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ལྔ་བདོའི་ཞིང་གི་གདུལ་བྱ་འདྲེན་ལ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཆ་ཤས་རྫོགས་པའི་དཔྱིད། །ཤཱཀྱའི་སྲས་

ཀྱི་རྒྱུ་སྐར་བདག་པོ་སྙིགས་དུས་མཚན་མོར་ཡོངས་ཤར་ནས། །ལྔ་བརྒྱའི་དུས་ཀྱི་སྨག་རུམ་
བསལ་ལ་སྐུ་དྲིན་དྲན་བཞིན་ཕྱག་བགྱིའོ།
ཨུཏྤལ་འདབ་ཡངས་པས།

།མ་གྱུར་འགྲོ་ལ་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་སྤྱ̣ན་ར̣ས་

།ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་གཡེལ་མེད་གཟི̣གས་ནས་འཁོར་བའི་

འདམ་ལས་གདོན་པའི་ཆེད། །སྐད་ཅིག་རེ་ལ་གྲངས་མེད་རྣམ་འཕྲུལ་རྡུལ་སྙེད་ཞིང་དུ་བཀྱེ་
མཁས་པ།

།གྲུ་འཛིན་བདག་པོའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་དད་པའི་བུང་བ་གཞོན་ནུས་བསྙེན།

།གང་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བརྗོད་པའི་ཡུལ་འདས་བསམ་པའི་རི་མོ་ལས་ལྷག་པ། །ཕྱོགས་བཅུ་ཞིང་
ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀུན་ཏུ་སྐད་ཅིག་རེ་ལ་སྤྲོ་བའི་ཕུལ།

།དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ངག་གི་

དབང་པོ་ཞེས་གྲགས་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་དེའི། །འཁྲུངས་རབས་ཕུན་ཚོགས་གསེར་རིའི་
ཕྲེང་བ་རིམ་པར་བྱོན་ལ་སྙིང་ནས་འདུད།

རིགས་སྔགས་ནུས་པའི་གཟི་མདངས་ཅན།
བྱང་བསྐོར་བའི་བགྲོད་གཉིས་ལྡན།

ལྗོངས་འདིའི་སྨག་རུམ་ཀུན་བསལ་ཏེ།

།མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་

།འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་རླུང་བསྐུལ་ལྷོ་

།འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འོད་མདངས་འབུམ་གྱིས་

།རྫོགས་ལྡན་ཞིང་དུ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་སེམས་

ཀྱིས་མཐུ་ཆེན་ཉི་མར་དད། །གང་གི་གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །ལྷོ་ལྗོངས་པདྨའི་
ཚལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཁྲོད།

།ནཱ་དའི་སྒྲ་བརྙན་མཚན་དཔེའི་གཟི་འོད་ཅན།

འཕྲུལ་རིམ་པར་བྱོན་ལ་འདུད།

།གསུང་གི་རྣམ་

།ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གནས་སུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས།

།ཉམ་ཐག་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན།
།བཀྲིན་གསུམ་ལྡན་དྲིན་ཅན་བླ་མ་རྒྱལ།

།དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་གང་འདུལ་སྐུར་སྤྲུལ་པ།

།གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཞགས་པ་དེས།

།གཉིས་སྣང་འཁོ̣ར་ལོ̣འི་དྲྭ་བ་སྡོ̣མ་མཛད་ཅིང་། །དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་བུ་མོར་རྗེས་ཆགས་ནས།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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།གསང་བ་ཀུན་བཤད་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ̣ར་འདུད། །དམིགས་མེད་ཤེས་རབ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་

འཕྲུལ། །རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེ་ཡུམ་རྡོ̣་རྗེ̣་རྣལ̣་འབྱོ̣ར་མ̣། །ཡིད་ཀྱི་ཁང་བུར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས།
།དུས་ཀུན་མཆོད་ལ་དགའ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་མ་ལུས་སྐྱོང་

བའི་མགོན། །དཔལ་འབར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་དང་། །དམ་ཅན་གཤན་པ་དམར་ནག་ལ་
སོགས་པར། །སྙིང་ནས་འདུད་དོ་འབྲལ་མེད་བུ་བཞིན་སྐྱོངས།

།

ཁེངས་པ་སྐྱུང་ཞིང་དམ་བཅའ་བ།
ངག་ལ་ངག་གི་དཔལ་སྟེར་དབྱངས་ཅན་མ།

།མ་ཞུགས་ཕྱིར་ན་རྗོད་བྱེད་སྙན་ཆ་བྲལ།

ཡིད་ལ་ཡིད་ཀྱི་མུན་གསལ་འཇམ་དབྱངས་མགོན།

།

།མ་ཞུགས་པས་ན་བརྗོད་བྱའང་དོན་

ལྡན་མེད། །འོན་ཀྱང་འདི་ན་བརྩམ་འདོད་དད་པའི་རྒྱུ། །ལྷན་གཅིག་བྱེད་རྐྱེན་སྐུལ་མ་དང་
ཕྲད་དེ། །གསང་འཁོར་ཞེས་གྲགས་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི། །གདན་སའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་
ལས་ལ་ཞུགས། །

སྔོན་བརྗོད།
ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་ གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་འདི་ནི་འབྲུག་གི་ཆོས་
སྲིད་གཉིས་ཀར་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་བརྟེན།

རྣམས་སུའང་འདི་གའི་ལོ་རྒྱུས་རེ་མ་འཐོན་པ་མེད་ཅིང༌།

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་

དེ་དག་ཀྱང་དག་མ་དག་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་བས་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་ལ་དག་བཅོས་ཤིག་བྱ་ཐུབ་ན་སྙམ་པའི་རེ་བ་
ཞིག་སྔོན་ནས་ཡོད་པའི་ཁར། མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

ནས་གདན་ས་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གོ་བདེར་འབྲི་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡང་གནང་བྱུང་བར་
བརྟེན།

གདན་འཛིན་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་དང་གདན་ས་འདིའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་རྣམས་

རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་གོ་ཕྱིར།

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་གསང་ཆེན་

ཆོས་འཁོར་གྱི་སྔོན་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་བརྗོད་པ་ཡིད་དགའ་པདྨོའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་

གཞོན་ནུ་དགའ་བའི་རོལ་རྩེད་ཅེས་བྱ་བ་ཞིག་

སྔོན་ནས་བྲིས་ཡོད་པའི་ཁར།

ཉེ་ཆར་སྤྱི་

ཚེས་ ༢༦-༢-༠༥ ལ་སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་མདོ་ཆེན་མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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བཀྲིས་ནས། ད་རེས་སྤྱི་ཚེས་ ༣-༣-༠༥ འི་ལོར་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཆར་གཏོགས། སྤ་གྲོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་འགོ་འདྲེན་མཛད་པའི་ དངོས་
ཅན་དངོས་མེད་ཀྱི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་གྲངས་སུ་རྩོམ་བྲིས་རེ་བསྐྱལ་ཐུབ་ན། ཞེས་བརྒྱུད་འཕྲིན་
ཐོག་གསུངས་དོན་བཞིན་གུས་ཕྲན་པས་གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་འདི་

རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་ཞུ།

གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་མདོར་བསྡུས་ནི།
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས།

རྒྱལ་པོ་རིགས་ལྡན་པད་དཀར།

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་

སྒམ་པོ། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་ཏ་པ། ཆོས་རྗེ་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ། ཆོས་རྗེ་

གཙང་པ་རྒྱ་རས། སྣང་བ་རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔའ། རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར།
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ། དེའི་རྗེས་སུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གསུམ་བྱོན་པའི་ནང་
ལས་སྔ་ཤོས་ནི་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ལ།

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་ལ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས།
ཕྱོགས་ལས་དང་རྗེ་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་པ།

ལས།

བླ་མ་བཀའ་ཤོག་པ་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་ས་

དང་པ་ཕྱོགས་ལས་ཟེར་ཞུ་དགོས་པའི་ཁུངས།
སྐུ་གོང་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས།
དབང་རྣམ་རྒྱལ།

བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་དང་ངག་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་ལུང་བསྟན་སོ་སོར་

གསུངས་ཡོད་དེ། རྒྱུད་ལས། འཁོར་བའི་བདུ̣ད་རྣམས་འཇོ̣མས་པ་པོ། །རྡོ̣་རྗེ་̣སློབ་དཔོན་
བདག་ཉིད་ཆེ། །ཞེས་དང་། སྟག་ཤམ་དགོངས་འདུས་ཁོག་དབུབ་ལས། ནམ་མཁའི་སྙིང་

པོ་རང་འོད་འབྲུག་གི་མཚན༔ ངག་གི་མིང་ཅན་ལྷོ་རོང་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་༔ ཞེས་དང་། ཚེ་ཕུག་
གཏེར་ཡིག་ལས། རི་བོ་གླང་ཆེན་འགྱིངས་འདྲའི་སྣ་སྟེང་ན༔ སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱའི་
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མཚན་ཅན་འབྱུང་༔ ཞེས་དང་།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་འཁྲུངས་རབས་བཅོམ་ལྡན་

སྙིང་རྗེ་མའི་རང་འགྲེལ་ལས། མ་འོངས་པ་ན་གདུང་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
འབྱོན་འགྱུར་འདི་སྙིང་པོའི་གསལ་བྱེད་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། འཁྲུངས་རབས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པར། སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་གཞི། །མ་འབྱོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་
འབྱུང་ཁུངས་པ།
བརྟན་གྱུར་ཅིག

།ད་ལྟའི་སྐྱོབ་པ་དག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་པད་

།ཅེས་པ་རྣམས་དང་།

མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ཐམ་ང་བཅུ་དྲུག་

མར། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་ང་། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་བསྟན་འཛིན་ང་། །ང་ནི་འབྲུག་པར་བརྫུས་རྣམས་བཅོམ། །རྩོམ་པའི་དབྱངས་
ཅན་གྲུབ་པ་ང་། །ང་ནི་ལེགས་བཤད་འབྱུང་ཁུངས་བཙུན། །མཐའ་བྲལ་ལྟ་བའི་བདག་པོ་ང་།

།ང་ནི་ལོག་ལྟ་མཁན་བསུན་འབྱིན། །རྩོད་པའི་མཐུ་སྟོབས་བདག་པོ་ང་། །ང་མདུན་མི་འདར་
རྒོལ་བ་སུ།

།བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ང་།

།ང་ནུས་བཟློག་པའི་མཐུ་ཆེན་སུ།

།འཆད་པའི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ང་། །ང་ནི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས། །གོང་མས་ལུང་བསྟན་
སྤྲུལ་པ་ང་། །ང་ནི་འདྲ་མིན་སྤྲུལ་པའི་གཤེད། །གངས་ཅན་འདུལ་འོས་འཇིག་རྟེན་དབང་།
།སྤྲུལ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཆེར་འགྱིངས་པའི།

།རྒྱུ་མཚན་བསྙད་འོས་པདྨ་དཀར།

།ད་ལྟ་ས་ལ་

གཉིས་པ་སུ། །ཕྱོ̣གས་ལ̣ས་རྣ̣མ་རྒྱ̣ལ་ངག་གི་དབང་། །དེ་ཡང་དབུས་ན་ཡིན་ཁ་སེ། །ཕྱོགས་

མཚམས་ང་རོ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །ཕྱི་རོལ་དོན་མཐུན་བཤད་པས་བསྐོར། །དབུས་ཟླུམ་ཞི་བ་ཕྱི་
གྲུ་བཞི། །དུང་བཞི་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ང་རོའི་སྒྲ། །མངོན་
སྤྱོད་རལ་གྲིའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར།

།མཐའ་བཞི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་།

།ཕྲིན་ལས་བཞི་

འགྲུབ་རྟེན་འབྲེལ་དུ། །ངག་དབང་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་བྲིས། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་གྲགས་གྱུར་
ཅིག །ཅེས་དོན་མཐུན་གྱི་མཚན།

ངག་དབང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་ཞལ་བཞེད་མཛད་

གནང་ཡོད་ཅིང་། དོན་ལྡན་གྱི་མཚན་དེ་དག་གི་ནང་ལས། རྗེ་བླ་མ་རང་གིས་དངོས་སུ་ཞལ་
གྱིས་བཞེད་པ།

དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་དེ།

མཐུ་ཆེན་བླ་མའི་ཞལ་སློབ་ངོ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་བཟོད་པ་པད་དཀར་གྱིས། དཔལ་འབྲུག་པ་
རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་པ་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁར་ འཁྲུངས་མི་དེ་ལ་གསོལ་བར་
མཛད་པས། དེ་ནས་བཟུང་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་དང་ གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་
ལ་ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཞུ་གསོལ་དར་ཁྱབ་སོང་འདུག

དེར་བརྟེན་ང་བཅས་རང་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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འབྲུག་མི་མང་ཆེ་བས་ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་ལུ་ ཕྱོགས་ལས་ཟེར་ཞུ་དགོས་པའི་ཁུངས་
དང་། ལྷག་པར་ཕྱོགས་ལས་ཕྱོགས་ལས་ཟེར་ཞུ་མི་བླ་མ་དེ་ཞབས་དྲུང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་

ཧ་མ་གོ་མི་རེ་ཡང་འདུག་ཅིང་། སྤྱིར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ལ། ཞབས་དྲུང་ཞབས་
དྲུང་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ལ་ཁུངས་བཤད་སྲོལ་གཞན་ཡོད་རུང༌།

ལོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་གཅིག་ན།

སྔོན་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་སྐབས་གདུང་འཛིན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་
སྲས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། འཕྱོང་རྒྱས་སྡེ་པའི་ཟུར་སྲས་དཔག་བསམ་དབང་པོ་གཉིས་
བྱུང་སྟེ་མ་འགྲིགས་པར་བརྟེན།

གདུང་སྲས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་སྐུ་གོང་མ་

ཀུན་མཁྱེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐྱེ་བ་གསལ་པོར་གསུངས་པ་རྣམས་ལའང་།

འབྲུག་པ་

ཕར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆ་གནས་མ་བཞག་པར་སྐུ་གོང་མའི་ཞབས་དྲུང་ན་གནས་པའི་
དྲུང་འཁོར་བ་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་རྟགས་སོ་ ཞེས་བཤད་དེ། ཞབས་དྲུང་ཞབས་དྲུང་ཟེར་
ཞུ་བ་ལས་ཚུར་ཞབས་དྲུང་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོགས་པར་བཤད།

དེར་བརྟེན་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་

རབས་རེ་དགུ་པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་ཞབས་དྲུང་ཞབས་
དྲུང་ཟེར་ཞུ་ན་

དགོངས་ཁྲེལ་མཛད་པ་དངོས་སློབ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་བཞིན་ཡིན།

གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དེ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠

ལྷག་ཙམ་ཞིག་ན། དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས། འབྲུག་གཞུང་ནས་སྤུངས་
ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ།

གསུང་སྤྲུལ་ཐུགས་སྤྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར།

ཞབས་དྲུང་

རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུས་འདུག་ཅིང་། ཡང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་

པ་རྫོགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་ན། ཐུགས་སྤྲུལ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་
སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དེ་ནས་བཟུང་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་ ཐུགས་སྤྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡང་ཕྱེ་

ཡོད་པར་འདྲ་ལགས། དེས་ན་ཞབས་དྲུང་ཞབས་དྲུང་ཟེར་ཞུ་མི་ དེ་ལས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
རྒྱལ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་དོན་དང་མཐུན་ཞིང་བཟེད་བསྟོད་དུའང་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ།

རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པའི་མཚན་དེ་འབྲུག་གི་གཞུང་རྟགས་སུ་ཡང་བཀོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
བརྟེན་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ལས།
ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་བཟེད་བསྟོད་ཆེ་བ་མ་ཟད།

ཕྱོགས་ལས་
དེར་

ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་

ལྷ་མི་ཀུན་གྱི་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་

རྟེན་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་དངོས་ཡིན་པ་ལུང་བསྟན་ལས་ཀྱང་གྲུབ་སྟེ།

དེ་ལྟར་ཡང་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོས་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེར་གསུངས་པའི་ལུང་བསྟན་ལས། འབྲུག་ལྷོ་སྤྲིན་གསེབ་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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ནས་སྐད་ཆེ་ཡང་། །རྟ་ལྗང་གི་ཟེར་གྱིས་གནོན་ནས་སེམས། །ཕར་མི་ནུས་འཁྲུགས་ཏེ་རང་
གཞན་ཕུང་། །སྣག་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བ་ཁོང་། །ཨ་ཙ་མ་སེམས་ཅན་ལས་ཀྱིས་ཤུགས།

།གཤིས་དེ་ལས་སྐྱོབ་པ་གང་དུ་ཡོད། །ཅེས་རྗེ་འདིའི་ཡོན་བདག་སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱི་
དར་རྒུད་ལུང་བསྟན། ཡང་དེའི་འཕྲོར། ཡོངས་ལྷ་མི་ཀུན་གྱིས་མཆོད་པའི་རྟེན། །དཔལ་མི་
ཕམ་ངག̣་གི་དབ̣ང་ཕྱུག་ལོ། །ཕྱོ̣གས་ཀུན་ལ̣ས་རྣམ̣་པར་རྒྱ̣ལ་འདོད་ན། །ལས་འདི་ལ་རྟེན་

འབྲེལ་གཟབ་ཡང་རན། །ཞེས་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་པ་ངག་དབང་ཕྱོགས་
ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཞུས་ཏེ་

རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་དགོས་པར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོས་ལུང་

བསྟན་པ་ལྟར། གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པོའི་རྨི་ ལམ་དུ་ཡང་ དེ་མཚུངས་ཀྱི་བརྡ་བྱུང་སྟེ་རྟེན་

འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་བསྒྲིགས་ཆེད་ སླར་ཡང་གདན་ས་སྤུངས་ཐང་དུ་ གདན་འདྲེན་ཞུས་
ཡོད་ཀྱང་།

ལེགས་ལམ་མ་བྱུང་བས་འཁྲུགས་རྩོད་བྱུང་ཚུལ་རྒྱལ་རབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར།

གོང་གི་ལུང་བསྟན་ལས་ཀྱང་། འབྲུག་བསྟན་སྲིད་མཐོ་ཡང་བདེ་སྡུག་རྣམས། །ང་འདོད་པའི་
དབང་མོའི་ལག་ཏུ་ཡོད།
འཕེལ་བར་མི་བཏང་རེ།

།ལས་ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབྲེལ་མི་བསྒྲིགས་ན།

།ཆབ་སྲིད་འདི་

།ཞེས་དབུ་མནའ་དང་བཅས་གསུངས་པས་གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་

ལས་དེ་ ཁྲི་ཐོག་ཏུ་འཁོད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་སེམས། དེས་ན་ཞབས་དྲུང་ཞེས་པའི་
མཚན་དེ་ལུང་གང་ནས་ཀྱང་མ་བྱུང་།

རང་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་གང་གིས་ཀྱང་ཆེ་བསྟོད་དུ་མ་

གསོལ། མཐུ་ཆེན་བླ་མ་རང་གིས་ཀྱང་ཞལ་གྱིས་མི་བཞེད་དེ། གཟར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་སོགས་

ལ་གནང་བའི་ཆབ་ཤོག་གི་མཇུག་ཏུ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་
བྲིས། ཞེས་དང་། ཕྱག་ཐམ་ང་བཅུ་དྲུག་མར། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ངག་གི་དབང་། །ཞེས་
དང་། ངག་དབང་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་བྲིས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང།

གཙང་མཁན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཀྱང་མི་འཐོན་པས་ཞེ་ས་མིན་པར་ཐག་
ཆོད་པ་མ་ཟད། སྤྱིར་མཚན་ཞབས་དང་། ཞབས་པད། ཞབས་དྲུང་དང་། ཞབས་འབྲིང་།

ཞབས་ཕྱི་དང་། ཞབས་འབྲང་ཞེས་པ་རྣམས་འཁོར་སྒྲ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་ཞེས་
པ་ནི་བླ་ཆེན་གྱི་གཡོག་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་སྲིད་ཀྱི་མིང་ཡང་ཡིན་པས་སོ།།
དེ་ཕྱིར་མཐུ་ཆེན་བླ་མ་ལ་ཞབས་དྲུང་ཞེས་ཞུ་བ་ལས།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་དང་། སྐྱབས་མགོན་བླ་མ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ན་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

དོན་དང་མཐུན་ཞིང་།
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དེར་བརྟེན་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ལས།

ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་

ཞེས་པ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་མཚན་དུ་གྲུབ་བོ།།

གཉིས་པ་རྗེ་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་པ་ཞེས་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན།
གསུང་སྤྲུལ་གཉིས་པ་ཕྱོགས་ལས་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་

གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་འདི་ན་བཞུགས་པ་ལས་ཚུར།
འཁོར་པ་ཞེས་ཞུ་སྲོལ་ཡོངས་གྲགས་སོང་འདུག།

༡༧༦༥

ལ་གདན་ས་

རྗེ་གསང་ཆེན་ཆོས་

གསུམ་པ་བླ་མ་བཀའ་ཤོག་པ་ཟེར་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན།
ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ཅི་
ཡང་ཅིག་གིས། རྒྱ་བོད་གང་དུ་བྱོན་རུང་ཆིབས་རྟ་སོགས་ཀྱི་རྩྭ་ཆགས་ཉི་མ་གང་ཤར་ཟ་ཆོག་
པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་བ་ལས་ཚུར།
པ་ཟེར་ཡང་ཞུ་སྲོལ་དར་འདུག།

གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ལ་བླ་མ་བཀའ་ཤོག་

གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ་ནི།
མཐུ་ཆེན་བླ་མའིི་གསུ̣ང་གསང་ནཱ་དའི་དབྱངས། །མཚན་དཔེ་མངོན་གསལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་
སྤྲུ̣ལ་པ།

།མི་མཐུན་ཕྱོ̣གས་ལ̣ས་རྣ̣མ་པར་རྒྱ̣ལ་བའི་ལྷར།

ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས། །

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་མཛད་པ།

།སྙིང་ནས་འདུད་དོ་ཐུགས་རྗེ་

དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཐོས་ཏེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རང་

ལུགས་གནམ་ལོ་ལྕགས་ཡོས་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་པ་ ༡༠ དང་སྤྱི་ལོ ༡༦༥༡ དགུང་ལོ ༥༨

ལ་ཞིང་ཕེབས་ཡོད་ཀྱང༌། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་གསང་བ་དམ་པོར་མཛད་པས་མི་ལོ་
༥༠

ལྷག་ཙམ་དང་སྡེ་སྲིད་ཁྲིི་རབས་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལ་ཕྱིའི་མི་མང་ཡོངས་ནས་ཞབས་དྲུང་

རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་ཡོད་པར་མ་ཤེས་ཤིང་།

རྗེས་སུ་གདུང་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་

རྗེའི་ཡང་སྲིད་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཡིད་
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བཞིན་གྱི་ནོར་བུའིི་མདུན་དུ་བཅར་ནས་མོས་གུས་གདུང་ཤུ གས་དྲག་པོས་ཡང་སྲིད་འབྱོན་

དགོས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་ཡང་སྲིད་གསུམ་བྱོན་

པའི་ནང་ནས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དང་པ། གསུང་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྗེ་བཙུན་ངག་
དབང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི།

ལྷོ་མོན་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་བསོད་ནམས་ཀྱི་དུས་ལ་

བབ་པ་ན་གངས་སྨན་རྒྱལ་མོ་ཇོ་མོ་དར་དཀར་མས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་དར་དཀར་ཉིན་

གདུགས་ཁར་ ཡབ་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་དང་ཡུམ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ།
སྤྱི་ལོ་༡༧༠༦དང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཁྱི་ལ་ལྟེ་བའི་ཐག་པ་སྒོམ་ཐག་གི་ཚུལ་དུ་དཀྲི་
བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་མཚན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་

དུ་གསོལ་ལོ།། རྣམ་ཐར་དང་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་སོ་སོར་རྗེ་འདིའི་འཁྲུངས་ལོ་མེ་ཁྱི་ མེ་
ཕག ས་བྱིར་བཞེད་ཚུལ་དང༌། སྡེ་སྲིད་བདུན་པ་ཁུ་བོ་དཔལ་འབྱོར་སྡེ་ཁྲིར་བྱོན་ལོ་ ཆུ་རྟ

ཤིང་སྤྲེལ ཤིང་བྱར་འདོད་ཚུལ། སྡེ་སྲིད་བརྒྱད་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱལ་སྡེ་ཁྲིར་བྱོན་ལོ ་ཤིང་བྱ་

དང་མེ་ཕག་ཏུ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དམ་གསོལ་བཏབ་ཀྱི་ལོ་དང་། ལྷག་པར་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་

དང་པར་འཁྲུངས་ལོར་དོགས་གཞི་ཆེ་བས་མཁས་དབང་ཡོངས་ཀྱིས་གནད་འདིར་བརྟག་

དཔྱད་རེ་མཛད་གནང་གལ་ཆེ་བ་འདུག་སྙམ་མོ།།
སྐྱེ་བ་གསུངས་པ།

དེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་དེ་ཉིད་ཞོ་དང་འོ་མ་སོགས་ཞལ་ཟས་ཀྱི་

དྭངས་མ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱེད་སྲིང་བར་བྱས་ཏེ་ཞལ་སྨྲ་ཤེས་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན།

རྒྱལ་སྲས་

གཞོན་ནུ་དེའི་ཞལ་ནས་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་བུ་ཁྲིད་ངའི་ཨ་མ་ཡིན། བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཨ་

ཕ་ཡིན། ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་བླ་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་དུས་གཞན་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་
སྲས་དེའི་ཞལ་ནས་སྤུངས་ཐང་དུ་རྫོང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རྐེད་དམར་ཡོད།

ངའི་ཁྱིམ་ལ་

རྐེད་དམར་མེད། ངའི་ཁྱིམ་ནང་འགྲོ་བ་ལ་ཐེམ་སྐས་ལྔ་ལས་འཛེགས་མི་དགོས། ཁྱིམ་གྱི་
ནང་ན་སྒྲོམ་གཉིས་ཡོད། དེ་ན་གོས་གཟན་རྣམས་བཅུག་པའི་ཁ་ལ་སྒོ་ལྕགས་རྒྱབ་ནས། ལྡེ་
མིག་བསྟན་འབྲུག་གིས་ཁྱེར་ཏེ་ལྕགས་གཟེར་མགོ་ལ་དཔྱངས་པ་ཡིན།
ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ལ་རྟའི་སྒ་ཆས་ཡོད།

སྒོའི་རྒྱབ་ན་སྒྲོམ་

དེ་ལ་སྒོ་ལྕགས་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ།

ཁ་

ཅིག་གིས་རྟ་ཡོད་དམ་ཞུས་པས། ལོས་ཡོད། རྫོང་གི་རྩ་བར་ཆུ་ཡོད། ཆུའི་མཐའ་མ་རྡོ་རྭ་

ནང་བཞག་པ་ཡིན། རྟ་བཞག་ས་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་འགྲོ་བ་ན་ལྡུམ་རྭ་ཡོད། དེ་ན་ཚལ་ལུམ་

ཤིང་དང་ཤིང་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད།
བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།།
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ཚལ་ལུམ་གྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་དུས་ཚོགས་རྫས་ལ་

གཏམ་དེ་རྣམས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེའབྲུག་

གཞུང་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ་པ་ན་གཞུང་སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ནས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་གཏམ་ལ་

བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགོས་པའི་ བཀའ་ཤོག་དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ལ་གནང་ཞིང་། དཔོན་སློབ་
ནས་ཀྱང་གཞུང་སྡེ་སྲིད་པའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་མིན་གྱི་

བརྟགས་དཔྱད་སྒོ་དུ་མ་ནས་མཛད་པས་ འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པར་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཏེ་གཞུང་
ལ་སྙན་གསན་ཕབས་པས། འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ཆེན་པོས་དགའ་མགུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་

བཅས་གདན་འདྲེན་གྱི་ཕོ ་ ཉ་བཏང་ནས་རྗེ་གཞོ ན་ནུར་གྱུར་པ་དགུང་ལོ ་ དྲུག་བཞེས་ཚེ།
བཀུར་བསྟི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་དབང་རྫོང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤིང་དེར་ སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་ཚ་བོ་

དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བཀལ་ཏེ་ཡི་གེ་ཕྱི་མོ་ཀློག་ཏུ་

བཅུག་པས། ཀ་ཁ་ག་ང་། ང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཤངས་ལ་འཛུག་
མོ་བཙུགས་པ་ཡང་མཛད་དོ།། ཡང་ཉིན་གཅིག་གི་ཚེ་སློབ་དཔོན་རྣམས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་
སྒྲིག་ཁྲིམས་དམ་ལྷོད་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས་ལབ་སར་གསན་ནས།

སློབ་དཔོན་ངས་སྒྲིག་དེ་དམ་པོ་

རང་བཟོས་ཡོད་པར་ཡིན་པ་ལ་ ད་ལྟ་ལྷོད་སོང་ཡོད་པར་འདྲ་ཞེས་གསུང་བར། སློབ་དཔོན་

གྱིས་ད་བླ་མ་རང་གིས་བསྡམ་ཆོག་པ་ལགས་ཞུས་པས། ངས་མང་པོ་ཞིག་ལབ་ཡོད་པ་ཡིན་
ཏེ་མ་ཉན་པར་འདུག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གསུང་མང་དུ་བྱོན་ཏོ།།

སྤུངས་ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བ། དེ་ནས་གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་དང་བཅས་པ་ཐིམ་
གཞུང་ནས་འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཕེབས་ཤིང་། རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་དེ་

ཉིད་ཀྱང་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་པ་ ༡ ལ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོས་བསྒྲིགས་
པའི་ཆིབས་གྲལ་གྱི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་

སྐུ་གོང་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་

ས་སྤུངས་ཐང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཏེ་ཕེབས་པ་ན། གདན་ས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ནས་ཐང་མཇུག་མཆོད་
རྟེན་གྱི་བར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན།

བ་དན་དང་ཕྱེ་ཕུར་

སོགས་གསེར་སྦྲེང་གི་བཀོད་པ་རྒྱས་པས་མདུན་བསུས་ཤིང་། བློན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷ་
རྫས་དཀར་པོའི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཞིང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌།

དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཁྲོམ་ཚོགས་

འདུས་པ་དག་ཀྱང་ དད་པའི་འུར་གྱིས་ ཕྱག་འཚལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱེད་ལ།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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གཞུང་སྡེ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཡང་སྒོ་ཁར་ཞབས་བསུ་ལ་འཐོན་ནས་གུས་ཕྱག་དང་ཞེ་སར་བཅས་
པས་མཇལ་དར་ཕུལ་ཞིང་ ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ གདན་སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་
པོ་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས།
དགའ་སྟོན་གྱིས་ཐོག་དྲངས།

གསོལ་ཇ་དང་ཤིང་ཏོག་མཚར་ཟས་མང་པོའི་

དངོས་འབུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་དང༌།

ཟོང་གི་རྣམ་གྲངས་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབུལ་བར་བྱས་སོ།།

ཁྲི་མངའ་གསོལ་བ།

ལེ་ཚན་

དེའི་སང་ཉིན་རྗེ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དགུང་ལོ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་དེ་

ཉིད་དགེ་འདུན་གྱི་ཀུན་དགའ་རྭ་བའི་དབུས་

དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་མངོན་པར་མཐོའིི་སྟེང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ།

འབྲུག་སྡེ་སྲིད་

བློན་པོ་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སློབ་བཞི་དགེ་
འདུན་འདུས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
འབུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ་ཏེ།

གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ལེགས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་

འདེབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་འདོན་ནས་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་
སྒོ་མཐའ་དག་ལེགས་པ་གྲུབ་པར་མཛད་དོ།། དེ་ནི་དཔལ་འབྲུག་པའི་བསྟན་པའི་སྲོག་རྫོང་

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་
ཞུ་བའི་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཕྱིའི་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་ ཞིང་ཕེབས་ཡོད་པ་ཤེས་པར་གྲགས་སོ།།

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱོང་།

རྗེ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་དེ་ནས་བཟུང་དཔལ་འབྲུག་པའི་

གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ལས་སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱོང་དང་
།

མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་

ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་ཉམས་ཁྲིད་དུ་བསྐྱངས་ཤིང་།

དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་བསྲེ་འཕོ་གནད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ།
གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་ལས་གསན་པའི་
དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་སོགས་

ཆོས་རྗེ་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་སྐོར།

བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལས་གསུངས་པའི་སྤྱོད་པ་རོ་

སྙོམས་སྐོར་དྲུག་ལ་སོགས་པ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་མཐའ་དག་དང་།
ཡང་དབང་རྗེས་གནང་གི་རིམ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་དང་།

གཞན་

མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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ལྷག་མ་ལུས་པ་གསན་པར་མཛད་ནས།

སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་ལྕགས་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་

ཕེབས་ཏེ་རྭ་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཞེ་དགུ་མའི་བསྙེན་པ་གནང་ཞིང་། ཁ་སྐོང་སྦྱིན་

བསྲེག་ཀྱང་མཛད་དོ། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་དང་སྙན་ངག སྔོན་བརྗོད་དངསྡེབ་སྦྱོར། ཚེའི་རིག་
བྱེད་དང་རྩིས་སྐར་ནག གཞན་ཡང་ལུགས་དང་། བྲིས་འབུར་ལ་སོགས་པ་བཟོའི་རིག་བྱེད་
དག་ལ་ཡང་སྦྱངས་པ་ཕུལ་ཕྱིན་མཛད།

ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་པ་༡༥ལ་རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་མཁན་པོ་དང་།

མཁན་ཆེན་བཟོད་པ་འཕྲིན་ལས་

མཆོག་གིས་

ལས་སློབ་མཛད་དེ་

ལྔ་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད།

ལུང་གསན།

ལྕགས་རིར་བྱོན་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་དང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཕྱི་

ཡང་དབང་འདུས་རྩེར་བྱོན་གྲུབ་དབང་དེ་ཉིད་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བོད་དུ་བསྒྱུར་རོ་ཅོག་གི་
ནང་གསང་བ་
བཞུགས།

ཡང་གསང་གི་བསྙེན་པ་བསྙེན་རྟགས་འཐོན་པར་གནང་ནས་ལོ་གཅིག་

དེ་སྐབས་ལྕགས་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྲུང་མའི་ཆོ་ག་ཡང་ལྗགས་རྩོམ་གནང་།

གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོམ་གནང་བ།

སླར་ཡང་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་པས་ཞུས་ངོར་སྤུངས་ཐང་

ཁར་ཕེབས། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་པ་དང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་གཙོར་བཞུགས་ཀྱི་དད་
ལྡན་མི་མང་ཡོངས་ལ་དབང་ཁྲིད་བསྩལ་ཏེ་རྫོགས་བྱང་གི་ས་བོན་འཇོག་ཅིང་། ཡོངས་འཛིན་
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་

དགོངས་རྫོགས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས།

སླར་

ལྕགས་རིར་བྱོན་ ཡོངས་འཛིན་རྗེའི་དགོངས་པ་རྫོགས་ཆེད་ ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་མང་པོའི་བསྙེན་
སྒྲུབ་གནང་།

བྱམས་མགོན་ཆོས་རྗེའི་རྟོགས་བརྗོད་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཕུལ་དུ་འོས་པ་ཞིག་

ཀྱང་རྩོམ་ནས་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་དུ།

སྙན་ངག་གི་ཚིག་རྒྱན་བཟང་པོས་སྤྲས་པའི་ཞབས་

བརྟན་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་བར་མཛད། གཞན་ཡང་གསོལ་ཐབ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་སྐབས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་

རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཆིབས་ནས་བབས་ཏེ་ཞབས་ཐང་དུ་བྱོན། རྗེ་གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
རྒྱལ་ཉིད་ ཕོ་བྲང་གི་སྒོ་ཁར་ཚུན་ཆིབས་ཁར་ཕེབས་བཅུག་པ་སོགས། ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་གོང་ས་
མི་ཕམ་དབང་པོས་ཀྱང་གུས་བཀུར་ཆེ་བ་མཛད།

སྤུངས་ཐང་དུ་བྱོན་

གྲུབ་དབང་ཡེ་ཤེས་

དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྙན་ངག་གི་ཚིག་སྦྱོ ར་ཕུན་སུམ་ཚོ ག ས་པའི་ལམ་ནས་

གླེགས་བམ་དུ་ལོངས་པ་ཞིག་བརྩམས་གནང་། རྒྱལ་སྲས་གཅུང་འཇིགས་ནོར་ བསྙེན་པར་

རྫོགས་སྐབས་ཀྱི་ལས་སློབ་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་སོགས་གཞན་དོན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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རྒྱས་བཞིན་བཞུགས་སོ།།

སྤ་གྲོར་ཕེབས་པ།

དེའི་ཚེ་རིན་སྤྱི་དཀར་སྦི་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞུ་ཡིག་

དང་བཅས་པ་བཏང་བ་ཞབས་སར་འབྱོར་བས།
གླིང་གཞི་བརྒྱུད་སྤ་གྲོའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སོ།།

དགའ་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་ནས་འབྲོག་

ཡུལ་ཕྱོགས་དེའི་མི་རྣམས་ལྷག་པར་དགའ་

དྲགས་ཏེ ཕྱོགས་མཐའ་དག་ནས་བསངས་ཀྱི་དུད་པ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ཤིང་གླུ་གར་གྱི་ལྟད་
མོའི་ཁྱད་པར་དུ་མ་དང་།

འབྲུག་རིན་ཆེན་སྤུངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་གསེར་སྒྲེང་

གི་བཀོད་པ་རྒྱས་པས་བསུས་ཤིང་།

ཕྱོགས་དེའི་སའི་བདག་པོས་ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་

ཞབས་བསུ་ཐོན་ཏེ་ཕེབས་སྤྲོའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས་གྲལ་ལ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སེང་ཁྲི་སྟེང་དུ་
བཞུགས་སུ་གསོལ།
མཛད།

གསེར་དངུལ་དར་ཟབ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་བར་

དེར་ས་བདག་གིས་གཙོས་དད་ལྡན་གྱི་མི་མང་ཡོངས་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་ཆོས་སྦྱིན་

བསྩལ་ནས་ཐར་པའི་ས་བོན་འཇོག་པར་གནང་ངོ་།།

རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་འབུལ་བ་ཕུལ་བ།

རྒྱས་ནས་མི་སྣ་ཆེད་མངགས་ཀྱིས་འབུལ་བ་
མཛད།

སྐབས་དེར་བོད་རྒྱལ་བསོད་ནམས་སྟོབས་
ཞུ་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡང་ཕུལ་བར་

འཕགས་ཡུལ་ནས་ཀྱང་རཱ་ཛ་དག་འོངས་ཏེ་

འབུལ་བ་གུས་བཏུད་ཀྱིས་ཕུལ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང་།

ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་འཐོན་པའི་

ལྷག་པར་བོད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་

བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་གླེགས་བམ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་གནང་སྦྱིན་བསྩལ་བའི་ལན་དུ།
ཀྱིས་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་བཟང་པོས་སྤྲས་པའི་ཞུ་ཡིག་སྡེབ་སྦྱོར་

རྗེ་ཉིད་

ཡིག་རིགས་མང་པོ་དང་

བཅས་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་ཕུལ་བས།

ལྷག་པར་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་

སྐུ་མཚམས་སོགས་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁོ་ནར་མཛད་པ།

དེ་དུས་རྗེ་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་

བསྟོད་བཀུར་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅེས་ཀྱང་ཐོས་སོ།།

ཉིད་ཕལ་ཆེར་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་ཤིང་།

ཐུན་མཚམས་དག་ལ་རྗེ་རང་གིས་ཇི་ལྟར་

གསན་པའི་དབང་ཆོས་ཀྱི་གསན་ཡིག་གླེགས་བམ་དུ་ལོངས་པ་རྩོམ་པ་མཛད་ཅིང་།
གཉིས་ཤན་སྦྱར་དང་སྡེབ་སྦྱོར།

སྐད་

ཡིག་རིགས་དང་དབུ་ལྷ་བརྒྱ་ཕྲག་ཏུ་ཉེ་བ་སོགས་ཀྱང་རྗེ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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རང་གིས་མཛད་ལགས། དེ་བཞིན་དུ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ཚོགས་ཇི་
སྙེད་ཅིག་ཀྱང་བརྩམས་པར་མཛད་དེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་གསལ་བར་མཛད་དོ།།

ཤ་ཁྲག་སྤངས་ཏེ་དགེ་ཆོས་ལ་བརྩོན་པ། དེའི་ཚེ་རྗེ་བྱང་སེམས་གཞོན་ནུ་དེ་ནི་ཐུགས་

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཤའི་ཁ་ཟས་ལ་སྔར་ནས་སྲེད་པ་ཆེར་མི་མངའ་
བར་མ་ཟད། དེ་དུས་ནས་གསོལ་ཚོད་ཀྱང་བྱེ་མ་ཀ་ར་སོགས་གསོལ་བར་མཛད་ཅིང་། དུས་
རྟག་ཏུ་གཞུང་ལུགས་དག་ལ་གཟིགས་རྟོག་དང་།

ཡི་དམ་གྱི་ལྷའི་བཟླས་བརྗོད།

ཟབ་

གསལ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་ཀྱིས་དུས་འདའ་བཞིན་ སྐྱེ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་
ཀྱི་ཞིང་དུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་སོ།།

ཞིང་ཕེབས་པ།

ལྷོ་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱིའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར་རྗེ་ཉིད་དགུང་

གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཙམ་བཞེས་པའི་ཚེ། སྔོན་གྱི་སྙུན་གཞི་དེའི་ནད་རོ་ལངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་
སྐུ་ཁམས་མ་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ།

སྐུ་དངོས་ཀྱི་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་རེ་ཞིག་རྫོགས་པ་ལྟ་བུ་

གྱུར་པའི་ཚེ། སློབ་དཔོན་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་པད་དཀར་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་

སྲིད་སྐུ་སྐྱེ་དཔོ ན་སློ བ ་དོ ན་གྲུབ་ཀྱི་ཚ་བརྒྱུད་དུ་འབྱོན་དགོས་པར་གསོ ལ ་བ་འདེབས་པ་
བཞིན་ཞལ་བཞེས་མཛད་ཅིང་།
སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་ཏོོ།།

ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཉེར་གཅིག་ལ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་

འདིར་སྨྲས་པ། མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེེད་ལྷག་འདས་པའི་སྔོན། །ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་མཛད་

པའང་གསལ་པོ་རུ། །གསུངས་ནུས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་མངོན་ཤེས་ཅན། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་
མཆོག་ཁྱོད་ལས་གཞན་དུ་ཅི།

།དེ་ལས་རང་གཞན་ཐེ་ཚོམ་ཀུན་ཆོད་དེ།

།སྙིང་ནས་ཡིད་

ཆེས་དད་པས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི། །སེང་ཁྲིར་
མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་བཀོད་ཟིན་མོད། །མི་བདག་བདག་ཏུ་རེ་བའི་རེ་འདུན་གྱིས།

།བདག་པོ་

སྒོ་ཁྱིར་བཏོན་པའི་ལས་ངན་བྱས། །མནལ་དུ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་བསྒྲིག་དགོས་པའི།
།བརྡ་བྱུང་སྔར་བཞིན་གོང་དུ་བཀུར་ཡོད་མོད།

།རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུའི་སྐུ་སྲོག་འཕྲོག་པར་རྩོམ།

།བློན་པོ་བློ་གྲོས་ངན་པའི་བྱུས་ངན་གྱིས།

།དམ་ལྡན་དཀར་སྦིའི་ཕྱོགས་སུ་ཐུགས་
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གཏད་དེ།

།ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་ལྡན་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་བྲོས།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

།རྒྱུ་དེས་ལྷོ་ལྗོངས་འཆི་མེད་ལྷ་

ཡུལ་དེ། །རྒྱོབས་གསོད་སྒྲས་གང་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ། །སྐྱེས་དགུ་ཕལ་ཆེར་མཚོན་གྱི་
འོག་ཏུ་འཆི། །འཇིགས་རུང་གཤིན་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་པར་སོང་། །མཐུ་ཆེན་ཉི་མའི་དབང་

ཕྱུག་ནུབ་རིར་བཞུད། །རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བ་ནག་ཕྱོགས་དུས་ཀྱིས་བསྒྲིབས། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱུ་
སྐར་ཕྱོགས་རིས་སྤྲིན་གྱིས་གཡོགས། །དུས་དེར་ལྷོ་མོན་ལྗོངས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་སྐྱོ། །

༈

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་གཉིས་པ་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཛད་རྣམ་ནི།

སྨན་ལྗོངས་སྐྱེེ་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་རྗེ་བླ་མའི།

།མི་བཟད་འཁོར་ལོའི་གསུ̣ང་སྤྲུ̣ལ་རིམ་

གཉི̣ས་པ̣། །ཤཱ̣ཀྱ̣འི་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད་ལུང་རྟོགས་བསྟ̣ན། །ཇི་བཞིན་འཛིན̣་པའི་ཞབས་
ཀྱི་པདྨོར་འདུད། །

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་མཛད་པ།
རན་ཁར།

དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

སློབ་དཔོན་པད་དཀར་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་པད་དཀར་གཉིས་ནས་

འགྲོ་བའི་དོན་དུ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དཔོན་སློབ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཚ་བརྒྱུད་དུ་འབྱོན་དགོས་པ་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་བཞིན།

རྗེ་དེའི་ཡང་སྲིད་ཕྱོགས་ལས་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་

མཆོག་ཡབ་ཝང་སི་སི་ཕྱུག་པོ་འབྲུག་གྲགས་དང་། ཡུམ་དཔོན་སློབ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཚ་མོ་ཆུང་

དུས་གཅེས་མིང་བུ་ཆུང་མར་གྲགས་པ་ལས། སྤྱི་ལོ་༡༧༣༤ དང་གནམ་ལོ ་ཤིང་ཡོས་ཟླ་བ་
(༣)པའི་ཚེས་པ(༡༥)ཡི་ སྔ་དྲོ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དགེ་མཚན་དུ་མའི་ལྟས་དང་
བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་སོ།།

སྐུ་སྐྱེར་ངོས་འཛིན། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པད་དཀར་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཆོས་རྗེ་གཉིས་ཀས་

དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ལས་

ཀྱི་མགོན་པོར་འཕྲིན་ལས་བླང་དོར་གྱི་དམོད་བཅོལ་དྲག་པོ་བྱས་ཏེ་བརྟག་པ་ཞུ་བས་ཡིན་

པར་བབས་ཤིང་། སླར་ཡང་མར་མེའི་བརྟག་པ་སོགས་ཡང་ཡང་མཛད་པས་ཀྱང་ཡིན་ཚུལ་ཁོ་
ནར་བྱུང་མ་ཟད།

ཤེལ་བྲག་ཆོས་རྗེ་ནས།

ཆོས་སྲུང་ལ་མཆོད་གཏོར་རྒྱས་པར་ཕུལ་ནས།

དབྱངས་འཆར་དང་མཁའ་འགྲོ་བཅུ་སྐོར་སོགས་ཉིན་འགའ་ཞིག་གནང་བས།

ཐམས་ཅད་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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ནས་ཡིན་པར་བབས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་གཅེས་སྤྲས་དང་།

ཡུམ་ལ་གནང་ཆ་བཟང་པོ་དང་

བཅས་ཤིན་ཏུ་གསང་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་དམ་པོར་བསྡམས་སོ།།
ཀྱང་སྤྲུལ་སྐུར་ངེས་པའི་ལུང་བསྟན་གནང་ཞིང་།

བཀའ་སྲུང་ཇག་མེས་

ལྷག་པར་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་པད་དཀར་

ཞབས་ནས་ རྗེ་ཉིད་གཟིམས་ཁྲིར་འཁོད་པ་ལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང་། ཞལ་ནས་ཀྱང་མི་
གཞན་དང་གཞན་གྱི་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་སུ་ཡིན་རུང་།

རྒན་པོ་ངའི་སྐལ་བ་ཁྱོད་ཡིན་ནོ་

མཛད་དེ་མ་དང་མཚུངས་པའི་བཀྲིན་ཆེ་བར་མཛད་ཅིང་།

རྗེ་ཉིད་དགུང་ལོ་གསུམ་བཞི་ཙམ་

ཞེས་གསུང་ཞིན་ན་བཟས་བཟུང་སྟེ་ཐུགས་ཀར་འཆང་བ་དང་།
ཕེབས་པ་ན་ཆོས་རྗེས་ཚོད་བལྟ་ཕྱིར།

སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་འཁུར་བ་ཡང་

ཞབས་དྲུང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དེ་གཞན་དང་མི་

འདྲའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ། ཞིང་བརྗེ་ནས་མེད་ཅེས་ཐུགས་སྐྱོ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ན། འ་

ཡིན་འ་ཡིན་ཞེས་ཞལ་ཅུང་ཟད་མ་དག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཤངས་ལ་ཕྱག་འཛུབ་གཏོ ད་དེ་
གསུངས་པ་ལན་འགའ་དང་། གོང་མའི་ཞབས་ཕྱི་འགའ་ངོ་མཁྱེན་ཞིང་མིང་ནས་བོད་པ་དང་།

རྗེ་ཕྱོགས་རྣམ་གྱི་ཆིབས་གཉེར་རྫོང་གསར་རྫོང་དཔོན་གྱི་གཡོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེས་གསོལ་མར་
ཕུལ་བས། ངོ་མཁྱེེན་པ་སོགས་སྔོན་གྱི་སྐྱེེ་བ་རྗེས་སུ་དྲན་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་ཟུར་
ཙམ་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ།།
མཐའ་ལ་བཤུད།

དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་འཁྲུལ་བྲལ་འདི་ནི་དང་པར་

བར་དུ་སྤ་གྲོ་དཔོན་སློབ ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་

རང་ཡུལ་དུ་བྱོན་པ་ན་སྡེ་སྲིད་ངག་རྒྱན་པས་གཞུང་དུ་བཀུག་སྟེ་མི་མཚམས་པ་དུ་མ་བྱས་
པའི་ཁར།

རྗེ་ཡབ་སྲས་གཉིས་སོ་སོར་འཕྲལ་ཏེ་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་པད་དཀར་ཡ་མ་རྒྱལ་

བྱེད་ཚལ་དང་། རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དགུང་ལོ་དྲུག་གི་ན་ཚོད་ཅན་དེ་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡོག་
དང་མཉམ་དུ་ རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ཟོར་རིར་གཏུམ་པོ་ཁྱུང་ལྔ་ལྷ་ཁང་ནང་ བཞག་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཕེབས་པའི་ཞབས་བསྐྱལ་དུ་ཆོས་རྗེ་ཡང་བྱོན་ཡོད་མོད།

འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་སྐྲག་སྟེ་ནུབ་གཅིག་མ་གཏོགས་བཞུགས་མ་ནུས་པར་ལོག་ཕེབས་

པ་ན། ཆོས་རྗེས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཞོན་ནུ་དེ་ལ་ཐུགས་ཕྲེང་ནས་ སྤྱན་ཆབ་མང་དུ་བསིལ་
བཞིན་བསླབ་བྱ་མང་དུ་གནང་།

རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཞོན་ནུ་དེ་ཡང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་སྟེ་ཆོས་

རྗེའི་ཕྱག་ལ་བཟུང་ནས་མང་དུ་བཤུམ་བཞིན་
དགོས་པར་བྱུང་ངོ་།།

རྗེ་བཀྲིན་ཅན་དེ་དང་

སོ་སོར་བཞུགས་

དག་པའི་ཐུགས་ལ་བུད་ཤིང་མེད་ན་ཡང་། །གདུང་བའི་མེ་ཡིས་ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་གདུང་། །
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ཆོས་ཀུན་གཟིགས་ཁྱོད་སྤྱན་ལ་སྤྲིན་མེད་ཀྱང་།
བབ། །

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

།འབྲལ་བའི་མཆི་མའི་ཆར་རྒྱུན་ཆད་མེད་

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱོང་། རྗེ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་སྡང་དགྲར་བཟུང་བའི་སྡེ་སྲིད་ངག་རྒྱན་པ་
ལས་ངན་གྱི་རྣམ་སྨིན་མཐོང་ཆོས་སུ་སྨིན་ཏེ་གཤེགས་རྗེས་སུ།

སྔར་ནས་རྗེ་ཡབ་སྲས་

གཉིས་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་འཆང་བ་མི་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བྱོན་ནས།

རྗེ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱང་ གཞུང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤིང་ ལྷག་པར་སྡེ་སྲིད་ཉིད་དང་རྗེ་
མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ནས།

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཞོན་ནུ་དེ་ཉིད་རྗེ་མཁན་

རང་དང་མཉམ་པའི་ཆེ་བསྟོད་དང་བཅས་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པས།

ཆོས་རྗེ་ངག་

དབང་པད་དཀར་ཡང་རྗེ་གཞོན་ནུར་ཐུགས་ལྷག་པར་བརྩེ་བས་གྲྭ་ཚང་དུ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་
ཕྱིར་བཞུགས་རྩིས་མཛད་པ་ན།

རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ཞབས་ནས་ཆོས་རྗེ་ཉིད་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་

བགྲེས་པས་གྲྭ་ཚང་ནང་བཞུགས་བབ་མེད་ཚུལ་དང་།

བདག་འཛིན་རྗེ་རང་གིས་མཛད་གནང་འོང་ཞེས་གསུངས།

བཅུ་ལ་ཕེབས་པས་དགེ་ཚུལ་སྒྲུབ་རུང་བར་དགོངས་ནས།

སྐུ་སྐྱེ་ལ་ཆོས་རྗེ་དང་མཚུངས་པའི་

དེ་སྐབས་རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་
ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔར་

མཁན་ཁྲི་རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་ཁང་དུ་ ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཁན་པོ་དང༌། ཆོས་

རྗེ་དམ་ཆོས་པད་དཀར་ནས་ལས་སློབ་མཛད་དེ། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དགེ་ཚུལ་
དུ་སྒྲུབ་ཅིང་མཚན་འཇམ་དབྱངས་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་དུ་གསོལ་ལོ།། དེ་སྐབས་རྗེ་བླ་མ་ཤཱཀྱ་
རིན་ཆེན་ཞབས་ནས་ད་ཆོས་རྗེ་ནས་སྐུ་སྐྱེ་ལ་
ཁར་ངེད་ཀྱི་རྨི་ ལམ་དུ།

འབུལ་བ་ཞིག་མཐོང་བ་དེ།

ཐུགས་འཕྲེང་མཛད་མི་དགོས་སྔོན་མ་ཅིག་

རྗེ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ངས་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ་

གང་དྲག་བྱེད་འོང་གསུངས་ཏེ་

ད་རེས་ཁོ་ལ་བལྟ་བར་འདུག་པས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་

ངས་

འབུལ་བ་ཞབས་བརྟན་ཡང་རྒྱས་པར་གནང་བས་ཆོས་རྗེ་

ཉིད་དགོན་པར་ཕེབས་སོ།། རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཞོན་ནུ་དེ་ཉིད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་
གྱི་ཞབས་སར་

དཀྱིལ་ཆོག་ངག་འདོན་གྱི་རིགས་དང་།

ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་རིག་

གནས་ཀྱི་སྐོར་ཞུ་བཞིན་བཞུགས་པ་ན། གྲྭ་ཚང་ནས་བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་

བས་རྗེ་ཉིད་ཀྱང་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པས། བསྙེན་པ་རྫོགས་རུང་བར་དགོངས་ཏེ་མཁན་ཤཱཀྱ་
རིན་ཆེན་དང་

ལས་སློབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་གཙོས་པའི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཉེར་གསུམ་གྱི་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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དབུས་སུ། བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་མཛད་པས་ལྷག་པ་ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་།

ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱངས་

པས་ ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་བཅས་མངོན་རྟོགས་བསླབ་པ་གསུམ་
གྱི་ ཉམས་རྟོགས་མཚན་ཉིད་པ་འཁྲུངས་ཏེ་གྲུབ་པའི་སར་གཤེགས།

རྗེ་བླ་མ་ཤཱཀྱ་རིན་

ཆེན་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན་ཏེ་མང་ཐོས་ ལུང་གི་ཡོན་ཏན་གྱིས་
ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པའི་མཁས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པས།

རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་

ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་གྲུབ་ཆེན་ངག་དབང་པད་དཀར་གྱི་རྟོགས་བརྗོད།

དྲང་སྲོང་དགྱེས་

པའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱིས་ཀྱང་ ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་ཞིག་བརྩམས་
ཏེ་མཁས་པའི་ཕྱག་རྗེས་བཞག་གོ།

སྟག་ཚང་གི་འདྲེན་པར་མངའ་གསོལ་བ།

མཆོག་སྤྲུལ་འདི་ཉིད་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་

དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་

གཅིག་ཤུལ་གཅིག་གཤེགས་པས་ཐུགས་

འཕྲེང་བཞིན་དགོངས་རྫོགས་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏེ་བཞུགས་པ་ན།

གཞུང་སྡེ་སྲིད་ཆེན་པོས་

བསྙེན་བཀུར་དང་བཅས་རྗེ་ཐུབ་དབང་བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་མཆོག་སྤྲུལ་འདི་ཉིད་
སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་གི་འདྲེན་པར་མངའ་གསོལ་བས།

རྗེ་བླ་མའི་གདན་ས་ཐུབ་བསྟན་བྱ་རྒོད་

ཕུང་པོར་ཕེབས་ནས་སྐུ་ཆས་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ རྡོ་རྗེ་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་དང་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་
བཀའ་བློན་འགས་ཞབས་སྐྱེལ་དང་བཅས་འབྱོན་པ་ན།
དེར་ཕེབས་ནས་སྐྱེལ་ཐུང་དང་ཞལ་ཏ་མཛད།
རིན་སྤུངས་རྫོང་དུ་བདེ་བར་ཕེབས་སོ།།

རྩེ་ཁྲི་པ་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་

སྤུས་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་བརྒྱུད་འབྲུག་

དེར་སའི་བདག་པོ་པདྨ་དབང་དྲག་གིས་བསུ་བ་

གསེར་སྦྲེང་གིས་བསུས་ནས་རྟ་མགྲིན་ལྷ་ཁང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཏེ་བཞུགས་གྲལ་འཕགས་བོད་
ཀྱི་མཚར་ཟས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་ཞག་ཤས་སྐུ་ངལ་སངས་ཕྱིར་བཞུགས།
གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་

དེ་ནས་

སའི་བདག་པོ་པདྨ་དབང་དྲག་གིས་ཟོལ་མེད་

གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཁྲི་སྟོན་དུ། ལེ་ཚན་བཟང་པོ། ཉ་དོས། མར་དོས། དངུལ་ཀྲམ་བརྒྱ་
ཕྲག་གི་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་ཞིང་།
གྲགས་ཆེ་ཞིང་།

གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་སྟག་ཚང་དེ་འཕགས་བོད་ཀུན་ཏུ་

ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་གནས་ཡིན་པས་བཞུགས་ས་ཡང་
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བཟང་།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

སྤ་གྲོ་སྨན་ལྗོངས་འདི་ཡང་རྗེ་གོང་མའི་སྐབས་ནས་འདུལ་ཞིང་དུ་གྱུར་པའི་སྨོན་

ལམ་ལས་ད་ལྟར་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བ་སྐལ་བ་བཟང་།

འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་མཛད་པ་

ལྷུར་བཞེས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་ཆེན་མཛད་དགོས་ཞུས་ཏེ་
བསྟོད།

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་

གདན་ས་རིན་སྤུངས་དུ་བཞུགས་པའི་རབ་སྡེ་གནས་བརྟན་དང་བཅས་པས་ཀྱང་

འབུལ་དངོས་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ།

སའི་བདག་པོ་བློན་འཁོར་དང་བཅས་པས་སྲི་ཞུ་ཆེན་པོས་ཕྱི་

སྒོའི་རྡོ་གཅལ་ཚུན་ཞབས་སྐྱེལ་ཞུས། དེ་ཁ་ལས་རྟ་མཆོག་གསེར་གྱི་བརྒྱན་ལྡན་ལ་ཆིབས།
མིའི་དབང་པོའི་ཕྱག་གཡོག་དུ་མས་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཞིང་།

རྗེ་རང་གི་སྐུ་འཁོར་དག་གི་

ཆིབས་རག་བཅས།

གསེར་སྦྲེང་གི་བཀོད་པས་བསུས་ཏེ་ཚོང་འདུས་ཀྱི་དབུས་ནས་དལ་

གྱིས་གཟིགས་བཞིན།

རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཡུལ་གྲུ་བརྒྱུད་ཇ་ཆང་དང་འབྲས་གསར་པའི་ཕུད་ལ་

གྱིས་ཕེབས་པ་ན། ཁྲོམ་ཆེན་པོ་འུར་ལངས་ཤིང་མཇལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དག་ལ་བརྩེ་བའི་སྤྱན་
རོལ་བཞིན།

གྲུབ་པའི་དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གདན་ས་འབྲང་རྒྱས་ཁར་

ཞབས་སོར་འཁོད།

དེར་ཞག་ཤས་ནས་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་

སྤ་གྲོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་མི་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དད་ལྡན་ཡོངས་ལ། ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་ཆེན་
བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་ནས་བདེ་ཕྱིར་སྐྱིད་པའི་དཔལ་ལ་བཀོད།
ཚོགས་དུ་མའི་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས།

དེ་ནས་དད་ལྡན་གྱི་འཁོར་

དཔལ་ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་

དྲུག་དྲུག་དང༌། ཐོད་བརྒལ་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་རེ་རེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བཞུགས་པ་ལུང་བསྟན་ཞིང།
ཆོས་ནོར་ཟབ་གཏེར་དུ་མས་གཏམས་པའི་གནས་ཆེན་སྟག་ཚང་གི་སྟོད་ཀྱི་ཆར། སྒྲུབ་སྡེའི་
མཚམས་ཁང་ཟླ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་ལ་བཀྲམ་པ་ལྟར་མཛེས་པའི་དབུས་འོད་གསལ་སྒང་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར།

གྲྭ་བཙུན་འདུས་པས་བསུ་བའི་བཀོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་།

སྤོས་དང་བསངས་ཀྱི་དུད་སྤྲིན་ཆེན་པོས་མདུན་བདར་ནས་འདུ་ཁང་ཆེན་པོར་ཕེབས།

དེར་

ཆུང་དུའང་བཞུགས་གྲལ་སོགས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་སོ།།

དེ་

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་དགྱེས་པར་རོལ་ཞིང་། སླར་ཡང་གཟིམ་
ནས་བཟུང་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་འདི་ཉིད་དབྱར་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་སྟག་
ཚང་དང་འབྲང་རྒྱས་གཉིས་སུ་བཞུགས་ཏེ།

སྐད་ཅིག་ཀྱང་གཡེང་བ་མེད་པར་རིམ་གཉིས་

ཟུང་འཇུག་གི་ལམ་ནས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་དང་།

གཉིས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངསཤིང་།

ཡོངས་འཛིན་རྣམ་

སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

མར་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་སོགས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པས།
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ལྷོ་མོན་

ལྗོངས་འདིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད་པའི་
མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ།།

གནས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པ།

ད་དུང་དེས་ཀྱང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རེ་ཁ་མ་རྫོགས་པར་

ལྗོངས་འདིའི་ཤར་དང་བོད་ཡུལ་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱང་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་ཀྱིས་བགོ་

སྐལ་ཐོབ་པའི་དུས་ལ་བབས་ནས། རང་རེ་ལྗོངས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་དང་བོད་མི་
སྤྱིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ལས་
བཞིན།

རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ཉིད་ཆེ་དགུ་ཀུན་གྱིས་སྤྱི་བོར་བཀུར་

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་བརྒྱུད་བོད་ཡུལ་དུ་གནས་མཇལ་ལ་ཕེབས་ཏེ།

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གིས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་དུ་མཛད་ནས་
འདིར་བདེ་བར་ཕེབས་པའི་དགའ་སྟོན་ཡང་རྒྱ་ཆེར་བྱས་སོ།།

སླར་ཡང་རང་རེའི་ལྗོངས་

གྲངས་མེད་སྔོན་གྱི་སྐྱེ་བ་དེ་

དང་དེར། །ཀུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ། །གོམས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ཀྱིས་

རེག་པའི། །ས་ཡང་སྐྱེས་འགྲོས་མཆོད་རྟེན་ཉིད་གྱུར་ན། །གང་གི་གསེར་ཞལ་དངོས་མཇལ་
གསུང་ཐོས་པའི། །འགྲོ་བ་དེ་དག་ངན་འགྲོ་སྲིད་པའི་སྒོ། །བཅད་ནས་ཐར་པའི་གཞལ་མེད་
ཁང་བཟང་དུ། །འཇུག་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །

བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་གདན་ས་བཅའ་བ།

དེའི་ཚེ་འབྲུག་རིན་སྤུངས་རྫོང་དུ་དཔོན་

སློབ་མཐའ་བྲག་པ་ཕེབས་ཤིང་། ཁོང་ནས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ཉིད་ལ་དངོས་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་
ཕུལ་ཏེ།

སྦྱིན་བདག་མཛད་པས་རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་

གཙུག་ལག་ཁང་

འགངས་ཅན་ཞིག་བཞེངས་པའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ལྟར་ སྤྱི་ལོ་༡༧༦༥ དང་རྗེ་རང་ཉིད་

དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་གནམ་ལོ་ཁྱི་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་གསུམ་ལ། འབྲུག་གསང་
ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་གདན་ས་བཅའ་རྒྱུའི་ས་ཆོག་སྟ་གོན་ལ་ཕེབས།

སྤ་གྲོ་ལུང་པའི་མཐའ་

དབུས་ཀྱི་སྐྱེ་དགུ་མིའི་ལུས་ཅན་མཐོ་བ་དཔོན་སློབ་མཐའ་བྲག་པ་ནས་བཟུང་།
དབུལ་ཕོངས་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁ་ཞེ་མེད་པ་དད་འདུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུས་པས།

དམའ་བ་

འགོ་བརྩམ་

པའི་ལོ་དེ་རང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ ཐོག་གསུམ་ཕྱི་ཁོག་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་

གྲུབ་ཅིང་། ནང་གི་རྟེན་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་ལྷ་ཁང་རེ་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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རེ་གྲུབ་པ་དང་བསྟུན་རབ་གནས་ཀྱང་མཛད་གནང་བ་མ་ཟད། ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རབ་
སྟོན་ནི་གླང་ལོ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཡར་ཚེས་ལ་

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་

ནས་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་། དད་ལྡན་གྱི་མི་མང་སྟོང་ཚོགས་ལ་དབང་བསྐུར་ཡང་བསྩལ་ནས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་པར་མཛད་དོ།།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་སྐུ་རིམ་གནང་བ། གདན་ས་འདིར་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་
བཀའ་ཁྲིད་ཀྱང་རྒྱུན་མི་ཆད་ཅིང་རྒྱུན་དུ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་
མེད་པར་བཞུགས་པའི་ཚེ།

རྫོང་མེས་འཇིགས་པ་མ་ཟད།

འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལ་གེགས་ཆགས་བྱུང་སྟེ་བཀྲིས་ཆོས་
ཕྱི་གླིང་པ་དང་དམག་འཁྲུགས་ཀྱང་ལངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ཉིད་ཉམས་ཉེས་སུ་གྱུར་པ་ན་སྡེ་སྲིད་པས་ཞུས་ངོར།
གཏོར་བཟློག་ལན་འགའ་དང་།

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་གཡོ་བར་

རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྟག་ཚང་ནས་ཕུར་པའི་

ཕྱིས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ནས་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆེན་

འཕངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་བཀོད་པར་མཛད་དོ།།

གདན་སར་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་པ།

དེ་ནས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རང་ཉིད་ཐུགས་

ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་དེ་

སྐལ་བཟང་གི་གདུལ་བྱར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་

དབེན་པར་བཞུགས་ཁྱད་ལས་སྟག་ཚང་གི་ལས་འགན་ཡང་བཤོལ་ནས།

གདན་ས་གསང་

འཁོར་སྐོར་བཞིན་བཞུགས་པས་རྗེ་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་པར་གྲགས་སོ།།

ཞིང་ཕེབས་པ། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་བཞིན་རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་བཞེས་
པའི་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་གནང་བ་དང་འབྲེལ།

སྐྱེ་བོ་མང་ཚོགས་ལ་སྔར་སྲོལ་བཞིན་དབང་

བསྐུར་བསྩལ་སྐབས་གང་དམན་པ་དང་ཉམ་ཐག་བྲན་གཡོག་དག་ལའང་།

ལེགས་པར་སྙབས་ནས་རེག་པར་གནང་བས་ཡུན་རིང་ཐོགས་པ་ན།

ཕྱག་གིས་

ཅང་གི་ཕྱུག་པོ་རྣམ་

རྒྱལ་མས་སྐུ་འོ་བརྒྱལ་ཆེ་བར་མ་བཟོད་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བས་དམིགས་དབང་ཙམ་མཛད་

པས་ཆོག་པ་ལགས་ཞུས་པས། མོ་ལ་གཟིགས་ནས། རྣམ་རྒྱལ་མ་ཁྱོད་སང་ཕོད་ནས་དགོན་
པ་འདི་མིག་གིས་བལྟ་བས་ཆོག་གམ། ཞེས་ཞིང་གཤེགས་རྒྱུའི་བཀའ་ཆེམས་གནང་བ་ལྟར་

སྐུ་སྙུང་བའི་ཚུལ་བསྟན། དེའི་ཚེ་གཞུང་སྡེ་སྲིད་སོགས་མངའ་འབངས་ཡོངས་ནས་ སྨན་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

བཅོས་དང་

སྐུ་རིམ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་པ་མ་ཟད།

རྫོགས་པར་གཞུང་དུ་ཕེབས་ན་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་ཁྱད་དང་།
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དེས་ཀྱང་སྡེ་སྲིད་ཐུགས་དགོངས་མ་
སྨན་བཅོས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་

ནས་ཐུགས་བདེ་བར་འདུག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཕེབས་ཤིང་། སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་
ལ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་རང་དུ་བཞུགས་ན་ ཐུགས་དགྱེས་པར་འདུག་ཀྱང་། འདུ་འཛི་ཆུང་ཞིང་
རྗེ་བླ་མའི་གདན་ས་ བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་ཡང་མཇལ་ཐུབ་པར་བརྟན་ཆོས་འཁོར་རྩེའི་དགོན་པར་
བཞུགས་སོ།

།དེར་སྡེ་སྲིད་དང་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་སེང་གེས་དབུ་གཙོས་གྲྭ་ཚང་གི་

བླ་སློབ་གཞུང་ཕན་ཚུན་གྱི་རྫོང་བདག་སོགས་ཀྱང་།
མང་པོ་བསྣམས་ནས་མཇལ་ཕྲད་དུ་བྱོན་ཞིང་།

ལེ་ཚན་དང་འཕྲལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་

ལྷག་པར་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་སྔ་ཕྱི་ལན་གསུམ་དུ་

ཕེབས་ཤིང་ཕྱག་གཡོག་རྣམས་ལ་ཡང་གནང་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ་བར་མཛད་དོ།།
གོང་སའི་བཀས་དྲུང་འཚོ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་མཇལ་ཁ་བཀག་ནས།

མཐུན་དང་སྐུ་རིམ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་པས་སྙུན་ཅུང་ཟད་དྭངས་ཡོད་ཀྱང་།

དེ་ནས་

སྨན་བཅོས་ཚུལ་

ལྷོ་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུ་

སྤྱིའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར་སླར་ཡང་སྙུན་གཞི་ལོག་པས་འཁོར་གྱི་འདུས་པ་རྣམས་
ལ་ ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་མཆིད་མཐའ་མ་བསྩལ་ནས། སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༤

རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་ཞེ་གཅིག་བཞེས་པ་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔ་དྲོར་

རེ་ཞིག་དགའ་ལྡན་དུ་སྐུ་གཤེགས་པར་མཛད་དོ།།

༈

གསུང་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་རྣམ་ནི།

ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟླ་མེད་པས། །མི་ཤེས་རྨོངས་པའི་གཡུལ་ངོ་ལས་རྒྱལ་ཏེ། །
མཚན་དཔེ་མཆོག་བརྙེས་རྒྱལ་བའི་སར་གཤེགས་ཀྱང་།
ཡུལ། །

།ད་དུང་སྲིད་པ་བཟུང་ཁྱོད་ཕྱག་གི་

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་མཛད་པ། གསུང་སྤྲུལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༧༧༥དང་
གནམ་ལོ་མེ་སྤྲེལ་ལོར་ཐིམ་རྫོང་ཆ་འོག་
བཅས་སྐུ་འཁྲུངས།

ངོས་འཛིན་གནང་བ།

ཝང་ཁ་ས་ཁར་དགེ་མཚན་དུ་མའི་བལྟས་དང་

སྐུ་ན་ཆུང་ངུ་ནས་སྐྱེས་རབས་གསལ་བས་གོང་མའི་གདན་ས་གསང་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཁྲི་མངའ་གསོལ།

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱོང་། རྗེ་མཁན་པོ ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་དབང་
ལུང་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཞུས།

ཡོངས་འཛིན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་

ལས་སུམ་རྟགས་སྙན་ངག་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་དང་།

ཐུན་མིན་མདོ་

སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་མཁས་པའི་ཁྲི་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད།

ལྷག་པར་ཤིན་ཏུ་ཐུན་མིན་རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདམས་ངག་ཡོངས་རྫོགས་
གསན་ཏེ། གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོར་ལས་སྐད་
ཅིག་ཀྱང་གཡོ་བ་མེད་པའི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་སོ།།

འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་དབུ་ལྷར་བསྟེན་པ། དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཆོག་
གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ཉིད་སྡེ་སྲིད་ཉེར་གཅིག་པ་ འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རྩ་བའི་བླ་མར་བསྟེན་
ནས་གོང་དུ་བཀུར།

གནས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པ། དགུ་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཞེས་སྐབས་ཁྲི་སྤྲུལ་ཚུལ་
ཁྲིམས་གྲགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་ལ་སོགས་པའི་གནས་མཇལ་ལ་བྱོན་
ཏེ།

ཇོ་ཤཀ་རྣམ་གཉིས་སོགས་རྟེན་གསུམ་ཁྱད་འཕགས་རྣམས་མཆོད་སྤྲིན་དཔག་ཏུ་མེད་

པས་མཆོད་པར་མཛད། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་ལམ་ནས་རིས་མེད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་
མེད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་འཇོག་སྟེ་སླར་ཡང་ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་བདེ་བར་ཕེབས་སོ།།

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་འགན་བཞེད་གནང་བ།

སྔོན་སྦྱངས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཆོས་སྲིད་

གཉིས་ཀར་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བ་མ་ཟད་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་ཡང་ཡིན་པར་བརྟེན།

མཁན་

སློབ་འདུས་ཚོགས་ལྷན་རྒྱས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་༡༨༠༧ ལ་ རྗེ་མཁན་ཁྲིི་
རབས་ཉི་ཤུ་པ་མཛད་དེ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཆར་གྱིས་འདུས་སྡེའི་རྒྱ་མཚོ་གོང་དུ་སྤེལ་
བཞིན་ལྷོ་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་སུ་བཞུགས་པ་ན།

ད་དུང་རྗེ་ཉིད་གཞུང་

ལྷན་རྒྱས་རྣམས་མགྲིན་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༠༩ ལ་སྡེ་སྲིད་ཉེར་བརྒྱད་པའི་ཁྲིར་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

མངའ་གསོལ་ཞུས་ཏེ།
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ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལོ་གསུམ་ཙམ་བསྐྱངས་ལྷོ་ཁ་

བཞིའི་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་བཀོད་དེ། དགོངས་ཞུས་མཛད་ནས་སྐུ་གོང་མའི་
གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བདེ་བར་ཕེབས་སོ།།

རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བཀའ་དབང་གནང་བ།

ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་

འདིར་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་

རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདམས་པའི་སྐོར་

ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཀའ་དྲིན་དུ་སྩོལ་བཞིན་བཞུགས་པ་ན།

ཕྱོགས་ལས་རིམ་

བྱོན་གྱི་མཚན་གྱི་སྙན་གྲགས་ལས་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་
གདན་ཞུ་འབྱོར་བ་ལྟར་བོད་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་བྱོན་པས།

དེ་སྐབས་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་

ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཀྱང་སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་གྱི་རྐྱེན་ལས། ཡོངས་འཛིན་ས་སྐྱོང་དེ་མོ་

ཐུབ་བསྟན་ནས་ཞུས་ངོར་ཕྱོགས་སྤྲུལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས། ལྷ་སར་རྒྱལ་བ་སྐུ་
ཕྲེང་དགུ་པར་བཀའ་དབང་སྩོལ་བས་

དེ་སྐབས་གསུང་སྐད་དང་ཕྱག་དྲིལ་གྱིི་སྒྲ་སོགས་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུའང་གོ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་མཛད་ནས། གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་
ང་རང་ས་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཁར་འགྲོ་མི་དགོས་པའི་ཆེད་དུ། རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་པོ་ལའང་ དེ་རིང་འདིར་གནང་བའི་དབང་དེས་ཆོག་པར་མཛད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱང་།

ཁོང་རྣམས་ཡིད་མ་ཆེས་པར་ངེས་པར་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབྱོན་དགོས་པར་ཞུས་པ་བཞིན་ཕེབས་

ཤིང་། དེར་འབྱོར་བ་ན་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ནས་དེ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་པོ་ལ་
ཞུ་བ་དང་མཐུན་པར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུའང༌།
ལ་འབྲུ་དང་མེ་ཏོག་

བོད་དུ་བཀའ་དབང་གནང་བའི་ཉི་མ་དེ་རང་

ཕྱག་དྲིལ་གྱི་གསུང་སྐད་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་བ་འགྲིགས་པས།

རྒྱལ་པོ ་ ཅི་ཡང་ཅིང་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྷག་པར་དད་དེ་རྩ་བའི་བླ་མར་བསྟེན་ནས་

དབང་བཀའ་ཆོས་ཀྱང་མང་དུ་ཞུས་སོ།།

རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་གོ་གནས་ཕུལ་བ།

རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་

དངོས་འབུལ་ཁྱད་འཕགས་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་གོ་གནས་དབུ་ལ་གདུགས་དང་རྟའུ་སུམ་
ཅུ་རེ་གང་དུ་བྱོན་སར་སྟོང་མ་ཐོབ་པའི་ཁར། ཆིབས་རྟ་སོགས་ཀྱི་རྩྭ་ཆག་ཀྱང་ཉིམ་གང་ཤར་
ཟ་ཆོག་པར་གསེར་ཐམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཤོག་གནང་བས། དེ་ནས་བཟུང་བླ་མ་དེ་ཡང་སྲིད་དང་
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བཅས་པའི་མཚན་ལ་བླ་མ་བཀའ་ཤོག་པ་ཞེས་ད་ལྟའི་བར་གྲགས་སོ།།

རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

བླ་མ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་གསེར་མ་དང་གསེར་

དངུལ་དར་ཟབ་ཀྱིས་གཙོས་ཁྱད་ནོར་གྱི་འབུལ་བ་དུ་མ་དང་།
ཡང་བསྣམས་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་ཕྱག་ཕེབས་སོ།།

ཤིང་ཐོག་ཨ་འབྲས་ཀྱི་སོན་

དེ་ནས་གཏན་དུ་གདན་ས་གསང་

ཆེན་ཆོས་འཁོར་རང་དུ་ཐུགས་དམ་བཅད་རྒྱའི་ངང་དུ་བཞུགས་ངོས་ནས་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་
མ་རྣམས་ལ་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱང་ན་མར་བསྩལ་བར་མཛད་དོ།།

ཞིང་ཕེབས་པ། སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྫོགས་པར་དགོངས་ནས་རྗེ་འདི་ཉིད་
དགུ་ལོ་ལྔ་བཅུ་བཞེས་པའི་ལྕགས་སྟག་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠ལ་

གསང་

ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་དགེ་མཚན་དུ་མའི་རྟགས་དང་བཅས་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོ ར་

གཤེགས་སོ། །

༈

གསུང་སྤྲུལ་བཞི་པ་ཕྱོགས་ལས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ་ནི།

སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པའི་མཐའ་གཉིས་ལས་གྲོལ་བའི། །སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་

བརྙེས་ཏེ། །̣རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་འབྱོར་ཡང་། །སླར་ཡང་སྲིད་པ་བཟུང་ལ་དྭང་བས་
འདུད། །

སྐུ་འཁྲུངས་པ།

གསུང་སྤྲུལ་བཞི་པ་ཕྱོགས་ལས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནི།

རང་

ལུགས་གནམ་ལོ་ལྕགས་ཡོས་དང་སྤྱི་ལོ་༡༨༣༡ ལ་བུམ་ཐང་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ དགེ་མཚན་

དུ་མའི་རྟགས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས།

ངོས་འཛིན་གནང་བ། དེ་ཡང་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་སྐུ་གོང་མ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་བསམ་བཞིན་དུ་གྲོང་འཇུག་བྱས་ནས་བྱོན་པར་བཤད་ལ།

ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་

ཕྱོགས་ལས་སྐུ་གོང་མ་རང་ཉིད་དགོངས་པ་རྫོགས་རན་ཁར་ འཁོར་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གྲོང་
འཇུག་ཏུ་འབྱོན་རྒྱུར་ཞལ་བཞེས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ལྟར།

གྲོང་འཇུག་གི་གནས་ཤི་བའི་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

རོ་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་ཚོལ་བཞིན་བྱོན་པའི་ཚེ་
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བུམ་ཐང་སྟངས་ཡུལ་དུ་བུ་མོ་གཅིག་ཆུ་ལེན་

པར་འོང་བ་དང་ཕྲད་ནས་དེའི་རྗེས་འདེད་དེ་བྱོན་པས།

ཁྱིམ་དུ་བྱིས་པ་ཤི་མ་ཐག་པའི་རོ་

སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེར་ གྲོང་འཇུག་བྱས་པས་བྱིས་པ་དེ་ལོག་པ་ན་ ཕ་མ་རྣམས་
དགའ་དྲགས་ནས་ལོ་རྒྱུས་དྲིས་པས།

གྲོང་འཇུག་ཏུ་བྱོན་པའི་ཚུལ་གསུངས་པས་

བྱིས་པ་དེས་ཕྱོགས་ལས་སྐུ་གོང་མ་བསམ་བཞིན་
མི་རྣམས་ཧ་ལས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ཏོ།།

གཏམ་དེ་ཡུན་མི་རིང་བར་འབྲུག་གཞུང་ཕྱོ ག ས་སུའང་ཁྱབ་པས་གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ནས་

བརྟགས་དཔྱད་མཛད་པས་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་སྟེ་གོང་མའི་གདན་སར་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་དོ།།

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱོང། གང་ལྟར་ཡང་ཕྱོགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད་རྗེ་མཁན་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་གསན་བཞེས་མཛད་
བཞིན་བཞུགས་པ་ན་སྐྱེ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར།

ཞིང་ཕེབས་པ། སྤྱི་ལོ་༡༨༥༠དང་དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུའི་ལྕགས་ཁྱི་ལ་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་
ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ།།

༈ གསུང་སྤྲུལ་ལྔ་པ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ནི།
མཁྱེན་པའི་ཡེ̣ ་ཤེ̣ས་མཆོག་གིས་གཉུག་མའི་དོན།

།ཇི་བཞིན་གཟིགས་ནས་དངོ̣ས་གྲུ̣བ་

མཆོག་བརྙེས་ཤིང་། །བྱམས་བརྩེ་ཐུགས་རྗེས་མ་གྱུར་འགྲོ་བའི་དོན། །རླབས་ཆེན་མཛད་པ་
དེ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

སྐུ་འཁྲུངས་པ།

གསུང་སྤྲུལ་ལྔ་པ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནི།

སྤྱི་ལོ་

༡༨༥༡ དང་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་ལོར་བུམ་ཐང་སྟངས་ཆུ་སྟོད་གཏེར་སྟོན་པདྨ་

གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་ལེགས་པའི་རྟགས་མཚན་དང་བཅས་འཁྲུངས་སོ།།
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ངོས་འཛིན་གནང་བ།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གསུང་བྱོན་པ་སོགས་

རྟགས་མཚན་གསལ་བར་བརྟེན།

གཞུང་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་

གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཏེ་འདུས་སྡེར་ཕེབས།

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱོང་།

རྗེ་མཁན་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་དོན་

ལྡན་སོགས་ལས་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བསླབ་ཚིགས་ནས་བཟུང་ ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི་རིག་
པའི་གནས་སྤྱི་དང་།

རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་གར་ཐིག་དབྱངས་

སོགས་ལ་ཡང་སྦྱངས་པ་ཕུལ་ཕྱིན་མཛད།

ལྷག་པ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྨིན་གྲོལ་

གདམས་སྐོར་ཇི་སྙེད་ཅིག་ མཆིས་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཐོབ་བོ།།

གྲུབ་རྟགས་བསྟན་པ། རྗེ་མི་ལ་རས་པས་གཡག་རྭའི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དང་། བྱང་

འཕགས་ཀྱིས་བ་སྤུའི་བུ་གར་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་། རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་གི་སྟེང་ནའང་

རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཤོང་བའི་སྤྲུལ་བསྒྱུར་མཛད་པ་ལྟར། རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་
འདི་ཡིས་ཀྱང་

ནས་རྡོག་གཅིག་ལ་འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་

སྐུ་བརྙན་རྒྱན་ཆ་

ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བརྐོས་ནས་འཛམ་གླིང་ན་ངོམ་པར་འོས་
པའི་ཕྱག་ཤུལ་བཞག་པ་མ་ཟད།

གཞན་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་

ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྗེས་བླ་མ་དང་ཡི་དམ།

སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་སེམས་སོགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ གསུང་བྱོན་མ་དུ་མ་ཞིག་ ད་ལྟའང་མཇལ་དུ་ཡོད་ཅིང་།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཅང་ཚལ་ཁའི་ཁྱིམ་ཞིག་ཏུ་བྱོན་པས་འོག་ཁང་ནས་རྒྱལ་འགོང་སྐད་ངན་འདོན་

བཞིན་ བྲོས་སོང་བའི་ལོས་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཡོད་དོ།།

སྐུ་གདུང་གི་བཞུགས་སྒྲོམ་ཉམས་གསོ་མཛད་པ།
དེར་མ་ཟད་རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ཞབས་དང་

སྡེ་སྲིད་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་ནས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་དམར་གདུང་གི་བཞུགས་སྒྲོམ་དེ།

སྔར་གསང་བ་བྱས་དགོས་པའི་

དབང་གིས་ལེགས་ལྡན་ཞིག་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་ཁར་བཟོས་པ་དེ་ཡང་
སོོང་བར་གཟིགས་ཏེ་

ཧ་ཅང་ཉམས་བགྲེས་

ཐུགས་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཉམས་བཅོས་ཞུ་རྩིས་མཛད་པའི་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཚེ།
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སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ལས་རིམ་ནད་ཅིག་འཐོན་པས་མི་ཀུན་གྱིས་ཞབས་དྲུང་རིན་

པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་དཀྲོགས་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་ཚུལ་གྱི་སྐུར་འདེབས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་

ཞུས་པར་བརྟེན་བཤོལ་བཞག་དགོས་པ་བྱུང་ཤིང་།

དེ་རྗེས་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་

འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་དཔོན་སློབ་ཧས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་མ་ཆེན་
ཉམས་བཅོས་ཆེད་ཞལ་ཕྱེ་བ་ན།
བདེན་ཚིགས་བརྗོད་པས།

རྗེ་མཁན་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཞལ་ཕྱེ་མི་རུང་བའི་

དེ་མ་ཐག་ས་གཡོ་བ་དང་གདུང་ལྕམ་འཁྲུགས་པ་མ་ཟད།

སྒོ་

སྒྲིག་ལྷུང་སྟེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་ནོར་ལ་རེག་པ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་བྱུང་བས། ཉམས་
བཅོས་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཞལ་ཕྱེ་བ་ཡང་ལེགས་པར་བསྡམ་ལོངས་མེད་པར་བཞག་པས།

འབུ་སྲིན་སོགས་ཀྱིས་གནོད་སྐྱོན་ཡང་བྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་བཞུགས་སྒྲོམ་ཉམས་བགྲེས་དེ་ནང་
རང་ལུས་ཡོད་ཀྱང༌།

ཆེ་ཕྲ་གང་གིས་ཀྱང་ཉམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ལྟ་ཅི་གནས་སྟངས་ལེགས་

ནུས་པར་ཡོད་པ་དེ།

སྔར་སྐུ་གོང་མ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་

བཅོས་ཆེད་

ཕར་ཚུར་སྤོ་བཤུད་རེ་མཛད་དགོས་ནའང་གནོད་ཀྱིས་དོགས་ཏེ་དཀྲོགས་མ་

དོན་མཛད་ཟིན་ཏེ།

མྱ་ངན་ལས་འདའ་རན་ཁར་ལྷ་ལྡན་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་ཆེན་པོར་ཕེབས། དེའི་ཚེ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ། དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྲོག ་ཤིང་ལྟ་བུ་དག་མི་བཞུགས་པའི་མཚན་མ།

འཕགས་པ་སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ཏེ་མྱ་ངན་གྱི་རྣམ་པར་ཞལ་བུབ་ནས་བཞུགས་པ།

སུས་མཇལ་

རུང་མི་དགའ་ཞིང་མི་བཟོད་པར་གྱུར་མོད། འོན་ཀྱང་སྔོན་ཟངས་དཀར་ལོ་ཙཱ་བས་ལྷ་ཁང་དེ་
ཞལ་གསོ་མཛད་པས་སྙུན་མཛེ་བྱུང་།
སོགས་

སྐུ་གཉེར་གྱིས་ཞལ་གསེར་ཕུལ་བས་མཛེ་བྱུང་བ་

ཡུལ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པས་གཞན་གྱིས་རེག་པ་ཡང་མ་ནུས་པར་ལྷ་མཆོག་དེ་ཉམས་

ལ་ཐུག་པ་ན། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པར། ལྷ་འདི་ནི་བོད་ཁམས་ན་ལྟ་ཅི། འཛམ་བུ་གླིང་ན་
གཅེས་པའི་ལྷ་ཡིན།

འདི་ཉམས་པར་གྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་མི་ཤིས་ཤིང་།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་ལེགས་མོད།

འདི་བདག་གིས་མ་བཟོས་ན་གཞན་གྱིས་རེག་ནུས་

པའང་མེད་ལ། བདག་ནི་རྐྱེན་དེ་ལས་བར་ཆད་གྱུར་ཀྱང་བླའི། ལྷ་འདི་མ་ཉམས་པར་སྔོན་ཇི་
ལྟ་བུར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དགོངས་ནས།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྙིང་སྟོབས་དང་ལྷག་

པའི་བསམ་པས། དད་པའི་ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་
བཞིན་ཐུགས་དམ་དང་འཕྲིན་ལས་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན།

རང་བྱོན་བཅུ་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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གཅིག་ཞལ་གྱི་ཐུགས་ཀར་དབུ་བཙུགས་ནས་རིམ་གྱིས་འདེགས་པར་མཛད་པས། སྔོན་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་བཞེངས་ཏེ་ཉམས་གསོ་མཛད་པ་བཞིན།

རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱོགས་

ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་འདི་ཉིད་མཁན་ཁྲིར་ཕེབས་ཐེངས་གཉིས་པར།

རང་གི་སྐུ་སྲོག་

ལས་ཀྱང་གཅེས་པའི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ནོ ར་སྐུ་གདུང་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོ ར་བུ་དེ་

ཉམས་པར་ཕངས་ནས། ཉམས་གསོ་ལེགས་པར་ཞུས་པར་བརྟེན་ད་ལྟའང་འབྲུག་མི་ཡོངས་
ཀྱི་དད་རྟེན་དུ་ཉམས་ཆག་མེད་པར་བཞུགས་ཡོད་པ་ནི་རྗེ་འདིའི་སྐུ་དྲིན་དང་ཕྱག་ཤུལ་ཡིན་
ཞིང་།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་སྐུ་ཚེ་དང་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ཞིང་ཕེབས་པ་ཡིན་མོད་འོན་ཀྱང་

ཕྱིའི་ལྟར་སྣང་ལ་རྐྱེན་འདིས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཞིང་གཤེགས་ཡོད་ཚུལ་བདག་གི་རྗེ་བླ་

མའི་གསུང་ལས་ཐོས་སོ།།

སྲིད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་ཤུལ་བཞག་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཧས་དྲུང་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་ནས་གཞུང་ལྷན་

ཞབས་སུ་ནང་འཁོད་ཀྱི་མཛད་དགོས་རིགས་ མཛད་རྒྱུར་སྡེ་སྲིད་སྔོན་ལམ་ལྟར་རང་གནས་
ཀྱི་ཁར།

རྒྱ་བོད་སོགས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་གལ་ཆེའི་རིགས་མཛད་

རྒྱུར་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཨྱོན་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོར་བསྐོ་བཞག་
མཛད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཞུས་པ་ལྟར།

སྡེ་སྲིད་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ནས་བཀའ་བགྲོས་ཞིབ་པར་གནང་སྟེ།

སྔར་གྱི་སྲིད་གཞུང་

རྙིང་པའི་ལམ་ལུགས་ཟིང་འཁྲུགས་ཅན་དེ་མཇུག་བསྡུས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་

བརྟན་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པའི་སྲིད་གཞུང་གསར་པ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་ལམ་ལུགས་
འཛུགས་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་སྟེ། འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་གསེར་ཁྲིར་
མངའ་གསོལ་ཞུ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་ཡི་གེ་ལ།

ཐོག་མར་མགོ་ལ་ཞབས་དྲུང་རིན་

པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཐམ་དང་གཞུང་སྡེ་སྲིད་པའི་ཕྱག་ཐམ་གཉིས་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་

དེ་

མཆོག་གིས་

དེ་

སྐབས་གཞུང་སྡེ་སྲིད་ཡིན་པ།

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་

རང་འདོད་དང་མ་འདྲེས་པར་ཕུག་གི་ལ་རྒྱར་གཟིགས་ཏེ་གནང་འདུག

ནས་རིམ་པ་བཞིན་མཁན་སློབ་འདུས་ཚོགས། ཆོས་རྩེ། གཞུང་མགྲོན་གཉེར། ཐིམ་རྫོང་པ་
སོགས་ལྷན་རྒྱས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་རྟགས་དང་།
མི་དམང་གི་ཐིའུ་བཀོད་དེ་

གཉིས་སྐལ་མ་དང་ལྷོ་ཁ་བཞིའི་

རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་པར་དམ་ཚིགས་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་

ཕྱག་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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ཕྱིད་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཏེ་སྤྱིལོ་༡༩༠༧ ལ་འབྲུག་གི་བདེེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ བརྒྱུད་འཛིན་
གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པ་གོང་ས་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་

གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས་སོ།།

དེ་ཡང་

ཕྱོ ག ས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གཞུང་སྡེ་སྲིད་མཛད་སྐབས་སུ་སྔར་གྱི་སྡེ་སྲིད་

གཞན་གང་གིས་ཀྱང་རང་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་མཛད་མ་ནུས་པ་དེ། ཟིང་འཁྲུགས་མེད་པར་

བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་ སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་པ་མཛད་འདུག་པ་ནི་སྲིད་ཕྱོགས་
ཀྱི་མཛད་རྗེས་བཟང་ཤོས་དང་།

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་ཤུལ་བཞག་པ།

དེ་བཞིན་དུ་སྔར་ནས་ད་ལྟའི་བར་གྱི་རྗེ་མཁན་

དང་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་གང་གིས་ཀྱང་མ་གནང་བའི།

རང་ལུགས་དཔལ་

ལྡན་འབྲུག་པའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་ལན་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་གནང་ནས། ལྗོངས་འདིའི་
མི་མང་ ཆོས་ལ་བཀོད་པར་མཛད་པ་ནི་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་ཤུལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ནོ།།

འབྲུག་རྒྱལ་པོས་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་བ།

དེ་ཡང་ཧས་དྲུང་པ་ཨྱོན་

རྡོ་རྗེ་ནས་གྲོས་འཆར་ཞུས་པ་བཞིན་སྡེ་སྲིད་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།

སྔོན་གྱི་སྡེ་སྲིད་གོང་མ་གཞན་ལྟར་རང་འདོད་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ཟིང་འཁྲུགས་མ་ལངས་
པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ།

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པོའི་གསེར་

ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་མཛད་གནང་པར་བརྟེན།

གོང་ས་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་ནས་ཀྱང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་ཕྱག་ལཱ་གལ་ཅན་མཛད་གནང་བའི་

གཟེངས་བསྟོད་དུ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༡༡

ལ་ཧས་དྲུང་པ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེར་གནང་སྦྱིན་དང་བཅས་གོང་

སའི་གཟིམ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་གནང་།

སྤྱི་ལོ་༡༩༡༥

ལ་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་

ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད།

རྗེ་མཁན་པོའི་

ཁྲིར་སླར་ཡང་མངའ་གསོལ་ཞུ་བར་མཛད་དེ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་འགྲོ་
དོན་མཛད་བཞིན་བཞུགས་སོ།།

38
རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
ཞིང་ཕེབས་པ། སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྫོགས་ཏེ་དགོངས་པ་རྫོགས་རན་ཁར་
ཡང་སྲིད་སྐུའི་ཚ་མོ་དངོས་གྲུབ་པདྨོའི་བུ་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ནས།

སྤྱི་ལོ་༡༩༡༨ དང་འབྲུག་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་པ་ཉི་ཤུ་ལ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གི་དབུ་རྩེར་ཞབས་དྲུང་
རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་ཁང་དུ་ཞིང་ཕེབས་སོ།།

༈ གསུང་སྤྲུལ་དྲུག་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ནི།
འཇི̣གས་དང་སྨོན་པ་མེ̣ད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །བྱིང་རྒོད་དང་བྲལ་གཡོ་མེད་ཏིང་ངེ་འཛིན།

།ཐོགས་མེད་ཤེས་རབ་མཆོག་བརྙེས་བསྟ̣ན་འཛི̣ན་གྱི། །རྒྱན་གྱུར་ཁྱོད་ལ་སྙིང་ནས་དད་ཕྱག་
འཚལ། །

སྐུ་འཁྲུངས་པ། དེ་ཡང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་རང་གིས་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་

ཟིན་པ་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་འདའ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།

ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་

གྲུབ་མཆོག་གིས་ཀྱང་རང་ཉིད་དགོངས་པ་རྫོགས་རན་ཁར་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་པ་

བཞིན། སླར་ཡང་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༩དང་གནམ་ལོ་ས་ལུག་ལོར་ཡབ་སྐུའི་ཚ་མོ་ཨ་ཞེ་དངོས་གྲུབ་
པདྨོའི་སྲས་གདོང་དཀར་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དང་།

ཡུམ་ཞབས་

དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆེད་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ།

སྐུ་

གོང་མའི་གདན་ས་ཀུན་གླིང་གི་ལྡུམ་རྭར་མེ་ཏོག་དགུ་བརྩེགས་ཤར་བ་སོགས་ དགེ་མཚན་
དུ་མའི་རྟགས་དང་བཅས་འཁྲུངས།

ངོས་འཛིན་གནང་བ།

དེ་ནས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཞོན་ནུ་དེ་ཉིད་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་དང་

བཅས་འོ་མ་དང་མར་སོགས་ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གསོས་ཏེ།

ལམ་བྱོན་ཤེས་

ཙམ་ནས་ང་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་འགྲོ་གི་ཡིན་ཞེས་རྟག་པར་གསུངས་པ་ལྟར།

ཕྱག་

གཡོག་གཅིག་གིས་རྗེ་གཞོན་ནུ་དེ་ གསང་འཁོར་དུ་འགྲོ་བརྫུས་བྱས་ནས་ ཁྲིད་དགོས་པ་
མ་ཟད།

སྐབས་ཤིག་ཚེ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བྱང་སེམས་གཞོན་ནུ་དེ་ཐུགས་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིས་ཟིན་

པའི་ཞལ་ནས་ཕྱག་བརྡ་དང་འབྲེལ། སྐུ་གོང་མའི་གཟིམ་དཔོན་བསད་སའི་ས་གནས་ངོ་སྤྲོད་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

དང་བཅས་གསུངས་པས་མི་ཀུན་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ལགས།
པར་བུམ་ཐང་དུ་
རྫུན་བལྟ་ཕྱིར།

39

གནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་རིམ་

རྒྱལ་པོ་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་གིས་གསན་པས་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ནས་བདེན་

དེ་སྐབས་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ཁར་ཕྱག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ཕྱོགས་ལས་སྐུ་གོང་མའི་

ཕྱག་གཡོག་གྲུབ་ཅུ་དེ་བཏང་བས།

ཞབས་སར་འབྱོར་མ་ཐག་ངོ་མཁྱེན་ཏེ་མིང་ནས་བོད་པ་

མ་ཟད། སྐུ་གོང་མའི་ཆིབས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་དྲི་བ་གསུངས་པས་ཁོ་རང་དབང་མེད་པར་
དད་དེ།
པས།

ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཀྱང་བསྲེས་ལྷད་མེད་པར་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་སར་སྙན་གསན་ཕབ་

རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ནས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཞོན་ནུ་དེ་ཉིད་

ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཡོན་ཕུལ་ནས་
འཁོར་དང་བཅས་པ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་དུ་

བཞག་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བར་བརྟེན།

ཡབ་ཡུམ་སྐུ་

གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བྱོན་ནས་བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་པར་མཛད།

སྐུ་གོང་མའི་དངོས་སློབ་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ནས་ཡི་གེ་ཕྱི་མོ་ནས་

དབུ་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ལ་ སྦྱངས་བརྩོན་གནང་བཞིན་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཞབས་དྲུང་ཐུགས་
སྤྲུལ་དྲུག་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ནས་
རྫོང་དུ་ཞུས།

རྗེ་གཞོན་ནུ་དགུ་ལོ་བཞི་མ་དེ་བཀྲིས་ཆོས་

དེར་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་སློབ་རྣམས་དང་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ལྷན་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱི་དབུས་ཁྱེའུ་དགུང་ལོ་བཞི་པ་དེར་ སྐུ་གོང་མའི་ཅ་ཆས་ངོས་འཛིན་མཛད་བཅུག་པ་
ན།

རྗེ་གཞོན་ནུ་དེས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་བར་བརྟེན།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཞབས་བརྟན་དང་བཅས་ཐིམ་ཕུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་
དབུ་རྩེ་ནང་ ཞབས་དྲུང་རིམ་བྱོན་གྱི་ གཟིམ་ཁང་དུ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བར་མཛད།

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱོང་།

སླར་ཡང་གོང་མའི་གདན་ས་གསང་འཁོར་དུ་ཕེབས་ཏེ་དཔལ་

འབྲུག་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད་སྐབས། སྔོན་སྦྱངས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ངག་འདོན་གྱི་
དཔེ་ཆ་མདའ་ཚད་མ་ཤོག་དེབ་དྲུག་དྲུག་རེ་བློར་འཛིན་ནུས་ཤིང་།

དགུང་ལོ་བཅུ་གྲངས་

ཙམ་ནས་གསང་འཁོར་མགོན་ཁང་དུ་ལྷ་མགོན་རྟེན་མདོས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་གནང་ཐུབ་པ་
སོགས་སྐུ་ཡོན་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་བཞུགས་སོ།།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཕེབས་པ།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་སྟེང་དུ་

གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་མེས་འཇིགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས། སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་བྱང་རྩེར་
བྱོན་དེར་བོད་གཞུང་ནས་ཆེ་བསྟོད་དང་བཅས་བཞུགས་པ་ན།

གོང་གཟིམ་བསོད་ནམས་

སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་བཏང་བ་ལྟར། སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བྱང་རྩེ་ནས་
ཀ་ལིམ་སྤོང་ལ་ཕེབས།
སྤྲུལ་སྐུ་དང་

དེར་གོང་གཟིམ་ནས་ཕེབས་བསུ་ལེགས་པར་ཞུ་ཐོག་ཕྱོགས་ལས་

ཡོངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཅུང་ཞིག་དང་།

ཡབ་ཡུམ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་བཞུགས་སའི་ཁྱིམ་ཞིག་བཅས་ཕུལ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་ཀ་ལིམ་སྤོང་

ལ་བཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་

གོང་གཟིམ་ནས་ཕྱོགས་ལས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་བཞུགས་ས།

ཡོངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཧས་ལུང་དགོན་ཆེན་བཞིིའི་ཡ་གྱལ་
སྟག་ཆུ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ཤེལ་དཀར་བྲག་ཏུ་གྲ་སྒྲིག་གནང་འདུག་པ་བཞིན་དེར་བྱོན།

དེར་ཕྱོགས་ལས་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་བཞུགས་ལོང་མེད་

པར། ཡོངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལས་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་མདོ་སྔགས་རིག་
གནས་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་གདམ་སྐོར་ཡོངས་
རྫོགས་གསན་བཞེས་མཛད། ཡུལ་དེ་ཁའི་མི་མང་ནས་ཀྱང་ཤེལ་དཀར་བྲག་བླམ་ཅུང་ཞེས་
དད་གུས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས།

སྟག་ཆུ་དགོན་པའི་འབུམ་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་དབུར་

གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་ཕེབས་ཤིང་།

རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཕྲ་ཡང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཕྱག་ལས་

རྣམས་འཁྲུལ་བ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་པས་ཚོགས་པ་ཀུན་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ད་ལྟའི་བར་གླེང་སྲོལ་ཡོད་དོ།།

སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་གནང་བ།

དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད་ཕྱིར་མ་གཅིག་

ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཧས་འབྱུང་གནས་བྲག་ཏུ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་ཉེ་གནས་ནུ་གཅུང་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་བཅས་ཕེབས།

ཡོངས་འཛིན་

དེར་ལོ་

གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་པའི་རིང་ བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྤྱི་དང་
།

བྱེ་བྲག་ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་

གནང་སྟེ་

བཞུགས་སོ།།

བདེ་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་

སྐུ་མཚམས་གྲོལ་ཏེ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

རྟོགས་པའི་སྒོ་ནས་གཞན་དོན་མཛད་པ།

41
དེའི་ཚེ་གདུང་མཐའ་ས་དང་གསང་སྦས་

ཁའི་མི་མང་གི་དོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར། ལམ་ཐག་རིང་ཞིང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ནའང་
སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བར་མ་གཟིགས་པར་
པར་མཛད།
ཀྱང་།

མཐའ་ཟུར་མི་མང་གི་དོན་དུ་དགོངས་ཏེ་ཆེད་དུ་ཕེབས་

དེ་གར་དབང་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་བས་མཐའ་ཟུར་མི་མང་རྣམས་

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པས་དགའ་མགུ་

ཡིད་རངས་པར་གྱུར་ཏོ།། དེར་མ་ཟད་ལྡན་ཆུ་ཁར་བྱོན་ཏེ་བསམ་རྩེ་སོགས་མཐའ་ཟུར་གྱི་མི་
མང་སྔོན་ཆད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་ འདི་ལྟ་བུ་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱང་།
ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་ལམ་ནས་ཧ་ཅང་ཉེན་འཚུབས་ཆེ་བའི་ནད་

པ་སོགས་ཀྱང་ཕྱག་གིས་རེག་པ་དང་

ལྗགས་སྔགས་གནང་པ་ཙམ་གྱིས་ནད་གདོན་ལས་

གྲོལ་བའི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་སོགས། ཧས་ལུང་མཐའ་དབུས་ཀུན་གྱི་མི་མང་ལ་
ཧ་ཅང་ཕན་པའི་འགྲོ་དོན་རླབས་ཆེན་མཛད་བཞིན་བཞུགས་པའི་ཚེ། ད་དུང་ཀ་སྤུངས་སྤོས་
གདོང་སོགས་སུ་འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས་ནས་སླར་ཡང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁོར་དང་
བཅས་བྱོན་པས་དེར་

འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར།

དེར་བཞུགས་པའི་

རིང་ལ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཞོན་ནུ་འདི་ཉིད་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་སྦྱངས་པར་མཛད་པས་ཕྱི་
ནང་གཉིས་ཀར་མཁས་པར་གྱུར་ཏོ།།

གནས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པ།
ཕེབས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་

ཀྱང་གཡོ་བ་མེད་པར་བཞུགས་པས།

རྡོ་རྗེ་གདན་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་

ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐད་ཅིག་

སྔར་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་དུས་དང་མི་འདྲ་བའི་

ཉམས་རྟོགས་ཁྱད་འཕགས་འཁྲུངས་ཏེ་གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རང་ཞལ་མངོན་
སུམ་དུ་གཟིགས་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ།

རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ། དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དམ་པ་འདི་ཉིད་རང་
རྒྱལ་དུ་ཕན་ངེས་པར་དགོངས་ཏེ་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་ཞབས་

ནས་ཀྱང་། ཕྱོགས་ལས་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་རང་ཡུལ་དུ་གདན་
འདྲེན་ཞུས་པ་མ་ཟད།

སྔར་ཕྱོགས་ལས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་བཞུགས་དུས་ཀྱི་ས་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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གཞི་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་ཀྱང་ཕུལ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་སྤ་གྲོ་དཔོན་སློབ་ལ་
གནང་ནས། གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་བཞིན་རྒྱ་མཚམས་བརྒྱུད་རྒྱལ་པོའི་བཞུགས་གནས་ཀྲོང་
གསར་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སོ།།

ཞིང་ཕེབས་པ།

དེའི་ཚེ་ལམ་བར་ནས་ཚད་པའི་ནད་ཀྱིས་སྙུང་གཞི་བཞེས་ཡོད་པ་དེ་

ལྕགས་མཁར་ཟུར་ལྷ་ཁང་ན་འབྱོར་ཚེ་བསྙུན་སྔར་ལས་ལྕི་རུ་སོང་། དེར་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་
རྣམས་ནས་སྙུང་གཞི་ཅུང་ཟད་དྭང་བའི་ཆེད་དུ།

བཞུགས་གནས་ཀྱང་ལྕགས་མཁར་ཟུར་

ཀྱི་གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྫོགས་ཟིན་པར་བརྟེན།

སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ དང་དགུང་ལོ་༣༠ རང་

ལས་ཁ་མཐོ་ཞིང་བསིལ་བའི་སྟག་རྩེ་ལྷ་ཁང་དུ་སྤོ་བར་མཛད་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་སྐུ་དངོས་
ཟླ་༥ པའི་ཚེས་པ་༡ ལ་ཞིང་གཞན་དུ་ཕེབས་སོ།།

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
རྣམ་ཀུན་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་པ̣ད་དཀ̣ར་འཆ̣ང༌། །བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེས་ཉེར་
བསྐུལ་ཏེ།

།ཁམས་དྲུག་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་མི་ཡི་རྫུར།

འཛི̣ན་དེར་འདུད།

།་ཞུགས་ནས་ཤཱ̣ཀྱ̣འི་བསྟ̣ན་པ་

།སྨན་ལྗོངས་འཛིན་མའི་ཡུལ་ལས་ཆེས་སྤ̣་ཞིང༌།

།གྲོ̣་སོགས་འབྲུ་སྣ་

ཀུན་ཚང་ཡུལ་གྲུ་འདིའི། །ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གཞི་མངོན་མཐོར་གས̣ང་འཁོ̣ར་ཞེས། །གྲགས་པའི་
གདན་སའི་ཆགས་རབས་ཅུང་ཞིག་གླེང་།

།ད་ནི་གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་སྔོན་

ཡང་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་

མགོན་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་མིའི་རྫུར་ཞུགས་པ་

གྱི་ཆགས་རབས་ལས་ གདན་ས་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ས་དཔྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། དེ་

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པའི་གནས་གདན་ས་

ཆེན་པོ་དཔལ་ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཞེས་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་དུ་ ཡོངས་
སུ་གྲགས་པའི་ས་གསུམ་གྱི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད།

