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སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

སྔོན་བརྗོད།
༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེའི་གཞུང་གི་ ལྟེ་གནས་འབྲུག་སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྗོང་
གི་

གདན་སའི་ཆགས་རབས་འདི་

འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་

གཏོགས་སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གིས་ ལོ་ལྟར་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་
རྩོམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེའི་དུས་རབས་ འབྲི་རྩོམ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན།
ལོ་ངོ་མང་རབས་སྔ་གོང་གི་རྒྱུས་རྙིངམ་ཚུ་འབྲི་ནི་ལུ་

དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཡོད་དེ་རང་འབད་རུང་རྒྱལ་

ཁབ་དང་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༢ པ་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ཧཱུྂ་རལ་
དྲུང་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གྱིས་

གཙོས་པའི་ཟུར་དེབ་ནང་མཚན་འཁོད་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལུ་གཞི་

བཅོལ་ ས་ཕྱོགས་དེ་ནང་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཆེད་མངགས་

ཀྱིས་དྲུང་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་བརྒྱུད་ཚུ་དང རིན་སྤུངས་རྫོང་ནང་གཞུང་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ ཧེ་

མ་གི་སྐུ་བགྲེས་དང་ ད་རེས་ཞལ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ རྒན་པོ་ཉམས་མྱོང་ཅན་ མང་

རབས་ཅིག་ལུ་འདྲི་བསྟུན་ཞིབ་པར་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་འབད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ ༡ པ་
ཚེས་ ༡༥ ལས ༡༧ ཚུན་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་འཚོགས་པའི་མཁས་ཚོགས་ཀྱི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་

འཛོམས་ཐེངས་༣ པའི་ནང་སྙན་འབུལ་ཞུ་བའི་སྐབས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་བྱུང་མི་མཁས་དབང་ཚུ་
གི་ གྲོས་བསྟུན་བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ དེབ་གཞུང་ནང་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དོ་རུང་ གཟུར་
གནས་དཔྱོད་ལྡན་མ་ཉུངམ་ཅིག་ལས་

དོགས་བསལ་མཐིལ་ཕྱིན་ཐོག་

འདི་སྐོར་ཕྱིན་ཆད་ག་ར་

འབད་རུང་ ཡིད་བརྟན་མཛད་ཚུགསཔ་སྦེ་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུ་ཡི། དེ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཚུགས་མི་འདི་ གོང་
སྨོས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་དང་

མཁས་དབང་ཚུ་གི་གྲོགས་རམ་བཟང་པོའི་

བཀྲིན་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཨིནམ་ལས་ དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཁོངས་ལས་ ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་ སྐུ་དྲིན་རྗེས་

དྲན་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་ཤུལ་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་
གྱི་ཞབས་ཏོག་རྒྱ་མི་ཆུང་བར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་ཡང་སྦོམ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན།

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

2

༡༽ སྤ་རོ་གི་མིང་དོན་བཤད་པ།
སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ ཆགས་རབས་ལས་དང་པ་ ལུང་ཕྱོགས་དེ་གི་མིང་ལུ་སྤ་རོ་ཟེར་སླབ་

དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༸ པའི་ནང་ བྱོན་པའི་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་

གཏེར་ཡིག་ཚུ་ནང་ལས་ སྤ་རོ་ཟེར་མིན་པར་ སྤ་དྲོ་དང་ པ་དྲོ་ སྤ་གྲོ་ཟེར་མི་ཚུ་ཐོནམ་ཨིན་མས།

སྤ་དྲོ་ཟེར་མི་མིང་གི་ཐ་སྙད་དེ་ གཅིག་འབདན་སྒྲ་འདོད་རྒྱལ་ཨིན་རུང་ ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་

དོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤ་ཟེར་མི་འདི་མཛེས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་དང་ རྒྱན་དང་སྤོབས་པ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ལས་

ལུང་ཕྱོགས་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་མཛེས་བཀོད་དང་ལྡན་པའི་ལུངམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་བཟུམ་ཅིག་
ལུ་གོ་ནི་དང་། དྲོ་ཟེར་མི་འདི་ བག་དྲོ་ཞིང་བྱིན་ཆགས་པ་ ཡིད་ཁར་འོང་བ་ གཡང་བཅུད་དང་ལྡན་
པ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ལས།

ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་

སྐྱེར་ཆུ་ལུ་

སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཇོ་བོ ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་

བཞུགས་ཡོད་པ་དང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་གཙོས་པའི་ རྒྱལ་བ་གོངམ་ མང་

རབས་ཅིག་གི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།

ཆོས་ནོར་དམ་རྗས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་མང་རབས་ཡོད་པའི་སྦས་

གནས་ཁྱད་དུ་ཕགས་པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ འབྲང་རྒྱས་ཁ་ སྟེང་རྒྱ་ཁ་ རྫོང་བྲག་ སྒང་སྟེར་ རམ་
ནག་ལྔ་ནང་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གནས་རྟེན་བཞུགས་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ དེ་

ནང་ལྷོད་པ་ཅིན་ལོག་སྟེ་རང་གི་གཡུས་ལུ་འགྱོ་དགོ་མ་མནོ་བའི་ བག་ཆགས་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་
སྤ་དྲོ་ཟེར་མིང་བཏགས་བཏགསཔ་ཅིག་འོང་ནི་མས།

ཨིན་རུང་ སྤ་དྲོ་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་གི་སྒྲ་འདི་ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྲིསཝ་ད་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ སྤ་དྲོ་

ལས་སྤ་གྲོ་དང་

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ད་རེས་ནངས་པར་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་སྤ་རོ་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་

ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ མིང་དེ་དུས་ནམ་ལས་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་གི་ལོ་རྒྱུས་ག་གིས་ཡང་

སླབ་མ་ཚུགས་པར་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་ སྤ་དྲོ་དང་བུམ་ཐང་ཟེར་བའི་ མིང་གི་ཐ་སྙད་དེ་ཚུ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆའི་མིང་གནས་ཚུ་གི་གྱལ་ལས་ རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

༢༽ རིན་སྤུངས་དང་ཧཱུྂ་རལ་གྱི་མིང་ཚིག་བྱུང་ཚུལ།
སྤ་རོ་རྫོང་གི་མཚན་དང་ གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་རིན་སྤུངས་དང་ ཧཱུྂ་རལ་ཟེར་
མིང་ཚིག་དེ་གཉིས་ ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྤ་རོ་ལུ་བྱོན། ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་
ཚུ་ལུ་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ སྟག་ཚང་དང་ཆུ་མོ་ཕུག་

ར་རྒོད་དང་བྲག་དཀར་པོ་ལ་

སོགས་པའི་ གནས་ཆེན་ཚུ་རིམ་པར་བཅག་སྟེ་མིང་བཏགས་གནངམ་ད། ད་ལྟོ་གི་ས་སྒོ་འདི་ ནོར་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

3

བུ་སྤུངས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རིན་སྤུངས་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་

དེ་ནང་གི་བྲག་གི་མིང་ཡང་ རིན་སྤུངས་བྲག་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག དེ་བསྒང་རིན་སྤུངས་བྲག་ལུ་

གནས་པའི་བདུད་དང་གཙང་ཆུ་ནང་གནས་པའི་ ཀླུ་མོ་གཉིས་གཅིག་ཁར་འདྲེས་པའི་ཀླུ་བདུད་ཅིག་
ཡོད་མི་འདི་ བཏུལ་རིན་མ་ཆོག་པར ཁ་གནོན་ལུ་སཙྪ་གཅིག་བསྐྱལ་གནང་སྟེ་བཞག་ནུག

ཤུལ་མ་དུས་རབས་ ༡༥ པའི་འགོ་སྟོད་ཙམ་ལུ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ དོལ་

པོ་གྱང་གསར་ལུ་ བཟླུམ་བརྩེགས་མཆོད་རྟེན་བཞེངསམ་ད་ སྤ་རོ་ལུངམ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ག་ར་
མཆོད་རྟེན་གྱི་ལཱ་ལུ་བཀུགཔ་ད་

གཞན་ག་ར་འོང་རུང་

རིན་སྤུངས་བྲག་གི་ཀླུ་བདུད་འདི་འོང་མ་

བཏུབ་པས། གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེ་ དེ་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཧཱུྂ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་བལྟ་སྟངས་མཛད་ཞིནམ་ད་

ལས་ཚུར་ རིན་སྤུང་བྲག་གི་མིང་ལུ་ཧཱུྂ་རལ་བྲག་དང་དེའི་ལྟག་གི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ ཧཱུྂ་རལ་ཁ་
ཟེར་དར་ཁྱབ་ཡར་སོང་ནུག

༣༽ ཧཱུྂ་རལ་ཁའི་ས་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ།
སྤ་རོ་ཧཱུྂ་རལ་ཁའི་ས་གནས་འདི་ སྤ་རོ་བར་སྐོར་ཚོ་དྲུག་ཟེར་ དོལ་སྟེང་ དོལ ་ཤར་ ཝང་ཅང་

ལམ་གོང་ ཤར་པ་དང་ ལུང་གཉིས་ཚུ་ནང་ ཧེ་མ་དྲུང་པ་རེ་ཡང་བཀལ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤར་སྟོད་ཁ་
ཐུག་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་སོ་སོར་བཞེངས་ཏེ་བཙན་ཏོག་གླིང་དྲུག་སོ་སོར་བཅད་

སྤར་སྨད་ཁ་

ཐུག་ལུ་ རྡོར་སྦིས་དཔོན་སློབ་སོ་སོར་བཀལ་ཏེ་ དེའི་འོག་ལུ་གདུང་ཡུལ་བཞི་དང་རྒྱ་བར་ཚོ་དྲུག་

ཚུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་གི་གྱལ་ཁ་ལས་ ཧཱུྂ་རལ་ཁ་དེ་དོལ་པོ་ཆེན་པོ་གི་ས་ཁོངས་གྲངས་
སུ་ཚུདཔ་ལས་ དོལ་པོ་ཆེན་པོ་ལུ་བྲག་ཆེན་བརྒྱད་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཡང:༡

ཧཱུྂ་རལ་བྲག

༣

གནམ་ལྕགས་བྲག

༥

ཤ་ལ་བྲག

༢

༤
༦
༧
༨

བརྡེ་བརྡར་ ༼བདེན་བརྡར༽ བྲག

ར་རྒོད་བྲག

སྤུས་སྒང་བྲག

ཕུལ་ཆུང་ ༼སེངྒེ༽ བྲག
ཚ་ལུང་བྲག་ཚུ་ཨིན་མས།

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

བྲག་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལས་

4
གཙོ་བོ་ཧཱུྂ་རལ་བྲག་འདི་

སྤ་གྲོ་ལུང་པའི་ས་བདུད་ཨིནམ་མ་ཚད་

བཀྲིས་དགེ་མཚན་ མང་རབས་དང་ལྡན་པའི་ས་ཆ་གང་བས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཅིག་ ཨིན་པའི་ར་

ཁུངས་དེ་ཡང་ ཧཱུྂ་རལ་དགོནམ་ འགོ་དང་པར་བཅག་མི་དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ལས་:-

སྤ་རོ་རྫོང་གི་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ།
འབྲི་ཀློག་དར་བ་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་ཡུལ། །ཡུལ་ལ་ཁྱད་འཕགས་སྤ་གྲོ་སྨན་གྱི་ལྗོངས། །ཀྱོང་ལ་འབུར་

དོད་མི་འགྱུར་བྲག་གི་སྟེང་།

།རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་རིན་ཆེན་སྤུངས།

།རྒྱབ་རི་གླང་ཆེན་

འགྱིངས་པ་འདྲ་བ་ལ། །ཙན་དན་ནགས་སོགས་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་རྒྱས། །ཡིད་འོང་ལྷ་བྱ་རྣམས་

ཀྱིས་གསུང་སྙན་སྒྲོག །བདུད་མོ་བཙུན་མོ་ཞེ་ས་འབུལ་བ་འདྲ།

།གཡས་རི་དར་དཀར་ཡོལ་བ་

བརྐྱངས་པ་འདྲ། །གཡོན་རི་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སྤུངས་པ་འདྲ། །ཕུ་ན་ལྷ་ཆེན་གྲགས་པ་ཅན་རྣམས་
བཞུགས།

།མདའ་ན་ལྷ་ཆབ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རྒྱུན།

།ཡོན་ཆབ་ལྟ་བུར་བབས་ནས་རྒྱ་མཚོ་

འཁྱིལ། །མཚོ་སྨན་ཕྱུག་མོས་ནོར་བུའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཆུ་བྱ་སྣ་ཚོགས་མགྲིན་པའི་རྫ་རྔ་བརྡུངས།
།ཁོར་ཡུལ་ནིའུ་གསིང་གཡུ་གཞོན་འདྲ་བ་ལ། །དུད་འགྲོ་སྣ་ཚོགས་སྐྱིད་པའི་རྩེད་འཇོ་ངོམས། །བར་

ན་ཤོང་ཞིང་རྒྱ་དར་བཏིང་འདྲ་ལ།  །

ཚིམས་བྱེད་ལོ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྨིན་པའི་ཡུལ། །འདི་འདྲ་ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་སམ་སྙམ། །རྣམ་ཀུན་

དགའ་བའི་ཡིད་དབང་འཕྱང་མོ་ཉུག །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་མ་ཚད།

ད་རུང་། འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་ཚོང་འདུས་ཕག་རི་ནས། །གསེར་གཡུ་དར་ཟབ་འདོད་དགུ་ཆུ་བཞིན་

བབས། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ནས། །གསེར་དངུལ་དར་རས་ས་ཡི་རླངས་
བཞིན་འཐོན། །ཁྱད་པར་དགའ་ལྡན་ས་ལ་འཕོས་འདྲ་བའི། །གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་ཧཱུྂ་རལ་དགོན་

གསལ་འདི། །ཤར་ནས་ཐེད་ཐིམ་སྔན་ལུང་མཁའ་གླིང་ཚུན། །ལྷོ་ནས་ཝང་དང་འོ་འདུད་རྒྱ་གར་ཡན།

།ནུབ་ནས་ཧད་དང་གྲོ་མོ་མོན་ལྷོ་ཚུན། །བྱང་ནས་རྣལ་འབྱོར་བཙན་གདོང་ཕག་རིན་མན། །བར་ན་

ཝང་ཅང་དོལ་པོ་ལ་སོགས་ཀྱི། །ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་འབུལ་བ་ཕུལ་ས་དང་། །མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་
རྟེན་ཞུ་ས་ཡིན།

།སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་ས་ཡིན།

།སྨན་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་འབྲས་

ངོམས་ས་ཡིན། །དེ་འདྲའི་གདན་ས་རྡོ་རྗེ་གདན་མཚུངས་འདི། །ཟེར་གསུངས་གནང་མི་ཚུ་གིས་ ཧཱུྂ་

རལ་ཁའི་ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཚུ་ག་ར་ ཁ་གསལ་གསུངས་གནངམ་མ་ཚད་ སྤ་རོ་ལུ་

དེ་བསྒང་ དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

5

འདུ་ཚུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ ག་ར་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟོནམ་ཨིན་མས།
དག་སྣང་གཟིགས་ཚུལ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ལྟ་རྫོང་ལས་བལྟཝ་ད་

ཆུ་བྱག་ཁ་ཧཱུྃ་གི་མགོ་དང་།

རྡོ་

གནགམ་དང་ལྟ་རྫོང་ཧཱུྂ་གི་གཡས་གཞོགས། ཟུར་རི་གཡོན་གཞོགས། རིན་རྫོང་དཀྱིལ་དང་ ཉལ་

མིག་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙང་ཆུ་ཧཱུྃ་གི་མཇུག་འབད་ རི་གླིང་ཡོངས་རྫོགས་ཡི་གུ་ཧཱུྂ་གི་རྣམ་པ་དང་ ལ་ལུ་

གིས་ དུང་དཀར་གྱི་རྣམ་པ་འབད་ཡང་གཟིགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པར་ང་བཅས་

རང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་། མཐོཝ་བྱི་ལི་ལ་མོའི་ལ་གཞོལ། །དམའཝ་ཉལ་མིག་ཟམ་པའི་ཧང་ཁ། །ལྟ་
རྫོང་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། །རྡོ་གནགམ་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ། །དགོན་ས་ལྷ་ཡི་གཱཎྚི། །ཟུར་རི་ཟངས་

མདོག་དཔལ་རི།
བཞུགས།

།དཀརཔོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་ནང་ལུ།

།བླམ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

།ཟེར་རིན་སྤུང་རྫོང་གི་སའི་ཆགས་ཚུལ་འདི་བཀྲིས་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ས་གནས་

ཅིག་སྦེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ག་ར་གིས་ གཟིགས་སར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

༤༽ རྫོང་གི་ས་ཁོངས་དང་ཚད་གནས།
འབྲུག་སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་རྫོང་གཞིས་ཀྱི་ས་གོ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལས་

ཀི་ལོ་མི་

ཀྲར་ ༥༥ དང་ སྤ་རོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གྲུའི་བབས་ཐང་ལས་ འབངས་སྡེ་ཟམ་བསྐོར་ཏེ་

གཙང་ཆུའི་སྟོད་ཁ་ཐུག་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༤ གི་ས་ཁ་ལས་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་གངས་ཀྱི་རྩ་བ་ལས་འབབ་

པའི་སྤ་ཆུ་དང་ ཆུ་མོ་ཕུག་ གོང་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབབ་པའི་ དོལ་པོའི་རོང་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་

ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ལུ་ཡོན་ཆབ་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་གཙང་ཆུ་འདི་ ཁ་བྱང་

ཤར་མཚམས་སུ་བལྟ་སྟེ་

བརྒལ་ཚརཝ་ཅིག་

ཁ་གཟར་དྲག་རང་མིན་པའི་

ཧཱུྂ་རལ་ཁའི་གྱེན་

དུམ་གྲ་ཅིག་འཛེགས་ཏེ་འགྱོ་ས་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། བྱི་ལི་ལ་ལས་མར་བལྟ་བ་ཅིན་ ཆུ་བྱག་ཁ་ལས་
མར་རྡོ་གནགམ་གི་མཇུག་ལུ་ གཙང་ཆུའི་མཐའ་མ་ལས་ཡར་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ སྤུངས་པ་དང་

འདྲ་བའི་ ནོར་བུའི་རི་བཟུམ་ཅིག་གི་མགུ་ཏོག་ཁ་ལུ་དང་། གནས་བདག་ཧཱུྂ་རལ་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང་

གི་ལྟག་ལུ་ཧཱུྂ་རལ་ཁ་ཟེར་སླབ་མི་གི་ས་ཆ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཕི་ཀྲི་ ༧༧༥༠ གི་ས་ཁ་ལུ་ དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་

བསྟན་པའི་སྲོག་རྫོང་འབྲུག་སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་

པའི་རྫོང་གཞིས་འདི་ ལྷའི་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད། ས་ཁའི་མཐོ་དམན་
སྐོར་མི་ཚུ་གི་ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་ སྤ་རོ་གི་སའི་མཐོ་དམན་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ལས་ སྟྭ་ཡུ་གང་གིས་

དམའ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག  སྤ་རོ་རྫོང་གི་མཚན་ལུ་འགོ་དང་པ་ ཧཱུྃ་རལ་མགོན་ས་ཁ་དང་ རྫོང་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

ཧཱུྂ་རལ་ཁ་
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ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་གདན་ས་རིན་སྤུངས་རྫོང་ཟེར་བའི་མིང་གནས་ཚུ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་སྟེ་བ་ཐེད་ཐིམ་གཉིས་ལུ་

ཆགས་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྤ་རོ་རྫོང་འདི་ལུ་ སྤ་རོ་རྫོང་དང་ འབྲུག་རིན་

ཆེན་སྤུངས་རྫོང་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་ཡང་གྲགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁ་ལུ་ཡང་ ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ ཆུ་ལྡན་གྱི་
ཞིང་ཁམས་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

༢༽ སྤ་རོ་རྫོང་གི་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
༡

རྫོང་བཞེངས་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་གདན་འཛིན་ དམ་སྤྲུལ་བློ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ལུ་ སྲས་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་
དང་ རྒྱལ་འཛོམས་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ སྲས་རྒན་ཤོས་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་འདི་

དགུང་ལོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ མཚུངས་མེད་རྒྱལ་དབང་རྗེའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བོད་ལུ་བྱོན། དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ དབང་ཁྲིད་མན་ངག་ག་ར་ བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་གྱིས་གསན་ཏེ་ གྲུབ་

པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལུ་གྱུར། གཞན་དོན་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ མཁའ་འགྲོ་མ་གི་མཚན་
དང་ལྡན་པའི་ཡུམ་དགེ་ལྡན་བཟང་མོ་གསང་ཡུམ་ལུ་བཞེས། སྲས་མཆོག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་

དང་ བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་སྐུ་འཁྲུངས་ཞིནམ་ལས་ བོད་ལས་ལོག་སྟེ་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོནམ་དང
ང་བཅས་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་ལུ་སྤྱང་སློང་ཡོད་རང་མེད།

ངོ་ཚ་བས་ཟེར་བྱོན་མ་སྟེརཝ་མ་ཚད་

སྒང་

ལྟག་གཡུས་ས་ཁ་ལུ་བྱོན་བཞུགས་རུང་ དེ་ན་ཡང་བཞུགས་མ་སྟེརཝ་ལས་ སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་ཚལ་

ཁའི་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་ ས་རྡོ་ཡོད་ས་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གུར་སྤུབས་ཏེ་བཞུགས་དགོཔ་བྱུང་ནུག

དེ་ནང་ཐུགས་དམ་གནང་བཞུགསཔ་ད་

གདོང་སྐོར་ལུ་ཡོད་མི་

ཧཱུྂ་རལ་བྲག་གི་གནསཔོ་དེ་གིས་

འཚུབས་ཆ་སྦོམ་སྦེ་སྟོནམ་ད རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དམ་འོག་ལུ་བཙུགས་
གནངམ་ལས་ རང་གཟུགས་དངོས་སུ་སྟོན་ཏེ ཧཱུྃ་རལ་ཁའི་ས་དེ་ རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལཝ་

མ་ཚད་

དེ་ཁར་གདན་ས་བཅག་པ་ཅིན་

བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ག་ར་
ཕུལ་ནུག

འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་

གནསཔོ་ཁོ་ར་གིས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཡང་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༢
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ཧཱུྂ་རལ་དགོན་ས་ཁ་དང་རིན་སྤུངས་རྫོང་ལུ་བསྒྱུར་ཚུལ།

རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ལས་
ད་རེས་ཀྱི་རྫོང་ཡོད་སའི་ས་གནས་

དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་ཚུ་

ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲག་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་ས་

དེ་ནང་ལུ་བྱོན།

ཤིང་ལོའི་སྤྱིལ་བུ་སྤུབས་ཏེ་བཞུགས་གནངམ་ལས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལུ་ ཧཱུྂ་རལ་དགོན་ས་ཁ་དང་

བླ་མའི་མཚན་ལུ་ ཧཱུྂ་རལ་དྲུང་དྲུང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ གདུང་
རབས་རིམ་བྱོན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཧཱུྂ་རལ་དྲུང་དྲུང་ཟེར་བའི་མཚན་གནས་ཡོངས་གྲགས་ཡར་སོང་ནུག

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བྱག་འོག་གནསཔོ་གིས་ སྤ་རོ་ལུང་པ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ དངོས་མེད་གཞི་

བདག་ཚུ་དང་ དངོས་ཅན་མི་ཚུ་གི་ སེམས་བརྒྱུད་བསྐུལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ག་ར་རྒྱལ་མཆོག་རིན་

པོ་ཆེ་ལུ་ སྐྱབས་ཞུ་སྟེ་འོངམ་ལས་ འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱསཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དོལ་པོ་
ཤར་རི་པ་ཚུ་གི་ ཁ་འཛིན་དང་སྐྱབས་དང་མགོན་སྦེ་བཞུགས་ནུག དེ་བསྒང་ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་ལུ་

ཝང་འཐབ་དང་དགུང་འཐབ་ཟེར་བའི་ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་ བྱེཝ་སྦོམ་ཅིག་ལང་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཐུགས་

བསུན་ཏེ་ བོད་ལུ་ལོག་བྱོན་ནིའི་ ཐུགས་བཞེད་གནང་རུང་ དོལ་པོ ་ཤར་རི་པ་གི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་

གིས་ བྱོན་མ་སྟེར་བར་ ཧཱུྂ་རལ་ཁ་ལུ་རང་བཞུགས་དགོ་པའི་གསོལ་བཏབ་ཞུ་སྟེ་ གདན་ས་རྒྱ་

ཆེཝ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལ་ནི་གི་ཁས་བླངས་དང་སྦྱིན་བདག་ཡང་ལེ་ཤ་རང་ཐོན་ནུག
དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་གིས

ཧཱུྂ་རལ་ཁར་

གདན་ས་བཅག་ནི་གི་ཐུགས་དམ་བརྟག་པ་

གཟིགསཔ་དང་ ཧཱུྂ་རལ་ཁའི་ས་གནས་ཀྱི་ བཀོད་པ་དང་ ས་ཆའི་བརྟག་པ་ཚུ་ག་ར་ ལེགས་ཤོམ་

ཡོདཔ་སྦེ་ གཟིགས་གནངམ་མ་ཚད་ ས་ཆའི་མིང་ཡང་ ཧཱུྂ་ ཟེར་མི་འདི་གསང་སྔགས་རིགས་

སྔགས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོ་དང་ རལ་ ཟེར་མི་འདི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་གདུང་

བརྒྱུད་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་ལུ་གཟིགསཔ་ལས་ གདན་ས་བཞེངས་ནི་གི་ ཐུགས་ཐག་
བཅད་དེ་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་བཞུགས་ནིའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ནུག

དེ་ལས་ཧཱུྂ་རལ་བྲག་གི་སྟེང་ལུ་ གདན་ས་ གྱང་ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་ལྔ་འབད་མི་གཅིག་ བཞེངས་ནི་འགོ་

བཙུགས་གནངམ་ད་ སྦྱིན་བདག་ ཝང་ཅང་དོལ་པོ་གི་དབང་པོ་ཚུ་དང་ དངོས་མེད་ཀྱི་གཞི་བདག་

ཧཱུྂ་རལ་གནསཔོ་གིས་ གཙོས་པའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་ག་ར་ གདན་ས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ ལཱ་ལུ་
བསྡུསཝ་མ་ཚད་ དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་ཡང་ ཕྱག་ལཱ་འདྲན་འདྲ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་

ཡང་ རྣམ་ཐར་ལས་ རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དགེ་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

ལྡན་བཟང་མོ་ལུ་

8

འུ་ལཱཔ་༣༠ཙམ་གྱི་གསོལ་ཆ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་

ག་ར་བླམ་ཁོ་ར་གིས་

བཞེས་ཏེ་ མི་གཞན་གྱིས་དྲངས་མ་ཚུགས་པའི་རྫོང་གི་ གདུང་དང་ཀ་ཆེན་ཚུ་ བླ་མའི་ཕྱག་གཡས་
གཡོན་རེ་གིས་དྲངས་ཏེ

མི་༣༠

གི་ལཱ་ཁོ་ར་གཅིག་གིས་མཛད་གནང་བའི་གྲུབ་རྟགས་སྟོནམ་མ་

རྩ་ཐག་ཚར་རེ་དྲངམ་ད་

ཤིང་ཆ་ཚུ་དེ་སྦེ་རང་བཤུབ་བདར་རྐྱབ་སྟེ་

ཚད་ ཤིང་ཆ་ཚུ་ འབྱས་ལ་གི་འོག་ལས་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ རེ་ཅིག་སྐབས་བླ་མ་གིས་ ཤིང་ར་གུ་

འོང་ཚུགས་པའི་གྲུབ་རྟགས་

ཡང་སྟོན་ནུག ཚར་ཅིག་ཤིང་ཆ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཇ་གསོལ་སྒང་གི་སྤང་ན་ལྷོདཔ་ད་ ཡུམ་གྱི་གསོལ་བ་
འབག་འོང་ནི་དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ས་ལུ་ཐོག་ལུསཔ་ལས་ཤུལ་ལས་ ཤིང་ཚུ་ར་བཏགས་ཏེ་སྐྱེས་བའི་
ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་མཐོང་ས་འདུག དེ་སྐབས་ལུ་བླ་མ་གིས་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་དྲོ་པ་ཕྱི་རུ་དང་ ལཱ་

གི་དུས་མཚམས་ཚུ་ནང་ལུ་ དབང་དང་ཆོས་ལུང་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་
མི་ཚུ་གིས་ སྦྱིན་བདག་ཝང་ཅང་དོལ་པོ་ཀུན། །ཧཱུྂ་རལ་དྲུང་དྲུང་དབང་གནང་དོ། །ཙེའུ་རྒྱབ་སྟན་
འབག་སྟེ་དབང་ཞུ་ཤོག །ཟེར་བའི་གཏམ་ཡང་དེ་བསྒང་བྱུང་ནུག

དེ་ལས་ཡུན་མ་རིང་པར་ ཧཱུྂ་རལ་ཁའི་ས་གནས་དེ་ནང་ལུ་ མཆོད་ཁང་འདུ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་ ག་

ར་ཚང་བའི་བཀོད་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ གྱང་ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་ལྔ་མའི་ རྫོང་དེ་བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏེ་ རབ་གནས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཐོར་བའི་ དགའ་སྟོན་

སྦོམ་སྦེ་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ རྫོང་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ མི་ཚུ་གི་ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་འབད་རུང་

ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་གནང་མི་ རིན་སྤུངས་ཟེར་མི་འདི་རང་   བྱིན་རླབས་ཆེ་བས་

ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གདན་ས་རིན་སྤུངས་རྫོང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག དེའི་སྐབས་ལུ་ བྱག་འོག་

གནས་ཁང་གསར་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ གནསཔོ་དེ་ཡང་ཧཱུྂ་རལ་མགོན་པོ་འབད་ རིན་སྤུངས་
རྫོང་གི་གདན་ས་ ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་ བསྟན་པའི་ཕྲིན་ལས་པ་སྦེ་མངའ་གསོལ་མཛད་གནང་ནུག

༣༽ རིན་སྤུངས་འགོ་དང་པ་ཆགས་པའི་ལོ་ཚིགས།
དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་

རྣམ་ཐར་དང་འཁྲིལཝ་དང་

མཚུངས་མེད་རྒྱལ་དབང་རྗེ་

༼༡༤༢༨-༡༤༧༦༽ སྤ་རོ་ལུ་ཐེངས་གཉིས་བྱོན་ཡོད་པའི་བར་ན་ བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོནམ་ལས་

སྤ་རོ་ལུ་འགོ་དང་པ་བྱོན་པའི་ གནམ་ལོ་འདི་ སྒུབ་པ་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་གྱིས་ བརྩམས་

པའི་ རྒྱལ་དབང་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་ནང་ བཞུགས་ཡོད་མི་ ‘དཔལ་ལྡན་བླ་
མ་དམ་པའི་མཛད་པ་ རྨད་དུ་བྱུང་བ་བཅུའི་ ཚུལ་དུ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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པ’ ཤོག་གྲངས ༣༡ པ ༣ པ་ནང་ དགུང་ལོ་ ༢༢ བཞེས་པའི་སྤྱི་ལོ་ ༡༤༤༩ ནང་ཨིནམ་སྦེ་

གསུངས་གནང་ནུག མཚུངས་མེད་རྒྱལ་དབང་རྗེ་སྤ་རོ་ལུ་ཐེངས་དང་པ་བྱོནམ་ད ཡུན་རིངམོ་སྦེ་མ་
བཞུགས་པས།

དེ་ཁ་ལས་ལོག་བོད་ལུ་བྱོནམ་ད་

དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བྱོན་

སོང་ནུག རྒྱལ་དབང་རྗེ་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ གནམ་ལོ་ག་ཅི་ན་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་
ཁ་གསལ་མེད་རུང་ བྱོན་ཐེངས་གཉིས་པ་ལས་ལོག་སྟེ་

བོད་ལུ་བྱོན་མི་གནམ་ལོ་འདི་དགུང་ལོ་

༣༤ ལུ་ཨིན་ཟེར་ གོང་གི་རྣམ་ཐར་ཤོག་གྲངས་ ༣༢ པ་ ༣ པའི་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་འདུག

དེ་འབདཝ་ད་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ རྡོ་མཆོད་རྟེན་དགོན་པར་ ལོ་གསུམ་སྐུ་
མཚམས་ལུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ ཁུངས་དག་གི་ ཁ་རྒྱུན་ཡོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་
ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༤༥༩ ཙམ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་མས། འ་ནི་སྦེ་འབདཝ་ད་སྤྱི་ལོ་ ༡༤༤༩

ལོར་ དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་ རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་རྗེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བོད་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ སྒྲུབ་པ་

གནང་ གསང་ཡུམ་བསྟེན་ སྲས་གཉིས་འཁྲུངས་འཁྲུངས་བར་ན་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ ༥/༦ དེ་ཅིག་

འགོར་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་

དེའི་ཤུལ་ལས་དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

སྤ་རོ་ལུ་ལོག་བྱོན་ཏེ་

རིན་སྤུངས་

བཞེངས་པའི་ལོ་ཚིགས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༤༥༠ ང་གྲངས་འབྱིད་མཚམས་ཅིག་ལུ་ཨིནམ་ གསལ་རི་རི་སྦེ་
ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ལས་

རིན་སྤུངས་འགོ་དང་པ་བཞེངས་པའི་གནམ་ལོ་འདི་

ཕྱི་ཤོས་རང་སྤྱི་ལོ་

༡༤༥༨ རབ་བྱུང་ ༨ པའི་ས་སྟག་ལོ་ འ་ནི་ཅིག་ཁར་ཕོག་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཚོད་དཔག་འབད་ཡོད།

༤༽ ཧཱུྂ་རལ་གདུང་རབས་རིམ་བྱོན་གྱིས་རྫོང་གཞིས་བདག་སྐྱོང་གནང་ཚུལ།
སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་འདི་ དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༤༥༠ ང་གྲངས་འབྱིད་

མཚམས་ཅིག་ཁར་ གསར་བཞེངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་འབྲུག་པ་
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ མ་ཕུལ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་
གདུང་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་ མི་རབས་ ༨ ཀྱིས་བདག་སྐྱོང་ཚུལ་བཞིན་དུ་གནང་ཚུལ་འདི་ཡང་།
༡

༢
༣

དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་དབང་རྗེ་དང་དུས་མཉམ།

རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་སྲས་དྲུང་དྲུང་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དང་

དུས་མཉམ།

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྲས་དྲུང་དྲུང་གཞན་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན།

དང་དུས་མཉམ།

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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༤ གཞན་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྲས་དཔྱོད་ལྡན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས། ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་
༥

དང་དུས་མཉམ།

དཔྱོད་ལྡན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྲས།

༡

༢

༣

ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་དང་དུས་མཉམ།

བློ་གྲོས་རིན་ཆེན།

རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ།

དྲན་གསོ  -སྐུ་མཆོད་དེ་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཐོག་ལུ་

ཧཱུྂ་རལ་གྱི་ཆོས་གཞི་གསུམ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་

བདག་འཛིན་འཐབ་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལས་ཚུར་ ཧཱུྂ་རལ་གསུམ་གླིང་ཟེར་ཐ་སྙད་
བྱུང་ནུག དེའི་ཤུལ་ལས་ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་གི་བདག་སྐྱོང་མཛད་མི་འདི།
༦
༧
༨

ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྲས་བླ་རྒན་སྐྱོབས་པ།

དུས་མཉམ།

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་

བླ་རྒན་སྐྱོབ་པའི་སྲས་བླ་མ་འབྲུག་རྒྱལ།ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་དུས་མཉམ།

 བླ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་སྲས་བླ་མ་འབྲུག་བསམ་གཏན། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ ་ ཆེ་དང་དུས་
མཉམ།

ཧཱུྂ་རལ་གདུང་རབས་ ༨ པ་བླ་མ་འབྲུག་བསམ་གཏན་ཚུན་ཚོད་ལུ་གདན་ས་ཨ་མ་ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་དང་

ཆེས་པ་ཁའི་གཟིམ་ཁང་གོང་མ་

དགོན་གསར་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་དང་

གཟིམ་ཁང་འོག་མ་

ཡང་

དབེན་བདེ་ཆེན་གླིང་གིས་གཙོས་ དྲུང་དྲུང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་པའི་དོལ་པོའི་ཕྱོགས་
ཀྱི་ སྐོར་ཏེ་ཐང་ངམ་ ཀོ་སྟན་ཐང་ག་ ཡངན་གནསཔ་བསམ་གྲུབ་བདེ་ཆེན། དགེ་སྡིངས་དགོན་པ།

ལྷ་རི་དགོན་པ། ཕུ་ཆུང་དགོན་པ་། བསྲེ་ཆུ་དགོན་པ་ལ་སོགས་པའི་གདན་ས་ཚུ་དང་ སྦྱིན་བདག་
ཝང་ཅང་དོལ་པོ་ཚུ་གི་ ལུང་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེ་བ་ལུ་ཧཱུྂ་རལ་བླ་མ་རིམ་བྱོན་གྱིས་ བླ་དཔོན་འབྲེལ་མར་
མཛད་དེ་ བསྟན་འགྲོའི་མཛད་ཕྲིན་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་ནུག

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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༣༽ སྤ་རོ་རྫོང་གི་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
༡
དེ་ཡང་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལུ་འབྱོར་ཚུལ།
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་

ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་དང་

སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་དུས་ལས་ཡོལ་བའི་ དཔེ་མི་སྲིད་པ་ལས་
བརྟེན་ཏེ། དུས་སྐབས་དེ་ཙམ་ལས་ འབྲུག་གི་ལྷ་སྐལ་མཉམ་མེད་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ཞབས་དྲུང་

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུང་གིས་ བསྒྱུར་

བའི་བསྐལ་པ་གསར་དུ་ཆགས་པའི་དུས་ལུ་ གདན་ས་དང་པ་ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ཕོ་བྲང་། བཞི་
པ་འབྲུག་པ་དབང་དུས་ཕོ་བྲང་ཚུ་རིམ་པ་གསར་གཞེངས་གནང་། དེའི་ཤུལ་མ་ ཐིམ་ཕུག་རྡོ་སྔོན་
རྫོང་ལས་

གདན་ས་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ལུ་བསྒྱུར་

ནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་རྒྱལ་ས་ལུ་བཟོ་སྟེ་

ཡུན་མ་རིངམོ་ཅིག་ཁར་ སོག་པོ་དང་བོད་གཞུང་ དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཁ་བསྡོམས་པའི་དམག་ཆེན་
ཐེངས་དང་པ་སྤ་རོ་ལུ་བཙུགས། ཡུན་མ་རིང་བར་དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ འབྲུག་པ་གིས་ཐོབ་ཚར་བའི་

ཤུལ་མར་ གནམ་ལོ་ ༡༦༤༤ གི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྤ་རོ་གི་ས་ཆ་འདི་གནད་ཆེ་ས་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ནང་ལུ་ ཕྱིའི་དགྲ་བཏུལ་ས་
དང་ ནང་གི་སྡེ་སྐྱོང་ས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ དུས་མཉམ་གསང་བ་ཆོས་ཀྱི་ བསྟན་པ་སྤེལ་
སའི་ རྫོང་གཞིས་སྦོམ་ཅིག་བཞེངས་དགོ་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་ནུག
དེ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་

དུས་མཉམ་གསང་བ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་

སའི་རྫོང་ ས་བརྟག་དཔྱད་གནངམ་ད་ རིན་སྤུངས་བྲག་གི་གཞི་བདག་ ཧཱུྂ་རལ་མགོན་པོ་གིས་
དངོས་སུ་ཞབས་སར་བཅར་ཏེ་ སྤ་རོ་ལུང་པའི་མགོ་ཞབས་ག་ར་ མངའ་འབངས་ལུ་ཕུལ་ནུག དེ་

དང་དུས་མཚུངས་ ཧཱུྂ་རལ་དྲུང་དྲུང་གི་ གདུང་བརྒྱུད་ཧཱུྂ་རལ་ གླིང་གསུམ་ཡོད་པའི་གཙོ་བོ་ ཆོས་

རྗེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ ཤུལ་འཛིན་པ་ བླ་མ་འབྲུག་སྒྲ་གི་སྲས་ བླམ་དཀོན་མཆོག་འབྲུག་

རྒྱལ་དང་བླ་མ་བྱིན་རླབས། གླིང་ཆེན་གཉིས་པ་ བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱི་ ཤུལ་འཛིན་པ་ འབྲུག་འོད་
ཟེར་གྱི་སྲས་ཆེ་བ་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་གྲགས་དང་

ཆུང་བ་ཆོས་རྗེ་རིན་ཆེན་འབྲུག་རྒྱལ་

སྐུ་མཆེད་

གཉིས། གླིང་ཆེན་གསུམ་པ་ ཆོས་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པའི་ བརྒྱུད་འཛིན་པ་ བསམ་གཏན་རྒྱལ་

པོའི་སྲས་ བླ་མ་བཙན་དར་བཀྲིས་དང་ དེའི་སྲས་ཟིལ་གནོན་དབང་པོ་དང་ རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་
སྐུ་མཆེད་ག་ར་ གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ འབྲུག་ཆོས་སྡིང་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་

བཅར། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ གོ་ཁྲབ་གཅིག་གིས་གཙོས་པའི་ ལེ་ཚན་ གཏོས་ཆེ་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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བའི་ ཕྱག་མཇལ་དང་བཅས་ མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ རྫོང་ས་
གཞན་ལས་འཚོལ་བ་མ་གནང་ཞིག སྤ་རོ་ལུང་པའི་ས་མདུད་རྫོང་སའི་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་འདི་ ཧཱུྂ་

རལ་ཁ་འདི་རང་ཨིནམ་ལས་ ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་འདི་ ང་བཅས་ཧཱུྂ་རལ་ བརྒྱུད་འཛིནཔ་ག་ར་བསྟུན་གྲོས་
གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། རྫོང་གསརཔ་རང་བཞེངས་དགོ་རུང་
དེ་ནང་ལུ་བཞེངས་གནང་ཟེར་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་ཕུལ་ནུག

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་འདི་ལུ་ ཐུགས་ག་ཅི་དེ་མཉེས་ཏེ་ ཁྱེད་ཧཱུྂ་རལ་པ་ཚུ་ལུ་ རེ་བ་ཡང་སྦོམ་

སྦེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན། རེ་བ་བཞིན་དུ་བྱུང་ཡང་བྱུང་ཡི། ཁྱེད་ཀྱི་ཧཱུྂ་རལ་ རྫོང་ཕུལ་མི་འདི་ བསྟན་

འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྦོམ་གྲུབ་ཨིནམ་ལས་ རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ཀྱི་ལེགས་སོ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ཁྱལ་ཕུལ་
མི་འདི་ཡང་ རྫོང་འདི་གི་ དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཐུབ་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་ཡི་ཟེར་གསུངས། ཧཱུྃ་རལ་རྫོང་

འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྩིས་བཞེས་གནང་ནུག དེ་གི་ལེགས་དྲིན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཧཱུྂ་རལ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ ད་ལས་ཕར་གྱི་ཁྱལ་འཐུས་དང་ འུར་ལཱ་ག་ར་
ཡངས་ཆག་གནངམ་མ་ཚད་ ཧཱུྂ་རལ་བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ རྫོང་གཞིས་ག་
ཏེ་རང་འགྱོ་རུང་ སྣེ་ལེན་དང་བརྩི་མཐོང་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམ་རེ་ གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་
དང་ སྤ་གྲོ་ཕྱག་མཛོད་ལུ་སྦེ་གནང་པའི་ཁར་ རྫོང་གི་ས་རིན་ཡང་ལོགས་སུ་སྦེ་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་
བཀའ་གནང་ནུག
༢

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་བསྟན་པའི་སྲོག་རྫོང་ལུ་

བསྒྱུར་བ།

སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་དེ་ ཧཱུྂ་རལ་བླ་མ་ཚུ་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༤ ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ཕུལ་བའི་ ལོ་དེ་ན་ལུ་རང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཧེ་མ་རྫོང་

རྙིངམ་ གྱང་ཐོག་ལྔ་འབད་མི་འདི་ཤུབས་ཞིནམ་ལས་ ལྟོ་འཕྱེ་བརྟག་པ་དང་ ས་བླངས་ལས་རིམ་

བཟུང་སྟེ་ གདན་ས་གསར་གཞེངས་ཀྱི་འགྱམ་བཙུགས། སྔར་ལས་རྒྱ་སྦོམ་འབད་བསྐྱེད་དེ་ དབུ་
རྩེ་དང་འདུ་ཁང་ཀུན་ར་
བཞེངས་གནང་ནུག

ཁྱམས་ཀྱི་ཤག་སྐོར་དང་བཅས་ཡོདཔ་སྦེ་

ད་ལྟོ་གི་རྫོང་འདི་གསར་

རྫོང་གྱང་རྙིངམ་དེ་ ཧེ་མ་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་ སྐུ་ངོའི་ཕྱག་གིས་ བཞེངས་པའི་བྱིན་

རླབས་ཅན་འབད་ནི་དེ་གིས་ གྱང་དེ་ཤུབས་པའི་སྐབས་ ས་རྡོ་དང་ཤིང་ཆ་ དྲ་དུམ་རེ་གིས་ཡང་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ནད་གདོན་ཞི་བ་དང་

ཞོ་ཆང་ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཚུ་ག་ར་
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མངོན་སུམ་དུ་སེལ་ཚུགསཔ་བྱུངམ་ལས་

འུར་ལཱཔ་ཚུ་གིས་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྟེན་ལུ་ ག་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་འབག་འགྱོ་བའི་ཁར་ སྐེ་ལུ་སྲུངམ་འབད་

བཏགས་མི་ཡང་བྱུང་ནུག དེ་མ་ཚད་གྱང་གི་ གདུང་དང་ཀ་བ་ ལ་སོགས་པའི་ཤིང་ཆ་གི་ སྦོམ་ཆུང་

ལུ་བལྟཝ་ད་ མི་ཕལ་པ་གི་ ལཱ་ཤུལ་ཨིན་པར་ཆ་དཔག་མ་ཚུགསཔ་ལས་ དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ལཱ་ཤུལ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡང་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ནུག

དེ་ལས་ ཡུན་མ་རིང་བར་ སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཕྱིའི་བཀོད་པ་ ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་

ཚུ་ སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ ལེགས་ཤོམ་པས་བསྒྲུབས་པའི་སྒྲུབ་སྟོན་ རབ་གནས་

ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤར་ཀོང་པོའི་ཡུལ་ལས་ གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་

པའི་ གདུང་རབས་བདུན་པ་ ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ རིག་འཛིན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་སྐྱེས་

མཐའ་ ཀརྨ་ རིག་འཛིན་སྙིང་པོ་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༥ ལོར་སྤ་རོ་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རང་
གཉིས་ཆ་རང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་པ་དབྱེ་བ་མེད་པར་བཞུགས་པའི་

ལྷན་རྒྱས་ཞལ་འཛོམས་

ཐོག་ལས་ གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་ བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ སྒྲུབ་ཆེན་
རིལ་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ་

ཐུགས་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་གནང་ནུག

རྫོང་གི་རབ་གནས་སྐབས་

ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་ཀྱིས་གུར་ཕུབ། བར་སྣང་དྲི་བཟང་པོའི་ངད་ཀྱིས་ ཁྱབ་པར་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་
པའི་ རྟགས་མཚན་བསམ་གྱིས་ མི་ཁྱབ་པ་བྱུངམ་ལས་ དམ་རྫས་རིན་སྤུངས་རིལ་བུ་ཟེར་ ཁ་ལུ་

རེག་ཚད་ ངན་སོང་གི་སྐྱེ་སྒོ་ཆོད་ཚུགས་པའི་ དམ་རྫས་རྩ་ཅན་དེ་ཡང་ དེ་ལས་ཚུར་བྱུང་ནུག དེ་

ལས་རྫོང་གི་མཚན་གནས་འདི་ཡང་ བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ རིན་ཆེན་སྤུངས་

རྫོང་ཟེར་གནང་ནུག དེ་ལས་ཚུར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ནུབ་དྡྷ་ལིང་ཁ་ བྱང་ཕག་རི་ཁ་ ལྷོ་དཔག་
བསམ་ཁ་ ཚུན་ཚོད་ལུ་དབང་བསྒྱུར་ནིའི་ ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེའི་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་གྱུར་བ་མ་ཚད་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་དེ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རའི་སྐུ་མཆེད་ ཆོས་རྗེ་ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་
འབྲུག་སྒྲ་བསྐོ་བཞག་མཛད་གནང་ནུག
༣

བསྟན་པ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་མི་རྗེ་རིམ་བྱོན།

སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་དང་པ་
ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་

བསྟན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགྲོ་དོན་ལུ་བྱོནམ་ད་

ཧེ་མ་འབྲུག་ར་ལུང་ལས་

གསང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་ཅིག་

བཞེས་ཡོད་མི་དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༦༠༢ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག མཚན་ལུ་ བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ཟེར་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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གསོལ་རུང་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་ སྦྱིན་བདག་ བོད་ཀྱི་ལ་

སྔོན་ཆོས་རྗེའི་སྐྱེ་བ་གསལ་པོར་ གསུངས་གནང་ནི་འདི་གིས་ དེ་ལས་ཚུར་ཆོས་རྗེས་ ལ་སྔོན་པ་

ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ལུ་གྱུར། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལྷོ་ལུ་བྱོནམ་ད་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ བྱོན་ཞིནམ་ལས་
སྔ་ཕྱི་ སྤྱི་རིགས་པར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ བསྟན་པ་ལུ་གང་ཕན་གྱི་ ཞབས་ཏོག་སྤྱི་དང་ ལྷག་

པར་ ཕྱི་ནང་གི་དགྲ་སྡེ་བཏུལ་ནིའི་ ཕྱག་རྗེས་བཟངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༦ ལོ་ལུ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེའི་ སྤྱི་ཁྱབ་དང་པ་ སྤ་རོ་སྤྱི་བླ་འབད་བསྐོ་
བཞག་གནང་ནུག དེ་ལས་ཚུར་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་ཚུ་ཡང་།
༡

༢

༣

བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ།

ངག་དབང་ཆོས་གྲགས།

ཁྲི་ལོ་ ༡༦༤༦-༡༦༥༧།

ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར།

༤ བསམ་གཏན་པད་དཀར།
༥

བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན།

༧

དཀར་སྦེ་དོན་གྲུབ།

༦
༨

༩

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།
ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག
པདྨ་དབང་དྲག

༡༠ འབྲུག་ཕུན་ཚོགས།

༡༡ འབྲུག་བསམ་གྲུབ།
༡༢ མཐའ་བྲག་པ།

༡༣ རྟ་མགྲིན་ཆོས་རྒྱལ།

༡༤ དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།
༡༥ དཔོན་སློབ་ཧཱཔ།

༡༦ སྟག་གཟིག་སྒྲོལ་མ།
༡༧ ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན།
༡༨ ཉིམ་རྡོ་རྗེ།

༡༩ ཕྲིས་བཟང་པོ།

༢༠ ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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༢༡ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ཨོ་རྒྱན་དབངཕྱུག ༡༨༧༨-༡༨༨༢།

༢༢ ཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས།ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མཆེད། ༡༨༨༣-༡༨༨༤།
༢༣ ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར། ༡༨༨༥-༡༩༡༨།

༢༤ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ༡༩༡༨-༡༩༤༩།

༢༥ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

༡༩༤༩-༡༩༥༢

༢༦ ད་ལྟོ་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བཞུགས་མི་རྒྱལ་སྲས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག  ༡༩༦༤།

བཅས་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༦ ལས་ ད་ཚུན་ མི་ལོ ༣༥༤ གི་རིང་ལུ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་སྐུ་ཐོག་ ༢༦

བྱོན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གོ་རིམ་ཡང་

ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

རྟིང་བདའ་སྟེ་

བསམ་གཏན་པད་

དཀར་ཨིནམ་སྦེ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རྣམ་ཐར་ལས་ ཐོན་པའི་ཁར་ བྱམས་མགོན་

ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་མཛདཔ་ད་ སྡེ་སྲིད་ ༨ པའི་སྐབས་ཨིནམ་ལས་ བསམ་
གཏན་པད་དཀར་གྱི་ ཤུལ་མ་འོང་དགོཔ་དང་ དེ་དང་འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་ དཀར་སྤེ་དོན་གྲུབ་ སྡེ་སྲིད་

བཅུ་པ་ གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པོའི་སྐབས་ གཞུང་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དཔོན་སློབ་ཐོབ་

ཐོབ་ཅིག་ཨིན་རུང་ དཀར་སྤེ་དོན་གྲུབ་གྱོངས་ཞིནམ་ལས་ ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་དཔོན་སློབ་
མཛད་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་གོང་འོག་ ཧ་གོ་བའི་ཁར་པདྨ་དབང་དྲག་དེ་ ཤེས་རབ་དབང་

ཕྱུག་ སྡེ་སྲིད་མཛད་དེ་ གནང་བྱིན་གྱི་སྐབས་ལེན་མིའི་གྲངས་སུ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་པདྨ་ཟེར་མི་

འཁོད་ཡོདཔ་ལས་ སྡེ་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ་ ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་རྟིང་ལས་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་
མཛད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས། འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་དེ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ལས་ཕྲང་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་
བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཁར་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ པདྨ་དབང་གྲགས་གི་རྟིང་ལས་ རྟ་མགྲིན་ཆོས་རྒྱལ་ དེའི་

རྟིང་ལས་ དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཨིན་པའི་ གོ་རིམ་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྗེ་མཁན་

ཁྲི་རབས་ ༡༣ པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་༼༡༧༢༤-༡༧༨༤༽ སྐབས་ རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་དབུ་རྩེའི་

ཁྱམས་ལུ་

སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་བརྙན་གསེར་གྱིས་

རྒས་ཧཱ་པ་

ཁོ་ར་བྱག་འོག་གནསཔོ་

བྲིས་མི་དང་

ཐུབ་དབང་ལྷ་ཁང་གསར་

བཞེངས་མཛད་མི་ སའི་ཉེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ཆོས་རྒྱལ་ཟེར་འཐོན་ནི་ཡོད་པའི་ཁར། དཔོན་སློབ་ཨ་

དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་འཕྱོག་ཆིཝ་ལས་

གསོལ་བར་བྱོནམ་ད་

སྐུ་ཚབ་སྟག་གཟིག་སྒྲོལ་མ་གིས་

ཁོ་རང་ལྟ་རྫོང་ལུ་བྱོན་དགོཔ་ཐོན་སོ་ནུག

དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གི་

ཧང་སྟོང་མར་བཞུགས་གདན་ ར་སྤགས་ཅིག་འཐིང་སྟེ་ཕུལཝ་ལས་ ར་བཏགསཔ་དེ་བཏགས་ནིའི་

རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་སྐུ་ཚབ་སྟག་གཟིག་སྒྲོལ་མ་གིས་ གཉའ་
རྒོད་འབྲང་ མགོ་ལེགས་ཟེར་མི་འདི་ ལག་དམརཔ་བཏོན་ཏེ་ བཀྲོང་པར་བཏངམ་ད་ ཁོང་གིས་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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འབྲང་མགོ་ལེགས་ལུ་ མ་ཐུབ་རུང་ དཔོན་སློབ་ཧཱཔ་གིས་ གནས་སྐབས་ཁར་བཀལ་ཏེ་ གཉའ་

རྒོད་འདི་

དེ་ན་ར་བསྒྲལ་ནུག

དེ་ལས་གཞུང་གི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་

ཚ་ཞང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

འདུམ་འགྲིགས་ཏེ་ དཔོན་སློབ་ཧཱཔ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ནང་ བཙན་ཏོག་གླིང་དྲུག་པའི་རང་དབང་ཕུལ་

ཏེ་ བཞུགས་ས་ལས་ སྟག་ཚང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་བཞེངས་གནང་ནིའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གིས་ དཔོན་

སློབ་ཧེ་མམ་ཚུ་གི་ གོ་རིམ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བྱུང་ཡི།

སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་མཛད་ཤུལ་ཚུ།
སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་གྱི་ མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་ འཁྲུངས་ཡུལ་གི་མིང་ ལ་
ལུ་ཅིག་ཆོས་མིང་ལུ་སོར་མི་ དཔེར་ན་ མཐའ་བྲག་པ་ དཔོན་སློབ་ཧཱཔ་ཟེར་མི་ཚུ་གཡུས་ཀྱི་མིང་
དང་ ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་ལུ་སྐུ་ཞོག་སི་ཏུ་ འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་ལུ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་ མཚན་བསྟན་

འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ཟེར་ཞུ་མི་ཚུ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་དབང་ལས་འབད་ ཀ་ཝང་

མ་ཁལ་ཟེར་མི་ཚུ་ མ་འོངས་ཞིབ་འཚོལ་མཁན་པོ་ཚུ་གིས་ དཔྱད་ཞིབ་གནང་སྟེ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་

པར་བཀོད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། སྤྱིར་བཏང་དཔོན་སློབ་ཚུ་གི་གོ་གནས་ཀྱི་མཚན་ལུ་ ཧེ་མ་བླ་སློབ་

ཚུ་ལས་ བསྐོ་བཞག་གནངམ་ད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཆ་རའི་ དབུ་འཛིན་སྦེ་ སྤྱི་བླ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་

དེ་ལུ་མི་ཚུ་གིས་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཞེ་ས་སྦེ་ དཔོན་སློབ་ཟེར་ཞུཝ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་དཔོན་སློབ་ཚུ་

འབོད་སྒྲཔ་ལས་བསྐོ་བཞག་གནངམ་ད་ དཔོན་སློབ་དང་སྐུ་ཞོག་ཟེར་ གཉིས་ཆ་རང་ ཞུ་སྲོལ་དར་
ཁྱབ་སོང་ནུག

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་དེ་ཚུ་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་མཁས་པ་དང་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག

ལ་ལུ་ཅིག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ དགེ་སློང་བསྙེན་རྫོགས། ལ་ལུ་ཅིག་དཔའ་རྩལ་སྟོབས་

ཤུགས་ལྡན་པའི་དཔའ་བོ།

ལ་ལུ་ཅིག་རིགས་བརྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་

ལྷ་རིགས་ཀྱི་

བརྒྱུད་

འཛིན་ཙང་ཙ་ཨིན་མས། དཔོན་སློབ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་
སྒོས་སུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལུགས་གཉིས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་མཛད་ཕྲིན་ ཕྱིའི་དགྲ་བཏུལ་ནི་དང་

ནང་གི་མངའ་སྡེའི་མཐའ་སྐྱོང་ ལྷག་པར་དུ་སྤ་རོ་རྫོང་དང་ བོད་དམག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་སྟེ་
འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་བཞེངས་པ། སྐུ་ཞོག་སི་ཏུ་གིས་ རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་ལུ་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་སྒྲོན་པ་དང་

སྐུ་རྟེན་གསར་བཞེངས། དཀར་སྤེ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ ཕྱོགས་ལས་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ སྦྱིན་བདག་

མཛད་དེ་ སྤ་རོ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བཞེངས་པ། ཟླཝ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ རིན་སྤུངས་རྫོང་མེ་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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མཆོད་བཞེས་ས་ལས་ གསར་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ཤུལ་ གཞན་དང་གཞན་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པར་ཡོད་མི་ཚུ་
བཞག་ཡོད།
༤

རེ་རེ་བཞིན་དུ་

བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བར་

སྐབས་ཅིག་དེ་ཅིག་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་

རྫོང་གཞིས་ཉམས་ཆག་སྔ་སོར་ཆུད་པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཕྱག་བཏབ་སྟེ་གནང་བའི་

རྫོང་གཞིས་གཞན་ཚུ་ མེ་རྐྱེན་དང་ཆུ་རྐྱེན་ས་གཡོམ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉམས་ཆག་ཡང་བྱུང་ཡོད་རུང་

སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ རང་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༥ ལོར་གསར་བཞེངས་

གནང་སྟེ་ རབ་གནས་མཛད་ཞིནམ་ལས་ མི་ལོ་ ༢༦༠ ཚུན་ཉམས་ཆག་ག་ནི་ཡང་མ་ཤོར་བར་
བཞུགས་ནུག

དུས་རབས་ ༢༠ པའི་ནང་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ ཟླཝ་དཔལ་འབྱོར་སྐབས་ བསྟན་པའི་ཆག་སྒོ་བཟུམ་

ཅིག་གིས་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༦ མེ་ལུག་ཟླ ༡༠ ཚེས་ ༦ གི་དྲོ་པ་ ཐབ་དཔོན་ཤར་རི་བར་ རྡོ་

རྗེའི་ཁྱིམ་ནང་ ཇ་དྲོད་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མེ་རྫ་བཀལ་བཞག་ས་ལས་ མེ་ཟིལ་ཡར་སོང་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་ རྫོང་གཞིས་ལུ་མེ་རྐྱེན་བྱུང་ནུག དེ་སྐབས་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ སྒར་ལྟོ་དང་ཕྱག་ཞུ་མི་

ཚུ་དང་ རབ་བྱུང་ཚུ། དེ་ལས་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་རྩ་འགེངས་

རུང་ མེ་བསད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་མ་ཚུགས་པར་ རྫོང་ནང་ལས་ རྟེན་གསུམ་ཕྱག་རྫས་ཚུ་ ག་

དེ་བཏོན་ཚུགས་ཚུགས་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཐབས་འབད་ནུག དེ་བསྒང་བཏོན་ཚུགས་མི་གྱལ་ཁ་ལས་
ད་རེས་སྤ་རོ་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་མཇལ་ཁ་གནང་མི་གི་ མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་གིས་གཙོས་པའི་ གོས་

ཐང་དང་ཚོན་ཐང་། གསེར་སྐུ་ཚུ་དང་གཏེར་རོལ་གྱིས་གཙོས་པའི་ རོལ་མོ་ སིལ་སྙན་གྱི་རིགས་
མང་རབས་ཅིག་དང་ གོས་ཆེན་འཆམ་གོས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ག་ར་ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག དེ་

འབདཝ་དང་ གལ་ཆེ་ཤོས་གཞན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ དམ་རྫས་རིན་སྤུངས་རིལ་བུའི་སྒྲོམ་ཅུང་

དང་ འདུ་ཁང་ནང་གི་རྟེན་གཙོ་ གསེར་སྐུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་
གྱི་ སྐུ་དམར་གདུང་དང་ བཅས་པོའི་རྟེན་གསུམ་ཕྱག་རྫས་ ག་ར་མེ་ལུ་ཤོ ར་སོངམ་ལས་ གོང་ས་

ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ཡང་ དམ་རྫས་རིན་སྤུངས་རིལ་བུ་ བཏོན་མ་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་ ཐུགས་ཕམ་
སྦོམ་བྱུང་ནུག

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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མེ་རྐྱེན་དེ་ལུ་ སྤ་རོ་སྐུ་ཞོག་ ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ཐུགས་ཕམ་དྲག་རྐྱེན་གྱིས་ ཡུདཔ་ཅིག་ཚུན་ཚོད་

དྲན་མེད་བརྒྱལ་སོང་ནུག ལོག་སྟེ་དྲན་པ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་སྡེ་པ་དང་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་

ཕྱུག་ དགེ་འདུན་ལྷན་རྒྱས་ལུ་ རྫོང་གི་ཉམས་གསོ་སྔར་ལས་ མ་ཞན་པའི་ གསར་བཞེངས་ལོ་ངོ་

གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་ཕྱག་ཞུ་ནིའི་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་
ལོ་ ས་སྤྲེལ་གསར་ཚེས་དང་བསྟུན་ རྫོང་བཞེངས་མིའི་བཟོ་ཆེན་སྤ་རོ་ ཤོ་མོ་དགེ་ལྡན་དང་ སྤ་རོ་

ཅང་ལས་བཟོ་ཅུང་ཟེར་མི་གཉིས་ཀྱིས་འཁྱིད་དེ་ ཤིང་ཆ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས། གཟིམ་དཔོན་རི་

ཐང་པ་

གནང་ནུག

སྲིད་རྒྱལ་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས

རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་ཐོག་ལྔ་མའི་བཟོ་བཀོད་དེ་

རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ ཕྱག་ལཱ་རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་

དད་པའི་དྲན་རྟེན་དོན་ལུ་

ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

གིས་ བཞེངས་མི་ག་ཨིནམ་ལྟར་དུ་ ཉམས་གསོ་ཞུ་སྟེ་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་རྫོང་གི་ ཕྱི་

ཁྱམས་ཤག་སྐོར་དང་ འདུ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ ཚད་གཞི་སྔར་གྱི་དེ་ཁར་འབད་དེ་ བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་
བཀོད་པ་སྔར་ལས་ཁྱད་དུ་ འཕགས་པ་སྦེ་བཞེངས་མི་དེ་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཡོངས་རྫོགས་
བསྒྲུབས་ནུག

ཉམས་གསོ་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སྔར་རྫོང་གཞིས་ལས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱད་མདའ་ལེ་

ཤ་རྐྱབ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ རིན་སྤུངས་རྫོང་ནང་ལས་གཙང་ཆུ་ཚུན་ ཆུ་དབོག་པར་འགྱོ་སའི་ ས་འོག་
གི་ལམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ལྟ་རྫོང་དང་ རྡོ་གནག་རྫོང་ ཟུར་རི་གསུམ་ལས་ཡང་ གཙང་

ཆུ་ལས་ཆུ་དབོག་པར་

འགྱོ་སའི་ས་འོག་གི་ལམ་ཡོད་རུང་ གཞན་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་ཉམས་པའི་ཁར་

རིན་སྤུངས་རྫོང་ལས་ གཙང་ཆུ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ ས་འོག་གི་ལམ་འདི་ཡང་ དེ་སྐབས་ལས་ཚུར་དགོཔ་

སྦོམ་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག

ནང་རྟེན་གྱི་ཐད་ ཧེ་མ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ སྤ་རོ་འདུ་ཁང་གི་ རྟེན་གཙོ་དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས་ གསེར་སྐུ་ཐོག་ཚད་གཉིས་མ་ གསར་བཞེངས་ཀྱི་ རབ་གནས་ལུ་བྱོནམ་ད་ མ་

འོངས་མངོན་པར་མཁྱེན་པའི་གསུང་བྱོན་ཏེ་ མཇུག་མ་འོངས་པ་ན་ རྫོང་མེ་མཆོད་ ཐེངས་གཅིག་

བཞེས་ནིའི་ ལུང་བསྟན་གསུངས་གནང་ནུག དེའི་ཤུལ་ལས་ སྤ་རོ་སྤྱི་བླ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་

ལུང་བསྟན་དེ་ ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་ མ་འོངས་པ་ལུ་རྫོང་གཞི་ མེ་མཆོད་བཞེས་པ་ཅིན་ ནང་

རྟེན་ཚབ་སྦེ་ཞུ་ནི་གི་ སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནིའི་དགོངས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བདེ་ཡངས་ཁ་ལུ་ དཀར་
གསལ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་སྟེ་

དེ་ནང་ལུ་སྟོན་པ་དང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

19

ཆེའི་ གསེར་སྐུ་ མི་ཚད་ཕྱེད་དང་གཉིས་རེ་འབད་མི་གསུམ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་གསར་བཞེངས་
གནང་སྟེ་ བཞག་མི་དེ་ དུས་སྐབས་དེ་ནང་ལུ་ ག་ནི་ལས་བཀྲིན་ཆེ་ཤོས་ཅིག་བྱུང་ནུག
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

རིན་སྤྱི་ཟླཝ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་

རྫོང་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིནམ་

ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༩ ལྕགས་ཁྱི་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ རྟེན་

འབྲེལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བདེ་ཡངས་ཁ་ དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྟོན་པ་དེ་ ཀུན་ར་ནང་གྱི་རྟེན་
གཙོ་དང་། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་དེ་ མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྟེན་གཙོ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཕྱག་

མཛོད་ལྷ་ཁང་ནང་གྱི་ རྟེན་གཙོ་ལུ་གདན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཡུན་མ་རིང་པར་ དཀར་
གསལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ སྐུ་རྟེན་གྱི་ཚབ་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་ ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གསར་བཞེངས་

གནང་སྟེ་བཙུགས།

གཞན་རྫོང་གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྫས་

བསྒྲུབ་

དགོཔ་ཚུ་དང་ འདུ་ཁང་སྟོན་པའི་སྐུ་ཐོག་གཉིས་མ་གིས་གཙོས་པའི་ རྫོང་གི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་ མཆོད་ཆས་ མཆོད་རྫས་ཚུ་ཡང་ག་ར་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་ སྔར་

ལས་མི་དམན་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་ ལྕགས་ཁྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ རྫོང་གསར་བསྒྲུབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་
རབ་གནས་རྒྱས་སྤྲོས་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་མཛད་དེ་
ཤུལ་

སྦོམ་བཞག་གནང་མི་འདི་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བསྟན་པའི་ཉམས་ཆག་

ད་ལྟོ་ང་བཅས་རང་ཚུ་གིས་མཇལ་སར་ཡོད་མི་གི་སྤ་རོ་རྫོང་དེ་

སྤ་རོ་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་བསྒང་ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་

བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

སྔ་སོར་ཆུད་པའི་ཕྱག་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་ནི་དང་

ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་

རབ་གནས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་ཚུ་

ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་བཞེངས་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
འབྲུག་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་གིས་

མཛད་མི་

དེའི་སྐོར་ལས་

ཡབ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་རྟོགས་

བརྗོད་ དབང་པོའི་གཞུ་དང་ཆུ་འཛིན་གྱི་ རྫོང་ཁའི་སྐད་སྒྱུར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་དཔེ་བསྐྲུན་

འབད་མི་ དཔེ་དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༡༡༨ ནང་ལུ་ཡང་ སྤ་རོ་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་ས་ལས་ ལོག་སྟེ་
གསར་བཞེངས་སྐབས་

རྫོང་གི་འདུ་ཁང་ནང་ཡོད་མི་གི་

འཇིམ་བཟོཔ་ཀོ་ཏ་གིས་བཞེངས་ཡོད་རུང་

སྟོན་པ་སྦོམ ་ཤོས་དེ་གི་སྐུ་གཟུགས་དེ་

དབུ་དེ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ལུ་གསོལཝ་

བཏབ་བཞིན་དུ་ སྟོན་པའི་དབུ་དེ་ ཁོ་རའི་ཐུགས་སྲས་ ཡོངས་གྲགས་མཚམས་པ་གོས་སེརཔ་
ཟེར་ཞུ་མི་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ བཞེངས་

བཅུགཔ་མ་ཚད་ སྟོན་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ ཁོ་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཛད་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་འཁོད་དེ་འདུག

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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༤༽ ད་རེས་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྤ་རོ་རྫོང་།
༡

ཕྱི་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད།

འབྲུག་སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་ཀྱི་ རྫོང་གཞིས་ཆགས་སྟངས་འདི་ སྟེང་ལྷའི་སྲིད་པ་ བར་མིའི་སྲིད་པ་

འོག་ཀླུའི་སྲིད་པ་སྦེ་

སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་

ཞིང་བཀོད་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

རྫོང་གི་འོག་ལུ་

བྱག་འོག་གནསཔོ་གི་བླ་མཚོ་ཡོདཔ་སྦེ་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བླ་མཚོའི་དེའི་ ཆུ་མཇུག་ཡང་

རྫོང་གི་ བྱ་འོག་གནས་ཁང་འོག་ལས་གཉིས་སྦེ་ཐོནམ་ཨིན་མས།

ད་རེས་ལས་ ལོ་ ༤༣ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ ཆུ་མཇུག་དེ་ཚར་ཅིག་སྐམ་སྟེ་ འཐོན་ནི་མེད་པའི་དུས་
སྐབས་ཅིག་ནང་ ཅང་སྣང་དཀར་གྱི་ རི་མགོ་ལུ་མཚོ་གསརཔ་ཅིག་ཆགས་ཆི་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལུ་མི་ཚུ་རྣམ་རྟོག་ལང་སྟེ་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབདཝ་ད་ མོ་རྩིས་པ་ཚུ་གིས་ རྫོང་འོག་གི་བླ་

མཚོ་འདི་ སྣང་དཀར་རི་མགོ་ལུ་གནས་སྤོ་སྟེ་ སོང་བའི་བརྟག་པ་བབས་ཚུལ་ཞུཝ་ད་ གཞུང་ལས་

དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་ཚུ་ལུ་ སྣང་དཀར་རི་མགོའི་མཚོ་དེ་ ལོག་སྟེ་རྫོང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ནུག ཁོང་ཚུ་གིས་སྣང་དཀར་རི་མགོ་ལུ་སོང་སྟེ་ མཚོ་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཆིབས་གྲལ་དང་བཅས་ རྫོང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལས་ སྣང་དཀར་རི་

མགོའི་མཚོ་སྐམ་འགྱོཝ་ད་གཅིག་ཁར་ རྫོང་གི་བྱག་འོག་གནས་ཁང་འོག་ལས་ཆུ་མཇུག་ཨ་རྟག་ཧ་
ལུ་ཐོན་ཏེ་ མི་ཚུ་ག་ར་བློ་བདེཝ་བྱུང་ནུག

སྣང་དཀར་རི་མགོ་གི་ མཚོ་ཆགས་ཤུལ་འདི་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་གི་ཨུ་མ་བཟའ་ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ས་གནས་དེ་ནང་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་མཚོ ་ཤུལ་དེ་ ཡར་གང་སྟེ་

འགྱོཝ་ད་ རྫོང་འོག་གི་མཚོ་མཇུག་ཆུང་སུ་དང་ མཚོ ་ཤུལ་སྐམ་སུ་འགྱོཝ་ད་ རྫོང་འོག་གི་མཚོ་

མཇུག་སྦོམ་སུ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ རྫོང་འོག་གི་བླ་མཚོ་དེ་ནང་ ནོར་བུའི་

མཛོད་དང་ ལྡན་པའི་ཀླུ་མོ་ཕྱུགཔོ་
རྫོང་གི་འོག་ཐོག་ལུ་

མང་རབས་ཅིག་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གཙོས་པའི་

སྔོན་གོང་ལས་རང་

ཀླུའི་ཕོ་བྲང་མང་རབས་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཚུན་ཚོད་རང་ རྩིས་པའི་སློབ་དཔོན་གྱི་ ཀླུ་ཐེབས་གསལ་བསྒྲགས་དང་བསྟུན་ཏེ

རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ ཕག་ཚང་ནང་གི་བུམོ་ཅིག་གིས་ བསང་དང་ཁྲུས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་

ལས་ རྫོང་གི་ཕྱག་མཛོད་ནང་ལས་ ཡོ་བྱད་ཞུ་སྟེ་ཀླུ་ཐེབས་ཡོད་རེ་ཡོད་ཚེ་ནང་ ཀླུ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

སྤྱིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་

ལྷག་པར་སྤ་རོ་ལུང་པ་ལུ་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

21

ཀླུའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ བརྩིཝ་མ་ཚད་ ཕག་ཚང་ནང་ལུ་ཡང་ ཀླུའི་དངོས་གྲུབ་ལུ་

བསྟེན་པའི་ བུམོ་འཇའ་རིས་མོ་རེ་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་འདུག
རྫོང་གི་བར་ཐོག་ལས་ཕར་ བར་མིའི་ཚུལ་སྦེ་ མང་ཤོས་རང་བླམ་དགེ་འདུནམ་དང་ སྡེཔ་དཔོན་

ཁག་གི་བཞུགས་གནས་གཟིམ་ཅུང་དང་ སྟེང་ཐོག་ལས་དང་ དབུ་རྩེའི་ནང་ལུ་ སྟེང་ལྷའི་སྲིད་པ་སྦེ་

མང་ཤོས་རང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞུགས་སའི་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་

མཚོའི་མགོན་ཁང་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་འདུག

རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་ལས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་ ཟུར་རི་ ཁ་ཐུག་གི་དཀྱུས་རིང་མི་ཀྲར ༡༡༥ རེ་དང་ ལྟ་རྫོང་

ཁ་ཐུག་གི་རྒྱ་ཚད་ དཀྱུས་ཐུང་འདི་མི་ཀྲར ༧༥ རེ། དེ་ལས་ཐོག་ཆ་ མ་བརྩིས་པའི་རྫོང་གི་ རྩིག་

པའི་ཐོག་ཚད་མི་ཀྲར་ ༢༢ འདུག རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་འདི་ ནོར་བུ་རི་གི་དབྱིབས་ཀྱི་ ས་ཁ་མཐོ་
དམའ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཞེངས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

ཕྱི་ཁ་ལས་གཙང་ཆུའི་ཁ་ཐུག་གི་འོག་ལས་ཡར་

མཇལཝ་ད་ ཐོག་ཚད་ ༥ འབད་མཇལ་རུང་ ལྟག་ལས་མར་མཇལཝ་ད་ ཐོག་ཚད་ ༤ འབད་

མཇལཝ་ཨིན་མས། རྫོང་གི་ནང་ན་ལུ་ཡང་ ས་ཁ་མཐོ་དམན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྡོ་གཅལ་ཐོག་གཉིས་

སྦེ་ཡོད་ས་ལས་ ཁ་དམའ་སུ་ཁ་ཐུག་གི་ རྡོ་གཅལ་འོག་ལུ་ རྫོང་གི་ཐོག་གཅིག་ས་རྫོང་རྡོ་རྫོང་དང་
།

ཐོག་གཅིག་ཀླུའི་ཕོ་བྲང་།

ཐོག་གཅིག་འབྱུ་བླུགས་ས་དང་།

རྡོ་གཅལ་གུ་ལས་ཡར་རྫོང་ཐོག་

གཉིས་སྦེ་ ཐོག་ལྔ་ཨིན་རུང་ འདུ་ཁང་ཐོག་ཁའི་ཤམ་བར་ ལ་ལུ་ཅིག་ཁར་ ལྷ་ཁང་དང་དགེ་སློང་

ཚུ་གི་བཞུགས་ས་བཟོ་སྟེ་འདུག རྒྱུ་བླུགས་ས་འདི་ཧེ་མ་འབདན་ དམག་ཆས་དང་ འབྲུ་མཛོད་

བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ལས་བཅད་དེ་ཕྱད་མདའ་རྐྱབ་དགོ་རུང་ ལང་པའི་ལྟོ་རྒྱགས་དང་ མུ་གེ་རེ་ཐོན་རུང་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་སྐྱོབས་གསོ་བྱིན་ནིའི་ གཉེར་ཚང་གི་མཛོད་བཙུགས་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རློན་ཁྲལ་བསྡུ་ནིའི་ ལམ་སྲོལ་སྒྱུར་བཅོས་གནང་སྟེ་ གཉེར་ཆེན་ཚུ་ མ་

དགོཔ་སྦེ་བཟོ་བའི་ཤུལ་ལས་ འབྱུ་མཛོད་དེ་ཚུ་ཡང་བཞག་མ་དགོཔ་གྱུར་སོང་ནུག རྫོང་གི་ཐོག་ག་

ར་ལྕགས་ཤོག་སྤུབས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཕྱག་རྡོར་ལྷ་ཁང་དང་ སྡེ་པའི་གཟིམ་ཅུང་ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་
ཁང་དང་ཀུན་ར་ འདུ་ཁང་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་རེ་འདུག རྫོང་གི་ཕྱི་ཁ་ལས་ནང་ན་

འཛུལ་སའི་སྒོ་ར་ཁ་འདི་ རྫོང་གི་བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་ ལྟ་རྫོང་ཁོངས་ལས་གཅིག་དང་ རྫོང་གི་ལྷོ་ནུབ་

ཁ་ཐུག་གཙང་ཆུའི་ཁོངས་ལས་གཅིག་སྦེ་ཡོད་རུང་ སྐུ་ཞོག་ཟླཝ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཤུལ་ལས་ ལྷོ་

ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་སྒོ་ར་འདི་བསུབ་སྟེ་ བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་སྒོ་ར་ཁ་ རྐྱངམ་ཅིག་ལས་རྒྱུ་འགྲུལ་རྐྱབ་
ཨིན་པས།

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

22

བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་སྒོ་ར་ཁ་དེ་ཡང་ ཐོག་ཚད་ ༢ ཀྱི་གནམ་མཁའ་ལས་ཕར་ སྤྲིངས་ཟམ་སྦེ་
བཙུགས་ཏེ་ རྫོང་སྒོ་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་གལ་སྲིད་སྤྲིང་ཟམ་འདི་ འཐུ་བཞག་པ་ཅིན་རྫོང་ནང་ རྒྱུ་

འགྲུལ་མ་པ་ལས་རྐྱབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། རྫོང་གི་ནང་ན་ལས་ དབུ་རྩེ་གི་ཐོག་ཚད་འདི་ རྡོ་

གཅལ་གོང་མ་ལས་ ཐོག་ ༥ དང་རྡོ་གཅལ་འོགམ་ལས་ཐོག་ ༧ གྱི་རྩིས་སྦེ་ཡོད་རུང་ འོག་གི་

ཐོག་གཉིས་ས་རྫོང་རྡོ་རྫོང་རང་ཨིན་པས། དབུ་རྩེ་འདི་རྩ་བ་ལས་རྒྱ་ཚད་སྦོམ་སུ་དང་ རྩེ་མོ་ལས་རྒྱ་
ཚད་ཆུང་སུ་སྦེ་

མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩེ་གཟུགས་བཟུམ་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

རྩ་བ་ལས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་

དཀྱུས་རིང་མི་ཀྲར ༣༣ དཀྱུས་ཐུང་མི་ཀྲར་ ༢༡ དང་མགུ་ལས་ཕར་གི་རྒྱ་ཚད་ དཀྱུས་རིང་མི་

ཀྲར ༢༩.༣ དང་དཀྱུས་ཐུང་མི་ཀྲར་༡༨.༨༥ ཨིན་མས། དེ་ལས་དབུ་རྩེའི་མཐོ་ཚད་འདི་ རྡོ་གཅལ་

འོག་མ་ལས་མི་ཀྲར་ ༢༧.༧ དང་རྡོ་གཅལ་གོང་མ་ལས་མི་ཀྲར་ ༢༢.༨ འདུག དབུ་རྩེ་ལུ་མདུན་
དང་རྒྱབ་ཟེརཝ་མེད་པར་ ཕྱོགས་བཞིཔ་ཆ་ལས་རབ་གསལ་གྱི་ གློ་འབུར་བཏོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སའི་

ཆགས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་སྦེ་ དབུ་རྩེའི་གདོང་ ལྷོ་ནུབ་གཙང་ཆུའི་ཁ་ཐུག་དང་ རྒྱབ་བྱང་ཤར་
ལྟ་རྫོང་ཁ་ཐུག་ཕོགཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་རྫོང་གཞིས་ངོ་མ་གི་ གདོང་འདི་ཤར་ལྷོ་སྤ་རོ་ ཅང་གི་ཁ་

ཐུག་སྦེ་ བླམ་སྡེ་པའི་གཟིམ་ཅུང་ཚུ་ག་ར་དེ་གི་ཁོངས་སུ་དང་ རྫོང་གི་རྒྱབ་ནུབ་བྱང་སྤ་རོ་ དོལ་
པོའི་ཁ་ཐུག་སྦེ་ དགེ་འདུནམ་དམང་གི་ཆབ་གསང་དང་ ཐབ་ཚང་ཚུ་ག་ར་དེ་གི་ཁ་ཐུག་ཨིན་མས།

དེ་མ་ཚད་རྫོང་ནང་གི་ ལྷ་མོ་ཚེ་རིངམོ་གི་ཞལ་འདི་ཡང་ ཤར་ལྷོའི་ཁ་ཐུག་སྒོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ རྫོང་གི་སྐེདཔ་ ཁང་ཁུག་ཁ་ཐུག་ཕོག་ནི་དེ་གིས་ ཅང་གི་མི་ཚུ་ངོ་རིས་ལེགས་ དོལ་པོའི་

མི་ཚུ་རྒྱུ་ཕྱུག་ ཁང་ཁུག་གི་མི་ཚུ་གཟུགས་གཞི་ལེགས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག
༢

ནང་གི་རྟེན་གསུམ་བཞུགས་ཚུལ།

འབྲུག་སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་རྫོང་གཞིས་དེ་ནང་ལུ་ གོང་ལུ་གསལ་བཤད་ཞུ་མི་ དང་ཕུ་གི་ཤུལ་
མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་དང་ དེ་ལས་ ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཞེངས་གནང་པའི་ སྐུ་རྟེན་ཚུ་གི་ཁར་
དེའི་ཤུལ་ལས་གསར་བཞེངས་གནང་མི་ཚུ་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་
བཞུགས་ནུག

རྫོང་གི་སྒོ་ར་ཐོག་ཁར་ཕྱག་རྡོར་ལྷ་ཁང་ཟེར་

ཞུ་མི་ནང་ལུ་

རྟེན་གཙོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ དེ་ལས་

གཡས་བསྐོར་འགྱོཝ་དང་ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ རྒྱལ་བ་མི་བསྐྱོད་པ། ཕྱག་
མཛོད་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་རྟེན་གཙོ་

ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་བཞེངས་མི་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཀུན་ར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ བཞེངས་མི་སྟོན་པ་ཚུ་བཞུགས་ནུག དེ་ལས་

འདུ་ཁང་ནང་ སྐུ་ཞོག་ཟླཝ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཞེངས་པའི་ སྟོན་པ་ཐོག་གཉིསམ་དང་ འདུ་ཁང་

གི་ཐོག་ཁ་ལུ་བཅུ་ས་ལྷ་ཁང་ནང་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་དང་ ཙན་དན་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ནང་ ཐུགས་

རྟེན་ ཙན་དན་གྱི་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཚུ་བཞུགས་ནུག རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་ཐོག་ ༥ པའི་
ནང་ལུ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཆང་གིས་གཙོས་པའི་ བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ སྐུ་དང་ རྟ་མགྲིན་

ལྷ་ཁང་ནང་ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ རྟེན་གཙོ་བཞུགས་པའི་ཁར་ དབུ་རྩེ་ཐོག་ ༤ པའི་ནང་

མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་ནང་ རྟེན་གཙོ ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ བཞེངས་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་
སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ནང་དངུལ་ལྗང་བརྡུང་གི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་༢༡

གི་སྐུ་

རྟེན་ཚུ་བཞུགས་ནུག ཐོག་གསུམ་པའི་ནང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་ མགོན་ཁང་

ཆེན་མོ་དང་ གཏེར་སྟོན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་རྟེན་ གཙོ་མགོན་པོ་མ་ནིང་ཨིན་མས། གཏེར་སྟོན་ལྷ་ཁང་
ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་   ཧེ་མ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་སྐུ་གདུང་ དེ་ཁར་བཞུགས་ནི་འདི་

གིས་ཨིན་མས། དབུ་རྩེ་ཐོག་ ༢ པ་དང་ ༡ པའི་ནང་གྲྭ་ཚང་གི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་བཞུགས་ས་

དང་ དམངས་ཀྱི་ཕྱག་མཛོད་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་བཞག་ས་ཨིན་མས། དབུ་རྩེ་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཕྱི་ཁ་

ལུ་ དཔོན་སློབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ གཟིམ་དཔོན་འབངས་སྡེཔ་རྟ་མགྲིན་གྱིས་བཞེངས་པའི་

ལྷ་ཁང་གསར་པའི་ནང་ལུ་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་སྦེ་ བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ རྫོང་གི་

འདུ་ཁང་ནང་གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་དང་ ཕྱག་མཛོད་ནང་ ཀུན་མཁྱེན་བཀའ་འབུམ་དང་ པད་

གླིང་ཆོས་སྐོར་ བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་འཕྲེང་དང་ ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་ཚུ་བཞུགས་ནུག གཞན་རྟེན་
གསུམ་གྱི་

ཁྲམ་ཁ་གསལ་གཞུང་གི་ཕྱག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ནང་ལུ་སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་ཙམ་མ་

གཏོགས་ གཏེར་མ་དང་ནང་རྟེན་མནང་ཆེན་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོད།
༣

ལུགས་གཉིས་བསྟན་པའི་མཐའ་སྐྱོང་།

རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ།
སྤ་རོ་རྫོང་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྟོན་པའི་ སྲོག་རྫོང་ལུ་བསྒྱུར་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་ལུ་ རབ་

བྱུང་གི་སྡེ་བཙུགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ མཛད་པ་དང་ ལྷག་པར་

དུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ མཛད་གནང་བའི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་པོ་དང་ འཁྲིལ་བའི་ ལོ་ཟླ་ཞག་

དུས་ཀྱི་དུས་ རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་དང་ ཤི་གསོན་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་འཇུག་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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དང་ ཕྱིའི་སྒྲིག་ལམ་ ནང་གི་ཐུགས་དམ་དང་ སློབ་སྦྱོང་གསང་བ་རིག་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རིམ་པ་
ཚུ་ ཉམས་ཆག་མེད་པར་ བསྟན་འགྲོ་སྤྱིའི་ མཐའ་དོན་ལུ་ སྔོན་གོང་ལས་བརྟན་མཁས་ཀྱི་ ཡོན་
ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་

གནས་བརྟན་རིམ་བྱོན་ཁར་

ད་རེས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་

གདུང་བརྒྱུད་བླམ་གནས་བརྟེན་ རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ དབུ་འཁྲིད་ཐོག་ དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་ ༢༥༠

ལྷག་ཙམ་གྱིས་ རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ སྤ་རོ་རབ་སྡེ་འདི་ འགོ་དང་པ་ནམ་བཙུགས་

ཀྱི་ ཚེས་གྲངས་ད་ཚུན་མ་ཐོབ་རུང་ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ གཙང་མཁན་ཆེན་གྱི་ སློབ་མ་
གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ ༼༡༦༤༦-༡༧༡༩༽ བཞུགསཔ་ད་རང་ ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ བན་ཆུང་དྷརྨའི་མིང་

ཅན་གྱིས་ མཛད་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ རྣམ་པར་ཐར་པ་ དད་པའི་སྒོ་

རབ་ཏུ་འབྱེད་པར་བྱེད་པའི་དགེ་བའི་ལྡེ་མིག་ནང་ལས་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ བཀའ་
བཞིན་སྤ་རོ་ལས་བཙུན་ཁྲལ་ཞལ་གྲངས་ ༨༠ ཙམ་བསྡུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཤོག་གྲངས་ ༧༢.ན.༥

པར་རིན་སྤུངས་ཆོས་སྡེའི་སྐོར་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས་ རིན་སྤུངས་རབ་སྡེའི་ རྒྱལ་སྲས་
བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་སྐབས་ལས་ གཙུག་ལག་ཁང་ གསར་བཞེངས་དང་ ཉམས་གསོ་ དགེ་
བདུན་གྱི་སྡེ་དང་ རིག་གནས་ཀྱི་སྡེ་བཙུགས་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་ཏེ་གནངམ་ལས་ ཐ་ན་ དེ་

བསྒང་འབྲུག་མངའ་ཞབས་སུ་གཏོགས་པའི་ ནུབ་ངྷ་ལིང་ཁའི་རྫོང་འོག་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱ་
གར་གྱི་གནས་

ཀར་གླིང་ཕུག་/ཀ་ལིམ་སྤོང་

གྱང་གསར་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་དགོན་པ་ལུ་ཡང་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ བཙུགས་གནང་ཡོད་པའི་དགོན་པ་དེ་ ད་
ལྟོ་ཡང་འབྲུག་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད། དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ སྤ་རོ་བཟུམ་མའི་ དབུས་གཞུང་གི་

རྫོང་ཁག་ནང་གི་

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་འདི་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་

གོང་ལས་མ་

བཙུགས་རུང་ དེའི་ཤུལ་མར་ལུས་དགོཔ་མེདཔ་དེ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། དེའི་ཤུལ་

ལས་ རབ་སྡེ་ནང་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༡༠ པ་པན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་
ཆོས་རྒྱལ་ ༼༡༧༠༡-༡༧༦༨༽ དང་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས ༢༥ པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ ༼༡༧༧༢-

༡༨༤༨༽ གཉིས་ཨིན་མས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རིན་སྤུངས་གྲྭ་ཚང་གི་སྡེ་ཡར་རྒྱས་དང་ མགོན་ཁང་
ཉམས་གསོ་

ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་གསུམ་གསར་བསྒྲུབས་དང་

རབ་གནས་བསྐྱར་གསོ་ཚུ་རིམ་པར་

མཛད་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ རིན་སྤུངས་རབ་སྡེ་ནང་ པན་ཆེན་དང་ རྗེ་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་ སྐུ་མཆོད་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ བཟུང་སྲོལ་ཡོད་མི་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་
ནུག ལྷག་པར་དུ་ དུས་རབས་ ༢༠ འདི་ནང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ བསྟན་པ་

གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ ཡར་རྒྱས་རིམ་པ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ རིན་སྤུངས་རབ་སྡེ་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཞལ་གྲངས་ཡར་སེང་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཡོ་བྱད་སྔར་ལས་ལྷག་པར་སྦྱར་ཏེ་ བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་

བླ་ན་མེད་པར་ཞུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་ལམ་ལུགས་ལུ་ཡོད་པའི་ རྫོང་བདག་གི་

ལམ་སྲོལ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་
འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་ཁྲི་ཁར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་

ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་མཚན་ཐོ་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།
རིན་སྤུངས་རྫོང་ཚབ་དང་པ་

རྫོང་ཚབ་ཚུ་གིས

རྫོང་གཞི་བདག་སྐྱོང་གནང་

དྲོགས་སྐལ་བཟང་ཟླ་བ།

གཉིས་པ དགེ་སློང་གཉེར་ཆེན་བགྲེས་པ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།
གསུམ་པ་ བར་ཅུང་ཕུར་རྒྱལ།
བཞི་པ་

གདུང་གཉིས་བགྲེས་པ་ཁང་ཁུག་པ་ཡེ་ཤེས།

དེའི་ཤུལ་ལས་ རྫོང་གཞི་བདག་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་ སྔར་དང་མ་འདྲ་བའི་བསྒྱུར་བཅོས་རིམ་པར་སོང་

སྟེ་ རྫོང་གཞི་ཚུ་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་གཉེར་ཆེན་ཚུ་རང་འཇགས་ཁར་ རྫོང་ཚབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཁྲིམས་དཔོན་བཀལ་སྲོལ་བཙུགས་ཏེ་

རྫོང་གཞི་བདག་སྐྱོང་ནང་ཡོདཔ་ལས

ཁྲིམས་དཔོན་དང་གཉེར་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་མི་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱོན་ནུག
ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན།
༡

༢

༣

དྲགོས་གཏམ་ཞིངཔ་རྒྱ་གར།

དྲགོས་དགའ་སེངཔ་ཀུན་དགའ།

དྲགོས་ཞབས་ཐངཔ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།

༤ དྲགོས་སྤ་རོཔ་རྡོ་རྗེ།
༥

དྲགོས་སྤ་རོཔ་ལྷབ་ཅུ།

སྤ་རོ་རྫོང་ནང་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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དེའི་ཤུལ་མར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལས་ཧེ་མ་གི་རྫོང་དཔོན་ཚབ་ ཁྲིམས་དཔོན་གཉེར་ཆེན་ མགྲོན་

གཉེར་ཚུ་ག་ར་མེདཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་བདག་དང་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་
མངའ་འོག་ལས

བཞིན་དུ

རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་དཔོན་ཚུ་སོ་སོར་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་

རིན་སྤུངས་རྫོང་གཞི་བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་གི་

གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱོན་ནུག
རྫོང་བདག་རིམ་བྱོན།
༡

༢

༣

དྲགོས་ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ།

དྲགོས་དར་སྒོ་ཚེ་རིང་།

དྲགོས་ཕ་དེབ་ཕྱག་རྡོར།

༤ དྲགོས་ལྷབ་ཅུང་།
༥

དྲགོས་ཧཱཔ་ཨང་རྒས།

༧

དྲགོས་སྣག་ཅུང་ཚེ་རིང་།

༦
༨

༩

དྲགོས་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་།
དྲགོས་ལྷག་པ་རྡོ་རྗེ།

དྲགོས་པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས།

༡༠ དྲགོས་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས།
༡༡ དྲགོས་རྡོ་ཕུག་ཚེ་རིང་།

༡༢ དྲགོས་འཇིགས་མེད་བཟང་པོ།
དྲགོས་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན།
༡ དྲགོས་དཔལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེ།

༢ དྲགོས་ཁྱུང་སེརཔ་རིག་འཛིན།
༣ དྲགོས་ཝ་ཆེནཔ་ཕུརབུ་རྡོ་རྗེ།
༤ དྲགོས་རྡོ་རྗེ།

༥ དྲགོས་གཏམ་ཞིངཔ་རིན་ཆེན།

༦ དྲགོས་སྐྱབས་ཆཔ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

ལམ་སྲོལ་བཙུགས་

དྲགོས་རྫོང་བདག་དང་ཁྲིམས་དཔོན་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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༧ དྲགོས་ཕྲིས་ཐོགས་མེད།

༨ དྲགོས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

༩ དྲགོས་ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།

༡༠ དྲགོས་ཨ་དཔ་ཕྱག་རྡོར། ༡༩༩༧ད་རེས་ནངས་པར་

རྫོང་གཞིས་སྐྱོང་བའི་

ཆབ་སྲིད་གྱེན་དུ་འདེགས་པའི་དྲགོས་རྫོང་བདག་དང་

ཁྲིམས་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་གི་དགོངས་བཞེད་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་

ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རེ་དོན་ དངོས་སུ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་འབྲས་
བུ་བཟང་པོ་རིམ་པར་བྱུང་དང་བྱུང་ཞིན་དུ་ཡོད།
༤

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ།

ཚེས་བཅུ་དང་གར་འཆམ་གྱི་སྲོལ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྫོང་གཞི་ཚུ་ནང་ ལོ་ལྟར་བཙུགས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཚེས་བཅུ་

ཚུ་ལས་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་འདི་ སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོ ས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྔོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ དཔོན་སློབ་རིག་འཛིན་སྙིང་པོ་ལྷན་རྒྱས་པའི་ཐོག་ལས་ སྤ་རོ་རྫོང་གི་རབ་གནས་ལུ་ བླ་མ་

དགོངས་པ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུ་དང་བཅས་པ་ བསྒྲུབས་གནང་ཞིནམ་

ལས་ཚུར་ ལོ་གཅིག་རང་མ་ཆད་པར་ བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཚེས་བཅུ་གནང་སྲོལ་ བཙུགས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༣༦ སོང་བའི་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༧

ལུ་རྒྱལ་ཚབ་ཁྲི་པ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ ཚེས་བཅུའི་འཆམ་འགོ་དང་པ་ ཐིམ་
ཕུག་ལྷ་མོའི་སྒྲོམ་མཆོད་ལུ་ བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་རང་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་ལུ་ཡང་ མཚན་བརྒྱད་

དང་ གཏུམ་རྔམ་ གིང་ ཚོགས་ལིང་དང་ རིག་མ་ ༡༦ རྒྱན་དྲུག་དཔའ་མོའི་རྔ་འཆམ་དང་ རཀྴ་
དམང་འཆམ་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ཁར་ཧེ་མ་ དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའིི་སྐབས་ལས་རང་ཡོད་

པའི་ གཤིན་རྗེ་ཕོ་མོ་ སྡེ་བརྒྱད་འཆམ་ ཧཱུྂ་མགོན་གྱི་འཆམ་ཚུ་དང་སྦེ་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུའི་འཆམ་

འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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དེ་གི་སྐོར་ལས་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོའི ༼༡༦༤༦-༡༧༡༩༽ རྣམ་ཐར་ནང་ལུ་ཡང་ རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་མེ་བྱ་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ མཚན་བརྒྱད་དང་ རཀྴ་དམང་འཆམ་ཚུ་
མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ ཁ་གསལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་ཨིན་པའི་བདེན་ཁུངས་ཡང་ དེ་

གིས་སྟོནམ་ཨིན་མས།

མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

སྤ་རོ་མཐོང་གྲོལ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ དེའི་

དགའ་སྟོན་ཚེས་བཅུ་དང་ འཆམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཡོད་རུང་ རང་གིས་

ཧ་གོ་མི་ལྟར་དུ་ འབད་བ་ཅིན་ ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་
ཀྱིས་

ཐིམ་ཕུག་སྒྲོམ་མཆོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་རང་

རྫོང་ཁག་གཞན་ཚུ་གི་ཧེ་མ་

སྤ་རོ་མཐོང་གྲོལ་

བཞེངས་བསྒྲུབས་པའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་རུང་ ཚེས་བཅུ་འདི་

དེ་གི་ཧེ་མ་ལས་རང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོདཔ་
སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།

སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་ཟླཝ་ ༢ པའི་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ཁ་རྒྱུན་ལུ་
མི་སེར་ སོ་ནམ་ལཱ་གི་ བར་མཚམས་ས་སྟོང་གི་ དལ་ཧིང་དང་ དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་ནིའི་ དུས་ཚོད་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག

ཨིན་རུང་ དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་

གནད་དོན་དེ་

རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ཡང་ན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རིན་སྤུངས་རྫོང་བསྒྲུབས་པའི་རབ་

གནས་དང་ ཡང་ན་མཐོང་གྲོལ་གསར་བཞེངས་ བསྒྲུབས་པའི་ དགའ་སྟོན་དུས་ཚོད་ཅིག་ལས་

འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་བཟུམ་མཐོངམ་ཨིན་མས། ག་དེ་འབད་ཨིན་རུང་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུའི་དགའ་སྟོན་

རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་ བདེ་ཡངས་ཁ་ལུ་བཏོན་ནི་འདི་ རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་སྐབས་ སྐུ་ཞོག་ཟླ་བ་དཔལ་

འབྱོར་གྱིས་ བདེ་ཡངས་ཁ་ལུ་འཆམ་ཁང་གསར་ བཞེངས་ཐོག་ལས་བཏོན་ཞིནམ་ད་ལས་ འགོ་

བཙུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་ཞོག་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་སྐབས་ ཧེ་མའི་འཆམ་གྱི་ཁ་སྐོང་ལུ་ དགྲ་

མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་དང་ པད་གླིང་གིང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ སྒང་སྟེང་དགོན་པ་ལས་ཞུ་སྟེ་བཙུགས་
ཡོདཔ་ལས་སྤ་རོ་ཚེས་བཅུའི་བོད་འཆམ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་སྒྲོམ་མཆོད་ཚེས་བཅུའི་བོད་འཆམ་གྱི་ཧེ་མ་
འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
སྤ་རོ་མཐོང་གྲོལ།
སྤ་རོ་མཐོང་གྲོལ་འདི་ གཙོ་བོ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་

མཚན་བརྒྱད་

ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་

ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་མ་དང་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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དེ་ཁར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ མཐོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་ བླ་མ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་

ཚུ་ཡོད་མི་འདི་ ཚར་ཅིག་མཇལ་རུང་ ངན་སོང་གི་སྐྱེ་སྒོ་ཆོདཔ་ཨིན་ཟེར་བྱིན་རླབས་ གཞན་དང་མ་

འདྲཝ་ ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་གྲགས་ཡོད། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་མཇལ་

བར་མ་ལྷོད་རུང་ ཚེས་༡༥འི་དྲོ་པ་ མཐོང་གྲོལ་མཇལ་བར་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་རང་ ལྷོདཔ་སྦེ་འགྱོ་

སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐོང་གྲོལ་ནང་གི་བླ་སྐུ་གཉིས་ལས་ གཅིག་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་

གཅིགཔོ་དེ་ ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཨིན་ཟེར་སླབ་མི་ཡང་

འདུག

མཐོང་གྲོལ་འདི་གི་ལོ་རྒྱུས་གཅིག་ལས་

སྤྱི་བླ་གཅིག་གིས་

མཐོང་གྲོལ་བཞེངས་ནིའི་གོས་ཆེན་

བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཚོང་དཔོན་གཅིག་ལུ་ ཆུམོ་འབྲས་ལྟང་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷ་ས་ལུ་གོས་ཆེན་བཙོང་མི་

འགོ་ཐོག་ ག་འཕྱད་མི་འདི་ལས་ ཉོ་དགོ་པའི་ལུང་བསྟན་གསུངས་ཏེ་བཏངམ་ད་ ལྷ་ས་ལུ་རྒྱ་ནག་

ལས་ གོས་ཆེན་བཙོང་མི་ཅིག་དང་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འཕྱད་དེ་ ཉོ་འབག་འོང་མི་འདི་གིས་ མཐོང་གྲོལ་རྒྱུ་

ཆས་ལང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཉོ་འབག་འོང་མི་གོས་ཆེན་མེན་པར་
ཇ་སྒམ་དང་ མཐོང་གྲོལ་གྱི་གུ་རུའི་ཞལ་འདི་ནང་ལས་ཐོན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཨིན་མས།

ལོ་རྒྱུས་ཁག་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་བླ་ཁོ་ར་རང་ ག་གིས་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ བཟོ་རྫུན་མ་

བཟོ་སྟེ་ ལྷ་ས་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ས་ཕྱག་མཛོདཔ་དང་གཅིག་ཁར་ སྟབས་ལེགས་སྟེས་དབང་

ཅིག་གིས་ གསེར་ག་ལེགས་ཀྱི་ རྒྱལ་བཞག་ནི་གུ་ལྷོད་དེ་འབདཝ་ད་ སྤྱི་བླ་ལུ་དེའི་ནུབ་མོ་ མི་མ་
ཡིན་གྱིས་ གསེར་ཕུལ་མི་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ དེའི་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁ་སྤྱི་བླ་གིས་ ཐོབ་ཆིཝ་ལས་ལྷ་ས་

ཕྱག་མཛོད་ནང་ལས་ མཐོང་གྲོལ་གྱི་གོས་ཆེན་འབག་འོང་སྟེ་བཞེངསམ་ད་ འཁོར་མཁའ་འགྲོམ་

གཉིས་ཀྱི་ ཞལ་གྱི་ གོས་ཆེན་ཆད་མི་འདི་ སྤ་རོ་ རི་བར་ཕྱུག་མོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ དེ་ལུ་ལངམ་
ཅིག་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཐོན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ མཐོང་གྲོལ་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ བྱིན་རླབས་གཏེར་མ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་

ཟེར་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་མཐོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་འདི་ ལྷ་བྲིས་དང་ཚེམས་འདྲུབས་ཀྱི་

