བོད་ལྗོངས་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།

ཁྲིམས་སྐྱོང
ཁྲིམས
སྐྱོང་དམངས
སྐྱོང
དམངས་སྐྱོང
དམངས
སྐྱོང་།
སྐྱོང
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ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་པས་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་སྒྲིག་ལམ་ལ་གཅིག་སྡུད་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པ།

སློབ་གྲྭས“འཛིན་ཡིག་མེད་པའི་སློབ་འཁོར”བཏང་སྟེ་སློབ་མ་
སྐྱེལ་བསུ་བྱེད་རིགས་གཏན་འགོག་བྱེད་པ།

ཉེ་་ཆར
ཉེ
ཆར།། གསར
གསར་་འགོད
འགོད་་པར
པར་་ལྷ
ལྷ་་ས་གྲོང
གྲོང་་ཁྱེར
ཁྱེར་་སྤྱི
སྤྱི་་བདེ
བདེ་་ཅུས
ཅུས་་འགྲིམ
འགྲིམ་་འགྲུལ
འགྲུལ་་ཉིང
ཉིང་་ལག་་་

རུ་་ཁག
རུ
ཁག་་ནས
ནས་་ཤེས
ཤེས་་རྟོགས
རྟོགས་་བྱུང
བྱུང་་བར
བར།། ལྷ
ལྷ་་ས་གྲོང
གྲོང་་ཁྱེར
ཁྱེར་་གྱི
གྱི་་འགྲིམ
འགྲིམ་་འགྲུལ
འགྲུལ་་ཉེན
ཉེན་་རྟོག
རྟོག་་པས་་་་་་་་
འགྲིམ་་འགྲུལ
འགྲིམ
འགྲུལ་་བཅོས
བཅོས་་སྒྲིག
སྒྲིག་་དང
དང་།་། དྲིལ
དྲིལ་་བསྒྲགས
བསྒྲགས་་ཆེ
ཆེ་་མོ
མོ།། སློབ
སློབ་་གསོ
གསོ་་ཆེ
ཆེ་་མོ
མོ་་བཅས
བཅས་་ཀྱི
ཀྱི་་ཆེད་་་་
དོན་་བྱ
དོན
བྱ་་སྤྱོད
སྤྱོད་་སྤེལ
སྤེལ་་རིང
རིང་།་། ལྷ
ལྷ་་ས་གྲོང
གྲོང་་ཁུལ
ཁུལ་་གྱི
གྱི་་སློབ
སློབ་་གྲྭའི
གྲྭའི་་ཉེ
ཉེ་་འཁོར
འཁོར་་དུ
དུ་་འཁོར
འཁོར་་རིགས
རིགས་་གང་་་་་་
བྱུང་་དུ
བྱུང
དུ་་འཇོག
འཇོག་་པ་དང
དང་།་། སློབ
སློབ་་འཁོར
འཁོར་་ཞིབ
ཞིབ་་བཤེར
བཤེར་་གྱི
གྱི་་དུས
དུས་་ཚོད
ཚོད་་ཡོལ
ཡོལ་་ཡང
ཡང་་ཞིབ
ཞིབ་་བཤེར
བཤེར་་མི་་་
བྱེད་་པ། སློབ
བྱེད
སློབ་་གྲྭས
གྲྭས““འཛིན
འཛིན་་ཡིག
ཡིག་་མེད
མེད་་པའི
པའི་་སློབ
སློབ་་འཁོར
འཁོར””གཏོང
གཏོང་་བ་སོགས
སོགས་་ཀྱི
ཀྱི་་འགྲིམ་་་་་་་་་
འགྲུལ་་ཁྲིམས
འགྲུལ
ཁྲིམས་་འགལ
འགལ་་གྱི
གྱི་་བྱེད
བྱེད་་སྤྱོད
སྤྱོད་་ལ་ཆེད
ཆེད་་དོན
དོན་་བཅོས
བཅོས་་སྒྲིག
སྒྲིག་་བྱས
བྱས་་ཤིང
ཤིང་།་། གལ
གལ་་ཏེ
ཏེ་་སློབ་་་་་་་་
གྲྭས““འཛིན
གྲྭས
འཛིན་་ཡིག
ཡིག་་མེད
མེད་་པའི
པའི་་སློབ
སློབ་་འཁོར
འཁོར””བཏང
བཏང་་སྟེ
སྟེ་་སློབ
སློབ་་མ་སྐྱེལ
སྐྱེལ་་བསུ
བསུ་་བྱས
བྱས་་པ་ཤེས་་་་་་་་་་་་
རྟོགས་་ཐུབ
རྟོགས
ཐུབ་་ཚེ
ཚེ་་བརྡ
བརྡ་་ཁྱབ
ཁྱབ་་གཏོང
གཏོང་་རྒྱུ
རྒྱུ་་རེད
རེད།།