མཐུ་ཆེན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་

གི་གཙོ་བོ་ ཡུལ་ཆེན་གླིང་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོ་ཞེས་བྱ་བ། ཝང་

ཅང་དང་ལམ་གོང་། དོལ་སྟེང་དང་དོལ ་ཤར། ཤར་པ་དང་ལུང་གཉིས་བཅས་མཚོ་ཁ་ཆེན་པོ་
དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་

མཚོ་ཁ་ཆེ་ཤོས་ལམ་གོང་དུ།

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལུང་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

བསྟན་ལྟར་
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ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་མཐའ་གདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ།

ཨྱོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་ཅིང་

ཆོས་ནོ ར་ཟབ་གཏེར་དུ་མས་ཡོ ང ས་སུ་བཀང་ནས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་ཡང་ཡང་

བསྔགས་པ།
པ་མང་པོས་

མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ།

ས་གཞི་ལག་མཐིལ་ལྟར་

འཁོད་སྙོམས་ཤིང་ཡངས་པ་དབྱར་གསུམ་ཚད་དང་དགུན་གསུམ་གྲང་ངད་ཀྱི་འཇིགས་པས་
དབེན་པ། དཔྱིད་གསུམ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པའི་གླིང་ག་ཆེ་ཞིང་སྟོན་གསུམ་འབྲས་སཱ་ལུ་དང་
ཤིང་ཐོག་སྣ་ཚོགས་སྨིན་པའི་བཀྲ་མདངས་ཀྱིས་ཡུལ་ལུང་ཀུན་མཛེས་པར་བྱེད་པའིི་དཔལ་

ལ། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གཟིགས་ཀྱང་བཞུགས་པར་སྤྲོ་བ། རྣམ་མང་རྒྱུ་སྐར་ས་ལ་
བབས་པ་དང་འདྲ་བའི་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མར། ཆོས་ལ་དགའ་བའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་མང་པོ་
ཕན་ཚུན་བརྩེ་ཞིང་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་གླུ་གར་ལ་རོལ་བ་སོགས་
དཔལ་གྱིས་ནི་ཕྱུག་

མངོན་པར་མཐོའི་

རྒན་པོ་མཁས་ཤིང་མཛངས་པའི་བློ་གྲོས་ཅན་དག་ནི་དད་པའི་སེམས་

ཀྱིས་སྨྱུང་གནས་ཚེས་བཅུ་སོགས་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་བར་བརྩོན་པས་

ངེས་པ་ལེགས་

པའི་འབྱོར་པས་ནི་གང་བའི་ཡུལ་དེ་མཐོང་བ་ན། ཨེ་མ༑ ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུ་འཛོམས་

པས་ལྷ་ཡུལ་ལམ། །སྐྱེ་འགྲོ་ཆོས་ལ་དཀར་བས་དག་པའི་ཞིང་། །གང་ཡིན་སོམ་ཉིའི་ཁྲི་ལ་
ངལ་གསོའི་མཐར། །སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོའི་ཡུལ་དུ་ངེས་པ་བརྙེས། །དེ་ལྟ་བུའི་འདོད་དགུ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་བར་རི་བོ་འབྲུའི་ཕུང་པོ་སྤུངས་པ་དང་འདྲ་བ།

གཡས་གཡོན་

ནས་དལ་གྱིས་བབས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཟུང་མདུན་དུ་འཛོམས་ནས་འགྲོ་བའི་ཆུ་སྣེ་

གཡས་སུ་ལོག་སྟེ་རི་བོ་དེར་ལན་གཅིག་འདུད་ནས་འགྲོ་བ་དང་འདྲ་བའི་ཆུ་བོ་གཡུ་འབྲུག་

གྱེན་ལོག་དང་། སྤ་གྲོ་ལུང་པའི་ས་ཞིང་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་མདུན་ནས་མཎྜལ་
གྱི་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འབུལ་བ། རྒྱབ་རི་སྒོམ་ཆེན་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་པ་དང་འདྲ་བས་གཅེས་
པར་སྐྱོང་ཆེད་པང་དུ་སྐྱོར་བ་ལྟ་བུ་

དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ཚང་ཞིང་།

ངེས་

འབྱུང་བྱང་སེམས་སོགས་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ཅིག་ཅར་དུ་འཆར་བའི་ཁྱད་ཆོས་
ི
དུ་མས་བརྒྱན་པའི་རི་བོ་རྩེ་མོ་ མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཁ་འབུས་པ་དང་འདྲ་བ་འདི་ཉིད།

མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུང་སྤྲུལ་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་རང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པའི་
གནས།

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཆགས་པའི་ས་དཔྱད་ལེགས་ཤོས་སུ་གཟིགས་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

44

ནས་སའི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་བར་མཛད་དོ།། དེ་ལྟར་ཡང་རྗེ་རང་གིས་མཛད་པའི་གསང་འཁོར་

དཀར་ཆ་ལས་ཀྱང་། ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་ལ་རྗེས་ཆགས་ལྔ་བརྒྱའི་མཚོ་སྐྱེས་པད་སྡོང་གེ་
སར་རྒྱས་པ་ནས།

ཎའི་རྒྱལ་པོ་མཛད།

།ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མི་གཟུགས་འཆར་ཡང་མཚན་དཔེ་གྱིས་གསལ་ཨོ་ཌ་ཡ་
།མན་དྷ་ར་ཡི་མཆོད་པས་ཐུགས་བསྐུལ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རོལ་པར་

བཞེངས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན།

།སྐྱེས་འགྲོའི་མགོན་ཁྱེད་སྲིན་ཡུལ་བྱོན་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་

ཟབ་གཏེར་ཀུན་ཕན་མཛད་པ་པད་འབྱུང་རྒྱལ།

།གང་དེའི་ལུང་གི་གངས་རི་ལས་བབས་ཡེ་

ཤེས་གདོང་ལྔ་འཇིགས་མེེད་རལ་པའི་ཆུ་རིས་ཅན།

།མཐུ་སྟོབས་རྩལ་འཆང་མཁྱེན་བརྩེའི་

ང་རོ་འཕྲིན་ལས་མཆེ་སྡེར་མི་བཟད་འབར་བའི་མཚོན་རྣོན་པོས།

།རྨོངས་པའི་ཚོགས་དང་

ལོག་རྟོག་བདུད་བགེགས་གཅན་གཟན་ཚོགས་འཛོམས་སྨྲ་བའི་སེང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དེས། །ཡོངས་

སུ་སྐྱོང་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཙན་དན་ནགས་མའི་ལྗོངས་ལས་ཡུལ་ཆེན་གླིང་གསུམ་གྲགས་པ་ནི།

།ཐེད་ཡུལ་ཤར་གླིང་དང་བཅས་ཐིམ་ཡུལ་དང་། །སྤ་གྲོ་སྨན་ལྗོངས་གྲགས་ལས་ཕྱོགས་འདི་
ནི། །འཁོད་སྙོམས་ས་གཞི་ཡངས་པས་བོད་ཀྱི་ཡུལ།
ནགས་མའི་ལྗོངས།

།རྩི་ཤིང་ནགས་ཀླུང་རྒྱས་པས་

།མཐོང་ཙམ་དགའ་བས་ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ཡི་གྲོང་། །འབྲས་ཞིང་མང་

པོས་བརྒྱན་པས་མི་ཡི་ཡུལ། །འདོད་དགུ་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པས་ཁ་ཆེའི་གྲོང་། །སྐྱེ་འགྲོ་
ཆོས་ལ་དཀར་བས་དག་པའི་ཞིང་། །ཡུལ་གྲུ་འདི་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲ་ཚོམ་ནི། །རྣམ་མང་རྒྱུ་སྐར་
ས་ལ་བབས་པ་འདྲ། །བཟའ་ཤིང་རྭ་བ་ནེའུ་གསིང་ཡངས་པའི་ངོགས། །ཆུ་བོ་ཆུ་ཕྲན་གྱ་གྱུར་
བགྲོད་པའི་སྐོར།

།དབྱར་གསུམ་ཚད་དང་དགུན་གསུམ་གྲང་ངད་ཀྱིས།

དབེན་ནས་མི་རྣམས་རྒྱུན་བདེར་གནས།

།འཇིགས་པས་

།སོས་ཁ་མེ་ཏོག་གླིང་ཆེན་སྟོན་གསུམ་ནི།

དབང་རྡོ་རྗེས་གཟིགས་ཀྱང་བཞུགས་བག་ཕེབས།

།ལྷ་

།གཞན་ཡང་ཡུལ་ཀུན་དབུས་ན་ཚོང་

འདུས་ཞེས། །རིན་ཆེན་གོས་དར་ཇ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཟོང་། །བྱང་རྫས་མ་ལུས་འདུ་ཞིང་ཤར་

ནུབ་ཀྱི། །རྒྱ་ཡི་རས་ཆ་ཟོངས་དང་རྒྱའི་བཟའ་བཏུང་། །མཐའ་དབུས་བཟའ་བཅའ་ཇི་སྙེད་
ཤ་མར་དང་། །ཐེད་ཕྱོགས་འབྲས་བུའི་རིགས་སོགས་མི་རྣམས་ཀྱི།
འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་གྱི། །

།ཡིད་ལ་གང་འདོད་

ལྗོན་པ་ལྟ་བུའི་ཁྲོམ་གྱིས་ཉིན་ཀུན་འདའ། །དེ་ལྟའི་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་བར་ས་འཛིན་རི། །རིན་ཆེན་
སྣ་ཚོགས་ཕྱུར་བུར་སྤུངས་བཞིན་པའི། །རྩེ་མོ་འདི་དག་ས་ཡི་མཆོག་བཟུང་སྟེ། །ཞེས་དང་།

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཀུན་ནས་དགེ་བའི་ས་དཔྱད་ཇི་ལྟ་བ།

།རྒྱབ་བྱང་རི་ནི་སྐྱོར་འདྲ་ཤར་དང་ལྷོའི།

བརྒྱངས་ནས་འདུད་ལྟར་མདོ་བསྣོལ་ཞིང་།
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།རི་ཀུན་

།ཕྱོགས་ཀུན་རི་བོ་རི་ཕྲན་བཅས་སྐོར་འདུད། །

ཤར་སྟག་སྐྱ་ལྷོ་འབྲུག་སྔོན་ནུབ་བྱ་དམར། །བྱང་གི་རུས་སྦལ་ནག་དང་ས་འདབ་བརྒྱད། །
གནམ་འཁོར་རྩིབས་བརྒྱད་ཕུབ་འདྲ་ལོགས་རི་ཀུན།

།བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དབྱིབས་སུ་

མངོན་པར་གསལ། །དེ་དག་ཀུན་ལ་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་ཁང་དང་། །ཆོས་སྡེ་དུ་མའི་ཁྲ་ཚོམ་
མང་པོ་དང་། །འབྲོག་སྡེ་ནོར་གྱི་ཁྱུ་དང་རི་དྭགས་ཀུན། །བག་ཕེབས་གནས་པའང་མཛེས་

པའི་རྒྱན་དུ་ཆེ། །གཞན་ཡང་གནས་འདིའི་ཕྱོགས་ཀུན་ངོ་མཚར་གནས། །ཤར་དུ་མར་པ་ལོ་
ཙཱའི་ཆོས་འཁོར་དང་།

།ཤར་ལྷོར་རྒྱལ་དབང་སྒྲུབ་ཕུག་སྣང་གྲགས་ཆེ།

།དེ་ཞོལ་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་གཟིགས་སྣང་གནས། །དེ་དང་ཕྱོགས་ཉེའི་རྩེ་མོར་ཐང་སྟོང་ཞབས། །ཆོས་
སྐུའི་ཞལ་གཟིགས་མཁར་འཕུར་རྡོ་རིངས་འཛུགས།
དང་།

།སྐུ་རྗེས་གསལ་བར་བཞུགས་དང་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས།

མཆོད་རྟེན།

།དེ་འོག་བྲག་དཀར་གུ་རུའི་ཕུག་པ་
།རྫོང་བྲག་པདྨའི་ཕུག་དང་དེར་

།ནང་བཞུགས་སངས་རྒྱས་རིང་སྲེལ་སྒོ་ང་ཙམ།

།ལྷོ་སྨད་འབྲང་རྒྱས་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི། །ཐུགས་དངོས་བཞུགས་པའི་རྟེན་དང་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས། །གནས་
ཆེན་སྐྱེར་ཆུ་བྱིན་ལྡན་རྟེན་གསུམ་ཅན།

།མཐའ་འདུལ་གཙུག་ལག་ཁང་གྲགས་ཟབ་གཏེར་

ལྡན། །བྱང་དུ་གནས་ཆེན་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ཆེ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་ཟབ་
གཏེར་མཛོད། །གནས་ཕྲན་དཔག་མེད་ཀྱིས་སྐོར་དབང་ལྡན་ཕྱོགས། །ར་རྒོད་གནས་སོགས་

ཀུན་ལ་ཉིན་ཕྱེད་དང་། །ཚ་ལམ་དེ་ཕྱེད་ཉེ་དང་བྱང་སྨད་ཐད། །ཆུ་མོ་ཕུག་ཅེས་གུ་རུའི་གནས་

ཆེན་པོ། །གོང་འོག་སྐུ་རྗེས་སྒྲུབ་ཕུག་ཟབ་གཏེར་གྱི། །ནོར་བུས་ཡོངས་གང་ངོ་མཚར་བསམ་
མི་ཁྱབ། །མདུན་གྱི་རི་ཞོལ་ཐང་སྟོང་རྗེའི་ཕྱག་རྗེས། །མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཐོག་ཚད་གསུམ་
ལྷག་དང་།

།དཔལ་སྣང་ལྷ་ཁང་དང་ནི་རྣམ་དཀར་སོགས།

།རྒྱལ་ཁབ་རིན་སྤུངས་རྟེན་

གསུམ་མང་པོས་གཏམས། །ཨེ་མ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པད་འབྱུང་དང་།
བུ་མང་བྱོན་བཞུགས་བཞིན་པས། །

བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་ཡུལ་འདི་ངོ་མཚར་གྱི།

།གྲུབ་ཆེན་སྐྱེས་

།ཡོངས་གང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཁེངས་པ་འཕྲོག

།འབིགས་བྱེད་འདི་རྩེར་བྱང་སེམས་གྲགས་པས་ཀྱང་། །སྒྲུབ་ལ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་ཤིང་ཁྱད་

པར་དུ། །རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་ཤཱཀྱའི་མཚན་གྱིས་ཀྱང་། །ཕེབས་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་
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གཟིགས་བྱིན་འབེབས།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

།འདི་ཡི་བྱང་ངོས་བྲག་རི་དབྱིབས་ལྗོངས་སོགས།

།ཙཱ་རི་ཞིང་གི་

རྗེས་འགྲོ་རྗེ་ཞང་གིས། །བྱིན་དབབ་བདེ་མཆོག་གནས་ཞེས་གྲགས་པའང་གྲུབ། །རྫུ་འཕྲུལ་
མངའ་བས་བདེན་སྙམ་ཡིད་ལ་འཆང་།

།ཞེས་པའི་གསུངས་ལས་གདན་ས་འདིའི་ས་དཔྱད་

དང་ དེ་ནང་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བར་ཤེས་ནུས་ཤིང་།

གཞན་ཡང་། མགོན་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་རྡོར་རྗེ་འཆང་། །དགོན་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་འོག་
མིན་ཞིང་།

།ཞིང་འོག་མིན་ཞིང་ལས་མར་ལྟ་ཚེ།

།ཡུལ་སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོ་ཁྲ་ཆེམ་ཆེམ།

།རྫོང་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་སྐྱ་ལྡེམ་ལྡེམ། །བར་ཡོན་ཆབ་གཙང་ཆུ་འཁྱིལ་ལི་ལི། །ཤིང་ལྗོན་
པའི་མེ་ཏོག་བཀྲ་ལམ་ལམ། །ཤིང་ཐོག་གི་དྲི་བཟང་ཐུལ་ལི་ལི། །དགུང་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་
འོད་ཆེམ་ཆེམ།
ལྡེམ་ལྡེམ།

།རླུང་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་བགྲོད་ལྷབ་ལྷབ།

།བྱིའུ་ཆུང་གི་གསུང་སྙན་ཀྱུ་རུ་རུ།

།རང་བཞིན་གྱིས་མཆོད་པའི་རྟེན་མཆོག་ཡིན།

།ཞལ་ཟས་ཀྱི་འབྲུ་སྣ་གསེར་

།འབྲུག་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི།

ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་ལགས།

།ཞེས་གླུ་ལེན་སྲོལ་ལས་ཀྱང་སའི་ཆགས་

རྒྱུད་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འདིར་གདན་ས་བཅའ་བ།
གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་

དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ཚང་བའི་ས་གནས་འདིར་

ཕྱོགས་ལས་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༧༦༥དང་ཁྱི་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་རྭ་བའི་ཚེས་པ་
གསུམ་ལ་འབྲུ་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་གདན་ས་

བཅའ་རྒྱུའི་ས་ཆོག་སྟ་གོན་ལ་ཕེབས།

སོགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་མ་འཆུགས་པར་མཛད།

ལྟོ་ཕྱེའི་ལྟོ་བ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཏེ་

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོར་བཞེངས་ནས།

ས་བརྟག་བླང་སྦྱང་བ་

འགྲམ་འདིངས། སྟག་ཚང་ཚེས་བཅུར་ཕེབས། སླར་འབྲང་རྒྱས་སུ་ལོག་བྱོན་སྐབས་རྒྱལ་

ཐང་དྲུང་པ་སྨོན་ལམ་པས། ཤིང་ཆས་བསྒྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་ཞུས་པས་མི་སྣ་བཏང་སྟེ་བཟོ་
གྲྭ་བཙུགས།

རིན་སྤུངས་གནས་བརྟན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གཞིས་ལེན་ཚོགས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་རྒྱས་པས་མཆོད་ཅིང་།

གྲྭ་རིས་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་མ་

ཟད། སྤ་གྲོ་ལུང་པའི་མཐའ་དབུས་ཀྱི་སྐྱེ་དགུ་མིའི་ལུས་ཅན་མཐོ་བ་དཔོན་སློབ་ནས་བཟུང་།

དམའ་བ་དབུལ་ཕོངས་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁ་ཞེ་མེད་པ་དད་འདུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུས་པས། བྱ་བ་
ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགོ་བརྩམ་པའི་ལོ་དེ་རང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གསུམ་ཐོག་ཀ་བརྒྱད་མ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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འདི་ཉིད་ཕྱི་ཁོག་འཁོར་ས་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་།
གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།།

ནང་གི་རྟེན་

དེ་ལྟར་ཡང་དཀར་ཆག་

ལས། གཟའ་སྐར་ཚེས་དགེར་གཙུག་ལག་སྟ་གོན་བཤམས། །དེ་ཚེ་ཕྱོགས་ཉེའི་རྡོ་རྗེ་མཆེད་

བླ་མས། །དྭང་བ་ཆེན་པོས་སྣ་ལེན་བཟང་པོས་བསུས། །མཆོག་གསུམ་ཆོས་སྲུང་བཅས་དང་
ཡུལ་སྐྱོང་ཀུན།

།བསངས་མཆོད་སྤྲིན་བཟང་ཚོགས་ཀྱི་སྟོན་མོ་བྱ།

།ས་ལ་ལྟོ་འཕྱེ་ཐིག་

སོགས་བརྟག་བླང་སྦྱང་། །རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་ཡང་དག་དང་། །བླ་མ་སྡོམ་པའི་རྣལ་
འབྱོར་བཞིར་འཇུག་སྟེ། །བགེགས་བསྐྲད་བསྲུང་བ་མཁའ་འགྲོའི་ཕུར་བུ་བཏབ། །དེ་ནས་
ཀུན་ཏུ་ཤིས་པའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ལྷག་
པར་གངས་ཅན་ནས་འགྲོགས་དམ་ཅན་ལ།
བཅོལ།

།སྲུང་མར་གཉེར་གཏད་འཕྲིན་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་

།དེ་ལྟའི་ཕུན་ཚོགས་དབུས་ན་རྨངས་བཏིང་ཚེ། །

འདི་ཡི་ཞོལ་གྱི་ཡོན་བདག་བཙན་སྡོང་དང། །ཆུ་ཁ་རྒྱ་ཐང་དོས་བུ་ལ་སོགས་ཏེ། །ཤར་ན་ཕུ་
ནས་ཡུལ་གསུམ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །ལྗོངས་འདིའི་མི་ཀུན་ཤིན་ཏུ་དྭང་བ་ཡི། །ཡུལ་ཚན་སོ་སོར་

དམངས་དང་སྤྱི་སྒོས་ཀྱི། །ཁང་པ་རེ་བཞིན་ཕྱུག་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཐ་མའི་བར་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཇི་
སྙེད་དང་། །ཆོས་པ་ཆེ་ཕྲ་ལ་སོགས་མི་ཀུན་གྱིས། །རང་རང་འབྱོར་དང་མཚམས་པའི་ཟས་

ནོར་དངོས། །རྒྱ་ཆེར་སྦྱར་ཞིང་ལས་མི་དྭང་བླངས་བྱས། །རེས་འགའ་བཞི་བཅུ་ནས་ཙམ་
ཉིས་བརྒྱའི་བར།

།ངེས་མེད་ཉིན་བཞིན་འོང་བའི་འཚོ་བ་ཡང་།

།ཀུན་གྱིས་དྭང་བས་ཕུལ་

བའི་དངོས་པོ་ཡིས། །ལྡང་བར་འགྱུར་སོགས་ཨེ་མ་མཆོག་གསུམ་མཐུ། །རང་གཞན་སྔོན་
སྨོན་དགེ་བའི་ཚོགས་ལས་བྱུང་།

།ས་རྡོའི་བཟོ་མཁས་དང་ནི་ཤིང་བརྩེགས་བཟོ།

མཁས་ཕུན་ཚོགས་མིང་ཅན་བཟོ་ཆུང་ཡང་།

།གསུམ་ཐོག་བཅས་པ་ཉེས་མེད་ལེགས་པར་གྲུབ།
རྒྱུར།

།ཤིན་

།དུ་མར་བཅས་པས་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཁོངས་སུ།
།དེའི་ཚེ་འདི་ཉིད་མ་འོངས་ཕན་བདེའི་

།མཐོང་ནས་ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོས་ལྕེ་འབེབས་ཤིང་།

།བདག་ལ་འཚེ་ཡང་མཆོག་

གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །གནོད་པར་མ་གྱུར་བགེགས་རྣམས་སྐྱེངས་ཏེ་བྲོས། །དེ་ནས་ནང་
བཞུགས་འབུར་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི།

།རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་རྣལ་འབྱོར་བཀྲིས་མཚན།

བཅས་པས་དབྱར་ཐོག་གསུམ་གྱི་བར།

།

།སློབ་མར་

བསྒྲུབས་པའི་སྐུ་ནི་གྲངས་འདས་གཟུགས་བཞུགས་ཀྱང་། །སྤར་བཅས་རང་གི་ཟླ་བོ་ཇི་སྙེད་
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ཀྱིས།

།གྲོགས་བྱས་གཟུངས་ཀུན་རང་གི་སུག་ལས་ཀྱིས།

མཁས་ལྷའི་མིང་ཅན།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

།བྲིས་ལ་བདག་གྲོགས་དེར་

།སློབ་བུ་དག་དང་འགའ་བཅས་ཡང་དག་བསྒྲུབས།

བྲིས་འབུར་འགའ་དང་མགོན་ཁང་དང་།

།གཞན་ཡང་

།རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་ལ་སོགས་ནང་རྟེན་དང་།

།ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་བཅས་ཀུན་རིམ་བཞིན་གྱིས། །རང་གི་ཟླ་བོ་དང་ནི་གཞན་བཅས་བསྒྲུབས།
།ཕྱི་ནང་ཚོན་གྱིས་ལེགས་བྱུགས་མཛེས་པས་བརྒྱན།

།དཔལ་འབྲུག་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོར་གསོལ། །གདན་ས་འདིའི་ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི།

དཀར་ཆག་

ལས། ཨེ་མ་ལྷ་ཡི་ཁང་བཟང་ངམ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱིས་སྤྲུལ་པའམ་ཅི། །ངེས་པར་ཀུན་

མཁྱེན་འབྲུག་གསང་ཆེན། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དམ་པར་གསལ། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་རབ་
མཛེས་པ། །ཀུན་ནས་གྲུ་བཞི་གངས་རིའི་དཔལ། །མཐོང་ནས་སྐྱེ་དམར་མཚམས་སྤྲིན་གྱིས།

།འཁྱུད་བསམ་ཁ་བད་རྒྱུ་སྐར་གནས། །བྱ་འདབ་རྒྱ་ཕུབ་ཤིང་རྩེ་ཡི། །གནམ་འཁོར་རྩིབས་
བརྒྱད་ཆེར་གསལ་བས།

།དེ་ཚེ་ཉི་མས་ཤར་རི་སྙམ།

།གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ངོས་ནས་

འཆར། །བ་དན་ལག་པས་བཟློག་ན་ཡང་། །ཟུར་དྲིལ་རྒོད་པས་གླུ་ལེན་པ། །ཐོས་ནས་སྟོན་
ཀའི་སྤྲིན་གཞོན་གྱིས།
བཅལ་དང་།

།འོང་ནས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྕགས་རིར་འགྲན།

།སྔོ་ལྗང་ཐང་གི་བར་འཁྱམས་ལྡན།

།དེ་ནང་ཕྱོགས་ཀུན་རྡོ་

།དེ་ཡི་གཡས་ངོས་སྐྱེད་མོས་ཚལ།

།ལྕགས་རི་འཁོར་ཡུག་ཡངས་པ་ལ། །དེ་ལྟའི་དགའ་བས་ལྷའི་སྐྱེད་ཚལ།། དབེན་ཞིང་སྐྱིད་
པས་རི་ཁྲོད་འདྲ།

།ཐོས་པས་ཡིད་ཤོར་མཐོང་བས་སྤྲོ།

འཕེལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ལགས།

།སྡོད་པས་སྐྱིད་ལ་བསམ་གཏན་

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ནང་རྟེན་ལས་འདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐུ་རྟེན་ནི།
དེ་ལྟར་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། དེ་ནང་གསུམ་ཐོག་ཀ་ཟུང་ཤིང་བརྩེགས་བཅས། །གནམ་ལ་
བསྙེགས་འདྲའི་གཙང་ཁང་ཡངས་པ་ན།

།རྒྱལ་བ་བྱམས་ཆེན་དགའ་ལྡན་ཞིང་ཁམས་ནས།

།ཆགས་བྲལ་ཚུལ་གྱིས་འདིར་ཕེབས་བཞུགས་པ་ལྟར། །རིན་ཆེན་ཁྲི་ལ་པད་ཟླར་སྐྱིལ་ཀྲུང་
གིས།

།རབ་བརྗིད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།

འཛུམ་པའི་ཞལ།

།མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དཔལ་འབར་

།མཐོན་མཐིང་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས།

མཛེས་པའི་རྒྱབ་ཡོལ་བཅས།

།ནོར་བུའི་པ་ཊས་

།སྨན་འདམ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་ནང་བཞུགས་ནི།

།འདུས་སྡེའི་ནང་རྟེན་རྒྱལ་བའི་གསེར་སྐུ་ཁྲུ། །བདེ་གཤེགས་རིང་བསྲེལ་དང་བཅས་སྐྱབས་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

རྗེས་བསྩལ།

།གཡས་ངོས་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་འཇིག་རྟེན་དབང་།
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།ཁར་ས་པ་ཎི་ཕྱེད་

སྐྱིལ་དང་ནི་གཡོན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཡུམ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐུ། །མི་ལྡང་ཆེ་བཞུགས་
སྟོན་དང་ཚེ་དཔག་མེད།

།རྒྱ་ནག་ལི་དང་ལི་སེར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བའི།

།ནང་རྟེན་བྱིན་ལྡན་

འགའ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི། །རིང་བསྲེལ་ཁྱད་ལྡན་གཟུངས་རིལ་དཔག་མེད་དང་། །རྒྱལ་ཡུམ་
བཟོ་སྦྱངས་སོགས་པའི་གླེགས་བམ་མང་། །ཞེས་དང་། གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ལྡན་གསེར་གྱི་

འོད་འབར་བའི། །འཆི་མེད་མགོན་དང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །རྒྱ་དཀར་ལི་འདྲའི་གུ་རུའི་ཡེ་
ཤེས་སེམས། །བྱིན་ལྡན་ལོ་བརྒྱད་ཚད་དང་སྨན་རྒྱུའི་ཕུལ། །ཞེས་དང་། གཙོ་བོའི་མདུན་

ངོས་གྱད་དང་སེང་གེས་བཏེག་པའི་རིན་ཆེན་ཁྲི། །གཞུ་འདོམ་དག་ལ་གསེར་དང་དངུལ་གྱི་
པ་ཊའི་ཕྲ་ཚོམ་གཡུ་དང་ནི། །བྱི་རུ་སྤོས་ཤེལ་ནོར་བུའི་རྒྱན་མཛེས་གསེར་གྱི་པདྨར་ཟླ་གདན་

ལ། ཀུན་ནས་བརྗིད་པའི་ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་ཟས་གཙང་སྲས་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ། །འཛམ་བུའི་
གསེར་གྱི་འོད་ཅན་ལྷ་མེ་བ། །ཨིནྜ་ནི་ལའི་གཙུག་ཏོར་གྱིས་མཛེས་ཤིང༌།
ཀྱི་མཛོད་སྤུ་གཡས་འཁྱིལ་སོགས།

།མུ་ཏིག་རིགས་

།མཚན་བཟང་དཔེ་བྱད་གསལ་བའི་དཔལ་ཡོན་ཅན།

།ས་མནོན་མཉམ་བཞག་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་།

།མི་ཡི་བཟང་གོས་འགྲན་བྲལ་ངུར་སྨྲིག་གི

།སྣམ་སྦྱར་བླ་གོས་ཚུལ་བཅས་བརྗིད་ཀླུབས་པ། །མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་མདུན་
ན། །ཙན་དན་གསེར་གྱི་ཕྲ་མདོག་སྟེགས་བུ་ལ། །གསོལ་ལྷུང་བདུད་རྩི་ཅན་དང་བཻ་ཌཱུརྻའི།
།བུམ་ཟུང་མཆོད་རྫས་ཀྱིས་མཛེས་དེ་འོག་མདུན།

།མཆོད་ཁྲི་རིང་པོར་དངུལ་སོགས་རིམ་

གསུམ་གྱི། །མཎྜལ་དག་དང་ཤེལ་བུམ་རྣམ་མང་པོ། །རྒྱ་ནག་ཡོལ་གོ་སྣ་ཚོགས་བརྩེགས་
མ་སོགས། །མཆོད་རྫས་རྒྱ་ཆེ་གླང་མཆེ་ཟུང་ཆེ་ཆུང་། །མཆོད་རྔ་རོལ་བསིལ་འབུད་བཀྲོལ་
བསམ་མི་ཁྱབ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།།

སྐུ་རྟེན་ལྡེབ་རིས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་། དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། ཉིས་ཐོག་ངོས་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད། །སྟེང་ཆར་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་། །ཁྲུ་ཚད་གསེར་གྱི་འོད་ལྡན་

ཞིང་། །དེ་ཞོལ་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་དང་། །རྒྱལ་བའི་ལུང་བསྟན་སྒམ་པོ་པ། །ཇོ་བོ་
རྗེ་དང་མཁན་ཆེན་ཞབས།

།འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་རྩེ་ཁྲུར་ལྡན།

།མཆོག་གཉིས་རྒྱལ་ཆེན་

དགེ་བསྙེན་བཅས། །མི་ཚད་ཆེ་ཙམ་འཕགས་ཆེན་རྣམས། །རང་རང་ལྗོངས་བཀོད་འཁོར་
བཅས་བཞུགས། །དེ་བཞིན་མདུན་ངོས་གཡས་གཡོན་དུ། །ཐུབ་པའི་དབང་དང་སྤྱན་རས་
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གཟིགས།

།ཞེས་སོ།།

།འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བཞེངས་སྐུའི་བར།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

།ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ལྔས་མཛེས།

དེ་བཞིན་གཙང་ཁང་ནང་གི་ལྡེབ་རིས་ཀྱི་བཀོད་པ།

གཡོན་ངོས་ལྡེབ་བྲིས་ཐུབ་ཆེན་སྟོན་པའི་སྐུ།

དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས།

།མཐིང་སྔོན་གཙུག་ཏོར་ནོར་བུས་ཐོག་རེག་

པར། །བཞུགས་པའི་པད་ཟླས་ས་ལ་མ་རེག་ཙམ། །ཀ་བཅས་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་སྣང་བ་
འགྱུར།

།དེ་མཉམ་ལྡེབ་ངོས་གཡས་སུ་སྤྱན་རས་གཟིགས།

ཡུམ་དང་ནི་རྗེ།

།རབ་དཀར་ཕྱག་བཞི་སྲས་

།བློ་བཟང་གྲགས་པ་མི་ཚད་འཇམ་དཔལ་མགོན།

།དམར་སེར་གསང་

བདག་གསུམ་ཐོག་རྒྱབ་ཟུར་སྟེང་། །མར་མེ་མཛད་དང་བྱམས་མགོན་གསུམ་ཁྲུ་ཙམ། །དེ་
ཀུན་བར་ན་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཕྲག་འགའི།

།ཁ་སྐོང་དེ་མཉམ་སྟོང་ཕྲག་ཚང་མར་བཅས།

།ཏིལ་གང་ཕྱེ་ལྟར་ཁྲ་མེར་ལྡན་པར་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།
མགོན་ཁང་གི་ཕྱིའི་བཀོད་པ།

དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། དེ་ལ་ཕྱི་ནས་གློ་འབུར་ཁང་པ་ཆེ།

།དུག་ལྟར་ནག་ལ་སྐྱེ་དམར་ཁྲག་འཛག་སྟེང་། །ཁ་བད་ཀླད་པས་གཤེར་ལ་ཐོག་ཕུབ་སོགས།
།འཇིགས་རུང་སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུར་ཞུད།

།ཞི་དྲག་སྤྱན་གཟིགས་རྒྱན་འཕྲེང་དང་རྒྱུ་ཤལ།

།དེ་ནང་ཀ་གཉིས་མུན་པའི་སྨག་རུམ་ནང་།

།བསྣོལ་མ་མགོ་ལག་དར་དཔྱངས་དར་

འཕུང་ཅན། །མདའ་དར་བླ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ཕྱེ་འཕུར་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐུ་རྟེན་གྱི་བཀོད་པ་འདི་ལྟར།
དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། ཀ་བརྒྱད་གཡས་དབུས་མཐུ་རྩལ་མགོན་ཁང་སྒོ།
སྐམ་བརྩེགས་རི་གཞིར་མེ་དང་རླུང་།

།དགྲ་ཐོད་

། ཁྲུགས་རིས་ཁྲོ་གདོང་དམར་ནག་སྒོ་གླེགས་ཅན།

།དེ་སྟེང་མགོན་དང་ལྷ་མོའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། ། དབུས་གཙོ་ཀུན་མཁྱེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆས།
།དེ་སྤྲུལ་བདུད་འཇོམས་ཞབས་དང་རྗེ་བླ་མ། ། སྒྲོལ་གིང་ནག་པོའི་ཆས་དང་གཞན་སོ་སོར།

།མཚན་གྱི་རྟགས་བཅས་རྣམ་འགྱུར་ལྡན་པར་བཞུགས། །ཞེས་དང་། ལྡེབ་དབུས་རྡོ་རྗེ་ནག་
པོའི་བྲིས་དང་འབུར། །ཡུམ་གསུམ་རིགས་བཞི་ཡུམ་ཅན་རེ་ཏི་བཞི། །སྲས་དང་ཉིང་སྤྲུལ་
བཀའ་བརྒྱད་བཅས་ཡབ་ཡུམ།

།སྒོ་མ་བརྒྱད་སོགས་ཐུགས་དཀྱིལ་གསུང་དཀྱིལ་ལ།

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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།འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མོ་ཡུམ་ཡབ་འཁོར་མ་མོ།

།སྒོ་སྐྱོང་ཡུམ་ཡབ་བཞི་དབུས་འདོད་དབང་

ཡུམ་སྤྲུལ་རང་རང་སྡེ་བརྒྱད་ཕྱོགས་སྐྱོང་དང་།

།རྒྱལ་ཆེན་དགའ་མར་བཅས་དང་ཅིག་ཅར་

མ། །འཁོར་ཚོགས་བཅས་དང་སྐུ་དཀྱིལ་སྡེ་བརྒྱད་མགོན། །
དམར།

།སྙོན་ཁ་དམ་ཅན་སྒོ་བདུད་ཡུམ་སྤེལ་བཅས།

ཚོགས་ཀུན་མེ་དང་།

།རབ་འཇིགས་དྲེགས་པའི་དཔུང་

།དུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་གློག་འཁྱུག་ལྟར།

གཙོར་འབུར་འཁོར་རྣམ་མང་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

།བཞུགས་པའི་རྟེན་

མགོན་ཁང་ནང་གི་རྟེན་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་། དེ་ལྟར་ཡང་དཀར་ཆག་ལས།
གསུང་རྟེན་གླེགས་བམ་ཐུགས་རྟེན་ཕྱག་མཚན་མང་།
འགའ།

།ལྷ་དང་སྒྲུབ་པོའི་སྙིང་ལ་གཅེས་པའི་ནོར།

ཡས་འཐག་ལ། །

།བླ་རྡོ་དབང་རྫས་རྟེན་རྫས་བྱིན་ལྡན་

།གཞན་ཡང་བསྐངས་རྫས་ཟབ་སྐུད་

ནམ་མཁའི་མཛོད་ཆེན་ཆེ་ཆུང་བསྐང་གཏོར་ནི། །རྒྱན་ལྡན་རི་རབ་ཅན་མ་མི་ལྡང་ཙམ། །དེ་
བཞིན་མཆོད་གཏོར་ཚང་མ་དཔལ་ཆེན་མོའི།

།མདོས་གཏོར་གཡུ་མདོས་སྲོག་ཆགས་ནག་

བཅུ་གསུམ། །རང་རང་གཟུགས་ལྡང་ཙམ་དང་བཀའ་ཁྲབ་ནི། །མི་རྒོད་དམག་དཔོན་ཆས་
དང་སྒོ་བདུད་ཀྱི། །ཞལ་འབག་སྣང་བརྙན་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་ཡོན་ཏན་ནི།

དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས།

དེ་ཚུལ་ཐོས་ཀྱང་རབ་

རྔམ་མཐོང་གྱུར་ན། །འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའི་སྤུ་ལོང་གཟིང་བྱེད་པའི། །གནས་འདི་བསིལ་བ་

ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དམ། །རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་མངོན་སུམ་ཅི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།།

སྟེང་ཐོག་བླ་མ་ལྷ་ཁང་གིི་མཐོང་སྣང་ལས་ཁང་བཟང་གི་བཀོད་པ་ནི། དཀར་ཆག་

ལས། ཀ་བརྒྱད་སྟེང་ཐོག་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི། །ཁང་བཟང་བྱི་རུའི་ཀ་བ་བཞིས། །འདེགས་ལ་
རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་པ།

།ཤིང་བརྩེགས་ཚུལ་དུ་མཛེས་པར་ཆགས།

།གསེར་གྱི་པ་ཊའི་

གསེབ་དངུལ་དང་། །གསེར་འབྲུག་མེ་ཏོག་ཡལ་གའི་ངོས། །གསེར་གཡུའི་བྱིའུ་ཆུང་འཕུར་
ལྡིང་སོགས། །གསེར་དང་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །བཻ་ཌཱུརྻ་ཡི་ལྕམ་དག་ལ། །པདྨ་རཱ་གའི་

གླེག་བུས་འཕུབས། །ཕྱོགས་ཀུན་སྒོ་མང་མཚམས་བཞི་ནང༌། །ཉེར་མཁོའི་ཁང་པ་ཡིད་དུ་
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འོང་།

།མདུན་ངོས་ཟུར་བཀུག་རབ་གསལ་མང་།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

།བ་གམ་འཕྲུལ་གྱིས་མཛེས་པའི་བར།

།མེ་ལོང་ཉི་ཟླའི་འོད་ལྟ་བུས། །ཕྱོགས་ཀུན་བརྒྱན་པའི་ཁང་པའི་དབུས། །ཞེས་གསུངས་པ་

བཞིན་ནོ།།

བླ་མ་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྣང་ལས་སྐུ་རྟེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ནི།
དཀར་
ཆག་ལས། སྟེང་མཐིལ་བླ་མ་རིགས་དྲུག་པའི། །དཀྱིལ་འཁོར་བླ་རེའི་ཚུལ་ཆགས་ཤིང་།
།གཡས་ངོས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་སྒོ།

།སེང་རས་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ཡི་ནང་།

ཆེན་བདུད་དཔུང་འཇོམས་རྡོ་རྗེ།

།ས་མནོན་མཉམ་བཞག་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་འཛུམ་ལྡན།

འབྲུག་ཆེན་པདྨ་དཀར།

།རྟེན་གཙོ་ཀུན་མཁྱེན་

།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱས་ལྷམ་མེར་བའི།

།གཡས་སུ་མཐུ་
།གང་

དེའི་ཐུགས་སྲས་མཐུ་ལྡན་བསོད་ནམས་འོད། །སྡིག་མཛུབ་ཕྱག་རྒྱས་བགེགས་རྣམས་ཟིལ་
གྱིས་མནོན། །དེ་མདུན་མཚུངས་མེད་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །གཙོ་བོའི་གཡོན་ངོས་

དྲིན་ཅན་ཤཱཀྱའི་མཚན། །ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་བརྗིད་དང་དེ་གཡོན་རྗེ། །ལྔ་རིག་ཕྱོགས་ལས་
རྣམ་རྒྱལ་དེའི་མདུན་ངོས།

།ཡབ་རྗེ་ངག་དབང་པད་དཀར་བཅས་པ་བདུན།

།རེ་རེར་

བཞུགས་ཁྲི་རྒྱབ་ཡོལ་གསོལ་ཅོག་བཅས།

།ན་བཟའ་ཟབ་གོས་སྦྱར་མས་དངོས་ལྟ་བུའི།

།ཀུན་ལ་བཞུགས་ཁང་ཟེ་འུ་ལྷ་ཁང་བཅས།

།གྲལ་གོང་གཡས་སྟེང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡུམ་ཅན།

།ནང་བཞུགས་བྱིན་ལྡན་མང་པོའི་གཏེར་ལྡན་པ།

།གཙོ་བོའི་རྒྱབ་ཡོལ་ཕྱི་ནས་རྒྱན་སྣ་དྲུག

།ཏིལླི་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་རྒྱལ་དབང་རྗེ། །གཡོན་ངོས་ནཱ་རོ་མར་པ་མི་ལ་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པ་ཆོས་རྗེ་རྒྱ་རས་གཡོན།

།ཕག་གྲུ་གླིང་རས་སྟེགས་བུ་ལ་བཞུགས་ཤིང་།

གཡས་སྟེང་སེང་གེ་མཚན་དགུ་དང་།

།ཟུར་གྲལ་

།ཟུར་གཡོན་རིམ་གཉིས་དང་པོར་མཁན་རྡོར་རིན།

།མཁྱེན་བརྩེ་བློ་མཆོག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་རྗེ། །ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྐུའི་མདུན་
འོག

།དེ་སྲས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་ཆོས་གྲགས།

།རིགས་གསུམ་རྣམ་སྤྲུལ་གསུམ་

བཅས་ལས་རིམ་དང་། །གླིང་རས་སྐུ་མདུན་ཀུན་སྤངས་སྒྱུ་མའི་གར། །ཆོས་དྲུག་བརྒྱུད་པའི་
ཁ་སྐོང་བཅས་བཞུགས་པའི།

བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་མདུན་དུ།

།ཆོས་གྲགས་འོག་ཆར་མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་དང་།

།ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བདེ་མཆོག་འབྲིང་པོའི་དཀྱིལ།

བསླང་ཚད་ལྡན་བཟོ་ཡི་ཕུལ་ཕྱིན་དང་།

།ཡབ་རྗེ་
།བློས་

།སེང་དགུའི་འོག་ཕྱོགས་པད་དཀར་དབང་དང་རྗེ།

།ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་ཡས་མས་བཞུགས་པ་ཡི།

།

ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་གདན་རབས་བརྒྱུད་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

བཅས་ཚང་།

།དེ་དག་མ་ལུས་ཁྲུ་ཡི་ཚད་ལྡན་ལ།
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།

གསེར་གྱིས་བརྗིད་པར་བཞུགས་པས་འོད་འཕྲོ་ཞིང་། །ནང་བཞུགས་བྱིན་ལྡན་དབྱིབས་དང་

ཆ་ལུགས་སོགས། །དར་གྱི་ན་བཟའ་བཅོས་མས་མ་སྒྲིབ་གསལ། །གོས་ལྗང་འབྲུག་ཆེན་བླ་

རེ་བླ་ན་བརྗིད། །རིན་ཆེན་ཤེལ་དང་སྣ་ཚོགས་ནོར་བུ་ཡི། །སྣོད་དང་བུམ་དབྱིབས་མ་ངེས་
གཟུགས་འགྲོས་ཀྱི། །མཆོད་རྫས་ཚུལ་དུ་མེ་ཏོག་ལྟ་བུར་བཀྲ། །སྐུ་ཆེན་རེ་ལ་ཞལ་དཀར་
དཀར་སྟེགས་དང་།

།རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཌཱ་རུ་གསོལ་ལྷུང་སོགས།

།བཅུད་ལྡན་མཆོད་ཚོགས་

མཁར་གྱི་རོལ་སིལ་རྔ། །ནོར་བུའི་རྭ་མཆེ་དུང་ཟུང་མཆོད་རྫས་མང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ།།

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་གསུང་རྟེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

དེ་

ཡང་དཀར་ཆག་ལས། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསང་བསྒྱུར་རོ་ཅོག །གླེགས་བམ་
དངོས་གཙང་བརྒྱ་ཕྲག་གྲངས་ལྡན་པ།
དུ།

།ན་བཟའ་བཅས་པའི་གཡས་གཡོན་བཞུགས་ཁང་

།ཆོས་ཕུང་སྣ་ཚོགས་སྤར་གྱི་གཏེར་ཡང་མང་།

།ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ལགས།

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་འཆར་སྣང་།

དཀར་

ཆག་ལས། མདུན་ངོས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། །བྱང་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་བཅུ་
ཕྲག་མཐོ་ལྡན་གཞན། །དེ་ཕྱེད་ལྡན་པ་དྲུག་བཅས་གངས་ཅན་གྱི། །ཙན་དན་དཀར་དམར་

ཀུན་མཁྱེན་ཚད་ལྡན་བསྒྲུབས། །གཡུ་དཔྱངས་ནོར་བུའི་ཕྲས་བརྒྱན་གསེར་འོད་འཕྲོ། །དར་
ཟབ་ཅོད་པཎ་གྱིས་མཛེས་ནང་བཞུགས་ནི།

།རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྐྱབས་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན།

།སྒོ་མང་གསུང་དབང་པད་དཀར་ལྷ་བབས་ཆེ། །གྲུབ་དབང་རྗེ་ཞབས་རིམ་པར་སྐུ་དང་གདུང་
།

།རིང་བསྲེལ་ན་བཟའ་གཟུངས་མང་ཕྱོགས་རྒྱལ་རྗེའི།

།ཕྱག་གི་ཁྱད་འཕགས་བྱིན་ལྡན་

འགའ་དང་སྐུ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅས་བྱང་ཆེན་དགོངས་རྫོགས་ཚུལ། །བུམ་ནང་བྱང་

ཆེན་ཐུབ་སྐུ་ཟངས་ཐང་མ། །དྲུག་ལ་སྨན་བྱོན་སངས་རྒྱས་བཅས་རབ་བདུན། །རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་
དགུའི་བྲིས་དང་རྗེ་ཞབས་སྐུ། །སྒོ་མང་ཕྱོགས་གསུམ་རིགས་མགོན་གཞན་སྒོ་མཉམ། །ཞེས་
གསུངས།
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རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལ་གྲུབ་སྟོན་རབ་གནས་གནང་བ། དེ་ལྟར་ཡང་
དཀར་ཆག་ལས།

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་ལ།

གསང་ཆོག་བྱས།

།ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་འབེབས་པའི་

།དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་དཔག་མེད་དང་།

ནམས་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེགས་ཀྱི།

།མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེ་དང་ནི་མིའི་བཟའ་བཏུང་།

།ཚེ་དང་བསོད་

།རྣམ་མང་

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཡང་དག་མཆོད། །དེ་ཚེ་བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་རབ་རྫོགས་ཏེ། །རྗེ་

དང་བྱམས་མགོན་དབྱེར་མེད་དགའ་ལྡན་ནས། །བྱང་སེམས་ཚོགས་བཅས་ཕེབས་པས་རྟེན་
རྣམས་དང་། །ཀུན་ལ་བྱིན་ཆར་འབེབས་པའི་དགེ་ལེགས་མཛད། །ལྷ་དང་ལྷ་མོས་མཆོད་
ལྟར་རྒྱ་གླིང་དང་།

གཞས་གར་རྩེ་ཞིང་།

།དུང་དང་རྔ་ཆེན་མཁར་རྔ་དྲིལ་སྒྲ་སྒྲོགས།

།མི་རྣམས་དགའ་བས་གླུ་

།ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བས་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་སྩོལ།

།དད་པས་

འདུ་བ་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོའི་ཁྲོམ། །སྟོང་དང་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་ལྡང་ཙམ་ལ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པོའི་རྗེས་གནང་དམིགས་དབང་དང་།

།

གཏོར་དབང་མི་བསྐྱོད་བུམ་པས་བཀྲུ་བྱབས་

བསྲུངས། །འཆི་མེད་ཚེ་བུམ་བཟང་པོས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། །བཟའ་བཏུང་ཚོགས་ཀྱི་སྟོན་མོ་
བཅས་པ་དང་། །བྱིན་རླབས་རིལ་བུ་སོགས་སྦྱིན་ལེགས་བྱས་རྒྱུས། །འདི་དང་ཕྱི་མར་དགེ་
བའི་སྨོན་ལམ་སྦྱིན། །

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཆོག་གི་སྐོར།
དུས་ཀུན་གནམ་ལོ་གསར་སྟོན་དགུན་གྱི་ཟླ།

དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས།

།འབྲིང་པོར་བདེ་མཆོག་འབྲིང་དང་རྒྱས་ནས་

བཟུང་། ། སྒྲུབ་ཆོག་རིགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ལ། །རྒྱལ་གསུང་ཚང་མ་སྒྲོགས་ལ་སྟོང་
མཆོད་སོགས།

།ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་མཆོད་ཆོག་བྱམས་མཆོད་སོགས།

མཆོད་སྤྲིན་སོགས་དང་བྱ་བཞག་རྣམས།

།དུས་ཀུན་

།གསལ་བར་བཀོད་པའི་ཟུར་དེབ་ཟངས་ཡིག་

ཅེས། །ཞིབ་པར་བཀོད་རྣམས་མཆོད་ཆས་འཛིན་སོགས་གསལ། །ཞེས་དང་།

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་མཚན་དོན། དཀར་ཆག་ལས། ཨེ་མ་གསང་
ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཞེས།

།རྗོད་དོན་མཐུན་པ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི།

།ཡབ་ཆོས་ལྷག་པའི་ལྷ་མང་

པོའི། །དཀྱིལ་འཁོར་སྒོམ་བཟླས་སྒྲུབ་ཆོག་ཚོགས། །ཟབ་གསལ་ལྷ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་གི
།རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ལྷར་བཞེངས་པའི།

།ཆོ་ག་ཟབ་མོས་བདག་དང་འགྲོའི། །ལས་སྒྲིབ་མ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

55

ལུས་རབ་སྦྱངས་ཏེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡཻས་བཞི་ལ་དབང་བའི་ཐབས།

།གདུལ་བྱ་སྣ་ཚོགས་འདུལ་བྱེད་ཀྱི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའང་དེ་བཞིན་འཆར། །འགྲོ་བ་བྱིས་
པའི་བློ་ངོར་དེ་དང་དེའི།

།ཕྱག་ལེན་སྣ་ཚོགས་བགྱིད་པའང་བརྡ་དང་བརྡའི།

འཇུག་པས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པས་ན།

།དེ་ཕྱིར་སྤྲོས་པ་མང་པོའི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད།

།ཐབས་ཀྱི་

།ཅེས་དང་།

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་གི་དབྱིབས་རྣམས་མཇལ་ཙམ་གྱིས། །བསྐལ་པ་བྱེ་བའི་སྡིག་བྱང་ཐུབ་
པས་གསུངས།

།དེས་ན་ལྷ་མང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ལ།

།སྒོམ་བཟླས་སྒྲུབ་པའི་བསོད་

ནམས་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེ་ཕྱིར་དེ་རིགས་སྤྱོད་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །སྙོམས་ལས་མི་དགེའི་

ཚོགས་བཅས་རབ་སྤངས་ཏེ། །དཀོན་མཆོག་དད་པས་གསོལ་ན་མཆོག་ཐུན་མོང་། །འགྲུབ་
པ་གསང་སྔགས་འདུན་པའི་རྗེས་འགྲོར་གསུངས།

།ཞེས་པ་ལྟར་གདན་སའི་དོན་མཐུན་གྱི་

མིང་ གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཞེས་བཏགས་གནང་མི་དེ་བརྗོད་བདེའི་ཆེད་དུ། གསང་འཁོར་
དང་ གསང་ཆོས་འཁོར་ཞེས་བར་གྱི་ཚིགས་མི་མངོན་པར་བྱས་ཏེ་ལབ་སྲོལ་དར་འདུག།

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་
བའི་དཀྱིལ་ཐང་གི་རིགས།
དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། པདྨ་དཀར་པོའི་ཟིལ་དངར་

ལས། །དགྱེས་པར་འཆར་བའི་ལྷ་མང་པོ། །ཚེ་ལྷ་དཀར་དམར་ལྷ་དགུ་དང་། །ཕྱི་ནང་གསང་

དང་མཻ་ཏྲི་ལུགས། །རྟ་མགྲིན་རྟ་ཕག་འདོད་པའི་རྒྱལ། །གུ་རུ་དྲག་དང་ཕུར་ཤམ་ཅན། །རྣམ་

འཇོམས་བཅོ་ལྔ་དྲེགས་ལས་འཁོལ། །གཏུམ་པོ་ཁྱུང་ལྔ་དྲིལ་ལྷ་ལྔ། །མགོན་དང་དུད་སོལ་
རིགས་བཞི་དང་།
གསུམ།

།འཇིགས་བྱེད་དང་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ།

།འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ལ་སོགས་ཀུན།

།ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་ཡུམ་བཀའ་

།ལྷ་ཚོགས་ཚང་མ་བཞུགས་པ་ཡི།

།དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཙམ། །སྔར་ནས་གྲགས་དང་མ་གྲགས་བཅས། །ཞལ་ཐང་
དངོས་གཙང་ཆ་འགྲིག་དགུར།
གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

།བཞུགས་དང་ཕུར་ཚོགས་བཅས་བཅུར་ལྡན།

།ཞེས་

སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མཆོད་རྫས་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིགས།
དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། དེ་ཆས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་བུམ་པ་མཚན་ལྡན་
ཐོད།

།མཆོད་པའི་ཆས་སྒོ་ལ་སོགས་པ།

།གང་དགོས་ལྡན་པའི་གཏེར་མཛོད་ཆེ།

།དུང་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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དཀར་གསེར་ཤོག་ལྡན་པ་ཟུང་། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཌཱ་མ་རུ། །ཅོད་པཎ་དར་དཔྱངས་རོལ་སིལ་
དུང་། །གསེར་རྔ་སོགས་པས་ཁང་པ་འགེངས། །ཞེས་དང་། དར་ཟབ་གདུགས་དང་རྨ་ བྱའི་
རྒྱལ་མཚན་དང་།

།ཕྱེ་འཕུར་བ་དན་ནོར་བུའི་དོ ་ཤལ་འཕྲེང་།

།ཟབ་སྐུད་དབང་གཞུར་

འཁྱིལ་བའི་མཆོད་སྤྲིན་སོགས། །ལྷ་རྫས་ཀླུ་འབྱོར་འགྲན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །དེ་ལྟའི་རྒྱུ་
དངོས་བཀོད་པ་ཕུལ་ཕྱིན་སོགས།

།རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ལེགས་བྱས་མཐུས་གྲུབ་པས།

།འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོ་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ལའང་།

།ཡིད་འཆོར་རེ་བ་མེད་པའི་ཁེངས་པ་བསྐྱེད།

།ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་དེ་ཉིད་གདན་སར་རྒྱུན་དུ་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཆོས་
སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་རིགས།

དེ་ལྟར་ཡང་དཀར་ཆག་ལས། སྣང་བྱེད་སྐྱ་རེངས་ཀྱིས་བསྐུལ་དྲིལ་ཆེན་སྒྲས། །སྦྲན་པས་ལྷ་
རྣམས་མཆོད་པར་འོང་བ་ལྟའི། །སྟེང་འོག་འབུད་དཀྲོལ་སྒྲ་དབྱངས་དྲི་ཟའི་གླུར། །འགྲན་
ཕྱིར་བྱ་རིགས་མང་པོས་སྐད་སྙན་འབྱིན།

།དཀར་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་རིང་གཉིས་སྐྱེས་

བདག །ཕྱག་མཆོད་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་བརྩོན་བཞིན་དུ། །འགྲོ་བའི་རེ་བློ་མཚམས་
པའི་ཆོས་སྦྱིན་གྱིས།
ལྟ་བུའོ།།

།དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་ལས་སྒོ་འཕར་ཕྱེ། །ཞེས་གསུངས་པ་

གདན་ས་འདིའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་དུས་མཆོད་དང་སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་
འབྱུང་ཁུངས།
དེ་ཡང་དཀར་ཆག་ལས།
ལྷ་ལྗོན་ལས།

མཆོད་སོགས་རྒྱུ་དངོས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་། །ལོ་ལྟར་ཡོན་བདག་

།བླང་བའི་འདོད་ཡོན་མི་ཟད་པ།

།ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་རྗེས་འགྲོར་བྱས།

།ཞེས་དང་། ཕྱོགས་འདིའི་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱི་བློ་མཚོ་ལས། །དྭང་བའི་སྤྲིན་སྔོན་འཁྲིགས་ལས་
ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི། །གྲུ་ཆར་འབེབས་པ་བསམ་པའི་ཡུལ་འདས་ཀུན། །སྔ་ཕྱི་བར་དུ་དགེ་བའི་
རྒྱུ་རུ་སྦྱར། །དད་ལྡན་གཟིམ་དཔོན་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་པ། །རྗེ་བོར་བཅས་དང་གཉེར་
འབྲུག་དར་རྒྱས་པས།

།མཐུན་རྐྱེན་རྒྱ་ཆེར་སྦྱར་ཞིང་གཟིམ་དཔོན་ནས། །ཅི་ཡོད་འབུལ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཞིང་འབུལ་ཆེན་གསུམ་སོགས་མང་།
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།མཁར་ལས་ནས་བཟུང་ལྟོ་ཁའི་ཞབས་ཏོག་དང་།

།སྐུ་རྟེན་རྣམས་དང་གསུང་རྟེན་བཀའ་བསྟན་དང་། །ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་འབྲེལ་
བ་ཞེས། །ཡང་ཡང་དད་ཟས་མང་ཞིང་དཀོར་དུ་ལེན། །རང་ནས་ཉེ་འགྱངས་མེད་ཀྱང་སྨོན་
སྟོབས་ཤུགས། །ཆེ་ཆུང་འདྲེས་པས་འདྲིས་དང་ལྷག་པ་རུ། །དྭང་བས་འབྲེལ་བས་སྙིང་དང་

གཟུགས་ལྟ་བུའི། །ཡོན་བདག་གནས་ཆེན་ཕོ་མོ་འགའ་དང་འགའ། །མིང་ནས་གསལ་ན་སྔ་
ཕྱི་ཙམ་ཡང་ཁངས། །རང་རང་དད་པས་བློ་ཡི་ངོས་ནས་གསལ། །མ་བརྗོད་ན་ཡང་བློ་འདུན་
ཆེ་ཆུང་གི

།ས་བོན་དགེ་རྒྱུ་ཞིང་ལ་འདེབས་པས་ན།

།མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ནམ་ཟླའི་

རྒྱལ་མོ་ལ། །བདག་སྨོན་གསོལ་འདེབས་དབྱར་རྔས་བསྐུལ་བ་ལས། །བྱིན་འབྲས་སཱ་ལུ་ཆེ་

དང་ལྷག་པར་ཆེ། །རིམ་བཞིན་འཕེལ་བའི་དངོས་པོ་ཆུད་མི་འཛད། །ཅེས་དད་རྫས་ཆུད་མི་
ཟ་བའི་སྨོན་འདེབས་བཅས་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན་ནོ།།

མཐའ་བསྡུས་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ། དཀར་ཆག་

ལས། བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་དབྱར་གྱི་མཐུས། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྤྲིན་སྔོན་
ལེགས་འཁྲིགས་ཏེ། །ཀུན་མཁྱེན་འབྲུ̣ག་གི་ངེས་གས̣ང་སྒྲ་ཆེ̣ན་པོས། །ཁྱབ་ནས་ཕན་བདེའི་
གྲུ་ཆར་འབེབས་པར་ཤོག

།དེ་ལྟར་ཆོ̣ས་ཀྱི་འཁོ̣ར་ལོའི་མཚོ་རྒྱས་ཏེ།

མདངས་མཚར་གཞན་ཕན་དྲི་བཟང་འཕྲོ།

།པདྨོས་འགྲོ་བའི་བུང་ཀུན་ཚིམ་བྱེད་ཤོག །

།བསླབ་གསུམ་

།སྨིན་གྲོལ་ཟིལ་དངར་ལྡན་པའི་དེ་འཛིན་གྱི།

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་བར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར།
གསང་བ་མཆོག་གི་གན་དྷོ་ལ་ཆེན་པོ།

།རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱིས།

།ཚུལ་བཞིན་བསྐྱངས་ཏེ་འཕེལ་འགྲིབ་བྱུང་བའི་ཚུལ།
མཚམས་སྦྱོར་བཀོད། །

།བར་གྱི་གནས་སྟངས་བཤད་པའི་

དེ་ཡང་མཐུ་ཆེན་འབྲུག་པའི་གསུང་སྤྲུལ་གཉིས་པ་ཕྱོགས་ལས་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་

གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༧༦༥ལ་གདན་ས་འདི་ཕྱག་བཏབ་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཕྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༢ཚུན།
མི་ལོ་༡༦༧ཙམ་ཞིག་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་བཟུང་མཛད་དེ་རྒྱ་བོད་ཧོར་

སོགས་ཀྱི་མི་དང་།

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས་

དཀར་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བའི་མི་མ་ཡིན་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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རྣམས་ཀྱིས་ ཕུལ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བསྐྲུན་པའི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་
སོགས་འཛམ་གླིང་ནང་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་
མཛོད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་ཞིང་།
གྱུར་པའི་

ཁྱད་ནོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གཏེར་

ས་གསུམ་གྱིས་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་ལྷ་དང་གྲུབ་པའི་

སྙིང་ལ་གཅེས་ཤིང་འཕངས་པ་དེ་ནི།

ལུས་མེད་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་མིས་ཆེད་དུ་སྤར་བ་ལྟ་བུའི་

མེ་རྐྱེན་ལས་༡༩༣༢ལ་ཐལ་བར་བརླགས་པའི་ཚུལ་ལ་བསམ་བཞིན་ཡིད་གདུང་བར་གྱུར་ཏོ།།

བར་གྱི་གནས་སྟངས་དངོས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་། གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་

ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་
ཉམས་ཆག་ཤོར་སོང་མི་དེ།

རིན་སྤྱི་གཟིམ་དཔོན་རྟ་མགྲིན་ནས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ཕྱོགས་

ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

ཉམས་གསོ་ལེགས་པར་ཞུས་ཏེ་

སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཡང་ཁྱད་འཕགས་བཙུགས་གནང་བ་མ་ཟད་ གྲུབ་སྟོན་རབ་གནས་ཀྱང་
རྒྱས་པར་མཛད་འདུག་ལགས། ཕྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

ཀྱང་འདི་གར་གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་ནས་གཟིམ་དཔོན་རྟ་མགྲིན་གྱི་བྱས་རྗེས་ལ་ཐུགས་
མཉེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་བཤད་སྲོལ་འདུག
ཞལ་དུ་གསོལ་ཚར་འདུག་ཅིང་།

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠དོན་གྲངས་ནས་མེ་ལྷའི་

དེའི་ཚབ་ཏུ་མེ་མཆོད་བཞེས་སྐབས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་(སྐུ་

གཉེར)དོའུ་དཀྲུགས་ཀྱིས་འདི་གའི་མཆོད་གཞིའི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ།
ལྷ་ཁང་ཐོག་གཅིག་མ་ཞིག་བཞེངས་འདུག་ཀྱང་

མ་དངུལ་ཉུང་བའི་རྐྱེན་ལས་ཐབས་ཆག་

ཤིག་ལས་མེད་པའི་ཁར། སྔོན་མ་ཡིན་ན་གསང་འཁོར་གྱི་རྫོང་དཔོན་ཡང་རིན་རབ་ནས་མིན་
པར་གཞུང་གྲྭ་ཚང་རང་ནས་བསྐོས་ཏེ་ བདག་བཟུང་མཛད་པའི་དགོན་སྡེ་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་
རུང་དུས་དེ་ནས་བཟུང་།

དེ་ནང་ཡོན་ཆབ་འབུལ་མཁན་གྱི་སྐུ་གཉེར་དགེ་སློང་གཅིག་ཀྱང་

བཞུགས་མཁན་མེད་པ་ བར་སྐབས་ཤིག་ གསང་འཁོར་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཉམས་པའི་
མཐར་ཐུག་ལ་སླེབས་འདུག་གོ།

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་བཤད་པ།
རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་པད་འབྱུང་ཨོ་̣རྒྱ̣ན་རྗེའི།
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།གསུང་གི་རྡོ་̣རྗེས̣་བསྔགས་པའི་དབེན་

གནས་འདིར། །རྟེན་གསུམ་ཉམ̣ས་གསོ་ཞུ̣ས་ཏེ̣་བཤད̣་པའི་གྲྭ̣ །བཙུ̣གས་ནས་དར་རྒྱ̣̣ས་ཇི་
ལྟར་བྱུ̣ང་བའི་ཚུ̣ལ། །

གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཉམས་གསོ་ཞུ་བ། ཕྱོགས་ལས་སྐུ་འཕྲེང་ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་དངོས་
གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚ་དང་སྐུ་འཕྲེང་དྲུག་པ་ འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་ནུ་གཅུང་ རྒྱལ་བཙུན་

ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཡབ་དྲགོས་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ལ། སྔར་ནས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཉམས་གསོ་
ཞུས་ཏེ་འདི་གར་བཤད་གྲྭ་ཞིག་ཀྱང་བཙུག་གནང་བའི་ཐུགས་བཞེད་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

སྐྱབས་རྗེ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཕ་ལྡིང་བྱམས་ཁང་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་
མཛད་བཞུགས་སྐབས་ཕྱིས་གསང་འཁོར་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཚར་ཏེ་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་དུས།
སློབ་དཔོན་ཡང་དགེ་བཤེས་ཀྱི་སློབ་མ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཞུས་པ་བཞིན་
མཆོག་ནས་ཀྱང་དམངས་འཛོམས་སར།

སློབ་དགེ་བཤེས་

ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་ཕྲན་རང་ལ་སློབ་དཔོན་དུ་འགྲོ་

དགོས་པའི་བཀའ་ཞིག་ཀྱང་གནང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་ནས་གཅུང་ལྷན་སྐྱེས་དང་

བདུན་ཕྲག་རེ་ལས་ཀའི་བཀོད་དཔོན་སྐོར་རྒྱབ་མཛད་ དེ་ལས་འགོ་བཙུགས། མཐར་སྤྱི་ལོ་
༡༩༩༡ལ་རྗོང་གི་དབུ་རྩེ་ཉིས་ཐོག་མ་ནང་རྟེན་མཆོད་རྫས་དང་ཕྱི་འཁྱམས་སུ་བཤད་གྲྭ་བ་
ཞལ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་ཤོང་བའི་གྲྭ་ཤག་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།།

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་ནི།

གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་

རི་བོ་མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ ཁ་འབུས་པ་དང་འདྲའི་ས་དཔྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདིར།
དབུས་སུ་དབུ་རྩེ་ཉིས་ཐོག་མ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་རྩ་བ་ནས་འཁོར་ཡུག་ཏུ་མ་ཎིའི་ལག་འཁོར་
དང་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་སྣང་བརྙན་གྱིས་མཛེས་པར་སྐོར་བ།

རྩེར་གསེར་གྱི་རྒྱབ་ཕིབས་

འོད་ཀྱིས་ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱང་ཟིལ་གྱིས་མནོན་པར་ནུས་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་གངས་རི་ལྟ་བུར་

དཀར་ལ་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པ་ཡོད། དབུས་དབུ་རྩེ་ཆེན་མོ་ཕྱི་འཁྱམས་གྲྭ་ཤག་དང་བཅས་
པ་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཚོན་གྱིས་ལེགས་པར་བྱུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་།

རྒྱན་དང་བཀོད་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལ་བྱིན་ཆེ་ཞིང་
དུ་གྱུར་ཏོ།།

ལེགས་སྐོར་ཏེ།

བཀོད་ལེགས་པ་འདི་ཉིད་སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོའི་མཛེས་རྒྱན་

མདོ་དང་གས̣ང་ཆེ̣ན་རྒྱུད་སྡེ་རབ་འབྱམས་ཀྱི།

།ཟབ་རྒྱས་ཆོས̣་ཀྱི་འཁོ̣ར་ལོ་

།བློ་གསལ་སྐལ་བཟང་དགྱེས་པ་སྐྱེད་བྱེད་པའི།

།གཙུ̣ག་ལག་ཁ̣̣ང་འདི་

ལྗོངས་འདིའི་མཛེས་རྒྱན་ཡིན། །མཛེས་པར་བྱས་སོ་སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོའི་ཡུལ། །གདན་ས་
གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སོ།

།མདོ་དང་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཚུལ་འབུམ།

།བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་གདན་ས་འདི་ཉིད་ཀྱང་། །

གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་ཅ་དངོས་ལས་སྐུ་རྟེན་
གྱི་མཐོང་སྣང་།
དབུས་དབུ་རྩེ་ཉིས་ཐོག་མའི་འོག་ཐོག་འདུ་ཁང་ནང་སྐུ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་

ལྷན་རྒྱས་ནས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ། བལ་ཡུལ་དུ་བཞེངས་ནས་འབྲུག་ལ་འབྱོར་རྗེས་ཞལ་
ཕྱག་སོགས་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་ གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་མནོན་

ཐོག་ཚད་མ། བདུད་དང་དམ་སྲི་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་མནོན་པའི་ལྟ་སྟངས་དང་
ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཅུང་ཟད་

ཁྲོ་བོའི་བརྗིད་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞལ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་

པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས།

།བདུད་དང་དམ་སྲི་ལོག་འདྲེན་གདུལ་ཕྱིར་དང་། །སྐལ་ལྡན་

བཞིན་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་ཡོད། ཨ་ཧོ༑ རྔ་ཡབ་
རྣམས་ལ་མཆོག་མཐུན་སྩོལ་བའི་ཕྱིར། །ད་ལྟར་ཕེབས་འདྲ་ཨྱོན་བླ་མ་མཁྱེན། །ཞེས་ནང་
གི་གཟུང་ཡང་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་དེའི་ ཕ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་གཅེས་

སྲུང་མཛད་དེ་བཞག་པའི་ ནང་རྟེན་གདུང་རིང་བསྲེལ་དཔག་མེད་དང་ལྷག་པར་གུ་རུའི་ཕྱག་
བཟོ་སྐུ་ཚབ་དང་གཏེར་ཕུར་སོགས་ཕུལ་གནང་འདུག་བརྟེན།

ཡབ་རྗེ་དམ་པ་འདི་ཉིད་

འདིར་ཐེང་རེ་འབྱོན་དུས་ངའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཕྱིའི་གསར་པ་ནང་རྙིང་པ་ཡིན། དེ་ལས་ཆེ་
བའི་གུ་རུའི་སྣང་བརྙན་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་མེད་ཅིང་།

ང་རང་ཕ་མེས་

ཀྱི་ཁྱད་ནོར་ཐམས་ཅད་འདིར་ཕུལ་ཐུབ་བྱུང་སྟེ་ བློ་ཁ་རྫོགས་ཡོད་ཅེས་ཡང་བསྐྱར་གསུངས་
པ་གུས་པས་དངོས་སུ་ཐོས་ཡོད་ལགས།

གཟུངས་འབུལ་གྱི་ཕྱག་ལས་གལ་ཆེའི་རིགས་

ཀྱང་ ད་ལྟའི་སྐྱབས་རྗེ་ ཁྲི་ཐོག་པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་གནང་བ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཡིན་ཞེས་གསུངས།
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དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་བ་དང་ཡཻས་མཚོ་རྒྱལ་སྨན་

འདམ་ལས་གྲུབ་པ་བུ་ཆུང་ལྡང་ཙམ་གྱི་ཚད་དུ་ལོངས་པ་བཞེངས་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ།

རྒྱབ་ཡོ ལ ་པདྨའི་སྡོ ང་པོ འི་ཟེའུ་འབྲུའི་ནང་རིགས་བདག་མགོན་པོ ་ ཚེ་དཔག་མེད་དང་།

སྤྲུལ་པའི་མཚན་རྒྱས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཁྲུ་ཚད་མ་སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པ་སྐུ་གཟུགས་དང་ཞལ་
རས་གྲང་གསེར་ཅན་ཕྱག་མཚན་རང་འགྲིགས་དང་བཅས་པ་གྲངས་དགུ་བཅས་བཞུགས་
ཡོད།

།གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པ་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པའི་སྣང་བརྙན་སྨན་འདམ་

ཐོག་ཚད་མ་གྲང་གསེར་དང་མཚན་དཔེའི་དཔལ་གྱིས་ལྷམ་མེར་མཛེས་པ།

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་

བསྟན་པའི་གནས་ཚད་རྫོགས་མ་ཐག་འཛམ་གླིང་དུ་འབྱོན་པའི་བརྡ་ཐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་
ཡོད། གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་ འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་

དུག་ལྔ་རང་གྲོལ་གྲང་གསེར་གྱིས་མཛེས་པ་མི་ལྡང་ཚད་ཙམ་བཞེངས་སྟབས་སུ་བཞུགས་

པ། དེའི་གཡོན་དུ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྣང་

བརྙན་མདའ་ཚད་མ་བཅས་ཕྱི་ནང་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྱི་ཁང་བཟང་དུ་བཞུགས་
སོ།།

ཐོག་འོག་མའི་སྐུ་རྟེན་ལྡེབ་རི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
ཐོག་འོག་མའི་ཕྱི་སྒོའི་ཟུར་དུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་
བདེན་པ་བཞིའི་དོན་ཐུགས་ལ་དྲན་པའི་ཕྱིར་དུ།

ནང་དུ་ཚོགས་གྲལ་གཡས་ཀྱི་གྱང་ལྡེབ་གོང་མར་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས་

སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ཆ་ལྔ་པ་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་ཞལ་

བཀོད་ལྟར་བྲིས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ།

སྒོ་མ་བཞི་དང་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་སོགས་ཐམས་ཅད་ཚང་བར།
ཁྲོ་བོའི་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཐམས་ཅད་
གཤིན་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་ཡོད།

གཙུག་ལག་ཁང་

སྲས་བཞི།

ཁྲོ་བོ་བཅུ།

མེ་རི་མེ་དཔུང་གི་ཀློང་ན་

གསེར་དངུལ་ཤ་སྟག་གིས་བྲིས་པ་འཇིགས་རུང་

(ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཚང་ལ་སྤུས་དག་པའི་ལྡེབ་བྲིས་དེ་

ལས་ལྷག་པ་ད་ལྟ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་མེད་པར་གྲགས།)

ཚོགས་གྲལ་གཡས་ཀྱི་གྱང་ལྡེབ་འོག་

མར་ཨྱོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་བརྒྱད་ཀྱིས་སྐོར་བ།

གཡས་ན་ཕོ་རྒྱུད་

གཡོན་ན་མོ་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་གསེར་ཚོན་གྱིས་ མཛེས་པ་མཚན་
དཔེ་གཟི་འོད་འབར་བ་བཅས་ཡོད།

ཚོགས་གྲལ་གཡོན་གྱི་གྱང་ལྡེབ་འོག་མར་

གསེར་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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དངུལ་གྱིས་བྲིས་པའི་ དགོངས་འདུས་བསྐངས་བཤགས་ཀྱི་ ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདུད་
དང་

ཡོད།

ལོག་འདྲེན་གདུལ་ཕྱིར་རྔམ་ཞིང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཆ་ལུགས་ཅན་དུ་བཞུགས་ཏེ་
ཚོགས་གྲལ་གཡོན་གྱི་གོང་གྲལ་གྱི་

ལྡེབ་ངོས་ལ་གསེར་དངུལ་གྱིས་བྲིས་པའི་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བོ་དཔལ་ཡཻས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ།

ལས་

མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན། དཔལ་ལྡན་དུད་སོལ་ལྷ་མོ། ཅིག་ཅར། སྙོན་ཁ། རྒྱལ་ཆེན་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། དགེ་བསྙེན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ། དམ་ཅན་སྒོ་བདུད་ནག་པོ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་
པ་ཅན།

གནས་ཀྱི་བདག་པོ་རི་བཙན་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ།

གནས་ཀྱི་བདག་མོ་སྨན་མོ་

གཡང་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས། འཁོར་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞིང་སྐྱོང་ནགས་ཀྱི་བདུད་པོ་སོགས་བསྟན་པའི་

དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་ཕྱིར། སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་དུ་བཞུགས་པས་འཇིགས་རུང་
སྲིན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད།

མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐུ་རྟེན་སོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་། འདུ་ཁང་གི་ཚོགས་གྲལ་གཡོན་
ངོས་སུ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དགྱེས་པར་རོལ་བའི་གནས་མགོན་ཁང་ཆེན་པོ།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བསྟན་དགྲའི་སྙིང་རྩ་འདར་

བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་རུང་གི་ནང་དུ་

སྐུ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་རྒྱུ་སྨན་འདམ་ཁྱད་འཕགས་

ལས་བསྐྲུན་པའི་དཔལ་ཡཻས་མགོན་པོ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་མི་ཚད་མ།
སེམས་དཔའ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྐུ་

ནང་བཞུགས་ཡཻས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བཟོ་བྱིན་ལྡན་

བཅས་ཡོད། གཡས་སུ་དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་པོའི་སྨན་སྐུ་མདའ་ཚད་མ། གཡོན་དུ་དུད་
སོལ་ལྷ་མོའི་སྨན་སྐུ་དེ་མཚུངས།

དེའི་གཡོན་དུ་དམ་ཅན་གཤན་པ་ནག་པོའི་སྣང་བརྙན་

སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པ། གཞན་ཡང་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླི་མི་ཚད་

མའི་སྣང་བརྙན་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་མཆོག་གིས་བཞེངས་གནང་བ་དང་

། དེ་བཞིན་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ཞབས་ནས་ཕྱིས་
སུ་བཞེངས་གནང་བ།
གྱི་བཀའ་སྲུང་།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་ལས་རིམ་བྱོན་

དམ་ཅན་གཤན་པ་ནག་པོའི་སྣང་བརྙན་མི་ཚད་མ་ཆིབས་རྟ་དང་བཅས་པ་

གསེར་ཟངས་ཁྱད་འཕགས་ལས་གྲུབ་པ།

བསྟན་དགྲའི་དོན་སྙིང་འབིགས་པར་བྱེད་པའི་

ལྕགས་མདའ་འགེངས་བཞིན་བཞུགས་པ་བཅས་ཡོད་དོ།།

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

མགོན་ཁང་གི་རྟེན་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

མགོན་པོའི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཡིག་གི་གླེགས་བམ།
དབང་རྫས་ཀྱི་རྟེན་ཚང་བ།
ལྡན་ལས་གྲུབ་པ་དང་།

63
མགོན་ཁང་ནང་གི་གསུང་རྟེན་

ཐུགས་རྟེན་ཕྱག་མཚན་མང་པོ་བླ་རྡོ་དང་

བསྐངས་རྫས་ཀྱི་རྟེན་གཙོ་བོའི་རྟེན་མདོས་ཟབ་སྐུད་ཁ་དོག་ལྔ་

ི
དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ
འི་མདོས་དང་དམ་ཅན་གཤན་པ་ནག་

པོའི་རྟེན་མདོས་ཁྱད་འཕགས། གཞན་ཡང་སྨན་སྣ། དར་སྣ། ཟས་སྣ། འབྲུ་སྣ། གསེར་
དངུལ། གཡུ་བྱུ་རུ་མུ་ཏིག་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པས་གང་བ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལྟ་བུ།
ཤིང་བྱང་མདའ་འཕང་སོགས་གསེར་རིས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་སོགས་ཐང་སྐུ་ལྟར་གཟབ་
མ། མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་སོ་སོར་སྒྲོམ་ཟངས་ཐག་སྦྱར་མ་བཅས་པ་ཡོད།

རྟེན་

གཏོར་མི་ཚད་མ། ལས་མགོན་དང་ལྷ་མོ་སྡེ་བརྒྱད་སོ་སོའི་མཆོད་གཏོར་རྒྱན་ལྡན། ཤ་སྣ།
སྙིང་སྣ།

ཁྲག་སྣ།

དམ་རྫས་ཨ་མྲ་ཏ་སོགས་མཐུན་རྫས་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་གཏེར་ཆེན་

གཙང་མའི་སྒྲོམ་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

མཚོན་མང་པོས་ཡོངས་སུ་འགེངས་པ།

གཞན་ཡང་སྲོག་ཆགས་ནག་བཅུ་གསུམ་དང་གོ་

སྒོ་སྲུང་བཀའ་ཁྲབ་དམ་ཅན་གཤན་པ་དམར་ནག་

མི་རྒོད་དམག་དཔོན་གྱི་ཆས་ཅན་ རྔམ་ཞིང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྣང་བརྙན་བཅས་ཡོད་དོ།།

སྟེང་ཐོག་བླ་མ་ལྷ་ཁང་གིི་སྐུ་རྟེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ནི།
ལྷ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི།

།རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མཛེས་ཤིང་ཡིད་འོང་ནང་།

སུམ་རྩེན་འཆི་མེད་

།རྟེན་གཙོ་མཐུ་ཆེན་

བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་མཆོག །མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱས་འཆི་མེད་ཚེ་བུམ་འཛིན། །གཡས་སུ་
གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ།

།རིན་ཆེན་བུམ་པ་བཟང་པོས་ཕྱག་གཉིས་མཚན།

།གང་དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ཡང་། །དེ་ཟུར་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་དབུ་ཞྭ་བཞེས།
།མཚུངས་མེད་སྐྱབས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཞབས།
དྲིལ་བསྣམས། །

།ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱས་པད་སྡོང་རྡོར་

གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་ཤཱཀྱའི་བསྟན་འཛིན་དངོས། །ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གླེགས་བམ་པོ་
ཏིས་མཚན། །དེ་ཟུར་ཕྱོགས་སྤྲུལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །ཁྲོ་བོའི་ཉམས་ཀྱི་བགེགས་
རྣམས་ཟིལ་གྱིས་མནོན། །པད་འབྱུང་སྐུ་དངོས་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཆོག །དབུ་ལ་
པད་ཞྭས་ཨྱོན་པདྨར་འགྲན། །སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་མི་ཚད་གསེར་གདངས་འཕྲོ། །རེ་རེར་
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བཞུགས་ཁྲི་རྒྱབ་ཡོལ་གསོལ་ཅོག་བཅས།

།ནང་བཞུགས་བྱིན་ལྡན་མང་པོའི་གཏེར་ལྡན་པ།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

།ན་བཟའ་ཟབ་གོས་སྦྱར་མས་དངོས་ལྟ་བུའི།
།གཙོ་བོའི་སྒོ་ཁྱིམ་རིན་ཆེན་གསེར་འོད་

འཕྲོ། །གཞན་རྣམས་པ་ཏྲ་ཚོན་གདངས་སྣ་ལྔས་སྤྲས། །ཀུན་ལ་བཞུགས་ཁང་ཟེ་འུ་ལྷ་ཁང་
བཅས། །གཙོ་བོའི་དབུ་ཐོག་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།
།ཏིལླིའི་གཡས་ནས་རིམ་བཞིན་མར་པ་དང་།

།དེ་ཟུར་གཡས་གཡོན་ཏིལླི་ནཱ་རོ་པ།

།དྭགས་པོ་ཕག་གྲུ་སེང་གེ་མཚན་ཅན་དགུ།

།རིགས་གསུམ་རྣམ་སྤྲུལ་ལ་སོགས་རིམ་བཞིན་བཞུགས། །ནཱ་རོའི་གཡོན་ནས་རིམ་བཞིན་
མི་ལ་དང༌། །རས་ཆུང་གླིང་རས་ཆོས་རྗེ་རྒྱ་རས་པ། །མཁན་ཆེན་རྡོར་རིན་བསམ་རྒྱལ་ཁ་ཆེ་
ཞབས། །མཁྱེན་བརྩེ་བློ་མཆོག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་རྗེ།
དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ།

།

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གྲགས་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར།
སོགས།

ལྡན་ལ།

།ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ངག་

།མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་

།ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་གདན་རབ་བརྒྱུད་བཅས་ཚང་།

།གསེར་གྱིས་བརྗིད་པར་བཞུགས་པས་འོད་འཕྲོ་ཞིང་།

།དེ་དག་མ་ལུས་ཁྲུ་ཡི་ཚད་
།ནང་བཞུགས་བྱིན་ལྡན་

དབྱིབས་དང་ཆ་ལུགས་སོགས། །དར་གྱི་ན་བཟའ་བཅོས་མས་མ་སྒྲིབ་གསལ། །གོས་ལྗང་
འབྲུག་ཆེན་བླ་རེ་བླ་ན་བརྗིད།

།རིན་ཆེན་ཤེལ་དང་སྣ་ཚོགས་ནོར་བུ་ཡི།

།སྣོད་དང་བུམ་

དབྱིབས་མ་ངེས་གཟུགས་འགྲོས་ཀྱི། །མཆོད་རྫས་ཚུལ་དུ་མེ་ཏོག་ལྟ་བུར་བཀྲ། །

སྟེང་ཐོག་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྣང་། ཐོག་གོང་མར་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་

ནང་སྐུ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ། སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་མི་
ཚད་མ་གྲང་གསེར་དང་མཚན་དཔེའི་འོད་མདངས་འཕྲོ་བཞིན་བཞུགས་པ་ཡོད།

དེའི་

གཡས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྣང་བརྙན་ མདའ་ཚད་མ་དངུལ་ཆབ་ཀྱིས་
སྦྲོན་པ་ཞལ་རས་སྟོན་ཀའི་ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་ཡོད། རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཡས་སུ་ནོར་ལྷའི་རྒྱལ་
པོ་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ མདའ་ཚད་མ་གསེར་ཆབ་ཀྱིས་སྦྲོན་པ་ཡོད། རྟེན་གྱི་གཙོ་
བོའི་གཡོན་དུ་

བུ་དང་ནོར་སོགས་གང་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་དུ་བསྩལ་བའི་ལྷ།

སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་མདའ་ཚད་མ་དངུལ་ཆབ་ཀྱིས་སྦྲོན་པ་འཛུམ་ཞིང་སྒེག་

པའི་ཉམས་འགྱུར་དང་བཅས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། དེའི་གཡོན་དུ་སྲིད་བསྲུང་ཚེ་དང་རྨ་ གཡང་

ཟས། སྣང་གསལ་པྲ་དང་རྐང་བཞི་ཕྱུགས། བང་མཛོད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སོགས་ཆར་ལྟར་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

འབེབས་པ།
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ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མོ་བཀྲིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་སྣང་བརྙན་གསེར་ཆབ་ཀྱིས་སྦྲོན་པ་

ཁྲུ་ཚད་མ་ འཛུམ་དཀར་གྱི་འོད་འཕྲོ་ཞིང་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན་ཡོད། སྐུ་རྟེན་དེ་རྣམས་ཀྱི་

སྟེང་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཚེ་དཔག་མེད་གསེར་སྐུ་ཆུང་ངུ་དུ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་སྐུ་
བརྙན་ སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པ་ཁྲུ་ཚད་ལྷག་པ། ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མོ་བཀྲིས་ཚེ་རིང་མའི་རྟེན་
མདོས་

འགྲན་བྲལ་བཞུགས་སྒྲོམ་ཟངས་ཐག་ཅན་མ་བཅས་ཕོ་བྲང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ལྟ་

བུའི་ཁང་བཟང་པ་ཏྲ་བཟང་ཚོན་གྱིས་སྦྲོན་པའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཁྲི་རྒྱལ་ཡོལ་དང་བཅས་པར་

ན་བཟའ་བཟང་གོས་འགྲན་བྲལ་གསོལ་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་ལགས།།

སྟེང་ཐོག་བླ་མ་དང་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབ་བྲིས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་། བླ་མ་ལྷ་
ཁང་གི་ཕྱི་སྒོའི་ལྡེབ་ངོས་ལ་ནང་པའི་བསྟན་པར་ཕྱི་རོལ་པའི་རྩོད་པ་ཟློག་པའི་བརྡ་ཐབས་སུ།
ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷ་སྟེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་གཉིས་དང་།
དབྱིག་གཉེན་ཏེ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་གཉིས་དང་།

སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང་

སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དང་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སྟེ་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས་གཉིས་དང་།

སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་

འོད་དང་ཤཱཀྱ་འོད་དེ་ཡོན་ཤཱཀ་རྣམ་པ་གཉིས་བཅས་སོ་སོར་དབྱེ་བས་བརྒྱད་དང་།

དེ་ལས་

ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་མཆོག་གཉིས་སུ་བཞག་པས་ འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་
དྲུག་དང་མཆོག་གཉིས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི།

འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་

རྣམས་ཚར་བཅད་རྗེས་འཛིན་ཞི་དུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ལྡན་པ་བྲིས་ཏེ་ཡོད།
སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཐུབ་པའི་

གཞན་ཡང་

བསྟན་པ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་རེ་རེ་ལ་གཏད་ན་མི་

རུང་བར་དགོངས་ཏེ་གཉིས་ཀར་གཏད་པར་གསུངས་པའི་མི་མ་ཡིན་གྱི་གཙོ་བོ་བསྟན་སྲུང་
རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་རང་རང་གི་འཁོར་དང་བཅས་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

ཕྱི་སྒོའི་ཡ་ཐེམ་དུ་གདན་ས་

འདི་ཉིད་མེ་རྐྱེན་གྱིས་འཇིག་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་བརྡ་ཐབས་སུ་ངང་མཚོ་རལ་གྲི་མཚན་ཉིད་

དང་མཐུན་པ་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

ནང་དུ་ཚོགས་གྲལ་གཡས་ཀྱི་ལྡེབ་གོང་ལ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་

པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ འཁོར་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ཞབས་འབྲིང་ཡོན་བདག་
དང་བཅས་པ། གསེར་ཚོན་གྱིས་མཛེས་པར་སྤྲས་ཤིང་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་གཟི་འོད་ལྷམ་
མེར་འབར་བ་ཐིག་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྲིས་ཏེ་ཡོད། གཡས་ཀྱི་ལྡེབ་འོག་ལ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་

། གྲུབ་ཆེན་ཏིལླི་པ་དང་དཔལ་ནཱ་རོ་པ། སྒྲ་འགྱུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་མར་པ་ཆོས་གྱི་བློ་གྲོས་དང་
གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།

བཀའ་བརྒྱུད་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་དང་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྐུ་དངོས་ཕག་གྲུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ།

རྟོགས་པ་མཆོག་གྱུར་གླིང་རས་པདྨ་རྡོ་རྗེ་དང་ནཱ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཆོས་
རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས།
རྟོགས་པས་

མཁས་དང་གྲུབ་པ་མཆོག་བརྙེས་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་སོགས་

བདག་རྒྱུད་གྲོལ་ཞིང་ཐུགས་རྗེས་གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད་པའི་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གོང་མ། མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་དད་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོ་ཞིང་ མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་བསྩལ་ནུས་པ་རྣམས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། ཚོགས་གྲལ་གཡོན་གྱི་གོང་གྲལ་གྱི་ལྡེབ་ངོས་
ལ་ སྒྲུབ་པ་པོའི་ཡིད་ལ་འདོད་པའི་དོན་སྲིད་བསྲུང་ཚེ། སྣང་གསལ་པྲ། རྨ་ གཡང་ཟས།

རྐང་བཞི་ཕྱུགས། བང་མཛོད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས་པའི་ལྷ་གཙོ་མོ་བཀྲིས་ཚེ་
རིང་མ་དང་།

འཁོར་མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ།

མི་གཡོ་གླང་བཟང་མ།

ཅོད་པཎ་མགྲིན་

བཟང་མ། གཏད་དཀར་འགྲོ་བཟང་མ་རྣམས་སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་
ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་། བརྒྱད་གཉིས་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན་འཛུམ་ཞིང་
སྒེག་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

ཚོགས་གྲལ་གཡོན་གྱི་གྱང་ལྡེབ་གོང་མར་

ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་དགུ་ཡོད་པའི་ནང་ལས།

འཆི་མེད་

སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཚེ་དཔག་མེད་ཁྲོ་བོ ་ རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོ ག ས་འཁོར་ཁྲོ་བཅུ་སྒོ་མོ ་ བཞི་དང་

བཅས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

ཚོགས་གྲལ་གཡོན་གྱི་གྱང་ལྡེབ་འོག་མར་ལྷོ་མོན་སྐྱེ་འགྲོའི་ལྷ་

སྐལ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་རྣམས་དངོས་སུ་
བཞུགས་པ་ལྟ་བུར་བྲིས་ཏེ་ཡོད་ལགས།

འཁྱམས་ཆེན་གཡས་ཀྱི་ཟུར་ལྕོག་ཏུ་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི་གཟིམ་ཁང་ནང་
གི་སྐུ་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྣང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་ལས་རིམ་བྱོན་གྱི་སྤྲུལ་གཞི་

འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་

སྣང་བརྙན་ཁྲུ་ཚད་ལྷག་པ་དངུལ་ཆབ་ཀྱིས་སྦྲོན་པ་སྟོན་ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

དེའི་གཡས་སུ་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
བརྙན་ཁྲུ་ཚད་ལྷག་པ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱན་དང་

དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྣང་
ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས།

འཕགས་

པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྣང་བརྙན་ ཁྲུ་ཚད་ལྷག་པ་གསེར་ཆབ་ཀྱིས་སྦྲོན་པ་གསེར་གྱི་རི་བོ་ལྟར་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

མཚན་དཔེའི་གཟི་འོད་འཕྲོ་བ་བཅས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

67

འཁྱམས་ཆེན་གཡོན་གྱི་ཟུར་ལྕོག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔའི་མགོན་
ཁང་གི་སྐུ་རྟེན་མཐོང་སྣང་། སྐུ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་དབུས་ཕྱོགས་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་བྱིན་
ནམ་

མགོན་ཁང་དུ་གིང་གི་མགོན་པོར་གྲགས་པའི་སྣང་བརྙན་ཁྲུ་ཚད་ལྷག་པ་ཞགས་པ་

དང་སྤུ་གྲི་བསྣམས་ནས་གླང་ཆེན་ལ་ཞོན་པ་དང་།

གཞན་ཤར་ཕྱོགས་སྐུའི་རྒྱལ་པོ་མོན་བུ་

པུ་ཏྲ། ལྷོ་ཕྱོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གནོད་སྦྱིན་ཤིང་བྱ་ཅན། ནུབ་ཕྱོགས་གསུང་གི་རྒྱལ་པོ་
དགྲ་ལྷ་སྐྱེས་གཅིག་པུ།

བྱང་ཕྱོགས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པེ་དཀར་གྱི་སྣང་བརྙན་ཁྲུ་ཚད་

མ་བཅས་ ཆོས་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པོའི་སྟོང་གྲོགས་མཛད་བཞིན་བཞུགས་ཡོད། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་

དུ་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་སྣང་

བརྙན་མཐོ་རེའི་ཚད་ལྡན་གསེར་ཆབ་སྦྲོན་པ་བཅས་ཕོ་བྲང་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་དུ་བཞུགས་
ཡོད་ལགས།

གཞན་ཡང་གཡས་སུ་རྟེན་གཏོར་དང་གཡོན་དུ་རྟེན་མདོས་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་

ཆེན་པོ་དགྱེས་པའི་རྟེན་རྫས་ཀྱང་མ་ཚང་མེད་པར་ཡོད་དོ།།

རྒྱབ་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐུ་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྣང་། དབུས་ཀྱི་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་
ན་སྐུ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་བལ་ཡུལ་གྱི་

གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྣང་བརྙན་མི་ཚད་མ་མཚན་དཔེ་

གཡས་ཀྱི་ཁང་བཟང་ན་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་བཤེས་དགེ་

འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གི་སྣང་བརྙན་སྨན་སྐུ་བྱིན་ལྡན་སོགས་དང་། གཡོན་གྱི་ཁང་བཟང་ན་
ཨ་མ་བདེ་སྐྱིད་མའི་དོན་དུ་འགུབ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྡི་ལི་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པ། རྒྱན་དང་
ཕྱག་མཚན་རང་འགྲིགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་སྣང་བརྙན།

འཁོར་རྣམས་མཐོ་གང་རེ་ལྷག་པ་གསེར་ཚགས་ཅན་བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

གསུང་རྟེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

གཙོ་བོ་ཁྲུ་ཚད་དང་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྒྱུར་རིན་པོ་ཆེ་གླེགས་བམ་

བརྒྱ་ཕྲག བསྟན་བསྒྱུར་གསེར་བྲིས་ལྕགས་སྤར་རྒྱ་ཤོག་གླེག་བམ་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་
ལྔ་ཆ་ཚང་།

གཞན་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་འབུམ་པོ་ཏི་བཅུ་གཉིས་དབུ་ཤོག་དེབ་གསུམ་རེ་

གསེར་བྲིས་དང་དེབ་གཉིས་ལ་ལྷའི་སྣང་བརྙན་ལྡན་པ་ཡོད། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཤིན་ཏུ་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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ཆེ་བར་གྲགས་པའི་འབུམ་གསེར་བྲིས་མ་པོད་ཀ་པ་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་སོག་

པོ་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་བྲིས་པའི་ བརྒྱད་སྟོང་པ་གསེར་བྲིས་མ་པོད་གཅིག་ལ་སོགས་པའི་གསུང་
རྟེན་རྣམས་གླེགས་ཤིང་གླེགས་ཐག་སྤུ་རས་ཕྱི་འདྲིལ་དང་ནང་འདྲིལ་གདོང་དར་དང་བཅས་
པ་ཡོད།

གསང་འཁོར་གྱི་ཐུགས་རྟེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
༡)

དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་བུམ་བཞུགས་ནང་རྣམ་པར་རྒྱལ་

༢)

ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ་

མའི་ལྷ་ཚོགས་དངུལ་ལས་བཞེངས་པ་གཅིག།

བུམ་བཞུགས་ན་ཕྱོ ག ས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཚེམས་ཆེ་བ་བཞུགས་པ་

གཅིག།
༣)

ཕྱོོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་

དངུལ་ལས་གྲུབ་པ་

བུམ་བཞུགས་ནང་ ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ ཕྱག་གི་རུས་པར་སྤྱན་
རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ནི་འབུར་དོད་དུ་ཡོད་པ་གཅིག།

༤)

མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་དམ་པའི་

ཡབ་དྲགོས་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནས་ཕུལ་བའི་་

ཕྱོགས་ལས་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་དངུལ་ལས་
གྲུབ་པ་གསེར་ཚགས་ཅན།

བུམ་བཞུགས་ནང་དངུལ་གྱི་པད་འདབ་གསེར་སྦྲོན་

གྱི་སྟེང་ལ་ཕྱོགས་ལས་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཞེས་

སྐབས་ཀྱི་ཚེམས་དུང་དཀར་གྱི་དབྱིབས་ཅན་ ངོ་མཚར་ཅན་བཞུགས་པ་
གཅིག་བཅས་ཡོད།

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

༈
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གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་པ། གནམ་ལོ་ལྕགས་ལུག་ཟླ་ ༢

པའི་ཚེས་པ་ ༡༥ དང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༣༠ ལ་ཡབ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེའི་
ཐུགས་དགོངས་བཞིན།

གཞུང་ཞབས་ནས་གུས་ཕྲན་པས་དབུ་གཙོས་ཞལ་གྲངས་

བྱས་པའི་བཤད་གྲྭ་བསྟན་རྩ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་གསར་བཙུགས་གནང་།

༢༥

དེ་སྐབས་

གུས་ཕྲན་རང་ཉིད་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ ཐོས་བསམ་བྱེད་བཞིན་སྡོད་སྐབས། སྐྱབས་རྗེ་
དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ཞབས་ནས་ བཀའ་ཤོག་གནང་བ་ལྟར་ གསང་འཁོར་དུ་

འོང་དགོས་པ་དངོས་སུ་འཐོན་པས། སྔར་ལོ་གྲངས་མང་པོའི་སྔོན་ནས་གསང་འཁོར་བཤད་
གྲྭའི་སློབ་དཔོན་དུ་

འགྲོ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་དེའང་

བས་སྙིང་ནས་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་།

ལུང་བསྟན་ལྟ་བུར་སོང་

དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་རིང་སྔ་གོང་གི་ཞལ་

ཐུན་དང་ གསོལ་ཁ་རབ་གནས་ཀྱི་ བཅའ་སྒྲིག་རེ་རྒྱབ་སྟེ་བསྡད་ཡོད།

ཆོས་ཐུན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བཤད་པའི་སྒོ་འབྱེད་གནང་བ།

པའི་ཚེས་པ་བཅུ་གསུམ་ལ་

ལྕགས་ལུགས་ཟླ་བཞི་

སྐྱབས་རྗེ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་སྟོན་

རབ་གནས་གནང་བར་ཕེབས་ཤིང་། ཚེས་པ་བཅུ་བཞིའི་སྔ་དྲོར་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ནས་བཤད་
གྲྭ་བ་རྣམས་དང་།

ཡབ་དྲགོས་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་དང་དྲགོས་མཛོད་དཔོན་བཅས་བཞུགས་གྲལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས། ཤེས་རབ་འཕེལ་ཕྱིར་རྗེ་རང་གིས་མཛད་པའི་
གང་བློ་མའི་ཁྲིད་དང་།

བར་ཆད་བསལ་ཕྱིར་དཔལ་འབྲུག་པའི་དམ་ཅན་སྤྱི་བསྡུས་ཀྱི་

གསོལ་ཁ་རྗེ་རང་གིས་མཛད་པ་གོ་ཁྲིད་དུ་གནང་ནས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་བཤད་པའི་
སྒོ་ཐོག་མར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་དབྱེ་བར་མཛད་དོ།།

གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་རྟེན་གསུམ་གདན་ས་དང་བཅས་པར་གྲུབ་རབ་གནས་
གནང་བ། ལྕགས་ལུགས་ཟླ་བཞི་པའི་ ཚེས་པ་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་དགུང་ནས་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་

བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
གིས་རབ་གནས་སྟག་གོན་གྱི་གསུང་ཆོག་གནང་།

དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་

ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་རྒྱལ་བའི་དུས་ཆེན་ལྔ་

འཛོམས་ཀྱི་ཉིན་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་གི་ཚོགས་གཙོ། དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་
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ནས་སྨོས་ན་༧

མཁན་ཆེན་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

གཙོ་བོར་བཞེངས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པར་མི་ཤིས་པ་སྦྱངས་
ཏེ་བཀྲིས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ བྱིན་ཆར་འབེབས་པའི་ རབ་གནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་
མཛད་དོ།།

རབ་གནས་སྐབས་མངའ་བདག་རིན་པོ ་ ཆེ་ཞབས་ནས་ཡབ་ཨྱོ ན་རྡོ ་ རྗེར་
གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་བ། ལྕགས་ལུག་ས་ག་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་

ལྔའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ་ལ་༧

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

དཔལ་འཇིགས་མེད་

སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སྲོས་རྣམས་
གསང་འཁོར་དུ་ཕེབས་པ་ན། ཡབ་དྲགོས་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་གཙོས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་དང་།
གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་བཞི།

ནང་བློན་དང་ཕྱི་བློན་གྱིས་ཐོག་དྲངས་ཞི་དྲག་གི་བློན་པོ་དང་

དཔོན་ཁག གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སློབ་དང་གྲྭ་པ། བར་སྐོར་གྱི་འབངས་མི་སེར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་

རྒྱལ་མཚན་བ་དན་སོགས་བཀྲིས་པའི་རྟགས་དང་བཀྲིས་ལེགས་དཔལ་གྱིས་ལམ་སྣེ་དྲངས།
བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་གི་བཀོད་པ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆིབས་གྲལ་གྱི་ཐོག་ནས་གདན་

གྱིས་ཕེབས་བསུ་མཇལ་དར་ཕུལ།

དེ་ལས་ཐོག་མ་ཕྱིའི་བདེ་ཡང་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་

འདྲེན་ཞུ།

གསང་འཁོར་རྫོང་གི་བདེ་ཡང་དུ་

རྗེ་མཁན་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་

འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དང་བཅས་པར་

མར་ཆང་གི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་

མཛད། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་ སྐུ་ཕྱག་གནང་། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་
ནས་བརྟན་བཞུགས་དང་མནྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཕུལ་བ་བཞེས།

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་སྟོན་མོར་དགྱེས་པར་རོལ། གཟིམ་ཆུང་དུ་ཕེབས་གསོལ་ཇ་བཞེས་ནས་སྐུ་
ངལ་ཡུད་ཙམ་གནང་།

དེ་རྗེས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་བཙུན་མོ་སྲས་སྲོས་རྣམས་

དང་ རྗེ་མཁན་ཆེན་སློབ་བཞི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པའི་ལྷན་རྒྱས་རྣམས། བཀྲིས་མངའ་
གསོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཏེ་

འབྲུ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་ཕབ་ནས་བཀྲིས་

མི་དབང་ཞབས་ལས་ཡབ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་ལ་

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་

ཤིང་བྱིན་ཆགས་པའི་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་བར་མཛད་དེ་
ཉམས་གསོ་ཞུས་པའི་གཟེངས་བསྟོད་དུ་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས།

གཉིས་སྐལ་མའི་གོ་གནས་འབུ་རས་དམར་པོ་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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གནང་། མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེར་ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བཀྲིས་རྫས་བརྒྱད་དང་
རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཕུལ།

དེ་སྐབས་མི་དབང་མངའ་ཞབས་དང་མཁན་ཆེན་རྒྱལ་བཙུན་དང་

སྲས་སྲོས། གཞན་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དབུས་དགེ་བཤེས་མཚན་ཉིད་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་རྩོད་གནང་སྟེ་ལུང་རིགས་ཀྱིས་རྩོད་པའི་སྒོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས།

ཉིན་

དགུང་གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པར་བཞེས་ཏེ་སྐུ་ངལ་ཡུད་ཙམ་བཞུགས་གསོལ་ཇ་བཞེས་ཏེ་ཐུགས་

ལྷག་པར་དགྱེས་བཞིན་པའི་ངང་ལས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་རྒྱལ་བཙུན་སྲས་སྲོས་རྣམས་
ཕྱག་ཞུ་མི་ཞི་དྲག་གི་ ལྷན་རྒྱས་དང་བཅས་བདེ་བར་ཕེབས་སོ།།

སང་ཚེས་པ་བཅུ་དྲུག་ལ་རབ་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོག་ཏུ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་

དགྱེས་པའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་གནང་། ཚེས་པ་བཅུ་བདུན་ལ་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་

རིན་ཆེན་མཆོག་ཕྱག་ཞུ་ཞབས་འབྲིང་བ་འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་ཡབ་
ཡུམ་སྐུ་འཁོར་བཅས་ཕེབས་སོ།།

གསང་འཁོར་བཤད་གྲྭར་ཆོས་ཐུན་དངོས་གཞི་འགོ་བཙུགས་པ།

དེ་ནས་ཟླ་བ་

གཅིག་ཙམ་སློབ་དཔོན་གསར་བསྐོས་དང་གལ་ཆེའི་བྱ་སྒོའི་རིགས་རྣམས་བྱས་ཏེ།
ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཞིར་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་
ཐོག་མར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་བསྟུན།

ཆུ་སྟོད་

འཛམ་གླིང་མི་ཡུལ་དུ་ཆོས་འཁོར་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བར་བསམ་སྟེ་གསང་འཁོར་མེས་

འཇིག་ཐེངས་མང་བྱུང་ཡང་མ་འཚིགས་པར་

ལུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྔ་བོ་ཆེ་དེ་བརྡུངས་ཏེ།

ཆོས་ཐུན་གྱི་ཐོག་མར་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་འགོ་
བཙུགས་ཡོད་ལགས།

གསང་འཁོར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་མཆོད་འབུམ་གཏེར་གཏང་དགོས་པའི་
རིམ་པ། ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གནས་སུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། །ཉམས་ཐག་འགྲོ་བ་

སྐྱོབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན།

།བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ།

ཐུགས་རྗེ་ལྕགས་དཀྱུས་ཟུངས།

།དུས་ཚོད་པདྨའི་སྐུད་པའི་ཐག་པ་ལ།

།སྙིང་ནས་འདུད་དོ་

།ཁྱེད་རྣམས་དགྱེས་པར་སྐྱེད་པའི་ཚོགས་འཁོར་ལོའི།
།ཆོ་ག་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་ལེགས་བརྒྱུས་ཏེ།

།ལས་

བྱེད་དྲན་གསོའི་མགུལ་རྒྱན་འདི་སྦྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་
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ལ།

།ཕྱག་མཆོད་ཚོགས་འཁོར་ཟབ་མོ་ཕུལ་བའི་མཐུས།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

།འདིར་བདེ་ཕྱི་མར་སྐྱིད་པའི་

དཔལ་འཐོབ་པས། །ཀུན་ཀྱང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བརྩོན་གནང་ཞུ། །ཞེས་པའི་ཐོ་ཡིག་
ནང་གསལ་ལགས།

སྒྲུབ་ཆོག་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དཀྱིལ་ཐང་གི་རིགས།

སངས་རྒྱས་རབ་

བདུན་དང་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གཡས་གཡོན་ཉན་ཐོས་གཉིས་བཅས་ལྷ་གྲངས་

བཅུ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཐང་ཀ་རྒྱ་ནག་མ་བཟང་གོས་དྲས་དྲུབས་ལཉྫའི་ཡི་གེ་ལྡན་པ་གཅིག
ཨྱོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་བཅས་

ལྷ་གྲངས་བཅུ་ཡོད་པའི་མཐོང་གྲོལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཅིག

ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་

གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཚེམས་དྲུབས་མ་ལྷ་གྲངས་ལྔ་ལྡན་གཙོ་བོའི་དབུ་སྒོམ་ལ་དངུལ་གྱི་ལཉྫ་
གྲངས་གསུམ་ལ་གསེར་ཚགས་བཏང་བའི་ཐང་ཀ་འགྲན་བྲལ་གཅིག

ཡབ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་ནས་

ཕུལ་བའི་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་ཐང་ཀ་ གཞི་བཟང་གོས་དྲས་དྲུབས་ལ་པདྨ་ཚེམས་དྲུབས་
མ་གཅིག

ཡབ་ནས་ཕུལ་བའི་ཐང་ཀ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་འཇམ་དབྱངས།