ལཱ་ལུ་མཁས་པའི་ ཉམས་མྱོང་ཅན་ བླ་མ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ བཞེངས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་

བླ་མ་ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་ཡང་ མཐོང་གྲོལ་འདི་ནང་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག གྲགས་པ་

རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ནང་ སྤ་རོ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་ ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་ཐོན་ནི་མེད་རུང་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་

འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ བཞེངས་བཅུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆེས་ཐག་ཆོད་པའི་ སྟོན་པའི་མཐོང་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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གྲོལ་དེ་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་གིས་བཞེངས་ནུག གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་ ཧེ་མ་སྤ་རོ་ལས་བཙུན་ཁྲལ་
འཐུཝ་ད་ སྤྱི་བླ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ སྤ་རོ་ལུ་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་ཡོད་ཟེར་ གཞུང་

ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ སྤ་རོ་ལུ་བཞག་ནུག དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ མཐོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་བླམ་ངག་དབང་

རབ་རྒྱས་འདི་ཡང་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཐོག་ལུ་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བས།

སྤ་རོ་མཐོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་དུས་ཚོད་འདི་ གཏན་གཏན་ཧ་མ་གོ་སྟེ་འབད་རུང་ མཐོང་གྲོལ་ནང་

ལུ་རྒྱས་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ མེད་ལུགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྤྱི་བླ་གཉིས་པ་ངག་
དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་གསེར་ཁྲི་ལུ་ མ་འབྱོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ བླ་མ་ངག་
དབང་རབ་རྒྱས་ལུ་བཞེངས་བཅུག་བཅུགཔ་བཟུམ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ སྤ་རོ་མཐོང་གྲོལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཐོང་གྲོལ་གྱི་ འགོ་དང་

པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕྱི་ཁར་ཞུ་ཚུགསཔ་ལས་མཐོང་གྲོལ་གྱི་

གྱལ་ཁ་ལས་ རྙིང་ཤོ ས་འབད་ནི་འདི་གིས་ བྱིན་རླབས་ཆེ་དགོཔ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ཁར་
ཤུལ་མར་ཉམས་ཆག་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་

ད་རེས་ལས་

ལོ་ཁལ་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་

འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉམས་གསོ་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་དགོཔ་བྱུངམ་མ་གཏོགས་ མ་པ་ངོ་བོ་ཧེ་

མ་གི་བྱིན་ལྡན་དེ་རང་ཨིན།
ཚེས་བཅུའི་མཛད་སྒོ།

སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་འདི་ ལོ་བསྟར་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་འཆམ་པ་དང་ གཞས་དང་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་

མི་ གསར་རྙིང་སོར་དགོཔ་ཚུ་ སོར་ཞིནམ་ལས་ ཀུན་ར་རྡོ་གཅལ་ནང་བཞུགས་གྲལ་ ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྟེ་ འཆམ་གྱི་སྦྱང་བ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་
༥ ལུ་རྫོང་ནང་འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཚེས་ ༦ གི་ཉི་མ་བྱག་འོག་གནས་པོ་ལུ་ སྤ་

རོ་ཚེས་བཅུ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ གཉེར་གསོལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་འཆམ་

རྒྱུགས་ཚར་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ ཚེས ༡༠ ལུ་བྱག་འོག་གནས་ཁང་ གདོང་གཏད་

གནམ་ཚལ་ཁའི་ལྕང་མ་ཚང་ནང་གི་ སྨན་ཆུ་གཟར་ཁར་ མཚོ་སྨན་བསྒོརཝ་ད་ དཔའ་བོ་དང་བུམོ་
ཅུངམོ་ལྔ་གིས་ གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་སྟེ་ མགུ་ལུ་བལ་ཚོན་སྣ་ལྔ་དཀྱིས་ཞིནམ་ལས་ དཀར་གསུམ་

མངར་གསུམ་གྱི་

བཤོས་བུ་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་

མདའ་མོ་བཏབ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཡང་འདུག ཚེས་བཅུ་འདི་རབ་སྡེ་དམངས་ཀྱིས་ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༩ ལས་ ༡༥ ཚུན་བླ་མ་

དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཚེས་བཅུ་ གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་དང་བཅས་ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་
པོ་ཆེ་གིས་ གནང་སྲོལ་ག་ཨིན་མི་ལྟར་དུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚེས་
༡༡ ལུ་རྫོང་གི་རྡོ་གཅལ་ནང་ན་ འཆམ་དགེ་སློང་གི་བེར་སྐོར་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཞྭ་ནག དུར་

བདག་ གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ། སྡེ་བརྒྱད་འཆམ་། ཧཱུྂ་མགོན་འཆམ་དང་འབོད་འཆམ་ལས་ དགྲ་མེད་

རྩེ་རྔ་འཆམ་ཚུ་གནང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་གི་ ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་སྐབས་ལུ་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་
རབ་མེ་འབར་གྱིས་

བརྡུང་གནངམ་ཨིན།

ནུབ་མཚོ་ནག་པ་ཏྲ་ལས་བཞེས་པའི་

གཏེར་རོལ་བྱིན་རླབས་ཅན་དེ་ཡང་

དེ་བསྒང་ཨ་ཙ་ར་གོངམ་གིས་ དེའི་ཉིན་མར་ ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་རྫོང་གི་སྒོ་ཁར་ ག་ཧེ་མ་ལྷོད་མི་
གི་ ལྟོམ་མཛར་འཐུ་སྟེ་འབག་འོང་ཞིན་ན་

རྡོ་གཅལ་ནང་ན་མཛར་ཅུམ་བཟའ་བའི་ཚུལ་

སྟོན་

དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ལྟོམ་མཛར་དེ་གི་རྡིག་ཧིང་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེ་ཚེ་ལོ་གཅིག་གི་སྤ་རོ་ལུང་པའི་ སྐྱ་
ནམ་འབོལ་དཀོན་གྱི་རྟགས་པ་བལྟཝ་ཨིན་མས། དེའི་ཉི་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་
མ་གྲོལ་རིང་འཆམ་ལེའུ་རེ་དང་

འུ་ཆུ་པའི་གཞས་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཞབས་ཁྲ་ལེའུ་རེ་སྤེལ་ཏེ་

གླུ་

གར་གྱི་མཆོད་པ་ཚུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་མས། འུ་ཆུ་པའི་གཞས་འདི་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ཡང་ རྫོང་

བྲག་ཁ་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་དང་

མཇུག་བསྡུཝ་ད་ཡང་

སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་

ཚེས་༡༦ ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་རྫོང་བྲག་ལས་སྦེ་ བཀྲིས་ཕབ་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ད་ལྟོ་བར་ནང་ཡང་

འདུག ཚེས་བཅུ་འདི་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཧ་ལམ་གཅིག་ཁར་ཕོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་།

སྟོད་ཡས་ལས་སྟག་ཚང་ཚེས་བཅུ། སྨད་ལས་རྫོང་བྲག་ཚེས་བཅུ། བར་ལས་སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ། ད་

ཚེས་བཅུ་དེ་ཚུ་བཙུགས་རནམ་ལས། རང་ཁྱན་འཇར་ཅན་མའི་བུམོ་ཚུ། ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་འགྱོ་
རན་དོ། ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

ཚེས་ ༡༢ ལུ་ བདེ་ཡངས་ཁ་ལུ་ ཁྲོམ་འཆམ་སྦེ་སྟོན་ཏེ་ དེ་ནང་དགེ་སློང་འཆམ་ བེར་སྐོར་ལས་

འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་ ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་དང་ བོད་འཆམ་ལས་ པད་གླིང་གིང་ ༣
ཨ་ལྕོ་ཕན་ཏོག་དང་

ཤཝ་གངས་ལས་ཕབ་ཞིནམ་ལས་

སྒྲ་སྙན་མཆོད་གཞས་ཚུ་གནངམ་ཨིན་

མས། ཤཝ་ཤ་ཁྱི་གངས་ལས་ཕབ་ད་ འཆམ་ཁང་ནང་ལས་འཐོན་ནི་མེན་པར་ ཧཱུྂ་རལ་ཁའི་ དྲུང་
དྲུང་གསང་མོའི་ གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་ ཁྱིམ་ཅིག་གི་ནང་ལས་སྦེ་ འཐོན་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འཐོན་

དགོ་མི་འདི་

སྤ་རོ་རྫོང་ནང་འཆམ་གྱི་

འགོ་དང་པ་དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཙུགས་པའི་བསྒང་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

32

ཤཝ་ཤ་ཁྱི་འདི་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལས་སྲས་ཉི་མའི་གདན་ས་ལས་ ཞུ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ དེའི་དྲན་གསོ་ཞུ་
དོན་ལུ་ དྲུང་དྲུང་གདུང་བརྒྱུད་ ད་རེས་དགེ་བགྲེས་ཕུར་པ་ཟེར་མི་གི་ ཁྱིམ་ནང་གི་དཀོན་མཆོག་ལུ་

གསོལ་མཆོད་དང་གཉེར་གསོལ་ཕུལ་ ཤཝ་ལུ་དར་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ འཆམ་འཐོན་མིའི་ཚུལ་
སྟོནམ་ཨིན་མས། དེའི་འགྲོ་སོང་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་གཞུང་ལས་གནང་སྲོལ་ཡོད། ཧེ་མ་འབདན་སྤ་རོ་

དཔོན་སློབ་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་

བདེ་ཡངས་ཁ་ལུ་བྱོནམ་ད་

ཧཱུྂ་རལ་པ་གིས་

ཇ་ཆང་གི་ཕྱག་

མཇལ་སྒྲིག་སྟེ་ བཅར་དགོཔ་དང་ དཔོན་སློབ་གིས་ཡང་ ཧཱུྂ་རལཔ་ གུང་པ་དགུཔོ་འདི་གནསཔོ་

གཙོ་བོ་ཨིན་ཟེར་སྐུ་མགྲོན་གལ་ཅན་གྱི་གྲངས་སུ་ གདན་ཐོག་དང་གསོལ་ཇ་གསོལཝ་ཚུ་གནང་སྟེ་
གཟིགས་རས་གཅིག་ཁར་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཚེས་༡༣ ལུ་དགེ་སློང་གི་ དུར་བདག་དང་ གཏུང་རྔམ་ འབོད་འཆམ་ ཕོ་ལེགས་མོ་ལེགས་ རྒྱན་
དྲུག་དཔའ་བོ་ཚུ་དང་ དེ་ལས་ཨ་ཙ་རའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ ཤཝ་མཐའ་ལས་བཏོན་ ཨ་ཙ་རའི་

ཆོ་ག་བཏང་ནི་དང་
འགྲོལ་ནི་དང་།

ཨ་ལོ་ཚུ་གི་སྲི་བཅོལ་ནི་ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་

སྒྲ་སྙན་མཆོད་གཞས་རྐྱབ་སྟེ་

ཚེས་ ༡༤ ལུ་དགེ་སློང་གི་གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་དང་ འབོད་འཆམ་ལས་ཤ་རྫམ་ རཀྴ་དམང་འཆམ་

བྱེ་ལ་སྟོང་ལྡན་པ་ཟེར་ འབྱས་ལ་གི་གཞི་བདག་སྦེ་ཨ་ཙ་ར་ གོ་གྱོན་དཔའ་རྟགས་བཏགས་ ཐོད་

བཅིངས་ཏེ ཁྲོམ་གཤག་ནི་དང་ དེ་ལས་དགྲ་མེ་རྩེའི་རྔ་འཆམ་ཚུ་རྐྱབ་ཨིན་མས།

ཚེས་ ༡༥ ལུ་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ལས་གསེར་སྒྲེང་དང་བཅསཔ་སྦེ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ བདེ་

ཡངས་ཁ་ལུ་ མཐོང་གྲོལ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ མཇལ་ཁ་གནང་ནི་དང་ སྐུ་མདུན་ལུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཆོད་པ་
དང་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གནང་ནི་འདུག

དེ་བསྒང་ཧེ་མ་འབདན་ དཔོན་སློབ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་ ཆས་བསྒྲིགས་ རྟེན་འབྲེལ་དབུ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་

ཁྲོམ་མནན་པར་བྱོན་དགོཔ་དང་

ད་རེས་འབདན་ བླམ་གནས་བརྟན་དང་

དྲགོས་རྫོང་བདག་

ཁྲིམས་དཔོན་ཚུ་བྱོན་ཏེ་ མཐོང་གྲོལ་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཁྲི་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཐུགས་སྨོན་གནང་
སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དད་པ་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལས་ སྨོན་ལམ་གྱི་ཕྱག་འགྱེདཔ་ལོགས་སུ་དྲང་

མི་ཡང་ ལེ་ཤ་རང་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྨོན་ལམ་མཇུག་ལས་ སྒྲ་སྙན་མཆོད་གཞས་དང་

ཨམ་སྲུའི་ཞབས་ཁྲའི་མཆོད་པ་ཚུ་ ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ཚོད་ ༨ ལས་མཐོང་གྲོལ་བསྡུ་སྟེ་རྫོང་ནང་

ཞུཝ་ཨིན་མས། དེ་གི་ཉི་མ་རང་ ད་རུང་ རྫོང་ནང་ལས་སྐུ་འབག་ ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ བདེ་

ཡངས་ཁ་ལུ་གསེར་སྒྲེངས་དང་བཅས་ གདན་འདྲེན་ཞུཝ་དང་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བླམ་གནས་བརྟན་དང་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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དྲགོས་རྫོང་བདག་ཁྲིམས་དཔོན་དང་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ག་ར་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ དཔའ་འཆམ་དང་
གིང་ཚོགས་ལིང་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་ རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་འཆམ་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ཨ་ཙ་ར་གོངམ་དེ་ མཚོ་སྨནམོ་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ མོ་སྐད་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོམ་གཤག་ནི་

དང་ དེ་ལས་ཨ་ལོ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་སྟོན་སྲོལ་འདུག ཨ་ཙ་ར་ཨ་ལོ་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་སྟོནམ་ད་ འཇམ་

ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ སྤ་རོ་ལུང་པའི་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ འཇམ་ཧིང་བརྟག་པ་
སྟོནམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

མཇུག་རང་མཆོད་གཞས་ཀྱིས་ བཀྲིས་ཕབ་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་འབག་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ལོག་

སྟེ་ རྫོང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་རན་ཁར་ དབང་དང་ཚེ་རྫས་ཚུ་དམངས་ཁར་གནང་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་

ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ འདུ་ཁང་ནང་ལུ་དངོས་གྲུབ་བླངས་བ་དང་ བཀྲིས་ཀྱི་བཞུགས་གྲལ་རྒྱསཔ་
སྦེ་ཕབ་ རྡོ་གཅལ་ནང་ འུ་ཆུ་པའི་གཞས་ཀྱིས་ བཀྲིས་ཕབ་སྟེ་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༥ དེ་ཅིག་ཁར་གྲོལཝ་

ཨིན་པས།

དེའི་ནངས་པར་ཚེས་ ༡༦ ལུ་ ད་རུང་ བྱག་འོག་གནས་ཁང་ནང་ གཏང་རག་གི་གསོལ་མཆོད་

ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུའི་མཛད་སྒོ་ ཡོངས་རྫོགས་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། སྤ་རོ་ཚེས་བཅུའི་

སྐབས་ལུ་

སྤ་རོ་ལུང་པའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་

ཟབ་སྤྲོས་རྡིག་

མཛར་ཅུམ་འབག་

ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་

བསྡམས་ཏེ་ ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་འོང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཁ་ལས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་

ཡང་ ལ་ཁག་སྦེ་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་འོངམ་ཨིན་མས། སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་སྐབས་ལུ་ ཨ་ཙ་ར་

གི་རྟེན་འབྲེལ་མང་རབས་ཅིག་བལྟ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ གཞན་ཁ་གི་ཨ་ཙ་ར་ཚུ་དང་ མ་འདྲཝ་ལས་

རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཚུ་ག་ར་བདེན་པ་ལུ་འགྱུར་དགོཔ་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

༥༽ མཐའ་དོན
༡

རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ས་གནས་གལ་ཅན་གཞན་ཚུ་གི་སྐོར།

ཉ་མེད་ཟམ།
འབྲུག་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་

ཉེ་འདབས་ལུ་

ས་གནས་གལ་ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གྱལ་ཁ་

ལས་ དང་པ་ཉ་མེད་ཟམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཟམ་གྱི་རིགས་ མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

གི་ནང་ལས་
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བ་ཟམ་རྡིག་ཤོ ས་ཅིག་དང་

ད་ལྟོ་བར་ན་ཟམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་

སྔར་སྲོལ་ལམ་

ལུགས་མ་ཉམས་པར་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་དང་གཅིག་ཁར་པར་རིས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་མཛེས་
ཤོས་ཅིག་ ཉ་མེད་ཟམ་འདི་གིས་སྟོནམ་ཨིན། ཟམ་འདི་ སྤ་རོ་ཉལ་མིག་གཡུས་ཀྱི་ སྦོ་ལོགས་

ཁར་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཧེ་མ་ཉལ་མིག་ཟམ་ཟེར་སླབ་རུང་ ཤུལ་ལས་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་ ཉ་མེད་ཟམ་ཟེར་

སླབ་སྲོལ་ཚུད་ནུག

ཉ་མེད་ཟམ་འདི་ སྤ་རོ་རྫོང་གི་ རྒྱལ་སྒོ་ཕྱི་མ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ འགྲུལ་འཁོར་གཞུང་ལམ་

གྱི་སྣ་ཡང་འདི་ཁར་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ནང་འབྱོན་མི་གི་ སྐུ་མགྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ གཞུང་འབྲེལ་སྣེ་
ལེན་ཞུ་ས་དང་ བསུ་བ་ གསེར་སྒྲེང་གི་ཆིབས་གྲལ་ཚུ་ག་ར་ དེ་ཁ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བཙརཝ་

ཨིན།

ཟམ་འདི་ནམ་ལས་ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་གཏན་ཧ་མ་གོ་རུང་ དྲུང་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེའི་ཧེ་མ་ སྤ་རོ་རྫོང་གི་ལྟག་ལས་ཡར་ གདན་ས་བཅག་མི་ དུས་རབས་ ༡༤ པའི་ནང་

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་དང་ སྐྱེས་མཆོག་འབའ་ར་བ་ དེའི་ཤུལ་ལས་དུས་རབ་ ༡༥ པའི་ནང་

གྱང་གསར་ཟླུམ་བརྩེགས་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུ་བྱོནམ་ད་ ལམ་དེ་ཁ་ལས་
ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤ་རོ་ལས་ འབྱས་ལ་བརྒལ་ཏེ་ ཐིམ་ཕུག་འགྱོ་ནི་གི་ ལམ་དེ་ཡང་ དེ་ཁ་ལས་
རང་ཨིནམ་ལས་ ཉ་མེད་ཟམ་དེ་ དེ་བསྒང་ལས་འོང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་དྲུང་དྲུང་རིན་

པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ནང་ ཉལ་མིག་ལྕགས་ཟམ་ཟེར་ ཐོན་ལུགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ གྲུབ་ཆེན་ལྕགས་

ཟམ་པ་གིས་ བཙུགས་གནང་གནངམ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་མས། ག་དེ་འབད་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཡོད་

མི་གི་བ་ཟམ་འདི་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ ཁྲི་ལས་ཕབ་པའི་སྐྱོན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༩

ལོ་ལུ་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་ལུ་ཆུ་རུད་ཐོན་པའི་སྐབས་དང་ དུས་མཚུངས་སྤ་རོའི་གཙང་ཆུ་ལུ་ཡང་ ཆུ་
རུད་ཐོན་ཏེ་ ཉ་མེད་ཟམ་ཆུ་རུད་ཀྱིས་ ཕྱག་བདའ་བའི་ཤུལ་ལས་ གསརཔ་རྐྱབ་མི་དེ་ཨིན་མས།
ཉ་མེད་ཟམ་འོག་གི་མཚོ་ནང་ལུ་

ལས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་

ནོར་བུ་མེ་འབར་གྱི་རང་གཟུགས་ལུ་སྦེ་

སྐྱེར་ཆུའི་ཟམ་གསར་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་

གཙང་ཆུའི་ནང་ལས་

ཧཱུྂ་རལ་དྲུང་དྲུང་གི་དབུ་ཐོད་

ནུབ་མོའི་རིང་ལུ་ཉ་མེད་ཟམ་ལས་

ཡར་དང་མར་འབྱོན་སར་མཇལ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་

འདུག དབུ་ཐོད་འདི་ ཚར་ཅིག་སྐུ་གཞོགས་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ གསོལ་ཆུ་དབོགས་པར་འགྱོ་
མི་ཅིག་གིས་ མཇལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་ཡོངས་གྲགས་འདུག

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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དེ་ཡང་དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཐོད་ མེ་གིས་ མ་འཚིག་པར་བཞུགས་ཡོད་མི་འདི་ ཧེ་མ་སྦྱིན་
བདག་སོ་སོའི་ དད་རྟེན་ལུ་ལོ་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ བཞག་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ག་ཏེ་བཞག་སའི་ཁྱིམ་ནང་

ལོ་ཐོག་དང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ ག་ཅི་དེ་འབོལ་ཏོག་ཏོ་འབྱུང་ནི་དེ་གིས་ ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྦྱིན་

བདག་ཚུ་ག་ར་བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་སྟེ་ དབུ་ཐོད་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སྦྱིན་བདག་གི་ཁྱིམ་ ག་

ར་ནང་ཁྱབ་ཚུགསཔ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྡོ་ཕུག་ཅིག་གུ་བཀལ་ཏེ་ བཀག་ནི་འབདཝ་ད་ བར་ན་

སྐོར་ལས་གནམ་ཁ་ལུ་ཕུར་ཏེ་ ཉ་མེད་ཟ་མའི་གཙང་ཆུའི་ མཚོ་ནང་མཆོངས་བྱོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
དབུ་ཐོད་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་

སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་རྡོ་གུ་ཐིག་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་

གྱང་གསར་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོ་སའི་
ཨིན།

ད་ལྟོ་རྫོང་ནང་ལས་

ལམ་འོག་གི་ལྡུམ་ར་ནང་ མཇལ་སར་ཡོད་མི་གི་པར་འདི་

དེ་ལས་ ཉ་མེད་ཟམ་གྱི་མཐའ་མར་ ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་ ག་ནི་ལས་བྱིན་ཆགས་ཏོག་ཏོ་ ༨ ཡོད་

མི་འདི་ སྤ་རོ་སྐུ་གཞོགས་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསང་ཡུམ་ སྤ་རོ་ཁང་ཁུག་ལས་ ཨ་ཞེ་བཀྲིས་

པདྨོ་ བཙན་ཏོག་ནང་ལས་ཨ་ཞེ་ལྦཝ་དང་ རྣམ་རྒྱལ་གཤགས་མི་ཚུ་གི་ དྲན་རྟེན་དོན་ལུ་བཞེངས་

གནངམ་མ་ཚད་ གཞན་ཚུ་ཡང་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཁོ་ར་གི་སྐུ་མཆེད་གཞན་ཚུ་རེ་རེ་

བཤགསཔ་ད་ གོང་རྫོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཆོད་རྟེན་རེ་རེ་བཞེངས་གནང་ནུག མཆོད་རྟེན་འདི་ཚུ་ དྲི་

མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཨིནམ་ལས་
འགོ་དང་པ་ཡང་དེ་ཚུ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་མཆོད་རྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞེངས་པའི་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་།
སྤ་རོ་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་

ལྟ་རྫོང་འདི་

སྤ་རོ་སྤྱི་བླ་དང་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་སྤྱི་ལོ་

༡༦༤༩ ལོ་ལུ་བཞེངས་ནུག ད་རེས་རྫོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ལོ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་
གི་ བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ བཀྲམ་བཏོན་འབད་སའི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།
བྱག་འོག་གནས་ཁང་།

བྱག་འོག་གནས་པོའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་གོང་ལས་ཞུ་ཡོདཔ་བཟུམ་ འབྲུག་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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གནས་གཞིའི་བདག་པོ་ངོ་མ་འདི་རང་ ཧཱུྂ་རལ་མགོན་པོ་འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ བྱག་རལ་ཏེ་ ཐོན་

ས་འདི་ཁར་གནས་ཁང་བཞེངས་ཏེ་

སྐུ་རྟེན་དང་བཅསཔ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

གནསཔ་གཟིམ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་

མཇལ་སར་འདུག

རྡོ་རང་བྱོན་

དེའི་ལྟག་ལུ་

མི་ཉལ་སྡོད་སྡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་

རྫོང་གཞིས་ནང་ ལཱ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ག་ར་ ཧེ་མ་དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་སྒོ་དམ་བཞག་མི་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་གྲལ་ལུ་

ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ག་ར་གིས་བསྟེན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་ནང་སྡོད་རིང་ ཧཱུྂ་མགོན་

ག་དེ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་འབད་རུང་ དེ་ནང་ལས་ ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་ གནས་སོར་འགྱོཝ་ད་ ཆོས་སྲུང་

གཞན་བཟུམ་ རྟིང་བདའ་སྲོལ་མེད་ཟེར་ མི་ག་ར་ཁ་མཐུནམ་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས། བྱག་འོག་གནས་

པའི་ལྡུམ་ར་ཨིན་ཟེར་ སྤ་རོ་ལྡུམ་ར་ནང་གི་ ཐང་ནང་ལུ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་

སྐབས་ལུ་ མཛེས་བཀོད་ཕུལ་དུ་འབྱུང་བའི་ཕོ་བྲང་ཅིག་བཞེངས་ནུག ཕོ་བྲང་དེ་གི་བཟོ་བཀོད་དོན་

ལུ་ སྤ་རོ་སྐུ་ཞོག་གིས་བཟོ་བོ་ཚུ་ རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གཞན་ཚུ་གི་བཟོ་བཀོད་ལྟ་བ་བཏང་སྟེ་ རེ་རེ་

གི་སྙན་ཞུ་རེ་ཕུལཝ་ད་ བོད་ཀྱི་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེའི་བཀོད་པ་དེ་ ཐུགས་ཁར་འབབ་སྟེ་ དེ་དང་ཆ་
འདྲཝ་སྦེ་

བཞེངས་བཅུགཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་དང་

ལོ་རྒྱུས་གཅིག་ལས་

འབད་བ་ཅིན་

ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སློབ་མ་ བཟོ་རིག་ ལག་རྩལ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ མཁས་དབང་

ཡོངས་གྲགས་མཚམས་པ་གོས་སེར་པོ་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་

གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་ལྟག་ལུ་

བཞེངས་ཡོད་མི་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ལུ་དཔེ་ལྟ་སྟེ་ ལྡུམ་ར་ནང་གི་ཕོ་བྲང་འདི་ བཞེངས་བཞེངསམ་

ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཅིག་ཡང་འདུག

ཕོ་བྲང་དེ་ནང་ཤུལ་མ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ འི་ལོ་ལུ་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ ༣ པ་སྤ་རོ་དཔོན་

སློབ་སྦེ་བྱོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་དབང་མོ་དང་གཅིག་ཁར་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ཡང་ ཕོ་

བྲང་དེ་ནང་ལུ་ ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཕོ་བྲང་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ཨྱོན་དཔལ་རི་ཕོ་བྲང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས།

སྤ་རོ་ཕག་ཚང་ནང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ གྱང་གསར་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ དྲུང་དྲུང་དཔྱོད་ལྡན་ལེགས་པའི་

བློ་གྲོས་ཀྱི་ སྲས་ཆེ་བ་ གནས་བརྟན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བོད་ལྷ་ས་ལུ་ བལ་པོའི་སྤྲོས་རྐོ་མི་ ལས་མི་
འཚོལ་ཏེ་ ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་ལས་དཔེ་ལེན་ཏེ་ ཇོ་བོ་གཅིག་བཞེངས་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་གི་

ནང་རྟེན་སྦེ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ད་ ཕག་རི་སྤྱིམ་ལ་བརྒལ་ཏེ་ འབྲུག་པའི་ས་གནས་ འོ་དོད་བྲག་ལུ་

ལྷོདཔ་ད་ མ་ཐར་བར་ སྐུ་གཟུགས་སྟོད་འཕྱལ་ནི་གུ་ལྷོདཔ་ད་ ཇོ་བོ་གིས་གསུངས་བྱོན་ཏེ་འཕྱལ་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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མི་དགོ་ འ་ནེ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་ཐར་ ཟེར་གསུངསམ་ལས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ད་ ཞབས་
ཀྱི་པུས་མོ་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱག་གུ་ཐོགས་ཏེ་ བསྟིམ་པ་མ་གཏོགས་ སྐུ་གཟུགས་འཕྱལ་མ་དགོ་པར་

ཐར་ནུག

ཞབས་ཀྱི་པུས་མོ་གཡས་པ་ བསྟིམ་པའི་ཤུལ་ ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ཇོ་བོ་གསུང་

བྱོན་མ་ཟེར་ ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་དང་བྱིན་རླབས་དབྱེ་བ་མེད་པའི་བྱིན་ལྡན་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཇོ་བོ་ཞུ་སྟེ་
ད་ལྟོ་གི་ལྷ་ཁང་ཡོད་ས་ལུ་ སྐུ་ངལ་གནང་སར་ དྲུང་དྲུང་སྲས་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ཕེབས་ཇ་དང་

བཞུགས་གྲལ་དྲངས་ཞིནམ་ལས་དེ་ཁ་ལས རྫོང་ནང་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ད་ ཞུ་མ་ཚུགས་པར་ ཇོ་བོ་

གིས་ ངེ་གི་ལུང་བསྟན་འདི་ནང་ཨིན་ཟེར་ གསུང་ཚར་ཅིག་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་དེ་ནང་ལུ་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་བཞག་མི་འདི་ གྱང་གསར་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ཨིན།

དེ་ཡང་ད་ལྟོ་བལྟ་བ་ཅིན་ཤུལ་

ལས་ ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་རུང་ ལྷ་ཁང་དེ་ ཁོང་རང་ཧཱུྂ་རལ་གདུང་བརྒྱུད་ཚུ་

ལུ་ ལུས་ནི་གི་རྟེན་འབྲེལ་གཟིགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ད་རེས་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ དྲུང་དྲུང་རྒྱ་མཚོ་གི་
དགོངས་རྫོགས་ལུ་ སྲས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

འགོ་འདྲེན་ཐོག་བཞེངས་བཅུག་པའི་

བཀའ་འགྱུར་དང་ དྲུང་དྲུང་རྒྱ་མཚོ་གི་སྐུ་གདུང་ལས་བྱོན་པའི་ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་དང་ ལྗགས་

མ་འཚིག་པར་བཞུགས་པའི་ གཟུངས་ཞུགས་ཅན་གྱི་ ཚེ་དཔག་མེད་དང་ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཚུ་
ཡང་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་དེ་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་དབྱེ་བ་

མེད་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན་སྦེ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ དྲུང་དྲུང་མི་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།
དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་།

ད་ལྟོ་རྫོང་ནང་འཛུལ་སའི་ རྡོན་ཁྲི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གི་ མིང་ལུ་ཡང་ དཀར་

གསལ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་དེ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ གཟིམ་
དཔོན་འབངས་སྡེཔ་རྟ་མགྲིན་གྱིས་ གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེའི་ནང་ལུ་ཡང་

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཅིག་བཞུགས་ནུག
བདེ་ཡངས་ཁའི་

དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་འདི་

སྐུ་ཞོག་སི་ཏུའི་སྐབས་ལས་བཞེངས་ཡོད་པའི་ཁར་

འཆམ་ཁང་དེ་ སྐུ་ཞོག་ཟླཝ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐབས་དང་ གཟིམ་ཅུང་དེ་ སྐུ་ཞོག་ཚེ་རིང་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་གཟིམ་ཁང་སྦེ་ བཞེངས་གནང་ནུག

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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བདེ་ཡངས་ཁའི་ཐང་དེ་ ཧེ་མ་གོ་ཡངས་དང་ བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་རུང་ སྐུ་ཞོག་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་
གྱིས་ རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཚེས་བཅུ་སྟོནམ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དགའ་སྟོན་དང་ རྩེད་སྟོན་

བཙུགས་ས་ ས་གོ་ཡངས་དྲག་ཅིག་དགོ་པས་ཟེར་ ཐང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཅད་ ལྟག་དང་འོག་ལས་
རྩིགཔ་རྐྱབ་སྟེ་ བཟོ་གནངམ་མ་ཚད་ ཐང་དེ་ནང་ལུ་ཚེས་བཅུའི་ཉིནམ་མཐའ་མ་ལུ་ རྟ་རྒྱུགས་

འགྲན་བསྡུར་གྱི་རྩེད་སྟོན་ཅིག་ཡང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དགོན་ས་ལྷ་ཁང་དང་ཡང་དབེན་གྲུབ་ཕུག
དགོན་ས་ལྷ་ཁང་དེ་
མཚན་

དྲུང་དྲུང་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

སྐུ་ཚབ་སྦེ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞིནམ་ལས

གནངམ་ཨིན་མས།

ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་ནང་ སྲས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

ཡབ་ཁོ་རའི་བཞུགས་ས་སྦེ་

ཤུལ་མ་དྲུང་དྲུང་དཔྱོད་ལྡན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་

བཞེངས་གནང་

ལྷ་ཁང་དེ་ནང་བཞུགས་

བཞུགས་པར་ མཛེ་ནད་ཀྱིས་བཤེད་ཆིཝ་ལས་ དགོན་གསར་ལྷ་ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁའི་ ཡང་དབེན་
བྲག་ཕུག་ནང་ལུ་ རྡོོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་༦ ལངམ་ད་ གསང་བའི་

བདག་པོ་སྐུ་དངོས་སུ་གྲུབ་ནུག དེ་ཁ་ལས་ཚུར་ སྙུང་གཞི་རྩ་བ་ལས་རང་དྭངསམ་མ་ཚད་ ཕྱིན་

ཆད་དྲུང་དྲུང་བརྒྱུད་འཛིན་ ག་ལུ་ཡང་མཛེ་ནད་ཀྱིས་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་གནངམ་ལས་ བླ་མའི་
མཚན་ལུ་ཡང་གསང་བདག་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཟེར་ཞུ་ནུག

དགོན་ས་ལྷ་ཁང་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ལྷའི་སྤན་དྲིལ་གྱིས་ ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་
ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཞེངས་བཅུག་སྟེ་

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་

ངེ་གི་ཚབ་མ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ལྕོགས་ག་ཟེར་

གསུངསམ་ད་ ལྕོགས་ཟེར་གསུང་བྱོན་མི་འདི་ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལུ་ཕུལ་བའི་ བླ་སྐུ་དེ་དང་

ཡང་དབེན་བྲག་ཕུག་གི་སྒྲུབ་ཁང་ནང་ རྡོ་རང་བྱོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་དང་ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལུ་
ཉི་ཟླ་དཀར་གསུམ་དང་ བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་ རང་བྱོན་ཚུ་མཇལ་སར་ཡོད། དེ་འབད་ནི་འདི་

གིས་ དགོན་ས་ལྷ་ཁང་དང་ སྒྲུབ་ཁང་མཇལ་མི་ཚུ་ལུ་ ས་བདག་ཀླུ་གིས་གནོད་པ་མི་བྱུང་བའི་བྱིན་
རླབས་ཐོབ་སྦེ་ བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ནི་ལས་རྩ་ཆེ་བའི་ལྷ་ཁང་དང་ སྒྲུབ་ཕུག་དེ་ག་ར་གིས་
མཇལ་ཁ་ཞུ་དགོཔ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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བསིལ་རི་སྤང་དང་བྱང་ཆུབ་བསིལ་མའི་སྤང་།
བདེ་ཡངས་ཁའི་འོག་ལས་ ཉ་མེད་ཟམ་བར་ན་གི་ བསིལ་རི་སྤང་དང་ བྱང་ཆུབ་བསིལ་མའི་སྤང་

འདི་ ཧེ་མ་སྤ་རོ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་འོང་ནིའི་གཞུང་ལམ་ཨིན་རུང་ སྐུ་ཞོག་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་
སྐབས་ལས་ བདེ་ཡངས་ཁ་ལྕགས་རིས་བསྐོར་ཏེ་ གཞུང་ལམ་བསིལ་རི་བྱག་གི་རྩ་བའི་ ལུང་ཅུང་

ཁ་ཐུག་ལས་བཏོན་ནུག  དེའི་ཤུལ་མ་ ༡༩༦༡ ལས་ འབྲུག་གཞུང་གི་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ལྟེ་
བ་ འགོ་དང་པ་དེ་ནང་ཆགས་ཡོདཔ་མ་ཚད ད་རེས་ནངས་པར་ གོང་འཕེལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
༢

དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ།

གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས།
དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབ་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་ ཆུ་འགོ་དང་པར་དྲང་མི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་

པོ་ལུ་ སྲས་སྲོས་ ༦ ཡོད་པའི་ནང་ལས་ རྒན་ཤོས་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ དམ་པ་གིས་
ཡབ་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་ རྒྱལ་ཚབ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་བར་རྡོ་གདན་གྱི་གདན་ས་དེ་ ཁམས་པ་

བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ལུ་སྐྱོང་བཅུག་སྟེ་ ཁོ་ར་ཡབ་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཚུ་ནང་ སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་གནང་

བའི་ཤུལ་མར་ བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་སྒྲུབ་སྡེ་གསར་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ཁོ་རའི་གདུང་སྲས་འབྲོག་ཀུན་

བཟང་རྡོ་རྗེ་ལུ་གནང་། ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེའི་སྲས་འདི་ ཁོ་རའི་ཡབ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ ཡང་སྲིད་

སྦེ་བྱོན་མི་ སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་དང་ དམ་སྤྲུལ་བློ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ལུ་ སྲས་མཆོག་དང་ རྒྱལ་

འཛོམས་ཟེར་མི་གཉིས་ཆ་རང་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ ཡབ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་ ཨ་རྟག་རང་སྐུ་

མདུན་ལུ་བཞུགས་ནི་འདི་གིས་ གཅེས་མིང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཚན་ལུ་ཡང་ དྲུང་དྲུང་ཟེར་གཏགས་

གནངམ་ལས་ ཤུལ་ལས་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་དང་ རྒྱལ་འཛོམས་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ལོག་སོང་ནུག
སྐུ་ཡོན་གསན་བཞེས་དང་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས།
དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ མཚུངས་མེད་རྒྱལ་དབང་རྗེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ བོད་ལུ་བྱོན། གྲུབ་པ་

ཐོབ་སྟེ་ལོག་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ རིན་སྤུངས་རྫོང་བཞེངས་ཚུལ་ གོང་ལུ་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཧཱུྂ་རལ་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ མི་ལུ་གནོད་པའི་འདྲེ་སྲིན་བྱུང་པོ་ག་ར་ དངོས་

སུ་བཏུལ་གནངམ་ལས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ སྦྱིན་བདག་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བྱུངམ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་

རྒྱལ་དབང་རྗེའི་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡང་ ག་ར་དྲུང་དྲུང་ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་ སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་དར་
ཤིང་རྒྱས་ཏེ་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་ གཙོ་དཔོན་སྦེ་བཞུགས་ནུག
དེ་བསྒང་

ཡུམ་སྲས་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་

ཞུ་བའི་ངོ་ལུ་སྦེ་

ནུ་གཅུང་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་འཛོམས་ཀྱི་

གདན་ས་ སྒང་ལྟག་ཁ་དང་ སྒང་ལྟག་གཡུས་ས་ཁ་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་གི་ཧིང་འགྲམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཚར་ཅིག་འཕྱོག་ཆི་ནུག
སྐབས་

ཨིན་རུང་མཚུངས་མེད་རྒྱལ་དབང་རྗེ་

དྲུང་དྲུང་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འདུམས་མཛད་དེ་

སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཐེངས་གཉིས་པའི་

གནངམ་ལས་

ནུ་གཅུང་རྒྱལ་

འཛོམས་ཀྱིས་ ཆོས་གཞིས་ཚུ་ག་ར་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་ལོག་སྟེ་གནངམ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་སྒང་
ལྟག་དང་ ཧཱུྂ་རལ་གདུང་རབས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཉེན་འབྲེལ་ཡང་བྱུང་ནུག

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༤༩༦ ལོར་འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ༼༡༤༦༥-༡༥༤༠༽ དང་
འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་སྤ་རོ་ལུ་ཐེངས་དང་པ་བྱོནམ་ད་

དྲུང་དྲུང་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཆ་ར་གིས་

སྦྱིན་

བདག་གི་གཙོ་བོ་མཛད་དེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་རུང་ ཁོང་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ ནང་ན་བདེ་ཏོག་ཏོ་རང་མེདཔ་
འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ཏེ་ དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རྒྱལ་འཛོམས་གཉིས། །རང་ཚོད་བཟུང་
སྟེ་མ་བཞུགས་པར།

།ཐུགས་རྒྱལ་ཆེ་སྟེ་ཅི་བྱ་བ།

།ཟེར་བའི་སླབ་སྟོན་གྱི་མགུར་མ་ཡང་གསུངས་

དེ་བསྒང་ལུ་འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་

སྤ་རོ་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

གནང་ནུག

སྒང་ཏོག་མང་རབས་ཅིག་ནང་ གདན་ས་བཅག་གནང་ཡི་རང་འབྱོནམ་ད་ དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

ཡང་ མི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཤོས་ར་ ཆུ་རགས་འདི་ཨིནམ་ལས་ གདཔ་སྟེང་། རྒྱ་ལུང་ཀྱེ་དབང་། དོལ་

པོ་ཚུ་གི་ ལུང་ཆུ་ཡོད་ཚད་ནང་ལུ་ ཆུ་རགས་རེ་བཙུགས་ཏེ་གནངམ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ པུས་མོ་མ་
ལྷོང་ཞིག་

འབྲུག་པ་གིས་དགོན་པ་བཏབ་འོང་།

བཙུགས་འོང་ཟེར་བའི་སླབ་སྲོལ་ཡང་དེ་བསྒང་བྱུང་ནུག

སྣ་ཆུ་མ་འཛག་ཅིག་ཧཱུྂ་རལ་པ་གིས་ཆུ་རགས་

བསྟན་ཤུལ་སྐྱོང་ཚུལ།
ཤུལ་ལས་དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་

བགྲེས་སུ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་

ཁོ་རའི་སྲས་རྒན་ཤོས་ཀུན་མཁྱེན་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ རིན་སྤུངས་རྫོང་ནང་རྒྱལ་ཚབ་ལུ་ མངའ་གསོལ་གནང་། ཡབ་ཁོ་རང་

དང་པ་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་ དགོན་གསར་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གི་དགོན་པ་བཏབ། དེ་ནང་སྒྲུབ་ཆུ་
བཏོན་ཏེ་བཞུགསཔ་མ་ཚད་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ད་རེས་ཆུ་བྱག་ཁ་ཟེར་མི་གི་ ཆེ་པ་ཁ་ཟེར་བའི་ ས་

སྡིངས་ནང་ཡོད་པའི་ ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གདན་ས་ བསམ་གཏན་གླིང་དང་ དེའི་གཡས་
ཁ་ཐུག་ལུ་

སྐྱེས་མཆོག་འབའ་ར་བའི་དགོན་ལག་

མཛེས་ཆུ་ཁ་ཡོད་མི་

དེ་གཉིས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་

ཐུགས་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བྱུངམ་ལས་ གཟིམ་ཁང་ ངོ་མ་ཅིག་རང་བཅག་དགོ་པས་ཟེར་ ཕྱག་འཁར་

ས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཐུགས་སྨོན་གནངམ་ད་ ཕྱག་འཁར་ཀྱི་ཤུགས་པ་ཤིང་ དངོས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་འོངམ་
ལས་ ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ གདན་ས་སྦོམ་སྦེ་བཅགས་གནངམ་མ་ཚད་ དེ་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ དབེན་

བདེ་ཆེན་གླིང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག དེ་གི་ཤུལ་མ་ ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གདན་ས་ཡང་

དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལུ་ཚུདཔ་ལས་

ཡང་དབེན་བདེ་ཆེན་གླིང་ལུ་

གཟིམ་ཁང་གོང་མ་ཟེར་

དགེ་སློང་ཉག་རྐྱང་གི་སྡེ་དང་ འོག་མ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་གདན་ས་ལུ་ གཟིམ་ཁང་འོག་མ་ཟེར་སྔགས་
འཆང་གི་སྡེ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བཞུགས་ནུག

གདན་ས་དེ་ནང་ལུ་ ཡུམ་དགེ་ལྡན་བཟང་མོ་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ ཆོས་ཞུ་མི་དང་ ཕྱག་ཞུ་མི་ག་
ར་ལུ་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་བཏབ་སྟེ་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་གནངམ་ལས་ ཡུམ་དང་
ཕྱག་ཞུ་མི་གཡོག་མོ་ཚུ་གིས་ཡང་

རྡོ་ལུ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་བཞག་ཚུགས་པའི་

སྒྲུབ་པ་ཉམས་

ལེན་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཙང་ཙ་བྱུང་ནུག དེ་མ་ཚད་ དགོན་པ་ལུ་ཡང་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལས་བྱུང་བའི་

ཁྲལ་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་རང་ལོ་ གསར་རྙིང་སོར་མཚམས་ལུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་

སྦྱོར་གྱི་ མདོས་གཏོར་ཆེན་མོ་གནང་སྲོལ་བཙུགས། ཆོ་གའི་ཚིག་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གཤིན་རྗེའི་འཆམ་

ཟོར་འཆམ་ གིང་འཆམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཆོས་སྐྱོང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་འཆམ་གནངམ་ད་ སྐུ་འབག་ལུ་
ཆོས་སྐྱོང་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ ལོ་ལྟར་ཆོས་ཡོན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་ལུང་བསྟན་ཞུ་སྲོལ་ཡང་ཡོད་པའི་

ཁར་ དེ་སྐབས་མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་ ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ དགའ་སྤྲོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ དུས་

སྟོན་བདུན་ཕྲག་གི་རིང་ལུ་མཛདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བཞིན་དུ་རིན་སྤུངས་རྫོང་ནང་ཡང་ མཆོད་ཡོན་ག་ར་གི་སྐུ་རིམ་ལུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་པ་
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གནང་སྟེ་ གོང་གསལ་འཆམ་ཚུ་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ རིགས་མགོན་ཕོ་མོ་དང་ བཙན་

འཆམ་གཤན་པའི་ཚོགས་དང་ ཧཱུྂ་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་འཆམ་ཚུ་གི་ སྲོལ་རྒྱུན་བཙུགས་གནངམ་ ལ་
སོགས་པ་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་མཛད་པ་ཡུན་རིང་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་ནུག

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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མཛད་པ་མཐའ་མ།
དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་ ཕན་པའི་

མཛད་པ་ཡུན་རིང་གི་བར་དུ་ བསྐྱངས་པའི་མཐའ་མར་ ཡུམ་སྲས་དང་ བུ་སློབ་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་
མི་རྟག་པ་ལས་བརྩམས་པའི་ཆོས་དང་

ཞལ་གདམས་ལུང་བསྟན་གྱི་རིམ་པ་

ལེ་ཤ་གསུངས་

ཞིནམ་ལས་ མཐར་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་ དབྱིངས་སུ་ཐིམ་སྟེ་ ཡུམ་སྲས་ཚུ་གིས་ སྤུར་སྦྱངས་ཞུཝ་

ད་ སྐུ་གདུང་ལས་ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ སྐུ་རང་བྱོན་

དང་ ཐུགས་ ལྗགས་དང་ དབུ་ཧྲིལ་པོར་མེ་གིས་མ་འཚིགས་པར་བཞུགསཔ་མ་ཚད་ ཡུམ་སྲས་
དང་གྲྭ་འབངས་སོ་སོའི་ དད་རྟེན་ལུ་ ལྷ་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ས་བོན་ གདུང་དང་རིང་བསྲེལ་མང་དུ་

བྱོན་པ་ ལ་སོགས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ གྲུབ་རྟགས་མང་རབས་ཅིག་སྟོན་གནང་ནུག

ཡུམ་སྲས་ཚུ་གིས་ དགོངས་རྫོགས་ལུ་ སྐུ་རྟེན་ཚེ་དཔག་མེད་དང་ གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་གསར་
བཞེངས་ ཐུགས་རྟེན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ གསར་བཞེངས་དང་ ལྷོ་ནང་དང་ བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགོན་
སྡེ་མང་རབས་ལུ་བསྙེན་བཀུར་གཏོས་ཆེ་བའི་དགོངས་རྫོགས་ཆེན་པོ་འབད་བསྒྲུབས་གནང་ནུག
ལོ་ཚིགས་ཀྱི་དོགས་དཔྱོད།
ཕ་ཇོའི་གདུང་རབས་ཚུ་ལས་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཁོ་རང་མ་གཏོགས་ གཞན་ཚུ་གྱི་ འཁྲུངས་
གཤེགས་ ལོ་ཚིགས་ཚུ་རྣམ་ཐར་ནང་ ཁ་གསལ་འཐོན་ནི་མེད་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༢༤༧ གྱི་ལོ་ལུ་ ཕ་

ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞིང་ལུ་ཕེབས་རནམ་ད་ ཁོ་རའི་སྲས་དམ་པ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཁྱོད་ལུ་ཝང་
གི་འབྲོག་མོ་བུ་འདྲེན་མ་ལས་ འབྲང་གཅིག་འདུག ང་ལུ་གསང་མི་དགོ་ ལོ་གསུམ་སོང་ནུག་ཟེར་

གསུངམ་ད་ དམ་པ་ངོ་ཚ་སྟེ་ཕྱག་ཕུལཝ་ད་ ངོ་ཚ་མི་དགོ་ཡར་ལེན་ཏེ་བཞག་ བསྟན་པ་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་འོང་ མིང་ཡང་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འབད་ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག

དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

ཀུན་

བཟང་རྡོ་རྗེ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༢༤༤ ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་འཁྲུངསམ་དང་། དེའི་སྲས་བློ་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་

སྐབས་ འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ་ ༼༡༣༡༤-༡༣༤༧༽ བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་
ཡོད་མི་དང་ སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་ སྲས་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ མཚུངས་མེད་རྒྱལ་དབང་

རྗེ་ དགུང་ལོ་ ༢༢ བཞེས་པའི་སྤྱི་ལོ་ ༡༤༤༩ ལོ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ བོད་ལུ་བྱོན་ཚུགས་མི་ལུ་བལྟཝ་

ད་ དེ་བསྒང་དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་གི་ ཉུང་ཤོས་རང་དགུང་ལོ་ ༡༥/༡༦ དེ་ཅིག་བཞེས་ནི་ཨིནམ་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ལས་ དྲུང་དྲུང་རྒྱལ་མཆོག་འདི་སྤྱི་ལོ  ༡༤༣༢/༣༣ དེ་ཅིག་ཁར་འཁྲུངས་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་མས།
ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༥༠༤ ཤིང་ཁྱི་ལོར་འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ སྤ་རོ་ལུ་ཐེངས་ ༢ པ་

བྱོནམ་ད་ དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གཤགས་པའི་ དགོངས་རྫོགས་ཚུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ དྲུང་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེའི་ སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཉུང་ཤོས་རང་ ལོ་གྲངས་ ༧༡/༧༢ ཙམ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་
ཨིན་པས།
༣

གདུང་རབས་ཤུལ་མམ་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས།

ཧཱུྂ་རལ་བླ་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོ ཆེ་

སྤ་ར་ོ ཕག
ྱོ ས་ལུ་འགོ་དང་པ་

བྱོནམ་ད་གི་ སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་ཁའི་ གཙང་སྡེ་པའི་དམག་ཐེངས་དང་པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བླ་མའི་

ཞབས་ཏོག་གི་ དོན་ལུ་ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ
ོ ་མེད་པའི་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏག
ོ ་དང་ མཐར་རང
ྫོ ་གཞིས་

ཚུན་ཚོད་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཕུལ་ཡད
ོ པ་མ་ཚད་ དེའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ ཧཱུྂ་རལ་གདུང་བརྒྱུད་

པ་ མང་རབས་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དན
ོ ་ལུ་ དམག་འཁྲུགས་ནང་ རང་སག
ྲོ ་བློས་བཏང་

མི་དང་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལས་ལྷག་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་ མི་ག་ཏེ་ལུ་སད
ྡོ ་དེ་ཕྱག་ཞུ་མི་དང་ དགེ་

འདུན་གྲྭ་ཚང་ནང་གི་བླ་སློབ་དང་ རང
ྫོ ་གཞིས་ཁ་ཚུ་ནང་ལུ་ དཔན
ོ ་ཁག་དང་ ལས་ཚན་གྱི་འགན་
ཁག་འབག་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕན་ཐག
ོ ས་ཆེ་བའི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་མང་རབས་ཅིག་བྱོན་ནུག

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་ལུ་ཕེབས་པའི་བསྒང་ སྤ་རོ་ཕྱོགས་ལུ་ཤུགས་ཆེ་ཤོ ས་ ཧཱུྂ་རལ་དང་

གཟར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་གཉིས་ཨིནམ་ལས་ དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཉེན་འབྲེལ་ཡང་འབྱུང་ཡོད་རུང་ ཧཱུྂ་

གཟར་ཞང་ཚན་གཉིས་ཚར་ཅིག་ གདཔ་སྟེང་ སྦྱིན་བདག་གི་ཁྱིམ་ནང་འཛོམས་ གཟར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་
རྒྱལ་པོ་གིས་ ཧཱུྂ་རལ་པར་དམའ་ཕབ་འབད་བའི་འཁོན་གཞི་ མ་སང་བའི་ཁ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་

པོ་ཆེ་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོནམ་ད་ འབུལ་བ་ཕུལ་ནིའི་སྐོར་ལས་ གཟར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་གིས་ ངོ་ཆེན་ཐོན་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ནང་གི་ཁ་ཚིག་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ ཕྱག་མཇལ་ཐེབས་ཕུལ་ནི་འདི་གིས་ བར་ན་འཁོན་

ཚུད་དེ་ མ་འགྲིགསཔ་བྱུངམ་ལས་ དུས་ད་ལྟོའི་བར་ན་ ཧཱུྂ་རལ་པ་དང་ གཟར་ཆེན་པ་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལུ་ ལོ་ལྟར་གཏོརམ་འཕངས་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་བྱག་བཙན་གྱིས་ གཟར་ཆེན་བཙན་
གྱི་མིག་ཏོ་ཞརཝ་བཟོ་སྟེ་

གསོལ་མཆོད་མེ་ཆག་བཏེགས་ཏེ་ཕུལ་དགོཔ་དང་

གཟར་ཆེན་བཙན་

གྱིས་ ཆུ་བྱག་ཁའི་བཙན་གྱི་རྣམ་ཅོག་མེདཔ་བཟོ་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཨུ་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལ་སྲོལ་ཚུ་

ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་སྡོད་ནུག

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

གཉིས་པ་ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་དེ་
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ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོ ཆེ་ལུ་ཕུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་

ཧཱུྂ་རལ་བླ་མ་རྟ་མགྲིན་

དབང་རྒྱལ་གྱི་ སྲས་ཟིལ་གནན
ོ ་དབང་པ་ོ ལུ་ སྲས་སས
ྲོ ་ ༤ བྱུང་བའི་རྒན་ཤོས་བླ་མ་འབྲུག་རྒྱ་མཚ་ོ

གིས་ གསང་ཡུམ་མང་རབས་ཅིག་སར
ོ ་ཏེ་བཞེས། དེ་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ གཞན་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཨིནམ་
ལས་ ཕྱག་རྫས་དང་ མཆོད་གཞིས་ཚུ་ག་ར་ འབར
ོ ་འཇལ་དང་གཏའ་མ་ལུ་ཤོར་ཏེ་གདན་ས་བཟུང་

མ་ཚུགས་པར་ དཀར་སྤེ་ཕག
ྱོ ས་ལུ་བྱོན། དེ་ཁ་ལུ་ཡང་གསང་ཡུམ་ཅིག་བཞེས་ཏེ་ སྲས་དྲུག་བྱུང་

བའི་ གཉིས་པ་བླ་མ་འབྲུག་བསྟན་འཛིན་ ལག
ོ ་སྟེ་རང་ དགོན་གཞིས་བཟུང་པར་ སྤ་ར་ོ ལུ་བྱོན་ཏེ་

སྲས་སྲོས་ལྕམ་སྲིང་དགུ་བྱུང་སྟེ་ བཞུགས་པའི་དུས་ཚད
ོ ་དེ་ནང་ སྐྱིད་སྡུག་སམ
ྦོ ་ཕག
ོ ་ནུག

བླ་མ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྲས་ འབྲུག་བསམ་འཕེལ་༼༡༦༥༢-༡༧༣༠༽ ལུ་ སྤ་རོ་སྤྱི་བླ་ངག་དབང་
ཆོས་གྲགས་ ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་ འབྲུག་བསམ་འཕེལ་སྐུ་མདུན་ལུ་འབོ་སྟེ་ ཁྱེད་ཧཱུྂ་རལ་

གདུང་བརྒྱུད་ དེ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་མི་འདི་ཤིན་ཏུ་ཕངས། སྤ་རོ་རྫོང་འདི་ བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་
ཁྱེད་ཧཱུྂ་རལ་པ་ཚུ་གིས་

ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིནམ་ལས་

ཁྱེད་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་འབད་དགོཔ་

ཡོད། སྔར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཕྱག་མཛོད་ནང་བཀའ་ཐམ་གནང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ད་ཚུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་དམག་བྲེལ་དང་ ཆགས་སྡང་གི་དབང་ལུ་ཤོར་ཏེ་ གྲོགས་རམ་ག་ནི་ཡང་ འབད་མ་ཚུགས་

པར་ལུས་སོང་ནུག ད་རྫོང་གི་ ས་རིན་ས་ཚབ་ཚུ་ག་ར་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཧཱུྂ་རལ་རྫོང་

གི་ ས་ཚབ་དང་རིན་གནང་བ་མ་ཚད་ ནོར་སེམས་ཅན་དང་ ཁྲོ་ཟངས་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱུ་ནོར་གྱི་

གསོལ་རས་གནང་སྟེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་པའི་ཁར་ཁོང་རའི་ཧེ་མ་གི་ སྣག་ཚང་གསུམ་གླིང་ཚུ་

ཡང་ལོག་སྟེ་ རང་དབང་ལུ་གནང་། དགུན་ཟླའི་དོས་ཙམ་མ་གཏོགས་ གཞན་དོས་དང་འུར་ལཱ་ཚུ་
ག་ར་དགོངས་ཡངས་དང་ རྫོང་ཁག་ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ བདག་རྐྱེན་སྦོམ་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་སྟེ་ ཧེ་

མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞལ་བཞེས་གནང་མི་ཚུ་ག་ར་བསྒྲུབས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཧཱུྂ་
རལ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ ད་རུང་སྐྱིད་པའི་དུས་སྐབས་ལོག་སྟེ་ཤར་ནུག

དེ་ལས་ཚུར་ སྤྱི་བླ་རིམ་བྱོན་དང་ རྫོང་གཞིའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ བརྩི་མཐོང་སྦོམ་གནང་སྟེ་ བར་

སྐོར་མཚོ་དྲུག་པའི་རྒཔོ་ཚུ་གི་འགོ་འཁྲིད་པ་ཡང་ ཧཱུྂ་རལ་རྒཔོ་གིས་ འབད་སྲོལ་བཙུགས་ཡོདཔ་

མ་ཚད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཚུན་ཚོད་རང་ ཧཱུྂ་རལ་བརྒྱུད་འཛིན་ ཁྱལཔ་གུང་གྲངས་ ༩ ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་
སྤ་རོ་རྫོང་གི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནསཔོ་ཨིན་ཟེར་ གཟིགས་གནང་སར་མགྲོན་འབོད་དང་

གདན་དང་གསོལ་སྟོན་གྱི་ ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་སྦེ་ གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ག་ར་ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཧཱུྂ་རལ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཚུ་ རྫོང་གཞི་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ སྣེ་ལེན་དང་བདག་རྐྱེན་འབད་

སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་གི་ བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་བའི་ཁུངས་ཨིན་མས།
༤

སྤ་རོ་རྫོང་གཞིས་གལ་གནད་ཆེ་ལུགས་ཀྱི་ཁུངས་དོན།

དེ་བཟུམ་མའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ ལྷ་ཡུལ་ས་
ལུ་འཕོས་པ་དང་འདྲ་བའི་སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་འདི་

སྔོན་ཐོག་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ ལྷ་རྟེན་ཆགས་པའི་སྔ་ཤོ ས། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ ཞབས་
ཀྱིས་བཅགས་པའི་གནས་ཆེན།

ཚེ་དང་གཡང་གི་ལྷ་ཇོ་མོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཞིང་ཁམས།

སྐྱེས་

མཆོག་དམ་པ་ མང་རབས་བྱོན་པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ འདི་གི་རྫོང་གཞི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་ བསྟན་པ་འགོ་དང་པ་དར་སའི་ལྟེ་བ་དང་ བར་གྱི་དུས་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་

དགྲ་གཙང་སྡེ་པ་དང་ དགེ་སོག་གི་དམག་དཔུང་ག་ར་ཟློག་ཚུགས་པའི་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་

བཙན་རྫོང་། དགྲ་ཕར་རྒོལ་འབད་དེ་ མོན་འབྲས་ལྗོངས་ རྒྱ་གར་མཐའ་དམག་ཚུ་བཏུལ་ཚུགས་
པའི་ བསྟན་པའི་སྲོག་རྫོང་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་

ཆིངས་ཡིག་རིམ་པར་བཞག་སའི་ཞི་བདེའི་བསྟི་གནས། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཐེངས་ ༢

པ་ལས་ ༡༩༦༨ ལུ་ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གསར་བཞེངས་མ་བསྒྲུབས་ཚུན་ཚོད་ འཚོགས་

སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གྲོས་བསྡུར་གནང་སའི་འདུན་ས་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་སའི་ལྟེ་བ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཧེ་

མ་འབྲུག་གཞུང་དབུ་བརྙེས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ སྤ་རོ་རྫོང་འདི་ གདན་ས་དེ་ནང་གི་ སྤྱི་བླ་དང་པ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ རང་གི་སྐུ་མཆེད་ ལ་སྔོན་ཆོས་རྗེ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ ལས་འགོ་བཙུགས་

ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་སྤ་རོ་ སྤྱི་བླ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་ རྫོང་

གཞི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་འདི་ སྤྱིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ དེ་ནང་ལས་ འབྲུག་
ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་གཞན་ཚུ་

རྒྱ་བོད་དང་གཅིག་ཁར་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་སའི་ལྟེ་བ་ཅིག་ཡང་

ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་རྫོང་གཞིས་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ དབུ་བརྙེས་མི་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

རང་གིས་བཞེངས་ཏེ་ ཕྱག་ལས་རབ་གནས་ཐོབ་པའི་

རྫོང་

གཞིས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ཀྱི་དུས་རབས་ ༢༡ པ་འདི་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ ༢༠ འི་ནང་ལས་རྫོང་ཁག་སྦོམ ་ཤོས་དང་ རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གི་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་
རྫོང་ཁག་རབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་གཉིས་པ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་བརྩི་དགོཔ་འདི་
ལས་བརྟེན་ཨིན།།

།།
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སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་
འཛུམ་མདངས།

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།

སྤུ་ན་ཁའི་མིང་གི་འགྱུར་བ།
༉

སྤུངས་ཐང་ཁའི་ས་གནས་འདི་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ས་གནས་འདི་

ཕོ་ཆུ་གཡས་ལས་

མོ་ཆུ་གཡོན་ལས་སྐོར་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྦུག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་

ཆུ་སྦུག་ནང་ཟེར་

སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་ཤེསཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་
ཆུ་སྦུག་རྒེད་འོག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ནང་ཟེར་སྲོལ་དར་ནུག

༡)

དང་ཕུ་ས་འདི་ལས་ཡར་བཅད་མི་ལུ་ཆུ་སྦུག་

ཆུ་སྦུག་ནང་།

དེའི་ཤུལ་མ་ ང་བཅས་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཆུ་ཟེར་མི་འདི་མ་སླབ་པར་ མིང་བསྡུས་ཏེ་སྦུག་ནང་ཟེར་སླབ་

ནི་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མཆོག་ འབྲུག་པའི་གདུལ་
བྱ་ཚུ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་མཛད་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རང་གི་མ་ཡུམ་འཛམ་གླིང་ རི་རྩ་རྡོ་ཕུག་གུ་

ཉེ་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་ལས་ཐར་པར་འདྲེན་ནིའི་དོན་ལས་
ཞིནམ་ལས་

རྫོང་ཆུང་བཞེངས་གནང་སྟེ་

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བྱོན་

ང་བཅས་རའི་མི་ཚུ་གིས་

གནས་དེ་ཁར་གོང་བཤད་

བཞིན་སྦུག་ནང་ཟེར་སླབ་རུང་ པཎ་ཆེན་མཆོག་འབྲུག་པའི་སྐད་ལེགས་ཤོམ་པས་མ་གསན་པར་ པུ་

ཎ་ཟེར་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲི་སྲོལ་ལྟར་འབྲི་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན། དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ས་
གནས་དེ་ཁའི་མིང་ལུ་པུ་ཎ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

༢)

པུ་ཎ།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཞིན་ན་

གྲུ་འཛིན་གཉིས་པ་

དཔལ་མེ་ཏོག་མདངས་འཕྲོག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེནམོ་འདི་བཞེངས་བསྒྲུབས་པའི་རབ་གནས་

དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་མི་སེར་སྦྱིན་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།

བདག་ཚུ་གིས་

བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་གྱི་འབུལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

ཐང་འདི་ཁ་ཕུལ་ནི་འདི་གིས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ཟེར་མིང་བསྒྱུར་གནང་ནུག

༣)
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རི་བཟུམ་སྤུངས་ཏེ་

སྤུངས་ཐང་ཁ།

དེ་བསྒང་གི་མི་ཚུ་

ཤེས་ཡོན་ཅན་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་སླབ་མ་ཤེས་པར་

སྒྲ་ཉམས་སོང་མི་དང་

མེད་ནི་དེ་གིས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ཟེར་མི་

ཧེ་མ་པུ་ཎ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་གཉིས་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ མི་དམངས་ཀྱི་ཁ་ལས་སྤུ་ན་ཁ་ཟེར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ ཀུན་གྱིས་
ཤེས་གསལ་ལྟར་ཨིན།

༤) སྤུ་ན་ཁ།
གཞན་ཡང་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ནང་ གླིང་ཐང་སྦེ་ཡོད་མི་ལུ་ རྫོང་བཞེངསམ་ལས་ ཐང་རྫོང་ནང་ཟེར་

སླབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཤུལ་མ་རྫོང་ལུ་ སྤུང་རྫོང་སོགས་གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་དང་ རྫོང་ཅུང་གི་ལྟག་

ལུ་ཡོད་པའི་ཐང་ལུ་ ཐང་རྫོང་ནང་ཟེར་ལོགས་སུ་ཆགས་སོང་ནུག

༥)

ཐང་རྫོང་།

རྫོང་ཆགས་སའི་ས་གནས་བཀོད་པ།
ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་དབུས་གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་འདི་

བྱང་ཕྱོགས་ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་པཎ་ཆེན་

ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མཆོག་ སྒྲུབ་པ་གནང་སའི་ ས་གནས་ བསོད་ནམས་དགའ་ས་(བདེ་ཆེན་ཕུག་
མོ་) དང་འཛམ་གླིང་རི་རྩ། གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུམ་ ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་རྡོ་ གནམ་

ལྕགས་ཕབ་སྟེ་གཉིས་བཀག་རྐྱབ་སྦེ་ ཡུམ་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་རྡོ་དང་། ཡུམ་ཆེན་གྱི་དོན་ལུ་གནང་

བའི་ མཆོད་རྟེན་ཆུང་སུ་འབད་མི་ གསུམ་བཞེངས་ཡོད་མི་དང་། བྱང་ཤར་མཚམས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་

ཨོ་རྒྱན་ཕུག་གོང་འོག་གཉིས་དང་

ཤར་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་

ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་གནས་ཚོགས་བདག་གླང་པོའི་གནས་དང་ ཤར་ནུབ་མཚམས་སུ་ ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ གྲུབ་

ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་ཕྱག་བཟོ་

གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཁང་བྱིན་རླབས་ཅན་དང་ འབྲུག་

སྨྱོན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པས་ རྡོ་སྐྱོང་ལ་བདུད་མོ་གདམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ སྲི་གནོན་པའི་འཆི་མེད་ལྷ་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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ཁང་སྟེ་ གནས་འདི་ཚུ་གི་སྦུག་ལུ་ སའི་དབྱིབས་གཏོར་མ་ཕུལ་སའི་ ཟངས་གཞོང་ནར་མོ་བཟུམ་
ཅིག་ལུ་ བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལས་མར་བརྒྱུད་པའི་ བྱི་ལི་སྒང་གི་རིའི་རྣམ་པ་ གླང་པོ་ཆེ་འགྱིང་

བ་དང་འདྲ་བའི་སྤྱི་ཏོག་ལུ་ གཡོན་ལས་གངས་མོ་བཟང་ཟེར་བའི་མོ་ཆུ་ ཡར་ལས་མར་འགྲོས་ཀྱིས་
སྦེ་འབབ་སྟེ་ ད་ལྟོ་རྫོང་ཆགས་སའི་གདོང་སྐོར་ལྷོདཔ་ཅིག་ ཤེས་རབ་མེའི་རང་བཞིན་ རྣམ་འགྱུར་

ཅན་བུད་མེད་མཛེས་མའི་ འཇོ་སྒེག་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཅན་སྦེ་འབབ་མ་ཚད་ ཕར་ཚུར་གཡོ་

བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅསཔ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན།
གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་

གངས་རིན་ཆེན་མཛོད་ཀྱི་

ཕོ་ཆུ་ཁ་དོག་དཀར་སུ་སྦེ་བུཚ་གཞོནམ་འདི་ཚུ་

གིས་བུམོ་ འཇའ་རིསམོ་མཐོང་བའི་སྐབས་ དབའི་ལ་སོགས་པ་དཀྲོགས་པའི་ཚུལ་ རང་བཞིན་

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་འཚང་སྟེ་ ཤའུ་ཤའུ་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ འབབ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དོན་ངོ་བོ་ལུ་བདེ་

མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ ལྷའི་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་ ཕོ་མོས་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་
ཨིན་རུང་ རྣམ་པ་བར་ན་གླིང་ཆུང་ཀུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ལུ་ མོ་ཆུ་ཁ་དོག་ཧོནམོ་ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་སྦོམ་པའི་

གུ་ གཏིང་ཟབ་པ་དེ་གོང་བཤད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྦྲགས་ཏེ་འབབ་ཨིན། ཕོ་ཆུ་ཡང་གོང་བཤད་ལྟར་
ཕོའི་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་འབབ་ཨིན་མས་གོ།

ཞབས་དྲུང་ལྷོ་ལུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བ།
མདོ་ལས།   རྒྱ་མཚོ་ཆུ་སྲིན་རྣམས་ཀྱི་གནས། །དུས་རླབས་ཡོལ་བར་འགྱུར་ཡང་སྲིད། །གདུལ་

བར་བྱ་བའི་སྲས་རྣམས་ལ།

།སངས་རྒྱས་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད།

།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་ཆེན་པོ་ལུ་བཞུགས་མི་ཆ་ཁྱབ་ གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་
ལུ་འབབ་པའི་སྐབས་ དུས་དེ་ལས་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ཡང་ མ་ཡེངས་པར་ འགྲོ་དོན་ཕྲིན་

ལས་མཛད་མི་འདི་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ མཛད་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅིག་ཨིན། ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡང་

བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔོན་གོང་ལས་རང་

རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཉིད་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཚུལ་

གྱིས་ བྱོན་ནི་འདི་གིས་ ལྷོ་ལུང་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་འདུལ་བའི་
གཤམ་དགོངས་འདུས་ཁོག་དབུབ་ལས།

དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོདཔ་མ་ཚད་ སྟག་

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རང་འོད་འབྲུག་གི་མཚན༔

ངག་གི་

མིང་ཅན་ལྷོ་རོང་ཕྱོགས་སུ་བྱོན༔ ཞེས་དང་། ངག་གི་མིང་ཅན་དྲག་སྔགས་གྲུབ་པ་འདིས༔ མོན་ཁྲི་

བཟུང་ནས་བོད་འབྲུག་གསོས་སུ་འགྱུར༔ ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་ཀུ་ལ་ཁ་རིའི་ལུང་བསྟན་ལས། རྒྱ་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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རིགས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་གྲགས་པ་ནི། །པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ།  །མངའ་རིས་གཙང་

གི་ཕྱོགས་སུ་གློག་བཞིན་འཁྱུག །དབུས་གཙང་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་འབྲུག་བཞིན་གྲགས། །ཞེས་པ་ལ་
སོགས་པའི་གཏེར་ལུང་ཚུ་ལས་ རིགས་ཀྱི་ཆེ་བ་དང་ སྤྲུལ་པའི་ཆེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་གུ་ ལྷོ་

མོན་ལྗོངས་ལུང་པར་བྱོན་ཞིན་ན་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་ ཕྱག་ལཱ་གནང་

ཚུགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

ངག་གི་མཚན་ཅན་བྱོན་འོང་ཟེར་བའི་

ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་འབབ་

ལས་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ གཞན་ཕྱོགས་བཟུང་སྟེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཡང་སྲིད་ ངོ་མ་མེན་ཟེར་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་ སྐུར་འདེབས་ཞུཝ་
མ་ཚད་ འབྲུག་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ ར་ལུང་དགོན་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ ཁོ་ལུ་དགོ། དེ་མིན་པ་

ཅིན་ ཚགས་ཁར་མི་ཚུད་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ དྲང་མིན་གཡོ་ཁྲམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཁོ་ན་གིས་ ཐུགས་

བསུན་པའི་རྐྱེན་ངན་གྱི་རྣམ་པར་གྱུར། དོན་ངོ་བོ་ལུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་ མོན་ཁ་
བཞི་ལུང་པ་ཡོངས་རྫོགས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱག་ལུ་

ཕུལ་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་

དགོན་

མགར་སའི་ཞལ་ངོ་སྲི་ཐར་གྱིས་ བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ གཙང་པ་དང་ཐུགས་མ་མཐུན་པ་ཅིན་ ང་བཅས་

ཀྱི་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ལུང་པ་སྦོམ་གསུམ་ཡོད། ལུངམ་རེ་ནང་འབྱུང་ཁུངས་མེད་པའི་དཔོན་རེ་དང་

ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་བླམ་རེ་འབད་དེ་ མི་ལུ་ཁྲིམས་མེད་ རྫ་ལུ་ལུང་མེདཔ་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ མ་ལུ་

བྱོན་པ་ཅིན་ མཆོད་གཞིས་ལངམ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ (ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་གཞུང་སྐད་ཐོག་ལུ་རྫོང་ཁ་

གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་ དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་བརྩམས་པའི་ཤོག་གྲངས་དོན་བཞི་

མཇུག་དང་དོན་ལྔ་མགོ་ལུ་ཡོད) བའི་ཁར་ ད་རུང་དགོན་ལུང་པའི་ཡུལ་དཔོན་ འོབས་མཚོའི་བླམ་
འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཡང་ སྡེ་པ་གཙང་པ་དང་མ་འགྲིགས་པ་ཅིན་ ལྷོ་ལུང་པར་བྱོན་གནང་ཟེར་ཞུ་

ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་

(རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་

མཛད་པའི་ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་ དེབ་གཟུགས་ཤོག་གྲངས་དོན་དྲུག་གྱལ་ཐེངས་ཡར་ལས་མར་ལྔ་
པ་བར་མཚམས་སུ་ལས་བདུན་པའི་བར་ཡོད) ཡང་བླ་མའི་ཕྱག་ལུ་འབྱོར་ཡོདཔ་དང་ གཟིམ་ལམ་
ནང་ དང་པ་རང་ བྱི་ལི་ཅིག་གིས་ གཏོརམ་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ད་ དེ་ལུ་སྤྱན་

མིག་དྲག་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པའི་སྐབས་ ཡལ་ཏེ་སོང་བའི་ཤུལ་མར་ བྱ་རོག་ག་ནི་བ་སྦོམ་ཅིག་
ཞབས་སར་འོང་སྟེ་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འཕུར་འགྱོཝ་གཟིགས་ཏེ་ དེའི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་འབྱོནམ་ད་ གཡུས་རྒྱུས་མེད་མི་ཅིག་ཁར་ལྷོད་པའི་

གཟིགས་སྣང་བྱུང་བྱུངམ་

ཨིན་མས། དེ་ཡང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ ལྷོ་ལུང་པར་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ བརྡ་མཚོན་
ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ དེའི་དྲོ་པ་ རང་བྱུང་ཁ་སརྤ་ནིའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཐུགས་དམ་གྱི་བརྟག་པ་ཞུ་རུང་ ལྷོ་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།

ཁ་ཐུག་ལུ་འབྱོན་པ་ཅིན་
བཟུང་
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བཟང་བའི་རྟགས་མཚན་ལོག་ཅི་རང་འབབ་པའི་ཁར་

དུས་འདི་ལས་

རང་བྱུང་ཁ་སརྤ་ནིའི་ཞལ་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་བསྒོར་ཏེ་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལྷོ་ལུང་པར་བྱོན་དགོ་པའི་ལྟས་དང་ རྟེན་རང་བྱོན་དེ་ཡང་ བཞུགས་ས་འབྲུག་
ལུང་པར་ཨིན་ཟེར་བའི་བརྡ་དོན་དེ་ཚུ་གི་
ཅིན་

རྟེན་འབྲེལ་གཟིགས་པའི་བསྒང་ ལྷོ་ལུང་པར་འབྱོན་པ་

ལེགས་ཤོམ་འོངམ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་དེ་ བླམ་ཁོ་ར་འབྲུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གིས་

བཞེངས་པའི་ མགོན་ཁང་དམར་པོའི་ནང་ ལམ་ཆོག་དང་གདན་སའི་གཉེར་བཅོལ་ བསྐང་གསོའི་

ཆོ་ག་གནང་སྟེ་ དགུང་ལོ་༢༣ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༦ དང་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་

གདན་ས་ཆེན་པོ་ར་ལུང་དགོན་པ་དེ་ ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཕྱག་ལུ་བཞག་སྟེ་ གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་

ཁུང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ དགོན་འོབས་ཚོའི་བླམ་དྲུང་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲས་ བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་
གྱིས་ བྱོན་ལམ་སྣ་འཁྲིད་འབད་དེ་ ཁོང་དཔོན་གཡོག་སུམ་ཅུ་དེ་ཅིག་ འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་སྦས་
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལུ་ ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་གནང་ནུག

༣)

རྫོང་གི་བཀོད་པ་དང་ཚད་གཞི།

ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ལས། མ་འོངས་པ་ན་དབུས་གཙང་ལྗོངས་རྣམས་སུ། །སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་མི་འབྱུང་ལྷོ་རོང་དེར།

།བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བས་ན།

།ཁམས་ཕྲུག་

ལས་ཅན་ཁྱོད་མདུན་འོང་སྟེ་མཆི། །གདམས་ངག་བྱིན་ནས་ལྷོ་རོང་ཕྱོགས་སུ་ཐོངས། །སྤྱིར་ནི་འབྲུག་
པའི་བསྟན་ལ་སྨན་པ་དང་།

།ཁྱད་པར་ལྷོ་ལྗོངས་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་འཆར།

།མ་འོངས་དུས་ན་ང་ཡང་

དེར་འོངས་ནས། །ལུགས་གཉིས་བསྟན་པའི་ལམ་སྲོལ་འབྱེད་དུ་འགྱུར། །དེ་དུས་འཕྲད་པའི་སྨོན་

ལམ་གྱིས་ཤིག་ཨང་། །ཟེར་ལུང་བསྟན་གསུངས་མི་འདི་གཙོ་བོ་མོན་ཡུལ་དང་ མོན་པ་ལས་འབྲུག་
ཡུལ་དང་འབྲུག་པར་མིང་བསྒྱུར་གནང་མི་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་གིས་ཡང་

འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ལུ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ལས་བརྒྱུད་པའི་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པ་ སྤེལ་ནིའི་
དོན་ལས་ བྲག་བཞི་ཕུག་བཞི་ལ་སོགས་པར་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་ ས་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་

བ་མ་ཚད་ ལས་ཅན་གང་ཟག་ཚུ་ལུ་ ཆོས་ཆར་འབེབས་པར་མཛད་པ་གིས་མ་དོ་བར་འབྲུག་པ་ལུ་
ཕན་པར་དགོངས་ཏེ་

རིགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྲས་བཞི་ཡང་

བཞག་གནང་སྟེ་བསྟན་པ་དང་

འགྲོ་བ་

སེམས་ཅན་ལུ་ དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཕན་ཐོགས་པའི་ཕྱག་ལཱ་ དཔེར་ན་ གདན་ས་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་
པ་ཅིན་ ལུང་སྟོང་ནགས་ཚལ་འདི་ཚུ་རྫམ་ མེ་བཏང་ ས་གཞི་འཁོད་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ ལྷ་ཁང་

བཞེངས་ནིའི་ཤིང་ཆ་དང་ རྩིག་པའི་རྡོ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་སྟེ་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཆོག་ཆོག་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།

བཟོ་དོ་བཟུམ་

ཕ་ཇོ་མཆོག་གིས་ཡང་
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འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་སྤེལ་ཆོག་ཆོག་ལུ་བཟོ་གནང་སྟེ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲིན་ལས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་ལུང་

བསྟན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དང་འབྲེལ་ མཚོན་ཙམ་ཞོར་ཁ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན། དེའི་སྐོར་ལས་རྒྱས་པར་མཁྱེན་
ནིའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཅིན་

རྣམ་ཐར་དང་ དཔེ་ཆ་གཞན་ལུ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཆོས་རྗེ་

གཙང་པ་རྒྱ་རས་མཆོག་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་ སྐུ་སྐྱེས་བཞེས་བཞིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ལུ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོར་བསྒྱུར་བར་འབྱོན་ནི་ཨིན་ཟེར་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་
གསུངསམ་མ་ཚད་

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་སྔ་ལས་ཡང་།

སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་

སྤྲུལ་པའི་གཞི། །མ་འབྱོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་པ། །ད་ལྟའི་སྐྱོབ་པ་དག་དང་དབྱེར་མེད་
པའི།

།ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ཨིན་ཟེར་

།ཟེར་ང་བཅས་རའི་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་

རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་

གནམ་མེད་ས་མེད་བསྟོད་བསྔགས་སྦོམ་སྦེ་མཛད་གནང་བ་གིས་མ་དོ་བར་

རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བཞུགས་བཅུག་ཅིག་ཟེར་ ཞབས་
བརྟན་ཡང་གནང་ནུག དགོན་ཚེ་ཕུའི་གཏེར་ཡིག་ལས། ཆུ་བོ་ཕོ་མོ་འཛོམས་པའི་དཀྱིལ༔ རི་གླང་
ཆེན་ཉལ་འདྲའི་སྣ་འདྲ་ན༔

སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་བྱ་བའི་མཚན་ཅན་བྱོན༔

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་

བྲང་འབྱུང་༔ ཟེར་གོང་གི་ལུང་བསྟན་ལས་ ངག་གི་མཚན་ཅན་ཟེར་ངག་དང་ ད་ལྟོ་གི་ལུང་བསྟན་
འདི་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་མཚན་དངོས་སུ་གསལཝ་མ་ཚད་

ཞབས་དྲུང་

གིས་བཞེངས་པའི་ ཕོ་བྲང་གི་མིང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟེར་ ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་གནང་བའི་ཁར་ལྷག་

པར་དུ་ ས་གནས་རི་གླང་ཆེན་ཉལ་བའི་རྣམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ ལྷ་པའི་སྟེང་ལུ་གདུང་དང་ སྤྲུལ་པའི་

ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ འབྲུག་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་

གདན་ས་ཆེན་པོ་ ར་ལུང་དགོན་པ་དང་འདྲ་བའི་ བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་བཞེངས་གནང་མི་འབྱོན་འོང་ཟེར་

གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་ སྤུངས་རྫོང་
བཞེངས་ནིའི་དོན་ལས་རིམ་པ་བཞིན་

གོང་གི་ལུང་བསྟན་པའི་ས་གནས་

རི་བོ་གླང་ཆེན་རྣམ་པ་

འགྱིང་བ་དང་འདྲ་བའི་སྣ་སྟེང་ལུ་ གཡས་གཡོན་ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་གཉིས་ཀྱིས་ ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་སྦུག་

ལུ་ པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ བཞེངས་གནང་བའི་པུ་ཎ་ཁའི་ལྷ་ཁང་དེ་ ད་རེས་

ནངས་པར་རྫོང་ཅུང་ཟེར་ཞུ་སའི་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགས་སྒར་ཕབ་གནང་ནུག སྤུ་ན་ཁའི་རྫོང་འདི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞི་ནང་ལས་གཙོ་བོ་ མ་དགོན་ངོ་མ་ཨིན་པའི་ཁར་ བཞེངས་ས་ཡང་ཕོ་ཆུ་
གཡས་ལས་དང་ མོ་ཆུ་གཡོན་ལས་སྦེ་འབབ་པའི་སྦུག་ལུ་ བཞེངས་ནི་ཨིན་པའི་ལུང་བསྟན་ཡང་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ལུང་ལས། ཆུ་གཉིས་བར་དུ་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫོང་འཆའ༔ ཟེར་གསུངས་པའི་ལུང་དོན་

བཞིན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཆུ་སྦུག་གི་ས་གནས་དེ་ དག་པའི་སྣང་བ་ལུ་ དཔལ་འཁོར་ལོ་

སྡོམ་པའི་ཞིང་ཁམས་ མངོན་སུམ་མཚན་མ་སྦེ་གཟིགས་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་

ཞིང་ཁམས་དེ་ལུ་ བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལུ་ ཡོད་པའི་ འབྲུག་ར་ལུང་དགོན་པ་ ཅོག་འཐདཔ་

ཅིག་བཞེངས་དགོ་པས་ཟེར་ ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་སྟེ་ བཟོ་བོ་དང་ ཤིང་ཆ་ རྡོ་ འབྱུ་ ལས་
མི་ཚུ་ ག་དྲག་ག་ ངེ་གི་འཕྲིན་ལས་ལུ་ཕན་པའི་ བྱ་བ་ག་གིས་འབད་འོང་ག་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་

གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས། བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་
ཀྱང་འགྲུབ།
མཆོག་

།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ཚོགས་གཉིས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

ཐུགས་བཞེད་གནངམ་ཙམ་ཅིག་གིས་

མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
སྔ་གོང་ལས་རང་བསགས་པའི་ནུས་མཐུ་ལས་བརྟེན་

འབད་རྩོལ་མཛད་མ་དགོ་པར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་

སྤུ་ན་བ་ལིང་ཁ་ལས་ བཟོ་བོ་བ་ལིང་པ་ཟེར་ ག་བ་ཡང་བཟོ་མཁས་དྲག་ཅིག་ཡོད་ཟེར་སྙན་གསན་

ཆེཝ་ལས་ ཁོ་འབོ་བར་བཏང་སྟེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརཝ་ད་ ཕྱག་མཇལ་
ཨོམ་ ཟོ་གང་དང་ སྦྱི་ལག་ཅུང་གང་ཕུལཝ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ ཨོམ་ ཞོ་ཟོ་ལུ་ཆགས་དོ་བཟུམ་ ཆགས་ནི་དང་ སྦྱི་དེ་གྲངས་མང་མི་དང་ ཁ་དོག་
གིས་ཡང་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་སྡེ་ཆེན་པོ་གོང་ལས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་
གྱིས་འགྲིགས་ཅི་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ག་ཅི་དེ་ ཐུགས་མཉེས་ཆི་ནུག

བཟོ་བོ་དེ་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བ་ལིང་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཕྱི་ལས་སྒོ་གཉིས་དང་ ནང་ན་སྒོ་བརྒྱ་

འབད་མི་རྫོང་བཞེངས་ཤེས་ག་ཟེར་དྲིས་གནངམ་ད་

ཁོ་གིས་མི་ཤེས་ལགས་ཟེར་ཞུ་ནུག

དེ་སྦེ་

འབད་བ་ཅིན་ དཔེ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ བཞེངས་ཤེས་ག་ཟེར་ལོག་དྲིཝ་ད་ ཁོ་གིས་དཔེ་ཡོད་པ་ཅིན་

བཞེངས་ཤེས་འོང་ཟེར་ཞུ་བའི་ཚེ་ ད་འབདན་ ད་རེས་ཁྱོད་ངེ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཉལ་སྨ་རེ་ཟེར་

གསུངམ་བཞིན་དུ་ བཟོ་བོ་བ་ལིང་པ་ཡང་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཉལ་ནུག ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་འབྲུག་ར་ལུང་དགོན་པའི་བཀོད་པ་

མཇལ་ནིའི་དོན་ལུ་རྨི་ ལམ་

སྒུག་བཅུག་ནུག བཟོ་བོ་བ་ལིང་པ་གིས་ ནུབམོ་གཉིས་པ་ལུ་གདན་ས་ ར་ལུང་དགོན་པར་ལྷོད་དེ་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀོད་པ་ཚུ་ ཆ་ཚང་སེམས་ཁར་ཚུད་མི་དེ་ ནངས་པ་དྲོ་པ་ར་ལུང་གི་བཀོད་པ་

རྨི་ ལམ་མཐོང་མི་ ཁ་གསལ་སྦེ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་བའི་བསྒང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ ངེ་གི་སྤུ་ན་ཁའི་གདན་ས་འདི་ བྱི་ལི་སྒང་གི་རི་བརྒྱུད་ འགོ་བོད་ར་ལུང་ལས་

བར་མ་ཆད་པའི་རི་མཇུག་ གླང་ཆེན་སྣ་ཞགས་བརྐྱངས་པ་ལྟ་བུ་ལུ་ ར་ལུང་དགོན་པ་དང་འདྲ་བར་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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བཞེངས་དགོ་ཟེར་ བཀའ་གནང་ནི་འདི་གིས་ སྤྲུལ་པའི་བཟོ་བོ་བ་ལིང་པ་གིས་གཙོས་པའི་ བཟོ་བོ་
གཞན་ཚུ་དང་ ཐེད་ཐིམ་ སྤ་རོའི་སྦྱིན་བདག་དད་པ་ཅན་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་སྦུང་གཉིས་ཆ་ར་གི་སྒོ་ལས་
རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ཏེ་

དང་བླང་གི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསོལ་འདེབས་ཞུཝ་མ་

ཚད་ ཆུ་འཛོམས་ཀྱི་གཞི་བདག་མཚོ་སྨནམོ་གིས་ ཤིང་གི་དངོས་གྲུབ་ཕུལཝ་གཟིགས་ཏེ་ དྲོ་པར་
བལྟ་བར་བཏངམ་ད་

ཙན་དན་གྱི་ཤིང་ན་འཐན་རང་སྐམ་ཐག་ཆོད་ཆོདཔ་

མ་རུལཝ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་

ཡོདཔ་ལས་ ཤིང་དེ་གིས་འདུ་ཁང་གི་ཀ་ཆེན་ག་ར་གི་ ཤིང་ཆ་ལངམ་སྦེ་ཐོན་ནུག

དེ་བཞིན་དུ་ ཕོ་ཆུའི་གཞི་བདག་ཁ་འཆེསཔ་གིས་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤིང་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་ནི་སྦེ་ཁས་
བླངས་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་

ཙན་དན་དང་ཤུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་ཆ་ཚུ་

རྫོང་རྐྱབ་སའི་ས་

ཁར་མི་གིས་བསྐྱལ་བསྐྱལཝ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུ་རླབས་ཀྱིས་བསྐྱལ་བའི་ཁར་ གཞི་བདག་དགོན་བྲག་པ་
དང་ རི་བཙན་རྡོ་རྗེ་ཐོག་རྒོད་རྩལ་གྱིས་ཡང་ རྡོ་ཡི་གཏེར་ཁ་ཕུལ་བར་ཁས་བླངས་འབད་དེ་ རྫིང་

ཅན་རིའི་ཕྱོགས་ལས་རྨང་རྡོ་བཏུབ་པའི་རྡོ་ཆེན་ཚུ་ ཆུ་རུད་ཀྱི་བསྐྱལ་བའི་རྣམ་པ་ལུ་སྦེ་ རྫོང་ཆུང་གི་

རྩ་བར་འབྱོརཝ་ལ་སོགས་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ འབད་རྩོལ་མཛད་མ་དགོ་པར་ རང་བཞིན་གྱིས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ གོང་བཤད་བཞིན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ར་ལུང་དགོན་པ་བཟུམ་

བཞེངས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༧ དང་རང་

ལུགས་སྟོན་པའི་འདས་ལོ་༢༡༨༠ གནམ་ལོ་རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་མོ་གླང་ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༨
ཀྱི་ཉིན་མར་ འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་སྦས་ཡུལ་དམ་པ་ལུ་ འབྲུག་པའི་མ་དགོན་ལྟེ་བ་རྨང་ཐིག་བཏབ་ད་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ དགེ་འདུན་པའི་འདུ་ཁང་དེ་ དགེ་འདུན་པ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཤོང་ནི་རྩིས་
རྐྱབ་སྟེ་ ཐིག་ཚད་གནངམ་ད་ དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཞུ་མིའི་དགེ་འདུན་པ་ བརྒྱ་

སྐོར་ཆ་ཅིག་ལས་མེད་ནི་འདི་གིས་ བཟོ་བོ་བ་ལིང་པ་དང་ ལས་མི་ག་ར་ཧ་ལས་ཏེ་ འདུ་ཁང་སྦོམ་

རང་སྦོམ་པས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་འདི་ཡང་ ཆུང་སོང་ནུག་ཟེར་

བློ་འགྱོད་བསྐྱེད་དགོཔ་འོང་རང་འོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ བླམ་ཁོ་རང་གིས་ཚད་བཀའ་གནང་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་གི་རྨང་འགྱམ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག

དེའི་སྐབས་ལཱ་གི་གོ་འདྲེན་འཐབ་མི་པད་དཀར་རབ་རྒྱས་ལུ་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཁོ་གིས་ཡང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་བླ་མའི་བཀའ་ལུ་ བརྩི་བཀུར་སྦོམ་ཞུ་སྟེ་ ཅི་ལྕོགས་དང་གང་ལྕོགས་

ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལཱ་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ རྫོང་གཞིས་ཀུན་གྱི་གཞི་མ་

དབང་པོའི་ནང་ལས་ སྲོག་ལྟ་བུ་ལུ་གྱུར་མི་ གྲུ་འཛིན་གཉིས་པ་དཔལ་མེ་ཏོག་མདངས་འཕྲོག་གི་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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གཙུག་ལག་ཆེན་མོ་འདི་ ཕར་ཚུར་རམ་ མདུན་རྒྱབ་རིངམོ་ནར་ནར་སྦེ་ རིང་ཚད་ཕིཊ་ ༦༠༤ དང་

ཨིན་ཅི་ ༨ དང་རྒྱ་ཆུར་རམ་གཏིང་ཚུགས་ཀྱི་ཚད་ཕིཊ་ ༢༥༤ དང་ཨིན་ཅི་ ༧ ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་སྦུགས་ལས་ དབུ་རྩེ་ཐོག་བཞི་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁར་ མཐའ་སྐོར་ལྕགས་ཤོ ག་བཀབ་པའི་སྦུག་
ལས་

རྒྱ་མཐོངས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་

ཡར་བཏོན་མི་ལུ་

སྒོ་སྒྲིག་མང་ལྡན་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ཆུ་སྲིན་

མངོན་པར་འགྱིང་པའི་མགོ་བོ་ཅན་བཀབ་པའི་སྦུག་ལས་ཡར་

གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་

ཡར་བཏོན་པའི་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ ཆུ་སྲིན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་མངོན་པར་འགྱིང་ཡོད་པའི་ ལྟག་ལུ་ གསེར་

ཏོག་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ལས་

དེའི་གདོང་སྐོར་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་འདུ་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་

གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་མཐོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྦེ་བཏོན་པའི་ཐོག་ལུ་

གོང་གི་དབུ་རྩེ་བཟུམ་སྦེ་

རྒྱ་

མཐོངས་དང་ རྒྱ་ཕིབས་གསེར་ཏོག་བཅས་བཀལ་ཏེ་ཡོད། དེའི་རྒྱབ་ཁ་ཀུན་དགའ་ར་བ་ ཆུ་གིས་

འཇིག་ཐེངས་ལྔ་པའི་སྐབས་ གནོད་རྐྱེན་ཤོར་མི་ གསར་བཞེངས་གནང་བའི་ཐོག་གཉིས་པར་ བླ་

རུ་མཐའ་སྐོར་ལྕགས་ཤོ ག་བཀབ་པའི་ སྦུག་ལས་ཡར་རྒྱ་མཐོངས་དང་ རྒྱ་ཕིབས་གསེར་ཏོག་གོང་

དང་འདྲ། དེའི་གཡས་ཕྱོགས་ མ་ཆེན་ལྷ་ཁང་ཐོག་གཉིས་ལས་ གཉིས་པར་མཐའ་སྐོར་ལྕགས་

ཤོག་བཀབ་པའི་སྦུག་ལས་ རྒྱ་མཐོངས་དང་ རྒྱ་ཕིབས་གསེར་ཏོག་ འདུ་ཁང་སོགས་འདྲཝ་ཨིན།
དེའི་གདོང་སྐོར་མཚན་ཉིད་ལྷ་ཁང་ ཐོག་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་

ཤག་སྐོར་དང་མཐུད་དེ་ཡོད་མི་འདི་

ཡང་ རྒྱ་མཐོངས་དང་ རྒྱ་ཕིབས་གསེར་ཏོག་ཡོད་མི་གཞན་ཚུ་དང་ཅོག་རང་འཐདཔ་ཨིན། རྫོང་

འདི་ར་ལུང་དགོན་པ་དང་འདྲཝ་སྦེ་བཞེངས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དེ་ཡང་

ར་ལུང་དགོན་པ་

འདི་ འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་ཞིང་ཁམས་གྲུ་འཛིན་རི་བོ་དང་ དབྱེ་བ་མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་
ལས་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་འདིའི་བཀོད་པ་ཡང་

པོ་ཏ་ལའི་བཀོད་པའི་ཚུལ་དུ་

བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ གོང་ལུ་ཕོ་བྲང་གི་མིང་ལུ་ གྲུ་འཛིན་གཉིས་
པ་དཔལ་མེ་ཏོག་མདངས་འཕྲོག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་
ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་

འདི་ཡང་

བཏགས་པའི་དོན་དག་ཡང་དེ་སྦེ་ཨིན་

གོང་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་དྲུག་བརྒྱ་ཤོང་མི་

མ་འོངས་པ་ལུ་

ཆུང་སོ་ནུག་ཟེར་བློ་འགྱོད་བསྐྱེད་དགོཔ་འཐོན་འོང་ཟེར་ལུང་བསྟན་

གནང་དོ་བཟུམ་ ཤུལ་མ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་སྡེ་སྲིད་མཛད་པའི་སྒང་དགེ་འདུན་ཞལ་
གྲངས་སྟོང་ཕྲག་ལས་ལྷག་སོང་སྟེ་ རྫོང་ནང་དགེ་འདུན་འདུས་པ་མ་ཤོང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ སྒྲིག་ལུ་

བཞུགས་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ མ་དགོན་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ བསོད་ནམས་དགའ་ས་རྫོང་ནང་ སྒྲ་པའི་སྡེ་དང་

རྣམ་སྲས་ཐང་རྫོང་ནང་ མཚན་ཉིད་པའི་སྡེ་དང་ དམང་གི་གཉེརཔ་སྤུང་རྫོང་གོང་མར་བཞུགསཔ་མ་

ཚད་ མར་ལྟང་རྫོང་ནང་ཕྱག་མཛོད་བཞག་ས་སོགས་ ལོགས་སུ་སྦེ་ ཁ་ཕྱེ་དགོཔ་བྱུང་ནུག གནས་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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སྟངས་འདི་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཞེངས་མི་རྫོང་དེ་ ཤུལ་མ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་
ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ གྲངས་མང་རུང་ཡང་ རྫོང་འདི་
ནང་ཤོང་ནི་དེ་གིས་ཨིན།

གཞན་རྫོང་འོག་གི་མཚོ་དང་
གནས་སྐབས་

ཕོ་ཆུ་དང་

རྫོང་གི་བར་ནའི་མཚོའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་རྫོང་ཆགས་སའི་ས་

བཤད་དགོསཔ་ཨིན་རུང་ རྫོང་འོག་ལུ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བླ་མཚོ་ཡོད་མི་

དང་ རྫོང་ནང་ན་ལས་མར་རྡོན་ཁྲི་འབབ་སྟེ་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ ཁ་རྒྱུན་ལས་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ ད་

ལྟོ་མ་ཆེན་གཟིམ་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་ལུ་

རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་ལས་

བཅས་སྤུ་ན་ཁའི་རྫོང་གི་འོག་ལུ་བླ་མཚོ་དང་

ང་

དེའི་མཐའ་སྐོར་ལུ་སྦུལ་དཀརཔོ་ཅིག་ཡང་ཡོད་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། ཨོ་རྒྱན་ཁྱོད་དང་ གཟིམ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཁྱོད་གཉིས་ བལྟ་བར་སོངམ་

སྨ་རེ་ཟེར་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཁོང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་བཀའ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་སོང་

སྟེ་ རྫོང་ནང་ལས་ མི་གཟུགས་གང་དེ་ཅིག་འབབ་ད་ ཧེ་མ་རྩིགཔ་རྙིངམ་གནགཔོ་ཡོད་མི་དེ་ ད་

རེས་ཀྱི་རྩིགཔ་དམརཔོ་སྦེ་བརྩིགས་ཏེ་ ལམ་བསུབས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཆུ་ཟམ་ཁ་ཐུག་

ལས་བལྟ་རུང་ཡང་ མི་གཟུགས་ཕྱེད་དང་དེ་ལས་ལྷག་འགྱོཝ་ད་ཡང་ རྫོང་སྦུག་གི་ལམ་བཟུམ་སྦེ་ར་
བསུབས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ལ་མཇུག་ཟེར་ད་ལྟོ་དུར་ཁྲོད་ཡོད་ས་ལས་འཛུལ་རུང་

གཟུགས་གསུམ་ཙམ་ལས་དོང་བསུབས་ནུག་ཟེར་

ད་ལྟོ་མ་ཆེན་གཟིམ་དཔོན་

མི་

ཨོ་རྒྱན་གྱིས་

བཤདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་འོག་གི་བླ་མཚོ་མངོན་སུམ་སྦེ་མཐོང་མི་ ག་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ ཁོང་གིས་

སླབ་ཨིན་མས། ( ལ་མཇུག་ལུ་ཁ་བདག་ལར་ལ་མཇུག་སྤུ་ན་གོང་མ་ གཉིས་ད་ལྟོ་དུར་ཁྲོད་ཡོད་
སའི་ སའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཨིན) སྤུ་ན་གོང་འོག་གི་ཐ་སྙད་ཡང་ དུས་རབས་༡༣ རང་ལུགས་
རབ་བྱུང་ ༥ པའི་ནང་ གནས་རྙིང་པ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་ བོད་ལས་མར་བྱོན་ ཐེད་
སྤུ་ན་ཁ་ ད་ལྟོ་དུར་ཁྲོད་ཡོད་སར་ གདན་ས་བཏབ་ འོག་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱིས་རྫོང་

ཅུང་བཞེངས་གནང་སྟེ་ ལྷ་ཁང་གཉིས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྤུ་ན་གོང་འོག་གི་ཐ་སྙད་དུས་དེ་ལས་འགོ་
བཟུང་དར་ནུག

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་དེ་སྦེ་ཞིབ་འཇུག་འབདཝ་ད་

ལམ་དུམ་གྲ་རེ་ཕྱོགས་གསུམ་ཆ་

ལས་ ཡོད་ལུགས་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ རྫོང་གི་འོག་ལུ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བླ་མཚོ་ཏན་ཏན་འོང་ནི་

འདྲས་ཟེར་མནོཝ་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕོ་ཆུ་དང་ རྫོང་གི་བར་ན་ཡོད་པའི་མཚོ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་

མེ་ཏོག་པདྨ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བླ་མཚོ་ཨིན་ཟེར་ བཤད་སྲོལ་འདུག། (མཚོ་

འདི་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་འབད་མཁྱེན་མི་ཡོད་པ་ཅིན་
བཀོད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི།)

མཚོ་འདི་ལུ་ཁ་གསལ་འབད་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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རང་བྱུང་ལྷ་ཁང་།
རང་བྱུང་ལྷ་ཁང་ནང་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྒལ་ཚིགས་

གཞུང་ལས་བྱོན་པའི་ སྤྱན་རས་གཟིགས་རང་བྱུང་ཁ་སརྤ་ནི་ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང་ ཕྱག་

གཡོན་སྐྱབས་བྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་བཞེངས་སྟབས་ཀྱི་ཚུལ་ སྐུ་མདོག་དམར་སྐྱ་ ཆུང་ཀུ་ཁབ་བཟུམ་
ཅིག་ལས་མེད་རུང་ ནང་ཕྱག་ཚན་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་བའི་ རྟེན་བྱིན་

རླབས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་མཆོག་ ཁམས་གསུམ་ལུ་ཤིན་ཏུ་ནས་དཀོན་པ་དེ་ འབྲུག་པའི་གདན་
ས་ཆེན་པོ་

ར་ལུང་དགོན་པ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

ལས་ཀྱང་

ཆེས་འཕགས་པ་འདི་

དཀའ་ཚེགས་དཔག་ཏུ་མེདཔ་བཞེས་ཏེ་

བསྣམས་བྱོན་པའི་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པའི་ཞིང་མཆོག་དམ་པ་

ཡིད་བཞིན་དབང་གྱི་རྒྱལ་པོ་

བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནོར་བུ་པད་མ་ར་གའི་ཏོག་དང་

ལྡན་པ་ ཕོ་བྲང་གདོང་ཕྱོགས་ལུ་ནོར་བུ་མརྒད་ མུ་ཏིག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། མུ་མེན། གཡུ། བྱུ་རུ་ལ་

