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འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས་རིམ་པས་འབྱུང་ཚུལ།
དྲགོས་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག

༆	 འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་	 རང་སའི་སྐད་དང་མཐུན་པའི་ཡི་གུ་དང་	

ཡིག་གཟུགས་དར་ཁྱབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།	དེ་བཟུམ་སྦེ་	ཡི་གུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་

དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	ང་བཅས་རའི་སན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ཡང་	 ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་གཟུགས་གཅིག་	 དར་ཁྱབ་

འབད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་	དུས་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་	འབྲི་སོལ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི་

གུར་	སྔར་བས་ལྷགཔ་སྦེ་གོང་འཕེལ་གྱི་ངང་ལུ་	འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་	ཡི་གུ་དང་	ཡིག་གཟུགས་གཉིས་ལུ་	ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ཨིན།	ང་བཅས་ར་མིའི་

གོམས་གཤིས་དབང་གིས་ཡི་གུ་ཟེར་	 རྣ་བ་ལུ་གོ་བའི་སྐབས་ལུ་	 ཤོག་གུ་	 གུ་ལུ་བྲིས་

བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་	སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་འདི་ལུ་	གོ་བ་ལེནམ་ཨིན་པས།	

དེ་ནི་ཡིག་གཟུགས་མ་གཏོགས་ཡི་གུ་མེན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	ཡི་གུ་ཟེར་སབ་མི་དེ་རྣམ་འགྲེལ་

ལས།	ཡི་གེ་ཀུན་སོང་ཤེས་པ་ལས།	།སྐྱེ་ལ་ཤེས་པས་སྒྲ་སྐྱེའོ།	།ཟེར་སྔ་མ་སྔ་མའི་ཀུན་སོང་

གི་ཤེས་པ་	དེ་ལས་ཕྱི་མའི་ཀུན་སོང་གི་	ཤེས་པ་དེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐྱེསཝ་ཨིན་པས།	དེ་

བཟུམ་གྱི་ཤེས་པ་རིམ་ཅན་དེ་ལས་	སྒྲ་གདངས་སྐྱེསཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངསམ་ཨིན་པས།

དང་པ་རང་ཡི་གུ་ཟེར་མི་	 རྣམ་རྟོག་དེ་གིས་	 ཡི་གུའི་རྣམ་པ་འཆར་བའི་ཀུན་སོང་གཅིག་

འཁོརཝ་ཨིན།	 དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 ཡི་གུའི་རྣམ་པ་བརྗོད་པའམ་	 སབ་ནི་གི་ཀུན་སོང་ངམ་	

མནོ་བསམ་གཅིག་འཆར་ཏེ་འོངམ་ཨིན་པས།	 ཀུན་སོང་དེས་བསྐུལ་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	

གཟུགས་ནང་གི་	 རླུང་གཡོ་བ་དང་རིམ་གྱིས་	 ང་བཅས་རའི་དབུགས་གཏོང་ལེན་དང་	
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མཉམ་ཅིག་སྒྲའི་རྣམ་གྱུར་	ཡི་གུ་སོ་སོའི་རྣམ་པ་སྐྱེ་བའི་གདངས་ཐོན།	སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་	

ང་བཅས་སྐྱེ་འགྲོ་ཚུ་གི་བླང་དོར་གྱི་	 གནད་དོན་ལུ་མཚོན་པའི་	 སྐད་ཀྱི་བར་ལུ་ཡི་གུ་ཟེར་

སབ་ཨིན།

ཡི་གུའི་དོན་	ལེགས་སྦར་སཾསྐྲིཏའི་ནང་	ཨཀྴར་	ཟེར་སབ་ཨིན།	དེའི་དོན་དེ་	འགྱུར་བ་

མེད་པ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་པས།	 དེ་ལུ་	 རྒྱ་གར་གྱི་སྔོན་རབས་ཀྱི་	 མཁས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་

གིས་	 ཡི་གུའི་ངོ་བོ་མི་འགྱུར་བའི་	 དོན་ལུ་བསམ་སྟེ་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་བ་རྟག་པ་ཅིག་

ལུ་	ཁས་ལེནམ་ཨིན་པས།	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚུ་གིས་	ཡི་གུའི་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པ་རང་

བཞིན་དེ་	 གཞན་ཅིག་ལུ་	 མི་འགྱུར་བའི་དོན་ཨིན་པ་མ་གཏོགས་	 ཡི་གུའི་ངོ་བོ་གཞན་

ཅིག་ལུ་	མི་འགྱུར་བའི་དོན་མེན་པས།	དཔེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་	མེའི་རང་བཞིན་དེ་

ཚ་བ་ཨིན་པ་ལས་	གཞན་ལུ་མི་འགྱུར་བ་ཅིག་ཨིན་རུང་	མེའི་ངོ་བོ་རྟག་པ་མེདཔ་བཞིན་དུ་	

ཡི་གུའི་ངོ་བོ་དེ་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་ཡོད་པ་ལས་མི་རྟག་པ་ཨིན།	 དེ་བཟུམ་སྦེ་ཡི་གུའི་སྒྲ་གདངས་

ལུ་ཡང་	མངོན་པར་གསལ་མི་གསལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་རུང་	ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལྟར་དུ་	སྒྲ་

གདངས་ཀྱི་མཚོན་པའི་	 སྐྱེ་ལྡན་དངོས་པོ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	 མངོན་པར་གསལ་བའི་

དངོས་པོ་	 འབའ་ཞིག་མ་གཏོགས་	 མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་དངོས་པོར་	 ཁས་མི་ལེན།	

སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་དེ་ལུ་	ཡི་གུ་དང་སྒྲ་གདངས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་འདི་ལུ་	ཡིག་གཟུགས་

ཟེར་སབ་ཚུགས།	ཡིག་གཟུགས་དེ་གིས་	སྐད་འཐོན་བཏུབ་ཨིན་པས།	སྐད་དེ་གིས་	ནང་

གི་མནོ་བསམ་བར་སྤོད་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་	 ཐ་ན་གཞན་གྱིས་ལྷག་ཚུགས་པའི་	 ཡིག་

གཟུགས་གཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཨིན་པས།	

ཡིག་གཟུགས་དེ་	རོམ་སྒྲིག་སྒྱུ་རལ་གྱི་	གནད་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་སྒྱུ་རལ་དང་	རི་མོའི་སྒྱུ་

རལ་ཡང་ཨིནམ་ལས་	ཡིག་གཟུགས་དེ་	དོས་རིལ་རི་ཅིག་དང་	ལྷག་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་

དགོཔ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།	ང་བཅས་རའི་	འབྲུག་ཡིག་དེའང་	དེ་བཟུམ་སྦེ་ཡོན་ཏན་དང་

ལྡན་པ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དྲགོས་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག
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དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་	 ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའི་	 བློན་པོ་ཤེས་རབ་ཅན་བཅུ་

དྲུག་དེ་ཅིག་	རྒྱ་གར་ལུ་བཏང་སྟེ་	ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་གཞུང་སྦང་སྟེ་		 སར་ལོག་བོད་ལུ་

བོན་པའི་ཤུལ་ལུ་	ཐུ་མི་སམ་བོ་ཊ་མཆོག་གིས་	 རྒྱ་གར་གུབྟའི་ཡི་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་	

ཡི་གུ་གསར་བཏོད་མཛད་དེ་	 བར་སྤོད་པའི་གཞུང་ཡང་གསར་བརམས་མཛད་གནང་ནུག	

ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་ལས་	མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་བར་དུ་	རྒྱལ་རབས་དགུ་དེ་ཅིག་

རིང་ལུ་		ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་	ག་དེ་ཅིག་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དེ་		དུས་སྐབས་ཀྱི་

རོ་རིང་གི་ཡི་གུའི་ཁྱད་ཆོས་		ད་ལྟོ་ཡང་	བོད་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།		

ཡང་	ཐུ་མི་གིས་	ལཉྩ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དབུ་ཅན་དང་	ཝརྟུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དབུ་མེད་

ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་	བརམས་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་	ཞྭ་ལུ་ལོ་ཆེན་གྱིས་གསུངས་མི་འདི་

ལུ་	གཞི་བཞག་སྟེ་	རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་	དེ་སྦེ་རང་གསུངསམ་ཨིན་པས།	ཨིན་

རུང་	ཨ་མདོ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གསུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་	དབུ་མེད་དང་

པོ་ལས་ཆེད་དུ་	བཟོ་བཞག་བཞགཔ་མེན་པ་	དབུ་ཅན་མགྱོགས་པར་སྦེ་བྲིས་མི་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་བྱུངམ་ཨིན་ཟེར་	ཡིག་རྙིང་གི་དཔེ་དང་	 ད༌རུང་ལྷོ ་ཡིག་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་	

འབྲུག་ལུ་ད་ལྟོ་འབྲི་བཞིན་པ་	དངོས་སུ་གསལ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་གསུངསམ་ཨིན་པས།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་	 མགྱོགས་ཡིག་དེ་	 ཐུ་མི་གིས་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་གཉིས་ཀྱི་ནང་

ལས་	དབུ་མེད་ལུ་མིང་གཞན་	འབྲུ་མ་ཡོད་མི་དེ་ལས་	ལི་ལུགས་དང་	ལྡན་ལུགས་ཟེར་

ཕག་རྒྱུན་གཉིས་བྱུང་ནུག	 	 ལི་ལུགས་དེ་	 	 དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་རང་	 མ་བྱུང་བའི་ཁར་	

ཕག་རྒྱུན་ཡང་ཉམས་སོངམ་ཨིན་མས།		ལྡན་ལུགས་དེ་	དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆོས་

རྒྱལ་ཁྲི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་	 ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་	 ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་ཕག་རྒྱུན་

ཨིན་པས།	ཤུལ་ལས་	ལྡན་ལུགས་དེ་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་		ལག་རལ་མ་འདྲ་བ་ལུ་

བརྟེན་	ཡིག་གཟུགས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་	དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	ལྡན་ལུགས་

འདི་	 ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་	ལྡན་ལུགས་ཡིག་གཞི་རྙིང་མ་དང་	མཐུན་སྦེ་རང་མི་ཉམས་	

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས་རིམ་པས་འབྱུང་ཚུལ།



4

གོང་འཕེལ་དུ་གནས་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	རྒྱ་ནག་	ཏུན་ཧང་གི་ཡིག་ཆ་	རྙིང་པའི་གྲས་

ཀྱི་	 ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་བྲིས་མ་	 དུས་རབས་དགུ་པའི་ཡིག་གཟུགས་ལུ་བལྟཝ་ད་	 ཐེ་ཚོམ་

མེད་པར་ཆ་བཞག་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཡི་གུའི་རིག་པ་དེ་	 རི་མོའི་སྒྱུ་རལ་གཅིག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་	 མི་སོ་སོའི་ལག་རལ་དང་	

རིག་པ་ལུ་བརྟེན་ཡིག་གཟུགས་མ་འདྲཝ་	སྔར་བས་ལྷགཔ་སྦེ་	བྲིས་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་

ཏེ་	ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལྷོ་ཡིག་དེ་མེན་པར་	 མགྱོགས་ཡིག་དེ་	 ཡིག་

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་འདྲཝ་	 ལེ་ཤ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད།	 ཨིན་རུང་	 ད་རེའི་སྐབས་ཀྱི་

འཕྲུལ་རིག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་	 ཡིག་གཟུགས་སྔར་བས་ལྷགཔ་སྦེ་	 བཟོ་

ཚུགས་ནིའི་རིག་པ་ཡོད་རུང་	 རང་བཞིན་མིའི་ལག་རལ་དེ་	 རིམ་གྱིས་ཉམས་ནིའི་རྒྱུ་ཅིག་

ཡང་མེན་ན་མནོཝ་ཨིན་མས།

ད་རེས་	རང་ལུགས་དངོས་རིགས་	ལོ་རྒྱུས་ཅན་དང་	འགངས་ཅན་	འགྲེམས་སོན་དང་		

འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་	སོ་སོའི་ར་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས་	གྲོས་ཚོགས་འདི་ནང་ལས་	རང་ལུགས་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་	ཡིག་གཟུགས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་	བྲིས་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་གིས་	

རང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ལུ་	སྔར་བས་དོ་སྣང་ཆེ་བ་དང་	གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་	སྒྲ་དག་

གསལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་	 ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྤྱོད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་སོན་ལམ་ཡོད་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན།།		

བཀྲིས་བདེ་ལེགས།།

དྲགོས་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག
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རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ།

༡/	མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རོམ་།

༢/	ཟ་མ་ཏོག་	དི་ལི་བོད་ཁང་གི་རྒྱུན་ལྡན་དེབ་ཕྲེང་།

༣/	Buddhist	Art	and	Faith	-edited	by	W.	Zwalf

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས་རིམ་པས་འབྱུང་ཚུལ།
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འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།

སྔོན་བརྗོད།

༉	འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ལུ་	ཕོ་བྲང་དང་	དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་

པའི་རིགས་	 བཞེངས་སོལ་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་	 མཆོད་རྟེན་བརྩིག་པའི་རིག་པ་དར་

ཁྱབ་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ཨིན་མས།	འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་	ཕོ་བྲང་དང་	དཀྱིལ་འཁོར་	

ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་བཀོད་རིས་དང་	 ཐིག་ཚད་ཚུ་གི་དཔེ་བཞག་ས་ཡང་	 དང་པ་

རང་མཆོད་རྟེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ཡང་	 ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་ལེ་ཤ་གི་གོང་ལས་བཞེངས་པའི་མཆོད་

རྟེན་ཚུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	 འབྲུག་ནང་ལུ་ཡི་གུའི་དུས་རབས་	 སྤྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་

བརྒྱད་པའི་ནང་ལས་མ་གཏོགས་མ་དར་ནི་འདི་གིས་	 ཧེ་མ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ངག་རྒྱུན་ཙམ་མ་

གཏོགས་ཡིག་ཐོག་ལུ་	 བཀོད་བཀོདཔ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་	 ད་ལྟོ་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མ་ཤེས་

པར་ཡོད།	ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་	དུམ་གྲ་རེ་འོང་སྲིད་རུང་	སྤྱིར་གྱིས་དེ་བསྒང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ཡིག་ཆ་ཚུ་	 དག་སྣང་ཆུང་བའི་ཁར་	 ཡིག་རིགས་བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་

འཛོམས་པར་	 མང་ཤོས་རང་མེ་རྐྱེན་དང་ཆུ་རྐྱེན་ཚུ་གིས་མེདཔ་བཏང་ཚར་མི་དེ་ག་ནི་བ་བློ་

ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་མས།

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དང་ཕུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	ཤེས་དགོ་པ་ཅིན	འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་	ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་འཚོལ་དགོཔ་ཨིན་མས།	ཨིན་

རུང་	 ད་ལྟོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་ཡང་	 འབྲུག་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་
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འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད།	

ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་དུམ་གྲ་ཅིག་འབད་དེ་	 འབྲུག་གི་འགོ་དང་པའི་

དམིགས་བསལ་འགྲེམས་སོན་གྱི་དོན་ལུ་	 དུས་རབས་	 ༧	 པ་ཚུན་འབྲུག་གི་སྐྱ་རེངས་

དང།	དུས་རབས་	༡༡	པ་ཚུན་འབྲུག་གི་སྔོན་རབས།	དུས་རབས་	༡༦	པ་ཚུན་བར་

རབས་དང་།	དུས་རབས་	༡༧	པ་ལས་	ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཟེར་དུས་རབས་ཁག་	༤	ལུ་

དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་གུ་ལས་	 ད་རེས་འབྲུག་གི་སྐྱ་རེངས་དང་སྔོན་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་	

འབྲུག་ལུ་བྱུང་བའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་བཤད་དེ་ཡོད།

འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་	 མཆོད་རྟེན་དང་པ་འདི་རང་ཧེ་མ་ཡེ་

ཤུའི་དུས་རབས་འགོ་བཙུགས་མ་བཙུགས་གཅིག་ཁར་	 སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཚེམས་

གཟུངས་ཞུགས་འབད་དེ་བཞེངས་པའི་	 དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ཆ་འོག་	 ཤར་རཱ་ཛ་འོག་གི་

མཆོད་རྟེན་དང་	དེ་ལས་དུས་རབས་	༡༣	པའི་ནང་	གྲུབ་ཐོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་སངས་

རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་	 རིང་བསྲེལ་བྱིའུ་ཅུང་གི་	 སྒོང་རོག་བཟུམ་ཅིག་འབད་མི་འདིི་	 གཏེར་

ལས་བཞེས་ཏེ་གཟུངས་ཞུགས་ཕུལ་ཏེ་བཞེངས་པའི་	 སྤ་རོ་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་མཆོད་རྟེན་

དཀར་མོ་འགུལ་ཤེས།	དེ་དང་དུས་མཚུངས་སྤ་རོ་ཤར་པའི་སའི་མཆོད་རྟེན་	སྒང་ལྷ་ཁང་གི་

ནང་རྟེན་མཆོད་རྟེན་	དེ་ལས་དུས་རབས་	 ༡༥	པར་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོས་བཞེངས་

པའི་	 སྤ་རོ་དོལ་པོ་ཟླུམ་བརྩེགས་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ་བའི་མཆོད་

རྟེན་ཚུ་བཞུགས་ནུག

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་	སྔ་རབས་ལོ་རྒྱུས་མང་ཤོས་ར་	དམ་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་

མ་གཏོགས་	 སྲིད་དོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	 རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་འཐོན་ནི་མེདཔ་ལས་	 ནཱ་ལུ་ཆོས་དང་

འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་ནང་ལས་	སྲིད་དོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་རེ་ཐོན་མི་ཚུ་དང་	གཙོ་བོ་

ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག	རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་ཚུ་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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ནང་ལས་ཐོན་མི་ཚུ་	 དེ་དང་མཐུན་པའི་ར་ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ཡོད་རུང་	 ལོ་རྒྱུས་ལ་ལུ་ཅིག་	

ངག་རྒྱུན་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་མ་ཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་	 ངག་རྒྱུན་ག་ཡོད་མི་འདི་རང་བཀོད་དེ་

ཡོད་མི་འདི་ཚུ་	 ཤུལ་ལས་ལོག་སྟེ་ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་སའི་གཞི་རྟེན་ཅིག་

བཏུབ་པས་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།

འདི་ནང་ལུ་	 ལོ་རྒྱུས་མང་ཤོས་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་	 ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་གྱི་སྐོར་

ལས་བཤད་དེ་ཡོད་རུང་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་དྲན་གསོའི་རྟེན།	 མཆོད་རྟེན་གྱི་

གཟུགས་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་མི་	དཔེར་ན་	མེ་རག་ནག་པོའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་ཡང་	རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་སྔོན་རབས་གྲངས་སུ་	བཤད་དགོསཔ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་	ལོག་སོང་ནི་འདི་གིས་	གཅིག་

ཁར་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ལས་	དཔེ་དེབ་འདི་གཟིགས་མི་ཚུ་གིས་	འདི་ནང་ཡོད་མི་མཆོད་རྟེན་

ཚུ་ག་ར་	སྐྱབས་གནས་ཀྱི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་ཨིན་ཟེར་	ཐུགས་བཞེད་གནང་ནི་མི་འོང་།

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་	འབྱུང་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་	རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱིས་གཙོས་

པའི་ནང་པའི་	རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་	མཆོད་རྟེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་	གསལ་བཤད་

འབད་དགོསཔ་ཡོད་རུང་	 གསལ་བཤད་འདི་གི་དགོས་པ་ངོ་མ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

དམིགས་བསལ་འགྲེམས་སོན་དོན་ལུ་ཨིན་ནི་འདི་གིས་	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁའི་མཆོད་རྟེན་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	མདོར་བསྡུས་སྦེ་	བཞག་དགོཔ་འཐོན་སོང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་	འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་	ལོ་རྒྱུས་ལས་ཡང་	གཞན་ཚུ་དུས་རབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	རིམ་པ་བཞིན་

དུ་	དུས་སྐབས་སོ་སོར་བཤད་ནི་སྦེ་	བཞག་ཡོདཔ་ལས་	ད་ལྟོ་ནཱ་ལུ་འབྲུག་གི་སྐྱ་རེངས་

དུས་རབས་དང་	 སྔོན་རབས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་བཤད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན།

རང་ལུ་སྐྱེས་སྦངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཆུངམ་ལས་	མཁས་པ་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་མེད་རུང་	ལྷག་

བསམ་དག་པའི་སྒོ་ལས་བྲིས་མི་འདི་གིས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་གྱི་

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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གཟི་འོད་ས་སྟེང་ལུ་ཁྱབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་	 མ་འོངས་ཞིབ་འཚོལ་མཁན་པོ་ཚུ་གི་ཞིབ་

འཚོལ་གཞི་རྟེན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཏེ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལུ་

འགྱུར་བའི་རེ་སོན་ཡོད།

མཆོད་རྟེན་གྱི་གསལ་བཤད།

༈	 ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག	 །གང་ཞིག་བསྟེན་པས་འགྲོ་མང་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་།	 །བསོད་

ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀྱི་སོན་ཐེབས་ནས།	 །བང་ཆུབ་ལྗོན་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན་མཛད་དེ།	

།ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་བསྐྲུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	 །ཞེས་པའི་ཕག་གིས་བཏུད་ཞིནམ་ལས་	

སྐབས་སུ་འབབ་པའི་ཞུ་ནིི་འདི་ཡང་	 སྤྱིར་ནང་པའི་བསན་པ་དར་བའི་ཡུལ་ཚུ་དང་	 ལྷག་

པར་དུ་ང་བཅས་རའི་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་ཞིང་སྐུ་དགེ་འདུན་	གསུང་

དམ་ཆོས་	 ཐུགས་སངས་རྒྱས་ཟེར་བརྩི་དོ་ཡོད་པའི་	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་	 ཐུགས་

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་།	ཐུགས་ཆོས་སྐུ་	གསུང་ལོངས་སྐུ་	སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་	ཆོས་

ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་ལས་	ཐུགས་ཆོས་སྐུའི་རྟེན་	མཆོད་རྟེན་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་གི་	ངོ་སྤོད་དང་

དགོས་དོན།	དབྱེ་བ་དང་བཟོ་དབྱིབས།	ཐིག་ཚད་དང་བར་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་

ཞུ་ནི་ཨིན།

༡)	 མཆོད་རྟེན་གྱི་ངོ་སྤོད།	

མཆོད་རྟེན་ལུ་ཐུགས་རྟེན་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་	 རྒྱལ་བ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཚུ་	 ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དབྱིངས་སྤོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྱི་བདག་

ཉིད་	 སྣང་སོང་ཟུང་འཇུག་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཨིན་རུང་	 གཞན་དོན་ལུ་འཁོར་བ་མ་སོང་གི་

བར་དུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་	དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་བཟུམ་	གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་

བའི་དོན་	རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཛད་ནི་གི་དོན་ལུ་	སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་	ཕྲིན་ལས་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སོན་ཏེ་གནང་བའི་གྲས་ལས་	 གདུལ་བ་ཐུན་མོང་གི་སྣང་བ་	

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཚུ་གི་	ཐུགས་རྒྱུད་ལུ་མངའ་བའི་	བང་ཆུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་

ཅུ་སོ་བདུན་ལ་སོགས་པའི་སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཚུ་	བར་དང་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱི་ཁར་

སོན་པའི་ཐུགས་ཀྱི་	རྣམ་པའི་བར་མཚོན་གྱི་རྟེན་འདི་ལུ་	ཐུགས་རྟེན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱལ་བའི་	ཐུགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆ་ཤས་	ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་

ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་མཆོག	མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཙམ་གྱིས་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཟད་དེ་

འགྲོ་བ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་ལུ་	དབུགས་དབྱུང་བའི་འདྲེན་པ།	ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ར་

སེལ་བའི་སྐྱབས་རྟེན།	འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ལུ་	མཆོད་པར་འོས་པའི་དངོས་པོ་ག་

ར་གི་ནང་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྟེན་ཨིནམ་ལས་མཆོད་རྟེན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།	 མཆོད་རྟེན་

འདི་ལུ་	སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་	དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་།	ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་ག་ར་

ཚངམ་ལས་	སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ག་ར་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་རང་	མཆོད་རྟེན་འདི་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

༢)	 མཆོད་རྟེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།			

མཆོད་རྟེན་འགོ་དང་པ་འདི་རང་	 འཛམ་གླིང་གི་མི་ཚུ་ཚེ་ལོ་བདུན་ཁྲི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ལུ་

སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གྱི་ནང་ལས་	 གཉིས་པ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་

སྐུ་དུས་ལུ་	 ལི་ཡུལ་གྱི་རི་བོ་གླང་རུའི་མཆོད་རྟེན་	 རྗེ་བོ་དམ་པ་	 (ད་རེས་བལ་ཡུལ་གྱི་

འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་)	དེ་བྱུང་ནུག

དེའི་ཤུལ་ལས་	 བདག་ཅག་གི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་	 ཧེ་མ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་དེ་བཞུགསཔ་ད་	སྐུ་ལུས་སག་མོ་ལུ་སྦྱིན་པ་གནང་ས་ལས་	སག་

མོ་ལུས་སྦྱིན་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་།	དེའི་ཤུལ་ལས་	བ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་བྱུང་ནུག

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་འདི་ལུ་	 མཆོད་རྟེན་དང་པ་རང་	 བམས་པ་ལུང་བསན་

གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ནང་	ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་	བཟོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་ བསྐུལ་ཏེ་	

	བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་	 ས་འོག་ཀླུའི་འགྲོ་དོན་ལུ་བཞུགས་ས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

མི་ཡུལ་ལུ་གདན་དྲངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་དང་།	 སྐྱེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ལས་	

ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་རོའི་རི་ལུ་	 སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇིག་	 གསེར་ཐུབ་	

འོད་སྲུང་གསུམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་	 རྔོན་པའི་མཆོད་རྟེན་	 ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་རང་གི་མཆོད་རྟེན་

དང་སྦེ་	རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་	འོད་ཟེར་འབར་བ་	༥	བཞེངས་ནུག	དེ་ལས་ཚོང་དཔོན་

དགེ་བ་རབ་སད་ཀྱིས་	བ་ལོཀ་ཤའི་མཆོད་རྟེན་དང་	ཁྱིམ་བདག་གྲུ་འཛིན་གྱིས་	པ་ཏྲ་ལའི་

གྲོང་ཁྱེར་ནང་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་དང་སེན་མོའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་པའི་

ལོ་རྒྱུས་དང་།	 ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཤེས་བ་མཛོད་དང་	 འགུ་ཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལས་	

སོན་པའི་འོད་ཀྱིས་རེག་པའི་སྤོབས་པ་ལས་	 བཟོ་བོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་གིས་	 ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའི་

འགྲམ་	 ཀོང་ཀུ་ན་ཟེར་སར་	 དཔལ་རེག་པ་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་

ཐོནམ་ཨིན་མས།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་	བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ལ་

སོགས་པ་བྱུང་བ་མ་ཚད་	 སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཞིནམ་ལས་	 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་

མེད་ཀྱིས་	 རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྐལ་བ་	 གཏེར་ལས་བཞེས་མི་གཟུངས་

ཞུགས་བཙུགས་ཏེ་	 འཛམ་གླིང་ནང་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སོང་བཞེངས་ཞིན་ན་ལས་

ཚུར་	ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་ནང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སོལ་དར་ཁྱབ་སོམ་སྦེ་བྱུང་ནུག་ཟེར་

ཞུ་ནི།	

༣)	 མཆོད་རྟེན་གྱི་དགོས་དོན།

དེ་བཟུམ་མའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་	དགོས་དོན་གྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་	གནད་དོན་གསུམ་ནང་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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བསྡུ་སྟེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	 དང་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་	 ཁོ་ར་གི་མཛད་པ་དང་

བསྟུན་ཏེ་	 མཛད་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་	 བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་བདེ་གཤེགས་མཆོད་

རྟེན་བརྒྱད་དང་།	 གཉིས་པར་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཞིནམ་ལས་	 བཞེངས་པའི་སྐུ་གདུང་

མཆོད་རྟེན་ཚུ་དང་།	གསུམ་པར་ང་བཅས་ར་གི་	ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་བང་དང་	རྐྱེན་ངན་

བར་ཆད་སེལ་བའི་	གསོན་པོའི་རིམ་གྲོ་	གཤིན་པོའི་ཡར་འདྲེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བཞེངས་པའི་

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་དང་འབདཝ་ད་	སྤྱིར་མཆོད་རྟེན་གྱི་	དགོས་དོན་མ་འདྲཝ༌གསུམ་

འདེ་ཅིག་ནང་བསྡུཝ་ཨིན་མས།

༤)	མཆོད་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ།

དེ་ཡང་	 གསང་སྔཊ་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་ཚུ་གི་ནང་ལས།	 རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་བླ་ན་མེད།	 །བྱིན་

རླབས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་དང།	 །ཐེག་པ་སོ་སོའི་མཆོད་རྟེན་ལྔ།	 །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་

བཟུམ་སྦེ་	 སྤྱིར་མཆོད་རྟེན་གྱི་རིགས་ལུ	 རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།	 བླ་ན་མེད་

པའི་མཆོད་རྟེན།	 བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཆོད་རྟེན་།	 དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་མཆོད་རྟེན།	

ཐེག་པ་སོ་སོའི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ལྔ་ཡོདཔ་སྦེ་གསུང་ནུག

དེ་ཡང་དང་པ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།

བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མཆོག་	བླ་མའི་དགོངས་པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན།	གནས་ལུགས་ཀྱི་བདེན་

པ་གཟིགས་ཤིང་སྣང་ཚུལ་དག་པའི་རྣལ་འབོར་པ་ཚུ་ལུ།	 བུམ་པ་མན་ཆད་འདོད་ཁམས།	

བཅུ་གསུམ་འཁོར་ལོ་གཟུགས་ཁམས།	 ཉི་ཟ་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འབད་དེ་	

ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ཡང་	 མཆོད་རྟེན་གཅིག་གི་རྣམ་པར་གནས་ཏེ་

གཟིགས་དོ་ཡོད་པ་དང་།	 དེ་བཟུམ་སྦེ་རོ་རྗེ་བཀོད་པའི་རྒྱུད་ལས།	 ཀུན་གཞི་རྨང་།	 རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀ་བ།	 དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་བང་རིམ།	 ཡིད་དབང་བུམ་པ་སྟེ་	 ནང་

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་	ག་ར་མཆོད་རྟེན་རྣམ་པར་གནས་ཏེ་གཟིགས་དོ་ཡོདཔ་མི་འདི་

ལུ་ཞུཝ་ཨིན་མས།

གཉིས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན།

རྣལ་འབོར་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་	ས་	ཆུ་	མེ་	རླུང་	ནམ་མཁའ་དང་

འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་ཡང་	མཆོད་རྟེན་གྱི་རང་བཞིན་དང་།	རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་ཚུ་ཡང་	ག་ར་

མཆོད་རྟེན་གྱི་རང་བཞིན་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་	བརྩེི་སོལ་ཡོདཔ་ལས།	མཆོད་རྟེན་གྱི་བང་

རིམ་གྲུ་བཞི་	 སའི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཤར་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་

ཁམས།	བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་	 ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལྷོ་དཔལ་ལྡན་

བརྩེགས་པའི་ཞིང་ཁམས།	 བཅུ་གསུམ་འཁོར་ལོ་གྲུ་གསུམ་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་དཔག་

མེད་ནུབ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས།	 ཏོག་གདན་ཟ་གམ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དོན་ཡོད་

གྲུབ་པ་བང་ལས་རབ་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས།	 ཏོག་སྔོན་པོ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་དབུས་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་	 ཞིང་ཁམས་སྦེ་བརྩི་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད།	 ཐིག་

ལེ་དབང་གི་རྒྱུད་ལས།	 གླིང་བཞིའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་བཞི་ལ་སྦར་བའི་མཆོད་

རྟེན་ཡང་།	 ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་བམས་པ་ཚད་མེད་རོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན།	 ལྷོ་

འཛམ་བུ་གླིང་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན།	ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད་དགའ་བ་

ཚད་མེད་པདྨོ་བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན།	 བང་སྒྲ་མི་སྙན་བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་	 རྒྱ་གྲམ་

བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་གླིང་བཞི་	 ཚད་མེད་བཞི་ལུ་སྦར་བའི་མཆོད་རྟེན་སྦེ་ཡང་

བརྩིས་སོལ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན་མས།

གསུམ་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཆོད་རྟེན།

འཁོར་ལོ་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས།	ཤར་ལུས་འཕགས་ན་	བྱིན་ལྡན་སྙོམས་གཏེར་དང་	མཐར་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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ལེགས་གཡུང་དྲུང་ཏོག་གི་མཆོད་རྟེན།	 ལྷོ་འཛམ་གླིང་ན་	 ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པ་དང་	 ཡིད་

བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།	༼ནུབ་ཆད་འདུག༽	བང་སྒྲ་མི་སྙན་ན་	ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་

བརྩེགས་དང་	 ཁམས་གསུམ་བདེ་རྒྱས་སྒྲོན་མེའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་མི་ཚུ་

ལུ་ཞུཝ་ཨིན་མས།

བཞི་པ་དངོས་གྲུབ་བྱུང་བའི་མཆོད་རྟེན་ནི།

བདུད་རྩི་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས།	རོ་ཡི་སྲུང་མ་ཆེན་མོ་ནི།	།མ་མོ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བཞག་གོ	།དེ་

དག་རྟེན་གནས་ཆེན་པོ་ཡང་།	།མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་དུ་རྣམ་པར་བཞག	།ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་

བཟུམ་འཛམ་གླིང་གི་	ཡུལ་སོ་སོའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལུ་	མ་མོ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྟེན་

དུ་བྱུང་བའི་མཆོད་རྟེན།	 ཡུལ་མ་གྷ་དྷའི་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་ལུ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་

མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ།	 བྷེ་དྷའི་ཡུལ་ལམ་སིངྒ་ལའི་དུར་ཁྲོད་སྐུ་ལ་རྫོགས་ལུ་

མཆོད་རྟེན་རི་བོ་ཏ་ལ།	 ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་གསང་ལམ་མནོལ་མའི་དུར་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་བརལ་ལུ་

མཆོད་རྟེན་ཀ་ན་ཀ	 བལ་པོའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ལྷུན་གྲུབ་བརྩེགས་པར་མཆོད་རྟེན་	 བ་ཁྲི་ཁ་

ཤོར་རམ་བ་རུང་ཁ་ཤོར།	 ཟ་ཧོར་ཡུལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ལངྐ་བརྩེགས་པར་མཆོད་རྟེན་རང་བྱུང་

རང་འོད་ཅན།	 མི་ཡུལ་སིང་ག་གླིང་དུ་	 དུར་ཁྲོད་ལོ་ཀ་བརྩེགས་པར་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་

ཀེའུ་དོ་ཤ།	 ས་ལཱའི་ཡུལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་གསང་ཆེན་རོལ་པར་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཀ་པ་ཏ་ཟེར་

མི་ཚུ་ལུ་ཞུཝ་མ་ཚད།	 མཆོད་རྟེན་དེ་ཚུ་ལུ་དགེ་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་

ཨིན།

ལྔ་པ་ཐེག་པ་སོ་སོའི་མཆོད་རྟེན།

བཀའ་འགྱུར་མདོ་ཏ་པ་མྱང་འདས་ཆེན་པོ་ཤོག་གྲངས་	༣༡༥	རྒྱབ་གྲལ་	༣	པར།	བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བང་རིམ་བཅུ་གསུམ་པ།	 རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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གདུང་མཆོད་རྟེན་བང་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།	དགྲ་བཅོམ་པའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་	བང་རིམ་

བཞི་པ་ཅན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་མ་ཚད།	 དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་

གདུང་མཆོད་རྟེན་	 བང་རིམ་མེད་པར་བཞེངས་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་མི་ཚུ་དང་།	 གཞན་ཡང་

ཐེག་པ་སོ་སོའི་	 འདོད་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 བརྩི་སོལ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ཆོས་གོས་བཞི་

བལྟབས་ཀྱི་སྟེང་དུ་	ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྤུབས་པ་ལ་	འཁར་སིལ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་

མཆོད་རྟེན།	 རྨང་གྲུ་བཞིའི་སྟེང་གོས་གྲུ་བཞི་བང་རིམ་ཟླུམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པ་	 འཁོར་ལོ་

རྩིབས་བརྒྱད་པ་ཅན་	 རང་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།	 ལྷུང་བཟེད་སྤུབས་པ་ལྟ་བུ་བུམ་པའི་ཟླུམ་པོ་

དང་ཁང་བུ་ལྟ་བུ་དང་།	 རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུའི་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མཆོད་

རྟེན་	ཟེར་གསུང་མི་ཚུ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན་མས།

དྲུག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་མཆོད་རྟེན།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་	མཛད་པ་དྲན་གསོའི་རྟེན་དུ་བཞེངས་པའི་	བདེ་གཤེགས་

མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཡོད་མི་ལས་	གནས་ཆེན་བཞིའི་མཆོད་རྟེན་འདི་ཚུ་	སངས་རྒྱས་ཁོ་ར་གི་

སྐུ་ཚབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་	བཞེངས་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་འགྱུར་མདོ་སྡེ་ཏ་པ་	མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཆེན་པོའི་མདོ་	ཤོག་གྲངས་	༣༢༤	མདུན་གྲལ་	༢	པར།	སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་	ཀུན་དགའ་བོ་ལུ་	སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་	རིང་བསྲེལ་

གྱི་མཆོད་རྟེན་བང་རིམ་	༡༣	ཅན་མ་བཞེངས་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡོདཔ་མ་ཚད།	འདུལ་བ་	

ད་པ་	 ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་གཞི་ཤོག་གྲངས་	༢༨༨	རྒྱབ་	༡	པར་ཡང་།	ས་ཕོགས་འདི་

བཞི་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་	ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་	འགྲོ་བར་བ་ཞིང་	དྲན་

པར་འགྱུར་བར་བའོ།	བཞི་གང་ཞེ་ན།	བཅོམ་ལྡན་འདས་འདིར་ནི་སྐུ་འཁྲུངས་སོ།།	བཅོམ་

ལྡན་འདིར་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་

རྒྱས་སོ།།	བཅོམ་ལྡན་འདས་འདིར་ནི་	ལན་གསུམ་དུ་བཟས་ཏེ་	ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་

བཅུ་གཉིས་སུ་བསྐོར་རོ།།	 བཅོམ་ལྡན་འདས་འདིར་ནི་	 ཕུང་པོ་ལྷག་མ་	 མ་ལུས་པའི་མྱ་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།



16

ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ།།	 ཞེས་བ་བ་ནས་	 ཁ་

ཅིག་ང་ལ་དད་པས་དུས་བས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོ་རིས་སུ་འགྲོའོ།།	ཁ་ཅིག་ནི་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་

དང་བཅས་པར་རོ།།	 ཇི་ལྟར་མངོན་དུ་འགྲོ་བར་བ་བ་དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བའོ།།	 ཞེས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་བའི་གནས་ཆེན་བཞིའི་མཆོད་རྟེན་དང་།	 དེ་གུ་	

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་ཆེན་ཆོ་འཕྲུལ།	ལྷ་བབས།	དབྱེན་ཟླུམ།	སྐུ་ཚེ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཆོད་

རྟེན་དང་བཅས་པ་དེ་ཚུ་ལུ་	 བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཟེར་ཞུཝ་ཨིནམ་ལས་བསན་

འགྱུར་བསོད་ཚོགས་	ཀ་	པ་	ཤོག་གྲངས་	༨༡	རྒྱབ་གྲལ་	༣	པར་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་

ཀྱི་མཆོད་རྟེན་སྐོར་	 དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་	 གསུངས་མི་ནང་བཀྲ་ཤིས་

འབྱུང་བའི་མཆོད་རྟེན།	བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རྟེན།	ཆོས་འཁོར་མཆོད་རྟེན།	ཆོ་འཕྲུལ་

མཆོད་རྟེན།	 ལྷ་བབས་མཆོད་རྟེན།	 དབྱེན་བཟླུམས་མཆོད་རྟེན།	 སྐུ་ཚེ་བྱིན་རླབས་མཆོད་

རྟེན།	 མྱང་འདས་མཆོད་རྟེན་དང་བརྒྱད་གསུངས་ནུག	 དེ་བཞིན་དུ་ལས་ཀྱི་མཐའ་བརྗོད་

པའི་མདོ་ལས་ཡང་།	 བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་གསུངས་མི་ཚུ་	 ག་ར་ཅོག་

འཐདཔ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་ཅིན།

(༡)	 སོན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་	སེར་སྐྱའི་ཡུལ་	ལུམ་བི་ནིའི་ཚལ་ན་	སྐུ་བལྟམས་

པའི་དུས་ལུ་	 ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་སོགས་ཀྱིས་	 བཞེངས་པར་གྲགས་པ་

བདེ་གཤེགས་འབྱུང་བའམ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་དང་པདྨ་སྤུངས་པའི་མཆོད་རྟེན།	

མཆོད་རྟེན་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱལ་བའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་གིས་ས་ལས་འགོ་དང་

པ་ཨིན།

(༢)	སོན་མཆོག་དགུང་གྲངས་	༣༤	ལུ་ཕེབས་ད་	ཡུལ་མ་གྷ་དྷའི་བང་ཆུབ་ཤིང་གི་

དྲུང་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ལུ་	 རྒྱལ་པོ་གཟུགས་

ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པས་བཞེངས་པའི་བདུད་འདུལ་ལམ་བང་ཆུབ་མཆོད་

རྟེན།

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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(༣)	སོན་མཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༣༤	 པར་	 ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སི་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རི་

དྭགས་ཀྱི་ནགས་ལུ་	 	 བཀའ་དང་པ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོརཝ་ད་	

འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པས་བཞེངས་པའི་	 ཆོས་འཁོར་མཆོད་རྟེན་

ནམ་	ཡེ་ཤེས་མཆོད་རྟེན་དང་བཀྲ་ཤིས་མཆོད་རྟེན།

(༤)	སོན་པ་མཆོག་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་	ཡུལ་འོད་མའི་ཚལ་ལུ་	ལྷས་བྱིན་གྱིས་

དགེ་འདུན་པའི་བར་ན་ལུ་དབྱེན་རྐྱབ་ད་	 ཉན་ཐོས་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་བཟླུམ་

པའི་སྐབས་	 མ་གྷ་དྷ་པ་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་	 འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟེན་

ནམ་	བམས་དངོས་མཆོད་རྟེན།	

(༥)	 ཡུལ་མཉན་ཡོད་ཛེ་ཏའི་ཚལ་དུ་	 བདུད་དང་མུ་སྟེགས་པ་ཚུ་གིས་	 རལ་

འགྲནམ་ད་	སངས་རྒྱས་ཀྱིས་	ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སོན་ཏེ་	ཕམ་

པར་མཛདཔ་ད་	 ལི་ཙ་བྱིས་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་	 མུ་སྟེགས་ཕམ་བྱེད་ཀྱི་	

མཆོད་རྟེན་ནམ་ཆོ་འཕྲུལ་མཆོད་རྟེན།

(༦)	དྲུག་པ་སོན་མཆོག་དགུང་གྲངས་	༤༨	ལུ་ཕེབས་ད་	ཡུམ་གྱི་དྲིན་ལན་བསབ་

ཕྱིར་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་བོན་ཏེ་	 ལྷའི་འགྲོ་དོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་མཛད་དེ་	 ལོག་ལྷ་ཡུལ་ལས་	 མི་ཡུལ་གྲོང་ཁྱེར་གསལ་ལྡན་ལུ་	 བབས་

པའི་སྐབས་	 གསལ་ལྡན་པ་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་	 སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལྷའི་

མཆོད་རྟེན་ནམ་	ལྷ་བབས་མཆོད་རྟེན།

(༧)	སོན་མཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༠	ལུ་ཕེབས་ད་	ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་ལུ་	སྐུ་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བའི་ཐུགས་བཞེད་གནངམ་ད་	 དགེ་བསྙེན་ཙུནྡ་གིས་	

གསོལཝ་བཏབ་པའི་ངོར་	སྐུ་ཚེ་ཟ་བ་གསུམ་བསྲིངས་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་	ལྷ་ཚུ་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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གིས་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་སྐུ་བྱིན་རླབས་མཆོད་རྟེན་ནམ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་

རྟེན།

(༨)	སོན་མཆོག་གྱད་ཀྱི་ཡུལ་ར་ཅན་ལུ་	 དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བའི་སྐབས་ལུ་	གྱད་པ་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་	མྱང་འདས་པའི་མཆོད་རྟེན་དང་

བརྒྱད་ཨིན།	

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་	 མཆོད་རྟེན་དེ་ཚུ་	 ལོ་རྒྱུས་གཞན་མི་ཅིག་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་	

ཤུལ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་	ལོ་རྒྱུས་ཡང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	ད་རེས་

ནངས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་གཡུས་ཁར་	མཇལ་སར་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་	མང་ཤོས་རང་ཆོས་

རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་	ཕག་ཤུལ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བདུན་པ་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

(༡)	 སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་	 དང་པ་སྔོན་རྒྱ་གར་གྱད་ཀྱི་ཡུལ་ར་ཅན་གྱི་

གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལུ་	རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་	སྐུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ཏེ་	སྐུ་གདུང་མེ་མཆོད་བཞེས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚེམས་

ཆེ་བ་བཞི་མེ་མཆོད་མ་བཞེས་པའི་ཁར་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་ཡུལ་མ་གྷ་

དྷའི་བྲེ་སོམ་	 ༨	 ཐོན་མི་དེ་ཚུ་	 རྒྱལ་པོ་དང་སོབ་མ་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་	 དད་

པའི་རྟེན་སྦེ་	དཔྱ་བརྒྱད་ལུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་	གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་	

མཆོད་རྟེན་རེ་བཞེངས་ནི་འདི་གིས་	སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས།

དེ་མ་ཚད་	 སྐུ་གདུང་བཙུགས་སའི་སྒྲོམ་གྱི་བུམ་པ་ལས་བུམ་པའི་མཆོད་རྟེན།	 སྐུ་གདུང་

ཞུགས་ལུ་ཞེན་པའི་སོལ་མུ་ལས་	སོལ་བའི་མཆོད་རྟེན།	སྐུ་གདུང་མེ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་	སྐུ་

གཟུགས་ལུ་སྤྲིན་བལ་དང་	 རས་སོང་གིས་དཀྱིས་ཏེ་བཞག་མི་ལས་	 སྤྲིན་བལ་ཚུ་དང་	

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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རས་ག་ར་གི་ནང་མ་དང་	 ཕྱི་མི་གཉིས་མ་འཚིག་པར་ཡོད་མི་ལས་	 རས་འཚིག་པ་དང་མ་

འཚིག་པའི་མཆོད་རྟེན།	 རས་འཚིག་པའི་གཞོབ་ཚུ་ལས་	 རས་གཞོབ་མཆོད་རྟེན།	 སྤུར་

ཐལ་ཚུ་ལས་ཐལ་བའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་ནུག

སོན་པའི་ཚེམས་ཆེ་བ་	 ༡	 ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་	 སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་

བསྣམས།	ཚེམས་གཅིག་	ཚིག་འཛིན་གྲོང་ཁྱེར་ཡིད་འོང་གི་རྒྱལ་པོ་དང་།	 ཚེམས་གཅིག་	

ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ་དང་།	 ཚེམས་གཅིག་	 གྲོང་ཁྱེར་སྒྲ་སྒྲོགས་ཀྱི་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གིས་ཞུ་

འབག་སྟེ	 ཚེམས་ཀྱི་མཆོད་རྟེེན་བཞེངས་བཞེངསམ་ཚུ་ག་ར་	 སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ཟེར་

ཞུཝ་ཨིན་མས།	དེ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	མདོ་	ད་	པ་	མྱང་འདས་ཆེན་པོའི་ནང་བསན་པ་བཞག་

པའི་ལེའུ་ནང་ལས་དང་	 འདུལ་བ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་གཞི་བམ་པོ་	 ༥༥	 པ་ཚུ་ནང་ལུ་

གསུངས་ནུག

(༢)	སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ལོ་	༣༠༠	ཙམ་ཅིག་ལུ་	ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་

མེད་ཀྱིས་	 རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲའི་སྐལ་བའི་རིང་བསྲེལ་	 རྒྱལ་པོའི་ཁབ་འོད་

མའི་ཚལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་འོག་ལུ་	 གཏེར་ལུ་ས་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་བཏོན་ཏེ་	 སཱན་

ཅིའི་མཆོད་རྟེན་དང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་	 བོད་དབུ་རུ་ལུ་སྙུགས་རུམ་མཆོད་རྟེན་ལ་

སོགས་པ་	 འཛམ་གླིང་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་ཅན་གྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་

རྟེན་	 བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སོང་བཞེངས་ཏེ་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

འགྲོ་དོན་བྱུང་ནུག

བརྒྱད་པ་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན།

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་	 གོང་ལུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ་གཉིས་ནང་	 མ་ཚུད་མི་ཚུ་	

ལ་ལུ་ཅིག་རང་གི་ཚོགས་གསོག་	 སྒྲིབ་བང་གི་དོན་ལུ་	 ལ་ལུ་ཅིག་གཤིན་པོའི་དགོངས་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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རྫོགས་	ལ་ལུ་ཅིག་གསོན་པོའི་རིམ་གྲོ་	ལ་ལུ་ཅིག་ནག་ཕོགས་བདུད་ཀྱི་ཁ་གནོན་	ལ་ལུ་

ཅིག་བསན་པ་དང་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་སྦེ་	 མཆོད་རྟེན་གྱི་རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་མང་

རབས་ཅིག་བཞེངས་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན།

དེ་ཚུ་ལས་	 ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་དཔེར་ན་	 ཚེ་རིང་བའི་དོན་ལུ་རྣམ་

རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།	 སྲི་བཟོག་པའི་དོན་ལུ་སྲི་བཟོག་མཆོད་རྟེན།	 རྒྱལ་ཁབ་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

དོན་ལུ་	 ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་མཆོད་རྟེན།	 གཞན་དབང་ལུ་བསྡུ་ནི་གི་དོན་ལུ་	 དབང་སྡུད་

མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ་དང་།	 དཀྱིལ་འཁོར་འོག་ལུ་ཚུད་པ་ཙམ་གྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་

མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ།	 འདྲེ་གདོན་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་	 བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན།	 ས་དགྲ་

སྲུང་ཐབས་ལུ་ས་གནོན་མཆོད་རྟེན།	 དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་མཆོད་རྟེན་ཚུ་དང་	 གཞན་ཡང་	

གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་	 སོ་སོའི་དགོངས་པ་ཚུ་དང་	 སྐབས་སུ་བབས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 མཆོད་རྟེན་མ་འདྲཝ་	 དབང་སྡུད་མཆོད་རྟེན།	 སོབས་ཆེན་

མཆོད་རྟེན།	 མཐའ་བརྟན་མཆོད་རྟེན།	 ཉམས་གསོའི་མཆོད་རྟེན།	 ཀུན་མཐུན་མཆོད་རྟེན།	

ལས་གྲུབ་མཆོད་རྟེན།	རྒུད་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།	རྒོལ་གནོན་མཆོད་རྟེན།	སྲི་གནོན་མཆོད་རྟེན།	

རི་གནོན་མཆོད་རྟེན།	 བཀྲིས་བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན།	 ཕུང་གནོན་མཆོད་རྟེན།	 བདུད་

འདུལ་མཆོད་རྟེན།	 ཚེ་སྲིང་མཆོད་རྟེན།	 འཇིགས་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།	 རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།	

འབྱུང་སྙོམས་མཆོད་རྟེན།	ལོ་མཐུན་མཆོད་རྟེན།	ངན་སོང་སྦོང་བའི་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་

མཆོད་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ག་ར་	 སྐྱབས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་

གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན་མས།

༥	)	 མཆོད་རྟེན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།

གོང་ལུ་བཤད་མི་གི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཐད་	 སྤྱིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་

ཡོངས་གྲངས་མཆོད་རྟེན་གྱི་	 བཟོ་དབྱིབས་མ་འདྲ་བའི་རིགས་བཞི་ཡོད་མི་འདི་	 ལྦུ་བའི་

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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གཟུགས་ལྟ་བུའི་མཆོད་རྟེན།	 གཙུག་རྒྱན་གྱི་གཟུགས་ལྟ་བུའི་མཆོད་རྟེན།	 དྲིལ་བུའི་

གཟུགས་ལྟ་བུའི་མཆོད་རྟེན།	 འབྲས་སྤུངས་པའི་གཟུགས་ལྟ་བུའི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་རིགས་

བཞི་ནང་བསྡུཝ་ཨིན་མས།	དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་	ལོ་༡༢༠	སྐོར་ཆ་

ལུས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་མཇལ་མྱོང་མི་	བྲམ་ཟེ་གི་ཨམ་ཛ་ས་ཟེར་མི་གི་བུ་གསུམ་གྱི་ཆུང་ཤོས་	

དགེ་བ་ཟེར་མི་འདི་གིས་བཞེངས་མི་རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང།	 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་

ངན་མེད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་	ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་མཆོད་རྟེན།	སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས་དངོས་སུ་ཞུ་

མི་	ཚོང་དཔོན་ག་གོན་དང་	བཟང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་དང	སེན་མོ་ཞུ་

སྟེ་	 བར་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞེངས་པའི་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་(གོལ་དྲེན་པེ་གོ་དྲ་)བེང་

ཀོག་དང་སིངྒ་ལ་ལུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚེམས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་དང་།	ཨིན་གྲུ་ནི་ཤེ་ཡ་

ནང་ལུ་དུས་རབས་བཅུ་པ་ཙམ་ཞིག་ལུ་བཞེངས་པའི་	 (བོ་རོ་བུ་དུ་)	 མཆོད་རྟེན་ཚུ་དང་	

བོད་གཙང་གི་རྒྱང་རྩེ་དཔལ་འཁོར་མཆོད་རྟེན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ཚུ་	བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་

བརྒྱད་ག་དང་ཡང་	མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་	 གྲུབ་ཆེན་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོས་	 	 བཞེངས་པའི་སྤ་རོ་དོལ་པོ་

ཟླུམ་བརྩེགས་ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན།	 གཡང་རྩེ་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་དང་	 ཙན་དན་སྦྱིས་ཀྱི་

མཆོད་རྟེན།	 ཀུ་རེ་ཟམ་དང་	 གྲང་མའི་ཟམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་	 བ་རུང་ཁ་ཤོར།	

གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་མའི་མཆོད་རྟེན།	སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཆོད་རྟེན།	ཁང་བཟང་མཆོད་

རྟེན།	བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན།	མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ།	མཆོད་རྟེན་གདང་རིངམོ།	རྒྱལ་བ་

རིགས་ལྔའི་མཆོད་རྟེན།	 རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་མཆོད་རྟེན།	 བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་

རྟེན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ག་ར་	བཟོ་དབྱིབས་	མ་འདྲཝ་སོ་སོར་འདུག	

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་	ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་ཚུ་ལས	དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ཆ་འོག་	

རཱ་ཛ་འོག་གི་མཆོད་རྟེན་འདི་	ཧེ་མ་རྒྱ་གར་ལས་བོག་སྟེ་བོན་མི་	དབང་ཚད་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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ཅིག་གིས་	 སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཚེམས་གཟུངས་ཞུགས་འབད་དེ་བཞེངས་པའི་མཆོད་

རྟེན་ཅིག་ཨིན་པས།

ཤུལ་ལས་	ཤར་རཱ་ཛ་འོག་གི་མཆོད་རྟེན་འདི་	ཞིག་གསོ་མཛདཔ་ད་	ནང་གཟུངས་སངས་

རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཚེམས་དེ་		མཆོད་རྟེན་དེ་ནང་ལུ་ཕྱི་ལས་རོ་སྒྲོམ་གྲུ་བཞི་	 ན ང ་ ན ་

རྫམ་དང་ཟངས་གསེར་ལ་སོཊ་པའི་བུམ་པ་ཕྱི་རིམ་ནང་རིམ་གྱི་ནང་ན་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་མ་

ཚད་	ཕྱི་ཁའི་རོ་སྒྲོམ་གུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གུ་ནང་	སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཚེམས་ཨིན་ཟེར་བའི་

དཀར་ཆག་ཁ་གསལ་ཐོབ་ཚུལ་ཚུ་	གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་	(༡༨༢༥-༡༨༨༡)	གི་

ཕག་ལུ་ཚུད་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་ཞལ་རྒྱུན་	 འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་

ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་གསུང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་	 ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་	 ད་རེས་རྟེན་དེ་དང་

གཅིག་ཁར་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་	ཁ་བང་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཡང་	གསལ་ཏོག་ཏོ་བཀོད་དེ་ཡོད།	

ཤུལ་ལས་	 ༡༩༨༢	 ལོར་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་བཙུན་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་

ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་གིས་	གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་	ད་རེས་ལོ་བསར་ས་ག་ཟ་བའི་

ཚེས་༡༥	དང་	དྲུག་པ་ཚེས་	༤	གི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ཏེ་	རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

རྫོང་ནང་ལུ་སྦེ་	མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་སོལ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།

དུས་རབས་ཀྱི་ཐད་	 ཤར་རཱ་ཛ་འོག་ལུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་མི་འདི་	 རྒྱལ་སས་ཨརྫུན་ཟེར་

མི་ཨིན་ཟེར་སབ་སོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་	 སོབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་

རབས་ཀྱི་སོབ་དེབ་	ཤོག་གྲངས་	༡༠	པའི་ཐིག་བཅད་	༢	པ་དོན་མཚམས་	༢	པ་ལས་	

སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོབ་མ་	རྒྱལ་སས་ཨརྫུན་ཟེར་མི་ཅིག་	རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	ནང་

པའི་ཆོས་གཞིས་ཚུ་	མུ་སྟེགས་པ་གིས་བཅོམ་པའི་སྐབས་	འབྲུག་གི་ས་ཁོངས་ལུ་བོག་སྟེ་	

བོན་ཞིན་ན་	 རཱ་ཛ་འོག་ལུ་གཞིས་ཆགས་ཏེ་སོདཔ་ད་	 མཆོད་རྟེན་དེ་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཨིན་མས།	 དེ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདི་	 	 དེ་ཚུན་ཚོད་བཞུགས་ཡོདཔ་

ལས་	དེའི་སོབ་མ་འདི་ཡང་	དུས་རབས་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་ཕོག་ནི་མས།

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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བླམ་བསན་འཛིན་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའི་	འབྲུག་དཀར་པོ་ཤོག་གྲངས་	༤	པ་གྲལ་	༨	

པ་ལས་འབད་བ་ཅིན་	རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་འཁྱམས་ཏེ་འོང་ཞིན་ན་	རཱ་ཛ་འོག་ལུ་གཞིས་

ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་	རཱ་ཛ་འོག་གི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་བསན་ཟེར་བ་དེ་	བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་

རལ་པ་ཅན་	 (༧༩༦-༩༣༦)	 དང་མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་	 ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་འཁོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་	རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་	(༡༤༥༩-༡༥༢༡)	གཏེར་མ་	བུམ་

ཐང་དར་རྒུད་ཀྱི་ལུང་བསན་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་	དུས་རབས་	༨	པའི་ནང་ལྷོ་མོན་འདི་ནང་	གུ་

རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦྱིན་བདག་	རྒྱལ་པོ་དབུགས་བསན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་	འཐོན་ནི་ཡོད་མི་

འདི་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་	མིང་དུམ་གྲ་ཅིག་མ་འདྲཝ་མ་གཏོགས་	ཧེ་མ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་	

རཱ་ཛ་འོག་ལུ་གཞིས་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཁ་མཐུནམ་ཨིན་མས།

དེ་མ་ཚད་	སྤྱི་ལོ་	༡༧༥༥	ལུ་འབྲུག་གི་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་	༡༠	པའི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་བོན་

མི་པཎ་ཆེན་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་	 ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སོན་

མཐའ་འཕྲེང་བའི་ནང་	འབྲུག་ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་སོད་པའི་	ས་གནས་གྲངས་སུ་	རཱ་ཛ་

འོག་འདི་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་	དུས་རབས་	༡༩	པའི་བཅུ་ཕྲག་	༨	པའི་ནང་	དབང་

རྫོངཔ་ཨང་འབྲུག་གི་	 གཟིམ་དཔོན་པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲིས་	 ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ་དུང་

དཀརཔ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་	དམག་རྒྱབ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ཡང་	རཱ་ཛ་འོག་ལུ་ལྷོདཔ་ད།	ཤར་རཱ་ཛ་

འོག་གི་མཆོད་རྟེན་འདི།	 །དང་པོ་སངས་རྒྱས་སོང་གིས་བཞེངས་བཞེངས་མས།	 །ལོག་

ཚུགས་པའི་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་གིས།	 །ད་བསྐོར་ར་ལན་གསུམ་རྐྱབ་ད་སོ།	 །རྐྱེན་བར་ཆད་

ག་ར་འདི་གིས་སེལ།	 །མཇུག་ཕྱི་མའི་ལམ་ཡང་འདི་རང་བཟང།	 །ལོག་ཚུགས་པར་འདི་གི་

བཀའ་དྲིན་སྒོམས།	།ཟེར་བློ་ཟེ་འཐེན་ནུག	གཞན་ཡང་	ས་གནས་དེ་ནང་གི་གྲོང་གསེབ་པ་

ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་	 བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་	 (༦༡༧-༨༣༦AD)	 སྐབས་

ལས་རང་	 ཤར་མོན་པའི་ཕ་གི་མཆོད་རྟེན་འདིའི་ཉམས་གསོའི་དོན་ལུ་	 བོད་ལས་ལོ་ལྟར་

གསེར་ཞོ་	༥	རེ་ཐོབ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ལས་བརྟེན་	མཆོད་རྟེན་འདི་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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དུས་རབས་	༧	པའི་སྔོན་ལས་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད།

མཆོད་རྟེན་འདི་	 མཁའ་འགྲོ་མ་འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་རྣམ་ཐར་དང་	 རྟ་བསམ་སྦྱིན་པ་དངོས་

གྲུབ་ཀྱིས་ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་	བོད་མིའི་རང་དབང་བདུན་རེའི་གསར་ཤོག་	ཚེས་	༣༠/༥/༩༤	

ཅན་མའི་ཤོག་གྲངས་	༣	པའི་ཐིག་ཁྲམ་	༢	པའི་ནང་བཀོད་མི་ཚུ་ལས་འབད་བ་ཅིན་	རྒྱ་

གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་དེ་ཤ་གི་	 རྟ་དབང་རྫོང་འོག་	 དྭགས་པོ་ལྷ་བརྒྱ་རི་ལས་

འཁྲུངས་མི་	མཁའ་འགྲོ་མ་	འགྲོ་བ་བཟང་མོ་ཟེར་མི་འདི་	ཡུལ་མནྜལ་སྒང་	(རྟ་དབང)	

གི་རྒྱལ་པོ་ཀ་ལ་དབང་པོའི་བཙུན་མོ་བཞེས་ཏེ	 སས་མིང་སྲིང་	 ༢	 བྱུང་བའི་ཤུལ་ལས་	

བཙུན་མོ་རྒན་ཤོས་མ་ཧ་ཤང་གིས་	ཕྲག་དོག་ལས་བརྟེན་ཏེ་	སས་སོས་གཉིས་ལན་ཐེངས་

གཉིས་གསུམ་བར་རྐུ་གསོད་རྐྱབ་རུང་	 གཤནཔ་ཚུ་གིས་ཚེ་ཐར་བཏང་ས་ལས་	 སས་ཀུན་

ཏུ་ལེགས་པ་དེ་	ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ཡུལ་པདྨ་ཅན་ལུ་བོན་ཏེ་	ད་རེས་བཀྲིས་སྒང་ཆ་འོག་	

གཤོང་ཕུ་རྒེད་འོག་སྐྱ་ལེང་ཟེར་ས་ལུ་ལྷོདཔ་ད་	 ལུང་བསན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་	 ཡུལ་པདྨ་

ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་འབད་དེ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས།	 (བཀྲིས་སྒང་གཤོང་ཕུ་རྒེད་འོག་

སྐྱ་ལེང་ལུ་	ཡུལ་པདྨ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཤུལ་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་	སའི་མིང་ཡང་	ད་ལྟོ་

བར་ན་	ཡུལ་པདྨ་ཅན་ཟེར་སབ་སོལ་འདུག)

ཤུལ་ལས་	ཧ་ཤང་བཙུན་མོ་གིས་	སས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་	ཡུལ་པདྨ་ཅན་ལུ་ཡོདཔ་ཤེས་