དང་ཞབས་དྲུང་།

ཕྱག་རྡོར་

གུ་རུ་སམྦྷ་བ་བཅས་ལྷ་གྲངས་ལྔ་ལྡན་གྱི་དྲས་དྲུབས་དང་ཚེམས་དྲུབས་

བསྲེས་མ་གཅིག ཡང་ཡབ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་དང་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཕུལ་བའི་ཐང་ཀ་གཙོ་
བོ་

ཕྱོགས་ལས་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྣང་བརྙན་ལ་འཁོར་ལྷ་གྲངས་བདུན་གྱིས་

སྐོར་བ་བཟང་གོས་ དྲས་དྲུབས་དང་ཚེམས་དྲུབས་འདྲེས་མའི་ཞལ་ཐང་ཐོག་ཚད་མ་གཅིག

འགུབ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ནས་ཕུལ་བའི་ཚེ་དཔག་མེད་དྲས་དྲུབས་མའི་ཐང་ཀ་ཆེ་བ་
གཅིག རྒྱལ་བཙུན་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་ནས་ཕུལ་བའི་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་
ཐང་ཀ་གསེར་བྲིས་མ་ལེགས་ལྡན་གཅིག

གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་བའི་ཞབས་དྲུང་

དག་སྣང་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསེར་བྲིས་མ་ཆེ་བ་འགྲན་བྲལ་གཅིག་སོགས་ཡོད།

སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོའི་མཆོད་རྫས་སྤྱད་དངོས་ཀྱི་རིགས།
མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཕུལ་བའི་མཆོད་ཆས་འགངས་ཅན་སོགས་ཡོད་དོ།

།དེ་

ཡང་དཀར་ཆག་ལས། དེ་ཆས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་བུམ་པ་མཚན་ལྡན་ཐོད།
།མཆོད་པའི་ཆས་སྒོ་ལ་སོགས་པ།

།གང་དགོས་ལྡན་པའི་གཏེར་མཛོད་ཆེ།

།དུང་དཀར་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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དངུལ་དུང་གསེར་དུང་དང་། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཌཱ་མ་རུ། །ཅོད་པཎ་དར་དཔྱངས་རོལ་སིལ་དུང་།
།གསེར་རྔ་སོགས་པས་ཁང་པ་འགེངས། །ཞེས་སོ།།

གདན་ས་འདིའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་དུས་མཆོད་དང་སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་
འབྱུང་ཁུངས།
གོང་གི་དུས་མཆོད་དང་སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་ཀྱི་ མཐུན་རྐྱེན་ཡོ་བྱད་ཀྱང་སྔར་ནས་གདན་འཛིན་
གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱིས་བསྒྲུབས་གནང་བའི་
དང་།

མཆོད་གཞི་ལས་ཆུམ་བྲེ་སུམ་སྟོང་ཙམ་

མཆོད་ནོར་ལས་མར་སྲང་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཙམ་གྱི་ཁར་

གསོལ་ཇ་གསོལ་ཚོགས་དྲངས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བདའ་ཟིན་ཅིང་།

དད་ལྡན་མི་མང་ནས་

དེ་ལས་གསུང་སྤྲུལ་

འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐུ་མཆོད་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆོག་ཞག་གསུམ་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་དོན་

དུ། ཡབ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་དང་འགུབ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག འགུབ་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱལ་མཚན་དང་

ཨམ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྒྲོན། ཨམ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་མོ་བཅས་སྐུ་མཆེད་ལྔ་ནས་ རུབ་ཉིས་
འབུམ་བརྒྱད་ཁྲི་ཐམ་པ་གནང་ཡོད་ཅིང་།

དེ་ཁར་སྐུ་མཆོད་སྐབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་སྤུན་ཟླ་སྐུ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཕེབས་ནས་ཚོགས་དང་མཆོད་མེ། བཤད་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་ལོ་ལྟར་ཕྱག་

འགྱེད་དང་ན་བཟའ་སོགས་གསོལ་རས་གནང་བ་མ་ཟད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ནས་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་
འཁོར་རྣམས་རེ་མོས་བསྐོར་རྒྱབ་ཐོག་ དབྱར་གནས་མ་དངུལ་སུམ་འབུམ་ཙམ་རེ་གནང་སྟེ་
དབྱར་གནས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་ཡོད།

བཤད་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར།

སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་ཟླ་

རིམ་དངུལ་ཕོགས་དང་དེ་ཁར་ཞལ་གྲངས་མི་རེའི་གསོལ་ཕོགས། བཤད་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་ཟླ་
རིམ་གསོལ་ཕོགས་དང་དཔེ་ཆ། གློོག་མེ་སོགས་གཞུང་ཞབས་ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་
པར་ཡོད་ལགས།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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མཐའ་བསྡུས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ།

ཚུལ་ལྡན་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ཐོ̣ས། །ཐོས་དོན་ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་ཡང་ཡང་
བས̣མ།

།བསམ་དོན་སྐད་ཅིག་ཡེངས་པ་མེད་པས་སྒོ̣མ།

།ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་རྒྱལ་

བསྟན་འཛིན་གྱུར་ཅིག །འཆ̣ད་པས་སྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག །རྩོ̣ད་པས་ཕས་
ཀྱི་རྒོལ་བའི་ཁེངས་པ་འཕྲོག །རྩོ̣མ་པས་དབྱངས་ཅན་རྒྱུད་མའི་སྙན་ཆ་འཕྲོག །འཆད་རྩོད་
རྩོམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག

།ལྔ་རིག་ཤེས་བྱར་མཁྱེ̣ན་པའི་བློ་གྲོས་རྒྱས།

།སྣོད་

ལྡན་སློབ་མར་བྱམས་བརྩེ̣་སྙིང་རྗེ་རྒྱས། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་དོན་ནུས̣་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱས།

།མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་བསྟན་པ་སྤེལ་གྱུར་ཅིག །མདོ་དང་གས̣ང་ཆེ̣ན་རྒྱུད་སྡེ་རབ་འབྱམས་
ཀྱི། །ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་བཤེས་གཉེན་རིམ་བྱོན་གྱིས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོ̣ས་ཀྱི་འཁོ̣ར་ལོ་ལེགས་
བསྐོར་ཏེ། །བཤ̣ད་པའི་གྲྭ̣་འདི་ཡུན་རིང་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་གདན་
ས་འདི། །འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་ཉིད་གྱུར་ཏེ།
ངེས་ལེགས་ལ།

།

།མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་མངོན་མཐོ་

འགོད་པའི་འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །ཁྱད་པར་གདན་འཛིན་གསུང་གི་སྤྲུལ་པའི་

སྐུ། །རིམ་ནས་རིམ་པར་རྒྱུན་མི་ཆད་འབྱོན་ཏེ། །གདན་ས་འདིས་མཚོན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྡེ་
ཀུན།

།ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག

།ཨྱོ̣ན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་གཞལ་མེད་

ཁང་། །པདྨ་འོད་དང་དབྱེར་མེད་གཙུག་ལག་ཁང་། །བཞེངས་ཁྱོད་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་འདི་
ཕྱིར་བདེ།

།མཐར་ཐུག་རྡོ̣་རྗེ̣་འཆང་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག

།དུས་གསུམ་རྒྱ̣ལ་བ་སྐྱེས་པའི་

ཡུམ་ཆེན་མོ། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཉིད། །སྨན་ལྗོངས་དགའ་ལྡན་ཞིང་དུ་
བཙུ̣ན་མོའི་ཚུལ།

།བཟུང་ནས་བྱོན་ཁྱེད་སྐུ་ཚེ་ཞབས་བརྟན་ཤོག

བསམ་བཞིན་སྲིད་པའི་གར།

།བསྒྱུར་མཁས་གཞན་སྡེར་འཇི̣གས་མེ̣ད་སྙིང་སྟོབས་ཅན།

།ལྔ་ཟུང་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲིལ་ཆེན་སེ̣ང་གེ̣འི་སྒྲས།
ཤོག

།

།སྔོན་རབས་ཆོ̣ས་རྒྱ̣ལ་

།དབ̣ང་སྒྱུར་སྡེ་བཞིས་ཕྱུ̣ག་རྗེ་ཞབས་བརྟན་

འཇིག̣ས་དང་འཚེ་མེ̣ད་ཞི་བདེ་བའི་ལམ་བཟང་ལ། །མཁྱེན་པའི་གེ̣་ས̣ར་རྒྱས་པའི་རྣ̣མ་དཔྱོད་
ཀྱིས། །རྒྱ̣ལ་སྲིད་ཞི་བདེར་སྐྱོང་བ་མིའི་དབ̣ང་ཕྱུ̣ག
རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

།ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
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ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ་རྣམས་ཀྱི་ཐོ།
༡

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༩པ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན། གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་

༢

ཆོས་རྗེ་ཀརྨ་ དཔལ་འབར། གསུང་སྤྲུལ་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་གྱི་རྣམ་ཐར་		

༣

གསུང་སྤྲུལ་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན། གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱི་དཀར་

༤

རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན།

༥

སྐྱབས་རྗེ་མཁས་དབང་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།	ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་

༦

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་རྒྱས་བསྡུས།

༧		

རྒྱལ་བཙུན་དམ་པ་མི་དབང་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་

༨

རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན། གཏམ་ཚངས་པའི་དྲང་ཐིག

༩

སློབ་དཔོན་གནག་མདོག

༡༠

ཤེས་རིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།

༡༡

སློབ་དཔོན་པད་མ་ལ།

༡༢

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

༡༣

རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས།

ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས།

ཆག་ཆོས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་ འཁྱིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས།

མི་ཕམ་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་རྣ་རྒྱན།

གསར་རྣ་བའི་རྒྱན།

རྡོ་རྗེའི་རྟོགས་བརྗོད་དབང་པོའི་གཞུ་དང་འཇའ་ཚོན།

རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

ཡབ་ཨྱོན་

གནས་སྟངས་འབྲུག་དཀར་པོ།
འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་རྒྱལ་རབས།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་

གསང་འཁོར་དུ་སྡོད་མཁན་རྒན་རབས་ཀྱི་ ངག་རྒྱུན་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
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ཁུངས་ཐུབ།

ཨང་

དཀར་ཆག་

༡

མཆོད་བརྗོད་

༢

ཁེངས་པ་སྐྱུང་ཞིང་དམ་བཅའ་བ།

༣

བརྩམ་པའི་དགོས་པ།

༤

གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་མདོར་བསྡུས།

༥

གསུང་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་ལ་ཕྱོགས་ལས་ཟེར་ཞུ་བའི་ཁུངས།

༦

གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

༧

གསུང་སྤྲུལ་གཉིས་པ་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཛད་རྣམ།

༨

གསུང་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་རྣམ།

༩

གསུང་སྤྲུལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ།

༡༠

གསུང་སྤྲུལ་ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཛད་རྣམ།

༡༡

གསུང་སྤྲུལ་དྲུག་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཛད་རྣམ།

༡༢

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་སྔོན་གྱི་གནས་སྟངས།

༡༣

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་བར་གྱི་གནས་སྟངས།

༡༤

གདན་ས་གསང་འཁོར་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

༡༥

མཐའ་བསྡུས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྨོན་ལམ།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

བུམ་ཐང་སྤྲ་དཀར་གནས།
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ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།
སྔོན་བརྗོད།
༉ ད་རེས་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་
འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་

ལོ་དེབ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་སྲོལ་

ཡོད་མི་དེ་ ང་བཅས་རའི་མ་འོངས་མི་བརྒྱུད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེཝ་འདུག དེ་ཡང་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ལུ་

མེད་ཐབས་མེད་པའི་བུམ་ཐང་ཆུ་མིག་སྤྲ་དཀར་གྱི་གནས་དེ་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་ གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ལུ་ལུང་བསྟན་བྱུང་ཡི་ག་ ག་གིས་འཚོལ་བཅུག་ཅི་ག་
ནམ་ལས་འཚོལ་ཐོབ་ཅི་ག་ ལྷ་ཁང་ག་གིས་བཞེངས་ཡི་ གནས་དེ་ལུ་ གནས་སྦེ་གཟིགས་
གནང་མི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ བྱོན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་ཅིན་ དང་པ་རང་ གནས་
འདི་ག་དེ་སྦེ་འཚོལ་ཐོབ་ཅི་ག་གི་སྐོར་ལས་
འབད་རུང་

ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡིག་ཐོག་ལུ་མེད་དེ་

མི་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་གཏམ་ངག་ཐོག་ལས་བྱུང་མི་ལུ་གཞིར་བཞག་

སྟེ་འབདཝ་ད་ དབྱིན་ལོ་༡༩༥༠ ང་གྲངས་དང་ ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ཙམ་མམ་ རབ་བྱུང་༡༦
པའི་ནང་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་བཙུན་རྒྱལ་ཡུམ་

ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་

མཆོག་གི་ དབུ་ལྷ་བོད་ཁམས་ལས་ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་བྱོན་མི་རྟོགས་པ་མཐོ་བའི་ཚད་དུ་ཕྱིན་

པ་ རིག་འཛིན་དགའ་རབ་གཉིས་པའམ་ སྐྱབས་རྗེ་སྤོ་སློབ་མཁན་པོ་ཟེར་ གཏེར་ཆེན་
འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་གིས་

ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྱོགས་

བཅུར་འཐོར་གནང་བ་དེ་ཉིད་ འགྲོ་དོན་དང་ལུང་བསྟན་དུས་སུ་བབས་སྦེ་ བུམ་ཐང་ཆུ་མིག་

སྤྲ་དཀར་ལ་ ཡང་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཆོས་གནང་བའི་སྐབས་ དངོས་ཉམས་

རྨི་ ལམ་ནང་གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལས་ རང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ སྤྲ་དཀར་གྱི་གནས་
དེ་འབྲུག་ཡུལ་བདེ་བའི་དོན་དུ་ ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་ཅིག་ཨིན་པ་ལས་ འཚོལ ་ཤིག་ཅེས་

བཀའ་རྒྱ་བསྩལ་གནང་བ་བཞིན་ སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཙམ་ལ་

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།
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ཕྱོགས་བཅུར་འཚོལ་བས་ཀྱང་མ་ཐོབ་པའི་མཐར་ཧ་ཅང་གིས་ངལ་དུབ་པ་བླ་མར་ཞུས་པས་

ཉེ་འདབས་སུ་འཚོལ་ཞིག་གསུངས་པས་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་ རྒྱ་ལམ་གྱི་འོག་
ཏུ་ཤིང་སྡོང་ཁོང་གཤོལ་གྱི་བཟོ་རྣམ་དང་འདྲ་བ་གཅིག་གི་འོག་རོལ་ཏུ་
གཏེར་སྒྲོམ་ཧང་སྤོས་ཀྱིས་སྤུར་བ་གཅིག་འདུག་པ་

རྡོ་རང་བྱུང་གི་

བླ་མར་ཞུས་པས་དེ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་

གསུངས་པ་བཞིན་ དེའི་རྗེས་སུ་ འབྲུག་གཞུང་ལས་ བཀའ་ཡིག་གནང་བ་ལྟར་ དབྱིན་

ལོ་༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ཙམ་དང་ ༡༩༧༠ དོན་གྲངས་ཙམ་ལ་ ཆོས་བློན་གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར་
ནས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་བ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་

པོ་ཆེ་ དང་ སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ གཏེར་སྟོན་སོ་རྒྱལ་གྱི་སྐྱེས་མཐའ་མཁན་པོ་འཇིགས་
མེད་ཕུན་ཚོགས་ སྨྱོ ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་
གནང་གཟིགས་ལུ་བྱོན་མི་རྣམས་ཀྱིས་
གནང་ནུག།

གནས་དེ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པར་ཞལ་བཞེས་མཛད་

༡) འབྲུག་གི་ས་ཁྲ་ནང་ལས་བུམ་ཐང་།
ངེས་ཚིག་ བུམ་ཐང་ནི་ ཐང་བུམ་པའི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བ་ཡོད་པས་ན་ བུམ་ཐང་དང ཆུ་

མིག་ནི སྔོན་གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་གྲས་ལས་དང་པ་ གཏེར་སྟོན་མངའ་བདག་མྱང་

རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ སྤྱི་ལོ་༡༡༢༤ ལས་ ༡༡༩༢ ཀྱི་རིང་ལུ་ བཞུགས་མི་མཆོག་གིས་ རྫུ་
འཕྲུལ་གྱིས་མཚོ་བསྟིམས་པའི་ཐོག་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཆགས་བཏབ་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ ལྷ་ཁང་

དང་ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བའི་གཡས་ཟུར་ཉེ་འདབས་ལས་མཚོ་མིག་གཅིག་རྡོལ་བ་དེ་ཡི་མིང་
ལུ་ཆུ་མིག་ཅེས་གྲགས་པ་ཡིན་ཀྱང་ དེང་སང་ཕལ་ཆེ་བས་བུམ་ཐང་ཆུ་མིག་ཅེས་མ་འབོ་བར་
ཆུ་སྨད་ཅེས་སླབ་སྲོལ་དར་བ་ནི་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་པ་ཡིན་ལ་ དེ་ཡང་དཔེར་ན་ ལྷུན་རྩེ་ཀུར་
སྟོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུར་སྨད་དུ་བཏགས་པ་དང་

ཧ་སྟོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཧ་སྨད་

དབང་

འདུས་ཀློང་སྟོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཀློང་སྨད་ ཐིམ་ཕུག་སྟོད་ཝང་ལ་བརྟེན་ནས་སྨད་ཝང་བཏགས་
པ་ལྟ་བུ་

ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་མིང་བཏགས་སྲོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཀྱང་

བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་སྟོད་ཅེས་སླབ་སྲོལ་མེད་ནི་དེ་གིས་

བུམ་ཐང་ཆུ་མིག་

ཅེས་གྲགས་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན། སྤྲ་དཀར་ནི་ རྫོང་ཁ་ལས་སྤྱ་དཀར་ ཀུར་སྟོདཔ་
གིས་རཀྵ་ ཕྱི་གླིངཔ་གིས་ སིལ་ཝར་ལེང་གོར་ཟེར་བའི་རིགས་ཞིག་ཡིན། གནས་ནི་ གུ་

བུམ་ཐང་སྤྲ་དཀར་གནས།
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རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་གནས་ཡིན་པ་དང་ ཀྱི་ནི་དྲུག་སྒྲ་ཡིན། བཤད་པ་ནི་ ཡིག་ཐོག་དང་ངག་
ཐོག་ཡོད་ཚད་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་བྱུང་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཡིན།

བུམ་ཐང་ཆུ་མིག་སྤྲ་དཀར་གནས་ཀྱི་བཤད་པ།
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་འཕྲིན་ལས་པ།
དཔལ།

།ཨོ་རྒྱན་པད་མ་ཞེས་བྱར་གྲགས་པ་དེས།

།ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་

།ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྱག་གིས་ཁྱོད་ལ་

འཐོར། །གུ་རུ་པད་མས་གསུང་ཐོས་ཞལ་གཟིགས་ནས། །སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གི་གཏེར་སྐལ་
ལུང་བསྟན་མཛད།

།འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱར་གྲགས་པ་དེས།

།འཇམ་པའི་ཕྱག་གིས་མེ་

ཏོག་ཁྱོད་ལ་འཐོར། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཁྲོ་མོའི་ཚུལ་ཞུགས་པ། །སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་ཡང་
སྤྲུལ་མཆོག །མ་གཅིག་རྐང་གཅིག་ཞེས་བྱར་གྲགས་པ་དེས། །འབྲུག་གི་བསྟན་སྲིད་དབྱར་
མཚོ་བཞིན་དུ་མཛད།

།ཅེས་པ་དེ་ཡང་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ལྷོ་ཕྱོགས་

འཛམ་བུ་གླིང་གི་ལྟེ་བ་ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་ལས་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ ལྷོ་ཕྱོགས་

ལུ་རྒྱ་གར་ འཛམ་གླིང་ནང་ མི་སྟོབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ན་ ཡོངས་
གྲགས་ཅན་གྱི་གངས་ཆེན་ ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ རྒྱ་ཚད་ཆེ་ཆུང་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་༣༨༣༩༤ དང་ཤར་ལས་ནུབ་ཚུན་གྱི་རིང་ཚད་ ཧ་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་
༣༠༠

ལྷོ་ལས་བྱང་ཚུན་གྱི་རིང་ཚད་ ཧ་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༥༠

རྫོང་ཁག་༢༠

དང་དྲུང་ཁག་༡༤

རྒེད་འོག་༢༠༡

དེ་ཅིག་ཡོད་མི་གི་ནང་

ཡོད་པའི་ནང་ལུ་མི་རློབས་༣༧༤༣༣༠

ཡོད་མི་འདི་ནང་ དབུས་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་བུམ་ཐང་དེ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཙམ་ལ་ རྒྱ་གར་སེར་འཕྲི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ ཡབ་དང་

སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་ པ་ཀིསིཏཱན་སིན་དྷུ་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ མཐར་སྐྱུགས་པ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་

ཀུན་འཛོམས་ཀྱི་མཚན་ཡང་ རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་ཞེས་ཞུས་མི་དང་ བྱང་ཕྱད་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་
ཆེ་གཉིས་མ་བསྒྲིགས་པར་དམག་འཁྲུགས་ཆེས་ལངས་ཏེ་ མཐར་རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་ཕམ་
ནས་ འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་བྲོས་བྱོལ་སྦེ་བྱོན་ནུག

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།
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དེ་ལས་ ལྕགས་མཁར་དགུ་ཐོག་བརྐྱབས་ཏེ་བཞུགས་མི་ རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་ཁོ་ར་ སྐུ་

གཟུགས་ལུ་སྙུང་གཞིས་ཐེབས་ཏེ་ ལཱ་ཁག་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མོ་རྩིས་ག་ཅི་རང་
བཏབ་བལྟ་རུང་ མོ་པ་དང་རྩིས་པ་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་

རྒྱལ་པོ་ལུ་

སྙན་འབུལ་ཞུ་བ་བཞིན་ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་
གནས་ བལ་ཡུལ་ཡང་ལོད་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་པ་དེ་ མོན་བུམ་ཐང་ལུ་ གདན་
འདྲེན་ཐེངས་༡
ཡོད་པ་དེས་

པ་ཞུ་བ་དང་ དེའི་རྗེས་སུ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བོད་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བཞེངས་རྒྱུའི་ས་འདུལ་གྱི་ལུང་བསྟན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་བབ་པ་དང་ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཡང་ཡོད་པ་ལས་ བོད་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་
ལས་གསུངས་པ་བཞིན་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་

བོད་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

བའི་རྗེས་སུ་ཡང་ལན་ཐེངས་༢ ལྗོངས་འདིར་བྱོན་པས་ དེས་ན་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་ གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེས་ ལྷོ་མོན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ ལན་ཐེངས་༣ ཙམ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཞབས་

བཅགས་མཛད་གནང་བ་འདྲ། དེ་ཡང་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ ༧༤༦ ཙམ་ལ་ གུ་

རུ་རིན་པོ་ཆེ་ རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་གིས་ མོན་བུམ་ཐང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་དང་

ཕྱིས་སུ་བོད་ལས་བྱོན་པའི་སྐབས་ དེ་ཙམ་ལ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མ་
འོངས་པ་ལུ་ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བའི་གཞི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་

རིང་གནས་པ་ལུ་མངོན་པར་གཟིགས་ཏེ་ གངས་བྲག་གནས་ཆེན་རྣམས་ལུ་ དུས་གསུམ་
མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
ཀྱིས་བཅགས་

སྒྲུབ་པ་མཛད་

སྐུ་དངོས་སུ་སྦེ་ཞབས་

ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སྟེ་འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་ལུ་

ཆོས་

གཏེར་ ནོར་གཏེར་ ཟབ་གཏེར་ རྫས་གཏེར་ དགོངས་གཏེར་ལ་སོགས་པ་ གཏེར་རིགས་
བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་གཙོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྦས་གནང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

མ་རུངས་པའི་

ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་རྡོ་རྗེ་བཀའ་ཡིས་དམ་ལ་བཞག ལས་སུ་རུང་བ་རྣམས་གཏེར་
གྱི་བདག་པོ་ལུ་བསྐོས་གནང་སྟེ་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་

འོངས་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་ལག་པར་སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ་
གནང་ནུག།

མ་

བཀའ་རྒྱ་དམ་ཟབ་བསྩལ་

བུམ་ཐང་སྤྲ་དཀར་གནས།
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དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཙམ་ལ་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་
པ་བཞིན་

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་

རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་སྦས་ཡུལ་

མཁན་པ་ལྗོངས་ལས་ བུམ་ཐང་ལྟང་ཁྱི་ཚུམ་ཟེར་ས་ལུ་གཡུལ་བཏོན་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་པོ་
ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་དཔོན་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་ཤོ ང་པའི་ཤིང་གི་བྱ་ཁྱུང་གཟུགས་ཀྱི་གནམ་གྲུ་བཟོས་པ་

དེ་ འཛམ་གླིང་ནང་གནམ་གྲུ་བཟོས་པ་དང་འཕུར་བ་ཧ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡན་ཆད་སྤྱིར་
བཏང་གི་བབ་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ཚརཝ་ཨིན།

ད་འདིར་བཤད་པར་བྱ་བ་ནི། ས་ཕྱོགས་འདི་ཁར་ རྒྱབ་རི་ནགས་ཚལ་ཚང་ཚིང་འཁྲིགས་པ་
མི་གཅིག་འགྲོ་ན་ཉིན་མར་ཡང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་
མདུན་རིའི་སྟོད་ཕྱོགས་ལུ་

བུམ་ཐང་ཆུ་མིག་སྤྲ་དཀར་གནས་ཀྱི་

རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་

ས་ ཐར་པ་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་དང་ ཀུན་མཁྱེན་གྱི་གདུང་སྲས་ལུ་སྐུ་ཁྲུས་ཕུལ་སའི་མཚོའུ་
འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་

རྒྱབ་རིའི་སྟོད་ཕྱོགས་ལུ་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཕོ་བྲང་དོམ་

མཁར་རྫོང་དང་བུམ་ཐང་ཉི་མ་ལུང་གི་གྲྭ་ཚང་ སྨད་ཕྱོགས་ལུ་ གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་
གྲས་ལས་

མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་གདན་ས་མཚོ་བསྟིམས་པའི་སྟེང་དུ་ཆགས་པ་མྱང་

ཟེར་ལྷ་ཁང་ སྟོད་སྨད་མདུན་བར་བཞི་ལ་ གྲོང་ཁྱེར་དང་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་པ་ མདུན་

ཕྱོགས་ལུ་ ཁྲག་མཚོ་ཟླ་བ་ཁམས་པ་ཆགས་སའི་ ཆུ་སྨད་ཀྱི་གཙང་ཆུ་ ཁྲག་གི་མདོག་དང་

འདྲ་བ་ཉིན་མཚན་རྒྱུད་མར་ ཆུ་ཆེན་གཞན་རྣམས་དང་འགྲོགས་ནས་ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་ག་ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ཀྱི་

གནས་ལས་ གཏེར་བཞེས་དང་མ་བཞེས་ལུ་ རག་ལས་མི་དེ་ཡང་ གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་
རྡོ་རྗེའི་ལུང་བསྟན་ལས་

གནས་ཆུ་སྨད་ཐང་བུའི་གསེབ་ནང་དུ།

།གསེར་སྒྲོམ་དང་གྭའུའི་

གཞི་སྟེང་ལ། །ཁོང་འབྲུག་པའི་བླ་འཛིན་སྲུང་ཐབས་ཡོད། །དེ་འཐོན་ན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་

འདྲིས། །ཡུན་རིང་དུ་འབྱུང་བའི་བསྟན་པར་འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནགས་གསེབ་
ནང་ཡོད་མི་བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ཀྱི་གནས་དེ་ནང་
དེ་

གསེར་སྒྲོམ་དང་གྭའུའི་གཞི་སྟེང་ལུ་ཡོད་མི་

གཏེར་ལས་བཞེས་ཚུགས་པ་ཅིན་དཔལ་འབྲུག་པའི་བླ་འཛིན་སྲུང་ཐབས་ཡོདཔ་ལས་

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

82

བརྟེན་

གསུངས་ནུག

འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་དང་མ་གནས་དེ་ལུ་རག་ལས་འོང་ཟེར་

ཡང་། དེ་མ་འཐོན་བསྟན་ལ་གནོད་འཚེ་བའི། །བདུད་ཧབ་ཤར་ནག་པོའི་བློ་འཛིན་པ། །རང་
འདོད་ཀྱི་བསྟན་པ་རླུང་ལ་བསྐུར།
བས་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་འཕྲོག

།ལས་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་དེ་མི་གཙང་བཞིན།

།དེ་བོར་

།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་གཏེར་དེ་བཞེས་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་གནོད་པའི་ བདུད་ཧབ་ཤར་ནག་པོའི་བློ་དང་ལྡན་མི་རང་འདོད་

ཅན་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དེ་ རླུང་ལུ་བསྐུར་འོང་ཟེར་བ་དང་ ལས་དགེ་
བ་བཅུའི་ཁྲིམས་དེ་མི་གཙང་བ་བཞིན་དུ་བཀོག་བཞག་སྟེ་

ལས་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ལུ་གནས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ནམ་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་ནུག
ཡང་།

ནུབ་ཁྲག་མཚོ་ཟླ་ཁམས་འཁྲུགས་པ་ནས༔

ཡོད༔

ལུང་ཟབ་མོའི་གནས་ཡིག་བཀའ་རྒྱ་མ༔

ལྷོ་ནགས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོ་བདེ་བའི་

ཐབས༔ ཆོས་ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་མན་ངག་འདི༔ ལྷ་དབང་ཕྱུག་སྙིང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་
སྲིད་དུས་གསུམ་སྒྲིབ་མེད་གསལ་བའི་ལུང་༔

ངེད་མ་སྲིང་རྒྱ་མཚོའི་ཁོང་པའི་བཅུད༔

གནད་དེ་དང་འཕྲད་པ་ཨ་ལ་ལ༔

ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ཀྱི་གཙང་ཆུ་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཁྲག་མཚོ་ཟླ་ཁམས་
འཁྲུགས་པ་ལས་ ལྷོ་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་
གྱི་བདེ་ཐབས་ལུ་

མ་གཅིག་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊིའི་ཡང་སྤྲུལ་ལྷ་མོ་རྐང་གཅིག་མའི་ཡང་གཡོག་

འབུམ་ཕྲག་འབུམ་སྟོང་གི་

ཁོང་པའི་སྙིང་བཅུད་ལྟ་བུ་

ཆོས་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་

འབྲུག་བསྟན་སྲིད་མཐོ་ཡང་བདེ་སྡུག་རྣམས༔

ང་འདོད་པའི་དབང་མོའི་ལག་ཏུ་

མན་ངག་ལྷ་དབང་ཕྱུག་སྙིང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ཆུ་གཏེར་ལུ་སྦས་ཏེ་ཡོད་ལུགས་གསུངས་ནུག།
ཡང་།

ཡོད༔ ལས་ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབྲེལ་མི་བསྒྲིགས་ན༔ ཆབ་སྲིད་འདི་འཕེལ་བར་མི་བཏང་རེ༔
ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་གཉིས་རི་མགོ་གངས་ལ་ཐུག་པ་

ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་གིས་མཐོ་བ་ཡོད་རུང་

མ་འདོད་པའི་དབང་མོའི་ཕྱག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་མ་བསྒྲིགས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གོང་འཕེལ་གཏང་དང་མི་

བུམ་ཐང་སྤྲ་དཀར་གནས།

གཏང་མ་འདོད་པའི་དབང་མོའམ་
གསུངས་ནུག།
ཡང་།
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ལྷ་མོ་རྐང་གཅིག་མ་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་

གཡུ་འབྲུག་ཟེར་བའི་འཛམ་གླིང་གི༔

ཁྲག་མཚོ་ཟླ་བ་ཁམས་པ་ནས༔

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་གྲགས་དེ་

གསུམ་ཆ་ཁེབས་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཤིག༔

ཨེ་ལོན་མིང་པོ་ཁྱོད་ལ་རག༔

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་

གནམ་སྟོང་ལུ་གཡུ་འབྲུག་ལྡིར་དོ་བཟུམ་མའི་འཛམ་

གླིང་གསུམ་ཆ་ཁེབས་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཤིག་ བྱུང་དང་མ་འབྱུང་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པའི་ཁྲག་
མཚོ་ཟླ་བ་ཁམས་པ་ལས་ མིང་པོ་གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེས་མཐའ་གཅིག་གི་གཏེར་
སྐལ་ཨིན་པས་གཏེར་དེ་ཐོན་པ་དང་མ་ཐོན་པ་ལུ་རག་ལས་འོང་ཟེར་
ནུག།

ལུང་བསྟན་གསུངས་

དེ་ཡང་ ཆུ་སྨད་གནས་ཀྱི་རྡོ་རང་བྱུང་གི་གཏེར་སྒྲོམ་དེ་ བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་
དུས་རྒྱུན་དུ་བདུད་རྩི་རྟ་རྔ་ཙམ་མ་ཆད་པར་བབ་པ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ མངོན་སུམ་
ཀུན་གྱི་མཐོང་སྣང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ གནས་རྡོ་དེ་གི་ངོས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་
པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ གཏེར་ཆོས་ཚུ་གི་ནང་ ངོ་མ་འཁྲུལ་མེད་ཨིན་པར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་
དོན་ལུ་

ཤད་ཀྱི་ཚབ་མ་ལུ་གཏེར་ཚིག་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་

སྤྱིར་བཏང་ནི་

ཐིག་ལེ་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འཕྲེད་ཤད་དམ་འབྲེལ་རྟགས་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཆུ་སྨད་ཀྱི་
གཏེར་ཚིག་དེ་

སྟེང་འོག་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

འཕྲེད་ཤད་དམ་འབྲེལ་རྟགས་

བཀལ་གནང་ཡོད་མི་དེ་ གཏེར་ཆོས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ ཡ་མཚན་ཆེ་བ་
ཅིག་ཡོད་པ་འདྲ།

གནས་རྡོ་དེ་གི་ངོས་ལུ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་ཙམ་བཀོད་ཡོད་པ་

ཡང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ འབྲུག་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་མངོན་ཤེས་
ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་ སྦུག་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བཀོད་མི་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ རྡོ་

རྗེའི་ཆོས་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པར་ ཡུན་རིང་དུ་གནས་ནི་དང་ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།
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གྱི་སྤྱི་ཏོག་ལུ་ནོར་བུ་མིག་གསུམ་མེ་འབར་བ་བཀོད་མི་དེ་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་བློན་འབངས་

གསུམ་ དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་དང་ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་
ནོར་བུ་ལག་འཛིན་ངར་སྐད་སྒྲོགས་པའི་

འབྲུག་ཟུང་ཕོ་མོས་བཏེགས་པ་དེ་

ནོར་བུ་རང་

ལག་ཏུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཟ་འཐུང་ལོངས་སྤྱོད་འབོལ་བ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་

དཔལ་དང་འབྱོར་པའི་སྙན་གྲགས་ གཡུ་འབྲུག་གི་སྐད་བཟུམ་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀུན་ལུ་ཁྱབ་ནི་དང་འབྲུག་ཟུང་ཕོ་མོ་ས་སྨུག་གིས་སྤུབས་ཏེ་ གནམ་ལུ་འཕུར་མི་གི་ཁ་
ལས་གློག་ཀེམ་མི་འདི་འབྲུག་གི་རླུང་རྟ་ཡར་འཕེལ་དང་
ཉམས་པར་

གློག་མེའི་འཕྲུལ་འཁོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་མ་

དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་ནི་དང་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་

གཏོར་བ་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་གཅིག་ལུ་ གཞུང་གི་དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་
ཨིན།

ཆུ་སྨད་སྤྲ་དཀར་གནས་རྡོའི་སྟེང་དུ་

ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་

ཕྱག་ཡིག་ཟབ་གསལ་སྙོམས་རིང་མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་རྡོའི་ཐོག་ལུ་

མངོན་སུམ་སྦེ་བྲིས་གནང་ཡོད་པ་དེ་ ཕྱིས་སུ་གུ་རུའི་དངོས་སློབ་ མོན་གྱི་སྒོམ་པ་ཧ་མི་ནཱ་

ཐ་ལས་རིམ་བཞིན་མཁས་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་རམ་སློབ་དཔོན་གངས་ཅན་སོགས་

ལས་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་ཡིག་དབུ་ཅན་ཚུགས་མ་དེ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ལྟཝ་ད་
བོད་ཡིག་ཚུགས་མ་དང་ བཟོ་རྣམ་ཅུང་ཟད་མ་འདྲ་བར་ཡོད།

མཇུག་རང་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིའི་ལྕགས་རི་ནང་གི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བའི་
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་དེ་གང་ཟག་ཕལ་པ་མ་ཡིན་པར་
དམ་པ་གཅིག་ཨིན་མི་འདི་ཡང་

གུ་རུའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་སྐྱེས་བུ་

གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་ལས་

བུ་སྙིང་

ཁམས་མ་ཆུང་ད་རུང་ཉོན༔ ལྷོ་སྦས་ཡུལ་རོང་གསུམ་རྒྱུ་བའི་ནགས༔ ཉམས་ཆགས་འཛིན་
འོམ་གླིང་མི་འཛི་ནང་༔ གནས་དེ་རུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ལུག་པ༔ བཞིན་སྨེ་བའི་འཛུམ་དཀར་སོ་

ལེགས་པ༔ ཁྲི་འཕང་དུ་བརྟན་ན་ལོ་བཅུ་གཉིས༔ བགེགས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་

༔ ཁར་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཅུང་ཟད་གདའ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེས་ གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་ལུ་ བུ་སྙིང་ཁམས་མ་ཆུང་ ད་རུང་ལུང་བསྟན་གསུང་ནི་

བུམ་ཐང་སྤྲ་དཀར་གནས།

ཡོད་
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ལྷོ་ཕྱོགས་སྦས་ཡུལ་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ཀྱི་རོང་གསུམ་རྒྱུ་བའི་ནགས་ཚལ་ཉམས་

དགའ་བའི་

འོམ་གླིང་མི་འཛི་གནས་བདེ་ཆེན་གླིང་དེ་རུ་འཁྲུངས་པའི་ཤིང་ལུག་པ་དེ་ནི་

ཞལ་སྨེ་བའི་འཛུམ་དཀར་ཞིང་སོ་ལེགས་པ་དང་ཁྲི་འཕང་དུ་བརྟན་ན་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིང་
སེང་གེ་གངས་ལ་གནས་པས་

རི་དྭགས་གཞན་ལ་འཇིགས་སྐྲག་འབད་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་

སུས་ཀྱང་མི་འཚེ་བའི་བགེགས་མེད་པ་དེ་གི་སྐབས་ལུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་

དང་རྟོགས་པ་བསླབ་པ་གསུམ་ མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པས་ འབྲུག་

ཡུལ་གྱི་འབངས་མི་སེར་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་སོ།།

ད་ནི་གནས་བཤད་རྩོམ་པ་པོས་བསྟོད་པ།
སེམས།

།མི་ཡི་དབང་པོ་སེང་གེ་མཚན་ཅན་དེས།

ཨོ་རྒྱན་པད་མས་ལུང་བསྟན་བྱང་ཆུབ་

།འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་ལ་

འགོད་ཕྱིར། །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་མཛད། །འདི་ཡི་ཀ་ཆེན་

རིན་ཆེན་སྣ་བཞི་སྟེ། །གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། །མི་སྡེའི་དཔལ་
འབྱོར་ལམ་སྲོལ་ཡར་རྒྱས་བཞིས། །མཛེས་པའི་ཁང་བཟང་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

སྨོན་ལམ་ནི།
ཐམས་ཅད་དུ།

བདག་ནི་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར།

།སྐྱེ་བ་འདི་བརྒྱུད་ཚེ་རབས་

།མདོ་སྔགས་རིག་གནས་བཅོ་བརྒྱད་ཀུན་ལ་མཁས།

རྗེས་སུ་བཟུང་བར་ཤོག །

།ཨོ་རྒྱན་པད་མས་

དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི། འདིར་འབད་དགེ་བ་ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་འདིས། །བདག་སོགས་ཕ་མ་
རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས།

གསལ་ཆེན་པོ་མཐོང་བར་ཤོག །

རྩོམ་བྱང་ནི།

།མཐོ་རིས་ལམ་གྱི་རི་བོའི་རྩེ་མོ་ནས།

།ཀ་དག་གཏིང་

དེ་ཡང་བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་ས་ཀ་ལ་པཱ་དང་ཆས་འདྲ་བའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་

ས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རྫོ ང་གི་བརྒྱད་ལྡན་གསེར་ཏོ ག ་རྩ་བའི་ཉེ་འདབས་ལས་མཐོ ན་

མཐིང་གི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཝང་ཆུ་ཞིག་འགྱམ་ཐོག་ལུ་ཉིན་མཚན་རྒྱུན་དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་

མཚོར་འགྲོ་བའི་ཉེ་འགྲམ་ལུ་སྡོད་མི་ལོ་ངོ་༡༧ གྱི་རིང་ཕྱི་ནང་ཡོན་ཏན་ལ་སྦྱངས་པ་ཅན་ཀུར་
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ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

སྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ རབ་ལོ་༩༧༨ དང་ དབྱིན་ལོ་༢༠༠༥འི་ལོར་ འབྲུག་
གཞུང་སྤ་གྲོ་ལྟག་རྫོང་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས་པའོ།

ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།
༡) གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བསྟན་ རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ལས་ཐོབ་པ།
༢) སློབ་དཔོན་པད་མ་ཚེ་དབང་གི་འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།
༣) རྒན་རབས་ཁུངས་ཅན་གྱི་ཁ་ལས་ཐོས་པ།
༤) རང་གིས་དངོས་མཐོང་བྱུང་བ།
༥) ཞིབ་འཚོལ་ལས་བྱུང་བ།

བཟོ་བཀོད་རིག་པའི་དྲན་རྟེན་རྙིང་ཤུལ་གྱི་ཉམས་གསོ།
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དངོས་ཅན་གྱི་རྙིང་ཤུལ།

ནག་མཚོ་རྡོ་རྗེ།
འབྲུག་གི་བཀོད་བཟོ་རིག་པ།

༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་བཟོ་བཀོད་བྱ་ཆི་ཆི་ དང་བཟོ་བཀོད་རྙིང་
ཤུལ་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་ནི་འདི་ལུ་
མཚན་གཅིག་

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གཅིག་ཨིན།

རྒྱུ་

ང་བཅས་ཀྱིས་དྲན་རྟེན་རྙིང་ཤུལ་བདག་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ཚུགས་མི་འདི་

རྙོགས་གཞི་ དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ མགོ་རྙོགས་ཆེ་བའི་བཟོ་བཀོད་ལེ་ཤ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
དེ་གིས་ཨིནམ་ད་ ས་གནས་འདི་ཚུ་དང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་རླབས་ཅན་ཨིནམ་ལས་ ང་

བཅས་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཁུངས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་ཀྱི་
བསྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་གྱིས་ རང་ལུགས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་བདེན་ཁུངས་
བཀལ་ནི་ལུ་ལཱ་འགན་གཙོ་བོ་གཅིག་འབག་ཅི། འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ཕྱིའི་དབང་ཐལ་
ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཨིན་དོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཆོས་དང་ལུགས་
སྲོལ་ཧ་ལམ་འདྲ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་དབྱིབས་ཆགས་ལུགས་

དང་ས་ཡི་གནས་རྒྱུ་ཆ་ཡོད་ལུགས་ གནམ་གཤིས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཕན་ཁུངས་ཡོད་ནི་འདི་
གིས་ འབྲུག་གིས་ཡང་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་གསར་བཟོ་འབད་ཚུགས་ནུག།
འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་ནང་
ནིའི་དོན་དག་རེ་ཡོདཔ་ད་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་

འདི་ཡང་

དོན་རྟགས་མཚོན་

འབྲུག་ལུ་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོལ་

བཟང་པོ་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ལྦཝ་ གཞུ་ པདམ་དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
ཁྱིམ་གྱི་
པས།

ཨིན་པས།

མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་ཤས་འབད་ནི་དང་

ལམ་སྲོལ་གྱི་བརྡ་ཡང་འབདཝ་ཨིན་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་གོ་རིམ་ཡོདཔ་
དཔེར་ན་

ཆོས་རྩེ་འདི་ཨ་རྟག་ར་པདམ་གི་ལྟག་ལས་བཀལཝ་ཨིནམ་ད་

ནག་མཚོ་རྡོ་རྗེ།
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པདམ་ཆོས་བརྩེགས་ཀྱི་ལྟག་ལས་བཀལ་བའི་སྲོལ་མིན་འདུག འ་ནི་གོ་རིམ་འདི་རྗེས་སུ་མ་
འཇུག་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་བཟོ་བོ་འདི་འབད་རུང་འདྲ་ སྦྱིན་བདག་འབད་རུང་འདྲ་ འབྲུག་པའི་
རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ མ་ཤེས་མི་འདི་ལུ་སྐྱོན་བཏགས་འོང་། འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་

འདི་ མི་ཚེ་དང་ལམ་སྲོལ་གཅིག་ཁར་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ ལོ་དག་པ་
ཅིག་གི་ནང་འཁོད་

ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོད་མི་སྔར་སྲོལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདི་འབྲུག་པའི་སྲོལ་སྦེ

བརྩིཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ བཟོ་བཀོད་འདི་ངོ་མ་དང་འགྱུར་མ་བཏུབ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ང་
བཅས་འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་མངོན་གསལ་ཅན་གཅིག་ཨིན།
ཨིན་རུང་ ས་གནས་ལས་ས་གནས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ལས་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདུག

ཁྱད་པར་འདི་རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་ནི་དེ་གིས་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་
པས། འདི་གིས་མ་ཚད་རྒྱུ་ཆ་ བཟོ་བོ་དང་སྦྱིན་བདག་ལུ་ཡང་རག་ལསཔ་ཨིན་པས།

སྟབས་ཉེསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཟོ་བཀོད་མ་འདྲཝ་འདི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་མི་ཤེས་པས། ང་
བཅས་ཀྱིས་འ་ནི་བཟོ་བཀོད་མ་འདྲ་མི་འདི་

བཟོ་བཀོད་གཅིག་སྦེ་དབྱེ་ཁ་ཕྱེ་ནི་འགོ་

བཙུགས་ཅི། འདི་འབདཝ་ལས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་གསོ་

ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ རང་ར་སོ་སོ་ལུ་ ག་ར་ལུ་ཀུགས་སྐལ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ འབྲུག་གི་
བཟོ་བཀོད་བྱ་ཆི་ཆི་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཡན་ལག་

རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བསྒྱུར་བཅོས་

འབད་ནི་གོ་སྐབས་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་འདུག རང་སོ་གིས་གསར་སྐྲུན་འབད་ནི་
གོ་སྐབས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་

ཕྱི་ཁ་ལུ་བལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཡོད་ནི་

འདི་གིས་ ང་བཅས་ཀྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བཟོ་རྣམ་ནང་དཔེ་མ་འདྲཝ་དང་དཔེ་
གསར་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།
བཀོད་ལུ་བཟོ་བཅོས་འབག་འོང་ཡི།

འ་ནི་འགྱུར་བ་འདི་གིས་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་

འདི་བཟུམ་མའི་ཡར་འཕར་དང་

བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་

བསྒྱུར་བཅོས་དང་ལེགས་བཅོས་

ལས་མགྲོན་ཚུ་བསམ་པ་

བདེན་པ་ཡོད།

བཟོ་བསྐྲུན་གསར་པའི་ནང་འབདན་

དེང་རབས་ལུགས་བསྟུན་དང་མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་འཐོན་མི་དང་འཁྲིལ་
རྫོགས་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཁོངས་སུ་བཙུག་དགོ། བསྒྱུར་བཅོས་འདི་ཚུ་གིས་སྔོན་དུས་ལས་ཡོད་པའི ང་བཅས་རའི་

བཟོ་བཀོད་རིག་པའི་དྲན་རྟེན་རྙིང་ཤུལ་གྱི་ཉམས་གསོ།
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རྫོང་གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་ དེ་ལས་ཞིང་ཁྱིམ་ཚུ་ཤན་ཞུགས་དགོ་ག?

བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་གྱི་ཉམས་གསོ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་གིས་

ལམ་སྲོལ་དང་རང་ལུགས་ཀྱི་ཕན་

ཁུངས་ཚུ་མ་ཉམས་པར་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་

ལེགས་སོ་འབད་ནུག

ལེགས་སོ་འབད་མི་ཡང་ངེས་བདེན་ཨིན། རང་ལུགས་དང་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་མི་ཉམས་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་བཞིའི་གྲལ་ལས་
གཅིག་ཨིན། དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཨིན་རུང་མེན་རུང་འདྲ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཨ་རྟག་ར་ལམ་
སྲོལ་རྙིང་ཤུལ་འདི་

མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་

རབས་ཀྱི་ལུགས་དང་བསྟུན་

དཔའ་བཅམ་སྟེ་འབད་རུང་

དེང་

ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ངོ་མ་སྦེ་

དུས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་འབདཝ་ད་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ཚ་གྱང་
ལང་དགོཔ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། འབྲུག་གཞུང་དང་མི་སེར་གྱིས་རྙིང་ཤུལ་བཟོ་བཀོད་ རྫོང་
གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་

མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་འདི་

སྟོད་རིག་ཆོགཔ་གཅིག་ཨིན། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་
རྙིང་ཤུལ་ཉམས་གསོ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དེམ་ཅིག་བསྐྱེད་འོང་ག་དང་
མ་ང་བཅས་ཀྱིས་ད་ལྟོ་བཟུམ་ཅིག་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཅི་ག་
ཨིན་མས།

སྔོན་

ང་ལུ་ཐེ་ཚོམ་ཡང་བསྐྱེདཔ་

ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་བརྩོན་

ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་མི་འདི་

འདོད་པ་སྒྲ་དག་སྤུས་དག་ཙམ་གྱིས་མིན་པ་

ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་འདི་

བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དུས་

མོས་དང་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོའི་ཕན་ཁུངས་དག་སྣང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།
སྐབས་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།

ཆོས་ལུ་དད་

ང་བཅས་ར་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་

པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

ཉམས་བཅོས་པ་ངོ་མཚོན་

ཨིན། མི་དབང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་ རྫོང་གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་ དེ་ལས་རྒྱལ་
རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཉམས་གསོ་ཞུཝ་མ་ཚད་ མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ ཁོ་རང་
སྐུ་དངོས་སུ་སྦེ་ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་འདི་ཚུ་གཟིགས་གནང་ཡི།
སྲོལ་རྙིང་ཤུལ་འདི་ཚུ་

མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲུག་གཞུང་གིས་

ལམ་

དངུལ་དང་གྲོགས་རམ་
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གཞན་གནང་ཡོད་ས་ལས་

ནག་མཚོ་རྡོ་རྗེ།

ཉམས་བཅོས་ཐད་ཀར་དུ་འབད་དགོ་མི་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་

བཀོད་ཚུ་ལུ་གཙོ་རིམ་བྱིན་ཡི། དུས་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་དང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་ནི་དེ་གིས་ མི་དེ་ཚུ་གིས་ དངུལ་དང་ལས་མི་གི་ཐོག་ལས་ ལམ་སྲོལ་རྙིང་

ཤུལ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་ཞུ་བར་འོང་དོ། གོང་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་རའི་རང་ལུགས་
བཟོ་བཀོད་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འདུག ཨིན་རུང་ ང་བཅས་
ཚུ་ཕྱོགས་ངེས་བདེན་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་ཟེར་བའི་དོགས་སྣང་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན།

མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ ཧིང་དྭངས་མའི་
དཀྱིལ་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་འདི་ཚུ་

གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་མི་

ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་ཉམས་གསོ་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་འདི་གིས་ ཕན་འདེབས་འབད་འོང་ག་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་

ང་བཅས་རའི་བཟོ་བཀོད་འདི་ངོ་བོ་གཅིག་སྦེ་མཐོང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།

ཡིག་ཐོག་དང་དབྱེ་ཁ་ཕྱེ་ནི་མེད་ནི་དེ་གིས་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་མི་འདི་བྱང་ད་ཡི།
སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

ཉམས་བཅོས་འབད་མ་དགོཔ་ལས་ ཚ་གྱང་ལང་དགོཔ་མིན་འདུག ད་རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིང་
ཁྱིམ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་གསོ་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་ལས་

རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་

གྱི་རྙིང་ཤུ ལ་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ཚ་གྱང་སྦོམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་
ཏེ་ཡོད།

ད་ལྟོའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་
འདི་བཟོ་བཀོད་

ལམ་སྲོལ་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་གསོ་འབད་ནི་

མགོ་རྙོགས་ཆེ་བའི་ཡན་ལག་ཚུ་

འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་ན་

བཙུགས་ནི་འདི་ཨིན་པས། སྒོ་སྒྲིག་གི་ཚབ་བཙུགསཔ་ད་ཡང་ ཤིང་གི་སྒོ་སྒྲིག་ངོ་མ་གཅིག་

བཙུགས་མི་དེ་ལས་ དེང་སང་གི་སྒོ་སྒྲིག་པ་ཏྲབརྐོ་ ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་གཅིག་བཙུགས་པ་
ཅིན་ འདི་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་འདྲ་མི་འདྲ་ཚུ་ཡར་འཕར་དང་ ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་གི་
ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། འ་ནི་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་དེང་སང་གི་སྒོ་ཅུང་བཙུགས་
ནི་འདི་

ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་དགོཔ་ཨིན་པས།

འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་ཤེསཔ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་འདྲ་མི་འདྲ་ཟེར་

བཟོ་བཀོད་རིག་པའི་དྲན་རྟེན་རྙིང་ཤུལ་གྱི་ཉམས་གསོ།

སླབ་མི་འདི་

བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་གྱི་ཉམས་གསོ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཚུགས་ག་
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མནོ་བསམ་

གཅིག་ལས་གཏང་པ་ཅིན་ ད་ལྟོའི་ཐབས་ལམ་འདི་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་
བཀོད་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྙིང་ཤུལ་གྱི་ཐོ་ནང་མ་ཚུད་མིའི་
མ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ཨིན་པས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཨིནམ་ད་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་བཟོ་བཀོད་ངོ་

ཁྲོམ་སྡེ་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཚོང་

འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དེང་སང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ལེ་ཤ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆོས་དང་
ལྡན་པའི་བཟོ་བཀོད་

ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ལོ་ལྟར་བཞིན་བཟོ་སྐྲུན་

འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གནས་སྟངས་ངོ་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རྫོང་གཞིས་ཚུ་

ཚུལ་ཡོད་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིནམ་འོང་།

ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་བཞེངས་

འདི་བཟུམ་མའི་བཟོ་སྐྲུན་འདི་གིས་

འབྲུག་

པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་རིག་པ་དང་བསྟུན་གསར་བཟོའི་རིག་རྩལ་སྟོན་ནི་ལུ་གོ་སྐབས་
བཟང་པོ་ཐོབ་མ་ཚད་

ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ཡང་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོདཔ་

ཨིན།

བསྒྱུར་བཅོས་འདི་ཚུ་གིས་བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་ཚུ་གི་

རི་

འབྲུག་པའི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་རྒྱུ་

རིག་པ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་མཛེས་བཀོད་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་འབྱུང་རབས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཐད་རི་བ་

རྐྱེན་འབདཝ་ཨིན།

འདི་འབདཝ་ལས་ བཟོ་བཀོད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་གསརཔ་ནང་མང་སུ་

གཙོ་བོ་སྟོན་ནི་དང་ རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་རང་ཉམས་གསོ་ཞུ་བ་
ཅིན་ བསམ་ཤེས་ཅན་གྱི་ལཱ་ཨིན།

རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཡན་ལག་གེ་ར་ ང་བཅས་རའི་སྔ་དུས་ཀྱི་ རྒྱལ་རབས་ ལམ་

སྲོལ་དང་རང་ལུགས་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན་པས། དུས་ད་ལྟོ་གི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ལམ་
སྲོལ་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་ངོ་མ་སྦེ་

གུས་ཞབས་དང་ཉམས་པ་གསོ་སྐྱོང་འབད་དགོ།

བཀོད་བཟོ་ཚུ་འཚོ་བ་ཨིན་ཟེར་ནཱ་ལུ་བདེན་ཁུངས་ཟངམ་ད་
དེང་སང་གི་

ང་བཅས་ཀྱི་

བཟོ་བཀོད་ཚུ་འཕྲལ་འཕྲལ་

དགོས་འདོད་དང་ སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་

འདུག སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་དགོས་མཁོ་གི་བརྟག་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་ འདི་ཚུ་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་

ནག་མཚོ་རྡོ་རྗེ།
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བཀོད་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་མ་དཀྲོགས་པར་སླ་བསྲེ་ཚུགས།
ཉིནམ་འདི་དང་དུས་འདི་ལུ་

བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་

འབད་ནི་ལུ་དཔེ་ལྟ་ས་སྦེ་འཐོན་ཚུགས

བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་རྐྱེན་ངན་གཞན་ཚུ་ལས་

སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པའི་ཉམས་བཅོས་ བསྐྱར་གསོ་དང་བསྐྱར་སྐྲུན་གྱི་
ལཱ་འདི་ཚུ་བྱ་ཆི་ཆི་བཟོ་ནི་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་ལྡནམ་ཨིན།

རང་ལུགས་ཁྱིམ་ཐོག་་སྐབས་ནི་དང་ རྒྱ་གཞི་རྒྱབ་ཐོག་ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནི།

ད་རེས་ནངས་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་ཡང་དག་ཅིག་

ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ད་ རྒྱ་བཞི་སྦེ་བཀབ་ནི་འདི་ཨིན་པས། གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རིམ་པ་སྦེ་
བསྒྲིག་སྟེ་བཀབ་ཡོད་མི་ཚུ་

སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་རྒྱ་བཞི་སྦེ་བཀབ་ནི་གི་སྲོལ་ཧེ་མ་ལས་

རང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་རའི་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ནང་ཁྱིམ་

ཐོག་རྒྱ་བཞི་སྦེ་བཀབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ འདི་གིས་སྦེ་ཨིན་པས། སྔོན་མ་ཁྱིམ་ཐོག་རིམ་པ་
སྦེ་བསྒྲིག་སྟེ་བཀབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཁྱིམ་ཚུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་
གནམ་གཤིས་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ ཁྱིམ་ཐོག་དང་རྣམ་པའི་བར་ནང་གི་ས་སྟོང་འདི་
ནང་ ལོ་ཐོག་དང་གཞན་ཡང་སྐམ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ ཁྱིམ་བརྐྱབ་ད་ཡང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན་

དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རིམ་པ་སྦེ་བསྒྲིག་སྟེ་བཀབ་མི་ཁྱིམ་ཐོག་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་དང་

མཐུན་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་བཟོ་བཀོད་སྟོནམ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་
གི་དུས་ལུ་ཁྱིམ་ཐོག་རྒྱ་བཞི་སྦེ་བཀབ་མི་ཨ་ཙི་རེ་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་

ད་རེས་ནངས་པ་

ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་དང་ བསྐྱར་གསོ་འབད་མི་ཡོད་རིགས་ཡོད་ཚད་ག་ར་གིས་ རྒྱ་བཞི་སྦེ་
བཀབ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་བཀབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ དང་པ་ ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་སྦེ་

ཁྱིམ་ཡང་ལྷ་ཁང་བཟུམ་སྦེ་སླབ་སྲོོལ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་དང་

དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།

གཉིས་པ་མི་སེར་གྱི་

གོང་ལུ་བཀོད་མི་ཁུངས་དོན་ཚུ་

མཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་དང་བདེན་པ་ཡོད་ག་

རྒྱུ་

འདི་ཡང་མི་ལས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ལས་བདེན་པ་

དང་ངོ་མ་བཟོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་འོང་། འདི་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ཐོག་ རྒྱ་བཞི་
སྦེ་བཀབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ རིམ་པ་སྦེ་བསྒྲིག་སྟེ་བཀབ་སྲོལ་འདི་མེདཔ་ལས་ རང་ལུགས་

བཟོ་བཀོད་རིག་པའི་དྲན་རྟེན་རྙིང་ཤུལ་གྱི་ཉམས་གསོ།

ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ངོ་རྟགས་འདི་བྱང་ནིའི་ཉེན་བརྡ་གཅིག་ཨིན་པས།
བཙུགས་སྲོལ་ཚུ་
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འདི་བཟུམ་མའི་ཚབ་

རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཡན་ལག་གཞན་ལུ་ཡང་མཐོངམ་ཨིནམ་ད་

ད་ལྟོ་ལས་རང་དཀའ་ངལ་འདི་མ་སེལ་བ་ཅིན་
གཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་།

ཤུལ་ལས་ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ང་བཅས་རའི་བཟོ་བཀོད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འདི་བཟུམ་འོང་མི་འདི་

གིས་ ཤུལ་ལས་རྒྱལ་རབས་དང་ལམ་སྲོལ་ངོ་རྟགས་ངོ་མ་ནང་ ང་བཅས་རའི་ངོ་རྟགས་ངོ་
མ་འདི་བཀོད་མི་ཚུགས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རིན་

གནས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ཕྱད་འོང་། འདི་གིས་ཤུལ་ལས་མ་གཏོགས་ཆ་འཇོག་མི་འོང་།

འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་གདམ་ཁ།

འབྲུག་ལུ་ མི་སེར་གྱི་དག་སྣང་དང་རང་སོའི་ཞལ་འདེབས་ཀྱིས་ ཆོས་ལུ་དད་པ་ཡོད་ནི་དེ་
གིས་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་གནམ་མེད་
ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད།

འདི་འབདཝ་ལས་

འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་འདི་འོས་

འབབ་དང་ལྡན་པའི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་གཅིག་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་ བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་ སྔོན་དང་ཕུ་གི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་དགོཔ་

ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་ད་ངོ་མ་
སྦེ་བདག་འཛིན་དང་ཉམས་གསོ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་དགོ། ལཱ་འདི་ལས་བརྒྱུད་ ང་

བཅས་ཀྱིས་ཕམ་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་འབདཝ་ཅོག་འཐདཔ་ད་ ཉམས་གསོ་
ཞུ་བའི་སྐབས་

ང་བཅས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་གི་གནས་སྐབས་

ཡང་ཐོབ་ཚུགས་འོང་། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ བཟོ་སྐྲུན་འབདཝ་ད་ཡར་འཕར་འོང་ནི་དང་
རང་ལུགས་ཀྱི་འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ཞལ་འདེབས་འབད་ཚུགསཔ་
མ་ཚད་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལམ་སྲོལ་ཡང་ཡར་འཕར་གཏངམ་ཨིན།
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མཇུག་དོན།

ང་རའི་ལས་ཁུངས་འདི་

ནག་མཚོ་རྡོ་རྗེ།

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འོག་

ལམ་སྲོལ་དང་སྲོལ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་ཉམས་གསོ་སྡེ་ཚན་ འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

གི་ བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་ཚུ་ ཉམས་གསོ་དང་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་གི་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་
གཅིག་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ངོ་མ་སྦེ་ཉམས་གསོ་འབད་ནི་འདི་

ལུ་ཨ་རྟག་ར་གཙོ་བོ་བཏོནམ་ཨིན། ཉམས་གསོ་ཞུཝ་ད་ གདོང་ལེན་ལེ་ཤ་འབད་དགོ་པས།
འདི་འབདཝ་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚ་གྱང་ཚུ་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་
བཟོ་བཀོད་རྙིང་ཤུལ་

ཉམས་གསོ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་

བཅུག་ནི་གི་རེ་འདོད་ཨིན། རང་ཉིད་ཀྱི་ཚ་གྱང་འདི་ དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ད་ལྟོ་ལས་རང་མ་
སེལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ང་བཅས་རའི་རྙིང་ཤུལ་གྱི་སྔར་སྲོལ་ཚུ་མགྱོགས་པ་རང་བྱང་
འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།
དགྲ་མེད་རྩེ་དང་དེའི་ས་ཕྱོགས།
༉

དགྲ་མེད་རྩེ་ཟེར་མི་འདིའབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་

95
ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་གཡུས་

ཚན་ཅིག་ཨིན། གཡུས་ཚན་འདི་ རྒྱ་མཚོ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཀྲར་༢༣༠༠ དང་མོང་སྒར་རྫོང་

ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༠༠ དེ་ཅིག་དང་ བཀྲིས་སྒང་མོང་སྒར་གཞུང་ལམ་ལས་ཀི་

ལོ་མི་ཀྲར་༢༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། གཞུང་ལམ་ལས་ཡར་དགྲ་མེད་རྩེ་མི་སྡེ་ལྟེ་བ་
ལྷོད་ལྷོད་ལུ་ཟུར་ལམ་འགོར་ལྟབ་༣༠ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད།

དགྲ་མེད་རྩེ་འདི་

སྤོག་ཏོ་ཅིག་གུ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ རི་ཕར་ཁ་གི་གཡུས་ཚན་ཁྱིམ་ཚང་རྫོང་ཁག་བཀྲིས་སྒང་ བཀང་ལུང་ཨུ་ཟོ་
རོང་

ཁི་ཡ་གྲང་རོང་

སྟོད་ལུ་ཆགས་ཡོད།

ཡོན་ཕུ་ལ་བཅས་མཁར་ཚུ་གི་གདོང་སྐོར་དང་གྲངས་མེད་ཆུ་གི་རི་

ཨྱོན་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་འདི་

དགྲ་མེད་རྩེ་མི་སྡེའི་ངོམ་དུ་རུང་བའི་

བདོག་གཏད་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། དགོན་པ་འདི་དུས་རབས་༡༦པའི་ནང་མཁས་བཙུན་

བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་འབུམ་གྱིས་ཕྱུག་པ་ མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་གཙོ་མོ་བསམ་བཞིན་མི་ཡི་
གཟུགས་སུ་འབྱོན་མི་མཚན་གྱི་སྙན་གྲགས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དབྱར་གྱི་འབྲུག་ལྟར་

གྲགས་པ་ གཏེར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་༼༡༤༥༠-༡༥༢༡༽ ཚམོ་ཨ་ནེ་མཆོད་

རྟེན་བཟང་མོ་གིས་འགོ་ཐོག་དང་པ་བཞེངས་ནུག ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་གིས་བཞེངས་
པའི་དགོན་པ་ངོ་མ་འདི་

ད་རེས་ནངས་པ་དགྲ་མེད་རྩེ་དགོན་པ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༣

ཅིག་གི་ས་ཁར་གྲུབ་ཆུ་དགོན་པ་ཟེར་སར་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།
དུས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

དེ་

དེ་འབདཝ་ད་

དགོན་པའི་ནང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གིས་གཙོས་པའི་སྒོམ་ཆེན་

གྱི་སྡེ་ཡང་མང་སུ་མང་སུ་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ དགོན་པའི་ནང་མ་ཤོང་པར་ ད་རེས་ཆགས་ཡོད་
པའི་ཨྱོན་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལུ་སྤོ་དགོཔ་ཐོན་ནུག།
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རྒྱལ་དབང་དྲུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཡང་ ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་

མོ་འདི་ མིའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་
ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་ལུ་བརྩོན་ཏེ་བཞུགས་མི་ཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་གནང་ནུག ཨ་ནེ་མཆོད་

རྟེན་བཟང་མོ་འདི་ དགུང་ལོ་ཆུང་ཀུ་ལས་རང་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་ངང་ལུཐུགས་གཏད་དེ་
བུམ་ཐང་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱག་ཕུག་དང་ རི་ཁྲོད་ཚུ་ནང་བཞུགས་ནུག་ ཤུལ་ལས་ལུང་བསྟན་
དང་འཁྲིལ་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་བྱོན་ནུག།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་གྱི་འབྱུང་རབས་དང་གོང་འཕེལ།
དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ གཏེར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་
ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་གར་འཆམ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིན། འ་ནི་འཆམ་འདི་
གར་འཆམ་ཚུ་ལས་

འབྲུག་གི་

ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ན་

ལས་བྱུང་བའི་གར་འཆམ་ངོ་མ་ཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།
གངས་བརྒྱུད་ནང་ ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་ ཡིད་ཆེས་
མཚུངས་པ་ ལེ་ཤ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་
ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཅིག་ཨིན།

ཁྱིམ་ཚང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་

ལམ་སྲོལ་དང་གོམས་གཤིས་ཆ་

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་སྐུ་འཆམ་གཞན་ཚུ་ལས་

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།

དུས་རབས་༡༦
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དགྲ་མེད་རྩེ་དགོན་པའི་ནང་འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་

བའི་ཉི་མ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་གོམས་གཤིས་
ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་དགྲ་མེད་རྩེ་མི་སྡེའི་ངོ་རྟགས་སྟོན་
པའི་གར་འཆམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༥༡༨ལོ་ལུ

ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་

མོའི་སྐུ་མཆེད་ མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལུ་མཁས་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མཁས་གྲུབ་
གཉིས་ལྡན་དང་ལྷག་པར་དུ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་ མངའ་བརྙེས་ནས་

ཨྱོན་

རིན་པོ་ཆེ་དང་ལན་གྲངས་ལེ་ཤ་དངོས་མཇལ་བྱུང་མི་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་
ནམ་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་

གྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་

གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ གོས་ཆེན་སྣ་ལྔས་རྒྱན་དུ་གསོལ་ཞིང་
གཡུ་བྱུ་རུ་སོགས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ མཁའ་འགྲོ་མ་ མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་

འོང་བ་གསུམ་གཟིམ་ལམ་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཁོང་གསུམ་པོ་གིས་ ཁོ་རང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞིང་
ཁམས་རང་འབྱུང་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལུ་

པདྨའི་ཁྲི་སྟེང་

བཞུགས་པའི་ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཨྱོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ འཇའ་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུར་
བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་འཁྱིད་འགྱོ་ནུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ བུ་ཁྱེད་ནཱ་འོང་བ་ལེགས་སོ་

ང་སེམས་དགའ་ཡི་ཟེར་གསུངས་མ་ཐག་ཏུ་
མཁའ་འགྲོའི་ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་

རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་ཚོགས་

དཔའ་བོ་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་རྔ་

འཆམ་འདི་བརྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག རྔ་འཆམ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེ་གིས་མཁས་གྲུབ་ལུ་ འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ རྔ་འཆམ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་བཙུགས་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག།
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འ་ནེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ལུ་ མཁས་གྲུབ་མཆོག་གི་གཟིམ་སྣང་རྒྱུན་ཆད་དེ་གཟིམ་ལམ་ལས་

བཞེངས་པའི་ཚེ་

གཟིམ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་པར་དགོངས་ཏེ་

ལས་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་

བཅས་པའི་ འཆམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་

ཁོ་གིས་དེ་འཕྲལ་

ཕྱིའི་འཆམ་གྱི་ལེའུ་དང་རྩ་ཚིག་ནང་གི་དམིགས་རིམ་དང་
ཆད་ལྷག་མེད་པར་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་ དགྲ་མེད་

རྩེ་ལུ་འཆམ་འདི་འགོ་ཐོག་དང་པ་བཙུགས་གནང་ནུག

འཆམ་འདི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་

ཚུ་གིས་ གསང་བའི་སྐུ་འཆམ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས སྐུ་འཆམ་འདི་མཇལ་
བ་ཙམ་གྱིས་ མི་སྡེ་ནང་ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཐབ་རྩོད་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ ཞི་ཞིང་བཀྲིས་ལོ་
ལེགས་འོང་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་བསྟན་དགྲ་དམ་སྲིའི་རིགས་ཚུ་

རྩ་མེད་བཏང་ཞིང་མཐར་

ཐུག་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ དཔལ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་
མཐུ་ཅན་གྱི་འཆམ་ཅིག་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན།

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རཏྣ་གླིང་པ་༼དུས་རབས་༡༥པའི་ནང་༽ དང་པདྨ་གླིང་པ་ ༼དུས་རབས་
༡༦་པ༽ གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནང་པའི་བླམ་མཁན་པོ་ག་ཡང་

བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་མི་འདུག ཕལ་ཆེར་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་དེ་
བསྒང་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་མ་ཚུདཔ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་
འདི་

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་

དམིགས་བསལ་གྱིས་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་གཞི་བཙུགས་་མཛད་དགོ་པའི་དོན་དག་ཡང་

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་

ཆོས་

མིན་གྱི་སྡེ་ལས་རྒྱལ་བའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ནང་པའི་ལུགས་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ རྔ་
སྒྲ་འདི་བདུད་སྡེ་ལས་རྒྱལ་བའི་བརྡ་མཚོན་ཅིག་ལུ་ཡང་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་པས།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།

99

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ཞབས་དྲུང་

འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་རྟ་ལོག་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་རྐྱངམ་
ཅིག་དགྲ་མེད་རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ཕྱི་ཁར་འགོ་དང་པ་གདན་དྲངས་ནུག

དེ་ལས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐབས་ ཀྲོང་གསར་དང་ སྤ་རོ་ སྒང་སྟེང་དགོན་པ་
བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ ཐིམ་ཕུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ཚུ་ནང་ རྔ་འཆམ་འདི་འགོ་བཙུགས་ནུག བཀྲིས་
ཆོས་རྫོང་ནང་ལུ་འཆམ་འདི་འགོ་ཐོག་དང་པ་

སྤྱི་ལོ་གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་

ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ པཎ་ཌིཏ་ཇ་ཝ་ཧར་ལཱལ་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་ཆིབས་བསྐྱོད་

གནང་སྐབས་ རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག ད་རེས་ནངས་པ་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་རྫོང་ཁག་དང་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་གི་དུས་ཆེན་ཚུ་ནང་མི་དམང་སྤྲོ་
སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།

ད་རེས་ནངས་པ་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ལུ་ ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་དེ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་

ཡང་ གཅིག་འདི་དགྲ་མེད་རྩེ་ ཨྱོན་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་ནང་རྐྱབ་་སྲོལ་ཡོད་མི་
དང་ གཅིགཔོ་འདི་
ཡོད་མི་འདི་ཨིན།

ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་དགོན་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་རྐྱབ་སྲོལ་

དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་རྔ་འཆམ་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་

གཅིག་འདི་ རྔ་འཆམ་འདི་གི་ཧེ་མ་ མི་ལ་རྒད་པུ་ཟེར་ཨ་ཙ་ར་གཉིས་ཀྱིས་ སྔོན་འགྲོའི་
འཆམ་ཅིག་རྐྱབ་ནི་ཡོད།

ས་གནས་ཁག་གཞན་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་རྔ་འཆམ་ཚུ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ལེའུ་
དང་གཟུགས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་སོ་སོར་འགྱུར་འགྱོ་སྟེ

ད་རེས་ནངས་པ་

འཆམ་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་དུམ་གྲ་ཅིག་སོ་སོ་སྦེ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་སོ་སོར་འགྱོ་དགོ་
མི་ཡང་ གཙོ་བོ་ཅིག་ འཆམ་འདི་བཙགས་ས་གཅིག་ལས་བཙགས་ སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱུན་
གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མ་བརྒྱུད་པར་ ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ལུ་ སློབ་དཔོན་སོ་སོ་དང་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་
འགྱངས་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་

སོ་སོ་སོ་སོར་སྦེ་

ཕར་ཕར་ཡུན་

འཆམ་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་ཡང་དུས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་སོ་སོར་

ཡར་སོངཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཆམ་གྱི་ལེའུ་དང་ཉམས་འགྱུར་གྱི་རྣམ་པ་
ལུ་ཡང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཞུགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།

100
ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་གྱི་བརྩི་མཐོང་།
དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་འགྱོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་འཆམ་

འདི་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གུ་ འཆམ་འདིའི་ར་ཁུངས་ཆོས་ལུ་ཐུག་
ནི་འདི་གིས་དང་

འཆམ་འདི་ལུ་

འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་སྦོམ་ཡོད་མི་ཅིག་

དངཔ་ཅིག་ལུ་འཆམ་འདི་གསང་ཆེན་སྔགས་གཞུང་གི་དགོངས་

དོན་ལྟར་ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཚུ་གི་གསང་བའི་བྲོ་གར་མཚོན་པ་
ལས་བརྟེན་

སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཚུ་དང་

བྱེ་བྲག་ཏུ་དགྲ་མེད་རྩེ་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་

འཆམ་འདི་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཏེ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་
འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གཉིས་པ་ཟེརཝ་ད་

འཆམ་འདི་སྤྱིར་བཏང་སྤྲོ་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པ་འཆམ་

འདི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ དམིགས་པ་ལེ་ཤ་བསྐྱེད་དེ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་
ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་དགོས་པའི་སྐུ་འཆམ་ཅིག་ཨིན།

དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་འཆམ་དཔོན་

དང་འཆམ་མཇུག་ དེ་ལས་དབུ་མཛད་གསུམ་གྱིས་ འཆམ་གྱི་ལེའུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དག་
པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་
དུ་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན་པས།

དཔའ་མོའི་རྣམ་པ་གསལ་རི་རི་སྦེ་དམིགས་པ་ངེས་པར་

དེ་འབདཝ་ལས་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་དང་ དབུ་མཛད་བཅས་ག་

ར་ འཆམ་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་མ་ གཞི་རིམ་གྱི་སྒོམ་གྲུབ་དང་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་རིམ་པ་ངེས་པར་
དུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན་པས།

འཆམ་པ་ཚུ་འཆམ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཚོན་བྱེད་ཨིན།
རུངས་བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཚུ་

དེ་ཡང་

མ་

ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འབུར་འཇོམས་འབད་མི་ཡང་

ཞི་བ་ཚུ་ཞི་བའི་ཐབས་ཤེས་དང་ མ་རུངས་པ་ཚུ་དྲག་པོའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གང་
ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྒོ་ལས་བཏུལཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ ཞི་
བ་དང་ཁྲོ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ གར་འཆམ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།

རྔ་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ཁྱད་ཆོས་ཚང་དགོཔ།
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དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། འཆམ་རྐྱབ་

མི་ཚུ་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་རང་ ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན།
གལ་སྲིད་

དེ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་

གཏང་དགོཔ་ཨིན།

ཉུང་མཐའ་ལུ་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་ངེས་པར་དུ་

དེ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་རྐྱབ་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་

ཨིན་པའི་ཁར་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གི་ཕྱིའི་གཟུགས་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོ་པའི་ཁར་ ནང་སེམས་
ཀྱི་གཤིས་ལུགས་ཡང་བཟང་ཞིང་བག་ཕེབས་པ་ དམ་ཚིག་གཙང་མ་དགོཔ་ཨིན།
གཞན་ཡང་རྔ་འཆམ་འདི་ལུ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་དགོཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་

འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་འཆམ་རྐྱབ་ནིའི་དུས་མཚམས་ཀྱི་ནང་འཁོད་གཤམ་
འཁོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང།
༡༽ ཞབས་ལྷམ་གྱི་རིགས་བཙུག་མི་ཆོག
༢༽ དོན་མེད་འཁྱལ་གཏམ་སླབ་མི་ཆོག
༣༽ མཛུབ་དཀྱི་བཙུགས་མི་ཆོག
༤༽ མཚོན་ཆའི་རིགས་འཆང་སྤྱོད་འབད་མི་ཆོག
༥༽ ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་དང་ལག་རྒྱན་ཅི་རིགས་བཏགས་མི་ཆོག
༦༽ བྱུ་རུ་དང་རྒྱན་ཆ་ཅི་རིགས་བཏགས་མི་ཆོག
༧༽ དོན་མེད་སེམས་གཡེང་གི་སྤྲོ་བའི་ལཱ་ལུ་བརྩོན་མི་ཆོག
༨༽ ཆང་གི་རིགས་སྤྱོད་མི་ཆོག
༩༽ ཨམ་སྲུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཆོག

ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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གལ་སྲིད་འཆམ་པ་ཚུ་གིས་གོང་གི་དམ་བཅའ་ཚུ་ལས་ གང་རུང་གཅིག་ལས་བརྒལ་སོང་པ་
ཅིན་འཆམ་པ་འདི་ལུ་

བར་ཆད་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འཕྲལ་འཆམ་པའི་ལགཔ་ལས་

རྔ་དང་རྔས་ཏོག ་ཤོརཝ་ལ་སོགས་པ་དང་

འཕྲལ་

རྐངམ་གུ་

འཆམ་དར་དཀྱིས་ཏེ་ རྦོབ་རིལ་འགྱོ་ནི་སོགས་རྐྱེན་འབྱུངམ་ཨིན་པས། མཚམས་མཚམས་
དཔྱད་རིག་མེད་པར་ འཆམ་ཆས་མ་ཚང་པར་གྱོན་ཏེ་ འཆམ་གྱི་ཐང་ནང་འཐོན་ནི་ཚུ་འབྱུང་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བརྩིཝ་ཨིན་པས།

འདི་ཚུ་འབྱུང་པ་ཅིན་

འཆམ་རྐྱབ་ནིའི་

འཆམ་པ་གིས་

འཐུས་ཤོར་བའི་གྲས་ཁར་

དུས་མཚམས་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་

ནང་འཁོད་ འཆམ་པ་ཚུ་གི་སླ་ཁ་ལས་ རྒན་ཤོས་ ན་ཐན་མི་ཅིག་ལུ་ སྐུ་དྲུང་གི་འགན་

ཁུར་སྤྲོད་དེ དུས་སྟོན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་རིང་ འགོ་འདྲེན་དང་ལྟ་རྟོག་ཅི་རིགས་ཁོ་གིས་

འབདཝ་ཨིན།

སྤྱིར་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་འཆམ་འདི་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་

འབདཝ་ད་འཆམ་པ་ཚུ་ག་ར་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ ཤམ་ཐབས་དང་སྟོད་རྩེ་གྱོན་སྡོདཔ་མ་
ཚད་

རབ་ཏུ་བྱུང་པའི་དགེ་སྦྱོང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་

དམ་ཚིག་ཚུ་ཡང་དུས་ཡུན་དེའི་ནང་

འཁོད་སྲུངམ་ཨིན་པས། འཆམ་པ་ཚུ་ལུ་མིང་ཡང་བཙུན་མ་ཟེར་ཨ་ནེ་མོའི་ཐ་སྙད་བཏགསཔ་
ཨིན་པས།

ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་སྐབས་

ཨྱོན་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལུ་ཨ་

ནེམ་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ཤུལ་ལས་སྒོམ་ཆེན་གྱི་སྡེ་རྒྱས་ཆེར་
སོངམ་ལས་ ཨ་ནེ་མོའི་སྡེ་ལོག་ཨྱོན་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལས་གྲུབ་ཆུ་

དགོན་པར་སྤོ་བཤུད་འབད་དགོཔ་ཐོན་ནུག ད་རེས་འཆམ་པ་ཚུ་སྒོམ་ཆེན་ཨིན་རུང་ དུས་
ཆེན་ཚུ་ནང་བཙུན་པའི་ཆས་གྱོན་དགོ་མི་འདི་དགོན་པ་འདི་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་བཙུན་མའི་སྡེ་ཡོད་

པའི་བརྡ་མཚོན་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་དགོན་པ་འདི་ནང་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་ལུ་བཙུན་མའི་ཐ་
སྙད་ བཏགས་ཡོད་མི་འདི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཨིན།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་མི་བཅུ་དྲུག་གིས་རྐྱབ་ཨིན།
རེ་རེ་གི་ཞལ་འབགཔ་བཙུགསཔ་ཨིན།
པས། དེ་ཡང་
༡

སེངྒེ

༢

ཁྱུང་།

༣

བྱ་རོག

༤

སྦྲུལ།

༡༢ ལུག་

༥

འབྲུག

༡༣ ཁྱི

༦

འུག་པ།

༡༤ དོམ་

༧

གླང

༡༥ ར

༨

སྟག

༡༦ ཁྱུང་ཕོ།

འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་
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མི་རེ་རེ་གིས་སེམས་ཅན་མ་འདྲཝ་

ཞལ་འབགཔ་ཚུ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཚོནམ་ཨིན་

༩ གཟིག
༡༠ ཕག
༡༡ ཕོཝ་མར་སྐྱེས་

འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བའིི་ལྷ་ཚོགས་བསྒོམ་དགོཔ་

མ་ཚད་ ལྟདམོ་ལྟ་མི་ཚུ་གི་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་དག་པར་བསྒོམ་དགོཔ་ཨིན། དེ་

འབདཝ་ལས་དགྲ་མེད་རྩེ་ རྔ་འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་བསྐྱེད་དགོས་
པའི་རིམ་པ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ལུ་ལེའུ་མ་འདྲཝ་ཁལ་གཅིག་དང་གཅིག་སྦེ་རྐྱབ་
སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་
༡ འཐོན་འཆམ་

༡༡ མཚོ་སྐྱེས་བདག་བསྐྱེད།

༢ གནམ་གིང་

༡༢ དང་པ་ལོགས་གཅིག་པ།

༣ བར་གིང་

༡༣ གཉིས་པ་ཕག་མགོ

༤ ས་གིང་

༡༤ གསུམ་པ་ཕྱི་ནང༌།

༥ སྟག་ཚང་ལམ་འགྲོས།

༡༥ བཞི་པ་ཀྲེག་ཀྲེག་

༦ སྤྲོས།

༡༦ ལྔ་པ་ཁྱི་མགོ་

༧ སྦྲུལ་མགོ་འཕང་རིལ།

༡༧ དྲུག་པ་དོམ་མགོ

༨ པདྨ་གླིང་པའི་ལམ་འགྲོས།

༡༨ བདུན་པ་ཀྲེག་ཀྲེག

༩ འུག་པའི་ལམ་འགྲོས

༡༩ བརྒྱད་པ་ཕྱི་ནང༌།

༡༠ སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་ལམ་འགྲོས།

༢༠ དགུ་པ་སྟག་མགོ

སྤྱིར་འཆམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ནང་

༢༡ འཛུལ་འཆམ་བཅས་སོ།

འཆམ་དཔོན་གྱིས་སྦེ་འཆམ་འཁྱིད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་

འབདཝ་ད་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ལུ་འཆམ་མཇུག་གིས་འཁྱིད་དེ་རྐྱབ་ཨིནམ་ལས་འཆམ་
དཔོན་འདི་འཆམ་གྱི་མཇུག་ལུ་འཐོནམ་ཨིན་པས།

འཆམ་དཔོན་གྱིས་རོལམོ་དང་འཆམ་

མཇུག་གིས་གཙོས་འཆམ་རྐྱབ་མི་ག་ར་གིས་རྔ་འབགཔ་ཨིན།
བརྡུང་ཐངས་དང་འཁྲིལ་འཆམ་གྱི་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འཆམ་དཔོན་གྱི་རོལམོ་

ལེའུ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བའི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་འགྱུར་འགྱོ་དོ་

འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་དབུ་མཛད་ཀྱིས་རོལམ་བརྡུང་ཐངས་འཛོལ་སོང་

རུང་འཆམ་དཔོན་གྱིས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་འཆམ་དཔོན་གྱི་རིག་རྩལ་

འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།
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དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་གྱི་བརྒྱུད་པ།
དགྲ་མེད་རྔ་འཆམ་འདི་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
དབང་བདེ་ལེགས་ལུ་གནང་།
གནང་ནུག

ཁོ་རའི་སྲས་ཨྱོན་ངག་

ཁོ་གིས་ཁོ་རའི་སྲས་ཆོས་རྗེ་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ལུ་

ཆོས་རྗེ་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ལུ་སྲས་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ལས་སྲས་གསུམ་

ས་གནས་གཞན་ཁར་བྱོན་པའི་ཤུལ་ལུ་

སྲས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཁོ་རང་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་

རང་བཞུགས་ནུག དེ་ལས་འཆམ་གྱི་བརྒྱུད་པ་འདི་ སྲས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལས་བརྒྱུད་

དེ་མཁའ་ཀློང་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་དང་ དེ་ལས་ཁོའི་སྲས་ ད་ལྟོ་མཁའ་ཀློང་བླ་མ་ཞལ་བཞུགས་
ཡོད་པའི་རིག་འཛིན་ལུ་བཀའ་བབས་ཕེབས་ནུག

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

སྲས་གཏམ་ཞིང་ཆོས་རྗེ་དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་རྒས་བསོད་ནམས་དོན་
གྲུབ་ཀྱི་སྲས་མོ་དང་གཅིག་ཁར་གཉེན་འགྲོགས་ནུག།

ཨ་རྒས་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལུ་སྐུ་ཞོག་དགྲ་མེད་རྩེ་པའམ་

བླ་མའི་གཟིམ་དཔོན་ཟེར་

ཡང་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཁོ་དགྲ་མེད་རྩེ་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་ཅིག་ཨིནཔ་
མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ (༡༨༣༡ _ ༡༨༦༡) གི་ནུ་ཅུང་དང་ཞབས་དྲུང་

འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ (༡༨༦༢ _ ༡༩༠༤) རྟ་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ་དང་
སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཡང་ཨིན་པས།
ཨ་རྒས་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཉམས་རྒུད་

ཞུགས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་ལུ་ཞལ་འདེབས་སྦོམ་གནང་ནུག
དམ་པ་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་བཞུགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་
གྲགས་དང་

དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་

སྤྱིར་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུང་པའི་མཚན་སྙན་

ལྷག་པར་དུ་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ལུ་སྲི་ཞུ་དང་

འཆམ་འདི་དར་ཁྱབ་སྦོམ་བྱུང་ནུག།

འདི་བཟུམ་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་སྟེ་

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བརྒྱུད་པ་བཟུང་མི་གཙོ་བོ་རང་

མཁའ་ཀློང་བླམ་ཚུ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་གཞན་དལ་གཞི་ ད་ལྟོ་ཞལ་བཞུགས་
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པའི་

མཁའ་ཀློང་བླམ་དགྲ་མེད་རྩེ་དགོན་སྡེའི་བླམ་མིན་རུང་ར་

ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

དགྲ་མེད་རྩེའི་དུས་སྟོན་

དང་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུས་རབས་

༢༠ པའི་ནང་གི་མཁའ་ཀློང་བླམ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ཚུན་ཚོད་རང་ ཨྱོན་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་
ཆོས་གླིང་དགོན་པ་འདི་
འོག་ལུ་སྡོད་ནུག།

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་གི་མངའ་

མཁའ་ཀློང་བླམ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་གི་ཤུལ་ལས་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཆེད་མཁའ་

ཀློང་བླམ་གི་བརྒྱུད་པ་ཁོངས་གཏོགས་མིན་པའི་བླ་ཚབ་འགོ་ཐོག་དང་པ་བསྐོ་བཞག་གནང་
ནུག དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བཛྲ་གུ་རུ་བླམ་ པད་རྒྱལ་གླིང་པ་ ཀོ་ལའི་བླམ་ དེ་ལས་
ད་ལྟོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་གསུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུ་ དགོན་པའི་བླ་ཕྲེང་སྦེ་བསྐོ་བཞག་མཛད་

ནུག བླ་ཚབ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ནིའི་སྲོལ་འདི་ པད་རྒྱལ་གླིང་པ་ཚུན་དགྲ་མེད་རྩེའི་ཆོས་
སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་མཛད་གནང་ནུག། ཤུལ་ལས་ཀོ་ལའི་བླམ་ལས་ དགོན་པའི་དབུ་བླ་འདི་
འབྲུག་གཞུང་གིས་བསྐོ་བཞག་མཛད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག
དབུ་བླ་འདི་

ད་ལྟོ་དགྲ་མེད་རྩེ་དགོན་པའི་

དྲགོས་ཞིང་གཤེགས་འཕྲིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྲས་ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

(༡༩༦༨) ཨིན། རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཨིནམ་མ་ཚད་
གཏེར་སྟོན་གྱི་གསུང་སྤྲུལ་ཡང་ཨིན།

དགྲ་མེད་རྩེ་དགོན་སྡེའི་བླ་བརྒྱུད་གསེར་རི་ཕྲེང་བ་ཚུ་གི་མགོན་སྐྱབས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ལུ་

བརྟེན་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུ་ཐོབ་ནུག དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ལྷབ་ནི་

དང་འཆམ་བརྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་འདི་ ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ཐོབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་

སྲོལ་དང་འདི་ཚུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་སྣོད་དུ་རུང་བ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་
པས།

དམིགས་པའི་རིམ་པ།
སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཟབ་མོ་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་དང་ ལྷག་པར་དུ་དགྲ་
མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཕམ་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།

ལས་
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དེའི་དྲིན་དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་བསམ་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་

དགོཔ་ཨིན། ཀུན་སློང་ནི་བཟུམ་གྱི་ཐོག་ལས་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ ཞི་བའི་རྒྱན་ཆ་བཅུ་

གསུམ་དང་ཁྲོ་བོའི་ཆས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་གྱོན་ཏེ་ ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་འཆམ་ཆས་ཚུ་གྱོན་པ་
ཙམ་གྱིས་ བསྟན་པ་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཚུ་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འདྲོགས་ཤིང་

མི་བཟོད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱི་ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དངོས་སུ་བསྒོམ་སྟེ་འཆམ་དཔོན་གྱིས་
རྔ་སྒྲ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་ད་ལུ་

འཆམ་པ་ཚུ་གིས་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ས་གཞི་ཚུ་འོག་

མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བ་སོགས་སུ་གསལ་བཏབ།་
ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཞིང་ཁམས་སུ་བསམ།

ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་

ཚུ་ག་ར་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོའི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བཏབ་སྟེ་རིགས་བརྒྱའི་

ཁྱབ་

བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཀློང་ལས་འགག་མེད་དུ་ཤར་བའི་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་ལྷ་ཚོགས་དེ་ཚུ་གི་མཚན་ཙམ་ཁ་ལས་བརྗོད་པ་ཙམ་དང་ ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་རོལ་མོ་མཇལ་
བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་བསགས་པའི་སེམས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཤི་བའི་
ཚེ་བར་དོ་མེད་པར་

ཡར་ཟང་ཐལ་དུ་འགྱོ་ནི་དང་ མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ངན་སོང་གི་སྐྱེ་སྒོ་

གཅོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཞི་ཁྲོའི་འཆམ་འདི་རྐྱབ་ཨིན་ཟེར་ སེམས་ཁར་བསྒོམས་སྟེ་འཆམ་རྐྱབ་
དགོཔ་ཨིན།

འཆམ་དཔོན་གྱིས་ཕཊ་ཅེས་ཁྲོ་བོའི་གད་བརྒྱངས་རྐྱབ་ད་ལུ་

འབྱུང་པོ་ལོག་འདྲེན་གྱི་

བགེགས་ཚུ་ཁྲོ་བོ་རེ་རེའི་ཐུགས་ཀ་ལས་རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྐྱེད་དེ་
བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚུ་

བསྐྱེད་དེ་འཆམ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐར་བསྐྲད་གཏང་བའི་དམིགས་པ་

(ལེའུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་བཙུག་དགོ་པས།)
རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་

བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབས་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ག་ར་སྟེང་གི་

ནམ་མཁར་བྱོན་ཏེ་བཀྲིས་པའི་གླུ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བསིལ་མ་དང་བཅས་བྱོན་ནས་ བདག་
དང་སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་ཐིམ་པས་ ཡེ་ཤེས་པ་དངོས་སུ་ཞུགས་པས་བྱིན་རླབས་གནང་བར་
བསམ་དགོ།

ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་

གཡས་ཀྱི་ཕོ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་

འཕྲོས་ཏེ་གཡོན་གྱི་མོ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་ ཐུགས་ཀར་ཕོག་པ་ལས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་པར་བསམ་དགོ།

ཀརྨ་ ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་་གྱིས་ ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་གི་སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་
བྲང་ནས་

ཞི་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་དང་ ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཚུ་བར་དོའི་

སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་རྩལ་དུ་
དགོཔ་ཨིན།

སྤྲོད་པའི་ཕྱིར་ཞི་ཁྲོའི་སྣང་བརྙན་དུ་སྟོན་ནས་འཆམ་རྐྱབ་

བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་གྱིས འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཟང་ངན་མེད་པར་ སྣང་བ་
ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་བསྟན་
མེད་པའི་གསུང་གི་རང་བཞིན་དང་

གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྲལ་གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་བ་

དྲན་རྟོགས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པ་སྟེ་

གཉིས་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ནུབ་སྟེ་ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་གྱི་ཀློང་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་
བསམ་ནས་འཆམ་རྐྱབ་དགོ།

སེམས་ཅན་ཚུ་ག་ར་ ཡེ་ནས་དག་པ་ཨིན་རུང གནས་སྐབས་གློ་བུར་དྲི་མས་སྒྲིབ་པས་ང་
དང་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་

རང་རྒྱུད་ཆོས་ལས་འགལ་བས་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་

སོགས་སྡིག་པ་མཚམས་མེད་པའི་ལས་ལ་བརྟེན་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བར་ཕྱོགས་པའི་སེམས་ཅན་
ཚུ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པས་
སྲིད་པ་གསུམ་གང་ན་གནས་ཀྱང་
རྐྱབ་དགོ།

ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཚུ་

ཚད་མེད་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱས་བཀུག་པར་བསམ་སྟེ་འཆམ་

དེ་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དགྲ་བོ ་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་མཆོད་ཀྱིས་
ཚིམས་ཏེ་ རང་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་གླུ་གར་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་
ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ཐིམ་པའི་རྡོ་རྗེ་གི་འཆམ་རྐྱབ་དགོ།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།
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དེ་ལས་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གསལ་ནས་གནོད་བྱེད་ལོག་འདྲེན་
དམ་སྲི་ཚུ་ས་རིམ་པ་དགུའི་འོག་ཏུ་བསྐྱུར་ཏེ་

ཐེག་པའི་རིམ་པ་དགུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་

ཅིང་མནན་ནས་ དེ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེ་བའི་བར་ཏེ་འཁོར་བ་ལུ་ནམ་ཡང་སྡང་
བར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་འཆམ་རྐྱབ་དགོ།

དེ་ལས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་ལུ་
བསྐུལ་བའི་བརྡར་རྔ་ཟུར་ལ་ཀྲེག་ཀྲེག་གིས་བརྡ་སྦྱར་ཏེ་

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་གི་སྐུའི་གནས་

ལྔ་ལས་ འོད་ཟེར་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་ག་ཚུ་འཕྲོས་ཏེ་ བདག་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ་

པས་ སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ་ནས་འཆམ་རྐྱབ་
དགོ།

མཇུག་ལུ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ དཀྱིལ་འཁོར་གར་འཆམ་གྱི་ལྟདམོ་འདི་ དབང་མ་ཐོབ་
མི་དང་ལོག་པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བློ་དམན་པ་ཚུ་ལུ་
འཁོར་གྱི་འཆམ་གྱི་ལྟད་མོ་འདི་བསྟན་པས

གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་དཀྱིལ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་དམ་ཚིག་

ལས་འགལ་ཞིང་ ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐང་ཞིང་ བཤགས་པའི་ཕྱིར་མི་དམིགས་ཆོས་
ཀློང་ཡངས་པར་བཤགས་པའི་འཆམ་འདི་རྐྱབ་ཨིན་པས།

སྣང་གྲགས་རིགས་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཤེས་པའི་ངང་ནས ཕྱོགས་བཅུ་
དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
པའི་གླུ་ཡིས་བདེན་ཚིག་དང་ལྷ་ཡི་

སྟེང་གི་ནམ་མཁར་བྱོན་ནས་བཀྲིས་

མེ་ཏོག་མནྡྷ་ར་བའི་ཆར་བསིལ་མ་ཕྱོགས་ཀུན་གཏོར་

བས་ས་གཞི་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་བཀྲིས་དགེ་ལེགས་རོལ་མོས་ཡོངས་སུ་གང་བས་

སྤྱིར་

འཛམ་བུ་གླིང་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆམ་རྐྱབ་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་ ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་
ཟད་མི་ཤེས་པའི་སྣང་བས་
ཨིན།

ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ངང་ནས་འཛུལ་བ་

ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

110

འཆམ་པ་ཚུ་གིས་ ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོགས་མ་མེད་པ་ནས་ རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

གྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་སྦྱངས་ཞིང་སྦྱང་ཐབས་སུ་རང་གི་ལུས་ལུ་ལྷ་ཡི་ཆོས་གོས་
གསོལ་ཏེ་ལྷ་ཡི་སྐུ་རུ་

བསྒོམ་པ་སྦྱོང་བྱེད་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས་

སྦྱངས་འབྲས་མཐར་ཐུག་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཨིན་ནོ།།

ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཚང་བ།
སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ བར་དོའི་སྐབས་ཤར་བའི་ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་ངོ་ཤེས་ཤིང་འདྲིས་

ཚུད་ཐབས་ལུ་ ཚེ་ད་རེས་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ ངེས་པར་མཇལ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཨིན།
འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་

གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་

འཆམ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འཆམ་འདི་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་ དང་འདོད་སྦོམ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
འདི་མ་ཚད་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་གཏེར་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་ བརྩི་
བའི་ཁར་

དམིགས་རིམ་དང་བཅས་པའི་བྲོ་གར་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཅིག་ལུ་ཡང་བརྩིཝ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་སྤྲོ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་རྐྱབ་པའི་འཆམ་རྐྱངམ་ཅིག་
མིན་པར་ཆོས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་སྐལ་སྟེར་བའི་

ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་ཅིག་ཡང་ཨིན། འཆམ་འདི་ནང་འཁོར་འདས་ཀྱི་རང་བཞིན་ རྗེན་གཅེར་
སྟོན་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཚུ་ཡང་ཚང་སྟེ་ཡོད།

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་

སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་ཡེ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པའི་གཞི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་འདི་ ཞི་
ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་བསྒོམ་པ་ལས་བརྟེན་

འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ངོ་སྤྲོད་ཚུགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་

བཤདཔ་ཨིན།

སེམས་ཅན་ཚུ་ག་ར་

ཡེ་གདོད་མ་ནས་དག་པ་ཡིན་པ་ལ་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ལུ་བརྟེན་

དག་པའི་རང་བཞིན་དང་མཚམས་སྦྱརཝ་ཨིན།

དག་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་དམིགས་

སྐབས་གློ་བུར་བ་ཨིན་པར་མཚོན་བྱེད་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་

པ་བསྐྱེད་པ་ནི་ གདོད་མའི་རང་བཞིན་དང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཚུ་གནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་

ནང་བཅུད་ཀྱི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཚུ་ལྷ་དང་ལྷ་

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།

111

མོའི་རྣམ་པར་དམིགས་པ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་རྣམ་པར་དམིགས་པ་བསྐྱེད་པ་ལས་བརྟེན་ འཆམ་པ་
དང་ལྟད་མོ་ལྟ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་

འབྲེལ་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞག་ཚུགསཔ་ཨིན།

དེ་

འབདཝ་ལས་ འཆམ་གྱི་ལྟདམོ་ལྟ་མི་ཚུ་ལུ་ བྱིན་རླབས་སྦོམ་འཇུགཔ་ཨིན་པས། དགྲ་
མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་དགོཔ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཨིན།

འཆམ་འདི་གི་ལེའུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ གཟུགས་

ཀྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ལྷ་སྐུའི་ཐིག་ཚད་ལས་མ་འགལ་བར་འཆམ་པ་ཚུ་ལུ་རིག་རྩལ་མ་འདྲ་བའི་
ཁྱད་ཆོས་ལྡན་དགོཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་ལེའུ་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཉམས་ཚུལ་མཐུན་སྦྱང་རྩལ་ཐོབ་

ནིའི་དོན་ལུ་ལོ་ངོ་མང་རབས་ཀྱི་རིང་། སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གར་དང་ ནང་སེམས་ཀྱི་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་གཉིས་ལུས་སེམས་
ལྷན་ཅིག་གུ་འདྲིལ་ཏེ་འཆམ་རྐྱབ་ནི་འདི་འཇམ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ཨིན་པས།

ད་རེས་ནངས་པ་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ ཚེས་བཅུ་དང་དགའ་སྟོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ནང་གི་
ལས་རིམ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་
པ་གིས་མ་ཚད་

ལས་རིམ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད་

འབྲུག་གི་རང་ལུགས་ཀྱི་སྐུ་འཆམ་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་དང་ གལ་ཆེ་ཤོ ས་

ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྔ་འཆམ་འདི་ འབྲུག་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྐུ་འཆམ་སྦེ་ རྒྱ་
པཱན་ ཨ་མི་རི་ཀ་ ཇར་མ་ནི་ ཕརནསི་ རྒྱ་གར་ བལ་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་སྟེ་ རྗེས་བསྟོད་དང་ངལ་རང་ཡང་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨིན། རྒྱ་པཱན་གྱི་ཁྲོམ་ཨའི་ཅི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོའི་ “World expo 2005” དུས་སྟོན་ནང་
ལུ་ཡང་ རྔ་འཆམ་འདི་ སྟོན་ནིའི་ལས་རིམ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
སྤྱིར་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་
རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་

སྐུ་འཆམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དར་ཏེ་

ཡོདཔ་ཨིན། སྐུ་འཆམ་འགོ་ཐོག་དང་པ་གཞི་བཙུགས་མཛད་མི་ མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་

ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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རྒྱལ་མཚན་ཁོ་རང་འབྲུག་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྔ་འཆམ་འདི་ས་གནས་ཁག་གཞན་ཁར་ཁྱབ་

སྤེལ་མ་འབདཝ་ལས་ དར་ཁྱབ་ཡང་མ་བྱུང་པས། རྔ་འཆམ་འདི་ འབྲུག་གི་རང་ལུགས་ཀྱི་
ལམ་སྲོལ་མངོན་གསལ་ཅན་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་

རྔ་འཆམ་འདིའི་བརྗོད་དོན་

ཁྱད་པར་ཅན་ལུ་བརྟེན་ རྔ་འཆམ་འདི་རང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཙམ་མིན་པ་ འཁོར་འདས་
ཀྱི་ལམ་སྟོན་པའི་གསང་བའི་ཆོས་འཁོར་དང་

འགྲོ་བ་མིའི་ཆོས་སྐལ་དུ་ཕེབས་པའི་གཏེར་

ཆོས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཛད་ཤུལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ནོ།
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཉམས་ཉེན།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ཡོད་རུང་

མ་དངུལ་དང་སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་
མཉམ་འབྲེལ་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་གཞི་ཚུད་མ་ཚུགས་པས།

དེ་གུ་རྒྱང་མཐོང་དང་ཐུགས་སྤྲོའི་

ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་ཡང་གྲོས་ཀྱིས་སྦེ་འཛུལ་འཐོན་འོངམ་ལས་
འཆམ་འདི་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་དག་སྣང་ཚུ་མར་ཉམས་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྙན་ཆ་ཚུ་གིས་

སྐུ་

རིག་གསར་

ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་རྣམ་རྟོག་

གསརཔ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས ད་རེས་ནངས་པ་ འཆམ་ལ་སོགས་པའི་རང་ལུགས་ཀྱི་
ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་སྤྲོ་བ་ཞན་སུ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

རྔ་འཆམ་འདི་ སྒོམ་ཆེན་གྱི་གྲས་ཁར་མཚན་ཐོ་བཀོད་མི་ཚུ་གིས་རྐྱབ་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་
དུས་ཚོད་མང་ཤོས་རང་རང་སོའི་སྒེར་དང་ ཁྱིམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགསཔ་ཨིན་

པས། ཚེས་བཅུ་དང་དུས་སྟོན་རནམ་ད་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ དང་བླང་གི་ཐོག་ལས་འཛོམས་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ལུ་གླ་རིན་ཡང་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན་པས།
དེ་འབདཝ་ལས་

འཆམ་རྐྱབ་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་དང་དང་འདོད་མི་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་

སྒོམ་ཆེན་གྱི་གྲས་ཁར་ཡང་
སྟངས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

གྱངས་ཁ་ཉུང་སུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ད་ལྟོའི་གནས་

བཙུན་མ་ཟེར་མིང་ཐོགས་པའི་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་

པའི་རྔ་འཆམ་འདིའི་རྒྱུན་ཆད་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ།
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དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ལུ་ཐོ་རྐྱབ་མི་སྦོམ་ཤོས་རང་ འཆམ་རྐྱབ་མིའི་གྱངས་ཁ་མར་བབ་འགྱོ་
མི་ལུ་བརྟེན་ཉམས་ཆག་ཞུགས་ནི་བས་ཡང་ལྷག་སྟེ་

འཆམ་གྱི་ལེའུ་སྒྱུར་ཐངས་དང་ལུས་

ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་མི་རེ་རེ་དང་རེ་རེའི་བར་འགྱུར་འགྱོ་མི་འདི་ཨིན། འཆམ་འདི་ད་ལྟོ་ཚུན་

ཚོད་ མི་རེ་རེའི་ལེའུ་སྒྱུར་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ལེ་ཤ་གིས་བསྒྱུར་བ་སོང་ནུག འཆམ་རྐྱབ་ནིའི་
ལུགས་སྲོལ་འདི་རང་མ་འོངས་པར་རྩ་མེད་སྦེ་ཡལ་འགྱོ་ནི་འདི་མི་སྲིད་པ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་

ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ནང་ལས་ཕར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་རྔ་འཆམ་ཚུ་ཤོ་
མཚུངས་བཟོ་ནི་དང་ ད་ལྟོ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་རྔ་འཆམ་འདི་ མཐོང་ཐོས་རྒྱུན་ལམ་ནང་ཐོ་

བཀོད་འབད་ནི་ཚུ་གི་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བ་ཅིན་ འཆམ་གྱི་ལེའུ་སྒྱུར་ཐངས་འདི་སོ་སོ་སྦེ་འགྱོ་
ནི་ཨིནམ་ལས་ རྔ་འཆམ་འདི་ལུ་ ཐོ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། ནེ་སྦེ་ཡར་སོང་པ་ཅིན་
དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདིའི་ཉམས་ཆག་ཞུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཟེར་རུང་འདི་རང་ཨིན་པས།

ད་ལྟོ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་གཅིག་ལུ་རྔ་འཆམ་དངོས་གཞི་བརྐྱབ་མ་རན་པའི་ཧེ་མ་བདུན་ཕྲག་

གཅིག་དེ་ཅིག་གི་རིང་འཆམ་གྱི་སྦྱང་བ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད། འཆམ་པ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་
ཟླ་ངོ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་ སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་བྱིན་ཏེ་འཆམ་རྐྱབ་མི་སྦེ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། གཞན་དལ་གཞི་དུས་ཡུན་ནེམ་ཅིག་གི་རིང་ སྦྱང་བ་འབད་མི་འདི་གིས་ རྔ་འཆམ་
ཞུན་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བརྐྱབ་ཚུགས་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་ཨིན་པས།

དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་ རྩ་ཆེན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེའི་བྱིན་རླབས་དང་མིའི་དད་
པ་འདི་མ་ཉམས་པར་སྔར་བཞིན་དགོ་པ་ཅིན་
འདི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་

གཙོ་བོ་རང་འཆམ་འདིའི་ལེའུ་དང་འཆམ་

ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ཉམས་ཚུ་

སྔར་ཇི་བཞིན་དུ་བཞག་

ཚུགས་དང་མི་ཚུགས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་པས། འཆམ་འདི་གི་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ལུས་
སེམས་གཉིས་ཆ་ར་
པས།

བདེ་བར་བཀོད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་

འཆམ་འདིའི་རྣམ་པ་དང་ངོ་བོ་ལུ་འགྱུར་བ་ཞུགས་མ་བཅུག་པར་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་

རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ འཆམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལུ་ཉམས་ཆག་མི་ཞུགས་ནི་ཨིན་པས།
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དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་འདི་
ལས་

ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་སྐུ་འཆམ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིནམ་

འཆམ་འདི་དང་འདིའི་བྱིན་རླབས་ཡང་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བདག་འཛིན་འཐབ་

དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་བའི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན། འཆམ་འདིའི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟེར་མི་འདི་གཙོ་བོ་

རང་རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་འཆམ་འདི་ལུ་ཉམས་ཆགས་ཞུགས་མ་བཅུག་པར་འཆམ་གྱི་རྣམ་པ་
དང་ལེའུ་དེ་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཉམས་ཚུ་སྔར་ག་ཨིནམ་

