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ཞུན་དག་ཐེངས་དང་པ།

 ༡ མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་།
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སྔོན་བརྗོད།

༉ ཞིབ་འཚྲོལ་གོ་རིམ་ལྔ་པ་ ལམ་སྲོལ་ཟ་བའི་འྲོད་ཟེར་ དཔེ་དེབ་ཁ་པ་འདི་ནང་ 
འབྲུག་གི་གྲོང་གཡུས་དང་ ཞིང་ལཱ་འབད་སའི་ཁང་ཁྱིམ་ནྲོར་གྱི་བྱང་ས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ནུབ་
མྲོ་སྲུང་གཏང་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་དང་ བདུད་རྩི་ཨ་རག་ཆང་གི་དགའ་སྲོན་ཡུལ་ལུང་སྲོ་སྲོའི་
དུས་སྲོན་ཚེས་བཅུ་དང་ལྲོ་གསར། ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་དཔྲོན་བརྒྱུད་དང་བུམ་
ཐང་ཕྲོགས་ལུ་བྱྲོན་པའི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས། ཤར་ཕྲོགས་ལུང་པའི་ལུགས་
སྲོལ་གྱི་གཉེན་ཉེའུ་ཐུངམ་གྱི་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག། ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱི་ཁ་གནྲོན་ཨ་ལྕེ་
ལྷ་མྲོའི་འཆམ་གཞས། གནས་བདག་ར་བྲག་པའི་འབྱུང་ཁུངས། ཤར་ཕྲོགས་པདྨ་དགའ་
ཚལ་བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་སྐབས་ཀྱི་བྲོཀ་པི་འཆམ་ལ་སྲོགས་པ་འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་
དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐྲོག་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ཟ་བ་མང་པྲོ་
རང་གི་རྣམ་དཔྲོད་བསྡུར། རྒན་པྲོའི་ཉམས་མྲོང་ལེན། མཁས་པའི་ངག་ལས་ཉན། རྒྱབ་
རྟེན་དཔེ་ཆར་གཟིགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པྲོ་མཐྲོང་ན་ཡི་གར་འྲོང་བ། ལྷག་ན་ལྕེ་
ཁམས་བདེ་བ། བཟུང་ན་སེམས་ཁར་གནས་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་བཟུམ་སྔོན་ཆད་ལྷན་ཁག་དང་
ལས་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང་ཡིག་ཚང་ག་གིས་ཡང་མ་མཛདཔ་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་
ཡྲོངས་འགྲེམས་སྟེན་ཁང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཞིབ་འཚལ་མཁས་པ་མི་ངོ་སྲོ་གསུམ་
ཙམ་ འཛྲོམས་པའི་ཐྲོག་གྲོས་བསྡུར་དང་ ཐུགས་འཆར་བརྗེ་སྲོར་ ཉིན་གྲངས་དག་པ་
ཅིག་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་ ཟ་བའི་འྲོད་ཟེར་ འདི་ས་སྟེང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཕྲོ་མྲོ་ཡྲོངས་ཀྱི་ ཡིད་
མཚྲོའི་ནང་ལུ་གཟུགས་བརྙན་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བའི་རེ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཛམ་
གླིང་ཡྲོངས་ཀྱིས་ བསྲོད་པར་འྲོས་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ ཐུན་མྲོང་མིན་
པ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་འདྲོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་
འགྲུབ་སྟེ་རྒྱལ་བླྲོན་འབངས་གསུམ་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་སྒོ་ལས་རྲོགས་ལྡན་
གསར་པའི་དགའ་སྲོན་དུས་འགྱུར་བ་མྲོད་པ་རྟག་བརྟན་ཡུན་དུ་གནས་པའི་རེ་འདུན་སྙིང་གི་
སྦུགས་དང་ཚངས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ལྷ་ལས་ཞུ་བ་ལགས་སྲོ།།

མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས།
    མདྲོ་ཆེན
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དཀར་ཆག

ཨང་     དྲོན་ཚན་       ཤྲོག་གྲངས།

༡ འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།

 བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།........................................................................................... ༩

༢ སྲུང་སྐད་བསྒྱུར་འབདཝ་ད་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལས་

 བརྟེན་ཏེ་སྲུང་གི་རང་བཞིན་ལུ་འགྱུར་བ།

 རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།.............................................................................................. ༢༥

༣ འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།

 སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།.............................................................................................. ༤༥

༤ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་བརྩི་སྲུང་།

 ཕུར་པ།................................................................................................................ ༩༥

༥ འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཐྲོག་ལས་མི་སྡེ་ནང་རང་

 མགོ་རང་དྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགས།

 བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།.......................................................................................... ༡༠༧

༦ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར།

 དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།......................................................................................... ༡༢༣

༧ ལྲོང་ཕུ་རྒྱལ་པྲོ་བཀྲོངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།

 ཀརྨ་ དགེ་ལེགས།.............................................................................................. ༡༥༣

༨ སྨན་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁུངས་དྲོན།

 དྲུང་འཚྲོ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ།...................................................................................... ༡༦༡

༩ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།

 དྲག་ཀྲར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།........................................................................... ༡༧༡
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༡༠ འབྲུག་གི་ལུགས་སྲོལ་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་

 ཆ་བཞག་དང་ཁ་འགན།

 འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།.................................................................................. ༡༩༣

༡༡ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་ཚན་གདུང་ དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་

 དང་རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར།

 ལྷམ་རྲོ་རྗེ།......................................................................................................... ༢༡༥

༡༢ ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྲོལ།

 ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།................................................................................ ༢༤༩

༡༣ སྤ་རྲོ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ལྲོ་འབག

 རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།..................................................................................................... ༢༦༡ 

༡༤ འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གར་ཚུལ།

 དྲག་ཀྲར་མེ་ནག་ཤྲཱི།........................................................................................ ༢༧༥

༡༥ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།

 རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།.......................................................................................... ༣༡༣

༡༦ གཉེན་ཉེཝ་ཐུངམ་གི་འབྲེལ་བ།

 བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།............................................................................... ༣༣༡

༡༧ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།

 རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།.................................................................................................. ༣༤༥

༡༨ བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།

 སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།..................................................................................... ༣༧༣

༡༩ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།........................................................................... ༣༩༥
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ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།

བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།

ངོ་སྤྲོད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ནང་ལུ་ ཁ་གཏམ་ལུ་ ལུང་པ་རེ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་རེ་
བླ་མ་རེ་ལུ་ཆོས་ལུགས་རེ། ཟེར་ སྔོན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལེ་ཤ་དར་ཡྲོད་མི་ལས་ ཤར་
ཕྲོགས་ལུང་ཕྲོགས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་དག་པ་ཅིག་ནང་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སྤྲོ་བ་དང་ཡ་
མཚན་ཅན་གྱི་ འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོ་ཟེར་མི་ཅིག་རྐྱབ་སྲོལ་འདུག། དེ་གི་འབྱུང་ཁུངས་
དང་ལྲོ་རྒྱུས་ དགོས་པ་ཚུ་ད་ལྲོ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ལས་རང་ཡིག་ཐྲོག་དང་གློག་
བརྙན་ནང་ལུ་སྒྲ་བཟུང་སྟེ་ མ་འྲོངས་པའི་དྲོན་ལུ་པར་བཏབ་བཞག་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་
གལ་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འཁྲབ་གཞས་འདི་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་དེ་ རྒྱལཔྲོ་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ཨིན་མས། དེ་
ཡང་ད་ལྲོ་བཅུད་དྲོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་། དྲི་ཟའི་སསམྲོ་ཆེ་ཤྲོས་ལྷ་མྲོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་
ཟེར་མི་འདི་ མི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལཔྲོ་ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བུ་བཟང་པྲོ་གི་བཙུན་མྲོར་ལུང་བསན་འབབ་
ཡྲོདཔ་ལས་ ལྷ་མྲོ་འཁོར་དང་བཅསཔ་ ཡར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔའི་ཉི་མར་ 
ཚངས་པ་འདུ་བའི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ཟེར་ ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ནང་ 
སྐུ་ཁྲུས་གནང་པར་བྱྲོན་པའི་ཚེ་ མཚྲོ་ཆེན་པདྨ་བླ་མཚྲོ་གི་ཉ་རྲོགསཔ་ཡང་དེ་ཁར་ལྷྲོད་
ཡྲོདཔ་ལས་ ཁོ་གིས་ འྲོག་ཕྲོགས་ཀླུ་ཡུལ་ལས་ དྲོན་ཡྲོན་ཞགས་པ་དེ་འབག་འྲོང་སྟེ་ 
ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་ཁྲུས་རྫིང་དེ་ནང་ལུ་བཟུང་སྟེ་ རྒྱལ་པྲོ་ནྲོར་བཟང་གི་བཙུན་མྲོ་སྦེ་ཕུལ་བའི་
སྐབས་ བཙུནམྲོ་གཞན་ཚུ་གིས་བྱ་ངན་འབད་ཡྲོད་པའི་སྐོར་ ནྲོར་བཟང་དམག་ལུ་བྱྲོན་པའི་
ལེའུ་དང་ཆས་ཚུ་སྒྲིག་སྟེ་འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་མི་ལུ་ ཡྲོངས་གྲགས་སུ་ 
ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་ཟེར་བའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་དེ་སྦེ་དར་ནུག།
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 དེ་བཟུམ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་དེ་ འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་མི་དམངས་ལུ་གོ་
བར་སྤྲོད་ཚུགས་མི་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཟྲོས་གར་འཆམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཡ་མཚན་
ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པྲོ་ཅིག་དང་ སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་ལུ་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཤྲོས་ཀྱི་ལདམྲོ་ཅིག་
ཡང་ཨིན། ཨིན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་མ་གཏྲོགས་ ཡྲོངས་
གྲགས་སྦེ་རྐྱབ་སྲོལ་མ་དརཝ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ང་ལུ་སྐྱེས་སྲོབས་ཀྱི་རིག་པ་དང་སྦང་
སྲོབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་ཆུང་ནི་འདི་གིས་ མཁས་པ་ཚུ་གི་སྙན་དབང་དགྱེས་ཚུགས་པའི་
དབྱངས་སྙན་མེད་རུང་ གོང་གི་དྲོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཅི་ཤེས་གང་མཐྲོང་ཅིག་ ཞིབ་
འཚྲོལ་འབད་དེ་མི་སེར་གཞན་ཚུ་ལུ་གོ་བར་སྤྲོད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ཚུལ་ཙམ་ཅིག་སྙན་འབུལ་
ཞུཝ་ཨིན།

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར།

རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་གོ་བསྡུར་
ཞལ་འཛྲོམས་ཚྲོགས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་
དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་ནང་ ང་ལུ་ཕྱི་ནང་གི་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་ཡྲོད་རུང་མཁས་
པའི་སྦུག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་ནང་བླྲོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་སྲོམ་མའི་ཐྲོག་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་
མིའི་གྲངས་སུ་སྦེ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འྲོག་གི་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དྲག་ཤྲོས་ སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་ལས་ཡི་གུ་འབྱྲོར་མི་ལུ་ ག་དེ་ཅིག་དགའ་ཚྲོར་དང་
བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ང་གི་བརྗོད་བྱའི་དྲོན་ཚན་ འབྲུག་ལུ་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོ་ཟེར་ ཟྲོས་གར་འཁྲབ་གཞས་མ་འདྲཝ་
ཅིག་ཡྲོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ ཆ་ཙམ་ཅིག་ཕུལ་བའི་དམིགས་དྲོན་ལུ་ ཤར་ཕྲོགས་བཀྲིས་སྒང་
རྲོང་ཁག་གི་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་གཡུས་སྐྱ་གླིང་ལུ་ འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་སྲོབ་དཔྲོན་སྐལ་བཟང་
དབང་འདུས་དང་ ཕུག་སྤྲུལ་གཉིས་ཀྱིས་དྲོན་ཚན་དེ་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ཁོང་རའི་བསམ་ཆར་ཚུ་ 
སྒེར་གི་ཕག་ལཱ་བཞག་སྟེ་ ང་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་མི་ལུ་ཧིང་ལས་བཀའ་དྲིན་དགའ་
ཚྲོར་སྲོམ་རང་ཡྲོད། 

བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།
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དེ་བསྒང་ལམ་སྲོན་པ་དང་ ལཱ་ལུ་ཆ་རྲོགས་འབད་བྱིན་མི་ འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་བླྲོ་
བཟང་ཟ་བ་དང་སྐུདཔྲོ་ རྲོ་རྗེ་གིས་ གེ་སར་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ལས་འཐྲོན་པའི་ཁུངས་དང་
འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་བར་ན་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཚིག་གི་བཤད་པ་ གོ་འཕྲོད་གནང་མི་ལུ་ ཁ་
ཙམ་མིན་པར་ཧིང་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་། སེམས་རྟྲོགས་ཁ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་
མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་སྲོབ་དཔྲོན་ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེའི་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་
འབྱྲོར་མི་ལུ་ལྷག་པར་དུ་སྙིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དྲོན་ཚན་དེ་བྲིས་རྲོམ་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲི་ཐངས་དང་གོ་རིམ་བསྒྲིག་ཐངས་ལམ་སྲོན་
འབད་བྱིན་མི་ཆོས་གྲོགས་དངོས་གྲུབ་བཟང་པྲོ་དང་ལྷག་པར་དུ་ ཞུན་དག་གནང་མི་ རྒྱལ་
ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་མདྲོ་ཆེན་མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས་དང་འགྲེམས་སྲོན་འགོ་
དཔྲོན་སྲོབ་དཔྲོན་རྲོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ལུ་བཀའ་དྲིན་བསམ་ལས་འདས་པ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་
དང་བཅས་ གཡུས་༼སྐྱ་གླིང༽ དེ་ཁའི་འཁྲབ་གཞས་དེ་མ་ཉམས་པར་ནཱ་ལས་ཕར་དར་
ཁྱབ་དང་ཁོང་སྲོབ་དཔྲོན་གཉིས་ལུ་ངོས་འཛིན་ཆ་འཇོག་འབད་བཅུག་ཟེར་བའི་བཀྲིས་སྨྲོན་
ལམ་གྱི་མཚམས་སྦར་ཐྲོག་ཞིབ་འཚྲོལ་སྙན་ཞུ་གཟིགས་མི་ཡྲོངས་ལུ་དགའ་ཚྲོར་དང་བཅས་
པའི་སྒོ་ལས་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ངོ་སྤྲོད།

སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ སངས་མ་རྒྱས་པའི་སྔོན་མ་ དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བཞེས་
བཞུགས་པའི་ནང་ལས་ དག་པའི་སྐྱེ་བ་ རྒྱལཔྲོ་དང་བླྲོན་པྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་འཁྲུངས་པའི་
གནས་སྐབས་ རྒྱ་གར་ཤར་ཕྲོགས་ ཤར་གླིང་ཟེར་ས་ལུ་ བྱང་ཕྲོགས་ལྔ་ལྡན་དང་། ཆོས་
རྒྱལ་ནྲོར་བུ་བཟང་པྲོའི་མཚན་ཅན་ལུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་མངའ་འྲོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ཐུགས་
མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་ཐྲོག་ལུ་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་པའི་དུས་ཚྲོད་ལུ་ 
ལྷྲོ་ཕྲོགས་རིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་པྲོ་དེ་གིས་ ལྷ་ཀླུ་མི་གསུམ་མ་མཉེས་
པའི་བྱ་སྤྱྲོད་ངན་པ་འབངས་མི་སེར་ལུ་དཔ་ཁྲལ་ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་སྦེ་བཀལ་ ལྷག་པར་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ཕག་དང་མཆོད་པའི་རྒྱུན་ཆད་པ་སྲོགས་ཆབ་སྲིད་ངན་པའི་རྣམ་སྨིན་

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།
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གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔར་མེད་པའི་ནད་དང་མུ་གེ་ དམག་འཁྲུགས་ཚུ་བྱུངམ་ད་ རྒྱལ་པྲོ་
གིས་ དེ་བཟུམ་རྟགས་ལས་ངན་པ་བྱུང་མི་འདི་ རྒྱལ་པྲོའི་བླ་མཚྲོ་ནང་གི་ཀླུ་ཚུ་ག་ར་ བྱང་
ཕྲོགས་མངའ་ལྡན་གྱི་མཚྲོ་ཆེན་ པདྨ་བླ་མཚྲོ་ནང་ལུ་གནས་སྤྲོ་སྟེ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེཨིནམ་
འྲོང་ནི་མས་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔགས་པ་ཚུ་ལུ་ཀླུ་དང་ཀླུ་ཕན་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ག་ར་ ལྲོག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཀུག་་དགོ་པའི་བཀའ་གནངམ་ལས་
དྲག་པྲོའི་སྔགས་མཚམས་ལུ་བཞུགས་མི་སྔགས་པ་ཧཱུྃ་ལ་མེ་འབར་ཟེར་མི་གིས་ཁས་བླངས་
ཏེ་བྱྲོན་ནུག། 

སྔགས་པ་དེ་བྱང་བླ་མཚྲོ་ཁ་ལུ་ལྷྲོད་པའི་ཚེ་ དེ་ཁར་ཕ་བརྒྱུད་ལས་རང་ འཚྲོ་བ་མཚྲོ་དེ་ནང་
གི་ཉ་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྲོད་མི་ ཉ་རྲོགསཔ་སྤང་ལེབ་འཛིན་པ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ ཀླུ་རྒྱལ་གྱི་
སྐྱབས་ཞུས་བཞིན་དུ་ ལྷྲོའི་སྔགས་པ་དེ་གིས་བསྒྲལཝ་ལས་ དེ་གི་དགའ་ཚྲོར་ལུ་ ཀླུ་རྒྱལ་
གྱིས་ཁོ་ལུ་ནྲོར་བུ་དགོས་འདྲོད་དཔུང་འཇོམས་དེ་གསྲོལ་རས་གནང་རུང་རྔོན་པ་གིས་ ནྲོར་
བུ་དེ་གི་ལེགས་པའི་ཡྲོན་ཏན་དང་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ཕན་ཡྲོན་ཚུ་ར་ལས་མ་ཤེས་པས།

རྔོན་པ་དེ་གིས་ནྲོར་བུ་གི་མིང་དང་དགོས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ན་ལུ་བཞུགས་
མི་ དྲང་སྲོང་ཅིག་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཞིནམ་ལས་ཞུ་བའི་ལན་ལུ་ དྲང་སྲོང་གིས་དེ་རིང་
ཀླུའི་བྱིན་པའི་ནྲོར་བུ་འདི། ངོ་མཚར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ནྲོར་བུ་ཡིན། སངས་རྒྱས་འཁོར་
བ་འཇིག་གིས་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། སེམས་ཅན་དྲོན་དུ་རིང་བསྲེལ་ནྲོར་བུའི་རིགས། ཅི་ཡང་
གནང་ལ་ཅི་ཡང་ཡྲོང་་སྲིད། འདི་ནི་ཕྱི་མའི་སྐྱེ་འགྲོའི་དྲོན་ལ་དགོངས། དགོས་འདྲོད་ཀུན་
འབྱུང་ཞེས་གྲགས་སྩལ། ཟེར་གསུངསམ་ལས་ཧ་གོཝ་མ་ཚད་ ནྲོར་བུ་དེ་གི་བྱིན་རླབས་
ལས་ སྔོན་མ་བ་ལྷག་སྟེ་གཟུགས་གཞི་བཟང་ཏྲོག་ཏྲོ་འགྱོཝ་མ་ཚད་བསམ་པ་ཚུ་རྲོགས་ཏེ་ 
སེམས་ཡང་བག་ཆགས་ཏྲོག་ཏྲོ་གི་ཉམས་སྣང་བྱུང་ནུག།

དེ་ལས་དྲང་སྲོང་དང་རྔོན་པ་གཉིས་ཚངས་པ་འདུ་བའི་ཁྲུས་རྫིང་ཁར་བྱྲོན་ཏེ་བཞུགསཔ་དང་
ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་རྫིང་འདི་ནང་ལུ་ ཡར་ངོའི་དུས་བཟང་དང་བསྟུན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་
ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ དེ་ལས་རིའི་རྒྱལཔྲོ་རི་རབ་ཀྱི་བང་རིམ་ནང་ལས་ཕར་ཡྲོད་པའིི་ དྲི་ཟའི་ལྷམྲོ་
ཚུ་ག་ར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་དེ་ནང་ལྲོག་བྱྲོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ དྲི་ཟའི་བུམྲོ་བཟང་
ཤྲོས་ ལྷ་མྲོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་དེ སྐུ་ཁྲུས་གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྔོན་པ་གིས་ ཀླུ་གཡུས་

བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།
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ལས་ལེན་པའི་དྲོན་ཡྲོན་ཞགས་པ་གིས་བཟུང་སྟེ་བཞགཔ་ལས་ ལྷ་མྲོ་དེ་མི་གཡུས་ཀྱི་
རིགས་ངན་རྔོན་པའི་ལག་པ་ལས་ར་ལས་འབྱྲོལ་མ་ཐལ་བ་སྲོད་པའི་སྐབས་སུ་ དྲང་སྲོང་
གིས་ ལྷ་མྲོ་དེ་རྔོན་པ་དང་གཅིག་ཁར་སྲོད་ནི་དེ་ ར་ལས་མི་རུང་ཟེར་ལྷ་མྲོ་དེ་ བྱང་ཕྲོགས་
ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ ནྲོར་བཟང་གི་བཙུནམྲོ་སྦེ་ཕུལ་བར་འགྱོ་བའི་ལམ་གྱི་བར་ན་ རྔོན་པ་གིས་ 
བྱང་ཕྲོགས་རྒྱལ་པྲོའི་རྔོན་པའི་དཔྲོན་པྲོ་ཡིན། །ད་ཕན་མིག་མཐྲོང་མེད་ཀྱང་རྣ་ཐྲོས་པ། 
།རྒྱལ་སས་ནྲོར་བཟང་ཞེས་བྱའི་ཆོས་རྒྱལ་དེ། །མཛད་བཟང་རྫུ་་འཕྲུལ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པྲོ་
ཡིན། །འཛམ་གླིང་ས་ཐྲོག་འདི་ན་དཀོན་ནྲོ་ཞེས། །ཡིད་འཕྲོག་འབུལ་ན་དེ་མིན་སུ་ལ་འབུལ། 
།རྔོན་པས་མཛེས་མ་བཟུང་བའི་བཀའ་ལས་དང་། །མཛེས་མ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོའི་བཞིན་རས་
ལ། །རྔོན་པས་ཞིབ་པར་བལས་ན་བླྲོ་སེམས་ཀྱིས། །ཕྲོག་པར་དཀའ་འཕྲིན་ངང་ཚུལ་འདི་
འདྲ་ལ། ལྷག་པར་ནུབ་གཅིག་སྤྱྲོད་རྒྱུ་མ་འབྱུང་བར། །བླྲོ་ཡིས་མཐྲོང་བར་དཀའ་འྲོ་དྲང་
སྲོང་ལགས། །འྲོན་ཀྱང་དབང་ཆེན་དཔྲོན་པྲོས་འཕྲོག་འགྱུར་ན། །ཕུལ་ལྲོ་བཙྲོང་རིན་གང་
ཡང་མ་འབྱུང་རུང་། །བྱ་ཐབས་བྲལ་བ་སུམ་བླྲོན་མར་པ་ཡིས། རང་ཐག་རང་གིས་ཆོད་པས་
རྔོན་པ་དགའ། །ཟེར་ཞུ་བཞིན་དུ་ ས་འབྲུག་ཟ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་
ཀརྨ་ རྒྱལ་འཛྲོམས་ལུ་ ཚྲོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ནྲོར་བུ་བཟང་པྲོ་ལུ་བཙུན་མྲོ་ལྔ་བརྒྱ་གི་གྲལ་ལས་ 
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྦེ་ཕུལ་ནུག།

དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་ལས་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་
དང་འབྱྲོར་པ་ཚུ་ དགུང་དང་མཉམ་པར་རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་
བྱུང་ནུག།

དེ་ལས་ བཙུན་མྲོ་གཞན་ལྔ་བརྒྱ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ རྒྱལ་པྲོ་གིས་ ཧེ་མ་བཟུམ་གྱི་བརྩེ་
གདུང་དང་དག་སྣང་ཚུ་མེད་དྲོ་བཟུམ་ཚྲོར་ཏེ་ དྲང་སྲོང་མཆོད་གནས་ཧ་རི་ཟེར་མི་འབད་སར་ 
ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བུ་བཟང་པྲོའི་ཡབ་ཀྱི་རྨི་ ལམ་གྱི་རྟགས་ངན་པ་འབྱུང་པའི་ཐབས་མཛད་གནང་
ཟེར་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ ཧ་རི་གིས་སྒྱུ་མའི་ངན་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་སྲོནམ་ལས་ ཡབ་ཀྱི་
མནལ་ལམ་འཁྲུལ་ཏེ བུ་ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་དེ་ བྱང་གི་དགྲ་ མི་རྒོད་ཕ་བུ་བཏུལ་བར་
བཏང་བ་གིས་མ་ཚད་ ལྷ་མྲོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་ཡང་མིའམ་ཅི་གི་དྲོན་ཧིང་དགོ་ཟེར་ ལུང་མྲོའི་
ཚིག་བཞིན་དུ་ བཙུན་མྲོ་ཚུ་གིས་ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ལུ་བྱྲོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷ་མྲོ་བསད་ནིའི་

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།
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ཐབས་ཤེས་སྲོན་རུང་ སྲོག་ལུ་གནྲོད་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྲོག་མྲོ་རང་གི་གཙུག་རྒྱན་ 
ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཡུམ་ལས་བཞེས་ཏེ་ ལྷ་གཡུས་ལུ་བྱྲོན་སྲོངམ་ལས་བཙུན་མྲོ་ལྔ་བརྒྱ་གི་ལཱ་
ངན་དེ་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པས།

ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་དགྲ་བཏུལ་ཏེ་ ལྲོག་ཕྲོ་བྲང་དགའ་བའི་བསམ་གླིང་ལུ་བྱྲོན་པའི་ལམ་
བར་ན་ ལྷ་བྱ་ཅིག་གིས་ ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་མེད་པའི་བར་སྤྲོད་དེ་མཁྱེན་རུང་ ལྷ་སས་ཀྱི་
ཁོང་ཡབ་ཡུམ་དང་བཙུན་མྲོ་ལྔ་བརྒྱ་ཚུ་ལུ་ ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་ཡྲོད་ག་ཟེར་དྲི་བ་གནངམ་ད་ 
ཁོང་ཚུ་གི་ཡང་ ས་གསང་མེད་པར་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཞུཝ་ད་ ཆོས་རྒྱལ་དེ་ལྷ་མྲོ་
ཡིད་འཕྲོག་མ་དེ་མེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་འཐྲོན་འགྱོ་ནི་ཟེར་བྱྲོན་པའི་ལམ་ཁར་ ཧེ་
མ་ལྷ་མྲོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་རྒྱལཔྲོ་ལུ་ཕུལ་བ་འྲོང་མི་ དྲང་སྲོང་གི་མཚམས་ཁང་སྒོ་ཁར་ལྷྲོད་ནུག 
དྲང་སྲོང་གིས་གདན་འདྲེན་ཏེ་ བར་སྣང་འྲོད་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་ལས་ ལྗོན་བཟང་ལྷ་ཡུལ་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ 
ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་དང་གཅིག་ཁར་ལྲོག་སྟེ་རང་ཕད་ཚུགས་པའི་སྐལ་བ་བྱུང་ནུག།

དེ་ལས་ལྷ་ཡུལ་ལས་ལྷ་མྲོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་དང་ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་གཉིས་ དང་པ་ཚངས་པ་
འདུ་བའི་ཁྲུས་རྫིང་ནང་བབས། དེ་ལས་ཕྲོ་བྲང་དགའ་བའི་བསམ་གླིང་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ རྒྱལ་
པྲོའི་ལཱ་ངན་དེ་སྦེ་འབད་མི་དེ་ བཙུན་མྲོ་ལྔ་བརྒྱ་གི་མགུ་བསྐོར་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ བཀའ་
ཆད་དྲག་པྲོ་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་དང་ལྷ་མྲོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་གཉིས་ཁྲི་
མངའ་གསྲོལ་བའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བྱང་ཕྲོགས་མངའ་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་
སྲོབས་འབྱྲོར་མངའ་ཐང་ཚུ་གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་གི་མ་ཚད་ འབངས་འཁོར་ཚུ་ག་ར་
དགའ་སྐྱིད་སྤྲོ་གསུམ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འཕེལ་ཏེ་སྐལ་བཟང་གི་ཉིམ་ ནམ་ཡང་ནུབ་པ་
མེད་པར་ཤར་ཏེ་སྲོད་ནུག།

མིང་དྲོན

གོང་གི་རྣམ་ཐར་དེ་ ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་ཟེར་ སྤྱིར་གངས་རྒྱུད་ ཧི་མ་ལ་ཡའི་ 
རྒྱལ་ཁབ་དང་ ལྷག་པར་དུ་བྲོད་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་དར་ཏེ་འདུག འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ཤར་ཕྲོགས་རྲོང་ཁག་གི་གཡུས་སྒོ་དག་པ་ཅིག་དང་དབུས་ཕྲོགས་བུམ་ཐང་
ལུ་མ་གཏྲོགས་ལྷྲོ་དང་ནུབ་ཕྲོགས་ཚུ་ནང་རྐྱབ་པའི་སྲོལ་མ་དར་བས། འཁྲབ་གཞས་དེ་ཨ་

བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།
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ལྕེ་ལྷ་མྲོ་ཟེར་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པྲོ་ལྗོན་པའི་རྟ་མགོ་ཅན་ཟེར་མི་བུམྲོ་སྤུན་གསུམ་ཡྲོད་ས་ལས་ 
ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་དེ་གནམ་མེད་ས་མེད་འཇའ་རིསམྲོ་དང་ བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་བཟང་མི་
དེ་ ཁོང་སྤུན་གསུམ་ལས་ཆེས་ཤྲོས་སམ་ཨ་ཞེམྲོ་ལུ་ཆོས་སྐད་ནང་ལས་ཨ་ལྕེ་དང་ལྷ་མྲོ་ཟེར་
མི་འདི་ མྲོ་རང་ལྷའི་བུམྲོ་འབདཝ་ལས་ལྷ་མྲོ་ཟེར་ཨིན་མས། 

འཁྲབ་གཞས་དེ་ཤར་ཕྲོགས་བཀྲིསྒང་ཆ་འྲོག་གི་གཡུས་ཚན་སྐྱ་གླིང་དང་ཕྲོངས་མེད། བསམ་
གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྲོང་ཁག་ ཤིང་ཁར་ལའུ་རི། དབུས་ཕྲོགས་བུམ་ཐང་ཚུ་ནང་རྐྱབ་སྲོལ་ཚུ་
གི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གཅིག་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ ལེའུ་སྒྱུར་ཐངས་དང་ཆས་གོས་དེ་ལས་
ཕག་མཚན་ལུ་ཁྱད་པར་དུམ་གྲ་རེ་མཐྲོངམ་ཨིན། དཔེར་ན་བུམ་ཐང་ལུ་ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ་ཟེར་ 
ཨམ་སྲུ་གི་ལག་པར་རྔ་རེ་བཤེད་དེ་བརྐྱབ་སྲོལ་དང་ བཀྲིས་སྒང་སྐྱ་གླིང་དང་ཤིང་མཁར་
ལའུ་རི་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཕྲོ་སྐྱེས་ལྔ་གིས་གོང་གི་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་
ནང་འཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཉ་པ་ཉ་རྲོགས་ཟེར་རྔོན་པ་གོང་འྲོག་གཉིས། ལྷ་མྲོ་དང་ཀླུ་མྲོ་
ཟེར་གཉིས། དེ་ལས་ནྲོར་བཟང་བཅས་ལྔ་གིས་རང་སའི་ཆས་གྱོན་ཏེ་ ལེའུ་ཚུ་གར་འཆམ་
གཞན་ཚུ་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ལེའུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ འཐྲོན་ཐངས་ལས་འཛུལ་ཐངས་ཚུ་གི་
རིམ་པ་ཚུ་ སྔོན་བྱྲོན་རྣམ་ཐར་དང་རྒྱུད་པ་ལར་དུ་ རྐང་པའི་སངས་སབས་དང་ལག་པའི་
ཕག་རྒྱ་ལ་སྲོགས་པ་གར་གྱི་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

འབྱུང་ཁུངས།

སྤྱིར་བཏང་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡྲོན་ཏན་ཅན་
ཚུ་གིས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་དང་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡྲོན་ཏན་མེད་མི་ཚུ་གིས་ཟྲོས་གར་གྱི་
འཁྲབ་གཞས་དང་འཁྲབ་སྲོན་ དེ་ལས་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ ཆོས་ཀྱི་དྲོན་རྟྲོགས་ཏེ་ཐར་
པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལུ་ ཐྲོབ་པའི་ལམ་གྱི་སྒོ་ལེ་ཤ་སྲོན་ཏེ་འདུག། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྲོའི་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོ་དེ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་
བཞེས་པའི་གྲལ་ལས་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ནྲོར་བུ་བཟང་པྲོའི་མཚན་
ཅན་ལུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ ཕྱིས་སུ་འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་
ཐྲོག་ལུ་མངའ་འབངས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་མཐྲོང་གྲོལ་ཟེར་ དེ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཚྲོགས་

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།
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བསགས་སྒྲིབ་པ་ཚུ་བྱང་སྟེ་ ཕན་བདེའི་འབྲས་བུ་ཐྲོབ་ནི་དང་ གོ་བར་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་
ལུ་ གར་འཆམ་དེ་འཁྲབ་པའི་སྲོལ་བཙུགས་གནང་གནངམ་་ཨིན་མས། 

འཁྲབ་གཞས་དེ་ དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ གུ་རུའི་རྣམ་སྤྲུལ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པྲོ་ 
༼༡༠༣༧-༽ ཧྲོར་མགུ་སེར་བཏུལ་བའི་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ གེ་སར་གྱི་ཕག་རྒྱ་མ་ སྨན་
འབྲུག་མྲོ་དེ་ ཧེ་མ་གེ་སར་ཁོ་རང་ བདུད་གླིང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཧྲོར་མགོ་སེར་
གྱིས་མགུ་བསྐོར་ཏེ་ མགོ་སེར་གྱི་བཙུན་མྲོ་སྦེ་སྲོད་པའི་བར་ན་ གེ་སར་བདུད་གླིང་ལས་
ཧྲོར་མགོ་སེར་འདུལ་བའི་དུས་བབས་ཏེ་ མགོ་སེར་གྱི་ཕྲོ་བྲང་ནང་ལུ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་
བྱྲོན་ཏེ་ སྨན་འབྲུག་མྲོ་ལུ་ བྲྲོ་བ་སྤུན་བདུན་ཟེར་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་དེ་འཁྲབ་
གནང་མ་ལས་ སྨན་འབྲུག་མྲོ་གིས་གེ་སར་ཨིནམ་ངོ་ཤེས་ཏེ་ ཧྲོར་མགོ་སེར་དེ་ཁར་
བཏུལཝ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གོང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཚུ་ལུ་གཞིར་བཞག་གི་ཐྲོག་ལས་ 
ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་དང་འབྲས་དཀར་ཟེར་གཉིས་དར་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།

དྲོ་རུང་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྲོང་
རྒྱལ་པྲོ་༼༡༣༨༥-༡༤༦༤༽ གིས་གདུལ་བྱའི་འགྲོ་དྲོན་གཙྲོ་བྲོ་ རི་བྲག་དང་ཆུ་ཆེན་ཚུ་གི་ 
བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལྕགས་ཀྱི་ཟམ་པ་ཚུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་
བདུད་དང་ཀླུ་བཙན་ཚུ་ ཡེངས་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལུ་གོང་གི་འཁྲབ་གཞས་དེ་ད་ལྲོ་བྲོད་དང་
འབྲུག་ག་ར་གི་ནང་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བཤད་ལུགས་ངོ་མ་དེ་ གྲུབ་ཐྲོབ་ཐང་སྲོང་རྒྱལ་པྲོའི་
སྐབས་ལས་ཨིན་ཟེར་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 

ལྷག་པར་དུ་ འཁྲབ་གཞས་ལུ་ ཞབས་བྲྲོ་དང་འཆམ་སྣ་ཁག་ཟེར་རིམ་པ་གཉིས་འཐྲོན་
སྲོལ་ཡྲོད་མི་ལས་ དང་པ་ཞབས་བྲྲོ་ཟེར་མི་འདི་ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྲོང་རྒྱལ་པྲོ་ཁོ་རང་གི་
ཉམས་སྣང་ལུ་བརམས་གནང་པའི་ལེའུ་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ གོ་རིམ་སྦེ་རང་རྐྱབ་
སྲོལ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་འཆམ་སྣ་ཁག་ཟེར་ ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་དེ་
འཁྲབ་ཨིནམ་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་འབདཝ་ལས་ ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་དེ་ རྒྱལཔྲོ་
ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ཨིན་ཟེར་སབ་མི་དང་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྲོང་རྒྱལ་པྲོ་
ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འྲོང་ནི་མས།

བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།
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འཁྲབ་གཞས་དངོས།

༡༽ ཞབས་བྲྲོའི་ལེའུ་དང་གོ་རིམ།

འཁྲབ་གཞས་དེ་འཁྲབ་ཁང་གི་ནང་ལས་ མ་འཐྲོན་པའི་སྔོན་མ་ སྔ་དྲྲོ་ཐྲོ་རངས་ཀྱི་དུས་
ཚྲོད་ལས་དྲྲོ་པ་ཉིམ་རྩེ་མ་ཤར་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བར་ན་ ཉ་པ་དང་ཉ་རྲོགཔ་གཉིས་ཀྱིས་ བྲྲོ་
གསུམ་བརྡུང་དང་རྔ་བརྡུང་གི་ཐྲོག་ལས་འཁྲབ་ཁང་ནང་ན་འཁྲབ་མི་ལས་། དང་པ་ ས་
འདུལ་གནམ་འདུལ་ལམ་ ས་འཐུལ་གནམ་འཐུལ་ཟེར་ ས་བདག་བཏུལ་བའི་ལེའུ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གཉིས་པ་ལམ་ཁ་གཡར་ལུགས། གསུམ་པ་དྲོག་ས་གཡར་ལུགས། བཞི་
པ་ད་སང་ཡྲོང་ལུགས། དྲུག་པ་དར་མཆོད་ཟེར་དར་མཆོད་ལུ་ཕུལ་ལུགས་དང་རྟེན་བཙུགས་
ཟེར་ལེའུ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ།

དམངས་འཆམ་ཟེར་ཉ་པ་ཉ་རྲོགཔ་དང་། ལྷམྲོ་དང་ཀླུ་མྲོ་གཉིས། དེ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་
བཟང་བཅས་ ལྔ་ཆ་རང་ཉིམ་རྩེ་ཤརཝ་ཅིག་ ཕྱི་ཁར་ལདམྲོ་བལ་མི་ མི་དམངས་ལུ་སྤྱན་
འབུལ་ཞུ་བའི་ལེའུ་ལས་དང་པ་རྔོན་པ་ཡྲོང་ལུགས་ཟེར་བའི་འཁྲབ་གཞས་དང་གླུ་ཚིག་ཚུ་
སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཞབས་བྲྲོ་གི་ལེའུ་ཚུ་གོ་རིམ་སྦེ་འཁྲབ་ཨིན་པས། ཞབས་
བྲྲོ་ཚུ་མ་འཁྲབ་པའི་ཧེ་མ་ ཞབས་བྲྲོའི་གོང་བཤད་ཟེར་ ནཱ་ལས་མར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ནི་གི་
ལས་རིམ་དང་ཞབས་བྲྲོ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད་ མདྲོར་བསྡུས་དང་སྨྲོན་འདེབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚུ་ཞུཝ་
ཨིནམ་མས།

༡ དང་པ་ཞབས་བྲྲོ་ཉི་མའི་དྲྲོད་འཇམ་ཟེར་ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྲོང་རྒྱལ་པྲོའམ་གྲུབ་ཐྲོབ་
ལྕགས་ཟམ་པ་དབང་པྲོ་གིས་ ལྕགས་ཀྱི་ཟམ་བཙུགསཔ་ད་ས་བདག་ཀླུ་བཙན་ཚུ་
གིས་བར་ཆད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་གྲུབ་ཆེན་ཁོ་རང་སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་
ཉམས་སྣང་ལུ་ དང་པ་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་བའི་འྲོད་ཟེར་བཟུམ་གྱི་་ཉམས་སྣང་གི་རྟྲོགས་
པ་འཁྲུངས་ཏེ་ཞབས་བྲྲོ་ཉི་མའི་དྲྲོ་འཇམ་ཟེར་དང་། དེ་ལས་སེང་གེ་གི་གཡུ་རལ་
གསིག་ཐངས་ སེང་འགྱིང་གཡང་བཅས་ལེའུ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་ སྐབས་ཀྱི་དྲོན་
དང་མཐུནམ་སྦེ་་བརམས་གནང་ནུག།

༢ དེ་གི་རྟིང་ལས་སེང་གེ་འགྱིང་གཡའ་ཟེར་ རི་དྭགས་རྒྱལ་པྲོ་གི་གཡུ་རལ་གསིག་

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།
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ཐངས་བཟུམ་སྦེ་ལགཔ་གཉིས་ཕར་བརྐྱངས་སྟེ་ཕག་ལག་གསིག་ཅི་གསིག་ཅི་
འབད་བའི་ལེའུ་དེ་སྒྱུརཝ་ཨིནམ་མས།

༣ དེ་ལས་གསུམ་པ་ཤ་བའི་དཔའ་རལ་ཟེར་ཤྭཝ་ཚུ་རི་དང་བྱག་ཚུ་གི་བར་ན་ 
མཆོངས་ལུགས་བཟུམ་མའི་ལེའུ།

༤ བཞི་པ་རྒོད་པྲོའི་གཤྲོག་བརྐྱང་ཟེར་བྱ་རྒོད་གནམ་ཁར་ལྡིང་བའི་ལུགས་སུ་སྦེ་
ལགཔ་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བརྐྱང་ཞིན་ན་ལེའུ་སྒྱུར་བ།

༥ དྲོམ་པའི་ཤིང་རལ་ཟེར་ནགས་ཀྱི་དྲོམ་དེ་ཤིང་ཁར་འཛེགས་ལུགས་དང་ནགས་
ཚལ་ནང་ལུ་ རྒྱུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་བརྐྱང་ཞིན་ན་ལེའུ་སྒྱུར་བ།

༦ ཉ་མྲོ་ཀྱོག་ཀྱོག་ཟེར་ཆུ་ནང་གི་ཉ་ཚུ་གཤྲོག་རལ་རལ་རྒྱས་ཏེ་འཁྱུག་ཐངས་ཀྱི་ལེའུ།

༧ ལུག་གུའི་གར་བརྡུང་ཟེར་ལུག་ཚུ་མགུ་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལེའུ་ དང་པར་གདྲོང་ཁར་
འྲོང་དེ་ལས་རྒྱབ་ཤུད་རྐྱབ་པའི་ལེའུ།

༨ གླངམྲོ་ཆེ་ཞབས་བྲྲོ་ཟེར་གླང་པྲོ་ཆེ་ཚུ་ བྱེ་མའི་ནང་ལམ་འགྱོ་དྲོ་བཟུམ་ རྐངམ་ས་
ལས་འདྲུད་དེ་གཟུགས་ལྗིད་ལྕི་སུ་ཅིག་སྦེ་འཁྲབ་པའི་ལེའུ།

༩ ནྲོར་བུའི་སྤུང་གཡའ་ཟེར་རིན་ཆེན་ནྲོར་བུ་ཞུ་སྟེ་གཅིག་ཁར་སྤུངས་པའིི་ཚུལ་ལུ་
ག་ར་གིས་ནྲོར་བུ་ལེན་དྲོ་བཟུམ་མའི་ཕག་རྒྱ་དང་ལེའུ་ཕྱི་ཤེད་དང་ནང་ཤེད་སྦེ་
རྐྱབ་ཨིན་མས།

༡༠ སྨན་ཆུང་ཞབས་བྲྲོ་ཟེར་ སྨན་ཆུང་བུམྲོ་ཚུ་གིས་ལེའུ་སྒྱུར་ཐངས། བྲྲོ་འཁྲབ་
ཐངས། དེ་ལས་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྲོན་ཐངས་བཟུམ་སྦེ་མཉེན་ཁུག་ཤིག་ཤི་
དང་། ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་ཡང་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་སྒྱུར་བའི་ཁར་ ཁོང་རའི་བླྲོའི་རིག་
རལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྨན་ཆུང་གི་གཟུགས་གཞི་ལེགས་ཉེས་དང་བསྟུན་ བསྲོད་
སྨད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་བཤད་པ་ཚུ་རྐྱབ་ཨིན་མས།

༡༡ སག་ཤར་ཞབས་བྲྲོ་ཟེར་མི་འདི་ འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་སྒྱུར་ལུགས་ཚུ་ མགྱོགས་
སུ་སྦེ་རྐྱབ་པའི་ཁར་ སག་ཤར་གྱི་གཟུགས་གཞི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚུ་ཡང་ 

བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།
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དེ་ཁར་རྐྱབ་ཨིན་པས།

༡༢ བྱིའུ་ཅུང་གསུང་དབྱངས་ཟེར་བྱ་གི་སྐད་མིན་པར་ གནམ་ཁར་འཕུར་ཐངས་དང་ 
ས་ཁར་ཆགས་ཐངས་བཟུམ་མའི་ལེའུ་སྒྱུར་ཐངས་དེ་འཁྲབ་ཨིན་མས།

༡༣ བཀྲིས་ཞལ་འཛྲོམས་ཟེར་འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་
ཚྲོགས་པའི་ཚུལ་ལུ་ ལེའུ་ནང་ན་དང་ཕྱི་ཁར་བསྒོར་ཏེ་རྐྱབ་ཨིན་པས།

༡༤ བཀྲིས་དགུ་ཚིགས་ཟེར་ལེའུ་གི་བྲྲོ་འཁྲབ་ཐངས་ཚུ་ བྲྲོ་གཅིག་བརྡུང་ལས་དགུ་
བརྡུང་ཚུན་ཚྲོད་ཨིནམ་དང་ དེ་སྐབས་འཁྲབ་པའི་བྲྲོ་ཚུ་ཤུགས་སྦེ་རང་བརྡུང་དགོ་
ཟེར་ཨིན་མས།

༡༥ མཇུག་རང་བཀྲིས་མཆོད་འབུལ་ཟེར་ འཁྲབ་གཞས་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ བཀྲིས་
ལེགས་པའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་གླུ་གི་ཚིག་ཡང་ དགུང་སྲོད་གངས་སྲོད་ལས་སྦེ་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་བླ་མ་ལྕགས་ཟམ་དབང་པྲོ་ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་བཀོད་དེ་ཞབས་བྲྲོ་
གི་ལེའུ་ཚུ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས། 

གོང་གི་འཁྲབ་བཞས་ཀྱི་ལེའུ་ཚུ་མི་དམངས་ལུ་སྤྱན་འབུལ་ཞུཝ་ད་ལདམྲོ་བལ་མི་
ཚུ་གིས་མ་ཊམ་ཕྱེད་ཊམ་དང་ཁབ་ལ་སྲོགས་པ་ལྕགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ས་ཁར་
བཀོག་སྟེ་ འཐུ་བཅུག་མི་དེ་ ཐང་སྲོང་རྒྱལ་པྲོ་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས་ནི་ལུ་ས་
བདག་ཀླུ་བཙན་ཚུ་གིས་ལྕགས་ཚུ་བྱིན་པའི་ཁུངས་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གོང་གི་འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་གླུ་ཚིག་དང་གདངས་དབྱངས་ཚུ་
རིང་དྲག་ནི་དེ་གིས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འཁྲབ་པ་ཅིན་ཉིནམ་གཉིས་གསུམ་དེ་ཅིག་
འགོརཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

༢༽ འཆམ་སྣ་ཁག

འཁྲབ་གཞས་ངོ་མ་རྒྱལཔྲོ་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་དེ་གི་ལེའུ་ཚུ་འཁྲབ་པའི་སྐབས་སུ་ དང་
པ་གོང་གི་རྣམ་ཐར་བཞིནདུ་བྱང་ཕྲོགས་མངའ་ལྡན་གྱི་མཚྲོ་པད་མ་བླ་མཚྲོ་ལུ་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀྱི་

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།
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དགྲ་ སྔགས་པ་ཧཱུྃ་ལ་མེ་འབར་ ཟཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་མཚྲོ་ཁར་ལྷྲོད་དེ་ དང་པ་
ཞི་བའི་ཐྲོག་ལས་ཀླུ་ཕན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལྷྲོ་ལུ་འབྱྲོན་ཟེར་ཞུ་རུང་གསན་མ་བཏུབ་
ལས་སྔགས་པ་ཧ་ཅང་གིས་ཁྲོས་ཏེ་ མཚྲོ་འཁོལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀླུ་ཚུ་ག་ར་སྲོག་ཐྲོག་ཁར་
ཐུགཔ་ད་ མཚྲོ་དེ་ཁའི་རྔོན་པ་དེ་གཉིད་ལྲོག་སྟེ་སྲོད་སྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ འཁྲབ་གཞས་ནང་གི་
ཉ་པ་ལག་ལྐོག་མར་བཀུག་པའི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལས་ལྷྲོའི་སྔགས་པ་དེ་
བསྒྲལ་བའི་ལེའུ་དེ་འཁྲབ་ཨིན་པས། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བླ་མཆོད་ཧ་རི་ཟེར་མི་དང་རྒྱལཔྲོ་ནྲོར་བཟང་གི་ཡབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ ཡབ་ཆེན་
ཨ་པ་ཟེར་མི་གཉིས་འཐྲོན་ཏེ་ དབང་དང་ཆོས་ཀྱི་ལེའུ་རྲོགསཔ་ད་ རྒྱལཔྲོ་ནྲོར་བཟང་ 
འཁོར་གསུམ་བཏགས་ཏེ་ བྱང་གི་དགྲ་བཏུལ་བར་འབྱྲོན་པའི་ལེའུ་ནང་ དང་པ་ལྷ་བསང་
གཏངམ་ཨིན་ཟེར་བསང་དང་དེ་ལས་ལམ་བཀག་ཟེར་རྒྱལཔྲོ་ བྱང་ལུ་བྱྲོན་ཟེར་ཡུམ་དང་
ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་གཉིས་ཀྱིས་མ་བཏང་པར་བཞག་རུང་ ནྲོར་བཟང་གིས་ ཡབ་ཀྱི་བཀའ་
ལྡྲོག་ཏུ་མེད་ཟེར་བྱྲོན་པའི་སྐབས་སྐྱེལ་ཆང་ཟེར་རྒྱལཔྲོ་ནྲོར་བཟང་ བྱང་ལུ་བྱྲོན་པའི་ལམ་
བར་ན་དྲོ་རུང་ཡུམ་དང་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱེལ་ཆང་བསྒྲིགས་ཏེ་ བཏང་བའི་ལེའུ་
ཚུ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་མས། 

ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ལུ་བྱྲོན་པའི་ལེའུ་གི་སྐབས་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་ལེའུ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་མང་རབས་
ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ ལེའུ་ཕུད་དྲོག་གཅིགཔྲོ་འདི་གིས་ཡང་ཉིནམ་གཅིག་འགོརཝ་ཨིན་ཟེར་
བཤད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཡུམ་ཆེན་ཨ་ནི་ཟེར་ ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་གི་ཡུམ་གྱི་ལེའུ་
འཐྲོན་ཏེ་འཁྲབ་ཞིནམ་ལས་མཇུག་རང་གཤེགས་གསྲོལ་ཟེར་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་ དང་པ་
སྤྱན་འདྲེན་པའི་རྗེས་སུ་ ལྲོག་རང་སའི་གནས་སུ་གཤེགས་པའི་འཁྲབ་གཞས་དང་བཀྲིས་
ལེགས་འབུལ་གྱིས་སྦེ་ ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་བྲྲོ་གར་འཁྲབ་གཞས་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིནམ་མས།

ང་བཅས་ར་གི་རྲོང་གཞི་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ ལྲོ་ལར་ཚེས་བཅུའི་འཆམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ནྲོར་
བཟང་དང་ལྷ་མྲོ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཁུངས་སྦེ་རྐྱབ་སྲོལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།
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དགོས་པ་དང་མཇུག་བྱང་།

ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་འདི་འཁྲབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙྲོ་བྲོ་རང་ གོང་གི་འབྱུང་ཁུངས་
ནང་ལུ་བཀོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་སྦེ་འབྱུང་པྲོ་མི་མ་ཡིན་པའི་ས་བདག་ཀླུ་གཉེན་ཚུ་བཏུལ་བའི་
བྲྲོ་གར་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྱིམ་དང་དགོན་སྡེ་རྲོང་གཞི་ལྷ་ཁང་ལ་སྲོགས་པ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་
སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ ས་གསརཔ་བཅད་ནི་དང་ ས་བསང་འབད་ནི་ཚུ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ འཁྲབ་
གཞས་དེ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ལ་སྲོགས་
པའི་གནྲོད་པ་སྐྱེལ་མི་འབྱུང་པྲོ་མི་མ་ཡིན་པའི་གནྲོད་པ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་སྟེ་ ཤུལ་
ལས་ས་ཆ་དེ་ཁར་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་ལེགས་པ་དང་བཀྲིས་པའི་
དཔལ་དང་མཚན་མ་ལྡནམ་མ་ཚད་ ཨ་ལྲོ་ར་བ་ལས་སྐྱེ་ནི་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ བུའི་དངོས་གྲུབ་
ཚུ་ཡང་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་དགོས་པ་དེ་བཟུམ་ཡྲོདཔ་ལས་ད་རེས་ནངས་
པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གལ་ཅན་གྱི་རིགས་དང་། བཀྲིས་མངའ་གསྲོལ། གཞུང་གི་
དགའ་སྲོན། གཉེན་སྦྲོར་དུས་སྲོན། གོ་གནས་ཡར་སེང་། ས་བཅད་དང་ས་བསང་། བཀྲིས་
པའི་ལྲོ་གསར་དང་ཚེས་བཅུ་ལ་སྲོགས་པ་དུས་སྲོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཕྱི་ལར་
གནས་སྐབས་དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་བཟུམ་ཅིག་དང་ ནང་ལར་དུ་ རྒྱལ་བ་གོང་མའི་རྣམ་
ཐར་ཚུ་ མ་འྲོངས་གདུལ་བྱ་ཚུ་ ཚྲོགས་གསྲོག་སྒྲིབ་སྦང་གི་དྲོན་ལུ་ འཁྲབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས།

མཁས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལུ་མེ་རག་དང་སག་སྟེང་པའི་འཆམ་ཟེར་བཤད་
མི་དེ་ གཡུས་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ལུ་ཁྱུན་ཆགས་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཟེར་
བ་ཅིན་མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཁོང་རའི་གཡག་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་མ་
གཏྲོགས་ ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཆམ་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཟེར་རྐྱབ་སྲོལ་ར་ལས་མིན་འདུག ཨིན་
རུང་མི་ཚུ་གིས་གཡུས་དེ་ཁ་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་གི་གཡག་འཆམ་དེ་ལུ་ ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་
འཆམ་ཟེར་མ་བརྟག་མ་དཔད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་འདི་ སྐྱ་གླིང་། ཕྲོངས་མེད། ཤིང་ཁར་ལའུ་རིའི་ཟངས་ཐལ་
ཟེར་མིའི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ཁོང་ར་གི་ཁ་ནང་ལས་ ལྷ་མྲོའི་བྲྲོ་འཆམ་ཟེར་ 
ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་དེ་རྐྱབ་ཨིནམ་མས། ད་ལྲོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ སྐྱ་གླིང་ལུ་ཨ་

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།
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ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་འདི་སྔོན་གོང་ མི་རབས་ཆགས་པའི་དུས་ལས་རང་ཕ་ལས་བུ་
བརྒྱུད་བཟུང་སྟེ་དར་དརཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་དེ་ཁའི་
ན་གཞྲོན་དང་གཞན་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྲོབ་སྲོན་འབད་དང་འབད་བཞིན་པ་འདུག།

ཤར་ཕྲོགས་བཀྲིས་སྒང་རྲོང་ཁག་ རྒེད་འྲོག་ཤྲོང་ཕུག་ གཡུས་སྐྱ་གླིང་ཟེར་མི་དེ སྔོན་དུས་
རབས་བདུན་པའི་ནང་མཁའ་འགྲོ་ འགྲོ་བ་བཟང་མྲོའི་སས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པའི་ཕྲོ་བྲང་
ཆགས་པ་ལས་མིང་ པད་མ་ཅན་ཟེར་བཏགས་གནང་མི་དེ་ཨིན་མས། དེ་ཁར་ད་ལྲོ་ཡང་ཕྲོ་
བྲང་གི་ཤུལ་དང་མཆོད་རྟེན་དེ་ལས་ཙན་དན་ཤིང་ཚུ་མཐྲོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 
འགྲོ་བ་བཟང་མྲོའི་རྣམ་ཐར་ནང་འཐྲོན་པའི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ བདུདམྲོ་ཧ་ཅང་བཏུལ་ཏེ་
ཁ་གནྲོན་ལུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡྲོད་མི་དེ་ད་ལྲོ་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་ མེ་རག་འགྱོ་སའི་ས་
གནས་མདའ་མྲོ་སྔོན་བྱུང་ཟེར་ས་ལུ་ཡྲོད། 

གཡུས་དེ་ཁར་སྔོང་གོང་ལས་ཡྲོད་པའི་ལྷ་མྲོའི་བྲྲོ་འཆམ་ཟེར་ ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་འཁྲབ་གཞས་དེ་
ཧེ་མ་ལས་རང་ ཁོང་རའི་ཡབ་མེས་ཀྱི་སྐབས་ལས་རང་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་
ལས་མ་རྐྱབ་པར་ལྲོ་དག་པ་ཅིག་ལུས་སྲོངཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་བཀྲིས་སྒང་རྲོང་ཁག་གི་
བཀའ་རྒྱ། ས་གནས་དེ་ཁའི་བླམ་དང་སྲོབ་དཔྲོན། སྒོམ་ཆེན། རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ སྔར་གྱི་
ལུགས་སྲོལ་དེ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་དགོ་ཟེར་བའི་ཐུགས་བཞེད་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
ཁོང་སྲོབ་དཔྲོན་གཉིས་ཀྱིས་ གཡུས་ཁའི་བུཚུ་ ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་འཁྲབ་གཞས་དེ་སྲོན་ཏེ་ ད་
རེས་ནངས་པ་ དེ་གི་ཚྲོགས་པ་ཅིག་ཡང་ལྲོགས་སུ་སྦེ་བཟྲོ་སྟེ་ སྔར་ག་ཨིནམ་དེ་ཉམས་མ་
བཅུག་པར་ ཆས་གོས་དང་ལེའུ་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་དང་གདངས་དབྱངས་ཚུ་ཇི་བཞིན་དུ་
སྲོབ་སྲོན་འབད་དེ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་འབད་དེ་འདུག།

 ཁོང་སྲོབ་དཔྲོན་གཉིས་ དགུང་ལྲོ་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་བཞི་ཙམ་༼༡༩༧༢༽ ལུ་འཁྲབ་
གཞས་དེ་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་ནང་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་བསྒང་ 
གཞུང་ལས་གནང་བའི་འཁྲབ་ཆས་ཚུ་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་རེ་གཉིས་མ་གཏྲོགས་ གཞན་ཚུ་
ཟད་དེ་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་གིས་མ་ཚད་ གནམ་ལྲོ་༡༩༩༩ དང་༢༠༠༠བར་ལུ་ 
ཁོང་སྲོབ་དཔྲོན་གཉིས་ཀྱིས་ བཀྲིས་སྒང་འབྲིང་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཟཝ་གཅིག་
གི་རིང་ལུ་ རྲོང་ཁག་གི་བཀའ་རྒྱ་ལར་དུ་ འཁྲབ་སྲོན་དེ་སྲོན་བྱིན་ནུག། ཨིན་རུང་སྲོབ་ཕྲུག་

བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།
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ཚུ་སྲོབ་རིམ་ཚང་སྟེ་སྲོབ་གྲྭ་གནས་སྲོར་འགྱོཝ་ལས་འཁྲབ་གཞས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མ་
འཐྲོན་པར་ཉམས་ནི་མས་ཟེར་ཐུགས་ལུ་ཚ་གྱང་ཕྲོགཔ་ལས་གཡུས་ཁའི་བུཚུ་ཚུ་ལུ་སྲོན་དྲོ་
ཟེར་ཨིན་མས།

འཁྲབ་གཞས་དེ་ གླུ་ཚིག་ཚུ་ག་ར་ཆད་ལུས་མེད་པར་བཙུགས་ཏེ་ འཁྲབ་པ་ཅིན་ བདུན་
ཕག་སྦེ་འགོརཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། ད་ལྲོ་འདི་ནཱ་ ང་གིས་འཁྲབ་གཞས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཆུང་
ཀུ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འདི་དུས་ཚྲོད་ཀྱིས་མ་ལང་པའི་ཁར་ ཁོང་སྲོབ་
དཔྲོན་གཉིས་ཡང་སྒེར་གྱི་ཕག་ལཱ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཞིབ་ཞིབ་དང་ཁུངས་དག་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་་ཞིབ་
འཚྲོལ་མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་སྤྱན་འབུལ་དང་སྙན་འབུལ་ཞུ་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ནཱ་
ལས་ཕར་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འབྲི་ནིའི་རེ་འདྲོད་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་བཞི་ལས་གཅིག་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོའི་གོམས་
གཤིས་ཚུ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དམིགས་དྲོན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་
གཡུས་ཚུ་ནང་གི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྲོ་ཚུ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་འབྲུག་མི་ཡྲོངས་
ལུ་གོ་བར་སྤྲོད་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་མངོན་གསལ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་སྨྲོན་འདུན་
བཅས་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟ་ ༢ པའི་ཚེས་༢༤་ ལུ་བྲིས་པ་དགེ། །།

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲབ་གཞས་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མྲོའི་སྐོར།
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25
དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་ 

(adaptation) འབདཝ་ད་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ལུ་བརྟེན་སྲུང་གི་རང་
བཞིན་ལུ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཡྲོདཔ།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ངོ་སྤྲོད།

སྤྱིར་བཏང་སྲུང་གི་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་དཔེ་དེབ་ཚུ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་
འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ ཁག་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོད། དེ་ཡང་ 
གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཤེས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་བར་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་གཙྲོ་བྲོ་
ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ སིང་གར་གྱིས་ དང་ཕུའི་སྲུང་གི་དཔེ་དེབ་གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ཧ་ལམ་ག་
ར་ བརྫུས་མ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

དཔེ་དེབ་འདི་ཚུ་མང་ཤྲོས་ཅིག་ར་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་མ་དགཔ་ཚུ་ལས་ དཔེ་དེབ་ལྷག་
མི་ཆ་ཁྱབ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ བརམས་བརམས་ཨིན་པས། དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་ 
དཔེ་དེབ་འདི་ཚུ་བསམ་ཤེས་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བརམས་བརམས་མེན་ནི་དེ་གིས་ སྲུང་
ངོ་མ་ག་ར་ ད་རེས་ནངས་པའི་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་འབྲི་ཐངས་ཁ་ཐུག་འགྱོཝ་ཨིན་པས། 
ཤྲོག་གུ་འདི་ནང་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ལུ་བརྟེན་ ཁ་་ངོ་མ་ག་ཨིན་
མི་དེ་ནང་ཡྲོད་པའི་སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རིགས ཁ་སྐད་གཞན་ནང་སྐད་བསྒྱུར་རྐྱབ་སྟེ་
འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབདཝ་ད་ སྲུང་གིརང་བཞིན་དང་་དྲོན་དག་མེདཔ་བཏང་བའི་སྐོར་
ལས་བརྟག་དཔད་འབད་ནི་ཨིན།
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འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་གོ་དྲོན།

བེ་ཀར (༡༩༩༨) གྱིས་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ སྐད་བསྒྱུར་གྱི་་ལག་ལེན་
བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སྐད་བསྒྱུར་གྱི་གྲངསསུ་མ་བརྩིས་པར་ ཧ་ལམ་ཁ་
སྐད་ངོ་མའི་ཚིག་ཡིག་དང་རིང་ཐུང་འདྲ་མཉམ་བཟྲོ་བའི་སྐད་བསྒྱུར་གྱི་ལཱ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་
ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན་པས། འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་དྲོན་
ཧིང་སངས་ས་ཅིག་མེདཔ་ལས་ བསྐྱར་བྲིས་དང་ག་དགའཝ་གི་སྐད་བསྒྱུར་ལ་སྲོགས་པའི་
དྲོན་དག་ཡང་སྲོནམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྐད་བསྒྱུར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་བསྒྱུར་ཨིན་རུང་ 
དྲོན་བསྒྱུར་ཨིན་རུང་ ཁུངས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྐད་བསྒྱུར་ཐྲོག་ལས་ལྲོག་སྟེ་བཟྲོ་བཅོས་
འབད་བའི་་ ནུས་པ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