སོགས་པ་འགངས་ཆེན་ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱིས་

ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ཕོ་བྲང་དང་བཅས་པ་བཞུགས་

པ་དང་ གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཇོ་བོ་མི་ཚད་མ་དེ་ སྲོག་ཞུ་དང་ སྙན་རྒྱན་ ཐུགས་རྒྱན་རིན་

པོ་ཆེ་ གཡུ། བྱུ་རུ། གཟི་དང་ མུ་ཏིག་སོགས་ཕྲ་ཚོམ་གྱིས་བརྒྱན་པ་གཅིག་དང་། ཐུགས་རྟེན་
དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

གཡུ་ཕྲ་ཅན་ཨིན་ཅི་

༡༧

དང་ཕྱེད་འབད་མི་གཅིག

རྣམ་རྒྱལ་མའི་མཆོད་རྟེན་གཡུ་ཕྲ་ཅན་ཨིན་ཅི་ ༡༧ དང་ཕྱེད་འབད་མི་གཅིག་ བཅས་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན།

རྩེ་གཟིམ་ཁང་།
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ རང་གི་དྲན་རྟེན་དང་ མ་འོངས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ལུ་སྦེ་ ཞལ་

ལུ་ཞལ་རྒྱན་དང་ གདུང་རུས་ཡི་དམ་ལྷའི་ས་བོན་གྱི་ཡིག་འབྲུ་རང་བྱོན་ མང་རབས་ཅིག་བྱོན་པའི་

གྲལ་ལས་ དག་པ་ཅིག་ནང་གཟུངས་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ ཕྱི་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ ཡབ་རྗེ་མི་

ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ སྣང་བརྙན་ཞལ་རས་ལུ་ གྲང་གསེར་གསོལ་བ་ཨིན་ཅི་ ༦ མ་ རྒྱབ་ཡོལ་
གསེར་ཟངས་བཞུགས་ཁྲི་ཤིང་། དབུ་ལུ་དངུལ་གྱི་གདུགས་ཕུབ། ན་བཟའ་གོས་ཆེན་དམརཔོ་གོང་

པ་འཇའ་རིས་ཅན་ བཞུགས་ཁང་ཟངས་དམར་ ཁ་གཅོད་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་པ་ཏྲ་ཅན་བཅས་པ་

གཅིག་བཞུགས་ཡོད།

དེའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུའི་སྲས་ངག་དབང་འཇམ་

དཔལ་རྡོའི་སྐུ་གདུང་ ཧེ་མ་དམར་གདུང་སྦེ་རང་ ཕྱག་མཛོད་ནང་བཞུགས་སུ་གསོལ་རུང་ ཞབས་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་མཆོག་ཐུགས་མ་མཉེས་པའི་ལྟས་འོག་ལུ་ ཆུ་འཇིག་དང་པ་བྱུང་བའི་བསྒང་

རྫོང་ལུ་གནོད་སྐྱོན་ཤོརཝ་ད་ ཆུ་གིས་ཞུ་བདའ་མི་དེ་ ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ལུས་ཡོད་མི་དེ་ལས་
ཕྱི་རུ་མེ་འབར་ ཉི་མ་འཇའ་འོད་ཀྱིས་སྤུབས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ ཁུ་རུ་ཐང་གི་མི་ཚུ་གིས་མཐོང་སྟེ་ གཞུང་

གྲྭ་ཚང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝད་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ ཁ་ཐུག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་གནང་སྟེ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་

སྲས་དམ་པའི་སྐུ་གདུང་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག

དེ་བསྒང་ལས་ སྐུ་ཤ་ཆུ་གིས་ཞིག་ཚར་ཡོད་རུང་ གདུང་རུས་དེ་རྫོང་ནང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་གདུང་
མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་གཟུངས་སྦེ་ཕུལ་ནུག སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་དེ་ ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ ཡང་

སྲིད་ཨིན་པའི་ཁར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ སྲས་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལས་མེད་ནི་དེ་གིས་ སྐུ་དངོས་

སུ་བཞུགསཔ་ད་ གཅེས་འཕངས་ཀྱིས་བྱམས་སྐྱོང་གནངམ་མ་ཚད་ བཤགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་

གདུང་ཤུགས་སྦོམ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྗེས་འཇུག་ཚུ་གིས་ཡང་ གུས་བཀུར་ཞུ་སྟེ་ རྩེ་གཟིམ་

དཔོན་ཡང་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ གསོལ་ཚོགས་དུས་ཕོགས་གསུམ་པོ་ མ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་བཟུམ་
སྦེ་དྲངས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་སྦེ་ཨིན་མས། རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ རྩྭ་མཆོག་གྲོང་

ལུ་

སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རནམ་ད་

འཁོར་སློབ་མ་ཚུ་ལུ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ང་བཅས་ར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་མའི་མཛད་པ་
སྟོན་རནམ་ད་ སྡེ་སྲིད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་དང་ དྲུང་དམ་ཆོས་གཉིས་སྐུ་མདུན་ལུ་འབོ་གནང་

སྟེ་ ད་ལམ་ཕྱི་ནང་གི་བཀའ་བློན་ལས་འཛིན་ཚུ་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་གནས་བརྟན་དབུ་མཛད་ཆེ་གྲས་ཚུ་

དང་ གྲྭ་དམང་སོགས་སྤྱི་སྒོས་ག་ར་ལུ་ རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་སླབ་དགོཔ་ཡོད་རུང་

ཁམས་ཀྱིས་མི་ལྕོགས་པས་ དབུ་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བཀོད་འདོམས་ཁྱབ་སྦེ་འབད་ཟེར་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་

བསྟན་པའི་བྱ་བཞག་གི་ཞལ་གདམས་

མཐའ་མ་ཞིབ་རྒྱས་དང་

མ་

འོངས་པའི་ལུང་བསྟན་ཞལ་ཆེམས་ མཐའ་རྒྱས་སུ་བསྩལ་བར་མཛད། དེ་ལས་འགོ་བཟུང་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བསྟན་སྲིད་ཀྱི་འགན་ཁག་ཧྲིལ་བུ་ སྡེ་སྲིད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་དང་ གྲྭ་ཚང་
དགེ་འདུན་དང་

སྐུ་མདུན་གྱི་མཛད་སྒོའི་འགན་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་

དྲུང་དམ་ཆོས་ལུ་གཉེར་ཁ་

གཏད་དེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་ནི་ཨིན། ད་ལས་ཕར་ཁྱོད་གཉིས་མ་
གཏོགས་པའི་

མི་ཆེ་ཕྲ་སུ་དང་གང་ཨིན་རུང་

མཇལ་ཁ་མེད་པའི་བཀའ་དམ་དམ་སྦེ་གནངམ་མ་

ཚད་ ག་གིས་ཡང་མ་ཤེས་པར་ གསང་རྒྱ་འབད་དགོ་སྨ་རེ་ཟེར་ཞལ་ཆེམས་གསུངས་ནུག དེ་སྦེ་

གསུངས་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་ཅིག་ དབང་ལུ་བསྡུ་དགོ་པའི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་

པར་མཐར་ཕྱིན་པའི་ དོན་སྦོམ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ལུགས་གཉིས་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་
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དཔལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་

སྤྱི་ལོ་

༡༦༥༡ དང་རང་ལུགས་རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་ལྕགས་མོ་ཡོས་ལོ་ ཟླ ༣ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཐུགས་
དམ་ལུ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་

སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྫོགས་ཏེ་

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཟིམས་

པའི་ དམར་གདུང་གི་རིང་བསྲེལ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལུ་ བཞུགས་ཁང་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་

གྱིས་ ཕུལ་བའི་ དངུལ་དཀར་ལྷད་མེད་པ་ ཕྱག་ཐམ་ཅན་མ་དང་ སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ལུ་
དངུལ་དཀར་གྱི་གདུགས་ མ་ཀྲམ་གཅིག་བརྒྱའི་ ལྗིད་ཁ་ལང་པའི་ ཟ་ར་ ཕྲེང་ཚག་དང་བཅས་པ་

ཡོད། མཁས་པ་དང་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་
ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་གཏེར་ཆེན་ལྔའི་གྲས་ལས་

འབྲུག་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་པདྨ་

གླིང་པ་མཆོག་གི་ དམར་གདུང་རིང་བསྲེལ་ བུམ་ཐང་གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༡༦༤༦ ལུ་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ དང་པ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་ལུ་ཡང་ དངུལ་
དཀར་ ལྷད་མེད་ལས་གྲུབ་པའི་བཞུགས་སྒྲོམ་ཕྱག་ཐམ་ཅན་མ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ སྐུ་ཤའི་

རིལ་བུ་བཞུགས་པའི་སྒྲོམ་ ཕྱག་ཐམ་ཅན་མ་དང་

མ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ལུ་གསོལ་ཚོགས་དུས་

ཕོགས་གསུམ་པོ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་དྲང་དགོ་པའི་ གནད་དོན་དེ་ དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་
སྐུ་མཚམས་སྦེ་

བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ལུ་

དུས་རིམ་བཞིན་

མ་ཆེན་གཟིམ་དཔོན་དང་

གསོལ་དཔོན་ཚུ་ལོགས་སུ་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ མཛད་གནངམ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས། སྐུ་མདུན་ལུ་ ཐུབ་དབང་གསེར་སྐུ་ལེགས་ལྡན་ ཆམ་པ་ གང་མ་
གཅིག་དང་ སྟོན་པའི་གསེར་སྐུ་ཐོ་གང་མ་ དངུལ་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐོ་གང་མ་

དབྱངས་ཅན་མ་གསེར་སྐུ་མཛུབ་ཐོ་གང་མ། བཞུགས་ཁང་ལོགས་སུ་གསུམ་དང་ རྔ་ཡབ་དངུལ་

ལས་གྲུབ་པ་ རག་གསེར་གྱི་གསེར་ཏོག་དང་བཅས་པ་གཅིག་ གོང་ས་ཆོས་རྒྱལ་བཟང་པོས་ཕུལ་

བའི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་ཚེམས་རིང་བསྲེལ་ བྱའི་སྒོ་ང་ཙམ་ དངུལ་བུམ་པད་འདབ་ཀྱི་
དབུས་སུ་བཞུགས་པ། དེའི་ཕོ་བྲང་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ་ ཟུར་བཞི་ཆུ་སྲིན་དང་ གཡུ་ཕྲ་གིས་བརྒྱན་

པ་གསེར་ཏོག་ཅན་མ་གཅིག
བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གསུམ་དང་

གསུང་རྟེན་བསྟན་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་སའི་པར་མ་རྒྱུད་གླེགས་བམ་

མདོ་སྡེ་གླེགས་བམ་གཅིག་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་

དེ་གཉིས་བསྡོམས་པས་པོད་

གཅིག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད། བརྒྱད་སྟོང་པ་པོད་གཉིས། མདོ་མང་པོད་གཅིག མ་གཟིམ་སངས་

རྒྱས་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་ཕུལ་བའི་ བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་པོད་གསུམ། མ་ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་

སྒྲོན་གྱིས་ཕུལ་བའི་

པད་གླིང་བཀའ་བུམ་པོད་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ཡོད།

ཐུགས་རྟེན་རིན་ཆེན་གཉིས་པ་

ལས་གྲུབ་པའི་ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་པ་ཏྲའི་བཟོ་སྒྲོམ་ རིན་ཆེན་དང་པོའི་ཚ་གསེར་ཅན་ ས་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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འཛིན་གྱི་པ་ཏྲ་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱིས་མཚན་པ་གཅིག་བཅས་བཞུགས་ཡོད།

མ་གཟིམ་སྒོ་ཁའི་ནང་རྟེན།
རྟེན་གཙོ་བོ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ མི་ཚད་ལྷག་ཙམ་ མཛོད་སྤུར་

གཡུ་ལྡན་བྱིན་ལྡན་གཅིག དེའི་གཡས་ལུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མདའ་

ཚད་མར་ དབུ་ལུ་དངུལ་གྱི་རྒོད་སྒྲོ་ཕྱག་མཚན་ཁ་ཊྭཾ་དང་ གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ རྡོ་རྗེ་བྱིན་

ལྡན་དང་ གཡོན་ལུ་དངུལ་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་ མཐུ་ཆེན་བླ་མ་མདའ་ཚད་མ་ཕྱག་མཚན་གསེར་
ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཚེ་བུམ་དང་
བཅས་ཡོད།

དབུའི་སྒོམ་ཞྭ་ལུ་གཡུ་ཕྲ་དང་རྡོར་སེམས་རིགས་ལྔས་བརྒྱན་པ་

ཀུན་ར།
འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་ གསར་བཞེངས་ གསེར་ཟངས་
ལས་གྲུབ་པའི་ མ་འོངས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ ཁྲི་བཞུགས་མའི་ སྣང་བརྙན་

ཐོག་ཚད་ལྡན་པ་གཅིག

དེའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་

སྡེ་སྲིད་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་

གསར་

བཞེངས་མཛད་པ་ རྒྱུ་དངུལ་དཀར་ལྷད་མེད་ལས་གྲུབ་པའི་ མཉམ་མེད་ཐུབ་དབང་གི་སྣང་བརྙན་

ཐོག་ཚད་ལྡན་པ་གཅིག རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་མཆོག་ལས་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་ སྨན་འཇིམ་
ལས་གྲུབ་པའི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་

ཆོས་རྒྱལ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་

སྣང་བརྙན་མི་ཚད་ལྡན་པ་གཅིག

གསར་བཞེངས་རྒྱུ་དངུལ་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་རྡོར་

སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཐོག་ཚད་ལྡན་པ་བཅས་ཡོད།
འདུ་ཁང་།
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་

བཀའ་རྒྱ་བཞིན་

མ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་མཆོག་གིས་

གསར་བཞེངས་གནང་བའི་ སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་འཇམ་དབྱངས་ཐོག་ཚད་མ་གཅིག

དེའི་

གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ གོང་གི་བླ་ཡོན་གཉིས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་ སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པ་ བདེ་མཆོག་
འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྣང་བརྙན་ཐོག་ཚད་ལྡན་པ་གཅིག་ཡོད།

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།

60

དེའི་མགོན་ཁང་།
སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༣ དང་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་ ཆུ་མོ་ལུག་ ཟླ་ ༡ པ་ལུ་ སྤུ་ན་

ཁའི་མགོན་ཁང་ནང་རྟེན་དང་ སྤང་རི་ཟམ་པའི་མགོན་ཁང་ནང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ མགོན་པོའི་
སྣང་བརྙན་ བཞེངས་ནིའི་དོན་ལུ་ བོད་ལས་མར་སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཁོ་གིས་མགོན་

པོའི་སྐུ་བརྙན་བཞེངས་ནིའི་འགོ་བརྩམ་ད་ གཙང་མཁན་ཆེན་གྱིས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཕྱག་མཚན་

གྱི་དོན་ལུ་ མི་རྟ་བཅུ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལུ་བསྒྲལ་བའི་ རལ་གྲི་གསེར་ཚགས་ཀྱི་ འཆང་བཟུང་

ཅན་ཕུལ་ནི་དང་ མགོན་པོའི་སྲོག་འཁོར་ནང་དགོས་པའི་གྲི་སྙིང་ཡང་ དགེ་ལྡན་པའི་དམག་དཔོན་

གཅིག་བསད་པའི་ གྲི་སྙིང་ གཏམ་སྙན་དང་བཅས་ ཕུལ་བར་འོང་མི་ལ་སོགས་པ་ རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་
དཀའ་མི་ཚུ་

བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ལུ་བཅོལ་ཏེ་གྲུབ་པའི་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྣང་

བརྙན་ སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་གིས་ སྨན་འདམ་ལས་ བཞེངས་གནང་མི་ཁྲུ་དོ་མ་གཅིག ཕྱག་མཚན་གོང་

བཤད་གྲི་སྙིང་བ་ལྕགས་ཁུངས་ལྡན་མེ་རིས་ གསེར་ཟངས་ཁ་ཊྭཾ་རྩེ་གསུམ་ བེ་ཏ་དངུལ་ཤན་ཅན་
ཡུ་བ་གསེར་ཟངས་

ཀ་པཱ་ལ་ལེགས་ལྡན་

ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་ཆུང་ཀུ་གཅིག་དང་

ལས་མགོན་ཆུང་ཀུ་

གཉིས་ བཅས་བཞུགས་སྒྲོམ་དབུས་ནང་ཡོད། བཞུགས་སྒྲོམ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་ནང་ན་ལྷན་

སྐྱེས་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པ་ཐོ་ཕྱེད་དང་དོ་མ་གཉིས།

རིགས་བཞི་མགོན་པོ་བཞི།

བུང་བ་ཁྲག་

འཐུང་གཅིག རེ་ཏི་མཆེད་བཞི། སྲས་མཆོག་མགོན་པོ་གསུམ། བཀའ་བརྒྱད་མགོན་པོ་བརྒྱད། སྒོ་

མཚམས་ལྷ་མོ་བརྒྱད། འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་བརྒྱད། ཞིང་སྐྱོང་ཡབ་ཡུམ་ཉེར་བཞི། སྒོ་སྐྱོང་བཞི།

ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ། རྒྱལ་ཆེན་བཞི། ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་གཅིག ཅིག་ཅར་སྙོང་ཁ། དགེ་བསྙེན། སྒོ་མོ།

དགོན་བྲག་པ་བཅས་ལྷ་གྲངས་གཙོ་བོ་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་ཡོད།
དབུ་རྩེ་མགོན་ཁང་།

གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་སྣང་བརྙན་རིང་ཚད་ཨིན་ཅི་ ༡༧

པ་གཅིག གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་པོའི་སྣང་བརྙན་ ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དང་

ཐོད་པ་ཅན་ཨིན་ཅི་ ༡༢ དང་ཕྱེད་པ་གཅིག གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་

དུད་སོལ་མའི་སྣང་བརྙན་ བོང་བུ་ལུ་ཆིབས་པ་ ཕྱག་མཚན་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་རལ་གྲི། གཉིས་པ་

ན་བྷཉྫ། གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་རྩེ་གསུམ། གཉིས་པ་ན་ཤཀྟི་བསྣམས་པ་རིང་ཚད་ཨིན་ཅི་ ༡༣ དང་
ཕྱེད་པ་བཅས་བཞུགས་ཡོད།

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྣང་བརྙན་ཞལ་རས་

གྲང་གསེར་གསོལ་བ་ མི་ཚད་མ་གཅིག གཡས་གཡོན་ལས་ སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ སྒྲོལ་མ་

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་སྣང་བརྙན་ ཐོ་གང་རེ་ལྷག་པ་བཅས་དང་ གསུང་རྟེན་གྲོལ་དཀར་གྱི་དཔེ་ཆ་བྲིས་
མ་དཔེ་ཚན་གཅིག་བཅས་ཡོད།

མཚན་ཉིད་ལྷ་ཁང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཐོག་ཚད་མ་གཅིག རྟ་མགོ་མཆོད་

རྟེན་རྙིང་པ་ལས་བྱུང་བའི་ ཕྱག་མཚན་གསེར་ཟངས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་གཅིག

རྒྱན་དྲུག་མཆོག་

གཉིས་གྲངས་བརྒྱད། སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྟོན་མཆོག་
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་གཅིག་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་།

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་བཀྲ་ཤིས་མཆོད་རྟེན་དངུལ་དཀར་ལྷད་མེད་ལས་གྲུབ་པ་ཐོག་གཉིས་ཡོད་པའི་གུ་
རྒྱན་ཕྲེང་གཡུ་ཕྲ་གིས་བརྒྱན་པ་གཅིག་ཡོད།

གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་
ཞལ་རས་གྲང་གསེར་གསོལ་བ་གཅིག

ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་སྣང་བརྙན་མི་ཚད་མར་

གསུང་རྟེན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་པོ་

པར་མ་ལས་

བསྐྲུན་པ་ དབུ་ཏོག་རེ་གསེར་བྲིས་ལྷའི་སྣང་བརྙན་ཅན་ལ་དར་པར་ཞལ་ཁེབས་དང་བཅས་པ། མདོ་
སྡེ་པོད་སུམ་ཅུ། རྒྱུད་པོད་ ༢༠། འདུལ་བ་པོད་ ༡༣། འབུམ་པོད་ ༡༢། ཕལ་ཆེན་པོད་༦། དཀོན་

བརྩེགས་པོད་ ༦། ཉི་ཁྲི་པོད་ ༣།སྣ་ཚོགས་པོད་གཅིག་བཅས་བཞུགས་ཡོད།

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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ལྷ་མོའི་བཞུགས་ཁང་།
སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ པར་སྐུ་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྣང་བརྙན་ཕྱག་མཚན་ རང་
འགྲིགས་མཛུབ་ཐོ་གང་མ་གཅིག

རྒྱུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་མོ་དུད་

སོལ་མའི་སྣང་བརྙན་ བོང་བུ་ལུ་ཆིབས་པ་པདྨ་རྒྱབ་འཁོར་མ་མགུལ་རྒྱན་གཟི་མིག་གཉིས་མ་ བྱུ་རུ་

ཨམ་ལ་འདྲ་བ་ཆ་གཅིག་ བཟང་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་བཅས་པ་རིང་ཚད་ཨིན་ཅི་ ༤ པ་གཅིག་བཅས་
བཞུགས།

ཕྱག་མཛོད་ལྷ་ཆེན་ཁང་བཟང་།
བཞུགས་སྒྲོམ་དབུས་མའི་ནང་ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྒྱུ་ལི་དམར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ པདྨ་ལི་དཀར་

རྒྱབ་འཁོར་མ་ ཐོ་གང་དང་སོར་གཉིས་མ་ ན་བཟའ་དང་བཅས་པ་གཅིག རྟ་མགྲིན་སྨན་སྐུ་རྐྱང་ཁྲུ་

གང་མ་ན་བཟའ་དང་བཅས་པ་གཅིག ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ སྨན་འདམ་དམ་རྫས་
བྱིན་ལྡན་ནང་བཞུགས་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཁྱད་འཕགས་ལས་གྲུབ་པའི་

ཁྱེའུ་ལོ་བརྒྱད་པའི་

ཚད་ཀྱི་སྐུ་འབག་ དེ་ལུ་ཐུགས་རྒྱན་ སྙན་རྒྱན་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ་གཡུའི་ཕྲ་ཚོམ་ཅན་ ཕྱག་མཚན་

ལྕགས་སྐུ་ཙན་དམར་ལས་བཟོ་བ་ སྨན་ཙེ་རྙིངམ་གི་ ཚལ་པ་དར་མདུད་ཅན་དང་ ཁུངས་ལྡན་
ཞགས་པ་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱི་ཨ་ལོང་ཟངས་ཀྱི་ཀོ་མ་དང་བཅས་པ་གཅིག

གསང་བའི་ལྷ་མོ་སྨན་

འདམ་ལས་གྲུབ་པ་བསྐུམ་ཁྲུ་གང་མ་བཞི། འཁོར་ཚངས་པ། འདོད་ལྷ། ཉེ་དབང་། ཁྱབ་འཇུག

དབང་པོ། གཞོན་ནུ། བྷྲིང་གི་རི་ཏི། ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་བཅས་ སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པ་ ཐོ་ཕྱེད་
དང་དོ་མ་བརྒྱད་བཅས་དང་། གསུང་རྟེན་ས་པཎ་གྱི་བཀའ་འབུམ་པོ་ཏི་གཅིག དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན་

དང་ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བཅས་པོ་ཏི་གཉིས། མངོན་མཛོད་གཞུང་འགྲེལ་པོ་ཏི་གཅིག རྒྱུད་བཞི་དང་དེ་

འགྲེལ་བཅས་པོ་ཏི་གཉིས། བསྲེ་འཕོ་གཞུང་འགྲེལ་ཁྲིད་སྐོར་པོ་ཏི་གཅིག་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
རྒྱལ་ཁང་།

སློབ་དཔོན་པདྨ་སྨན་སྐུ་ན་བཟའ་དང་བཅས་པ་གཅིག རྒྱལ་པོའི་གསེར་སྐུ་གྱིད་གང་མ་གཅིག རྒྱལ་
པོའི་སྨན་སྐུ་ སྐུ་ལྔ་དང་རྩེ་དམར་ན་བཟའ་དང་སྦྲག་གཅིག་བཅས་ཡོད།

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་ཅུང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་
གསེར་ཕུལ་བ་

སྟོན་པ་མཉམ་མེད་རྒྱལ་པོའི་སྣང་བརྙན་ཞལ་ལུ་གྲང་

མི་ཚད་མའི་ན་བཟའ་ཧོང་གོས་

དམར་པོ་གོང་པ་འཇའ་རིས་ལྔ་ཚན་

གོས་ཆེན་གཞི་སེར་འབྲུག་འཁོར་མ་

ནང་ཤབ་པང་ལོན་

གྲྭ་རྒྱན་

སྔོ་དཀར་དང་བཅས་པ་གཅིག སྨན་

འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ ཞལ་སྐྱིན་ཁྲུ་གང་ལྷག་པ་གཅིག རྟ་མགྲིན་ཁྲུ་
གང་ལྷག་པའི་ན་བཟའ་ཧོང་ཀོང་གོས་ཆེན་ འབྲུག་འཁོར་མ་ གོང་པ་འཇའ་རིས་བཞི་ཚད་ ནང་

ཤབ་པང་ལོན་སྣང་བརྙན་པདྨ་རྒྱབ་འཁོར་མ་ཨིན་ཅི་ ༨ རེ་ལྡན་པ་གྲངས་ཆིག་བརྒྱ་ ན་བཟའ་ ཧོང་

ཀོང་གོས་ཆེན་སེར་པོ་འབྲུག་འཁོར་མ་གོང་འཇའ་རིས་བཞི་ཚན་ལྡན་པ་གཅིག་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
བླ་མའི་ལྷ་ཁང་།

སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྣང་བརྙན་མི་ཚད་མར་ཞལ་ལུ་གྲང་

གསེར་ཕུལ་མི་གཅིག སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཁྲུངས་རབས་སམ་ཞབས་དྲུང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་སྣང་བརྙན་ལུ་ཞལ་གྲང་གསེར་ཕུལ་མི་བསྐུམ་ཁྲུ་གང་མ་གྱངས་ཁ་བཅུ་གཉིས་པོ་

བཟང་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་བཅས་པ། སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པའི་བདེ་མཆོག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྣང་

བརྙན་གཙོ་བོ་ བསྐུམ་ཁྲུ་གང་མ་ གོས་ཆེན་སྨུག་པའི་ན་བཟའ་གོང་པ་འཇའ་རིས་ཅན་དང་བཅས་པ་
གཅིག

དེའི་འཁོར་བཅུ་གཉིས་གྱིད་གང་མ་རེ་བཅས་ཤིང་གི་བཞུགས་སྒྲོམ་མདུན་ངོས་ཤེལ་ཁྲམ་

དང་བཅས་པ་བཞུགས།
སྒྲ་པའི་ནང་།

གསུང་རྟེན་ བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ སྡེ་དགེ་མཚལ་པར་ལས་ངོ་བཤུས་རྒྱ་ཤོག་པར་མ་པོད་ ༡༠༣

སྤུར་རས་དང་བཅས་ རྒྱལ་བ་ཀརྨ་ པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལས་ ཆོས་སྦྱིན་དུ་བསྩལ་མི་
ཆ་ཚང་། ཚེས་བཅུ་ལས་བྱང་དཔེ་ཚན་ ༡༡ ། དབྱངས་ཅན་མ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྲིས་མ་དཔེ་ཚན་
དྲུག པདྨ་འོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གསུམ། མགོན་པོའི་མངའ་གསོལ་ལྔ། དགོན་བྲག་པའི་གསོལ་མཆོད་

དཔེ་ཚན་ལྔ། ཙིའུ་དམར་མངའ་གསོལ་དཔེ་ཚན་ལྔ་བཅས་བཞུགས།

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ལྷ་ཁང་།
རྒྱུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་མཉམ་མེད་ སྟོན་པའི་སྣང་བརྙན་མི་ཚད་ལྷག་ཙམ་གྱིས་གཙོས་པའི་
སངས་རྒྱས་སྟོང་། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་
ཀྱིས་

བཞེངས་གནང་བའི་ཞལ་ལུ་གྲང་གསེར་ཕུལ་མི་ཕྱག་ཚན་ལྕགས་ཀྱི་ལྷུང་བཟེད་ཆོས་གོས་

གཞི་གོས་ཆེན་དམརཔོ་ འབྲུག་འཁོར་མ་ གྲ་རྒྱན་སེར་པོ་གིས་བརྒྱན་བརྒྱནམ་གཅིག་དང་ གཞན་

ཡང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་བརྙན་དང་ དེའི་གཡས་གཡོན་ལུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཚངས་པ་
དང་ བརྒྱ་བྱིན་སྣང་བརྙན་ཞལ་རས་ལུ་སྦྲམ་གསེར་ཕུལ་མི་བཞེངས་སྟབས་ཅན་མ་ མདའ་ཚད་མ་
སྲོག་ཞུ་ཅན་མ་རེ་རེ་དང་ བཅས་པ་སོགས་བཞུགས།
ཐུབ་དབང་ལྷ་ཁང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྣང་

བརྙན་ཐོག་ཚད་མ་ཞལ་ལུ་གྲང་གསེར་ཕུལ་མི་ ཕྱག་མཚན་གཡས་པར་རྡོ་རྗེ་དང་ གཡོན་པར་ཐོད་

པ། གྲུ་མོ་ལུ་ཁ་ཊྭཾ་བཅས་པ་གཅིག གཡས་སུ་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་འདྲ་ཐོག་ཚད་མ་ཞལ་ལུ་

གྲང་གསེར་ཕུལ་མི་ སྨན་འདམ་རྒྱབ་ཡོལ་དང་བཅས་པ་གཅིག གཡོན་དུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་

སྣང་བརྙན་ ཐོག་ཚད་ལས་ཆུང་ཀུ་ཞལ་རས་ལུ་ གྲང་གསེར་ཕུལ་མི་ན་བཟའ་དང་བཅས་པ་གཅིག་

ཡོད།

ཕྱག་རྡོར་ལྷ་ཁང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ རྒྱལ་བ་མི་བསྐྱོད་པའི་སྣང་བརྙན་མི་ཚད་ལྷགཔ་ལུ་

ཞལ་ལུ་གྲང་གསེར་ཕུལ་མི་ ཕྱག་ཚན་རྡོ་རྗེ་ཅན་གཅིག་ དེ་གི་གཡས་ལུ་ སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་

པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྐྱིན་དང་ རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་མི་ཚད་ལྷག་ཙམ་ལུ་ ན་བཟའ་དང་བཅས་པ་

གཅིག་ གཡོན་དུ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ ཁྲོ་བོ་ཡཀྴའི་སྣང་བརྙན་ མི་ཚད་ལྷག་ཙམ་ལུ་གོས་
ཆེན་དམརཔོ་གི་ན་བཟའ་

གོང་པ་འཇའ་རིས་ཅན་གཅིག

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གུར་དང་ལྡན་པའི་སྣང་

བརྙན་ ཞལ་ལུ་གྲང་གསེར་ཕུལ་མི་ མི་ཚད་གོས་ཆེན་དམར་པོའི་ན་བཟའ་བཅས་པ་གཅིག ཐུགས་

རྟེན་བཟང་ཤི ང་ལས་གྲུབ་པའི་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་ཐོག་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་བུམ་བཞུགས་ནང་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་ ཞབས་དྲུང་སྣང་བརྙན་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་

གཅིག་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
བཀའ་སྒོ་ལྷ་ཁང་།

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པའི་ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མི་ཚད་ཡོད་མི་གཅིག་དང་
གར་འཆམ་འབགཔ་ཚུ་ཡོད། སྤྱིར་ལྷ་ཁང་ག་ར་དང་ལྷག་པར་མ་གཟིམ་ལྷ་ཁང་དང་ ཕྱག་མཛོད་ལྷ་

ཆེན་ཁང་བཟང་ནང་ལུ་ སྐུ་རྟེན་མཚོན་པ་ཙམ་ལས་ མཆོད་ཆས་ལ་སོགས་པ་ ཚད་དང་གྲངས་ལས་
འདས་པ་ཡོད། སྤུངས་རྫོང་མ་སྒོ་ལས་གཡས་ཧོངས་ལུ་ ཤག་སྐོར་ཐོག་ཏུ་ རྗེའི་གཟིམ་ཅུང་ཡོད།
གཡོན་ཧོངས་མ་ལས་དང་པ་ར་
གཉིས་ཆ་ར་རྫོང་བདག་དང་
ཡོད།

རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ཡིག་ཚང་།

དེ་ལས་ཚུར་ཁ་ཐུག་ཐོག་

རྫོང་རབ་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་སོགས་ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་ཡིག་ཚང་

ར་ལུང་ཆུ་མོའི་གནས་ཁང་།
མཚན་ཉིད་ལྷ་ཁང་འོག་ཐོག་གི་ རྒྱབ་ལུ་གཅིག་དང་ དབུ་རྩེ་འོག་ཐོག་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་གཅིག

འབྲུག་ར་ལུང་དགོན་པ་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྤྱིར་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་
གྱིས་འབྲུག་པའི་དགོན་པ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་གི་ཀླུ་མོ་དེ་ལུ་ མིང་ཡང་ར་ལུང་ཆུ་མོ་ཟེར་ སླབ་
ཨིན་མས། དེའི་ཕོ་བྲང་ཕིཊ་ ༣༠ དང་ཨིན་ཅི་ ༣ དང་ཕྱེད་འབད་མི་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཕུལ་ཡོད།
སྤུ་ན་གོང་མ།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་དང་འདྲ་བའི་ཕུང་པོ ་ བསྐྱལ་ཙམ་གྱིས་
དབང་བཀུར་དང་སྦྱིན་སྲེག་ཚུ་མ་འབད་རུང་བཏུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་དེ་

གིས་མ་དོ་བར་

ག་ནི་བ་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པ་

ས་གནས་དེ་ཁའི་རྡོ་ཚུ་ག་ར་གཏེར་གྱི་རང་བཞིན་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ དེ་ལས་ཐོན་པའི་རྡོ་གཏེར་དེ་ཚུ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཨིན་མི་ དངོས་སུ་སྦེ་ག་ར་གིས་

མཐོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ར་ལུང་ཆུ་མོ་དབུ་རྩེ་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ ཡོད་མི་དང་འགྲིག་སྟེ་ ཤེལ་ཁྲམ་ནང་

སྒྲིག་སྟེ་ བཞག་ཡོད་མི་དེ་ལས་ཐོན་པའི་རྡོ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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བྱང་ཆུབ་ཤིང་།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཅན་མ་དང་རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ལྕགས་མོ་ལུག་དེ་ཅིག་ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མི་
དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཕྱི་ལྟར་དུ་རྫོང་གི་རྒྱན་ཆ་ ནང་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སྤུ་ན་ཁའི་
རྫོང་ནང་ ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་དང་ རྒྱུད་ལུ་གཞན་ཕན་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་
གནང་ནུག

རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེ་ནིའི་དོན་ལས་

བྱང་ཆུབ་ཤིང་བཙུགས་

སྲི་གནོན་མཆོད་རྟེན་ནམ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ རང་ལུགས་རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ས་མོ་ལུག་ལོ་ལུ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ དགུང་སྐག་གི་སྐུའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་
བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

སྲི་གནོན་མཆོད་རྟེན་ནམ་

རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་ཅིན་

དགུང་སྐག་གི་བར་ཆད་ཞིཝ་མ་ཚད་ སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ མངའ་འབངས་དང་བཅས་པ་བདེ་སྐྱིད་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ འབྱུང་འོང་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་ སྦྱིན་
བདག་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་
སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་
གནང་ཡོད།

རི་དྭགས་བཟང་མོའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་མཆོག་གིས་

གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་སྲི་གནོན་མཆོད་རྟེན་དེ་

རྫོང་གི་སྦུག་ན་བཞེངས་

གསུང་ཆོག་དང་འབུམ་སྡེ་མཛད་རིམ།
རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་དགེ་འདུན་
དབྱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་སྤུང་རྫོང་བདེ་བ་
ཆེན་པོར་གསོལ་ཐབ་བྱོན་གནངམ་ཨིན།

ཚེས་༢ ལུ་ཞལ་གྲངས་དམངས་སྐུ་ཁྲུས་གནང་པར་བྱོནམ་ཨིན།

ཚེས་༣ སྔ་མར་དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ།

ཚེས་༣ རྗེས་མར་བཀའ་འགྱུར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷག་གནངམ་ཨིན།
ཚེས་༤ ལས་(དུས་ཆོག) འབུམ་སྡེ་གནངམ་ཨིན།

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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ཚེས་༨ ལུ་ལྷ་མོ་སྒེར་གསོལ་གནང་ས་དང་སྒྲ་མཚན་བཅས་ནས་རྒྱུན་གཏོར་གནང་ནི་ཡོད།

ཚེས་༩ ལུ་ ཀུན་རའི་ནང་ལུ་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་པ་འབུམ་དང་ འདུ་ཁང་དང་དབུ་

རྩེ་མགོན་ཁང་ལུ་ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དང་ སྒེར་གསོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གསོལ་བསྐང་དང་

རྒྱལ་པོའི་མགོན་ཁང་ནང་ རྒྱལ་པོའི་གསོལ་བསྐང་ སྡེ་སྲུང་གཏོར་སར་ དྲག་པོ་དམར་ཆེན་
རྔ་ཐོག་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྦྱིན་སྲེག་

༡༧ གྱི་ཉི་མར་གྲོལཝ་ཨིན།

རྫོང་ཆུང་ནང་གནས་པོ་བརྒྱ་ཚར་གནང་སྟེ་

ཚེས་

ཚེས་ ༡༨ ལས་མགར་སར་གསུང་ཆོག་གནང་བར་བྱོན་ཏེ་ཚེས་ ༢༡ ལུ་མགར་སར་ཕེབས་ནི།
ཚེས་༢༢ ལུ་ ལྷ་བསངས་དང་ཀླུང་རྟ་གནངམ་ཨིན།

ཚེས་༢༣ ལས་གསུང་ཆོག་ལྷ་མོའི་རྟེན་མདོས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༢༩ ལུ་གྲོལ།
ཚེས་༣༠ ལུ་ལས་མགོན།

ལྕགས་སྦྲུལ་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ཚྭ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུ་སྦང་པར་བྱོན་ཏེ་ཚེས་ ༨ བར་
བཞུགས།

ཚེས་༩ ལས་ ལོག་སྤུངས་རྫོང་ལུ་ཕེབས།

ཚེས་ ༡༤ ལུ་བླ་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་ནང་རྒྱུན་གཏོར་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་གནངམ་ཨིན།
ཚེས་༡༣ ལུ་སྤྱིར་བཏང་སྐུ་རིམ་བསགསཔ་མ་ཚད་ གཡང་ཁུག་རྒྱས་པ་ཡང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ཚེས་༡༥ ལུ་གྲོལ།

ཚེས་༢༣ ལུ་མགོན་པོའི་མདོས་ཆོག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༢༩ ལུ་གྲོལཝ་ཨིན།

རང་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༥ ལས་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༨ ལུ་

གྲོལ།

ཚེས་༩ ལུ་བདེ་མཆོག་གི་ས་ཆོག་གནང་།

ཚེས་ ༡༠ ལས་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཚེས་༢༠ ལུ་གྲོལ།

ཚེས་ ༡༠ ལས་སྒྲ་པ་དང་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཚེས་ ༡༧ ལུ་

གྲོལ།

ད་རུང་ ཚེས་ ༡༠ ལས་གཟུངས་པའི་ཚེས་བཅུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་ ༡༣ ལུ་གྲོལ།

ཡང་ཚེས་ ༥ ལས་དབང་རྫོང་ལུ་གསུང་ཆོག་གནང་པ་བྱོན་ཏེ་ཚེས་སྔ་མར་ལྷ་བསངས་དང་
ཀླུང་རྟ་གནང་།

ཚེས་ ༦ རྗེས་མར་ དགུན་ཉིན་ལོག་དང་བསྟུན་ལྷ་མོའི་རྟེན་མདོས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་
༡༣ ལུ་གྲོལ།

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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ཚེས་ ༡༤ ལུ་ལས་མགོན་གནང་།

ཚེས་༡༥ ལུ་ སྤུངས་རྫོང་ལུ་སླར་ལོག་ཕེབས།

ཚེས་༢༥ ལས་ན་རག་སྐོང་བཤགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༢༩ ལུ་གྲོལ།
རང་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡ ལས་ ཆོས་ཁྲིམས་པ་གསརཔ་བསྐོ་གནང་།

ཚེས་༤ ལས་བདེ་མཆོག་འབུམ་སྡེ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༡༠ ལུ་གྲོལ།
ཚེས་༩ ཉིན་ཕྱེད་ལས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྦྱིན་སྲེག་གནང་།

ད་རུང་ཚེས་༤ ལས་ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཉིནམ་དགུའི་རིང་གནང་།
ཚེས་༡༣ དང་ ༡༤ མགོན་པོ་དབང་གི་ས་ཆོག་གནང་།

ཚེས་ ༡༥ དྲོ་པ་ལྷ་བསངས་དང་ཀླུང་རྟ་གནང་ནི་དང་ གསོལཝ་གྲོལ་ཏེ་འཆམ་ཁང་ནང་ལྷ་

མོའི་འཆམ་ལྷབ།

ཚེས་ ༡༧ ལུ་ནོར་བུ་བསྒྲིག་སྟེ་ཉིནམ་ལྔའི་རིང་སྐུ་འཆམ་སྦྱང་གནང་སྟེ་ ཚེས་༢༣ ལུ་འཆམ་

རྒྱུགས་ཕུལ། ཚེས་ ༢༤ ལུ་འབུམ་པ་བཀྲིས། ཚེས་༢༥ ལས་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆོག་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་རང་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣ ལུ་གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར་གྲོལ།

རང་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་དེ་གྲོལ་གནངམ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་
རྫོང་ཁག་གོང་འཕེལ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་དྲགོས་དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་

ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་གཞུང་

སྐད་ཐོག་ལུ་བརྩམ་གནང་བའི་དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༣༢༤ ལུ་བོད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་དམག་ལས་
རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཐོབ་ཞིན་ན་ལས་

བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལུ་བཀའ་དྲིན་

གཏར་རག་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༤༩ ས་གླང་ ཟླ་༡ པའི་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་
རང་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་མགོན་པོའི་དབང་ཆོག་

རྒྱས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་གནང་སྲོལ་

འགོ་དང་པ་

བཙུགས་ནུག་ཟེར་གསུངས་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཟླ་ ༡ པ་ལས་མ་བཙུགས་པས་ ད་རེས་

ནངས་པ་གནང་སྲོལ་ལྟར་ན་ རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། ཡང་
ཅིན་སྒྲོམ་མཆོད་གནང་སྲོལ་དུས་ཚོད་ཡར་མར་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་ན་

ཡང་ཅིན་གནས་ཚུལ་གཞན་

ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཧ་མ་གོཝ་ལས་ མཁྱེན་གཟིགས་ཡངས་པ་ཚུ་གིས་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་

གནང་། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ སྤུ་ན་ཁའི་སྒྲོམ་མཆོད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་རྒྱལ་ཏེ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལ་སོགས་པ་འབྲལ་
བ་མེད་པར་བཞུགསཔ་ལས་

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་

ང་བཅས་འདི་ན་འཛོམས་མི་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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ག་ར་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིན། དེའི་སྐབས་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་ དངོས་སུ་བཀུག་སྟེ་འཆམ་གནང་བཅུགཔ་ད་ སྡེ་སྲིད་དབུ་
མཛད་ཆེན་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་འོག་ལུ་གཡིབས་ཏེ་བལྟ་བཅུག་སྦེ་

གར་འཆམ་གྱི་རྩ་

ཚིག་ཚུ་ བཟུང་བཅུག་ཞིན་ན་ དགེ་སློང་ཚུ་ལུ་སྟོན་གནང་བའི་ འཆམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཏེར་

འཆམ་གཞན་དང་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ རྩ་ཆེན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ང་བཅས་ར་མི་
དམངས་ཀྱིས་མཇལ་ནིའི་དོན་ལས་ རང་ཟླ་༡ ཚེས་༥ ལུ་མདུན་བསྐྱེད་ཆོ་ག་དང་བསྟུན་ཏེ་
༡

རྔ་འཆམ།

༣

ཚེས་༧ ལས་རཀྴ་དམང་འཆམ་དང་འབྲེལ་ དཔའ་མཛངས་པ་ཚུ་ ཏའི་ཟེར་བའི་ཚིག་

༢

ཚེས་༦ ལུ་ ལས་མགོན་སྡེ་བཞིའི་འཆམ།
ལས་

འགོ་བཟུང་སྟེ་རྦད་བཤད་རྐྱབ་པར་འཛོམས་ཏེ་

སྡེ་པའི་སྲུང་འཁོརཔ་གིས་

ཚོགས་གཏམ་གསུང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ལུ་ དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་

༤
༥

ཡང་སླབ་མ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ སྦོམ་ཡོད།

ཚེས་༨ ལུ་ཟོར་འཆམ་རྒྱསཔ་དང་ཞྭ་ནག་འཆམ།
ཚེས་༩

ལུ་དྲོ་པ་གཏོར་འབུལ་དང་

གསོལཝ་གྲོལ་ཞིན་ན་གསེར་སྒྲེང་དང་བཅས་

ཕྱོགས་གཅིག་ལས་དགེ་འདུན་དམངས་དང་

ཕྱོགས་གཅིག་ལས་དཔའ་མཛངས་པ་

དང་སྦྲགས་ ཐང་རྫོང་ མོ་ཆུ་མཐའ་མའི་རྒྱས་ཤིང་རྩ་བར་ རྡོ་ཕུག་ཡོད་ས་ལུ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚོན་དང་གཅིག་ཁར་ ཀླུ་མཆོད་ཀྱི་ཚོགས་རྫས་

ཚལ་ལུ་ཚུ་

ནོར་བུ་རང་བྱུང་ཁ་སརྤ་ཎི་ཨིན་པའི་ཁུངས་བཟོ་སྟེ་

ཆུ་ནང་བཤགསཔ་

ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ བོད་ལས་དམག་ནམ་འོང་རུང་ གནད་
དོན་གཅིག་ རང་བྱུང་ཁ་སརྤ་ནི་ ལོག་བོད་ལུ་དགོཔ་སྦེ་རང་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་

འབྲུག་པ་ཚུ་གིས་ བོདཔ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ འབྱིད་བསྐོར་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་བཤགས་ཡོདཔ་
ཨིན། གསེར་སྒྲེང་ལོག་སྟེ་མར་རྫོང་ནང་ལྷོད་པའི་སྐབས་ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་མར་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་

སྐུ་མདུན་རྡོ་

གཅལ་ནང་ལུ་ ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཟངས་ཆེན་བཀལ་ གྱལ་གདོང་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ལེགས་
པས་བསྐུལ་སྦེ་ དཔའ་མཛངས་པ་ཚུ་དབང་ཆ་ལས་དགོངསམ་ཞུཝ་ཨིན།

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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ཚེས་ ༡༡ ལུ་བཀའ་འགྱུར་གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༡༤ ལུ་གྲོལ།
ཡང་ཚེས་ ༡༤ ལུ་རང་ བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གནང་།

ཚེས་ ༡༥ དྲོ་པར་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་ གསོལཝ་གྲོལ་ཞིནམ་

ལས་གསོ་སྦྱོང་མཛད།

ཚེས་ ༡༧ ལས་ཚེས་བཅུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༡༩ ལུ་གྲོལ།

ཚེས་ ༢༢ ལུ་རྒྱལ་པོའི་མགོན་ཁང་ནང་ ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་གཅོད་གནང་།
ཚེས་༢༣ ལུ་དམ་སྲི་གཏོར་མ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༢༩ ལུ་གྲོལ།

རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ལྷན་སྐྱེས་དུང་ཕྱུར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༡༡ ལུ་གྲོལ།
ཚེས་༡༢

ལུ་དབང་རྫོང་གསུང་ཆོག་གནང་པར་བྱོན་ཏེ་ ཚེས་༡༤ལས་རྟེན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ཚེས་༢༠ རྗེས་མར་གྲོལ།

ཚེས་༢༢ ལུ་སླར་སྤུངས་རྫོང་ལུ་ཕེབས།

སྤུངས་རྫོང་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ཚེས་ ༡༤ ལས་སྡེ་པའི་མ་ཎི་འགོ་བཙུགས།
ཚེས་༢༢ ལུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གནང་།
ཚེས་༢༣ ལུ་སྡེ་པའི་མ་ཎི་གྲོལ།

ཚེས་༢༥ ལུ་སྡེ་པའི་ཟུར་མདོས་ཉེར་གཅིག་གནང་།

ཚེས་༢༧ ལས་ལྷ་མོའི་མདོས་ཆོག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༢༩ ལུ་གྲོལ།

ཚེས་༣༠ ལས་རྟེན་མདོས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རང་ཟླ༣ པའི་ཚེས་༦ ལུ་རྟེན་མདོས་གྲོལ།
ཚེས་༧ ལས་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོག་འགོ་བཙུགས་ཚེས་བཅུ་ཆད་པའི་༩ ལུ་གྲོལ།
ཚེས་༡༡

ལས་ལྷོ་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུའི་འདྲེན་མཆོག་མཐུ་ཆེན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༡༥ ལུ་གྲོལ།

ཡང་ཚེས་༡༥ ལུ་དགྲ་ལྷ་དང་རྒྱལ་བ་མི་སྐྱོད་པའི་སྦྱིན་བསྲེག་གནང་ ཚེས་༡༧ ལས་མགོན་པོ་ཞག་

གསུམ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༡༩ ལུ་གྲོལ། ཡང་ཚེས་ ༡༤ བླ་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་ནང་ལུ་

རྒྱུན་གཏོར་བཤགས་གནང་། ཚེས་༢༡ ལུ་ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་མཆོད། ཚེས་༢༢ ལུ་རྒྱུན་
གཏོར་བཤགས་ཏེ་གནངམ་ཨིན་ནོ།

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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མེ་འཇིག་ཐེངས་དང་པ།
རང་ལུགས་གནམ་ལོ་རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ལྕགས་ཕོ་བྱི་ལོ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༧༨༠ ཐམ་པ་ལུ་ སྤུངས་ཐང་

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ལུ་འབྱུང་བ་མེའི་འཇིག་པ་དང་པ་བྱུང་སྟེ་ བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་

གསུམ་པ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་མཆོག་གིས་ ཕྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་

ནང་རྟེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ག་ར་ཧེ་མ་ལས་ མ་ཞནམ་ཅིག་སྦེ་ སླར་ལོག་ཞིག་གསོ་རྩ་བ་ལས་
མཛད་དེ་ བསྟན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་ཕྱག་ལཱ་སྦོམ་མཛད་ནུག
མེ་འཇིག་ཐེངས་གཉིས་པ།
རང་ལུགས་གནམ་ལོ་རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ས་ཕོ་རྟ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༩༨ ལུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་

བྲང་ལུ་མེ་འཇིག་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱུང་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༢༡ པ་ འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་

སྤུངས་རྫོང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ གསར་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་བསྟན་པ་ལུ་

ཐུགས་སྐྱེད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་བརྒྱད་སྟོང་པ།

མདོ་མངས། མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་སོགས་གསུང་རྟེན་མང་རབས་ཅིག་དཔར་སྐྲུན་མཛད་གནང་ནུག
མེ་འཇིག་ཐེངས་གསུམ་པ།

རང་ལུགས་གནམ་ལོ་རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཆུ་ཕོ་ཁྱི་ལོ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༨༠༢ ལུ་དགུན་ཟླའི་སྒྲུབ་ཆོག་

གཏོར་འབུལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ གློ་བུར་དུ་ནང་ཟིང་ལངས་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ འབྲུག་

རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་མི་རྟག་པའི་ལམ་ལུ་བྱོན་པའི་ཤུལ་མར་ རང་ལུགས་ གནམ་ལོ་རབ་བྱུང་༡༣ པའི་

ཆུ་མོ་ཕག་ལོ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སླར་ལོག་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་པའི་གོ་གནས་

བཞེས་བཞུགས་པའི་བསྒང་ སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་གཤགས་མིའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་

ངལ་མ་རངས་པར་སྤུངས་ཐང་རྫོང་ཆེན་མེ་སྤར་བཏངམ་ལས་ རྫོང་ཆེན་འདི་མེ་འཇིག་ཐེངས་གསུམ་
པ་བྱུང་མི་དེ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་༢༣ པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ སླར་ལོག་སྟེ་ ལོ་འཁོར་
ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ རྫོང་ཆེན་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་སྦེ་ གསར་བཞེངས་མཛད་ནུག

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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མེ་འཇིག་ཐེངས་བཞི་པ།
ཆོས་རྩེའི་སྤྱི་བླ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་འདི་

སྡེ་སྲིད་མཛད་དགོ་མནོ་སྟེ་

གོང་ས་ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་ལུ་

དམག་རྐྱབ་རུང་མ་ཐུབ་པར་ ཁོ་གིས་ལྷ་ས་རྒྱ་མིའི་ཨམ་བྷ་ཏ་ལ་ལུ་ དམག་རྒྱབ་འབད་དགོ་པའི་

ཡི་གུ་བཏང་མི་དང་འཁྲིལ་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ཡང་

དམག་རྒྱབ་ཉུང་སུ་ཅིག་

ཆོས་རྩེ་སྤྱི་བླའི་

གྲོགས་རམ་བཏང་མི་ལུ་ གོང་ས་ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ སྟབས་མ་

བདེཝ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་སྦོམ་གནང་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་དེ་ ཆོས་

རྩེའི་སྤྱི་བླ་དེ་ཁྲི་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཐེངས་ཅིག་ཟིང་འཁྲུག་ཞི་སོང་རུང་ སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་གྱི་
ལས་དབང་གིས་ དོ་རུང་དམག་འཐབ་ཀྱི་ཟིང་འཁྲུག་སྦོམ་སྦེ་བྱུངམ་ལས་ རང་ལུགས་རབ་བྱུང་༡༤

པའི་ལྕགས་མོ་ཡོས་ལོའི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༣ དང་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༡ ལུ་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་

བྲང་མེ་རྐྱེན་ཐེངས་བཞི་པ་བྱུང་མི་འདི་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༣༣ པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཆུ་ཕོ་འབྲུག་
ལོ་ལུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་སླར་ལོག་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་སྦེ་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཏེ་

ནང་ལུ་སྐལ་བཟང་

སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་བཞེངས་འཕྲོར་ ཟིང་འཁྲུག་ལངས་ཏེ་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་རབ་བྱུང་ ༡༤

པའི་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༣ པ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་ཁོང་མཚོན་ཆའི་ཐོག་ལུ་གཤགས་སོངམ་

ལས་བརྟེན་ ཁོང་གིས་རྣམ་དཀར་གྱི་ཕྱག་ལས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བརྙན་ལྔ་སྟོང་ཙམ་ལུས་མི་དེ་ སྡེ་སྲིད་

ཁོང་ར་གི་དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་ རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཞེངས་ཏེ་ གཟུངས་ཞུགས་
རབ་གནས་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་གནངམ་ཨིན་མས།

མེ་འཇིག་ཐེངས་ལྔ་པ།
རང་ལུགས་རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ས་མོ་བྱ་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༤༩ ལུ་སྤུངས་རྫོང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་མེ་

འཇིག་ཐེངས་ལྔ་པ་བྱུང་སྟེ་ དགེ་འདུན་འདུས་པའི་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གསོལ་ཐབ་ སྤ་གྲོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་

རྫོང་ལུ་ཕེབས་པར་མཛད་དེ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༣༧ པ་ དར་ལུང་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ རྫོང་
སླར་ལོག་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་གནང་ནུག
མེ་འཇིག་ཐེངས་དྲུག་པ།
རང་ལུགས་རབ་བྱུང་༡༧ པའི་མེ་ཕོ་སྟག་ལོ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལུ་ སྤུངས་རྫོང་ཆེན་པོ་མེའི་འཇིག་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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པ་ ཐེངས་དྲུག་པ་བྱུང་སྟེ་ གསུང་རབས་དང་སྐུ་རྟེན་རྩ་ཅན་གྱིས་གཙོས་པའི་རྒྱུ་ཆ་ མ་དངུལ་ཧ་
ལམ་ས་ཡ་གསུམ་ཙམ་གནས་མི་ཚུ་ མེ་གིས་འཚིགས་ནུག

རྐྱེན་ངན་དེ་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སླབ་མ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་
རབས་རེ་བདུན་པ་ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་

མ་བཞུགས་པའི་བསྒང་

ནུབ་མོ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཐལ་བའི་ཤུལ་ལས་

རྐྱེན་ངན་འདི་བྱུང་ནུག

རྫོང་གི་གཟིམ་ཅུང་ནང་ལས་
ཨིན་རུང་རྟེན་སྲུང་དྲག་པོའི་

དམག་སྡེ། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ སྤུངས་ཐང་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་དང་གྲོང་གསེབ་
ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཆ་མཉམ་བསྡོམས་ཏེ་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༧ ལང་པའི་ཤུལ་ལས་ མེ་དེ་བསད་ཚུགས་ནུག

དེ་བསྒང་འབྲུག་པ་གོང་མ་ཚུ་ལས་མར་ བརྒྱུད་པའི་རྗེ་མཁན་པོའི་ ཕྱག་མཚན་ རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་

ཆེན་མོ་དེ་ཡང་ མེ་རྐྱེན་ནང་ཤོར་སོངམ་ལས་ དེའི་ཚབ་མ་ རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་མ་དང་དྲིལ་བུ་རྩེ་དགུ་མ་

བྱམས་མགོན་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་སེ་བ་ལ་ལས་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྗེ་མཁན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་གི་རྟེན་དང་བཅས་པ་སྦེ་

མེ་འཇིག་བྱུང་བའི་ལོ་ལས་

ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་

འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་འཁོར་ མ་འཁོར་ཅིག་ལུ་ ད་ལྟོ་གསེར་ཁྲི་གུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་

སྐྱེ་བོའི་གཙུག་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

དབུ་གཙོས་པའི་ལཱ་དཔོན་སྤྱི་ཁྱབ་

སྐྱིད་སྡུག་བློན་པོ་

ལཱ་རྒྱབ་ཆུ་སྦུག་རྒཔོ་བང་རྒྱས།

ཚོ་ཆེན་བཟོ་དཔོན་

གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར། ཤར་གྱི་ལཱ་དཔོན་ལྕང་རལ་གྲི། ཚོ་ཆེན་ལཱ་དཔོན་ཁྲིམས་དཔོན་ལྷབ་ཅུ། སྤ་རོ་
ལཱ་དཔོན་ཁྲིམས་དཔོན་ཆུང་སེཔ་རིག་འཛིན།

དབང་པོ། ཤར་གྱི་བཟོ་དཔོན་དང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་སྔར་ལས་དྲགཔ་སྦེ་བཞེངས་གནང་ཡི།
ཆུ་འཇིག་དང་པ།
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་

ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉམས་བཞེས་ཕུལ་དུ་

ཕྱིན་མི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་ ཡུལ་ཨ་
ཐང་ལས་ གསང་ཡུམ་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ་ཁབ་ཏུ་བསུཝ་ལས་ མ་དག་ལས་ཀྱིས་སྒྲིབ་པའི་ གདུལ་
བྱ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་སྤྱི་དང་

ཁྱད་པར་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཞེ་གཅིག་པ་

དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་དང་

རྗེ་

མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་གྲྭ་ཚང་དམངས་ཀྱི་ཐུགས་ལུ་ མ་འཐད་
པར་

དངོས་བརྒྱུད་གང་རུང་གི་སྒོ་ལས་ཞབས་དྲུང་

ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་ལུ་

གནོད་འཚེ་ཁོ་ན་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་ཐུགས་སུན་ཆེ་དྲག་བྱུང་སྟེ་ རང་གི་བཀའ་ཤོག ་ཤེས་རབ་

གྲོལ་བ་ལུ་གནང་མི་ནང་ལུ་    ལུས་སྐྱེས་ནས་བགྲང་བྱ་ཉེར་དགུའི་བར། །

ལས་སྐྱིད་སྡུག་མཐོ་དམན་སྣ་ཚོགས་མྱོང་། །ངག་མཐོ་དམན་ཀུན་ལ་མཐུན་པར་སྨྲ། །ཡིད་ཆགས་

སྡང་སྣང་བ་སྤངས་ན་ཡང་། །ཚེ་སྔོན་བསགས་ལས་ངན་ཤུགས་དྲགས་པས། །མི་མཐོན་པོའི་གོ་ས་

འཛིན་པ་རྣམས། །ཐབས་མཁས་ཀྱི་ངང་ནས་ཁོ་བོར་འཚེ།    །ཟེར་ཐུགས་སྐྱོ་བ་ སྦོམ་འཁྲུངས་
པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་གསུངས་མི་དང་ སྤ་གྲོའི་ཆོས་འཁོར་ཀུན་སྣང་འོད་གསལ་རྩེ་མོར་སྨྲས་
པའི་གླུ་ལས། རང་སྙོམས་ཆུང་སྤྲང་པོའི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ། །རྟེན་ཇོ་ཤཱཀ་མཇལ་དུ་འགྲོ་རེ་རན། །ཡུལ་
དེ་ནི་གངས་ཅན་དག་པའི་ཞིང་། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཐུགས་ལུ་སྐྱོ་བ་སྦོམ་འཁྲུངས་མ་ཚད་ གངས་

ཅན་དག་པའི་ཞིང་ལུ་རྟེན་ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་ནིའི་ཐུགས་འདོད་འཁྲུངསམ་བཞིན་དུ་

རང་

ལུགས་རབ་བྱུང་ ༡༤ པའི་ ས་མོ་ལུག་ལོ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༩ ལུ་ སྤ་གྲོ་དཔོན་སློབ་ཚུལ་ཁྲིམས་
རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཞབས་ཏོག་གང་དྲག་ཞུ་སྟེ་

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་

བོད་ལུ་བྱོན་པའི་ལམ་བར་ལུ་གསོལ་ཇ་དྲངསམ་ད་

གསོལ་རྩམ་ལྷག་མ་གིས་སྤུངས་རྫོང་གི་བཀོད་པ་

བཞེངས་ཏེ་ དཔོན་སློབ་ཧཱ་པ་ལུ་ ཇ་ལྷག་འདི་གུ་བླུགས་ག་ཟེར་ གསུངམ་ད་ དཔོན་སློབ་ཧཱ་པ་
གིས་ དེ་སྦེ་མཛད་མ་ད་ ཟེར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བའི་ཚེ་ གཞན་དལ་གཞི་ རྫོང་བཀོད་ག་ར་ལུ་
བླུགས་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསོལཝ་བཏབ་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ ཆ་ཚང་ལུ་མི་བླུགས། དེ་

འབདཝ་ད་ དུམ་གྲ་ཅིག་ བླུགས་རང་བླུགས་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གསོལ་ཇ་ལྷག་མ་སྤུངས་རྫོང་

གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཟུར་ཅིག་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་བླུགས་གནངམ་ལས་ ཕོ་ཆུའི་ཆུ་རུད་ཀྱིས་ཐེངས་དང་པ་
སྤུངས་རྫོང་ཟུར་གཅིག་གནོད་རྐྱེན་བྱུང་མི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་ཤེསཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

མཁན་ཁྲི་རབས་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་པ་
འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་ལས་

གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་

འཁྲུལ་མེད་རྗེ་

དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་བའི་ལྷོའི་ཆོས་

མ་མཉེས་མཐུ་ལྟས་ལྟ་བུའི་ཆུ་སྨྱོན་གྱིས་སྤུངས་རྫོང་སོགས་ལ་

ཅུང་ཟད་ཉམས་ཉེས་བྱུང་ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ལས་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན། དེའི་ ཞབས་ཏོག་ཡང་ལོ་དེ་
ནང་རང་སྡེ་སྲིད་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཞུ་ནུག
ཆུ་འཇིག་ཐེངས་གཉིས་པ།
རང་ལུགས་རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་མེ་ཕོ་འབྲུག་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༦ ལུ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དྲུག་ཅུ་པ་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།

ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་འཁྲུངས་པའི་

འཁྲུངས་རྟགས་ལུ་

སྤུངས་ཐང་ཁའི་མོ་ཆུ་ཉིན་ཞག་གསུམ་གི་རིང་བཀག་སྟེ་
ཀྱིས་

བ་ལིང་བཟོ་ཅུང་

རྫོང་དཔོན་ལུ་སྙན་ཞུ་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནུག

གུང་ལ་ལས་མར་རུད་ཆད་དེ་

ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་

ཕོ་ཚོད་ཤེས་མི་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ལུ་

ཉིནམ་གཉིས་པ་ལུ་ཁོ་བལྟ་བར་བཏངམ་ད་
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རྫོང་དཔོན་གྱིས་མོ་ཆུ་བཀག་སྟེ་

ཆུ་དེ་གུང་ལ་ལུ་ལུད་མ་ལུད་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་མཐོང་སྟེ་

ད་རེས་ཕྱི་རུ་གུང་ལ་རུད་ཆད་སྦེག་སྟེ་མ་འོང་རུང་ ནངས་པ་

ཕྱི་རུ་འདི་ཏན་ཏན་འཐོན་འོང་ཟེར་ཞུཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་གྱིས་ མི་བརྒྱད་ལུ་མེ་མདའ་རེ་སྤྲོད་
ཞིན་ན་

༡

༢

གུང་ལ་ལུ་སྡོད་བཅུག

གཡང་ག་ནང་སྡོད་བཅུག

༣

རིམ་ཆུ་འགུ།

༥

སི་ལི་སྒང་།

༤
༦
༧
༨

བ་ལིང་།

ཡེ་སྦི་ས།
ལ་ཁུ་ན།

བསོད་ནམས་དགའ་ས་ཚུ་ནང་ལུ་

སྡོད་བཅུག་སྦེ་ཆུ་ལུད་དེ་

འོངམ་ད་མེ་མདའ་

གནམ་ཁ་ལུ་ རྐྱབ་སྨ་རེ་ཟེར་བཀའ་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་དེ་སྦེ་སྡོདཔ་

མ་ཚད་ ཆུ་ལུད་འོངམ་ད་ དང་པ་ར་ གུང་ལ་ལུ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མེ་མདའ་རྐྱབ་སྟེ་

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྐྱབ་སྟེ་ འོངམ་ལས་ བཞུགས་ས་ཀར་སྦྱིས་སྦོ་ཏོག་ཁ་ལས་
ས་གནས་དབུས་ས་ཁ་ལུ་མི་སེར་ག་ར་དང་སྦྲགས་ཏེ་

ཆུ་རུད་ལས་ཟུར་ཏེ་འགྱོ་ཡོད་

རུང་ སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་ཆུང་དང་རྫོང་ཆེན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་རང་བྱུང་ནུག
འདི་གི་ཉམས་གསོ་དེ་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་མི་རྗེ་

དང་པ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ལུ་

བཞེད་སྦོམ་གནང་སྟེ་སྔར་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ཉམས་གསོ་མཛད་ནུག

ཐུགས་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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ཆུ་འཇིག་ཐེངས་གསུམ་པ།
རང་ལུགས་རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ མེ་སྤྲེལ་ཟླ་ ༨ པ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལུ་ སྤུངས་ཐང་ཕོ་ཆུ་ལུ་
ཆུ་རུད་ཐོན་ཏེ་ རྫོང་ཆུང་ལྷ་ཁང་གི་རྩ་བ་ལས་ཕོ་ཆུ་གིས་སྤེག་སྟེ་ མོ་ཆུ་དང་སླ་བསྲེས་ཏེ་ གཡས་

གཡོན་གྱི་ཟམ་གཉིས་ཆ་རང་འབགཔ་མ་ཚད་ རྫོང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཡང་ གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་སྦེ་
རང་བྱུང་སྟེ་

རྫོང་ཆེན་གྱི་མ་ཆེན་གཉིས་ཆ་རང་

རྫིང་རིའི་ཕྱོགས་ལུ་ཞུ་དགོཔ་ཐོན་སོང་བའི་ཁར་

ཁང་ཁྱིམ་དང་ ཞིང་ས་ མི་དང་ རྟ་ནོར་ཕགཔ་ལ་སོགས་པ་ ཆུ་གིས་འབག་སྟེ་དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་

ཐོན་ཏེ་ མི་སེར་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ འབྲུག་ལུང་པའི་ མེས་པོ་དམ་པ་ དཔལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཆོག་གི་ཞབས་ལས་ རྫོང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ ཆུ་རུད་བྱུང་
བའི་ལོ་ལས་རང་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྟེ་ ཧེ་མ་བ་དྲགཔ་སྦེ་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ མི་སེར་སྐྱིད་སྡུག་

ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་སྦོམ་གྱི་སྒོ་ལས་ གསོལ་རས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་གནང་སྟེ་ རེ་འདོད་ཚུ་སྒྲུབ་
གནང་ནུག

ཆུ་འཇིག་ཐེངས་བཞི་པ།
རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་གནམ་ལོ་ལྕགས་མོ་གླང་ལོ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལུ་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ཕོ་ཆུ་ལས་ ཆུ་

རུད་ཐོན་སྦེ་

སྤུངས་རྫོང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་གནོད་རྐྱེན་དུམ་གྲ་རེ་

བྱུང་མི་དེ་གི་ཉམས་གསོ་

ཡང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ མི་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ དབུ་གཙོས་

པའི་ མེ་འཇིག་ཐེངས་དྲུག་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ ལཱ་དཔོན་དང་བཟོ་བོ་དེ་ཚུ་
གིས་ དེ་འཕྲལ་ལས་ཉམས་གསོ་མཛད་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
ཆུ་འཇིག་ཐེངས་ལྔ་པ།
རང་ལུགས་ རབ་བྱུང་ ༡༧ པའི་ གནམ་ལོ་ཤིང་ཕ་ོ ཁྱིའི་ལ་ོ དང་ སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༤ ལུ་ ཕ་ོ ཆུའི་མགུ་ལུ་

ཡོད་པའི་ ཁྱེགས་ཀྱི་མཚ་ོ ཆེན་ལུད་འང
ོ ་མིའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཆུ་རུད་སམ
ྦོ ་ཐན
ོ ་ཏེ་ མི་དག་པ་ཅིག་ཚེ་སག
ྲོ ་
ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ཁར་

རང
ྫོ ་ཆུང་ལུ་གནད
ོ ་པ་སམ
ྦོ ་སྦེ་བྱུངམ་མ་ཚད་

རང
ྫོ ་ཆེན་ལུ་ཡང་ཕ་ོ ཆུ་ཁ་

ཐུག་གི་ཟུར་ལུ་ ཆུ་རུད་ཀྱིས་གནད
ོ ་པ་སམ
ྦོ ་སྦེ་རང་བཀལ་ཏེ་ རང
ྫོ ་ཅུང་རྩ་བ་ལས་སྤེད་དེ་ ཆུ་ རང
ྫོ ་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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ཆུང་ནང་འཛུལཝ་ལས་ ནང་རྟེན་ཇོ་བ་ོ ཡང་ལེམ་ལེམ་བཏང་གྱེལ་སག་ས་འབད་རུང་ གྲུབ་ཐབ
ོ ་ཆེན་པ་ོ

ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ རྟེན་དེ་ལུ་རབ་གནས་བྱིན་རླབས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནང་ཡད
ོ ་པ་ལས་
བརྟེན་ ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནར
ོ ་བུ་ ཆུ་གིས་ཞུ་མ་ཚུགས་པར་ ང་བཅས་རའི་བསད
ོ ་ནམས་བསགས་པའི་

ཞིང་མཆོག་མཆོད་སྡོང་དམ་པ་སྦེ་ བཞུགས་ནུག དེ་འབད་རུང་ སྔོན་གྱི་ལས་དང་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ངན་
ལུ་བརྟེན་

སྲོག་གི་བར་ཆད་

བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡད
ོ ་མི་དང་

རང
ྫོ ་ལུ་གནད
ོ ་རྐྱེན་བྱུང་མི་ཚུ་གི་

དཀའ་ངལ་མགྱོགས་པར་བསལ་ཐབས་ཀྱི་དན
ོ ་ལས་ ད་རེས་གསེར་ཁྲི་གུ་ བཞུགས་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་
བཞི་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གི་ བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་ཁའི་རང
ྫོ ་ཁག་

གི་ལཱ་འབད་མིའི་ འགོ་དཔན
ོ ་གལ་ཅན་ཚག
ོ ས་པ་ ཐིམ་ཕུག་ལས་ སྐྱིད་སྡུག་བློན་པ་ོ དར་སྒོ་ཚེ་རིང་
དང་འཆར་གཞིའི་བློན་པ་ོ བཙན་བཀབ་ར་ྡོ རྗེ།
གཟིགས་ཞིབ་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་

གསུམ་དང་

དྲག་ཤོས་དཔལ་འབྱོར་ཚུ་

དེ་འཕྲོས་ལས་བྱོན་ཏེ་

མི་དབང་མཆོག་ལུ་སྙན་གསལ
ོ ་ཞུ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སྤུངས་ཐང་ཁའི་མི་སེར་ཁས་བླངས་པ་ཚུ་གིས་

དཀའ་ངལ་འདི་

དྲག་ཁག་

ག་དེ་དྲག་དྲག་

མགྱོགས་པར་བསལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ད་ོ བཟུམ་ དེ་འཕྲོས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལ་ོ གཅིག་གི་

རྒྱབ་ལས་ གཞུང་ཞབས་ཀྱིས་ཕ་ོ ཆུའི་ཆུ་རུད་ཀྱི་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དན
ོ ་ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེ་

གསུམ་བཞག་ཡོད་པའི་ཐག
ོ ་ལས་

ལམ་སེལ་དྲུང་ཆེན་དྲག་ཤོས་ར་ྡོ རྗེ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་སྟེ་ ལུང་ནག་ན་གི་མཚ་ོ ཆེན་ ཆུ་ཁ་བྲི་ནི་གི་དན
ོ ་ལུ་ མཚའི
ོ ་གཤམ་ལས་སྤེད་དེ་ ཆུ་བཏན
ོ ་ནི་

ལ་སོགས་པའི་ ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚག
ོ ས་ བཏན
ོ མ་མ་ཚད་ སྤུངས་རང
ྫོ ་མཐའ་འཁོར་གྱི་རག་
རོག་ཚུ་དང་ རྫོང་ཆེན་གྱི་ཟུར་དང་རང
ྫོ ་ཆུང་གི་རྡོ་ཤིང་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་འཕྲུལ་ཆས་ འཕྲུལ་གླང་ཀེ་

ཀྲར་པི་ལར་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ དེ་ཚུ་བསལཝ་མ་ཚད་ རང
ྫོ ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཆ་ར་ རྟེན་དང་བརྟེན་

པ་བཅས་ སྔར་ལས་ལོག་ལྟབ་སུམ་ལྟབ་ཀྱིས་དྲགཔ་སྦེ་ བཟ་ོ རིག་སྤྱི་ཁྱབ་དང་པ་ སྐྱིད་སྡུག་བློན་པ་ོ

དར་སྒོ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་སྤྱི་ཁྱབ་གཉིས་པ་ལམ་སེལ་ དྲུང་ཆེན་དྲག་ཤོས་ར་ྡོ རྗེ་བསྟན་འཛིན། བཟ་ོ
རིག་སྤྱི་ཁྱབ་གསུམ་པ་དྲག་ཤོས་མཛད
ོ ་དཔན
ོ ་དབང་ཕྱུག

དབང་པོ།

བཟ་ོ བ་ོ གཙ་ོ ཅན་

ཐིམ་རང
ྫོ ་ཆ་འག
ོ ་ལས་

སྤུངས་རྫོང་ཆ་འདུས་ལས་དབང་འདུས་དང་ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར་ཚུ་གིས་

ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཉམས་གས་ོ ཞུ་ཚར་ནི་ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་གི་ཤིང་ཆ་རྙིངམ་ག་ར་ བརྗེ་སར
ོ ་

འབད་དགོཔ་ཐོནམ་ལས་ རྙིངམ་ཚུ་བཏན
ོ ་ཏེ་ གསརཔ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ བཞེངས་ནིའི་ཐུགས་

བཞེད་གནངམ་བཞིན་དུ་

ད་རེས་ནངས་པར་

ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་ཚུ་བསྒྲུབས་ཡད
ོ ་རུང་

དབུ་རྩེའི་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ མ་ོ ཆུ་ཁ་ཐུག་གི་ཤག་སྐོར་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་གུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དུམ་གྲ་

ཅིག་མ་སྒྲུབ་པར་བཞེངས་དང་བཞེངས་པའི་བསྒང་ར་ཡད
ོ པ་ཨིན།

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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སྤུ་ན་རྫོང་དཔོན།
༡

༢

༣

པད་དཀར་རབ་རྒྱས། སྤྱི་ལོ་༡༦༧༠ ཐམ་པ་ལུ་མཇུག

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།(སྡེ་སྲིད་ལྔ་པ)སྤྱི་ལོ་ ༡༦༧༠ཐམ་པ་ལུ་འགོ།
བསྟན་པ་དབང་ཕྱུག

༤ སྡེ་སྲིད་བཅོ་ལྔ་པ་འབྲུག་བསྟན་འཛིན།
༥

སྡེ་སྲིད་སོ་གཅིག་པ་འབྲུག་བསྟན་འཛིན་དང་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

༧

ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབར།

༦
༨

༩

ཀ་དྲ་མ་དཔལ་འབར།
འབྲུག་དཔལ་བཟང་།

དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས།

༡༠ བྲང་བཀྲ་ཤིས།

༡༡ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན།
༡༢ དངོས་གྲུབ།

༡༣ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ།
༡༤ མཐོང་ལེགས།
༡༥ དབང་ཕྱུག
༡༦ ཝང་ཤར།

༡༧ འགུཔ་མ་ཎི།

༡༨ ཨ་ཐང་པ་མཚོ་གླིང་།

༡༩ ཨུ་ར་རྒཔོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།
༢༠ ཝ་ཆེ་པ་གོ་ཀྲུ།

(དབང་རྫོང་པ་འབྲེལ)

༢༡ སྦོ་ཀྲོ་དཀར་པོ། (རྫོང་དང་ཁྲིམས་དཔོན་འབྲེལ)
༢༢ རྣམ་རྒྱལ། (རྫོང་བདག་དང་པ)
༢༣ དར་སྒོ།

༢༤ ཕུར་པ་ཚེ་རིང་།

  (༢)

  (༣)

༢༥ གླང་མཐིལ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། (༤)
༢༦ པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས།   (༥)

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།

༢༧ སེང་གེ་རིག་འཛིན།
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  (༦)

༢༨ འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར།   (༧)
༢༩ དོ་དོ་ཚེ་རིང་།

༣༠ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

  (༨)

  (༩)

སྤུ་ན་ཁྲིམས་དཔོན།
༡

༢

༣

ཨུ་ར་རྒ་པོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ། (རྫོང་དཔོན་འབྲེལ)

ཤར་ཝ་ཆེ་པ་གོ་ཀྲུ།(དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་དང་སྤུ་ན་རྫོང་དཔོན་འབྲེལ)
བདེ་ཆེན་དབང་འདུས།

༤ གླའུ་གཞོངས་པ་ཡེ་ཤེས།
༥

སྦོ་ཀྲོ་དཀར་པོ།

༧

ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན།

༦
༨

༩

ཝ་ཆེ་པ་རྡོ་རྗེ།

(རྫོང་བདག་དང་འབྲེལ)

འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།

མ་ཎི་རྒྱལ་མཚན།

སྤུ་ན་རྫོང་ཅུང་།
གྲུབ་ཐོབ ་ཤ་བ་རི་པ་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མཆོག་ ཁོ་རའི་མ་ཡུམ་
གྱི་སྐྱེ་བ་འཚོལ་བར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་དུས་རབས་ ༡༣ པའི་སྨད་དང་དུས་རབས་༡༤ པའི་སྟོད་

ཙམ་རང་ལུགས་རབ་བྱུང་ ༦ པའི་ནང་ལུ་ འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཕེབས་གནང་སྟེ་ ཕོ་ཆུ་

གཡས་ལས་དང་ མོ་ཆུ་གཡོན་ལས་སྦེ་ འབབ་པའི་ཆུ་སྦུག་ནང་གི་གླིང་དེ་ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་
པའི་ཞིང་ཁམས་དེ་ལུ་ མ་འོངས་པར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ འབྲུག་ར་ལུང་དགོན་པ་དང་ དབྱེ་

བ་མེད་པའི་འབྲུག་པའི་མ་དགོན་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དམ་པ་བཞེངས་ནི་ཨིན་པར་མངོན་པར་ཤེས་པས་མཁྱེན་ཏེ་ དེའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ས་
འདུལ་གྱི་ བྱིན་རླབས་མཛདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཞེངས་ ནང་རྟེན་སྨན་འདམ་ལས་

གྲུབ་པ་ མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་རན་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་ཅིག་ཡང་ རང་གི་ཕྱག་

བཟོས་བཞེངས། སྟོན་པའི་རྒྱབ་ཡོལ་རྒྱབ་ཁ་ལས་རྟེན་ ལྷའི་མེ་ཏོག་པདྨ་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྣོལ་

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།
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བའི་ཚུལ་གྱིས་རིངམོ་ མི་ཚད་ལྷག་ཙམ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡང་བྱིན་ཆགས་པར་

མཛད་ནུག ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དེ་མཇལཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ཐར་པའི་ས་བོན་འཇོག་ནུས་པའི་

རྩ་ཅན་ཨིན་པའི་ཁར་ བླམ་སྦོམ་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཚུ་བཀྲོངས་ནི་དང་ སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་བའི་

སྐབས་ལུ་ སྟོན་པའི་སྣང་བརྙན་ དེ་ལས་སྐུ་ཁྲག་ངོ་མ་སྦེ་འཛགཔ་ཨིནམ་མཐོང་མི་ མི་རྒན་ཤོས་
དག་པ་ཅིག་འདུག

དེ་ལས་སྤུ་ན་ཁའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ལུ་

འབྲུམ་ནད་འབྱུང་བའི་བསྒང་

སྟོན་པའི་སྐུ་གིས་བཞེས་

གནངམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ལྕང་ཡུལ་དགོན་བྲག་པའི་མགོན་ཁང་སྟེང་
ཐོག་ལུ་ཡོད་ཟེར་སླབ་མ་ཚད་

མཇལ་མི་རྒན་ཤོ ས་ཚུ་གིས་

གྱང་ཐོག་གཉིས་མ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་

ལྡུམ་ར་བཟོ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ད་རེས་ཆུ་རུད་ཐེངས་ལྔ་པ་བྱུང་ཞིན་ན་ རྫོང་ཆུང་འདི་འོག་ལས་
འགྱམ་རྡོ་རྩིགཔ་གནམ་མེད་ས་མེད་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞེངས་པའི་ཐོག་ལུ་

རྫོང་ཐོག་གཅིག་རྒྱ་

ཕིབས་དང་ གསེར་ཏོག་ག་ནི་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀལ་ཡོད་པའི་རྫོང་གི་ཚད་གཞི་
དང་ཨིན་ཅི་༡༡

གདོང་རྒྱ་དང་རྟིང་ཚུགས་འདྲན་འདྲ་ཡོད་

ཕིཀྲི་

ད་རེས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

༡༨༦

སྟོན་པའི་

གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཁྱིམ་བཅད་སོ་སོ་སྦེ་ དགོན་བྲག་པའི་གནས་ཁང་དང་ སྟོན་པའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་

ལུ་

གྲུབ་ཐོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་སྐུ་བརྙན་དེ་

བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཆུ་རུད་ཐེངས་ལྔ་པའི་

ཞིག་གསོའི་སྐབས་

རྫོང་འདི་གི་རྒྱབ་ཁར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

བཅའ་ཡིག་གི་

མཆོད་རྟེན་མི་ཚད་མ་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཡོདཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་འཛམ་གླིང་ཕྱུག་པོའི་ཁྱིམ་ནང་

གཡོག་པོའི་ཚུལ་ལུ་ ཉིན་མ་ཕྱག་ལཱ་རང་གནང་ ཕྱི་རུ་ཀོ་གྲུའི་ཐོག་ལས་ ཆུ་ཕར་ཁ་བདེ་ཆེན་ཕུག་
མོ་ཆེའི་ བསོད་ནམས་དགའ་སའི་བྱག་ཕུག་ནང་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ས་ལུ་ ད་རེས་ལྷ་ཁང་རྐྱབ་
མ་ཚད་ སྒྲུབ་པ་གནང་སའི་བྱག་མགུ་ལས་མར་གྲུབ་ཆུ་འབབ་ནི་འདུག འཛམ་གླིང་རི་རྩ་ལུ་ རང་

གི་ཡུམ་ཆེན་

ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་རྡོ་དེ་ཡང་ གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་མནལ་ལམ་ཅིག་ནང་

ལུང་

བསྟན་བྱུང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་གི་ཡུམ་གྱི་སྐྱེ་བ་འདི་ནང་ཡོདཔ་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་ རྡོ་

ཕུག་འདི་གུ་གནམ་ལྕགས་ཕབ་སྟེ་ ཕྱེད་ཀ་ཀྲིག་ཀྲིག་སྦེ་བཀག་བཏང་ནུག

དེ་ལས་ཞབས་ཡ་གཅིག་གིས་ རྡོ་ཕུག་ཕྱེད་ཀ་ཕར་ཨེབ་བཞག་སྟེ་ དེ་ནང་ལས་སྦལཔ་འདི་བཏོན་
ཞིནམ་ལས་ སྦལཔ་བསད་དེ་

ཨའི་གི་རྣམ་ཤེས་དག་པའི་ཞིང་ལུ་འདྲེན་གནང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་མས། རྡོ་ཕུག་ཕྱེད་སྦུག་ཤག་རྐྱབ་བཞག་མི་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ དེ་ནང་ཁོ་གིས་ཡུམ་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཆོད་རྟེན་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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སྦེ་ ཆུང་ཀུ་གསུམ་བཞེངས་བཞག་གནང་མི་དེ་ཚུ་ ག་ར་ད་ལྟོ་ཡང་ ངོ་མ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ལས་ ཡབ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་དང་ ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་བཟང་མོ་ལྷན་རྒྱས་གཉིས་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་

རིའི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་པའི་བསྒང་

ནུབམོ་ཅིག་ཡབ་ཀྱི་མནལ་ལམ་ནང་

རྡོ་རྒྱ་གར་བླམ་གི་གནས་

འདི་ནང་ ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཟེར་ལུང་བསྟན་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ནངས་པ་དྲོ་པ་ གནས་དེ་མཇལ་

བར་བྱོན་ཞིན་ན་ ཁོང་གི་གཟིམ་ལམ་ནང་ ལུང་བསྟན་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་གིས་མཛད་ནི་གི་གོ་

སྐབས་ ཐོབ་བཅུག་ཅིག་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་གནང་ནུག ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་

ཅིན་ གྲུབ་ཐོབ་རྩ་ཅན་དེ་དང་ དེའི་གནས་ལུ་དད་མོས་ཞུ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ གཡུས་ཁ་
གི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གསོན་གཤིན་ག་ར་གི་སྐྱབས་རྟེན་སྦེ་བཏུབ་ལས་

མས་ཟེར་

ཐུགས་སྐྱེད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བཞེས་ཏེ་

ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འོང་ནི་ཨིན་

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡

ལོ་ལུ་རྡོ་རྒྱ་གར་བླ་མའི་

གནས་དེ་ནང་ ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ ལྷ་ཁང་གི་རྩིག་འགྱམ་འདི་ཡང་ རྡོ་ཕུག་
ཅིག་གུ་ལས་ལེན་ཏེ་ རྨང་རྡོ་ཚུ་ བཙུགས་གནང་ནུག ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ཞབས་དྲུང་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་ གྲུབ་ཐོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་

མ་ཚུ་ བཞེངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་གནས་བདག་ཁྱབ་འཇུག་པ་གི་ བཀའ་ཁྲབ་

ཡང་བཙུགས་སྦེ་ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིན་ན་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་
༦༩

པ་

རྗེ་མཁན་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཞུ་སྟེ་

སྒོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རབ་གནས་བྱིན་

ཆགས་པ་དང་བཅསཔ་ཡོངས་རྫོགས་བསྒྲུབས་གནང་ནུག དེ་མ་ཚད་ལྷ་ཁང་དེ་གིས་ གནས་ཁྱད་
པར་ཅན་གཙང་སྦྲའི་ཐོག་ལས་

སྲུང་སྐྱོབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

མཐོང་པར་འཛམ་གླིང་ཕྱུག་མོ་གིས་

གྲུབ་ཐོབ་ལུ་

འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་

ལཱ་ངན་ཡན་ཆད་

མ་ཤེས་མ་

བཀོལ་མི་གི་བཤགས་པ་

བཟུམ་ཅིག་ལུ་དམིགས་ཏེ་གནངམ་ཨིན་མས། ད་རུང་གྲུབ་ཐོབ་ཁོང་གི་ཕྱག་བཟོ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་
རྗེ་མི་ཚད་མ་གཅིག་ ཕྱག་ལུ་རྩེ་གསུམ་དང་ ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ལུ་རྒོད་སྒྲོ་མེད་མི་ཅིག་བཞེངས་གནང་

མི་དེ་

ཞལ་མཇལཝ་ཙམ་གྱིས་

སྔར་དང་མ་འདྲ་བའི་དད་པའི་བ་སྤུ་

ཚུགས་པའི་ གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་ཅིག་མཇལ་ནི་འདུག

རང་དབང་མེད་པ་གཡོ་

གཞན་དལ་གཞི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ ནང་རྟེན་སྦེ་ཞུ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནས་བདེ་ཆེན་ཕུག་

མོ་ཆེ་ བསོད་ནམས་དགའ་ས་ལས་མར་ཞུ་སྟེ་ ཁུ་རུ་ཐང་ ད་ལྟོའི་ལྷ་ཁང་ཡོད་ས་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ མི་
ག་དེ་ཅིག་གིས་ཞུ་རུང་ཞུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ལུང་བསྟན་འདི་ནང་ཡོདཔ་མས་ཟེར་ ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ ལྷ་

ཁང་ ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ དེའི་ནང་ལུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནུག

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།

82

རྫོང་ཅུང་གི་སྟོན་པ་དང་ ཁུ་རུ་ཐང་གི་གུ་རུ་གཉིས་ ཞལ་གདོང་སྐོར་སྦེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་
ང་བཅས་ཀྱིས་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལཝ་ད་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་ཨིན་མས། རྟེན་འདི་གཉིས་ཆ་རང་ སྤྱིར་

བཏང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་ཁར་ལྷག་པར་དུ་ ཆུ་ཡི་འཇིག་པ་སྐྱོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་

བཞེངས་གནང་དོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

བསོད་ནམས་བསགས་སའི་ཞིང་མཆོག་ རྟེན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དེ་ བྱིན་རླབས་ཅན་ཨིན་པའི་ཁུངས་དེ་
ཡང་ དེ་བསྒང་བྱམས་མགོན་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཁྲུངས་རྟགས་སྐབས་ གུང་ལ་རུད་ཆད་དེ་

ཉིན་ཞག་གསུམ་ མོ་ཆུ་དེ་རྦད་ཐག་ཁེམ་བཅད་དེ་ ཆུ་ལུད་དེ་འོང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁུ་རུ་ཐང་ ཆུ་

གིས་གང་ལྷ་ཁང་ཐོག་ལས་མར་ ནང་ན་བྱེམ་དང་སྦྲགས་ཆུ་འཛུལ་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ གཞན་ག་ར་ཆུ་གིས་

གང་རུང་ གུ་རུའི་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ལས་ཡར་ ཆུ་སྤུ་ལས་རང་མ་འོང་པར་ གུ་རུའི་སྐུ་ལུ་ཆུ་ཐིགས་པ་
ཅིག་ཡང་མ་རེག་པས་ཟེར་ཨིན་མས།

ད་རུང་ལྷ་ཁང་ནང་གྲུབ་ཆེན་ཁོང་གི་ ཕྱག་བཟོ་ཨིན་ཟེར་

དུང་དཀར་འདམ་ལས་བཟོ་བཟོཝ་གུ་ དཀར་རྩི་དངུལ་རྩི་བཏང་བཞག་མི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་
ཅིག་འདུག བཟོ་རྣམ་དང་པདྨའི་རི་མོ་བརྐོ་ཐངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ རྒྱ་གར་གྱི་བྲིས་སྲོལ་ལྟར་ཡོད་པ་
ལས་ ཁོང་གི་ཕྱག་བཟོ་ཨིན་པ་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་སྤུ་ལས་མིན་འདུག དུང་དཀར་དེ་གཤོག་པའི་མཇུག་
ལས་དཀོན་གཉེར་འདི་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ཤེས་པར་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཆག་མི་འདི་ གནམ་

མེད་ས་མེད་བློ་ཕམ་པའི་གནས་ཅིག་ཨིན་མས།

མཆོད་རྫས་དམ་པ་སྦེ་བཞག་ཆོགཔ་ཅིག་འདུག
ཐོབ་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་སྐུ་ཆུང་ཀུ་

དེ་འབད་རུང་

སྦོམ་སྦེ་རང་མ་སྐྱོན་པ་ལུ་བརྟེན་

དེའི་ཞོར་ཁར་བསོད་ནམས་དགའ་ས་ལུ་

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་མཆོད་རྟེན་སཙྪ་སོགས་ལུ་བངྒ་ལའི་

གྲུབ་

ཡི་གུ་བྲིས་

བྲིསཝ་ ཧེ་མ་ལེ་ཤ་མཇལ་ནི་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་དེ་ཚུ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་གི་ ནང་གཟུངས་

སྦེ་ཕུལ་ཡི་ཟེར་

ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་མིན་འདུག

གྲུབ་ཐོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་མཆོག་

སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བྱོན་པའི་ལོ་ཚད་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་རེ་དགུ་པ་ རྗེ་དགེ་འདུན་

རིན་ཆེན་ཞབས་ཀྱིས་ མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་ལས་ དུས་རབས་དྲུག་པ་དང་

དབང་པོའི་གཞུ་དང་ཆུ་འཛིན་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་མི་ དེབ་ཤོག་གྲངས་༢༣༨ པར་གྱལ་

ཐེངས་བདུན་པར་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཟེར་གསུངས་ནུག འདི་གཉིས་ལོ་ཚིགས་མ་འགྲིག་མི་
འདི་ པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ལན་ཐེངས་གསུམ་པའི་བར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཨིན་པས། ལན་ཐེངས་སྔ་ཕྱི་བྱོན་པ་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཨིནམ་འདྲས་མནོཝ་མས། ཨིན་རུང་མ་འོངས་

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་དབང་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་གནང་ཟེར་གསོལ་འདེབས་
ཞུཝ་ཨིན།

གོང་ལུ་བྲིས་མི་འདི་ཚུ་རང་བཟོ་མེན་པར་

འོག་ལུ་བཀོད་མི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་བཤད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཛུམ་མདངས།
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གཞི་བཞག་པའི་ཁར་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཅན་རྒན་པོའི་ངག་རྒྱུན་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་གིས་བརྒྱན་

ཏེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ།
༡
༢
༣

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༩པ་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

གདུལ་ཞིང་ལྷོ་ཕྱོགས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན།

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་

རབ་དབང་ཕྱུག་གི་དགེ་བའི་ཆོ་ག་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མུ་ཏིག་དོ ་ཤལ།

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༩ པ་ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་

པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་རྒྱས་
བསྡུས་གཉིས།

༤ ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ཡབ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་རྟོགས་བརྗོད་
༥

༦
༧
༨

༩

དབང་པོའི་གཞུ་དང་ཆུ་འཛིན།

ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་བཀའ་འབུམ།

དཔེ་མཛོ ད་མདོ ་ ཆེན་སློ བ ་དཔོ ན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་བརྩམས་པའི་འབྲུག་གི་ཆོས་དང་  
ཆོས་པའི་ངང་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཀི་དེབ།

དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་སློབ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མུན་སེལ་

སྒྲོན་མེ།

སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་དཀར་པོ།

རྫོ ང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོ ག ས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྡོ ་ རྗེ་གིས་མཛད་པའི་དཔལ་

འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཀི་དེབ།
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དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

ཀ

སྔོན་བརྗོད།
༡

འབྲུག་ལུ་ཕོ་བྲང་དང་ རྒྱལ་མཁར་ རྫོང་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འགོ་དང་པ་བྱུང་ཚུལ།

༣

དར་དཀར་ལུང་གསུམ་དང་ གླིང་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ།

༢

༤

ཁ

༡

དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ཞབས་དྲུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་རྣམ་

༢

དར་དཀར་རྫོང་གི་ བཟོ་དབྱིབས་དང་དགོས་པ།

རྒྱལ་གྱིས་བཏུལ་ཚུལ།

དར་དཀར་རྫོང་དང་ ནང་གི་ལྷ་ཁང་རྟེན་གསུམ་བཞུགས་ཚུལ།

གླེང་བརྗོད་གཉིས་པ།
༡

༢
༣

༤

ང

དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ནང་ ལྷ་མཆོད་ བོན་མཆོད་ཀྱི་སྲོལ།

གླེང་བརྗོད་དང་པ།

༣

ག

ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ལས་ ལྷོ་བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་དར་དཀར་ན་གི་སྐོར།

དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཆོས་སྲིད་བྱ་སྒོའི་མཛད་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་སྐབས་ དར་དཀར་སྤྱི་བླ་ གཞུང་ལྷན་རྒྱས་དགུའི་གྲངས་སུ་ཡིན་
ཚུལ།

དར་དཀར་དཔོན་སློབ་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཚན་ཐོ་དང་ལོ་ཚིགས།

དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ འབུལ་བ་ཕུལ་ཚུལ།

གླེང་བརྗོད་གསུམ་པ།
༡

དར་དཀར་རྫོང་ལུ་ཞབས་དྲུང་སྤུན་གསུམ་ ཞབས་བཅགས་ཚུལ།

༣

དར་དཀར་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ས་གནས་གལ་ཅན་གྱི་རིགས།

༢

དར་དཀར་རྫོང་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཚུལ།

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༤
༥

ཀ
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དར་དཀར་རྫོང་གི་ཚེས་བཅུ་དང་འབུམ་སྡེའི་སྐོར།
ཁུངས་གཏུགས་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ།

སྔོན་བརྗོད།
ཀ

༡ འབྲུག་ལུ་ཕོ་བྲང་དང་ རྒྱལ་མཁར་ རྫོང་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འགོ་དང་པ་བྱུང་ཚུལ།

ཕོ་བྲང་ཟེར་མི་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུནམོ་ཚུ་

བཞུགས་སའི་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལུ་

ཕོ་བྲང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་

སྔོན་དང་ཕུ་ དུས་རབས་ ༧ པ་ཡན་ཆད་ལས་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན་ཤར་ར་

ཛཱ་འོག་གི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་བཏོན་གྱི་ཕོ་བྲང་དང་། ཀུར་བསྟོད་ཨུམ་གླིང་ལུ་དུས་རབས་ ༧ པའི་ཧེ་
མ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པའི་བང་མཚོ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེ་ཚུ་

འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་འགོ་དང་

པ་མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས། སྤྱིར་བཏང་ཕོ་བྲང་དང་། རྒྱལ་མཁར། རྫོང་གསུམ་འབྲུག་ཡུལ་ལུ་
བཞེངས་པའི་

དུས་སྔ་ཕྱིའི་དབང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་

ཕོ་བྲང་སྔ་ཤོས་དང་འགོ་དང་པ་ཨིན་མས།

དཔེར་ན་དུས་རབས་ ༧ པའི་གོང་ལུ་ རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་ཚུ་བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཅུང་ལུ་ ཕོ་
བྲང་ཟེརཝ་མ་གཏོགས་ རྒྱལ་ཁར་དང་རྫོང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་མིན་འདུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་དུས་

རབས་ ༧ པ་ཡན་ཆད་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་ཚུ་གི་བཞུགས་གནས་ཚུ་ལུ་

ཕོ་བྲང་ཟེར་སླབ་ཨིན།

མ་གཞི་ཕོ་ཟེར་མི་འདི་ བླ་མ་དཔོན་ཆེན་སོགས་ལུ་གོ་ནི་དང་ བྲང་ནི་གནས་དང་ ཚང་ སྒར་

སོགས་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ རྒྱལ་པོ་སོགས་བཞུགས་ས་ལུ་ ཕོ་བྲང་དང་། བླ་མ་བླ་ཆེན་

སོགས་དུས་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་སའི་གནས་ལུ་ བླ་བྲང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བླ་མའི་

གཞུགས་གནས་དང་བཞུགས་སྒར་སོགས་ཐ་སྙད་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་མཁར་ཟེར་མི་འདི་སྔོན་དུས་རབས་ ༨ པ་ལས་བཟུང་དུས་རབས་ ༡༢ ཚུན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་
བྲང་ཚུ་ལུ་རྒྱལ་མཁར་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བྱུང་ནུག།
མཁར་དགུ་ཐོག་ཅན་མ་དང་

དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་སིནྡ་ར་ཛཱའི་བཞུགས་ས་ལྕགས་

རྒྱལ་སྲས་ཁྱི་ཁ་རྭ་ཐོད་འབྲུག་མཁན་པ་ལུང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་

ཁོ་གི་འབངས་མི་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཕོ་བྲང་ཚུ་ལུ་ མཁར་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བྱུང་

ནུག། དཔེར་ན་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྨད་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་ཁྱི་ཁ་རྭ་ཐོད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་ལུ་

བུམ་ཐང་རྒྱལ་མཁར་དང་

ལྕམ་གྱི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ལུ་ལྕམ་མཁར་དང་

གོང་མཁར་

སོགས་བྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་ རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོའི་ཕོ་བྲང་ལས་གྲས་ཏེ་ ཡུལ་གྱི་མིང་ཡང་རྒྱལ་མཁར་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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དང་ ལྕམ་མཁར་སོགས་ དུས་ད་ལྟོའི་བར་རྒྱལ་རབས་མཁན་པོ་ཚུ་གི་རྣ་ལུང་དུ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་
དུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།

དེ་ལས་ དུས་རབས་ ༩ པའི་ནང་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་མཆོག་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་
འབངས་འཁོར་ཚུ་ལུ་ ས་བཙན་ས་གཅིག་ལུ་ ངའི་མཁར་རྩིགས་ཤིག་ཟེར་ ལྷ་སྲས་གཙང་མ་གིས་
བཀའ་གནང་བ་ལུ་བརྟེན་ ཕོ་བྲང་གི་མིང་ཡང་བཙན་མཁར་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་

ལུ་ ལྷ་སྲས་གཙང་མ་གིས་ ངའི་མཁར་བརྩིག་འཐུབ་བམ་ཟེར་ གསུངས་པའི་སྐབས་ འབངས་མི་

སེར་ཡོངས་ཀྱི་འཇམ་ཟེར་ཞུཝ་ལས་

ཕོ་བྲང་གི་མིང་ཡང་འཇམ་མཁར་ཟེར་བ་སོགས་

གཙང་མའི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་མཁར་ ལེ་ཤ་བརྩིགས་ཏེ་ཕུལ་ནུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་

ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དང་

ལྷ་སྲས་

ཁོང་གི་རིགས་ལས་མཆེད་པའི་སྲས་བརྒྱུད་ཚུ་གི་བཞུགས་

གནས་བསམ་མཁར། བུས་མཁར། དཔལ་མཁར། མུག་སྟངས་མཁར། ལྕགས་སི་མཁར། མེ་
ལོང་མཁར་སོགས་རྒྱལ་མཁར་ལེ་ཤ་  བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ནུག།
མཁར་ཟེར་མི་འདི་

རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོ་ཚུ་གི་བཞུགས་ས་

ཕོ་བྲང་མཐོ་བ་གནམ་དགུན་ལུ་རེག་དོ་

བཟུམ་སྦེ་  བཞེངས་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་   རྒྱལ་མཁར་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

རྫོང་འདི་དུས་རབས་ ༡༢ པའི་མཇུག་ཙམ་ལུ་ གཉོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་གཟི་བརྗིད་

དཔལ་ལམ་སངས་རྒྱས་རས་ཆེན་ཞེས་པ་
སངས་རྒྱས་རས་ཆེན་ལུ་

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་ཨིནམ་ལས་

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་གསུམ་མགོན་གྱི་ལུང་བསྟན་ལྟར་

སྤ་གྲོ་དང་ཐིམ་ཕུ་

ཕྱོགས་ལུ་བྱོན་ནས་ བླ་དཔོན་འབྲེལ་མར་འབད་དེ་བཞུགས་སྐབས་ སྤ་གྲོ་ཅལ་ཁ་རྫོང་དང། ཐིམ་
ཕུ་རྡོ་སྔོན་རྫོང་། ཁང་བུ་སྟག་ལུང་རྫོང། བྱ་ཐལ་རྫོང་། སྦེད་སྨད་ལྟོ་ཁར་རྫོང་སོགས་བཞེངས་པར་

མཛད་པ་ལས་ འབྲུག་ལུ་རྫོང་འགོ་དང་པ་དེ་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

དེ་ལས་དུས་རབས་ ༡༣ པའི་ནང་བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ། སྒྲུབ་པའི་བསྟི་
གནས་སྟག་ཚང་ལུ་བཞུགས་སྐབས་

རྫོང་བཞི་དང་།

ཕུག་བཞི།

བྲག་བཞི་བཅས་གུ་རུའི་ལུང་

བསྟན་བྱུང་བའི་ནང་ལུ་རྫོང་བཞི་ནི་ སྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་། གླིང་བཞི་བྱ་རྒོད་རྫོང་། ཡང་རྩེ་ཐུ་

བོ་རྫོང་། སྟག་ཚང་སེངྒེ་རྫོང་བཅས་ཨིན། མ་གཞི་ དེ་བསྒང་གི་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ སྒྲུབ་པ་ཉམས་
ལེན་འབད་སའི་
ཨིན་མས།

ས་སྒོ་བཙན་ཏོག་ཏོ་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་བྲག་ཕུག་གི་རང་བཞིན་གཅིག་ལུ་

མིང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

གོ་ནི་

དུས་ཕྱིས་སུ་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ཡུལ་ལུ་

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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ཞབས་ཀྱིས་བཅག་སྟེ་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ ཡུལ་ལུང་། རི་བཙན་

དང་ ས་གོ་གཉེན་ཆེན་ཡོད་སར་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལྟེ་བ་རྫོང་ཆེན་རེ་བཞེངས་གནང་མི་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་

ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

སྔོན་ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས་ལུ་བཞེངས་པའི་རྫོང་ལུ་ དགྲ་རྫོང་དང་། ལྟ་རྫོང་། ཆུ་རྫོང་སོགས་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། དཔེར་ན་ སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་དང་ དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་དེ་ཚུནི་ ཕ་
རོལ་གྱི་དགྲ་ཚོགས་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ངོ་རྟགས་ལུ་བརྟེན་ དགྲ་རྫོང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
མ་གཞི་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་

ཚད་

དགྲ་ཚུ་ལས་རྒྱལ་བའི་ནུས་པ་དང་

ས་གོ་གཉེན་ཆེན་ཚུ་ལུ་ཡང་རྫོང་ཟེར་སླབ་ཨིན།

བཙན་པའི་དོན་ལུ་གོ་ནི་ཨིནམ་མ་

དཔེར་ན་ལྷ་མོ་རྫོང་བཙན་མ་ཕྱག་འཚལ་

བསྟོད། །ཅེས་བྱུང་དོ་བཟུམ་ ལྷ་མོ་དུརྒ་ལུ་རྫོང་བཙན་མ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།
ཀ
དུས་རབས་

༢ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ལས་ ལྷོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དར་དཀར་ནང་གི་སྐོར།
༡༧

པའི་ནང་ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་

དབང་བསྒྱུར་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

མཐར་གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་

ཆུ་བོ་ཐབས་ཤེས་

འཛོམས་པའི་དབུས་སུ་ སྤུང་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པའི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་

ས་ དབུས་གཞུང་དུ་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ ཤར་མང་སྡེ་དང་བུམ་ཐང་ནས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་

དང་གདུང་བསམ་ཚུན་ཚོད་ལུ་
བརྒྱད་དར་དཀར་ནང་ལས་

ཤར་གདུང་བསམ་ཁ་ཟེར་བའི་སྲོལ་དང་། ལྷོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་

རྒྱ་གར་བྱེ་མའི་གླིང་དང་ དཔག་བསམ་ཁ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ལྷོ་དཔག་

བསམ་ཁ་ཟེར་བ་དང་། ནུབ་རིན་ཆེན་དཔུང་གི་བང་མཛོད་ནས་ དྷ་ལི་ཁ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ནུབ་དྷ་ལི་ཁ་
ཟེར་བའི་ ཐ་སྙད་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག།

དུས་རབས་ ༡༧ ལས་བཟུང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མཁན་པོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བྱུང་ནུག། ལྷོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལྡན་

པའི་བྲག་དང་། རི་། རྡོ། སྤང་ལྗོངས། ཡུལ་ལུང་སོགས་ཀྱིས་མཐའ་ལྕགས་རིའི་ཚུལ་དུ་ བསྐོར་
བའི་དབུས་སུ་རི་རྩེ་གླང་ཆེན་གྱི་མགོ་དང་འདྲ་བའི་ཐོག་ལུ་

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་

བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་འདི་ རྡོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་། བྲག་སྨན་ཆུ་དུང་ཆུ།

ས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ། གནས་ཤ་མཐོང་དགོན་པ། ཡུལ་ཉི་གདུགས་ཁ། གཉའ་རྩེ་བཟའ་རྒོད་པོ།

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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དཔལ་གླིང། དར་གླིང་བཅས་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་མཚན་མ་ རེ་རེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
མིང་དེ་སྦེ་འཐོབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་མི་འདི་ལུ་ དཔྱད་པའི་གནས་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཀ

༣ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་དང་ གླིང་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ།

ལྷོ་དར་དཀར་ནང་ལུ་

སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཤིང་གི་ནགས་ཚལ་དང

གནས་པའི་ས་གནས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་

མིའི་གཡུས་ཚུ་ཡང་

གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་

ཁ་སྟོར་ཏེ་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེད་པར་ གནས་པའི་ཡུལ་ལུང་ཡ་མཚན་
ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།

དར་དཀར་རྫོང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ལུང་སྟག་ཤརཔ། སི་གླིང་། ཨུ་མཔ། རྒེད་འབབ་
སོགས་ལུ་ཤར་གྱི་ལུངམ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

དར་དཀར་རྫོང་གི་དབུས་གཞུང་ལས་མར་ཡོད་པའི་

ཡུལ་ལུང་ལྷ་གླིང་། དཔལ་གླིང་། དར་གླིང་བཅས་ལུ་ དར་དཀར་དབུས་ལུངམ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

དར་དཀར་རྫོང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ལུངམ་ བྱུ་རུ་སྒང། རྣམ་གཟི་སྒང་། རྒེད་
རྟགས་ནང། བ་རྩ་སོགས་ལུ་ནུབ་ཀྱི་ལུང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

གླིང་གསུམ་ནི་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ དཔལ་གླིང་། དར་གླིང་། ལྷ་གླིང་བཅས་གཡུས་ཚན་སྦོམ ་ཤོ ས་
གསུམ་ལུ་ གླིང་གསུམ་ཟེརཝ་ཨིན་མས།  ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་བའི་ནང་
ལུ་ དར་དཀར་གླིང་བརྒྱད་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷ་གླིང་། དཔལ་གླིང་། དར་གླིང་། སི་གླིང་

། བྱེ་མའི་གླིང་། དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ། ཁ་སྒོར་གླིང་། ཡོངས་སུ་གླིང་། ༼འབྲུག་རྗེས་སྒང་༽བཅས་

མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས། ཡང་ཅིན་དར་དཀར་གླིང་གསུམ། རྩི་རང་འགྲམ་ཕུག་༼རྩེ་རག་དུམ་

བུ༽དགེ་ལེགས་ཕུག གསར་སྤང་། བསམ་རྩེ། ཆུ་ཁ། དཔག་བསམ་ཁ། ཆུ་བར་བྱེ་མའི་གླིང་

བཅས་ལུ་སླབ་་མེན་ནམ་ཟེརཝ་མནོཝ་ཨིན་མས། ལུང་གསུམ་ནི་ རྒྱ་ཆེན་ཞིང་། གླིང་གསུམ་ནི་

ལུང་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ གཡུས་ཚན་སྦོམ ་ཤོས་གསུམ་གྱི་མིང་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་

འཕོ་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་ དར་དཀར་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཡུས་ཚན་མང་ཆེ་བ་ ཆུ་ཁ་དང་ དབང་
འདུས་རྫོང་ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་སོང་ནུག།

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཀ
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༤ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ནང་ལྷ་མཆོད་ བོན་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ།

དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ནང་ སྔོན་གོང་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་  འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་
པ་ མ་དརཝ་ལས་བརྟེན་ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ལུ་གནས་པའི་ དང་ཕུའི་མི་ཚུ་བྲག་རི་དང་ ལྗོན་

ཤིང་། ཆུ་མཚོ་སོགས་ལུ་གནས་པའི་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་འཚོལ་ཏེ་ ལོ་དུས་ལུ་སེམས་
ཅན་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཡུལ་ལྷ་དང་། སྐྱེ་ལྷ། གནས་པོ་ཚུ་མཆོད་དེ་ སྡོདཔ་ཨིན་མས། དར་

དཀར་ལུང་གསུམ་གྱི་ནང་གཡུས་ཚན་རེ་རེ་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལྷ་དང་གནས་པོ་རེ་རེ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་
ལྷ་དང་གནས་པོ་ཚུ་ མཆོད་པའི་དོན་ལུ་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་དང་། ར་ ལུག་ ཁྱིམ་བྱ་སོགས་གསད་
དེ་ ཤ་ཁྲག་རྗེན་པར་དམར་མཆོད་པའི་དགོས་པའི་སྲོལ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་འདུག དཔེར་

ན་  གཡུས་ཚན་ཁ་སྒོར་ཅན་ཟེར་བའི་ གཡུས་ཀྱི་སྐྱེ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་ ཨཔ་སྒང་རྩེ་དང་། ཁོ་དང་

གཅིག་ཁར་ཨཔ་ནག་པ་དང་། གཞི་བདག་གསུམ་ ལོ་ལྟར་ རང་ཟླ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་མཆོད་
སྲོལ་འདུག གོང་གི་ལྷ་ཚུ་མཆོདཔ་ད་ བྱ་དཀརཔོ། དམརཔོ། ནགཔོ་གསུམ་གསད་དེ་ ཚོགས་ཤ་

ཕུལ་དགོསཔ་ཨིན་མས། དེ་དང་གཅིག་ཁར་གུང་པ་རེ་རེ་ལས་ ཆུམ་བྲེ་བྱུ་རུ་གང་དང་ཕུད་ཏ་ གང་

རེ་བསྡུ་སྟེ་ ཆང་ཕུད་བཙོ། ཤུལ་ལས་གནསཔོ་མཆོད་པའི་སྐབས་ ཆང་ཕུད་གཏོར་ས་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་
པ་རེ་ལས་ མི་མ་ལྷོད་པ་ཅིན་ ཆད་ཡང་ཕོགཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་འདུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ དར་

དཀར་ནང་གི་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་ ལྷ་མཆོད་བོན་ཆོས་ འབད་ནི་ལུ་དྭངས་འདོད་ཀྱི་སྤྲོ་བ་ ད་ལྟོའི་བར་
ན་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཁ

གླེང་བརྗོད་དང་པ།
ཁ

༡ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ ཞབས་དྲུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་

རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཏུལ་ཚུལ།

དབྱིན་ལོ་ ༡༦༤༧ དང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༥༤ བཞེས་པའི་ཐོག་ལུ་ ལྷོ་

དར་དཀར་ནང་གི་མི་རྒན་དཔྱོད་ལྡན་དགའ་ཞིག་གིས་ དབུས་གཞུང་གདན་ས་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ ཞབས་
དྲུང་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཏེ་ ལྷོ་དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ནང་དཔུང་ཤུགས་བཙན་པོས་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་མགོ་གནོན་ཆེ་བ་མ་ཚད་

ལྷག་པར་དུ་ཨར་རྐུན་འཕྲོག་བཅོམ་གྱི་

ལས་སྒོ་ཁོ་ནའི་ངང་

གནས་ཏེ་མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་ བློ་ལྟོས་རེ་སའི་སྐྱབས་གནས་ཞུ་ས་ ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཞབས་
དྲུང་མཆོག་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་

སྐྱབས་འཇུག་མཛད་དགོས་པའི་སྐོར་སྙན་གསན་ཞུ་བ་འགོ་དང་པར་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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འབྱོར་ཀྱང་ དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་ཕྱི་ནང་གི་དགྲ་ཚོགས་རྣམས་ གཏན་མེད་དུ་མ་ཞི་བ་དང་ ཆོས་

སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གཞན་ཡང་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དབྱིན་ལོ་ ༡༦༤༩ ས་གླང་ལོའི་ཚུན་ ལོ་ངོ་
གཉིས་ཀྱི་རིང་ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ལུ་ གཟིགས་རྟོགས་མཛད་ནི་གི་ ཐུགས་ཁོམས་མ་བྱུང་པར

དེ་སྦེ་རང་ལུས་སོང་ནུག ཤུལ་ལས་ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཤར་འཁོར་ལོ་
རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་འོག་

བུམ་ཐང་།

གཞོང་སྒར།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་།

ཞལ་སྒང་སོགས་ལུ་

དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ དབུས་གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ ལོག་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཞབས་དྲུང་མཆོག་

ནས་ ལོག་སྟེ་རང་ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་མཆོག་དམག་གི་སྒྱུ་ཐབས་མྱོང་གིས་ཕུག་ཅིང་། བློ་སྟོབས་
ཀྱི་དཔའ་རྩལ་ཡང་གཞན་ཚུ་ལས་ ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ ཞབས་དྲུང་གིས་གཟིགས་ཏེ་ ལྷོ་
དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ནང་ལུ་ དམག་དཔོན་འབད་དེ་ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་དཔའ་རྩལ་པ་གཞན་ཡང་
ཆ་རོགས་འབད་དེ་འགྱོ་དགོས་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ལྟར་ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ལུ་སོང་ནུག

དེ་ལས་ དང་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ ཐུགས་སྨོན་དང་། གཉིས་པ་དཔལ་མགོན་དམ་ཅན་ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ།

གསུམ་པ་དམག་དཔོན་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་རང་གི་རྣམ་

དཔྱོད་དང་ དམག་གི་སྒྱུ་ཐབས་ལུ་མཁས་པར་བརྟེན་

དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་དགྲ་

ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཐམས་ཅད་ ལོ་ངོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ ཞི་དྲག་གི་སྒོ་ནས་ཚར་བཅད་དེ་ མཐར་
ལྷོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ དར་དཀར་ནང་ལས་མར་ རྒྱ་གར་བྱེ་མའི་གླིང་ཚུན་ཚོད་ ཞབས་དྲུང་

རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་གཞིས་སུ་བསྡུ་སྟེ།

བཟུམ་ཡོད་སའི་རི་སྤོག་ཏོ་འགུར་

གནས་

ཤ་མཐོང་དགོན་པའི་རི་མཇུག་

གླང་ཆེན་གྱི་མགུ་ཏོ་

དགྲ་རྫོང་སྦེ་ རྩེ་བཟའ་དང་ དར་གླིང་གི་གཉའ་རྒོད་ཚུ་གིས་

གཙོས་པའི་ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་མི་སེར་ཆ་ཉམས་ ལས་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་ནས་ དར་དཀར་

རྫོང་བཞེངས་ནུག

དེ་ལས་ དབྱིན་ལོ་ ༡༦༥༡ ལོར་ གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་

ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ནས་ ད་ནི་ ལྷོ་དར་དཀར་ནང་གི་མི་སེར་དང་ གཞིས་ཁ་ཐམས་
ཅད་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ འབངས་དང་ཆོས་གཞིས་སུ་བསྡུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དགྲ་རྫོང་
གཅིག་ཡང་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུཝ་ད་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཐུགས་གནམ་མེད་ས་མེད་

མཉེས་ཏེ་ གསོལ་རས་སྦོམ་སྦེ་རང་གནང་ནུག རྫོང་གི་མིང་ཡང་ དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་རྫོང་

ཟེར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཏགས་གནངམ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་དར་དཀར་ནང་དང་

ཤར་ཕྱོགས་ལུ་

ཞབས་དྲུང་གི་ཕྲིན་ལས་ཕོ་ཉ་བ་ཚུ་གིས་

ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཞབས་མ་བཅགས་པས།

དབང་དུ་བསྡུས་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་  

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ
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༢ དར་དཀར་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་དང་དགོས་པ།

དར་དཀར་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་དང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ནི་

རི་མགོའི་འབབ་དང་འཁྲིལ་

རྫོང་གི་རྨང་གཞི་རི་

མཚམས་ནས་ཡར་བརྩིགས། འཛུལ་སྒོའི་སྣ་གཏད་ཡང་ ཁ་བྱང་དུ་ཡོད་པ་དང་ རྫོང་དང་དབུ་རྩེའི་
ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གཏད་པ་གཅིག་བཞེངས་ནུག རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་འདི་ རྫོང་གཞན་དང་མ་

འདྲཝ་ ཐོག་ཚད་ཧ་ཅང་ རིང་སུ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག དེ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དེ་བསྒང་ དར་
དཀར་རྫོང་ལུ་ཕྱིའི་དགྲ་ཚོགས་བྱ་ར་འབད་སའི་ བལྟ་རྫོང་ལོགས་སུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དབུ་རྩེའི་

ཐོག་ལས་དགྲ་ཚོགས་བསྲུང་བའི་དོན་ལུ་ རིངམོ་སྦེ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དབུ་རྩེ་ཕྱིའི་

བཟོ་བཀོད་ཚུ་ རྫོང་གཞི་གཞན་བཟུམ་གྲུ་བཞི་དང་ དབུ་རྩེ་ལས་ཡར་ ཐོག་ཁར་འགྱོ་སའི་ཨེ་ཁུག་
ཚུ་ ཕྱི་ཁ་ལས་མ་མཐོང་སྦེ་ ནང་ན་ལས་ཨེ་ཁུག་སུམ་བརྩེགས་སྦེ་བཞིན་ན་ དེ་ཡང་ཧ་ཅང་རྩུབ་

དྲགས་སྦེ་བཟོ་སྟེ་འདུག དེ་སྦེ་བཟོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུའི་སྐབས་ཕྱིའི་དགྲ་ཚུ་མགྱོགས་པ་

ཡར་མར་འགྱོ་མི་ཚུགས་ནི་དང་

དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཚུ་མགྱོགས་པ་བདའ་འཛིན་ནི་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་

སླབ་ཨིན་མས། དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱ་ཞེང་གཞུ་འདོམ་བརྒྱད་དང་ དཀྱུས་རིང་གཞུ་འདོམ་བཅུ་ཐམ་

འདུག རྡོ་གཅལ་ལས་ཡར་ ཐོག་དགུང་པང་གི་བར་ རིང་ཚད་གཞུ་འདོམ་བཅུ་གསུམ་བཅས་འདུག
དབུ་རྩེ་མཐའ་སྐོར་དུ་ཡོད་པའི་རྫོང་གི་དཀྱུས་རིང་ གཞུ་འདོམ་ཉི་ཤུ་དང་ རྒྱ་ཞེང་གཞུ་འདོམ་བཅོ་
ལྔ་བཅས་འདུག རྫོང་གི་གཡས་གཡོན་དང་ རྫོང་རྒྱབ་ཀྱི་རྩིག་པའི་མང་གཞི་དང་ ལྕགས་རི་དེ་ཚུ་རི་
མགོའི་མཐའ་ནས་ཡར་རྐྱབ་སྟེ་འདུག

དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཚུ་འཛུལ་སྒོ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་

རྫོང་གི་རྒྱབ་དང་གཡས་གཡོན་ལས་ རྫོང་ནང་འོང་མི་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དར་དཀར་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་འདི་

རྫོང་གཞན་དང་མ་པ་ལས་མ་འདྲཝ་ཅིག་

བཞེངས་ཏེ་འདུག

རྫོང་འདི་བཞེངས་པའི་དགོས་པ་གཙོ་བོ་འདི་ ལྷོ་ཕྱོགས་དར་དཀར་ནང་གི་དགྲ་ཚོགས་ མགོ་གནོན་

གྱི་ཆེད་ དགྲ་རྫོང་བཟུམ་ཅིག་དང་ དར་དཀར་ནང་གི་འབངས་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་ བཟང་ངན་རེ་

ལྟོས་ག་ཅི་རང་བྱུང་རུང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་ ཞུ་གཏུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཞེངས་གནངམ་ཨིན་
མས།

ཁ

༣ དར་དཀར་རྫོང་ནང་གི་ ལྷ་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་བཞུགས་ཚུལ།

ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དར་དཀར་རྫོང་གི་སྦུག་ལུ་ དབུ་རྩེ་དང་ དེའི་གཡས་ཀྱི་ཤག་བསྐོར་དུ་ ལྷ་ཁང་དང་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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རྟེན་གསུམ་བཞུགས་ས་དང་ གཡོན་གྱི་ཤག་བསྐོར་དུ་ བླམ་གནས་བརྟན་གྱི་དབུ་གཙོས་ དགེ་

འདུན་པ་ཚུ་གི་བཞུགས་ཁང་བཅས་འདུག
མས།

སྦུག་གི་དབུ་རྩེའི་ནང་

སྟེང་ཐོག་ལུ་མགོན་ཁང་ཨིན་

མགོན་ཁང་འདི་ནང་ལྷ་མོ་དང་མགོན་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུ་གནང་ས་དང་གཞན་ཡང་གཞུང་གི་

སྐུ་རིམ་གལ་ཅན་ གཏོར་རྒྱབ་ཚུ་སྒྲུབ་ས་ཡང་ཨིན་མས་། ནང་རྟེན་གཙོ་བོ  མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་

གསུམ་དང་ དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་བཞུགས་ཏེ་འདུག

བར་ཐོག་ལུ་ བླ་མའི་ལྷ་ཁང་ཨིན་མས། བླ་མའི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ འགྲོ་མགོན་གཙང་

པ་རྒྱ་རས་ མི་ཚད་གཅིག་དང་ མཐའ་བསྐོར་དུ་ལི་ནག་ལས་གྲུབ་པའི་ བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་

གི་སྐུ་འདྲ་ཆུང་ཀུ་ལེ་ཤ་བཞུགས་ནུག དེ་ལས་མཐའ་བསྐོར་ལུ་ཡོད་པའི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ ཀུན་ར་
ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་གཅིག་འདུག

ལྷ་ཁང་འདི་གི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་

སངས་རྒྱས་གསེར་སྐུ་ཅན་མ་

གཅིག་དང་ ཞབས་དྲུང་ང་འདྲ་མའི་སྐུ་འབག་གཅིག་ཡང་བཞུགས་ཏེ་འདུག དེའི་མདུན་ཕྱོགས་ལུ་

འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་ཅིག་འདུག ལྷ་ཁང་འདི་ ཕྱིས་སུ་རྫོང་དཔོན་ཁྱུང་ཁབ་རིག་འཛིན་གྱིས་
ཉམས་གསོ་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མ་གཅིག་དང་ འཇིགས་
བྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཡང་འདུག

དེ་ལས་རྒྱལ་ཁང་ཟེར་ཡོད་མི་དེའི་ནང་ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔེ་

ཧར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ བཞུགས་པའི་ཕོ་བྲང་ཨིན་མས། བར་ཐོག་ལུ་ གནས་བརྟན་ལྷ་ཁང་ཟེར་

མི་ཅིག་འདུག དེ་ནང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ རྟ་ལོག་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ ཇོ་
བོ་གསུང་བྱོན་མ་གཅིག་བཞུགས་ཏེ་འདུག

དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་སྐུ་འདྲ་

ཡང་འདུག ལྷ་ཁང་འདི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ གསར་དུ་བཞེངས་པ་ལུ་

བརྟེན་ལྷ་ཁང་གསརཔ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་མས། གཡས་ཀྱི་འོག་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་བཀའ་བསྒོ་ ལྷ་

ཁང་འདི་ནང་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་བྱམས་པ་དང་ གུ་རུ། ཞབས་དྲུང་བཅས་བཞུགས་ཏེ་འདུག བཀའ་

བསྒོ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བའི་དོན་ནི་ སྐུ་དྲུང་དབུ་མཛད་ཚུ་ གསར་བསྐོས་འབད་བའི་སྐབས་ བླམ་གནས་
བརྟན་གྱིས་ ཆོས་ཁྲིམས་སྒྲིག་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་བཀའ་བསྒོ་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་མཛད་

པ་ལས་བརྟེན་ བཀའ་བསྒོ་ལྷ་ཁང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེའི་གཡོན་ལུ་ རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་

ཚོགས་སོགས་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་འབད་ནི་དེ་གིས མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་ཁང་ཟེར་སླབ་ཨིན། མདོར་

ན་ དར་དཀར་ཀྱི་རྫོང་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་བསྡོམ་བརྒྱད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ལྷ་ཁང་ལ་ལུ་ཚུ་ རྫོང་དཔོན་
ཁྱུང་ཁབ་རིག་འཛིན་གྱི་སྐབས་ གསརཔ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ག
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གླེང་བརྗོད་གཉིས་པ།
ག

༡ དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་བྱ་སྒོའི་མཛད་པ།

དབྱིན་ལོ་ ༡༦༥༡ ལུ་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཞབས་དྲུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་

དར་དཀར་ལུང་གསུམ་གྱི་མི་ མ་རུངས་པ་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ དར་དཀར་རྫོང་བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

ལྷོ་དར་དཀར་ལུང་གསུམ་གྱི་ འབངས་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་གཤིན་གསོན་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་ས་
དར་དཀར་སྤྱི་བླ་དང་པ་བསྟན་པ་ཕྲིན་ལས་བསྐོས་ནུག

དབུས་གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་ལས་

སྤྱི་བླ་སྦེ་

བསྐོས་མི་ལུ་ འབངས་མི་སེར་གྱིས་ གུས་ཞབས་ཆེས་བསྟོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དཔོན་སློབ་ཟེར་བའི་

སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག དཔེར་ན་ དུས་རབས་ ༢༠ པའི་མཇུག་ཙམ་གྱི་ འབྲུག་གི་འབངས་མི་
སེར་ཚུ་གིས་

མི་དབང་མངའ་བདག་དཔལ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ལུ་

གུས་ཞབས་ཆེས་

བསྟོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཞབས་ཟེར་ཞུ་དོ་བཟུམ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

ལུ་ཡང་ ཞེ་ས་འབད་དེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ མི་སེར་བུ་སློབ་ཚུ་གིས་ཞུ་སྲོལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་

ཨིན། མ་གཞི་དུས་རབས་ ༡༧ བའི་བར་མཚམས་ལུ་ མཐའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་རྣམ་གསུམ་ཟེར་ གོ་
གནས་གསར་དུ་བསྐོས་བཞག་མཛད་པའི་སྲོལ་བྱུང་ནུག དེ་བསྒང་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ལས་ བྱང་སྟག་
འཚེར་ཁ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཤར། ལྷོ། ནུབ་གསུམ་གྱི་ རྫོང་གི་ལྟེ་བ་རེ་རེ་ལུ་སྤྱི་བླ་རེ་རེ་བསྐོས།

དཔེར་ན་ ཤར་ཀྲོང་གསར་སྤྱི་བླ་གིས་ ཤར་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ ཆོས་སྲིད་བྱ་སྒོ་ཐམས་ཅད་

གཟིགས་རྟོགས་མཛད་དེ་ གདན་ས་དབུས་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་གལ་ཆེན་གྱི་རིགས་
རྐྱངམ་ཅིག་གཞུང་ལུ་ སྙན་གསན་ཞུ་དགོསཔ་མ་གཏོགས་

གཞན་མའི་བྱ་སྒོ་ཐམས་ཅད་

སྤྱི་བླ་རང་གིས་མཐའ་བཏོག་མཛད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ ཧྲིལ་པོར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་ ལྷོ་དར་དཀར་ལུང་གསུམ་གྱི་

ཆོས་སྲིད་བྱ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ ལྷོ་དར་དཀར་སྤྱི་བླ་གིས་

མཛད་པའི་དབང་ཆ་དང་། ནུབ་ངྷ་ལི་ཁ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ ཆོས་སྲིད་བྱ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ ནུབ་རིན་སྤུང་སྤྱི་

བླ་གི་དབང་ཚད་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བསྒང་གི་དཔོན་སློབ་དང་སྤྱི་བླ་ཚུ་ཆ་མཉམ་

གཞུང་གྲྭ་

ཚང་གི་བླམ་དགེ་སློང་ ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚུ་བསྐོ་བཞག་མཛདཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་འཇིགས་རྟེན་མི་
ནགཔ་ ལྕོགས་གྲུབ་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ སྤྱི་བླ་བསྐོས་པའི་ལུགས་སྲོལ་མ་བྱུང་པས།

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

ག
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༢ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་སྐབས་ དར་དཀར་སྤྱི་བླ་གཞུང་ལྷན་རྒྱས་དགུའི་ གྲངས་སུ་

ཡིན་ཚུལ།

ཞབས་དྲུང་དང་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
ཐམས་ཅད་

སྡེ་སྲིད་དང་རྗེ་མཁན་སོགས་གང་རུང་གིས་

ཆོས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་

བབ་ཅོལ་དུ་ཐག་བཅད་མ་མཛད་པར་

གནད་དོན་གལ་ཅན་གྱི་རིགས་ཆ་མཉམ་ གཞུང་ལྷན་རྒྱས་དགུའི་དབུས་འཛོམས་ཐོག་མཛདཔ་ཨིན་

མས། གཞུང་ལྷན་རྒྱས་དགུ་ནི་ ༡ གཞུང་མགྲོན་གཉེར། ༢ གཞུང་བཀའ་བློན།   ༣ གོང་སའི་

གཟིམ་དཔོན།   ༤ སྤུང་ཐང་རྫོང་དཔོན།  ༥ དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན།    ༦ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་
དཔོན།

༧ ཀྲོང་གསར་སྤྱི་བླ། ༨ དར་དཀར་སྤྱི་བླ། ༩ རིན་སྤུངས་སྤྱི་བླ་བཅས་ཨིན་མས། དེ་

བསྒང་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་པོའི་སྐབས་ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་གཡང་འཛིན་དང་ གཞུང་བཀའ་

བློན་བསྟན་པ། སྤུང་ཐང་རྫོང་དཔོན་པད་དཀར་རབ་རྒྱས། དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་ ཆོས་རྗེ་ནམ་
མཁའ་རིན་ཆེན། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ ཨའུ་ཚེ་རིང་། གོང་སའི་གཟིམ་དཔོན་ ཆོས་རྒྱལ། ཀྲོང་

གསར་སྤྱི་བླ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ། དར་དཀར་སྤྱི་བླ་ བསྟན་པ་ཕྲིན་ལས། སྤ་གྲོ་སྤྱི་བླ་
ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་བཅས་ཨིན་མས།
ག
ཨང་

༣ དར་དཀར་དཔོན་སློབ་རིམ་བརྒྱུད་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ་དང་ལོ་ཚིགས།

མཚན་

གོ་གནས་

དུས་ཚོད།

ཚུལ་ཁྲིམས་འབྱུང་གནས་

དཔོན་སློབ་

-

རབ་བརྟན་

དཔོན་སློབ་

-

༡

བསྟན་པ་འཕྲིན་ལས་

༣

རིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠

བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་
རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ་

ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་

བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས་

དཔོན་སློབ་
དཔོན་སློབ་
དཔོན་སློབ་
དཔོན་སློབ་
དཔོན་སློབ་
དཔོན་སློབ་
དཔོན་སློབ་

དཔོན་སློབ་

༡༦༥༡
-

-

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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༡༡

བྱ་མོ་སེར་པོ་

དཔོན་སློབ་

-

༡༣

སྲི་ཐུབ་

དཔོན་སློབ་

-

༡༢

༡༤

འདོད་ཡོན་དཔྱལ་བ་
ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་

༡༥

ཕོ་བ་སྦོམ་

༡༧

ཁྱུང་ཁབ་རིག་འཛིན་

༡༦
༡༨

༡༩
༢༠
༢༡

༢༢

༢༣

༢༤

མར་ཏོག་པ

དགའ་རྩེང་དྲུང་པ་
རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་
ཧཔ་དོ་ལེགས་
རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་

ཀ་ཝང་རིན་ཆེན་

སྤ་རོཔ་གྱང་ཝཔ་དར་པོ་
ཤར་དཔྱལ་ཐེ་

༢༥

ཤར་རྣམ་རྒྱལ་

༢༧

སྤ་རོཔ་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་

༢༦

ཀརྨ་ཤར་པ་

དཔོན་སློབ་
དཔོན་སློབ་

-

གཉེར་ཆེན

-

རྫོང་དཔོན་

-

གཉེར་ཆེན

-

རྫོང་ཚབ་

-

རྫོང་དཔོན་

༡༩༥༤ ༡༩༥༩

རྫོང་དཔོན་
ཁྲིམས་ཚབ་
རྫོང་བདག་
རྫོང་དཔོན་
རྫོང་དཔོན་
རྫོང་དཔོན་
རྫོང་དཔོན་

རྫོང་དཔོན་

-

༡༩༥༩ ༡༩༦༧

༡༩༦༤ ༡༩༦༧
༡༩༦༧ ༡༩༧༤
༡༩༧༤ ༡༩༧༨
༡༩༧༨ ༡༩༨༠
༡༩༨༠ ༡༩༨༣

༡༩༨༣ ༡༩༨༦

༢༨

ཤར་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་

རྫོང་དཔོན་

༡༩༨༦ ༡༩༨༧

༣༠

ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་

རྫོང་བདག་

༡༩༨༨ ༡༩༩༠

༢༩
༣༡

༣༢

༣༣

༣༤

དགའ་སེང་ལྷུན་གྲུབ་

རྫོང་བདག་

༡༩༨༧ ༡༩༨༨

ཧ་རི་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་

རྫོང་བདག་

༡༩༩༠ ༡༩༩༡

ནུབ་སྦི་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་

རྫོང་ཚབ་

༡༩༩༨ ༡༩༩༨

རྒྱ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་

ཨོ་རོང་པ་མིང་པོ་འབྲུག་པ་

ག

རྫོང་བདག་

རྫོང་བདག་

༡༩༩༡ ༡༩༡༨

༡༩༩༨

༤ དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་འབུལ་བ་ཕུལ་ཚུལ།

གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་ རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡུལ་ལུང་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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ནས་འཐོན་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྒྱུ་དངོས་དང་ ནོར་ཁྱད་འཕགས་པ་ཚུ་ ལོ་རེ་བཞིན་འབུལ་

བའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཤར་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་བླ་གིས་

འབུལ་ཚན་ཟོང་རིགས་

ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ སྣ་ཚོགས་ཕུལ་ནི་དང་། ལྷོ་དར་དཀར་ནང་གི་སྤྱི་བླ་གིས་ ནོར་བུ་བསེ་རུའི་རྭ་

དང་ སྟོབས་གླང་པོ་ཆེ་མཆེཝ་ཚུ་ དར་དཀར་པོའི་ སྣེ་གིས་བཅིངས་ཏེ་ཕུལ་ནི་དང་། ནུབ་རིན་སྤུང་
རྫོང་གི་སྤྱི་བླ་གིས་

ཇ་མར་ཚྭ་དོས་ཚུ་

ཕུལ་བའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་རྣམ་

གསུམ་གྱི་གྲས་ལས་ ལྷོ་དར་དཀར་གྱི་སྤྱི་བླ་གི་ འབུལ་ཚན་ཚུ་ ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་གཅིག་ཨིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ དར་དཀར་སྤྱི་བླ་མཆོག་ དེ་བསྒང་ མིང་ཅན་དང་རྩི་མཐོང་སྦོམ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་གི་ རྫོང་ཆེན་གྱི་འཛུལ་སྒོ་དང་པམ་ལུ་ ཨེ་ཁུ་གསུམ་ ཡར་འདྲན་

འདྲ་ དགུང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་ འབུལ་ཚན་གྱི་ཕུལ་ཆ་ཚུ

ཕུལ་བར་ དུས་སྟབས་གཅིག་ལུ་འོང་བའི་སྐབས་ ཁོང་སྤྱི་བླ་རྣམ་གསུམ་བྱོན་སའི་ ཨེ་ཁུག་གསུམ་

ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ སྦུག་གི་ཨེ་ཁུག་ལུ་ དར་དཀར་དཔོན་སློབ་བམ་ སྤྱི་བླ་རྐྱངམ་གཅིག་

གིས་མ་གཏོགས་ གཞན་དཔོན་སློབ་དང་རྫོང་དཔོན་ག་ཨིན་རུང་ སྦུག་གི་ཨེ་ཁུག་ལས་ཡར་འགྱོ་
མི་ཆོག དར་དཀར་དཔོན་སློབ་མཆོག་ སྦུག་གི་ཨེ་ཁུག་ཐོག་ ངོ་བཟང་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དང་ བཟང་ལམ་

ལ་སྦེ་ བྱོན་དགོ་མི་དེ་ཡང་

འབུལ་ཚན་ནོར་བུའི་ཆེ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་

ཤུལ་ལས་གཞུང་སྤུ་ན་ཁ་གི་ རྫོང་གཞིས་ལས་གཙོས་ ཕྱོགས་གཞན་གྱི་རྫོང་དང་ལྷ་ཁང་། དགོན་

སྡེ་ཚུ་གི་ མཆོད་གཤམས་ཀྱི་མདུན་ལུ་ སྟོབས་གླང་པོ་ཆེ་གི་མཆེཝ་ གཡས་གཡོན་ནས་ དགུང་

བསྒྲིགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་སྲོལ་ཡང་ དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་འབུལ་ཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་ཡོདཔ་འོང་
ནི་ཨིན་མས། མཆོད་གཤམ་གྱི་མདུན་ལུ་ གླང་ཆེན་གྱི་མཆེཝ་ཕུལ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ ང་བཅས་

རའི་འབྲུག་གི་ དགོན་སྡེ་དང་ རྫོང་གཞི་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཚུ་
ནང་ རྩ་ལས་ཕུལ་བའི་སྲོལ་མིན་འདུག ཕྱོགས་གཅིག་ལས་ བོད་ལྗོངས་སུ་ གླང་ཆེན་གྱི་མཆེཝ་
ཐོབ་པ་ལ་ཁག་ཨིན་འཔི་གུ་ ཐོབ་སྟེ་འབད་རུང་ རིན་ཐང་དང་བྲལ་བའི་ ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ཁྱད་པར་

དུ་འཕགས་པ་ དཀོན་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ཕུལ་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་མས།

ང

གླེང་བརྗོད་གསུམ་པ།
ང

༡ དར་དཀར་རྫོང་ལུ་ཞབས་དྲུང་སྤུན་གསུམ་ཞབས་བཅགས་ཚུལ།

དར་དཀར་དབུས་ཀྱི་ལུང་ལུ་

ཞབས་དྲུང་སྤུན་གསུམ་མམ་

ཆོས་རྗེ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་པ་གིས་

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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ཞབས་བཅགས་ནུག ཞབས་དྲུང་སྤུན་གསུམ་འདི་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་དང་། རྟ་

མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ།

སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ དར་དཀར་རྫོང་ནང་བྱོན་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ དར་དཀར་
གྱི་མི་ཚུ་གིས་

དར་དཀར་དབུས་ལུང་གི་གཡུས་ཚན་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལུ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་

གཤིན་གསོན་གྱི་སྐྱབས་གནས་ཞུཝ་མ་ཚད་ཆོས་ཡང་ལེ་ཤ་ཞུ་ནུག དེ་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་སྒང་ཟེར་

ས་ལུ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་ དགུང་ཞག་ ༡༥ ཙམ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་

མི་དམང་གི་དད་པའི་རྟེན་ ཞབས་དྲུང་གི་ཞབས་རྗེས་གཅིག་ཡང་ རྡོའི་གུར་བཞག་གནངམ་ལས་
བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་སྒང་ཟེར་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་འབྲུག་རྗེས་སྒང་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག།

རྟ་ནག་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་རང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཨིན་

ཟེར་ རྡོའི་བཞུགས་ཁྲི་རྒྱབ་ཡོལ་དང་བཅས་པ་ ཙན་དན་ཤིང་གི་རྩ་བར་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་མཇལ་ནི་
ཡོད། དེའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡང་བཞེངས་ཏེ་འདུག གཡུས་ཚན་འདི་ནང་
ཞབས་དྲུང་སྤུན་གསུམ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
ང

༢ དར་དཀར་རྫོང་ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་སྐོར།

དར་དཀར་གྱི་རྫོང་འདི་ལུ་

ད་ཚུན་ས་གཡོམ་དང་རླུང་གིས་འཇིག་པ་

ཚར་གཉིས་བྱུང་རུང་

དེ་

འཕྲོས་ལས་ དཔོན་སློབ་དང་རྫོང་དཔོན་གྱིས་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནུག སྔོན་དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ ༧

པ་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་སྐབས་རླུང་གི་འཇིག་པ་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་

རྫོང་གི་དགུང་པང་ཆ་ཉམས་རླུང་གིས་འཕྱག་

འབག་སྟེ་ རྩིག་པའི་ཡང་ཐོག་ལུ་ཡང་ སྐྱོན་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱུང་ནུག དེ་འབད་རུང་ དཔོན་སློབ་རྡོ་རྗེ་
ནོར་བུ་གིས་དུས་ཡུན་མ་རིངམོ་ལས་

ཐོག་གི་ཤིང་ལེབ་ཚུ་བཀབ་སྟེ་

རྫོང་གི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་

ཚོན་རྩིས་གསར་དུ་སྒྲོན་པར་མཛད་ནུག དེ་ལས་ཕྱིས་སུ་ དུས་རབས་ ༢༠ པའི་འགོ་ཙམ་ལུ་ ས་

གཡོམ ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ རྫོང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ནས་ རྩིགཔ་ག་ར་ ཚར་གཅིག་རམ་སོང་སོངམ་
ཨིན་མས། རྫོང་དཔོན་ཁྱུང་ཁབ་རིག་འཛིན་གྱི་སྐབས་ལོག་སྟེ་རང་ཉམས་གསོ་ཞུཝ་མ་ཚད་ ཞབས་
དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ཡང་རྟ་ལོག་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་ རབ་གནས་སོགས་མཛད་གནང་ནུག

ནང་རྟེན་ཡང་ཇོ་བོ ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་མི་ཚད་མ་གཅིག་སྤྱན་དྲངས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་ དགེ་འདུན་གྱི་

སྡེ་ ཡུན་རིང་གནས་པའི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ ལྷ་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས་

པ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་ཁང་འདི་ལུ་མིང་ཡང་ ལྷ་ཁང་གསརཔ་ཟེར་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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ཧེ་མའི་རྫོང་གི་གཞི་རྙིངམ་ལས་ ནང་དུ་འདོམ་བཞི་དང་ཕྱེད་ཙམ་བསྐུམ་ཏེ་རྐྱབ་ནུག ཧེ་མའི་རྫོང་

གཞི་གི་ རྩིག་པའི་རྨང་རྡོ་དང་ ལྕགས་རི་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་རྫོང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཧྲམ་ཡོད་པའི་
ཤུལ་མཐོང་ནི་འདུག།
ང

༣

དར་དཀར་རྫོང་ནང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཐོག་མར་བཙུགས་ཚུལ་དང་ཚེས་བཅུ་དང་

འབུམ་སྡེའི་སྐོར།

དར་དཀར་དཔོན་སློབ་

པད་དཀར་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་

གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་རྗེ་མཁན་བཅུ་པ་

པན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་ དར་དཀར་རྫོང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ དེར་འདུས་པའི་ དར་དཀར་ན་
གི་ སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་སོགས་ཀྱི་ དབང་ཁྲིད་གདམས་ངག་ཚུ་གནང་།

དེ་སྐབས་ དར་དཀར་ན་གི་ གཞོན་ནུ་བློ་རིག་གསལ་བ་ འགའ་ཞིག་བསྡུས་ཏེ་ དགེ་བསྙེན་དང་

དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་སོགས་གནང་བའི་སྒོ་ལས་ རབ་བྱུང་གི་སྡེ་ འགོ་ཐོག་དང་པ་ བཙུགས་གནང་

ནུག དར་དཀར་རྫོང་གི་བླམ་གནས་བརྟན་དང་ ཤལ་ཏོག་དགོན་པའི་བླམ་གཉིས་སྦྲེལ་མར་མཛད་

དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ལྟར་ དར་དཀར་ན་གི་ བླམ་གནས་བརྟན་དང་པ་ དགེ་བཤེས་རབ་

རྒྱས་བསྐོས་བཞག་གནང་ནུག ཨྱོན་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ཡང་ དེ་བསྒང་བཙུགས་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་

པ་ཡང་ཨྱོན་ཚེས་བཅུ་འདི་ མ་ཆད་པར་ རང་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་དྲུག་ལས་བཟུང་ ཉིནམ་ལྔ་
གི་རིང་གནང་ནི་ཡོད།

དེ་སྐབས་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ཡང་

ཁར་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བྱོན་ཏེ་

རྗེ་མཁན་བཅུ་པ་དང་གཅིག་

དགེ་བསྙེན་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་བའི་སྐབས་

སློབ་དཔོན་ཡང་

མཛད་ནུག ཐེངས་དང་པ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་དཔོན་མཛད་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་
དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་བའི་

སློབ་དཔོན་ཡང་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་

གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་

བྱོན་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་མཆོག་ལུ་ དར་དཀར་དགེ་འདུན་
འདུས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ཞབས་བརྟན་རྒྱས་པར་ཕུལ་ནུག།
ང

༤ དར་དཀར་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ས་གནས་གལ་ཅན་གྱི་རིགས།

དར་དཀར་རྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལུ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ སྐུ་

འཁྲུངས་པའི་ གཡུས་ཚན་ཉི་གདུགས་ཁ་ ༼སྔོན་དུས་ཁ༽ ཟེར་ས་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་གྲངས་དག་པ་

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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ཅིག་ཡོད་པའི་ལྟག་ལུ་ ས་སྐྱའི་ཆོས་སྡེ་ངོར་བླ་མ་གཅིག་གི་ གདན་ས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཟེར་མི་གཅིག་
འདུག།

དགོན་པ་འདི་དང་ སྤྱི་གཞི་དགོན་པ་གཉིས་ ས་སྐྱའི་བླ་མ་གཅིག་གིས་ བདག་འཛིན་མཛདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ལས་ རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་ཟེར་མི་འདི་ ཤིང་གི་ནགས་ཚལ་ནང་ རྡོ་དཀར་པོ་རིང་ཚད་

གཞུ་འདོམ་དགུ་དང་ བརྐྱང་ཁྲུ་གང་། རྒྱ་སྦོམ་ཡང་གཞུ་འདོམ་དགུ་དང་ བརྐྱང་ཁྲུ་གང་དང་མཐོ་
གཅིག་འདུག

འདུག།

རྡོའི་ཐོག་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་གཡོནམ་

སོར་བརྒྱད་འབད་མི་གཅིག་

རྫོང་གི་གཡོན་ལུ་ བྲག་དུང་ཆུ་སྨན་ཆུ་ནང་ཟེར་ས་ ཧེ་མ་བླམ་གཏེར་སྟོན་གཅིག་གིས་ དུང་ཆེན་
གཅིག་གཏེར་བཞེས་པའི་ཤུལ་དོང་ལས་མར་
གཟུགས་ཆུ་འཁྱུ་ནི་དང་

འཐུང་པ་ཅིན་

ཆུ་འཐོན་ཏེ་འདུག

ཆུ་འདི་སྨན་ཆུ་ཨིནམ་ལས་

ནད་སྒྲིབ་ལ་སོགས་པ་དག་འགྱོ་ནི་ཡོད་ཟེར་སླབ་སྲོལ་

འདུག རྫོང་གི་ལྟག་ལས་རི་ཁར་ ཤ་མཐོང་དགོན་པ་ཟེར་མི་གཅིག་འདུག དགོན་པ་འདི་ སྔོན་
གྲུབ་ཐོབ ་ཤ་བ་རི་པ་ ཐུགས་དམ་ལུ་ བཞུགསཔ་ད་ དགོན་པ་ལས་མར་ དར་དཀར་ དཀར་གླིང་

རྫིང་ཁ་གི་མཚོ་ནང་ལུ་ ཤཝ་གཉིས་ཆུ་འཐུང་སྡོད་སྡོདཔ་བླམ་གིས་གཟིགསཔ་ལས་བརྟེན་ དགོན་
པའི་མིང་ཡང་ཤ་མཐོང་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་བྱུང་ནུག།
ང

༥ ཁུངས་གཏུགས་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ།

༡

ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་བ།

༣

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

༥

འབྲུག་དཀར་པོ།

༢

༤
༦
༧
༨

༩

༡༠

ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་རྒྱན།

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།
རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

རྗེ་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

རྗེ་པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་སྒྱུ་མའི་གར་སྟབས།
སེའུ་ལ་བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

༡༽ ངོ་སྤྲོད།
༉ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་རྫོང་ཆེན་ལྔའི་གྲལ་ལས་གཅིག་གདན་ས་ཆེན་
པོ་དབང་འདུས་ཕྲོང་རྫོང་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༧༧ ལྷག་ཙམ་

གྱི་ས་ཁ་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་དང་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ དྭངས་ཆུ་

གཉིས་འཛོམས་པའི་སྦུགས་ལུ་ རི་གླངམོ་ཆེ་ཉལ་ཉལཝ་བཟུམ་གྱི་ལྷ་པ་གུར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༧ ལོ་

ལུ་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་མི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
གྱིས་ བཞེངས་གནངམ་ཨིན་མས། རྫོང་འདི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཏེར་སྟོན་འུག་པ་གླིང་པའི་ གདན་

ས་ཉི་ཟེར་སྒང་དང་ རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་གདན་ས་

གླིང་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་

ཤར་ཁོ་ཐང་རིན་ཆེན་གླིང་། ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་
ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་བྲང་དང་།

ཁུ་བྱུག་

ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འབྲུག་སྨྱོན་ཀུན་དགའ་ལེགས་

པའི་གདན་ས་ལོ་ཡུལ་

འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་༼ཁྱི་འབུར་ལྷ་ཁང་༽དང་།

འབྱམས་པའི་གདན་ས་

གླིང་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཤར་ཀུན་བཟང་གླིང་།

རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གླང་བྲག་དང་

བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་སངས་
རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་
ཨོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་

མིའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ འཆི་མེད་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་གདན་ས་ བར་གྲོང་ལྷ་ཁང་བཅས་གཞན་ཡང་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ། ངག་གི་དབང་ཕྱུག ངག་དབང་གྲགས་

པ་ དེ་ལས་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་སློབ་དཔོན་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་  ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ལྷ་
ཁང་དགོན་སྡེ་ལེ་ཤ་བཞེངས་གནང་ཡོད་པའི་དབུས་གཞུང་ལུ་

ག་ནི་བ་བྱ་ཆི་ཆི་དང་

རྫོང་འདི་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་གྱི་

སྦོ་ལོགས་ཁར་ཆགས་ཡོད་པའི་ཁར་

ཏོག་ཏོ་འབད་དགྲ་སྡེ་ ག་ར་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་བཞེངས་གནང་ནུག
རྫོང་དེ་བཞེངས་གནངམ་ལས་ཚུར་
དཔོན་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་

རྒྱལ་པོ་གིས་མངའ་དབང་ལུ་མ་བསྒྱུར་ཚུན་

བྱིན་ཆགས་

དབང་དུས་རྫོང་

ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་སའི་རྫོང་

གཞིས་ལྟེ་བ་ཨིནམ་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ལེ་ཤ་ཅིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྫོང་གཞིས་
ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ཡང་རྫོང་འདི་དབང་དུས་རྫོང་ཁག་གི་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་

གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ལྟེ་བ་དང་ རབ་སྡེའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་གནས་གཉིས་ཆ་རང་འདི་ནང་ཡོདཔ་
ཨིན།

༢༽ དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ།
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ན་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་འགོ་བཙུགས་
ནིའི་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་དང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་བླམ་ཁག་ལྔ་དང་ཁོང་གི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ཞབས་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ མ་རངས་པར་ངོ་རྒོལ་འབད་དེ་དམག་རྐྱབ་རུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་ཚུ་ལུ་འབད་མ་ཚུགས་པས།

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ནང་ ངོ་རྒོལ་འབད་མི་སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ཚུ་
དབང་ལུ་བསྡུ་ནི་དང་ ཕྱིའི་དགྲ་བཀག་ཐབས་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ས་གནས་ གནད་འགག་ཆེ་

ས་ལུ་ རྫོང་གཞིས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཞེངས་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནུག དེ་ཡང་ ༡༦༣༧ ལུ་གདན་

ས་སྤུང་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་ནིའི་འགོ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ སྦུགས་ཀྱི་དབུ་རྩེ་དང་ སྒོ་
རྫོང་བསྒྲུབས་ནུག

གཞན་ཚུ་བཙན་ཆས་ཙམ་རྐྱབ་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་

ལུང་པའི་སྨད་ཨུ་མ་

དར་དཀར་ཁ་ཐུག་ལས་བླ་མ་གནས་རྙིང་པ་གིས་གཙོས་པའི་བླམ་ཁག་ལྔའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་

རྣམ་

རྟོག་ལང་སུ་ཅིག་སྦེ་འཚབ་འཚུབས་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་ ཐུགས་དགོངས་ལུ་ཧེ་མ་

ཁུ་བྱུག་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་བྲང་ལུ་བྱོནམ་ད་

སྒུ་མ་ཤིང་གི་རྩ་བར་ཡེ་ཤེས་དགོན་པོའི་ལུང་བསྟན་གནང་

ཡོད་མི་འདི་ཐུགས་ཁར་དྲན་ཏེ་ ལུང་བསྟན་པའི་སྨད་ཀྱི་དགྲ་དེ་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ཚུ་གི་ཁ་མནོན་
ལུ་ ད་ལྟོ་གི་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་ས་གནས་དེ་ གནད་འགག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཁར་ལུ་

རྫོང་བཙན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་བཞེངས་དགོ་པས་ཟེར་ཐུགས་བཞེས་གནང་སྟེ་དབང་འདུས་ཕོ་
བྲང་རྫོང་བཞེངས་གནངམ་ཨིན་མས།

༣༽ ལུང་བསྟན་དང་བཞེངས་ཚུལ།
ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༡༢ པའི་ནང་ བོད་ལས་བླ་མ་ཞང་གཡུ་བྲག་པ་ ༼༡༡༢༣-༡༡༩༣༽ བླ་མ་སྤང་

ཀ་གཤོང་པ་ ༼བསོད་ནམས་གྲགས་པ༽ ཡུམ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་ གདན་འདྲེན་ཞུཝ་བཞིན་དུ་
ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་དང་

བུམ་ཐང་བརྒྱུད་དེ་

ད་ལྟོའི་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཡོད་སའི་ས་ཁར་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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ཕེབས་ད་ ཤུལ་ལས་དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་གིས་ གདན་ས་ཆགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་གནང་

ནུག བླ་མ་སྤང་ཀ་གཤོང་པ་ཟེར་ཞུ་མི་ཡང་ དུས་རབས་ ༡༢ པའི་ནང་ རིགས་བཟང་གི་མཁའ་

འགྲོ་མ་ འོད་གསལ་འབུམ་འཁྲིད་ལུ་ ལྷའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་ཏེ་ བླ་མ་ཞང་གི་ཞབས་སར་བཅར།

ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པས་སྐུ་གཟུགས་མ་བདེཝ་ཅིག་བྱུང་སྟེ་ སྲས་ཅིག་འཁྲུངས་མི་དེ་ བླ་
མ་ཞང་གི་ཤུལ་མ་འགྲོ་དོན་བྱུང་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ མིང་ཡང་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ཟེར་གནང་སྟེ་

ཆོས་སྒོར་བཅུག གདམ་ངག་གནང་སྟེ་གྲུབ་པ་ཐོབ། སྲས་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དགུང་ལོ་ ༡༥

ལས་བླམ་ཞང་གི་ ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡུམ་སྲས་གཉིས་ཆ་རང་དགོན་ཡུལ་དང་ དཀར་སྦིས་

ས་ ལོ་ཡུལ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་གྲུབ་རྟགས་སྟོན་བཞིན་དུ་ དེ་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་མི་ རྒྱལཔོ་ཚུ་གིས་ལེགས་

སྦྱོར་དང་བཅས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྤང་ཀ་གཤོང་དང་ གླང་མ་ཟེ་ཁའི་དུར་ཁྲོད་དང་ དགོནམ་ཚུ་

བཅགས་ཏེ་བཞུགས་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ཡུལ་འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་ལུ་
བྱོནམ་ད་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེ་ཡང་ དེའི་རྟེན་འབྲེལ་ཅིག་རྩིས་དགོས་པས་ཟེར་ ལོ་ཡུལ་ཁྱི་འབུར་ ལྷ་ཁང་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཐུགས་

དམ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ མི་གནགཔོ་གཅིག་འོངས་ཏེ་ རི་གླངམོ་ཆེ་ཉལཝ་ བཟུམ་མའི་ལྷ་པ་གུ་

ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་པ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁམས་དབང་ལུ་བསྡུ་ཚུགས་འོང་ཟེར་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནུག

དེའི་དྲོ་པ་རང་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་ རི་མ་གི་ལྷ་པ་གུ་ ག་ཅི་འདུག་ག་བལྟ་བར་བཏངམ་ད་ རི་ལྷ་པ་དེ་

གུ་ཨོ་ལ་བཞི་ཆགས་ཏེ་ཡོད་ས་ལས་ ཁོང་མར་ལྷོདཔ་ཅིག་ ཨོ་ལ་བཞིཔོ་གནམ་ཁར་འཕུར་ཏེ་ལྡིང་

སྐོར་རྐྱབ་ཞིན་ན་ ཕྱོགས་བཞི་ལུ་བལྟ་སྟེ་འཕུར་ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་ སྙན་ཞུ་དེ་སྦེ་ཕུལཝ་ད་ ཞབས་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ འོ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། ཨོ་ལ་འདི་ངེད་ཀྱི་ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་ཨིན། ཕྱོགས་བཞི་

ལུ་བལྟ་སྟེ་འཕུར་འགྱོ་མི་འདི་ངེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ ཕྱོགས་བཞིར་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཨིནམ་ལས་ དེ་

ཁ་ལས་འབྱོན་གེ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་དང་བཅས་ ད་ལྟོ་གི་དབང་

འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་མགོན་ཁང་ཡོད་སའི་ ས་སྒོ་ཁར་ གུར་ཅིག་སྤུབས་ཏེ་ ཐུགས་དམ་གནང་
བཞུགས་པའི་སྐབས་

ས་འདི་གི་གཞི་བདག་ཆུ་བདུད་དང་

སྒང་བཙན་ཡང་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་

ཤུལ་ལས་རླུང་གི་གནོད་པ་བསྲུང་བའི་ཁས་བླངས་ཡང་ཕུལཝ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ རླུང་

ཤུགས་ག་དེ་སྦེ་འཕུ་རུང་ རྫོང་ལུ་གནོད་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་ མ་འབྱུང་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན་ཟེར་ མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་སྲོལ་འདུག

དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པོ་ཆེ་དང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
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དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཚུ་གི་ལུང་བསྟན་ཁ་གསལ་

ཡོད་རུང་ ལྷོ་རོང་གི་མི་ཚུ་སེམས་རྒྱུད་ ངར་དྲགས་འབད་བཏུལ་དཀའ་བའི་ཁར་ བླམ་ཁག་ལྔའི་
སྦྱིན་བདག་མང་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གནས་

གཞི་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་ཆགས་ཚུགས་ག་མནོ་བའི་ཐེ་ཚོམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཐུགས་

དམ་གྱི་བསྙེན་མཚམས་གྲོལ་བ་དང་བསྟུན་

ས་འདི་གི་བདག་པོ་

ར་མའི་ཕྱུགཔོ་རྟ་མགྲིན་མགོ་

ལེགས་ཀྱིས་ བར་གྲོང་དྭངས་ས་ལྕགས་ཟམ་ལས་བཅད་དེ་ དེ་མན་ཆད་ཀྱི་ས་ཆ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེ་ལུ་ མཆོད་གཞིས་སྦེ་ཕུལ་བར་འོངམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ ཐུགས་ག་ཅི་དེ་མཉེས་ཏེ་
དུས་དེ་ལས་ཚུར་ ཁ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆབ་འབངས་ལུ་ངེས་པར་

བསྒྱུར་ཚུགས་པའི་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ནུག

དེ་ལས་རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་གནམ་ལོ་ས་སྟག་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༨ ལུ་རྫོང་གི་ས་འདུལ་བྱིན་རླབས་ཚུ་

མཛད་དེ་རྨང་གཞི་བཏིང་གནང་སྟེ་ རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ ལཱ་འབད་མི་ཡང་ཁྲལ་གྱི་ ཕོག་ལམ་

བཟུམ་མིན་པར་ རིན་ཆེན་སྒང་གི་རྡོ་བཟོ་ཚུ་གཙོས་པའི་ ཐེད་ཐིམ་ཤར་གྱི་ སྦྱིན་བདག་དང་ དད་

པ་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་པ་ཐོན་འོངམ་ལས་ ལཱ་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ དཔོན་སློབ་ཉ་
མ་སྐུ་སྐྱེད་ལུ་བཀའ་གནང་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་ ཐེད་ལུང་པའི་སྨད་ཀྱི་བླ་སྡེའི་གཙོ་བོ་ ཨུ་
མ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་རྙིང་

རྗེ་བཙུན་མའི་

ཕྱོགས་གཏོགས་ཚུ་

མགོ་མནོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཞུས་ཏེ་ རྟ་མགོ་ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་དང་འབད་ དེའི་
ཕྱོགས་ལུ་ཞབས་བསྐོར་བྱོན་ཏེ་དགའ་སེང་ ཁ་སྟོད་ཁར་བཞུགསཔ་ད་ རྟ་མགོ་ལུ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་

འཛིན་རབ་རྒྱས་ ས་སྟག་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས ༡༣ ལུ་འཁྲུངས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ལྷོདཔ་ལས་

ཐུགས་ག་ཅི་དེ་མཉེས་ཏེ་ མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་ལུ་ ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མིང་གི་གཡང་

ཆགས་པ་དགའ་སེང་ལུ་ གཏམ་སྙན་གོ་ནི་འདི་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཅི། བུ་ཇ་བཏབ་ཟེར་གསུངས་

ཏེ་ ཁོང་རང་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ གསོལ་ཇའི་དགའ་སྟོན་ཅིག་ཡང་མཛད་གནང་ནུག

དེ་བསྒང་བླམ་ཁག་ལྔ་ལས་ གནས་རྙིང་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྗེ་བཙུན་མའི་གདན་ས་ཡང་ཞབས་དྲུང་རིན་
པོ་ཆེ་ལུ་ཤོར་ཏེ་ དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ས་གནས་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་བླམ་སྦྱིན་བདག་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་

ཞབས་འོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

རང་འབྲེལ་མར་གཟིགས་ཏེ་
སོང་ནུག

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་དང་སྤུ་ན་ཁ་གཉིས་ཆ་

བཞེངས་བཅུག་པའི་བར་ན་

དང་པ་རང་སྤུ་ན་ཁའི་རྫོང་དེ་བསྒྲུབས་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གདན་ས་ལྕགས་རི་ལས་ བྱ་བཏང་པད་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ འབོ་

བར་བཏང་སྟེ་ གདུང་ཡུལ་ཨུ་མ་དཔོན་སློབ་འབད་བཀལ་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཨུ་མ་དཔོན་སློབ་
དང་པ་ བྱ་བཏང་པད་དཀར་བཀྲིས་ཀྱིས་ བླམ་གནས་རྙིང་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ རྗེ་བཙུན་ཚུ་གི་གདན་

ས་ཚུ་ག་ར་རྩིས་ལེན་ཏེ་ སྒྲིགས་ཁྲིམས་དམ་དམ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ ལུང་ཕྱོགས་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས།
ཁོ་གི་ཕྱག་ལུ་ཕྱག་རྫས་ག་ཅི་བྱུངམ་ཅིག་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་དཔོན་དཔོན་སློབ་ཉ་མ་སྐུ་སྐྱེས་ལུ་

རྫོང་བཞེངས་ནིའི་ འགྲོ་སོང་ལུ་ཕན་ཐབས་མཛད་གནངམ་ལས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་དེ་ཡང་
ལོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་བསྒྲུབས་ཏེ་

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཟེར་བཏགས་ནུག

མིང་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་

རྫོང་གི་མིང་བཏགས་ཐངས་དེ་ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་

འབྲུག་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་

བྱོནམ་ད་ བུ་ཚུ་གཅིག་རྩེདམོ་རྩེད་དེ་ རྡོའི་ཁྱིམ་གཅིག་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ ཁྱོད་ག་

ཅི་འབད་དོ་ཟེར་གསུངསམ་ད་ ཕོ་བྲང་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནུག ཁྱོད་རང་གི་མིང་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་

གསུངསམ་ད་ དབང་འདུས་ཨིན་ཟེར་ཞུཝ་ལས་ རྫོང་གི་མིང་ཡང་བུཚ་འདི་གི་ཞུ་ལན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཏགས་གནངམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ སླབ་སྲོལ་དང་ ད་ལྟོ་སྒང་མཇུག་ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ རྡོ་རྩིག་ཅིག་

ཡོད་མི་འདི་

དེ་བསྒང་བུཚ་དེ་གིས་བརྩིགས་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡང་འདུག

གནས་ལུགས་ངོ་མ་དེ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

ཨིན་རུང་

ལོ་ཡུལ་ཁྱི་འབུར་ལྷ་ཁང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་

རྫོང་

བཞེངས་ནི་གི་རྟེན་འབྲེལ་གཟིགསཔ་ད་རང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ ས་དེ་ཁ་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་པ་

ཅིན་རྒྱལ་ཁམས་དབང་དུ་བསྡུ་འོང་ཟེར་ལུང་བསྟན་གནང་མི་དང་

གནང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

འཁྲིལ་ཏེ་རྫོང་གི་མིང་བཏགས་

༤༽ རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཉམས་གསོ།
རྫོང་འོགམ་གི་སྦུགས་ཀྱི་དབུ་རྩེ་

ཐོག་བཞི་

མར་བཅས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་གིས་

བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་ལས་དབུ་རྩེ་ ༢ པ་ཐོག་གཉིས་དང་ དེའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་

བཀོད་པ་ཚུ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབ་བཞི་པ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ ༼༡༦༨༠-༡༦༩༤༽ ཀྱིས་

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༣ ལུ་ རྫོང་དཔོན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ལུ་ བཀའ་གནང་སྟེ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནངམ་
མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༥ ལུ་ མི་སེར་གྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ གཙོ་བོ་རིན་ཆེན་སྒང་གྱི་རྡོ་བཟོ་

མཁས་པ་གྲགས་པ་ཟེར་མི་གིས་གཙོས་པའི་ རྡོ་བཟོ་ཚུ་འབོ་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་འོག་ལུ་ཐེད་ཆུའི་གུ་

གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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བ་ཟམ་སྦོམ་ཅིག་རྐྱབ་གནང་སྟེ་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟམ་སྦུགས་ཀྱི་ རྩིག་ཁྱིམ་ནང་
མི་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་ བཞེངས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་གི་ འོག་
ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་

ག་ར་ཨིན་རུང་

ངན་སོང་གསུམ་ལས་གྲོལ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་སྲོལ་

འདུག ཟམ་འདི་ཤུལ་ལས་དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་ དོམ་ཅུང་གི་སྐབས་ ཚར་གཅིག་ཆུ་རུད་ཀྱིས་

འབག་འགྱོ་ཡོད་རུང་ ཟམ་ཕར་དང་ཚུར་གྱི་རྩིགཔ་དང་ སྦུགས་ཀྱི་མི་འཁྲུགས་པའི་ དཀྱིལ་འཁོར་
ཡོད་མི་རྩིགཔ་ལུ་ གནོད་པ་མ་བྱུང་བར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལས་རྫོང་དཔོན་དོམ་ཅུང་གིས་ འདི་

གུ་ད་རུང་ ཟམ་གསརཔ་རྐྱབ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

རྫོང་གོངམ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ རྫོང་འོགམ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་པའི་སྐབས་

ལུ་རང་ བཞེངས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་གུ་ཤུལ་ལས་དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་བདུན་པ་ བསོད་

ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ ༼བཞི་དར༽ ཀྱིས་ ཐོག་གསེང་སྟེ་བཞེངས་གནང་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༦༧ ལུ་ རྗེ་མཁྱེན་ཁྲི་རབས་ ༡༠ པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་
དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་དཔོན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་

ལུ་ སྒོ་ཆེན་གྱི་སྟེང་ཐོག་ཡར་སེང་སྟེ་ཀ་ཆེན་བཞི་ གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ ཇོ་བོ་གིས་གཙོས་

པའི་ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ལེ་ཤ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བྲིས་པའི་སྦུགས་ལུ་ གསེར་
ཟངས་ལས་

ཇོ་བོ ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚད།

འཁྱིལ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་

གཡུ་དང་བྱུ་རུའི་སྲོག་ཞུ་གཡས་སུ་

རྒྱན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆ་ལུགས་སུ་

གསོལ་བ་དང་

སངས་རྒྱས་རབས་བདུན། ༼མཁན་ཁྲི་བཅུ་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི༽ སྐུ་འབག རྣམ་རྒྱལ་
མཆོད་རྟེན། འབྲས་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་ཚུ་མི་ཚད་ལས་བརྒལ་བ། ཐོག་ལུ་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་ གཙོ་བོ་

བླ་མའི་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ཅན་གྱི་མཆོད་ཁང་གསུམ་གྱི་

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་ཅིག་བཞེངས་གནང་

ཡོདཔ་སྦེ་ རྗེ་མཁན་༡༣ པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ ༼༡༧༧༡-༡༧༧༤༽ ཀྱིས་མཛད་པའི་རྗེ་མཁན་

ཁྲི་རབས་ ༡༠ པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ རྟོགས་བརྗོད་ནང་གསུངས་བཞག་ནུག རྫོང་དཔོན་

དེ་གིས་བཞེངས་གནང་མི་འདི་ ད་ལྟོའི་མཛུལ་སྒོ་ ༡ པའི་བཀོད་པ་དང་ དེ་གི་མཐའ་འཁོར་གྱི་

བཀོད་པ་ཚུ་ཨིནམ་འདྲས་ཟེར་ རབ་སྡེའི་བླམ་གནས་བརྟན་མཆོག་གིས་ དགོངས་འཆར་བཟུམ་

ཅིག་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡི། རྫོང་འདི་མེ་མཆོད་ཚར་གཅིག་བཞེས་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ག་ཅི་སྨོ་

ཟེར་བ་ཅིན་ རྫོང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ས་རྐོ་འབད་ལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་ཆག་རོ་དང་ མེ་གི་ཚིག་རོ་
ཚུ་

མཐོང་ས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

སྦུགས་ཀྱི་དབུ་རྩེའི་འོག་ཐོག་གི་སྒོ་ཅུང་གི་ཤིང་འཚིག་འཚིགཔ་ཚུ་

མཐོང་ས་འདུག དེ་གིས་མ་ཚད་རྫོང་དཔོན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ བཞེངས་གནང་བའི་གོང་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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གི་རྟེན་ཚུ་ ད་ལྟོའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།
མེ་མཆོད་བཞེས་བཞེསཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་

གཞི་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་

ནམ་བཞེས་

བཞེསཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་མི་ཚུགས་པས་ ཨིན་རུང་རབ་སྡེའི་བླམ་གནས་བརྟན་མཆོག་གིས་ ད་རེས་

ལས་ ལོ་ངོ་ ༢༡༤༼༡༧༧༣༽གྱི་ཧེ་མ་རྫོང་འདི་ མེ་མཆོད་བཞེས་བཞེསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་

གསུངས་མས། དེ་འབདཝ་ད་གནས་ཚུལ་གཞན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རབ་བྱུང་ ༡༣ པའི་ཆུ་

ཡོས་སྤྱི་ལོ་ ༡༧༨༣ ལོ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་གཉིས་པ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ ༼༡༧༦༢-

༡༧༨༨༽ དང་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ ༡༧ པ་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ ༼༡༧༧༨-༡༧༨༨༽ ཁྲི་ཐོག་ལུ་
ཕྱི་གླིངཔ་རི་མོ་མཁས་པ་ ངོ་མིང་ སའི་མུལ་དྲེ་བཱིས་ཟེར་མི་ འབྲུག་ལུ་གཟིགས་སྐོར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཁོ་

གི་བསམ་ཆར་ཡི་གེར་བཀོད་མི་དང་ ས་ཆ་ རྫོང་ ལྷ་ཁང་སོགས་རི་མོ་བྲིས་མི་ཚུ་ མའི་ཀཱལ་ཨེ་
རིས་སམ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་ཟེར་མི་གིས་

བསྡུ་ལེན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་

པར་སྐྲུན་འབད་

ཡོད་མི་ནང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་རི་མོ་ མ་འདྲཝ་བཞི་དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་ངོ་ ༡༤༥ གི་
ཧེ་མ་མེན་པར་ ཤུལ་མ་བཞེངས་བཞེངསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་གིས་མ་ཚད་དེ་བསྒང་གི་རྫོང་གི་
རིས་མོ་ལུ་ལྟཝ་ད་ འཛུལ་སྒོ་དང་པའི་ ཐོག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐོག་གུ་དབུ་རྩེ་ཡང་འདུག

ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་རྒྱལ་མཚན་མ་གཏོགས་དབུ་རྩེ་སྦེ་མིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༥༣

པ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ་ ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལས་༡༩༡༥ ཚུན་རྗེ་མཁན་མཛད༽ དབང་འདུས་རབ་

སྡེའི་གནས་བརྟན་མཛད་བཞུགས་སྐབས་

བཀལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་འདུག

རྫོང་འདི་ས་གཡོམ་གྱིས་

གནོདཔ་སྦོམ་འབད་རང་

ནིར་མ་ལ་དཱས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་

དྲའི་གོན་ཀཱོན་ཊི་

༼འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ༽ ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལུ་པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་
༡༨༩༧ ལུ་རྫོང་འདི་ མེ་མཆོད་བཞེས་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༧ ལུ་རྫོང་འདི་

ས་གཡོམ་གྱིས་ཡང་ གནོདཔ་སྦོམ་བཀལ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག མེ་མཆོད་བཞེས་ལོ་འདི་ མོ་གིས་
བཀོད་མི་ལུ་ཆ་བཞག་རུང་

རྟགས་མི་མཐུན་པས།

ས་གཡོམ་གྱིས་མེདཔ་བཏང་ལོ་འདི་

དཔལ་ལྡན་སེང་གེ་སྐབས་དང་

མེ་དང་ས་གཡོམ་གྱིས་མེདཔ་བཏང་པའི་ཤུལ་ལས་ ཉམས་གསོ་ག་གིས་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་མ་

ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་རབས། ཆོས་འབྱུང་། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་

ཡང་ སྡེ་སྲིད་སོ་སོའི་ཁྲི་ཐོག་ གདན་ས་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་དང་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་
གཉིས་ཀྱི་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཞུཝ་དང་

རྫོང་དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ན་

སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་གསར་བཞེངས་

གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

107

མཛད་ཡོད་པའི་སྐོར་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ མེ་

མཆོད་བཞེས་བཞེསཔ་དང་ ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག

ད་ལྟོ་རྫོང་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལམ་འགྱོ་སའི་ས་སྟོང་ཡོད་མི་འདི་ ཧེ་མ་ཤར་དར་བརྒྱད་དང་
ཝང་འཚོ་ཆེན་བརྒྱད་གཉིས་དམག་རྐྱབ་ད་ རྒྱལ་ཁ་འཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་ ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ འཚོ་

ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ རྫོང་སྦུགས་བཤགས་རྐྱབས་ཏེ་ འགྱོ་སའི་ལམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་
སྲོལ་འདུག

རྫོང་གོངམ་འདི་ རྫོང་དཔོན་དོམ་ཅུང་གིས་ཉམས་གསོ་ཚར་གཅིག་ཞུ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ལས་རྫོང་
འོགམ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་ དབང་འདུས་རྫོང་གི་མགྲོན་གཉེར་པདྨ་དབང་འདུས་

ཀྱིས་ཉམས་གསོ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༥༽ ལྷ་ཁང་ཁག་མ་འདྲཝ།
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་

མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་བཙུགས་གནངམ་ད་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཙོ་བོར་སྔར་ དཔལ་རྒ་ལོ་གིས་ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་ལས་ གདན་དྲངས་པའི་
རྡོ་ནག་གི་མགོན་པོའི་སྐུ་རང་བྱོན་ ཧེ་མ་འབྲུག་ལྷ་མོ་ཆེར་བཞུགས་ཡོད་མི་འདི་ དེ་བསྒང་ཞབས་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ བོད་ལས་ ཆིབས་ཁ་ལྷོར་བསྒོརཝ་ད་ བསྣམས་བྱོན་ཏེ་ བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིནམ་
ལས། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པ་ སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་ པ་བཅུ་པ་

ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེའི་ ལྷ་བཟོ་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་བོད་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གཉིས་ཆ་ར་
སྲིད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་

ཐུགས་གསུང་སྐུའི་ལྷ་ཚོོགས་སྣང་

དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་

དེ་ཁར་

ལས་

མགོན་དང་ དུད་གསོལ་ལྷ་མོ་ རྟེན་མདོས་ཚུ་ཞབས་དྲུང་རང་གི་ཕྱག་བཟོ་གནང་སྟེ་བཙུགས་གནང་

ཞིནམ་ལས་ རྫོང་གི་སྒྲུབ་སྟོན་རབ་གནས་དང་དགའ་སྟོན་ཡང་སྦོམ་འབད་རང་མཛད་གནང་ནུག དེ་

ལས་ཚུར་རྫོང་འདི་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་ དབྱེ་བ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ གདན་ས་

ཡས་མས་གཉིས་ཟེར་ རྫོང་དེ་གཉིས་རྫོང་གཞིས་གཞན་ག་ར་ལས་ གཙོ་ཅན་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོངས་
གྲགས་བྱུང་ནུག དེ་སྦེ་བརྩི་དགོ་མི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཁོ་རང་བཞུགས་སའི་རྫོང་
གཞིས་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ ཁྲི་ཐོག་ལུ་ཡང་ སྡེ་སྲིད་ཚུ་བཞུགས་སའི་

རྫོང་གཞིས་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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རྫོང་འདི་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཁོ་རང་གིས་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་ འགོ་དང་པ་

བཙུགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་ཤུལ་ལས་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབ་བཅུ་པ་ བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་
གྱིས་

དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་ཡར་སེང་མཛད་གནང་སྟེ་

རབ་སྡེ་སྔར་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་

ཡར་རྒྱས་

བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ དབང་འདུས་རབ་སྡེའི་ནང་མཁན་ཁྲི་བཅུ་པ་ བསྟན་འཛིན་

ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མཆོད་ དམིགས་བསལ་གྱིས་བཟུང་སྲོལ་ཡོད། རབ་བྱུང་གི་སྡེ་ འགོ་བཙུགས་

གནངམ་ལས་ཚུར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཛད་གནང་བའི་

བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་འཁྲིལ་

ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་

དུས་མཆོད་ རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་དང་ ཤི་གསོན་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་འཇུག་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་

དང་

ཕྱིའི་སྒྲིག་ལམ་དང་

ནང་གི་ཐུགས་དམ།

ཉམས་ཆག་མེད་པར་བསྟན་འགྲོ་སྤྱིའི་མཐའ་དོན་ལུ་

རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་

གསང་བ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རིམ་པ་ཚུ་
ད་རེས་གནས་བརྟན་གྱིས་

གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོད།

དབུ་ཁྲིད་ཐོག་

ཧེ་མ་འབད་བ་

ཅིན་ རབ་སྡེ་ཟེར་བའི་མཚན་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་དགེ་སློང་གི་སྡེ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མ་གཏོགས་
གཞན་རྫོང་གཞིས་ཚུ་ནང་
འདུག

ཡོད་པའི་དགེ་སློང་གི་སྡེ་ལུ་རབ་དཀྱུཔ་ཟེར་ཐོབ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་

རྫོང་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཁྲམ་ ཁ་གསལ་གཞུང་གི་ཕྱག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ལྷ་
ཁང་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་

གཞན་ནང་རྟེན་མནང་ཆེན་ཚུ་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོད་

ཞུ། རྫོང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

རྫོང་གོང་མ།
འཛུལ་སྒོ་ ༡ པའི་ཐོག་ཁར།
༡

༢

༣

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་། ༼སྟེང་ཐོག༽

སྤྱན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་ ༼བར་ཐོག༽

མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་ ༼རྡོ་གཅལ་ ༡ པའི་གཡོན་ཕྱོགས༽

གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རྫོང་འོག་མ།
དབུ་རྩེ་ ༣ པའི་འོག
༡

༢

སྨན་བླ་ལྷ་ཁང་། ༼སྟེང་ཐོག༽

བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་། ༼བར་ཐོག༽ རྡོ་གཅལ་༢པའི་གཡོན་ཕྱོགས།

༡

སྲུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

༢

སྤྱི་པའི་ལྷ་ཁང་།

༣

རྣམ་སྲས་ ༼ཕྱག་མཛོད་༽ ལྷ་ཁང་།

༤ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་། དབུ་རྩེ་ ༼སྦུགས་ཀྱི་དབུ་རྩེ༽དང་པའི་འོག
༥

༦

མགོན་པོའི་ལྷ་ཁང་། ༼ཐོག་ ༢ པ༽

བླམ་ལྷ་ཁང་། ༼ཞབས་དྲུང་༽ ༼ཐོག་༣པ༽

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༤ ལོ་ལུ་གཙང་གི་སྡེ་སྲིད་ཀརྨ་ བསྟན་སྐྱོང་དབང་པོ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ལས་ཐེད་

ཐིམ་སྤར་གསུམ་གྱི་ བླམ་ཁག་ལྔའི་དམག་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ ག་ར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གུ་

དམག་རྐྱབ་པར་ཐོན་འོངམ་ད་ ཕྱད་མདའ་རྐྱབ་ནིའི་གནས་སྐབས་ཚུ་

དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་

འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་བཀའ་གནང་སྟེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་ རང་བྱུང་ཁར་ས་པ་ནི་ལ་སོགས་པའི་

རྟེན་གསུམ་འགངས་ཅན་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ ལ་ལུ་ཅིག ཝ་ཅན་རྫོང་ལུ་གཏམས། ལ་ལུ་ཅིག་ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་ཐང་ཁ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱ་ལ་ལས་སྦེ་ ད་རེས་བྱ་རོག་སྒང་
ཟེར་ས་ཚུན་བཙན་ས་འཚོལ་བར་འགྱོ་ནུག
ལུ་ཅིག་

དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བསྣམ་མི་བླ་སྐུ་ལ་

བྱ་རོག་སྒང་ལུ་རང་བཅོལ་གཏམ་མཛད་མི་ཚུ་

ཤུལ་ལས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་རྫོང་

བསྒྲུབས་ཞིན་ན་ བྱ་རོག་སྒང་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ད་ལྟོ་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་བླམ་ལྷ་ཁང་ནང་

བཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག
༡

༢

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མགོན་ཁང་། ༼ཐོག་དང་པ༽

རྒྱལ་པོའི་ལྷ་ཁང་། ༼འོག་ཐོག༽

དབུ་རྩེ་ ༢ པའི་འོག
༡

ཀུན་ར་ ༼འོག་ཐོག༽ ཀུན་ར་གི་ཐོག་ཁར་དགེ་སློང་ཚུ་གི་སློབ་ཁང་ཨིན་མས།

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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༥.༡༽ གནསཔོ་སྒང་མཇུག་ལྷ་ཁང་།

༼རྫོང་གི་ཕྱི་ཁ༽

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་ ཁྲི་རབས་ ༢ པ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་

གི་ གནས་བརྟན་མཛད་དེ་བཞུགས་སྐབས་ སྒང་མཇུག་གི་བཙན་དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་ལས་
བཙན་དེ་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་ ཁས་བླང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡི་
ཟེར་ བཤད་སྲོལ་འདུག

༥.༢༽ ར་བྲག་ལྷ་ཁང་།
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ཁྲོམ་གྱི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་མི་ ར་བྲག་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་འདི་ དབང་འདུས་རྫོང་
གི་ཡན་ལག་ལྷ་ཁང་གཅིག་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་གནསཔོ་ར་བྲག་སྤུན་གསུམ་གྱི་གནས་ཁང་ཨིནམ་

ལས་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན།
སྔོན་དང་ཕུ་

སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་དབང་སྡོད་པའི་

སྐབས་ལས་རང་

ཕན་ཚུན་ནང་འཁྲུགས་ལངམ་ད་

དཔོན་ཁག་ཚུ་ ར་བྲག་སྤུན་གསུམ་གྱི་གནས་ཁང་ནང་འོང་སྟེ་ སྐྱབས་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀྲོང་
གསར་དཔོན་སློབ་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་དང་

གཉིས་

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་ཆོས་རྗེ་

མ་འགྲིགས་པར་དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་

པདྨ་བསྟན་འཛིན་

ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་

དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་ ཨ་འབྲུག་ཉི་མ་གི་ གཟིམ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་བཀྲིས་ཁོ་རའི་ གོངམ་

རྫོང་དཔོན་གྱི་ བཀའ་བཞིན་དམག་རྒྱབ་འཁྱིད་དེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ར་བྲག་སྤུན་གསུམ་ལུ་དམག་
གི་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་རྟགས་པ་དང་སྐྱབས་ཞུཝ་ད་ དེ་གིས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ དམག་ཕམ་ནི་གི་

ལུང་བསྟན་གནང་ནུག་ ཨིན་རུང་ཁོ་རའི་གོང་མའི་ བཀའ་མ་བཅག་པར་ དམག་ལུ་སོང་སྟེ་ ཕམ་
པའི་ཤུལ་ལུ་ རང་སྲོག་རང་གིས་བཅད་དགོཔ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༦༽ རྫོང་དཔོན་རིམ་བྱོན།
སྤྱིར་རྫོང་ཁག་སོ་སོ་ལུ་ རྫོང་དཔོན་གྱི་གནས་ཅན་ དཔོན་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ཡོད་རུང་སྤུངས་
ཐང་རྫོང་། ཐིམ་ཕུག་རྫོང་། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གསུམ་གྱི་ རྫོང་དཔོན་གསུམ་འདི་ རྫོང་དཔོན་
གྱི་གོ་གནས་མཐོ ་ཤོས་

ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གོ་གནས་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་དབང་ཚད་ཐོབ་ཐངས་ཡོད་པའི་

ཁར་ རྫོང་དཔོན་འདི་གསུམ་གྱི་གོ་གནས་ཐོག་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡང་ ཐོབ་སྲོལ་འདུག

གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རྫོང་དཔོན་དེ་གསུམ་བསྐོ་བཞག་ཡང་ སྡེ་སྲིད་དང་ ཡང་ན་གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་
ནི་མ་གཏོགས་

གཞན་གྱིས་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་མེདཔ་ཨིན་མས།

གཞུང་གི་དོན་

གནད་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཁོངས་སུ་ རྫོང་དཔོན་མཐོ ་ཤོས་དེ་ཚུ་ ཨིན་
ཅི་མིན་ཅི་ལྷན་འཛོམས་གནང་དགོཔ་ཨིན་མས།

དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ་སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་
དཀར་པོའི་ནང་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
༡

༢

༣

ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན།

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། ༼སྡེ་སྲིད་ལྔ་པ༽
ངག་དབང་ཚེ་རིང་།  ༼སྡེ་སྲིད་དྲུག་པ༽

༤ འབྲུག་བསྟན་འཛིན། ༼སྡེ་སྲིད་བཅོ་ལྔ་པ༽
༥

སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

༧

བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། ༼སྡེ་སྲིད་བཅུ་དྲུག་པ༽

༦
༨

༩

ལེགས་པའི་ཤེས་རབ།

སངས་རྒྱས། ༼སྡེ་སྲིད་བཅུ་བཞི་པ༽

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༡༠ ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། ༼སྡེ་སྲིད་ཞེ་གསུམ་པ༽
༡༡ དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས།
༡༢ སྲི་རྒྱས།

༡༣ བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ།
༡༤ ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས།
༡༥ ཨ་འབྲུག

༡༦ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། ༼སྡེ་སྲིད་ཞེ་བརྒྱད་པ༽
༡༧ འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱལ།
༡༨ ཨ་ཞང་བྱམས་པ།
༡༩ ཀོ་ཕྲུག

༢༠ དོམ་ཅུང། ༼ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ༽

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མི་དབང་ཞིང་བཤེགས་དམ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༥༢ ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་ཁྲི་ཁར་བྱོན་ཞིནམ་ལས ཧེ་མ་གི་རྫོང་དཔོན་ཚབ་ གཉེར་

ཆེན་མགྲོན་གཉེར་ཚུ་ མེདཔ་བཟོ་བའི་ཤུལ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྫོག་ཁག་ག་ར་ ནང་སྲིད་
ལྷན་ཁག་གི་ མངའ་འོག་ལུ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ སོ་སོ་ལུ་རྫོང་གཞིས་བདག་སྐྱོང་པ་སྦེ་ རྫོང་བདག་ཟེར་
བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ ལམ་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ནུག དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྫོང་

བདག་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་མཚན་ཐོ་ འདི་ནང་བཀོད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༧༽ ད་ལྟོ་བཟོ་བཀོད་དང་གནས་སྟངས།
རྫོང་གི་གདོང་འདི་ ལྷོ་ རིན་ཆེན་སྒང་གི་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་དང་ རྒྱབ་འདི་ ཤར་ཉི་ཟེར་སྒང་ལྷ་
ཁང་ཁ་ཐུག་སྦེ་འདུག

དེ་སྦེ་བཞེངས་དགོ་མི་འདི་ཡང་གཙོ་བོ་རང་

ལུང་པའི་སྨད་ཀྱི་དགྲ་སྡེ་

སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ཚུ་ དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ཨིན་མས། རྫོང་གཞན་བཟུམ་སྦེ ལྕགས་
ཤོག་གི་ཁྱིམ་ཐོག་མེན་པར་

ད་ལྟོ་ཡང་ཤིང་ལེབ་སྦེ་རང་བཞག་ཡོདཔ་ལས་

དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་

འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་རང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་ རླུང་ཤུགས་ཆེཝ་ལས་ ཁྱིམ་ཐོག་ལུ་རླུང་གིས་

གནོད་པ་མི་བྱུང་ནིའི་དོན་ལས་དང་

དེ་ལས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

ལམ་ལུགས་སྲོལ་གཙོ་བོ་

ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་སྟོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཡང་ཨིན་མས།

རྫོང་གི་ཚད་གཞི་ཡང་ ཡར་མར་དཀྱུས་རིངམོ་དང་ ཕར་ཚུར་རྒྱ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་མགོ་

ཕར་ཚུར་རིངམོ་དང་། དེ་ལས་རྫོང་མཇུག་ཕར་ཚུར་ཐུང་ཀུ་སྦེ་འདུག ཡར་མར་གྱི་ཚད་གཞི་མི་ཀྲར་

བསྡོམས་༡༩༥། རྫོང་མགོ་ཕར་ཚུར་མི་ཀྲར་བསྡོམས་ ༣༦.༦༠ དེ་ལས་རྫོང་མཇུག་ཕར་ཚུར་མི་ཀྲར་

བསྡོམས་ ༡༨.༤༠ དེ་ཅིག་འདུག

འཛུལ་སྒོ་ ༡ པ་དང་ ༢ པའི་བར་ན་རྡོ་གཅལ་ ༡ ༼རྡོ་གཅལ་༡ པ༽ འཛུལ་སྒོ་ ༢ པ་དང་

༣ པའི་བར་ན་ ༡ ༼རྡོ་གཅལ་༢ པ༽ སྦུགས་ཀྱི་དབུ་རྩེ་དང་ ཀུན་རའི་བར་ན་༡ ༼རྡོ་གཅལ་
༣ པ༽བཅས་རྡོ་གཅལ་གསུམ་ཡོདཔ་ལས་ རྡོ་གཅལ་ ༡ པ་འདི་ རྡོ་གཅལ་ ༢ པ་དང་ ༣

པ་ལས་སྦོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་འདི་ནང་གཙོ་བོ་རང་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ སྐུ་འཆམ་གནང་ས་ཨིན་མས།

རྡོ་གཅལ་ ༡ པའི་གཡས་དང་ གཡོན་ལུ་ཁྱིམ་ཐོག་གཉིས་ཡོད་མི་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་གི་འདི་

རྫོང་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ཡིག་ཚང་། རབ་སྡེའི་ཐབ་ཚང་། མཛོད་ཁང་དང་། དེ་ལས་གཡོན་

གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཁ་ཐུག་གི་ནང་ལུ་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་། དགེ་སློང་ཚུ་གི་བཞུགས་གནས། མཛོད་ཁང་དེ་ཚུ་
ཨིན་མས། འཛུལ་སྒོ་ ༡ པའི་ཐོག་ཁར་ རྫོང་བདག་དང་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ཨིན་མས།

རྡོ་གཅལ་ ༢ པའི་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་ ཐོག་ ༢ ཡོད་མི་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་གི་འདི་ནང་དགེ་

སློང་ཚུ་གི་བཞུགས་གནས་དང་།

གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ནང་

དགེ་སློང་ཚུ་གི་བཞུགས་གནས་ཡང་ཨིན་མས།

ལྷ་ཁང་ཁག་བཞི་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་མ་ཚད་

དེ་ལས་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་

རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཁང་ཨིན་མས། རྡོ་གཅལ་ ༣ པའི་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་  
ཐོག་ ༢ ཡོད་མི་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ འདི་ནང་རབ་སྡེའི་ བླམ་གནས་བརྟན་བཞུགས་ས་དང་
གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་འདི་ནང་ རབ་སྡེའི་དབུ་མཛད་དང་སྐུ་དྲུང་དེ་ཚུ་བཞུགས་ས་ཨིན་མས།

རྒྱབ་ཁུངས་དཔེ་དེབ་ཐོ།
༡
༢

༣

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་

རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་སློབ་དཔོན་པད་མ་ཚེ་དབང་གིས་སྦྱར་བ་འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

མཁན་ཁྲི་བཅུ་གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་

བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད།

༤ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་དཀར་པོ།
༥

དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།

༧

མའི་ཀཱལ་ཨེ་རིས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་འབྲུག་གི་ས་ཆ་

༦

༨

༩

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་བརྩམས་གནང་བའི་ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར།
སོགས་ཀྱི་རིས་མོའི་དེབ།

རྫོང་གཞིས་ལྷ་ཁང་

ནཱིར་མ་ལ་དཱས་གིས་བརྩམས་པའི་དྲའི་གོན་ཀཱོན་ཊིརི་༼འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ༽
ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་འདུ་ལེན།
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ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

སྔོན་བརྗོད།
༉ དེ་ཡང་རང་རེའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མ་འོངས་པ་མདུན་བསུའི་སློབ་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་ཅན་ བུ་

དང་བུམོ་མང་པོའི་དོན་ལུ་ ད་རེས་གཞུང་གི་ལམ་སྲོལ་སྲིད་བྱུས་དང་བསྟུན་ གནས་སྐབས་ལུ་བབ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་དགོཔ་ངོ་མ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་སྐོར་ལས་ཨིན་རུང་

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ལྷོ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་མཛད་རྣམ་སྐོར་ཡང་ ཆ་ཤས་

ཙམ་ཞིག་ཚུད་སོང་ཡི།

ཨིན་རུང་དགོངས་ཁྲེལ་མ་གནང་

ཞབས་དྲུང་གི་དུས་རབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིནམ་ལས་

ད་རེས་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་དགོཔ་གཙོ་བོ་

ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་རྒྱས་བསྡུས་མཁས་

དབང་རྣམ་པས་མཛད་དེ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ གུས་དམན་པ་རང་ཡང་ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་བརྩོན་ཆུང་བའི་
ཁར་

དེ་ལྟ་བུའི་རྫོང་ཆེན་གྱི་ཆགས་རབས་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་ནི་ལུ་

གོམས་གཤིས་དང་སྔར་གྱི་རྣ་རྒྱུན་

ཉམས་མྱོང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དང་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ གོང་མའི་གསུང་རྒྱུན་ཞབས་དྲུང་གི་རྣམ་
ཐར་དང་ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་ལུ་གཏུགས་ཏེ་
འཐོམས་ཏེ་

བྲིས་པའི་སྐབས་ལུ་

རང་གི་ཤེས་པ་རྨོངས་འཆར་གྱི་

གནད་དོན་ཚུ་ཟུར་ཐེབས་བཟུམ་སྦེ་འཐོན་ལོག་སོང་ཡི།

དེའི་འོག་ལུ་གཤམ་གསལ་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་སྐོར་ལས་ཡང་ རང་ལུ་ཉམས་མྱོང་དང་རྣ་རྒྱུན་ཐོས་པ་གང་ཡང་

མེད་པའི་ཁར་ ད་རེས་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཡང་ཟླ་ངོ་གཅིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ མ་ཐོབ་པ་ལས་

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཡང་ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་དང་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་རབ་རྒྱས་རྣམ་ཐར་ ལྷོའི་ཆོས་

འབྱུང་ འབྲུག་དཀར་པོ་ རྗེ་ཀུན་དགའ་དང་ཡོན་མཐའི་རྣམ་ཐར་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་བཅས་ལ་
གཞི་རྟེན་སྦེ་རགས་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་ བྲིས་མ་ཚུགས་འདི་ལྟར་ཚུལ་ཙམ་བྲིས་པ་དེ་ཡང་

ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་ ཞིབ་འཚོལ་མཁན་པོ་མཁས་དབང་རྣམ་པས་དགོངས་འགལ་མེད་པར་ནོར་
བཅོས་དང་འཕྲི་བསྣན་མཛད་འོས་རིགས་ཞུན་དག་གང་འོས་བཀྲིན་བསྐྱང་བར་ཞུ།
༡

ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་ དེ་ཡང་སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་

རིགས་གསུམ་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་སྨན་ལྗོངས་ཙན་
དན་བཀོད་པའི་ཞིང་འདིར་མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་
ཐོག་མར་སྤར་ཞིང་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞིང་ལུ་འགྱུར།

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།

ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་
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ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་

སྐུ་རྗེས་བྲག་དམར་བརྩེགས་པར་

བཞུགས་ འདྲེ་སྲིན་མ་རུངས་པའི་ཚོགས་དམ་ལུ་བཏགས་ནས་ལྗོངས་འདིར་ སྒྲུབ་གནས་ལུ་བྱིན་

གྱིས་བརླབས། དེ་ལས་གསར་རྙིང་གི་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་མང་རབས་ཤིག་བྱོན་པའི་ནང་ལས་

ཉི་མ་ལྷོའི་ཕྱོགས་འདིར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབ་
སྟེ་ སྔོན་བདེ་གཤེགས་ཕག་གྲུའི་དངོས་སློབ་གྲུབ་ཆེན་ ས་ར་ཧ་པ་དང་ དགོངས་མཉམ་གླིང་ཆེན་
རས་པའི་སློབ་མ་ ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་དགུང་གྲངས་༥༡ བཞེས་པའི་ལོར་

ཞིང་ཁམས་གཞན་ཁ་ལུ་ཕེབས་རན་སྐབས་

ཁམས་ལས་ཁམས་ཕྲུག་གཅིག་འོང་ནི་ཡོད་

དབོན་རས་དར་མ་སེང་གེ་ལུ་གདན་ས་གཏད་དེ་

དེ་དང་ང་ཕྱད་མི་ཚུགས་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་

ནས་ ཉི་མ་ལྷོ་རོང་ལུ་གཏོང་ཞིག་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་ཟེར་ཞལ་ཆེམས་
ལུང་བསྟན་གསུངས་པ་བཞིན་ མདོ་ཁམས་ལས་འབྱོར་པའི་ ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ བར་འབྲུག་

གི་གདན་རབས་འཛིན་པ་

སངས་རྒྱས་དབོན་རས་ཀྱི་ཞབས་སར་གཏུགས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་

དབང་དང་གདམས་པ་གནང་སྦེ་

ནུག

མཚན་ལུ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོར་གསོལ་ཏེ་ལྷོ་སྨོན་ལུ་བཏང་

སྤྱི་ལོ་ ༡༢༡༨ རབ་བྱུང་ ༤ པའི་ས་སྟག་ལོར་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ལྷོ་ལྗོངས་ལུ་བྱོན་ནས་ ཐུགས་

རྗེ་བྲག་དང་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ ཝང་ཡུལ་ཐིམ་ཕུ་ལུང་བསྟན་ཟམ་པའི་ གཞུང་ཆུའི་འགོར་ རྡོར་གདན་
ནང་དང་

ཐིམ་ཡུལ་གྱི་ཕུག་

རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་བྱག་གི་ཕུག་ནང་བྱོན་སྦེ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་

བསྒྲུབས། རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་བཞེངས་ཏེ་ སྲས་བརྒྱུད་དང་ སློབ་བརྒྱུད་ལེ་ཤ་བྱུང་བར་བྱིན་

གྱིས་རླབས་པ་སོགས་ འགྲོ་དོན་ངོ་མཚར་ཅན་མཛད་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དེའི་སྔོན་མ་ལས་ལྷོ་
ལྗོངས་འདིར་གནས་བཅགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བླ་མ་ལྷ་པ་ཟེར་བ་

ཀླུ་སྒྲུབ་སྤྲུལ་པ་

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་

འཇིགས་རྟེན་མགོན་པོའི་ཞལ་སློབ་གཉིས་ མགར་ཆོས་གསུམ་ལུ་ གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ གཉོས་

རིགས་བླ་མ་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་རས་ཆེན་ཟེར་བ་ སྤྱི་ལོ་༡༡༩༤ རབ་བྱུང་༣ པའི་ཤིང་
སྟག་ལོར་སྤ་རོ་ལུ་བྱོན།

དང་པོ་གཅལ་ཁ་དང་སྐྱེར་ཆུ་སྟག་ཚག་ཤར་མར་ལོ་༣

ཧས་ཕྱོགས་ལུ་ཤུལ་ལས་འགྲོ་དོན་ཕྲན་ཙམ་བྱུང་

སྦྱིན་བདག་བཅད་དེ་

བཞེངས་ བླ་དཔོན་འདྲེས་མར་མཛད་དེ་ཚོགས་པ་བསྐྱངས་
ནས་

ཆོས་རྗེ་འབྲི་གུང་པར་འབུལ་བ་ལན་བདུན་ཕུལ་ནུག

སྒྲུབ་པ་མཛད།

སྤ་རོ་གཅལ་ཁའི་རྫོང་

དེ་སྐབས་ལུ་མི་སེར་ལས་ཁྲལ་ལེན་

དེ་ལས་བཤུལ་མ་ལྷ་པ་གཟི་བརྗིད་

དཔལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ སློབ་མ་ཁ་དྲག་ཅན་རེ་འཐོན་ཏེ་ ཐིམ་ཕུར་གདན་དྲངས། སྤྱི་ལོ་༡༢༡༧ རབ་

བྱུང་༤ པ་ མེ་གླང་ལོར་ ཐིམ་གཞུང་ལུ་རྡོ་སྔོན་རྫོང་དང་ འབྱུང་བཞི་བྱ་ཐལ་རྫོང་། སྦེད་ནག་ལྟོ་ཁ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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རྫོང་སོགས་བཞེངས་ཏེ་ བླ་མ་ལྷ་པའི་ཆོས་ལུགས་མང་སུ་ཅིག་འཕེལ་བ་ལས། ཁ་བཞི་ལྷོའི་དབང་
དཔོན་བཟུམ་ལུ་ཁས་ལེན་བཞུགས་ནུག

ཚུགས་

དང་པོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ལུ་

མཐུ་བཏང་རུང་ནུས་མཐུ་མ་འཐོན་པར་

ངོ་རྒོལ་འབད་རུང་མ་

གསོལ་དུག་དྲངས་པའི་ལས་སྦྱོར་བཤམས་ཏེ་

ངན་སྤྱོད་འབད་རུང་གླགས་མ་འཁེལ་ བླ་མ་ལྷ་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སོགས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་འཛིན་
མི་ཚུ་གིས་ཤུལ་ལས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པས་ཆོས་སྲིད་བརྩམས་དུས་ལུ་ ངོ་རྒོལ་འབད་རུང་གླགས་
མ་འཁེལ་བར་བྲོས་ཟུར་འགྱོ་སྐབས་ལུ་རྫོང་གཞན་ཚུ་མེ་ལ་བསྲེག

ཐིམ་ཕུ་གཞུང་ལུ་རྡོ་སྔོན་རྫོང་

འདི་ཞབས་ལུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་འབྲུག་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཟེར་བའི་ རྡོ་སྔོན་རྫོང་འདི་ཤུལ་

མ་ལུ་མཐུ་ཆེན་བླ་མའི་ཕྱག་ལུ་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པར་འབྱོར་ནུག

༢

བར་དུ་འབྲུག་ཆེན་གོང་མ་ཚུ་བྱོན་ཚུལ།

དེ་ལས་བར་དུ་ འབྲུག་ཆེན་གོང་མ་ན་རིམ་ཚུ་ ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་བྱོན་ནས་ ཤར་ནུབ་ཡོངས་ལུ་ཆོས་

གཞིས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པའི་ནང་ལས་
ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན་

ཐིམ་ཕུའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་པའི་ནང་ལུ་ཆོས་གཞིས་

དང་པ་ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ནང་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་

ལུགས་ཀྱི་ཆུ་འགོ་དྲང་མི་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་བྱོན། དེ་ལུ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་བཞི་སྐུ་འཁྲུངས། སྲས་ཉི་མས་

ཐིམ་ཕུ་ཝང་དང་ཅང་ལུ་འགྲོ་དོན་མཛད། ལྕང་སྒང་ཁར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྟེན་མཆོག་ནོར་བུ་གཟི་
ཁྱིམ་ལས་གྲུབ་པའི་འཕགས་མཆོག་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གཉིས་ཐོག་མ།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་དང་ཆུ་ཟངས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ཐོག་ཚད་མ་

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དང་ཡུམ་བསོད་

ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ གཞན་ཡང་རྟེན་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་ལེ་ཤ་བཞེངས། གསུངས་རྟེན་སྤྲུལ་སྐུ་སྲས་
ཉི་མ་རང་གི་ ཕྱག་བྲིས་ཆོས་འབུམ་བྲིས་མ་
སྤུས་གཙང་ཏོག་ཏོ་བཞེངས་གནང་ནུག

ཏོག་གསེར་བྲིས་ཅན་ཆེ་ལུགས་གླེགས་ཤིང་བཅས་

ཕ་ཇོའི་སྲས་ཕ་དམ་པའི་སྤྲུལ་པ་སྲས་དམ་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་

བདེ་ཆེན་ཕུགས་ལུ་སྲས་བརྒྱུད་གསུམ་པ་དམ་སྤྲུལ་བློ་ལྡན་རྒྱལ་པོས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་

སྤྱི་ལོ་

༡༣༣༣ རབ་བྱུང་ ༦ པའི་ཆུ་བྱ་ལོར་ འབྲུག་ར་ལུང་ལས་ ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེང་

གེ་ ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་གདན་དྲངས།   ཆོས་དང་དབང་ཞུས་ཏེ་དབང་ཡོན་ལུ་འབུལ་བ་རྟ་
༨༠ དང་ལྷོ་ཟོང་ལེ་ཤ་ཕུལ་བས་ ལྷོ་ལུང་པའི་མི་ཚུ་ འབུལ་མཚོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཧ་ལས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཨིན་མས། ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྡེ་བཙུགས་ དཔལ་

ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་གཤན་པ་

ལས་མཁན་དམར་ནག་གཉིས་ལས་

གཤན་པ་དམར་པོ་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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དགེ་བསྙེན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་ དག་པའི་སྣང་ངོར་ལུ་ཆོས་རྗེའི་ སྤྱན་སྔར་ལུ་སྐུ་མདུན་ལུ་ རང་

གཟུགས་བསྟན་ནས་ གཡར་དམ་ཐ་ཚིག་ སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ་བཙན་མཁར་ཕོ་བྲང་གི་ མདུན་རྡོ་བ་
ལུ་ ཐིམ་སོང་བ་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་ལུ་གྲུབ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་མིང་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་ཟེར་ཆགས་པའི་ཐ་
སྙད་དར་བ་དེ་ཡང་།