A

སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འཁོར་དུ་འགྲོ་ལམ་འགག་སླ་བས།

ཉེན་རྟོག་པས་དུས་ཚོད་དབྱེ་ནས་གནས་སྐབས་
ཀྱི་རླངས་འཁོར་འཇོག་ས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ།



དུ་བསྐྲུན་པའི་ལམ་བུར་རླངས་འཁོར་སྐྱོད་་་་
ལམ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ལམ་དུམ་བུ་ཁག་
གཅིག་ཏུ་ཁྱིམ་བདག་གིས་ཕྲུ་གུ་བསུ་སྐྱེལ་་་་་་་
བྱེད་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྐབས་རླངས་འཁོར་་་་་
འཇོག་སའང་བཟོས་ཡོད། གལ་སྲིད་གཏན་
འབེབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་ས་ཁོངས་ལྟར་མ་་་
བཞག་ན། ལྷ་ས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་་་་་་་་
པས་མཐོང་ཚེ་འཁོར་བདག་ལ《ཀྲུང་ཧྭ་མི་་་་་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་་་་་་་་
འགྲིམ་འགྲུལ་བཅའ་ཁྲིམས》ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་་་
གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་དངུལ་ཆད་་་་་་
སྒོར་200དང་སྐར་མ་3གཅོག་གི་ཡོད་ཅེས་་་
ཧོ་ཏཱ་ཧའེ་ཡིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་འགྲིམ་་་་་་་་་་
འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་གི་འབྲེལ་་་
ཡོད་འགན་འཁུར་བས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་་་་་་་་
གཞིགས་ན། ལྷ་ས་གྲོང་ཁུལ་དུ་སློབ་གྲྭ་མང་་
པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སློབ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་ལ་་་་་་་་་
རླངས་འཁོར་འཇོག་ཡུལ་མེད་པས། རླངས་
འཁོར་བཏང་ནས་སློབ་མ་སྐྱེལ་བསུ་བྱེད་་་་་་་་
མཁན་གྱི་ཁྱིམ་བདག་ཚོར་དཀའ་ངལ་ངེས་་་་
ཅན་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་་་་
ལ་དམིགས་ནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འགྲིམ་་་་་་་་་་་
འགྲུལ་དོ་དམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགྲོ་ལམ་གཤོང་་་
བ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་རླངས་འཁོར་་་་་་་་
འཇོག་ཡུལ་བཀོད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་་་་
སྤྱད་དེ་ཁྱིམ་བདག་ཚོའི་རླངས་འཁོར་འཇོག་
དཀའ་བའི་གནད་དོན་སེལ་བ་དང་འགྲིམ་་་་
འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་གཏན་བཞིན་ཡོང་་་་
བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མིག་སྔར་ཁོང་ཚོས་ད་དུང་་
སློབ་གསོ་དང་སློབ་གྲྭ་སོགས་སྡེ་ཚན་དང་་་་་་་
གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ་རླངས་འཁོར་འཇོག་སའི་་་་

གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་བཞིན་་་་་
ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
ཡོད་པ་རེད།