ཏེ་དམག་དྲངས་ཏེ་	ཧ་ཤང་བཙུན་མོའི་དམག་ཚུ་	མེ་རག་སྤངས་ནང་ལྷོདཔ་ད་	དེའི་གདོང་

ལེན་ལུ་པདྨ་ཅན་གྱི་དམག་ཚུ་	 མནྜལ་སྒང་བརྒལ་ཏེ་	 མེ་རག་སྤང་དང་ཐག་ཉེའི་རིའི་ར་

བར་	 ད་ལྟོ་མེ་རག་ནག་པོའི་མཆོད་རྟེན་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ད་	 རྒྱལ་སས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་

གིས་	ཕག་མདའ་གནང་སྟེ་བདུད་མོ་བསད།	ཕུང་པོ་ས་འོག་ལུ་མནན་པའི་མཆོད་རྟེན་དང་	

དེ་ལས་བདུད་མོའི་ཆིབས་རྟ་དེ་ཡང་བསད་	 དེ་མནན་པའི་མཆོད་རྟེན་གཉིས་ལུ་མདའ་མོ་

སྔོན་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཟེར་	 ད་ལྟོ་མེ་རག་སྤངས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ཡོད།	 དེ་ལས་	 ཕག་མདའ་

གནང་སའི་ས་གནས་དེ་ཁར་	མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་	མེ་རག་ནག་པོའི་

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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མཆོད་རྟེན་ཟེར་སབ་མི་ཚུ་	ད་ལྟོ་ཡང་དངོས་སུ་མཇལ་སར་འདུག

དུས་རབས་ཀྱི་ཐད་	རྣམ་ཐར་ནང་ལས་	མཁའ་འགྲོ་མ་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་བོནམ་ད་	སངས་

རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ལོ་ནི་	༡༥༠༠	སོང་ཟེར་འཁོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་	དེ་བསྒང་བོད་ལུ་	

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་	 སོང་བཙན་སྒམ་པོ་བཞུགས་ལུགས་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་	ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་གི་	སོན་པའི་འདས་ལོ་དང་བསྟུནམ་ད་	འདས་

ལོ་	༡༥༠༠	པ་འདི་	སྤྱི་ལོ་	༦༢༠	ལུ་ཕོག་ཡོད་པའི་ཁར་	ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་	

སྤྱི་ལོ་	 ༦༡༧	 ལུ་འཁྲུངས་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་	 རྟགས་མཐུནམ་ལས་	 མཆོད་རྟེན་དེ་ཚུ་ཡང་	

དུས་རབས་	༧	པའི་ནང་གི་ཨིན་པའི་ཆ་འཇོག་འབད་ཆོགཔ་འདུག	

འདི་བཟུམ་སྦེ་	 ཧཱ་ལྷ་ཁང་ནག་པོའི་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་	 གཡས་གཡོན་གཉིས་ལུ་རེ་རེ་ཡོད་པའི་

མཆོད་རྟེན་	མ་གཟུགས་གཅིག་ལུ་	སྤྱི་ཏོག་བཟླུམ་པོ་གཏོར་མའི་དབྱིབས་དང་	འདྲ་བ་	༣	

རེ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་འདི་	སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་	༦༧	པའི་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་བྱུང་ནང་

ལས་འབད་བ་ཅིན་	དུས་རབས་	༧	པའི་ནང་	ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་གིས་བོད་ལུ་	

ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་བཞེངསམ་ད་	 དུས་མཚུངས་སྤྲུལ་པའི་བ་ཕུ་ཀྲུ་དཀར་ནག་གཉིས་ཧཱ་ལུ་

བཏང་སྟེ་	ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་	ཉིནམ་གཅིག་ལུ་བཞེངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།	མཆོད་

རྟེན་འདི་ཡང་ལྷ་ཁང་ནག་པོ་དང་གཅིག་ཁར་	 དུས་མཉམ་ལུ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་

སབ་སོལ་འདུག

ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་	 ས་གནས་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་ལྷ་བཙན་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་

གནས་	མི་རི་སྤུན་གསུམ་ཡོད་མི་འདི་ཁ་ལས་	མི་དག་པ་ཅིག་ཧད་ཀྱིས་ཐོན་ཏེ་ལྷ་ཁང་འདི་

གཉིས་བཞེངས་དཔ་ལས་	 ལུང་པའི་མིང་ལུ་	 ཧད་ཟེར་སབ་སོལ་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་

བལྟཝ་ད་	 ལྷ་ཁང་ནག་པོའི་མཆོད་རྟེན་འདི་ཡང་	 དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་	 བཞེངས་

པའི་མཆོད་རྟེན་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པ་ལུ་	ནོར་འཁྲུལ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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ལྷ་ཁང་སོ་ལོགས་ཁར་མཆོད་རྟེན་རེ་ཡོད་མི་འདི་	དུས་རབས་	༧	པའི་ནང་གི་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་

རྟགས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་	 ཡང་ན་ལྷ་ཁང་གི་ཕོགས་བཞི་ལུ་མཆོད་རྟེན་རེ་	 ཡང་ན་མཆོད་རྟེན་

གཉིས་དང་གཅིག་	 དེ་མིན་རུང་ལྷ་ཁང་གི་ཕོགས་བཞི་ལུ་	 ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་རེ་བརབས་

སོལ་འདུག	 དེའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡང་	 ལྷ་ཁང་དེ་ཚུ་འགྱུར་མེད་མཐའ་བརྟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་

དོན་ལུ་དང་	 ལྷ་ཁང་གི་སོ་ཁ་སྲུང་ཐབས་དང་	 དངོས་ཅན་དང་	 དངོས་མེད་ཀྱི་གནོད་པ་

སྲུང་ཐབས་ལུ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སོལ་ཡོད་མི་འདི་བདེན་ཚིག་འདུག	 ག་ཅི་སྦེ་

ཟེར་བ་ཅིན་	 བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་	 ཟུར་བཞི་ལུ་ཡང་མཆོད་རྟེན་	 དཀར་སེར་

དམར་ལྗང་	༤	ཡོད་མི་འདི་ཡང་	ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་དང་འདྲན་འདྲ་རང་བཞེངས་པའི་	ལོ་རྒྱུས་

ཡོངས་གྲགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་	སང་གི་ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་ཡང་	ཤུལ་ལས་	ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུ་

སྟེ་	རྒྱ་བསྐྱེད་འབདཝ་ད་	ནང་ན་ཚུད་དེ་	ད་ལྟོ་མཇལ་སར་མེདཔ་མ་གཏོགས་	ཧེ་མ་ལྷ་

ཁང་གི་ཟུར་	༤	ལུ་ལྕགས་ཕུར་བཞི་ཡུདཔ་ཅིག་ཚུན་ཚོད་	ང་བཅས་ཀྱིས་ཡང་	དངོས་སུ་

མཐོང་ཡོདཔ་ལས་	 རང་གི་མནོ་བསམ་ལས་འབདན་	 ལྷ་ཁང་སོམ་ཚུ་གི་ཟུར་ཁར་མཆོད་

རྟེན་དང་	 ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ལྕགས་ཕུར་རེ་ལྷ་ཁང་གི་	 ས་མཚམས་དང་	 ལྷ་ཁང་གི་

གནོད་རྐྱེན་	སྲུང་ཐབས་ཀྱི་མེ་ར་ལུ་བཞེངས་དོ་ཡོདཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བ་དཀར་རྫོང་ཆ་འོག་	བུམ་ཐང་སྒམ་གླིང་ཟེར་ས་ལུ་	སང་གི་ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་འདི་	གི་	

ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་	 སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་	 ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་བཞུགས་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	 དོ་རུང་	 ནང་རྟེན་ངོ་མ་ཨིན་ཟེར་	 ལྷ་ཁང་གི་མཆོད་ཁྲིའི་ཟུར་ཁར་མཆོད་

རྟེན་ཅིག་འདུག	མཆོད་རྟེན་འདི་གི་བང་རིམ་མང་ཤོས་	སའི་ནང་ན་དང་	བུམ་པ་དང་བཅུ་

གསུམ་འཁོར་ལོ་ཡན་ཆད་	 སའི་ཕྱི་ཁར་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།	 ལོ་རྒྱུས་སབ་སོལ་ཡོད་མི་ལས་

འབད་བ་ཅིན་	 མཆོད་རྟེན་འདི་	 ལྷ་ཁང་བཅགས་མི་སྤྲུལ་པའི་ཨ་ནེམོ་	 བ་འཁྱིད་མི་ཅིག་	

ས་གནས་དེ་ནང་ལྷོདཔ་ད་	 བ་འདི་གིས་འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་	 སོདཔ་ལས་	 ལུང་བསན་དེ་

ནང་ཨིན་མས་མནོ་སྟེ་	 ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་	 མཆོད་རྟེན་དེ་ཡང་ཨ་ནེམོ་དེ་གི་	

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།



27

སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག	དེ་གིས་སྦེ་ལྷ་ཁང་གི་མིང་ལུ་ཡང་	ཨ་ནེ་

ལྷ་ཁང་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་	 ཤུལ་ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སོང་

ནུག

པད་གླིང་གཏེར་བོན་	ལུང་བསན་ཀུན་གསལ་སྙིང་པོ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ་	བུམ་ཐང་དར་རྒུད་ཀྱི་

ལུང་བསན་	གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་མི་ནང་	གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་	རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བློན་པོ་	ཡར་ལུང་ས་མི་ཁྲི་ཞེར་ཟེར་མི་འདི་	བུམ་ཐང་ལུ་

བཏང་ཞིན་ན་	རྒྱལ་པོ་དབུགས་སོན་གྱིས་སྦྱིན་བདག་འབད་	གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀོད་པ་

མཛད་དེ་	 བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས།	 	 དེ་ལུ་	 (ད་རེས་ནངས་པར་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན)དེའི་མཐའ་འདུལ་ཆེད་དུ་	སང་གི་ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་

བཞེངས།	ཡང་འདུལ་ཆེད་དུ་	ཟུང་ངེའི་རིན་ཆེན་དགེ་གནས་བཞེངས།	རྩེ་ལུང་གི་ཤར་ལྷོ་

ན་	 དམ་སྲིད་འགོང་པོའི་ཁ་གནོན་ལུ་	 མཆོད་རྟེན་རྩེ་དགུ་པ་ཅིག་བཞེངས་	 ས་དགྲ་སྤྱིའི་

མནན་པ་ལུ་	མཆོད་རྟེན་བཅོ་ལྔ་བརྩིགས།	ཡང་སྟེང་ན་མཆོད་རྟེན་གཉིས།	གཡས་ན་མཆོད་

རྟེན་གསུམ།	སྟེང་གི་ཆུ་ཁ་ན་མཆོད་རྟེན་གཅིག་	ལྷོ་ན་གཅིག་བཅས་བཞེངས་ཏེ་	ཨོ་རྒྱན་

པདྨས་རབ་གནས་བས་པས་	 སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་ངོ་	

ཟེར་འཐོན་མི་ལུ་བལྟཝ་ད་	 ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་དེ་ཚུ་	 གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་	 ཞལ་བཞུགས་

པའི་སྐབས་ལས་རང་	བཞེངས་ཡོདཔ་ལས་	མཆོད་རྟེན་འདི་ཡང་	དུས་རབས་	༨	པའི་

ནང་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་རྙིངམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆོགཔ་འདུག

གཏེར་སོན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་མ་	གུ་རུའི་བཀའ་ཐང་གསེར་འཕྲེང་མ་	སྤུ་ན་ཁའི་

པར་མ་ཤོག་གྲངས་	 ༣༡༢	 (༤)	 པ་ལས།	 སྣ་ཐག་སས་བས་ཧོར་དམག་བོད་དུ་ཡོང་།	

།ངན་སོང་ཟེར་ཡང་དེ་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་མེད།	 །མི་ལ་སྲིད་ཆད་ཡུལ་སོང་མང་དུ་འབྱུང་།	

།སེམས་ཅན་ས་འོག་ནོན་པའི་དུས་ཙམ་ན།	 །གནམ་སྐས་མཁར་ཆུར་སས་པའི་གཏེར་ཁ་

འདི།	 །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསན་ནས་བྱུང་།	 །ཁྲི་སོང་སྤྲུལ་པ་གུ་རུ་ཆོས་དབང་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།



28

བྱུང་།	།ཟེར་ཐོན་དོ་བཟུམ་	བོད་ལུ་ཧོར་དམག་བྱུང་སྟེ་	ཉམ་ཐག་པའི་སྐབས་ལུ་	གུ་རུའི་

གཏེར་སོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་	གཏེར་སོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་	(༡༢༡༢-

༡༢༧༠)	བོན་ཏེ་	ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གནམ་སྐས་བྲག་ལ་སོགས་པ་གཏེར་གནས་	༡༣	ལས་

གཏེར་ཁ་	༡༩	དེ་ཅིག་གདན་དྲངས་ནུག	དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་མཆོད་རྟེན་འདི་	གུ་རུ་ཆོས་

དབང་གི་རང་རྣམ་ལས།	 བསམ་ཡས་དཔལ་གླིང་གཏེར་སྒོ་ཕྱེ།	 །རང་བྱུང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྟེན་དང་།	།སྐྱེ་བདུན་ཤ་རིལ་ཀུན་བྱུང་བོན།	།གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་སྒོ་ཕྱེ།	།ཟེར་ཐོན་མི་

དང་འཁྲིལཝ་ད་	བསམ་ཡས་ལས་གཏེར་བཞེས་ཏེ་	ཁོ་རའི་གདུང་འཛིན་	འབྲུག་ལུ་ཡོད་

མི་རིམ་བོན་གྱིས་	བདག་འཛིན་མཛད་དེ་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་མས།

གཏེར་འདི་ཤུལ་ལས་བཞེས་བཞེསཔ་ཨིན་རུང་	 མ་པ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་	 གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་	 སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་གཏེར་ལུ་ས་སྟེ་

གནང་གནངམ་ཨིནམ་ལས་	མཆོད་རྟེན་འདི་བཞེངས་པའི་དུས་རབས་	 ༨	པའི་ནང་ཨིན་

པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡོད།		དེ་ནི་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་གསོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད་མ་ལས།	

སྤ་རོ་སག་ཚང་བསམ་གྲུབ་ཀེའུ་ཚང་།	 །དྲེགས་པའི་བདག་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་མཛད།	 །ལྷ་

སྲིན་བྲན་འཁོལ་དཔལ་གྱི་སེངྒེར།	 །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག	 །ཟེར་

གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 ཧེ་མ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་

སས་	 རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་	 རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་	 གུ་རུའི་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་གནས་འདི་ནང་	དུས་རབས་	༨	པའི་མཇུག་དང་	དགུ་པའི་སོད་

ཚུན་ཚོད་ལུ་	ཡུན་རིང་བཞུགས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཐོབ།	ལྷ་སྲིན་འདུལ་བ་སོགས་	བསན་པ་དང་	

སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་	ཡུན་རིང་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ལས་	འདི་ལུ་ཧེ་མ་	གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེ་བཞུགསཔ་ད་	 སག་ཚང་སེངྒེ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་	 ཤུལ་ལས་གྲུབ་ཐོབ་དེའི་

མཚན་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་	སག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་རྒྱན་ཤོག་གྲངས་	 ༦༩	 གྲལ་	 ༡	 པ་ལས་གྲུབ་ཐོབ་དེ་	

ཤུལ་ལས་བལ་པོ་ལུ་བོན་ཏེ་	དགོངས་པ་རྫོགས་རན་ཁར་	སྐུ་གདུང་དམ་ཅན་རོ་རྗེ་ལེགས་

པ་ལུ་	 གཉེར་གཏད་མཛད་གནངམ་བཞིན་དུ་	 དམ་ཅན་རོ་རྗེ་ལེགས་པ་གིས་སྐུ་གདུང་

དངོས་སུ་གདན་དྲངས་ཏེ་	 སྤ་རོ་སག་ཚང་ལུ་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་སས་ཏེ་	 མཆོད་རྟེན་འདི་

བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	 སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་དེ་ཤུལ་ལས་	 ད་རེས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་

སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་	ཉམས་གསོའི་ཞབས་ཏོག་	ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཞུ་སྟེ་	བྱིན་རླབས་

ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དམ་པར་བཞུགས་ཡོད།	

འདི་བཟུམ་སྦེ་	ཤར་འབུམ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་	བོན་གྱི་བླམ་ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་འདུས་

པ་(༩༠༢		-༩༦༠)ཟེར་མི་འདི་	 བོད་ལས་མར་	 ཤར་སྒང་སྟེང་ལུ་བོན་ཞིན་ན་	 གདན་ས་སྐུ་

འབུམ་ལྷ་ཁང་དང་	 དེའི་དགུན་ས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་	 ཤར་དགེ་ལེགས་ཁར་	 སས་སྒང་དང་	

རུ་གུ་སྦིས་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་	གདན་ས་བཏབ་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་	ཤར་འབུམ་ལྷ་ཁང་ནང་

ལུ་	ཐུགས་རྟེན་སྦེ་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་སྣ་རྒྱན་ཤོག་གྲངས་	༨༢	གྲལ་	༦	པར་བཤད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་	

གཤེན་རབས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་གདན་ས་	 ར་ལ་གཡུང་དྲུང་	 ཟེར་མི་འདི་ཁ་ལས་	

ཞང་ཞུང་བོན་གྱི་སོན་པ་	 ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་འདུས་པ་དེ་	 ཁོ་རའི་སྐུ་འཕྲེང་གསོལ་

འདེབས་ལས།	སྣང་ཡུལ་རང་དབང་ཐོབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་རྒྱན་དུ་ཤར།	།

རང་དབང་རང་གིས་ཐོབ་ཅིང་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སོན།	 །རྫུ་འཕྲུལ་ཁྱུང་དུ་སྤྲུལ་ནས་ལྷ་མོན་

ཡུལ་དུ་བོན།	 །ཞེས་དང་ཡང་།	 གནས་སྙིང་ཤེལ་དཀར་བྲག་ལ་བཞུགས་པའི་དུས།	 །ཡེ་

ཤེས་སྙན་ཐོབ་སྐད་རིགས་ཐམས་ཅད་གོ	།ཞེས་དང་ཡང་།	གནས་མཆོག་སྔན་ལུང་ཡུལ་གྱི་

ནང་དཀྱིལ་དུ།	།ལུག་མོ་རྫིའུས་མཇལ་ནས།	།ལྷོ་མོན་ཀུན་གྱིས་དད་པ་བསྐྱེད།	།ཐུགས་རྗེ་

ཉི་ཟེར་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ།	 །ཞེས་དང་ཡང་།	 དགོངས་པ་ཆོས་ཉིད་ངང་ལ་ཐིམ་པའི་ཚེ།	

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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།སྐྱེ་འཆི་མི་རྟག་མྱ་ངན་འདའ་ཚུལ་སོན།	 །ཟག་མེད་ཕུང་པོ་མ་ཡལ་སྐལ་ལྡན་ཀུན་གྱི་དད་

རྟེན་བཞག	།སྐུ་གདུང་ཕུང་པོ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོཊ་འཁྲུངས།	།

སེམས་ཅན་དོན་དུ་རྣམ་དག་མཆོད་རྟེན་བཞེངས།	 །ལ་སོགས་པ་ཐོན་དོ་བཟུམ་བོད་ལས་

མར་བོནམ་ད་བ་ཁྱུང་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་	 ལྷོ་མོན་གྱི་ཡུལ་འདི་ནང་བོན།	 དང་པ་དྭངས་ཆུ་ཤེལ་

དཀར་བྲག་ལུ་བཞུགས།	དེ་ལས་ཕོ་སྦྱིས་ཁར་བོནམ་ད་	ལུག་རྫི་མོ་གཅིག་གིས་སྦྱིན་བདག་

ཞུས་ཏེ་	དེ་ལས་གདན་ས་སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་དེ་བཏབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས།

བླམ་དེ་གཤགསཔ་ད་ཡང་	 སྐུ་ཕུང་ལས་མེ་ཏོག་འཁྲུངས་ཏེ་སོབ་མ་ཚུ་གིས་	 དད་རྟེན་ལུ་

རྣམ་དག་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་བཞག་མི་དེ།	ད་ལྟོ་གི་སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ཧེ་མ་གི་

ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཞིག་རལ་སོང་མི་གི་ནང་ན་	ལྟག་ལས་ཤིང་ལེབ་ཆརཔ་ཐུབ་ཙམ་སྦེ་	མི་ཅིག་

བཀབ་པའི་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་	 བླམ་དེའི་སྐུ་མཆོད་གསུང་ཆོག་དེ་	 ད་ལྟོ་ཡང་མཆོད་རྟེན་

དེའི་ར་བར་སྦེ་གནང་དགོཔ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༦)	 སྤ་རོ་མཆོད་རྟེན་སྒང་གི་མཆོད་རྟེན།

དུས་ཚིགས་ཀྱི་ངེས་པ་མ་ཐོབ་སྟེ་འབད་རུང་	 སྤ་རོ་ཤར་པའི་ས་དང་	 ཧས་ཕུག་གི་ས་

མཚམས་ལུ་	མཆོད་རྟེན་སྒང་ཟེར་སར་	སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་	རིང་བསྲེལ་ཅན་གྱི་མཆོད་

རྟེན་ཅིག་ཡང་ཡོད་མི་	དེའི་སྐོར་ད་ལྟོ་	ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།	ཧས་ཕུག་སྤྲུལ་

སྐུ་	 སྐུ་འཕྲེང་ལྔ་པ་ཀུན་བཟང་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་	 ཧས་ཕུག་གི་གནས་ཡིག་ནང་

ལས་འབད་བ་ཅིན་	བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་	དབྱེ་བ་མེད་པའི་བྱིན་རླབས་

ཅན་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག	 དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་	 མཆོད་རྟེན་དེ་ཡང་སྔ་རབས་དུས་ལུ་

བཞེངས་པའི་	མཆོད་རྟེན་གྲས་ལུ་བརྩི་ཆོག་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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དུས་རབས་	༡༢	པ་ལས་	༡༦	པ་ཚུན་གྱི་བར་ན་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱུང་བའི་མཆོད་

རྟེན་གྱི་རིགས་ཚུ་	 འབྲི་རོམ་ཤུལ་མམ་ནང་བཞག་ཡོདཔ་ལས་	 ད་རེས་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཐོ་

ཡིག་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།

དུས་རབས་	༡༣	པར་	༡)	གཏེར་བཏོན་མགོན་པོ་རོ་རྗེའི་སྤ་རོ་རྫོང་བྲག་མཆོད་རྟེན་

དཀར་མོ་འགུལ་ཤེས།

	 ༢)	སྤ་རོ་རོ་དཀར་སྤྱིལ་དཀར་དགོན་པ་གྲུབ་ཐོབ་སྤྱིལ་དཀར་

བའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

དུས་རབས་༡༤པར་	 ༣)	གྲུབ་ཆེན་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོའི་སྤ་རོ་དོལ་པོ་ཟླུམ་བརྩེགས་	

ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན།

	 ༤)	སྤ་རོ་འབྲང་རྒྱས་ཁར་སྐྱེས་མཆོག་འབའ་ར་བའི་སྐུ་གདུང་

མཆོད་རྟེན།

དུས་རབས་༡༥པར་	 ༥)	ཨུ་ར་སོམ་ཕྲང་དུ་རྒྱལ་བ་ལྷས་གནང་བའི་གདུང་བརྒྱུད་ཚུའི་

སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

	 ༦)	ཕོ་སྦིས་མཁས་དབང་ལྷ་ཁང་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་	 འ བོ ར ་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

དུས་རབས་༡༦པར་	 ༧)	གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལུ་	པད་གླིང་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

	 ༨)	སྤ་མཁར་བོན་སྦིས་ལུ་ཐུགས་སས་ཟ་བའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་

རྟེན།

	 ༩)	སྤུ་ན་ཁ་གཡུང་གླིང་ལུ་པད་གླིང་སས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

གྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

	 ༡༠)	སྦིས་གདུང་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོའི་སྐུ་གདུང་

མཆོད་རྟེན།

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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	 ༡༡)	རྟ་འཚེར་ལར་པད་གླིང་སས་གསང་བདག་གི་སྐུ་གདུང་མཆོད་

རྟེན།

	 ༡༢)	དགྲ་མེད་རྩེར་ཨ་ཎེ་ཆོས་རྟེན་བཟང་མོའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

	 ༡༣)	སྤ་རོ་སྤངས་པའི་སར་	 གཏེར་སོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་	 གྱི་

སས་ནམ་མཁའི་རོ་རྗེའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

	 ༡༤)	སྒང་སྟེང་དགོན་པར་	པད་གླིང་གཉིས་པ་བསན་འཛིན་	

གྲགས་པའི་ཐུགས་ལྗགས་སྤྱན་གསུམ་གྱི་སྐུ་གདུང་	 མཆོད་རྟེན་

ཚུ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	

༧)	 མཆོད་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཚད་དང་བར་དོན།

མཆོད་རྟེན་ཐིག་ཚད་ཀྱང་ཡོངས་གྲགས་ལུ་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཚད་དང་མཐུན་པར་བཞེངས་སོལ་

ཡོདཔ་ལས་	 དེའི་དཔྱ་བགོ་དབྱེ་ཚད་ཚུ་	 མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་དང་

བསྟུན་ཏེ་	ཐིག་ཚད་སོ་སོར་ཡོད་རུང་	སྤྱིར་བཏང་ཙམ་དུ་	དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་ལས།	གསང་

བའི་ཆུ་སྐྱེས་མཛོད་སྤུའི་མཐའ་ཡིས་མཆོག་གི་རྒྱལ་བའི་བདག་པོའི་མཆོད་རྟེན་དཔང་གི་ཚད།	

།དེའི་ཕྱེད་ཀྱི་གདན་གྱི་རྒྱ་སྟེ་ས་གཞི་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པ་དེའི་གསུམ་ཆས་ཕོགས་ཆ་རྣམས།	

།ཕྱེད་དང་གཉིས་མཐར་ཕྱིར་འབུར་ཆུ་སྐྱེས་ཐུགས་ཀར་གནས་པའི་ཁོར་ཡུག་གདན་གྱི་ཚད་

ཀྱི་ཟླུམ་པོའོ།	 །གཞི་དང་མཉམ་པའི་པདྨའི་མཐའ་ཡིས་ཆས་དམན་ཁོག་པ་དེའི་ཕོགས་ཆ་

ཡིན་ཀྱང་མགྲིན་པའོ།	 །གདན་སྟེགས་ཆ་ཡིས་གདོན་སྟེགས་ས་གཞི་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པ་དེ་ཡི་

གསུམ་ཆ་ཕོགས་ཆའི་གསང་བ་ཡི།	 །ཆུ་སྐྱེས་དག་ལས་ཕོགས་ཆས་ཉི་མས་གདན་གྱི་

དཔངས་ཀྱི་ཚད་དེ་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པ་ཡང་འདི་འགྱུར།	།

གདན་ནས་པདྨོའི་མངོན་མཚམས་ཐུགས་ཁར་གནས་པའི་ཁོར་ཡུག་མཐའ་དང་དེ་ནས་

མགྲིན་པའི་ར་བའོ།		།དེ་ནས་གདོང་གི་མཐར་ནི་དེ་བཞིན་ཆུ་གཏེར་ཕྱེད་ཆས་དུས་དང་རིག་

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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བྱེད་རྣམས་ཀྱི་དུམ་བུ་གསུམ།	 །གདན་ལས་རིག་བྱེད་ཀྱིས་ནི་པདྨའི་ཐུགས་ཁར་གནས་པའི་

ཁོར་ཡུག་མགྲིན་པའི་ཚད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཏེ།	 །ཕྱེད་བཅས་བརྒྱད་ཀྱིས་གདོང་པའི་ཚད་དང་དེ་

ཡི་སྟེང་དུ་གདུགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་འགྱུར་རོ་མི་ཡི་དབང་།			།མཛོད་སྤུ་མཚམས་ནས་དཔྲལ་

བ་དག་དང་སྤྱི་བོ་དེ་ནས་འདིར་ནི་གཙུག་ཏོར་དག་གི་མཐར་ཐུག་འདི།	 །དེ་ལྟར་ངེས་པར་

འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའི་སྐུ་སྟེ་འཁོར་ལོ་མཆོད་རྟེན་རང་བཞིན་ནོ།	།ཟེར་

གསུངསམ་བཞིན་དུ་ཨིན།

དེ་དང་འདྲ་བར་བར་དོན་ཡང་	 མ་པ་ལས་རང་ཐུགས་རྟེན་འདི་	 རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྒྱུད་ལུ་

མངའ་བའི་	 བང་ཆུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་པོའི་	 རང་བཞིན་བར་རྟགས་ཀྱི་

དབྱིབས་ལུ་ཕྱིར་སོན་པའི་	མཆོད་རྟེན་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་	རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་

པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས།	 ཟླུམ་པོའི་དབྱིབས་སུ་བས་པ་ཀུན།	 །སྤོས་པའི་མཚན་མ་ཉེར་བཞིའི་

དོན།	།གྲུ་བཞིའི་དབྱིབས་སུ་བས་པ་ཀུན།	།སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་བར།	།དགེ་

བཅུ་ཐར་པའི་རྨང་བརྟེན་ཡིན།	 །བང་རིམ་བཞི་པོ་རིམ་པ་བཞིན།	 །དྲན་པ་ཉེར་བཞི་ཡང་

དག་སྤོངས།	།རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་དབང་པོ་ལྔ།	།བུམ་གདན་སོབས་ལྔ་བུམ་པ་ནི།		།བང་ཆུབ་

ཡན་ལག་བདུན་དུ་མཚོན།	 །བྲེ་ནི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད།	 །ཤེས་བཅུ་སོབས་བཅུ་

མ་འདྲེས་པའི།	 །དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གསུམ་རིམ་བཞིན།	 །ཐུགས་རྗེ་སྐྱོབས་པ་ཆར་ཁེབས་

གདུགས།	 །ཉི་ཟ་འཇིག་རྟེན་མུན་སེལ་འོད།	 །ཏོག་ནི་འགྲན་ཟ་བྲལ་བའི་རྟགས།	 །ཟེར་

གསུངས་གནང་དོ་བཟུམ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨)	 མཆོད་རྟེན་གྱི་ཕན་ཡོན།

གོང་གསལ་མཛད་པ་རྗེས་དྲན་དང་	 སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་	 གསོན་གཤིན་རིམ་གྲོའི་མཆོད་

རྟེན་ལ་སོགས་པ་	 ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	 སོ་སོའི་ལུགས་ཀྱི་ཐིག་ཚད་དང་ལྡན་པར་བཞེངས་

ཞིན་ན་ལས་	སོག་ཤིང་དང་གཟུངས་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་	ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཕུལ་དགོ	

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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དེ་ཡང་	གཙོ་བོ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་	རིང་བསྲེལ་ཨིནམ་ལས་	རྟེན་རིང་བསྲེལ་གྱི་

སྙིང་པོ་ཅན་ཟེར་	མདོ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ནང་ལས་	ཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་	འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཨིན་མས།	 དེ་མ་བྱུང་རུང་	 ཚད་ལྡན་གྱི་སོག་ཤིང་ཚུལ་མཐུན་ཁར་གཟུངས་

སྔགས་གླེགས་བམ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ།	 སྐུ་རྟེན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སཙྪ་

མཆོད་རྟེན་སོགས་	 ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་རིང་བསྲེལ།	 སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་གདུང་རུས་སོགས་སྐུ་

གདུང་རིང་བསྲེལ།	 དབུ་སྐྲ་སེན་མོ་སོགས་སྐུ་བལ་རིང་བསྲེལ།	 ཤ་རི་རམ་ལ་སོགས་པའི་	

འཕེལ་གདུང་ཚུ་	ཡུང་འབྲུ་ལྟ་བུའི་རིང་བསྲེལ་ཏེ་	རྣམ་པ་ལྔ་གང་རུང་དང་	ལྷག་པར་ཆོས་

ཀྱི་རིང་བསྲེལ་	 གཟུངས་སྔགས་གླེགས་བམ་རྣམས་དང་	 ཡུང་འབྲུ་ལྟ་བུའི་རིང་བསྲེལ་ཚུ་

གལ་ཆེ་ཟེར་	 རྟེན་གསུམ་ལུ་གཟུངས་ཞུགས་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་མཛོད་ཆེན་སྡེ་ལྔའི་

ནང་གསུངས་གནང་ནུག

དེ་བཟུམ་མའི་གཟུངས་རང་ཡོད་པ་ཅིན་	 རྒྱུ་བཟང་ངན་གྱི་ཐད་དངོས་པོའི་གནས་གོང་གི་

དབང་དུ་བརྩི་བའི་སྐབས་	 གལ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་རུང་	 བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁ་

ཐུག་ལས་བརྩི་བ་ཅིན་	དད་མོས་ཆེ་ཆུང་ལུ་རག་ལས་ནི་མ་གཏོགས་	རྒྱུ་ལུ་བཟང་ངན་མེད་

པར་	འདྲ་མཉམ་བརྩིཝ་ཨིནམ་ལས་	དད་པ་ཡོདན་ཁྱིའི་སོ་ལས་ཡང་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་

ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་བཟུམ་ཨིན།	 ཨིན་རུང་རྒྱུ་བཟང་ལས་གྲུབ་པའི་རྟེན་ཚུ་	 བྱིན་རླབས་

དང་	དངོས་གྲུབ་ཆེ་བ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་གཏེར་ནོར་བུ་དང་འདྲ་

བའི་	ས་བཅུད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨིནམ་མ་ཚད།	ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་	རྒྱལ་

རབས་ཀྱི་ར་ཁུངས་སོན་མི་ཨིནམ་ལས་	 ང་བཅས་ར་བདག་འཛིན་ལོགས་སུ་འཐབ་དགོས་

པའི་	རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་ཚུ་	 སྤྱིར་རྒྱལ་བ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་དེ་ཚུ་

གིས་	ང་བཅས་རང་འགྲོ་བ་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་རྟེན་དུ་	མཛད་གནང་གནངམ་ཨིནམ་

ལས་	 མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནི་དང་	 དེ་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་ནི།	 ཕག་མཆོད་བཀུར་སྟི་ཚུ་འབད་དེ་	

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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ཐ་ན་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་	 རེག་པ་ཙམ་གྱིས་	 རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལས་ཉོན་བག་ཆགས་སྦང་	

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་	ཚོགས་བསགས་ཏེ་	མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་རྫོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་	 གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་དགོས་པ་དང་།	 གནས་སྐབས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་ཞིང་	 མི་

འཇིགས་པའི་སྐྱབས་སྦྱིན་	 ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་དཔལ་ཡོན་སོལ་བ་དང་ཚེ་སོག་

བསྲིང་ཞིང་	 རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་བ་ལ་སོགས་པ་	 འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་ཐོགས་

སོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	 ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 ལྷ་ཁང་དང་ཁྱིམ་ནང་གི་མཆོད་

བཤམས་ཚུ་ནང་ལུ་	 ག་ར་གིས་ཐུགས་རྟེན་རེ་	 བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་	 དེ་ཚུ་མི་ག་

མནོཝ་གིས་མཇལ་མི་ཚུགས་པས་མནོ་སྟེ་	 གཞུང་ལམ་གྱི་སྦུག་དང་རི་མགོའི་རྩེ།	 ཆུ་ཆེན་

གྱི་འགྲམ་དང་ལུང་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་	ག་ཏེ་ལུ་ཡང་	མཆོད་རྟེན་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་གནང་

མི་འདི་	 མི་མང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་གིས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་མཇལ་ཚུགས་ནི་དང་།	 སོན་

ལམ་བཏབ་ཚུགས་ནི།	 ཕག་མཆོད་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་དང་	 མི་འཇིགས་

པའི་སྐྱབས་མཛད་ནི།	 ཐ་ན་མཆོད་རྟེན་ཚུ་ལུ་ཕོག་པའི་རླུང་མ་དང་གྱིབ་མ་གིས་	 ང་བཅས་

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་	ཕོག་རུང་	དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་	དགོས་པ་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་མས།

དེ་གིས་མ་དོ་བར་	 ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཚུ་ག་ར་	 ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་	 ཁྱིམ་གྱི་ས་ཅིག་བཅད་རུང་ཉེས་པ་

ཀུན་ཐུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་	 སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དགོ།	 རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ག་ཅི་ཅིག་བརྩི་རུང་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དགོ།	 ཨ་ལོ་ཅིག་ཁྱིམ་མའི་ཕྱིར་བཏོན་རུང་ལམ་ཞུགས་ཅིག་འབད་

རུང་	 ཐ་ན་དུར་ཁྲོད་ལུ་རོ་ཅིག་བཏོན་དགོ་རུང་	 སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱིས་སྣ་དྲངས་ཏེ་

འབད་བ་ཅིན་	ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་གི་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སོལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་	འབྲུག་གི་

རང་སོལ་བཟང་པོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་	མཛད་སྒོ་ག་ཅི་གི་ནང་ལུ་ཡང་	ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་

འདི་མེད་ཐབས་མེད་པར་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་བཞེངསམ་ད་དང་	 དེ་ལུ་བསྙེན་བཀུར་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་མི་ཚུ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་	རང་ལུ་ཕན་ཡོན་སོམ་ཐོབ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཡང་	ང་བཅས་ར་གིས་ཚུལ་དང་མཐུན་

པའི་མཆོད་རྟེན་སོམ་སྦེ་བཞེངས་པ་ཅིན་	 ཕན་ཡོན་སོམ་མའི་ལོ་རྒྱུས་སབ་མི་དགོ་པས།	

ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མ་བཞེངས་རུང་	 ཕན་ཡོན་སོམ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་	 མདོ་སྡེ་	 ས་	 པ་	

འཕགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མདོ་	ཤོག་གྲངས་	༡༩༦	གྲལ་	༥	པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས།	 ཀུན་དགའ་བོ།	 སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆེན་པོའི་	 འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ།	 དེ་

རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་	 གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་

བས་ཏེ་	རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང།	ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་རྣམས་དང་།	ཕོགས་བཞིའི་

དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་ལ་	 ཕུལ་བ་བས་	 གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པ་	 རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་	 ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཆོད་རྟེན་བ་བ་

ལས་སྐྱུ་རུ་རའི་འབྲས་བུ་ཙམ་བས་ལ།	 ཁབ་ཙམ་གྱི་སོག་ཤིང་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་ཤུགས་ཀྱི་ལོ་

མ་ཙམ་གྱི་གདུགས་བས་ནས།	 ནས་ཀྱི་འབྲུ་ཙམ་གྱི་སྐུ་གཟུགས་བས་ལ་ཡུང་འབྲུ་ཙམ་གྱི་	

རིང་བསྲེལ་བཙུགས་ན་དེ་ནི་	དེ་བས་བསོད་ནམས་ཆེ་ཞེས་ང་སྨྲའོ་ཟེར་གསུངས་ནུག

མཆོད་རྟེན་གྱི་རྒྱུ་	 གསེར་དང་དངུལ་ཚུ་ལས་བཞེངས་པ་ཅིན་	 ཕན་ཡོན་སོམ་དེ་རང་མམ་	

རྒྱུ་དམན་པ་ས་དང་ཤིང་གིས་	རྩེད་བའི་ཞོར་ཁར་བཞེངས་རུང་	ཕན་ཡོན་སོམ་ཡོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་	མདོ་ཇ་པ་	དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའི་	ཤོག་གྲངས་	༢༡༠	གྲལ་	༢	པ་ཐབས་ལ་

མཁས་པའི་ལེའུ་ལས།	ཤྭ་རི་བུས་གསོལ་བའི་ལན་དུ་	གང་གིས་མཆོད་རྟེན་རོ་ལས་བས་པ་

དང་།	 །གང་གིས་ཨ་ཀ་རུ་དང་ཙན་དན་ནམ།	 །གང་གིས་ཐང་ཤིང་མཆོད་རྟེན་བས་པ་དང་།	

།ལ་ལས་ཤིང་མང་གཞན་ལས་བས་པ་དང་།	 །ས་དང་སོ་ཕག་ལས་ནི་བརྩིགས་པ་ཡིས།	

།རྒྱལ་བའི་མཆོད་རྟེན་དགའ་ཞིང་བས་པ་དང་།	 །དེ་བཞིན་ས་རྡུལ་ཕུང་པོ་དག་ལས་ཀྱང་།	

།མྱ་ངམ་དགོན་པ་དག་ཏུ་བས་པ་དང་།	 །བྱིས་པའི་རྩེད་མོར་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ།	 །གང་གིས་

བས་པ་དེ་ཕྱིར་མཆོད་རྟེན་དག	 །བྱེ་མ་ལས་ནི་ཕུང་པོར་བས་པ་ཡང་།	 །དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར།	།ཟེར་གསུངས་ནུག	

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕག་མཆོད་	ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་	མདོ་ས་པར་	གསལ་རྒྱལ་

གྱིས་ཞུས་ལན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་	ཤོག་གྲངས་	༢༠༣	གྲལ་	༢	པ་ལས།	སུ་ཞིག་དད་

པས་ཐུབ་པའི་མཆོད་རྟེན་ནམ།	 །སྐུ་གཟུགས་དག་ལ་བསྐོར་བ་བྱེད་པ་དེ།	 །ཕྱི་མའི་ཚེ་ལ་

དགྲ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བཏུད།	།བཟང་པོའི་སྣོད་འགྱུར་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན།	།མི་རྣམས་

སུ་དག་དགའ་ཞིང་གུས་པ་ཡིས།	།བླ་མེད་མཆོད་རྟེན་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ།	།ལུས་ཀྱི་

ལས་རྣམས་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི།	།སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་མཛོད་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས།	།ཞེས་དང་།	དམ་

ཆོས་པད་དཀར་ཤོག་གྲངས་	 ༢༢	 མདུན་གྲལ་	 ༥	 པ་ལས་ཡང་།	 བདེ་གཤེགས་རིང་

བསྲེལ་ལ་ནི་ཅུང་ཟད་དང་།		།སིལ་སྙན་གཅིག་བརྡུངས་པ་ཡི་སྒྲ་ཕྱུང་ངམ།	།མེ་ཏོག་གཅིག་

ཙམ་གྱིས་ནི་མཆོད་པ་དང་།	 །བདེ་གཤེགས་གཟུགས་དག་རྩིག་ངོས་བྲིས་པ་ལ།	།འཁྲུགས་

བཞིན་པ་ཡིས་སེམས་ཀྱིས་མཆོད་ན་ཡང་།	 །དེ་དག་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་མཐོང་།	

།མཆོད་རྟེན་དག་ལ་གང་གིས་ཐལ་མོ་སྦར།	 །ཡོངས་སུ་ཚང་བའམ་ཐལ་མོ་ཡ་གཅིག་གམ།	

།ཡང་ན་མགོ་བོ་སྐད་ཅིག་བཏུད་པ་དང་།	 །དེ་བཞིན་ལན་གཅིག་ལུས་ཀྱང་བཏུད་པ་དང་།	

།གང་གིས་རིང་བསྲེལ་གནས་པ་དེ་དག་ལ།	 །གཡེང་བའི་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཕག་

འཚལ་ཞེས།	།ཚིག་གཅིག་ལན་འགའ་བརྗོད་པར་བས་པ་ཡང་།	།དེ་དག་ཀུན་གྱིས་བང་ཆུབ་

མཆོག་འདི་ཐོབ།	།ལ་སོགས་པ་མདོ་དང་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ལས་ཕན་ཡོན་མང་རབས་ཅིག་གསུངས་

ནུག།

༩)	 མཐའ་དོན།

ད་ལྟོ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 སངས་རྒྱས་བསན་པའི་ཚད་	 མ་རྫོགས་པར་ཡོདཔ་

ལས་	 སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དེ་ཚུ་མཇལ་ནི་དང་	 ཕག་མཆོད་འཕུལ་ཏེ་	 ཚོགས་བསགས་

ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ཨིན།	སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་	བཀའ་འཁོལ་མར་གསུང་

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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མི་ལས།	དེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མ་བོན་པའི།	།ཞིང་ན་སྐུ་གཟུགས་ཡོད་མིན་ཞིང་།	།མུ་སྟེགས་

བོལ་སོང་སོགས་མི་མཐོང་།	 །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 བསན་པའི་གནས་ཚད་

རྫོགས་སོང་པ་ཅིན་	བསན་པའི་བཙས་	སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དེ་ཚུ་	མཁའ་འགྲོ་མ་ཚུ་གིས་	

ཞིང་ཁམས་གཞན་ལུ་	 གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་	 ང་བཅས་ར་གིས་མཇལ་སར་མི་འོང་ཟེར་

གསུངས་ནུག	 དེ་བཟུམ་སྦེ་གལ་སྲིད་ང་བཅས་ར་ཚུ་	 མཐའ་འཁོབ་ཀླ་ཀློའི་གཡུས་དང་	

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་	 མ་དར་ས་ཚུ་ནང་སྐྱེ་བ་ཅིན་	 རྟེན་གསུམ་གྱི་མིང་ཙམ་རྣ་བར་གོ་

ནིའི་	 གོ་སྐབས་ཡང་མི་ཐོབ་	 ད་རེས་ང་བཅས་ར་ཚུ་	 ལས་དང་སྐལ་བ་སོམ་ཡོདཔ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་	དལ་འབོར་གྱི་མི་ལུས་ཐོབ་	ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་ཡུལ་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་	རྟེན་དེ་ཚུ་

མཇལ་ནི་དང་	དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦང་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པའི་

སྐབས་ལུ་	ལས་ངན་མ་བསགས་པར་	 བསོད་ནམས་བསགས་དགོསཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་

ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི།	ལྷག་པར་དུ་	རྟེན་འདི་ཚུ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་སྦེ་	གཞན་གྱི་གདོང་

ཁརསོན་ནི་དང་	 ནང་རྟེན་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་ལུ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེཝ་ལས་

བརྟེན་	རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྟེན་དེ་ཚུ་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བ་འདི་ཚུ་	ཁ་འཐོར་

བརླག་སོར་ཞུགས་མ་བཅུག་པར་	རང་ནོར་རང་གིས་	བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགསཔ་འབད་

དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་ཐོ།	

༡-	 མྱང་འདས་ཆེན་པོའི་མདོ།

༢-	 འདུལ་བ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས།

༣-	 འགུ་བཀྲ་ཆོས་འབྱུང།

༤-	 བདུད་འདུལ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཆོད་རྟེན་དཀར་ཆག

༥-	 འཕགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མདོ།

༦-	 དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་བརྙན་བཞག་པའི་མདོ།

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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༧-	 ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་མདོ།

༨-	 ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་མདོ།

༩-	 མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ།

༡༠-	 བམས་པ་ལུང་བསན་གྱི་མདོ།

༡༡-	 འཕགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མདོ།

༡༢-	 དམ་ཆོས་པད་དཀར།

༡༣-	 བཀའ་ཆེམས་ཀ་འཁོལ་མ།

༡༤-	 དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་རོམ་རིགས་ཕོགས་བསྡུས།

༡༥-	 བསན་འགྱུར་བསོད་ཚོགས་ཀ་པ།

༡༦-	 སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཚེམས་ཀྱི་དཀར་ཆག

༡༧-	 ཡུ་ཨེས་ལུ་༡༩༧༨	 ལུ་དྷརྨ་ དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་བཏབ་པའི་	 འཇམ་དཔལ་

མཚན་བརྗོད་གསུམ་ཕབ།

༡༨-	 ད་	སིམ་བོ་ལི་ཛམ་	ཨོཕ་	ད་	སི་ཏུ་པ།	རྒྱ་གར་ནང་དཔར་ཐེངས་དང་པ་

༡༩༩༢ལུ་ཇེ་ནེན་ད་ར་པཱར་ཀཱཤ་ཇེན་གྱིས་དེ་ལི་ལུ་བཏབ་མི།

༡༩-	 མཁའ་འགྲོ་མ་འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་རྣམ་ཐར།

༢༠-	 རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་	ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་རྒྱན།

༢༡-	 བུམ་དར་རྒུད་ཀྱི་ལུང་བསན་	གུ་རུའི་གསུང་།

༢༢-	 བཀའ་ཐང་གསེར་ཕྲེང་མ།

༢༣-	 གཏེར་བཏོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་རྣམ་ཐར།

༢༤-	 བླམ་བསན་འཛིན་འོད་ཟེར་གྱི་འབྲུག་དཀར་པོ།

༢༥-	 པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བློ་ཟེ།

༢༦-	 ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་འདུས་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས།

༢༧-	 ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སོན་མཐའི་འཕྲེང་བ།

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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༢༩-	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་	ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་རབས་སོབ་དེབ།

༣༠-	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་།

༣༡-	 སོབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གི་	འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་སྣང་བ།

༣༢-	 ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཤེས་བ་མཛོད།

༣༣-	 རྗེ་བཙུན་ཏ་ར་ན་ཐའི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་འབྱུང།

པར་གྱི་ཐོ།

༡-	 རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དཔེ།

༢-	 བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན་དཔེ།

༣-	 བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔེ།

༤-	 དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས།

༥-	 ཟླུམ་བརྩེགས་ལྷ་ཁང།

༦-	 མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ།

༧-	 སྲི་བཟོག་མཆོད་རྟེན།

༨-	 བང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

༩-	 རིགས་གསུམ་མཆོད་རྟེན།

༡༠-	 མ་ཎི་གདང་རིངམོ།

༡༡-	 ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན།

༡༢-	 རཱ་ཛ་འོག་མཆོད་རྟེན།

༡༣-	 མེ་རག་ནག་པོའི་མཆོད་རྟེན།

༡༤-	 མདའ་མོོ་སྔོན་བྱུང་མཆོད་རྟེན།

༡༥-	 ལྷ་ཁང་ནག་པོའི་མཆོད་རྟེན།

༡༦-	 ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན།

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
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༡༧-	 མཆོད་རྟེན་གཏེར་མ།

༡༨-	 རླངས་ཆེན་དཔལ་སེང་སྐུ་གདུང།

༡༩-	 སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན།

༢༠-	 མཆོད་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཚད་དཔེ།

འབྲུག་གི་མཆོད་རྟེན་གསལ་བཤད།
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འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལམ་སོལ།
སོབ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།

༉	སྔོན་བོན་རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་རབ་བཅོས་པའི།	 །རང་བཞིན་ཆས་སུ་གནས་

པའི་ལམ་ལུགས་སོལ།	 །ཇི་ལྟའི་ཚུལ་དུ་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བའི།	 །གཏམ་གྱི་སྙིང་པོའི་

གསོལ་འདེབས་ཞུ་བར་སྤོ།	 །ཞེས་བཅུད་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མདུན་བསུས་

ནས།	དངོས་དོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ།	ལུགས་སོལ་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཚུལ།	ཇི་

ལྟར་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པ།	 ཇི་ལྟར་རྒྱུན་སྐྱོང་སྟེ་འཛིན་པའི་ཚུལ་གསུམ་གྱི།	 དང་པོ་

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་དུ།	 འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་

དུས་དེ་ཙམ་ལས་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ངེས་བརྟན་འཆད་པའི་རྒྱལ་རབས་དང་

ཆོས་འབྱུང་གང་དུའང་ཁ་གསལ་མེད་མོད།	 འོན་ཀྱང་དུས་ཚོད་འོལ་སྤྱི་ཙམ་ནི་རྒྱ་གར་

དང་དུས་མཉམ་	 བོད་དང་དུས་མཉམ་ལ་སོགས་པ་འདྲ་མིན་བཤད་པ་ཡོད་ཀྱང་ཁོ་

བོས་ནི་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་བོན་པའི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་དྲུག་གི་

རྗེས་སུ་མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་པར་མངོན་ཏེ།	 ཆོས་རྒྱལ་དེ་ཡབ་རྒྱལ་པོས་ནོར་བུ་དགོས་

འདོད་དཔུང་འཇོམས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་ཉེས་ཆད་དུ་བདུད་རི་ཧ་ཤང་རིར་ལོ་	 ༡༢	

སོད་དགོས་པར་གསུངས་པའི་བདུད་རི་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པས་ན་ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བས་གདུལ་བ་མ་རུངས་པ་

འདྲེ་བདུད་དང་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དག་ལ་རང་གི་སྐད་ཐོག་ཏུ་ཆོས་གསུངས་ཏེ་རིམ་

པར་མིའི་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་རྒྱུ་མཚན་དེས་ཀྱང་མིའི་འགྲོ་བ་གྱུར་

པར་ཤེས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མི་ལ་རང་སོའི་ཆས་གོས་བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བས་རང་རེའི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཐོག་མར་དུས་དེ་ཙམ་

ནས་བྱུང་བར་མངོན།
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མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་ཤིང་ལམ་ལུགས་སོལ་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་བླང་དོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བཞིན་

ཤེས་པར་རྒྱལ་བསན་ལ་རག་ལས་པས་དུས་དེ་ཙམ་ན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་

པའི་གདུལ་བར་གྱུར་པའི་ལུང་བསན་ཐོག་ཏུ་མ་བབས་པས་མུན་པའི་གླིང་དུ་གནས་པའི་

བསམ་སྤྱོད་ཕལ་ཆེར་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མ་མངོན་ཞིང་།	 དུས་ཕྱིས་

རྒྱ་གར་ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཟུར་ཏེ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛཱ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་

པོ་སྣ་བོ་ཆེ་གཉིས་མ་མཐུན་པར་དམག་འཁྲུགས་ལངས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛཱའི་སས་སག་

ལ་མེ་འབར་དེ་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེའི་དམག་དཔུང་གིས་བསད་པའི་ཚེ་	རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛཱ་ཐུགས་

སྐྱོ་སྟེ་བུམ་ཐང་གི་གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བས་ཞེས་གནས་བདག་

དེ་ལ་བཙོག་གྲིབ་གཏོང་བ་ན་གནས་བདག་ཁྲོས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་བླ་སོག་ལེན་ནས་རྒྱལ་པོ་སྙུང་

འཚབས་ཆེ་སྟེ་སན་བཅོས་རིམ་གྲོ་གང་བས་ན་སྙུང་གཞི་ལས་གྲོལ་ཞེས་གྲོས་པའི་ཚེ་བོླན་པོ་

རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྔགས་འཆང་གི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་

འདྲེན་ན་རྒྱལ་པོ་སྙུང་གཞི་ལས་འགྲོལ་ལོ་ཞེས་ཞུས་པ་བཞིན།	 སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གདན་

འདྲེན་པར་བརྫངས་པ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ཀྱང་གདུལ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཁྱེན་ནས་

ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་བོན་ནས་རྒྱལ་པོའི་སྙུང་གཞི་ལ་གཟིགས་དུས་རྒྱལ་པོའི་བླ་སོག་གནས་

བདག་གིས་ཁྱེར་བ་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་	 གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་དམ་ལ་

བཞག་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་བླ་སོག་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ་གནས་བདག་དེས་ཕུལ་ནས་ཁོ་རང་མི་

དགེ་བའི་ལས་ངན་མང་པོ་བས་པས་ལན་པ་ཡིན་	 ད་ཕྱིན་ཆད་དེ་འདྲ་མི་བས་ན་ལེགས་པར་

འོང་ཞེས་པའི་ཚོགས་གསོལ་ཞིང་དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རྒྱལ་པོའི་སྤྱི་བོ་དང་སྣ་ནས་

སོག་གཏོང་བར་མཛད་དེ་དེང་ནས་བཟུང་རྒྱལ་པོ་ཕྱི་རོལ་པའི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དོར་

ནས་ནང་པའི་སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་བསྟེན་དགོས་པའི་

བཀའ་རྒྱ་བསལ་བ་ནས་བཟུང་ཡ་གི་གསང་སྔགས་རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་

པོ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་དབང་བསྐུར་ཅིང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བོླན་འབངས་དང་བཅས་པ་

ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་ནས་རང་རེ་ལྗོངས་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལམ་སོལ།
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རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པར་	མོས་གུས་ཀྱི་དད་པ་ཇི་ཆེ་རུ་སོང་སྟེ་བླ་སོབ་དང་རྗེ་འབངས་ཀྱི་

བར་གུས་ཞབས་དང་བརྩེ་བས་བསྐྱངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་ནང་གི་ཀུན་སོང་ཀུན་སོྤྱད་བསྒྱུར་

བཅོས་སུ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་སྟེ་རང་རེའི་རྫོང་དང་ལྷ་ཁང་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་

བླ་མ་ཚོའི་དག་པའི་སྣང་ངོར་གཟིགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་པའི་ཞིང་

ཁམས་ཀྱི་ཚུལ་དང་ཆ་མཚུངས་པ་དང་།	གཞན་ཡང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་ལྷའི་དབང་པོ་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་དང་ཚུལ་མཐུན་པར་ཡོད་ཅིང་ཆས་གོས་ནི་བདག་ཅག་གི་ཡུལ་

ལྗོངས་འདི་	 སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་

པར་བརྟེན་	འཛམ་བུ་གླིང་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་ཡས་ནས་སྐྱབས་མགོན་མཛད་པའི་ལྷ་ཨོ་

རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་།	 མས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་མཁན་ཡང་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་མི་

རིགས་དང་ཅུང་ཞིག་མི་འདྲ་བ་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཨོན་

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་དད་དང་མོས་གུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པའི་མི་

ཉག་གཅིག་ཡིན་གཤིས་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་གའི་སྐྱེ་བོའི་གཙུག་ནོར་མི་དབང་མངའ་བདག་

རིན་པོ་ཆེ་རིམ་བོན་ཡང་རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རོ་རྗེའི་བཀའ་སྤྱི་བོར་ལེན་ཞིང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་

ཚུལ་བཞིན་བརྩི་བཀུར་བས་མཁན་ཤ་སག་ཡིན་པ་མ་ཚད།	གོང་བཤད་ལྟར་བ་བ་སྤྱོད་ལམ་

དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པར་མ་ཟད།	 ཆས་གོས་ཕོ་རིགས་ཀྱི་གོས་བགོ་ལ་ཞེས་པ་དཔའ་

བོའི་ཆས་སོད་གོས་དང་།	 སད་གཡོགས་གཉིས་མཐུད་པའི་ཚུལ་དང་ཧ་ལམ་ཆ་འདྲ་ཞིང་།	

མོ་རིགས་ཀྱི་ཆས་དཀྱི་རས་ཞེས་པ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཆས་དར་ཟབ་གོས་ཆེད་དཀྲིས་པའི་

ཚུལ་དང་ཆ་མཚུངས་པ་ཉིད་དེ།	 ཕོ་མོའི་ཆས་འདི་གཉིས་འཛམ་གླིང་གཞན་དང་མི་གཅིག་

པར་མིང་ཡང་གོང་བཤད་བཞིན་ཆོས་སྐད་ལ་གོས་བགོ་གཉིས་ལས་ཕྱི་མའི་མིང་བགོ་ལ་མིང་

མཐའ་ལ་སྦར་ནས་བགོ་ལ་དང་།	 དཀྲི་རས་ཞེས་པར་ར་བཏགས་ཀྱི་སྒྲ་ལས་ཡ་བཏགས་ཀྱི་

སྒྲར་གྱུར་ནས་དཀྱི་རས་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཕོ་རིགས་ཀྱི་ལག་རྒྱན་དང་གོང་དཀར་པོ་དང་།	

བུད་མེད་ཀྱི་འོན་ཇུ་སད་གཡོགས་དམར་པོ་ཤས་ཆེར་གྱོན་པ་ནི།	 བང་སེམས་དཀར་དམར་

གཉིས་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་པར་སོན་པའི་དོན་ལ་དེ་ལྟར་གནས་ཀྱང་སྐབས་བབ་ཀྱི་བརྗོད་

སོབ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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བ་མིན་པས།	རེ་ཞིག་ཕོ་མོ་སོ་སོར་མཚོན་པའི་རྒྱན་ནམ་ཆས་སུ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།

རྒྱལ་བོླན་གཉིས་སྐལ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གྲི་རིང་ངམ་གྱི་རིང་དཔའ་རྟགས་དང་གློ་གཟར་

བཏགས་པ་དེ་ཡང་།	 ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་རྟགས་སུ་རལ་གྲི་བསྣམས།	 །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་རའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་ཡུལ་དམ་པའི་ཆོས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་

སྤོབས་པ་སོགས་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་བོླ་དཔའ་བར་རུང་བའམ་ཡང་ན་དད་པ་དག་སྣང་ཐུན་

མིན་ཡོད་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་དཔའ་ཉམས་སོན་ཆོག་པ་ཡོད་པའི་རྟགས་སུ་	 དཔའ་

རྟགས་དང་བློ་གཟར་བཏགས་ཤིང་དཔའ་རྟགས་དེའི་རྣམ་གྲངས་ཡང་

༡	 རླུང་གྲི།

༢	 དཔག་བསམ་བསན་འཛིན།

༣	 ཆུ་ཁ་བསན་འཛིན།

༤	 ནག་ཕ་ལ།

༥	 བུམ་ཐང་བཙན་གྲི།

༦	 ལྷོ་གྲི་ངར་མ།

༧	 ཆུ་གྲི་མུན་པ་རེག་ཆོད།

༨	 གདུང་བསམ་ཐུར་མ།

༩	 རལ་གྲི་ངར་མ་ཁྲག་འཐུང་།

༡༠	བཏབ་པ་རེག་ཆོད།

༡༡	བར་གཞོངས་པ།

༡༢	རྒྱ་གྲི།

༡༣	བོད་གྲི།

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལམ་སོལ།
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ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་གྲི་དེ་དག་གི་འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རེ་བས་ན།	

དང་པོ་རླུང་གྲི་ཞེས་པ་དེ་འབྱུང་བ་རླུང་བཞིན་མགྱོགས་པོར་ཕར་ཆོད་ཅིང་ཡང་བའི་ཆ་ནས་དེ་

ལྟར་བཤད་པ་དང་།	

གཉིས་པ་དཔག་བསམ་བསན་འཛིན་ནི་ལྷོ་དཔག་བསམ་ཁ་ལས་བརྡུང་བའི་གྲི་རིང་ཡིན་

ཞིང་སྐད་ཅན་མིང་ཅན་ཞིག་ཡིན།	

གསུམ་པ་ཆུ་ཁ་པ་བསན་འཛིན་ནི་ས་གནས་ཆུ་ཁ་ལས་བྱུང་བའི་གྲི་རིང་སྟེ།	 དེ་ཡང་ལེགས་

པའི་གྲས་སུ་ཡིན།	

བཞི་པ་ནག་ཕ་ལ་ནི་གྲི་མདོག་གནག་ཅིང་རོ་ཕ་ལམ་ལྟར་མཁྲེགས་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་

བརྗོད་པ་དང་།	

ལྔ་པ་ས་གནས་བུམ་ཐང་དུ་གཏེར་སོན་པད་མ་གླིང་པས་བརྡུང་གནང་བའི་གྲི་དེ་བཙན་གྱི་གྲི་

དང་ཁྱད་པར་མེད་པའམ་ཡང་ན་གྲི་དེ་བཙན་ཞིང་ངར་མ་ཡོད་པས་བུམ་ཐང་བཙན་གྲི་	

ཞོགས་གྲགས་པ་དང་།	

དྲུག་པ་ལྷོ་གྲི་ངར་མ་ཞེས་པ་སྔོན་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་དམག་འཁྲུགས་ལང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཤིང་

ཁྲི་བཙན་པོ་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་གྲི་ལ་བརྗོད་ཅིང་།	

བདུན་པ་ཆུ་གྲི་མུན་པ་རེག་ཆོད་ནི་	གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཕག་གྲི་སྟེ།	གཅོད་པའི་ཡུལ་ཆོད་

པ་ན་ངར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་ཆུ་གྲི་དང་མུན་པ་ནི་དགྲ་མི་བསྲུན་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཅིང་དགྲ་

དེར་གྲི་རེག་ཙམ་གིས་ཆོད་པས་ན་ཆུ་གྲི་མུན་པ་རེག་ཆོད་དུ་གྲགས།	

བརྒྱད་པ་གདུང་བསམ་ཐུར་མ་ནི་ཡུལ་གདུང་བསམ་མདོ་གསུམ་སད་ཕྱི་མོ་ལས་བྱུང་བའི་གྲི་

སོབ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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དེ་ཐུང་ཞིང་ངར་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརྟེན་མིང་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་དང་།	

དགུ་པ་རལ་གྲི་ངར་མ་ཁྲག་འཐུང་ནི་	 ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཕག་མཚན་ལས་རིམ་པར་

བརྒྱུད་དེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་སོག་པོར་གཡུལ་དུ་ཆས་པའི་བསྒང་གི་དགྲ་བོ་བདུད་རིགས་ཀྱི་

གཟུགས་ལ་བཏབ་ཚེ་མྱུར་པོ་ཆོད་ཅིང་ཁྲག་ཀྱང་འཐུང་བ་ལྟ་བུ་གྲིར་ཤི་བས་ན་མིང་དེ་ལྟར་དུ་

གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པ་དང་།	

བཅུ་པ་དེ་ཡང་གོང་བཞིན་དགྲའི་ལུས་སུ་བཏབ་ཙམ་གྱིས་ཆོད་པར་བརྟེན།	 མིང་དེ་ལྟར་དུ་

ཐོགས་པ་ཡིན།	

བཅུ་གཅིག་པ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཁ་གླིང་བར་གཞོངས་ལ་བརྡུང་བའི་གྱི་རིང་ཨིན་པས་མིང་དེ་

