढ़ता पूवकव  ग्रिण करना चाधिए। 21

 The perfect aspiration mind (pranidhana-citta-utpadana) cannot be increased 

without having within oneself the vow of committed the aspiration Bodhicitta
mind. Desirous of increasing the vow of perfect enlightenment (sambodhi
samvara), one must acquire the engaging bodhicitta mind with great efforts. 

 ཡང་དག་པའི་སོས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀ་ིསྗེམས་དྗེ་ནི་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བར་འདོད་ན་སྗེམས་བསྐྱྗེད་དྗེ་ཉདི་འཇུག་སམོ་
གིས་ངྗེས་པར་བཟུང་དགོས་པ་ཡིན་གི། སོམ་པས་མ་གཏོགས་པའམ་མ་བཟུང་ན་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོོ།
དྗེའི་ཕིར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་མཐའ་མྗེད་དུ་སྤྗེལ་བར་འདོད་ན་འཇུག་སོམ་དྗེ་ཉིད་འབད་པ་
དུ་མས་སོ་ནས་ངྗེས་པར་བླང་བའམ་བཟུང་བར་བྱའོ།། ༢༡



བྱང་སོམ་གི་རྟྗེན།

 རྩ་བར། སོ་སོ་ཐར་པ་རིས་བདུན་ག།ི། རྟག་ཏུ་སོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ།།
བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་ཡ།ི། སལ་བ་ཡོད་ཀི་གཞན་དུ་མིན།། ༢༢

 बोिसत्व संवर से धभन्न सात प्रकार के प्राधतमोक्षीय संवरों में से दकसी एक संवर से सिा 
संयुक्त रिने वािा पुद्गत िी बोधिसत्व संवर का भागी (अधिकारी िोता िैं, अन्य को निी। 22

 One can always have the seven categories of individual emancipation (pratimoksa
samvara). However, without being (specially) fortunate one cannot have the vow of  
bodhisattva. 22

 དྗེ་ཡང་དགྗེ་སོང་ཕ་མ་གཉིས། དགྗེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས། དགྗེ་བསྙྗེན་ཕ་མ་གཉིས། དགྗེ་སོབ་མ་བཅས་ནི་སོ་སོ་ཐར་པ་
རིས་བདུན་གི་སོམ་པ་དངོས་སམ་ཆ་མཐུན་ཙམ་རྟག་ཏུ་ལྡན་པ་དག་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སོམ་པ་འབོག་པའི་སལ་བ་
ཡོད་ཀི། གཞན་ལ་ནི་སལ་བ་མྗེད་དོ།།

 འདིར་སོམ་གཞན་ཞྗེས་པ་ནི་བྱང་སོམ་ལས་གཞན་པའི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ལ་བྱའོ།།



 རྩ་བར། སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་དང་།། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་བཤད་པ་ལ།།

ཚངས་སོད་དཔལ་ནི་མཆོག་ཡིན་ཏྗེ།། དགྗེ་སོང་སོམ་པ་དག་ཏུ་བཞྗེད།། ༢༣

 तथागत द्वारा उपदिष्ट सात प्रकार के प्रधतमोक्षीय संवरो में ब्रह्मचयववास सवव शे्रष्ट िैं। क्योंदक 
धभकु्षओं के धिए यि संवर मुख्य तथा बोधिसत्व संवर का परम आिार माना गया िैं। 23

 As preached by the Tathagata,(buddha), the glory (sri) character of celibacy 

(brahmacarya) is the noblest of the seven kinds of individual emancipation 

vows. That is intended to be the vow of the bhiksu. 23

 བྱང་སོམ་གི་རྟྗེན་ལ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དགོས་སམ་མི་དགོས་ཤྗེ་ན། དངོས་ངྗེས་པར་མི་དགོས་ཀང་ལུས་ངག་གི་
མི་དགྗེ་བ་བསམས་པའི་སོྤང་སྗེམས་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་ཞིག་ངྗེས་པར་དགོས། འོ་ན་བྱང་སོམ་གི་རྟྗེན་ལ་ཚངས་
སོད་ལ་གནས་པ་ཞིག་མི་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། སིར་མི་དགོས་ཀང་རྟྗེན་མཆོག་གམ་ཁད་པར་ཅན་གི་དབང་དུ་
བྱས་ན་སོ་ཐར་རིས་བདུན་གང་རུང་དགོས་པར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞྗེད་དོ།།



བྱང་སོམ་གི་ཆ་ོག

 རྕ་བར། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་དག་གི། ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུ་གསུངས་ཆོ་ག་ཡིས།།

ཡང་དག་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཡི།། བླ་མ་བཟང་ལས་སོམ་པ་བླང་།། ༢༤

 बोधिसत्वभूधम नामक ग्रन्थ के धिि पररच्छेि में उधल्िधखत धवधि द्वारा सम्यक् िक्षणों से 

संयुक्त सि-्गुर से बोधिसत्व संवर ग्रिण करना चाधिए। 24

 According to the principles regarding the ten stages of saintly perfection of the 

bodhisattva bhumi as explained in the morality chapter (sila-adhyaya) one should 

receive the vow form a perfect teacher with appropriate accomplishments.  

 བྱང་སོམ་གི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་བྱང་སའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡང་དག་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་
བླ་མ་བཟང་པོ་ནས་བླང་དགོས།



བླ་མ་བཟང་པོ།
 རྩ་བར། སོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་དང་།། བདག་ཉིད་གང་ཞིག་སོམ་ལ་གནས།།

སོམ་པ་འབོགས་བཟོད་སྙིང་རྗེར་ལྡན།། བླ་མ་བཟང་པོར་ཤྗེས་པར་བྱ།། ༢༥

 जो आचायव संवर की धवधि में धनपुण िो, स्वयं संवर में प्रधतष्ठत िो, बोधिसत्व संवर िेने 
में सिनधिि और करूणामय िो, ऐसे व्यधक्त को सि-्गुरू समझना चाधिए।25

 One is to be known as the right teacher (guru) who is with pure vow in oneself, 

has full mastery over the rules of vows (samvara-vidhi) and has knowledge and 
the compassion to give  the vow and kind forgiveness for those that are fallen 
form discipline (samvara-patita). 