འདི་གི་སྐོར་ལས་ངེས་་ཚིག་དྲག་ཤྲོས་ར་ བི་ནེ་དང་དྲར་བེ་ནེཏ་(༡༩༥༨)གཉིས་ཀྱིས་འབད་
བ་ཅིན འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་གོ་དྲོན་དེ་ ཁ་སྐད་ངོ་མའི་ནང་ཡྲོད་པའི་སྐབས་
དྲོན་ཚུ ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ནང་མེད་པའི་སྐབས་ བཟྲོ་བཅོས་འབད་དགོཔ་
ཐྲོན་པའི་བྱ་སྒོའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་དང་ གོ་དྲོན་གཞན་ཅིག་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་
ལུགས་སྲོལ་གཉིས་མ་འདྲ་བའི་སྐབས་ལུ་གནས་སངས་མཉམ་མཉམ་བཟྲོ་ནི་གི་བྱ་སྒོའི་
ཐབས་ཤེས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

བེ་ཀར (༡༩༩༨)གྱིས་ ཐ་སྙད་དེ་ ཧེ་མ་ཕརནསི་ལུ་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅོ་
བརྒྱད་པའི་ནང་ ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་ལུ་གྱུར་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་དར་ཁྱབ་
ཡར་སྲོང་ནུག དེ་བསྒང་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ཁ་ནང་དགོས་མཁོ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྐད་བསྒྱུར་མང་རབས་ཅིག་རྐྱབ་ཡྲོད་རུང་ ཁ་ངོ་མ་དེ་ལུ་གནྲོད་པ་ཡྲོད་པའི་
སྐོར་ལས་མནྲོ་བསམ་མ་གཏང་པས་། ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་ལུ་ ཐབས་
རིག་དང་ཚན་རིག་ དེ་ལས་ཚྲོང་རིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གོ་བར་སྤྲོད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་
ཤུགས་བཏྲོནམ་ད་ དཔེ་དེབ་ལྷག་མི་གསརཔ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ སྐད་བསྒྱུར་བསྐྱར་ལྲོག་རྐྱབ་
དགོཔ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐྲོན་ནུག།

འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ དཔེ་དེབ་ལྷག་མི་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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ལྲོག་བཟྲོ་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐྲོན་མི་དེ་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་ཁ་སྐད་ངོ་མའི་ནང་ལས་ཚུར་སྐད་
བསྒྱུར་རྐྱབ་ད་ཕན་ཐྲོགསཔ་ཨིན། འདི་གི་སྐོར་ལས་ ནིའུ་མརག་གིས་ “in this་་cases the 

adaptation has to be based on the transaltor’s judgement about his/her reader’s knowledge” ཟེར་ ལྷག་མི་ཆ་
ཁྱབ་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་དང་བསྟུན་ཏེ་སྐད་བསྒྱུར་པ་གིས་བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་གཞིར་བཞག་
ཐྲོག་ལས་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས།

བལ་མི་གཞན་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་དེ་གིས་ བར་དྲོན་ཚུ་མ་
ཉམས་པར་ རང་འཇགས་བཞག་ཚུགསཔ་ལས་གལ་ཆེ་ལུགས་དང་ གཅིག་ལས་བལ་བ་
ཅིན་ བེ་ཀར་་(༡༩༩༨)གྱིས་ བརམ་མི་ངོ་མ་གི་ལཱ་མེདཔ་བཏང་ནི་དེ་གིས་ མགུ་སྐོར་
བཟུམ་ཅིག་དང་ ལཱ་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་དེ་མེདཔ་བཏང་བཏང་བའི་ལཱ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཆ་
བཞགཔ་ཨིནཔས། བེ་ཀར་གྱིས་ གཞི་བཞག་སའི་ཁ་ག་ཨིན་མི་དེ་དང་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་ 
འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐྲོ་བཀོད་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ཡང་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་སྐུལ་མ་དང་ བཟྲོ་བཅོས་འབད་མི་གི་ལཱ་
གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སྦེ་ མྲོ་གིས་བྱ་སྒོའི་ཐབས་ཤེས་དག་པ་ཅིག་གི་དབྱེ་བ་བཟྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་ བེ་ཀར༡༩༩༨གྱིས་ འདི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ སྐད་བསྒྱུར་གྱི་སྐབས་ལུ་ཚིག་
བསྒྱུར་འབད་ནི་དང་ ཚིག་ཡིག་ཉུང་སུ་བཟྲོ་ནི་ ཁ་གསལ་མེད་མི་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཟྲོ་ནི་ 
དེ་ལས་ ཕལ་ཚིག་དང་བཙྲོག་གཏམ་གྱི་རིགས་ ཁ་སྐད་ག་ཅི་གི་ནང་བསྒྱུརཝ་ཨིན་ན་ ཁ་
སྐད་དེ་ནང་ལས་སྙན་ཚིག་ཚུ་བཙུག་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཨིན་པའི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ 
གཞན་ཡང་ གོ་བར་འཕྲོད་ཏྲོག་ཏྲོ་མེད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་དྲོ་མཉམ་གྱི་ཚིག་གི་ཚབ་
མ་བཙུག་ནི་ཚུ་དང་ ཁ་སྐད་ངོ་མ་ནང་གི་ཚིག་ཡིག་ནང་གི་བར་དྲོན་སྙིང་པྲོ་(essential message/

ideas/functions) རྐྱངམ་ཅིག་བཞག་ནི་ དེ་ལས་ཁ་ངོ་མ་ནང་ཡྲོད་མི་ཚུ་མེན་པར་ སྐབས་དྲོན་
འབྲེལ་བ་ཅན་བཙུག་ནི་ཚུ་ཨིན་པས། མྲོ་གིས་(cross-code breakdown)ཟེར་ སྐད་
བསྒྱུར་འབད་སའི་ཁ་སྐད་ནང་ཚིག་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་(situational inadequacies) 
བསྒྱུར་སའི་ཁ་སྐད་ནང་ལུ་སྐབས་དྲོན་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ལས་(genre switching)ཁ་དང་ཡི་
གུའི་འབྲེལ་དྲོན་སྲོར་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ རིགས་ཚན་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་
འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྦེ་བཀོདཔ་ཨིན་པས།

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས།
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ད་རུང དང་པ་ར་(local adaptation)ཁ་སྐད་ངོ་མའི་ནང་ལུ་ར་དཀའ་ངལ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ 
བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་སབས་མ་བདེ་བར་ ནང་འཁོད་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་དང་(global 
adaptation)ཟེར་ ཁ་སྐད་ངོ་མའི་ཕྱི་ཁ་གི་གནད་དྲོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཟྲོ་བཅོས་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་
དགོཔ་ཐྲོན་མི་ཚུ་སྦེ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ལྷམ་པ་གཉིས་སྲོམ་འཐྲོན་སྲིདཔ་ཨིན་པས།

སྲུང་དང་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་ཁུངས།

སྲུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ ངག་ཐྲོག་གི་ལམ་སྲོལ་ནང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད དང་ཕུ་འགྲོ་བ་མི་
རིགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འགོ་ཐྲོག་བྱུང་བའི་སྐབས་ལས་ར སྲུང་གཏང་ནི་གི་སྲོལ་སྲོད་
ནུག སྲུང་ནང་ལུ་ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཤེས་དགོ་པའི་བསབ་བྱ་ཁག་ཆེཝ་ཚུ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
རང་གི་ཕམ་དང་རྒས་ཤྲོས་མ་ཚུ་གིས་སྲུང་བཏང་ནུག ཀརལི་ཏྲོམ་ལིན་སཱན་དང་ཀེ་རྲོལ་
ལིནཆི་བརའུན་གྱིས་ “Essentials of Children’s Literature” ཨེ་སན་ཤལ་ཨོཕ་ཅིལ་་དྲནསི་ལི་ཀྲེ་ལེ་
ཅར་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན “stories that grow out of the lives and imaginations of the people, or folk”ཟེར་
སྲུང་འདི་ཚུ་འགྲོ་བ་མི་གི་འཚྲོ་སྐྱོང་དང འཆར་སྣང་ཚུ་ལས་སྲུང་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་པས། སྲུང་
འདི་ཚུ་གིས་ང་བཅས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི་གི་ཡར་འཕེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཡྲོན་
ཏན་དང་ ཤེས་རབ་  དེ་ལས་ ཚྲོར་སྣང་ཚུ་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་་བརྒྱུད་དེ་སྤེལཝ་
ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ སྲུང་གིས་མི་སྡེ་གི་འཚྲོ་སྐྱོང་ངོ་མ་དང ང་བཅས་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་རང་
བཞིན་གྱིས་ཧ་ལས་སྲིད་མི་དང་ སྲུང་ནང་ལུ་ མེན་རུང་ ང་བཅས་མི་བཟུམ་མའི་འབད་
ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་སྲོན་པའི་ཁར ཕམ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་སྲུང་གཏང་ནི་གི་སྲོལ་དེ་གིས་ མི་
སྡེའི་བར་ན་མཐུན་ལམ་བཞག་ཚུགསཔ་ཨིན། སྲུང་དེ་གིས་གཡུས་ཚན་ཕན་ཚུན་དང་ཕམ་
བུ་ཚུ་གི་བར་ན་ཡང་ གོ་བར་སྤྲོད་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་པའི་ཁར་ སྲུང་ལུ་དུས་ཚྲོད་སྲོ་སྲོའི་ནང་
ལུ་ མི་ཚེ་སྤྲོ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་ དྲོན་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟྲོ་ནི་ཚུ་གི་ནུས་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

པེ་ཏན་གྱིས་སབ་མི་ནང་ དེ་སྦེ་སྲུང་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་གཏང་ཚུགས་མི་ཚུ་གིས་ སྲུང་བཟང་
ངན་དང་་སྐྱོན་་ཡྲོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཉན་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་གི་ ཚྲོར་སྣང་ཚུ་
ཚུར་བཀུག་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་  སྲུང་གཏང་མི་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ སྲུང་གཏང་ཐངས་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།



29
རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ལད་སྲོལ་དང་བཅསཔ་སྦེ་སྲུང་གཏངམ་ད་ ཉན་མི་ཆ་ཁྱབ་ཡང་ 
ཧ་ཧ་ཟེར་ཕྲོཝ་ན་ན་དང་ མིག་ཆུ་ཐྲོན་ཐྲོན་ར་ དགའ་ཚུགས་པ་མ་ཚད་ ལགཔ་ཐལ་རྩེ་
བརྡུང་ནི་ཡྲོད་པ་ལུ་ ཧ་ལས་ནི་ཡྲོད་པ་ལུ ཧམ་ཐལ་ཐལ་འགྱོ་ནི་ཡྲོདཔ་ལ་སྲོགས་སའི་ནུས་
པ་ཚུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

སྲུང་གིས་ ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་མི་འབད་བར དྭངས་འདྲོད་ཡྲོདཔ་བཟྲོ་
ཚུགས། ལྷག་པར་དུ ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ འབད་
བཞག་བཅའ་བཞག་ཡང་སྲོནམ་ཨིན། སྲུང་གི་བསབ་བྱ་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ སྙིང་
རུས་ཡྲོྲོདཔ་དང་ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡནམ་བཟྲོ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས སྲུང་འདི་ཚུ་རྒན་
གཞྲོན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ག་ར་གིས་དགའ་བའི་ཁར་ སྲོལ་ཁྱུན་འདི་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་སྦེ་
ར་སྲོདཔ་ཨིན།

སྲུང་འདི་ ཁ་སྐད་ཤེས་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ཡང་གཏང་བའི་ཁར ཨ་རྟག་ར་ང་བཅས་རའི་སྲོབ་
དཔྲོན་དང་ཡྲོན་ཏན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ སྲུང་གིས་ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་མནྲོ་རིག་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་དང་ ཡྲོན་ཏན་སྦང་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་ཟེར་སབ་ཨིན། སྲུང་གཏང་ནི་ལུ་ རང་
བཞིན་གྱིས་རིག་རལ་ཅིག་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ ཉན་ནི་དང་ཁ་སྐད་སྦང་ནི་་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་དྲགས་
ཡྲོད།

སྲུང་གིས སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཁ་ལས་བཤད་དེ་སབ་ནི་ལུ་ ཁྱད་པར་སྲོམ་བཟྲོ་བའི་ཁར་ རང་
གི་མནྲོ་བསམ་དང་ཚྲོར་བ་ཚུ་ བྱ་ཆི་ཆི་དང་དྭངས་འཕྲོད་འཕྲོད་སྦེ་སབ་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་
ཡྲོད། ད་རེས་ནངས་པ་བར་བརྒྱུད་འདི་ཤུགས་ཆེ་སུ་ཅིག་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ ཁ་
ལས་སབ་ནི་དེ་ཤུགས་ཆེཝ་ལས་ ཉན་ནི་དེ་གལ་ཆེཝ་མ་ཚད་ ང་བཅས་མི་གི་བར་ན་བར་
སྤྲོད་ལེན་གྱི་དྲོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་རིག་རལ་ཅིག་ར་ཨིན། (Story Arts 2000:1) 

དེ་འབདཝ་ད་ སྲུང་གི་ཕན་པ་སྲོམ་ཡྲོད་རུང་ སྲུང་ཡྲོད་ཚད་གཅིགཔྲོ་ར་ དགོད་བྲ་སི་སི་
དང་སྤྲོ་ཏྲོག་ཏྲོ་མི་འྲོང། སྲུང་ལ་ལུ་ཅིག་ འདྲྲོག་སི་སི་དང་ བྱམས་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་སྲུང་ཚུ 
ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་སྲུང་གཏང་ནི་དང་ འབྲི་ནི་ཚུ་མ་བཏུབ་ཨིན། སྲུང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་བཏུབ་མ་
བཏུབ་་དང་ཆོག་མ་ཆོག་ལ་སྲོགས་པའི་བསབ་བྱ་ཚུ་ཐྲོན་ནི་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ མ་བཏུབ་ཡྲོདཔ་

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས།
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ལས་ མཐྲོང་སྣང་ལ་ལུ་ཅིག་ར་བ་ལས་བཏྲོན་གཏང་དགོཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་བཟྲོ་བཅོས་
འབད་དེ་འགྲོ་ལུགས་ག་ཨིན་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ བཟྲོ་དགོཔ་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདམི་དེ་ ཁ་གཞན་གྱི་
ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འགྱོ་མ་བཏུབ་་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ཁ་སྐད་འདི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ག་ཅི་ནང་ཨིན་རུང་ ལམ་སྲོལ་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་ནི་དང་ 
སྤེལ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་སྡེ་ནང་གི་ལམ་
ལུགས་སྲོལ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཧ་གོ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ ཁ་སྐད་ག་ཅི་ནང་སྲུང་གཏང་
རུང་ ཁ་སྐད་དེ་གནམ་མེད་ས་མེད་འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་དང་ དང་འཕྲོས་འཕྲོས་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། 
ཨ་ལུ་མང་རབས་ཅིག་ལུ་སྐྱེས་སྲོབས་ཀྱི་རིག་པ་དཀོན་ནི་དེ་གིས་ ཧ་གོཝ་ད་ལཱ་ཁག་ཡྲོད། 
དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ བརྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་འཇམ་ཏྲོང་་ཏྲོ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཨ་ལུ་རེ་རེ་གཉིས་ཚིག་ས་ཀྲ་ལུ་དགའ་མི་ཡང་ཡྲོད། ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཚིགས་བཅད་དང་བསྐྱར་
ཚིག་ཚུ་དགའ། སྤྱིར་བཏང་བརྗོད་ཚིག་རིངམྲོ་ལས་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ར་དགའ། དེ་གིས་སྦེ་ ཁ་སྐད་
གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ལུ་དང ན་གཞྲོན་གྱི་་སྲུང་དེབ་ཚུ་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་
དྲོན་ལུ་འབྲིཝ་ད་ན་འཐན་རིགཔ་བསྒྱིམ་དགོ།

དེ་བཟུམ་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན བརམ་མི་ཚུ་གིས་
འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་རིག་རལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ 
དཔེར་ན་ ན་གཞྲོན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་སྲུང་ལས་ ཨ་ལུ་གི་སྲུང་དེབ་འབྲིཝ་ད་རིགས་ཚན་སྲོ་སྲོ་
ནང་འཛུལ་འགྱོཝ་ཨིནཔས། དེ་འབདཝ་ད་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་
འབད་ནི་ལུ་ཤུགས་ཐལ་ཏེ ཧེ་མ་གི་སྲུང་ངོ་མ་དེ་སྲོམ་སྦེ་ར་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟེ་ སྲུང་
གསརཔ་ཅིག་ར་བཟྲོ་གཏངམ་ཨིན་པས།

བེ་ཀྲེ་ལིམ་གྱིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པ་བཟྲོ་
བཅོས་འབད་བའི་སྲུང་ལས་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ར་འགྱོ་མི་དེ རྒན་གཞྲོན་དང་ཨ་ལུ་ཟེར་ནི་མེད་
པར་ སྲུང་དེ་གྱངས་ཁ་མེདཔ་སྦེ་ལྲོག་ཅི་ལྲོག་ཅི་བཏང་ཡི་ར་ མ་འདྲཝ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་
སབ་ཨིན་པས། སྲུང་དེ་ཚར་རེ་གཏངམ་ད་ གཏང་མི་དང་ཉན་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲོན་དག་
ཡྲོདཔ་བཟྲོ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ སྲུང་ལ་ལུ་ཅིག་ཆད་ ལ་ལུ་ཅིག་ལྷག་སྟེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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མ་གཞི་ སྲུང་ཚུ་ལུ་འགྱུར་བ་དུམ་གྲ་རེ་གཏང་སྟེ་མ་བརམ་པར་ཐབས་མེད། དེ་ཡང་ ལམ་
ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲ་ནི་དེ་གིས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐྲོན་པའི་ནང་ལས་ཡང་ 
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཁ་ནང་ལས་བསྒྱུརཝ་ད་རྲོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཧ་གོ་དགོཔ་དེ་ ག་ནི་ལས་
ཕན་ཐྲོགས་ཆེཝ་ཨིནཔས། ཨིན་རུང་  དཔེ་དེབ་བརམ་མི་དང་  སྲོབ་དཔྲོན་ སྐད་སྒྱུར་
པ་ཚུ་གིས་ སྲུང་དེབ་ཀྱི་ཚྲོང་འཇུག་ནི་ལུ་བལ་སྟེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་
འབདཝ་ད་ སེམས་ཁར་མ་བཀལ་བརབརམ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཅར་ལེསི་དྲི་ཀཱན་ 
(༡༨༥༣) གྱིས Frauds on Fairies ནང་ལུ་ “It is a matter of grave importance that Fairy tales 

should be respected……Whoever alters them to suit his own openions, whatever they are, is guilty, to our thinking, 

of an act of assumption, and appropriate to himself what does not belong to him” ཟེར་ སྲུང་ཚུ་ལུ་ བརྩི་
བཀུར་འབད་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ལས་ ག་གིས་ར་འབད་རུང་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 
རང་གི་བླྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱུར་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་མེན་མི་ཅིག་རང་གིས་
བཟྲོ་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་མནྲོ་བསམ་འཛྲོལཝ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབདཝ་ད་ དྲནམ་མ་བཏྲོནམ་ལས་བརྟེན སྲུང་གི་སྙན་ཆ་དང་པར་
དང་རི་མྲོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་་ཡྲོད། སྲུང་གི་བཅུད་བྱང་མི་དེ་གཙྲོ་བྲོ་ར ད་རེས་ནངས་པའི་
ཁེ་ཕན་ལུ་བལ་སྟེ སྲུང་ཚུ་ལྲོག་ཅི་ལྲོག་ཅི་ར་ འདམ་པ་བསྣད་དེ་བཟྲོཝ་ད་དབྱིབས་རྣམ་པ་
སྣ་ཚྲོགས་བཟྲོ་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ བཟྲོ་བཅོས་སྲོམ་འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ 
བརམ་མི་དང་པར་ཁང་ཚུ་གིས་ཚྲོང་དྲོན་ལུ་མ་གཏྲོགས་ སྲུང་ངོ་མ་ལུ་བརྩི་བཀུར་ཆུང་བའི་
ཐྲོག་ལས བརམ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ བཟྲོ་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ ན་འཐན་ཅིག་སྦེ་སེམས་
ཁར་བཀལ་ཏེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་འཛུལ་ཏེ་ཉམས་
འགྱོཝ་ཨིན་པས།

སྲུང་བསྡུ་མི་ཚུ་གིས སྲུང་ངོ་མ་དེ་ག་ཏེ་ལས་འབག་འྲོང་སྟེ་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་
ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ མ་སབ་པར་ སྲུང་དེ་ཚུ་་ཁོང་རང་གིས་ལྲོག་སྟེ་ར་གཏང་དྲོ་བཟུམ་བཟྲོ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན། 

བརམ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སྲུང་གཏང་སའི་གཡུས་ཁར་ རྐངམ་རང་བཀལ་བཀལཝ་མེད་
པར་གཡུས་དེ་ཁ་གི་སྲུང་ལྲོག་སྟེ་གཏངམ་ཨིན། ཁོང་རང་གིས་གཏང་མི་སྲུང་ཚུ་ དཔར་ཁང་

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས།
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དང་ ཁེ་དང་ཕན་པ་་ཁོ་་ན་ལུ་བལ་སྟེ་བཟྲོ་བཅོས་འབད་བའི་ཁར་ ལ་ལུ་ཅིག་སེམས་ཁར་
དྲན་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཅིག་སྦེ་ ལྲོག་དཔད་རིག་གཏང་སྟེ་འབྲིཝ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 
སྲུང་ངོ་མའི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྲུང་གཏང་ཐངས་ འཁྲབ་མི  འཁྲབ་སྲུང བརྗོད་དྲོན དྲོན་
དག་མཛེས་ཆ་ཚུ་ནང་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་སྲོར་བཏང་སྟེ སྲུང་ངོ་མའི་དྲོན་དག་ལུ་བརྩི་བཀུར་
ཆུང་སུ་ཅིག་འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཚུལ་མཐུན་ཡྲོད་མེད་ཚུ་མ་བལ་བར་ ཨ་ལུ་གི་སྲུང་
དེབ་འབྲི་མི་ཚུ་གིས་སྲུང་བསྐྱརལྲོག་འབྲི་ནི་དེ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་སྐྱེས་ས་སྲོམ་ས་གཡུས་དེ་ནང་
ལས་འབད་རུང་ སྲུང་དེ་ཚུ་ལུ་ལྷད་ཞུགས་ཞུགསཔ་ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ སྲུང་དེབ་དེ་ཚུ་
ལྷག་ནི་དེ་གིས་ སྲུང་དེབ་དེ་ཚུ་ལས་ཐྲོན་མིའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ ཤུམ་ཚུད་དེ་འགྱོཝ་
ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྲུང་ཚུ་སྒྲ་བཟུང་ནི་དང་གཞན་གྱི་ཁ་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་
སྦེ་འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ ལམ་སྲོལ་གཞན་དང་ས་བསྲེས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ཨ་ལུ་གིས་སྲུང་
དེབ་འབྲིཝ་ད་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ཁག་ཆེ་རུང་ འབྲི་མི་ཚུ་གིས་མཚམས་
ཚྲོད་ལས་མ་བརྒལཝ་སྦེ་བརམ་དགོཔ་ཨིན་པས།

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་གཏང་ཐངས་རེ་ཡྲོད།་ ཨིན་རུང་ ཨ་ལུ་རེ་རེ་གཉིས་མ་གིས་
མ་གཏྲོགས་ མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ཕམ་དང་རྒན་རྒས་ཚུ་ལས་མ་ཉན་པར་ སྲུང་དེབ་ནང་ལས་
ཐྲོན་མི་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྲུང་གཏང་ས་མང་ཤྲོས་ཐབ་ཀྱི་སྲོ་
ལྲོགས་ཁར་མེ་བསྲོ་སྟེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་དང་་ མལ་ཆ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ཉལ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
གཏངམ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་དུས་ཚྲོད་ཟེརཝ་མིན་འདུག།

ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སྲུང་དེབ་ནང་ལུ་ དང་ཕུ་གི་པར་དང་རི་མྲོ་ཚུ་གལ་ཅན་ཨིན་རུང་ སྲུང་དེབ་ལ་
ལུ་ཅིག་ནང་མ་གཏྲོགས་ སྲོལ་དེ་ཉམས་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་
བཅོས་འབདཝ་ད་ དྲནམ་མ་བཏྲོན་པའི་སྐྱོན་ཨིན་པས།

སྲུང་བརམ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཡུས་ཁའི་སྲུངགཏང་ཐངས་དང་ སྲུང་ནང་ཐྲོན་མི་གི་ མི་
དང་སེམས་ཅན་ལ་སྲོགས་པ་དང་དྲོན་དག་ཚུ་སྲོར་གཏངམ་ཨིན་པས།་  དཔེར་ན་  ཨ་
སྲོབ་ཀྱི་ཕེ་བཱལ (༡༩༨༦:༡༨.༢༠) ནང་ལུ འ་དྲོམ་དང་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་སྲུང་དེ རྲོང་ཁ་ནང་ 
འ་དྲོམ་དང་རྲོ་ཁྱི་་སྦེ་ སྲུང་གི་དྲོན་ཚན་མ་པ་ལས་སྲོར་ཡར་སྲོ་ནུག། 

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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དེ་ལས་ སྲུང་འདི་རང་ རྲོང་ཁ་ནང་ཚིགས་བཅད་སྦེ་་བྲིས་ཡྲོད་མི་ནང་ལུ་ སྲུང་གི་མིང་རྒུན་
འབྲུམ་སྐྱུརཔྲོ་ཟེར་ཨིན་པས། རྲོང་ཁ་ནང་ འ་དྲོམ་ག་ཏེ་ལུ་སྲོང་ཡི་ག་དུམ་གྲ་ཅིག་ཐྲོན་ནི་
ཡྲོད་རུང་ ཨིང་ལིཤ་ནང་ལུ་ ཕང་ཕང་འ་དྲོམ་ལྲོཝ་བཀྱེས་ ཁ་སྐོམ་སྦེ་རྒུན་འབྲུམ་ཡྲོད་སར་
ལྷྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག སྲུང་ནང་ལུ་ལྷག་ཆད་གཉིས་ཆ་ར་ཡྲོད་པའི་ཁར རྲོང་ཁ་ནང་ལུ་ 
རྒུན་འབྲུམ་ལགཔ་དྲོགཔ་ད་གནམ་ཁའི་གཞའ་བཟུམ་ཡལ་སྲོངཔ་ལ་སྲོགས་པའི་དཔེ་དང་
དཔེ་ཅན་ཚུ་བཙུགས་ནུག། 

སྲུང་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ཡང་ཨིང་ལིཤ་ནང་ལུ་རྒུན་འབྲུམ་སྐྱུརཔྲོ་སྦེ ཟ་དགོ་མནྲོཝ་མེད་ཟེར་
བཀོག་བཞག་སྦེ་འགྱོཝ་མས། དེ་འབདཝ་ད་ རྲོང་ཁ་ནང་ལུ་ རྲོ་ཁྱི་དེ་ལྲོཝ་བཀྱེས་ འུ་
སྡུག་སྦེ་ཕྲོགས་གཞན་ཅིག་ཁར་འགྱོཝ་ཨིན་མས། སྲུང་འདི་ནང་ བཟྲོ་བཅོས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་
འབད་དེ་བརྗོད་བྱའི་དྲོན་ལས་འགལ་ཏེ་མནྲོ་དྲོན་ལུ་མ་ཕྲོག་པས།

དེ་འབདཝ་ད་ སྲུང་བརམ་མི་ཚུ་གིས་ སྲུང་ཚུ་ལྷག་དགོ་མནྲོ་སི་སི་བཟྲོ་ནི་དང་བཙྲོང་
ཚུགས་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ སྲུང་གཏང་ཐངས་སྲོར་བར་ཁྱད་མེད་ཟེར་སབ་ཨིན། སིང་གར་གྱིས་
འབད་བ་ཅིན་ “Children’s books are written by children’s writers for children’s book readers, and the beliefs, 

values, and aesthetics they express are those of authors, their readers, and publishers”.ཨ་ལུ་གི་སྲུང་དེབ་ག་ར་ 
ཨ་ལུ་གི་སྲུང་དེབ་བརམ་མི་གི་ ནང་ན་གི་དྲོན་དག་དང་ སྙན་ཆ་ མཛེས་ཆ་ཚུ་ག་ར་ སྲུང་
བརམ་མི་དང་ སྲུང་ལུའི་སྲུང་དེབ་ལྷག་མི དེ་ལས་ པར་ཁང་ཚུ་གི་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། 
མ་གཞི་ དང་ཕུ་གི་སྲུང་གཏང་ཐངསདང་ དྲོན་དག  མཛེས་ཆ་ཚུ་མ་ཉམས་པརབཞག་ནི་
གི་ཐབས་ལུ་གལ་ཆེ་རུང་ ད་རེས་ནངས་པའི་སྲུང་དེབ་ཚུ་བརམ་མི་གིས་ ག་དགའཝ་སྦེ་
བརམ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་སྲུང་ངོ་མ་མེན་པར་བཟྲོ་བཅོས་འབད་བའི་སྲུང་ཚུ་ལྷག་
དགོཔ་ཐྲོནམ་ཨིན། 

བེ་ཀྲེ་ལིམ་ (༡༩༧༦:་་༡༩) གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ “The true meaning and impact of a fairy tale 
can be appreciated, its enchantment can be experienced, only from the story in its original form”. 
སྲུང་ངོ་མ་ག་ཨིནམ་དེ་ནང་ལས་རྐྱངམ་ཅིག དྲོན་དག་ཧ་གོཝ་མ་ཚད་ སྤྲོ་བ་ཡང་འབྱུང་
ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། ཧན་ལྲོན (༢༠༠༠-༢༠༠༤)གྱིས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་དེ་
གལ་ཆེ་རུང་ དགའ་དགའཝ་འབད་བར་མི་བཏུབ་ཟེར་སབ་ཡྲོད།

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས།
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སྲུང་ལ་ལུ་ཅིག་ རང་ཆུང་ཚད་མའི་བསྒང་ལས་གོ་གོཝ་འབད་ནི་དེ་གིས འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་
བཅོས་འབད་བའི་སྲུང་ཚུ་ལུ་ ཡིད་མི་ཆེས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།་ ཨིན་རུང རེ་གཉིས་དེ་ སྲུང་ངོ་
མ་ལས་དྲགཔ་སྦེ་འབྲི་མི་ཡང་ཡྲོད། ན་འཐན་སྦེ་བརྟགས་ཤིང་དཔད་དེ་བལ་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་
གི་སྲུང་མང་ཤྲོས་ཅིག་རང་ངོ་མ་སྦེ་ལུས་ལུསཔམེད། 

དང་ཕུ་གི་སྲུང་གཏང་ཐངས་དེ ད་རེས་ནངས་པའི་འཕྲུལ་ཆ་ཚུ་གིས་རྐྱངམ་ཅིག་མེདཔ་
བཏང་བཏངམ་མེན་པར་ སྲུང་དེ་གཏང་ཡི་གཏང་ཡི་ར་ འདྲཝ་ཐྲོན་འགྱོཝ་ལས་ སྲུང་
གཏང་མི་དང་དུས་ཚྲོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ རང་བཞིན་གྱིས་འགྱུར་ཡི་འགྱུར་ཡི་རང་འགྱོ་ནི་དེ་
གིས་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ མེད་པར་མ་
བཏུབ་ཅིག་ཨིན་པས།  ཨིན་རུང་ར བཟྲོ་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ག་ར་ བག་མེདཔ་སྦེ་
མེན་པར་ དྲོན་དག་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྲུང་ངོ་མ་གི་དྲོན་དག་སྙིང་པྲོ་ཡང་མ་བྱངམ་ཅིག་སྦེ ཕྱི་
ཁར་ཡང་བཙྲོང་ཚུགསཔ་ཅིག་སྦེ་བཟྲོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

རང་གི་ཕམ་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་དང་ མི་ཡྲོན་ཏན་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ བལ་བྱ་མཐྲོང་བྱ་ཆེ་ནི་གི་
ཐབས་ཤེས་སྦེ་ རྲོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཡང་ཤེས་བཅུགཔ་ཨིན། ཕམ་ལ་ལུ་ཅིག་རང་
གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ཡིད་བསུན་ཏེ་ གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཡང་འཚྲོལ་མི་ཡང་ཡྲོད། 
དེ་འབདཝ་ད་ གཡུས་ཁའི་རྲོམ་རིག་དེ་སྲོར་གཏང་པ་ཅིན་ རྲོགས་ཀྱི་དེ་རང་གིས་་འཕྲོག་
དྲོ་བཟུམ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན།

ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སྲུང་བརམ་མི་ཚུ་གིས་ སྲུང་ངོ་མ་གཏང་ཐངས་དེ་ལྷབ་ད་པ་ཅིན་ སྲུང་ངོ་མ་
གཏང་མི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྲུང་བརམ་མི་གིས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་
བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འདི་ན་འཐན་སྦེ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ

འབྲུག་པའི་སྲུང་མང་རབས་ཅིག་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ཚར་ནུག མ་གཞི་སྲུང་ཚུ་
དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་རུང་ བརམ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཚྲོང་འཇུག་ནི་གི་རེ་བ་རྐྱངམ་ཅིག་
བསྐྱེད་དེ་ མཚམས་ཚྲོད་མེད་པར་ཐེབས་བཀལ་ནི་དང་ བཏྲོག་གཏང་ནི་ལ་སྲོགས་པ་འབད་
དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་བའི་སྐོར་ལས་དཔེ་སྦེ འབྲུག་གི་
སྲུང་དང་གཏམ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ ཐྲོ་མཱསི་ (༡༩༩༩:༥༡-༥༦) གིས་བྲིས་མི་བྱམྲོ་དང་སྤྱ་གི་སྲུང་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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དང་ མཐའ་ཡས (༡༩༩༠:༡༨-༢༠) ཀྱིས་བྲིས་མི་འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་ནང་ལས་
སྤྱའི་གནས་སྐབས་ཟེར་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འདི འྲོག་ལུ་དཔད་
ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

སྤྱ་གི་གནས་སྐབས།

ཧེ་མ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ སྤྱ་ཅིག་དང་བྱམྲོ་ཅིག་ ག་ནི་བ་འཆམ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་དེ་ ལྲོ་
དག་པ་ཅིག་ཡར་སྲོ་ནུག ཁོང་གཉིས་ལས་ སྤྱ་དེ་ ཨ་རྟག་རང་ལཱ་སར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་ལས་  བྱམྲོ་དེ་ ཁྱིམ་ནང་སྲོད་དེ་ ནང་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་ས་ལུ་ སྤྱ་
འབད་སར ལྲོ་སྐྱེལ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། མྲོ་གིས་སྤྱ་ལུ་ ལྲོ་དུས་ཚྲོད་གུ་ཀྲིག་ཀྲི་
སྦེ་སྐྱེལཝ་མཚད་ ལྲོ་ཡང་ཞིམ་ཏྲོག་ཏྲོ་འབད་དེ་ སྐྱེལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ཉིནམ་ཅིག་ སྤྱ་གི་སེམས་ཁར་ ཁྱིམ་ནང་གཉེར་ཚང་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ བྱམྲོ་དེ་
གིས་ནམ་རང་འབད་རུང་ བཞེས་སྒོ་དེ ཞིམ་ཏྲོག་ཏྲོ་ དང་ལྷ་འཇུག་ཏྲོག་ཏྲོ་ ཐང་ཐིག་
གཅིག་སྦེ་རང་ འབག་འྲོངམ་ཨིན་མས།

མྲོ་གིས་ག་དེ་སྦེ་རང་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ ཚར་ཅིག་བལ་དགོ་པས་མནྲོ་སྟེ་ ཉིནམ་ཅིག་ 
སྤྱ་གིས་ལཱ་སར་འགྱོ་རྫུ་བཏབ་སྟེ་ ཁྱིམ་གྱི་ སྒྱིད་ཁུག་ནང་ཨིབ་སྟེ་སྲོད་སྲོདཔ་ཨིན་མས། 
སྤྱ་གིས་ བྱམྲོ་དེ་ག་ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན་འགྱིམས་སྟེ་རང་སྲོདཔ་ད་ བྱམྲོ་གིས་ ཧེ་མ་ཁྱིམ་
ནང་གི་ལཱ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་དེ་  ལཱ་ཚུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཐབ་ཁར་ཆུ་ཚན་
བཀལ་བཞག་སྦེ མྲོ་རང་ཀུག་ཀུག་ཟེར་ ཕྱི་ཁར་ཐྲོན་ཡར་སྲོ་ནུག དེ་ལས་མྲོ་ཀུག་ཀུག་
ཟེར་ གདང་ར་སྦུག་ལུ་འགྱོཝ་དང མི་ཚུ་གིས་ བྱམྲོ་འྲོང་དྲོ་ ཟནམ་བྱིན་ཞིག་ཟེར་ ཆུམ་
གཏྲོར་བྱིན་མི་དེ་ མཆོ་ཏྲོག་གིས་བསྒྲོམས་ཏེ་འབག་འྲོང་ཞིནམ་ལས ཐབ་ཁར་ཆུ་ཚན་ནང་
བླུགས་ཏེ་ ལྲོ་གཡྲོ དེ་ལས་ ཐབ་ཁར་ལྕགས་ཀོང་བཀལ་ཏི་ མར་ཁུ་བཙག་བཅད་ཞིནམ་
ལས་ མྲོ་རང་ལྕགས་ཀོང་གུ་འཛེགས་ཏེ་ སྒོང་རྲོ་བུད་དེ་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བསྲེག་ཞིནམ་
ལས་ ལྲོའི་སྦུག་ལུ་བཙུག་སྦེ་ འབག་ཡར་སྲོ་ནུག དེ་ལས་ སྤྱ་དེ་ ལམ་ཕང་ལམ་བདའ་
སྟེ་རྒྱུག་སྲོང་སྟེ་ ལཱ་སར་ལཱ་འབད་བརྫུ་བཏབ་སྟེ་སྲོདཔ་ད བྱམྲོ་གིས་ལྲོ་འབག་འྲོང་སྟེ་ཟ་
ནུག།

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས།
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དེའི་ནངས་པ་ལས་ སྤྱ་གིས་ བྱམྲོ་ལུ་ལ་སྟི་ དེ་སྦེ་སབ་ནུག ད་རིས་ བྱམྲོ་ཁྱོད་རང་ལཱ་
འབད་བར་སྲོང༌། ང་གིས་ལྲོ་འབད་ འབག་འྲོང་གེ་ཟེར་སབ་ད བྱམྲོ་གིས ལྲོ་འབད་ནི་ང་
དྲག ལཱ་འབད་ནི་ཁྱོད་རང་དྲག ང་གིས་ལྲོ་འབག་འྲོང་གེ ཁྱོད་རང་ལཱ་སར་སྲོང་ ཟེར་སབ་
ད སྤྱ་གིས་ཉན་མ་བཏུབ་ཞིནམ་ལས་ བྱམྲོ་ལཱ་སར་ཡར་སྲོང་ནུག།

དེ་ལས་སྤྱ་གིས ལྲོ་གཡྲོ་ཞིནམ་ལས ཐབ་ཁར་མར་ཁུ་སྤུས་ར་སྦེ་ བཙག་བཅད་ཚརཝ་ད 
ཁོ་ར་ཐབ་འགུ་འཛེགས་ཏི་ བྱམྲོ་བཟུམ་སྦེ་ མར་ཁུ་ལྕགས་ཀོང་འགུ་སྦུབས་ཏི་ ཨ་བ་
བཏངམ་ཅིག་ མར་ཁུ་ན་འཐན་བཙག་ཆོད་དེ་ སྲོད་སྲོདཔ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྤྱའི་ཨ་བུ་
འགུ་ མར་ཁུ་ཡར་ཏི་ ཨ་བུ་འཚིགས་སྲོ་ནུག།

འདི་གིས་འབད་ ད་རིས་ནངས་པ་ཡང་ སྤྱའི་ཨ་བུ་དམར་ཚད་ཚད་འབད་ སྤུ་མེད་མི་འདི་ 
དེ་བསྒང་མར་ཁུ་གིས་འཚིགས་སྲོང་ནི་ དེ་གིས་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་ནྲོ།།

རི་ཏ་ཐྲོ་མཱསི་གིས་བྲིས་མི་ བྱམྲོ་དང་སྤྱ།(༡༩༩༩:༥༡-༥༦) 

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བ།

ཧེ་མ་ བྱམྲོ་ཅིག་དང་སྤྱ་ཅིག་ ཁྱིམ་ཅིག་ནང་ གཅིག་ཁར་སྲོད་སྲོདཔ་མས། ཁྱིམ་ནང་གི་
གཡྲོག་ལཱ་ཡང་ གོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དྲྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ སྤྱ་གིས་ཞིང་
ཁར་སྲོང་སྟེ་ལཱ་འབད་  བྱམྲོ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་གཡྲོག་ལཱ་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྤྱ་གིས་ ངནི་ཉིནམྲོ་གཅིག་ར་ ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་དགོ་པས བྱམྲོ་
དེ་ བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་ཅིག་དང་ ཕག་བརར་རྐྱབ་ནི་ཅིག་ལས་མིན་འདུག ཨ་ཙི་ཁེ་རྒུད་མི་
བཏུབ་པས་ཟེར་ བྱམྲོ་ལུ་འགན་ཁུར་སྲོར་ཏེ་འབད་གེ་ཟེར་ སབ་དགོ་མནྲོ་སྲོད་ནུག མྲོ་
རང་ ཉིནམ་གཅིག་གངམྲོ་ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་ ང་རང་ཁྱིམ་ནང་ངལ་འཚྲོ་སྲོད་གེ་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ 
བྱམྲོ་ལུ་སབ་ད་བཏུབ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ནངས་པ་དྲྲོ་པ་ལས་བྱམྲོ་ཞིང་ནང་ ལཱ་སར་སྲོང་ སྤྱ་དེ་
ཁྱིམ་ནང་སྲོད་ནུག ཁོ་རང་སྒྱིད་སྡུག་སུ་ཅིག་སྦེ་ གཡྲོག་ལཱ་ལ་མ་འབདགེ་ནྲོ་ཟེར་ ངལ་
འཚྲོ། དེ་ལས་ སྤྱ་དེ་ཤིང་གཅིག་ལས་གཅིག་གུམཆོང་ ཆ་རྲོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
རྩེདམྲོ་རྩེ  རྲོག་མ་ཚུ་ཟ་ སེམས་གཡེང་སྟེ་་ཁྱིམ་ནང་གི་གཡྲོག་ལཱ་ཡང་ བརྗེད་སྲོང་ནུག།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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ད་ ང་ བྱམྲོ་ལྲོག་མ་འྲོངས་པའི་ཧེ་མ་ ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་དགོ ངེའི་གཡྲོག་ལཱ་ཚརཝ་སྦེ་ 
འབད་དགོ་ཟེར་ཆ་རྲོགས་ཚུ་ལུ་སབ་སྦེ་ ལྲོག་པའི་སྐབས་ཁྱིམ་ནང་ཅ་ལ་ག་ར་བཀྲམ་ 
ཁམས་ལྲོག་སི་སི་སྦེ་མཐྲོང་ནུག ནང་ན་གི་ ཨེན་ཏ་དང་ འབྲི་ཁྲི་ རྐང་ཁྲི་ཚུ་ག་ར་ ཐལཝ་
གིས་གང་ ལྲོ་རུལ་རུལཝ་གི་ དྲིམ་གིས་གང་སྲོ་ནུག རྲོགས་བྱམྲོ་སྲོདཔ་དནི་ ཕག་བརར་
རྐྱབ་ ཁྱིམ་ཧིང་སངས་ས་དང་ བཞེས་སྒོ་འབད་རུང་ ཚ་ཏྲོམ་གྲ་སྒྲིག་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་
མནྲོ་ནུག དེ་ལས་བྱམྲོ་ལྲོག་ལྷྲོདཔ་ཅིག་ར་ སྤྱ་གིས་བྱམྲོ་ལུ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་འགན་
འཁུར་དེ་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མ་སྲོར་བར་ རང་འཇགས་བཞག་གེ་མེན་ན་ཟེར་ དྲིས་ནུག།

རྲོགས་བྱམྲོ་གིས་ འདི་ལུ་མ་བཏུབ་མེད་ཟེར་ སབ་ནུག དྲོན་དག་ངོ་མ་ལུ བྱམྲོ་དེ་གིས་ 
འུ་མ་སྡུག་པར་གཡྲོག་ལཱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཚ་ངེར་བཏྲོན་འབདཝ་ཨིན་ན་ བལ་ནི་སྦེ་ཨིན་པས། 
དེ་གི་ནངས་པ་ སྤྱ་དེ་གིས་ བྱམྲོ་གཡྲོག་ལཱ་འབདཝ་ད་ བལ་སྲོད་ནུག ཁོ་གིས་ལཝ་ད་ 
བྱམྲོ་གིས་ གཤྲོག་ཐེ་གིས་ཕག་བརར་རྐྱབ་ མཆུ་ཏྲོག་གིས་ཤྲོག་གུ་རག་རྲོག་ཚུ་འཐུ་ དེ་
ལས་རྐངམ་གིས་མེ་བཏེག བཞེས་སྒོ་དེནི་ མྲོ་གིས་ལྕགས་ཀོང་གུ་འཛེགས་ སྒོང་རྲོ་བུད་ 
ཞིམ་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་ ཀེབ་ཏ་སྲེགཔ་མཐྲོང་ནུག དེ་ལས་ སྤྱ་གི་སེམས་ཁར་ ལཱ་འདི་འཇམ་ཏྲོང་
ཏྲོ་ཅིག་ཨིན་པས། ང་གིས་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་མནྲོ་ནུག དེ་
ཚེ་ཕྱི་རུ་ སྤྱ་གིས་བྱམྲོ་འབད་སར་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ དབའེ་བྱམྲོ་ ང་སེམས་སྲོར་ད་ཡི་ ང་
ཁྱིམ་ནང་སྲོད་དགོ་པས་ ཁྱོད་ལཱ་སར་སྲོང་ཟེརཝ་ད་ བྱམྲོ་གིས་བཏུབ་ཟེར་སབ་ནུག།

དེ་གི་ནངས་པར་ སྤྱ་དེ་ཁྱིམ་ནང་སྲོད་ གཡྲོག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་རནམ་ད་ བྱམྲོ་གིས་གཡྲོག་
ལཱ་ག་དེ་སྦེ་འབད་དེ་ག་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ སྤྱ་གིས་ལག་པ་ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་ ག་
དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ཅིག་ གཡུག་སྟེ་ཕག་བརར་རྐྱབ་རུང་ འགྱོ་མ་བཏུབ་པས། དེ་ལས་
ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ མཇུག་མ་གིས་འཕག་བལ་རུང་ ཧེང་བཀལ་རང་མ་བཏུབ་པར་ འུ་སྡུག་ཐང་
ཆད་ནུག།

ཨའྲོ་དེ་སྦེ་ འགྱོ་མི་བཏུབ་པས་མནྲོ་ བཞེས་སྒོ་འབད་བལ་དགོ་པས་མནྲོ མེ་དེ་ ཧེ་མ་
ལས་འཕུ་བཞག་ནུག་ ཁོ་རང་བྱམྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐབ་ཁར་འཛེགས་ཏེ་ སྒོང་རྲོག་བུད་བལ་
རུང་ སྒོང་རྲོག་ཐྲོན་མ་བཏུབ་པར་ ང་གིས་ག་ཅི་ཅིག་ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་པས་མནྲོ་དབུགས་

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས།
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བགམ་སྟེ་སྔུ་ནུག་ རྲོགས་བྱམྲོ་གིས་འབདན་ འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་ འབད་སྲོད་ནུག དེ་སྦེ་ ཁོ་
རང་མགོ་འཐྲོམ་སྲོདཔ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཁོ་རའི་མཇུག་མ་གུ་མེ་བཤེད་ཆི་ནུག ཁོ་རང་སྐད་
རྐྱབ་ སེམས་ཅན་འཆོལ་ལྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཁྱིམ་ནང་ ཕར་མཆོངས་ཚུར་མཆོངས་སྦེ་སྲོད་ནུག། 
དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ བྱམྲོ་ཁྱིམ་ནང་ལྲོག་མཐྲོང་ནུག སྤྱ་གིས་མྲོ་མཐྲོངམ་ཅིག་བདའ་འྲོངམ་ད་ 
མྲོ་འདྲྲོག་སྟེ་བྱྲོག་ནུག་ མྲོ་རང་ཚ་ངེར་བཏྲོན་བྱྲོགཔ་ད་ ལམ་ཁར་ཁབ་ཅིག་དང་ཕད་ནུག་ 
ཁབ་ཀྱིས་ག་ཅི་འབད་དཔ་སྨྲོ་ ཚར་ངེར་བཏྲོན་རྒྱུག་དེས་ཟེར་དྲིཝ་ད་ མྲོ་གིས་མགྱོགས་
པར་མགྱོགས་པར་ སྤྱ་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་སབ་ནུག དེ་ལས་ ཁབ་ཀྱིས་ ཁྱིམ་ནང་ལྲོག་འགྱོ་གེ་
ཤྲོག་ ང་གིས་སྤྱ་དང་གཅིག་ཁར་འཛིང་ནི་ལུ་ ཆ་རྲོགས་འབད་གེ་ཟེར་སབ་སྟེ་ འགྱོ་བའི་
ལམ་ཁར་ ཚྭ་དང་ཕད་ནུག་ དེ་ལས་བྱམྲོ་གིས་སྤྱའི་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་ཅིག་ ཚྭ་གིས་ཡང་སྤྱ་དང་
གཅིག་ཁར་ འཛིང་ནི་ལུ་ཆ་རྲོགས་འབད་གེ་ཟེར་སབ་སྟེ་ བྱམྲོ་དེ་ ཆ་རྲོགས་གསརཔ་ 
ཁབ་དང་ཚྭ་སྦེ་ ཁོང་གསུམ་ཁྱིམ་ནང་སྲོང་ནུག་ ཁོང་ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ སྤྱ་དེ་ཙིགཔ་ཟཝ་
ཟ་སར་ར་ཡྲོདཔ་མཐྲོང་ནུག་ དེ་འབདཝ་ད་ སྤྱ་གིས་ ཁབ་དང་ཚྭ་མ་མཐྲོང་པས། སྤྱ་གིས་
ཤུད་ བྱམྲོ་ཁྱོད་ང་འ་ནེ་སྦེ་ ཚ་བཅུག་མི་དེ་ཁྱོད་རང་ཨིན་ཟེར་ བྱམྲོ་བདའ་སྟེ་ ཨོལ་ལྐོག་
ལས་བཤེད་ནི་འབདཝ་ཅིག་ ཁབ་ཀྱིས་མཆོང་འྲོང་སྟེ་ གཟུགས་ཁར་གསྲོབ་སྦེ་ སྤྱ་ས་ཁར་
འགྱེལ་སྲོང་ནུག དེ་ལས་ཚྭ་གིས་གདྲོང་ཁར་མཆོངས་འྲོང་སྟེ་ མིག་ཏྲོ་ཁར་ཚྭ་དབུར་བྱིན་
ནུག སྤྱ་དེ་ཨ་ཙ་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ ག་ནི་ཡང་འབད་སའི་ལམ་མ་མཐྲོང་པར་ ལྲོག་མཐྲོང་ནི་ར་
མེདཔ་སྦེ་བྱྲོག་ཡར་སྲོ་ནུག དེ་ལས་ བྱམྲོ་འདི་ མྲོ་རའི་ཆ་རྲོགས་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་ སྐྱིད་ཏྲོང་སྲོད་ནི་ཐྲོབ་ནུག་གོ།

རིར་ཏ་ཐྲོ་མཱསི་ཟེར་མི་ ཕྱི་ཁ་ལས་སྲུང་དེབ་བརམ་མི་དང་ ནང་ན་ལས་སྲུང་དེབ་བྲིས་མི་ 
ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀྱིས་ སྲུང་འདི་གཅིག་ར་བྲིས་ནུག མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དང་ཕུའི་
སྲུང་གཏང་ཐངས་དེ་ར་བཞག་ནུག མ་འདྲཝ་ག་ཏེ་ལས་ཐྲོནམ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ འྲོས་བསྟུན་
བཟྲོ་བཅོས་འབདཝ་ད་ སྲུང་གི་མིང་ རྲོང་ཁ་ནང་་ལུ་སྤྱའི་གནས་སྐབས་ཟེར་ཡྲོད་མི་དེ་ 
བྱམྲོ་དང་སྤྱ་ཟེར་ སྲུང་གི་མིང་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྲོར་བཏང་ནུག སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ སྲུང་
ངོ་མ་ནང་མེད་མིང་ཚིག་ཡང་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཧེང་བཀལ་བཙུགས་ནུག།

རྲོང་ཁ་ནང་ལུ་ བྱམྲོ་དེ་གིས་ཨ་རྟག་ར་ བཞེས་སྒོ་དངས་ལྷ་འཇུག་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ འབག་འྲོང་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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མི་ཚུ་ཨིང་ལིཤ་ནང་མི་ཐྲོན་པས། དེ་ལས་ སྤྱ་དེ་ཤིང་གཅིག་ལས་གཅིག་གུམཆོང་ ཆ་
རྲོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་རྩེདམྲོ་རྩེ  རྲོག་མ་ཚུ་ཟ་སེམས་གཡེང་མི་ཚུ་དང་ ཁྱིམ་ནང་ཅ་
ལ་ག་ར་བརལ། ཁམས་ལྲོག་སི་སི་སྦེ་མཐྲོང་། ནང་ན་གི་ ཨེན་ཏ་དང་ འབྲི་ཁྲི་ རྐང་ཁྲི་ཚུ་
ག་ར་ཐལཝ་གིས་གང་། ལྲོ་རུལ་རུལཝ་གི་དྲིམ་གིས་གང་མི་དང་  བྱམྲོ་གིས་ གཤྲོག་ཐེ་
གིས་ཕག་བརར་རྐྱབ་ མཆུ་ཏྲོག་གིས་ ཤྲོག་གུ་རག་རྲོག་ཚུ་འཐུ་ དེ་ལས་རྐངམ་གིས་མེ་
བཏེག་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ རྲོང་ཁ་ནང་མེད་མི་ག་ར་ བརམ་མི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐེབས་བཀལ་
ཏེ་སྤྲོ་ཏྲོག་ཏྲོ་བཟྲོ་ནུག རྲོང་ཁ་ནང་ལུ་ བྱམྲོ་གིས་ལྲོ་འབད་ནི་ང་དྲག ལཱ་འབད་ནི་ཁྱོད་རང་
དྲག ང་གིས་ལྲོ་འབག་འྲོང་གེ ཁྱོད་རང་ལཱ་སར་སྲོང༌ཟེར་ཐྲོནམ་མས། དེ་འབདཝ་ད ཨིང་
ལིཤ་ནང་འབད་བ་ཅིན་འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་ཁ་བཟེདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་སྤྱ་གིས་ལག་པ་ ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ གཡུག་སྟེ་ཕག་
བརར་བརྐྱབ་མི་ཚུ་ཡང་ བརམ་མི་གིས་ཐེབས་བཀལ་ནུག། བྱམྲོ་གིས་ཐབ་ཁར་ ཆུ་ཚན་
བཀལ་བཞག་སྦེ མྲོ་རང་ཀུག་ཀུག་ཟེར་ ཕྱི་ཁར་ཐྲོན་སྲོང་སྟེ ཀུག་ཀུག་ཟེར་ གདང་ར་
སྦུག་ལུ་འགྱོཝ་དང་མི་ཚུ་གིས་བྱམྲོ་འྲོང་དྲོ་  ཟནམ་བྱིན་ཞིག་ཟེར་ ཆུམ་གཏྲོར་བྱིན་མི་དེ་
མཆོ་ཏྲོག་གིས་བསྒྲོམས་ཏི་ འབག་འྲོང་ཞིནམ་ལས་ ཐབ་ཁར་ཆུ་ཚན་ནང་བླུགས་ཏི་ ལྲོ་
གཡྲོ། དེ་ལས་ ཐབ་ཁར་ལྕགས་ཀོང་བཀལ་མི་ཚུ་ ཨིང་ལིཤ་ནང་མི་ཐྲོན་པས། དེ་ལས་ 
སྤྱ་གིས་མྲོ་བདའ་སྟེ་འྲོངམ་ད་ མྲོ་འདྲྲོག་སྟེ་བྱྲོག་པའི་ ལམ་ཁར་ཁབ་དང་ཚ་ཕད་སྦེ ཆ་
རྲོགས་འབད་བྱིན་གེ་ཟེར་སབ་མི་དང སྤྱ་གིས་ང་འ་ནེ་སྦེ་ ཚ་བཅུག་མི་དེ་ཁྱོད་རང་ཨིན་
ཟེར་ བྱམྲོ་བདའ་སྟེ་ ཨོལ་ལྐོག་ལས་བཤེད་ནི་འབདཝ་ཅིག་ ཁབ་ཀྱིས་མཆོངས་འྲོང་སྟེ་ 
གཟུགས་ཁར་གསྲོབ་སྦེ་ས་ཁར་སྤྱ་འགྱེལ་ དེ་ལས་ཚ་གིས་ གདྲོང་ཁར་མཆོངས་འྲོང་སྟེ་ 
མིག་ཏྲོ་ལུ་ཚ་དབུར་བྱིན། 

སྤྱ་སྐད་རྐྱབ་ ག་ནི་ཡང་འབད་སའི་ལམ་མ་མཐྲོང་པར་ བྱྲོག་ཡར་སྲོ་མི་ཚུ་ མཐའ་ཡས་ཀྱི་
སྲུང་ངོ་མའི་ནང་མེད་རུང་ སྲུང་ལ་ལུ་མ་འདྲཝ་འྲོང་སྲིད།  སྲུང་ངོ་མའི་ནང་ལུ་ སྤྱ་གིས ལྲོ་
གཡྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཐབ་ཁར་མར་ཁུ་སྤུས་ར་སྦེ་ བཙག་བཅད་ཚརཝ་ད། ཁོ་ར་ཐབ་འགུ་
འཛེགས་ཏི་ བྱམྲོ་བཟུམ་སྦེ་མར་ཁུ་ལྕགས་ཀོང་འགུ་སྦུབས་ཏི་ ཨ་བ་བཏངམ་ཅིག་ མར་
ཁུ་ན་འཐན་བཙག་ཆོད་དེ་ སྲོད་སྲོདཔ་འབད་ནི་ དེ་གིས་སྤྱའི་ཨ་བུ་འགུ་ མར་ཁུ་ཡར་ཏི་ 

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས།
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ཨ་བུ་འཚིགས་ཏེ་ སྤྱའི་ཨ་སྦུག་དམརཔྲོ་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་སྦེ་ སྲུང་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་
པས། ཨིང་ལིཤ་ནང་ལུ ཁོ་རང་མགོ་འཐྲོམ་སྲོདཔ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཁོ་རའི་མཇུག་མེ་འགུ་
བཤེད་དེ་ སྐད་རྐྱབ་ སེམས་ཅན་འཆོལ་ལྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཁྱིམ་ནང་ ཕར་མཆོངས་ཚུར་མཆོངས་
སྦེ་ སྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཁོ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་བཙུགས་ནུག།

 དེ་ལས་ སྤྱ་སྐད་རྐྱབ་ ག་ནི་ཡང་འབད་སའི་ལམ་མ་མཐྲོང་པར་ བྱྲོག་སྲོང་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
བྱམྲོ་འདི་ མྲོ་རང་ཆ་རྲོགས་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་སྐྱིད་
ཏྲོང་སྲོད་ནི་ ཐྲོབ་ནུག་གོ་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པ་གི་ སྲུང་མཇུག་བསྡུ་ཐངས་
བཟུམ་ཅིག་མཐྲོངམ་ཨིན་པས།  

དེ་སྦེ་སྲུང་གཏང་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་རུང་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབདཝ་ད་ ཕྱི་གླིང་པའི་
འབྲི་ཐངས་ནང་སྲོང་སྟེ་ དང་ཕུ་གི་སྲུང་གཏང་ཐངས་དེ་ ཡལ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། རྲོང་ཁ་
ནང་གི་སྲུང་དེ་སྒྱིད་ཁུག་དང་སྙན་ཁུག་མ་བཙུགས་པར་ ཕང་ཕང་དང་ ཨིང་ལིཤ་ནང་་ 
བཤད་པ་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ ནུབ་ཕྲོགས་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཐྲོག་ལས་ ལེགས་ཤྲོམ་བཟྲོཝ་
ཨིན་པས། ཨིང་ལིཤ་ནང་ལུ་ བླྲོ་སབ་ནི་ལེ་ཤ་བཟྲོ་མི་དེ་ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་དྲོན་ལས་ལེགས་
ཤྲོམ་ཨིན།་ ཨིན་རུང་  དང་ཕུ་གི་སྲུང་གཏང་ཐངས་དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་གཞན་གྱི་
ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཧ་གོ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ ལེགས་ཤྲོམ་བརྩིཝ་ཨིན། ཨ་ལུ་ཆཁྱབ་ཀྱིས་ གཞན་
གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ལུ་དགའ། རང་གི་ཁ་གཞན་གྱི་ནང་བསྒྱུརཝ་
ད གཏང་ཐངས་ངོ་མ་དེ་གྱུར་ཏེ་འགྱོཝ་ལས་ ཁ་གཞན་ནང་གི་སྲུང་བཟུམ་སྦེ་ར་མཐྲོང་
འགྱོཝ་ཨིན།

ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སྲུང་དེབ་ནང་ལུ་དེ་ལྲོས་ཀྱང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ག་ཅི་གི་ནང་ལུ་ཡང་ འྲོས་
བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་དི་ཁག་ཆེ། འདི་ལུ་མཱན་བི་གིས་འབད་བ་ཅིན རིགས་ཚན་
གཞན་ཅིག་ནང་སྲོརཝ་་ཟེར་ སྲུང་ངོ་མ་ལས་གཞན་ཅིག་ནང་བཟྲོ་བཅོས་འབདཝ་ཨིན་
པས། འདི་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་བཟྲོཝ་ད དམིགས་བསལ་ལུ་ ན་
གཞྲོན་གི་དྲོན་ལུ་བརམས་ཡྲོད་མི་སྲུང་ཚུ ཨ་ལུ་གི་དྲོན་ལུ་བཟྲོཝ་ད བཅུད་བསྡུ་ནི་དང་ 
ཁ་གསལ་རྐྱབ་ནི་ ཐེབས་བཀལ་ནི་ བཏྲོག་གཏང་ནི་ཚུ་སྦེ་ རིག་རལ་སྲོན་དགོཔ་ཐྲོནམ་
ཨིན། ཨིན་ཏེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ དང་ཕུ་གཡུས་ག་ཨིན་མི་དེ་ནང་གི་སྲུང་གཏང་ཐངས་ 

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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འཁྲབ་མི  འཁྲབ་སྲུང བརྗོད་དྲོན དྲོན་དག་མཛེས་ཆ་ཚུ་མ་ཉམས་པར་བཞག་དགོ་ཟེར་
སབ་ཨིན།

མཇུག་དྲོན།

དྲནམ་མ་བཏྲོན་པར འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་འབྲི་འབད་ནི་ སྐད་
བསྒྱུར་བརྐྱབ་ནི་དེ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པའི་འཕྲུལ་ཆ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ དང་ཕུའི་སྲུང་གཏང་
ཐངས་ལུ་འགྱུར་བ་འབག་འྲོངམ་ཨིན། འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ནི་ཟེར་ མི་དེ་ངར་
ཡྲོད་མི་ལག་ཆ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྲུང་ཚུ་གསརཔ་བཟྲོ་བཏངམ་ལས་ ཨ་ལུ་ཆ་
ཁྱབ་ཀྱིས་ དང་ཕུ་་གི་སྲུང་ངོ་མ་ལྷག་ནི་གི་གོ་སྐབས་མ་ཐྲོབ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱི་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ 
གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ནང་གི་སྲུང་ ལྷག་བཅུག་ནི་བླྲོ་འདྲོདཡྲོད་པ་ཅིན ཚིག་རྔམ་
ཏྲོག་ཏྲོ་མཐྲོང་རུང་ རྲོགས་ཀྱི་ཁ་སྐད་ག་ཨིན་མི་ནང་ལུ་ར་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཤད་ཚུགསཔ་
ཨིན། ལྷག་པར་དུ སིང་གར་གྱིས་འབད་བ་ཅིན རྲོགས་ཀྱི་དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་གི་ཚིག་ཚུ་ 
ཁ་སྐད་གཞན་ནང་བསྒྱུར་གཏང་པ་ཅིན་ རང་གི་ཁ་སྐད་ངོ་མ་དེ་རྲོགས་ཀྱི་ཁ་སྐད་ཁོངས་སུ་
འཛུལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལུ་ཆཁྱབ་ཀྱི་སྲུང་དེབ་འབྲིཝ་ད་ 
བསམ་ཤེས་དྲན་ཤེས་ཅན་སྦེ་ འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས་ལེགས་ཤྲོམ་འབད་དེ་ མ་འྲོངས་
པའི་ཨ་ལུ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ སྲུང་ངོ་མ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་ བཞག་དགོཔ་དེ་མེད་ཐབས་
མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་སྐད་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་འྲོས་བསྟུན་བཟྲོ་བཅོས།
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ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།

