
ཁམས་གློག་བརྙན་ལས་གཞི།
གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་མཛུབ་སྟོན་གྱི་སྡེ་ཚན་དང་པོ།
བླངས་བརྙན།



མཛུབ་སྟོན་སྐོར།
ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན་ན། དེར་ཚོར་སྣང་ཟབ་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལྡན་པའམ་འདོད་དོན་སྤེལ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་སྣང་སྲིད་ཀྱང་དོན་དམ་དུ་ལྟ་
བ་དང་བཟོ་རིག་གི་གྲུབ་ཆ་སྤེལ་མ་ཞིག་ཡིན་པས་སློབ་སྦྱོང་དང་བདག་ཉར་བྱ་འོས་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཉིད་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་རྩ་བའི་ལག་
ཆ་དང་བཟོ་རྩལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་ལྡན་ན། ད་གཟོད་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལེགས་པར་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་བར་ཐག་ཇེ་ཉེར་ཡོང་ངེས།

འདི་ནི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་ཐད་དུ་མོས་པ་ཡོད་མཁན་ཀུན་ལ་སེམས་པའི་དངོས་ཡོད་མཛུབ་སྟོན་གྱི་བརྒྱུད་སྦྲེལ་གྱི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་བླངས་བརྙན་དང་དེའི་
གྲུབ་ཚུལ་སྐོར་གྱི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་འདི་ནས་འཚོལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན། འདི་ནི་ལས་དང་པོ་བའི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པར་དམིགས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཚུལ་ལ་བཟོ་བཀོད་བྱས་
ཡོད་ཀྱང་། ལག་རྩལ་དྲག་ཞན་གྱི་མི་སྒེར་ཀུན་གྱི་དཔྱད་གཞིར་བེད་སྤྱོད་བྱ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་ལ་ཕན་ཐོགས་ལྡན་ཞིང་བློ་སྤོབས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ་འདི་ནས་འཚོལ་ཐུབ་
པར་སྨོན།
                           དཀར་ཆག                                                
མཚམས་སྦྱོར།
       ཅི་ཞིག་ལ་བླངས་བརྙན་ཟེར།                                                               ༣ 
         མཚན་ཉིད།                                                                       ༣ - ༤
གྲུབ་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན།
       གཟུགས་སྒྲོམ།                                                                         ༥ 
         མོས་པའི་ལྟེ་བ་དང་ཡོལ་བའི་དབང་ཤུགས།                                                  ༦ 

བླངས་བརྙན་གྱི་དཔེ་མཚོན།                                                           
 བརྙན་ཆས་འཇོག་སྟངས།                                                                 ༧
 བརྙན་ཆས་མཐོ་ཚད།                                                                     ༨
 འགུལ་བསྐྱོད།                                                                      ༨ - ༩
 འདུ་གནས།                                                                             ༩
 བརྗོད་གཞི་དང་འཇོག་སྟངས།                                                             ༡༠
 སྣང་ཚུལ།                                                                             ༡༠

སྦྱོང་བརྡར།
 འཚོལ་སྙེག་རྩེད་མོ།                                                                     ༡༡

པ་ཏྲ། བོད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་མཚན་ཏེ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་མཚོན་ནོ།

༢



གློག་བརྙན་ལ་རིགས་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཞིག་མཆིས་མོད་ཀྱང་། ཐུན་མོང་གིས་དངོས་ཟྱིན་ནམ་གཏམ་རྒྱུད། གསོན་པོའམ་འགུལ་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་མ་ལྟོས་པ་གཟུགས་བརྙན་དང་སྒྲ་
གདངས་ཀྱི་སྐད་བརྡ་ཞིག་བེད་སྤྱད་ནས་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་སྐད་བརྡ་ཁྲོད་དུ། ང་ཚོས་ཡི་གེ་བེད་སྤྱད་ནས་གོ་དོན་མཚོན་པར་བྱེད་ཀྱང་། གློག་བརྙན་གྱི་སྐད་བརྡར། 
ང་ཚོས་གཟུགས་བརྙན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་ཡིན། བརྙན་ལེན་པ་ནི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྣང་ཚུལ་གཙོ་བོར་གོ་དགོས་ཏེ། བརྙན་ཆས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་འགུལ་བསྐྱོད། གཅོད་སྒྲིག་
བཅས་བེད་སྤྱད་ནས་ལྟ་བ་དང་ཚོར་སྣང་མཚོན་པར་བྱེད།