བདག་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་སླབ་ཨིན་

པས། དེ་འབདཝ་ད་ འཆམ་པ་ཚུ་ལུ་སྦྱོང་བརྡར་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བྱིན་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུལ་
ལྡན་མེད་པའི་གུ་ འཆམ་པ་ཚུ་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྩི་མཐོང་མེད་པ་ཅིན་ འཆམ་འདིའི་

ལེའུ་དང་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ཞུགས་ཏེ་ཉམས་ཆག་འབྱུང་ནི་ཨིན་
པས། དེ་ལུ་བརྟེན་དེའི་བྱིན་རླབས་ལུ་ཡང་ཉམས་རྒུད་ཞུགས་ནི་ཨིན་པས། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་
དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་འབད་བའི་སྒང་ལས་ རྔ་འཆམ་ཚུལ་མཐུན་རྐྱབ་མི་ཚུ་དེ་ལུ་བརྟེན་ མཐའ་
མཇུག་ལུ་འཆམ་གྱི་ལེའུ་དང་རྣམ་པ་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ནོ།།

ཉམས་སྟོན་ཐངས་ལུ་ཁྱད་པར་ཞུགས་ནི་ཨིན་པས་

རྒྱབ་རྟེན།
༡

དྲགོས་བླ་མ་གསང་སྔགས། འབྲུག་གི་འོད་གསལ་ལྷའི་གདུང་རབས་།ཐིམ་ཕུ།

༢

དྲགོས་བླ་མ་གསང་སྔགས། ཐིམ་ཕུ་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་མཆོད། ཐིམ་ཕུ།༢༠༠༢།

༣

རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་འཕྲེང་དྲུག་པ།

༤

འཆམ་དཔོན་སྤྱི་ཁྱབ་དྲག་ཤོས་ནག་འཕེལ།འབྲུག་གི་འཆམ་དང་དེའི་འབྱུང་

༥

དྲགོས་སྲི་ཐལ་རྡོ་རྗེ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།༢༠༠༠།

༦

ཀུན་བཟང་འཕྲིས། འབྲུག་པའི་འཆམ་གྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད།༢༠༠༠།

༡༩༨༣།

ཁུངས།༡༩༧༡།

སྤ་རོ་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་བཤད་བསམ་པས་དོན་གྲུབ།
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མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
༉

རྫོང་བྲག་ཁ་འདི་དུས་རབས་༨

པའི་ནང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་

བཅགས་ཏེ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་རྩ་ཆེན་ཅིག་ཨིན།
སྡེ་དང་དགྱེསཔ་བྱག་ནང་གི་

གཡུས་ཀྱི་མགོ་ལུ་

གནས་འདི་སྤ་གྲོ་འབངས་

བྱག་སྦོམ་ཅིག་གི་སྐེད་པ་ལུ་ཆགས་

ཡོདཔ་ཨིན། འབངས་སྡེ་ལས་ཡར་བལྟ་བ་ཅིན་ བྲག་གནག་པོ་མེ་ལོང་བཟུམ་གྱི་སྦུག་ལུ་
དགོན་པ་ཚུ་དཀར་འཁྱུག་འཁྱུག་སྦེ་གྱལ་བཅད་དེ་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན།
གནས་འདི་ཡང་སྔོན་དུས་རབས་༡༤

པའི་མཇུག་ཙམ་ལུ་བླ་མ་གནས་རྙིང་པ་ཀ་བཞི་རིན་

ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་བཟང་གི་རྨི་ ལམ་དུ་མོན་སྤ་གྲོ་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་ལུ་

ཨོ་རྒྱན་

རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་གཏེར་ཡོད་ཚུལ་ མཁའ་འགྲོ་མའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་དེ་ བོད་བྱང་འབྲོག་

སྟག་རྩེ་དགོན་དུ་ སྐུ་འཁྲུངས་པའི་གྲུབ་ཐོབ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལུ་ རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་ཀྱི་
ཡོན་ཏན་དང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་གསུངས་པ་ལུ་བརྟེན་

སྤྱི་ལོ་༡༤༢༩

ཙམ་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་

མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ སྤ་གྲོ་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་འཚོལ་ཏེ་བྱོན། དེ་སྐབས་སྤ་གྲོའི་གཙང་

ཆུའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ གྲོང་གཡུས་ཇི་ཝ་ཟེར་ས་ལས་མར་འབབས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
གི་རྩ་བར་ཕེབས་དུས་

གར་འགྲོའི་ལམ་སྣ་མ་ཤེས་པར་ལུས་སྐབས་

ཅན་ཝ་མོ་ཞིག་གིས་རྫོང་བྲག་གི་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ལམ་བསྟན་བྱུང་བས་
མཚན་པའི་ངང་ལས་ཝ་མོ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་བྱོན།

གློ་བུར་དུ་སེམས་
གྲུབ་ཐོབ་ཡང་ཡ་

ཤུལ་ལས་ ས་གནས་དེའི་མིང་ཡང་ཝ་ཆུ་ཞེས་ཆགས་པ་དེ་ དེང་སང་འུ་ཆུ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
སྤ་གྲོ་འུ་ཆུ་པའི་གཞས་ཟེར་མི་ཡང་

གཡུས་འདི་གིས་མི་ཚུ་གིས་འཐེན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

གཡུས་ཚན་འདི་སྤ་གྲོ་འབྲུག་སོ་ནམ་ལྟེ་བའི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན། བྱོན་ལམ་ལུང་པ་འུ་

ཆུ་འདིའི་གཡས་ཕྱོགས་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་འོག་ལུ་ ཡུལ་གྲོང་ཅིག་གི་ནང་ཕེབས་ཚེ་ ཁ་སླབ་
མ་ཤེས་པའི་ཨ་ལོ་ལྐུགས་པ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་

གྲུབ་ཐོབ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་མཇལཝ་ཅིག་

ཨ་མ་མགྱོནམོ་འོང་དོ་ རི་ཁ་ལས་ཆརཔ་ཡང་འོང་དོ། རྒྱ་རེད་ཉི་མར་བསྐམ་མི་དེ་ ནང་ན་
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བསྡུ་ཞེས་བརྗོད་པས།

ཨ་མ་དེ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བས་ན་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་

ཡུལ་གྲོང་དེའི་མིང་ཡང་ བཀྲ་ཤིས།
དགའ་

དྲགས་ནང་ཞེས་ཆགས། དེང་སང་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ནས་དགྱེསཔ་བྱག་ནང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ཨ་མ་དེ་གི་ཁྱིམ་ཟེར་བ་དེང་སང་ཡང་ཁྱིམ་སྦོམ་སྦེ་མཐོང་ནི་འདུག
ཁྱིམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཙན་དན་གྱི་སྡོང་པོ་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་སར་ཆུའི་མཐའ་མ་ལུ་

སྔོན་གྲུབ་ཐོབ་

ཀྱིས་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་བཞེངས་གནངམ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་འདི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལུ་ཆུ་རུད་
ཀྱིས་འཕྱག་བདའཝ་ཨིན་རུང་

ཁང་གསརཔ་ཅིག་བཞེངས་ནུག།

ཤུལ་ལས་ལོག་སྟེ་རང་གྲོང་མི་ཚུ་གིས་དེ་གི་ལྟག་ལུ་

ལྷ་

མཆོད་རྟེན་ཨོཾ་མ་ཎི་མ་དང་ར་མོའི་ལོ་རྒྱུས།
གྲུབ་ཐོབ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་སར་ཕེབསཔ་ད་

ཡར་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ཕྱོགས་ལུ་བྱོན་ཏེ་བྲག་གི་རྩ་བ་ཐང་

ར་མོ་ལས་འོ་མ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་རྡོ་ལེབ་གཅིག་གུ་

ཐོན་བྱུང་བ་དེ་ གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱིས་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ་ ཞེས་པ་རྡོ་ལེབ་ཐོག་བྲིས་པ་
དེ་ ནང་གཟུངས་སུ་བཅུག་ནས་མཆོད་རྟེན་ཁང་བཟང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་

མིང་ཡང་

མཆོད་རྟེན་ཨོཾ་མ་ཎི་མ་ཞེས་བཏགས་གནང་ནུག མཆོད་རྟེན་འདི་ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད།

རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་བདག་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་འདི་སྔོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་

བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ གཏེར་སྲུང་གི་གྲལ་ཁར་བཙུགས་ དུས་དེ་ལས་བཟུང་གུ་རུ་རིན་

པོ་ཆེ་གི་གཏེར་གནས་མང་ཆེ་བའི་ནང་ལུ་གནས་བདག་དང་གཏེར་སྲུང་གི་གཙོ་བོ་དམ་ཅན་

རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། དམ་ཅན་རྡོར་ལེགས་ཀྱི་ཆིབས་འདི་ ར་མོ་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་
བྲག་ཁ་གི་གནས་བདག་གིས་ང་ལུ་བསུ་བ་བཏང་དོ་བཟུམ་ཨིན་མས་

རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་

ཟེར་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་གསུངས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་མཆོད་རྟེན་ཨོཾ་མ་ཎི་མ་ཚུན་ཚོད་ཐལཝ་སྦེ་
ཡོདཔ་ཨིན། མིའི་ཁ་རྒྱུན་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་འདི་ནང་སྔོན་གུ་རུ་རིན་

པོ་ཆེ་སྤ་རོ་བྲག་དཀར་པོ་ལས་འཕུར་ཏེ་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་གི་ཁུངས་དེ་ཡང་
བྲག་གི་རྩ་བར་གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད།

གྲུབ་ཐོབ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་

མཆོག་གནས་འདིར་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་རྫོང་བྲག་ཁ་འདི་བྲག་དང་ནགས་ཚལ་གྱིས་གང་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་སྤྱ་དཀར་སེར་གཉིས་རྩེ་ཞིང་རྒྱུ་བ་མཐོང་ནི་ཡོད།

སྤ་རོ་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་བཤད་བསམ་པས་དོན་གྲུབ།

གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་གཏེར་བཞེས་ནས་མཆོད་རྟེན་འགུལ་ཤེས་དཀར་མོ་བཞེངས་ཚུལ།
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མཆོད་རྟེན་ཨོཾ་མ་ཎི་མ་ལས་ཡར་གྲུབ་ཐོབ་རང་ཉིད་ལུང་བསྟན་གྱི་ས་གནས་ རྫོང་བྲག་ཁ་ལུ་
བྱོན་ཏེ་

སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་བཞུགས་སྐབས་

ཤེལ་གྱི་རལ་གྲི་ཅིག་གནང་བྱུང་

ཉམས་སྣང་ཞིག་ལ་

རལ་གྲི་དེ་བྲག་ལུ་གདེངས་པས་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཏེ་
རྡོ་ཕ་བོང་སྦལ་པའི་

གཟུགས་འདྲ་བ་རྡོ་སྦོམ་ཅིག་ གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་མདུན་དུ་ལྷུང་བྱུང་བས། དེ་གཤགས་ནས་བལྟ་
དུས་ ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་མདའ་གང་ཙམ་དང་ སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་རིང་བསྲེལ་ བྱ་
ཕུག་རོན་གྱི་སྒོ་ང་ཙམ་གསུམ་ཐོབ་བྱུང་ཡང་

གཉིས་དེ་འཕྲོས་ལས་འཕུར་ཏེ་བྱོན་

རིང་

བསྲེལ་གཅིག་དང་ ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དྲྭ་ཕད་ཅིག་གི་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ད་དགོས་པའི་
ནོར་ནི་ཐོབ་སོང་སྙམ་སྟེ་ གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་རྫོང་བྲག་ལས་མར་ལོག་བྱོན་ནས་ འབངས་སྡེའི་

ཡུལ་གྲོང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ཁྱིམ་ཅིག་གི་ནང་སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་སྐབས་ གྲོང་པ་འདིའི་མི་
ཚུ་གིས་ དྲྭ་ཕད་འགུལ་བ་མཐོང་ མི་རྣམས་ཀྱིས་དྲྭ་ཕད་འདི་ནང་ཅི་ཡིན་འདུག་ལྟོས་ཟེར་
ནས་བསྙུགས་པས་

ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་རིང་བསྲེལ་མཇལ་

འདི་ནི་ང་ཅག་གྲོང་མི་

རྣམས་ཀྱིས་འབངས་ཟེར་བས་ ས་གནས་དེའི་མིང་ལུ་འབངས་སྡེར་ཆགས།

དེང་སང་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ནས་བོང་སྡེ་ཟེར་བ་ཨིན། གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་ འོ་ན་ཁྱོད་ཚོ་སྦྱིན་བདག་
གྱིས་ལ་གསུངས་ཏེ་ སླར་རྫོང་བྲག་ཁ་ལུ་ཡར་ལོག་བྱོན་ནས་ བྲག་གི་དབྱིབས་སེངྒེའི་སྡེར་

མོ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལུ་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བརྩིགས་ ནང་གཟུངས་ལུ་རིང་བསྲེལ་དང་ ཤེལ་གྱི་
མཆོད་རྟེན་ཕུལ་ནས་ གཉེར་གཏད་གཏེར་བདག་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལུ་བཅོལ་ གཏེར་བདག་
རྡོར་ལེགས་ཀྱི་ཆིབས་འདི་ར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ཆོས་རྗེའི་མི་བརྒྱུད་ངོ་
མ་ཚུ་ ར་ཤ་རྩ་ལས་ཟ་མི་ཆོག་ཟེར་དེང་སང་ཡང་ར་ཤ་མི་ཟ་བ་འདུག།
ཕྱིས་དུས་བཟང་རྣམས་སུ་རིང་བསྲེལ་ཅན་གྱི་

མཆོད་རྟེན་རྩ་ཆེན་འདི་འགུལ་བ་མི་ཀུན་

གྱིས་མཐོང་བས། མི་ཚུ་གིས་མཆོད་རྟེན་འདི་ལ་ མཆོད་རྟེན་འགུལ་ཤེས་དཀར་མོ་ཟེར་བ་
ཨིན།

བྲག་ལས་མར་ལྷུང་པའི་རྡོ་འདི་

བར་གཤོང་གི་ནང་ལུ་མཐོང་ནི་འདུག

ད་ལྟོ་ཡང་ཚེ་རིང་མའི་ལྷ་ཁང་ཉེ་འགྲམ་ཆུ་ཡོད་ས་

སྔོན་དང་ཕུ་མཆོད་རྟེན་འགུལ་ཤེས་དཀར་མོ་འདི་ལུ་

ཐོག་དགུང་མོ་དང་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རྩིག་པ་སོགས་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས།

མི་ཚུ་གི་མནོ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་
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བསམ་ལུ་ མཆོད་རྟེན་འདི་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལུ་ཨ་རྟག་རང་འགུལ་ནི་དེ་གིས་བཀྲ་ཤིས།
ཧེ་མ་
རིང་བསྲེལ་གཉིས་འཕུར་བྱོན་དོ་བཟུམ་ ཉིན་ཅིག་མཆོད་རྟེན་འདི་ཡང་ འཕུར་འབྱོན་ནི་
མས་མནོ་སྟེ་ མཆོད་རྟེན་གྱི་མཐའ་བསྐོར་ལུ་རྩིགཔ་རྐྱབ་ ཐོག་དགུང་མོ་ཡང་མི་རིགས་ངན་
ཚུ་གིས་བཀབ་བཅུག་པ་ལས་བཟུང་ མཆོད་རྟེན་ཡང་ཅུང་ཟད་བྱིན་རླབས་ཉམས་ཏེ་ སྔོན་
དང་ཕུ་བཟུམ་ཤུགས་ཆེར་འགུལ་ནི་མེད་པ་ཡར་སོངམ་ཨིན་མས་ཟེར་གྲགས་

ཨིན་རུང་ད་

རེས་ནངས་པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་བང་རིམ་གུ་མཆོད་འབྲུ་འཕྱུར་བུར་སྤུངས་ཏེ་བཞག་སྐབས་འབྲུ་
ཚུ་བརྡལ་འགྱོ་ནི་འདུག་ཟེར་དཀོན་གཉེར་གྱིས་སླབ་ནི་འདུག གྲུབ་ཐོབ་ཡང་གནས་འདིར་
དགོངས་པ་རྫོགས།

རྫོང་བྲག་ཁ་གི་བླམ་ཆོསཔ་དང་རྫོང་བྲག་ཆོས་རྗེ།
གྲུབ་ཐོབ་རང་ལས་བརྒྱུད་པའི་གདུང་སྲས་མེད་རུང་

ཕྱིས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་

རིམ་པར་བྱོན་པའི་གདུང་རབས་ཚུ་གིས་ རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ལུ་གཙུག་
ལག་ཁང་བཞེངས་ནས་ བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་དགོན་སྡེ་ལེ་ཤ་ཆགས་ཏེ་ དགོན་པའི་ནང་ལུ་
ཚེས་བཅུ་འབུམ་སྡེ་བཟུང་མི་གི་རྩ་བ་དང་བླ་མ་ཆོས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་དར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་འདུག།

དེ་བསྒང་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཆོས་ལྷག་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་
ས་མེད་མགྱོགས་དྲགས་དང་ ལྕེ་ཁམ་ག་ནི་བས་དག་ཏོག་ཏོ་རྐྱང་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་

བསྒང་སྤ་རོའི་ལུང་གཤོང་ནང་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་གཞན་གྱི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ཆོས་ལྷག་ནི་

ལུ་རྫོང་བྲགཔ་དང་གཅིག་ཁར་འགའ་བསྡུར་བརྐྱབ་ད་ རྫོང་བྲག་ཁ་གི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་རྩ་
ལས་རང་འབད་མ་ཚུགས་པ་ལུ་བརྟེན་
ཡང་དེ་སྐབས་བྱུང་ནུག
ཨིནམ་ལས་

རྫོང་བྲག་ཁ་དང་ཆོས་མ་འགྲན་ཟེར་བའི་སླབ་སྲོལ་

གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་འདི་གདུང་འཛིན་གྱི་སྔགས་འཆང་

ཁོང་གི་སྲས་བརྒྱུད་ལས་སྲས་བརྒྱུད་ཚུ་རིམ་པར་འཕེལ་ཏེ་

ཁོང་གི་གདུང་

སྲས་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་བཟུང་མི་ཚུ་ལུ་ རྫོང་བྲག་ཆོས་རྗེ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། སྤྱིར་བཏང་
སྤ་གྲོ་ལུང་པ་ལུ་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ རྟ་མཆོག་ཆོས་རྗེ་དང་ གོང་དཀར་ཆོས་རྗེ་ ཤ་ར་བྲག་
མགོ་ཆོས་རྗེ་ ཧཱུཾ་རལ་ཆོས་རྗེ་ རྫོང་བྲག་ཆོས་རྗེ་བཅས་ཆོས་རྗེ་ལྔ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

སྤ་རོ་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་བཤད་བསམ་པས་དོན་གྲུབ།

ཨིན་རུང་བླམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་
སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་
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གཟར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཡང་བརྩི་མཐོང་

མར་སྤ་རོ་ལུང་པའི་མདོ་འགག་རྟ་མཆོག་སྒང་ལས་ཡར་ར་རྒོད་ཀྱི་རྩ་བ་

ཤ་ར་བྲག་མགོ་ཚུན་ཆོས་བརྒྱུད་བཟུང་མི་བླམ་ནུས་མཐུ་ཅན་རེ་དང་དེ་ཚུ་གི་སློབ་མ་དང་ཡང་
སློབ་

བུ་སློབ་ཚུ་གཅིག་ལས་གཅིག་དྲག་པ་ཙང་ཙང་བྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་

སྤ་རོ་ཆོས་རྗེ་ཚུ་

འབྲུག་གི་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱལ་རབས་ཚུ་གི་ནང་ཡོངས་གྲགས་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་
ནངས་པ་ཆོས་རྗེ་དེ་ཚུ་གི་བརྒྱུད་པ་བཟུང་མི་ངོ་མ་དང་
བརྫུན་ཤོར་ཏེ་

ཡང་ལེ་ཤ་འདུག

ཁྲལ་མི་ཚུ་གིས་ང་བཅས་ཆོས་རྗེ་

ཆོས་རྗེ་དེ་ཚུ་གི་ཁྲལ་པ་གཉིས་ངོ་

དེ་དང་དེ་གི་བརྒྱུད་པ་ངོ་མ་ཨིན་ཟེར་མི་

གང་ལྟར་ཡང་ཆོས་རྗེ་གི་བརྒྱུད་པ་ངོ་མ་ཚུ་ཕལ་ཆེར་

ཡོད་མེད་ངེས་པ་མེད་པས།
དགོསཔ་འདུག།

ད་རེས་ནངས་པ་

འདི་ལུ་མི་བརྒྱུད་མཁས་པའི་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་མཛད་

རྫོང་བྲག་ཆོས་རྗེ་གི་ཁྲལ་པ་ཁག་བཞི་ཡོད་པས་

ཁྲལ་པ་དེ་ཚུ་ཡང་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་

བསྟུན་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྫོང་བྲག་ཁ་ལུ་གུང་པ་༡༧ འདུག མཆོད་རྟེན་འགུལ་ཤེས་དཀར་
མོ་འདི་གི་གཡོན་གྱི་ཕྱི་ཁ་ལུ་སྤོག་ཏོ་གུ་མཆོད་རྟེན་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་
ཆོས་རྗེ་གཅིག་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་མས།

རྫོང་བྲག་

དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་རྫོང་བྲག་ཆོས་རྗེ་ གནས་བརྟན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོས་ མཆོད་རྟེན་
འགུལ་ཤེས་དཀར་མོ་ཉམས་གསོ་ཞུས།

དེའི་མདུན་དུ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་གསར་དུ་

བཞེངས་ ལྷ་ཁང་ནང་དབུས་སུ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་ དེའི་གཡས་གཡོན་ལུ་ མཁའ་
འགྲོ་མ་གཉིས་ གཞན་ཡང་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཆུང་ཀུ་རེ་འདུག གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་
ནང་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་ཡིག་ཤོ ག་ཐང་གུ་བྲིས་ཏེ་འདུག
ཉམས་ཆེ་བས་ཤོག་མཐའ་ཚུ་རལ་ཏེ་

གནས་ཡིག་འདི་ཧ་ཅང་རྙིང་

ཡི་གེ་ལ་ལུ་ཅིག་མི་མངོན་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡལ་ཏེ་

སོང་ནུག་ ང་གིས་བྲིས་པའི་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ལོ་རྒྱུས་མང་ཆེ་བ་གཞི་བཅོལ་ས་འདི་ལུ་ཨིན།

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་གིས་ཡང་མཆོད་རྟེན་འགུལ་ཤེས་དཀར་མོ་རབ་གནས་རྒྱས་པར་

མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

མཆོད་རྟེན་འདི་གི་གཡས་ལུ་

ཅུང་ཟད་འགྱོ་བའི་ས་ཁར་རྫོང་

བྲག་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་ཕན་ཐོགས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཡོད།
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མཆོད་རྟེན་སྦོམ་གྱི་གཡོན་ལུ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་

ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མའི་ལྷ་ཁང་དང་ འདི་ནང་ལུ་དུས་
བཀྲ་ཤིས།

གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ་ཙམ་རེ་དང་ ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ཡང་
འདུག

དེའི་གཡོན་ལུ་ཅུང་ཟད་འགྱོ་བའི་ས་གནས་ལུ་བླ་མ་རབ་བརྟན་གྱིས་བཞེངས་པའི་

སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་གཅིག་འདུག བླ་མ་རབ་བརྟན་སྤུན་ཆ་ཆེ་བ་དང་བླ་མ་

ཕན་ཐོགས་ཆུང་བ་ཨིན་པས།

ཁོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་རྫོང་བྲག་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ཁྲལ་པ་དགུང་

གྲངས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་མི་དེ་ དགུང་གྲངས་བརྒྱད་རེ་བགོ་བཤའ་བརྐྱབས་ཏེ་བསྡད་ནུག ཧེ་

མའི་སྐབས་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ཁྲལ་པ་ནོརབུ་བཞི་ཟེར་གྲོང་གཡུས་སྡེ་ཚན་ཁག་བཞི་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། དེ་ཡང་དགྱེསཔ་བྱག་ནང་ བོང་སྡེ་ ཝ་ཆུ་ ཇི་ཝ་བཅས་གྲོང་གཡུས་འདི་ བཞི་
གིས་རྫོང་བྲག་དགོན་པའི་ལོ་ཆོས་འབུམ་སྡེ་ཚུ་
དགོཔ་ཨིན་མས།

ཆ་མཉམ་བཟུང་ནི་གི་སྦྱིན་བདག་འབད་

རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ཚེས་བཅུ།
སྤྱིར་བཏང་སྤ་རོ་ལུང་གཤོང་ནང་ལུ་

དགོན་སྡེ་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ལོ་རེའི་ནང་ཚེས་

བཅུ་དང་ལོ་ཆོག་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་འབད་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་
འཛམ་གླིང་ནང་

ཡོངས་གྲགས་ཅན་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད་པའི་འབྲུག་གི་སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་འདི་ཡང་

རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ཚེས་བཅུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།

མཇུག་ཡང་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ཚེས་བཅུ་གིས་

རྫོང་བྲག་ཁག་གི་ཚེས་བཅུ་འདི་རང་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་༨ ལས་ ༡༠ ཚུན་ཉིན་གསུམ་གྱི་
རིང་རྫོང་བྲག་ཁ་ལུ་འཆམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་

ཚེས་བཅུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་གནང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལས་བཟུང་སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་བཙུགས་པར་འོང་ནི་ཡོད། སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་འདི་

ཚེས་༡༥ ལུ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་མཇལ་ཁ་མི་དམངས་ལུ་གནང་ནས་གྲོལ། ནངས་པར་ཚེས་བཅུ་
༡༦

གི་སྐབས་ལོག་སྟེ་རང་རྫོང་བྲག་ཁ་ཚེས་བཅུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་གནང་དགོསཔ་ཨིན།

མདོར་ན་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ཚེས་བཅུ་འདི་སྤ་རོ་རྫོང་གི་ཚེས་བཅུ་གི་མགོ་མཇུག་གཉིས་ཆ་ར་
ཨིནམ་ལས་ སྔོན་དང་ཕུ་གི་མི་རྒན་ཤོས་ཡོན་ཏན་ཅན་ཚུ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
རྫོང་བྲག་ཁ་ཚེས་བཅུ་འདི་མ་མཇལ་བ་ཅིན་

སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་འདི་མཇལ་རུང་མགོ་མེད་

སྤ་རོ་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་གནས་བཤད་བསམ་པས་དོན་གྲུབ།

མཇུག་མེད་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག
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རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་

ཚེས་བཅུ་འདི་ ངེས་པར་མཇལ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་
ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་འགུལ་ཤེས་དཀར་མོ་ཆ་མཉམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཇལ་
ཚུགས།

གྲུབ་ཐོབ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་གི་ཡང་སྲིད་ རྫོང་བྲག་ཆོས་རྗེ་གནས་བརྟན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ་ལས་
མར་བླ་མ་རབ་བརྟན་དང་བླ་མ་ཕན་ཐོགས་ དེ་ལས་བླ་མ་བ་ཧུ་ དེ་ལས་བླ་མ་པདྨ་ དེ་

ལས་བླ་མ་དཀར་མདོག་ དེ་ལས་བླ་མ་དར་མགོ་བཅས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བྱུང་ནུག།

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གནས་ཁང་།
སྤ་གྲོ་ལུང་པའི་ནང་ལུ་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གནས་ཁང་ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ནི་
སྨན་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་ཨིནམ་ལས་
རིང་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡོད།

དེ་གི་སྐུ་འདྲ་སྦོམ་གཅིག་རྫོང་བྲག་ཁ་གི་ཚེ་

མིའི་ཁ་རྒྱུན་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་དཀོན་

གཉེར་ཚུ་ལུ་སྔ་གོང་གི་བརྡ་བསྐུལ་སོགས་ག་ཅི་ཡང་མ་འབད་བར་མཇལ་ཚུགས་པའི་སྨོན་

ལམ་བཏབ་སྟེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་སྤ་རོ་ལུང་གཤོང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚེ་རིང་མཆེད་

ལྔའི་གནས་ཁང་ལྷ་མོ་ལྔ་པོའི་ཞལ་རས་ཆ་མཉམ་མཇལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རེ་འདོད་བསམ་པ་

བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྣ་རེ་ཐོབ་པ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག། དཔེར་ན་ཚེ་རིང་འདོད་པ་ལུ་ཚེ་
གི་དངོས་གྲུབ་དང་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་

མི་བརྒྱུད་འདོད་པ་ལ་མི་གཡང་སོགས་གནང་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གནས་འགོ་དང་པ་ནི་རྫོང་བྲག་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན། དེ་ལས་ སྒང་

སྟེང་ འབྲང་རྒྱས་ཁ་ རྟེན་ཆས་ཁ་ དོསཔ་རམ་ནག་བཅས་ཨིན། རྫོང་བྲག་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་
འདི་སེངྒེ་དཀར་མོ་ལུ་ཆིབས་པ་སྨན་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ།
གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་ལུ་ཆིབས་པ་

སྒང་སྟེང་ལུ་ཡོད་མི་འདི་

ཚེ་རིང་གཏད་དཀར་འགྲོ་བཟང་མ།

འབྲང་རྒྱས་ཁ་ལུ་

ཡོད་མི་འདི་རྐྱང་བུ་ཁ་དཀར་ལུ་ཆིབས་པ་ མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ་ རྟེན་ཆས་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་
འདི་སྟག་མོ་འདྲུས་མོ་ལ་ཆིབས་པ་ཚེ་རིང་མ་མི་གཡོ་གླང་བཟང་མ་

དོལ་པོ་རམ་ནག་ལུ་

ཡོད་མི་འདི་ ཤ་བ་ཡུ་མོ་ལ་ཆིབས་པའི་ཅོད་པན་མགྲིན་བཟང་མ་བཅས་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་
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སྤ་རོ་ལུང་པ་འདི་བྱིན་ཆགས་ཤིང་ས་གོ་ཡངས་པ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་

མཐོ་བ་རི་རྩེ་ཐམས་ཅད་གནས་དང་
བཀྲ་ཤིས།

དགོན་པ་ ལྷ་ཁང་དང་མཚམས་ཁང་གིས་གང་སྟེ་ཡོད་པ་དང་ དམའ་བ་ལུང་གཤོང་ཐམས་
ཅད་ཡར་ཆོས་གཞིས་སུ་ཕུལ་བའི་འབྲས་ཞིང་དང་ སྔོ་ཚལ་ལྡུམ་ར་སོགས་ཀྱིས་
ཤིང་ཡིད་ཁར་འོང་བའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཛེས་

དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཡང་འབྲུག་གི་ཡུལ་ལུང་ གཞན་ཚུ་ལས་སྤ་རོ་འདི་དྲག་པ་ཡོད་མི་
འདི་ཡང་

སྤྱིར་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་སྤ་རོ་ལུང་

གཤོང་ནང་བཞུགས་ཏེ་ ས་གནས་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ བར་དུ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
མང་རབས་ཅིག་གིས་ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་དང་

མཚམས་

སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ལེགས་པར་བཙུགས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་ལུང་གཤོང་

ག་ཏེ་ལུ་ཡང་མེད་པའི་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ གནས་ཁང་སོགས་སྤ་རོ་ལུང་པ་འདི་ནང་ཡོད་པ་
ལུ་བརྟེན་

ཆོས་ནོར་ཚུ་བསམ་པའི་རེ་བ་བཞིན་འགྲུབ་མི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་མས།

སྤ་རོ་ལུ་ད་རེས་ནངས་པ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་དང་འབྲུག་སོ་ནམ་ཞིང་

ལཱ་

ཤེས་རིག་གིས་གཙོས་པའི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་མང་ཆེ་བ་སྤ་རོ་ལུང་

གཤོང་འདི་ནང་དར་ཤིང་རྒྱས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་
རུའི་གནས་ཆེན་དང་

སྟག་ཚང་གིས་གཙོས་པའི་གུ་

ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ཆོས་མཇལ་ཞུ་བར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁན་སློབ་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ བླམ་སྤྲུལ་སྐུ་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་འབྱོན་སའི་ལྟེ་བ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།
དེ་བཟུམ་སྦེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཡང་

མཛེས་ཉམས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་བཟུམ་པའི་མིག་གིས་མཐོང་ས་དང་

འགོ་དང་པ་འབྲུག་གི་ས་ཆའི་

འབྱུང་སའི་ལྟེ་བ་ཡང་སྤ་རོའི་ས་གནས་འདི་གྱུར་ཏེ་ཡོད་པ་ཨིན་ནོ།།

སེམས་ཀྱི་སྤྲོ་སྣང་ཅན་
།།

123

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
གར་འཆམ་གི་ངོ་སྤྲོད།

༆ ཆོས་སྲིད་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྔོན་བྱོན་

རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་ཕམ་ཚུ་གིས་ ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་རབས་ཅིག་ མཛད་བཞག་
མིའི་གྲས་ལས་ འབྲུག་གི་གར་འཆམ་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༨༠༠ པའི་ནང་

ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཏེ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིནམ་ལས་ རིམ་
གྱིས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ གར་འཆམ་ཚུ་བྱུང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༤༥༠ ལས་ པད་གླིང་གར་འཆམ་ཚུ་ཡང་ དར་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦ ལས་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བྱོན་ཏེ་ ཆོས་
སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་
ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

རིམ་གྱིས་སྤེལ་གནངམ་མ་ཚད་

སྤྲུལ་པའི་གར་འཆམ་ཚུ་ཡང་

རྒྱུས་ཚུ་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་ཡོད།

དེ་ལས་རིམ་གྱིས་སྦེ་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་

བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་

ལེ་ཤ་ཅིག་ར་མཛད་གནང་པའི་ལོ་

རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་སྐུ་བསྒང་ལུ་

རྒྱལ་

ཁབ་འདི་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ མི་ཉམས་ཡུན་དུ་གནས་ནི་དང་ མི་མང་

གི་རྒྱུད་ལུ་ བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གར་འཆམ་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་

ཁྱབ་མཛད་གནང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལམ་སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཆོད་པར་བརྗོད་པ།

འབྱུང་བཞི་འདུས་པའི་ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོ་ནི། །ཕལ་པའི་སྣང་ངོར་གཙང་བ་མི་མངའ་ཡང་། །

གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྐལ་སྣོད་ལྡན་པ་གང་། །དམ་པ་རིགས་བརྒྱར་མངོན་པས་ཨོྃ་སྭ་སྟི། །

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

124
གར་འཆམ་གྱི་འགྲེལ་པ།

གར་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་ དང་པ་ གར་ ཟེར་མི་འདི་ ལག་སྟབས་གཙོ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་
ཨིནམ་དང་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་

རྐང་སྟབས་གཙོ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

གཉིས་གཅིག་ཁར་སྦྲེལ་བའི་སྐབས་ལུ་

གར་འཆམ་

ཟེར་སླབ་ཨིན།

གཉིས་ཆ་ར་གཙོ་ཆེཝ་ལས་ སྟངས་སྟབས་ ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོད།

ཚིག་དེ་

གར་དང་འཆམ་

འབྲུག་པའི་གར་འཆམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་འབྱུང་ཁུངས།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་འགོ་དང་པ་ དུས་རབས་ནམ་ དར་
དརཝ་ཨིན་ན་

ཏན་ཏན་མ་ཤེས་རུང་

ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་དང་འཆམ་གྱི་དགོས་པ་ཚུ་དང་

འཁྲིལཝ་ད་ དང་པ་ཞབས་ཁྲ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ཐོན་ཏེ་ཡོད།

དེ་ཡང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ ཆགས་པ་ཧ་ཤོས་ ༼འགོ་ཐོག་བྱུང་བ༽ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་
ཁང་ སྤ་རོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚིག་དོན་ཡོད་པའི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་དང་ བོད་སྤྲུལ་

པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ སྤྱི་ལོ་ ༦༡༧-༦༥༠ རྒྱ་བཟའ་བལ་ཚུ་གི་ཚིག་ཚུ་གི་ཚིག་
ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཧ་གོ་བས། དཔེར་ན་ རྒྱ་བཟའ་བོད་ལ་མི་འགྲོ་འཚེར་བ་ཡིན། །ཟེར་མི་འདི་

ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གིས་ མཐའ་འདུལ་
ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཚུ་བཞེངས་ཚར་ཏེ་མ་གཏོགས་ རྒྱ་བཟའ་བོད་ལུ་གདན་མ་
དྲངསམ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་ཆ་བཞག་དགོ་པས།

ང་བཅས་རའི་འཆམ་དེ་ འགོ་དང་པ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན་པའི་ཁུངས་འདི་ཡང་ འཆམ་
དེ་ག་ར་ ཧེ་མ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གསང་སྔགས་ལུང་གི་སྒོ་བཞི་ཟེར།

༡ དོན་རྣམས་གསལ་འདེབས་བརྗོད་པ་ཚིག་གི་སྒོ།

དེ་ཡང་ དོན་གྱི་རྣམ་པ་ག་ར་ ཟག་ལུས་སུ་༼ལྷད་མེདཔ༽མ་སོང་བར་ ཇི་བཞིན་པ་ཁ་
གསལ་སྦེ་བཀོད་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་ ཚིག་གི་སྒོ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།

125

༢ ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ།

དེ་ལས་ཀྱང་ གསང་བ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྐང་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དུ་ བསྐུལ་
ཟེར་ རང་གི་ཡི་དམ་ལྷ་ ག་ཨིན་མི་འདི་ ཕུར་ཚུགས་སུ་གསལ་ཚུགས་མི་ལུ་ གསང་བ་
སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

༣ དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་སྒོ།

གར་འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སེམས་མ་གཡེངས་པར་ ས་གཞི་ག་ར་ འོག་མིན་སྟུག་པོ་
བཀོད་པ་དང་

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་

དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བ་ལ་སོགས་པར་གསལ་

རང་ལུས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་གསལ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ལྟདམོ་ལྟ་མི་ག་ར་
ཕོ་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་མོ་ཐམས་ཅད་ལྷ་མོར་གསལ་ཏེ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ངང་ལུ་ གནས་
མི་འདི་ལུ་ དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

༤ མཚོན་པ་དར་བཏགས་ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་སྒོ།
རིག་འཛིན་བརྡ་རྒྱུད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འཆམ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་སོ་སོའི་

ཕྱག་ལུ་ ཕྱག་

མཚན་རལ་གྲི་དང་ཕུར་པ་ རྔ་དང་རྔས་ཏོག་ དྲིལ་བུ་དང་ཀྲང་ཀྲི་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་པའི་བརྡ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཁ་གིས་འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་བའི་གསལ་

བསྣམས་

བཤད་རྐྱབ་མ་

དགོ་པར་ ཕྱག་མཚན་གྱི་བརྡ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཧ་གོ་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ ཨིན་པས། དཔེར་

ན་ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོན་པའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་ཕྱག་གཡས་ཌཱ་ རུ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ རང་
བཞིན་སྟོན་པའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་

ཕྱག་གཡོན་ལུ་དྲིལབུ་ བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སངས་རྒྱས་བཅོས་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ ཆོས་ མདོ་དང་སྔགས་ཟེར་ གཉིས་སྦེ་གསུངས་ཏེ་

ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ མདོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ལུགས་བཟུམ་སྦེ་
དཀའཝ་སྦོམ་དང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སྤྱད་མ་དགོ་པར་ དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
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རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ།

ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ བླ་མ་དང་སློབ་མའི་བར་ན་ ཆོས་
འཆད་ཉན་འབད་མི་དགོ་པར་ བླ་མའི་དགོངས་པ་ སློབ་མ་ལུ་གཏདཔ་ཙམ་གྱིས་ ཆོས་
ཉིད་ཀྱི་དོན་ཚུ་ག་ར་ བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་སྦེ་ ཐོབ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

རིག་འཛིན་བརྡའི་བརྒྱུད་པ།

རིག་འཛིན་བརྡའི་བརྒྱུད་པའི་གནས་སྐབས་ན་ བླ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་

ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་མཚོན་པའི་བདེན་པ་མཐོང་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་

བརྒྱུད་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

རིག་འཛིན་བརྡ་

གང་ཟག་སྙན་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ།

གང་ཟག་སྙན་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་སྐབས་ལུ་ བླ་མའི་ཞལ་ལས་གསུངས་མི་ ཆོས་ཚུ་ག་ར་
བླ་སློབ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བླ་མ་གིས་གསུངས་ སློབ་མ་གིས་ཉན་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་
དོན་ཇི་བཞིན་པ་རྟོགས་དགོ་མི་གཅིག་ལུ་ གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་ཟེར་སླབ་ཨིན།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནངམ་ད་རིག་འཛིན་བརྡའི་བརྒྱུད་པ་

ལས་མར་ ཆོས་ཀྱི་དོན་དག་ཚུ་གེ་ར་ བརྡ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ གནང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ད་ལྟོ་
གསང་སྔགས་འཆམ་གྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ནང་ལུ་བཤད་དེ་འདུག

དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཆམ་ཚུ་

འགོ་དང་པ་ རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྐབས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བས།
དེ་བཟུམ་མའི་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཚུ་གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་
རིན་པོ་ཆེ་གིས་འཆམ་ལེའུ་༢༡ མཛད་གནང་ནུག

དེ་ཡང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཀོད་པ་ཅིན།
༡ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་འཆམ།
༢ ཕུར་པའི་དུང་འཆམ།

གུ་རུ་

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།
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༣ མ་མོའི་དུར་འཆམ།

༤ འཇིག་རྟེན་པའི་དྲག་འཆམ།
༥ དམོད་པ་བསྒྲལ་འཆམ།
༦ དམ་ཅན་སྤྱི་འཆམ།

༧ ཆོས་སྐྱོང་གཤེད་འཆམ།
༨ ཞི་བའི་འགྲོས་འཆམ།

༩ རྒྱས་པའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱི་འཆམ།
༡༠ དབང་གི་འགྱིང་འཆམ།

༡༡ དྲག་པོ་སྡང་མིག་གི་འཆམ།
༡༢ ཞེ་ས་དགུ་ཕྲུག་གི་འཆམ།

༡༣ བཅུ་གསུམ་ཕྱོགས་ཅན་གྱི་འཆམ།
༡༤ འཁོར་ལོ་བྲོ་ཚོགས་ཀྱི་འཆམ།
༡༥ ལིང་ག་འབྲུབ་ཆེན་གྱི་འཆམ།
༡༦ གཟའ་བདུད་ཀྱི་ཐང་འཆམ།

༡༧ ཀླུ་བདུད་སྦྲུལ་འགྲོས་ཀྱི་འཆམ།
༡༨ པེ་དཀར་རྒྱང་གླུའི་འཆམ།
༡༩ ཧོར་འཆམ།
༢༠ ཟོར་འཆམ།

༢༡ དམག་འཆམ་ཚུ་ཨིན།
འཆམ་དེ་ཚུ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་

འཆམ་དང་འདྲ་དགོ་མི་འདི་ཡང་

དུས་རབས་

བརྒྱད་པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ བལ་པོ་ ༼ནེ་པཱལ་༽ ལས་ཚུར་སྦེ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
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རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་ར་ཛའི་དོན་ལུ་བྱོན། ལན་ཐེངས་གཉིས་པ་ བོད་ལས་མར་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་

བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་བྱོན། གསུམ་པ་བོད་ལས་མར་ འབྲུག་གི་ས་ཁོངས་ག་རའི་ནང་ བདུད་
བཏུལ་ནི་དང་ ས་གཞི་ཚུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བྱོན། བཞི་པ་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་ཡུལ་ལུ་བྱོན་

རནམ་ད་ སེང་གེ་རྫོང་དང་སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ཚུ་ནང་ བྱོན་ཡོདཔ་ལས་དེ་ཚུ་གི་སྐབས་ དངོས་

ཅན་མི་དང་ དངོས་མེད་ ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ དམ་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་
འགྲོ་དོན་ འཕྲིན་ལས་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་མཛད་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་་གིས་ བརྡ་ལུ་བརྟེན་པའི་ཆོས་ཚུ་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དཔེར་ན་ རྒྱལ་
པོ་སིནྡྷུ་ར་ཛ་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་ བཙན་ཆེན་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་བཏུལཝ་ད་ཡང་ གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གནང་ཐོག་ལས་

དྲག་པོ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་

བཏུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ས་འདུལ་མཛདཔ་ད་ཡང་

དྲག་པོ་སྡང་མིག་གི་འཆམ་ཟེར་མི་

བོད་ལུ་བྱོན་ཏེ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཕུར་པ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་སྒོ་ལས་

ཕུར་པའི་དུང་འཆམ་གྱི་གར་

འཆམ་གནང་ཐོག་ལས་ ལྷ་འདྲེ་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ནུག གནད་དོན་དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གར་འཆམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ འགོ་དང་པ་དུས་རབས་༨
པའི་ནང་དར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས།

ང་བཅས་རའི་འཆམ་ ལ་ལུ་ཅིག་ བོད་ལས་མར་སྦེ་ དར་དརཝ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ གུ་

རུ་མཚན་བརྒྱད་ གཏུམ་རྔམ་ རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པ། ཨིན་རུང་ འཆམ་ཆས་ ཞལ་

འབགཔ་ འཆམ་གྱི་ལེའུ་ལ་སོགས་པ་ ཧེ་མ་གི་མཁས་དབང་དམ་པ་ རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་
བསྒྱུར་བཅོས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ལས་

བོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འདྲ་

བར་ རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་སྦེ་ སྟོན་བཏུབ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་
འབྲུག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ གསར་དུ་དར་བའི་འཆམ་དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ པད་གླིང་

གིང་གསུམ་ དགྲ་མེད་རྩེའི་རྔ་འཆམ་ བུམ་ཐང་སུམ་ཕྲང་བཙན་འཆམ་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་
འཆམ་ ལ་སོགས་པ་ འབྲུག་པ་རང་གི་ བློ་རིག་གི་རིག་རྩལ་ ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་དེ་

ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་སྟོན་དགོཔ་འདི་ག་ཅི་དེ་ གལ་ཆེ་ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།
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འཆམ་གྱི་དགོས་པ་དང་ ཕན་ཡོན།

གར་འཆམ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ལྷ་སྡེའི་གར་འཆམ་དང་

མི་སྡེའི་གར་འཆམ་ཟེར་

ལྷམ་པ་གཉིས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ག་གི་དོན་ལུ་ མཛད་མཛདཔ་ཨིན་ན་ ཟེར་བ་ཅིན་

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་མ་ཚུགས་མི་ སྐལ་དམན་གདུལ་བྱ་དེ་ཚུ་ ཡི་དམ་
ལྷའི་ཞལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ མཇལ་བའི་དད་མོས་དང་ལྡན་པ་ཅིན་ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བའི་
བྱིན་རླབས་འཇུག་ནི་དང་

ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཞི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་

བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་སྤང་བླང་གི་གནས་ཚུ་ བརྡའི་ཚུལ་ལུ་སྟོན་ཏེ་ སྤང་བླང་གི་གནས་ཚུ་

ལུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ འཇུག་པའི་དགོས་པ་ཡོད།

གར་འཆམ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ཚུ་ མི་ཉམས་འཛིན་སྐྱོང་

སྤེལ་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་

ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ གནས་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ འཆམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ རྒྱས་ཁབ་གཞན་དང་
གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་བཟོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཞན་ཡིད་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པའི་སྒོ་
ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཚུ་ གསརཔ་
བཟོ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ད་རེས་ནངས་པར་

རིགས་གསར་གྱི་ལམ་

ལུགས་དང་བསྟུནམ་ད་ཡང་ རང་གི་ལུས་རྩལ་སྦྱང་ཐབས་དང་ ལུས་སྦྱོང་འདི་གི་ཐོག་ལས་
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཚུ་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་དག་སྟེ་ མ་བསྒོམ་པར་ སངས་

རྒྱས་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་སྦེ་ རིག་འཛིན་ པདྨ་གླིང་པའི་ གར་འཆམ་གྱི་རྩ་
ཚིག་ཚུ་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་།

དོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་རྨོངས་དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། །དབང་པོ་རྣོན་པོས་
དབང་བྱེད་པ། །སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། ། ཟེར་བ་དང་། སྐད་ཅིག་གཅིག་

གིས་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ སྤྲུལ་
པའི་གར་འཆམ་ཚུ་སྟོན་ནི་གི་ ཚེས་བཅུའི་སྲོལ་ཡང་ འགོ་དང་པ་ག་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་
ན་ ངེས་པ་མེད་རུང་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ཧོར་ཟླ་༨ པའི་ནང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་

སྒྲུབ་མཆོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལོ་ལྟརགུ་རུའི་ཚེས་བཅུ་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ བཙུགས་

སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་འགོ་དང་པ་རང་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་གསརཔ་བཙུགས་

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
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གནང་གནངམ་ཨིན་པས། དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༦༨༠ ལུ་ སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་སྦེ་ཁྲི་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ན་
ལོ་དེའི་ཟླཝ༨ པའི་ནང་གུ་རུའི་ཚེས་བཅུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནུག།

དེ་སྦེ་བཙུགས་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ཡང་ ཚེས་བཅུ་འདི་ གུ་རུའི་དུས་ཆེན་ཨིནམ་ལས་
ཉིནམ་དེ་ཁར་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་གར་འཆམ་བཙུག་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་ཡོད་པའི་

ཁར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གར་
འཆམ་བཙུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ ལེ་ཤ་བསྒྲུབས་ཡོད་རུང་ བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་
ལུས་ཡོད་མི་དེ་

བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་

ཨིན་པས།

ཚེས་བཅུའི་སྲོལ་འགོ་ཐོག་སྡེ་སྲིད་དེ་གིས་བཙུགས་གནང་གནངམ་

བོད་ལྷ་ལུང་ཆོས་སྡེ་ལས་ འབྲུག་པའི་ཆོས་སྡེར་ཞུགས་མི་ བོད་ལྷོ་བྲག་འཇའ་ལུང་པ་ ཨོ་
རྒྱན་ཚེ་རིང་ཟེར་མི་བོད་ལུ་བཏང་སྟེ་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ གཏུམ་རྔམ་ རིག་མ་བཅུ་དྲུག་

རྒྱན་དྲུག་ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ། དཔའ་མོའི་རྔ་འཆམ་དང་དུར་ཁྲོད་བདག་མོ། གིང་འཆམ་ཚུ་
མཐར་ཕྱིནམ་སྦེ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ལོག་འབྲུག་ལུ་ལྷོད་ནུག།
འབྲུག་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་
བསོད་ནམས་གཉིས་ལུ་
དབང་རྡོ་རྗེ་ཚུ་ལུ་ཡང་

དགེ་བཤེས་ངག་དབང་འབྲུག་པ་དང་

སློབ་སྦྱོང་བྱིན་ཡོད་པའི་ཁར་

སྦྱང་རྩལ་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་

ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་

ལུས་རྩལ་ཅན་གཞན་སྐུ་དྲུང་ཚེ་
སྟོན་ཡོདཔ་ལས་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ མེ་ཡོས་ལོའི་ ཧོར་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་བཅུ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༨༧ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་
གསར་བཙུགས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་པས།
དེ་ལས་

རིམ་གྱིས་རྗེས་འཇུག་པ་

དད་མོས་ཅན་ཚུ་གིས་

ལུང་ཕྱོགས་དང་རྫོང་ཁག་

གཡུས་སྒོ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ དུས་དང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླཝ་སོ་སོའི་

ཚེས་བཅུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གསར་གཏོད་གནང་མིའི་བླམ་ཚུ་གིས་ གདན་རབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམ་ཚུ་གིས་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་འཆམ་ འབོད་འཆམ་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་
ཐ་སྙད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་ཐོན་ནུག།

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།

131

གར་འཆམ་གྱི་ཁུངས་དང་དབྱེ་བ།
ང་བཅས་ར་གི་

ད་ལྟོ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའི་གར་འཆམ་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ལུང་

ཕྱོགས་དང་ གཡུས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལས་ཕར་ ག་དེ་ཅི་རང་ཡོད་རུང་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་
དབྱེ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན།

༡ སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ།

༢ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་གར་འཆམ།
༣ རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་གར་འཆམ།

གར་འཆམ་གྱི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན།
སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ།

དང་པ་སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་
འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་

ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ལས་

- ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས།

- རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས།
- དབང་གི་འཕྲིན་ལས།

- དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས།

བཅས་བསྒྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ། རིག་འཛིན་བརྡའི་བརྒྱུད་པ། གང་

ཟག་སྙན་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟངས་སྟབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མི་འདི་ལུ་སླབ་
ཨིན། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ སྤྲུལ་པའི་གར་འཆམ་ཚུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ ང་

བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ་འགོ་ཐོག་ར་ བུམ་
ཐང་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་བཏུལ་ནི་གི་དོན་ལུ་
བྱ་ཁྱུང་གི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

དྲག་པོ་སྡང་མིག་གི་སྐུ་འཆམ་གནང་མི་དང་

ལྷ་ས་བསམ་

ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ ས་བཅགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བོད་ཀྱི་ལྷ་

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
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སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུར་པའི་དུང་འཆམ་གྱི་གར་འཆམ་མཛད་གནང་
མི་ཚུ་ཨིན་པས།

བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་གར་འཆམ།

གཉིས་པ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་གར་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་

གསང་སྔགས་ཀྱི་

རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་དང་ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གི་དག་སྣང་དང་
ཉམས་སྣང་ལུ་འཆར་བ་ལས་བྱུང་མི་འཆམ་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན་པས།

ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་གིས་མཛད་ཡོད་པའི་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་དང་
པའི་པད་གླིང་གིང་གསུམ་

གཏེར་འཆམ་ལ་སོགས་པ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲ་སྙན་གྱི་འཆམ་

དཔེར་ན་

མཁས་གྲུབ་

གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་

གཏེར་ལས་རྡོལ་བའི་འཆམ་དང་

རྒྱལ་སྲས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་

གནང་མི་ ཐིམ་ཕུ་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་མོ་གཙོ་མོའི་དངོས་འཆམ་ལ་སོགས་
པ་དང་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ནང་དུས་མཆོད་བཟུངམ་ད་འབྲེལ་ཏེ་ སྟོན་སྲོལ་ཡོད་པའི་གར་

འཆམ་ཚུ་ཡང་ མང་ཆེ་ཤོས་ར་ ས་གནས་དེ་ཁ་གི་བླམ་ཚུ་གི་ཉམས་སྣང་ལུ་ བྱུང་བྱུངམ་
ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་ གར་འཆམ་དེ་ཚུ་གི་རིགས་ལུ་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་
གར་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་གར་འཆམ།

གསུམ་པ་རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་གར་འཆམ་ཟེར་མི་འདི།
པའི་ལུགས་བཟུམ་བློས་བཟུང་བ་དང་

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་

སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་བཟུང་བ་གཉིས་སྦེ་མེན་པར་

སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཞག་ན་ དྲང་དོན་གྱི་སྒོ་ལས་ དཔེ་འདི་
ལུ་བལྟ་སྟེ་

འཆམ་སྟོན་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནོར་

བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཞིན་ན་ ཕོ་ལེགས་མོ་ལེགས་ཀྱི་གར་འཆམ་དང་ གྲུབ་
པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མཛད་རྣམ་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་

ཤཝ་ཤ་ཁྱི་

དང་ ཨ་ཅོ་ཕན་ཏོ་ལ་སོགས་པའི་གར་འཆམ་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མི་མང་གི་མཇལ་སྣང་
ལུ་དངོས་སུ་སྦེ་ ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་གར་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།
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དེ་སྦེ་གར་འཆམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཁག་མ་འདྲཝ་གསུམ་ལུ་ ཕྱེ་སྟེ་རང་འབད་རུང་ མཐར་ཐུག་ས་

འདི་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ལུ་ར་ ཐུག་དགོཔ་ཨིན་པས། གསང་སྔགས་

ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ལས་ བྱུང་བའི་གར་འཆམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་ རྒྱལ་
བ་རིགས་ལྔ་ལས་བརྒྱུད་དེ་
མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་གིས་

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གིས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ལུ་གསུངས་

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལུ་གསུངས་ཏེ་

ཆེ་

ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ཚུ་གི་

གཡུས་ཁར་དར་ དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛ་གིས་མཁས་པ་ གཡོ་དགེ་
བའི་འབྱུང་གནས།

གཙང་རབ་གསལ། དམར་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ གསུམ་ལུ་བཤད་གནང་ནུག

དེ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ སློབ་དཔོན་པདྨ་སམྦྷ་ཝ་ བི་མ་ལ་མི་ཏྲི་ ཤྲཱི་ལ་མཉྫུ་ ལོ་ཙཱ་བ་ཛྙན་ཀུ་

མ་ར་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨོ་རྒྱན་རྒྱ་གར་ བལ་ཡུལ་ བོད་དང་ འབྲུག་ཚུ་ནང་དར་ནུག དེ་ཚུ་

ཡང་ གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་ གར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ བུ་
སྟོན་ཆོས་རྗེ་ལ་སོགས་པ་དང་
ཁྱབ་བཏང་ནུག།

ཆོས་ལུགས་ཁག་སོ་སོའི་བླམ་ཚུ་གིས་རིམ་པ་བཞི་དུ་དར་

གར་འཆམ་གྱི་དགོས་པ་གཞན་ཡང་།

ང་བཅས་རའི་གར་འཆམ་ཚུ་ལུ་

སྤྱིར་བཏང་གི་དགོས་པ་དྲང་དོན་གྱི་སྒོ་ལས་དགོས་པ་

གཅིག་དང་ ངེས་དོན་གྱི་སྒོ་ལས་དགོས་པ་སོ་སོ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

དང་པ་དྲང་དོན་གྱི་དབང་ལུ་གཏང་པ་ཅིན་ འཆམ་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་དང་

སྡིག་པའི་ཉེས་དམིགས་ དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ མཐོ་རིས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་ལས་ བློ་ཁ་ཆོས་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ལས་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་ངེས་དོན་གྱི་དབང་ལུ་གཏང་པ་ཅིན་
ཙམ་གྱིས་འགྲོལ་ནི་ཨིནམ་ལས་

གར་འཆམ་གྱི་རིགས་ཚུ་

རང་གི་འཆམ་འདི་ལུ་

ག་ར་མཐོང་བ་

ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་རབ་ཅིག་

བསྐྱེད་ཚུགས་པ་ཙིན་ ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ རང་

གིས་ ག་སྒོམ་མི་ལྷ་འདི་གི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ ངེས་པར་སྐྱེ་ནི་ཨིན་པ་གིས་མ་ཚད་ ཕྱིའི་ཕྱག་

རྒྱ་དང་ སྟངས་སྟབས་སྣ་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལུས་ཀྱི་རྩ་མདུད་ཚུ་རིམ་གྱིས་འགྲོལ་
ནི་དང་ ནང་ལྟར་ རླུང་སེམས་དབུ་མར་ ཐིམ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཚུ་ ཡོད་པའི་ཁར་ཁྱད་

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
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པར་དུ་ དཔལ་ཆེན་ཕུར་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱའི་གར་འཆམ་ལས་ གསུངས་དོ་བཟུམ་
འབད་བ་ཅིན་ དགོས་པའི་གཙོ་བོ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་གིས་ རུ་ཏྲ་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གླུ་དྲུག་
བླངས་པས་དོན་དྲུག་རྫོགས། །སྟབས་དྲུག་བསྐྱོད་པས་འགྲོ་དྲུག་སྒྲོལ། །ཟེར་སྟངས་སྟབས་
དྲུག་གམ་ བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ལས་མཛད་ཞིན་ན་ རིག་འཛིན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས་

དཔལ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་འདུལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ གར་འཆམ་མཛད་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་སྲིན་གྱི་གདུག་རྩུབ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་བ་

སོགས་ དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ ལེ་ཤ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཕྱོགས་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་
སྐོང་བ་དང་

བསྒྲལ་བ་དེ་ལས་

མདོས་ཟོར་གྱི་སྐབས་སུ་

ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཁ་ཡང་
དགོས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཉམས་སུ་བསྟར་བ་རྒྱུད་ཀྱི་

སྦོམ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་

གར་འཆམ་སྟངས་སྟབས་ཀྱི་དམིགས་རིམ།

ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་འགྱིང་བ་ སྤྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་ ཕྱག་རྒྱ་མཁས་པའི་མན་ངག་དང་
འཁྲིལ་ཞིན་ན་ངག་གི་བཟླས་པ་ རྒྱུན་མི་ཆད་ནི་དང་ ཡིད་དམ་གྱི་ལྷ་ག་ཨིན་མི་འདི་གི་ ང་

རྒྱལ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་འབད་བཟུང་སྟེ་ དེ་ཚུ་གེ་ར་ གསལ་ སྟོང་ འཛིན་པ་ མེད་པའི་རྣམ་
གཞག་གམ་ ལྟ་བ་ གི་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན་པས།

གར་འཆམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

གསང་སྔགས་གྱི་གར་འཆམ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་གནས་སྐབས་ན་

གར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་

ཆས་

ཚང་དགོཔ་ ཉམས་བརྒྱད་ ཉམས་དགུ་ ཉམས་བཅུ་ ལ་སོགས་པ་ སོ་སོའི་ཡུལ་དང་
བསྟུན་ ཚང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་དེ་ཚུའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

ཉམས་བརྒྱད།

༡ ཁོང་ནས་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་ཕྱི་རོལ་དུ་ སྒེག་པ་རྩེ་འཇོའི་ཉམས།
༢ དགོད་བྲོ་བ་ལ་བཞད་གད་པ་ གད་མོ་བགད་པའི་ཉམས།

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།

༣ ཁ་འབྲལ་སོགས་ཀྱི་མྱ་ངན་ལ་བཞིན་མདངས་ཉམས་པ་ སྙིང་རྗེ་བའི་ཉམས།
༤ ཁོང་ཁྲོ་བ་ལ་ དྲག་ཤུལ་ལམ་ ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས་པའི་ཉམས།

༥ སེམས་ཀྱི་གཟེངས་མཐོ་བ་ལ་སྤོབས་པ་ཆེ་ཞིང་བློ་སྟོབས་ལྡན་པ་དཔའ་བའི་ཉམས།
༦ སྐྲག་པ་ལ་འཇིགས་ཤིང་ བག་འཁུམས་པའི་ཉམས།
༧ སྐྱུག་བྲོ་བ་ལ་ ཞེ་མེར་ཞིང་ མི་སྡུག་པའི་ཉམས།
༨ ངོ་མཚར་བ་ལ་ རྨད་བྱུང་ངམ་རྔམས་པའི་ཉམས།

ཉམས་དགུ།

༡ སྒེག་པའི་ཉམས།

༢ དཔའ་བའི་ཉམས།

༣ མི་སྡུག་པའི་ཉམས།

༤ དྲག་ཤུལ་གྱི་ཉམས།

༥ བཞག་གད་ཀྱི་ཉམས།

༦ འཇིགས་རུང་གི་ཉམས།
༧ སྙིང་རྗེ་བའི་ཉམས།
༨ རྔམས་པའི་ཉམས།
༩ ཞི་བའི་ཉམས།

ཉམས་བཅུ་ནི།

༡ ལུས་ཀྱི་སྟོད་ལ་སེང་ཆགས་པ།
༢ རྐེད་པ་ལ་འཁྲིལ་ཆགས་པ།

༣ ཚིགས་བཞི་ལ་འཕྲུལ་ཆགས་པ།
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སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
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༤ ཞག་ཤ་ལ་ལྷོད་ཆགས་པ།

༥ ཤ་འགྱུར་ལ་འགྱིང་ཆགས་པ།

༦ རྣམ་འགྱུར་ལ་འགྱིང་ཆགས་པ།
༧ སྤྱོད་པ་ལ་དལ་ཆགས་པ།
༨ སྒྱིད་པ་ལ་ལྡེམ་ཆགས་པ།

༩ རྐང་མགོ་ལ་བདེ་ཆགས་པ།

༡༠ ཀུན་ཏུ་དཔའ་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པ།

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཞི་བའི་རྣམ་པ་སྦེ་བརྩིཝ་ད།
བྱང་།

ནུབ།

སྣང་བ་མཐའ་ཡས།

དོན་ཡོད་གྲུབ་པ།

དབུས།

རྣམ་པར་སྣང་མཛད།

ལྷོ།

ཤར།

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།

ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་སྦེ་བརྩིཝ་ད།

བྱང་།

ནུབ།

པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ

ཀརྨ་ ཧེ་རུ་ཀ
དབུས།

བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ
ལྷོ།

རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀ

ཤར།

བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།
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འཆམ་རྐྱབ་ད་ འགོ་དང་པ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ འཆམ་དཔོན་གཅིག་གིས་ལེ་ཤ་འཁྱིད་དེ་

འཐོན་ཞིན་ན་ ལོག་འཛུལཝ་ད་ དོ་རུང་ འཆམ་མཇུག་གཅིག་ལུ་ཐུག་མི་འདི་ ལྷ་ངོ་བོ་
གཅིག་ལས་སྤྲུལ་པ་ལེ་ཤ་འཁྱིད་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་ཞིནམ་ལས་

མཐའ་

མཇུག་ལུ་ སྤྲུལ་པ་ཚུ་ག་ར་ ངོ་བོ་གཅིག་ལུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་སྨིན་པ་ལས། །ཐོག་

མའི་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་བྱུང་། །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཐའ་རྒྱས་པས། །སངས་རྒྱས་ཞི་བཅུ་རྩ་
གཉིས་བྱུང་།

།ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རྩལ་ཤར་བས།

གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།
བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས།

།ཁྲག་འཐུང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་བྱུང་།

ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས།

།ཟེར་

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས།

ངོ་བོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ།
སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས།

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས།

གར་འཆམ་གྱི་ཞལ་འབག་ཚུ་གི་ ཁ་དོག་སོ་སོའི་ཁུངས།
ཁ་དོག་སྔོན་པོ།

གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་གདངས་ རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་
སྣང་མཛད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ག་ར་གི་

སྐུའི་སྤྲུལ་པ་སྦེ་

དབུས་ཕྱོགས་བུངྡྷ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་

ཚོགས་ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་ བུངྡྷ་རིགས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ བུངྡྷ་རིགས་ཀྱི་གིང་ལ་སོགས་པ་ ཁ་དོག་
སྔོན་པོ་ཀུན་གྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱོན་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན་པས།
ཁ་དོག་དཀར་པོ།

ཞེ་སྡང་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་གདངས་

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་

དཔའ་གིས་ སངས་རྒྱས་ག་ར་གི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྦེ་ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
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ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་གིང་ལ་སོགས་པ་ ཁ་དོག་དཀར་པོ་
ཞི་བའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་བྱོན་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན་པས།

ཁ་དོག་སེར་པོ།

ང་རྒྱལ་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་གདངས་

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་

འབྱུང་ལྡན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ག་ར་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་སྦེ་ ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་

ལྷ་ཚོགས་ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གིང་ལ་སོགས་
པ་ ཁ་དོག་སེར་པོ་སྦེ་ རྒྱས་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་བྱོན་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན་པས།

ཁ་དོག་དམར་པོ།

འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་གདངས་ རྒྱལ་བ་སྣང་བ་
མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ག་ར་གི་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་སྦེ་

ནུབ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་

ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་གིང་ལ་སོགས་པ་ ཁ་དོག་དམར་པོ་
དབང་གི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་བྱོན་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན་པས།

ཁ་དོག་ལྗང་ཁུ།

ཕྲག་དོག་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་གནངས་ རྒྱལ་བ་དོན་ཡོད་གྲུབ་
པ་གིས་

སངས་རྒྱས་ག་ར་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྦེ་བྱང་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་

ཚོགས་ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་ཀརྨ་ རིགས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་

ཀརྨ་ རིགས་ཀྱི་གིང་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་

ལྗང་ཁུ་དྲག་པོའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་བྱོན་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན་པས།

འབྲུག་གི་གར་འཆམ།
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མཐའ་དོན།

གར་ཐིག་དབྱངས་ཞེས་གསང་སྔགས་འཆང་ཀུན་ལ། །
རླུང་ལྟར་གྲགས་པའི་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོའི་འཆམ། །

སྟངས་སྟབས་ཙམ་གྱིས་བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་པའི། །
རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཇི་བཞིན་བྲིས།

།

ཟེར་བའི་ཚིག་གིས་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་

གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་གར་འཆམ་འདི་ལུ་ དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ འབྱུང་ཁུངས་དེ་

ཚུ་ ཕར་རྒྱས་པ་ཅིན་ གནམ་མཁའི་མཐའ་བཟུམ་ཡོདཔ་ལས་ སྙིགས་དུས་བློ་དམན་ ང་
བཅས་བཟུམ་གྱིས་ གཏིང་དཔོག་ཚུགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཨིན་པས།

བཟོད་གསོལ་དང་བསྔོ་སྨོན།

ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་ལུ་སྒྱིད་ལུག་སྟེ་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་པ་ཅིན་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་
ཚུ་གིས་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཙམ་གྱིས་ལས་ཉོན་སྡིག་
སྒྲིབ་ཟད་དེ་ཐར་པའི་འཕང་ལུ་འགོད་ནུས་པའི་དོན་ལུ་དགོངས་ཏེ་

མཛད་བཞག་པའི་གར་

འཆམ་གྱི་རིགས་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ར་གི་ མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ བྱ་ལམ་རྗེས་
མེད་ལུ་ མི་འགྱུར་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་རེས་རྨོངས་པ་ང་གིས་མཁས་པ་ཚུ་གིས་བརྩམས་ཡོད་

པའི་ གར་འཆམ་གྱི་ཡིག་ཆ་ རང་གིས་ཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཨ་ཙི་རེ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་

དང་ འཆམ་གྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ རྒན་ཤོས་ཚུ་ལས་ ངག་རྒྱུན་འབད་དེ་ འཆམ་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་གྱི་ནང་ལས་ ཆུ་ཐིག་ཙམ་ཅིག་ བསྡུས་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་ཇི་
ཡོད་ ཟུར་གནས་མཁས་པའི་ སྤྱན་སྔར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་ནི་དང་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ ཨ་ཙི་རེ་

ཡོད་པ་ཅིན་ མར་གྱུར་འགྲོ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ག་ར་ རྣམ་
མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོའོ།། །།

རང་ཡུལ་སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ན། །སྔོན་བྱོན་དཔའ་བོས་སྲོལ་བཟང་བཙུགས་པ་ཡི།
།རང་ལུགས་གར་འཆམ་བཤད་པ་བྲིས་པའི་དགེས། །འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཡོངས་ལ་ཕན་པར་
སྨོན། །
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ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།
༡

སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

སློབ་པདྨ་ལ་༡༩༩༤ རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་སྣང་བ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་སྐྲུན་ཁང་།

འབྲུག་ཐིམ་ཕུ།

༢ འཆམ་སྤྱི་ནག་འཕེལ་

འཆམ་བཤད་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། པར་སྐྲུན་ཁང་།

༣

སློབ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་༢༠༠༠ ཉེར་མཁོའི་བུམ་བཟང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་

༤

དྲགོས་སྲི་ཐལ་རྡོ་རྗེ་༢༠༠༡ ད་ཨོར་ཇིན་ཨེན་ དྲིསི་ཀིརིབ་ཤཱན་ཨོཕ་ བུ་ཀྲི་

སྐྲུན་ཁང་། འབྲུག་ཐིམ་ཕུ།

ནིའིསི་ མཱགསི་གྲཱནསི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་སྐྲུན་ཁང་། འབྲུག་ཐིམ་ཕུ། ངག་རྒྱུན།

༡ འཆམ་སློབ་ ཚོང་ཀྲུ། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག
༢ དྲགོས་ཤིང་མཁར་བླམ། ཐིམ་ཕུ།

༣ སློབ་ལྕང་ལོ། རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ།

༤ སློབ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ སེམས་རྟོགས་ཁ།
༥ དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

༦ དྲགོས་བླམ་གསང་སྔགས།

སྲིན་མོ་རྡོ་ཁར་རྫོང་གི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ཁུངས།
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ཇུན་ཀོ་མུ་ཁའི།
༡ དམིགས་ཡུལ།

ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་ ང་གིས་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ་རྫོང་གི་བཟོ་རྩིག་ ངོ་མའི་སྐོར་ལས་དབྱེ་དཔྱད་
དག་པ་ཅིག་

འབདཝ་ཨིན།

རྫོང་གི་ཉམས་གསོ་ལས་འགུལ་གྱི་ཡན་ལག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཞིབ་འཚོལ་

ཉམས་གསོའི་ལས་འགུལ་འདི་ཡང་རྫོང་འདི་

ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་
དོན་ལུ་ཨིན།

ཧེ་མ་ག་ཨིན་མི་བཟུམ་སྦེ་

དགོན་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་

བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཉམས་གསོའི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔོན་མའི་ རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་
ཕྱིའི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་བལྟ་སྟེ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་འདི་བདེན་རྙེད་མེན་

པར་རྫོང་འདི་ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་སྐབས་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཧེང་བཀལ་འབད་ནིའི་རེ་
འདོད་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ བརྟག་དཔྱད་ཕྱེད་ཀ་འདི་གིས་ རྫོང་འདི་གི་རྒྱལ་རབས་
དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་འོང་མནོ་བའི་བསམ་འཆར་ཨིན།

འདི་གིས་

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་རབས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ངག་རྒྱུན་ཚུ་ བདེན་སྦྱོར་འབད་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྫོང་ནང་སྦ་ཡོད་པའི་གཏེར་ཚུ་ཡང་མཇལ་ཚུགས།

༢ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གོ་རིམ་གཉིས།

སྲིན་མོ་རྡོ་ཁའི་རྫོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༢༩ ལུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཞེངས་
གནང་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་ལས་ སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ཉམས་
གསོ་ཞུ་ནུག དང་པ་རང་རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ལཱ་གོ་རིམ་གཉིས་སྦེ་འབད་ཡོད་མི་འདི་
ལུ་གཙོ་བོ་སྟོན་གེ།

རྫོང་གི་བཟོ་རྩིག་གི་ཕྱིའི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་ལྟཝ་ད་

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་

བརྟན་པ་གིས་ཉམས་གསོ་ཞུ་མི་འདི་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བས། འ་ནི་ཉམས་གསོ་
འདི་གིས་སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཞེངས་གནང་མི་བཟོ་བཀོད་འདི་ལུ་

ཇུན་ཀོ་མུ་ཁའི།
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རྒྱ་སྐྱེད་སྦོམ་སྦེ་རང་འབད་བའི་ཤུལ་འདུག།
ད་དོགས་པ་འདི་

ཞབས་དྲུང་གིས་བཞེངས་གནང་མི་

གསལ་རིལ་རི་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་འདི་ཨིན།

རྫོང་གི་ཡན་ལག་འདི་ག་ཨིན་ན་

ཞབས་བསྐོར/ཤག་སྐོར་འོག་ཐོག་གི་འཐིང་གཞི་

ལུ་བལྟཝ་ད་

རྡོ་གཅལ་ཁ་ཐུག་གི་གྱང་འདི་

གྱང་རྟེན་སྦེ་ཨིན་པས།

ལེ་ཤ་འདུག

ཞབས་བསྐོར་གྱི་ཤར་ལྷོ་གི་འོག་ཁང་ནང་ཡོད་མི་

རྩིགཔ་འདིའི་ཕྱི་

ལོགས་ སྔོན་དང་ཕུ་ཕྱད་མདའ་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ མདའ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དོང་ཆུང་ཀུ་

ཕྱེད་ཀ་རང་དབང་སྦེ་མི་

རྩིགཔ་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ ཞབས་དྲུང་གིས་བཞེངས་གནང་མི་རྫོང་གི་ཤུལ་འོང་ནི་ཨིན་པས།

རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་པས།
v

རྩིགཔ་ཀ་པ་འདི་ལྟག་གི་ ཐོག་དང་པ་དང་འབྲེལ་བ་མིན་འདུག།

v

རྫོང་གི་རྩིགཔ་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་བསྐོར་གྱི་ཕྱོགས་

ལུ་རྫོང་གི་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་མདའ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་དོང་ཕུ་ལེ་ཤ་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ཕྱི་ཁའི་རྩིགཔ་ བི་ཟེར་མིང་བཏགས་མི་འདི་

ཤུལ་ལས་ནང་ན་གི་སྔོན་མ་ལས་ཡོད་མི་རྩིགཔ་འདི་ནང་ན་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་རྐྱབ་རྐྱབ་

ཨིན་པས་ཟེར་ཐག་བཏོགཔ་ཨིན།

རྫོང་གི་བྱང་ཤ ར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱང་གི་རྣམ་པ་གི་མཐུད་ཀེ་ཀེ་འབད་མི་འདི་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་

མཐོངམ་ཨིན་པས། འ་ནི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་མཐུད་དེ་དུས་རབས་སོ་སོ་ལུ་རྐྱབ་རྐྱབ་འོང་ནི་ཨིན་
པས།

རྫོང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་ཞབས་བསྐོར་འདི་ཡང་འདི་བཟུམ་སྦེ་རྐྱབ་རྐྱབ་འོང་མནོ་

བའི་བསམ་འཆར་སྐྱེད་ཚུགས་པས། རྩིགཔ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་ Schist དང་ Gnesis
ཟེར་འབྲུག་ལུ་རྩིགཔ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ཁྱད་པར་
ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་མི་སྟོན་པས།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་བཟོ་རྩིགཔ་འདི་གི་ རིགས་སྣ། རིག་རྩལ། དེ་ལས་ཉམས་འགྱོ་ནི་ཚུ་གི་

ཁྱད་པར་ཚུ་མི་འོང་པའི་རེ་ཆ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རྫོང་གི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་
འདི་ཚུ་རྫོང་བཞེངས་ཚར་བའི་ མི་ལོ་ ༤༠ གི་ཤུལ་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་འཐབ་ཨིན་

སྲིན་མོ་རྡོ་ཁར་རྫོང་གི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ཁུངས།
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པས། སྟེང་ཐོག་གི་འཐིང་གཞི་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕྱེད་ཀ་རང་དབང་འབད་མི་
བཟོ་རྩིག་གི་ཕྱོགས་གསུམ་གྱང་འདི་ཚུ་སྔོན་མ་གི་འོང་ནི་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ བཟོ་
བཀོད་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་རྒྱ་ཆུང་སུ་ཅིག་ཨིན་པས།

ཁང་མིག་གི་ནང་འཁོད་ཀྱི་རྒྱ་འདི་

ཡང་ མི་ཊར་ ༣.༢ དང་ ༣.༥ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས། འདི་མིན་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱིས་
འབྱུང་ངེས་གཞན་ཅིག་ཡང་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་ འདི་ཡང་གྱང་སི་གི་ས་སྒོ་གཞན་ཅིག་
ཁར་འོང་ནི་དང་

ཁང་མིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་ཡང་གོ་ཆོདཔ་སྦེ་འོང་།

ལས་འགུལ་ཧེང་བཀལ་འབདཝ་ད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་འདུག།

རྫོང་གི་ཉམས་གསོ་གི་

༣ རྫོང་ཅུང་།

ཞབས་བསྐོར་གྱི་ཡན་ལག་གཞན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་སྨོ། བདེན་འཛིན་རེ་ཚུགས་པའི་མཐའམ་ཅིག་
ད་ལྟོ་ཡང་མ་ཐོབ། རྫོང་ཅུང་འདི་ནང་གི་གྱང་རྟེན་འདི་ཧེ་མ་གི་ར་འོང་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

རྫོང་ག་ར་བཞེངས་རུང་ གྱང་རྟེན་རྐྱབ་ད་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་
གིས་སྔོན་མ་ལས་ཡོད་མི་གྱང་རྟེན་འདི་རང་བཞག་སྦེ་ འདིའི་གུ་ཁོ་རའི་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་འདི་
ཚུ་འབད་འབདཝ་འོང་།

སྔོན་མ་གི་ཕྱིའི་གྱང་གི་ས་སྒོ་འདི་གུ་དམིགས་གཏད་

ཞབས་དྲུང་གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་དཔེ་

གཤམ་གསལ་ལྟར་བསམ་ཚུགས་པས། དཔེར་ན་ རྫོང་གཞི་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱིའི་གྱང་
འདི་ ཕྱེད་ཀ་རང་དབང་འབད་མི་བཟོ་བཀོད་ལས་ཕྱི་མ་འཐོན་པ་ཅིན་
༡/

ད་ལྟོ་ཡོད་མི་གི་གྱང་རྟེན་འདི་ ཕྱིའི་ལྕགས་རི་ཨིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཐའ་བསྐོར་

༢/

སྔོན་མ་གི་ཕྱིའི་གྱང་འདི་ཕྱེད་ཀ་རང་དབང་སྦེ་མི་བཟོ་རྩིག་དང་ཐད་ཕྲང་སྟེ་བཟོ་ནུག

ཏེ་སྒྲིང་ཁྱིམ་གཞན་མིན་འདུག།
འདིའི་ཐད་ཁ་

གྱང་རྟེན་དང་ཕྱིའི་གྱང་འདི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གི་ས་སྟོང་འདི་རྒྱ་མི་

ཊར་ཙམ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ད་ འོག་ཁང་གི་འཐིང་གཞི་ནང་ལུ་ ལམ་ཆུང་སུ་ཅིག་

ལས་བརྒལ་མིན་འདུག རྫོང་ཚུ་ནང་ དགོས་པའི་སྒྲིག་གི་ཁང་མིག་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ རྡོ་གཅལ་གྱི་འཐིང་གཞི་གི་དཔེ་གཉིས་ཡོད་ནི་ཨིན་པས།

ཀ/ དབུ་རྩེ་གི་མཐའ་འཁོར་ཏེ་ཁང་མིག་གྱལ་གཅིག་ བརྩིགཔ་གིས་ནང་ན་བཙུགས་ཡང་
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ཇུན་ཀོ་མུ་ཁའི།

ན་ཤིང་གི་བར་བཅད་བརྐྱབ་སྟེ་འོང་ནི་ཨིན་པས། འ་ནི་ཁང་མིག་ཚུ་ཆུང་ཀུ་

འོང་

ནི་ཨིན་པས། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ནང་
ན་གི་གྱང་འདི་གྱང་རྟེན་གུར་འོང་དགོ་ནི་ཨིན་པས།

ཁ/ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་བཀོད་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་མ་གི་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཤག་སྐོར་འདི་

ཁང་མིག་གྱལ་གཅིག་གིས་དབུ་རྩེ་མཐའ་འཁོར་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་པས། དབུ་རྩེ་འདི་
ཆུང་ཀུ་ཨིན་པ་ཅིན་འདི་བཟུམ་མའི་སྒྲིག་བཀོད་མི་འོང་ནི་ཨིན་པས།

ཆོས་རྒྱལ་མི་

འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་བའི་སྐབས་ དབུ་རྩེ་དང་ཤག་སྐོར་ གཉིས་

ཀྱི་བར་ན་ས་སྟོང་དགོ་ནི་དེ་གིས་ སླར་ལོག་སྦོམ་སྦེ་བརྐྱབ་ནུག སྔོན་མའི་སྒྲིག་བཀོད་
རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ཁུངས་ཧེང་བཀལ་བཀལ་ཚུགས།

ད་ལྟོ་ཡོད་མི་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ད་མཐོང་ཚུགསཔ། གཤམ་གསལ་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཁ་
སྐོང་གི་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་ བྱུང་རིམ་རིག་པའི་བསམ་འཆར་ བསྐྱེད་ཚུགསཔ་འོང་།
_

ཞབས་དྲུང་གིས་བཞེངས་མི་དང་སྔོན་མ་ལས་ཡོད་མི་རྫོང་ཚུ་གི་མཐའ་འཁོར་

_

ཡིག་ཐོག་དང་ངག་རྒྱུན་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་ཚུ་གི་བསྐོར་གཏམ་བརྒྱུད་ཀྱི་འཐོན་

གྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱེ་དཔྱད།
ཁུངས་ཁ་གསལ་འབད་ནི། དཔེར་ན་

རྫོང་གཞི་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་བླ་ཆེན་ཚུ་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་

རྒྱལ་ དེ་ལས་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཚུ་གི་རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་ལས་ རྫོང་བཞེངས་
ཚུལ་དང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཏོན་ནི།

ཞིབ་འཚོལ་འདི་ རྫོང་འདི་ནང་བཞུགས་མི་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁའི་གྲྭ་ཚང་གིས་འབད་དོ། གོང་ལུ་
བཀོད་ཡོད་མི་
ཚུགས་རུང་

འོང་སྲིད་པ་འདི་ནང་

ང་བཅས་ཀྱི་རྫོང་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཕོག་ཚོད་དཔག་མ་

ཞབས་དྲུང་གིས་བཞེངས་གནང་མི་

རྫོང་གི་བཟོ་རྩིག་འདི་ཆུང་སུ་ཅིག་འོང་

དགོ་ནི་ཨིན་པས། ཞབས་དྲུང་གིས་བཞེངས་མི་རྫོང་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་པའི་འཆར་སྣང་
འདི་ ཡིག་ཐོ་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷན་ཐབས་བཀལཝ་ཨིན་པས།
སླབ་སྲོལ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

རྫོང་འདི་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་

སྲིན་མོ་རྡོ་ཁར་རྫོང་གི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ཁུངས།

བླམ་ཁག་ལྔ་གིས་ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་སྟེ་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནུག

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་རྟེན་
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སྔོན་

མའི་རྫོང་འདི་ ད་ལྟོ་གི་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཆུང་སུ་དང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མི་འོང་ནི་

ཨིནམ་ད་ དེའི་སྐབས་རྫོང་འདི་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་བཞེངས་ཚར་ནི་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་སྦེ་
བརྩི་བརྩིཝ་འོང་།

༤ འོག་ཁང་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་སྤྲོ་བ་ཅན་གྱི་རག་རོ།
_ ཀ་བུག་གི་བཟོ་རྣམ་གྱི་འདུ་ཁང་འཛུལ་སྒོ།
ཤར་སྒོ་གི་འོག་ཁང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་

ཟུར་བཅུ་གཉིས་འབད་མི་ཀ་ཆེན་གཉིས་དང་སྒོའི་

གཟུགས་བཞི་གཅིག་བཀོག་བཞག་ནུག ཀ་བུག་བཟོ་རྣམ་ཨིན་པའི་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་འཛུལ་
སྒོ་འདི་ངོ་མ་འདི་ཨིནམ་ད་ ད་རེས་ནངས་པའི་འཛུལ་སྒོ་འདི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་འགོར་ཏེ་ཨིན་པས།

སྒོ་ཤིང་གཟུགས་བཞི་འདི་གི་ཟད་ཟདཔ་དང་རལ་ཁ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ སྒོ་འདི་དུས་ཧ་ལམ་
ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་འཐབ་ཨིན་པའི་ རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ཨིན་པས། ཤར་སྒོ་འདི་ནམ་
དང་ ག་ཅི་སྦེ་ སྒོ་བསྡམས་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས། ཀ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་བར་
ནའི་ ས་སྟོང་འདི་ཡང་ རིག་གཞུང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བསུབ་ད་ནུག ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

རྡོ་རྩིག་ཧེང་བཀལ་བསུབ་མི་འདི་གིས་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདི་བཀག་སྡོདཔ་
ཨིན་པས།

_ རང་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་གསང་གི་ཧོག་ཀ།
འོག་ཁང་གི་ཤར་དང་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་

ས་ཁོངས་གཉིས་ཀྱི་

ཕྱི་ལོགས་དང་ནང་ན་ཕྱོགས་

གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ཁ་རྒྱས་གཅིག་ཡང་མི་མཐོང་པས། སྟེང་ཐོག་གི་འཐིང་གཞི་ཨེན་ཏ་སྤོགཔ་
ད་ ས་ཁོངས་གཅིག་ རང་ལུགས་ཆབ་གསང་ཆུ་གིས་བཤལ་བཏང་ནི་ཅིག་ཨིན་པས། འ་ནི་
བཟོ་རྩིག་མཐའ་བསྐོར་མི་

རྡོའི་རྩིགཔ་རྫམ་དབྱིབས་ཅན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཆགས་ཆགསཔ་

ཅན་དང་མཐུད་དེ་ཨིནམ་ད་

འདི་གི་འཐོན་དོང་འདི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རྩིགཔ་དང་མཐུད་དེ་ཨིན་

ཅིག་ཨིན་པས།
པས།

རྡོ་གཅལ་ནང་ལས་ཀྱི་ཆུའི་གཡུར་བ་འདི་ཡང་རྡོའི་རྩིགཔ་རྫམ་དབྱིབས་
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རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་རྟེན་

རྫོང་ནང་ཡོད་མིའི་ཆབ་གསང་ཚུ་

མིང་ཅན་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་

ཇུན་ཀོ་མུ་ཁའི།

དོང་སྐམ་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་གསང་

ཆབ་གསང་ཆརཔ་གི་ཆུ་གིས་བཤལ་བཀོག་ནི་ཡང་ལེགས་

ཤོམ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ཆབ་གསང་ཆར་ཆུ་གིས་བཤལ་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ སྤ་རོ་

རྫོང་དང་དར་དཀར་ན་རྫོང་ནང་ལུ་ཡང་འདུག སྟེང་ཐོག་གི་འཆར་གཞི་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་
ད་ རྡོའི་རྩིགཔ་རྫམ་དབྱིབས་ཅན་འདི་ཁང་མིག་སོ་སོའི་ནང་ཡོད་པའི་ ཆབ་གསང་གཉིས་
ཀྱིས་བསྡོམ་སྟེ་སྤྱོད་སྤྱོདཔ་ཨིན་པས།

_ རྡོ་གཅལ་ནང་གི་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆུ་ལམ།

འོ ག ་ཁང་གི་ཤར་དང་ནུབ་ཕྱོ ག ས་ནང་ལཱ་ལེགས་ཤོ མ ་འབད་བའི་ཆུ་གི་གཡུར་བ་མཐོ ང་

ཚུགས་པས། ཆུ་གཡུར་འདི་ཚུ་ཡང་ རྡོ་གཅལ་ནང་ལས་ཕྱིའི་གྱང་གི་འཐོན་དོང་ཚུན་གཟར་
དྲགས་སྦེ་ཨིན་པས།

༥ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་རྫོང་ལྷམ་པ་གཉིས།

ངེ་གི་ཞིབ་འཚོལ་འདི་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ང་གིས་རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་
རིམ་སྣ་ཚོགས་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ རྫོང་འདི་གིས་ ལཱ་གལ་ཅན་ག་ཅི་རང་
འབད་ཡི་ག་ དེ་གི་སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་འབྲི་ནི་ཨིན། རྒྱལ་རབས་ཅིག་དང་བསྟུནམ་ད་
རྫོང་ལྷམ་པ་གཉིས་སྦེ་ཁ་དབྱེ་བ་ཅིན་
གཉིས་ཨིན།

ཕོ་བྲང་/དམར་རྫོང་?

རྫོང་དང་ཁྱིམ་ཚོགས་རྫོང་

ཕོ་བྲང་རྫོང་འདི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བཞུགས་ས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་

པས། རྫོང་འདི་དུས་རབས་ ༡༢ པའི་ནང་དཔོན་སོ་སོའི་བར་ན་དབང་ཚད་ཀྱི་འཐབ་འཛིང་

ལངས་པའི་སྐབས་ གདན་ས་བཟུང་ནི་གི་དོན་ལུ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་པས། སྲིན་མོ་རྡོ་ཁའི་རྫོང་

འདི་དབུ་རྩེ་གཅིག་སྦེ་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་མི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་
ཡང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན་པས།

དམར་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ཞབས་དྲུང་གིས་འགོ་བཙུགས་གནང་མི་མགུ་ན་པ་ཏྲ་ཨིན་མི་ཆོས་
སྲིད་གཉིས་ལྡན་དང་སྙོམས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། འདིའི་ནང་ལས་རྫོང་སྦོམ་ཚུ་
ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་རང་སྡོད་ནུག།

སྲིན་མོ་རྡོ་ཁར་རྫོང་གི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ཁུངས།
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ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ བཞེངས་གནང་མི་ སྲིན་མོ་རྡོ་ཁའི་རྫོང་འདི་ཧ་ཤོ ས་
ཨིན་རུང་ རྫོང་འདི་དམར་རྫོང་སྦེ་བརྩི་དགོ་པས། རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་རྫོང་བཞེངས་
པའི་སྐབས་ལུ་འཐབ་འཛིང་སྦོམ་སྦེ་ལངས་པའི་བསྒང་ཨིནམ་ལས་ རྫོོང་འདི་གི་ལཱ་འགན་ངོ་

མ་འདི་གཞུང་སྐྱོང་མིན་པ་ དམག་འཁྲུག་དང་ཟིང་འཁྲུག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། ཆོས་རྒྱལ་

མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ རྫོང་འདི་རྒྱ་བསྐྱེད་སྦོམ་སྦེ་མཛད་དེ་ འབད་རུང་ དམག་རྩལ་གྱི་
དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་འདི་ སྔོན་མ་ག་ཨིན་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་བཞག་གནང་ནུག།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ་ ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ཡང་ དུས་རབས་ ༡༨ བར་
མ་ནང་

ཁོ་གིས་རྫོང་འདི་ནང་གལ་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཆུམ་བཀལ་བཏང་ཡི་ཟེར་

བཀོད་དེ་འདུག འབྲུག་གི་ཆབ་སྲིད་གཞུང་སྐྱོང་གི་འགྱུར་བ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ་
རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྐོར་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་རྫོང་འདི་
གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་རབས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།

༦ རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ཁུངས་དང་བཟོ་བཀོད་ངོ་མ་འདི་མི་
ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་དམིགས་འབྲས།

རྫོང་འདི་གི་དམིགས་འབྲས་ངོ་མ་དང་ཕན་ཁུངས་ཤེས་དགོ་པ་ཅིན་ འཐོར་བའི་ཤུལ་ཚུ་དང་
ད་ལྟོ་ཡོད་མི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་མཐུད་དེ་འབྲུག་གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་

རྒྱལ་རབས་བཟོ་དགོ སྐབས་དོན་འདི་ནང་ལུ་ བཟོ་རྩིག་གི་ཡན་ལག་ག་ར་ཚབ་མ་བཞག་
མ་བཏུབ་པའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་འབད་བརྩི་དགོ། ཤིང་གི་དྲ་དུམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

གིས་ཡང་ གོ་རིམ་དང་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནི་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་
འབད་འོང་། འདི་གིས་འབད་ ང་བཅས་ཀྱིས་དྲན་རྟེན་འདི་གི་ཕན་ཁུངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་འོང་།

ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་ད་ལྟོའི་མི་རབས་ཀྱིས་ ཤུལ་ག་ར་ཐོབ་འོང་མནོ་བའི་རེ་འདོད་བསྐྱེད་
ནི་མི་འོང་།

ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་མི་འདི་ཚད་དང་ལྡནམ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་

ང་

བཅས་ཀྱིས་ ཡན་ལག་ཆ་ཤས་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རིན་ཐང་བྲལ་བའི་གནས་
ཚུལ་བྱངམ་ཨིནམ་མི་ཤེསཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ལ་ཡགཔ།
ལ་ཡགཔ་གི་གཡུས་ཚན་འདི་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་

རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་ལམ་

ལུགས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་མི་སྡེ་ཅིག་འབད་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
ངོ་སྤྲོད།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཕྱི་གི་མི་ཚུ་ལུ་
ལུགས་ཀྱིས་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།
པའི་ལམ་སྲོལ་དང་རང་ལུགས་ཀྱི་

ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་དང་རང་

བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱིས་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་

ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

དཔེར་ན་ རང་ལུགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་དང་གོ་ལ་གྱོན་ཐངས་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ལག་རྩལ་འདི་
གིས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ཡ་མཚན་ཅན་གཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་སྡོད་ནུག།
འབྲུག་པའི་ཐགས་འཐག་མི་དང་།

སོ་ནམ་དང་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་

སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ཁོང་རང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་སྐུད་དང་

ཚོས་རྫས་ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་གོ་ལ་ལྷམ་པ་ མ་འདྲཝ་གསར་སྐྲུན་འབད་ནི་སྦྱང་ནུག ལ་མཐོ་སར་གྱི་ནོར་རྫིཔ་

ཚུ་གིས་གཡག་གི་སྤུ་འདི་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ དགོས་དོན་སོ་སོའི་དོན་ལུ་ གོ་ལ་སྣ་ཚོགས་
གསར་སྐྲུན་འབད་ནུག བསིལ་དྲོད་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་འབད་སར་སྡོད་མི་ ལུག་གསོ་སྐྱོང་འབད་

མི་ལུག་རྫིཔ་ཚུ་གིས་ བལ་དང་ལྡན་པའི་ལག་བཟོ་ ཧ་ལས་སི་སི་གི་རིག་རྩལ་དང་ ཐབས་
ཤེས་ལེ་ཤ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནུག འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ས་དམའ་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ འབུ་
རས་ ཀ་བལ་དང་ཟྭོ་ཆག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལག་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་གནམ་མེད་ས་

མེད་འཇའ་ཆི་ཆི་དང་ ཕུགས་ཐུབ་པའི་གྱོན་ཆའི་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་བཟོཝ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་ཐབས་ཤེས་དང་བཟོ་བཀོད་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་རུང་

ལུང་ཕྱོགས་དང་སྔར་

སྲོལ་མ་འདྲཝ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་འབྲུག་པའི་གྱོན་ཆས་ཀྱི་རང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
དཔལ་འབྱོར་ཡར་སེང་བརྐྱབ་ཨིན།

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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ང་རང་གི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལ་ཡག་མི་སྡེ་གི་ཐགས་འཐག་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་
སྐོར་བྲིས་ནི་ཨིན་རུང་

ལ་ཡག་གི་མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཨིན་རུང་

སྲོལ་བཟང་པོ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

ལམ་སྲོལ་དང་ལུགས་

དེ་གི་སྐོར་བརྟག་དཔྱད་དང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་གི་སེམས་

ཤུགས་བསྐྱེད་ཅི། འདིའི་ནང་གསེས་ ལ་ཡག་པའི་མི་ཁུངས། གནས་སྟངས།

དུས་སྟོན་དང་དགའ་སྟོན་རྩིས་ཐངས། དེ་ལས་ཁོང་ཚུ་གིས་ དེང་སང་གི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་ལུ་ལན་ལོག་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ཨིན།
མིན་ཏེ་འབད་རུང་

ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བྲིས་རྩོམ་པ་

ང་གི་ལ་ཡགཔ་ཚུ་གི་ལམ་སྲོལ་དང་རང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་འཚོལ་

འབད་དེ་ ང་བཅས་མི་དམངས་ཀྱི་སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག་ནི་གི་རེ་བ་ཨིན། ང་གི་ལ་ཡགཔ་
ཚུ་གི་ལམ་སྲོལ་དང་རང་ལུགས་ ངོ་སྤྲོད་བརྐྱབ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་མི་དེ་གིས་ ལ་ཡག་གི་

མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་སྦེ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་སྔར་སྟོབས་ཅན་ཚུ་གིས་ཤུལ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་
རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ འབད་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཨིན།

ས་གནས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

ལ་ཡག་གི་མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཨིནམ་ད་ འདི་ནང་གཡུས་ཚན་ བདུན་སྐོར་ཆ་འདུག ལ་

ཡག་གི་གཡུས་ཚན་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆུང་ཤོས་དང་ མཐའ་ཟུར་གྱི་རྫོང་ཁག་མགར་ས་གི་
ཆ་འོག་ལུ་ཨིན་པས། ས་གནས་འདི་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ཚད་ལས་མི་ཊར་ ༣༨༠༠ དེ་ཅིག་
ཁར་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལ་ཡ་འདི་སྤུ་ན་ཁར་ཚུན་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་ཁ་

ལས་ ཉིན་ལམ་བཞི་རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ལྷོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་
དང་འཁྲིལཝ་ད་

ལ་ཡག་གི་མི་སྡེའི་རང་ལུགས་དང་ལམ་སྲོལ་ཚུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཀོག་བཞག་བཞགཔ་ཅིག་ཨིན་པས།

སྔོན་མ་ལོ་མང་རབས་ཅིག་ལ་ཡག་གི་གཡུས་དེ་

སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་ཁ་

ལས་ཉིན་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ རྟ་དང་དྲེལ་ཚུ་གིས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་དགོ་ནི་འདི་གིས་ མཁས་
མཆོག་དང་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་ ལ་ཡག་གི་ས་གནས་འདི་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་
ཨིན་པས།

ལ་ཡག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ཤིང་ཟམ་ལེ་ཤ་ཅིག་བརྒལ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ ཟམ་བརྒལཝ་ད་ རྟ་དང་

ལ་ཡགཔ།
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དྲེལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མ་བརྒལ་ཟེར་ཉེན་བརྡ་འབད་དེ་ཡོད། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རྟ་དང་
དྲེལ་ཚུ་གི་ལྗིད་ཀྱིས་ཟམ་ཆག་ནིའི་ཉེན་ཁག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཅོག་འཐདཔ་ད་

ཤིང་ལ་ལུ་ཅིག་

ཤིང་ཟམ་ཚུ་གེ་ར་བཟོ་རྣམ་

རྐངམ་བཀལཝ་ཙམ་གྱིས་ཆག་འགྱོ་ནི་བཟུམ་འདུག

ཟམ་འདི་ཚུ་མི་སེར་གྱི་འུར་ལཱ་ཐོག་ལོ་གསུམ་གསུམ་གྱི་བར་ན་སོརཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
ལ་ཡག་གི་འགྲུལ་ལམ་འདི་རྩུབ་དྲགས་ཨིན་ནི་དེ་གིས་

ལམ་འགྱོ་ནི་ལུ་བར་ཆད་གཅིག་

ཨིན་པས། ལམ་འདི་ཡང་བྱག་མཐོ་དྲགས་དང་གཟར་དྲགས་ལས་ཕར་འགྱོ་དགོ་ནི་དེ་གིས་
ཉེན་ཁག་གི་ཉེན་བརྡ་འབདཝ་ཨིན་པས།

ཉིན་བཞི་པའི་མཐའ་མཇུག་གི་ལམ་འགྲུལ་དེ་གིས་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ ཧི་མ་ལ་ཡ་གངས་
རིའི་གངས་རྒྱུད་ཀྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་བཀལ་འོངམ་ཨིན་པས། འདི་ཁར་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་
ལ་ཡག་གི་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་རྒྱ་དང་པ་འདི་ཐོབ་ཨིན།

ཁོང་གི་ས་མཚམས་ཡང་རང་

ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྙིངམ་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པས། རྒྱལ་
སྒོ་འདི་ རྡོ་དང་འདམ་ཤིང་གིས་བརྐྱབས་བརྐྱབས་ཨིན་པས། འ་ནི་བཟུམ་མའི་བཟོ་བཀོད་

འདི་ སྔོན་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནང་
ཞིནམ་ལས་བརྐྱབས་བརྐྱབས་ཨིན་པས། རྒྱལ་སྒོ་གི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ སྲུང་རྒྱབ་ཡར་ལོངས་
ཏེ་ སྡོད་སྡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ རྡོ་ལེ་ཤ་མཐོང་ནི་འདུག དེ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཞིནམ་ལས་ བོད་དང་འབྲུག་གཉིས་ དམག་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ རྡོ་

འདི་ཚུ་གི་བཟོ་རྣམ་འདི་ ལ་ཡག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་པས། མི་གི་ཁ་རྒྱུན་

དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཕྱད་མདའ་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་རྡོ་འདི་ཚུ་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ མི་ཚུ་གིས་
ནུབ་མོ་མེ་འཕུ་སྟེ་བཞག་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་

བོད་དམག་ཚུ་གི་མིག་ཏོ་ཁར་སྲུང་རྒྱབ་ཡར་

ལོངས་ཏེ་སྡོད་སྡོདཔ་བཟུམ་མཐོང་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།
ལུ་བརྟེན་

དམག་འཛིང་གི་སྐབས་

རྒྱུ་མཚན་འདི་

ལ་ཡག་གི་མི་ཚུ་བློ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་

ལྡནམ་ཨིནམ་སྦེ་མནོཝ་ཨིནམ་ད་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ ལ་ཡག་གི་མི་ཚུ་གིས་རྡོ་འདི་

ཚུ་ལྷོངམ་ལྷོང་ས་ར་བཞགཔ་ཨིན་མས། ནཱ་ལས་འགོ་བཟུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁོང་གི་ལམ་
སྲོལ་བཟང་པོའི་སྐོར་ལས་སྦྱང་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།
ཁོང་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ཁོང་ཚུ་འབྲུག་མི་དང་པ་དང་

འབྲུག་ལུ་གཞི་ཆགས་མི་ཨིན་
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ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།

ཟེར་བཤད་དེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་

ཁོང་གི་ལམ་ལུགས་སྐོར་དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་མི་ཤེས་

ལཱ་འགན་འདི་ཚུ་མར་ཕབ་སོང་ནུག

མི་སེར་ཚུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ཡར་

པས། ཁྱིམ་ཚང་རྫོང་ཁག་སྤུ་ན་ཁ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་སེལ་ནི་འདི་གིས་ དཀའ་བའི་
རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་ཏེ་འདུག

ལ་ཡག་གི་མི་སྡེ་འདི་

ནང་ བཟའ་འཐུང་དང་གྱོན་ཆས་ཚུ་གེ་ར་ནང་འདྲེན་འབད་འབདཝ་ཨིན་པས། མི་སེར་ཚུ་
གི་ཁག་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ སྤུ་ན་ཁ་ལས་འབག་འོང་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ སྤུ་ན་ཁ་ལས་ ལ་
ཡག་ཚུན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་འདི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་རྟ་དང་གཡག་ཚུ་ཨིནམ་ད་

སྐྱེལ་འདྲེན་

བཟའ་ཚང་ག་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་སེམས་ཅན་

འདི་ཚུ་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། ལ་ཡག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མིའི་ཚོང་རོགས་
ཁྱིམ་ཚང་རྫོང་ཁག་སྤུ་ན་ཁ་གི་མི་སེར་ཚུ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
མས།

མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སླབ་དོ་

ཁོང་ཚུ་གིས་བོད་དང་གཅིག་ཁར་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་

ས་གནས་ཀྱི་མིང་གི་འབྱུང་ཁུངས།

ལ་ཡག་ཟེར་མི་མིང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལེ་ཤ་ཡོད།
འདི་སྔོན་དང་ཕུ་ལས་དར་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
གིས་རྡོ་ལ་ཡག་ཟེར་མི་གཅིག་

མི་མང་ཤོས་ཅིག་གི་རང་ལ་ཡག་ཟེར་མི་

དེའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་བླམ་མཁས་པ་གཅིག་

བོད་ལས་རྦོཔ་རིལ་ཏེ་

ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཐུགས་སྨོན་དང་

བཅསཔ་སྦེ་ རྦོབ་རིལ་ཏེ་བཏང་ནུག རྡོ་འདི་ག་ཏེ་ཆགས་སར་ ངེ་གི་ལུང་བསྟན་འདི་ནང་
ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག རྡོ་འདི་ལ་ཡའི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་

པར་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད། རྡོ་ལ་ཡག་ཟེར་བའི་ཁུངས་འདི་རྡོ་འཕུར་མི་ཟེར་ ད་རེས་ནངས་པ་
འབད་བ་ཅིན་རྡོ་འདི་ལུང་བསྟན་གྱིས་འབག་འོང་འོངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

མི་འདི་

ཚུ་གི་རྡོ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་བྱིན་ཅན་འབད་བརྩིཝ་མ་ཚད་ དེ་ལུ་དད་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
སྐྱབས་སུ་ཡང་ཞུཝ་ཨིན་པས།

ཤུལ་ལས་མི་ཚུ་གིས་རྡོ་ཟེར་མི་འདི་ཕར་བཏོག་བཞག་སྦེ་

ལ་ཡག་ཟེར་རྐྱངམ་ཅིག་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག

ལ་ཡགཔ།
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ལ་ཡག་གི་མི་གི་འབྱུང་ཁུངས།

ལ་ཡག་གི་མི་ཚུ་གི་

འབྲུག་ལུ་གཞི་ཆགས་མི་འབྲུགཔ་དང་པ་

ཁོང་ཚུ་ཨིན་ཟེར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་འདི་ཡང་ སྔོན་མའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ ཞབས་
དྲུང་དང་པ་འབྲུག་ལུ་བྱོནམ་ད་

ས་གནས་འདི་ན་ལས་མར་བྱོན་བྱོནམ་འབད་ནི་འདི་གིས་

ང་བཅས་ཀྱིས་ལ་ཡགཔ་ཚུ་ཞབས་དྲུང་མ་བྱོན་མའི་སྔོན་མ་ལས་ ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་སྡོད་
ནུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

ལ་ཡཔ་ཚུ་གིས་ཁོང་གི་ཕམ་ཚུ་གིས་ཞབས་དྲུང་གི་སྐོར་ལས་ལོ་

རྒྱུས་སླབ་མི་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ ཁོང་གི་མིའི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་
རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་མནོཝ་མས།

མ་གཞི་

ཁོང་གི་ལུགས་སྲོལ་

དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་འདི་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བོད་མི་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་
ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་པས།

ལ་ཡག་པའི་མི་གི་བཟོ་བལྟ་འདི་ཡང་ གཟུགས་རིསམོ་ འཇའ་རིསམོ་དང་མཐོང་སྣང་སྲ་
ཀྲག་སྦེ་ཡོདཔའི་ཁར་
པས།

ཁོང་ཚུ་གི་རིགས་སོ་སོའི་བར་ནའི་གཉེན་སྦྱོར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

ལ་ཡགཔ་ཚུ་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་སྦེ་སྡོད་དགོ་མི་ཨིནམ་ད།

འགྲུབ་ཐབས་ལུ་

དམིགས་ཡུལ་འདི་

ཁོང་འདི་ཚུ་ལཱ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཤུགས་སྦེ་འབད་མི་ལུ་གྱུར་ནུག

དེ་

ཡང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ད་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ལཱ་གཞན་འབད་བར་ཕྱི་

ཁར་འགྱོཝ་ཨིན་པས། སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་གསོ་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་

གཉིས་ཆ་ར་གི་ལཱ་འགན་ཨིན་པས། ངག་བརྗོད་འདི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧེང་སྐལ་ ལ་ཡག་ལུ་ལོ་
མང་རབས་ཅིག་སྡོད་ཡོད་མི་སློབ་དཔོན་གཅིག་གིས་གསལ་བཤད་འབད་མི་ནང་ ལ་ཡགཔ་
གི་མིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་འདི་ནང་
བརྒྱུད་ཨིན་པས་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

ལ་ཡག་གི་མི་དེ་ཚུ་

བོད་ཀྱི་མི་

དེ་ཡང་དང་ཕུ་བོད་ཀྱི་གཡུས་ཚན་སྦོམ་གཅིག་ནང་

ལོ་ལྟར་བཞིན་མི་གླེན་ལྐུགས་གཅིག་རྒྱུ་ཅ་ལ་ལེ་ཤ་བསྒྱོམ་སྐྱེལ་སྦེ་

ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་བདའ་

བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ དེའི་སྐབས་དགའ་སྟོན་གནམ་མེད་ས་མེད་སྦོམ་སྦེ་འབད་ཞིན་
ན་

མི་དེ་ཁོ་རའི་གཡུས་ཁ་ལས་གདམ་ཁ་

ག་ནི་ཡང་བརྐྱབ་ནི་གི་དབང་ཚད་མེད་པར་

བདའ་བཏང་དོ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ ལ་ལུ་ཅིག་བོད་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་གཞི་ཆགས་ཏེ་སྡོད་
མང་ཤོས་རང་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འོང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