མོན་གྱི་ལྗོངས་ལ་བཙན་གྱི་ཡུལ། །ས་གཞི་དམར་པོ་ཁྲག་གི་མདོག །ཟངས་བྲག་གནམ་དུ་ཟེངས་
སེ་ཟེང་། །ཐིམ་པའི་ཡུལ་ནི་བདེ་ཆེན་ཕུག །ཅེས་དང་ མོན་ཡུལ་གནས་ལུ་པདྨའི་བཀའ་ཡི་རྟགས།
།སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ་ཐིམ་པའི་བདེ་ཆེན་ཕུག །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་དག་དང་ མཐུན་པར་བཙན་རྒོད་
ཆགས་པའི་

གནས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡང་ བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་དོན་ལ་ངེས་པར་ཚང་ཡོད་ཟེར་བླ་མ་ཚུ་

གིས་གསུངས་ནུག

ཐིམ་ཕུ་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་

ཀླུ་གྲོང་ཐམ་པའི་ལྟག་ལུ་བསོད་ནམས་རྒྱས་ཁ་ལུ་

གནས་ཁང་གྱང་ཁྱིམ་ཐོག་གསུམ་མའི་སྟེང་ཐོག་ལུ་

དགེ་བསྙེན་

སྐུ་འདྲ་ཀ་ཁྲབ་བཅས་ཡོད་པ་ལས་

བསྙེན་བཙན་གསོལ་ ད་ལྟའི་བར་མ་ཆད་པར་གནང་སྲོལ་ཡོད།

དགེ་

སྲས་དམ་སྤྲུལ་བློ་ལྡན་རྒྱལ་པོས་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེང་གེ་བདེ་ཆེན་ཕུག་ལས་ལྕང་
སྒང་ཁར་གདན་འདྲངས་ནས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསར་པ་བཙུགས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་ཀྱི་མེ་
ཏོག་གནང་ ཐིམ་ཡུལ་རི་བོའི་སྒང་ལུ་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་རྩེ་ལུ་སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས། དེ་ཡང་ཤུལ་ལས་
ཉམས་ཏེ་ སླར་ཡང་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དུས་ཉམས་གསོ་མཛད་ནུག

དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༤༠ ལུ་ དཔལ་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཡང་སྔ་རྟིང་ཐེངས་གཉིས་བྱོན་
ནས་ ཐིམ་ཡུལ་བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་བཞུགས་ནུག

འབྲུག་ར་ལུང་ལས་འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་སྔ་རྟིང་ཚར་ལེ་ཤ་བྱོན་ནས་རབ་བྱུང་༩ པའི་ས་
གླང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༥༢༩ ལོར་ཐིམ་གཞུང་སྤང་རི་ཟམ་གདོང་འབྲུག་ཕོ་བྲང་སྡིངས། སྤུས་མོ་རབ་བརྟན་

ཆོས་འཁོར། ལྷོང་ཚོ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར། རྟོགས་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྣག་ཚང་། རྣལ་འབྱོར་ནམ་མཁའི་

སྒྲུབ་ཕུག མཆོད་གཞིས་འབྲུག་ཕྲིན་ལས་སྒང་ ཁྱི་འབུར་ལྷ་ཁང་བཅས་གདན་ས་བཏབ་ནུག ཆོས་

རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༤༩༠ རབ་བྱུང་ ༨ པའི་ལྕགས་ཁྱི་ལོར་ཕག་རི་ལས་སྦེ་ ལྷོ་

ལྗོངས་འདི་ནང་ལུ་བྱོན་

ཐིམ་ཡུལ་གྱི་ནང་གསེས་སྟོད་པའི་སར་རིགས་ལྡན་མ་ལས་གདུང་སྲས་

(ཕྱག་མདའ་ནང་) ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་འཁྲུངས།  དེའི་སྲས་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་བྱོན། དེ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

ལས་གདུང་སྲས་
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བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་བྱོན་ནས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་

དངོས་སློབ་ལུ་གྱུར་ནས་ ལྗོངས་འདིར་བསྟན་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ། བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་ཐིམ་ཡུལ་

གྱི་ཕུར་རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ ་ བྲང་ཟུར་བཅུ་གཉིས་ཁྱམས་ཀ་སྤུངས་བཅས་པ་བཞེངས་ནུག
དཀར་སྦིས་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པར་མཆོད་གཞིས་བཏབ་ཤུལ་ལས་ཁྲི་སྤྲུལ་གསུམ་པ་

འཇིགས་མེད་

སེང་གེ་སྐབས་ སྤྱི་ལོར་ ༡༧༧   ལོ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་བཞིན་ སྤྱི་ལོ་

༡༧༨༠

ལོར་མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཞུས་ཏེ་བདེ་མཆོག་གི་རབ་གནས་མཛད་འབྲུག་མི་

འགྱུར་ལྷུན་པོ་ཞེས་མིང་གནང་ནུག

ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་ ཁྲི་སྤྲུལ་རིན་པ་ོ ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ ད་ལྟའི་བར་

ལུ་ཡང་གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་ ཟླ་ཞལ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་ ཕན་བདེ་སྣང་བ་ཁྱབ་པར་བཞུགས་ཡད
ོ །

དེ་ལྟར་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པ་ོ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་ཆེན་གོང་མ་ཚུ་གིས་ཞབས་བཅགས་མཛད་ ལྷོ་
ལྗོངས་ཤར་ནུབ་ཀུན་ལུ་ ཆོས་གཞིས་ལེ་ཤ་ཆགས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་བསྟན་པའིདབུ་བརྩམས་ཏེ་ གནང་

བ་ཐམས་ཅད་དོན་དག་བཅུད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པ་ོ ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བྱོན་

ནིའི་ སྔ་ལྟས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚག
ོ ས་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ལུ་བྱུང་ནུག དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་
ཀྱི་ནི། །དགའ་སྟོན་འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ །

༣

ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ།

དེ་ཡང་མདོ་ལས་

རྒྱ་མཚོ་ཆུ་སྲིན་རྣམས་ཀྱི་གནས།

།དུས་རླབས་ཡོལ་བར་འགྱུར་ཡང་སྲིད།

།གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་ལ། །སངས་རྒྱས་དུས་ལས་ཡོལ་མི་སྲིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་རོལ་བདག་ཅག་ལྷོ་ལྗོངས་

ཡོངས་ཀྱི་ སྐྱབས་མགོན་མཚུངས་མེད་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས། ཁམས་ཡུལ་རྒྱ་ཡི་རིགས་སུ་གྲགས་པ་དེ། །མངའ་རིས་སྟོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གློག་
ཙམ་འཁྱུག །དབུས་གཙང་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་
བབས་ཏེ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོས་ཁ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ལུ་ཕུལ་

དམ་ཅན་

སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ཕྲིན་ལས་སྡོང་གྲོགས་མཛད། དགོན་མགར་ས་བླ་མ་འོབས་མཚོ་པས་སྤྱན་འདྲེན་ཞུ་
ནན་སྔ་རྟིང་འབྱོར་པ་དང་ ལྷན་ཅིག་དཔུང་རོགས་ ཆིབས་དྲེལ་བཅས་ ཞབས་བསུ་ལུ་འབྱོར་ནས་

མཚམས་སྦྱོར་འགྲིགས།   སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦ རབ་བྱུང་༡༠ མེ་འབྲུག་ལོར་རྗེ་བླ་མ་དགུང་ལོ་ ༢༣

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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བཞེས་སྐབས་འོབས་མཚོ་པའི་དཔུང་གིས་བསུས་ཏེ་

འབྲུག་ར་ལུང་ལས་བྱོན་

གཙོས་པའི་རྟེན་མཆོག་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ལེ་ཤ་བསྣམས་ཏེ་

ཁར་ས་པ་ཎིས་

ཡུལ་ལུ་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་ ལྷོ་

ལྗོངས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ལུ་ ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ ལྷ་ཤིང་སྨན་སྤོས་ཀྱི་དྲི་ཞིམ་པོའི་ན་བུན་འཐུལ་ཞིང་

སྤྲིན་སྔོན་འཁྲིགས་པའི་ལ་ཡག་ལུང་མོ་ཆེ་ལུ་ཕྱག་ཕེབས། ཆོས་རྗེས་ཡོན་རྫོང་པ་སོགས་ཀྱིས་ཞབས་
ཏོག་སྣ་ལེན་གཟབ་པར་ཞུས།  རིམ་པར་མགར་ས་ བླ་མ་འོབས་མཚོ་པའི་བླ་བྲང་ལུ་ཕེབས་ ཕྱུག་
པོ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་གིས་

མར་སྟང་དང་འབྲུ་ཡི་འབུལ་བ་ཕུལ།

གངས་བུ་གངས་དང་སྨན་རྩེ་ཕུ་

བརྒྱུད་སྤང་རིའི་ཟམ་པར་བྱོན། བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་དགེ་བསྙེན་ལུ་ཕྲིན་བཅོལ་བསྐུལ་ཏེ་ ཆོས་འཁོར་

རྩེ་ལས་ཐིམ་ཕུའི་ཕུལ་ལྗོངས་ཚུ་གཟིགས་ནས་ སྤུས་མོ་ལ་ནས་ འབྲས་ལར་ཕེབས། ནུབ་ཕྱོགས་
སྤ་རོའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཚུ་གཟིགས་ཏེ་ སྤ་རོ་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་ལུ་བཞུགས་སྒར་ཕབ། སྤ་རོ་དང་ཐེད་
ཐིམ་ལུང་པའི་མི་སེར་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ཀྱིས་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་

རྒྱུ་ནོར་འབུལ་ཞིང་སྐྱབས་ཀྱི་

མཆོག་ལུ་བཟུང་ཞིང་ ཅི་གསུངས་འགྲུབ་པའི་ཁས་བླངས། དེ་ལས་དཀར་སྦིས་ཡུལ་གསར་ཁའམ་
མཐུ་ལུང་སྒང་དང་འབྲུག་ཕྲིན་ལས་སྒང་།

སྤང་རི་ཟམ་པར་ཕེབས།

འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྣམ་

འཕྲུལ་རྟ་མགོ་ཆོས་རྗེ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་དེ་དང་སྔོན་སྨོན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་རྡོར་གདན་ ནང་

ནས་རྟ་མགོར་གདན་དྲངས་ དེར་ཆོས་རྗེ་རང་གིས་བླ་བྲང་ཐབ་གདན་ཆས་ཆ་མཉམ་རྩིས་ཕུལ་ནས་
གསོལ་གཟིམས་ མཆོད་གསུམ་གྱིས་ཁྱད་ཆོད་པར་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུས།

གནས་དེར་བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་ཕུག་པར་སྐུ་མཚམས་དམ་པོར་ཡུན་རིང་བཞུགས།

གྲུབ་

རྟགས་ཡང་ བྲག་རྡོ་གཡག་ཤས་ཙམ་ཞིག་ དབུ་ཐོག་བབ་པ་བླ་རེས་ཀྱིས་འདེགས་བཞག་པའི་ ངོ་

མཚར་ཅན་མཐོང་། བྱག་རྡོ་མ་བསྒྱུར་བར་དེ་གར་ བཟོ་མེད་བཞག་ན་ ཕྱི་རབས་ཡིད་ཆེས་པའི་

གནས་ཨིན་རུང་ རྗེ་བླ་མ་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་བ་མེད་པར་ བྱག་ཕུག་ནང་ས་བསལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཤུལ་

རང་མེད་པར་བཟོ་གནང་བ་དང་། དེ་བསྒང་ལུ་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་བཙུན་མོ་དང་བཅས་པ་ མི་རྟག་ལྔ་

ལམ་དུ་ཐལ་བའི་གཏམ་གསན་ དེ་ཡང་ ཕྱག་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལུ།

མ་རུངས་པའི་ཀླད་པ་འགེམས་པའི་ས། །ཐིམ་ཡུལ་བདུད་འདུལ་གྱི་ཕུག་པ་རུ། །ཞེས་འཛུགས་པར་

སྣང་། དེ་ལས་སྐྱབས་ཆའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཞུས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱབས་ཆ་རིན་ཐང་ཁར་

༼རིམ་ལྟག་ཁ་༽ཕེབས། སྦྱིན་བདག་དར་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་དང་ རྒྱ་ག་ཌི་ཁའི་རྒྱལ་པོས་འབུལ་བ་
དངུལ་གྱི་དུང་ཆེན་ཆ་དང་ གསེར་ཀྲམ་ དངུལ་ཀྲམ་ གླང་ཆེན་མཆེ་བ་ ཆིབས་ རས་ཟོང་ རྒྱ་དར་

མར་སྟང་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་མཚོན་ལེ་ཤ་བཞེས་ཏེ་

རྟ་མགོར་ཕེབས།

དཔལ་ར་ལུང་མེ་ཏོག་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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མདངས་འཕྲོག་གི་ཁྲི་ལས་ ཡབ་རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ཞི་བར་གཟིམས་ཚུལ་གསན་ཏེ་ ལྷོ་
བོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་བླ་ཁག་ཡོངས་ལུ་འབུལ་བསྔོ་དང་དགོངས་རྫོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས།

སྐུ་གདུང་

རིང་བསྲེལ་གོང་བུ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་རྟ་མགོར་ཞུ་སྦེ་ བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་ ཁོང་གསེང་བར་

མར་ མེ་ལྷར་ཞུགས་ཕུལ། རང་བྱོན་ཁར་ས་པ་ཎི་སྐུ་མདུན་ལུ་ གདུང་རྟེན་བཞུགས་པའི་གཙུག་
ལག་ཁང་བཞེངས་རྒྱུའི་ཐུགས་དམ་བརྟག་པ་ཞུས་པས་ལན་གསུམ་བར་ལུ་

རྡོར་གདན་ལྕགས་རི་

ལུ་བབས་པས་ རབ་བྱུང་ ༡༠ པ་ལྕགས་སྤྲེལ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༢༠ ལོར་ ལྕགས་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་
སྡེ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ནས་ རབ་གནས་དང་འབྲེལ་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
གཙོས་ དགེ་འདུན་པ་སུམ་ཅུའི་ ཆོས་གྲྭ་བཙུགས་གནང་སྦེ་ ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ཕུག་མོ་ཆེར་
རྗེ་ཉིད་ལོ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ལུ་བཞུགས།

སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་༣༤ སྤྱི་ལོ་༡༦༢༧ ལོར་ལུགས་གཉིས་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་དགོངས་བཞེས་མཛད་ནས་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་གནས་པའི་ལྷ་འདྲེ་མི་
གསུམ་ཐམས་ཅད་བཀའ་འབངས་ལུ་འདུ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་། རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་༣༥ ས་
འབྲུག་ལོར་

འགྲོ་དོན་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དགོངས་ནས་ ལྷོ་རོང་དམུ་རྒོད་ཀྱི་ས་གཞི་ཡུལ་ཁག་ཐེད་

ཡུལ་དང་ ཤར་ལུང་མ་ལུས་པ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་

རང་དབང་མེད་པར་

ཞབས་ལུ་འདུད། དེ་བསྒང་ལུ་ བླ་མ་ཁག་ལྔའི་གདན་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་འོག་ལུ་མི་
འཛུལ་བའི་ ནང་གྲོས་བྱས་ཏེ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ ཡོན་བདག་གྲྭ་རིགས་ལུ་གནོད་ངན་ལེ་ཤ་འབད་

རུང་ རྗེ་ཉིད་ཕུག་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་བར་དགོངས་ཏེ་ སྣང་རྟགས་གང་ཡང་མེད་པར་བཞུགས་

ནས་རིམ་པར་གདན་ས་ལྕགས་རིར་ཕྱག་ཕེབས།

ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་བརྩམས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༢༩ ས་སྦྲུལ་ལོར་ ཐེད་

ཐིམ་གྱི་སྦུག་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁར་ཟེར་སར་ གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་གྱི་ཕོ་བྲང་བཞེངས།

བླ་མ་ཁག་ལྔ་རྡོག་རྩ་གཅིག་འདྲིལ་གྱི་སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་དམག་གི་ དཔུང་རོགས་བཅས་ཕྱོགས་སོ་

སོ་ལས་ དམག་དཔུང་ཆེར་གཡོས་ཏེ་འོང་རུང་ བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཐུས་གླགས་མ་

འཁེལ་བར་མགོ་འཐོམས་ཏེ་ སྡོད་པའི་སྐབས་ བྲག་རི་ནགས་ཚལ་གྱི་གསེབ་ནང་ལས་ ལྷ་སྲིན་

དྲེགས་པའི་དཔུང་དང་མི་མང་པོ་འཐོན་ནས་འགོ་དཔོན་ལ་ལུ་གཅིག་ ལག་ཐལ་ལུ་སོང་ནུག ཕལ་
ཆེ་བ་བཟུང་སྟེ་བཙོན་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷོ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེར་ ལྷོ་ནས་བླ་མ་ཁག་ལྔ་དང་
བོད་ལས་སྡེ་པ་གཙང་པའི་དམག་གིས་ཡང་དོ་འགྲན་མ་ཚུགས་པ་ལས་མཐར་ དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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པོ་མཐུ་སྟོབས་དབང་པོས་མཆོད་ཡོན་ལེགས་ལམ་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་ཐབས་མཁས་མཛད་གནང་ནུག དེ་
ཡང་རྗེ་བླ་མའི་མཛད་པ་བཀག་མི་ ནང་གི་སྐུ་དགྲ་བླ་མ་ཁག་ལྔ་པོ་ སྔོན་མ་ལས་ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ནང་

གནས་བཅགས་ཏེ་ཡོད་པ་ བླ་མ་ལྷ་པ་དང་ གནས་རྙིང་པ་དང་ ཤིང་རྟ་པ་ ལྕགས་ཟམ་པ་ འབར་

ར་བ་སྟེ་ལྔ་ལས་ཕས་རྒོལ་གྱི་གཙོ་བོ་དང་པོ་གསུམ་དང་ ཕྱི་མ་གཉིས་ཞོར་ཁར་འཕྲོས་པ་ཙམ་ཨིན་
མས།

དེ་ལྟར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དགྲ་སྡེ་ཆ་མཉམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་

བཅོམ་ ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་བཅའ་ རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ ལུང་འདོག་ཏེ་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེའི་བསྟན་པ་
བཙུགས་ནས་ ལེགས་བྱས་སྣང་བ་དར་ལུ་ཕབ།

འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་ཕྲིན་ ལུགས་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་མཚན་དང་དོན་མཐུན་པར་བྱུང་།
འཁོད་གནས་སྡོད་མི་བླ་མ་ཁག་ལྔ་པོ་འདི་

སྔོན་མ་ལས་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག་ནང་

ཞབས་དྲུང་ལྷོར་བྱོན་ནས་

དཔུང་ཤེད་ཀྱིས་གཡུལ་

འཁྲུགས་སྒོ་ལས་ བླ་ཁག་ལྔ་པོ་བཏོན་བཏང་བ་དང་ དེ་ཡི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་འཕྲོག་པ་ཨིན་ནམ་མནོ་

བ་ཅིན་ དེ་སྦེ་རྩ་ལས་མེན་བླ་ཁག་ལྔ་པོ་དེ་ ཁོ་རང་བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་ རང་སོའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེར་ དོ་འགྲན་དང་ངོ་རྒོལ་འབད་དེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས།
དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཞབས་དྲུང་ལྷོ་ལྗོངས་ལུ་

མ་བྱོན་པའི་གོང་ལས་

ཧེ་མ་ལྷོ་ཡུལ་འདི་ནང་ལུ་

གནས་གཞིས་བཅགས་ཏེ་བཞུགས་མི་ ཁོང་བླམ་ཁག་ལྔ་གིས་ མ་ཚད་པར་བླ་མ་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་

ཡོད། དེ་ཡང་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ རི་དྭངས་བླམ་ མདའ་ལྟོང་སྤྲུལ་སྐུ་ ཉི་ཟེར་བླམ་ མཚམས་བྲག་
བླམ་ རི་ཚོགས་བླམ་ ཤ་བ་བླམ་ ཕང་ཡེར་བླམ་ ནས་པ་བླམ་སོགས་ རྙིང་མའི་བླ་མ་དང་ས་སྐྱའི་

བླམ་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་ལུ་ཕྲག་དོག་དང་འགྲན་སེམས་ཀྱིས་ གནོད་པ་མ་རྐྱབ་པར་བརྟེན་ གདན་

ས་རང་མལ་ལུ་ཡོད་པ་དང་ ཁོང་བླ་ཁག་ལྔ་པོ་དེ་ཡང་ རང་ཚོད་བཟུང་སྟེ་བཞུགས་ན་ གོང་གི་བླམ་
ཚུ་དང་འདྲ་བར་གདན་ས་རང་འཇགས་ལུ་བཞུགས་ངེས་པ་ཅན་ཨིན་མས་

ཁོང་རའི་བརྒྱུད་འཛིན་

གྱི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཁོ་ན་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལྟ་བུའི་འགྲན་སེམས་ག་ལས་
འོང་ནི་མི་འོང་། ཨིན་རུང་ད་ལྟའི་བརྒྱུད་འཛིན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཆགས་སྡང་ཅན་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་

འཛིན་མི་ཚུ་གིས་ ཕྲག་དོག་འགྲན་སེམས་ཀྱིས་འཐབ་རྩོད་མང་བས་མཐར་སོ་སོའི་གདུལ་སྐལ་ཟད་

པའི་སྐབས་ ཉི་མ་ནུབ་པ་ལུ་འགོར་ཐབས་མེདཔ་བཟུམ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གདུལ་བྱ་དུས་

ལུ་བབ་ ཕྲིན་ལས་སྡོང་གྲོགས་ཆོས་སྐྱོང་གིས་མཛད་དེ་ ཉི་མ་ཤར་བ་ལག་མཐིལ་གྱིས་འགབས་མ་

ཚུགས་པ་ལྟ་བུར་སོང་ནས་མཛད་ཕྲིན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡིན་ནོ།།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

༤

122

བསྟན་པའི་གནས་གཞི་དབུས་གཞུང་རྫོང་ཁག་ཆགས་ཚུལ།
༡

དེ་ཡང་ རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་ ༤༣ མེ་བྱི་ལོར་ དགོན་མགར་སར་བྱོན། དགོན་

མཁར་སྟོད་དང་མཁར་སྨད་ཀྱི་འབུལ་སྡུད་བཞེས།

ཚེ་ཆུ་ཕུག་དང་ ཚེ་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་

ཀར་གནས་མཇལ་ལུ་ཕེབས། རྗེ་བླ་མ་ཚེ་ཕུག་གོང་མར་ཞག་ཤས་ཤིག་བཞུགས་པས་
ནུབ་གཅིག་ལུ་ རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་
བཅས་པ་དགྱེས་འཛུམ་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་

ཆུ་གཉིས་བར་ལུ་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫོང་

ཆགས་ན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ།
གདན་ས་ལྕགས་རིར་ཕེབས།
བཞེད་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་

དེ་ནས་སླར་

དེ་ལས་ལུང་བསྟན་པའི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་ནིའི་དགོངས་

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བསྐུལ་མ་ལྟ་བུས།

ཤར་ནུབ་དགུང་

གསུམ་གྱི་ཡུལ་ཁག་སོ་སོ་ལས་གདན་འདྲེན་མི་བང་ཆེན་པ་ཚུ་ཞབས་སར་འབྱོར་ནས་

ཡུལ་ཁག་སོ་སོ་ལུ་གཟིགས་སྐོར་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྡོར་གདན་ཟམ་པ་
ལས་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ ཐིམ་གཞུང་ཀ་ཝང་དང་ ཅང་ སྟོད་ཝང་ སྨད་ཝང་སོགས་
འཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་
ཞིང་འབུལ་སྡུད་དབང་ཡོན་བཞེས།

དབང་བཀའ་ཆོས་གནང་

སྤ་རོ ་ཤར་པ་དང་ བྲག་ཝང་ཤར་ནུབ་ ནགས་རྒྱ་ དགེ་གླིང་སོགས་མཐའ་མཚམས་
ལུ་ ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐོབ་མཛད་ནས་ལྕགས་རིའི་གདན་སར་ཕྱག་ཕེབས། སླར་རྫ་ཏོག་

ལ་ནས་དཀར་སྦིས་སྟོང་བཞུགས་ནང་དང་

དགོན་ཤར་རི་ནུབ་རིའི་སྦྱིན་བདག་ལ་

དབང་ཆོས་གནང་སྟེ་འབུལ་སྡུད་བཞེས། ནགས་རྙིང་དང་ བྱ་རུ་སྒང་ ཨ་ཐང་རུ་ཁ་

མཁོ་ཐང་ཁ་ ཤར་ཝ་ཅན་ སྦེད་ནག་ ཁྱུང་སེང་ དོམ་ཁར་ ཀོ་མ་ཕྲང་ ཀ་བཞི་
ཕང་ཡུལ་བརྒྱུད་སླར་སྤུ་ན་ཁར་ཕེབས། རི་བོ་གླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་སྣར་ཆུ་གཉིས་བར་

གྱི་ཐང་ལུ་ལྷོ་ནང་གི་འབུལ་བ་ལེ་ཤ་ སྤུངས་པས་ན་སྤུང་ཐང་ཁ་ཞེས་གྲགས། རྗེ་ཉིད་

དགུང་གྲངས་༤༤ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༧ རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་མེ་གླང་ལོར་གདན་ས་སྤུངས་

ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་བཞེངས།

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱི་འབུར་ལྷ་ཁང་ལས་

ལས་མགོན་སྡེ་

བཞིའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གཟིགས་ནས་ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༨ ལོར་
བར་བྱུང་༡༡ ས་སྟག་ལུ་གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་བཞེངས། སྐྱབས་མགོན་གོང་
མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ནང་བསྟན་རྩ་བ་

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།

123

བཙུགས་ཏེ་སྐུ་དྲུང་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་
མདུད་པ་ལྟ་བུ་བསྡམས་པའི་སྲོལ་གཏོད།

ཕྱི་མངའ་ཐང་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་ མི་བདག་སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་
རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟ་བུའི་ལྗིད་གནོན་པའི་སྲོལ་གཏོད།

དེ་ལྟ་བུ་ཀུན་

གྱི་མིག་དཔེར་འོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབུ་ཁྲིད་ཡང་དག་པར་མཛད་དེ་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་

ཕྱག་སྲོལ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་དུས་ད་ལྟའི་བར་ཡང་ཆོས་སྲིད་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་

འོད་སྣང་དགུང་ལས་མ་ཡོལ་བར་སྐྱེ་འགྲོ་ཚུ་བདེ་བར་འཚོ་བའི་བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་
མེད་དོ།།

༢

དེ་ཡང་བརྗོད་དོན་མདོར་བསྡུ་ན། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལུ་ ཆོས་སྲིད་གང་གི་ཆ་ལས་

འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་གདུང་དང་ ན་བཟའི་མཚན་ཅན་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་འབྲུག་
དགོན་པ་འདེབས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ གནད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་བ་ལས་ འབྲུག་
པའི་གདུང་རིགས་ལས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་ནང་ཚན་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ ་ ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིས་ ཕྱག་རྒྱས་བཟུང་བའི་ལྷོ་མོན་གྱི་

ཡུལ་འདིར་རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་༢༣ ལུ་ཆིབས་ཁ་ལྷོར་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་ མི་ལོ་
ང་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ལོ་ངོ་༣༥

ཙམ་ཞིག་བཞུགས་པའི་རིང་ལུ་

གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་

རླབས་ཆེན་བདེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁོར་ལོ་བཅུ་དང་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་ལོ་

བཅུ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ལྷོ་ལྗོངས་ཤར་ནུབ་དབུས་དང་ ལྷོ་བྱང་ཀུན་ཏུ་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་རྫོང་ཁག་མང་པོ་ཕྱག་བཏབ།

རབ་བྱུང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་

བཙུགས། དབུས་གཞུང་དང་ ཕྱོགས་ཤར་ནུབ་དགུང་གསུམ་ཀུན་ལུ་ བླ་དཔོན་གྱི་
རྣམ་བཞག་གྲངས་ལས་འདས་པ་བསྐོས། མི་བསྲུན་ཀླ་ཀློས་ གང་བའི་ལྷོ་རོང་འདི་

ཉིད་གསང་ཆེན་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་དང་འདྲ་བར་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་ཀྱི་གླིང་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་

པའི་སྐབས་ལུ་ཆོས་སྲིད་གང་ལའང་གཞན་འདྲིང་མི་འཇོག་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རང་
དབང་རང་བཙན་ལུ་མཛད་གནང་།

བཀྲ་ཤིས་པའི་ལེགས་སོའི་མེ་ཏོག་རིམ་པར་འཐོར་བའི་དགའ་སྟོན་ལུ་
འདྲ་བར་ལོངས་སྤྱོད་པར་མཛད།

ལྷ་ཡུལ་དང་

དེ་ནས་སྔོན་མར་མཐའ་འཁོབ་མོན་གྱི་ཡུལ་ལུ་

བགྲངས་པའི་ལྷོ་མོན་གྱི་གླིང་འདི་ཡང་ དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་མིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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རབས་ལུ་ཆགས་པ་ལས་འབྲུག་པ་ཞེས་གསེར་གྱི་རྣ་རྒྱན་གཅིག་པུས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀུན་གྱི་རྣ་ལུང་ལུ་དཔྱངས་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་མིང་སྙན་པོ་ཐོབ་པ་སོགས་ཕན་
དང་བདེ་བའི་བཀྲིན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་མཛད་དོ།།

༥

ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་སྐོར།
༡

ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྗོང་གི་ཆགས་པའི་ས་གནས་དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་

དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལྷ་ཡི་ལྗོངས་འདི་ནང་ལུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་སྒོའི་དབྱེ་བ་
ཁས་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ ཤར་གདུང་བསམ་ཁ་ ལྷོ་དཔག་བསམ་ཁ་ ནུབ་
དྷ་ལི་ཁ་ བྱང་སྟག་འཚེར་ཁ་སྟེ་ ཡོངས་གྲགས་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་དང་། གཞུང་དབུས་

སྤུ་ན་ཁའམ་སྤུངས་ཐང་ཁ་ཟེར་གྲགས་པ་ལས་ཕྱི་མ་བྱང་སྟག་འཚེར་ཁའི་
གཏོགས་པ་ཐིམ་ཕུའི་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ལྟེ་བ་འདི་ལུ་
ལུ་གསལ་བ་བཞིན།

སའི་ཆར་

ཐིམ་ཕུག་རྡོ་སྔོན་རྫོང་ཟེར་བ་གོང་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་༤༨ བཞེས་པའི་སྤྱི་ལོ་༡༦༤༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་
ལྕགས་མོ་སྦྲུལ་ལོར་སྔར་བླ་མ་ལྷ་པའི་གདན་ས་རྫོང་གཙོ་བོ་ཐིམ་གཞུང་རྡོ་སྔོན་རྫོང་

འདི་བླ་མ་ལྷ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་གི་ལག་པ་ལས་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་
ཉིད་ཀྱིས་ཕྱག་ལུ་རྩིས་འབྱོར་བཞེས་གྲུབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་

ལས་མི་དབང་བགེགས་བསྐྲད་དང་རབ་ཏུ་གནས་པས་བྱིན་ཟིལ་ཆགས་པར་མཛད་དེ་
གདན་སར་བསྒྱུར་གནང་།
༢/

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཞེས་མཚན་གསོལ་གནང་སྟེ་རྗེ་བླ་མའི་གདན་ས་
གྲུ་འཛིན་གཉིས་པ་དཔལ་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་མཛད་དེ་
གདན་ས་གཙོ་བོ་

བཀར་གནང་ནུག

གཞུང་ཕན་ཚུན་རྣམ་གཉིས་ཞེས་

དམིགས་བསལ་ལོགས་སུ་

དེ་ལས་བླ་མ་དགེ་འདུན་པའི་གསོལ་ཐབ་ཕར་ཕེབས་ཚུར་ཕེབས་

ཀྱིས་ནམ་ཟླ་དབྱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ལུ་ལོ་བསྟར་བཞིན་ཟླ་ངོ་ ༦ རེ་ཆག་མེད་སྦེ་
བྱོན་བཞུགས་མཛད་ནུག

དེ་བཞིན་དུ་གོང་གསལ་བླ་མ་ཁག་ལྔའི་གདན་ས་མ་ལག་

དང་བཅས་པའི་རིམ་པར་རྩིས་བཞེས་ཏེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡང་མངའ་ཐང་ཇེ་མཐོར་གོང་
འཕེལ་གྱུར།

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།

༣
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དེ་ཡང་སྔོན་མ་བླ་མ་ལྷ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་ལས་རྗེ་བླ་མའི་ཕྱག་ལུ་རྩིས་འབྱོར་བཞེས་

གྲུབ་པའི་

ཐིམ་ཕུག་རྡོ་སྔོན་རྫོང་ཟེར་བ་འདི་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྩིས་བཞེས་

གནང་སྟེ་ ད་ལྟ་སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་པའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ བདེ་ཆེན་

ཕོ་བྲང་དགེ་འདུན་པའི་སློབ་གྲྭ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད།
༤

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ལྗོངས་རྒྱ་ནག་དབང་འོག་ལུ་བསྡུས་པའི་སྐབས་བོད་
མི་སྟོང་ཕྲག་ལེ་ཤ་གསར་འབྱོར་གྲལ་ལས་ཁམས་ཀྱི་བླ་མ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་བ་

དེ་ཡང་ས་གནས་དགོན་པ་དེ་ཁར་ལོ ་ཤས་སྐུ་ངལ་བརྟེན་ནས་བཞུགས་སྐབས་དགོན་

པའི་ས་ཆ་ཆགས་ཐང་འདི་

འབྲུག་གི་ལགཔ་གཡས་པ་

གནམ་ལུ་བཏེགས་པ་དང་

འདྲ་བས་དགོན་པ་འདིར་དགེ་འདུན་པའི་ཆོས་སྡེ་ཞིག་ཚུགས་ན་

འབྲུག་པའི་བསྟན་

པ་དར་འོང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དང་ཞལ་མཐུན་པར་རྫོགས་ཆེན་སྤོ་ལོ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡང་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༣

ལོར་སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབྲུག་གཞུང་གོང་འཕེལ་ཤེས་
རིག་ལྷན་ཁང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་སྟེ་ དགེ་འདུན་པའི་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ སློབ་རིམ་ཆོས་

མཐར་འཁྱོལ་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ནས་ད་ལྟ་གྲྭ་ཚང་ནང་དང་བཤད་གྲྭར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་
ངང་ཡོད།

༥

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་གདན་ས་འབྲུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་

འཛིན་བདག་ཕྱག་མཛོད་པ་རྫོང་དཔོན་ཨའུ་བསྐོས་ཏེ་མཚན་གསོལ་ཡང་བསྟན་འཛིན་

དཔལ་འབར་ཞེས་གནང་ནུག རྫོང་དཔོན་ཕྱག་མཛོད་པ་འདི་གིས་བསིལ་ལྗོངས་རྒྱལ་
ཁབ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་གདན་ས་འདིའི་རྨང་འགྲམ་བཏིང་ནས་དབུ་རྩེ་དང་

ཁང་དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་ར་

སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གཉིས་གསར་བཅོས་བྱས་པ་སོགས་

འདུ་
ཕྱི་

རྫོང་གི་བཀོད་དང་ནང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་སོགས་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་
ཕྱག་རྗེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་གནང་ནུག
༦

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་སྡེ་སྲིད་ ༤ པའི་ཁྲི་རབས་བསྐྱང་སྟེ་བཞུགས་པའི་
བསྒང་ལུ་

དྲུང་ནོར་བུས་ཐིམ་ཕུའི་ཕྱོགས་ལུ་

གཙུག་ལག་ཁང་སྔར་མེད་པ་ཞིག་

གསར་བཞེངས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་སྔ་རྟིང་རིམ་པར་ཡང་ལས་ཡང་དུ་ཞུ་བའི་སྐབས།

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ས་གནས་གཞན་ཁར་དེ་ལྟ་བུ་བཞེངས་པ་ལས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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པའི་གདན་ས་རང་ལུ་ཆོས་ཀྱི་གནས་གཞི་དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་དགའ་ར་བའམ་ཚོགས་

ཁང་བཞེངས་པ་གནད་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་སྦེ་གདན་ས་རང་ལུ་དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་
ར་སྦུག་ལས་ཀ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་ཀ་བ་

༥༦

གིས་ཁྱོན་ཐོག་རིམ་པ་

གཉིས་ལྡན་ཀ་སྤུངས་ཀ་བ་ ༦ དང་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་གནང་སྟེ་ ཚོན་

རྩི་བཏང་ནས་མཛེས་པར་བྱས་པའི་ཚུལ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྤར་མ་ཤོ ག་གྲངས་

༣༡༤ མདུན་ཤོག་ཡིག་ཕྲེང་ ༣ པ་ནས་ དེའི་རྒྱབ་ཤོག་བར་ གསལ་བའི་དགོངས་
དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་དཀར་པོ་དེབ་གཟུགས་ཤོགས་གྲངས་ ༡༣༤ རྒྱབ་ཤོག་

ཡིག་ཕྲེང་གོང་མར་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་དགེ་འདུན་

པའི་ཀུན་རའམ་ཚོགས་ཁང་ཀ་བ་
གནང་ཚུལ་གསལ་འདུག་ཀྱང་

༥༦

གིས་རྒྱ་བསྐྱེད་གསར་བཞེངས་ཞིག་གསོ་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་སྣང་བ་དེབ་གཟུགས་

ཤོག་གྲངས་༢༦༧ མདུན་ཤོག་ཡིག་ཕྲེང་ ༡༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ན་ རྒྱལ་སྲས་

མཆོག་གིས་

སྤྱི་ལོ་༡༦༩༤ལོར་སྤུངས་རྫོང་དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་

སྦུག་

ལས་ཀ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་ཀ་བ་ ༥༦ གིས་ ཁྱོན་རྒྱ་བསྐྱེད་བཞེངས་ཚུལ་
གསལ་གནང་བ་བཞིན་ ཡང་ཅིན་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་སྐབས་ གདན་ས་

རྣམ་གཉིས་ལུ་ གཉིས་ཀར་ཀུན་ར་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནང་བ་ཨིན་ནམ་ ཡང་ཅིན་རྣམ་

ཐར་དགོངས་དོན་བཞིན་དུ་

གདན་ས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ཀུན་དགའ་ར་བ་རྒྱ་བསྐྱེད་

མཛད་གནང་བ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་སྣང་བའི་དགོངས་དོན་ལྟ་བུར་ཡིན་པར་
སེམས།

༦

ཐིམ་རྫོང་མེས་འཇིག་དང་པ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཉམས་གསོའི་སྐོར།
༡

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ ༥ པ་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱང་སྐབས་ལུ་ཐིམ་
ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་མེས་འཇིག་ཐེངས་དང་པ་བྱུང་བ་ལས་

སྤྱི་ལོ་༡༦༩༨

རབ་

བྱུང་ ༡༢ ས་སྟག་ལོར་ གདན་ས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་མེ་རྐྱེན་ཤོར་བ་དེ་ཉིད་
སླར་ལོག་ཉམས་གསོ་སྔར་བཞིན་མཛད་གནང་ནུག

༢

སྡེ་སྲིད་ ༡༣ པ་ ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལུ་ ཐིམ་རྫོང་འདི་ཉིད་རྒྱ་
ཆུང་བའི་སྐྱོན་གྱིས་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༥༧ རབ་བྱུང་༡༣ མེ་གླང་ལོར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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འདི་ སྔར་མེས་མཆོད་བཞེས་པ་དང་བཅས་ བཅོས་བྱས་པ་མང་བ་ལུ་བརྟེན་ནས་རྫོང་
གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་དེ་ རྩ་གཞི་ནས་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་དེ་ཡང་ སྔར་གྱི་ཀུན་

དགའ་ར་བའི་འོག་གཞི་ལ་སོགས་པ་བརྟན་པོ་མེད་པ་དང་

དབུ་རྩེ་ཡང་དུམ་དྲ་ཅིག་

བྱིངས་མི་ཆེ་བ་དང་ རྡོ་བཅལ་ཡང་ཧ་ཅང་གི་ནང་ཁོངས་ལུ་ རྡོག་པོར་གྱུར་སོང་བས་
རྩ་གཞི་ལས་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་

དབུ་རྩེ་ཕྱེད་ཀ་ཧྲིལ་པོར་གསར་བརྩིགས་

གཉིས་ཀྱི་བར་གསར་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་།

ཀུན་རའི་རྒྱབ་ལུ་ཡང་གསར་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་

བཞེངས་གནང་།

རྡོ་གཅལ་ཕྱེད་ཀ་གསར་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད།

ཀུན་ར་ཡང་ཀ་ཆེན་

གཞན་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་ རལ་བ་ བརྡོལ་བ་གྲུམ་པ་ ཆག་པ་སོགས་ཞིག་གསོ་རྩ་བ་

ནས་བསླངས་ཏེ་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་རྫོང་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་གསར་

བཞེངས་བཟུམ་ཞིག་མཛད་ནུག
༣

དེ་བསྒང་ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་དང་
མཆོད་ཡོན་ལྷན་ཟུང་

བགྲོས་མཛད་སྐབས་ལུ་

མཁན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་

གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཞིག་གསོ་

སྐོར་ལས་བཀའ་

རྫོང་རྩ་གཞི་ལས་གསར་བཞེངས་ལྟ་བུ་མཛད་པ་དེ་ལ་

མཁན་པོས་རྫོང་དཔོན་ལུ་གསུངས་ནུག

ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་

རྫོང་འདིའི་ཞིག་

ཚོགས་འདི་ཕན་སེམས་བློ་སྟོབས་དང་ སྙིང་སྲན་གཏོང་ཕོད་ཆེ་ལ་

འཇམ་རྩུབ་རན་

གསོ་འགན་འཁུར་འཁྱེར་མི་ནི་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནོར་ལྡན་

རྫོང་དཔོན་འབྲུག་ཕུན་

པའི་ཐབས་ཀྱིས་བཀོལ་མཁས་པར་བརྟེན་དཀའ་ཚེགས་ཆེར་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་
ཞེས་གསུངས་ནུག
༤

རྫོང་ནང་རྟེན་བཞེངས་ཀྱི་སྐོར་ ས་སྟག་ལོར་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་དབུ་རྩེ་ནང་དངུལ་
སྐུ་ལྷད་མེད་

ཏི་རུ་དགུ་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པའི་

ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་བཞེངས་

སྒོམ་ཞྭ་ལུ་ཆུ་ཟངས་སྲང་ ༢༩ དང་གསེར་ཀྲམ་ ༡༠ ། སྐུ་མདུན་ལུ་སངས་རྒྱས་འོད་
སྲུང་གི་ཚེམས་མཆེ་བ་འཁྲུལ་མེད་

དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ཅན་

ཤེལ་གྱི་སྒོ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་སར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བར་མཛད།

ཆུ་

ཟངས་ཀྱི་རྣམ་འཛོམས་གཏེར་མ། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་གཏེར་མ། ལྕགས་ཕུར་གཏེར་མ།
ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ། ཀླུ་ཡི་འཇིམ། རྡོའི་སྙིང་པོ། རྟ་ཡི་རྭ་བ། སྦྲུལ་གྱི་དབང་རིལ།
གླང་པོ་ཆེའི་མཆེ་བ། ཉ་ལྕིབས་དུང་རང་བྱོན། གསེར་དངུལ། དར་གཟབ། གོས་ཆེན་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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སྣ་ཚོགས། ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་རིགས་ལེ་ཤ་དང་ རྟེན་གསར་བཞེངས་ལུ་ ཆོས་སྐུའི་

རིང་བསྲེལ་གཟུངས་སྔགས་མང་པོ་དང་ བྱིན་རྟེན་ཁྱད་འཕགས་ལེ་ཤ་དང་ ནང་གི་

གཟུངས་གཞུགས་གོ་རིམ་ཚུ་ཕྱག་ལེན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་གནང་།
༥

སྤྱི་ལོར་ ༡༧༥༢ ཆུ་སྤྲེལ་ལོར་ སྡེ་སྲིད་ ༡༣ པས་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ ༡༡༦ གསར་

པ་བླུགས་ཏེ་བཞེངས་པའི་རྒྱུར་དངུལ་ཀྲམ་ ༧༠༠ དང་ཆུ་ཟངས་སྤོ་རུ་ ༣༢ གསེར་

ཞོ་ ༦༤ ལས་གྲུབ་པའི་ཕུར་པ་ཚུ་ ད་ལྟ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་ཅུང་
ནང་ཡོད།

༦

སྤྱི་ལོ་ ༡༧༦༠ རབ་བྱུང་ ༡༣ ལྕགས་འབྲུག་ལོར་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་

ཞིག་གསོ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་རབ་གནས་སྐབས་ལུ་

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་

མཁན་ཟུར་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གདན་དྲངས་ཏེ་ཧོར་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ཕེབས། ཚེས་

༩ ལུ་སྟ་གོན་དང་ ཉིན་རྗེས་མར་རབ་གནས་ དེ་བསྒང་རྒྱལ་སྲས་མི་ཕམ་འབྲུག་སྒྲ།

ཞབས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ། ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ། མཁན་ཆེན་ཁྲི་ཟུར་རྣམ་

གཉིས་བཅས་ལ་ འབུལ་དངོས་གསེར་ཀྲམ་ ༣ རེ་དང་ མ་ཀྲམ་ ༤༠༠ རེ་ནང་

མཛོད་དང་སྨན་རྙིང་ཡུག་དང་གོས་ཆེན་ རྒྱ་དར་གྱིས་གཙོས་པའི་ལེ་ཚན་དང་ ཆིབས་
སྒ་འཁོར་བཅས་པ་ཕུལ།

འདུས་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དང་

ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ རྟེན་འཛུགས་ཆིབས་སྒ། གསེར་སྒ། དངུལ་སྒ། ལྕགས་
དཀྲོལ་གསེར་ཚགས་ཅན་མ་དང་ གསེར་དངུལ་གོས་དར་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕུལ་ནུག

༧

དེ་ལས་ཕྱོགས་ཤར་ནུབ་ལྷོའི་སྤྱི་བླ་དང་ རྫོང་དཔོན་རྣམ་གསུམ་ སྐུ་ཚབ་དཔོན་སློབ་

དྲུང་པ་ གཉིས་སྐལ་མ་ ཆིབས་གཞོན་ ཚོགས་ཐོབ་ལ་སོགས་པར་སྣེ་ལེན་བཞུགས་

གྲལ་གཟབ་རྒྱས་དང་ གསོལ་རས་གནང་སྦྱིན་གྱིས་ ཡིད་མགུ་བར་མཛད། རྫོང་

གསར་བཞེངས་ཀྱི་

བཟོ་དཔོན་ཆེ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་

བཟོ་

དཔོན་གོང་མ་༦། རྡོ་བཟོ་བ་ ༦༡། ཤིང་བཟོ་བ་ ༤༨། ལྷ་བཟོ་ཕུན་ཚོགས་དང་ བལ་
པོའི་སློབ་དཔོན་གསུམ།

ལས་རྒྱབ་པ་དང་

གཟིམ་འགག་པ།

མགར་བ་བཞི་ལ་

སོགས་པར་ཡང་ངོམ་ཞིང་ཚིམ་པའི་མཚར་ཟས་དང་གནང་སྦྱིན་གསོལ་རས་གནང་སྟེ་
ཡིད་མགུ་བར་མཛད།

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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དེ་བཞིན་དུ་ཝང་འཚོ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ འབྲུག་ཤར་ནུབ་ཀྱི་འུར་ལས་པ་མི་གྲངས་ ཁྲི་
ཚོ་གཅིག་ ལྷག་པར་ཞག་གྲངས་ ༢༡ གི་རྒྱགས་ཆུམ་དང་ ཕྱེ་ ཚྭ་ ཆོད་སྡོར་

བཅས་གནང་བ་དང་། རྒྱགས་ཆས་མ་བརྩི་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་གཅིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་སུམ་

བརྒྱ་གྱ་དྲུག་དང་། མདོར་ན་དེ་བསྒང་ལུ་ ལྷོ་ཁ་བཞིའི་མི་སེར་གྲངས་ གོང་མཚུངས་
ལུ་ཡང་གནང་སྦྱིན་གསོལ་རས་གང་ལ་གང་འོས་དང་མ་ཀྲམ་རེ་གནང་བར་མཛད། ལྷོ་
ལྗོངས་འདི་ནང་གི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ཐོ་བཀོད་དེ་

ཞབས་ཏོག་

བསྙེན་བཀུར་གང་དྲག་སྦེ་ཞུ་བ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཛད་པ་མཐུན་པར་བསྐྱངས་
ནས་བསྟན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་ཕྱག་རྗེས་ངོ་མཚར་ཅན་མཛད་ནུག

༧

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་མེས་འཇིག་ཐེངས་ ༢ བྱུང་བ་ནས་རྫོང་སྤོ་བཤུད་གནང་བ།
༡

དེ་ལས་སྡེ་སྲིད་ ༡༦ པ་ཞི་དར་དང་ མཁན་ཁྲི་ ༡༣ པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྐབས་

བསྟན་པ་ལུ་ ཕན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཅི་འགྱུར་གང་དྲག་མཛད་རུང་ སེམས་ཅན་གྱི་
ལས་དབང་དང་བསྟུན་ནས་བསྟན་པའི་ཆག་རྐྱེན་ལས། ཇི་སྐད་དུ་ ལུས་ཅན་དག་གི་

ལས་རྣམས་ནི།

།བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ།

།འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར།

།ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན།

།ཞེས་མདོ ་ སྡེ་རིན་པོ ་ ཆེ་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༢ རབ་བྱུང་ ༡༣ ཆུ་འབྲུག་ལོར་ ཐིམ་རྫོང་མེ་ལྷའི་ཞལ་དུ་སོང་

བ་མེ་འཇིག་ཐེངས་༢ པ་བྱུང་ནུག དེ་འཕྲལ་ལས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་ཕྱིས་དང་བཅས་

པ་རྫོང་གོང་མར་ཕེབས་ཀྱང་། རྟེན་གསུམ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་བཅས་པ་ བས་རང་

གི་ཟས་ནོར་གཅེས་པར་ བཟུང་མི་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་ཕྱི་ཁར་བཏེག་པའི་ཁུར་གྱིས་མ་
ཐར། ཕྱི་ལས་ཕན་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ མེ་བསད་པའི་ཆེད་དུ་ ཆུ་བུམ་ལེ་ཤ་འབག་

འོང་རུང་

མེ་བསད་མི་ཚུགས་པར་མཁྱེན་ནས་

རྗེ་ཉིད་དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་རར་

ཕེབས།  འདུས་ཚོགས་ཀྱི་རྟེན་སྒྲོམ་ཚུ་བསྡུས་ཏེ་ ཕྱི་ཁ་ལུ་ཞུར་བཅུག ཞལ་གྲངས་
དམང་ཡང་ཕྱི་ཁར་འབྱོན་ཞེས་གསུངས་ནས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཡང་འཕེབས།
རིགས་མཐུ་བདོ་བའི་དབང་གིས་ཨིན་མས།
འབེབས་རུང་

བདུད་

ལྷ་གིས་གནམ་མཁའ་ལས་ཆར་ཆེན་

ཞུན་མར་བླུག་པ་བཞིན་དུ་འབར་ཞིང་བསྲེགས་ནས་སྐད་ཅིག་ལུ་བར་

སྣང་གི་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཡལ་སོང་ནུག མི་དབང་སྡེ་སྲིད་ཡང་ དབང་འདུས་རྩེར་

བཞུགས་པ་ དེ་འཕྲལ་ལས་ཧར་སྟབས་སུ་བྱོན་ནས་ རེ་ཞིག་ཐུགས་དྲན་མེད་བརྒྱལ།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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སླར་དྲན་པ་རྙེད་ནས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ལྷན་དུ་དབང་རྩེར་གདན་དྲངས་ནས་དགུང་
ཞག་མཛད།

དེའི་ནང་པ་དྲོ་པ་བླམ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལུ་འབུལ་བ་དང་བཅས་

གཙུག་ལག་ཁང་སྔར་ལས་

མི་ཞན་པ་གསར་པ་བཞེངས་ཏེ་

སང་ཕོད་ད་ཐུག་ལུ་

འགྲུབ་པར་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུས་འོང་ཚུལ་གྱིས་ཚོགས་གཏམ་ཞུས་ནས་ བླམ་དགེ་འདུན་
པའི་ཚོགས་རྣམས་གསོལ་ཐབ་གསང་ཟབ་རྫོང་ལུ་ཕེབས་ནུག
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་

དེ་བསྒང་ལུ་སྔོན་མ་

རྩིས་བཞེས་གནང་བའི་ཐིམ་གཞུང་རྡོ་སྔོན་རྫོང་

འདི་ གོང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ རྫོང་དཔོན་ཨའུས་སྐབས་ལུ་ གསར་བཅོས་རྒྱ་བསྐྱེད་

དེ་བཞེངས་པའི་རྫོང་འདི་ སྡེ་སྲིད་ ༥ པའི་སྐབས་ལུ་ མེ་མཆོད་ཐེངས་དང་པ་བཞེས་

ཏེ་ ཉམས་གསོ་མཛད་གནང་རུང་ར་ དེ་ཡི་ཤུལ་མ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ ༡༣ པའི་སྐབས་

ལུ་ ཐིམ་རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་གསར་བཅོས་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་མཛད་གནང་ནུག

མེ་མཆོད་ཐེངས་ ༢ པ་དེ་ཡང་ སྡེ་སྲིད་ ༡༣ པའི་སྐབས་བཞེངས་པའི་ ཐིམ་རྫོང་
གི་ས་གནས་འདི་ ད་ལྟ་དགེ་འདུན་པའི་སློབ་གྲྭ་ཡོད་ས་འབྲུག་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་གི་ ས་

ཁོངས་དེ་ནང་རང་ཨིན་མས།  དེ་ལས་ཐིམ་རྫོང་མེས་འཇིག་ཐེངས་ ༢ པ་དེ་བྱུང་བའི་
ཤུལ་ལས་

གོང་ལུ་གསལ་དོན་དགེ་འདུན་པར་འབུལ་བ་དང་བཅས་ཚོགས་གཏམ་

ཞུས་པ་ལྟར་ མིའི་བདག་པོས་རྫོང་གསར་འདེབས་ཀྱི་ས་འདུལ་ལ་བྱོན་པར་ཞུས་ནས།
རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་དང་

མཁན་ཟུར་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་

ཞལ་རྒྱས་སུ་མཐུ་ཆེན་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འབག་ཆེན་མོ་དངོས་མཚུངས་
དེ་ཉིད་

སྟེང་ནས་

ལྷ་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཡོག་པའི་

ཕྲག་པར་གདན་དྲངས་བཞུགས་པའི་

གདུགས་དཀར་པོ་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན་ཕུབ་པའི་གཡས་གཡོན་ལུ་མཁན་

ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཉེ་གནས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་རྫོང་གི་ ས་

དེའི་གཞིའི་བདག་པོ་ཚུ་

རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ནས་བསུ་བའི་ཚུལ་གྱི་བཀོད་པ་

དང་ བཅས་པས་མཇལ་ཕྱག་དང་མཇལ་དར་ཕུལ་ཞིང་ གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་
གསར་དུ་འདེབས་རྒྱུའི་ས་ཕྱོགས་འབྲས་ཞིང་བཟང་པོས་བརྒྱན་པར་
སྐྱོང་གིས་གུས་པ་དང་བཅས་པའི་

མི་བདག་ས་

བཏུང་བ་བཟང་པོ་དང་སྤྲོ་ཟས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་དེ་ རྫོང་གི་ས་འདུལ་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་

ནུག ཐིམ་ཕུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གསར་བཞེངས་དེ་གདན་ས་ཆུ་ཡི་འགྲམ་ལུ་སྤོས་ཏེ་ ཀླུ་
གྲོང་པའི་འབྲས་ཞིང་རིན་གྱིས་བླུས་ཏེ་འབྲས་ཞིང་ནང་ལུ་

ད་ལྟའི་གདན་ས་བཀྲིས་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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ཆོས་རྫོང་གསར་འདེབས་ཀྱིས་འདུལ་སྐབས་ལུ་གོང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་

མཁན་ཁྲི་

པའི་རམ་ཟླ་ལུ་མཁན་ཟུར་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་གདན་འདྲེན་པ་དེ་ཉིད་དབུ་འཛིན་གཙོ་

བོར་མཛད། བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ལས་ ས་འདུལ་གནང་སྟེ་ཤུལ་ལས་རབ་

གནས་མཛད་པའི་ཁྱད་ཡང་ཆོད་འོང་གསུངས་ཏེ་ རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཡང་མཉམ་
བཞུགས་མཛད་དེ་ ས་བཟུང་བར་མཛད་ནུག

དེ་ནི་རྗེ་མཁན་ཟུར་མྱུར་བར་ཞིང་ཁམས་གཞན་ལུ་བྱོན་ཏེ་རྗེས་སོར་རབ་གནས་སོགས་

རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་རྒྱུར་ཐུགས་ལུ་དགོངས་པ་ཨིན་མས། དེ་བཞིན་དུ་
བཻ་དྲུར་དཀར་པོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

མཁན་ཆེན་ཁྲི་ཟུར་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

གཏོ་

འཕྱེ་བརྟག་པ་སོགས་ས་བརྟག་པ་བསླང་སྦྱང་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

པའི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་མཛད་པས་ས་སྐྱོང་ཡང་ཐུགས་རབ་ཏུ་མགུ་བར་
མཛད།

ས་ཆོག་གྲོལ་འཕྲལ་ཆུའི་ཉེ་འདབས་སྤང་ལྗོངས་སུ་གཟིམས་གུར་ཕུབ་པའི་ནང་ གོང་

ས་དང་མཁན་ཁྲི་ཟུར་རྣམ་གཉིས་བཅས་

མཆོད་ཡོན་ཞལ་འཛོམས་ཐུགས་བསྟུན་

མཛད་ནས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྟག་པའི་སྐབས་ལུ་ མཁན་པོས་དེ་འཕྲལ་གསུངས་ཚུལ་
ཡང་ གདན་ས་ཆུའི་ཉེ་འདབས་སྤོས་པ་འདི་ རྗེ་མི་ལས། ཆུ་བོ་མ་གིར་དཔེ་ལོངས་ལ།

།རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སྒོམ་ཞིག་གྱིས། །ཞེས་དཔེ་དོན་གསུངས་སྦེ་ གདན་ས་ཆུ་འགྲམ་
སྤོས་པ་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་དང་ བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཆུ་

བོའི་རྒྱུན་བཞིན་འབྱུང་ནི་དང་ འགྲོ་བ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་ མཐུན་འགྱུར་

གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་དང་ མཐར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ བཀྲ་ཤིས་ཚིགས་བཅད་

ཀྱང་གསུངས་ནུག དེ་སྐབས་ལུ་རྫོང་གི་མིང་གོང་ས་ནས་ བསོད་ནམས་ཕོ་བྲང་ཞེས་

བཏགས་རུང་
བྱུང་ཡོད།
༢

མཁན་ཆེན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཟེར་གསུངས་པ་དེ་རང་དར་ཁྱབ་

རྫོང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ བླ་མ་དགེ་འདུན་པ་གསོལ་ཐབ་

བཞུགས།

གསང་ཟབ་རྫོང་ལུ་

དེའི་ཕྱི་ལོར་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་ཚན་ཆེ་བ་

ལས་བླ་མ་དགེ་འདུན་པ་གསོལ་ཐབ་སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་ལུ་ལོ་གཅིག་ཕེབས། སྔར་
གཞུང་གི་འབུམ་གཏེར་གསུང་ཆོག་ཡང་སྤ་རོ་རྫོང་ནང་ལུ་གནང་།

རྗེ་མཁན་ཡོན་ཏན་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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མཐའ་ཡས་ཀྱི་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་གནས་པོ་ཧཱུྃ་རལ་མགོན་པོའི་གསོལ་ཁ་དང་བསྟོད་

པ་ཆོས་དབྱིངས་འབྲུག་སྒྲ་འཕྲོ་མཐུད་ཡང་གསར་རྩོམ་མཛད་ནུག

དེ་བསྒང་ལུ་

ཞབས་སྤྲུལ་འབྲུག་སྒྲ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཁྲི་སྤྲུལ་ངག་དབང་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷ་མོའི་
དབང་ཆོག་དང་ ཨོ་རྒྱན་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམ་ ཚེ་དཔག་མེད་སྒྲུབ་ཆོག་བཅས་ སྤ་

རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་ནང་ལུ་བཏང་བས་ གོ་མ་བཅད་པར་ འདིར་ཐིམ་ཕུར་རྫོང་གསར་
བཞེངས་སྐབས་ལུ་ཡང་ སྔར་སྲོལ་ཚུ་རང་འཇགས་གནང་ནུག
༣

དེ་ལས་རྫོང་གསར་བཞེངས་གྲུབ་ནས་རྟེན་སོགས་འཛུགས་རན་པའི་སྐབས་ལུ་
ཡིས་མཚམས་ཀྱི་ཟིང་འཁྲུགས་ལུ་བརྟེན་

རྒྱ་

སྡེ་སྲིད་དཔག་བསམ་ཁ་ལུ་ཕེབས་དགོས་

པ་ཤར་ན་ཡང་ རྫོང་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་དང་ མགོན་ཁང་གསར་པའི་

བཅའ་གཞི་མགོན་ཁང་གི་སྐུ་རྟེན་གསར་བཞེངས་དང་། བླ་རྡོ་སྲོག་འཁོར་

རྟེན་

མདོ ས ་སོ ག ས་སྔོན་བྱོན་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བར་ལྷ་སྐུ་བཞེངས་མི་ཚུ་ཡང་

གསང་དབང་གནང་སྟེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལུ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་སྦེ་
གི་ལྷ་སྐུ་བཞེངས་ཏེ་

མགོན་ཁང་ནང་ལུ་

མགོན་ཁང་

གསང་བའི་རྟེན་རྫས་ཚུ་འཛུགས་པའི་

སྐབས་ལུ་ སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་རེ་རེ་བཞིན་གསང་དབང་གནང་ཞིང་ རབ་ཏུ་གནས་པར་

བྱ་བའི་བར་གྱི་ཕྱག་ལེན་མཛད་འོས་ཧྲིལ་པོར་སླ་ཆོས་དང་ འཇམ་སྟབས་ཀྱིས་དབང་

ལུ་མ་སོ ང་བར་དོ ་ གལ་ཆེན་པོ འི་སྒོ་ལས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཡོ ན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་
ཐུགས་འཁུར་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་མཛད་གནང་བ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས།

༤

དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་བཟང་པོ་རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་
གསུམ་མཐའ་དག་ཆ་ཚང་

ཕྱིའི་ཕོ་བྲང་དང་ནང་གི་རྟེན་

རབ་གནས་དགའ་སྟོན་གྱིས་མཛད་སྒོ་ཡང་

མཁན་ཆེན་འདི་ཡིས་ཐུགས་འགན་བསྣམས་ཏེ་བསྒྲུབས་པར་མཛད།
༥

རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་ལས་སྣེའི་བྱས་པའི་སྐབས་

བཀའ་ཤོག་གནང་སྟེ་

ལྷ་

ཀླུ་

ཆར་ཆད་པ་དང་ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་

པར་གྲགས་ཤིང་བསྟན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་མཛད་ཕྲིན་ལེ་ཤ་གནང་།
༦

ཆ་མཉམ་

གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་
བཀའ་ལུ་གནས་

རྫོང་མེས་མཆོད་བཞེས་སྐབས་ལས་བཟུང་ རྫོང་གི་གནས་བདག་བདུད་བྲག་པ་བདའ་
བཏང་སྟེ་ རྫོང་གི་གནས་བདག་གསར་པ་སྤུས་མོ་ལའི་བཙན་དང་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ཁང་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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བཟང་གི་གནས་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གཉིས་བཙུགས་གནང་ནུག དུས་ཚོད་དེ་ནང་ལུ་ རྡོ་

རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་གནས་ཁང་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོག་གི་ལྟག་པར་གནས་ཁང་ཕོ་བྲང་དམར་

པོ་ཐོག་གཉིས་མ་གཅིག་བཞེངས། མཐའ་བསྐོར་ལུ་གནས་པོའི་བླ་ཤིང་བཙུགས་ བླ་
མཚོ་ཆུ་མིག་ཡང་འཐོན་ནུག

ད་ལྟའི་བར་ལུ་ཡང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལེགས་

ཉེས་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་གནས་ཁང་ནང་སོང་སྟེ་

གནས་ཁང་བསྐང་རྒྱུན་པ་དང་འབྲེལ་

བ་འཐབ་སྟེ་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དང་ཕྲིན་བཅོལ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་སྲོལ་ཡོད།

ཐིམ་རྫོང་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྫོང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ ས་བརྐོ་

རྡོ་བརྐོ་སློག་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ས་བདག་ཀླུ་གཉིས་ལུ་ གནོད་འཚེ་མང་
རབ་བྱུང་བ་བཞིན་

འདི་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་དགོངས་ཏེ་

རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་

སྤྱན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲའི་བསྙེན་མཚམས་ཟླ་ངོ་གཅིག་
གཟིམས་ཅུང་ནང་གནང་ནུག
༧

ཐིམ་རྫོང་མཁན་པོའི་

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ ༡༨ པ་ཁྲི་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༧༧

མེ་བྱ་ལོར་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་རྭ་ནང་ ཁོང་ལུ་ཤིན་ཏུ་

གནག་དུང་ཡོད་པ་དེ་དང་ ཕྱི་ཁྱམས་གོ་རྡོག་དྲག་ཡོད་པ་ དེ་ཡང་འཆོས་སྐྱོང་བཅོས་

ཁ་མཛད་གནང་ནུག
༨

སྡེ་སྲིད་ ༢༥ པ་ པདྨ་ཆོས་གྲགས་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༠༧ མེ་ཡོས་ལོར་ བཀྲ་ཤིས་

༩

སྡེ་སྲིད་ ༣༢ པ་ ཕུར་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༢༦ མེ་ཁྱི་ལོར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

ཆོས་རྫོང་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལུ་ གསེར་ཚོན་གྱིས་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནུག
རྫོང་གི་སྒོ་ཆེན་གོང་མའི་སྟེང་ཐོག་ལུ་

དྲི་གཙང་ཁང་ལྷ་ཁང་གསར་པ་བཞེངས་ནུག

དེའི་ནང་ལུ་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་བརྙན་སོགས་
རྟེན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསར་བཞེངས་གནང་བར་མཛད།
༡༠

སྐུ་གསུང་ཐུགས་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་རྩེ་ཆེན་མོ་ལུ་ གསེར་ཟངས་ཀྱི་རྒྱ་ཕིབས་མུ་ཁྱུད་མཐོ་འདོམས་

༦༡ ལུ་ཟངས་དོས་༢༨༨ བརྡུངས་ཏེ་ གསེར་ཏོ་ལ་༥༨༠༠ དངུལ་ཆུ་ཏོ་ལ་༡༣༣༤༨
བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ལས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནུག

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

༡༡

དེ་བཞིན་དུ་
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བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་དགེ་བསྙེན་གནང་ཁང་གི་རབ་གསལ་ཡང་ཆ་མཉམ་

གསེར་ཟངས་ཀྱི་བརྡུང་སྟེ་འབྱར་ནུག

༡༢

རྫོང་ནང་ལུ་འཆམ་རོ ལ ་གཞུང་འབག་ཕུར་རྒྱལ་སོ་འདྲིལ་མ་ཟེར་བ་ཕུལ་བ་བཞིན་

༡༣

སྡེ་སྲིད་ ༣༧ པ་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༤༨ ལོར་ འདུས་ཚོགས་དམང་

འཆམ་རོལ་གཏུམ་རྔམས་འཐོན་འཆམ་གྱི་རོལ་མོ་ཕུར་རྒྱལ་ཟེར་བ་ད་ལྟའང་ཡོད།

ལུ་ འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རོལ་མོ་སྤོ་སང་ གསར་པ་བླུགས་ཏེ་ ཕུལ་བ་འཆམ་རོལ་
གཞུང་འབག་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ དུར་བདག་དང་གཤིན་རྗེའི་འཆམ་རོལ་ཟེར་བ་ ད་ལྟའི་
བར་སྐད་གྲགས་ཅན་ཨིན།

༨

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་མེས་འཇིགས་ཐེངས་ ༣ པ་དང་ཉམས་གསོ།
༡

སྡེ་སྲིད་ ༥༡ པའི་སྐབས་ལུ་ ཐིམ་རྫོང་མེ་རྐྱེན་ཐེངས་གསུམ་པ་བྱུང་ཚུལ་ཡང་དོན་

དག་ངོ་མ་ སྡེ་དཔོན་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ རྫས་སྒྲོམ་ལས་མེ་སྤར་བས་
སྤྱི་ལོ་ ༡༨༦༩ རབ་བྱུང་ ༡༥ ས་སྦྲུལ་ལོར་ ཐིམ་རྫོང་མེ་འཇིགས་པ་འདི་ཉིད་གསར་

བཞེངས་ ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལས་ ས་བསལ་རྡོ་བསལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཟླ་ ༤ ཚེས་

ལས་ ལཱ་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ ཟླ་ ༨ ཚེས་ལུ་རྫོང་འོག་མ་གྲུབ་ནུག
༢

བླ་མ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གསང་ཟབ་ལས་ གསོལ་ཐབ་ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ནང་ལུ་བྱོན་ཏེ་

ལྷ་མོའི་སྒྲོམ་མཆོད་དང་ཚེས་བཅུ་
ཐེར་སྔར་བཞིན་བཟུང་།

༣

ཚེ་དཔག་མེད་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུ་གསུང་ཆོག་འབུམ་

རྫོང་གི་ནང་རྟེན་རང་བྱོན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་
རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྐུ་འདྲ།
གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག
གཟིགས།

མི་བསྐྱོད་པ།

མཁན་པོའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་

མཚན་ཉིད་ནང་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་།
ཚེ་དཔག་མེད་གཙོ་འཁོར་གསུམ།

སྤྱན་རས་

སྒྲ་པའི་ནང་འཇམ་

དབྱངས་གསེར་སྐུ། གཟུངས་པའི་ནང་ཐུབ་པ་སྐུ་རྐྱང་། ཀུན་རའི་ནང་རྟེན་གཙོ་སྟོན་པ་

དངུལ་སྐུ། གཡས་གཡོན་སངས་རྒྱས་གསེར་ཟངས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད། ཀ་བརྒྱད་མའི་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཀ་ཆེན་བརྒྱད་དང་གདུང་བཅུ་དྲུག པ་ཏྲ་ཁོངས་གསེང་ཅན་གྲང་གསེར་
བྱིབས་བྱུགས་ཀྱིས་གཟི་འོད་འབར་བ་

སངས་རྒྱས་སྟོང་སྐུ་བཞེངས།
༤

ནང་དུ་དངུལ་སྐུ་སྟོན་པ་དང་སྨན་འཇིམ་གྱི་

གོས་ཆེན་གྱི་ སྤྱན་གཟིགས་དར་དཔྱངས་དང་ ཕྱེ་འཕུར་ རྒྱལ་མཚན་ འཕན་ བླ་

བྲེ་ ཡོལ་བ་ རྟེན་ཁེབས་སོགས་མཆོད་རྫས་དར་གོས་སྣ་ཚོགས་ཕུལ་ཡོད།

༥

ཁྱད་པར་དབུ་རྩེ་དང་

ཀུན་ར་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་བཅས་ལ་གསེར་ཏོག་རྒྱ་ཕིབས་

༦

རྫོང་གཞིས་ཕྱིའི་ཕོ་བྲང་དང་ ནང་གི་རྟེན་གསུམ་མཆོད་ཆས་སོགས་ སྔར་ལས་ཡོད་པ་

གསུམ་དང་ ཁྱམས་ལུ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆེ་ཆུང་ལྔ་བཅས་ཕུལ།

ཚུ་ ཉམས་བཅོས་དང་ གསར་པ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོས་པ་གཞན་ཡང་ གྲུབ་སྟོན་

རབ་གནས་རྒྱས་པར་སྡེ་སྲིད་ ༥༡ པ་མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་
ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༧༠ ལྕགས་རྟ་ལོར་ཕེབས་མ་ཐག་པར་མཛད་དགོས་པ་བྱུང་ནུག

༧

སྡེ་སྲིད་ ༥༢ པ་སྐྱིད་ཚལ་པས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༧༣ ལུ་སྡེ་ཁྲིར་བྱོན་ནས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

རྫོང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ འདུ་ཁང་བར་ཐོག་ བླམ་ལྷ་ཁང་དང་གྱལ་ཅིག་ཁར་འགྲིགས་ཏེ་

མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ གསར་བཞེངས་མཛད་གནང་སྟེ་ རྟེན་གསེར་ཟངས་ཀྱི་མི་
འཁྲུགས་པ་མི་ཚད་ལྷག་ཙམ་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་

ཞལ་རྫོང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་འགོར་སྦེ་

ཧེ་མ་གི་དུར་ཁྲོད་ལུང་ཅུང་གི་དུར་ཁྲོད་དང་གདོང་འགོར་ཚུད་སྦེ་མཛད་ནུག བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་རྫོང་གི་ཕྱག་མཛོད་ནང་ལུ་ ཟོང་སྣ་རིགས་དང་ ཇ་ ཚྭ་ བུལ་དོ་ལ་སོགས་པ་
གཏན་བཞག་གི་མཛོད་དང་ ཟོང་སྣའི་སྒྲོམ་ ཚོན་བཀྲ་ཅན་གྲངས་༡༠ བཅས་ཕྱག་
མཛོད་བཙུགས་ནུག

༨

དེ་ལས་རབ་བྱུང་ ༡༦ མེ་བྱ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་གོང་གཟིམས་བསོད་ནམས་སྟོབས་
རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ལུ་

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་

མཆོག་དང་ ཀ་སྤུངས་རཱ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་དབང་མོ་ནས་

མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་སྡེ་

པའི་གཟིམས་ཅུང་གི་ རབ་གསལ་ཤིང་ཆས་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ ཉམས་བཅོས་ཕྲན་

ཙམ་གཅིག་མཛད། རྫོང་གི་ཚོན་རྩི་གསར་པ་དང་སྐུ་དཀར་སྦྲོན་ཏེ་ གསེར་ཏོག་དང་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

བཅས་པ་ཕུལ་བ་མ་ཚད་

ཚར་ཡང་ལེ་ཤ་ཕུལ་ནུག
༩
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རྫོང་གི་ལྷ་ཁང་ཁག་ལུ་ཡང་ དངུལ་གྱི་མཆོད་ཏིང་བདུན་

གནད་དོན་ཁ་གསལ་གོང་ལུ་ཞུ་བ་ལྟར་

ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་མེ་འཇིགས་

ཐེངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་བྱུང་བ་ དེ་ཡང་མེ་འཇིགས་ཐེངས་དང་པ་དང་ གཉིས་པ་འདི་

ཐིམ་ཕུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གི་རྫོང་རྙིང་པ་

སྔར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མ་ལྷ་པའི་

བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་ལས་ རྩིས་འབྱོར་བཞེས་གྲུབ་པའི་ ཐིམ་གཞུང་རྡོ་སྔོན་རྫོང་ཟེར་བའི་
ད་ལྟ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་གི་ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་རབ་བྱུང་ ༡༣ པའི་ཆུ་འབྲུག་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༢ ལོར་མེ་འཇིགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་བྱུང་སྟེ་

མེས་མཆོད་བཞེས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ རྫོང་དེ་རང་འཇགས་བཞག་སྟེ་ གདན་ས་གསར་འདེབས་ད་

ལྟའི་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གི་ ས་གནས་ཁ་ལུ་སྤོ་སྟེ་ གདན་ས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ས་ཆ་ ཀླུ་གྲོང་ཕར་ཁ་

ལས་ ཨམ་ཕྲིན་ལས་དཔལ་མོའི་ཨའི་ ཨམ་ཆོས་འཛོམས་དང་ཨཔ་བཀྲིས་གཉིས་ནས་ འདུ་ཁང་

སོགས་རྫོང་བཞེངས་ནིའི་ས་ཆ་འབྲས་ཞིང་ཕུལ་བ་དང་ ལྷ་གྲོང་ལས་ཨམ་ཀུན་བཟང་དཔལ་མོ་དང་

ཨཔ་དཔོན་སློབ་བགྲེས་པའི་ ཕ་མེས་སྐབས་ ཀུན་ར་བཞེངས་ནིའི་ས་ཆ་འབྲས་ཞིང་ཕུལ་ཏེ་ རིམ་
བབ་ཞུས་པའི་སྐོར་

ད་ལྟའི་བར་ལུ་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཡོད་པ་ལྟར་

ཐིམ་རྫོང་གསར་བཞེངས་འདི་

ཉིད་ ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་ཏེ་ ལོ་གཅིག་ལུ་གྲུབ་པར་མཛད་དེ་ རྫོང་གི་མཚན་ཡང་ཆོས་འཁོར་བསོད་

ནམས་ཕོ་བྲང་ཟེར་ཐེངས་ཤིག་བཏགས་གནང་རུང་ ཤུལ་ལས་སྔར་བཞིན་དུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་སྦེ་རང་

ད་ལྟའི་བར་ལུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག དེ་ལས་གདན་ས་ཀླུ་གྲོང་པའི་འབྲས་ཞིང་ནང་ ཆུ་འགྲམ་ལུ་སྤོས་

ཏེ་ གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཐིམ་ཕུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་དེ་ཡང་ རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་ས་སྦྲུལ་ལོར་ སྡེ་གཟར་

ནང་འཁྲུགས་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ རྫོང་མེ་འཇིགས་ཐེངས་གཅིག་བྱུང་བ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་མེ་འཇིགས་ཐེངས་ ༣ བྱུང་བའི་ཁུངས་ཡང་གནས་ཚུལ་དང་འདྲ་བར་ཞུཝ་

ཨིན།

༩

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པས་ཉམས་གསོ་གསར་བཞེངས།
༡

སྤྱི་ལོ་༡༩༦༢ ཆུ་སྟག་ལོར་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ དེ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ་བའི་
སྐབས་ལུ་ ཤིང་ཆས་རུལ་བ་ལ་སོགས་སྐྱོན་ཞུགས་པ་ལེ་ཤ་གཟིགསཔ་ལས་ ངེས་

པར་ཉམས་གསོ་ཞུ་དགོས་པ་འདུག་གསུངས་ཏེ་

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མི་དབང་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་སྐུ་དུས་

ཐིམ་རྫོང་གསར་

བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་ འགོ་བཙུགས་ནུག བཟོ་དཔོན་སྤར་པ་འོད་གསལ་ལུ་བཟོ་རིགས་སྤྱི་
ཁྱབ་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་སྟེ་ འབྲུག་ཤར་ནུབ་ཀྱི་བཟོ་བོ་མཁས་པ་ཚུ་དང་ ཤིང་བཟོ་
རྡོ་བཟོ་ མགར་བ་འུར་ལཱཔ་ འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་གླ་ཆ་གནང་སྟེ་ ཕྱི་མི་ཡང་

ལས་མི་ལེ་ཤ་འབོད་དེ་ ས་བསལ་ རྡོ་བསྐྱེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ འཕྲུས་
ཆས་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་

རྫོང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ལུ་

སྔར་གྱི་རྫོང་དབུ་རྩེ་

ཆེན་མོ་དེ་དང་ འདུ་ཁང་ མགོན་ཁང་ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཁང་ འཆམ་ཁང་ རྔ་ཚང་ནང་

སྒྲིག་ཚང་ནང་ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ རེ་ཏི་ཇོ་མོ་ལྷ་མོ་བཏང་ས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེ་

ཁར་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་ པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་བཀའ་ལུང་བཞིན་ ཐིམ་རྫོང་པ་ཀུན་བཟང་

ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ མཚན་བརྒྱད་དང་དགོངས་འདུས་ གུ་རུ་ཐོག་ཚད་མ་གསར་བཞེངས་

ལྷ་ཁང་ཉིས་ཐོག་མཛེས་བཀོད་རྣམ་པ་ རྒྱས་སྤྲོས་ཅན་མ་བཅས་དེ་ཚུ་ མ་དཀྲོགས་
པར་རང་མལ་ལུ་བཞག་སྟེ་ གཞན་ཚུ་རྩ་བ་ལས་བཤིག་སྟེ་གསར་བཅས་ སྔར་དང་

བཟོ་རྣམ་མ་འདྲ་བར་བཞེངས་ཚུལ་དེ་ཡང་ དགེ་འདུན་ཀུན་དགའ་ར་བ་གཉིས་ཐོག་
སྟེང་

གསེར་ཐོག་རྒྱ་ཕིབས་དང་

ཟུར་བཞིར་ཕོ་བྲང་དབུ་རྩེའི་ཚུལ་སུམ་ཐོག་ཅན་

ཁྱམས་ཐོག་གཉིས་མ་རྫོང་གི་ ནང་ཁོང་ལས་ཐོག་གཅིག་ནང་ལུ་ ས་རྫང་རྡོ་རྫང་དང་

ཕྱི་ཁ་ལས་མཇལ་ཚེ་ ཁྱམས་ལུ་བརྩིགས་པ་ཉིས་ཐོག་དང་ རབ་གསལ་ཐོག་གཅིག་
བཅས་གསུམ་ཐོག་དང་

ཟུར་བཞིར་བརྩིགས་པ་ཐོག་གསུམ་ལྷག་པའི་

སྟེང་རབ་

གསལ་ཐོག་གཅིག་བཅས་ ཐོག་བཞི་མར་ཡང་ཐོག་རྒྱ་མཐོངས་རྒྱ་བཞི་ གསེར་ཐོག་
མཛེས་བཀོད་ཀྱིས་རྣམ་པ་བཅས་ཡོད།

༢

ནང་དུ་རྡོ་གཅལ་གོང་འོག་གཉིས་ བླ་མ་དགེ་འདུན་པའི་གསོལ་ཐབ་དང་སྔ་ཕྱིའི་
གསོལ་ཚོགས་བཞེས་ཁང་

མགྲོན་ཁང་སོགས་
སྟེ་ཡོད།
༣

གསང་སྤྱོད་ཆབ་གསང་

གཉེར་ཚང་བཞག་ས་དང་

རྫོང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཟུར་ལོགས་ནང་ཁྱིམ་ཐོག་གཅིག་མ་བཟོ་

རྫོང་གི་ཕྱོགས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལས་སྒོ་ཆེན་གོང་འོག་གཉིས་ཀར་རྡོ་ཐེམ་ཕྱི་ནང་རིམ་པ་
གཉིས་རེ་དང་

ཀ་སྤུངས་གོང་འོག་གཉིས་རེ་འདྲ་མཚུངས་སྦེ་ཡོད།

ཐུག་ལས་སྒོ་གཅིག་རྡོ་ཐེམ་འགྲིགས་ཏེ་ཡོད།

རྫོང་གི་བྱང་ཁ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

༤
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རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་བཀོད་པ་ཚུ་ འབྲུག་པའི་བཟོ་རིགས་ ཤིང་ཆས་
ཁོ་ན་ལས་བསྒྲུབས་པ་དང་
བཏོན་ཏེ་

བརྩིགས་པ་ཚུ་

སྒྲོས་གཙང་དང་ལྡན་པའི་ཁར་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་

རྫོང་ཆེན་འདི་ཡི་

སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་ཀྱང་རྡོ་བཟོ་

ཁང་གཟུགས་ཀྱི་བཀོད་པ་རྣམ་འགྱུར་

ནང་ཁོངས་སུ་རྫོང་གོང་འོག་གཉིས་ལུ་

ཕྱེ་བའི་རྫོང་གོང་མར་འབྲུག་གི་ཆོས་སྲིད་དབུ་འཁྲིད་རྗེ་མཁན་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་
ཅུང་ཕོ་བྲང་དང་ སློབ་དཔོན་མཐོ་བ་ཆེ་ཤོས་བཞིའི་གཟིམ་ཅུང་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་
ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་།

འདུ་ཁང་དང་དབུ་རྩེར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་
པར་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
༥

རྫོང་འོག་མ་ལུ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཕོ་བྲང་དང་གཟིམ་ཅུང་ཁག་རྒྱལ་པོའི་
སྐུ་སྒེར་གྱི་ཡིག་ཚང་ ནང་སྲིད་བློན་པོ་དང་དངུལ་རྩིས་བློན་པོའི་ཡིག་ཚང་ བློ་གྲོས་

ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་། གཞུང་གི་གནད་ཆེ་མཐོའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ རྫོང་ནང་ལུ་དང་ ཡན་
ལག་ལས་ཁུངས་ཚུ་རྫོང་གི་ཕྱི་ལོགས་ལུ་བཙུག་གནང་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་

འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ས་ལྟེ་བར་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གསར་བཞེངས་འདི་ཉིད་ ལོ་ངོ་བརྒྱད་

ཙམ་གྱིས་ནང་འཁོད་ལུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཡོད།
༦

དེ་ནས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ས་བྱ་ལོར་ རབ་གནས་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་གནང་སྐབས་

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་ཆོས་རྒྱལ་ ༣ པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཛད་དེ་ རབ་ཏུ་གནས་པར་མཛད་མི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་པ་ཡོན་ཏན་

མཐར་ཕྱིན་དང་

མཁན་ཟུར་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་

རྡོར་སློབ་ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་

དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ འདུ་ཁང་ནང་བླ་མཆོད་དང་ ཀུན་རར་ཚེ་ཁྲོ་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་

ཅུང་ནང་ཕུར་པའི་གསུང་ཆོག་བཅས་ ཉིན་གསུམ་རིང་ལུ་ སྟ་གོན་དངོས་གཞི་རབས་

གནས་བཏང་རགས་ཚོ ག ས་མཆོད་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་བསྲེགས་བཅས་ལེགས་པར་
བསྒྲུབས་ཡོད།
༧

རྟེན་འབྲེལ་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ལུ་

དགེ་འདུན་པའི་གསེར་སྦྲེང་རྒྱས་པར་

འགྲིགས་ མཁན་ཆེན་ཁྲི་ཟུར་རྣམ་གཉིས་དང་ རྡོར་སློབ་མཆོག་གིས་ ཤིས་བརྗོད་མེ་

ཏོག་སིལ་མར་འཐོར།

བློན་པོ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ནང་བློན་གཏམ་གཞི་རྒྱ་གར་དང་།

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་ཚུལ་དགུང་བློན་བླམ་རྡོ་རྗེ།

བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་ཚུལ་བློན་པོའི་

ཨམ་སོགས་གཟབ་སྤྲོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་སྣ་ཚོགས། གླང་པོ་རིན་
ཆེན་ཚུལ་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་གླང་པོ་ཆེ་ཁྲིད་འོང་དེ་ ཁྲི་ཁེབས་ཀྱིས་གཡོགས་ནས་ ཝང་

གཞས་དཔའ་རྩལ་པའི་རུ་འགྲིགས་ཏེ་

མཆོད་རྫས་ཕྱེ་འཕུར་སྣ་ཚོགས་འཕྱར་ཏེ་

དར་འཕྱར་མི་དང་

ཕྱོགས་དར་བསྒྲེང་མི་

རྫོང་ཆེན་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་ནང་དུ་

ཞུགས། བཞུགས་གྲལ་རྟེན་འབྲེལ་རིམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཛད་སྒོ་སྒྲུབ།
༨

སྐྱབས་གནས་བླ་མ་དགེ་འདུན་པར་འབུལ་དངོས་

དངུལ་ཐུམས་

གོས་དར་ཟོང་སྣ་ལེ་ཚན་དང་

དམང་ཁར་གྲལ་གཤམས་ཟོང་སྣ་ལེ་ཚན་

དངུལ་ཀྲམ་ཡོན་འགྱེད་

རྒྱས་པར་ཕུལ་ཞིང་ སྔ་ཕྱིའི་གསོལ་ཚོགས་དང་གསོལ་ཇ་ བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་པར་

ཕུལ་ཡོད།
༩

བཟོ་རིགས་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཤིང་བཟོ་དང་རྡོ་བཟོ་ ལྕགས་བཟོ་ ལྷ་བྲིས་པ་

ལས་དྲུང་ ལས་རྒྱབ་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་མཚར་ཟས་བཞུགས་གྲལ་དང་བཟའ་ངོམ་ཞིང་ཚིམ་

པ་ བཟོ་གོས་དང་གནང་སྦྱིན་ གསོལ་རས་ ཟོང་སྣ་ལེ་ཚན་ ལེགས་དར་ ཕྱག་ཤེད་

བན་ དངུལ་ཀྲམ་ ཆིབས་རྟ་དང་བཅས་པའི་ གསོལ་རས་གང་ལ་གང་འོས་སྐབས་
ཐོབ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཡོད།
༡༠

ཆབ་འབངས་མི་སེར་དང་འུར་ལས་པ་ལྟད་མོར་འདུ་བ་ཡོངས་ལུ་ལྟོ་ཁ་དང་ཇ་ཆང་
དངུལ་ཀྲམ་ལག་འགྱེད་བཅས་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ་སོགས་ སྡོམ་འབྱུང་ལས། སྟོན་མོ་
དང་ནི་ཡོན་ཕུལ་བ། །སྐྱེ་བོ་ཚིམ་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱ། །དེ་སོགས་རབ་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་

བཤད་པ་ལྟར་མཛད་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་གར་འཆམ་དང་གླུ་གར་ཞབས་བྲོ་
སོགས་རང་ལུགས་ཀྱི་རྩེད་སྟོན་སྣ་ཚོགས་བཅས་

མཆོག་དམན་ཆེ་ཕྲ་མེད་པར་

ཐམས་ཅད་དགའ་བདེའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་མཛད།
༡༡

དེའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལས་འགོ་ཚུགས་ ༡༩༩༣ ལོར་གྲུབ་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་དང་འཆར་གཞི་ལྷན་ཁང་སོགས་ རྒྱལ་བློན་
ཆེ་མཐོའི་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་གདོང་འགོར་ལུ་

རྫོང་གསར་

བཞེངས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་དང་ཆ་འདྲ་བ་བཞེངས་ཏེ་རབ་གནས་མཛད་གནང་ཡོད།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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༡༠ རྫོང་ནང་སྐུ་རྟེན་དང་གསུང་རྟེན་སྐོར།
༡

སྔོན་མ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ སྡེ་སྲིད་ ༢ པ་ཆོས་རྗེ་ལ་སྔོན་པ་དང་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་

འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་གསེར་བྲིས་མ་དེ་
ཐིམ་རྫོང་མེས་མཆོད་བཞེས་སྐབས་ལུ་

བཀའ་འགྱུར་མེ་མཆོད་བཞེས་ཚར་ཏེ་མེདཔ་

ལས་ སྡེ་སྲིད་ ༦ པ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་གིས་ བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་

བཞེས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ལུ་མཐིང་ཤོག་ལུ་རིན་ཆེན་དང་པ་གསེར་ཞུན་མས་

བྲིས་ཏེ་བཀའ་འགྱུར་གསེར་བྲིས་མ་བཞེངས་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་གནང་སྟེ་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་
སོགས་

ནང་གསེས་ལས་

ཀ་པའི་རིགས་བཅས་ཚུ་ལུ་

བརྐོས་ལེགས་ཀྱིས་སྤུར་ཏེ་བཟོ་གནང་ནུག
༢

འདུལ་བ་དང་

མདོ་རྒྱུད་

གླེགས་ཤིང་གསེར་ཟངས་ཀྱི་པ་ཏྲ་རིས་མོ་

དེ་ལས་དབུ་ཤོ ག་ཏོག་ནང་ལུ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་གསེར་ཚོན་གྱིས་

མཛེས་བཀོད་ཅན་བཞེངས་ཏེ་

སྔ་ན་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་སྤུས་གཙང་འགྲན་བླ་མེད་པ་

བཀའ་འགྱུར་གསེར་བྲིས་མ་ཆ་ཚང་སྦེ་བཞེངས་གནང་སྟེ་ཡོད་རུང་ རྟིང་ལས་ཐིམ་རྫོང་

མེས་མཆོད་བཞེས་སྐབས་ལུ་ པོ་ཏི་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལས་ཕྱི་ཁར་བཏོན་མ་ཚུགས་པར་ཕྱེད་
ཀ་མེ་མཆོད་བཞེས་ནུག

༣

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ རབ་བྱུང་ ༡༦ མེ་རྟ་ལོར་ མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེང་

གེ་ཞུ་བསྐུལ་མཛད་པ་ལྟར་

སྡེ་སྲིད་དྲུག་པའི་སྐབས་བཞེངས་པའི་

བཀའ་འགྱུར་

གསེར་བྲིས་མ་པོ་ཏི་ ༥༨ རྫོང་མེ་འཇིགས་སྐབས་བཏོན་ཚུགས་ཡོད་རུང་ སྔར་ལས་
ད་ཚུན་བར་ལུ་ དེའི་ཁ་སྐོང་བཞེངས་མཁན་ མ་འཐོན་པར་ དེ་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་
ད་རེས་མི་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་

མཛད་ཐབས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་བ་

ལྟར་ ཡབ་མེས་གོང་མ་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་ ཆོས་རྒྱལ་ ༣ པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ལྷག་འཕྲོས་མ་ཚང་བ་ཚུ་ ཤོག་ནག་གུ་གསེར་གྱིས་བྲིས་ཏེ་
ཆ་མཉམ་བཞེངས་ནིའི་དགོངས་བཞེད་གནང་སྦེ་

དང་

ཀུར་སྟོད་

བུམ་ཐང་

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་

ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ལས་ཡི་གེ་བྲིས་མི་བཀུག་སྟེ།

བདག་ཅག་གི་སྟོ ན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ ས ་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པ་བོ ད་ལུ་འགྱུར་བའི་

བཀའ་འགྱུར་མཐིང་ཤོ ག ་ལུ་རིན་ཆེན་དང་པོ ་ གསེར་གྱིས་བྲིས་ནིའི་ཕྱག་རྗེས་འགོ་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ མེ་ལུག་ལོར་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོའི་ཁ་སྐོང་ལུ་གསེར་ཏོ་
ལ་ ༡༡༠༣ གྱི་གསེར་ཞུན་མས་ལེགས་པར་བཞེངས་གྲུབ།
༤

དེ་ལས་ ད་རུང་མི་དབང་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་སྟོན་

པའི་རྗེས་འཇུག་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཚུ་གིས་མཛད་པའི་ ཆོས་པོ་ཏི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་པའི་
བསྟན་འགྱུར་དེ་ཡང་ གསེར་ཞུན་མས་བཞེངས་ནིའི་ དགོངས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བལ་

པོ་

(ནེ་པལ)

ལས་གྲང་གསེར་བཏུལ་མི་

སློབ་སྟོན་པ་ཆེད་མངགས་འབོད་དེ་

གསེར་ཏོ་ལ་ ༤༠༤༤ བཏུལ་ནས་ གོང་གསལ་བཞིན་དུ་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲྭ་

ཚང་ཁག་ལས་དང་ ཆོས་པ་ཡི་གེ་བྲིས་ཤེས་མི་ཚུ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་

མོང་སྒར་ ཀུར་སྟོད་ བུམ་ཐང་སོགས་ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་ལས་བཀུག་སྟེ་ ཡི་གེ་བྲིས་མི་

གྲངས་༦༠ ཙམ་དང་ ཤོག་ནག་བཟོ་མི་ སྤུངས་ཐིམ་དགེ་སློང་བཅས་ མི་གྲངས་
བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ ལས་འཛིན་འགོ་འདྲེན་པ་ ད་ལྟ་རྡོར་

སློབ་ཀྱི་ གོ་གནས་ལུ་ཕེབས་བཞུད་མཛད་པའི་ ཞུས་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
ཐོག་མཐའ་བར་མའི་དབུ་འདྲེན་ཡང་དག་པར་མཛད་དེ་ ཡིག་བྲིས་པར་ གཞུང་ལས་

ཟླ་རིམ་བཞིན་དངུལ་ཕོགས་དང་ ཤོག་ནག་བཟོ་མི་ལུ་ ཉིན་རྩིས་གླ་ཆ་གནང་ཡོད།
དེ་ལས་སྐབས་དང་སྐབས་ལུ་

སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་པ་ལྷན་དུ་གསོལ་ཚོགས་

གསོལ་ཇ་ བཞུགས་གྲལ་ ལག་འགྱེད་དང་བཅས་པ་གནང་སྟེ་ཡིད་མགུ་བར་མཛད།
༥

ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་གསར་བཞེངས་གྲུབ་པའི་ གསུང་རབ་བཀའ་བསྟན་གསེར་མ་པོ་

ཏི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་པ་ དེ་ལུ་ན་བཟའ་གོས་ཆེན་དང་སྨན་རྩེ་ གདོང་དར་ལྔ་ཚན་ཚེམས་

དྲུབས་འཁོར་ལོ་ཅན་ གླེགས་ཤིང་ སྐུ་བཅིངས་ ཆབ་རྩེ་ ཕྱི་འདྲིལ་ན་བཟའ་སྐུད་

ཤུད་སྦུན་འདྲིལ་དང་བཅས་

ཐིམ་རྫོང་ཀུན་རའི་བར་ཐོག་གནས་བརྟན་ལྷ་ཁང་ནང་

ཆོས་སྒྲོམ་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཤེལ་ཁྲམ་ཅན་མའི་ནང་ལུ་ བཞུགས་སུ་གསོལ་བར་མཛད་
ནས་གསུང་རབ་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་ཡང་གནང་ཡོད།
༦

སྔོན་དང་པོ་ལས་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་ལས་བཀའ་གནང་དཔོན་
སློབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོས་བཞེངས་ཡོད་པའི་

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་གོས་སྐུ་མཐོང་

གྲོལ་ཆེན་མོ་ཐིམ་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་མཐོང་གྲོལ་དེ་ཡང་རྫོང་གི་ནང་

རྟེན་རྩ་ཆེན་སྦེ་ཕྱག་མཛོད་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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༡༡ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཀུན་རའི་ནང་སྐུ་རྟེན་གསར་བཞེངས།
༡

དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༦༧༢ རབ་བྱུང་༡༦ ཆུ་བྱི་ལོར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསར་བརྗེ་ལམ་

སྟོན་ཡོངས་ཀྱི་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཆོས་རྒྱལ་འཇིགས་
མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ དགོངས་རྫོགས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་
མའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་

རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་གིས་

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མཛད། རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་སྒྲུབ་སྡེའི་དབུ་འཛིན་སློབ་
སྡེ་རྟ་མགོའི་སྒྲུབ་དཔོན་མཛད་བཞུགས་སྐབས་ལུ་

ཞལ་ཆབ་བཀོད་པ་དོ་དམ་གང་

ཟབ་མཛད་གནང་བ་བཞིན་དུ་ འཇིམ་སློབ་དམ་ཆོས་དང་ ཨོཾ་སྟོང་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་

རྒྱལ་ཆེན་པོས་ དགོངས་རྫོགས་ལུ་བཞེངས་པའི་ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་

ཅན་གྱི་སྐུ་བརྙན་

ཉིས་ཐོག་མ་

ཞལ་རས་གྲང་གསེར་དང་

རྫོགས་གྲང་གསེར་གསོལ་ཞིང་གཟི་འོད་ལྷག་དུ་འབར་བ་ལ་

སྐུ་གཟུགས་ཡོངས་

མཛོད་སྤུར་གཡུ་དྲུག་

དམར་གྱི་བསྐོར་བའི་དབུས་རྡོ ་ རྗེ་ཕ་ལམ་གྱིས་མཛེས་པར་བསྟར་བའི་རྟེན་མཆོག་
ཁྱད་འཕགས་ཅན་དང་།

གཡས་གཡོན་སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཉན་ཐོས་མཆོག་

ཟུང་བཅས་ལེགས་པར་བཞེངས་བསྒྲུབས་པ་ནས་རབ་གནས་ཡང་

དེ་འཕྲོ་ལས་

དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་ པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་དང་ གཏེར་ཆེན་འཇིགས་

བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་མཛད་གནང་ཡོད།

མཁན་སློབ་འདུས་ཚོགས་ནས་ཀྱང་

རབ་

གནས་རྒྱས་པར་མཛད། དེའི་རྗེས་མར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༥ ལོར་ ཁམས་སྤྲུལ་བརྒྱད་པ་
མདོ་ཁམས་དོན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་འདུས་སྡེའི་ཚོགས་ལུ་
ཕྲེང་བའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་གནང་སྐབས་ལུ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་

དཀྱིལ་ཆོག་རྡོ་རྗེ་

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་

ནམ་སྙིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའང་དབང་ལུང་གསན་བཞེས་

མཛད་བཞུགས་ནས་ དབང་ལུང་གནང་གྲུབ་པའི་ བཏང་རགས་མགོན་པོའི་ཚོགས་

མཆོད་དང་འབྲེལ་

རིན་པོ་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པས་ལྷག་གནས་ཤིས་བརྗོད་གནང་བར་

མཛད་པས་མཚོན་སྟོན་མཆོག་

དེ་ཉིད་རབ་གནས་ཡང་ཡང་ཐེབས་པར་གྲགས་ཤིང་

དེང་སར་རྩ་ཆེན་དུ་ཆ་འཇོག་མཛད་ཡོད།
༢

ད་རུང་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་རྫོགས་དོན་ལུ་

ཁྲོམ་གྱི་སྦུག་ལུ་

ལུང་བསྟན་ཟམ་པའི་ལྟག་པར་

ཐིམ་ཕུག་

ཐུགས་རྟེན་མཆོད་སྡོང་བཀའ་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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དགོངས་ཕུར་གསུམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཡང་ གོང་གསལ་སྐུ་རྟེན་དེ་དང་དུས་ཚོད་ཅིག་ཁར་
ལུ་

གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུས་དབུ་འཁྲིད་དང་ཞལ་བཀོད་མཛད་དེ་

གཞུང་དང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་ཟུང་འབྲེལ་ནས་
སྦྱིན་བདག་མཛད་བཞེངས་ཏེ་

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༥

འབྲུག་

བསྟན་པའི་

ཤིང་སྟག་ལོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

བཅས་པ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཚར་བ་ནས་ རབ་གནས་སྐབས་ལུ་ པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་

སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་
ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་ཡོད།
དགོངས་འདུས་གནང་ཡི།

རབ་གནས་དང་འབྲེལ་

སྟེང་ཐོག་ལུ་བཀའ་བརྒྱད་དང་

རབ་གནས་གྲོལ་ཉིན་རྟེན་འབྲེལ་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་

བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉིམ་གཞའ་ཡིས་བསྐོར་ མེ་ཏོག་གི་ཆར་
འབབ་པའི་ཡ་མཚན་ཡང་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་ལུ་བྱུང་ཡོད།

མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་བུམ་གཞུགས་ནང་ དངུལ་སྐུ་སྟོན་པ་ཐོག་ཚད་མ་དེ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་བཀའ་

བརྒྱུད་མའི་རྟེན་ གཙོ་བོ་བལ་པོ་པན་ཙ་དྷེ་ཝས་ ཕྱག་བཟོ་ཨིན་པར་བཤད། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་

པའི་ས་གནས་དང་འབྲེལ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ས་ལུ་
སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་མཆོག་གིས་
སྦུག་ལུ་
ཡོད།

ས་མིང་ཟིལ་གནོན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ཞེས་

མིང་བཏགས་གནང་ནུག

མཆོད་རྟེན་འདི་ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་གྱི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དྲན་རྟེན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཁོངས་སུ་སྦེ་བརྩི་སྟེ་ཆ་འཇོག་འབད་

༡༢ ཐིམ་ཕུག་ཚེས་བཅུ་དང་ལྷ་མོའི་སྒྲོམ་མཆོད།
༡

དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༦༨༧ རབ་བྱུང་༡༢ མེ་ཡོས་ལོར་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་
མཆོག་གི་ཞབས་ལས་

དགེ་སློང་ཨུ་རྒྱན་ཚེ་རིང་

གར་འཆམ་བསླབ་པར་བོད་ལུ་

བཏང་བ་བཞིན་ ཁོ་གིས་གཞན་ལས་ སྣེ་གདོང་རྩེའི་སྐུ་འཆམ་དེ་ འབྲས་གཙང་བར་

བརྟེན་ རིག་མ་༡༦ གི་གར་འཆམ་ལྷབ་སྟེ་ སླར་ལོག་འབྱོར་བ་ནས་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་
འབྱོར་དང་

གཞན་ཚུ་ལུ་ལྷབ་བཅུག་སྟེ་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ལུ་ཚེས་བཅུ་

སླར་ཡང་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་

ད་རུང་ཡང་བློ་གྲོས་ནོར་ལྡན་དགེ་ཨུ་

བཙུགས་ནུག

༢

རྒྱན་ཚེ་རིང་བོད་ལུ་བཏང་སྟེ་ ཟླ་བ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་བོད་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ འཆམ་སྦྱངས་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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ཡུལ་ གར་འཆམ་ སྐད་གྲགས་ཅན་གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་ལས་གཙོ་བོ་ ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་
མཚན་བརྒྱད་སོགས་དང་ གཞན་ཡང་སྣེ་གདོང་ཆོས་རྩེའི་ཆོས་སྡེ་དང་ ལྷ་ལུང་གསུང་

སྤྲུལ་ཆོས་སྡེ་སོགས་ཀྱི་གར་འཆམ་ལེགས་པར་བསླབས་ནས་ བོད་ཡུལ་དབུས་གཙང་
གི་འཆམ་ཚུ་ལེགས་ཆ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ།

ལུས་ཀྱི་གར་འགྱུར་དང་དབྱངས་རྟ་རྩ་ཚིག་

ཟིན་བྲིས་སོགས་བཏབ་སྟེ་ ཟླ་ ༨ པའི་གསར་ཚེས་ཙམ་ལུ་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་
མཚམས་གཅོད་ གཏུམ་རྔམས་ རྒྱན་དྲུག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་ དཔའ་བོའི་རྔ་འཆམ་

གིང་འཆམ་བཅས་ ལེགས་པར་ལྷབ་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་ནས་ རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེར་
གཟིགས་འབུལ་ཕུལ་བས་

རྗེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོས་གཟིགས་

བསྐྱང་མཛད་གནང་བ་བཞིན་ སྐུ་དྲུང་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་གཙོས་ གྲྭ་རྐྱང་གཞོན་པ་ཚུ་ཡང་
འཆམ་ལྷབ་བཅུག་སྟེ་ སྐབས་དེའི་ཚེ་ རང་ལུགས་ འབྲུག་པའི་གར་འཆམ་ལས་ཀྱང་