འབྲུག་གི་ དངོས་མེད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན།

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

༡ ངོ་སྤྲོྲོད།

༡.༡ ལམ་སྲོལ  དབྱེ་བ་དང་ངེས་ཚིག།

ལམ་སྲོལ་གྱི་ངེས་ཚིག་འདི་ ལམ་སྲོལ་ཁོ་ར་བཟུམ་སྦེ་ར་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་རུང་འགོ་
དང་འགོ་ལས་ར་ བཱྲོད་ལེ་གིས་ གནམ་ལྲོ་ ༡༩༩༤ ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཡྲོད་མིའི་ངེས་
ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཀོད་པ་ཅིན་ རྲོམ་འབྲི་པ་རང་གི་མནྲོ་རིག་དང་ འབྲི་རྲོམ་གོ་རིམ་སྒྲིག་
ནི་ དེ་ལས་ དྲོན་ཚན་གུ་ གོ་བསྡུར་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འྲོང་ནི་ཨིན་མས།

ལམ་སྲོལ་གྱི་ངེས་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ།

འཕལ་སྐབས་ཀྱི་ངེས་ཚིག། 

ལམ་སྲོལ་འདི་ དྲོན་ཚན་གྱི་ནང་གསེས་ལུ་ཚུད་མི་ གནད་དྲོན་ཆ་ཚང་ཅིག་ལུ་ཡང་ གོ་ནི་
ཨིན་མས། དཔེར་ན་ མི་སྡེ་དང་ཆོས་ལུགས་ནང་ལུ་ ཡང་ཅིན་དཔལ་འབྱྲོར་ནང་ལུ།

འབྱུང་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ངེས་ཚིག། 

ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་སྡེ་དང་དུས་མཉམ་ ཕ་ལས་བུ་ བུ་ལས་ཚ་ལུ་བརྒྱུད་དེ་འྲོངམ་ཨིན།

བྱ་བ་སྤྱྲོད་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ངེས་ཚིག།

ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ མི་ག་ར་གིས་ལྷབ་སྟེ་ ཆ་གནས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ མི་ཚེ་
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སྐྱོང་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

སྤྱྲོད་ལུགས་ཚད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ངེས་ཚིག། 

ལམ་སྲོལ་འདི་ འྲོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་བརྩི་མཐྲོང་ཡང་ཅིན་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་ཁྲིམས་
ལུགས་ བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོ་ནི་ཨིན་པས།

ལག་ལེན་དང་འཁྲིལ་བའི་ངེས་ཚིག། 

ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་སྲོད་པའི་སྐབས་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཅིག་ལུ་ཡང་ གོ་ནི་ཨིན་པས།

བསམ་བླྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་ངེས་ཚིག།

ལམ་སྲོལ་འདི་ མནྲོ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ཡྲོད་པའི་ལང་ཤྲོར་ཅིག་དང་ ཡང་ཅིན་ མི་
རིགས་འདི་སེམས་ཅན་གཞན་ དུད་འགྲོའི་རིགས་ཚུ་ལས་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མནྲོ་
རིག་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ཨིན།

གོ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ངེས་ཚིག  

ལམ་སྲོལ་འདི་ བྱ་བ་སྤྱྲོད་ལམ་ ཡང་ཅིན་ ངོ་རྟགས་མནྲོ་རིག་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ 
འབྲེལ་བ་བཟྲོ་མིའི་དཔྱེ་ཡང་དག་ཅིག་ལུ་ གོ་ནི་ཨིན་པས། 

རྟགས་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ངེས་ཚིག

རྟགས་མཚན་ལས་དཔད་པ་ཅིན་  ལམ་སྲོལ་གྲོས་བསྟུན་ཐྲོག་ལས་གྲུབ་འབྲས་བཏྲོན་ཏེ་ 
གོ་དྲོན་སྦར་ཡྲོད་མིའི་ཆ་ལུགས་ཅིག་ མི་སྡེ་ནང་གི་མི་ག་ར་གིས་ ཆ་བཞག་སྟེ་ཡྲོད་མི་ཅིག་
ལུ་ གོ་ནི་ཨིན་པས། (འབྱུང་ཁུངས བཱྲོད་ལེ་གིས་གནམ་ལྲོ་ ༡༩༩༨ ཤྲོག་གྲངས་ ༢ པ་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ནང་ལས།)

ད་རུང་རྲོམ་པ་པྲོ་གིས་ བཤད་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་སྲོལ་ལུ་ཆ་ཤས་གསུམ་ ཚང་
དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་

- མི་གིས་ མནྲོ་བསམ་ག་ཅི་གཏངམ་ཨིན་ན།

- མི་གིས་ ག་ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན།

- མིག་མཐྲོང་ལག་བཟུང་གི་ཅ་དངོས་ ག་ཅི་བསྒྲུབ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཨིན་པས།

གོང་གི་གནད་དྲོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་སྲོལ་འདི་ག་ཅི་ར་ཨིན་ཏེ་འབད་ས་
ཅིག་རུང་ དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ གཅིག་ནང་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ ཚུདཔ་ཨིན་པས།

མཁས་མཆོག་དང་ འབྱུང་རབས་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱ་
སྲོམ་སྦེ་ ཁག་གཉིས་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ བཤད་སྲོལ་འདུག དེ་ཡང་ དངོས་ཅན་གྱི་
ལམ་སྲོལ་དང་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གཉིས་ཨིན་པས།  རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ (༡༩༩༨ 
དང་ ༡༩༩༩) ལུ་ འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ ཚུད་པའི་
ཐྲོ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག་ ཁོ་གིས་ བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོ་ནང་ལུ་ དངོས་མེད་ཀྱི་
ལམ་སྲོལ་ཚུ་ སྲུང་ གཏམ་རྒྱུད་ འབྱུང་རབས་ ལུགས་སྲོལ་ བཟྲོ་རིག་ ཡིད་ཆེས་ རྩེད་
རིགས་ གླུ་གཞས་ གར་འཆམ་ ཆོ་གུ་ཕག་ལེན་ སྐད་ཡིག་ ཆོས་ལུགས་ ལང་ཤྲོར་ 
སྒྲིག་ལམ་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག།

ཁོ་གིས་བཀོད་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དངོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ རྲོང་ སྲོད་ཁྱིམ་ ལྷ་
ཁང་ ཅ་རྙིང་ ཡིག་གཟུགས་ མཆོད་རྟེན་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ འབྱུང་རབས་ཅན་གྱི་
དངོས་པྲོ་ གནས་ར་ཅན་ ངོ་རྟགས་ཚུ་ ཨིནམ་སྦེ་འདུག  ད་རུང་ ཁོ་གིས་བཤད་དྲོ་
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་སྲོལ་འདི་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡང་ ངེས་ཚིག་འགྲེལ་
བཏུབ་ཟེར་ཨིན་པས།

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་ འབྲེལ་
བ་ཡྲོད་མི་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ ཡིད་ཆེས་ བཟྲོ་རིག་ཚུ་ མི་ཚེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་མི་
ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ག་ར་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་སྦེ་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ འྲོང་འྲོངམ་ཅིག་ཨིན་པས། (རྣམ་རྒྱལ་ 
༡༩༩༩ ཤྲོག་གྲངས་ ༢ )

རྲོམ་འབྲི་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་འདི་ ཁག་གཉིས་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་འདུག  དེ་ཡང་ 
ཆེ་མཐྲོའི་ལམ་སྲོལ་དང་ ཡྲོངས་ཁྱབ་ལམ་སྲོལ་གཉིས་ལུ་ བཅུད་བསྡུཝ་ཨིན་པས། ཆེ་
མཐྲོའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་གནད་དྲོན་སྲོན་མི་ 
དཔེར་ན་ རྲོམ་རིག་ སྙན་ཆ་ བཟྲོ་རིག་ལ་སྲོགས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ གཞན་དང་
མ་འདྲཝ་ཅིག་དང་ ཡྲོངས་ཁྱབ་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ་ནང་
ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ མཐྲོང་ཐྲོས་ཡྲོད་མི་ཅིག་ལུ་ གོ་ནི་ཨིན་པས། ཚིག་ གཞན་གྱི་
ཐྲོག་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དྲྲོ་པ་ལས་ཕྱི་
རུ་ཚུན་ འབད་ནི་ཡྲོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ སབ་ཨིན་པས།  དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་
སྲོལ་འདི་ འདི་ཨིན་ཟེར་ ངེས་ཏན་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་མེདཔ་ཅིག་ལུ་ཡང་ གོ་ནི་ཨིན་པས།

༡.༢ ཨ་རག་འདི་ དངོས་མེད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན།

གོང་ལུ་བཤད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་ ལུགས་སྲོལ་ བྱཝ་སྤྱྲོད་
ལམ་ མི་སྡེའི་གནས་སངས་ མི་སྡེ་གིས་ག་ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ ཨ་རག་གི་
ལམ་སྲོལ་འདི་ཡང་ འྲོག་ལས་མར་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཡྲོད་མི་ ཨ་རག་བཟྲོ་ཐངས་ ཨ་
རག་བཀལ་ཐངས་ ཨ་རག་འཐུང་ཐངས་ ཨ་རག་ལུ་བརྩི་མཐྲོང་ ཨ་རག་གི་དགོས་མཁོ་
ཚུ་ཡང་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་ནང་ལུ་ བཅུད་བསྡུ་ནི་ཨིན་པས།

གནད་དྲོན་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཡང་ དངོས་མེད་ཅིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་
འབད་དགོ་ནི་ཨིན་པས། འདི་གིས་མ་དྲོ་བར་ ཨ་རག་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ལུགས་ཚུ་ཡང་ དུས་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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དང་བསྟུན་ཏེ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་འགྱོཝ་ཨིནམ་ལས་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གྲངས་
སུ་ བརྩི་དགོ་ནི་མས།

ཡུ་ནིསི་ཀོ་གིས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ 
འབད་བཞག་ ངོ་ཚབ་ བཤད་ཐངས་ ཡྲོན་ཏན་ རིག་རལ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་དང་ཡང་ཅིན་ 
མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡྲོད་མི་ལུ་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ལ་ལུ་གིས་
འབད་བ་ཅིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ཡྲོད་པའི་ རིམ་རྒྱུད་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ མིག་མཐྲོང་ལག་
བཟུང་སྦེ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ གནས་སངས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ དཔེར་ན་ ངག་རྒྱུན་དང་སྐད་

ཡིག་ གླུ་དང་ཞབས་ཁྲ་ གར་འཆམ་ མི་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྲོད་མི་ ཚེས་བཅུ་ 
དགའ་སྲོན་ ཉིན་ལྲོག་ ལྲོ་གསར་ ཁྲུས་ ངན་པ་དགུ་འཛྲོམས་ ཤེས་ཡྲོན་དང་སྦང་བ། དེ་
ལས་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་གྱི་ལག་བཟྲོ་ཚུ་ ཨིན་པས། དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ 
བསྒྱུར་བཅོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འགྱོཝ་སྦེ་ ཡུ་ནིསི་ཀོ་གིས་ བཤདཔ་ཨིན་པས།

དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་ མི་ལུ་ངོ་རྟགས་དང་ རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚྲོར་སྣང་ཚུ་ བྱིནམ་
ལས་མི་སྡེ་སྲོ་སྲོའི་ལམ་སྲོལ་སྲོ་སྲོ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སྲོར་
ཆུད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་མིའི་མི་སྡེ་ལུ་ རང་བཙན་བྱིནམ་ཨིན། (ཡུ་ནིསི་ཀོའི་ ཀཱལ་
ཅར་ ལམ་སྲོལ་སྡེ་ཚན་ ཤྲོག་གྲངས་ 

༡) གོང་གི་གནད་དྲོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ དངོས་མེད་ཀྱི་ 
 ལམ་སྲོལ་ རིམ་བརྒྱུད་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་ནི་མས།

༡.༣ ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་ཤེས།

ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ གཉིས་ཆ་ར་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབད་འབདཝ་ཨིན། འབྱུང་ཁུངས་དང་པའི་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུད་ཅི་ག་
ཟེར་བ་ཅིན་ མི་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ གནས་སངས་ངོ་མའི་ནང་ལུ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ མི་དང་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ ཅ་དངོས་ཚུ་ ལ་རྟྲོག་འབད་ཡི།

འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་པའི་ཐད་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ཧེ་མ་ལས་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མིའི་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་བསྡུ་འབད་ཡི། དེ་
འབདཝ་ད་ དེ་བསྒང་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྲོམ་ཤྲོས་ར་ དྲོན་ཚན་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་
པའི་ ས་གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པར་ ལཱ་ཁག་བཏང་ཡི། ཨིན་རུང་ གློག་རིག་
ཡྲོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་ཆང་རིགས་ག་ར་དང་ལྷག་པར་དུ་ ཨ་རག་
གི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་འབྲི་རྲོམ་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་དཔང་མཐྲོཝ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། 
ཡྲོངས་འབྲེལ་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ག་ མཇུག་ལུ་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཁ་
གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྲོད། ཡྲོངས་འབྲེལ་ལས་ཐྲོབ་པའི་གནད་དྲོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔད་འབད་དེ་ 
འྲོག་གི་དྲོན་ཚན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ཡྲོད།

དྲི་ལན་གྱི་དྲི་ཤྲོག་ཚུ་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ མྲོང་སྒར་ སྤུ་ན་ཁ་ རྩི་རང་ རྲོང་ཁག་བཞི་ནང་
ལུ་བསྐྱལ་ཡི།  དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་ལུང་ཕྲོགས་ག་རའི་ནང་ལུ་ཁྱབ་
ཚུགསཔ་སྦེ་ འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན། དྲི་ཤྲོག་ཚུ་ རྲོང་ཁག་ཚུ་ནང་གི་ སྲོབ་གྲྭའི་དབུ་
འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ལེན་ལེནམ་ཨིན། དྲི་ཤྲོག་ནང་ལུ་ ཚུད་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ མི་སྡེའི་
གནས་སངས་ གསྲོལ་མཆོད་ དཔལ་འབྱྲོར་ གཟུགས་ཁམས་གནས་སངས་ཚུ་ཨིན། དེ་
གིས་མ་དྲོ་བར་ ཨ་རག་འཐུང་ནིའི་སྲོལ་ ཨ་རག་འཐུང་ཐངས་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་ཏེ་ཡྲོད།

དེ་སྦེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་མིའི་གནས་ཐྲོ་ཚུ་གི་འབྲི་རྲོམ་འདི་བྲིཝ་ད་ ལག་ལེན་མཐིལ་ཕྱིན་
འཐབ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་བྱུང་ཡི། གནས་ཚུལ་ལུ་ཅིག་ སྒྲིག་ཡངས་ཀྱི་ཐྲོག་
ལས་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི། དེ་ཚུའི་གྲལ་ལ་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་
ཡྲོད་པའི་མི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ལ་རྟྲོག་གི་ཐད་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ མང་ཤྲོས་ཅིག་རྲོམ་འབྲི་པ་རང་ ཨ་རག་གི་སྤྱྲོད་ལུགས་ཡྲོངས་
ཁྱབ་སྦེ་ ཡྲོད་སའི་གཡུས་ཁ་ལས་ཨིནམ་ལས་ མང་ཤྲོས་ཅིག་ རང་གི་ཉམས་མྲོང་གི་ཐྲོག་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ལས་ བྲིས་བྲིཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཨ་རག་འདི་ནམ་དང་ནམ་ར་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་ནི་
ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡྲོད། ཉམས་མྲོང་གི་དྲོན་ལས་དྲོ་རུང་ རྲོམ་འབྲི་པ་
རང་གིས་ འབྲུག་གི་ས་གནས་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ལུ་ ལྷྲོད་པའི་ནང་ལས་ སྤྱིར་
བཏང་

ཤར་ཕྲོགས་རྲོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་ ད་ལྲོ་བར་ན་ཡང་ ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ་ མ་ཉམས་པར་
ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡྲོད། ད་རུང་ རང་གི་སྲོད་གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཨ་རག་བཀལ་མི་
ཚུ་ཡང་ ལ་རྟྲོག་འབད་ཡི། ས་གནས་ངོ་མའི་ལ་རྟྲོག་

འདི་ ཐིམ་ཕུ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཕྲོལྲོཀ་ཧེ་རི་ཀྲེཇ་སེན་ཀྲར་དང་ བཱུ་ཀྲཱན་ཀི་ཅཱན་ནང་ལུ་ ཨ་
རག་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ པར་བཏབ་པར་ ལྷྲོད་ཅི། ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ དུས་དང་
བསྟུན་ག་དེ་སྦེ་ འགྱུར་བ་འགྱོ་ནུག་ག་ པར་གྱི་ནང་ལུ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཐྲོང་ཚུགས། 
(པར་འདི་ སྐད་བསྒྱུར་འདི་ནང་ བཙུགས་མ་ཚུགས)

༡.༤ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཚད་འཛིན།

ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་རྲོམ་འབྲི་འབད་ཡྲོད་པའི་འབྲི་རྲོམ་འདི་ལུ་ ཚད་འཛིན་གཙྲོ་བྲོ་ར་
གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མིང་ཚིག་ དཔེ་བཞག་ས་ དམིགས་བསལ་འབད་
མ་བཀོད་པའི་ལུང་ཕྲོགས་གསུམ་ཨིན།  

༡.༤.༡ སྐད་ཡིག་ལག་ལེན།

འབྲི་རྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ ཚད་འཛིན་དང་པ་ མིང་ཚིག་དང་གོ་དྲོན་ མང་རབས་ཅིག་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ཡྲོད། ཁྱབ་ཆེ་བ་ར་ མིང་ཚིག་ཚུ་སྐད་ཡིག་བཞིའི་ནང་ལུ་ གར་ལྷྲོད་སྦེ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ཡྲོད། སྐད་ཡིག་དེ་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་གཞུང་ཁ་ འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་ཀྱི་ཁ་ འབྲུག་
ལྷྲོ་མཚམས་ཀྱི་ཁ་(ནེ་པ་ལི) དེ་ལས་ ཨིང་ལིཤི་ཚུ་ཨིན། ལྷག་མི་མགོ་མི་འཐྲོམས་ནིའི་
དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡྲོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྐད་བསྒྱུར་མ་འབད་བར་ ཁ་སྐད་ངོ་
མའི་ནང་ལུ་ར་བཞག་སྟེ་ཡྲོད། ལྷག་མི་དང་ཉན་མི་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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ཧ་གོ་ཚུགས་འྲོང་མནྲོ་སྟེ་ མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ཡང་ ལྲོགས་སུ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་
སྟེ་མ་འབྲི། རྲོམ་འབྲི་པ་རང་གི་མནྲོ་བསམ་ལས་ འདི་ཡང་ རྲོམ་འབྲིའི་ཚད་འཛིན་ཅིག་སྦེ་
ཆ་བཞག་ཅི། ཨིན་རུང་ ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཡྲོདཔ་འབད་ཚྲོར་ས་ལུ་ གུག་
ཤད་ནང་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཡྲོད། 

༡.༤.༢ དཔེ་བཞག་ས།

ཚད་འཛིན་གཉིས་པ་འདི་ དྲི་རྟྲོག་འབད་འབད་བའི་མིའི་གྱངས་ཁ་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་
མེདཔ་ལས་ རྲོམ་འབྲི་པ་རང་གི་མནྲོ་བསམ་ལུ་ མཁས་པ་གཞན་ཚུ་གིས་ རྲོམ་འབྲི་འདི་
ནང་ལུ་ བཀོད་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལུ་ ཆ་འཇོག་མི་མཛད་ནིའི་ཉེན་ཁ་མཐྲོང་ཡི། ཨིན་
རུང་ ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་ མི་རིགས་དབྱེ་བཤད་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ བྲིས་མི་འདི་ མི་གྱངས་
ཁ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ གཏིང་དཔད་འབད་དེ་ མ་གཏྲོགས་རྒྱ་སྲོམ་སྦེ་ ཁྱབ་དགོཔ་མེདཔ་

ཅིག་མཐྲོང་ཡི། 

༡.༤.༣ དམིགས་བསལ་འབད་མ་བཀོད་པའི་ལུང་ཕྲོགས།

འབྲི་རྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ར་ བཤད་དེ་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ ཨ་རག་ཡང་ཅིན་ཆང་ཟེར་མི་འདི་ 
འབྲུག་གི་ལུང་ཕྲོགས་ལ་ལུ་ཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་སྲོམ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཨིན་ཏེ་
འབད་ས་ཅི་རུང་ ལུང་ཕྲོགས་དེ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ ཁ་མ་དབྱེ་བ་བཞག་ཅི། ག་ཅི་སྦེ་
ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ འབྲུག་གི་གཡུས་ཚན་མཐའ་ཟུར་མེད་པར་ཁྱབ་སྟེ་
ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཁྱབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མི་ཚུ་ ས་གནས་གཅིག་
ལས་གཅིག་ལུ་ གཡུས་སྤྲོ་སྟེ་ འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཅིག་ ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་
མི་ཚུ་དང་ གཉེན་སྦྲོར་འབད་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ གཉིས་ ལཱ་གི་གོ་སྐབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་
སྤྲོ་སྟེ་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ གསུམ་ གཞི་གསར་བཅགས་ཏེ་སྲོད་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ བཞི་ 
གཞན་ཡང་ གནད་དྲོན་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གཡུས་སྤྲོ་སྟེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 
ཨིན་རུང་ ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ལུང་ཕྲོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག་དང་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ཤུགས་ཆེ་སུ་ཅིག་འབད་ བརྩི་མཐྲོང་འབད་ནི་ཡྲོད་རུང་ དེ་ཚུ་ཁ་གསལ་ རྲོམ་འབྲི་འདི་
ནང་ལུ་ མ་བཀོདཔ་ལས་ ཚད་འཛིན་ཅིག་སྦེ་ཚྲོར་ཡི།  ལྷག་པར་དུ་ ཨ་རག་གི་ལམ་
སྲོལ་འདི་ རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ས་གནས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཟུམ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་
པ་མ་རྐྱབ་ལས་ ཚད་འཛིན་གྱི་གྲས་ལུ་ ཚུད་ནི་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ཡྲོད་མི་འདི་
ཡང་ མ་འྲོངས་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་བཀལ་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟུམ་
ཅིག་སྦེ་བཞག་ཅི། 

༢. ཆང་དང་ཨ་རག་་གི་འབྱུང་རབས།

མ་གཞི་ འབྲི་རྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཆང་གཞན་དང་ བྱེ་བྲག་ལུ་ ཨ་རག་ཚུ་དང་
འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་བརྗོད་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན་མས།   ཆང་གི་
འབྱུང་རབས་ཡིག་ཐྲོ་ནང་ལུ་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཕྲོ་བཏབ་སྟེ་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆང་བཏྲོན་ཡྲོད་པའི་ ལམ་སྲོལ་འདི་ འབྱུང་རབས་ལས་འདས་པ་ཅིག་སྦེ་
ཐྲོན་ནི་འདུག ཆང་གི་བྱེ་བྲག་བི་ཡར་འདི་ བེ་བི་ལྲོན་ལུ་ ཡེ་ཤུའི་སྲོན་པ་མ་བྱྲོན་པའི་  ལྲོ་
ངོ་ ༤༠༠༠ གི་ ཧེ་མར་ལས་ཡྲོད་ཟེར་བའི་ གནས་ཚུལ་འདུག འབྱུང་ཁུངས་ལ་ལུ་ཅིག་
དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དུས་རབས་ ༤ པ་དང་ ༨ པ་ལིའི་དུས་རབས་ འགོ་ཐྲོག་གི་སྐབས་
ལུ་ཡང་ ཆང་བཟྲོ་སྟེ་བཀལ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་འདུག  ཆང་གི་རིགས་ ཝའིན་ཟེར་
མི་འདི་ཡང་ དེ་ལས་ཚུར་ དར་ཁྱབ་སྲོམ་སྦེ་ཡར་སྲོང་ནུག།

ཝའིན་འགོ་ཐྲོག་ར་ མི་སྲོ་པྲོ་ཀྲ་མི་ཡ་ལུ་ ཡེ་ཤུའི་སྲོན་པ་མ་བྱྲོན་པའི་ ལྲོ་ངོ་ ༣༠༠༠ དེ་
ཅིག་ལུ་ ཐྲོན་པའི་བདེན་ཁུངས་བཤད་དེ་འདུག ཝའིན་དར་ཁྱབ་ སྲོམ་སྦེ་ཡྲོད་དེ་འབད་
རུང་ཆང་བི་ཡར་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཁྱབ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཐྲོན་ནི་
འདུག  བི་ཡར་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ས་ཡང་ གཡུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཚུ་ཡྲོད་ས་ལུ་ ལྷ་གསྲོལ་
འབདཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྲོ་ངོ་སྲོང་ཕག་གཉིས་དེ་ཅིག་ལངས་ནུག (མེན་ཌལ་
བམ་ ༡༩༦༥ མི་སྡེའི་དཀའ་ངལ་ཞིབ་འཚྲོལ་ལྟེ་བ་ ཤྲོག་གྲངས་ ༢ པ དབྱིན་ ༢༠༠༤ 
དབྱིན་ཟ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་ ཐྲོབ་ཡྲོདཔ།) ཆང་ཝའིན་འདི་ ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་
དང་ཡང་ འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ མཐྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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ཚུ་ནང་ལུ་ ཁ་ཐུན་གཏང་ནིའི་དྲོན་ལུ་འཛྲོམས་འདུ་འབདཝ་ད་ ཝའིན་དང་བེརེཌ་གཉིས་ 
བྱིན་སྲོལ་འདུག།

ཨ་རག་ཟེར་ ཆང་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ལུ་ 
ལྲོངས་སྤྱྲོད་ནི་ཡྲོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲི་རྲོམ་འདིའི་ནང་ལུ་ ཨ་རག་ཁོ་རའི་བཤད་པ་
དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཤད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཨ་རག་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དང་ ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འབྲི་ནི་ཨིན།

༢.༡ དབུས་ཤར་གྱི་ཨ་རག།

ཨ་རག་གི་འབྱུང་རབས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོན་ནི་འདུག དེ་སྦེ་ ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་
ཡང་ དབུས་ཤར་གྱི་ཨ་རག་གི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ ལྷག་པར་དུ་ སྤྲོ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཀོད་དེ་
འདུག  ཡྲོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབདཝ་ད་ དབུས་ཤར་གྱི་ཨ་
རག་གི་འབྱུང་རབས་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་པ་ཡན་ཆད་ཡྲོདཔ་སྦེ་ བཤད་དེ་འདུག ཨ་
རག་བཙག་ཐངས་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་པའི་ ལྲོ་བར་མཚམས་ཅིག་ལུ་དབུས་ཕྲོགས་ཨ་
རབ་ཀྱི་རས་ཁམས་སྤྱྲོད་མིའི་ཨཱལ་བུ་ཀ་སེམ་གྱིས་ འགོ་ཐྲོག་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་
མས། འདི་གི་ནང་ལས་ཡང་འཐུང་ནིའི་རིགས་ཚུའི་གྲས་ལས་ དང་པ་ཨ་རག་ཨིནམ་བཀོད་
དེ་འདུག  དབུས་ཕྲོགས་ཀྱི་ཨ་རབ་ཚུ་གིས་ ཨ་རག་འདི་ སེང་གེའི་ཨོམ་ཨིནམ་སྦེ་ སབ་
དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨ་རག་གི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ལས་དཔད་སྲོང་པ་ཅིན་འགོ་ཐྲོག་
ར་ ལེ་བེ་ནཱྲོན་ལུ་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་གནས་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་སྦེ་ བཤད་དགོ་མི་དེ་ཡང་
ལེ་བེ་ནཱྲོན་ལུ་ ད་ལྲོའི་བར་ན་ཡང་ ཨ་རག་འདི་ རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་འཐུང་ནིའི་རིགས་ལས་ 
བརྩི་མཐྲོང་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་རྩིས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དབུས་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ ཇོར་ལྡན་
དང་སི་རི་ཡ་གཉིས་ལུ་ཡང་ཡྲོངས་ཁྱབ་ཅན་ཅིག་སྦེ་རྩིས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨ་རབ་ཚུ་གིས་ 
ཨ་རག་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ སྤྲོ་ཉམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཆང་སྤགས་དང་གཅིག་ཁར་ ལྲོངས་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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སྤྱྲོད་ནི་ཡྲོད་དེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་ ད་ལྲོའི་འབྲི་རྲོམ་ནང་ལུ་ གཏིང་དཔྲོག་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་
རྐྱབཔ་མེད། 

མེ་གྲི་ཀྲ་རེ་ཡ་ན་གི་ མཐའ་ཟུར་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཡང་ ཡྲོངས་ཁྱབ་སྦེ་ར་ ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་
ཨིན་མས། དབུས་ཕྲོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཨ་རག་བཟྲོ་ཐངས་དང་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ 
རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་སྲོ་སྲོ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ སི་རི་ཡ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒུན་བྲུམ་གྱི་ཁུ་བ་ནང་ལུ་ འཕྲོ་བཏབ་སྟེ་ ཡང་ཅིན་ གུ་རམ་
བླུགས་ཏེ་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁའི་ཆང་
གར་དྲག་ཚུ་ལས་ དྲགཔ་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། བར་ཀཱན་དང་ ཀྲར་ཀིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་
ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་རག་ལུ་མིང་ཡང་ ར་ཀི་ཟེར་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ་
ནང་ལུ་ ཆང་གི་རྒྱུ་ཡང་འབྲུ་སྣ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བུ་རམ་དམརཔྲོ་ གླི་  ཀེ་བ་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཨ་རག་བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ ཨི་རག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་
བཟྲོ་མི་ཨ་རག་འདི་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བ་རྙིངམ་ཚུ་ལུ་ འཕྲོ་བཏབ་སྟེ་ བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། ཨི་ཇིབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཕྲོགས་ ཟི་འབིབས་ལུ་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་གིས་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གཡུས་ཆང་སྦེ་ བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཁོང་གི་འབད་བ་ཅིན་ གི་རིཀ་གི་ 
ཨཝ་ཛྲོ་འདི་ ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨི་ཀྲ་ལེན་གྱི་
ཨ་ནེ་སྲོན་ ཕེརེནཆ་གི་པཱསི་ཏིསི་ སི་པེ་ནིཤི་གི་ཨོ་ཇེན་ཚུ་ ཨ་རག་མངརམ་གི་གྲངས་
ལས་ཨིན་མས། 

ཨ་རག་བཙག་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ནི་ཨིན་མས། དཔེར་
ན་ གཟུགས་དང་རྒྱན་ཆ་ཚུ་ལུ་ བཏབ་མིའི་སྨན་རས་ཚུ་ ཨ་རབ་ཀྱི་ཁ་སྐད་ནང་འབད་ཅིན་ 
ཨཱལ་ཀཱྲོལ་ཟེར་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨིང་ལིཤི་གི་ཚིག་ ཆང་
རིགས་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨཱལ་ཀ་ཧཱྲོལ་ཟེར་བའི་མིང་འདི་ བཙགས་ཐངས་ཅོག་འཐདཔ་ལས་ 
འཐྲོན་ཐྲོནམ་མེན་ན་མནྲོཝ་ཅིག་ཡྲོད། དེ་སྦེ་ བཙག་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཨ་རབ་ཚུ་
གི་ རྒྱལ་ཁབ་སི་པུན་ལུ་ཡང་ དར་ཁྱབ་བཏང་ནུག  དེ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ཡུ་རྲོབ་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྱབ་སྲོང་ནུག གོང་གི་གནད་དྲོན་ཚུ་ལས་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ 

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།



56
ཨ་རག་བཙག་ནི་འདི་ འགོ་ཐྲོག་དང་པ་ར་ དབུས་ཕྲོགས་ཀྱི་མི་ ཨ་རབ་ཚུ་གིས་ འགོ་
བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་ ཧ་གོ་གོ་ནི་ཨིན་མས།   རིག་རལ་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ ཨ་རབ་ཚུ་གིས་སྦེ་ དར་ཁྱབ་བཏངམ་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་དགོ་ནི་
ཨིན་མས།  

༢.༢ ལྷྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྲོགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཨ་རག་སྤྱྲོད་སྲོལ།

ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་མིའི་ ཨ་རག་སྤྱྲོད་སྲོལ་གྱི་རྲོམ་འབྲི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ལྷྲོ་ཨེ་
ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྲོགས་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ ཕི་ལི་པིན་ ཨིན་གྲོན་ཨེ་ཤི་ཡ་ མ་ལ་ཤི་ཡ་ ཤྲི་ལངྐ་
ཚུ་ནང་ལུ་ཨིན་མས། ཨིན་གྲོན་ཨེ་ཤི་ཡའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མུཛ་ལིམ་ མེད་མིའི་ས་ཁོངས་
ཚུ་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་སྲོམ་སྦེ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དཔེར་ན་ ས་གནས་ ས་ལི་ལུ་ 
ཨ་རག་འདི་ འཐུང་ནིའི་རིགས་ལུ་དགའ་ཤྲོས་སྦེ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་དེ་ དུས་ཡུན་རིངམྲོ་ ཡར་
སྲོང་ནུག  དེ་སྦེ་ ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ རྐང་ཐང་སྦེ་ལམ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་
གྱི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡང་ ལམ་ཟུར་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཚྲོང་ཁང་ཚུ་ལས་ ཉོ་
འཐུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།  

ག་ལས་བསྐོར་ཏེ་འབད་རུང་ ཨ་རག་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མཐྲོང་ཡི། ཨ་རག་འདི་ལུ་ ཁ་དྲོག་མེད་པའི་ཁར་ 
གུ་རམ་ཡང་མེདཔ་མས། ཨ་རག་འདི་ བེརེམ་ཡང་ཅིན་ཏུ་ཝཀ་ལས་ བཙག་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། རས་སྦྲོར་གཞན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོ་དང་ ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་
ནང་ལུ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ས་བསྲེ་ཐངས་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་འདུག ཨེན་གྲོན་ཨེ་ཤི་
ཡ་ལུ་བཟུམ་སྦེ་ བེརེམ་འདི་ཆུམ་རྩི་ཅན་ བེ་ཏའི་ཨོམ་ས་བསྲེ་རྐྱབས་ཏེ་བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། དེ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རང་སྲོའི་ཁྱིམ་ནང་བཟྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཆང་གི་བཟི་ཚད་ 
(alcahol content)  བརྒྱ་ཆ་ལས་བདུན་དང་དགུའི་བར་ན་ གླུམ་བཟྲོ་སྟེ་ ཉིནམ་
གསུམ་དེ་ཅིག་བཞགཔ་ད་ འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། བེརེམ་རྙིངམ་འདི་ བྲྲོཝ་སྐྱུརཔྲོ་ཚམ་
ཅིག་ བཟི་ཚད་འདི་མཐྲོ་སུ་ཅིག་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། བེརེམ་གསརཔ་འདི་བཟི་ཚད་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ཉུངམ་མ་ཚད་ བྲྲོཝ་ཡང་མངརམ་སྦེ་འྲོངམ་ཨིན་པས། ཏུ་ཝཀ་འདི་ ཆང་རིགས་ཝ་འིན་
མངརམ་གི་གྲངས་སུ་ཨིན་མས།   འདི་ བེ་ཏའི་མེ་ཏྲོག་ལས་བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། གླུམ་
བཟྲོ་སྟེ་ ཟཝ་གཅིག་དེ་ཅིག་བཞག་དགོཔ་ཨིན་པས།  དེ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་རག་ཡང་ 
ཆུམ་རྩི་ཅན་ལས་བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

བྱང་སུ་མ་ཀྲའི་མི་ཚུ་གིས་ ཏུ་ཝཀ་ལུ་ སྤྲོ་བ་འཕེལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།  རྒྱ་གར་ཤར་ལུ་ ཨ་
རག་འདི་གུན་ཆའི་ཁུ་བ་ནང་ལུ་ འཕྲོ་བཏབ་སྟེ་བཙག་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཤྲིལངྐ་དང་མ་ལ་ཤི་
ཡང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ཁུ་བ་ལས་ བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཕི་ལི་པིན་ལུ་འདི་ 
ཆུམ་ལས་བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

༢༣ འབྲུག་པའི་ ཨ་རག

མ་གཞི་ ང་བཅས་རའི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཨ་རག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ལྲོ་
རྒྱུས་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་བརང་ནི་འདི་ འཇམ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་མེན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆང་འདི་
ཁག་མི་ཆེ་ཟེར་ ར་ལས་ར་མེད། ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ ཆང་ ཡང་ན་ ཨ་རག་གི་འཐྲོན་
ཁུངས་འདི་ ཆོས་དང་རྒྱལ་རབས་ཚུ་ནང་ལུ་ བཤད་དེ་ཡྲོད་མི་ནང་ ཧེ་མར་ ལྷ་ཚངས་པ་
དང་བརྒྱ་བྱིན་གཉིས་ཀྱིས་ མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚྲོ་ཆེན་མྲོ་འདི་སྲུབས་པའི་སྐབས་ བདུད་རྩི་
གིས་གང་ཡྲོད་པའི་ བུམ་པ་ཅིག་ཐྲོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ བདུད་རྩི་འདི་ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཚུ་ 
འཐབ་རྲོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྨ་ བཏྲོན་ཡྲོད་མི་ཚུ་ སྨན་བཅོས་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་འཐབཔ་ཨིན་པས།

དེའི་ཤུལ་ལས་ བདུད་རྩི་འདི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལུ་ མཆོད་པའི་རྒྱུ་ གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ 
བརྩིཝ་ལས་ གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ལས་ཡང་ ཆང་འདི་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་
ཟེར་ བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཨིན།

བཤད་ཚུལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་འབྲུག་གི་བླ་ཆེན་དམ་པ་ བླམ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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ཀུན་ལེགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་སྤེལ་ཏེ་ འགྲོ་བ་སེམས་
ཅན་གྱི་མཐའ་དྲོན་མཛད་དེ་ ཕར་ཚུར་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མི་ཚུ་གིས་ ཆང་དང་འབྲེལ་
བ་སྲོམ་སྦེ་ར་ འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ བླམ་ལུ་གཡུས་ཁའི་བུམྲོ་ཚུ་གིས་ཆང་ དྲངས་པའི་
ལྲོ་རྒྱུས་དང་ བླམ་ག་ཏེ་བཞུགས་ས་ལུ་ ཆང་གི་འབྱྲོར་པ་ ག་ནི་བ་ འབྲོལ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་
པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་ལུ་ཆང་འདི་ དུས་རབས་ ༡༥ པའི་ནང་ལས་ར་ 
ཡྲོངས་ཁྱབ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་ཚུ་ཡང་ 
ཞིམ་ནི་ཨ་རག་ཞིམ་པས། སང་ཆང་ལས་ཀྱིས་འཁོར་སྲོང་། ཟེར་ ཨ་རག་གི་སྐོར་ལས་ 
ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་ནང་ལུ་ཡང་ བཙུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ འབྲུག་ལུ་ཨ་རག་འདི་ དགའ་སྐྱིད་
སྤྲོ་གསུམ་གྱི་དྲོན་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཧེ་མ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

༢. ཨ་རག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆང་གཞན་གྱི་རིགས།

ཨ་རག་འདི་ དབུས་ཤར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ གཡུས་ཆང་ཟེར་སབ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་པའི་སབ་སྲོལ་ལུ་ རང་གི་གཡུས་ཁར་ བཟྲོ་མི་ཨིན་རུང་ བཟྲོ་གྲྭ་
འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ བཟྲོ་བསྐྲུན་འབད་འབདཝ་ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཆང་ཟེར་ར་ 
སབ་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ གཙྲོ་བྲོ་ རང་གི་གཡུས་ཁར་དང་ཁྱིམ་ནང་བཟྲོ་
མིའི་ ཆང་ཨ་རག་རྐྱངམ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་པའི་ཆང་འདི་ལུ་ ཨ་རག་ སང་ཆང་ བསིལ་ཆང་ ཆང་བསྐོལ་ཟེར་ ནང་གསེས་
དབྱེ་བ་བཞི་དེ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤྲོས་དང་ ཆང་ངོ་མ་འདི་ཨ་
རག་འདི་བརྩིཝ་ཨིན། མ་གཞི་ཆང་རིགས་ཚུ་ག་ར་ རང་སྲོའི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལམ་
སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དང་དགོས་པ་སྲོ་སྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཨ་རག་དང་
འབྲེལ་བ་མེདཔ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ཨ་རག་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ད་ མ་འཐུསཔ་མེད་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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༣ ཨ་རག་ལུ་མི་སྡེ་གིས་བརྩི་མཐྲོང་།

ཨ་རག་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ མང་རབས་ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ ནམ་དང་ནམ་ར་ ཨ་རག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ བཤད་པ་
རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ལས་ ནཱ་ལས་མར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཁ་
གསལ་འབད་བཤད་དེ་ཡྲོད། 

༣.༡ ཨ་རག་དང་བར་མཚྲོན།

འཐུང་ནིའི་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ཏེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ འདི་གི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་  
བར་མཚྲོན་ཅིག་ཡྲོདཔ་སྦེ་ མི་སྡེའི་ཞིབ་འཚྲོལ་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་འདི་ ཆ་འཇོག་
འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་མས། མ་གཞི་ ཨ་རག་ལུ་ ལེགས་ཉེས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ བར་
གནས་ཀྱི་འཐུང་ནིའི་རིགས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ བཞག་དགོ་ནི་མས། ཨ་རག་གིས་ ལམ་སྲོལ་
གྱི་ངོ་རྟགས་སྲོན་ནི་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་ ལམ་སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཞག་ནི་ཚུ་
ལུ་ ཕན་ཐྲོགསཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ བརྩི་མཐྲོང་སྲོམ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ མི་དང་མིའི་བར་
ན་ཡང་ མཐུན་ལམ་དང་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་བཞག་ནིའི་བྱ་སྤྱྲོད་ དེ་ལས་ རང་དང་གཞན་གྱི་ 
རེ་འདྲོད་སྒྲུབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཡང་  ཆ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ཡང་ 
མིག་མཐྲོང་ལག་བཟུང་ལུ་ འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ ཚྲོགས་ཆང་ མདུན་
ཆང་བསྐྱལ་མི་ཚུ་གིས་ བརྩི་མཐྲོང་འདི་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་སྲོནམ་ཨིན་མས། 

༣.༢ ཨ་རག་ ཚྲོགས་ཆང་དང་མདུན་ཆང་།

ཚྲོགས་ཆང་། ཚྲོགས་ཆང་དེ་ཡང་ ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཆེ་མཐྲོའི་འགོ་
དཔྲོན་ཚུ་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཁའི་འགྲོ་ལུགས་དང་བསྟུན་ མི་སེར་ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་
ལས་ ཨ་རག་ཤེལ་དམ་གང་རེ་བསྡུ་སྟེ་ མགྱོནམ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ 
དེ་ཁར་ བྱྲོན་མི་ མགྱོནམ་འདི་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚྲོར་སྲོམ་
བསྐྱེད་ཐྲོག་ལས་ གདྲོང་བསུ་འབད་བའི་བར་མཚྲོན་ཨིན།   དེ་ལས་ཆང་འདི་མགྱོནམ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ག་ར་ལུ་དྲངས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཚྲོགས་ཆང་གི་འདུ་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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འཛྲོམས་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ ལཱ་གིས་འུ་སྡུག་སྲོད་པའི་སྐབས་ དུས་སྐབས་བཟང་པྲོ་ཅིག་ཡང་
ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་གྱི་དུས་སྐབས་འདི་ ཕྱི་ལས་བྱྲོན་མིའི་མགྱོནམ་འདི་ ངོ་
ཤེས་ནི་དང་མཇལ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ ཁོང་ར་ཡང་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ཕད་ནིའི་དུས་ཚྲོད་བཟང་པྲོ་ཅིག་སྦེ་ཡང་ བརྩིཝ་ཨིན་པས།

མདུན་ཆང་།

མདུན་ཆང་དེ་ཡང་ ཚྲོགས་ཆང་དང་ཆ་འདྲཝ་ཨིན་རུང་ ཁྱབ་ཆེ་ཤྲོས་ ཤར་ཕྲོགས་རྲོང་ཁག་ 
བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་ཁ་མཐྲོ་ས་ འཚྲོ་བ་སྒོ་ནྲོར་ དཔེར་ན་ གཡག་དང་ལུག་ 
ལ་སྲོགས་པ་ལུ་བསྟེན་མི་འབྱྲོག་པའི་གཡུས་ཚན་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་
ཡྲོད་པའི་ སྲོལ་ཅིག་ཨིན་པས། གཡུས་ཚན་དེ་གཉིས་ནང་གི་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཡང་ ཕྱི་ལས་
བྱྲོན་མི་མགྱོནམ་དེ་ བཞུགས་ཡྲོད་པའི་ཁྱིམ་འདི་ནང་ ཁྱིམ་ཚང་ག་ར་གིས་ ཨ་རག་ཤེལ་
དམ་གང་རེ་འབག་སྟེ་ འཛྲོམས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཨ་རག་འདི་མགྱོནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ག་
ར་གིས་སྦུག་ན་བཙུགས་འཐུང་སྟེ་ དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུརཝ་ཨིནམ་མས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ 
མགྱོནམ་གིས་མཚམས་ཚྲོད་བཟུང་སྟེ་ འཐུང་མ་བཏུབ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ ཆང་དྲངས་མི་
གིས་ སང་ཅན་བཙྲོང་སྟེ་ཕྲོརཔ་ནང་བླུགས་ནི་དང་མགྱོནམ་གི་ལགཔ་བཤེད་དེ་ ཁ་ལས་ར་
བླུགས་ནིའི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མས། མགྱོནམ་འདི་ འདི་ནང་ར་ ཆང་གིས་ར་བཟི་སྟེ་དྲན་མེད་མ་
འགྱོ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཆང་དང་འབྲེལ་བའི་གླུ་གཞས་ དཔེར་ན་ ཆང་ཚང་སྒོར་མྲོ་ཚུ་འཐེན་
ཏེ་ དྲངསམ་དྲངས་སར་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། འདི་བཟུམ་གྱི་སྲོལ་ཡང་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་
ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་འདུག  ང་བཅས་ཀྱི་དྲི་ལན་ནང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཅིག་གིས་
སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ མདུན་ཆང་ཟེར་མི་འདི་ ཁོང་ར་ཁྱིམ་ཚང་ནང་འཁོད་ དགའ་
ཉམས་སྤྲོ་ཉམས་ཐྲོག་ལས་ འཛྲོམས་ཏེ་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྤྲོ་བཏྲོན་མི་ལུ་ཡང་སབ་ཨིན་པས། 
ཚྲོགས་ཆང་དང་མདུན་ཆང་གཉིས་ཆ་ར་ མ་གཞི་གཙྲོ་བྲོ་ ཧད་བཏགས་ཆང་ལུ་ཕུད་དེ་ ཕྱི་
འྲོང་མིའི་མགྱོནམ་ གཉེན་ཉེཝ་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་ མཛའ་བཤེས་མཐུན་བཤེས་ཚུ་གཅིག་
ཁར་འཛྲོམས་ཏེ་ དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་ནིའི་དྲོན་ལུ་ འབདཝ་ཨིན་པས། 

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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འབྲུག་ ལྷྲོ་མཚམས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རཀ་ཤི་ཟེར་ སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ སྔ་ལུང་
གིས་འབད་བ་ཅིན་ཆང་དང་ཨ་རག་ ཟེར་བའི་ཚིག་གཉིས་ཆ་ར་ གོ་དྲོན་གཅིག་འབད་ལག་
ལེན་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་རྲོང་ཁག་མང་ཤྲོས་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ 
ཡུ་དང་ཨ་རག་ཟེར་བའི་ཚིག་གཉིས་ཆ་ར་ གོ་དྲོན་གཅིག་ལུ་འཇུགཔ་སྦེ་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་
ཨིནམ་པས། སྤྱིར་བཏང་གི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་ ཤར་ཕྲོགསཔ་དང་ཆང་གི་འབྲེལ་བ་སྲོམ་ཡྲོདཔ་
དེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ ཞིབ་འཚྲོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་
ཡང་ ཁྱབ་འདུག དེ་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱིས་དྲིས་ལན་འབད་མིའི་བཤད་པ་གིས་ ཁ་གསལ་ 
སྲོནམ་མས།

རྩི་རང་ལུ་དྲིས་ལན་འབད་མིའི་ནང་ བཤད་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཟས་སྲོན་ མཛར་ཅུམ་ 
དུས་སྲོན་ཚུའི་ནང་ལུ་ རཀ་ཤི་མེད་པ་ཅིན་ སྤྲོ་བ་མ་གཞི་ལས་ར་མེད་ཟེར་ཨིནཔས། ཨིན་
ནི་འདི་ཆང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བར་བར་ཞག་ འཐབ་རྫིང་ལ་སྲོགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡང་དུམ་
གྲ་རེ་ འཐྲོན་ནི་འདུག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། ན་གཞྲོན་ཚུ་བྱ་སྤྱྲོད་ངན་པ་ལུ་ འགྱུར་མི་འདི་
ཡང་ ཆང་འདི་འབྲོལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ ཐྲོབ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་འྲོང་ནི་ཨིནམ་མས་ཟེར་བཤདཔ་མས།  
ཨིན་རུང་ ད་ལྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བར་ན་ མི་སྡེ་ལུ་ ཆང་ལུ་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་དུམ་གྲ་རེ་
ལས་ མ་ཐྲོན་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

མྲོང་སྒར་རྲོང་ཁག་ནང་གི་མི་ཅིག་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཆང་དང་མི་སྡེའི་བརྩི་
མཐྲོང་གཉིས་ འབྲེལ་བ་སྲོམ་ཡྲོད་ཨིན་པས། གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ མི་ཚུ་གིས་
ཐྲོབ་ཚུགས་མི་ར་ ཆང་རིགས་ལས་ ཨ་རག་ཨིནམ་ལས་ ག་ཐྲོབ་མི་འདི་ དགའ་སྲོན་
དང་སྤྲོ་སྲོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་དགོ་པས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིནམ་མས།  དེ་སྦེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ལཱ་ཁག་སྦེ་ཚྲོང་ཁང་ནང་ལས་ཆང་ཉོ་མི་དགོ་པས་ཟེར་སབ་ཨིནམ་
པས། 

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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༣.༣ ཨ་རག་རྩེད་རིགས་དང་དུས་སྲོན་སྐབས།

ཨ་རག་འདི་ རྩེད་རིགས་དང་དུས་སྲོན་སྐབས་ལུ་ཡང་ག་ནི་བ་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྤྲོ་སྲོན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ནང་
བཟྲོ་མིའི་ཆང་རིགས་ཚུ་ མང་སུ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འཐྲོན་ཏེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ མ་
གཞི་ མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ར་ ཨ་རག་འདི་ར་འཚྲོལ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་ཨིན། 

དེ་ཡང་ མདའ་རྩེད་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ས་གནས་ཀྱི་
གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་དང་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཉིནམ་འདི་ནང་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ 
ལེགས་ཤྲོམ་འགྱོ་སྟེ་ བྱ་སབས་མ་བདེ་བའི་རིགས་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་འབྱུང་མ་བཅུག་ཟེར་ ཆང་
ཕུད་དྲངས་ཏེ གསྲོལཝ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ རྩེདམྲོ་འདི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མདའ་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ འགྱོ་མ་བཏུབ་པ་
ཅིན་ དྲྲོད་བཏགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཡང་ཨ་རག་འཐུང་སྟེ་རྩེད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། རང་སྲོའི་
གཡུས་གོ་འགྲོ་ལུགས་ལར་དུ་ གཡུས་ཁའི་ནང་གི་ཨམ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཨ་རག་ཚུ་འབག་སྟེ་ 
མདའ་རྐྱབ་སར་ ལདམྲོ་བལ་བར་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་གྱི་ཚྲོགས་ཆང་འདི་ 
འབག་འྲོང་དགོ་པའི་གནད་དྲོན་ངོ་མ་ར་ མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚྲོར་  
དེ་ལས་ མདའ་རྩེད་ཀྱི་དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ 
ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ འབག་འྲོང་མིའི་ཚྲོགས་ཆང་འདི་ མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 
ལདམྲོ་བལ་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ཨ་རག་འདི་དྲངས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ མདའ་རྩེདཔ་དམང་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་མའི་ལྲོ་དང་ གསྲོལ་རས་ཚུ་ཡང་ བྱིན་པའི་སྲོལ་ཚུ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་རག་འདི་ རྩེད་རིགས་གཞན་ དཔེར་ན་ ཁུ་རུ་ རྲོས་
སྒོར་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དགའ་སྤྲོའི་དྲོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། གཡུས་
ཚན་སྲོ་སྲོ་དང་ གཅིག་ཁར་ ཕྲོགས་མདའ་འབད་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ན་འཐན་སྦེ་ཁག་ཆེ་
ས་ལུ་ ཆ་རྲོགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ངོ་ཚ་བཀལ་ཏེ་ བཀག་རེག་ཕྲོག་བཅུག་ཟེར་ 
སྨྲོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ཆང་བླུགས་བྱིན་ནི་ཡྲོད། དེ་སྦེ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མདའ་རྩེདཔ་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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དེ་གིས་ མདའ་བཤད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ང་རྒྱལ་དང་མ་རངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་སྲོན་ནི་ཡྲོད། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཆང་མེདན་བླྲོ་མེད་ཟེར་དྲོ་
བཟུམ་ཆང་འདི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ལྲོ་གསར་ 
ཁྲུས་འབབས་ ངན་པ་དགུ་འཛྲོམས་ ཉིན་ལྲོག་ལ་སྲོགས་པའི་ལྲོ་དུས་ཀྱི་དུས་སྲོན་ཁྱད་
པར་ཅན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སྤྲོ་སྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་འདི་ ག་ནི་བ་ཁྱབ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་
ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དུས་སྲོན་དེ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ནང་གི་བཟའ་ཚན་ཚུ་ག་ར་
འཛྲོམས་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་ཨིན། དུས་སྲོན་དེ་གི་ཉིནམ་ཧེ་མའི་ཕྱི་རུ་ འཛྲོམས་ཆང་ཅིག་འཐུང་
ནི་ཡྲོད། དེའི་ནངས་པ་དྲྲོ་པ་ དང་པ་ཐུགཔ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དེ་ལས་ཇ་ ཇ་རམ་གྱི་
ཤུལ་མར་ཆང་གི་ལས་རིམ་འདི་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།  ཉིན་མའི་ལྲོ་མ་ཟ་བའི་ཧེ་མར་ 
ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ ག་ར་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་འཛྲོམས་ཞིནམ་ལས་ཆང་འཛྲོམས་ཏེ་འཐུང་ནི་ཡྲོད། དེ་
ཁར་ རང་སྲོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ཆང་ལེགས་ཤྲོམ་ཚུ་འབག་སྟེ་འགྱོ་ནི་ཡྲོད། 

དུས་སྲོན་གྱི་ཉིནམ་འདི་ན་ ཉིན་མའི་ལྲོ་ཡང་ ཕག་ཤ་ ནྲོར་ཤ་ ཉ་ དར་ཚིལ་ལ་སྲོགས་
པའི་སྒོ་ལས་ ཕྲོགས་སྒྲིག་བཀལ་ཏེ་ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་སྦེ་ རང་སྲོའི་བགོ་སྐལ་
ཨིན་ཟེར་བྱིན་ནི་ཡྲོད། ཉིན་མའི་ལྲོ་ཟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆང་གི་ལས་རིམ་འདི་ ཧེ་མ་བ་
ཡང་རྒྱསཔ་སྦེ་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། 

ལྲོ་གསར་ལ་སྲོགས་པའི་དུས་སྲོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ རྒས་ཤྲོས་
ཚུ་ཁ་བསྲོམས་ཏེ་ ཆང་བཤལ་ཟེར་ ཉིནམ་དེའི་ཕྱི་རུ་དང་ཡང་ཅིན་ དེའི་ནངས་པར་དྲྲོ་པ་ 
ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ག་རའི་ནང་ལུ་ ཆང་འཐུང་པར་འགྱོ་སྟེ་ སྤྲོ་བ་སྲོམ་སྦེ་ར་བཏྲོན་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ལུ་ གླུ་གཞས་ཡང་ ཆང་ཚང་སྒོར་མྲོ་ཟེར་མི་འདི་ གནས་
སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་འཐེནམ་ཨིན། མི་ག་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཆང་བཞག་
དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། གནསཔ་དང་མགྱོནམ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ལམ་
སྲོལ་འདི་ ལེགས་ཤྲོམ་ཨིནམ་ཅིག་ བརྩིཝ་ཨིན། དུས་སྲོན་དེ་ཚུའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་གི་གླུམ་
འདི་ ཧེ་མ་ལས་ར་ ལྲོ་གསར་ཆང་ ཁྲུས་ཆང་ ངན་པ་དགུ་འཛྲོམས་ཀྱི་ཆང་ ཉིན་ལྲོག་གི་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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ཆང་ཟེར་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབས་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཨ་ལྲོ་གི་མིང་བཏྲོན་
ཞིནམ་ལས་ དུས་སྲོན་གྱི་ཆང་འདི་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད།  དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་དེ་
ཡང་ དུས་སྲོན་དེའི་སྐབས་ལུ་ ཕ་སྤད་མ་སྨད་ཆ་ཚང་ གཅིག་ཡང་ཕྱི་ཁར་མ་ལུས་པར་ 
འཛྲོམས་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨྲོན་འདེབས་ལུ་ཨིནམ་མས། དེ་བཟུམ་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ ཨ་རག་
གི་ལམ་སྲོལ་འདི་མནྲོ་བསམ་གཅིག་མཐུན་འབད་བཞག་ནི་ལུ་ཡང་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་
ཨིནམ་མས། 

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལས་རིམ་གླུ་དང་ཞབས་ཁྲའི་སྒོ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གླུ་གཞས་དང་པ་
ཅིག་འཐེན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྦྱིན་བདག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚྲོར་ལུ་ ལེགས་ཆང་
ཟེར་དྲངས་སྲོལ་ཡྲོད། འཕལ་འཕལ་སྐབས་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ ལེགས་ཆང་དགོ་
ཟེར་སབ་ནི་ཡང་ཡྲོད། ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ རིག་རལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ཆང་དང་
འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་ཡྲོད། ལདམྲོ་བལ་མི་ལ་ལུ་གིས་
ཡང་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ ལེགས་པའི་གཟེངས་བསྲོད་ལུ་ དར་གྱི་ཚུལ་སྦེ་ ཏི་རུ་ཀྱི་
གསྲོལ་རས་བྱིན་ནིའི་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད། སྐབས་སྐབས་རེ་ ཏི་རུ་དེ་གིས་ ཆང་ཉོ་ཞིནམ་ལས་
གཅིག་ཁར་འཐུང་ནི་ཡྲོད། ནམ་སྲོ་རནམ་ད་ མཇུག་ལུ་ར་ བཀྲ་ཤིས་ཆང་ཟེར་ དྲངས་
སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

ཨ་རག་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཞེ་བསུན་ནིའི་གཞི་ལུ་འགྱུར་ནི་ཡྲོད་རུང་ ཁག་ཆེ་ཤྲོས་འདི་ ཨ་
རག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་འཛྲོམས་ནི་ཡྲོད་མི་ལུ་ བརྩི་དགོ་པས། དེ་གི་དཔེ་ཡང་ གཉེན་སྦྲོར་
འབད་ཡྲོད་ས་ལུ་མནའམ་གིས་ རྨགཔ་འབད་སར་ ཆང་འབག་འྲོང་མི་བཟུམ་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དུས་ཡུན་ ས་སྲོང་དུམ་གྲ་རེ་བཞག་ཅི་ར་ འདི་
ནང་འཛྲོམས་ཡྲོད་མི་ ཉེཝ་ཉེ་ཚན་ ཁྱིམ་ཚང་གདང་རས་ཚུ་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ཡི་ར་ ཆང་
འཐུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཨ་རག་འདི་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ རང་གི་ཆ་རྲོགས་ཚུ་ལུ་ དུས་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ བྱིན་སྲོལ་
ཡྲོདཔ་མ་ཚད་སྐབས་སྐབས་ཉོ་ཞིནམ་ལས་ སྦུག་ན་བཙུགས་ཏེ་འཐུང་ནི་ཡྲོད། དེ་བཟུམ་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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མའི་གནས་སྐབས་ལུ་ དང་པ་གཅིག་གིས་བཏྲོན་ཞིནམ་ལས་  དེ་ལས་བཏྲོན་བསྐོར་ཆང་
ཟེར་ གཞན་མི་གིས་བཏྲོན་ཏེ་འཐུང་ནི་ཡྲོད།  དེ་བཟུམ་གྱི་སྲོལ་འདི་ ན་གཞྲོན་བུཚུ་དང་
བུམྲོ་ཚུ་གི་བར་ན་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་བར་མཚྲོན་འདི་ མི་ག་ར་ མཐུན་འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་ 
སྲོད་པའི་རྟགས་ཨིན། ཆང་གི་སྤྲོ་སྲོན་ཡང་ མཐའ་ཟུར་ཚུ་ལུ་ མང་སུ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་
དྲོ་ཡྲོད་མི་འདི་ སྤྲོ་བ་འཕེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་གཞན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འྲོང་ནི་ཨིནམ་
མས། 

༣.༤ ཨ་རག་དང་ལཱ་གི་འབྲེལ་བ།

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཆང་ལུ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 
དེ་ཡང་ འུ་སྡུག་སྲོད་པའི་

སྐབས་ ཆང་ཕྲོརཔ་ གངམ་དྲོ་རེ་ འཐུང་པ་ཅིན་ འུ་སྡུག་སངས་པའི་ཕན་པ་སྲོམ་ཡྲོདཔ་
མ་ཚད་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཤུགས་སྦེ་འབད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ མྲོང་སྒར་རྲོང་ཁག་ལས་གཅིག་གིས་ སབ་མིའི་ནང་ ཧེ་མར་ ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ལཱ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཐབ་ཁར་ཉིནམ་གཅིག་ར་ ཨ་རག་བཀལཝ་བཀལ་
སར་བཞག་ནི་ཡྲོད་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།  

ཨ་རག་འདི་སྲོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ ཤིང་རེ་འཐུ་བའི་སྐབས་ཞིང་ནང་ལུད་རེ་བསྐྱལ་ནི་ དྲོས་བསྐྱལ་བའི་སྐབས་དང་ 
ལྲོ་ཐྲོག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཨ་རག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

ཁྱིམ་རྐྱབ་སར་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིན་གྲངས་ཀྱི་གླ་སྤྲོད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ལྲོ་ཕྲོགས་
གསུམ་གསུམ་ཨ་རག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ལཱཔ་ཚུ་ལུ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། ལཱ་འབད་བའི་བར་ན་
ཡང་ ལཱ་ཤུགས་སྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ནང་གི་ཨམ་གིས་ ལཱཔ་ཚུ་ལུ་ཆང་སྐྱེལཝ་ཨིན། ཁྱིམ་ག་
ཏེ་ར་ རྐྱབ་སྟེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་ ཤིང་བཟྲོ་བྲོ་གཅིག་རྲོ་བཟྲོ་བྲོ་གཅིག་མེད་ཐབས་མེདཔ་
ལས་ ཁོང་གཉིས་ རང་སྲོའི་ལཱ་འགན་གྱི་འགོ་དཔྲོན་སྦེ་ བཀལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ བཞེས་སྒོ་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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ཡང་ལཱ་མི་གཞན་ལས་ སྲོ་སྲོ་སྦེ་བྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ ཨ་རག་ཡང་དྲག་ཤྲོས་བསལ་ཏེ་བྱིན་
དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ བཟྲོ་བྲོ་སེམས་མ་དགའ་བ་
ཅིན་ཁྱིམ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་མི་བསྒྲུབས་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་ཨིན་མས། 