མི་འདི་ཚུ་

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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ལ་ཡག་གི་ས་གནས་འདི་བོད་ལས་ཐག་ཉེ་ས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ བོད་ལས་བདའ་བཏང་མི་ཚུ་
ལ་ཡག་ལུ་གཞི་ཆགས་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ད། ཤུལ་ལས་འོང་མི་ཚུ་ཡང་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་
ཏེ་སྡོད་པའི་སྲོལ་དར་ནུག གཏམ་བརྒྱུད་འདི་ ལ་ཡག་གི་མིའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་
འདྲ་སུ་ཅིག་འདུག ལ་ཡག་གི་མི་སེར་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཕྱུགཔོ་ཨིན་མི་འདི་ ཁོང་བོད་

ལས་བདའ་བཏངམ་ད་ འབག་ནི་ཡོད་མི་རྒྱུ་ཆ་ལུ་བརྟེན་ཨིནམ་ད་ དེ་གུ་ རྩ་རྒས་མཚམས་
སུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་

ཡར་ལས་བདའ་བཏང་མི་ཚུ་

ཨིནཔས།

གླེན་ལྐུགས་ཚུ་ཨིན་ནི་འདི་གིས་

སློབ་དཔོན་འདི་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལ་ཡགཔ་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ཡང་སློབ་ཁང་
ནང་འབད་རུང་འདྲ་ ཕྱི་ཁར་འབད་རུང་ དཔེ་ཆ་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་སྦྱང་མི་ཨིན་མས་ཟེརཝ་
མས།

ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ཚུགས་པས།

ང་བཅས་ཀྱི་ལ་ཡགཔ་ཚུ་བོད་མི་དང་འདྲ་བས་ཟེར་སླབ་

གཞན་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ཁོང་གི་གྱོན་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་དྲི་བཀོད་

འབདཝ་ད་ ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་གྱོན་ཆས་འདི་ག་ཅི་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་
ཚར་གཅིག་བོད་ལུ་

གནམ་མེད་ས་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཨིན་མི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་

འདུག འདི་གི་སྐོར་ལས་ ན་ལས་མར་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན།

མི་ཚེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལ་ཡགཔ་ཚུ་སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་། ཁོང་

གི་ཁྱིམ་ཚུ་ཡང་ དང་ཕུའི་དུས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྡོ་དང་འདམ་གྱིས་འབད་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་

ཁར་ དེ་ཡང་ཐོག་གཅིག་ཨིནམ་ད་ འདི་ལུ་སྒོ་གཅིག་དང་རླུང་འཛུལ་སྒོ་དོང་ཕུག་སྦོམ་ཅིག་
ཡོདཔ་འབད་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་

གོང་འཕེལ་ཡར་

རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ལ་ཡགཔ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ཡང་ འབྲུག་གི་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་

ཡོད་མི་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བརྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལ་

ཡགཔ་ཚུ་ཡང་ དང་ཕུའི་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་མི་ཨ་རྩི་རེ་ལས་བརྒལ་མི་མཐོང་པས། ཁོང་ཚུ་གིས་
སྔོན་དང་ཕུ་དང་འདྲཝ་སྦེ་

ཁྱིམ་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་

རྡོ་དང་ཤིང་འདམ་ལག་ལེན་འཐབ་

ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ དེང་སང་གི་ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་

ལ་ཡགཔ།

སྦེ་བརྐྱབ་ཨིན་པས།

སྔོན་མའི་ཁྱིམ་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་
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ཡར་དྲགས་སྦེ་བརྐྱབ་བརྐྱབ་

ཨིནམ་ད་ ཁྱིམ་བརྐྱབ་ཐངས་ཡང་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་འདུག ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་
ཁྱིམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ས་སྟོང་ཡང་མེདཔ་སྦེ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

མེ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ད་རེས་ནངས་པ་

ས་སྟོང་བཞག་སྟེ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

རྒྱུ་

མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ལ་ཡག་གི་ཚོགས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་
ཅིན་ གཞི་ཆགས་འདི་བཟུམ་ཨིན་མི་དོན་དག་སླབ་མི་ནང་ སྔོན་མའི་དུས་ལུ་ཁོང་རའི་ནང་
འཁོད་ཕྲག་དོག་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

མི་གཅིག་ཕྱུགཔོ་འགྱོ་བ་ཅིན་

ཕྲག་དོག་གིས་འབད་མི་

གཞན་གྱིས་ མི་དེ་གི་ཁྱིམ་མེ་དཔག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ལ་
ཡགཔ་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ཡར་དྲགས་སྦེ་བརྐྱབ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་ནུག

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་

རུང་ ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ད་རེས་ནངས་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མིན་འདུག མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་
ཁོང་རང་གི་རེ་འདོད་དང་འཁྲིལ་བརྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ང་བཅས་ཀྱིས་
གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ཁྱིམ་གྱི་བར་ན་ ས་སྟོང་བཞག་སྟེ་ བརྐྱབ་བརྐྱབ་མཐོང་ཚུགས་པས།

ལ་ཡག་གི་མི་ཚུ་ལོ་ཐོག་ དཀར་དང་བྱཱོ་ཚུ་བཏབ་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་ཁྱིམ་ཚང་རྫོང་ཁག་ཚུ་
ལས་

ཆུམ་འབོར་ཚད་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ལོ་གཉིས་དང་གསུམ་ལངམ་སྦེ་

བཞག་སྲོལ་འདུག

དཀར་ཕྱེ་འདི་ལ་ཡག་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་མིང་ཅན་གྱི་བཞེས་སྒོ་

གཅིག་ཨིན་པས། ལ་ཡག་གི་སའི་གནས་སྟངས་འདི་ཁ་མཐོ་སར་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཚོད་
བསྲེ་གི་རིགས་དུམ་གྲ་རེ་མ་གཏོགས་བཏབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།

གནས་སྟངས་འདི་གིས་

འབད་ མི་དེ་ཚུ་སྒོ་ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་བརྟེན་སྡོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག གཡག་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་
རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

ལ་ཡགཔ་གི་མི་སེར་ཚུ་ས་གནས་གཅིག་ལས་གཅིག་ཁར་ འཁྱམས་འགྱོ་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་ལོ་གཅིག་ནང་ཟླཝ་གསུམ་དང་བཞི་དེ་ཅིག་ ལ་ཁ་རང་སྡོདཔ་ཨིན་པས།
ལ་ཁ་སྡོད་པའི་རིང་ལུ་

གནམ་དགུན་གྱི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཨིན་

པས། མི་རྒན་ཤོས་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་

ལུ་ ས་གནས་གཅིག་ལས་གཅིག་ཁ་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ཨིན་པས། གནམ་དགུན་ལུ་
ལ་ཡག་ལུ་ཁཝ་ཤུགས་སྦེ་བརྐྱབ་ནི་དེ་གིས་ མི་དེ་ཚུ་ཁ་དམའ་སར་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་འབབ་ཨིན་

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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པས། མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལམ་འགྲུལ་འབད་མ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་རྐྱངམ་ཅིག་ལ་ཡག་ལུ་
སྡོདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་དོན་ལས་

རིགས་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་སྦེ་བཞག་ཡོད་དོ་ཨིན་པས།

ཁག་ཆེ་བའི་བཟའ་འཐུང་གི་

གཞི་ཆགས།

ལ་ཡག་གི་ས་གནས་འདི་རྒྱ་མཚོ་ལས་མི་ཊར་ ༣༨༠༠ གི་མཐོ་ཚད་ཁར་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན་

པས། ལ་ཡག་ལུ་ལམ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ མོ་ཆུ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ད་ མོ་ཆུ་འདི་ལ་
ཡག་མ་ལྷོད་ཚུན་མཐོང་ཚུགས་པས། ལ་ཡག་གི་ཁྱིམ་དང་པ་ཚུ་ ལ་ཡག་མ་ལྷོད་པའི་སྔོན་

མ་ལས་མཐོང་ཚུགས་པས། ཝ་སྐྱེས་ཆུ་མ་བརྒལ་བའི་སྔོན་མ་ལས་ ང་བཅས་ འབྲུག་གི་
བསྟན་སྲུང་དམག་མི་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དམག་མི་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ཨིན་པས།

སྐམས་སྦྱི་

གངས་ཆུ་བརྒལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ལ་ཡག་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོདཔ་ཨིན་པས། སྐམ་སྦྱི་
གངས་ཆུ་གི་ལྟག་ལས་རང་ ལ་ཡག་གི་གཡུས་ཚན་ དགའ་བཟའ་རྭཝ་ཏ་དང་ རླུང་སྒོ་
ཟེར་མི་གཉིས་འདུག

སྔོན་མ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་ལུ་འགོ་དང་པ་

བྱོནམ་ད་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལས་མར་བྱོན་ཡི་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེ་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཕེབས་ད་

དགུང་ཞག་བཞུགས་ནི་སྦེ་ཐུགས་བཞེད་གནང་རུང་

གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བཞུགས་མ་སྟེར་བར་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱོན་དགོཔ་བྱུང་
ནུག གཡུས་འདི་ཁ་ལས་སྐམ་སྦྱི་ཆུ་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཚན་གསུམ་པམ་ཀྲོང་ར་

ཟེར་སར་ལྷོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་ཚན་འདི་ ལ་ཡག་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ཕྱུག་ཤོས་
ཅིག་ཨིན་པས། ཀྲོང་རའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ཕྱུགཔོ་ཨིན་ནི་

འདི་གིས་ ཞབས་དྲུང་དགུང་ཞག་བཞུགས་བཅུག་ནི་དེ་གིས་ ཨིནམ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་

ལུ་དད་མོས་དང་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུཝ་ལས་ ཞབས་དྲུང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྦེ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་པས།

ཀྲོང་ར་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཞབས་དྲུང་བོད་ལས་བྱོན་པའི་སྐབས་
བཟང་མོ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

ད་རེས་ནངས་པ་ཨམ་

མོ་གིས་ཕམ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས་བཅུག་

ལ་ཡགཔ།

ནུག་ཟེར་དཔའ་ཉམས་ཀྱི་ཐོག་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

གནང་བའི་དངུལ་གྱི་རྫམ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ཁྱིམ་འདི་ནང་མཇལ་ནི་འདུག རྫམ་
འདི་ཨ་རྟག་རང་ཆུ་བཀང་བཞག་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
བྱིན་རླབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གང་རེ་དབོགས་ཏེ་བྱིན་ཡི།

ང་བཅས་ལུ་ཡང་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱིམ་འདི་ནང་བཞུགས་སྐབས་
དྲགས་ཞུཝ་ལས་

ཞབས་དྲུང་གིས་གཡུ་

མི་ཚུ་གིས་རྫམ་འདི་མཇལ་

དེ་ལས་

རྫམ་འདི་ནང་ལས་ཁོང་ཚུ་གིས་ཆུ་ཐུརམ་

དད་མོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་གང་

གཡུས་ལུང་གསུམ་ཟེར་མི་གཅིག་ཡང་གནང་

ནུག ད་རེས་ནངས་པ་གཡུས་ལུང་གསུམ་ཟེར་མི་གཡུ་འདི་ ལ་ཡག་མི་སྡེ་གི་གཏེར་མཛོད་

སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། གཡུ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་སྟོན་ལེ་ཤ་བརྩི་ནི་འདུག དེ་གི་སྐོར་ལས་
ནཱ་ལས་མར་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན།

འ་ནི་གཡུ་རྡོ་འདི་ཞབས་དྲུང་གི་ཕྱག་ལུ་སྦུལ་གྱི་ཁ་ལས་ཐོབ་ཐོབ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་
འདུག གཏམ་རྒྱུད་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཞབས་དྲུང་འབྲུག་ལུ་བྱོནམ་ད་ ས་གནས་གཏོར་རི་
ལམ་ཟེར་ས་ཕེབས་ད་ སྦུལ་སྦོམ་ཅིག་གིས་བྱོན་ལམ་བཀག་བཞགཔ་ད་ ཞབས་དྲུང་གི་

མཐུ་གིས་གནམ་མཁའ་ལས་ཆརཔ་དང་སེརཝ་ཕབ་སྟེ་ སྦུལ་འདི་འདྲོག་བཅུག་ནུག དེ་
ལས་སྦུལ་དེ་གིས་བློ་འགྱོད་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་ལུ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་གཡུས་ལུང་གསུམ་

ཟེར་མིའི་གཡུ་གསུམ་པོ་འདི་ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུ་འདི་ཚུ་སྒྲོམ་
ཆུང་ཀུ་གཅིག་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ མི་འདི་ཚུ་འདི་ལས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཚུ་ཞུ་ནིའི་
སྲོལ་འདུག

ལ་ཡག་གི་ སྨན་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་ནང་མ་ལྷོད་པའི་སྔོན་མ་ལས་ ལིབ་ཆ་དང་ཉལ་ལོ་གཡུས་
ཚན་ནང་ལྷོདཔ་ཨིན་པས།

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཚོང་ཁ་ཕུད་དོ་གཉིས་གསུམ་ཅིག་ཡོད་མི་

ནང་ལས་ཅ་ཆས་ཨ་ཙི་རེ་ཐོབ་ཡོདཔ་ད། དེ་གི་གོང་ཚད་ཡང་ ལོག་བལྟབ་སྦེ་སྤྲོད་དགོ་པས།
སྒང་ཏོག་གི་ཕར་ཧོངས་ལུ་ དཔའ་གཞི་དང་བཏོག་བརྐོ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཆགས་ཏེ་འདུག
དཔའ་གཞི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་

ཕུར་པ་

ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་སྦེ་

ཡོངས་གྲགས་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་འདུག ཕུར་པ་དེ་ ཨཔ་དཔལ་འབྱོར་ཟེར་མི་སྐད་གྲགས་ཅན་
ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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ལ་ཡག་གི་གནས་སྡུད།

གནམ་ལོ་ ༢༠༠༣ གྱི་མི་རྩིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལ་ཡག་གི་མི་རློབས་ ༧༨༦ ཡོད་པའི་ནང་

ལས་ ༣༩༠ ཕོ་སྐྱེས་དང་ ༣༩༦ ཨམ་སྲུ་ཨིན་པས། གནམ་ལོ་ ༣༠༠༣ ལུ་གནམ་མོ་
༢༠༠༢ དང་ཕྱདཔ་ད་ མི་སེར་ཚུ་གི་བཟའ་ཚང་འཆར་གཞི་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནི་དེ་
གིས་

ཨ་ལོ་སྐྱེས་ཚད་མར་བབས་སོང་ནུག

གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲགས་འགྱོ་མི་ལུ་

བརྟེན་ ཤི་ཚད་ཡང་མར་ཕབ་འགྱོ་ནུག དཔེར་ན་ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༢ ལུ་ཤི་རྐྱེན་ ༡༡
བྱུང་ཡོདཔ་ད་ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལུ་ཤི་རྐྱེན་ ༡ ལས་མ་བྱུང་པས། ལ་ཡག་གི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཁམས་དང་གཙང་སྦྲའི་སྐོར་ལས་ཧ་མ་གོ་བར་ ཧེ་མ་སྨན་ཁང་གསརཔ་
འགོ་བཙུགསཔ་ད་ སྨན་ཁང་ནང་འོང་ནི་འདི་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད་མི་འདི་ ཁོང་
རང་གི་མནོ་བསམ་ལས་འབད་བ་ཅིན་
རྩིས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།

རང་ལུགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་འདི་རང་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་

ད་རེས་ནངས་པ་མི་འདི་ཚུ་སྨན་ཁང་ནང་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་འོང་

དོ་ཡོདཔ་ད་ ཁོང་གིས་ནདཔ་འཚུབས་ཅན་ཚུ་ གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་བཏང་ནི་ཡང་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་ལས་ ལ་ཡག་གི་བཟའ་ཚང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ དེ་ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་འཐུང་
ཆུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

ཆབ་གསང་ཡོད་མི་ཁྱིམ་ཚུ་ཡང་ལེ་ཤ་གི་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

བཟའ་ཚང་བརྒྱ་ཆ་

༩༥

བརྟག་ཞིབ་གཅིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཟའ་ཚང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༩ ལུ་ཁོང་རའི་ཆབ་གསང་འདུག

དེ་ཅིག་ལུ་ཕྱགས་སྙིགས་བླུགས་སའི་ས་གོ་ཡང་ཡོད་པའི་ཁར་

ནོར་ཁྱིམ་ལོགས་སུ་སྦེ་ཐག་རིང་ས་ལུ་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོད་ས་མཐོངམ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་

ཁྱིམ་ག་ར་ནང་ལུ་ དུ་པ་མེད་པའི་ཐབ་མེད་མི་གཅིག་ཡང་མིན་འདུག རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་

ལ་ཡག་གི་མི་སྡེ་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་གཙང་སྦྲ་ཧེང་བཀལ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་

ནིའི་རེ་བ་དང་།

སྨན་ཁབ་བཙུགས་ནི་གི་ལས་རིམ་ཡང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་

ཨ་ལོ་གཅིག་ཡང་སྨན་ཁབ་མ་བཙུགས་པར་མ་ལུས་པས།

ལ་ཡག་ལུ་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་

ནད་གཞི་མང་ཤོས་རང་ PUS པགས་ཀོ་གི་ནད་གཞི། གསོའི་ནད་གཞི། བཤལ་ནད།
ཁྲག་བཤལ། ཆག་བཀྲུམ་ཤོར་ནི་དང་རྨ་ བཏོན་ ལྕོངས་འབུ་སྡེབ་ཐོན་ཚུ་ཨིན་པས།

ལ་ཡགཔ།

བཞེས་སྒོ་དང་ཚོང་འབྲེལ།
ལ་ཡག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
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དཀར་དང་བྱཱོ་རྐྱངམ་ཅིག་བཏབ་ཨིན་པས།

ཁོང་གི་ལོ་ཐོག་

བཏབ་མི་འདི་ ལོ་འཁོར་མ་ལངམ་ད་ དེ་གིས་སྦེ་དངུལ་ཐོག་ཕྱི་ཁ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་
དགོཔ་ཨིན་པས།

མི་དེ་ཚུ་

གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་

ནམ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ་

ཁོང་རའི་གཡུས་འདི་

རྒྱགས་སྐལ་བསག་བཞག་པའི་སྲོལ་འདུག

ལཱ་རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་ཞིནམ་ལས་

ཁཝ་གིས་སྤུར་བའི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

བཟའ་ཚང་ཕྱུགཔོ་ལ་ལུ་གཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་

ཆུམ་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལོ་ ༢༠ ལྷགཔ་ཡང་བཞག་སྲོལ་འདུག ཁོང་ཚུ་འབད་སར་ཆུམ་
མཛོད་རྙིང་མང་ཧེད་དང་འཁྲིལ་དབང་ཚད་ཅན་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་ ལོ་
འཁོར་གཅིག་ནང་མང་ཤོས་ར་ སྒོ་ནོར་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཚོད་
བསྲེ་དུམ་གྲ་རེ་ལས་བརྒལ་བཏབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་ སྒོ་ནོར་གྱི་འཐོན་ཁུངས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཕྱིར་ཚོང་འབདཝ་ཨིན་པས། ཤ།

མར། དར་ཚིལ། ཀོཝ་བཙོང་ནི་དེ་ཨ་རྟག་གི་ཚོང་འབྲེལ་ཨིན་པས། གཅིག་གིས་སླབ་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ ལ་ཡགཔ་ཚུ་ཏི་རུ་དགོཔ་ད་ གཡག་རེ་བསད་དེ་བཙོངམ་ད་ ཏི་རུ་ལེ་ཤ་ཐོབ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་།

ཕྱུར་གོ་ཡང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཙོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ནམ་བྱཱར་གྱི་

དུས་ལུ་མི་མང་ཤོས་ར་ ནོར་འདི་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ལ་མཐོ་སར་འགྱོཝ་ཨིན་རུང་ གནམ་དགུན་

སྤུ་ན་ཁ་ལུ་འབབ་ད་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་གྲ་བསྒྲིག་འབདཝ་ཨིན་པས། ད་ལྟོའི་སྐབས་
ཁོང་ཚུ་དར་ཚིལ་སྐམ་སྦེ་ ནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་བཙོངམ་ཨིན་པས།

ལ་ཡག་གི་མི་སྡེ་ནང་ཐག་འཐག་ནི་གི་རིམ་པ།

ལ་ཡག་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་གི་ཐགས་འཐག་ནི་གི་རང་ལུགས་སྐོར་ ཧ་གོ་ཚུགས་པ་ལ་ཁག་
འདུག སྤྱིར་བཏང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཐགས་འཐག་ནི་དེ་ ལ་ཡག་ལུ་གལ་ཅན་ཅིག་མེན་
པས།

ཐགས་འཐག་མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཨིན་པས།

གནམ་མེད་ས་མེད་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབདཝ་ལས་

ཁོང་གི་ཐགས་འཐག་ནི་འདི་

པང་ལེབ་གཅིག་འཐག་ནི་དོན་ལུ་ཐགས་

གཞན་དང་ཕྱདཔ་དང་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་འཐག་ཚར་དོ་ཡོདཔ་མས།

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།

160
གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལ་ཡགཔ་གི་གྱོན་ཆས།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་གྱོན་མི་གོ་ལ་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གོ་ལ་འཇམ་
སམ། བལ། ཀ་བལ། གཡག་གི་སྤུ་གིས་ཐགས་འཐགཔ་གྱོནམ་ཨིན་པས། ཨམ་སྲུ་གི་
གྱོན་ཆས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་འདྲཝ་ཨིནམ་ད་

ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་

མཛད་སྟོན་དང་དགའ་སྟོན་

སྐབས་མ་གཏོགས་ དུས་ཨ་རྟག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཕོ་སྐྱེས་གཞན་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་
གོ་འདི་རང་གྱོནམ་ཨིན་མས། ཁོང་གིས་གྱོན་མི་གྱོན་ཆས་འདི་ དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ འབྲུག་ལུ་དར་དརཝ་འོང་ནི་ཨིན་པས། ཁོང་གི་གྱོན་ཆས་
འདི་ཡང་བོད་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་གྱོན་ཆས་འདི་བཟུམ་

གཞན་ཁར་གྱོན་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། བོད་ལུ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པ་འདི་བཟུམ་གྱོན་ཆས་
མི་མཐོང་པས།

གཏམ་རྒྱུད་ལས་འབད་བ་ཅིན་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་བསམ་ཡས་ལུ་

བཞུགསཔ་ད་ ཡར་ལུ་གཟི་བརྗིད་མཛད་སྒོ་ཅིག་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྐབས་འདྲེ་ཚུ་མེ་
ནང་བཀོ་སྲོལ་འདུག འདི་ཡང་ཀླུ་འདི་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྲོལ་དང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་
ནི་གི་ཐབས་ལུ་ཨིན་པས།

ང་བཅས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་

ཕྱེ་དང་འདམ་གྱིས་གླུད་བཟོ་སྲོལ་ཡོད་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་མ་བོད་ལུ་ཡང་འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཕོ་དང་མོའི་འཆར་སྣང་གི་གླུད་བཟོ་དགོ་མི་
འདི་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་བདའ་བཏང་སྲོལ་སྡོད་ནུག ལས་དབང་གིས་སྦེ་ཨམ་སྲུའི་འཆར་སྣང་གི་

གླུད་འདི་ ལ་ཡག་ལུ་ལྷོད་ནུག རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ལ་ཡག་གི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གྱོན་ཆས་
སྔོན་མ་བོད་ལས་གླུད་བཏང་བའི་སྐབས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་འདི་རང་གྱོནམ་ཨིན་པས།

སྔོན་མ་

གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་སྐབས་གྱོན་མི་གྱོན་ཆ་འདི་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་
དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་རང་ཕྱིར་ཐོན་དང་དར་ཁྱབ་མ་འགྱོ་བས། ང་
བཅས་ཀྱིས་ལ་ཡག་གི་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་གྱོན་ཆས་འདི་གྱོན་ས་མི་མཐོང་
པས།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ལས་དབང་གིས་སྦེ་ ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་འཆར་སྣང་འདི་ འབྲུག་བྱང་ཤར་ མེ་
རག་སག་སྟེང་ལུ་གཞི་ཆགས་ནུག རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་མེ་རག་སག་སྟེང་གི་ཕོ་སྐྱེས་དང་
ལ་ཡག་གི་ཨམ་སྲུ་ཕོ་མོ་ཨིན་ཟེར་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

ཚེ་སྔོན་མ་གི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་

ལ་ཡགཔ།
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ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
དེ་སྦེ་

ཕོ་མོ་གཉིས་སོ་སོ་ཁ་འཕྱེལ་འཕྱེལཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ལོ་རྒྱུ་འདི་མེ་རག་སག་སྟེང་གི་མི་སྡེའི་ཞིབ་འཚོལ་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་ལུ་

ལོ་རྒྱུས་འདི་ཕྱོགས་གཅིག་སྦེ་རང་ལུས་ནི་ཨིན་པས།

ཐགས་འཐག་ནི་གི་ཐགས་ཤིང་།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་ཐགས་འཐག་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་དང་དག་སྣང་ ཆེནམོ་ཅིག་ར་མེདཔ་ཨིན་པས། ཁོང་

གི་ཐགས་ཤིང་ ཟུམ་ ཟེར་མིའི་ཐགས་ཤིང་འདི་ སྤང་ཐགས་གི་འཐག་ཤིང་ཅོག་འཐདཔ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།
ཡང་ན་

ནམ་རྒྱུན་ཁོང་གིས་ཐགས་འདི་ཕྱི་ཁར་འཐག་དོ་ཡོདཔ་དང་།

ཁྱིམ་ཐོག་འོག་མའི་ནང་འཐགཔ་ཨིན་པས།

ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་

ཁོང་གིས་སྤང་ཐང་དང་འདྲ་བའི་ཅ་

ཐགས་ཀྱི་སྤང་ལེབ་འདི་ཡང་རིངམོ་སྦེ་མི་ཊར་གཉིས་

དང་གསུམ་ལངམ་སྦེ་འདུག ཁོང་གི་པང་ལེབ་ནང་མེ་ཏོག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ པང་ལེབ་
གཅིག་འཐག་ནི་དོན་ལུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མི་འགོར་དོ་ཡོདཔ་མས། ཁོང་གི་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཐག་པ་ཅིན་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་པང་ལེབ་གཅིག་འཐག་ཚར་ནི་ཨིན་
པས།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་ཐགས་ཤིང་གཞན་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ལུ་དག་སྣང་མིན་འདུག ཁོང་ཚུ་གིས་
སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཟུམ་ དེ་སྤང་ཐགས་ཨིནམ་ད་ འཕྲུལ་ཐགས་གུར་ཐགས་འཐག་ནི་དོན་
དག་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

ལ་ཡག་ལས་ཕྱི་ཁར་འགྱོ་མི་ཨམ་སྲུ་དག་པ་ཅིག་རྐྱངམ་

ཅིག་གིས་ཐགས་ཤིང་མ་འདྲཝ་གཞན་མཐོང་ནུག ཁྲིམས་སྲུང་དམག་མི་བགྲེསཔ་ ད་ལྟོ་
རྒཔོ་གི་ཨམ་ཟླཝ་དཔལམོ་གིས་ འཕྲུལ་ཐགས་གུར་ཐགས་འཐག་ཤེས་རུང་ སྤྲོ་བ་ལེན་ནི་
མེད་ཟེར་ཨིན་མས།

ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་འཕྲུལ་ཐགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་མོ་རང་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ གཞན་ལུ་ཡང་བཙོང་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིན་པས། པང་ཐགས་
ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནི་མེད་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

རའི་རང་ལུགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་རྐྱངམ་ཅིག་གྱོན་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།

ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཁོང་

ཁོང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཟུམ་ ཟེར་མི་ཐགས་ཤིང་འདི་པང་ཐགས་དང་འདྲ་སུ་འདུག
ཏགམ་འདི་ཡང་

པང་ཐག་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ཁོང་གི་ཏགམ་གི་སོ་
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བདའ་སྟེ་

ལྕགས་ཤན་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།

ཐག་འཐགཔ་ད་ཏགམ་ཤུགས་སྦེ་ཕོགས་

ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། ལ་ལུ་གཅིག་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཏགམ་ལ་ལུ་ལོ་བརྒྱ་
ལང་ལངམ་ཡོད་མི་འདི་ ལ་ཡགཔ་ཚུ་ཐགས་འཐག་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་མེདཔ་ངེས་བདེན་སྦེ་སྟོནམ་
ཨིན་པས། ལ་ཡགཔ་གི་ཐགས་མཁནམ་ཚུ་གིས་སྦ་གིས་བཟོ་བའི་ འུ་ལུ་ སྙི་ ཚིཝ་ ཟེར་
བའི་ལག་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁོང་རའི་ཐགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་སྦོམ་ཚུ་འཐུཝ་ཨིན་པས།

སྐུདཔ།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་གི་སྐུདཔ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

ཁོང་གིས་ང་བཅས་

ཀྱིས་སྤྱོད་མི་ བཅོས་མའི་སྐུདཔ་ནང་འདྲེན་མི་འབད་བས། ཁོང་ཚུ་གིས་ཐག་སྟུག་པགས་པ་
རྩུབ་དྲགས་འཐགསཔ་ཨིནམ་ལས་
བརྐྱབ་ཨིན་པས།

འདི་གི་དོན་ལས་སྒོ་ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རང་གདམ་ཁ་

ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་བལ་འདི་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་རུང་

བཅས་ཀྱིས་ལུག་གཅིག་ཡང་མིག་གིས་མི་མཐོང་པས།

ལས་ནང་འདྲེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ཡི།

ང་

བལ་དེ་བོད་ལས་གསང་བའི་ཐོག་

སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་དེ་ཚུ་གིས་བལ་ བོད་ལས་ནང་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན་

ཟེར་སླབ་མི་བཏུབ་པས། ཨིན་རུང་ ཁོང་ཚུ་བལ་བོད་ལས་ནང་འདྲེན་འབདཝ་ཧ་གོ་བས།
ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

བོད་ཀྱི་བལ་ཚུ་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་

ཨིནམ་མ་ཚད་ གོང་ཡང་ཁེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་ཟེརཝ་མས། མི་དག་པ་ཅིག་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ སྔོན་མ་བལ་འདི་འབྲུག་བུམ་ཐང་ལས་ནང་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན་རུང་ དང་པ་ སྤུས་ཚད་

ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ད་ གཉིས་པ་ ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོརཝ་མ་ཚད་
སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ ཟད་འགྲོ་ལེ་ཤ་འགྱོ་དོ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ནང་འདྲེན་མི་འབད་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལ་ཡགཔ་དང་མེ་རག་སག་སྟེང་གི་མིའི་ཁྱད་པར་འདི་ མེ་རག་སག་སྟེང་
གི་མི་འདི་ཚུ་གིས་ལུག་གསོ་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིནམ་ད་

ལ་ཡག་གི་མི་ཚུ་གིས་ལུག་གསོ་སྐྱོང་

མི་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྔོན་ལ་ཡག་ལུ་ལུག་གསོ་སྐྱོང་འབད་རུང་ ཤུལ་ལས་ལུག་

གསོ་སྐྱོང་མ་འབད་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ ལ་ཡག་གི་ལུག་ཚུ་ག་ར་ལ་མཐོ་སར་ཡོད་མི་སྤྱ་ལམ་
ཤིང་གི་དུག་གིས་ཤི་སོངཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ལུག་གསོ་སྐྱོང་འབད་ནི་ཁག་ཆེ་རུང་

ལ་ཡགཔ།
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གསོ་སྐྱོང་མ་འབད་བས།

ལབ་རྩ་གཡུས་ཚན་ལས་ མཁས་མཆོག་གཅིག་གིས་ བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ང་
བཅས་ལུ་བལ་ཚོས་གཞི་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་གཅིག་བཤད་བྱིན་ཡི།

ཁོ་གིས་སླབ་མི་

ནང་ སྔོན་མ་ལ་ཡག་ལུ་ ལུག་ཚོས་གཞི་ག་ར་ཚངམ་འབད་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ བལ་ཚོས་
གཞི་བརྐྱབ་མི་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་ཡང་རྒྱལཔོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་ ལུག་ཚོས་
གཞི་དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་མ་གཏོགས་

ཚོས་གཞི་གཞན་འབད་མི་ཚུ་བྱང་དཔ་ཨིན་པས།

རྒྱལཔོ་འདི་ལུ་བཙུན་མོ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་རྒྱ་དང་གཅིག་བལ་ཡུལ་ལས་ཨིན་དོ་
ཡོདཔ་མས།

རྒྱ་ལས་ཨིན་མི་བཙུན་མོ་ཨ་ཞེ་

རྒྱ་བཟའ་ཟེར་མི་དེ་གིས་འབྲུག་ལུ་པང་

ཐགས་དང་པ་འགོ་བཙུགས་གནང་མི་ལུ་བཀའ་དྲིན་བསམ་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཨ་ཞེ་བལ་

བཟའ་ཟེར་མི་འདི་ཚོས་གཞི་ཅན་ འབད་མི་ལུག་འདི་ཚུ་བདའ་སྟེ་ བོད་ལུ་ལོག་པའི་སྐབས་
ཉིནམ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་མཚོ་གཅིག་གི་མཐའ་མར་ལྷོད་དེ་

ཤིང་གི་རྩ་བ་སྐུ་ངལ་

གནང་བཞུགས་ ལུག་འདི་ཚུ་ཤིང་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ རྩྭ་བཟའ་སྦེ་སྡོད་པའི་ ཉིན་དགུང་དེ་

ཅིག་ཁར་ ཤིང་གི་ཞལ་ལག་གཅིག་བུད་དེ་ ཤིང་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ཡོད་མི་རི་བོང་ཚུ་འདྲོགས་
སྟེ་ ལུག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་མཆོངསམ་ད་ ལུག་ཚུ་འདྲོགས་ཏེ་ ག་ར་མཚོའི་ནང་མཆོངས་ད་
ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཨ་ཞེ་དེ་གིས་ ལུག་དཀརཔོ་གཅིག་དང་གནགཔོ་གཅིག་

རྐྱངམ་ཅིག་ བཟུང་ཐོབ་ནི་འདི་གིས་ ཨ་ཞེ་དེ་བུང་འགམ་སྟེ་ དེ་སྦེ་གསུང་ནུག །ཤིང་ཆེན་
མ་ཎི་གྲུ་བཞི། །རྐྱེན་མཐུ་གངས་ལ་སྐྱེས་མ་བཅུག །ནང་གི་ཤ་བ་རྭ་བཅུ། །རྒྱུན་ཡར་མཆོང་

མ་བཅུག །ལྡན་ལྕངས་གཅིག་སྨིན་བདེ་མ་བཅུག མ་ཎི་གྲུ་བཞི་ཟེར་མི་འདི་ ལ་ཡག་ལུ་
ཡོད་མི་སྔོ་ཤིང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གི་མིང་ཨིན།
མེད་རིངམོ་འགྱོ་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་

ཤིང་དེ་གནམ་མེད་ས་

ཤུལ་ལས་ཨ་ཞེ་དེ་གི་དམོད་པ་གིས་

ད་རེས་ནངས་པ་

ཤིང་དེ་ཨིན་ཅི་ལྔ་ལས་ལྷག་མི་སྦོམ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། འདི་གིས་མ་ཚད་ ཤ་བ་རྭ་བཅུ་
ལམ་འགྱོཝ་ད་ མཆོངས་སུ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཤཝ་འདི་ཚུ་ཕར་ཚུར་འགྱོཝ་ད་ཡང་

ཁོ་རང་རྐྱངམ་ཅིག་འགྱོཝ་ཨིན། འདི་ཚུ་ག་ར་ཨ་ཞེ་གི་ལུག་མཚོ་ནང་ཤོར་མི་གི་དམོད་པ་ལུ་
བརྟེན་ཨིན་པས།

གཏམ་རྒྱུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ཚོས་གཞི་ཡོད་མི་ལུག་ཚུ་ག་ར་མཚོ་ནང་

ཤོར་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ མི་འདི་ཚུ་གིས་ ཚོས་གཞི་མ་འདྲ་བའི་ཚོས་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

ལ་ཡག་ལུ་གཡག་གི་སྤུ་དེ་

རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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པས། ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཐགས་རིགས་ ཕད་རྩེ་ ཐགཔ་ སྦུན་བྲིལ་དང་གུར་ཚུ་གཡག་གི་
སྤུ་གིས་ཐགསཔ་ཨིན་པས།

གཡག་གི་སྤུ་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཕུགས་ཐུབ་ནི་དེ་གིས་ཡོངས་

གྲགས་ཨིན། གཡག་གི་སྤུ་གི་ཐགས་པའི་གུར་འདི་ཚུ་ ལོ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཕུགས་ཐུབ་
ཨིནམ་ད་ གུར་གཅིག་དང་གཡག་གཅིག་བརྗེ་སོར་འབད་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ལ་ཡག་ལུ་ གཡག་གི་སྤུ་གི་གུར་གཅིག་ཡང་མ་མཐོང་ ག་ཅི་སྨོ་
ཟེར་བ་ཅིན་ ཁོང་གིས་གུར་དེ་ནོར་གྱི་བྱང་ས་རྐྱངམ་ཅིག་སྤུབས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ནོར་

ཐང་ཟེར་ས་ལུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་གུར་

འདི་མཐོངམ་མ་ཚད་ འདི་ནང་སྡོད་ནི་གི་ཉམས་མྱོང་ཡང་ཐོབ་ཅི། ང་བཅས་ཀྱིས་མཐོང་མི་

གུར་འདི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ རྫོགས་ཁམས་ཀྱི་ཨིནམ་ད་ མི་གཅིག་གིས་ གུར་འདི་ ཁོ་གི་ཨ་
རྒས་ དགུང་ལོ་ ༡༠ གི་ཧེ་མ་ཐལ་སོང་མི་འདི་གི་ཨིན་ཟེརཝ་ཨིན་མས། གུར་འདི་ད་ལྟོའི་
གནས་སྟངས་ལུ་ལྟཝ་ད་

ད་རུང་ཡང་

ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་དང་དྲུག་བཅུ་ཚུན་ཐུབ་ཚུགས་པས།

ལ་ཡག་ལུ་གཡག་གི་སྤུ་གི་གུར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་

མི་དག་པ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ཧ་གོ་ཡི།

ནོར་ཐང་ལུ་ས་གནས་དག་པ་ཅིག་ནང་ལྟ་བསྐོར་འབད་བའི་སྐབས་གཡག་གི་གུར་གཅིག་མ་

གཏོགས་མ་མཐོང་།

སྐུདཔ་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡང་

ཨ་ཙི་རེ་ནང་འདྲེན་འབད་འབདཝ་ཨིན་པས།

བཟའ་ཚང་དག་པ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ནང་འདྲེན་འབད་མི་སྐུདཔ་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་

ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་ཡགཔ་ཐག་འཐགཔ་ད་ མེ་
ཏོག་དང་ཁྲ་བཙུགས་ནི་ལུ་དག་སྣང་མིན་འདུག

ཁོང་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

པང་ཐགས་འཐག་ནི་འདི་ དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་བཏངམ་ཨིན་པས་ཟེརཨིན་པའི་ཁར། ལྷག་

པར་དུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའི་ཐགས་འདི་ ཁོང་གི་རང་ལུགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་ནང་མི་དགོ་པས་
ཟེར་ཨིན་པས། ཁོང་གི་སྤྲོ་བ་འདི་ སྔོན་མ་ལས་ཁོང་རའི་ལུགས་སྲོལ་ནང་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ར་
ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

ཚོས་རྫས་ཀྱི་རྒྱ་རབས་འདི་ ཨ་ཞེ་བོད་བཟའི་སྐབས་ལས་འགོ་བཙུག་བཙུགསཔ་ཨིན་པས།

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་ཞེ་གི་ལུག་ ཚོས་གཞི་མ་འདྲཝ་མཚོ་ནང་ཤོ ར་སོངཔ་
ལས་ མོ་གིས་ཚོས་གཞི་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་གནས་སྐབས་གཞན་འཚོལ་དགོཔ་བྱུང་ནུག ནཱ་

ལ་ཡགཔ།

ལུ་མོ་གིས་སྔོ་ཤིང་ལེ་ཤ་ལག་ལེན་ཐོག་ཚོས་གཞི་མ་འདྲཝ་བཟོ་ནུག
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སྔོན་མའི་མི་ཚུ་གིས་

ཚོས་རྫས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་སྔོ་ཤིང་མ་སྤྱོད་པས། ཨ་ཞེ་བོད་བཟའ་ཞལ་བཞུགསཔ་ད་ མོ་
གིས་ཚོས་རྫས་བཟོ་སྦྱོར་སྐོར་སློབ་སྟོན་གནང་ནུག

ལ་ཡགཔ་ཚུ་སྔོ་ཤིང་ལག་ལེན་ཐོག་ཚོས་རྫས་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱུ་མེད་པར ཁོང་ཚུ་གིས་གཡག་གི་
སྤུ་དང་ ལུག་གི་བལ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། གཡག་གི་སྤུ་དང་ལུག་
གི་བལ་ལུ་ཚོས་གཞི་བརྐྱབ་མི་བཏུབ་པས།

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལག་ལེན་ཉུང་སུ་འཐབ་ཨིན་པས།

འ་ནི་ཚོས་གཞི་བརྐྱབ་ནི་ནང་འབདན་ཁོང་གི་

ཨམ་ཟླཝ་དཔལམོ་མོ་རང་གི་རྨགཔ་དང་

མཉམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་ལྷོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཚོས་རྫས་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་
ལས་བཤད་མི་ནང་ ལ་ཡག་ལུ་སྔོ་ཤིང་དག་པ་ཅིག་ཚོས་གཞི་བཟོ་བཏུབ་པས་ཟེརཝ་ཨིན་
མས།

ད་ལྟོའི་དུས་ལུ་

ལ་ཡགཔ་ཚུ་རྫས་སྦྱོར་གི་ཚོས་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

ཁོང་ཚུ་

གིས་ཚོས་རྫས་འདི་རྒྱ་གར་ཀ་ལི་ཕུ་ལས་ ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་རུབ་ ༣༠ རེ་སྦེ་ཉོ་དོ་ཡོདཔ་མས།
ཚོས་རྫས་འདི་ནང་རྫས་སྦྱོར་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་དངོས་རྣམ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཧ་མི་གོ་བས།

ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཚོས་རྫས་ཚུ་ལ་ཡགཔ་ཚུའི་ནང་འཁོད་མིང་ཅན་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་གིས་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་འགྱོ་མི་མཐོང་པ་ཅིན་ཚོས་རྫས་ཉོ་བར་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ད་རེས་ནངས་པ་བཟའ་ཚང་ག་ར་ནང་ཚོས་རྫས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདུག

ཁོང་ཚུ་གི་ཚོས་

རྫས་ཀྱི་ཚན་རིག་གི་མིང་མ་ཤེས་རུང་ གོང་རའི་ཁ་སྐད་ནང་མིང་བཏགས་ཏེ་འདུག དཔེར་
ན་

ལ་ཡཔ་གི་ཁ་སྐད་ནང་		

གཞུང་སྐད

ཡུ་པེ།					

ཧོནམོ

ཚ་གནག་					

གནགཔོ།

སེ་ཡེ།					

དམར་གནག

ཧྲོ་ཧྲོ།					

དམརཔོ

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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ལྟག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚོས་རྫས་ཚུ་ ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་ཐགས་གུར་མེ་ཏོག་འཐུ་ནིའི་དོན་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

ཚོས་རྫས་བཟོ་སྦྱོར།

ཚོས་རྫས་བཟོ་སྦྱོར་འདི་ང་བཅས་ཨ་རྟག་བཟོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ཨིན་པས།
འབད་བ་ཅིན་

ཚོས་རྫས་བཟོ་བའི་སྐབས་ཨམ་སྲུ་

ཁོང་ཚུ་གིས་

བུ་མཆེདམ་དང་ཕྱིའི་མི་གིས་བལྟ་མི་

བཏུབ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཕྱིའི་མི་གིས་ལྟ་བ་ཅིན་ ཚོས་གཞི་ཨརཝ་བརྐུ་འབགཔ་ཨིན་

ཟེརཝ་ད་ ཨམ་སྲུ་བུ་མཆེདམ་༼ཨ་ལོ་སྐྱེས་ནི༽ གིས་ལྟ་བ་ཅིན་ མོ་གི་ཨ་ལོ་འདི་ མོ་
གིས་ཚོས་གཞི་ག་མཐོང་མི་འདི་བཟུམ་

ཨ་ལོ་འདི་ཡང་འཐོནམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

དཔེར་ན་ ཨའི་གིས་ཚོས་གཞི་གནགཔོ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་འདི་གནག་འོང་ཟེརཝ་མས།

ཚོས་གཞི་བཟོ་སྦྱོརའདི་ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་རང་གིས་བཟོཝ་ཨིན་པས། བལ་ཀེ་ཇི་
གཉིས་ལུ་ ནང་འདྲེན་འབད་བའི་ཚོས་རྫས་ཤོག་ཐུམ་གཅིག་གིས་ལང་དོ་ཡོདཔ་མས། ཚོས་
གཞི་མ་བརྐྱབ་པའི་སྔོན་མ་ བལ་འདི་ཧིང་སང་ས་སྦེ་ཆུ་འཁྱུཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ བལ་དེ་
ཁོང་རའི་ཁ་སྐད་ནང་ནཔ་ཟེར་བའི་ལག་ཆས་ཀྱིས་བལ་ཤད་བརྐྱབ་སྟེ་
རིལ་རི་བཟོ་ཞིན་ན་

བལ་དེ་སྔོང་རྡོག་

དེ་ལས་ཁྱབ་པང་ཟེར་བའི་འཕང་འཁོར་གྱི་སྦེ་སྐུདཔ་འཁལཝ་ཨིན་

པས། ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ བལ་སྒོང་རྡོག་རིལ་རི་འདི་ ཁོང་རང་ག་ཏེ་
འགྱོ་ས་འབག་སྟེ་ ཡོག་པ་ཟེར་སྐུདཔ་འཁལ་ཆས་ཀྱིས་སྐུདཔ་འཁལཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་
སྐུདཔ་འདི་སྒྲིལ་སྦེ་ཚོས་གཞི་བརྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་ཨིན་པས།

ང་བཅས་ཀྱིས་འབད་

དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ཤིང་འབྲས་སྐྱུརཔོ་གི་ཁུ་བ་ ཁོང་རའི་ཁ་སྐད་ལས་

འབདན་ སྐྱུར་བཤུགས་ཟེར་མི་འདི་ ཚོས་རྫས་ཆགས་ནིའི་དོན་ལུ་བླུགས་དོ་ཡོདཔ་མས།
སྐྱུར་བཤུགས་ནང་ལུ་ནང་འདྲེན་འབད་བའི་ ཚོས་རྫས་ཤོག་ཐུམ་གཅིག་བླུགསཔ་ཨིན་པས།
ཚོས་རྫས་འདི་ནང་ལུ་བལ་ཀེ་ཇི་ ༢ དེ་ཅིག་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་ཅིག་བཙོཝ་ཨིན་པས། དེ་

ལས་ བལ་འདི་རྫམ་ནང་ལས་བཏོན་སྦེ་ ཤིང་གི་གཞོངམ་ནང་བླུགས་ཏེ་ འཇམ་ལྕུག་ལྕུ་མ་
ཐལ་ཚུན་ཚོད་རྐངམ་གིས་འཕུར་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་ཁ་བཏོན་སྦེ་ ཉིམ་ནང་སྐམ་བཅུགཔ་ཨིན་

པས། ང་བཅས་འབདན་སྐུདཔ་ཚོས་གཞི་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ གྱིབ་མ་ནང་སྐམ་ཨིན་རུང་
ཁོང་གིས་བལ་ཚོས་གཞི་བརྐྱབ་འབད་ཉིམ་ནང་སྐམ་ཨིན་པས།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་གྱི་

ལ་ཡགཔ།

མཐའ་འཁོར་ཏེ་
ཨིན་པས།

བལ་ཚོས་གཞི་བརྐྱབ་བརྐྱབ་སྟེ་
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སྐམ་བཞག་བཞགཔ་ལེ་ཤ་མཐོངམ་

ཁོང་རང་ལུ་ཐགས་འཐག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཚོས་གཞི་མངོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་དག་པ་

ཅིག་ཡང་འདུག།

ལག་ལེན་འཐབ་པའི་གྱོན་ཆས།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་གྱོན་ཆས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་གྱོནམ་ཨིན་པས།

ཕོ་

སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་ གྱོན་ཆས་འདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་གྱོནམ་ཨིན་པས། གོང་ལུ་བཀོད་

ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་ཡགཔ་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་གྱོན་ཆས་འདི་དུས་སྟོན་དང་ཚེས་བཅུ་
སྐབས་མ་གཏོགས་ ཨ་རྟག་གོ་འདི་རང་གྱོན་སྲོལ་འདུག ལ་ཡགཔ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཁོང་
རའི་གྱོན་ཆས་གུ་ ལྷན་ཐབས་མཁོ་ཆས་ཀྱིས་རྒྱན་ཆ་བཏགསཔ་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་གི་གྱོན་
ཆས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྷན་ཐབས་ལུ་ བོད་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དཔེར་ན་

ལ་ཡགཔ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཧོ་ཁྲ་རྒྱ་ལོག་འདི་

བོད་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོབ་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ཧོ་ཁྲ་རྒྱ་ལོག་མཐོང་ཚུགསཔ་
ཨིན་པས། བལ་གྱི་འཐག་པའི་ཧོ་ཁྲ་རྒྱ་ལོག་འདི་ ཨམ་སྲུ་གེ་ར་གིས་གྱོན་སྲོལ་འདུག།

ཁེན་འཇར།

ཁེན་འཇར་ཟེར་མི་འདི་ཕོ་དང་མོ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་གྱོནམ་ཨིན་རུང་ ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་གི་

ཁེན་འཇར་གྱི་ཁྲ་བཀོད་དང་དཔེ་རིས་མི་འདྲ་བས། ཨམ་སྲུ་གི་ཁེན་འཇར་འདི་ཧོ་ཁྲ་རྒྱ་ལོག་
གི་ཐགས་འཐགཔ་ཨིནམ་ད་

འདི་ཡང་ཕྱི་ཁ་ལས་གྱོན་ནིཀོཊ་བཟུམ་མཐོངམ་ཨིན་པས།

ཨམ་སྲུ་གི་ཁེན་འཇར་འདི་ཁྲ་བཀོད་ཅན་ཨིནམ་ད་ ཟུམ་ ཟེར་བའི་གོ་ལ་གི་ཕྱི་ཁ་གྱོནམ་
ཨིན་པས།

འདི་བལ་གྱིས་ཐག་འཐགཔ་ཨིནམ་ད་

ས་ཁ་མཐོ་ས་གྱོན་ནི་གོ་ལ་ཨིན་པས།

ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་ཁེན་འཇར་ཡང་གྱོནམ་ཨིན་པས།

ཧོ་ཁྲ་རྒྱ་ལོག་གི་ཁེན་འཇར་

འདི་དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་གི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་གྱོན་དོ་ཡོད་ཨིན་པས།
དེང་སང་གི་ཀོཊ་ཡང་གྱོན་སྲོལ་འདུག

ད་རེས་ནངས་པ་

ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུའི་ཁེན་འཇར་མ་འདྲཝ་དང་ཧོ་ཁྲ་རྒྱ་ལོག་འདི་ག་ར་གིས་མི་གྱོན་པས།

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་ཁེན་འཇར་འདི་བོད་པའི་ཁེན་འཇར་དང་ཅོག་ཐད་པས།

ཁེན་འཇར་འདི་བལ་

གྱིས་ཐགས་འཐགཔ་ཨིནམ་ད་ འདི་ལུ་བཀོད་ཁྲ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག

འདི་མ་ཚད་ཁེན་

འཇར་འདི་ཚུ་ག་ར་གནགཔོ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ཁོང་གིས་ཁེན་འཇར་འདི་གི་ནང་ཤབ་འདི་

ལུ་ཡན་ལག་རྒྱན་ཆས་བཏགསཔ་ཨིན་པས། ཁོང་གིས་ཁེན་འཇར་འདི་ཡང་དུས་སྟོན་སྐབས་
རྐྱངམ་ཅིག་གྱོནམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ འདི་གི་ཟུར་ཁ་ལུ་ཐུབ་ཅི་ཡང་འདུག།

ཟུམ།

བལ་གྱི་འཐག་པའི་གོ་ལ་ཟུམ་ཟེར་མི་འདི་ཕོ་མོ་ ༢ ཆ་ར་གིས་གྱོན་སྲོལ་ཡོད་རུང་ གྱོན་

ཐངས་མི་འདྲ་བས། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ས་ཁ་ལས་ཕྱག་སྟེ་གྱོན་ནི་དང་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་སྤུས་
མོ་ལྟག་ལུ་བཀལ་ཏེ་གྱོན་སྲོལ་འདུག
ལེབ་རིངམོ་གཅིག་ཨིན་པས།

ཟུམ་

ཟེར་མི་འདི་གཟུགས་སྤུར་ཚུགས་པའི་པང་

པང་ལེབ་གཅིག་འཐགཔ་ད་

བདུན་ཕྲག་གཅིག་དེ་ཅིག་

འགོརཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ འདི་གི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་ལངམ་ཨིན་ཟེརཝ་མས། ཨམ་

སྲུ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ཁོང་རའི་ཟུམ་གྱི་གོ་ལ་གཅིག་གིས་སྤུརཝ་ཨིན་པས། ཕོ་སྐྱེས་
དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཟུམ་གྱོནམ་ད་ལུ་ སྐེ་རགས་ཀྱིས་བཅིངམ་ཨིན་པས།

ཁུ་ཏི།

ཁུ་ཏི་ཟེར་མི་འདི་ཨམ་སྲུའི་ཆར་བཀབ་ཅིག་གིས་མིང་ཨིན་པས། ཁུ་ཏི་འདི་གནད་དོན་མང་

རབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་གོ་ལ་ཨིན་པས། དཔེར་ན་ སྟོད་བཀབ་
ཆར་བཀབ་ དེ་ལས་གདན་སྦེ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་རང་ག་ཏེ་འགྱོ་
རུང་འབག་འགྱོ་བའི་སྲོལ་འདུག

ཁུ་ཏི་འདི་བལ་གྱིས་ཐགས་འཐགཔ་ཨིནམ་ད་

འདི་གི་

ཚོས་གཞི་ག་ར་གནགཔོ་ཨིན་པས། མེ་རག་སག་སྟེང་གི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འདི་བཟུམ་གི་གོ་
ལ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

ཁོང་གི་ཁུ་ཏི་ཚོས་གཞི་འདི་

དམརཔོ་ཨིན་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁོང་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་མེ་རག་སག་སྟེང་དང་ ལ་ཡག་གི་
མི་གི་ཁྱད་པར་ཚོས་གཞི་འདི་ཨིན་ཟེརཝ་ཨིན་མས། མེ་རག་སག་སྟེང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཚོས་

གཞི་དམརཔོ་ལུ་དགའ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་ ཚོས་གཞི་གནགཔོ་ལུ་དགའ་དོ་

ལ་ཡགཔ།
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ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཁ་དམར།

ཁ་དམར་འདི་ མང་ཤོས་ར་རྒཔོ་གིས་བཀབ་ཨིན་རུང་ དུས་སྟོན་སྐབས་ ལ་ཡག་ལུ་ཕོ་
སྐྱེས་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁ་དམར་བཀབ་སྲོལ་འདུག ལ་ཡག་ལུ་ཟླཝ་ ༨ པའི་ནང་བརྩིས་སྲུང་
འབད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཨའུ་ལས་ ཀྱི་སྐབས་ ཁ་དམར་འདི་བཀབ་ཨིན་པས། ཁ་དམར་

འདི་བཀབ་ཐངས་ཡང་མ་འདྲཝ་འབད་བཀབ་སྲོལ་འདུག ཁོང་ཚུ་གིས་ཁ་དམར་འདི་ཨོལ་
ལྐོག་གུར་ ག་ཚུད་གུ་ཚུད་འབད་དཀྱིཝ་ཨིན་པས། ཨའུ་ལས་ཟེར་མི་འདི་ དུས་རབས་

༡༧ པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་དང་པ་བྱོནམ་ད་འགོ་བཙུགས་གནང་གནངམ་
ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ དུས་སྟོན་ལ་ལུ་ཅིག་གི་སྐབས་གྱོན་མི་གྱོན་ཆས་ཚུ་ ཞབས་དྲུང་གིས་འགོ་
བཙུགས་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིནམ་དང་།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འ་ནི་གྱོན་ཆས་

ཚུ་འགོ་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ལ་ཡག་གི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་གྱོན་ཆས་ག་ར་ཅོག་འཐདཔ་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་སྦེ་

འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག

དུས་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་ཨའུ་ལས་ཀྱི་

རྩིས་སྲུང་སྐབས་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གྱོན་ཆས་འདི་རང་གྱོན་སྲོལ་དར་ནུག།
གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཐགས་རིག་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་

ལ་ཡགཔ་ཚུ་གི་ཁོང་རའི་གྱོན་

ཆས་དང་མཉམ་ཅིག་ལྷན་ཐབས་མཁོ་ཆས་ལེ་ཤ་གྱོན་སྲོལ་འདུག

ཁོང་གི་སྔོན་མ་ཀོཝ་གི་

གྲ་ལྷམ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱི་ལྷམ་བཙུགས་སྲོལ་འདུག ལྷམ་འདི་ཕོ་མོ་ ༢ ཆ་
རང་གིས་བཙུགསཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་ ནང་འདྲེན་འབད་འབད་བའི་
ལྷམ་ཚུ་གིས་ཚབ་འབདཝ་ཨིན་པས།

སློབ་གྲྭ་ནང་ཡང་སློབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་གིས་མ་

གཏོགས་ མང་ཤོ ས་དེང་སང་གི་ལྷམ་འདི་རང་གྱོནམ་ཨིན་པས། མི་འདི་ཚུ་ཡང་དེང་སང་གི་
ལྷམ་འདི་ གོང་ཁེ་བའི་ཁར་ བཙུགསཔ་ད་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་

ནང་འདྲེན་འབད་འབད་བའི་ལྷམ་འདི་རང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། ལ་ཡགཔ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་
གིས་ ཚར་གྱི་ཞྭམོ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་གཅིག་བཙུགས་ནིའི་སྲོལ་ཡང་དར་ཏེ་འདུག ཞྭམོ་
འདི་རིག་རྩལ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོ མ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་མནོཝ ་ཨིན་

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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པས། ཞྭམོ་འདི་གི་གུར་ཤིང་གི་ལག་བཟོ་གི་རྩེ་ཅན་གཅིག་འདུག ཤིང་གི་རྩེ་ཅན་འདི་གུ་
ལས་མར་

དཔྱངམ་ཨིན་པས།

ཁོ་རང་གི་ཟད་འགྲོ་གི་ཐོན་ཁུངས་དང་བསྟུན་ལྷན་ཐབས་མཁོ་ཆས་ལེ་ཤ་
ཞྭམོ་འདི་ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་བཙུགས་དགོཔ་མ་ཚད་

གོ་གནས་ཅན་གྱི་

འགོ་དཔོན་ཚུ་ཕེབས་བསུ་ཞུཝ་ད་ ར་ཅུང་གི་ཚབ་སྦེ་ ཞྭམོ་འདི་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་པས།
ཞྭམོ་འདི་གི་ནང་ན་

ནང་ཤབ་སྦེ་ཁ་ཤ་ཨིན་པས།

ཞྭམོ་འདི་སྔོན་མ་བོད་ལུ་བཟོ་བཀོད་

འབད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ བཟོ་བཀོད་འབད་མི་ག་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་གི་དོན་
ལས་བཟོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་ག་གིས་ཡང་སླབ་ཚུགས་མི་མིན་འདུག།

ལ་ཡགཔ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ གོང་ཅན་འབད་མི་སྐེ་འཁོར་ལེ་ཤ་བཏགསཔ་ཨིན་པས། མང་
ཤོས་ཀྱིས་འཆར་སྣང་ལས་འབདན་ ལ་ཡགཔ་གི་རང་ལུགས་ནང་ རྒྱན་ཆ་འདི་ཚུ་ཨིན་ཅི་
མིན་ཅི་བཏགས་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ལེ་ཤ་འོང་།

ངེས་པར་དུ་རྒྱན་ཆ་ཚུ་བཏགས་མ་དགོ་རུང་

ཁོང་གིས་གྭའུ་གཅིག་ཡང་བཏགཔ་ཨིན་པས།

རྒྱན་ཆ་ག་དེ་

མངམ་བཏགཔ་ཨིན་ན་འ་ནེམ་ཅིག་ཕྱུགཔོ་སྦེ་རྩིས་སྲོལ་འདུག འབྲུག་པའི་ཨམ་སྲུ་གཞན་
ཚུ་གིས་རྒྱན་ཆ་ཚུ་སྟོད་གོ་དང་དཀྱི་རས་ཀྱི་བར་ན་སྦ་བཞགཔ་་ཨིན་རུང་
ཚུ་གིས་དཔའ་རྔམ་ཐོག་ལས་ཕྱི་ཁར་བཏོནམ་ཨིན་པས།
བུམོ་གཅིག་གིས་སླབ་མི་ནང་

ལ་ཡཔ་ཨམ་སྲུ་

རྫོག་ཁག་གི་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་

ལ་ཡགཔ་ཚུ་དུས་སྟོན་ག་ཅི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་རུང་

ཁོང་ཚུ་ཁོང་རའི་རྒྱན་ཆ་ལུ་ལྟ་སྟེ་དཔའ་རྔམ་ཤརཝ་ཨིན་ཟེརཝ་མས།

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་དེང་སང་གི་ཉེ་འབྱོར།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཞུང་གཡོག་རྐྱབ་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད་མི་འདི་

དེང་སང་གི་ཤེས་ཡོན་འདི་ ཁོང་གི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ཅིག་སྦེ་ མི་བརྩི་དོ་བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་
ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལུ་ མི་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་གཅིག་འགོ་བཙུགས་གནང་རུང་ སློབ་གྲྭ་

ནང་འཛུལ་ནི་ལུ་ དང་འདོད་བསྐྱེད་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ ལ་ཡག་པའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཁོང་རའི་རྒཔོ་འདི་
བརྒྱུད་དེ་

ཨིན་པས།

ཕམ་ཚུ་ལུ་ཨ་ལོ་སློབ་གྲྭ་ནང་གཏང་ཟེར་བའི་རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་

དེ་བཟུམ་སྦེ་

ལ་ཡག་གི་མི་སྡེའི་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ལ་ཡགཔ།

171

སྨན་ཁང་ཆུང་བ་གཅིག་ཡོད་རུང་ མི་དེ་ཚུ་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་འོང་ནི་ཉུང་སུ་དང་ ནད་གཞི་
ཚུ་ཁོང་རའི་ལུགས་སྲོལ་འབད་

སྨན་བཅོས་འབད་ནི་འདི་རང་གཙོ་བོ་སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

པས། དེ་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ནགས་ཚལ་དང་ས་ནམ་ སྒོ་ནོར་གྱི་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡིག་
ཚང་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་འདུག ཁོང་གི་ཞིང་ཁར་བཏབ་མི་སོན་ཚུ་ཡང་ལེགས་བཅོས་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་གཞུང་གིས་གྲོགས་རམ་གནང་ནུག ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་
ཡང་གནང་ནུག །

སྒོ་ནོར་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ནོར་གྱི་གསོལ་རས་

སྐྱེ་བ་དང་གཉེན་སྦྱོར།

ལ་ཡག་ལུ་ཨ་ལོ་སྐྱེཝ་ད་དུས་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་བརྩི་སྲུང་སྦོམ་
སྦེ་བརྩི་ནི་མེད་རུང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེ་འབདཝ་ད་དགའ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཨ་ལོ་སྐྱེ་བ་སྨན་ཁང་ནང་མི་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་། དེ་ཡང་ ཁོང་གིས་སླབ་
དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་ཁང་ནང་ཨ་ལོ་སྐྱེ་ནི་འདི་ རང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་རྒྱབ་
འགལ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ཨ་ལོ་སྐྱེཝ་ད་

ནང་མི་ཨམ་སྲུ་གཅིག་

ཡང་ན་

རྨགཔ་འདི་རང་སྡོད་སྲོལ་འདུག ཁོང་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་བུ་སྐྱེཝ་ད་དག་སྣང་ཡོད་རུང་ བུམོ་
སྐྱེས་རུང་སྐྱོ་སྣང་མེདཔ་ཨིན་པས།

ང་བཅས་ཀྱིས་འབད་དོ་བཟུམ་ ཉིནམ་ ༣ ཚུན་བཟའ་ཚང་ནང་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གི་བལྟཝ་
ཨིན། ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཨ་ལོ་འདི་གཟུགས་ཆུ་འཁྱུ་ དེ་ལས་ཨའི་དང་
ཨ་ལོ་གཉིས་ཆ་རང་

ཆོསཔ་གཅིག་གིས་

ལྷ་བསངས་གཏང་།

མི་གཞན་ཚུ་ལུ་

ལྷ་

བསངས་གཏང་ཚརཝ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་བལྟ་བར་འོངམ་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་གིས་མར་དར་ཚིལ་
གོ་ལ་འབག་འོངམ་ད་

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་

བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡང་འདུག

བཀྲིས་ཁ་དར་རྐྱངམ་གཅིག་འབག་འོང་སྦེ་

ཨ་ལོ་བལྟ་བར་འོང་མི་ཚུ་གིས་ཨ་ལོ་འདི་

འཛམ་གླིང་ནང་འབྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཟེར་བའི་སྲོལ་སྦེ་

ཏི་རུ་རེ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

དེ་

ལས་ཚུར་ རིམ་འགྲོ་ཚུ་ཡང་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་འབདཝ་ཨིན་པས། ཨ་ལོ་མིང་བཏགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ བླམ་མཁས་མཆོག་གཅིག་འབད་སར་འབག་འགྱོཝ་ཨིན་པས།
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ལ་ཡག་གི་མི་སྡེའི་ནང་གཉེན་སྦྱོར་འདི་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས།

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།

གཉེན་སྦྱོར་འདི་

གཡུས་སྒོ་རྐྱངམ་ཅིག་ནང་མིན་པར་ ཕྱི་ཁ་ལས་རྐྱབ་ཆོགཔ་ཨིན་པས། སྐབས་སྐབས་ཕམ་
ཚུ་གིས་གཉེན་སྦྱོར་འབད་བྱིནམ་ཨིན་རུང་ དགའ་མཐུན་གཉེན་སྦྱོར་འདི་ཡང་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་

ཨིན་པས། གཉེན་སྦྱོར་འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ ཕོ་སྐྱེས་འབད་རུང་ ཡང་ན་ ཨམ་སྲུ་གིས་
འབད་རུང་གཉེན་སྦྱོར་འབད་གེ་ཟེར་འོང་སྲོལ་འདུག ཁོང་ ཡང་ན་ ཕོ་སྐྱེས་འདི་རྨགཔ་སྦེ་

ཨམ་སྲུ་གི་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཨམ་སྲུ་འདི་ ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ མནའམ་སྦེ་
འཛུལ་སྲོལ་ཡང་ཡོད་རུང་
སྲོལ་འདུག
པས།

མང་ཆེས་ཤོས་ར་ཕོ་སྐྱེས་འདི་རྨགཔ་སྦེ་ཨམ་སྲུའི་སྒོ་ཁར་སྡོད་

ཨིན་རུང་ཁོང་ཚུ་ཁོ་རང་གིས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་ནི་ལུ་དག་སྣང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་

ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཅན་གྱི་དུས་སྟོན།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་དགའ་སྤྲོ་སྟོན་ནི་ལུ་བརྩི་མཐོང་སྦོམ་ཡོད་མི་ཨིན་པས། ནམ་དུས་ག་ར་གི་

མཐའ་མཇུག་ལུ་ཁོང་གིས་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་རེ་འབད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། ལ་ཡགཔ་ཚུ་གི་དུས་
སྟོན་བརྩི་སྲུང་གལ་ཅན་གཉིས་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཨའུ་ལེ་དང་བོང་ཀོ་ཨིན་པས།
སང་ཕོད་དུས་སྟོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ དུས་ད་རིས་ལས་ར་ གྲབས་སྒྲིག་བརྐྱབ་ཨིན་པས།

གཞུང་གཡོགཔ་དང་ལས་སྡེ་ཁག་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ དུས་སྟོན་འདི་ནང་བཅའ་མར་

གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ངལ་འཚོ་གཏང་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་ཤོག་ཡང་གནང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
འདི་གིས་འབད་ལ་ཡགཔ་ཚུ་དུས་སྟོན་འདི་ནང་ ངེས་པར་དུ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་
ཨིན་པས། ལ་ཡགཔ་ཚུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ འགོ་བཙུགས་གནང་མི་འབྲུག་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡང་དག་ཨིནམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡི། ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༥
ལུ་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་བོང་ཀོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་བརྩི་སྲུང་འབད་

སྲོལ་ཡོད་མི་ ཨའུ་ལེགས་འདི་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བརྩི་སྲུང་འབདཝ་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ལོ་

ཐོག་ དཀར་དང་བྱཱོ་ཚུ་བསྡུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་བརྩི་སྲུང་འབདཝ་ཨིན་པས། ཁོང་གི་ལུགས་
སྲོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ལོ་ཐོག་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་ ཨའུ་ལེ་བརྩི་སྲུང་མ་འབད་ཚུན་ ལོ་

ཐོག་བཟའ་སྤྱོད་འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་པས། ཉིནམ་འདི་ལུ་བཟའ་ཚང་ག་ར་གིས་འབྲུ་ཕུད་
ཞབས་དྲུང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

ལ་ཡགཔ།
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རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ནང་ མི་སྡེའི་རིགས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་ཡག་ལུ་ཡང་མི་

སྡེ་དང་གཡུས་ཚན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་དབང་དུ་བསྡུ་མི་ཡང་འདུག ཨའུ་ལེགས་ཀྱི་དུས་
སྟོན་རྩིས་སྲུང་འདི་ཡང་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་བརྩི་སྲོལ་འདུག ལོ་ལྟར་བཞིན་དུས་སྟོན་
འདི་སྔོན་མ་བོད་ལས་བྱོན་མའི་སྐབས་

བཞུགས་སའི་གཡུས་ཚན་ཀྲོང་ར་ལས་འགོ་

བཙུགསཔ་ཨིན་པས། བཟའ་ཚང་ག་ར་གིས་འབག་འོང་མི་འབྲུ་ཕུད་འདི་ ཞབས་དྲུང་ལུ་གླུ་
དང་སྦྲགས་ཏེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ བརྩི་སྲུང་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པས། ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་
ཨའུ་ལེགས་བརྩི་སྲུང་སྐབས་ཁྱིམ་ག་ར་ནང་འགྱོ་ཚུགསཔ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་པས།

ཀྲོང་ར་གཡུས་ཚན་ནང་ སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་བཞུགས་ས་དང་ དངུལ་གྱི་རྫམ་ དེ་ལས་་
གཡུ་ གཡུས་ལུང་གསུམ་གནང་བཞག་སའི་ ཨམ་བཟངམོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་བརྩི་སྲུང་འགོ་
བཙུགསཔ་ཨིན་པས།

ལོ་ལྟར་བཞིན་ཨའུ་ལེགས་ཀྱི་བརྩི་སྲུང་འདི་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལས་རང་

འགོ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་པས། བརྩི་སྲུང་ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ ཀྲོང་ར་ ལུཔ་ཆ་དང་ཉལ་ལོ་
གཡུས་ཚན་གསུམ་ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
དཔའ་གཞི་

དེ་ལས་ཏོ་ཀོ་གཡུས་ཚན་གསུམ་ཁྱབ་སྟེ་

ནང་གཡུས་ཚན་ལྷག་ལུས་ཚུ་ཁྱབ་ཨིན་པས།
ཨིན་པས།

ཉིནམ་

༢

པའི་ནང་སེངྒེ་ཐང་

མཐའ་མཇུག་ཉིནམ་གསུམ་པའི་

ཨའུ་ལེགས་འདི་སྦོམ་སྦེ་བརྩི་སྲུང་འབདཝ་

ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་འོངམ་ད་

བཞེས་སྒོ་ ཆང་དང་གཞན་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་བྱིན་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ག་ནི་ཡང་
མ་བྱིན་པ་ཅིན་

བརྩི་སྲུང་འབད་མི་ཚུ་གིས་དམོད་པ་ག་གཏང་མི་འདི་ངེས་པར་དུ་འོངམ་

ཨིན་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་ལས་ ཉིནམ་འདི་ལུ་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་བརྩི་སྲུང་འབད་

མི་ཚུ་ལུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་
བཤལ་འདི་ ནུབ་མོ་རྐྱངམ་ཅིག་བརྐྱབ་ཨིན་པས། བརྩི་སྲུང་འབད་བར་འགྱོ་མི་ཚུ་ཡང་ ཕོ་
སྐྱེས་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འ་ནིི་དུས་སྟོན་སྐབས་བཀབ་ནེ་ཁ་དམར་འདི་ ཨོལ་ལྐོག་གུར་
ག་ཚུད་གུར་ཚུད་སྦེ་དཀྱིཝ་ཨིན་པས།

ཨའུ་ལེགས་བརྩི་སྲུང་གི་སྐབས་ཁ་དམར་འདི་ངེས་

པར་དུ་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲ་འཐོན་སྦེ་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་རྟིང་བདའ་
སྟེ་འགྱོཝ་ཨིནམ་ད་

ཁོང་གི་གདོང་ཚུ་ཁུ་ཏི་གི་སྤུར་སྦེ་ངོ་མ་ཤེསཔ་བཟོ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

བོང་ཀུ་ཟེར་མི་འདི་ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ཉིནམ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ བརྩི་སྲོལ་འདུག
འདི་ཡང་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་དང་བསྟུན་ཨིན་པས།

དུས་སྟོན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་
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བོང་ཀོ་གི་མཐའ་མཇུག་ལུ་
མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།

ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་གཡུས་ཚན་སོ་སོའི་བར་ན་མདའ་རྐྱབ་སྟེ་

དུས་ཚོད་རྫོགས་ནིའི་དོན་ལུ་དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ།

ལ་ཡགཔ་ཚུ་འབྲུག་མི་གཞན་བཟུམ་སྦེ་རང་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབདཝ་ཨིན་པས། དུས་
ཆེན་ཁྲུས་འབབ་ ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ དེ་ལས་ལོ་གསར་ཚུ་ག་ར་སྦོམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
དགའ་སྟོན་འདི་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་རྩེདམོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྩེདཝ་ཨིན་རུང་
མདའ་རྐྱབ་ཨིན་པས།

ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་

མང་ཤོས་ར་

ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་དང་འཐེན་ནིའི་སྲོལ་འདུག

མདའ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་འདི་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཨིན་པ་ཅིན་ ཧེང་བཀལ་སྤྲོ་བ་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་མདའ་རྩེདཔ་

ཚུ་བསྟོད་པ་རྐྱབ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཕྱོགས་སོ་སོའི་མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གུས་ཞབས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཐབ་འཛིང་འདི་སྤང་ར་སྤངམ་ཨིན་པས།
མདའ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ཁུ་རུ་རྩེདཝ་ཨིན་པས།

ཁུ་རུ་འདི་ཤིང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་

གུར་འོག་ལས་ལྕགས་གཟེར་བརྡབ་ ལྟག་ལས་བྱའི་སྒྲོ་ ཡང་ན་ཆུ་ཤོག་གིས་ བཟོ་བཟོཝ་
གི་སྒྲོ་བཀལ་སྦེ་རྩེད་སྲོལ་འདུག

ཁོང་ཚུ་རྡོ་སྒོར་རྩེད་ནི་ལུ་ཡང་དག་སྣང་འདུག

ནངས་པ་མི་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་
རྐང་རྩེད་དང་ལག་རྩེད་

ཨ་ལོ་ཚུ་རྒྱལ་སྤྱི་གི་རྩེདམོའི་རིགས་

དེ་ལས་རྩེདམོའི་རིགས་གཞན་ཡང་རྩེད་ནི་འདུག

རྩེདམོ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དུས་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས།
ལ་ཡགཔ་ཚུ་གི་རང་ལུགས་བཟང་པོ་དང་
དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
འདུག

ད་རེས་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་

ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཧེང་བཀལ་བརྟག་དཔྱད་འབད་

ད་ལྟོ་ཚུན་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་འཚོ་སྟེ་ཡོད་མི་ངལ་རངས་དགོཔ་

ཁོང་གི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་གྱོན་ཆས་དང་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་མང་ཤོས་ར་

བྱང་ད་ནུག

ད་རེས་ནངས་པ་

ལ་ཡགཔ་གཅིག་གིས་ཡང་ཁོང་རའི་གྱོན་ཆས་སྐོར་ལས་

ཧིང་སང་ས་སྦེ་བཤད་མི་ཚུགས་པས།

སྔོན་མའི་ཕམ་ཚུ་གིས་ད་རེས་ནངས་པའི་མི་རྒྱུད་ཚུ་

ལ་ཡགཔ།

175

ལུ་ ཁོང་རའི་མིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་དེ་བྱིན་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་གཏམ་རྒྱུད་

དེ་ག་གིས་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འབད་མི་ཤེས་པས། ཨིན་རུང་ཆོས་ཚན་གཞན་ནང་ངལ་རངས་
དགོཔ་འདུག ལ་ཡགཔ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་དད་མོས་དང་རྩིས་མཐོང་

ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་པས། ལ་ཡག་གི་སའི་ཆགས་གནས་འདི་ མཐའ་ཟུར་ལུ་ཨིནམ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་དྲགས་མིན་འདུག

ཨིན་རུང་རང་མགོ་རང་

འདྲོངས་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ དཔའ་རྔམ་བསྐྱེད་དེ་སྡོདཔ་ཨིན་པས། ཚ་གྱང་ལང་དགོཔ་མི་གི་
དོན་དག་འདི་ སློབ་དཔོན་གཅིག་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སློབ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭ་ནང་མ་འོང་པར་

ཆད་སྡོད་ནི་འདི་ཨིན་པས་ཟེརཝ་མས། ཁོང་གི་རང་བཞིན་གྱི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་འདི་

ཡི་གུ་ལྷག་ནི་དང་འབྲི་ནི་ཤེས་པ་ཅིན་ འདི་གིས་བཏུབ་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས། འདི་གིས་མ་
ཚད་ཨ་ལོ་ཚུ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་འཐོན་འགྱོ་ནི་འདི་ཨིན་པས། རེ་ཅིག་སྐབས་ཨ་ལོའི་ཕམ་དེ་
ཚུ་

སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་སྦེ་

ནོར་གྱི་བྱང་ས་སྤོ་དགོ་པས་ཟེར་ཨ་ལོ་ཚུ་ཁྱིད་འགྱོཝ་མས་ཟེར་

ཨིན་པས། ནོར་གྱི་བྱང་ས་སྤོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཁྱིད་འགྱོ་ནི་འདི་འགྲོ་ལུགས་གཅིག་ལུ་
གྱུར་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ ༢༠༠ དེ་ཅི་ཡོད་པ་

ཅིན་ ནམ་དགུན་སློབ་གྲྭ་ངལ་འཚོ་གཏང་མའི་བསྒང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ ༡༥༠ དེ་ཅིག་ལས་

མི་འོང་པས་ཟེརཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕན་ཁུངས་ཧ་གོ་
ནི་དེ་གིས་

ཨ་ལོ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་འཐོན་འགྱོ་ནི་འདི་མར་ཕབ་སོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

དཔའ་རྔམ་ཐོག་ ང་བཅས་ལུ་སླབ་མི་ནང་ ལ་ཡགཔ་གི་ཨ་ལོ་ ལ་ལུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་
ནང་དཔེ་ཆ་ལྷབ་དོ་ཟེར་ཨིན་མས།

ལ་ཡག་འདི་མཐོང་རྒྱ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ཨིན་པས།

མི་འདི་ཚུ་ཁོང་རའི་

སྔོ་ཤིང་དང་རྩི་ཤིང་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ཚ་གྱང་འདུག ཁོང་ལུ་ད་ལྟོ་ཚུན་རང་བཞིན་
གནས་སྟངས་འདི་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་རང་འདུག

མི་འདི་ཚུ་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

སྡོད་ནི་འདི་གིས་ སྔོན་མ་འབདན་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་རྫོགས་སོ་ནུག ད་

ལྟོ་ལ་ཡག་གི་ས་ཁོངས་མང་ཤོས་རང་ སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ནང་ཚུདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་
ཁོང་རའི་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་བྱིན་མི་
འདི་གིས་ནགས་ཚལ་ཚུལ་མིན་སྤྱོད་ནི་འདི་མར་ཕབ་འགྱོ་ནུག།
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ལ་ཡག་གི་ལེགས་ཆ་ངོ་མ་འདི་

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།

མི་སེར་མནོ་མེད་བརྒྱུད་དེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

མང་ཤོ ས་

རང་ཤེས་ཡོན་མེད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱི་ངལ་རངས་དགོཔ་ ཤེས་དགོཔ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་

དགོཔ་ལེ་ཤ་འདུག ལ་ཡགཔ་ཚུ་ཁོང་རའི་གཡུས་ཁ་ལས་ཕྱི་ཁར་ མ་འགྱོ་མི་མེད་ཟེར་རྩ་

ལས་སླབ་མི་ཚུགས་པས། ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་འདི་ཁོང་ལུ་ཧ་ལས་སི་སི་ཅིག་
ཨིན་པས། ལ་ཡགཔ་ཚུ་དལ་ཉམས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལུ་འདོད་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཁོང་
རའི་ཕམ་ཚུ་གིས་རྟིང་ཤུལ་འབད་ནི་ལུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཨིན་པས།

མི་སྡེ་འདི་ནང་ལྷོདཔ་

ཅིག་ ང་བཅས་ག་ཏེ་ལས་འོང་སྟེ་འབད་རུང་ ངོ་མ་ཤེསཔ་མེན་པས། ལ་ཡགཔ་ཚུ་གིས་ལྟ་
སྐོརཔ་ཚུ་ལུ་རོགས་རམ་འབད་མི་འདི་ ནམ་ཡང་སེམས་ཁར་ལས་བརྗེད་མི་ཚུགསཔ་ཅིག་
ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་གིས་ག་ཅི་ར་བྱིན་རུང་ མ་ལེན་པ་ཅིན་ཁོང་སེམས་ཁར་ཕོགཔ་ཨིན་པས།

ཁོང་གིས་བསྒྲུབ་མི་རྒྱུ་ཅ་ལ་ཚུ་གྱངས་ཁ་མི་ཆོད་པས། ཁོང་ལུ་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ག་ར་

ཉམས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཞགཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་གི་ལོ་འཁོར་གཅིག་ལང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཁོང་ཚུའི་ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དང་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་འདི་ལུ་

ཁོང་རང་ཡང་

དཔའ་རྔམ་ཐལ་སྡོདཔ་ཨིན་པས། ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་བརྗེ་ཚོང་ཨ་ཙི་རེ་རྐྱབ་ནི་ཡོད་མི་ནང་སྒོ་
ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བརྗེ་ཚོང་རྐྱབ་ཨིན་པས།

ཅ་ཆས་ཉུང་སུ་གཅིག་བོད་ལུ་བཙོངམ་དང་

ཉིན་གློག་ལེན་ཆས་ཡང་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་

ཧ་ལས་སི་སི་ཅིག་ཨིནམ་ད་

འདི་གི་ལོག་ལུ་གློག་འཕྲུལ་གྱི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། བཟའ་ཚང་ག་ར་ནང་
གློག་འཕྲུལ་ཡང་ཉོ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།
ཆས་བཙུགས་ཏེ་འདུག

ལ་ལུ་གིས་

ལ་ཡག་ལུ་ནོར་གྱི་བྱང་ས་ལུ་ཡང་ཉིན་གློག་ལེན་

ལ་ཡགཔ་གི་སྔར་སྲོལ་འདི་ ག་དེ་ཅི་ཆུང་ཀུ་ཨིན་རུང་ འདི་གི་ང་བཅས་ཀྱི་མི་རབས་གོང་

མའི་ཕམ་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་ལུ་སྔར་
སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་བྱང་ད་ནུག
འདུག
འདི་

ལ་ཡགཔ་ཚུ་ལམ་སྲོལ་གཞན་ལུ་དད་མོས་དང་གུས་ཞབས་

ཁོང་གི་སྔར་སྲོལ་འདི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱིས་མ་གནོད་པར་ད་ལྟོ་ཚུན་ཡོད་མི་

ལ་ཡག་མི་སྡེའི་དོན་ལུ་དང་ཁོང་གི་ལམ་སྲོལ་སྐོར་ཤེས་དགོ་མནོ་མི་དོན་ལུ་

ཤུལ་

ལས་བརྟག་དཔྱད་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།
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རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
༉ སྔོན་དང་ཕུ་ སྤྱི་མཐུན་དུས་སྐལ ༼སི་ཨི༽ ༡༠༥ ལུ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་མི་ ཙའི་ལུན་

ཟེར་མི་ཁོ་རང་ ཧོ་ཏི་གི་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྐབས་ མི་དམངས་ལས་སྡེའི་བློན་པོ་སྦེ་བཞུགསཔ་
ད་ ཁྲིམས་ཁང་ལས་ ཤོག་གུ་བཟོ་ནི་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ནུག དེ་བསྒང་ཤོག་གུ་ཚུ་ ཤིང་
གི་པགས་ཀོག་དང་། ཟྭོ་ཆག་གིས་བཟོ་བཟོཝ་ ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་འབདཝ་མས་ཨིན་པས།

ཉ་བཟུང་དྲྭ་མིག་དང་ ཐགཔ་ཚུ་ཡང་ཟྭོ་ཆག་གིས་བཟོ་བཟོཝ་འོང་ནི་མས། སྤྱི་མཐུན་དུས་
སྐལ ༼སི་ཨི༽ ༦༡༠ ལུ་ སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིག་པ་འདི་ ཀོ་རི་ཡ་ལས་ ཨིན་མི་དགེ་སློང་
གཅིག་གིས་ ཇཱ་པན་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན་མས། ལག་བཟོ་ལུ་བརྟེན་ནས་ བཟོས་པའི་

འབྲུག་ཤོ ག་ཟེར་མི་ནི་ སྔོན་དང་ཕུ་དུས་རབས་ ༨ པའི་སྐོར་ཆ་ལུ་ དར་བའི་ལུགས་སྲོལ་
རྙིངམ་ཅིག་ཨིན་མས། ཤོག་གུ་བཟོ་རིག་དང་ དེ་གི་ལག་ལེན་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ མ་
ཉམས་པར་ འབྲུག་གི་ས་གནས་མཐའ་ཟུར་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་གུ་གི་མཚན་ཉིད།
ནོའུ་ལྦཱ་ས་ཊར་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཤོག་གུ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་ཆ་ཤིང་གི་པགས་ཀོ་དང་ སྔོ་
ཤིང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཟོ་རྣམ་སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་བཟོ་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། ཤོག་
གུ་འདི་

རྒྱ་ཚད་ཆེ་ཆུང་དང་ ཚོས་གཞི་མ་འདྲཝ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཤོག་གུའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་

གཅིག་ར་ཨིན་པས།

ཤོག་གུ་འདི་བཟོ་བའི་སྐབས་ ཤོག་གུའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ ཤོག་སྒྲོམ་གྲུ་བཞི་ཅིག་ནང་བླུགས་ཏེ་ཆུ་
ནང་བཙུགས་ དེ་ལས་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་བརྡལ་ཞིནམ་ལས་ འཁོད་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཚར་
བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆུ་ཚུ་སྐམ་བཅུག་སྟེ་ ཤོག་གུ་འདི་བཟོཝ་ཨིན་པས།

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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ཤོག་གུ་མ་བཟོ་བའི་ཧེ་མ་ཡི་གེ་འབྲི་གཞི།
འགྲོ་བ་མི་ཚུ་གིས་

ཡི་གེ་འབྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལག་ལེན་

རིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་

གོ་བརྡ་འཕྲོད་མ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཡིག་ཐོག་ལུ་

འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དང་ཕུའི་དུས་ལུ་ ཡི་གེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ སྐད་

བྲིས་ནི་གི་ཐབས་

ཤེས་ དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འགོ་དང་པ་ འབྲི་ནི་འདི་བྱེམ་དང་ ས་

འདམ་གྱི་ཐོག་ཁ་ལུ་ ཤིང་གི་འཁརཝ་ རྩེ་རྣོན་པོ་གཅིག་གིས་བྲིས་པའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། འགོ་དང་པ་ཡིག་འབྲེལ་འདི་ ཤིང་གི་པགས་ཀོ་དང་། ཏ་ལའི་ལོ་མ། སེམས་ཅན་གྱི་
པགས་ཀོ རྒྱུ་ལྕགས། ཤིང་། བལ་རས། རྡོ་འཇམ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ གོ་བརྡ་
སྤྲོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ཁ་སྐད་ནི་

སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་སྡེའི་ཡར་རྒྱས་

གོང་འཕེལ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིནམ་དང་། ཡི་གེ་འབྲི་ནིའི་ལམ་སྲོལ་
གྱི་ ལོ་རྒྱུས་འདི་ རིག་པ་གསར་ཐོན་བྱུང་བའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཨིན། ཁ་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་
ཡིག་ཐོག་ལུ་

འབྲི་ནི་གི་སྲོལ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་

དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་

ལུགས། མི་སྡེའི་ནང་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ལཱ་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་བཟུམ་
འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཡིག་འབྲི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ འཁྲིལ་དགོ་ནི་དང་། འབྲི་
བའི་ཁ་སྐད་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ མི་སྡེ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ལཱ་འགན་འབག་ཚུགས་པའི་
ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ ལམ་ལུགས་གཅིག་ཨིན།

རུས་པའི་ཐོག་བྱུང་བ།
འགོ་དང་པ་ ཡིག་འབྲི་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཡང་ ཧ་ལམ་ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོ་མ་བྱུང་བའི་ བི་སི་
༡༢༠༠ ཙམ་ཅིག་ནང་ རུས་པའི་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ཤཱང་གི་དུས་སྐབས་ལུ་ བྱུང་
བའི་རྒྱ་ནག་གི་ ཡིག་རིགས་ བྲིས་ཁྱུན་ཚུ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། འདི་ཚུ་ལུ་ ངག་ཐོག་
ལས་བྱུང་བའི་བྲིས་བཀོད་ཟེར་སླབ་ཨིན།

རུས་པའི་ཐོག་ལུ་

བྲིས་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་

གཞི་རྩ་འདི་གིས་སྦེ་ བི་སི་ ༡༢༠༠ གི་སྐབས་ལས་རང་ རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ་ འབྲི་སྲོལ་གོང་
འཕེལ་མཐོ ་ཤོས་སྦེ་འགྱོ་ཡོདཔ་ ང་བཅས་ལུ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།

སྦ་ཚར་ཐོག་ལུ་ཡི་གེ་བྱུང་བ།
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ཧ་ལམ་ བི་སི་ ༥༠༠ སྐབས་ལས་རང་ སྦ་ཚར་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གེ་བྲིས་སྲོལ་འདི་ དར་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཡིག་གཟུགས་ཚུ་པར་དང་འཁརཝ་གིས་ མ་འབྲི་བའི་ཧེ་མ་ལས་ སྦ་
ཚར་གྱི་རྩ་ཐགས་ཚུ་ཐགཔ་གིས་བསྡམས་ཏེ་ ཡི་གེ་འབྲི་ཆོག་ཆོག་བཟོཝ་ཨིན་མས།

རྡོ།
སྔོན་དང་ཕུ་རྡོའི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གེ་འབྲི་བརྐོ་འབད་ནི་དང་། པར་རིས་བརྐོ་ནི། ཡིག་གཟུགས་
འབྲི་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དང་པ་ར་ རྡོའི་ཐོག་ལུ་འབྲི་ནི་ཚུ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱ་གར་
ལུ་ བི་སི་ཨི་ ༤ ལས་རང་ རྡོའི་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

སོ་ཕག
སོ་ཕག་གི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གེ་འབྲི་བའི་སྲོལ་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ བི་སི་ ༣༠༠༠ གྱི་སྐབས་ལས་
རང་ ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བཱ་བཱི་ལོན་གྱི་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ཅལ་གྲིན་སི་ལུ་ ཐོབ་ནི་ཡོད།

སོ་ཕག་རློནམ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ འདམ་པའི་ཐོག་ལུ་སྦེ་ཇེ་ བཟོ་རྣམ་གྱི་ཡིག་གཟུགས་
བྲིས་ཏེ་ཡོད། ད་རེས་ནངས་པ་ཡིག་གཟུགས་འདི་ལུ་ ཀུ་ནི་ཕོམ་ ཟེར་མི་འདི་ལེ་ཊིན་ཀུ་

ནིའུ་སུ་ སྦེ་ཇེ པར་རིས་སོ་ཕག་ཐོག་ཡོད་པ་དང་། འདི་ཚུ་མེ་བསྲེགས་དང་ ཉི་མའི་ཐོག་
ལུ་ བསྐམས་བཅུགཔ་ཨིན་མས། ནར་ནར་ཡོད་མི་གི་སོ་ཕག་ཚུ་ བཟོ་དབྱིབས་མ་འདར་

བ་སྣ་ཚོགས་དཔེར་ན་ ཀོན་བཟོ་དབྱིབས་དང་། ལེབ་ལེབ་ཚུ་བཟོཝ་ཨིན། འདི་ཚུ་མེ་གིས་
བསྲེགས་ཏེ་ སྲ་ཀྲག་ཀྲག་བཟོ་བཟོཝ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ རང་བཞིན་
གྱིས་ཉམས་འགྱོཝ་ཨིན།

ཤིང།
བི་སི་ཨི་ ༩ པ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཤིང་གི་ངོས་ལུ་ ཡི་གེ་འབྲི་ནི་འདི་ དར་ཡོདཔ་ཨིན།
ཤིང་ལེབ་ཚུ་གི་ངོས་ལུ་ སྤྱི་ཚལ་གྱི་རྩིས་བཏང་སྟེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོཝ་ཨིན། ཡི་གེ་ཚུ་ཤིང་
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ལེབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ལྕགས་དང་ རུ་ཏོ་རྣོན་པོ་གིས་ཀྲེག་སྟེ་ ཡིག་གཟུགས་འབྲི་བའི་སྲོལ་བྱུང་
ནུག།

ཤིང་གི་འདབ་མ།
འཛམ་གླིང་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ ཤིང་གི་འདབ་མའི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གེ་བྲིས་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་འདི་
སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རོ་མཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ དུས་རབས་ དང་པའི་

སི་ཨི་གི་ནང་ལུ་སྐྱུ་རའི་ཤིང་གི་འདབ་མའི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གེ་འབྲི་བའི་སྲོལ་བྱུང་ནུག་ ཏ་ལའི་
ལོ་མ་གི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གེ་འབྲི་ནི་ཡང་ རྒྱ་གར་དང་ཤྲི་ལངྐ་ལུ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤིང་གི་པགས་ཀོ།
ཤིང་གི་པགས་ཀོ་གི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གེ་འབྲི་ནི་འདི་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་བྱུང་སྟེ་འདུག།

སྔོན་དང་ཕུ་ལེ་ཊེན་ཚུ་ ཤིང་གི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ལེ་བཱལ་ཟེར་བའི་ པགས་ཀོ་ཚུ་གི་ ཐོག་

ལུ་འབྲི་བའི་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་བྱུང་ནུག་ ཤུལ་ལེ་ལི་བཱར་ ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ལེབ་རཱ་རཱི་
ཟེར་ཆགས་ནུག་ སྔོན་དང་ཕུ་ རྒྱ་གར་ལུ་ ལྟག་པའི་ཤིང་གི་པགས་ཀོ་ལུ་ ཡི་གུ་འབྲི་བའི་
ལུགས་སྲོལ་བྱུང་ནུག

ཀོ་ཤོག་དང་པགས་ཀོ།
ཧ་ལམ་བི་སི་ཨི་ ༡༥༠༠ ཙམ་ལས་རང་ ཀོ་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག ཀོ་ཤོག་འདི་

ལུག་དང་ ལུ་གུ་གཉིས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ལས་བཟོ་བཟོཝ་འདི་ཨིན། སྤུ་ཡོད་སའི་པགས་ཀོ་ཚུ་
ལུ་ འབྲི་གཞི་སྦེ་བཟོཝ་ཨིན་མས། པགས་ཀོ་འདི་ སེམས་ཅན་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་
ཀྱི་པགས་ཀོ་ཚུ་ ས་དཀར་ནང་ སྦངས་བཏབ་སྟེ་ གྲི་སྒོར་གྱིས་ ཀྲེག་ཞིན་ན་ཆུ་རྡོ་གིས་
བརྡར་ཏེ་

འཇམ་འཁྱུག་འཁྱུག་སྦེ་བཟོཝ་ཨིན་པས།

བཟོ་ཐངས་འདི་

ཀོ་ཤོག་བཟུམ་

པགས་ཀོག་ཚན་པ་གཉིས་སྦེ་ ཁ་དབྱེ་སྟེ་བཟོ་ནི་མེདཔ་ཨིན། ཚོན་ས་དཀར་ནང་བླུགས་ཏེ་

ཕྱིའི་སྤུ་དང་ ནང་གི་ཤ་ཚུ་ཡལ་བཅུག་སྟེ་བཟོཝ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ རག་རོག་ག་ཅི་ཡང་
མེད་པ་འཇམ་ཤུར་ཤུར་ཐོནམ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་གི་

པགས་ཀོ་དང་ ཀོ་ཤོག་བཟུམ་སྦེ་

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།
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པགས་ཀོ་ འདི་མཉེ་མ་དགོཔ་ཨིན།

ལོ ་ཤིང་། ༼པེ་པུ་རཱ་ས༽
ལོ ་ཤིང་ཟེར་མི་འདི་ ཤིང་གི་བྱེ་བྲག་གཅིག་ཨིན། འདི་ལུ་བུ་ག་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཤིང་ཁྱད་

པར་ཅན་གཅིག་ཨིན། ལེ་ཊིན་གྱི་ཚིག་པེ་པུ་རཱ་ས་ཟེར་ མི་འདི་ དབྱིན་སྐད་ནང་ཤོག་གུ་
ཟེར་ཆགས་ཏེ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

ཤོག་གུ་བཟོ་བ།
ཤོག་གུ་འདི་འགོ་དང་པ་རང་ རྒྱ་ནག་ལུ་བི་སི་ཨི་ ༡༠༥ ཙམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཤིང་གི་པགས་ཀོ་

དང་། རྩ་ཐགས་རྙིངམ། ཉ་ལྕིབས་ལ་སོགས་པ་གིས་ བཟོ་བཟོཝ་འོང་ནི་མས། ཤོག་གུ་མ་
བཟོ་བའི་ཧེ་མ་ དུས་རབས་མང་པོའི་རིང་ རྒྱ་མི་ཚུ་གིས་ ཡི་གེ་འབྲི་གཞི་ཤིང་དང་། སྦ་

ཚར། པགས་ཀོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང་ནི་མས། ཨིན་རུང་ནང་མི་ཚུ་གིས་
ཤོག་གུ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་རིག་པ་འདི་ ཧ་ལམ་མི་ལོ་ ༤༠༠ ཙམ་ གསང་རྒྱ་འབད་དེ་

བཞག་ནུག་ ཤུལ་ལས་ཤོག་གུ་བཟོ་ཐངས་འདི་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཇ་པཱན་ལུ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། ཇ་པཱན་ལུ་འགོ་དང་པ་རང་དགེ་སློང་ དོ་སྐྱོང་ཟེར་མི་གིས་ ཀོ་རི་ཡ་ལས་ཚུ་ སི་
ཨི་ ༦༡༠ གི་ནང་ལུ་ཤོག་གུ་བཟོ་ནི་གི་ རིག་པ་དར་ཁྱབ་ གཏང་བཏངམ་ཨིན་མས།

ཤུལ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཨེ་ཤིའི་རྒྱལ་ཁབ་དབུས་དང་ ཡུ་རོཔ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་
འགྱོཝ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
པེར་ཤི་ཡ

-

༧༥༡ཨེ་ཊི།		

རྒྱ་གར-༡༣-༡༤ཨེ་ཊི།

སེ་པེན

-

༡༡༥༥ཨེ་ཊེ།		

ཇར་མཱན -༡༣༠༦ ཨེ་ཊེ།

ཕ་རཱན་ས

-

༡༡༨༩ཨེ་ཊི།		

ཡུ་ཨེས་ཨེ-༡༦༡༨ ཨེ་ཊི།

ཨི་ཊ་ལི

-

༡༢༠༠ཨེ་ཊི།		

ཨིང་ལེནྚ -༡༦༡༨ ཨེ་ཊི།
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ཤོག་གུ་རྒྱ་ཆེཝ་ སྦོམ་བཟོ་མི་འདི་ རྒྱུ་ཀཾ་བལ་དང་ གོས་ཧུལ་དྲ་དུམ་ཚུ་ སླ་བསྲེ་བརྐྱབ་
སྟེ་བཟོཝ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་ ཉུང་སུ་ལས་མེད་ནི་འདི་གིས་ དུས་རབས་ ༡༨

པའི་ནང་ཤོག་གུ་ དགོ་མི་ལེ་ཤ་ཐོན་པ་ལུ་བརྟེན་ ཤོག་གུ་བཟོ་མི་ཚུ་ བཟོ་མ་ཚུགས་པ་
ལཱ་ཁག་རང་བཏང་ནུག

དེ་བསྒང་ཤོག་གུ་བཙོང་མི་ཚུ་གིས་

ཤོག་གུ་ལྗིད་ཁ་བཏབ་སྟེ་

བཙོངམ་ཨིན་མས། དེ་སྐབས་ལུ་ ལྗིད་ཚད་ཐོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་གུ་བཟོ་བའི་སྐབས་
ལྗིད་ཅན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་ ཤོག་གུའི་ནང་བླུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུས་ཕྱིས་སུ་ ཤོག་གུ་

བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ ཤོག་གུའི་རྒྱུ་ ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཤིང་ཨིན་པ་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ཧ་གོ་
ནུག

ཤིང་འདི་

བཞགཔ་ཨིན་པས།

གོང་ཁེ་ཏོག་ཏོ་དང་

ཤོག་གུ་བཟོ་ནི་གི་རྒྱུ་ཆ་ངོ་མ་གཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་

ཤོག་གུ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བཟོ་ཐངས་དང་
ཁྱད་པར།

ལགཔ་གིས་བཟོ་ཐངས་གཉིས་ཀྱི་

ལགཔ་གིས་བཟོ་བའི་ཤོག་གུ།

ཤོག་བུ་ཧྲལ་ནི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན། སྐམས་ད་ལུ་སྐུམས་འགྱོ་ནི་ རློན་གཤེར་
ནང་ལུ་

ཤོག་གུ་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་འགྱོ་ནི་འདི་ཅོག་རང་ཅིག

ཤོག་གུའི་བརྒྱད་ཀ་འདི་ཆུ་ནང་ལུ་

ལྡིང་ནི་དང་། བསྐམ་ད་ལུ་ཉེར་སུལ་ཐོན་ནི་འདི་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན།

འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་བཟོ་བའི་ཤོག་གུ།
འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཟོ་བའི་ཤོག་གུ་འདི་

ཕྱོགས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་འཇམ་ཏོག་ཏོ་

ཧྲལ་འགྱོ་ནི་དང་། བལྟབ་ས་ལས་མི་བཏུབ། ཤོག་གུའི་རྒྱ་གཞི་ཆེ་བ་འདི་རློན་གཤེར་ནང་
འགྱོཝ་ཨིན། རང་བཞིན་གྱིས་བསྐུམ་འགྱོ་ནི་མེདཔ་ཨིན། ཆུ་ནང་ཡོད་མི་གི་ཤོག་གུ་ཡང་
བསྐམ་ད་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ བཟོ་མི་གི་ཤོག་གུ་ཡང་ ཉེར་སུལ་ཐོན་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།
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ཤོག་གུའི་ཚད་གཞི། ལྗིད་ཚད། ཤོག་གུ་ཚོན་རྩིས་བཏང་ཐངས་།

སྔོ་ཚལ་གྱིས་བཟོ་བའི་ཤོག་གུ་ཚུ་ རློན་གཤེར་ཆུ་གི་རིགས་འཐོན་ནི་གི་ནུས་ཤུགས་ འཇམ་
ཏོག་ཏོ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ སྣག་ཚ་གིས་འབྲི་བ་ཅིན་ དུས་

འཕྲོས་ལས་ སྣག་ཚ་འཐོན་ཏེ་ བཀྲམ་འགྱོཝ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ སྣག་ཚ་མི་
འཐོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་གུའི་ཚད་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སུ་དགོཔ་ཨིན། ཚད་གཞི་ཟེར་བའི་སྐབས་
ཤོག་གུ་བཟོ་བའི་བསྒང་ལས་རང་

དགོ་པའི་དོན་ལུ་ཨིན།

ཤོག་གུའི་ཁ་གྱངས་དང་

ཚད་གཞི་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་

ཀ༽

ཆུ་དང་རློན་གཤེར་བཀག་ཚུགསཔ།

ཁ༽

འབྲི་བའི་སྐབས་ སྣག་ཚ་ཤོག་ཐོག་ལུ་ བཀྲམ་མི་འགྱོ་བའི་བཀག་

ག༽

ཤོག་གུའི་བརྒྱད་སྐར་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ས་མཁྲེགས།

ཐབས།

ཚད་གཞི་ལེགས་ཤོམ་གྱི་དོན་ལུ་ བག་ཕྱེའི་སྐྱོ་མ་སྦྱར་སྤྱིན། པགས་		
ཀོ་གི་

སྤྱིན། ཐང་ཆུ་ཚུ་བླུགས་ཏེ་བཟོ་དགོ

ཁ༽ ལྗིད་ཚད།
ལྗིད་ཚད་བཏགས་ནི་འདི་ གཏེར་ཁའི་རིགས་ཀྱི་རྡུལ་རྫས་ཚུ་ ཤོག་གུའི་ནང་བླུགས་ནི་དང་

། འདི་གིས་ལྗིད་ཚད་ཐེབས་བཏགསཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་གི་གནད་དོན་ཡང་ བཙོང་
བའི་སྐབས་ཤོག་གུ་

ལྗིད་ཁ་བཏབ་སྟེ་བཙོང་དགོ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་དུས་

ཡུན་ཐུང་ཀུ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཤོག་གུ་འདི་ཚུ་ཆག་སྟེ་ མེདཔ་ཐལཝ་ཨིན་པས།

ག༽ ཤོག་གུ་རྩིས་བཏང་ཚུལ།
རྩིས་བཏང་བའི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་རང་ ཤོག་གུའི་ཐོག་ལུ་ སྤར་བཏབ་པའི་སྐབས་ ས་
རྡུལ་དང་ སྤུ་ལ་སོགས་པ་ མི་ཐོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་གུ་རྩིས་བཏངམ་ཨིན།

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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ང༽ ཚོན་ཁྲ།

ཤོག་གུའི་ཐོག་ ཚོན་རྩིས་བཏང་བའི་དགོས་དོན་ནི་ ལྗིད་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ ཤོག་གུ་གི་བུ་
ག་ ཆུང་ཀུ་ཚུ་བསུབ་སྟེ་ ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། རང་བཞིན་གྱི་སྔོ་ཚལ་ སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་

མེ་ཏོག་གི་རིགས་དང་།

ཤིང་གི་འདབ་མའི་

རིགས། ནགས་སྐྱེས་ཀྱི་འདབ་མ། སྟར་གོ་གི་པགས་ཀོ རྡོག་མ་གི་པགས་ཀོ ཨ་ཤོམ་གྱི་

པགས་ཀོ བཟའ་བཅའ་འབྲུ་སྣའི་རིགས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཤོག་གུ་འཇའ་ཆིལ་ཆི་
མཐོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཚོན་རྩིས་བཏངམ་ཨིན།

ཤོག་གུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་།
འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་བཟོ་བའི་ཤོག་གུ་དང་

ལགཔ་གིས་བཟོ་བའི་ཤོག་གུ་གཉིས་ཆ་རང་གིས་

མཁོ་དོན་ལེ་ཤ་གི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཡི་གེ་འབྲི་ནི་དང་། དཔེ་དེབ་
བཟོ་ནི། རྒྱབ་ཤ་རྐྱབ་ནི། གྱང་གུར་མཛེས་རྒྱན་བཟོ་ནི། གློག་འོད་སྤུར་ནི། དཔེའུ་རིས་བཟོ་
ནི། འགྲེམས་རྟགས་ཀྱི་པར་རིས་ལ་སོགས་པ་བཟོ་ནི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ཤོག་གུའི་ཅ་དངོས།
ཀ༽

གཟུགས་ཅན་གྱི་ཅ་དངོས།

ཤོག་གུ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ འཐེན་ཏེ་བལྟཝ་ཨིན།

ཤོག་གུ་ལེགས་ཤོམ་

ཨིན་པ་ཅིན་ ཕར་ཚུར་འཐེན་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ སྤེད་དེ་མི་འགྱོ་ཟེར་ཨིནམ་
དང་། ཤོག་གུ་ཤུགས་སྦེ་ ཕར་ཚུར་འཐེན་ཏེ་བལྟ་བའི་སྐབས་ ཤོག་གུ་འདི་སྤེད་ཡར་སོང་
པ་ཅིན་ ཤོག་གུ་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ཨིན་པས།

ཁ༽

ཤོག་བལྟབ་ནུས་ཤུགས།

ཤོག་གུ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མེད་འདི་

ཤོག་གུ་གཉིས་བལྟབ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་

འབད་བའི་

སྐབས་ ཤོག་བལྟབ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གནོད་སྐྱོན་ཡོད་པ་ཅིན་ཤོག་གུ་ ལེགས་ཤོ མ་མེད་པའི་

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།
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རྟགས་དང་། ཤོག་གུ་བཟང་ངན་འདི་ བལྟབ་རྩིས་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཉེར་སུལ་ཡོད་མེད་ཀྱིས་ཤེས་
ཚུགསཔ་ཨིན།

ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་ཤོག་གུ་བལྟབ་སྟེ་

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་འདི་ཤོག་གུ་

གི༌རང་བཞིན་དང་། དཔེར་ན་ ས་ཁྲའི་ཤོག་གུ་དང་། དངུལ་ཀྲམ་གྱི་ཤོག་གུ། དཔེ་དེབ་ཀྱི་
ཤོག་གུ་ཚུ་ཨིན།

ག༽	ཧྲལ་བའི་ནུས་ཤུགས།
དུག་ཆུ་ནང་བླུགས་ཏེ་བཟོས་པའི་ཤོག་གུ་ལས་ སྐྱུར་རྫས་ཀྱི་ཆུ་ནང་བླུགས་ཏེ་བཟོ་བའི་ཤོག་
གུ་འདི་ མགྱོགས་པ་ཧྲལ་འགྱོཝ་ཨིན། ནང་གི་རྒྱུ་རྫས་ལུ་བརྟེན་ ཤོག་གུ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་
མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་འདི་གིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཤོག་གུ་ཉམས་རྒུད།
ཉམས་འགྱོ་ནི་ལུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།
-

གཟུགས་དངོས་པོ་ འོད། ཚ་དྲོད། རློན་གཤེར། ཐལ་བ།

-	རྫས་སྦྱོར་		

དུག་ཆུ། བཙོགས་རླུང།

-

རང་གནས་ལུགས་ འབུབ། ཧམ་པ། སྲོག་ལྡན་སྲོག་ཆགས་སེམས་ཅན།

-

མི་གིས་སྤྱོད་ཐངས་ངན་པ།

-

ཤོག་གུ་ཐོག༌ལུ་ ཆགས་པའི་ས་རྡུལ་གྱི་རིགས་ རྡུལ་སྨུག་གི་རིགས་ ཤོག་གུ་

ཐོག་ལུ་ ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་རྟགས་ཟེར་སླབ་ཨིན། འདི་ཚུ་ལྕགས་ཀྱི་
ཚྭ་ལས་ཐོན་ནི་དང་། འདི་གིས་སྦེ་རློན་གཤེར་དང་ རླངཔ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཤོག་གུ་
མེདཔ་གཏངམ་ཨིན།

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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ཀ༽ རྒྱུ་རྐྱེན།
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ཁེ་ཕན།