ཅང་སུའུ་ལམ་དང་། གླིང་སྐོར་བྱང་་་་་་
ལམ། གླིང་སྐོར་ཤར་ལམ། པེ་ཅིང་ཤར་་་་་་་་
ལམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་དུམ་དུ་བུ་བཅོལ་ཁང་་་་་་་
དང་། སློབ་ཆུང་། སློབ་འབྲིང་སོགས་མང་་་
པོ་ཡོད་པས། སློབ་གྲྭ་ཚོགས་པ་དང་གྲོལ་་་་་་་
བའི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེལ་བསུ་བྱེད་མཁན་གྱི་་
གློག་སྒུལ་སྦག་སྦག་དང་། སྒེར་འཁོར་མང་་་
པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལམ་དུམ་དེ་དག་ཏུ་་་་་་་་་
རླངས་འཁོར་འཇོག་ས་ཉུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་་་་
འགྲོ་ལམ་འགགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་གྱི་་་་
ཡོད།
“ང་ཚོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཁུལ་དུ་སློབ་་་་
ཆུང་དང་། བུ་བཅོལ་ཁང་། སློབ་འབྲིང་།
ཆེད་ཚན་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་སོགས་སློབ་གྲྭ་་་
22ཡོད་པ་དང་། བུ་བཅོལ་ཁང་དུ་གཙོ་བོ་་་
སློབ་འཁོར་གྱིས་སྐྱེལ་བསུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་་་་་་་
དང་། སློབ་གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་གི་སློབ་མ་ཁྱིམ་་་་་་
བདག་གིས་སྐྱེལ་བསུ་བྱེད་མཁན་ཅུང་མང་་་་
བ་ཡོད”ཅེས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་་་་་་་
འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་་་་་་་་
གྲོང་ཤར་རུ་ཆེན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ཧོ་ཏཱ་ཧའེ་་་་་
ཡིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཤིང་། ཁོང་གིས་གྲོང་ཁུལ་་
དུ་སློབ་གྲྭ་ཡོད་སའི་ལམ་དུམ་བུར་ང་ཚོས་་་་་་
ཉེན་རྟོག་པ་མངགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ཚོགས་པ་་་་་་་
དང་གྲོལ་སྐབས་འགྲིམ་འགྲུལ་ལ་བཀོད་་་་་་་་་
འདོམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཁྱིམ་་་་
བདག་ཁག་གཅིག་གིས་རླངས་འཁོར་གང་་་་་
བྱུང་དུ་འཇོག་གི་ཡོད་པས་འགྲོ་ལམ་རྟག་ཏུ་་
འགག་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་ལ་དམིགས་ནས་་་
འདི་ལོར་རྔ་ཆེན་ལམ་དང་ཚེས་གསུམ་ཐང་་་
ལམ་སོཌ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་བ་མ་ཟད། གསར་་