ལྟར་དུ་ཆགས་པ་དང་།	

བཅུ་གཉིས་པ་མར་རྒྱ་གར་ཡུལ་ནས་ཐོན་པས་རྒྱ་གྲི།	

བཅུ་གསུམ་པ་ཡར་བོད་ལས་བྱུང་བས་ན་བོད་གྲི་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།	 དེ་ལྟར་གྲི་རིང་རྣམ་

གྲངས་བཅུ་གསུམ་པོ་ཁ་ཤས་གྲིའི་ངོས་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་ལ་ཁ་ཤས་ཡུལ་སོ་སོ་ནས་བྱུང་

བས་དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་དུ་ཆགས།

༡-	རླུང་གྲི།	

༢-	དཔག་བསམ་བསན་འཛིན།

༣-	ཆུ་ཁ་བསན་འཛིན།

༤-	ནག་ཕ་ལ།

༥-	བུམ་ཐང་བཙན་གྲི།

༦-	གདུང་བསམ་ཐུང་མ།

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལམ་སོལ།
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༧-	རྒྱ་གྲི།

༨-	བོད་གྲི།

བཅས་གོང་འཁོད་རྣམས་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་བར་དུའང་ཡོད་ཅིང་།	 དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་མིང་ཙམ་

ལས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར།

གཤམ་དུ་འཁོད་པ་ནི་གཙོ་བོ་གྲི་ཤུབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་ནི།

༡-	ཆུ་རིས་ཅན་མ།

༢-	བན་རྐྱང་།

༣-	ཧོ་ཤུབས་ཅན་མ།

༤-	སེ་ནག་ཅན་མ།

༥-	སལ་པགས་ཅན་མ།

དེ་དག་གིས་འགྲེལ་བཤད་ཀྱང་ཅུང་ཟད་འགོད་ན།	

དང་པོ་ཆུ་རིས་ཅན་མ་ཞེས་པ་དེ་དངུལ་གྱི་ཤུབས་བན་རྐྱང་དང་འདྲ་ཡང་དབུས་ནས་ཆུའི་

རིས་མོ་བརྐོས་པའམ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པ་ལས་མིང་དེ་ལྟར་དུ་ཐོགས་པ་དང་།	

གཉིས་པ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཤུབས་དངུལ་རྐྱང་ལས་རི་མོ་མེད་པ་ལ་བརྗོད་ཅིང་།	གསུམ་པ་

ཧོ་ཤུབས་ཅན་མ་ཞེས་པ་དེ་གྲི་ཤུབས་བར་དུ་པགས་པ་མདོག་སྔོན་པོ་ལས་བས་ཤིང་དེའི་

སྟེང་པགས་པ་ཁ་དོག་དམར་པོ་མཚལ་བྱུག་པ་ཞིག་ཤུབས་ཡོད་པ་ལ་དེ་ལྟར་དུ་ཆགས།	

བཞི་པ་སེ་ནག་ཅན་ཞེས་པ་པགས་པར་མདོག་ནག་པོ་སེ་སོང་བཟོས་པ་ལས་ལབ་པ་དང་།	

ལྔ་པ་སལ་པགས་ཅན་ཞེས་སལ་པའི་པགས་པ་དངོས་ནི་སྦར་སོལ་མེད་ཀྱང་པགས་པ་དེ་

སོབ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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སལ་པའི་པགས་མདོག་ཐལ་དཀར་ཅུང་ནག་པ་བས་པ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ཅིང་།	

དེ་ལྟར་དཔའ་རྟགས་ཀུན་ལ་	དངུལ་ལམ་དངུལ་གསར་ཡོད་པའི་སྟེང་པགས་པ་སྦར་ཏེ་ཡོད་

པར་དགོས་པ་ཡིན།	 ཕྱི་མའི་རིམ་པ་ནི་ད་ལྟའང་རྒྱལ་བློན་དཔོན་ཁག་རྣམས་ཀྱི་བཏགས་

གནང་བར་མཛད་པ་	ཀུན་གྱི་མིག་ལམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ན།	གོ་གནས་ཆེ་ཆུང་

ཇི་ལྟར་བཏགས་པའི་གོ་གནས་དང་ཞལ་བསྟུན་ན།	 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེས་ཆུ་

རིས་ཅན་མ་བཞེས་དགོས་ཀྱང་ཁོང་རང་གིས་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བཞེས་པས་འཐུས་པ་

ཡིན།	 བློན་པོ་དང་གཉིས་སྐལ་མ་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་སེ་ནག་ཅན་མ་སལ་པགས་ཅན་མ་

བཞེས་པ་ཡིན།	 མི་དབང་ཞབས་ཀྱི་ཕག་གཡོག་ནང་མ་དང་།	 དྲང་བཞག་པས་བན་རྐྱང་

བཏགས་སོལ་ཡོད།	 བྱེ་བྲག་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ལྟ་བུ་དམིགས་བསལ་དུས་ཆེན་ཁག་ལ་

ཞབས་རིན་པོ་ཆེ་དང་།	 བློན་པོ་དང་དཔོན་གཉིས་སྐལ་མས་ཀྱང་དཔའ་རྟགས་ཆུ་རིས་ཅན་

མ་བཏགས་དགོས།	 དེ་ལྟར་བཏགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མི་དབང་ཞབས་རིན་པོ་ཆེ་

དང་།	བློན་པོ་ཁག་བཅས་པ་ར་བ་གསུམ་གྱི་བདེན་དུ་དམིགས་ཡུལ་ཡང་གཅིག་ཅིང་	དེའི་

དོན་ལས་ཡིན་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཡོ་ཟོལ་མེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཕག་

ལས་མཛད་པའི་མཚན་མ་དང་།	 རང་གི་སྐུ་སོག་མ་གཏོང་བར་དུ་བརོན་པ་མི་དོར་ཞིང་དམ་

བཅའ་བརྟན་པོ་མཛད་པ་དང་།	བཀྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་བའི་ཆེད་	རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་

བ་འདོན་པའི་ཕྱིར་ཡང་ཡིན་ནོ།།

རབ་བྱུང་གི་ན་བཟའ།

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ན་བཟའ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ།	 སྔོན་པོ་བཙག་དང་ངུར་སྨྲིག་རྩི།	 །འདི་དག་རུང་

བའི་ཚོན་གསུམ་སྟེ།	 །ཞེས་པ་ལྟར།	 ཁ་དོག་ངུར་སྨྲིག་བཙག་གསུམ་གང་བཞེས་ཀྱང་ཁྱད་

པར་མེད་ཅིང་།	 ལྗོངས་འདིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དཀྱུས་མས།	 དམར་པོ་གཙོ་ཆེ་བ་བཞེས་པ་ནི།	

སྒོ་ནས་གང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐད་ལ་ཆུང་རིང་ངམ་དཀྱུས་མ་མཚོན་ཕྱིར་དང་།	 སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལམ་སོལ།
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མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ན་བཟའ་ཆོས་གོས་དང་རྣམ་སྦར་གཉིས་པོ་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཁོ་ན་

བཞེས་དགོས་པའི་དགོས་པ་ཡང་།	རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་སོབ་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཁ་དོག་དེ་གཙོ་བོར་བཞེས་པའི་གཙིགས་སུ་མཛད་པ་དང་སོབ་དཔོན་

བཞི་པོ་དང་།	 བླམ་གནས་བརྟན་རྣམ་པ་ཚོའི་ལི་ཝང་བཞེས་པ་དེ་ཡང་སྐུ་ཡོན་དང་གོ་ས་ཆེ་

བར་སོན་པ་དང་།	 དེ་བཞིན་དབུ་མཛད་སྐུ་དྲུང་གཉིས་ན་བཟའ་ནང་ནས་ལུང་དམར་དང་ཕྱི་

ནས་སྐུ་གཟན་སྨུག་པོ་བཞེས་པ་ཉིད་ཀྱང་གོ་གནས་དང་སྐུ་ཡོན་རིམ་པ་སོན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་

ཞིང་།	འབྲུག་ཡུལ་གྱི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སད་གཡོགས་དཀར་པོ་དང་སོད་གག་གོང་དཀར་པོ་

བཞེས་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་མེད་པའི་རབ་བྱུང་གི་	 ན་བཟའ་ཞིག་སྔོན་གོང་དེ་འདྲ་

བཞེས་པ་ཡིན་ཀྱང་།	རྗེ་མཁན་པོ་ཁྲི་རབས་༦༨	པ་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་སྤྱིར་

གྱི་རབ་བྱུང་གི་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པར་དགོངས་ནས་དེ་གཉིས་དམར་སེར་དུ་གྱུར་གནང་བ་

ཡིན།	དེ་ཡང་ནང་གསང་སྔགས་རོ་རྗེ་ཐེག་པ་འཛིན་པ་མཚོན་པའི་དོན་ཏེ།	མདོར་ན་གསུམ་

ལྡན་རོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཕྱི་རྟགས་ལས་ཀྱང་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་དཔལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་གོ་

གནས་ཆེ་བ་བསོད་པའི་ཕྱིར་ན་བཟའ་སེར་པོ་བཞེས་པ་དང་།	 དེ་ལྟར་བློན་ཆེན་རིགས་དང་

ལྷན་རྒྱས་འོག་མ་རྣམས་ལུང་དམར་ཡོད་ཅེས་པའི་བར་མཚོན་དང་།	 དྲུང་ཆེན།	 མདོ་ཆེན།	

རྫོང་བདག	 ཁྲིམས་དཔོན་བཅས་དཔོན་ཁག་གཉིས་སྐལ་མ་ཡོངས་རྫོགས་རྟེན་དགེ་བསྙེན་

གྱི་སོམ་པ་ཡོད་པའམ་རང་རྒྱུད་དམ་པའི་ཆོས་དང་འདྲེས་ཏེ་རྒྱུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན་

དགོས་པའི་ཆེད་དུ་དང་།	མི་སེར་དཀྱུས་མས་གུས་ཞབས་སྦར་རུང་བའི་མཚོན་བྱེད་དུའང་ན་

བཟའ་མདོག་དམར་པོ་བསྣམས་པ་ཡིན།	དཀྱུས་མ་དང་མི་སེར་གཞན་རྣམས་ཁྱིམ་པའི་ཆར་

གཏོགས་པ་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་མཚོན་ཕྱིར།	 བཀབ་ནེ་དཀར་པོ་གྱོན་པ་དང་།	

དམག་མིའི་རིགས་ལ་གཉའ་རས་བཏགས་པ་ནི།	བགོ་ཁྲབ་ཀྱི་ཚུལ་དང་།	ཡང་ན་དྲན་ཤེས་

རྒྱུད་ལ་བཏོན་ཆེད་སྒོམ་ཐག་གི་ཚུལ་འཛིན་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།	ཁ་དོག་འདྲ་མིན་སྣང་བ་ནི།	གོ་

གནས་ཁྱད་པར་སོན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པ་གོང་བཤད་ལྟར་རོ།།

སོབ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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ཡུལ་གོང་མར་འོག་མས་གུས་ཞབས་དང་།	 གོང་མས་འོག་མར་བརྩེ་བས་བསྐྱངས་པ་ནི་	

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུ་འདུས་ཤིང་གཙོ་བོ་ལུས་ངག་གིས་གོང་མར་གུས་ཞབས་བྱེད་ཚུལ་

གྱི་ལག་ལེན་དུ་བསར་བ་དངོས་རྒྱལ་མགྲོན་དྲག་ཤོས་ཕྲིན་ལས་རོ་རྗེ་མཆོག་དང་	 དྲུང་པ་

དམ་ཆོས་ལ་ནས་མཛད་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ལེགས་པར་

འཁོད་གནང་འདུག་པས་ལག་ལེན་དངོས་ནི་དེར་གཟིགས་པས་འཐུས་དང་།	 བདག་གིས་

འདི་གར་དཔེར་མཚོན་ཙམ་ཞིག་འགོད་ན།	 མི་དབང་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་མདུན་དུ་ཕག་དབང་

བཅར་དུས་བཀབ་ནེ་དང་སྦྲགས་གོམས་པ་གང་མདུན་དུ་དང་།	 རྒྱབ་ཏུའང་གོམས་པ་གང་

སྤོས་པ་དེ་འཁོར་སོབ་མ་ཚོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཞལ་མཇལ་བ་ན་ཕག་འཚལ་ཞིང་གུས་

བཏུད་བས་པའི་ཚུལ་ཡིན་ལ།	 དེ་བཞིན་སྐུ་མདུན་ལ་སོད་དགོས་སྐབས་	 གཞན་རྣམས་ནི་

བཤད་ཅི་དགོས་ཨ་ཞེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཞབས་པུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ནས་སོད་དགོས་པ་

དང་།	 རང་ལུགས་ཀྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་ཚུལ་དུ་སོད་དགོས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་གཟན་

ཕྲག་པ་ནས་ཕབས་ཏེ་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཤིང་སོད་པའི་ཚུལ་དང་།	 ངག་ནས་ཀྱང་སྐད་

སྙན་ཞེ་ས་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་གོང་མར་གསོལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་སོབ་མ་ཉན་ཐོས་ཚོགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ནི་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་

ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་བརྙེས་པ་ཡིན་པས་ཚིག་ཕལ་པས་ཞུ་ན་ཚོགས་ངན་བསགས་པའི་

གཞི་ཡིན་པར་རིག་པས་མ་ཚད།	 སངས་རྒྱས་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་

ཤེས་མངའ་བའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་མ་བརྗོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས་ན།	

ཡུལ་གོང་མར་ལུས་གུས་ཤིང་ངག་སྙན་ཞེ་སའི་སྒོ་ནས་ཞུས་ན་གོང་མ་རྣམས་ཐུགས་དགྱེས་

ཤིང་རང་ཚོགས་བསགས་པའི་གཞི་ཆེན་པོ་དང་	དེ་བཞིན་ཡིན་ཀྱང་ཡུལ་གོང་མ་མཁན་སོབ་

བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེགས་གཉེན་དང་།	 རྒྱལ་བློན་ཕ་མ་སོགས་ལ་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་

ནས་མོས་གུས་དང་སྐུ་དྲིན་ཅན་ཡིན་ཞེས་ལེགས་པར་བསམས་ཤིང་སྤྱི་བོར་བཀུར་བ་ནི་བླ་

སོབ་གོང་འོག་ཕ་མ་བུ་ཚའི་བར་དུ་ཐ་དམ་ཚིག་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཚུལ་བཞིན་བརྩི་སྲུང་བ་བའི་

ཚུལ་ཡིན་ནོ།།	

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལམ་སོལ།
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གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི།	

ཆོས་རྗེའི་གདུང་དང་སྤྲུལ་པའི་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ལྷོ་

ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཡུལ་འདི་སྐྱོང་བའི་

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སོད་དང་བཅས་པ་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་ས་

གཞི་དང་བཅས་པ་ནང་ལྟར་ཕུལ་བའི་རྟགས་མཚན་ཕྱི་རུ་མངོན་པ་རྟ་མགོ་ཆོས་རྗེས་ཚེ་

དབང་བསན་འཛིན་གྱིས་རྟ་མགོ་གདན་ས་གྲྭ་འབངས་བཅས་ལྟོས་མེད་ཕུལ་བ་དང་།	 ཧཱུྃ་

རལ་བླ་མ་བསམ་གཏན་ལ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཧཱུྃ་རལ་རྫོང་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱས་

ལ་ཕུལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་རིམ་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་དབང་བསྒྱུར་

ཏེ་སྔོན་ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལ་ཁྲིམས་གསར་དུ་བཏོད།	 རྫ་ལུང་མེད་ལ་ལུང་བཏགས་ཞེས་ཡོངས་

སུ་གྲགས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉི་མའི་གཉེན་མཆོག་གི་འདུལ་བའི་གླེང་གཞི་གཙོ་བོར་

བས།	རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་གསུང་རབས་ནས་ལེགས་ཆ་བཏུས་ཏེ་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་

ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་དག་རྒྱས་བསྡུས་རན་པ་སྙིགས་དུས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་སྐྱེས་བཟང་དུ་བསལ་

བའི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་པོ་བརམས་པར་མཛད་པའི་ཞར་ལ་འོང་བའི་འབྲུག་རང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་

སོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་སྔོན་གྱི་ལུགས་སོལ་བཟང་པོ་ཡོད་རིགས་མ་བཅོས་པར་

རང་འཇགས་སུ་འཇོག་པར་མཛད་ཅིང་ལུགས་ངན་འགོག་ཚུལ་དང་།	 སྔོན་མེད་གསར་དུ་

བཏོད་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན།	 བོན་པོས་སེམས་ཅན་སོག་གཅོད་དེ་དམར་མཆོད་བས་

ཚུལ་དང་།	 དབང་ཅན་གྱིས་དབང་མེད་ཉམས་ཆུང་དྲག་གཞན་གྱི་དབྱེ་བ་བས་མི་ཆོག་པའི་

རྣམ་གཞག་དང་།	 དགེ་འདུན་པ་དང་མི་སྐྱ་ཚོས་གཟན་དང་སྦྲགས་གོམ་པ་གཅིག་མདུན་

སྤོས་ནས་ཕག་དབང་བཅར་སངས་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརྩི་སྲུང་བ་ཚུལ།	

བཞུགས་གྲལ་གྱི་སྐབས་གསོལ་ཇ་ལ་སོགས་པ་དྲང་བ་ན་རྐང་པ་གཡོན་པ་སྤོས་དགོས་ཚུལ།	

ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཐངས་རྣམས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་སྔར་མེད་

གསར་དུ་བརམས་ཏེ་བཟང་པོ་ཡ་རབས་ཀྱི་ཚུལ་དེ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་དུ་བསར་ཐངས་

སོབ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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རྣམས་ཞིབ་པར་དཔྱིས་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ནས་གཞུང་གི་གྲས་སུ་གཏོགས་པའི་རབ་བྱུང་དང་།	

ཁྱིམ་པ་གཉིས་ཀར་སྦོང་བརར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་

ལམ་སོལ་བཟང་པོ་རྫོང་གཞི་ཁག་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་

ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་པའོ།།

གསུམ་པར་ཇི་ལྟར་རྒྱུན་སྐྱོང་སྟེ་འཛིན་པའི་ཚུལ་ནི།	

སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་

འདུས་པའི་སྡེ་རྣམས་རྗེ་མཁན་དང་རོར་སོབ།	སྒྲ་སོབ་དང་མཚན་སོབ།	དབངས་སོབ་དང་

གཙུག་སོབ།	 དབུ་མཛད།	 སྐུ་དྲུང་དང་མཆོད་དཔོན།	 མཆོད་གཡོག་དང་གཏོར་སོབ།	

འཆམ་སོབ་དང་དཀྱིལ་སོབ།	 རྩིས་སོབ་ལ་སོགས་པ་དང་རབ་བྱུང་དཀྱུས་མ་ལས་ཇི་ལྟར་

བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་ཚུལ་གོང་བཤད་ཀྱི་གོ་གནས་སོ་སོར་བཞེས་པའི་སྐབས་ནས་འགན་ཇི་ལྟར་

བཞེས་ལུགས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་སོལ་སྒྲ་མ་ཉམས་འབྲུ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཚུལ་ཆོས་

ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དམ་པ་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་པོ་ལ་དཔེར་མཚོན་ན་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གཞུང་གི་

སྐུ་རིམ་ཡིན་ཚད་ལ་ཆོ་གའི་དབུར་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་བྱེད་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་དེ་

བཞིན་རོར་སོབ་སོགས་རང་སོའི་ཐུགས་འགན་ཇི་ལྟར་བཞེས་ལུགས་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་

ལགས་པས་འདིར་རྒྱས་པར་མ་འགོད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བསན་པའི་ཐད་གཙོ་བོ་རྗེ་མཁན་པོས་

མཛད་དགོས་པ་ལས།	 འདུལ་བ་ཡུལ་དུས་བསྟུན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེང་གི་དུས་ཚོད་

དང་བསྟུན་ནས་ཕྲན་བུ་རེ་བསྒྱུར་བཅོས་བས་པ་སྟེ་དཔེར་ན་དུར་ཁྲོད་ལ་དགེ་འདུན་པ་དང་

བཅས་གནས་འདྲེན་ཞུས་དུས།	ཕུལ་ཆས་དང་ཟོང་སྦུབས་ལྔ་ཚན་སོགས་དང་།	ཕག་འགྱེད་

ལྔ་སྐལ་དང་བཞི་སྐལ།	 གསུམ་སྐལ།	 གཉིས་སྐལ་རྐྱང་པ་འབུལ་དགོས་པར་མི་ཉམས་

རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པར་དགོངས་བཞེད་བླ་ན་མེད་པར་བཞེས་ཏེ་ཕུལ་ཆས་ཟོང་དམར་

བཅས་ཕབ་གནང་བ་དང་།	དེ་བཞིན་དགེ་ཚུལ་དགེ་སོང་རང་གི་ཕ་མ་	༢	ལ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བ་

དང་།	 ཡང་ན་དགེ་ཚུལ་དགེ་སོང་རང་ཡང་ལོ་ན་རྒས་ནས་རྫོང་གི་སྒྲིག་གཞི་ལས་དགོངས་

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལམ་སོལ།
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པ་ཞུས་བསྒང་།	 རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་གཙོས་པའི་དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་གསོལ་རས་དང་

ཆ་འདྲ་བ་དངུལ་སྒོར་གནང་བའི་སོལ་བཙུགས་པ་ནི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་བ་བ་ཡིན་པ་དང་།	མི་

དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བརྒྱུད་སྤྱི་དང་།	ལྷག་པར་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རོ་

རྗེ་དབང་ཕྱུག་འཛམ་གླིང་ཤེས་བའི་གནས་ལ་གཟིགས་རྒྱ་ཆེ་བས་སྔོན་གྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་

བཟང་པོ་ཚུལ་བཞིན་ལག་ལེན་མཛད་གནང་པའི་སྟེང་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་འགྲོ་ལུགས་དང་

ལེགས་པར་བསྟུན་ཏེ་གོ་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གསལ་པོར་རོྟགས་པའི་ཆེད་རྗེ་མཁན་པོའི་ན་

བཟའ་དང་།	ཞབས་རང་ལ་སྐུ་གཟན།	དེ་བཞིན་ན་བཟའ་དཀར་པོ་རལ་པ་ཅན་བཅས་རིམ་

པར་བསྒྲིག་པའམ་ཁ་ཤས་གསར་དུ་བསྣོན་པར་མཛད་པ་དང་།	ད་ལྟ་གསེར་ཁྲིས་མངོན་པར་

རོྟགས་པར་དངོས་སུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འཇིགས་

མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་ཀྱང་།	སྔོན་གྱི་ལུགས་བཟང་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལག་

ཏུ་ལེན་རུང་བ་མ་བཅོས་རང་འཇགས་སུ་བཞག་པར་མཛད་ཅིང་།	 སྔར་ལག་ལེན་བསར་

སོལ་ཡོད་ཀྱང་དེང་དུས་དང་བསྟུན་ཚེ་མི་བདེ་བའི་རིགས་རྣམས་དོར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱལ་

སྲིད་གཙོ་བོར་སྐྱོང་བ་སྟེ་དཔེར་ན་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སྡེ་པའམ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བ་ན་གྲྭ་

ཆས་བཞེས་ཤིང་དཔའ་རྟགས་བཏགས་དགོས་པ་ཡོད་ཀྱང་མི་དབང་ཞབས་ལས་མི་སྐྱས་

རབ་བྱུང་གི་ཆས་གྱོན་ན་མི་རིགས་པར་གཟིགས་ནས་དོར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་སྒོས་སུ་དུས་སྙིགས་

མ་ལས་ཀྱང་ཡང་སྙིགས་སུ་སྐྱེ་བོ་བསོད་ནམས་བྲལ་ཞིང་བདུད་ཀྱི་གྲོགས་སུ་སྦྲན་པ་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་གཞི་གཅིག་པུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་གཙོས་པའི་ལམ་ལུགས་

བཟང་པོ་ཡ་རབས་དམ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ར་བ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའི་ཀུན་སོང་ཁྱེར་ཞིང་

ཀུན་སོྤྱད་ཀྱང་དེ་དང་ཚུལ་མཐུན་པར་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་མི་དབང་རང་གི་སྐུ་སོག་

ལའང་མི་འཛེམས་པར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་རང་ལྗོངས་

འདིར་དར་བའི་བཀའ་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་

བདེ་སྐྱིད་ཁོ་ནར་ཐུགས་བསྐྱེད་བླ་ན་མ་མཆིས་པར་བཞེས་ཏེ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་

བདག་འགན་ཧྲིལ་པོར་རང་གིས་གནང་བཞིན་པའི་ངང་དུ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།།

སོབ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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མཆོད་རྫས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས།
བླམ་ཆོས་སྐྱོང་།

སྔོན་བརྗོད།

ཨོཾསྭསྟི།	 སྤངས་རྟོགས་མཐར་སོན་བདེ་གཤེགས་ཉིན་མོར་བྱེད།	 །ལེགས་གསུང་དམ་ཆོས་

ཀུ་མ་ད་ཡི་གཉེན།	 །དེ་འཛིན་འཕགས་ཚོགས་རྒྱུ་སྐར་འཕྲེང་བ་བཅས།	 །མི་ཕྱེད་དད་པའི་

མཁའ་ན་དགྱེས་པར་རོལ།	 །རྣམ་པ་གདུགས་དང་བླ་བྲེ་ལ་སོགས་པ།	 །ངོ་བོ་སོང་རྟེན་ཟུང་

འཇུག་ཡེ་ཤེས་དེས།	།སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་ཕན་བདེ་མཛད་པའི་ཚུལ།	།ཉུང་ངུའི་ངག་གི་ལམ་ནས་

གསོལ་བར་སྤོ།	 །ད་རེས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སོན་ཁང་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་	

རྟེན་གསུམ་དང་ཅ་རྙིང་	 རང་གི་གོམས་གཤིས་དང་	 ལམ་སོལ་ལ་སོགས་པའི་གོ་བསྡུར་

ཞལ་འཛོམས་གནང་མི་འདི་	མ་འོངས་པ་ལུ་ཤུལ་སོམ་བཞག་ནིའི་	མཛད་བ་གལ་ཆེ་ཏོག་

ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་སྤྱིར་	ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་མཛད་བ་འདི་ལུ་	ཡིད་ཆེས་

སོམ་ཡོད།	ལྷག་པར་དུ་ཡང་	ང་བཟུམ་མའི་མི་ལུ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་	ཡོན་ཏན་རྟ་རྔ་ལས་

ཕྲ་སྟེ་འབད་རུང་	 བོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་དུ་	 ང་གིས་ཡང་མཆོད་རྫས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་	 བསམ་འཆར་ཞུ་ནི་གོ་སྐབས་གནང་མི་འདི་ལུ་	 ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་

དགའ་བ་དང་སྤོ་བ་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

མཆོད་རྫས་ཀྱི་གོ་དོན།

མཆོད་རྫས་ཟེར་མི་	མདོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ལས།	བདག་པོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་མཆོད་

པ།	བདག་པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ།	ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ།	སོན་ལམ་

སོབས་ཀྱི་མཆོད་པ།	བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ།	བསོད་པ་དབངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་	

དབྱེ་བ་ལུ་བརྟེན་པའི་མཆོད་རྫས་དང་།	 གསང་སྔགས་རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ལས་ཕྱི་མཆོད།	
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ནང་མཆོད།	 གསང་མཆོད།	 དུག་གསུམ་དང་དུག་ལྔའི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་

འདུག	ཨིན་རུང་སྐབས་ཅིག་གསང་སྔགས་ཀྱི་མཆོད་པ་	ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་

ཞུ་དགོཔ་ཡང་མིན་འདུག

མདོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་	 ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་

གསུང་ལས།	 ཤར་ཉི་ཟ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ།	 །ལྷོ་ཙན་དན་ནགས་ཀྱི་བདུག་སྤོས།	 །ནུབ་

གངས་དཀར་མར་གྱི་ལྷ་བཤོས།	 །བང་གཡུ་མཚོ་སྔོན་མོའི་ཡོན་ཆབ།	 །ཟེར་གསུངས་དོ་

བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་	 ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དངོས་པོ་ག་ར་	 ཆོས་རྫས་ལུ་མ་གྱུར་མི་	 ཕུད་

རོག་གཅིག་ཡང་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས།	 དེ་འབདཝ་ད་དོན་དག་གི་སྙིང་པོ་	 རང་གི་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་	དཀོན་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་	མཆོད་ནི་གི་རྫས་ཅིག་ལུ་མཆོད་

རྫས་ཟེར་སབ་མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་མས།

མཆོད་རྫས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་མཆོད་རྫས་ཟེར་བའི་	 སྒྲ་དོན་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་པ་ཅིན་	 མུ་དང་

མཐའ་ར་ལས་རང་མེད་རུང་	ང་བཅས་རའི་ཐ་སྙད་ལས་	བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་	ཆིབས་

གྲལ་བཙར་ནི་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ལུ་	མཆོད་རྫས་ཟེརཝ་ད་	 ཕྱེ་ཕུར་རྒྱལ་མཚན་ཆ་ཚང་

ཅིག་ལུ་	 ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་པས།	 དང་པ་དེ་ཚུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཞུ་བ་ཅིན་	 བདག་

ཅག་གི་སོན་པ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ལས་	 མི་ཡུལ་དུ་བོནམ་ད་ལྷ་ཚངས་པ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་གིས་	 གཡས་ཕོགས་ལས་ནོར་བུའི་རྔ་ཡབ་བརྒྱ་སོང་ཐོགས་ཏེ་	 གསེར་གྱི་ཐེམ་

སྐས་ལས་འབབ།	 ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་	 གཡོན་ཕོགས་ལས་	

རྩིབས་བརྒྱ་པའི་གདུགས་ཐོགས་ཏེ་	 ཤེལ་གྱི་ཐེམ་སྐས་ལས་འབབ།	 གཞན་ཡང་ཕོགས་

བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལས་	 སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་	 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བསམ་གྱིས་	 མི་ཁྱབ་པ་ཚུ་གིས་	 རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་བས་པའི་	 གདུགས་དང་

བླམ་ཆོས་སྐྱོང་།
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རྒྱལ་མཚན་	བ་དན་ལ་སོགས་པའི་	མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་བལྟཝ་ད་	མཆོད་རྫས་

ཀྱི་སོལ་དེ་	དང་པ་ལྷ་ཡུལ་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས།

མཆོད་རྫས་ཀྱི་སོལ་དར་ཚུལ།

མི་ཡུལ་ལུ་མཆོད་རྫས་ཀྱི་སོལ་དར་ཚུལ་འདི་	 རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལཔོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་གིས་	

རྒྱལཔོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་ལུ་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རིས་སུ་བྲིས་ཏེ་	 ལག་རྟགས་སྦེ་ཕུལཝ་

ད་	རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་གིས་	དཔག་ཚད་ཕྱེད་གསུམ་ཚུན་ཚོད་	ལམ་ཆ་མཉམ་ཙན་དན་གྱི་

ཆུ་གིས་	ཆག་ཆག་བཏབ།	སྤོས་དང་མེ་ཏོག་གིས་ས་གཞི་དང་བར་སྣང་གང་།	དར་གྱི་ཆུན་

པོའི་འཕྲེང་བ་དཔྱངས་	གདུགས་དང་	རྒྱལ་མཚན་	བ་དན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྒྲེངས་ཏེ་	

སིལ་སྙན་དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་	 མཆོད་རྫས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅསཔ་སྦེ་	

བསུ་བ་འབད་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་།	 དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་	 དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པ་

གིས་	སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མི་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ད་	དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་	བསུ་བ་གསེར་

སྦྲེང་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་	 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུའི་རྣམ་ཐར་ལས་	 བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆོས་འཕགས་ཟེར་མི་གིས་	ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གསུང་སར་	ཆོས་

ཀྱི་ཁྲི་བརྩེགས་	 གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བླ་བྲེས་ལ་སོགས་པ་	 བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་	

མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་	 མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བལྟཝ་ད་	 མཆོད་རྫས་ཀྱི་འབྱུང་

གཞི་ངོ་མ་	ནང་པའི་ཆོས་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ལས་	མཆོད་རྫས་ཀྱི་སོལ་དེ་ཡང་མི་ཡུལ་དུ་	

དང་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་	 གཉིས་པ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས།	

གསུམ་པ་འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་	 རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་	 ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དང་	

དུས་མཉམ་དུ་དར་ནུག	 ལྷག་པར་དུ་	 ང་བཅས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	

ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	དང་པ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེ་དང་།	གཉིས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་	ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།	གསུམ་

མཆོད་རྫས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས།
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པ་མཁན་ཆེན་པད་དཀར་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་	རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་	རིམ་བོན་ཚུ་གིས་

བཀའ་ཆོས་གནང་ས་དང་	འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ལུ་	བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་།	འབྲུག་

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་	རིམ་བོན་ཚུ་	གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་མཛདཔ་ད་	ཆིབས་གྲལ་

བཙར་ནི་ལ་སོགས་པ་	 ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་	 མཆོད་རྫས་

འདི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་སྦེ་	 ལག་ལེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་ས་ཨིན་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མཆོད་རྫས་བླ་བྲེ་བཤད་པ།

སྤྱོད་འཇུག་ལས།	ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ།	།ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་

བསར།	 །རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན།	 །མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེ་བྲེས་པ་དེར།	

།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ།	བླ་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སྟེང་གི་ཆ་དང་།	བྲེ་ནི་ཐོག་འགེབས་ཀྱི་

ཚུལ་དུ་སྦེ་ཕར་ཚུར་བྲེས་ཏེ་	ཡོད་པའི་དོན་ལས་མིང་དེ་སྦེ་བཏགས་ནུག་	དེ་ཡང་བཟོ་བཀོད་

དང་	རྒྱུ་ཡི་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	དཀྱིལ་འཁོར་བླ་བྲེ་དང་	བླ་བྲེ་འབྲུག་རིས་

ཅན་མ་	རྟེན་ཁེབས་བླ་བྲེ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་ཡང་	སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ཚུ་

ནང་མཇལ་ནི་འདུག	རྣམ་པ་དེ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་བར་ཡི་བླ་བྲེ་ཨིནམ་ལས་	བར་དེ་གིས་དོན་ག་

ཅི་སོནམ་ཨིན་ན་	 ཟེར་མནོ་བ་ཅིན་	 ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས་	 བླ་བྲེ་ཟེར་ཤེས་བའི་

གཤིས་ལ་	ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རྟོག་གི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་བྲལ་བའི་དོན་

སོནམ་ཨིན།

མཆོད་རྫས་གདུགས་ཀྱི་བཤད་པ།

སྤྱོད་འཇུག་ལས།	 རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན།	 །ཁོར་ཡུག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་

པ་ཡིད་འོང་ལྡན།	།དབྱིབས་ལེགས་བལྟ་ན་སྡུག་པ་སྒྲེང་བ་ཡང་།	།རྟག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་

བླམ་ཆོས་སྐྱོང་།
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ལ་དབུལ་བར་བགྱི།	 །ཟེར་བ་དང་བཟང་སྤྱོད་ལས།	 ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་

དང་།	 །ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་།	 །བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་

གྱིས།	།རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི།	།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་	གདུགས་ཟེར་བའི་

དོན་དག་ནི།	 རང་ཉི་མ་ལ་སོགས་པའི་	 ཚ་བའི་གདུགས་སྐྱོབ་བྱེད་ཨིནམ་ལས་གདུགས་

ཟེར་སབ་ཨིན་པས།	 དེ་ཡང་སྔོན་མ་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ལུ་	 གཡས་ལས་ལྷ་ཚངས་པ་

གིས་	བེཌཱུརྱའི་གདུགས་བརྒྱ་ཕུལ་བ་དང་།	གཡོན་ལས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་	འཛམ་བུ་ཆུ་གསེར་

གྱི་གདུགས་བརྒྱ་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་རྒྱུའི་དབྱེ་བ་དང་།	 བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་ལྟ་བུ་	 བཟོ་

དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་	 དུམ་གྲ་རེ་ཡོདཔ་འོང་ནི་མས།	གདུགས་དེ་ཧ་ཅང་གིས་	ར་ཆེ་

དྲགས་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་	 ང་བཅས་རའི་	 སྔར་སོལ་བཟང་པོའི་ནང་འབྲུག་གི་བླ་ཆེན་

དབུ་ལུ་གདུགས་	ཐོབ་དང་མི་ཐོབ་ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་ཡོད།	མཚོན་བྱེད་བརའི་གདུགས་དེ་གིས་	

མཚོན་བའི་དོན་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་བར་ལུ་	 རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་ཟེར་	 ཕོགས་

བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྗེ་གིས་	ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་ཚུ་	འཁོར་བ་

དང་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་དོན་སོནམ་ཨིན།

མཆོད་རྫས་བ་དན་གྱི་བཤད་པ།

བ་དན་ཟེར་མི་འཕེན་དང་གཅིག་ཨིན།	བཟོ་རྣམ་མགུ་འབབ་བཟོ་དང་	མཇུག་དར་དཔྱངས་

ཀྱི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡོད།	བར་དེ་གིས་དོན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་	ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་བར་ལུ་བ་དན་ཟེར་	

དོན་དག་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིནམ་ད་	སྙིང་རྗེ་ཡང་	མེ་དང་ཚ་བ་	ཆུ་དང་འཁྱགས་

རོམ་བཟུམ་སྦེ་	ཟུང་དུ་འཇུག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་	ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གིས་	འགྲོ་བ་ཀུན་ལུ་

ཁྱབ་པའི་དོན་སོནམ་ཨིན།	གཞན་ཡང་	ལྷ་དར།	རླུང་དར།	རྒྱལ་དར།	ཕོགས་དར།	རུ་

དར་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཡང་བ་དན་གྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་ནི་ཨིན་མས།

མཆོད་རྫས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས།
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མཆོད་རྫས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བཤད་པ།

བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་	 རྒྱལ་བས་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས།	 ཉོན་མོངས་པའི་

བདུད།	འཆི་བདག་གི་བདུད།	ཕུང་པོའི་བདུད།	ལྷའི་བདུད་ཚུ་ལས་རྒྱལ་བའི་དོན་སོནམ་

ལས་	རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བཏགས་ནུག	མི་ནུབ་པ་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་ཟེར་	སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ནུབ་པའི་	 འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་	 གནས་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་

ཡང་ཨིནམ་ལས་	 རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཅན་བཞུགས་པའི་	 གཙུག་ལག་ཁང་དང་	 ལུགས་

གཉིས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་	རྫོང་གཞིས་ཁག་ཚུ་ལུ་	གསེར་ཏོག་གི་ཁྱད་ཆོདཔ་སྦེ་	བཀལ་

སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་	གཙུག་ལག་ཁང་དང་	རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་གདོང་ཁར་	ལྷ་དར་འཕརཝ་

ད་ཡང་ཏོག་སྦེ་བཀལཝ་ཨིན།

སྤྱན་གཟིགས་དར་དཔྱངས་ཀྱི་བཤད་པ།

སྤྱོད་འཇུག་ལས།	གཞལ་མེད་ཕོ་བྲང་བསོད་དབངས་ཡིད་འོང་ལྡན།	།མུ་ཏིག་རིན་ཆེན་རྒྱན་

འཕང་མཛེས་འབར་བ།	 །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་དེ་དག་ཀྱང་།	 །ཐུགས་རྗེའི་རང་

བཞིན་ཅན་ལ་དབུལ་བར་བགྱི།	།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་	རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་མཛེས་པར་

བྱེད་པའི་	རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཅིག་ཨིན།	དར་དཔྱངས་ལུ་རྒྱུ་རས་དང་	གོས་ཆེན་ཚུ་མ་གཏོགས་

རྒྱུའི་དབྱེ་བ་གཞན་སྤྱོད་སོལ་མེད་རུང་	 སྤྱན་གཟིགས་ལུ་རྒྱུ་གསེར་དངུལ་	 ཟངས་ལྕགས་

ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད།	 སྤྱན་གཟིགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཡང་	 ཁྲོ་བོའི་གཞལ་

ཡས་ཁང་ལུ་རི་མོ་ཐོད་སྐམ་དང་	 མི་མགོ་ལ་སོགས་པ་དང་།	 ཞི་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལུ་	

རི་མོ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད།	 གཞན་ཡང་	 དེ་དང་ཆ་

འདྲ་བ་	དར་གྱིས་ལྡ་ལྡི་ཟེར་མི་	དར་སྣ་ལྔ་ཕར་ཚུར་ལྷག་སྟེ་བཟོ་བཟོཝ་དང་	དྲྲྭ་བ་དྲྲྭ་ཕྱེད་

ཟེར་མི་	ཙི་པ་ཏྲའི་ཁ་ལས་དྲྲྭ་བས་འབྲེལ་བ་	ད་རེས་ནངས་པར་	གཙུག་ལག་དང་དཀྱིལ་

འཁོར་ཚུ་	 མཛེས་བྱེད་རི་མོ་བྲིས་ནི་དང་	 གོས་ཆེན་འཚེམ་འདྲུབ་ཅནམ་ལ་སོགས་པའི་

བླམ་ཆོས་སྐྱོང་།
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མཆོད་རྫས་ཡོད།

མཆོད་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་གོས་ཆེན་གྱི་དབྱེ་བ།

མཆོད་རྫས་ཀྱི་རྒྱུའི་ཐད་	རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན།	།ཟེར་བ་དང་	མུ་

ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེ་བྲེས་པ་དེར།	 །ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་	 སྔོན་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་

སྐབས་ལུ་	མཆོད་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་	ཕལ་ཆེར་འཛམ་བུ་ཆུ་གསེར་	མུ་ཏིག་དམར་པོ་ལ་སོགས་པ་	

ཙང་ཙ་རང་ཨིན་དོ་ཡོདཔ་མས།	 རས་གོས་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་རུང་	 ཧེ་མ་སངས་རྒྱས་ཞལ་

བཞུགས་པའི་བསྒང་	 རྒྱའི་དར།	 གྲོང་ཁྱེར་གསལ་ལྡན་གྱི་རས།	 ལྷའི་གོས་ལྭ་བ།	 དུ་ཀུ་

ལའི་རས།	དར་གོས་སེར་མ་ལ་སོགས་པའི་	དབྱེ་བ་ཐང་མེདཔ་ཅིག་ཡོད་ཚོད་འདུག	ཨིན་

རུང་གོས་ཆེན་གྱི་	སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་	གོས་ཆེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་རྒྱ་ནག་ལས་ཨིནམ་

ལས་	 རྒྱ་ནག་གོས་ཆེན་ང་གིས་མཐོང་ཐོས་ལུ་གྱུར་པ་	 དབྱེ་བ་དགུ་དེ་ཅིག་ཡོད་མི་གཤམ་

གསལ་ལྟར།

༡	 སྤས་ཐགས་ཟེར་མི་རི་མོ་འཚེམ་འདྲུབས་འཐུ་འཐུཝ་བཟུམ་སྦེ་རི་མོ་སྟུག་པགས་པ་

ཡོད་མི།

༢	 ཅོད་ལྡན་ཟེར་མི་ཤིང་ལོའི་རི་མོ་ཅན་མཐའ་མ་ལས་གསེར་སྐུད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་མི།

༣	 རྒྱན་བཞི་ཟེར་མི་	གཞི་གོས་ཆེན་ཁ་དོག་གང་རུང་གུ་	སྤྲིན་རིས།	འབྲུག་རིས།	ཆུ་

རིས།	བྲག་རིས་	བཞི་ཡོད་མི་	མཐའ་མ་ལས་གསེར་སྐུད་ཀྱིས་མ་བསྐོར་བ།

༤	 རོ་རྗེ་སག་ལམ་ཟེར་མི་	 གཞི་གོས་ཆེན་ཧོནམོ་དང་དམརཔོ་ལ་སོགས་ཁ་དོག་གང་

རུང་ཁར་	གསེར་སྐུད་ཀྱི་རོ་རྗེའི་འཕྲེང་བ་ཡོད་མི།

༥	 པདྨའི་སག་ལམ་ཟེར་མི་	 གཞི་གོས་ཆེན་ཁ་དོག་གོང་མཚུངས་ཁར་གསེར་སྐུད་ཀྱི་

པདྨ་ཡོད་མི།

༦	 འཇའ་རིས་ཅནམ་ཟེར་མི་	ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འཇའ་ཚོན་གྱི་རི་མོ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི།

མཆོད་རྫས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས།
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༧	 འཇམ་སང་མ་ཟེར་མི་	 གཞི་དང་མདོག་མཚུངས་ཀྱི་རི་མོ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁ་དོག་

མ་འདྲ་བའི་རི་མོ་ར་ལས་མེད་མི།

༨	 འབྲུག་འཁོར་ཟེར་མི་	 སྦུག་ལུ་རི་མོ་འཁོར་ལོ་སྦེ་མཐའ་མ་ལས་འབྲུག་ཁ་འཐབ་

འབད་མི།

༩	 སེང་འབྲུག་ང་འདྲ་ཟེར་མི་	གཞི་ཁ་མདོག་གང་རུང་ཁར་	སེང་གེ་དང་འབྲུག་གི་རི་མོ་

ཡོད་མི་ལ་སོགས་པ་		རྒྱ་ནག་གོས་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་དང་	རི་མོའི་དབྱེ་བ་ཐང་མེདཔ་ཅིག་

འདུག	རྒྱ་ནག་ལུ་ཚར་གཅིག་སོང་སྟེ་ཞིབ་འཚོལ་འབདན་མ་ཤེས་	གཞན་གོས་ཆེན་

གྱི་ཁུངས་	ལེགས་ཤོམ་འབད་ཆོད་ཚུགས་པ་དཀའ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི།

དར་མཛོད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡	 ཕྱི་མཛོད་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཟེར་མི་	རྒྱུ་ངོ་མ་འབུ་རས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་དར་ལུ་གྱུར་སོང་པ་

རིང་ཐུང་མཐོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དགུ་ཙམ་དུ་ཡོད།

༢	 ནང་མཛོད་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་ཟེར་མི་	རྒྱུ་གོང་མཚུངས་ཁར་རི་མོ་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་

ཟེར་	ཡོད་མི་རིང་		ཐུང་གི་ཚད་བཀབ་ནི་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོད།

༣	 བར་མཛོད་ཟེར་མི་	རྒྱུ་དང་རི་མོ་གོང་མཚུངས་ཁར་	རིང་ཐུང་དེའི་ཕྱེད་ཙམ་ཡོད་མི།

༤	 དར་རྩེ་ཟེར་མི་	རིང་ཐུང་མདའ་དར་གྱི་ཚད་འདོམ་ཀོ་དེ་ཅིག་ཡོད་མི།

༥	 དར་རྩེ་ཕྱེད་མ་ཟེར་མི་	དར་རྩེའི་ཚད་ཀྱི་ཕྱེད་ཀ་ཙམ།

༦	 སན་རྩེ་ཟེར་མི་	གཞི་སེར་པོའི་གུ་དམར་ལྗང་གི་ཁྲ་ཅན་ནོ།།

སར་སྨྲས་པ།

འདི་ལ་འབད་པའི་ལེགས་བས་ཆ་སྲིད་ན།	 །འདི་ཡི་དགེ་བས་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས།	

།བསན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དབར་རྔ་པའི།	 །རིང་ལུགས་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་གྱུར་ཅིག	

།ཅེས་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་	 རྨོངས་རྒན་འབྲུག་བུམ་ཐང་པ་པདྨ་ཆོས་

བླམ་ཆོས་སྐྱོང་།
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སྐྱོང་ནས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བའོ།།	དགེའོ།།

ཁུངས་གཏུགས་རྒྱབ་རྟེན།

༡	 བཀའ་འགྱུར་འདུལ་པ་པོད་ད་པ།

༢	 ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་བཀའ་འབུམ་པོད་ང་པ་	དགོངས་འདུས་ཆོ་གའི་རྣམ་བཤད།

༣	 བསན་པའི་ཉི་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟིན་བྲིས།

༤	 མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ་གྱི་སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ།

༥	 ཙན་དྲ་གོ་མའི་རྣམ་ཐར།

༦	 མཛད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་།

༧	 དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར།

མཆོད་རྫས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས།
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གླུ་གཞས་འབྱུང་ཁུངས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ།
མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

༡	 གླུ་གཞས་ཀྱི་ངོ་སྤོད།

གླུ་གཞས་ཀྱི་ངོ་སྤོད་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་	དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས།	རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

འབྱུང་མ་ཡིན་པའི།	 །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།	 །དེ་ཕྱིར་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི།	 །ཆོས་

འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།	 །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་ཆོས་ག་ར་	གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་ལས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་	

ཤེས་བའི་ཆོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	 ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 མ་བརྟེན་པར་བྱུང་

བྱུངམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག	 ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 ནང་བཅུད་ཀྱི་

སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་	རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་ཆགསཔ་ཨིན་པས།	དཔེར་ན་རྟེན་ཆུ་ལ་བརྟེན་

ཏེ་	 བརྟེན་པ་ཉ་ལ་སོགས་པ་ཆུའི་ནང་གི་སེམས་ཅན་ཚུ་ག་ར་	 རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་དོ་

བཟུམ་ཨིན།	འདི་བཟུམ་སྦེ་ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་སྲིད་པ་འདི་ནང་ལུ་ཡང་	དགའ་སྐྱོ་

བདེ་སྡུག་ཚུ་ཡང་	 དགའ་ནི་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་	སྐྱོ་བ་ཅིག་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་ནི་དང་།	

བདེ་བ་ཅིག་མྱོང་ནི་ཡོདཔ་ལས་	 སྡུག་བསྔལ་ཅིག་ཡང་	 རང་བཞིན་གྱིས་མྱོང་ནི་ཡོདཔ་

བཞིན་དུ་	 ང་བཅས་ར་གི་རྒྱུད་ལུ་དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་གཅིག་བསྐྱེད་འོངམ་ད་	 དགའ་བའི་

དགའ་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་	 རང་བཞིན་གྱིས་ཐོནམ་ལས་	 དེའི་སྐབས་ལུ་	 དགའ་བའི་

ཚིག་གདངས་དབངས་སུ་ལེན་མི་ལུ་	དགའ་གླུ་དང་།	སེམས་ལུ་སྐྱོ་བ་ཅིག་བསྐྱེད་དེ་འོངམ་

ད་	སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་ལུགས་ཚུ་	རང་བཞིན་གྱིས་ཚིག་དང་གདངས་དབངས་ལུ་བསྒྲིགས་ཏེ་	ལེན་

མི་ལུ་	སྐྱོ་གླུ་ཟེར་སབ་ཨིན།	དེ་ལས་ང་བཅས་ར་མི་ཚུ་	སེམས་དགའ་དྲགས་ཏེ་	རྐངམ་

དང་ལགཔ་ཚུ་སྤར་ཏེ་	སྙན་པའི་ཚིག་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཐོན་ཏེ་	གདངས་དབངས་བསྒྲིགས་

ཏེ་	 འཐེན་མི་ལུ་གླུ་ཟེར་སབ་ནི་དང་།	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 དགའ་བ་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་

ལས་	 ཚིག་གི་གདངས་དབངས་དང་	 ལེའུ་བསྒྲིགསཔ་ལ་སོགས་པ་	 འཐེན་མི་ལུ་གླུ་



65

གཞས་ཟེར་སབ་སོལ་དར་ནུག

༢	 གླུ་གཞས་དང་པོ་བྱུང་ཚུལ།

གླུ་གཞས་ཟེར་མི་འདི་	ང་བཅས་འགྲོ་བ་མིའི་གཡུས་ཁར་	མ་དར་བའི་ཧེ་མ་	ག་དེ་སྦེ་བྱུང་

བྱུངམ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན།	 བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས།	 སྙན་ངག་གླུ་ཡི་མཛོད་

འདི་ནི།	།སྣང་བ་རིག་པའི་བསན་བཅོས་ཡིན།	།སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་མཛད།	

།དོན་ཆེན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས།	།

འཐབ་རོད་ཞི་བའི་དོན་དུ་མཛད།	 །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ།	 དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་	མཁྱེན་རབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་	འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་	ལྷ་

དང་ལྷ་མིན་ཚུ་	ལྷའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི་སྐོར་ལས་	མ་འཆམ་པར་འཐབ་འཛིང་ཤོར་

བའི་སྐབས་ལུ་	 ཁོང་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཚུ་	 གླུ་གཞས་སྙན་པའི་ཚིག་ལུ་ཐུགས་གཡེངས་ཏེ་	

འཐབ་རོད་ཞི་ནི་གི་དོན་ལུ་མཛད་མཛདཔ་ཨིནམ་ད་	དུས་རབས་བརྩི་བ་ཅིན་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་ལེ་

ཤ་གི་ཧེ་མ་ལས་དར་སོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	

༣	 འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་འདི་ནང་རིམ་པར་དར་ཚུལ།

༣.༡	ཧིནྡུའི་བསན་བཅོས་	 མ་ཧཱ་བྷཱ་རཏ་ནང་ལས་འབད་རུང་	 བ་ག་ཝཏ་གཱི་ཏ་ཟེར་

ཐོན་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་	ཧིནྡུ་གི་ཆོས་ལུགས་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་	རོད་ལྡན་

གྱི་ལོ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་	བ་ག་ཝཏ་གཱི་ཏའམ་	ལེགས་ལྡན་གྱི་གླུ་ཟེར་མི་ཅིག་

ཐོན་ནུག།

༣.༢	དེ་ལས་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་རིང་ལུ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་བྱུངམ་

ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན།	 བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས།	 ཆོས་གླུ་རིང་མོ་

གླུ་གཞས་འབྱུང་ཁུངས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ།
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བཙུན་པའི་གླུ།	 །བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ་རིང་ལ་བྱུང་།	 །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་

སྦེ་	 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་	 འདས་ལོ་བརྩི་སོལ་འདྲ་མིན་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་	

ཡོངས་གྲགས་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་བརྩི་སོལ་ལྟར་ཞུ་བ་ཅིན་	 འདས་ལོ་	

༢༥༤༡	སོངམ་ད་	འདི་གུ་སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་	༤༠	དེ་ཅིག་ལུ་	དར་སོལ་

བྱུང་བྱུངམ་སྦེ་བརྩི་བ་ཅིན་	གླུ་གཞས་དར་སོལ་བྱུང་སྟེ་མི་ལོ་	༢༥༠༡	དེ་ཅིག་

སོང་ནུག

༣.༣	རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་གི་འདས་ལོ་	 ༣༠༠	 དེ་ཅིག་སོང་བའི་ཤུལ་མ་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་གྲུབ་པ་ལུ་	 མངའ་བརྙེས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་	 གྲུབ་

ཆེན་	༨༤	བོན་པའི་ནང་ལས་	གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་	དཔལ་ས་ར་ཧ་པའི་ཞལ་

སྔ་ནས་	 གསུངས་པའི་	 དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་མགུར་གླུ་ཚུ་གསུངས་ཏེ་	 འདས་ལོ་	

༢༢༤༡	དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ཡེ་ཤུའི་བིསི་	༢༤༣	དེ་ཅིག་ཁར་ཕོག་ནི་ཨིན་པས།

༣.༤	དེ་ལས་ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོ་༧༤༢	 ལུ་	 སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་མཆོག་བོད་ལུ་མ་བོན་པའི་སྔོན་མ་	 འབྲུག་ལྗོངས་འདི་ནང་ལུ་	 སྐུ་

དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་	 སྔ་ཕྱི་ལན་ཐེངས་མང་རབས་ཅིག་བོན་ཏེ་	

ང་བཅས་ར་གི་རྒྱལ་ཁབ་སས་ཡུལ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་	 མི་ལོ་	 ༧	 དེ་

ཅིག་གི་རྟིང་ལས་	འབྲུག་ལས་སྦེ་	བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་བོད་ལུ་ཨེ་དྲི་	༧༤༩	དེ་

ཅིག་ལུ་བོནམ་ད་	ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་རིང་ལུ་	ག་

དེ་སྦེ་བྱུང་བྱུངམ་སོ་ཟེར་བ་ཅིན།	བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས།	སྔགས་

གླུ་སྡེ་བཞི་སྔགས་པའི་གླུ།	།ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་རིང་ལ་བྱུང་།	།

	 དཔལ་ལྡན་ཤུགས་ཐོན་བོན་པོའི་གླུ།	།གཤེན་རབ་མི་བོའི་རིང་ལ་བྱུང་།	།

	 དགའ་གླུ་བཅུ་གསུམ་རྒྱལ་པོའི་གླུ།	 །ཁྲི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་རིང་ལ་བྱུང་།	 །བདེན་

མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
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བཞི་རྟེན་འཛུགས་བློན་པོའི་གླུ།	 །བློན་པོ་འགོས་ཀྱི་རིང་ལ་བྱུང་།	 །མཐུན་

འགྲོས་རྣམ་གཉིས་གཙོ་བོའི་གླུ།	 །ལྕང་རྒན་ཨར་པོའི་རིང་ལ་བྱུང་།	 །དཔའ་བོ་

གཟོན་ཐུབ་ཨར་པོའི་གླུ།	།ཐལ་གོ་དེ་ཡི་རིང་ལ་བྱུང་།	།ཏིང་ངེ་མེ་རེ་མོ་བཙུན་གླུ།	

།རྒྱ་མོ་ཀོང་ཇོའི་རིང་ལ་བྱུང་།	།ས་ལ་སི་ལི་སན་ཤར་གླུ།	།བལ་མོ་ཁྲི་བཙུན་རིང་

ལ་བྱུང་།	 །ཅ་ལ་ཅོ་ལེ་བྱིས་པའི་གླུ།	 །བལ་གྱི་ཁྱེའུ་ཆུང་རིང་ལ་བྱུང་།	 །ཟེར་

གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་	དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བྱུང་ནུག།

༣.༥	 དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་	 དུས་རབས་༡༠༥༢-༡༡༣༦	 བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་	

རྣལ་འབོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་	 རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་	

མགུར་འབུམ་དང་།	དུས་རབས་	༡༤	པའི་ནང་	སྙིང་ཐིག་བསན་པའི་བདག་

པོ་	 རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་པས་མཛད་པའི་	 མགུར་གླུ་སུམ་ཅུ་ལ་

སོགས་པ་དང་།	 ང་བཅས་ར་སན་ལྗོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་	 འདི་ནང་ལུ་ཡང་	

དཀར་བརྒྱུད་བསན་པའི་བདག་པོ་	 ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་	

གདུལ་བ་སན་ལྗོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་	འདི་ནང་ལུ་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་	དུས་

རབས་	༡༧	པའི་ནང་	འབྲུག་ར་ལུང་ལས་	མགར་ས་རྫོང་ཁག་དགོན་ལས་

སྦེ་	བོན་པའི་སྐབས་ལུ་	ཝ་སྐྱེས་ལ་ཟེར་སའི་	ལ་ལུ་	ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་

ཕེབས་བསུ་མཛད་པའི་དགོན་གཞས་ཟེར་མི་དང་།	 ལ་ཡ་ལུ་བོནམ་ད་	 ལ་ཡ་

པའི་ཨའུ་ལེགས་དང་།	 ཐིམ་ཕུག་ཝང་ལུ་བོནམ་ད་	 ཝང་གཞས་ལ་སོགས་པ་

དར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།	དེ་བཟུམ་སྦེ་	ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་	

མ་བོན་པའི་སྔོན་གོང་ལས་ཡང་	 གླུ་གཞས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྦེ་	 དར་ཏེ་

ཡོདཔ་ཨིན།	

གླུ་གཞས་ཟེར་མི་	ལུང་ཕོགས་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་	དཔེར་ན་	ཧད་པའི་ཨའུ་ས།	ཨུ་ར་པའི་

ཨ་ཞེ་ལྷམོ།	གདུང་བསམ་པའི་ཁོ་རེ།	ར་མང་པའི་ཨ་ལོ་ཟེར་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་	ང་བཅས་ར་

གླུ་གཞས་འབྱུང་ཁུངས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ།
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འགྲོ་བ་མིའི་སྲིད་པ་	 ཆགས་པ་ལས་བཟུང་སྟེ་	 དགའ་ན་དགའ་གླུ་དང་།	 སྐྱོ་ན་སྐྱོ་བའི་གླུ་

གཞས་ཚུ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་	དེ་ཚུའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་	རང་བཞིན་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་

ངན་ལས་བརྟེན་ཏེ་	དངོས་སུ་མཐོང་ནི་མིན་འདུག	ཨིན་རུང་ལུང་ཕོགས་ལ་ལུ་ཚུ་ལས་ཕར་	

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་	 མ་ཉམས་པ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་	 དེ་ཚུའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་	

མ་ཤེས་པར་བདག་མེད་སྦེ་	ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་འོང་ག་ཡང་མི་ཤེས།	དེ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་ཉམས་

སྲུང་འབད་ཐབས་ལུ་	 ང་བཅས་ཚུ་གིས་	 ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་རེ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་	 འབད་

ཚུགསཔ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་	ཧེ་མའི་ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ཨ་ཙི་རེ་	ཐོབ་སྲིད་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན།

༤	 གླུ་གཞས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡོདཔ།	

གླུ་གཞས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན་	 བཤད་

མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས།	 འཕྲལ་ལ་ཉམས་དགའ་ཕུགས་སུ་བཀྲ་རེ་ཤིས།	 །ཇ་ཆང་

སྐོམ་གྱི་རྒྱུན་ནི་རབ་བབས་ཤིང་།	 །དཀོན་མཆོག་མཆོད་གླུས་བསོད་ནམས་གོང་དུ་འཕེལ།	

།ཀུན་ཀྱང་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད།	།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་	གླུ་གཞས་ག་ཅི་

ར་རྐྱབ་རུང་	ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རྐྱབ་པ་ཅིན་	འཕྲལ་རང་ཉམས་དགའ་བའི་གུ་	དུས་

སོན་དེ་ཁར་བཞུགས་མི་ཚུ་	 ཐུགས་མཉེས་ཚུགས་པའི་ཁར་	 རང་ལུ་ཇ་ཆང་གི་ལོངས་སྤྱོད་

རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཐོབ་ནི་དང་།	ཕུགས་ལུ་ཡང་གླུ་གཞས་འཐེན་མི་རང་གིས་	མཆོད་པའི་	ལྷ་

དང་ལྷམོ་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་	 སྙན་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་

ལུ་	མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་གྱིས་	རང་གཞན་ག་ར་གི་རྒྱུད་ལུ་བསོད་ནམས་	གོང་ལས་གོང་དུ་

འཕེལ་ཏེ་	ཐར་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་	དབངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ཐོབ་ཚུགས་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
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༥	 གླུ་གཞས་གནས་དང་བསྟུན་ཏེ་རྐྱབ་དགོཔ།

གླུ་གཞས་རྐྱབ་ད་	 གནས་དང་དུས་ལུ་བསྟུན་ཏེ་	 རྐྱབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཏོོག་ཏོ་ཨིན་པའི་

ཁུངས་ཡང་།	བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས།	ཁྱུང་ཆེན་ནམ་མཁར་ལྡིང་བའི་གླུ།	།ས་

དབང་རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་སྔར་བླངས།	 །སེང་ཆེན་གངས་ལ་འགྱིང་བའི་གླུ།	 །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་

སྤྱན་སྔར་བླངས།	 །སག་ཕྲུག་ནགས་ལ་འཕོ་བའི་གླུ།	 །ཕ་མ་རྒན་རིམ་ཚོགས་སར་བླངས།	

།ངང་པ་མཚོ་མཐའ་བསྐོར་བའི་གླུ།	 །ཕ་སྤུན་རྩིབས་མ་གཤིབས་སར་བླངས།	།མ་ཕམ་གཡུ་

མཚོ་འཁྱིལ་བའི་གླུ།	།མ་སྲིང་སྐྱིད་པའི་གསེབ་ཏུ་བླངས།	།ཉ་ཆུང་མཚོ་མཐའ་བསྐོར་བའི་གླུ།	

།ཕོ་གཞོན་མོ་གཞོན་ཚོགས་སར་བླངས།	 །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 ཞབས་བྲོ་མ་རྐྱབ་

པའི་ཧེ་མ་	དུས་སོན་དེ་ཁར་བཞུགས་མི་དང་	ལྟདམོ་ལྟ་མི་ག་དང་ག་ར་བཞུགས་ཏེ་	ཡོདཔ་

ཨིན་ན་ཚུ་	རང་གིས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞིན་ན་	རང་རང་སོ་སོའི་སྐབས་དང་	རིམ་པ་ཚུ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་	རྐྱབ་པ་ཅིན་	དུས་སོན་དེ་ཁར་བཞུགས་མི་ཚུ་ཡང་	ཐུགས་བག་ཕེབས་ཏོག་

ཏོ་སྦེ་	བཞུགས་ཚུགས་པའི་ཁར་	ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་སྟེ་	འུ་སྡུག་	སྐད་འཐེན་ཏེ་ལྐོདམ་ཚ་རུང་	