ཤོག་གུ་བཞག་སའི་ས་སྒོ་ མཛོད་ཁང་གི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་འགྱོཝ་ཨིན། ལྷག་པར་

དུ་ཚ་དྲོད་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པ་དང་གྲང་ངར་ཆེ་བ། རློན་གཤེར་ཡོད་ས། བསྐམས་དྲགས་པ་
ལ་སོགས་པའི་ས་གོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཤོག་གུ་བཞག་པ་ཅིན་ མགྱོགས་པ་རང་མེདཔ་ཐལཝ་

ཨིན། ༼འཕྲུལ་ཆས་ ཧའི་གྲོ་མི་ཊར་ཅིག་ གྱང་གུ་ལུ་བརྐྱང་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རློན་
གཤེར་དང་ཚ་དྲོད་སྙོམས་ནི་ལུ་ཕན་པ་ཡོད༽

འཕྲུལ་ཆས་འདི་གིས་ ཚ་དྲོད་དང་རློན་གཤེར་སྙོམས་ནི་དང་། དཔེ་མཛོད་དང་ ཡིག་རྙིང་
ཚུ་བཞག་སའི་ས་གོ་ཚུ་ལུ་
ཕན་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡོད་པའི་ཕྱག་དཔེ་གི་རིགས་ལུ་འབུཔ་དང་

སྲོག་ཆགས་ཀྱི་

ཁ༽ འོད་ཀྱིས་གནོད་སྐྱོན།
ཤོག་གུ་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཅ་
དངོས་ཚུ་འགྲེམས་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤོག་གུའི་རིགས་ཚུ་ལུ་ གནོད་
སྐྱོན་མི་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཡུ་ཝི་ཟེར་བའི་དག་གཙང་བཟོ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་བཞག་དགོཔ་

ཨིན། འཇམ་པའི་གློག་འོད་འདི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལས་གནོད་སྐྱོན་ཆུང་བ་ལུ་བརྟེན་ འཇམ་
པའི་གློག་འོད་གཏང་ན་ལེགས་པའི་ཆ་ཡོད་ཟེརཝ་ཨིན།

ག༽ འབུབ།
ཤོག་གུ་ཚུ་འབུཔ་ལེ་ཤ་གིས་ཟ་ནི་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་བལྟ་བ་ཅིན་ཤོག་གུ་ཚུ་ འབུབ་
ཀྱིས་ཟ་བའི་དོང་ལེ་ཤ་མཐོངམ་ཨིན།
བརྩིགས་ཏེ་བཞག་མི་ཚུ་
ཧྲལ་འགྱོཝ་ཨིན།

འདི་གིས་མ་ཚད་

དཔེ་དེབ་ཚུ་གྱང་ངོས་ཀྱི་རྩ་བར་

འབུབ་ཀྱིས་ཟ་ཟཝ་དང་ཤོག་གུ་ཚུ་

དྲ་དུམ་ཆུང་ཀུ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།

ཤོག་གུ་ཟ་མི་གི་འབུབ་ལྷམ་པ་མ་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད།
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འདི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་པའི་འབུབ་ཀྱི་

དབྱེ་བ་དང་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ཤོག་གུ་ཟ་སྟེ་རྩ་མེད་གཏངམ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཉ་ལྕིབས་
འདྲ་བའི་འབུབ། འདབ་མའི་འབུ་སྲིན། གྲོག་མ་དཀར་པོ་ཚུ་གིས་མེདཔ་གཏང་ནི་ཡོད།

ང༽ ཚེ་སྲོག་རིགས་ཅན།
ཤོག་གུ་མེདཔ་ཐལ་ནིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ ཧམ་བཏགས་ནི་དང་ སྲིན་འབུ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
ཚ་དྲོད་ཡོད་ས་དང་

རློན་གཤེར་ཤུགས་ཆེར་ཡོད་ས་ལུ་

ཧམ་བཏགས་ནི་དང་སྲིན་འབུ་

འཕེལ་བསྐྱེད་འགྱོ་སྟེ་ ཤོག་གུ་ཧེང་བཀལ་རང་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན།

ཅ༽ སྣག་ཚའི་ཕན་གནོད།
ཡི་གེ་འབྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་། སྤར་བཏབ་ནི། རྟགས་བཀལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་ སྣག་

ཚ་གཡོག་བཀོལ་བ་ལུ་བརྟེན་ ཤོག་གུ་མེདཔ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་ ཤོག་ཀུ་གུ་འབུབ་རྐྱབ་
མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ སྣག་ཚ་ནང་ སྐྱུར་རྫས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

སྣག་ཚ་གི་སྤུས་ཚད།
༡ ཡི་གུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དུས་གཏན་རྐྱང་ མ་ཡལ་བར་སྡོད་ཚུགས་མི།
༢ སྣག་ཚའི་རྒྱུ་ལམ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པ་ཤར་ཤར་སྨྱུག་ཁ་ལས་ཐོན་ནི་ཡོད་མི།
ཤོག་གུ་ ནང་གི་རྒྱུ་ཆའི་བར་དུ་ སྣག་ཚ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁྱབ་པ།

༣ སྣག་ཚ་འདི་སྣག་ཀོང་ནང་ལུ་ སྦྱར་ཏེ་མི་སྡོད་པ་དང་། རྡོག་རིལ་མ་འགྱོ་བ།
༤ སྣག་ཚ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྨྱུག་ཁ་དང་ ལག་ཆ་ཚུ་ལུ་སྣག་ཚ་གིས་
བཙའ་མ་རྐྱབ་པ།

༥ འབྲི་བའི་སྐབས་ སྨྱུག་ཁ་དང་ ཤོག་གུ་ལུ་སྦྱར་ཏེ་ མ་སྡོད་པ་སྣག་ཚ་དུས་འཕྲོ་ལས་
སྐམ་འགྱོ་བའི་རང་བཞིན།
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༦

སྣག་ཚ་འདི་ ཉི་མའི་འོད་དང་། རླུང་མ། ཆུ། ཆང་ལ་སོགས་པ་ལས་

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

བཀག་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཚང་དགོཔ་ཨིན།

ཉམས་སྲུང་དང་ཉམས་བཅོས།

ཤོག་གུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས་ལྷམ་པ་མ་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད།
ཉམས་བཅོས་མཁན་གྱིས་

ཤོག་གུའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་

ཉམས་བཅོས་འབདཝ་

ཨིན། ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་དང་ ཤེས་དགོཔ་འདི་

གཙོ་བོ་རང་ ཤོག་གུ་གིས་བཟོ་བཟོ་བའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བལྟ་ནི་དང། འདི་གི་མ་

འོངས་པ་ལུ་ཁེ་ཕན། འདི་གི་མཛེས་ཆ་བལྟ་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ། ཉམས་བཅོས་ཀྱི་
ལཱ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རང་

ཅ་དངོས་རེ་རེ་བཞིན་བརྟག་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ནི་འདི་

ཁག་ཆེ། ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་རང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་ཨིན་ན་

གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཞག་དགོ། ལྷག་པར་དུ་ ཅ་དངོས་ཚུ་
ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་། ཉམས་བཅོས་འབད་ཞིན་པའི་སྐབས་དང་། ཉམས་
བཅོས་ཀྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ སྤར་རིས་བཏབ་བཞག་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། བརྟག་དཔྱད་

འབད་བའི་སྐབས་ ཅ་དངོས་ཧ་ཅང་ཆུང་རིགས་ཚུ་ སྦོམ་མཐོང་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ།

ཐབས་ལམ་གཉིས་སྦེ་ གཙང་མ་བཟོ་ཐངས་།
ཀ༽

གཙང་མ་སྦེ་འཕྱག་ནི་ལུ་ སིང་རས་ཀྱི་དར་དང་། འཇམ་པའི་ཀཾ་བལ། སྐྲ་སྤུ་གི་

པིར་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ གཙང་ཕྱི་རྐྱབ་དགོ། ཐོག་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་དྲེག་པ་དང་། རྡུལ།

གནགཔོ་ཚུ་ སྲ་ཀྲག་ཀོ་ཀྲག་མེད་མི་གཅིག་གིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན་ འཇམ་
པིར་འདྲཝ་དང་། འཇམ་པོ་ཡོད་པའི་རས་བལ་ཚུ་གིས་འཕྱག་གཏང་དགོ། སྲོག་ཆགས་འབུ་

སྲིན་དང་། ནག་ཐིག བཙོག་པ་ཚུ་ ལག་ཆ་ཚུལ་ལྡན་གཅིག་གིས་སྦེ་ ལགཔ་གིས་གྲོས་
ཀྱིས་སྦེ་བསལ་དགོ། ས་རྡུལ་བཙོག་པ་ཚུ་ འཐེན་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་

ལེགས་ཤོམ་ཨིན། སྐམ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཀཾ་བལ་གྱིས་འཕྱག་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་
ཨིན།

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།

ཁ༽	རློན་གཤེར་དག་གཙང་བཟོ་ཐངས་འདི་
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དྭངས་ཆུ་གཙང་མ་གིས་བཟོ་ནི་དང་

ཡང་ཅིན་ སྲོག་ལྡན་གྱི་རིགས་ཀྱིས་དག་གཙང་བཟོཝ་ཨིན། འདི་ཡང་དཔེར་ན་ ཨེ་སེ་ཊོན་
དང་། ཨི་ཐེལ་ཆང་། ཀཱ་བོན་ ཏེ་ཏྲ་ཀོ་ལོ་རེཊ། ལི་སེ་རིན། ཟི་ལེན། ཏྲོ་ལུན་ཚུ་སྨན་རྫས་

སྣ་ཚོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དག་གཙང་བཟོཝ་ཨིན། ཆུ་གིས་འཁྱུ་ནི་ཡང་ལེགས་ཤོམ་
ཅིག་ཨིན།

ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

ཤོག་གུ་ཐོག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐྱུར་རྫས་ཀྱི་རིགས་

ཡང་ དཔེར་ན་ རྒྱ་ཚྭ་ལ་བརྟེན་ནས་ བཙོག་པ་ཐེབས་ཆགས་མི་ཚུ་ཡང་ གཙང་མ་བཟོཝ་

ཨིན། དེ་གི་མཐོ་ཚད་ཡང་པི་ཨེཆ་ལས་ཧ་ལམ་ ༨༠ དེ་ཅིག་གིས་གཙང་མ་བཟོ་ཚུགས་པའི་
ཆ་རོགས་འབདཝ་ཨིན།

འགྲེམས་སྟོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྨན་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རང་ གནས་སྟངས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་དང་། སྨན་བཅོས་འབད་ནི་གི་ ལས་རིམ་འཆར་གཞིའི་ཟིན་བྲིས།
དོན་དག་ག་ཅི་སྦེ་ སྨན་བཅོས་འབད་དགོཔ་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།
ག༽

གལ་སྲིད་ ཅ་དངོས་ཀྱི་རྒྱབ་ངོས་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གཞི་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་དང་།

ཡང་ཅིན་ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་སྦེ་་ཡོད་པ་ཅིན་འདི་བསལ་དགོ། གལ་སྲིད་ཆུ་ནང་སྦངས་ཏེ་

སྨན་བཅོས་འབད་ མ་འོང་པ་ཅིན་སྐམ་པོའི་ཐོག་ལུ་ ལགཔ་གིས་སྦེ་བསལ་ཏེ་ གཙང་མ་
བཟོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། རླངཔ་བདུག་ནི་དང་ རློན་གཤེར་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡང་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱབ་ངོས་ཀྱི་ཚུལ་མིན་གྱི་རིགས་ཚུ་བསལ་དགོ། གནོད་སྐྱོན་ཆེ་བའི་
རིགས་ དཔེར་ན་ ཚོང་འབྲེལགྱི་ ངོ་རྟགས་སྦྱར་སྦྱརཝ་དང་། གྱིབ་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཆུ་ནང་

སྦངས་ཏེ་ བཀོག་ཚུགསཔ་ཨིན། ཡང་ཅིན་ རང་ལུགས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་རློནམ་བཟོ་སྟེ་
བསལ་བཀོག་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།
ང༽

སྐྱུར་རྫས་བཏོན་ཐངས་།

སྐྱུར་རྫས་བཏོན་ཐངས་འདི་ དཔེར་ན་ མཱ་ཀ་ནཱ་སེམ་ ཀཱར་བོན་ནེཊ་དང་ ཡང་ཅིན་ཀེལ་
ཤཱམ་ཧའི་གྲོ་ཟེཊ་ཀྱི་ཐོག་ལས་

སྐྱུར་རྫས་ཆུ་ནང་སྦངས་ཏེ་

ག་དེ་ཚུགས་ཚུགས་བཏོན་

གཏང་དགོ། གལ་སྲིད་ཅ་དངོས་འདི་ ཆུའི་རློན་གཤེར་གྱི་ཚད་གཞི་ ཧ་ལམ་ཡོད་པ་ཅིན་
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ཅ་དངོས་འདི་ཆུ་ནང་

སྦངས་མ་དགོས་པ་

དཀའ་ངལ་བསལ་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཅ༽

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

སྲོག་ལྡན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་རང་

ཤོག་གུ་ཧྲལ་བ་དང་ཆད་མི་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་།

ཤོག་གུ་ཧྲལ་འགྱོ་མི་ཚུ་ གཟབ་གཟབ་འབད་དེ་ བསྒྲིག་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་བཅོ་
ཁ་རྐྱབ་ཨིན།

དེ་ཡང་ཧྲལ་འགྱོ་མི་ཚུ་

ཇ་པཱན་གྱི་ཤོག་གུ་སྲབ་ཤོག ་ཤོ་གིས་སྦེ་

མཐུད་

མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། ཧྲལ་མི་ཚུ་ སྐྱོ་མ་སྡེ་ཁུ་གིས་སྦྱར་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
བཟོཝ་ཨིན།

དོང་ཐོན་ཡོད་མི་དང་། ཆད་དེ་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཇ་པཱན་གྱི་ཤོ ག་གུ་སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་ཀྱིས་བཀག་
སྟེ་ དོང་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཤོག་གུ་ཧྲལ་འགྱོ་ཆོག་ཆོག་དང་། ཆད་འགྱོ་
ཆོག་ཆོག་ཚུ་ རྒྱབ་ལས་ཤོག་གུ་བརྒྱད་སྐར་ཅིག་ཐེབས་སྦྱར་ཏེ་ བཟོ་ནི་དང་ཡང་ཅིན་ ཇ་

པཱན་གྱི་ཤོག་གུ་སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦྱར་ཏེ་ ཤོག་གུའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་
དགོ། རྒྱབ་ཤོག་མཐུད་མི་གི་ཤོག་གུ་འདི་ ཤོག་གུ་གི་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཡངས་སུ་ཅིག་
འབད་དགོ།

ཆད་འགྱོ་ས་ལུ་

འབད་དེ་སྦྱར་ཏེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོ།

མཐུད་མཚམས་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་

གཟབ་གཟབ་

མཛོད་ཁང་ནང་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བཞག་ཐངས་།
ཀ༽

བཅོ་ཁ་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཚབ་མ་ལུ་

འགོ་དང་པ་རང་མཛོད་ཁང་ནང་ ཅ་དངོས་

བཞག་ཐངས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་དགོཔ་ཨིན། ཅ་དངོས་བཞག་སའི་ས་

གོ་ཚུ་ནང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་ གྲང་ངར་ཤུགས་དྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་
ནང་ལུ་རྩ་ལས་བཞག་ནི་མི་འོང་། རླུང་མ་འགྱོ་སའི་ས་གོ་ ཡངས་ཏོག་ཏོ་བཞག་དགོ། ས་
གནས་ལུ་བཞག་རུང་ སྐྱུར་རྫས་ཚྭ་ཆུ་མ་འཐོནམ་སྦེ་བཟོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།
ཁ༽

ཅ་དངོས་ཚུ་ མཛོད་ཁང་ནང་བཞག་དུས་ ནག་དུང་ནང་བཞག་ནི་འདི་ཡང་ ཁག་

ཆེ། འདི་ཚུ་ཡང་ གློག་མེ་ཚ་ཏོམ་དང་མེ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐག་རིང་སར་བཞག་དགོ་ནི་དང་

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།

།

ཤོག་གུ་གིས་བཟོ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་

གྱང་གི་རློན་གཤེར་དང་རླུང་མ་ལུ་བརྟེན་

གྱང་ངོས་ལུ་བརྐྱང་ནི་མི་འོང་།
ཤོག་གུའི་ཅ་དངོས་ལུ་

འདི་གིས་སྦེ་མཐའན་མཇུག་ལུ་ ཅ་དངོས་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན།
ག༽

191

བརྐྱངས་པ་ཅིན་

ཧམ་པ་བཏག་ནི་དང་

མཛོད་ཁང་ནང་བཞག་དུས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་བཞག་ནི་གི་ཚད་གཞི་དང་ ལྡན་ཏོག་ཏོ་

ལུ་བཞག་ཡོད་དགོ། དཔེར་ན་ སྐྱུར་རྫས་ཚྭ་ཆུ་མེད་ས། ལི་ནེན་མེད་ས། བསྡམས་ཏེ་མེན་
པ། བལྟབ་རྩི་བརྐྱབ་སྟེ་མིན་པ་ སོགས་བཞག་དགོ།
ང༽

དང་

རླུང་མ་དང་། ཚ་དྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་དགོ། རློནམ་ཡོད་ས་

རླུང་གི་རྒྱུ་ལེགས་ཤོམ་མེད་ས་ལུ་འབུབ་ཀྱིས་ཟ་ནི་གི་གོ་སྐབས་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་གུ་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་གཙོ་བོ་རང་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་འབུབ་འདི་ཨིན། ཤོག་གུ་ལུ་ནམ་
རང་འབད་རུང་ ༨.༡༠ བར་རློན་དྲོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཤོག་གུ་གི་འཁོར་ཡུག་གི་ཚ་དྲོད་ཚད་

གཞི་འདི་ ༡༨ ཡུ་སི་ཀྲུ་ ༢༤ སི་ཚུན་གྱི་བར་ན་དང་། དྲོད་རློན་གྱི་ཚད་གཞི་ ༤༥- ༦༠

གི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན། མཛོད་ཁང་གི་ནང་ལུ་ ཚ་དྲོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཨར་ཨེཆ་གི་ཐོག་ལུ་ རན་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་

ལེགས་ཤོམ་བཞག་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

དེ་སྦེ་བཞགཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཚད་གཞི་ མཐོ་དམན་ཤོར་ཏེ་ ཅ་དངོས་མེདཔ་རྩ་ལས་
མི་གཏངམ་ཨིན། རླུང་གི་རྒྱུ་ལམ་དང་ རླུང་བསལ་འགྱོ་སའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་
གནོད་སྐྱོན་ལེ་ཤ་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཅ༽

ཅ་དངོས་ཚུ་འགྲེམས་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་

ཉི་མའི་འོད་མ་ཕོགཔ་སྦེ་བཞག་

དགོ། ཆུ་ཚན་དང་ ཡིག་བྲིས་ཀྱི་ཚ་ཚུ་ འོད་ཀྱིས་མེདཔ་གཏང་ནི་ལུ་འཇམ་རང་འཇམ། ཅ་

དངོས་འདི་ཚུ་གི་རིགས་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་དེ་ དུས་ཡུན་ཐུང་སུ་སྦེ་བཞག་དགོ། དེ་སྦེ་

མ་འབདཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་རང་ ཚོས་གཞི་ཉམས་
ཏེ་ གནགཔོ་འཚམས་ཅིག་འགྱོ་ནི་དང་། ཤོག་གུ་གི་རྒྱ་ཚད་ཡང་ ཉམས་རྒུད་ཤོར་བ་ཨིན།

གློག་འོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་ཡང མཐོ ་ཤོས་རང་ ༤༠ ལྷག་བཞག་དགོ། འགྲེམས་སྟོན་འབད་
སའི་ས་གོ་ཚུ་ལུ་ གློག་འོད་འཁོད་སྙོམས་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་དགོ་ནི་དང་། དེ་ཡང་སྒོ་ཅུང་གི་

192

ཐོག་ལུ་བཟོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།
ཆ༽

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

ཤོག་གུ་གིས་བཟོ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལགཔ་མ་རེག་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ ག་དེ་དྲག་

དྲག་འབད་དགོ། ལག་པ་ལུ་ཡོད་པའི་སྣུམ་ཚལ། བཙོག་པ། སྐྱུར་རྫས། རློནམ་ཚུ་གིས་

ཤོག་གུ་མེདཔ་ ཤུགས་ཅན་སྦེ་ར་གཏངམ་ཨིན། ག་གིས་འབད་རུང་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལགཔ་
གིས་རེག་དགོ་པ་ཅིན་ ནམ་རང་འབད་རུང་ལགཔ་གཙང་ཏོག་ཏོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ཀ་བལ་
དཀརཔོ་གིས་བཟོས་བའི་ལག་ཤུབས་བཙུགས་དགོ། ལྷག་པར་དུ་ཤོག་གུ་གིས་ བཟོ་བའི་

ས་ཁྲ་དང་ ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚུ་ བལྟབ་རྩིག་བརྐྱབ་ནི་དང་ བཤུབ་ནི། བརྐྱང་ནི་དང་བསྡུ་
ནི་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་རང་འབད་ནི་མི་འོང་། དེ་སྦེ་ འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་
ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཆད་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཚར་རེ་འབདཝ་ད་ལུ་ཚར་རེ་ཆད་འགྱོ་ནི་དང་།
ཟུར་ཁ་ལས་རྒྱལ་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

ཇ༽

འབུབ་གསོད་ཐབས།

འབུབ་ཚུ་མི་འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བཞག་ཐབས་ སྨན་རྫས་ཚུ་ རླུང་མ་ཐར་
བའི་སྒྲོམ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་དང་། ལྕགས་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ལུ་བཙུག་སྟེ་ བཞག་དགོཔ་ཨིན།
༡ བཀག་རྫས་ནི་ ནཱ་ཕ་ལེན་རིལ་བུ། ཐེ་མོལ། ག་པུར་ལ་སོགས་པ།
༢ འབུབ་གསོད་ཐབས་ནི། ༢- ༣% པེན་ཊ་ཀོ་ལོ་རོ་ཕེ་ནོལ་ ཆང་ནང་བླུགས་བཞག་ནི་
གྲི་གྲི་ཊི་ཐོར་རླུང་། ༼ད་རེས་ནངས་པ་ལག་ལེན་མི་འཐབ༽

༣ གལ་སྲིད་འབུབ་གསོད་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་མཛོད་ཁང་ནང་

ལེགས་

ཤོམ་འགྱོ་བ་ཅིན་འགྲེམས་སྟོན་འབད་སའི་ས་གོ་ཚུའི་ནང་དང་། ཡང་ཅིན་སྒྲོམ་གྱི་ནང་་

ལུ་མ་གཏོགས་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ དུག་རླུང་གཏོར་ནི་མི་འོང་། སྒྲོམ་

གྱི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡང་ དུག་རླུང་གཏོར་གཏང་ནི་མི་འོང་། འབུབ་
ཚུ་ལགཔ་གིས་བསལ་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ཅ་དངོས་ཚུ་ གྱིབ་ཤོག་གིས་བཀབ་སྟེ་ དུག་
རླུང་ས་གཞི་ལུ་གཏོར་གཏང་དགོ།

ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉམས་བཅོས་དང་ཉམས་སྲུང་གི་སྐོར།

193

འབུབ་གསོད་ཐབས་དང་ ནད་གཞི་མི་འབོ་ནི་

ཧམ་པ་མི་བཏགས་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་

ཉ༽

དུག་རླང་།

དོན་ལུ་ དུག་རླུང་གི་སྒྲོམ་ནང་ལུ་བཙུག་སྟེ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་འབད་དགོ། འབད་ཐངས་

འདི་ རླུང་མ་རྩ་ལས་མ་ཐར་བའི་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ དུག་རླང་བརྐྱབ་ཨིན། དུག་རླང་རྐྱབ་ཐངས་
ཚུ་ཡང་།

ཀ༽

ཧའི་གྲོ་སི་ཡ་ནིཀ་གི་སྐྱུར་རྫས་རླངས་པ་འདི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཨིན།

ཁ༽

ཀཱར་བོན་གྲི་སུལ་ཕེཊ པཱ་ལཱ་ས་དང་ ཀཱར་བོན་ ཊེ་ཏྲཀ་ལོ་རེཊ།

ག༽

ཐའི་མོལ། ག་པུར་རིལ་བུ།

དུས་འཕྲོས་ལས་ལག་ལེན་ནི། ༡% ཐའི་མོལ ཡང་ཅིན་ ༡% པེན་ཊཀ་ལོ་རེ་ཕེ་ནོལ

ཆང་ནང་བླུགས་ཏེ་ གཏོར་བ་ཅིན་བཏུབ། ཨིན་རུང་ཤོག་གུ་གི་ཁ་དོག་ལུ་ སྐྱོན་མ་ཞུགསཔ་
སྦེ་ འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།
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སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།
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དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
ངོ་སྤྲོད།
སྣང་དཀར་བཟློག་ཟེར་

འབྲུག་སྤ་རོ་ཅང་སྣང་དཀར་གཡུས་ཚན་ནང་

ཉིནམ་གསུམ་གྱི་

ཚེས་བཅུ་རྩིས་སྲུང་འབདཝ་ཨིན། འདི་ཡང་ ཁོང་གཡུས་ཁའི་ལོ་ལྟར་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་

ཅན་ཅིག་སྦེ་ སྤྲོ་བ་དང་ཟབ་སྤྲོའི་ངང་ལུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་དང་ དུས་སྟོན་འདི་ ལམ་
ལུགས་རྙིང་ཤོས་གཅིག་ཨིན་རུང་

དེའི་ཁུངས་དང་དགོས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་གྱི་གཏིང་ཟབ་

ཏོག་ཏོ་སྦེ་འདུག དལ་གཞི་ སྣང་དཀར་བཟློག་ཟེར་ ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་
སྟོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་རུང་ དུས་སྟོན་དེ་ལུ་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་སྦོམ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་
རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་ཕྱོགས་

མི་སྡེའི་ལམ་ལུགས་

སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་གཅིག་ཨིན་མས།

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རང་ལུགས་

དུས་སྟོན་འདི་གིས་ སྔོན་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་
བའི་དམག་འཁྲུགས་འདི་

རྒྱལ་ཕམ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་རག་ལསཔ་མེན་པ་

རྩེདམོ་བཟུམ་མའི་དཔེ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

དཔའ་སྔར་གྱི་

སྣང་དཀར་བཟློག་ཟེར་བའི་དུས་

སྟོན་ རྩིས་སྲུང་འབད་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་ འགོ་ཐོག་ནམ་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་ གཏན་
འཁེལ་མེད་རུང་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་དུས་དང་ ཞལ་འབགཔ་གཅིག་ བོད་
ལས་འཕུར་བྱོན་པའི་དུས་ཉམས་ཨིན་ཟེར་བའི་ཁ་རྒྱུན་འདུག

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་

ཞིབ་འཚོལ་འདི་ སྣང་དཀར་བཟློག་གི་སྐོར་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པ་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་

དང་ཞལ་འབགཔ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། དང་པ་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་དང་ཞལ་འབགཔ་
གི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་སྟེ་
ཨིན།

འདི་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་

སྣང་དཀར་བཟློག་གི་ཚེས་བཅུའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ནི་

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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ངེ་གི་ཞིབ་འཚོལ་འདི་ རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྔོན་ལས་ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲིས་བྲིསཝ་མེདཔ་ལས་
ཁ་རྒྱུན་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོད།

ངག་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་

ཕམ་རྒན་རྒས་རེ་རེ་གཉིས་

གཉིས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་ གཞན་ཤེས་མི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ ང་གིས་ ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་
དང་རྒྱལ་རབས་ནང་གི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་གང་དྲག་འདམས་ཏེ་ནོར་འཁྲུལ་དང་
ལྷག་ཆད་སོགས་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་བཟོ་ནིའི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཡི།

སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་མིང་གི་འབྱུང་ཁུངས།
འདི་ཁར་ལས འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ སྤ་རོ་སྒོམ་བྲག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཟླ་
ཕྱེད་ཙམ་བཞུགས་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ སྔར་མ་མྱོང་པའི་ཉམས་སྣང་ འོད་དཀརཔོ་གཅིག་ རི་

འདི་གི་རྩ་བར་ཕོགཔ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགསཔ་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བགྱང་སྟེ་ ལེགས་པའི་

རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་གི་འགྱམ་རྡོ་བཙུགས་ རྡོའི་འགུར་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་
ཡང་ སྣང་དཀར་ཟེར་བྲིས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ནུག།

ལྷ་ཁང་གི་མིང་འབྱུང་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ དང་པ་སྣང་དཀར་ཟེར་བཏགས་དགོ་མི་
འདི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཁོ་ར་གིས་བཏགས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་

ཡང་ མིང་འདི་ར་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་གིས་ སྒྲུབ་པ་
གནང་སྟེ་བཞུགས་ས་

སྒོམ་བྲག་ལས་

ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་

འོད་གཅིག་

གཟིགསཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་མིང་ཡང་ སྣང་དཀར་ཟེར་གཏགསགནང་ནུག།

གཉིས་པ་ གནམ་དཀར་ཟེར་ བཏགས་དགོ་མི་འདི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ སྒོམ་བྲག་
ལུ་ སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཆགས་ཡོད་ས་ལས་ འོད་གཅིག་བྱུང་སྟེ་

གནམ་ཁར་འཕུར་འགྱོཝ་ད་ གནམ་ག་ར་ འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་སོངམ་ལས་གནམ་དཀར་ཟེར་
གནམ་མཁའ་འོད་ཀྱིས་དཀར་བའི་དོན་དག་ལུ་བཏགས་གནང་ནུག།

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།

ལྷ་ཁང་གི་མིང་འབྱུང་ཚུལ་གསུམ་པ་འདི་

སྒོམ་བྲག་ལུ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་
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སྒོམ་

གནང་སའི་བྲག་ཕུག་གི་རྩེ་ ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཡོདཔ་ལས་ སྣ་དཀར་ཟེར་སྣའི དབང་པོ་
དཀརཔོ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཏགས་གནང་ནུག།

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་གི་མིང་འདི་ གནམ་ཁའི་ལྷ་
ཁང་ཟེར་སླབ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་

བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མིན་འདུག།

མིང་འདི་སླབ་སྲོལ་ཡང་མེད་པའི་ཁར་

མིང་

ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་འདི་ཐོག་གཅིག་ལས་མེད་རུང་ ཤུལ་ལས་ བླམ་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་
མཚན་ཟེར་མི་གིས་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ ཐོག་གཉིས་ལུ་
སེང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རུང་ དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་མིན་འདུག གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ལ་

ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་འདི་ཧེ་མ་བཞེངསམ་ད་ར་ ད་ལྟོ་ག་ཡོདཔ་བཟུམ་བཞེངས་
ཡོདཔ་ད་ གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ལུ་ བདེན་པ་མེད་ཟེར་སླབ་མས། བདེན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་འདི་ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་ མཚོའི་གུར་བཞེངས་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ར་ ཁྱིམ་ཐོག་
གཉིས་ར་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག།

ལྷ་ཁང་གཞི་བཙུགས།
སྔོན་ཐོག་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་
སྒོམ་ཞིག་པོ་ལུ་ང་གིས་ཁྱོད་ལུ་ རྫོང་བཞི། བྲག་བཞི། ཕུག་བཞི་བཅས་པའི་ དབེན་

གནས་བཅུ་གཉིས་སྤྲོད་ནི་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ འདི་ཁར་ལུ་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་ལུ་དབུ་རྙེད་དེ་
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ ཡུན་དུ་གནས་བཅུག་དགོ་ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག།

གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ སྒོམ་བྲག་ལུ་དུས་རབས་ནམ་ ཐུགས་

དམ་ལུ་བཞུགས་ཡོད་ག་ གཏན་འཁེལ་སླབ་མ་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་
པོ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ གཏན་འཁེལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ༡༢༡༨ ལོ་

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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ཕ་ཇོ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་དུས་ཚོད་ཧ་ལམ་གཏན་འཁེལ་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ལུ་

གཞིར་བཞག་སྟེ་ ལོ་གྲངས་ཕབ་པ་ཅིན་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་ སྒོམ་བྲག་ལུ་
སྒོམ་གནང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ གནམ་ལོ་ ༡༢༡༨ པའི་མཇུག་དང་ ཡང་ན་ ༡༢༡༩ གི་

འགོ་ཐོག་ལུ་ཨིནམ་འོང་ནི་མས། སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་གི་ ལོ་ལྟར་ཚེས་བཅུ་ལུ་གཞིར་བཞག་

པ་ཅིན་ བླམ་ཕ་ཇོ་སྒོམ་བྲག་ལུ་ གནམ་ལོ་ ༡༢༡༨ མཇུག་ལུ་ཕེབས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འདི་ཡང་ རང་ཟླ་ ༡༠ ཚེས ༡༥ ལས་ཚེས་ ༣༠ ཚུན་ ལྷ་ཁང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་
ཁ་ ཐ་ན་ཡོན་ཆབ་དང་ དཀར་མེ་ཚུ་ཡང་མ་ཕུལ་བར་ ཕ་ཇོ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་ཡོད་
པའི་ཚུལ་སྦེ་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྲོལ་འདི་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ གནམ་ལོ་ ༡༢༡༨
པའི་ནང་སྒོམ་བྲག་ལུ་ སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་བཞུགསཔ་ཨིན་མས།

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་གིས་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ལུང་བསྟན་ཡང་ གནམ་ལོ་ ༡༢༡༨
པའི་ནང་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

འདི་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཁ་རྒྱུན་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་

འོད་གཅིག་གཟིགསཔ་ལས་ བླམ་ཕ་ཇོ་གིས་འདི་ཁར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རའི་ཕྱག་འཁར་

ས་ཁར་བཙུགས་གནང་འདུག

ཕྱག་འཁར་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་སྐྱེ་བ་ཅིན་

ས་གནས་

འདི་ཁར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ལུང་བསྟན་ཨིན་ཟེར་གསུངམ་བཞིན་དུ་ ཕྱག་འཁར་ས་ཁར་

ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྐྱེ་ཡོདཔ་ལས་་ ལྷ་ཁང་གི་གྱམ་རྡོག་བཙུགས་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
ཕྱག་འཁར་ལས་སྐྱེ་བའི་ཙན་ལྡན་ཤིང་སྦོམ་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག།

དེ་འབདཝ་ད་ ལྷ་ཁང་གི་གནས་བཤད་ནང་ ལྷ་ཁང་གི་འགྱམ་རྡོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་
འཐོནམ་མ་གཏོགས་ ཕྱག་འཁར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ག་ནི་ཡང་འཐོན་ནི་མིན་འདུག།
བའི་མགོན་པོ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྣམ་ཐར་ནང་ལས
སྐབས་

ཉིན་མཚན་མེད་པ་

འོད་གསལ་གཅིག་

འགྲོ་

སྒོམ་བྲག་ལུ་བཞུགས་པའི་

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ནང་འཐིམ་ས་

གཟིགས་ནུག ནུབམོ་གཅིག་ ཕ་ཇོ་ཁོ་རའི་སྙིང་ཁར་ལས་ འོད་གསལ་གཅིག་བྱུང་སྟེ་ རི་
འདི་གི་རྩ་བར་ ཕོག་པའི་གཉིད་ལམ་གཟིགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཐུགས་མངོན་

ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་ སྣང་དཀར་ཟེར་མི་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།

ཅིག་

ས་གནས་འདི་ཁར་ལུ་

བཞེངས་ནིའི་ལུང་བསྟན་གནང་སྟེ་
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འགྱམ་རྡོ་བཙུགས་

གནང་ནུག ས་བཅད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཞལ་ལས་རྟེན་འབྲལ་སྙིང་
པོ་ཡང་ཚར་ལེ་ཤ་བགྱངས་གནང་ནུག།

འདི་ཁར་ལུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་ ལེ་ཤ་བྱུང་རུང་

ཕ་ཇོ་ཁོ་ར་གིས་བཞེངས་ནིའི་དུས་སྐབས་མ་བྱུང་པས། སྒོམ་བྲག་ལུ་ དགུང་ཞག་བཅོ་ལྔ་
སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ ཝང་ལུ་བྱོན་ནུག ཝང་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ཝང་ཆུ་
རྡོ་ལས་ ཨ་ལྕོ་བཙུན་མོར་བཞེས་ཏེ་ ༡༢༢༠ ལོ་ལུ་གདུང་སྲས་དམ་པ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།
ཅང་སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ལུང་བསྟན་

སྲས་དམ་པ་ལུ་བབས་རུང་

ལོ་ངོ་མང་

རབས་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་མ་གཏོགས་ དུས་འཕྲལ་ལས་སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་མ་ཚུགས་པས། སྤྱི་ལོ
༡༢༣༥ ལུ་ སྲས་དམ་པ་ དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཞེསཔ་ད་ ཡབ་ཀྱིས་རྟ་མགོ་ལུ་འབོ་གནང་
ནུག།

སྲས་དམ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཐུགས་སྲས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ སྐུ་ན་མ་སྨིན་གྱི་རིང་ལུ་ སྤ་རོ་
ལུ་བྱོན་མ་ཚུགསཔ་ལས་

ད་རུང་མི་རབས་གཅིག་ཐལ་རུང་

པར་ དུས་ཚད་ཡུན་འགྱང་སྟེ་ལུས་སོང་ནུག།
སྲས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་

སྐུ་སྦོམ་ཞིནམ་ལས་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་མ་ཚུགས་

ཡབ་དམ་པ་གིས་རྟ་མགོ་སྲས་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་

གནང་སྟེ་ ཁོ་རང་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ནུག སྲས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འདི་ མེས་པོ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་
ཞིག་པོ་

མ་བཤགས་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ཧེ་མ་འཁྲུངས་ཡོད་མི་ལུ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ལོ་བརྩི་

རྐྱབ་པ་ཅིན་ ༡༢༤༤ ལོ་ལུ ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ རྟ་མགོ་ཡབ་ལས་རྩིས་བཞེསཔ་ད་ དགུང་
ལོ་ག་དེམ་ཅིག་བཞེས་ཡོད་ག་མི་ཤེས་པས།

རྟ་མགོ་རྩིས་བཞེསཔ་ད་ ཐུགས་སྲས་ཀུན་བཟང་གི་དགུང་ལོ ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཡབ་དམ་པ་སྤ་
རོ་ལུ་བྱོན་པའི་ལོ་དང་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ལོ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། སེམས་

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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ཀྱི་ཕོག་ཚོད་བཀལ་ཏེ་སླབ་པ་ཅིན་ ཐུགས་སྲས་ཀུན་བཟང་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་ལངས་པའི་
སྔོན་ལས་ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་མ་བསྐྱལཝ་འོང་ཟེར་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་འདི་
༡༢༥༩ ལོ་ལུ་མེན་པར་ ༡༢༥༩ དང་ ༡༢༧༠ གི་བར་ན་ བཞེངས་ཡོདཔ་འོང་ནི་མས།

འདི་ཁར་གྱི་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་འདི་ལོ་ ༧༥༠ སོང་ཡོད་ཟེར་བཤད་

མི་དང་བསྟུན་ ལོ་རྩིས་ཕབ་ད་ གནམ་ལོ་ ༡༢༦༥ ཕོགཔ་ལས་ ཁ་རྒྱུན་གྱི་གཏམ་དང་ལོ་
རྕིས་གཉིས་ཡང་ རྟགས་ཧ་ལམ་མཐུནམ་མས།
མི་ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ལྷ་ཁང་འདི་ཕ་ཇོ་གི་སྲས་ཉི་མ་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་

ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། སྲས་ཉི་མ་འདི་གསང་ཡུམ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ལས་འཁྲུངས་
པའི་སྲས་ལྔ་ཡོད་མི་ལས་ གཅིག་ཨིན་མས། ལོ་རྒྱུས་འདི་ལུ་བདེན་པ་མེད་མི་འདི་ སྲས་ཉི་

མ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་བཞིནམ་ལས་ ལྕང་སྒང་ཁ་ཞལ་
ངོ་ཟེར་ གདུང་རྒྱུད་སྤེལ་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ སྤ་རོ་ལུ་མ་བྱོན་པས།

ད་རུང་ ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་འདི་ ཕ་ཇོ་ཁོ་ར་གི་བཞེངས་ཡོད་ཟེར་

མི་ལུ་ཡང་ བདེན་པ་མིན་འདུག འདི་ཡང་ ཕ་ཇོ་གིས་སྒོམ་བྲག་ལུ་ཞག་ ༡༥ ལས་ལྷག་
མ་བཞུགསཔ་མ་ཚད་

ཤུལ་ལས་སྤ་རོ་ལུ་ཚར་གཅིག་བྱོནམ་ད་ཡང་

བཞུགསཔ་མ་གཏོགས་ ལྕང་ལུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུག།

དབུས་སུ་ན་ལུ་

དཔལ་ན་རོ་གི་ཞལ་འབགཔ།
ལྕང་སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་རྩ་ཆེ་ཤོས་
ཞལ་འབགཔ་འདི་ཡང་
གནས་དང་ལྷ་ཁང་
འདུག།

བོད་ཁམས་ལས་

དེ་ལས་

དཔལ་སྣ་རོ་གི་ཞལ་འབགཔ་ཨིན་མས།

འཕུར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཡོད་རུང་

དུས་རབས་ནམ་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་

ས་

གཏན་འཁེལ་མིན་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།
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ཞལ་འབགཔ་འཕུར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འདི་ཁ་གི་མི་ཚུ་གི་ཁ་འཆམ་མི་ཚུགས་
པས། འདི་ཡང་ ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཞལ་འབགཔ་འདི་ བོད་ལུ་སེམས་མ་དགའ་བ་
འབྲུག་ལུ་སྐྱབས་འཚོལ་ཏེ་བྱོན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བོད་དང་

འབྲུག་གཉིས་ དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ལྕང་སྣང་དཀར་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་དམག་རྒྱབ་འབད་བར་

འོང་འོངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། བོད་དང་ལྕང་སྣང་དཀར་གྱི་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ཞལ་
འབགཔ་གི་བདག་དབང་གི་སྐོར་ལས་ མ་འགྲིགས་པར་དམག་འཁྲུགས་ལངམ་ད་ ཞལ་
འབགཔ་ཅང་སྣང་དཀར་ལུ་བཞུགས་དགོ་པ་ཅིན་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་ཡེེེ ་ཤེས་མགོན་པོ་

ལུ་སྐྱབས་ཞུ་ཟེར་ ཞལ་འབགཔ་གིས་གསུང་བྱོན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

བོད་པའི་དམག་གིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཅིན་

ཞལ་འབགཔ་བོད་ལུ་

འབགཔ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཞལ་འབག་འབྲུག་ལུ་ བཞུགས་ནིའི་ཐུགས་དགོངས་ཡོདཔ་
འོང་ནི་ཨིན་མས། ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཞལ་འབགཔ་འདི་ ལྕང་སྣང་
དཀར་ལུ་ དམག་གི་དཔའ་བོ་སྦེ་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ དམག་དཔོན་དཔའ་བོའི་འབགཔ་ཟེར་
ཡང་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ འདི་ལུ་ཁུངས་གཅིག་མ་མཐོང།
བྱོན་པའི་དུས་སྐབས་ལུ་

ཅང་སྣང་དཀར་གཡུས་ཚན་འདི་

ཕྱོགས་ག་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་

ཞལ་འབགཔ་བོད་ལས་འཕུར་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལུང་

དམག་འཁྲུགས་ལངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེདཔ་ལས་

དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག

བོད་དང་གཅིག་ཁར་དམག་འཁྲུགས་

འདིནི་ ཞལ་འབགཔ་འདི་ ལྕང་སྣང་དཀར་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་མ་གཏོགས་ མ་རྐྱབ་པ་
དང་ ཞལ་འབགཔ་གིས་ ལྕང་སྣང་དཀར་གཡུས་ཚན་ལུ་ དམག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཞལ་འབགཔ་དམག་གི་དཔའ་བོ་སྦེ་བོད་ལས་བྱོན་བྱོནམ་མེན་
པ་ འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ དམག་དཔོན་ལུ་གྱུར་གྱུརཝ་འོང་ནི་མས།

མི་ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བོད་ལས་ ཞལ་འབགཔ་རྐྱངམ་ཅིག་འཕུར་བྱོན་བྱོནམ་མེན་
པར་

དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཡང་གཅིག་ཁར་

གཡུས་འདི་ཁར་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་རུང་

ལོ་རྒྱུས་འདི་ལུ་བདེན་པ་མིན་འདུག འདི་ཡང་ དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ ཕ་ཇོ་མ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ངོ་

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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༧༨ གི་ཧེ་མ་ གནམ་ལོ་ ༡༡༠༠ ལུ་ ཞིང་ཕེབས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ རྒྱ་གར་

ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་འཁྲུངསམ་ཨིནམ་ལས་ སྐུ་དངོས་སྦེ་ བོད་ལུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུག
ཨིན་རུང་ སྤྲུལ་པའི་ཐོག་ལུ་བྱོན་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།

ད་རུང་ ལོ་རྒྱུས་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབགཔ་འདི་ ལྕང་སྣང་

དཀར་ལྷ་ཁང་ལུ་ ནཱ་རོ་པ་ཁོ་རའི་སློབ་མ་ ཕ་ཇོ་དང་ཁོ་གི་གདུང་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ བཟང་པོའི་

ཕྱག་ལཱ་མཛད་མི་ལུ་ གུས་བཏུད་ཕུལ་བ་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་ཟེར་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་མས། འདི་

ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཞལ་འབགཔ་འདི་ བླམ་དང་སློབ་མ་གི་བར་ན་ དད་དམ་གཙང་མའི་སྐུ་
ཚབ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས།

དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབགཔ་འདི་
འཁེལ་མིན་འདུག

འབྲུག་ལུ་ནམ་འཕུར་བྱོན་ཡོད་ག་

འདི་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

དུས་ཚོད་གཏན་

ཕ་ཇོ་སྒོམ་བྲག་ལུ་སྒོམ་གནང་

བཞུགསཔ་ད་ བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག འདི་ཡང་ ཉིནམ་གཅིག་ ཕ་ཇོ་

ཐུགས་དམ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ ད་ལྟོ་སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་སའི་འོག་ལུ་
སྤ་ཆུ་ནང་

འོད་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་གཅིག་གཟིགས་ཅི་ཟེར་ཨིནམ་དང་

འདི་ཁར་བྱོན་ཏེ་

གཟིགསཔ་ད་ དངོས་པོ་འདི་ དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབགཔ་ཨིན་པས་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག

ཞལ་འབགཔ་དང་མཉམ་་ཕུརཔ་གཅིག་དང་ཕྱག་དཔེ་ཤོ ག་ལེབ་གསུམ་ཐོབ་ཡོད་མི་འདི་

ད་ལྟོ་སྤ་ཆུ་ཕར་གྱི་ལོགས་ལུ་ ལྕང་སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་གི་གདོང་སྐོར་ཡོད་མི་ ཁང་ཁུ་ལྷ་ཁང་
ནང་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་མས།

ཞལ་འབགཔ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ཁང་ཁུ་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་ཡང་ རྟགས་མི་

མཐུན་པས། ཁང་ཁུ་ལྷ་ཁང་གི་ འབྱུང་ཡིག་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱུ་ཙན་དན་ཤིང་ལས་སྒྲུབ་
པའི་ ཕུརཔ་འདི་ བོད་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལུ་ ལྷ་ཁང་གཅིག་མེ་མཆོད་བཞེསཔ་ད་ འཕུར་

བྱོན་བྱོནམ་ཨིནམ་ལས་ ཕུརཔ་ཁང་ཁུ་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་མ་གཏོགས་ ཁང་ཁུ་ལྷ་ཁང་མ་
བཞེངས་ཟེར་ཨིན་པས།

ལྷ་ཁང་འདི་

ཧེ་མ་ཁམས་ལས་འཕུར་བྱོན་པའི་ནང་རྟེན་བཞག་

ཐབས་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ལས་ ཁམས་ཕུར་ལྷ་ཁང་ཟེར་སླབ་པའི་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ད་རེ་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།
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ནངས་པ་ ཁང་ཁུ་ཟེར་སླབ་པའི་སྲོལ་གྱུར་སོང་ནུག།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་བསྟུན་པ་ཅིན་ ཞལ་འབགཔ་འདི་ ཕ་ཇོ་གིས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་
ཡང་ ཐེ་ཚོམ་ཆགས་དགོཔ་ཅིག་འདུག ཁང་ཁུ་ལྷ་ཁང་གི་བྱུང་ཡིག་ནང་ལུ་ ཞལ་འབགཔ་
དང་མཉམ་ཕུརཔ་དང་ ཕྱག་དཔེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ འཐོན་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་
སྔོན་རབས་དང་ ཐ་ན་ཕ་ཇོའི་རྣམ་ཐར་ནང་ལུ་ཡང་ ལོ་རྒྱུས་འདི་གི་སྐོར་ལས་མདོར་བསྡུས་
ཙམ་ཡང་འཐོན་ནི་མིན་འདུག།

ལྟག་གི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ ཆ་འདྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྦེ་ སྟབས་ལེགས་ལྟས་དབང་གིས་སྦེ་ འཐོན་

སོངམ་འོང་ནི་མས། ད་རུང་ ཞལ་འབགཔ་འཐོབ་མི་འདི་ ལུང་བསྟན་ལྟར་ཨིན་པའི་ལོ་
རྒྱུས་འདུག འདི་ཡང་ ཉིནམ་གཅིག་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་གིས་ འདི་ཁའི་མི་སེར་
ཚུ་ལུ་

མགྱོནམ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གཅིག་

ལྷ་ཁང་ནང་བྱོན་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུང་ཡོདཔ་ལས་

མི་སེར་ཚུ་ བླམ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ བཞུགས་ཁྲི་བཟུམ་
མའི་རྡོ་འགུར་ དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབགཔ་ ཁ་ལྷ་ཁང་ཁ་ཐུག་སྒོར་ཏེ་ཡོདཔ་མཐོང་ཅི་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ལོ་རྒྱུས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་གིས་ཞལ་འབགཔ་འདི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་གིས་
སྤ་ཆུ་ནང་ལས་་བཞེས་པའི་གཏེར་མ་ཨིནམ་དང་ ལ་ལུ་གིས་ ཞལ་འབགཔ་འདི་ མཚོ་
སྨན་གྱིས་ལྷ་ཁང་ནང་ ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདྲ་མ་འདྲ་ལེ་ཤ་འདུག།

གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ མཛའ་བཤེས་མཐུན་ལམ་འདི་ཡང་ ཞལ་འབགཔ་དང་བསྟུནམ་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་
བརྡ་མཚོན་བཟུམ་ཅིག་

དེ་ཁའི་མི་སེར་སྤྱིར་གྱི་བསོད་ནམས་དང་

ག་ར་གིས་

ཞལ་འབགཔ་ལུ་

བདེ་སྲུང་གི་

བརྩི་མཐོང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

གཡུས་སྡེ་ནང་ལུ་ འཛིངས་འཁྲུགས་ལངམ་ད་ ཞལ་འབགཔ་སྐུ་མངོན་སུམ་ མི་སེར་ཚུ་

གི་བར་ན་ མཐུན་ལམ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཁྱིམ་བརྒྱུད་དེ་བྱོནམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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ཚར་གཅིག་ གཡུས་འདི་ ཞི་བདེ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་རེ་བཞིན་བཤལ་བྱོནམ་ད་

ཁྱིམ་གཅིག་གི་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཞལ་འབགཔ་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཤིང་ལུ་བརྡུང་བའི་རྐྱེན་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ འགགས་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཁྱིམ་འདི་ནང་གི་མི་ཚན་ མི་རབས་ཆད་སོང་པའི་
ཁྱིམ་གྱི་ཤུལ་ད་ལྟོ་ཡང་ ལྕང་སྣང་དཀར་གྱི་མཇུག་ལུ་ ཐང་ཁ་ཟེར་ས་ལུ་འདུག།

ལོ་རྒྱུས་གཞན་གཅིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཡུས་འདི་ནང་ ནང་འཁྲུགས་ལངམ་ལས་ ཞལ་
འབགཔ་འཕུར་བྱོན་ནི་འབདཝ་ད་

གྱང་གུར་བརྡུངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

འགགས་ཡོད་ཟེར་

ཨིན་མས། ད་རུང་ ལོ་རྒྱུས་སོ་སོ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ སྣང་དཀར་བླམ་གིས་ ཞལ་
འབགཔ་འདི་བཞེས་ཏེ་གཡུས་འདི་ནང་ ཞི་བདེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་
རེ་བཞིན་བཤལ་བྱོནམ་ད་

ད་ལྟོ ་ཤུལ་ཡོད་མི་ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་

རྐྱེན་གྱིས་སྦེ་

ཞལ་

འབགཔ་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་གུར་བརྡུངམ་ལས་ འགགས་འགགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མས།
དེ་ལས་ བླམ་གིས་ འདི་རྟགས་མཚན་ངན་པ་ཨིན་ཟེར་གསུངམ་ལས་ ཁྱིམ་འདི་གི་མི་ཚན་
ཚུ་ལུ་

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་

ཞལ་འབགཔ་གིས་ཡང་

ཐུགས་རྗེ་མ་གཟིགསཔ་ལས་ སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་སྟེ་ དབང་འདུས་ཆ་འོག་ དགའ་སེང་ལོག་ལུ་
བྱོག་ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག ཤུལ་ལས་ ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་རབས་ཅིག་གི་རྒྱབ་
ལས་

མཐར་བཤུད་འགྱོ་མི་མི་ཚན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་

བཤགས་པ་ཕུལ་ཏེ་འབད་རུང་

ཞལ་འབགཔ་གིས་ བཤགས་པ་མ་བཞེས་ཟེརབཤདཔ་མས།

བོད་དང་འབྲུག་གི་བར་ན་ནང་འཁྲུགས།
དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབགཔ་འདི་ བོད་ལས་འཕུར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤརཝ་མ་ཚད་ ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཡང་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ཡོདཔ་ལས་

རིན་ཆེན་ནོརབུ་དང་འདྲ་བའི་ཞལ་འབགཔ་འདི་

འབྲུག་ལུ་ཤོར་ཏེ་

བོདཔ་སེམས་ཕམ་སྟེ་ཁྲག་དོག་ལངས་མཆིས་ནུག། བོད་དམག་སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་བརྒྱུད་དེ་

ཅང་སྣང་དཀར་ལུ་འོངམ་ད་ སྣང་དཀར་རྩེ་ལུ་འབྲུག་དམག་དང་འཕྱད་དེ་ འབྲུག་དམག་
གིས་བོདཔ་ཐལ་བར་བརླག་གཏང་ནུག

འདི་ཡང་བོདཔ་ཚུ་

མགུའི་སྐྱ་རིངམོ་སྦེ་ཡོདཔ་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།

205

ལས་ ལམ་ཁར་རྩང་གི་ཚང་ནང་ཐོག་སྡོདཔ་ད་ འབྲུགཔ་ཚུ་གི་གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་བསད་ཅི་
ཟེར་བཤདཔ་མས།

དམག་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ལས་

ཞལ་འབགཔ་འབྲུག་ལུ་ལུས་སོང་ནུག

གཅིག་ལས་འབད་བ་

ཅིན་ ཞལ་འབགཔ་ཁོ་ར་ འབྲུག་ལུ་བཞུགས་ནིའི་ཐུགས་འདོད་ཡོདཔ་ལས་འོང་ནི་མས།
འདི་ཡང་

དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་

ཞལ་འབགཔ་གིས་

ལྕང་སྣང་དཀར་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་

དཔལ་ཡེས་མགོན་པོ་དང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཟེར་གསུངས་བྱོནམ་ལས་
གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ འབྲུགཔ་གིས་ཐོབ་མཆིས་ནུག ལྕང་སྣང་

དཀར་གྱི་ནགས་ཚལ་འདི་ བོདཔ་དམག་ལུ་ གསང་བའི་ཧིང་ལུ་གྱུར་སོངཔ་ལས་ བོདཔ་

ཐབས་ལམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ འདི་ཁར་ཐོག་ལུས་སོང་ནུག འདི་ལས་བརྟེན་ བོདཔ་ཚུ་
གིས་ སྣང་དཀར་རྟ་ར་ལུ་ རྩང་ཚུ་ ལྕགས་ཀྱི་ཨ་ལོང་བ་ཤུགས་ཆེ་བས་ཟེར་བཤད་ཅི་ཟེར་
སླབ་སྲོལ་འདུག

སྣང་དཀར་བཟློག
སྣང་དཀར་བཟློག་ཟེར་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་ནང་ བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་དུས་སྟོན་འདི་ ཟླཝ་༡༠
པའི་ཚེས་ ༢༨ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་ ༣༠ ལུ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། དུས་སྟོན་འདི་
ལྕང་སྣང་དཀར་གྱི་གཡུས་སྡེ་ལུ་ཡོད་མི་

ལུང་ཕྱོགས་གཞན་དང་

མ་འདྲཝ་བའི་ལམ་

ལུགས་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སོགས་ བཟློག་ཐབས་ལུ་ཡང་ཨིན་མས།

བཟློག་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་རུང་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་དག་འདི་ཨིན་མས།་
དུས་སྟོན་འདི་ གསུང་ཆོས་དང་ འཆམ་ལས་འབད་རུང་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་
གཞན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་འདུག།

སྣང་དཀར་བཟློག་འདི་ གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ འདས་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ སྐྱབས་མཛད་

མི་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་དང་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་མི་ རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་
གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་དུས་སྟོན་གཅིག་ཡང་ཨིན་མས། ད་རུང་ གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མ་

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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འོངས་པའི་ སྐྱབས་དང་མགོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྲུང་མ་དང་ སྣང་དཀར་ཆགས་གནང་མི་རྒྱལ་
བ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་

གསོལ་འདེབས་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་མས།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་

སྣང་

དཀར་བཟློག་འདི་ སྣང་དཀར་གཡུས་ཚན་གྱི་ ལོ་གཅིག་ལུ་ དཀོན་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ འབདཝ་དང་འདྲ་བའི་ དུས་སྟོན་ཁྱད་འཕགས་གཅིག་ཨིན་མས།

སྣང་དཀར་བཟློག་གི་ཞག་ ༡༥ གི་ཧེ་མ་ ལྷ་ཁང་གི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཡང་ མ་
འབད་བར་

ཕ་ཇོ་སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་སྦེ་

ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་

མས། དེ་ལས་རང་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ལུ་ གུང་པ་རེ་ལས་མི་རེ་ བང་ཅུང་ནང་ལུ་ ཆུམ་
བཀང་སྟེ་ ཕ་ཇོ་གི་དགུང་ཞག་ ༡༥ གི་དོན་ལུ་ ལྟོ་ཕོགས་ཨིན་ཟེར་ འབག་འོང་སྲོལ་

འདུག བླམ་ཕ་ཇོ་གི་ཐུགས་དམ་ལུ་ ཞག་ ༡༥ བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་རུང་ སྐུ་མཚམས་
ཞག་ ༡༣ ལུ་གྲོལཝ་ཨིན་པས། ཞག་ ༡༣ གྱི་རིང་ལུ་ ལྷ་ཁང་འདི་ མི་སྐད་ཁྱི་སྐད་མེད་

པར་བཞགཔ་ཨིན་པས། རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལུ་ ཕ་ཇོ་སྐུ་མཚམས་གྲོལཝ་ཨིན་
ཟེར་ གཡུལ་མི་ཚུ་ ལྷ་ཁང་ནང་འཛོམས་སྲོལ་འདུག འདི་གི་ཕྱི་རུ་ལས་ སྣང་དཀར་
བཟློག་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་ལས་ ཞག་མ་ཉལ་བར་ གསུང་ཆོས་གནངམ་ཨིན་མས།

ཚེས་ ༢༩ ལུ་ ཉི་མར་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་སྡོད་ཞིནམ་ལས་ ནུབ་མོ་གསུང་ཆོག་གནང་

སྟེ་ དྲོ་པར་ཆུ་ཚོད་ ༣ དང་ ༤ ཚུན་གནངམ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཚེས་ ༣༠ ལུ་ ནམ་
ལངམ་ཅིག་

མི་སེར་ཚུ་

སྣང་དཀར་བཟློག་ཉིནམ་ངོ་མའི་དུས་སྟོན་ལུ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འཛོམས་སྲོལ་

ཚེས་བཅུའི་འབྱུང་ཚུལ།
སྣང་དཀར་བཟློག་ཟེར་

འབྲུག་དང་བོད་གཉིས་དམག་རྐྱབས་ད་

འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་

ཨིནམ་ཤེས་རུང་ དུས་རབས་ནམ་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་མི་འདི་ དམག་རྐྱབ་པའི་ལོ་མ་ཤེསཔ་

ལས་ཨིན་མས། མི་ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚེས་བཅུ་འདི་ བླམ་ཕ་ཇོ་ཁོ་ར་གིས་ འགོ་

བཙུགས་གནང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ གསུང་ཆོག་གནང་མི་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།

207

དང་ སྐུ་འཆམ་རྐྱབ་མིའི་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བླམ་ཕ་ཇོ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་
གྱོན་ཆས་དང་ཆ་འདྲཝ་འདུག ད་རེས་ནངས་པར་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་
གཏོགས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ གཞན་ག་ཏེ་ཡང་གསུང་ཆོག་དང་སྐུ་འཆམ་ ལྕང་སྣང་
དཀར་བཟློག་དང་འདྲཝ་མེདཔ་ཨིན་མས།
སྣང་དཀར་བཟློག་གི་ཚེས་བཅུ་འདི་

བོད་དང་འབྲུག་གི་བར་ན་

དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་

འབགཔ་གི་སྐོར་ལས་ དམག་འཁྲུགས་ལངས་ཞིནམ་ལས་ འགོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་

ཟེར་བཤད་རུང་ ཞལ་འབགཔ་འདི་ ལྕང་སྣང་དཀར་ལུ་ ཐུགས་སྲས་དམ་པ་གི་ཡབ་ ཕ་
ཇོ་ཞིང་ཕེབས་ཏེ་

ལོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་

སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཞིནམ་

ལས་བརྒལ་ མ་ལྷོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་ བལྟ་བ་ཅིན་ སྣང་དཀར་བཟློག་གི་ ཚེས་བཅུའི་
འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཉོགས་བཤད་འདུག།

གཡུས་འདིའི་མི་ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྣང་དཀར་བཟློག་འདི་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་ འབྲུག་སྤ་རོ་ལུ་ བོད་དང་འབྲུག་དམག་འཁྲུགས་ལངམ་ད་ འགོ་

བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ སྐུ་འཆམ་རྐྱབ་མིའི་ཆས་དང་ དཔའ་རྫབ་
ཀྱི་ཆས་ཚུ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་

གཞན་དང་མི་མཐུན་པས།

སྣང་དཀར་

བཟློག་གི་དཔའ་རྫབ་ཀྱི་ཆས་འདིནི་ བོད་དམག་ཚུ་གི་ཆས་ཨིནམ་དང་ སྣང་དཀར་བཟློག་
གི་དཔའ་རྫབ་འདི་

བོད་ཁམས་ལས་

བླམ་ཕ་ཇོ་དང་ཆ་འོང་འོངམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་

འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཁོང་ལུ་ ཁམས་ལྔ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་མས།
ལོ་རྒྱུས་གཞན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

སྣང་དཀར་བཟློག་གི་ཕྱི་རུ་

གནང་མི་གསུང་

ཆོག་འདི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་གིས་ དབུ་རྙེད་དེ་གནང་མི་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་
ཆོས་ལུགས་ རྙིང་ཤོས་འདི་ཨིན་ཟེར་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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སྣང་དཀར་བཟློག་བྱུང་བའི་ལོ་འདི་ལུ་
དགོ་པ་ཅིན་ དེང་སང་ཚན་རིག་

ཏན་ཏན་ཅིག་མིན་འདུག

carbon dating

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།

ལོ་གཏན་འཁེལ་ཤེས་

གི་ཐོག་ལས་ དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་

འབགཔ་གི་ལོ་རྩིས་ཕབ་པ་ཅིན་ མ་ཤེས་མ་མཐོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་ ལེ་ཤ་འབྱུང་སྲིད་ནི་
ཨིན་མས།

སྣང་དཀར་བཟློག་གི་ལས་རིམ།
ནུབ་མོའི་གསུང་ཆོག།

སྣང་དཀར་བཟློག་གི་ ནུབ་མོ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་ གསུང་ཆོག་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
འབད་རྩིསཝ་ཨིན་མས། འདི་ཁའི་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ གསུང་ཆོག་

འདི་གི་ སྦྱིན་བདག་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གསུང་ཆོག་ཡང་ ལོ་རེ་བཞིན་ སྤ་རོ་ལས་སྒོམ་
ཆེན་འོས་ལྡན་དག་པ་ཅིག་གི་ གནངམ་མ་གཏོགས་ དགེ་སློང་ཚུ་གིས་གནང་མི་རུང་ཟེར་
བཤད་སྲོལ་བདུག

གསུང་ཆོག་འདི་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ སོགས་

པའི་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཨིན་མས། ནམ་ནུབ་མོ་ མི་སྐད་ཁྱི་སྐད་མེད་པའི་དུས་ཚོད་
ལུ་ སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་སྟེ་ དགྲ་ཐལ་བར་བརླག་ནིའི་གསུང་ཆོག་འདི་ལུ་ མཐུ་ཟེར་
ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག།

སྣང་དཀར་བཟློག་གི་ནུབ་མོ་གནང་མི་གསུང་མཆོད་འདི་

འགོ་དང་པ་

བོད་དང་འབྲུག་

གཉིས་ དམག་འཁྲུགས་ལངམ་ད་ འགོ་བཙུགས་ཅི་ཟེར་ཨིནམ་ལས་ ཚེས ༢༩ ཡི་དྲོ་པ་
གཏོརམ་བྱང་ཁ་ཐུག་ བོད་དམག་འོང་སའི་ཕྱོགས་སུ་ཨིན་པའི་ཚུལ་ལུ་ འཕངམ་ཨིན་མས།

ནུབ་མོའི་གསུང་ཆོག་འདི་ བབས་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ བོད་དམག་ཚུ་

གསུང་མཆོད་འདི་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྦེ་ བཟློག་ཐབས་མཛད་ཡོདཔའི་ ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་
ཨིན་མས།

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།

སྔར་གྱི་སྲོལ་ལྟར་

བོད་དམག་བཟློག་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་
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གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་གསུང་

ཆོག་འདི་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ད་རེས་ནངས་པ་ མི་སྡེ་འདི་ནང་ ཕྱི་ནང་གསང་

གསུམ་གྱི་བར་ཆད་ བསལ་ཐབས་དང་ ཞི་བདེ་གི་དོན་ལུ་ ལྷ་བཙན་བཀའ་སྲུང་གི་གསོལ་
ཁ་འབད་གནངམ་ཨིན་མས།

འབྲུགཔ་ཚུ་གིས་ བོད་དམག་ཕམ་པའི་དུས་སྟོན་འབད་རུང་ བོདཔ་ཚུ་གིས་རྒྱལ་ཕམ་ངོས་
ལེན་མ་འབད་བར་ ད་རུང་འབྲུག་ལུ་འོང་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ལས་ ལྕང་སྣང་དཀར་ལུ་ ད་

རུང་ཚར་གཅིག་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཡོད་པའི་གསུང་ཆོག་འདི་ རྒྱས་
ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་ ཚེས་བཅུའི་ཉིནམ་མཇུག་ལུ་གནངམ་ཨིན་མས།

ཁམས་ལྔ་དམག་ལུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས།
ད་རེས་ནངས་པ་ སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་ལུ་ ཚེས་ ༢༩ གི་ཉིནམ་གི་གསུང་ཆོག་དང་ འདི་གི་

ཤུལ་ལས་ ཚེས་ ༣༠ གི་དྲོ་པ་གནང་མི་སྐུ་འཆམ་འདི་ སྔོན་བོད་དམག་གིས་ ལྕང་སྣང་
དཀར་ལྷ་ཁང་ འཇིགས་བསྐུལ་འབད་བའི་ཚུལ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ནངས་པ་དྲོ་པ་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ ཉི་མ་གི་ཚེས་བཅུའི་བཅའ་སྒྲིགས་དོན་ལུ་

ལཱ་བྱེཝ་ཟིངས་སྡོདཔ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཚེ་ཕྱི་རུའི་གསུང་ཆོག་འདི་ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་ཚུ་
ཐལ་བར་བརླག་པའི་གྲུབ་པ་དང་བཅས་ དྲོ་པ་ཤར་དཀརཝ་ཅི་ གྲོལ་གནངམ་ཨིན་མས།
ཉིནམ་འདི་གི་དྲོ་པ་ ཁམས་ལྔ་ཟེར་ དཔའ་རྫབ་ལྔ་གི་འཆམ་གྱིས་སྦེ་ འགོ་བཙུགསཔ་

ཨིན། ཁམས་ལྔ་འདི་ འབྲུག་གི་དཔའ་རྫབ་ཚུ་གི་ ཆ་ལུགས་སྟོནམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་
ཡོད་རུང་ ཁོང་གི་གྱོན་ཆས་ཚུ་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཚེས་བཅུ་གཞན་ཁར་གྱི་ དཔའ་རྫབ་
དང་ཆ་མི་མཐུན་པས། འདི་ཡང་ སྣང་དཀར་བཟློག་གི་སྐབས་ དཔའ་རྫབ་ཚུ་ གྱོན་ཆས་

འབྲུག་མི་སྤྱིར་གཏང་གི་གོ་མེན་པ་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་གྱི་ཆས་དང་ ཞལ་འབགཔ་ཡང་

དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབགཔ་དང་ ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་བཙུགས་སྲོལ་འདུག དེ་ལས་ མགུ་

ཏོག་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་གི་ དཔའ་རྫབ་བཟུམ་སྦེ་ ལྕགས་ཞྭམོ་མེན་པར་ གཡག་གི་མཇུག་

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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མ་བཙུགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་ལུགས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་ཁའི་མི་ཚུ་
གི་ ཁམས་ལྔ་འདི་ བླམ་ཕ་ཇོ་དང་གཅིག་ཁར་ བོད་ཁམས་ལས་འོང་མི་ ཁམས་པ་ལྔ་

ཨིན་ཟེར་སླབ་མ་ཚད་ མགུ་ཏོག་ཁའི་གཡག་གི་མཇུག་མ་འདི་ བོདཔ་སྐྱ་རིངམོ་སྦེ་བཞག་
པའི་ཚུལ་དང་ ཞལ་འབགཔ་ཁ་དོག་ དམར་སེར་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ བོདཔ་གི་ཤ་ཁ་དོག་
གནགཔོ་ཡོད་པའི་ཚུལ་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཁུངས་བཀལ་ནི་འདུག།

གསང་བའི་དོན་འབད་བ་ཅིན་ ཁམས་ལྔ་འདི་ འབྱུང་བ་ལྔ་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཤིང་སྦེ་བརྩིཝ་
ཨིནམ་ད་ འཆམ་རྐྱབ་མི་རེརེ་གི་ འབྱུང་བ་རེ་རེའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་མས། ཁོང་གི་ངོ་རྟགས་
དར་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་

འབག་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་

འཆམ་གོ་གི་དར་དམརཔོ་

མེ་དང་

ཧོནམོ་ དཀརཔོ་ ལྗང་ཁུ་ སེརཔོ་ཚུ་ ཆུ་ ལྕགས་ ཤིང་དང་ ས་ཚུ་གི་བརྡ་ལུ་འབད་སྲོལ་
འདུག ཁམས་ལྔ་གི་འཆམ་འདི་གིས་ འབྱུང་བ་ལྔའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ དཔེ་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་
མས།

འབྱུང་བ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ནུས་ཤུགས་འདི་ཕར་ར་བཞག་

འབྱུང་བ་རེ་རེ་གི་ནུས་པ་

རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ཡང་ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་ཚུ་ ཐལ་བར་བརླག་ནི་གི་ ནུས་པ་ཡོད་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཁམས་ལྔ་གི་འཆམ་འདི་ འབྱུང་བ་ལྔ་གི་བར་ཆད་ལས་ བཟློག་ཐབས་བཟུམ་ཅིག་འབད་
ཡང་ རྩིས་མཐོང་འབདཝ་ཨིན་མས།

ཁམས་ལྔའི་འཆམ་ནང་ འཆམ་དཔོན་གྱིས་ དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབགཔ་བཙུགས་སྲོལ་
འདུག འདི་ཡང་ སྔོན་བོད་དང་འབྲུག་གི་བར་ནང་ དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ དཔལ་ནཱ་རོ་
པ་གི་ འབྲུག་དམག་གི་ འགོ་ཁྲིདཔ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མས།

རོལམོ་དང་གཅིག་ཁར་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འཆམ་འདི་ ལེའུ་ཐུང་ཀུ་དང་ ལྷོད་སུ་འབད་
འདུག འཆམ་རྐྱབ་མི་རེ་རེ་གི་སྐེད་པ་ལུ་ དཔའ་རྟགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཆམ་སྐོར་ཐེངས་

གཅིག་ ལག་པར་དཔའ་རྟགས་འབག་སྟེ་དང་ སྐོར་ཐེངས་གཅིག་ རང་སོའི་ཁམས་ཀྱི་
དར་རྐྱང་འབག་སྟེ་རྐྱབ་སྲོལ་འདུག འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གི་ དགྲའི་ཁྲག་ དཔའ་རྟགས་གུར་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།

ཡོད་མི་ ལྕེ་གིས་འདག་པའི་དཔེ་ཡང་ ལེའུ་སྦེ་སྟོན་ནི་འདུག།
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ཁམས་ལྔའི་འཆམ་འདི་ གཡུས་སྡེ་ནང་གི་ ཕོ་རྒས་སྤྱིར་གྱི་རྐྱབ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ དཔལ་ནཱ་
རོ་པའི་ཞལ་འབགཔ་འདི་ཡང་

བཙུགས་ཆོག་མ་ཆོག་པའི་ལམ་ལུགས་གཅིག་མིན་འདུག

གཡུས་འདི་ཁའི་ཕོ་རྒས་གཞོནམ་ཚུ་ ལོ་རེའི་ནང་ཚ་རེ་ རྒན་རྒས་ཚུ་ལས་ འཆམ་ལྷབ་སྟེ་
ལམ་ལུགས་འདི་མ་ཉམས་པར་ ཕ་ཤུལ་བུ་ལུ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཁམས་
ལྔ་གི་འཆམ་

སྐོར་ཐེངས་གཉིས་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལས་

བཙུགསཔ་ཨིན་མས།

བཀའ་སྲུང་གསུམ་གྱི་འཆམ་འགོ་

ཆོས་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་དམག་རྒྱབ།
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་པའིི་ བཀའ་སྲུང་གསུམ་
གྱི་སྐུ་འཆམ་འདི་ ལེའུ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་ འཆམ་རྐྱབ་ཞིནམ་་ལས་ རྡོ་གཅལ་
མཐའ་མར་ལོངས་སྡོདཔ་ཨིན་མས།
སྐུ་འཆམ་གནང་མི་ཚུ་གི་

གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཚད་དང་རྒྱ་གཞི་འདི་ཚུ་

འཆམ་ཆས་ནང་ལུ་

བ་གི་ཙིཝ་བཙུགས་ཏེ་ བཟོཝ་ཨིན་པས། འདི་ལས་བརྟེན་ གཟུགས་སྟོབས་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་

པའི་ཁར་ ཞལ་འབགཔ་ཡང་ འདྲོག་སི་སི་བཙུགས་ཏེ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ མགུ་གནག་
མི་ལས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཚུལ་སྟོནམ་ཨིན་མས། སྐུ་འཆམ་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་
སྲུང་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱིས་སྐུ་འཆམ་ཡང་ གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྐྱབ་ཨིན་མས།
སྐུ་འཆམ་ཀྱི་གོ་རིམ་ཡང་

ཁམས་ལྔ་གི་འཆམ་འདི་འཛུལཝ་ཅིག་

ཆོས་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་

གསུམ་གྱི་ སྐུ་འཆམ་འཐོན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དེ་ དམག་རྒྱབ་འབད་
བའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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ཁམས་ལྔའི་སྐུ་འཆམ་ ལེའུ་ཐེངས་ཅིག་ ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ རྐྱབ་
ཞིནམ་ལས་གཅིག་ཁར་སྦེ་ ལྷ་ཁང་ནང་འཛུལ་སྲོལ་འདུག དུས་ཡུན་ཨ་ཙི་ལས་ ལོག་

གཏོརམ་གྲུ་གསུམ་ མདུན་ལུ་བཙུག་སྟེ་འཐོནམ་ད་ མི་གྲངས་དག་པ་ཅིག་ གྲལ་སྒྲིགས་
ཏེ་ ཕྱྭ་དང་ཧུའི་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་སྲོལ་འདུག དེ་ཁར་ལས་

མདའ་རྒྱང་གང་གི་ས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཆོས་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་དང་ཁམས་ལྔ་ཞལ་ནུབ་ལུ་
གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་ཏེ་ སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གི་གསུང་ཆོག་གནངམ་ད་ ཁམས་ལྔ་གིས་གཟུགས་
གསིག་ དཔའ་རྟགས་གཡུག་པའི་ཚུལ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ སྐུ་འཆམ་གྱི་ལེའུ་དང་འགྲིགས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ རོལམོ་དང་རྒྱ་གླིང་ ཕྱྭ་དང་ཧུའི་
འུར་སྐད་དང་གཅིག་ཁར་ གཏོརམ་ནུབ་ཁ་ཐུག་འཕང་སྲོལ་འདུག འདི་ཡང་ སྔོན་བོད་
དམག་ཚུ་ ཐལ་བར་བརླག་པའི་ཚུལ་ དེང་སང་དུས་ལུ་ དཔེ་སྟོནམ་ཨིན་མས། ཉིནམ་

འདི་གི་མཇུག་ར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་དུམ་གྲ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཁམས་ལྔ་གི་སྐུ་འཆམ་གནང་
ཞིནམ་ལས་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས།

འདི་གི་ནངས་པ་ གཡུས་སྡེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གཏོརམ་འཕང་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་ ཆུམ་གྱི་
གཡུང་དྲུང་བཟོ་བཞག་ཡོད་སར་ སེམས་ཅན་གྱི་རྐང་རྗེས་ཡོད་མེད་བལྟ་སྲོལ་འདུག འདི་
ཡང་ རྟའི་རྐང་རྗེས་ཡོད་པ་ཅིན་

ཕ་ཇོའི་བཀའ་སྲུང་རྟ་མགྲིན་ཨིནམ་ལས་

བཟང་པོའི་

རྟགས་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག འདི་གི་ཤུལ་ལས་ མི་ཚུ་གྲལ་སྒྲིགས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ནང་

འོང་ཞིནམ་ལས་ རྡོ་གཅལ་འགུར་ལུ་ ཆོས་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་དང་ཁམས་་ལྔ་ གདོང་

སྒོར་བཞག་སྟེ་ བཀའ་དྲིན་ལེགས་སོའི་གུས་བཏུད་ཞུཝ་དང་གཅིག་ཁར་ བླམ་དང་སྲུང་མ་
ཚུ་ལུ་གླུའི་མཆོད་པ་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་འདུག

གནས་པོ་བཞུགས་ན་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་བཞུགས། །
བྱིན་རླབས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་མགོན་པོ་ཡིན། །

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།

ཆོས་སྐྱོང་བཞུགས་ན་ཡེེ ་ཤེས་མགོན་པོ་བཞུགས། །
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ཐུགས་བརྩེ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཡིན། །
ཕོ་ལྷ་བཞུགས་ན་དབང་དྲག་དཔོན་པོ་བཞུགས། །
ཕོ་ལྷ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཀྲིས་ཤོ ག །
མོ་ལྷ་བཞུགས་ན་གཡུང་དྲུང་འཛོམས་མ་བཞུགས། །
མོ་ལྷ་ཆུ་ལས་རིང་བའི་བཀྲིས་ཤོག །
མི་ཚེ་བྲག་ལས་་སྲ་བའི་བཀྲིས་ཤོག །
མི་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་བའི་བཀྲིས་ཤོག །
ཁམས་ལྔའི་སྐུ་འཆམ་ལེའུ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་

དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་ཐལ་བར་བརླག་པའི་ཚུལ་ལུ་

དཔའ་རྟགས་གནམ་ཁར་གཡུག་སྟེ་ དགྲ་བཏུལ་བའི་ཚུལ་ལུ་ རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ལོག་ལྷ་
ཁང་ནང་འཛུལཝ་ད་ ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་ ལོག་སྟེ་ལྷ་ཁང་ནང་ བྱོན་མ་བཏུབ་པའི་
ཚུལ་སྟོན་རུང་ མཇུག་ལུ་ ཁམས་ལྔ་གིས་སྦེ་ ལྷ་ཁང་ནང་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྟོན་སྲོལ་འདུག།

ཕོ་ལྷ་དང་མོ་ལྷ་གཉིས་ཀྱིས་ དཔལ་ནཱརོ་པ་བསུ་བ་ཞུ་ཚུལ།
སྐུ་འཆམ་འཛུལ་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་བམ་གྲོལ་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ལས་དཔག་ཚད་ ༡༠༠
དེ་ཅིག་ཁར་ དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབག་བོད་ཁམས་ལས་འཕུར་བྱོན་པའི་སྐོར་ལས་ ལས་
རིམ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།
དང་པ་རང་

བོད་འཆམ་གྱིས་ཞལ་འབག་ཕེབས་ནི་གི་དོན་ལས་ས་བཅད་དེ་

ནཱ་རོ་པའི་

ཞལ་འབག་ཕེབས་བསུ་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཞལ་འབག་འཕུར་བའི་ཚུལ་ལུ་བུཚུ་གཅིག་འཆམ་

དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
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ཆས་གུར་ ཞལ་འབག་བཙུགས་ཏེ་ ལགཔ་གཡོན་པར་ཤིང་གི་ སྤོ་དང་གཡས་པར་དྲིལ་བུ་
བཟུང་ཡོད་མི་འདི་

མི་གཅིག་གི་གུར་བཀལ་སྦེ་

ལགཔ་དཔྱངས་ཞིནམ་ལས་ཡར་མར་སྤར་ནི་འདུག།
དེ་ལས་

དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབག་འདི་

གཅིག་གུར་ལྷོང་བཞག་སྲོལ་འདུག

འབག་འགྱོཝ་ད་གཤོག་སྒྲོའི་དཔེ་སྦེ་

ཕོ་ལྷ་དང་མོ་ལྷ་བསྒུག་ཡོད་སར་ལུ་རྡོ་ཕུག་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལུ་ཕོ་ལྷ་འདི་ཕ་ཇོ་དང་མོ་ལྷ་འདི་

ཝང་བཟའ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་སྦེ་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ཁོང་གི་གྱོན་ཆས་འདི་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་ཕོ་ལེགས་དང་ མོ་ལེགས་གཉིས་དང་དབྱེ་བ་ཅིག་མིན་
འདུག།

ཨ་ཙི་རེ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་འདི་སྣང་དཀར་བཟློག་ལུ་མོ་ལེགས་ཀྱི་ཨོལ་ལྐོག་གུར་རྒྱན་ཆ་ཉུང་
སུ་དང་ ཕོ་ལེགས་ཀྱི་ཁོད་སྨད་ལུ་ དར་གྱོན་ནི་མིན་འདུག འདི་ཡང་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་
འབྱོར་མའི་གྱོན་ཆས་ཨིན་ཟེར་བའི་བརྡ་ཨིན་མས།
གྱི་སྐབས་ལུ་

ད་རུང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཚེས་བཅུ་གཞན་

ཕོ་ལེགས་དང་མོ་ལེགས་འཆམ་ནང་འཆམ་རྐྱབ་མི་གྱངས་ཁ་བཞི་ཡོད་རུང་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལུ་འཆམ་རྐྱབ་མི་གཉིས་ལས་འགལ་མིན་འདུག
སྐབས་ཕོ་ལེགས་དང་མོ་ལེགས་འདི་

བཟའམོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་
བསྒྱུར་ཏེ་འཆམ་རྐྱབ་ནི་མིན་འདུག།

སྣང་དཀར་བཟློག་གི་

དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་འབག་ལུ་ཕ་ཇོ་དང་

ཝང་

བསུ་བ་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྟོནམ་མ་གཏོགས་ལེའུ་

ཕོ་ལེགས་དང་མོ་ལེགས་ཀྱིས་བསུ་བ་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ད་འདི་ཁའི་མི་ཚུ་ཡང་གྲལ་སྒྲིགས་ཏེ་
ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་བུ་མོ་ཚུ་གིས་གྲལ་མགུ་ལས་གླུ་འཐེན་ཏེ་འཁྱིད་སྲོལ་འདུག
ཉིནམ་ཧེ་མ་མ་འཐོན་མི་ཨ་ཙ་ར་དཀརཔོ་ཡང་འཐོན་སྲོལ་འདུག།

འདི་བསྒང་

ཁ་རྒྱུན་ལས་ཨ་ཙ་དཀརཔོ་འདི་ ལྕང་སྣང་དཀར་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་གངས་རི་གི་ གངས་ཙན་

ཨིནམ་ད་ ཁོ་གི་མོ་ལེགས་དང་གཅིག་ཁར་ཉལཝ་ལས་ དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕོ་
ལེགས་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འོང་བའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མ་གཏོགས་ ཁུངས་འདི་དང་

སྣང་དཀར་བཟློག་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།
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འདི་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་ ག་གིས་ཡང་ སླབ་ནི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་མཐོང་སྣང་འདི་གིས་
བླམ་ཕ་འཇོ་དང་གངས་བཙན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོན་ནི་

དང་ ཡང་ན་གངས་བཙན་འདི་ཕ་འཇོའི་ བཀའ་འོག་ལུ་གནས་པའི་བཙན་ཨིན་པའི་ཁུངས་
བཟུམ་ཅིག་འདུག

དེ་ལས་འདི་གི་ཤུལ་མ་ལུ་ དེ་ཁར་འཛོམས་པའི་མི་ཚུ་ ལྟདམོ་བལྟ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་
གིས་ བསུ་བའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྤང་ནང་ལུ་ ཞབས་བྲོ་བསྐོར་ཐེངས་དག་པ་ཅིག་

རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཞལ་འབག་འདི་ ལྷ་ཁང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁའི་མི་སྡེ་
ཚུ་གིས་

ལྷ་ཁང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་

ལོ་དེའི་དུས་སྟོན་མཇུག་བསྡུའི་མཛད་སྒོ་

དགའ་བའི་གླུ་ལེན། སྤྲོ་བའི་བྲོ་ཁྲབ་སྟེ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས།
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སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
༄༅།

ལྷས་རྩེན་གནས་ཀྱི་མདུན་སའི་ལེགས་བྱས་དང་།

།གདེངས་ཅན་སྦྲུལ་གྱི་དབང་

པོའི་དཔལ་ཐམས་ཅད། །བསོད་ནམས་མཐུ་ཡིས་ས་འདིར་བླངས་པ་བཞིན། །བདེ་ལེགས་
དགེ་མཚན་བཟང་པོ་གཅིག་ཏུ་འདུས། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཡིས། །ལྷོ་རོང་
རིན་ཆེན་བེེ་ཌཱུའི་ས་གཞི་ཀུན། །མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །བྲག་རི་

ཕུག་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་མཛད། །རང་རེ་སྦས་ཡུལ་ལྷོ་ལྗོངས་སྐྱེད་ཚལ་ནང་། །ཡོངས་
སུ་གྲགས་པའི་སྟག་ཚང་བཅུ་གསུམ་ལས། གཙོ་བོ་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ལུ། །ཨོ་རྒྱན་
གྲོ་ལོད་འཆོལ་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ།

།མ་རུངས་བདུད་དང་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་བཏུལ།

བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཅན་གྱི་སྲོག་སྙིང་བཞེས།

།ཆོས་ནོར་ཟབ་གཏེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡིས།

།གངས་བྲག་རི་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཀང་།
ཡིས།

།སྡེ་

།སྟག་ཚང་རེ་ཞིག་མེ་མཆོད་བཞེས་ན་ཡང་།

།འོན་ཀྱང་ནག་ཕྱོགས་བདུད་ཀྱི་འཚེ་བ་
།སྤྲུལ་པའི་ལུང་བསྟན་ཆོས་མཆོག་མ་

རྫོགས་པས། །སླར་ཡང་སྔར་བཞིན་ཉམས་གསོ་ལེགས་པར་ཞུས། །
ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ནས་

གང་ཞིག་འབྲི་བར་བྱ་བ་དེ་ཡང་

སངས་རྒྱས་

གཉིས་པ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་ སྦས་གནས་ཁྱད་པར་
ཅན་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་སྟག་ཚང་ དཔལ་ཕུག་འདི་ བྱིན་ཅན་དང་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ གནས་མཆོག་གཅིག་འབདཝ་ལས་ དད་ཅན་བསོད་ནམས་བསགས་
པའི་རྟེན་གྱི་མཆོག་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤ་རོ་སྟག་ཚང་གི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་གཅིག་ཁུངས་དོན་
སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་བྲིས་ཡོད།

དེ་ཡང་ པད་མའི་ཐང་ཡིག་ལས། །བདག་ནི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །གང་ལ་
གང་འདུལ་སྐུ་རུ་སྣང་ན་ཡང་། །ཞིང་འདིར་བརྫུས་ཕྱེས་མོན་བུ་ཨ་ཙ་ར། ཞེས་དང་། ལུང་

བསྟན་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལས། རང་བྱུང་པད་མ་ཞེས་བྱར་གྲགས་པ་བདག །སངས་རྒྱས་སྣང་བ་
མཐའ་ཡས་ཐུགས་ལ་བརྡོལ།

།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གསུང་ལས་སྤྲུལ།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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།མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མིང་པོ་དཔའ་བོ་རྒྱལ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་འཕྲིན་ལས་
མ། །མཉམ་མེད་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྣང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་ལྡན།
།གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རླབས་པོ་ཆེ།

།སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རེ་འདོད་ཡིད་བཞིན་སྐྱོང་།

།ཞེས་པ་ལྟར་ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔར་རོལ་དུ། སློབ་དཔོན་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ ཀུན་
ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་
གཅིག།

དེ་མ་ཚད་ཡེ་ནས་ཡིན་པའི་སངས་རྒྱས་

ཅེས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་བཞེསཔ་ཨིན་པས།

སློབ་དཔོན་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་

གཡོས་བཞིན་དུ་ ལོངས་སྐུ་ཞི་བ་དང་ ཁྲོ་བོ་ཞི་དྲག་དུ་མའི་ཚུལ་དུ་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ འདུ་

བྱེད་ཀྱི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྒོ་ལས ས་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་པའི་ བྱང་སེམས་
འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཀྱང་

བྱིས་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་སྣང་ངོར་ བཟོ་

དང་ཕྱེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་བདག་སྟོན་པ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ནི།

།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་ཚུལ་མཐའ་ཡས་རྣམས་ རྫོགས་མཐའ་མི་མངོན་

ཡང་ གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཆ་ཙམ་ཞིག་འཇག་མའི་སྲིན་བུ་དག་གིས་རི་བོ་མི་མཐོང་བའི་དཔེ་

བཟུམ་ རྒྱ་མཚོ་ལས་ཆུ་ཐིག་ཙམ་བླངས་ནས་ ད་རེས་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་གི་སྒྲུབ་གནས་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་ནི།

སྟག་ཚང་བྲག་གི་དབྱིབས་ཀྱི་བཤད་པ།
གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ལས། ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ཙི་ཏའི་དབྱིབས། །རྩ་བ་
ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གནས་སུ་ཟུག

།སྐེད་པ་ལྷུན་ཆགས་མཁའ་འགྲོའི་གནས་ན་བརྗིད།

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྙེགས་པ་འདྲ།།རི་རྒྱལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

།རྩེ་མོ་

ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ སྤ་རོ་སྟག་ཚང་གི་བྲག་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བྲག་
འདི་གི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་རྩ་བར་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ ཕུར་པའི་བླ་མཚོ་ ཀླུའི་གནས་ན་

ཟུག་པ་དང་ བྲག་གི་རྩེ་མོ་དེ་ཡང་ ཕུར་པའི་མགོ་དང་འདྲ་བར་ཤིང་ཚང་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་
གུ་རུ་རུན་པོ་ཆེ་

རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངསམ་ད་གི་

དབུ་སྐྲ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

བྲག་གི་སྐེད་པར་ཡང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཆོས་ཞུ་སའི་གནས་ངོ་མ་གཅིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་
ཡོད་མི་དེ་ཁར་ ཡ་མཚན་ཆེ་སི་སི་སྦེ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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དཔལ་ཕུག་གི་འགྲེལ་བཤད།

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ནང་ལས་ རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་
ལུ་

འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་བཀའ་བབ་སྟེ་གྲུབ་པ་གནང་སྟེ་གྲུབ་པ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་

ལྷ་སྲིན་བྲན་དུ་ཁོལ། དེ་ལས་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ཕུག་
ལུ་སྒྲུབ་པ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ མཛད་གནང་བའི་མཚན་ལས་དྲངས་ཏེ་ སྒྲུབ་གནས་དེ་ལུ་ཡང་
དཔལ་ཕུག
ཨིན།

ཟེར་ད་རེས་ཡོངས་གྲགས་ལུ་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ཟེར་མི་དེ་ཡང་དེ་གིས་སྦེ་

རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་གི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའི་སྒང་།
རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ ཁོ་རང་ཤུལ་ལས་བལ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་དགོངས་པ་རྫོགས་རན་
ཁར་

སྐུ་གདུང་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལུ་བཅོལ་ནས་

གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་དུ་

དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་

དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་ལས་དམ་ཅན་

རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་གིས་ལོག་སྟེ་ སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ལུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་
སྦས་

དེ་གུར་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

བསྒྲུབས་ཏེ་

ད་རེས་གསར་བཞེངས་ལེགས་པར་

དད་ཅན་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་རྟེན་གྱི་མཆོག་ལུ་བྱིན་རླབས་མ་ཉམས་

པར་བཞུགས་ཡོད།

མཆོད་རྟེན་གྱི་ཁྲི་ཟུང་ནང་གཟུགས་གཞུག་ག་ནི་ཡང་མ་ཕུལ་བར་

སྟོངམ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་

སྦས་ཏེ་ཡོད་པའི་ རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཞབས་སྐོར་ལུ་ མཆོད་རྟེན་འདི་ནང་བྱོནམ་
ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

ད་ལྟོའི་མཆོད་རྟེན་འདི་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་འཐདཔ་ཨིན་མས།

ད་

ལྟོའི་མཆོད་རྟེན་འདི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༣/༢༠༠༤ ལུ་སྟག་ཚང་ བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་ རྟེན་
འབྲེལ་རྒྱས་པའི་སྒོ་ལས་རྩིས་གནང་ཐོག་ལས་གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད།

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་པ།
རྒྱུད་ལས། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནི་བཅུ་རུ་གཉིས་ཆད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལས་
རྒྱལ་བ་མཆོག །ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་ང་ཉིད་འཁྲུངས། །པད་མ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ།

།པད་
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མ་ལས་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

།གསང་སྔགས་བསྟན་པ་ངས་ལུང་བསྟན། །

ཞེས་ལུང་གིས་ བསྔགས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མཆོག་
སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ ཐེ་བའི་ལོ་ལྔ་པ་ཤིང་སྤྲེལ་ལོར་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ གྱི་ཉིན་ཤར་ལུ་
ལྷོ་ནུབ་འོ་མ་ཅན་གྱི་མཚོ་གླིང་ལུ་
མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་

མེ་ཏོག་པད་མ་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་

དཔལ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

མངལ་རུམ་ལས་
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག སྐུ་འཁྲུངས་མ་ཐག་ རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བུདྷིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་ ཨོ་རྒྱན་

གྱི་རྒྱལ་པོར་མངའ་གསོལ་མཛད་དེ་ མཐར་ཚེ་ལུ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་གྱི་ས་མཆོག་བརྙེས་
ནུག།

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པ།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་སིན་དུ་རཱ་ཛ་ རྒྱ་ཡུལ་ལས་འཐོན་ཏེ་ མོན་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལུ་རྫོང་

བརྩིགས་ཏེ་ གནས་ཆགས་ཏེ་གནས་པའི་ཚེ་ རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་གིས་ རྗེས་སུ་

བསྙེགས་ཏེ་དམག་བརྐྱབས་པའི་སྐབས་ མོན་བུམ་ཐང་ལུ་སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་བཟུམ་ ཁྲག་

གི་མཚོ་འཁྱིལ་ཏེ་འཐབ་པའི་སྐབས་ དེ་ཁའི་མི་ཚུ་ག་ཅི་འབད་ན་མ་ཤེས་པར་གྱུར་བའི་དུས་
ལུ་ རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་གིས་ སིན་དུ་རཱ་ཛའི་སྲས་སྟག་ལ་མེ་འབར་ཆམ་ལ་ཕབ་ སིན་དུ་རཱ་

ཛའི་སྲས་སྙིང་ལུ་རླུང་ལངས་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་ལུ་བཙོག་གྲིབ་བཏང་ནུག དེ་ལས་གནས་བདག་

ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་ཁྲོས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་བླ་སྲོག་འཕྲོག་སྟེ་འཆི་བ་ལུ་ཐུག་པའི་དུས་ བློན་པོ་བློ་
དང་ལྡན་མི་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་བྱེད་ནས་

རིག་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་

གནས་སྤྱན་དྲངས་པར་ཞལ་འཆམ་ནས་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་གནམ་ལོ་ས་སྟག་ སྤྱི་ལོ་

༧༣༨ ལོ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་དམ་ལུ་
བཞག་ རྒྱལ་པོ་འཆི་བའི་ནད་ལས་གྲོལ་ཏེ་ གནས་དེར་བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག་ ཙན་དན་
གྱི་ཕྱག་མཁར་བྱག་ལུ་བཙུགས་མི་
རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཆོས་ལུ་བཀོད་

ལོ་འདབ་རྒྱས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་

མཐའ་འཁོབ་མོན་པའི་ཡུལ་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་

སྦས་ཡུལ་གྱི་གནས་འགོ་དང་པ་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་སྟེ་སླར་རྒྱ་ཡུལ་ལུ་ཕེབས་ནུག།

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷོ་ལྗོངས་ལུ་སླར་ལོག་བྱོན་པ།
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སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ ༡༦༨༨ དང་ ༨༡༠ ལྕགས་སྟག་ལོ་ལུ་ བོད་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་དོན་ལུ་
སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ མི་བསྣུབ་མི་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དུ་ གངས་བྲག་རི་

མཚོ་ཐམས་ཅད་ནང་ཆོས་ནོར་གྱིས་བཀང་བར་མཛད། ཕྱིས་སུ་བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་བསྣུབ་ཏུ་
དགོངས་ནས་

སྒྲུབ་གནས་ཐམས་ཅད་སྦས་ཡུལ་གྱི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་

མཐར་ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཐབས་ཀྱིས་བཏུལ་བའི་དོན་ལུ་སྤྱི་ལོ་ ༨༡༠ དེ་གཅིག་ཁར་
ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་བྱོན་ནས་རྒྱལ་པོ་བཏུལ་བའི་མཐར་ཡུལ་ལྗོངས་ཐམས་ཅད་

སྦས་གནས་

སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་། སེང་གི་རྫོང་༣ དང་། སྟག་ཚང་མིང་ཅན་ ༡༣ དུ་གྲགས་
པའི་གཙོ་བོ་ སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ཕུག་ལུ་བྱོན། ཁྲོ་རྒྱལ་གྲོ་ལོད་འཆོལ་བའི་

སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ བདུད་དང་དམ་སྲི་བཏུལ་ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཅན་ཚུ་སྲོག་སྙིང་བཞེས་ཏེ་
དམ་ལུ་བཞག་

ཡོ་ག་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་བསྐོར་ཟབ་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་

རྒྱས་བཏབ་སྟེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་ ཟླ་ངོ་བཞི་གི་རིང་བཞུགས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་ལྷའི་

སྦས་ཡུལ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་སྟེ་ མ་འོངས་དད་ཅན་གྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ ཡོ་ག་རྣམ་
གསུམ་གྱི་གཏེར་ཆོས་ཟེར་ ད་ལྟོ་སྒྲུབ་ཕུག་གི་སྒོ་ཁར་ ༼ཉི་ཟླ་དམར་མོའི་རྡོ༽ ཟེར་རྡོའི་
གུ་ཉིམ་དང་ཟླ་བའི་དབྱིབས་རིས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད།

སྟག་ཚང་གནས་འདི་བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་ཁུངས་དོན།
སྟག་ཚང་འདི་བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ དང་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་གཙོ་བོ་
གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་ལུང་ལས། སྟག་

ཤམ་དགོངས་འདུས་ཁོག་དབུབ་ལས། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རང་འོད་འབྲུག་གི་མཚན། །ངག་
གི་མིང་ཅན་ལྷོ་རོང་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་།

།ཞེས་དང་

ངག་གི་མིང་ཅན་དྲག་སྔགས་གྲུབ་པ་

འདིས། །མོན་ཁ་བཟུང་ནས་བོད་འབྲུག་གསོས་སུ་འགྱུར། །ཟེར་ལུང་གིས་སྔགས་པའི་མཐུ་
ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནང་སྟེ་

སྒྲུབ་ཕུག་ནང་གི་རིག་འཛིན་སྙིང་པོ་ལས་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་
གསན་གནང་སྟེ་ གྲུབ་པ་གནང་བའི་ སྒྲུབ་ཕུག་གཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྒྲུབ་ཕུག་འདི་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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ནང་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ཡང་སྒྲུབ་པ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷག་པར་དུ་རྟོགས་ལྡན་ཕ་
ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཟླ་ངོ་ ༦ ཙམ་ཅིག་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་མཐར་ ཁོ་རའི་

མཚན་ལམ་ནང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་བྱོན་ཏེ་ ལྷོ་རོང་མུན་པའི་གླིང་འདི་ནང་ ཨོ་
རྒྱན་ངའི་གནས་བྲག་རི་ཕུག་ག་ར་
ད་རེས་ནངས་པ་
མས།

ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སྦེ་བཞེས་ཅིག་ཟེར་གསུངམ་ལས་

ཕ་ཇོའི་གདན་ས་ག་ར་ཕུག་དང་བྲག་འབད་ཡོད་མི་ཡང་དེ་གིས་སྦེ་ཨིན་

ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ལུང་ལས།

རྡོར་གདན་མཐིལ་ནས་བསྟན་འཛིན་མིང་ཅན་འབྱུང་།

།དེ་

བཞུགས་རིང་ལ་ལྷོ་བོད་ཡུག་གཅིག་བདེ། །ཟེར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་བཞིན་ རྒྱལ་
སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་སྟག་ཚང་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ དགེ་བའི་རྟགས་མཚན་བཟང་
པོ་དངོས་སུ་བྱུང་མི་དེ་ཡང་

ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ་མཆོད་ཡུལ་གྱུར་

པའི་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལྷ་ཞེས་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་རབས་ དྲི་མ་མེད་པའི་པད་མ་ ཨོ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཉིད་ཀྱི་
སྤྲུལ་པ་ཟློས་གར་གསར་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་ ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ལུ་མངའ་བརྙེས་པའི་རྗེ་རིན་

པོ་ཆེ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་ ཁྲུམས་ཀྱི་ཉ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་
བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལུ་

རྒྱལ་སྲས་རྗེ་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ཕུག་སྟག་ཚང་གི་གནས་གཟིགས་ནིའི་དོན་ལས་
བོའི་མཁའ་འགྲོའི་མདུན་

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་སྒྲུབ་

པད་མ་སམ་བྷའི་བཞུགས་གནས་དཔའ་

དཀྱིལ་འཁོར་རང་བྱོན་གྱི་ཕུག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་གནང་ནུག་

དེ་གིས་སྦེ་སྟག་ཚང་གནས་འདི་བྱིན་ཅན་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

སྒྲུབ་ཕུག་ནང་རྟགས་མཚན་བཟང་པོ་བྱུང་བ།
དེའི་ནངས་པ་ཚེས་བཅུའི་དུས་དང་བསྟུན་

གསོལ་འདེབས་ལེའི་བདུན་མའི་གསུང་ཆོག་

རྒྱས་པར་གནངམ་ད་ དཔལ་ཕུག་གི་སྒོའི་རྩ་བ་ལས་ དུང་ཆེན་དང་རྒྱ་གླིང་འབུད་པའི་སྐད་

ཀྱིས་སྒྲ་ཆར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་གསོལ་འདེབས་ཕུལ་ནུག དེའི་སྐབས་ལུ་
བྲག་ཕུག་འདི་ནང་ བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ་ཆར་བཞིན་དུ་ འབབ་པའི་ཁར་ རྟེན་འབྲེལ་ འཇའ་

ཚོན་གྱི་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤུབས་པ་དང་ གནས་ཀྱི་ཐད་ཀྱི་བར་སྣང་ལས་ བྱ་རྒོད་གསུམ་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད

འཁོར་ཞིང་ལྡིང་བ་དང་
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ལྷག་པར་དུ་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལས་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་འཇའ་སྤྲིན་

དར་ཡུག་བཟུམ་ གནས་ཀྱི་ཕུག་པའི་མདུན་ནས་ནམ་མཁར་ཟུག་པ་སོགས་ ཧེ་མ་ལས་མ་
མཐོང་བ་དང་

བཟང་པོ་བྱུང་ནུག།

མ་གོ་བའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རྟགས་མཚན་གྱི་དགེ་མཚན་གྱི་རྟགས་མཚན་

དེའི་དུས་ རྗེ་འབངས་འཁོར་ཚོགས་ཀྱི་ བཛྲ་གུ་རུའི་འཛབ་དབྱངས་རིང་མོ་ སྐད་བསངས་
མཐོན་པར་སྒྲོགས་པའི་གདུང་གི་སྒྲ་

ཕྱོགས་ཀུན་གང་ནས་པད་མ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལུ་

ལྷོད་ལྷོདཔ་བཟུམ་མའི་ དགའ་བདེ་བྱུང་བ་གིས་མ་ཚད་ མདོར་ན་ གནས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་མེད་

པར་ དགེ་བའི་རྟགས་མཚན་བཟང་པོ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་མི་ཚུ་ སྐྱེ་བ་མཆོག་དམན་ག་
ར་གིས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་ཚུལ་དུ་མཇལ་ཚུགས་ནུག རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ བྲག་གཡང་ཆེན་

པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ གཡང་ཟ་སི་སིའི་ནང་ བཞུགས་ཁྲི་སྟེང་ལུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྐུ་
རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བའི་སྐུ་

སྔར་ལས་གཟི་མདངས་ཆེ་བ་

གཡང་ཟ་བའི་བྲག་ཕུག་ནང་

ཕར་ཚུར་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་རུང་བུ་ཆུང་གཅིག་ལུ་ཡང་གནོད་པ་

དད་པ་ལྷག་པར་སྐྱེས་ནས་

མཇལཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་

དད་པའི་འུར་ལངས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚོགས་

མེད་པར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ འདི་ནང་འཛོམས་མི་ཚུ་ལུ་
བདུད་རྩིའི་རིལ་བུ་དང་ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་སྦྱིན་གྱིས་ ལུས་སེམས་ཚིམས་པར་
བྱས། དད་པ་ཅན་གྱི་མི་སེར་རྣམས་ ཚོགས་ཆེན་རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལ་འགོད་པའི་འགྲོ་དོན་
སྦོམ་མཛད་ནུག

དེ་མ་ཚད་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་སྲུང་གི་གཏོརམ་འཕངས་གནངམ་ད་ཡང་

དམར་གཏོར་ས་ཁར་མ་ལྷུང་བར་
བཟང་པོ་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག

བར་སྣང་ལས་བྱ་རོག་གིས་ཁྱེར་བའི་ངོ་མཚར་ཁྱད་ཆོས་

ཚེས་བཅུའི་སྔ་དྲོ་དབུ་ལ་བསིལ་བའི་སྐབས་ཀྱི་བར་སྣང་ཁམས་

འཇའ་འོད་ཀྱིས་གང་ ལྷག་པར་དུ་མེ་ཏོག་གི་སྦྲང་ཆར་གཤོག་རླུང་གིས་འབབ་དོ་བཟུམ་ཆེར་
བབས་ཀྱང་ནམ་མཁའི་ངོས་སུ་ཐིམ་སྟེ་ས་ཁར་མི་བབས་པར་གཟིགས་ནས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་
དགྱེས་བའི་ཁར་
གཅིག་ཁར་

མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་

དབུ་ལ་ཞབས་བསིལ་གྱི་ཁྲུས་ཆབ་དེ་གནས་ཀྱི་སྟེང་ལས་གཏོརཝ་དང་

གནས་འདི་ཁར་རྗེ་རང་གི་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གུ་རུ་
ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་དགོ་པའི་ཐུགས་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་

དེ་དོན་

གེགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་ཟེར་གསུངས་ནུག དེའི་ཕྱི་རུ་ཚོགས་མཆོད་
གནང་པའི་མཚན་ལམ་གཅིག་གི་ནང་གནས་ཀྱི་གཞི་བདག་བྲག་སྐྱེས་

སྐྱེས་པ་དར་མའི་
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གཟུགས་ཅན་དུ་
ནས་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

གོས་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ལྷོ་ཆས་སུ་བྱས་པ་ཞིག་ལ་འཁོར་མང་པོས་བསྐོར་

ཤིན་ཏུ་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འདུད་པ་བཅས་རྗེའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་

དགེ་

བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་ནས་ ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཁས་བླང་ཞུ་བའི་རྨི་ ལམ་
རྨིས་ནས་

གནས་འདི་ཁར་བསང་མཆོད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་གནང་སྟེ་གནས་ཀྱི་

སྟེང་ཤོ ད་རྣམས་སུ་ཞབས་འཆག་ལ་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་བྲག་སྐྱིབས་གཅིག་ལས་ཆུ་མིག་

གཅིག་གསར་དུ་བརྡོལ་བའི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་བཏོན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་

ད་ལྟོ་ཡང་

མཇལ་ཁར་ཡོད། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལུ་སྟག་ཚང་ལུ་ཕེབས་པའི་དུས་ གནས་ནང་
ཕྱི་ནང་མེད་པར་ཡ་མཚན་ཅན་ལྟས་བཟང་པོ་མངོན་གསུམ་དུ་མཇལ་བས་

བཅོས་མིན་གྱི་

དད་འདུན་གཏིང་ཚུགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཁར་གནས་དེ་ཁར་ སྔོན་དགོངས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་
གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ གཙུག་ལག་ཁང་ གསར་བཞེངས་འབད་དགོཔ་གི་ ཕྱག་འགན་

བཞེས་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ དཔོན་སློབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལུ་ཞལ་བཀོད་ཞིབ་འཐེམས་སུ་གནང་

ནུག སྒང་སྟེང་དཔོན་སློབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ལུ་
ཕེབས་དུས་སུ་

དགེ་མཚན་ལྟས་བཟང་པོ་དེ་བཟུམ་

སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་སྐུ་དངོས་བྱོན་

སྐབས་སུ་ཡང་རྟགས་མཚན་བཟང་པོ་དེ་ལས་ལྷག་པ་མི་འོང་ཟེར་གསུངས་ནུག།

སྟག་ཚང་གི་གནས་འབྲུག་པའི་ཕྱག་ལུ་བཞེས་ཚུལ།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་ལས། སྟག་ཚང་དང་པོ་དར་ཞིང་བར་དུ་རྒུད། །ཐ་མར་འཛིན་

པ་གཅིག་གིས་བདག །ཟེར་ ལུང་གིས་བསྔགས་དོ་བཟུམ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་
ང་གསུམ་བཞེས་པའི་མེ་ཁྱི་ལོར་