ཅི་ཞིག་ལ་བླངས་བརྙན་ཟེར།

བླངས་བརྙན་༼ shot ༽ཅེས་པའི་བརྡ་ཆད་འདི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ལག་པས་
བརྙན་ཆས་ཀྱི་ཡུ་བ་བསྒྱུར་ནས་གཟུགས་བརྙན་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས། འགུལ་སྐྱོད་འདི་ནི་མེ་མདའ་སྦག་སྦག་ཞིག་གི་ཡུ་བ་སྒྱུར་བ་དང་
འདྲ་བས། བརྙན་ལེན་མཁན་གྱིས་བརྙན་ཆས་སྤྱད་ནས་གཟུགས་བརྙན་ལེན་པའི་ངང་ཚུལ་དེའང་མེ་མདའ་ཞིག་ལས་མདེའུ་འཕེན་པ་དང་
འདྲ། བརྙན་ཆས་དར་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་འགོར་ཟྱིན་ཡང་། བླངས་བརྙན༼shots༽ཞེས་པའི་གོ་དོན་འདི་ད་དུང་མ་ཉམས་
རང་གར་ལུས་ཡོད།

      མཚམས་སྦྱོར།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༨ ལོའི་ལག་སྒྱུར་བརྙན་ཆས།

མཚན་ཉིད།

གཤམ་གསལ་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རྨང་གཞིའི་བརྡ་ཆད་རྣམས་སྐབས་འདི་དང་མ་འོངས་པའི་མཛུབ་སྟོན་ཡོངས་སུ་བེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུ་ཡིན།

བླངས་བརྙན་ནི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་བར་མ་ཆད་པར་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་འགུལ་ལྡན་གཟུགས་བརྙན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་། བླངས་བརྙན་ཞེས་པའི་བརྡ་ཆད་འདི་རིགས་གཉིས་སུ་འཇུག་ཆོག
གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་གོ་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཏེ། བརྙན་ལེན་པ་དང་གཅོད་སྒྲིག་གཉིས་སོ།

བརྙན་ལེན་པ་ནི་འགུལ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་འཛིན་པའི་བྱེད་ལས་ལ་གོ

གཅོད་སྒྲིག་ནི་གཟུགས་བརྙན་འདེམ་སྒྲུག་དང་མཐུད་སྦྱོར་བྱས་ཏེ་གློག་བརྙན་བཟོ་བའི་གསར་གཏོད་བྱེད་ལས་ཞིག་ཡིན།

༣



གཅོད་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་སུ་བླངས་བརྙན་ཞིག་མགོ་ནས་གཞུག་ཏུ་གཅོད་ལས་བྱེད་དགོས། གཅོད་པ་ནི་རྒྱུན་མཐུད་པའི་གཟུགས་བརྙན་དུམ་བུར་བཅད་དེ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིག་བཟོ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་
བརྙན་ལེན་ཚིག་ཏུ་དཔེ་མཚོན་བཀོད་ན། གཅོད་པ་ནི་ཚེག་ཏུ་གོ་དགོས་པ་དང་འདྲ། དེ་གཉིས་ནི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་འཆར་སྣང་གི་འཕེལ་འགྱུར་ཞིག་ཡིན།

གོང་གི་དཔེ་མཚོན་དང་བསྟུན་ན། གཅོད་པ་ནི་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་ཀྱི་བར་མཚམས་ལ་གོ་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་གློག་བརྙན་ལྟ་བའི་སྐབས་སུ། བཅད་པ་མྱུར་བའི་དབང་གིས་མཐོང་མི་ཐུབ། བླངས་བརྙན་དང་
གཅོད་པ་ནི་གློག་བརྙན་སྐད་བརྡའི་སྒྲིག་གཞིར་གྱུར་ཡོད། ནུས་ལྡན་གྱི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འདོད་ན། བླངས་བརྙན་དང་གཅོད་སྒྲིག་ལ་ངེས་པར་དུ་བྱང་ཆ་ལྡན་དགོས་ལ། གློག་བརྙན་ལྟ་བའི་སྐབས་སུའང་
དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། 