B

འབྱུང་རྩ་ནས་དམ་འཛིན་གྱིས།

“འཛིན་ཡིག་མེད་པའི་སློབ་འཁོར”མང་བའི་
གནད་དོན་ཐག་བཅད་པ།

ལྷ་ས་འགྲིམ་འགྲུལ་དོ་དམ་སྡེ་ཚན་་་་་
གྱིས་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ལམ་བུའི་་་་་་་་་་་
འགྲིམ་འགྲུལ་ལ་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པ་མ་་་་་་་
ཟད། ད་དུང་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་འཁོར་ཁེ་་་
ལས་ལ་གཅིག་སྡུད་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་་་་་་་
འབྱུང་རྩ་ནས་དམ་འཛིན་གྱིས་སློབ་མ་་་་་་་
སྐྱེལ་བསུ་བྱེད་མཁན་རླངས་འཁོར་ཚང་་་་་
མར་གོ་ཆོད་པའི་སློབ་འཁོར་མཚོན་་་་་་་་་་་་
རྟགས་ཡོད་པའི་འགན་ལེན་བྱས་ཤིང་།
མཚོན་རྟགས་མེད་པའམ་ཡང་ན་དུས་་་་་་་་
ཚོད་ལས་ཡོལ་ཚེ་དུས་ཐོག་ཏུ་གཏན་་་་་་་་་་་
འབེབས་བཞིན་རེ་ཞུ་འབུལ་དགོས་པ་་་་་་་་
དང་། སློབ་འཁོར་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཐོབ་་་་
མེད་པའམ་ཡང་ན་སྒྲིག་སྦྱོར་དང་། བེད་་་
མེད། ཞིབ་བཤེར་གྱི་དུས་ཚོད་ལས་ཡོལ་་་་
བ་སོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་མངོན་མེད་་་་
རྐྱེན་ངན་ཡོད་པའི་རླངས་འཁོར་གྱིས་་་་་་་་
སློབ་མ་སྐྱེལ་བསུ་བྱེད་པའི་རིགས་གཏན་་་་
འགོག་བྱས་པ་རེད།
ཞིབ་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་མི་་་་་་
དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་སློབ་འཁོར་ནང་་་་་
སྲོག་སྐྱོབ་ཐོ་བ་དང་། མེ་གསོད་ཡོ་བྱད།
མྱུར་སྐྱོབ་སྒམ་སོགས་ཡོད་མེད་དང་དུས་་་་
ཚོད་ལས་ཡོལ་མིན། སློབ་འཁོར་ཁ་ལོ་་་་་་་
བར་སློབ་འཁོར་གཏོང་ཆོག་པའི་ཆོག་་་་་་་་
མཆན་ཐོབ་ཡོད་མེད། སློབ་འཁོར་གཏོང་
ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མཁན་གྱིས་་་་་་་་
གཏན་འབེབས་ལྟར་ལོ་རེར་ཞིབ་བཤེར་་་་་
ལ་ཞུགས་ཡོད་མེད། སློབ་འཁོར་ཁ་ལོ་་་་་་་
བས་སློབ་མ་སྐྱེལ་བསུ་བྱེད་རིང་སློབ་མ་་་་་་
ཚད་ལས་བརྒལ་ནས་བླུགས་པའམ་མྱུར་་་་་
ཚད་ལས་བརྒལ་ནས་གཏོང་བ་སོགས་་་་་་་་

འགྲིམ་འགྲུལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱེད་སྤྱོད་་་་་
བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པ་་་་
རེད། འགན་འཁུར་མི་སྣས“ཞིབ་བཤེར་་་
བྱེད་རིང་སློབ་གྲྭས‘འཛིན་ཡིག་མེད་པའི་་
སློབ་འཁོར’བཏང་སྟེ་སློབ་མ་སྐྱེལ་བསུ་་་་་
བྱས་པ་ལྷ་སའི་འགྲིམ་འགྲུལ་དོ་དམ་སྡེ་་་་་་
ཚན་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚེ་བརྡ་ཁྱབ་་་་་་་
གཏོང་རྒྱུ་རེད། མིག་སྔར་སློབ་གསོ་སྡེ་་་་་་་
ཚན་གྱིས་སྤྱི་བདེ་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་སྡེ་་་་་་་
ཚན་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ་སློབ་་་
འཁོར་དོ་དམ་གྱི་གཏན་འབེབས་བཟོས་་་་་
ནས་བཀྲམ་སྟེ་སློབ་འཁོར་བཀོད་སྒྲིག་་་་་་་་
བྱེད་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཆབས་་་་་་་
ཅིག ‘འཛིན་ཡིག་མེད་པའི་སློབ་་་་་་་་་་་་་་
འཁོར’བའི་གནད་དོན་རྩ་བ་ནས་ཐག་་་་་
གཅོད་བྱ་རྒྱུ་རེད”ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
འགན་འཁུར་མི་སྣས“སློབ་དུས་འགོ་
མ་ཚུགས་གོང་དུ་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་འཁོར་་་
ཁེ་ལས་ཀྱིས་གཅིག་སྡུད་ཐོག་བདེ་འཇཌ་་་་
ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གཅིག་བྱས་ཏེ་སློབ་་་་་་་་
འཁོར་བདེ་འཇགས་ཀྱི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་་་་
སྣོན་དང་སློབ་འཁོར་གྱི་བདེ་འཇགས་་་་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ། སྲུང་་་་
སྐར་གནས་ཐིག་གཏན་ཁེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་་་་
ཆ་ཚང་ལ་ནུས་ལྡན་ཡོང་རྒྱུའི་འགན་ལེན་་་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད”ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་།
དེང་སྐབས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉིན་རེ་བཞིན་་་་་
སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་་་་་་་
སློབ་འཁོར་ནི་སློབ་མ་ཚོ་སློབ་གྲྭ་ཚོགས་པ་་
དང་གྲོལ་སྐབས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡོ་་་་་་
ཆས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། སློབ་འཁོར་གྱིས་་་
སྐྱེལ་བསུ་བྱས་པ་ལས་ཕ་མ་རྣམས་ལའང་་་