ལཱ་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ ཆང་དྲངས་ཐངས་ཡང་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ 
བཙུགས་ཆང་དང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བར་ཆང་ དེ་ལས་ ལྲོ་ མ་བཟའ་བའི་ཧེ་མར་ 
ལྲོ་ཆང་ ལྲོ་ཟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ བཤལ་ཆང་ཟེར་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཆང་ལུ་
ལྲོངས་སྤྱྲོད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་གི་འགྲོ་ལུགས་ཡང་ མ་འདྲཝ་དེ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རེ་ཚེ་
སྐབས་ ལཱ་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལཱཔ་མ་ཐྲོབ་པར་ ལཱ་འབད་བར་འྲོང་གནང་ཟེར་ ལཱཔ་
འཚྲོལ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཆང་འབག་སྟེ་ བྱིན་མི་འདི་ལུ་ ནར་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལཱ་མཉམ་རུབ་སྦེ་ འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁྱིམ་ཅིག་གི་ནང་ ལུད་བསྐྱལ་
ནི་ བྱཱར་ཤིང་འཐུ་ནི་ སྲོག་འཕག་ནི་ཚུ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཁའི་མི་ལཱ་འབད་ཚུགས་
མི་ཡྲོད་ཚད་གཅིགཔ་འབྲོ་སྟེ་ ལཱ་བཀོལཝ་ད་ བཞེས་སྒོ་ཡང་རྡིག་སྟེ་བྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ 
ཆང་ཡང་ཚད་མེདཔ་སྦེ་ར་ བྱིན་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ མི་གཞན་
མི་གི་ཁྱིམ་ནང་ དེ་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཡྲོདན་མ་གཏྲོགས་ གཞན་ ལཱ་ཚབ་འགྱོ་
མ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་པས། ལཱ་དེའི་མིང་ཡང་ བཱརཱན་པ་ཟེར་སབ་ལས་ཆང་གི་མིང་
ཡང་བཱརཱན་པ་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

༤ ཨ་རག་ལུ་ཆོས་དངའབྲེལ་བའི་བརྩི་མཐྲོང་།

རྩི་རང་རྲོང་ཁག་ཚྲོགས་ཁ་ནང་ལས་ སྐྱེ་ལྲོ་ ༤༩ ལང་མི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཅིག་གིས་སབ་དྲོ་
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བཱན་ཏ་ཟེར་མིའི་བརྩི་སྲུང་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མ་གཏྲོགས་ གཞན་ཆོས་
དང་འབྲེལ་བའི་བརྩི་སྲུང་ཡྲོད་ཚད་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ རཀ་ཤི་ཟེར་ ཆང་འདི་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་
བཤདཔ་མས། དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆང་འདི་ བརྩི་སྲུང་ཚུའི་ནང་ལུ་ ཤར་ཕྲོགསཔ་གི་
ལུགས་སྲོལ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཆོས་ལུགས་གཞན་ཚུའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ར་ 

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། དེ་ཡང་ མང་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ར་ མི་ཚེའི་འཁོར་རིམ་ནང་ སྐྱེ་
ནི་ གཉེན་རྐྱབ་ནི་ ན་ཚ་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨེསི་ཨའི་
ཨར་སི་གི་ཤྲོག་གྲངས་ ༨ པའི་ནང་ ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་  ཆང་འདི་ ཆོས་ཕྲོགས་
ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ བཤད་

ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ཡང་ ཆོ་གུ་ རིམ་གྲོ་ གསྲོལ་མཆོད་ ག་
ཅི་ར་གཏང་རུང་ ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གི་ཟས་སྣ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། འབྲུག་པའི་ཆོསཔ་ལ་ལུ་
ཅིག་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་  ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་རག་མ་
གཏྲོགས་ ཆང་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག་ཟེར་ སབ་མི་རེ་ཡང་

འཐྲོན་ནི་འདུག དེའི་བདེན་ཁུངས་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ཆ་གནས་བཞག་ནི་ཨིན་ན་ བརྟག་
དཔད་འབད་དགོཔ་འདུག ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཏྲོར་རས་དང་ བདུད་རྩི་ གསེར་སྐྱེམས་
ཚུ་ལུ་མ་གཏྲོགས་ ཆོསཔ་ཆང་བཞེས་མི་ཚུ་ལུནི་ ཆང་རིགས་ བི་ཡར་འདི་ར་དྲངས་
སརམཐྲོང་ཡི།
  

༤.༡ ཨ་རག་དང་ནང་པའི་ཆོས་ཕྲོགས་མཛད་སྒོའི་བར་མཚྲོན།

ཨ་རག་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་འབད་རུང་ མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་
སྦེ་བརྩིཝ་ལས་ ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་
ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གསེར་སྐྱེམས་

ཆང་། གཏྲོར་ཆང་། ཚྲོགས་ཆང་། བདུད་རྩིའི་ཆང་། བསང་རས་ཆང་། སྦྱིན་བསྲེག་ཆང་། 
གཡང་ཆང་། བསྔོ་ཆང་། བཙན་ཆང་། ཚེ་ཆང་། དེ་ལས་ མཁའ་འགྲོའི་ཆང་ཟེར་ཡྲོད་མི་ཚུ་ 
རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རེ་རེ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 

༤.༡.༡ གསེར་སྐྱེམས་ཆང་། 

དེ་ཡང་ རང་སྐྱེ་བའི་ས་ཕྲོགས་གཡུས་ཕྲོགས་ འདི་ནང་གི་ཡུལ་ལྷ་ གནས་བདག་གཞི་
བདག་ སྨན་མྲོ་ ཀླུ་ བཙན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་ རང་གི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ ཞི་ཐབས་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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དང་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་འབྱུང་བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་
ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཟེར་སབ་ཨིན། མི་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ རང་ ས་ཐག་རིང་སར་ འགྲོ་
འགྲུལ་འབད་དགོཔ་དང་ རང་གི་བསམ་དྲོན་གྲུབ་ནི་ དེ་ལས་ རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་སེལ་ནིའི་
དྲོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་འདི་
བཀལ་ནི་འདི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། མ་གཞི་གསེར་སྐྱེམས་འདི་ ཚེ་
ད་རེས་དང་ཤུལ་མ་ གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཞི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

༤.༡.༢ གཏྲོར་ཆང་། 

ཆོས་ཕྲོགས་ཕག་ལཱ་ག་ཅི་ར་གནང་རུང་ གཏྲོརམ་བཞེངས་ནིའི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཆོ་གུ་དང་
རིམ་གྲོ་ ཚེས་བཅུའི་རིགས་ཚུ་གཏྲོརམ་བཞེངས་ཏེ་ གནངམ་ཨིན། གཏྲོརམ་བཞེངས་པའི་
སྐབས་ལུ་གཏྲོར་མའི་ནང་ལུ་ ཨ་རག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ལུ་ གཏྲོར་ཆང་ཟེར་སབ་
ཨིན། དེ་ཡང་ རང་ལུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ གཏྲོརམ་འདི་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་
ཚུ་ལུ་ ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

༤.༡.༣ ཚྲོགས་ཆང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ཚེ་ད་རེས་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཆ་རའི་སྐབས་ལུ་ ཁམས་གསུམ་
འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ འགྲོལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་དང་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཚྲོགས་བསགས་
ནིའི་དྲོན་ལུ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ ཚྲོགས་ཀྱི་འཁོར་

ལྲོ་བསྐོར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆང་འདི་ཡང་ རྒྱུ་རས་ ངོ་མ་ཅིག་སྦེ་ ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཚྲོགས་
ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན།

༤.༡.༤ བདུད་རྩིའི་ཆང་།

དེ་ཡང་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ དཔེར་ན་ དབང་དང་ཚེས་བཅུ་ དེ་ལས་ཆོ་གུ་ལ་
སྲོགས་པའི་མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བདུད་རྩི་འདི་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྦེ་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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བརྩིཝ་ཨིན། བདུད་རྩི་འདི་ནང་རས་སྦྲོར་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ ངོ་མ་འདི་ར་ ཆང་འདི་
ཨིནམ་ལས་ བདུད་རྩིའི་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན།  མཆོད་བཤམ་གྱི་མཆོད་ཁྲི་གུར་ ཀཱ་པ་ལི་ 
(ཐྲོདཔ) ནང་བཀང་བའི་བདུད་རྩི་འདི་ མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ འདི་ནང་
འཛྲོམས་མི་ག་ར་ལུ་ ཐུརམ་གང་གང་ བྱིན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༤.༡.༥ བསང་རས་ཆང་།

སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་པའི་མི་ག་ར་གིས་ དྲྲོ་པ་གཏང་མི་ལུ་ བསང་དང་དེ་ནང་ལུ་བླུགས་ཡྲོད་མི་
རས་སྦྲོར་སྣ་ཚྲོགས་ལུ་ རས་ཟེར་ སབ་ཨིན། རས་སྦྲོར་ཚུ་གི་ནང་ལས་གཅིག་ ཨ་རག་
འདི་ཨིནམ་ལས་ བསང་རས་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

༤.༡.༦ སྦྱིན་བསྲེག་ཆང་། 

སྦྱིན་བསྲེག་འདི་ ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རིམ་གྲོ་སྲོམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ མི་
ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་མིའི་ ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ དབང་ལུ་བསྡུ་ཐབས་ལུ་ མེའི་ནང་ལུ་
བསྲེག་སྟེ་དྲག་པྲོའི་ཐྲོག་ལས་ འབད་མིའི་རིམ་གྲོ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ རྟྲོགས་པ་དང་ལྡན་
པའི་བླམ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ གནང་སྲོལ་དེ་ཡང་ འབྲུ་སྣ་དང་ཤིང་
འབྲས་ཀྱི་རིགས་ དེ་ལས་ ཨ་རག་དང་བཅས་ རས་སྦྲོར་སྣ་ཚྲོགས་ མེ་ནང་བླུགས་ཏེ་ 
གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༤.༡.༧ གཡང་ཆང་།

དེ་ཡང་ ལྲོ་ལར་གྱི་ལྲོ་མཆོད་ཚུ་གཏང་བའི་སྐབས་ རང་གི་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཚེ་དང་གཡང་
ཚུ་བཀུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ནྲོར་ལྷ་ཛམྦྷ་ལྷ་ལུ་ ཆང་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་གསྲོལཝ་བཏབ་ཨིན་
པས། དེ་ལས་ གཡང་ཆང་འདི་ ཁྱིམ་འདི་ནང་འཛྲོམས་མི་ ཆ་མཉམ་ལུ་བྱིནམ་ཨིན་པས།

 

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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༤.༡.༨ བསྔོ་ཆང་། 

བསྔོ་ཆང་ཟེར་མི་འདི་ དགེ་བའི་ལཱ་ག་ཅི་ར་སྒྲུབ་སྟེ་འབད་རུང་ དགེ་བ་འདི་འགྲོ་བ་སེམས་
ཅན་ཡྲོངས་ལུ་ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ ཐར་པའི་ཐབས་ལུ་ ཆང་ཤེལ་
དམ་གང་ བླམ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ བླ་མའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསྔོ་བ་དང་སྨྲོན་ལམ་ཚུ་
གནངམ་ཨིན། དེ་ལས་ཆང་འདི་ བླམ་ལས་འགོ་བཙུགས་འདི་ནང་འཛྲོམས་མི་ག་ར་ལུ་ 
བྱིན་མི་འདི་ལུ་ བསྔོ་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན། 

༤.༡.༩ བཙན་ཆང་། 

རང་སྐྱེ་བའི་ས་ཕྲོགས་གཡུས་ཕྲོགས་ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ སྐྱེས་ལྷ་ སྐྱེས་བཙན་ཟེར་ རང་ལུ་
སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་མི་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ རང་ལུ་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་
ཚྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་འབྱུང་ནི་དང་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ རང་གི་སྐྱེ་ལྷ་ སྐྱེ་བཙན་ལུ་ 
གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཆང་ཕུལ་མི་འདི་
ལུ་ བཙན་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན། 

༤.༡.༡༠ ཚེ་ཆང་།

ཚེ་ཆང་ཟེར་མི་འདི་ རང་ཚེ་རིངམྲོ་སྦེ་སྲོད་ཐབས་ལུ་ ཚེ་ཁུག་གཡང་ཁུག་ལ་སྲོགས་པ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གསྲོལཝ་བཏབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་བཀང་མི་ལུ་ ཚེ་ཆང་ཟེར་སབ་
ཨིན། ཚེ་ཆང་འདི་ཡང་ གཡང་ཆང་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱིམ་འདི་ནང་འཛྲོམས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ 
བྱིནམ་ཨིན། 
 

༤.༡.༡༡ མཁའ་འགྲོའི་ཆང་།

ནང་པའི་རྩིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྲོ་མྲོ་ག་ར་འབད་རུང་ ཪང་རང་སྲོ་སྲོ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལས་ར་ 
མཁའ་འགྲོ་རེ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དཔེར་ན་ རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ རིན་ཆེན་
མཁའ་འགྲོ་ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ པདྨ་པཁའ་འགྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་ བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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དེ་ཚུ་ལུ་ ལྲོ་ལར་གྱི་ལྲོ་མཆོད་དང་ གཞན་རིམ་གྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 
རང་གི་མཁའ་འགྲོ་མཆོད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་ཕུད་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་ཆང་ཟེར་སབ་
ཨིན། 

གོང་ལུ་བཤད་མིའི་ཨ་རག་གཏང་དགོ་པའི་ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུའི་ནང་ལུ་ གཡུས་
ཕྲོགས་དང་ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ནང་ལུ་ འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲཝ་
ཡྲོད་དེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ག་རའི་ནང་ལུ་ ཆང་དགོཔ་སྦེ་ར་བཤད་ནི་འདུག 
དེའི་སྐོར་ལས་ ང་བཅས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་ལས་ཨིན་མི་ 
ཨཔ་ཅིག་གིས་ སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཆང་ཕུད་འདི་ ལྲོལར་བཞིན་དུ་ རྲོང་ནང་ 
མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་བསྐྱལ་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་
གྱི་ཆང་ བཟྲོ་བའི་བསྒང་ལུ་ཡང་ གཙང་སྦྲ་འདི་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་གཙྲོ་བྲོ་བསྟེན་ཏེ་འབད་དགོ་
ཟེར་སབ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ སྐྱབས་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ དད་དང་མྲོས་གུས་ཡྲོད་པའི་བར་
མཚྲོན་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་ལུ་བསྐྱལ་མིའི་ཆང་འདི་ བཙྲོག་གྲིབ་རེ་ཤྲོར་བ་ཅིན་ ལྷ་ 
ཐུགས་མཉེས་ནི་མེན་པར་ ཁྲོས་ཏེ་རང་ལུ་འགལ་རྐྱེན་ངན་པ་རེ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་རེ་ཡང་ 
འྲོང་ནི་ཨིན་པས། ལྲོ་ཆོག་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཨ་རག་འདི་ གཙང་སྦྲ་ཡྲོད་མི་འདི་ར་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག  ལྲོ་ཆོག་གི་ཆང་ལེགས་ཉེས་ཀྱིས་ ལྲོ་འདི་ནང་
ལུ་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ག་དེ་སྦེ་ འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་གི་རྟགས་སྲོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག  
དེ་ཚུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཆང་འདི་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་ལུ་ཕུལ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ རང་གི་ཁྱིམ་
ཚང་དང་ངོ་ཤེས་བླ་སྲོབ་ཚུ་ལུ་ ཕུལཝ་ཨིན། 

སྤུ་ན་ཁའི་ཨཔ་འདི་གིས་ སབ་མིའི་ནང་ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་མགོན་པྲོ་དབང་ཆེན་གྱི་ཕུད་ཆང་ལུ་ 
གཞི་བཞག་སྟེ་ བཤད་མི་ནང་ལུ་ ཆང་བཙྲོ་མིའི་ཨམ་སྲུ་འདི་ཡང་ ན་འཐན་ བཙག་འཐུ་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསྲོལ་འབད་དེ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཆང་ལཱ་འབད་བཅུག་དགོ་
ཟེར་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཆང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལུ་ གཟའ་སྐར་
འཕྲོད་སྦྲོར་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤྲོམ་ཡྲོདཔ་ཅིག་ལུ་ འགོ་བཙུགས་དགོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག  

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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ཆང་ལཱ་དེ་ཡང་ ཁམ་ཤིང་མེ་ཏྲོག་ཤར་བའི་དུས་ཚྲོད་ལུ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། ཁོ་གིས་
སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འ་ནི་ ཆང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ ལྲོ་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱལ་
འཐུས་འུར་ལཱ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་ཕྲོག་པར་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་སྲོལ་ཡྲོད་ཟེར་སབ་ནི་འདུག།
 

༤.༢ ཨ་རག་དང་གཟེངས་བསྲོད་བར་སྲོན།

ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ག་ཅི་ར་གནང་རུང་ དད་མྲོས་ཅན་གྱི་བླམ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་ཞུ་
སྟེ་ གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་སྐབས་ཆང་དེ་ཡང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ བརྩི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། དེ་ཡང་ བསུ་ཆང་། གཏྲོར་ཆང་། ལྲོག་ཆང་། ལྲོ་ཆང་། བཤལ་ཆང་། རྟགས་ཆང་། 
གཟིམ་ཆང་། བཞེངས་ཆང་། ཞབས་སྐྱེལ་ཆང་། དེ་ལས་ ལམ་ཆང་ཟེར་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་
དྲངས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༤.༢.༡ བསུ་ཆང་།

བསུ་ཆང་ཟེར་མི་འདི་ ཆོ་གུ་གནང་མི་ བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་དང་ཡང་ཅིན་ སྐུ་མགྲོན་/མགྱོནམ་
སྲོམ་ཚུ་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་དང་ གཡུས་ཁར་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་/གཡུས་ཁར་ 
མ་ལྷྲོདཔ་ཅིག་ལས་ ཆང་ཚུ་འབག་སྟེ་ གདྲོང་བསུ་འབད་མི་ལུ་ བསུ་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན།

༤.༢.༢ གདྲོང་ཆང་།

བླམ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་མགྱོནམ་ག་འབད་རུང་ གདྲོང་བསུ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱིམ་
ནང་བྱྲོནམ་ཅིག་ དྲངས་མིའི་ ཆང་འདི་ལུ་ གདྲོང་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན། ལུགས་སྲོལ་འདི་ 
ལས་རིམ་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ མགྱོནམ་ལུ་
ཆང་འདི་ དྲངས་མ་ཚུགསཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ གདྲོང་ཆང་ཅིག་ཡང་མིན་འདུག་
ཟེར་ མི་གཞན་གྱིས་ ཁ་གཏང་ནིའི་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གདྲོང་ཆང་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤྲོས་
ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། 

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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༤.༢.༣ ལྲོག་ཆང་།

ལྲོག་ཆང་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ ཆོ་གུ་ ཚེས་བཅུ་ ཚྲོགས་འཁོར་ རིམ་གྲོ་ དེ་ལས་ ནཝ་ཚཝ་རེ་
བྱུངམ་ལ་སྲོགས་པ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རང་སྲོའི་གཡུས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་བསྟུན་ རང་
གི་གཉེན་ཉེཝ་དང་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ ཆ་རྲོགས་འབད་བར་དང་ བལ་བར་འྲོང་བའི་སྐབས་ལུ་ 
ཨ་རག་དང་འབྲུ་སྣ་ལ་སྲོགས་པ་འབག་སྟེ་ འྲོང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཅ་ལ་ཚུ་
ག་གིས་ར་ འབག་འྲོང་རུང་དེ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་སྟེ་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ ཆང་
བྱིན་མི་ཚུ་ལུ་ ལྲོག་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན། 

༤.༢.༤ ལྲོ་ཆང་།

ལྲོྲོ་ཆང་ཟེར་མི་འདི་ བཞེས་སྒོ་མ་དྲངས་པའི་ཧེ་མར་ ཨ་རག་དྲངས་ཏེ་ བཞེས་སྒོ་འགོ་
བཙུགས་མི་འདི་ལུ་ ལྲོ་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།  

༤.༢.༥ བཤལ་ཆང་། 

བཤལ་ཆང་ཟེར་མི་འདི་བཞེས་སྒོ་ཟ་ཚརཝ་ཅིག་དྲངས་མིའི་ཆང་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། ཕྱི་
གླིངཔ་གི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ངོ་མའི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ བཟའ་འཐུང་འབད་ནི་ཡྲོད་
མིའི་ཟས་རིགས་དང་ གོ་དྲོན་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་ཨིན། ས་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་དེ་གི་ལམ་
སྲོལ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ་ཡར་སྲོང་ནུག   

༤.༢.༦ རྟགས་ཆང་།

རྟགས་ཆང་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཟབ་མྲོ་ བཀའ་འགྱུར་དང་ འབུམ་
ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲངས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཆོས་ཀྱི་བམ་ཚན་ལུ་ལྷྲོད་པའི་
སྐབས་ ཆོསཔ་ཚུ་གིས་དུས་ཐུང་ཀུ་ཅིག་སྒུག་ཞིནམ་ལས་ རྟགས་རྐྱབ་མི་འདི་ སྦྱིན་
བདག་ལུ་ ད་འབདན་ ང་བཅས་ལུ་ ཆང་ཅིག་ཐྲོབ་པས་ཟེར་བའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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པས། དེ་འབདཝ་ད་ རྟགས་ཆང་འདི་ ཆོསཔ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་མ་གཏྲོགས་ ག་ར་གིས་ 
སྤྱྲོད་ནིའི་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན། 

༤.༢.༧ གཟིམ་ཆང་།

གཟིམ་ཆང་འདི་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་མགྱོནམ་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ མགྱོནམ་འདི་
ཕྱི་རུ་ མནལ་གཟིམ་རནམ་ད་ དྲངས་མིའི་ཆང་འདི་ལུ་ སབ་ཨིན། དེ་ཡང་ གནསཔྲོ་གིས་
མགྱོནམ་དེ་ལུ་ ཤ་ཚ་དང་ངོ་གསྲོའི་བར་མཚྲོན་ཅིག་སྦེ་ བརྩིཝ་ཨིན། སྐབས་སྐབས་རེ་ 
མགྱོནམ་གིས་ ངོ་ཚ་མ་འབད་བར་འཐུང་བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གླུ་གར་དང་བཅསཔ་ དྲངས་
སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༤.༢.༨ བཞེངས་ཆང་།

བཞེངས་ཆང་འདི་ མགྱོནམ་འདི་ དྲྲོ་པ་མལ་ཆ་ནང་ལས་ ལྲོང་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲངས་མི་
ལུ་སབ་ཨིན། མགྱོནམ་ལ་ལུ་གིས་ མ་གཞི་ལས་འཐུང་སྲོལ་མེད་རུང་ ལ་ལུ་གིས་ ཉིནམ་
ཧེ་མ་འཐུང་མིའི་སྦྱེམ་སངས་ནིའི་དྲོན་ལུ་འཐུངམ་ཨིན། བཞེངས་ཆང་དྲངས་དགོ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་འདི་ གོང་གི་གཟིམ་ཆང་དང་ དབྱེ་བ་མེད། 

༤.༢.༩ སྐྱེལ་ཆང་་ཡང་ཅིན་ཞབས་སྐྱེལ་ཆང་།

རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ཡང་ཅིན་གཡུས་ཁར་ བྱྲོན་ཡྲོད་པའི་གཞུང་གི་ཆེ་མཐྲོའི་འགོ་དཔྲོན་ཡང་
ཅིན་ རང་གི་མི་ཚན་ས་ཐག་རིང་སར་ ཡུན་རིངམ་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞབས་སྐྱེལ་
འགྱོཝ་ད་ ཆང་འབག་སྦེ་དྲངས་མི་འདི་ལུ་ སབ་ཨིན་པས།  འ་ནི་ཆང་འདི་ གནསཔ་དང་
མགྱོནམ་གཉིས་ཆ་ར་ ལམ་ཁའི་ས་གནས་ཅིག་ནང་སྲོད་ཞིནམ་ལས་འཐུངམ་ཨིན། སྤྱིར་
བཏང་ལུ་མགྱོནམ་གྱིས་གསྲོལ་རས་ཡང་ དེ་བསྒང་ལུ་གནང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨ་ལྲོ་ཟེར་
མིའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་འདི་ཚུ་ཡང་ སྐྱེལ་ཆང་འདི་དྲངས་ཚར་ཞིནམ་ལས་མགྱོནམ་ཚུ་འགྱོ་
བའི་སྐབས་ལུ་འཐེན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་གི་བར་མཚྲོན་ཡང་ མགྱོན་འདི་ཁ་བྱལ་འགྱོ་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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བའི་བསྒང་ལུ་ སེམས་འཁྲུལ་སྣང་དང་བླྲོ་འགྱོད་ཡྲོད་ཟེརཝ་མ་ཚད་ མགྱོནམ་འདི་ ལམ་
ཁར་ རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་འདི་ནང་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་
ལྷྲོད་བཅུག་ཟེར་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨྲོན་འདེབས་དང་ ལྲོག་སྟེ་ཡང་ རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ 
ཕད་བཅུག་ཟེར་བའི་རེ་སྨྲོན་ཡང་ཨིན་པས།  

༤.༢.༡༠  ལམ་ཆང་།

སྲོད་གནས་ལས་ ས་ཕྲོགས་གཞན་ཁར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་བར་ན་འཐུང་ནིའི་དྲོན་
ལུ་འབག་མིའི་ཆང་འདི་ལུ་ ལམ་ཆང་ཟེར་སབ་ཨིན། 

༥  ཨ་རག་དང་དཔལ་འབྱྲོར། 

དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མནྲོ་བསམ་གཏང་པ་ཅིན་ ཨ་རག་གི་ཕན་གནྲོད་
གཉིས་ཆ་ར་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ་ནི་ཨིན་མས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་རག་འདི་བཙྲོང་
པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་གྱི་འྲོང་འབབ་ཡང་ཡྲོདཔ་ལས་ ཕན་པ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ་པས། དེ་
འབདཝ་ད་ འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ལས་ བཟའ་ནིའི་འབྱུ་འདི་ 
མེདཔ་གཏང་དགོཔ་ལས་གནྲོད་པ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཡང་བརྩི་དགོ་ནི་མས། 

༥.༡ ཨ་རག་དང་དངུལ་གྱི་འྲོང་འབབ། 

ང་བཅས་རའི་ཉམས་མྲོང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཨ་རག་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་ར་དངུལ་
གྱི་འྲོང་འབབ་བཟྲོ་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ 
དངུལ་གྱི་འྲོང་འབབ་ཨ་རག་མ་གཏྲོགས་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་ཡང་ཡྲོད། འདི་ཡང་ ང་
བཅས་ཀྱིས་དྲིས་ལན་འབད་ཡྲོད་པའི་མིའི་གྲས་ལས་ མྲོང་སྒར་ལས་ཨིན་མི་ མི་ཅིག་གིས་
སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་རག་འདི་ཕར་བཙྲོང་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་ལེན་ཏེ་གཞུང་ལུ་ 
གློག་ཁྲལ་ ས་ཁྲལ་ མི་ཁྲལ་ ནྲོར་ཁྲལ་ཚུ་བཏབ་མ་ཚད་ ཁོང་རའི་བཟའ་ཚན་ནང་གི་
བཀབ་གོ་ལ་ ཁྲོམ་ཁར་ཐྲོན་ཡྲོད་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ ཨ་ལྲོ་སྲོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་གཏང་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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ནིའི་ཟད་འགྲོ་ དེ་ལས་ཁྱིམ་གྱི་ཁྱིམ་ཐྲོག་ལྕགས་ཤྲོག་བཀབ་ནི་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དྲོ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་བཟུམ་གྱི་དྲིས་ལན་ རྩི་རང་གི་མི་སེར་ཅིག་ལུ་དྲི་བའི་སྐབས་ ཨ་རག་འདི་དངུལ་གྱི་
འབབ་ཁུངས་ཨིནམ་ལས་ ཅ་རྣམ་གཞན་དང་ གོང་ཚད་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ར་ཡར་སེང་འགྱོ་
དྲོ།  ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ནང་ལཱ་འབད་སྲོད་མི་ ཨམ་ ཚེ་རིང་གཡང་སྒྲོན་དང་ ཨམ་རུ་པ་གཉིས་
ཀྱིས་ སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དང་ཉེ་ཚན་ཚུ་གིས་ ཆང་གི་གོང་
གནམ་ལྲོ་ ༡༩༨༠ ལུ་ ཤེལ་དམ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥ འབད་མི་འདི་ གནམ་ལྲོ་ 
༡༩༩༨ ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པར་ དངུལ་
ཀྲམ་ ༢༠ ལུ་ འཛེགས་སྲོང་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

མི་སེར་ལ་ལུ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་ལྲོ་ ༡༩༦༠ འི་ནང་ལུ་ ཤེལ་དམ་
རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་རེ་རེ་སྦེ་ ཉོ་བཙྲོང་འཐབ་སར་མཐྲོང་ཡི་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། ཁོང་གིས་
སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཆང་འཐུང་མིའི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེི་མ་འགྱོ་སྟེ་ འབད་ས་ཅིག་
རུང་ ཆང་བཟྲོཝ་ད་ས་བསྲེ་དགོ་པའི་རས་སྦྲོར་ཚུ་གི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ལས་ སེངམ་
ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། ཆང་ཉོ་མི་ཡང་ ཞི་གཡྲོགཔ་དང་མི་སེར་ཞིང་པ་གཉིས་ཆ་ར་ཨིན་
པའི་ཁ་ལུ་ གྱངས་ཁ་ལས་བཅད་སྲོང་པ་ཅིན་ མི་སེར་ཞིང་པ་ཚུ་མང་ཟེར་ཨིན་པས། 

དྲིས་ལན་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ མི་གཞན་ཅིག་གིས་བཤད་པའི་ནང་ལུ་ ཆང་བཟྲོ་ནི་དང་བཀལ་
ནི་གིས་ དངུལ་ཐྲོབ་མ་ཚད་ འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ནང་བཟྲོ་མིའི་ཆང་འདི་ལས་ གོང་འཇམ་མས་
ཟེར་སབ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཨ་རག་འདི་ མི་ཉམས་ཆུང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཆང་སྦེ་བརྩི་
དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་སྦེ་སབ་མི་འདི་ ཧེ་མའི་འབྲི་རྲོམ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་དང་གོ་
དྲོན་འདྲ་བས། འབྲི་རྲོམ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཆང་འདི་ མི་གིས་གོ་
གནས་རིམ་པ་བར་སྲོན་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་བཀོད་དེ་འདུག སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་
ཁབ་ལས་ ཉོ་མིའི་ཆང་གི་རིགས་ཚུ་ གཡུས་ཆང་དང་ཕདཔ་ད་ གོ་རིམ་མཐྲོ་སུ་ཅིག་སྦེ་
བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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(ཨེསི་ཨའི་ཨར་སི་ ཤྲོག་གྲངས་ ༢ ) 

ང་བཅས་ཀྱིས་མཐྲོང་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་ཁར་སྲོད་མིའི་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཆང་
སྐོལ་ཏེ་བཙྲོང་ནི་འདུག  དེ་ཚུ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ད་ལྲོ་གི་ཞིབ་
འཚྲོལ་ནང་ལུ་ དེའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་མ་
ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ མ་འྲོངས་པ་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ནི་
ཨིན་པས། 

༥.༢ ཨ་རག་དང་འབྲུ་སྣ། 

འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་རག་འདི་མང་ཤྲོས་ཅིག་ར་ བཟའ་སྤྱྲོད་འབད་མིའི་འབྲུ་སྣ་ཚུ་ལས་
བཏྲོནམ་ཨིན། རྒྱལ་ཡྲོངས་ལུ་ ཁྱབ་སྦེ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོད་རུང་ ནང་
སྲིད་ལྷན་ཁག་གིས་ ཧཱ་ བུམ་ཐང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྲོང་ཁག་ཚུའི་ནང་ལུ་ གནམ་ལྲོ་ 
༢༠༠༤ འི་ནང་ ལིཀྲ་མཱསི་ ཀཱན་སཱལཀྲ་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ཡྲོད་
པའི་གནས་ཚུལ་ནང་བཀོད་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཧཱ་རྲོང་ཁག་ནང་ལུ་ མི་སེར་མང་ཤྲོས་
ཅིག་ལུ་ འབྲུ་སྣ་ཐེབས་འཐྲོན་ནི་མེདཔ་སྦེ་བཤད་ནུག  འབྲུ་སྣ་འཐྲོན་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ལས་ལྔ་ ཚྲོང་འབྲེལ་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༥༣ བཟའ་སྤྱྲོད་འབད་
ཡྲོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༥ སྒོ་ནྲོར་ཚུ་ལུ་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་གི་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་
ལས་ ༡༤ ལྲོ་ཤུལ་མའི་དྲོན་ལུ་སྲོན་སྦེ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༣ ཆང་བཟྲོ་
ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ནུག། 

བུམ་ཐང་རྲོང་ཁག་ནང་ལུ་ འབྲུ་སྣ་ག་ནི་ཡང་ཐེབས་ཐྲོན་སྦེ་ བཙྲོང་ནི་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་མིན་འདུག འཐྲོན་ཁུངས་ཡྲོདཔ་མིའི་གྲས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༦༡ ཁྱིམ་ནང་
བཟའ་སྤྱྲོད་འབདཝ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༧ དེ་ཅིག་ ཆང་བཟྲོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་མས།  བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༡ སྲོན་སྦེ་བཞག་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ད་ ད་རུང་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་
ལས་ ༡༡ འདི་གིས་ སྒོ་ནྲོར་གསྲོ་སྐྱོང་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནུག  དེ་ཚུའི་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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གྲས་ལས་ཡང་ བྱཱྲོ་དང་མྲོནམ་འབྱ་ སྒོ་ནྲོར་ལུ་ བྱིན་ནི་ཡྲོདཔ་ད་ རྒྱ་རེད་དང་ཀར་གཉིས་ 
ཆང་རྒྱུ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། 

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྲོང་ཁག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༦༡ ཁྱིམ་ནང་བཟའ་སྤྱྲོད་འབདཝ་
ད་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༢༢ དེ་ཅིག་ ཆང་བཟྲོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ནུག  བརྒྱ་
ཆ་ལས་ ༡༠ སྲོན་སྦེ་བཞག་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ད་ ད་རུང་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༦ འདི་གིས་ 
སྒོ་ནྲོར་གསྲོ་སྐྱོང་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ གཅིག་ ཚྲོང་འབྲེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

འབྲུ་སྣ་ཁྱབ་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྲོད་མི་འདི་ འབྱ་ གེ་ཛ་ ཀར་ མྲོན་འབྱ་ 
བྱཱྲོ་ རྒྱ་རེད་དྲུག་ ཨིན་ཟེར་བཀོད་ནུག།  འབྲུ་སྣ་དེ་ཚུ་ བཟའ་སྤྱྲོད་འབད་ནི་ སྒོ་ནྲོར་གསྲོ་
ནི་ ཚྲོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ སྲོན་འབད་བཞག་ནི་དང་ ཆང་བཏྲོན་ནི་ཚུའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་དེ་འབད་རུང་ ཆང་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དྲོན་ལས་ བརྒྱ་ཆ་མང་སུ་ཅིག་ 
འབྲུག་ནུབ་ཕྲོགས་རྲོང་ཁག་ཚུ་ལས་ ཤར་ཕྲོགས་རྲོང་ཁག་ལུ་མང་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཞིབ་འཚྲོལ་
གྱི་གནས་ཚུལ་ནང་ ཧཱ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༣ དང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༢༢ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྲོད་ཟེར་མིའི་ཁ་གྱངས་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཧ་གོ་བས། 

སྲོ་ནམ་ཞིང་པ་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བཟའ་སྤྱྲོད་འབད་མ་ཚར་བའི་ འབྲུ་སྣ་ཐེབས་
ཐྲོན་མི་ཚུ་ གཡྲོག་བཀོལ་ས་ར་ཆང་བཟྲོ་ནི་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ གཞན་འབད་ཐབས་མེདཔ་
འབད་ ཐྲོན་ཡྲོདཔ་ལས་ འབྲུ་སྣ་དེ་ཚུ་མེདཔ་མི་གཏང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་གི་རྒྱུ་སྦེ་སྤྱྲོད་དྲོ་
ཡྲོདཔ་མས།   དེ་སྦེ་བལ་བ་ཅིན་ འབྲུ་སྣ་ཆང་གི་རྒྱུ་སྦེ་སྤྱྲོདཔ་ད་ བཟའ་སྤྱྲོད་འབད་ནི་ལུ་  
མི་ལང་ནི་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཚྲོར་ཏེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་ ག་དེམ་ཅི་དེ་ཅི་གིས་མ་ལང་པའི་སྐྱོན་
སྦེ་ ཐྲོན་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ ད་ལྲོའི་ཞིབ་འཚྲོལ་ནང་ལུ་བཀོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་མ་འྲོངས་
པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གནད་དྲོན་གཅིག་ འདི་གིས་མི་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས།   

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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༦ ཨ་རག་དང་གཟུགས་ཁམས།

ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ ཆང་འཐུང་མིའི་མི་ལུ་ ཡྲོན་ཏན་མེད། མ་འཐུང་
མི་ལུ་ བསྲོད་ནམས་མེད། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དང་ བཟའ་ཤེསན་སྨན་དང་ བཟའ་མ་ཤེསན་ 
དུག ཟེར་མིའི་དཔྱེ་གཏམ་གཉིས་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ད་རེས་ ང་བཅས་ཆང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་
ཡང་ དྲོན་ཚན་འདི་གུར་ གོ་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན། ཆང་འདི་སྨན་རས་ཨི་ཐི་ནཱྲོལ་ རླུང་
ཨོག་སི་ཇཱན་ འདི་མེདཔ་སྦེ་ གྲུམ་བཟྲོ་སྟེ་ ལྲོང་བཅུག་མི་འདི་ཨིན་མས། ཆང་གི་ནུས་པ་ 
ང་བཅས་མིའི་གཟུགས་ལུ་ མཆིན་པ་དང་ ཀླདཔ་ལུ་ གནྲོད་པ་ག་དེ་སྦེ་བཀལཝ་ཨིན་ན་ 
དཔེར་ན་ ཁ་སྐོམ་ནི་ མགུ་ཏྲོ་ན་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱས་བཤད་སྦེ་ མཁྱེན་འདྲོད་
ཡྲོད་པ་ཅིན་ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ http://encyclopedia.thefreedicetionary.

com/Alcholic%20drinks, as explained by Farlex in TheFreeDictionay.

com(pp.1-8,accessed Nov.12 2004). འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་
ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཐྲོ་བཀོད་འབད་ཡྲོད་པའི་ སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 
ནདཔ་གི་ནད་གཞི་གཅིག་འདི་ ཆང་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ལྲོངས་སྤྱྲོདཔ་ལས་བརྟེན་པའི་
ནད་གཞི་ཅིག་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག  དེ་འབདཝ་ད་གཡུས་ཆང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་དང་
འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་བཟྲོ་མིའི་ཆང་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་སྦེ་
བཀོད་དེ་མིན་འདུག  དེ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡང་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ མ་འྲོངས་པ་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་
འབད་དགོ་པའི་ གནད་དྲོན་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ་ནི་ཨིན་པས། འྲོག་གི་ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ 
འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ གནམ་ལྲོ་ ༢༠༠༠ 
ལས་ ༢༠༠༣ གྱི་ ལྲོ་ཚུའི་ནང་ལུ་ ཆང་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཐྲོབ་མི་ ནདཔ་གི་ཁ་
གྱངས་ཐྲོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ བལ་བ་ཅིན་ ཧ་ལམ་ཆང་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་
ཡྲོད་མི་ནདཔ་ཚུ་མར་ཕབ་འགྱོ་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་མས། ག་ར་གིས་མཁྱེན་གཟིགས་
ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་འདི་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྨན་ཁང་ཚུའི་གྲས་ལས་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན།  

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཆང་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཐྲོབ་མིའི་ ནདཔ་གི་ ཐྲོ་བཀོད།

སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ནད་འབད་ཡྲོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་

ནད་ཀྱི་དབྱེ་

བ་

༢༠༠༠ ༢༠༠༡ ༢༠༠༢ ༢༠༠༣ ཡྲོངས་

བསྲོམས།

ནདཔ་ ཤི་

མི་

ནདཔ་ ཤི་

མི་

ནདཔ་ ཤི་

མི་

ནདཔ་ ཤི་

མི་

ནདཔ་ ཤི་

མི་
ཆང་ལས་

བརྟེན་པ་

༣ ༠ ༡༩ ༠ ༡༨ ༠ ༢༣ ༠ ༦༣ ༠

སྨྲོ་རས་

གཞན་

༠ ༠ ༡ ༠ ༡ ༠ ༤ ༡ ༦ ༡

མཆིནམ་

ནད

༩༣ ༣༢ ༩༠ ༢༡ ༥༠ ༡༥ ༣༨ ༡༣ ༢༧༡ ༨༡

ཁུངས་གཏུགས། ཞིབ་འཚྲོལ་པ་གིས་ འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་གཙྲོ་
བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་གི་གསྲོ་བའི་དྲུང་འཚྲོ་ཅིག་དང་ དྲིས་ལན་འབད་ཡྲོདཔ། གནམ་ལྲོ་ 
༢༠༠༤ ཟ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༤  ལུ། 

མ་གཞི་ ཆང་འཐུང་མི་ རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ རབ་འདི་ ཨ་རྟག་ར་འཐུངམ་
མེན་པར་ འཐུང་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཚད་སྦེ་འཐུངམ་མ་ཚད་ འཐུང་ནིའི་དུས་ཚྲོད་
དང་ ས་ཁོངས་ཡང་ ག་ལྷྲོད་མེན་པར་ ལྲོངས་ ངོ་མ་སྤྱྲོད་དགོ་པའི་དུས་དང་གནས་ལུ་ 
འཐུང་མི་ཅིག་ལུ་སབ་དགོ་ནི་མས།  ཆང་འདི་དེ་སྦེ་འཐུང་པ་ཅིན་ ནང་པའི་ཆོས་ནང་ལས་
ཡང་ གཟུགས་ཀྱི་རྩི་སྨན་སྦེ་ཨིན་ཟེར་འཐྲོན་ནི་འདུག  ཕར་ལེགསི་གིས་ཡང་ཆང་གིས་
གཟུགས་ཁམས་ལུ་ འཕྲོད་པའི་ཕན་པ་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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འབྲིང་འདི་ ཆང་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་འཐུང་དགོ་སྟེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ ཆང་གི་ཚད་ འཐུང་ནིའི་
དུས་ཚྲོད་དང་ ས་ཁོངས་འདི་ཡང་ འྲོས་འབབ་ཡྲོད་ས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཏེ་ 
ལྲོངས་སྤྱྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ སབ་ཨིན་པས། འཐུང་ཐངས་འདི་ དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ གཟུགས་
ཁམས་ལུ་ དུས་གྲ་རེ་གནྲོད་དེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ དུས་འཐུང་ལུ་ར་ གནྲོད་རྐྱེན་ སྲོམ་འབྱུང་
མི་ཚུགས་ནི་མས། 

གོང་ལུ་བཤད་དེ་ཡྲོད་མི་བཟུམ་མེན་པར་ ཆང་འདི་ དུས་ཚྲོད་དང་ས་ཁོངས་ཚུ་ དབྱེ་བ་ག་
ནི་ཡང་མ་དཔད་པར་ འཐུང་ད་པ་ཅིན་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་མི་འདི་ ཐ་མའི་གྲངས་ལུ་ཚུདཔ་མ་
ཚད་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ཡང་གནྲོད་རྐྱེན་ ཕལ་མགྱོགས་ར་ འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།  གནད་
དྲོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆང་དེ་སྦེ་འཐུང་མི་གིས་ཁོ་རའི་མི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་གཏངམ་མ་ཚད་ ལཱ་
འགན་ཚུའི་ནང་ལུ་ཡང་ འཐུས་ཤྲོརཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིནམ་འདི་ རྲོམ་འབྲི་ཚུའི་ནང་ལུ་ཡང་ 
ཆང་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་མི་མ་འདྲཝ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་རྐྱབས་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད། མི་སྡེའི་
ནང་ལུ་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ར་ དཀའ་ངལ་བྱུང་མིའི་ར་དྲོན་གཅིག་ཆང་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་འདུག།  

ཞིབ་འཚྲོལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆང་ཝའིན་འདི་ དུམ་གྲ་རེ་འབད་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ 
འཐུངམ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ དྲོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་ ཀོ་རྲོ་ན་རི་ཟེར་མི་འདི་ མར་ཕབ་
འགྱོ་འྲོང་ཟེར་བཤད་དེ་ཡྲོད་རུང་ འ་ནི་ཁེ་ཕན་འདི་ ཆང་ཝའིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་དང་ 
རས་སྦྲོར་གཞན་ དཔེར་ན་ ཆང་ཝའིན་དམརཔྲོ་ནང་ལུ་ ཡྲོད་མིའི་ པྲོ་ལི་ཕི་ནྲོལ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ ཨིན་ན་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦེ་ ཧ་མི་གོ་བས། ཡང་ཅིན་ མི་གིས་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་
དང་སྲོད་ཐངས་ལུ་རག་ལསཔ་མེན་ན་ ཟེར་ཡང་མནྲོཝ་མས། ག་ཅི་ཨིནམ་ཟེར་བ་ཅིན་ 
ཆང་ཝའིན་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཚུགས་མི་ མི་ཕྱུགཔྲོ་དང་ ཆེ་མཐྲོའི་འགོ་
དཔྲོན་སྲོམ་ཚུ་ མ་གཏྲོགས་མེདཔ་མས།   དེ་ཚུནི་ ཨ་རྟག་ར་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་
འཕྲོད་པའི་ཟས་བཅུད་ཅན་ཚུ་ ལྲོངས་སྤྱྲོདཔ་མ་ཚད་ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ བཞག་
ནིའིདྲོན་ལུ་ ལུས་སྦྲོང་ཚུ་ཡང་ རྟག་བུ་ར་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཚྲོང་གི་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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གསལ་སྒྲགས་ཚུའི་ནང་ལུ་ཡང་ གིནིསི་འདི་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ལ་རྟྲོག་དང་ལྡན་པ་ཅིག་མེན་
ས་ཅི་རུང་ ཁྱོད་ལུ་ལེགས་ཤྲོམ་ཡྲོད་ཟེར་ བཀོད་ནི་ཡྲོད།   

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་ལ་རྟྲོག་དང་ཉམས་མྲོང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཤད་པ་ཅིན་ ཆང་འཐུང་
མི་ཚུ་གིས་བྱཝ་སྤྱྲོད་ལམ་གོ་རིམ་གསུམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་སྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་འབད་མཐྲོང་ཅི། བྱ་
སྤྱྲོད་ཀྱི་གོ་རིམ་ནང་ལུ་ དང་པ་འདི་ ཆང་དུམ་གྲ་ཅིག་འཐུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ནགས་ཚལ་
ནང་ལུ་སྲོད་མི་ སེམས་ཅན་སྤྱའི་རྣམ་འགྱུར་སྲོན་ནི་འདུག གཉིས་པ་འདི་ ད་རུང་ཆང་ཧེང་
བཀལ་ བཀལ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཅན་གཟན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་སག་གི་རྣམ་འགྱུར་སྲོན་ནི་འདུག 
གསུམ་པ་འདི་ཆང་འཐུང་ནི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དུད་འགྲོའི་ནང་ལས་ ཉོན་
མྲོངས་ལྕི་དྲག་འབད་མི་ཨོ་ཁང་ནང་གི་ ཕགཔ་གི་རྣམ་འགྱུར་སྲོན་ནི་འདུག །  

དེ་ཚུ་ཡང་ མིའི་ཁ་ལུ་ཆང་རེགཔ་ཅིག་ སྤྱ་བཟུམ་འབད་ སྐད་ལེ་ཤ་རྐྱབ་ནི་ཡྲོད་ དེའི་ཤུལ་
ལུ་ ཆང་གིས་ར་བཟིཝ་ད་ ཞེ་སང་མེ་བཟུམ་འབར་ཏེ་ ག་ལུ་ཡང་ ཧད་བཏགས་འཚྲོལ་
ཆོག་ཆོག་དང་ འཛིང་ཆོག་ཆོག་སྦེ་སྲོདཔ་ལས་ གཅན་གཟན་སག་བཟུམ་མཐྲོངམ་ཨིན། 
དེ་ལས་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལུ་ ར་བཟི་རང་དྲག་པའི་སྐབས་ སེམས་ཡང་གནས་པ་མེདཔ་
ཐལཝ་མ་ཚད་ རང་གི་གཟུགས་ཡང་འཚྲོ་མ་ཐུབ་པར་ ས་གནས་གཙང་བཙྲོག་ག་ཅིའི་ནང་
ལུ་ར་ ཨིན་རུང་ འགྱེལ་ཆོག་ཆོག་དང་ རང་གི་ཆབ་གསང་ཡང་བཏགས་སར་བཀལ་མ་
ཚུགས་པར་ གར་ལྷྲོད་ས་ལས་ཕར་ ཕགཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཉལ་སྲོད་དེ་ མི་ག་ར་གིས་ སྨད་
རྐྱབ་པའི་གཞི་ལུ་གྱུརཝ་ཨིན། 

ཆང་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ནི་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྲོང་ཁག་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡྲོད་པའི་ལན་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལྲོངས་སྤྱྲོད་ནི་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ གཡུས་ཁ་ལས་
ཕར་ ཚྲོགས་ཆང་བསྐྱལ་སྲོལ་དང་ ཆང་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཐངས་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ ཁོང་གིས་སབ་
མི་འདི་ བདེན་པ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མཐྲོངམ་མས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཚྲོགས་ཆང་འབག་
འྲོང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆང་འཐུང་མིའི་མི་གྱངས་ཁ་ཉུངམ་སྦེ་མཐྲོངམ་མ་ཚད་ འཐུང་མི་ཚུ་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།



83
གིས་ཡང་ ལྲོག་ཅི་ལྲོག་ཅི་འཐུང་ནི་མིན་འདུག  དེ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་འབད་ མི་ཆང་
གིས་ར་བཟི་སྦེ་ ལམ་ཁ་ལས་ཕར་དང་ ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཕར་ཉལ་སྲོད་མི་ རེ་གཉིས་ལས་
བརྒལ་མི་མཐྲོང་པས། 

རྩི་རང་རྲོང་ཁག་ནང་ལུ་ དྲིས་ལན་འབད་མིའི་ནང་ཡང་ གོང་ལུ་བཤད་དྲོ་བཟུམ་འབད་ར་ 
གནད་དྲོན་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ཐྲོན་ནི་འདུག ཁོང་གིས་སབ་མིའི་ནང་ལུ་ ཆང་འཐུང་མི་འདི་ལེ་ཤ་
གིས་ ཧེ་མར་དང་ཕདཔ་ད་ ད་རེས་མར་ཕབ་ཡར་སྲོང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིནམ་མས། ཆང་
ལཱ་འབད་དེ་བཙྲོང་ནི་ཡྲོད་མི་ ནང་གི་ཨམ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྒྲོན་གྱིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་
ཅིན་ གཡུས་ཆང་ཉོ་མི་འཐུང་མི་ཉུང་སུ་འགྱོ་མི་འདི་འཕྲུལ་ཁང་གི་ཆང་རིགས་མ་འདྲཝ་ 
བཟི་ཚད་ག་དགའཝ་འབད་ ཉོ་ནིའི་གདམ་ཁ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་མས་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ལྲོ་ངོ་ ༢༧ ལང་མི་ དུང་ལང་རྒེད་འྲོག་གོ་པི་ནིའི་གཡུས་ཁ་ལས་ ངོ་མིང་ཏ་ཧཱལ་མཱན་གྱིས་ 
བཤད་མིའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཁོའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ ཆང་བཟྲོ་མི་དང་འཐུང་མི་གཉིས་ཆ་ར་ མར་
ཕབ་ཡར་སྲོང་ནུག་ཟེར་ སབ་ཨིན་པས།  ཆང་གིས་ གནྲོད་སྐྱོན་སྐོར་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་
སྦེ་མཁྱེན་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པ་ མདྲོ་སྡེ་ དྲན་པ་ཉེར་
བཞག་ནང་ལུ་ གསུངས་ཡྲོད་པའི་ཆང་གི་ཉེས་དམིགས་དང་ སྲོབ་དཔྲོན་དཔའ་བྲོའི་ཆང་གི་
ཉེས་དམིགས་ཚུ་ནང་ལུ་ གཟིགས་གནང་ (འཕྲིན་ལས་ ༢༠༠༢ ཤྲོག་གྲངས་ ༣༢)།

བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཨ་རག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནྲོད་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་འདི་ 
ཆང་རིགས་གཞན་དང་ག་བསྡུར་འབད་བ་ཅིན་ གནྲོད་སྐྱོན་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ མཐྲོང་མས། 
ཨ་རག་འཐུང་མིའི་མི་གྱངས་མར་ཕབ་འགྱོཝ་ད་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་ལེགས་ཤྲོམ་
ཅིག་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ ཨ་རག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་མར་
ཉམས་འགྱོཝ་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྲོ་ལས་ར་ སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོ་དེ་ཚུ་ ཐྲོ་བཀོད་འབད་བཞག་
དགོཔ་འདི་ར་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཨིནམ་མས། 

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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༧ ཨ་རག་དང་ཚན་རིག།

ནང་གསེས་དྲོན་ཚན་འདིའི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཆང་ཨ་རག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཆང་
གི་རྒྱུ་འབྲུ་སྣ་ ཆང་ལྲོངས་བཅུག་ཐངས་ ཆང་བཀལ་ཐངས་དང་བཙག་ཐངས་ དེ་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཅ་དངོས་ཚུའི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་ཨིན། 

༧.༡ ཆང་གི་རྒྱུ་འབྲུ་སྣ།

གོང་ལུ་བཤད་དེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་འབད་ ཨ་རག་གི་ལཱ་འབད་ཐངས་དང་ རྒྱུ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཐངས་འདི་ ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ནང་ལུ་ སྲོལ་མ་འདྲཝ་འདུག  སྤྱིར་བཏང་ལུ་ འབྲུ་སྣ་
ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨ་རག་གི་བཟི་ཚད་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་འབྲུ་སྣ་ག་
ཅི་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ག་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། སྤུ་ན་ཁ་ལས་ བསྡུ་ལེན་
འབད་ཡྲོད་པའི་གནས་ཐྲོ་གིས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་གཏངམ་མས། དེ་ཡང་ ཨ་རག་ཆུམ་དམརཔྲོ་
གི་རེད་ ཆུམ་དམརཔྲོ་  དེ་ལས་ ཀར་གསུམ་ ས་བསྲེ་རྐྱབས་ཏེ་བཙྲོ་མིའི་ཆང་ལུ་ མིང་
ཡང་གསུམ་ཆང་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨང་དང་པ་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། རེད་དཀརཔྲོ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ བཙྲོ་མིའི་ཆང་འདི་ཨང་གཉིས་པ་སྦེ་ བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ཀར་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་བཙྲོ་མིའི་ཆང་འདི་ ཨང་གསུམ་པ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།  གེ་ཛ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་བཙྲོ་མིའི་ཆང་འདི་ ཨང་བཞི་པ་སྦེ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཆུམ་དམརཔྲོ་བཙྲོ་སྟེ་
འཕྲོ་བཏབ་སྦེ་ ལྲོང་བཅིག་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་རྫི་ནང་ལུ་བླུགས་ཞིནམ་ ལྲོ་གཅིག་ཁ་མ་ཕྱེ་
བར་བཞག་མི་ལུ་ ལྲོ་ཆང་ཡང་ཅིན་ ལྲོ་འཁོརམ་ཟེར་མིང་ཡང་མ་འདྲཝ་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་
པའི་ཁར་ ཨ་རག་ཡང་ སྡིག་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིནམ་མས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ དེའི་
བཟི་ཚད་དང་བྲྲོཝ་འདི་ ཆང་རིགས་གཞན་དང་ཕདཔ་ད་ དྲག་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་ཚྲོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། 

ཨ་རག་གི་རྒྱུ་འབྲུ་སྣ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་འདི་ ལྷྲོ་མཚམས་རྲོང་ཁག་རྩི་རང་ལས་
ཕར་ཡང་ ཧ་ལམ་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་ར་ཨིནམ་མས། ཁོང་གིས་ཡང་ ཆུམ་ ཀར་ གེ་ཛ་ མྲོན་
འབྱ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་རག་གི་རྒྱུ་བཙྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ འཕྲོ་བཏབ་སྟེ་ གླུམ་ལྲོང་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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བཅུག་ཐངས་ཡང་ འབྲུག་གི་ལུང་ཕྲོགས་ཤར་ནུབ་ཚུ་དང་དབྱེ་བ་མིན་འདུག  ཁོང་གིས་
སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་རག་གི་རས་སྦྲོར་ འཕྲོ་འདི་ གཙྲོ་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་
ཨིན་མས། འཕྲོ་བཟྲོ་ཐངས་འདི་ཡང་ ཆུམ་ཕྱེ་བསྒྲལ་ཞིནམ་ལས་ ནགས་ཚལ་ནང་གི་སྔོ་
ཤིང་གི་འདབ་མ་ཅིག་ས་བསྲེས་སྦེ་ བཟྲོ་ནི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་ སྦྲམ་ཙེ་གི་ སྲོན་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡང་ བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

༧.༢ གླུམ་ལྲོང་བཅུག་ཐངས།

ཨ་རག་འདི་ མ་བཙག་པའི་ཧེ་མར་ རྒྱུ་འབྲུ་སྣ་དང་འཕྲོ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་འྲོང་དགོཔ་གལ་
ཆེ་བས། གཅིག་མེད་པ་ཅིན་ གཅིག་གིས་ཆང་ལུ་འགྱུར་མི་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨ་རག་
གི་ལེགས་ཧིང་ཡང་ ཁོང་གཉིས་ལུ་རག་ལས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། གླུམ་བཟྲོ་ཐངས་ཀྱི་ཐད་ལུ་
ལྷྲོདཔ་ད་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་བ་གོ་དགོཔ་འདུག དེ་ཚུ་ ལ་
ལུ་ཅིག་ ཨིང་ལིཤི་ནང་ ལ་ལུ་རྲོང་ཁ་ནང་ཡྲོད། གོ་དྲོན་མཚུངས་པའི་ ཤར་ཕྲོགས་པའི་ཁ་
ནང་ཡྲོད་མི་ཚུ་ གུག་ཤད་ནང་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཡྲོད། མིང་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ རྲོང་ཁ་
དང་ཤར་ཕྲོགས་པའི་ཁ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཅོག་འཐདཔ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ལྲོགས་སུ་སྦེ་ བཤད་པ་མ་
རྐྱབ། 

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ གནམ་ལྲོ་ ༡༩༩༧ ཤྲོག་གྲངས་ ༣༨ ལས་ ༤༢ ཚུན་ བཤད་ཡྲོད་
མི་ནང་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ ཨ་རག་འདི་ གླུམ་ལས་བཏྲོནམ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་འདུག 
གླུམ་འདི་ཡང་ ཤར་ཕྲོགས་པའི་ཁའི་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཡུ་ད་མ་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་
མས། གླུམ་འདི་ འབྲུ་སྣ་དང་འཕྲོ་གཉིས་  རང་ལུགས་ལར་དུ་ ས་བསྲེས་ཏེ་ བཟྲོ་མི་
ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།  འབྲུ་སྣ་ཡང་ གོང་ལུ་བཤད་དྲོ་བཟུམ་ རེད་ གེ་ཛ་ མྲོནམ་འབྱ་ བྱཱྲོ་ 
རྒྱ་རེད་ཚུ་ཨིནམ་མས། ཤར་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱབ་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་གེ་ཛ་ལག་
ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ད་རུང་ ཨ་རག་གི་རྒྱུ་གཞན་ཡང་ ཀེ་བ་ ངང་ལག་ ཚལ་ལུ་ 
གླི་ ཕྲོད་ཙེ་ ཏྲོང་(ཐུང་སྐྱུར་པྲོ) ཟྲོཝ་(བྲོ་ཛྲོང་) ཀེ་བ་མངརམ་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་མས།   

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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འབྲུག་ནུབ་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་རག་གི་རྒྱུ་འདི་ རེད་ ཁྱབ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡྲོདཔ་ད་ འབྲུག་ལྷྲོ་མཚམས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ མྲོན་འབྱ་འདི་ ཁྱབ་
ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།   དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
ཡང་ དང་པ་ར་ རྒྱུ་འདི་ རམ་ནང་ལུ་བཙྲོ་ཞིནམ་ལས་ རམ་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་བཏྲོན་ཏེ་ 
ཚར་གྱིས་བཟྲོ་བཟྲོ་བའི་ རེད་ཅུང་ཡང་ཅིན་ས་ཛེ་ (ཤང་གུར་ཡང་ཅིན་ཡུ་ད་ལ)ནང་ལུ་
བཏྲོན་ཞིནམ་ལས་བརལ་ཏེ་  དྲྲོད་ཚད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ལུ་མ་ལྷྲོད་ཚུན་ དྲྲོད་གྱང་བཅུག་
དགོ་པས། 

དྲྲོད་ཚད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་ལུ་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ འཕྲོ་ཕྱེ་བསྒྲལ་ཏེ་ སྤུས་ཙ་འབད་ས་བསྲེས་ཏེ་
སྦྲོར་སྦེ་ གོ་ལ་གིས་སྤུར་ཏེ་ དྲྲོད་གྱང་མ་བཅུག་པར་ ལྲོང་བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་བཞགཔ་
ཨིན། ནམ་དུས་གྱང་སུ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འཕྲོ་འདི་ཡང་མང་སུ་ཅིག་
བཏབ་དགོཔ་མ་ཚད་ གོ་ལ་ཡང་ཧེང་བཀལ་བཀལ་ཏེ་ དྲྲོ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཞག་དགོ། སྤྱིར་
བཏང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུ་སྣ་ཀེ་ཇི་ ༡༥ དེ་ཅིག་ལུ་ འཕྲོ་ ཏད་ཅུང་ལེབ་གཅིག་གི་རྩིས་ 
བླུགས་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། འཕྲོ་གི་ཚད་འདི་གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ཚྲོད་འབད་བ་ཅིན་ ལྲོག་
བལབ་སྦེ་བླུགས་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ འབྲུ་སྣའི་མང་ཉུང་དང་འཕྲོ་གི་མང་
ཉུང་གི་ཚད་ མ་མཐུན་པ་ཅིན་ དུས་ཚྲོད་མ་རནམ་ལས་ལྲོང་སྟེ་བྲྲོཝ་སྐྱུརཔྲོ་ཐལ་ནི་དང་ 
ལྲོང་ནིའི་ཞག་ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་མ་འདྲཝ་འབད་བསྒོར་ནི་ཡྲོད། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཅིན་ གླུམ་གྱི་
དྲིམ་ར་ མངར་སངས་ས་སྦེ་འཐྲོནམ་ཨིན། ལྲོང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱ་རྫི་ནང་འདེགས་
ཞིནམ་ལས་ ངང་ལག་གི་འདབ་མ་དང་ཤྲོམ་འདབ་ཚུ་གིས་ ཁ་ལས་སྤུར་ཞིནམ་ལས་ 
དེའི་ཕྱི་ལས་ ནྲོར་གྱི་ཨ་ཝ་དང་སྒོ་ཐལ་ས་བསྲེས་ཏེ་ནང་ན་རླུང་མ་ཐལཝ་སྦེ་ བསམས་ཏེ་ 
ཁུག་བཅུགཔ་ཨིན།  ན་འཐན་ར་ ཁུག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁུ་བ་འཐྲོནམ་ད་ ཆང་བཀལ་
རན་པའི་རྟགས་ཨིནམ་མས། ཆང་བཀལ་ནི་ལུ་ ལཱ་སྦང་ན་འཐན་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ གླུམ་ཟ་
ལཝ་ད་ར་ བཀལ་ནིའི་དུས་ཚྲོད་རན་མ་རན་ཧ་གོ་འྲོང་། འཕྲོ་བཟྲོ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འདི་ 
རྲོམ་འབྲི་འདི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ མཁྱོན་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ 
གནམ་ལྲོ་ ༡༩༩༧ ལུ་ བྲིས་ཡྲོད་པའི་ཤྲོག་གྲངས་ ༤༡ ནང་ལུ་གཟིགས་གནང་། 