 འོ་ན་བླ་མ་བཟང་པོ་ཞྗེས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་ལས་གནས་པ།
བྱང་སོམ་གི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པ། སོམ་པ་འབོགས་པ་ལ་སོྐྱ་ངལ་མྗེད་པའམ་བཟོང་ཐུབ་པ། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སིྙང་རྩྗེ་
བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་བླ་མ་བཟང་པོ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱ།། ༢༥



བླ་མ་མྗེད་པར་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པའི་ཆོ་གའ་ིཁུངས་བསན་པ།

 རྩ་བར། དྗེ་ལ་འབད་པས་འདི་འདྲ་བའི།། བླ་མ་བཟང་པོ་མ་རྗེད་ན།།
དྗེ་ལས་གཞན་སོམ་ནོད་པ་ཡི།། ཡང་དག་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ།། ༢༥

 विाूँ प्रयत्न करने पर भी यदि यथोधचत गुरू उपिब्ि न िो तो धबना आचायव के संवर ग्रिण 
करने की धवधि का (मैं) सम्यक् रूप से वणवन कर रिा हूँ। 26

 To those that have failed to find such a teacher (guru) in spite of various 
efforts, I shall explain the principles of ‘taking the pure vow.’26

 གལ་ཏྗེ་འབད་པ་དུ་མ་བྱས་ཀང་གོང་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བླ་མ་བཟང་པོ་མ་རྗེད་ན། ཅི་བྱ་
སྗེ་ཐབས་གཞན་མྗེད་དམ་ཞྗེ་ན། མྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལས་གཞན་སོམ་པ་ནོད་པའི་ཆོ་ག་ཡང་དག་ཡོད་དྗེ།
བཤད་པར་བྱའོ།། ༢༦



 རྩ་བར། དྗེ་ལ་སྔོན་ཚེ་འཇམ་པའི་དཔལ།། ཨ་ཝ་རཱ་ཛར་གྱུར་པ་ཡིས།།

ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱྗེད་པ།། འཇམ་དཔལ་གི་ནི་སངས་རྒྱས་ཞིང་།།

རྒྱན་གི་མདོ་ལས་བཤད་པ་ལྟར།། དྗེ་བཞིན་འདིར་ནི་རབ་གསལ་བྲི།། ༢༧

 जैसा दक अतीत में आयव मञ्जुश्री चक्रवती अम्बराज के रूप उत्पन्न हुए थे, तब उन्िोंने मेिनास्वरराज 
तथागत के समक्ष बोधिधच्तमोत्पाि दकया था, उसका उल्िेख ‘मञ्जुश्रीबुद्धक्षेत्रािंकार सूत्र’ में प्राप्त िोती
िैं, यिाूँ पर उसे मैं सुस्पष्ट रूप  से धिखूूँगा। 27

 As explained in the manjusri-buddha-ksetralankara-sutra-s, when in the past, manjusri
was born as amba raja, he got initiated into the boddhichitta, This will be clearly 

noted down. 

 དྗེ་ལ་སྔོན་གི་ཚ་ེརྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དཔལ་རང་ཉདི་ཨ་ཝ་རཱ་ཛར་སྗེ་རྒྱལ་པ་ོནམ་མཁའ་ཞྗེས་བྱ་བར་གྱུར་བའི་ཚེ་དྗེས་
སངས་རྒྱས་འབྲུག་སྒྲ་རྒྱལ་པའོི་སན་སྔར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་ཇི་ལྟར་བསྐྱྗེད་པའ་ིཚུལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རྒྱན་ཞྗེས་བྱ་བའི་མད་ོལས་ཇ་ིལྟར་བཤད་པ་ལྟར་སབས་འདི་ཡང་དྗེ་བཞིན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྲ་ིབར་བྱ།
༢༧



བླ་མ་མྗེད་པར་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཚུལ།
 རྩ་བར། མགོན་པོ་རྣམས་ཀི་སན་སྔ་རུ།། རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཅིང་།།

འགོ་བ་ཐམས་ཅད་མགོན་དུ་གཉྗེར།། དྗེ་དག་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལོ།། ༢༨

 अधखि प्राधण-जगत् का आह्वान अथवा आिम्बन कर उन्ि ेभव सागर धवमुक्त करने के धिए िरण अथवा बुद्धों के 
संमुख संबोधिधचत का उत्पाि दकया जा रिा िैं। तत्पश्चात िढृ़तापूववक धत्रधवि संवर ग्रिण दकया जाता िैं। 28

 He (manjusri) attained the supreme enlightenment (samyak sambhodhi-citta) in the presence of the 

Buddhas and invited all the living beings to the freedom form the cycle of births (bhava-cakra).

 སོ་སོ་རང་ཉིད་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀི་སན་སྔར་འདུག་
པར་མོས་ནས་སྔར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ཉིད་སངས་རྒྱས་འབྲུག་སྒྲ་རྒྱལ་པོའི་སན་སྔར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་ཇི་ལྟར་བསྐྱྗེད་པ་
བཞིན་གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་པའི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཅིང་། འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མགོན་
དུ་གཉྗེར་ནས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག་དང་། སྒྲོལ་བར་བདག་གིས་བྱ་སྙམ་པའི་དམ་
བཅའོ།། འདིའི་སབས་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཚུལ་ཤྗེས་པར་བྱ། ༢༨

 བླ་མ་ཡོད་དམ་མྗེད་ཀང་རུང་འཇུག་སོམ་བླངས་ཕིན་ཆད་རྩ་ལྟུང་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཉྗེས་བྱས་ཞྗེ་དྲུག་སོགས་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་
བསྲུང་བར་བྱ།།



དང་པོ། ཉྗེས་སོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁམིས་ལ་བསབ་པ།

 རྩ་བར། གནོད་སྗེམས་ཁོ་བོའི་སྗེམས་ཉིད་དང་།། སྗེར་སྣ་དང་ནི་ཕྲག་དོག་ཉིད།།
དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་བྱང་ཆུབ་དག ། ཐོབ་ཀི་བར་དུ་མི་བྱའོ།། ༢༩

 आज से िेकर मिाबोधि की प्राधप्त पयवन्त निीं करूूँ गा, तब तक क्रोि की भावना, 
मात्सयव तथा ईष्याव आदि की भावना निीं करूूँ गा। 29

 From then on until the attainment of the final inlightenment (uttama-
bodhi), never allow the mind to be polluted by ill-will, anger, miserliness 
and envy. 29

 གནོད་སྗེམས་དང་ཁོང་ཁོ། དྗེ་བཞིན་སྗེར་སྣ་དང་ཕྲ་དོག་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་སྗེམས་
བཞི་པོ་དྗེ་དག་དུས་དྗེང་ནས་བཟུང་བླ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་པར་དུ་སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་
མི་བྱ་བའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡིད་ལ་བྱ། ༢༩



 རྩ་བར། ཚངས་པར་སོད་པ་སད་བྱ་ཞིང་།། སིག་དང་འདོད་པ་སྤང་བར་བྱ།།

ཚུལ་ཁིམས་སོམ་པ་ལ་དགའ་བས།། སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་བསབ་པར་བྱ།། ༣༠

 ब्रह्मचयव का आचरण करूूँ गा। पाप कमव को त्याग िूूँगा। िीि एवं संवरों में प्रमुदित िो 
बुद्धों की धिक्षाओं का अनुसरण करूूँ गा। 30

 By the adherence to the holy character brahmacarya (not indulging in sexual 

misconduct) and the avoidance of sin and lust and by remaining content with 

the discipline (sila-samvara), one follows the precepts of the Buddha. 