ད་རེས་འབདན་ཞབས་བྲོ་	རྐྱབ་རིན་ཆོགཔ་ཅིག་སོང་ཡི་ཟེར་	རང་དང་གཞན་	དུས་སོན་དེ་

ཁར་བཞུགས་མི་ཆ་མཉམ་	ཐུགས་ངལ་རངས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་སོམ་ཡོད།

༦	 གླུ་གཞས་ག་མནོ་སར་རྐྱབ་པ་ཅིན་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ།

གླུ་གཞས་ག་མནོ་སར་རྐྱབ་མ་ཆོག་པའི་ཁུངས་ཡང་།	བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས།	

སྐྱིད་སར་སྡུག་གླུ་མི་བླངས་འཚལ།	 །སྡུག་སར་སྐྱིད་གླུ་མི་བླངས་འཚལ།	 །མང་སར་ཉུང་གླུ་

མི་བླངས་འཚལ།	 །ཉུང་སར་མང་གླུ་མི་བླངས་འཚལ།	 །སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་གླུ་མི་བླངས།	 །ཟེར་

གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་སྦེ་	 བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་འབད་

པའི་སྐབས་ལུ་	སེམས་སྐྱོ་བའི་གླུ་འཐེན་ནི་དང་།	སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉམས་ཐག་སྟེ་སོད་སར་	

སྣང་བ་སྐྱིད་པའི་སྤོ་གླུ་འཐེན་ནི་ཚུ་	 ར་ལས་རང་མ་རུངམ་སྦེ་གསུངས་གནངམ་བཞིན་དུ་	

གླུ་གཞས་འབྱུང་ཁུངས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ།
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དགའ་སར་དགའ་གླུ་འཐེན་པ་ཅིན་	དགའ་བའི་དགའ་རོགས་དང་།	སྐྱོ་སར་སྡུག་གླུ་འཐེན་

པ་ཅིན་	 སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རོགས་བཟུམ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་	 དགའ་སྡུག་གི་གནས་སངས་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་	རྐྱབ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན།

མགུར་གླུའི་གོ་དོན།

མགུར་གླུ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་སོ་ཟེར་བ་ཅིན།	 བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུ་ལས།	མངའ་རིས་བོད་ཀྱི་གླུ་འདི་ལ།	།ཉི་ཤུ་རྗེ་ཡི་མགུར་གླུ་ཡིན།	།ཟེར་གསུངས་དོ་

བཟུམ་སྦེ་	མགུར་གླུ་ཟེར་མི་འདི་	སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྟོགས་པས་བདག་གྲོལ་	ཐུགས་རྗེས་

གཞན་གྲོལ་ཚུགས་པའི་	གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་	རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་དང་།	རྒྱལ་

བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་	ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་སྣང་ལུ་	སྲིད་པ་ཁམས་

གསུམ་འཁོར་བ་ག་ར་	 སྐྱུ་རུ་ར་ལག་མཐིལ་དུ་ལེན་དོ་བཟུམ་	 རྟོགས་པ་ལུ་རང་དབང་

བརྙེས་པའི་	རྟོགས་པ་ཐོལ་བྱུང་གི་ཚུལ་དུ་	རོ་རྗེ་གླུའམ་	མགུར་གླུ་ཚུ་གསུངས་གནང་མི་

ལུ་	མགུར་གླུ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

༨	 ཚོགས་གླུའི་གོ་དོན།

ཚོགས་གླུའི་གོ་དོན།	སྒྱུ་འཕྲུལ་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་དོ་བཟུམ་	འབད་བ་ཅིན་	ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་	 སྐྱེ་བོ་དམ་པ་	 སྐལ་ལྡན་ཅན་ལེ་ཤ་ཚོགས་པ་ཚོགས།	

བཟའ་བཏུང་གི་རྒྱན་	བྲོ་གར་དང་གླུ་དེ་ཚུ་	སྦོར་སྒྲོལ་གྱི་ཡོ་བད་ལྔ་འཛོམས་མི་ལུ་	འབོར་

ལྡན་ཡོ་བད་ཀྱི་ཚོགས་ཟེར་	 སབ་ཨིན་པའི་ཁར།	 ཡོ་བད་འདི་ཚུ་ལུ་སེམས་མ་ཆགས་པར་

ལོངས་སྤྱོདཔ་ལས་	 དམིགས་བཅས་བསོད་ནམས་དང་	 དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་

གཉིས་ཆ་རང་	 རང་གི་རྒྱུད་ལུ་རྫོགས་ནི་གི་ཐབས་ལུ་	 རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན་ཚོགས་འགོ་ལུ་

བཞུགས་ཏེ་	ཚོགས་པ་ལུ་བཞུགས་མི་ཕོ་མོ་ཚུ་	དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་ཚུལ་དུ་སྦེ་	འདོད་

མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
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ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་	ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བད་ལུ་	ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དུ།	མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་

ལས།	ཚོགས་དང་དབང་བསྐུར་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག	 །དེ་ནས་གླུ་ལ་བརོན་པར་བ།	 །ཞེས་

གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་	 དགོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོས་རོ་རྗེའི་

གླུ་གར་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ།	སྦུག་གྲལ་ལས་ཡར་	ཕོ་མོ་	༣	དང་	༥	གང་རུང་ལོངས་

ཏེ་	ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་	རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་	ཚོགས་གླུ་འཐེན་ཏེ་	ཚོགས་ཞིང་གི་

ལྷ་ལས་བྱིན་རླབས་དང་	 དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་གླུ་དབངས་ཀྱི་མཆོད་

པ་ཕུལ་མི་ལུ་ཚོགས་གླུ་ཟེར་སབ་ཨིན།

༩	 སྒྲུང་གླུའི་གོ་དོན།

སྒྲུང་གླུ་ཟེར་མི་འདི་	ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སབ་ནི་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་	སྤྱིར་བཏང་སྒྲུང་ཟེར་མི་འདི་	

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་	 ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་བཏུལ་བའི་	

ཁ་གནོན་ལུ་དགོངས་ཏེ་	སྤྱི་ལོ་༡༠༣༨	དུས་རབས་༡༡	པའི་ནང་བསམ་བཞིན་མི་ཡི་སྲིད་

པ་འདི་ནང་ལུ་	གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་	བོན་ཞིནམ་ལས་	གླིང་གེ་སར་གྱིས་	བསན་

དགྲ་ནག་ཕོགས་བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་	ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་དང་	གསུང་ཚིག་	རྩུབ་འཇམ་

གང་ལ་གང་མཚམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་	 གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་སྒྲུང་གླུ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་	

སྒྲུང་ཟེར་མི་དེ་ཆོས་སྐད་ལས་སྒྲུང་དང་	ཕལ་སྐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་	སྲུང་ཟེར་སབ་ཨིན།

༡༠	 བློ་ཟེ་གི་གོ་དོན།

བློ་ཟེ་ཟེར་མིའི་གོ་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་	བློ་ཟེ་ཟེར་མི་གཙོ་བོ་རང་	མི་གཉིས་བར་ན་	

དགའ་དང་མི་དགའ་	 བསོད་སད་ལ་སོགས་པ་	 གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་སབ་རུང་	 ཐད་རེ་

འབའ་རེག་སྦེ་མ་སབ་པར་	བློ་སྒྲ་བཙུགས་ཏེ་སབ་མི་ལུ་	བློ་ཟེ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།	དཔྱེ་

བཟུམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་	པདྨ་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས།	ཁ་ཡ་མཆུ་བྱི་རུའི་མེ་ཏོག་འདྲ།	།བར་

གླུ་གཞས་འབྱུང་ཁུངས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ།
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ལྷ་ཁང་འདྲ་བའི་ནང་ན་ལས།	 །ལྕེ་རུ་ཏོ་མེད་པ་འགྱུར་ལུགས་བདེ།	 །ཟེར་སབ་དོ་བཟུམ་

དང།	 ངེད་དཔོན་གྱི་ཕག་དབང་ཞུ་སོང་པར།	 །ཤིཝ་སོག་གི་རིན་ཡང་བཅིངས་བཞག་ནུག	

།བཀའ་ལན་ཅིག་གནང་སྟེ་ཐོན་འོང་ཚེ།	 །གསུངས་ལན་ཅིག་མ་སྒྲུབ་ཐབས་མིན་འདུག	

།ཟེར་སབ་དོ་བཟུམ་	བློ་ག་ར་དོན་དག་ཐད་རེ་འབའ་རེག་སྦེ་མ་སབ་པར་	རིག་པ་གིས་རྣམ་

འགྱུར་བཏོན་ཏེ་སབ་མི་ཚུ་ལུ་	བློ་ཟེ་ཟེར་སབ་ཨིན།

༡༡	 གཞས་ཀྱི་གོ་དོན།

གཞས་ཟེར་མི་འདི་ཀྲོང་གསར་པའི་ནུབ་གཞས།	སྤ་འགྲོ་འུ་ཆུ་པའི་གཞས།	མགར་ས་པའི་

དགོན་གཞས།	 ཐིམ་ཕུ་གི་ཝང་གཞས་ལ་སོགས་པ་	 གཞས་རིགས་བཅུ་གསུམ་གྱི་རིགས་	

གདངས་དབངས་	རིང་ལྷོད་རན་པའི་ཁར་	ལེའུ་ཡང་མགྱོགས་ལྷོད་གཉིས་ཆ་ར་	རན་ཏོག་

ཏོ་ཡོདཔ་སྦེ་	ལུང་ཕོགས་སོ་སོའི་གཞས་ཆས་ཚུ་	ལོགས་སུ་བསྒྲིགས་ཏེ་	རྐྱབ་སོལ་ཡོད་

མི་འདི་ཨིན།	 གཞས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་མང་ཤོས་རང་	 བསྐལ་པ་ཆགས་ཚུལ་དང་	 འབྱུང་ཚུལ་	

དགྲ་བཏུལ་ཚུལ་	ཡུལ་གོང་མ་ལུ་	བསོད་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་	རྫོང་གཞིས་

ཁག་དང་	གཞུང་གི་དགའ་སོན་བརྩི་སྲུང་འབད་ས་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མ་གཏོགས་	སྒེར་པ་རང་

རང་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་	 གཞས་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་རྐྱབ་སོལ་མེད།	 གཞས་ཟེར་མི་འདི་	 གླུ་

གཞས་སྤྱིར་བཏང་བཟུམ་མེན་པར་	བླ་དཔོན་ཚུ་གིས་	རྫོང་གཞིས་སོ་སོ་ལུ་	ལོགས་སུ་སྦེ་

མཛད་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་མས།	 དཔྱེ་བཟུམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

བསན་པའི་བདག་པོ་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་	 གདུལ་བ་ལུང་བསན་འབྲུག་ལུ་གཟིགས་ཏེ་	

མགར་ས་ལས་སྦེ་འབོནམ་ད་	ཝ་སྐྱེས་ལ་ལུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་གིས་	ཕེབས་བསུ་ཞུཝ་ད་

མཛད་གནང་བའི་	 དགོན་གཞས་ཟེར་རྐྱབ་སོལ་མ་ཉམས་པ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ལུ་གཞས་ཟེར་

སབ་ཨིན།

མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
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༡༢	 གཞུང་སྒྲའི་གོ་དོན།

གཞུང་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་	སྔོན་བོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་	མཁས་པ་ཚུ་གི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་

གདངས་དབངས་རིངམོ་སྦེ་	འཐེན་སོལ་ཡོད་པའི་གུ་	གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཚུ་ཡང་	མང་

ཤོས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་	ཙང་ཙ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།	གཞུང་སྒྲ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་	

གླུ་གཞས་འདི་ཚུ་དར་ས་ངོ་མ་	གཞུང་གི་རྫོང་གཞིས་ཁག་ལུ་	དར་སོལ་གཙོ་ཆེཝ་ཨིན་རུང་	

རྫོང་གཞིས་སོ་སོ་ལས་	 ལུང་ཕོགས་སོ་སོ་ལུ་གཞུང་གི་དཔོན་ཁག་དང་	 འབོད་སྒརཔ་ཚུ་

བརྒྱུད་དེ་	དར་དརཝ་ཨིནམ་ལས་	གཞུང་སྒྲ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།

༡༣	 འབོད་སྒྲའི་གོ་དོན།

འབོད་སྒྲ་གི་གླུ་གཞས་ཚུ་	 གཞུང་སྒྲ་དང་ཕདཔ་ད་	 གདངས་དབངས་ཨ་ཙི་ཅིག་ཐུང་སུ་

ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་	ལེའུ་ཡང་ཨ་ཙི་ཅིག་མགྱོགས་སུ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་	འབོད་སྒྲ་ཟེར་བཏགས་

ནུག	འབོད་སྒྲ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་	ལ་ལུ་གིས་	དེ་བསྒང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་	

ཐག་ཉེ་ཤོས་བོདཔ་ཨིནམ་ལས་	 བོད་སྒྲ་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་བཟུམ་སྦེ་སབ་སོལ་ཡོད་

རུང་	དེ་སྦེ་མེན་པར་	དེ་བསྒང་འབོད་སྒརཔ་ཚུ་	རྫོང་གཞིས་ཁག་ལུ་གཞུང་གི་ཕག་ཞུས་ཏེ་

སོདཔ་ད་	རྐྱབ་སོལ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་	གཞུང་དོན་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ཕད་པར་	འགྱོཝ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་	 ཐོན་པའི་སྐབས་	 ལུང་ཕོགས་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ཕར་	 འབོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་	

རྐྱབ་སྟེ་དར་ཁྱབ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	 འབོད་སྒྲ་ཟེར་སབ་སོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	

དཔེར་ན།	 འཆམ་ལུ་ཡང་	 འབོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་	 རྐྱབ་སོལ་ཡོད་པའི་འཆམ་ལུ་	 འབོད་

འཆམ་ཟེར་	 དར་སོལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་ཨིནམ་མ་གཏོགས་	 ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་	 ཐག་ཉེ་

ཤོས་བོད་ལས་བྱུང་སྟེ་	བོད་འཆམ་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་མེན་པས་ཟེར་མནོཝ་མས།

གླུ་གཞས་འབྱུང་ཁུངས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ།
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༡༤	 རང་མོའི་གོ་དོན།

རང་མོ་ཟེར་མི་འདི་	 ན་གཞོན་བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་	 བློ་རིག་འགྲན་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལུ་ཚིག་རྐང་

བཞི་རེ་སྦེ་སྐོར་སོར་ཏེ་	འགྲན་ཚིག་འབད་བ་ཅིན་	འགྲན་ཚིག་གི་ལན་	མཐུན་ཚིག་འབད་

བ་ཅིན་	མཐུན་ཚིག་གི་ལན་	སད་ཚིག་འབད་བ་ཅིན་ལན་ཡང་སད་ཚིག་སྦེ་	གཅིག་གིས་

གཅིག་ལུ་ལན་རྐྱབ་སྟེ་	 འཐེན་མི་ལུ་རང་མོ་ཟེར་སབ་ཨིན།	 རང་མོ་ཟེར་མི་འདི་	 གཙོ་བོ་

རང་ཕོ་གཞོན་མོ་གཞོན་ཚུ་ག་ར་	གྱལ་འགོར་འགོརམ་སྦེ་སོད་ཞིན་ན་	རང་རང་སོ་སོ་གི་ཅ་

ལ་རེ་བཞག་མི་ཚུ་	 ངོ་མ་བཏོན་པ་གཞག་ཞིན་ན་	 རང་མོ་སྐུལ་མི་གི་མིག་ཏོ་ས་བཞག་སྦེ་	

ལག་པར་རང་དུམ་གཅིག་འབག་སྟེ་	 གནམ་བསྐོས་ཡོདཔ་མེདཔ་དང་	 དོན་ཐག་གྲུབ་མི་

གྲུབ་ཚུ་བལྟཝ་ཨིནམ་ལས་	 རང་མོ་ཟེར་སབ་སོལ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས།	 དཔེར་ན།	 རྒྱ་

མཚོ་གཏིང་ལས་འཐོན་པའི།	 །ནོར་བུ་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ།	 །ཕྱི་ནི་དཀར་ཁ་དྭངས་

སོང།	 །ནང་ནི་གསུང་སྐད་སྙན་སོང་།	 །ཟེར་བ་ཅིན་བསོད་ཚིག་དང་།	 ཁམ་བུ་ཁ་ལ་ཞིམ་

སོང།	 །མེ་ཏོག་མིག་ལ་མཛེས་སོང་།	 །རང་སེམས་དགའ་བའི་མི་ནི།	 །ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་ཞིམ་

སོང།	 །ཟེར་བ་ཅིན་དགའ་བའི་ཚིག་དང་།	 སྒ་ཆས་མེད་པའི་རྟ་གུ།	 །བཞོན་གོ་ར་ལས་མ་

བདེ།	།དམ་ཚིག་མེད་པའི་སན་ཆུང་།	།བསྟེན་རུང་ཕུང་གི་ར་བ།	།ཟེར་བ་ཅིན་སད་ཚིག་དང།	

ཁྱོད་ནི་གསེར་གྱི་བུམ་པ།	 །ང་ནི་དངུལ་གྱི་བུམ་པ།	 །ལས་དང་སོན་ལམ་ཡོད་ན།	 །མཆོད་

བཤམས་ཁྲ་མོར་འཛོམས་ཤོག	།ཟེར་བ་ཅིན་སོན་ཚིག་ཚུ་ཕོ་དང་མོ་ཁག་སོ་སོར་སོད་ཞིན་ན་

འགྲན་སྡུར་འབད་མི་ལུ་རང་མོ་ཟེར་སབ་ཨིན།

༡༥	 རིག་གསར་གླུ་གཞས་ཀྱི་གོ་དོན།

རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་	 ད་རེས་ནངས་པ་དུས་ཀྱི་	 འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་	

གླུ་གཞས་བརམ་མི་ཚུ་གིས་	ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གླུ་གཞས་འདྲ་མི་འདྲ་ཚུ་ལས་	དཔེ་བླངས་

ཏེ་	 ང་བཅས་ར་གི་ལུང་ཕོགས་སོ་སོའི་	ཁ་སྐད་ལུ་སྦེ་རིག་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསརཔ་བཏོན་

མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
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ཏེ་འཐེན་མི་ཚུ་ལུ་	རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།	རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་

ཚུ་གྱངས་ཁ་མང་པ་ཅིན་	ང་བཅས་ར་གི་	སྔར་གྱི་ལམ་སོལ་བཟང་པོའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་ཚུ་	

མར་ཉམས་འགྱོ་བའི་	 ཉེན་ཁ་སོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།	 འདི་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་	

དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་	ད་རེས་ནངས་པའི་བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་	འཇམ་ཏོང་

ཏོ་གཅིག་འབད་ནི་ཐོབ་པ་ཅིན་	 སྔོན་མ་གི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་ཚུ་	 ཉམས་འགྱོ་རུང་ཁྱད་

མེདཔ་སྦེ་མནོ་ནི་གིས་	 ཉེན་ཁ་སོམ་འདུག	 འདི་ལུ་བརྟེན་	 ང་བཅས་སོལ་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་	 རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་གསརཔ་ཐོནམ་ཅིག་	 ཁྱབ་བསྒྲགས་མ་

འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་	ང་བཅས་རའི་	ལམ་སོལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་དབྱེ་བ་	ཨ་ཙི་རེ་མཛད་

གནང་པ་ཅིན་	ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༦	 སྐྱོ་གླུའི་གོ་དོན།

སྐྱོ་གླུ་ཟེར་མི་འདི་	 ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་ནི་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་	 ང་བཅས་མི་དྲག་ཞན་	

ཆེ་ཆུང་	མཐོ་དམན་	བར་མ་ག་ར་ཨིན་རུང་འདྲ་སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འདི་ལུ་	སྐྱེ་

བ་ལེན་པ་ལས་བཟུང་སྟེ་	 ཆོས་ཡང་དག་ཅིག་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་	 སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་

ལས་མེད་ཚུལ།	 མདོ་ལས།	 འཁོར་བ་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་ཙམ་ལ།	 །བདེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།	

།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་	 ང་བཅས་ཀྱི་རེ་བ་ལུ་བདེ་བ་ཅིག་དང་	 སྐྱིད་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མ་

གཏོགས་	སྐྱོ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་	རང་གི་ཁ་ཐུག་ལུ་ལེན་ཚུགས་མི་	ས་ཐོབ་ཀྱི་སེམས་

དཔའ་ཚུ་ཡོདན་མ་ཤེས་	ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་གི་རིགས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་དང་སྐྱོ་བ་

ལུ་དགའ་མི་ག་ཡང་མི་འོང་།	ཕོ་དང་མོ་གི་སྦྲེལ་བ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་རུང་	ཕོ་

གིས་དགའ་རུང་	མོ་གི་མིག་ཁར་མ་ཚུད་	མོ་གི་མིག་ཁར་ལེགས་རུང་	ཕོ་གི་སེམས་ཁར་མ་

ཚུདཔ་དང་།	ཡང་ན་ཕོ་དང་མོ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་བཏུབ་རུང་	ཕམ་ཚུ་གིས་	ཁ་བཟེད་མ་བཏུབ་

འབདཝ་ད་	 ག་ཏེ་ལས་སྐོར་རུང་	 སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ནི་ཅིག་ལས་མིན་འདུག	 དཔྱེ་བཟུམ་

གླུ་གཞས་འབྱུང་ཁུངས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ།
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ཅིག་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན།	ཅང་ཡུལ་བུ་མོ་དགའ་ལེགསམོ་གིས།	དབའི་ཨའུ་ས་ཕར་ལས་འགྱོ་མི་

སོ།	།ཁྱོད་མགར་ས་འགྱོ་མི་མེན་ན་སོ།	ཁྱོད་མགར་ས་འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།	།གཏམ་ཁ་ཐེན་

ཙམ་ཅིག་འབག་གནང་མས།	།ངེའི་མགར་སའི་བླ་མ་སེང་གེ་ལུ།	།ལྷོདན་ད་རེས་ནངས་པར་

ཤོག་ཟེར་སབ།	 །མ་ལྷོདན་གནངས་ཚེས་བཞི་ལུ་ཤོག་ཟེར་སབ།	 །ང་ཅང་ཡུལ་བུ་མོ་དགའ་

ལེགསམོ་འདི།	།ནཱ་ཅང་ཡུལ་མཐའ་ལུ་སྤྱུགས་ད་ཡི།	།ཆུ་མོ་ཆུ་ཟམ་པའི་ལུང་ཁ་ལུ།	།ང་དྲན་

མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སོང་ཡི།	 །ཟེར་སབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 མནོ་ས་སྟྭ་རེས་མ་ཕོག	 དྲང་པོ་ཤིང་

གིས་མ་འགགས།	ཟེར་བའི་དཔྱེ་བཟུམ་	ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་	མནོ་བསམ་བཏང་ས་ལུ་	

མ་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་	 སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་དང་	 སྐྱོ་བ་གཅིག་ལས་མྱོང་ནི་མེདཔ་ད་	

སེམས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་གླུ་དང་	 འཁྲུལ་གླུ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་	 ཐོན་འོང་མི་ལུ་སྐྱོ་གླུ་ཟེར་སབ་

ཨིན།

༡༧	 མཛའ་གླུའི་གོ་དོན།

མཛའ་གླུ་ཟེར་མི་འདི་	ང་བཅས་ར་ཕོོ་ལོ་	༡༨	དེ་ཅིག་དང་མོ་ལོ་	༡༦	དེ་ཅིག་ལངསམ་ད་

མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ཟེར་རུང་	 ཕོ་སྐྱེས་ལུ་ཨམ་སྲུའི་མནོ་བསམ་དང་།	 ཨམ་སྲུ་ལུ་ཕོ་སྐྱེས་

ཀྱི་མནོ་བསམ་ལས་མེད་ཚུལ་ཡང་།	 འདོད་པའི་བསན་བཅོས་ལས།	 སྐྱེས་པའི་མིག་ལ་

མཛེས་པ་བུད་མེད་དང་།	 །བུད་མེད་མིག་ལ་སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་སྟེ།	 །འདི་ལས་བརྒལ་ཏེ་མཛེས་

པའི་ཆོས་གཞན་ཅིག	 །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཡེ་ནས་ངས་མ་མཐོང་།	 །ཟེར་གསུངས་དོ་

བཟུམ་	 ཕོ་གི་མིག་ཏོ་ཁར་ལེགས་ཤོམ་ཨམ་སྲུ་དང་།	 མོ་གི་མིག་ཏོ་ཁར་ལེགས་ཤོམ་ཕོ་

སྐྱེས།	 མོ་གི་རྣ་བ་ལུ་སྒྲ་ཧན་ཤོས་མོ་ར་དགའ་བའི་ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐད་དང་།	 དེ་བཟུམ་ཕོ་སྐྱེས་

ཀྱི་རྣ་བ་ལུ་ཡང་ཧན་ཤོས་	 ཨམ་སྲུ་གི་སྐད་ལས་གཞན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ལུ་	

རང་གི་ལུས་སྐྱེས་པའི་ཕ་དང་མ་ལུ་ཡང་བློ་གཏད་མ་ཚུགས་པའི་	ལོ་དང་ན་ཚོད་ལུ་ལྷོདཔ་ད་	

ཕོ་མོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་མཛའ་བརྩེའི་ཚིག་ཚུ་	 རང་བཞིན་གྱིས་ཐོན་ཏེ་	 དཔེ་བཀོད་ཆུ་

མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
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དང་བག་སྤང་གི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་	 རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལུ་སྦར་ཏེ་འཐེན་མི་ལུ་མཛའ་གླུ་

ཟེར་སབ་ཨིན།

༡༨	 བཀྲིས་སོན་གླུའི་གོ་དོན།

བཀྲིས་སོན་གླུ་ཟེར་མི་འདི་	དགའ་སོན་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པ་	རྩིས་སྲུང་འབད་ཚར་བའི་

མཇུག་ལུ་	 བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྤེལ་འགོར་ནིའི་དོན་ལུ་	 རྩིས་སྲུང་དེ་ཁ་ལུ་བཞུགས་མི་དང་	

ལྟདམོ་བལྟ་སྟེ་སོད་མི་ཆ་མཉམ་	 ཅིག་ཁར་སྦེ་	 དུས་ད་རེས་ང་བཅས་ར་	 གོངམ་དཔོན་

གཡོག་ག་ར་	ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད་	སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ཡོད་པའི་དགའ་ཚོར་དང་	

དུས་ད་ལས་ཕར་ཡང་	ཆོས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་	སྔར་ལས་རྒྱས་	མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་

སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་	ང་བཅས་ར་འབངས་མི་སེར་ཚུ་	ག་ར་ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད་	སེམས་

ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་	 ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡར་ངོའི་ཟཝ་བཟུམ་	 གོང་ལས་གོང་དུ་

འཕེལ་ཏེ་	 འདི་བཟུམ་མའི་དགའ་བ་དང་	 སྐྱིད་པའི་དུས་ཚོད་བཟང་པོ་	 ད་རུང་ཡང་ལས་

ཡང་དུ་	 འཐོབ་བཅུག་ཅིག་ཟེར་སོན་འདེབས་ཞུ་མི་ལུ་བཀྲ་ཤིས་སོན་ཚིག་གི་གླུ་ཟེར་ཞུཝ་

ཨིན་ནོ།།

གླུ་གཞས་འབྱུང་ཁུངས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ།
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འབྲུག་གི་འདས་པའི་འབྱུང་རབས།
མཁས་དབང་ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག

ངོ་སྤོད།

སྤྱིར་ང་བཅས་འགྲོ་བ་སོག་ཡོད་	སེམས་ཅན་དང་མི་དེ་ཚུ་	སྔོན་མི་ལོ་ས་ཡ་གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་

ལས་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	 དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ་	 རྒྱ་

གར་གྱི་གླིང་ཕྲན་དང་	 ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་	 རྒྱལ་ཁབ་	 བཱང་ལ་དཱེཤ།		

བར་མ།	བལ་ཡུལ་དང་འབྲས་ལྗོངས་ཚུ་	རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་རྙིང་གི་མཛོད་ཁང་

ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	 འདི་བཟུམ་སྦེ་	 ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡང་	

རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་	དེ་བཟུམ་མའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་མཛོད་གཞི་	

ཨིན་ན་མེད་ན་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཅིག་སྦེ་	 གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	 ད་རེས་ཀྱི་ཞིབ་

འཚོལ་གསལ་སོན་འདི་	 ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་	 ད་ཚུན་རྒྱལ་རབས་དང་

འབྲེལ་བའི་	སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་	གནས་ཚུལ་ཤེས་ཤེསཔ་	མཐོང་མཐོངམ་ཚུ་	ཟིན་བྲིས་

ཐོ་བཀོད་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་དེ་	ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པའི་ཁར་	འདི་དང་གཅིག་ཁར་	འབྲུག་

གི་སྔ་རབས་སྦེ་	ཆ་བཞག་པའི་	ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་བཤད་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་	དེ་ཚུ་

ང་བཅས་ཚུ་གིས་འབྲུག་གི་	སྔོན་རབས་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།	

རྒྱབ་ཁུངས།

དང་ཕུགས་ཀྱི་མི་དང་ཁོང་གི་ཕམ་ཚུ་གི་	སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས།	དངོས་པོ།	ལམ་སོལ་དང་	

མི་སྡེའི་དཔེ་རིས་ཚུ་གི་སྐོར་	 གནའ་ཤུལ་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་	 ས་དང་ཆུའི་འོག་ལས་

ཐོབ་པའི་	 ཤུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	 ཉམས་གསོ་འབདཝ་ཨིན།	 གནའ་ཤུལ་མཁས་

མཆོག་ཚུ་གིས་	 མི་སྡེའི་ཚན་རིག་	 ས་ཆ་རིག་པ་	 གཟུགས་ཀྱི་རིག་པ་དང་	 སོབ་ཚན་
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གཞན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སྐབས་དོན་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།	 འ་ནི་སོབ་ཚན་

འདི་ཚུ་ཐབས་ལམ་ཐོག་	གནའ་ཤུལ་ལས་འགུལ་དང་	ང་བཅས་རའི་མི་དང་	དང་ཕུགས་

ཀྱི་ཕམ་ཚུ་གི་མི་ཚེའི་སྐོར་	ལོག་བསྐྱར་བཟོ་འབདཝ་ཨིན།	དང་ཕུགས་ཀྱི་མི་དེ་ཚུ་	འཚོ་བ་

ལྟོ་སྤུངས་མི་དང་	 ཤ་བདའ་མི་ཅིག་ཨིན་མས།	 དེ་སྦེ་བཟའ་འཐུང་གི་རིག་འཚོལ་དགོཔ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་	ཁོང་གིས་སྒང་ཏོག་ལེ་ཤ་དང་	ནགས་ཚལ་གྱིས་གང་བའི་	ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་

འཁྱམས་སོད་ནི་དེ་གིས་	སོད་གནས་གཞིས་ཆགས་ཡོདཔ་ཅིག་	གསལ་རིལ་རི་འབད་མིན་

འདུག	 ཁོང་གི་ལཱ་གལ་ཆེ་ཤོས་འདི་	 ཁོང་རང་གི་གཟུགས་ལུ་ལྟོ་བྱིན་ནི་འདི་ཨིན་པས།	

ཨཕ་རི་ཀཱའི་རྒྱལ་ཁབ་	ཏན་ཛ་ནི་ཡ་	གི་མངའ་སྡེ་	ཨོལ་དུ་བའི་གོརཇ་	ནང་ལས་ཐོབ་མི་

ཤུལ་ལུས་ཚུ་	 བྱུང་རིམ་རིག་པ་གསར་པའི་བསྡུ་བསྒྲིགས་གིས་བསམ་འཆར་དང་འཁྲིལ་བ་

ཅིན་	མི་ལོ་ས་ཡ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀྱི་ཧེ་མ་གི་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནུག།	

དང་ཕུགས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་	 ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ལག་ཆ་སོམ་དང་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཆ་

ར་བཟོ་ནུག	དང་ཕུགས་ཀྱི་	མི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་	ཨས་ཊལོ་པི་ཐེ་ཀཱས		དང་ཧོ་མོ་ཧེ་

བི་ལཱས་	ཚུ་ཨིན་པས།	ཨེ་ཤི་ཡ་དང་	འདི་གི་ནང་ལས་	རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	ཧེ་མའི་

འགྲོ་བ་མི་ཡོད་པའི་	ངོ་འབོར་གྱི་ཡིག་ཐོ་བཀོད་བཞག་ནུག།	

འདི་གི་བདེན་ཁུངས་འདི་	 རྒྱ་ནག་གི་མངའ་འོག་	 ཀོཝ་ཀོཝ་ཊིའན་ལས་ཐོནམ་ཨིན་པས།	

ས་ཁོངས་འདི་ནང་ལུ་	མི་རིགས་ཡར་ལོང་ལོངམ་སྦེ་	མཐོངམ་ཨིན་པས།	

དེང་སང་གི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་	 འགྲོ་བ་མི་འདི་སྔོན་རབས་

ཀྱི་དུས་ལས་རང་	 རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་	 བལ་ཡུལ་དང་ས་ཕོགས་གཞན་ཁ་ལུ་སོད་ནུག	

སྔོན་རབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཚུ་	 རྒྱ་གར་གྱི་བང་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་	 ག་རོ་ཧིལས་དང་	

ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་དཱེཤ་གཉིས་ནང་ལས་ཐོབ་ནུག	མེ་གཱ་ལེ་ཡ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་མི་	ག་

རོ་ཧིལས་ནང་ལས་སྔོན་རབས་ཀྱི་ཤུལ་ལུས་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་	 འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་	 ཨ་རུ་ན་

འབྲུག་གི་འདས་པའི་འབྱུང་རབས།
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ཅལ་པར་དཱེཤ་དང་མ་ནི་པུར་ཚུ་ཡང་	 འདི་བཟུམ་གྱི་སྔོན་རབས་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཐོབ་པའི་ས་

གནས་ཨིན་པས།	འདི་བཟུམ་མའི་ཤུལ་ལུས་ཚུ་	འབྲས་ལྗོངས་དང་།	འབྲུག	བལ་ཡུལ་ཚུ་

ནང་ལས་ཡང་	དེ་བཟུམ་མའི་	སྔོན་རབས་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།	

སྔོན་རབས་བར་མ།	

འགོ་ཐོག་ཐོན་མི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཚུ་གིས་	སྔོན་རབས་དང་པོའི་ཤུལ་ལས་	

སྔོན་རབས་བར་མའི་དཔེ་སོན་འབད་ནུག	སྔོན་རབས་བར་མའི་མི་ཚུ་གིས་	ཁོང་རའི་ཧེ་མ་

གི་མི་བཟུམ་སྦེ་	སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་བག་ཕུག་ཚུ་	ལག་ལེན་འཐབ་རུང་	ཁོང་གིས་	གཅིག་

འབདན་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་དྲག་དང་	བག་ཕུག་མེད་ས་ལས་ཕར་ཡང་འཁྱམས་སོད་སོདཔ་འོང་

ནི་ཨིན་མས།	

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ང་བཅས་རའི་མནོ་བསམ་ལས་འབད་བ་ཅིན་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་

སྦེ་	 ཤུལ་ལས་སོད་གནས་རྫུན་མ་	 རྩྭའི་ཁྱིམ་ཏོག་བཀབ་མི་ས་སྒོར་ཚུ་གོང་འཕེལ་སོང་

སོངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།	ག་ཅི་སོ་ཟེར་བ་ཅིན་	འདི་བཟུམ་མའི་ཤུལ་ལུས་	ས་ཁོངས་ལེ་ཤ་

ཅིག་ནང་	མཐོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་	རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཕོགས་དང་	ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས་ནང་

ལུ་ཡང་ཐོབ་སྟེ་འདུག	 འདི་ཚུ་གི་དུས་རབས་ཡང་ཧ་ལམ་	 ཡེ་ཤུའི་ལོ་	 བི་སི་	 ༦༠༠༠	

ལས་	༢༠༠༠	ཚུན་ཨིན་མས།	

རོའི་དུས་རབས་ཕྱི་མ།	

བཟའ་འཐུང་ཐོན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	གཏན་འཇགས་	ཡང་ན་	དུས་ཚོད་

དང་མཐུན་པའི་	སོན་འབྲུ་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་མི་དང་།	གནའ་དུས་བདག་སྐྱོང་གི་བཟོ་བཀོད་ལེ་

ཤ་ར་འབྱུངམ་ལས་བརྟེན།	 མིའི་སོད་གནས་ཚུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྩྭའི་ས་སྒོར་ལས་གཏན་

མཁས་དབང་ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག
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འཇགས་ཀྱི་སོད་གནས་ལུ་ཡར་རྒྱས་སོང་ནུག	

འདི་གིས་མ་ཚད་	 འ་ནི་གཞིས་ཆགས་ཚུ་གིས་སའི་ཆགས་ཐངས་ནང་གང་མགྱོགས་གོང་

འཕེལ་སོང་ནུག	རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཕོགས་བང་ཤར་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས།	ཨ་རུ་ན་ཅལ་

པར་དེཤ།	ན་ག་ལེནཌ།	མ་ནི་པུར།	མེ་གཱ་ལེ་ཡ།	ཨ་སམ།	དེ་ལས་ཨེ་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་

ནང་	རོའི་དུས་རབས་ཕྱི་མའི་ས་གནས་ནང་ལས་ལག་ཆ་ལེ་ཤ་ཐོབ་ནུག

ས་གནས་འདི་ཚུ་	གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་མཁས་མཆོག་	ཨེ་ཨེཆ་དཱ་ནི	དེ་ལས་ཀྲི་སི་ཤར་

མ་དང་གཞན་ཚུ་གིས་བརྐོ་ནུག	 ས་གནས་འདི་ནང་ལས་ཐོབ་མི་དཔེ་ཚད་ཚུ་	 གལ་ཆེ་བའི་

དཔྱད་ཞིབ་འབདཝ་ད་	བར་མ་དང་ཤར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཚུ་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་	ལག་ཆ་ཚུ་དང་

འདྲཝ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།	 རྒྱ་གར་བང་ཤར་གྱི་རོའི་དུས་རབས་	 ཕྱི་མའི་དུས་

མཚམས་འདི་	གསལ་རིལ་རི་ཅིག་མིན་འདུག	ཨིན་རུང་འདི་གི་ལམ་སོལ་འདི་	ཡེ་ཤུའི་ལོ་	

བི་སི་	༢༥༠༠	ཡང་ན་	༢༠༠༠	བི་སི་གི་བར་ན་དར་ནུག།	

ཁོང་གི་ཤུལ་ལུས་	སྤྱིར་བཏང་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས།	ས་གནས་སྔ་ཤོས་དང་དུས་བསྒྲིགས་

འབད་འབདཝ་འདི་	 རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་	 བི་ཧར་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་	 ཅི་རནཌ་ལུ་མཐོང་

ཚུགས།	

དུས་རབས་སྔ་མའི་	མིའི་ཤུལ་ལུས་ཚུ་ཐུན་མོང་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས།	ས་གནས་དུས་ཚོད་

བསྒྲིགས་མི་འདི་ཡང་	 རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་	 བི་ཧར་མངའ་སྡེ་	 ཅི་རཱནཌ་ལུ་མཐོང་ཚུགས།	

འབྲུག་དང་འབྲུག་གི་ཉེ་འདབས་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གིས་	 ང་བཅས་ར་འབྲུག་ལུ་	

ཞིབ་འཚོལ་གསརཔ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་བཅུག་འོང་།	 ད་

ལྟོ་ང་བཅས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཐོབ་ནི་ཨིན་མི་དང་	 དང་ཕུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཚུ་	 མི་དམངས་ལུ་

བར་སོན་འབད་ཚུགས།	 བར་སོན་འདི་སྔོན་མ་ལས་ཐོབ་མི་ཤུལ་ལུས་དང་ང་བཅས་རའི་མ་

འོངས་ལམ་སོལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།	

འབྲུག་གི་འདས་པའི་འབྱུང་རབས།
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འབྲུག

རོའི་དུས་རབས་སྐབས་ཀྱི་ཤ་བདའ་མི་དང་	 བཞེས་སྒོ་བསྡུ་གསོག་འབད་མིའི་མི་དེ་ཚུ་	

བག་ཕུག་དང་ཅོག་འཐད་པའི་སོད་གནས་	 རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་

སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་	འུར་འབྱེལ་དང་འབྲེལ་ཟིང་ལས་ཟུར་ཐབས་དང་	ལྷག་པར་

དུ་	 སྒོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་	 བླམ་ཆོསཔ་མཚམས་པ་ཚུ་	 དབེན་པའི་བག་

ཕུག་ནང་བཞུགས་པའི་	སོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་བག་ཕུག་ཚུ་	ད་རེས་ནངས་པ་	ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་འབད་བ་ཅིན་	འདི་ནང་

ལས་དངོས་པོ་ག་ཅི་རང་འཐོབ་འོང་ག་མནོ་བའི་	བསམ་འཆར་བསྐྱེད་ཚུགས་ཨིན་མས།	

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་	གིརིསི་གི་	མངའ་འོག་ཝེན་ཀཱན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ཕེརེན་ཐི་	བག་

ཕུག་གི་ས་གནས་བརྐོཝ་ད་	 འདི་ཡེ་ཤུའི་ལོ་	 བི་སི་༢༠༠༠༠	 ལས་	 ༣༠༠༠༠	 གི་ཧེ་མ་

གཞིས་ཆགས་ཆགསཔ་ཨིན་པས་ཟེར་ཧ་གོ་ནུག

བག་ཕུག་ནང་སོད་མི་ཚུ་གི་ཤུལ་ལུས་ཚུ་	སའི་ནང་	སྟེགས་རྩིག་སྟེ་འདུག	ཤུལ་ལུས་དེ་ཚུ་

ལས་གནའ་ཤུལ་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་དུས་རབས་ཧེ་མ་གི་	 མི་ཚུ་གིས་ག་ཅི་བཟའ་ཡི་ག	

ཁོང་གི་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཅི་ག་དང་	ག་དེ་སྦེ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཡི་ག་	འདི་

ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།	སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་	བག་ཕུག་ནང་སོད་

མི་ཚུ་ཤ་བདའ།	ཤིང་འབྲས་དང་	པགས་ཀོ་ས་ཀྲག་ཡོད་པའི་	ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཟ་

སྟེ་སོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཡེ་ཤུའི་ལོ་	བི་སི་	༡༠༠༠༠	ལས་འགོ་བཟུང་	ཁོང་ཚུ་གིས་ཚལ་མ་ནང་གི་	ནས་དང་ནག་

མཁས་དབང་ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག
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ཚུ་ཡང་བཞེས་སྒོའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནུག	དེ་ལས་ཡེ་ཤུའི་ལོ་	བི་སི་	༦༠༠༠	ལས་	ཁོང་

ཚུ་གིས་	དཀར་དང་ནག་ལོ་ཐོག་སྦེ་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	

ཨིང་ལེནཌ་ལུ་ཡོད་པའི་	 སའུཐ་ཧེམ་ཀྲོན་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་	 ཇཱེན་རེན་ཕིརིའུ་

དང་	 ཇུ་ལི་ཧེན་སོན་གཉིས་ཀྱིས་བག་ཕུག་ནང་ལས་ཐོབ་མི་རྩི་ཤིང་གི་བདེན་རྟགས་བཏོན་

ནི་དང་	 བཟའ་སྤྱོད་འབད་མི་དཀར་དང་ནག་ཚུ་ཤར་ཁ་ཐུག་ལས་	 འབག་འོང་འོངམ་ཨིན་

ནི་མས་ཟེར་སབ་ནུག	ཀེམ་བིརིཇ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་	ཁྱད་འཕགས་	སར་བཱས་

ཊཱིན་པེ་ནི་གིས་	 བག་ཕུག་ནང་གི་ཤུལ་ལུས་ཚུ་	 བརྟགས་དཔྱད་འབདཝ་ད་	 ཕིརེན་ཐི་

གཞིས་ཆགས་ནང་	རི་ཕག	སྒོ་ནོར།	ཀ་ཤ།	ར།	བོང་ཀུ་ཚུ་ཤ་བདའ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།	

ཡེ་ཤུའི་ལོ་	བི་སི་	༦༠༠༠	ལས་འགོ་བཟུང་	ཞིང་ལཱ་དང་མཉམ་	རི་དྭགས།	ལུག	ར།	

ནོར་ཚུ་གཡུས་ཁར་གསོ་སྐྱོང་འབད་རུང་	 རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཤ་བདའ་ནི་འདི་འཕྲོ་མཐུད་

དེ་རང་འབད་ནུག	 འདིའི་སྐབས་སྒང་ཏོག་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་	 ལོ་ཐོག་བཏབ་

སའི་ས་གནས་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་	ས་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་	སའི་ནང་གི་	 རློན་

གཤེར་བདག་བཟུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་	 རོའི་རྩིག་སྐྱོར་ཡང་བརྐྱབ་ནུག	 ཕིརེན་ཐི་	 བག་

ཕུག་གི་འགྲེལ་བཤད་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་	 ང་བཅས་རའི་གནའ་ཤུལ་བརྐོ་བ་ཅིན་	 ང་བཅས་

ཀྱིས་ག་ཅི་མཐོང་ནི་ཨིན་ན་སབ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།	འདི་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་	རྒྱ་གར་ཨ་སམ་

དང་བེང་གཱལ་ཚུའི་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་	དངོས་པོ་ཚུ་གིས་འབདཝ་ཨིན།	འདི་གནའ་ཤུལ་གྱི་

ས་གནས་ཚུ་	བརྟག་ཞིབ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་དང་གནའ་ཤུལ་བརྐོ་ནི་གི་དོན་ལུ་བསྒུག་ཡོདཔ་ཨིན་

པས།	དྲག་ཊར་ཊི་སི་ཤར་མ་དང་	གུ་ཧ་ཊི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་	ཚན་རིག་མཁས་

མཆོག་ཚུ་གིས་	 བང་ཀ་ཅར་ལུ་ཡོད་པའི་	 དའུ་ཇ་ལི་ཧེ་དིང་གི་	 གནའ་ཤུལ་བརྐོ་ཡི།	

མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་གནའ་ཤུལ་འདི་བརྐོཝ་ད་	རོའི་སྟྭ་རེ་	དབྱིབས་ཐད་སྒོར་སྒོར་འབད་

མི་ཤིང་གཞོག་བཏུབ་པའི་སྟྭ་རེ་དང་	རུ་ཏོ་	རྫ་ཆས་ལེ་ཤ་ཐོབ་ནུག	ཁ་ཐོག་གི་དངོས་པོ་ཚུ་	

དཔེར་ན་	སྟྭ་རེ་ཐད་སྒོར་སྒོར་ཚུ་	རྒྱ་ཨ་སམ་ལས་ཐོབ་མི་དང་	དའུ་ཇལི་ལས་ཐོབ་མི་ཚུ་	

འབྲུག་གི་འདས་པའི་འབྱུང་རབས།
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ཅོག་གཅིགཔ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།	ཀ་ལི་ཕུག་གི་ཉེ་འདབས་	དུང་ར་བཱས་ཏི་དང་	སིན་དི་

བང་ལས་	 སྟྭ་རེ་འོད་རྩི་གཏང་གཏངམ་དྲུག་ཐོབ་ནུག	 འ་ནི་སྟྭ་རེ་ཚུ་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་རོའི་

དུས་རབས་དང་	འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་	འདི་ཚུ་ཤིང་བརབ་ནི་དང་ཤིང་བཟོ་བརྐྱབ་ནི་གི་དོན་

ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག	 འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 རོའི་དུས་རབས་ཕྱི་མ་གྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་པའི་

བདེན་ཁུངས་འདུག	འདི་གིས་མ་ཚད་	ང་བཅས་རའི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་	ཤིང་བཟོ་གི་ཤེས་

ཡོན་ཡོད་མི་དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།	

མའི་ཀཱལ་ཨ་རིས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་	 འབྲུག་གི་སྔོན་རབས་ཧིང་སང་ས་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་

ལུ་	གནའ་ཤུལ་མ་གཏོགས་	མི་རྒྱུད་རིག་པ་	མི་རིགས་དབྱེ་བ་	སྐད་ཡིག་རིག་པ་ཚུ་གི་

ནང་ལས་གཅིག་ཡང་མེན་ཟེར་ཨིན་མས།	 གནའ་ཤུལ་འདི་འོས་འབབ་ཅན་ཅིག་འབད་རུང་	

ང་བཅས་ཀྱིས་འདི་གི་སྐོར་འབྲེལ་བ་བསྡུས་སུ་ཅིག་ལས་བཞག་མི་ཚུགས་པས།	

ཁྱིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་	གནའ་ཤུལ་ལས་ཐོབ་པའི་དངོས་པོ་སྟྭ་རེ་	དེ་ཚུ་	གཡང་ཁང་

ནང་བཞགཔ་མ་ཚད།	 འདི་ཚུ་ནང་མི་གི་	 གསོལ་མཆོད་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་

ཨིན་པས།	གཡུས་ཁའི་མིང་ཚིག་ལུ་ཡང་གནམ་ལྕགས་སྟྭ་རེ་ཟེརཝ་ཨིན་མས།	དང་ཕུགས་

ཀྱི་མི་ཚུ་གི་སྣང་ངོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་	 སྟེང་ལྷ་དང་འོག་ཀླུ་གཉིས་ཕད་མདའ་བརྐྱབ་ད་	

གནམ་ལྕགས་སྟྭ་རེ་ཚུ་ས་ཁར་བུད་བུདཝ་ཨིན་ཟེར་རྩིསཝ་ཨིན་མས།	 ནཱ་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་

དཔེ་འདི་ཚུ་གིས་	 ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་ཡང་	 སྔོན་རབས་བར་མའི་ལམ་སོལ་དར་ཡོད་པའི་

འགྲེམས་སོན་འབདཝ་ཨིན་པས།	འོད་རྩི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཏང་གཏངམ་ལག་ཆ་ཚུ་	ལཱ་སྣ་

ཚོགས་འབད་ནི་དང་	རོ་སྣ་ཚོགས་ལས་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་པས།	གནམ་ལོ་	༡༩༢༠	གྲངས་

ལུ་	 ཨར་ཧེའན་གེལ་དྲེན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 འདི་འཕྲོ་ལས་	 གནམ་

ལྕགས་སྟྭ་རེ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།	གནམ་ལྕགས་སྟྭ་རེ་འདི་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་ར་	ཨིན་

ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ་དང་	ཨེ་ཤི་ཡ་བཱིཊི་ནམ་གྱི་མངའ་སྡེ་	ཡུ་ནཱན་དང་ཧ་ནོའི་ལུང་གཤོང་ཚུ་ནང་ལས་

ཐོབ་ཚུགས།	 འདི་བཟུམ་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ལམ་སོལ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་མེད་དེ་འབད་

མཁས་དབང་ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག
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རུང་	 བར་མ་དང་རྒྱ་གར་	 འདི་གི་ནང་ལས་	 བི་ཧར་དང་ཨོ་རི་ས་	 མངའ་ཁོངས་ཚུ་ནང་

ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།	

འདི་བཟུམ་གྱི་སྟྭ་རེ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ད་	འདི་ཚུ་སའི་རྫམ་དང་	དངོས་པོ་གཞན་དང་གཅིག་

ཁར་ཕུངམ་བཙུགས་སའི་ས་འོག་ལུ་	 བེཊི་ནམ།	 ཐའི་ལེནཌ་དང་།	 མ་ལེ་ཤི་ཡ་ཚུ་ནང་

ཡོདཔ་ཨིན་པས།	དངོས་པོ་འདི་ཚུ་	ས་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་གི་ཁྱད་རྣམ་སོནམ་ཨིན་པས།	

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་	གོང་འཕེལ་རིམ་པ་འདི་ལུ་	བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་རྡུལ་རྫས་ཀྱི་དུས་ཚོད་

ཚུ་ཁས་ལེན་འབད་ཚུགས།	ང་རང་གི་བསམ་འཆར་ལས་	སྤྱིར་བཏང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་	སྟྭ་

རེ་འདི་ཚུ་	ཡེ་ཤུའི་ལོ་	བི་སི་	༥༠༠༠	དང	༡༥༠༠	གི་བར་ན་ལག་ལེན་འཐབ་འཐབ་འོང་

ནི་ཨིན་པས།	

རོའི་ལག་ཆ་འདི་ཚུ་གི་མ་ཚད་པར་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་ཕོགས་ལུང་ཕོགས་ནང་རོ་ཕུག་སོམ་

ལེ་ཤ་	 ཡར་ལོང་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་	 ཡང་ན་ས་མཚམས་རྟགས་བཀལ་བཀལཝ་དང་	 ཡང་ན་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ས་གོའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།	 འ་ནི་བློ་

རིག་ཚུ་ཁས་ལེན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་	 ཞིབ་འཚོལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འབད་དགོཔ་

འདུག	 དེ་ཚུན་	 འབྲུག་གི་སྔ་རབས་ཧ་གོ་ནི་འདི་	 དངོས་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་འབྲི་རོམ་

ལས་འོངམ་ཨིན།	 ལཱ་འདི་ང་བཅས་འབྲུག་པའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་གདོང་ལེན་ཁག་ཆེ་

དྲགས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་ནོ།།

བཀྲིས་བདེ་ལེགས།

འབྲུག་གི་འདས་པའི་འབྱུང་རབས།
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འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་

འབྱུང་རབས།
མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།

སྔོན་བརྗོད།

རྒྱལ་ཡོངས་སོལ་འཛིན་	ལྷན་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་	རྣམ་སས་བང་

མཛོད་ཀྱིས་	འབྲུག་གི་ཐོ་རངས་དང་	སྔོན་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་	ཞིབ་འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་

འཛོམས་	ཐེངས་དང་པ་འདི་	སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧	ཟ་༧	པའི་ཚེས་༢༤	ལས་	༢༥	ཚུན་	ཐིམ་

ཕུག་ལུ་ཚོགས་ཅི།	 ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་འབྲུག་གི་ཐོ་རངས་དང་	 སྔོན་རབས་ཀྱི་འབྱུང་

ཁུངས་སྐོར་ལས་	འབྲི་རོམ་ང་གིས་འབད་དགོསཔ་སྦེ་བཀའ་	གནང་ཡི།	མ་གཞི་རང་གིས་	

ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ཚུགསཔ་ཅིག་མེད་རུང་	རྒྱལ་ཡོངས་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་	ཁྲི་འཛིན་བློན་

པོ་དར་སྒོ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་	 སོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་	 དྲགོས་སངས་རྒྱས་

དབང་ཕྱུག	འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སས་བང་མཛོད་ཀྱི་	མདོ་ཆེན་མེ་ཉག་སྤྲུལ་སྐུའི་བཀའ་

བཞིན་རང་གིས་ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་	གནས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་

དེ་	ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་	འབྲི་རོམ་	མདོར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཡོད།	དེ་ནང་

ནོར་འཁྲུལ་རེ་ཡོད་རུང་	 འབྲུག་གི་མཁས་དབང་ཡོངས་ཀྱིས་བཟོད་པ་དང་	 ནོར་བཅོས་

མཛད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་།	 ངེ་གི་འབྲི་རོམ་མདོར་བསྡུས་འདི་གིས་མ་འོངས་པའི་ན་

གཞོན་དང་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སོམ་འོང་ནིའི་རེ་སོན་ཡོད།		དེའི་ནང་དོན་ཉིད་

ལས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འདི་བསྐྱར་དུ་འབྲི་དགོ་པ་ཅིན་	 དེའི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་	 འབྲི་

རོམ་འདི་ནང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཕནཐོགས་པའི་རེ་སོན་ཡོད།

གོང་གི་འབྲི་རོམ་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཐར་འཁྱོལ་ཚུགས་མི་དེ་	 ནང་སྲིད་བློན་པོ་དང་སོལ་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སས་བང་མཛོད་ཀྱི་མདོ་
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ཆེན་གྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་ལས་རོགསཔ་ཆ་མཉམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ཨིནམ་ལས་	 ག་ར་ལུ་ང་

རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་	བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀ༽	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་སྤོད།

འབྲུག་ཡུལ་ཟེར་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་		ད་རེས་ནངས་པར་བུ་ཊན་ཟེར་	ཡོངས་གྲགས་ཅན་

ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན།	

འདི་ཡང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་	བར་ན་ཧི་མ་ལའི་	རི་མཇུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	

རྒྱལ་ཁབ་འདི་གངས་རི་དང་ས་ཡི་མཐའ་བསྐོར་	 མཚོ་ལམ་མེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་	

འབྲེལ་བ་མེདཔ་སྦེ་འདུག	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྔོན་དང་ཕུགས་ལས་རང་	རང་དབང་རང་

བཙན་གྱི་ཐོག་ལས་	ས་མཚམས་བཀག་དམ་བརྐྱབས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་	འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ར་	

དབྱིན་ལོ་	༡༩༦༠	ཙམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ནུག		འབྲུག་གི་ས་ཆའི་རྒྱ་གཞི་འདི་	ཁྲི་བཞི་

དང་བདུན་སོང་དང་	མི་འབོར་དྲུག་འབུམ་དགུ་ཁྲི་ཙམ་ཡོད།	ཤེས་ཚད་	རྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་

དྲུག་ཙམ་ཨིན།	 འབྲུག་གི་འབྱུང་ར་ངོ་མ་འདི་	 ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མེད་མི་དེ་ཡང་	 ས་

སྨུག་གིས་སྤུར་ཏེ་	 དྲན་ཚོར་མེད་པར་ས་བཞག་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།	 ཨིན་རུང་འབྲུག་

གི་རྒྱལ་རབས་འདི་	ལོ་སོང་ཕྲག་མང་རབས་གོང་ལས་	རྒྱ་གར་དང་	རྒྱ་ནག་	བོད་ཚུ་དང་	

འདྲ་མཉམ་སྦེ་འདུག	དེ་འབདཝ་ད་	རྒྱལ་རབས་མ་བྱུང་པའི་སྔོན་གོང་གི་	གཞི་བཞག་ས་

རྙིང་རུལ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་	དང་ཕུགས་ཀྱི་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་	 མང་ཤོས་རང་	 མེ་རྐྱེན་དང་ས་གཡོམ་	 	ཆུ་རུད་དང་	

ནང་འཁྲུགས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	མེདཔ་བཏང་དཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ནུག	དེབ་ཐེར་ཨ་ཙི་རེ་ཡོད་

མི་		དེ་ནང་རོ་ཆས་ཐོག་མར་སྤྱོད་པའི་	དུས་རབས་རྙིང་པ་སྐོར་	(500,0000	BC	to	

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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10,000	BC)	དང་		རོ་ཆས་སྤྱོད་པའི་དུས་རབས་གསར་པའི་	(10,000	BC	to	

5,000	BC)	སྐོར་ལས་མིན་འདུག	དེ་མེད་ནི་དི་གིས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱུང་ས་དང་	

མི་རབས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་	གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་མི་ཐོབ་པས།	གཏམ་རྒྱུད་

ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་	 ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་	 གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་རིག་པའི་	 མཚོན་རྟགས་དང་	

དང་ཕུགས་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་རྙིངམ་ཚུའི་གྱང་ཁོག་ཚུ་	 ས་བརྐོ་རོ་སོག་སྦེ་	 ཞིབ་འཚོལ་འབད་

ནི་ཚུ་	 ཁག་ཆེ་བས།	 འབྲུག་གི་གནའ་རབས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སྐོར་ལས་	 ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་	

བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་གིས་(557-649	AD)	བཞེངས་གནང་མི་	སྤ་གྲོ་

སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་	 བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཨིན།	 ལྷ་ཁང་དེ་གཉིས་	 མཐའ་

འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་	བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ལས་ཨིན་མས།	དེ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་	 འབྲུག་ལུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དར་ཚུལ་འདི་བོད་དང་འདྲ་མཉམ་ཨིན་པ་

གིས་མ་ཚད་	འབྲུག་པའི་དཔལ་ཡོན་དར་རྒྱས་འདི་ཡང་	སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་

གསུམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག	 འབྲུག་གི་ལམ་སོལ་དང་	 དཔལ་ཡོན་དར་

རྒྱས་འདི་	 སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་དང་	 བསན་པ་ཡུན་རིང་སྦེ་	 གནས་

ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན་པས།

ཁ༽	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ཚིག་སྐོར།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་	 སྔོན་དང་ཕུགས་འབད་བ་ཅིན་	 མིང་ཁག་མ་འདྲཝ་	 ལེ་ཤ་

བཏགས་ཏེ་འདུག	 	 མིང་དེ་ཚུ་	 ས་ཆའི་གནས་སངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་	 བཏགས་

བཏགསཔ་མ་ཚད་	 རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཧི་མ་ལའི་	 གངས་རི་	 ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགསཔ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་	ལྷོ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་གི་སྔོན་ཚིག་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་འདུག

དཔེར་ན།

-ལྷོ་མོན།	ལྷོ་ཡུལ།	ལྷོ་ལྗོངས།	ལྷོ་སན་ལྗོངས།	ལྷོ་ཙན་དན་ལྗོངས།	ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི།	

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་སྔོན་དང་ཕུགས་འབད་བ་ཅིན་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་འཛུལ་སའི་ས་སྒོ་འདི་	ཕོགས་ཁ་	བཞི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་མས།

ཤར་གདུང་བསམ་ཁ།	ལྷོ་དཔག་བསམ་ཁ།	ནུབ་ད་ལིང་ཁ།	བང་སག་འཚེར་ཁ་ཚུ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་བཱུ་ཊན་ཟེར་བའི་མིང་དེ་	སྔོན་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་	ཡུ་

རོབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་	 བཏགས་བཏགསཔ་ཨིན་པས།	 བཱུ་ཊན་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་དེ་གཞི་	

སཾསྐྲཏའི་སྐད་ཡིག་ནང་	ཁག་གཉིས་སྦེ་བཞག་སྟེ་འདུག།

-	 གཞི་བཞག་ས་དང་པ་འདི།

བོད-ཨན་ཏ།		ཨན་ཏ་ཟེར་མི་འདི་	སཾསྐྲཏའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་	མཇུག་གམ་མཇུག་མ་ལུ་

གོཝ་ཨིན་པས།	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 བོད་ཀྱི་བང་ཐང་གི་མཇུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་

གིས་དེ་སྦེ་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

-	 གཞི་བཞག་ས་གཉིས་པ་འདི་།

བཱུ་-ཨུ་ཏན།	ཨུ་ཏན་ཟེར་མི་འདི་	སཾསྐྲཏའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་	ས་མཐོ་དང་མགུ་ཏོག་ལུ་གོཝ་

ཨིན་པས།	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 རྒྱ་ཐང་གི་མགུ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་བཏགས་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།

-	 ཨིན་རུང་གཞི་བཞག་ས་གསུམ་པ་འདི།

རོམ་པ་པོ་རང་གིས་	 པི་ཨེཆ་ཌི་གི་དོན་ལུ་	 ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་རང་གི་བསམ་

འཆར་ལྟར་ན་	 བཱུ་ཏན་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་	 བང་ཐང་གི་མཇུག་དང་	 རྒྱ་ཐང་གི་མགུ་ལུ་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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ཆགས་ནི་དེ་གིས་མེན་པར་	བཱུ་ཊི་ཡ་སི་ཏན་	ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ཟུར་ཆགས་ཏེ་	བུ་ཊན་ཟེར་

དར་ཁྱབ་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བཱུ་ཊི་ཡ་		ཟེར་བའི་དོན་དག་འདི་	བོད་ལས་མཆེད་པའི་མི་རིགས་	རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་རོ་

རྗེ་གླིང་དང་	འབྲས་ལྗོངས་	བལ་ཡུལ་གྱི་	ས་མཚམས་ཚུ་ལུ་	སོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས།	

དཔེར་ན་	ཧིན་དུ་སི་ཏན་	པག་ཀིས་ཏན་	ཨཕ་ག་ནིས་ཏན།		ཡུ་རོབ་ཀྱི་མི་ཚུ་	དུས་

རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་	བཱུ་ཏི་ཡ་	ཟེར་མི་དང་འབྲུག་པ་	ཟེར་བའི་མིང་དེ་གཉིས་	ནོར་

འཁྲུལ་ཤོར་སོངམ་ཨིན་མས།	མ་གཞི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོད་མིའི་མི་རིགས་ལུ་	

སྔོན་དང་ཕུ་མོན་པ་ཟེར་	སབ་སོལ་ཡོད་རུང་	དུས་རབས་	༡༣	པའི་ནང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་

པོ་ཆེ་དང་	འགྲོ་མགོན་	གཙང་པ་རྒྱ་རས་གཉིས་ཀྱི་	ལུང་བསན་ལྟར་དུ་བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་

སྒོམ་ཞིག་པོ་	འབྲུག་ལུ་བོན་ཞིནམ་ལས་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་	ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ལས་	འབྲུག་

ཡུལ་དང་	 མི་ལུ་མོན་པ་ལས་འབྲུག་པ་ཟེར་	 ཆོས་འདི་	 ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་	 ཆོས་ལུགས་