དཔོན་སློབ་རིག་འཛིན་སྙིང་པོ་རྣམས་

རིན་སྤུངས་ལུ་དམ་རྫས་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་བའི་སྐབས་
ཐུགས་དམ་འོད་གསལ་གྱི་གཟིགས་སྣང་ལུ་

ལྷན་རྒྱས་ཐོག་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་

མི་གནགཔོ་གཅིག་འོང་སྟེ་

ཞབས་དྲུང་ལུ་

སྟག་ཚང་གི་གནས་འདི་ཁྱོད་ལུ་ཕུལ་ནི་ གནས་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟུང་ན་ ག་གིས་ཡང་གནོད་
འཚེ་མི་འབྱུང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ག་ཅི་བསྒྲུབ་རུང་ ང་གིས་བསྒྲུབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནུག དེའི་

ནངས་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྐུ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ ད་རེས་མི་གཅིག་ ང་དང་འཕྱད་པར་
འཐོན་འོང་ སྒོ་ཁར་བཀག་མ་བཞག་པར་བཏང་ཟེར་གསུངས་ནུག།

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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དེའི་དུས་ སྟག་ཚང་གི་དཀོན་གཉེར་གྱི་སེམས་ལུ་ཡང་ གློ་བུར་དུ་ཞབས་དྲུང་ལུ་དད་མོས་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དད་པ་ཞིག་ཕྱེས་ཏེ་

སྒོག་སྔོན་ཆག་པ་གཅིག་འབག་སྦེ་མཇལ་བར་

འགྱོཝ་ད་ ཁོ་རང་སྤྲང་པོ་གཅིག་འབདཝ་ལས་བདག་འཛིན་འབད་དེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་མ་ཚུགས་
རུང་ ཞབས་དྲུང་གིས་མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ནས་ ང་འབད་སར་མི་གསརཔ་ག་ཡང་མ་འོང་ག་

གསུངསམ་ད་ གཞན་འདི་ག་ཡང་མ་འོང་ སྤྲང་པོ་གཅིག་སྒོའི་རྩ་བར་ཡོད་ཟེར་ཞུཝ་ད་ འོ་
དེ་ཨིན་ ནང་ན་གཏོང་ཞིག་ཟེར་གསུངས་ནས་ མཇལ་ཁ་ཞུཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་གིས་ ཁྱོད་
ག་ཏེ་ལས་སྨོ་ ཟེར་གསུངསམ་ད་ ཁོ་པས་ ང་སྟག་ཚང་ལས་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནུག་ ད་ལྟོ་སྟག་
ཚང་གི་གནས་འདི་ཁར་སྡོད་མི་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་དྲི་བ་གནང་

བའི་མཐར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ དྲི་མ་མེད་པའི་རས་དཀར་གྱི་དར་ལྕོག་ རིང་ཐུང་
འདོམ་གང་ཙམ་གནས་བདག་འདི་ལུ་གནང་ནས་

ཁྱོད་རང་

དར་འདི་གནས་ཀྱི་རྩེ་མོར་

འཕྱར་ནས་སྐད་ཤུགས་སྦེ་ཚར་གསུམ་བརྐྱབས་ཏེ་ དུས་ད་རེས་ནས་བཟུང་ སྟག་ཚང་གི་

གནས་འདི་ ང་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དབང་བ་ཡིན། དེ་ལུ་དགའ་བ་
དང་གུས་པ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྔར་བཞིན་སྡོད་ལུགས་དང་ སེམས་ལ་མི་རངས་པ་དང་མི་བཟོད་

པ་རྣམས་ ད་ལྟ་རང་འགྲོ་གྲབས་གྱིས་ ཟེར་སེམས་ལུ་མ་བརྗེད་པར་ ང་རོ་ཆེན་པོ་སྒྲོགས་
ཤིག་ཟེར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ གནས་བདག་གིས་ཡང་ ཚུལ་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པའི་
སྒོ་ལས་སྟག་ཚང་འདི་བདག་གིས་བཞེས་གནང་སྟེ་

དཔལ་ཕུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ཕུར་པའི་སྨན་

ཆེན་ར་ས་ཡ་ན་བསྒྲུབ་པར་མཛད་དེ་ སྟག་ཚང་གི་སྒྲུབ་སྡེ་ཚུ་ཡང་ཕྱག་ལུ་བཞེས་ནུག།

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཚུལ།
ཞབས་དྲུང་གིས་ གནས་མཆོག་འདིར་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་དགོ་

པའི་དགོངས་བཞེད་བཞིན་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ དཔོན་སློབ་གྲགས་པ་

རྒྱ་མཚོ་ལུ་བཀལ་བསྐུལ་གནང་རུང་ ད་རེས་སྒྲུབ་ཕུག་གི་རྩིག་པའི་འགྱམ་གཞི་བཙུགསཔ་
ད་ཡང་ ཉི་མར་རྩིགཔ་ག་དེ་ཅིག་བརྩིགས་རུང་ ཕྱི་རུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཤུབས་བཏང་སྟེ་

རྩ་ལས་བཞེངས་མ་སྟེར་བ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་ཁོ་རང་གི་དབུ་སྐྲ་བསིལ་ཏེ་ རྩིག་པའི་འདམ་
དང་སླ་བསྲེས་ཏེ་ རྡོ་ཆུང་རེ་རྩིག་དགོཔ་ཐོན་སོང་ནུག དེ་ལས་ཚུར་གནོད་པ་གང་ཡང་མེད་

པར་ དཔོན་སློབ་ཀྱིས་དབུ་འདྲེན་ཐོག་ཆུ་སྤྲེལ་གྱི་ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཟླ་མཇུག་ནས་ ལས་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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ཀྱི་འགོ་བརྩམས་ནས་ ཤིང་ཁྱིའི་བར་དུ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་གཉིས་མ་སྤུངས་སྒོ་ཁྱམས་
དང་བཅས་པའི་ནང་རྟེན་བྲིས་འབུར་

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཙོ་

བོ་གྱུར་པའི་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་། རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བཀའ་བརྒྱད་ དགོངས་
འདུས་ལ་སོགས་པའི་ ལྷ་ཁང་རྟེན་དང་རྟེན་བཅས་པ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ནས་ དུས་རྒྱུན་
གྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལུ་ རྒྱུན་དུ་གཞོལ་པའི་
བླ་མ་སྐུ་དྲུང་ ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་བསྐོས་གནང་ནུག།

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དོན་མཛད་ཚུལ།
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ་ ཕྱོགས་བཞི་དང་མཚམས་བཞིའི་འཇིག་རྟེན་ལུ་ མདོ་སྔགས་
ཆོས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་

མིའི་གུ་རུ་པད་མ་བྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་ལས་

གུ་རུ་

མཚན་བརྒྱད་ལུ་སྤྲུལ་པ་ཨིན། དེ་ཡང་གུ་རུ་སོ་སོའི་དོན་མཛད་ཚུ་ཡང་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ཨིན།
མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་ དུག་ལྔའི་རྩ་བ་གཅོད། །པད་མ་རྒྱལ་པོས་ ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་སྟེར།
།པད་མ་་སམ་བྷས་དད་ལྡན་བྱིན་གྱིས་རློབས།
།ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གསང་སྔགས་སྙིང་པོ་སྟོན།

།སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཕྱི་རྒོལ་མུ་སྟེགས་འདུལ།

།རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གནོད་སྦྱིན་དྲེགས་པ་འདུལ།

།ཤཱཀྱ་སེང་གེས་

གདུལ་བྱ་ཐར་ལམ་འདྲེན།

།བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཆར་

འབེབས།།སྐུ་གཅིག་མཚན་བརྒྱད་འགྲོ་བའི་གཞི་རྩ་གཅོད། །
དྲང་དོན་རྒྱུ་འབྲས་སྤྱོད་པས་མས་ནས་འཛེག

།ལྟ་བ་ཡས་འབུབ་ཡིན་ལུགས་ཏོག་ཏུ་

འབུབས། །རིག་པའི་གནད་གཅུད་སྒོམ་པ་སེམས་ལ་ཤར། །ཆོས་སྐུ་རང་ངོ་སྟོན་པ་དེ་ཡིས་
སྟོན། །ཞེས་གསུངས་ནུག

ཤེལ་དཀར་གཟར་གྱི་ཁུངས།
སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ལུང་ཤོང་འདི་ནང་གི་ཆུ་འདི་ལུ་ ཤེལ་དཀར་གཟར་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་

མ་གཞི་ཆུ་འདི་ མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་པ་གནང་བའི་སྒྲུབ་ཆུ་ཟེར་ ཆུ་འདི་གི་

འཐོན་སའི་རྐ་ཡང་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཇུག་ ཤུགས་པའི་ཤིང་གསེབ་གཅིག་ནང་ལས་

འཐོནམ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ཆུ་འདི་ བྱག་གུ་ལས་མར་དཀརཔོ་སྦེ་རིལབུ་བཟུམ་སྦེ་འབབ་སྟེ་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད

ཡོད་མི་དེ་ཡང་
གནང་

བྲག་གུ་ལུ་

དེ་ལས་མཁའ་འགྲོམ་

གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་བཟུམ་ཡོད་སར་གུ་རུ་བཞུགས་

ཆོས་

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་བྱག་གི་སྦུག་ལས་ཆོས་ཞུ་བའི་ཞབས་

པུས་གཉིས་ཀྱི་པར་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་
འགྲོམ་ལུ་
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གུ་རུ་གིས་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ་བཏོག་སྟེ་མཁའ་

བྱིན་རླབས་སྦེ་གནང་བའི་ཤེལ་དཀར་ཕྱག་ཕྲེང་གི་ཚུལ་དུ་ཡོདཔ་ལས་

ཡང་དེ་སྦེ་བཏགས་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མིང་

སེང་གེ་ཕུག་གི་ཁུངས་དོན།
སེང་གེ་ཕུག་ཟེར་ ཤེལ་དཀར་གཟར་གྱི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཆུང་ཀུ་དེ་ ད་

ལྟོ་གསར་བཞེངས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་
སྒྲུབ་གནས་གཙོ་བོ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ ཕུར་པའི་
སྒྲུབ་པ་དང་པ

གནས་དེ་ནང་གནང་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་དཔལ་ཕུག་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་

བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་པས།

དེ་གིས་སྦེ་གུ་རུ་གི་སྒྲུབ་ཕུག་གཙོ་བོ་ཨིན་པའི་ཁར་

བྱག་འདི་གུ་

སེང་གེའི་གཟུགས་སྦེ་རྡོ་རང་བྱོན་ གདོང་སེང་གེ་ཕུག་ལུ་བསྒོར་ཏེ་ གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོདཔ་
ལས་ སེང་གེ་ཕུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། ཉམས་གསོ་ལཱ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༣/༨/༢༠༠༣ ལས་
འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་

ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ་ཁང་འོག་ལས་བྱ་རྒོད་ལྔ་དེ་ཅིག་

ཕུར་འོངམ་མ་ཚད་ ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་བརྐྱབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ལཱ་འབད་
དགོཔ་ལས་ཉིན་གྲངས ༨ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཕྱི་གཟུགས་གསར་གྲུབ་འབད་
ཚུགས་ནུག།

མཁའ་འགྲོ་སྤང་ཅུང་/མཚོ་རྒྱལ་སྤང་ཅུང་གི་སྐོར།
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་ཕུག་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་སྐབས་ མཁའ་འགྲོ་མ་ལུ་ཆོས་
གནང་སའི་ས་གནས་གཅིག་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ སྤང་འདི་ལུ་མཁའ་འགྲོ་སྤང་ཅུང་དང་ ཡང་ན་

མཚོ་རྒྱལ་སྤང་ཅུང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། སྤང་འདི་ད་རེས་ནངས་པ་དཀར་མེ་སྟོང་མཆོད་ཕུལ་
ནི་གི་དོན་ལུ་མཆོད་ཁང་སྦེ་གསར་བཞེངས་འབད་དེ་ཡོད།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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གནས་བདག་གི་སྐོར་ལས།

གནས་བདག་ སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ སྟག་ཚང་གི་གནས་བདག་གཙོ་བོ་སྦེ་བརྩི་
མི་འདི་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་བཞུགས་སྐབས་ལས་རང་ བྲག་འདི་གི་གཉེར་ཁ་

དང་གཏེར་ཁ་བཅོལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་གི་
གནས་འདི་ཁར་ འཕྲིན་བཅོལ་ལེགས་པར་གནངམ་ལས་ ཤུལ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་
རིན་སྤུངས་རྫོང་དུ་ དམ་རྫས་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ ཞབས་དྲུང་ལུ་ སྟང་

ཚང་རྩིས་ཕུལ་མི་དེ་ཡང་ གནས་བདག་སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་
སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་སྟག་ཚང་དུ་བྱོན་པའི་སྐབས་སུ་ མཚན་ལམ་ནང་ བགོ་རྒྱན་ལྷོ་
ཆས་སུ་བྱས་ནས་

དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ཏེ་

ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ནིའི་

ཁས་ལེན་མི་ཡང་གནས་བདག་འདི་ཨིན་པས། དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ཟེར་མི་འདི་ གུ་

རུའི་སྤྲུལ་པ་བཟོ་བོ་སྦེ་བརྩི་མི་འདི་ ཧེ་མ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་སྐབས་
གུ་རུ་གིས་ ད་རེས་ཞག་གཅིག་ནང་ནངས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ས་མཆོད་རྡོ་རྗེ་རྭཝ་འགོར་

ནིའི་དོན་ལས་ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཆེ་བ་ ༡༠༨། བར་མ་ ༡༠༨། ཆུང་བ་ ༡༠༨ བཟོ་དགོ་པའི་

བཀའ་བཞིན་ དྲོ་པ་ནམ་ནངསམ་ད་ གུ་རུ་ལུ་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་གུ་
རུའི་བཀའ་བཞིན་ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་ནས་ རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་གི་ སྐུ་
གདུང་ཞུ་བའི་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
ལེགས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ཡོད།

ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་དམ་ཅན་རྡོར་

གནས་བདག་ཞརཝ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མའི་བོད་མི་གཅིག་ སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་འཁོར་
འབད་ གནསཔོ་བརྙ་སྟེ་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་མའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེ་བསྒང་བོད་དམག་ཅིག་ཐོན་

པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་དམག་མི་ཚུ་གནས་བདག་དེ་ འཐུ་བཀོཝ་ད་ ད་རེས་བྱག་གི་རྐེད་པར་

ཡོད་མི་སྦྱིས་ཤིང་གུར སོ་བཏབ་སྟེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཚུར་ གནས་བདག་གི་
རྐངམ་ཡང་ཞརཝ་བཟོ་དཔ་ལས་

མིང་གནས་བདག་ཞརཝ་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་ཚུད་སོང་ནུག

གནས་བདག་གི་སྦྱིན་བདག་སྤ་རོ་བཙན་ཏོག་ཆུ་ཁ་ལས་
ལྟོའི་བར་ན་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་

མ་གཏོགས་ གཞན་གསུང་ཆོག་གནང་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན།

ཁོ་རའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ད་

དཔལ་ཕུག་ལུ་ཚོགས་རེ་ཕུལ་ནི་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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སྟག་ཚང་མེ་མཆོད་འགོ་དང་པ་བཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
རྗེ་མཁན་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་

སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ལུ་སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་པའི་དུས་དང་

མཚུངས་པར་ སྔོན་མ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ རང་ཟླ་ ༡ པའང་ཚེས་ ༡༣ ལུ་སྤ་རོ་བཙན་ཏོག་
རྒེད་འོག ་ཤར་རི་ལས་

ཨམ་གཅིག་གིས་མེ་དཔག་བཏངམ་ད་

བྱ་ཐབས་མེད་པར་རི་མེ་

ཤོར་ཏེ་ཉིནམ་ ༤ ཚུན་ཚོད་མེ་ཤུགས་སྦེ་རང་འབར་མཆིཝ་ལས་ སྟག་ཚང་གི་གུ་ལུ་ཡོད་
པའི་ཤིང་ཚང་ལས་

མེ་ཟིལ་དཔལ་ཕུག་ལུ་ཡང་འབུད་དེ་

མེ་མཆོད་འགོ་དང་པ་བཞེས་

བཞེསཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཡང་ གཤའ་མ་ལྷ་ཁང་དང་
ཨོ་རྒྱན་རྩེ་མོ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རི། དཔལ་ཕུག་གྲོ་ལོད་ལྷ་ཁང་། རྣམ་སྲས་ལྷ་ཁང་།
ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་།

གནས་པོའི་ལྷ་ཁང་ཐོག་གཉིས་མ་ཚུ་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་

སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་གི་གནས་བདག་

སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་ཁྲབ་དང་བཙན་དར་

མཆོད་ཏིང་བདུན་ཚར་གཅིག་ མེ་གིས་མ་འཚིག་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ད་ལྟོ་ཡང་མཆོད་པའི་རྟེན་ལུ་
མཇལ་ནི་ཡོད།

མེ་མཆོད་མ་བཞེས་པའི་ལྷ་ཁང་ ལྷག་ལུས་ཚུ་ཡང་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་།
གསུང་བྱོན་མའི་ལྷ་ཁང་དང་

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

དེ་ལས་གཞན་ཡང་

གུ་རུ་

ཀུན་ར་དང་

དཀོན་གཉེར་གྱི་ཁྱིམ་མང་རབས་ཅིག་ མེ་གིས་མ་འཚིག་པར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ དཔལ་ཕུག་
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་སྔོན་མ་ལས་སྤ་རོ་ཁང་ཁུག་ལས་

ཨ་ཞེ་བཀྲིས་དཔལམོ་གིས་ལྕགས་

གཤོག་བཀབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་བཙན་ཏོག ་ཤར་རི་ལས་ ཨཔ་བསམ་གཏན་

རྡོ་རྗེ་དང་ ཉིམ་ཅུང་ བར་གྲོང་དངོས་གྲུབ་ འཇམ་དཔལ་ཁོང་བཞི་ནས་ལྷ་ཁང་མེ་རྐྱེན་སྲུང་
སྐྱོབ་འབད་ནི་དེ་གིས་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་

མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་

བཀའ་དགོངས་

བཞིན་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་གི་ལྷ་ཁང་ བཞིཔོ་དེ་སྤ་རོ་བཙན་ཏོཔ་དམང་གིས་ མེ་བསད་

པར་འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་ཉེས་ཆད་སྦེ་ བཙན་ཏོཔ་དམང་ལུ་བཞེངས་བཅུག་ནུག གཤའ་མ་
ལྷ་ཁང་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་ གྱང་གསརཔ་ ཟེར་མི་གིས་ བཞེངས་དགོཔ་བྱུང་
ནུག

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དེ་བཙན་ཏོ ་ཤར་རི་ལས་མེ་རྐྱེན་ཤོར་མི་ཨམ་མོ་རང་གིས་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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གསར་བཞེངས་འབད་དགོཔ་བྱུང་ནུག དེ་ལས་ཨོ་རྒྱན་རྩེ་མོའི་ལྷ་ཁང་དེ་ སྟག་ཚང་བླམ་

ཁ་སྒོརཔ་ ཟེར་མི་གིས་བཞེངས་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་
བགྲེས་

ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་

བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་དང་

སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཁྲི་ཟུར་

ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་

ལྷ་ཁང་ཐོག་

གཅིག་མ་ཤུབས་ཏེ་ ཐོག་གསུམ་སྦེ་མི་གསར་བཞེངས་གནང་སྟེ་ ནང་རྟེན་ཡང་བྱིན་ཅན་
ཙང་ཙང་རང་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

སྟག་ཚང་མེ་མཆོད་གཉིས་པ་བཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༩ ལུ་ རྐྱེན་ངན་གཏན་འཁེལ་མེད་རུང་མཐོང་ཐོས་

ལུ་དཔལ་ཕུག་དཀོན་གཉེར་གྱི་ཁྱིམ་གྱི་ངོས་ནས་དང་ མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་ཟུང་སྦྲེལ་ལས་

མེ་ཟིལ་གཅིག་འབར་ཏེ་ གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་གཙོ་བོ་ སྤ་རོ་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་གི་གཙུག་
ལག་ཁང་ འཛམ་གླིང་གི་སྙིང་གི་གཅེས་སྦྲས་ནོར་བུ་ ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་ དད་རྟེན་སྐྱེས་
པའི་ཞིང་ས་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་མའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ ཐབས་
དང་གནས་སྐབས་ག་ཅི་ཡང་འབད་ཐབས་མེད་པའི་ངང་ལས་ ཉམས་གསོ་ཞུ་དགོ་པའི་ལུང་

བསྟན་དང་འདྲ་བར་ མེ་ལྷ་གིས་བཞེས་ཅི། དེ་བསྒང་སྔོན་མ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོ་ལུ་ མེ་

མཆོད་མ་བཞེས་མི་ལྷ་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ མེ་མཆོད་བཞེསཔ་ད་ གནས་འདི་ཁར་བྱག་རམ་
ནི་དང་མེ་ཟིལ་གྱིས་འཚིག་ནི་
པའི་བྱག་འདི་ནང་

རྦོབ་འགྲིལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་སྣང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་

དུ་པ་དང་མེ་གིས་བྱ་དང་བྱིའུ་ཙམ་ཡང་མ་ཐལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཅིག་ཨིན་

རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་དགོངས་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༢/༤/༡༩༩༨ ལུ་མི་དབང་མངའ་

ཞབས་ དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཁོ་རའི་སྐུ་སྲོག་ལུ་ཡང་མ་ཕངས་
པར་

ནང་རྟེན་གསུང་བྱོནམ་སྐུ་གཟུགས་ག་ར་ཐོབ་པའི་རེ་བ་མེད་རུང་

ཆག་འཕྲོ་གཅིག་

འབད་རུང་ ལོག་སྟེ་ཐོབ་པའི་ཐུགས་འདོད་ཀྱིས་ མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ལྷ་ཁང་ཐོག་གསུམ་
རམ་སོང་བའི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་གཤམ་ནང་ མཚན་སློབ་བགྲེསཔ་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ཡང་
ཅིག་ཁར་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བྱོནམ་ད་
འཚོལཝ་ད་

མེ་ཟིལ་དྲོད་རང་མ་ཆད་པའི་མེ་ཚ་ཏོམ་གྱི་སྦུག་ནང་ལས་

དང་པ་རང་གུ་རུ་གསུང་བྱོནམ་མེ་ཟིལ་ནང་སྐུ་འབབ་ཤོར་ཏེ་

ཞལ་དང་སྐུ་

གཟུགས་ག་ར་ཨམ་སྐྱ་བསྣད་དེ་ཁག ༨༩ དེ་ཅིག་ལུ་འཕྱེལ་སོང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ ག་ར་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད

མངའ་ཞབས་ཀྱིས་ཕྱག་གཡས་པ་ལས་གཏེར་བཞེས་དོ་བཟུམ་མའི་རེ་རེ་སྦེ་
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གུ་རུ་གསུང་

བྱོན་མའི་སྐུ་འདྲ་ཆ་ཚང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞེས་གནངམ་ལས་ ད་རེས་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་

ཡང་ དེ་གིས་སྦེ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་གི་དར་གོས་དང་སྐུ་ཐང་ལ་སོགས་པའི་

མཆོད་ཆས་རྣམས་ མེ་མཆོད་བཞེསཔ་མ་གཏོགས་ ནང་རྟེན་ཁག་ཆེ་ཤོས་གཞན་ཡང་ གུ་
རུ་གསུང་བྱོན་མའི་གཟུངས་གཞུགས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་ཚབ་གཏེར་ལྔ་དང་

གཏེར་

ཕུར་ དེ་ལས་ གསེར་སྐུ་ཚུ་དང་ཕུར་པའི་རྟེན་རྫས་ཀྱི་གཏེར་ཕུར་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ལོག་
སྟེ་ཐོབ་ཚུགས་ཅི།

གུ་རུ་གསང་བྱོན་མའི་སྐུ་འདྲ་བཏོན་ཏེ་

རྡོ་ཕུག་གཅིག་གུར་བསྐྱལ་

བཞག་མི་དེ་ བྱག་གི་རྩ་བར་ལྷུང་བར་དོགས་ནས་་ དྲག་ཤོས་མཛོད་དཔོན་དབང་ཕྱུག་དང་

མཚན་སློབ་བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ དེ་ལས་སྤ་རོ་གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་ སྐུ་
འདྲ་ཚུར་ཁར་ཞུ་ནི་སྦེ་ཤེལ་དཀར་གཟར་ལུ་ལྷོདཔ་ད་
གཅིག་བརྐྱབས་ཏེ་

གནམ་ལས་གནམ་ལྕགས་ཐེངས་

ཨོ་རྒྱན་རྩེ་མོའི་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་ཡོད་མི་གདུང་ཤིང་གུར་བརྐྱབས་ཏེ་

གདུང་ཤིང་འགག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ དཀོན་གཉེར་གྱི་ཐབ་ཚང་ག་ར་ཧྲམ་བཏང་དཔ་ཨིན་པས།
དེའི་ཁར་འགེགས་སྲུང་གིས་ཡང་

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་

ས་གནས་དེ་

ཁར་བཏང་ཐབས་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ ཁ་རྩོད་དང་འཁྲུགས་རྩོད་བྱུངམ་ལས་ སླར་ལོག་
དགོཔ་ཐོན་སོང་ནུག དེ་ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ སྟག་ཚང་ལུ་སེརཝ་རྡོ་

བཟུམ་སྦེ་བརྐྱབས་ གནམ་མཁའ་ལས་འབྲུག་ལྡིར་ ཤེལ་དཀར་གཟར་གྱི་ཆུ་འདི་འདྲེད་དེ་
ཕར་ཚུ་འགྱོ་ནི་ཡང་ལཱ་ཁག་བཏང་ནུག་ ཨིན་རུང་ སྤ་རོ་རྫོང་བདག་རྡོ་ཕུག་ཚེ་རིང་ དྲང་

དཔོན་ཕྱག་རྡོར་ མཚན་སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ དྲག་ཤོས་མཛོད་དཔོན་དབང་ཕྱུག་ གཞན་
ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཐབས་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ལས་ སྐུ་གདན་འདྲེན་
ཞུ་བར་འགྱོཝ་ད་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ལས་

དུ་པ་གནགཔོ་གིས་བསྐོར་བའི་རླུང་འཚུབ་སཀྱིས་

སུབས་ཏེ་ བྱག་ཡང་དྲོག་སི་སི་འབད་སྤར་ཏེ་ཞུ་མ་སྟེར་བའི་ཁར་ ཐབས་མེད་དུ་ཞུ་སྟེ་ སྒོ་

ར་སྒོ་ཁའི་རྡོན་ཁྲི་རྩ་བར་ལྷོད་རུང་ དེ་ནང་ལས་ཡང་ ཧེ་མའི་རླུང་འཚུབ་དང་དུ་པ་གནག་
པོས་བསྐོར་ཏེ་ཞུ་མ་སྟེརཝ་ལས་

སྐུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་དང་

དྲང་དཔོན་ཕྱག་རྡོར་ཡང་

སྡུག་སྐད་ཤོར་བའི་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུངམ་ལས་ སླར་ལོག་སྟེ་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་མེ་

མཆོད་མ་བཞེས་མི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ལྡེ་མིག་ཡང་མཚན་སློབ་
ཀྱིས་གནང་སྟེ་

གསོལ་འདེབས་ཕུལཝ་ལས་

རླུང་འཚུབ་ཞི་བའི་ཁར་གཤའ་མ་ལྷ་ཁང་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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ལས་ཚུར་ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ག་ར་འཇའ་ཚོན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ ཉིམ་ཤར་ གནམ་
དྭངས་བའི་རྟགས་མཚན་བཟང་པོ་ ལེགས་ཤོམ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ག་ར་གིས་གསལ་རི་
རི་སྦེ་མཇལ་ཚུགསཔ་ལས་

དྲག་ཤོས་ཀྱིས་

གསུངས་མི་ཡང་བདེན་པས་མནོ་བའི་

གསུང་བྱོན་མི་སྐུ་འདྲ་བྱིན་ཅན་ཨིན་ཟེར་

ངེས་ཤེས་འདྲོངསམ་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་མེ་མཆོད་

བཞེས་མི་དེ་ཡང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་མ་ཚུགས་རུང་ ཧེ་མའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་

དེ་བཟུམ་མེ་མཆོད་བཞེས་ནི་གི་བར་ཆད་ཀྱི་ལྟས་ངན་པ་ ཧེ་མ་སྟག་ཚང་མེ་མཆོད་མ་བཞེས་
པའི་སྔོན་ལུ་རང་ གནམ་ལས་གནམ་ལྕགས་ཐེངས་ ༤ དང་མེ་མཆོད་བཞེས་ཚར་བའི་

ཤུལ་ལས་ཐེངས་༣ འབདཝ་ད་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་རང་ གནམ་ལྕགས་ཐེངས་
༧

པས།

བརྐྱབས་ནུག

དེ་ཡང་སྟག་ཚང་ཉམས་གསོ་ཞུ་རན་པའི་རྟགས་མཚན་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་

སྟག་ཚང་སླར་ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་སྐོར།
འབྲུག་རྒྱལ་པཞི་པ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྟག་ཚང་གི་ལྷ་
ཁང་དེ་སྔར་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ ཡ་མཚན་ཅན་དང་གཟི་བརྗིད་ཅན་གཅིག་སྦེ ལོག་སྟེ་གསར་
བཞེངས་གནང་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་

མི་རྗེ་ནང་སྲིད་བློན་པོ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དང་དྲག་

ཤོས་མཛོད་དཔོན་དབང་ཕྱུག་ སྤ་རོ་རྫོང་བདག་རྡོ་ཕུག་ཚེ་རིང་གསུམ་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་

ལས་ སྟག་ཚང་ལྷ་ཁང་ལོག་སྟེ་ གསར་བཞེངས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་
༧༠ པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་
རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་འཕྲོ ད་སྦྱོ ར་དང་

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་མཛད་གནང་ནུག སྟག་ཚང་འདི་སླར་སྔར་

བཞིན་ཉམས་གསོ་ལེགས་པར་ཞུ་ཆེད་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ཀྱིས་ཚོགས་པ་གཅིག་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་

དགོངས་དོན་བཞིན་

ཚོགས་པ་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད།

ནང་སྲིད་བློན་པོ་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད

ཚོགས་པ་ཐེངས་དང་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པ།

༡༽ མི་རྗེ་ནང་སྲིད་བློན་པོ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཚོགས་པའི་ཁྲི་འཛིན།
༢༽ མི་རྗེ་དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པ། འཐུས་མི།
༣༽ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་མཚན་སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། འཐུས་མི།
༤༽ ལམ་སེལ་དྲུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན། འཐུས་མི།
༥༽ སྲོལ་འཛིན་དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག འཐུས་མི།
༦༽ ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། སྤ་རོ་རྫོང་བདག འཐུས་མི།
༧༽ དྲག་ཤོས་བསྟན་གསོ་ལཱ་དཔོན། འཐུས་མི།
༨༽ ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། གཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། འཐུས་མི།
༩༽ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག སྲོལ་འཛིན་མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། འཐུས་མི།
༡༠༽ དམ་ཆོས་ རྩིས་འཛིན། འཐུས་མི།
༡༡༽ དགོནམ་ཚེ་རིང་། ནགས་ཚལ་སྐུ་ཚབ། འཐུས་མི།

ཚོགས་པ་ཐེངས་གཉིས་པ་གཞི་བཙུགས།
༡༽ མི་རྗེ་ནང་སྲིད་བློན་པོ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཚོགས་པའི་ཁྲི་འཛིན།
༢༽ མི་རྗེ་དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་དབང་འདུས་ནོར་བུ། འཐུས་མི།
༣༽ མཚན་སློབ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་། གཞུང་གྲྭ་ཚང་། འཐུས་མི།
༤༽ དྲག་ཤོས་བསྟན་གསོ་ལཱ་དཔོན། འཐུས་མི།
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༥༽ འཇིགས་མེད་བཟང་པོ། ལྷམོ་རྡོ་རྗེ། རྫོང་བདག སྤ་རོ འཐུས་མི།

༧༽ དྲག་ཤོས་དཔལ་ལྡན་དབང་ཕྱུག དྲུང་ཆེན་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག འཐུས་མི།
༨༽ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག སྲོལ་འཛིན་མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། འཐུས་མི།
༩༽ ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། འཐུས་མི།
༡༠༽ དམ་ཆོས་ རྩིས་འཛིན། འཐུས་མི།
༡༡༽ དགོནམ་ཚེ་རིང་། ནགས་ཚལ་སྐུ་ཚབ། འཐུས་མི།
༡༢༽ ཨམ་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་སྐྱིད་དང་ནག་མཚོ། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། འཐུས་མི།

ཉམས་གསོ་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས།
སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་བྱག་རང་བྱོན་གུར་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གུ་རུའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་
ལས་

མི་གཅིག་ལུ་ཡང་

གཟུགས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ་

གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་བར་

གཙུག་ལག་ཁང་སྔར་གྱི་

ད་ལྟོ་གསར་བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ར་བརྩིཝ་ད་

བསྡོམས་བཅུ་ཐམ་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཟླ་མཇུག་ལས་ སྒྲུབ་ཕུག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཁང་དང་

གསུང་བྱོན་མའི་ལྷ་ཁང་། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་། གྲོ་ལོད་ལྷ་ཁང་ཚུ་ ཕྱི་ཁའི་གཟུགས་

ཚུ་བསྒྲུབས་ཚུགས་པའི་ཁར་ ༡༧/༤/༢༠༠༡ ལུ་གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་ནང་རྟེན་ཉམས་གསོ་
ཞུ་ནི་འབདཝ་ད་ཡང་ ཉིམ་འཇའ་གིས་བསྒོར་ མེ་ཏོག་གི་ཆརཔ་ཡང་འབབ་སྟེ་ རྟགས་
མཚན་བཟང་པོ་བྱུང་ཡི།

དེ་མ་ཚད་ ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་གི་སྒོ་དང་གསུང་བྱོན་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྒོ་ ག་ར་

ལྷོང་ཚརཝ་ད་ ཕུར་པའི་བླ་མཚོ་ལས་ ༼སྟག་ཚང་བྱག་མཇུག་ལས༽ གཞའ་སྣ་ལྔ་གིས་
བསྒོར་ཏེ་

སྒྲུབ་ཕུག་ནང་དར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཟུག་པའི་རྟགས་མཚན་བཟང་པོ་བྱུང་ནུག

དེ་མ་

ཚད་ ད་རེས་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྦྱིས་ཤིང་ལས་ འཇའ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད

བསྐོར་ཏེ་

235

སྒྲུབ་ཕུག་ནང་འཛུལ་སར་རྡོ་བཟོ་བོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཙོས་པའི་མི་

ག་ར་གིས་མཇལ་ཚུགས་ཅི།

ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་

ཞིབ་འཇུག་འབད་བའི་སྐབས་

སྒྲུབ་ཕུག་གི་བྱག་ག་ར་མར་གྱི་ཧུམ་བྱུག་པའི་མདངས་དང་འདྲ་བར་གྱུརཝ་ལས་ ཚེས་ ༣༠
གི་དུས་བཟང་ལུ་ བདུད་རྩིའི་ཆརཔ་ཡང་འབབ་ཅི།

ལྷ་ཁང་གི་འགྲེལ་བཤད།
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་སྒོ་ལས་འཛུལཝ་ཅིག་རང་ རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་དང་ རིགས་གསུམ་མགོན་
པོའི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་གྱང་གུར་ ལྡེབ་རིས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད།
ནང་ན་གི་ལྷ་ཁང་ཡང་།
༡༽ སྒྲུབ་ཕུག་གནས།
༢༽ གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་ལྷ་ཁང་།
༣༽ ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་།
༤༽ མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་།
༥༽ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་།
༦༽ གྲོ་ལོད་ལྷ་ཁང་།
༧༽ རྣམ་སྲས་ལྷ་ཁང་།
༨༽ ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་།
༩༽ གནས་པོའི་ལྷ་ཁང་།
༡༠༽ མར་མི་དྭགས་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཨིན་པས།
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གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་ ལྡེབ་རིས་བྲིས་ཏེ་འདུག དེ་གི་ནང་ན་ བྱག་

གུར་གུ་རུའི་ཚེ་བུམ་རང་བྱོན་འབུར་དོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའི་གུ་ལུ་ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་
མཇལ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ལས་གནས་འདི་ཁར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་སྒྲུབ་པ་གནང་

སའི་སྒྲུབ་ཕུག་གཙོ་བོ་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྒྲུབ་གནས་འདི་ཁར་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་
དང་

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་

ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཚུ་སྒྲུབ་གནང་བའི་སྒྲུབ་གནས་གཙོ་བོ་གཅིག་ཨིན་པས།

བྱག་རང་བྱོན་དེ་ནང་ ཧོརསོག་དམག་བཟློག་གི་སྨན་སྐུ་དང་ ཕུར་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའི་

ཕུར་པ་མགོ་ཅན་སྣ་ཚོགས་ལས་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲིག་སྟེ་ཡོད་པའི་

གནས་ཁང་འདི་ནང་ ཡར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དངོས་
སུ་བབ་སྲོལ་འདུག

གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་ལྷ་ཁང་གི་སྐོར།
གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་ལྷ་ཁང་ཡང་

ཧེ་མ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བཞེངས་

གནང་དོ་བཟུམ་སྤྱི་ཚེས་ ༢༧/༤/༢༠༠༡ ལས་ ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཚར་ཏེ་ ནང་ན་གི་
རྟེན་ཚུ་ཡང་གཙོ་བོ་གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་སྐུ་འདྲ་

རྒྱབ་ཡོལ་དུ་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་

གྱིས་བསྐོར་བ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཟུར་གཉིས་ལུ་ རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་

གཡས་གཡོན་དུ་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་ཞབས་དྲུང་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་
སྐུ་འདྲ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཟུངས་གཞུག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡང་གསེར་སྐུ་ཚུ་ཉམས་གསོ་
ལེགས་པར་ཞུ་སྟེ་ཕུལ་ཡོད།

དེ་ལས་ལྡེབ་རིས་ཡང་མཆོད་ཁྲིའི་གཡས་སུ་ དགོངས་འདུས་ལྷ་ཚོགས་དང་གཡོན་དུ་ གུ་
རུ་མཚན་བརྒྱད་

རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཚོགས་ཆ་ཚང་བ་

པའི་ལྷ་ཚོགས་བྱིན་ཅན་ཁྲ་ལམ་ལམ་འབད་བྲིས་ཏེ་འདུག

ལྡེབ་རིས་ཚུ་ཡང་

དེ་ལས་ཕུར་

དེ་སྦེ་བྲིས་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ དགོངས་འདུས་དང་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པ་གནང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ཕུར་
པའི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ཕུར་པའི་གཟུང་ཐག་རྡོ་རྗེ་འདི་

སྒྲུབ་ཕུག་ནང་གི་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལས་ གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོཔ་ལས་ དེ་སྦེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདུག།

གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་འབྱུང་ཁུངས།
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་བཞིན་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་

དཔོན་

སློབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་ གསར་བཞེངས་གནང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ནང་

རྟེན་གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་བཞེངས་དགོ་པའི་ དགོངས་བཞེད་ལྟར་ དཔོན་སློབ་གྲགས་པ་
རྒྱ་མཚོ་ བལ་ཡུལ་ལས་ ལྷ་བཟོཔ་བལ་བཟོ་ པཉྩ་དྷེ་ཝ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ སྐུའི་རྒྱུ་དེ་
ཡང་མི་མ་ཡིན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཕུལ་ཕུལ་བའི་རྒྱུ་བཟུམ་

ཟངས་གཞན་དང་མ་འདྲ་

བར་བྱིན་ཅན་གཅིག་གིས་སྦེ་ གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་གསུམ་བཞེངས་ཡོད་མི་ལས་ གཅིག་སྤ་རོ་

སྟག་ཚང་ལུ་དང་ གཉིས་པ་འདི་དོལཔ་ ར་རྒོད་ལྷ་ཁང་ནང་དང་ དེ་ལས་གསུམ་པ་འདི་
སྤུ་ན་ཁ་དགོན་ཚེ་ཕུག་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གུ་རུ་གསུང་བྱོནམ་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ཁུངས་དོན།
གུ་རུ་གསུང་བྱོནམ་གི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཚར་ཏེ་
འབད་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་

སྤུ་ན་ཁ་ལས་

སྟག་ཚང་གི་གནས་སྒོ་

དཔལ་ཕུག་གི་ནང་རྟེན་

ལྡེ་མིག་སྒོ་ལྕགས་ཟེར་སར་

ཕེབས་ད་ ལམ་འདི་བྱག་གཟར་དྲགས་དང་རྩུབ་དྲགས་སྦེ་ ལམ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལས་མེདཔ་
ལས་

འདི་ཁ་ལས་མི་གཅིག་གིས་ཞུ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ག་ར་གིས་ཞུ་དགོ་མ་བདེ་བར་

ལུས་པའི་སྐབས་ གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་སོ་སོར་སྦེ་འཕྱེལ་ཏེ་ཞུ་ནི་གྲོས་འཆམ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
གིས་

ང་ཤུབས་མི་དགོ་

སྟག་ཚང་གི་གནས་བདག་

ང་ལུ་ཞུ་ཚུགས་མི་ཅིག་འཐོན་འོང་ཟེར་གསུང་བྱོནམ་བཞིན་དུ་
སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་མིའི་གཟུགས་ལུ་སྤྲུལ་ནས་

ཆར་

བཀབ་ཅིག་སྒལ་པར་བསྣམས་ཏེ་ཁོ་རའི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་ལུ་དཔལ་ཕུག་ལུ་
ཞུ་ཚུགས་ཏེ་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞེངས་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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གུ་རུ་གསུང་བྱོནམ་ལོག་སྟེ་ཉམས་གསོ་ཞུ་བ།
གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་སྐུ་འདྲ་ལོག་སྟེ་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཆེད་

དྲག་ཤོས་མཛོད་དཔོན་དབང་

ཕྱུག་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནངམ་བཞིན་དུ་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལས་ རྩིས་སློབ་སྨིན་

དྲུག་བཞུགས་སར་བཅར་ཏེ་ སྐུ་འདྲ་ལོག་སྟེ་བཞེངས་ཚུགས་དང་མི་ཚུགས་དང་ མི་གང་

ཟག་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ བལ་ཡུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ གཞན་ལས་ཞུ་ནིའི་དོན་ལས་ ཁམས་
འཕྲོད་ཞུ་ཆེད་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་རྩིས་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ ས་རིལ་བསྒྱུར་ཏེ་བལྟཝ་
ད་ ཕྱི་ཁ་ལས་ ལས་མི་འཚོལ་ཏེ་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་ལུ་ ཁམས་འཕྲོད་མ་འབབ་པས། དེ་
ལས་རྩིས་སློབ་ཀྱིས་

ས་རིལ་བསྒྱུར་བལྟཝ་ད་
ལས་ཐོནམ་མ་ཚད་

དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཅིན་
༢༠༠༢

དྲག་ཤོས་མཛོད་དཔོན་ཁྱོད་རང་བལྟ་དགོ་ནི་མས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་

སྐུ་འདྲ་འདི་གསང་བའི་ཐོག་བཞེངས་དགོཔ་སྦེ་རྩིས་གཞུང་ནང་

གསུང་བྱོན་མའི་སྐུ་འདྲ་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་དེ་ཡང་

དྲག་ཤོས་མཛོད་

ལེགས་པར་ཞུ་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་འབབ་མཐོངམ་ལས་

རང་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་

༢

ལུ་

སྤྱི་ལོ་

གཟའ་དཀར་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་ཏེ་ལཱ་གི་འགོ་

བརྩམས་ཏེ་ གུ་རུའི་སྤྲུལ་པ་བཟོ་བོ་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་འབདཝ་ལས་ དམ་ཅན་རྡོར་
ལེགས་བརྒྱ་ཚར་དང་ གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ཉིན་གྲངས་ ༢༣ གྱི་རིང་སྐུ་
རིམ་བསྒྲུབས།

གནས་བདག་སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ལུ་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཐོག་ལས་གསང་

བའི་ཐོག་ལས་མཚམས་ཤིང་བཀལ་ཏེ་ཉམས་གསོ་ཞུ་སར་འཛུལ་མ་ཆོག་པའི་གནས་དམ་

དམ་ཐོག་ལས་ ཆུ་བཱལ་ཆུ་བླུགས་བཟོ་ཁང་ལས་ ལས་མི་བཞི་ལྔ་དེ་ཅིག་ ལས་མི་འཚོལ་
ཐོག་ལས་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནུག།

དེ་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལས་ ལས་མི་ཚུ་གིས་ཉི་མ་སྐུ་འདྲ་གུར་ཐོཝ་གིས་བརྡུངས་པའི་ལག་
ཆ་ཚུ་ཡང་

ཅན་སྟེགས་གི་ཁེབས་དང་བཅསཔ་འབད་བཀྲམ་སྟེ་

དབང་ཕྱུག་རང་གིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་བཞགཔ་ད་

དྲག་ཤོས་མཛོད་དཔོན་

ཉི་མ་སྐུ་གུ་བརྡུངས་པའི་སྒྲ་དང་སྐད་

ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ དང་ ༡༡ ལས་གནས་བདག་དང་སྤྲུལ་པའི་བཟོ་བོ་
རྡོ་ལེགས་ཀྱིས་

གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་གུར་བརྡུངས་པའི་སྒྲ་སྐད་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་ཡ་མཚན་ཆེ་སི་

སི་སྦེ་བརྡུངམ་ དགེ་སློང་དང་དཀོན་གཉེར་ ག་ར་གིས་གོ་སྟེ་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་
ཀྱི་བཟོ་རྣམ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། རེ་ཞིག་མཛོད་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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དཔོན་རང་ཉིད་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་ལས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་མཚམས་ཤིང་

ལས་བརྒལ་ གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་བཏོན་མ་ཆོག་པའི་བསླབ་སྟོན་ཡོད་རུང་ ལས་མི་རྣམས་ནས་
སྐུ་གཟུགས་ལུ་

རྩིས་བཏབ་ནི་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེབར་སྐུ་འདྲ་སྒོ་ཁར་བཏོནམ་ད་དཔལ་

ཕུག་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རླུང་འཚུབས་བརྐྱབས་ཏེ་

གནས་ཁང་ནང་གི་

བླམ་ སྟོབས་རྒྱས་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྡོད་པའི་སྐབས་ བྱག་རམ་སྟེ་འོང་དོ་བཟུམ་རྡོ་རྫས་

གས་དོ་བཟུམ་མའི་སྒྲ་སྐད་ཤུགས་སྦེ་གོཝ་ལས་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྡོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་རོལམོ་
ཡང་བཞག་ལོང་མེད་པར་ གཉའ་བར་བཀལ་ཏེ་བཟུངམ་བཟུང་སར་ཕྱི་ཁར་ཐོན་འོང་ནུག།

དེ་བསྒང་སྟག་ཚང་བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་ གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་བཟུང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ བྱག་གི་

རྩ་བར་ལྷུང་ལྷུངམ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ག་ར་རུབ་སྟེ་ གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་སླར་ལོག་སྟེ་

ནང་ན་ཞུ་བའི་བསྒང་ལས་སྔར་ག་ཨིན་མའི་བར་ཆད་ཞི་ཚུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས།་དེ་གི་
ནངས་པ་ སྐུ་གཟུགས་ཁར་རྩི་བཏང་མི་འདི་མིག་ཏོ་རྩ་བ་ལས་རང་བལྟ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་
གཟུགས་ཡང་མདའ་གཞུ་ བཀངམ་བཟུམ་མའི་ཕྲང་མ་ཚུགས་པར་གནོད་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་

བྱུང་སྟེ་ཉིནམ་ ༨ ཚུན་དྲན་མེད་ཐོག་སྨན་ཁང་ནང་སྡོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག བདུན་ཕྲག་གཅིག་
གི་ཤུལ་ལས་ཁོ་ལུ་འདྲིཝ་ད་

དྲག་ཤོས་ཡོད་དོ་བཟུམ་མེན་པར་ཁོ་ལུ་འཚུབས་ཆག་སྦོམ་

བྱུངམ་མ་ཚད་ རྒྱབ་ལས་སེམས་ཅན་སྟག་དང་གཟིག་གིས་འདེད་པའི་འཇིགས་སྣང་བཟུམ་
བྱུངམ་ལས་

ལཱ་འབད་མ་སྟེར་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་ལས་མཛོད་དཔོན་རང་གིས་གསོལ་

འདེབས་ལེགས་པར་ཕུལ་ཏེ་ཉིན་གྲངས་ ༢༣ གྱི་རིང་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ནས་ཕྱག་དང་
མཆོད་པའི་རྟེན་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་

བརྩིས་ནས་ཚེས་ ༢༥ ལུ་ཉམས་གསོ་བསྒྲུབས་ནས་སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ཞལ་གསེར་ཕུལ་བའི་
སྐབས་ ནམ་མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཐོག་གཉིས་སྦེ་ཤར་ འཇའ་ཚོན་གྱི་ནང་ན་ དར་དཀར་
གྱི་འཇའ་སྣ་ལྔ་གིས་བསྐོར་བའི་རྟགས་མཚན་བཟང་པོ་བྱུང་བའི་ཁར་

ལྷོ་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལས་

དར་དཀར་གྱི་འཇའ་ལམ་གྱི་སྤྲིན་ཚང་ ཡ་མཚན་ཆེ་སི་སི་སྦེ་ སྟག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཤར་བའི་
རྟགས་མཚན་བྱུང་ཡི།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་གི་བཤད་པ།

ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་ནང་ ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་
འདི་ནང་

ད་ལྟོ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་མཚན་ཉིདཔ་རྣམས་

གསུང་ཆོག་བྱོན་པའི་སྐབས་

བཞུགས་པའི་གནས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚད་ དྲོ་པ་ཐུགས་དམ་རྣམ་འཇོམས་དང་ ཕྱི་རུ་
དྲག་དམར་གནང་ས་ཨིན་པས།

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་།
རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་ལྷ་ཁང་ཐོག་གཉིས་ལས་མེད་རུང་

ད་ལྟོའི་ལྷ་

ཁང་ཐོག་ཚད་གསུམ་པ་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་འདི་མི་ལོ་ ༡༨༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ སྤ་

རོ་མྱང་མེད་ཕྱུགམོ་ལས་ མི་ཚང་ཕྱུགཔོ་གཅིག་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ཐོག་ལས་ བཞེངས་

བཞེངསམ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་དེ་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་
གསེར་ལས་གྲུབ་པ་གཅིག་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་ནས་ཕུལ་གྲུབ་
དེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡས་གཡོན་དུ་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། ཚེ་དཔག་མེད། རྒྱལ་

སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས། ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་དང་མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་
སྒྲོན།

དེ་ལས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་གཉིས་

གསར་བཞེངས་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁར་

ལྡེབས་རིས་ཚུ་ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕོ་བྲང་དང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་
ཞིང་ཁམས་ སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ དགོངས་འདུས་དང་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ཚུ་ག་ནི་བ་
འཇའ་ཆི་ཆི་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

གྲོ་ལོད་ལྷ་ཁང་།
ད་ལྟོ་གྲོ་ལོད་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་ཐོག་ཚད་གསུམ་ཡོད་པའི་ཐོག་ཚད་དང་པའི་ནང་གྲོ་ལོད་ལྷ་

ཁང་ནང་ ཧེ་མ་ བླམ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་གིས་ གྲོ་ལོད་སྐུ་འདྲ་སྦོམ་གཅིག་བཞེངས་
གནང་ནུག

དེ་ལས་ཐོག་གཉིས་ནང་

མཚན་ཉིད་གསུང་ཆོག་སྐབས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་

གཟིམ་ཅུང་སྦེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ད་རེས་གསར་བཞེངས་སྐབས་ དྲག་ཤོས་བསྟན་གསོ་
ལཱ་དཔོན་གྱིས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ལུ་ དགོངས་བསྐོར་ཞུས་ཐོག་ལས་ སྟག་ཚང་མེ་

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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མཆོད་བཞེས་པའི་བཤགས་སྦྱང་དང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཐབས་ལུ་
སྐུ་རྟེན་སྦོམ་ལྔ་བཞེངས་དགོ་པའི་ གསོལ་འདེབས་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡/༤/༢༠༠༢

ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འཇིམ་སློབ་ ཇོ་བོ་དང་ཀརྨ་ གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ གི་ལོ་ཕྱེད་ཚུན་གྱི་ནང་ན་ ད་རེས་ཀྱི་གྲོ་ལོད་ལྷ་ཁང་ནང་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་
སྦུག་ལུ་ ཚེ་དཔག་མེད་ཐོག་ཚད་ཆེ་བ་གཅིག་དང་ གུ་རུ་ཐོག་ཚད་ཆེ་བ་ ༡ དགོངས་
འདུས་ཐོག་ཚད་ཆེ་བ་གཅིག

གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཐོག་ཚད་ཆེ་བ་གཅིག་

ཕུར་པའི་སྐུ་འདྲ་

ཐོག་ཚད་ཆེ་བ་ཚུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གསར་བཞེངས་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ འདི་ནང་

གི་ལྡེབ་རིས་ཚུ་ཡང་ ནང་རྟེན་བཞིན་གྲོ་ལོད་དང་ཚེ་དཔག་མེད་། གུ་རུ། དགོངས་འདུས།
ཕུར་པ། དེ་ལས་གནས་བདག་ཚུ་ཨིན་པས། རྣམ་སྲས་ལྷ་ཁང་དང་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་
རྣམས་

༢༥/༥/༢༠༠༡

མེ་མཆོད་མ་བཞེས་ཏེ་འབད་རུང་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ཉམས་ཆག་ཤོ ར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱི་ཚེས་

སླར་ལོག་གསར་བཞེངས་འབད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

མཆོད་མེ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལས་སྟོང་མཆོད་ལྷ་ཁང་ཟེར་ལོགས་སུ་སྦེ་གསར་བཞེངས་འབད་དེ་
ཡོད།

རྣམ་སྲས་ལྷ་ཁང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་སྲས་དང་

གཡས་གཡོན་དུ་རྣམ་སྲས་རྟགས་བདག་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་

ཡོད་པའི་ཁར་ ལྡེབ་རིས་ཚུ་ཡང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ། སྟག་ཚང་

སེང་གེ་བསམ་གྲུབ། རྣམ་སྲས། རྣམ་སྲས་རྟགས་བདག་བརྒྱད། ཨོ་རྒྱན་ནོར་ལྷ། དེ་ལས་
ཞིང་སྐྱོང་དབངམོ་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་འདུག།

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།
རྟེན་གྱི་གཙོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་གཡས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་མ་དང་གཡོན་དུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་
འདྲ་ཚུ་འདུག

དེ་ལས་ལྡེབ་རིས་ཚུ་ཡང་

བརྙན་ཚུ་ཨིན་པས།

ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་དང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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གནས་པོའི་ལྷ་ཁང་།

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟག་ཚང་གི་གནསཔོ་ སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་དང་གཡས་གཡོན་དུ་ གུ་རུ་དང་
རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་གི་སྐུ་འདྲ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ལྡེབ་རིས་ཚུ་ཡང་རླངས་ཆེན་

དཔལ་གྱི་སེང་གེ་དང་ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ དེ་ལས་སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་ཚུ་
ཨིན་པས།

མར་མི་དྭགས་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་།
སྟོན་པ་དང་ རྡོར་སེམས་ གུ་རུ་གསུམ་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ཨིན་པའི་ཁར་ ལྡེབ་རིས་ཚུ་ཡང་

གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ སྟོན་པ་བླ་སློབ་གསུམ་ ཞབས་དྲུང་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ དེ་ལས་
དྲག་པོའི་དམར་ཆེན་ཚུ་ཡོད།

མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་།
ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་གི་མཆོད་རྟེན་ཨིན་པའི་ཁར་ འདི་ནང་ལུ་ཧེ་
མ་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

ཞབས་དྲུང་ལུ་གནང་བའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་

ཞབས་དྲུང་གིས་

གཏེར་བཞེས་པ་ཅིན་ གཏེར་སྒོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་གཏེར་ཚ་རྡོའི་པར་ ད་ལྟོ་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་
ནི་ཡོད། འདི་ནང་གི་ལྡེབ་རིས་ཚུ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་གནས་བརྟན་
བཅུ་དྲུག་ དེ་ལས་བྱང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

གྲུབ་ཆུ་གི་ཁུངས།
༡༽ ད་ལྟོ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོའི་རྩ་བར་ དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གིས་བསྐོར་བ་བྱག་

རང་བྱོན་ནས་འཐོན་ཡོད་པའི་གྲུབ་ཆུ་འདི་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ སྤ་རོ་

སྟག་ཚང་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ སྒྲུབ་པ་གནང་བའི་སྐབས་བཏོན་པའི་ སྒྲུབ་ཆུ་ཨིནམ་མས།

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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༢༽ ཤེལ་དཀར་གཟར་གྱི་ཆུ་དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཆུ་སྦེ་རྩིས་མི་དེ་ མཁའ་འགྲོ་མ་འབུམ་གཅིག་

གིས་གྲུབ་པ་གནང་སྟེ་ འབུམ་བྲག་ལས་ཤུགས་ཚང་གཅིག་ནང་ལས་བཏོན་ པའི་
གྲུབ་ཆུ་ཨིན།

༣༽ རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་གི་གྲུབ་ཆུ་འདི་ ཧེ་མ་རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཁོ་
རང་སྒྲུབ་པ་གནང་བའི་སྐབས་ གསོལ་ཆུ་སྦེ་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་
རྟེན་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་མི་དེ་ཨིན།

ད་ལྟོ་མཆོད་

སྟག་ཚང་ནང་ན་རྟེན་རྩ་ཅན།
གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་སྐུ་འདྲ་ཡ་མཚན་ཅན། གསུང་བྱོན་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་།
ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཨེ་ཁྲམ། སྒྲུབ་ཕུག་ནང་།
གཏེར་ཕུར་ཆེ་བ། སྒྲུབ་ཕུག་ནང་།
རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་གི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན། མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ནང་།
ཚེ་བུམ་རང་བྱོན། སྒྲུབ་ཕུག་ནང།

ཉམས་གསོའི་ལཱ་གི་འགོ་འདྲེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་།
སྟག་ཚང་ཉམས་གསོའི་ལཱ་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ཞལ་བཀོད་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་ཚུལ་ ལྡེབ་རིས་
དང་ནང་རྟེན་སྐུ་རྟེན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་སྔར་གྱི་རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་སྦེ་ དྲག་ཤོས་བསྟན་གསོ་
ལཱ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་ལ་

མཐོང་ཐོས་དང་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་སྔར་གྱི་

གཟུགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཚུགས་ཅི།
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ཤིང་བཟོའི་ལཱ་འགན་འབག་མི།
༡༽ བཟོ་དཔོན་ཚེ་རིང་། 			

སྤུ་ན་ཁ་བསེའུ་ལ།

༢༽ བཟོ་དཔོན་རིན་ཆེན། 			

སྤུ་ན་ཁ་རྩེ་ལ།

༣༽ བཟོ་དཔོན་རྣམ་རྒྱལ།			

བསེའུ་ལ།

༤༽ བཟོ་དཔོན་ནག་སྐུ། 			

སྤུ་ན་ཁ་ གུམ་དཀར་མོ།

༥༽ བཟོ་དཔོན་རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག		

བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

རྡོ་བཟོའི་ལཱ་འགན་འབག་མི།
༡༽ བཟོ་དཔོན་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།

ཆུ་ཁ།

༢༽ མགོནམ་ཚེ་རིང་།			

སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ།

༣༽ ཇོ་མོ་དངོས་གྲུབ།			

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར།

སྦྱིས་བརྐྱབ་ནིའི་ལཱ་འགན་འབག་མི།
༡༽ སློབ་ཕུན་ཚོགས།			

བཀྲིས་སྒང་།

འཇིམ་སྐུ་བཞེངས་མི།
༡༽ འཇིམ་སློབ་ཇོ་བོའུ། 			

ཧས་ཕུག སྤ་རོ།

༢༽ འཇིམ་སློབ་ཀརྨ།			

སྤ་རོ།

༣༽ སློབ་སངས་རྒྱས།			

སྤ་རོ།

༤༽ སློབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། 		

སྤ་རོ།

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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ལྷ་བྲིས་པ།

༡༽ སློབ་ཨོ་རྒྱན།				

ལྷུན་རྩེ།

༢༽ སློབ་རྡོ་རྗེ། 				

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།

༣༽ སློབ་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས།		

ཡ་ལང་། བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

༤༽ སློབ་དགོན་པོ་རྡོ་རྗེ།			

སྤ་རོ།

པ་ཏྲ་བརྐོ་མི།
༡༽ དཔར་སློབ་སྤེན་པོ་ཚེ་རིང་།		

སྤ་རོ།

སྤྲོས་བརྐོཔ།
༡༽ སློབ་རྒན་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། 			

ཐིམ་ཕུག

༢༽ སློབ་ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་། 		

ཐིམ་ཕུག

ལཱ་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི།
༡༽ ལཱ་དཔོན་སྟོབས་རྒྱས།			

སྤ་རོ། འབྲུག་རྒྱལ།

༢༽ ལཱ་དཔོན་རྡོ་རྗེ།			

སྤ་རོ། བཙན་ཏོག་ཆུ་ཁ།

༣༽ ལཱ་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་།		

ཐིམ་ཕུག་ཚེ་ལུང་ནས།

ཟླ་རིམ་གྱི་གསོལ་མཆོད་འབུམ་སྡེ།
སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཀའ་བཞིན་ དགེ་སློང་ཞལ་
གྲངས་ ༡༥ དེ་ཅིག་གསར་བཙུགས་ཐོག་ལས་ དེ་ཚུ་གིས་ ཉིན་རིམ་བཞིན་དུ་གསུང་ཆོག་
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དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་
རྒྱས་སྐབས་ལས་རང་ མཚན་ཉིད་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ ཟེར་ མཚན་ཉིད་པ་ཚུ་ སྤ་རོ་སྟག་
ཚང་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ དགོངས་འདུས་དང་ ཚེ་དཔག་མེད་ དེ་ལས་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་
ཚུ་ གནང་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སྟག་ཚང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡོད་པའི་གནས་ཀྱི་བཤད་པ།
༡༽

བཙན་ཏོག ་ཤར་རི་མྱང་མེད་ཟམ་རྙིང་གི་གདོང་ཁར་ གྲུབ་ཐོབ་སྦྱིན་པ་		

རྒྱལ་མཚན་ ༼རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕོ་རྒནམོ༽ གི་རྡོ་ཟུར་
གསུམ་འབད་མིའི་ནང་ཆོས་གོས་གཏེར་ལུ་སྦ་སྟེ་ཡོད།

༢༽

མྱང་མེད་ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་གཙང་ཆུའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རྡོ་མ་ཎི་གཅིག་ཡོད།

༣༽

སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་རྡོ་གི་ཁྲོ་གཅིག་ཡོད།

༥༽

རམ་ཐང་ཁ ༼རབ་ཐང་ཁ༽ ལྷ་ཁང་ལྟག་ལུ་ དམྱལ་བའི་ཟངས་ཆེེན་

༤༽

༼དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་གཏེར་ཁ༽

སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྡོ་གུ་ ཨ རང་བྱུང་གཅིག་ཡོད།
རྡོ་སྦོམ་གཅིག་ཡོད། དེ་ཁར་སྨྱུང་གནས་བཙུགས་པ་ཅིན་ཟངས་ཆེན་ནང་གི་
སེམས་ཅན་རྣམས་ཐར་པ་ལུ་བཀོད་ཚུགས་པའི་ ཕན་ཡོན་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་
འདས་ལོག་ཀརྨ་ དབང་འཛིན་གྱིས་གསུངས་ནུག།

༦༽

རྡོ་སྲིན་མོ་ཟེར་ སྲིན་པོ་ཁ་བཏུལ་བའི་རྡོ་གུར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་

རྗེས་གཉིས་མཇལ་ནི་ཡོད། དེ་ཁར་སྲིན་པོ་བཏུལ་བའི་ཁ་མྱང་མེད་ཁ་ཐུག་
བསྒོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མྱང་མེད་ལུ་གནོད་པ་ཡོདཔ་ལས་རྡོའི་ཁ་གུ་རྩིགཔ་

བརྐྱབས་ཏེ་བསུབས་བཞག་སྟེ་འདུག དེའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ སྲིན་པོའི་གློཝ་
དང་ནང་ཁྲོལ་པར་རིས་ཚུ་རྡོ་གུ་མཇལ་ཚུགསཔ་འབད་འདུག

༧༽	ཕྱག་འཚལ་སྒང་ཟེར་ མཚན་ཉིདཔ་ཚུ་སྟག་ཚང་ཁར་ ཉིན་ཞག་ ༢༡

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད

གི་རིང་ གསུང་ཆོག་བྱོནམ་ད་ དེ་ཁར་ཕེབས་ད་ གུ་རུ་གསུང་བྱོན་མའི་
ཞལ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕྱག་འཚལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན།

༨༽

དེའི་ལྟག་ལུ་རྡོ་མཎྜལ་ཕུལ་ས་ཟེར་ རྡོ་རུ་ཁ་ལྔ་སྤུངས་ཏེ་ཡོད།

༩༽

ཆུ་གཟར་ལུང་པ་ཟེར་ས་ལུ་བདུད་ཀྱི་དོན་ཧིང་གཡིབ་བཞག་ས་དང་ བདུད་

ཀྱི་ཕུང་པོ་རང་བྱུང་གི་རྡོ་གཅིག་ཡོད། དེ་ལས་དེ་ཁར་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གྲུབ་ཆུ་གཅིག་ཡོད།

༡༠༽

རྟ་རས་སྤང་གི་ཟུར་ཁར་ ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་
འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་འཁྲུངས་པའི་བྱག་ཕུག་ནང་ཕུར་པ་རང་བྱོན་མཇལ་ནི་
ཡོད།

༡༡༽

ལྡེ་མིག་སྒོ་ལྕགས་ཟེར་ས་ལུ་ གནས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་ལྡེ་མིག་མ་དང་བུ་སྦྲགས་ཏེ་
མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་སྒོའི་སྒོ་ལྕགས་ཟེར་སྒོ་གུར་བཏགས་པའི་སྒོ་ལྕགས་
ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

༡༢༽

ལྡེ་མིག་སྒོ་ལྕགས་ལུ་གསུང་རྟེན་དམ་ཆོས་པོ་ཏི་མཇལ་ནི་ཡོད།

༡༣༽

ལྡེ་མིག་སྒོ་ལྕགས་ལས་མར་ ཚེའི་བུམ་པ་གཅིག་དང་གུ་རུ་ཞབས་རྗེས་ཡོད།

༡༤༽

སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་ཀྱི་ནོར་བུ་མིག་གསུམ་ཡོད། དེ་ཁར་སྨོན་ལམ་གང་

༡༥༽

ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་ཡོད།

༡༦༽

དུང་དཀར་གཅིག་ཡོད།

༡༧༽

ཟམ་པའི་ཧང་གུ་ རུལ་སྦལ་གཅིག་ཡོད།

༡༨༽

སྲིན་པོའི་ཐོད་པ་གཅིག

བཏབ་འཐད་ཟེར་ཨིན་པས།
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༡༩༽

སྲིན་པོ་བཏུལ་བའི་མདའ་ལྕགས་གཅིག་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ནུབ་སྲིན་

༢༠༽

མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྷ་ག་གཅིག

༢༡༽

ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཅིག

པོའི་ཡུལ་ལས་གནང་བའི་ཕྱག་མདའ་ཅན་ཨིན་པས།

༢༢༽	རྨ་ བྱའི་མཇུག་སྒྲོ་གཅིག
༢༣༽

དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གཅིག

༢༤༽

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཆོས་གོས་གཅིག

༢༥༽

རྔ་གཏེར་གཅིག

༢༦༽

རྡོ་མ་ཎི་རང་བྱོན་གཅིག

༢༧༽

གང་གཟར་བླུགས་གཟར་གཅིག

༢༨༽

གནས་ལམ་ཐོ་གང་ གནས་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་ མཐོ་གང་ལས་མེདཔ་ལས་

༢༩༽

རྟ་མཆོག་བྷ་ལ་ཧའི་ཞབས་རྗེས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཆིབས།

༣༠༽

གནམ་ལྕགས་དབང་མོའི་རལ་གྲི།

༣༡༽

གཏེར་ཁ་གི་སྒོ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་རང་བྱོན། ཚེ་དཔག་མེད་ དགོངས་

༣༢༽

མཁའ་འགྲོ་སྤང་ཅུང་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་བྷ་ག་གཅིག

༣༣༽

སྒྲ་སྙན་གཅིག

༣༤༽

གནས་པོའི་ཕུར་རྡོ་གཅིག

དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས།

འདུས་ཕུར་པ་གསུམ་ཨིན།

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད
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༣༥༽

ལས་དགེ་སྡིག་ཤན་འབྱེད་ས་གཅིག

༣༦༽

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་རལ་གྲི་གཅིག

༣༧༽

ཤེལ་དཀར་བྱག་གུར་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་པུས་རྗེས།

༣༨༽

མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ། ཤེལ་དཀར་གཟར།

༣༩༽

རྣམ་རྒྱལ་མའི་མཆོད་རྟེན་གཅིག

༤༠༽

ཕུར་པའི་གཏེར་ཁ།

༤༡༽

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཕྱག་འཁར་གཅིག

༤༢༽

རྡོ་གནམ་ལྕགས་དབང་མོའི་རལ་གྲི།

༤༣༽

རྡོའི་དུང་ཆེན་གྱི་གཏེར་ཁ།

༤༤༽

རྡོའི་གློཝ་ཟེར་སར་ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་སྤྲ་དཀར་ཡང་དེ་		
བསྒང་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག

ཉམས་གསོའི་ལཱ་གི་སྐབས་ཟད་འགྲོ་དང་མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ།
སྟག་ཚང་ཉམས་གསོའི་སྐབས་དྲག་ཤོོ ས་མཛོད་དཔོན་རང་གི་སྐུ་སྒེར་ལས་ དཔལ་ཕུག་གི་
ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སྟག་ཚང་བླམ་རིག་འཛིན་དང་ ལཱ་དཔོན་སྟོབས་རྒྱས་གཉིས་ཀྱིས་འབད་

འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་རིང་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་ ༡༤ དང་ཕྱེད་ཀ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཐོག་
ལས་ ཉི་མ་ལྟོ་ཕོགས་རེ་དང་ ཕྱི་རུ་ཇ་ཕོགས་རེ་དུས་རྒྱུན་དུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཉམས་གསོའི་སྐབས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ དྲག་ཤོས་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་
རྗེ་ནས་

ཞལ་འདེབས་དང་ གཞན་ཞལ་འདེབས་རྣམས་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་

བརྒྱུད་དེ་མང་རབས་ཅིག་ལྷོད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་རྣམས་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་མ་དངུལ་དངུལ་
ཀྲམ་ཡོངས་བསྡོམས ༼༡༢༧༥་༧༧་༡༡༧་༠༦༽ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཐོག་ལས་བསྒྲུབས་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
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མཇུག་བྱང་།

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་སྙིགས་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཨོ་རྒྱན་གུ་
རུ་ཡི།

།བལ་ཡུལ་བྱིན་ཅན་གནས་མཆོག་ཁྱད་འཕགས་ལས།

།སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་

གནས་འདི་བཀོད་ལ་སྤྲོ། །དེང་སང་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་མེ་ལོང་དུ། །རང་མདོག་འགོག་མེད་
གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་ཤར།

།ཆོས་ལས་ཆོས་མིན་མནངས་ཆེར་མངོན་དབང་གིས།

།རང་རེའི་ལྗོངས་སུ་ཆོས་ཚུལ་བག་ལ་ཞ།

།རང་གིས་རང་ལ་རང་འདོད་ཟོག་ཟོལ་མིན།

།བླུན་རྨོངས་རང་གིས་འོས་མེད་ཅལ་སྒྲོག་མིན།
།རང་ཚུལ་བཟང་པོས་སྙན་གྲགས་ཆེད་དུའང་

མིན། །ལྷག་བསམ་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྲིས། བདག་འདྲའི་རྣམ་དཔྱོད་བུང་
བའི་གཤོག་རླབས་ཀྱིས། །ཁུངས་ལྡན་བཀའ་གཏེར་ནམ་མཁའ་འཇལ་བྱེད་པ།
དབང་མཁའ་ལྡིང་དབང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།

།མཁས་

།གཟིགས་ཚེ་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་ལས་གཞན་

དུ་ཅི། །འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཕྱོགས་ནས། །བཀའ་ནན་དབྱུ་གུས་ཡང་
ཡང་བསྣུན་པ་ལས། །ཆོས་དབྱངས་སྙན་པར་སྒྲོགས་པའི་མཐུ་མེད་ཀྱང་། །སྐྱེས་དམན་རང་
གི་རྔེའུ་ཆུང་དེང་འདིར་སྒྲོགས། །ངག་ཚིག་མཁས་པའི་སྙན་དུ་མ་འཇེབས་ཀྱང་།
དབང་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་གསུང་རབ་དང་།
ཕྱིར།

།མཁས་

།ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་པའི་

།དད་ཅན་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་མཆོག་ཡིན།

།དེ་ལྟར་བྲིས་པའི་ལེགས་

བྱས་སྤྲིན་ཚོགས་ལས། །བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ཆར་རྒྱུན་མ་ཆད་པས། །འགྲོ་མང་དད་པའི་
མྱུ་གུ་གསར་ཕྱེས་ནས། །མཐར་ཐུག་ཨོ་རྒྱན་ཉིད་དང་མཇལ་བར་ཤོག། །།

རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།
༡༽ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། བསྐལ་བཟང་ལེགས་བྲིས་འདོད་
པའི་རེ་སྐོང་དཔག་བསམ་གྱི་སྙེ་མ།

༢༽ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ལྷ་ཕྱོགས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་བློ་
གསར་རྣ་བའི་རྒྱན།

༣༽ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད།

སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ནོར་བུའི་ལེགས་བཤད

༤༽ སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཀྱི་

མུན་སེལ།
༥༽ འབྲུག་དཀར་པོ། ༼འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གནས་སྟངས༽
༦༽ འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཆགས་རབས།
༧༽ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྫོང་གི་གཞིས་ཁག་དང་ལྷན་ཁག་དགོན་སྡེའི་རྟེན་དང་		
དངོས་སྤྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལེགས་བཤད།

ཉམས་མྱོང་གི་གྲོས་བསྟུན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་མི་ངོ།
༡༽ དྲག་ཤོས་མཛོད་དཔོན་དབང་ཕྱུག

བསྟན་གསོའི་ལཱ་དཔོན།

༢༽ བླམ་རིག་འཛིན།		

སྟག་ཚང་བླམ

༣༽ སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

དབྱངས་སློབ་བགྲེསཔ།

༤༽ རྡོ་རྗེ།			

སྟག་ཚང་ཉམས་གསོའི་ལཱ་དཔོན།

༥༽ དགོནམ་རྡོ་རྗེ།		

ལྷ་བྲིས་སློབ་དཔོན།

༦༽ འཇིམ་སློབ་ཀརྨ།		

འཇིམ་སྐུ་སློབ་དཔོན།
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གཤག་བཟོའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བསྟན་པ་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
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ཀུན་ མཐོང་མེ་ལོང་ཞེས་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དཔལ།
ཨོཾསྭསྟི།

རབ་འབྱམས་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་དུ་དོག་བྱེད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྒྱུ་རྩལ་ཀློང་

ལས་རྩལ་བཏོན་ཅིང་། །ཉམས་མྱོང་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་ནས། །གཤག་བཟོའི་
རིག་རྩལ་བཤད་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོ། །

༡) གཤག་བཟོའི་འབྱུང་ཁུངས།
༡.༡

དེ་ཡང་ང་བཅས་ར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གཤག་བཟོའི་རིག་

རྩལ་གྱི་ལག་བཟོ་འདི་

འགོ་དང་པ་རང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་ཆ་འདུས་གཡུས་ སྤ་ནག་ ཟེར་ས་ལུ་ སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་

ལྡན་པའི་མི་རང་བཞིན་གྱིས་རིག་རྩལ་ཅན་ མཁས་པ་བློ་བཟང་ཟེར་མི་གཅིག་ སྤྱིར་བཟོ་

རིག་བཅུ་གསུམ་ལུ་མཁས་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་གཤག་བཟོའི་ལག་རྩལ་འདི་ལུ་ ག་ནི་བ་
མཁས་དྲགས་ཅན་གཅིག་སྦེ་བྱུང་ནུག། དེ་ཡང་མཁས་པ་བློ་བཟང་དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་དེ་

ནང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གཤག་བཟོའི་རིག་རྩལ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ཕོརཔ་གི་རིགས་ལྷམ་པ་
མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་ ཟླ་པ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ སྡེར་མ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ ཌཱ་མ་རུ་ཆེ་ཆུང་

རྡོབ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ རྩིག་གུ་དང་པད་སྡེར་ལ་སོགས་པ་ རིག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ལས་

བཟོ་རྣམ་ཡང་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་རིག་པའི་རྩལ་བཏོན་ཏེ་ བཟོ་ནི་འགོ་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་
ཚུར་ གཤག་བཟོའི་རིག་རྩལ་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ འགོ་དང་པ་འགོ་བཙུགས་ནུག།

༡.༢ མཁས་པ་བློ་བཟང་དེ་གི་བུ་ དགེ་བཤེས་པད་མ་དོན་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ སྤྱིར་བཟོ་

རིག་བཅུ་གསུམ་ག་ར་ལུ་ མཁསཔ་སྦེ་སྦྱངས་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་གཤག་བཟོའི་ལག་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དཔལ།
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རྩལ་ལུ་ མཁས་པ་སྦྱངས་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་གིས་ཡང་གཤག་བཟོའི་རིག་རྩལ་གྱི་ལག་ལེན་

འདི་ སྔར་ཨ་པའི་བསྒང་ལས་ལྷག་སྟེ་ རིག་པའི་རྩལ་བཏོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཟོ་རྣམ་
དང་རིག་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ གཤག་བཟོའི་ཁྱུན་
འདི་ མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་སྦོམ་སྦེ་རང་བཏང་ནུག།

༡.༣ དགེ་བཤེས་པད་མ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བུ་ ལྷ་མོ་དངོས་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ཡང་ སྤྱིར་ཕ་
མ་བཟང་པོའི་ལག་ཤུལ་དང་ ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་

མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཁོ་རའི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་ གཤག་བཟོའི་ལག་
རྩལ་འདི་རང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་བཏང་དང་བཏང་བཞིན་དུ་

ཁོ་རའི་བུ་དང་ཚ་བོ་བརྒྱད་ཚུ་ལུ་བསླབ་སྟོན་དང་ཁ་བཀོད་བཟང་པོའི་ཐོག་

ལས་ ཕ་ཤུལ་བུ་ཡིས་བཟུང་བཞིན་དུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་ཡོད།

༡.༤ ལྷ་མོ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བུ་ བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་མི་གིས་ཡང་ ཁོ་རའི་ཕའི་བསླབ་
སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤག་བཟོའི་ལག་རྩལ་འདི་ ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་རང་སྦྱངས་པ་མ་ཚད་
གཤག་བཟོའི་ལཱ་འདི་ལུ་རང་བརྩོན་ཏེ་སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་དང་

ཕ་ཤུལ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་

བུས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་བཏང་དང་བཏང་བཞིན་དུ་ཡོད།
༡.༥

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་བུ་

མཛེས་པ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཀྱང་ ཆུང་དུས་ནས་གཤག་

བཟོའི་ལག་རྩལ་འདི་ རིམ་པ་བཞིན་སྦྱངས་ཞིནམ་ལས་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་

ལག་ལེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁོང་མི་རབས་ལྔ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀྲིན་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་མ་ཚད་ བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྒེད་འོག་མང་ཆེ་བའི་ནང་དར་ཁྱབ་
སྦོམ་སྦེ་རང་སོང་སྟེ་ཡོད།

འབྲུག་གཞུང་གིས་ཡང་ ཐུགས་བཞེད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གནང་སྟེ་

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག་ནང་ བཟོ་རིག་གི་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་གཅིག་ཡང་ བཙུགས་

གནང་ཞིནམ་ལས་ གཤག་བཟོའི་རིག་རྩལ་འདི་ ཧེང་སྐལ་རང་ཡར་སྐྱེད་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། དེ་

དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པར་དེ་ཚུ་ལས་ རིམ་པ་
བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡང་རེམ་གཉིསམ་བཙུགས་ཏེ་ དར་ཁྱབ་

གཤག་བཟོའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བསྟན་པ་

འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༢) གཤག་བཟོ་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་ཤིང་གི་དབྱེ་བ་འགའ་ཞིག་གཤམ་གསལ།
༢.༡

ཟླ་གསུམ་པ་ཤིང་། སྤྱ་ལག་མའི་ཤིང་། ཟླ་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུ་ རབ་རྫབ་འཕྱེལ་
འོང་།རྫབ་མེད་ས་ཅིག་རུང་འབྲིང་ལྦཝ་དང་འཕྱེལ་འོང་། རྫབ་དང་ལྦཝ་མ་འཕྱེལ་

རུང་ ཐ་མ་ལང་ངམ་གདུང་ཅན་མ་ཡང་ ཤིང་དེ་ཁ་ལས་སྤོག་སྟེ་ གཤག་བཟོའི་
ཐོག་ལས་སྣོད་སྤྱད་མ་འདྲཝ་གི་རིགས་ལེ་ཤ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།
༢.༢

ཉིང་གུ་ལི་ཤིང་། ཨ་ཝ་ཤིང་། ཉིང་གུ་ལི་ཤིང་དེ་གུར་ རྫབ་ཡང་སྐྱེ་འོང་། རྫབ་མ་

འཕྱེལ་ས་ཅིག་རུང་ལྦཝ་དེ་སྐྱེ་འོང་། རྫབ་དང་ལྦཝ་མ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ ལང་འདི་ཤིང་དེ་
ཁ་ལས་རྩ་ལས་སྤོག་མི་བཏུབ།

༢.༣

ཨེ་ཏོག་མེ་ཏོག ་ཤིང་། ཨེ་ཏོག ་ཤིང་དེ་གུར་ ལྦཝ་སྐྱེས་འོང་། ལྦཝ་མ་སྐྱེ་རུང་ ལང་

༢.༤

ལུང་དམར་མོ། ལུང་དམརམོ ་ཤིང་ཟེར་མི་དེ་གུར་ རྫབ་སྐྱེ་བའི་ཁར་རྫབ་འདི་ཡང་

༢.༥

འདི་ཡང་ ཤིང་དེ་ཁ་ལས་སྤོག་བཏུབ།

ལེགས་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས་ རྫབ་ངོ་མ་མ་སྐྱེ་རུང་ལྦཝ་འདི་མང་ཆེཝ་སྐྱེ་འོང་།

སེར་ཀ་ལིང་། སེར་ཀ་ལིང་ཟེར་མིའི་ཤིང་གུར་ རྫབ་སྐྱེཝ་མ་ཚད་ རྫབ་ཡང་ལེགས་
ཤོས་རྩིཝ་ཨིན་པས་ རྫབ་ངོ་མ་མ་སྐྱེ་ས་ཅིག་རུང་ལྦཝ་འདི་ངེས་པར་སྐྱེ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན།

༢.༦

གུ་ལི་སེརཔོ་ གུ་ལི་སེརཔོ་འདི་གུར་ རྫབ་ཡང་སྐྱེས་འོང་། རྫབ་མ་སྐྱེ་རུང་ལྦཝ་
སྐྱེས་འོང་། ཨིན་རུང་འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཤིང་འདི་གནམ་མེད་ས་
མེད་དཀོན་དྲགས་ཨིན་པས།

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དཔལ།
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༢.༧ གཟེར་ཤིང་། གཟེར་ཤིང་ཟེར་མི་དེ་གུར་ རྫབ་ཡང་མི་སྐྱེ། དེ་མ་ཚད་ལྦཝ་ཡང་རྩ་

ལས་མི་སྐྱེ། ཨིན་རུང་ཤིང་འདི་ ཁྲ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ལང་སྤོག་ཞིག་ན་
གཤག་ དཀྲུབ་པ་ཅིན་ ཁྲ་ལེགས་ཤོམ་རྫབ་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པ་སྦེ་འོངམ་
ཨིན། ཨིན་རུང་ཚ་ཏོམ་གི་རིགས་བླུགས་མི་བཏུབ། ཤིང་འདི་སྐྱེ་ས་ཡང་ཁ་མཐོ་ས།
གདུང་ཤིང་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་སྐྱེ་འོང་།

༢.༨

སྒ་མ་ཤིང་། སྒ་མ་ཤིང་གུར་ རྫབ་དང་འདྲཝ་འདི་མ་སྐྱེ་རུང་ལང་འདི་ངེས་པར་དུ་
བཟོ་འོང་། རྩམ་སྡེར་དང་རྡོབ་སྦོམ་གྱི་རིགས་འདི་ཨིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྒ་མ་

ཤིང་གིས་བཟོ་དགོ་མི་འདི་ ཚ་ཏོམ་གྱི་རིགས་ག་ཅི་བླུགས་རུང་ རྩ་ལས་འགག་མི་
འགྱོ།
༢.༩

དུང་ཤིང་། དུང་ཤིང་འདི་ས་ཁ་མཐོ་ས་ཅིག་ལུ་སྐྱེཝ་ཨིན། དུང་ཤིང་འདི་ཁྲ་ཕྲང་ནི་དེ་
གིས་ ལྦཝ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་རྫབ་མ་སྐྱེ་བའི་ཁར་ ཤིང་དེ་ཁ་ལས་ལང་འདི་
ཡང་རྩ་ལས་སྤོག་མི་བཏུབ།

༢.༡༠

ཨ་ག་རུ་ཤིང་། ཨ་ག་རུ་ཤིང་དེ་གུར་ རྫབ་དང་ལྦཝ་རྩ་ལས་མི་སྐྱེ། ཨིན་རུང་ཤིང་

དེ་སྐམ་ཞིན་ན་ རྩ་ལས་འགག་མ་འགྱོ་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལང་གི་རིགས་
འདི་ངེས་པར་དུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།

༢.༡༡

ཟན་དཀྲུག་ཤིང་། ཟན་དཀྲུག་ཤིང་དེ་གུ་ལུ་ཡང་ རྫབ་དང་ལྦཝ་གི་རིགས་རྩ་

ལས་མི་སྐྱེ། ཨིན་རུང་སྐམ་པའི་བསྒང་མ་འགག་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལང་གི་
རིགས་བཟོ་བཏུབ།

༢.༡༢

འཁན་པ། འཁན་དཀར་དང་འཁན་ནག་ག་ཨིན་རུང་ འཁན་པ་འདི་རྩབོ་ཆུང་ནི་

འདི་གིས་ ལང་གི་རིགས་སྤོག་མ་བཏུབ་རུང་འཁན་པ་དེ་གུར་ལྦཝ་དང་རྫབ་གཉིས་
ཆ་ར་སྐྱེ་འོང་། འཁན་པའི་རྫབ་ཕོར་འདི་ དུག་སྲུང་ལུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིན།

གཤག་བཟོའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བསྟན་པ་

༢.༡༣

སྟག་པ་ཤིང་། སྟག་པ་ཤིང་གུར་ རྫབ་ཡང་སྐྱེ་བའི་ཁར་ ལྦཝ་ཡང་སྐྱེ་འོང་།
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ཤིང་འདི་ཁ་ལས་སྐྱེས་མིའི་ལྦཝ་འདི་ ཤིང་གཞན་གྱི་ལྦཝ་ལས་ཁྱད་འཕགས་
ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ལང་གི་རིགས་རྩ་ལས་བཟོ་མི་བཏུབ།

༣) མཁོ་ཆེ་བའི་ལག་ཆའི་དབྱེ་བ་གཤམ་གསལ།
༣.༡

ཕོའུ་ལྕགས། ཧམ་དཀྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ ཕོརཔ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ག་ཅི་བཟོ་
རུང་ཕྱ་གོ་དང་པ་དཀྲུབ་མི་ཧམ་དཀྲུབ་དང་བཟང་དཀྲུབ་ཟེར་མི་བཟོ་རྣམ་ངོ་མ་
སྟོན་ཏེ་དཀྲུབ་མི་འདི་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།

༣.༢

ཕྱི་འཇམ་ལྕགས་དང་ཧམ་དཀྲུབ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།

༣.༣

ནང་འཇམ་ལྕགས། བཟང་དཀྲུབ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་དགོཔ་ཨིན།

༣.༤

ཞབས་དང་ཅ་ལ་སྦྱར་སའི་མཚམས་གུ་ལས་བཏོག་ནི་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་

དགོཔ་ཨིན། གཤག་བཟོ་དཀྲུབ་པའི་སྐབས་འདི་ལུ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་
གཙོ་བོ་འདི་བཞི་རང་ཨིན།

ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལག་ཆ་གཞན།
༣.༥

རྐོབ་རྩག་ (ཝ་སྟམ) རྩམ་སྡེར་བཟུམ་ ནང་གཏིང་རིངམོ་གི་རིགས་གོང་གི་
ལག་

ཆ་བཞིཔོ་གིས་ བདའ་མ་ཟིན་མི་འདི་ བརྐོ་ནིའི་དོན་ལུ་དགོཔ་ཁག་

ཆེཝ་ཨིན།
༣.༦

སྟིའུ་ སྟིའུ་ཆུང་ སྟ་ཆུང་ སྟིའུ་ཟེར་མི་འདི་ སྟ་རི་ཆུང་ཀུ་ཨིནམ་ལས་ཨོ་ལོ་དེ་

༣.༧

ཨོ་ལོ། འགྱིར་མིའི་ལྕགས་དུང་གི་མིང་།

གུར་ ལ་ཆ་སྦྱར་མི་འདི་ དཀྲུབ་ཚར་ཞིན་ན་ ཚུར་སྤོག་ནི་གི་དོན་ལུ་དགོཔ་ཨིན།

རྟིང་ལྕགས། ཨོ་ལོ་བཤད་མིའི་ལྕགས།
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མ་གདན། མི་རིང་བཟུང་བའི་ལྕགས།

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དཔལ།

མི་རིང་། ཨོ་ལོ་བཟུང་མིའི་ལྕགས།
སྐེ་བསྡམ། ཨོ་ལོ་བསྡམ་མི།
རྐང་ཐག་ ཀོ་ཐག་གམ་བྲེང་ཐག།
རྐང་ཤིང་། རྐངམ་གིས་ཨེབ་ནིའི་ལག་ཆའི་མིང་།
ལག་གདན། གདོང་གི་པང་ལེབ་བམ་ཨེན་ཏ།
ལ་ཆ། མཇུག་ཏོ་སྦྱར་ནིའི་ལ་ཆ་མིང་།
འཇམ་རྡར། རྒྱ་ལས་ཐོན་མིའི་རྩི་སའི་རྡར་རྡོ།
པོད་རྡར། བོད་ལས་ཐོན་མིའི་གཏེར་གྱི་རྡར་རྡོ། རྡར་རྡོ་འདི་ལག་ཆ་རྣོ་བཏོན་ནི་
ལུ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།

སྟྭ་རི། ཤིང་བཏོག་ནིའི་དོན་ལས་དགོ།
སོག་ལེ། ཤིང་དུམ་བཏོག་ནི་ལུ་དགོ།
རིད་ཏི། ལག་ཆ་ཟུར་བཏོན་ཏེ་བརྡར་ནི་ལུ་ཁག་ཆེ། གྲི་ལང་སྤོ་ནི་གི་དོན་ལུ་
དགོཔ་ཁག་ཆེ།

དབུར་ཤིང་། སི་སི་ཤིང་དང་སྦྱི་ཤིང་གིས་བཟོ་མིའི་དབུར་ཤིང་། དབུར་ཤིང་

འདི་འོད་བཏོན་ནི་ལུ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ད་རེས་ནངས་པར་རུབ་སྦྱེལ་གྱིས་ཡང་
འོད་བཏོན་བཏུབ།

གཤག་བཟོའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བསྟན་པ་
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༤) ལག་ཆ་བརྡུང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།

ལག་ཆ་བཞིཔོ་ག་བརྡུང་རུང་ དང་པ་རང་ལྕགས་གྲུ་བཞི་མ་སྦེ་བརྡུང་དགོ་ དེ་ལས་བར་ནའི་
འབུར་མཐོ་སུ་ཅིག་སྦེ་
བརྡུངས་ཞིན་ན་

ཟུར་བཏོན་ཏེ་བརྡུང་དགོ་

དེ་ལས་ཟུར་གཉིས་དམའ་སུ་ཅིག་སྦེ་

ཟུར་གཉིས་སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦེ་བརྡུང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ནང་ན་བཀུག་

དགོ། བཀུག་པའི་བསྒང་ལུ་ཡང་ ཕྱི་ཕྲང་ཏང་ཏ་སྦེ་བཀུག་དགོཔ་མ་ཚད་ ནང་ཐད་སྒོར་
སྒོརམ་སྦེ་བཀུག་སྟེ་བརྡུང་དགོ།

༥) ལག་ཆ་བརྡུང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
ལག་ཆ་བཞིཔོ་ག་ཅི་རང་བརྡུང་རུང་ དང་པ་རིད་ཏིག་གིས་ ཕྱི་ཁའི་དབུས་ཟུར་དང་ ནང་
ནའི་དབུས་ཟུར་གཉིསཔོ་གི་ཟུར་

མ་ཉམས་པར་བརྡར་དགོ།

དེ་ལས་ཕྱི་ཟུར་གཉིས་དང་

ནང་ཟུར་གཉིས་པོ་ མཐའམ་ཚུན་ཚོད་རང་སྲབ་སུ་སྲབ་སུ་སྦེ་བརྡར་ཞིནམ་ལས་ འཇམ་
རྡར་དང་བོད་རྡར་གཉིས་ག་ཅི་གིས་བརྡར་རུང་ ནང་བརྡར་བའི་སྐབས་ལུ་

སྤྱིར་བཏང་ གྱི་

ཅུང་བརྡར་དོ་བཟུམ་སྦེ་བརྡར་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཕྱི་བརྡར་བའི་བསྒང་འབད་བ་ཅིན་ མདུན་
ལས་ཕར་ལྟ་མེན་པ་
བརྡར་དགོཔ་ཨིན།

རང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་

གཡས་ཁ་ཐུག་ལྟ་སྟེ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་

༦) རྩིའམ་ཨརྫ་ཀ་ངོས་འཛིན།
སྤྱིར་བཏང་རྩི་ཟེར་སླབ་མམ་ མིང་ངོ་མ་འདི་ ཆོས་སྐད་ནང་ཨརྫ་ཀ་ཟེར་སླབ་མི་འདི་ཨིན།

རྩི་འདི་རྩྭ་ཅིག་ཨིན་རུང་ འདི་གི་འབྲས་བུ་འདི་སྐམ་པའི་བསྒང་ ལགཔ་འདོགསཔ་ཅིག་ག་
ར་གཏོར་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན།

༧) རྩི་བཏང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
ཨརྫ་ཀ་འདི་བསྐམ་ཐག་ཆོད་པ་ཅིན་

ནང་གི་འབྲས་བུ་ག་ར་

གཏོར་ཏེ་འགྱོ་ཨིནམ་ལས་

ཨ་ཙི་ཅིག་མ་བསྐམ་པའི་ཧེ་མ་རང་བསྡུ་དགོ། དེ་ལས་འབྲས་བུ་འདི་ ཉི་མར་བརྡལ་ཞིནམ་
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དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དཔལ།

ལས་ འབྲས་བུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྐམ་ཐག་ཆོད་བཅུག་དགོ།

༩) རྩི་བརྡུང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
ཨརྫ་ཀའི་འབྲས་བུ་བརྡུང་བའི་སྐབས་ འབྲས་བུ་བསྐམས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ཕར་ཚུར་གཏོར་
མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུམ་གྲྭ་ཅིག་བཏབ་ཞིན་ན་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་བརྡུང་དགོ་ ཨརྫ་
ཀའི་འབྲས་བུ་འདི་ ཙི་ཀུ་བཟུམ་མའི་ནང་བརྡུང་རུང་བཏུབ་ཨིན།

༡༠) རྩི་བཙིར་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
ཨརྫ་ཀའི་འབྲས་བུ་འདི་ཡང་ དཔེར་ན་པད་ཀ་མར་ཁུ་བཙིར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
བཙིར་དགོ། ཨིན་རུང་འབྲུ་གཞན་བཟུམ་མ་རྔོ་བར་བཙིར་བཏུབ་ཨིན།

༡༡) རྩི་བཏང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
ཉིམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤར་བའི་སྐབས་མ་གཏོགས་ ཉིམ་ལེགས་ཤོམ་མ་ཤར་བ་ཅིན་ རྩི་འདི་

གཏང་ནི་མི་འོང་། དེ་མ་ཚད་གནག་དུང་ནང་དང་ གྱིབ་མའི་ནང་བཟུམ་ལུ་ཡང་ རྩ་ལས་
གཏང་ནི་མི་འོང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་བཏང་ས་ཅིག་རུང་ རྩི་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྦྱར་མི་བཏུབ།
དེ་ཡང་རླུང་མ་ མ་འཕུ་སའི་ས་སྒོའི་ནང་བཏང་དགོ། བཏང་ཐངས་ཡང་ དང་པ་ནང་ཕྱེད་ཀ་

བཏང་དགོ་ དེ་ལས་བསྐམས་པའི་ཤུལ་ལས་ དོ་རུང་ཕྱེད་ཀ་བཏང་དགོ་ རྩི་འདི་མང་པ་
ཅིན་ལེགས་ཤོམ་མི་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ མང་ཉུང་རན་ཏོག་ཏོ་བཏང་དགོ། དེ་ལས་ཕྱི་ཕྱེད་

བཏང་ དེ་ལས་དོ་རུང་ཕྱེད་བཏང་ རྩི་བཏང་བའི་སྐབས་ཕོརཔ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ མཐེབ་
བོང་དང་གུང་མཛུབ་གཉིས་ཀྱིས་ཕོརཔ་ཕྱི་ཕྱེད་དང་ ནང་ཕྱེད་བཤེད་དེ་བཏང་དགོ། རྩི་འདི་
ཡང་ཀ་བལ་གྱིས་སྦེ་བཏང་དགོ།

གཤག་བཟོའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བསྟན་པ་

261

༡༢) བསེ་བཏང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
བསེ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་

བསེ་མ་བཏང་བའི་ཧེ་མ་

ཤིང་མར་དཔྱ་གཉིས་དང་

བསེ་དཔྱ་གཅིག་སླ་བསྲེས་སྦེ་བཞུས་ཏེ་བཏང་དགོ་ བསེ་བཏང་ཚར་ཞིན་ན་ བསྐམས་ཚར་

བའི་ཤུལ་ལས་ དྲེག་པ་མེད་མའི་རས་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཅིག་གིས་ བསེ་བཏང་བའི་ཤུལ་རང་
མེདཔ་སྦེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཕྱག་དགོ།

དེ་ལས་དོ་རུང་ལོག་ཚར་གཅིག་

བསེ་བཏང་དགོ།

དེ་བཟུམ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ བསེ་ཚར་ལེ་ཤ་བཏང་པ་ཅིན་ བསེ་འདི་མ་ཡལ་བར་ཡུན་རིངམོ་
སྦེ་སྡོད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོད།

༡༣) རྫབ་གུར་བསེ་བཏང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
རྫབ་ཀྱི་རིགས་ལུ་ དང་པ་ལགཔ་རེག་དོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཏང་དགོ་ དེ་ལས་མང་སུ་མང་སུ་

བཏང་སྟེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་དེ་ཅིག་ལས་མ་བཏང་པ་ཅིན་ བསེ་འདི་ལེགས་ཤོམ་མི་འགྱོ།
ཉིནམ་རེར་ཚར་རེ་ཚར་རེ་སྦེ་ཉུང་ཤོས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་དང་

དེ་ལས་མང་ན་བདུན་ཕྲག་

གསུམ་དེ་ཅིག་བཏང་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འགྱོཝ་ཨིན།་ རྫབ་ཀྱི་རིགས་ལུ་ བཙིར་བསེ་
དང་བཙགས་བསེ་མེན་པར་ ཨིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རང་ ཞོ་བསེ་རང་བཏང་དགོཔ་ཨིན།

༡༤) ལྦཝ་དང་ལང་ལུ་བསེ་བཏང་ཚུལ་བརྗོད་པ།
ལྦཝ་དང་ལང་གི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་ བསེ་དང་མར་སླ་བསྲེས་ཏེ་བཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ བསེ་

ཡང་རྫབ་བཟུམ་མེན་པར་ མང་སུ་སྦེ་བཏང་དགོ། དུས་ཡུན་ཡང་ ཉུང་ཤོས་བདུན་ཕྲག་

གཅིག་དེ་ཅིག་དང་ ཞག་མང་ན་བཅུ་ཐམ་དེ་ཅིག་ངེས་པར་བཏང་དགོ། ཁྲ་བཏོན་ནི་ཨིན་པ་

ཅིན་ བསེ་བཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ མར་དབུར་ཞིན་ན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཕྱག་པའི་སྐབས་
ཁྲ་རང་བཞིན་གྱིས་འཐོན་འོངམ་ཨིན།

དེ་ཡང་ལྦཝ་དང་ལང་གཉིས་ལུ་བཙིར་བསེ་དང་

བཙགས་བསེ་གཉིས་ག་བཏང་རུང་བཏུབ་ཨིན།
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༡༥) བསེའི་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་བརྗོད་པ།

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དཔལ།

བསེ་ལུ་དབྱེ་བ་ཞོ་བསེ། བཙིར་བསེ། བཙགས་བསེ་ཟེར་ཡོདཔ་ཨིན། བཞོ་བསེ་ཟེར་མི་
འདི་ བསེ་ཤིང་གི་འདབ་མ་འབལ་བཀོཝ་ད་ཨོམ་ཐོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཉོ་རུང་ཞོ་བསེ་རང་
གོང་མཐོཝ་མ་ཚད་ ལེགས་ཤོམ་ཡང་ཞོ་བསེ་རང་ཨིན། བཙིར་བསེ་ཟེར་མི་འདི་ བསེ་ཤིང་

དང་བསེ་དམར་ཤིང་གཉིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ མར་ཁུ་བཟུམ་བཙིར་ཏེ་བཏོན་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།
བཙགས་བསེ་ཟེར་མི་འདི་
ཨིན།

བསེ་ཤིང་གི་པགས་ཀོ་བཤུས་ཏེ་

ཨོམ་བཏོན་མི་འདི་ལུ་སླབ་

༡༦) ཟ་བསེ་བཙིར་ལུགས་ཀྱིས་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
བསེ་ཤིང་དང་ བསེ་དམར་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་བཏོགས་ཏེ་ ཉི་མར་བསྐམས་ཞིན་ན་ བརྔོ་མ་
དགོ་པར་ཕྲང་ཕྲང་རང་ ཕྱ་ཚིར་མའི་ནང་བླུགས་སྟེ་ མར་ཁུ་བཙིར་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་བཙིར་
དགོཔ་ཨིན།

༡༧) བསེ་གནགཔོ་བཟོ་ཐངས་།
བསེ་གནགཔོ་འདི་ བསེ་དཔྱ་གཉིས་དང་ དུ་པའི་འབྲས་བུ་དཔྱ་གཅིག་ སླ་བསྲེས་ཞིན་ན་
བཏུལ་དགོ། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཏུལ་བ་ཅིན་ འོད་མི་འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ ག་དེ་ཅིག་
བཏུལ་ཚུགས་ཚུགས་བཏུལ་དགོ།
འཐོན་འོང་།

ལེགས་ཤོམ་བཏུལ་བ་ཅིན་

འོད་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

༡༨) བསེ་བཙགས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
བསེ་བཙགས་ཚུལ་འདི་ ཇ་པཱན་གྱི་ལུགས་ཨིན། དེ་ཡང་ བསེ་ཤིང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལས་
པགས་ཀོ་བཤུ་དགོ་

དང་པ་ཆུ་འཐོན་མི་འདི་བཀོག་དགོ་

ཆུ་འཐོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་

བསེ་འཐོན་འོང་། བསེ་འདི་པོག་ཏོ་ཧོད་ཅིག་ལུ་བཟེད། དེ་ལས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ ཕར་ཚུར་

སོར་ཡི་རང་ པགས་ཀོ་བཤུས་ཏེ་བཙགས་དགོཔ་ཨིན། བསེ་ཤིང་པགས་ཀོ་བཤུས་ཐངས་

གཤག་བཟོའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བསྟན་པ་
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ཡང་ དང་པ་ཕྱིའི་པགས་ཀོ་དུམ་གྲ་ཅིག་བཤུས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཨོམ་བཟུམ་འཐོན་མི་འདི་

ཐུརམ་གིས་དབོག་ཞིན་ན་ རས་བཙགས་རྐྱབ་དགོ། དེ་ལས་བསེ་དེ་ཉི་མའི་དྲོད་ནང་བསྐམ།
བཏུལ་སྦེ་རླུང་མ་

མ་ཕོག་སར་བསྐམ་དགོ།

དེ་ལས་དོ་རུང་རས་བཙགས་རྐྱབ་བཞིན་ན་

རླུང་མ་ མ་ཐལ་བའི་པོག་ཏོའི་ནང་ བླུགས་ཏེ་ཁབ་ཏོ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་གཅད་དགོཔ་ཨིན།

༡༩) བཙིར་བསེ་བཏང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
བཙིར་བསེ་བཏང་ཐངས་ཡང་ སྐྱའི་ཟེ་བ་གིས་བཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ ཏར་སྦྱིན་དང་སླ་བསྲེས་
ཏེ་བཞུ་ཞིན་ན་ སྣོད་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་སྐྲ་ཟེ་དེ་གིས་མ་གཏོགས་ གཞན་གྱིས་བཏང་མ་
བཏུབ་ལས་ ངེས་པར་སྐྲ་ཟེ་དེ་གིས་རང་བཏང་དགོཔ་ཨིན།

༢༠) ཤིང་བཙོ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བརྗོད་པ།
རྫབ་ཀྱི་རིགས། ལྦཝ་གི་རིགས། ལང་གི་རིགས་གསུམ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ དང་པ་ཉིམ་གི་
དྲོད་ནང་སྐམ་པའི་བསྒང་ གཡོ་ཀྲ་འགྱོ་མི་འདི་ མ་ཕྲང་ཚུན་ཚོད་ བཙོ་ཐག་ཆོད་སྦེ་རང་
བཙོ་དགོ། གཡོ་འགྱོ་མི་འདི་ ཕྲང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ བཙོ་བའི་
སྐབས་ཤིང་ནང་འཛུལ་ཡོད་པའི་ཆུ་འདི་ མ་བསྐམ་གྱི་བར་ ཉིམ་གི་དྲོད་ནང་མེན་པར་ ཨིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་བསིལ་ས་རང་ སྐམ་ཐག་ཆོདཔ་སྦེ་བསྐམ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།

༢༡) ལག་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུལ་བརྗོད་པ།
ལགཔ་གིས་སྦེ་ དཀྲུབ་མི་ལག་འཕྲུལ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལགཔ་གིས་སྦེ་ལོགས་གཉིས་ཆ་རང་

འགྱིར་བཏུབ་ལས་ རྫབ་ཀྱི་རིགས་བཟོ་རྣམ་ལེགས་ཤོམ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་འཕྲུལ་
འདི་རང་ལེགས་ཤོམ་ཨིན། ལག་ཆ་འདི་ལགཔ་བཤེད་ཐངས་ཡང་ ལགཔ་གཡསཔ་གདོང་
ཁ་དང་ ལགཔ་གཡོནམ་ཤུལ་མ་སྦེ་ བཙན་དྲག་སྦེ་བཤེད་དགོ། རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲུལ་ཆ་ཨིན་

པ་ཅིན་ ལོགས་གཅིག་བ་ལྷག་འགྱིར་མི་བཏུབ། ཇ་པཱན་གྱི་འཕྲུལ་ཆ་འབད་བ་ཅིན་ ལོགས་
གཉིས་ཆ་རང་ ཕར་ཚུར་སྦེ་རང་འགྱིར་བཏུབ་ཨིན།

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དཔལ།
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༢༢) གཤག་དཀྲུབ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

གཤག་དཀྲུབ་འཕྲུལ་ཆ་འདི་ཤ་ར་ར་སྦེ་ ཁ་གདོང་ཕྱོགས་མ་གཏོགས་ རྒྱབ་ཕྱོགས་འགྱིར་

མ་བཏུབ་ལས་ ལག་འཕྲུལ་བཟུམ་སྦེ་ ཤ་ར་ར་འགྱིར་མི་བཏུབ་ཨིན། འཕྲུལ་ཆས་ནང་
ལོགས་འདི་གིས་

ཕར་བལྟ་གདོང་ཕྱོགས་མ་གཏོགས་ཚུར་རྒྱབ་ཕྱོགས་ལུ་འབད་མ་བཏུབ་

ལས་ བཟོ་སྟོན་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་འོང་། ཨིན་རུང་ཇ་པཱན་གྱི་འཕྲུལ་ཆ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕར་ཚུར་
གཉིས་ཆ་རང་འགྱིར་བཏུབ་ནི་འདི་གིས་
ལག་འཕྲུལ་འདི་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ལག་འཕྲུལ་བཟུམ་སྦེ་བཟོ་རྣམ་བཏོན་བཏུབ།

ཕྱི་ནང་ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་འབད་རུང་བཏུབ་

ནི་འདི་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འདི་ལག་འཕྲུལ་འདི་རང་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་ཡང་

ལག་འཕྲུལ་འདི་ཨིནམ་ལས་ མ་ཉམས་པར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན་
པས།

༢༣) གཤག་བཟོའི་འགྱུར་བ་འབྱུང་ཚུལ་བརྗོད་པ།
གཤག་བཟོ་འདི་ དང་པ་ལག་འཕྲུལ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ གཤག་བཟོ་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ད་
རེས་ནངས་པར་འཕྲུལ་ཆའི་རིགས་ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་དེ་ཅིག་ཐོ ན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་
གཤག་བཟོ་འདི་

ལཱ་འཇམ་ཧིང་གི་ཁྱད་པར་ལས་

འགྱུར་བ་ལེ་ཤ་ཐོན་སོངམ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ འཕྲུལ་ཆའི་ལག་ཆ་འདི་གིས་ སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་དེ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བ་གནོད་པ་
མང་སུ་ཅིག་མཐོངམ་ཨིན་པས།

༢༤) གཤག་དཀྲུབ་པའི་དཀའ་ངལ་བརྗོད་པ།
སྤྱིར་བཏང་གཤག་བཟོ་འདི་གིས་ཕོརཔ་གི་རིགས་དང་ ཅ་ཆས་གཞན་གྱི་རིགས་ ཁག་མ་
འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཟོ་བའི་ནང་གསེས་ལས་ དཀྲུབ་ནི་འདི་གི་ཐད་ཁ་ བཟོ་རྣམ་གྱི་ལཱ་ཁག་ཤོ ས་
འདི་རང་

འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་ཕོརཔ་འདི་རང་ཨིན་པས།

ཅ་ཆས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རིགས་

སྟབས་ དཀྲུབ་ནིའི་ཐད་ཀར་ དཀའ་ངལ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེད་པར་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་
སྦེ་དཀྲུབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ བཟོ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་རུང་བཏུབ་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གཤག་བཟོའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བསྟན་པ་
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༢༥) རིགས་རྩལ་གྱིས་བཟོ་དབྱིབས་བཟོ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་བརྗོད་པ།
བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འདི་

ལག་རྩལ་དང་བསྟུན་ཏེ་

ཐད་སྒོར་སྒོར་གྱི་རིགས་རྣམས་

ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་བཟོ་རུང་ མ་འདྲཝ་ག་དེམ་ཅིག་བཟོ་རུང་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རང་སོའི་
ལག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ནི་མ་གཏོགས་ བཏུབ་ མ་བཏུབ་ལོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མེད།