ལེའུའི་ཁ་སྐོང་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ འཆམ་གྱི་གར་སྟབས་རྣམ་འགྱུར་མཛེས་ཆ་ཧ་ཅང་

གི་དོད་པོར་བསྒྲིགས་གནང་ནུག
༣

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༩༠ རབ་བྱུང་ ༡༣ ལྕགས་རྟ་ལོ་ལས་འགོ་

ཚུགས་ ཚེས་བཅུ་ཉིན་དང་པོར་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ལུ་ ས་འདུལ་གྱི་གར་འཆམ་ཞྭ་
ནག་དང་ ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་བཅས་ལེའུ་གཉིས། ཉིན་ ༢ པར་ཚེས་ ༩ ལུ་ མཚམས་

གཅོད་ གཏུམ་རྔམས་འཆམ་དང་ དུར་ཁྲོད་བདག་མོའི་འཆམ། ཉིན་ ༣ པར་ ཚེས་
༡༠

ལུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་

དཔའ་བོའི་རྔ་གིས་

མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་

དབྱངས་ རྡོ་རྗེ་རིག་མ་ ༡༦ བཅས་ཀྱི་ སྐྱེ་འགྲོ་མ་ལུས་པའི་མིག་གི་བདུད་རྩིར་

འགྱེད་ནས་ཡིད་ཚིམས་པར་བྱས་ཏེ་ བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་དགའ་སྟོན་

གྱི་རྒྱུན་སྲོལ་བཟང་པོ་བཙུགས་གནང་བ་ལས་ ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་མཐའ་རྒྱས་
ཏེ་ཡོད།
༤

དེ་ཡང་གདུང་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་ སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཉིད་ ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཆ་འོག་ མཚམས་འབྲོག་དགོན་
པ་ཟེར་བ་

སྐྱ་ལེང་གཤོང་ཕུག་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༡༦༨༩

ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།

འབྲུག་གཞུང་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྐབས་ལུ་ འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་ནས་
འབྲུག་གཞུང་ལུ་གདན་དྲངས་ནས་གཟེངས་བསྟོད་མཛད་

ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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དམ་ཆོས་པད་དཀར་སོགས་ མང་པོ་བསྟེན་ནས་ གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད་མདོ་
སྔགས་ཀུན་ལུ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས།

ལྕགས་རིང་བསྙེན་མཚམས་ལུ་གཞོལ་

སྐབས་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་མོའི་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་ལྟར་

ལྷ་དབང་སྒྲུབ་

ཆེན་དང་ ལྷ་མོ་གཙོ་མོའི་གར་འཆམ་སོགས་ སྔར་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ ཁྱད་ཆོས་

ངོ་མཚར་ཅན་གསར་པ་མཛད།
སྒྲོམ་མཆོད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དགུན་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་མགོན་པོའི་དབང་ཆོག་དང་

དབྱར་ཐིམ་རྫོང་དུ་ལྷ་མོའི་དབང་ཆོག་དང་ལྷ་མོའི་སྒྲོམ་

མཆོད་ སྤྱི་ལོ་༡༧༦༩ རབ་བྱུང་ ༡༣ ས་གླང་ལོར་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་

ཉིན་ཞག་ ༡༦ གསར་བཙུགས་གནང་བ་བཞིན་ལྷ་དབང་སྒྲུབ་ཆོག་ཉིན་ཞག་ ༡༡
གནང་སྟེ་

སྒྲོམ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་

ཉིན་དང་པོར་སྙོན་ཁ་དང་སྡེ་བརྒྱད་ ཞྭ་ནག་རྔ་

འཆམ། ཉིན་གཉིས་པར་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏེ་དང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གཙོ་མོའི་དངོས་འཆམ་
གཞི་བཙུགས་གནང་། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ལྟར་ན་ གཙོ་མོའི་སྐུ་འཆམ་འདུ་ཁང་

ནང་གཉེར་གསོལ་ཕུལ་ནས་

རྡོ་གཅལ་ནང་འཐོན་འཆམ་སྐབས་ལུ་

འབྲུག་ནུབ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ རྫོང་ཁག་གི་འབུལ་བ་ སྤ་རོ་དང་ ལྷོ་དར་དཀར་ནང་གི་འབུལ་བའི་ དོས་

ཐིམ་རྫོང་གི་སྒོ་ར་ཁ་ལས་འཛུལ་ཏེ་ རིམ་པ་འགྲིགས་ནས་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་ དེང་

སང་དུས་ཀྱི་ འཕོ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་ཆོས་རྒྱལ་ཉིན་བྱེད་དམ་པ་ རྒྱལ་
རབས་ ༣ པའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལོར་ མི་སེར་ལུ་དགོངས་ཡངས་གནང་སྟེ་ དེ་

ནས་ཚུར་འབུལ་དངོས་དོས་མེད་པར་གནང་།
༥

ཉིན་ ༣ པར་དམངས་འཆས་དང་ དུར་བདག ཉིན་ ༤ པར་འདུ་ཁང་ནང་ཟོར་

འཆམ་རྒྱས་པ། ཉིན་ ༥ པར་  ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ལུ་ སྔ་དྲོ་གྲོལ་སྟོན་གཏོར་འབུལ་

གནང་སྟེ་ ལྷ་དབང་སྒྲུབ་ཆོག་གྲོལ་ཡོད། དུས་སྐབས་དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་གོང་གི་ཚེས་
བཅུ་ ཞག་གསུམ་དེ་ཡང་ ཉིན་གཉིས་ཕར་ཕུད་རྐྱབ་སྟེ་ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ལས་

ཚེས་བཅུའི་འཆམ་འགོ་ཚུགས་ནས་ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ལུ་ ཚེས་བཅུ་གྲོལ་སྟོན་
གནང་བར་མཛད།

༦

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་འཕྲོ་མཐུད་ རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་མཚན་ཡང
ོ ས་གྲགས་ གྷ་ན་པ་ཏིའི་སྐུ་

ཡུལ་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཇོ་མའི
ོ ་གནས་ཁང་ཡད
ོ ་པས་ ཇོ་མ་ོ དེ་ སྤྲུལ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་
སྐྱེས་ལྷར་བརྟེན་ནས་

ཤུལ་ལས་ཐིམ་ཕུག་རང
ྫོ ་ནང་ལུ་

ལྷ་མའི
ོ ་དབང་ཆོག་གསར་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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བཙུགས་དང་བསྟུན་ འདུ་ཁང་བར་ཐག
ོ ་ལུ་ ལྷ་མའི
ོ ་མགོན་ཁང་དང་སྦྲེལ་ཇོ་མའི
ོ ་གནས་

ཁང་དང་རེ་ཏི་བསྐང་རྒྱུན་པ་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་བསྟར་གསལ
ོ ་ཁ་ མ་ཆག་པར་

འབུལ། དགེ་འདུན་པ་དམང་གསལ
ོ ་ཐབ་སྤུངས་ཐང་ཁར་ཕེབས་ཚར་རྗེས་ལུ་དགུན་ཟླ་

༦ གི་རིང་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་རང
ྫོ ་གི་གསུང་ཆོག་འབུལ་ཐེར་སྐབས་ དགུན་བཞུགས་གནས་

བརྟན་གཙས
ོ ་པའི་དགུན་བཞུགས་ ཞལ་གྲྭ་དམང་གི་དབུ་མཛད་ཡང་ རི་ཏི་བསྐང་རྒྱུན་
འདི་ཆེད་མངགས་བསྐོས་གནང་བ་ལྟར་ ད་ལྟའི་བར་ལུ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡད
ོ །

༧

རིག་མ་༡༦ གི་རུས་རྒྱན་དང་རྩེ་གོས་ འཆམ་གོས་ལ་སོགས་པ་སྡེ་སྲིད་ ༥༦ པ་

༨

ད་རེས་ནང་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་འབྱོར་ལྡན་བསོད་ནམས་ཅན་

སྤང་པ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༨༨ སྐོར་ལུ་ གསར་བསྒྲུབས་ཡང་ཕུལ་ནུག

དང་ དད་ལྡན་ཁག་ས་ོ ས་ོ དང་ འབྲུག་གཞུང་གིས་སྦེ་ གཙ་ོ མ་ོ དང་རི་ཏེ་མཆེད་བཞི་
སྙོན་ཁ་ཅིག་ཁར་

དགེ་བསྙེན་བཅས་ལུ་

འཆམ་གོས་གསར་པ་གོས་ཆེན་ཁ་དག
ོ ་

ལེགས་ཤོམ་མའི་ཕད
ོ ་གོས་ཆ་ཚང་གྲངས་ལེ་ཤ་ཕུལ་མི་འཐན
ོ ་ཡི། གཞུང་ལས་རར
ྡོ ་གོང་

ཚེམས་དྲུབས་མ་༢༥ དང་འཆམ་གོས་སྣ་ཚག
ོ ས་གྲངས་༦༠ ལྷག་ཙམ་ཕུལ་ཡད
ོ །
༩

དེ་བཞིན་དུ་ཞྭ་ནག་རྒྱབ་དར་དང་ རྩེ་གོས་ སོག་གོས་ རིག་མ་ ༡༦ གི་སྙན་རྒྱན་

དར་དཔྱངས་ཚེམས་དྲུབས་མ་ རྒྱབ་དར་ དར་དཔྱངས་མདུན་ཁེབས་ སྲོག་གཞུ་
སོགས་ལེ་ཤ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།

༡༠

དེ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཚེས་བཅུ་

ལུ་ བོད་འཆམ་པད་གླིང་གིང་ ༣ དང་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་
སོགས་བར་དོའི་འཆམ་ ཤ་རྫམ་ ཁྱུང་རྫམ་ དུར་བདག་ ཤ་བ་ཤ་ཁྱི་ ཨ་ཅོ་ཕན་

ཏོག་ ཕོ་ལེགས་ མོ་ལེགས་ རྒེད་པོ་རྒན་མོ་ ཨ་ཙརྱ་ བསྐྱེལ་འཆམ་ དཔའ་འཆམ་

གིང་དང་ཚོགས་གླིང་ སྒྲ་སྙན་ཆོས་གཞས་ གླུ་གར་ཞབས་བྲོ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་

གོང་གི་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་འགྲིགས་ནས་གསར་དུ་བཙུགས་གནང་ཡོད།
༡༡

དེ་ཡང་སྲོ ལ ་འཛིན་ལྷན་ཚོ ག ས་ཁོངས་གཏོ ག ས་རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློ ས ་གར་

སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་ལས་

རང་ལུགས་འཆམ་དང་ཞབས་བྲོ་སོགས་ད་ལྟ་ཉིན་རིམ་བཞིན་

གོང་འཕེལ་གྱུར་ངང་ལུ་ཡོད།

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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༡༣ ཐིམ་རྫོང་གི་གསུང་ཆོག་འབུལ་ཐེར་སྐོར།
༡/ དེ་ཡང་སྔོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་སྲོལ་གཏོད་པ་བཞིན་ ཉམས་པ་མེད་པར་དགེ་
འདུན་པ་ དབྱར་ཟླ་ ༦ གི་རིང་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་བཞུགས་སྐབས་ ཉིན་
བསྟར་སྔ་དྲོ་མཚན་བརྗོད་དང་རྣམ་འཇོམས་ དགོངས་ཐུན་དྲག་དམར་ བསམ་ལྷུན་

ལྷ་མགོན་བཤགས་བཟློག་ ཏིལ་མར་སོགས་ ཆགས་མེད་དང་ ཉིན་བསྟར་ལྷ་མོ་སྒེར་

གསོལ་ཆད་མེད་

གསུང་ཆོག་འབུམ་གཏེར་ཡང་ སྔོན་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་

རྒྱས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༦༩༢ རབ་བྱུང་༡༢ ཆུ་སྤྲེལ་ལོར་ དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུ་དང་
གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་པ་གྲངས་གསོག་ཕྱག་སྲོལ་གནང་བ་བཞིན་
དཔོན་སློབ་ཨེ་བཅད་པའི་སྐབས་ལུ་

ཤུལ་ལས་

གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་པ་གྲངས་གསོག་

ནིའི་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ནས་གདན་ས་རྣམ་གཉིས་ལུ་

གསོལ་ཐབ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་ནས་

འབུམ་གཏེར་འགོ་དང་པ་གསོལ་འབུམ་གསུང་ཆོག་གི་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ ཉིན་ཞག་ ༩

རེ་གནང་སྲོལ་ཡོད། ལོ་བསྟར་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ལ་ གསོལ་ཐབ་ཐིམ་རྫོང་ལུ་ཕེབས།
ཚེས་ ༣ ལུ་དམང་གི་ལྷ་མོ། ཚེས་ ༤ ལུ་དྲག་དམར་སྒྲུབ་ཆོག དེ་ལས་གསོལ་

འབུམ་ཉིན་༩། ཚེས་༢༡ ལུ་བླ་མཆོད། ཚེས་༢༣ ནས་ ལྷ་མོའི་མདོས་ཆོག་ཞག་  
༧། ཟླ་ ༥ པར་བསྲུང་བ་གྲྭ་ལྔ་སྒྲུབ་ཞག་ཉིན་ལྔ་དང་ སྒྲོལ་དཀར་དང་རྣམ་རྒྱལ་མ་
ཞག་ ༣ རེ། ཟླ་༦ པར་ཚེས་ ༡༧ ནས་ལྷ་མགོན་རྟེན་མདོས་ཉིན་༧། ཚེས་༡༥ ལུ་
དགོངས་འདུས་བསྐང་བཤགས།

ཚེས་

༢༣

ལས་སྲི་བཟློགས་འཁོར་ལོ་ཞག་༧།

གཞན་ཡང་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དང་ དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་སོགས་ཤུལ་

ལས་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་མཆོག་གིས་ དགེ་འདུན་དམང་ཁར་བཀའ་དབང་གནང་སྟེ་

ཞབས་རིམ་གསར་འཛུགས་མཛད། དེའི་ཆོ་གའི་གདངས་རོལ་ཡང་ འབྲུག་ལུགས་
འགབ་སྟེ་མཁས་དབང་མཁན་ཆེན་དགེ་རིན་པས་མཛད་དེ་

གསར་བཙུགས་གནང་

ཡོད། ཟླ་༧ ཚེས་༤ ནས་རྣམ་འཇོམས་མའི་སྒྲུབ་ཆོག་ཞག་༧། ཚེས་༡༡ ལ་འཆམ་

ཁང་ལྷ་མོ་སྔགས་སྲུང་མ། ཚེས་༡༢ ལུ་ དམ་སྲི་བསྒྲལ་བ། ཚེས་༡༣, ༡༤ ལུ་ལྷ་

དབང་ས་ཆོག ཚེས་༡༥ ལྷ་རྟ་བསངས་ཆོག ཚེས་༢༤ལས་ལྷ་མོའི་དབང་ཆོག ཟླ་༨

ཚེས་བཅུ་ཐམ་ནས་ ཚེས་བཅུ་ཞག་༣། ཚེས་༡༣ ནས་ ཚེ་དཔག་མེད་ཞག་༣ དང་

ཕུར་པ་ དྲག་དམར་བླ་མཆོད་སོགས་ཉིན་ཞག་བདུན་དང་༥,༣ བཅས་ཀུན་རའི་ནང་

དུས་མཆོད་གྲངས་ལས་འདས། ཟླ་༩ ཚེས་༤ ནས་འཇིགས་བྱེད་ཞག་༧། ཚེས་༡༣

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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ལ་བླ་མཆོད་ ཚེས་༡༧ ལས་མགོན་པོ་ཞག་༣ ཚེས་༢༢ ལ་རྒྱུན་གཏོར་བཤགས་ཆོག
༢

སྒྲ་མཚན་གཉིས་ནང་ལུ་ཟླ་ ༨ པར་ ཚེས་བཅུ་དགོངས་འདུས་ཕུར་པ་ གུར་དྲག་
བཏང་རགས་ མགོན་པོ་སོགས་ཉིན་ཞག་༩ རེ་དང་། མཚན་ཉིད་ནང་ ཟླ་༦ པར་

བཀའ་འགྱུར་དག་ཚར་དང་ ཟླ་༥ པར་ སྟག་ཚང་གསུང་ཆོག སྦུག་གྲལ་གཡས་

གཡོན་ལོ་བསྐོར་རྒྱབ་ཟླ་༦ པར་ སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་ནང་ལུ་ མ་ལྔ་བུ་དྲུག་གསུང་

ཆོག ཟླ་༥ པར་ལྕགས་རིར་དབྱར་གྱི་ཉིན་ལྡོག་གསུང་ཆོག་དང་། ཟླ་༩ པར་ལྕགས་

རིའི་གསུང་ཆོག་ཐེངས་གཅིག ཟླ་༦ པར་དབང་འདུས་རྩེའི་གསུང་ཆོག ཟླ་༨ པར་

སྤང་རི་ཟམ་པ་དང་བདེ་ཕུག

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་ ཞག་བཞི་མའི་གསུང་ཆོག

གཞན་ཡང་དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ཁག་ནས་

སྟོང་མཆོད་དང་མི་འཁྲུགས་པའི་སྟོང་མཆོད་

ཚེས་བཟང་དུས་ཆེན་ཚུ་ལུ་

རྣམ་རྒྱལ་

མགོན་པོའི་སྟོང་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་

དབྱར་ཟླ་༦ གི་རིང་ལུ་མང་དུ་གནང་བསྒྲུབས་པ་ནས་ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡ ལུ་ གསོལ་

ཐབ་སྤུངས་ཐང་ཁར་ཕྱག་ཕེབས་མཛད་གནང་སྲོལ་ཡོད།

༡༤ རྫོང་ནང་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་སྐོར།
༡

རྫོང་ནང་གི་ལྷ་ཁང་ཐོ།
༡ དབུ་རྩེ་ཐོག་གོང་མར་རང་བྱོན་ལྷ་ཁང་ དེའི་སྟེང་ཡང་ཐོག་ལུ་དགྲ་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་
༢

༣

༤

༥

༦

གནས་ཁང་།

་་་

་་་

་་་

་་་

་་་

་་་

གཡས་སུ་ཞབས་སྤྲུལ་གཟིམ་ཅུང་།

གཡོན་དུ་ཁྲི་སྤྲུལ་གཟིམ་ཅུང་།

དབུ་རྩེ་ཐོག་གསུམ་པར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ལྷ་ཁང་།

རྒྱལ་མའི་ལྷ་ཁང་དང་འབྲེལ་ཏེ་

རྣམ་

ད་རེས་ཕྱིས་སུ་མཁན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་དོན་

གྲུབ་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་བློས་བསླངས།

དབུ་རྩེ་ཐོག་གཉིས་པར་ སྡེ་པའི་བསྲུང་འཁོར་བཏང་ས།

དབུ་རྩེ་ཐོག་འོག་མ་མདུན་ཕྲང་སྟེ་ རྡོ་ཐེམ་དང་འཛེག་སྐས་ཉིས་སྦྲེལ། དེ་ཡང་

སྔར་གསོལ་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཚེ་ གསོལ་ཕེབས་སྐབས་ བླམ་ཞབས་
སྤྲུལ་དང་ཁྲི་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས་དུས་གཅིག་ལུ་

ཕེབས་ལམ་རྦད་སྐས་གཉིས་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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སྦྲེལ་ཡོད།

༧

རྗེ་མཁན་རིམ་བྱོན་གཟིམ་ཅུང་།

༩

སྒྲ་མཚན་གཉིས།

༨

༡༠
༡༡

ཀ་བརྒྱད་མ།

གཟུངས་པའི་ནང་།

སྤྱི་ཁང་རྣམ་སྲས་ཕོ་བྲང་།

དྲན་གསོ་ ལྷ་ཁང་གཞན་ཚུ་ཐོ་ཡིག་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཚུད་ཡོད།
༢

དེ་ཡང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་

རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུག་གི་ཡུལ་ལྗོངས་

འདིར་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་མཁན་ཆེན་

རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ ་ སྐུ་བགྲེས་གཞོ ན་རྣམ་གཉིས་སྐུ་འཁོར་བློ ན་པོ ་ ལྷན་རྒྱས་དཔོ ན་
འབངས་མི་སེར་ཆེ་ཕྲ་བཅས་དུས་རྒྱུན་ལུ་

དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་བཞུགས་གནས་

རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུའི་ཁྲོམ་ཆེན་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ས་ཁ་ལུ་ཆགས་
པ་དང་འདྲ་བའི་སྦུག་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ རྒྱལ་ས་ཆེན་མོ་དེའི་རི་བོའི་

ཐོད་ལུ་ འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་ཐུགས་རྗེ་བྲག་དང་ ཕ་ཇོ་སྡིངས། མཁན་ཆེན་ཤཱཀྱ་

རིན་ཆེན་དང་དཔལ་ཤེས་རབ་སེང་གེའི་གདན་ས་ཁང་བཟང་དང་ འོག་མིན་གཉིས་པ་
བྱམས་ལྷ་ཁང་

མཁའ་སྤྱོད་སྨན་ལྷ་སྐུ་མཚམས་བྲག་ཕུག་སོགས་དང་

རི་བོ་དེའི་

གཞོལ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་ ༨ པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་ དབང་འདུས་རྩེ་དང།

དེའི་རྒྱབ་རིའི་ཆེན་པོའི་མགུལ་རྒྱན་ལུ་ རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་དང་ འཇམ་དབྱངས་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་གདན་ས་ མདོ་སྡེ་བྲག འཁྲུལ་ཞིག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དུད་

དགོན་པ་ རི་བོ་དེ་དང་སྦྲེལ་ཏེ་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། ཆོས་རྒྱལ་གསུམ་པས་
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་ བཞེངས་པའི་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་། བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་རྫོང་གི་ ཤར་ལྷོའི་མཚམས་ལུ་ སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གདན་ས་ རྟ་
ལང་བཀྲིས་འབྲུག་རྒྱལ།
ས་

དེའི་ཕྱོགས་ཤར་ངོས་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོའི་གདན་

ལྷུང་འཚོ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་།

སྐུ་མཚམས་མེ་ཏོག་དཔལ་བཟང་གི་སྨྱུང་གནས་ལྷ་

ཁང་ དེའི་ལ་རྩེར་གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེའི་རླུང་ཅུང་ཟེར་བ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་། རྟོགས་
ལྡན་ཉི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་གདན་ས་ཕན་བདེ་ལྷ་ཁང་།

དེའི་མདུན་རི་ཁ་ཤར་ལྷོར་

གསང་

སྔགས་རྒྱ་མཚོའི་གདན་ས་ ཐ་བྲག་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ། རི་བོ་དེ་རྒྱབ་ཁ་ ནུབ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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བསྟན་ལུ་རྟ་མགྲིན་གནས་དང་ ས་དམར་བྲག རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་དགོངས་པའི་
ཞིང་གཤེགས་གནས་བྱང་ཆུབ་སྡིངས་བཅས་ཀྱི་ས་གཞི་རི་བྲག་ཆ་མཉམ་ནང་
ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་

རང་བཞིན་གྱི་ཚང་བའི་ས་གནས་ཡིན་པར་གྲགས།

བཀྲ་

བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་རྫོང་གི་བྱང་ཕྱོགས་རི་རྩེའི་སྐེད་པར་ རྟ་མགོ་རྫོང་ཁ་དང་། དེའི་མདུན་རིར་ རྗེ་

དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་གྲོ་ལུང་གཉིས་པ་ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་། དགྱེས་རྡོར་ལྷ་

ཁང་། བོད་སྒར་ནང་བསམ་འགྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་འཇའ་ཚོན་ཆོས་གླིང་། བོད་མི་གཞིས་
ཆགས་གུ་རུ་ཉིས་ཐོག་ལྷ་ཁང་། དཀར་སྦི་ལྷ་ཁང་། གཞན་ཡང་སྔོན་མ་ལས་ཡོད་པའི་

བར་པ་ལྷ་ཁང་། ཚ་ལུ་མར་ཕོད་ལྷ་ཁང་། འོད་གསལ་སྤང་ལྷ་ཁང་། ས་དམར་རྫིང་

ཁའི་ལྷ་ཁང་།
གཉིས།

ཤུལ་མ་བཞེངས་པའི་

ལུང་བསྟན་ཕུག་དྲག་པོའི་ལྷ་ཁང་གོང་འོག་

ཐིམ་ཁྲོམ་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་རི་འབུར་སྟེང་

དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

ཟངས་

མདོག་དཔལ་རི་ཁྲོམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ དུང་འཁོར་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་། ཟིལ་ལུ་ཁར་གྲུབ་ཐོབ་
ལྷ་ཁང་། ཐིམ་ཁྲོམ་ཨམ་འཆི་མེད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་། ཟིལ་གནོན་རྣམ་

རྒྱལ་གླིང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ལྟེ་བར་དུང་འཁོར་དང་གུ་རུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཁང་། ཁྲོམ་
ཁར་བོད་མི་རྙིང་པས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་། ལྕང་དགེ་བསྙེན་ལྷ་ཁང་། ལྷ་གྲོང་ཀླུ་གྲོང་
ལྷ་ཁང་དུང་འཁོར་སོགས་སྒྲུབ་གནས་ལྷ་ཁང་མང་རབ་ཞིག་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཉེ་

འཁོར་ལུ་ཡོད། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ལྟར་ན་ ཆིབས་ལས་གཞོལ་ནི་རྟ་བབ་མཆོད་

རྟེན་གཉིས་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོད།
༣

སྤྱིར་བཏང་ཡང་ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ལུ་

གསལ་བཞིན་

བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་གོང་

ཆ་ཚང་བ་ལས་འདོད་དགུའི་དཔལ་འབྱོར་

རང་བཞིན་ངང་གིས་

འགུགས་ཤིང་འཛོམས་པའི་དགེ་མཚན་ཅན་ཨིན་པ་ལས་ ས་པྲ་རིའི་ཕྱོགས་གང་ལས་

ཡང་གཡང་མ་རལ་བར་ དཔེར་ན་གསེར་གྱི་གཞོང་པའི་ནང་ འདོད་ཡོན་ལྔའི་ལོངས་

སྤྱོད་རྫས་ཀྱིས་བཀང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་ཧེ་མ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་

པ་ལུ་བཞུགས་མི་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་ས་པྲ་གཟིགས་ནིའི་ལུ་མཁས་

པ་ཉམས་མྱོང་ཅན་སྤོ་ལོ་མཁན་པོ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་ཐིམ་ཕུའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཆགས་
ཐང་འདི་ ས་པྲ་གང་བས་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་པའི་ཁུངས་གསུངས་ནུག

གང་ལྟར་ཡང་

འདི་འཐད་ལུ་མི་དམང་ཡོངས་ཀྱིས་

མཁྱེན་ས་དང་གཟིགས་ས་ལུ་

མ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཆགས་རབས་སྐོར།
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ཨིན་པས། དེའི་སྐོར་ལས་ ལོགས་སུ་ཞུ་དགོཔ་ཡང་མེདཔ་འོང་ཟེར་མནོཝ་མས། ད་

རེས་ཞོར་ཁ་ལུ་འཕྲོས་དོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།

༡༥ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོ།
༡

ཨའུ་ཚེ་རིང་།

༣

ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

ནོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

འབྲུག་རབ་རྒྱས།

བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱལ།
དོན་གྲུབ།

འབྲུག་ཕུན་ཚོགས།

འབྲུག་བསྟན་འཛིན།
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཨུ་མ་དེ་ཝ་ (ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན)

ཀ་ཤ།

ཀརྨ་ འབྲུག་རྒྱལ།

༡༤ ཁ་ས་སྟོབས་རྒྱལ།
༡༥

ཀ་ཝང་མང་ཁེལ།

༡༧

ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ།

༡༩

པདྨ།

༡༦
༡༨

༢༠

དྲན་གསོ་:

བླ་མ་ཚེ་དབང་།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
སླར་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

དེའི་ཤུལ་མ་ལས་རྫོང་བདག་བསྐོས་པའི་གོ་རིམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་

ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ནང་

ཁ་གསལ་ཡོདཔ་ལས་འདིར་མཚན་ཐོ་མ་བཀོད་ཀྱང་འཐུས་ངེས་སྙམ་མཚན་ཐོ་མ་བཀོད་ཞུ།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ།
༡ ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་།

༢ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་རབ་རྣམ་ཐར།
༣ ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར།

༤ རྗེ་ཡོན་མཐའི་རྣམ་ཐར།

༥  རྗེ་ཀུན་དགའི་རྣམ་ཐར།
༦  འབྲུག་དཀར་པོ།

༧  འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་སྣང་བ།
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གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ།

༉ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སའི་ཆགས་ཚུལ་དང་འདི་

ནང་ སྲོག་ཆགས་རྩི་ཤིང་གི་སྨན་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཧེ་མ་ལས་རྒྱལ་

ཁབ་འདི་གི་མིང་ལུ་ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་དར་ནུག ད་རེས་ཡང་སྔོན་གོང་ལས་ཡོད་པའི་ སྔར་
སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་
གཅིག་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཨིནམ་མ་ཚད་
སྨན་ཤིང་གི་རིགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་

ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་

རྒྱལ་ཁབ་དག་པ་ཅིག་གི་གྲལ་ལས་

འབྲུག་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་

རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་གནས་ལས་མ་འགྱུར་

བར་སྔར་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ནང་པའི་སྨན་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ནང་དར་ཁྱབ་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་གིས་

བཞིན་གནས་སྟངས་ཚུ་

ང་བཅས་རའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས།

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

མི་སྡེ་དང་རང་

ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་འབྲུག་གི་སྔར་

སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་ སྨན་གྱི་རིགས་ཚུ་ ཧེ་མའི་གནས་སྟངས་ལས་ མ་འགྱུར་བར་རང་འཇགས་
གནས་ཏེ་ ཡོད་མི་འདི་གི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཅིག་ སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ནང་པའི་ཆོས་དང་སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས།
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་
སྒམ་པོ་གིས་འགོ་ཐོག་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ལྷོ་མུན་པའི་གླིང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་ཉིམ་ཤར་དོ་བཟུམ་ཅིག་བྱུངམ་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་

བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་  ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག

ཆོས་ཟེར་མི་ག་ཅི་

དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ རྒྱ་གར་ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནང་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅིག་

དེ་ལས་ཚུར་ཆགས་ནུག གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ས་

གནས་ཚུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཞིནམ་ལས་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡང་
དེ་ལས་ཚུར་དར་ནུག
རང་བརྩམ་རུང་

ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་

ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ཡང་

དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ།
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ནང་པའི་ཆོས་ལས་བྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ནང་པའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་

འབྱུང་བའི་དུས་དེ་ལས་བཟུང་ ནང་པའི་སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡང་ དེ་ལས་ཚུར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག

གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྱུང་ཁུངས།
གསོ་བ་རིག་པ་ཟེར་ སླབ་དགོ་པའི་དོན་དག་འདི་ རྒྱུད་ལས། གསོ་བྱ། གསོ་བྱེད། ཇི་ལྟར་གསོ་

བ། གསོ་བ་པོ་རྣམ་པ་བཞི་ལས་བརྟེན་ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཚེའི་རིག་བྱེད་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན་

ལྟོ་བྱིན་ཏེ་ བུ་གཞི་གསོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ནདཔ་ཚུ་སྨན་བྱིན་ཏེ་ གསོ་ནི་དང་། རིག་པ་ཟེར་མི་འདི་ནདཔ་

གསོ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བཏོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་

ཁབ་འདི་ནང་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ངོ་མ་གཅིག་སྦེ་ད་ལྟོའི་
བར་ན་ཡང་

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།

གསོ་བའི་རིག་པ་འབྱུང་ཁུངས་འདི་

ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གིས་ ལྷ་ཚངས་པ་ལུ་གསུངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཚངས་

པ་གིས་ ཁོ་ར་གིས་སློབ་མ་ཚུ་ལུ་ སྟོན་གནང་སྟེ་དེ་ལས་མར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསོ་དཔྱད་བུམ་པ་
ཟེར་

མི་ཡུལ་ལུ་དར་དརཝ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གིས་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དུས་མཉམ་ལུ་ གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་འདི་ཡང་ གསུངས་གནང་ནུག ག་དེ་
ཨིན་རུང་གསོ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་

ཚུལ་གྱི་

ལོ་རྒྱུས་ལྕོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

རྒྱ་གར་གྱི་

ཨ་ཡུར་བེ་ད་གི་སྨན་གཞུང་དར་

ཁྱད་པར་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ཡོདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

གསོ་བ་རིག་པ་འདི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གིས་ གསུངས་གསུངསམ་ད་ ཨ་ཡུར་བེ་ད་ འདི་ ལྷ་

ཚངས་པ་གིས་གསུངས་གསུངསམ་ཨིན་ཟེར་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཙམ་ཨིན་པས། སྨན་

གྱི་གཞུང་ངོ་མ་ རྒྱུད་བཞི་འདི་ ལེགས་སྦྱར་ལྷའི་སྐད་ལས་ བོད་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་དར་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

མ་གཞི་གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱུད་བཞི་འདི་  བོད་ལུ་དར་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བོད་ཀྱི་མཁསཔ་ཚུ་གི་བར་ན་

ཡང་ གོ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འདུག ཨིན་རུང་ རྒྱུད་བཞི་འདི་ རྒྱ་གར་ལུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་

པ་གིས་ སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་སྐུ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་གསུངས་གསུངམ་ངེས་བདེན་ཨིན་པས།

གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
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བོད་ལུ་གསོ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ།
བོད་ལུ་གསོ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ་འདི་ སྤྱིར་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དུས་རབས་ ༨

པའི་ནང་ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་ གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་རྒྱ་གར་ལུ་ ཚར་དྲུག་

བྱོན་ཞིནམ་ལས་ བོད་ལུ་གསོ་རིག་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཚུ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དུས་རབས་ ༡༤ པ་ཡར་སྟབས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ སྨན་
དཔྱད་སྐོར་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཨིན་རུང་བོད་ལུ་གསོ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་

དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་མཛདཔ་ད་ ནང་པའི་

ཆོས་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་ལས་ སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ སྨན་པ་རེ་གཉིས་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག

སྤྱིར་བཏང་ དུས་རབས་གཉིས་པ་དེ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་སྐབས་ལུ་
རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ ཨ་ཡུར་བེ་ད་གི་ ལམ་ལུགས་གཞིར་བཞག་སྟེ་ སྨན་
བཅོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་དར་ཁྱབ་འབྱུང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

བོད་ལུ་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་འདི་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ བོན་གྱི་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐབས་ལས་
དར་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས། ཨིན་འདི་འབད་རུང་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ར་གཏམ་

རྒྱུད་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཨིན་མས། དོན་དག་ལུ་ བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་གྱི་ལག་

ལེན་འདི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གི་སྐབས་ལུ་བྱུངམ་ངེས་བདེན་

ཨིན་མས། ཁོ་གི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག བལ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྨན་པ་
མཁས་པ་མི་དགུ་འབོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་གཞུང་ཚུ་བོད་ཡིག་ནང་ སྐད་བསྒྱུར་

འབད་ནུག་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་མང་རབས་ཅིག་ བོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་བར་ན་

བློ་རིག་དང་ཤེས་ཡོན་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་འདི་ ལྷག་པར་དུ་ལེགས་བཅོས་

དང་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནུག ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག བལ་ཡུལ་ཚུ་དང་ སྔར་སྲོལ་
ལམ་ལུགས་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

བོད་ཀྱི་སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་

སྔར་བ་ལྷགཔ་སྦེ་

དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ནང་ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག བོན་ཆོས་ཚུ་

ནང་ ཡོད་པའི་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཁ་སྐོང་མཛད་དེ་དར་ཁྱབ་སྦོམ་བྱུང་ནུག

འབྲུག་ལུ་གསོ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ།
སྤྱི་ལོ་

༡༦༡༦

ལུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་ལུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་བཞིནམ་ལས་

དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ།
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ཁོ་གི་ཆོས་བློན་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་འདི་ གསོ་རིག་ལུ་མཁས་ནི་འདི་གིས་ དེ་ལས་ཚུར་གསོ་

བ་རིག་པ་འདི་ འབྲུག་ལུ་སྤེལ་གནང་ནུག གསོ་བ་རིག་པ་འདི་སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦ ལས་ཚུར་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ནང་དར་ཁྱབ་བྱུངམ་ངེས་བདེན་ཨིན་པས། དུས་རབས་༡༧ པའི་ཧེ་མ་དང་ ཤུལ་ལས་ཡང་

བོད་ལུ་འབྲུག་པའི་མི་ཚུ་གསོ་བ་རིག་པ་སློབ་སྦྱོང་འབད་བར་འགྱོ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

གནས་

ཚུལ་ཁ་གསལ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཡང་ཅིན་ད་ལྟོ་གི་སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ དུས་རབས་༨

པའི་ནང་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་དུས་མཉམ་ལུ་ དར་དརཝ་འོང་ནི་ཨིན་མས། གང་

ལྟར་ཡང་དུས་རབས་ ༡༨ པ་ཚུན་ལུ་ནང་པའི་སྨན་པ་ཚུ་གི་ གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཅིག་ ག་ནི་

ཡང་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ དྲུང་འཚོ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་འདི་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་
ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་འཚོ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དྲུང་འཚོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ བུ་སྤེན་པ་ཟེར་མི་

འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྐུ་སྒེར་དྲུང་འཚོ་ཨིན་མས། དོ་རུང་

བླམ་རས་རྐྱང་པ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གི་སྐུ་སྒེར་དྲུང་འཚོ་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་ནུག དེ་ལས་མར་

བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་པོ་སོ་སོ་ལུ་རང་སོའི་ སྐུ་སྒེར་དྲུང་འཚོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དྲུང་འཚོ་དཔལ་འབྱོར་

དང་ མ་ཧཱ་གུ་རུ་གཉིས་ཀྱིས་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་དྲུང་འཚོའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་ནུག

དེ་མ་ཚད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལས་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་ བོད་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ལྕགས་པོ་རེ་སྟོད་ལུང་
མཚུར་ཕུག་ཚུ་ལུ་

གསོ་བ་རིག་པ་ལྷབ་པར་འགྱོ་མི་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལུ་མཁས་པ་སྐུར་སྟོད་ལས་

དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ དྲུང་འཚོ་རིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། མོང་སྒར་ལས་དྲུང་འཚོ་འཆི་མེད་རྒྱལ་
མཚན། བུམ་ཐང་ལས་དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ། མང་སྡེ་ལས་དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ། སྤ་གྲོ་ལས་དྲུང་

འཚོ ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ཚུ་ཨིན་མས། བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ ཚུདཔ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གསོ་བ་

རིག་པ་ལྷབ་པར་འགྱོ་མི་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ལུ་གསོ་

རིག་སློབ་སྦྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ཚུར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལུ་འབྲུག་

རྒྱལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་

བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ ལམ་ལུགས་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་དང་འབྲེལ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་

རང་ལུགས་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་འདི་ལུ་

ངོས་ལེན་དང་ཆ་གནས་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞུང་གིས་ཆ་གནས་མཛད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ས་གནས་ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལུ་ གསོ་བའི་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་སྦེ་ སྨན་སྤྲོད་ཁང་གཅིག་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ལུ་ གཞི་

བཙུགས་འབད་དེ་

དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་དང་

དྲུང་འཚོ ་ཤེས་རབ་འབྱོར་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་གཞི་

བཙུགས་འབད་ནུག དེ་ལས་ཚུར་སྨན་གྱི་སྦྱོར་དེབ་བཟོ་ནི་དང་ སྨན་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ སྨན་

གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
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བསྡུ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་རྒྱ་གར་ལུགས་ཀྱི་ དྲུང་འཚོ་ཚུ་དང་ མཐུན་

འབྲེལ་བཟོ་སྟེ་ འབྲུག་ལུ་མེད་པའི་སྨན་རིགས་ཚུ་  ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ལེན་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༡༦༧༡ ལུ་གསོ་རིག་སློབ་ཁང་འགོ་ཐོག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ རང་

ལུགས་ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་གཞི་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ཡོད། ནང་པའི་སྨན་གྱི་
ལམ་ལུགས་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་འདི་ གོང་འཕེལ་གསོ་
བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་

ང་བཅས་རའི་སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ཡང་

གོང་འཕེལ་མགྱོགས་པར་འགྱོ་མི་འདི་གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

འབྲུག་གི་སྨན་གྱི་གནས་སྟངས།
དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ང་བཅས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་གྱི་ ལམ་ལུགས་འདི་གོང་འཕེལ་

འགྱུར་བཅོས་ལེ་ཤ་ཅིག་སོང་སྟེ་ཡོད། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་གྱི་སྦྱོར་དེབ་དང་ སྨན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི་འདི་ བྲོཝ་བལྟ་སྟེ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལས་ཚུར་

སྨན་ནུས་ཞིབ་འཚོལ་ཁང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྨན་གྱི་སྤུས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་དང་

སྨན་ནུས་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ ཚན་རིག་གི་ ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་འབདཝ་ཨིན། སྔོ་ཁྲོག་གི་

སྨན་དང་ སྨན་སྦྱོར་སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཚན་རིག་གི་ཐོག་ལས་ བརྟག་དཔྱད་གཏན་འབེབས་
བཟོཝ་ཨིན། སྨན་གྱི་འཐོན་ཁུངས་སྦོམ་བཟོ་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་ཡང་དག་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྨན་
བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་གཅིག་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལུ་རྐྱབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ནང་ལུ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཡང་

དེང་སང་ཚན་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་

ཆ་ཚང་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད།

རིགས་བསྡུ་བསྒྲུབ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ སྨན་སྐམ་སའི་ཁྱིམ་ཡང་

སྔོ་ཁྲོག་སྨན་

གསར་བསྒྲུབ་

འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་པའི་དྲུང་འཚོ་དང་སྨན་པ་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཕྲོ་མཐུད་དེ་སློབ་སྦྱོང་

བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྨན་གྱི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ སྨན་ཁག་ཆེ་དྲག་

ཚུ་ བསྡུ་གྲུབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་སྨན་གྱི་ལྡུམ་ར་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་བསྡམ་ཁ་རྐྱབ་ཐོག་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ནུབ་ཕྱོགས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ས་གནས་སྲོས་ གླིང་གཞི་
བར་གཤོང་། ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ནང་ མོང་སྒོར་གླིང་མའི་ཐང་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ད་རེས་ནངས་པར་གསོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ་ལུ་ སྨན་གྲངས་ ༣༠༠ དེ་ཅིག་བེད་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད་
པའི་ནང་ལས་ མང་ཤོས་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་བསྡུ་བསྒྲུབ་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་

དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ།
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མ་ཐོབ་པའི་སྨན་དག་པ་ཅིག་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ལེནམ་ཨིན།
གསོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ་དང་ ཚན་རིག་གི་ཕྱིའི་སྨན་ཁང་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ གསོ་བ་དང་
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་གཙོ་བོར་

བཏོནམ་ཨིན། ད་ལྟོ་གསོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ་གི་ རྫོང་ཁག་ ༡༨ ལུ་ནང་སྨན་སྡེ་ཚན་རེ་བཙུགས་

ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་

ནང་སྨན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ ཕྱིའི་སྨན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་སྦེ་

ནདཔ་གི་བློ་འདོད་བཞིན་དུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་རེ་བ་བསྐང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་
ཐབས་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

ད་ལྟོའི་གོ་སྐབས་དང་གདོང་ལེན།
གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཧེ་མ་བ་ལྷག་སྦེ་

འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འདི་ཡང་མི་སེར་གྱི་སྤྲོ་བ་དང་ ཚན་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ སྨན་གྱི་མཁས་པ་
ཚུ་དང་མཉམ་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྨན་ནུས་ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་ཡང་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ནང་པའི་སྨན་རིགས་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་དང་

སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་

ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཚན་རིག་གི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ སྨན་བཟོ་ནི་ཆ་མཉམ་

རང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ གསོ་བ་རིག་པའི་ལཱ་གཡོག་ནང་ གོ་སྐབས་སྦོམ་སྦེ་རང་

ཡོདཔ་ཨིན། དོ་རུང་ཡང་སྨན་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ ཕན་ནུས་དབྱེ་ཞིབ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཚུ་ ཁག་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྨན་གྱི་སྐྱེ་གནས་ལས་བསྡུ་བསྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ འཐོན་ཁུངས་

གོང་ཚད་ དེ་ལས་སྨན་རིགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི། སྨན་
རིགས་གསར་བཙུག་འབད་ནི་

དང་སྲོག་ཅན་གྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཚུ་ལྷག་

སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ཡང་

མ་ཉམས་པར་རྒྱུན་སྐྱོང་སྔར་བ་ལྷག་སྦེ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་

པར་དུ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་
ཚུགས་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་

གསོ་བ་རིག་པའི་
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ལྷོཔ།

འབྲུག་གི་མི་རིགས་གཅིག་གི་རྣམ་འགྱུར་མེད་པར་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།

བཀྲིན་དགའ་ཚོར།
༉

དང་པ་རང་སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལུ་ལྷོ་པའི་སྐོར་ལས་བྲིས་ཏེ་སྙན་འབུལ་ཞུ་ནིའི་

གོ་སྐབས་དང་

ང་བཅས་འབྲུག་གི་མི་རིགས་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན་ལུ་འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལུ་དགའ་ཚོར་སྦོམ་ར་ཡོད།  མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ཡང་ ང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ལྟ་བཤལ་འགྱོ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་གནང་ནི་དང་ དུས་རྒྱུན་དུ་
བློ་སྤོབས་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་ ལྷོ་པའི་མི་རིགས་ཚུ་ལུ་སྙིང་རྗེ་དང་བྱམས་བརྩེའི་སྒོ་ལས་ སྐྱིད་

སྡུག་མཛད་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་ཚད་མེད་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་

གི་བློན་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་ཡང་ ལྷོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་འབྲི་དགོསཔ་
འབད་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལུ་དགའ་ཚོར་ཚད་མེད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཆ་རོགས་དང་མི་ངོམ་ལེ་ཤ་གིས་
ང་ལུ་རྒྱབ་སྦྱོར་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་དགའ་ཚོར་ཡོད།
དཔོན་ཌི་སྦི་ཤར་མ་གི་ཟིན་བྲིས་ཅིག་སྤྲོད་བཞག་སྟེ་
ཟིན་བྲིས་འདི་ཞིབ་ཚོལ་གྱི་གཞི་བཞག་ས་སྦེ་

ཡང་དགའ་ཚོར་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་སེང་སྟེན་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་
ཁོང་རང་ལོག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ལོག་སོང་རུང་

ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡི།

དེ་འབདཝ་ལས་ཁོང་ལུ་

ངོ་སྦྱོར་དང་རྒྱབ་བརྟེན།
དབྱིན་ལོ་༡༩༨༩-༩༠ ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྟག་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་ ང་
བཅས་འབྲུག་ལུ་ ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ ༢༤ འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།  འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆུང་ཀུ་

ཅིག་ལས་མེད་རུང་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐད་ལུ་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཁ་སྐད་མ་

འདྲཝ་ཚུ་གི་སྦེ་ རྟགས་ཚན་སྟོནམ་ཨིན་མས། ཁ་སྐད་འདི་ཚུ་ རེ་རེ་ལས་དབྱེ་བ་ཅིན་སྔོན་མ་གི་

བྱུང་རབས་དང་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དར་ཚུལ་དང་དེའི་སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་

(དཔེར་ན་ བོན་ཆོས) གི་སྐོར་ལས་ལེ་ཤ་ཅིག་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ད་རེས་ང་གིས་ འབྲུག་གི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ལུ་ ཨམ་མོ་ཆུའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ཡོད་པའི་ མི་རིགས་
ལྷོཔ་ཟེར་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འབྲི་ནི་ཨིན།  ཁོང་གི་སྡོད་སའི་གནས་སྟངས་ ད་ལྟོ་དང་སྔོན་

མ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་འཐུསཔ་འབད་འབྲི་ནི་དང་ ཁོང་གི་ས་གནས་ཆགས་ཚུལ་དང་ལམ་ལུགས་སྲོལ་
ཚུ་སྔོན་མ་ལས་ མ་ཉམས་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་མས།   ཁོང་གི་གཉེན་
རྐྱབ་ཐངས་དང་ ཕོ་མོ་སོ་སོའི་གོ་ལ་གྱོན་ཐངས། བཟའ་འཐུང་འགྲིགས་ལུགས་ ཁོང་གི་ཡིད་ཆེས་

དང་ཆོས་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་སྔར་ག་ཨིན་མི་རང་འདུག  འདི་གི་ནང་ལས་ཡང་

ལྷོཔ་ཚུ་གིས་མི་ཤི་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་ ག་དང་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ར་མཐོང་མས།  
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ མི་ལེ་ཤ་རང་ གཞིས་གསར་ནང་འོང་སྟེ་ལོ་གྲངས་མང་རབས་ཅིག་སོང་ཡོད་

རུང་ ལྷོ་པའི་ཤི་སྡུག་གི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ལུ་འགྱུར་བ་ག་ནི་ཡང་མ་འགྱོཝ་བཟུམ་མཐོངམ་ཨིན་པས།  
ང་རའི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ཡིག་ཆ་འདི་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷོཔ་གི་མི་སྡེའི་སྐོར་ལས་

ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ཞུ་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ལྷོ་པའི་མིང་།
དང་པ་ཁོང་གི་མི་རིགས་ལུ་མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་ག་ར་གིས་མཁྱེན་དགོསཔ་
འདུག།   འདི་ཡང་མི་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ལྷོཔ་དང་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ དོ་ཡ་ཟེར་སླབ་མི་གི་བར་ན་ཁྱད་

པར་དབྱེ་དགོཔ་འདུག དེ་ལས་ ལ་ལོ་གིས་སྟག་སྦབས་གྲོམ་སྟོདཔ་ཟེར་ཡང་སླབ་ནི་འདུག།

དང་པ་རང་ དོ་ཡ་ཟེར་མི་འདི་བལ་ཡུལ་ལམ་ ནེ་པཱ་ལི་གི་སྐད་ལས་དར་ནུག  ཁོང་གི་སྐད་ལུ་ ད་

ཡ་ཟེར་མི་འདི་ བསམ་པ་བཟང་པོ་ལུ་གོཝ་མས།   འདི་ཡང་བལ་ཡུལ་གྱི་མི་ཚུ་ ཧེ་མ་ ཁོ་རང་

གིས་གཞི་གསར་འཚོལ་ཏེ་ འོང་བའི་སྐབས་ ལྷོ་པ་ཚུ་སྤོབས་མེད་པའི་གུ་ ཉམས་ཆུང་སྦེ་ཁོང་ལུ་

གདོང་ལེན་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབདཝ་ལས། ཁོང་མི་རིགས་ག་ཅི་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར་ བསམ་པ་
བཟང་པོ་ཟེར་བའི་མིང་ ད་ཡ་ཟེར་སླབ་པའི་ཚིག་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ དོ་ཡ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འབྱུང་ནུག།

འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ལྷོ་པའི་མིང་ཡང་ དོ་ཡ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག སྐབས་ཅིག་ལས་ ལྷོཔ་ཚུ་ཁོང་རང་

ཡང་ དོ་ཡ་ ཟེར་བའི་མིང་བཏགས་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག  ཕྱིའི་བྲིས་རྩོམ་པ་ པོ་མ་རེ་ ༼༡༩༩༤༽

དང་ ཧས་རཊ ༼༡༩༨༤༽ ཚུ་གིས་ཡང་ མིང་འདི་བལ་མི་གཞི་བཅའ་མི་ཚུ་གི་སྐད་ལས་བྱུང་

བྱུངམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་མས།  ལྷོ་པའི་མི་ ཁོང་རང་ཚུ་གིས་ཡང་དོ་ཡ་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱི་ལས་འོང་

མི་ཁ་སྐད་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་ལེན་འབདཝ་མས།  ལྷོ་པ་ཚུ་གི་མིང་ལུ་ཡང་བྷག་ཏ་དོ་ཡ་དང་། ཨིན་དུ་

ལྷོཔ།
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དོ་ཡ་ ལ་སོགས་པ་སྦེ་བཏགས་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག  ད་རེས་ནངས་པ་ལྷོཔ་ཚུ་མིང་སོར་ནི་གི་རེ་
བ་ཡོད་རུང་ མི་རྩིས་ཀྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོར་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།  

མ་གཞི་བལ་མི་ཚུ་གི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ ཁོང་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་གཞི་བཅགས་རུང་ འདི་ནང་གི་ས་
དང་མི་རིགས་ཀྱི་མིང་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཁོ་རང་ཚུ་གི་མིང་བཏགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  དཔེར་ན་

དང་ཕུ་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལུ་རོང་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ བལ་ཡུལ་མི་ཚུ་གཞི་གསར་བཅའ་བའི་

སྐབས་ འདི་ཁའི་མི་ཚུ་ ལ་བརྒལ་ཏེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ ལབ་རྩ་རྒྱལ་མོ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་

ནི་འདི་གིས་ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལུ་ལབ་ཅེ་ཟེར་བཏགས་རུང་ འདི་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ཕྱི་

གླིངཔ་ཚུ་གིས་ཚིག་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ལེབ་ཅ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཡར་སོང་ནུག  ལྷོ་པ་ལུ་དོ་ཡ་ཟེར་
ཡོངས་གྲགས་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་བདེན་ཁུངས་འདི་ལས་རྟ་དྲངས་ཚུགས་པས།  ད་རེས་ནངས་པ་ཁོང་

ར་ཡང་ ལྷོཔ་ཟེར་སླབ་ད་ སེམས་དགའཝ་མས་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག  འདི་གིས་སྦེ་ང་གིས་ན་ལས་

ཕར་མི་རིགས་འདི་གི་མིང་ལུ་ ལྷོཔ་ རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་འབྲི་ནི་ཨིན།

འདི་ལུ་ང་བཅས་མི་ཚུ་ མགུ་ཟིང་ནིའི་གཞི་ཅིག་ཡང་ཡོད་མི་འདི་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ དོ་ཡའི་ལྷོཔ་དང་

སྟག་སྦ་གྲོམ་སྟོདཔ་ སོ་སོ་སྦེ་རྩིས་ནི་འདུག   ནང་གསེས་ལས་དབྱེ་བ་ཅིན་ འདི་ཚུ་མི་རིགས་
གཅིག་ལས་ གཡུས་སོ་སོ་སྦེ་ཡར་སོངམ་ཨིན་མས།  ལྷོ་པའི་གཡུས་ལྷོ་ཀྲུ། ཀུ་ཆུ། གསང་ལུང་།

ས་ཏ་ཁ་ཟེར་ རྡོ་རོང་ཁ་དྲུང་ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་མི་གཡུས་ཚན་བཞི་འདུག དེ་ལས་སྟག་སྦ་

དང་གྲོམ་སྟོད་ཁ་ཟེར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ པག་ལི་རྒེད་འོག་ནང་ཨིན་མས།  འདི་ཚུ་
མི་རིགས་གཅིག་ཨིན་རུང་ གཡུས་སྒོ་སོ་སོ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་རང་ཡང་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལུ་ དམའ་ཕབས་རྐྱབ་ནི་དང་ མ་དགའ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡང་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ མི་རིགས་

སོ་སོ་སྦེ་སླབ་མི་དེ་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འོང་ནི་མས།
འདི་བཟུམ་སྦེ་

མགུ་རྙོགས་དྲགས་ཅིགཔོ་འདི་

ཕྱིའི་བྱུང་རབས་མཁས་པ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡང་

འབྱུངམ་ཨིན་མས།  དེ་ཡང་ ཅ་ཀ་ར་བར་ཏི ༼༡༩༧༨༽ གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷོཔ་ཟེར་མི་འདི་

ཧདཔ་དང་སྤ་རོཔ་གི་ནོར་རྫིཔ་ཚུ་ལུ་ཨིནམ་སྦེ་གོཝ་ཨིན་རུང་  ཧདཔ་དང་སྤ་རོ་པའི་ནོར་ དགུན་

ཐད་གཅིགཔོ་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་བཞག་རུང་ ཁོང་གི་ནོར་དང་ལྷོཔ་ཚུ་འབྲེལ་བ་མིན་འདུག

ད་རུང་ མའི་ཀལ་ཨེ་རིས་༼༡༩༧༩༽ གིས་ལྷོཔ་འདི་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ ཝང་ཆུ་ཕར་ཁ་ཡོད་མི་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ཏོག་ཏོགཔ་ཚུ་དང་མི་རིགས་གཅིག་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།   མ་གཞི་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ལྷོཔ་ཚུ་

གིས་ ཁོང་དང་མི་རིགས་མི་གཅིག་ཟེར་ཡང་སླབ་ནི་འདུག དོ་རུང་ཨེ་རིས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷོཔ་

གི་མི་རིགས་འདི་ གདུང་ན་ལས་ སོ་སོ་འགྱེས་འགྱོ་འགྱོཝ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག  ཁོ་གིས་དེ་སྦེ་རྩིས་

མི་འདི་ཡང་ ལྷོ་པའི་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ སྔོན་མ་གདུང་གཉེར་པའི་ཆ་འདུས་ལུ་སྦེ་ སྡོད་ནི་འདི་གིས་

ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།  ཨིན་རུང་མཁས་པ་ག་གིས་ཡང་རྐང་ཐང་སྦེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་མ་ལྷོདཔ་

ལས་ ནོར་འཁྲུལ་འོངམ་སྲིད།  མ་གཞི་ངོ་མ་རང་འབད་བ་ཅིན་ རྡོ་རོང་ཁར་ལས་ཏོག་ཏོ་ཁ་ཚུན་
ཚོད་ ལྷོཔ་གི་མི་རིགས་ར་ཨིནམ་འོང་ནི་མས།

ད་རུང་ཨེ་རིས་ཀྱིས་ལྷོཔ་ཚུ་འབྲུག་ལུ་ དང་ཕུ་ལས་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ངོ་མ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
མས།

ཁོང་ཚུ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་

གྱི་ཁུག་ནང་ལས་མར་འགྱོ་དགོཔ་ཐོན་ཐོནམ་འོང་ཟེར་ཨིན་མས།

འདི་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བོད་ལས་ མི་དབང་ཆེ་ཚུ་འོངམ་ད་ ཁོང་སྐྱིདཔོ་འཚོལ་ཏེ་འགྱོ་འགྱོཝ་འོང་ཟེར་

ཨིན་མས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱུང་རབས་ནང་ལུ་ཡང་ དུས་རབས་ ༡༡ པའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་བ་ལྷ་

ནང་པའི་བླམ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་མི་ཚུ་ བརྡབ་གསིག་ལེ་ཤ་རྐྱབ་ནུག།

ད་ནཱ་ལས་མར་ རྡོ་རོང་ཁའི་དྲུང་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷོཔ་ཚུ་གི་ ས་གནས་དང་ ཁོང་རའི་ལམ་

ལུགས་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁག་གཉིས་སྦེ་དབྱེ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།  

༡)

མི་རིགས་དང་ས་ཆའི་མཐའ་སྐོར། ལྷོ་པའི་བྱུང་རབས།

ལྷོཔ་ཟེར་མིའི་མི་རིགས་འདི་གི་སྐོར་ལས་

གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་

ག་ཏེ་ལས་ཡང་ཐོབ་ཁུངས་མ་

འབྱུང་།  མི་རིགས་འདི་ རྒྱུད་པ་འདི་ལས་ཨིན་ཟེར་བའི་ ར་ཁུངས་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ ག་ཡང་མིན་

འདུག   རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ་འགྱོཝ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་དང་ ཁོང་རའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་དག་སྣང་བསྐྱེད་མི་དཀོན་ནི་འདི་གིས་
ཤེས་མི་དཀོན་སུ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

དང་ཕུའི་གཏམ་རྒྱུད་

ཨིན་རུང་ ལྷོ་པའི་མི་ཚུ་སྐལ་པ་ཆགས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ཨམ་མོ་ཆུའི་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་རང་སྡོད་
ནུག་ཟེར་བའི་གཏམ་ ལྷོཔ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་༼༡༩༩༤༽གི་
བྱུང་རབས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་དུས་རབས་ ༡༤ པའི་ནང་གདུང་རེངས་ཟེར་བའི་མི་ཚུ་ ཧད་

དང་སྤ་རོ་པའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལས་ཡུལ་བབས་གཞི་འཐོན་འགྱོཝ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ གདུང་

ལྷོཔ།
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ན་ཟེར་སའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་མི་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་མས། ལྷོཔ་ཚུ་ཡང་གདུང་རེངས་ཀྱི་མི་
བརྒྱུད་ཨིན་མའི་ར་ཁུངས་དུམ་གྲ་ཅིག་མཐོངམ་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་ལྷོ་པའི་གཡུས་འདི་ བྱང་སེ་ལེ་ལ་ལས་
ལྷོ་ཇལ་པའི་གུ་རི་ཚུན་ཚོད་ཨིན་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས།   དེ་ལས་ཁོང་གི་མི་ཚུ་ནུབ་ཇལ་དྷ་ཁར་
ཚུན་ཚོད་ཡང་སྡོད་ནུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ཧེ་མ་ཚར་གཅིག་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ཁར་ ནང་འཁྲུགས་དང་ འབྲུམ་ནད་ཀྱིས་ཁྱབ་སྟེ་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་
༼ད་རེས་བསམ་རྩེ་དང་སིབ་སུ༽ ལས་ཕར་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་ ལྷག་ལུས་ར་མེད་པར་རབ་ཆད་སོང་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་   ཕྱོགས་སོ་སོ་ལས་ཕར་ལུས་ཡོད་པའི་མི་རྒྱུད་དེ་ ཨམ་མོ་ཆུའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་
ཡོད་མི་ ཁོང་ཁྱིམ་ཚང་གུང་པ་ ༡༨༠ དེ་ཅིག་ལུས་སོངམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།   ད་ལྟོ་ཨཔ་

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་གིས་ ང་ལུ་སླབ་མི་སྲུང་འདི་ནང་ ཁོང་གི་མི་རིགས་འདི་ ལོག་སྟེ་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་
རང་སྡོད་ཚུགས་པའི་ཁུངས་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ནད་ཡམས་གཅིག་གིས་སྦེ་ ལྷོ་པའི་མི་ཚུ་ག་ར་ཤི་ཚརཝ་ད་ བུ་གཅིག་དང་བུམ་ོ གཅིག་

ལུས་སོངམ་ཨིན་མས།  འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ཁོང་ཨ་ལ་ོ གཉིས་ཡང་སམ
ྦོ ་ཐལ་ས་ོ ནུག ཁོང་གི་མཐའ་སྐོར་
ལུ་མི་གཞན་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ག་ཅི་ཡང་འབད་མ་ཤེས་པར་དེ་སྦེ་རང་སད
ྡོ ་ནུག

ཉིནམ་གཅིག་ ཁོང་གི་སྤང་ནང་ལུ་སྤྱིའུ་སྟགཔ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཨུབ་མཐུད་དེ་ ལུས་འབྲེལ་འབད་སར་

མཐོང་སྟེ་  དེ་སྦེ་སྲོག་ཆ་འདི་གཉིས་ལུ་ལྟ་སྟེ་ར་སྡོདཔ་ད་ ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྤྱིའུ་སྟགཔ་ཆུང་

ཀུ་ དག་པ་ཅིག་སྐྱེས་ས་མཐོང་ནུག   དེ་ལས་ཁོང་གཉིས་ཡང་ སྤྱིའུ་སྟགཔ་བཟུམ་འབད་ལུས་

འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་ནི་མས་ཟེར་ཁ་འཆམ་སྟེ་ འདི་བཟུམ་སྦེ་འབད་ནུག  དེ་ལས་ལོ་

དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཁོང་ལུ་བུཚུ་དང་བུམོ་ལེ་ཤ་འཁོར་བ་ལས་ ལྷོ་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྐལ་པ་
འདི་ལས་ཚུར་དར་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

ཨང་རྒས་ལོ་ ༧༣ འབད་མི་ ཙན་ད་བུ་ཁྲི་གིས་ སེམས་ཁར་དྲན་གསལ་འབད་མི་འདི་ནང་ ཧེ་མ་
གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤོ་ཚུ་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་བར་ནང་ ཟིང་

འཁྲུགས་སྦོམ་ལང་སྟེ་ མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་ ལེ་ཤ་ར་བྱུང་ནི་འདི་གིས་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་འབྱོག་སྟེ་ ས་གནས་

གཞན་ཅིག་ལུ་གཡིབ་སྡོད་མི་ཚུ་   ཤུལ་ལས་དམག་གི་འབྱེལཝ་ ཧ་ལམ་ཞི་ཞིནམ་ལས་ ལོག་

གཡུས་ཁར་འོང་སྟེ་ མི་རྒྱུད་དར་ཁྱབ་བྱུང་མི་ཚུ་ ད་རེས་ལྷོ་པའི་མི་རིགས་ཨིནམ་ལས་ ལྷོཔ་མི་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་གཙོ་བོ་ཡང་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཁོང་གཡིབ་ས་ལས་ལོག་མི་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་ སླབ་ནི་འདུག་ཟེར་

ལྷོཔ་ཟེར་མི་འདི་ སྤ་རོཔ་དང་ཧདཔ་ཚུ་གི་  ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་འབད་ནི་འདི་གིས་བཏགས་བཏགསཔ་
འོང་ནི་མས།

སྔོན་མ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ལྷོ་ཡུལ་དང་འབྲུག་མི་ལུ་ལྷོཔ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག  

དེ་འབདཝ་ལས་ མའི་ཀལ་ཨེ་རིས་ཀྱིས་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ལྷོ་ཡུལ་གྱི་མི་
རིགས་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་འདུག ཨེ་རིས་༼༡༩༧༩༽ དང་ཅག་གར་བྷར་ཏི་༼༡༩༧༨༽ གཉིས་

ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཧ་དང་སྤ་རོའི་ལུང་གཤོང་ནང་ལུ་བོད་ལས་མི་དབང་ཆེ་ཤོས་འོང་ནི་དེ་གིས་ དེ་

ཚུ་ལས་ཟུར་ཐབས་ལུ་༼ལྷག་པར་དུ་དུས་རབ་༡༡ པའི་ནང་༽ ལྷོཔ་ཚུ་གཞི་གསར་འཚོལ་ཏེ་ ད་

རེས་སྡོད་ས་ལུ་ལྷོད་ལྷོདཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཨིན་མས།
ལྷོཔ་ས་ཏ་ཁ་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་

རྟ་གླང་ཟེར་བའི་བཙན་གཅིག་གསོལ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་སླབ་ཨིན་

མས།  ཁོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྟ་གླང་འདི་ཡང་ སྤ་རོ་དོལཔ་ཤར་རི་ལུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྦེ་སླབ་
ཨིན་མས།  ལོ་རྒྱུས་སླབ་མི་ཚུ་ སྤ་རོ་ལུ་ནམ་ཡང་མ་ལྷོད་དེ་འབད་རུང་ དོལ་པོའི་ས་གནས་དང་

རྡོ་གླང་འདྲ་སུ་ཅིག་ཡོད་ཟེར་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཕམ་ཚུ་གིས་བཤད་ས་གོ་ཡི་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག   ཨིན་
རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྤ་རོ་དོལཔ་ཤར་རི་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་ མཐོང་མི་མེད་པའི་ཁར་

དེའི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ཡང་ མ་འཐོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྡོ་དེ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་ར་ཁུངས་

ཁ་གསལ་ སླབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ལྷོཔ་མི་ཚུ་སྔོན་མ་སྤ་རོ་དང་ཧ་ལུ་སྡོད་ཡོད་པའི་ མི་རྒྱུད་
ཨིན་པའི་ངོ་རྟགས་ཅིག་ འདི་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

ལྷོཔ་དང་ དང་ཕུ་གི་འབྲུག་མི།
ཨེ་རིས་༼༡༩༧༩༽ ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷོཔ་དང་མང་སྡེ་ལུང་པའི་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ཡོད་པའི་ མོན་པ་

ཚུ་ཡང་ལྷོཔ་དང་མི་རིགས་གཅིག་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན་མས།   རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་༼༡༩༨༩༽
ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་ལུ་སྔོན་སྐད་ཟེར་ ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་ ཡོད་པའི་མང་སྡེ་པའི་ཁ་
འདི་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ འབྲུག་ལུ་ཧེ་མ་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ ལྷོ་ནུབ་ཧོང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འགྱོ་འགྱོཝ་མེན་པར་

ས་གནས་གཞན་ལུ་ཡང་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ རི་ནག་སྐོར་བ་རྐྱབས་སྡོད་མི་རེམ་གཉིསམ་

མ་གཏོགས་ མི་ག་ར་སྔོན་སྐད་འདི་ སླབ་མི་མེད་མི་ལུ་ལྟཝ་ད་ ལྷོཔ་ཚུ་སྔོན་མ་ལས་ ད་རེས་སྡོད་

སའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ར་ སྡོད་སྡོདཔ་འོངམ་ཡང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། ལུང་ཕྱོགས་ཁག་ལས་ཕར་གོང་

ལྷོཔ།
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འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་སྦོམ་སྦེ་འགྱོ་བའི་

ཁེ་ཕན་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་

ཁོང་ལྷོ་པའི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ལས་ཕར་

ལྷོད་མ་ཚུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ དང་ཕུ་གི་ལུགས་སྲོལ་ཐོག་ལུ་རང་ ལུས་ཏེ་

ཁོང་རའི་ལམ་སྲོལ་འདི་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་འདི་
མས།

དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་

བསམ་འཆར་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷོཔ་དང་མོན་པ་དང་མང་སྡེ་པའི་སྔོན་སྐད་ ཞག་སྐད་སླབ་
མི་ཚུ་ སྔོན་མ་འབྲུག་ལུ་ རི་བྲག་གི་ཡུལ་ཟེར་ སླབ་པའི་སྐབས་ལས་ཡོད་པའི་ མི་རིགས་འོང་ནི་

ཡང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།  རི་བྲག་གི་ཡུལ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་སྐབས་ མི་གི་

གཟུགས་ཡང་སྦག་སྦོག་སྦེ་ རྐངམ་ཐུང་ཀུ་དང་བྱིནམ་ཐག་ ཀྲ་ལ་ཀྲོ་ལོ་སྦེ་ ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་

མས།   དྲི་དྲི་སི་༼༡༩༩༡༽ གི་ལྷོཔ་དང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི་མི་རིགས་ ཀི་རཱན་ཏི་ཟེར་མི་དང་

འདྲཝ་སྦེ་ཡང་བཤད་དེ་འདུག  ཤུལ་ལས་མི་འདི་ཚུ་ རི་དང་ཆུ་གིས་བཅད་དེ་ འབྲེལ་བ་རྩ་ལས་

མེདཔ་སོང་སྟེ་ རང་རང་སོ་སོའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་
ཟེར་བཤད་ནི་འདུག
ད་རུང་

ལྟག་སྦ་གྲོམ་སྟོད་པའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་

ཊོ་ཊོ་ཟེར་ལྷོཔ་དང་འདྲ་བའི་མི་རིགས་ཅིག་འདུག  

ཁོང་ཡང་སྔོན་མ་ལྷོཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཐག་བཅད་པའི་སྐབས་ རྒྱ་གར་གྱི་
ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་སོངམ་ལས་ ད་རེས་ཁོང་འབྲུག་པའི་ མི་ཁུངས་མེན་རུང་  ལྷོ་པའི་ཁ་སྐད་རང་

སླབ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།  དེ་འབདཝ་ད་ ལྷོཔ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཊོ་ཊོཔ་དང་ ཁོང་

གི་ཁ་སྐད་མི་གཅིག་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་   ཨེ་རིས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཊོ་ཊོཔ་ཚུ་འབྲུག་པའི་ས་
ལས་སོང་ཡོད་པའི་མི་རང་ཨིན་མས་ཟེར་བཀོད་བཞག་ནུག

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཚུ་ རི། བྱག ཆུ་གིས་བཅད་དེ་ འབྲུག་གི་གཡུས་གཞན་

ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ་ལས་

གཞན་ཁ་ལུ་འགྱུར་བཅོས་མང་རབས་ཅིག་འགྱོ་རུང་

ཁོང་གི་ས་

ཁོངས་ནང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ལུས་ཏེ་འདུག དེའི་ནང་ལས་ཡང་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་ གཡུས་གཞན་ཁ་
ལས་ མི་རེ་འོང་པ་ཅིན་ ངོ་ཚ་ནི་དང་འཇིགས་སྣང་གི་ཐོག་ལས་ ཨིབ་སྟེ་ལྟ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱུ་

རྐྱེན་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།  

ཁོང་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁར་ ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ ལྷོ་པའི་མི་རྒན་ཤོ་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་གུས་ཞབས་དང་དད་མོས་སྦོམ་འདུག  ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་གི་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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སྐོར་ལས་ག་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ ལྷོ་པའི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཞབས་དྲུང་གི་གནང་གནངམ་
ཨིན་ཟེར་འདོད་མོས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།  

ཞབས་དྲུང་དང་ལྷོཔ་ཚུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ སྔོན་མ་ ལྷོཔ་ཚུ་ ཧད་སོམ་བྷེ་ཁ་ལུ་སྡོད་
པའི་སྐབས་ ལྷོཔ་གཅིག་རྟ་ལོ་དགོན་པ་ཞབས་དྲུང་གི་སྒརཔ་སྦེ་སྡོད་དེ་ ཁོ་ལོག་སྟེ་ཕྱག་དབང་ཞུ་

སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་འོངམ་ད་ལུ་ ཞབས་དྲུང་གིས་ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྐུ་གཅིག་གནང་མི་དེ་ ད་རེས་

ནངས་པ་ སོམ་བྷེ་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།   ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ གླུའི་ཐོག་ལས་བསྟོད་པ་ཕུལ་ནིའི་སྲོལ་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་འདུག

ལྷོ་པའི་གཞི་ཆགས།
བོད་ཕག་རི་ལས་བབས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ལྷོ་ནུབ་ལས་མར་བབས་འོང་མི་ ཨམ་

མོ་ཆུའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཆགས་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ རང་རྩེ་ཁ། རྡོ་སྒར། རྡོ་རོང་ཁར། ས་

སྟག་ཁ། གསང་ལུངས་ ལོ་ཏོ་ཀུ་ཆུ། ལོ་ཏོག་དང་ བྲམ་སྦེ་ཟེར་ཆགས་ཏེ་འདུག  དེའི་གཡོན་ཁ་
ཐུག་ལུ་ ཐང་སྟོ་ཁ།  དྲན་ཅུ་ཁ། དང་གཞན་གཡུས་ཚན་ཐར་ཐོར་སྦེ་ལེ་ཤ་ཆགས་ཏེ་འདུག

ད་རེས་རྡོ་རོང་ཁ་ ཟེར་མི་འདི་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རྡོ་ཕུག་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ རྡོ་

ཕུག་ཅན་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  དྲན་ཅུ་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ ཁུངས་ཁག་གཉིས་སྦེ་བཤད་ནི་
འདུག

དང་པ་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་ ལྷོ་པའི་དཔོན་གཙོ་ཅན་དང་ ཁོ་རའི་གནསམོ་གཉིས་ གློ་བུར་རྐྱེན་གྱིས་སྦེ་
ཤི་ཞིན་ན་ འདྲེ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ མི་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་ཚུབས་ལེ་ཤ་ར་བཀལ་ཏེ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དེ་
ཡང་ བདུད་ཁྱིམ་ལུ་འགྱུར་ནི་དེ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ འདྲེ་ཁྱིམ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་
འདྲེ་ཁྱིམ་ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ འདྲེན་ཅུ་ཁ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

གཉིས་པ་ དང་ཕུ་སྡེ་སྲིད་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ ལྷོཔ་ཚུ་རྒྱ་མཚམས་ལས་ རྡོག་མ་དང་ པ་ནི་གི་དོས་

ཚུ་ སྐྱེལ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་འདྲེན་ཅུ་ཁ་ལུ་སྡོད་ཁྱིམ་བཟོས་ཏེ་ འདི་ནང་སྤུང་བཞག་པའི་ལོ་

རྒྱུས་འདུག  དཔེ་འདི་ལས་དྲངས་ཏེ་ དོས་ཁྱིམ་ལས་ཟར་ཉམས་ཏེ་ འདྲེན་ཅུ་ཁ་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་
བྱུང་ནུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ལྷོཔ།
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ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ རང་རྩེ་གཡུས་ཀྱི་མི་ཚུ་ སྔོན་མ་ལྷོ་པའི་གྲངས་སུ་ཨིནམ་ལས་ ལོ་ཏོ་ཀུ་ཆུའི་མི་ཚུ་
གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཁོང་ལུ་ཡར་ལྷོཔ་ཟེར་ སླབ་ཨིན་མས།  རང་རྩེ་པའི་གཡུས་འདི་ཉིནམ་
གཅིག་གི་ས་ཁར་ རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ འབྲེལ་བ་སྦོམ་ར་མེད་པར་ཡུན་རིངམོ་སོང་
ནུག  དེ་གིས་སྦེ་ཁོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སོ་སོར་ཡར་སོང་ནུག  རང་རྩེཔ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ཁོང་སོམ་བྷེ་ཁ་གི་མི་དང་གཅིག་ཨིན་པ་གིས་མ་ཚད་   ཁོང་གི་ཁ་སྐད་ལྷོཔ་དང་མི་འདྲ་ཟེར་སླབ་
ཨིན་མས།

སའི་མིང་དང་ཁྱབ་ཚད།
འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ བློ་ཟེ་ལུ་ལྟཝ་ད་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་ཧ་གོ་

ཚུགས་པས། ཁོང་གི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གི་མིང་

ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ཅོག་འཐད་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག  

དཔེར་ན། བྱང་སི་ལི་ལ་འོག་བཅས། ལྷོ་མའི་ན་གུ་རི་ཡར་བཅས་ ཟེར་བའི་ཚིག་དོན་ དང་ཕུ་ལས་
སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་

ཁོང་གི་ལྷ་ལུ་ས་འདིའི་ནང་ན་

ཁྱོད་རའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་

ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱབས་མཛད་དགོ། གནོད་པ་སྐྱལ་མ་བཅུག་ཤིག་ཟེར་ ལྷ་དེ་སྦེ་གསོལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་
མས།

ལྷོ་པའི་རྒན་ཤོ་ཚུ་གི་བློ་ཟེ་ནང་ལུ།
ཏང་པུ་ཏང་པུ་ལ།

རང་ཀ་དཔོན་ མིང་ཡང་ཨན།
ཏང་པུ་ལ་ ཅང་སེ་ལི་ལི་ནག
ལོ་མའི་ན་གུ་རི་ཏུག་ཏུ།
སར་སེ་ཏི་ལ་ནག

ནུབ་ཇལ་ད་ཀ་ཏུག་ཏུ།

ལོ་པུ་ཀ་གཡུས་ཀ་མི་ཡ་ཨན།

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།

༼ལྷོ་པའི་ཁ་སྐད་ནང་

168
ཁ་ཐ་ཕ་ཆ་ཤ་ཚ་དང་ཟ་ཚུ་དང་

མཆོག་ཚུ་གི་ཡོད་འབབས་ལྟ་སྟེ་མཛད་དགོ་ནི་མས༽

ལྷ་ཟེར་བའི་ཚིག་མེདཔ་ལས་

མཁས་

“ཏི”ཟེར་མི་འདི་ལྷོ་པའི་སྐད་ལུ་ ཆུ་ལུ་གོཝ་མས།  ལྷོ་མཚམས་ཀྱི་ས་གནས་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ཆུ་གི་

ཤུལ་མ་ “ཏི” ཟེར་མིང་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷོ་པའི་ས་གིས་ཁྱབ་ཡོད་པའི་བརྡ་འོང་ནི་ཨིན་མས།  དཔེར་
ན་ ཁོང་གི་མོ་ཏི་ཟེར་ ཨ་མོ་ཆུ་ལུ་སླབ་ཨིན་མས།  དེ་ཡང་ སྔོན་མ་མོ་ཆུ་ལུ་ མོ་ཏི་དང་། རོང་ཆུ་

གཞན་སེ་ཏི། ཧ་ཏི། ཡཤ་ཏི། ཀཱམ་ཏི། དམ་ཏི། དོམ་ཏི་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོདཔ་མི་དེ་ཚུ་  ཤུལ་ལས་

གཞིས་གསར་བཅའ་མི་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་ཁ་སྐད་སྦྱར་སྟེ་ མོ་ཏི་ཁོ་ལ། སེ་ཏི་ཁོ་ལ། ཧ་ཏི་ཁོ་ལ་ ལ་
སོགས་པ་ཚུ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས།  ད་ལྟོ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ཆུ་ རྡོ་ཏི་

ཁོ་ལ་ ཟེར་མི་འདི་ཡང་ མ་པ་ལྷོ་པའི་ཁ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སྡུག་ཏི་འམ་རྡོ་ཏི་ཟེར་ཨིན་མས།  ཆུ་

འདི་འཐོན་སའི་ས་ཁོང་ནང་སྡུག་ཟེར་མི་ཤིང་གི་རིགས་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཆུའི་མིང་སྡུག་ཏི་ཟེར་སླབ་

ཨིན་མས།  གནད་དོན་འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷོཔ་དང་ཏོག་ཏོགཔ་ཚུ་

མི་རིགས་གཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

ད་ལྟོ་བསམ་རྩེ་ཁྲོམ་གྱི་རྒྱབ་གཡས་ལས་མར་འབབས་པའི་ཆུ་ དམ་དུམ་ཟེར་མི་འདི་སྔོན་མ་ལྷོ་པའི་

ཁ་སྐད་ལས་དམ་ཏི་དང་དོམ་ཏི་ཟེར་ ཆུ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ ཐང་ན་ལྷོདཔ་དང་འདི་གཉིས་ཅིག་ཁར་

འཛོམས་ནི་དེ་གིས་ དམ་དོམ་ཟེར་ མིང་གནས་ཅིག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ སླབ་དོ་ཡོདཔ་མས།  དེའི་གུ་

ལྷོ་མཚམས་པའི་ཁ་སྐད་ནང་ལས་ དམ་དུམ་ཁོ་ལ་ཟེར་སླབ་ཞིན་ན་ མིང་མང་ཤོས་ཀྱིས་མགུ་འཐོམ་
སྟེ་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག   ༼སྔོན་མ་ང་རང་བསམ་རྩེ་ལུ་སློབ་སྦྱོང་འབད་སྡོདཔ་ད་
དམ་དུམ་གྱི་དོན་ཐག་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་འདྲི་རུང་ ག་གིས་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག༽

དམ་ཏི་ཟེར་མི་འདི་བསམ་རྩེ་ཁྲོམ་ལས་ཤར་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ གངས་ལས་མར་བབས་ཨིན་

མས། དེ་ལས་དོམ་ཏི་འདི་ རྡོ་རོང་ཁར་འགྱོ་སའི་ས་གནས་ ཡེ་སྦ་ལའི་ གཡས་ཧོང་ལུ་ ཧོ་ཡུང་

ཟེར་བའི་ གངས་ལས་མར་བབས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།   ཡེ་སྦ་ལའི་གངས་འདི་ ཨམ་མོ་ཆུ་དང་
དམ་དུམ་གྱི་ ལུང་གཤོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གི་ རི་མཚམས་ཨིན་མས། དམ་ཏི་དང་དོམ་ཏི་གཉིས་

འཛོམས་ས་འདི་ལུ་ ལྷོཔ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དོམ་ཇོམ་༼ཁོང་གི་ཁ་ནང་ཛོམ་མི་འདུག༽ ཡང་ན་

དམ་དོམ་ཟེར་སླབ་རུང་ཤུལ་ལས་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་དམ་དུམ་ཟེར་སླབ་ཡར་སོངམ་ཨིན་མས།

ལྷོཔ།
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ལྷོཔ་ཚུ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་ཁོང་གི་ཕམ་ཚུ་ སིབ་སུ་དང་སྦ་ར། རྟེན་འབྲུག

ལྕེང་མ་རི་༼དེ་སྒང་བ་བྱོར་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་མས་༽ ཚུའི་ས་གནས་ནང་གཞི་བཅའ་སྡོད་པའི་དུས་
ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་བརླག་བཏང་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།  

ས་སྟག་ཁར་ལུ་ ཨཔ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ སྐྱེས་ལོ་ ༤༦ ལང་མི་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་

ཁོ་གི་ཨང་རྒས་ཀྱི་ཨའི་ ཙུར་ཇེ་མོ་༼ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ༽ འདི་ནད་ཡམས་ལས་རྟེན་ཤི་བའི་ ལྷོ་པའི་

མི་རྒྱུད་ལྷག་ལུས་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་གོ་ནུག།

དེ་ཡང་ ཧེ་མ་གི་དུས་ལུ་ ཙ་ད་ཇི་༼ཚེ་དབང་ར་ྡོ རྗེ༽ ཟེར་མི་ ཡེ་སྦ་ལ་བརྒལ་ཏེ་ གཡུས་ཏག་ཅི་

ནང་༼ད་ལྟོ་ཨཱ་ལེ་ཟེར་སླབ་མས་༽ ལས་ཕར་བཤལ་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ བུམ་ོ ལ་ོ ༡༢ སྦེ་མི་ མ་ོ རང་

རྐྱངམ་ཅིག་ལུས་ཡོད་ས་མཐང
ོ ་སྟེ་ འདི་ཁོ་གི་གནསམ་ོ སྦེ་འཁྱིད་འང
ོ ་མི་དེ་ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་ ཨང་

རྒས་ཀྱི་ཨའི་ ཙུར་ཇེ་མོ་༼ཚེ་རིང་རྒྱལ་མ༽
ོ ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།  ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

གིས་ ཁོ་རའི་ཨང་རྒས་འདི་མཐང
ོ མ་ད་ ལགཔ་དང་ཨོལ་ཀོའི་པགས་ཀོ་ཡང་ གོ་ལ་བཟུམ་འབད་
དཔྱང་སྟེ་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་ ཨང་རྒས་འདི་ལམ་འགྱོ་ནི་ཡང་དཀའ་ཐུབ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཡད
ོ པ་

ལས་ འཁར་བའི་གུར་ དཔྱང་སྟེ་འགྱོ་ས་མཐང
ོ ་ཅི་ཟེར་ དྲན་གསལ་འབདཝ་ཨིན་མས།  དེ་ལུ་ཞིབ་

འཚོལ་བ་རང་གིས་རྩིས་བརྐྱབ་བལྟཝ་ད་ སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལས་ ལ་ོ ༡༣༠ གི་ཧེ་མ་ནད་ཡམས་བྱུང་
བྱུངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།  ད་རུང་དེ་བསྒང་སྤྱི་ལ་ོ ༡༨༦༥ ཕན་ཚུན་ལུ་ཨིན་ཇི་དང་ འབྲུག་པའི་བར་

ནང་ དམག་འཁྲུགས་སམ
ྦོ ་སྦེ་

རྐྱབ་ཡད
ོ ་པའི་ལ་ོ རྒྱུས་འབྱུང་རབས་ནང་ཚུད་དེ་ཡད
ོ །

དེ་སྒང་ནད་

ཡམས་ལུ་ སྨན་བཅོས་མེད་ནི་འདི་གིས་དང་ དམག་ཟིང་མང་བའི་སྐབས་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྷོ་པའི་
མི་ཚུ་ས་མཚམས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་གི་མི་རིགས་འདི་རབ་ཆད་ནིའི་ཉེན་ཁ་སམ
ྦོ ་སྦེ་སད
ྡོ ་ནུག ད་ལྟོ་
ཁོང་གི་མི་གྲངས་ཉུང་སུ་ཡད
ོ ་མི་འདི་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འང
ོ ་ནི་ཨིན་པས།
ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གིས་འབད་བ་ཅིན

དེ་བཟུམ་མའི་ནད་ཡམས་༼འབྲུམ་ནད༽

མར་རྒྱ་གར་

ཕྱོགས་ལས་འཐོན་སྲིད་འོང་།  ལྷོཔ་ཚུ་རི་མཚམས་ལུ་སྡོད་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་ལུ་གནོདཔ་སྦོམ་ར་བྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཡེ་སྦ་ལ་གི་ ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ལྷོཔ་ཚུ་ལུ་བར་ཆད་དེ་ར་མ་བྱུངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།

ད་ལྟོ་ཡོད་ས་ལྕེང་མ་རི་ཟེར་མི་འདི་ དེ་བསྒང་ བ་བྱོར་ཟེར་ ཙང་ཏི་དང་དའི་ཏི་ཟེར་      ཆུ་

གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ཏེ་ ཡོད་མི་   དེ་གི་ལྟག་ལུ་ནོར་གྱི་བྱང་ས་ ཅ་སེ་གླ་དང་ ཇེ་ཏང་གླ་ཟེར་གཉིས་
ཡོདཔའི་ལོ་རྒྱུ་བཤད་ནི་འདུག  

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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མི་རིགས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་མཐའ་སྐོར།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོ་ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ལྷོ་པའི་གཡུས་
ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་
གསུང་ནུག

གཟིགས་སྐོར་གནང་པར་བྱོན་ཏེ་ ཕྱག་བྲིས་གཅིག་གནང་མི་ནང་

དེ་སྦེ་

“ལྷོ་པའི་མི་འདི་ཚུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་མི་སྡེ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གི་ལམ་སྲོལ་དང་རང་

བཞིན་ཚུ་ཡང་སོ་སོ་གཅིག་ཨིན་མས། ཁོང་ཚུ་ལུ་ལྟཝ་ད་ ཉམས་ཆུང་དང་རང་ལུ་དགོ་པའི་ཅ་ལ་ཚུ་
ཡང་ འདི་དང་འདི་ཟེརཝ་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་ གནམ་མེད་ས་མེད་དགོ་འདོད་མེད་མི་ཅིག་ཨིན་

མས། ༼༢༠༠༡༽” ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷོ་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་དགོ་འདོད་ཆུང་སུ་
ཅིག་སྦེ༌མཐོངམ༌ཨིན༌མས།

ལྷོ་པའི་མི་གཟུགས་འདི་ ཐུང་སུ་དང་ དོས་རིལ་རི་སྦེ་ ཨམ་སྲུ་དང་ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་གཟུགས་ རིང་ཐུང་

ཧ་ལམ་ཅོག་འཐདཔ་མཚམས་ཅིག་སྦེ་འདུག  ཁོང་གི་གྲལ་ལས་ཕི་ཊི ༥ ཡོད་པ་ཅིན་ གཟུགས་
རིང་ཤོས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།  དེ་སྦེ་འོང་དགོ་མི་འདི་ ཁོང་ཚུ་གཉེན་མང་ཤོས་རང་ མི་ནང་འཁོད་

སྦེ་རྐྱབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ས་ལྟག་ཁ་ཟེར་བའི་གཡུས་ཀྱི་ལྷོཔ་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་གཉེན་ཕྱི་ཁ་ལས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ གཟུགས་

ཚད་ཡང་སྦོམ་སུ་མཚམས་ཅིག་སྦེ་འདུག   ཨིན་རུང་ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་ལུས་གཟུགས་ཐུང་རུང་ སྟོབས་

ཤུགས་དང་ དོན་ཧིང་ ལུས་རྩལ་ཚུ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག།

ལྷོཔ་ཚུ་ཤིང་དང་འབྱག་ལུ་འཛེགས་ནི་དང་ ཆུ་ནང་འཛུལ་ནི་ལུ་འཚེར་བ་ག་ཅི་ཡང་མེད་མི་ཅིག་ཨིན་

མས།  ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཐོག་ཡང་ཤིང་ལེབ་མེན་པར་བྲག་རྩྭ་བཀབ་སྟེ་འདུག

བྲག་རྩྭ་འདི་ཡང་ བྱག་གཡང་གཟར་དྲག་ལས་བརྔ་སྟེ་ འབག་འོང་དགོཔ་ཨིན་པས། བྱག་དེ་ནང་

རང་གིས་འཛེགས་ཚུགས་ནི་འདི་ཕར་རང་བཞག་ ཐ་ན་མིག་གིས་ལྟ་རུང་ རྒལ་ཚིག་ཡང་ གཡའ་

མུར་མུར་འབད་ནི་འདུག  ཨིན་རུང་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ བྱག་ནང་ལུ་རྩྭ་བརྔཝ་ད་ མགྱོགས་དྲག་
དང་ སྣང་དག་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རྩྭའི་ཁུར་ཆ་ཚུ་འབག་འོངམ་ཨིན་པས།  
གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ནོར་དང་ར་ལུ་

ཤིང་ཁ་ལས་

ཞལ་ལག་དང་འདབ་མ་ཚུ་ཕབ་སྟེ་སྦྱིན་

ལྷོཔ།
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དགོཔ་ཨིན་མས།   དེ་བཟུམ་གྱི་ལུས་རྩལ་དང་ ཁོངས་སྟོབས་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་

བསྐྱེད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་མས།  མ་གཞི་ཁོང་གི་ལཱ་ཚུ་ག་ར་ ས་གཞི་ལས་འཚོ་བ་ལངམ་སྦེ་སྟོན་ནི་
གི་ ཐབས་ཤེས་བསྐྱེད་རུང་ ལ་ལུ་འཚོ་བ་སྒོ་ནོར་ལུ་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལྷོ་པའི་མི་གི་ལོ་ཚད་ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་ཏེ་སྡོད་མི་ཡང་འདུག   སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ གྱི་ནང་ལུ་

ཨང་རྒས་ལོ་༡༠༠ ལྷགཔ་ འབད་མི་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་ ལ་ལོ་གིས་མོའི་ལོ་ ༡༢༠ ཨིན་ཟེར་ཡང་

སླབ་ནི་འདུག ལོ་ཏོག་གཡུས་ཚན་ཐ་ནང་ལུ་ ཨམ་ཟེ་མོ་ཟེར་ སྐྱེས་ལོ་ ༡༠༡ ལང་མི་ཅིག་ད་ལྟོ་

ཡང་འདུག མོ་རང་ལོ་ན་རྒས་ཏེ་འབད་རུང་ མོ་རའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མོ་ར་གིས་ འབད་ཚུགས་ཨིན་

པས།  སྤྱིར་བཏང་ལོ་ཚད་རིང་ཤོས་སྡོད་མི་ མང་ཤོས་ར་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཨིན་མས།  

ལྷོཔ་མི་ཚུ་ གཉེན་ནང་དོ་རྐྱབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ གཟུགས་ཚད་ཐུང་སུ་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁོང་ལུ་
ལུས་རྩལ་དང་བློ་སྟོབས་སྦོམ་ཡོད་པའི་ཁར་

འདུག།

ལོ་ཚད་ཡང་རིངམོ་སྦེ་

སྡོད་ཚུགས་མི་ཡང་ལེ་ཤ་

ལྷོཔ་གི་མི་སྡེ།
ལྷོཔ་གི་མི་སྡེ་ཚུ་ ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ འགྱུར་བ་སྦོམ་མ་སོང་རུང་ ཁོང་རའི་སྡོད་གནས་དང་ གྱོན་

ཆས་བཟའ་བཏུང་ཚུ་ དུམ་གྲ་རེ་འགྱུར་བ་སོང་ཏེ་འདུག  མི་དབང་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་མཆོག་གིས་
“ལྷོ་པའི་མི་ཚུ་གཡུས་ཚན་ཁག་ལྔ་དེ་ཅིག་ནང་ལུ་ སོ་སོ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཁོང་གི་སྡོད་ལུགས་
དང་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་སི་སི་གཅིག་སྦེ་འདུག་ཟེར་གསུང་གནང་ཡི།” ༼༢༠༠༡༽ ཁོང་གི་

ཁྱིམ་ཡང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཐག་ཉེ་སར་སྦེ་རྐྱབ་ནི་དང་ གཉེན་ཡང་ནང་དོ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁོང་རའི་
གཡུས་སྒོའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ གསོལ་ནིའི་ལམ་སོལ་འདུག།  

ལྷོཔ་མི་ཚུ་ཉམས་ཆུང་དང་ཁ་ཉུང་དྲགས། བཟོད་པ་སྒོམ་ཚུགས་མི་ཨིན་མས།   སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལུ་

བསམ་རྩེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིགས་སྤེལ་ཁང་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སློབ་དཔོན་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་མི་
ཅན་ཚེ་རིང་ཟེར་མི་འདི་ ལྷོ་པའི་གྲལ་ལས་ཤེས་ཚད་མཐོ ་ཤོས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས།   དོ་རུང་

བསམ་རྩེ་རབ་སྡེ་ནང་ཡང་ དགེ་སློང་སྦེ་སྡོད་མི་འདི་ཡང་ བྱོན་དྲགས་འདུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
ཁོང་ལྷོ་པའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་

ཡོན་ཏན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷབ་མི་མེདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་དུས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་རེམ་གཉིས་རེ་ ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ༼དབྱིན་ལོ་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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༢༠༠༦ ལུ་ ཤེས་རབ་རྩེ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལས་ལྷོ་པའི་བུ་ཚུ་གཉིས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
གྱི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།༽
བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་དང་

བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་གི་

འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལྷོཔ་ཚུ་ཨ་ལོ་སློབ་གྲྭ་ནང་

ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཏེ་འབད་རུང་ དེའི་གྲུབ་འབྲས་སྦོམ་རང་འཐོན་མ་

ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས།   ཨིན་རུང་སེང་སྟེན་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཧ་
ལམ་འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་དོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
རྡོ་རོ་ཁ་གི་ལྷོཔ་དང་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི་ སྟག་སྦབས་གྲོམ་བསྟོདཔ་ཚུ་

ཁོང་མི་རིགས་གཅིག་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཚན་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དོས་ལམ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ལམ་
ཡོད་ནི་དེ་གིས་ འབྲེལ་བ་མེདཔ་མ་ཚད་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མ་རངས་པར་ཟང་ཟིང་སྦེ་སྡོད་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག  སྟག་སྦབས་ཚུ་གིས་ རྡོ་རོ་ཁ་གི་ལྷོཔ་ཚུ་ལུ་ གོང་སྐྱེད་ཟེར་སླབ་དོ་
ཡོདཔ་ད་ རྡོ་རོ་ཁ་གི་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ སྟག་སྦབས་ལུ་ཤར་མི་ཟེར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ སྨ་

ཕབ་རྐྱབ་སྟེ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་  མི་སྡེའི་ནང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ འབྲེལ་བ་

མེད་ནི་དེ་གིས་ ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།

མ་གཞི་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་གཅིག་གི་འོག་ལུ་ཨིན་རུང་ སྟག་སྦབས་གྲོམ་བསྟོདཔ་ཚུ་ ཁོ་
རང་ལུ་དགོ་པའི་ མཐུན་རྐྱུན་དེ་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྡོ་རོང་

ཁའི་ལྷོཔ་ཚུ་ བསམ་རྩེ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གཏམ་ཚིག་རེ་གཉིས་རེ་ རྣ་བ་གོ་སྟེ་འབད་རུང་ ཐག་རིང་སའི་གཏམ་ཕྱེད་བདེན་ ཕྱེད་མི་བདེན་
ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་

མ་བདེན་པའི་གཏམ་ཚུ་

དེ་ཡང་ཧེ་མ་སེང་སྟེན་སློབ་གྲྭ་གི་སློབ་དཔོན་

བར་ན་མི་གཞན་གྱིས་བཟོ་བཟོཝ་འོང་ཡང་སྲིད།  

དྲི་བི་ཤར་མ་གིས་ངག་རྒྱུན་སྦེ་སླབ་མི་དང་འཁྲིལ་བ་

ཅིན་ ལྷོཔ་ཁོང་རང་མི་ངན་པ་མེན་པར་ ཉམས་ཆུང་སྦེ་ཆང་ལུ་དགའ་དྲགས་ནི་དེ་གིས་ མི་གཞན་

ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ས་གཞི་ནང་ ཧམ་འཛུལ་འབད་འོང་རུང་ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་རེ་ བྱིན་ནི་ཡོད་པ་

ཅིན་ དེ་ལུ་རྙོགས་བཤད་ ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ སྡོད་མི་གཅིག་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།  སྤྱི་
ལོ་ ༡༩༩༦ ཚུན་ཚོད་ལུ་ཁོང་ར་གི་ ས་ཁྲམ་ནང་ ས་ཚད་ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་རང་མ་ཤེས་པར་
མགུ་ཉོགས་ཏེ་སྡོད་མི་ཡང་ལེ་ཤ་འདུག།

ལྷོཔ།
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ཧ་ལས་ཚོང་རྐྱབ་མི་རྒན་ཤོ་གཅིག་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷོཔ་ཚུ་མི་གཞན་ལམ་
འགྲུལཔ་ཚུ་ལུ་ གནསཔོ་བརྙའ་བར་སྦྱིན་ནི་ལུ་ འཚེར་སྣང་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་
ཁྱིམ་ནང་ཨམ་སྲུ་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་ གནསཔོ་མི་སྦྱིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག།
གཉེན་ནང་དོག་རྐྱབ་ནི་འདི་གིས་ ལྷོཔ་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ལས་མ་ཉེ་རུང་

གཅིག་ལས་ཉེ་སྟེ་འདུག  

ཕྱི་ཁའི་མི་དང་གཉེན་སྦྲགས་ནི་འདི་ ཁོང་ལུ་རྣམ་རྟོག་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་མས།   གཉེན་གྱི་སྐོར་ལས་
སོ་སོ་སྦེ་ཤུལ་མ་འབྲི་ནི་ཨིན།   མ་གཞི་ཁོང་གི་གཟུགས་

མི་སྦོམ་ནི་དང་སྐྱེ་ལུ་སྦཝ་ཐོན་ནི་ཚུ་

ཟས་བཅུད་གསལ་བྱེད་༼ཨའི་ཡོ་དྲིན༽ དང་ ལོ་ཐོག་དཀོན་པའི་སྐབས་ ཟ་བཏུང་མ་ལང་པའི་
རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིནམ་འོང་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཨིན།

ལྷོ་པའི་མི་ལུ་ དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ ”རང་ཀ་གཡུས་ཀ་མནོ་བསམ་ཨིད་པོ་” ཟེར་ རང་གི་གཡུས་

ལུ་མནོ་བསམ་གཅིག་སྦེ་བཏང་དགོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་ མི་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་
ཕན་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སྲོག་ཡང་ བློས་བཏང་ཚུགས་པའི་ མི་རིགས་གཅིག་ཨིན་མས།

བཟའ་ཚང་གི་འབྲེལ་ལམ།
ལྷོ་པའི་མི་སྡེ་ལུ་ ཀུ་ ཟེར་ཨའི་གི་ཕོ་སྤུན་ ༼ཨ་ཞང་༽ ལུ་འགན་ཁུར་སྦོམ་འདུག  མོ་སྤུན་གྱི་
ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལཱ་གི་བསྟུན་གྲོས་འབད་ནི། ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི། ལྷ་གསོལ་རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཚུ་ ག་

ར་ཨ་ཞང་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་མ་ཚད་ ས་གཞི་ཚུ་ཡང་ ཀུ་ ཨ་ཞང་གི་མིང་ཐོག་ཁར་འོངམ་ཨིན་
པས།   ཀུ་འདི་ཁོ་རང་གི་གནས་མོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ འབད་བ་ཅིན་ འགན་ཁུར་དེ་ར་མེད་མི་འདི་

གནས་མོའི་ཁྱིམ་ནང་གི་ འགན་ཁུར་ག་ར་ཨ་ཞང་ ཀུ་གིས་འབག་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས།   གལ་
སྲིད་ཨ་ཞང་འདི་རྐྱེན་གྱིས་སྦེ་ ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་དེ་ནང་གི་ཚབོ་འདི་གིས་ འགན་འཁུར་

འབག་སྟེ་ འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ཨ་ཞིམ་དང་ནུམོ་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་མ་ཚད་ ཁོ་རའི་ནོ་གཅུང་དང་

ནུམོ་ཚུ་ག་ར་ ཚབོ་དེ་གིས་སྦེ་འཚོ་བ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཁོང་ལྷོ་པའི་བུཚ་ཚུ་ གཞན་ཁར་རྨགཔ་སྦེ་སོང་རུང་ ཁོ་རའི་ ནུམོ་དང་ཨ་ཞིམ་ཚབོ་ཚམོ་དང་ ཕ་

ཁྱིམ་ནང་གི་འགན་ཁུར་འབད་དགོཔ་ཚུ་ག་ར་ ཁོ་རང་གིས་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་པས།  
ཁོ་རའི་གནས་ས་ལུ་ ཨ་ཞང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྨགཔ་ལུ་དབང་ཚད་ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག  རྨགཔ་འདི་
མནའ་མའི་ཁྱིམ་ནང་ ལཱ་འབད་ནི་ཅིག་མ་གཏོགས་ གཟའ་ཚང་གི་ ལས་རིམ་གཞན་ག་ཅི་ལུ་ཡང་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་མིན་འདུག།
དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཞང་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཁག་ལས་ཕར་

ཨ་ཞང་འདི་སྐྱེ་ལུ་སྲུང་སྐུད་བཏགས་མི་ཨིན་ཟེར་ ཚབོ་ཚམོ་ཚུ་གི་ མིང་ཡང་བཏགས་པའི་ སྲོལ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷོ་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟུམ་སྦེ་ འགན་འཁུར་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཨ་ཞང་དང་ཅིག་ཁར་
དམ་ཚིག་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་དགོ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷོ་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་དང་བརྩི་མཐོང་ལེགས་ཤོམ་འདུག  ཁོང་གི་

སྐད་ནང་ལུ་རྒན་ཤོ་གི་དོན་ལས་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཡང་དུམ་གྲ་རེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།   དཔེར་ན་ ལྟོ་

བཞེས་ཟེར་བ་ཅིན་ “དུའི་ཀ་ལ་ཧང་” ཟེར་རང་གི་ཨ་ཞང་དང་ པ་ཡུ་ ༼ཨ་པ༽ མ་ཡུ་ ༼ཨ་

ཡི་༽ དང་ གཞན་མི་རྒན་རྒས་ཚུ་ལུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་མས།  ཕལ་སྐད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ “ལྟོ་ཙའི”

ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་མས།  ཁོང་གི་ཁ་སྐད་ནང་ལུ་ “ཟ” གི་བརྗོད་སྒྲ་མེད་ནི་དེ་གིས་ དེའི་ཚབ་ལུ་

“ཙ” ཟེར་སླབ་མི་དེ་ ཟ་ཟེར་བའི་དོན་ལུ་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

ད་རུང་རང་གི་ལྟོ་ཚང་གཅིག་ལུ་ “ཧི་ནང་ཀ་ཏན” ༼ཁྱོད་ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྨོ༽ ཟེར་སླབ་པ་ཅིན་ རྒན་