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།



87
༧.༣ ཨ་རག་བཀལ་ནིའི་ཅ་ཆས།

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གནམ་ལྲོ་ ༡༩༩༧ ལུ་ བྲིས་ཡྲོད་མི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་
སྲོའི་ནང་ལུ་ ཆང་བཀལ་ནིའི་ཧྲོད་མ་འདྲཝ་འབད་ཡྲོད་རུང་ མ་གཞི་ལཱ་འབད་ཐངས་འདི་ 
གཅིག་ར་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་དེ་འདུག ཨ་རག་བཀལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཅ་ཆས་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་
ར་དགོཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དང་པ་ར་ མ་ཟངས་ཡང་ཅིན་འྲོག་ར་(ཨ་རག་ཟངས) དེ་
ལས་ ཤིང་ཁ་བཀྲམ་རྐྱབ་སྟེ་བཟྲོ་བཟྲོ་བའི་རྐང་གསུམ་(tripod) དེ་གུར་ས་གིས་བཟྲོ་
ཡྲོད་པའི་བར་རམ་(ནང་ཁོ) བར་རམ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱུ་དངོས་གཞན་གྱིས་བཟྲོ་
བཟྲོཝ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཆང་བཀལ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བར་ཟངས་ཟེར་མི་ཅིག་
ཡང་བཀལ་ནི་འདུག་ དེ་འབདཝ་ད་ དེ་གི་སྲོལ་འདི་ཡྲོངས་ཁྱབ་ཅིག་མེན་པས། དེ་གུར་ 
ཁ་ཟངས་ ཡང་ཅིན་ཁ་ཏའུ་ཟེར་མི་ཅིག་བཀལ་ནི་ཡྲོད། མ་ཟངས་དང་ཁ་ཏའུ་གཉིས་ཀྱི་ 
བར་ན་བསམ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རས་(ཨ་རག་བག་ཏང་)དགོཔ་ཨིན། 

གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་ཅ་ལ་ཚུ་འདི་ དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཅ་དངོས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་
བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་སྟེ་ཡྲོད། དཔེར་ན་ མ་ཟངས་ཟེར་མི་འདི་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱུ་
དངོས་ཟངས་དམར་སེར་གཉིས་ག་ཅི་ལས་ཨིན་རུང་ཅིག་ལས་ བསྒྲུབས་སྒྲུབ་ཅིག་དགོ་ནི་
ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་ནངས་པར་ མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་ཀ་ལ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་
རྡིག་ ཡང་ཅིན་ རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ཀྲིན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདུག དེ་དང་
ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ རྐང་གསུམ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་གིས་བཟྲོ་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་
ནངས་པར་ མགརཝ་གིས་སྦེ་ ལྕགས་དང་ཀ་ལ་གིས་བརྡུང་རྡུངམ་ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་མས། 

༧.༣.༡ ཅ་དངོས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དགོས་མཁོ།

མ་ཟངས་ཡང་ཅིན་འྲོག་ར་(ཨ་རག་ཟངས) ཟེར་མི་འདི་ ཨ་རག་བཀལཝ་ད་ གླུམ་བླུགས་
ནིའི་ཧྲོད་ངོ་མ་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་མས། དེའི་ནང་ན་ལུ་བཙུགས་མི་ རྐང་
གསུམ་(tripod)ཟེར་་འདི་ བར་རམ་(ནང་ཁོ)བཀལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན། མ་ཟངས་དེའི་གུར་ 

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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ཆང་བཀལ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བར་ཟངས་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་ ཆང་གི་བཅུད་ཐིག་པ་གཅིག་
ཡང་ བར་སྲོང་མ་གཏང་བར་ བར་རམ་ནང་ལུ་ འཛག་བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་
འབདཝ་ད་ དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་སྲོལ་འདི་ ཡྲོངས་ཁྱབ་ཅན་ཅིག་མེན་པས། ཁ་ཟངས་ 
ཡང་ཅིན་ཁ་ཏའུ་ཟེར་མི་འདི་ མ་ཟངས་གུར་བཀལ་ཏེ་ ཆུ་འཁོལམ་བླུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་
པས། དེ་སྦེ་ཆུ་འཁོལམ་བླུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ གླུམ་ མ་ཟངས་ཀྱི་འྲོག་ལས་ མེ་འཕུ་སྟེ་
ཡྲོད་མི་དེ་གིས་ དྲྲོད་བཏགས་ཏེ་རླངམ་འཐྲོནམ་ད་ཁ་ཏའུ་གུར་རེགཔ་ཅིག་ དྲྲོད་ཤུགས་
ཕབ་སྦེ་ ལྲོག་སྟེ་རང་ ཆང་གི་ཐིག་པ་ལུ་འགྱུར་བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིནམ་མས། ཆུ་
འཁོལམ་འདི་ དྲྲོད་ཧ་ལམ་ཅིག་བཏགསཔ་ད་ར་ ཁ་ཏའུ་འདི་ དྲྲོད་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ནིའི་
དྲོན་ལུ་ ཆུ་སྲོ་ཡི་ར་བཞག་དགོ། མ་ཟངས་དང་ཁ་ཏའུ་གཉིས་ རས་(ཨ་རག་བག་ཏང་)
ཀྱིས་བསམས་དགོ་མི་འདི་ཡང་རླངམ་ཕྱི་ཁར་མི་འཐྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཨིན་པས།   ག་དེམ་
ཅིག་སྦེ་ རླངམ་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་ཡར་སྲོང་པ་ཅིན་ཨ་རག་འདི་བྲྲོཝ་མེདཔ་སྦེ་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། ཨ་རག་གི་སྤུས་ཚད་ཡང་ ཕྱི་ཁར་བཏྲོན་ཞིནམ་ལས་ མེ་དཔག་བལཝ་ད་ མེ་ཚར་
ཅིག་ལུ་འབར་བ་ཅིན་ ཨ་རག་གར་དྲག་དང་ མེ་ལེན་ནི་ལུ་དུས་ཡུན་བསྒོར་བ་ཅིན་ འཇམ་
སུ་ཅིག་ཡྲོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

༧.༤ ཨ་རག་བཀལ་ཐངས། 

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨ་རག་གི་གླུམ་ལྲོང་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་རྫིའི་ནང་བདུན་ཕག་གཉིས་དང་གསུམ་
གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཀལ་བཏུབ་སྦེ་ཐལཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཨ་རག་
གཡྲོག་བཀོལ་དགོ་པའི་ལཱ་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཚུ་ ཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་  ཞག་དག་པ་ཅིག་སྦེ་
ཡང་བཀལ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མས། ཁྱིམ་ནང་གི་ལྲོ་ཆོག་དང་ ལྲོ་གསར་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པ་
ཅིན་ མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ ལྲོ་ཆང་ཟེར་ བཞག་སྟེ་བཀལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། གླུམ་འདི་ དྲྲོད་ཚད་
རན་ཏྲོག་ཏྲོ་ནང་བཞག་པ་ཅིན་ ཨ་རག་འདི་མེདཔ་མ་ཤྲོར་བར་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་འཐྲོན་
ཡྲོདཔ་ད་ དྲྲོད་ཤུགས་མཐྲོཝ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱུརཔྲོ་ཐལ་ཏེ་མེདཔ་ཤྲོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། ཨ་རག་འདི་ རྡིག་རྡིགམ་སྦེ་བཀལ་ནི་འབད་བ་ཅིན་ བར་རམ་ནང་ལུ་ གཡག་
ཤ་ སྐྱ་སྒོགཔ་བརྔོ་ཞིནམ་ལས་ བླུགས་སྲོལ་འདུག ད་རུང་ བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་དང་ ཆེ་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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མཐྲོའི་འགོ་དཔྲོན་ཚུ་ལུ་ དྲངས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁ་དྲོག་བཏྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཙན་དན་
དམརཔྲོ་ ཕ་རུ་རུ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་བླུགས་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད།  གཟུགས་ཁར་ཕན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ 
སྐབས་སྐབས་རེ་ ཉ་རླྲོནམ་ སྦངམ་སྦྱིང་གུམ་ རུ་ཏྲོ་གི་རྐང་ བྱ་ཤ་ སྒོང་རྲོག་ལ་སྲོགས་པ་
བླུགས་སྲོལ་ཡང་འདུག  དེ་བཟུམ་གྱི་ཆང་འདི་ ཨམ་སྲུ་ཨ་ལྲོ་ རྨས་སྐྱེས་ ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་
བྱིནམ་མ་ཚད་ ཚེས་བཅུ་དང་དགའ་སྲོན་ཚུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སྤྲོ་སྲོན་གྱི་དྲོན་ལུ་ཡང་ 
བཀལ་དྲོཡྲོདཔ་མས། རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ གནམ་ལྲོ་༡༩༩༧ ལུ་ ཤྲོག་གྲངས་ ༣༩ འི་ནང་ 
བཤད་ཡྲོད་མི་ནང་ལུ་ ཨ་རག་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ༡༡ སྦེ་བཀོད་ནུག དེ་ཡང་ 

༡ མ་ཟངས་ཐབ་གུར་བཀལ།

༢ མ་ཟངས་ཀྱི་ནང་ན་ གླུམ་ཀེ་ཇི་ལྔའི་རྩིས་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ལི་ཀྲར་གསུམ་ 
 དེ་ཅིག་གཅིག་ཁར་བླུགས།

༣ རྐང་གསུམ་བཙུགས།

༤ བར་རམ་རྐང་གསུམ་གུར་བཀལ་ཏེ་ འདི་ནང་ ནང་ཆུ་དུམ་གྲ་ཅིག་བླུགས།

༥ མ་ཟངས་གུར་ ཁ་ཏའུ་བཀལ།

༦ ཁ་ཏའུ་ནང་ཆུ་བླུགས།

༧ རས་ཆུ་ནང་སང་ཞིནམ་ལས་ ཁ་ཏའུ་དང་མ་ཟངས་སྦྲགས་ཏེ་ རླངམ་མ་ཐལཝ་ 
 སྦེ་དཀྱི།

༨ མ་ཟངས་ཀྱི་འྲོག་ལས་ མེ་འཕུ།

༩ ཁ་ཏའུ་ནང་གི་ཆུ་འདི་ དྲྲོད་བཏགསཔ་ད་ ཆུ་འཁོལམ་ སྲོར་ཏེ་བླུགས།

༡༠ ཆུ་འཁོལམ་འདི་བཟུམ་ ཚར་བཞི་སྲོར། ཆུ་འཁེལམ་ལི་ཀྲར་ ༡༥ གིས་ལང་། 

༡༡ ཆུ་ཚར་བཞི་སྲོར་ཚརཝ་ད་ ཁ་ཏའུ་འཐུ། ཨ་རག་ལི་ཀྲར་ ༥ དེ་ཅིག་འྲོང་། དེ་ 
 གིས་ དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚྲོད་ ༣ དེ་ཅིག་དགོ། 

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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གོང་ལུ་བཤད་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་འབད་ ཨ་རག་བཀལཝ་ད་གི་ཅ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚུ་ བསྒྱུར་
བཅོས་ལེ་ཤ་འགྱོ་སྟེ་ཡྲོད་རུང་ འབད་ཐངས་ཀྱི་ལྷམ་པ་འདི་ བསྒྱུར་སྲོམ་འབད་མ་འགྱོ་བར་
ཡྲོད། 

ག་ལས་བསྐོར་རུང་ ཨ་རག་བཀལ་ནི་འདི་ རང་སྲོའི་ཁྱིམ་ནང་གི་རས་ཁམས་དཔད་ནིའི་ 
ཚན་རིག་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ ཆ་བཞག་དགོ་པས། ག་ཅི་ཨིནམ་ཟེར་བ་ཅིན་ འདི་ནང་ལུ་ 
དང་པ་ར་དྲྲོད་བཏགས་ རླངམ་འདྲོན་བཅུག་ རླངམ་ལྲོག་བསིལ་ཏེ་ ཆུའི་ཐིག་ལུ་འགྱུར་ནི་
ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་བརྟག་དཔད་འདི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཚན་རིག་སྲོབ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ 
འབད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ཉམས་མྲོང་འབྲུག་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ལྲོ་ངོ་ལེ་ཤ་གི་ཧེ་
མར་ལས་ ཐྲོབ་སྟེ་སྲོད་ནུག། དེ་ཡང་ ཚན་རིག་གི་གྲུབ་མཐའ་ལས་དཔད་པ་ཅིན་རྲོག་རྲོག་
རིལ་རི་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་དྲྲོད་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རླངམ་ལུ་འགྱུར་ རླངམ་འདི་ འཁོལ་
བསིལ་སི་དང་ཕདཔ་ད་ཆུ་ཐིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། ད་ལྲོ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ གྲོས་བསྡུར་ནང་
ལུ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་ཐིག་འདི་ཨ་རག་ཨིན་པས། 

༨ ཨ་རག་དང་དེའི་དཀའ་ངལ།

ཨ་རག་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་ར་ ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཉམས་པའི་སྐབས་ལུ་ 
འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁག་འདུག དེ་སྦེ་ཉམས་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ གཞུང་གིས་ ཨ་རག་སྤྱྲོད་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་སྲོརཝ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ 
ཆང་རིགས་གཞན་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ དྲོན་ཡྲོདཔ་ལས་ཨིན་མས། 

༨.༡ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་བའི་དཀའ་ངལ།

གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་སེར་ཞིང་པ་ཚུ་ ཨ་རག་བཀལ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། སྲིད་བྱུས་འདི་བཟུམ་ བརམས་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གཞུང་གི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་ གནད་
དྲོན་ཁག་གཉིས་སྦེ་དབྱེ་སྟེ་འདུག  གནད་དྲོན་དང་པ་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ ཨ་རག་གི་ལཱ་
འབདཝ་ད་ འབྲུ་སྣ་ མང་ཧས་རྲོགསཔ་ཅིག་མེདཔ་གཏང་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་སྦེ་

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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མེདཔ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟའ་སྤྱྲོད་འབད་ནིའི་འབྲུ་སྣ་མི་ལངས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་
མས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ མ་ལང་པ་ཅིན་ བཟའ་ཚན་ནང་ལུ་ མི་ཆ་ཚང་ ལྲོགསཔ་ལུས་ནིའི་
ཉེན་ཁ་དང་ ཟས་བཅུད་མི་ལང་ནིའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་མས། གནད་དྲོན་
གཉིས་པ་འདི་ རྒྱུ་ཨ་རག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་གི་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་མེདཔ་གཏང་ནི་ 
དེ་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྤྱྲོད་པ་སྲོན་ཏེ་ བྱ་སབས་ མ་བདེཝ་སྲོམ་འཐྲོན་ནིའི་ 
དཀའ་ངལ་འདུག  རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་ཞིང་པ་ཚུ་ ཁྲོམ་གྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ 
ཨ་རག་འབག་འྲོང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ལས་ འབག་འྲོང་སར་མཐྲོང་པ་ཅིན་ གཞུང་གི་འགོ་
དཔྲོན་ཚུ་གིས་ བཀག་དམ་འབདཝ་ཨིན། 

མི་སེར་ཞིང་པ་ རྒན་ཤྲོས་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཤད་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་ལྲོ་ ༡༩༧༠ 
འི་ནང་ལུ་ ཨ་རག་བཀལ་ནིའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ག་ར་ གཞུང་གིས་བཟུང་འཛིན་འབད་ཡྲོད་པའི་
ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག དེ་སྦེ་ འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ མི་སེར་ཞིང་པ་ཚུ་གིས་ ཨ་རག་བཀལ་
ནི་བཀད་དམ་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་འདི་ ཚྲོང་ཁང་ནང་གི་ཆང་
རིགས་ཚུ་ཡང་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ལེགས་ཤྲོམ་མེན་ཟེར་བའི་བར་
བསྐུལ་ཡང་འབད་ནི་འདུག གནད་་དྲོན་དེ་ཚུ་ལུ་བལཝ་ད་ ཧེ་མར་ལས་ ད་ཚུན་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཨ་རག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཅིག་
མཐྲོང་མས། 

༨.༢ ཨ་རག་ལུ་ཆང་རིགས་གཞན་གྱིས་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྲོདཔ།

ང་བཅས་རའི་མཐྲོང་སྣང་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཐྲོན་ཡྲོད་པའི་ཆང་
རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ ཨ་རག་ལས་ སྤྲོ་བ་མང་སུ་ཅིག་
བསྐྱེད་དྲོ་བཟུམ་མཐྲོངམ་མས། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཐྲོན་ཡྲོད་པའི་འཕྲུལ་
ཁང་གི་ཆང་རིགས་གུར་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ཆང་རིགས་ བི་ཡར་དང་ཝའིན་ཚུ་ ཆང་
ཁང་ནང་ལུ་ཐྲོབ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨ་རག་ལྲོངས་སྤྱྲོད་མི་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་མར་ཕབ་འགྱོ་
དྲོ་བཟུམ་མཐྲོངམ་མས། ཆང་རིགས་ཚུའི་གྲས་ལས་ ཝིསི་ཀི་ རམ་ བེ་རེན་ཌི་ཚུ་དང་

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།



92
འབདཝ་ད་ བི་ཡར་ལུ་ སྤྲོ་འཕེལ་མི་ མང་སུ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་མཐྲོང་མས། དཔེར་ན་ཚྲོགས་
ཆང་བཟུམ་ཅིག་འབད་ས་ཅིག་རུང་ བེ་ཡར་ཤྲོལ་དམ་དག་པ་ཅིག་ མེད་པ་འདྲཝ་འབད་བ་
ཅིན་ ཆང་རིགས་མ་ཚངམ་འབད་ བརྩི་དྲོ་བཟུམ་མཐྲོངམ་མས།  

འཕྲུལ་ཁང་ནང་གི་ཆང་རིགས་ཚུ་ འཇམ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཐྲོབ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ དུས་ནམ་ཅིག་གི་
ཚེ་ལུ་དང་ཕུའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ལས་ ཨ་རག་འདི་ གཏམ་ལྲོ་རྒྱུས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་ནི་བཟུམ་མཐྲོངམ་མས། དེ་སྦེ་གྱུར་སྲོང་པ་ཅིན་ ཨ་རག་བཀལ་ནིའི་ཡྲོན་ཏན་དང་
རིག་རལ་ འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་བྱང་ནིའི་ཉེན་ཁ་འྲོང་ནི་ཨིནམ་མས། དེ་བྱང་པའི་
སྐབས་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ལམ་སྲོལ་ཅིག་ལུ་ ཐྲོ་སྲོམ་ཕྲོག་ནི་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་
མཐྲོངམ་མས། དེ་སྦེ་བཤད་དགོ་མི་འདི་ ཨ་རག་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ནི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་བསམ་འཆར་མེན་པར་ ལམ་སྲོལ་མ་བྱངམ་ཅིག་ཁར་ ཐྲོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ཁག་ཆེ་ནི་
ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་བ་འབད་ནི་སྦེ་ཨིན། 

༩ མཇུག་བསྡུ་།

འབྲི་རྲོམ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ ཨ་རག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་
རྒྱུས་བཤད་ཅི། ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆང་གཡྲོག་བཀོལ་ཐངས་ཚུ་ མི་
སྡེ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ལུ་དང་ ལམ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ནང་ལུ་ ཧ་ལམ་
ཆ་འདྲ་སུ་འཚམས་ཅིག་སྦེ་མཐྲོང་ཅི། རྲོམ་འབྲི་ཚུ་ནང་ལས་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་ལྲོ་ལས་ ལྲོ་ལེ་ཤ་གི་ལེ་ཤ་ལས་ཐྲོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་
ཨིན་པས།   དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་དབུས་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ འགོ་བཙུགས་
བཙུགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་ཐྲོན་ནི་འདུག ལྷྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤྲོས་ཅིག་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ དབུས་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་གྲས་ལས་  དམིགས་བསལ་
གྱིས་ ལེ་བི་ནཱྲོན་ལས་ ལད་སྲོལ་རྐྱབ་རྐྱབས་པའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་མས། འབྲུག་ལུ་ 
ཨ་རག་འགོ་ཐྲོག་དང་པ་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་ཐབས་མེད་རུང་ 
ནང་པའི་ཆོས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐྲོན་ཐྲོནམ་མེན་ན་མནྲོ་བའི་དྲོགས་པ་ཡྲོད།  

སེེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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དེ་སྦེ་དྲོགས་པ་འཆར་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ལས་ ཨ་རག་འདི་ བདུད་
རྩི་འབད་བཀང་དགོཔ་ཡྲོདཔ་ལས་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ གསང་སྔགས་ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའི་ལམ་ལུགས་སྤྱྲོད་མི་ཅིག་ཨིན། དེ་གི་
ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ བདུད་རྩི་དང་གསེར་
སྐྱེམས་ བཀང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆང་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། 

འབྲུག་ལུ་ ཨ་རག་གི་ལྲོངས་སྤྱྲོད་དགོ་པའི་གནད་དྲོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འདུག དཔེར་ན་ 
དགའ་སྲོན་ རྩེད་སྲོན་ ལཱ་འབད་ས་ཚུ་ནང་ལུ་ ག་ཏེ་ར་ཨ་རག་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་
མ་དྲོ་བར་ ས་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཨ་རག་འདི་འྲོང་འབབ་ཀྱི་དྲོན་ལས་ཡང་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།  

གོང་ལུ་གོ་བསྡུར་འབད་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ ཨ་རག་འདི་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་ཡྲོདཔ་རྐྱངམ་
ཅིག་མེན་པར་ རས་ཁམས་དཔད་རིག་གི་ཚན་རིག་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་མས། ཨ་རག་འདི་
མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་ངོ་མ་འདི་ ཡྲོན་ཏན་དང་རིག་རལ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་
ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཉམས་ནི་ཨིནམ་མས། འབྲི་རྲོམ་འདི་གིས་ འབྲུག་ལུ་ཨ་རག་འབྲེལ་བའི་ཆ་
ཤས་ཆ་ཚང་བཅུད་ངོ་མ་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ རྲོམ་འབྲི་པ་རང་གི་ བླྲོ་འདྲོད་ལས་འབད་
བ་ཅིན་ གཞི་འདི་ལུ་བཞག་སྟེ་འཕལ་མགྱོགས་ར་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་ནི་བཟུམ་མཐྲོང་
མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ནྲོ།།  །།

ཨ་རག་གི་ལམ་སྲོལ།
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བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་།

ཕུར་པ།

ངོ་སྤྲོད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གཡུས་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་དར་ཁྱབ་
སྲོང་སྟེ་སྲོད་ནུག གཡུས་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་དར་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཧེ་
མ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ གཡུས་ཕྲོགས་རེ་ལུ་ བླམ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་རེ་རེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ 
གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་
ཚུ་ཡང་མེདཔ་ལས་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་རང་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་ སྲོདཔ་མ་
གཏྲོགས་ གཞན་གྱི་འབད་ཐངས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་པར་ལུས་ནུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་སྒོ་རེ་ལུ་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་རེ་ཡྲོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག།

གཡུས་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ལུ་ ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ བཟའ་ལུགས་འགྲོ་ལུགས་ འབད་
གཞག་བཅའ་གཞག་ བགོ་ལ་གྱོན་ཐངས་ ཁ་སབ་ཐངས་ ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་
མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་རང་འདུག ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་དེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ལྲོ་བརྩི་སྲུང་འདི་ཡང་ 
གཡུས་ཕྲོགས་མང་ཤྲོས་ནང་སྲོ་སྲོ་སྦེ་འདུག དཔེར་ན་ ཤར་དང་ཝང་གི་ཉིན་ལྲོག ཧཔ་
དང་སྤ་རྲོ་པའི་ལྲོ་འབག སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ལྲོ་གསར། རྲོ་དཀར་རྒེད་འྲོག་དང་ནགས་
རྒྱ་རྒེད་འྲོག་ལུ་ གཡུས་ཚན་ཁག་དག་པ་ཅིག་གིས་ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོ་ 
བརྩི་སྲུང་འབད་མི་དེ་གི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས་དང་ གཡུས་ཚན་གྱི་
སྐོར་ ལྲོ་དེའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་གླང་མིག་ཁ་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ ལྷ་ཤིང་འཕར་དགོ་པའི་
སྐོར་ཚུ་ གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་གཡུས་དེ་ནང་ལུ་ཡྲོད་མི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གི་ངག་
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རྒྱུན་ལས་ ག་གསུང་མི་འདི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་དེ་ཕྲོགས་སྒྲིགས་འབད་འབདཝ་ཨིན། 

གཡུས་ཚན་གྱི་སྐོར།

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོ་དེ་ བཟྲོ་རིག་པའི་ལཱ་འབད་མི་ བྱག་འྲོགཔ་ཚུ་གིས་ བརྩི་
སྲུང་མི་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཟེརཝ་ད་ མི་སྤྱིར་བཏང་གི་
སེམས་ཁར་ བཟྲོ་རིག་པའི་ལཱ་འབད་མི་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་ལྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བརྩི་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་ སྤ་རྲོ་རྲོང་ཁག་གི་ རྒེད་འྲོག་གཉིས་ནང་ལུ་ 
གཡུས་ཚན་ཁག་༡༣ དེ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ གཡུས་ཚན་གཞན་ཁར་བརྩི་སྲུང་མི་འབད་
བས། དེ་སྦེ་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་ གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ བཟྲོ་རིག་པའི་ལཱ་འབད་མི་ག་ཡང་
མིན་འདུག ལྲོ་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ ཧེ་མ་རྲོ་སྦྱིས་དཔྲོན་སྲོབ་ཀྱི་འྲོག་ལུ་
ཨིནམ་ལས་ ས་མཚམས་དང་རི་མཚམས་ཀྱིས་འབད་དེ་ ལྲོ་དེ་བརྩི་སྲུང་འབད་ནིའི་ ལམ་
ལུགས་སྲོལ་དེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་འྲོང་ནི་ཨིན་མས། སྤ་རྲོ་ཆ་འྲོག་རྲོ་དཀར་རྒེད་འྲོག་
གཡུས་ཚན་ ༡ བྱག་འྲོག ༢ སྟེང་ཆེ་ཁ། ༣ རྩེ་ཕུག ༤ ས་ལི། ༥ ཁམ། ༦ ཚང་
ཁ། ༧ དགོན་ས། ཕུག་ཆེ་ཁ། ༡༠ གཡུས་ས་ཁ། ༡༡ མན་དྲལ། ༡༢ གྲྭ་པའི་ས། ༡༣ 
མཁར་སྦྱིསཝ། སྤ་རྲོ་རྲོང་ཁག་ ནགས་རྒྱ་རྒེད་འྲོག ༡ ཕུ་བ་ན།

ལྲོའི་མིང་གི་ཁུངས།

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་མིང་གི་བཤད་པ་དེ་ བྱག་འྲོག་ཟེར་མི་དེ་ ག་གིས་ཡང་ངེས་
བདེན་ཅིག་སབ་ནི་མེད་དེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་ དབྱེ་བ་དཔད་དེ་བལཝ་ད་ ལྲོ་དེ་བརྩི་སྲུང་
འབད་མི་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་མིང་ བྱག་འྲོག་ཟེར་སབ་
དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ བྱག་འྲོག་ཟེར་སབ་སྲོལ་དར་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། 
སྐར་མ་ཟེར་མི་འདི་ གནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཚུ་ལུ་སབ་ནི་དང་ དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་ སྐར་མ་
སྨིན་དྲུག་ལུ་སབ་ཨིན་པས། ཉ་ཟེར་མི་འདི་གནམ་མཁའི་ཟཝ་ཉ་གངམ་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན་
པས། རུབ་ཟེར་མི་འདི་ རང་ཟ་ ༡༠པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་དང་ ཟཝ་ཉ་

ཕུར་པ།ཕུར་པ།
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གངམ་གཉིས་ དུས་ཚྲོད་དེ་ཁར་ ལྲོ་རེ་ལུ་ཚར་རེ་ གཅིག་ཁར་ཕད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ རུབ་
ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

ཆོས་ལུགས།

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་འབད་སྲོལ་གྱི་ ཆོས་ལུགས་དེ བླམ་འབའ་
ར་བ་གི་སྲོབ་མ་བླམ་དཔལ་འབྱྲོར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ སྲོལ་བཙུགས་གནང་གནངམ་ཨིན་
པས། བླམ་དཔལ་འབྱྲོར་རྒྱལ་མཚན་དང་ མཆེད་གྲོགས་སྤྱིལ་དཀར་བ་གཉིས་ རྲོ་དཀར་
གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་བྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ བླམ་སྤྱིལ་དཀར་བ་གིས་ རྲོ་དཀར་གཡུས་ཚན་གི་
མགུ་ལུ་ གདན་ས་བཏབ་སྟེ་བཞུགས་ནུག དེའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་དཔལ་འབྱྲོར་རྒྱལ་
མཚན་གྱིས་ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་དེ་བརྩི་སྲུང་འབད་སྲོལ་ དེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 
དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། བླམ་སྤྱིལ་དཀར་བའི་
གདན་ས་དེ་ ད་ལྲོ་ཡང་དད་པ་ཡྲོད་མི་མི་ཚུ་གི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་འབད་མཇལ་ནི་འདུག།

འབྱུང་ཁུངས།

སབ་སྲོལ་དང་པ།

དང་ཕུ་ཕམ་གཉིས་ལུ་བུམྲོ་སྤུན་དྲུག་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ཨ་པ་དང་ཨའི་གཉིས་ཁྱིམ་ཐྲོག་གུ་
གི་ དར་ཤིང་ལས་འཕུར་སྟེ་ འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤུན་ཆ་དྲུག་བཀོག་བཞག་མི་ཚུ་ཡང་ 
སྲིནམྲོ་གིས་འཁྱིད་དེ་ འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ སྲིནམྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་བཞགཔ་ད་ བུམྲོ་ཚུ་གི་
གནམ་མཁའི་ཟཝ་ལུ་གསྲོལཝ་བཏབ་སྟེ་ ཟཝ་གིས་ཁོང་སྤུན་ཆ་དྲུག་ཆ་རང་ གནམ་
མཁའ་ལུ་ལེན་ནུག གནམ་མཁའ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ཁོང་དྲུག་གིས་ ང་བཅས་ཚུ བདུད་ཀྱི་
ལག་པ་ལས་ བྱྲོལ་ཐལཝ་མ་ཚད་ ང་བཅས་ཚུ་གི་ཕམ་གཉིས་ཡང་ ཕད་ཚུགས་མི་དེ་
ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ཁྱོད་ལུ་ བཀའ་དྲིན་བསམ་
དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་བཀའ་ཅིག་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུཝ་ལས་ ཟཝ་
གཅིག་ང་བཅས་ཚུ་ག་ར་ ལྲོ་ལར་ཟཝ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ང་ཡང་ ཉ་གང་བའི་

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་།བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་།
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དུས་ཚྲོད་ལུ་ ང་བཅས་ཚུ་ག་ར་ དུས་ཚྲོད་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཚར་གཅིག་གཅིག་ཁར་
འཛྲོམས་གེ་ཟེར་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ལས་ ལྲོ་ལར་ཟཝ་༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ཟཝ་ལ་
ལས་ཤརཝ་ཅིག་ གཡུས་ཁའི་ནང་གི་ཨམ་ཚུ་གིས་ ལྲོ་འབད་སྤགས་བཙྲོ་ ཇ་ཆང་དང་
གཅིག་ཁར་ ལེགས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་སྨྲོན་ཚིག་ཚུ་ སབ་སྟེ་ཟཝ་མཆོདཔ་མ་ཚད་ 
རྒེད་འྲོག་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ གཞན་ཁ་ལུ་སྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ཁོང་རའི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ 
གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ ཁོང་རའི་གཡུས་སྒོའི་ལྷ་གསྲོལ་དང་མཆོད་བཤམས་
ནང་ལུ་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་དང་ ཟཝ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༩ ལུ་གཡུས་
སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ཕྱི་རུ་གནམ་སྲོཔ་ཅིག་ གཡུས་ཁའི་དཔའ་རཔ་ཚུ་ འཛྲོམས་ཏེ་སྲིནམྲོ་
བཏུལ་ཏེ་ ས་དྲོང་ནང་བཙུགས་ཏེ་དགའ་སྤྲོ་སྲོན་ནི་ཚུ་ཡང་ སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་རའི་སྐྱེས་ལྲོ་འདི་ཡང་ ཉིནམ་འདི་ཁ་ལས་ལྲོ་འབགཔ་ཨིན། 
དེ་ཁར་མ་ལྷྲོད་པ་ཅིན་ ཁོང་ར་ལུ་མ་བཏུབ་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ལྲོ་ཤུལ་མ་ལུ་ཡང་ ན་ཚ་
འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

སབ་སྲོལ་གཉིས་པ།

སབ་སྲོལ་གཞན་གཅིག་ནང་ གནམ་མཁའི་སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་དང་ ཟཝ་གཉིས་ ཕྲོ་མྲོ་
ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ ལྲོ་གཅིག་ལུ་ཚར་གཅིག་བ་ལྷགཔ་ཕད་ནི་མེདཔ་ལས་ ཕད་
པའི་དུས་ཚྲོད་དེ་ཡང་རང་ཟ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དེའི་སྐབས་ལུ་ ང་
བཅས་བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ བརྩི་སྲུང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གཉིས་འཛྲོམས་མི་
དགའ་སྲོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཁོང་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་སྦེ་ དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་
སྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

ལ་ལུ་གཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གཉིས་ རྒྱ་བཟའ་དང་བལ་བཟའ་གཉིས་ཨིནམ་སྦེ་
ཡང་བཤད་སྲོལ་འདུག དུས་ཚྲོད་དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཁོང་གཉིས་གཅིག་ཁར་ཕད་པའི་
དགའ་སྲོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཡང་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། མ་གཞི་ ཟཝ་དང་སྐར་
མ་སྨིན་དྲུག་གཉིས་ ནང་པའི་རྩིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ གཅིག་ཁར་ཕད་པའི་དུས་ཚྲོད་
དང་ གཅིག་ཁར་ཕད་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ཡྲོདཔ་ལས་ འདི་མ་འྲོངས་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་

ཕུར་པ།
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གི་གནད་དྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་ཨིན་པས། 

བརྩི་་སྲུང་འབད་སྲོལ།

བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཐངས།

ལྲོ་དེའི་བཅའ་སྒྲིག་དེ་ཡང་ རང་སྲོའི་མི་ཚན་ ས་ཕྲོགས་གཞན་ཁར་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ག་ར་ 
རང་ཟ་ ༡༠པའི་ཚེས་ ༡༥ གི་ཚེ་ ཟཝ་མཆོད་མ་རནམ་གཅིག་ཁར་ལས་འཛྲོམས་ཚུགས་
པ་ཅིན་ ཁོང་རའི་བཟའ་ཚན་ཚུ་ལུ་ དགའ་སྤྲོ་སྲོམ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་
ཟཝ་མཆོད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མཆོད་བཤམས་དང་ཟཝ་འཐྲོན་སའི་སྒོ་ཅུང་གུ་ལུ་ ཚྲོགས་དང་
ཤིང་འབྲས་དེ་ལས་ ཨོམ་ཚུ་བཀང་སྟེ་ ཟཝ་ ལ་ལས་མ་ཤརཝ་ལས་ རང་གི་ཁྱིམ་གྱི་
ནང་ན་ལས་ ཟཝ་ཤར་སའི་ ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་གི་སྒོ་ཅུང་གུར་བཀལ་བཞགཔ་ཨིན་པས། 
བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་ཡང་ ཇ་ཆང་ལྲོངས་སྤྱྲོད་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཨ་རྟག་བཞེས་སྒོ་ལེགས་
ཤྲོམ་ཟ་ནི་མེད་མི་ཚུ་ཡང་ དེའི་སྐབས་ལུ་ ཕྲོགས་སྒྲིགས་བཀལ་ཏེ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་
བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཨིན་པས། ཟཝ་མཆོད་ཐངས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག་དེ་དཀར་མཆོད་རྐྱབ་ནི་དང་
ཆ་འདྲ་བས། 

ཟཝ་མཆོད་ཐངས།

ཟཝ་མཆོད་ཐངས་དེ་ཡང་ ཟཝ་ལ་ལས་ཤར་ནི་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གི་ ནང་
གི་ཨམ་དེ་གིས་ ཚྲོགས་བཞག་མི་སྒོ་ཅུང་དེ་ཁ་ཐུག་ལུ་སྒོར་ཏེ་ ཟཝ་ལ་ལས་ཤརཝ་ཅིག་ 
ཟཝ་ལུ་བལ་སྟེ་ ཕག་ཚར་གསུམ་འཚལ་ དེ་ལས་ཟཝ་ལུ་ཁ་སྨྲོན་བཏབ་ཨིན་པས། 

སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚིག དང་པ།

སང་ཕྲོད་ད་ལྲོ་ཚུན་ཚྲོད། ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད། ཟ་ནྲོར་བར་
ཆད་མ་འབྱུང་བ་མཇལ་གེ་མནྲོ། ལྲོ་དྲོ་ཅི་འཛྲོམས་ས་སང་ཕྲོད། སང་ཕྲོད་འཛྲོམས་ས་དྲོ་ཅི་ 
ཕ་སྤད་འཁོར་ལྲོ་བཅས་པ། ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་ ཁྱོད་

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་།
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མཇལ་ཞིནམ་ལས་མནྲོ་ཚད་དྲོན་གྲུབ་ བསམ་ཚེ་ལག་ལུ་འཁོར་བཅུག་ཅི། ཟེར་སྨྲོན་
ལམ་བཏབ་ཨིན་པས།

སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚིག གཉིས་པ།

རྒྱ་ལས་ཨ་མའི་གཅེས་གཅེས། བྲོད་ལས་བུ་མྲོའི་གཅེས་གཅེས། ལྲོ་ན་ཧིང་དགའ་དྲོ་ཅི་
སྐྱིད། ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད། ཟ་དུས་ཀྱི་གཏང་རགས་གཏང་ནི། ང་བཅས་དྲངས་མི་
གིས་དྲངས་ཐྲོག་མ་དགག བཞེས་མི་བཞེས་ཐུགས་མ་དགག ལྲོ་དྲོ་ཅི་འཛྲོམས་ས་སང་
ཕྲོད་མཇལ་གེ་མནྲོ། ཟེར་ཁ་སྨྲོན་བཏབ་ཨིན་པས། ཟཝ་མཆོད་ཚརཝ་ཅིག་ དེ་ལས་
བཟའ་ཚང་ག་ར་ཟ་འཐུང་གི་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ངང་ལུ་སྤྲོ་འཕེལ་ཏེ་སྲོདཔ་ཨིན་པས། ཁ་སྨྲོན་དང་
པ་དང་ གཉིས་པ་ཟེར་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ མི་རང་སྲོའི་མནྲོ་ཐངས་སྲོ་སྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཚིག་
སྦྲོར་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཁ་སྨྲོན་བཏབ་མ་གཏྲོགས་ ཁ་སྨྲོན་སྲོ་སྲོ་བཏབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་
མིན་འདུག།

རྲོ་དཀར་རྒེད་འྲོག་གི་འྲོག་ལུ་ གཡུས་ཚན་ གྲྭ་པའི་ས་ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་
རུབ་ཀྱི་དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་འབད་རུང་ ཟཝ་མ་མཆོད་པར་ དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་དེའི་དྲོན་ལུ་ 
རང་སྲོའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་གཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

ལྲོ་འགོ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན།

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ལྲོ་དེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་སབ་སྲོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་པའི་གཡུས་
ཚན་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ རང་སྲོའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ ལྲོ་
གསར་དང་ཤར་ཝང་གི་ཉིན་ལྲོག་ ཧཔ་སྤ་རྲོ་པའི་ལྲོ་འབག་ཟེར་བརྩི་སྲུང་ཡྲོད་པའི་གྲས་
ལས་ ལྲོ་འགོ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དབྱེ་བ་དཔད་དེ་བལཝ་ད་ སབ་
སྲོལ་དེ་ ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་མ་བཟྲོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སབ་སྲོལ་འྲོང་ནི་ཨིན་
མས། ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་ འབྲུག་པའི་གཡུས་ཚན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་
གི་གྲལ་ལས་ ལྲོ་འགོ་དང་པ་རང་ལྷྲོ་མཚམས་ཀྱི་ལྲོ་བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་འདུག དེ་འབདཝ་

ཕུར་པ།
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ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ལྲོ་འདི་ ལྲོ་འགོ་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་གནས་འབད་མི་ཚུགས་
པས།

སྤགས་ ཤག་དང་དྲོ།

འབྲུག་པའི་གཡུས་ཚན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ ལྲོ་བརྩི་སྲུང་མ་འདྲཝ་དེ་ཚུ་གི་ ཟ་ལུགས་
འཐུང་ལུགས་ཡང་ རང་སྲོའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འདུག 
དཔེར་ན་ ཧཱ་པའི་ལྲོ་བརྩི་སྲུང་སྐབས་ ཧྲོན་ཐེ་ཟ་ནི་དང་ ལྷྲོ་མཚམས་ཀྱི་ལྲོའི་སྐབས་ 
ཤེལ་རྲོ་ཊི་ཟ་ནི་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྤགས་ ཤག་
དང་དྲོ་ཟེར་མི་དེ་ཟ་སྲོལ་འདུག།

སྤགས་དེ་ཡང་ཕྱི་ཁ་ལས་འབྱྲོན་པའི་མགྱོནམ་ཨིན་རུང་ ནང་གི་བཟའ་ཚང་ཨིན་རུང་ ཁ་
ཙ་ཕྱི་རུ་སྐྱེས་པའི་ཨ་ལྲོ་ཨིན་རུང་ སྤགས་དེ་ཟ་རུང་མ་ཟ་རུང་ སྐལཝ་བཅད་དེ་ ཨིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་ལྲོ་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་པས།

གླང་མིག་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་གི་ལྷ་ཤིང་སྐོར།

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ དུས་ཚྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉ་རུབ་བརྩི་སྲུང་འབད་མི་གཡུས་
ཚན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གླང་མིག་ཁའི་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལམ་
ལུགས་ ལྷ་ཤིང་ལྷྲོངས་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་འདུག།

ལྷ་ཤིང་ལྷྲོང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་ནད་འདྲེམ་ཟེར་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ན་ནི་ཚ་ནི་ལ་
སྲོགས་པའི་ནད་ཆེན་གྱིས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ ཁོང་རའི་གཡུས་ཁར་ལུ་ཡྲོད་པའི་ དགྲ་
ལྷ་ཅིག་ལུ་གསྲོལཝ་བཏབ་ལས་ ནད་འདྲེམ་འདི་བཟྲོག་ཐབས་ལུ་ ལྷ་ཤིང་གཅིག་ལྷྲོང་
དགོཔ་སྦེ་བྱུང་སྟེ་ དེ་ལས་ཁོང་རའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ཡྲོད་པའི་མི་ག་ར་གིས་ བྱག་འྲོག་སྐར་
མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ ཉིནམ་དེ་ནང་ དྲྲོ་པ་ལས་ དགྲ་ལྷའི་ ལྷ་མཆོད་ཡང་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་
རུ་ ལྷ་ཤིང་འདེ ལྷྲོང་ནི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་ནུག། ལྷ་ཤིང་དེ་ ཕྲོ་སྐྱེས་ལྲོ་བཟང་དྲགས་
གཅིག་གིས་ ག་དེ་རིང་རིང་དང་ག་དེ་ལེགསཔ་སྦེ་བཅད་དེ་འབག་འྲོང་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་།
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པས། ག་དེ་རིང་རིང་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷ་ཤིང་དེའི་སྤྱི་ཏྲོག་དེ་གིས་ ས་ཕྲོགས་ག་ཏེ་ཚུན་ཚྲོད་
ལུ་མཐྲོང་མི་ས་ཁར་ ནད་འདྲེམ་འདི་གིས་ར་ལས་ནད་བཀལ་མ་ཚུགས་པའི་ དམ་བཅའ་
གནང་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་སྲོལ་དེ་ ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཅི་ག་དང་ དེའི་སྐོར་ལས་
ཁ་གསལ་མ་འྲོངས་པའི་ཞིབ་འཚྲོལཔ་ཚུ་ལུ་ དྲོན་ཚན་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་འྲོང་ནི་མས།

ལྷ་ཤིང་དེ་ལྷྲོངས་ནིའི་དུས་ཚྲོད་དེ་ཡང་ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ཉིནམ་དེ་ཁར ཉིན་མ་
ཆུ་ཚྲོད་༡ དེ་ཅིག་ལས་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་སྐྱེས་པ་ ཕྲོ་ཐྲོག་ཡྲོད་རིགས་རྣམས་ ག་ར་
གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ཏེ་ དང་པ་རང་ཧེ་མའི་ལྷ་ཤིང་རྙིངམ་དེ་ ས་ལས་ཞུ་ཞིན་ན་ དུམ་
དུམ་སྦེ་བཏྲོག་སྟེ་ ལྷ་ཤིང་གསརཔ་དེ་གི་ཤབ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཁོང་རའི་
གཡུས་ཚན་གི་མགུ་ལུ་ཡྲོད་པའི་ དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་དེ་ནང་ལུ་སྲོང་ཞིན་ན་ མར་ཆང་
དང་ཚྲོགས་འབག་སྟེ་ ཚྲོགས་ཕུལ་ མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ ཕག་འཚལ་དེ་ལས་ཁོང་རའི་
ཉེན་ཁ་བཅོལ་བཞག་སྦེ་ སྐྱེས་པ་ཕྲོ་ཐྲོག་ཡྲོད་རིགས་རྣམས་ནགས་ཚལ་ནང་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྲོད་

༣ དེ་ཅིག་ཁར་ལྷ་ཤིང་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཤིང་དེ་ག་ནི་བ་ ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་འཚྲོལ་ཞིན་ན་ ལྷ་ཤིང་དེ་གི་སྲོ་
ལྲོགས་ཁར་སྲོང་སྦེ་ཁས་ལེན་རྐྱབ་ཨིན་པས། ལྷ་ཤིང་གི་ཁས་ལེན་དེ་ཡང་ བཅག་མ་
བཅུག་ བརྡུང་མ་བཅུག་ གྲུམ་མ་བཅུག་ སང་ཕྲོད་ད་ལྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཆེཝ་སྦུག་ལས་ཡར་མ་
སྲོང་ ཆུངམ་ཕར་ལས་འགྱེས་མ་བཅུག་ཅིག་ ཟེར་ཁས་ལེན་གི་ཚིག་ཚུ་དེ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་
པས།

དེ་ལས་ཁོང་རའི་གྲལ་ལས་ ལྲོ་ག་བཟང་མི་གཅིག་གིས་ ལྷ་ཤིང་བརབ་དགོཔ་ཨིན། ལྷ་
ཤིང་དེ་འགྱེལ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་ཁ་ལུ་ན་ཚ་དང་སྐྱེ་ཤི་འབྱུང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་
དེ་ཞལ་ལག་དང་ཡང་ན་སྤྱི་ཏྲོག་དེ་ལུ་སྐྱོན་འབྱུངམ་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་
བར་ཆད་དང་ ན་ཚ་ལ་སྲོགས་པ་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་དེ་ ས་གོ་དྲོག་
དྲག་ནང་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་འགྱེལ་རུང་ ཞལ་ལག་དང་སྤྱི་ཏྲོག་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མི་བྱུངམ་
ཨིན་པས།

ཕུར་པ།
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ལྷ་ཤིང་དེ་ རི་ཁ་ལས་ཞུ་སྟེ་གཡུས་ཁ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ཕྱི་རུ་གི་ཆུ་ཚྲོད་༨ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ཨིན་
པས། ལྷ་ཤིང་གླང་མིག་ཁའི་གཡུས་ཚན་སྦུག་ལུ་ མ་བཀལ་བའི་ཧེ་མ་ གཡུས་སྲོངམ་
འཐྲོན་ཐྲོནམ་པའི་གྱང་ཁོག་༼དགེ་ལེགས་དང་སྐྱབས་ཆ་སྒང་ཁ་པའི་གཡུས༽

ཆུ་གི་ར་བར་ཐང་གཅིག་ནང་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཐང་དེ་ནང་ལུ་ ནང་གི་ཨམ་ཚུ་གིས་ མར་
ཆང་གི་ཕུད་ཚུ་འབག་འྲོང་སྦེ་བསྒུགས་སྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ལྷ་ཤིང་དེའི་ར་བར་མར་
ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ ཤིང་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེནམྲོ་༼ཕྲོ་མཚན༽བཟྲོ་ཞིན་ན་ལྷ་ཤིང་གི་སྤྱི་ཏྲོག་
ཁར་སྐེ་སྐེ་སྦེ་བཅིངས་ དེ་ལས་ཐང་དེ་ནང་ལས་ ཕྲོགས་བཞི་ལུ་ནད་འདྲེམ་ལུ་ཁ་སྨྲོན་
བཏབ་ཨིན་པས། ཁ་སྨྲོན་བཏབ་པའི་ཚིག་ཡང་ཞག་གཅིག་ ཞག་གཉིས་ ཞག་གསུམ་ 
ཞག་བཞི་ ཞག་ལྔ་ ཞག་དྲུག་ ཞག་བདུན་ཞག་བརྒྱད་ ཞག་དགུ་གི་འྲོག་ལས་ལྲོང་མ་
བཅུག་ཅི།

ཟཝ་གཅིག་ ཟཝ་གཉིས་ ཟཝ་གསུམ་ ཟཝ་བཞི་ ཟཝ་ལྔ་ ཟཝ་དྲུག་ ཟཝ་བདུན་ 
ཟཝ་བརྒྱད་ ཟཝ་དགུ་གི་འྲོག་ལས་ལྲོང་མ་བཅུག་ཅི། 

བསྐལ་པ་གཅིག་ བསྐལ་པ་གཉིས་ བསྐལ་པ་གསུམ་ བསྐལ་པ་བཞི་ བསྐལ་པ་ལྔ་ 
བསྐལ་པ་ལྔ་ བསྐལ་པ་དྲུག་ བསྐལ་པ་བདུན་ བསྐལ་པ་བརྒྱད་ བསྐལ་པ་དགུ་གི་འྲོག་
ལས་ལྲོང་མ་བཅུག་ཅི།

སྲིན་མྲོ་མ་དགུ་བུ་དགུ་མནན། སྲིན་མྲོ་མ་བརྒྱད་བུ་བརྒྱད་མནན། སྲིན་མྲོ་མ་བདུན་བུ་
བདུན་མནན། སྲིན་མྲོ་མ་དྲུག་བུ་དྲུག་མནན། སྲིན་མྲོ་མ་ལྔ་བུ་ལྔ་མནན། སྲིན་མྲོ་མ་བཞི་
བུ་བཞི་མནན། སྲིན་མྲོ་མ་གསུམ་བུ་གསུམ་མནན། སྲིན་མྲོ་མ་གཉིས་བུ་གཉིས་མནན། 
སྲིན་མྲོ་མ་གཅིག་བུ་གཅིག་མནན་མནན་མནན། ཟེར་ཁ་སྨྲོན་བཏབ་ཅི་རང་ཕྱཱ་དང་ཧུ་རྐྱབ་
ཨིན་པས།

དེ་ལས་ཐང་འདི་ནང་ལས་ ཕྲོ་རྒས་གཅིག་གིས་ཞྲོ་བར་བཀོལ་ཏེ་ལྷ་ཤིང་དེ་ གླང་མིག་ཁའི་
གཡུས་ཚན་སྦུག་ལུ་ ཞུ་འབག་ཞིན་ན ལྷ་ཤིང་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མྲོ་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་
བཅིངས་སྦེ་ཡར་ལྷྲོངམ་ཨིན་པས། ད་རུང་དེ་ན་ལུ་ཡང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཕྲོགས་བཞི་
ལུ་ནད་འདྲེམ་གི་ཁ་སྨྲོན་བཏབ་ཨིན་པས། ཁ་སྨྲོན་བཏབ་པའི་ཚིག་ཡང་ གོང་གི་ཚིག་

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་།
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བཟུམ་སྦེ་རང་སབ་ཨིན་པས། ཞག་གཅིག་ ཞག་གཉིས་ ཞག་གསུམ་ སྲིན་མྲོ་མ་གཅིག་
བུ་གཅིག་མནན་མནན་མནན། ཟེར་ཁ་སྨྲོན་བཏབ་ཅིག་རང་ཕྱཱ་དང་ཧུ་རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་
ལས་ ཁྱིམ་གུང་རེ་རེ་ལས་ མར་ཆང་ཕུད་རེ་རེ་འབག་འྲོང་ཞིན་ན་མར་ཆང་གཉིས་གཉིས་
གསུམ་གསུམ་སྦེ་ གུང་པ་མ་རྲོགས་ཚུན་ཚྲོད་ མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ཏེ་ ལྷ་ཤིང་འཕར་ནི་
ལས་རིམ་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས། གཡུས་ཁ་ལུ་ན་ཚ་དང་ སྐྱེ་ཤི་ཚུ་གང་ཡང་མེད་པ་
ཅིན་ ན་གཞྲོན་ཚུ་ཞབས་བྲྲོ་རྐྱབ་སྟེ་དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་ཏེ་སྲོད་ནི་འདུག།

ལྷ་ཤིང་གི་རྣམ་པ།

ལྷ་ཤིང་དེ་ ར་བ་ལས་སྤྱི་ཏྲོ་ཁ་ཚུན་ཚྲོད་ ཤིང་གི་པགས་ཀོ་ཚུ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་བཤུབས་ཞིན་
ན་ སྤྱི་ཏྲོ་ཁར་ལུ་ ཤིང་གི་པད་ལྕོག་བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་པད་ལྕོག་གི་འྲོག་ལས་
ཕར་ དབང་ཕྱུག་ཆེནམྲོ་འདི་བཅིངས་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཤིང་དེ་ལུ་དར་འདབ་ལ་
སྲོགས་པ་གང་ཡང་འཕར་ནི་མིན་འདུག།

བརྩི་སྲུང་གཞན།

ལྷ་ཤིང་འཕར་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་བཟའ་ཚང་ག་ར་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་སྲོང་ཞིནམ་
ལས་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་བུཚུ་གཞྲོནམ་ཚུ་ཁྱིམ་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ལྲོ་ལེགས་
བགྱང་པར་འགྱོ་སྲོལ་འདུག།

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་དགྲ་ལྷ་གསྲོལ་ཚུལ། 

གླང་མིག་ཁ་གི་དགྲ་ལྷ་དེ་ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་དྲངམ་
མེན་པར་ཟཝ་དྲུག་པའི་ནང་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན། གསྲོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་གླང་
མིག་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མིན་པར་ གཡུས་སྤྲོ་སྟེ་འགྱོ་མི་གྱང་ཁོག་དེ་ནང་གི་གཡུས་ཚན་ 
དགེ་ལེགས་དང་ སྐྱབས་ཆ་སྒང་ཁཔ་ཚུ་གིས་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། སྒང་ཁཔ་དང་
དགེ་ལེགསཔ་གཉིས་གཡུས་སྤྲོ་འགྱོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ ཧེ་མ་གསྲོལ་མཆོད་འགོ་དང་

ཕུར་པ།
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པ་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་སྲོག་བཅད་འབད་ཞིན་ན་དམར་མཆོད་འབད་དྲངམ་ད་ ཁོང་
གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་  ཧེ་མ་བ་དྲགཔ་སྦེ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ ར་དམར་མཆོད་དྲང་མི་དེ་གིས་ཡང་ ནུས་པ་དེ་སྦེ་ཡྲོད་པ་ཅིན་ ར་བ་འདི་ལུག་
སྲོམ་ སྲོམ་པ་ཅིན་སྲོམ་མི་འདི་རང་དྲག་ཟེར་ ལུག་གཏང་ནུག ད་རུང་ལྲོ་ཅིག་བ་ལྲོ་ཅིག་
དྲགཔ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ དེ་ལས་ཁོང་གི་སེམས་ཁར་ སྲོམ་པ་ཅིན་སྲོམ་མི་འདི་རང་དྲག་པས་
ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ ལུག་ལས་གླང་གཏང་། དེ་ལས་གླང་བ་འདི་ རྟ་སྲོམ་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ རྟ་སྲོག་
བཅད་འབད་དེ་ གསྲོལ་མཆོད་རྐྱབ་ད་ རྟ་ཤ་ཟ་མ་བཏུབ་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་ར་ཨམ་ཇི་མ་
བཅད་པར་ དགྲ་ལྷ་ལུ་དྲང་ནི་འདི་གིས་ དགྲ་ལྷ་དགོངས་ཁྲེལ་ཏེ་ འཚུབས་མ་འདྲཝ་ལེ་
ཤ་སྲོན་པའི་ཁར་ ཁོང་དགྲ་ལྷ་གི་གནས་ཁང་ནང་ལས ཁྱིམ་ནང་ལྲོག་འགྱོཝ་ད་ཁོང་གི་ཅ་
ལ་ ཡྲོད་ཚད་ཅིགཔྲོ་ སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཁོང་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་སྲོད་མ་ཚུགས་པར་གཡུས་སྤྲོ་སྟེ་
འགྱོ་དགོཔ་འཐྲོན་ནུག གཡུས་སྤྲོ་སྟེ་འགྱོ་མི་ཚུ་ སྐྱབས་ཆ་སྒང་ཁབ་དང་དགེ་ལེགས་
གཉིས་ཨིན་ཟེར་ མི་རྒས་ཤྲོ་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལས་གོཝ་མ་གཏྲོགས་ ཡིག་ཆ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་
གང་ཡང་མ་ཐྲོབ། དེ་འབདཝ་ལས་ གཡུས་ཚན་སྤྲོ་མི་ཚུ་ངེས་བདེན་ཅིག་མེདཔ་ལས་ མ་
འྲོངས་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་གནད་དྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་འྲོང་ནི་མས།

གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་ མི་ཚུ་གིས་གཡུས་སྤངས་ཏེ་ ཡར་སྲོངམ་ལས་ ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་
ལམ་ཐག་ཉེ་ཤྲོས་འབད་ནི་འདི་གིས་ གླང་སྲོག་བཅད་འབད་དེ་ དམར་མཆོད་དྲངས་ནི་དེ་
ཁོང་གིས་འབད་དེ་སྲོད་ནུག། དེ་སྦེ་ལྲོ་ངོ་ལེ་ཤ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ལས་དགེ་
སྡིག་གི་བྱ་བ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཧས་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་ ཁོང་གི་དགྲ་ལྷ་ལུ་བཀའ་བསྒོ་གནང་ཞིན་ན་ 
སྲོག་བཅད་ཀྱི་དམར་མཆོད་འདི་ འབད་མ་དགོཔ་ཅིག་ཟེར་གསྲོལ་བཏབ་སྟེ་ཞུཝ་ད་ སྤྲུལ་
སྐུ་གིས་འདི་ང་གིས་འབད་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་མ་བཏུབ་པར་ ད་རུང་ལྲོ་
དག་པ་ཅིག་ལུས་སྲོང་ནུག། དེ་ལས་དབྱིན་ལྲོ་ ༡༩༩༧ རྗེ་སྐུ་བགྲེས་ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་
མཆོག་ ཟ་བ་ཁ་སྲོབ་གྲྭ་ནང་བཀའ་དབང་གནང་པར་འབྱྲོན་པའི་སྐབས་ལུ དམར་མཆོད་
འབད་མ་དགོཔ་ཅིག་ཟེར་གསྲོལཝ་ཡང་ཡང་བཏབ་ལས་ རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཞལ་གྱིས་
བཞེས་ཏེ་ དགྲ་ལྷ་ལུ་བཀའ་བསྒོ་གནང་སྦེ་ དུས་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ དམར་མཆོད་
འབད་མ་དགོ་པར་ཤ་ཕུད་བཀལ་ཏེ་དགྲ་ལྷ་གི་གསྲོལ་མཆོད་རྐྱབ་ཨིན་ནྲོ།

བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ལྲོའི་བརྩི་སྲུང་།
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བཀའ་དྲིན་ལེགས་སྨྲོན།

ང་གིས་ བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུབ་ཀྱི་ ལྲོ་དེའི་ སྐོར་ལས་ངག་རྒྱུན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ཞིབ་
འཚྲོལ་འབདཝ་ད་ གཤམ་གསལ་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ ཧིང་ལས་རང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར་
ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི། ཁོང་གི་གྲོགས་རམ་ལུ་མ་བརྟེན་པར་ ངེའི་ཞིབ་འཚྲོལ་ཟིན་བྲིས་འདི་ 
དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ ཞལ་འཛྲོམས་འདི་ནང་ གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས་པའི་
གོ་སྐབས་མ་འབྱུངམ་འྲོང་། རྲོ་དཀར་གཡུས་ཚན་ལས་ ཨཔ་ཕུར་པ་སྲིད་ཐུབ། བླམ་
དཔལ་འབྱྲོར། ཨཔ་བཱ་ལྲོ། སྲོབ་དཔྲོན་ཚེ་དབང་རྲོ་རྗེ། སྲོབ་གོངམ། དབུས་སུ་ན་མི་སྡེ་
སྲོབ་གྲྭ། རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚྲོ། ལེགས་བཤད་པ། རྒྱལ་ཡྲོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་། སྤ་རྲོ། 
ལྲོ་ཀོའི་ཡིན། ལེགས་བཤད་པ། རྒྱལ་ཡྲོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་། སྤ་རྲོ། སྲོབ་བསམ་
གཏན། ལེགས་བཤད་པ། རྒྱལ་ཡྲོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་། རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ། ར་གཞུང་
འགོ་དཔྲོན། ཆོས་ཚན་ར་གཞུང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། སྤ་རྲོ། སྲོབ་དཔྲོན་ཟ་བ། ཤར་པ་
འབྲིང་རིམ་འྲོག་མའི་སྲོབ་གྲྭ། སྤ་རྲོ། དེ་ལས་ང་རང་གི་བཟའ་ཚང་བསྲོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་
དང་ང་རང་གི་ཨ་ལྲོ་ བསྲོད་ནམས་རྟ་མགྲིན་ཕུར་པ་དང་ བསྲོད་ནམས་དབྱངས་སྐྱིད་ཕུར་
པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ཞིབ་འཚྲོལ་དང་ ཟིན་བྲིས་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ང་ལུ་བར་ཆད་མ་རྐྱབ་
པར་གྲོགས་རམ་འབད་མི་འདི་དགའ་ཚྲོར་སྲོམ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།

ཕུར་པ།
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འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ རང་མགོ་རང་

འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགསཔ།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།

ངོ་སྤྲོད།

འབྲུག་པའི་མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ མི་སྡེ་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ནི་དང་ རེ་འདྲོད་སྣ་
ཚྲོགས་གྲུབ་ནི་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ར་ རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་དང་ལྡན་པའི་མི་སྡེའི་འགྲོ་
ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པའི་མི་སྡེ་
གོང་འཕེལ་ཚུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ 
རང་རང་སྲོ་སྲོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི་དེ་ཡང་ མི་སེར་འཚྲོ་སྐྱོང་ནང་
ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་གནས་སངས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ འབྲུག་མི་མང་ཤྲོས་ཅིག་ལུ་ ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕེལ་མེད་པའི་གནས་སངས་ཚུ་ནང་སྲོད་དེ་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་ལེ་ཤ་ར་མྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས་ ལ་ལྲོ་གཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡེའི་ནང་ ནང་འཁོད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ གྲོགས་རམ་དང་ཆ་རྲོགས་འབད་ཐྲོག་ལས་སྲོད་མི་དེ་ཡང་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ངོ་མ་
གཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ལྲོ་ངོ་བཅུ་ཕག་བཞི་ལྷགཔ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ རིག་གསར་
གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་ 
རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ནིའི་འགྲོ་ལུགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་དང་ སྲིད་དྲོན་འཕེལ་
འགྱུར་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ ལམ་ལུགས་ལ་ལྲོ་ཅིག་ལུ་མངོན་གསལ་སྦེ་བསྒྱུར་བཅོས་སྲོང་
ཡྲོདཔ་ད་ ལ་ལྲོ་ཅིག་ར་བརྟན་ལས་ཡལ་ཡར་སྲོང་པའི་ཁར་ ལ་ལྲོ་ཅིག་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་
དང་བསྟུན་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ རེ་ཅིག་སྐབས་ ང་
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བཅས་ཀྱི་མིག་གིས་མཐྲོང་ས་ར་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་ཚུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་
བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ རང་སྲོའི་ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ནང་ ཨ་རྟག་ར་འབད་
སྲོལ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་བསར་ཐྲོག་ལས་འབདཝ་ད་ ཧ་གོ་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྲོ་དངོས་སུ་འཐྲོན་ཡྲོད་པའི་གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་སངས་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་
འགྱོཝ་བཞིན་དུ་ རང་སྲོའི་མི་སྡེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་སྣ་ཚྲོགས་དང་ དམིགས་ཡུལ་ 
རེ་འདྲོད་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་དང་དེང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚྲོགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རང་
སྲོའི་ཕན་ཐྲོགས་དང་དགོས་འདྲོད་ཚུ་དང་ ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་པས་ ད་ལྲོའི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ འཕང་
འཕང་ར་དཔྱེ་བལ་སྟེ་ ཁོ་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ མི་སྡེ་དང་ས་
གནས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོཝ་བཞིན་དུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

གནས་སངས་དེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྒྱུར་བ་ལེ་ཤ་འྲོང་པའི་བསྒང་ལས་ རང་གི་དགོས་
འདྲོད་དང་འཁྲིལ་བའི་བྱ་སྤྱྲོད་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