ཁག་མ་འདྲཝ་	 ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་	 འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོ་སྦེ་	འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག

ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་རོམ་ཡིག་ནང་ལུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་འདི་འབྲུག་ཡུལ་ཟེར་འབྲི་ནི་མ་

གཏོགས་	བཱུ་ཏན་ཟེར་འབྲི་བའི་སོལ་དང་ཡིག་དེབ་མིན་འདུག	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	ཡ་

མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དང་	 འདི་ནང་སོད་མི་འདི་ཚུ་	 ཧ་ལས་སི་སི་དང་ལམ་ལུགས་སོལ་དང་	

འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་ཡང་	གཞན་དང་ར་ལས་མ་འདྲཝ་སྦེ་མཐོང་ནུག

ཁོང་གི་བསམ་འཆར་དེ་གིས་སྦེ་	 ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་མི་གཞན་ཚུ་ཡང་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	

བལྟ་བསྐོར་འོང་ནིའི	 རེ་འདོད་སོམ་བསྐྱེད་ནུག	 འཆར་སྣང་འདི་གི་དོན་དག་ངོ་མ་འདི་	

འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སོལ་དང་	དཔལ་ཡོན་	དར་རྒྱས་འདི་	འཛམ་གླིང་གཞན་དང་མ་

འདྲཝ་མ་ཚད་	འབྲུག་གི་ཁྱིམ་མཚེས་ལམ་ཐག་ཉེ་ཤོས་	རྒྱ་གར་དང་	རྒྱ་ནག་གཉིས་དང་

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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ཡང་	ར་ལས་མི་འདྲ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ག༽	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་སྐོར།	

བཀའ་བཀོད་བརྒྱུད་འཛིན་རིང་ལུགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	 ལྷ་ཡིས་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཁབ་

བམ་	 ལྷ་དབང་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་	 སྲིད་དབང་སྒེར་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་སམ་	 དབང་ཆ་

སྒེར་སྤྱོད་སྲིད་གཞུང་	 སྲིད་དབང་སྒེར་སྤྱོད་རུ་ཚོགས་	 སྲིད་དབང་འདེམས་པའི་	 རྒྱལ་པོ་

སྲིད་སྐྱོང་བའི་ལམ་ལུགས་འདི་	དབྱིན་ལོ་༢༠༠༧	ཚུན་ཚོད་ཨིན།	མི་དབང་	མངའ་བདག་

རིན་པོ་ཆེ་	 དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཐུགས་བཞེད་བླ་ན་མེད་པ་

བཞེས་ཏེ་	 དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་	 ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགསཔ་མ་ཚད་	 དམངས་གཙོའི་

གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་	ནང་གསལ་ལྟར་	དབྱིན་ལོ་༢༠༠༨	ལས་འགོ་

བཙུགས་གནང་སྟེ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་	 ༢༠	 རེ་རེའི་དབུ་ཁྲིད་རྫོང་བདག་དང་

རྫོང་རབ་	དྲུང་པ་	མི་སེར་སྐུ་ཚབ་	རྒཔོ་	སྤྱི་མི་	དམངས་ཨཔ་བཅས་ཀྱིས་	གཞུང་གི་

ཕག་ལཱ་ཚུ་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ཐོག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོད།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དེ་ཡང་	དབྱིན་ལོ་༡༩༦༨	ལས་བཟུང་	འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་	དཔལ་

འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་	སྲིད་འཛིན་ལས་	ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་	ཁྲིམས་

ཁང་གོང་མའི་མངའ་འོག་ལུ་	 རང་དབང་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་	 རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་དང་	 དྲུང་

ཁག་ཁྲིམས་ཁང་གཉིས་ཚུ་གིས་	ཕག་ལཱ་ཚུ་	འཐུས་ཤོར་མེད་པར་གནང་སྟེ་ཡོད།

ང༽	འབྲུག་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གནའ་རབས་དང་	དུས་རབས་བར་མ་	(medieval)	གཉིས་ཀྱི་	

སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་	 བསྐྱར་དུ་འབྲི་དགོ་པ་ཅིན་དེ་ནང་དཀའ་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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ངལ་	ལེ་ཤ་ཅིག་འདུག	དཀའ་ངལ་སོམ་ཤོས་འདི་རང་	འབྱུང་རབས་ཀྱི་རྒྱབ་བརྟེན་ཡིག་

ཆ་ངོ་མ་དང་	དུས་རབས་གཏན་འཁེལ་གྱི་	ཡིག་ཆ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།	

འདིའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་	 རྒྱལ་རབས་ངོ་མ་དངབཅོས་སྒྲུང་གཉིས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་པར་	

ལཱ་ཁག་འདུག	 འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་	 ལྕགས་རོ་བསྒྱོམས་ཏེ་དཔའ་རྟགས་

བརྡུང་མི་ཚུགས་	 ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 	 མི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ཤེས་ས་ཨིན་རུང་	 འབྲུག་གི་

རྒྱལ་རབས་	 གནས་རབས་དང་དུས་རབས་བར་མའི་སྐོར་ལས་	 འབྲི་རོམ་འབདཝ་ད་	

གཤམ་གསལ་ཡོད་པའི་འབྱུང་ར་ཚུ་གིས་	ཕན་སོམ་ཐོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

༡༽	ཆོས་དང་དད་དམ་གྱི་རོམ་ཡིག		

༢༽	རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རོམ་ཡིག		

༣༽	རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་རོམ་ཡིག

༤༽	དཔའ་བོའི་མཛད་སྤྱོད་དང་གཏམ་རྒྱུད།

༥༽	མིའི་རིགས་རྒྱུད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག	

༦༽	གནའ་རྫས་རོྟག་ཞིབ་རིག་པའི་མཚན་རྟགས།	

༧༽	ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་རོམ་ཡིག

༨༽	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚགས་པར་དང་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན།

༩༽	གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག།	

༡༠༽	གནས་ཡིག།

༡༡༽	འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སས་བང་མཛོད་ནང་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ།

༡༢༽	འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་དང་གཏན་མཛོད་ཀྱི་ཐོ་

ཡིག།	

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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༡༽	ཆོས་དང་དད་དམ་གྱི་རོམ་ཡིག	

ཆོས་དང་དད་དམ་གྱི་	རོམ་ཡིག་ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་	གཤམ་གསལ་ཡོད་པའི་	དཔེ་དེབ་ཚུ་

གཟིགས་པ་ཅིན་	ཕན་ཐོགས་སོམ་འོང་བའི་རེ་འདོད་ཡོད།

-	 པདྨ་ཐང་ཡིག	

པདྨ་ཐང་ཡིག་འདི་	ཧི་མ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་བོད་	བལ་ཡུལ་	འབྲུག་	འབྲས་ལྗོངས་ཚུ་ནང་ལུ་	

ཨོརྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་	ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་མཛད་རྣམ་ཀྱི་སྐོར་	མཁའ་

འགྲོ་ཡེ་ཤེས་	 མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཕོགས་སྒྲིགས་མཛད་དེ་	 བོད་བསམ་ཡས་ཆིམས་ཕུ་ལུ་	

གསུང་གཏེར་སྦེ་སས་བཞག་ནུག	 གཏེར་སོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་གིས་པད་མ་ཐང་ཡིག་འདི་	

དུས་རབས་	༡༤	ནང་གཏེར་ལས་བཞེས་ཏེ་	བཀྲམ་སྤེལ་མཛད་གནང་ནུག

བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

-	 ལྷ་འདྲེ་བཀའ་ཐང་།	 	

-	 རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཐང་།	

-	 བཙུན་མོའི་བཀའ་ཐང་།	

-	 སོབ་དཔོན་བཀའ་ཐང་།	

-	 བློན་པོའི་བཀའ་ཐང་།	

༢༽	རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རོམ་ཡིག	

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་	 རོམ་ཡིག་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་

བསྐྱར་དུ་	 འབྲི་ནི་	 དཀའ་ངལ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	 གཤམ་གསལ་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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གཟིགས་པ་ཅིན་	ཕན་ཐོགས་སོམ་	འབྱུང་བའི་རེ་བ་ཡོད།

-	 ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བམས་མགོན་སོན་མཐའི་ཕྲེང་བ།	

སན་ལྗོངས་འདུས་སྡེའི་གཙུག་རྒྱན་	 སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་	 པཎ་ཆེན་བསན་

འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་	 (1700-1767)	མཛད་པའི་	ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བམས་མགོན་སོན་

མཐའི་ཕྲེང་བ།	ཆོས་འབྱུང་	དེ་དབྱིན་ལོ་	1759	A.D.	ལུ་པར་བསྐྲུན་འབད་ནུག	

འདི་གི་ནང་ལུ་	འབྲུག་གི་གནས་སངས་	བསྐལ་པ་དུ་མའི་གོང་གི་	དུས་སྐབས་དང་		ཐོ་

རངས་དང་སྔོན་རབས་	 གནའ་རབས་	 དུས་རབས་བར་མ་	 དེང་རབས་སྐོར་ལས་ཁ་

གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག	གཞན་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

མ་དར་བའི་གོང་གི་སྐོར་དང་	འབྲུག་གི་ཁྱིམ་ཚང་ལམ་ཐག་ཉེ་ཤོས་	བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་སོང་

བཙན་སྒམ་པོ་དང་	ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་	རྒྱལ་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་	ཁ་

གསལ་སྦེ་ཤེས་ཚུགསཔ་མ་ཚད་	 འབྲུག་ལུ་བོན་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་ཆེན་	 ངག་དབང་

ཆོས་རྒྱལ་དང(1465-1540)འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས།	 (1455-1529)	 དཔལ་ངག་གི་

དབང་ཕྱུག	(1517-1554)	གདུང་སས་མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ།	(1543-1606)	ཡབ་བསན་

པའི་ཉི་མ།	 (1567-17619)	 ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཚུ་(1594-1651)	 གི་

སྐོར་	ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས།

-	 རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང།	

རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་དཔེ་དེབ་འདི་	 འབྲུག་ཤར་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་	 གདུང་

ཆོས་རྗེའི་སྐོར་ལས་ཨིན།	མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་	ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་		མ་བསྒོར་བའི་

གོང་ལུ་	 འབྲུག་ཤར་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་	 རྒྱལ་པོ་ཁག་སོ་སོ་གིས་སྲིད་སྐྱོང་བའི་སྐོར་ལས་

ཨིན།	དཔེ་དེབ་འདི་ནང་	རྒྱལ་པོ་ཁག་སོ་སོའི་མཚན་ཐོ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་འདུག

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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-	 ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་ནམ་	ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང།	

སན་ལྗོངས་འདུས་སྡེའི་གཙུག་རྒྱན་	 སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁནཔོ་རིན་པོ་ཆེ་	 ཁྲི་རབས་དྲུག་ཅུ་རེ་

དགུ་པ་	 དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་	 ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་

གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་ནམ་	ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་དེ་	དབྱིན་ལོ་༡༩༨༦	ལུ་པར་བསྐྲུན་མཛདཔ་

མ་ཚད་		ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བམས་མགོན་སོན་མཐའི་ཕྲེང་བའི་འཕྲོ་མཐུད་ཨིན་མས།	གཞན་

ཡང་	དཔེ་དེབ་དེ་ནང་དབྱིན་ལོ་ཚུ་	ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

-	 འབྲུག་དཀར་པོ།	

རྫོང་ཁའི་གྲོས་དཔོན་བླམ་གནག་མདོག་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་དཀར་པོའི་དཔེ་དེབ་དེ་	

དབྱིན་ལོ་༡༩༨༦	 ལོ་ལུ་	 པར་བསྐྲུན་མཛདཔ་ཨིན་པས།	 	 འདི་ནང་ལུ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་

རབས་ཆོས་སྲིད་༢	དང་ལམ་ལུགས་སོལ་སྐོར་ལས་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

-	 འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།	

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་	བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་

རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་དེ་	 	 དབྱིན་ལོ་༡༩༩༤	 ལོར་པར་བསྐྲུན་མཛད་གནང་ནུག		

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འདི་	དངུལ་རྩིས་རྒྱལ་ཚབ་	ཨ་ཞེ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་

གི་བཀའ་བཞིན་དུ་	 བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་	 	 འབད་རོལ་ཆེན་པོའི་	 ཞིབ་འཚོལ་དང་	

བསྡུ་གསོག་གི་སྒོ་ལས་	འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ཚད་ཐུབ་དང་		ཆ་བཞག་བཏུབ་པའི་	ར་

བའི་ས་བཅད་ལྔ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་	གཤམ་གསལ་ལྟར་བྲིས་ནུག

-	 ས་བཅད་དང་པ་	གནའ་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

-	 ས་བཅད་གཉིས་པ་	བསན་པ་སྔ་དར།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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-	 ས་བཅད་གསུམ་པ་	རང་དབང་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ཚུལ།

-	 ས་བཅད་བཞི་པ་བསན་པ་བར་དར་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

-	 ས་བཅད་ལྔ་པ་བསན་པ་ཕྱི་དར་	བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐོར།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་པ།	

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སས་བང་མཛོད་ཀྱི་	 མཉམ་འབྲེལ་མདོ་ཆེན་ཌཀ་ཊར་སི་ཊི་རོ་རྗེ་	

རང་གིས་བརམས་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་པ་	

དབྱིན་སྐད་ཐོག་ལུ་	དབྱིན་ལོ་	༡༩༩༤	ལུ་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་	ས་བཅད་ཁག་

བདུན་ལུ་དབྱེ་མི་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

-	 ས་བཅད་དང་པ་	འབྲུག་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་ལུགས་སོལ་སྐོར།

-	 ས་བཅད་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་བོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

དར་ཁྱབ་མཛད་ཚུལ།

-	 ས་བཅད་གསུམ་པ་	བླམ་ཁག་ལྔའི་སྐོར།

-	 ས་བཅད་བཞི་པ་	 བླམ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་འདི་	 ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་	

འགྲོ་	མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་	ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲུག་ལུ་བོན་པའི་སྐོར།

-	 ས་བཅད་ལྔ་པ་	མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་	དུས་རབས་༡༧ནང་ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་

བསྒོར་ཏེ་	འབྲུག་ལུ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་	ལྡན་གྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་པ།

-	 ས་བཅད་དྲུག་པ	མི་དབང་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རིམ་བོན་སྐོར།

-	 ས་བཅད་བདུན་པ་	སན་ལྗོངས་འདུས་སྡེའི་གཙུག་རྒྱན་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་

རིམ་བོན་སྐོར།

-	 འབྲུག་གི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།

	

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སས་བང་མཛོད་ཀྱི་	 མཉམ་འབྲེལ་མདོ་ཆེན་ཌཀ་ཊར་སི་ཊི་རོ་རྗེ་	

རང་གིས་བརམས་པའི་	འབྲུག་གི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་	དཔེ་དེབ་འདི་	དབྱིན་ལོ་༡༩༩༧	ལོར་	

པར་བསྐྲུན་འབད་ཡི།	དེ་ནང་ལོ་ཚད་རིམ་པ་	དུས་རབས་༧	པ་ལས་༢༠ཚུན་ཁ་གསལ་སྦེ་

ཡོད།

༣༽	 རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་རོམ་ཡིག

འབྲུག་ལུ་མི་དབང་སྡེ་སྲིད་རིམ་བོན་དང་	 རྗེ་མཁན་རིམ་བོན་ཚུའི་རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་

བརྗོད་	 ཤུལ་འཛིན་པ་དང་	 སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བརམས་པའི་	 སྔར་སོལ་བཟང་པོ་འདི་	

དུས་རབས་༡༧པ་དང་༡༨	 ལུ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག	 གཤམ་གསལ་ཡོད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་	

རྟོགས་བརྗོད་ཚུ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་བསྐྱར་དུ་འབྲི་བའི་དོན་ལུ་	 ཕན་ཐོགས་སོམ་པའི་རེ་

བ་ཡོད།

-	 བུམ་ཐང་ལྕགས་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛཱའི་རྣམ་ཐར།	

ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མང་རྩེ་མང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་	བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་	སིནྡྷུ་རཱ་

ཛཱའི་རྣམ་ཐར་དེ་ནང་	 ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་	 དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་འབྲུག་ལུ་བོན་

པའི་སྐོར་དང་	 གསང་སྔགས་རོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྤེལ་བའི་སྐོར་དང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་

ཛཱ་དང་	 རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་	 དམག་འཛིངས་སྐོར་	 ཁ་གསལ་

ཡོདཔ་མ་ཟད་	རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་སྐོར་ཡང་འདུག།

-	 འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར།	

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་	 འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རོ་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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རྗེའི་རྣམ་ཐར་འདི་ནང་	 འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་

རྣམས་ཀྱི་སྐོར་	རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་འདུག།

-	 བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྣམ་ཐར།	

བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྣམ་ཐར་འདི་	 ཕ་ཇོ་རང་གི་སྐོར་ལས་འཁྲུངས་རབས་དང་	

ཤེས་ཡོན་སྦངས་པར་	 སངས་རྒྱས་དབོན་རས་ཀྱིས་	 འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་མ་

འོངས་ལུང་བསན་	བླམ་ཕ་ཇོ་ལུ་བར་སོན་སྤོད་པ་	དུས་རབས་༡༣པའི་ནང་འབྲུག་ལུ་བོནམ་

ད་	གླིང་གཞི་ལུ་བདུད་མགོ་སྦུལ་དང་	མཇུག་བོང་གུ་	འབད་མི་ཅིག་བཏུལ་བའི་སྐོར་	སྤ་

གྲོ་སག་ཚང་དང་ཐིམ་ཕུག་རྟ་མགོ་ལུ་	 སྒྲུབ་པ་གནང་བའི་སྐོར་དང་	 ཝང་ཆུ་མདོ་ལས་	

མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ལྕམ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་	 ཐིམ་ཕུག་མདོ་སྡེ་ནང་ལུ་	 སས་

སསམོ་	འཁྲུངས་པའི་སྐོར་	སས་བཞི་ལུང་ཕོགས་ཁག་སོ་སོར་	བླམ་དང་དཔོན་འབྲེལ་ཏེ་

བསྐོས་པའི་སྐོར།	 བླམ་	 ཁག་ལྔ་གིས་	 ཕ་ཇོ་ལུ་	 ངོ་རྒོལ་འབད་བའི་སྐོར།	 མཇུག་རང་	

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་	 འགོ་དང་པ་	 དར་ཤིང་རྒྱས་པའི་སྐོར་	 ཁ་གསལ་སྦེ་

འདུག།

-	 གཙང་མཁན་ཆེན་	 འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཞབས་དྲུང་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

-	འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་དང་པ་	དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་།	

-	 སན་ལྗོངས་འདུས་སྡེའི་གཙུག་རྒྱན་	 སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དང་པ་པད་དཀར་

འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

༤༽	དཔའ་བོའི་མཛད་སྤྱོད་དང་གཏམ་རྒྱུད།

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཔའ་བོའི་མཛད་སྤྱོད་དང་	 གཏམ་རྒྱུད་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་མང་ཤོས་ར་ཁ་

རྒྱུན་སྦེ་	 ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་གངམ་ར་མིན་འདུག	 ཨིན་རུང་	 དཔའ་བོའི་མཛད་

སྤྱོད་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་	ལེགས་ཤོམ་སྦེ་	ཞིབ་འཚོལ་འབད་བལྟ་བ་ཅིན་	འབྲུག་གི་གནའ་

རབས་དང་	བར་རབས་སྐོར་	བསྐྱར་དུ་འབྲི་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སོམ་འོང་།

དཔེར་ན།

-	 དུས་རབས་༤	པ་དང་༥པ་ནང་གི་སངྒལ་དེབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་།

-	 དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་	བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛཱའི་གཏམ་རྒྱུད།

-	 གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་	 གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་	 བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་

གཏམ་	རྒྱུད།

-	 དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་	མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེར་སྒྲོན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད།

-	 གཏེར་བཏོན་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།

-	 བོད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད།

-	 གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་གཏམ་	འབྲུག་ལུགས་ལྟར།

༥༽	མིའི་རིགས་བརྒྱུད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་བསྐྱར་དུ་འབྲི་ནི་ལུ་	མིའི་རིགས་བརྒྱུད་རིག་པའི་	ཞིབ་འཚོལ་འབད་

ནི་འདི་ཁག་ཆེ་།

༦༽	གནའ་རྫས་རོྟག་ཞིབ་རིག་པའི་མཚན་རྟགས།		 	

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གཞི་བཞག་སའི་འགྱམ་ངོ་མ་འདི་	 གནའ་རྫས་རྟོགས་ཞིབ་རིག་པའི་མཚོན་

རྟགས་ཨིན།	འདི་ཁག་༣	འབད་དབྱེ་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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-	དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས།	

-	དང་ཕུགས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ།	

-	ཡི་གེ་བརྐོས་མ།	

དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས་ནང་ལུ་	 ལྷ་ཁང་དགོན་ཁང་	 རྫོང་གཞི་	 མཆོད་རྟེན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།	

དང་ཕུགས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ནང་ལུ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་པར་དང་	དུས་རབས་ཚུ་བརྐོས་ཏེ་འོང་།	 དེ་

གིས་ལོ་རབས་རིའུ་མིག་སྐོར་	 དཔེ་དེབ་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།		

དཔེ་དེབ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཡང་	དང་ཕུགས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་གྱི་བདེན་དཔྱད་

འབད་ཚུགས།	 དེ་འབདཝ་ད་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 དང་ཕུགས་ཀྱི་ཟངས་ཀྱི་མ་ཀྲམ་

དང་ཕྱེད་ཀྲམ་	དེ་ལས་དུས་རབས་༢༠	པའི་སྒོར་ལྔའི་ཏིག་ཅུང་དང་	ཧ་ཡང་གི་ཕྱེད་ཀྲམ་མ་

གཏོགས་	གཞན་མིན་འདུག

ཡི་གེ་བརྐོས་མ་འདི་	མང་ཤོས་ར་གསེར་		དངུལ་	ཟངས་	ལྕགས་	ཁྲོ་	ལི་	རག་	རྫམ་

རོ་	 ཤེལ་རོ་	 རོ་ནག་དང	 ཤིང་གུ་བརྐོ་སྟེ་ཡོད་རུང་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གསེར་དངུལ་	

ཟངས་	རོ་ནག་དང་		ཤིང་གུ་བརྐོ་སྟེ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་		གཞན་ཚུ་ནང་བརྐོ་བརྐོཝ་མིན་

འདུག།

༧༽	ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་རོམ་ཡིག།		 	

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྔོན་དང་ཕུགས་ལས་ར་	 འཛམ་གླིང་གཞན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་

བ་མེད་ནི་དེ་གིས་	 ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་པ་དང་	 གཞུང་དོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་འབྲུག་ལུ་	 འོང་

འོངམ་གི་གནས་ཚུལ་	 ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག	 དེའི་སྐོར་དུས་རབས་༡༧ནང་པོརོ་ཊུ་གལ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་	 ཡེ་ཤུའི་བླམ་ཀ་སེལ་ལ་དང་	 ཀཽབ་རཱལ་གཉིས་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞབས་སར་བཅར་ནུག

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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ཁོང་གཉིས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་མི་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འོང་མི་འགོ་ཐོག་དང་པ་ཨིན་པས།	གཤམ་

གསལ་བཀོད་པའི་	 ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་	 རྒྱལ་རབས་དང་རོམ་ཡིག་ཚུ་གཟིགས་པ་ཅིན་འབྲུག་གི་

རྒྱལ་རབས་བསྐྱར་དུ་འབྲི་ནི་ལུ་	ཕན་ཐོགས་སོམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།

-	 མ་ཎི་བཀའ་འབུམ།	

བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་མཆོག་གིས་	 མཛད་པའི་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་དེ་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་རབས་ངོ་མ་གཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་ནུག		རྒྱལ་རབས་འདི་ནང་ལུ་	ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་

སྒམ་པོ་ཁོ་རང་དང་	 རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡེའུ་བཙན།	 	 	 རྒྱལ་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་མཛད་

རྣམ་གྱི་སྐོར་ལས་	ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་འདུག		རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་དེ་	བུམ་ཐང་

རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛཱ་དང་དུས་མཉམ་ཨིན་པས།

-	 བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་རབས།	

བལ་ཡུལ་གྱི་	 རྒྱལ་རབས་ནང་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་	 རྒྱལ་པོ་ལི་ཙྪ་བི་རྒྱལ་བརྒྱུད་	 དུས་

རབས་༥	པ་ལས་༨	ཚུན་ཚོད་དང་	རྒྱལ་པོ་ཛ་ཡ་སི་ཐི་ཏི་མ་ལ་	(ཨར་	༡༣༢༢-༡༣༩༥	ཨེ་

ཌི་)	དང་	རྒྱལ་པོ་ཡཱཀ་ས་མཱ་ལ་	(༡༤༢༨-༡༤༨༠)	དང་		གཱོར་ཁ་	རྒྱལ་པོ་པིཪ་ཐི་བཱི་

ནཱ་ར་ཡཱན་ཤཱ་	(༡༧༢༣-༡༧༧༥)	ཚུ་ཨིན་པས།

-	 ཀཱ་མ་རུ་པའི་རྒྱལ་རབས།	

ཀཱ་མ་རུ་པའི་རྒྱལ་རབས་	 (དེང་སང་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཨ་སམ)	 ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་

རྒྱལ་པོ་ནཱ་རཀ་སུ་རཱ་དང་	 ཁོའི་སས་རྒྱལ་པོ་བ་ག་ད་ཏ་གཉིས་ཀྱིས་ཀཱ་མ་རུ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་	དུས་རབས་༧	པ་ལས་༡༣	ཚུན་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ནུག	ཨིན་རུང་	དུས་རབས་༡༣	པ་	

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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རྫོགས་ཁམས་གཅིག་ཁར་ཨ་ཧོམ་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གིས་	 ཀཱ་མ་རུ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དབང་སྟེ་	

ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་དེ་ཅིག་བསྐྱངས་ནུག	 ཁོང་གི་གྲས་ཁ་ལས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ར་	 ཨ་ཧོམ་

རྒྱལ་པོ་རུ་དྷ་སིང་	(ཨར་		༡༦༩༦-༡༧༡༤	ཨེ་ཌི)	ཨིན་པས།

-	 བངྒལ་གྱི་རྒྱལ་རབས།	

བངྒལ་གྱི་	 རྒྱལ་རབས་ནང་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་	 མའུ་རི་ཡ་	 རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་གུབ་ཏ་

རྒྱལ་བརྒྱུད་	པ་ལཱ་རྒྱལ་བརྒྱུད་གསུམ་ཨིན་པས།	པ་ལཱ་རྒྱལ་བརྒྱུད་འདི་	དུས་རབས་	༦	

པ་དང་	༧	པའི་ནང་ཨིནམ་ད་	དེའི་སྐབས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྡེ་དཔལ་ནཱ་ལན་

ཌ་གཙུག་ལག་ཁང་	བཱིཀ་རཱ་མ་ཤི་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་	ཨུག་དན་ཏ་	གཙུག་ལག་ཁང་

གསུམ་ནང་	གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད།	དུས་རབས་༡༡	ནང་བངྒལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ན་ཡ་པ་ལ་

སྲིད་སྐྱོང་བའི་སྐབས་བངྒལ་གྱི་པཎྜི་ཏ་	ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་བོད་ལུ་བོན་ནུག།

-	 ཀ་ཎིཤྐའི་རྒྱལ་རབས།	

ས་ཀ་བསྐལ་པ་	དུས་རབས་དང་པ་	(༧༨	ཨེ་ཌི)	དུས་རབས་འདི་ནང་	ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་	 ཆོས་ལུགས་	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་	 རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་	

དར་ཁྱབ་སོང་ནུག	 དེ་སྦེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དོན་དེའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བླམ་ཚུ་

གི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།	 བླམ་ཚུ་གི་མཚན་ཐོ་དང་	 ཁོང་གིས་མཛད་

པའི་བསན་བཅོས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

-	 དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་	 དབུ་མ་རིག་ཚོགས་དྲུག	 བཤེས་

སྤྲིངས།	བསན་བཅོས་ཤེས་རབ་སོང་པོ།	དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ།

-	 འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པ་	བཞི་བརྒྱ་པ།	མངོན་པར་མཛོད།

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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-	 ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པ།	བམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ།	ས་སྡེ་ལྔ།	སོམ་རྣམ་གཉིས།

-	 དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་པ་	མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་བཤད་པ།	དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་གྱི་

འགྲེལ་པ།	 ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་འབྱེད་གྱི་འགྲེལ་པ།	 སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ།	

ཉི་ཤུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ།	 ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་འབྱེད།	 རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས་

འགྲུབ་པའི་རབ་འབོར།	ཆོས་མངོན་པ་ཚུ་ཨིན་མས།

-	 རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་གླིང་པའི་ཐོ་དེབ།	

ལཱན་ཌོན་ལུ་ཡོད་པའི་	 རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་གླིང་པའི་	 ཐོ་དེབ་ནང་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་གཤམ་

གསལ་བཀོད་པའི་	སྙན་ཞུ་འདི་འབྲུག་གི་སྐོར་ལས་ཨིན།

-	 ཇོར་ཇི་བཱོ་གལ་ལེ་	

-	 ཌཀ་ཊར་ཧ་མིལ་ཊན་

-	 སྤྱི་དཔོན་	ཊར་ནར་	

-	 བཱ་བུ་བཱོས་	 	

-	 སྤྱི་དཔོན་	པེམ་བཱར་ཊན་	

-	 ཝིལི་ཡམ།		

-	 ཨི་ཌན།

-	 འབྲུག་དང་ཕྱི་གླིང་པའི་དམག་གི་སྐོར།	

ཉ༽	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚགས་པར་དང་	གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན།		

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ནང་	གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཅན་ཚུ་	བདག་འཛིན་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་སྟེ་བཞགཔ་ཨིན་མས།	ཡིག་ཆས་	གལ་ཅན་དེ་ཚུ་གིས་མ་འོངས་པ་

ན་	རྒྱལ་རབས་བསྐྱར་དུ་འབྲིཝ་ད་ཕན་ཐོགས་སོམ་འོང་ནི་མས།	དེ་འབདཝ་ད་འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་འདི་སྔོན་དང་ཕུགས་ལས་རང་རང་དབང་རང་བཙན་སྦེ་	 སོད་ཡོད་ནི་དེ་གིས་	 རྒྱལ་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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ཁབ་གཞན་གྱི་	ལུགས་སོལ་འདི་	ཡིག་རྙིང་བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་ཉམས་མྱོང་	མ་ཐོབ་

པས།	དེ་མ་ཚད་འབྲུག་ལུ་	དཔེ་མཛོད་དང་གཏན་མཛོད་ཡང་	སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥	ལས་འགོ་	མ་

བཙུགས་པས།	 མ་གཞི་དུས་རབས་༧	 པ་ལས་ཚུར་	 ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་	

གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་རུང་	 དེའི་ནང་ལུ་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབས་རྒྱལ་བའི་

བཀའ་དང་མཁས་པའི་བསན་བཅོས་ཚུ་མ་གཏོགས་རོམ་སྒྲིག་གཞན་རྣམས་	 བདག་འཛིན་

འབད་བཞག་པའི་ལུགས་སོལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གཞུང་དང་

སྒེར་གྱི་ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ཚུ་	མ་ཐོབ་མིའི་དོན་དག་འདི་	དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

ཏ༽	གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག		

རྒྱལ་རབས་བསྐྱར་དུ་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་	 གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་འདི་	 ཕན་ཐོགས་ཤོས་

ཅིག་ཨིན།	 འབྲུག་གཞུང་གི་ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་འདི་	 སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ལས་མ་གཏོགས་

འགོ་མ་བཙུགས་	ཨིན་རུང་	ཀུན་གསལ་	དེ་གིས་	འབྲུག་གི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གནས་

ཚུལ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་	ཕན་ཐོགས་སོམ་ཡོད།

ཐ༽	གནས་ཡིག	

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་འབད་བ་ལས་བརྟེན་	གནས་

ར་ཆེ་ཤོས་མང་རབས་ཅིག་ཡོད།	གནས་ཡིག་འདི་ཚུ་	ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བ་

ཅིན་	རྒྱལ་རབས་བསྐྱར་དུ་འབྲི་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སོམ་འོང་།	

དཔེར་ན།

-	སས་ཡུལ་	ཨ་བརྒྱ་ལུང་གི་གནས་ཡིག

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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-	བུམ་ཐང་	ཤུགས་བྲག་སེང་གེ་རྫོང་གི་གནས་ཡིག

-	སས་ཡུལ་	མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཡིག

-	སས་ཡུལ་	སེང་གེ་རྫོང་གི་གནས་ཡིག

-	བུམ་ཐང་	ལྷའི་སས་ཡུལ་གྱི་གནས་ཡིག

-	སས་ཡུལ་	སྐྱིད་ལྗོངས་བ་ག་བང་གི་གནས་ཡིག

-	བུམ་ཐང་	ཐར་པ་གླིང་གི་གནས་ཡིག

-	བུམ་ཐང་	ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་གནས་ཡིག

-	བུམ་ཐང་	ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་གི་གནས་ཡིག

-	བུམ་ཐང་	སངས་ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་གི་གནས་ཡིག

-	བུམ་ཐང་	སངས་མཐོ་བ་བྲག་གི་གནས་ཡིག

-	བུམ་ཐང་	སངས་གོང་མཁར་དགོན་པའི་གནས་ཡིག

-	གོན་	ཚེ་ཕུག་གི་གནས་ཡིག

-	སྒྲུབ་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གི་གནས་ཡིག

-	ཡངས་རྩེ་	མཆོད་རྟེན་བསྐོར་རའི་གནས་ཡིག

-	སས་ཡུལ་	པདྨ་ཡང་རྫོང་གི་གནས་ཡིག

-	མོན་	རྟ་ཝང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ཡིག

-	སས་ཡུལ་	གླང་བྲག་གི་གནས་ཡིག

-	སྤ་གྲོ་	སག་ཚང་གི་གནས་ཡིག

-	སྤ་གྲོ་	ཆུ་མོ་ཕུག་གི་གནས་ཡིག

-	སྤ་གྲོ་	བྲག་དཀར་པོའི་གནས་ཡིག

-	སྤ་གྲོ་	ར་རྒོད་བྲག་གི་གནས་ཡིག

-	སྤ་གྲོ་	ཅལ་ཁ་རྫོང་་གི་གནས་ཡིག

-	སྤ་གྲོ་	བཟླུམ་བརྩེགས་ལ་ཁང་གི་གནས་ཡིག

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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-	སྤ་གྲོ་	རྟ་མཆོག་ལྷ་ཁང་གི་གནས་ཡིག

-	སྤ་གྲོ་	རྫོང་བྲག་ཁག་གི་གནས་ཡིག

-	སྤ་གྲོ་	དབང་འདུས་༼གཡའ་རི་བྲག༽གནས་ཡིག

-	ཐིམ་ཕུག་	ཚེ་ལུང་ནང་གི་གནས་ཡིག

-	ཐིམ་ཕུག་	ལྕང་སྒང་ཁའི་གནས་ཡིག

-	ཐིམ་ཕུག་	ས་དམར་རྫིང་ཁའི་གནས་ཡིག

-	ཐིམ་ཕུག་	རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་གི་གནས་ཡིག

-	ཐིམ་པུག་	ལྕགས་རི་རོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནས་ཡིག

-	ཧཱ་	ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཡིག

ད༽	འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སས་བང་མཛོད།

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་༣	 པ་	 དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་	 འཇིགས་

མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་	 དགོངས་བཞེད་དང་བཀའ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་རབས་དང་

འབྲེལ་བའི་	སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་འདི་	གོང་འཕེལ་ལྷན་ཁག་གིས་		ཉམས་བཅོས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

འབདཝ་མ་ཚད་	 སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཡང་བཏོན་གནང་ཡི།	 དབྱིན་ལོ་༡༩༦༨	 ལུ་འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་	མཐའ་དབུས་མེད་པའི་	ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་		སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་	འཐག་

རིགས་དང་	ཕོ་མོའི་གྱོན་ཆས་	ཁྲོ་ཟངས་	དཀྲོབ་མདའ་	མེ་མདའ་	དཔའ་རྟགས་	གྲི་

རིང་	གྲི་ཐུང་	འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ཚུད་པའི་	ཅ་ཆས་	ག་ར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་	མི་

དམངས་ལུ་འགྲེམས་སོན་འབད་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ཡོད།	 དབྱིན་ལོ་༡༩༧༤	དང་	 ༡༩༧༨	

གི་བར་ན་	སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་འདི་	ཉམས་བཅོས་གློག་མེ་ཡང་ཡར་དྲག་བཏང་ཡོད།	འགྲེམས་

སོན་ཁག་མ་འདྲཝ་	ལེ་ཤ་བརྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ཡི།	དབྱིན་ལོ་༢༠༠༠	ལོར་	བཀྲམ་སོན་གྱི་

ཡུན་བརྟན་	སྒྲོམ་ཚུ་	ཡར་བསྐྱེད་	གཏངམ་ད་གཅིག་ཁར་	ཇ་པཱན་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་

ལས་		གློག་མེའི་ཅ་ཆས་དང་འཕྲུལ་རིགས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་		ཇ་པཱན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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ལེན་ཏེ་	གློག་མེའི་མཐུན་རྐྱེན་	ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི།	ལྟ་རྫོང་ནང་གི་བཀྲམ་སོན་ཚུ་མི་

དམངས་ཡོངས་ལུ་	སྒོ་འབྱེད་འབད་ཡོད།	དུས་རབས་༢༡	འགོ་མ་བཙུགས་པའི་	ཧེ་མར་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་ལུ་ཡོད་པའི་	རྣམ་སས་བང་མཛོད་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་རང་

ཨིན།	འདི་ཡང་	འགོ་ཐོག་གི་རྣམ་སས་བང་མཛོད་ཨིན།	དེ་ལས་ཚུར་	གཞུང་གི་བཀའ་

བཞིན་རྫོང་ཁག་ག་ར་ནང་	འགྲེམས་སོན་ཁང་	རེ་རེ་བཙུགས་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན་

མས།	དེའི་གྲས་ལས་	དབྱིན་ལོ་༢༠༠༡ནང་ལུ་	འཐག་རིགས་འགྲེམས་སོན་ཁང་དང་	ཕལ་

ཆས་འགྲེམས་སོན་ཁང་གཉིས་	ཐིམ་ཕུག་	ཀ་ཝང་གྱང་ས་ལུ་	གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད།

རྣམ་སས་བང་མཛོད་འདི་	 མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སའི་	 སོབ་སྡེ་ཅིག་དང་	

ཤེས་ཡོན་ཟེརཝ་ད་	སྤྱིར་བཏང་གི་	གོ་བ་འདི་	དཔེ་དེབ་ལྷག་ནི་དང་	ལེགས་སྦར་ཉན་ནི་

འདི་ཨིན།	འདི་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་	རང་གི་ལམ་སོལ་དང་	འདས་པའི་སྙན་གྲགས་ག་ར་

གི་སྐོར་ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་	 ཤེས་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འདུག	 	 དེའི་དཀའ་ངལ་བསལ་

ནིའི་དོན་ལུ་	རྣམ་སས་བང་མཛོད་འདི་ཁག་ཆེ།	ག་ཅི་སོ་ཟེར་བ་ཅིན་	རྣམ་སས་བང་མཛོད་

ནང་ལུ་བྱུང་རབས་དང་རྒྱལ་རབས་ཚུའི་སྐོར་ལས་	 ཅ་ཆས་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་

ཚུགས།	 དཔེར་ན་	 སངས་རྒྱས་དང་	 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་	 སྐུ་འདི་ཚུ་	 ཁོངས་ཚུས་

དངོས་སུ་	མནོ་བསམ་བཏང་	ཚུགསཔ་ཨིན།	དབྱིན་ལོ་༡༩༩༦	ལས་འགོ་བཟུང་	འབྲུག་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སས་བང་མཛོད་ནང་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རལ་དངོས་པོ་དང་	 གཏེར་མཛོད་ཅ་རྙིང་

རྣམས་	 བསྐྱར་ལོག་འབད་དེ་	 མི་དམངས་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་གསལ་སོན་འབད་ནི་

འགོ་བཙུགས་ཅི།	གསལ་སོན་དེ་ཡང་འབྲུག་གི་འབྱུང་རིམ་དང་	 རྒྱལ་རབས་	ལོ་ཚིགས་

རིམ་པ་སྦེ་བསྐྱར་སྒྲིག་འབད་དེ་	འབྲུག་གི་ལམ་སོལ་དང་	ཆོས་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་	བརའ་

སོན་གསལ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ཡི།	 རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་	 ཅ་རྙིང་འགངསཅན་ཚུ་གི་	

བཟོ་རྣམ་དང་	 བཟོ་བཀོད་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་འདི་གིས་	 འབྲུག་པའི་སྤྱི་སྡེ་དང་	 སྤྱི་ཚོགས་

བསྒྱུར་བཅོས་དང་	གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཐངས་སྐོར་ལས་	ཧ་གོ་ཚུགས།	དབྱིན་ལོ༡༩༩༦	ནང་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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གི་	བསྐྱར་སྒྲིག་དམིགས་བསལ་	གསལ་སོན་ཐེངས་དང་པ་འདི་	འབྲུག་གི་ཐོ་རེངས་དང་	

སྔོན་རབས་སྐོར་	དུས་རབས་༡༠	ཚུན་ཚོད་ཨིན།	དབྱིན་ལོ་	༡༩༩༧	ནང་གི་བསྐྱར་སྒྲིག་

དམིགས་བསལ་	གསལ་སོན་ཐེངས་༢	པ་འདི་	འབྲུག་གི་དུས་རབས་བར་མ་༡༡	ལས་༡༥	

ཚུན་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ཨིན།	 དབྱིན་ལོ་༡༩༩༨	ལོར་བསྐྱར་སྒྲིག་དམིགས་བསལ་	གསལ་སོན་

ཐེངས་༣	པ་འདི་	འབྲུག་གི་དུས་རབས་	བར་མ་ཆ་ཤས་༢	པ་	དུས་རབས༡༥	ལས་༡༦་	

ཚུན་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ཨིན།	 གོང་གསལ་བསྐྱར་སྒྲིག་དམིགས་བསལ་གསལ་སོན་	 ཡོངས་

བསོམས་ཐེངས༣	 པ་	 འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་འདི་	 ལྟ་རྫོང་ཐོག་༤	 པའི་ནང་	

གཏན་འཇགས་གསལ་སོན་སྦེ་	 མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་	 བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད།	

འདི་ནང་གི་	ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་	ག་ར་རྣམ་སས་བང་མཛོད་ནང་གི་ཨིན་མས།	དབྱིན་

ལོ་༡༩༩༩	ལོར་དམིགས་བསལ་གསལ་སོན་ཐེངས	༤	པ་འདི་	མི་དབང་	མངའ་བདག་

རིན་པོ་ཆེ་	འབྲུག་རྒྱལ་༤	པའི་སྐུ་པར་	ཁག་མ་འདྲཝ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་	མི་དབང་མངའ་

ཞབས་མཆོག་གི་	ལོ་ངོ་༢༥	འཁོར་བའི་དུས་སོན་	བརྩི་སྲུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	བཀྲམ་སྤེལ་

འབད་འབདཝ་ཨིན་མས།	 དབྱིན་ལོ་༢༠༠༠	 ལོར་	 དམིགས་བསལ་གསལ་སོན་འདི་	

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་གྱི་	དུས་སྐབས་	དུས་རབས	༡༧	པའིནང་	ལོ་ངོ་༣༥	ནང་འཁོད་	ཆབ་སྲིད་

སྐྱོང་བའི་	སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཡོད།	གོང་གསལ་བསྐྱར་སྒྲིག་	དམིགས་བསལ་གསལ་སོན་	

ཐེངས་༤	པ་དང་༥	པ་འདི་	ལྟ་རྫོང་ཐོག་༣	པའི་ནང་	གཏན་འཇགས་གསལ་སོན་སྦེ་མི་

དམངས་ཡོངས་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད།	 བསྐྱར་སྒྲིག་དམིགས་བསལ་	 གསལ་སོན་	

མཐའ་མཇུག་ར་	དབྱིན་ལོ་༢༠༠༡	ལོར་གི་	དམིགས་བསལ་གསལ་སོན་འདི་	དུས་རབས་

༡༨	དང་༡༩	ལོར་	མི་དབང་	སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རིམ་བོན་གྱི་སྐོར་ཨིན།	གོང་གསལ་བསྐྱར་

སྒྲིག་	དམིགས་བསལ་གསལ་སོན་	ཡོངས་བསོམས་༦	པ་	འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་

མི་འདི་	 སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་ལུ་གཏན་འཇགས་གསལ་སོན་སྦེ་	 བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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གིས་	 ང་བཅའ་རའི་	 འབྲུག་གི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་དང་	 འདས་པའི་སྙན་གྲགས་ཚུ་	 མི་

དམངས་ཡོངས་དང་ཁྱད་པར་དུ་ང་བཅས་རའི་ད་ལྟོའི་མི་རབས་དང་	 	 མ་འོངས་པའི་མི་

རབས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་	 	 གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་	 ཧིང་སང་ས་སྦེ་	

འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་	སོམ་ཡོད།		དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་	

ང་བཅས་རའི་སྔོན་བོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་།	 	 ཕམ་ཚུ་གིས་ལཱ་ཁག་སྦེ་	 ཉམས་གསོ་དང་	

མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་	 བཞག་མིའི་ལམ་སོལ་བརྩི་མཐོང་འདི་ལུ་	 ངལ་རངས་དང་

དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།	གཞན་ག་ནི་ཡང་	འབད་མ་ཚུགས་རུང་རང་

གི་སྒྱུ་རལ་དང་	བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་དང་	ཉན་ནི་སྤོ་བ་བསྐྱེད་རུང་བཏུབ་ཨིན།		འབྲུག་

གི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་	རྣམ་སས་བང་མཛོད་ལུ་	བལྟ་བསྐོར་འབདཝ་ད་	འགྲེམས་སོན་ཁག་	མ་

འདྲཝ་	ཐོག་ལས་	གནད་དོན་ག་ཅི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་	འཇིག་རྟེན་ཉམས་མྱོང་	མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་ཚུགས།	དེའི་ནུས་ཁྱད་དང་	ཕན་ཐོགས་དེ་གིས་	གཞུང་ར་བ་	གསུམ་ལུ་	

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་	མནོ་བསམ་	བཏང་སྟེ་	ཕག་ཕྱིད་ཞུ་མི་	མི་སེར་ལེགས་

ཤོམ་འཐོན་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་སོམ་ཡོད།	

ན༽	འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་ཡོད་པའི་	 གཙུག་སྡེ་དང་གཏན་མཛོད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག།	

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་བསྐྱར་དུ་	འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་	གཤམ་གསལ་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་	

འཛམ་གླིང་	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་ཡོད་པའི་	 གཙུག་སྡེ་དང་གཏན་མཛོད་ཚུ་ནང་

གནས་ཚུལ་གལ་ཅན་རེ་ཐོབ་པའི་རེ་བ་སོམ་ཡོད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་	གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་རིག་པའི་ལས་ཁུངས།(དིལ་ལི་)

-	རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་ཚོགས་ལས་ཁུངས།(དིལ་ལི་)

-	རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་རབས་ཞིབ་འཚོལ་ལས་འཛིན་ལྷན་ཁག།(དིལ་ལི་)

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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-		རྒྱ་གར་	སྔོན་ཐོན་ཞིབ་འཇུག་སོབ་ཚོགས།(སིམ་ལཱ་)												

-		མིའི་རིགས་བརྒྱུད་དང་	མི་རྣམས་ཀྱི་ལམ་སོལ་སྤྱི་ཚོགས(ལག་ནའུ་)

-		རྒྱ་གར་	འཛམ་གླིང་ལམ་སོལ་སོབ་ཚོགས།(བངྒ་ལོར་)

-		འབྲས་ལྗོངས་བོད་ཀྱི་	སོབ་སྦོང་ཞིབ་ཚོལ་སོབ་ཚོགས།(སྒང་ཏོག་)

-	མཱུ་ཀཱཤ་མིར་	སྒྱུ་རལ་དང་ལམ་སོལ་	སྐད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།(ཤྲཱི་ནཱ་ག་ར་)

-		ལོན་དྲཱན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་།(ལོན་དྲཱན་)

-		བྲཱི་ཊིཤ་དཔེ་མཛོད་།(ལོན་དྲཱན་)	

-		ལམ་སོལ་ཞིབ་འཚོལ་སོབ་ཚོགས།(ཀའེཊ་)

-		ལམ་སོལ་ཞིབ་འཚོལ་སོབ་ཚོགས།(ཀའེཊ་)	

-		མང་ཚོགས་ཡིག་ཐོའི་ཟིན་ཐོ་ཡིག་ཚང།(ལོན་དྲཱན་)	

-		རྒྱ་ནག་ཡིག་ཚོགས་སྤྱི་ཚོགས།(བཱེ་ཇིང་)	

-		རྒྱ་ནག་དབུས་ཀྱི་ཡིག་ཚོགས་ལས་ཁུངས།(བཱེ་ཇིང་)	

-	བཱེ་ཇིང་ལུ་ནན་མིའུ་སིཡམ།(བཱེ་ཇིང་)

-	སྲིད་གཞུང་ཡིག་ཚོགས།(ཨུ་ལམ་བ་ཏོ)

-	སྲིད་གཞུང་ནང་ཚོགས་དཔེ་མཛོད།(ཨུ་ལམ་བ་ཏོ)	

-	སྲིད་གཞུང་དབུས་ཀྱི་མིའུ་སིཡམ།(ཨུ་ལམ་བ་ཏོ)	

-	པོརོ་ཊུ་གལ་རྒྱལ་ཁབ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།(ལིས་བཱན་)	

རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

༡༽	 མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་	པདྨ་ཐང་ཡིག།		

༢༽	 གུ་རུ་པདྨ་སམ་བ་ཝ་	བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ།		

༣༽	 ལོ་ཙ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་	ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛཱའི་རྣམ་ཐར།	

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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༤༽	 ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་	འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེའི་རྣམ་	

ཐར།

༥༽	 ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྣམ་ཐར།		

༦༽	 གཙང་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་	 ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་

རྣམ་ཐར།	

༧༽	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།	དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།

༨༽	 འབྲུག་སྡེ་སྲིད་དང་པ་	བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད།

༩༽	 རྗེ་མཁན་དང་པ་	པད་དཀར་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།	

༡༠༽	འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་	 རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་

རྟོགས་བརྗོད།	

༡༡༽	རྗེ་པཎ་ཆེན་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་	 ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བམས་མགོན་སོན་

མཐའི་ཕྲེང་བ།	

༡༢༽	རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་		(ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་)

༡༣༽	རྫོང་ཁ་གྲོས་དཔོན་བླམ་གནག་མདོག་	 འབྲུག་དཀར་པོ།(འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གནས་སངས)

༡༤༽	དྲགོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་མཛད་པ་	འབྲུག་གི་སྨོས་རབས།

༡༥༽	དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་	 འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་འཁྱེར་

སྣང་བ།	

༡༦༽	ཨིན་དཱད་ཏ་	ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱི་ཚུལ་དང་	དེའི་ཐེག་དམན་གྱི་ཆོས་

ལུགས་དང་འབྲེལ་བ།	

༡༧༽	ཨར་སི་མ་ཇུན་དར་དང་	ཨེཆ་སི་རའི་ཅའུ་ད་རི་དང་	ཀེ་དཱད་ཏ་	རྒྱ་གར་གྱི་

སྔོན་ཐོན་གྱི་རྒྱལ་རབས།

༡༨༽	ཨེན་ཀེ་སིན་ཧ་དང་	ཨེ་སི་བཱེ་ནར་ཇི་	རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་རབས།	 	

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་༼གནས་རབས༽	འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།
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༡༩༽	དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རོ་རྗེ་	 འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལུ་

གཞི་བཞག་པ།	

༢༠༽	དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རོ་རྗེ་	འབྲུག་གི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་	(ལོ་རབས་རིག་པ)

༢༡༽	དཔལ་ཁང་ལོ་ཙཱ་བ་	ངག་སྒྲོན།	

༢༢༽	སར་ཅནྡྲ་དཱས་	བོད་དབྱིན་ཤར་སྦར་ཚིག་མཛོད།	

༢༣༽	ཚེ་དཔག་རིག་འཛིན་	ནང་དོན་རིག་པའི་མིང་ཚིག་		བོད་དབྱིན་ཤན་སྦར་

ཚིག་མཛོད།	

༢༤༽	བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་	དབྱིན་རྒྱ་བོད་གསུམ་ཤན་སྦར་ཚིག་མཛོད།	 	

མཁས་དབང་སི་ཊི་རོ་རྗེ།
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སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

སྔོན་བརྗོད།

༉	སྔ་རབས་ཀྱི་སྔོན་ཤུལ་དྲན་རྟེན་རྙིངམ་ཟེར་མི་དེ་ཚུ་ག་ཅི་ར་སོ་ཟེར་བ་ཅིན་མི་དམངས་ཀྱི་

ཡིད་ཁར་འདོད་པ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་དང་བག་ཕུག་	 ཡིག་བྲིས་ལྡན་པའི་ས་གནས་ཡ་མཚན་

ཅན་གྱི་སྔོན་ཤུལ།	 མི་གིས་བཟོ་བའི་ས་ཆ་ལ་སོགས་པ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་

ཚུ་དང་སྔོན་ཤུལ་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།	 སྔོན་ཤུལ་གྱི་དྲན་རྟེན	 (monument)	

ཚུ་མི་དམངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་	 གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་	 མི་ཚུ་གིས་ཧ་

གོ་ནི་ལུ་སྤོ་སྣང་ཡོདཔ་ཨིན།	

སྔོན་ཤུལ་དེ་ཚུ་	ང་བཅས་རའི་	ལམ་ལུགས་སོལ་གྱི་ངོ་རྟགས་ཨིནམ་ལས་	རང་སོའི་སྔར་

ཤུལ་བཟང་པོ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།	

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་	ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའི་སྔོན་ཤུལ་ཚུ་	ང་བཅས་ག་ར་གིས་	

སེམས་ཁ་ལུ་ར་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་མི་དེ་ལུ་སབ་ཨིན།	

Historical	Monuments	-	ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའི་དུས་སྐབས།	ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་

དྲན་རྟེན།	ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གནས་ཚུལ།	ང་བཅས་ར་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚུ་གིས་	ཡིད་

ཆེས་དང་དད་པ་ལུ་བརྟེན་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་	 བཅོས་སྒྲུང་ཙམ་མེན་པར་	

དངོས་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ཨིན།	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚུ་གིས་	སངས་རྒྱས་ལུ་

བསམ་ལས་འདས་པའི་	ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་

ཚུ་	སབོ་མ་ཚུ་གིས་	སྐུ་གཟུགས་དང་།		པར།	རི་མོ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བཀོདཔ་མ་ཚད་	

ས་གནས་ཚུ་ཡང་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།	
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སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཚུ་	མི་རབས་ལས་མི་རབས་ཀྱི་བར་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་གྱི་དོན་

ལུ་	 བཞེངསམ་ཨིན་མས།	 དྲན་རྟེན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་	 སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་	

སྔོན་རྒྱ་གར་ལུ་	རྒྱ་ནག་གི་བཙུན་པ་	 ཧྥ་ཤན་དང་	 ཧུན་ཙང་	 ༢	 ཀྱིས་མཐོང་བའི་དྲན་

རྟེན་གྱི་རིགས་ཚུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

སྔོན་གྱི་དྲན་རྟེན་མང་རབས་ཅིག་	 འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་དང་	 མི་ངན་ཚུ་གིས་སོར་བཤིག་

བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་	 ཞིག་རལ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	 ང་བཅས་རའི་ཁ་རྗེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	

ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་	 ལེ་ཤ་ཅིག་རང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།	 སྔོན་རབས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་དེ་

ཚུ་ལས་	རྩིག་བཟོའི་རིག་གནས་དེ་	རིག་པ་དང་གནས་སངས་སོ་སོའི་སྒོ་ལས་	ང་བཅས་

ལུ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་	གོ་བར་སྤོད་ཚུགས་པའི་	ཁ་སྐད་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།	

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་དང་	 རྩིག་བཟོའི་རིག་གནས་ཚུ་ག་ཅི་དང་ཡང་མ་འདྲ་

བའི་	ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	

དེ་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་ཉམས་ཆག་ཤོར་བཅུག་ནི་མི་འོང།	དྲན་རྟེན་དེ་ཚུ་བལ་ཡུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་

དང་འདྲ་བའི་	 མཆོད་རྟེན་མང་རབས་ཅིག་དང་	 ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རྗོང་གཞིས་མ་འདྲཝ་ཚུ་	

ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་	 ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་	 གཞན་དང་མ་

འདྲ་བའི་དྲན་རྟེན་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཅིག་ཨིན།	 སྔོན་ཤུལ་གྱི་དྲན་རྟེན་ར་ཅན་ཚུ་ང་བཅས་

རའི་སྔོན་བོན་ཕམ་ཚུ་གིས་	 ཉམས་ཆག་མེད་པར་ད་རེས་ང་བཅས་རའི་ལག་པར་གནང་སྟེ་

ཡོད།	 དྲན་རྟེན་ཚུ་མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་	 མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་

གྱི་ཐོག་ལས་	སྤོད་ནིའི་མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་	འགོ་དང་པ་	 དར་བའི་དུས་ལས་

འགོ་བཟུང་སྟེ་	ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་	ངོ་སྤོད་འབདཝ་ཨིན།	དེ་ཡང་

སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་	བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས་ཡོདཔ་དང་།	ག ས ང ་

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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སྔགས་བསན་པའི་བདག་པོ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་ལོ་	 ༧༤༦	 ལུ་	 འབྲུག་ལུ་བོན་ཏེ་	

བུམ་ཐང་རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛཱ་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུ་བཙུགས།	བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་

ལུ་གནས་བདག་	 ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་སོགས་བཏུལ་ཏེ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་ཅིག་	 ནང་པ་ལུ་

གྱུར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་	ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་	ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་གོང་ནས་གོང་

དུ་འཕེལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	

ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་	འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་དང་		བོད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཐེངས་

ལེ་ཤ་འོང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ཉམས་ཆག་དུམ་གྲ་རེ་ཤོར་སོང་ནུག།	

སྔོན་རབས་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་	ཡིག་ཐོག་གི་རོམ་རིག་དང་	 སྔར་ཤུལ་གཉིས་ཨིན།	 སྔར་

ཤུལ་༼Archeology༽	 ཡོད་པའི་ས་གནས་དོགས་པ་ཅན་ཚུ་བརྐོ་སྟེ་	 སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་	 ཧིང་སང་ས་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།ཨིན༌རུང་	 ད་ལྟོ༌ཚུན་

ཚོད༌དེའི་སྐོར་ལས༌ག་གིས་ཡང་ལཱ་མ་འབད་བར༌ཡོདཔ༌ཨིན༌པས།	ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སྔ་རབས་

ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཚུ་	 ཉམས་གསོ་དང་གཅེས་སྲུང་འབད་ནི་ཚུ་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ལས་བདག་

འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་གལ་ཆེ་མི་དེ་ཡང་	འཕྲུལ་རིག་གི་	ཉམས་སྲུང་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་	ད་

ལྟོ་གནས་ཡོད་པའི་	སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཚུ་	 བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།	 སྔར་ཤུལ་གྱི་ས་

གནས་ཚུ་ནང་དངོས་མཐོང་སྦེ་	གནའ་དངོས་རིག་	གནས་ཡིག་ཐོག་བཏོན་ནིའི་ལས་ཁུངས་

དང་	 རིག་པ་གསར་བཙུགས་འབད་དགོ།	 ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔ་རབས་ཀྱི་

དྲན་རྟེན་ཚུ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོད་པར་ཡོད།	 ད་ལྟོ་ང་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་དེ་རེ་རེ་གཉིས་

ལས་ལྷག་མ་འབད་	དེ་ཡང་ད་རེས་ཡོད་པའི་སྔར་གྱི་བསན་བཅོས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཏེ་བྲིས་

བྲིསཝ་ཨིན།	

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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ཀ༽	སྔ་མ་སྔ་རབས་ཀྱི་ས་གནས།

འདས་ལོ་	༡༥༠༠	བི་སི་	ས་དོང་ནང་གི་ཀུར་སོད་བང་མཚོ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང།	གནའ་སྔ་

མའི་ཤུལ་ཚུ་	རྗན་པ་ཐོབ་ཆག་རྩུབ་པོ་ཨིན་པ་ལས་ད་ལྟ་	གནས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་དྲན་ཤུལ་

དང་	མཚུངས་པ་མེདཔ་མ་ཚད་	སྔོན་ཤུལ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་པའི་གནས་ཞིག་ཨིན།	

དཔེར་ན་འདམ་པ་མེད་པའི་རྩིག་པ།	 རོ་ལེབ་ལ་སོགས་པའི་རྩིགསཔ་ཚུ་དང།	སྔ་ཤུལ་ལ་

ལུ་སོམ་དང་ཐོན་པོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།	 ཀུར་སོད་ལྷུན་རྩེ་ཆ་འོག་བང་མཚོ་རྒྱལ་པོའི་	 ཕོ་བྲང་

ནང་ཡོད་པའི་རོའི་ཀཝ་ཚུ་	ཀི་ལོ་ག་རམ	༡༠༠	ལས་	༡༥༠	ཚུན་གྱི་ལྗིད་ཚད་འདུག	དེ་

ནང་གི་ཀ་བའི་རོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་	སྤ་རོ་འགྲེམས་སོན་ཁང་ནང་	འགྲེམས་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་

ཨིན།	བང་མཚོ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེ་ས་ཡི་འོག་ཐོག་དགུ་	ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་	ད་ཚུན་	ང་

བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 སྔོན་ཤུལ་	 ཡ་མཚན་ཅན་གཅིག་མ་གཏོགས་	 གཞན་མ་

མཐོང་པར་ཡོདཔ་ཨིན།	བང་མཚོ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེ་ཡང་	ཨུ་གླིང་ཟེར་བའི་ས་གནས་ཁར་	

ཀུར་སོད་ལྷུན་རྩེ་ཆ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།	སྔོན་དུས་ལུ་རྒྱལ་པོ་དང་	དམག་དཔོན་ཚུ་	རང་

སོའི་ཕོ་བྲང་དང་	 དམག་སྒར་ཚུ་བཙན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ས་དོང་ནང་རྐྱབ་སོལ་ཡོདཔ་

ཨིན་མས།	 ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་དེ་བཟུམ་མའི་ལུགས་སོལ་	 བཟུང་སྟེ་	

བཙན་ཁར་རྒེད་འོག་ལུ་	 ཨུ་གླིང་ཟེར་བའི་ས་གནས་ལུ་	 བང་མཚོ་རྒྱལ་པོས་	 ཕོ་བྲང་ཡ་

མཚན་ཅན་ཅིག་བཞེངས་ནུག	ཕོ་བྲང་གི་ཤུལ་ཚུ་ད་ལྟོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་མཐོང་སར་ཡོདཔ་

ཨིན།	 རོ་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཆས་ཚུ་	 ད་ལྟོའི་བར་ཡང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་མ་

ཚད།	ཕོ་བྲང་དེ་ལུ་སྒོ་སྒྲིག་དང་སྒོ་ལ་སོགས་པ་མེདཔ་ཨིན་རུང་འཐོན་སྒོ་	གཅིག་དང་རླུང་

འོང་ས་	ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་པའི་	ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།	

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 དུས་སྔོན་མ་ལས་བཞེངས་པའི་སྔར་གྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན་ཚུ་	

འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།	བང་མཚོ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེ་	དུས་རབས་༡༡	པའི་ཙམ་ལུ་བཞེངས་

པའི་	སྔར་གྱི་དྲན་རྟེན་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཨིན།

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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༡༽	 གྱུར་རོ་ཟེར་	ཤིང་དང་སོག་ཆགས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ཚུ་	ས་འོག་ལུ་ཚུད་

དེ་	ཡུན་རིངམོ་འགྱོཝ་ལས་	ས་ཀྲག་ཐལ་ཏེ་རོ་ལུ་གྱུར་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།	

དེ་བཟུམ་མའི་	ཅ་དངོས་ཚུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

༢༽	 ཞིང་ལཱ་གསར་གཏོད་དུས་རབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཅ་ཆས།	 དེ་བཟུམ་གྱི་ཅ་ཆས་	

གྲངས་	༡༠	དེ་ཅིག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སོན་ཁང་ནང་འགྲེམས་སོན་

འབད་དེ་ཡོད་དེ་ཚུ་གནམ་ལྕགས་སྟྭ་རེ་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན།	