དུས་ཚོད་གྲོན་ཆུང་ངེས་ཅན་ཐུབ་ཡོད།
བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་སློབ་གྲྭ་་་་་་་་་་་་
འབྲིང་ཆུང་གི་སློབ་མ་མང་ཆེ་བས་འགྲིམ་་་
འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཤེས་བྱའི་ཐད་རྒྱུས་་་་་
མངའ་རྩ་བ་ནས་མེད་པས་སློབ་འཁོར་ལ་་་
སྡོད་སྐབས་ཁྱིམ་བདག་དང་དགེ་རྒན་་་་་་་་
ཚོས་རྒྱ་ཆེའི་སློབ་མ་ཚོར་གཏན་འཁེལ་་་་་་་
བྱས་པའི་དུས་ཚོད་ནང་རླངས་འཁོར་སྒུག་
དགོས་པ་དང་། གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་་་་
ས་ཆར་སྒུག་དགོས་པ། རླངས་འཁོར་་་་་་་་
སྒུག་སྐབས་འཁོར་ལམ་དུ་སྡོད་མི་རུང་བ
（འཕྲུལ་སྒུལ་འཁོར་རིགས་ལམ་དང་་་་་་་་་་
འཕྲུལ་སྒུལ་འཁོར་རིགས་མིན་པའི་ལམ་་་་་
ཚུད་ཡོད）བཅས་དང་། སློབ་གྲྭ་གྲོལ་ནས་
རླངས་འཁོར་སྒུག་སྐབས་དགེ་རྒན་གྱི་་་་་་་་
བཀོད་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་གཏན་འཁེལ་་་་་་
བྱས་པའི་ས་ཆར་བང་ཡག་པོ་བསྒྲིཌ་ནས་་་་་
སྒུག་དགོས་པ་དང་། རླངས་འཁོར་སྒུག་་་་
སྐབས་འདེད་རེས་དང་འུར་ཟིང་མི་རྒྱག་་་་
པ་དང་། འཚང་ཁ་མི་རྒྱག་པ། གྲལ་ནང་་
མི་འཛུལ་བ་བཅས་བྱེད་དགོས་པའི་དྲན་་་་
སྐུལ་གཏོང་དགོས། དེ་མིན་ཁྱིམ་བདག་་་་་
ཚོས་རང་འགུལ་ངང“འཛིན་ཡིག་མེད་་་་་་
པའི་སློབ་འཁོར”བཀག་འགོག་བྱེད་་་་་་་་་་་
དགོས་ཤིང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱིས་སློབ་་་་
འཁོར་གྱི་བདེ་འཇགས་ཐད་ཐུན་མོང་གི་་་་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཚེ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་་
འོང་གི་ལམ་བུའི་བདེ་འཇགས་ལ་སྲུང་་་་་་་
སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་རེད།
（ཚེ་སྒྲོལ་དང་པད་ཆོས་ཀྱིས་སྒྱུར་་་་་་་
ཞུས་བྱས）