ཁྱེད་ཀྱིས་བརྙན་ལེན་པའི་སྐབས་སུ། ཕབ་ལེན་གནོན་པ་ཉིད་ནས་བླངས་བརྙན་ཞིག་མགོ་རྩོམ་པ་ཡིན་ལ་མཚམས་འཇོག་ཅེས་གནོན་དུས་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན།

བརྙན་ཆས་བེད་སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ཕབ་ལེན་གནོན་པ། བརྙན་ཆས་བེད་སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ཕབ་ལེན་མཚམས་འཇོག་པ།བརྙན་ཆས་ཀྱིས་འཁྲབ་སྟོན་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

དཔེ་མཚོན་འདིའི་ཁྲོད་དུ། བླངས་བརྙན་ནི་བརྙན་ཆས་མགོ་བརྩམས་ནས་མཚམས་མ་འཇོག་བར་དུ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་གོ་དགོས། 

གཅོད་པ།
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གཅོད་པ།བླངས་བརྙན། ཨང་ཀི་ ༡ བླངས་བརྙན། ཨང་ཀི་ ༢ བླངས་བརྙན། ཨང་ཀི་ ༣
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      གྲུབ་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན།
གཟུགས་སྒྲོམ།

འདྲ་པར་རམ་གློག་བརྙན་གང་ཡང་རུང་བའི་པར་ལས་གཟུགས་བརྙན་ཚང་མར་བརྙན་ཆས་ཁ་སྣེའི་མཐོང་ཚད་ཀྱིས་མཚམས་བཅད་ཡོད། ཁ་སྣེ་ཡིས་གཟུགས་སྒྲོམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་ཡིན། གཟུགས་སྒྲོམ་གྱི་གོ་དོན་ལ་
བལྟས་ན་ལས་སླ་བོར་སྣང་སྲིད་ཀྱང་། གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། བརྙན་ལེན་ཞིག་གི་མཚོན་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གཟུགས་སྒྲོམ་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་མ་ཟད། གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་
བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་བླངས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་འོས་འཚམ་གྱི་གཟུགས་སྒྲོམ་ཞིག་གདམ་རྒྱུ་ནི་ཁྱེད་ལ་རག་ལས་ཡོད། 

གཟུགས་བརྙན་འདིའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་སྒྲོམ་ནག་འདིས་གཟུགས་སྒྲོམ་མཚོན།

གོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་མཚོན་ཡོད། 

གཟུགས་བརྙན་འདིས་འབྲི་མོ་འཇོ་བའི་བུད་མེད་ཅིག་མཚོན་ཡོད་པར་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱ་རྒྱུ་རེད། འབྲི་མོ་འཇོ་བཞིན་པའི་བུད་མེད་དེ་དང་ལྟ་མཁན་བར་གྱི་བར་ཐག་དེ་ཇི་ལྟར་ཆེས་ཉེ་བར་གྱུར་བར་དོ་སྣང་བྱེད་
དགོས། དེར་བརྟེན་ནས་ད་གཟོད་ང་ཚོས་མོ་ནི་གཟུགས་བརྙན་འདིའི་མདུན་ལྗོངས་ཡིན་ཞེས་རྗོད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བུད་མེད་དང་འབྲི་མོ་གཉིས་མདུན་ལྗོངས་སུ་གནས་ན། བརྙན་ཆས་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱབ་
ལྗོངས་སུ་ཅི་ཞིག་མཆིས། མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལྗོངས་སུ་ཅི་ཞིག་མཆིས། 
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མོས་པའི་ལྟེ་བ་དང་ཡོལ་བའི་དབང་ཤུགས།

གོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལ་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཐེངས་ཅིག་གཟྱིགས་ཤིག ཁྱེད་ཀྱི་མིག་དབང་འགུག་བྱེད་དང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་བྱེད་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། སླར་ཡང་མདུན་ལྗོངས་སུ་གནས་པའི་བུད་མེད་དེ་རེད། གནས་སྟངས་འདིར་
བསྟུན་ན། བུད་མེད་དེ་མོས་པའི་ལྟེ་བར་གྱུར་ཡོད། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མོ་ནི་ང་ཚོའི་དོ་སྣང་གི་འདུ་གནས་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཡིན་པས་སོ།