ཤོ་ཚུ་ལུ་ “ཧི་ནང་ཀ་ཏ་ནོ” ཟེར་སླབ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མས།  ལ་ལུ་གིས་ད་རུ་ ཁྱོད་ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྨོ་

ཟེར་བ་ཅིན་ “ནཱ་ ཧི་ནང་ཀཊཡིའོ་” དང་ ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ག་ཅི་སྨོ་ “ནཱ་ནིང་ཧེ་ཏ་ཧོ་” ཁྱོད་ག་ལས་
འོངམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ “ཧེ་ནང་ན་སྦེ་ཨེན་” ཟེར་སླབ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ལྟཝ་དང་ ལྷོཔ་ཚུ་རྒན་ཤོ་ལུ་

གུས་ཞབས་དང་ རྒན་ཤོ ་གི་བསླབ་བྱ་ལུ་རྩིས་མཐོང་ཡོད་པའི་ཉམས་ཤརཝ་ཨིན་མས།

ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁར་ དམང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ “ཇོམ་དུ་” ༼འཛོམས་བསྡུ༽ ཟེར་གཡུས་ཀྱི་མི་
ཚུ་འཛོམས་ཏེ་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་  འཛོམས་བསྡུ་ནང་ལུ་ ཁོང་
རྒན་ཤོ་གི་བློའོ་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

མི་སྡེ་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ གྲོས་བསྟུན་མང་ཤོས་འཛོམས་བསྡུ་ནང་ལུ་འབདཝ་ཨིན་མས།   དཔེར་ན་

གནསམོ་གྱོང་སོང་མིའི་ ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་གིས་ ལོ་མ་འཁོརཝ་ལས་ གནསམོ་གསརཔ་ལེན་པ་ཅིན་

འདི་ཁོང་རའི་

མི་སྡེའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་བརྒལཝ་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན་མས།

ཁོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་

འབད་བ་ཅིན་ གནསམོ་དང་རྨགཔ་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ འགྱོང་སོང་པ་ཅིན་ ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་

ལུ་ གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གཉེན་མ་བརྐྱབ་པར་སྡོད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་མའི་གྲོས་བསྟུན་

ཚུ་ འཛོམས་བསྡུའི་ཐོག་ལས་སྦེ་ ཐག་བཅད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལྷོཔ།
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དེ་ལས་ཁོང་ ལྷོ་པའི་མི་སྡེའི་ན་གཞོན་ཚུ་ རང་གི་དགའ་མཐུན་འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ གཉེན་རྐྱབ་ནི་

གི་དོན་ལུ་     རང་སོའི་ཕམ་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་ རྐྱབ་ནིའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་

ནངས་པ་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་གཉེན་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕམ་ལུ་བསྟུན་གྲོས་འབད་ནི་ཉུང་སུ་ འགྱོ་དོ་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལུགས་སྲོལ་དེ་ལུ་ འགྱུར་བ་དུམ་གྲ་རེ་ འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཨང་རྒས་
ཙན་ད་བུ་ཁྲི་ཟེར་མི་འདི་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
ལྷོ་པའི་མི་སྡེ་ལུ་

བཟའ་ཚང་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་དྲིསཝ་ད་

ཧེ་མ་ལས་རིགས་བརྒྱུད་ཟེར་

རྩིས་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག ཨིན་རུང་དེང་སང་ རིགས་བརྒྱུད་འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་

རྩིས་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། མ་གཞི་ལྷོ་པའི་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དཔེར་ནཿ རྣམ་པ། མེ་ཙཱད། ཀླུའི་ཤ་ཙཱད། ཉི་མ་རྫང་། དིང་ཙཱད། གྲུབ་ཤོ ག ཨུམ་ཙཱད། བུམ་
ཙཱད། ཀཱོན་ཙེ་རིང་ཟེར་རིགས་བརྒྱུད་ཁག་དགུ་སྦེ་རྩིས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཁོང་གི་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཀོན་ཙེ་རིང་དང་ ཀླུའི་ཤ་ཙཱད་གཉིས་ ས་སྟག་ཁ་ལས་ འོང་

པའི་རིགས་བརྒྱུད་དང་།  དིང་ཙད། བུམ་ཙད་དང་ གྲུབ་ཤོག་གསུམ་ གསང་ལུང་ལུ་སྡོད་པའི་མི་

རིགས་དང་། རྣམ་པ་དང་ཀླུའི་ཤ་ཙཱད་ཟེར་གཉིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལོ་ཊོ་ཀུ་ཆུ་ལུ་སྡོད་པའི་མི་
རིགས་ཚུ་ཨིནམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ རིགས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་སྐོར་ལས་ སྡོད་
སའི་གནས་དང་ མི་བརྒྱུད་ཟེརཝ་ག་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པས་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག།

རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི མིང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཁོང་ག་ཏེ་ལས་འོང་ཡི་ག་ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ག་ཅི་

ཨིན་ན་ རིགས་བཟང་ངན་མཐོ་དམའ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ དེའི་ཁ་གསལ་ཅིག་ག་གིས་ཡང་ སླབ་

ནི་མིན་འདུག།   ཨིན་རུང་དང་ཕུ་གྲུབ་ཤོ ག་ཟེར་མིའི་ རིགས་བརྒྱུད་ལས་ གཡུས་དེ་ཁའི་ རྒཔོ་

དང་སྤྱི་དཔོན་གྱི་ འགན་འཁུར་འབག་ནུག་ཟེར་བའི་ ངག་རྒྱུན་མ་གཏོགས་ བརྟན་བརྟན་ཅིག་སླབ་
ནི་མིན་འདུག   ཨིན་རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་ ལུང་པའི་དཔོན་རེ་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་
སྔོན་མ་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་མཐོ་དམན་རེ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།  

ལོ་རྒྱུས་གཞན་གཅིག་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གི་རིགས་བརྒྱུད་འདི་ རང་སའི་ལྷ་ག་བརྟེན་

མི་ འདི་ལས་ཡང་ཨིནམ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། དཔེར་ན་   རྣམ་པ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ གནམ་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།

176

མཁའི་ལྷ་ལུ་ སྟེང་ལྷ་ཟེར་ གསོལཝ་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་མས།   དེ་བཟུམ་སྦེ་ དིང་ཙཱད་ཟེར་མི་ཚུ་

གིས་ ས་སྤོག་ཏོ་ཡོད་སའི་ གཞི་བདག་ཚུ་གསོལ་ནི་དང་། གྲུབ་ཤོ ག་གིས་ མཚོ་ནང་གི་ མཚོ་

སྨན་རྒྱལམོ་མཆོད་ནི།  ཉི་མ་རྫང་གིས་དམག་ལྷ་ལུ་གསོལ་ནི་དང་། ཀླུའི་ཤ་ཙཱད་ཀྱིས་བསམ་རྩེ་ལུ་
སྡོད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་མི་ ཡུལ་བཙན་དོམ་ཟབ་ ཡང་ན་ ཙུ་མི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་

ཡུལ་ལྷ་གསོལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།   དེ་ལས་ཨུམ་ཙད་ཟེར་མི་རིགས་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་སྟེང་ལྷ་དང་
ཨམ་མོ་ཆུ་ཕ་ཁར་ཡོད་པའི་

བཙན་ལྷབ་རང་ཟེར་མི་འདི་མཆོདཔ་ཨིནམ་ལས་

གཡུས་ཚན་རང་

རང་སོ་སོའི་ གཡུས་ལྷ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ དེ་སྦེ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གི་ རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི་ཚུ་ ག་ནི་

ཡང་མེདཔ་ལས་ རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་ཚུ་ཡལ་འགྱོ་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འོང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།  ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ བུམོ་ལུ་དངས་སྡོད་ ཆེ་སུ་དང་ཐག་ཉེ་སར་

སྦེ་སྡོད་དགོ་མི་གཅིག་ཨིན་མས།   ཁོང་ལྷོ་པའི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ ཨ་ལོ་དང་པ་འདི་ བུམོ་སྐྱེས་བ་

ཅིན་བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན་མས། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བུམོ་གིས་བཟའ་ཚང་

ནང་ལུ་ རྨགཔ་བུ་གཅིག་ འཁྱིད་འོང་ནི་དང་།  རང་ལུ་བུ་སྐྱེས་བ་ཅིན་ བུ་འདི་གིས་ལཱ་འབད་བ་

གཞན་ཁར་ འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་སྐྱེ་བའི་ཕམ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་མེད་ནི་དེ་གིས་
ཨིན་མས།

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཁོང་ ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ཕམ་ལོ་ན་རྒསཔ་དང་ བུམོ་ཚུ་གིས་རང་ཕན་

ཐོགསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ལྷོ་པའི་བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ ནང་མི་གྲངས་ ༢༠ ལས་༣༠ གི་
བར་ན་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ བཟའ་ཚང་སྦོམ་སྦེ་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་མས།

ལྷོ་པའི་ཁྱིམ།
མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་མཆོག་གིས་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་ཞིནམ

ལས

༼༢༠༠༡༽ ལུ་ བྲིས་གནང་མི་ནང་ལུ་ “ལྷོཔ་ཚུ་གཞུང་གི་ ཤིང་གི་ པང་ལེབ་དང་སྦ་གིས་བཟོ་

བའི་ཁང་ཆུང་ནང་ལུ་

བཟའ་ཚང་ཆ་མཉམ་ཅིག་ཁར་སྡོདཔ་ཨིན་མས།   ཁྱིམ་ཐོག་ཡང་རེམ་

གཉིསམ་གིས་ ལྕགས་ཤོག་བཀབ་མ་གཏོགས་ སྤྱིར་སྟང་རྩྭ་གིས་སྦེ་བཀབ་སྟེ་འདུག   ཁྱིམ་ཚུ་

ཡང་ས་ཁ་ལས་ཕིཊི་ ༢-༣ དེ་ཅིག་ཡར་སེང་ཏེ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ཨིན་མས།”

ལྷོཔ་ཚུ་མ་པ་ལས་བཟའ་ཚང་ག་ར་ མ་ཀིམ་ ༼མ་ཁྱིམ༽ཟེར་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་ སྡོདཔ་ཨིན་

མས།  ཤིང་གི་པང་ལེབ་དང་ ཀ་བ་ ༼ལྷོ་པའི་ཁ་སྐད་ལས་དུམ་པ༽ ཡར་ལྷོང་སྟེ་ སྒོ་གཅིག་སྦེ་

ལྷོཔ།
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༼ལྷོ་པའི་ཁ་ལས་ག་༽དོ་ལྕོང་ཟེར་ སྒོ་ཅུང་ཆུང་ཀུ་དག་པ་རེ་བཙུགས། རྩི་ལབ་ཟེར་ ཁྱིམ་ཐོག་
དང་ བབ་ལང་ཟེར་ གནམ་སྤང་བར་གྱི་ ས་སྒོ་ནང་ལུ་ ཁོང་རའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཞག་ས་དང་། ཁྱིམ་

གྱི་རྒྱུ་ཆ་འདི་ མྱུག་མ་དང་འདམ་གྱི་གྱང་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ པ་ལི་ཟེར་ འབྱག་ནང་ལས་རྔ་སྟེ་འབག་
འོང་བའི་  འབྲག་རྩྭ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཟོཝ་ཨིན་མས།  མ་གཞི་མི་གཞན་གྱིས་ལྟ་བ་ཅིན་ ལྷོ་
པའི་ཁྱིམ་བཟོ་ནི་འདི་འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་རུང་

ཁོང་ལྷོ་པའི་མི་སྡེ་ལུ་

ཁྱིམ་ཐོག་

གཅིག་སྦེ་མི་དེ་བཟོ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀའཝ་དཔྱད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  ཁོང་ལྷོཔ་

ཚུ་ ག་ར་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་ སྡོད་ནི་འདི་གིས་ ས་སྟོང་འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པར་ ལག་ལེན་

འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྒོའི་ཕྱི་ཁར་ལུ་ མགྱོནམ་གི་དོན་ལས་ ལྷོ་པའི་ཁ་སྐད་ལས་ ལེ་བའི་ཟེར་
བའི་ ཁང་མིག་གཅིག་ཡང་འོངམ་ཨིན་མས།
དེ་ཁ་ལས་སྒོའི་ནང་འཛུལཝ་ད་

ཁང་མིག་སྦོམ་འདི་གི་སྦུག་ལུ་

མེ་ཐབ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཁར་

ལས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་འབད་ནི་ཨིན་མས།  ཁང་མིག་སྦོམ་འདི་གི་ གྱི་ཁུག་གཅིག་ནང་ ཕྱི་ཁའི་མི་

གཞན་འཛུལ་མི་ཆོག་པའི་ཁང་མིག་ སྤོང་ཟེར་མི་ཆུང་ཀུ་གཅིག་འདུག   ཁང་མིག་དེ་ནང་ལུ་
འཛུལ་མི་ཆོག་ཟེར་སླབ་མ་གཏོགས་

ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་ཅིག་ག་གིས་ཡང་སླབ་ནི་མིན་འདུག

དེ་

འབད་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྤོང་ཟེར་བའི་ཁང་མིག་འདི་ མེད་རུང་བཏུབ་སྦེ་ སླབ་
ཨིན་མས།  

གསང་ལུང་ལུ་ངེའི་གི་གནསཔོ ་ དབང་འདུས་ཟེར་མི་འདི་གི་ཁྱིམ་གསརཔ་གཅིག་འགོ་བཙུགས་
བཞག་ནུག།   ཁོ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་གུ་རུང་གི་བླམ་གཅིག་ལས་འདྲི་བསྟུན་
འབདཝ་ད་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧

ལོ་འདི་ལེགས་ཤོམ་ཨིན།

ཁྱིམ་ཡང་གཟའ་པ་སངས་དང་སྤེན་པ་

གཅིག་ལུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོ མ་འོང་ཟེར་སླབ་བཞིན་དུ་ ཁོ་གིས་དེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་

འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

ཁོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་ཁྱིམ་རྐྱབས་ད་ལུ་ ལྟོ་དང་ཆང་སྦྱིན་ནི་ཡོདན་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ག་ར་གིས་
ཁྱིམ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་
ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་

ལཱ་འབད་དེ་གྲོགས་རམ་འབདཝ་

ཁྱིམ་རྐྱབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གི་མི་རྒན་ཤོ ས་ ༼ཡང་ན་ཀུ༽ འདི་གིས་ གཡུས་ཁའི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་འཁན་པ་ཤིང་གི་བསང་བཏང་།  ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཞིན་ན་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ཞབས་ཁྲོ་རྐྱབ་ནི་དང་དགའ་སྤྲོ་སྦོམ་འབད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
འདི་བཟུམ་མའི་ ཁྱིམ་གསར་གྲུབ་ཀྱི་དགའ་སྤྲོ་དང་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་བར་

ན་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ གྲོགས་རམ་འབད་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཡལ་དོ་ཟེར་སླབ་

མ་ཚད་  ཧེ་མ་ལཱ་འཐུས་ཕར་ཚུར་འབད་ནི་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ འདི་བཟུམ་འབད་ནི་ཡང་
མེདཔ་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

ཨཔ་དབང་འདུས་ཀྱི་ཁྱིམ་ལུ་རབ་གནས་ཟེར་རུང་ ཕིཊི་༡༠ འབད་མི་དར་ཤིང་གཅིག་ ཁྱིམ་སྦུག་
གི་ཀ་བའི་ལོག་ལུ་བཅིང་བཞག་མི་དེ་ཨིན་མས། དབང་འདུས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ཚར་ཞིན་ན་ ལྷོ་
པའི་དཔའ་བོ་མ་ཁོམས་པར་

རའི་གི་དཔའ་བོ་གཅིག་གིས་

རབ་གནས་འབད་ཡི་ཟེར་སླབ་ཨིན་

མས།   རབ་གནས་དེ་གིས་ ཁོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་འདྲེ་སྲིན་ མ་མོ་ཚུ་ག་ར་ མཐར་བཤུད་བཏང་

ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེ་སྐྱེས་ཏེ་ བསམ་པ་རྫོགས་ཡི་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག

ཁྱིམ་གྱི་རབ་གནས་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་དང་ ཉེ་ཚན་ཚུ་ ག་ར་ཁྱིམ་ནང་མགྱོནམ་སྦེ་འབོ་
སྟེ་ ལྟོ་དང་ཆང་ ཤ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་སྦྱིནམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།  ཁོང་གི་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ ཉེ་
ཚན་ཚུ་ དེ་སྦེ་འོངམ་ད་ ག་ཅི་ཡང་འབག་འོང་ནི་གི་སྲོལ་མེད་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག

འབྲུག་མི་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ ལྷོ་པའི་ཁྱིམ་ལུ་བཟོ་བཀོད་འདི་དང་འདི་ཟེརཝ་ཡང་མེད་པའི་ཁར་
མཚོན་བཏང་ནི་དང་ཟུར་ལས་ཟུར་ཆས་དཔྱང་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་མིན་འདུག   ཨིན་རུང་གནོད་

པའི་འདྲེ་ཚུ་ལས་བསྲུང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་ཟུར་ལས་ཤིང་དུམ་གཉིས་ དཔྱང་སྟེ་བཞག་སྲོལ་
འདུག  

ཁོང་ལྷོ་པའི་མ་ཁྱིམ་ལུ་ ཁང་མིག་གཅིག་ལས་འགལ་མེད་ནི་དེ་གིས་ བཟའ་ཚང་ག་ར་ ཁང་མིག་

གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཉལཝ་ད བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མ་ཁྱིམ་གྱི་ སྦོ་ལོགས་

ཁར་ ཁྱིམ་ཅུང་རེ་རྐྱབ་སྟེ་   བཟའ་ཚང་ཚུ་ དེ་ནང་ལུ་ཉལཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་

བཟའ་ཚང་ལ་ལུ་ ལོ་ཐོག་སྲུང་ནི་གི་དོན་ལུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ དོམ་ཁྱིམ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ནོར་

ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ ཉལ་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྱིམ་ཅུང་དེ་གི་ཁེ་རྒུད་ཚུ་ མ་ཁྱིམ་དང་

གཅིག་ཁར་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་  ཁྱིམ་ཅུང་འདི་ཚུ་ཡང་གུང་ཐོ་ནང་ ཚུདཔ་ལས་ གུང་ཁྲལ་
ཕོག་དོ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།   ཁོང་ལྷོ་པའི་ཁྱིམ་ཚུ་ མདའ་གྱང་གང་གི་ས་ཁར་ མ་གཏོགས་

སྦོ་ལོགས་ཁར་སྦྱར་ཏེ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཁྱིམ་ཅུང་དེ་གིས་སྦེ་ གཅིག་ཁར་འབྱེལ་ཏེ་ ཁྱིམ་ཚང་

ལྷོཔ།

179

གདང་རས་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་མས།
ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་འཐུང་ཆུ་གི་དོན་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་ར་འབྱུངམ་ཨིན་མས། སྔོན་མ་ ཏི་བུག་ཟེར་

སྤག་ཤིང་གི་སྣོད་ནང་ ཐག་རིང་ས་ལས་དབོགས་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་   ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་

པག་ཤིང་གི་ པ་ལང་གི་ཚབ་མ་ པོད་དཀར་གྱིབ་དོབ་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་འདི་ལམ་ཐག་རིང་ས་ལས་
དབོགས་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་སྐོར་ལུ་བལྟཝ་ད་ གསང་སྤྱོད་འདི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་

རྐྱབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་སྙིགས་ཚུ་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་ཏོག་

ཏོ་སྦེ་འདུག།

གྱོན་ཆས།
ལྷོ་པའི་གྱོན་ཆས་ལུ་ རཱ་ཨེམ་ཟེར་ ཀ་བལ་གྱིས་འཐག་ཡོད་པའི་ ཁ་མདོག་དཀརཔོ་སྦེ་འོང་ཨིན་
མས།  ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་བགོ་ལ་འདི་ཟུར་གཉིས་ ཀི་ལི་འོག་ལས་སྦེ་གདོང་ཁ་ལས་ལྟག་གོ་གུ་ལྷོདཔ་ད་

མདུད་ཕོད་བཏབ་སྟེ་བགོ་ལ་ཡར་འཐུ་ཞིན་ན་ བགོ་བཟུམ་སྦེ་ “པ་ཛིན་” ༼སྐེ་རགས༽ གྱིས་

བསྡམ་བཞགཔ་ཨིན་མས།   འདི་གི་ལྟག་ལས་སྤུང་གོཔ་ཟེར་སྟོད་བགོ་བཟུམ་སྦེ་

ཁྱེན་འཇར་

གཅིག་གྱོན་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་   སྤུང་ན་ཁའི་དཔའ་རྫབ་༼དཔའ་གཟརཔ༽དང་དགོན་གཞས་རྐྱབ་

མི་ཚུ་གི་གྱོན་ཆས་ཚུ་དང་ཅོག་འཐདཔ་མཚམས་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་མས།

ལྷོ་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ གུའི་ཨེམ་ཟེར་ ས་གཞན་ཁ་གི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་དཀྱི་ར་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུ་ཀ་
བལ་གྱིས་འཐག་པའི་དཀྱི་ར་དང་ ཀོ་མ་གི་ཚབ་ལུ་ སྦ་གི་ལུང་བཟོ་སྟེ་བཏབ་ནི་འདུག

ད་རེས་ནངས་པ་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ ཀ་བལ་ འཐོབ་ཚུགས་པ་ལ་ཁག་ཡོད་པའི་གུར་ གྱོན་

ཆས་གཞན་ཚུ་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ ལྷོཔ་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁོང་རའི་
གྱོན་ཆས་ རཱ་ཨེམ་འདི་བཞག་སྟེ་ ལོ་ ༡༥ ལྷག་ཙམ་ཡར་སོ་ཡི་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་  ང་

རང་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལོ་ལུ་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མི་རྒན་ཤོ་ཚུ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ཁོང་རའི་གྱོན་ཆས་འདི་གྱོན་མི་གཅིག་ཡང་མ་མཐོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཧེ་མ་འབདན་ ཀ་བལ་འདི་ཁོང་རའི་དུམ་ར་ནང་སྐྱེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ འདི་

ཡང་ཡལ་སོང་ནུག   དང་ཕུ་ཁོང་གི་ བགོ་ལ་ཚུ་ ཡོ་ཛིན་ཟེར་ ནགས་ཚལ་ནང་གི་ ཟོ་ཆག་གི་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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སྐུདཔ་བཏོན་ཏེ་ འཐགཔ་ཨིན་མས།  ལྷོཔ་ཚུ་གི་གཡུས་ཁ་ ཀ་བལ་འཐག་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་
འཚོལ་སོ་སོ་སྦེ་ར་འབད་དགོཔ་འདུག ཁོང་ལྷོ་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཁར་གྱོན་ཆའི་རིགས་

ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཏགས་སྲོལ་མིན་འདུག  

བཞེས་སྒོ་གི་རང་གཤིས།
ལྷོཔ་ཚུ་གི་བཞེས་སྒོ་འདི་ བྱ་རྒྱུད་ཟེར་ ཤ་མེད་པའི་ བཞེས་སྒོ་ མ་པ་ལས་མིན་འདུག ཁོང་གི་

བཞེས་སྒོའི་བཅུད་ངོ་མ་འདི་ ཤ་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ལས་ཐོབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།  དེ་འབདཝ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ རི་ཁར་ཤ་བདའ་ནི་དང་ ཉ་བཟུང་ནི་ཚུ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།   ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ ཁོང་རའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ཕྱི་
ལས་གཞིས་བཅག་མི་མང་སུ་འཐོན་ཏེ་

མི་རློབས་ཡར་སེང་འགྱོཝ་དང་གཅིག་ཁར་

རང་བཞིན་

གནས་སྟངས་ལུ་ཐོ་ཕོགས་ཏེ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་འཁྱམས་ས་ མར་ཉམས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་

སྔོན་མ་བཟུམ་སྦེ་འཐོབ་མི་ཚུགས་དོ་

ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་རའི་སྒོ་ཁའི་ སྒོ་ནོར་འདི་ཚུ་ ཤ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་གཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཨིན་མས།  

ཁོང་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་ ས་ཁ་དམའ་ས་འབད་ནི་དེ་གིས་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ རི་ཁའི་ཚོད་

བསྲེ་འཐོབ་མི་དེ་ཚུ་ བསྒྱོམ་སྟེ་ཟ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོད་བསྲེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རང་སོའི་ལྡུམ་ར་ནང་ལུ་ བཏབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་

ཐོབ་སྟེ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སོང་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ཁོང་ལྷོ་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ ཚོད་བསྲེ་ཚུ་

སྐམ་སྟེ་བཞག་ནི་མེད་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཨམ་མོ་གཙང་ཆུ་ལས་ཉ་བཟུང་སྟེ་ ཉ་སྐམ་བཟོ་སྟེ་

ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།   

ལྷོ་པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་མེད་དེ་འབད་རུང་ སྐྱོ་ཤོས་ཅིག་འདི་མེན་པས་ཟེར་

ཞུ་ནི།  ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གི་བཞེས་སྒོ་ མང་ཤོས་ར་ དོའི་ཧ་ ཟེར་ཙག་ལྟོ་༼ཕྱམ༽ དང་ རཱ་ཨམ་

༼ཨ་ཤོམ༽  ཇ་ལྟོ་༼མེ་བྱ༽ ཚུ་འཐག་སྟེ་བཟོ་བའི་ དྲོན་གོང་ཟཝ་ཨིན་མས།  ཙག་ལྟོ་འདི་

ཕྱེ་འཐག་སྟེ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ལྟོ་སྦེ་ཡང་བཟའ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་  གཞན་རྒྱ་རས་ཀྱི་ལྟོ་ལེང་
༼ཁུ་ལེབ༽ ཡང་བཟོ་བཟའ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྷོ་པའི་བཞེས་སྒོ་དྲོ་མཛར་འདི་ བའམ ༼གེ་

ཟ༽ རྔོ་རྔོཝ་ ཇ་དང་དརཝ་གཅིག་ཁར་བཟའ་ནི་དང་། ཉིནམ་གུང་ལུ་ རིཤ་ཏུ་ ༼ཉི་མའི་ལྟོ༽

ལྷོཔ།

181

འདི་སྤྱིར་བཏང་གི་ལྟོ་དང་ཚོདམ་སྦེ་བཟའ་ནི་དང་།   ཕྱི་རུ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལོཔ་ལྟོ་ ༼ཕྱི་རུའི་ལྟོ༽
དྲོན་གོང་དང་ ལྟོ་ ཡང་ན་ཁུ་ལེབ་དང་ཚོདམ་སྦེ་བཟའ་སྲོལ་འདུག

ལྟོ་ག་ཅི་རང་བཟའ་རུང་ ཕུད་གཏོར་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ལོ་ཐོག་གསརཔ་ འགོ་
ཐོག་དང་པ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་

འདུག

ཐོག་གི་ཕུད་

ཡུལ་ལྷ་དང་བཙན་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ནི་གི་སྲོལ་གཅིག་

ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ཆུ་རག་ཟེརཝ་མེདཔ་ལས་ ཕྱེ་འཐག་ནི་འདི་ རང་ཐག་གུ་སྦེ་ འཐགཔ་ཨིན་མས།  
ད་རེས་ནངས་པ་ དྲོན་གོང་ཕྱེ་གི་ལྟོ་ལས་ མར་ལྟོ་ཟེར་ སྤྱིར་བཏང་མི་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུམ་གཡོ་སྟེ་

བཟའ་ནི་འདི་ ཤུགས་ཆེ་སུ་ཡར་སོང་ནུག  ཨིན་རུང་ ལྷ་མཆོདཔ་དང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ལས་
ཙག་ལྟོ་འདི་ བཏབ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འབྲུག་མི་གཞན་ཁར་བཟུམ་སྦེ་ལྷོཔ་ཚུ་ཡང་ ལོ་ཐོག་
ཚུ་ ཆང་བཙོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་  ཆང་འཐུང་སྟེ་སྤྲོ་བ་འཕེལ་ནི་འདི་
ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ ངོས་ལེན་སྦོམ་རང་འདུག

ལྷོཔ་ཚུ་ལུ་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་མ་འདྲཝ་ འཚོ་སྐྱོང་འབད་སྲོལ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཕ་ལེགས་ཤོམ་

སྦྲགས་མ་ཚུགས་པར་ ནོར་ལས་འཐོན་བསྐྱེད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་རང་འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་
འདུག སྒོ་ནོར་གཞན་ པག་ ༼ཕགཔ༽ ཏ་པ་༼རྟ༽ པྱ་ ༼བྱ༽ གི་རིགས་ཚུ་འདུག

དགའ་སྤྲོའི་ལམ་ལུགས།
ལྷོཔ་ཚུ་གི་རྩེདམོ་ངོ་མ་“ཀེར” ཟེར་སླབ་མི་མདའ་རྩེད་དང་ “རྡོ་གུ” ཟེར་བའི་ རྡོ་གོར་རྐྱབ་ནི་

གཉིས་པོ་འདི་ ཨིན་མས།   རྡོ་གུ་འདི་དལ་ཁོམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩེད་སྲོལ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་
མདའ་རྩེད་འདི་གཡུས་ཚན་ཁག་གི་བར་ན་

ཕྱོགས་མདའ་སྦེ་རྩེད་ནི་ཡང་འདུག

མདའ་རྩེད་ཀྱི་

སྐབས་ལུ་ ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྐད་འཐེན་ནི་ ཆང་འཐུང་དགའ་སྤྲོ་འགྱུར་ནི་ཚུ་ ཡོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།  

མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་འགྱུར་སྲོལ་ཡོད་པའི་བློ་ཟེ།
མདའ་ས་རྡོ་གུ་རྩེད་ས་ལས།

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ཨ་ལུ་རྩེད་མི་རྩེ་ས་ལས།
བོ་ཏོ་མ་རིལ་བུ་ཚུ་སྨ་རེ།

རྒན་རྒས་ཉི་མ་ཙོ་ས་ ༼ཚོ་ས༽ ལས།

༼འདི་ལས་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་མི་མིན་འདུག༽

དོ་རུང་སུ་རི་ནང་གི་མདའ་མོ་ཨོའི་འབའ་ལུ་ཟེ་༼ཛེག༽
མེ་ཏོག་འདི་ལ་ཅེ་ཨོའི་འབའ་ལུ་འདུག

རང་གི་མདའ་མོ་འདི་ཨོའི་འབའ་ལུ་ཟེ།
སྤྱིར་སྟང་ལུ་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་མདའ་རྩེད་རྐྱབ་སར་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲོ་རྐྱབ་ཨིན་མས།   རྩེད་མོ་
འདི་ ཁོང་ར་དགའ་སྤྲོ་འགྱུར་ནི་མ་གཏོགས་ འདི་ལུ་ཆོག་དང་མི་ཆོག་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ཨིན་

མས།  ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་དགའ་སྤྲོ་འགྱུར་ནི་ཟེར་རུང་ མདའ་རྩེད་དང་ ཤུགས་ཆང་འཐུང་ནི་ལུ་སྤྲོ་

བ་སྦོམ་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།  གླུ་འཐེན་རུང་དངས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་མེད་པའི་ཁར་ ཞབས་ཁྲོ་ཡང་ལེའུ་
རང་རང་སོ་སོ་སྦེ་རྐྱབ་ནི་མ་གཏོགས་ ལེའུ་གཞན་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་མིན་འདུག

ད་རུང་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ གླིངབུ་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཀོང་ཟེར་ཀྲོག་ནི་གཅིག་འདུག  ཀོང་ཟེར་
མི་འདི་

༼ཀོང་ཐག༽ སྦ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཀག་ཞིན་ན་

མཐའ་མ་ལས་སྐུདཔ་རེ་རེ་བཏགས།

སྦུག་ལུ་ལྕེ་གཅིག་བཏོན་ཏེ་ ཁ་ལུ་བཀལ་ མཐའམ་གཅིག་ལགཔ་གཡོནམ་གིས་བཤེད། ལོག་

གཅིག་ལགཔ་གཡསཔ་གིས་འཐེནམ་ད་ སྐད་རྐྱབ་མི་འདི་ ཁ་ གྱང་བཙུམ་འབདཝ་ད་ སྐད་ཡར་

སེང་མར་ཕབས་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན་མས།

ཡིད་ཆེས་དང་ལག་ལེན།
མི་དབང་ཨ་ཞེ་མཆོག་གིས་གསུང་གནང་མི་ནང་ “ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་

རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ དད་པ་དང་གུས་ཞབས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཞབས་དྲུང་གི་མཛད་རྣམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ག་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པས།  ཨིན་རུང་ ས་གནས་གྲོམ་བསྟོད་ཁ་ཟེར་ས་ལུ་ ཞབས་དྲུང་བཞུགས་སའི་
རྡོའི་ཁྲི་གཅིག་དང་
འདུག”༼༢༠༠༡༽

ཆིབས་བཏགས་སའི་རྟ་རས་ཨིན་ཟེར་རྡོ་རིངམོ་གཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་

ལྷོཔ།
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བཞུགས་ཁྲི་དང་རྟ་རས་གཉིས་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་པར་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་

རུང་  མི་དབང་ཨ་ཞེ་མཆོག་གིས་གསུང་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་མར་ ཞབས་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ནི་འབད་བཅའ་སྒྲིགས་རྐྱབས་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ངོ་མ་སྦེ་ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་
མར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུ་མིན་འདུག་ཟེར་གསུངསམ་ཨིན་མས།

ལྷོ་པའི་མི་ཚུ་ རྣམ་རྟོག་ཆེ་སུ་གཅིག་ཨིན་མས།   དེ་འབདཝ་ལས་ ཡུལ་ལྷ་དང་གནས་བདག་

གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ནི་དང་དམར་མཆོད་འབད་ནི་ལུ་ དང་འདོད་ཆེ་སུ་འདུག   ཁོང་གི་
སེམས་ཁ་ལུ་བླ་མ་སྦོམ་ལས་དབང་དང་ལུང་ཞུ་ནི་སྤྲོ་བ་སྦོམ་ཡོད་རུང་

མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཅིག་

འབདཝ་ལས་ ཁོང་ར་གིས་ཤེས་མི་འདི་ སེམས་ཁ་ཤར་བའི་ཚིག་དང་ ཕ་མ་གིས་སྟོན་སྦྱིན་མི་
ཚིག་ཚུ་སླབ་སྟེ་ལྷ་མཆོདཔ་ཨིན་མས།   ཨིན་རུང་ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རའི་དང་གུ་རུང་གི་
དཔའ་བོ་ཚུ་ཡང་འབོ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཁོང་གི་ལྷ་ལུ་སྤྱིར་བཏང་གི་ གནས་བདག་ གཞི་བདག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།   འདི་གི་ནང་ལས་

གཙོ་ཅན་འདི་ དོ་མུ་ཟེར་ ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཁའི་རི་མཐོ ་ཤོས་འདི་ དོ་མུ་གི་གནས་སྒར་སྦེ་

རྩིསཝ་མས།  གནས་བདག་འདི་བསམ་རྩེ་དགོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་དོམ་ཟབ་ཟེར་
མི་འདི་རང་འོང་ནི་ཨིན་པའི་བསམ་འཆར་ཡོད།  

ཡེ་སྦ་ལ་ལས་ འབབ་པའི་ཆུ་འདི་ལུ་ དོམ་ཏི་ཟེར་སླབ་མི་ཡང་ ཡུལ་ལྷ་འདི་ལས་རྟེན་བྱུང་བྱུངམ་

འོང་ནི་ཨིན་མས།  གནས་བདག་དོ་མུ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་མི་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་མཛད་མི་ཅིག་དང་ གཞི་

བདག་གཞན་ཚུ་ ལོ་ཐོག་དང་ ཆུའི་རྐ། ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལྟ་མི་ སོ་སོ་ཡོད་ཟེར་སླབ་
ཨིན་མས།  དང་ཕུ་ཚར་གཅིག་ཆུ་རུད་ཐོན་ཏེ་ དོ་མུ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་མི་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་

ཚུ་ག་ར་ལུ་གནོདཔ་ལེ་ཤ་བྱུང་ཡི་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག   སེམས་ཅན་དམར་མཆོད་འབད་ནི་འདི་

སྔོན་མ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ལས་ཕར་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་  ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་

དར་བའི་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ཏེ་

དམར་མཆོད་བོན་གྱི་སྲོལ་དེ་ མང་ཤོ ས་ར་ ཡལ ཏེ་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ད་ལྟོ་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་དམར་མཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷ་གསོལ་མི་འདི་ དེ་བསྒང་ཕམ་གི་སྐབས་ལས་ཡོད་ནི་

དེ་གིས་ ཁོང་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་བདག་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།   ནགས་ཚལ་ལུ་

གནོདཔ་བཀལ་བ་ཅིན་ ཁོང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་སེརཝ་རྐྱབས་ཏེ་མེདཔ་གཏང་འོང་ཟེར་ འདི་ཚུ་བདག་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།

184

འཛིན་འབད་ནི་འདི་ ཁོང་ལུ་ཕོགསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག
ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ཡང་

མི་ཤིཝ་ད་སེམས་འདི་

ཡིད་ཆེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ལུས་སྤངས་ཏེ་གཞན་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་ཡོད་ཟེར་བའི་

དོན་མེད་པར་སེམས་ཅན་བསད་པ་ཅིན་

འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།   དཔེར་ན་

སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་

མི་གཅིག་གིས་གཟིགས་གཅིག་བསད་པ་ཅིན་

གཟིགས་འདི་གི་སེམས་འདི་ མི་དེ་ལུ་འགུག་སྟེ་སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ལྷོཔ་ཚུ་གི་རྣམ་རྟོག་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་འདི་ མི་ཤི་བའི་བསྒང་འབད་དོ་ཡོདཔ་མས།   ཁྱིམ་ནང་གི་མི་
ག་ཤི་རུང་

འདི་ལུ་བཞེས་སྒོ་སྦྱིན་ནི་དང་

གཤིན་པོའི་ཅ་ལ་ཚུ་ཡང་

སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་གི་ཚུལ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་མས།  དེའི་སྐབས་ལུ་ གཤིན་པོ་ལུ་ ཁྱོད་ཁྱིམ་ནང་གི་མི་དང་ སེམས་ཅན་ ལོ་

ཐོག་ཚུ་ལུ་ མ་ཆགས་པར་སོང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།  ལམ་སྲོལ་འདི་སྤྱིར་བཏང་ གཤིན་པོ་ལུ་ ལྟོ་

སྦྱིན་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས།

གཤིན་པོ་འདི་ད་ལྟོ་གི་ལུས་འདི་སྤངས་ཞིན་ན་ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་མ་རན་ཚུན་ཚོད་ ལྟོ་བཀྱེས། ཁ་

སྐོམ། འུ་སྡུག ཐང་ཆ། ཆ་རོགས་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་བ་སྤང་མ་ཚུགས་
པའི་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་པའི་སྐབས་ ཟས་སྣ་སྦྱིན་པ་ཅིན་ སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་གྲོལ་ཚུགས་ཟེར་
སླབ་ཨིན་མས།   ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ཚེ་ རྩ་བའི་བླ་མ་གིས་ ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་ཞིན་ན་

འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་བ་སྤང་ཏེ་ རང་སོའི་ལས་བཟང་ངན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱེ་བ་ལེནམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་
ཨིན་མས།

ཨིན་རུང་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ གཤིན་པོའི་རྣམ་ཤེས་ཡར་འདྲེན་གྱི་དོན་ལུ་ བླ་མ་དང་དགེ་སློང་

ཚུ་མེད་དེ་འབད་རུང་ གཤིན་པོའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལུ་ ཁྱེད་རང་ཤི་དགོ་མི་འདི་ཡང་ཁྱེད་རའི་ལས་ཀྱིས་
འབད་ཨིན་མས་ གསོན་པོ་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་མ་བཀལ་བར་ སོང་ཤིག་ཟེར་ ལམ་བཅོལ་འབདཝ་

ཨིན་མས།   གཅིག་ལས་ལྟ་བ་ཅིན་འབྲུག་ལུ་ ཆོས་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་

སྟངས་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས།   ད་རེས་ནངས་པའི་མི་ཚུ་ ཆོས་འབད་ནི་གི་སྒོ་སྐབས་ཐོབ་སྟེ་
བསྐལ་བ་བཟང་ནུག་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས།
གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

དང་ཕུ་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁར་

སྡེ་དཔོན་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་གི་སྐོར་ལས་

ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ ཁོ་གི་སེམས་འདི་ ད་ལྟོ་དེན་ཅུ་ཁར་ཡོད་པའི་ཕོ་བྲང་ ཁང་

རུལ་ནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གོཝ་ཨིན་མས།  ལྷོཔ་ཚུ་དེན་ཅུ་ཁ་ལུ་འགྱོ་མི་བཏུབ་ཟེར་བའི་རྣམ་རྟོག་

ལྷོཔ།

185

ཡོད་མི་འདི་ཡང་ སྔོན་མ་ལྷོཔ་གཅིག་དེན་ཅུ་ཁ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ གློ་བུར་དུ་ དེ་ཁར་རང་ ཤི་སོང་བའི་
ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་གི་རྣམ་རྟོག་འདི་བདེན་པ་ལུ་འགྱུར་སོང་ནུག

ད་ལྟོ་རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་ཡིག་ཚང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ མ་ཎི་སྒང་ཟེར་བའི་ གཡུས་ཚན་འདི་གི་སྦུག་ལུ་
མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཡང་འདུག   ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མཆོད་རྟེན་འདི་ནང་ བཙན་གཅིག་
ཡོད་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ དེ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ བཙན་དེ་མཆོདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།  

དེ་ཡང་ དང་ཕུ་ཤ་རོགཔ་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཡོདཔ་མས།  ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཆུ་རྫིང་

རྩ་ཆེ་དྲག་ཅིག་སྦེ་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཁར་

རི་ཕག་གཅིག་དང་འཕྱད་དེ་   ཤ་རོགཔ་འདི་གིས་

ཕགཔ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ རི་བཅད་དེ་འགྱོཝ་ད་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ཕགཔ་དང་ཤ་རོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་

ལོག་སྟེ་ ཆུ་རྫིང་འདིའི་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ད་ འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་དེ་ གཉིས་ཆ་ར་དེ་ཁར་ཤི་སོང་ཡི་ཟེར་

ཨིན་མས།   དེ་ལས་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཤ་རོགཔ་འདི་གི་ཕུངམ་འདི་ ཁོང་གི་ལུགས་སྲོལ་སྦེ་

རོམ་བུ་ བཟོ་སྟེ་བཞག་ཡོད་པའི་  ཤ་རོགཔ་གི་སེམས་ཀྱིས་ དེ་ཁའི་སེམས་ཅན་དང་ ལོ་ཐོག་ལུ་
གནོདཔ་ལེ་ཤ་ བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་   མི་ཚུ་གིས་ཁོ་གི་ སེམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་
དོན་ལུ་

ཕགཔ་དང་བྱ་པོད་

ཟས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་

དམར་མཆོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ད་ནུག  

མཆོད་རྟེན་འདི་ གྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ཤ་རོག་པའི་སེམས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་སྦེ་རྩིས་ཏེ་  ད་རེས་ནངས་པ་ ཡུལ་
གྱི་བཙན་སྦེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ མཆོད་པའི་སྲོལ་གཅིག་སྦེ་ ཡར་སོངམ་ཨིན་མས།

ད་ལྟོ་ཧད་པའི་ནོར་རྫིཔ་ཚུ་ ཡར་མར་འགྱོ་བའི་ཞོར་ཁར་ བཙན་འདི་མཆོད་ནི་ཡོད་རུང་ ལྷོཔ་ཚུ་གི་

དམར་མཆོད་འདི་བཞག་ད་ནུག  ད་ལྟོ་བཙན་འདི་ ཁོང་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐབས་དཔའ་བོ་ཚུ་གིས་ཞུ་

དོ་ཡོདཔ་མས།  ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་མ་ཎི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་ས་ལས་ མར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་
ས་ཁར་ གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྡོ་རོང་ཁ་ལས་ ཨམ་མོ་ཆུའི་ཕར་ཁ་ལུ་ ཅུ་ཟ་དཀརཔོ་ ༼ཆུ་ཟར་དཀརཔོ༽ ཟེར་ཡོད་མི་འདི་  

ལྷོཔ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ཆུ་ཟར་འདི་ཡང་

རྒེད་པོ་དང་རྒེད་མོ་ཟེར་བའི་བཙན་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་བླ་

མཚོ་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་མས།   འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཁོང་གི་ཕོ་བྲང་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་

ནངས་པ་ དེན་ཅུ་ཁ་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་ད་ ལྷོ་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ “འདུན་ཀིམ་” སྦེ་སླབ་ཨིན་མས།

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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རྒྱུན་གསོལ་དང་དུས་སྟོན།
ལྷོཔ་ཚུ་གི་ལོ་བསྟར་དུས་སྟོན་འདི་ ཙག་ལྟོ་ ༼ཕྱམ༽ དང་ཇ་ལྟོ་༼མེམ་བྱ༽ཚོགས་ཟས་སྦོམ་
ཤོས་སྦེ་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་མས།  འདི་ལུ་ ”ལོ” ཟེར་ཟླ་༨་པའི་ཚེས་༢༩ ལས་ཟླ་བ་ ༡༠ པའི་ཚེས་

༣ ཚུན་ཚོད་རྩིསཝ་ཨིན་པས།   འདིའི་སྐབས་ཆང་འཐུང་ནི་ མཛར་ཅུམ་བཟའ་ནི་དང་ གཞན་

མདའ་རྩེད་ རྡོ་རྩེད་དང་ ལྷ་མཆོད་ནི་ཚུ་ཨིན་མས།  ཁོང་གི་དགའ་ཉམས་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡང་དེ་སྦེ་

སླབ་ནི་འདུག

ཨོའི་ལོ་ཀོ་ལ་བ་ཟླཝ་བཅུ་གཉིས་བའི།
ཞག་ཀེ་ཏི་ད་བཅོ་བརྒྱད་ལས།

རང་ནི་ལོ་ཀོ་ལ་བ་ཟླཝ་བཅུ་གཉིས།

ཟླཝ་འདི་དགུ་པ་ཙེ་པའི་ཚེས་ལས་བའི།
ཟླཝ་འདི་བརྒྱད་པ་ཇུ་པ་ཇོབ་ལས།
རང་ནི་ལོ་ཀོ་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཟླཝ་འདི་དགུ་པ་ཅི་བི་ཅིག་ལས་བའི།

རང་ནི་སྟེང་འོག་དགའ་བའི་ལུ་སེ་ཨིན།

རང་ནི་ནང་གི་ལ་དང་ལ་ཡང་ཞིན་ཨེ་བའི།
ཟླཝ་དི་དགུ་པ་ཙི་པི་ཡ་ཅི་ལུ་ལོ།

རང་ནི་མ་ཤེན་གུ་ནག་མི་ཨིན་བས།

རང་ནི་ལོ་ཀོ་ལའོ་ཟླཝ་བཅུ་གཉིས་ཨིན།

༼ཁོང་གི་བརྗོད་སྒྲ་ག་སླབ་མི་འདི་རང་བྲིས་ཡོད་༽
བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཟླ་བ་ ༡༢ ལུ་ ལོ་འདི་ཚར་གཅིག་ལས་འགལ་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས། འདི་ཡང་
ཟླཝ་ ༨ པ་རྫོགས་ཁམས་ལུ་དང་ ཟླཝ་༩ པ་ཚེས་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་ལོ་སྦེ་ རྩིསཝ་

ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།   དེའི་སྐབས་ལུ་

ལྷ་མཆོད་ནི་དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་མཆོད་དེ་

གསོལཝ་བཏབ་འབད་ནི་ཚུ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

ཡང་སླབ་སྲོལ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ “ལོ་ཀོ་ ལ་བོ་བཅུ་གཉིས་ལས་བའི་ཟླཝ་འདི་

ལྷོཔ།
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བརྒྱད་པ་རྫོགས་པའི་ཇོག་ཀམ་ལུ།
ཟླཝ་ལ་དགུ་པ་ཙེ་པའི་ཡར་ཙེ་ཨིན་ ང་མ་ཤིས་དི་ ད་སྟོན་པི་ཀི་ཇོག་ཙམ་ལུ་ཏ་པུ།
༼དངས་ཕུ༽ པ་མ་ཡོད་པི་ཀོ་ཏམ་ནི་ ད་ཏོ་པུ་ཙ་ཡོད་པའི་ལུས་སོས་དྲའོ།”
ཟླཝ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༩ ལུ་བཟའ་ཚང་ཉེ་འཁོར་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཞིན་ན་ མཛར་ཅུམ་

བཟའ། ཆང་འཐུང་། དེ་ལས་གླུ་འཐེན་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།   ཚེས་༣༠ འདི་དད་མོས་ཀྱི་ཉིནམ་

ཨིན་མས།  དེའི་ཉིན་མ་ལུ་ ཁོང་ཚུ་གིས་ བཟའ་འཐུང་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་རང་ཟ་སྲོལ་
མིན་འདུག དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གི་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ཨ་ཞང་འདི་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

སླབ་ཨིན་མས།

བཟའ་འཐུང་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་རང་ཟ་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་ཟེར་

ཚལ་ཤིང་དང་སྤག་ཤིང་ གང་རུང་གི་ སྟེགས་ཆུང་ཀུ་གཅིག་འཐུ་སྟེ་ དེའི་གུར་ཤེ་བུ་ཟེར་ ཇ་ལྟོའི་

ཨ་ཁམ་གྱི་གཏོརམ་ ༩ དེ་ཅི་ གྱལ་སྣར་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན་མས། གཏོརམ་ཚུ་གི་གདོང་ཁར་ ཤིང་

འབྲས་དང་། སྒོང་རྡོ། ཉ་ཤ་ཚུ་ ཡུ་མ་ ༼ཡུལ་གྱི་ལྷམོ༽ དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་
ཕུལ། ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་མེ་ཐབ་ནང་ ཁན་པ་ཤིང་གི་བསང་བཏང་ཞིནམ་ལས་  མཆོད་པའི་ཚིག་དེ་
སྦེ་སླབ་ཨིན་མས།

ཡེ་ལེ་ཟླ་དཀར་ཟར་ཏི་

དཔའ་བོ་དུག་དུག་པར་ ༼དེ་བསྒང་ཆོསཔ་གིས་གདོང་ཁ་ཤར་ལུ་དཔག་༽
ཨོའི་ཤར་གྱི་ཨམ་གོ་པི་༼ཕྱི༽
ད་ཅུང་ཡ་མ་སོ་ལོ་སོང་ཨིན།
ད་ས་མ་ས་ལོ་སོང་ཨིན།
ཨོའི་ཀེ་ཧ།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་

ཤེ་བུའམ་

གཏོརམ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་ཤག་བཏང་ཞིན་ན་

ལེགས་སོ་བསྐུལ་བའི་ཚིག་དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས།
ལེ་སོ་དྲེ་ཅི་ངེ་པ་ཅ་
ལེ་སང་ཅུ་དྲི་

ཨོ་ལེ་སམ་ཅུ་དྲ་དེ་དྲེ་པ་དྲ་

ལོག་སྟེ་ཁྱིམ་ནང་འོངམ་ད་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ངིའི་ལེ་མོ་ ངི་ཅི་དི་པ་དྲ་
ལེ་ཤོ་ལེ་

གྱེན་བུ་ཟང་གྱི་གོ་པ་ལེ་
ལེ་ཤོ་ལེ།

ཉིནམ་གསུམ་པའམ་ ཟླཝ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་རྒྱུན་གསོལ་ཅིག་ཕུལ་ནི་འདུག   བྱ་པོད་

དམརཔོ་གཅིག་ དམར་མཆོད་ཀྱི་དོན་ལས་ གསོ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་གི་མགུ་ཏོ་འདི་ བཏོགས་ཞིན་ན་
ཁརཝ་རིངམོ་གཅིག་གུ་ སྦྲགས་ཏེ་ ཁྱིམ་ཐོག་ཁར་བཀལ་སྦེ་ ཨམ་མོ་ཆུའི་རྐ་ལུ་གདོང་འགོར་ཏེ་
བཞགཔ་ཨིན་མས།  དེ་བསྒང་ཨ་ཞང་གིས་དེ་ཁ་ལས་ལྷ་གསོལ་བའི་ཚིག་དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས།
གནས་ས་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་

རྩིས་ས་སྤུ་ན་གཡུས་ཁ་ལས་
ད་ནི་སྐབས་ས་དོན་ཀ་

རོས་མ་གཡས་སུ་ཅིག་ཁར་
རོས་མ་གཡོན་སུ་ཅིག་ཁར་

ཚིག་འདི་ཁོང་གི་ཐིམ་ཕུ་གི་དགེ་བསྙེན་ལུ་དགྲ་ལྷའི་ཚུལ་སྦེ་གསོལཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
འདི་ཁར་ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ཚན་ག་ར་ ལགཔ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིན་ན་ ཚར་དགུ་མར་གུག་དོ་ཡོདཔ་མས།  
གཅིག་  གཉིས་  གསུམ་  བཇི་  ཨང་  དྲུ་  བདུན་  བརྒྱད་  དགུ་   ཡ་!!! དེ་

ལས་སྐད་རྐྱབ་ཅི་ ལགཔ་གིས་ཁ་སུབ་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་འགྱོཝ་ཨིན་མས།  དགྲ་ལྷ་ལུ་གསོལ་བ་

བཏབ་པའི་ཚུལ་ཨིན་མས།  བཟའ་ཚང་ལ་ལུ་གིས་ བྱ་པོད་ ༢ དམར་མཆོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་མས།  

ཁྱིམ་ཐོག་གུ་བཀལ་མི་འདི་

སྐྱེས་པ་

པོ་རྡོ་ཀ་དགྲའུ་ལྷ་ཟེར་

ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།  

མགུ་ཏོ་གཅིག་ཁྱིམ་ནང་ལུ་བཞག་མི་འདི་ལུ་ མོ་ཏོ་ཀ་དགྲའུ་ལྷ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།  ལས་རིམ་
དྲོ་པ་ལས་  ཉིན་ཕྱེད་ཚུན་ཚོད་འགོར་དོ་ཡོདཔ་མས།

ལྷོཔ་ཚུ་གིས་སླབ་ད་ བྱི་ལི་དང་ཨོ་ལ་ཚུ་ ག་ཅི་གིས་འབད་རུང་ བྱ་པོད་ཀྱི་མགུ་ཏོག་ལུ་གནོདཔ་

བཀལ་ནི་མེད།   གལ་སྲིད་དེ་སྦེ་འབག་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ རྐྱེན་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྣམ་
ཏོག་སྦོམ་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་མས།  

ལྷོ་པའི་ལོ་འདི་གཡུས་ཚན་གྱི་དུས་སྟོན་མིན་པར་ ཁྱིམ་ནང་བཟའ་ཚང་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།  ཟླཝ་

ལྷོཔ།
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༢ ཀྱི་ཧེན་ཤུལ་འབདཝ་མ་གཏོགས་ ཁོང་གི་ལོ་འདི་ཧཔ་དང་སྤ་རོ་པའི་ ལོ་འབག་དང་མ་འདྲཝ་
མིན་འདུག  ཧད་དང་སྤ་རོ་ལུ་ བྱ་པོད་ཤིང་ཐོག་ཁར་ བཀལ་ནི་མེད་རུང་ ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ནི་དང་
བཟའ་ཚང་འཛོམས་ནི་ཚུ་ག་ར་ མ་གཅིགཔ་མིན་འདུག

ལྷོ་པའི་སྣང་བ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ དགེ་བསྙེན་ལུ་ལྷོཔ་ཚུ་ རྒྱ་ཐང་
གི་དགྲ་དང་འདྲེ་ཚུ་ལས་སྐྱབས་འབད་དགོཔ་སྦེ་

བཀའ་གནང་གནངམ་ཡོད་ཟེར་ལོ་བསྟར་བཞིན་

དུ་ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་ནགས་ཚལ་ནང་སོང་ཏེ་ རྒྱ་འདྲེ་ཚུ་བདའ་བཏང་དགོ་ཟེར་སླབ་མས།  
ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་དགེ་བསྙེན་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚིག་ དཔའ་རྟགས་འབལ་ཏེ་ དེ་སྦེ་སླབ་
སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཞབས་དྲུང་བོད་ལས་འོ་བྱོན་ཚེ་
གཡས་ལས་སྐྱིད་དཀར་བཟང་

གཡོན་ལས་ཟླ་དཀར་བཟང་དི་

མོན་གྱི་ཨ་ར་ཟིགས་ཏི་ཨའི་པོ་བི་ལོ་ བའི་ཀེ་ས།
ཟེར་དེ་སྦེ་ལོ་མཆོད་གསོལ་ནི་འདི་ལུ་བལྟཝ་ད་ ལྷོཔ་ཚུ་ཧཔ་དང་སྤ་རོ་པའི་
འབྲེལ་བ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ལམ་ལུགས་དང་

སྐྱེས་ལུགས་དང་གཉེན།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གཡུས་ཚན་གཞན་ཁར་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་ནི་འདི་ལེགས་

ཤོམ་གཅིག་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་མས།   ཨིན་རུང་ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་རྩིས་སྲུང་འདི་དར་ཁྱབ་འབད་ནི་
མིན་འདུག

ཨ་ལོ་སྐྱེས་བའི་སྐབས་ རྨགཔ་དང་ ཡང་ན་བུམོ་གི་ཨའི་ག་འབད་རུང་གཅིག་ གཅིག་ཁར་སྡོད་

དགོཔ་ཨིན་མས།  ཁོང་གི་ཨ་ལོ་གི་ལྟེའུ་བཏོགཔ་དང་ གྱི་དང་ལྕགས་མེན་པར་ དཔག་ཤིང་རྣོས་

ཁིག་ཁི་སྦེ་ཞོགས་ཏེ་ བཏོགཔ་ཨིན་མས།  ཨ་ལོ་བུ་དང་བུམོ་ལུ་དབྱེ་བ་དང་ཉེ་རིང་ག་ཅི་ཡང་མིན་

འདུག  ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་དང་ཨའི་གཉིས་ཆ་ར་ ག་དང་ཡང་འཕྱད་ནི་མེད་པར་

སོ་སོ་སྦེ་འབད་བཞགཔ་ཨིན་མས།

ཨ་ལོ་སྐྱེས་བའི་སྐབས་ཁྲག་འཐོན་ནི་འདི་གིས་

བཙོག་གྲིབ་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ཡོད་ཟེར་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ བསང་བཏང་སྟེ་གྲིབ་བཤལ་བའི་ཚུལ་འབད་ནི་འདུག
ཉིནམ་གསུམ་པའི་རྒྱབ་ལས་

ཨ་ལོ་འགོ་དང་པ་འཁྱུ་ཞིན་ན་

འཁན་པ་ཤིང་གི་བསང་བཏང་སྟེ་

མགུ་ཏོ་ཁར་ ཆབ་སྒྲོན་ཏེ་ བྱི་རུ་གསུམ་དེ་ཅིག་ ཨ་ལོ་གི་སྐེ་ཁར་བཏགས་ཞིན་ན་ ཨ་ཞང་ ཡང་
ན་ཨ་རྒས་ཀྱིས་ ཨ་ལོའི་མིང་བཏགསཔ་ཨིན་མས།  ཉིནམ་གསུམ་ལུ་མིང་མ་བཏགས་པ་ཅིན་ ཨ་

ལོ་འདི་མི་སྦེ་ སྦོམ་མི་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨ་ལོ་ལྟ་བར་འོངམ་ད་ ག་ཅི་ཡང་འབག་ནི་མེད་རུང་
ཁྱིམ་འདི་ནང་ལས་ཆང་སྦྱིན་ནིའི་སྲོལ་འདུག དེ་ལས་  ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ ཕྱུག་པོ་དང་སྤྱང་ཀ་

ཟེར་ ཁ་དབྱེ་ནི་ཡང་མིན་འདུག

གཉེན་གྱི་ལུགས།
ཨ་ལོ་ཚུ་ཕོ་དང་མོ་

ལོ་བཅོ་ལྔ་ལས་ཡར་ཐལ་ཞིན་ན་

མི་སྦོམ་གྱི་གྱལ་ཁ་ཚུདཔ་ལས་

གཉེན་

སྦྲགས་རན་པའི་དུས་ཚོད་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་མས།  ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ཕམ་གིས་གཉེན་སྦྲགས་ནི་གི་

སྲོལ་མིན་འདུག  ལྷོ་པའི་ནང་ལུ་གཉེན་གྲོགས་ ག་ལྷོད་གུ་ལྷོད་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་ བུམོ་གིས་

ཆ་རོགས་འཐོབ་ད་མོ་རའི་ཉལ་ས་སོ་སོ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབས་འོང་ཟེར་ཨིན་མས།   འདི་བཟུམ་མའི་

ཉལ་ས་ཁྱིམ་ཅུང་འདི་ བོ་ཅུང་ཟེར་ མ་ཁྱིམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  བུམོ་གིས་བོ་

ཅུང་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཕམ་གིས་ བུམོ་ལུ་ཆ་རོགས་ཡོདཔ་ཤེསཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།  ལྷོ་པའི་

དཔེ་གཏམ་ཡང་ “སུ་དགའ་ཀ་པ་རི་དགའ་ཧ་ཡ”༼རང་དགའ་བའི་མི་དང་གཉེན་སྦྱོར་༽ ཟེར་ཕ་

མ་གིས་བར་འཛུལ་འབད་སྲོལ་མིན་འདུག   ཨིན་རུང་བུམོ་སྡོད་སར་འོང་མི་ ག་ཨིན་ན་ལྟ་དགོཔ་
ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།   སྤུན་ཆ་ཐག་ཉེ་རུང་ གཉེན་བརྐྱབ་བཏུབ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་འདི་ལུ་ཡང་

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ འབད་དགོ་ནི་དེ་གིས་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཕམ་གིས་ཁ་བཀོད་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་མས།  

ཕམ་གིས་དེ་སྦེ་བཏུབ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཚརཝ་ད་

བུཚ་འདི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་རྨགཔ་ཟེར་

བཟའ་ཚང་ཚུ་

གཅིག་ཁར་སྡོད་དེ་ ཆང་དང་ མཛར་ཅུམ་བཟའ་སྟེ་རྨགཔ་འདི་ལུ་ བསུ་བ་འབད་ནི་དང་། ཤུལ་མ་

མནའམ་ཡང་ན་གནསམོ་ལུ་ ཨ་ལོ་ཆགས་རུང་མི་ཚན་ཚུ་ལུ་ཆང་སྦྱིན་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས།

ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ བུམོ་འདི་རྨགཔ་གི་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་མནའམ་སྦེ་བཏང་ནིའི་སྲོལ་མེད་དེ་འབད་རུང་

རྨགཔ་གི་ཁྱིམ་ནང་བུམོ་མེད་པར་ མོ་ར་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་བཏང་ནི་ཡང་འདུག   བུམོ་འདི་མ་ཁྱིམ་
བཞག་སྟེ་ རྨགཔ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་མནའམ་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ མོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ མན་ཏ་ཟེར་ མ་ཀྲམ་

བཅུ་གཉིས་ ༼མ་ཊམ༡༢༽ བུམོ་གི་འཐུས་སྦེ་སྤྲོད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མས།   དེ་ལས་མནའམ་གིས་

ལྷོཔ།
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རྨགཔ་གི་ ཕ་མ་ཉེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ཆང་སྦྱིན་ཏེ་ ལྷ་མཆོད་དེ་མནའམ་འཁྱིད་འགྱོཝ་ཨིན་མས། མནའམ་
འདི་རྨགཔ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་སྡོད་དེ་འབད་རུང་
དགོཔ་ཨིན་མས།

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་

མོ་རའི་མ་ཁྱིམ་གྱི་ལྷ་གསོལ་

དེ་བཟུམ་མའི་ ལམ་སྲོལ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ལྷོ་པའི་མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་སྡོད་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཅིག་
འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།   ཁོང་ལྷོ་པའི་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས།

ཨ་པ་དང་ཨའི། བུ་དང་བུམོ། དེ་ལས་ཁོང་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་སྦེ་ ཁྱིམ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ བཟའ་ཚང་

འཐུས་མི་བི་གྲངས་ ༣༠ ལས་ལྷགཔ་ཡང་འོངམ་ཨིན་མས།  ལྷོཔ་ཚུ་རིགས་སླ་བསྲེས་ཏེ་ གཉེན་

སྦྱོར་ནི་འདི་རྣམ་རྟོག་སྦོམ་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་མས།  ག་ར་འབད་རུང་གནས་ཚང་ ཕྱི་ཁར་ལས་བརྟེན་

པ་ཅིན་ ཁྱིམ་དང་གཡུས་ཁར་ལས་ བཏོན་བཏངམ་ཨིན་མས།   འདི་ཡང་རིགས་སླ་བསྲེས་ཏེ་

གཉེན་རྐྱབ་པ་ཅིན་ གཡུས་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་ཁྲོསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་མས།  ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ལུགས་
སྲོལ་དེ་ལུ་ འགྱུར་བ་དུམ་གྲ་རེ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གཉེན་ཁ་འབྱལ་ནི་འདི་རེམ་གཉིསམ་མ་གཏོགས་ དར་ཁྱབ་མིན་འདུག   རྨགཔ་འདི་གིས་ ཧེ་

མའི་ཨམ་སྲུ་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་ གནསམོ་གསརཔ་འཁྱིད་འོང་ཆོག་པས།  གལ་སྲིད་ཁ་འབྱལ་
དགོཔ་རེ་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ གཡུས་ཁའི་མི་དམང་འཛོམས་བསྡུ་བརྐྱབས་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ མ་དགོ་མི་ག་ཨིན་མི་དེ་གིས་ ནོར་གྱངས་ཁ་སྦེ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་མས།  བཟའ་ཚང་དེ་ལུ་ ཨ་
ལོ་ཆུང་ཀུ་ཡོདན་

ཨ་པ་འདི་བཟའ་ཚང་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་དགོ་ནི་དེ་གིས་

ཨའི་དང་

གཅིག་ཁར་སྡོད་དགོཔ་ཨིན་མས།   ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་
ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་གིས་མནའམ་གཉིས་བརྟེན་ནིའི་སྲོལ་ཡོད་རུང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ འཚོ་བ་དང་བཀབ་

གོ་ལ་ ལངམ་སྦེ་སྦྱིན་དགོཔ་དང་   ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ རང་ལུ་

ལྕོགས་གྲུབ་ར་ ཡོད་པ་ཅིན་ མནའམ་གཅིག་ལས་ལྷགཔ་འཚོལ་བའི་སྲོལ་ཡང་འདུག ཁ་འབྱལ་
ནིའི་གྲོས་ཆོད་འདི་

འཛོམས་བསྡུའི་སྐབས་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ཨིན་རུང་

འབྲེལ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དབང་བཙོང་གི་ལུས་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ལྷོཔ་གཡུས་ཁའི་མི་ཤིའི་བྱ་རིམ།
ཤི་ནི་གི་དུས་ཚོད་ལས་ ག་ཡང་འབྱོག་ཐར་མི་མེདཔ་མ་ཚད་ ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ ག་གིས་

ཡང་འབག་མ་ཐེག་མི་ཅིག་ཨིན། ལྷོ་པའི་མི་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོངམ་ཨིན་མས།

དེ་འབད་རུང་ ཤི་ཚར་མི་གི་རེ་བ་བསྐང་དགོཔ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།  གློ་བུར་དང་ཐུག་རྐྱེན་ལས་ཤི་

མི་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷག་པར་དུ་ཉེན་ཁག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།  མྱ་ངན་འབད་བའི་བསྒང་ཚིག་ཡང་
དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས།

“ཁྱོད་ར་འདི་ཤི་ཚརཝ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ག་ནི་ཡང་འབད་ས་མ་མཐོང་།   ལྷ་དང་བཙན་ཚུ་ལུ་
ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཡི། ད་ཁྱོད་ར་གི་དུས་སྐབས་རང་རན་མཆིས་ནུག   བཙན་དང་ལྷ་གིས་ཁྱོད་

བཞག་མ་བཏུབ། ད་ང་བཅས་མི་ཚན་དང་ ནོར་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་མ་བཀལ།  ཁྱོད་ར་གི་ཅ་

ལ་དང་བགོ་བཤའ་ཚུ་ཡང་སྦྱིན་དོ། འདི་ཚུ་འབག་སྟེ་ལྷ་ལུ་ཕུལ་ཞིན་ན་གསོལཝ་བཏབ་དགོ།  ཁྱོད་

ཀྱི་སྲོག་ལུ་ ལམ་ཡང་ཁོང་གིས་སྟོན་འོང་།” ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ད་རུང་ལྷོཔ་ཚུ་གིས་གཤིན་པོའི་སྲོག་ལུ་

འབདན་གླང་གཅིག་དང་

ཆ་རོགས་དགོ་ཟེར་བའི་རྣམ་རྟོག་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

མོ་འབདན་བ་གཅིག་

དམར་མཆོད་འབད་དེ་

ཕོ་

ཤི་བའི་ཆ་རོགས་སྦེ་

བཏངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།  ནོར་གྱི་ཤ་འདི་ མྱ་ངན་གྱི་སྐབས་ལུ་འོང་མི་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་
སྟེ་སྦྱིན་དོ་ཨིན་མས།  འགྱོང་མིའི་ཤུལ་མ་ བླམ་ཆོས་ ལམ་སྟོན་མི་འདི་མེདཔ་ལས་ ཁོང་གི་རྣམ་

ཤེས་ ལོག་ཁྱིམ་ནང་འོངམ་ད་ ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྣམ་ཤེས་ཡང་འཁྲུལ་པའི་རྐྱེན་
གྱིས་ གནོད་པ་བཀལ་མི་འདི་ཚུ་ ག་ཅི་ལས་འབད་རུང་སྙིང་རྗེ་བའི་གཞི་གཅིག་ཨིན་མས།

མི་ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་ ཉེ་ཚན་ཚུ་ག་ར་ཕུང་པོའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་སྡོད་དེ་ མྱ་ངན་འབདཝ་ཨིན་

མས།  དེའི་སྐབས་ལུ་ཉེ་ཚན་ཚུ་གིས་ ལྟོ་ ཆང་དང་ ཇ་ཚུ་འབག་འོང་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་ལས་གྱོང་

མི་གི་ རྣམ་ཤེས་ལུ་ཡང་ཆང་དང་བཞེས་སྒོ་བྱིནམ་ཨིན་མས།  ལྷོཔ་ཚུ་གི་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ ཤི་མིའི་
ཕུང་པོ་འདི་མེ་སྦྱང་འབད་ནི་མིན་འདུག

ཁོང་གི་རོ་བཞག་ཐངས་འདི་ ཤི་ཚརཝ་ད་ རོ་འདི་ཁྱིམ་གྱི་གདོང་ཁར་ཉིནམ་གསུམ་དེ་ཅི་བཞག་སྟེ་

ལྟོ་དང་ཆང་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  དེའི་སྐབས་ལུ་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ རོའི་སྦོ་ལོགས་

ཁར་སྲུང་སྟེ་སྡོད་ནི་དང་།   རོ་ལུ་ལགཔ་དོག་མི་འདི་ རོའི་མཐའ་མ་ལས་ག་ཏེ་ཡང་འགྱོ་ནི་མེདཔ་

མ་ཚད་  མགུ་ཏོ་རས་དཀརཔོ་གཅིག་གིས་བསྡམ་ཞིནམ་ལས་ ཟུར་ཁར་སྡོད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས།  

ལྷོཔ།
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ཤི་བའི་རོ་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ཚུ་ གཞན་ཁར་འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་  ཚྭ་དང་ རྔོ་
སྲེག་འབད་བའི་

བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཡང་བཟའ་མ་བཏུབ་ཨིན་མས།   ༼འདི་ནེ་པ་ལི་གི་ལམ་

ལུགས་དང་འདྲ་བས་༽   དེ་མ་ཚད་ གཤིན་པོའི་རྨགཔ་ཡང་ན་ གནསམོ་ག་ཨིན་མི་འདི་ ལོ་

གསུམ་གྱི་རིང་ གཞན་གྱི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་ནི་ལས་སྲུང་དགོཔ་ཨིན་མས།

ཉིནམ་གསུམ་པའི་ཚེ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ འཛོམས་ཏེ་ གྱོང་མིའི་ཁྱིམ་ནང་གི་བཟའ་ཚང་ལུ་ ཆང་

དང་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། དེའི་ཚེ་རོ་བསྡུ་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་མས།   ཁོང་གི་ཁ་སྐད་
ལས་ གླེ་ཤིང་ཟེར་ ཙན་དན་ཤིང་གི་ ཨེན་ཏ་བཏོགས་ཞིན་ན་ དེ་གིས་སྒྲོམ་བཟོ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་

རུང་  ཙན་དན་ཤིང་འདི་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་  ཤིང་གཞན་གྱིས་སྒྲིག་
སྟེ་ཙན་དན་ཤིང་གི་དུམ་གཅིག་ཡོད་རུང་བཏུབ་ཨིན་མས།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཁྱིམ་གྱི་གདོང་ཁར་ ས་གསལ་ཞིན་ན་ དོ་ལེབ་ཞིབ་སྟེ་ འདམ་གྱིས་ཧུམ་རྟགས་རྟ་

བཟོ།   དེ་ལས་རོ་འདི་ རས་དཀརཔོ་གིས་སྤུར་ཏེ་ སྤུས་མོ་ཨ་ལོ་ཕོ་བའི་ནང་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་
བཅིང་ཞིན་ན་ ཚར་ ཡང་ན་སྦ་གི་ སྤ་རིལ་ནང་བསྡམ་དགོཔ་ཨིན་མས།  དེ་ལས་ཤིང་སྒྲོམ་ནང་

བཙུགས་ཞིན་ན་ རྡོ་ལེབ་ཞིབ་མི་གུར་བཞག་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་ལས་རྡོ་བརྩིགས་ཏེ་ འདི་གི་སྲབ་སྲེབ་ལུ་
འདམ་གྱིས་རླུང་མ་ མ་ཐལཝ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་བཞགཔ་ཨིན་མས།
དེ་གི་ཕྱི་ཁར་ལས་ཤིང་གི་ཀཝ་བརྡབ་ཞིན་ན་

ཆརཔ་མི་རེག་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་སྟེ་

བཞགཔ་ཨིན་མས།  དེ་ལས་མི་འདི་གིས་གྲུབ་པའི་ཅ་ལ་ སོ་ནམ་གྱི་ ལག་ཆ་ཡན་ཆད་འདི་ཁར་
བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་

ཨམ་སྲུ་གི་རྒྱན་ཆ་ཚུ་ཡང་རོ་དང་གཅིག་ཁར་

བཙུགས་བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག ཁོང་གི་སེམས་ཁར་ལུ་གཤིན་པོའི་རྣམ་ཤེས་ ཁོང་
རང་གི་ཅ་ལ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ལོག་ཁྱིམ་ནང་འོངམ་ད་

གནོདཔ་བཀལ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

ཁོང་གི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ གཤིན་པོའི་ཅ་ལ་ཚུ་གཞན་གྱིས་འབག་ནི་མིན་འདུག  དེ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་བུམོ་གཞོནམ་ཚུ་གི་སྐེ་ལུ་ རྒྱན་ཆ་སྣང་ཆེཝ་ཅིག་ ག་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་མི་
དེ་  ཧེ་མ་ཕམ་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ རོ་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགས་ཚར་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་

པས།

ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ ལམ་སྲོལ་འདི་ལུ་ཡང་འགྱུར་བ་འགྱོ་སྟེ་  ཅ་ལ་འགངས་ཅན་ཚུ་ ཁྱིམ་

ནང་བཞགཔ་ཨིན་མས།  ཨ་ལོ་ལོ་ ༡༢ ཡན་ཆད་ཚུ་མི་རྒས་ཤོ ་བཟུམ་སྦེ་རང་བསྡུ་སྲོལ་ཡོད་རུང་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གཙང་ཆུ་མཐའ་མར་ས་དོང་ནང་ བཙུགས་བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
གྱོང་མི་གི་ཤུལ་ལས་ལུས་མི་ ཡུག་ས་མོ་ ཡང་ན་ཡུག་ས་ ག་ར་འབད་རུང་ དེ་གི་ལགཔ་ལས་ལོ་

གསུམ་ཚུན་ཚོད་ གཞན་ལུ་བཞེས་སྒོའི་རིགས་ག་ཅི་ཡང་ བྱིན་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་  མི་གཞན་གྱི་
དོན་ལུ་ཨིན་པའི་ བཞེས་སྒོ་ཡང་ལགཔ་དོག་མི་བཏུབ་ཨིན་པས།   འདི་ཡང་ཁོང་ལུ་འཁོར་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་སྐྱོ་བ་ཚུ་ མི་གཞན་ལུ་འབོ་བཅུག་ནི་མི་འོང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།   ཕོ་སྐྱེས་ལ་ལུ་
ཅིག་ ལོ་གསུམ་ཚུན་ཚོད་ མགུ་ཏོ་ཁའི་སྐྱ་ཡང་མ་བཏོག་པར་བཞགཔ་ཨིན་མས། གྱོང་མིའི་ཤུལ་
ལས་སྡུག་བསྔལ་འབད་ནི་ཟེར་རུང་ འདི་དང་འདི་ཟེརཝ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག  དཔེར་ན་ གྱོང་མི་
འདི་གླིངམ་ལུ་དགའ་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་

གཅིག་ཁར་བཙུགས་བཞགཔ་ཨིན་མས།

ཁོ་གི་དོན་ལུ་གླིངམ་འདི་ཕུ་ཞིན་ན་

ཅ་ལ་འདི་རོ་དང་

སོ་ནམ་དང་དཔལ་འབྱོར།
ལྷོཔ་ཚུ་གི་གཡུས་ཁ་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འདི་ ཡར་རྒྱས་མ་པ་ལས་མིན་འདུག  སྔོན་མ་འབདན་ཁོང་ཚུ་

ནགས་ཚལ་ སྤང་དང་ཆུའི་མཐའམ་ཚུ་ལས་ཕར་ ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ ས་ཁོངས་ཡངམ་ལས་ གཞི་སྤོ་
ཡི་ སྤོ་ཡི་རང་རྩེ་རི་རྫམ་ཞིན་ན་ ཙག་ལྟོ་ དང་རཱ་འམ་ ༼ཨ་ཤོམ༽ བཏབ་དོ་ཡོདཔ་མས།

ས་གནས་ལ་ལོ་ཅིག་ཁར་ རྩེ་རི་ གྱེན་གཟར་དྲགས་གུར་ ཆགས་ཏེ་ ནོར་གྱིས་ཡང་ འཇམ་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་ མི་ཐལ་ནི་བཟུམ་མཐོང་མས། ལ་ལུ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཆུ་ཡོད་ས་ལུ་ རེ་ལྕངམ་ཡང་

བཙུགས་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་  ལམ་སྲོལ་གསརཔ་ཅིག་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།  ལྷོ་པའི་ས་ཁ་ཆུ་

གཡུར་གྱི་ ལས་འགུལ་བཙུགས་ནིའི་ འོས་བབས་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ཁོང་གི་ལོ་ཐོག་ལེགས་ཉེས་

འདི་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆར་ཆུ་ལུ་རགས་ལསཔ་ཨིན་མས། ལོ་དེ་ཁར་ ཆར་ཆུ་དཀོན་པ་ཅིན་ ཆུ་མིན་
ཟེར་

ཆུའི་ལྷམོ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།   སྤྱིར་བཏང་གི་ཆརཔ་དང་རླུང་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་ག་ཅི་རང་སྦེ་རུང་ མི་སྡེ་ནང་གི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྟེང་ལྷ་ལུ་ར་གསོལཝ་བཏབ་

ཨིན་མས།   བཟའ་ཚང་ཚུ་རང་སའི་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་ཡོད་པའི་རྩེ་རི་བདག་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་
མས།  རྩེ་རི་ཚུ་ཡང་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ཆུ་ཚོད་ ༡ དང་ ༢ ཀྱི་ལམ་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  རྩེ་རི་

ནང་ས་བཅུད་ལོག་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་༥-༧ ཚུན་ཚོད་ལཱ་མ་འབད་བར་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས།

ལྷོཔ།
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ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་གི་ སོ་ནམ་ལག་ཆས་ཚུ་ འཇམ་སམ་ཨིན་པའི་ཁར་ལེ་ཤ་འབག་མི་དགོཔ་ཨིན་
མས།  དཔེར་ན་ ཁོང་གི་ཟོརཝ་འདི་ མ་པ་རྩེ་རི་རྫམ་ནི་གི་དོན་ལས་འབད་རུང་ དེ་གི་སྤྱི་ཏོག་འདི་

བརྐོ་ཏི་བཟུམ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་འདུག   འདི་གིས་རྫམ་ནི་དང་ བརྐོ་ནི་གཉིས་ཆ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་

བཏུབ་ཨིན་པས།  ལག་ཆ་འདི་ལུ་ ན་གུའི་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།  ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་ ཙ་བུ་ཟེར་ གྱི་
ཐུང་ཀུ་རེ་ཟུར་ཁར་ལས་དཔྱང་སྟེ་

འབག་ནི་འདུག   ཙ་བུ་གི་ཤུབ་འདི་ གཟུགས་ཁ་ཐུག་མ་

གཏོགས་ ཕྱིའི་ཧོང་ལས་མིན་འདུག   འདི་ལས་ཀུ་ཏུའི་ཟེར་ནགས་ཚལ་ནང་ཀེ་བ་བརྐོ་ནི་གཅིག་

ཡང་འདུག  སྔོན་མ་ཁོང་གི་ཤ་བདའ་ནིའི་དོན་ལུ་ མདའ་དང་གཞུ་ཡང་འབག་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ལྷོཔ་རྒས་ཤོ་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཧེ་མ་སྤ་རོ་སྐུ་ཞོག་གི་ ༼མཚན་ག་ཨིན་ན་སླབ་ནི་མིན་འདུག༽

ཝ་ཆུ་དྲུང་པ་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་དཔའ་རྟགས་༼རྩ་བུ༽

དང་སྟྭ་རེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བ་བཏང་སྟེ་

ཡོད་མི་དེ་གིས་  ནགས་ཚལ་རྫམ་སྟེ་ རྩེ་རི་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ཚུགས་ནུག་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག

ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཁ་མིག་གཉའ་ཤིང་དང་ ཏོག་ཙེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དང་ཕུ་ལས་

མེད་པའི་ཁར་  ལྷོཔ་ཚུ་གི་ཞིང་ནང་ལུད་བླུགས་ནི་འདི་ཡང་ ཁོང་རའི་ཧེ་མའི་ལུགས་སྲོལ་མེན་

པས།  ཁོང་གི་ལུགས་སྲོལ་ལས་རྩྭ་དང་ཤིང་སྐམ་ཚུ་སྒྱོམ་ཞིན་ན་ མེ་བཏང་ འདི་གིས་ཁོང་གི་ལོ་
ཐོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་སྲོག་ཆ་འབུབ་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།  རྩེ་རི་

ནང་ལུ་ལུད་ཀྱི་མཁོ་ཆེ་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་སྐོར་ལས་མ་ཤེས་རུང་ ཕན་གནོད་ཅིག་ག་ནི་ཡང་
མ་བྱུངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ད་རེས་ནངས་པ་གཞུང་གི་རྩེ་རི་ལུ་ཁྲིམས་བཟོ་སྟེ་ མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ལྷོཔ་
ཚུ་ཡང་སྐམ་ཞིང་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་

ནོར་ཚུ་སྐམ་ཞིང་ནང་བཏགས་ཞིན་ན་ལུད་བསགས་ནི་

འདུག  སྔོན་མ་ལུགས་སྲོལ་མེད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ལྷོཔ་ཚུ་ ཚལ་ལུ་དང་ ཨ་ལེན་ཇི་གི་ ཚོང་

འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ཡོདཔ་ལས་མ་འོངས་པ་ལུ་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་སྒོ་
སྐབས་ལེགས་ཤོམ་མཐོངམ་ཨིན་མས།

དེ་འབདཝ་ད་ལྷོཔ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་  ཁོང་རའི་བཞེས་སྒོ་

ཙག་ལྟོ་དང་ཇ་ལྟོ་ལས་ ཆུམ་དང་འཕྲུལ་གྱིས་ བཟོ་བའི་མར་ཁུ་དང་ ཆང་ཚུ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལས་
ཁོང་ལུ་ཏི་རུབ་དགོཔ་འདུག  དོ་རུང་བཟའ་ཚང་འཆར་གཞི་གི་དོན་ལུ་དང་འདོད་མེདཔ་ལས་ ཨ་

ལོ་ཡང་མང་སུ་སྦེ་སྐྱེསཝ་ལས་ བཟའ་ཚང་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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སྔོན་མ་ལོ་ཐོག་དང་ཅ་ལ་བརྗེ་སོར་ འབད་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་འདི་ཚུ་བཞག་སྟེ་ ཚལ་

ལུ་དང་ ཨ་ལེན་ཇི་བཙོངམ་ཨིན་རུང་   ཚལ་ལུ་འདི་ ཤིང་ཁ་ལས་བབ་ཅུང་བཏགས་པའི་བསྒང་

ལས་རང་བཙོང་ཚརཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།   ཚལ་ལུ་བཏོགས་ཏེ་ གོང་གསརཔ་ལུ་བཙོང་ནི་
མེན་པར་ ཧེ་མའི་ ཏི་རུ་བུ་ལོན་གཏང་མི་ལུ་ བུ་ལོན་སྦེ་བཏབ་ཨིན་མས།   དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་

ཤིང་ཁར་དོག་མ་གསརཔ་འཐོནམ་ད་ བུ་ལེན་གསརཔ་ ལེན་ནི་འགོ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་གི་ནང་ལས་ ལྷོཔ་ཚུ་ ས་བྱེ་ཐང་འཚོ་ཏོག་ཏོ་བཞག་སྟེ་ གྱེན་གཟར་དྲགས་ནང་ རྩེ་རི་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་སྡོདཔ་མས།  ས་གནས་དེ་ཚུ་ སྔོན་མ་ཁོང་རའི་གཡུས་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ས་དགའ་

ཤོ་ ཆུ་ཞིང་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ གཞིས་གསར་བཅའ་མི་ཚུ་གི་ལག་པར་ཚུད་དེ་འདུག ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་གི་
སྡོད་ཐངས་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་གིས་

སྔོན་མ་འབྲུག་ལུ་གནས་སྟངས་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་

སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས་པ་མ་ཚད་  ལྷོཔ་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ དུས་ཚོད་ལུ་འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་
རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་གནས་ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན་མས།

མཐའ་དོན།
ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ལྷོཔ་ཚུ་ ས་གཞན་ཁའི་མི་དང་ འབྲེལ་བ་གནམ་མེད་ས་མེད་ མེད་པར་ལུས་ནུག ང་

གི་རེ་བ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་ལྷོཔ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚུ་གིས་ ང་གིས་བྲིས་བཞག་མི་ལུ་དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བྲིས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་ཚུ་
གིས་ ཁོང་ལྷོཔ་ཚུ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཁོང་རའི་གནས་སྟངས་འདི་སྔོན་མ་བཟུམ་སྦེ་ མ་ཉམས་པར་

བཞག་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་ རྗེས་སུ་ཡིད་རང་དང་བཀྲིན་བསམ་དགོཔ་འདུག ལྷོཔ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་

ཁོང་ར་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ལུས་ཏེ་ ཁོང་གི་སྐད་ཡང་ཚིག་མང་ཤོ ས་རྫོང་ཁ་ཨིན་རུང་ སྒྲ་དག་ཧིང་དང་

བརྗོད་སྒྲ་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་ ཡར་སོ་ནུག  གཅིག་ལས་འབདན་ ཧེ་མ་ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་ལྷོ་སྐད་ ༼ཧད་
སྤ་རོ་དང་ཝང་༽ ཡང་འདི་བཟུམ་འོང་ག་མི་ཤེས།  ད་རེས་ནངས་པ་མི་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འབད་
དེ་ སྔར་ལུང་གི་ཁ་སྐད་འདི་ལུ་འགྱུར་བཅོས་ཡར་སོངཔ་ཡང་སྲིད།

ཁོང་ར་གི་ བགོ་ལ་ངོ་མ་འདི་བཞག་སྟེ་འབད་རུང་ ལྷོཔ་ཚུ་ནེ་པ་ལིའི་སྦུག་ལུ་བགོ་དང་དཀྱི་ར་མང་

སུ་གྱོན་ས་མཐོང་ཅི།  ལྷོཔ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ རང་གིས་

ལང་མ་ལངམ་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ནུག   དེ་ལས་ལ་ལུ་ཅིག་ དབུལ་ཕོང་གི་དཀའ་ངལ་ཡང་འདུག མི་

འཛོམས་ས་དགའ་སྤྲོ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་ སྐྱོ་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་འབད་རུང་ ཆང་མེད་པའི་འཛོམས་

ལྷོཔ།
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བསྡུ་ཟེར་མི་ རྩ་ལས་མིན་འདུག  ནང་པའི་ཆོས་མ་དར་བའི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཞན་དང་ཁོང་

གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ལེ་ཤ་མཐོངམ་ཨིན་མས།  གཞུང་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡིག་ཚང་ཡན་ལག་ སློབ་
གྲྭ་ཆུང་བ་གཅིག་དང་

སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་གྱི་ཡན་ལག་དང་ སྨན་ཁང་ཆུང་བ་གཅིག་བཙུགས་

གནང་སྟེ་ལྷོཔ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་རང་བྱུང་ནུག

དེ་འབདཝ་ད་

དེ་ནང་གི་གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་

གིས་ ཁོང་ལུ་འབད་སྦྱིན་ནི་བ་ སྟོན་སྦྱིན་ནི་དང་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི་འདི་ ག་ཅི་དེ་ ཁག་ཆེ་ནི་འདི་གིས་
ཁོང་ཚུ་དམིགས་གསལ་གྱི་དྭངས་འདོད་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་གནང་དགོསཔ་འདུག

ལྷོཔ་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་དང་བྲིས་མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ ཁོང་རའི་གནས་སྟངས་འདི་ ད་

ལྟོ་བཟུམ་སྦེ་ར་བཞག་དགོ་ནི་དང་

མ་པ་ལས་

འགྱུར་བཅོས་འབད་དེ་

ཁོང་ལུ་གོང་འཕེལ་གྱི་

གྲུབ་འབྲས་ གཞན་བཟུམ་སྦེ་ འཐོབ་བཅུག་ནི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་འདི་ལ་ཁག་
ཅིག་ཨིན་མས།  འདི་གཉིས་ཆ་ར་ཁག་ཆེ་བས། མི་སྡེ་འགྱུར་བ་གི་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་ འབད་བ་
ཅིན་

འཛམ་གླིང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་འགྱུར་བ་མང་སུ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ཟུར་ཁར་ལུ་

བདག་འཛིན་

འབད་བཞག་མི་ མི་རིགས་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་ ཕུགས་ཐག་འདི་ ག་གིས་ཡང་ཨེབ་མི་ཚུགས་ རང་

བཞིན་གྱིས་འགྱུར་བ་འཐོན་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། ༼སིངྒ་༡༩༩༡༽ དོན་དག་འདི་གིས་སྦེ་ ལྷོ་པའི་
སྐོར་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲ་ ཞིབ་འཚོལ་ཐིལ་ཕྱིན་འབད་གནང་དགོཔ་ད་འབྲི་བཞག་འབད་དགོཔ་འདི་

གལ་ཆེ་བས།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མི་རྗེ་བློན་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ ལྷོ་པའི་གྱོན་ཆས་དང་ ལག་ཆས་ཚུ་

བསྡུ་ཞིན་ན་ མིང་བཏགས་ཏེ་བཞག་མི་འདི་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཕན་ནི་ཨིན་མས། ད་རུང་ལེ་ཤ་འབད་

དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་

འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མཁས་དབང་ཚུ་གིས་

དུས་ཚོད་མ་རིང་བར་གནང་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་

ད་རེས་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ སྐུ་དྲིན་ལས་ ཏ་ར་ཡ་ན་གི་

མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་ལས་འགུལ་གཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་འདི་གིས་ ལྷོ་པའི་མི་སྡེ་ལུ་ ཁྱིམ་
ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་

ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ལུ་བཟོ་གྲྭ་ནང་སློབ་སྦྱོང་སྦྱིན།

དེ་གིས་རང་

མགོ་རང་དྲོངས་འགྱོ་ཚུགས་པའི་ཕན་པ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྟ་མི་མེད་མི་ལུ་ དངུལ་ཕོག་གི་སྐྱིད་སྡུག་

དང་

ཨ་ལོ་ཚུ་སློབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་ཚུ་ལུ་

སློབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་ཏེ་

བཟུམ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་སྟེ་ ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ག་ར་གིས་རྗེས་སུ་ཡིད་རང་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག

དེ་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།

198

ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ལས་ ནུབ་དྷ་ལི་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་ཕོགཔ་ལས་ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་འདི་

ལྷོཔ་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་བཟུང་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཡ་མཚན་ཅན་གཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་འདུག

ལྷོཔ་ཟེར་མི་འདི་ དུས་དང་ཕུ་ལས་བཟུང་སྟེ་ ད་རེས་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ས་གནས་གཞན་ཁར་འགྱུར་བ་

ག་དེམ་ཅིག་འགྱོ་རུང་ ཁོང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་ལུ་ འགྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འབད་

བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་གི་ མི་རིགས་ཉུང་ཤོས་གཅིག་ཨིན་པར་ མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།       
མངྒ་ལམ།།  

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ།
༡༽ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་༼༡༩༩༡༽ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ།
ཐིམ་ཕུ།

༢༽ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་རྒྱལ་བཙུན་

མི་དབང་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་ ༼༢༠༠༡༽ ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས།

༣༽ ཤར་མ་ ཇི་བི་༼༡༩༩༣༽ ལྷོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་དང་པ་གི་ཤོག་འཛིན་ སྤར་སྐྲུན་

མ་འབད་མི།   ཁོ་དེ་བསྒང་སེང་ཏེན་སློབ་གྲྭ་ནང་སློབ་དཔོན་སྦེ་སྡོད་པའི་བསྒང་གི་ཤུལ་
བཞག

༤༽ པོ་མ་རི་ཨེཕ་༼༡༩༩༤༽ སྦ་ཡུལ་གྱི་སྒོ་སྲུང་པ་མོན་པ་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཊི་བེཊཇོར་ནལ་ནང་
ལུ་ (xix No.3)

༥༽ ཕོ་ནིང་ ཨར་ཐར་༼༡༩༨༧༽ ངིའི་ནུབ་འགྱོ་བའི་མི་རིགས་- ལེབ་ཅ་ ཨེས་ཀྲར་ལིང་རྒྱ་
གར།

༦༽ ཅ་ཀར་བྷ་རྟི་ ༼༡༩༧༩༽ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་བྱུང་རབས་ དཔེ་དང་པ་ ཧིལ་ཊོབ་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ ཀོལ་ཀ་ཊ།

༧༽ ཨེ་རིས་ མའི་ཀལ ༼༡༩༧༩༽ འབྲུག་ ཨིང་ལེནཊ།  

༨༽ སིངྒ་ ཨར༌ཨར་༼༡༩༩༡༽ དུས་ཏི་ཤུ་ཙ་གཅིག་མའི་ཤེས་རིག་-ཨེ་ནིས་དང་པ་སི་ཕག་
ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལ་། ཡུ་ནེསི་ཀོ།
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རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་
དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།

༆

རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་

མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་

ཐེངས་གསུམ་པ་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ཟླ་དང་པའི་ཚེས་༡༥ལས་༡༧ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ཚོགས་ཡོད་

པའི་ མཁས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ལུ་ ང་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་

བང་མཛོད་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་འབྲི་རྩོམ་

མདོར་བསྡུས་ཅིག་འབྲི་ནི་གི་སྒོ་སྐབས་ཐོབ་མི་དེ་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་སྐལ་བ་བཟང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

སྔོན་བརྗོད།
༉ རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་
ཀྱིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་

གསུམ་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ཟླ་དང་པའི་ཚེས་༡༥ ལས་༡༧ ཚུན་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་

ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ལུ་ ང་རང་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་

ང་ལུ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་

འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་

དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ འབྲི་རྩོམ་ འབྲི་དགོསཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་མི་དེ་ལུ་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་

རུང་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ང་རའི་ཉམས་མྱོང་དང་ གནས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་

འབད་དེ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་
ལུ་

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་

བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི།

མཁས་དབང་ཡོངས་ཀྱིས་

བཟོད་པ་དང་ནོར་བཅོས་མཛད་དེ་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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ངེ་གི་འབྲི་རྩོམ་མདོར་བསྡུས་འདི་གིས་
བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལུ་

འབྲུག་གི་ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་འོང་མི་

ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འོང་ནིའི་རེ་སྨོན་ཡོད།

གོང་གི་ཞིབ་འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་

འཛོམས་དེ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ གོ་སྐབས་གནང་མི་དེ་ལུ་ནང་སྲིད་བློན་པོ་དང་ སྲོལ་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་ དྲུང་ཆེན། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱི་མདོ་ཆེན་
དང་ ང་རའི་ལས་རོགསཔ་ཆ་མཉམ་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀ༽ ངེས་ཚིག
ངེས་ཚིག་ མིའུ་ཟི་ཡེམ་ཟེར་མིའི་ཚིག་གི་དོན་དག་འདི་ རྒྱལ་རབས་ཚན་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་སྲོལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ བཅའ་རྙིང་བཞག་ས་དང་ གསལ་སྟོན་འབད་སའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ཚིག་གི་འབྱུང་རབས་རིག་པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མིའུ་ཟེ་ཡེམ་ཟེར་མི་ཚིག་འདི་གི་རིགས་ ཚིག་མའུ་

སེ་ཡོན་འདི་ལས་ཆན་ཆད་དེ་འབྱུང་འབྱུངམ་ཨིན་མས། དེའི་དོན་དག་འདི་ མུ་སེ་ཟེར་མིའི་སྡོད་ས་
དང་ ཡང་ན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས།

མུ་སེ་ཟེར་མི་འདི་རེ་རེ་སྦེ་ལྷ་མོ་དགུའི་མཚན་ལུ་སླབ་ཨིན་པས། ཁོང་དགུ་གི་རིགས་དང་ རོ་མཱན་གྱི་

གནའ་གཏམ་ནང་ སྒྱུ་རྩལ་དང་ ཚན་རིག་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་མས། ཁོང་དགུཔོ་འདི་རོ་

མཱན་གྱི་ལྷ་གཙོ་བོ་ཇུ་མི་ཊར་གྱི་སྲསམོ་ཨིན་པས། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་སྙན་ངག་དང་སྙན་ཆ། སྒྲ་དབྱངས།

ཞབས་ཁྲ། རྒྱལ་རབས། གཞན་ཡང་སྒྱུ་རྩལ་དང་རྩོམ་རིགས་ལག་ལེན་ལུ་སྤྲོ་བ་དང་སེམས་ཤུགས་

གང་དྲག་བསྐྱེད་ནི་ཨིན་མས། དེའི་དོན་དག་གཞན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ཨམ་སྲུ་གཅིག་ཡང་ན་
སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ མིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་མི་གཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
གསར་བསྐྲུན་སྒྱུ་རྩལ་མཁན་མོ་གིས་

སེམས་ཤུགས་དང་བློ་སྟོབས་བྱུང་ཁུངས་འདི་ཨམ་སྲུ་ཡང་ན་

སྟོབས་ཤུགས་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། མུ་ཟེ་ཟེར་མིའི་ཚིག་འདི་བྱ་ཚིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་
ཅིན་ དོན་དག་ཁག་མ་འདྲཝ་གཤམ་གསལ་ལྟར་གོཝ་ཨིན་པས།
-

མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཏང་ནི།

-

མནོ་བསམ་གཏང་ནི།

-

སྒོམ་བརྐྱབ་ནི་དང་མཚམས་བཅད་ནི།

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།

-

གཉིད་ལམ་མཐོང་ནི།

-

བསམ་དཔྱད་འབད་ནི།

-
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བསམ་ཞིབ་འབད་ནི།
དོན་ཆེད་འབད་ནི།

འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་སྟོང་གི་གོང་ལས། དམིགས་བསལ་དང་ཅ་ཆས་འགངས་ཅན་ རྒྱལ་རབས་
ཅན་གྱི་བཅའ་རྙིང་།

ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་བཞག་སའི་ས་སྒོ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དེ་འདུག

ས་སྒོ་དེ་གི་སེམས་སྤྲོ་ཉམས་དང་ གཞི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལུ་བཞུགས་ནིའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
བྱིན་ཏེ་ཨིན་པས།
རིག་པ་

མིའུ་ཟིམ་ཟེར་མི་འདི་སྔོན་གྱི་འཆར་སྣང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

མིའུ་ཟིམ་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་

དེའི་དོན་དག་འདི་

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་

དང་པོའི་བཅའ་རྙིང་འགངས་ཅན་

རྣམས་བལྟ་སྐོར་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཞག་སའི་མཛོད་ཁང་འདི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
མི་དེ་ཚུ་གིས་མིའུ་ཟེམ་ནང་ལུ་བཅའ་རྙིང་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་
ཁོང་ལུ་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

བཀྲམ་སྟོན་སྦེ་བཞག་མི་མཐོངམ་ད་

མིའུ་ཟིམ་འཆར་སྣང་གསརཔ་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ཡར་རྒྱས་འཕེལ་གོང་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

ཁག་༢

སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཅི། ལས་རིམ་འདི་ཡང་ མིའུ་ཟིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་དང་ མིའུ་ཟིམ་ཁྱེར་བདེ་

བའི་ དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་འདི་ཨིན།

ད་རེས་ནངས་པ་ མིའུ་ཟིམ་ག་རའི་ནང་ལུ་ གསལ་

བཤད་པ་ལེ་ཤ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་བལྟ་བར་འོང་མི་ མི་ཚུ་ལུ་འགྲེམས་སྟོན་གསལ་
བཤད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབད་དང་འབད་བཞིན་པ་ཡོད།

ད་རེས་ནངས་པར་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་

མཁོ་སྒྲུབ་

འབད་དེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དཔེར་ན་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ དཔེ་བསྐྲུན། རྒྱབ་བརྟེན་དཔེ་སྟོན། དཔེ་
དེབ་ལྷག་སའི་ཁང་མིག་སོ་སོ། མིའུ་ཟིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་སྣ་ཚུ་ཁག་མ་འདྲཝ་བཟོ་སྟེ་ཐག་རིང་ མི་
སེར་ཡོངས་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། སླབ་ལུགས་གཅིག་ལས་འབདན་

སྔ་རབས་ཀྱི་ཅ་ཆས་སོ་སོའི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡན་མི་ཚུ་ ནོར་བུ་གསེར་དང་ མུ་ཏི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
དང་ འདྲ་མཉམ་དང་དེ་བ་ཡང་རྩ་ཆེ་བའི་ ནོར་བུ་གཅིག་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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ཁ༽ སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་གི་སྐོར།
རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༩ ལོར་སྤ་གྲོ་དཔོན་སློབ་དང་པ་
བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་བཞེངས་གནང་ནུག   ཁོ་གིས་འབྲུག་སྡེ་སྲིད་གཉིས་པ་སྦེ་

སྤྱི་ལོ་

༡༦༥༦ ལས་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༨ཚུན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཆབ་སྲིད་ གན་ཁུར་སྦོམ་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ཕྱིད་

གང་དྲག་ཞུ་གནང་ནུག

ལྟ་རྫོང་འདི་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་སྒང་ཏོག་ཅིག་གུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་

བཞེངས་དགོ་པའི་

དོན་དག་ངོ་མ་འདི་རང་ རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་བྱ་ར་དང་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དུས་
རབས་ ༡༧ པའི་ནང་འབྲུག་ལུ་བོད་དམག་གི་འཇིགས་པ་ལས་བཀག་ཐབས་་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན།

སྒྲིང་ཁྱིམ་དབྱིབས་མ་འདྲ་བ་ ཐོག་ཚད་ ༧ མ་འདི་ འབྲུག་གི་བཟོ་བཀོད་པ་ཚུ་གིས་བཞེངསམ་

ཨིན་པས།

ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ཐོན་པའི་ས་རྡོ ་ཤིང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

གྱང་གི་སྟུག་ཚད་མི་ཊར་༢དང་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྟ་རྫོང་འདི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་ཆེ་

ཏོག་ཏོ་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལུ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་
འབྲུག་གི་དེང་རབས་ནང་རྩ་ཆེ་བའི་ལས་འགན་སྦོམ་འབག་མིའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཅིག་ཨིན་པས།

ག༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཟེར་མིའི་བསམ་གཞི་སྐོར།
རོམ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མིའུ་ཟེམ་ཟེར་མེད་མི་དེ་ཡང་ རོམ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རང་མིའུ་ཟེམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་

སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ མིའུ་ཟེམ་ཟེར་མེད་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་རང་ མིའུ་ཟེམ་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མིའུ་ཟེམ་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་སྦེ་འཚོལ་བལྟ་བ་

ཅིན་མིའུ་ཟེམ་དང་ ཅོག་འཐད་པའི་གཙུག་སྡེ་འདི་ལྷ་ཁང་དང་ དགོན་ཁང་ཚུ་ལུ་ཆ་བཞག་དགོཔ་

ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན། འབྲུག་གི་ལྷ་ཁང་དང་པ་རང་ དུས་རབས་༧ པའི་ནང་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་
བཙན་སྒམ་པོས་བཞེངས་གནང་མི་

སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་བུམ་ཐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་གཉིས་

ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་གཉིས་ལོ་༡༣༠༠ ལྷག་ཙམ་སོང་རུང་ ད་ལྟོའི་བར་ནང་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།
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རང་སྤྱོད་དེ་ཡོད། ལྷ་ཁང་དང་དགོན་ཁང་ཚུ་ མིའུ་ཟེམ་ཟེར་ཆ་བཞག་དགོ་པའི་དོན་དག་འདི་ཡང་
སྒྱུ་རྫས་གངས་ཅན་གྱི་རིགས་དང་ རྒྱུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བའི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྟེན་དང་

སྐུ་ཐང་མཐོང་གྲོལ་ཐང་ཀ་ཚུ་

ཉམས་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་

དགོན་ཁང་ཚུ་ལུ་བཞགཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ལྷ་ཁང་

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་འདི་ཚུ་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལུ་ དད་མོས་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱག་