༣༽	 གོ་ཐལ་ས་གོང་-	 སེམས་ཅན་གྱི་ཨ་བ་འཚིག་རོ་ལ་སོགས་པ་ཞིང་ལཱ་གསར་

གཏོད་ཀྱི་དུས་རབས་སྐབས་སྤུངས་པའི་གོ་ཐལ་ས་སྒང་དུ་འགྱུར་	བ་སོགས་	

ང་བཅས་ར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་	དེ་ཚུ་འཚོལ་དགོཔ་འདུག

༤༽	 བྲག་གི་རི་མོ་-	སྔོན་དུས་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ལེ་ཤ་ཚོན་མདོག་ལྡན་པ་ཡོད་	རིགས་

རྣམས་ལེགས་པར་སྲུང་སྐྱོབས་འབད་དེ་ཡོད།	

༥༽	 རོ་སས་དྲན་རྟེན་-	 རོ་རིང་ལས་གྲུབ་པའི་རོ་སས་པའི་དྲན་རྟེན་ཚུ་ལ་ལུ་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཟོ་བཀོད་དང་ལྡན་པ་ལ་ལུ་རོ་རང་བྱུང་གི་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་

ཨིན།	རོ་སས་དྲན་རྟེན་ཟེར་མི་ཚིག་དེ་ཡང་	རོ་རིང་སོམ་ཚུ་དང་དཔེར་ན་རྟེན་

ཆོས་དང་མ་མཐུན་པ་རྣམས་ལུ་ཡང་སབ་ཨིན།	རོ་སས་དྲན་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་

པའི་སྐབས་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་རོ་ལ་སོགས་པ་དང་རོ་འཇམ་རྩུབ་ཚུ་

གིས་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞེངས་ནུག	 དྲན་རྟེན་ཚུ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལེ་ཤ་གི་	

སྔོན་མ་ལས་བཞེངས་པའི་ལོ་སོང་ཕྲག་	 མི་ལི་ནིའམ་	 དང་པའི་སྐབས་

ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན།	ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཤམ་གསལ་བཀོད་མི་རོ་སས་	

དྲན་རྟེན་གྱི་ནང་གསེས་རྣམས་ཡོདཔ་ཨིན།	

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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༡༽	 རོ་ཕུག་དང་སྒོར་སྒོར-	རོ་སས་ས་ཚུ་རོའི་སྒྲོམ་སྦེ་སྒྲིག་སྟེ་མཐོངམ་མ་ཚད་ལ་

ལུ་མཐོན་པོ་རི་བཟུམ་སྦེ་ཡང་འོངམ་ཨིན།	དང་པོའི་དུས་རབས་ཀྱི་རོ་ཕུག་ཚུ་

སྒོར་སྒོར་དང་འཇོང་འཇོང་གི་དབྱིབས་སྦེ་	 དེའི་སྟེང་ལུ་རི་མོ་ལ་སོགས་པ་ལེ་

ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་	 དེ་བཟུམ་ཡོད་མི་རོ་ཕུག་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབས་ལེགས་ཤོམ་འབད་

དགོ།

༢༽	 རོ་སྒྲོམ་-	དེ་ཚུ་ཡང་རོ་ལས་གྲུབ་པའི་རོ་སྒྲོམ་ག་ར་མཐོང་མི་དང་	ལ་ལུ་ཅིག་

མ་མཐོངམ་སྦེ་སྒོར་སྒོར་གི་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན།

༣༽	 ཌོལ་མིནས-	རོ་ལེབ་རྐྱང་ཤབ་ཀྱིས་སྐོར་བའི་ནང་ལས་རོ་ཕུག་	སོམ་ཚུ་གིས་

སྐོར་བ་དེ་ཚུ་	སའི་ཁ་ལས་བཞེངས་པའི་ནང་ན་ལུ་རོ་སས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟོ་བ།	

ཕྱི་ཁ་ལས་ཁེབས་གཅོད་ཡོད་པ་	ལ་ལུ་ཅིག་དོང་ལེ་ཤ་འོངམ་ཨིན།

༤༽	 རོ་སོང་-	རོ་བཙུགས་སའི་ས་སྒོའི་སོ་ལོགས་ཁར་	རོ་རྐྱང་ཤ་རྩིགསཔ་ཚུ་ལུ་	

མེན་ཧིར་འམ་རོ་དོང་ཟེར་སབ་ཨིན།	 ལ་ལུ་ཅིག་ཧ་ལས་སི་སི་རིངམོ་སྦེ་

འོངམ་ཨིན།	འདི་བཟུམ་ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་འོང་སྲིད་ཟེར་སབ་ནི་ཨིན།

༥༽	 ཨེ་ཝི་ནེའུ་-	 མེ་ཧིར་ཟེར་མི་ཚུ་སབས་ཅིག་ཁར་བྲང་བསྒྲིགས་འབད་ཡོད་མི་

འདི་ལུ་བསྒྲིགས་ཟེར་སབ་ཨིན།	 དེ་བཟུམ་ཅིག་ལས་ལྷག་ཡོད་མི་ས་གནས་

ལུ་ཨེ་ཝི་ནེའུ་ཟེར་སབ་ཨིན།

ལྕགས་མཁར།

ལྕགས་མཁར་སིན་དྷུའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དུས་རབས་	 ༨	 པའི་ནང་བྱུང་ནུག	

ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་གནས་པའི་ཤུལ་ལུ་བོད་དམག་གིས་ར་མེད་བཏང་ནུག	 མོན་བུམ་

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ཐང་ཕོགས་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་དང་	 དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའི་དོན་ལུ་	 རྒྱལ་

ཁབ་ཆགས་མི་འདི་	 རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་ར་ཛ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་	 ལྕགས་མཁར་ཕོ་བྲང་འདི་

མཁན་པ་ལུང་གི་ལྷོ་ཕོགས་སུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	ལྕགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་འདི་	ཐོག་དགུ་ཡོད་

པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་གཏོགས་	 ཕོ་བྲང་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་	 དེ་ནང་སོད་པའི་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་	

ཁ་གསལ་ཅིག་ག་གིས་ཡང་	 བཤད་སོལ་མིན་འདུག	 	 ཨིན་རུང་ཐོག་ཚད་དགུ་ཡོད་པའི་

ཐོག་རེ་རེ་ལུ་	 རིན་ཆེན་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པ་དང་	 སྒོ་གཉིས་ལས་གཅིག་ཤར་

གྱི་ཆུ་ཆེན་ཁ་ཐུག་དང་	 	གཅིག་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་སྦེ་བཞེངས་མི་འདི་	 ག ན མ ་

མེད་ས་མེད་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་	 བཙན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།	 ལྕགས་མཁར་ཕོ་བྲང་དེ་	

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 སྔོན་གྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན་	 ཧ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་	 ད་རེས་

ནངས་པ་	 ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་	 ཧེ་མའི་ཕོ་བྲང་གི་ཁང་ཤུལ་ལུ་	 ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་མ་

གཏོགས་	 ཕོ་བྲང་འདི་མཐོང་ནི་མིན་འདུག	 ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བ་ཅིན་ལྕགས་

མཁར་ཕོ་བྲང་ཆགས་པའི་དུས་ཚོད་ངེས་ཏིག་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

ཁ༽	སྔོན་གྱི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་	དྲན་གསོའི་རྟེན་དེ་ཚུ་	སྔོན་དུས་ནས་བཟུང་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་	

སྔར་སོལ་ག་ཨིནམ་སྦེ་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད།	དེ་ཡང་མཆོད་རྟེན་དང་	ཚོགས་ཁང་

ངམ་འདུ་ཁང་།	 མཆོད་ཁང་།	 དགེ་སོང་རྣམས་བཞུགས་སའི་	 དགོན་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་

ཆགས་ཚུལ་ཚུ་	རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་	ཡར་འཕར་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་	 སྔོན་གྱི་དྲན་རྟེན་ཚུ་	 ས་གནས་ཚུ་ནང་ལེགས་ཤོམ་

འབད་	དངོས་དོན་དང་མཐུན་པར་གནས་ཡོད་པའི་ཁར་	རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་	

ག་རའི་ནང་ལུ་	 དེ་བཟུམ་མའི་དྲན་རྟེན་ཚུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་	ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་	དུས་རབས་	༨	པའི་ནང་ལས་

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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རང་དབུ་འཛུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་།	 ནང་པ་སངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་

སྡེ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་	 ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་	 ཁྱབ་སྦེ་བཞེངས་གནང་ནུག	

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྔོན་ཤུལ་དྲན་རྟེན་རྣམས་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་

གྲལ་ལས་	 མང་ཆེ་ཤོས་ཆོས་སྡེ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ཨིན་མས།	 ཨིན་རུང་གཞན་	 ཕོ་

བྲང་དང་	སྒོ་ར་སྒོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་	དེའི་གྲལ་ཁར་མ་ཚུད་པར་ལུས་ཏེ་འདུག	ད་རེས་ནངས་

པ་ང་བཅས་ཚུ་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་ནི་ཡོད་པའི་	 ནང་པའི་ཆོས་སྡེའི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་	

རྩིག་བཟོའི་རིགས་གནས་ཚུའི་གྲལ་ཁར་	 གསེར་ཏོག་དང་	 དབུ་རྩེ་ཚུ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་

སྦེ་	 མཇལ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་མ་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་	

དེ་སྦེ་ར་ལས་མཐོང་ནི་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི།	

འབྲུག་གི་ནངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་གྱི་དུས་ཧ་ཤོས་རང་	 དུས་རབས་༧	 པ་ལས་འགོ་

བཙུགསཔ་ཨིན།	དེ་ཡང་སྤ་རོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་		 བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་གཉིས་	

བཞེངས་པའི་དུས་ལས་	 ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་	 དབུ་བརྙེས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་	 བསན་པ་འདི་	 ལོ་སོང་

ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་	དུས་རབས་	༧	པ་ལས་	༡༧	པ་ཚུན་གྱི་བར་ལུ་རིམ་པར་དར་

ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོད།	 དུས་རབས་	 ༧	 པའི་བར་སྐབས་ལུ་	 རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སྒོམ་པོས་	

༼༦༢༧-༦༤༩༽	 མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་	 བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་

སྐབས་ལུ་	 ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་	 ལྷ་ཁང་གསུམ་དེ་ཅིག་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་

གྲལ་ལས་	གཅིག་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་	 སྤ་རོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་འདི་ཨིན།	 ལྷ་ཁང་འདི་སྤ་

ཆུའི་མཐའ་མར་རི་བྲག་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གི་གཤམ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།	 ལྷ་ཁང་གི་རོ་གཅལ་གྲུ་

བཞི་ནང་ལུ་	 སྔོན་ལྷ་ཁང་དབུ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་	 རོ་རིང་དང་མཆོད་རྟེན་གཉིས་ཤིང་ལེབ་

ཀྱི་སྤུར་སྟེ་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།	 ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་	

ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་དང་ཉན་ཐོས་གཉིས།	 སྤྱན་རས་གཟིགས།	 ཕག་སོང་སྤྱན་སོང།	 བཅུ་

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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གཅིག་ཞལ།	ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་འདྲ་རྣམས་ཡོདཔ་ཨིན།	ས་གནས་

ཀྱི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་	ད་རེས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་	རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སྒོམ་པོས་

བཞེངས་པའི་	 ལྷ་ཁང་མེན་པར་	 ཤུལ་ལས་བཞེང་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་སབ་སོལ་འདུག	

སྤ་རོ་བང་ས་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་	དཔལ་རྣམས་ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་	སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་

དུས་མཉམ་བཞེངས་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག	 གཞན་ཡང་སྤ་རོ་ལས་ལྷོ་ནུབ་ཁར་ལྷ་ཁང་

དཀར་པོ་དང་	ལྷ་ཁང་གནགཔོ་ཚུ་ཡང་	སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་དུས་མཉམ་ལུ་བཞེངས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་གསལ་པོར་འདུག

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་	ལྷ་ཁང་གཉིས་པ་འདི་	བུམ་ཐང་བམས་པའི་ལྷ་ཁང་ཨིན་མས།	དེ་

ཡང་འབྲུག་གི་དབུས་ཕོགས་ས་གནས་ནང་ཚུདཔ་ཨིན།	 ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་བ་དཀར་རྫོང་གི་	

ནུབ་ཁ་ཐུག་ས་གནས་ཡངས་སར་ཅིག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད།	 ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་འདི་	 མ་

འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་བམས་པ་དང་	 མདུན་དུ་ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་སྐོར་

བའི་	མཆོད་རྟེན་གཉིས་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	

བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་དེ་	འདྲེ་བདུདམོ་གི་རྐངམ་གཡོན་མར་དང	སྤ་རོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་

འདི་	རྐངམ་གཡས་པར་	བཞེངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།	བོན་ལུགས་ལྟར་

འདྲེ་བདུདམོ་དེའི་རྐངམ་	མགུ་ཏོ་	མཇུག་མ་ཚུ་	ལྷོ་	བང་	ནུབ་	ཤར་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་

རྩིསཝ་ཨིན།	བོན་ལུགས་དང་དེའི་འདྲེ་བདུད་ཀྱིས་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་	དར་

ནི་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་མ་ཚད་	 བསན་པ་དར་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་དེ་གིས་	 བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་	 དབུ་མནའ་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་	 འདྲེ་བདུདམོ་གི་དབྱིབས་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་	ས་ཁྲ་མཐོ་སྟེ་བདུད་མོའི་ཡན་ལག་རེ་རེ་ལུ་	 ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་བཞེངས་

གནང་སྟེ་	 འདྲེ་བདུདམོ་དམ་ལ་བཏགས་གནང་ནུག	 ཆོས་འབྱུང་ལས་འབད་རུང་རྒྱལ་པོ་

སོང་བཙན་སྒོམ་པོ་འདྲེ་བདུདམོ་གི་གཟུགས་འདི་	ལྕགས་འཛེར་བཅུ་གཉིས་གདབས།	

ལྕགས་འཛེར་གྱི་ཤུལ་ཁར་ལྷ་ཁང་བཅུ་གཉིས་སྔར་ནས་བཞེངས་གནང་།	 ལྷ་ཁང་རྣམས་

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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ཆོས་འབྱུང་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་	 མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་	 ཡང་འདུལ་

གཙུག་ལག་ཁང་།	སྔོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་	དབྱེ་བ་གསུམ་ལུ་བཤད་ཚུལ་ཡོདཔ་ཨིན།	

སྤྱིར་བཏང་	གཞི་བཙུགས་གནང་བ་ཟེར་མི་དེ་ཡང་	གནས་སྔ་རབས་ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་

བ་ལས་	མིག་གིས་མཐོང་དོ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་རྣམས་ཞིག་རལ་སོང་སྟེ་ཡུན་རིངམོ་གནས་རྒྱུ་

མེད།ལུགས་སོལ་ལྟར་ལྷ་ཁང་རྣམས་ཆགས་ཚུལ་ཚུ་དང་པ་།	གཉིས་པ་།	གསུམ་པ་།	བཞི་

།	མ་ཚད་མཐའ་མ་དེ་ད་ལྟོ་གནས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ཨིན།	

སྔོན་དང་ཕུག་ལས་ཆགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་	རོའི་རྟེན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་	ད་རེས་ནངས་པ་

ཡང་མཐོང་ནི་འདུག	དཔེར་ན་	སྤ་རོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།	ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེ་གྲུབ་གནས་དང་	 བག་ཕུག་རྙིངམ་	 རོ་དང་བག་གི་སོད་གནས་ཚུ་	 སོད་གནས་གསར་

པའི་གྲལ་ཁར་ཚུད་ནི་དང་	འདི་ཚུ་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	བུམ་ཐང་ལུ་	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་དང་།	སངས་གྷམ་གླིང་ཨ་ནུ་ལྷ་

ཁང་།	ཟུང་གཉལ་རིན་ཆེན་དགེ་གནས།	ཆོས་འཁོར་སོད་གནམ་མཁར་ལྷ་ཁང་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་དགོན་གནས་རྙིང་ཤོས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།	

དུས་རབས་	༨	པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་བཅགས་པ།	༼སི་༨༠༠༽	གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་	ཐེངས་གཉིས་པ་དུས་རབས་	༨	པ་རྫོགས་ཁམས་དང་དུས་རབས་	༩	པའི་འགོ་

ཐོགས་བོན་ཏེ་	སྤ་རོ་སག་ཚང་ལུ་བཞུགས་ནུག	དུས་རབས་	༨	པ་དང་	༩	པའི་ནང་

ཆགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཡང་:-

༡	 བུམ་ཐང་བྲག་དམར་རོ་རྗེ་བརྩེགས་པ།	 ༢	 སངས་མཐོ་བ་བྲག

༣	 སག་རི་མོ་ཅན་བྲག	 ༤	 སྐུ་རྗེས་བྲག

༥	 ཞབས་རྗེས་ཐང་།	 ༦	 ཆོས་རྗེས་བྲག

༧	 མེ་འབར་མཚོ་གླིང་།	 ༨	 སས་གླང་བྲག

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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༩	 དགོན་ཚེ་ཕུག	 ༡༠	 ཚེ་ལུང་བྲག

༡༡	 སྤ་རོ་བྲག་དཀར་པོ།	 ༡༢	 གནམ་མཐོང་དཀར་པོ།

༡༣	 ཆུ་མོ་ཕུག་གོང་འོག་གཉིས།	 ༡༤	 སྤ་རོ་སག་ཚང་དཔལ༌ཕུག

༡༥	 སས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས།	 ༡༦	 མོན་ཁ་ནེ་རིང་སེང་གེ་རྫོང་།

༡༧	 སས་ཡུལ་ཨ་བརྒྱ་གནས།	 ༡༨	 སོམ་ཚང་།

༡༩	 དཀར་མོ་ཟག་བྲག

དགེ་སོང་མ་དཔལ་མོས་གདན་ས་གཞིས་བཙུགས་མཛད་པ།

ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་བུམ་ཐང་སངས་མཐོ་བ་བྲག་དགོན་སྡེ་དེ་ཨ་ཎེ་དགེ་སོང་མ་

དཔལ་མོས་གདན་ས་གཞིས་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན།	 མོ་ཨ་ཎེའི་

གྲལ་ལས་གནས་ར་ཆེན་མང་རབས་ཅིག་གཞིས་བཙུགས་མཛད་མི་ཅིག༌ཨིན།	 མོ་རྒྱ་གར་

ལས་འབྲུག་མོན་ཡུལ་ལུ༌བོན་པའི་སྐབས་སྙུང་གཞི་མཛེ་ནད་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་མོ༌གིས༌སྨྱུང་

གནས་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་སྒོམ་བརྐྱབ་སྟེ་	 ཆོས་བཤད་མཛད་པའི༌བྱིན༌རླབས༌ལས༌བརྟེན༌ཏེ༌	

མོ་མཛེ༌ནད༌ལས༌དྲག༌པའི༌ལོ༌རྒྱུས༌དང༌།དེ༌ལས༌རིམ༌པ༌བཞིན༌དུ༌སྦེ༌དགོན་སྡེ་གསུམ་	གཞི་

བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག	དེ་ཡང	

༡༽	སངས་མཐོ་བ་བྲག

༢༽	ལྕམ་མཁར་བྲམ་པའི་ཉེ་འདབས་ལུ་སྒོང་ཁར་དགོན་པ།

༣༽	གཞན་ཡང་ཤར་ལུ་དགོན་སྡེ་གཅིག་གཞི་བཙུགས་མཛད་མི་དེའི་དུས་རབས་ཁ་

གསལ་བཤད་པ་ལ་ཁག་འདུག

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་གཞིས་བཙུགས་མཛད་པ།

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དེ་	 མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲལ་ལས་མཁའ༌འགྲོ༌	

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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གཙོ༌མོ༌གནས་གཞི་བཙུགས་མཁན་ཅིག་ཨིན།	 མོ་གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་གནས་

རྣམས་	 ཀུན་བཟང་བྲག	 སྐུར་སོད་སེང་གེ་རྫོང་།	 སྤ་རོ་སག་ཚང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།	

གནས་དེ་ཚུ་ཆགས་པའི་སྤྱི་ཚེས་ཚུ་	ཁ་གསལ་བཀོད་པ་ལ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

བླམ་ཁག་ལྔ་གི་གདན་ས་བཅགས་པ།

༡༽	 རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ༼༡༡༦༤-	༡༢༢༤༽	འབྲུག་ལུ་བོན་ཏེ་	ལྷ་པའི་སྡེ་བཙུགས།	སྤ་

རོ་གཅལ་ཁ་རྫོང་།	 ཐིམ་ཕུ་རོ་སྔོན་རྫོང་།	 བ་ཐལ་རྫོང་།	 བོད་སད་སོ་ཁ་རྫོང་ལ་

སོགས་པའི་གདན་ས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག

༢༽	 བླམ་བ་ར་བ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་༼༡༣༡༠-	 ༡༣༩༡༽	 བླམ་དེ་	 སྤ་རོ་སག་

ཚང་དང་སྐྱིད་ཆུ་གཉིས་ལུ༌གནས་སྐོར་སྦེ་བོན་ནུག་	ཁོ་བླམ་ཁ་ལྔའི་གྲལ་ཁར་རྩིསཝ་

ཨིན།	 བླམ༌དེ༌གིས༌སྤ་རོ་འབྲང་རྒྱས་ཁ་དགོན་པ་དང་	 དགོན་ཚེ་ཕུག་དགོན་པ།	

དགོན་སྣང་གསལ་དགོན་པ།	 སྒོ་བུར་དགོན་པ།	 སྤུང་ཐང་ཁ་ཆི་བའི༌རྫི༌རུ་དགོན་པ།	

ཧཱ་དགེ་འདུན་དགོན་པ་ཚུ་ཕག་སབས་གནང་ནུག

༣༽	 ཀ་ཐོག་བླམ་ཡེ་ཤེས་བུམ་པ།	༼༡༢༤༥-	 ༡༣༡༡༽	ཁོ་གིས་སྤ་རོ་སག་ཚང་	ཨོ་

རྒྱན་རྩེ་མོ་གཞིས་བཙུགས་གནང་ནུག	 དེ་བཟུམ་སྦེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

དང༌རྣམ་གྲོལ་བཟང་པོ༌གཉིས༌ཀྱིས༌སྤུ༌ན༌ཁ༌སྤང་དཀར་པོ་གོང༌འོག༌གཉིས༌དང།	

སྤྲུལ༌སྐུ༌བསན༌འཛིན༌	 གྲགས༌པ༌གིས༌ཀླུ་མཚོ་རི་ལུ་	 སྤྱི་རྫོང་དང་དེའི་ཡན་ལག་	

གཙོ་བོ་ཤར་མཁོ་ཐང་ལུ་	བ་གླིང་ཐེག་ཆེན་སྒང་སོགས་གདན་ས་སབས་ནུག

༤༽	 བླམ་གནས་རྙིང་པ་མཆི་མེད་རབ་རྒྱས།༼དུས་རབས་༡༥པ༽སྤྱི་ལོ་༡༦༣༡	ལུ་འབྲུག་

ལུ་དགེ་ལུགས་ཀྱི་བསན་པ་	གཞི་བཙུགས་མཛད་ནུག	ཁོའི་ཤུལ་ལས་གནས་རྙིང་

བླ་མ་རིམ་པས་བོན་ཏེ་	 སྤ་རོ་གེན་སྟེང་ལང་མ་ནང་དང་	 ལྕང་དཔལ་རིགས་ལྕགས་

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ཟམ་ལྟོག་མཁར་།	 ཐིམ་ཕུ་དཀར་སྦིས་	 བ་སེག་རྫོང་།	 ས་དམར་རྫིང་ཁ།	 ཚ་ལི་

དགོན་པ།	བར་པའི་ལྷ་ཁང་།	ཐང་གླང་མ་ལུང་།	དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་བར་གྲང་བ་

མའི་རྫོང་།	 བང་དམར་པོ།	 བར་གྲོང་དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་གནང་

ནུག

༥༽	 གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོའི་བླམ་ལྕགས་ཟམ་པ།༼༡༣༨༥-༡༤༦༤༽

ཁོ་འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ལོ་	 ༡༧༣༣	 ལུ་བོན་ནུག	 དབུས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་	 ཤར་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཚུ་ནང་	

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོ་དེ་	 བཟོ་རིག་མཁས་ཤོས་ཅན་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།	

ཁོ་གིས་གཞིས་བཙུགས་མཛད་གནང་བའི་གདན་ས་ཚུ་ཡང་-	 སྤ་རོ་ཟླུམ་རྩེ་མཆོད་རྟེན་དང་

རྟ་མཆོག་སྒང་།	 སྤ་རོ་དོལ་སྟེང་སིལ་མའི་ལྷ་ཁང་།	 ཕུར་རོ་དགོན་པ་།	 ལྕང་ཡུལ་ར་བ་ཁ།	

ཉལ་ཕག་མོ་གྲོང་།	ཐུ་དུལ་དོ་དཀར།	བར་གྲོང་།	སས་ནང་།	ཁ་ཆེ།	ནགས་ལ།	གེར་གླིང་	

ཉི་ཤར་དང་སྨིན་གྲོལ་དགོན་པ་ཚུ་དང་།	 བླམ་ལྕགས་ཟམ་པས་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་

པར་བོན་ཏེ་	 ལྕགས་ཟམ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བཙུགས་གནང་མི་དེ་	 ཆུ་ཁ་དང་	 རྟ་མཆོག་སྒང་།	

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འདབས་བཱ་ཇོ།	ཕོ་ཆུ་དང་མོ་ཆུ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་	ལྕགས་ཟམ་

ལ་སོགས་པ་ཚུ་	བཙུགས་གནང་ནུག	

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་གདན་ས་བཅགས་པ།༼༡༢༠༨-	༡༢༧༦༽

བླམ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་འབྲུག་པ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་བསན་པ་འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་

ཤུལ་ལུ་རྫོང་བཞི་དང་བྲག་བཞི་ཕུག་བཞི་ཕག་བཏབ་གནང་ནུག

རྫོང་བཞི།

༡༽	 རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང།	 	 ༢༽	 གླིང་བཞི་བ་རྒོད་རྫོང་།	

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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༣༽	 དབངས་རྩེ་མཐུ་བོ་རྫོང་།	 	 ༤༽	 སག་ཚང་སེང་གེ་རྫོང་།

བྲག་བཞི།

༡༽	 སྒོམ་བྲག	༢༽	 རོ་བྲག	 ༣༽	 བདེ་ཆེན་བྲག	༤༽	ཚེ་ཆུ་བྲག

ཕུག་བཞི

༡༽	ཚེ་དོང་རོ་བ་ཕུག			༢༽	དགའ་བ་ཕུག			༣༽	གླང་ཐང་ཕུག					

༤༽	སེང་གེ་ཕུག

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས།	༼༡༣༠༨-༡༣༦༣༽

རྙིང་མ་པའི་བླ་ཆེན་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་པས་འབྲུག་ལུ་གླིང་བརྒྱད་ཕག་བཏབ་

གནང་ནུག

༡༽	 བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་།	 	 ༢༽	 ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་།	

༣༽	 ཀུར་སོད་ཀུན་བཟང་གླིང་།	 	 ༤༽	 ཁོ་ཐག་རིན་ཆེན་གླིང་།		

༥༽	 སྔན་ལུང་འདྲེ་ཅག་གླིང་།	 	 ༦༽	 ཤར་ཀུན་བཟང་གླིང་།

༧༽	 སྤ་རོ་བསམ་གཏན་གླིང་།	 	 ༨༽	 ཀུན་བཟང་གླིང་ཚུ་ཨིན།

གཏེར་སོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་༼༡༣༤༦-༡༤༠༥༽

རོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་བུམ་ཐང་དང་སྤ་རོ་གཉིས་ལུ་བོན་ཏེ་སངས་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དང་བུམ་

ཐང་བ་དཀར་ལྷ་ཁང་།	 ནུབ་ཆུ་སོད་སྲིན་ཕོ་གདང་ཆུ་དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གཞིས་

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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བཙུགས་གནང་ནུག

གཏེར་སོན་ངག་དབང་གྲགས་པ་༼དུས་རབས་༡༤ལས་༡༥ཚུན།

གཏེར་སོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་བོད་མོ་རི་དང་སྤ་རོ་གནས་ལུ་དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་

གཞིས་བཙུགས་གནང་ནུག	 གཏེར་སོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་	 ད་རེས་ནངས་པ་	 གནས་ཕུ་

སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་ཞུ་མི་	སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བོན་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།

གཏེར་སོན་པདྨ་གླིང་པ།	༼༡༤༥༠-༡༥༢༡༽

གཏེར་སོན་པདྨ་གླིང་པ་དེ་ལྕགས་ཁྱི་ལོའི་སྤྱི་ལོ་༡༤༥༠ལོ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག	 ཁོ་རང་སྐུ་

འཁྲུངས་ས་དེ་ཀུན་བཟང་བྲག་གི་འོག་	 རི་བྲག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཉེ་འདབས་ལུ་	 བདེ་ཆེན་ཆོས་

གླིང་ཟེར་	 ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡོད་སར་འཁྲུངས་ནུག	 གཏེར་སོན་ཁོ་རང་གིས་ཕག་བཏབ་གནང་

བའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཡང་

༡༽	གཏམ་ཞིང་ལྷ་ཁང་དང་མཉམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་།

༢༽	དཔལ་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་དེ་བླམ་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་སྒྲ་གིས་ཕག་བཏབ་གནང་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	 པདྨ་གླིང་པ་གིས་ཡང་	 ལྷ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཅིག་གཞིས་

བཙུགས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༣༽	སངས་ཀུན་བཟང་བྲག་དགོན་པ་དེ་བུམ་ཐང་གི་བང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ཆགས་ཡོདཔ་

ཨིན།	 བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕོགས་ལུ་ལྷོ་བྲག་ལྷ་ཁང་དེ་ཡང་	 པདྨ་གླིང་པས་	 	 ཆགས་

སབས་གནང་བ་དང་	འབྲུག་ཀུར་སོད་ཁ་ཐུག་	མོན་ལ་དང་བོད་ལ་གཉིས་ལས་

འགྱོ་བ་	ཅིན་ལྷོ་བྲག་ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན།

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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གྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ༼༡༤༥༥-༡༥༢༡༽	

འབྲུག་སྨོན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའམ་	འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་དེ་	སྤྱི་ལོ་༡༤༩༠	ལོ་ལུ་ཕ་རི་

བརྒྱུད་དེ་འབྲུག་ལུ་བོན་པའི་རྗེས་སུ་	 ཁྱི་བུར་ལྷ་ཁང་ཟེར་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འདབས་	

མི་སི་ནང་ཟེར་བའི་ས་ཁར་	ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་ནུག

འུག་པ་གླིང་པའི་བརྒྱུད་པ་།	 འུག་པ་གླིང་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤར་ཉི་ཟེར་སྒང་གི་

གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག

རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་།	ཁོ་འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ལོ་	༡༣༠༠	ཨེ་དྲི་ལུ་བོན་ཏེ་བུམ་ཐང་ཆོས་བྲག་དགོན་

པ་ཕག་བཏབ་གནང་ནུག

འཇམས་དབངས་ཀུན་དགའ་སེང་གེ།	ཁོ་འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༠	ཨེ་དྲི་བོན་པའི་ཤུལ་ལས་

ཐིམ་ཕུ་ལྕང་སྒང་ཁ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་གནང་ནུག

འཕྲུལ་ཞི་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབོར།	 ཁོ་གིས་ཐིམ་ཕུ་རོ་སྡེ་བྲག་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་དུས་དགོན་

པ་ཟེར་མི་ཕག་བཏབ་གནང་ནུག

ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སས་།	ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སས་ཚུ་སྤྱི་ལོ་༡༤༩༧	ལོ་ལུ་ར་

ལུང་ལས་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་	གདན་ས་འབྲེལ་	 བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དང་	ཆོས་

གཞི་བསམ་གཏན་རྩེ་མོ།	སྤུས་མོ་རབ་བརྟན་ཆོས་འཁོར།	ཆོས་གཞི་སྤྱི་མི་ཐང་།	སོང་མཚོ་

ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར།	ཆོས་གཞི་འབྲུག་ཕྲིན་ལས་སྒང་།	བང་དམར་དགོན་པ།	བར་དམར་

གོང་མ།	 བ་ཞག་དགོན་པ།	 རོ་བ་ཐབ་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་ཕོ་བྲང་༼ཁུ་ཇུ་ལ༽	 འབྲུག་ཕོ་

བྲང་ལྡིང་༼སྤང་རི་ཟམ་པ༽	 འབྲུག་རབ་བརྟན་སྒང་	 རོ་དཀར་ཆོས་འཁོར་སྒང་ལ་སོགས་

པ་ཚུ་ཕག་བཏབ་གནང་ནུག

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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དཔལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག	ཁོ་སྤྱི་ལོ་༡༥༤༠ཙམ་ལུ་འབྲུག་ལུ་བོན་ཏེ་	 དུས་ཀྱི་དབང་པོ་གྲིང་

གསུམ་ཆོས་འཁོར་རྩེ།	ཤར་ཁེའུ་སེན་དར་དགོན་པ།	ཕང་ཉེར་སྐུ་བིར་དགོན་པ།	ཤར་བྲག་

དགོན་པ།	ངག་དབང་སྒང་།	ཆོས་འཁོར་རབ་རྩེ༼ཀྲོང་གསར༽	བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྒང་

སྤང་།	བུམ་ཐང་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པ།	ལྷུན་རྩེ་ཚུ་ཕག་བཏབ་གནང་ནུག

བླམ་དཔའ་བོ་སག་ཤམ་ཅན་༼༡༢༦༧-༡༣༢༦༽	 ཁོ་ཁིས་འབྲུག་སྤ་རོ་ལྷ་ལྡིང་དགོན་པ་

ཕག་བཏབ་གནང་ནུག

འཕྲིན་ལས་རབ་དབངས་༼༡༤༤༧-༡༥༠༦༽	 དེ་ས་སྐྱ་ཆོས་ལུགས་ལས་ཨིན་པ་དང་ཁོ་

གིས་གདན་ས་ལེ་ཤ་བཅགས་གནང་ནུག་	 དེ་ཡང་ཝང་ཡུལ་ལུ་སྤྱི་ཞིང་དང་སྐྱབས་ཁྲ་ལུ་

ཤལ་དམར་དགོན་པ།	ཤལ་སྔ་ལུ་སྣེ་བ་དགོན་པ་ཚུ་ཨིན།

ག༽	ཕུག་དང་བག་ལས་གྲུབ་པའི་སྔོན་གྱི་དྲན་རྟེན།

དུས་རབས་	 ༨	 པའི་ནང་འབྲུག་ལུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་དར་བ་ལས་འགོ་

བཟུང་ཕུག་དང་	བག་ལས་གྲུབ་པའི་	སྔོན་གྱི་དྲན་རྟེན་ཚུ་དར་ཁྱབ་སོངམ་ཨིན།	བག་དང་

རོ་	 ས་ཀྲག་དང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ལས་གྲུབ་པའི་	 ཕུག་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་པའི་ཁར་	 དེ་ཚུ་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་	 དྲན་གསོའི་རྟེན་སྦེ་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པ་དང་	བོན་གཉིས་ཆ་ར་གྱིས་	ཕུག་དང་བྲག་ཚུ་	སྔོན་ལས་དར་ཚུལ་འབྱུང་ནུག	དེའི་ནང་

ལས་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྒོར་མང་སུ་ཅིག་ཡོདཔ་མས།	དཔེར་ན་བག་ཕུ་ལེ་ཤ་

ཚུའི་ནང་ལས་སས་གཡུས་	ཨ་བརྒྱ་གནས་དང་།	 བྲག་དཀར་པོ།	 རིན་ཆེན་བུམ་པ།	 རྩེ་

གདོང་ཟ་བ་ཕུག	 དགའ་བ་ཕུག	 གླང་ཐང་ཕུག	 སེང་གེ་ཕུག་ལ་སོགས་པ་སྔོན་གྱི་དྲན་

གསོའི་རྟེན་ཚུ་རྩིསཝ་ཨིན།	 ཕུག་དེ་ཚུའི་སྐོར་ཐིལ་ཕྱིན་གྱི་ཞིབ་ཚོལ་ཚུ་འབད་ད་འབད་

བཞིན་དུ་ཡོད།	མཚན་རིག་གི་སྒོ་ལས་རིག་པ་གསར་པའི་ཞིབ་ཚོལ་དང་	གནའ་དངོས་ཀྱི་

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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རིག་གནས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་	 དྲན་རྟེན་ཚུ་

བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་ནི་དང་	ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་	མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་

བཏང་ནི་ཚུ་	ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི།	འཕྲུལ་ལས་རིག་གནས་གསརཔ་དང་	སྲུང་

སྐྱོབས་ཀྱི་ཅ་ཆས་རྣམས་	 ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ས་ཆ་ཚུ་	 བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་

དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

ང༽	རྩིག་བཟོའི་རིག་གནས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།༼རྫོང༽

རྩིག་བཟོའི་རིག་གནས་ཀྱི་	 དྲན་གསོའི་རྟེན་ཚུ་	 ཁག་གཉིས་སྦེ་དབྱེ་བ་ཅིན་	 སྤུངས་

འཛོམས་གྱི་དྲན་རྟེན་དང་	རྫོང་གི་དྲན་རྟེན་ཚུ་ཨིན།	སྤུངས་འཛོམས་དྲན་རྟེན་ཚུ་རྙིངམ་དང་

ཕུ་གི་ཨིན་པ་དང་།	དེ་ཚུ་དབུས་སུ་ལྷ་ཁང་ཁག་གཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་	

མི་སོད་ས་དང་	སྒོམ་རྐྱབ་ས་ཚུ་རྐྱབས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	སྤུངས་འཛོམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་གྱི་དཔེ་

སྤ་རོ་རྫོང་བྲག་ཁ་དང་ཕ་ཇོ་ལྡིང་།	ཐིམ་ཕུ་ལུ་བཀྲིས་སྒང་།	བུམ་ཐང་ལུ་ཀུན་བཟང་བྲག་དང་

ཐར་པ་གླིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།	 རྫོང་གི་དྲན་གསོའི་རྟེན་ཚུ་དགོན་སྡེ་སྦེ་བཞེངས་པའི་

དབྱིབས་དང་	 དབུས་སུ་དབུ་རྩེ་དང་	 དེའི་ནང་ལུ་ལྷ་ཁང་ཁག་ལེ་ཤ་གི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་གྲྭ་

ཤག་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།	 དཔེ་ལེགས་ཤོམ་དེ་ཡང་ཤར་གང་སྟེང་དགོན་པ་དང་	 རྟ་མགོ་སྤུངས་

ཐང་ཁ་ལུ་	རྟ་ལོ་དགོན་པ་དེ་ཚུ་དུས་རབས་	༡༧	པའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན།	ལྕགས་རི་དགོན་

པ་དེ་སྤུངས་འཛོམས་དང་	རྫོང་གི་དྲན་གསོའི་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་གི་	གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་ཨིན་མི་

དེ་ཡང་	དགོན་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་	སྤུངས་འཛོམས་ཀྱི་ཁང་ཁྱིམ་དང་	རྫོང་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་

ཡོདཔ་ཨིན།	

འབྲུག་གི་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ཡང་	དུས་རབས་	༡༧	པའི་ནང་	ས་གནས་གལ་ཅན་ཚུ་ནང་	

སྲུང་སྐྱོབས་དང་	གནས་སྒོ་ཆེ་བའི་དོན་ལུ་བཞེངས་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།	རྫོང་གཞི་ཚུ་སྤྱིར་གྱི་

དགོན་སྡེ་དང་	 རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ཆགས་རིམ་ཚུ་ག་ཅི་དང་ཡང་མ་འདྲཝ་སྦེ་

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	 རྫོང་གི་རྩིགཔ་ཚུ་ཡང་	 ཁ་དོག་དཀརཔོ་	 གཟར་དྲགས་ཅན་དང་	

མིག་ཁར་ལེགས་པའི་ཁར་	ཤིང་ཆ་ཚུ་ག་ནི་བ་མངམ་སྦེ་བཙུགས་	ཁྱིམ་ཐོག་ཚུ་གནམ་ཁར་

ལྡིང་དོ་བཟུམ་མའི་དབྱིབས་ཅན་གྱིས་སྦེ་	 རྫོང་ཚུ་	 ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕོགས་ནང་རྩིག་བཟོའི་

རིག་པ་	ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གྲངས་སུ་དང་	གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་	རྩིག་བཟོ་མཁས་པ་	ང་

བཅས་རའི་རྫོང་གཞིས་ནང་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།	 རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་ངོ་མ་དེ་རང་	 དབུས་

ལུ་དབུ་རྩེ་དང་	མཐའ་སྐོར་ཏེ་	དགེ་སོང་ཚུའི་གྲྭ་ཤག་དང་	ཐབ་ཚང་སྦུག་ལུ་རོ་གཅལ་	ག་

ནི་བ་ལེགས་ཤོམ་དང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་བཅས་རྫོང་ནང་ཚངམ་ཨིན།	 དེ་སྦེ་

ཚང་མི་རྫོང་གཞིས་སེམས་རྟོག་ཁ་དང་	 མགར་ས་གཉིས་ལུ་དཔེ་བཞག་བཏུབ།	 གཞན་

གོང་འོག་གཉིས་དབུས་ཀྱི་དབུ་རྩེ་གིས་	ས་མཚམས་བཅདཔ་མ་ཚད་	རོ་གཅལ་གཅིག་དེ་	

གྲྭ་ཚང་གི་ས་སྒོ་དང་	 རོ་གཅལ་གཞན་མི་འདི་	 ཞི་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ས་ཁོངས་སྦེ་	

ས་མཚམས་ཡོད་མི་	རྫོང་གཞིས་ཚུ་ཡང་སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་དང་	དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་།	

ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཚུ་ཨིན།	 རོ་གཅལ་ཚུ་ཡང་རྫོང་གི་	 ཆགས་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 ས་སྒོ་མཐོ་

དམན་སྦེ་ཆགས་ཡོད་པའི་རྫོང་ཚུ་ཡང་	 སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་དང་	 བ་དཀར་རྫོང་	 ཀྲོང་

གསར་ཚུ་ཨིན།	 འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཚུའི་གྲལ་ལས་	 ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་ག་ཅི་དང་ཡང་

མ་འདྲ་བའི་	 རྫོང་གཞིས་ཁྱད་པར་ཅན་	 དབྱིབས་མ་འདྲ་བའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་དབུ་

རྩེ་	རོ་གཅལ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་	རྫོང་གཞིས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཅིག་ཨིན།	

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་ལོ་	༡༦༡༦	དགུང་ལོ་	༢༣	བཞེས་པའི་ལོ་ལུ་	ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་

འགྱུར་ཏེ་	 གངས་རི་ཧི་མ་ལ་ཡ་བརྒྱུད་དེ་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་གནང་།	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

སྔར་མེད་པའི་	 ཆོས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་གཞུང་	 གསརཔ་བཙུགས་གནངམ་དང་

འབྲེལ་ཏེ་	 གཤམ་གསལ་ཆོས་སྡེ་ཁག་ལྔ་གི་གཙོས་པའི་	 གཞན་མང་རབས་ཅིག་	 གཞི་

བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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ལྕགས་རི་རོར་གདན།	སྤྱི་ལོ་	༡༦༢༠	ལོ་ལུ་ཐིམ་ཕུའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ལུངམ་ཅིག་ནང་ཞབས་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་གནས་དང་པ་བཞེངས་གནང་ནུག

༡༽	གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་རྫོང་ནི་	སྤྱི་ལོ་	༡༦༢༩	ལོ་ལུ་རྫོང་སོམ་གྱི་གྲལ་

ལས་	 དང་པ་གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་དེ་	 ཐིམ་ཕུ་ལུ་བཞེངས་གནང་།	

ཐིམ་ཕུ་དང་སྤུངས་ཐང་ཁའི་གཞུང་ལམ་ལུ་	 ཕར་ཚུར་འགྱོ་མི་དང་དགྲ་ཚུ་གི་

ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་བཞེངས་གནང་ནུག	

༢༽	སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་འདི་	རབ་བྱུང་	༡༡	པའམ་	སྤྱི་ལོ་༡༦༣༧	

རི་གླངམོ་ཆེའི་ལྷ་པ་བཟུམ་གུར་	 ཕོ་ཆུ་གཡས་སྐོར་རྐྱབས་ས་	 མོ་ཆུ་

གཡོན་སྐོར་རྐྱབས་སའི་དབུས་ལུ་	 ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོག་སྦེ་	 བཞེངས་གནང་

ནུག	རྫོང་གཞི་འདི་ནང་དགེ་སོང་	༦༠༠	ཤོངམ་སྦེ་བཞེངས་	དགེ་སོང་ཚུ་ཡང་

འགོ་དང་པ་ལྕགས་རི་རོ་རྗེ་གདན་གྱི་དགོན་སྡེ་ནས་གནས་སོར་སྦེ་སྤུངས་ཐང་ཁ་

ལུ་བཏང་གནང་ནུག	

༣༽	དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་འདི་	སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་	ཕོ་བྲང་བཞེངས་ཚར་

བའི་ལོ་གཅིག་གི་ཤུལ་ལས་	སྤྱི་ལོ་	༡༦༣༨	ལོ་ལུ་ཕོ་ཆུ་དང་མོ་ཆུ་	གདངས་ཆུ་

འཛོམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་	བཞེངས་གནང་།	རྫོང་དེ་ཤར་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་

འགྱུར་	དེ་ནང་གྲྭ་ཚང་གི་	ཡན་ལག་གི་སྡེ་གཅིག་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གྲྭ་

ཚང་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་སྦེ་བཙུགས་གནང་ནུག

༤༽	བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་འདི་	 སྤྱི་ལོ་	 ༡༦༤༡	ལོ་ལུ་ཐིམ་ཕུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་བཞེངས་

གནང་ནུག	

༥༽	སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་རྫོང་འདི་	སྤྱི་ལོ་	༡༦༤༦	ལོ་ལུ་འབྲུག་སྤ་རོ་ལུ་	རིན་

ཆེན་སྤུངས་སྤུངསམ་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་སའི་	 ས་སྒོ་ནང་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་ཟེར་	

རྫོང་གཞིས་སོམ་ཅིག་བཞེངས་གནང་ནུག	 དེ་མ་ཚད་	 འབྲུག་ཆོས་འཁོར་རབ་

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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རྩེ་རྫོང་འདི་	 སྤྱི་ལོ་	 ༡༦༤༤	 ལོ་ལུ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རའི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་	 བསན་པ་

ཤར་ཕོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བརྒྱད་དབང་ལུ་བསྡུས་ནིའི་དོན་ལུ་	 ཀྲོང་གསར་

འབྲུག་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་	 རྫོང་བཞེངས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་

མི་འགྱུར་བསན་པ་ཆོས་རྩེའི་སྤྱི་བླ་༼ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ་༽བསྐོ་བཞག་

མཛད་པའི་རྗེས་སུ་ཤར་ཕོགས་ཁ་ཐུག་གི་རྫོང་གཞི་དྲུག་བཞེངས་ནི་འགོ་

བཙུགས་ནུག

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་འདི་	སྤྱི་ལོ་	 ༡༦༥༡	ལོ་ལུ་བཞེངས་གནང་།	ཞབས་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	བསན་པ་འཕྲིན་ལས་དེ་	དར་དཀར་དཔོན་སོབ་སྦེ་བཀལ་གནང་ནུག

ཕོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབས་རྫོང་འདི་	གླིང་བཞི་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་དང་།	 མགར་ས་བཀྲིས་ཐོང་མོན་

རྫོང་།	སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་།	ཧཱ་དུམ་མཆོད་རྫོང་།	རོ་སྒར་རོར་སྦྱིས་རྫོང་།	སྐྱབས་ཕྲ་རྫོང།	

གདུང་ན་རྫོང་།	 ཆུ་ཁ་རོ་བ་རྫོང་།	 ཨུ་མ་ཆོས་གླིང་རྫོང་།	 བ་སྒར་རྫོང་།	 སངས་སས་རྫོང་།	

ནུབ་ད་གླིང་རྫོང་།	 དམ་སང་རྫོང་།	 ཤར་བདེ་ཐང་གི་རི་རྫོང་།	 རྫོང་དེ་ཚུ་དུས་དེ་ཙམ་ལུ་	

བཞེངས་ནུག་ཟེར་ཞུ་མི་ཤེས་ནི་མས།

ཤར་ཕོགས་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་དང་འཁྲིལ་རྫོང་ཆེན་དྲུག་བཞེངས་པ་དང་དེ་

རྣམས་རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་པ།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་།	 -ས་ཆ་གདོང་ཏིང་ཟེར་སའི་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་འདི་བཞེངས་གནང་

ནུག

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་།	 -སྤྱི་ལོ་	 ༡༦༥༥	 ལུ་ས་ཆ་གླིང་གླིང་ཟེར་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་བཞེངས་ཏེ་འབྲུག་ཕུན་

ཚོགས་དེ་རྫོང་དཔོན་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་།	-སྤྱི་ལོ་	༡༦༥༦	ལོ་ལུ་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་དེ་བཞེངས་གནང་ནུག

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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བ་དཀར་ཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་།	-སྤྱི་ལོ་	༡༦༧༦	ལོ་ལུ་བུམ་ཐང་བ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་དེ་མི་

ཕམ་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བཞེངས་གནང་བ་དང་གཉེར་པ་ལོང་བ་ཟེར་མི་དེ་རྫོང་

དཔོན་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག

གཞོང་སྒར་རྫོང་།	-མི་ཕམ་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཞོང་སྒར་རྫོང་དེ་བཞེངས་གནང་པའི་

ཤུལ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྩིས་བཞེས་ཏེ་	རྫོང་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནང་ནུག

ཞལ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་།	 -ཁེངས་རི་རྣམ་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་ཏེ་གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་

བཙུགས་ཏེ་	ཞལ་སྒང་རྫོང་དེ་བཞེངས་གནང་ནུག

ཅ༽	མཆོད་རྟེན།

ས་སྤུངས་སྤུངསམ་བཟུམ་སྦེ་	 ཆུང་ཀུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	 བསམ་ལས་འདས་པའི་

དབྱིབས་ཅན་མཆོད་རྟེན་ཆེ་བ་ཚུ་ལུ་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྟེན་ལུ་འགྱུར་	སྔོན་གྱི་མཆོད་

རྟེན་རྣམས་ཀྱི་གཟུངས་ཚུ་	སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་	 རིང་བསྲེལ་ནང་གཟུངས་

སྦེ་བཙུགས་ཏེ་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་ནུག	རྗེས་མའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་ལུ་	

ནང་གཟུངས་	དེ་སྦེ་མེད་རུང་ཕག་འཚལ་བའི་རྟེན་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།

མཆོད་རྟེན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་	 ཟླུམ་རྩེག་ཐོག་གཅིག་དང་	 གཉིས་ཡར་འཐུ་སྟེ་རྩེ་གུར་

གདུགས་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞེངསམ་ཨིན།	 མཆོད་རྟེན་སྐོར་སའི་ས་སྒོ་ཡོད་པ་མཐའ་འཁོར་	

༨.༠༧	སྐོར་བ་	སྒོ་ར་ཁ་དང་ལྡན་པ་ཡོད།	སྔོན་དུས་དང་པོའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་	སའི་གོ་ལའི་

ཕྱེད་དབྱིབས་སྦེ་	དམང་རོ་དམའ་བ་དང་	ཤུལ་ལས་འགྱུར་མི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་གི་དབྱིབས་དེ་	

ཟླུམ་བུ་བཟོ་དབྱིབས་ཅན་རྔ་གཟུངས་འབྱུང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚུ་གི་ཕག་འཚལ་སའི་རྟེན་དེ་ཡང་	 རིན་ཆེན་སྣ་གསུམ་ཨིན།	 ༡༽

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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སངས་རྒྱས་༢༽ཆོས་དང་	 ༣༽དགེ་འདུན་གསུམ་ཨིན།	 ཕག་འཚལ་བའི་རྟེན་གཞན་ཡང་

ཡོད་མི་ཚུ་	དཀོན་མཆོག་གསུམ་	རིན་པོ་ཆེ་དང་འགྲན་ཟ་མེདཔ་ཨིན།	གཞན་ཚུ་སྐུ་དངོས་

པོ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་ཚུ་ལུ་	 དངོས་སུ་མཇལ་ནི་དང་	 མཐོང་ནི་

ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

དེ་ཚུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་རྟེན་ཨིན།	 སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་	རིང་བསྲེལ་བཙུགས་ཏེ་སྔོན་གྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན་	ཡ་

མཚན་ཅན་མང་རབས་ཅིག་	སྔོན་དུས་ལུ་བཞེངས་གནང་ནུག	རིང་བསྲེལ་དེ་རྣམས་	ཁག་

གསུམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་སྐུ་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པའི་རིང་བསྲེལ་དང་	 དྲན་གསོའི་རིང་བསྲེལ་	

སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་	སྤྱོད་པའི་སྐུ་ཆས་ལ་སོགས་པ་	གནས་ཆེན་དང་ཤིང་

ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་དང་	སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་	ན་བཟའ་དང་དབུ་སྐྲ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།

སྔོན་དུས་ལུ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཡོདཔ་ཨིན།	དེ་ཡང་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དང་ཡངས་པ་ཅན་	

ཀ་པའི་ཐས་དུ་	 ཨ་ལད་པ་	 རཱ་མ་གར་མ་	 ཐེ་ཐ་དི་པ་	 པ་ཐང་	 ཙ་མཆོག་གྲོང་ཚུ་ཨིན།	

གཞན་ཡང་གྲམ་ཟེ་རོ་རོ་ན་དང་	པི་པ་ལི་ཐ་ན་ཟེར་བའི་	དུ་རི་ཡ་ཚུས་བཞེངས་པའི་མཆོད་

རྟེན་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།	

རིང་བསྲེལ་གཞན་ཡང་	 ཚེམས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་	 ལྷ་ཡུལ་ལུ་ཕག་མཆོད་འབད་བའི་རིང་

བསྲེལ་	 ཡུལ་གན་ཧ་རའི་རིང་བསྲེལ་	 ཡུལ་ཀ་ལིང་ག་དང་ཀྲུ་ཡུལ་ལུ་མཆོད་འབུལ་བས་

པའི་རིང་བསྲེལ་རྣམས་ཨིན།	སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་འབྲེལ་བའི་	རིང་བསྲེལ་

ཚུ་ཡང་	 ན་བཟའ་དང་ལྷུང་བཟེད་ཕག་ཁར་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།	 གོང་དུ་བཀོད་པའི་

རིང་བསྲེལ་དང་རྗེས་ཤུལ་རྣམས་ནི་སྐུ་དུས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་དང་འདྲ་མཉམ་མོས་པ་དང་རྫུ་

འཕྲུལ་ཚུ་ལྡན་པ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སོལ་ཡོད།

རིང་བསྲེལ་དེ་རྣམས་མི་ཚུ་གིས་	 དུས་ནམ་ལས་གོ་བཟུང་སྟེ་	 མོས་པ་ཨིན་ན་ར་

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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ལས་ཞུ་མི་ཤེས་པས།	ཨིན་རུང་རིང་བསྲེལ་རྣམས་བང་ཕོགས་དང་ལྷོ་ཕོགས་ལུ་	དུས་སྔོན་

མ་ལས་རང་	མོས་སོལ་འདུག་པ་དེ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ།	 དེ་ཚུ་བར་སྐབས་ཀྱི་དུས་

རབས་ལས་ཚུར་ཨིན་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་འབྱུང་ནུག	ཨིན་རུང་	ད་གོ་བ་ཟེར་མི་དེ་	མཆོད་

རྟེན་གྱི་ཡན་ལག་ཙམ་ཅིག་ལུ་སབ་ནི་དང་།	 མཆོད་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་ཁྲིལ་བུ་ལུ་སབ་ཨིན།	

ད་གོ་བ་ཟེར་མི་རིང་བསྲེལ་བཙུགས་སའི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་སབ་ཨིན།	 མཆོད་རྟེན་མང་ཆེ་ཤོ་ཅིག་

རིང་བསྲེལ་གྱི་	རྟིང་ལུ་བཞེངས་པ་ལས་	ད་གོ་བ་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་ཡོད།	མཆོད་རྟེན་མང་

ཆེ་ཤོ་ཚུ་ནང་རིང་བསྲེལ་མེདཔ་ཨིན།	ག་ཅི་ཨིན་སོ་ཟེར་བ་ཅིན་མཆོད་རྟེན་ལེ་ཤ་ཅིག་	རྒྱལ་

རབས་དང་ལྡན་པའི་	 ས་གནས་དང་	 སངས་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་	 ས་

གནས་ཁར་བཞེངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁྲུངས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་	 ས་

གནས་ཚུ་ནང་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན།	 མཆོད་རྟེན་གཉིས་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་ར་ཎ་སི་ལུ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་	 ཆོས་འཁོར་དང་པ་བསྐོར་བའི་ཚེ་བཞེངས་པ་དང་	 གཞན་མི་དེ་དགྲ་བཅོམ་པ་	

༥༠༠	མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐབས་	མྱང་འདས་མཆོད་རྟེན་སྦེ་བཞེངས་ནུག

མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་ལས་རྙིང་ཤོས་དེ་ཡང་	གཡུལ་པི་པརཝ ་ཟེར་སས་པོའི་ཡུལ་གྱི་ས་

མཚམས་མཐའ་འཁུལ་ལུ་དུས་རབས་	 ༧༥༠	 བི་སི་ཙམ་ལུ་ས་པག་གིས་བཞེངས་མི་དེ་

ཨིན།	ས་པག་༼པ་ཅུང༽ཚུ་སྔོན་རོ་ཕུ་དང་བ་ཕུག་ལ་སོགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་རང་	མཆོད་

རྟེན་བཞེངས་པའི་སྐུ་ཆ་སྦེ་འབད་སྤྱོད་འབད་ནུག	 ག་ཅི་དང་མ་འདྲ་བའི་མཆོད་རྟེན་དང་	

དེའི་དབྱིབས་ཡང་	རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལུ་མེད་པར་	 བང་ལ་དེཤ་མངའ་འཁུལ་གྱི་

ས་གནས་	 སཱན་ཅི་ཟེར་སར་ཡོདཔ་ཨིན།	 མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་དེ་ཡང་	 རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མེད་

ཀྱིས་དུས་རབས་༣	 པ་བི་སི་ནང་ས་པག་གིས་སྦེ་	 བཞེངས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གསལ་

པོར་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲོང་ཁྱེར་ར་མཆོག་གྲོང་ལུ་	 སངས་རྒྱས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་སྔ་མར་ཁོ་རའི་སྐུ་

གཟུགས་ཀྱི་	 སྐུ་ཐལ་གུར་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བཞེངས་	 དགོ་པའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ནུག	

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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སངས་རྒྱས་སྐུ་མྱ་ངན་འདས་མ་ཐག་ཏུ་	མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་	༡༠	ཙམ་བཞེངས་པ་དང་	དེ་

ཡང་སྐུ་ཐལ་དང་མེ་མདག་རྩིས་བཅུ་ཐམ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	 སྔོན་དུས་འགོ་བཟུང་

སྐུ་ཕུང་གི་རིང་བསྲེལ་ཚུ་	 མཆོད་འབུལ་འབད་ནིའི་ལུགས་སོལ་དེ་	 སྔོན་དུས་ཀྱི་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནང་འབྱུང་ནུག	སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མེད་པའི་རྗེས་སུ་མཆོད་རྟེན་ཚུ་	ར་

ཆེན་གྱི་རྟགས་སྦེ་བྱུངམ་མ་ཚད་	 ཡུན་རིང་དུ་མཆོད་འབུལ་གྱི་རྟེན་སྦེ་	 བཞུགས་ནུག་ཟེར་

ཞུ་ནི།	 ང་བཅས་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུག་ལུ་མཆོད་རྟེན་སོང་ཕྲག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།	

མཆོད་རྟེན་ཚུའི་དབྱིབས་ཡང་ཆུང་ཀུ་ལས་བཟུང་སོམ་ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།	 ས་གནས་ག་

ཏེ་བལྟ་རུང་མཐོང་སོལ་ཆེ་བའི་རྟེན་རྣམས་	མཆོད་རྟེན་ཨིན་པ་དང་	རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལུ་	

སི་ཀརུ་པ་ཟེར་སབ་སོལ་ཡོད།	མཆོད་རྟེན་ཚུ་ཡང་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་སྤུར་ཐལ་དང་ས་གནས་

གསུམ་མདོ་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་	ས་སྒོ་ནང་ལས་ཕར་	འདྲེ་བདུད་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་དོན་ལུ་	

བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན།	 མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནི་ཚུ་ཚོགས་བསག་སྒྲིབ་སྦང་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་

ལས་བཞེངས་མི་གིས་ཐིག་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞེངསམ་ཨིན།	 མཆོད་རྟེན་གྱི་བཞེངས་

སངས་ཚུ་ཡང་ཁག་གསུམ་ལུ་དབྱེཝ་ཨིན།

ཀ༽	རོ་ལས་བཞེངས་པའི་	སས་ཡུལ་གྱི་	མཆོད་རྟེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་	དབྱིབས་

འདྲ་མི་	 ཕྱི་ལས་ཀ་ར་བཏང་སྟེ་ཡོད་མི་མཆོད་རྟེན་	 -མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར།	 སྤྱན་

ལྡན་སྦིས།	 ཀུར་རི་ཟམ་མཆོད་རྟེན།	 མོང་སྒར་ཤེལ་རི་བ་ལམ་མཆོད་རྟེན་ཚུ་

ཨིན།

ཁ༽	བོད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དང་འདྲ་བའི་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཐོག་ཆ་ཤིང་ཆས་དང་ལྡན་པ་

ཚུ་འབྲུག་གི་ས་གནས་དབུས་ཕོགས་དང་ཤར་ཕོགས་ས་གནས་ཚུ་ནང་ཡོདཔ་

ཨིན།

ག༽	འབྲུག་ལུགས་ཉག་རྐྱང་ལྡན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་འབྲུག་གི་ས་གནས་ནུབ་ཕོགས་

ཚུ་ནང་མང་ཆེ་ཤོས་མཐོང་ནི་ཡོད།

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།



138

བོད་ལུགས་དང་ལྡན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་སྐབས་སྐབས་བཟོ་གྲུ་བཞི་ལྡན་པའི་ཁར་ཐོག་ཆ་

ཤིང་ལེབ་དང་སྐེ་དམར་ལ་སོགས་པ་བཀབ་སོལ་དང་ལྡན་པའི་མཆོད་རྟེན་ལེ་ཤ་ཡོད།	 འདི་

བཟུམ་མའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་སྔར་ཤིང་གིས་བཞེངས་	ཤུལ་ལས་རོ་དང་གཞན་ཚུ་གིས་བཞེངས་

སོལ་བྱུང་ནུག	མཆོད་རྟེན་ལ་ལུ་མ་ཎི་རོ་གིས་སྦེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབྱེལ་ཏེ་བཞེངས་ཏེ་

ཡོད།	རོ་ལེབ་གུར་མ་ཎི་བརྐོ་སྟེ་བང་སེམས་དང་འཇམ་དཔལ་དབངས།	ཕག་ན་རོ་རྗེ།	སྤྱན་

རས་གཟིགས།	སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་ཡིག་	ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ་	ཡི་གེ་དྲུག་མ་ལྡན་

པས་མ་ཎི་གདངས་རིང་མ་ཟེར་མིང་དར་སོལ་བྱུང་ནུག	 སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་རིང་བསྲེལ་

བཞུགས་པའི་	ཤ་ར་ཛཱ་འོག་གི་མཆོད་རྟེན་དེ་	དུས་རབས་	༢༠	ཙམ་ལུ་བརྙེས་ཡོད།	ཤར་

ཕོགས་བཀྲིས་སྒང་ལུ་མདའ་མོ་སྔོན་བྱུང་མཆོད་རྟེན་དེ་	 གཡུལ་པདྨ་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་	

དུས་རབས་	 ༧	 པའི་ནང་	 ཡུལ་པདྨ་ཅན་གྱི་དམག་དཔུང་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་	

བཞེངས་མི་ཚུ་	 ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 མཆོད་རྟེན་གྱི་གྲལ་ལས་དུས་ཧ་ཤོས་ཅིག་

ཨིན་པས།

སྔོན་དུས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་	 ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་གཉིས་	 ཀུར་ཟམ་མཆོད་

རྟེན་དང་	 མོང་སྒར་ཤེལ་རི་བ་ལམ་མཆོད་རྟེན།	 བ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་རྟེན་	 མཆོད་རྟེན་

དཀར་པོ་སོགས་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྗེས་ཤུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་

ཆེན་པོ་ཚུ་ཡང་	 སྔོན་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དྲན་རྟེན་ལས་དཔེ་བརྒྱུད་དེ་	 ང་བཅས་རའི་འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་	དར་ཁྱབ་སོང་ནུག		བྱིན་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེ་བ་ཚུ་	སས་ཡུལ་གྱི་མཆོད་