མོས་པའི་ལྟེ་བ་དེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཆོག་ལ་་་་་ ་་་་་་ཡང་ན་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ཆོག ༼གཟུགས་སྒྲོམ་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་
མི་དེ་ཚོར་དོ་སྣང་བྱོས།༽

སྐབས་འགར། མོས་པའི་ལྟེ་བར་ལས་སླ་བོས་ངོས་འཛིན་བྱ་ཡུལ་
ཞིག་ཡེ་ནས་མེད། 

བླངས་བརྙན་དང་པོར། མོས་པའི་ལྟེ་བའམ་བརྗོད་གཞིས་ཇི་ལྟར་ཡོལ་བའི་ངོས་ཀྱི་བར་སྟོང་མང་ཆེ་ཤོས་འཛིན་པར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། འདི་གའི་མོས་པའི་ལྟེ་བར་ང་ཚོས་དབང་ཤུགས་ཞེས་རྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། གླེང་གཞི་ཆེ་ཆུང་
གི་ཚད་ཀྱིས་ང་ཚོར་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་པ་ཡིན། 

བླངས་བརྙན་གཉིས་པར། གཟུགས་སྒྲོམ་ནང་གི་མོས་པའི་ལྟེ་བའམ་བརྗོད་གཞི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན། གངས་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱིས་ཡོལ་བའི་བར་སྟོང་ཆེ་ཤོས་ཟྱིན་པས་དབང་ཤུགས་སུ་གྱུར། འདིས་ཅི་ཞིག་ལ་
འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། མི་སྣས་མིག་དབང་བཀུག་ཀྱང་ཡུལ་ལྗོངས་སུ་སེམས་སུ་སྣང་དུ་ཡོད། གལ་ཏེ་གོམ་འགྲོས་བྱེད་པའི་མི་དག་གཟུགས་སྒྲོམ་དུ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ན། བླངས་བརྙན་དེའི་ནང་
དོན་ལ་འགྱུར་བ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོང་སྲིད།  

ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་བརྙན་ཞིག་ལ་བརྙན་ལེན་པའམ་གཅོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། བླངས་བརྙན་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཅི་ཞིག་གིས་ལྟ་མཁན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པར་མནོ་བསམ་གཏང་རྒྱུ་གལ་ཆེ། མོས་པའི་ལྟེ་བ་དང་ཡོལ་བའི་
དབང་ཤུགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ན། ཁྱེད་ཀྱི་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དགོས་འདུན་དང་དམིགས་ཡུལ་དང་བསྟུན་པའི་གཟུགས་བརྙན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་སྲིད། 
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གོང་བཀོད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་དང་བསྟུན་ན། བླངས་བརྙན་ཞིག་གི་ནང་དོན་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་མིན་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་བརྙན་ཆས་གང་དུ་འཇོག་པའམ་ཁྱེད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་གཟུགས་སྒྲོམ་གྱི་གནས་གང་དུ་ཡོད་པར་རག་ལས། དེ་མིན་
རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གྱིས་ཀྱང་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་ངེས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། འགུལ་སྐྱོད་དང་བརྙན་ཆས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ནུས་རྩལ། ལྟ་ཚུལ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན། གཤམ་དུ་རྒྱུན་ལྡན་བརྙན་ལེན་དང་གློག་བརྙན་ཡོ་ཆས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་
རྣམས་ཐོ་གཞུང་བཟོས་ནས་བཀོད་ཡོད། འདི་ནི་མགོ་རྩོམ་པ་ཙམ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉམས་མྱོང་མང་ཙམ་བསགས་པའི་རྗེས་སུ། སྔར་ལས་མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཤེས་བྱ་གསར་དུ་རྟོགས་ཡོང་། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོ་གཞུང་འདིར་སློབ་
སྦྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། འཆར་སྣང་གི་གྲུབ་ཆ་ཡིས་བླངས་བརྙན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་ཡོད་པར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། 

བརྙན་ཆས་འཇོག་སྟངས།
གཤམ་གསལ་བླངས་བརྙན་རྣམས་བརྗོད་གཞིར་བརྙན་ཆས་ཀྱི་བར་ཐག་དང་འབྲེལ་ཡོད།