 དྗེ་བཞིན་དུ་མི་ཚངས་བར་སོད་པ་སྤངས་ནས་ཚངས་སོད་ལ་གནས་ཤིང་། གཞན་གི་རས་སོགས་རྐུ་བའི་
སིག་པའི་ལས་དང་། དྗེ་དག་གི་རྒྱུྒྱུུ་ནི་འདོད་པ་སྗེ་འདོད་ཆགས་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་སྤངས་ནས། ཚུལ་ཁིམས་
ཀི་སོམ་པ་སྗེ་ཉྗེས་སོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྗེས་སུ་
གང་བསབ་པ་དྗེ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ།། ༣༠



གཉིས་པ། སྗེམས་ཅན་དནོ་བྱྗེད་ལ་བསབ་ཚུལ།
 རྩ་བར། བདག་ཉིད་མྱུར་བའི་ཚུལ་གི་ནི།། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་སོ་ཞིང་།།

སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིས་ནི།། ཕི་མའི་མུ་མཐར་གནས་པར་བྱ།། ༣༡

 स्वयं को िीघ्रता के साथ बोधि की प्राधप्त के धिए उत्साधित निी िोने िूूँगा। एक प्राणी के 
कल्याण िेतु िोक में अनन्त काि तक उत्सािपूववक धनवास करूूँ गा। 31

 Do not be anxious to attain quick enlightenment (bodhi) for yourself. Live 

up to the end of the cyclic existence (samsara) for the sake of even a single 

living being. 31

 ‘ཉིན་རྗེར་ཟས་ཀང་མ་བཟས་རྩོམ་འགྲུས་བརྩམས།།’ ཞྗེས་པའི་དཔྗེ་ལྟར་དུས་རིང་བས་སིད་ལུག་ནས་བདག་ཉིད་
མྱུར་བའམ་གང་མགོགས་ཀི་ཚུལ་དུ་བླ་མྗེད་བྱང་ཐོབ་པ་ལ་མི་སོ་ཞིང་། དྗེ་ལས་རྒྱུན་རིང་བས་སོ་ནས་སྗེམས་ཅན་
གཅིག་གི་རྒྱུའམ་ཆྗེད་དུ་ཕི་མ་བླ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་དྗེའི་དོན་དུ་གནས་པར་བྱའོ།། ༣༡



གསུམ་པ། དགྗེ་བ་ཆོས་སྡུད་ལ་བསབ་ཚུལ།
 རྩ་བར། ཚད་མྗེད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི།། ཞིང་དག་རྣམ་པར་སང་པར་བྱ།།

མིང་ནས་བཟུང་བ་བྱས་པ་དང་།། ཕོགས་བཅུ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་གནས།། ༣༢

 अप्रमेय एवं अधचन्त्य बुद्ध क्षेत्रों का धविोिन करूूँ गा। इस प्रकार िोग मेरे िारा कृत-पुण्य को िारण 
कर अथवा सुनकर मेरा अनुकरण करने िगेंगे, धचससे एक किि प्रवृध्तम िसों दििाओं में सिा 
धविमान रिेगी। 32

 Purify the boundless and unthinkable Buddhas-fieds (ksetra-s) and live for the 

emancipation of each individual by name the exists in all the ten directions. 32

 ཚད་མྗེད་པ་བཟུང་དུ་མྗེད་ཅིང་བསམ་གིས་མ་ིཁབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་གསི་ཉྗེས་སྐྱནོ་དག་རྣམ་པར་སྦྱང་པར་བྱ་
སྗེ།། མིང་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་གོལ་བར་བྱྗེད་པ་སགོས་མདོར་ན་མཐོང་ཐོས་དྲན་རྗེག་གི་སྐྱྗེ་བ་ོམཐའ་དག་ལ་ཕན་གདགས་
པའི་སད་དུ་ཕགོས་བཅུ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་གནས་ས།ོ།



གསུམ་པ་འཇུག་བསྡུ་བ།

 རྩ་བར། བདག་གི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས།། ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དག་པར་བྱ།།

ཡིད་ཀི་ལས་ཀང་དག་བྱ་སྗེ།། མི་དགྗེའི་ལས་རྣམས་མི་བྱའོ།། ༣༣

 अपने काधयक एवं वाधचक सभी कमों को िुद्ध करूूँ गा, मानस कमव को भी िुद्ध करूूँ गा, तथ 

अकुिि कमों को कभी निीं करूूँ गा। 33

 Purify all your action ,-physical, oral and mental, and never indulge in any 

sinful act (akusala-karma).33
 དྗེང་ཕིན་ཆད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་རྣམས་དག་པར་བྱས་ཤིང་དྗེ་བཞིན་ཡིད་ཀ་ིལས་ཀང་དག་པར་བྱ། མདོར་ན་དུས་དང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཉྗེས་པས་མ་གོས་པའི་ཚུལ་གིས་དག་པར་བྱས་ནས་མི་དགྗེའི་ལས་རྣམས་མི་བྱའོ།། ༣༣



ཐུན་མོང་བ་ཕར་ཕིན་ཐྗེག་པ་ལ་སོབ་ཚུལ།
 རྩ་བར། རང་གི་ལུས་ངག་སྗེམས་ནི་རྣམ་དག་རྒྱུ།། འཇུག་པའི་སྗེམས་ཀི་བདག་ཉིད་སོམ་གནས་པས།། ཚུལ་ཁིམས་
བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྗེགས་བསབས་ནས།། ཚུལ་ཁིམས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་གུས་ཆྗེར་འགྱུར།། ༣༤

 अपने काय, वक् और धचत धविुद्धता प्रस्थानात्मक बोधिधचत संवर में धनधवष्ट बोती िैं। इस 

प्रकार धत्रिीि धिक्षा ठीक प्रकार से सीख िें तो धत्रिीि धिक्षा के प्रधत आिर बढ़ जाएगा। 34

 By your own purified body-speech-mind, you will place yourself in the rule 

of engaged bodhichita’s mind (avatara-citta); you will thus have high 

reverence (siksapadas) of moral course (sila) that you have acquired. 34

 འོ་ན་རང་གི་ལུས་ངག་སྗེམས་བཅས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་གང་ལ་བསབ་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། འཇུག་པའི་སྗེམས་ཀི་
སོམ་པ་སྗེ་འཇུག་སོམ་རང་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་ལྗེགས་པར་བསབས་

ཤིང་། དྗེས་རྗེན་བྱས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་གསུམ་ལ་མོས་པ་དང་གུས་པ་ཆྗེ་ཆྗེར་འགྱུར། ༣༤



 རྩ་བར། དྗེ་བས་རྣམ་དག་རོགས་བྱང་ཆུབ།། སྗེམས་དཔའི་སོམ་པའི་སོམ་དག་ནི།།

འབད་པར་བྱས་པས་རོགས་བྱང་ཆུབ།། ཚོགས་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར།། ༣༥

 अतएव धत्रिीि धिक्षा के अभ्यास से काय, वाक्, और धचत धविुद्ध िो जाता िैं तथा संभारों 

की पररपूणवता के फिस्वरूप संबोधि प्राप्त िोती िैं। 35

 By the purification, etc. mentioned above and by being careful of the pure 
vow of perfect enlightenment among all vows, one’s enlightenments 

(sambodhi-sangha) will be attained. 