གཞུང་མིན་ སྒེར་སྡེ་ལས་ཁུངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་པའི་གནས་སངས་ངན་པ་ སྨྲོས་རས་ལུ་སྤྱྲོད་ནིའི་བྱ་སྤྱྲོད་ངན་
པ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ངོས་ལེན་ཚུ་ཡང་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སྔོན་མ་ལས་འབད་བཞིན་དུ་
ཡྲོད་པའི་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་
ལུ་གོམས་གཤིས་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་དེ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། རིག་
གསར་གྱི་གནས་སངས་དང་ ལམ་ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་ རང་གི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ལུ་བལཝ་ད་ ད་ལྲོ་ཞིབ་འཚྲོལ་དེ་ནང་ མི་སྡེ་ལཱ་རིགས་གསརཔ་དང་རྙིངམ་ཚུལ་མཐུན་
དང་མ་མཐུན་ སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་དཔྱེ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་སྲོནམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་འཚྲོལ་དེ་
གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ མི་སྡེ་གཅིག་དང་ རང་སྲོའི་སྤྲོ་བ་དང་ དགོས་འདྲོད་ཀྱི་
རེ་བ་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་སྦེ་བཏྲོན་ཚུགས་པའི་ ཡན་ལག་གི་ཆས་ཚུ་ཚང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།
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སྔར་སྲོལ་དང་ དེང་སང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས། འཚྲོ་ཐབས་ཀྱི་
དྲོན་ལུ་ སྤྲོ་བའི་ཐྲོག་ལས་འབད་མིའི་ལས་རིམ།

ཞིང་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་རིགས།

མི་སྡེ་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ 
ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ནང་ཆ་རྲོགས་འབད་ནི་དེ་ ལམ་ལུགས་ཡྲོངས་གྲགས་གཅིག་སྦེ་གནས་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བྱཱ་ཞིང་ནང་ བྱཱ་བཙུགས་ནི་དང་ བྱཱ་བརྔ་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཚང་
ཚུ་ལས་ ལས་མི་འཚྲོལ་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ལས་མི་གྲོགས་རམ་གྱི་ཐྲོག་ ལས་ལཱ་
ཚུ་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལཱ་འབད་བར་འྲོང་མི་ ལས་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་འབད་སྲོད་པའི་བསྒང་གི་
བཞེས་སྒོ་དེ་ ལཱ་འབད་སའི་སྦྱིན་བདག་ལས་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རེ་ཅིག་
སྐབས་ དུས་ཚྲོད་ནང་རྲོགས་དགོ་པའི་ལཱ་དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ 
ཁྱིམ་ཚང་ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མི་ཚུ་གིས་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ ལཱ་མ་རྲོགས་མི་ཚུ་ལུ་ 
ཞིང་རུབ་ཟེར་ ལས་མི་ཆ་རྲོགས་འབད་བར་ཡང་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་དེ་གིས་ ལྲོ་ཐྲོག་ཚུ་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དུས་ཚྲོད་ཁར་
ལས་མ་འགལ་བའི་ཁར་ གླ་ཆ་ཚུ་ཡང་སྤྲོད་མི་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། བཞེས་སྒོ་དེ་ ལཱ་
འབད་སའི་ར་བྲོ་དེ་ལས་ འབྱིན་རང་འབྱིན་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཁྱིམ་བཟྲོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས།

གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཡང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཕན་ཚུན་གྲོགས་
རམ་ཚུ་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་གྲོགས་རམ་འབད་བའི་སྐབས་ ཨམ་
སྲུ་སྡེ་ཚན་སྦེ་ པར་ཚིག་བསྐུལ་ཏེ་ པར་འཆམས་སར་མཐྲོང་མི་དེ་ ཡྲོངས་གྲགས་ཨིནམ་ད་ 
གཡུས་ཚན་ག་ཏེ་ལུ་ར་ ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གིས་ ལས་མི་གྲོགས་རམ་
བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་ པར་འཆམས་པར་ ནུབ་མྲོ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་
མ་ཚད་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ལས་མི་འགྱོ་མི་མེད་རུང་ གཞན་ཁ་ལས་འཚྲོལ་ཏེ་ ཁྱིམ་
རྐྱབ་སར་ གྲོགས་རམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ལས་མི་བཏང་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ 

འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགསཔ།
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ཁས་བླངས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་དེ་ སྤ་རྲོ་འབངས་སྡེ་ གཡུས་ཚན་ནང་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཉིན་གྲངས་བདུན་ཚུན་ཚྲོད་ གླ་ཆ་ཚུ་ལེན་སྲོལ་མེདཔ་ད་ ཉི་ཆུ་གཡུས་ཚན་ནང་འབད་བ་
ཅིན་ ཉིན་གྲངས་དགུ་དང་བཅུ་ཐམ་ཚུན་ཚྲོད་ ལས་མིའི་གླ་ཆ་ལེན་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། 
པར་འཆམས་ནིའི་ལས་མི་གི་ལཱ་དེ་ མང་ཤྲོས་ཅིག་ ཕྱི་རུ་ཁམས་གཅིག་ཁར་ལས་འགོ་
བཙུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཉི་མ་ཞིང་ལཱ་དང་ གཞན་མི་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་པས། ལས་མི་འྲོང་མི་ཚུ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་མིའི་ར་བྲོ་དེ་ལས་བྱིན་དགོཔ་ད་ 
ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་རྐྱབ་མིའི་ར་བྲོ་དེ་ལུ་ ཆུམ་དང་ཤ་ ཨ་ར་ཚུ་ཡང་འབག་འྲོང་སྲོལ་
ཡྲོདཔ་ཨིན།

མི་སྡེའི་ནང་འཁོད་འབྲེལ་གཏྲོགས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དགོཔ།

གཡུས་ཚན་ལ་ལྲོ་ཅིག་ནང་ ཁོ་རའི་ལཱ་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་འབད་
ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གཡུས་ཚན་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་གནསཔྲོ་ཟེར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 
དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ འདས་པའི་ལྲོ་གྲངས་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ སྤ་རྲོ་སྤང་པའི་སའི་
གཡུས་ཚན་གཅིག་ནང་ རྲོང་ཆུ་སྲོམ་ཡྲོདཔ་ལས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཆུ་
རགས་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་གཞན་མིའི་མི་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་ལེ་ཤ་ཅིག་ རྐང་
ཐང་སྦེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ ཁོ་རའི་ཞིང་ཁར་ལས་བརྔ་མའི་དཀར་གྱི་ཕྱེ་འཐག་པ་འགྱོ་
དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྤང་པའི་སའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་དེ་བཟུམ་ཡྲོད་མི་ལུ་བརྟེན་ 
མི་སེར་མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་འབད་དེ་ ཕྱི་རུ་ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་རུང་ ལ་ལྲོ་ཅིག་གིས་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ འཐག་མ་ཚར་བར་ལྷག་
མ་ལུས་མི་དེ་ རང་སྲོའི་གནསཔྲོ་ཚུ་ལུ་ ཕྱེ་འཐག་ནི་སྤྲོད་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
འཕལ་ཁམས་ཅིག་ལས་ དེང་སང་གི་ཕྱེ་འཐག་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དེ་
གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་སྲོམ་སྲོང་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ འཕྲུལ་
ཆས་དེ་གིས་འབྲོར་ཚད་ལེ་ཤ་འཐག་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ རྲོགས་ཀྱི་གཡུས་ཁ་ དུས་ཡུན་
ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་སྲོད་མ་དགོ་མི་དེ་གིས་ གནསཔྲོ་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ མཐྲོང་སྲོལ་མེདཔ་སྲོང་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཇོ་བདག་དེ་ལུ་ གླ་འཐུས་དཀར་སྤྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།
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དང་ཕུག་ སྤུ་ན་ཁ་དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འྲོག་གི་ ཤར་རི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དཀར་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་
སྦེ་བཏབ་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ གནམ་དགུན་ལུ་ ལ་ཡག་དང་ ལུང་ནག་ན་གི་མི་སེར་ཚུ་ ཁོང་གི་
གཡུས་ཁ་འྲོང་བའི་སྐབས་ ལ་ལྲོ་ཅིག་ ཆུ་སྐམ་དང་ མར་ གཡག་ཤ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
བརྗེ་སྲོར་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མི་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་འབྲེལ་གཏྲོགས་ཡྲོད་
མི་དེ་ ཚྲོང་འབྲེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ གནསཔྲོ་བརྙའ་སྟེ་སྲོད་ནིའི་ལམ་སྲོལ་
དེ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ལ་ཡགཔ་དང་ ལུང་ནགཔ་ཚུ་གིས་ གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ ཟ་
ངོ་གཅིག་དེ་ཅིག་ ཤར་རི་ལུ་འྲོང་བའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནསཔྲོ་ཟེར་ཡྲོད་མི་ 
བཟའ་ཚང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤར་རི་ལས་མི་སེར་ཚུ་ 
ག་ཅི་གཅིག་དགོ་ནི་སྦེ་ ལ་ཡག་དང་ ལུང་ནག་ན་འགྱོ་དགོཔ་འཐྲོན་པ་ཅིན་ ཁོང་རའི་
གནསཔྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཕན་
ཚུན་འབྲེལ་བ་དེ་ ཅ་ལ་བརྗེ་སྲོར་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ཚྲོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་དེ་ དངུལ་ལག་ལེན་
གྱི་ཐྲོག་ལས་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲུག་བཟའ་སྤྱྲོད་ལས་འཛིན་ནང་ལས་ ཉོ་ཚྲོང་
འབད་མི་དེ་གིས་ མར་ཉམས་སྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དང་ཕུག་མི་མང་ཤྲོས་ཅིག་ལུ་ ལྲོ་ཐྲོག་བཏབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ས་ཆ་ལངམ་མེད་
མི་དང་ ལྲོ་ཐྲོག་ལྲོ་མ་ལེགས་པའི་སྐབས་ མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་ནྲོར་ཚུ་ སྲོ་ནམ་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་
དྲགས་ཡྲོད་མི་ གྲྭ་ཚང་དང་ ཡང་ན་ འཐྲོན་སྐྱེད་ལེགས་ཤྲོམ་དང་ ས་ཆ་ཁོང་བ་དྲགསཔ་
ཡྲོད་མི་ཚུ་ལས་བསྐྱི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ཡྲོད་མི་ལུ་ རས་བསྐྱི་ཟེར་
སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རས་བསྐྱི་མི་དེ་གིས་ བསྐྱི་བར་བྱིན་མི་དེ་ལུ་ འབྲོར་ཚད་ག་དེམ་
ཅིག་བསྐྱི་ཡྲོད་མི་ རས་དེ་གུ་ སྐྱེད་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཐེབས་བྱིན་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ས་
གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་
ཚུ་ལུ་ བཟའ་འཐུང་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་
ཀྱི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དེ་གིས་ དངུལ་ཤྲོག་ལག་ལེན་རྒྱ་
ཆེ་དྲགས་དང་ ཚྲོང་འབྲེལ་གྱི་དཔལ་འབྱྲོར་དང་བསྟུན་ ཅ་ཆས་ཚུ་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱྲོད་ལས་
འཛིན་ནང་ལས་ཐྲོབ་ནི་དེ་གིས་ ལམ་ལུགས་དེ་ མར་ཉམས་སྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགསཔ།
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སྤྲོ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་འཚྲོ་ཐབས་ལཱ་གཡྲོག་གི་འབྲེལ་ཚྲོགས།

འདས་པའི་བཅུ་ཕག་ལྷགཔ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ དེའི་ཧེ་མ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྤྲོ་བ་དང་
འཁྲིལ་བའི་འཚྲོ་ཐབས་ལཱ་གཡྲོག་གི་འབྲེལ་ཚྲོགས་ཚུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རང་སྲོའི་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་སྡེ་ཚན་སྣ་ཚྲོགས་དང་ སྤྲོ་བ་ལུ་བརྟེན་ ནམ་གཞག་
དུས་མཚུངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཚུ་ཡང་བཟྲོ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ རང་སྲོའི་དང་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་བའི་ དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
མི་སྡེ་ནང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་དགོས་འདྲོད་དང་ གནད་དྲོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་ལཱ་འགན་དང་སྤྲོ་བ་ཐེབས་ར་བསྐྱེད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་གྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ཡང་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཨམ་སྲུ་ཚྲོགས་སྡེ་
གིས་ལམ་སྲོན་ཐྲོག་ཨིན་མི་ ལག་བཟྲོ་འགྲེམས་སྲོན་ཚྲོང་ཁང་དང་ འབྲུག་ཚྲོང་དང་བཟྲོ་གྲྭ་
ཚྲོགས་སྡེ་ འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚྲོགས་སྡེ་ འབྲུག་བཟྲོ་བསྐྲུན་ཚྲོགས་སྡེ་ཚུ་ སྲིད་ཀྱི་
དམིགས་དྲོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྲོག་ལས་ མི་སེར་གྱི་བརྲོན་
ཤུགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ སྒེར་གྱི་ཚྲོང་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ དཔལ་
འབྱྲོར་དང་མི་སྡེའི་གནས་སངས་གོང་འཕེལ་བཏངམ་ཨིན།

ཕན་བདེའི་ལུགས་སྲོལ་དང་གཅིག་མཐུན།

དཀའ་སྡུག་ཕྲོག་པའི་སྐབས་གྲོགས་རམ།

གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ན་ཚ་དང་ ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ གཅིག་མཐུན་གྱི་
ཐྲོག་ལས་ སེམས་གསྲོ་ཚུ་སྐྱེལ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མིའི་བཟའ་ཚང་དེ་ལུ་ 
ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གིས་ དགེ་ར་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་གཡྲོག་དང་ གཞན་མི་ལཱ་ཚུ་
འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལས་མི་གི་གྲོགས་རམ་འབད་བའི་ཁར་ ལ་ལྲོ་ཅིག་གིས་ དངུལ་རྐྱང་
དང་ འབྲུ་ནྲོར་གྱི་གྲོགས་རམ་ཚུ་ཡང་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་མའི་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།
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ཉམས་རྒུད་བྱུང་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ཕྲོགས་མདའ་ལ་སྲོགས་པའི་འཆར་གཞི་
བརམས་ཡྲོད་པའི་ སྤྲོ་སྲོན་གྱི་རྩེད་འགྲན་ཚུ་ཡང་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་དེ་ལུ་ གུས་ཞབས་
བཟུམ་སྦེ་ རྩེད་འགྲན་དེ་ཡང་ ཕར་བཤུད་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་ལྲོ་གསརཔ་སྐྱེས་པའི་སྐབས་ཡང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་ཉམས་
གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ བཟའ་ཚང་ནང་ འཐུས་མི་གསརཔ་འྲོང་མི་དེ་ལུ་ དགའ་ཚྲོར་
བསྐྱེད་དེ་འབག་འགྱོ་ནི་ ལེ་ཤ་མེད་དེ་ར་འབད་རུང་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཆུམ་བང་ཅུང་གང་
དང་ སྒོང་རྲོག་དག་པ་ཅིག་ དེ་ལས་བཟའ་ཚང་གི་དྲོན་ལུ་ ཨ་ར་ཚུ་འབག་འགྱོ་སྲོལ་
ཡྲོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཕྲོགས་མང་ཤྲོས་ཅིག་ནང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་འབག་སྲོལ་
མེདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཆ་ལུགས་དེ་ གཅིག་མཐུན་སྤྲོ་སྲོན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ སྐྱ་རྣམ་
སྲོ་སྲོ་འབག་སྟེ་ཡང་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་ དེ་བཟུམ་མའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་ 
དངུལ་རྐྱང་དང་ ཚྲོང་ཁང་ནང་ལས་ གོ་ལ་ཚུ་ཉོ་སྟེ་འབག་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཕན་བདེའི་ཚྲོགས་སྡེ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཚྲོགས་པ་ཟེར་ རང་བརྟན་སྡེ་ཚན་དང་ ཕན་བདེའི་ཚྲོགས་སྡེ་བཟྲོ་
སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཡྲོངས་གྲགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་
ཚྲོགས་སྡེ་བཟྲོ་དགོ་པའི་དྲོན་དག་དེ་ཡང་ ཚྲོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ མཁོ་གལ་
དང་དཀའ་སྡུག་བྱུང་བའི་སྐབས་ ཚྲོགས་སྡེ་དེ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གཅིག་མཐུན་གྱི་གྲོགས་
རམ་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན། རང་སྲོའི་ཚྲོགས་པ་དེ་ལུ་ཐྲོབ་དབང་ཁྲིམས་ཡིག་རེ་འྲོང་ནི་
ཨིནམ་ད་ ཁྲིམས་ཡིག་དེ་གུར་ འཐུས་མི་སྤྱིར་བཏང་གི་དྲོན་ལུ་ ས་ཡིག་བརྐྱབ་ཞིནམ་
ལས་ འཐུས་མི་ག་ར་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཕན་བདེའི་ལས་འགུལ་དེ་བཟུམ་ཚུ་ འཕལ་ཁམས་གཅིག་ཁར་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐྲོག་
ལས་བཟྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ སྔོན་མ་དེ་བཟུམ་མའི་ཚྲོགས་སྡེ་བཟྲོ་སྟེ་མེད་རུང་ གཡུས་ཚན་
དང་ མི་སྡེའི་ནང་འཁོད་ ན་ཚ་དང་ ཤི་རྐྱེན་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་རེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ 
ལུགས་མཐུན་གྱི་ཚྲོགས་སྡེ་བཟྲོ་བཟྲོཝ་མེད་དེ་ར་འབད་རུང་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གཅིག་མཐུན་ཚུ་

འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགསཔ།
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ནམ་དགོ་རུང་ འབད་ཆོག་ཆོག་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ མི་ཚུ་ རང་སྲོའི་མི་སྡེ་ནང་ལས་ ས་ཁོངས་གཞན་ཁར་སྤྲོ་བཤུད་འབད་འགྱོཝ་ད་ 
སེམས་ཀྱིས་ཚྲོར་ཏེ་འབད་བའི་གྲོགས་རམ་དེ་ ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་
ཐྲོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཐིམ་ཕུ་བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཟ་རིམ་གྱི་
དངུལ་ཕྲོགས་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྲོད་དགོ་པའི་ཁར་ སྐྱ་རྣམ་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ མཐྲོ་
དྲགས་ཡྲོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་
རང་བརྟན་གྱི་སྡེ་ཚན་བཟྲོ་མི་དེ་གིས་ ལས་མིའི་འཐུས་མི་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ མཐུན་འབྲེལ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བརྩི་མཐྲོང་ཚུ་ཡར་དྲགས་བཏང་
ཚུགསཔ་ཨིན།

ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མང་ཤྲོས་ཅིག་ནང་ མི་རང་རང་སྲོ་སྲོ་དང་ སྡེ་ཚན་ མི་སྡེ་གི་མ་ཚད་
པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡང་ ཆོས་སྡེ་ཞབས་ཏྲོག་དང་ རང་སྲོའི་རེ་འདྲོད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ལེ་ཤ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ མི་སྡེ་མང་ཤྲོས་
ཅིག་ནང་ ཆོས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ མི་སྡེ་ནང་
འབྲེལ་གཏྲོགས་དང་ སྤྲོ་སྲོན་འབད་ནི་གི་དུས་ཚྲོད་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་
གྲོས་བསྟུན་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཆར་ཆུ་མེད་མི་དེ་གིས་ སྲོ་ནམ་འཐྲོན་སྐྱེད་ལུ་ གནྲོད་སྐྱོན་
སྲོམ་བྱུངམ་ལས་ ཆར་ཆུ་འབབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་ཚྲོགས་ནིའི་དུས་ཚྲོད་གཅིག་ཡང་
ཨིན་པས།

མི་སྡེའི་གནས་སངས་ནང་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ ཆོས་སྡེའི་ལས་
རིམ་ཚུ་མང་ཤྲོས་ཅིག་ མི་སྡེའི་ལྷ་ཁང་ནང་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གཡུས་ཚན་མང་
ཤྲོས་ཅིག་ནང་ ལྲོ་ལར་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཟེར་བཏང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལ་ལྲོ་ཅིག་ནང་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ཚེས་བཅུ་དང་ 
ཚྲོགས་བསྐོར་ ལྷ་གསྲོལ་ བྲོན་གསྲོལ་ཚུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་གྱི་གྱངས་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།
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ཁ་དང་ ཉིན་གྲངས་ཚུ་ གཡུས་ཚན་ལས་ གཡུས་ཚན་བརྒྱུད་སྲོ་སྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་
གུང་པ་ཚུ་ལས་ ལས་རིམ་ནང་ཞབས་ཏྲོག་དང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་ནི་དེ་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ དེ་
སྦེ་ར་ཡྲོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཡུལ་ལྷ་ཡྲོད་མི་དེ་ ཡྲོངས་གྲགས་ཅིག་
ཨིནམ་ད་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ དེ་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། གཡུས་ཚན་སྲོམ་དང་
ཆུང་ཀུ་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ གཡུས་ཚན་དེ་ལས་ཁ་མཐྲོ་བའི་ས་གནས་གཅིག་ནང་ ཡུལ་ལྷ་དེ་གི་
ཕྲོ་བྲང་དང་ ཡང་ན་ གནས་ཁང་ཚུ་བཅགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་
དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་གཞི་བཅགས་ཏེ་སྲོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཕ་མའི་བརྒྱུད་པ་ 
ས་གནས་དེ་ནང་ལས་ཨིན་མི་ཚུ་གིས་ ལྲོ་གཅིག་ནང་ ཚར་གཅིག་དེ་ ཡུལ་ལྷའི་གནས་
ཁང་དེ་ནང་ གསྲོལཝ་བཏབ་པར་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། དུས་བརྟན་ཀྱང་ གཡུས་ཁ་སྲོད་མི་ཚུ་
ལུ་ ལྲོ་ལར་བཞིན་དུ་ཚར་རེ་འགྱོ་དགོ་མི་དེ་ མི་སེར་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ཞིནམ་
ལས་ ཡུལ་ལྷ་དེ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ དཔྱེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྤ་
རྲོ་རྲོང་ཁག་སྤང་པའི་སའི་གཡུས་ཚན་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ལུགས་སྲོལ་འབད་དར་ཡྲོདཔ་ད་ 
དེ་ཡང་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ ཡུལ་ལྷ་སྤང་དཀར་བཙན་ཟེར་ཡྲོད་མི་དེ་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་
སེར་ཚུ་གིས་ ཇོ་ཞྲོ་སྤང་དཀར་ཟེར་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་ཚན་མང་ཤྲོས་ཅིག་ནང་ མི་ཚུ་གིས་ཁས་བླངས་ཞབས་ཏྲོག་དང་ 
འཐྲོན་སྐྱེད་བྱིན་ཐྲོག་ལས་ ཆོས་སྡེའི་སྐུ་འདྲ་དང་ ལྷ་ཁང་ཚུ་ཉམས་གསྲོ་དང་ གསརཔ་
བཟྲོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དེ་ ལུགས་སྲོལ་ཡྲོངས་གྲགས་ཅིག་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་ཏྲོག་གི་
ལཱ་དེ་ཡང་ མི་སྡེའི་ལུགས་སྲོལ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དེ་གིས་ མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་
ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ བརྩི་བཀུར་དང་ གུས་ཞབས་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་བར་
སྤྲོད་ཡང་འབདཝ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་འབད་མི་དེ་གིས་ མི་རང་རང་སྲོ་སྲོ་ལུ་ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་

འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགསཔ།
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དྲོན་ལུ་མེན་པར་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་འྲོང་ནི་དྲོན་ལུ་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་འགན་ཁུར་གོང་འཕེལ་དང་ མི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མནྲོ་བསམ་
བཏང་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཡང་ཨིན།

ལུགས་མཐུན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཚྲོགས་པ།

ད་རེས་ནངས་པ་ ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ཚྲོགས་སྡེ་ ཆོས་མཐུན་ཚྲོགས་པ་དང་ བྱང་ས་སེམས་
ཅན་སྲོག་སྐྱབས་མ་དངུལ་ཟེར་ཚྲོགས་པ་ཟེར་ཡྲོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་ག་ར་ནང་
ཁྱབ་སྟེ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཆོས་འབྲེལ་ལུ་ག་དེམ་ཅིག་བརྩི་བཀུར་ཡྲོདཔ་
ཨིན་ན་ གསལ་སྲོན་འབདཝ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ཆོས་
སྡེ་ཡར་རྒྱས་ཡང་བཏངམ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ལུགས་མཐུན་ཚྲོགས་པ་དེ་གིས་ འབྲུག་མིའི་མི་སྡེ་ནང་ ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་
ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་གུས་ཞབས་དང་ བརྩི་བཀུར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ གསལ་སྲོན་འབད་བའི་ཁར་ 
དེའི་ཐྲོག་ལས་ ཕན་བདེའི་ལཱ་རིགས་ལེ་ཤ་འབདཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་ནང་མི་ཚུ་གིས་ 
རང་སྲོའི་འདྲོད་པ་དང་ འབབ་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ལཱ་འབད་མི་
དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་དམངས་ཀྱིས་རེ་འདྲོད་བསྐྱེད་མི་གཉིས་ཆ་ར་འགྲུབ་ཚུགསཔ་
ཨིན།
   

སྤྲོ་ཉམས་དང་ མི་སྡེའི་ལས་རིམ།

མི་སྡེའི་ནང་སྤྲོ་ཉམས་ཀྱི་ལས་རིམ།

གཡུས་ཁ་སྲོད་མི་མི་སེར་མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་ སྲོ་ནམ་ཞིང་ ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་དཔྱེ་འབད་བ་
ཅིན་ བྱཱ་བཙུགས་ནི་དང་བརྔ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་དག་པ་ཅིག་ 
ངལ་གསྲོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་མི་སྡེའི་ནང་གི་ མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ཞིནམ་ལས་སྤྲོ་ཉམས་
ལས་ སྤྲོ་ཉམས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྤྲོ་ཉམས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།
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མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་ རང་ལུགས་ཀྱི་རྩེདམྲོ་ མདའ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་དང་ ཁུ་རུ་རྲོས་སྒོར་
གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གཡུས་ཚན་ནང་འཁོད་དང་ གཡུས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ རྩེད་འགྲན་
འབད་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ དུས་བཟང་གི་སྐབས་ མཛར་ཅུམ་བཟའ་ནི་དང་ དེ་མ་ཚད་ ས་
ཐག་རིང་ས་དང་ གཡུས་ཚན་གྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ གནས་སྐོར་ཚུ་ཡང་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་
ཨིན།

སྤ་རྲོ་རྲོང་ཁག་ འབངས་སྡེ་གཡུས་ཚན་བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཟཝ་ལྔ་པ་དང་ 
བདུན་པའི་སྐབས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་རྲོང་ལུ་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ མཛར་ཅུམ་
བཟའ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྤྲོ་སྲོན་དེ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ ཨམ་སྲུ་༡༥ 
དེ་ཅིག་གིས་ཆུམ་དང་ མར་ དར་ཚིལ་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ མཛར་ཅུམ་གྱི་
དྲོན་ལུ་ཉོ་ཚྲོང་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དུས་ཚྲོད་དེའི་སྐབས་ ཉིན་ལར་ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་གཡྲོག་
ཚུ་འབད་མ་དགོ་པའི་ཁར་ དུས་ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་ འབད་དགོ་པའི་ལཱ་རིགས་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་
ཞིནམ་ལས་ ངལ་གསྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ དུས་བཟང་བརྩི་སྲུང་
འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། ཟཝ་༧ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ ག་ར་
གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་སྒོའི་ལྷ་ཁང་ནང་ དཀར་མེ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
ཉིནམ་དེ་ཁར་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ཁོང་ར་དང་གཅིག་ཁར་སྲོད་ཞིནམ་ལས་ སྤྲོ་བ་སྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་
ད་ ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ མདའ་རྩེད་དང་ ལ་ལྲོ་ཅིག་གིས་ སྨན་ཆུ་སང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དབང་འདུས་རྲོང་ཁག་ དགའ་སེང་ལྲོག་མཚྲོ་གོང་མ་རྒེད་འྲོག་གི་ དགུ་མིག་གཡུས་ཚན་
བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ ལྲོ་ཐྲོག་བསྡུ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་
ཞིནམ་ལས་ དལ་ཁོམ་སྲོད་ནིའི་དུས་ཚྲོད་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ ཕྲོ་
སྐྱེས་ཚུ་གིས་མདའ་དང་ཁུ་རུ་ རྲོས་སྒོར་ཚུ་རྐྱབ་ས་ ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན། 
མདའ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་དེ་ གཡུས་ནང་འཁོད་རྐྱངམ་ཅིག་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་མེན་པར་ 
གཡུས་ཚན་སྲོ་སྲོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ རྩེད་འགྲན་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེའི་སྐབས་ལུ་ 
སྤྲོ་སྲོན་ཏེ་ སྤྲོ་ཉམས་བྱུང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྩེད་འགྲན་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ དར་ཚུ་ཡང་

འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགསཔ།
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འཕར་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་རྩེད་འགྲན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ད་ རེ་ཅིག་སྐབས་ རྒཔྲོ་
གིས་ འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ གཡུས་སྒོ་སྲོ་སྲོ་ལས་ མདའ་རྩེདཔ་གི་སྡེ་ཚན་ཚུ་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། རྩེད་འགྲན་གྱི་དྲོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་དགོ་མི་དང་འཁྲིལ་ མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་ལས་ 
མ་དངུལ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་དཔྲོན་དེ་གིས་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ རྩེད་
འགྲན་འབད་བའི་སྐབས་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་དང་བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་ ཆང་ལ་སྲོགས་པའི་སྤྲོ་
ཉམས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། དུས་བཟང་གི་སྐབས་ གཡུས་ཁའི་མི་མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་སྡེ་ཚན་སྦེ་ ས་གནས་ཀྱི་
ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ དཀར་མེ་ཕུལ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་
ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ མཛར་ཅུམ་བཟའ་བར་ཡང་འགྱོཝ་ཨིན། དགའ་སེང་ལྲོག་མཚྲོ་གོང་མའི་
རྒེད་འྲོག་གི་ པ་སངས་ཁ་དང་ ལྕང་ཁ་གཉིས་གཡུས་ཚན་གཉིས་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་
སྐབས་ ལཱ་དལ་ཁོམ་འཐྲོནམ་ད་ དགར་ས་དང་ སྤུན་ཁ་ ཆུ་སྦུག་ཚ་ཆུ་སང་པར་འགྱོ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ མི་སྡེ་ཚན་སྦེ་ ཚ་ཆུ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ཉིན་གྲངས་ཉུང་ཤྲོས་བདུན་
ཕག་གཅིག་སྲོད་ནི་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

མི་སྡེ་དང་ ཡང་ན་ཕན་བདེའི་ཚྲོགས་སྡེ།

ད་རེས་ནངས་པ་རིག་གསར་གྱི་ ཤེས་ཡྲོན་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མི་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལྟེ་
བ་ཡར་རྒྱས་ དེ་ལས་སྔར་སྲོལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ སྤྲོ་བ་དང་ 
དང་འདྲོད་ཚུ་ཡར་འཕར་སྲོང་མི་ལུ་བརྟེན་ ན་གཞྲོན་དང་ཕན་བདེའི་ཚྲོགས་པ་དང་ ཚྲོགས་
སྡེ་མང་རབས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། འདི་གི་ནང་ལུ་ དཔེར་ན་ཐིམ་ཕུ་ཁས་བླང་
པར་རིས་ཁང་ ༼བཱསིཀྲི༽ དང་ སྲོབ་གྲྭ་དང་ལས་ཁང་ཚུ་ནང་ཡྲོད་མི་ ན་གཞྲོན་དང་
ཚྲོགས་ཕན་གཞན་སྣ་ཚྲོགས་དང་ ན་གཞྲོན་ལམ་བཟང་ཚྲོགས་ཕན་ དེ་ལས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚུ་ནང་ སྲོབ་སྦྲོང་འབད་མི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བཟྲོ་མི་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚྲོགས་པ་གྱངས་ཁ་མེདཔ་
ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་ རྩེད་རིགས་ཚྲོགས་པ་ དཔེར་ན་ འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚྲོགས་སྡེ་དང་ 
འབྲུག་ཀིར་ཀེཊ་ཚྲོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ཐིམ་ཕུ་འབྲུག་གཱྲོལཕ་ཚྲོགས་ཕན་དང་ འབྲུག་གངས་
རིའི་རྐང་འཁོར་ཚྲོགས་སྡེ་ འབྲུག་གངས་འཛེགས་ཚྲོགས་ཕན་ མདའ་རྩེད་ཚྲོགས་སྡེ་ཚུ་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།
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ཚུདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལས་ འབྲུག་རྒྱ་གར་མཐུན་འབྲེལ་ཚྲོགས་སྡེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ 
འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གིས་མ་དྲོ་
བར་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཀྱི་ཕན་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ར་བརྟན་
བཟྲོ་ཐྲོག་ལས་ ལས་དྲོན་འདི་གི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བརྲོན་ཤུགས་སྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡྲོད་
མི་ལས་དྲོན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ཚྲོགས་སྡེ་འདི་ཚུ་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་གཅིག་
ཁར་བསྲོམས་མི་ཁོང་གི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་མཐའ་དྲོན་སྣ་ཚྲོགས་ ག་དེ་སྦེ་སྒྲིག་མཐུན་བཟྲོཝ་ཨིན་
ན་དང་ འདི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་རྩིས་ཏེ་ ཞབས་ཏྲོག་ལཱ་གཡྲོག་སྣ་ཚྲོགས་ བྱིན་མི་གཅིག་
འབད་དགོ་པའི་གནས་སངས་ལས་ ག་དེ་སྦེ་གྲོལཝ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་སྲོན་
འབདཝ་ཨིན། ལས་ཚྲོགས་འདི་ཚུ་གིས་ ཤེས་ཡྲོན་དང་ལམ་སྲོལ་ དེ་ལས་ ན་གཞྲོན་དང་ 
མི་སྡེའི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུའི་བརྲོན་ཤུགས་དང་ འགོ་འཛིན་ལུ་སེམས་ཤུགས་དང་ ལྕོགས་
གྲུབ་ཡར་དྲག་བཟྲོ་མི་ ཐྲོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ ཕན་བདེའི་བརྩི་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ཡར་དྲག་བཏངམ་
ཨིན།

མི་སྡེའི་ནང་ གྲལ་གཏྲོགས་ཕན་ཐབས་དང་ བསྐུལ་ཁྱབ་བར་སྤྲོད།

མི་སྡེའི་ནང་གྲལ་གཏྲོགས།

འབྲུག་གི་ས་གནས་མང་ཤྲོས་གཅིག་ནང་ གྲོང་གསེབ་ ཡང་ན་མི་སྡེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
བདག་དབང་སྦེ་མི་འཐྲོན་ཁུངས་དག་པ་ཅིག་ཡྲོད། དེ་ཡང་དཔེར་ན་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཐྲོན་
ཁུངས་དང་ རྩྭ་འབྲྲོག་ དེ་ལས་དངོས་མཐྲོང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་བདག་
དབང་ཐྲོག་ཡྲོདཔ་ཨིན། འཐྲོན་ཁུངས་འདི་ཚུ་སྤྱྲོད་ནིའི་ཐྲོབ་དབང་དང་བཅས་ འགན་ཁུར་
ཚུ་ཡང་མི་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འགན་སྤྲོད་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ད་ ནགས་ཚལ་གྱི་འཐྲོན་སྐྱེད་
བསྡུ་ནི་དང་ བཏྲོན་ནི་ཚུ་ཚད་འཛིན་དང་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྔོན་འགྲོའི་བཀག་ཆའི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ཡང་ གཞུང་གི་བཀོད་བྱ་དང་འཁྲིལ་ཡར་དྲག་བཟྲོ་སྟེ་ཡྲོད། ཐབས་ཤེས་འདི་གི་
ཐྲོག་ལས་གཞུང་དང་མི་སེར་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ རང་སྲོའི་མཐའ་དྲོན་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དྲོ་
ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ དཔེར་ན་མཐའ་འཁོར་ཉམས་སྲུང་དང་ འཐྲོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན། ལྲོ་ལར་བཞིན་དུ་འབྲུག་ཟ་ ༧ པའི་ནང་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ཉི་ཤྲོ་རྒེད་འྲོག་

འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགསཔ།
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གི་  མི་སེར་ཆ་མཉམ་ཁ་བསྲོམས་ཏེ་ རང་གི་གཡུས་ཚན་བརྒྱུད་དེ་ཡྲོད་མི་ རྐང་ལམ་ཚུ་
སེལ་བའི་སྲོལ་ཡྲོད། འདི་གི་ནང་ལུ་དང་ཕུའི་དུས་སྐབས་ལུ་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ རང་ལུགས་
ཀྱི་གཞུང་ལམ་དང་ མི་དང་སྒོ་ནྲོར་སེམས་ཅན་གཉིས་ཆ་རང་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་
ཡྲོད་མི་ ཐ་སྙད་ཡང་དམིགས་བསལ་གྱིས་དགོས་དྲོན་དང་འཁྲིལ་སྲོ་སྲོ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
དཔེར་ན་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡྲོད་མི་རྩྭ་དང་ཧྲོན་སྲོང་ཚུ་སེལ་མི་ལུ་ ཧྲོབ་སེལ་ཟེར་སབ་ཨིན། 
ཞིང་ས་ལུ་འགྱོ་བའི་རྐང་ལམ་སེལ་མི་ལུ་ ཆུ་སེལ་དང་ ཕན་ཚུན་རང་སྲོའི་སྲོད་ཁྱིམ་དང་ 
གཡུས་ཚན་ཚུ་ལུ་འགྱོ་སའི་ རྐང་ལམ་སེལ་མི་ལུ་ ལམ་སེལ་ཟེར་སབ་ཨིན། ལམ་སེལ་ལཱ་
འདི་གི་དྲོན་ལུ་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ལས་གསུམ་གྱི་བར་ན་འགོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ལམ་ལུགས་
འདི་རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་གཡུས་
ཚན་ཚུ་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

སྤུ་ན་ཁ་ རྟ་ལྲོག་རྒེད་འྲོག་ལུ་ གཡུས་ཚན་རེ་རེའི་ནང་ མི་ངོམ་རེ་ ནགས་ཚལ་ཚྲོགས་པ་ 
ཡང་ན་ ནགས་ཚལ་གྱི་འཐྲོན་ཁུངས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་དང་ ཚུལ་མིན་ལག་ལེན་ཚུ་
བཀག་ཐབས་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་རེ་བསྐོས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་དྲོན་ལུ་གཞུང་ལས་དངུལ་
ཕྲོགས་སྤྲོད་དེ་བཞག་མི་ཚུ་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ལས་འྲོང་མི་ ནགས་ཚལ་སྲུང་རྒྱབ་
དང་ གཡུས་ཚན་གྱི་དྲོན་ལུ་བསྐོས་མི་ཚུ་ལུ་ རྲོང་ཁ་ལས་ཉིན་གླའི་ཕྲོགས་དམའ་ཤྲོས་རེ་
དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ཉིན་གླ་མ་པ་ལས་ཐྲོབ་ནི་མེད། འདི་ཚུ་ནགས་ཚལ་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལུ་ 
གཅིག་མཚུངས་སྦེ་མེདཔ་མ་ཚད་ རྒེད་འྲོག་ལས་རྒེད་འྲོག་དང་ གཡུས་ཚན་ལས་གཡུས་
ཚན་ཚུ་ལུ་ ལམ་ལུགས་སྲོ་སྲོ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། རང་གི་གཡུས་ཚན་ནང་འཁོད་ཀྱི་རྐང་ལམ་
ཚུ་བདའ་སྟེ་ རྩྭ་དང་ཧྲོན་སྲོང་ཚུ་ཐེངས་དང་པ་སེལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་དགོན་ཤར་རི་
རྒེད་འྲོག་ལས་ སྤྱི་འྲོག་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུ་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཡང་
སེལཝ་ཨིན། ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུ་དེ་ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དྲོ་བར་ རྲོང་ཁག་
གཞན་དང་ས་གནས་གཞན་ཚུ་ལས་འྲོང་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡང་སང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
གཡུས་ཚན་མང་ཤྲོས་ཅིག་ལས་ ཚྭ་ཆུ་འདི་ཡྲོད་སར་ལྷྲོད་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་གཉིས་
དེམ་ཅིག་འགོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཚྭ་ཆུའི་ཉེ་འཁོར་ཚུ་ཡང་སེལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གྲོང་ཡུལ་གྱི་མི་
སེར་ཚུ་ལུ་ ལྲོ་ལར་རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱ་གི་དྲོན་ལུ་ ཉུང་ཤྲོས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་དང་གསུམ་གྱི་རྩིས་
འགོརཝ་ཨིན། མི་སྡེའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚྲོགས་སྡེ་གི་གནས་རིམ་དེ་གིས་ བླྲོ་གཏད་དང་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།
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མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་པའི་ འཐྲོན་ཁུངས་ཚུ་སྲོལ་བཏྲོད་འབདཝ་ཨིན། འབྲུག་གི་གྲོང་
གསེབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྔ་གོང་ལས་རང་ཆས་སུ་ཡྲོད་པའི་བརྩི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་
ནང་འཁོད་ལུ་ཚྲོགས་སྡེའི་གནས་ཚད་དང་ མི་སྡེའི་འབྲེལ་བ་ དེ་ལས་གྲལ་གཏྲོགས་དང་ 
འགན་འཁུར་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་ཚད་མཐྲོ་ཤྲོས་ཡྲོད་པའི་ ངོ་སྦྲོར་གསལ་སྲོན་འབདཝ་
ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ མི་སྡེའི་འཐུས་མི་རང་སྲོའི་དྲོན་ལུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཐྲོག་གི་གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་
མི་སེར་ཚུ་གིས་གྲལ་གཏྲོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་ ཉམས་འགྱུར་
མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད།

བསྐུལ་ཁྱབ་བར་སྤྲོད་སྡེ་ཚན།

འབྲུག་ལུ་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ འགོ་དང་པ་དང་ མིང་གཏམ་ཅན་ཚུ་ཡང་ མི་སྡེའི་ནང་
འཁོད་ལུ་སྤྱིར་བཏང་གི་རྐྱེན་ངན་དང་ དཀའ་ངལ་ དེ་ལས་གནད་དྲོན་གཞན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ 
བསྐུལ་ཁྱབ་བར་སྤྲོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ཚྲོགས་སྡེ་ལ་
ལུ་ཅིག་གིས་ མ་དངུལ་བཟྲོ་ཐྲོག་ལས་དང་ འཆར་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་ཐྲོག་ལས་ 
བར་སྤྲོད་འབད་དགོ་པའི་མི་སྡེའི་གནད་དྲོན་སྣ་ཚྲོགས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོད། 
ཁོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙྲོ་བྲོ་རང་ མི་སྡེའི་རྩིས་ཁུངས་དང་ རིགས་བརྒྱུད་ཚུ་ཡར་དྲག་
དང་ མི་ངོམ་ ཡང་ན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ རང་སྲོའི་མི་ཚེ་ནང་གི་གནས་སངས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ 
ལེགས་ཤྲོམ་འཐྲོན་ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རིག་རལ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཡྲོདཔ་བཟྲོ་
ནི་དང་ མི་སྡེའི་གནས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་འདི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགསཔ།
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འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཉམས་གསྲོ་དང་མི་ཉམས་

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་དགོ་པའི་སྐོར།

         

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།

༉ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚྲོགས་ལྷན་ཁག་ཁོངས་གཏྲོགས་  འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་
རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་ཀྱིས་འབྲུག་གི་  དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་སྐོར་ ཞིབ་
འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྲོམས་ཐེངས་ལྔ་པ་འདི་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༤ཟ་དང་པའི་ཚེས་༡༥ལས་༡༧ 
ཚུན་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཚྲོགས་ཅི། ཞལ་འཛྲོམས་འདི་ནང་འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་ དངོས་མེད་
ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཉམས་གསྲོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ 
འབྲི་རྲོམ་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་ང་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡྲོད།

དཀར་ཆག

    ཀ༽ ལམ་སྲོལ་ངོ་སྤྲོད།

 ཁ༽ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ།

 ག༽ འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ།

 ང༽  ཉམས་གསྲོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་། 

 ཅ༽ རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།
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སྔོན་བརྗོད།

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚྲོགས་ལྷན་ཁག་ཁོངས་གཏྲོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་རྣམ་
སས་བང་མཛྲོད་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་སྐོར་ ཞིབ་
འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྲོམས་ཐེངས་ལྔ་པ་འདི་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༤ ཟ་དང་པའི་ཚེས་༡༥ ལས་
༡༧ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཚྲོགས་ཅི། ཞལ་འཛྲོམས་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་
དངོས་མེད་ཀྱི་ ལམ་སྲོལ་ཉམས་གསྲོ་དང་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་དགོ་
པའི་སྐོར།  འབྲི་རྲོམ་གཅིག་ང་གིས་འབྲི་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ཡི། མི་རྗེ་ནང་སྲིད་བླྲོན་པྲོ་
དང་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་ འབྲི་རྲོམ་མདྲོར་བསྡུ་
ཅིག་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གནས་ཚུལ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་བྲིས་ཡི། དེ་ནང་ནྲོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡྲོད་རུང་ འབྲུག་གི་མཁས་
དབང་ཡྲོངས་ཀྱིས་ བཟྲོད་པ་དང་ ནྲོར་བཅོས་མཛད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ངེ་གི་འབྲི་རྲོམ་མདྲོར་བསྡུས་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་བུཚུ་དང་ བུམྲོ་ཚུ་ལུ་ཕན་
ཐྲོགས་སྲོམ་འྲོང་མནྲོ་བའི་རེ་སྨྲོན་ཡྲོད། གོང་གི་ཞིབ་འཇུག་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྲོམས་དེ་ནང་
བཅའམར་གཏྲོགས་ནི་གི་ གོ་སྐབས་གནང་མི་དེ་ལུ་ ནང་སྲིད་བླྲོན་པྲོ་དང་སྲོལ་འཛིན་དྲུང་
ཆེན་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་ཀྱི་མདྲོ་ཆེན་མཆོག དེ་ལས་ང་རའི་ལས་
རྲོགསཔ་ཆ་མཉམ་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀ༽ ལམ་སྲོལ་ངོ་སྤྲོད།

ལམ་སྲོལ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨྲོ་ སྤྱི་སྙོམས་མཁས་མཆོག་དང་ མི་རིགས་མཁས་མཆོག་ཚུ་
གིས་ ལམ་སྲོལ་འདི་ འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚྲོགས་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ག་ཅི་རང་
ཚུདཔ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྐད་རིགས་དང་ལུགས་སྲོལ་སྤྱི་སྲོལ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་གི་འགྲོ་བ་
མིའི་སྤྱྲོད་ལམ་དང་བྱ་སྤྱྲོད་འདི་ སྤྱི་རིགས་གཞན་དང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་སྲོ་སྲོར་དབྱེ་བ་ཕྱེཝ་
ཨིན།  སྤྱི་སྙོམས་རིག་པ་དང་ མིའི་རིག་པ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་སྲོལ་ཟེར་མི་
འདི་འགྲོ་བ་མིའི་སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚྲོ་བ་ཡུན་བརྟན་ནི་མིན་པར་ ཧ་ལམ་ཅིག་མི་དེའི་ཚེ་སྲོག་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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གི་ལམ་སྲོལ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དེའི་ནང་ལུ་འགྲོ་བ་མིའི་ལུགས་སྲོལ་དང་
གོམས་གཤིས་ཆོས་ཀྱི་མྲོས་གུས་དང་ བརྩི་སྲུང་ཡིད་ཆེས་ངེས་གསལ་རྣམས་ཚུདཔ་ཨིན། 
ལམ་སྲོལ་དེ་གིས་མི་སྡེའི་ གོ་རིམ་གསར་སྐྲུན་བཟྲོ་ནི་དང་། ཉམས་གསྲོ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་
ཐྲོགས་སྲོམ་ཡྲོད། 

ལམ་སྲོལ་འདི་ཡང་ ཁག་གཉིས་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེཝ་ད་ ལམ་སྲོལ་མཐྲོ་བ་དང་ ལམ་སྲོལ་
དམའ་བ་ གཉིས་སྦེ་ཡྲོད། ལམ་སྲོལ་མཐྲོ་བ་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་ ལག་བསར་འབད་ནི་དང་ 
ཧ་གོ་ནི་དྲོན་ལུ་ཤེས་ཡྲོན་མཐར་འཁྱོལ་འདི་ཁག་ཆེ་དམའ་བ་འདི་དྲོན་ལུ་མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚྲོགས་
ཀྱི་ འཐུས་མི་གྲངས་སུ་ཡྲོདཔ་ཙམ་ཅིག་གིས་བཏུབ། ལམ་སྲོལ་མཐྲོ་བ་འདི་ནང་ལུ་ 
མཛེས་པ་དང་སྤྲོ་བ་ངོ་མ་ཡྲོད་པའི་བྱ་སྤྱྲོད་རྣམས་ ལག་བསར་འབད་ནི་དང་ མཛེས་པའི་
རྩིས་མཐྲོང་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་དམའ་བ་འདི་ནང་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་དང་ གླུ་གར་ གར་འཆམ་ རྩེདམྲོ་རྩེད་རིགས་ 
ངལ་གསྲོ་ མི་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་ལམ་ སྤ་གྲོའི་ལམ་སྲོལ་ གཞན་ཡང་འདི་ནང་ཚུདཔ་
ཨིན། མ་གཞི་ལམ་སྲོལ་མཐྲོ་བ་དང་ དམའ་བ་ནུབ་ཕྲོགས་ཀྱི་སྲིད་དྲོན་ལཱ་ར་ཆེ་མི་ཚུ་གིས་
ཁྱད་པར་སྲོམ་བརྩིཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོང་གི་ལམ་སྲོལ་མཐྲོ་བ་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་དགའ་ཚྲོར་
དང་འདྲོད་སྲོམ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

དེའི་དྲོན་ལུ་ ཁོང་གི་སྲིད་ཚྲོགས་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡྲོན་སྲོམ་ཡྲོད་མི་དང་ མི་མཁས་པ་ཙང་ཙ་ 
དགོ་དྲོ་ཨིན་པས། ཡང་ ལམ་སྲོལ་འདྲ་མཉམ་ཟེར་ སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་
ཁབ་དང་ སྤྱི་ཚྲོགས་ལུ་ ཐྲོན་དངོས་དང་དེའི་ལག་ལེན་ འདི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ གོམས་
འདྲིས་ཐྲོག་ལས་འབད་ནི་ཁག་ཆེ། དེའི་དྲོན་དག་འདི་ དཔེ་དང་བར་སྲོན་དར་ཁྱབ་སྲོམ་ 
གཏང་ནི་དང་ བར་སྤྲོད་འདི་བརྗོད་དྲོན་ངོ་བྲོ་སྦེ་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་ནི་
འདི་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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ཁ༽  འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ། 

འབྲུག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་སྲོལ་ཟེར་བའི་དགོས་དྲོན་འདི་ དཔལ་ཡྲོན་དར་རྒྱས་དང་
དྲོན་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ གཞིར་བཞགཔ་མ་ཚད་ འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་འཕགས་དང་ སྒྱུ་རལ་ 
ལག་རལ་ གྲུབ་འབྲས་ རང་སྲོའི་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ མཛྲོད་ཁང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་མཐྲོ་བ་དང་དམའ་བ་གཉིས་ལུ་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ ལམ་སྲོལ་ཟེར་
སབ་ཨིན། འབྲུག་གི་མིང་ཚིག་ ལམ་སྲོལ་ཟེར་ སབ་མི་དྲོན་དག་ངོ་མ་འདི་ ང་བཅས་རའི་ 
ཕ་མ་བཟང་པྲོ་དང་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ སྙན་གྲགས་ཅན་ཚུ་ ལམ་སྲོན་བཟང་
པྲོའི་ཤུལ་བདའ་ འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་འདི་ སྤྱིར་འཛམ་
གླིང་གི་ ལམ་སྲོལ་རྙིང་ཤྲོས་གྲལ་ལས་ རྙིང་ཤྲོས་གཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ་
ལུ་ གཞི་བཞག་ཐྲོག་ལས་ དར་ཁྱབ་སྲོང་སྲོངམ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ 
གཞན་དང་མ་འདྲཝ་གཅིག་ཨིན། དྲོན་དག་འདི་ཡང་ ནང་སེམས་ཀྱི་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ 
ཕྱིའི་སྤྱྲོད་ལམ་གཉིས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཨིན། དེའི་ནང་ལུ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ གཅིག་གིས་ 
གཅིག་ལུ་བསྲོད་བསྔགས་དང་ གཟེངས་བསྲོད་ཐྲོག་ལས་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཡྲོད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལམ་སྲོལ་ལྟེ་བ་ དང་པ་རང་ འཕགས་པའི་སྡེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་
ཚུར་ བཙུགས་བཙུགཔ་ཨིན།  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་
གོང་འཕེལ་ གཏང་ནི་དགོས་དྲོན་ལུ་ ཕན་ཐབས་དང་གལ་གནད་སྲོམ་བྱུང་ཡྲོད། 
ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་རྩེད་རིགས་དང་ སྒྱུ་རལ་མི་སྡེའི་ལམ་ལུགས་གོམས་
གཤིས་ག་ར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུ་མཐའ་སྐོར་ཏེ་གོང་འཕེལ་བཏང་བཏངམ་ཨིན་
མས། མི་སྡེའི་ དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་དང་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ར་བ་
འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུ་ གཞིར་བཞགཔ་ཨིན།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལྲོ་བརྒྱ་ཕག་མང་རབས་ཅིག་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ 
མཐུན་ལམ་ མ་མཐུད་པར་གཅིག་པུར་གནས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ 
འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་རང་ཐབས་མེད་
པར་གོང་འཕེལ་སྲོང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ འཚྲོ་བའི་
ལམ་སྲོལ་ཟེར་སབ་ནི་འདུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྲོབས་ཤུགས་ངོ་མ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ སྔར་སྲོལ་དང་ལམ་སྲོལ་བཟང་
པྲོ་འདི་ཨིན། འབྲུག་པའི་འགྲོ་ལུགས་ སྲོད་ལུགས་ ཆོས་ལུགས་ ཆོས་ཀྱི་ལག་ལེན་
ཐབས་   ཐངས་ ཞབས་ཁྲ་ རྩེད་རིགས་ བགོ་ལ་དང་གྱོན་ཐངས་ བཞེས་སྒོ་   
བཟའ་བཅའ་འགྲོ་ གསུམ་ཚུ་ག་ར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ གོང་འཕེལ་སྲོང་སྟེ་
ཡྲོད།

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་ སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོ་འདི་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ 
ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་ཐྲོག་གོང་འཕེལ་བཏངམ་ཨིན། དེའི་དྲོན་དག་ འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་
བཟང་པྲོ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཏན་ཀྱང་དྲན་པའི་བང་མཛྲོད་བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཕྲོ་མྲོ་
ཚུའི་ ཕན་ཐབས་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་ནི་འདི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ གོམ་པ་མགྱོགས་ཚད་སྤྲོཝ་
ད་གཅིག་ཁར་འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ཡང་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཡྲོད། 
ལམ་སྲོལ་འདི་འབྲུག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཀ་ཆེན་བཞི་
ལས་གཅིག་ཨིན།

འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་ དེང་སང་གི་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ དབྱིན་སྐད་ཐྲོག་ལྷབ་
ནི་དང་ ནུབ་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བལ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་མཐྲོངམ་ལས་བརྟེན་ དེའི་
དབང་དུ་ཐལ་སྟེ་ རང་གི་དཔལ་འབྱྲོར་འབྲུག་པའི་སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ འདི་

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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ལུ་དག་སྣང་ཆུང་སྟེ་ མར་ཉམས་འགྱོ་བའི་དྲོགས་པ་སྲོམ་ཡྲོད།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་འདི་ གོ་དྲོན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཡང་བསྐྱར་
འབད་དེ་ དེང་སང་གི་ཚན་རིག་གོང་འཕེལ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཕུན་སུམ་
ཚྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ བཟྲོ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་བཏྲོན་ཏེ་ཡྲོད།

འགྲོ་བ་མིའི་ཚེ་སྲོག་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཡར་དྲག་བཟྲོ་ནི་འདི་ ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་ཧ་གོ་
རུང་ དེའི་དྲོན་འགྲུབ་ཐངས་འདི་ དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་དེའི་ཁ་སྐོང་དང་ ལྷན་ཐབས་
ལམ་སྲོལ་བརྩི་མཐྲོང་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་འདི་ག་ཅི་འདེ་ཁག་ཆེ་བས།

༡༽ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་ལྟེ་བ་ངོ་མ། 

 - ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱི་ ཁོངས་གཏྲོགས་ ལམ་སྲོལ་ 
  ལས་ཁུངས།

 - སེམས་རྟྲོགས་ཁ་སྐད་ཡིག་དང་ ལམ་སྲོལ་སྲོབ་སྡེ།

  - བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ བཟྲོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྲོབ་སྡེ། 

  - ཐིམ་ཕུག་ལག་བཟྲོའི་གོང་འཕེལ་ལམ་ལག་བཟྲོ་ཚྲོང་ཁང་།

 -  རྲོང་གཞི་ཁག་དང་དགེ་འདུན་ཁག

  - གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་དང་ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ གཞན་ཡང་ སྲོབ་གྲྭ་ཆེ་ 
  འབྲིང་ཆུང་གསུམ།

  - སྲོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས།

  - གསྲོ་བའི་ལྷན་ཁག་ གསྲོ་བའི་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་ཁང་།

  - རྒྱལ་ཡྲོངས་རྩེད་རིགས་ཚྲོགས་པ།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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༢༽  འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་སྤྱིར་བཏང་། 

   - གྲོང་གཡུས་སྲོ་སྲོར། 

 -  ཁྲོམ་སྡེ་སྲོ་སྲོར། 

  - རྲོང་ཁག་སྲོ་སྲོར། 

  - ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོར། 

 - ལྷན་ཁག་སྲོ་སྲོར། 

༣༽  ལམ་སྲོལ་གྱི་དགོས་པ་དང་ གལ་གནད་གཤམ་གསལ་ལར། 

  - རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས། 

  - རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རིང་ལུགས་ ཁག་ཆེཝ་སྐོར་  
  བར་དྲོན་སྤྲོད་ནི། 

  -  འཛམ་གླིང་ཡྲོངས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་དུ་ མཐུན་འབྲེལ་སྒྲིང་ 
  སྒྲིང་བཟྲོ་ནི། 

  -  རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་དང་ སྐྱིད་ཏྲོང་ཏྲོ་བཟྲོ་ནི། 

ག༽  དངོས་ཅན་དང་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ། 

ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཁག་༢ སྦེ་དབྱེཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ དངོས་ཅན་
དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཨིན།  ལམ་སྲོལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དབྱེ་བ་སྲོམ་མེདཔ་ཨིན་
རུང།

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ། 

དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་མང་ཞབས་ཏྲོག་དང་ ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ མིག་
གིས་མཐྲོང་ཚུགས་པ་ ལག་པ་གིས་བདའ་བཟུནམ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེར་ན་ རྒྱུ་
ནྲོར་དང་བཟྲོ་བཀོད་ འབད་འབདཝ་གཤམ་གསལ་ལར།

 - འཇིམ་བཟྲོ། བླུགས་བཟྲོ། པར་བཟྲོ། སྤྲོས་བརྐོ། 

  - ཚྲོན་རིགས། ཚྲོན་པར། ལྡེབས་བྲིས། ཤིང་ཚྲོན། 

  - འཚེམ་བཟྲོ། ཚེམ་དྲུ། 

  - མགར་བཟྲོ།  

  - གསེར་བཟྲོ། སྤྲོས་བཟྲོ། 

  - དངོས་བཟྲོ། སྤྲོས་བརྐོ། 

  - བཟའ་འཐུང་གི་རིགས། 

  - འཐག་བཟྲོའི་རིགས། 

  - ཤིང་བཟྲོའི་རིགས། 

  - ཤག་བཟྲོའི་རིགས། 

  - འདལ་བཟྲོ་རིགས། 

  - རྩིག་བཟྲོའི་རིགས། 

  - རྲོ་དང་རྲོ་ནག་པར་རིགས་བཟྲོ་མི། 

  - ལུགས་བླུགས་དང་ ལུགས་དཔར་ཡྲོད་རིགས། 

  - སའི་རམ་བཟྲོ་མི། 

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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  - ཡི་གུ་འབྲི་མི་རིགས། 

ལམ་སྲོལ་ཅ་དངོས་ཚུ་ཉམས་སུ་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྲོམ་ཤྲོས་གཅིག་ སྐྱེ་ལྡན་ཇི་ཉམས་ཅིག་
ཨིན་མས། སྐྱེ་ལྡན་ཇི་ཉམས་སྐོར་འཛམ་གླིང་ཡྲོངས་ཁྱབ་ནང་ལུ་སྲོབ་སྦྲོང་དང་ཞིབ་འཚྲོལ་
རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ཡྲོད། དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཉམས་གསྲོ་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ཡང་ ལམ་ལུགས་དང་དེང་སང་གི་ ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ འབད་ནི་ག་ནི་བ་
གལ་ཆེ།

དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ། 

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་ མིག་མཐྲོང་ལག་ཟུན་མེདཔ་ཨིན་རུང་ མནྲོ་བསམ་གཏང་
ཚུགས་ རྣ་བ་གིས་གོ་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ ཡལ་ཏེ་འགྱོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད།  དངོས་མེད་
ལམ་སྲོལ་འདི་ གིས་ མི་མང་ཡྲོངས་ལུ་དགའ་སྤྲོ་བྱིནམ་ཨིན། དཔེར་ན་གཤམ་གསལ་
ལར།

 - ཞབས་ཁྲ། གླུ་གར། འཆམ། 

  - སྙན་ཆ་དང་སྒྲ་དབྱངས། 

  - གླུ་གཞས། 

  - བླྲོ་ཟེ། རང་མྲོ། ངག་རལ། 

  - ཁྲབ་སྲོན། 

  - རྩེད་རིགས། 

  - སྐད་རིགས་དང་སྐད་ཡིག 

  - རྲོམ་རིགས་(ཡིག་ཐྲོ་དང་ངག་བརྗོད་) 

  - སྒྲུང་གཏམ། 
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  - སྲུང་(བཅོས་མ་དང་བཅོས་མིན་) 

  - ལུང་འདྲེན་དང་དཔེ་གཏམ། 

  - གོམས་གཤིས་དང་ གོམས་འདྲིས། 

  - ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས། 

  - སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ། 

  - དུས་སྲོན་དང་ཚེས་བཅུ། 

  - དུས་དྲན་དང་ ལྲོ་གསར་དགའ་སྲོན། 

  - མི་སྡེའི་ལམ་ལུགས།

  - གཉེན་གྱི་ལམ་ལུགས། 

  - སྐྱེས་ཚེས་དུས་སྲོན་དང་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྲོན། 

  - མི་རྟག་ལམ་རྒྱུ། 

  - གོ་གནས་ཡང་སེང་དགའ་སྲོན། 

  - སྒོ་བྱེད་རྟེན་འབྲེལ། 

  - ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ལུགས། 

  - སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ། 

  - གསྲོལ་བཏབ་དང་སྨྲོན་འདེབས། 

  - སྐར་རྩིས་དང་ནག་རྩིས། 

  - ཉིན་ལར་གྱི་ལཱ་དང་སྤྲོ་ཉམས། 

  - ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། 

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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  - ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ། 

ད་རེས་ནངས་པ་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཉེན་ཁག་ཆེ་སུ་ཅིག་ལུ་ ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ 
མ་འྲོངས་པའི་དྲོན་ལུ་ འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཕྲོ་མྲོ་ཚུ་གིས་ དེ་འཕྲོས་ལས་རང་ མི་ཉམས་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།  དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ངག་ཐྲོག་ལུ་འབད་མི་ཚུ་ 
འཕལ་མགྱོགས་རང་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་ནི་དང་ སྒྲ་པར་ནང་བཟུང་ནི་ཁག་
ཆེཝ་མས། ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ མི་རྒན་ཤྲོས་དང་ ཡྲོན་ཏན་ཅན་ཚུ་ཤིཝ་ད་ དངོས་མེད་
ལམ་སྲོལ་འདི་ཡང་ ཡལ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྲོམ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

ང༽  ཉམས་གསྲོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་། 

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ མ་འྲོངས་པའི་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་ལུ་ 
ཕན་ཐྲོགས་པའི་དྲོན་ལུ་ཉམས་གསྲོ་འབད་ནི་དང་ མི་སྡེའི་སྐོར་ གཤམ་གསལ་འཁོད་མི་
གནད་དྲོན་ལྔ་པྲོ་འདི་ ལག་ལེན་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་མཛད་གནང་།

 ༡༽  འདས་པའི་སྙན་གྲགས་འདི་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ 
  ཐངས་སྐོར་།

 ༢༽  སྲོབ་དེབ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ཁྱད་ལཱ་སྒྱུ་རལ་མཁན་མ་ལུ་  
  སྦྲོང་བརར་སྤྲོད་ནི།

 ༣༽  ཚན་རིག་ལས་གཡྲོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྦྲོང་བརར་སྤྲོད་ནི།