      བླངས་བརྙན་གྱི་དཔེ་མཚོན།

བརྗོད་གཞིས་གཟུགས་སྒྲོམ་གྱི་བར་སྟོང་མང་ཤོས་
ཁེངས་ཡོད།

ཉེ་བ། བླངས་བརྙན་འབྲིང་པོ།

བརྗོད་གཞི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་སྣང་སྟོན་པའི་དུས་
མཚུངས་སུ། ཆ་ཤས་ཞིབ་ཕྲ་དག་བསྟན་ཡོད།

ཤིན་ཏུ་ཉེ་བ།

ཤིན་ཏུ་ཞིབ་ཕྲ་སྟོན་པ།

འབྲིང་ཙམ་ཉེ་བ།

བླངས་བརྙན་འབྲིང་པོ་དང་ཉེ་བའི་བར་དུ་གནས་པ།

འཛུགས་སྐྲུན་བླངས་བརྙན།

ཁོར་ཡུག་ནི་བརྗོད་གཞི་ཡིན།

ཐག་རིང་།

བརྗོད་གཞི་མཐོང་ཡུལ་དུ་གནས་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་
དབང་ཤུགས་སུ་གྱུར་ཡོད།

རྒྱ་ཆེའི་བླངས་བརྙན།

བརྗོད་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་གཟུགས་སྒྲོམ་དུ་འཁོད་པ།

༧



བརྙན་ཆས་མཐོ་ཚད།
གཡས་ངོས་ཀྱི་བླངས་བརྙན་གཉིས་ཀ་གླེང་གཞི་དང་འབྲེལ་ནས་བརྙན་ཆས་ཀྱི་མཐོ་
ཚད་སྟོན་པ་ཡིན།

འགུལ་སྐྱོད།
གཤམ་གསལ་བླངས་བརྙན་རྣམས་ཀྱིས་བརྙན་ཆས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་མཉམ་སྡེབ་བྱེད་པར་མཚོན། གནས་སྟངས་འགའ་ཞིག་ཏུ། བརྙན་ཆས་རྐང་གསུམ་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་འཇོག་ཡོད། གཞན་འགའ་ཞིག་ཏུ་བརྙན་ཆས་
ཡོངས་རྫོགས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། བླངས་བརྙན་འདི་ཚོས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གོ་རིམ་མཚོན་ཡོད་ལ། དེས་དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་ག་འདྲ་ཐེབས་པར་མཚོན། ༼     ༽ མདའ་རྟགས་
འདིས་བརྙན་ཆས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་མཚོན།

བརྙན་ཆས་ནི་རྐང་གསུམ་སྟེགས་བུའམ་བརྙན་ལེན་མཁན་གྱི་ལག་པར་བརྟན་པོར་བཞག་ནས་གཡས་གཡོན་དུ་སྐོར་བར་གོ དཔེ་མཚོན་འདིའི་ནང་དུ། བླངས་བརྙན་གཡས་སུ་ཕྱོགས་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

ཟུར་དམའ་བ། ཟུར་མཐོ་པོ།

བརྙན་ཆས་བརྗོད་གཞི་འོག་ཏུ་བཞག་ནས་ཡར་ལ་
ལྟ་བཞིན་པའི་ཚོར་སྣང་སྟོན་པ།

བརྙན་ཆས་བརྗོད་གཞི་གོང་དུ་བཞག་ནས་མར་ལ་
ལྟ་བཞིན་པའི་ཚོར་སྣང་སྟོན་པ།

ཕྱོགས་སྒྱུར།

གོང་འོག་

བརྙན་ཆས་དེ་རྐང་གསུམ་སྟེགས་
བུའམ་བརྙན་ལེན་མཁན་གྱི་ལག་
པར་བརྟན་པོར་བཞག་སྟེ་གོང་འོག་
བརྗེ་བར་གོ དཔེ་མཚོན་འདིའི་ནང་
དུ། བླངས་བརྙན་སྡོད་པའི་གྲྭ་པ་ས་
ནས་རྐང་གསུམ་སྟེབས་བུ་མཉམ་
དུ་ཡོད་པའི་གྲྭ་སར་ཡར་ལ་གོང་
འོག་བརྗེ་བ། 