 དྗེར་འགྱུར་བའི་རྣམ་པར་དག་ཅིང་། རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པའི་སོམ་པ་སྗེ་བྱང་ཆུབ་
སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་དག་ལ་འབད་པ་དུ་མའི་སོ་ནས་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་འགྱུར་རོ།། ༣༥

སོམ་པའི་སོམ་པ་ཞྗེས་པའི་སོམ་པ་སྔ་མ་ནི་འཇུག་སོམ་དངོས་དང་། ཕི་མ་ནི་དྗེའི་བསབ་བྱ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་བསན་པའོ།།
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• མན་ངག་+་བའི་Lེང་བ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངN་བN་ཉOད་Cསི་Kོང་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གདོད་མ་ནས་0མ་པར་དག་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོངས་
Cིས་འོད་གསལ་བའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་/ིས་]་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་པར་སངས་Mས་པའོ། །ཞེས་ག^ངས་སོ། །འདི་
ནི་Zོགས་པ་ཆེན་པNའV། །ཞེས་དང་། 

• མདོ་%གས་Fན་མོང་གི་ལམ་རིན་ཆེན་_ངས་པ་ལས། །དེ་ལ་`་K།ེ རང་Kོང་། ཡེ་Kོང་། རང་བཞིན་/སི་Kོང་། [ན་Kོང་། མཉམ་པར་Kོང་པའོ། །དེ་ཡང་རང་
Kོང་པས་aལ་མེད་པ་Kེ། bག་པའི་ཆོས་^་ཡང་མི་cོད་ལ། ཡེ་Kོང་པས། dོ་Iར་H་<ང་བ་མ་ཡིན་པས་K།ེ གདོད་མ་ནས་Kངོ་པ། རང་བཞིན་/ིས་Kངོ་པས། 
^ས་Cང་>ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་གཤིས་Kོང་པ། [ན་Kངོ་པས། ཉི་ཚf་བའི་Kངོ་པ་མིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་Cི་ཆོས་ཉིད་དོ། །མཉམ་པར་Kོང་པ་རོ་གཅིག་པས་བཟང་
ངན་མེད་པའོ། །ཞེས་ག^ངས་པ་+ར། 6ལ་དེ་བཞིན་རོམ་ཟོམ་/་ིཐེག་ཆེན་6ལ་འhག་དང་། +་བའི་བiེ་>ང་། [ན་མ?ེན་jོང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མཛlད་
དང་། Eབ་མཐའ་མཛlད་སོགས་བKན་པའི་དI་མ་ཆེན་པོ་དང་། Zོགས་པ་ཆེན་པNའO་ཀ་དག་གི་+་བ་གཉིས་ནི་དོན་གཅིག་n་འདོད་6ལ་o་མ་མི་ཕམ་པས་ངེས་
qོན་དང་rར་ཏེ་+་བའི་རིམ་པ་ཇི་+ར་<ང་བའི་6ལ་བiོད་པའོ། །  



Hམ་I་གཉིས་པ་+་བའི་དགག་>་བཤད་པ།

• བཞི་བM་པའི་t་འuེལ་ལས་དགག་>་ངོས་འཛvན་པའི་གwང་གི་གN་དVན་བཤད་པ། 
• དེ་རིགས་པ་xག་y་པའི་t་འuེལ་དང་དI་མ་འhག་པའི་རང་འuེལ་ལ་rར་ཏེ་འཐད་པ་བiོད་པ།

• +་བའི་དགག་>་ལ་གོ་བ་ལེན་Jགོས་མི་འz་བའི་དབང་གིས་བོད་%་རབས་པས་ཐ་Sད་ཚད་Eབ་མི་བཞེད་པ།

• དེང་གི་དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་པས་ཚད་མ་ཁས་མི་ལེན་པ་གཉིས་མི་འz་བའི་?ད་པར་བཤད་པ། 
• {ིར་[ན་Zོབ་ཚད་Eབ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི་ཐལ་འ'ར་བའི་?ད་ཆོས་ཤིག་མ་ཡིན་པར་ནང་པའི་Eབ་མཐའ་|་བ་བཞི་པོས་དེ་+ར་ཁས་ལེན་6ལ་དང་། 
• དེ་ལས་གཞན་བོད་%་Jི་གཉིས་Cི་+་བའི་གལ་གནད་འགའ་ཞིག་Kེ་མེད་དགག་གི་དོན་དང་། རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དང་། bོགས་བཏགས་Cི་དོན་0མས་

གཏན་ནས་མི་འz་6ལ་བཤད་པ།

• }གས་འདིར་+་བའི་དགག་>་?བ་~ང་སོང་བ་དེ་[ན་མ?ེན་jོང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མཛlད་ལས་zངས་པའི་རིགས་པ་xག་y་པའི་}ང་དང་rར་ཏེ་ཆད་
+ར་འ'ར་6ལ་བཤད་པ། 

• iེ་o་མས་དགག་>་?བ་ཆེ་བར་སོང་བ་ལ་\ོན་བiོད་པའི་དགོངས་གཞི་གང་ཡིན་�ངས་དང་rར་ཏེ་གསེད་ད�ོལ་>ེད་པ། 



Hམ་I་ག^མ་པ་ཐར་རང་གི་+་བའི་དགག་>ར་?ད་པར་ཡོད་མེད་བཤད་པ།  
(2ོབ་དཔོན་ལེགས་�ན་དང་མཁན་ཆེན་ཞི་འཚ�འ�་གwང་དང་rར་ནས་བཤད་པ།)

❑ ཤེས་རབ་qོན་མེ་དང་། རིན་ཆེན་qནོ་མ། bོག་གེ་འབར་བའི་གwང་ལ་rར་ཏེ་གནས་�བས་0མ་uངས་པའི་དོན་དམ་གཏན་ལ་
འབབ་པའི་�བས་^་+་བའི་དགག་>་ལ་?ད་པར་ཡོད་Cང་། མཐར་Fག་0མ་uངས་མིན་པའི་དོན་དམ་འཆད་པ་ན་?ད་པར་
མེད་6ལ་བཤད་པ། 

❑  མཁན་ཆེན་ཞི་འཚ�འ�་དI་མ་Mན་Q་བ་དང་། དེའི་རང་འuེལ། བདེན་གཉིས་0མ་པར་འ>ེད་པའི་དཀའ་འuེལ་ལས་བKན་པ་
དེ་ཡང་གོང་གི་2ོབ་དཔོན་ལེགས་�ན་འ>དེ་Cི་གwང་དང་མFན་པར་བཤད་པ། 



བཞི་པ་A་ཤང་གི་+་བ་དང་%་འ'ར་བའི་+་བ་གཉིས་ལ་?ད་པར་ཡོད་མེད་བཤད་པ། 

  