 ༤༽  ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་སྐོར་ལས་མི་མང་ལུ་གོ་རྟྲོགས་ཤེསཔ་བཟྲོ་ནི་དང་ 
  ངལ་རངས་དགའ་ཚྲོར་བསྐྱེད་བཅུག་དགོཔ་སྐོར།

 ༥༽  འབྲུག་གི་རྲོམ་རིག་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ 
  གཏང་ནི།་
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༡༽ འདས་པའི་སྙན་གྲགས་འདི་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས་

སྐོར། 

འདས་པའི་སྙན་གྲགས་འདི་ ཉམས་གསྲོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནའི་དྲོན་ལུ་ དངོས་
མེད་ལམ་སྲོལ་ངག་ཐྲོག་ལུ་འབད་མི་ཚུ་ འཕལ་མགྱོགས་རང་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ བདེན་ཁུངས་
སྐྱེལ་ནི་དང་ སྒྲ་པར་ནང་བཟུང་ནི་འདི་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ལམ་སྲོལ་བརྩི་མཐྲོང་འདི་སེམས་ཉམས་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བརླག་
སྲོར་འགྱོ་བའི་ཉེན་ཁ་སྲོམ་འདུག དངོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཡང་ སྐྱེ་ལྡན་ཇི་ཉམས་ཀྱི་ 
བརླག་སྲོར་འགྱོ་བའི་ཉེན་ཁ་སྲོམ་འདུག དངོས་ཅན་དངོས་མེད་ ལམ་སྲོལ་གཉིས་ཆ་རང་ 
ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ མ་ཉམས་པ་བདག་འཛིན་འཐབ་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་ཡྲོད་
པའི་ དེང་སང་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ།

  - ཀམ་པིའུ་ཊར་ གློག་རིག 

  - མཐྲོང་ཐྲོས་རྒྱང་བསྒྲགས།

  - གློག་བརྙན་གཟུགས་བརྙན་འཁོར་ལྲོ། 

 - པར་ཆས་ (ཨང་གནས་ཅན་མ)།

༢༽ སྲོབ་དེབ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ཁྱད་ལཱ་སྒྱུ་རལ་མཁན་མ་ལུ་  
 སྦྲོང་བརར་སྤྲོད་ནི།

སྲོབ་དེབ་གཞི་བཙུགས་དང་ ཁྱད་ལཱ་སྒྱུ་རལ་མཁནམ་ལུ་ སྦྲོང་བརར་སྤྲོད་ལེན་སྐོར་ 
འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་ལཱ་དང་ཚེ་གཡྲོག་ཁག་མ་འདྲཝ་སྐོར་ལས་  སྦྲོང་བརར་
སྤྲོད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ སྲོབ་དེབ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟྲོ་ནི་དེ་ ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚུད་མིའི་སྲོབ་
དེབ་ཚུ་ སྔོན་གོང་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྲོད།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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  - རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟྲོས་གར་སྲོབ་སྡེ།

  - སེམས་རྟྲོགས་ཁ་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སྲོབ་སྡེ།

  - ཐིམ་ཕུག་བཟྲོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྲོབ་སྡེ།

  - བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ བཟྲོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྲོབ་སྡེ།

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཚུ་
གཤམ་གསལ་ཚུ་ཁག་ཆེ།

 - རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ འགྲེམས་སྲོན་དངོས་རས་ རྲོང་གཞིས་ 
 ཁག་དང་ ལྷ་ཁང་ དགོན་སྡེ་ མཆོད་རྟེན་ཚུ་ ཉམས་གསྲོ་དང་བསྐྱར་ 
 གསྲོ་ཞུ་ནི།

  -  རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ནང་ཡྲོད་པའི་ རྲོང་གཞིས་ ལྷ་ཁང་ དགོན་སྡེ་  
  མཆོད་རྟེན་ཚུའི་ནང་ན་ཡྲོད་པའི་ ལྡེབས་བྲིས་ རྙིངམ་ར་ཆེན་ཚུ་ 
  ཉམས་གསྲོ་ཞུ་ནི།

 -  སྔོན་དང་ཕུའི་འཐག་རིགས་དང་གྲུ་ཙི་རྙིངམ་དང་དཀོན་དྲགས་ཚུ་  
  ཉམས་གསྲོ་འབད་ནི།

 -  ཞབས་ཁྲ་ སྙན་ཆ་ སྒྲ་དབྱངས་ ཟྲོས་གར་ འཁྲབ་སྲོན་ཚུ་ ཡིག་ 
  ཐྲོག་བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་ནི།

 -  ངག་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ 
  ཡིག་ཐྲོག་བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་ནི།

 -  གླུ་གཞས་དང་ ཞབས་ཁྲའི་རིགས་ བླྲོ་ཟེ་གཙང་མྲོ་ གཏམ་གླེང་ལུང་ 
  འདྲེན་དང་ དཔེ་གཏམ་ཚུ་ག་ར་ ཡིག་ཐྲོག་བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་ནི།

 -  འབྲུག་ལུ་སྒྱུ་རལ་དང་ཁྱིམ་བཟྲོ་བཀོད་ཚུ་ཞུན་དག་སྦེ་ གློག་བརྙན་ 

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ



136
  ཐྲོག་ལུ་པར་དེབ་བཟྲོ་ནི།

 -  འབྲུག་ལུགས་ལར་རྲོང་གཞིས་ ལྷ་ཁང་ དགོན་སྡེ་ མཆོད་རྟེན་  
  སྒེར་ཁྱིམ་ཚུ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་ འཁྲིལ་བཞེངས་ཐངས་དང་ 
  བརྐྱབ་ཐངས་ཚུ་མ་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་ གློག་བརྙན་ཐྲོག་པར་ 
  བཏབ་ནི།

དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ་སྐོར་ བཟྲོ་རིག་༡༣ གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་དུ་སྦང་བ་འབད་ནི་འདི་ 
ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་མས། སྲོབ་དེབ་ནང་ལས་ ཤེས་ཡྲོན་མཐར་འཁྱོལ་ཙམ་ཅིག་གིས་
མི་བཏུབ་པས་ ག་ར་འབད་རུང་ རང་གི་ཁྱད་པར་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་དེ་ རང་
གི་ཤེས་ཡྲོན་འདི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གལ་ཆེ།  ཤེས་ཡྲོན་གོང་འཕེལ་གཏངཐངས་འདི་
ཡང་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཉམས་མྲོང་ཙམ་མིན་པར་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་འབྲེལ་
ཐྲོག་ལས་ དེང་སང་གི་ཚན་རིག་དང་ འཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་གལ་ཆེ། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ་ཐབས་ཐངས་ རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་སྐྱེ་
ལྡན་ གནས་སངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་ སྐོར་བསམ་
ཞིབ་ལེགས་ཤྲོམ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་སྐོར་ འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཕྲོ་མྲོ་མང་རབས་ དགེ་སྲོང་དང ཨ་ཎེམྲོ་ 
མི་གནགཔ་ཨིན་རུང་ རང་གི་ཁྱད་རིག་རལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་འཇོན་ཐངས་ཡར་རྒྱས་
གཏང་དགོཔ་ཁག་ཆེ། འཇིག་རྟེན་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ སྦང་བ་ཡང་བསྐྱར་འབད་བ་ཅིན་ 
གོམས་འདྲིས་ཚུད་པར་ཐེ་ཚྲོམ་མེད་ དེའི་ནང་དྲོན་ཉིད་ལས་ཡང་ རང་གི་སྒྱུ་རལ་ རིག་
རལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ།

ད་རེས་ནངས་པ་གི་ དགོས་དྲོན་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རང་གི་ཤེས་ཡྲོན་དང་སྦྲོང་བརར་ 
ལག་ལེན་དང་ཉམས་མྲོང་གཞིར་བཞག་སྟེ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རིག་པ་དང་ཅ་ཆས་གསར་
སྐྲུན་འབད་ནི་ཁག་ཆེ། འྲོས་བབས་དང་ལྡན་པའི་གསར་སྐྲུན་ཅིག་ བཤུལ་བཞག་སྦེ་བཞག་
ཚུགས་པ་ཅིན་ མ་འྲོངས་པའི་མི་རབས་ཚུ་གིས་ ངལ་རངས་དང་ དགའ་ཚྲོར་སྲོམ་སྐྱེ་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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འྲོང། དཔེར་ན་ མི་ས་འྲོག་འགྱོ་རུང་ གཏམ་ས་སྟེང་ལུ་ལུས་ཟེར་སབ་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

༣༽ ཚན་རིག་ལས་གཡྲོགཔ་ཚུ་ལུ་སྦྲོང་བརར་སྤྲོད་ནི།

ཚན་རིག་ལས་གཡྲོགཔ་ཚུ་ སྦྲོང་བརར་སྤྲོད་ནིའི་སྐོར་ འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཚུ་ ཁྱད་ལཱ་སྲོ་
སྲོར་གྱི་ལས་སྤྲོད་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ལག་ཆས་ཡིག་ཐྲོག་བཀོད་ནི་ སྒྲ་པར་བཟུང་ནི་
གློག་བརྙན་པར་བཏབ་ནི་གི་སྒྱུ་རལ་དང་ རིག་རལ་དང་སྲོབ་སྦྲོང་འབད་སའི་ ཕྱིའི་རྒྱལ་
ཁབས་ནང་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་སྡེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ་ ཉམས་གསྲོ་འབད་མིའི་ མི་
མང་སུ་ཅིག་ལུ་སྦང་བ་སྤྲོད་ནི་ལུ་ཁག་ཆེ། དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ་ཉམས་གསྲོ་འབད་དགོཔ་
གལ་ཅན་ཚུ་ཤིང་དང་ འཐག་རིགས་ཚྲོན་ཁྲ་དང་ལྡེབས་བྲིས་ཚུ་ཨིན།  སྦྲོང་བརར་འབད་
མི་ན་གཞྲོན་ཚུ་ འཛུལ་ཞུགས་ ཤེས་ཚད་དང་ གཞི་རྟེན་ སྦྲོང་བརར་ཡྲོདཔ་ཅིག་གིས་མི་
བཏུབ་ རང་གི་ཤེས་ཡྲོན་གོང་འཕེལ་ གཏང་དྲོན་ལུ་ཚན་རིག་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཉིན་ལར་ 
གོང་འཕེལ་འགྱོ་མིའི་སྐོར་ལས་ཤེས་རྟྲོགས་དང་གོ་རྟྲོགས་གཉིས་ གལ་ཆེཝ་མ་ཚད་ བསྐྱར་
གསྲོ་དང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་སྦྲོང་འབད་ནི་ཡང་གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛྲོམས་དང་ གྲོས་ཚྲོགས་ཀྱི་
གྱལ་ཁར་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ་སྐོར་ ཞིབ་འཚྲོལ་དང་སྦྲོང་བརར་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ 
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ལུ་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་ཁང་དང་ སྲོབ་སྡེ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་
མང་རབས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྲོད།

དཔེར་ན་གཤམ་གསལ་ལར།

  - ལམ་སྲོལ་ཅ་ཆས་ཉམས་གསྲོ་འབད་ས་ཀྲོ་ཀིའུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཞིབ་ 
  འཚྲོལ་ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་སྤེལ་ཁང་།

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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  - ལམ་སྲོལ་ཅ་ཆས་ ཉམས་གསྲོ་འབད་ས་ ལག་ནའུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཞིབ་ 

  འཚྲོལ་ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་སྤེལ་ཁང་།

  - རྒྱལ་རབས་སྒྱུ་རལ་ཉམས་གསྲོ་རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་ཀྱི་སྲོབ་སྦྲོང་སྐོར་ 
  དཱི་ལི་རྒྱལ་ཡྲོངས་རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་སྲོབ་སྡེ།

  - ལམ་སྲོལ་ཅ་ཆས་ ཉམས་གསྲོ་འབད་སའི་ས་གནས་ ཀྲོ་ཀིའུ་རྒྱལ་ 
  ཡྲོངས་ཞིབ་འཚྲོལ་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་ དངོས་ 
  ཅན་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཉམས་གསྲོ་དང་བསྐྱར་གསྲོ་སྦྲོང་བརར་ཁག་ མ་ 
  འདྲཝ་ ལེ་ཤ་སྤྲོདཔ་ཨིན།

  - ལམ་སྲོལ་ཅ་ཆས་ཉམས་གསྲོ་འབད་སའི་ ས་གནས་ ལག་ནའུ་རྒྱལ་ 
  ཡྲོངས་ཞིབ་འཚྲོལ་ བརྟག་དཔད་སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་སྒྱུ་རལགྱི་དངོས་པྲོ་ 
  ཚུ་ བདག་འཛིན་དང་གཅེས་སྐྱོང་རྒྱུན་སྐྱོང་སྐོར་དུས་ཡུན་བདུན་ཕག་  
  གཉིས་རེ་སྲོབ་སྦྲོང་སྤྲོད་ནི་ཡྲོད། སྦྲོང་བརར་གཞན་ཡང་   ཚན་རིག་ 
  དང་ ལྡེབས་རིས་ འཐག་རིགས་ ཤིང་ཉམས་གསྲོ་འབད་ནི་སྐོར་ 
  ལས་ཡྲོད། ཡང་དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛྲོམས་ 
  དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྲོམས་ལྲོ་ལར་བཞིན་འཚྲོགས་ནི་ཡྲོད།

  - རྒྱལ་རབས་སྒྱུ་རལ་ཉམས་གསྲོ་རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་ཀྱི་ སྲོབ་སྦྲོང་དཱི་ 
  ལི་ལུ་རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་ཀྱི་སྲོབ་སྡེའི་ནང་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤྲོས་རང་ ལྲོ་ངོ་ 
  གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་མཐྲོ་རིམ་གོང་མའི་སྲོབ་སྦྲོང་ གཤམ་གསལ་ཡྲོད་ 
  པའི་  ཆོས་ཚན་གསུམ་གྱི་སྐོར་ ལས་སྤྲོད་ནི་ཡྲོད།

  - སྒྱུ་རལ་འབྱུང་རབས་སྐོར། 

  - ཉམས་གསྲོའི་སྐོར།

     - རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་སྲོབ་སྦྲོང་སྐོར།

  - གཞན་ཡང་གོང་གི་ཆོས་ཚན་གསུམ་ཆ་རའི་སྐོར་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་  

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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  ནང་དྲོན་རིག་པའི་གཙུག་ལག་ ཤེས་ཚད་པི་ཨེཆ་ཌི་སྤྲོད་ནི་ཡྲོད།

༤༽  ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་གོ་རྟྲོགས་ཤེསཔ་བཟྲོ་ནི་ 
 དང་ངལ་རངས་དགའ་ཚྲོར་བསྐྱེད་བཅུག་དགོཔ་སྐོར། 

ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་འདི་ འབྲུག་མི་ཡྲོངས་ཀྱིས་ངལ་རངས་དང་ དགའ་ཚྲོར་བསྐྱེད་དེ་ཧ་
མ་གོ་བ་ཅིན་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཉམས་གསྲོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ དྲོན་དག་ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་འབྲུག་མི་གེ་ར་གི་ང་བཅས་རའི་སྔོན་བྱྲོན་རྒྱལ་བ་
གོང་མ་དང་།  ཕམ་ཚུ་གི་ལཱ་ཁག་སྦེ་ཉམས་གསྲོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བཞག་པའི་
ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་འདི་ ངལ་རངས་དང་ དགའ་ཚྲོར་བསྐྱེད་དགོསཔ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་
ཆེ། གཞན་ག་ནི་ཡང་ འབད་མ་ཚུགས་རུང་རང་གི་སྒྱུ་རལ་དང་བཟྲོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་བལ་ནི་
དང་ ཉན་ནི་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་རུང་བཏུབ། གཤམ་གསལ་ཡྲོད་པའི་ སྲོབ་སྡེ་དང་ལས་ཁུངས་ཚུ་
གི་ལམ་སྲོལ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་ ལས་རིམ་ཁག་མ་
འདྲཝ་བཟྲོ་སྟེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཡྲོད།

  - འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན།

  - འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་གསར་ཤྲོག་ (ཀུན་གསལ་)

  - རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས།

  - འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་རྣམ་སས་བང་མཛྲོད།

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ གཞུང་གི་འགྲོ་སྲོང་མང་རབས་བཏང་སྟེ་ལམ་སྲོལ་
སྐོར་ལས་རིམ་ཁག་མ་འདྲཝ་བཟྲོ་སྟེ་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་རུང་ འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་
སྤྲོ་བ་དང་ དྭངས་འདྲོད་མི་སྐྱེ་བས། ཁོང་གིས་ རྒྱང་མཐྲོང་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་
མ་བལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་ཁག་སྦེ་འགོ་འདྲེན་ འཐབ་མི་
ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ དགོས་དྲོན་དང་འབད་བརྲོན་ཚུ་ འཕྲོ་བརླག་བཏངམ་མིག་གིས་མཐྲོང་

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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ས་ཨིན།

མ་གཞི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོཔ་ཨིན་རུང་རང་གི་ལམ་
སྲོལ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་བཏྲོན་དགོཔ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། མཉམ་
རིགས་མཁས་པ་གཅིག་གི་བསམ་འཆར་བཤད་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ལམ་སྲོལ་ཟེར་མི་
འདི་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བྱ་རྒོད་ལུ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་ཟེར་
ཨིན་མས།

དཔེར་ན་རང་བཞིན་གནས་སངས་ལམ་སྲོལ་བྱ་སྒོ་སྐྱེ་ལྡན་ཇི་མཉམ་འདི་དངོས་ཅན་ལམ་
སྲོལ་གྱི་ཅ་ཆས་དངོས་ཚུ་གིས་འདྲ་སྲོམ་ཨིན་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་རྒུད་ཉམས་ཏེ་ལམ་སྲོལ་
བརྩི་མཐྲོང་གི་འདྲ་སྲོམ་གཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་འཕལ་རང་འདིའི་བཀག་
ཐབས་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་འཐྲོན་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་ ནང་གི་བསམ་པ་དང་ཕྱིའི་བྱ་སྤྱྲོད་ བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དྲོན་ལུ་ 
ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་ལུ་ ངལ་རངས་དང་ དགའ་ཚྲོརབསྐྱེད་ནི་དེ་ ཁོང་གི་སེམས་དང་རྒྱུད་
ལུ་ བཙུགས་ནི་འདི་གལ་ཆེ། དེའེི་དྲོན་ལུ་འབྲུག་གི་ ཉམས་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གི་  ལམ་
སྲོལ་བརྩི་མཐྲོང་ལུ་ སེམས་རྒུད་ཉམས་ཏེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་དང་སྲོབ་སྦྲོང་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ།

དབྱིན་ལྲོ་༡༩༩༦ ལས་འགོ་བཟུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་ནང་ཡྲོད་པའི་ 
སྒྱུ་རལ་ དངོས་པྲོ་དང་ གཏེར་མཛྲོད་ཅ་རྙིང་རྣམས་བསྐྱར་བ་འབད་དེ་ མི་མང་ལུ་དམིགས་
བསལ་ གསལ་སྲོན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། གསལ་སྲོན་དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་འབྱུང་རིམ་
དང་ རྒྱལ་རབས་ ལྲོ་ཚིགས་རིམ་པ་སྦེ་ བསྐྱར་སྒྲིག་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་དང་ 
ཆོས་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ བར་སྲོན་གསལ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟྲོ་ཡི། རྒྱལ་རབས་ལྡན་པའི་ ཅ་
རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་གི་ བཟྲོ་རྣམ་དང་ བཟྲོ་བཀོད་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་
སྤྱི་སྡེ་དང་སྤྱི་ཚྲོགས་སྒྱུར་བཅོས་དང་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས། དབྱིན་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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ལྲོ༡༩༩༦ ནང་གི་ བསྐྱར་སྒྲིག་ དམིགས་བསལ་གསལ་སྲོན་ ཐེངས་དང་པ་འདི་ འབྲུག་
གི་ཐྲོ་རེངས་དང་ སྔོན་རབས་སྐོར་ དུས་རབས་༡༠ ཚུན་ཚྲོད་ཨིན། དབྱིན་ལྲོ་ ༡༩༩༧ 
ནང་གི་ བསྐྱར་སྒྲིག་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྲོན་ཐེངས་༢པ་འདི་ འབྲུག་གི་དུས་རབས་ 
བར་མ་༡༡ ལས་༡༥ ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་སྐོརཨིན། དབྱིན་ལྲོ་༡༩༩༨ ལྲོར་གྱི་ བསྐྱར་སྒྲིག་
དམིགས་བསལ་ གསལ་སྲོན་ཐེངས་༣ པ་འདི་ འབྲུག་གི་དུས་རབས་ བར་མ་ཆ་ཤས་
༢པ་དུས་རབས༡༥ ལས་༡༦ ཚུན་ཚྲོད་སྐོར་ཨིན། གོང་གསལ་བསྐྱར་སྒྲིག་ དམིགས་
བསལ་གསལསྲོན་ ཡྲོངས་བསྲོམས་ཐེངས༣ པ་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་འདི་ལ་
རྲོང་ཐྲོག་༤པའི་ནང་གཏན་འཇགས་གསལ་སྲོན་སྦེ་ མི་དམངས་ཡྲོངས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་དེ་ཡྲོད། འདི་ནང་གི་ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་ག་ར་རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་ནང་གི་
ཨིན་མས། དབྱིན་ལྲོ་༡༩༩༩ ལྲོར་དམིགས་བསལ་གསལ་སྲོན་ཐེངས༤ པ་འདི་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པྲོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་༤ པའི་སྐུ་པར་ ཁག་མ་འདྲཝ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ མི་
དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ ཁྲི་ལྲོ་༢༥ འཁོར་བའི་དུས་སྲོན་ རྩིས་སྲུང་དངའཁྲིལ་ཏེ་ 
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་འབདཝ་ཨིན་མས།  དབྱིན་ལྲོ་༢༠༠༠ ལྲོ་གི་ དམིགས་བསལ་གསལ་
སྲོན་འདི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ དུས་སྐབས་ དུས་རབས ༡༧ པའིནང་ ལྲོ་
ངོ་༣༥ ནང་འཁོད་ ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཡྲོད། གོང་གསལ་བསྐྱར་བསྒྲིགས་ 
དམིགས་བསལ་གསལ་སྲོན་ ཐེངས་༤ པ་དང་༥ པ་འདི་ ལ་རྲོང་ཐྲོག་༣ པའི་ནང་ 
གཏན་འཇགས་གསལ་སྲོན་སྦེ་ མི་དམངས་ཡྲོངས་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡྲོད། བསྐྱར་
བསྒྲིགས་དམིགས་བསལ་ གསལ་སྲོན་ མཐའན་མཇུག་ར་ དབྱིན་ལྲོ་༢༠༠༡ ལྲོ་གི་ 
དམིགས་བསལ་གསལ་སྲོན་འདི་ དུས་རབས་༡༨ དང་༡༩ ལྲོར་ མི་དབང་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་
རབས་རིམ་བྱྲོན་སྐོར་ཨིན། གོང་གསལ་བསྐྱར་སྒྲིགས་ དམིགས་བསལ་གསལ་སྲོན་ 
ཡྲོངས་བསྲོམས་༦ པ་འདི་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་མི་འདི་ སྤ་གྲོ་ལ་རྲོང་ལུ་ གཏན་
འཇགས་གསལ་སྲོན་སྦེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་གི་ལམ་
སྲོལ་བཟང་པྲོ་དང་ འདས་པའི་སྙན་གྲགས་ཚུ་ མི་དམངས་ཡྲོངས་དང་ ཁྱད་པར་དུ་ང་
བཅས་རའི་ ད་ལྲོའི་མི་རབས་དང་ མ་འྲོངས་པའི་མི་རབས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བསམ་
འཆར་ བརྗེ་སྲོར་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདྲོད་སྲོམ་ཡྲོད། 
རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་འདི་ མི་དམངས་ཡྲོངས་ཀྱི་  ཤེས་ཡྲོན་ལྷབ་སའི་སྲོབ་སྡེ་གཅིག་དང་ 

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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ཤེས་ཡྲོན་ཟེར་ལྷབ་ད་ སྤྱིར་བཏང་གི་ གོ་བ་འདི་ དཔེ་དེབ་ ལྷག་ནི་དང་ ལེགས་སྦར་ཉན་
ནི་འདི་ཨིན། འདི་གཉིས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་དང་  འདས་པའི་སྙན་གྲགས་གེ་
ར་གི་སྐོར་ཁ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ ཤེས་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འདུག དེའི་དཀའ་ངལ་ བསལ་
ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་འདི་ཁག་ཆེ། ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རྣམ་སས་ བང་
མཛྲོད་ནང་ལུ་ འབྱུང་རབས་དང་ རྒྱལ་རབས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཅ་ཆས་ཚུ་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་
ཚུ་མཐྲོང་ཚུགས་ དཔེར་ན་ སངས་རྒྱས་དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ སྐུ་འདི་ཚུ་ ཁོངས་
ཚུ་གིས་དངོས་སུ་ མནྲོ་བསམ་བཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་འབྲུག་མི་གེ་ར་གི་ ང་བཅས་རའི་སྔོན་བྱྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་། 
ཕམ་ཚུ་གི་ལཱ་ཁག་སྦེ་ཉམས་གསྲོ་དང་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བཞག་མིའི་ ལམ་སྲོལ་
རྩིས་མཐྲོང་འདི་ ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚྲོར་བསྐྱེད་དགོསཔ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། གཞན་
ག་ནི་ཡང་ འབད་མ་ཚུགས་རུང་རང་གི་སྒྱུ་རལ་དང་བཟྲོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་ བལ་ནི་དང་ ཉན་ནི་
སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་རུང་བཏུབ་ འབྲུག་གི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྣམ་སས་བང་མཛྲོད་ལུ་ བལ་སྐོར་
འབདཝ་ད་ འགྲེམས་སྲོན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཐྲོག་ལས་གནད་དྲོན་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་འབད་
རུང་འཇིག་རྟེན་ཉམས་མྲོང་མངོན་སུམ་དུ་མཐྲོང་ཚུགས། དེའི་ནུས་ཁྱད་དང་ ཕན་ཐྲོགས་དེ་
གིས་ གཞུང་ར་བ་གསུམ་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ མནྲོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ 
ཕག་ཕྱིད་ཞུ་མི་ མི་སེར་ལེགས་ཤྲོམ་འཐྲོན་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་སྲོམ་ཡྲོད། 

༥༽ འབྲུག་གི་རྲོམ་རིག་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།་

འབྲུག་གི་རྲོམ་རིག་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་ འབུམ་
རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ རིག་གནས་བཅུ་དང་ གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ལུ་ གཙྲོ་བྲོར་
བཏྲོནམ་ཨིན་པས། གཉིས་པ་ཆོས་དང་ དད་དམ་གྱི་རྲོམ་ཡིག་ དཔེར་ན་ པདྨའི་ཐང་
ཡིག་ བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ་ ཀུན་མཁྱེན་བཀའ་འབུམ་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེའི་དཔེ་ཆ་ ཆོས་སྤྱྲོད་
ཉེར་མཁོ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་ གནས་བདག་ གཞི་བདག་གི་ གཏང་རགས་དཔེ་ཆ་ 
རིམ་གྲོ་བརྒྱ་བཞི་ངོ་གླུད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ སྐར་རྩིས་ ནག་རྩིས་ཟ་ཐྲོ་ཚུ་ཨིན།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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གོང་གི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལུ་ གསུང་རྟེན་སྦེ་རྩིས་ཏེ་ རྲོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་
ནང་ མི་ཉམས་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཕག་མཆོད་ལེགས་ཤྲོམ་
ཕུལ་བའི་ ལུགས་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཡྲོད།

གཙྲོ་བྲོ་རང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ རྗེ་མཁན་པྲོ་དང་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ མཁས་
པ་ལེ་ཤ་བྱྲོན་མིའི་  ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འབྲུག་གི་འབྲི་རྲོམ་སྐོར་ལས་
ཡང་ དུས་རབས༡༧ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ ཆོས་
སྐད་ཐྲོག་ལུ་ཆོས་དང་ དད་དམ་གྱི་རྲོམ་ཡིག་ རྒྱལ་རབས་དང་འབྱུང་རབས་ཀྱི་ རྲོམ་ཡིག་ 
རྣམ་ཐར་དང་རྟྲོགས་བརྗོད་ཀྱི་རྲོམ་ཡིག་དཔའ་བྲོའི་མཛད་རྗེས་དང་གཏམ་རྒྱུད་ གནས་
ཡིག་ཁག་མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་བརམས་ཏེ་ བཞག་མི་འདི་གིས་  ད་རེས་ནངས་པར་
འབྲུག་མི་ཡྲོངས་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་འདུག།

དུས་རབས་༡༧,༡༨, ༡༩ ནང་ལུ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ བསན་བཅོས་ཚུ་
གིས་ འབྲུག་གི་འབྲི་རྲོམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཞབས་ཏྲོག་དང་
ཕན་ཐྲོགས་ དཔག་ཏུ་མེདཔ་བྱུང་ནུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ མཁས་དབང་མང་རབས་བྱྲོན་ཏེ་  མདྲོ་
རྒྱུད་རིག་གནས་དང་ རྲོམ་ཡིག་ དར་ཤིང་རྒྱས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ཉམས་
སྲོ་ནུག སར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ཐབས་ལུ་ དུས་རབས་༢༠པའི་ནང་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་ལུ་ ཐུགས་བཞེད་བླ་ན་མེད་པར་
དགོངས་ཏེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་དྲོན་ལུ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ ཀྲོང་གསར་རབ་སྡེ་དགེ་སྲོང་ 
མཁས་རིག་ཞལ་གྲངས་བདུན་ བྲོད་མདྲོ་ཁམས་རྲོགས་ཆེན་ ཤྲཱི་སིངྷའི་ སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་པྲོའི་
ནང་ གཞུང་ཆེན་༡༣ དང་ མདྲོ་རྒྱུད་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ སྲོབ་སྦྲོང་འབད་བར་ སྤྱི་
ལྲོ་༡༩༡༧ ལྲོར་ མཧཱ་པན་ཌི་ཏ་ གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་ ཞབས་སར་བཏང་ནུག 

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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འབྲུག་གི་ མཁས་དབང་རྣམས་ སར་འབྲུག་ལུ་ལྲོག་བྱྲོན་སྟེ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ རབ་སྡེ་
ཁག་སྲོ་སྲོའི་ནང་ མདྲོ་རྒྱུད་ རིག་གནས་ཚུ་དར་ཁྱབ་སྲོམ་བཏང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཕག་ཕྱིད་ ཅི་དྲག་གང་དྲག་ཞུ་ནུག།

ཡང་འབྲུག་མི་དྲག་ཞན་གེ་ར་ རང་མགོ་འཐྲོན་ནི་དང་ གཞུང་དྲོན་འགྲུབ་ནི་དྲོན་ལུ་ཕྱི་རྒྱལ་
སྐད་ཡིག་ངེས་པར་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ མི་དབང་མངའ་བདག་འབྲུག་རྒྱལ་
དང་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༡༧ ལྲོར་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་་གི་སྲོབ་གྲྭ་གསརཔ་གཉིས་ ཧཱ་
དང་བུམ་ཐང་ལུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ ཧཱ་ལས་བུ་ཚུ་༡༧ དང་ ཤར་ཕྲོགས་ 
ཁ་ཐུག་ལས་ བུཚ་༡༧ བཙུགས་གནང་ཡི།

དཔག་བསམ་སྐུ་ཚབ་ནྲོར་བུ་དང་ འབྲས་ལྗོངས་ཕན་ཐྲོགས་༢བུམ་ཐང་ལུ་ རྒྱལ་སས་
འཇིགས་ མེད་དབང་ཕྱུག་ དཔྲོན་གཡྲོག་རྣམས་ལུ་ ཧིན་དུའི་སྲོབ་དཔྲོན་སྦེ་བསྐོས་གནང་
ནུག ཁོང་བླྲོ་རིག་ཡྲོད་མི་བུ་ཚུ་གིས་མི་དབང་མངའ་ཞབས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞབས་
ཏྲོག ཅི་དྲག་གང་དྲག་སྦེ་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནུག།

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་དྲོན་ལུ་ 
ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་ཕག་སྲོལ་བཞིན་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་གཉིས་པ་ དཔལ་
འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡང་ ཆོས་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དང་ ཤར་ཕྲོགས་ འཁོར་ལྲོ་
རྩིབས་བརྒྱད་ལས་ དགེ་སྲོང་བླྲོ་རིག་ཅན་བཞི་ བྲོད་མདྲོ་ཁམས་ཟུར་མང་དུ་ བརྟན་
མཁས་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་ལྡན་པ་ མཁན་པྲོ་མཆོག་གསལ་གྱི་དྲུང་དུ་ གཞུང་ཆེན་ བཅུ་གསུམ་
དང་ མདྲོ་སྔགས་རིག་གནས་ཚུ་ ཐྲོས་བསམ་འབད་བར་བཏང་ ཁོང་འབྲུག་ལུ་ལྲོག་ལྷྲོད་
དེ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་རབ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་ ཅི་ལྕོགས་གང་
ལྕོགས་སྦེ་ཞུ་ནུག།

དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ཡང་ ཕྱི་རྒྱལ་སྲོབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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ནང་ སྲོབ་ཕྲུག་ ཡར་སེང་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་
ཚུགས་པའི་ མི་སྲོབས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་མཛད་གནང་ཡི།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་
སྲོར་ཆུད་ཀྱི་ ཕག་འགན་ཧྲིལ་བུར་ མཛད་གནང་མི་དེ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་
གསུམ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ མཁས་པའི་བླྲོ་གྲོས་ཤེས་རབ་
དང་ལྡན་པའི་ བླྲོན་ཆེན་འཇིགས་མེད་དཔལ་ལྡན་རྲོ་རྗེ་མཆོག་གཉིས་ཨིན།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ནང་པའི་ཆོས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྤྱི་ལྲོ་
༡༩༦༡ ལུ་ རིག་གནས་ སྲོབ་གྲྭ་གཅིག་ ཐིམ་ཕུག་དབང་འདུས་རྩེ་ལུ་ གཞི་བཙུགས་
གནང་ཡི། སྲོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་རྩེ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ རྒྱ་
གར་ཀ་སྤུངས་ནས་ གདན་དྲངས་ཏེ་བསྐོས་ཡྲོད།

སྲོབ་གྲྭ་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་བླྲོ་གསལ་གཞྲོན་ནུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་རབ་སྡེ་ཁག་ལས་ 
དགེ་སྲོང་༥༠དང་མི་སེར་ལས་ བླྲོ་རིག་ཅན་ཡྲོད་མི་བུ་ཚུ་༥༠བཅས་བསྲོམས་བརྒྱ་གཅིག་
གིས་ དཔེ་ཆ་བར་ཡིག་ངག་སྒྲོན་ སུམ་རྟགས་ བཤེས་སྤྲིངས་ སྙན་ངག་ སྤྱྲོད་འཇུག་
སྲོགས་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ ལས་ཁུངས་ཁག་སྲོ་སྲོར་ 
རྲོང་ཁག་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་པའི་སྨན་ཁང་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་དྲུང་ཡིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ 
དཔྲོན་ཁག་ཚུན་ཚྲོད་ འཐུས་ཤྲོར་མེད་པར་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ཡི། ལཱ་འགན་གཞན་ཡང་ རྒཔྲོ་ 
སྤྱི་མི་ མི་སེར་སྐུ་ཚབ་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་འགན་ཁག་སྲོ་སྲོར་འབག་སྟེ་ཡྲོད། 

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ དགོངས་བཞེད་ལར་དུ་སྦེ་ དུས་རབས་༡༧ ནང་ལས་ 
སབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་གཞུང་ཁ་འདི་ལུ་ མིང་གསརཔ་རྲོང་ཁ་ཟེར་བཏགས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཡྲོངས་སྐད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡི། རྲོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
དྲོན་ལུ་ འབྲུག་གི་མཁས་དབང་སྲོབ་དཔྲོན་གནག་མདྲོག་དང་ སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ལ་གཉིས་

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་འྲོག་ལུ་ རྲོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་ཚྲོགས་ཆུང་ཟེར་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༧༡ ལུ་ གཞི་བཙུགས་
གནང་ཡི།

ཐུ་མི་མཁན་པྲོ་སམ་བྲོ་ཊས་མཛད་པའི་ སུམ་རྟགས་འདི་ཡང་ རྲོང་ཁ་ནང་བསྒྱུརཝ་མ་ཚད་ 
རྲོང་ཁ་བར་གཞུང་དང་ཚིག་མཛྲོད་གསརཔ་བཟྲོ་སྟེ་ རྲོང་ཁ་འདི་ཁ་ལས་སབ་ནི་དང་ ཡི་གུ་
འབྲི་ཐངས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་འདྲ་མཉམ་བཏང་ཡྲོད།

དེ་ལས་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༦ལུ་རྲོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚྲོགས་ཆུང་འདི་ རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས་
ལུ་ཡར་སེང་བཏང་སྟེ་ འབྲུག་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་༣དང་ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་གཙུག་ལག་
སྲོབ་སྡེའི་དྲོན་ལུ་རྲོང་ཁ་རྲོམ་སྒྲིག་ ཁག་མ་འདྲཝ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ བཏང་དང་བཏང་
བཞིན་པ་ཡྲོད།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་
གྱི་ལྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་པ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༦༡ ལུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ དམིགས་ཡུལ་
ཁག་ཆེ་ཤྲོས་གཅིག་ དེང་སང་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ཨིན།

སྔོན་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༡༧ ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་བར་སྲོན་སྐད་ཡིག་འདི་ ཧིན་དུའི་སྐད་ཡིག་ཨིན་རུང་ སྤྱི་
ལྲོ་༡༩༦༡ ལས་དབྱིན་སྐད་ཐྲོག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི།  དེ་སྦེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ད་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཡྲོངས་གྲགས་
དང་ དར་ཁྱབ་སྲོང་མི་འདི་ ཨིང་ལིཤ་སྐད་ཡིག་འདི་གིས་ ཕནཐྲོགས་སྲོམ་འྲོང་བའི་རེ་བ་
དང་ ད་རུང་ཚན་རིག་ལག་རལ་དང་ མི་རིགས་བར་གྱི་སྐད་ཡིག་འདི་ ཨིང་ལིཤ་སྐད་ཡིག་
ཨིནམ་ལས་ བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་བཞི་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་
ཡང་ ཡབ་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་གི་ བཀའ་སྲོབ་བཟང་པྲོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ འབྲུག་རྒྱལ་པྲོ་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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བཞི་པའི་ གསེར་ཁྲི་མངའ་སྲོལ་མཛད་པའི་ཤུལ་ལས་ འབྲུག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་དང་ མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་ནི་ ཁྱད་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛྲོམས་ འཆར་སྣང་གསར་པ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉམས་སུ་བླངས་ཡྲོདཔ་
མ་ཚད་  འཛམ་གླིང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ན་ཡང་ དར་ཁྱབ་གནང་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་སྲོམ་ 
གནང་སྟེ་ཕག་ལཱ་མཛད་དང་ མཛད་བཞིན་པ་ཡྲོད། མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ གོང་
གི་གནད་དྲོན་ཁག་ གསུམ་འདི་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤྲོམ་ཐྲོན་ཏེ་ མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་དྲོན་
ལུ་ གཞི་རྟེན་དང་འགྱམ་ངོ་མ་འདི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་དང་ གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་གཞི་
བཙུགས་གནང་ཡི།  དབྱིན་སྐད་དཔྱེ་གཏམ་ནང་ལུ་ཡང་ཤེས་ཡྲོན་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
འགྱམ་ཨིན་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད།   འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་བུཚུ་དང་བུམྲོ་བླྲོ་རིག་ཅན་དང་འདྲ་
མཉམ་སྦེ་ མངའ་ཞབས་རང་གི་ སས་སསམྲོ་ཚུ་ཡང་ཤེས་ཡྲོན་སྦང་པར་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་མིན་པར་ འབྲུག་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་སྲོ་སྲོར་ནང་བཞག་གནང་ཡི། དཔེར་ན་ རྒྱལ་སས་
འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཡང་ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་དང་ གཙུག་ལག་
སྲོབ་སྡེའི་ ཤེས་ཡྲོན་ཚུན་ཚྲོད་ འབྲུག་ནང་འཁོད་རང་ སྲོབ་སྦྲོང་གནང་སྟེ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་
ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་དང་ འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་སྐོར་ མཁས་པ་
གྱུར་སྲོ་ཡི། 

ནང་དྲོན་རིག་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་
སྡེ་ མང་རབས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་ རྲོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་རྲོང་གཞི་
རྙིངམ་ཚུ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་སྦེ་རྲོང་གཞི་གསར་བཞེངས་ མང་
རབས་གནང་སྟེ་ རབ་སྡེ་དང་གྲྭ་ཚང་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡི། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་ལར་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཕྲོ་མྲོ་ལུ་ ཉེ་རིང་མེད་པའི་དྲོན་ལུ་ སྒོམ་སྡེ་དང་ ཨ་
ཎེ་མྲོའི་སྡེ་ རྲོང་ཁག་མང་ཤྲོས་ནང་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡྲོད། མི་དབང་མངའ་ཞབས་ཀྱི་
དགོངས་བཞེད་ལར་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ བཏང་དང་བཏང་
བཞིན་པ་ཡྲོད།

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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དེ་སྦེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ མཐའ་དབུས་མེད་པར་ སྲོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་དང་ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་
གྲྭ་ གཙུག་ལག་ སྲོབ་སྡེ་མ་དྲོ་བར་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ ཚན་རིག་སྲོབ་སྦྲོང་དང་ 
སྦྲོང་བརར་གཞན་གྱི་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྲོད།  དེ་གིས་མ་དྲོ་བར་ འབྲུག་
གི་ཕྲོ་མྲོ་བླྲོ་རིག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཙུག་ལག་ སྲོབ་སྡེ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་
ཤེས་ཚད་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་དང་སྒེར་སྡེ་ གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ཕག་ཕྱིད་ ཞུ་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡྲོད།

སྔོན་བྱྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གི་མཛད་རྣམ་བཟང་པྲོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་
རིམ་བྱྲོན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་སྐལ་ལྡན་ཕྲོ་མྲོ་རྣམས་ 
ཤེས་རིག་ཡྲོན་ཏན་ཁག་མ་འདྲཝ་ རང་གི་བླྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་དང་ལྷབ་བཞིན་པ་
ཡྲོད།

དུས་རབས་༢༠ རྲོགས་ཁམས་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་གི་མཁས་མཆོག་དག་པ་ཅིག་གིས་ 
རྲོང་ཁ་དང་ ཨིང་ལིཤ་ ཐྲོག་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ རྲོམ་རིག་ཁག་མ་འདྲཝ་ དཔེ་
སྐྲུན་འབད་དེ་ འབྲུག་གི་དེང་སང་གི་རྲོམ་རིག་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་
བྱུང་ཡི།

འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཕྲོ་མྲོ་མང་སུ་ཅིག་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་དང་ རྲོམ་སྒྲིག་ལུ་དག་སྣང་བསྐྱེད་
བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་དང་དབང་ཆ་ཡྲོད་པའི་ གཞུང་གི་འགོ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་ན་
གཞྲོན་ཚུ་ལུ་ ངལ་རང་དང་དགའ་ཚྲོར་བསྐྱེད་དེ་ ཁོང་ལུ་སེམས་ཤུགས་བྱིན་ནི་ཁག་ཆེ། དེ་
གིས་འབྲུག་གི་ རྲོམ་སྒྲིག་གོང་འཕེལ་ གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་འྲོང་། རྲོམ་སྒྲིག་དང་
དཔེ་དེབ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྟག་ཏུ་དྲན་པའི་ བང་མཛྲོད་གཅིག་ཨིནམ་ག་ར་གིས་མ་
མཁྱེནམ་མེད།

མཇུག་ར་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ ལམ་སྲོལ་དང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ 

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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རང་བཞིན་གྱིས་གོང་འཕེལ་སྲོང་སྟེ་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་
འདི་ འཚྲོ་བའི་ལམ་སྲོལ་ཟེར་སབ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྲོབས་ཤུགས་ངོ་མ་འདི་ 
གཙྲོ་བྲོ་རང་སྔར་སྲོལ་དང་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་འདི་ཨིན། འབྲུག་པའི་འགྲོ་ལུགས་ སྲོད་
ལུགས་ ཆོས་ལུགས་ ཆོས་ཀྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ཞབས་ཁྲ་ རྩེད་རིགས་ གོ་ལ་དང་
གྱོན་ཐངས་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་བཅའ་འགྲོ་༣ གེ་ར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ གོང་
འཕེལ་སྲོང་སྟེ་ཡྲོད།

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྲིད་རྒྱུས་འདི་ སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོ་འདི་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ 
ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་གོང་འཕེལ་བཏངམ་ཨིན། དེའི་དྲོན་དག་ འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོ་
འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཏན་ཀྱང་དྲན་པའི་བང་མཛྲོད་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཕྲོ་མྲོ་ཚུའི་
ཕན་ཐབས་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་ནི་འདི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ད་རེས་ནངས་པ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གོམ་པ་མགྱོགས་ཚད་སྤྲོཝ་ད་
གཅིག་ཁར་འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ཡང་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཡྲོད།  ལམ་
སྲོལ་འདི་འབྲུག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཀ་ཆེན་བཞི་ལས་
གཅིག་ཨིན།

འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་བུཚུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་ དེང་སང་གི་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ དབྱིན་སྐད་ཐྲོག་ལྷབ་
ནི་དང་ ནུབ་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་བལ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་མཐྲོངམ་ལས་བརྟེན་ དེའི་
དབང་དུ་ཐལ་སྟེ་ རང་གི་དཔལ་འབྱྲོར་འབྲུག་པའི་སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ འདི་
ལུ་དག་སྣང་ཆུང་སྟེ་ མར་ཉམས་འགྱོ་བའི་དྲོགས་པ་སྲོམ་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ 
ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་འདི་ གོ་དྲོན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཡང་བསྐྱར་འབད་དེ་ དེང་སང་གི་ 
ཚན་རིག་གོང་འཕེལ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཟྲོ་
ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ གང་དྲག་བཏྲོན་ཏེ་ཡྲོད།

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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འགྲོ་བ་མིའི་ཚེ་སྲོག་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཡར་དྲག་བཟྲོ་ནི་འདི་ ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེཝ་ཧ་གོ་རུང་ 
དེའི་དྲོན་གྲུབ་ཐངས་འདི་ དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་དེའི་ཁ་སྐོང་དང་ ལྷན་ཐབས་ལམ་སྲོལ་
བརྩི་མཐྲོངཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་འདི་ ག་ཅི་འདེ་ཁག་ཆེ་བས།

ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་འདི་ འབྲུག་མི་ཡྲོངས་ཀྱིས་ངལ་རངས་དང་ དགའ་ཚྲོར་ བསྐྱེད་དེ་ 
ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཉམས་གསྲོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ དྲོན་དག་ག་
ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ང་བཅས་རའི་ སྔོན་བྱྲོན་
རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ཕམ་ཚུ་གི་ལཱ་ཁག་སྦེ་ཉམས་གསྲོ་དང་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བཞག་
མིའི་ ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་འདི་ ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚྲོར་བསྐྱེད་དགོསཔ་འདི་ ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེ། གཞན་ག་ནི་ཡང་ འབད་མ་ཚུགས་རུང་རང་གི་སྒྱུ་རལ་དང་ བཟྲོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་
བལ་ནི་དང་ ཉན་ནི་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་རུང་བཏུབ་། འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་ནང་གི་བསམ་པ་
དང་ ཕྱིའི་བྱ་སྤྱྲོད་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དྲོན་ལུ་ ལམ་སྲོལ་རྩིས་མཐྲོང་ལུ་ ངལ་རངས་དང་ 
དགའ་ཚྲོརབསྐྱེད་ནི་དེ་ ཁོང་གི་སེམས་དང་རྒྱུད་ལུ་བཙུགས་ནི་འདི་གལ་ཆེ། དེའིདྲོན་ལུ་
འབྲུག་གི་ཉམས་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གི་ལམ་སྲོལ་བརྩི་མཐྲོང་ལུ་ སེམས་རྒུད་ཉམས་ཏེ་ཞིབ་
འཚྲོལ་དང་སྲོབ་སྦྲོང་ འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

 ༡༽ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།་ 

 ༢༽ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ བཤེས་སྤྲིངས་། 

 ༣༽ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ བསན་བཅོས་ཤེས་རབ་སྲོང་པྲོ། 

 ༤༽ རྗེ་པཎ་ཆེན་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལྷྲོའི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨྲོན་ 
  མཐའི་ཕྲེང་བ།

 ༥༽ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ (ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་)

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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 ༦༽ རྲོང་ཁ་གྲོས་དཔྲོན་བླམ་གནག་མདྲོག་འབྲུག་དཀར་པྲོ་ (འབྲུག་རྒྱལ་ 

  ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གནས་སངས)

 ༧༽  དཔེ་མཛྲོད་མདྲོ་ཆེན་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་ 
  སྣང་བ།

 ༨༽ ཨིན་དཱད་ཏ་ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱི་ཚུལ་དང་ དེའི་ཐེག་དམན་གྱི་ 
  ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ།

 ༩༽ ཨར་སི་མ་ཇུན་དར་དང་ཨེཆ་སི་རའི་ཅའུ་ད་རི་དང་ཀེ་དཱད་ཏ་ རྒྱ་གར་ 
  གྱི་སྔོན་ཐྲོན་གྱི་རྒྱལ་རབས།

 ༡༠༽ ཨེན་ཀེ་སིན་ཧ་དང་ ཨེ་སི་བཱེ་ནར་ཇི་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་རབས།

 ༡༡༽ ཨེཆ་ཨེན་རཱན་དཱལ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཕྲོགས་གླང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ 
  བསན་ བཅས་ཐྲོར་བུ། 

 ༡༢༽ དགེ་སྲོང་སང་ཧ་ར་སིད་ཏ་ ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་རྟྲོགས་ཞིབ།

 ༡༣༽ ཨེ་ཀེ་གོར་ཌོན་ ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ།

 ༡༤༽ ཨེལིསི་གེ་ཏེ་ ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའི་ལྷ་ཚྲོགས།

 ༡༥༽  དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས་ འབྲུག་ལུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་འབྱུང་ 
  རབས། 

 ༡༦༽  རྒྱལ་གཟིམ་དྲགོས་རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ 
  ལམ་དེབ་ཐེར་ནྲོར་བུའི་ཕྲེང་བ།

 ༡༧༽  རྒྱལ་གཟིམ་དྲགོས་རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ 
  ལམ་རྣམ་གཞག་ནྲོར་བུའི་དྲོ་ཤལ།

 ༡༨༽  འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་དཔེ་མཛྲོད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ལག་

འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ
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   ལེན་འཐབ་ཐངས། 

 ༡༩༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ 
  ལུ་གཞི་བཞག་པ།

 ༢༠༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ་ འབྲུག་གི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པྲོ་(ལྲོ་རབས་རིག་པ)

 ༢༡༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ་ འབྲུག་ལུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་ 
  འབྱུང་ཚུལ་དང་དར་ཁྱབ།

 ༢༢༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ་ འབྲུག་གི་རྲོམ་རིག་ངོ་སྤྲོད།

 ༢༣༽ དྲག་ཊར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ་ མཱའེན་ཌི་གེརེ་ཌེཤཱན་ཨོཕ་ཀཱལ་ཅར་བཱེ་ལུ།

 ༢༤༽ སར་ཅན་ད་ར་དཱས་ བྲོད་དབྱིན་ཤར་སྦར་ཚིག་མཛྲོད།

 ༢༥༽ ཚེ་དཔག་རིག་འཛིན་ནང་དྲོན་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ བྲོད་དབྱིན་ཤན་སྦར་ 
  ཚིག་མཛྲོད།

 ༢༦༽ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ དབྱིན་རྒྱ་བྲོད་གསུམ་ཤན་སྦར་ཚིག་མཛྲོད། 

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྲོ་རྗེ།
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ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་བཀྲོངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།

ཀརྨ་ དགེ་ལེགས།

ངོ་སྤྲོད།

ལྲོང་ཕུ་ཟེར་མི་འདི་དང་ཕུ་ འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་མང་རབས་ཅིག་
གི་གྱལ་ལས་གཅིག་གི་མིང་ཨིན་མས། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་སྲུང་དང་ཁ་རྒྱུན་ལེ་ཤ་
ཅིག་ཡྲོད་པའི་ནང་གསལ་ལས་ ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ཁོ་རའི་ཨ་ཞེ་ཕ་ཁར་ལུ་
བཞུགས་མི་འདི་གཟིགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གངས་བརལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྲོད་པའི་
སྐོར་ལས་ད་ལྲོ་གི་བར་ན་ཡང་མི་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། འདི་ མ་གཞི་གཏམ་རྒྱུད་གཅིག་
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་རྒྱལ་རབས་དང་ མི་བརྒྱུད་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དྲོན་ལུ་
རྒྱབ་ཁུངས་གཅིག་ཡང་ཨིན་མས། གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡྲོད་མི་བྲིས་རྲོམ་འདི་དང་ཞག་ནམ་
བྱཱར་མཇུག་ཁམས་གཅིག་ཁར་ཁྲི་དྭངས་སྦི་གི་གཡུས་ཚན་ལས་མི་རྒན་ཤྲོས་དག་པ་ཅིག་
ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་འབདཝ་ཨིན། 

བཀའ་རྒྱ་ནྲོར་བུ་དང་གངས་ལས་ལྕིཝ།

ལྲོང་ཕུ་རྒྱལ་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་འདི་ཟར་ཀ་ལའི་གྱེན་གུར་ ཁྲི་དྭངས་སྦི་གཡུས་ཚན་གྱི་ཡྲོང་ཀ་ལའི་
ལག་ལུ་ ཀི་ལྲོ་མི་ཊར་ཧ་ལམ་གཅིག་དང་ཕྱེད་དེམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས། ཨ་ཞེ་འདི་ཀུ་རི་ཆུའི་ཕར་ཀ་ཕྱྭ་ལི་མངའ་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་གཡུས་ཚན་མ་གསང་གངས་
ལས་ཨིན་མས། ལྲོ་རྒྱུས་ལས་ ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་འདི་མྲོ་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཐུགས་ཤྲོར་
སྲོང་ནི་དེ་གིས་ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་རང་མྲོ་མེད་པར་མི་ཆགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཁོ་རང་
བཞུགས་ས་ལས་མར་འཚམས་གཅིག་ཁར་ཡྲོད་མི་སྤྲོ་ཏྲོ་འདི་གུ་ཨ་རྟག་རང་འབྱྲོན་ཏེ་ཚར་རེ་
ཕར་ཀ་ཨ་ཞེ་བཞུགས་སར་གཟིགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ འདི་བཟུམ་
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ཨ་རྟག་རང་འབྱྲོན་ནི་འདི་ཐུགས་འཚེར་ཏེ་ཁོ་རའི་གཟིམ་ཁང་གི་སྒོ་སྒྲིག་ལས་གཟིགས་
ཚུགས་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བླྲོན་པྲོ་ཚུ་ལུ་གངས་འདི་བརལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་
གནངམ་ལས་ བླྲོན་པྲོ་ཚུ་གི་རྒྱལ་པྲོའི་བཀའ་བཅག་མ་ནུམ་པར་མི་སྲོང་ལས་བཅས་བཀུག་
སྟེ་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནུག དེ་སྦེ་གངས་བརལ་ནིའི་ལཱ་འབད་དེ་ཞག་ཟ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྲོང་རུང་
ལཱ་ཤུལ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་བཏྲོན་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་དེ་གནམ་
མེད་ས་མེད་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་ནུག བླྲོན་པྲོ་ཚུ་ཡང་བཟྲོད་མ་ཚུགས་པའི་ཉམས་ལུ་ལྷྲོད་ནུག 
ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་གི་ཚེ བླྲོན་པྲོ་ཚུ་དང་ལས་མི་ཚུ་ དེ་ཚེ་ཉིནམ་གཅིག་གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་
ཁམས་གཅིག་ཁར་ལུ་ཨང་རྒས་ཨ་ལྲོ་འབག་མི་གཅིག་གིས་ཨ་ལྲོ་གཉིད་ཁུགཔ་དང་འབྲེལ་
བྱ་པྲོད་སྐད་ དེ་སྦེ་འཐྲོན་ནུག

ཨ་བྲོ་་་ཨ་བྲོ་་་ཕུ་ཆེན་བརལ་བ་འདི་ མི་ཆེན་བརལ་བ་དྲག་ ཨ་བྲོ་་་་ཨ་བྲོ་་་་ཟེར་སབ་ད་ལུ་ 
བླྲོན་པྲོ་ཚུ་གིས་དེ་གི་དྲོན་དག་འདི་དུས་འཕྲོས་ལས་རང་ཧ་གོ་སྟེ་ ཁོང་ར་བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་
ཐྲོག་ལས་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་བྲག་དཀར་ཟེར་མི་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྲོགས་མདའ་
བརྐྱབ་ནི་གུ་ཁ་འཆམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་པྲོ་འདི་ཡང་དེ་ཚེ་རང་བཀྲོང་ནི་ལུ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ནུག 
དེའི་ནངས་པ་རང་ བླྲོན་པྲོ་གོངམ་ཚུ་གིས་རྒྱལཔྲོ་ལུ་མདའ་བརྐྱབ་ནིའི་སྐོར་ལས་དགོངས་
སྐོར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྲོ་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ཞལ་གྱིས་བཞེསཔ་མ་ཚད་ བླྲོན་པྲོ་གཅིག་བྲག་
དཀར་རྒྱལ་པྲོ་བཞུགས་སར་རྐང་བཙུགས་སྦེ་བར་ལན་བཀལ་བར་བཏང་ནུག། རྒྱལ་པྲོའི་
བཀའ་བཞིན་ བླྲོན་པྲོ་གཅིག་དང་ཁོ་རའི་ཕག་ཞུ་མི་དག་པ་ཅིག་བྲག་དཀར་ལུ་སྲོང་སྟེ་ 
བྲག་དཀར་རྒྱལ་པྲོ་ལུ་འདི་གི་སྐོར་ལས་སྙན་འབུལ་ཞུཝ་མ་ཚད་མདའ་བརྐྱབ་ནིའི་ཚེས་
གྲངས་ཡང་སྒྲིགས་ཚར་ནུག ཨིན་རུང་ཁོང་གིས་རྒྱལ་པྲོ་བཀྲོང་ནིའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་ མ་ཞུ་
འདི་ཏན་ཏན་མིན་འདུག ལྲོག་སྟེ་ཁོང་བླྲོན་པྲོ་དཔྲོན་གཡྲོག་ཚུ་ལྲོང་ཕུ་ལུ་བྱྲོན་སྲོང་ནུག།

ཕྲོགས་མདའ།

ལྲོང་ཕུའི་རྒྱལ་བླྲོན་འབངས་རྣམས་ བྲག་དཀར་ལུ་མདའ་བརྐྱབ་པར་མ་འབྱྲོན་པའི་ཧེ་མ་
རང་ ཕྲོགས་ཀྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་གསྲོལཝ་བཏབ་ནུག དེ་
ལས་ནཱ་ལས་ཕར་འབྱྲོན་ཏེ་ ལམ་ཕྱེད་དེམ་གཅིག་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་ རྒྱལཔྲོ་གིས་མདའ་རྒྱལ་
ཕམ་ག་དེ་སྦེ་འྲོང་ག་བལ་དགོ་པས་ཟེར་ ཁོ་རའི་ཕག་འཁར་འདི་རྲོ་ལེབ་གཅིག་གུ་ལྷྲོང་

ཀརྨ་ དགེ་ལེགས།
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ཞིནམ་ལས་ འཁརཝ་འདི་ཡར་ལྲོང་སྟེ་སྲོད་པ་ཅིན་ མདའ་རྒྱལ་ནི་དང་ འཁརཝ་འདི་
གཡྲོ་བ་ཅིན་ཕམ་འྲོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཕག་ཁར་འདི་ལྷྲོང་བལཝ་ད་ གཡྲོ་ཡར་སྲོང་ནུག། 
དྲོ་རུང་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པའི་རེ་ཆེ་གིས་ དེ་ཁར་གྱི་གནས་བདག་ཚུ་ལུ་ཡང་གསྲོལ་ཚྲོགས་ཕུལ་
ནུག།

བྲག་དཀར་ལུ་ཡང་མཆོག་སྒྲིག་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བཀལ་ཏེ་ ལྲོག་གཅིག་ཁ་ཐུག་ལས་
ཟས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་སྒྲིགས་པའི་ཁར་ ཨམ་སྲུ་ཞབས་ཁྲ་བརྐྱབ་མི་ཡང་ལྲོགས་སུ་
སྦེ་རང་བཙུགས་ནུག མདའ་བརྐྱབ་ད་ཁོང་རྒྱལཔྲོ་གཉིས་ མ་འབད་རྐྱབ་སྟེ་ ཉིནམ་གསུམ་
དེམ་ཅིག་འགྱོ་རུང་རྒྱལ་ཕམ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པས། དེ་ལས་ནམ་གཅིག་ལྲོང་ཕུའི་བླྲོན་པྲོ་གཅིག་
གིས་ཐབས་ཤེས་གཅིག་བཏྲོན་དགོ་པས་མནྲོ་སྟེ་ རྒྱལ་པྲོ་ལུ་ཁོང་གཉིས་མ་བུ་སྤེལ་བ་ཅིན་ 
དྲག་འྲོང་ག་མི་ཤེས་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ ཁོ་རང་མ་འབད་བརྐྱབ་ནུག དེ་གིས་སྦེ་ དེ་སྦེ་མ་བུ་སྤེལ་
ནིའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ ད་ལྲོ་གི་བར་ན་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་འདི་བླྲོན་པྲོའི་ཁ་ལུ་
གསན་ཏེ་ ཁོ་རང་ཧེ་མ་མདའ་བཏང་བཞག་སྦེ་ཕར་ལྲོགས་ལུ་འབའ་བཏེགས་པར་ཡར་སྲོང་
ནུག། ཁོའི་རྟིང་ལས་རང་བྲག་དཀར་རྒྱལ་པྲོའི་སྐོར་རྒྱབ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལཔྲོ་མདའ་
བཀངམ་ཅིག་ ཁོང་ལྲོང་ཕུ་གི་བླྲོན་པྲོ་ཚུ་གིས་དཀྲོགས་ཏེ་ རྒྱལཔྲོ་གི་ཕག་འདི་ གནམ་མེད་
ས་མེད་ཚ་དྲག་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ འབའ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གུར་མ་ཕྲོགཔ་ཕར་རང་བཞག་ 
འབའ་འདི་ལྲོང་ཕུ་རྒྱལ་པྲོའི་སྐུ་གཟུགས་བཟུམ་ཅིག་ཡྲོད་རུང་མི་ཕྲོག་ཟེར་དགོད་བྲ་ དྲོན་
ལྲོག་ཚར་ཅིག་སྦེ་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྲོ་ང་རྒྱལ་ཡྲོད་པའི་དབང་གིས་ཚ་འབའ་ཁར་མིན་པར་ ལྲོང་
ཕུ་རྒྱལཔྲོ་གུར་བཏེགས་ཏེ་བཏངམ་ད་ རྒྱལཔྲོ་འདི་འབའ་ཡི་ཟུར་ཁར་ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་ལས་
ཆང་བཞེས་ཏེ་གཡེངས་བཞུགསཔ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱལ་པྲོའི་སྙིང་ཁར་རང་ཕྲོག་ཆིཝ་ལས་ 
ཁོ་དེ་ཁར་ཚར་གཅིག་དྲན་མེད་བརྒྱལ་ཡར་སྲོངམ་ལས་ས་གནས་འདི་གི་མིང་ཡང་ བཏིང་
སྒར་སྦི་ཟེར་དར་ནུག བཏིང་ཟེར་མི་འདི་གཡུས་འདི་ཁར་གི་ ཁ་སྐད་ལས་བརྒྱལ་ནི་དང་
སྒར་པ་ཟེར་མི་འདི་དཔྲོན་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དེ་ཁར་གྱི་ས་གནས་མང་ཤྲོས་
ཀྱི་མིང་རྒྱལཔྲོ་མདའ་ཕྲོག་སྟེ་སྐུ་བསྙུངས་ཞིནམ་ལས་ མ་གཤགས་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བར་ན་གི་
གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་དར་ནུག།

ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་བཀྲོངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
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ལྲོང་ཕུ་ལུ་ལྲོག་འབྱྲོན་པ།