འཐེན་པ།

དྭངས་ཤེལ་བེད་སྤྱོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཡིན། འཐེན་པ་ནི་
བརྗོད་གཞིར་ཁ་གཏད་ཀྱང་ཆོག་ལ༼རྒྱ་ཆེ་བའམ་བར་ཐག་ཉེ་བའི་བླངས་བརྙན་དུ༽། བརྗོད་གཞི་དང་བྲལ་
ཆོག་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། བརྗོད་གཞིར་ཁ་གཏད་པའི་འཐེན་པ་ལ་ནང་འཐེན་ནམ་ནང་འབུད་ཅེས་འབོད་ཀྱང་། 
བརྗོད་གཞི་དང་བྲལ་བའི་འཐེན་པ་ལ་ཕྱིར་འཐེན་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། བརྙན་ཆས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་དང་
འདྲའང་། དོན་དངོས་སུ་བརྙན་ཆས་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་གནས་ཤིང་། ལས་ཀ་ཚང་མ་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་སྒྲུབ་
པ་ཡིན། དཔེ་མཚོན་འདིའི་ཁྲོད་དུ། བླངས་བརྙན་གླེང་གཞི་དང་བསྟུན་ནས་ནང་འཐེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ༨



བརྙན་ཆས་དེ་འགུལ་ལྡན་ཡོ་བྱད་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་བརྟན་པོར་འཇོག་ཡོད། རྗེས་འདེད་བླངས་བརྙན་ནི་རྒྱུན་དུ་བརྙན་ཆས་འཁོར་སྟེགས་སུ་འཇོག་ཡོད། བརྙན་ཆས་ལ་འཁོར་ལོ་ལྡན་པའི་སྟེགས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་མོད། 
འོན་ཀྱང་འཁོར་ལྡན་དངོས་པོ་མང་ཤོས་ཤིག་གིས་དམིགས་ཡུལ་མངོན་ཐབས་སུ་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐུབ། གོང་གི་བླངས་བརྙན་དེ་ནི་འཕྲུལ་རྟ་ཞིག་གཟུགས་སྒྲོམ་ནང་གི་འཕྲུལ་རྟ་ལ་ཐད་གཤིབ་ཏུ་བཞོན་ནས་བརྙན་བླངས་
པ་ཞིག་ཡིན། བརྙན་ཆས་དེ་ཕྱོགས་སྒྱུར་སྟེང་དུ་བརྟན་པོ་བཞག་ཏེ་གཡས་གཡོན་དུ་འཁོར་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། རྗེས་འདེད་ཀྱི་བླངས་བརྙན་ནང་དུ་། བརྙན་ཆས་ཆ་ཚང་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

རྗེས་འདེད་བླངས་བརྙན།

རྗེས་སྙེག་བླངས་བརྙན་ནི་བརྗོད་གཞིའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་དགོས། དེ་ནི་རྗེས་སུ་སྙེག་བཞིན་པ་དང་འདྲ། གོང་བཀོད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་དང་བསྟུན་ན། བརྙན་ལེན་མཁན་དེས་
བརྙན་ཆས་བཟུང་ནས་བརྗོད་གཞིའི་རྗེས་སུ་སྙེག་གིན་ཡོད། རྗེས་སྙེག་བླངས་བརྙན་ཡང་འཁོར་སྟེགས་སམ་གཞན་གྱི་འགུལ་ལྡན་ཡོ་བྱད་ཅིག་བེད་སྤྱད་ནས་ལེན་ཆོག་པ་ཡིན། 

རྗེས་སྙེག་བླངས་བརྙན། 

འགུལ་སྐྱོད། ༼མུ་མཐུད༽

འདུ་གནས།
འདུ་གནས་ནི་གཟུགས་བརྙན་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནུས་པའི་བརྙན་ཆས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་གཞན་ཞིག་ཡིན། བྱ་དངོས་གང་རུང་ཞིག་འདུ་གནས་སུ་འཁོར་ཚེ་གསལ་པོར་མངོན་ཡོང་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་འདུ་གནས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་
ཡོད་ན་རབ་རིབ་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ

གཏིང་ཐུང་བའི་འདུ་གནས་སུ། གཟུགས་སྒྲོམ་གྱི་
ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་འདུ་གནས་སུ་མངོན་ཡོང་། དཔེ་
མཚོན་འདིའི་ནང་དུ། མདུན་ལྗོངས་རབ་རིབ་ཡིན་
ཞིང་རྒྱབ་ལྗོངས་གསལ་པོ་ཡིན།