རྟེན་རྣམས་ལས་དཔེ་བལྟ་ཏེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་མས།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་

པ།	 སངས་རྒྱས་པའི་མེ་རི་བཞུགས་པ་ཚུ་	 མཆོད་རྟེན་གྱི་དབྱིབས་དང་རྣམ་པ་ཚུ་ཨིན།	

མཆོད་རྟེན་གྱི་གསེར་དེ་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་ཕང་གི་དབྱིབས་དང་ལྡན་པ་	 ཕོགས་བཞི་

མཚམས་བཞི་ལུ་གཏད་པ་	 རོ་བཀྱག་དཔེ་མ་སྲིདཔ་སོམ་སྦེ་ཡོད།	མཆོད་རྟེན་དེ་ཚུ་མཐའ་

སྐོར་ཏེ་	 དབྱིབས་མ་འདྲ་བའི་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་གིས་	བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་གཞན་དང་	མ་

རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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འདྲ་བ་འབྲུག་གི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ཅིག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཚུལ་

གྱི་རྟགས་མཚན་ཨིན།	 ཨིན་རུང་མཆོད་རྟེན་དེ་ཚུ་	 དུས་རབས་ཨ་ནེམ་ཅིག་ལུ་བཞེངས་

ནུག་ཟེར་བའི་དུས་ཚོད་བརྟན་བརྟན་ཞུ་མི་ཤེས་ནི་མས།	 འབྲུག་ཤར་ཕོགས་ལུ་གནས་ཡོད་

པའི་རྒྱ་གར་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་འདྲ་བའི་མཆོད་རྟེན་ཚུ་གཡུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་	

འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བ་བ་བོན་པའི་སྐབས་ལས་	དར་ཚུལ་བྱུང་བྱུངམ་

ཨིན་ཟེར་བཤད་སོལ་འདུག	 རོ་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་རྟེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་ཚུ་	 ལོ་རེ་ལུ་ཚར་

རེ་སྐུ་དཀར་གསོལ་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན་ནོ།།

ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ།	

-	བལ་ཤེ་	སི་	ཨོལ་ཤག་གིས་བརམས་པའི་	འབྲུག་གི་སྔ་རབས་༼ཧི་མ་ལའི་	སྔོན་

དུས་ཀྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ཛུ་རིག་༡༩༧༩༽

-	མའི་ཀཱལ་ཨའི་རིས་ཀྱིས་བརམས་པའི་འབྲུག་གི་སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

-	སོབ་དཔོན་གནག་མདོག་གིས་བརམས་པའི་འབྲུག་དཀར་པོ།	

-	སོབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས།

-	 བླ་མ་ཏ་ར་ན་ཐ་གིས་མཛད་པའི་	 ཆོས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་རྒྱ་

གར་དུ་འབྱུང་ཚུལ།	

-	པྲེ་ཕེ་སར་བཱ་པཏ་པི་ཏི་གིས་མཛད་པའི་ལོ་༢༥༠༠འཁོར་པའི་ནང་པའི་ཆོས།

-ཨེལ་ཨོས་ཀྲིན་ཐ་དེལ་གྱིས་མཛད་པའི་ནང་པའི་ཆོས་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་

བསན་པ་བོད་ལུ་དར་ཚུལ།	

-ལྷོ་འབྲུག་སན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་སས་ཡུལ་ཁང་དང་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་འཕགས་

རྣམས་ཀྱི་གནས་ཡིག་ལོ་རྒྱུས་གང་རྙེད་ཕོགས་བསྡུས་དེབ་པའི་ཉི་མ་འདྲེན་པའི་

སྐྱ་རེངས་དཀར་པོ།

སྔ་རབས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་རྟེན།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་	འབྲུག་ལུ་དར་

ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

༉	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་འདི་	 བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་	

འགོ་ཐོག་དར་བའི་དུས་ལས་འགོ་བཙུགས་	 དུས་རབས་	 ༡༧	 པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ལྷོ་ཁ་བཞི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རྫོགས་	 འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དབང་

འོག་ལུ་བསྡུས་ཡོདཔ་ཚུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་ཅིན།

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་འདི་	 བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཡོངས་

གྲགས་ཅན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་	 དེ་ཡང་	 དུས་རབས་	 ༡༣	 པའི་ནང་	 བོད་

གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་	 ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཝ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་བའི་སྐབས་	 གླིང་རས་པ་

པདྨ་རོ་རྗེའམ་སྣ་ཕུ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སས་	 འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་

ཤེས་རོ་རྗེ་	 (༡༡༦༡–	 ༡༢༡༡)	 གིས་སོལ་བཏོད་མཛད་གནང་གནངམ་ཨིན་མས།	 ཆོས་

ལུགས་དེའི་ཁུངས་ཡང་	 གཙོ་བོ་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་ལུ་ཆོས་སྐུ་རོ་རྗེ་འཆང་གིས་	 གསང་

བདག་ཕག་ན་རོ་རྗེ་ལུ་གསུངས་མི་ལས་	 རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་	 ཕག་མོ་གྲུ་པ་རོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་	

(༡༡༡༠–	 ༡༡༧༠)	 ལུ་བཀའ་འབབ།	 དེའི་ཐུགས་སས་གླིང་རས་པདྨ་རོ་རྗེ་	 (༡༡༢༨–	

༡༡༨༨)	 ལས་	 འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་	 རིམ་པ་

བཞིན་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་

ལུགས་དེ་གིས་དབང་བསྒྱུར་ནུག།
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འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་འགོ་ཐོག་དར་ཚུལ།

ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་	 བཀའ་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ལུང་རིགས་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་

བཟུམ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་	 མཁྱེན་པའི་ཕ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་	 རོ་རྗེ་འཆང་གི་དགོངས་དོན་ཟབ་ལམ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་	 དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལུ་

འགྱུར་བའི་ཤུལ་ལས་	ཉིནམ་ཅིག་ཁོ་གདན་ས་བཅགས་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་	ས་

ཆ་གཟིགས་པར་བོནམ་ད་	ས་གནས་གནམ་གྱི་ཕུག་ཟེར་ས་ལུ་ཕེབས་སྐབས་	འབྲུག་དགུ་

ས་ཁ་ལས་གནམ་ཁ་ལུ་འཕུར་ཏེ་	འབྲུག་སྐད་ལྡིརཝ་ལས་		རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ག་ར་

ལེགས་པའི་ཕོགས་སུ་གཟིགས་ཏེ་	 ས་གནས་དེ་ནང་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་	 འབྲུག་སེ་བ་

བང་ཆུབ་གླིང་ཟེར་མིང་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་	 གདན་ས་དེ་ཁ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་

ལུགས་ལུ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་

ཨིན་པས།

གདན་ས་དེ་དང་གཅིག་ཁར་	 འབྲུག་ར་ལུང་དང་ཀློང་རོལ་གཉིས་ཡང་གདན་ས་སྦེ་བཏབ་

གནང་ཞིནམ་ལས་	ཁོ་གིས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་	འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་

ལུགས་	བ་རྒོད་པོའི་ཉིན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ན་	དར་ཁྱབ་བཏང་གནང་སྟེ་	འགྲོ་དོན་

སོམ་བྱུངམ་ལས་	ཆོས་ལུ་ཡང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་དང་	འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་

རྒྱ་རས་ལུ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་སོལ་དར་བའི་ཁར་	 ཁོ་གི་ཆོས་ཉམས་

སུ་ལེན་མི་སོབ་མ་ལེ་ཤ་ཐོནམ་ལས་	 རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་ཐོབ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་བྱུང་སྟེ་	མི་ཚུ་གི་དཔེ་གཏམ་ལུ་ཡང་།		མི་ཕྱེད་འབྲུག་པ།	འབྲུག་ཕྱེད་སྤང་པོ།	སྤང་ཕྱེད་

གྲུབ་ཐོབ།	ཟེར་སབ་སོལ་བྱུང་ནུག།	

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་	སོབ་མ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བོན་མི་	སོབ་མ་དེ་

ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་	སོད་འབྲུག་	སད་འབྲུག་	བར་འབྲུག་ཟེར་དབྱེ་བ་གསུམ་སྦེ་ཁ་འགྱེས་ཏེ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་	འབྲུག་ལུ་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
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ཡར་སོང་རུང་	ཤུལ་ལས་	སོད་འབྲུག་དང་སད་འབྲུག་གཉིས་	 བར་འབྲུག་ནང་ལུ་འདུས་

ཡར་སོང་ནུག	དེ་ལས་ཕར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བླ་བརྒྱུད་ལས་	ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་

ཀྱི་གདུང་རབས་དང་	སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་	སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བོན་ཚུ་གི་

ནང་ལས་	 སྤྱན་རས་གཟིགས་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་བོན་པ་	 ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་ཟེར་

རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་མི་ཅིག་བོན་ཏེ་	 སྤྱིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་	

བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་	ཁྱད་པར་དུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་	གསུང་འབུམ་ལེ་ཤ་

ཅིག་རང་བརམས་གནང་སྟེ་	 ད་ལྟོ་ཀུན་མཁྱེན་བཀའ་འབུམ་ཟེར་	 ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསུང་རྟེན་འབད་	དད་པའི་རྟེན་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།	བོད་

གངས་ཅན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ག་ར་གིས་	 ཁོ་ལུ་མ་མོས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་	 སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་	སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་གིས་ཡང་	ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་ལུ་དད་མོས་སོམ་བསྐྱེད་དེ་	

བསོད་བཀུར་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོས་ཁུངས།

མཁས་པ་ཚུ་གིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་	སྤྱིར་བཏང་	བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་

ཚུ་གི་བར་ན་	 ཉམས་སུ་ལེན་ཐངས་དང་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཐངས་ལུ་	 ཁྱད་པར་དུམ་གྲ་

ཅིག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་	 ཆོས་ངོ་མ་ཁས་ལེན་ཐངས་ལུ་	 ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་

ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་	 ཆོས་ལུགས་ག་ར་བཀའ་གདམས་དང་	 སྔགས་གསར་ལུགས་ལུ་	

གཞི་བཞག་སྟེ་དར་ཁྱབ་སོང་བའི་ཆོས་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་	 བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་

གཞན་བཟུམ་སྦེ་	 འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ཡང་	 ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་དང་ཕག་ཆེན་ལུ་

གཙོ་བོར་སོནམ་ཨིན་མས།	 					

ན་རོ་ཆོས་དྲུག་འདི་	ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་	དེ་ཡང་	ཆོས་སྐུ་

རོ་རྗེ་འཆང་ལས་ཏི་ལོ་པ།	 ནཱ་རོ་པ།	 མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ།	 མི་ལ་རས་པ།	 སྒམ་པོ་པ་ཚུ་ལས་	

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་དར་ནུག	 ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོདཔ་ལས་	 ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའི་མདོ་དང་སྔགས་ཟེར་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་	 རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མཻ་ཏྲི་པ་ལས་	

མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱུད་དེ་བོད་ལུ་དར།	མི་ལ་གིས་	རས་ཆུང་པ་དང་སྒམ་པོ་པ།	དེའི་སོབ་

མ་ལས་སོབ་མར་བརྒྱུད་དེ་	 རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ཞིནམ་ལས་	 ད་ལྟོ་ཚུན་ཉམས་པ་མེད་

པར་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

གོང་ལུ་བཀོད་མི་	 ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཟབ་ཆོས་ནཱ་ར་ོཆོས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཉིས་

ཀྱིས་མ་དོ་བར་	འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ལུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་	ཁྱད་ཆོས་མང་རབས་ཅིག་

ཡོད་པའི་གྲས་ལས་	གཅིག་ཟབ་ཆོས་ར་ོསྙོམས་སྐོར་དྲུག་ཨིནམ་ད་	ཟབ་ཆོས་འདི་	དང་པ་

རང་ནཱ་ར་ོཔ་གིས་	པཎྜི་ཏ་ག་ཡ་དྷ་ར་གི་སས་གྲུབ་ཐབོ་ཏི་ཕུ་པ་ལུ་གནང་	ཁོ་གིས་རས་ཆུང་པ་

ལུ་གནང་སྟེ་	 ཏི་ཕུ་པ་གི་བཀའ་བཞིན་དུ་ཞལ་སོབ་རས་ཆུང་ར་ོརྗེ་གྲགས་པ་གིས་བོད་ལུ་	

གདན་དྲངས་པའི་ཤུལ་ལས་	གཏེར་ལུ་སས།	གཏེར་གྱི་ཁ་བང་འདི་	བླ་མ་སུམ་པ་ལུ་གནང་

སྟེ་	ཤུལ་ལས་བླ་མ་སུམ་པ་གིས་	གླིང་རས་པ་ལུ་གནང་ནུག		 གླིང་རས་པ་གིས་	 འགྲོ་

མགོན་རྒྱ་རས་པ་ལུ་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་	 གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་གནང་

བཞུགས་ཏེ་	ར་ོསྙོམས་སྐོར་གྱི་ཟབ་ཆོས་འདི་གཏེར་སྦེ་བཞེས་གནང་ནུག།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཟབ་ཆོས་གཞན་མི་འདི་	 རྟེན་འབྲེལ་རབས་བདུན་ཨིནམ་ད་	 ཟབ་

ཆོས་འདི་	འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་གངས་ཆེན་ཙཱ་རི་ཏྲར་འཐུང་སྤྱོད་གྲོང་ལུ་	ཤིང་སོང་

པོ་ཁ་ཊྭཾ་གྱི་དྲུང་དུ་	 ཟ་བ་༣	 སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་བཞུགས་པའི་མཐར་	 སངས་རྒྱས་

རབས་བདུན་གྱི་སྐུ་མངོན་སུམ་གཟིགས་ཏེ་	གསུངས་པའི་ཟབ་ཆོས་བྱིན་རླབས་ཅན་འདི་ལུ་	

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཟེར་སབ་ཨིན།	 རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་འདི་	 གདུལ་བ་སོབ་མ་ཚུ་ལུ་

གསུངས་ཏེ་	སོབ་མ་ག་ར་གྲུབ་པ་ཐོབ།	དེ་ལས་བཟུང་	ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་	ཆོས་འདིའི་བརྒྱུད་

པ་	 མ་ཉམས་པར་བྱུང་མི་ཡང་	 བླ་མ་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གི་ཐུགས་རྗེ་སོན་ལམ་གྱི་རྟེན་

འབྲེལ་ལས་བྱུངམ་ཨིན་མས།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་	འབྲུག་ལུ་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
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འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ཡང་གཞན་བཟུམ་སྦེ་	 གཙོ་བོ་མདོ་སྔགས་

གཉིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བྱུངམ་ཨིན་རུང་	ཁྱད་པར་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་གཙོ་བོ།	ལྟ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོ།	ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག	གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞེ་ཕུགས།	མན་

ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ།	ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ལ་སོགས་པ་	ཉམས་ལེན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་

ཆུ་བོ་	ཆོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ་ལས་བརྒྱུད་པས་རྟོགས་པ་སྒམ་པོ་པའི་ལུགས་དང་	གདམས་ངག་

དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཕལ་ཆེ་བ་	རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་བརྒྱུད་པ་ལས་	གདམས་ངག་རས་ཆུང་

པའི་ལུགས་དང་	 རྟེན་འབྲེལ་དང་	 རོ་སྙོམས་སོགས་	 ཆོས་རྗེ་རྒྱ་རས་པ་ལུ་འབབ་ལས་	

རྟེན་འབྲེལ་ཁོ་བོའི་ལུགས་ཏེ།	དེ་བཟུམ་མའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་འདི་ཚུ་	སྒམ་

པོ་པ།	 རས་ཆུང་པ།	 གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཁོང་གསུམ་ལུ་ཐུག་ནི་དེ་གིས་	 འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་པའི་ཆོས་དེ་ལུ་	གདམས་ངག་སོང་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་ཆོས་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན་པས།	

དེ་གིས་མ་ཚད་པར་	 ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོའི་གདུང་དང་	 ན་བཟའི་མཚན་ཅན་བྱུངམ་

ལས་	དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསན་པ་	ཡོངས་རྫགོས་ཀུན་གྱི་རིང་ལུགས་བཅུད་དུ་དྲིལ་

བའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི	 ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་དང་	 གཞན་ལུ་མ་གྲགས་

པའི་	 སྙན་བརྒྱུད་དང་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྡེ་ཚུ་དང་	 རྟེན་འབྲེལ་ར་ོསྙོམས་བསྙེན་

སྒྲུབ་སགོས་ཁྱད་ཆོས་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་	དོན་གྱིས་ཆེ་བའི་ཆེ་བར་སངོམ་ལས་	བཀའ་

བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ག་ར་གི་རྨང་གཞི་བཟུམ་ཅིག་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་འདི་ཨིན་མས།

འབྲུག་ལུ་དར་ཚུལ།

འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ལུང་བསན་པ་བཞིན་	 དབོན་རས་དར་མ་སེང་གེ་གིས་	

ཁམས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལས་	 ཁམས་ཕྲུག་ཅིག་འོང་མི་དེ་ལུ་	 དབང་དང་གདམས་ངག་ཚུ་

གནང་ཞིནམ་ལས་	 མིང་ཡང་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཟེར་བཏགས་ཏེ་	 ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་

ཕོགས་ལུ་སོང་ཟེར་	བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་	རྟོགས་ལྡན་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་	

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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སྤྱི་ལོ་	༡༢༢༤	དུས་རབས་	༡༣	པའི་ནང་	ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ཕོགས་ལུ་བོན་ཞིནམ་ལས་

ཚུར་	འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་	ཆོས་ལུགས་འགོ་དང་པ་དར་ནུག།	ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ལུ་	

བླམ་ལྷ་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་	ཧེ་མ་ལས་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་	ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་

པོ་བོནམ་ད་	བླམ་ལྷ་པ་ཕྲག་དོག་གིས་མ་བཟོད་པར་	ཕ་ཇོ་ལུ་མཐུ་དང་དམག་བརྐྱབ་རུང་	

འབད་མ་ཚུགས་པར་	མཐའ་མཇུག་ལུ་ཕ་ཇོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནུག།	

དེ་ལས་	 ཕ་ཇོ་གིས་རིགས་བཟང་གི་མཚན་ལྡན་མ་	 བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གསང་ཡུམ་

སྦེ་བཞེས་ཏེ་	འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་	གདན་ས་དང་པ་ཐིམ་ཕུག་ལུང་གཤོང་གི་མགུ་ལུ་	

ས་གནས་རྟ་མགོ་དང་	མདོ་སྡེ་ན་ཚུ་ནང་གདན་ས་བཅགས་གནང་ཞིན་ན་ལས་	ལྷོ་མོན་ཁ་

བཞིའི་མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་	 ང་བཅས་ཀྱི་བླམ་དང་	 དཔོན་མཛད་དགོ་ཟེར་ཞུཝ་བཞིན་

དུ་	སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་དང་	འགྲོ་དོན་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་	འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་

ལུགས་	དར་ཁྱབ་མཛད་གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག	 གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་བཞི་

དང་	 ཝང་ཆུ་མདོ་ལས་སས་དམ་པ་བཅས་	 ཁོང་ཚུ་ཕོགས་ཀྱི་བླམ་དང་དཔོན་འབྲེལ་ཏེ་

བསྐོས་གནང་སྟེ་	ཕ་ཇོ་ཡབ་སས་ཚུ་གིས་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་སོལ་	འགོ་

བཙུགས་གནང་སྟེ་	 ཕྲིན་ལས་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛདཔ་ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་

ཕོགས་ཀྱི་	ས་ཁོངས་དེ་ཚུ་ནང་	འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་	ཆོས་ལུགས་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་	

དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་	 ཕ་ཇོའི་སས་དམ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་	 ཧཱུཾ་རལ་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་དང་	

སས་ཉི་མ་གི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་	ལྕང་སྒང་ཁ་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་གཉིས་ཀྱིས་	གདན་ས་འབྲུག་

ར་ལུང་དང་	 མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཟོ་སྟེ་	 ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ཐོག་ལས་	

དུས་རབས་	༡༤	པ་ལས་	༡༦	པའི་ནང་ལུ་	འབྲུག་ར་ལུང་ལས་	ཆོས་རྗེ་གདུང་བརྒྱུད་

ཀྱི་བླམ་ལེ་ཤ་རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་	 གཅིག་ཤུལ་གཉིས་སྦེ་བོན་ཏེ་	

ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་བཞེངས་གནང་སྟེ་	 འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་གིས་མ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་	འབྲུག་ལུ་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
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ཚད་	རྒྱལ་ཁབ་ཤར་ཕོགས་	མང་སྡེ་	བུམ་ཐང་	ཀུར་སོད་	གཞོང་སྒར་	གདུང་བསམ་ཚུ་

ནང་ཡང་བོན་ཏེ་	 ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ལེ་ཤ་བཞེངས་ཏེ་	 འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་གནང་

ནུག།	 	

འབྲུག་ར་ལུང་ལས་	 ཆོས་རྗེ་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་ལེ་ཤ་	 ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ཕོགས་ལུ་བོན་

མིའི་གྲལ་ལས་	 གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་	 འབྲུག་སྨོན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ཟེར་མི་

ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་	ཁོ་གིས་ལྷོ་ལྗོངས་འདི་གི་སྐལ་ལྡན་	རྒན་གཞོན་ག་

ར་	འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་ལུ་དྲངས་གནང་བའི་	རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད།

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་	ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་	ལུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་	སྤྱི་ལོ་	༡༦༡༦	ལོ་ལུ་	ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ནང་བོན་ཏེ་	ལུགས་

གཉིས་བསན་སྲིད་ཀྱི་	གཞུང་བཙུགས་ནི་སྦེ་ཕག་ལཱ་མཛདཔ་ད་	འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་བླམ་

ཁག་ལྔ་གིས་	ངོ་རྒོལ་འབད་དེ་	ཞབས་དྲུང་ལུ་ཉུང་བའི་མཐུ་དང་	མང་པའི་དམག་རྐྱབ་རུང་	

མ་ཐུབ་པར་ཁོང་བླམ་ཁག་ལྔཔོ་གིས་	 བོད་ཀྱི་སྡེ་པ་གཙང་པ་ལུ་དམག་རྒྱབ་ཞུས་ཏེ་	 སྔ་ཕྱི་

ལན་ཐེངས་གཉིས་དང་	 དེ་གི་ཤུལ་ལས་	 བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་སོག་པོའི་

དམག་ཁག་ལན་གྲངས་གསུམ་དེ་ཅིག་འོང་རུང་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་	 དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཚུ་ལུ་	 མ་ཐུབ་པར་དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་འབྲུག་པ་

གིས་ཐོབ་ནུག།

འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་	ཕན་བདེ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི་ར་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་

ཆེ་ཨིནམ་ལས་	དེ་ཡང་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་	སྒོ་ལས་	བསན་པ་འཛིན་པའི་	སྐྱེས་བུ་དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེ་ལུ་	 རག་ལསཔ་ལས་བརྟེན་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	 དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་	

ཞལ་གྲངས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་འབད་མི་ཅིག་	ལྕགས་རི་རོ་རྗེ་གདན་ལུ་	འགོ་དང་པ་བཙུགས་

གནང་ནུག།	

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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དེ་གི་ཤུལ་ལས་	 ལུང་ཕོགས་སོ་སོ་ལུ་རྫོང་རེ་བཞེངས་གནང་སྟེ་	 དེ་ཁར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་

དང་	སྲིད་སྡེ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་སྦེ་བཙུགས་གནང་སྟེ་	ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་མཐའ་དབུས་མེད་

པར་	 དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ལུགས་གཉིས་བསན་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་འགོ་དང་པ་བཙུགས་གནང་

ནུག།	ཞབས་དྲུང་གིས་ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་དང་	རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་བཏགས་ཏེ་	ཆོས་

སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཡང་	 ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་ཕོད་འཇམ་ཞིང་དམ་པ་དང་	

རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྕི་ལ་གནོན་པ་	 ཟེར་བའི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང་	

ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུའི་ཁྲིམས་ལུགས་མཐུནམ་སྦེ་	བརམས་གནང་ནུག།

ཕྱི་གདུལ་བ་རྟག་འཛིན་ཅན་གྱི་ངོར་	 འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཕག་ལཱ་གནང་རུང་	 ནང་

ལྟར་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཚར་ནི་དེ་གིས་གདུལ་བ་སོབ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་	 འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཕག་ལཱ་	 གནང་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	 ལྷོ་

མོན་ཁ་བཞིའི་མི་སེར་ཡོངས་རྫོགས་	 བློ་ཁ་ཆོས་ལུ་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་	 མཐའ་མཇུག་ལུ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་	 འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསན་པ་	 དར་ཁྱབ་སོམ་མཛད་

གནངམ་མ་ཚད་	ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་	ལ་དྭགས།	བལ་པོ།	ཀུཆ་བི་ཧར་ཚུ་ནང་ཡང་དར་ཁྱབ་

མཛད་གནང་བའི་ཁར་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ཡང་	འབྲུག་ཡུལ་དང་	མི་ལུ་འབྲུག་པ།	ཆོས་ལུ་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་	 བསན་སྲིད་ལུ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་ཟེར་བའི་	 ཐ་སྙད་

དརཝ་ལས་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་བའི་མིང་གཏམ་	 ཡོངས་

གྲགས་ཅན་ལུ་	གྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་	ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་ཡང་	གཙོ་བོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་

རྫོགས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་དབང་འོག་ལུ་	ཨིན་པའི་བར་

མཚོན་སོནམ་ཨིནམ་ད་	 སྤྱི་ལོ་	 ༡༩༠༧	ལུ་	རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་པའི་ནམ་

དུས་ལས་ཚུར་	རོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ལུ་	འབྲུག་ཕོ་མོ་གཉིས་ཁ་འཐབ་རྐྱབ་མི་དེ་	

རྒྱལ་གཞུང་གི་རྒྱལ་རྟགས་ཨིན་མས།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་	འབྲུག་ལུ་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
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སྤྱི་ལོ་	༡༦༥༡	ལོར་	དགུང་ལོ་	༥༦	བཞེསཔ་ད་	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གསང་བའི་	

ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་སྐབས་	 ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྗེ་མཁན་པོ་དང་	 སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྡེ་

སྲིད་ཟེར་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་	 རྗེ་མཁན་རིམ་བོན་ཚུ་དང་	 སྡེ་སྲིད་རིམ་བོན་ཚུ་གིས་	

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཕག་ལཱ་མཛད་གནང་ནུག	

ལྷག་པར་དུ་	 སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་པ་ལས་བཞི་པ་ཚུན་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་གི་

དངོས་སོབ་ཨིནམ་ལས་	ཁོང་ཚུ་གིས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་	དགོངས་བཞེད་	རྒྱལ་ཁབ་

གཅིག་སྒྲིལ་བཞག་ནི་དང་	 འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་	 དར་ཁྱབ་བཏང་ནི་གི་

དམིགས་ཡུལ་སོགས་	འགྲུབ་ཐབས་ལུ་གཙོ་བོར་སོན་ཏེ་ཕག་ལཱ་མཛད་ནུག།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་	ལྷོ་ལུ་མ་འབོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་རང་	ལྷོ་ལུངམ་གི་ལུང་ཕོགས་རེ་རེ་ལུ་	

དཔོན་རེ་གིས་དབང་སྟེ་སོད་པའི་ཁར་	ལྷག་པར་དུ་ཡང་	ཤར་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་	དེ་བཟུམ་

གྱི་དཔོན་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་	 ཡོད་དེ་འབད་རུང་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་བསྐོས་གནང་སྟེ་	 ཤར་

ཕོགས་གཡུས་ཚན་གྱི་དཔོན་ཚུ་ག་ར་	 འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་	 བཙུགས་

གནང་ནུག	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་ཐུགས་དམ་ནང་བཞུགས་ཞིན་ན་	ཁོང་ཚུ་གིས་	

ད་རུང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་ལུ་	ངོ་རྒོལ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།	

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ་ཀྱིས་	དེ་འཕྲལ་ལས་གཞུང་གི་དམག་བཏང་སྟེ་	ཤར་ཕོགས་ཀྱི་སའི་

བཀོད་པ་གཟར་དྲགས་དང་	དེ་བསྒང་	བོད་ལས་དམག་	ཡང་ལས་ཡང་དུ་འོང་ནི་དེ་གིས་	

གཞུང་གི་དམག་དཔོན་ཚུ་	 ལ་ཁག་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་	 གཞུང་གི་བཀའ་སྤྱི་བོར་ལེན་ཏེ་	

དཔའ་མ་ཞུམ་པར་	ཁོང་ཚུ་གིས་དམག་རྐྱབ་ལས་	ཤར་ཕོགས་ཀྱི་དཔོན་དེ་ཚུ་གི་	མངའ་

ཐང་ལྷག་མེད་བཅོམ་སྟེ་	སྤྱི་ལོ་	 ༡༦༥༩	ལུ་	ཤར་ཕོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཡོངས་

རྫོགས་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་གཅིག་གི་འོག་ལུ་བཙུགས་གནང་ནུག།

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་	ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་འོག་

ལུ་	 གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ཡང་	 མི་སྡེའི་ནང་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དབང་ཚད་ཅན་དང་	

འགན་ཁྲི་ཅན་ལུ་གྱུར་ཏེ་	 དགེ་སོང་རྒན་ཤོསམ་དང་བདག་འགན་ཅན་ཚུ་	 མང་ཤོས་ཀྱིས་

རང་	གཞུང་གི་སྲིད་དོན་ནང་	བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	དགེ་འདུན་དམངས་	

དུས་རྒྱུན་གྱི་སྒྲིག་ལམ་	 ཆོ་གའི་ཕག་ལེན་དང་	 གཞུང་རིག་གནས་སོབ་སྦོང་ལུ་བརོན་

ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་	 བཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་	 གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་	 འཆད་རོད་

རོམ་གསུམ་ལུ་མཁས་པའི་རལ་ཐོན་མི་	 ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བྱུང་ནུག།	 དེ་བཞིན་དུ་	 མི་སེར་

དམངས་ལས་ཡང་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གཞུང་སྒེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལུ་	རྒྱུ་དང་སྦུང་གཉིས་

ཀྱི་སྒོ་ལས་	 ཞབས་ཏོག་ཞུཝ་ལས་	 མི་སེར་དམངས་དང་གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་	

མཐུན་ལམ་ཆུ་དང་ཨོམ་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་	 དུས་ཨ་རྟག་ར་མི་

སྡེའི་ལས་དོན་གྱི་ལྟེ་བ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་བའི་ཁར་	ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་

ཚུ་	གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་	མཐའ་མཇུག་ལུ་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་	

གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ངོ་མ་ཅིག་སྦེ་

གྱུར་སོང་ནུག།

ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ།

༡.	 དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ལྷོ་ཕོགས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་།	

༢.	 བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།

ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕོྲ་མཐུད་འཇམ་མགོན་སོན་མཐའི་འཕྲེང་བ་

ཞེས་བ་བ།	 གཙོ་བོར་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་སས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་	

རྣམ་ཐར་ཀུན་གྱི་གོ་བདེ་གསལ་བར་བཀོད་པ།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་	འབྲུག་ལུ་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
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༣.	 སོབ་དཔོན་ནག་མདོག	༼༡༩༨༦	༽

འབྲུག་དཀར་པོ།	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གནས་སངས།	༼པར་སྐྲུན་༽	

༼ཁུངས་གཏུགས་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།༽		

༤.	 པདྨ་ཚེ་དབང་།	

འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།	རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད།		༡༩༩༤	།

༥.	 ཁྲི་འདོན་གྱི་གཏམ་དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་སྒྲ་དབངས་ཞེས་བ་བ།	

དབྱིན་ལོ་༡༩༧༥ཟ་	༦	ཚེས་༡༧	ལ།

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་

འགན།
དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།

རྩིས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས།

༉	རྩིས་ཟེར་མི་འདི་	རང་བཞིན་མེན་པའི་	ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་	ཐབས་

ཤེས་ཐོག་ལས་	 མ་འོངས་པའི་སྐོར་ལས་	 སྔོན་བཤད་འབད་ཚུགས་མི་ལུ་སབ་ཨིན།	 དེ་

ཡང་	གཟའ་དང་སྐར་མ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	འཛམ་གླིང་ནང་གི་	མི་ངོ་སོ་སོ་དང་	མི་སྡེ་	ཡང་

ན་	རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་	ལཱ་དང་བ་བ་	འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་	ཕན་པ་དང་གནོད་པ་ཚུ་	

སྔོན་བཤད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།	རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ལུ་བརྩི་མི་	སྐར་རྩིས་དེ་

གིས་	དང་ཕུ་དང་	དེང་སང་གི་དུས་སྐབས་གཉིས་ཆ་ར་ནང་	མི་སྡེ་ལེ་ཤ་ནང་ལུ་	ནུས་པ་

རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་	དེ་ཡང་དེང་སང་ཚན་རིག་གི་	གྲུབ་མཐའ་དང་	ཞིབ་

འབྲས་ཚུ་དང་ར་བ་ལས་	རྒྱབ་འགལ་ཨིན་མས།

རྩིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་	 དང་ཕུ་མི་རབས་ཡར་ཐོན་	 འགོ་བཙུགས་ཀྱི་སྐབས་ལས་ར་ཡོདཔ་

ཨིན་མས།	རྒྱ་གར་ལུ་	སྔོན་གྱི་གསུང་རབས་ཆེན་པོ་	རཱ་མ་ཡ་ན་དང་	མ་ཧཱ་བྷཱ་ར་ཏ་ཚུ་ནང་

ཡང་	 རྩིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཐོན་ནི་འདུག	 དེ་ཡང་	 ཧིནྡུའི་རྩིསཔ་ཚུ་གིས་	 ཨེ་ལི་ཟཱན་ཌར་

མཆོག་	བེ་བི་ལཱོན་	ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་	གསོལ་དུག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	གཤགས་ནི་ཨིན་པའི་སྔོན་

བཤད་འབདཝ་ལས་	 སྐབས་ཅིག་གི་རིང་	 ཨེ་ལི་ཟཱན་ཌར་གྱིས་	 ཁྲོམ་སྡེ་དེ་ལས་ཟུར་ཏེ་

བཞུགས་ཡོད་རུང་	 མཐའ་མཇུག་ལུ་	 ཁྲོམ་སྡེ་དེ་ནང་བོནམ་ལས་	 སྔོན་བཤད་ལྟར་དུ་

གཤགས་ནུག།	དེ་བཟུམ་སྦེ་	ཇུ་ལི་སི་ཟར་གྱིས་	དམག་གི་དོན་ལུ་རྩིས་བལྟ་སྟེ་	དམག་

ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་རུང་	ལི་ནོར་མེན་གྱི་	ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རྩིས་མཁནམོ་	སི་པུ་རི་

ན་གིས་	 མོསི་ཀོ་ཕོགས་ལུ་	 འགྲུལ་བསྐྱོད་མ་གནང་ཟེར་	 ཉེན་བར་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མི་ལུ་	
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སྣང་དག་མ་བསྐྱེདཔ་ལས་	སོག་དང་བྲལ་ནུག།

རྩིས་ཀྱི་སོལ་འདི་	འགོ་ཐོག་བྱུང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་	དེ་གི་ལག་ལེན་དེ་ཡང་	 “དལ་ལཱའམ་	

རྣམ་རྟོག་”	 བཟུམ་ཅིག་སྦེ་	 འཕྲོ་མཐུད་དེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་	 དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ཡང་	

གནས་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།	 དེ་ཡང་	 ཉིན་ལྟར་གྱི་གསར་ཤོག་ནང་གི་	 རྩིས་དང་འབྲེལ་

བའི་འབྲི་རོམ་དང་	དམིགས་བསལ་ཟ་ཐོ་	རྩིས་ཀྱི་ལག་དེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་	མི་དམངས་

ཀྱི་དྲན་པ་བཟུངམ་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་རྩིས་འདི་	མི་མང་གི་འཚོ་སྐྱོང་དང་	ལས་རིགས་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་	འབྲེལ་བ་སོམ་

ཡོདཔ་ཨིན།	ཨ་ལོ་གསརཔ་སྐྱེསཝ་ཅིག་	སྐྱེས་རྩིས་བལྟ་དགོཔ་མ་ཚད་	མི་ཚེའི་རིང་ལུ་	

སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་དང་	 སན་བཅོས་རིམ་གྲོ་འབད་ནི་	 ནད་གདོན་བར་ཆད་སེལ་ནི་	

མ་འོངས་པའི་བ་བ་ལམ་འགྲོ་བལྟ་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ག་ར་	 རྩིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་སོལ་

ཡོདཔ་ཨིན།	མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་	ང་བཅས་ར་	མི་གི་གནས་ལུགས་འདི་རང་	རྩིས་ཀྱི་ནུས་

པ་དང་	ཕན་གནོད་ཚུ་དང་	འབྲེལ་བ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡུ་རོབ་ལུ་	དུས་རབས་བར་མའི་སྐབས་	རྩིས་ཀྱི་དར་ཁྱབ་སོམ་བྱུང་ཡོད་རུང་	དེང་སང་གི་

ཚན་རིག་	 ཡར་རྒྱས་འགྱོཝ་དང་བསྟུན་ཏེ་	 ར་མེད་ཉམས་སོངམ་ཨིན་མས།	 ཨིན་རུང་	

དུས་རབས་འདི་གི་སྔ་ཆ་ལུ་	 མི་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་	 སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་

ཚོགས་པ་བརྒྱུད་དེ་	ལམ་ལུགས་དེ་	སར་གསོ་འབད་ནུག།	དཔེར་ན་	སོག་ཁམས་རིག་པ་	

མ་རི་ཡ་ཐཱུན་གྱིས་	 གཟའ་དང་སྐར་མའི་སོབ་སྦོང་སྐོར་ལས་	 རྒྱ་ཆེ་བའི་ལཱ་འབད་དེ་	 ལོ་

ཐོག་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ཟ་ཐོ་ཅིག་བརམས་མི་དེ་	ད་རེས་ནངས་པར་	ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་	དཔེ་

བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་མས།	ཟ་ཐོ་དེ་ནང་	ཟཝ་དང་སྐར་མ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་	ས་ནང་སྐྱེ་མི་ལོ་

ཐོག་དང་	འདབ་མ་སྦེ་སྐྱེ་མི་	འབྲས་བུ་སྦེ་བཏགས་མི་ལོ་ཐོག་ཚུ་	བཏབ་ནི་དང་བཙུགས་

ནིའི་	ཚེས་གྲངས་དང་	ཆུ་ཚོད་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག།	སྤྱིར་བཏང་གིས་	སའི་ཕྱི་ཁར་སྐྱེ་མི་ལོ་

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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ཐོག་ཚུ་	ཟ་བ་ཡར་འཕེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་དང་	སའི་ནང་ན་སྐྱེ་མི་ལོ་ཐོག་ཚུ་	ཟ་བ་མར་གྲིབ་

ཀྱི་སྐབས་ལུ་	ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མས།	དེ་གིས་སྦེ་	གེ་ཛ་དང་	བྱཱ་	ཨེ་པཱལ་ཚུ་	ཟ་བ་གང་

བའི་སྐབས་ལུ་༼ཡར་ངོ་༽	བཏབ་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་།	ལ་ཕུ།	ཀེ་བ།	སྒོགཔ་ལ་

སོགས་པ་	 སའི་ནང་ན་སྐྱེ་མི་ཚུ་	 ཟ་བ་སོང་པའི་སྐབས་སུ་༼མར་ངོ་༽	 བཙུགས་པ་ཅིན་	

ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མས།

དེ་མ་ཚད་	 གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་	 ཏོག་ཙེ་གིས་	 ས་དུམ་གྲ་ཅིག་

བརྐོ་སྟེ་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ནིའི་	སོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཡུ་རོབ་དང་	ས་གནས་གཞན་ཚུ་ནང་	གཟའ་སྐར་བལྟ་ནི་དེ་	ད་ལྟོ་དར་ཁྱབ་སོམ་མེད་རུང་	

རིམ་གྱིས་སྦེ་	 ཡར་འཕར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།	 སོ་ནམ་གྱི་དོན་ལུ་	 དེང་སང་གི་རྫས་ལུད་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་	 གནོད་པ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ་	 གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་	

སྔོ་ལུད་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་	ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་	འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	ནུབ་

ཕོགས་ལུ་	 ཞིང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་	 སྔོ་ལུད་དང་	 གཟའ་སྐར་ཚུ་	 ལག་ལེན་འཐབ་ནི་	

འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་	མང་རབས་ཅིག་གིས་	རིག་གསར་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་	ག་

བསྡུར་བརྐྱབ་སྟེ་	ལོ་ཐོག་གི་སྤུས་ཚད་དང་	ཐོན་ཤུགས་གཉིས་ཆ་ར་ནང་	ཁྱད་པར་ཚུ་བལྟ་

ནིའི་	མོ་བཏབ་ཚུ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་གྱི་མོ་བཏབ་འབད་མི་གཅིག་	ཐིམ་ཕུ་ལུ་	ཧེལ་བི་ཊསི་ཡིག་ཚང་ནང་ལཱ་འབད་མི་	

ཨམ་མེ་རིན་ནེ་	 རོཐ་	 ཟེར་མི་དེ་ཨིན་མས།	མོ་སོ་ནམ་རིག་པའི་མཁས་མཆོག་ཅིག་མེན་

རུང་	མོ་རང་གི་དང་འདོད་དང་	སྤོ་བ་གི་ཐོག་ལས་	སུ་ཡིད་ཛར་ལེན་ལུ་	མོ་རའི་གཡུས་

ཁར་	 ལོ་ཐོག་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ཟ་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 ཚོད་བསྲེ་ལྡུམ་ར་	 འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་

ནུག	 ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་	 ཁྱད་པར་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་	 མོ་གིས་ལོ་ཐོག་ཅོག་

གཅིགཔ་	ཐབས་ལམ་སོ་སོ་དང་	ས་ལེབ་སོ་སོ་ནང་	འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་	མེ་

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།
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རི་ཡ་ཐཱུན་གྱི་	སོ་ནམ་ཟ་ཐོ་ནང་	སྔོན་བཤད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་

མི་དེ་གི་གྲུབ་འབྲས་དེ་	ལེ་ཤ་གིས་དྲག་པའི་	ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག།

དང་ཕུ་གི་དུས་ལུ་	ས་ཕོགས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་	 རྩིས་ཀྱི་དར་ཁྱབ་དང་	 ནུས་པ་སོམ་ཡོད་རུང་	

ནུབ་ཕོགས་ལུ་	ལམ་ལུགས་དེ་ར་མེད་སོང་ནུག	ད་རེས་ནངས་པར་	སོ་ནམ་གྱིས་གཙོས་

པའི་	མི་ཚེའི་ལཱ་སྣ་ཚོགས་ནང་ལུ་	རྩིས་དེ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཧ་གོ་སྟེ་	གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་

དུམ་གྲ་རེའི་ཐོག་ལུ་	 མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་	 མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་	 ལམ་ལུགས་དེ་	

ཉམས་གསོ་འབད་ནི་ལུ་	 འབད་བརོན་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	 ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་	

རྩིས་དང་དེ་གི་གྲུབ་མཐའ་དེ་	མི་ཚེའི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་	ང་བཅས་ར་	

ཁ་རྗེ་བཟང་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།	ཕམ་ཚུ་གིས་	ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་	རང་

བཞིན་གྱི་ཚབས་ཆེན་རྐྱེན་ངན་	དཔེར་ན་ཐན་ཆེན་དང་	ནད་ཡམས་	མུ་གེ་ཚུ་	ག་ནི་ཡང་

མེད་པར་	དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་	གནས་ཚུགས་མི་དེ་	རྩིས་དང་འཁྲིལ་བའི་གཟའ་སྐར་ལུ་

བརྟེན་པའི་	 ལས་དང་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་	 དད་མོས་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ཨིནམ་སྦེ་	 བཤདཔ་

ཨིན་མས།

སྤ་རོ་དང་སྤུ་ན་ཁའི་ས་གནས་སོ་སོའི་ནང་	བྱཱ་གི་འཛུགས་སྐྱོང་ལམ་ལུགས།

འབྲུག་པའི་ཞིང་པ་ཚུ་གིས་	ལོ་ཐོག་འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་	བདེན་ཁུངས་སོན་ནིའི་

དོན་ལུ་	སྤ་རོ་དང་	སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་	ས་གནས་དག་པ་ཅིག་ནང་	ཞིབ་འཇུག་མདོར་

བསྡུས་ཅིག་འབད་ཡི།	ཞིབ་འཇུག་འདི་གི་སྐབས་ལུ་	སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་	ལམ་གོང་རྒེད་འོག་

ལུ་	གཡུས་ཁའི་འགོ་ཁྲིདཔ་གཅིག་དང་	མི་སེར་ཞིང་པ་གཅིག་	སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་	དམ་

སྦྱིས་གཡུས་ཚན་ལུ་	མི་སེར་ཞིང་པ་གསུམ་དང་	རྩིསཔ་གཅིག་	དེ་ལས་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག་	

སད་ཝང་རྒེད་འོག་ལུ་	མི་སེར་ཞིང་པ་གཅིག་ལུ་	དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡི།

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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མ་གཞི་གིས་	ལོ་ཐོག་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལས་	གཟའ་སྐར་བལྟ་སོལ་ཡོད་རུང་	ཞིབ་འཇུག་

འདི་	 གཙོ་བོ་བྱཱ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་	 གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་འབད་ཡི།	 སྤྱིར་བཏང་ལུ་	 གོང་གི་ས་

གནས་ཆ་མཉམ་ནང་	ལམ་ལུགས་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་རུང་	དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་	ཐག་ཉེ་	

ས་གནས་སོ་སོའི་བར་ན་ཡང་	མི་སྡེའི་ལམ་ལུགས་སོལ་	མ་འདྲཝ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་	བྱཱ་

ལཱ་གི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་	གཡུས་ཚན་དང་	རྒེད་འོག་	རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་བར་ན་	ཁྱད་པར་

དུམ་གྲ་རེ་འདུག	མི་སེར་ཞིང་པ་ཚུ་གིས་	དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཅིག་	གྲོང་

གཡུས་ཁག་ལུ་	ཞིང་ཁར་སོན་འགོ་ཐོག་བཏབ་ནི་	ཡང་ན་	ལྕང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་

ལུ་	ཚེས་གྲངས་དང་	གཟའ་	ཆུ་ཚོད་	ཕོགས་དེ་ཚུ་	ཀྲིག་ཀྲི་བཟོ་ནི་ལུ་	གཟའ་སྐར་ངེས་

པར་	བལྟ་དགོཔ་ཨིན་མས།

ཆོས་ཀྱི་དད་མོས་ཐོག་ལས་	 ཞིང་ཁར་སོན་གང་རུང་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་	 གཟའ་སྐར་བལྟ་

དགོཔ་	གལ་ཆེ་མི་དེ་ཡང་	ལོ་ཐོག་ལུ་ནད་འབུབ་མི་འོང་ནི་དང་	དུས་ཚོད་ལུ་ཆརཔ་འབབ་

ནི་	ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་	བར་ཆད་མེད་པར་	མཐའ་མཇུག་ལུ་	ཐོན་སྐྱེད་ལེགས་ཤོམ་འོང་

ནིའི་	ཁེ་ཕན་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་མས།

ལོ་ཐོག་ལེགས་ཤོམ་བྱུང་མི་དེ་	 ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་	 ཐུགས་དགྱེས་པའི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་

དང་	གཟའ་སྐར་གྱི་དུས་ཚོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	ལཱ་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་སྦེ་བརྩི་དོ་བཟུམ་

སྦེ་	 རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཡང་	ཡུལ་ལྷ་ཚུ་དགྱེས་པའི་གསོལ་ཁ་མ་ཕུལ་མི་དང་	 དུས་ཚོད་ནོར་བ་

ལག་ལེན་འཐབ་པའི་	སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།	ཞིང་པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་	སོ་

ནམ་གྱི་ཐད་ལུ་ལྷོདཔ་ད་	 ཡུལ་ལྷ་ཚུ་གི་གཡོ་འཕྲུལ་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་	 ང་བཅས་ཀྱིས་	

ཁོང་ལུ་གསོལ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་ཕུལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་	 ལོ་ཐོག་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་

འོངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།	རྩིས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི་དང་	ཁོང་གི་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་གི་བར་ན་	འབྲེལ་

འཐབ་ནི་ལུ་	ཆ་རོགས་འབདཝ་ཨིན་མས།

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།
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རྩིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་	དེ་བཟུམ་མའི་	འཕྲོད་སྦོར་བལྟ་ནི་དེ་ལུ་	གཟའ་སྐར་བལྟ་ནི་ཟེར་སབ་

ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	གཟའ་དང་སྐར་མ་	བལྟ་ནི་ཟེར་གོཝ་ཨིན་མས།	དེ་གིས་སྦེ་	རྩིསཔ་

ཚུ་གིས་	གཟའ་དང་	སྐར་མ་	ཆུ་ཚོད་ལུ་	གཞི་བཞག་སྟེ་	སྔོན་བཤད་འབདཝ་ཨིན་པས།

བྱཱ་གི་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་	 གོ་རིམ་གྱི་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་	 རྩིས་བལྟ་དགོཔ་

ཨིན་མི་དེ་ཡང་	དཔེར་ན་	བྱཱ་གི་དོན་ལས་	(༡)	ལྕང་སོན་བཏབ་ནི།	(༢)	ལྕང་ལཱ་བརྐྱབ་

ནི།	(༣)	བྱཱ་བརྔ་ནི་བཅས་	གོ་རིམ་ཁག་གསུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གོང་གི་གོ་རིམ་གསུམ་གྱི་ལཱ་དེ་ཚུ་	 རྩིསཔ་གིས་གཟའ་སྐར་བལྟ་སྟེ་	 གསལ་བསྒྲགས་

འབད་ཞིནམ་ལས་མ་གཏོགས་	འགོ་བཙུགས་ནི་མེདཔ་དང་	དུས་ཚོད་དེ་ལུ་	ཆ་རྐྱེན་བཞི་

ཡོད་མི་ཚུ་	ཚེས་གྲངས་	གཟའ་	ཆུ་ཚོད་	ཕོགས་བཅས་བཞི་ཨིན་པས།

ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་	ཡང་ན་	སོན་བཏབ་ཐངས།

བྱཱ་གི་ལྕང་སོན་བཏབ་ནི་དེ་	ཨ་རྟག་ར་	འབྲུག་ཟ་དང་པའི་ནང་ཨིནམ་ད་	དེ་ཡང་	རྩིསཔ་

གིས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་མི་	དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཏབ་ཨིན་མས།	ལྕང་སོན་བཏབ་རན་

པའི་བསྒང་ལས་	ཞིང་པ་ཚུ་གིས་	རྩིསཔ་འབད་སར་སོང་སྟེ་	དུས་ཚོད་ལེགས་ཤོམ་བལྟཝ་

ཨིན་མས།	གཟའ་སྐར་ལུ་	ཆ་ཤས་བཞི་ཡོད་མི་དེ་ཡང་	ཚེས་གྲངས་དང་	གཟའ་	ཆུ་ཚོད་	

ཕོགས་ཚུ་ཨིནམ་ལས་	ཞིང་པ་ཚུ་གིས་	དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	ལྕང་སོན་བཏབ་ཨིན་མས།

སྤ་རོ་ལུ་	 གཟའ་སྐར་དེ་	 སྔོན་བརྒྱུད་ཡོད་པའི་	 བཟའ་ཚང་ཅིག་གིས་	 བལྟ་དགོཔ་ཨིན་

མས།	 དེ་བཟུམ་མའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་	 གཟའ་སྐར་བལྟ་སྟེ་	 ལྕང་སོན་བཏབ་ནི་	 འགོ་

བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་	གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་	ཞིང་པ་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་	དེ་གི་རྗེས་

སུ་འབྲངས་ཏེ་	ལྕང་སོན་བཏབ་ཨིན་པས།	དེ་ཡང་བཟའ་ཚང་གཅིག་གཉིས་	དེ་ཅིག་གིས་	

གཡུས་ཚན་ཧྲིལ་བུའི་ཚ་གྱང་འབག་སྟེ་	 གཟའ་སྐར་བལྟ་མི་དེ་	 གཡུས་དེ་ནང་གི་ཞིང་པ་

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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ཀུན་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་མས།	ལམ་ལུགས་དེ་	གཡུས་ཚན་གཞན་ཚུ་ནང་	ཞིང་པ་རང་

རང་སོ་སོ་གིས་	རང་སོའི་ལོ་ཐོག་	ལེགས་ཤོམ་འབྱུང་ཐབས་ལུ་	རང་སོའི་གཟའ་སྐར་བལྟ་

དགོ་པའི་	ལམ་ལུགས་དེ་དང་	མི་མཐུནམ་ཨིན་མས།

དེ་མ་ཚད་	སྤ་རོ་ལུ་	རང་ཡུལ་གྱི་བྱཱ་རིགས་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་	གཟའ་སྐར་བལྟ་ནི་དང་	

སྤུ་ན་ཁ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་	བྱཱ་རིགས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་	བལྟ་དགོཔ་ཨིན་མས།

རྩིས་ཀྱི་སྔོན་བཤད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 གུང་པ་རང་རང་སོ་སོ་གིས་	 ཞིང་ཁར་སོང་སྟེ་	 གཟའ་

སྐར་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྲིག་ཀྲི་གུ་	སོན་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་པས།	དེ་གི་སྐབས་ལུ་	སོན་སྤར་གང་	

དང་པམ་དེ་	མ་གཏོར་བའི་ཧེ་མ་	སེམས་ཁར་བཀལ་དགོཔ་	གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་	ཁ་ཕོགས་

ལེགས་ཤོམ་ཁ་ཐུག་ལུ་	བཏོན་དགོཔ་ཨིནམ་ད་	དེ་གིས་ལོ་ཐོག་ལུ་	ཁྱད་པར་སོམ་ཡོདཔ་

ཨིན་མས།

རྩིསཔ་ཅིག་གིས་སབ་མི་ནང་	ཁ་ཕོགས་བལྟ་དགོ་མི་དེ་	རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་	བུམ་

པ་གང་བ་དང་	སོང་པ་ཟེར་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	ཁ་ཕོགས་བུམ་པ་གང་བའི་ཁ་ཐུག་ལུ་བཏོན་པ་

ཅིན་	ག་ཅི་འབད་རུང་	ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་དང་	སོང་པ་ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་	བང་ཉེས་འོངམ་

ཨིན་མས།	བུམ་པ་གཉིསཔོ་དེ་	ཤར་ལྷོ་ནུབ་བང་གི་ཕོགས་བཞི་ལུ་	ལྡོག་ཕོགས་སྦེ་གནས་

དོ་ཡོདཔ་ད་	དེ་ཡང་དཔེར་ན་	བུམ་པ་གང་བ་དེ་	བང་ལུ་གནས་པའི་སྐབས་	བུམ་སོང་དེ་	

ལྷོ་ལུ་གནསཔ་ཨིན་མས།	སོན་སྤར་གང་	དང་པམ་དེ་	ཁ་ཕོགས་བུམ་པ་གང་བའི་ཁ་ཐུག་

ལུ་བཏོན་ཏེ་	 གཏོར་ཞིནམ་ལས་	 དེ་གི་ཤུལ་ལས་	 བ་སབས་གང་བདེ་སྦེ་	 གཏོར་བར་

འཐུསཔ་ཨིན་མས།

གསེར་རི་ཐང་གི་རྩིསཔ་གིས་སབ་མི་ནང་	 བུམ་པ་ཚུ་	 ཟ་རིམ་བཞིན་དུ་	 གཡས་སྐོར་སྦེ་	

ཕོགས་རེ་སོར་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།	དེ་འབདཝ་ད་	ལྷ་ཁུ་གཡུས་ཚན་གྱི་	ཞིང་པ་

གིས་འབད་བ་ཅིན་	རྩིསཔ་གིས་སབ་མི་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་	བུམ་པ་དེ་ཚུ་	ཉིན་རིམ་བཞིན་

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།
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དུ་	བསྒྱིར་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་	བཤདཔ་ཨིན་མས།

ལྕང་ལཱ་བརྐྱབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ནང་ཁྱད་པར།

དེ་བཟུམ་སྦེ་	 ལྕང་ལཱ་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་	 རྩིསཔ་ལས་གཟའ་སྐར་བལྟ་བའི་ཐོག་

ལས་	ཚེས་གྲངས་དང་	གཟའ་	ཆུ་ཚོད་	ཕོགས་དེ་ཚུ་	ཀྲིག་ཀྲི་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་མས།	དེ་

འབདཝ་ད་	 ལྕང་ལཱ་གི་སྐབས་ལུ་	 ལྕང་སོན་བཏབ་པའི་སྐབས་ལས་ལྷག་པའི་	 དྲན་ཤེས་

དང་	 ལམ་ལུགས་དམ་དམ་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་མི་དེ་ཡང་	 གོ་རིམ་སོ་སོའི་ནང་ལུ་	 རང་གི་

ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་	གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་འབདཝ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུབ་ཕོགས་ས་ཁོངས་	 ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་	 ལྕང་ལཱ་བརྐྱབ་ནིའི་ཟཝ་དེ་	 ཅོག་

གཅིགཔ་སྦེ་	དུས་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་ཕོགཔ་ཨིན་མས།	དེ་ཡང་འབྲུག་ཟ་བཞི་པའི་	བདུན་

ཕྲག་དང་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	 ཟ་དེ་གི་ཟ་མཇུག་ཚུན་ཚོད་	 མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་རུང་	

ཆར་ཆུ་དང་	 ཞིང་ཆུ་དཀོན་པའི་སྐབས་	 དེ་ལས་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ཡང་ལུསཔ་ཨིན་མས།	

དཔེར་ན་	 སྤ་རོ་ལུ་	 དོ་ཅི་ཆརཔ་ཕྱིས་ནི་དེ་གིས་	 ལྕང་ལཱ་ཡང་ཕྱིས་ནུག	 སྤྱིར་བཏང་ལུ་	

ལྕང་ལཱའི་དོན་ལུ་	གཟའ་སྐར་བལྟ་ནི་དེ་	 ཐབས་རིམ་གྲོ་	ག་ནི་ཡང་	འབད་མ་དགོ་པར་	

བལྟ་ཆོག་ཆོག་ཨིན་རུང་	སྤུ་ན་ཁ་	ལྷ་ཁུ་གཡུས་ཚན་ནང་	ཁྱིམ་གུང་པ་	༣༠	ལས་	༤༠	

གི་བར་ན་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་	གཉེར་ཚང་བསྡུ་ཐོག་ལས་	ཁོང་རའི་ཡུལ་ལྷ་མཆོདཔ་ཨིན་མས།	

དང་པ་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་	 རྩིསཔ་འབད་སར་	 གཟའ་སྐར་བལྟ་བར་

འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ད་	གཡུས་ཚན་གཞན་ནང་	དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་མིན་འདུག།

རྩིས་པའི་གཟའ་སྐར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 ལྕང་ལཱ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་རུང་	 འགོ་བཙུགས་ནིའི་

ཆུ་ཚོད་ངོ་མ་དེ་	རང་སོའི་ལམ་སོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	ཁྱད་པར་འདུག	སྤ་རོ་ལུ་	ཆུ་ཚོད་ཀྲིག་

ཀྲི་གུ་	 འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།	 དུས་ཚོད་དེ་	 དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༥	ལུ་ཨིན་རུང་	 ཆུ་ཚོད་༥	

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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ཀྲིག་ཀྲི་གུ་	འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།	སྤུ་ན་ཁ་ལུ་	དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་	ཆུ་ཚོད་ངེས་

ཏིག་གུ་མེན་པར་	ནམ་ལངས་	ཉི་ཤར་	དེ་ལས་	ནམ་ལངས་དང་ཉི་ཤར་གྱི་བར་ན་	སབས་

བདེ་སུ་ཅིག་སྦེ་	འབདཝ་ཨིན་མས།

ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དུས་ཚོད་	ག་དེ་ཅིག་ཧ་རུང་	ཞིང་ནང་ལུ་	ཕོཝ་སོངམ་སྦེ་	འགྱོ་མ་

བཏུབ་ལས་	 དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༥	 ལུ་	 ལཱ་འགོ་བཙུགས་དགོ་རུང་	 ཇ་ཕོརཔ་གང་དེ་ཅིག་མ་

འཐུང་པར་	ཞིང་ཁར་འགྱོ་ནི་མིན་འདུག།

གླང་རྨོ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ད་	 ལྕངམ་ཆག་པ་	 དང་པམ་དེ་བཙུགས་ནི་ལུ་	 ལེགས་པའི་

ཕོགས་ལུ་	གདོང་བསྒྱིར་དགོཔ་ཚུ་	ལྕང་སོན་བཏབ་པའི་སྐབས་དང་	 ཆ་འདྲཝ་ཨིནམ་ད་	

དེ་ཡང་ལོ་ཐོག་གི་ཡར་འཕེལ་དང་	ཐོན་འབྲས་ག་ར་	དེ་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་	གལ་

ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

ལྕང་ལཱ་གི་ཉིན་མར་	ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་	ཧ་སུ་སྦེ་	གླང་བདའ་སྟེ་	ཞིང་ཁར་འགྱོཝ་ཨིན་མས།	

ཞིང་ཁར་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་	 གླང་གུ་གཉའ་ཤིང་དང་ཁ་མིག་ཚུ་སྦྱེལ་ཞིནམ་ལས་	 ལེགས་

པའི་ཕོགས་ལུ་ཁ་བསྒོར་ཏེ་	དུས་ཚོད་ཀྲིག་ཀྲི་གུ་	ཞིང་རྨོ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།	དེ་

གི་ཤུལ་ལས་	རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཆོད་པ་	རིམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་འབད་ནི་འདུག	སྤ་རོ་ལུ་	དང་

པ་རང་	གླང་རྨོ་མི་དེ་གིས་	ཞིང་ལེབ་ཅིག་	ཕོགས་གཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	ཕོགས་

གཞན་མི་ལུ་བསྐྱལ་ཚརཝ་དང་	ཨམ་སྲུ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་	ཏོག་ཙེ་གིས་བརྐོ་ཞིནམ་ལས་	

འདམ་ཚུ་ཨ་རི་ཁ་ཚིགས་གུ་བཀལཝ་ཨིན་མས།	མཐའ་མཇུག་ལུ་	བཤལཝ་བརྐྱབས་ཐོག་

ལས་	སྙོམས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་	ལྕངམ་བཙུགས་ནི་གི་	གྲ་སྒྲིག་བཟོཝ་ཨིན་མས།

འབ་ཞིང་དང་པ་དེ་	བསོད་ནམས་ཅན་སྦེ་བརྩི་བའི་ཁར་	དེ་ཚེ་ར་ལྕང་ལཱ་བརྐྱབ་ཚར་དགོཔ་

ཨིན་མས།	 རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 ཞིང་པ་ཚུ་གིས་	 དུས་ཚོད་ཁར་	 ག་དེ་མགྱོགས་

མགྱོགས་ཚར་ནིའི་དོན་ལུ་	 བྱཱ་ཞིང་དང་པ་དེ་	 ཆུང་སུ་ཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སོལ་ཡོདཔ་

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།
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ཨིན་མས།	སྤུ་ན་ཁ་ལུ་	བ་རིམ་དང་པ་འདི་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་	ཁྱིམ་དེ་གི་ཨམ་གཙོ་

ཅན་དེ་གིས་	འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་	ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་	“མེན་སྒྱེས”	(མོན་རྒྱ)	ཟེར་	མངར་

ཟས་ཀེག་དང་ཆ་འདྲ་བའི་	 དམིགས་བསལ་གྱི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་འབག་སྟེ་	 ཞིང་ཁར་འོངམ་

ཨིན་མས།	 དེ་ཡང་སང་ཁྲ་	 ཡང་ན་	 ཟངས་གཞོང་གཙང་མའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་	 དེ་དང་

གཅིག་ཁར་	 ཆང་དང་ཨོམ་ཚུ་	 ཧོད་སོ་སོའི་ནང་སྦེ་	 འབག་འོངམ་ཨིན་མས།	 ཞིང་ཁར་

འཕར་ནིའི་དར་ཁ་	དཀརཔོ་	དམརཔོ་	སེརཔོ་གསུམ་ཡང་	འབག་འོང་དགོཔ་ད་	གལ་

སྲིད་	དར་ཁ་གསུམ་མེད་པ་ཅིན་	དཀརཔོ་གཅིག་ཡོད་རུང་བཏུབ་ཨིན་མས།

ཞིང་ཁར་བཟའ་ཚང་གི་གཙོ་བོ་དེ་གིས་	ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་	ཡར་བོད་ལྷ་ས་ལུ་བཞུགས་ཡོད་

རུང་	མར་རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་ལུ་བཞུགས་ཡོད་རུང་	མཆོད་པ་ལུ་འབོན་གནང་ཟེར་	སྤྱན་

འདྲེན་ཏེ་	མཆོད་པ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ད་	མཆོད་པའི་ཚིག་ཚུ་ཡང་	གཡུས་ཁའི་རྒས་ཤོས་དང་	