▪ ངེས་qོན་ལས་A་ཤང་གི་+་བ་བཀག་6ལ།  

▪ �་བཞེད་ལས་A་ཤང་གིས་ཆོས་ཇི་+ར་ག^ངས་6ལ་དང་དེ་མི་འཐད་6ལ་ཇི་+ར་ག^ངས་མིན།  
▪ ཀ་མ་ལ་�ི་ལའི་,ོམ་རིམ་ལས་ཇི་+ར་ག^ངས་མིན། 

▪ བསམ་གཏན་མིག་qནོ་ལས་<ང་བའི་A་ཤང་གི་�ོར། 

▪ A་ཤང་གི་+་བ་དང་Zོགས་པ་ཆེན་པNའO་+་བ་གཉིས་མི་འz་6ལ། 

▪ [ན་མ?ེན་jོང་ཆེན་པས་ཐེག་མཆོག་མཛlད་H་A་ཤང་གི་+་བར་བ%གས་པའི་དགོངས་གཞི་ངོས་འཛvན་པ། 



`་པ་,ོམ་པའི་ངN་བV་བཤད་པ།  
 

❑ 2ོབ་དཔོན་ཆེན་པNའO་གསང་%གས་ལམ་རིམ་ལས་བཤད་པ། 
❑ [ན་མ?ེན་jོང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མཛlད་འuེལ་སོགས་ལ་rར་ཏེ་བཤད་པ།



xག་པ་བོད་Cི་མཁས་Eབ་0མས་མཐར་Fག་གི་དགོངས་པ་འགལ་མེད་H་

བཤད་པ་ལ།  
 

o ས་\་པཎ་ཆེན་/ི་ག^ང་དང་rར་ཏེ་བཤད་པ།

o  ཀX་པ་རང་<ང་�N་iPའི་ག^ང་དང་rར་ནས་བཤད་པ།
o  iེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པNའO་གwང་དང་rར་ནས་བཤད་པ། 
o o་མ་མི་ཕམ་པའི་གwང་དང་rར་ནས་བཤད་པ།



ས�་མ�་ལཾ།

Fགས་iེ་ཆེ།



Name : Uma Shankar
Subject : Sanskrit



Mqd`Uu~ /kkrq d` $ .oqy izR;; 
vd@ bdk @ vde

dkjd izdj.k
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༄༅།།བདོ་བཙན་པོའ ,་-ལ་རབས་ལ་ོ
1ས་2་ིའ4ང་6ངས་ཡགི་ཆ་གཙ:་བ་ོ

ག;མ་ང་ོ=དོ། 

Name - Urgyen

Subject - Tibetn History



 
བདོ་བཙན་པའོ ,་ལ་ོ1ས་2་ིའ4ང་6ངས་ཡགི་ཆ་གཙ:་བ་ོག;མ།

  ༡༽ @་བཞདེ། ༼བསམ་ཡས་དཀར་ཆག༽  
  ༢༽ ཐང་ཡགི་གསར་Gངི་གཉསི།  
  ༣༽ Jན་ཧངོ་གཏརེ་ཡགི  M་ོརངི་ག་ིཡགི་ཆ། 
༡༽ @་བཞེད་2ི་Nོར། @་བཞདེ་ན་ིཆསོ་-ལ་O་ིPངོ་QRེ་བཙན་S་ིTནོ་པ་ོ@་གསལ་
Uང་གསི་གཙ:་བ་ོབསམ་ཡས་གVག་ལག་ཁང་བཞེངས་Xལ་དང་ཞོར་ལ་Nབས་དེའི་
ཡན་མན་S་ི-ལ་Tནོ་བVན་མ་ོསགོས་2་ིལ་ོ1ས་Yསི་པ་ད་ེཡནི། Zས་རབས་བ[་
གཅགི་པའ་ིནང་བདོ་Z་ནང་བ]ན་^ར་གས་ོམཛད་པ་དང་Zས་མཉམ་Z་-ལ་རབས་
དང་ཆསོ་འ4ང་ག་ིལ་ོ1ས་དབེ་ཐརེ་མང་པ་ོཞགི་Yསི་གནང་ཡདོ། ད་ེདག་@་བཞདེ་རང་
ལ་གཞ་ིབཞག་ནས་Yསི་པ་སངོ་ཙང་ནང་དནོ་ལ་`ད་པར་ཆནེ་པ་ོམདེ།



བ]ན་པ་a་དར་Nབས་Yསི་ཞསེ་པའ་ིལ་ོ1ས་ཡགི་ཆའ་ིདཔ་ེ
མཚ:ན།  ༡༽བཀའ་ཆམེས་ཀ་ཁལོ་མ་དང༌། ༢༽མ་ཎ་ིབཀའ་འeམ། ༣༽ 
@་བཞདེ། ༤༽ -ལ་བཞདེ། ༥༽ T་བཞདེ། ༦༽ དཔག་བསམ་iནོ་ཤངི་།
བ]ན་པ་k་ིདར་Nབས་Yསི་པའ་ི།ཆསོ་འ4ང་དང་དབེ་ཐརེ་ཁག་ཅགི 
༡༽ QེR་ཇ་ོPས་2ི་ཆོས་འ4ང༌། ༢༽ ཉང་རལ་ཆོས་འ4ང༌། ༣༽ QེRའི་
ཆོས་འ4ང་-ས་པ། ༤༽ e་]ནོ་ཆསོ་འ4ང༌། ༥༽ mངོ་ཆནེ་ཆསོ་འ4ང༌། 
༦༽ -ལ་རབས་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ༌། ༧༽ ཚལ་པའ་ིདབེ་ཐརེ་དམར་པ།ོ 
༨༽ pངས་2་ིཔ་ོཏ་ིབས་ེq། ༩༽ -་བདོ་ཡགི་ཚང་མཁས་པ་དགའ་sདེ། 
༡༠༽ འགོས་ལའོ ,་དབེ་ཐརེ་aནོ་པ།ོ ༡༡༽ ཆསོ་འ4ང་མཁས་པའ་ིདགའ་]ནོ། 
༡༢༽ དབེ་ཐརེ་དམར་པ་ོགསར་མ་སགོས།