གཏིང་ཐུང་བའི་འདུ་གནས།

གཏིང་ཟབ་པའི་འདུ་གནས་སུ། གཟུགས་སྒྲོམ་
ནང་གི་བྱ་དངོས་ཆ་ཚང་འདུ་གནས་སུ་མངོན་ཡོང་
། དཔེ་མཚོན་འདིའི་ནང་དུ་མདུན་ལྗོངས་དང་རྒྱབ་
ལྗོངས་གཉིས་ཀ་གསལ་པོ་ཡིན།

གཏིང་ཟབ་པའི་འདུ་གནས། 

འགྱུར་བའི་འདུ་གནས་སུ། འདུ་གནས་དེ་གཟུགས་སྒྲོམ་གྱི་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་ཞིག་དུ་འགྱུར་བ་
ཡིན། དཔེ་མཚོན་འདིའི་ནང་དུ། འདུ་གནས་དེབརྗོད་གཞི་ནས་མདུན་ལྗོངས་ནང་གི་ནོར་གནག་ཏུ་
འགྱུར་འགྲོ་བ་ཡིན།  

འགྱུར་བའི་འདུ་གནས། 

 ༩



བརྗོད་གཞི་དང་འཇོག་སྟངས།
གཤམ་གྱི་ལེན་བརྙན་རྣམས་གཟུགས་སྒྲོམ་ནང་གི་བརྗོད་གཞི་དུ་མ་དང་འབྲེལ་ཡོད།

ཆིག་ཅན་བླངས་བརྙན། 

གཟུགས་སྒྲོམ་དུ་བརྗོད་གཞི་གཅིག་ཁོ་ན་ཡོད། གཟུགས་སྒྲོམ་དུ་བརྗོད་གཞི་གཉིས་ཡོད།

སྣ་མང་བླངས་བརྙན།

གཟུགས་སྒྲོམ་དུ་བརྗོད་གཞི་གསུམ་མམ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད།

ཕྲག་པའི་གོང་གི་བླངས་བརྙན།

བླངས་བརྙན་ཞིག་མི་ཞིག་གི་ཕྲག་པའི་གོང་ནས་བླངས་
པ་སྟེ། དེའི་ནང་གི་མགོ་བོའི་ལྟག་པ་དང་ཕྲག་པ་བེད་སྤྱད་
ནས་གཟུགས་བརྙན་ལ་སྒྲོམ་གཞི་བཟོས་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་
བླངས་བརྙན་ནི་མི་གཉིས་བརྡ་ལབ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་
ལས་སླ་པོས་ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལྟ་ཚུལ་ལེན་བརྙན།

བརྙན་ཆས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞིའི་སྣང་ཚུལ་ལེན་པ་ནི། དེའི་མིག་ལ་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་བ་དང་འདྲ། ལྟ་ཚུལ་བླངས་བརྙན་ནི་
བརྗོད་གཞིའི་ཆིག་ཅན་ལེན་བརྙན་ཞིག་གིས་གང་ཞིག་སྣང་བའི་སྔོན་རྗེས་བྱུང་རིམ་བརྒྱུད་བརྙན་ཆས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་མཚོན་
པར་བྱེད་པ་ཡིན། གོང་བཀོད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ནང་དུ། གཟུགས་བརྙན་གཉིས་པོ་ཁ་ཁར་བཅད་ཡོད། བླངས་བརྙན་དང་པོ་
དེས་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ལྟ་བཞིན་པ་མཚོན་ཞིང་། གཉིས་པ་དེས་ཁོའི་ལྟ་བ་མཚོན་ཡོད།

སྣང་ཚུལ།
བླངས་བརྙན་འདི་རྣམས་ཀྱིས་བརྙན་ཆས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལམ་ལྟ་བ་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

༡༠

ཉིས་ཅན་བླངས་བརྙན།



དགོས་དམིགས། 
བླངས་བརྙན་དང་བརྙན་ཆས་ཡོ་བྱད་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་ལག་ལེན་ལྡན་དགོས། གངས་ཀ མི་བཞིའམ་དེ་ལས་མང་དགོས།
མཁོ་ཆས། བརྙན་ཆས་དང་སྒྲ་སྒམ་ཡོ་ཆས། ༼ཚོགས་ཆུང་རེ་ལ་རེ་རེ་བཙུགས་ན་འོས་འཚམ་ཡིན།༽ བྲིས་སྨྱུག་དང་ཤོག་བུ། ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའམ་དུས་ཚོད་ཚོད་འཛིན་ཡོ་བྱད། ཚོགས་པ་ཆེ་ན། བརྙན་འཕྲིན་ལྟ་འཛིན་
འཕྲུལ་ཆས་དང་ལེན་ཤེལ་སྟོན་པའི་སྒྲ་དུང་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ།
དུས་ཚོད། འགྱུར་ལྡོག་ཅན།

ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་བླངས་བརྙན་དུ་མར་རྒྱུས་ལོན་ལྡན་པས་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་དུས་ལ་སླེབས་པ་རེད།

གྲོགས་པོ་དུ་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་རྗེས་ཚོགས་ཆུང་དུ་བགོ་བཤའ་བྱོས། ༼ཚོགས་ཆུང་རེ་ལ་མི་༢ ནས་༤ བར་འོས་འཚམ་ཡིན།༽ ཚོགས་ཆུང་རེ་ཡིས་བླངས་བརྙན་༢༥ ནས་༣༠ སྤེལ་དགོས། མཛུབ་སྟོན་རེའུ་མིག་
ཏུ་བཀོད་པའི་བླངས་བརྙན་རྣམས་ནང་དུ་འཁོད་པར་འབད་བརྩོན་བྱོས། འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་གསར་གཏོད་དང་མཉམ་བསྲེས་ལྡན་པ་ཡིན་དགོས། ཞིབ་ཕྲ་གང་འཚམ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས། དཔེར་ན། 
བླངས་བརྙན་འབྲིང་པོ་འབྲི་བ་ལས། དམིགས་བསལ་གྱི་ཞིབ་ཕྲ་ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས་ཏེ། ཐབ་ཀའི་འགམ་དུ་འགྲེང་བའི་མི་དེའི་བླངས་བརྙན་འབྲིང་པོ་ལྟ་བུའོ། སྦྱོང་བརྡར་དེ་སྔར་ལས་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ་བྱེད་དགོས། བླངས་བརྙན་
འགའ་རེ་དགོད་བྲོ་བའམ་ཁུངས་མེད་པར་བཟོ་དགོས།  

ཁྱེད་ཀྱི་ཚོགས་པས་ཐོ་འགོད་མཚམས་འཇོག་རྗེས། ཚོགས་པ་གཞན་པའི་ཐོ་འགོད་དང་བརྗེ་ལན་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་ནི་ཐོ་འགོད་གསར་བ་རུ་བླངས་བརྙན་མང་པོ་ལེན་ཅི་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དགོད་བྲོ་བའི་བླངས་
བརྙན་ཁ་སྣོན་བྱ་ཆེད། བླངས་བརྙན་འཛིན་པའི་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་སྦྱོང་བརྡར་དེ་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་དང་འགན་བསྡུར་བྱེད་པ་དང་མཚུངས། 

དུས་ཚོད་རྫོགས་མ་ཐག ཚོགས་ཆུང་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་དགོས། ཚོགས་པ་སོ་སོས་བླངས་བརྙན་རེ་རེ་བཞིན་བརྒྱུད་ནས་ལེན་ཤེལ་མཚོན་པར་བྱེད་དགོས། བླངས་བརྙན་རེ་རེ་བཞིན་བསྟན་རྗེས། སྟོན་མཁན་ཚོགས་
པ་དེས་ཕབ་ལེན་མཚམས་བཞག་ནས་ལྟ་མཁན་ཚོགས་པ་དེར་ད་སྔོན་མཐོང་བའི་བླངས་བརྙན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་མིང་བཤད་བཅུག་དགོས། གལ་ཏེ་བལྟས་ཟྱིན་པའི་བླངས་བརྙན་ལ་མོས་མཐུན་མེད་ན། ཚོགས་པར་སྤོབས་པ་
བསྐྱེད་ནས་ཁོ་ཚོའི་གོ་གནས་སྲུང་བ་མ་ཟད་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་མོས་དང་བསྟུན་ནས་སྐར་གངས་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཆོག་ཞིང་། དེས་ཚོགས་པ་གང་གིས་ཡང་
དག་པའི་བླངས་བརྙན་མང་ཤོས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཡོད་པར་ཧ་གོ་ངེས་ཡིན། 

འཚོལ་སྙེག་རྩེད་མོ།

༡༡