མཆོད་སྦྱིན་གཏོང་དང་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་པའི་སྲོལ་བཟང་པོ་ཡོད། སྔོན་གྱི་བསམ་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་རིག་པའི་མཚན་རྟགས་ མིའུ་ཟེམ་འདི་རྒྱལ་རབས་ ཚན་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་
སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་

བཅའ་རྙིང་བཞག་ས་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་སའི་

བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་གི་རྫོང་ཁག་གི་ མིང་གསརཔ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད།
མིང་ཚིག་གསརཔ་འདི་ཡང་

རྫོང་ཁ་གི་ཚིག་

རྣམ་སྲས་དང་

ས་ཁོངས་ཅིག་གོཝ་ལས་

བང་མཛོད་གཉིས་གཅིག་ཁར་

བསྡོམས་ཏེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། རྣམ་སྲས་འདི་ནོར་ལྷ་དང་ བང་མཛོད་འདི་ནོར་གྱི་མཛོད་ཨིནམ་ལས་
བརྟེན་ རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཚིག་གསརཔ་འདི་ མིའུ་ཟེམ་ཟེར་མིའི་དོན་དག་འདི་གསལ་ཏོག་ཏོ་གོ་

ཚུགསཔ་དང་ བརྡ་སྟོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་སྦེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཟེར་
བའི་ཚིག་འདི་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོད།

ང༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ངོ་སྤྲོད་དང་གོང་འཕེལ་སྐོར།  
འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ ༣ པ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྡོ་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་ཞུཝ་མ་ཚད་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཡང་

བཏོན་གནང་ནུག

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལུ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ བཅའ་རྙིང་འགངས་ཅན་ སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྟེན་ འཐག་རིགས་དང་ ཕོ་མོའི་གྱོན་ཆས་ ཁྲོ་ ཟངས་ ཀྲོབ་མདའ་ མན་མདའ་

དཔའ་རྟགས་ གྲི་རིང་ གྲི་ཐུང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ཚུད་པའི་ ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་ མཁོ་
བསྒྲུབས་འབད་དེ་ མི་དམངས་ལུ་འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལས་ ༡༩༧༨ གི་བར་ན་ སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་འདི་ ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་ གློག་མེ་ཡང་

ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ཡོད། འགྲེམས་སྟོན་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠
ལོར་བཀྲམ་སྟོན་གྱི་ཡུན་བརྟན་སྒྲོམ་ཚུ་

ཡར་བསྐྱེད་གཏངམ་ད་གཅིག་ཁར་

རྒྱ་པན་གཞུང་གི་མ་

དངུལ་ཐོག་ལས་གློག་མེ་ཅ་ཆས་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་ལཱ་འབད་མི་ རྒྱ་པན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ལེན་ཏེ་
གློག་མེ་འདི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བཟུམ་སྦེ་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡི།
ཡོངས་ལུ་སྦ་གསང་མེད་པར་སྒོ་འབྱེད་འབད་དེ་ཡོད།

ལྟ་རྫོང་ནང་གི་བཀྲམ་སྟོན་ཚུ་མི་དམང་

དུས་རབས་ ༢༡ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤ་གྲོ་ལྟག་རྫོང་ལུ་ཡོད་པའི་
རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་རང་ཨིན།

འདི་ཡང་འགོ་ཐོག་གི་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཨིན།

འདི་ལས་ཚུར་སྟབས་འབྲུག་གི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་རྫོང་ཁག་གེ་ར་ནང་ རྣམ་སྲས་བང་
མཛོད་རེ་རེ་བཙུགས་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད། དེའི་གྲས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ནང་ལུ་ འཐག་རིགས་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་

ཕལ་ཆས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གཉིས་

བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད།

རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་འདི་མི་དམང་ཡོངས་ཀྱི་
ཤེས་ཡོན་ཟེརཝ་ད་

སྤྱིར་བཏང་གི་གོ་བ་འདི་

ཐིམ་ཕུ་ཀ་ཝང་གྱང་ས་ལུ་གཞི་

ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སའི་སློབ་སྡེ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།

དཔེ་དེབ་ལྷག་ནི་དང་ལེགས་སྦྱར་ཉན་ནི་འདི་ཨིན་

རུང་། འདི་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་དང་ འདས་པའི་སྙན་གྲགས་ག་ར་གི་སྐོར་ཁ་

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་འདུག

དེའི་དཀའ་ངལ་གསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་འདི་ཁག་ཆེ། ག་ཅི་སྨོ་ཟེ་བ་ཅིན་ རྣམ་
སྲས་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་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་འདི་ཚུ་ དངོས་སུ་མཐོང་སྟེ་མནོ་

བསམ་བཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཅ༽ འགྲེམས་སྟོན་དང་བཀྲམ་སྟོན་སྐོར།
སྤ་རོ་ལྟག་རྫོང་ཐོག་

༧

ཡོད་ས་ལས་

ཐོག་དྲུག་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལུ་

བསྒྱུར་ཏེ་འདི་ནང་ལུ་ སྒྱུ་རྩལ་དངོས་པོ་འགངས་ཅན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྒྱུ་རྩལ་དངོས་པོ་  ཧ་ལམ་ ༡༥༠༠ ཙམ་གཏན་འཇགས་བཀྲམ་སྟོན་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།
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འབད་དེ་ཡོད། བཀྲམ་སྟོན་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལས་ ༡༩༩༥ཚུན་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཁག་སོ་སོར་དབྱེ་

སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཚུར་བཅའ་སྒྲིག་དམིགས་གསལ་གྱི་ ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ལྟ་
རྫོང་ཐོག་༦ ནང་ལུ་ཡོད་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁ་གསལ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
ཐོག་ ༦ པའི་ནང་།
-

ཚོགས་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

-

རྫོང་གཞི་ཁག་དང་ལྷ་ཁང་སོ་སོའི་པར།

-

འབྲུག་གི་འགྲེམས་རྟགས་ཁག་མ་འདྲཝ།

ཐོག་ ༥ པའི་ནང་།
-

འབྲུག་གི་དུས་རབས་བར་མ་ དུས་རབས་ ༡༡ ལས་ ༡༥ ནང་གི་སྐོར།ཆ་ཤས་དང་པ།

-

རྣམ་སྲས་ཕོ་བྲང་།

-

ཐང་ཀ་རྙིངམ་མ་འདྲཝ་བའི་བཀྲམ་སྟོན།

ཐོག་ ༤ པའི་ནང་།
-

བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ཐེངས་དང་པ་ འབྲུག་གི་ཐོ་རངས་དང་སྔོན་

-

བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིག་བསལ་དང་ གསལ་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་ འབྲུག་གི་དུས་རབས་   

-

རབས་སྐོར།

བར་མ་

དུས་རབས་༡༥ ལས་༡༦ སྐོར། ཆ་ཤས་༢ །

བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ཐེངས་༣

མཚོན་དང་མདེའུ་དང་རྫས་བམ་སྐོར།

པའི་ཡན་ལག་

དང་ཕུ་གི་གོ་

ཐོག་ ༣ པའི་ནང་།
-

-

མཛེས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན། དཔེར་ན་ ལི་ཡི་ཁྲོ་ ཇ་སྦྱིས་ ཟངས་ཀྱི་ཇ་སྦྱིས་

དངུལ་གྱི་ ཇ་སྦྱིས་ ས་ཡི་ཇ་སྦྱིས་ ཐབས་ཆས་ ལྟོ་ཆས་མ་འདྲཝ།
རྒྱན་ཆ་ གྱོན་ཆས་རིགས་ གཞན་ཡང་ མཛེས་ཆས་འགྲེམས་སྟོན།

བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ཐེངས་༤ པ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞིཔའི་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

-
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ལོ་ངོ་ ༢༥ ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྐུ་པར་མ་འདྲཝ་བཀྲམ་སྟོན་སྐོར།

བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ཐེངས་༥ པ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་དུས་

སྐབས་ དུས་རབས་༡༧ སྐོར་ གཙོར་བཏོན།

ཐོག་གཉིས་པ།
-

བྱུང་རབས་ཅན་གྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་པོ་དང་བླམ་ཆོས་པའི་གྱོན་ཆས་གཟན་གྱི་

འགྲེམས་སྟོན།

འབྲུག་གི་རང་བཞིན་འབྱུང་རབས་འགྲེམས་སྟོན་དཔེར་ན་

རི་དྭགས་སེམསཅན་དང་

འདབ་ཆགས་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ སྦུལ་དང་ ཆུ་སྲིན་ ཕྱེམ་ལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཨིན།
ཉིན་བསྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མི་ཤིང་གི་
འགྲེམས་སྟོན།

ཧོད་ཆས་

ཤིང་ཕོར་

བསེ་མ་ཅན་གྱི་

ཐོག་དང་པ།
-

ཚར་དང་ ནམ་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་མཁོ་ཆས།

འོག་ཐོག
-

དང་ཕུ་གི་ ཁྲོ་ཟངས་དང་ཐབ་ཆས་ འགྲེམས་སྟོན་རིགས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ནང་ སྐུ་ཐང་རྙིངམ་མ་འདྲཝ་བའི་བཀྲམ་སྟོན། སྡེ་ཚན་དང་
པ་ནང་ སྐུ་ཐང་ཚུ་ ནང་པ་ཆོས་འབྱུང་གི་ལོ་ཚིགས་རིམས་པར་སྦེ་ གྲབས་སྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོད།
སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་རྒྱ་གར་ནང་པའི་ཆོས་

འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་

སྐོར་འགྲེལ་

བཤད་རྐྱབས་ཏེ་ཡོད།  སྡེ་ཚན་ ༣ པ་ ནང་པའི་ཆོས་འབྲུག་ལུ་དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ བྱུང་
ཚུལ་དང་དར་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་འགྲེམས་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཆ༽ བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་སྐོར།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ནང་ཡོད་པའི་ སྒྱུ་རྩལ་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།

དངོས་པོ་དང་

གཏེར་མཛོད་ཅ་རྙིང་རྣམས་

བསྐྱར་བ་འབད་དེ་
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མི་དམང་ལུ་དམིགས་བསལ་

གསལ་སྟོན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། གསལ་སྟོན་དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་འབྱུང་རིམ་དང་ རྒྱལ་རབས་

ལོ་ཚིགས་རིམ་པ་སྦེ་ བསྐྱར་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་དང་ ཆོས་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་

བརྡའ་སྟོན་གསལ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ཡི། རྒྱལ་རབས་ལྡན་པའི་ བཅའ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་གི་ བཟོ་
རྣམ་དང་ བཟོ་བཀོད་ མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་སྤྱི་སྡེ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་བསྒྱུར་བཅོས་

གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཐངས་ སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནང་གི་ བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྟོན་ཐེངས་དང་པ་འདི་ འབྲུག་
གི་ཐོ་རེངས་དང་ སྔོན་རབས་སྐོར་ དུས་རབས་ ༡༠ ཚུན་ཚོད་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ ནང་གི་

བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྟོན་ཐེངས་༢ པ་འདི་ འབྲུག་གི་དུས་རབས་ བར་མ་༡༡

ལས་༡༥ ཚུན་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོར་ འགོ་འབྱེན་རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་ བསྐྱར་

བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་འདི་ འབྲུག་གི་དུས་རབས་བར་མ་ཆ་ཤས་༢
པ་ དུས་རབས་༡༥ ལས་༡༦ ཚུན་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གོང་གསལ་བསྐྱར་བསྒྲིགས་ དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ ཡོངས་བསྡོམས་ཐེངས་ ༣ པ་ འགོ་

འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་འདི་

ལྟ་རྫོང་ཐོག་༤

པའི་ནང་གཏན་འཇགས་གསལ་སྟོན་སྦེ་

མི་

དམངས་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ནང་གི་ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་ ག་ར་

རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ནང་གི་ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་ དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ཐེངས་ ༤ པ་
འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྐུ་པར་ ཁག་མ་འདྲཝ་བསྡུ་ལེན་

འབད་དེ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ ཁྲི་ལོ་༢༥ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ རྩིས་སྲུང་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་འབདཝ་ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་འདི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ དུས་

སྐབས་དུས་རབས ༡༧ པའི་ནང་ ལོ་ངོ་༣༥ ནང་འཁོད་ ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཡོད།
གོང་གསལ་བསྐྱར་བསྒྲིགས་ དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ ཐེངས་༤ པ་དང་༥ པ་འདི་ ལྟ་རྫོང་

ཐོག་༣ པའི་ནང་ གཏན་འཇགས་གསལ་སྟོན་སྦེ་ མི་དམངས་ཡོངས་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་

ཡོད།   བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྟོན་མཐའ་མཇུག་ར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལུ་འགོ་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་དེ་ དུས་རབས་༡༨ དང་༡༩ ལོར་ མི་དབང་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རིམ་བྱོན་

ཚུ་གི་སྐོར་ཨིན་པས།

གོང་གསལ་བསྐྱར་བསྒྲིགས་ དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ ཡོངས་བསྡོམས་༦ པ་ འགོ་འབྱེད་

རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་འདི་ སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་ལུ་ གཏན་འཇགས་གསལ་སྟོན་སྦེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་

ཡོད་མི་དེ་གིས་ ང་བཅའ་རའི་འབྲུག་གི་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་དང་ འདས་པའི་སྙན་གྲགས་ཚུ་ མི་

དམངས་ཡོངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་དང་ མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བསམ་
འཆར་བརྗེ་སོར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ཧིང་སང་ས་ འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་སྦོམ་ཡོད།

ཇ༽ འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་སྐོར།
འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་གིས་མིའུ་ཟེམ་ནང་ལུ་ ཅ་རྙིང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ བཞག་
མི་ཚུ་མཐོངམ་ད་ ཁོངས་ལུ་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་མིའུ་

ཟིམ་གྱི་འཆར་སྣང་འདི་ ཅ་རྙིང་གི་མཛོད་ཁང་འདི་ལས་ཚུར་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྡེ་གཅིག་ལུ་ བསྒྱུར་
བཅོས་འབད་དེ་ ལམ་སྲོལ་དང་རྒྱལ་རབས་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་རིག་ དཔེ་དང་བཟོ་བཀོད་སྐོར་ མིག་

མཐོང་

ལག་ཟུན་སྦེ་

བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད།

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་

སློབ་སྦྱོང་འབད་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་གཅིག་ལུ་

ད་རེས་ནངས་པར་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ལུ་

མཁོ་ཆེ་བའི་

དེང་སང་མིའུ་ཟིམ་འདི་

མཐོང་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ལྟེ་བར་བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མིའུ་

ཟིམ་ནང་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ གཞན་ཡང་མཁས་དབང་ཚུ་བྱོནམ་ཨིན།  
ཁོང་སློབ་ཕྲུག་བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་པའི་སྐབས་སུ་ ཀི་དེབ་ལྷག་ནི་དང་ ལེགས་

སྦྱར་ཉན་པའི་ཐོག་ལས་མགྱོགས་པ་སྦེ་ མཐོང་རྒྱ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ལྷབ་པ་ཅིན་ ཧ་གོ་ནི་མགྱོགསཔ་མ་

ཚད་

སེམས་ཁར་ཡང་བཞག་ཚུགས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱི་

འཆར་སྣང་

གསརཔ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་ཁག་མ་འདྲཝ་ བཟོ་བའི་གྲལ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་

སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་   སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་གི་གཟིགས་བསྐོར་ལུ་འབོ་སྟེ་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་
སྐོར་གསལ་བཤད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལས་ བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་དང་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱི་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།

གསལ་བཤད་

འགོ་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་ཚུར་

ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་འདི་

འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཡང་

བསྐོར་ལུ་འོང་མི་ ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་ གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོད།

བལྟ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལས་ ༢༠༠༠ ཚུན་ ལོ་ལྔའི་ཐོ་རྩིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ནང་འཁོད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་

༡༦༢༩ དང་སློབ་དཔོན་ ༥༩ གིས་བལྟ་སྐོར་ལུ་འོང་ནུག འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ འབྲུག་པའི་རྒྱལ་
རབས་དང་ལམ་སྲོལ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐོཪ་ལས་ ཤེས་དགོསཔ་འདི་ག་ནི་བ་ག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
དེ་ཚུ་གོ་བརྡ་སྤེལ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་

སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་

སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟེན་དང་ རྒྱུ་རྩལ་དངོས་པོ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཤེས་

ཡོན་ཁ་སྐོང་འཐོབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གཤམ་གསལ་ ཐོ་བཀོད་ཡོད་མིའི་སྐོར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ཧ་ལམ་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།

༡༽ ཚོགས་ཤིང་ལྷ་ཁང་སྐོར།
ཚོགས་ཤིང་དེ་གིས་ ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚུ་གི་ བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་ དེའི་ཆོས་ལུགས་དར་ཁྱབ་

སྐོར་སྟོནམ་ཨིན།

སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་ལུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཤིང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

ཆོས་ལུགས་བཞིའི་བླ་

བརྒྱུད་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།  ཚོགས་ཞིང་དེའི་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་བརྒྱུད་ རྡོ་རྗེ་
འཆང་ ཏི་ལོ་པ་ ན་རོ་པ་ མར་པ་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ཡོད། གཞན་ཡང་ གསང་

སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་ དཔལ་འཁོར་ལོ་བསྡོམས་པ་ འདུས་འཁོར་གསང་བ་བསྡུས་པ་ ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།
ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་

དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལུ་བྱོན་པའི་རིས་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་བསོད་ནམས་

རིན་ཆེན་ལས་བརྒྱུད་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་བླ་བརྒྱུད་དང་། སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷ། སངས་རྒྱས་

རབ་བདུན་གྱི་སྐུ་འདྲ་བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད།  

ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ལུ་བྱོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་

ཀྱི་ཐབས་ལམ་མྱུར་འབྲས་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

གསང་སྔགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་

རིང་ལུགས་

འཛིན་པའི་ རྫོགས་ཆེན་བླ་བརྒྱུད་ཚུ་དང་ བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཚུ་གི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་

མཇལ་ནི་ཡོད།  

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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བྱང་ཕྱོགས་ལུ་དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་ལུ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ བེང་གཱལ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་  ཇོ་
བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་གིས་ བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལུ་ བཀའ་དམ་བྱང་སེམས་རིང་ལུགས་ ཡི་
དམ་གཙོ་བོར་སྒྲོལ་མ་དང་ སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བརྟེན་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་
ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད།
སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་གི་

གསལ་ལྟཪ་ཨིན།

དབུ་རྩེ་ནང་

ཚོགས་ཤིང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་དགོ་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་གཤམས་

-

ཕྱག་དང་མཆོད་པ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ས།

-

སྒོམ་བརྐྱབ་མི་ཚུ་གི་བླ་རྒྱུད་སྐོར་གོ་རིམས་དང་ཁོད་སྙོམས་ཚུ་ སེམས་ཁར་འཆར་ཚུགས་

-

ནང་དོན་རིག་པ་སློབ་སྦྱོངས་པ་ཚུ་གིས་ནང་པའི་ལྷ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་ཕན་ཐབས་དང།

ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

ཁག་ཆེ་མི་དེ་ཡང་
མིང་ཡང་མེད།

ཞེས་སོ།

སྒོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་

རང་གི་རྩ་བའི་བླམ་འདི་ག་ནི་བ་

།བསྐལ་པ་སྟོང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།

།བླ་མ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང།

ཇི་སྐད་དུ།ཕ་བླ་མ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ན། །བུ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་

༢༽ འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནང

ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་ཡང་འཚོ་ཞིང་བཞེས་ཐོག་ལས་ ནང་པའི་ཆོས་འདི་མི་ཉམས་

རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་བཏང་ནི་གི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་འབད་

བ་ཅིན་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདི་ ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང དརྨ་ ཏ་ལ་དང་

རྒྱལ་པོ་ཧ་ཤང་གཅིག་ཁར་བཏོནམ་ཨིན། རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་སྲོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དགེ་གཉེན་
དྷརྨ་ ཏ་དང་ རྒྱལ་པོ་ཧ་ཤང་ གཉིས་ཡང་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་སྦེ་རྩིས་སྲོལ་འདུག

༣༽ འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས།
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་

སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་༥༠༠

ལང་པའི་རྗེས་སུ་

ཧེང་བཀལ་རང་ཡར་རྒྱས་བཏང་འགྲེལ་བཤད་བརྐྱབས་

ནང་པ་

ཁྱབ་སྤེལ་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།
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འབད་ཚུགས་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་ སློབ་དཔོན་ཀླུ་
སྒྲུབ། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ།   སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། སློབ་
དཔོན་ཕྱོགས་གླང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས།   སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད། སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད་
བཅས་ འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ འཕགས་པ་ལྷ་

གཉིས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། གཞན་དྲུག་པོ་འདི་རྒྱན་དྲུག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། ཨིན་
རུང་འདོད་སྲོལ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ཡོན་ཏན་ཡོད་དང་ཤཱཀྱ་འོད་གཉིས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་

སྦེ་ཡང་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་ ཐེག་པ་ཆེན་
པོའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར་ བསྟན་བཅོས་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པར་མཛད་གནང་ནུག ཁོང་གིས་མཛད་པའི་

བསྟན་བཅོས་ཚུ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོས་ལུགས་ཁག་མ་འདྲཝ་ག་ར་གིས་ ཁས་ལེན་དང་
ཆ་འཇོགས་སྦོམ་བརྩིཝ་མ་ཚད་

ལུང་འདྲེན་གསེར་གྱི་ཐིག་པ་ཚུ་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ཡང་རྟག་བུ་རང་

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་ མཆོག་གཉིས་ཀྱི་ མཛད་པའི་བསྟན་

བཅོས་ཚུ་ག་ར་ དུས་རབས་ ༩ པའི་ནང་ལས་ རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་
སྒྲ་བསྒྱུར་མཛད་དེ་ བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་  ༢༢༥ གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་མཁས་པའི་ བསྟན་
བཅོས་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དེ་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བེ་ཏའི་ཡུལ་ཟེར་ས་ལུ་

དུས་རབས་དང་

བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདི་

རྒྱ་གར་ལྷོ་

པའི་ནང་བྲམ་ཟེ་འབྱོར་ལྡན་ཅན་གྱི་བུ་སྦེ་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

མཛའ་མཐུན་འཆམ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས།
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

སྐུ་ཚེ་བསྲིང་ནིའི་དོན་ལུ་

མ་འོངས་ལུང་

བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་དང་དུས་མཉམ་ཨིན་པའི་ཁར་

ཁོ་རའི་སྐྱེས་རྩིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ཁོ་རའི་ཡབ་ཀྱིས་

སྐུ་ཚེ་ཐུང་ནི་

རི་ཁྲོད་ལུ་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པར་

བཏང་ནུག། ཁོ་རང་ཧེ་མར་ཐེག་དམན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ དཔལ་ནཱ་ལནྜའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ སྒོམ་སྒྲུབ་གནངམ་མ་ཚད་ དཔལ་ནཱ་ལནྜའི་ གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ མཁན་པོ་སྦེ་ཡང་ལོ་ངོ་ལེ་ཤ་བཞུགས་ནུག

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ ཧི་མ་ལ་ཡའི་ ནང་པའི་གནས་ཚུ་མཇལ་བ་གིས་མ་ཚད་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ ནང་པའི་གནས་ཚུ་ག་ར་མཇལ་ནུག། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་གསུང་ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༥༠༠ གི་དོན་ལུ་བཅོལ་

བཞག་མི་དེ་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་
གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་མཛད་གནང་ནུག

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཐུགས་སྲས་༧ གྱིས་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ ཆོས་འདི་ཅི་དང་མ་
འདྲཝ་སྦེ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡི། དཔལ་མགོན་ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཐུགས་སྲས་༧
ཤཱཀྱམིཏྲ། ནཱགབྷོདྷི། འཕགས་པ་ལྷ། མཏངཀི། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། ལེགས་ལྡན་འབྱེད། སློབ་

དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཚུ་ཨིན། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས། དབུ་
མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག བཤེས་སྤྲིངས། བསྟན་བཅོས་ཤེས་རབ་སྡོང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ།
སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་མཆོག་ དུས་རབས་༢ པའི་ནང་ སིང་ག་ལའི་ རྒྱལ་པོའི་སྲས་སྦེ་སྐུ་
འཁྲུངས། བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་སྦེ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་ཤུལ་ལུ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ དཔལ་

མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་སར་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡོན་སྦྱང་བརྩོན་གནང་ནུག རྒྱ་ནག་གི་

མཁས་དབང་ཡུན་ཅང་གི་ བྲིས་རྩོམ་ནང་ སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་   དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་

སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ནིའི་དགོངས་སྐོར་ཞུཝ་ད་ དེའི་ལན་ལུ་ དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ ཆུ་གཙང་

ཏོག་ཏོ་ ལྷུང་བཟེད་གང་གནང་མི་དེ་ནང་ སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་ ཁབ་གཅིག་བཙུགས་ཏེ་

སླར་ལོག་ཕུལ་ཏེ་འབདཝ་ད་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་ ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་
འཕགས་པ་ལྷ་ཕྱག་དབང་བཙུགས།

ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་

ལྷུང་བཟེད་གང་གནང་མི་དོན་དག་འདི་  

དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཡོན་ཏན་གཏིང་ཟབ་པ་དང་ ལྷོད་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་དང་། ཁབ་ཆུ་

ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལ་བཏང་མིའི་དོན་དག་འདི་ སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་གིས་ དཔལ་མགོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ གསན་ཚུགས་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་པས། ཁོང་

དཔོན་གཡོག་གཉིས་ ཆོས་ཀྱི་གྲོས་གླེང་གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ སློབ་
དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་

ཁོ་རའི་བཤུལ་འཛིན་

དཔལ་ནཱ་ལནྜཱའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཁན་པོ་སྦེ་

བསྐོས་གནང་ནུག  སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ ཚད་མ་དང་རྩོད་བཟློག་ཚུ་མཁས་དྲག་ཡོདཔ་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།
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ཕྱི་པའི་བླ་མ་ཚུ་གིས་ རྩོད་བཟློག་ལུ་འབད་མ་ཚུགས་པས། དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ སློབ་དཔོན་རྟ་

དབྱངས་དཔལ་ན་ལན་ཌའི་ལྷ་ཁང་ནང་ ནང་པའི་རྩོད་པ་རྐྱབ་པར་ལྷོདཔ་ད་ སློབ་དཔོན་འཕགས་
པ་ལྷས་

ཁོ་ཕམ་བཏངམ་མ་ཚད་ནང་པའི་ཆོས་ནང་བཙུགས་ནུག

རྒྱ་ནག་གི་ལམ་ལུགས་ལྟར་

དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ ༣ སྔོན་རབས་ཀྱི་
ནང་པའི་པན་ཌི་ཏ་ མཁས་མཆོག་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ དཔལ་ན་

ལན་ཌ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ མཁན་པོ་ལས་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཀཉྩི་
ཟེར་ས་ལུ་བཞུགསཔ་ད་

སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱི་སློབ་མ་གཅིག་གིས་དཀྲོངས་ནི་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ ཁོ་རའི་སློབ་མ་ཚུ་གིས་ དགྲ་ལན་འཇལ་ནི་འབདཝ་ད་འཇལ་མ་སྟེརཝ་མ་ཚད་འཇིག་

རྟེན་འདི་ན་ ག་ར་མི་རྟག་པ་ཨིན་ཟེར་གསུང་སྟེ་ དཀྲོངས་བཅུག་ནུག   སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་

ལྷས་ བསྟན་བཅོས་མང་རབས་མཛད་པའི་གྲལ་ལས་ཡོངས་གྲགས་ཅན་འདི་བཞི་བརྒྱ་པ་འདི་ཨིན།

སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད།
སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་མཆོག་ དུས་རབས་ ༣ པའི་ནང་ པ་ཀིས་ཏན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་པེཤྭ་ཝར་ལུ་

བྲམ་ཟེ་ཀ་ཤི་ཀིའི་སྲས་སྦེ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག བུ་སྤུན་ཆ་༣ གྱི་གྲལ་ལས་ ཁོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་

རང་ཨའི་གིས་ ཡོན་ཏན་གཞི་བཙུགས་ནུག དུས་དེའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་པའི་བླམ་ཚུ་གིས་ ནང་པའི་

ཆོས་ལུ་དགག་པ་སྦོམ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་རའི་ཨ་གིས་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

དོན་ལུ་གྲྭ་ཚང་ནང་བཙུགས་ནུག། ཁོ་རང་ཐེག་དམན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཏེ་ དཔྱེ་ཆ་མང་རབས་ལྷབ་

པའི་ཤུལ་ལུ་ ཐེག་པ་ཆེན་པའི་ཆོས་ནང་འཛུལ་ཏེ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་རྩ་ལས་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པར་

འཕགས་པའི་

གནས་བརྟན་

བྷ་ར་ངྷ་ཛ་

གྲལ་ལས་ཤེས་

རང་གིས་སྲོག་གཅད་ནི་འབདཝ་ད་

བསོད་སྙོམས་ལེན་པ་དངོས་སུ་བྱོན་ཏེ་ཁོ་རའི་སྲོག་

སྐྱབས་མཛདཔ་མ་ཚད་ ཐེག་དམན་ཀྱི་ཆོས་ལེ་ཤ་ཅིག་སྟོན་གནང་ནུག དེ་ལས་ཁོ་རང་ལྷའི་གཡུས་

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལུ་ རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་དང་། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ།  རྣལ་

འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དབང་ལུང་ཐོགས་མེད་ལུ་གནང་ནུག སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དུས་རབས་བཞི་

པ་དང་ལྔ་པའི་ནང་ རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚུ་ རྒྱ་གར་ལུ་དར་ཁྱབ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཁོ་རའི་ ནོ་གཅུང་ སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་གཙོས་པའི་ སློབ་མ་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་ནུག སློབ་

དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ དཔལ་ནཱ་ལནྜཱ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཁས་དབང་སྦེ་ ལོ་མང་རབས་ཅིག་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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མཛདཔ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ སྤྱོད་འཇུག་དང་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ།

ས་སྡེ་ལྔ། སྡོམ་རྣམ་གཉིས་ཚུ་མཛད་གནང་ནུག

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན།
སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་འདི་དུས་རབས་གསུམ་པའི་ནང་

པ་ཀིསི་ཏན་གྱི་གྲོངས་ཁྱེར་པེཤ་ཝར་

བྲམ་ཟེ་ཀ་ཤི་ཀའི་ སྲས་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། བུ་སྤུན་ཆ་གསུམ་གྱི་གྲལ་ལས་ བར་ན་སྐོརམ་ཨིན་

མས། ཁོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རང་ ཨའི་གིས་ཡོན་ཏན་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཁོ་རའི་ཕོ་རྒནམ་

ཐོགས་མེད་བཟུམ་སྦེ་

ཐེག་དམན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཏེ་

དཔྱེ་ཆ་མང་རབས་ཅིག་ལྷབ་པའི་ཤུལ་ལུ་

ཐེག་དམན་གྱི་ལྟ་བ་ལུ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཅིག་སྦེ་བཞུགས་ནུག ཁོ་རའི་ཕོ་རྒནམ་ཐོགས་མེད་

ཀྱིས་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་བཏོན་རུང་ཁོ་གིས་ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ ཐེག་ཆེན་གྱི་
ཆོས་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ་པས། ཨིན་རུང་ཁོ་རའི་ཕོ་རྒནམ་གིས་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཚུ་ སློབ་

ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཀློག་སྦྱངས་འབད་དེ་ དབྱིག་གཉེན་ལུ་གོ་བ་སྤྲོད་དེ་འབདཝ་ད་ བློ་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་

བློ་འགྱོད་སྦོམ་སྐྱེད་དེ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ ཆོས་ལུ་འཛུལ་སོང་ནུག ཁོ་ར་འཛོལ་སོང་བའི་སྟབས་

ཀྱིས་ ལྕེ་བཏོགས་ནི་འབདཝ་ད་ ཁོ་རའི་ ཕོ་རྒནམ་གིས་ལྕེ་བཏོགས་མ་སྟེརཝ་མ་ཚད་ ཁོ་རང་
ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་བློ་སྦོམ་གཅིག་ལུ་འགྱུར་སོང་ནུག

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་

མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ ཆོས་མངོན་པར་མཛད། པྲ་ཀ་ར་ན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་།
སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་འདི་ དུས་རབས་ ༥ པའི་ནང་ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀན་པི་ ཟེར་ས་ལུ་ བྲམ་

ཟེ་བཟའ་ཚང་ ༢ ཀྱི་སྲས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། སློབ་དཔོན་ ཕྱོགས་གླང་འདི་ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་
གྱུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནཱ་ག་ད་ལྟ་གིས་ སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཡང་སྟོན་གནང་ནུག། དེའི་ཤུལ་ལས་ཁོ་རང་

དཔལ་ན་ལནྜ་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་དང་ཞལ་མཇལ་སློབ་མ་སྦེ་སྡོད་
དེ་ ཚད་མ་དང་ སྡེ་སྣོད་༣ ལྷབ་སྟེ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ པཎ་ཌི་ཏ་ལུ་གྱུར་སོང་ནུག སློབ་དཔོན་

ཕྱོགས་གླང་ ཚད་མ་དང་དགག་བཤེར་ལུ་ ཅི་དང་མ་འདྲ་བའི་མཁས་པ་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱ་གར་

མངའ་སྡེ་ག་རའི་ནང་ལུ་བྱོན་ཏེ་

ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱབ་སྤེལ་མཛད་གནང་ནུག

དཔལ་ན་ལནྜའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་བྱོནམ་ད་ སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་ བྲམ་ཟེ་སུ་དྷུར་ཇ་ཡ་ མཚན་ཉིད་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།
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ཕམ་སྟེ་ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་བསྒྱུར་གནང་ནུག སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་མཛད་པའི་ བསྟན་བཅོས་

མང་རབས་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་ བརྒྱད་སྟོང་པ་གཉིས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་
དང་དར་ཁྱབ་སྦོམ་སོང་ནུག

སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས།
སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་འདི་ དུས་རབས་ ༧ པའི་ནང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལྕོགས་ལ་མངའ་སྡེའི་ནང་

ཡབ་ པ་རི་བཱ་ར་ཇ་ཀའི་སྲས་ལུ་འཁྲུངས་ནུག སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་འདི་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་
བཙན་སྒམ་པོ་དང་དུས་མཉམ་ཨིན་པས། རྒྱ་ནག་གི་མཁས་དབང་ཡུན་ཅང་ ཟེར་མི་འདི་ རྒྱ་གར་

ལུ་བྱོན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༦༧༡ ལས་༦༧༥ ཚུན་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཡང་ རྒྱ་
གར་ལུ་མཁས་པའི་

གཏམ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ནུག

སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་འདི་

བྲམ་ཟེའི་གསུང་རབས་དང་བསྟན་བཅོས་ལུ་མཁས་པ་ཨིན་རུང་ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་མོས་པ་དང་ ཡིད་

ཆེས་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ དཔལ་ན་ལནྜ་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ནང་པའི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཞུ་སྟེ་
ནང་པའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ལུ་ མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་ འཕགས་པར་གྱུར་སོང་ནུག དཔལ་ན་

ལནྜ་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་ ཕྱི་པའི་རྩོད་པ་གང་ལས་བྱུང་རུང་ དེའི་ཁ་གནོན་མཛད་དེ་ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་
ཞབས་ཏོག་ཅི་དྲག་གང་དྲག་མཛད་ནུག དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་དགྲ་ངོ་མ་ ཕྱི་
པའི་བླ་མ་གཞོན་ནུ་མ་རལ་ཀུ་མ་རི་ལ་ ཨིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བླམ་འདི་ རྩ་

གཏན་ལས་ཕམ་བཏང་ནུག སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ བསྟན་བཅོས་མང་རབས་ཀྱི་

གྲལ་ལས་ ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དེ་ འཛམ་གླིང་ནང་དར་ཁྱབ་སྦོམ་སོང་ནུག

སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད།
སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་འདི་ དུས་རབས་ ༧ པའི་ནང་རྒྱ་གར་ མ་ཐུ་ར་མངའ་སྡེ་ལུ་ བྲམ་ཟེའི་

སྲས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག དགུང་ལོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་བྲམ་ཟེའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ བསམ་པ་མ་

རྫོགས་པར་ སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་ཞབས་སར་བཅར་ཏེ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགེ་སློང་ནང་སྡོམ་

པ་ཞུ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་ག་ར་གསན་བསམ་མཛད་
ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་གསུང་རབ་འདུལ་བ་ལུ་ཅི་དང་མ་འདྲ་བའི་དང་

འདོད་བསྐྱེད་དེ་ ཉམས་སུ་བླངས། གཞན་ལུ་ཡང་སློབ་སྟོན་མཛད་གནང་ནུག སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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འོད་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་མང་རབས་མཛད་པའི་གྲལ་ལས་ འདུལ་བ་དང་ མདོ་སྡེ་རྩ་བ་འདི་ དར་

ཁྱབ་སྦོམ་སྦེ་རང་སོང་ནུག

སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད།
སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད་འདི་ དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ བཱི་ཀྲམ་ཤཱི་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་
གནང་མི་

རྒྱལ་པོ་དྷརྨཔཱལ་གི་ཡབ་

རྒྱལ་པོ་གོ་པཱལ་གི་སྐབས་ལུ་

རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་སྐུ་

འཁྲུངས་ནུག རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ལས་གནས་སྤོ་སྟེ་ མངྒ་དྷ་ལུ་བྱོན་ནུག སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད་
ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་

པུར་ན་ཀིར་ཏི་དང་

ཤན་ཏི་པྲཱ་བྷ་གཉིས་ཀྱི་འོག་ལས་སྐུ་ཡོན་སྦྱངས་ནུག

སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད་འདི་ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་སློབ་དཔོན་ཨིན་ཟེར་ དེ་སྦེ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་དོན་
དག་ངོ་མ་འདི་ ཁོང་གསུམ་ཆ་ར་དུས་རབས་༨ པའི་ནང་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་

ནུབ་ཕྱོགས་ཀཤི་མིར་ལུ་མཉམ་གཅིག་བཞུགས་ནུག སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་
རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ག་ར་སྦྱངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

འདུལ་བའི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་ཡང་མང་རབས་

ཅིག་གནང་ནུག ཆོས་གསུང་པའི་སྐབས་མང་ཤོས་ར་ ཁོ་རང་གིས་བརྩམ་གནང་བའི་བསྟན་བཅོས་

དང་ ཆོས་ཚུ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༤༽ གུ་རུ་པད་མ་སམ་བྷ་ཝ།
དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་གསུང་གནང་མི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

འདྲ་འདི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། མང་ཤོས་རང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ རྒྱལ་ཁབ་

ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སྦེ་ དད་མོས་དང་གུས་ཞབས་སྦོམ་སྦེ་ བསྐྱེད་དང་

བསྐྱེད་བཞིན་པ་ཡོད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་བཤུལ་ གནས་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེ། དགའ་ས་དགོན་ཚེ་ཕུག སྤ་རོ་སྟག་

ཚང་། ཆུ་མོ་ཕུག བྲག་དཀར་པོ། རྫོང་བྲག་ཁ། ཀུར་སྟོད་སེང་གེ་རྫོང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གནས་རྩ་
ཆེ་ཤོས་ཅིག་དང་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།
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༥༽ མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།
བཀའ་རྒྱུད་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་ལས་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་

ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླམ་

རྒྱ་གར་གྱི་

པནྜི་ཏ་ དཔལ་ན་རོ་པ་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསན་ཏེ་ བོད་ལུ་དར་
ཁྱབ་མཛད་ནུག

༦༽ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།(1040-1123)
རྫེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་འདི་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་

སློབ་མ་གཙོ་བོ་ངོ་མ་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་འདི་སྙན་ངག་གི་ཐོག་ལུ་ དར་ཁྱབ་འབད་དེ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་
སངས་རྒྱས་སོང་ནུག ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་ སྐོར་དཀའཝ་སྤྱོད་ནི་དང་ གྲུབ་པ་ཐོབ་ནི་གི་སྐོར་ལས་ དཔེ་

སྟོན་བཟང་པོ་ཅིག་མཛད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྙན་ངག་དང་མགུར་འབུམ་ཚུ་ད་ལྟའི་བར་ན་ཡང་མ་
ཉམས་པར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སློབ་མ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་གྲལ་

ལས་ གཙོ་བོ་ར་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་དྲག་པ་དང་རྗེ་སྒོམ་པོ་པ་གཉིས་ཨིན་པས། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སློབ་མ་ཚུ་
གིས་ བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དར་ཁྱབ་མཛད་གནང་ནུག

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་འདི་དུས་རབས་ ༡༣ ནང་འབྲུག་ལུ་ བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་གིས་
འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག

༧༽ བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ།(1208-1276)
ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་འདི་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གི་

ལུང་བསྟན་ལྟར་སྤྱི་ལོ་

༡༢༢༠ ལུ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ནུག བླ་མ་ཁོ་རང་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་དང་ཞལ་དངོས་སུ་མཇལ་
མ་ཚུགས་རུང་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་སངས་རྒྱས་དབེན་རས་ལས་ཞུ་སྟེ་
འགྲུབ་པ་མཐར་འཁྱོལ་ནུག

དེ་ལས་བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་

འབྲུག་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ ཆོས་ལུགས་ཚུ་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ བླམ་ལྷ་པ་གིས་གཙོས་པའི་ བླམ་ཁག་ ༥
གིས་ངོ་རྒོལ་འབད་ནུག

ཨིན་རུང་ བླ་མ་ཕ་ཇོ་གིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་

གདན་ས་ ཐིམ་ཕུག་རྟ་མགོ་དང་ ཕ་ཇོ་ལྡིང་ལུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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༨༽ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། (1308-1364)
ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་འདི་ རྙིང་མའི་བླ་མ་ ནང་དོན་རིག་པ་ལུ་མཁས་པ་གཅིག་ཨིན་

པས། ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གདན་ས་གླིང་༨ བཏབ་པའི་གྲལ་ལས་ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང།

ཀུར་སྟོད་ཀུན་བཟང་གླིང་། ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་། སྤ་གྲོ་བསམ་གཏན་གླིང་ཚུ་ ད་ལྟོ་མ་ཉམས་

པར་འཇལ་ནི་ཡོད། ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་ བསྟན་བཅོས་མང་རབས་ཅིག་ བརྩམས་གནང་པའི་གྲས་
ལས་ མཛོད་བདུན་འདི་ དྲན་རྟེན་གྱི་མཛད་པ་སྦོམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།

༩༽ གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའམ་བླམ་ལྕགས་ཟམ་པ། (1385-1464)
གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའམ་བླམ་ལྕགས་ཟམ་པ་འདི་ འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༤༣༣ ལུ་བྱོན་ཏེ་ཆབ་སྲིད་
སྐོར་ཕྱག་ལཱ་སྦོམ་མཛད་གནང་ནུག ཁོ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལྕགས་ཟམ་ ༨ བཟོ་བསྐྲུན་སྦེ་

མཛད་གནང་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་ ཨ་ཅེ་ལྷ་མོའི་གཞས་འདི་ཡང་ བརྩམས་མཛད་གནང་། དེ་ལས་
གསུང་གཏེར་ཡང་ལེ་ཤ་བཞེས་ཏེ་

ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་

སྤ་གྲོ་བཟླུམས་

བརྩེགས་ལྷ་ཁང་དང་ རྟ་མཆོག་ལྷ་ཁང་གཉིས་ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ས་ཡོད། རྟ་མཆོག་ལྷ་ཁང་འདི་བླམ་
ཁོ་རའི་གདན་ས་ངོ་མའི་ནང་ལུ་ཕྱག་མཁར་དང་ ལྕགས་ཐག དེ་ལས་ཁོ་རའི་གདུང་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་

ཆོས་རྗེ་ཟེར་ད་ལྟོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོད།

༡༠༽ གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པ། (1450-1521)
གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པ་འདི་ དུས་རབས་ ༡༥ པའི་ནང་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་གཏེར་བཏོན་པ་གཅིག་

ཨིན། ཁོ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དགོན་སྡེ་ ཁག་མ་འདྲཝ་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ བུམ་ཐང་

ཕྱོགས་ལས་ གཏེར་མང་རབས་ཅིག་བཏོན་གནང་མི་ རྙིང་མའི་ གསུང་གི་གཏེར་བཏོན་རྒྱལ་པོ་
ལྔའི་ནང་གསེས་གཅིག་ཨིན།  ཁོ་རང་གི་ཆོས་ལུགས་དང་ སྐུ་མཆེད་པད་གླིང་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་
ད་ལྟོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོད། གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ འབྲུག་གི་སྲིད་དོན་ ལམ་སྟོན་བཟང་

པོ་སྟོན་མ་ཚད་ དུས་རབས་༢༠ ནང་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་

ཕྱུག་ཡང་དེའི་བརྒྱུད་པ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།
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༡༡༽ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། (1455-1529)
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་འདི་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ འདྲེ་

སྲིན་དུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ འབྲུག་མི་རྒན་ཤོས་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ སངས་རྒྱས་པའི་

ལམ་ཡང་སྟོན་གནང་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ལེགས་ཤོམ་ཞུ་མི་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་
རབ་རྒྱས་ཡང་ ཁོའི་བརྒྱུད་པ་ངོ་མ་ཨིན།

༡༢༽ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐོར།  (1594-1651)
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ འབྲུག་ལུ་དུས་རབས་ ༡༧ པ་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༦ ལོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ རྫ་

ལུང་མེད་ལུ་ལུང་དང་ ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་བཙུགས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ ལམ་སྲོལ་

བཟང་པོ་འདི་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་བཏང་གནང་ཡི། འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་
ལམ་སྲོལ་དང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ བཟོ་གནང་མི་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་

གྱི་ ངོ་རྟགས་སྦོམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། ཞབས་དྲུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཐོང་གྲོལ་འདི་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གཅིག་ཨིན། མཐོང་གྲོལ་འདི་ནང་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་
རའི་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་རྣམས་དང་ རྗེ་མཁན་པོ་ཁྲི་རབས་དང་པ་ པད་དཀར་འབྱུང་གནས་དང་སྡེ་སྲིད་
ཁྲི་རབས་དང་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད།

༡༣༽ ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྗེ་མཁན་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སྐོར།
འབྲུག་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྟ་རྫོང་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ནང་ལུ་བལྟ་བསྐོར་འབདཝ་ད་ ཆོས་ཀྱི་དབུ་
ཁྲིད་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དང་པ་ལས་ ༧༠ པ་ཚུན་དང་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༥༤ གི་མཛད་རྣམ་སྐོར་
དུས་ཡུན་ཐུང་གུ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ཧ་གོ་ཚུགས།

༡༤༽ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྐོར།
འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གི་མཛད་རྣམ་སྐོར་ཡང་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་

ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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༡༥༽ སྒྱུ་རྩལ་ཅ་རྙིང་ཚུ་གི་སྐོར།
འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གཤམ་གསལ་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ ཅ་རྙིང་ཚུ་གི་སྐོར་ འགྲེམས་སྟོན་

ཐོག་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས།
-

འབྲུག་འགྲེམས་རྟགས་ཁག་མ་འདྲཝ།

-

དང་ཕུ་གི་གོ་མཚོན་དང་ མདེའུ་དང་རྫས་བམ།

-

རྫོང་གཞི་ཁག་དང་ལྷ་ཁང་སོ་སོའི་པར།

མཛེས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ དཔེར་ན་ ལི་ཡི་ཁྲོ་ ཇ་སྦྱིས་ ཟངས་ཀྱི་ཇ་སྦྱིས་དངུལ་གྱི་ ཇ་སྦྱིས་

ས་ཡི་ཇ་སྦྱིས་ ཐབས་ཆས་མ་འདྲཝ།
རྒྱན་ཆ་དང་ གྱོན་ཆས་རིགས།

བྱུང་རབས་ཅན་གྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་པོ་དང་བླམ་ཆོས་པའི་གྱོན་ཆས་ཀྱི་རིགས།
འབྲུག་གི་རང་བཞིན་འབྱུང་རབས་དཔེར་ན་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་

རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ སྦུལ་དང་ཆུ་སྲིན་ ཕྱེམ་ལ་མ་འདྲཝ་ཚུ།

འདབ་ཆགས་ཀྱི་

ཉིན་བསྟར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཤིང་གི་ཧོད་ཆས་ཤིང་ཕོར་བསེ་མ་ཅན་གྱི་རིགས།
ཚར་དང་ མི་གིས་བཟོ་བའི་ ནམ་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཅ་ཆས་།
ཁྲོ་ཟངས་དང་ཐབ་ཆས་རིགས།

-དང་ཕུ་གི་

༡༦༽ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་སྤྱོད་ལམ་དང་ སྤྲོ་ཉམས་སྡོད་ཐངས་སྐོར།
སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ལུ་བལྟ་བསྐོར་འབདཝ་ད་འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་སྤྱོད་ལམ་དང་ སྤྲོ་

ཉམས་ སྡོད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ ཆོས་སྡེའི་གོང་འཕེལ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་མ་
འདྲཝ་ཐོག་ལས་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ བཏང་བའི་སྐོར་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་ལགས།

མཇུག་ར།
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦

ལས་འགོ་བཟུང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ནང་ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་

དངོས་པོ་དང་ གཏེར་མཛོད་ཅ་རྙིང་རྣམས་ བསྐྱར་བ་འབད་དེ་ མི་དམང་ལུ་དམིགས་བསལ་གསལ་

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།
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སྟོན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། གསལ་སྟོན་དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་འབྱུང་རིམ་དང་ རྒྱལ་རབས་ ལོ་

ཚིགས་རིམ་པ་སྦེ་ བསྐྱར་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་དང་ཆོས་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་བརྡ་
སྟོན་ གསལ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ཡི། རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་

ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་གི་བཟོ ་

རྣམ་དང་ བཟོ་བཀོད་མ་འདྲཝ་ ཡོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་བསྒྱུར་བཅོས་

གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས། སྤྱི་ལོ༡༩༩༦ ནང་གི་ བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་
བསལ་ གསལ་སྟོན་ཐེངས་དང་པ་འདི་འབྲུག་གི་ཐོ་རེངས་དང་སྔོན་རབས་ཀྱི་སྐོར་ དུས་རབས་༡༠

ཚུན་ཚོད་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནང་གི་ བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྟོན་ཐེངས་༢

པ་འདི་ འབྲུག་གི་དུས་རབས་ བར་མ་༡༡ ལས་༡༥ ཚུན་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོར་

གི་ བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་འདི་ འབྲུག་གི་དུས་རབས་ བར་

མ་ཆ་ཤས་༢ པ་ དུས་རབས༡༥ ལས་༡༦ ཚུན་ཚོད་སྐོར་འབད་དེ་ཡོད།   གོངགསལ་བསྐྱར་

བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ ཡོངས་བསྡོམས་ཐེངས༣ པ་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ འབད་

མི་འདི་ ལྟ་རྫོང་ཐོག་༤ པའི་ནང་ གཏན་འཇགས་གསལ་སྟོན་སྦེ་ མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད།  འདི་ནང་གི་ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་ ག་ར་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ནང་གི་

ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་གི་དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་ཐེངས༤ པ་འདི་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་༤ པའི་ སྐུ་པར་ཁག་མ་འདྲཝ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ མི་དམང་མངའ་

ཞབས་མཆོག་གི་

ཁྲི་ལོ་༢༥ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་

འབདཝ་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོར་གྱི་ དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་འདི་ ཞབས་དྲུང་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ དུས་སྐབས་ དུས་རབས ༡༧ པའི་ནང་ ལོ་ངོ་ ༣༥ ནང་འཁོད་ ཆབ་སྲིད་

སྐྱོང་བའི་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཡོད།

གོང་གསལ་བསྐྱར་བསྒྲིགས་

དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་

ཐེངས་༤ པ་དང་ ༥ པ་འདི་ ལྟ་རྫོང་ཐོག་༣ པའི་ནང་གཏན་འཇགས་གསལ་སྟོན་སྦེ་ མི་དམངས་
ཡོངས་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད། བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྟོན་ མཐའ་

མཇུག་ར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལོ་གྱི་ དམིགས་བསལ་གསལ་སྟོན་འདི་ དུས་རབས་༡༨ དང་༡༩ ལོར་

མི་དབང་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རིམ་བྱོན་སྐོར་ཨིན། གོང་གསལ་བསྐྱར་བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་གསལ་
སྟོན་ཡོངས་བསྡོམས་ཚར་ ༦ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་དེ་ སྤ་གྲོ་ལྟ་རྫོང་ལུ་གཏན་འཇགས་
གསལ་སྟོན་སྦེ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ང་བཅའ་རའི་ འབྲུག་གི་ ལམ་སྲོལ་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་ཅིག་ཁར་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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ཧིང་སང་ས་ འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་སྦོམ་ཡོད།
རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་འདི་ མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སའི་སློབ་སྡེ་ཅིག་དང་ ཤེས་ཡོན་

ཟེར་ལྷབ་ད་ སྤྱིར་བཏང་གི་གོ་བ་འདི་ དཔེ་དེབ་ ལྷག་ནི་དང་ ལེགས་སྦྱར་ཉན་ནི་འདི་ཨིན། འདི་
གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་དང་ འདས་པའི་གཏམ་སྙན་གྲགས་གེ་ར་གི་སྐོར་ གསལ་

ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་འདུག དེའི་དཀའ་ངལ་ གསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྣམ་སྲས་བང་
མཛོད་འདི་ཁག་ཆེ། ག་ཅི་སྨོ་ཟེ་བ་ཅིན་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ནང་ལུ་བྱུང་རབས་དང་རྒྱལ་རབས་ཚུའི་
སྐོར་ལས་

ཅ་ཆས་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་མཐོངཚུགས།

དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྐུ་འདི་ཚུ་དངོས་སུ་མཐོང་སྟེ་ མནོ་བསམ་བཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

འབྲུག་མི་གེ་ར་གི་ང་བཅས་རའི་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་།

ཕམ་ཚུ་

གིས་ལ་ཁག་སྦེ་ཉམས་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བཞག་མིའི་ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐོང་འདི་
ངལ་རངས་དང་ དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་དགོསཔ་འདི་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། གཞན་ག་ནི་ཡང་འབད་མ་

ཚུགས་རུང་ རང་གི་སྒྱུ་རྩལ་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་ བལྟ་ནི་དང་ ཉན་ནི་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་རུང་བཏུབ།

འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ལུ་ བལྟ་བསྐོར་འབདཝ་ད་འགྲེམས་སྟོན་ 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་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་
སྒོ་ལས་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་མི་སེར་ལེགས་ཤོ མ་འཐོན་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་རང་

འབྱུང་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།     རྫོགས་སོ།།

རྒྱབ་བརྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།
༡༽

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ པདྨ་ཐང་ཡིག།

༢༽

གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་ བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ།  

༤༽

བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་།

༣༽
༥༽

༦༽

ལོ་ཙ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་ ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིན་དུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།  
ཀུན་མཁྱེན་པད་མ་དཀར་པོ། འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར།
ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པའི་རྣམ་ཐར།

རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།

༧༽
༨༽

༩༽
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གཙང་མཁྱེན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ རྣམ་ཐར།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས།

པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།

ཞབས་དྲུང་རིན་

འབྲུག་སྡེ་སྲིད་དང་པ་ བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད།

༡༠༽ རྗེ་མཁན་དང་པ་ པད་དཀར་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

༡༡༽ འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབས་རྒྱས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད།

༡༢༽ རྗེ་པན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བྱམས་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་བ།
༡༣༽ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་  (ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་)

༡༤༽ རྫོང་ཁ་གྲོས་དཔོན་བླམ་གནག་མདོག འབྲུག་དཀར་པོ་(འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་
གནས་སྟངས)

༡༥༽ དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་། འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་འཁྱེར་སྣང་བ།
༡༦༽ ཨེ་ཀེ་གོར་ཌོན་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ།

༡༧༽ ཨིན་དཱད་ཏ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱི་ཚུལ་དང་དེའི་ཐེག་དམན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དང་
འབྲེལ་བ།

༡༨༽ ཨར་སི་མ་ཇུན་དར་དང་ ཨེཆ་སི་རའི་ཅའུ་ད་རི་དང་ ཀེ་དཱད་ཏ་
རྒྱ་གར་གྱི་སྔོན་ཐོན་གྱི་རྒྱལ་རབས།

༡༩༽ ཨེན་ཀེ་སིན་ཧ་དང་ ཨེ་སི་བཱེ་ནར་ཇི་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་རབས།
༢༠༽ ཨེལིསི་གེ་ཏེ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས།

༢༡༽  ཨེཆ་ཨེན་རཱན་དཱལ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅས་ཐོར་
བུ།

༢༢༽ དགེ་སློང་སང་ཧ་ར་སིད་ཏ་ ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་རྟོགས་ཞིབ།
༢༣༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
བཞག་པ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་སངས་ཆོས་ལུགས་ལུ་གཞི་

༢༤༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་གི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་ (ལོ་རབས་རིག་པ)
༢༥༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ། འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས།
༢༦༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་གི་རྩོམ་རིགས་ངོ་སྤྲོད།

༢༧༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་ལུ་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་འབྱུང་ཚུལ་དང་དར་ཁྱབ་སྐོར།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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༢༨༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ། མཱའེན་ཌི་གེརེ་ཌེཤཱན་ཨོཕ་ཀཱལ་ཅར་བཱེ་ལུ།
༢༩༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ། རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ།
༣༠༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ། མིའུ་སིཡམ་ཀེཀྲེ་ལོག་ ༼ཟིན་བྲིས་༽
༣༡༽ དཔལ་ཁང་ལོ་ཙ་བ་ ངག་སྒྲོན།

༣༢༽ སར་ཅན་ད་ར་དཱས་ བོད་དབྱིན་ཤར་སྦྱར་ཚིག་མཛོད།

༣༣༽ ཚེ་དཔག་རིག་འཛིན་ ནང་དོན་རིག་པའི་མིང་ཚིག བོད་དབྱིན་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད།
༣༤༽ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ དབྱིན་རྒྱ་བོད་གསུམ་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད།
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བོད་པ་རླགས་ཐང་གི་གནའ་ཤུལ།

སེངྒེ་རྡོ་རྗེ།1*

རྒྱབ་ཁུངས།
༉

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༤ གི་ཉིནམ་འདི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་

གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ་དང་ རྒྱལ་རབས་མཁས་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ རྟེན་
འབྲེལ་བཟང་པོ་ཅིག་སྦེ་རྩིས་མི་འདི་ ཉིནམ་དེ་ཁ་ལུ་ བུམ་ཐང་བོད་པ་བརླགས་ཐང་ རང་བཞིན་

སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གི་ ས་བརྐོ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་གིས་ སའི་འོག་ལུ་ མི་ཊར་ ༡
དང་ཕྱེད་སྐོར་ཆ་ལུ་

རྡོ་ཚུ་

གཟོང་གིས་བཟོ་བཟོཝ་ལེ་ཤ་གཅིག་ཡོད་མི་གུ་ལུ་ཐོགས་ནུག

འདི་

བཟུམ་མའི་རྡོ་ཚུ་ སའི་འོག་ལས་ཐོབ་མི་འདི་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་མས། གནའ་བཤུལ་
དེའི་སྐོར་ལས་ཤེས་འདོད་ཀྱིས་

མ་འབད་ཐབས་མེད་སོང་སྟེ་

གསུམ་གྱིས་

ལེགས་ཤོམ་འབད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་

བྷིམ་པར་དྷན་དང་ ཁག་འབགཔ་
ས་ཁོངས་འདི་

ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ དེ་ལས་ས་བརྐོ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་གཏང་མི་

རག་རོ་ཚུ་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་བཟོ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་

ས་ཁོངས་འདི་ནང་ལས་

ད་རུང་ཧོ་ཀ་གཏིང་རིངམོ་གཅིག་ཐོབ་སྟེ་

ཧོ་ཀ་དེ་ཡང་ མཐའ་འཁོར་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་བཟོ་སྟེ་འབདཝ་ད་ སའི་འོག་ལས་ཟླུམ་དབྱིབས་
ཅན་གྱི་ དུས་རབས་ ༩ པའི་ རྡོའི་བཟོ་རྩིག་གཅིག་འཐོན་ནུག འདི་བཟུམ་མའི་དཔྱད་རིག་རྣམ་

རྟོག་མེད་པའི་ གནའ་ཤུལ་གྱི་ས་གནས་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ དོ་རུང་རང་ ཤར་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ས་
གནས་གཞན་ཅིག་ཡང་ཐོབ་ནུག ས་བརྐོ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་བརྐོ་འཕྲུལ་གྱིས་ རྡོ་ ལེབ་ཏག་ཏ་ལེ་ཤ་

ཅིག་གུར་ཕོག་སྟེ་འབདཝ་ད་ རྡོ་འདི་ཚུ་ས་འོག་གི་ཧོག་ཀ་གུར་བཀབ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག ས་

གནས་འདི་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ས་གནས་འདི་གི་མིང་ཡང་ བི-༣ ཟེར་བཏགས་ནུག
འབྱུང་རྐྱེན་འདི་བཟུམ་

ང་བཅས་ར་འབྲུག་གི་གནའ་ཤུལ་གྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་གནམ་མེད་ས་མེད་

ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་ བྱ་དཀར་རྫོང་བདག་ དྲགོས་འཇིགས་མེད་
བཟང་པོ། REID ཀྱི་མདོ་ཆེན་ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ དྲག་ཊར་

ཝལ་ཊར་རོ་ཌར། རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གི་འགོ་འདྲེན་པ་ ཀུན་བཟང་
༡ * དབྱིན་སྐད་ལས་རྫོང་ཁ་འདི་ནང་སྐད་བསྒྱུར་འབད་མི་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཨིན།

སེངྒེ་རྡོ་རྗེ།
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ལྷུན་གྲུབ། ཨ་ཞེ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཁག་འབགཔ་ ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ ཁོང་ཚུ་གིས་ཞིབ་དཔྱད་

འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གིས་སྦེ་ སོ་ནམ་ལྷན་

ཁག་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ མི་རྗེ་ནང་སྲིད་བློན་པོ་འཕྲིན་ལས་

རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནུག

རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཁྲི་འཛིན་

མི་རྗེ་ནང་སྲིད་བློན་པོ་

འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་

མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ ང་རང་ གནའ་ཤུལ་གྱི་ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླཝ་ ༡༢

པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་བལྟ་སྐོར་འབད་ཞིནམ་ལས་ འགོ་ཐོག་སྙན་ཞུ་གཤམ་གསལ་བཞིན་ཕུལ་ཡི།
༡

གནའ་ཤུལ་གྱི་ས་གནས་འདི་ ས་མཚམས་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ར་བ་བརྐྱབ་ནི།

༢

ཁཝ་དང་ཆརཔ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཟླུམ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་བཟོ་རྩིག་གུ་

༣

རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་ བྱ་དཀར་རྫོང་ཁག་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་

ཁྱིམ་ཏོག་བཀབ་ནི།

ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གསུམ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ གནའ་ ཤུལ་གི་ས་གནས་ནང་
གི་ རག་རོ་ཚུ་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་བཟོས་ཞིནམ་ལས་ ས་གནས་འདི་ནང་གི་

རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ དཔར་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནི།

༤ མཇུག་ར་ གནའ་ཤུལ་ བརྐོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་དང་ གནའ་ཤུལ་
མཁས་མཆོག་ཚུ་གསར་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་བཟུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་མེད་སི་སི་གི་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གི་ས་ཁོངས་

ནང་ལུ་ གནའ་ཤུལ་གསར་མཐོང་འདི་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤྲོ ་ ཉ མ ས ་ ཆེ་ བ འི ་

གནས་ཚུལ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་ལུ་ ཚ་གྱང་ལང་ནི་གི་

རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན་མས། ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུགས་ཀྱི་ གནའ་ཤུལ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གི་གྲོས་འཆར་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་

བདག་སྐྱོང་

སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ མི་ཊར་ ༥ གི་ས་ཁར་ སྤོ་དགོསཔ་འབྱུང་ནི་དེ་གིས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་
སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་དང་

ཁ་འབགཔ་གཉིས་ལུ་སྟབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་ནུག

རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ལས་

བོད་པ་རླགས་ཐང་གི་གནའ་ཤུལ།
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བརྟེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་དང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བའི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་

བརྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་མི་ སིཝིས་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ ཧེལ་ཝེ་ཀྲས་གིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་

ཞིབ་མཁས་མཆོག་ཅིག་གནའ་ཤུལ་བརྐོ་བ་གཏང་ནི་སྦེ་ཞལ་འཆམ་བྱུང་ནུག

གནའ་ཤུ ལ་བརྟག་
སྔོན་མའི་

ཧེལ་ཝེ་

ཀྲས་ཀྱི་ འབྲེལ་འཛིན་འགོ་འདྲེན་པ་ པི་ཊར་ཀོ་ནིཀ་དང་ སིཝིས་ལེཀ་ཏེནས་ཀྲེན་ ཕྱི་རྒྱལ་གནའ་

ཤུལ་ཞིབ་འཚོལ་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ དྲཀ་ཊར་ཨེ་བར་ཧརཊ་ཕིཤར་གྱིས་

གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་མཁས་མཆོག་ རེ་ཊོ་བུལུ་མར་དང་ཁོ་གི་མཉམ་རོགས་ ཨམ་ཕེརེ་དྲེ་རིཀ་
ཝིའལ་གཉིས་

མགྱོགས་སུ་སྦེ་གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

གལ་གནད་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་དེ་ཁར་གཏང་གནང་ནུག

རྡོའི་བཟོ་རྩིག་ཚུ་གི་

ལག་ལེན།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བའི་ ལས་འགུལ་ལས་ བཅའ་སྒྲིག་དང་ སིཝིས་

ལེཀ་ཏེནས་ཀྲེན་ ཕྱི་རྒྱལ་གནའ་ཤུལ་ཞིབ་འཚོལ་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ལས་ ཅ་ཆས་གནང་བའི་

ཐོག་ལས་ གནའ་ཤུལ་ཞིབ་དཔྱད་མཁས་མཆོག་ རེ་ཊོ་བུལུ་མར་དང་ ཨམ་ཕེརེ་དྲེ་རིཀ་ཝིའལས།
རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ང་རང་དང་། དེ་ལས་གཡུས་ཁའི་ལཱ་འབད་མི་ མི་ ༦

བཅས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༥ གི་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ས་གནས་འདི་ནང་

ས་བརྐོ་ནི་གི་ལཱ་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ང་བཅས་ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་ ༡༩ གི་རིང་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ ཆུ་ཚོད་

༨ དང་ཕྱེད་རེ་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སིཝིས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ རྩི་ཤིང་མཁས་མཆོག་གཅིག་དང་
ས་ཁམས་མཁས་མཆོག་གཅིག་ཡང་ཉིན་གྲངས་

༢༠

དེ་ལས་

གནའ་ཤུལ་བརྐོ་ནི་གི་ཉམས་མྱོང་མེད་ནི་དེ་གིས་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་

གི་དོན་ལུ་

ང་བཅས་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་

མཁས་མཆོག་བུལུ་མར་གྱིས་ ལཱ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་རྩིག་རྡོ་གྲུ་བཞིའི་ས་སྒོ་ བི་

༣ ལས་འགོ་བཙུགས་ཅི། མཁས་མཆོག་གིས་གནའ་ཤུལ་ལག་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དང་ ཅ་

ལ་ངེས་བདེན་སྦེ་སྟོན་ཐངས། དཔེ་ཚད་ལག་བཤེད་འབད་ཐངས། དཔེ་ཚད་ཕྱི་རས་བརྐྱབ་ཐངས།
མེ་འོད་ཁོད་སྙོམས་ནི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་མཐོ་ཚད་འཇལ་ཐངས་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་བྱིན་ཡི།

སེངྒེ་རྡོ་རྗེ།
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མཁས་མཆོག་བུལུ་མར་གྱི་ལྟ་བཀོད་འོག་ལུ་

བསྡོམས་རག་རོ་ནང་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་
འདི་བརྐོ་ཡི།

དེ་མ་ཚད་

ང་བཅས་ཀྱིས་

ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་

རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་

བཟོ་རྩིག་གི་

རྒྱ་སྐྱེད་

གཅིག་

ཀེ་ཀེ་དང་ཡར་མར་སྦེ་གནའ་ཤུལ་
དཔེ་ཚད་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་

དངོས་པོ་ཚུ་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ནི། དེ་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་བཀག་ཚུ་ནི་དང་ བཟོ་རྩིག་འདི་ག་ཅི་གི་

དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་འཐབ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་ཡི།

ས་གནས་ བི་ ༡༼ས་འོག་གི་ཟླུམ་དབྱིབས་ཀྱི་བཟོ་རྩིག༽
ས་གནས་ བི་ ༡ འདི་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་གི་ནུབ་བྱང་ཁ་ཐུག་གི་ གི་ཁུག་ནང་ཨིན་མས། ས་
གནས་དེ་གཏིང་རིངམོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ཧོག་ཀ་ཨིནམ་ལས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་

སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་སེན་ཀྲི་མི་ཀྲར་ ༡༤༠ ཕྱི་ཁར་སྤོ་དགོཔ་བྱུང་ཡི། སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་

ས་གནས་གསར་པའི་ནང་ གཞི་བཅའ་ནི་དེ་གིས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་
གི་ ལཱ་ལུ་བར་རྐྱེན་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་ ཧེང་བཀལ་ ཞིབ་
དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གནའ་ཤུལ་གྱི་ས་གནས་འདི་ལེགས་ཤོ མ་

སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བལྟཝ་ད་ བཟོ་རྩིག་གི་ནང་ན་ རྡོ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་སྤོག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ བཟོ་

རྩིག་གི་ཡན་ལག་གལ་ཅན་ ལ་ལུ་ བརླག་སྟོར་ཤོར་སོངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག ནང་ན་གྱི་ཤོང་ཚད་

འདི་སྒོར་སྒོརམ་སྦེ་ རྩིགཔ་འདི་རྡོ་ཟུར་ཅན་གྱིས་བརྐྱབས་ཏེ་འདུག གཤམ་གྱི་ཁ་སྒོར་འདི་ མི་ཀྲར་

༥་༢༥ དང་འཁོར་རྒྱ་སྦོམ ་ཤོ ས་འདི་ མི་ཀྲར་༨་༡ ཨིན་མས། ང་བཅས་ཀྱིས་འགོ་ཐོག་བཟོ་རྩིག་
ནང་འཛུལཝ་ད་ ནང་ན་ཡར་མར་གྱི་རྩིགཔ་གི་མཐོ་ཚད་ ཁྱིམ་ཐོག་ཟླུམ་པོའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ར་ཏོ་

ཚུན་ཚོད་ སེན་ཀྲི་མི་ཀྲར་ ༡༠༠ ཨིན་མས། ལྟག་གི་ཡན་ལག་འདི་ རྡོ་ལེབ་ཏག་ཏ་གིས་བཟོ་
བཟོཝ་ཨིནམ་ད་ རྡོ་ཚུ་ཡང་ཀེ་ཀེ་སྦེ་བཀལ་བཞག་ནུག

བཟོ་བསྐྲུན་བདག་སྐྱོང་པ་དང་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལས་ སྙན་ཞུ་ཐོབ་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ནང་ན་གི་

ས་ཁོངས་འདི་ ཕྱག་སྙིགས་རག་རོ་ཚུ་གིས་གང་སྟེ་ འདུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། འདི་གི་འོག་ལས་
ཧོ་ཀ་སྟོངམ་ཅིག་ཡང་ རྡོའི་ཁྱིམ་ཐོག་གུར་འཐོན་ཡི། གནའ་ཤུལ་འདི་བཟུམ་གསར་མཐོང་གི་ཤུལ་
ལས་རང་ བཟོ་རྩིག་འདི་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་བརྐོ་ཞིནམ་ལས་ རག་རོ་ཚུ་བཏོན་
ཡོད་པའི་

བྱེ་ས་དང་རྡོ་དེ་ཚུ་

ཤུལ་ལས་གདམ་སེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཟུར་ཁ་བཞག་ཡི།

ང་

བཅས་ཀྱིས་ ས་གནས་བི་ ༡ གི་རྡོ་ཞིབ་ཐངས་ བལྟ་རྟོག་འབདཝ་ད་ རྡོ་ཟུར་ཅན་དང་སྒོར་

བོད་པ་རླགས་ཐང་གི་གནའ་ཤུལ།
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སྒོརམ་ཚུ་གི་བར་ན་ བར་བཅད་ས་སྟོང་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་མཐོང་ཅི། ནང་ན་གི་རྩིགཔ་གི་དོན་

ལུ་ཆུ་རིལ་རྡོ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ཁར་

ཁྱིམ་ཐོག་གི་དོན་ལུ་ཡང་

རྡོ་དེ་ཚུ་རྩ་ལས་རང་ལག་

ལེན་མ་འཐབ་པས། རྡོ་ཟུར་ཅན་ཚུ་ཡང་ས་གནས་འདི་ནང་གི་མེན་པར་ གཞན་ཁ་ལས་འབག་འོང་

ཡོདཔ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ད་ཧ་གོ་ནུག ༼རེ་ཊོ་བུལུ་མར་གྱི་གནམ་ལོ་ ༡༩༩༨
ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་༽ ཕྱིར་བཏོན་ཡོད་པའི་ཕྱག་སྙིགས་རག་རོ་ཚུའི་ནང་ལས་ ལཱ་འབད་མི་
ཚུ་གིས་ སོལ་མུ་དང་ ཤིང་གི་ཆག་དུམ། སའི་རྫམ་གྱི་ལུང་ཆག་རོ། བརྡར་རྡོ་ཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་

གཅིག་འབད་མི་ཚུ་ཐོབ་ནུག བསྐུལ་བསྒྲགས་གཉིས་པའི་ནང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ གཡུའི་དྲ་དུམ་ལེ་

ཤ་ཅིག་དང་ དངུལ་གྱི་ཆབ་ཙེ་ ༤། མི་གི་སྐྱ། མེ་རོ། ཤིང་གི་ཆག་དུམ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཐོབ་སྟེ་ཡོད།

དུས་ཚོད་བཀོད་ནི།
ས་གནས་བི་ ༡ ས་བརྐོཝ་ད་ཐོབ་མི་ སོལ་མུ་ཕུད་དོ་བརྒྱད་དང་མེ་རོག་གི་གྲལ་ལས་ དཔེ་ཚད་

གཉིས་བཙག་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་ ཨ་མི་རི་ཀ་ལུ་ དུས་རབས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་

བསྐྱལ་གཏང་ཡི། དཔེ་ཚད་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ ས་འོག་གི་བཟོ་རྩིག་ནང་ལུ་ མེ་གིས་འཚིག་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ མཐའ་འཁོར་ས་གནས་ཚུ་ཡང་ མེ་གིས་འཚིག་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག ༼རེ་

ཊོ་བུལུ་མར་གྱི་གནམ་ལོ་ ༡༩༩༨ ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་༽ རྡུལ་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཤམ་
གསལ་བཟུམ་བྱུང་ནུག

དཔེ་ཚད་ ༢ པ་འདི་ ལོ་ ༦༦༥ ལས་ ༩༨༠ ཨེ་དྲི་ནང་གི་ཨིནམ་སྦེ་ བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཚད་ ༡ པ་འདི་ ལོ་ ༧༠༠ ལས་ ༨༩༠ ཨེ་དྲི་ནང་གི་

ཨིནམ་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༨ བྱུང་ནུག

ས་གནས་བི་ ༢ པ།
བཟོ་རྩིག་ བི་ ༢ པ་འདི་ རྡོ་བསྐམ་གྱི་གྱང་ཁོག་གཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། འགོ་དང་པ་
འབད་བ་ཅིན་ ཞིག་ཤུལ་འདི་ ཨ་རིང་གི་ཚིག་བཟུམ་སྦེ་འཐོན་ནུག འདི་གི་རིང་ཚད་ཡང་མི་ཀྲར་

༡༠ ཨིན་མས། གནའ་ཤུལ་བི་༢ ཀྱི་ཆགས་གནས་ བི་༡ ལས་ མི་ཀྲར་ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ཨིན་
མིའི་ རྡོའི་རྩིགཔ་འདི་ ས་འོག་ལས་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་ལམ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ཞིག་ཤུལ་

སེངྒེ་རྡོ་རྗེ།
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གྱི་མཐོང་སྣང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཧོ་ཀ་འདི་ བསེལ་ཏེ་ཧིང་སང་

ས་བཟོ་ཡི། ང་བཅས་ཀྱིས་ རྩིག་པའི་གཤམ་སྙོམས་ཀྱི་རྩ་བ་ལྷོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ས་

སེན་ཀྲི་མི་ཀྲར་༥༠ བརྐོ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩིགཔ་རིང་ཚད་ ནུབ་བྱང་དང་ཤར་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ བསྣར་

ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྩིགཔ་གི་མཐོ་ཚད་ཚུ་ ཤུབ་གཏང་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡི། ས་བརྐོ་སྟེ་

ཉིནམ་ ༥ གི་ཤུལ་ལས་ ནུབ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྩིག་པའི་གི་ཁུག་གཅིག་མཐོང་མི་དེ་གིས་ ཕྱི་ནང་

མེད་པར་ རྡོ་ཧྲམ་ཡོད་མི་དེ ཧེ་མའི་རྩིགཔ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ལས་མཐོ་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་

ཨིན་མས། གི་ཁུག་དེ་ནང་ལས་ རྩིགཔ་འདི་གྲུ་བཞི་ཁ་ ནུབ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་བཀྲམ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་
ང་བཅས་ཚུ་གིས་གི་ཁུག་གཞན་ཅིག་འཚོལ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་རུང་འཚོལ་མ་ཐོབ།

མ་སྤུར་བར་

ཡོད་པའི་ཞིག་ཤུལ་འདི་ ལྷོ་ལས་མི་ཀྲར་༢༦་༥ དང་མི་ཀྲར་ ༣ བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨིན་མས།

ཞིག་ཤུལ་གྱི་ རྒྱ་ཚད་ སེན་ཀྲི་མི་ཀྲར་ ༡༢༠ དང་ མཐོ་ཚད་མཐོ ་ཤོས་སེན་ཀྲི་མི་ཀྲར་ ༦༠ ཨིན་

མས། ས་བརྐོ་བརྐོཝ་འདི་ནང་ གནའ་ཤུལ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་
ས་རྫམ་གྱི་ཆགས་རོ་རྒྱ་སྨུག་ཨ་ཙི་རེ་འབད་མི་གཅིག་ཐོབ་སྟེ་འབད་རུང་

གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་

འབད་བཏུབ་པའི་དཔེ་ཚད་ཅིག་ཡང་ འཐོན་ནི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ རྩིག་པའི་ཞིག་ཤུལ་དང་ས་
གནས་བི་ ༡ པའི་འབྲེལ་བ་ལུ་ལྟ་སྟེ་ བཟོ་རྩིག་གཉིས་ཆ་རང་གཅིག་ཁར་ བརྐྱབ་བརྐྱབ་འོང་ནི་

དང་

ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

༡༠༠ དེ་ཅིག་ས་སྒོ་ བི་ ༢ ནང་ལས་ཐོབ་ཅི།

བསྐུལ་བསྒྲགས་༢

པའི་ནང་ས་རྫམ་གྱི་ཆགས་རོ་

ས་གནས་བི་༣།
ས་གནས་བི་ ༣ པམ་འདི་ས་གནས་བི་ ༡ བི་ ༢ ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་མི་ཀྲར་ ༨༠ དེ་ཅིག་ཁར་

ཆགས་ནུག ས་གནས་བི་ ༣ པམ་འདི་ ཨ་རིང་གི་ཚིག་བཟོ་སྟེ་སྟབས་ལེགས་སྟེས་དབང་གིས་སྦེ་

ཐོབ་ནུག རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གིས་ ས་གནས་འདི་ངོས་འཛིན་འབད་

ཞིན་ན་ ས་སྒོ་འདི་ཧིང་སང་ས་བཟོ་ དེ་ལས་རྡོ་ལེབ་ཏག་ཏ་ཚུ་མི་ཀྲར་༤x༤བཟོ་བཞག་ནུག ལཱ་

འདི་གི་བཟོ་བཀོད་གྲོས་སྟོན་པ་ བའུམ་གཧཊ་ནར་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་འབད་ནུག ཁོ་གི་བསམ་
འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་གྱི་འགྱམ་གཅིག་འོང་ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

བོད་པ་རླགས་ཐང་གི་གནའ་ཤུལ།
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སའི་ཆགས་ལུགས།
ཧེ་མ་སའི་མཛེས་བཀོད་ཆགས་ལུགས་ཀྱི་དབྱིབས་དང་

ས་གནས་བི་༣

གྱི་མཐའ་འཁོར་འདི་ཚུ་

ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཡིག་ཐོག་དང་ དཔར་ཐོག་མ་བཀོད་པས། ཨིན་རུང་བཟོ་དཀོདཔ་གྲོས་སྟོན་པ་
བའུམ་གཧཊ་ནར་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ བིམ་པར་དྷན་དང་ ས་གནས་འདི་ནང་གི་མི་
སེར་ཚུ་གིས་སླབ་མི་དང་ བའུམ་གཧཊ་ནར་གྱི་པར་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ས་གནས་དེ་ ས་ཕུང་རྡོ་ཕུང་

གཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ས་ཕུང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་སྔོ་ཤིང་མང་ཆེ་ཤོས་ར་རྩྭ་རམ་སྐྱེས་ཏེ་

འདུག

ས་ཕུང་འདི་གུར་སྟོང་ཕུ་ཤིང་གཉིས་སྐྱེས་ཡོད་པའི་ར་ཏོག་ཚུ་

འཛུལ་ཏེ་འདུག

ས་ཕུང་གི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་

ས་བརྐོ་ནི།
རྡོ་དེ་ཚུ་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཤར་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ང་བཅས་

ཀྱིས་བཟོ་རྩིག་གི་མཐའ་འཁོར་ རག་རོ་ཡོད་མི་ཚུ་བརྐོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། དེ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆུ་

སྙིགས་ནང་ལུ་ རྡོ་གི་རིགས་རྩ་ལས་མིན་འདུག བཟོ་རྩིག་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་རྡོ་ཚུ་ ཡང་ཅིན་

ཡར་ལས་མར་བུད་བུདཝ་འོང་ནི་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་བྱང་ཤར་དང་ ཤར་
ལྷོའི་ཧོང་ལུ་བརྐོཝ་ད་ བཟོ་རྩིག་ཡར་མར་བསྒྱུར་བའི་མཐོང་སྣང་ཧ་གོ་ཡི། ས་གནས་བི་ ༣ གུར་

བསྐུལ་བསྒྲགས་ ༢ པམ་ནང་ རྡོའི་རྩིགཔ་འདི་གཞི་སྟེགས་ཚུན་མེན་པའི་ཁར། ས་ནང་ཡོད་པའི་

རྡོ་དེ་ཚུ་ཁྱིམ་བཟོ་མགྱོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་མེན་པར་ ཡན་ལག་རྩིག་པའི་ལྷག་ལུས་ཨིན་པས།  གཞི་

སྟེགས་འདི་ དཔྱངས་དབྱིབས་སྦེ་  ཚད་གཞི་འདི་  མི་ཀྲར་ ༥་༥x༤་༥ ཨིན་མས། དྲན་རྟེན་

འདི་ ད་རིས་ཨ་ཙི་སྦོམ་མཐོང་མི་འདི་ ཡན་ལག་རྩིགཔ་གི་སྦེ་ཨིན་མས། རྩིགཔ་གི་ལྷག་ལུས་ཕྱིའི་

བཟོ་བཀོད་མཐའ་བསྐོར་མི་འདི་ ཚད་གཞི་མི་ཀྲར་ ༡༥་༥ x ༡༠་༨ ཨིན་མས།

དྲན་རྟེན་འདི་ ཧེ་མ་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ད་ལྟོ་ཡང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ངོས་

འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡང་ན་མཆོད་རྟེན་གྱི་འགྱམ་
ཡང་ན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་གནས་ ཡང་ན་གསོལ་མཆོད་འཕུལ་སའི་ ས་གནས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས་

ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དྲན་རྟེན་འདི་གི་ནང་ནའི་ཁང་མིག་འདི་རྡོ་ ཆེ་ཆུང་ ༥༠༠ གིས་གང་སྟེ་

འདུག

གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་པོ་ཚུ་ཁང་མིག་ནང་ལས་ཐོབ་

ཡོདཔ་ཨིན།

སེངྒེ་རྡོ་རྗེ།
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༡ ལག་བཟོ་སའི་རྫམ་གྱི་ཆགས་རོ་གྲངས་ ༡༠༠།
༢ ལྕགས་ཀྱི་ལག་ཆ་གི་ཆགས་རོ་ ༢།
༣ སྒོ་ནོར་གྱི་སོ་ལེ་ཤ་དང་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་སྒལ་ཚིགས།
༤ འོད་རྩི་གཏང་ཡོད་མི་མུ་ཏིག་གནགཔོ་གཅིག
༥ ཟངས་དམར་གྱི་བོད་ཊམ་གཅིག་དང་ སོལ་མུ་ཚུ་ མ་གཏོགས་ གཞན་ཅ་ལ་འགངས་

ཅན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ གོང་གི་ཅ་དངོས་འདི་ཚུ་གིས་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་
བཞེས་སྒོ་འབད་འབདཝ། ཆུ་བསྐོལ་བསྐོལཝ། སེམས་ཅན་གྱི་རོ། ཚོན་གྱི་རིགས།

མཆོད་སྦྱིན་གྱི་འབུལ་བ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

དུས་རབས་བརྟག་དཔྱད།
ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་མི་རི་ཀ་གི་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ དཔེ་ཚད་ ༢ པ་འདི་ ལོ་ ༡༤༤༥ ལས་ ༡༦༦༥ ཨེ་དྲི་ནང་གི་ཨིནམ་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༥

བྱུང་སྲིད་པ་དང་། དཔེ་ཚད་ ༡ པ་འདི་ ལོ་ ༡༤༨༠ ལས་ ༡༦༥༠ ཨེ་དྲི་ནང་ལུ་ཨིན་པའི་ བདེན་
ཁུངས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༨ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གོང་ལུ་ཡོད་པའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་ ༢ པོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་བརྒྱ་ཆ་ལས་འབད་བ་ཅིན་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ངེས་བདེན་ཨིནམ་ད། ཤིང་ འཚིག་འཚིགཔ་གི་ཟླ་ཐོ་ངོ་མ་འདི་ གནམ་ལོ་ ༡༤༤༥
ལས་ ༡༦༦༥ གི་བར་ན་གི་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་སྒོ་ བི་ ༣ འདི་ འཕྱག་ནི་དང་ བརྐོ་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ རང་བཞིན་

སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུང་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་གི་ ལཱ་འབད་མི་གཅིག་གིས་ ལིའི་བོད་ཊམ་གཅིག་ རྡོའི་རྩ་

བ་ལས་ཐོབ་མི་དེ་ལུ་

མཁས་མཆོག་རེ་ཊོ་བུལུ་མར་གྱིས་

སོཝི་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ཡོད་མི་

བོད་ཀྱི་

མཁས་པ་ བློ་བརྟན་རྡར་ཚང་ལས་གྲོགས་རམ་ལེན་ཏེ་འབདཝ་ད་ མཁས་པ་གིས་ བོད་ཊམ་གུར་
བྲིས་ཡོད་མི་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་མི་དེ་ནང་།

བོད་པ་རླགས་ཐང་གི་གནའ་ཤུལ།

བོད་ཊམ་གྱི་མགོ་ཕྱོགས་ལུ་
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དབུས་སུ་ཉིམ་གྱི་རྟགས་དང་སེངྒེ་ཡོད་མི་འདི་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་

རྟགས་ཨིན་མས། དབུས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ ཚིག་བཞི་ཡོད་མི་འདི་ དགའ་སྤྲོ་ ཕོ་བྲང་ ཕྱོགས་

དང་ རྒྱལ་ཁ་ ཨིན་མས། འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་
མས།

ཕྱོགས་གཞན་ཁ་ཐུག་ལུ་ དབུས་སུ་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་དང་ ཚིག་ ཞོ་ ༡ ཟེར་ཡོད་མི་འདི་ བོད་

ཊམ་གྱི་རིན་གོང་སྟོན་ཨིན་མས། མཐའ་འཁོར་ཏེ་ མེ་ཏོག་པདྨ་ལྔ་འདུ། འདི་ཚུ་གི་དབུས་སུ་ རབ་
བྱུང་ ༡༡ ཟེར་བྲིས་ཏེ་འདུག འདི་གི་དོན་དག་ཡང་ རབས་བྱུང་ ༡༡ པར་བླུགས་པའི་བོད་ཊམ་
ཨིན་མས།

མཁས་པ་བློ་བརྟན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བོད་ཊམ་འདི་གནམ་ལོ་ ༡༩༣༢ ལུ་བོད་ལུ་ཡོད་མི་ གྲ་ཤི་
དངུལ་དཔར་ཁང་གི་ བླུགས་བཟོ་ཁང་ནང་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་མས། དེའི་བཟོ་རྩིག་འདི་ད་རེས་ཁམས་

ཀྱི་མེན་མི་དེ་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་ བོད་ཊམ་ཚུ་ས་གནས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཤུལ་མ་གྱི་ལོ་
ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་འཐབ་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ང་བཅས་ཀྱིས་གནའ་ཤུལ་གྱི་ས་བརྐོ་ནི་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༩ ལུ་མཇུག་
བསྡུ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་ རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་པོ་

ཚུ་ ཡིག་ཐོག་དང་དཔར་ཐོག་ལུ་སྦེ་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ཡོད། སའི་དཔེ་ཚད་ལ་ལུ་གཅིག་བརྟག་
དཔྱད་ཁ་སྐོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡུ་རོབ་ལུ་བསྐྱལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ཟླཝ་༧ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་
རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ མཁས་མཆོག་རེ་ཊོ་བུལུ་མར་
གྱིས་ཁོ་རའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་
མཐའ་མཇུག་གི་སྙན་ཞུ་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནའ་ཤུལ་འདི་བརྐོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་

ད་ལྟོ་མཁས་མཆོག་རེ་ཊོ་བུལུ་མར་གྱི་

ས་གནས་འདི་ནང་གོ་གནས་ཅན་གྱི་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བྱོན་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ཡང་བྱོན་གནང་སྟེ་ ས་

གནས་བི་ ༡ དང་བི་ ༢ ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོསཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ལས་ ས་གནས་བི་ ༣ པམ་འདི་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་རྩོད་པ་གི་དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཡོད་མི་འདི་ ཤུབ་གཏང་དགོསཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་
གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སེངྒེ་རྡོ་རྗེ།
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དྲན་གསོ།
བཟོ་རྩིག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་གི་རིག་རྩལ་གྱི་རྒྱས་བཤད་ཚུ་མཁས་མཆོག་རེ་ཊོ་བུལུ་མར་གྱི་
ལོ་ ༡༩༩༨ དང་ ༢༠༠༠ གི་འགོ་བརྗོད་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་སྟོན་སྟོནམ་ཨིན།

གནམ་
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ཀྲོང་གསར་རྫོང་།

ཕུན་ཚོགས།

རྫོང་གི་ངོ་སྤྲོད།
༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ རྫོང་གཞིས་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་

གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ རྫོང་ཁག་དང་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་མཛད་སའི་བརྒྱུད་ལམ་
ཅིག་ཨིན་པས།

སྲིད་སྐྱོང་གི་ཐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་

རྫོང་འདི་ཚུ་ནང་བདག་སྐྱོང་།

སྲུང་སྐྱོབ།

ཁྲིམས་ལྡན། ཁྲལ་བསྡུ་ལེན། གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ། ལུང་ཕྱོགས་ཚུ་གི་བར་ན་བརྒྱུད་འབྲེལ་

འཐབ་ས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ས་གི་ལྟེ་བ་ཨིན་པས། རྫོང་འདི་

ཚུ་མུ་གེ་དང་ཕྱད་མདའ་འཐོན་པའི་སྐབས་ བཟའ་འཐུང་དང་ ཆུའི་མཛོད་ཁང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་ལས་བརྟེན་ རྫོང་འདི་ཚུ་ནང་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་ འབད་ཡོད་པའི་ གསང་བའི་འཐུང་
ཆུ་ཡང་མཐོང་སྲོལ་འདུག

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་འདི་ནང་ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་ནི་

འདི་གིས་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་སའི་ མཆོད་གཤམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས། རྫོང་འདི་ སྐུ་རིམ་

དང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དང་ རིག་གཞུང་དང་ ཁྲབ་སྟོན་དང་རི་མོ་སོགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ། སྙན་ཆ་

དང་སྐད་ཡིག རྫོང་ཁ་ ༼རྫོང་ནང་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་རྫོང་ཁ༽ གཞུང་སྐད་འདི་ཚུ་ལྷབ་སའི་ལྟེ་བ་
ཅིག་ཨིན་པས། འདི་གིས་མ་ཚད་རྫོང་འདི་ཚུ་ལམ་སྲོལ་གྱི་ལྟེ་བ་གཅིག་ཡང་ཨིན་པས། རྫོང་འདི་ཚུ་
ནང་ཚེས་བཅུ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་ཚུ་གནང་བའི་སྐབས་

མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་ག་ར་ལྟདམོ་བལྟ་བར་འོང་

སའི་ས་སྒོ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫོང་འདི་ཚུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་གནས་ཁང་ཡང་

ཨིནམ་ལས་ ཕྱད་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ དགྲ་བྱང་ཕྱད་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་སྐྱབས་འཚོལ་ས་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༧ ལོ་ལུ་ བླམ་བློ་གྲོས་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་གི་ སྲས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་

ཕུན་ཚོགས།
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མི་ ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཧེ་མ་ཁོ་ སྒོམ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ འབྲུག་པའི་

ཆོས་སྲུང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གིས་ འབྲུག་གི་དབུས་ཕྱོགས་ས་གནས་གཞུ་འདྲ་བའི་ ༼མང་འབྲུ༽
འབྲུ་ལེ་ཤ་ ཟེར་བའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་སོང་ཞིག་ཟེར་བཀའ་གནང་ས་ གཟིགས་པ་ལས་བརྟེན་ མང་

འདུས་ཟེར་མི་འདི་ འདི་ལས་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག སྤྱི་ལོ་ ༡༥༤༡ ལུ་དཔལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་ ད་ལྟོ་ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་ ཡུལ་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་ སྒྲུབ་པ་

གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ད་ལྟོ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལྷ་མོའི་མགོན་ཁང་ཡོད་སའི་བྱག་གི་མགོ་ལུ་

དཀར་མེ་འོད་ མེ་ལྷབ་ལྷབ་འབར་ས་གཟིགས་ནུག

ཉིནམ་ཅིག་བྱག་རི་ཡོད་ས་ལུ་གཟིགས་པར་

བྱོནམ་ད་ ས་གནས་འདི་ནང་ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྷ་ག་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་འབུམ་གྱི་ཞབས་རྗེས། དེ་

ལས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ་ཡོདཔ་སྦེ་གཟིགས་
ནུག

སྤྱི་ལོ་ ༡༥༤༣ ལོ་ལུ་ དཔལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་ བྱིན་ཅན་གྱི་ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ སྒྲུབ་
ཁང་གསརཔ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ མིང་ཡང་མོན་གྱི་སྒྲུབ་སྡེ་ཟེར་བཏགས་གནང་
ནུག

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

སྒྲུབ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ཏེ་

བྱིན་ཅན་གྱི་གནས་འདི་ནང་ལུ་ཡོངས་འཛིན་གྱི་སློབ་མ་ཚུ་གིས་

མཚམས་ཁང་ལེ་ཤ་རྐྱབ་སྟེ་

གྲོང་གཡུལ་བཟུམ་སྦེ་ཆགསཔ་ལས་

བརྟེན་ མང་སྡེ་ཚོ་བཞིའི་མི་ཚུ་གིས་ཀྲོང་གསར་ཟེར་ ཀྲོང་གསར་པའི་ཁ་སྐད་ནང་ གཡུས་གསརཔ་
ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག

ཀྲོང་གསར་རྫོང་བཞེངས་ཚུལ།
སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༦ ལོ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ དགུང་ལོ་ ༥༢ བཞེས་པའི་ལོར་ འབྲུག་

པའི་ནུབ་ཕྱོགས་ག་ར་དབང་ལུ་བསྡུ་ཚར་ཏེ་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཡང་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་ བཙུགས་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་རིན་

པོ་ཆེ་ཁོ་རའི་ ཐུགས་དོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཀྲོང་གསར་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་དང་ ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དང་ ནང་ན་ཆོས་སྲིད་
ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་བཞེངས་དགོ་པས་མནོ་སྟེ་
ནུག

རྫོང་ཅིག་བཞེངས་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་།
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ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལུ་

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་བཀའ་

གནང་མི་ལྟར་དུ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ཡང་ ལོ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ཧེ་མ་ དཔལ་ངག་གི་
དབང་ཕྱུག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་མི་བྱིན་ཅན་གྱི་གནས་སྒོ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༤ ལོར་རྫོང་
བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་

རྫོང་གི་མཚན་ཡང་

འབྲུག་མི་འགྱུར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་རྫོང་

རྫོང་བཞེངས་མི་ཁོ་རའི་མཚན་ལས་དྲངས་ཏེ་

ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག

འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བ་ཅིན།
༡

འབྲུག་

:-

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ།

༣

ཆོས་འཁོར་

:-

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།

༢

༤
༥

༦

མི་འགྱུར་

:-

འགྱུར་ནི་མེདཔ/གཏན་འཇགས།

རབ་བརྟེན་

:-

རྟག་བརྟན།

རྫོང་

:-

ཕོ་བྲང་།

རྩེ་

:-

འབྲུག་མི་འགྱུར་ཆོས་

རྩེ་མོ/མཐར་ཐུག

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཐུགས་བཞེད་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་བཞེངས་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལས་ གཞལ་སྒང་རྫོང་། བྱ་དཀར་རྫོང་། ཞོང་མགར་རྫོང་། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་། བཀྲིས་སྒང་རྫོང་དང་

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ག་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་ མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་གནང་ནུག

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་དང་པ་སྦེ་བསྐོས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་གནང་མི་འབྲུག་ལུངམ་འདི་ ལུང་ཕྱོགས་ལེ་ཤ་སྦེ་
བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་མ་སྐྱོང་པ་ཅིན་

ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་

མཐུན་འདི་ འཚོ་ཡུན་བརྟན་ནི་ལུ་ ལ་ཁག་འོང་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ འབྲུག་ལུངམ་འདི་ ལུང་
ཕྱོགས་གསུམ་སྦེ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟེ་བ་འདི་ དར་དཀར་ན། ཤར་
ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟེ་བ་འདི་ཀྲོང་གསར།

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟེ་བ་འདི་སྤ་རོ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༧ ལོ་ལུ་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་འདི་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་སྦེ་བསྐོས། བསྟན་
པ་ཕྲིན་ལས་འདི་དར་དཀར་དཔོན་སློབ་སྦེ་བསྐོས།
དཔོན་སློབ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་འདི་ཀྲོང་གསར་

ཕུན་ཚོགས།
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དཔོན་སློབ་ཚུ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རའི་སྐུ་ཚབ་ངོ་བོ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ རང་དབང་གིས་གྲོས་ཐག་

བཅད་ནི་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོད་མི་བདག་སྐྱོང་གི་ ཁྲིམས་དང་

འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་ལུགས་དང་ ཁྲིམས་ གཞུང་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཚུ་གནང་ནུག

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་རྒྱ་སྐྱེད།
ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་དང་ དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་བརྩོན་

ཤུགས་ཐོག་ལས་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་ནུག

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་

གིས་ རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལས་ར་ མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་རྫོང་རྒྱ་སྐྱེད་

གནངམ་ད་ཡང་ མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ག་ཨིནམ་སྦེ་རང་བཞག་གནང་ནུག སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༢ ལོ་ལུ་

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་བའི་ཁར་

སྤྱི་ལོ་

༡༦༦༧ ལོ་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་གཉིས་པ་ ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་
བཞེངས་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ རབ་གནས་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་གནང་

ནུག དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༠ ལོ་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ པད་དཀར་གྱིས་ རྒྱལ་བ་བྱམས་
པ་ལྷ་ཁང་

སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་

དེ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་བཞེངས་གནང་ནུག

ཀྲོང་གསར་

དཔོན་སློབ་ འབྲུག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ ཤུལ་

ལས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༢༧ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་ཉམས་གསོ་
ཞུ་ནུག བླམ་ལྷ་ཁང་དང་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་གི་ གསེར་ཏོག་ཚུ་བཀལ་གནངམ་མ་ཚད་ རབ་
གནས་ཡང་པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་གནང་ནུག

སྤྱི་ལོ་

༡༨༥༣

ལོ་ལུ་ཀྲོང་

གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ བདེ་མཆོག་ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་གནང་པའི་གུ་ སྤྱི་
ལོ་༡༩༧༢ལོ་ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གིས་

བཞེངས་གནང་ནུག

གཟིམ་ཅུང་འོག་མ་དང་

འཇིག་བྱད་ལྷ་ཁང་གཉིས་

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ།
སྤྱི་ལོ་

༡༦༤༧

ལུ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བསྟན་པ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་དང་པ་སྦེ་བསྐོ་ཞིནམ་ན་

ལས་ཚུར་ དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་།

༡

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ།

༣

གཞི་དར།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ།
རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱལ།
བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན།

དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།
ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས།

དབང་ཆེན་/མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ།
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ།
དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན།

པདྨ་བསྟན་འཛིན།

ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ཐོ།
༡ སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་།

༢ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་།

༣ མཚན་ཉིད་ལྷ་ཁང་།

༤ འཇིག་བྱེད་ལྷ་ཁང་།
༥ ཐུབ་དབང་ལྷ་ཁང་།
༦ སྐྱེ་རྡོར་ལྷ་ཁང་།

༧ བདེ་མཆོག་ལྷ་ཁང་།

༨ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་།
༩ དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་།
༡༠ མགོན་ཁང་།

༡༡ ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་།
༡༢ ཕྱག་མཛོད་ལྷ་ཁང་།
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ཕུན་ཚོགས།
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༡༣ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་གཟིམ་ཅུང་།
༡༤ མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་།

༡༥ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་ཁང་།

མཇུག་བསྡུ།
སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༣ ལོ་ལུ་དཔོན་སློབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་གིས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་

སློབ་སྦེ་བསྐོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོངས་ཞུ་མཛད་པའི་ མི་ལོ་ ༢༩ གི་ཤུལ་ལས་འཇིགས་མེད་རྣམ་

རྒྱལ་གྱི་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་

དབང་ཕྱུག་

ལས་ཚུར་

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པ་སྦེ་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་འདི་

མཛད་བཞིནམ་

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་

གསེར་ཁྲི་གུ་མ་བྱོན་པའི་སྔོན་མ་གནང་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
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ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།
༡

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་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་ཕྱག་འགན་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་
གི་ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཡང་ཨིན།

༢

སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ།

སློབ་དཔོན་མཆོག་བཀང་ལུང་ཤེ ས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་་ལེགས་བཤད་པའི་ཕྱན་ལཱ་གནངམ་

ཨིན། སློབ་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།

༣

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས།

མཁན་པོ་མཆོག་

སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལུ་

མདོ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

མཁན་པོ་གིས་རྒྱ་གར་ ཝ་ར་ཎ་སི་ སྃསྐྲིཏ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལས་ ནང་པའི་ནང་དོན་རིག་
པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ལཱོན་དྲོན་ལས་ཨིན་སྐད་ཀྱི་

མཐོ་རིམ་

གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀེ་ར་ལ་ མར་ཨའི་ཝ་ནི་ཡས་
མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཡང་ ཆོས་ལུགས་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་སྦྱང་ཡོདཔ་ཨིན། མཁན་

པོ་གིས་བསྟན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་ར་གསར་བརྩམས་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་
དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༤

མཁས་དབང་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

མཁས་དབང་ཡོ ན་ཏན་དར་རྒྱས་མཆོག་རྒྱལ་ཡོ ང ས་དཔེ་མཛོ ད་ནང་ལུ་ཞིབ་འཚོ ལ ་འགོ་དཔོ ན་

གོངམ་སྦེ་ཕྱག་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་རྩོམ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ རྒྱ་གར་དིལ་ལི་གཙུག་

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།
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ལག་སློབ་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་སྲོལ་འབྱུང་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བརྩམས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན།

༥

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

སློབ་དཔོན་མཆོག་

སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་

བགྲེསཔ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་ལུ་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཡང་ཨིན།

༦

དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ།

དྲུང་འཚོ་མཆོག་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ནང་པའི་སྨན་ཁང་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་
ཨིན། དྲུང་འཚོ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནང་པའི་སྨན་ཁང་དང་ སྨན་རིགས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་
གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༧

མཁས་དབང་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།

མཁས་དབང་མཆོག་གིས་ ཨིང་ལེནཌ་དང་ ཨཱས་ཊི་ལི་ཡའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་
ནང་ལས་ མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་ཨིན། མཁས་དབང་མཆོག་གིས་ ཤེས་

རིག་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་བའི་ཤེལ་ལུ་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་གི་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་སྦེ་ཡང་ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་

དེབ་མང་རབས་ཅིག་བརྩམས་བསྒྲིགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

༨

མཁས་དབང་བཙན་སྐྱོང་ཚེ་རིང་།

མཁས་དབང་མཆོག་རྒྱ་གར་མ་གྷ་ད་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལས་

མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཡོན་

བཞེས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ གཞུང་གི་ལྷན་ཁག་དང་

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་
གིས་

ཨིན།

༩
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གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཁས་དབང་མཆོག་

རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བརྩམས་བསྒྲིགས་མཛད་ཡོདཔ་

སློབ་དཔོན་སེང་གེ་རྡོ་རྗེ།

སློབ་དཔོན་འདི་ཐགས་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།
སློབ་དཔོན་གྱིས་
ཡོདཔ་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་མཛད་དེ་

༡༠ སློབ་དཔོན་ཕུན་ཚོགས།
སློབ་དཔོན་ཕུན་ཚོགས་འདི་ འབྲུག་གི་བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་ འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་
ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