བཟའ་ཚང་གི་གཙོ་ཅན་	མང་ཤོས་ཅིག་གིས་	བློ་ལས་འཁྱོརཝ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་མེན་སྒྱེས་དེ་	ཆུང་ཀུ་སྦེ་དྲ་སྟེ་	ཡུལ་ལྷ་ལུ་མཆོད་པའི་ཚུལ་ལུ་	གནམ་ཁར་བཀོག་	

ཡང་ན་	རོ་ལེབ་གུ་བཀལ་བཞག་སྟེ་	ཆང་དང་ཨོམ་ཚུ་ཡང་	གནམ་ཁར་ཕུད་གཏོར་	དར་

ཁ་ཚུ་	 ཞིང་གི་སྦུག་ན་འཕར་ཞིནམ་ལས་	 ཕོ་སྐྱེས་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་	 ཕྲྭ་དང་ཧུ་	 ཚར་

གསུམ་རྐྱབ་ཨིན་མས།

དེ་གི་ཤུལ་ལུ་	ལས་མི་ཚུ་ལུ་	མོན་སྒྱེས་ཆུང་ཀུ་རེ་དང་	ཆང་དང་ཨོམ་ཚུ་	ཐིག་པ་རེ་དྲངས་

ཞིནམ་ལས་	བཞུགས་གྲལ་རོག་མ་པ་ནི་དྲངམ་ཨིན་མས།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་	 སྤ་རོ་དང་ཐིམ་ཕུ་གཉིས་ལུ་	 བྱཱ་ཞིང་དང་པ་དེ་གི་སྦུག་ན་	 “བྱཱ་གི་ཨམ་”	

ཟེར་བཙུགས་སོལ་འདུག	 དེ་ཡང་ལྕང་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་	 ལམ་ལུགས་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།	བྱཱ་གི་ཨམ་དེ་ཡང་་	ལྕངམ་ཆག་པ་	༥	འོང་དགོཔ་ད་	དེ་

ཚུ་ཞིང་གི་སྦུག་ན་	སྒོར་སྒོརམ་སྦེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་	དེ་གི་སྦུག་ན་	དར་ཤིང་བརབས་

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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ཏེ་བཞགཔ་ཨིན་མས།	སྤ་རོ་ལུ་	ལྕངམ་ཆག་པ་ཚུ་གི་སྦུག་ན་	དར་ཤིང་གི་ཟུར་ཁར་	རོ་

ལེབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གུ་	 རོག་མ་པ་ནི་ཚུ་	 བཀལ་བཞགཔ་ཨིན་མས།	 དེ་ལས་ལྕང་ལཱ་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་	བྱཱ་གི་ཨམ་གྱི་སོ་ལོགས་ཁར་	ག་ཧེ་མ་ལྷོད་མི་དེ་གིས་	རོག་མ་པ་ནི་དེ་	ཟ་ནི་

གི་གོ་སྐབས་འཐོབ་ཨིན་མས།

དེ་མ་ཚད་	སྤ་རོ་ལུ་	གཟའ་སྐར་ཚུ་	སྔོན་བརྒྱུད་ཡོད་པའི་བཟའ་ཚང་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་བལྟ་

དོ་བཟུམ་སྦེ་	བྱཱ་གི་ཨམ་དེ་ཡང་	ཁོང་བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་མ་གཏོགས་	གཞན་གྱིས་བཙུགས་

ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།

སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཡང་	བྱཱ་གི་ཨམ་བཙུགས་ནི་གི་སོལ་དེ་	དར་ཁྱབ་ཡོད་རུང་	ལྕངམ་ཆག་པ་	༣	

རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས།	 དེ་ཡང་ཞིང་གི་སྦུག་ན་	 བཙུགས་ནི་མ་གཏོགས་	 ལྕང་ལཱ་འགོ་མ་

བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་	 བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་	 མེདཔ་ཨིན་མས།	 དེ་མ་ཚད་	 ཞིང་པ་ཚུ་གིས་	

ལྕངམ་ཆག་པ་སྦེ་	བཙུགས་མི་ནང་ལུ་	ཤུལ་ལས་བྱི་ཙི་ལ་སོགས་པའི་	སེམས་ཅན་ལེ་ཤ་

འཁོརཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	མང་ཤོས་ཀྱིས་	ཆག་པ་སྦེ་	བཙུགས་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།

མང་ཤོས་ཅིག་གིས་	 ལྕངམ་ཚུ་ལྕང་ལཱ་གི་	 ཉིནམ་གཅིག་གི་ཧེ་མ་	 འབལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

རུང་	 གཙོ་བོ་ལས་མིའི་གནས་སངས་དང་	 ལྕང་སོན་ཚུ་	 བྱཱ་ཞིང་ལས་	ས་ཐག་རིང་ཐུང་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབལཝ་ཨིན་མས།

གཡུས་ཚན་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་	ལྕང་ལཱ་གི་སྐབས་ལུ་	བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་	རང་སོའི་སོབས་

དང་	རྒྱུ་ནོར་གྱི་ནུས་པ་ཚུ་སོནམ་ཨིན་མས།	ཉིན་མའི་ལྟོ་	རྡིག་དགོ་པའི་ཁར་	ཉིནམ་དང་

པམ་ལུ་	ལྟོ་གི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་	ཨ་རག་བསྐོལ་ཏེ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ད་	བཞེས་སྒོ་ཚུ་	གཅིག་

བ་གཅིག་རྡིགཔ་སྦེ་	དོ་འགྲན་འབདཝ་ཨིན་མས།

ཞིང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་	ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེ་	ཇོ་བདག་གི་ཁྱིམ་ནང་	ཕྱི་རུའི་བཞེས་

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།
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སྒོ་	རྡིག་རྡིགམ་ཅིག་	བྱིན་དགོ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།	ཨིན་རུང་	ལམ་ལུགས་འདི་	གཡུས་

ཚན་སོ་སོའི་ནང་	མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག།	ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སབ་མི་ནང་	ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུཝ་

ད་	 ཕྱི་རུའི་བཞེས་སྒོ་	 བྱིན་དགོཔ་མེད་ཟེར་ཨིནམ་ད་	 ལ་ལུ་ཅིག་གིས་	 ཉིན་མཇུག་ལུ་	

ལས་མི་འོང་མི་ཚུ་ལུ་	བྱིནམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

བྱཱ་གཡུར་བརྐྱབ་ནི་དང་བྱཱ་བརྔ་ནི།

ཞིབ་འཇུག་འབད་མི་	 ས་ཁོངས་འདི་ཚུ་	 ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་	 བྱཱ་གཡུར་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལས་	

གཟའ་སྐར་བལྟ་སོལ་མིན་འདུག	དེ་འབདཝ་ད་	ཞིང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་	བྱཱ་བརྔ་ནིའི་དོན་

ལུ་	ཚེས་གྲངས་དང་	གཟའ་	དུས་ཚོད་	ཕོགས་ཀྱི་བ་རིམ་ཆ་མཉམ་	ཡང་ན་	ཆ་ཤས་

ཅིག་ལུ་གནསཔ་ཨིན་མས།	སྤུ་ན་ཁ་གུ་མ་རྒེད་འོག་ནང་གི་	མི་སེར་ཚུ་གིས་	བྱཱ་བརྔ་ནི་དེ་	

གཟའ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ལུ་	འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་རུང་	རྩིསཔ་ལས་གཟའ་སྐར་	བལྟ་སོལ་

མིན་འདུག	དེ་ཡང་	དང་ཕུ་ཕ་མའི་བསྒང་ལས་ར་	བྱཱ་བརྔ་ནིའི་དོན་ལུ་	གཟའ་སྤེན་པ་དེ་	

གདམ་ཁ་རྐྱབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།		བྱཱ་ཆག་པ་ཅིག་བརྔ་མི་དེ་	ཕྱི་རུ་ཁྱིམ་ནང་འབག་སྟེ་	

འཕུར་ཞིནམ་ལས་	རེད་དེ་བྲེ་ནང་བླུགས་ཏེ་	བཞགཔ་ཨིན་མས།

ལོ་ཐོག་གཞན།

ལོ་ཐོག་གཞན་གྱི་	 སོན་བཏབ་ནིའི་དོན་ལས་	 གཟའ་སྐར་བལྟ་དགོ་དང་མིན་དགོ་སྐོར་	

གཡུས་ཚན་སོ་སོའི་ནང་ལུ་	 བསམ་འཆར་སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	 ཞིང་པ་མང་ཤོས་ཅིག་

གིས་	 ལམ་ལུགས་དེ་ལུ་	 གནས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	 གནམ་མེད་ས་མེད་	 དམ་དམ་སྦེ་	

བརྩི་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།	དམ་སྦྱིས་ལས་	ཞིང་པ་ཅིག་གིས་	དཀར་དང་	ཨེ་མ་	རྒྱ་རེད་	

ནག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་	གཟའ་སྐར་བལྟ་དགོ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།



163

དེ་འབདཝ་ད་	གུ་མ་རྒེད་འོག་ནང་གི་	ཞིང་པ་ཚུ་གིས་	ལོ་ཐོག་གཞན་གྱི་	སོན་བཏབ་ནིའི་

དོན་ལུ་	 གཟའ་སྐར་བལྟ་དགོཔ་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།	 ཨིན་རུང་	 སོན་དེ་ཚུ་གཟའ་ལེགས་

ཤོམ་ཅིག་ལུ་	 བཏབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་	 གཟའ་སྤེན་པ་དེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་	 བརྩིཝ་ཨིན་མས།	

ད་རུང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་	སོན་དེ་ཚུ་	ཟ་བ་ཡར་འཕེལ་	ཚེས་	༡༥	གི་ཧེ་མ་བཏབ་ཚར་བ་

ཅིན་	གཟའ་སྐར་ཡང་བལྟ་དགོཔ་མེད་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།

ལམ་ལུགས་དེ་ལུ་	 གོམས་འདྲིས་ཚུད་པའི་ཤུལ་ལས་བལྟཝ་ད་	 ལོ་ཐོག་གཞན་འཛུགས་

སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ཡང་	 གཟའ་སྐར་བལྟཝ་ཨིན་རུང་	 འགོ་ཐོག་སོན་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་མ་

གཏོགས་	དེ་ལས་གཟའ་སྐར་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ་ཨིན་མས།

མཇུག་བསྡུ།

འབྲུག་གི་སོ་ནམ་ལམ་ལུགས་ནང་	རྩིས་ཀྱི་འགན་ཁག་གི་	ཞིབ་འཇུག་འབད་ནིའི་	དཔའ་

བཅམ་མི་ཚུ་གིས་	དོན་ཚན་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་	ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་དད་མོས་

དང་	 རྣམ་རྟོག་	 ཆོས་ལུགས་	 ཚད་ལྡན་གྱི་ར་དོན་ཚུ་ཡང་	 ངེས་པར་ཞིབ་འཇུག་འབད་

དགོཔ་ཨིན།	 འདི་ཡང་	 ཞིབ་འཚོལ་འདི་བ་ལྷགཔ་སྦེ་འབད་ནིའི་	 འོས་བབས་སོམ་ཡོད་

པའི་	རང་བཞིན་གྱི་དོན་ཚན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	དེ་ལུ་གཏིང་ཟབ་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་	དུས་

ཚོད་ལེ་ཤ་དང་	སྤོ་བ་སོམ་དགོཔ་ཨིན།	ཨིན་རུང་ལཱ་འདི་	སྤོ་ཞིང་ཡིད་འཕྲོག་པའི་	དོན་

ཚན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་	དེ་གི་དོན་ལུ་གསར་འཚོལ་འབད་ནི་ལུ་	ཡིད་མི་བསུན།

ཚན་རིག་མཁན་ག་ར་གིས་	ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་དོན་ལུ་	མོ་བཏབ་དང་	ནམ་དུས་ཚུ་

ལུ་	ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་	ཚན་རིག་མཁན་ཅིག་གིས་	གནད་དོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་	

ལག་ལེན་དངོས་བསར་གྱི་མོ་བཏབ་ཐོག་ལས་	 ག་བསྡུར་བརྐྱབ་དགོཔ་	 གལ་ཆེའི་དྲན་

བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན།		དེ་འབདཝ་ད་	འབྲུག་པའི་ཞིང་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་	དྲན་མ་ཚུགས་

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།
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པའི་	སྔོན་གྱི་དུས་ཚོད་ལས་ར་	མ་འོངས་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་དོན་ལས་	ཤུལ་བཞག་རུང་བའི་	མོ་

བཏབ་ཅིག་ཨིན་མས།	 དང་ཕུ་ལས་ར་	 དེང་སང་གི་ཚན་རིག་མ་ཐོན་ཚུན་ཚོད་	 ལོ་ཐོག་

གཙོ་བོ་ཚུ་	གཟའ་སྐར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དེ་	མོ་བཏབ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	

ང་བཅས་རའི་ཕམ་ཚུ་ལུ་	ལོ་ཐོག་གི་ནད་གཞིའམ་	མུ་གེ་ཚུ་བྱུང་པའི་དྲན་ཐོ་མིན་འདུག

ཐ་ན་	སུ་ཡིད་ཛར་ལེན་ལུ་	མེ་རི་ནི་རོཐ་གི་	ལྡུམ་ར་ནང་ལས་	སྒོགཔ་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་པ་

དེ་ཡང་	མེ་རི་ན་ཐཱུན་གྱིས་བརམས་མི་	ལོ་ཐོག་འཛུགས་སྐྱོང་གི་	ཟ་ཐོ་དང་འཁྲིལ་མི་ལས་	

ཐོན་སྐྱེད་དྲགཔ་སྦེ་	བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གོང་ལུ་བར་སོན་དོ་བཟུམ་	དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་	ཞིབ་འཇུག་ལྷག་པར་འབད་དགོ་པ་ཅིན་	

རྒེད་འོག་ནང་འཁོད་ལས་	གཡུས་ཚན་ཁག་དང་	ལཱ་གཡོག་སྡེ་ཚན་ཁག་	བཟའ་ཚང་ཁག་

ཚུ་གི་བར་ན་	 ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་	 བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག	

ཞིབ་འཇུག་འདི་འབད་བའི་སྐབས་	བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་	གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་	

ཡང་ན་	གཞི་བཀོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་	ག་ནི་ཡང་	ལག་ལེན་མ་འཐབ།	དྲན་གསོ་ཞུ་ནི་དེ་ཡང་	

སྤ་རོ་དང་	སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་སྐོར་ལས་	ལོ་རྒྱུས་བཀོད་མི་ཚུ་	བལྟ་སྐོར་འབད་ཡོད་པའི་	

ས་གནས་ཚུ་དང་རྐྱངམ་ཅིག་	འབྲེལ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དྲན་གསོ་

༡.	 དྲུང་ཆེན་	སོ་ནམ་ལྷན་ཁག།

༢.	 འགོ་འཛིན་	ཞིང་པའི་རྒྱ་བསྐྱེད་བརྒྱུད་འབྲེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཕྲན་	སོ་ནམ་ལྷན་ཁག

༡.	 སྤྱིར་བཏང་གིས་	ལོ་ཐོག་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་	འབྲུག་པའི་རྩིསཔ་ཚུ་གིས་	གཟའ་སྐར་

བལྟ་ཐངས་འདི་	 འབྲས་རྩིས་དང་	 བོད་པའི་ཟ་ཐོ་ལུ་སྦེ་བལྟ་སྲཽལ་	ལྷམ་པ་གཉིས་

སྦེ་བལྟཝ་ཨིན་མས།	 འབྲས་རྩིས་དེ་	 དང་ཕུ་ལས་ཡོད་པའི་	 རྩིས་ཅིག་ཨིནམ་ད་	

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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གཟའ་སྐར་ཚུ་ཡང་	རྩིས་གཉིས་ཆ་ར་ནང་	གཟའ་དང་	སྐར་མ་དང་	ཆུ་ཚོད་གསུམ་

བལྟ་ཞིནམ་ལས་	 གདམ་ཁ་བརྐྱབས་པའི་ཉིནམ་དེ་ལུ་	 རྩིས་གཞུང་འདི་གཉིས་ཀྱི་

ནང་ལུ་	དེ་ཚུ་གསུམ་ཆ་ར་མཐུན་པ་ཅིན་རབ་དང་	གཉིས་མཐུན་པ་ཅིན་འབྲིང་	(ལཱ་

འབད་རུང་བཏུབ)	གཅིག་མ་གཏོགས་མ་མཐུན་པ་ཅིན་མཐའ་མ་ཨིནམ་ལས་	ལཱ་དེ་

ཕར་བཤུད་བརྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་མས།

༢.	 དུས་ཚོད་རྩིས་ལུགས་དེ་ཡང་	 རབ་འབྲིང་མཐའ་མ་	 གནས་ཚད་ཁག་གསུམ་སྦེ་

བརྩིཝ་ཨིན་མས།	 དཔེར་ན་གཟའ་སྤེན་པ་དེ་	 རབ་དང་	 གཟའ་ཕུར་བུ་དེ་འབྲིང་	

གཟའ་མིག་དམར་དེ་	 མཐའ་མའམ་མ་བཏུབ་སྦེ་	 ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས།	 ལམ་

ལུགས་འདི་	ཆུ་ཚོད་དང་	གཟའ་	ཚེས་གྲངས་ལ་སོགས་པ་བརྩི་ཐངས་	ཆ་མཉམ་

ལུ་ཁྱབ་ཨིན།	ལྕང་ལཱ་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་	དུས་ཚོད་འདི་གིས་འགབ་ཨིན།

༣.	 གསེར་རི་ཐང་གི་རྩིསཔ་	 ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་སབ་མིའི་ནང་	 ལྕང་སོན་བཏབ་ནིའི་དོན་

ལུ་	གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་	རབ་གཟའ་སྤེན་པ་དང་	འབྲིང་གཟའ་ཕུར་བུ་ཨིནམ་

ད་	གཟའ་མིག་དམར་དེ་བང་ཉེས་ཨིནམ་ལས་	གལ་སྲིད་ཞིང་པ་ཅིག་གིས་	ཉིནམ་

དེ་ལུ་	 ལྕང་སོན་བཏབ་ནིའི་ལཱ་གོ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་	 གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་

ཅིག་ལུ་	ཕར་ཕུད་རྐྱབ་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས།

	 གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་དེ་ཡང་	རྩིསཔ་ཚུ་གིས་	སྐར་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་	བལྟ་དོ་

ཡོདཔ་དང་	དེ་ཡང་	རྒྱུ་སྐར་	༢༦	ཟེར་	སྐར་མ་	༢༦	ཡོདཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

༤.	 ང་བཅས་རའི་རྩིས་གཞུང་ནང་ལུ་	ཆུ་ཚོད་	༡༢	སྦེ་	བརྩི་སོལ་ཡོད་མི་དེ་	དེང་སང་	

དང་ལེན་ཡོད་པའི་	ཆུ་ཚོད་	༢༤	གི་བརྩི་ལུགས་དང་མ་འདྲཝ་ཨིན་མས།	རྩིསཔ་

ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་	 ང་བཅས་རའི་	 ཆུ་ཚོད་བརྩི་ཐངས་དེ་	 གཤམ་ལུ་

ཁབ་རྩེའི་དོང་ཡོད་པའི་	 ཞ་རྩིའི་གཞོངམ་	 ཕོ་གཅིག་དང་མོ་གཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་	 ཆ་

བཞགཔ་ཨིན་མས།	གཞོངམ་ཕོ་མོ་གཉིས་	ཆུ་ལྟེམ་ལྟེམ་བཀང་སྟེ་ཡོད་པའི་	ཟངས་

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།
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ཀྱི་གཞོངམ་སོམ་ཅིག་ནང་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།	 ཞ་རྩིའི་གཞོངམ་ཕོ་མོ་གཉིས་ནང་	

ཆུ་རིམ་གྱིས་འཛུལ་ཏེ་	མཐའ་མཇུག་ལུ་	ཆུའི་ལྗིད་ཀྱིས་	གཞོངམ་དེ་གཉིས་	ཟངས་

ཀྱི་གཞོངམ་དེ་གི་གཤམ་ལུ་ཐིམ་ད་	 ཆུ་ཚོད་གཅིག་སྦེ་	 བརྩིཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།	

ད་རེས་ནངས་པར་	གཞོངམ་དེ་ཚུ་ག་ར་	སྤུ་ན་རྫོང་ནང་ཡོདཔ་སྦེ་	ཆ་བཞགཔ་ཨིན་

མས།

	 ལྕང་སོན་བཏབ་ནི་དང་	 ལྕང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་	 དུས་ཚོད་དེ་ཚུ་	 ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 དེ་ལུ་	

ཟཝ་དང་	 ཉིནམ་རིང་ཐུང་གི་	 ནམ་དུས་གཉིས་དང་ཕོགས་ཚུ་ལུ་	 གཞི་བཞག་སྟེ་	

བལྟ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

	 སྤ་རོ་ལུ་	 གཟའ་སྐར་དེ་	 སྔོན་བརྒྱུད་ཡོད་པའི་	 བཟའ་ཚང་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་

བལྟཝ་ཨིན་མས།	 བཟའ་ཚང་དེ་ཚུ་གིས་	 རྩིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 སོན་བཏབ་ནི་འགོ་

བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་	གཡུས་ཚན་དེ་ནང་སོད་མི་	ཞིང་པ་གཞན་ཚུ་

ཡང་	ལཱ་འགོ་བཙུགས་བཏུབ་ཨིན་མས།	དེ་སྦེ་སྔོན་བརྒྱུད་ཡོད་པའི་བཟའ་ཚང་གིས་

བལྟ་སོལ་ཡོད་པའི་	གཟའ་སྐར་དེ་	གཡུས་ཚན་དེ་གའི་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་མས།	དེ་

འབདཝ་ད་	ལམ་ལུགས་འདི་	རྩིསཔ་ཚུ་གིས་	གུང་པ་སོ་སོའི་དོན་ལུ་	རང་སོའི་ལོ་

ཐོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་	 ལེགས་ཤོམ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་	 གཟའ་སྐར་སོ་སོ་བཀོད་མི་དང་	

རྒྱབ་འགལ་ཨིན་མས།

	 སྤ་རོའི་ཞིང་པ་ཚུ་གིས་	གཡུས་ཁའི་བྱཱ་རིགས་	༦	པའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་	གཟའ་

སྐར་བལྟ་སོལ་ཡོད་རུང་	 སྤུ་ན་ཁ་ལུ་	 བྱཱ་རིགས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་	 བལྟ་སོལ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།

	 གཟའ་སྐར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	གུང་པ་སོ་སོ་གིས་	རང་སོའི་ཞིང་ཁར་སོང་སྟེ་	དུས་ཚོད་

ཀྲིག་ཀྲི་ལུ་	 སོན་བཏབ་ཨིན་མས།	 དེ་གི་སྐབས་ལུ་	 སོན་སྤར་གང་	 དང་པམ་དེ་	

ཞིང་ཁར་མ་གཏོར་བའི་ཧེ་མ་	སྔོན་བཤད་འབད་མི་	ཕོགས་དེ་ལུ་གདོང་བཏོན་དགོཔ་

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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ཨིན་མས།	དེ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་	ལོ་ཐོག་གི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་	སོན་དང་པ་གཏོར་བའི་

སྐབས་	ཁ་ཕོགས་ལེགས་ཉེས་ལུ་	རག་ལསཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

༥.	 སྤ་རོ་ལུ་གལ་སྲིད་	ཞིང་པ་ཅིག་གིས་	གཟའ་སྐར་དང་མ་འཁྲིལ་བའམ་	སྔོན་བརྒྱུད་

བཟའ་ཚང་ཅིག་གིས་	འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་	ལྕང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པ་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་	གཡུས་ཚན་ནང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་	གནོད་པ་བྱུང་པ་ཅིན་	གནོད་སྐྱོན་དེ་གི་ཁ་

ཉེས་དེ་	ཞིང་པ་དེ་ལུ་བཀལཝ་ཨིན་མས།

	 དེ་གིས་སྦེ་	 སྤ་རོ་ལུ་	 སབས་ཉེས་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་	 ལྕང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་

དུས་ཚོད་དེ་	རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་	གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་	ལག་ལེན་འཐབ་

ཨིན་མས།	 (འདི་རོམ་པོའི་བསམ་འཆར་ཙམ་ཨིནམ་དང་	 སྤུ་ན་ཁ་ལུ་	 རྫོང་ཁག་

བདག་སྐྱོང་གིས་དེ་ནང་	བར་འཛུལ་འབད་ནི་མིན་འདུག)

	 ས་གནས་གཞན་	སྤུ་ན་ཁ་བཟུམ་ལུ་	ལོ་ཐོག་ལུ་སབས་ཉེས་བྱུང་པའི་སྐོར་	རང་ལུ་

མ་གཏོགས་	གཞན་ལུ་ཁ་ཉེས་བཀལ་སོལ་མེདཔ་ཨིན་མས།

༦.	 གཟའ་སྐར་གྱི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 འགོ་བཙུགས་དགོཔ་དང་	 གཟའ་སྐར་དེ་	

གཡུས་ཁའི་བྱཱ་རིགས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྣང་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 གཡུས་

ཚན་དང་	 ཞིང་པ་ཚུ་གི་བར་ན་	 རོད་རྙོགས་ཀྱི་གཞི་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	 དེ་

ཡང་	 ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་	 ཞིང་པ་ཅིག་གིས་	 ཧ་སག་འཚོ་མི་བྱཱ་ཨང་	 ༡༡	

པ་དེ་	བྱཱ་རིགས་གསརཔ་ཨིནམ་ལས་	གཟའ་སྐར་དང་	འཁྲིལ་དགོཔ་མེད་མནོ་སྟེ་	

གཞན་ག་ཡང་	 ལྕང་ལཱ་མ་རྐྱབ་ལས་	 ཁོ་གིས་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་	 ལོ་དེ་ནང་

དཔྱད་རིག་མེད་པའི་	བྱཱ་ནད་ཐོནམ་ལས་	ཞིང་པ་དེ་ལུ་	ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས།

༧.	 ཁ་ཕོགས་ལེགས་ཤོམ་	 ཤར་ལྷོ་ནུབ་བང་	 ག་ཨིན་མི་ཅིག་ལུ་བསྒོར་དགོ་མི་དེ་ལུ་	

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།



168

ཞིང་པ་མང་ཤོས་ཀྱིས་	གལ་ཆེཝ་སྦེ་	ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས།	ཨིན་རུང་	སྤུ་ན་ཁ་	གུ་

མ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་	 ཕོགས་དེ་གལ་ཅན་སྦེ་	 མ་བརྩི་མི་དེ་	 ལྕང་སོན་དེ་ཚུ་	 སྤུ་ན་

སྒྲོམ་མཆོད་ཉིནམ་མཇུག་ལུ་	གདོང་སྤུ་ན་རྫོང་ལུ་བསྒོར་ཏེ་	གཏོར་སོལ་ཡོདཔ་ད་	དེ་

མེན་རུང་	ཨ་རྟག་ར་གདོང་	ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་བལྟ་སྟེ་	གཏོརཝ་ཨིན་མས།	དེ་མ་ཚད་	

གཟའ་ཡང་བལྟ་སོལ་མེདཔ་ལས་	 སོན་རིགས་ག་ར་གི་དོན་ལུ་	 གཟའ་སྤེན་པ་དེ་	

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་མ་ཚད་	 རྩིསཔ་གིས་སྔོན་བཤད་འབད་མི་	 ཆུ་ཚོད་དང་

ཡང་	མ་འཁྲིལཝ་ཨིན་མས།	སྤ་རོ་ལུ་	ཆུ་ཚོད་རྐྱངམ་ཅིག་མ་འཁྲིལཝ་མ་གཏོགས་	

གཞན་ག་ར་	གཟའ་སྐར་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན་མས།

༨.	 སྤུ་ན་ཁ་	ལྷ་ཁུ་གཡུས་ཚན་ནང་	ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ནི་དེ་	གཡུས་ཚན་དེ་གི་ཕན་བདེ་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ཨིནམ་ལས་	ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་	གུང་པ་སྐོར་རྐྱབ་སྦེ་	འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཨིན་མས།	 གསོལ་མཆོད་དེ་	 ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་	 རང་ཟ་༣	 པའི་ཚེས་	 ༡༥	 ལུ་

ཨིནམ་ད་	 དེ་གི་དུས་ཚོད་རནམ་ད་	 འགན་ཁག་ཕོག་མི་	 གུང་པའི་ནང་མི་དེ་གིས་	

གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལས་	 གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཡོ་བད་ཀྱི་དོན་ལུ་	 ཆུམ་བྲེ་	 ༨	 རེ་

བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་	ཟད་འགྲོ་ཆ་མཉམ་	དེ་ལས་གཏངམ་ཨིན་མས།	གསོལ་མཆོད་དེ་

ཡང་	 ཁྱིམ་ནང་མེན་པར་	 གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་	 ཁོང་རའི་ཡུལ་ལྷ་གི་གནས་ཁང་སྦེ་

བརྩི་མི་	ཤིང་སོམ་ཅིག་གི་ར་བ་སྦེ་མཆོདཔ་ཨིན་མས།	ཤུལ་མའི་ལོ་དེ་གི་	གསོལ་

མཆོད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁག་དེ་	 མི་གཞན་ལུ་རྩིས་སྤོད་འབད་བའི་

སྐབས་	མི་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་	གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་གཏོརམ་དེ་	ཕྲྭ་དང་ཧུ་གི་ཐོག་

ལས་	ར་བོ་གསར་པའི་ཁྱིམ་ནང་	གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་བསྐྱལཝ་ཨིན་མས།

༩.	 མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་	 མོན་སྒྱེས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་	 ཐབས་ཤེས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་

ཅིག་ཡོདཔ་ད་	 དེ་ཡང་ལྟོ་གི་སྦུག་ན་	 སྒོང་རོག་བཙོ་བཙོཝ་༣	 བཀལ་ཏེ་འཐུསཔ་

ཨིན་མས།	སྒོང་རོག་གཅིག་	སྡེར་ཤད་རྐྱབ།	གཅིག་གཉིས་བཀག་རྐྱབ།	གསུམ་པ་

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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དེ་	ཆུང་ཀུ་སྦེ་བཏོགཔ་ཨིན་མས།

༡༠.	 སྤུ་ན་ཁ་གསེར་རི་སྒང་ལས་	རྩིསཔ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་	འགྲོ་བ་མིའི་ལཱ་

དང་བ་བ་ཚུ་ལུ་	 བརྒྱུད་བསྐུལ་ཡོད་པའི་	 ཡུལ་ལྷ་མ་འདྲཝ་ཁག་ལྔ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་

མས།	དེ་ཡང་	གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་ཡུལ་ལྷ་དང་།	གངས་ལུ་གནས་པའི་ཕོ་ལྷ།	གཤོང་

ལུ་གནས་པའི་མོ་ལྷ།	མཚོ་དང་རྫིང་	རྒྱ་མཚོ་ནང་གནས་པའི་ཆུ་ལྷ་ཚུ་ཨིན་མས།	ལྷ་

དེ་ཚུ་	ཆ་མཉམ་ལུ་	མིང་རེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	ང་བཅས་ཀྱིས་	ཁོང་ཆ་ཁྱབ་	ཐུགས་

དགྱེས་བཅུག་པ་ཅིན་	 ཁོང་གིས་ང་བཅས་ལུ་	 དེ་ལས་ལྷག་པའི་དགའ་བ་བྱིན་པའི་

ཁར་	ཁོང་ལུ་མ་བཏུབ་འབད་བ་ཅིན་	ང་བཅས་ལུ་གནོད་པ་སོམ་བཀལཝ་ཨིན་ཟེར་

བའི་	ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

༡༡.	 སྤུ་ན་ཁ་དཀར་སྦྱིས་རྒེད་འོག་	 འདམ་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་ལས་	དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་

གིས་འབད་བ་ཅིན་	 བཀྲ་ཤིས་པའི་ཧུ་སྐད་རྐྱབ་ནི་དེ་ཡང་	 ངན་པ་ཚར་བཅད་དེ་	

བཟང་པོ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་	 རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ལས་	 ང་བཅས་རའི་ལམ་སོལ་

ནང་ལུ་	དགའ་སོན་གྱི་དུས་སྐབས་ཆ་མཉམ་ནང་	ཧུ་རྐྱབ་སོལ་འདུག།	

	 དེ་བཟུམ་སྦེ་	 ལྕང་ལཱ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་	 མི་སེར་ཚུ་གིས་	 ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་སྤྱན་

འདྲེན་ཏེ་	ཟས་དང་ཆང་	ཨོམ་གི་མཆོད་པ་ཚུ་གིས་	ཐུགས་དགྱེས་པའི་བར་མཚོན་

དང་	དེ་གི་ལན་ལུ་	ལྷ་སྲུང་ཚུ་གི་ཐུགས་རྗེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ལོ་ཐོག་ལུ་ནད་ཡམས་མེད་

པར་	འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་	བར་མཚོན་ལུ་ཨིན་མས།

	 ལམ་ལུགས་འདི་	 ཆོ་གུ་གཏངམ་ད་དང་	 ཁྱིམ་གྱི་རྨང་གཞི་བཙུགསཔ་ད་	 ཁྱིམ་

གསར་བསྒྲུབ་འབདཝ་ད་ལ་སོགས་པའི་	 དུས་སྐབས་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་	 ལག་ལེན་

འཐབ་ཨིན་མས།

	 དེ་འབདཝ་ད་	 དཀར་སྦྱིས་རྒེད་འོག་ལུ་	 ལམ་ལུགས་འདི་	 དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་	

འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ས་གནས་ཁག་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལཱ་འགན།



170

ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་	དེ་གི་སོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་མི་	གུ་མ་རྒེད་འོག་ནང་	ལག་

ལེན་འཐབ་སོལ་མིན་འདུག

༡༢.	སྤུ་ན་ཁ་	ལྷ་ཁུ་གཡུས་ཚན་ནང་	ལྕངམ་འབལ་བའི་སྐབས་ལུ་	ཞབས་བྲོ་ཅིག་འཐེན་

སོལ་འདུག།	ལྕང་སོན་གྱི་སོང་པོ་	དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་	འཇམ་ཞིང་དཀར་མདངས་ཆེ་བ་	

འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་	གཞན་ལས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་	ལྕངམ་དེ་དཀོན་དྲགས་

ཅིག་ཨིནམ་ལས་	 དེ་བཟུམ་དང་འཕད་པ་ཅིན་	 ཇོ་བདག་དེ་ལུ་	 དངོས་གྲུབ་སོམ་

ཐོབ་ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

	 ལྕངམ་དེ་	 རོག་མ་པ་ནི་དང་སྦྲགས་ཏེ་	ལྕངམ་ཆག་པ་གཅིག་གི་སྦུག་ན་བཙུགས་ཏེ་	

ཆག་པ་གཞན་ཚུ་དང་ས་བསྲེ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་	སྤེལ་ཏེ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་	ཞིང་

ནང་བཀོག་གཏངམ་ཨིན་མས།	ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་	ལྕངམ་དཀོན་དྲགས་ཡོད་

པའི་	ཆག་པ་དེ་ཐོབ་མི་	ཨམ་སྲུ་དེ་གིས་	རོག་མ་པ་ནི་དེ་	ཟ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་མ་

ཚད་	ལོ་ཤུལ་མམ་ནང་ལུ་	ཨ་ལོ་སྐྱེ་ནིའི་	དངོས་གྲུབ་ཡང་ཐོབ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།	

ཨམ་སྲུ་དེ་	གཉེན་རྐྱབ་རུང་མ་རྐྱབ་རུང་	སང་འཕོས་དུས་ཚོད་དེམ་ཅིག་ཁ་ལུ་	ཨ་

ལོ་སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་	ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་སྲཽལ་ཡོད་མི་འདི་	ངེས་བདེན་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་

སབ་སོལ་འདུག་གོ།	།།

དྲཊ་ཀྲར་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་དང་	བསམ་གྲུབ་རིག་རྒྱལ།
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ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐོར།
རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།

༡	 འགྲོ་བ་མི་གི་དུས་རབས་སྔ་ཤོས་ནི་	 རོ་གི་དུས་རབས་འདི་ཨིན།	 འདི་ལུ་དབྱེ་བ་

ཁག་གཉིས་ཡོད།	དེ་ཡང་རོ་ཆས་སྤྱོད་པའི་དུས་རབས་རྙིང་པ་དང་	རོ་ཆས་སྤྱོད་པའི་

དུས་རབས་གསར་པ།	རོ་ཆས་སྤྱོད་པའི་དུས་རབས་རྙིང་པ་འདི་	ཧ་ལམ་བི་སི་གི་ལོ་	

༤༠༠༠,༠༠༠	ལས་༡༠,༠༠༠༠	སྐབས་ལུ་	མི་ཚུ་གིས་	རོ་ལས་བཟོ་བཟོ་བའི་	མཚོན་

ཆ་རག་རོག་ཚུ་	ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་	རོ་ཆས་སྤྱོད་པའི་དུས་རབས་རྙིང་པ་ཟེར་

སབ་ཨིན།

༢	 རོ་ཆས་སྤྱོད་པའི་	དུས་རབས་གསརཔ་འདི་	ཧ་ལམ་བི་སི་	༡༠,༠༠༠	ལས་༥༠༠༠	

སྐབས་ལུ་	མི་ཚུ་གིས་	རོ་ལས་བཟོ་བའི་	མཚོན་ཆ་	བཟོ་རྣམ་	ལེགས་ཤོམ་དང་	

འོད་འཁྱུག་འཁྱུག་སྦེ་	བཟོ་ཤེསཔ་ཨིན་མས།	

རོའི་དུས་རབས་	གསརཔ་གི་སྔ་ཆ་ཅིག་ལས་	རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བཟོ་ཐངས་ཚུ་ཡང་	རིག་པ་

གསརཔ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།	དེ་གི་ནང་ལས་	ཟངས་ལས་བཟོ་ནི་འདི་	འགོ་དང་པ་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་ནུག།	དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་	ལྕགས་ཀྲིན་དང་།	ལྕགས་རྩིས།	ལི།	ལྕགས་

ཚུ་ལས་	བཟོ་ནི་གི་རིག་པ་གསརཔ་ཡང་བྱུངམ་ཨིན་མས་།	རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་	རོའི་

དུས་རབས་གསརཔ་གི་སྔ་ཆ་ལུ་	རྒྱུ་ལྕགས་སྤྱོད་པའི་	དུས་རབས་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན།	རྒྱུ་

ལྕགས་ལས་བཟོ་ནི་གི་རིག་པ་དང་	དེའི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་	ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་

གྱི་ལམ་བཟང་	གཙོ་བོ་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།	ཨིན་རུང་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་	ལྕགས་

ནམ་ལས་	བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་འདི་	ཐེ་ཚོམ་གྱི་ངང་ལུ་ཡོདཔ་ད།	འདི་གི་ཐད་	མི་ཚུ་གིས་

དུས་ཚོད་ངེས་ཏིག་	 ར་ལས་བཟོ་ཚུགས་མི་མེདཔ་ཨིན།	 ལྕགས་ཚུ་བཟོ་བའི་སྐབས་	 ཚ་

དྲོད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དགོསཔ་ད།	དེ་གི་སྐབས་	མི་གི་འཕྲུལ་བཟོའི་རིག་པ་འདི་	རང་བཞིན་
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ལས་གྲུབ་པའི་	 དྭངས་མ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དཔེར་ན་གསེར།	 དེ་ལས་དངུལ།	 དེ་ལས་

ཟངས་ཚུ་	 བཟོ་ཐངས་གཅིག་ཨིན་མས།	 རྒྱུ་ལྕགས་ཚུ་	 རེ་རེ་བཞིན་དུ་	 བཞུ་ཚད་དང་	

ཁོལ་ཚད་ལུ་ལྷོདཔ་ད་	 རློན་གཤེར་གྱི་རང་བཞིན་ལུ་འགྱོ་ནི་དང།	 དེའི་སྐབས་ལུ་	 རྒྱུ་

ལྕགས་གཞན་དང་	ས་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་	བཟོ་མི་གི་རིག་པ་འདི་ལུ་	ལྕགས་རིགས་མཉམ་སྦོར་

རྐྱབ་པའི་རིག་པ་ཟེར་སབ་ཨིན།		

རྒྱུ་ལྕགས།	 	 བཞུ་ཚད།		 	 ཁོལ་ཚད།

གསེར།	 	 	 ༡༠༦༣་c		 	 ༢༩༧༠་c

དངུལ།	 	 	 ༩༦༠་c	 	 	 ༢༢༡༠་c	

ཟངས།	 	 	 ༡༠༨༣་c		 	 ༢༥༩༥་c

སྔོན་དང་ཕུགས་ལས་གྲུབ་པའི་	 དངོས་སྤྱད་ཚུ་	 ཕ་མའི་རྒྱུ་ནོར་ང་བཅས་ལུ་སྤོད་དོ་བཟུམ་

དང་།	དེ་གིས་འབད་	དང་ཕུགས་ཀྱི་དངོས་སྤྱད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་	ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་

སོལ་དང་	སྔོན་དང་ཕུགས་ཀྱི་སྔར་སོལ་བཟང་པོ་ཚུ་གི་	ལོ་རྒྱུས་ངེས་ཏིག་དང་	དེ་བསྒང་གི་

འཕྲུལ་བཟོའི་རིག་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་	ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།	སྔོན་དང་ཕུ་གི་	རྒྱལ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་དང་	འབྲེལ་བའི་དངོས་སྤྱད་ཚུ་	ད་རེས་ནངས་པ་	ཐར་ཐོར་རེ་མ་གཏོགས་	ཐོབ་ནི་

མེདཔ་ལས་	དེ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་	བདག་འཛིན་དང་	སྲུང་སྐྱོབས་འབད་ནི་འདི་	

ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་འདུག	 ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་རྙིང་གི་རིགས་ཚུ་	 སྤྱིར་འགྲོ་བ་མི་

རིགས་	 ཆ་མཉམ་གྱི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལམ་སོལ་གྱི་དངོས་སྤྱད་ཅིག་ཨིནམ་ལས།	 འདི་ཚུ་མ་

འོངས་པའི་	 བུ་གཞིའི་མི་རབས་ཚུ་ལུ་	 སྤོད་ནི་འདི་	 ང་བཅས་ཆ་མཉམ་གྱི་འགན་འཁུར་

ཅིག་ཨིན།	

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་	སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་	ལས་རིམ་གྱི་ནང་ལུ་	མཉམ་སྦོར་གྱི་ལཱ་

འདི་	གལ་ཆེན་ཅིག་ཨིན།	ཉམས་བཅོས་	འབད་དགོ་མི་གི་	དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདི་	

རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།
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ཅ་རྙིང་དངོས་སྤྱད་ཚུ་	 ཉམས་པ་སྲུང་སྐྱོབས་འབད་ཚུགས་ནི་དང་	 ཅ་རྙིང་དངོས་སྤྱད་ཀྱི་ལོ་

ཚད་	ཡར་སེང་ཡང་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་གི་དགོས་པ་ཡོད།	ཨིན་རུང་མཉམ་སོྦར་གྱི་ལཱ་	འབད་

བའི་སྐབས་	གནོད་སྐྱོན་ཤོར་མི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལུ་	ཡོན་ཏན་

དང་མཉམ་སྦོར་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་	མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།	མཉམ་སོྦར་གྱི་ལཱ་	འབད་

བའི་སྐབས་	སྲུང་སྐྱོབ་དང་	ཉམས་གསོ་འབད་ཐངས།	དེ་ལས་ཉམས་རྒུད་	བཀག་ཐབས་

ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་	རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་ནི་དང་།	ཅ་རྙིང་དངོས་སྤྱད་	ཧེ་མ་ཡོད་པའི་ཐོག་

ཁ་ལུ་	སྐྱོན་ཤོར་ཤོརཝ་ཚུ་	ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་	ད་ལས་ཕར་ཤུལ་ལས་	ཅ་རྙིང་

ཚུ་མི་ཉམས་ནི་གི་	ཐབས་ཤེས་འབད་དགོསཔ་ཨིན།	རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་	ཉམས་གསོ་

ཟེར་བའི་གནད་དོན་དང་	དགོས་པ་གཙོ་བོ་རང་	ཅ་རྙིང་གི་གནས་སངས་	ཧེ་མ་ག་ཡོད་མི་

ལུ་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་	ཅ་རྙིང་ཧེ་མ་	ཅོག་འཐདཔ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན།	

དེ་འབདཝ་ད་	 མཉམ་སྦོར་གྱི་སྐབས་	 ཧེ་མ་ཅ་རྙིང་ངོ་མ་བཟོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁ་

གསལ་ཚུ་	ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ལུ་བརྟེན་	ཅ་རྙིང་ཚུ་	ག་དེ་སྦེ་རང་བཟོ་ཡི་ག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་	

མཉམ་སྦོར་མཁན་གྱིས་ཤེས་ནི་འདི་	གནམ་མེད་ས་མེད་	ལ་ཁག་ཅིག་ཨིན་མས།	ཧེ་མ་གི་

ཅ་རྙིང་གི་སྐོར་ལས་	ཡིག་ཆ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཟེར་རུང་	ཅ་རྙིང་དངོས་སྤྱད་འདི་ཚུ་རང་ཨིན་

མས།	འདི་ལས་ལྷག་གནས་ཚུལ་	གཞན་ག་ཅི་ཡང་འཐོབ་ནི་མི་འདུག	ཉམས་གསོ་དང་	

བསྐྱར་གསོ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་	ཅ་རྙིང་དངོས་སྤྱད་འདི་གིས་རང་	ཧེ་མ་ངོ་མ་ག་ཨིནམ་

སོནམ་ཨིན།	

ས་སྟེང་འདི་ནང་ལུ་	ས་	ཆུ་	མེ་	རླུང་	འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་	ག་ཅི་རང་

ཨིན་རུང་མཐའ་མཇུག་ལུ་	 ཉམས་འགྱུར་དང་	 ཞིག་རལ་འགྱོ་ནི་གི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན།	

འདུ་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཆ་མཉམ་	 རང་བཞིན་གྱིས་	 ཉམས་འགྱོ་ནི་འདི་ཆོས་ཉིད་ཨིན།	 རྒྱུ་

མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་	དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་	མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།	དེ་

འབདཝ་ད་ལུ་	 ཅ་རྙིང་གི་དངོས་སྤྱད་ཚུ་	 བདག་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་	 ཉམས་བཅོས་དང་

ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐོར།
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ཉམས་གསོ་སོགས་ཀྱི་	 ཐབས་ཤེས་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མ་འབད་བར་	 ས་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོ་ལུ་གྱུར་

རུང་	ཁྱད་གང་ཡང་མེད་ཟེར་བའི་དོན་ར་ལས་མེན།	མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན་རུང་	

ཉམས་བཅོས་མཁན་ཚུ་གིས་	ཐབས་ཤེས་ག་དེ་	དྲག་དྲག་བཏོན་ཏེ་	ཅ་རྙིང་	དངོས་སྤྱད་

ཚུ་	 སྲུང་སྐྱོབ་དང་	 ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་	 འབད་བའི་ཐོག་ལས་	 དེ་གི་ལོ་

ཚད་འདི་	ག་དེམ་ཅིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགསཔ་འབད་ནི་འདི་ཨིན།	

རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རྫས་ཚུ་	 ཧེ་མ་ག་ཏེ་ལས་	 འོངས་པའི་གཞི་རྟེན་ལུ་	 ལོག་སྟེ་རང་ཡལ་འགྱོ་

བའི་རང་བཞིན་ཨིན།	མཐའ་མཇུག་ལུ་	ཅ་དངོས་ཚུ་བཟོ་བཟོཝ་ལས་	མགོ་ལྡོག་སྟེ་	ཧེ་

མའི་དངོས་གནས་ཀྱི་གཞི་	ངོ་མའི་ཐོག་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན།	རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རྫས་ངོ་མ་མིན་མི་ཚུ་

ལུ་	གཡའ་དང་བཙའ་ཟེར་སབ་ཨིན།	

རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རྫས་ཚུ་	ནུས་ཤུགས་ཆུངམ་ལས་	ནུས་ཤུགས་ཆེ་བ་	བཙན་དབང་གི་སྒོ་ལས་	

ཚ་དྲོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སོམ་བཏང་སྟེ་	 ཅ་དངོས་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་འབདཝ་དང་།	 བཟོ་

བསྐྲུན་འབད་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་	རྫས་ངོ་མ་ལས་མ་གྲུབ་མི་ཅིག་ཨིན།	རྒྱུ་མཚན་

འདི་ལུ་བརྟེན་	 ལྕགས་ལུ་བཙའ་བཤེད་ནི་དང་།	 ཟངས་ལུ་གཡའ་བརྐྱབ་ནི་།	 ཞ་ཉེ་ལུ་ཆུ་

ནག་བསགས་ནི་ཚུ་	རྒྱུ་ངོ་མ་དྭངས་མ་ལས་	བཟོ་མ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ཨིན།	རྒྱུ་ལྕགས་

ཀྱི་རྫས་འདི་ཚུ་ལུ་	བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་	བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་	མཐའ་མཇུག་

ལུ་	ཅ་དངོས་ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་འདི་	རང་བཞིན་ཨིན།	ལྕགས་དང་	ཞ་ཉེ་གི་	ངོ་བོ་འདི་

མཇུག་ལུ་	ཆ་མཉམ་རྒྱུ་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་།		ཆག་ཀྲུམ་འགྱུར་ནི་འདི་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བཟོ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་	བཙའ་བཤེད་ནི་དང་	གཡའ་བརྐྱབ་ནི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་

བོ་རང་	 ནམ་མཁའི་རླུང་དང་	 ས་གཞི་གཉིས་ལས་འབྱུངམ་ཨིན།	 འདི་གཉིས་ལུ་	 རློན་

གཤེར་དང་བཙའ་བཤེད་ནི་གི་	 རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཡོདཔ་ཨིན།	 ༼དཔེར་ན་ཨེན་ཨེ་སི	 ༡༽	

དང་འདུས་བས་ཀྱི་རྐྱེན་	༼ཨེཆ་༢ཨེས་དང་ཨེས་ཨོ་༣༽	ཚུ་ཨིན།	 ཟ ང ས ་ ལུ ་ ཡ ང ་	

རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།
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རླུང་གི་རྐྱེན་ལས་	གནོད་རྐྱེན་གཉིས་ཀྱི་	ཐོག་ཁ་ལས་འབྱུང་ནི་	དེ་ཡང་	སི་ཡུ་༢	ཨོ་དང་

སི་ཡུ་ཨོ་འདི་གཉིས་ཨིན།	ང་བཅས་རའི་དུས་རབས་ཀྱི་	བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་འདི་	སྔོན་

དང་ཕུའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།	 དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་	 དུས་

འདས་པའི་ཐོག་ལུ་བརྟགས་ཞིབ་འབད་བལྟ་ནི་དང་།	ག་བསྡུར་འབད་བལྟ་ནི།	དབྱེ་ཁག་ཕྱེ་

སྟེ་བལྟ་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་	རིག་པ་ཡར་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་	འགྱོ་བའི་མི་གཤིས་

ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོད།	ཅ་དངོས་ཚུ་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་གི་	ཐོག་ལས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང།	དྲན་རྟེན་

ཚུ་	མི་རབས་ལས་	མི་རབས་ཀྱི་བར་ན་	ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་དང།	རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་གཞི་མ་

ཅིག་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་	ཅ་དངོས་ཚུ་	འབྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ཡུན་རིང་	བཞག་

པའི་སྐབས་	ཉམས་རྒུད་དང་	ཞིག་རལ་གྱི་ཆ་སྐྱོན་ཚུ་	རིམ་པ་བཞིན་ཅ་དངོས་ལུ་བྱུང་སྟེ་	

མཐའ་མཇུག་ལུ་	ཅ་དངོས་ར་མེད་སྦེ་	ཞིག་འགྱོཝ་ཨིན།	

གསལ་མཐོང་གི་རྒྱུ་རྫས་ཀྱི་ཐོག་ལས་	 བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་	 བལྟ་བ་ཅིན་	 ཅ་དངོས་ཀྱི་

ཐོག་ལུ་	གནོད་སྐྱོན་གྱི་རླངས་པའི་	ཁ་དོག་མ་འདྲ་བ་	སྣ་ཚོགས་མཐོང་ནི་ཡོད།	ག་ཅི་སོ་

ཟེར་བ་ཅིན་	 འདི་ཚུ་ཕྱིའི་འོད་	བཀྲག་མདངས་ཅན་དང་།	ནང་གི་གནས་སངས་རང་

བཞིན་ལུ་	གནོད་རྐྱེན་གྱི་རིམ་པ་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།	

གསེར།

གསེར་ནི་	 རིན་ཆེན་དྭངས་མའི་	 རང་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་	འདི་ལུ་ཉམས་རྐྱེན་སོགས་	ག་ཅི་ཡང་འབྱུང་ནི་མེདཔ་ཨིན།	ཨིན་རུང་གཞི་གསེར་

གྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ལུ་	 དངུལ་ལམ་ཡང་ན་ཟངས་ཚུ་	 དུམ་གྲ་རེ་ས་བསྲེ་ཡོད་པ་ཅིན་	

གསེར་གྱི་ཁ་དོག་འདི་དུམ་གྲ་ཅིག་འོད་མེད་པ་དང་།	 ཉམས་རྐྱེན་གྱི་ཆ་དུམ་གྲ་རེ་ཞུགསཔ་

ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐོར།
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ཨིན།	གསེར་གྱི་ཅ་དངོས་ལུ་	ཟངས་ཀྱི་གཡའ་བཟུམ་དང་	སའི་ཤུན་པ་བཟུམ་ཤུགས་ཆེ་

སུ་བཙའ་བརྐྱབ་ཨིན།	ས་བསྲེ་ཅན་གྱི་གསེར་ལུ་	ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པ་ཅིན་	གསེར་

དང་མཉམ་དུ་རྒྱུ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་	 རྒྱུ་འདི་བཏོན་གཏང་ནིའི་ཐབས་ཤེས་དང་	 སའི་ཤུན་པ་

བཟུམ་ཡོད་མི་ལུ་	དུག་རྫས་ཅིག་བླུགས་ཏེ་བསལ་ཚུགསཔ་ཨིན།	

དངུལ།

དངུལ་འདི་	རིན་ཆེན་དྭངས་མའི་ནོར་བུ་	གསེར་ལས་གཉིས་པ་འདི་ཨིན།	དངུལ་དྭངས་

མ་འདི་	བཙའ་གཡའ་ཆགས་ནི་	ཆེནམོ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་རུང་	དཔེར་ན་ཟངས་དང་ས་བསྲེ་

ཡོད་པ་ཅིན་	དངུལ་གྱི་རྒྱུ་ཆས་ངོ་མ་འདི་	ཉམས་རྒུད་འགྱོཝ་ཨིན།	དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་	

ཅ་དངོས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་	དམིགས་བསལ་གྱི་ཟངས་དང་ས་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།	

ག་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་རུང་	དངུལ་གྱི་རྒྱུ་འདི་	བཙའ་དང་གཡའ་ཚུ་	ར་ལས་ཆགས་ནི་མེདཔ་

ཨིན་རུང་	རླུང་དང་འདྲེས་པའི་	མུ་ཟི་ཚུ་	ཆགས་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།	རེ་ཅིག་སྐབས་	དངུལ་

རྒྱུའི་ཐོག་ལུ་	 མུ་ཟི་ནག་པོའི་རིམ་པ་ཆགས་ནི་དང་།	 འདི་ཆགས་ཞིནམ་ལས་	 དེ་སྦེ་རང་	

དངུལ་རྒྱུ་དང་འདྲེས་ཏེ་གནསཔ་ཨིན།	དངུལ་གྱི་གཡའ་གཞན་ནི་	དངུལ་ཆུ་གི་བཙའ་དང་

གཡའ་འདི་རང་ཨིན།	དངུལ་ཆུའི་བཙའ་དང་གཡའ་གི་ཁ་དོག་འདི་	སྐྱ་ཧལ་ཧལ་འཚམས་

ཅིག་དང་།	རེ་ཅིག་སྐབས་	དངུལ་གྱི་བཟོ་བའི་	དངོས་སྤྱད་ཚུ་གི་ཐོག་ཁ་ལུ་	སྐྱ་ཧལ་གྱི་

ཐིག་ཁྲ་ཚུ་	 ས་ཀྲག་ཀྲག་འགྱོཝ་ཨིན།	 དེ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་	 ཁྲ་རྒྱན་ཚུ་བཀབ་སྟེ་ངོ་མ་	

གསལ་རིལ་རི་མཐོང་མི་ཚུགསཔ་ལས་	དེ་ཚུ་ངེས་པར་དུ་བསལ་དགོཔ་ཨིན།

ཟངས།

ཟངས་དང་ལི་གི་ཅ་དངོས་ཚུ་	ཉམས་གསོ་འབད་ནི་དང་	བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་འདི་	ལ་ཁག་ཅིག་

རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།
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ཨིན།	ལི་གི་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འདི་	ས་འོག་ལུ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་	ས་བཞག་པའི་

སྐབས་རླངས་རླུང་དང་	རློན་གཤེར་གྱིས་གནོདཔ་རྐྱབ་ཨིན།	དེ་སྦེ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་མི་འདི་

ཡང་	ལི་ལུ་ཟངས་ཀྱི་སྙིགས་རོག་ཡོད་པའི་	རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།	ལི་ལུ་ཟངས་དང་	

ཡང་ཅིན་རྒྱུ་རྫས་གཞན་དང་	ས་བསྲེས་ཏེ་བཟོ་པའི་	དངོས་སྤྱད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་	གཡའ་གི་རིམ་

པ་ཆགས་ཏེ་	ཡོད་མི་འདི་ལུ་	གཡའ་སྔོན་ཟེར་སབ་ཨིན།	 	

གཡའ་སྔོན་ཚུ་	བཙའ་གི་རིམ་པ་དང་	རྒྱ་ཚྭ་དཀར་པོ་གཉིས་	ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་འབྱུང་

མི་འདི་ས་འོག་ལུ་	 ཡུན་རིངམོ་ས་སྟེ་	 བཞགཔ་ལས་འབྱུང་ནི་ཡོད།	 གཡའ་སྔོན་འདི་ཁྲོ་

རྙིང་གི་ཐོག་ལུ་དང་།	ཨིན་རུང་ཟངས་རྙིང་གི་ནང་ལས་ཡང་	ཚྭ་ནག་གི་བཙའ་གཡའ་ཐོན་ནི་

ཡོད།	 གཡའ་སྔོན་འདི་ཚུ་	 རློན་གཤེར་གྱི་རླུང་དང།	 ས་འོག་གི་ནུས་ཤུགས་ས་ཀྲག་ཀྲ་

ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ཨིན་མས།

གཡའ་ནག་པོ་འདི་	ཟངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་བརྒྱ་དཔྱ་མངམ་གིས་	གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ཁ་

ལུ་	ཆགས་པའི་བཙའ་གཡའ་འདི་ཨིན།	གཡའ་ནག་པོ་ཡུག་ཅིག་མ་	ཆགས་མི་འདི་	རྒྱུ་

རྫས་ཞ་ཉེ་ཤུགས་ཆེར་ཡོད་མི་དང་།	 ཟངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་ཉུང་སུ་ཡོད་མི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོནམ་

ཨིན།	རེ་ཅིག་སྐབས་	གཡའ་སྔོན་ཆགས་པའི་ལི་གི་ཅ་དངོས་ལུ་	གཡའ་སྔོན་སབ་འཕྲོས་

འཕྲོས་ཆགས་ནི་དང་།	འདི་གིས་ཅ་དངོས་ཡུག་ཅིགམ་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་	ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་

དོང་སྲུབ་ནི་གི་	ཕན་ཐབས་ཚུ་ཡང་བྱུངམ་ཨིན།	འདི་བཟུམ་གྱི་བཙའ་གཡའ་ཚུ་ལུ་	ལི་གི་

ནད་གཞི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ལི་གི་ནད་གཞིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་འདི་རང་	གཡའ་སྔོན་གྱི་བཙའ་འདི་ས་འོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ཐོན་

ནི་དང་།	ཡང་ཅིན་རླུང་གཤེར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ཆགས་ཆགསཔ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐོར།
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ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤོད།

༡	 དྲགོས་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག

དྲགོས་མཆོག་སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ་ཅིག་ཨིན།	 དྲོགས་མཆོག་གིས་

གཞུང་གི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཕག་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་ནགང་ཡོདཔ་མ་ཚད་	ད་རེས་ནངས་པ་

རྒྱལ་དོན་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་	བགྲོས་དཔོན་སྦེ་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༢	 དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།

དྲགོས་མཆོག་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ་ཨིན།	ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་	 རྫོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་	 གོང་འཕེལ་གྱི་ཕག་འགན་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་གནང་ཡོདཔ་མ་

ཚད་	འབྲུག་གི་ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཡང་ཨིན།

༣	 སོབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།

སོབ་དཔོན་མཆོག་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་་ལེགས་བཤད་པའི་ཕན་ལཱ་

གནངམ་ཨིན།	སོབ་དཔོན་མཆོག་རྒྱ་གར་མའི་སོར་རྭིང་མའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་ལས་	གཙུག་

ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

༤	 བླམ་ཆོས་སྐྱོང་།

བླམ་སྐྱོང་མཆོག་འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དོན་སོབ་སྦོང་མདོ་ཆེན་གྱི་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།	 མདོ་

ཆེན་མཆོག་གིས་	 སེམས་རྟོགས་ཁ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའི་	 དབང་འཛིན་གྱི་གོ་

གནས་ཡང་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན།
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༥	 དྲགོས་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

དྲགོས་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔོ་མཛོད་ནང་ལུ་གཙོ་འཛིན་སྦེ་ཕག་ལཱ་གནངམ་མ་ཚད་	

ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་	ཞིབ་འཚོལ་ལེ་ཤ་མཛད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༦	 མཁས་དབང་སྐར་མ་དབང་ཕྱུག

མཁས་དབང་མཆོག་གིས་	 འབྲུག་གི་སྔར་རབས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་ཞིབ་

འཚོལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༧	 མཁས་དབང་བཙན་སྐྱོང་ཚེ་རིང་།

མཁས་དབང་མཆོག་རྒྱ་གར་མ་གྷ་ད་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ནང་ལས་	 མཁས་དབང་གི་ཤེས་

ཡོན་བཞེས་ཡོདཔ་མ་ཚད་	སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སོན་ཁང་ལ་སོགས་པའི་	གཞུང་གི་

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་	 གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།	

མཁས་དབང་མཆོག་གིས་	 རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སོལ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་

བརམས་བསྒྲིགས་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན།

༨	 སོབ་དཔོན་རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

སོབ་དཔོན་མཆོག་	ཀྲོང་གསར་རྒྱལ་བརྒྱུད་འགྲེམས་སོན་ཁང་ནང་ལུ་	འགྲེམས་སོན་འགོ་

དཔོན་གྱི་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།	 ཁོ་གིས་རྒྱ་གར་དིལ་ལི་འབྱུང་རབས་དང་ཉམས་སྲུང་

འགྲེམས་སོན་རིག་པ་ནང་ལུ་	 གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་

ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	འགྲེམས་སོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་རབས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་

གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སོྤད།
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༩	 མཁས་དབང་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

མཁས་དབང་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་མཆོག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ནང་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་

དཔོན་གོངམ་སྦེ་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།	ཁོ་གིས་དུས་རབས་	༡༢	ལས་	༡༧	ཚུན་ཚོན་ཀྱི་	

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་	 ཞིབ་འཚོལ་རོམ་ཡིག་ཐོག་ལུ་	 རྒྱ་

གར་དིལ་ལི་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ནང་ལས་	མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་

མ་ཚད་	 རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་	 སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ལག་དེབ་དང་།	 ཕ་ཇོ་

འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྟོགས་བརྗོད།	 སྔར་སོལ་འབྱུང་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་

ཅིག་རང་བརམས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡༠	 མཁས་དབང་བློན་པོ་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ།

བློན་པོ་མཆོག་གིས་	 གཞུང་གི་བཙགས་འཐུ་ཅན་གྱི་བློན་པོའི་གོ་གནས་ལོ་ངོ་མང་རབས་

ཅིག་བཞེས་ཡོདཔ་མ་ཚད་	 གནས་སྐབས་གཞུང་སྐྱོང་གི་ཁྲི་འཛིན་ཡང་མཛད་གནང་ཡོད་

པའི་བློན་པོ་བགྲེསཔ་ཅིག་ཨིན།

༡༡	 རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

ཁོ་གིས་སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་མདོ་ཆེན་གྱི་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།	

མདོ་ཆེན་མཆོག་གིས་	ཕཱརནས་དང་	རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ལག་ནའུ་ལས་	ཅ་རྙིང་ཉམས་སྲུང་

དང་བརྟག་དཔྱད་ནང་ལུ་	གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་	འབྲུག་མི་དང་

པ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་	 དངོས་ཅན་དང་དངོས་མདེ་ལམ་སོལ་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་	

ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སོྤད།