 ༢༽ ཐང་ཡགི་གསར་Gངི་ག་ིNརོ།  
ཐང་ཡགི་གསར་Gངི་གཉསི་ན་ིཆནེ་པ་ོཐང་-ལ་རབས་u་ིལ ོ༦༡༨ ནས ༩༠༧ བར་S་ིལ་ོ1ས་འཁདོ་
པའ་ིཡགི་ཆ་ད་ེཡནི། 
དང་པོ། ཐང་ཡགི་Gངི་མ་ན།ི ཐང་-ལ་རབས་vབ་ནས་ལ་ོབཞ་ིབ[་]ེ་uི་ལོ ༩༤༡ (༨) ནས་འག་ོ
བVགས་ནས ༩༤༥ ལརོ་ཡངོས་;་wབ་པའ་ིརནི་ཐང་ཅན་S་ིལ་ོ1ས་2་ིཡགི་ཆ་ཞགི་ཡནི། ཐགོ་མར་
xམོ་yགི་sདེ་མཁན་ན་ིTནོ་ཆནེ་zའ་ོདsནི་དང་། {ེས་;་Tནོ་ཆནེ་སངས་ཝ་ེཧན་དང་ལགི་}ས་s་བ་
གཉིས་2ིས་sས། དེ་ཡོངས་;་wབ་པ་ལ་sས་{ེས་ཆེ་ཤོས་བཞག་མཁན་ནི་zང་zའ་ོཡོན་དང་ཅ་ཝེ་
s་སོགས་ཡིན་2ང་དེབ་དེ་wབ་{ེས་ལིག་}ས་Tོན་ཆེན་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་གོང་མ་ལ་~ལ་ནས་ཐང་
དེབ་དེའི་མ�ག་ལ་ལིག་}ས་ནས་xོམ་yིག་sས་ཞེསབཀོད་ཡོད། དེ་ལ་Äེགས་བམ་ཉིས་བ-་ཡོད། 
བོད་དང་འYེལ་བའི་Äེགས་བམ་ནི་བ-་དང་ག་ོÅག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་]ོད་ཆ་དང་Çད་ཆ་གཉིས་
ཡདོ། དའེ་ིནང་Z་uརི་བདོ་2་ིÉལ་གམོས་གཤསི་Ñགས་Nརོ་དང་། བདོ་-ལ་Pངོ་བཙན་Öམ་པ་ོནས་
Oི་དར་མ་R་Zམ་བཙན་པོ་བར་Sི་ལོ་1ས་དང་sེ་Yག་J་ཐང་བོད་བར་Sི་མཛའ་མÜན་དང་གÉལ་
འsེད་ཇི་sས་དང་འYེལ་བའི་Nོར་བཀོད་ཡོད། བདོ་2་ིབཙན་པའོ ,་ལ་ོཚ,གས་སགོས་གཏན་ལ་འབབེ་པ་
ལ་ཕན་ཐགོ་ཆནེ་པ་ོ4ང་ཡདོ།



  གཉསི་པ། ཐང་ཡགི་གསར་མ་ན།ི  
ཐང་ཡགི་གསར་མ་ན་ིཐང་-ལ་རབས་vབ་ནས་ལ་ོང ོ༡༤༠ ཙམ་འདས་{སེ་]་ེu་ིལ ོ
༡༠༤༤ ལརོ་འY་ིམག་ོབxམས་པ་ནས་u་ིལ ོ༡༠༦༠ ལརོ་ཡངོས་;་wབ། `ནོ་མི་ལ་ོ
བ[་བZན་འགརོ་ཡདོ། ལ་ོ1ས་2་ིདབེ་ཐརེ་ད་ེའY་ིམཁན་ན་ིàག་དsང་ཞགི་དང་;ང་
ཆསི་སགོས་མ་ིབཞའི་ིYསི་པ་ཞགི་ཡནི་མདོ། འནོ་2ང་དབེ་ད་ེwབ་{སེ་àག་དsང་ཞགི་
དང་;ང་ཆིས་གཉསི་2སི་ས་ོསའོ ,་མངི་âགས་བཀདོ་ཡདོ། ཐང་ཡགི་གསར་མ་འད་ིGངི་
མ་ལས་ག་ོརམི་འäགི་པ་དང་འãན་eའ་ི-ས་པ་ཡདོ། ལ་ོ1ས་ད་ེདག་ག་ིནང་Z་uརི་བདོ་
ལ་དམའ་འབབེས་དང་åར་ཟ་sས་པ་མང་ཡང་། ལ་ོ1ས་ད་ེདག་གི་ནང་Z་བདོ་བཙན་པའོ ,་
Nབས་2ི་Pདི་འsརོ་རགི་ག;མ་དང་ད་ེབཞནི་དམག་གི་]བོས་éགས་སགོས་ཇ་ིཙམ་
ཞགི་ཡདོ་པ་གསལ་པརོ་འཁདོ་ཡདོ་པས། བདོ་2་ིབཙན་པའོ ,་Nབས་2་ིལ་ོ1ས་གསལ་ཁ་
མེད་ས། མ་ཚང་བ་དང་èང་བདནེ་ཡནི་མནི་kགོས་མང་པ་ོཞགི་ནས་ཕན་ཐགོ་ཆནེ་པ་ོ4ང་
ཡདོ།  



ལ་ོ1ས་2་ིརང་བཞནི་Qན་པའ་ིJན་ཧངོ་Yག་~ག་ང་ོ=དོ།



 
Jན་ཧངོ་Z་ཐགོ་མར་Yག་~ག་4ང་Xལ།

ད་ê་Jན་ཧོང་ས་6ལ་Z་ཡོད་པའི་ཐང་-ལ་རབས་Nབས་2ི་M་ོརིང་གི་-་ཡིག་ནང་དོན་Z། ཆིང་-ལ་
རབས་a་མའ་ིཅན་ཡནོ་O་ིལ་ོགཉསི་པ་u་ིལ ོ ༣༦༦ ལའོ ,་k་ིè་ོཞགི་ལ། ëལ་འsརོ་པ་T་ོབVན་s་བ་
ཞིག་དེ་གའི་äོང་ཚ:འི་ཤར་íོའ ,་མིང་ì་རི་s་བའི་kོགས་;་îོད་Nབས། རི་xེའི་མཁའ་མཐོངས་ནས་
གསརེ་མདགོ་འཚïར་བའ་ིསངས་-ས་]ངོ་ñ་sནོ་ཏ།ེ ར་ིYག་དའེ་ིངསོ་;་ཐམི་པའ་ིདག་Uང་4ང་བས། 
ëམ་འsོར་པ་དེས་Yག་~ག་གཅིག་བóོས་ནས་དེར་Öོམ་òབ་sས་པ་དེ་ནི། ~ག་འཛ,ན་པ་ཐོག་མ་དེ་
ཡིན་པའི་Nོར་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།uི་ལོའ ,་aོན་Sི་Zས་རབས་གཉིས་པ་ཙམ་ལ་ཧན་íོ་མས་ས་
6ལ་དེ་བདག་བåང་sས་ནས་དར་འe་གསོ་ôོང་sས་ནས་ཟ་འགོ་གི་དར་གོས་ཉོ་ཚ:ང་sེད་པའི་འགོ་
བVགས་ཞསེ་äགས། དེབ་དཀར་ལས། ལ་ིÉལ་ད་ེO་ིPངོ་ག་ིZས་;་འབངས་ëལ་མར་བöག་ཅངི་། 
མཐངོ་`བ་O་ིõ་ེú་s་བ་བVགས་ཏ།ེ Tནོ་ཁམས་གཅགི་ག་ིས་གསར་Z་བîད་ད།ེ ཞསེ་ག;ངས་པ་
བཞནི། བདོ་2་ིབཙན་པ་ོO་ིPངོ་QRེ་བཙན་S་ིñ་Zས་ཙམ་ནས་Jན་ཧངོ་དང་ལ་ིÉལ་S་ིས་6ལ་ད་ེདག་
བོད་2ིས་བདག་བåང་sས་ནས་མི་ལོ་བZན་[་ཙམ་Sི་རིང་བོད་2ི་Jན་ཧོང་Z་Yག་~ག་;མ་[་ཙམ་
གསར་བùན་sས། བསམ་ཡས་དང་Jན་ཧོང་སོགས་བོད་2ི་ནང་བ]ན་དར་ûེལ་གནང་སའི་བ]ི་
གནས་ཤགི་J་üར་Xལ་ཡང་དངེ་ག་ིལ་ོ1ས་ཉམས་ཞབི་གནང་མཁན་ཁག་ཅགི་གསི་ག;ངས། 