༢༦) ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ།
སྤྱིར་བཏང་གཤག་བཟོ་ཟེར་མི་འདི་

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་

ལོ་ངོ་ཆིག་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་གི་ཧེ་མ་ལས་རང་ ཤར་ཕྱོགས་བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག་ནང་ མཐའ་ཟུར་
གྱི་གཡུས་ཚན་བདའ་སྟེ་དར་ཁྱབ་དང་གོང་འཕེལ་སྦོམ་སྦེ་སོང་ཡོད་རུང་
མི་རིག་རྩལ་ཅན་ཚུ་ལས་

གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

ཉམས་མྱོང་གི་བརྒྱུད་པ་ལས་དར་བའི་

ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་དེ་འབད་རུང་

གཤག་བཟོ་འདི་

ལག་བཟོའི་བཟོ་རིག་

སྐབས་འདིར་མི་ཚེ་

ཧྲིལ་པོར་ གཤག་བཟོའི་རིག་རྩལ་གཙོ་བོར་བཏོན་སྡོད་མི་ འཁོབ་ལ་མཁར་དབང་འདུས་
དང་བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་བཟོ་རིག་ རིག་གནས་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ཉམས་
མྱོང་དང་གོམས་འདྲིས་ལེ་ཤ་ཐོབ་མི་

སྟོང་ཞང་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་གཉིས་ལུ་

ཉམས་མྱོང་གི་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་

མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་དང་ ཕ་མའི་ཤུལ་བྱ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ མི་ཉམས་
རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་དམིགས་ཏེ་
བཀོད་པ་ལགས་སོ།།

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་གྱིས་མདོ་ཙམ་ཅིག་
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༄༅། ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག་དད་མོས་ཀུན་ད་རྒྱས་བྱེད་ཡེ་
ཤེས་འོད་སྟོང་བར་བའི་ཟླ་བ་བཞུགས་སོ།།
སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
མཆོད་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ།
༄༅། །སངས་རྒྱས་ཉི་མ་མཁྱེན་བརྩེ་སྣང་བའི་གཏེར། །དམ་ཆོས་ཟླ་བ་ཞི་བསིལ་བདུད་
རྩིའི་དཔལ། །དགེ་འདུན་རྒྱུ་སྐར་ཕན་བདེའི་གཟི་འོད་འབར།
གསུམ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ།

།དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་

།ཀུན་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས།

།ལེགས་པར་

བཤད་པའི་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་ཀུན། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་རབ་རྟོགས་པའི།
།མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ཟུར་སྤྱི་བོར་མཆོད། །རང་ངོར་ཡེ་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་།
།གཞན་ངོར་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་གྱིས།

།སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་སྐྱོབས་པའི་མགོན་

གཅིག་པུ། །རྗེ་བཙུན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རིན་པོ་ཆེའི། །ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་རི་བརྩེགས་
པ་ཡི། །གཙུག་ལག་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི། །གནས་ཡིག་སྟོན་ཟླ་འབར་བའི་འོད་སྣང་
གིས། །དད་མོས་ཀུན་དའི་འདབ་མ་བཞད་པར་སྤྲོ། །ཞེས་ཡུལ་གོང་མ་ལ་བཀའ་དྲིན་དྲན་

པའི་སྦྱོར་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག་དད་མོས་ཀུན་ད་བཞད་
པའི་ཟླ་བ་ལས་ཐོག་མར།

གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་དགོས་པའི་ཁུངས།
རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་

སྐྱབས་རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་མཆོག་

ཉིད་སློབ་དཔོན་སྦེ་བཞུགས་པའི་བསྒང་གི་གཟིགས་སྣང་ལུ་

ཧེ་མ་མཚན་

ཇོ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོའི་རི་

ལྡེབས་འདི་གེ་ར་ རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྐུ་སྦོམ་གཅིག་སྦེ་ གཟིགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་།

རྗེ་ཁོ་རང་བླམ་མཁན་པོའི་ཁྲི་ལས་དགོངས་ཞུ་སྟེ་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ བྱ་རྒོད་ཕུང་པོར་བཞུགསཔ་
ད་ དེ་བ་སྐྱིད་པའི་དགོན་པ་ལུ་བྱོན་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བཞུགས་པའི་ནུབ་གཅིག་
རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་གཟིམས་པའི་དྲོ་པ་ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལུ་

ད་ལྟོ་

སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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གདན་ས་ཡོད་པའི་ས་ཕྱོགས་ནང་ རྗེ་ཁོ་རང་སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ནང་ སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་
བཞུགས་དོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བའི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི་ ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་གཅིག་ཡོད་

མི་འདི་གི་ཕར་ཁ་ལས་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ ད་རེས་གནས་འོག་མ་ལས་གོང་མ་ལུ་བྱོནམ་ཨིན་

ཟེར་ རི་དམའ་ས་ལས་མཐོ་ས་ཅིག་ལུ་ རས་དཀརཔོ་གཡབ་སྟེ་ འཕུར་བྱོནམ་གཟིགསཔ་
ད་

རྗེ་ཁོ་རའི་ཐུགས་ལུ་རྗེ་བཙུན་གྱི་རྗེས་ཟིནམ་སྦེ་

འབྱོན་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་

མཚམས་ཁང་སྒོ་ཁར་ཐོན་བལྟཝ་ད་ རྗེ་བཙུན་གྱི་མགུར་མ་ལས་ བུ་ཆགས་སྡང་མ་ཆེ་གློད་
ལ་ཞོག

འཇིགས།

།ཆགས་སྡང་འདི་འཁོར་བའི་རྩ་བ་ཨིན།

།བརྒལ་དཀའ་ཡང་བརྒལ་བའི་དུས་ཚོད་རན།

།གཞི་བདག་ཏུ་བལྟ་བས་ཀུན་

།གཞན་དོན་ཡང་ཤུགས་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན།

།ཟེར་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་

བསླངས་པའི།
ཤེས་ན།

།ས་ལམ་སྲིད་བའི་རྦ་རླབས་ཤིན་ཏུ་

།ལེགས་བྱས་ཀྱིས་ཐར་ལམ་མི་བགྲོད་ཀྱི།

།བདག་གཞི་རྩ་མེད་པའི་དོན་

མགུར་མ་ ལེ་ཤ་ཅིག་གསུངས་ཡི་རང་བྱོན་པའི་ ཤུལ་བདའ་སྟེ་ཡོན་ཏན་རང་ཡང་ མིའི་
ལུས་ཚད་ཕྱེད་དེམ་ཅིག་ གནམ་མཁར་འཕགས་ཏེ་ཕུར་བྱོནམ་གཟིགས་མི་འདི་ཡང་ གདན་
ས་མདོ་སྡེ་བྲག་ལུ་ཕེབས་ནི་གི་ལུང་བསྟན་ཨིན་ཟེར་གསུངས་མི་དང་། གཞན་ཡང་ ཀུན་
མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལས་

ཆོས་འཁོར་གསར་པ་གསར་པའི་དཔལ་རྒྱ་མཚོས།

པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་གྱུར་ཅིག

།ཡངས་

།ཟེར་གསུངས་མི་ལུ་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག ་ཤིང་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གིས་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་དབེན་

གནས་ཟེར་སར་ ལུང་བསྟན་ རྟེན་འབྱུང་དང་འཁྲིལ་ རབ་བྱུང་ ༡༧ པའི་ས་ཕག་ སྤྱི་ལོ་
༡༧༧༩ ལུ་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག།

གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
འདི་ཡང་མཐོན་ཀ་ཆེན་པོ་དང་། བེཌཱེུ་རྱའི་ཕུང་པོ་བརྩེགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ ས་

འཛིན་མངོན་པར་མཐོ་བ་ གནམ་མཁར་ཡང་ རེག་སག་ས་སྦེ་ཡོད་པའི་མགུལ་ན་ ནམ་
མཁའི་གླང་པོ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་འགྱོ་བའི་ཆར་ཆུ་

ཧ་ཅང་མི་དྲག་པ་

དུས་དང་མཐུན་པར་

འབབ་པ། ཤིང་ལྗོན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ བར་མེད་དུ་འཁྲིགས་པ་ནི་ ལྷ་འདི་
ཚུ་གི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བཟུམ་སྦེ་ མཛེས་ཆ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད།

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག
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ཀུ་མུ་ཏའི་ཕུང་པོ་བཟུམ་སྦེ་ རབ་ཏུ་དཀར་བའི་འཛུམ་མདངས་རྒོད་དེ་ ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་
རོ་དང་ལྡན་པའི་ཆུའི་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་ཟེར་བའི་སྐད་ ཧན་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འབབ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་

བར་བར་ལུ་ རྩྭ་འདི་ཚུ་རི་དྭགས་ཚུ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཟའ་བའི་ཤུལ་ རྩྭ་འཇམ་པོ་
རེག་ན་བདེ་བ་ ཁ་དོག་རྨ་ བྱའི་མགྲིན་པ་བཟུམ་མའི་ རྩྭ་ཧོནམ་གིས་གང་སྟེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་

ཁ་དོག་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བཟོ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ བཟོ་
བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ བྱ་མཆིས་ཆི་སྦེ་མཐོང་ནི་ཡོད།

མེ་ཏོག་དྲིམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ མགྱོནམ་སྦེ་འབོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ སྐད་ཧན་ཏོང་ཏོ་
རྐྱབ་མི་གི་སེར་སྦྱངམ་འདི་ཚུ་དང་

སྤུ་དང་ཁ་དོག་མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པའི་

རི་དྭགས་

སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་ ག་ལུ་ཡང་འདྲོགས་མི་དགོ་པར་ བག་ཡང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཁྱམས་ནི་ཡོད་
པའི་དབེན་པའི་གནས་ སྒོམ་རྐྱབ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྟེང་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་
ལས་ལྷག་པའི་ དགའ་སྤྲོ་དང་ལྡན་མི་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

ཙཱ་རི་གཉིས་པ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁུངས།
ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་འདི་ ང་བཅས་རང་ཐ་མལ་མ་དག་པའི་སྣང་ངོ་ལུ་ ས་རྡོ་རི་
བྲག་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་རུང་ དག་པའི་གཟིགས་སྣང་ལུ་ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གནས་
ཙཱ་རི་གཉིས་པ་ཨིནམ་སྦེ་ ཞིབ་འཚོལ་ལུ་བརྟེན་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ གནས་དེ་ཙཱ་རི་གཉིས་པ་སྦེ་ སླབ་སྲོལ་ཙམ་མིན་པ་ ཙཱ་རིའི་

གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་རྗེ་བཙུན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རིན་པོ་
ཆེ་ ཙཱ་རི་ལུ་གནས་སྐོར་བྱོན་པའི་གཟིགས་སྣང་ནང་ ཙཱ་རི་བདག་མོ་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་དེ་

རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ མནའ་མ་ལེན་པའི་ཚུལ་སྦེ་ རྗེ་ཁོ་རའི་ཆ་རོགས་གཅིག་གིས་
རྒྱབ་ཁར་འབག་སྟེ་ འབྲུག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ཨམ་སྲུ་འདི་གིས་ མོ་མདོ་སྡེའི་བྲག་སྐྱིབ་ནང་

རང་དགའ་བས་ ཁྱོད་ལུ་གཞན་ཕན་གྱི་སེམས་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་བཞག་
པ་ཅིན་ ལྷོ་རོང་སྤྱི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འོང་ དེ་སྦེ་མིན་པ་ཅིན་ ང་ནཱ་ལུ་སྡོད་ནི་ཨིན་ཟེར་ མདོ་
སྡེ་བྲག་གི་འོག་ལུ་ཐང་ཅིག་ནང་ ཐབ་གཉིས་བཙུགས་ཏེ་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

བཞུགས་སར་གཟིགསཔ་ལས་ རྡོ་སྐེ་ གཡུ་སྒྲོན་མའི་གནས་དག་པ་ ཙཱ་རི་གི་མཁའ་འགྲོ་

སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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རྡོའི་རྙིང་ཕུག་དང་ཁྱད་པར་མེདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་རྗེ་ཁོ་རང་གི་གཟིགས་སྣང་ལུ་ ཇོ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོའི་རི་ལྡེབས་འདི་གེ་ར་ རྡོ་རྗེ་
གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྐུ་འདྲ་སྦོམ་གཅིག་སྦེ་གཟིགས་མི་དང་།
ཞབས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ནང་

བྲག་རང་བྱོན་གྱི་ལོགས་ལས་

བའི་ཕག་ཞལ་རང་བྱོན་གྱི་དབྱིབས་འཐོན་ཡོད་མི་དང་།

གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་གོང་མ་

ཙཱ་རི་དང་སྤ་གྲོ་ཆུ་མོ་ཕུ་དང་འདྲ་

རྗེ་བཙུན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་

མཆོག་གིས་ཙཱ་རི་ལས་ ངོ་བོ་ཡི་དམ་ རྣམ་པ་ཙཱ་རིའི་གནས་རྡོ་འབད་མི་གཅིག་ མདོ་སྡེ་
བྲག་ལུ་བསྣམས་བྱོན་ཏེ་ ནང་རྟེན་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ ས་བརྟག་བསླང་

སྦྱང་གི་སྐབས་ལས་རང་ བདེ་མཆོག་གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་གི་རྨང་གཞི་བཏིང་ཡོད་མི་
དང་།

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གསེར་སྐུ་བྱིན་ལྡན་དང་།

ཕག་མོའི་སྐུ་བྱིན་

ལྡན་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཡོད་མི་དང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་འདིའི་འོག་ཁ་ཐུག་ལུ་ བྱག་

གི་ལོགས་སུ་གནས་སྒོ་རྡོ་རང་བྱོན་གྱི་ ལྡེ་མིག་ མ་བུ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད་ས་ལུ་ འཇིགས་

བྱེད་དང་དུས་མཚན་མའི་མཚན་རྟགས་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་

ཙཱ་རིའི་གནས་སྒོ་དང་ཆ་མཚུངས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བཀྲིས་པའི་རྟགས་མཚན་ གསེར་ཉ་ཕོ་མོ། ཚེའི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་

བརྡ་ལུ་ ཚེ་བུམ་གྱི་དབྱིབས། ཕྱག་རྐྱེན་བར་ཆད་བཟློག་པའི་བརྡ་ལུ་ཕུར་པའི་དབྱིབས། བུ་

སློབ་དར་ཤིང་རྒྱས་པའི་བརྡ་ལུ་ མིའི་གཏེར་ཚུ་ཡོད་པའི་བྲག་རང་བྱོན་གྱི་ཕར་ཀ་ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་
རང་བྱོན་གྱི་ཀཱ་པ་ལ་

གཏེར་སྦེ་བྱོན་ཏེ་

མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་

བཞུགས་ཡོད་པའི་ཤུལ་ཚུ་དང་། ཤིང་སྣ་མ་འདྲ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། བྲག་དེའི་སྟེང་
ལུ་རྡོའི་བཞུགས་ཁྲི་རྒྱབ་གཡོགས་རང་བྱོན་དང་། རི་དྭགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་

རྡོ་རང་བྱོན། སྐྱབས་རྗེ་པད་མ་བཟང་པོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གདན་ས་
འདིའི་ལྟག་ལུ་

སྐྱབས་རྗེ་པད་མ་བཟང་པོའི་སྤུར་ཐལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་།

བྱག་གི་ཁོང་

གསེབ་ཚུ་ནང་གྲུབ་བརྙེས་མང་པོའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཤུལ་མང་རབས་ཡོད་པའི་ བྲག་རི་འདིའི་སྤྱི་

ཏོ་ཁར་ སྔོན་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་འཁྲུལ་
ཞིག་སྒྲུབ་ཁང་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་

དུས་རབས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་སྔོན་མ་ལས་རང་དམ་

པའི་ཆོས་དར་བའི་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།
གདན་ས་འདིའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་

རབ་བྱུང་དྲུག་པ་ནང་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་གིས་ཕྱག་

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག

བཏབ་གནང་བའི་
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སྐྱེད་མོ་ཚལ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དུས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གོང་འོག་

གཉིས་སྤང་ལྗོངས་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་
ཞུས་པའི་ལོ་མ་དང་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་
གདན་ས་འདིའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་

ཆབ་ཀྱི་གང་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་མགྱོནམ་ལུ་བསུ་བ་

ནགས་ཚལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་གསང་གནས་

རང་བྱོན་དང་། བདུད་དཔུང་ཁྱུང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་བཏུལ་བའི་ཤུལ་ བྲག་གུ་ལུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
ཡོད་པའི་བྲག་རང་བྱོན་ཁྱུང་བདུད་བྲག་ཟེར་བའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་རང་
མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

ཙཱ་རིའི་སྒྲུབ་ཆུ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས།
རྗེ་ཁོ་ར་ཙཱ་རི་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་

ཙཱ་རི་གནས་རྡོ་གཅིག་བསྣམས་བྱོན་ཏེ་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་

སྒྲུབ་ཆུའི་རྐ་མགོ་ལུ་བཙུགས་བཞག་མི་འདི་
དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

རྡོ་འདི་གུར་

བརླག་སྟོར་མི་ཤོར་བའི་དོན་ལུ་རྗེ་འཇམ་

རང་བྱོན་ཁར་ས་པཎིའི་

མཆོད་རྟེན་གཅིག་

བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན། གཞན་ཡང་ སྒྲུབ་ཆུ་འདི་ནང་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྔགས་
རྡོ་ནག་ལོགས་ལུ་ པར་བརྐོ་སྟེ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་འདི་འཐུང་ཚེ་ཅིགཔ་གེ་ར་ཚེ་
བསྲིངས་ནི་དང་གྲིབ་དང་སྒྲིབ་པ་ཚུ་དག་ནི་
ཚུགས་པའི་

བྱིན་རླབས་ཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་

ལོངས་སྤྱོད་དང་ཉམས་རྟོགས་རིག་པ་འཕེལ་
ཙཱ་རིའི་སྒྲུབ་ཆུ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་བྱིན་

རླབས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། སྒྲུབ་ཆུ་འདིའི་རྩ་བ་ལུ་ དགེ་སྡིག་ལྕི་ཡང་གི་ཤན་སོ་སོར་
འབྱེད་པའི་གནས་འཛུལ་སྒོ་དང་འཐོན་སྒོ་ཚུ་
ནི་ཡོད།

རྡོ་རང་བྱོན་ངོ་མཚར་དང་ལྡན་པ་ཡང་མཇལ་

གཞན་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་ པད་མ་བཟང་པོ་གིས་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གནངམ་ད་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཆིབས་ ངོ་མ་སྦེ་བྱོན་མིའི་ བོང་ཀུ་གི་གསང་ཆབ་དྲི་ཆེན་ ད་ལྟོ་ཡང་
བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ སྒྲུབ་ཐབས་ཉེ་བའི་ རྟགས་དང་མཚན་མ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཙཱ་རི་གཉིས་
པ་ཟེར་སླབ་བཏུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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གདན་ས་འདི་ལུ་མདོ་སྡེ་བྲག་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།
འདི་ཡང་ད་ལྟོ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་

བྱག་གི་སྒོ་

གླང་པོ་ཆེའི་ཆེཝ་

བཟུམ་ཡོད་མི་འདི་ ཁ་གས་ཏེ་ ཕྱེད་ཀ་གདན་ ཕྱེད་རྒྱབ་གཡོགས་སྦེ་ཡོད་པའི་བྱག་འདི་
ནང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་གཏེར་སྦེ་ཡོད་
པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ གྲུབ་པའི་དྲང་སོང་དང་ ཀླུ་བཙན་རྡོ་རྗེ་རོལ་པ་ ཇོ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་

མོ་ཚུ་གིས་སྲུང་མའི་ཚུལ་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་གི་དབྱིབས་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་

གུ་ གང་ཟག་ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་གིས་རྣ་བ་དཔག་སྟེ་ཉནམ་ད་ ཆོས་མདོ་སྡེའི་སྒྲ་གོ་བའི་ལོ་
རྒྱུས་ལུ་བརྟེན་

མདོ་སྡེ་གཏེར་སྦེ་ཡོད་པའི་བྲག་ཨིནམ་ལས་མདོ་སྡེ་བྲག་ཟེར་སྔོན་རབས་

བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ ཁུངས་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། བཤད་

ཚུལ་གཅིག་ལས་འབདཝ་ད་མདོ་སྡེ་སྐལ་བཟང་གཏེར་སྦེ་བྱོན་ཏེ་རྟ་མགོ་ཇོ་བོའི་གཟུངས་
ཞུགས་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་ཡང་འདུག།

ལྷ་ཁང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
འདི་ཡང་ཧེ་མ་ རང་ལུགས་འདས་ལོ་ ༧༤ རབ་བྱུང་ ༡༢ པའི་ཤིང་འབྲུག་ལུ་བྱོན་མི་

གསང་བདག་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དགུང་ལོ་ ༥༦ བཞེས་པའི་ ས་ཕག་
ལོ་ལུ་ སྤོང་པའི་གཟིམས་ཁང་ གཙུག་ལག་ཁང་རིང་ཚད་ཕིཊི་ ༥༥ དང་ཨིན་ཅི་ ༥ ཐོག་

ཚད་ཕིཊི་ ༢༩ ཐོག་གཉིས་འབད་མི་གཅིག་ གྱང་བརྡུང་སྟེ་བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན།
ཤུལ་མ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་ ༡༨ པ་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་རིང་ཚད་ཕིཊ་ ༡༥ དང་ ཐོག་ཚད་ཕིཊ་ ༢༩ སྦེ་མི་
གཅིག་རྩིགཔ་གིས་སྦེ་ ཟུར་ལུ་སྦྱར་ཏེ་བཞེངས་གནང་མི་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་ཆ་མེད་ཡ་མེད་

སྦེ་ཐལ་ཏེ་ བྱ་མཆིས་ཆི་མ་མཐོངམ་ལས་ མཛེས་ཆ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི་དང་། སྐུ་འབག་
རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སའི་དོན་ལས་

རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

གཡས་ཁ་ཐུག་

ལས་ཡང་ རིང་ཚད་ ཕིཊ་ ༡༥ ཐོག་ཚད་ཕིཊ་ ༢༩ འབད་མི་གཅིག་རྩིགཔ་གིས་སྦེ་
བཞེངས་ཏེ་ རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་ནུག།

ཤུལ་ལས་སྡེ་སྲིད་ ༢༠ པ་མི་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག
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བྲག་གི་རྩེ་མོ་མཆོད་རྟེན་གྱི་མགོ་ལུ་ གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ ༼གཉྫིར་༽ གསེར་ཏོག་སྐྱེལ་

བའི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་ཐོག་དམའ་དྲག་ ཕར་ཚུར་རིང་དྲག་སྟེ་ དབྱིབས་མཛེས་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་
ལས་ རིང་ཚད་ཕིཊ་ ༥༥ དང་ཨིན་ཅི་ ༥ ཐོག་ཚད་ཕིཊ་ ༩ སྦེ་མི་ ཐོག་གཅིག་ཤིང་
གིས་སྦེ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་གསུམ་སྦེ་ རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་བཟོ་གནང་ནུག།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་རྟེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
འདི་ཡང་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

ཐོག་འོག་མ་འདིའི་ཟུར་གཅིག་ནང་

ཐབ་ཤིང་དང་

བར་

བཀག་གཅིག་ནང་ ཅ་ལ་རྙིངམ་གོ་ཆོགཔ་ཚུ་ ལོགས་གཅིག་ཁར་སྤུངས་ ལ་ལོ་ཅིག་སྒྲོམ་
ནང་བཙུགསཔ་བཞགཔ་ཨིན་རུང་།

ལེགས་ཉེས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་།
སོངམ་ལས་

ད་རེས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཅ་ལ་རྙིངམ་
མཐོང་སྣང་སྦོམ་བསྐྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོད་

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔར་སྲོལ་བཟོ་བཀོད་རྒྱུན་ཤུལ་

མ་ཉམས་པར་

བདག་འཛིན་འཐབ་པའི་བརྡ་དོན་ལུ་ ཕྱོགས་ཀྱི་བར་བཀག་གཅིག་ཅ་ལ་རྙིངམ་ཚུ་འགྲེམས་
སྟོན་འབད་ས་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

རྒྱུ་གཉེར་ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཐོག་ལུ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ གཏེར་ལས་བཞེས་བཞེསཔ་ཨིན་པའི་

གཏེར་ཁྲོ་འདི་བགྲོད་བྱ་ཐར་པའི་ལམ་ལྔ་ཚོན་པའི་བརྡ་ལུ་ གཤམ་ལས་གོང་ཕུག་ལྔ་ཡོད་དེ་
འབད་རུང་ ནང་གི་ཆུ་ཕྱི་ཁར་ལུ་མི་འཛག་པའི་ངོ་མཚར་དང་ལྡན་པ་ ཆུ་འཛག་ནི་དང་ལུད་
ནི་གི་འགྱུར་བ་ལས་ བཟང་ངན་གྱི་ལྟས་ གསལ་བར་འཆར་བའི་ནུས་པ་ཡོད་མི་འདི་ ཕྱི་

མའི་གནས་བསྐོར་ལུ་བྱོན་མི་ཚུ་གི་ གྲིབ་དག་ནི་དང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ ཐར་པའི་
ས་བོན་ཐོབ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ཀུན་གྱི་མཇལ་རྟེན་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཐོག་གཉིས་པའི་སྐུ་འབག་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་

རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་བཞིའི་སྐུ་འབག་ལས་

སྐྱབས་རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འབག་འདི་ རྗེ་ཁོ་རའི་སྐུ་གདུང་དང་སྤུར་ཐལ་
ལས་བཞེངས་ཏེ་

ད་རེས་བར་ན་ཡང་བཟང་ངན་གྱི་ལྟས་

ཞལ་གྱི་མདངས་ལས་ཧ་གོ་

ཚུགས་ནི་དང་ རྗེ་ཁོ་རང་སྐུ་དངོས་དང་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་མེདཔ་ལས་
གིས་ཕྱག་མཆོད་གསོལ་བཏབ་སའི་རྟེན་

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་

དད་པ་ཅན་ཚུ་
རེ་བ་ག་ར་

སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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བསྒྲུབ་ཚུགས་མི་ དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལས་ལྷག་པའི་སྐུ་འབག་འདི་ རྗེ་འཇམ་དབྱངས་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་བཞེངས་གནང་ནུག།

རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་འབག་འདི་ རྒྱུ་རྗེ་ཁོ་རའི་སྤུར་ཐལ་དང་སྨན་སྣ་ དམ་

རྫས་དང་ ས་སྣ་ཁྱད་འཕགས་ཚུ་སྦྱར་ཏེ་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ ནང་གཟུགས་ཀྱི་རིགས་
དང་།

རབ་གནས་དང་འགོ་འདྲེན་ཡང་

གནང་བའི་སྐབས་

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་གིས་མཛད་

འཇའ་དང་འོད་ཀྱི་གུར་སྤུབས་

སྤོས་ཀྱི་དྲི་ཕྱོགས་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་སྟེེ་

རྟགས་མཚན་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག། དེའི་བསྒང་རང་གི་དོན་དག་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་མི་སློབ་མ་
ཚུ་གིས་ རྗེའི་སྐུ་འབག་འདི་ ནོར་བུ་བསྒང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་ སླབ་སྟེ་ཐག་
བཅད་མ་ཚུགས་པར་སྡོདཔ་ད་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་མནལ་ལམ་ནང་ རྗེ་

རིན་པོ་ཆེ་སྤྱན་ཆབ་ཤོརཝ་གཟིགས་ཏེ་ སྤྱན་ཆབ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞུཝ་ད་ ཤར་མདོ་སྡེ་

བྲག་ཁོ་རང་གི་བླ་མའི་གདན་ས་ལུ་ སྡོད་མི་སྟེར་བས་ཟེར་གསུངསམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་

འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་གིས་ སྐུ་འབག་འདི་ཤར་མདོ་སྡེ་བྲག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་རྟེན་
སྦེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་དང་
། མདོ་སྡེ་བྲག་གི་དགེ་སློང་རྒན་པ་གཅིག་གི་རྨི་ ལམ་ནང་ རྗེ་འདི་དབུ་ཞྭ་རས་ཆུང་པཎ་ཆེན་
དང་ཆོས་གོས་བཞེས་ཏེ་

མདོ་སྡེ་བྲག་ལུ་བྱོན་ས་འདྲ་མཚུངས་པ་སྦེ་མཇལཝ་ལས་

སྐུ་

འབག་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ བྱིན་རླབས་ཆེ་དྲག་ སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་ཐེབས་པའི་རྟེན་
སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
ལྷ་ཁང་ཐོག་བར་མ་

ཇོ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་

རྒྱུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་དུས་

གསུམ་སངས་རྒྱས་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཞིང་ཕྱོང་དབང་མོ་དང་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨོ་རྒྱན་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ། གཞན་ཡང་དངུལ་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་རྒྱལམོ་དང་ སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀྱི་གསེར་སྐུ་བྱིན་ལྡན། རྗེ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་བུམ་པ་ལྗགས་གླེག་
མ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད། ཐོག་གོང་མའི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་
ཞལ་བཀོད་སྨན་བཟང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བསྐྲུན་པའི་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བརྙན་

ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་དང་། འཁྲུངས་རབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐུ་བརྙན། གཡོན་ཁ་
ཐུག་ལུ་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མའི་མཆོད་ཁང་།

གཡས་ཁ་ཐུག་མགོནམ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག
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མགོན་ཁང་དང་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོའི་གནས་ཁང་ ཕོ་བྲང་རྡོའི་སྙིང་ཕུག་ གནས་བདག་བྱོན་
སའི་རྒྱུག་ལམ་ཡོད་པའི་ཀླུ་བཙན་རྡོ་རྗེ་རོལ་པའི་གནས་ཁང་
གིས་གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཚུ་ཡང་

ནང་ན་འཛུལཝ་ཙམ་ཅིག་

འཇིགས་སྐྲག་གིས་ཉལ་མ་ཆགས་པར་

ཡར་ལངས་ཏེ་

སྒྱིད་ཐག་འདར་སྡོད་དགོཔ་བཟུམ་གྱི་འཇིགས་སྣང་ཡོད་པའི་མགོན་ཁང་

དྲག་པོ་མངོན་

སྤྱོད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་བའི་བརྡ་ལུ་ སྦྲུལ་ནག་མགོ་གཏེགས་པ་བཟུམ་གྱི་རྡོ་སྦྲུལ་གྱི་ཆས་
དོད་པའི་དབྱིབས་ཐོན་མི་ཚུ་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟིལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན།

རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྱག་བཟོ།
རྗེ་ཡོན་ཏན་ཞིང་གཤེགས་པའི་སྐབས་

སྤྱན་ཆབ་ཐིག་རྒྱུན་

ཐུགས་ཀར་འཁྱིལ་བའི་

འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་བརྙན་གྱང་ལོགས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས།

དཔལ་འཁོར་ལོ་

སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ མ་ཧཱ་གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ལྷ་སྣ་ཚོགས་པའི་རི་མོ་མཚོན་རྩིས་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། སྐུ་འབག་མཉམ་དུ་བཞུགས་རྒྱུའི་ཀུན་མཁྱེན་པད་མ་དཀར་པོ། ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ། བསོད་ནམས་འོད་ཟེར། ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན། ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་
ཚུ་གི་སྐུ་འབག།

ཙནྡན་དམར་པོའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་

རྣམ་པར་རྒྱལ་མོ་ལྷ་དགུའི་མཆོད་

རྟེན། ཐུགས་རྟེན་ལྷ་ཤིང་དེ་བ་ཌཱ་རུ་ལས་བཞེངས་པ་ བུམ་བཞུགས་རྗེའི་སྐུ་བརྙན་གསེར་
ཟངས་མ།

གསང་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་པའི་བླ་མཆོད་དཀྱིལ་འཁོར་བློས་

བླངས་བཟོ་བཀོད་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ།
འགྱུར་བྲིས་མ།

རྗེ་རང་གིས་ཞུན་དག་ཚར་གསུམ་གནང་བའི་བཀའ་

བསྟན་སྲུང་མོ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་

རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྐུ་བརྙན་ཆེན་མོ་

རྗེའི་བཀའ་འབུམ་དང་བརྒྱད་སྟོངམ་གསེར་བྲིསམ་བཅས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་
ཞལ་བཀོད་དང་ཕྱག་བཟོ་ངོ་མ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤིང་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོ་ལུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུབའི་སྐབས་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས།
གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་ཏེ་མི་ལོ་ ༢༢༥འི་རིང་ལུ་ ཉམས་གསོ་ཞུ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་

ཡོདཔ་ལས་ ཤིང་ཆའི་རིགས་བྲག་གསེབ་ཀྱི་ཆར་ཆུ་གི་ཟམ་ འབུ་སྲིན་གྱིས་ཟ་ གཡོན་ཁ་

སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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ཐུག་གི་རྩིགཔ་འདི་ཚུ་བབ་ཞུགས་ཏེ་ ལོགས་གཅིག་གི་ཐོག་རྡིབ་པ་སོགས་ ཞིག་འགྱོ་ནིའི་
གུར་ལྷོདཔ་ད་

མི་རྗེ་བློན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པ་མཆོག་གིས་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་

དང་འཁྲིལ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དངུལ་གནང་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་བླ་སློབ་ཉམས་བཅོས་
ཚོགས་པ་མི་བདུན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུས་
གྲུབ་སྟེ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཀུན་ལེགས་མཆོག་གིས་ བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་
མཛད་གནང་པའི་སྐབས་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་བྱོན་གནང་སྟེ་
མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

བཀྲིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

ལྷ་ཁང་འདི་ཧེ་མ་བྱོན་མི་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་

འགྲོ་དོན་འཕྲིན་

ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བཞག་ནི་དང་། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ནུས་མཐུ་ལུ་བརྟེན་
མ་འོངས་སེམས་ཅན་གྱི་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཡུལ།

སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་ཐབས་

ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལུ་འདྲེན་ཚུགས་པའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དགོས་པ་སྤྱི་དང་
།

ལྷག་པར་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་།
དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སྲོལ་འཛིན་བཟོ་བཀོད་ཉམས་གསོ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཞལ་བཀོད་

རྗེ་རྣམ་གཉིས་དང་གོང་ས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཞེངས་ཏེ་

བཀྲིས་པའི་

རབ་གནས་མཛད་པའི་རྩིགཔ་དང་གྱང་ལྡེབས་རིས་དང་ བཟོ་བཀོད་ ཐོག་ཚད་དང་ ནང་
རྟེན་ཚུ་ མི་ལོ་ ༢༢༠ གི་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རྒྱུན་ཤུལ་ མ་ཉམས་པར་
བཞག་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ལུ་

བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་མ་འོངས་པའི་དད་རྟེན་དང་

བཀོད་རྒྱུན་ཤུལ་གྱི་དཔེ་སྟོན་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

བཟོ་

བྱག་གི་ལོགས་ལུ་ སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་ རྗེ་བཙུན་མི་
ལ་དང་རི་དྭགས་ཀྱི་ཆས་ཚུ་ བྱག་གི་དབྱིབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཞེངས་ཡོད་པའི་རི་མོ་ སྔོན་
དང་ཕུ་ལས་ཡོད་མི་འདི་གི་སྟེང་ལུ་

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་མཚོན་བྱེད་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་

གསེར་ཏོག་ གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ གཉྫིར་ ཏོག་དང་བཅས་ཡོད་པའི་འདུ་བཟོ་རིགས་ལུ་
མཁས་པའི་བལ་པོ་བཟོཝ་ཚུ་གིས་
ཉམས་པར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

བཟོ་བཀོད་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་མ་

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག
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གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཟོ་བཀོད་རྫོང་གཞི་སྤྱི་དང་མཐུན་པའི་སྐོར།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

རྒྱལཔོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མཆོག་གིས་དུས་རབས་

༧

པ་ལུ་

བཞེངས་མི་ སྤ་གྲོ་སྐྱིད་ཆུ་དང་ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་མཆོག་
གིས་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ རྫོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ བཞེངས་པའི་སྐབས་
ལས་དར་ཁྱབ་སོང་བའི་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ ནང་པའི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པའི་བཤད་པ་

དང་ལྡན་པའི་ཆས་ཚུ་ག་ར་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ འདི་ལུ་ཚངམ་སྦེ་ ཉམས་གསོ་
ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཉམས་བཅོས་ཚོགས་པ།

གཙོ་འཛིན་བར་པ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།
རྩིས་འཛིན སྤ་གྲོ་པ་སངས། སློབ་གོང་མ། འཐུས་མི་ མོང་སྒར་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། གྱད་རྙིང་

བཙན་སྐྱོག། ཀྲོང་གསར་ འཆི་མེད་རིག་འཛིན། དྭ་ཆུ་ ཉི་མ། ཤར་ གནག་མདོག བཟོ་
དཔོན་ཆོས་འཕེལ་དང་
རྒྱལ་མཚན།
ཨིན།

བཟོ་དཔོན་རིན་ཆེན་དང་བསྟན་འཛིན།

སྦྱིས་བཟོཔ་ཅང་འགྱོ་ཨབ།

རྡོ་བཟོཔ་རིན་ཆེན་སྒང་

མཆུ་ཏོག་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་

དེ་ཡང་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐོག་གོང་མའི་ཉི་ཁེབས་གུར་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རིགས་
གསུམ་མགོན་པོ།

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་པ་ཏྲ་དང་།

དེའི་འོག་ཕྲང་སྐྱོར་

གཡས་གཡན་ལུ་ རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་ སྦུག་ལུ་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་། རབ་གསལ་བར་

མའི་ཉི་ཁེབས་གཡས་གཡོན་ལུ་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་ སྦུག་ལུ་ བཀྲིས་མཛད་བརྒྱད་ ཟུར་
ཆེན་ཀཝ་གུ་ འབྲུག་གི་པ་ཏྲ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད།

ལྷ་བྲིས་ཚོན་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ ལྷ་བྲིས་པ་གཡང་རྩེ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་
གིས་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆས་ཚངམ་སྦེ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་དྲུང་ལྷ་ཁང་གི་ ཞབས་དྲུང་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལྡེབས་རིས་བྲིས་མི་དང་། མགོན་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་བྲིས་མི་ ལྷ་རིས་

སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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ལུ་མཁས་པ་འཐོན་མི་ དངས་ཆུ་སློབ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཨིན། ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་ཉམས་

གསོ་ཞུ་མི་ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཉམས་གསོ་མཁས་མཆོག་ སློབ་བཀྲིས་དང་པ་སངས་ཚུ་

ཨིན། མདོར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ལུ་ བཀྲིས་པའི་ཆས་ཚུ་གེ་ར་ ཚངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་
རྩིས་གཞུང་ལས་

ཤིང་ཆ་ཐམས་ཅད་མགོ་མ་ལོག

།ཟེར་གསུང་མི་དང་རྗེས་སུ་མཐུནམ་ཨིན།

།བཀོད་པས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་བྱ།

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནང་པའི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པའི་སྐོར།
སྤྱིར་བཏང་ནང་པའི་རྫོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་
ཁང་དང་

ལྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཚུ་

དཀྱིལ་འཁོར་བློས་བླང་ལུ་དཔེ་བཞག་སྟེ་

ལྷའི་གཞལ་མེད་

བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

འབྲུག་ནང་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་གེ་ར་གིས་ ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་

འཛུབ་ཚུགས་སུ་སྟོན་ཚུགས་པའི་ཚད་ལྡན་ཨིན། ཨིནམ་བཞིན་དུ་ མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གཙུག་
ལག་ཁང་འདི་ཡང་ཆོས་དང་སྦྱར་ཏེ་ བརྡ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱི་སྐོར་བཤད་པ་བརྐྱབ་ནི་ཡོད།
དེ་ཡང་བྱག་ཕུག་སྦྲུལ་གི་ཁ་བཟུམ་

ནང་སྟོངམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་

མདངས་རྣམ་ཀུན་

ཆོས་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་དང་། ལྷ་ཁང་ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་བཟུམ་འདི་ གཤིས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་
དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཡ་བྲལ་མེད་པ་མཚོན་བྱེད་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་

བྲག་འདི་ནང་ལུ་

ལྷ་ཁང་འདི་དབྱིབས་ཆོས་མདོ་སྡེའི་པོ་ཏི་བཟུམ་བཞེངས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཆོས་མདོ་སྡེ་པོ་
ཏི་ གཏེར་སྦེ་ཡོད་པའི་བྲག་ཨིན་པའི་བརྡ་དོན་མཚོན་བྱེད་ཨིན།
ལྷ་ཁང་གི་གདོང་ཁ་ཐུག་གི་

རྒྱལ་དཀར་མིག་ཏོ་བཞི་ཡོད་མི་འདི་གིས་

རང་གི་ཉམས་ལེན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི།

ཐེག་དམན་ཉན་

ཐོག་བར་མའི་རབ་གསལ་མིག་ཏོ་བདུན་

ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཐེག་ཆེན་བྱང་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། ཐོག་གོང་

མའི་རབ་གསལ་ མིག་བཅུ་ཐམ་པ་འདི་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྟོབས་བཅུ། དེ་གི་
ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་མཆོད་རྟེན་འདི་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཚན་ ༢༡

དེ་གུར་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་མཚོན་བྱེད་གསེར་ཏོག་ གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ གཉྫིར་ ཏོག་དང་
བཅས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཟོ་བཀོད་འདི་གིས་ འབྲུག་ནང་
པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལྟ་བ་དང་

རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བཟོ་བཀོད་གསལ་བཤད་འབད་ཚུགསཔ་

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག
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ཨིན།

གཟིམ་ཅུང་གོང་མ་དང་ལྷ་ཁང་གསར་པའི་བཤད་པ
གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ལྟག་གི་ལྡིང་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཧེ་མ་རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་

ཡས་ཁོ་རང་ སྐུ་མཚམས་བཞུགས་ནི་སྦེ་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཞབས་ཀྱི་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་
རང་བཅག་སྟེ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཚད། མ་འོངས་པའི་དོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ རྡོ་རྗེ་
མི་འཁྲུགས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གནང་སྟེ་
བརྟེན་

ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་ཡོདཔ་ལས་

ཧེ་མ་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་སྐུ་སྟོན་པ་བྱིན་ལྡན་

གདན་འདྲེན་ཞུ་བཙུགས་ཏེ་ རང་ལུགས་འདས་ལོ་ ༩༣ རབ་བྱུང་ ༡༢ པའི་ཆུ་ཕག་ལོ་
ལུ་བྱོན་པའི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་

འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཞེངས་

གནང་གནངམ་ཨིནམ་ལས་ མིང་ཡང་གཟིམ་ཅུང་གོང་མ་ཟེར་གྲགས་ནུག།
གཟིམ་ཅུང་གོང་མ་དང་འོག་མ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་

འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སློབ་མ་

རང་ལུགས་འདས་ལོ་ ༡༢༩ རབ་བྱུང་ ༡༣ པའི་ས་ཕག་ལོ་ལུ་བྱོན་མི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་
༢༧ པ་ སྐྱབས་རྗེ་པད་མ་བཟང་པོ་གིས་བཞེངས་གནང་པའི་ལྷ་ཁང་གསར་པ་ཟེར་མི་ནང་
ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གསེར་ཟངས་ལས་སྒྲུབ་པའི་

ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་བྱིན་ལྡན་མི་ཚད་མ།

སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་གི་ཕྱག་བཟོར་གྲགས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ཁམས་
གསུམ་ཟིལ་གནོན།

རྗེ་ཁོ་རའི་སྐུ་འབག་རྒྱུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་བྱིན་ལྡན་དང་།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཆིབས་ཀྱི་ གསང་ཆབ་དྲི་ཆེན་ ཕྱག་ཐམ་ཅན་ཚུ་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་
འདིའི་ཟུར་ཁ་ལུ་དགའ་ལྡན་མཇལ་ལ་ཟེར་
ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད།

རྣམ་པར་རྒྱལ་མོ་ལྷ་དགུའི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་

གདན་ས་འདིའི་ཉེ་འཁོར་ནང་ རྗེ་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤུར་ཁང་གི་ ས་རྡོ་ལས་བཞེངས་པའི་ལྷ་བབ་

མཆོད་རྟེན་ རྡོ་ནག་དང་ལྡེབས་བྲིས་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་ རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྱག་བཟོ་
ངོ་མ་ཨིན་མི་
ཡོད།

སྐུ་འབག་མཆོད་རྟེན་ཟེར་

སྔར་སྲོལ་བཟོ་བཀོད་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་མཇལ་ནི་
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སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
བསྟན་འགྲོའི་སྤྱི་དང་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་དུས་རྒྱུན་སྒྲུབ་སྲོལ་ཡོད་
པའི་སྐུ་རིམ།

ཟླ་རིམ་བཞིན་ཚེས་ ༡༤ དང ༢༩ ལ་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་མགོན་པོ། ཚེས་ ༡༥ དང་
༣༠ ལ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ཞི་ཁྲོ། རང་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ སྔ་དྲོ་ལྷ་རྟ། ཉིན་གུང་ནས་བཀའ་

འགྱུར་དག་ཚར་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ། ཚེས་ ༡༤ ལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་

ཉིན་ ༡། ཚེས་ ༡༥ ལ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག ཚེས་ ༡༦ ལ་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་ཚན་གྱི་

སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་ཉིན་༣། ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༣ ལ་བུམ་བཀྲིས། ཚེས་ ༤ ལ་བློ་གྲོས་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མཆོད་ཁྲོ་བོ་ཞག་ ༣། ཚེས་ལྔ་ལ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མཆོད་དྲག་

པོ་དམར་ཆེན་ཉིན་༡། ཚེས་ ༥ ལ་བུམ་བཀྲིས། ཚེས་ ༦ ནས་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་
གྱི་སྐུ་མཆོད་ཉིན་༣། ཚེས་ ༩ ལ་རྒྱབ་ཆོག་རྣམ་སྲས་རྒྱས་པ། ཚེས་ ༡༠ ལ་ཚེས་བཅུ་
ཉིན་ ༡། ཚེས་ ༡༥ ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྦྱིན་བསྲེག་ཉིན་༡།

ཟླ ༣ པའི་ཚེས་ ༢ ལ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་ཉིན་༡ ། ཚེས་ ༡༠

ལ་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད་ཚེ་ཁྲོ་ཉིན་ ༣། ཚེས་ ༡༠ ལ་བུམ་བཀྲིས། ཚེས་༢༡ ལ་པད་མ་
བཟང་པོའི་སྐུ་མཆོད་བདེ་མཆོག་ཉིན་ ༣། ཚེས་༢༤ ལ་ལྷ་མོའི་རྟེན་མདོས་དང་དགེ་བསྙེན་
དང་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་བཙན་ཉིན་༡།

ཟླཝ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་བུམ་བཀྲིས། ཚེས་ ༥ ལ་ངག་དབང་དོན་ལྡན་གྱི་སྐུ་མཆོད་

ཉིན་ ༡། ཚེས་ ༡༤ ལ་བུམ་བཀྲིས། ཚེས་ ༡༥ ལ་རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་ཉིན་ཆོག་ཚེ་ཁྲོ་
དང་ཞིང་ཕྱོང་དབང་མོ་དགེ་བསྙེན་གནས་བདག་རྡོ་རྗེ་རོལ་པ། ཚེས་ ༡༦ ལ་རྗེ་ཡོན་ཏན་

སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་ཉིན་༡། ཚེས་༡༨ལ་བུམ་བཀྲིས། ཚེས་ ༡༩ ལ་འཇམ་མགོན་སྐུ་མཆོད་

བླ་མཆོད་ཉིན་༡། ཚེས་ ༡༩ ལ་བུམ་བཀྲིས། ཚེས་ ༢༠ནས་མགོན་པོའི་རྟེན་མདོས་ཉིན་
༣།

ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལ་རྗེ་བཤད་སྒྲུབ་སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་ཉིན་༡།

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག

281

ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༧ བུམ་བཀྲིས། ཚེས་ ༨ ནས་མཚམས་ངག་དབང་ནོར་བུའི་སྐུ་མཆོད་

དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་ཉིན་༣། ཚེས་ ༡༠ ལ་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། ཚེས་ ༡༥ ལ་ཡོན་

ཏན་དཔལ་བཟང་སྐུ་མཆོད་ཉིན་ཁྲོ་བོ་ཉིན་༡། ཚེས་ ༢༠ ལ་བུམ་བཀྲིས། ཚེས་༢༡ ལ་
ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མཆོད་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་ཉིན་༡།
པའི་སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་ཉིན་༡།

ཚེས༢༨

ལ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་

ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལས་བདུན་པའི་ ༣༠ ཚུན་དབྱར་གནས་ཉིན་ ༤༥།
ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༨ ལས་རྣམ་རྒྱལ་མ་དྲོ་མཆོད། ཚེས་ ༡༠ ལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་
སྐུ་མཆོད་བསྐང་བཤགས་ཉིན་༡། ཚེས་ ༡༥ ལྷ་ཁང་གསར་པའི་ནང་ཁྲོ་བོ་དང་ཚེ་རིང་མ་
ཉིན་༡། ཚེས་ ༡༣ ལ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཉིན་༡།

ཚེས་༢༠ལ་རྗེ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་པ་དྲོ་མཆོད། ཚེས་ ༢༡ ལ་བུམ་
བཀྲིས། ཚེས་༢༢ ནས་རྗེ་མི་ཕམ་དབང་པོའི་སྐུ་མཆོད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཉིན་༡། ཚེས་ ༢༧
ལ་དྲོ་མཆོད་མི་འཁྲུགས་པ།

ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལ་གནས་བགྲེསནས་སྦྱར་བའི་མི་འཁྲུགས་པ་ཉིན་༡། ཚེས་ ༡༨
ལ་མཆོད་བགྲེས་གཞན་ཕན་སྙིང་པོའི་བསྐང་བཤགས་ཉིན་༡།
གྲགས་པའི་སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་ཉིན་༡།

གནམ་གང་ལ་འཇིགས་མེད་

ཟླ་ ༩ པའི་ ཚེས་ ༡༣ ལ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་སྐུ་མཆོད་བླ་མཆོད་ཉིན་༡།
ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༦ ལ་བཙན་གྲགས་རྡོ་རྗེའི་བསྐང་བཤགས་ཉིན་༡། ཚེས་ ༢༡ ལ་
གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག།

ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༣་ ༡༤་ ༡༥ ལ་དགོངས་ཆོག་གཡང་འགུགས་ཞག་༣། ཚེས་ ༡༨

ལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མཆོད་དྲག་དམར་ཆོག་ཉིན་༣། ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༣ ལ་
བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་མཆོད་ཚེ་ཁྲོ་ཉིན་༡།

སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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ཟླ་བ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལ་དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོ་ཉིན་གཅིག་ ཚེས་ ༢༩ ལ་ལྷ་ཁང་
གསར་པར་ལྷ་མོའི་འབར་ཆོག་ཉིན་༡།

ད་ལྟ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ཆ་རྐྱེན་བྱུང་ཚུལ།
ས་ཕག་སྤྱི་ལོ་

༡༧༧༩

ལོར་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་མཆོག་གིས་གདན་ས་བཏབ་གནང་བ་

ནས་བཟུང་ མི་ལོ་ ༢༠༦ ཙམ་གྱི་རིང་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་འདི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་གཏེར་
ཚོགས་འགོ་འདྲེན་གྱི་རིགས་

གྱད་ལེགསཔ་དང་རྒྱ་བབ་པའི་བཙུནམོ་དང་།

རྫོང་དཔོན་

གྱིས་སྦེ་ བདག་འཛིན་མཛད་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་སྨོན་དུས་ཐོག་
ཏུ་འབབ་པ་དང་། ལྷག་པར་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ ༧ རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་
མཆོག་གིས་

རང་རེའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ལུ་ཐུགས་ལྷག་པར་གཅེས་པའི་

དགོངས་བཞེད་གནང་སྟེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ༧ ཆོས་རྒྱལ་བཞི་པ་དཔལ་
འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་བཀའ་བགྲོས་མཛད་དེ། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་
མེ་ཕོ་སྟག་ལོ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ རང་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ད་ལྟ་རྟ་མགོ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་མཁན་པོ་བསམ་
གཏན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་འཛུལ་མི་ དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་ ༣༠ གིས་སྦེ་

བཤད་གྲྭ་འགོ་འབྱེད་ལེགས་པར་གནང་ནུག། ལོ་དེ་གི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ གྱི་ལོ་ལུ་མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་བཤད་གྲྭ་འདི་ནང་གཟིགས་སྐོར་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ བཤད་གྲྭའི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་ གློག་

མེའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ བཀའ་རྐྱ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་མཛདཔ་ལས་

བརྟེན་ བཤད་གྲྭ་འདི་ནང་མཐུན་རྐྱེན་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་
ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོ་ལུ་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ མཚན་སློབ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་
དབང་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་

གྲགས་མཆོག་གིས་ བཤད་གྲྭ་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཡར་སེང་གནང་སྟེ་ ད་ལྟོ་བཤད་གྲྭ་པ་བླ་སློབ་
ཞལ་གྲངས་ ༦༥ དང་ལྟོ་ཕོགས་མེད་པའི་བཙུན་གསར་ཞལ་གྲངས་ ༤༠ བཅས་ཡོངས་
བསྡོམས་ཞལ་གྲངས་ ༡༠༥ ཙམ་གྱིས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ བཤད་

སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་བགོ་སྐལ་བཟང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་གི་གནས་ཡིག
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ཡིན་ནོ།།

སྔོན་སྦྱངས་སྐྱེས་ཐོབ་བློ་གྲོས་མི་ལྡན་ཞིང་།
།ཉེས་པའི་ཆ་ཀུན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་།

།ཚེ་འདིའི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་མ་གོམས་པ།

།ཟུར་གནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བཤགས།

།འདིས་འབད་ལྷག་བསམ་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་གིས།

།གནས་ཡིག་ཆུ་ཕྱེས་བཞད་པའི་དྲི་

བསུང་གིས། །ཕྱོགས་ཀུན་བུང་བའི་མགྲོན་པོ་རབ་ཁུག་སྟེ། །ཕྱག་མཆོད་བསོད་ནམས་དགེ་

ལ་འབྱོར་བ་སྨོན། །མི་འགྱུར་མདོ་སྡེ་བྲག་རི་བརྩེགས་པ་ཡི། །གཙུག་ལག་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
ཕོ་བྲང་གི། །འཕྲོས་བརྗོད་སྟོན་ཟླ་གསར་པའི་འོད་སྣང་གིས།
དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་ཤོག། །།

།མངའ་འབངས་ཕུན་ཚོགས་
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ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།
བཅུད་དོན།

འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ཕྱིའི་མཐོང་སྣང་དང་ ནང་གི་དོན་དམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་

འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གོ་བ་བཤད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་རང་ར་སོ་སོའི་གོ་བ་
ལེན་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
སྐོར་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁུངས་དོན་ཧ་གོ་ཐངས་ལུ་

དེ་ལས་

ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་

ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་མཐོང་སྣང་གི་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ཡང་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ་ནི་ཨིན། མཇུག་ར་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་
སྤེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ནི་ཨིན།

ངོ་སྤྲོད།

འཇིག་རྟེན་འདི་

རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་

ང་བཅས་རའི་

མཐོང་སྣང་ལས་འབྲལ་བའི་ དངོས་ཅན་རང་བཞིན་ཅིག་གི་འབྲས་བུ་ཨིན་པས། རྟོག་སྤྱོད་
ཅན་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་
དབྱིབས་

སའི་ཆགས་ཚུལ་དང་མཚོའི་ཆགས་ཐངས་

འདི་ཚུའི་ནང་འཁྱམས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་

ཤུགས་ཆེ་བའི་

རང་བཞིན་གྱི་ཤུགས་ཚུ་

གནམ་མཁའི་

ག་ནི་བ་ནུས་

གཅིག་ཁར་ཚུད་པའི་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

བྱུང་

བྱུངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། འ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ཤུགས་ཚུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨང་ཡིག་

དང་ཐབས་ཡིག་ཚུ་ལུ་ཕབ་སྟེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དུས་ཚད་དང་རྒྱ་ཚད་གཉིས་ མི་ཕལ་པ་ཚུ་ལུ་
ཨ་ཙི་ཅིག་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆོས་སེམས་དང་ལྡན་མིའི་མི་དེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ང་བཅས་མི་དང་རང་བཞིན་གྱི་གནད་

གཞི་ཆ་མཉམ་ལུ་ དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོདཔ་ལས་ དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་ལུ་ སྙིང་པོ་
ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས་། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

ལྷ་དང་ལྷམོ་ མཁའ་འགྲོ་དང་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་སྐུ་འདྲ་
ཚུ་བཞེངས་ཏེ་ དད་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྐུ་འདྲ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན། བཟོ་བཀོད་མ་འདྲ་བའི་

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།

286

ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ ཆོས་སེམས་ཅན་གྱི་སྣང་བ་ལུ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་པས།

ང་བཅས་ཀྱིས་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་དང་ སྤྱི་སྡེ་གི་གོ་བ་རྟོགས་ཏེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་
ནིའི་དོན་ལས་ ཐབས་ཤེས་བཏོནམ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ ལྷ་དང་
ལྷམོ་ སྲོག་ཆགས་ཚུ་གི་མཐོང་སྣང་ གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཐོན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་བལྟ་བའི་
མིག་ཏོ་ག་ཅི་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཞན་ལུ་བརྡ་འཕྲོད་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཚིག་སྦྱོར་དང་ཚད་སྙོམས་ལྡན་པའི་རྩོམ་རིགས་

བཟོ་བཀོད་དང་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་

རྫོང་དང་ཁང་རིང་ མཛེས་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་བཟོ་རིག་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ལྷ་རི་ཚུ་ག་ར་

དང་པ་སེམས་ཁར་ཤར་ཏེ་ མནོ་མི་འདི་ མིག་གིས་མཐོང་ཚུགས་པའི་ ཕྱིའི་དངོས་པོ་ལུ་
གྲུབ་མི་ཚུ་ཨིན་པས།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་སྲོལ་དང་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་འགྱོ་ནི་ ཨང་རྩིས་དང་ཚན་

རིག་ མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ཆོས་ལུགས་ ལག་རྩལ་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིག་པ་འདི་ཚུ་ག་
ར་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་བློ་རིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་པས།

མ་གཞི་ དུས་ཡུན་འདི་ དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་དང་ཚད་བཟུང་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་
ང་བཅས་ཀྱི་ སྐར་ཆ་ སྐར་མ་ ཆུ་ཚད་ ཉིན་ཞག་ བདུན་ཕྲག་ ཟླཝ་དང་ལོ་ཟེར་རྩིས་ཏེ་

དུས་ཡུན་འདི་ ཚད་བཟུང་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཇིག་

རྟེན་གྱི་གནད་གཞི་ཚུ་འབྱུང་དུས་ གོང་དུ་འཕེལ་བའི་དུས་ མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཚུ་བརྩི་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མི་དང་ཤིང་རིགས་ཚུ་གི་ ལོ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ ལོ་ན་རྒས་
དོ་ཨིནམ་ཤེས། དུས་ཚད་དེ་ཅིག་ཁར་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཚད་
འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

འགྲོ་བ་མིའི་གྲུབ་འབྲས་སྦོམ་ཤོས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ དུས་ཚོད་འདི་ ཚད་བཟུང་སྟེ་ ཆུ་ཚོད་
ཁ་གྱང་གུ་ཕབ་སྟེ་སླབ་ནིའི་

ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཚུགས་མི་དེ་འོང་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཚད་

བཟུང་ཚུགསཔ་དེ་ར་ དུས་ཚོད་འདི་ ལྷག་པར་དུ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

འགྲན་བསྡུར་དང་གྲོས་བསྡུར་

རྐྱེན་ངན་བཀག་ཐབས་ཚུ་ནང་

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།

དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ཕྱེད་ཙམ་ཡང་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ད་
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ལུགས་སྲོལ་སོ་སོའི་ནང་

དུས་ཚོད་འདི་ལུ་ མཐོང་སྣང་བསྐྱེད་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤང་རི་ལ་ལུ་ དུས་ཚོད་
འདི་ལུ་ རྫོགས་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།

ང་བཅས་རའི་འཛམ་གླིང་འདི་ ལྷོ་བྱང་མཚམས་ཐིག་དང་ ཤར་ནུབ་མཚམས་ཐིག་གི་ཐོག་
ལས་ ས་མཚམས་བཙུགས་ཏེ་ ས་ཆ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་མིང་ཡང་སོ་སོ་སྦེ་བཏགས་ཏེ་ གལ་
གནད་སོ་སོ་རྩིས་དགོ་མི་འདི་ཡང་

མཐའ་དབུས་མེད་པའི་འཛམ་གླིང་འདི་

ང་བཅས་མི་

གིས་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། ང་བཅས་མི་གི་སེམས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་གི་
སྐོར་ལས་
ཨིན།

ཤེས་དགོཔ་དང་ཧ་གོ་དགོ་མནོ་བའི་རེ་འདོད་དེ་

ངོམ་ནི་མེདཔ་སྦེ་སྐྱེ་སྡོདཔ་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྡ་ཕྲོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐད་བརྩམ་མི་འདི་ ང་བཅས་མི་གི་

སྤྱི་མཐུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། དངོས་ཅན་གྱི་ལཱ་
དང་བྱ་བ་དང་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ ང་བཅས་མི་གི་སེམས་ཁར་ཡོད་པའི་ བློ་
རིག་དང་འཆར་སྣང་མ་འདྲཝ་ཚུ་

ཕྱིར་བཏོན་པའི་བརྡ་མཚན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་པས།

ཨིན་

རུང་ ནང་གི་བློ་རིག་དང་འཆར་སྣང་ཚུ་ ཕྱིའི་དངོས་ཅན་གྱི་ གནས་སྟངས་དང་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་
རག་ལསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ མི་སྡེ་གཅིག་གིས་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ གོ་བརྡ་
མ་འདྲཝ་འཕྲོད་དོ་བཟུམ་དང་ དོན་དག་མ་འདྲཝ་སྟོན་དོ་བཟུམ་ཨིན། ང་བཅས་མི་འདི་

གཞན་ག་ཅི་ལས་ཡང་ཁྱད་པར་འཕགས་མི་འདི་ ཁ་སྐད་བརྩམ་སྟེ་ སྒྲ་ཡོདཔ་དང་མེདཔ་
གི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་ཐབས་ཚུགས་མི་དེ་ཨིན།

ང་བཅས་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འབད་བརྩི་དགོ་མི་
དེ་ཡང་ ཁ་སླབ་ཚུགསཔ་ལས་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ བསམ་བློ་དང་འཆར་སྣང་ཚུ་ སྒྲ་

དང་ཚིག་གི་ཐོག་ལུ་ སླབ་ནིའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ང་བཅས་ཀྱིས་ རང་

གི་ཐབས་ཤེས་དང་རིག་པ་ ཚོར་སྣང་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ ངག་གི་ཐོག་ལུ་དང་ ཡི་གུ་གི་
ཐོག་ལུ་སྦེ་ གཞན་ལུ་ག་ཅི་དེ་ ཧ་ལས་སི་སི་སྦེ་ བརྡ་སྤྲོད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ང་
བཅས་ཀྱིས་

མི་གཞན་དང་

རང་བཞིན་གྱི་གནད་གཞི་ཚུ་དང་ཆ་

འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་

ཁོང་གི་གོ་བརྡ་དང་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ གོ་བ་ལེན་ཚུགསཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ སྐད་

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།
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གདངས་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ དོན་དག་དང་མནོ་ཐངས་སོ་སོ་ཚུ་ གོ་བརྡ་འཕྲོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་ཀྱི་སྒྲ་དང་ཚིག་ཚུ་ རང་གི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ གྲུབ་མཐའ་

དང་མནོ་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱི་ ཁ་སྐད་

འདི་གི་ནུས་པ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དུས་འདས་པ་
དང་ད་ལྟ་བ་ མ་འོངས་པ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མིའི་ཁ་
སྐད་འདི་

ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁ་སྐད་འདི་

ང་

བཅས་རའི་སེམས་ཀྱི་གི་ཁུག་ནང་ཡོད་པའི་ དངོས་མེད་རིག་པའི་རིགས་ཚུ་ ངོ་མ་སྦེ་ ཕྱི་

ཁར་འཐོན་ནིའི་རྒྱུན་ལམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ག་ནི་བ་གཏིང་ཟབ་དྲག་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བསམ་བློ་
དང་དགོ་འདོད་ཚུ་ སྒྲ་དང་ཚིག་རྐྱངམ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ བཤད་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། གཏིང་

ཟབ་པའི་འཆར་སྣང་ལ་ལུ་ཅིག་ གདོང་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་
ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགསཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་ཐད་
ཁར་ལྷོདཔ་ད་

ཨིན་པས།

མང་ཤོས་ར་ སྒྲ་དང་ཚིག་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ཁ་སྐད་འདི་ཡང་དྲགཔ་

སྲིད་དང་མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་

རང་སོའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཁྲ་འབྲི་ནི་

དང་ས་མཚམས་བཙུགས་ནི་ གཞུང་དང་ཁྲོམ་སྡེ་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ དངོས་མེད་རིག་

པ་དེ་ དངོས་ཅན་གཅིག་ལུ་འགྱུར་བའི་དཔྱེ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་
ལུ་

ཚོས་གཞི་མ་འདྲཝ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་

གཞུང་གི་ལས་རྟགས་དང་ངོ་རྟགས་ཚུ་

རྒྱལ་དར་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་སྦོམ་ཆུང་

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

རང་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་བཏང་ཐངས་འདི་ ཕྱིར་བཏོན་པའི་

བརྡ་ཨིན་པས། དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ལུ་ མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་
དད་དམ་སྐྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་

ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་བཞེངས་ཡོད་མི་

སྐུ་རྟེན་དང་རྗེས་དྲེན་ཚུ་

དགའ་བ་དང་བརྩེ་བའི་སེམས་ དུས་ནམ་ཡང་ཡལ་ནི་མེད་པ་བཞག་ཐབས་ལུ་ བཞེངས་
བཞེངསམ་ཨིན་པའི་དཔྱེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

ལམ་སྲོལ་ཟེར་མི་འདི་ མི་སྡེའི་རེ་འདོད་དང་ འབད་བརྩོན་ ལམ་ལུགས་དང་ཁྱད་ཆོས་

བཟང་པོ་ མནོ་ལུགས་དང་བསམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་ར་ དངོས་སུ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།
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པའི་བསྒང་ལས་འབྱུངམ་ཨིན་པས། ལམ་སྲོལ་འདི་ ནང་ལྟར་མནོ་བའི་དངོས་མེད་ཚུ་ ཕྱི་

ལྟར་དངོས་ཅན་གཟུགས་སུ་གྲུབ་མི་དེ་ལུ་དང་ དོན་སྙིང་པོ་ མཐོང་གསལ་ཅན་ལུ་འགྱུར་
མི་ལུ་སླབ་ཨིན།
Plato

གིས་འབད་བ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་གནད་གཞི་ཆ་མཉམ་ གནད་རིམ་གཉིས་སྦེ་ཡོདཔ་

ཨིནམ་དང་

འདི་ཡང་

དངོས་ཅན་གྱི་གནད་རིམ

དངོས་ཅན་འབྱུང་བའི་གནས་

(ideal and real)

དངོས་མེད་ཀྱི་གནད་རིམ་དང་

གཉིས་ཨིན་པས་། དངོས་ཅན་གྱི་གནད་གཞི་ཆ་

མཉམ་ དངོས་མེད་ཀྱི་གནད་རིམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་
སྲོལ་འདི་ལུ་ཡང་ དངོས་མེད་ཀྱི་གནད་རིམ་དང་ དངོས་ཅན་གྱི་གནད་རིམ་སྦེ་ གནད་
རིམ་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན་།
འདི་
(real)

(ideal)

(the essential and the substantial; ideal and real)

དངོས་མེད་ཀྱི་གནད་རིམ་

རང་དབང་གི་ཐོག་ལུ་སྡོད་ཚུགས་དོ་ཡོད་རུང་ དངོས་ཅན་གྱི་གནད་རིམ་འདི་

དངོས་མེད་ཀྱི་གནད་རིམ་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མ་གཏོགས་ འོང་མི་སྲིད་དོ་ཡོད་མི་འདི་

གལ་ཅན་ཨིན་པས། མ་གཞི་ དངོས་ཅན་གྱི་གནད་རིམ་གྱི་རེ་བ་དེ་ དངོས་མེད་ཀྱི་གནད་
རིམ་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་ནི་འདི་ཨིན་རུང་

བརྒྱ་ལམ་རེ་ལས་འོང་ མི་སྲིད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འགྱོ་བའི་གནས་སྟངས་འདི་ མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གནས་སྟངས་འདི་ བརྒྱ་ལམ་རེ་ལས་ འོང་མི་སྲིད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།

ག་ཏེ་ར་འབད་རུང་ ལམ་ལུགས་འདི་ མི་རིགས་སོ་སོ་དང་མི་སྡེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ མནོ་

བསམ་བཏང་ཐངས་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིནམ་ལས་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་གིས་ མནོ་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལམ་ལུགས་སོ་སོའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་འབྱུངམ་ཨིནམ་ད་ མི་དམང་གིས་

དད་གུས་དང་སྤྱོད་ལམ་ཡང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འོངམ་ཨིན། ལམ་ལུགས་འདི་ མི་
སྡེ་སྤྱིར་བཏང་གིས་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ ཧིང་གི་མནོ་ལུགས་ལས་འབྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདི་
ལཱ་དང་བྱ་བའི་ལམ་སྟོན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རིམ་གྲོ་དང་རྐྱེན་བསལ་འདི་ཚུ་བརྩི་སྲོལ་ སྒྱུ་མ་དང་རྣམ་རྟོག་
བསམ་པ་དང་སྤྱོད་པ་ གསང་རྟགས་དང་ལག་ཆ་ཚུ་ག་ར་

ལམ་སྲོལ་གྱི་ཕྱིའི་ངོ་ཚབ་ཨིན་

པས། དེ་ལས་བཟོ་རིག་དང་འཆམ་ གླུ་བཞེས་དང་སྙན་ཆ་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ ལུགས་

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།
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སྲོལ་དང་རྒྱན་ཆ་ རྩོམ་རིག་དང་བཟོ་བཀོད་རིག་པ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ མི་སྡེའི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་
མནོ་ལུགས་དང་བསམ་ལུགས་
ཨིན་པས།

སྣང་ལུགས་དང་འཆར་སྣང་ཚུ་གི་

ཕྱིའི་གཟུགས་བརྙན་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྡེབ་བྲིས་དེ་ཡང་ ལམ་སྲོལ་གཅིག་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་
འཛམ་གླིང་སྟོང་ཕྲག་ལས་གྲུབ་པའི་
ནང་གི་འགྲོ་བའི་རྒྱུན་ལམ་

སྲིད་པ་དེའི་ཕྱོགས་མ་འདྲཝ་དང་

ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་

འཛམ་གླིང་ཚུའི་

ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་གྱི་ཐོག་ལས་

བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཐོག་མར་ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ མི་སྡེ་གིས་
སྣང་བར་ཤར་ཤརཝ་ཨིན་པས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐོག་མ་བྱུང་ཚུལ་བཟུམ་སྦེ་ རིང་ཐུང་ཁྱིམ་
དང་མཉམ་པའི་མཐོང་གྲོལ་ མ་ཎི་ལག་འཁོར་ ཚྭ་ཚྭ་དང་ཚེས་བཅུ་ཚུ་ཡང་ཨིན་པས།

ལྷ་བྲིསཔ་ འཇིམ་བཟོཔ་ ཐག་མཁནམ་ སྙན་ངག་མཁནམ་ སྔོན་བཤད་འབད་མི་ཚུ་གིས་
ལམ་སྲོལ་སོ་སོ་བདག་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེའི་སྙིང་པོ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་

གཉིས་ ངོ་རྟགས་དང་མཚན་ཉིད་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ རང་གིས་བལྟ་རུང་མཛེས་ཏོག་ཏོ་
དང་ གཞན་གྱིས་བལྟ་རུང་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་
སྡེའི་ནང་གི་མནོ་ལུགས་དང་ ཕྱིའི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་པས།

ལམ་སྲོལ་གྱི་གོ་བ་ལེན་ཐངས་དག་པ་ཅིག།
ལམ་སྲོལ་གྱི་རྣམ་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་

ཕྱི་དངོས་ཅན་དང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་མི་འདི་ཚུ་ལུ་ཆ་

བཞགཔ་ཨིན་རུང་ མ་གཞི་ ལམ་སྲོལ་གྱི་འགྱུར་བ་དེ་ ནང་གི་སྙིང་པོ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།
ལམ་སྲོལ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་ འཇིག་རྟེན་དང་མི་ཚེ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་

འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ དུས་ཚོད་དང་རྒྱ་ཚད་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ མཁོ་ཆེཝ་དང་གདམ་ཁ་ཡོད་པའི་

གནས་སྟངས་ གང་ཟག་སོ་སོ་དང་མི་སྡེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་
འོང་དགོཔ་ཨིན། འ་ནི་ཚུ་དག་པ་ཅིག་བཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།
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༡ འཇིག་རྟེན།

ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་ནང་བཅུད་ཀྱི་མི་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འདི་ཡང་

འཛམ་གླིང་འདི་

ཡོདཔ་ལས་ང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ཚིག་བཅད་དེ་གིས་སྟོནམ་ཨིན། གོ་བ་སོ་སོ་སྦེ་ཨིན་པ་
ཅིན་ ང་ཡོདཔ་ལས་འཛམ་གླིང་འདི་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་གོ་ནི་ཨིན་པས། ལུགས་སྲོལ་སོ་སོའི་
མི་ཚུ་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྟ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་སྨོ? ཀུན་ལྡན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ ང་
བཅས་འགྲོ་བ་མི་འདི་ རང་དབང་ཆུང་ཀུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ སྐྱོ་སི་སི་གི་ སྲོག་ཆགས་

ཅིག་ཨིན་ན? ཡང་ཅིན་ འགྲོ་བ་མི་འདི་ འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ བདག་དབང་དང་ མཁས་

གྲུབ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ རང་གི་རེ་འདོད་དང་མནོ་དོན་ཚུ་ བསམ་བཞིན་གྲུབ་ཚུགས་
པའི་

ལུས་རྟེན་གཅིག་ཨིན་ན?

ཀུན་ལྡན་གྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་

དོན་རྟོགས་ཚུགས་པའི་

དངོས་པོ་གཅིག་ཨིན་ན? ཡང་ཅིན་ ཀུན་ལྡན་གྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ འཇིགས་སུ་རུང་བའི་

ངེས་པར་མཁོ་བའི་ དངོས་པོ་གཅིག་ཨིན་ན? ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་ཟེར་མི་འདི་ ཡིད་དམ་
ལྷ་ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ ཕྱེ་མ་ལ་བུཚུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གིས་རྩེདམོ་རྩེད་དེ་བསད་དོ་བཟུམ་ཅིག་ལས་མེད་
ག? ཡང་ཅིན་ འགྲོ་བ་མི་ལུ་ རང་གི་མི་ཚེ་འདི་ རང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་དུ་སྐྱོང་ནིའི་ གོ་

སྐབས་ཡོད་ག? ནི་བཟུམ་གྱི་ གོང་གི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྟ་བ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་དང་ ལཱ་དང་བྱ་བའི་གོ་རིམ་གྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་འཐོནམ་ཨིན།

༢ འགྲོ་བ་མིའི་རང་གཤིས།

ལུགས་སྲོལ་སོ་སོ་གིས་ འགྲོ་བ་མིའི་མཐོང་སྣང་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དེ་ མི་ཚུ་གི་ འགྲོ་
བ་མིའི་རང་གཤིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཐངས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། འགྲོ་བ་མི་འདི་ རང་
བཞིན་གྱི་བཟང་ག? འགྲོ་བ་མི་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་ངན་ག? ཡང་ཅིན་ འགྲོ་བ་མི་འདི་
རང་བཞིན་གྱི་ བཟང་ངན་གཉིས་ཆ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? འགྲོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་འདི་ འགྱུར་
ཏེ་འགྱོ་འོང་ག་མི་འགྱོ? འགྲོ་བ་མི་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་ངན་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ བཟང་པོའི་

ལམ་ལུ་འགྱུར་སྲིད་ག? འགྲོ་བ་མི་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་བཟང་པོ་ཨིན་པ་ཅིན་ ངན་པའི་
དབང་དུ་ཐལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ག?

འདི་བཟུམ་སྦེ་

ང་བཅས་ཀྱིས་

ང་བཅས་རའི་རང་

གཤིས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེ་གི་ཁྱད་པར་དང་ འདི་ནང་
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གི་མི་སེར་ཚུ་གི་མཐུན་ལམ་ལུ་ ཁྱད་པར་སྦོམ་ཆགསཔ་ཨིན།

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།

༣ འགྲོ་བ་མི་དང་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བར་ན་འབྲེལ་བ།
ང་བཅས་དང་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བར་ན་

འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གིས་

ཡང་ ལམ་སྲོལ་ཧ་གོ་ཐངས་ལུ་ ཁྱད་པར་སྦོམ་བཟོཝ་ཨིན། འགྲོ་བ་མི་འདི་ མཐའ་སྐོར་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ དབང་ལུ་བསྡུ་སྟེ་ སྡོད་སྲིདཔ་ཨིན། འདི་མེན་པ་ མཐའ་སྐོར་གནས་

སྟངས་འདི་ འགྲོ་བ་མི་གིས་ དབང་ལུ་བསྡུ་སྟེ་ གནོད་རྐྱེན་སྦོམ་ཡང་བརྐྱབ་སྲིདཔ་ཨིན།

ཡང་ཅིན་ འགྲོ་བ་མི་གིས་ མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་
ཀྱི་སྒོ་ལས་ཡང་སྡོད་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་མི་གིས་ མཐའ་སྐོར་གནས་
སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་མཐོང་སྣང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

རང་གི་མནོ་ཐངས་དང་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ལམ་སྟོན་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན།

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་འདི་ ལྷ་དང་ལྷམོ་ ཡི་དམ་དང་
འདྲེ་སྲིན་ཚུ་གི་ བཞུགས་གནས་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ གཙང་ཆུ་

དང་རོང་ཆུ་ རྡོ་དང་ཤིང་ ཕུག་དང་ཐང་ ལ་དང་བྱག་ ཡོད་རིགས་ཡོད་ཚད་ འཇིག་རྟེན་

པའི་ལྷ་སྲིན་གྱི་ཕོ་བྲང་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། འ་ནི་མི་མ་ཡིན་པ་ཚུ་དང་ཆ་ དད་གུས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ མཐུན་ལམ་བཏོན་ཏེ་སྡོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་པ་གིས་མ་
ཚད་ བྱིན་རླབས་ཡང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་མེན་པ་ ཁོང་ལུ་མ་རུང་པའི་ལཱ་རེ་

འབད་ད་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་བཀའ་ཁྲེལ་ཕོགཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་འདི་
ནང་ལས་གཅིག་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་

ཀ་ཆེན་བཞི་གི་

༤ དུས་ཚོད་ཀྱི་གོ་བ།

ལུགས་སྲོལ་སོ་སོའི་ནང་ དུས་ཚོད་ཀྱི་གལ་གནད་ སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་
དུས་འདས་པ་དང་ སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་དང་ ལ་ལུ་ མ་འོངས་པ་
དང་ མ་འོངས་འཆར་གཞི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི། ལ་ལུ་ དུས་ད་ལྟ་བ་དང་ད་ལྟོའི་དུས་

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།
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ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། དོ་རུང་ མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ནི་ དུས་གསུམ་
ཆ་ར་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

ལུགས་སྲོལ་སོ་སོའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ དུས་ཚོད་འདི་གོ་བ་རྟོགས་ཐངས་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཐངས་ཚུ་འཁྲིལ་ཏེ མི་སྡེ་འདི་གི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མཁོ་གྲུབ་འབད་དེ་ ལཱ་གི་འགྲུབ་འབྲས་
བཏོན་ནི་ལུ་ཁྱད་པར་བཟོཝ་ཨིན།

ད་རེས་ནངས་པ་

དུས་ཚོད་འདི་ཏི་རུབ་ཀྱི་དབང་དུ་

བཏང་བའི་དུས་ལུ་ ག་ཅི་ར་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་དེ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་
རྐྱངམ་ཅིག་གི་ ཁྱད་ཆོས་མེན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་
དུས་ཚོད་བརྩི་ཐངས་ཡང་ མ་འདྲཝ་འདུག། ལུགས་སྲོལ་ལ་ལུ་གིས་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་

གཅིག་ལུ་ཡང་ ཆ་འཇོག་འབད་དོ་ཡོད་རུང་ ལ་ལུ་གི་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་དག་པ་ཅིག་གི་
ཁྱད་པར་མེདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཏེ་ དུས་ཚོད་བྱང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

༥ རྒྱ་ཚད་ཀྱི་གོ་བ།

མི་སྡེ་དང་ལུགས་སྲོལ་སོ་སོ་ལུ་ རྒྱ་ཚད་ཀྱི་གལ་གནད་ སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཆགས་ཚུལ་ ས་ཆའི་དབྱིབས་སྦོམ་ཆུང་དང་ འདི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་བཟོ་ནི་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། གཞན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་

མཐའ་ཟུར་ལུ་གནས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྡེ་ཆུང་ཀུའི་ མི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ མནོ་བསམ་
བཏང་ཐངས་དང་མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྡེ་སྦོམ་ཚུ་གི་མི་ཚུ་ལས་ མ་འདྲཝ་
སྦེ་འོངམ་ཨིན། མི་ཚེའི་མཐའ་དོན་ འཚོ་སྐྱོང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལཱ་ འགྲོ་དོན་ མི་སྡེ་དང་
སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་

མང་ཤོ ས་ཅིག་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

སེམས་ཁར་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ཉམས་ཤར་ནི་འདི་

གཅིག་དང་གཅིག་གི་བར་ནང་དང་

ཡང་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་ནང་ཡོད་པའི་ ས་མཚམས་དང་རྡོ་མཚམས་ལུ་
རག་ལསཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ རང་རོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་གི་གུས་ཞབས་ བརྩེ་
གདུང་ སྒྲིགས་རིམ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་ རང་དང་རོགས་ཀྱི་བར་ནང་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་
ཅིག་ཐབས་ཨིན་ན་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་དེ་ མི་སྡེ་སོ་སོ་གི་ མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།
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ཡང་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཆུང་ཀུ་དང་མི་རློབས་སྦོམ་ཚུ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་དེ་ རིན་སྦོམ་གྱི་མཐུན་

རྐྱེན་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རིགས་དང་
གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ སའི་རྒྱ་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་
བཞགཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཨེམ་རི་ཀའི་ཁྱེགས་སྒྲོམ་སྦོམ་འདི་ ཇ་པཱན་གྱི་ཐབ་ཚང་ཆུང་ཀུའི་
ནང་ལུ་ འོས་འབབ་མེདཔ་བཟུམ་ཨིན།

༦ མི་སྡེའི་མཐུན་ལམ།

མི་སྡེའི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩི་མཐོང་འབད་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་ཡང་

མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ཨིན། ལུགས་སྲོལ་ལ་ལུའི་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་འདི་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་སྤྱི་
མཐུན་གྱི་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

འདི་ནང་གི་མི་ག་ར་

མི་སྡེ་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

སེམས་ཤུགས་

འཐོབ་ཨིན། མི་སྡེ་འདི་ནང་ མི་གཅིག་གཉིས་ལས་ མི་སྡེ་འདི་གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་སྒེར་དོན་ཚུ་ མི་སྡེ་གི་དོན་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་

སྟེ་ ཚད་བཟུང་འབད་དགོཔ་ཨིན། མི་ག་ར་གིས་ ཁོང་མི་སྡེ་འདི་གི་ འཐུས་མི་ཨིནམ་སྦེ་
ཆ་གཞགཔ་ཨིནམ་ད་

མི་སྡེ་འདི་གིས་

མི་སེར་ཡོངས་ལུ་

གྲོགས་རམ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་

འབདཝ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་མི་སྡེ་འདི་ནང་ མི་ཚུ་ག་ར་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
སྡོདཔ་ལས་ ཁེ་རྒུད་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་མཐུན་ལུ་ ཕན་གནོད་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།
འདི་མེན་པ་

མི་རང་རྐྱངམ་གཅིག་གི་མནོ་བསམ་བཏང་མིའི་མི་སྡེ་འདི་ནང་འབད་བ་ཅིན་

མི་སྡེ་སྤྱིར་བཏང་བ་ མི་རང་རང་སོ་སོ་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་མི་སྡེ་འདི་
ནང་ མི་ཚུ་གི་ རང་སོའི་ལཱ་དང་བྱ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཡང་ མི་སྡེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མེན་པ་ རང་གི་
རིག་པ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ གནས་སྐབས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན།
མི་སྡེ་འདི་ནང་ལུ་

རང་གི་བློ་སྟོབས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་གིས་

རང་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ཕན་

ཐོགཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རང་གི་བྱ་བ་ལུ་ ཁེ་རྒུད་ག་ཅི་ར་ཕོག་རུང་ རང་གིས་སྦེ་ར་
འབག་དགོཔ་ཨིན།

དཔེར་ན་

འགྲན་བསྡུར་

རང་དབང་གི་ཐོག་ལུ་འབད་བའི་ལཱ་ལ་

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།

སོགས་པ་ཚུ་

རང་དོན་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་མི་སྡེ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཨིན་པས།
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འདི་བཟུམ་སྦེ་

སྤྱི་དོན་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་མི་སྡེ་ནང་ ཁོང་ར་གི་ཁྱད་ཆོས་སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན།

༧ མི་ཚེའི་མཐའ་དོན།
ཆད་ལྟ་

(hedonism)

གི་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཚེ་ནམ་རྫོགས་ཆ་མེདཔ་ལས་ གསོན་པོ་སྦེ་སྡོད་

པའི་སྐབས་སུ་ ཟ་འཐུང་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་སྡོད་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མནོ་བསམ་
བཏང་མི་ མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དུས་ད་ལྟོ་རྐྱངམ་ཅིག་གི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཕྱི་མའི་

མནོ་བསམ་མེདཔ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་གྱི་མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་འདི་གིས་ འདོད་ཆགས་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། རྒྱུ་དངོས་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་མི་ཚུ་གི་
དམིགས་ཡུལ་འདི་ འཐོན་ཁུངས་ཡར་དྲགས་དང་ ཟད་འགྲོ་མང་ཉུང་ཨིན་པས། ཁོང་གི་

མནོ་དོན་ངོ་མ་ར་ འདོད་ཆགས་ཚིམས་ཚུགས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་འགྲུབ་ནི་དེ་ཨིན་པས། འདི་
བཟུམ་གྱི་མི་ཚེ་འདི་ ཕྱིའི་ཤ་གཟུགས་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་མི་ཚེ་ཨིན་པས།
དེའི་ཆོས་ལུགས་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་འབད་བ་ཅིན་

མི་ཚེའི་མཐའ་དོན་

འདི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་དང་ དཔུངས་སྒྱོམ་འབད་ནི་མེན་པ་ རང་སེམས་རང་གིས་

བཏུལ་བའི་ཐོག་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་ནི་འདི་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ང་
བཅས་རའི་མི་ཚེའི་གྲོས་འཆར་དང་མཐའ་དོན་ཚུ་
ཨིན་ན་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

རང་གི་ལམ་སྲོལ་ག་ཅི་བཟུམ་ཡོདཔ་

༨ ཡར་རྒྱས་དང་དེའི་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་འཇལ་ཚད།
Erick Damman (1985)

གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ གཉིས་ཡོདཔ་

ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ བསམ་པའི་རེ་བ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་

རྒྱུ་དངོས་ལུ་དགོ་

འདོད་བསྐྱེད་དེ་སྡོད་མི་དང་ མི་ཚེའི་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལེགས་སྨོན་ ཡིད་ཆེས་ བཟོད་
པ་

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་སྡོད་མི་དེ་ཨིན།

མི་སྡེའི་མ་འོངས་འཆར་

གཞི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བརྩམ་ནི་ཨིན་ན་ མི་སྡེ་འདི་གི་ ཡར་རྒྱས་དང་དེའི་མཐར་འཁྱོལ་ཧ་གོ་

ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་པས། མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
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སྒྲུབ་མཐའ་འདི་

རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།

མི་རེའི་འབབ་ཁུངས་

ནང་འཁོད་

འཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞགཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་

འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཐའ་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་
ཤེས་རིག་དང་གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་

སྒེར་དབང་དང་ཆོས་

ལུགས་གདམ་ཁའི་དབང་ཆ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞགཔ་ཨིན་
པས།

མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་

ཡར་རྒྱས་དང་དེའི་སྒྲུབ་མཐའ་བརྩི་ཐངས་སོ་སོ་ར་

ཡོདཔ་ཨིན། དཔྱེ་འབདན་ འབྲུག་གི་ ཡར་རྒྱས་དང་དེའི་སྒྲུབ་མཐའ་བརྩི་ནིའི་ཐབས་
ལམ་མ་འདྲཝ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཟེར་མི་འདི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་འཐོན་

སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་མེན་པ་ ཐབས་ལམ་ག་ཅི་དེ་ལེགས་ཤོམ་

གཅིག་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དང་ཕུའི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
འཐབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་

དེང་སང་གི་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་

ཡང་ གདམ་ཁའི་ཐོག་བསྟེན་ནི་དེ་གིས་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་དག་པ་ཅིག།

གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་སྲོལ་འདི་ འགྲོ་བ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་བའི་ཁྱད་ཆོས་

ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཨིན་པས། ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ ཕྱི་གླིང་པའི་མཁས་མཆོག་
ཡེ་ཤུ་པའི་བླམ་

St. Thomas Aquinas

ཟེར་མི་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་གལ་གནད་ངོ་མ་ར་ དེའི་

བཅུད་དོན་འདི་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་
ནུག།

ཉིམ་འདི་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨིན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འགྲོ་བ་མི་འདི་ལམ་སྲོལ་གྱི་རང་བཞིན་ཨིན་

པས། ལམ་སྲོལ་འདི་ འགྲོ་བ་མི་གིས་ཁྱད་ཆོས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་པས། འགྲོ་བ་མི་རིན་པོ་
ཆེའི་རང་བཞིན་འདི་ ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་སྟོནམ་ཨིན། མི་འདི་ ལམ་སྲོལ་གྱི་འབྱུང་གནས་

ངོ་མ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ངོ་མ་འདི་ནང་ མིའི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་
པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་ཨིན།

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།
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སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཨིན། ལམ་སྲོལ་གྱི་ རྣམ་པ་མ་

འདྲཝ་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་སྙིང་པོའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ག་
ཏེ་འབད་རུང་ མི་སྡེ་འདི་ཚུ་ ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་དགོཔ་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ངོ་མ་འདི་ར་ ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཨིན་པས། ང་བཅས་མི་
གི་བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ་

དངོས་པོའི་རིགས་གསར་སྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་ག་ར

མནོ་བསམ་བཏང་

ཐངས་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ ལཱ་དང་བྱ་བའི་བཟང་ངན་ཡང་ བསམ་པ་བཟང་ངན་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མིའི་བསམ་པ་བཟང་ངན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལམ་
སྲོལ་ཡང་བཟང་ངན་ག་དེ་སྦེ་ཡང་འོངམ་ཨིན།

ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་རིང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་དོན་དག་དང་ ཁག་ཆེ་ཧིང་ འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་
སྦེ་སྡོད་ནུག། ཨིན་རུང་ ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་འདི་ ལམ་སྲོལ་ཟེརཝ་ད་
ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ ལེགས་བཅོས་ གཤིས་བཟང་དང་མཛེས་ལྡན་ཚུ་བཅས་པའི་ བཟང་
པོའི་ལམ་ཚུ་ལུ་གོ་བའི་དོན་ཨིན།

“གིརིས་” ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡ་རབས་བཟང་པོའི་མི་ཟེརཝ་ད་ ཕྱིའི་སྤྱོད་པ་དང་

རྣམ་འགྱུར་ལེགས་པའི་ཁར་ ནང་མནོ་བའི་སེམས་མཁས་པའི་རིག་པ་དང་ལྡན་མི་ལུ་གོཝ་
ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཁས་མཆོག་

Matthew Arnold, (1869)

གིས་ཡང་ ལམ་སྲོལ་འདི་ ཕྱི་མཛེས་

ཆ་དང་ལྡན་པའི་གུར་ ནང་བཟང་པོའི་རིག་པ་དང་ལྡན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ཁོ་
གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་སྲོལ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་གི དཔྱེ་དྲག་ཤོས་དང་ ལེགས་ཤོས་

ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འོང་དགོཔ་ཨིན་པས། ཁོ་གིས་ ལམ་སྲོལ་འདི་གི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ མཛེས་པ་
བདེན་པ་ ཡང་དག་པ་ཚུ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གིས་མནོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་

མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ མཛེས་པ་ བདེན་པ་ ཡང་དག་པ་ཚུ་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཡོད་པ་ཅིན་
འཛམ་གླིང་འདི་ ད་ལྟོ་བ་དྲག་སུ་ཅིག་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།

འདི་གི་དོན་དག་ངོ་མ་ར་ ལམ་སྲོལ་འདི་ སྔར་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་མཐོང་འབད་ནི་

རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པ་ འཛམ་གླིང་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟང་པོའི་ལམ་བཟུམ་ཅིག་
སྦེ་བརྩི་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཨིང་སྐད་ནང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་ཟེར་གོ་བའི་

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།
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ཚིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་བལྟ་རུང་ དོན་དག་འདི་ བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་
ཨིན་པས། དེ་ལས་

Oxford English Dictionary

ནང་ལུ་ཡང་ ལམ་སྲོལ་འདི་ ཕྱིའི་སྤྱོད་པ་དང་

ནང་གི་སེམས་གཉིས་ ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་གོ་བའི་དོན་དག་
སྟོནམ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ མི་སྡེ་དང་
སྤྱོད་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་འདི གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།
ཨེམ་རི་ཀའི་ མི་རྒྱུད་རིག་པའི་མཁས་མཆོག་
གཉིས་ཀྱིས་

Alfred Kroeber

དང་

Clyde Kluckholn (1952)

ལམ་སྲོལ་གྱི་དོན་དག་དང་རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྟོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་

དང་པ་ མི་སྡེ་ ཆོས་ལུགས་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་གྱལ་ཁར་ཚུད་

པའི་ཐོ། གཉིས་པ་ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་སྡེའི་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་ཨིན་པའི་ཁུངས། གསུམ་པ་
ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་སྡེ་སྤྱི་མཐུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་

སྤྱོད་ལམ་དང་མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་ཨིན་པའི་

ཁུངས། བཞི་པ་ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་ཚེའི་ནང་གི་ བཟང་པོའི་སྒྲིག་ལམ་ཨིན་པའི་ཁུངས། ལྔ་

པ་ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལུ ཆིག་སྒྲིལ་འབད་སྡོད་མི་ལུ་སླབ་
ཨིན་པའི་ཁུངས།

དྲུག་པ་ལམ་སྲོལ་འདི་

རིག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་

འགྲོ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་སྤྱོད་ལམ་ཨིན་པའི་ཁུངས།

གནས་སྐབས་དང་
བདུན་པ་

ལམ་

སྲོལ་འདི་ མི་སྡེ་ཅིག་ནང་ ཆ་འདྲ་བའི་རིག་པ་ ལུགས་སྲོལ་དང་སྤྱོད་ལམ་ལུ་སླབ་ཨིན་

པའི་ཁུངས་དང་། བརྒྱད་པ་ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་སྡེ་སྤྱིར་བཏང་གིས་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཚུགས་
པའི་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་འདི་ལུ་གལ་གནད་ཀྱི་རིམ་པ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ མིའི་བསམ་པ་ བྱ་

བ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ག་ཅི་གྲུབ་ཨིན་ན་ཚུ་ཨིན། ལམ་སྲོལ་འདི་ ཕ་ལས་བུ་ལུ་དར་ཏེ་འགྱོ་
བའི་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་གནད་དོན་གཅིག་ཨིན་པས།

ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤེས་ཡོན།

ལམ་སྲོལ་གྱི་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

ག་ནི་བ་ཧ་ལས་སི་སི་ཅིག་ཨིན་པས།

འདི་ཡང་ལམ་སྲོལ་འདི་ འགྲོ་བ་མིའི་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་ཏེ་དངོས་མཐོང་

ལུ་གྱུར་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་སྲོལ་དེ་ སེམས་ཞི་བའི་རྒྱུ་ཨིན་དགོ་མི་

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།
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འདི་ཡང་ གུས་ཞབས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྒྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་

པས། ལམ་སྲོལ་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་འདི་ ག་དེ་ཅིག་གལ་ཆེཝ་ཨིན་ན་ཡང་སྟོནམ་
ཨིན། དང་པ་ ལམ་སྲོལ་འདི་ མིའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་ འ་

ནི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ཡར་དྲག་བཏངམ་ད་ར་ ལམ་སྲོལ་འདི་
སྒྲིང་སྒྲིང་འགྱོཝ་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་གྱི་འགན་ཁུར་ངོ་མ་ར་ མི་ལུ་ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་བྱིན་ནི་འདི་ཨིན་པས། ཤེས་བྱའི་
ཡོན་ཏན་བྱིན་ནི་ཟེརཝ་ད་ཡང་

གཙོ་བོ་ར་

མིའི་བསམ་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་འདི་ཨིན་

པས། ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ གཤིས་བཟང་པོ་ཡོད་པའི་མི་འདི་ བལྟ་
ཤེས་ གོ་ཤེས་ ཉན་ཤེས་དང་བསམ་ཤེས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ ལམ་སྲོལ་འདི་
གིས་

མིའི་ཕྱིའི་སྤྱོད་ལམ་དང་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

ནང་གི་བསམ་པ་གཉིས་

ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ལུ་ཕན་པ་

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཕྱི་ནང་མེད་པ་ཤེས་དགོཔ་འདི་
ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བས།

དེ་མ་ཚད་

གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཁག་ཆེ་ཧིང་གི་སྐོར་ལས་

ཧ་གོ་

དགོཔ་དེ་ཡང་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རང་རྐྱངམ་ཅིག་གི་ལམ་སྲོལ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཞན་
གྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་མེད་པ་ཅིན་

ང་བཅས་མི་འདི་

དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་བཟུམ་

ཅིག་གི་བྱ་བ་ལུ་ཐུག་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལམ་སྲོལ་འདི་ མང་ཤོས་ཅིག་
ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་རྒྱུ་མེན་པ་ མ་སྒྲིགས་པའི་རྒྱུ་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་པས།
Seymour Fresh

གིས་གསུངས་མི་འདི་ལུ་ཡང་བདེན་པ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཁོ་གིས་འབད་

བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཨ་ལོ་ ༧༢༠༠ སྐྱེས་

རུང་ ཨ་ལོ་ཚུ་སྐྱེས་བའི་སྐབས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཅོག་འཐདཔ་འོངམ་མ་གཏོགས་ སྦོམ་ཐལ་

བའི་བསྒང་ལསནི་ མ་པ་ལས་ཅོག་མི་འཐད། ཨ་ལོ་ཚུ་ སྦོམ་ཡི་སྦོམ་ཡི་སྦེ་ སོ་སོ་ལུ་
འགྱུར་མི་དེ་ཡང་ ཁོང་ཚུ་ བཟའ་ཚང་སོ་སོའི་ནང་དང་ ལམ་སྲོལ་སོ་སོའི་ནང་སྐྱེས་ནི་དེ་

གིས་ཨིན་པས། སྐྱེ་བའི་ཚེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ རང་གི་སྐྱེས་ཡུལ་དང་རང་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་དེ་ར་

ལེགས་དྲག་ཟེར་བའི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་བཙུགསཔ་ཨིན་པས།

མི་སྦོམ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ རང་གིས་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་ར་བཟང་། རང་གི་ལུགས་སྲོལ་ར་
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ལེགས།

མི་གཞན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་དང་ལཱ་འབད་ཐངས་ཚུ་

ལུགས་ཚུ་སྟོན་བྱིནམ་ཨིན་པས།

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།

མཐའ་མ་ཨིན་ཟེར་བའི་མནོ་

ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ངོ་མ་ར་ ལམ་སྲོལ་འདི་ དྲག་ཤོས་དང་ཞན་ཤོས་ ལེགས་ཤོམ་དང་

ཟོགཔ་ ཟེར་ཁྱད་པར་ཕྱེ་དགོཔ་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན། ལམ་སྲོལ་འདི་ རང་རང་སོ་སོའི་རྣམ་
པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ མི་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལམ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་དགོཔ་དེ་ག་ནི་བ་གལ་

ཆེཝ་ཨིན། མ་གཞི་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ ལུགས་སྲོལ་ཚུ་
སོ་སོ་ལས་ཨིན་རུང་ དེང་སང་གི་ འཕྲུལ་ཆས་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཡར་རྒྱས་དང་བསྟུན་ཏེ་
འཛམ་གླིང་ཆིག་སྒྲིལ་འགྱོ་བའི་དུས་ལུ་

མེད་ཐབས་མེདཔ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་དེ་
ལམ་སྲོལ་སོ་སོའི་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེཝ་ཨིན།
Larry Samovar

ཕྱི་ནང་གི་དོན་དག་ཚུ་

དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ཡང་ གནམ་ལོ་ ༡༩༨༡ ལུ་འབྲི་མི་ནང་ རང་གི་ལམ་

སྲོལ་ ཁག་ཆེ་ཧིང་ ཧ་གོ་ནི་དང་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆིག་སྒྲིལ་བསྟེན་ནིའི་ཐབས་
ལམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ རང་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནི་འདི་
ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་དང་པ་

Dag Hammerskjeold

གིས་ཡང་ རང་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནི་འདི་ ག་ཅི་ལས་ཡང་ ལཱ་ཁག་ཤོས་

ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག། རང་གི་སླབ་པའི་ཁུངས་དང་ མི་གཞན་ལས་གོ་བའི་ཁུངས་
ཚུ་ཡང་ རང་གི་སྐོར་ལས་ག་དེ་ཅིག་ཧ་གོཝ་ཨིན་ན་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།
མི་གཞན་གྱི་སྐོར་ལས་

ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་

དང་པ་རང་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནི་དེ་ཁག་

ཆེཝ་ཨིན། རང་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་ ཧ་གོ་མི་ མི་དེ་གིས་ མི་སྡེ་
དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་གི་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ཧ་གོ་སྟེ་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་ བཏོན་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་མེན་པ་ གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མ་
ཚུགས་པའི་མི་འདི་ ཐ་ཤལ་ཅིག་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ མི་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་གི་ ཁྱད་ཆོས་ཆ་འདྲཝ་ཚུ་ བརྟག་ཤིང་དཔྱད་དེ་ གཙོ་བོ་
བཏོན་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། ཨེམ་རི་ཀའི་སྲིད་བློན་ཞིང་གཤེགས་ John F Kenedy གིས་ཡང་ ང་

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གྱི་སྐོར།
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བཅས་ཀྱིས་ ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་རྒྱུ་ ཁྱད་ཆོས་ཆ་འདྲཝ་ཚུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ འཛིང་འཁྲུགས་ཀྱི་
རྒྱུ་ཆ་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་འདི་བཞག་གེ་ཟེར་གསུངས་ནུག། མ་
གཞི་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཕྱིའི་མཐོང་སྣང་ལུ་ཁྱད་པར་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ནང་གི་བཅུད་དོན་
འདི་མང་ཤོ ས་ཅིག་ར་ ཅོག་འཐདཔ་འོངམ་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་ཚུ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཆ་འདྲཝ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་འདི་ཡང་ སྙིང་སྟོབས་
དང་ ཆོས་སེམས་ཅན་གྱི་བྱ་བ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཆ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་

ཚུ་བཀོག་བཞག་སྟེ་ ཁྱད་ཆོས་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བདག་
གཞན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་

བཅས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་འདི་

སྡུག་བསྔལ་དང་འཁྲུལ་སྣང་ ཚད་མེདཔ་ཅིག་མྱོངམ་ཨིན།

ཕན་ཚུན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་

ལེགས་ཤོམ་དང་ཟོགཔ་ག་དེ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་ན་

ལསཔ་ཨིན་པས།

ང་

མི་ཚུ་གིས

ག་དེ་ཅིག་ངལ་རངས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་ལུ་

རག་

ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱིས་
མི་གཞན་གྱི་སྐོར་ལས་ བསྟོད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཁ་བཏང་ནི་ཚུ་ ཕར་ལོགས་མའི་སྐོར་ལས་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་མ་གོཝ་ལས་ར་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

འདི་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་

ཕར་ལོགསམ་དེ་གིས་ ག་ཅི་སླབ་རུང་ ག་ཅི་འབད་རུང་ རང་གིས་མནོ་མི་འདི་ལུ་ར་བདེན་
པ་ཡོད་ཟེར་བའི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་
བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁུངས་འདི་མ་པ་ལས་བསྐྱེལ་མི་

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

དེ་འཕྲོས་ལས་མི་གཞན་གྱི་སྐོར་ལས་

བསྟོད་སྨད་རྐྱབ་ནི་མེན་པ་ ལྷོད་ལྷོད་བཏང་སྟེ་ ཕར་ལོགས་མའི་སྐོར་ལས་ཉན་ བརྟག་ཤིང་
དཔྱད་དེ་བལྟ་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཨིན།

དེ་ལས་ རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ བརྟག་ཤིང་དཔྱད་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེཝ་ཨིན། མང་ཤོས་
ཅིག་

མིའི་བྱ་བ་སྤྱོད་པ་ཚུ་

སྡོད་གནས་དང་དུས་སྐབས་སྟབས་བདེ་སྡུག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

འབྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ བྱ་བ་སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་བལྟ་ནི་མེན་པ་ འདི་རྒྱུ་ག་ཅི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་འབྱུངམ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན།

ང་བཅས་མིའི་བྱ་བ་སྤྱོད་པ་ཚུ་ ལུགས་སྲོལ་དང་སྔར་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ སྡོད་གནས་ཀྱི་སྟབས་
བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱ་བ་སྤྱོད་

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲལ།
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པ་ཚུ་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་འཐོནམ་ཨིན།
གཞན་ཕྱོགས་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོཔ་དེ་ཡང་

ལམ་སྲོལ ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ཨིན། མང་ཤོས་ཅིག་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཐུན་ལམ་གྱི་ཟམ་རྐྱབ་ནི་མེན་པ་ འཛིང་
འཁྲུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་བཙུགསཔ་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

གཞན་དང་

གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏོན་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། ལམ་སྲོལ་སོ་སོའི་བར་ན་
ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་པ་ཅིན་

མཐུན་ལམ་བཞག་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་

ཨིནམ་ལས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་འཐོབ་པའི་ མི་དེ་གིས་ གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ངོས་ལེན་འབད་
ཤེསཔ་མ་ཚད་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཇུག་དོན།

གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ཕྱིའི་མཐོང་སྣང་དང་ ནང་གི་དོན་དམ་མ་འདྲཝ་
ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཕྱིའི་མཐོང་སྣང་
རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་སྡོདཔ་ལས་

ལམ་སྲོལ་གྱི་དོན་དག་ངོ་མ་འདི་ཧ་གོ་མ་

ཚུགས་པར་ལུསཔ་ཨིན། ལམ་སྲོལ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གོ་བ་ལེན་བལྟ་བ་ཅིན་ ག་ཅི་
དེ་ ཡོན་ཏན་འཐོབ་པའི་གཞི་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་མཐོང་
སྣང་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་དགོཔ་ལེ་ཤ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།
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༡ སློབ་དཔོན་རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག
སློབ་དཔོན་མཆོག་སྤ་རོ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་

གནངམ་ཨིན། སློབ་དཔོན་གྱིས་ནང་པའི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཞལ་སློབ་དྲག་ཤོས་
ཅིག་ཨིན།

༢ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ།
སློབ་དཔོན་མཆོག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་ མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་
དཔོན་གྱི་ཕཱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན། ཁོ་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་བེང་གཱལ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་
ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་མཚད་ནང་པའི་ནང་དོན་རིག་པ་ནང་ལུ་ཡང་མཐར་འཁྱོལ་
ཡོདཔ་ཨིན།

༣ ནག་མཚོ་རྡོ་རྗེ།
མོ་གིས་རྒྱ་གར་མ་དཱརས་ཧིན་དུས་ཏཱན་བཟོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ མཐོ་རིམ་
ཤེས་ཡོན་སྦྱང་སྟེ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ བཟོ་བཀོད་པའི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༤ སློབ་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
སློབ་དཔོན་མཆོག་སེམས་རྟོགས་ཁ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཨིན། སློབ་
དཔོན་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ནང་པའི་ནང་དོན་རིག་པ་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་

མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྂསྐྲ
ི ཏའི་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་ཤེས་
ཡོན་སྦྱང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་ཨིན་སྐད་དང་རྫོང་ཁ་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལུ་ ཀི་དེབ་ཤམ་
རབས་ཅིག་གསར་བརྩོམས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༥ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

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།

༦ ཀེ་དྲི་ཡེ་ཤེས།
སློབ་ཀུ་དྲི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཨཱས་ཀྲི་ལི་ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལས་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་

ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་ ལེགས་
བཤད་པའི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༧ ཇུང་ཀུ་མུ་ཁའི།
མོ་ཕྱི་མི་གཅིག་ཨིན། མོ་གིས་ཇ་པཱན་ཨོ་ས་ཀ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལས་ མི་སྡེ་འཚོ་

སྐྱོང་གི་ཚན་རིག་ནང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་ཨིན། མོ་ཇ་

པཱན་ཁས་བླངས་ཚོགས་པིའ་འཐུས་མི་སྦེ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་བཟོ་བཀོད་པའི་
ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༨ ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
ཁོ་གིས་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་མཐར་
འཁྱོལ་ཏེ་ ལས་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ ཕལ་ཆས་སྟོན་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་
དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

༩ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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ཁོ་གིས་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་མདོ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

མདོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཕཱརནས་དང་ རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ལག་ནའུ་ལས་ ཅ་རྙིང་ཉམས་སྲུང་
དང་བརྟག་དཔྱད་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ འབྲུག་མི་དང་
པ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མདེ་ལམ་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་
ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡༠ དངོས་གྲུབ་བཟང་པོ།
ཁོ་གིས་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་གྲྭ་ནང་ལས་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་
ཏེ་ སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་
བའི་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༡༡ ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག
ཁོ་གིས་རྒྱ་གར་ནང་པའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནང་ལས་ ནང་དོན་རིག་པ་ནང་ལུ་མཐར་འཁྱོལ་
ཏེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་ཕྱག་

ཕྱིད་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ ཅ་རྙིང་ཁྲ་དེབ་འགོ་དཔོན་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་
གནངམ་ཨིན།

༡༢དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
དགེ་བཤེས་མཆོག་གིས་ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མའི་སོར་ རྙིང་མའི་མཐོ་སློབ་བཤད་གྲྭ་ནང་
ལས་ གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ནང་ལུ་ རྫོང་འཁི་ཞུན་དག་གི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།
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༡༣ སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

སློབ་དཔོན་མཆོག་ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ གཞུང་དོན་རིག་པ་ལུ་ མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་
ཚད་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ མདོ་སྡེ་བྲག་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་སྦེ་ཕཱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༡༤ ཀྲེ་ཨེས་པའུ་ཌལ།
ཁོ་གིས་ རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མངའ་སྡེ་ཤི་ལོང་ལས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་

གཞུང་གཡོག་ནང་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ཕྱག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་གི་

ཤེས་རིག་བློན་པོའི་ཕྱག་འགན་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན། བློན་པོ་གིས་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཀི་དེབ་ཡང་ལེ་ཤ་བརྩམས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