བོད་བཙན་པ(འ*་+བས་-ི་/ན་ཧོང་ས་གནས།



Jན་ཧངོ་Z་Yག་~ག་འ`ནོ་]ངོ་ãག་གཅགི་íག་ཡདོ་པ་ལས་åར་གཅགི



མཐར་ཉམས་Xལ། 
འདོད་Xལ་དང་པོ། ཕྷ་རན་སའི་ིགནའ་°ས་âགོ་ཞབི་པ (Paul Pelliot)  
ཡསི་དགངོས་Xལ་êར་ན། ཐང་-ལ་རབས་དང་ཡནོ་-ལ་རབས་གཉསི་2་ི
དབར་-་ནག་སལི་eར་འཐརོ་བའ་ིNབས་; Tunguts ཞསེ་པ་དསེ་ཤ་ི
®་vབ་མ་(Western  Xi Xia Kingdom མ་ིཉག་-ལ་ãན) -ལ་
ãན (1032-1227) གསར་Z་བVགས་ནས་Jན་ཧངོ་ག་ིས་གནས་བདག་
བåང་sས། ནང་ཆསོ་ལ་སགོས་པའ་ིaར་ཡདོ་2་ིཡགི་ཆ་ëམས་Yག་~ག་
J་@ས།  -ལ་ãན་དའེ་ིདཔནོ་རགིས་ëམས་ནང་ཆསོ་ལ་དད་མསོ་ཡདོ་
མཁན་ཡནི་པས་Yག་~ག་མང་པ་ོགསར་Z་བùན། 
 



འདོད་Xལ་གཉིས་པ། (Xi Xia) ཤི་®་vབ་མས་Jན་ཧོང་ས་གནས་བཙན་
བåང་sས་མེད། ད་ེལས་¨གོ་]་ེཁ་ཆའེ་ིདམག་གསི་ཉནེ་ཁ་མཐངོ་ནས་ནང་པའ་ི
ག;ང་རབ་ëམས་Yག་~ག་J་@ས་པ་ཡནི་ཞསེ་འདདོ། དེ་ཡང་Zས་རབས་བ[་
པའི་མ�ག་ནས་ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་ལི་Éལ་དང་ཤར་Äིང་ཨི་ཤ་ཡའི་ས་6ལ་Sི་
ནང་པའི་དགོན་པ་í་ཁང་དང་ག;ང་རབ་ëམས་x་གཏོར་བཏང་བཞིན་པའི་
Nབས་;། མི་ཉག་དཔོན་རིགས་ëམས་2ིས་དགོངས་པར་དེ་{ེས་ཁ་ཆེས་
དམིགས་ས་གཉིས་པ་དེ་Jན་ཧོང་ས་6ལ་ཡིན་པ་ལ་ཆག་བཞག་ནས་ནང་པའི་
ག;ང་རབ་ལ་སགོས་པ་ཡགི་ཆ་ëམས་Yག་~ག་J་@ས་པར་འདདོ། .  
འདདོ་Xལ་ག;མ་པ། Jན་ཧངོ་Yག་~ག་ནས་Gདེ་པའ་ིཡགི་ཆ་ëམས་འག་ོ
མ�ག་ཚང་བ་མདེ་པ། བདེ་uདོ་མང་པ་ོབཏང་ཟནི་པར་བâནེ་aར་S་ིཡགི་ཆ་
བདེ་མདེ་ëམས་Yག་~ག་J་@ས་པ་ཞགི་ཡནི་Pདི། 



མ་ིཉག་-ལ་ãན། (Western Xi Xia kingdom )1038-1227 AD
མ་ིཉག་-ལ་ãན།



Jན་ཧངོ་Yག་~ག་ནས་ཡགི་ཆ་Gདེ་Xལ།
Zས་རབས་ཉི་é་པའི་འགོར་-་ནག་གི་བVན་པ (Wang 
Yuanlu 1850-1930) ཝང་ཡནོ་Æ་ཞསེ་པ་Nབས་ད་ེZས་
Jན་ཧངོ་ག་ིÉལ་Z་ཕབེས་ནས་u་ིལོ ༡༨༩༩ ¨་བ ༤ ཚïས 
༢༨ ཉནི་Jན་ཧངོ་ག་ིYག་~ག་ཨང ༡༧ པའ་ིནང་ཡགི་ཆ་
འཕནོ་ཆནེ་Gདེ། ཁངོ་ན་ི-་ནག་Øའ ོ(Taoist priest) ཆོས་
Ñགས་ཉམས་;་ལནེ་མཁན་ཞགི་ཡནི།  ཡང་ན། 
བVན་པ་±ང (Monk Yang) གསི་xགི་པའི ་-བ་J་]ངོ་
ཆ་ཞགི་ཡདོ་པ་ད་ོUང་4ང་ནས་u་ིལ ོ ༡༩༠༠ uི་¨ ༦ ཚïས 
༢༢ མཚན་མརོ་≤ང་ཡང་Ñ (Wang Yuanlu) དང་±ང་
(MonkYang)གཉིས་2ིས་xིག་པ་གཏོར་ནས་Yག་~ག་
≥ང་≥ང་ནང་དཔ་ེཆ་དང་ཐང་ཁ་སགོས་འཕནོ་ཆནེ་བGདེ།



བདོ་2་ིཤགོ་èལི་དང་ñ་ཆས་Gདེ་སའ་ིYག་~ག་ན་ིཨང་བ[་བZན་པ་ད་ེཡནི།



Jན་ཧངོ་Yག་~ག་ནང་ག་ིཡགི་ཆ་ཁག་ག་ིëམ་པ།



Jན་ཧངོ་ཡགི་Gངི་ཐགོ་མར་བདག་ཉར་གནང་མཁན།
༡༩༠༧ ལརོ་ཧང་གྷ་ེརའི་ིམ་ིརགིས་དsནི་ཇ་ིམ་ིསརེ་ཡནི་པ 
Sir Aurel  Stein (1900-1914) Jན་ཧངོ་ནས་ཡགི་
ཆ་Gེད་པ་ཐོས་ནས་ས་གནས་དེར་kིན་ནས་-འི་བVན་པ་
≤ང་དང་འYལེ་བ་sས།



ཡགི་ཆ་དང་པར་རསི་སགོ་གང་Z་བདག་ཉར་གང་Z་sས་མནི་Nརོ།

uི་ལོ ༡༩༠༧ ལརོ་ཐགོ་མར་ཧང་གྷ་ེརའི་ིམ་ིརགིས་ཡནི་པ་དsནི་ཇའི་ིམ་ིསརེ། à་རེལ་
སི་ཊན (Aurel Stein 1862-1942) ཞསེ་པའ་ིཆདེ་ལས་གཉན་ད∏ད་q་ཁག་ད།ེ 
Jན་ཧངོ་6ལ་Z་འsརོ་ནས་ལ་ོདའེ་ིuི་¨ ༣ པའི་ཚïས ༣-༢༦ བར་πམ་བ}འི་འདོ་
མདངས་འགོ ཉནི་རརེ་པདོ་བ-་ར་ེཞལ་ཁ་k་ེབའ་ི∫ར་ཚད་2སི་ལས་ཀ་sས་ནས། 
`ནོ་ཡགི་ཆ་Öམ ༢༤ དང་། ཐང་ག་དང་ར་ིམ་ོསགོས་དངསོ་°ས་`ནོ་གས་དངསོ་Öམ 
༥ འ`རེ་བའ་ིནང་བདོ་ཡགི་ག་ིཡགི་ཆ་`ནོ་ཤགོ་èལི ༣༠༠༠ ª་མོང་-བ་ཁལ ༤༠ 
Nརོ་4ང་བའ་ིནང་། ཡགི་རགིས་ཁག་དsནི་ཇའི་ི-ལ་གཉརེ་དཔ་ེམཛ:ད་ཁང (British 
Library) དང་། པར་རསི་ཁག་དsནི་ཇའི་ི-ལ་ས་ལནོ་zནོ་S་ིའäམེ་]ནོ་ཁང 
(British Museum) Z་དབརོ་འèནེ་sས་ནས་བཞག་ཡདོ་པ་རདེ།



དེ་{ེས་uི་ལོ ༡༩༠༨ ལརོ་ཕྷ་ རན་
སིའི་གནའ་°ས་âོག་ཞིབ་པ་¡ལ་
པི་¬ིའོ་ཊ་ (Paul Pelliot) 
ཞེས་པས་Jན་ཧོང་Z་ཡིག་ཆ་མང་
པོ་ཞིག་གསར་Z་བGེད་པ་གོ་ཐོས་
4ང་ནས་ས་གནས་དེར་ཕེབས་
ཡདོ།



Jན་ཧོང་Yག་~ག་ནས་Gེད་པའི་
ཤོག་èིལ་Sི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཕ་
√ན་སིའི་གནའ་°ས་âོག་ཞིབ་པ 
(Paul Pelliot) ཡསི་Jན་ཧངོ་
གསང་བའི་དཔེ་མཛ:ད་ནང་Z་
âོག་ཞིབ་sེད་བཞིན་པའི་ëམ་པ། 
ཁོང་ནི་Nད་ཡིག་མང་པོ་མ`ེན་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་ཡིག་ཆ་
ëམས་རང་ཉིད་2ི་བmགས་ནས་
འདེམས་òབ་sས་ཡོད། 



བདོ་2་ིཤགོ་èལི་äངས་དང་བདག་ཉར་s་Éལ།

ཁོང་གིས་བZན་ãག་ག;མ་Sི་རིང་ལ་πམ་བ}འི་འགོ་J། Jན་ཧོང་
གསང་བའ་ིདཔ་ེམཛ:ད་ནང་Z་ཞབི་གཤརེ་Sསི། གཙ:་བ་ོƒ་xལ་ལ་ོ1ས་
Nོར་S་ིཡགི་རགིས། མཛïས་རསི་ཁག་འདམེས་òག་sས་ཏ།ེ `ནོ་-བ་
6ར་^ེལ་པོ ༡༠ íག་4ང་བ་ལས། ཡགི་Gངི་ཤགོ་èལི ༦༠༠༠ Nོར་
ཡདོ་པའ་ིནང་Z། བདོ་ཡགི་ག་ིཡགི་Gངི་ཤགོ་èལི ༤༠༠༠ Nརོ་ཡདོ་པ་
དག་། ད་ཆ་≈་རན་སིའི་-ལ་གཉེར་དཔ་ེམཛ:ད་ཁང་(Bibliotheque 
Nationle de France) Z་ཉར་ཚགས་sས་ཡདོ།







ཉ་ིཧངོ་ག་ིམ་ིསརེ Count Otani Sསི་དe་Oདི་དང་འä་ོསངོ་âནེ་ནས ༡༩༠༢-༡༩༡༠ བར་Jན་
ཧངོ་ལ་སགོས་པའ་ིཨ་ི®་ཡའ་ིགནའ་བའོ ,་ཡགི་Gངི་དང་དངསོ་°ས་མང་པ་ོཞགི་ཐབོ་ཡདོ།



ཉ་ིཧངོ་གི་གནའ་°ས་âགོ་ཞབི་པ་Count K.Otani ཡསི་ལམ་]ནོ་འགོ Jན་ཧངོ་Yག་~ག་སགོས་ནས་
ཡགི་ཆ་äངས ༤༠༠ དང་། རིང་བསེལ། ཐང་ག་དང་ñ་འè་སགོས་དབརོ་འèནེ་sདེ་བཞནི་པའ་ིëམ་པ།



Zས་རབས་དང་Nད་ཡགི་བ{ོད་s། 

Jན་ཧོང་Yག་~ག་ནས་ཐོན་པའི་ཡིག་ཆ་ëམས་ནི་Zས་རབས་ú་པ་ནས་བ[་གཉིས་
བར་S་ིཡགི་ཆ་ཡདོ་པར་ག;ངས། གནའ་བའོ ,་ལ་ོ1ས་དང་u་ིཚ:གས་2་ིNོར། Oམིས་
Ñགས་དང་ཆསོ་Ñགས་Nརོ། མ་ིརགིས་དང་དམག་དནོ་Nརོ། Nད་ཡགི་དང་། xམོ་
རགིས། Çན་ད∏ད་དང་Éལ་Pལོ། ད་ེབཞནི་ཐང་ཁ། ñ་འè། Qབེས་རསི་སགོས་རནི་
ཐང་ཅན་ཤ་]ག་ཡནི། 
ཡགི་རགིས་མ་ིའè་བ།  
ལགེས་ôར་S་ིཡ་ིག།ེ བོད་ཡིག -་ཡིག É་»ར་S་ིཡ་ིགེ  མ་ིཉག་ག་ིཡ་ིག་ེསགོས་
`ོན་Nད་ཡགི་མ་ིའè་བ ༡༧ ནང་འYི་Xལ་མི་འè་བ ༢༠ Nརོ་sས་ནས་Yསི་ཡདོ། 
Jན་ཧངོ་Yགོ་~ག་ནས་ཡགི་Gངི ༥༠༠༠༠ བGདེ་ཡདོ་2ང ༤༠༠༠༠ ཙམ་Éལ་w་
གཞན་Sསི་`རེ་ནས་-་ནག་ལ་ཐབོ་པ་ནི ༨༠༠༠ ཙམ་ལས་མདེ། 



སངས་-ས་]ངོ་ག་ིYག་~ག



Üགས་{་ེཆ།ེ