རྒྱལཔྲོ་དང་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ལྲོག་སྟེ་ལྲོང་ཕུ་ལུ་འབྱྲོནམ་ད་ འབའ་ཐང་ལས་ཀི་ལྲོ་མི་ཊར་ཨ་རྩི་
ཅིག་གི་ས་ཁར་ལྷྲོདཔ་ཅིག་ རྒྱལཔྲོ་འདི་མདའ་ཕྲོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྙུང་གཞི་གིས་དྲེགས་མ་
ཚུགས་པར་ སྤར་སྤརཝ་ཨིན་ཟེར་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་སྤར་སྦི་ཟེར་དར་ནུག ནཱ་ལས་
ཡར་དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ དཔངས་དཔངས་ལ་ཟེར་མི་གཅིག་ཡྲོད་ དེ་ཡང་རྒྱལཔྲོ་འདི་ས་
གནས་འདིཁར་ལྷྲོདཔ་ད་ སྐུ་གཟུགས་ལས་ཁྲག་གནམ་མེད་ས་མེད་ འཐྲོན་ཏེ་ཐ་སྙད་དེ་སྦེ་
འབྱུང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་དཔངས་དཔངས་ཟེར་མི་འདི་གཡུས་སྐད་ལས་ 
ཐུར་འབབ་ནི་དང་འཐྲོན་ནི་ལུ་སབ་ཨིན་མས།  ད་རུང་རྒྱལཔྲོ་སྐུ་འཁོར་ཚུ་མ་བཞུགས་པར་
བྱྲོན་ཏེ་ སྤྲོ་ཏྲོ་གཅིག་གུར་ལྷྲོད་པའི་བསྒང་ལས་ རྒྱལཔྲོ་སྙུང་གཞི་གིས་ཧེང་བཀལ་ལྲོད་དེ་
ཞལ་ཉམས་ཏེ་ སེར་ཐང་ཐང་འགྱོཝ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཉམས་སེར་གངས་ཟེར་
བྱུང་ནུག དེ་ལས་ཕར་རྒྱལ་པྲོའི་སྙུང་གཞི་འདི་ལྲོད་སུ་ལྲོད་སུ་གྱུར་ཏེ་ གཞྲོང་སྒར་རྲོང་གི་ར་
བ་འཚམས་གཅིག་ཁར་ ཨོམ་ཆུ་འཁྱིལ་འཁྱིལཝ་ཡྲོད་ས་གཅིག་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་ རྒྱལཔྲོ་ཁོ་
རང་གཤགས་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ བླྲོན་འབངས་ཚུ་ལུ་ཞལ་ཆེམས་བཞག་གནང་སྦེ་
གཤགས་སྲོང་ནུག དེ་ལས་ཁོང་བླྲོན་པྲོ་དཔྲོན་གཡྲོག་ཚུ་གིས་རྒྱལཔྲོ་འདི་ཁར་དམ་བཞགཔ་
ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་དམ་ཆུ་ཟེར་བཏགས་ནུག། 

རྒྱལཔྲོ་གཤགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ཁོང་བླྲོན་པྲོ་ཚུ་གཞྲོང་སྒར་རྲོང་ལས་བྱྲོན་ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ཀི་ལྲོ་
མི་ཊར་གཅིག་དེམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་ཏེ་ རྒྱལཔྲོ་གཤགས་པའི་ལྲོ་
རྒྱུས་དང་ནཱ་ལས་ཕར་གྱི་ལས་རིམ་གྱི་སྐོར་ལས་ དགའ་བའི་གསུང་གྲོས་ཕུལ་བཞུགསཔ་
ལས་ དེ་ཁར་གི་མིང་ཡང་ དགའ་གླིང་ཁར་ཟེར་དར་ནུག། ཨིན་རུང་ལམ་བདའ་བྱྲོན་ཡི་
བྱྲོན་ཡི་ ཁོང་བླྲོན་པྲོ་ཚུ་ རྒྱལཔྲོ་བཀྲོངས་བཀྲོངསམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཐུགས་ལུ་བླྲོ་འགྱོད་
བྱུངམ་ལས དེ་ཁའི་ས་གནས་གཅིག་གི་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཡང་ ཁྲི་དྭངས་སྦི་ཟེར་འབྱུང་རུང་ 
ད་རེས་ནངས་པར་གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་མིང་རང་ཁྲི་དྭངས་སྦི་ཟེར་དར་ནུག ནཱ་ལས་ཡར་
བྱྲོན་ཏེ་ ལུངམ་གཅིག་ན་ལྷྲོདཔ་ད་ཁོང་བླྲོན་པྲོ་གིས་གཙྲོས་པའི་མདའ་རྩེདཔ་དང་ཕག་ཞུ་མི་
ག་ར་ ཐུགས་སྲོང་ཧང་ཧང་ཚར་གཅིག་ཡར་སྲོཔ་ལས་ལུངམ་དེ་གི་མིང་ཡང་སྲོང་པ་ལུངམ་
ཟེར་དར་ནུག དེ་ལས་ཡར་ཨ་ཙི་ཅིག་བྱྲོན་ཏེ་ སྐུ་ངལ་ཅིག་ཡང་གནང་སྦེ་ ལ་ལུ་ཆབ་

ཀརྨ་ དགེ་ལེགས།
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གསང་འབདཝ་ལས་ འདི་ཁའི་མིང་ཡང་ཟེང་མ་སྒང་ཟེར་དར་ནུག དེ་ཡང་ཟེང་མ་ཟེར་མི་
འདི་བུམ་ཐངཔ་གི་ཁ་སྐད་ལས་ཆབ་གསང་བསྡུས་པ་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། དེ་ལུ་བལ་བ་ཅིན་
ཁོང་བླྲོན་པྲོ་ཚུ་གི་གྱལ་ལས་བུམ་ཐངཔ་ཡང་དག་པ་ཅིག་ཡྲོད་ཡྲོད་རང་འདྲ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན། དེ་གི་སྐོར་ལས་ང་གིས་མི་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་བཀོད་དེ་འབདཝ་ད་ ཨུ་ར་དང་ཁྲི་དྭངས་སྦི་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ མའི་ཀལ་ཨེ་རིསི་གི་ཀི་
དེབ་ The early History of Himalayan Kingdom (p130) ནང་ཡང་ཁོང་
གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དེ་བཟུམ་མའི་མཐུན་འབྲེལ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསལ་རི་རི་སྦེ་བཀོད་དེ་
འདུག། 

ད་ དེ་ཁར་ལས་ ཁོང་བླྲོན་འབངས་ཚུ་ ལྲོང་ཕུ་ཡི་མཇུག་ཁམས་གཅིག་ཁར་སྐུ་ངལ་གནང་
བཞུགསཔ་ད་ ཀ་ཤ་ལེ་ཤ་ཐྲོན་འྲོངམ་ལས་ དེ་ཁའི་མིང་ཡང་ཀ་ཤ་སྲོང་ཟེར་དར་ནུག། 

དེ་ལས་ཁོང་བླྲོན་པྲོ་དང་མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་ལྲོག་ལྲོང་ཕུ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཆ་
མཉམ་སྤུངས་འྲོངམ་ད་རྒྱལཔྲོ་གཤགས་སྲོངམ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ་གོཝ་ལས་ཁོ་མགུ་
འཐྲོམས་སྲོང་ཡི་ཟེར་ ས་ཕྲོགས་དེ་གི་མིང་ཡང་གཡྲོམ་ཀོ་ལ་ཟེར་དར་ནུག ཨིན་རུང་ད་རེས་
ནངས་པར་མིང་གི་སྒྲའི་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ཡྲོང་ཀོ་ལ་ཟེར་སབ་སྲོལ་དར་ནུག།

ད་རེས་ ལྲོང་ཕུ་རྒྱལ་པྲོའི་བཀའ་བཞིན་ ཟར་ཀུ་ལའི་སྤྱི་ཏྲོ་བརལ་བརལ་བའི་བཤུལ་ཨིན་
ཟེར་ ལའི་གངས་དེ་གི་མིང་ཡང་འྲོབས་རྐོ་ལ་ཟེར་དར་ནུག དེ་ཡང་གཡུས་དེ་ཁར་གྱི་ཁ་སྐད་
ལས་ འྲོབས་ཟེར་མི་འདི་མར་རྡིབ་རྡིབ་ལུ་གོ་ནི་དང་ རྐོ་ནི་ས་བརྐོ་ནི་དེ་ལས་ལ་འདི་གངས་
ལུ་སབ་ཨིན་མས། ལྲོང་ཕུ་ཟེར་མི་གི་ཐ་སྙད་ཡང་ ལྲོང་ནི་ཟ་ནིའི་གླི་གཅིག་ལུ་སབ་ཨིནམ་
ད་ ཕུ་ཟེར་མི་འདི་སྤྲོ་ཏྲོག་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཕྲོ་བྲང་
འདིའི་ར་བ་རང་ གླི་གི་ཤིང་གཅིག་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ཆགས་སུ་འདི་ཡང་སྤྲོ་ཏྲོ་གུ་ཨིནམ་ལས་
ལྲོང་ཕུ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་བཀྲོངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
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ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་མེད་པའི་ཤུལ།

ནཱ་ལས་ཕར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལྲོ་དག་པ་ཅིག་ཁྲིམས་མེད་ལུང་མེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཅིག་ལུ་
གྱུར་སྲོང་ནུག ཨིན་རུང་ ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་འདི་མ་བཤགསཔ་ཅིག་ལས་ཞལ་ཆེམས་དེ་སྦེ་
བཞག་གནང་ནུག ཁོ་སྐྱེཝ་ཤུལ་མམ་ནང་ལུ་བྲོད་ལྷ་ས་ལུ་སྐྱེ་འྲོང་ སྟེ་གལ་སྲིད་ག་དེམ་
ཅིག་སྦེ་ཁག་ཆེ་ཁོ་འཕད་པར་འྲོང་པ་ཅིན་  ཕྲོ་བྲང་གི་ཟུར་ཁ་ཡྲོད་མི་ཤིང་ལས་ལྲོང་
དག་པ་ཅིག་འབག་འྲོང་སྟེ་ཨ་ལྲོ་སྤུངས་སྲོད་སའི་སྦུག་ལུ་གཏྲོར་བཏང་ཟེར་གསུངས་ནུག 
ཤུལ་ལས་ཁོ་གི་ཞལ་ཆེམས་ལར་ མི་ཚུ་གི་ལྲོང་དག་པ་ཅིག་འབག་སྟེ་ ལྷ་སའི་ཁྲོམ་སྦུག་
ཨ་ལྲོ་སྤུངས་ཡྲོད་ས་གཅིག་ཁར་གཏྲོར་བཏངམ་ད ཁོང་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་གྱལ་ལས་གཅིག་གིས་
ལྲོང་གཅིག་འཐུ་སྦེ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བལ་ཞིནམ་ལས་ གླི་འདི་ལྲོང་ཕུ་ཕྲོ་བྲང་ཟུར་ཁ་གི་གླི་
འདི་ཨིན་མས་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཁོ་ལྲོང་ཕུ་རྒྱལ་པྲོའི་སྐུ་སྐྱེས་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་དེ་སྦེ་འབད་ནུག

འདི་འཕྲོས་ལས་ ཁོང་ཨ་ལྲོ་འཕད་པར་འྲོང་མི་ཚུ་གིས་ མི་ག་གིས་ཡང་མ་ཤེསཔ་སྦེ་ཨ་ལྲོ་
འདི་ཕད་རྩེ་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ འབག་འྲོང་སྟེ་ ཞང་མ་ལ་གུར་ལྷྲོདཔ་ད་ ཨ་ལྲོ་འདི་
ཡང་ཕད་རྩེ་ནང་ལས་བཏྲོན་ཏེ་ ངལ་འཚྲོ་སྲོདཔ་ད་ ཁོ་གི་ལག་པར་རྩྭ་ཆག་པ་གཅིག་
ཡྲོདཔ་མཐྲོང་ནུག རྩྭ་དེ་ཁོ་གིས་དེ་ཁར་རང་གཏྲོར་བཏང་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཆག་པ་
གཉིས་ལུ་གྱུར་ཏེ་མངོན་སུམ་ཡྲོད་མི་འདི་ རྩྭ་གཞན་ག་དང་ཡང་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་
ཁར་གྱི་མི་ཚུ་གི་བྲོད་པའི་རྩྭ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། ཞང་མ་ལ་ལས་ ཁོང་གི་ཨ་ལྲོ་འདི་འབག་
སྟེ་ ཨུ་རའི་མངའ་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་ སྤང་མཁར་གཡུས་ཚན་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ཨ་ལྲོ་དེ་གིས་ ད་
ལས་ཕར་ལྲོང་ཕུ་ལུ་མ་པ་ལས་རང་མི་འགྱོ་ ཤུལ་ལས་ཧེ་མའི་རྒྱལཔྲོ་བཟུམ་སྦེ་བསད་འྲོང་
ཟེར་སབ་སྟེ་ ཁོ་འདི་ཁར་རང་སྲོད་དེ་ ཁོ་ལས་བརྟེན་ཨུ་ར་གདུང་ནག་པྲོ་ཟེར་མི་འདི་བྱུང་
ནུག།

ཀརྨ་ དགེ་ལེགས།
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མཇུག་དྲོན།

ལྲོང་ཕུ་རྒྱལ་པྲོའི་གངས་བརལ་དགོ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་སྤྲོ་སྣང་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་གཞན་དང་མ་
འདྲཝ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད། དེ་བཟུམ་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གཞན་ཁར་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལྲོ་
རྒྱུས་འདི་གཞན་ཁར་སབ་སྲོལ་སྲོ་སྲོར་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན Gyal-rigs in Aris’ 

sources for History of Bhutan (1986) ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ བརལ་པ་སྲོབས་ཅན་ཟེར་
མི་ལུ་གཞིས་བཞག་སྟེ་འདུག དེ་ན་ཁོ་ཉ་ལས་སྦེ་འཁྲུངས་ཏེ་ གཞྲོང་སྒར་རྒྱལཔྲོ་འབད་
བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྟེ་ ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ འ་ནཱི་འདི་གཞྲོང་སྒར་གྱི་རྲོང་
དཔྲོན་ སྣ་མེད་ལ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་མི་ངོམ་ག་ཟེར་
མི་འདི་ཁོ་ལས་བརྒྱུད་བརྒྱུདཔ་ཨིན་ན་ཏན་ཏན་མིན་འདུག སྲུང་འདི་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་པ་
གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་རབས་དང་མི་བརྒྱུད་དྲོན་ཁུངས་ཚུ་གསལ་ཚུགས་པས་ འདི་དང་འདྲཝ་
སྦེ་མིང་གི་འབྱུང་ཚུལ་ཚུ་ ས་ཕྲོགས་གཞན་ཁར་ཡང་འྲོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་
འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ས་གནས་ཀྱི་དྲོན་དང་ཁུངས་ཧ་གོཝ་འཇམ་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ནྲོ།། 

ལྲོང་ཕུ་རྒྱལཔྲོ་བཀྲོངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
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སྨན་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁུངས།

དྲུང་འཚྲོ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ།

སྔོན་བརྗོད།

དེ་ཡང་། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་དྲོན་བཞིན་ སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་
ཁང་གི་ འབྲུག་གི་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ཞལ་འཛྲོམས་ནང་ངོས་ནས་བརྗོད་བྱ་
གཅིག་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ རང་ལུ་སྦང་སྲོབས་དང་གོ་རྟྲོགས་ཀྱི་བླྲོ་མིག་ཕ་
ཡང་། སྔོན་བྱྲོན་གོང་མའི་མཛད་ཤུལ་ཚུ་ཉམས་པར་དྲོགས་ནས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་
གྱི་རྣམ་གྲངས་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ སྨན་ལྗོངས་ཞེས་པའི་ཁུངས་གཅིག་བྲིས་ཡྲོད་མི་
འདི་ཡང་། སྨན་ལྗོངས་ཞེས་པ་འདི་ དུས་སྐབས་འདི་ཙམ་ལས་དར་བའི་ཁུངས་དང་དགོས་
པ་ནི་ཁ་གསལ་མ་མཐྲོང་རུང་ མཁས་དབང་གོང་མ་ཚུ་གིས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་དང་རྣམ་
ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་གོ་རིམ་དང་བརྗོད་བྱ་ཆུ་ནྲོར་
འཁྲུལ་འྲོང་བས་ མཁྱེན་ལྡན་ཚུ་གིས་བཟྲོད་པ་བཞེས་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་འདི་བཀོད་
མི་འདི་ཡང་མ་འྲོངས་ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་ཐུགས་ཀྱི་དྲན་གསྲོ་སྦེ་ར་ཚིག་ཙམ་རང་ལུགས་གནམ་
ལྲོ་ཤིང་སྤྲེལ་ རང་ཟ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༨ ལུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ།

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ལུ་མིང་བཏགས་དགོཔ་འདི་ཡང་། རྣམ་བཤད་རིག་པར། 
མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྨྲོངས་པར་འགྱུར། །ཅེས་
གསུངས་པ་ལར་ མིང་བཏགས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་རང་ཡྲོད་རུང་། རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་ལྲོས་
པར་རང་དགར་བར་ཅི་ཡང་རུང་བ་བཏགས་པ་འདྲོད་རྒྱལ་གྱི་མིང་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུ་
མཚན་དང་འབྲེལ་བ་ལུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ནི་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་མིང་ཨིན། འདི་གིས་སྦེ་བར་དང་ཐ་
སྙད་ལུ་མ་བརྟེན་པའི་མིང་མེདཔ་ལས་ འདྲོད་རྒྱལ་དང་རྗེས་སྒྲུབ་གང་རུང་གཅིག་ལུ་
བཏགས་པའི་མིང་འདི་གིས་ངོ་བྲོ་མི་ནྲོར་བའི་དགོས་པ་གཙྲོ་བྲོ་དང་། མིང་འདི་ལུ་བརྟེན་ནས་
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དྲོན་གསལ་བར་གོ་ནི་དགོས་པ་བཅས་ཡྲོདཔ་ལས། ད་ལྲོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྨན་ལྗོངས་
ཞེས་པ་འདི་ སྒྲ་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བཏགས་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་། ཟ་བ་མངོན་པར་དགའ་
བས། །བསན་བཅོས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །ལས་ནི་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཡི། །ཇི་སྲིད་དགོས་
པ་མ་སྨྲས་པར། །དེ་སྲིད་དུ་ནི་སུ་ཞིག་འཛིན། ཞེས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་ལྗོངས་ཟེར་
མིང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ དགོས་པ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ སྔོན་བྱྲོན་གོང་མ་ཚུ་གིས་
བཏགས་གནངམ་ལས་ མ་འྲོངས་བུ་བརྒྱུད་དང་སྲོབ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་མིང་ཚིག་འདི་གིས་གོ་
དྲོན་ཤེས་དགོཔ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བྲིས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ མིང་དྲོན་མཚུངས་
པའི་དགོས་པ་ཅིག་གཙྲོ་བྲོར་བཟུང་དགོསཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ མ་འྲོངས་པར་ན་གཞྲོན་ཚུ་
གིས་མིང་འདི་ལུ་ བརྩི་མཐྲོང་མེད་པའི་ཁར་ཐེ་ཚྲོམ་ཆེཝ་ལས་ མ་འྲོངས་པར་ན་གཞྲོན་ཚུ་
གིས་མིང་འདི་ལུ་ བརྩི་མཐྲོང་མེད་པའི་ཁར་ཐེ་ཚྲོམ་གྱི་གཞིར་ཡང་འགྱུར་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་
ལྲོ་ལས་ཡིག་ཆ་ལུ་བཀོད་པ་ཅིན་ སྔར་སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་ཁྱད་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན།

མིང་གི་རྣམ་གྲངས།

མྲོན་པ། ལྷྲོ་མྲོན། ལྷྲོ་འབྲུག ལྷྲོ་རྲོང་། འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ། སྨན་ལྗོངས་
ཟེར་ དྲོན་གཅིག་ལུ་མིང་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ རེ་རེ་ལུ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་
རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྲོ་སྲོ་ཡྲོད་རུང་ ད་ལྲོ་མདྲོར་བསྡུ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་

མྲོན་པ།

མྲོན་པ་ཟེར་མི་འདི་ཧེ་མ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་མ་དར་བའི་དུས་སུ་ མུན་པའི་བསྐལ་པར་
ལུས་པས་ མི་ལུ་ཡང་མྲོན་པ་ཟེར་སབ་མི་ཡང་ ༼འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས༽ 
བདུན་ཅུ་ལུ་དྲོན་གཅིག་ཟེར་སབ་སྲོལ་དར་དྲོ་བཟུམ་ མུན་པ་ལུ་མྲོན་པ་ཟེར་ཆག་པའམ་སྒྲ་
ཉམས་པའི་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཟེར་སབ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཡྲོངས་གྲགས་རྣམ་ཐར་ ཡིག་ཆ་ལྲོ་
རྒྱུས་ཚུ་ཡང་ མྲོན་བུམ་ཐང་། མྲོན་ཁའི་བྲག་རྲོ་རྗེ་བརྩེགས་པ་ མྲོན་ཆུ་མྲོ་ཕུག་ མྲོན་ཁར་
སྟེང་། མྲོན་མཁན་པ་ལྗོངས། མྲོན་ཀ་ནེ་རིང་། མྲོན་མྲོ་བཀྲིས་ཁེའུ་འདྲེན། མྲོན་ལ་དཀར་
ཅུང་ཞེས་པ་ལ་སྲོགས་པ་ཡྲོད་པའི་འབྲུག་དབུས་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའམ་ ཀྲོང་གསར་
རྲོང་ཁག་གི་ཆ་འྲོག་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་བྲག་ཅེས་པ་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་གདུལ་ཞིང་འདྲེ་སྲིན་བཏུལ་

དྲུང་འཚྲོ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ།
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གནང་པ་ ཕྲིམ་ཟུར་པའི་མི་ལུ་མྲོན་པ་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་པ་མངོན་སུམ་མིག་ཡུལ་དུ་རང་
གིས་ཡང་མཐྲོང་ཡྲོད།

ལྷྲོ་མྲོན།

ལྷྲོ་མྲོན་འདི་ནི་ ལྷྲོ་ཕྲོགས་མྲོན་ཁའི་བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག་༔ ཅེས་གསུངས་པའི་སྐུའི་གནས་
ཆེན་དང་ རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་ཀྱང་། ལྷྲོ་མྲོན་ཤིང་ལྲོའི་ཚལ་གྱི་ཁུ་བྱུག་གི་
གསུང་སྙན། ཞེས་པའི་ཉམས་མགུར་དང་གནས་གསར་པ་འཇམ་དབྱངས་བསན་འཕེལ་
གྱིས། ལྷྲོ་མྲོན་ཕྲོགས་སུ་གསང་སྔགས་བསན་པ་འཛིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སྲོགས་པའི་
བསྲོད་བསྔགས་སུ་ལྷྲོ་མྲོན་དུ་གྲགས་པའྲོ།།

ལྷྲོ་འབྲུག

འདི་ནི་བྲོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་སུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་
ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ཡང་ ལྷྲོ་འབྲུག་བསན་པའི་བདག་པྲོ་ཞེས་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་ 
ལྷྲོ་འབྲུག་ཟེར་དར་བ་ཨིན།

ལྷྲོ་རྲོང་།

འདི་ནི་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ལུང་བསན་ནང་ ང་ཡི་རྗེས་འཇུག་ཆོས་སྤྱྲོད་རྣམས་༔ ལྷྲོ་རྲོང་སས་
པའི་ཡུལ་དུ་བྲྲོན༔ ཞེས་དང་ གསུངས་པའི་རྲོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ལུ་ ལྷྲོ་རྲོང་ཟེར་
ཡང་བྱུང་ཡྲོད།

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ།

འདི་ཡང་འབྲུག་ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ལུང་བསན་བཟུམ་ དུས་རབས་༡༣ 
པའི་ནང། ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོ་བྱྲོན་པ་ནས་བཟུང་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པའི་རིང་
ལུགས་སྲོལ་བཏྲོད་གནང་བས་འབྲུག་དང་། ཙན་དན་བཀོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ ལྲོ་རྒྱུས་དང་
ཡིག་ཆ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་རང་ཡྲོད་རུང་། ཙན་དན་དཀར་དམར་ལ་སྲོགས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་མ་

སྨན་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁུངས།
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མཐྲོང་ཡང་ མེད་པ་ནི་མི་འྲོང་བས་ དེང་སང་འབྲུག་ལུ་ཡྲོངས་གྲགས་ ཙན་དན་ ཞེས་པ་
རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་ཤིང་ལུ་ ཤིང་ཕལ་པ་དང་མི་འདྲ་བའི་སྲོང་པྲོ་ཆེ་ལ་ ལྲོ་འདབ་མཛེས་པ་ དྲི་
ཞིམ་པ་ སྐུ་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་སྲོག་ཤིང་དང་ དགོན་སྡེ་རྲོང་གཞིས་རྒྱལ་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་ལྷ་
མཁར་ཚུ་ལུ་ བླ་ཤིང་སྦེ་བཙུགས་ཡྲོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་ཕྲོ་བྲང་ལྡིང་དང་ བྱ་
རྲོག་སྒང་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྐབས་ ལས་ཀྱི་མགོན་པྲོ་བྱ་རྲོག་གདྲོང་
ཅན་ཆགས་པའི་ལྷ་ཤིང་བྱིན་རླབས་མཚན་ཁ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡྲོད་
མི་དང་། དུས་རབས་༨ པའི་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་འབྲུག་སས་ཡུལ་གྱི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་གནང་བར་བྱྲོན་པའི་སྐབས། རྒྱ་གར་ནས་ཙན་དན་གྱི་འཁར་བ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ 
སྐུ་རྗེས་རྲོ་རྗེ་བརྩེགས་གནང་བའི་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཙན་དན་ནགས་མྲོའི་
ལྗོངས་ཟེར་སབ་སྲོལ་དར་ཡྲོད།

མིང་སྤྱིར་བསན་པ།

འདི་ཡང་སྨན་ཟེར་མི་འདི་ཕན་དང་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་གཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། ཇི་སྐད་དུ། 
ངེས་ཚིག་ནད་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །ལུས་ལ་ཕན་ཕྱིར་སྨན་ཞེས་བྱ། །ཞེས་པ་དང་གསྲོ་བ་སྨན་
གྱི་རིག་གནས་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ལ་སྨན་པ་དང་།

སྨན་འདི་བཟའ་སྨན་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་ལེ་ཤ་ཡྲོད།

༡/ ཚྲོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྲོང་གི་དྲོན་ལུ་སྨན་སྣ་ཚྲོགས་འདུས་པའི་སྨན་སྣ་བརྒྱ་དང་

  བརྒྱད།

༢/ གསང་སྔགས་བླ་ནི་མེད་པའི་རས་མཆོག་ར་ས་ཡ་ན་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་ར་བརྒྱད་ཡན་

  ལག་དུ་སྦར་བ།

༣/ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ་དགྱེས་སྐོང་གི་རས་རཀྟཏ་སྲོ་ལྔ་སྲོགས།

༤/ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་འགྲམ་འཁྲུགས་ཞི་བའི་རས་ཀླུ་སྨན།

༥/ ས་བཅུད་དང་གཡང་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་གཏེར་བུམ་གྱི་སྨན།

དྲུང་འཚྲོ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ།
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༦/ ལྷ་བསངས་ཀྱི་རས་བསངས་རས་བརྒྱ་རའི་སྨན།

༧/ གདྲོན་བགེགས་བསྐྲད་འཇོམས་བདུད་པ་དང་ སྲུང་བ་རྒྱན་འཁོར་གྱི་སྨན་ 

   རས་བཅས་ལེ་ཤ་རང་ཡྲོད་པའི་སྨན་དང་།

༨/ གསེར་འགྱུར་དང་ལི་ནག་བཟྲོ་རྩི་ལ་སྲོགས་པའི་སྨན་རས་བཅས་ཡྲོད། 
 

ལྗོངས་འདི་ལྗོངས་ཕལ་པ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཡུལ་གྱི་ དགེ་བ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཡང་། 
ཁང་ས་ཞིང་ས་ས་ཡི་དགེ། གམ་འབྲྲོག་རྒྱང་འབྲྲོག་རྩྭ་ཡི་དགེ། འཐུང་ཆུ་ཞིང་ཆུ་ཆུ་ཡི་དགེ། 
ཁང་ཤིང་བུད་ཤིང་ཤིང་གི་དགེ། རྩིག་རྲོ་གཏེར་རྲོ་རྲོ་ཡི་དགེ། བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་
བའི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལྗོངས་གཅིག་ཨིན།

མིང་དྲོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

སྨན་བྱུང་ཚུལ་ནི་ འདི་ཡང་སྨན་གྱི་བསན་པ་བྱུང་ཚུལ་དང་ སྔ་ཕྱི་བར་༣ དུ་དར་བའི་དང་པྲོ་ 
འདི་ཡང་རིང་རྒྱུ་མ་རིག་པ་དང་ ཉེ་རྒྱུ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ལས་སྐྱེས་པའི་ནད་རིགས་བཞི་
བརྒྱ་ར་བཞི་ལ་སྲོགས་སྲོང་དང་དྲུག་བརྒྱའི་གཉེན་པྲོ་འདི་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་ཐུགས་རྗེ་
ཅན་ མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ མི་ཡུལ་དུ་དགུང་ལྲོ་༨༠ བཞུགས་པ་ལས་སྨན་
གྱི་ནགས་སུ་ལྲོ་བཞི་སྟེ། ཞེས་པའི་ཝ་ར་ཎཱ་སི་རི་དྭགས་ལྷུང་བ་དྲང་སྲོང་གི་གནས་སུ་སྲོན་
པས་གསར་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ ལ་ན་སྡུག་ཏུ་སྲོང་༣ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ཚེ་ རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་འབྱུང་བ་ཆ་མཉམ་ཡུམ་
ཆེན་མྲོ་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏེ་ སྐྱེ་ཚད་མཐྲོང་ཚད་སྨན་དུ་གྱུར་
པ་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ལས་ འགྲོ་བའི་ལུས་འདི་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་འགྲུབ། །གསྲོ་བྱའི་ནད་
ཀྱང་འབྱུང་བ་བཞི་ཡིས་བསྐྱེད། །གཉེན་པྲོའི་སྨན་ཡང་འབྱུང་བཞིའི་ངོ་བྲོ་ཉིད། །ལུས་ནད་
གཉེན་པྲོ་བདག་ཉིད་གཅིག་པྲོར་འབྲེལ། །ཞེས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ ཕྱི་འབྱུང་ལྔའི་ངོ་བྲོ་དང་ 
ནང་ནད་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཉིས་བརྟེན་དང་རྟེན་པ་བཟུམ་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ གཉེན་
པྲོའི་སྨན་ཡང་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། འདི་གིས་སྦེ་ཡུལ་ཆགས་པ་ལུ་སྨན་གྱི་ཡུལ་ 
ཕྲོགས་བཞིའི་རི་ཡང་སྨན་གྱི་རི་ གྲོང་ཁྱེར་ཡང་སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ན་སྡུག་པ་དེར་ འཁྲུངས་

སྨན་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁུངས།
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པའི་ར་ཤིང་དང་ར་རྲོ་སྲོག་ཆགས་ཆུ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་
སྨན་དུ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་། འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་ནང་སྨན་ཞེས་དར་བ་ལས་ སྨན་གྱི་
བསན་པ་བྱུང་བའྲོ། དེ་ལས་དུས་རབས་༨ ལུ་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་རང་ལྗོངས་སུ་བྱྲོན་ཏེ་ བསན་
ཞབས་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར་ རི་བྲག་གངས་མཚྲོ་ཆུ་ཀླུང་ལ་སྲོགས་པ་གཏེར་དང་སྒྲུབ་པའི་གནས་
སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བ་ནི། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་ ཁ་ནཻ་རིང་སེངྒེ་རྲོང་དུ་
བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་བཅུད་ལེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ། ཚེ་ལ་དབང་བའི་ལྷ་མིའི་
དྲང་སྲོང་དང་སྨན་གྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ཚུ་གིས་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དང་སྣང་སྲིད་གཞིར་
བཞེངས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱས་པྲོར་ཕུལ་ཏེ་ མཆོད་ཅིང་བཀུར་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ལྲོ་
རྒྱུས་ཁ་གཅིག་ལུ། སྨན་གྱི་གྲུབ་པ་ཐེམ་པའི་རྟགས་སུ་སེངྒེ་རྲོང་ལས་ཉིན་ལམ་༣ ཙམ་གྱི་
ཡུལ་གྲོང་ མཁོ་མ། སྤང་མཁར། སྒང་ལ། ཁོས་མ། ལུག་ཆུ་ལ་སྲོགས་པའི་གཡུས་ཚན་
ཚུ་ལུ་ སྔར་མེད་པའི་སྨན་གྱི་དྲི་བཟང་པྲོས་ཁྱབ་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཡང་ག་ཅི་ཨིནམ་མ་ཤེས་
པར་མགོ་འཐྲོམས་ཏེ་ལུས་ཡྲོདཔ་དང་། ལ་ལུ་གཅིག་གིས་སེངྒེ་རྲོང་དུ་ ཧེ་མ་ང་བཅས་ཀྱིས་
སྲོད་མ་སྟེར་བའི་མི་འདི་ མི་ཕལ་པ་མིན་པར་མཁའ་འགྲོ་མ་གཅིག་ར་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ 
འདི་ལུ་ཡུལ་མི་ཚུ་གིས་འགྱོད་བཤགས་དང་ཞབས་ཏྲོག་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་ཞུ་ཡྲོདཔ་དང་ 
མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་སྨན་གྱི་རྲོ་གཞྲོང་ད་ལྲོའི་བར་དུ་ཡང་མཇལ་
ནིའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་ཡྲོདཔ་དང་ དེའི་མཇུག་ཏུ་སྤ་རྲོ་གཅལ་ཁའི་བྲག་ལུ་སྨན་གཏེར་སས་
གནང་མི་འདི་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་གཏེར་ལུང་དང་མི་འགལ་བར་གཏེར་སྲོན་ཀུ་ས་སྨན་གྱི་
ལྗོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། མྲོན་ཆུ་མྲོ་ཕུག་ཏུ་ ཌཱཀྐི་ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་སྐལ་སྨན་གྱི་
བཅུད་ལེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡྲོད་པ་ གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཏེར་ལས་བཞེས་
ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ སྨན་བཅུད་ལེན་སྲོགས་ཀྱི་འགྲོ་དྲོན་བསྐྱངས་
གནང་བ་བཅས་སྨན་གྱི་བསན་པ་སྔ་དར་རྲོ།།

བར་དུ་དར་ཚུལ་ནི།

སྤྱི་ལྲོ་༡༦༡༦ གི་ལྲོ་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ལུང་བསན་
དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཆིབས་ཁ་ལྷྲོ་རུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས། མགོན་མགར་ས་
བརྒྱུད་དེ་གླིང་བཞི་ལུ་བྱྲོན་དུས་ སྐུ་ཡྲོན་གསན་བཞེས་སྐབས་ བླ་སྨན་ཨ་ཐུབ་ལས་གསྲོ་བ་

དྲུང་འཚྲོ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ།
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སྨན་གྱི་རྒྱུད་ལུང་དཔྱིད་ཕྱིན་གཟིགས་པའི་ གསྲོ་དཔད་ལ་མཁས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ སྤྱིར་
འབྲུག་གི་ས་ཕྲོགས་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷག་པར་དུ་གླིང་བཞིའི་ས་ཁུལ་དུ་ ར་བ་དང་ སྲོང་
བུ་ཡན་ལག་ མེ་ཏྲོག་འབྲས་བུ་ལ་སྲོགས་པའི་སྨན་དང་ ས་ རྲོ་ ཆུ་ ཤིང་ སྲོག་ཆགས་
ཚུ་ལུ་སྨན་གྱི་བྱེ་བྲག་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཆོད་པ་གཟིགས་ཏེ་འབྲྲོག་སྨན་རྩེ་ཕུག་གི་འབྲྲོག་སྡེ་ལུ་
ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ཚིམས་པར་མཛད་དེ་ མིང་ཡང་སྨན་རྩེ་ལྷའི་ལྡུམ་རྭ་ཞེས་
བཏགས་གནང་བ་མ་ཟད་ ད་ལའི་བར་དུ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལྷ་མི་ཚྲོགས་པའི་
འདུས་ས་བཀྲིས་ཆོས་རྲོང་གི་བྱང་ཕྲོགས་རི་བྲོ་གངས་ཅན་༢ པ་གླིང་བཞི་ས་ཁོངས་ལས་མི་
ལྲོ་༣༨ ལྷག་ཙམ་རིང་རང་བཞིན་གྱི་བདུད་རྩི་སྔོ་ཡི་བུ་མྲོ་སྤུན་བདུན་གྱིས་གཙྲོས་པའི་སྔོ་
སྨན་བསྡུ་བསྒྲུབ་འབད་རུང་ རྲོགས་ནི་དང་ཉམས་ནི་མེད་པར་ མི་མང་ལུ་ནང་པའི་སྨན་
གྱིས་ཞབས་ཏྲོག་རྒྱུན་མར་ཞུ་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་
ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨྲོན་ལམ་ལས་ མི་ཟད་པའི་གཏེར་ལུ་བྱིན་གྱིས་
རླབས་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཨིན། དེ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་གདུང་སས་བསན་
འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་ བསན་སྲིད་ཀྱི་ཕག་འགན་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ རྒྱ་གར་ བལ་
པྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་ས་ཕྲོགས་གཞན་ཁ་ལས་ནང་པའི་སྨན་རིགས་བསྡུ་གསྲོག་མཛད་དེ་ 
འབྲུག་གི་ཕག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས་ བྲོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ཀྱི་སྨན་པ་ཡྲོད་ཚད་ཅིགཔྲོ་ལུ་ 
སྨན་འགྱེདཔ་ཚར་གཉིས་གྱ་ནྲོམ་པར་གནང་བ་ལ་སྲོགས་པའི་ སྨན་གྱི་བསན་པ་རྒྱ་ཆེར་
སྤེལ་བ་གནང་བ་སྲོགས་ སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཚུ་གིས་སྨན་གྱི་འགྲོ་དྲོན་བསྐྱངས་གནང་བ་
ནས་ ད་ལྲོའི་དུས་སྐབས་སུ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡྲོད་མི་འདི་ ད་ལྲོ་དང་མ་འྲོངས་བུ་བརྒྱུད་
ཚུ་གི་རང་སྐལ་དུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་འབྲུག་ལུ་སྨན་སྦྱིན་དང་ལག་ལེན་ཙམ་མ་ཡིན་པ་
གསྲོ་བ་རིག་པ་ལུ་ཐུགས་ཁུར་སྲོམ་རང་གནང་སྟེ་ རྒྱུད་ཆེན་བཞི་ར་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་
སྤར་བརྐོ་མཛད་གནང་བ་ ད་ལྲོའི་བར་དུ་ཡང་རྒྱུད་བཞི་ར་བ་དང་ འགྲེལ་པ་བཅས་པའི་བུ་
དཔེ་གསྲོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་གསྲོ་རིག་དཔེ་ཁང་ནང་བཞུགས་ཡྲོད། འདི་བཟུམ་གྱི་
གསྲོ་བ་རིག་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་༣ གནང་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་
དུ་མེད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྨན་གྱི་བསན་པ་བར་དུ་དར་བ་ཨིན།

ཕྱི་དར་ནི་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༠༧ ལྲོར་འབྲུག་མི་དམང་གི་སྤྱི་བསྲོད་ལས་དང་འདྲ་བའི་གོང་མ་བརྒྱུད་
འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཁྲི་ཁར་བྱྲོན་གནང་བ་ནས་ཆོས་

སྨན་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁུངས།
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སྲིད་ལུགས་༢བསན་སྲིད་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ལས་ ནང་རང་ལུགས་གཞུང་སྤྱི་
དང་ ལྷག་པར་དུ་རང་རེའི་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་རང་ལུགས་རྣམས་མི་
ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་མཛད་པའི་ནང་ལས་ སྐུ་སྒེར་གྱི་དྲུང་འཚྲོ་སྤེན་པ་ལ་
སྲོགས་པ་དང་ཡུལ་ཚན་ཚུ་ནང་ ནང་པའི་དྲུང་འཚྲོ་ཚུ་ཡྲོད་པ་ཉམས་པའི་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་
གཉིས་པའི་སྐུ་སྒེར་དྲུང་འཚྲོ་ དཔལ་འབྱྲོར་ལ་སྲོགས་པ་འབྲུག་གི་དྲུང་འཚྲོ་མཁས་དྲགས་
ཚུ་གིས་ གསྲོ་བ་རིག་པའི་བསན་པ་བསྐྱངས་པ་དང་ བྲོད་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ ལྕགས་
པྲོ་རི་སྨན་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ན་གཞྲོན་དག་པ་ཅིག་ དྲུང་འཚྲོའི་སྲོབ་སྦྲོང་ལུ་
བཏང་གནང་བ་དང་ ཁྲོག་སྨན་གྱི་རིགས་ཨ་རུ་བ་རུ་སྐྱུ་རུ་ལ་སྲོགས་ སྨན་གྱི་ཞལ་འདེབས་
བཅས་ ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་༣པ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་མི་དབང་
འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ཀྱིས་ ནང་པའི་རིག་གཞུང་སར་གསྲོའི་སྒྲོན་མེ་བཏེག་
པའི་སྐབས་ ནང་པའི་གསྲོ་བ་རིག་པ་འདི་མི་ཉམས་ར་བརྟན་གནས་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ སྨན་
ཁང་ སྨན་གྱི་སྲོབ་གྲྭ་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་ཁར། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་
དཔལ་མི་དབང་༧ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ཀྱིས་ ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་མཛད་
བཟང་ཕག་ཤུལ་གོང་འཕེལ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་གནང་བའི་གྲས་ལས་ ནང་པའི་སྲོབ་སྦྲོང་འདི་
ཡང་ མཐྲོ་རིམ་དྲུང་འཚྲོའི་སྲོབ་སྦྲོང་བཅས་ཀྱིས་ ད་ལྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་ཆ་
མཉམ་ལུ་ནང་པའི་སྨན་གྱི་ཞབས་ཏྲོག་ཁྱབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་སྨན་ལྗོངས་ཕྱི་མ་དར་བའྲོ།།

མཇུག་དྲོན།

གོང་དུ་གསྲོ་བ་སྨན་གྱི་བསན་པ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་དར་བས་སྨན་ལྗོངས་ཞེས་བཏགས་པ་
མ་ཟད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་། འབྲུག་གི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་རིན་པྲོ་ཆེ་གསེར་ དངུལ། 
ཟངས་ལ་སྲོགས་པ་ ས་གཏེར་དུ་ཡྲོད་པ་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་ ཧེ་མ་གི་དུས་སུ་ལག་ལེན་
དངོས་སུ་འཐབ་སྟེ་ ནྲོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ལྲོངས་སུ་སྤྱྲོད་པ་གདྲོན་མི་ཟ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་འདི་
གིས་མཐྲོ་ས་ཚུ་ལུ་སྔོ་སྨན་ཚང་བར་ཡྲོད་པ་དང་ས་ཆ་ཁ་དམའ་ས་ལུ་འབྲས་གསུམ་དང་ཨ་
ག་རུ་ཞེས་པ་ ཤིང་གི་ནྲོར་བུས་མཚྲོན་པའི་ཤིང་སྨན་བརྒྱ་ལྷག་ཡྲོདཔ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་
རིགས་ལུ་ཡང་སྨན་བཟང་པྲོ་ ལུས་ས་གནས་པའི་སྨན་རིན་ཐང་ཆེ་བ་དང་ ཐྲོབ་དཀའ་བ་ 
འཛམ་གྲིང་ནང་གྲགས་ཆེ་བའི་རྩི་སྨན་ཚུ་ཡང་འདི་ཁར་རང་བཞིན་གྱིས་གནསཔ་ཨིན། ཆུ་ལུ་

དྲུང་འཚྲོ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ།
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སྨན་ཡྲོད་པ་ཡང་། ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུ་ཚེ་ཆུ་ལ་སྲོགས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཁ་ཉམས་པར་རང་
མྲོས་དད་པའི་སྐལ་བར་ རྲོང་སྲོ་སྲོ་ལུ་དང་ གཡུས་ཚན་སྲོ་སྲོ་ལུ་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསྲོད་
ནམས་ལས་གྲུབ་སྟེ་སྤྱྲོད་ཆོག་ཆོག་ཡྲོད་པ་དང་ མདྲོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ནང་
ས་རྲོ་ཤིང་ ཆུ་ སྲོག་ཆགས་ ཕྱེ་ཤིང་གི་རིགས་ཆ་མཉམ་རང་ནང་པའི་སྨན་རིགས་ཚང་བར་
ཡྲོདཔ་ལས་ སྨན་ལྗོངས་ཟེར་བའི་མིང་ཐྲོབ་མི་འདི་ མཁས་དབང་ག་གིས་རང་གཟིགས་
རུང་ དཔད་ཞིབ་མཛད་མ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

སྨྲོན་ཚིག

མང་མང་མཁས་དབང་ཚྲོགས་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །མཛེས་མཛེས་གཟིགས་མྲོར་བཀྱེ་བའི་ཡུལ་
མེད་ཀྱང་། །ཡང་ཡང་བླྲོ་ཡུལ་གང་དྲན་བཀོད་པ་འདི། །མཁྱེན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་སྲུང་
མར་བཤགས། །སྨན་ལྗོངས་མིང་དྲོན་པད་མའི་ཟིལ་དངར་བཅུད། །ལེན་འདྲོད་རྐང་དྲུག་
གཤྲོག་རླབས་མ་རྲོགས་ཀྱང་། །སྙན་གྲགས་ཕྲོགས་བརྒྱར་འབུལ་བའི་དྲི་བཟང་བ། །དབང་
མེད་བུང་བ་བསྐྱོད་པའི་རང་སྒྲ་འབྱིན། །ལེགས་བྱས་འདིས་མཚྲོན་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚྲོགས་
ཀུན། །ཀུན་བཟང་གདྲོད་མའི་སར་ཕྱིན་ཚྲོགས་གཉིས་ཀྱི། །རྣམ་མཁྱེན་ཤིང་རྟ་ཁ་ལྲོར་
བསྒྱུར་བ་ཡིས། །དེད་དཔྲོན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དཔལ་ཐྲོབ་ཤྲོག། །།

གཞི་བཅོལ་བའི་ཡིག་ཆ།

 ༡- ལྷྲོ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨྲོན་མཐའི་འཕྲེང་བ།

 ༢-  ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བླྲོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན།

 ༣- འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

 ༤- རྙིང་མ་ཆོས་འབྱུང་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རྲོལ་མཚྲོ།

 ༥- ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།

 ༦- མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་གསྲོལ་འདེབས་བཅས་ 
  ལས་ཞལ་བཤུས་པའྲོ།།

སྨན་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁུངས།
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དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།

༡. ངོ་སྤྲོད།

མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པྲོ་ སྲོན་པ་རྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་འདི་ དུས་
རབས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དྲོན་ངོ་མ་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་
སྲོའི་ནང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྲོ་དང་ མིའི་བསམ་པ་དང་བྱ་སྤྱྲོད་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
དར་ཁྱབ་སྲོང་སྟེ་འྲོང་བའི་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལུགས་གཅིག་ཨིནམ་ད་ ཧི་མ་ལ་ཡའི་གངས་
ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ དཔེར་ན་ དུས་རབས་  ༨ པའིནང་ལས་འབྲུག་ལ་སྲོགས་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་གསེས་ལས་ རྒྱུད་སྡེ་གསང་
སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ལུགས་དར་ཁྱབ་སྲོང་ནུག།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་དར་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་
ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་སྲོལ་ས་བསྲེས་ཏེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་
བའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་བྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ལུང་ཕྲོགས་འདི་ནང་གི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་
ལས་གོམས་སྲོལ་ཚུད་དེ་ཡྲོད་མི་ གཤིས་སྤྱྲོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པྲོ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
དེ་ནང་མ་རུང་བ་དང་ མ་བཏུབ་པ་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་
གནང་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ ཕ་ལས་བུ་བརྒྱུད་དེ་ ཉམས་མ་
བཅུག་པར་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ད་ལྲོ་ང་བཅས་ག་ར་གིས་མིག་མཐྲོང་ལག་བཟུང་ཡྲོད་
པའི་ ཡ་རབས་སྤྱྲོད་བཟང་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས།
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དུར་ཁྲོད་ཀྱི་དགོངས་དྲོན་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ གཙྲོ་བྲོ་རང་
གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ལུགས་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་དང་
འབྲེལ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྒྱུད་སྡེའི་བསན་བཅོས་ཚུ་ནང་རྒྱས་ཞིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འགྲེལ་བཤད་
རྐྱབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དུར་ཁྲོད་འདི་
གནམ་མེད་ས་མེད་ར་ཆེཝ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་མ་ཚད་ འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ག་ར་
འབད་རུང་ ཤི་བའི་སྐབས་སུ་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕུང་པྲོ་བརླག་
ནི་མ་གཏྲོགས་ག་དགའཝ་སྦེ་འབད་སྲོལ་མེདཔ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ང་བཅས་རའི་དུར་ཁྲོད་
ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་དང་ཡང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མྲོང་མ་
ཡིན་པ་དང་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་ཨིན།

༢. དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་བཤད་པ།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཚིག་དྲོན་ལུ་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་ཡྲོད། དེ་ཡང་“དུར”དང་“ཁྲོད”གཉིས་ཡྲོདཔ་
ལས་ དུར་ཟེར་མི་འདི་ མིའི་ཕུང་པྲོའམ་ཕུང་པྲོ་བརླག་སའི་ས་སྒོ་ལུ་གོཝ་མ་ཚད་ ཧྲོག་
ཀའམ་ས་དྲོང་ལུ་ཡང་གོཝ་ཨིན་མས།  ཁྲོད་ཟེར་མི་འདི་ སྦུག དཀྱིལ། དབུས་ལ་སྲོགས་
པ་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་ད་ ཚིག་དྲོན་ངོ་མའི་གོ་དྲོན་ཡང་ རྲོ་མང་དུ་ཚྲོགས་པའི་ཚལ་ལམ་ ས་
གོ་ལུ་ དུར་ཁྲོད་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།

ལེགས་སྦར་སཾ་སྐྲིཊའི་སྐད་ལུ་ “སྨ་ས་ན” ཟེར་སབ་མ་ཚད་ ཆོས་སྐད་ནང་ལུ་ འཇིགས་
གནས། སྲེག་གནས། རྲོའི་གནས། ཞི་བའི་གནས། ཕ་མེས་ནགས། གཤིན་གྱི་ནགས་ 
ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས།  དྲོན་ངོ་མ་རང་ ཕུང་པྲོ་སྲེག་སའི་ས་གོ་ལུ་གོཝ་
ཨིནམ་ལས་ དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་ཐབས་ལམ་ལྷམ་པ་བཞི་གི་ཐྲོག་ལས་སྲེག་སྲོལ་
ཡྲོདཔ་ཨིན།

 ༡.  ཕུང་པྲོ་ས་ཁ་མཐྲོ་ས་དང་ རི་མཐྲོ་ས་ལུ་འབག་ཞིནམ་ལས་ སེམས་ 
 ཅན་བྱ་རྒོད་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་སྦྱིན་པ་བཏང་སྟེ་བརླག་ནི།

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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 ༢.  ཆུ་ལུ་བསྐྱལ་བཏང་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཆུའི་ནང་བཙུག་བཞག་ནི།

 ༣.  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཡྲོངས་གྲགས་ཡྲོད་པའི་ལམ་ 
  ལུགས་སྲོལ་མེར་བཏང་སྟེ་བརླག་ནི།

 ༤. ས་དྲོང་ནང་བཙུགས་ཏེ་བརླག་ནི་སྲོགས་ཨིན།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་ རང་སྲོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་དང་ལམ་ལུགས་སྲོལ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ གོང་གི་ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕུང་པྲོ་བརླག་སྲོལ་ཡྲོདཔ་
ཨིནམ་མ་ཚད་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལས་ ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ གསང་སྔགས་རྲོ་
རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཕུང་པྲོ་མང་ཤྲོས་ར་འབུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་བརླག་པའི་
ས་སྒོ་འདི་ལུ་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་དང་ཆུང་བ་བཞི་ལས་ལྷག་སྟེ་བརླག་མི་ས་གོ་འདི་ལུ་ དུར་
ཁྲོད་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་ཐྲོབ་མ་གཏྲོགས་ ཕུང་པྲོ་གཅིག་དང་གཉིས་བརླག་སའི་ས་གོ་ལུ་ 
དུར་ཁྲོད་དང་ཡང་ན་ དུར་ཁྲོད་ཆུང་ངུ་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་མ་ཐྲོབ་ཨིན་མས།

དུར་ཁྲོད་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་ ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ཚུ་གི་སེམས་
རྒྱུད་ལུ་ཚུད་ཚར་ནི་དེ་གིས་ མིང་ཚིག་འདི་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་ ཕུང་པྲོ་མེ་བཏང་སའི་ས་གོ་
ལུ་གོ་ནི་མ་གཏྲོགས་ གཞན་ས་གོ་ དཔེར་ན་ རི་མཐྲོ་སར་བསྐྱལ་ནི་དང་ ཆུ་ལུ་བསྐྱལ་ནི་
ལ་སྲོགས་པ་ལུ་ མི་གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ལས་ དེ་སྦེ་ཨིན་མི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ ཕུང་པྲོ་བརླག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་མས།

༣. དུར་ཁྲོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་གསུམ།

དུར་ཁྲོད་རྒྱན་གྱི་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ དུར་ཁྲོད་འདི་རྣམ་པ་གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་
ཡང་།

 ༡. གདྲོད་ནས་རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།



174
 ༢.  རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དུར་ཁྲོད།

 ༣.  རྗེས་སུ་སྤྱྲོད་པའི་དུར་ཁྲོད་བཅས་ཨིན། དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གཤམ་ 
  གསལ་ བཀོད་དེ་ཡྲོད།

༣.༡. གདྲོད་ནས་རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད།

གདྲོད་ནས་རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད་འདི་ འྲོག་མིན་གསང་ཆེན་རྲོལ་པ་དང་ མེ་རི་འབར་བ་ལ་
སྲོགས་ ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། དེ་
བཟུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་འདི་ ས་བཅུ་ཐྲོབ་པའི་གང་ཟག་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ཉམས་སྣང་གི་ཐྲོག་
ལས་མྲོང་རྟྲོགས་འབད་ཚུགསཔ་མ་གཏྲོགས་ འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་སེམས་ཀྱིས་རྟྲོགས་མ་
ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

༣.༢. རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དུར་ཁྲོད།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ དུས་རབས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་
གོང་རྲོལ་ལུ་ འཇིག་རྟེན་འཛམ་བུ་གླིང་ཆགས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་
ཚལ་དང་ སྐུ་ལ་རྲོགས་ལ་སྲོགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་ཆགས་ཏེ་ 
ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ མི་མ་ཡིན་པ་ཚུ་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བའི་ག་ནི་བ་ར་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་
ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས།  

༣.༣.༡. དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད།

སྔོན་དང་ཕུ་ སེམས་ཅན་ལུ་རྟག་པར་དགོངས་པའི་རྒྱལ་བ་རྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཚུ་ 
དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ཕག་རྒྱར་བཞེངས་ཏེ་ བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་ 
བསྒྲལ་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ རྲོ་རྗེའི་འདུ་གནས་ སྲོ་སྲོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་
ལས་གདྲོད་ནས་བྱུང་བའི་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ལ་སྲོགས་པ་བྱུང་ནུག། 

རྒྱུད་སྡེའི་བསན་བཅོས་ཚུ་ནང་གསལ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གོང་གི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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བརྒྱད་ཚུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ 
དེ་ཡང་ མ་གདྷའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་དབུས་སུ་ རྲོ་རྗེ་གདན་དང་ དེའི་ཕྲོགས་བཞིར་དུར་ཁྲོད་
ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱ་གར་
གྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས།

ད་རེས་ནངས་པར་ ནང་པ་ཚུ་གིས་རྒྱ་གར་ ག་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གོ་ཚུ་
ནང་ཡྲོད་པའི་ འཇིགས་སུ་རུང་བ། བསིལ་བའི་ཚལ། ཧ་ཧར་དགོད་པ་ཟེར་བའི་དུར་ཁྲོད་
དེ་ཚུ་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ཁར་བརྩི་སྟེ་ གནས་མཇལ་སྲོལ་འདུག ཨིན་རུང་ 
ལྲོ་རྒྱུས་བྲིས་མི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ དེ་ཚུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ཁར་ཨིན་ན་
མིན་ན་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་བཤད་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོདཔ་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་མཐིལ་ཕྱིན་
འབད་བ་ཅིན་ གནས་སངས་ངོ་མ་ཤེས་ཚུགས་པའི་འྲོས་འབབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

བསན་འགྱུར་རྒྱུད་ལས་ཐྲོན་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐྲོ་གཤམ་གསལ་
ལར། 

ཨང་ དུར་ཁྲོད་ ཕྲོགས་སྐྱོང་ མདྲོག་ ཕྲོགས་ ས་གནས་

༡ གཏུམ་དྲག་ཅན་ གླང་པྲོ་ཆེ་ དཀར་པྲོ་ ཤར་ ཨ་རུ་ར་

༢ ཚང་ཚིང་ཅན་ མི་ སེར་པྲོ་ བྱང་ བྱང་ཆུབ་ཤིང་
༣ ཀེང་རུས་ཅན་ ཆུ་སྲིན་ དམར་པྲོ་ ནུབ་ མ་ངན་མེད་
༤ འཇིགས་སྡེ་ མ་ཧེ་ ནག་པྲོ་ ལྷྲོ་ བ་རུ་ར་
༥ ཧ་ཧར་དགོད་པ་ ར་ དམར་པྲོ་ བྱང་ཤར་ ན་ཡ་གྲོ་དྷ་

༦ དཔལ་གྱི་ནག་ མ་ཧེ་ ཤར་ལྷྲོ་ ཀ་ར་ཉ་ཛ་
༧ འཇིགས་པའི་

མུན་པ
རི་དྭགས་ ལྷྲོ་ནུབ་ ཨུ་དུམ་ན་ཡ་

༨ ཀི་ལི་ཀི་ལར་ བ་གླང་ ནུབ་བྱང་ སྲིད་སྒྲུབ་

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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སྔོན་དང་ཕུ་གི་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་ཤི་བའི་སྐབས་ གོས་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་རས་
དཀརཔྲོ་གིས་སྤུར་ ལྲོའི་ཚུལ་ལུ་ཆུམ་བྲེ་བརྒྱད་དེ་ཅིག་དང་བཅས་ ཕུང་པྲོ་དུར་ཁྲོད་ཁར་
བསྐྱལ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ལས་ དུར་ཁྲོད་འདི་ འདྲེ། གདྲོན། འབྱུང་པྲོ། རྲོ་ལངས་ལ་
སྲོགས་པ་དང་ཕུང་པྲོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྲོད་མི་བྱ་ གཅན་གཟན་དེ་ཚུ་སྲོད་ས་ མི་ཚུ་གིས་དེ་ཁར་
འགྱོ་མ་ནུམ་པར་ ག་ནི་བ་འཇིགས་སྣང་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༣.༢.༢. དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཁུངས་བཅུད་ 
 བཤད་པ།

དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ནང་ལུ་ ཤིང་བརྒྱད། ཀླུ་བརྒྱད། ཕྲོགས་སྐྱོང་བརྒྱད། ཆར་སྤྲིན་
བརྒྱད་ལ་སྲོགས་པ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཁུངས་
བཅུད་གཤམ་གསལ་ལར།

ཕྱིའི་ཁུངས་བཅུད།

ཨང་ མིང་ ཁུངས་བཅུད།
༡ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ རྣམ་ཤེས་ཚྲོགས་བརྒྱད་རྣམ་རྟྲོག་བརྒྱད་
༢ ཤིང་བརྒྱད་ ཚྲོགས་བརྒྱད་ཡྲོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་
༣ ཀླུ་བརྒྱད་ གདུག་པ་བརྒྱད་བཅོམ་པ་
༤ ཕྲོགས་སྐྱོང་བརྒྱད་ ཚྲོགས་བརྒྱད་མི་དགེ་བཅུ་བཅོམ་པ་
༥ ཆར་སྤྲིན་བརྒྱད་ ལུས་ངག་གཉིས་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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ནང་གི་ཁུངས་བཅུད། 

ཨང་ མིང་ ཁུངས་བཅུད།

༡ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ པགས་པ་ རུས་པ་ དཔུང་པ་ བརླ་ གཉིས་གཉིས་
བཅས་བརྒྱད་

༢ ཤིང་བརྒྱད་ རྗེ་ངར་བཞི་ ལག་ངར་བཞི་བཅས་བརྒྱད་

༣ ཀླུ་བརྒྱད་ སྟེང་མཐིལ་བཞི་དང་ འྲོག་མཐིལ་བཞི་

༤ ཕྲོགས་སྐྱོང་བརྒྱད་ སྟེང་ཚྲོགས་བཞི་དང་འྲོག་ཚྲོགས་བཞི་བཅས་བརྒྱད་

༥ ཆར་སྤྲིན་བརྒྱད་ གཟུགས་ལ་ར་བརྒྱད་

གསང་བའི་ཁུངས་བཅུད། 

ཨང་ མིང་ ཁུངས་བཅུད།
༡ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ སྣ་རྩེར་ར་བརྒྱད་
༢ ཤིང་བརྒྱད་ ལྟེ་བར་ར་བརྒྱད་
༣ ཀླུ་བརྒྱད་ མགྲིན་པར་ར་བརྒྱད་
༤ ཕྲོགས་སྐྱོང་བརྒྱད་ སྙིང་གར་ར་བརྒྱད་
༥ ཆར་སྤྲིན་བརྒྱད་ སྤྱི་བྲོར་ར་བརྒྱད་

༣.༢.༣. གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ལུ་དཀའ་ཐུབ་དཔད་ 
 པ།

གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་འདི་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ ད་རེས་ནངས་པར་ པ་ཀིས་ཏཱན་ གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ སཝཊ་ ལུང་གཞུང་གཤྲོང་ནང་ མེ་ཏྲོག་པདྨའི་སྦུབས་ལས་ སྲོན་པ་རྲོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ ལྲོ་ ༡༢ ཀྱི་ཤུལ་ལས་ འཁྲུངས་འཁྲུངསམ་ཨིན་
མས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མང་འདས་ཀྱི་མདྲོ་ནང་ལུ་ལུང་བསན་ཡང་།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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 ང་ནི་མ་ངན་འདས་འྲོག་ཏུ།།

ལྲོ་ནི་བཅུ་རུ་གཉིས་ཆད་ནས།།

དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་མཚྲོ་གླིང་དུ།།

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ།།

ང་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་།། ཟེར་གསུངས་ནུག

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་ ཨིན་དྲ་བྲོ་དྷི་ཟེར་མི་དེ་ ས་གནས་གཞན་གཅིག་ཁར་ཡིད་བཞིན་
གྱི་ནྲོར་བུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལེན་པར་བྱྲོན་ཏེ་ ལྲོག་བྱྲོན་པའི་ལམ་ཁར་ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དྷ་
ན་ཀོ་ཤའི་མཚྲོ་གླིང་དུ་ མེ་ཏྲོག་པདྨའི་སྦུབས་ལས་ སྐུ་འཁྲུངས་ཡྲོད་པར་ གཟིགས་ཏེ་ཁོ་
ལུ་རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ རྒྱལ་སས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་འཁྱིད་དེ་ 
ཕྲོ་བྲང་ནང་བྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སས་ཚབ་སྦེ་ བསྐོས་གནང་ནུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་འྲོད་འཆང་མ་ཟེར་མི་འདི་ གསང་ཡུམ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་འབད་རུང་ 
ཆགས་ཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་དུས་ནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཁོ་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཏེ་དམ་
པའི་ཆོས་མཛད་པར་འབྱྲོན་དགོས་པས་ཟེར་ ཡབ་རྒྱལཔྲོ་ལུ་གནང་བ་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྲོ་གིས་
གནང་བ་ར་ལས་རང་གནང་མ་བཏུབ་ལས་ བླྲོན་པྲོ་གཅིག་གི་སས་འདི་ ཁོ་རའི་ཚེ་ཧེ་མའི་
ལས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁོ་མགྱོགས་པ་རང་ཤི་ནི་གི་དུས་ཚྲོད་རན་ཏེ་ ཡྲོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་ ཐབས་
དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བླྲོན་པྲོའི་སས་དེ་ རྩེདམྲོ་རྩེ་བའི་སྐབས་ལུ་བསད་ད་ནུག 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོ་གིས་མི་བསད་ནི་དེ་གིས་ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ཤར་
ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ལས་ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་ལུ་ 
མཐར་བསྐྲད་བཏང་ནུག།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐར་བསྐྲད་བཏང་མི་འདི་ གུ་རུ་ཁོ་རའི་འདྲོད་
པ་དང་ རེ་བ་ལར་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལས་ཚུར་ ཁོ་གིས་བསིལ་བའི་ཚལ་ལུ་ གསང་སྔགས་
ཀྱི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་བཞུགསཔ་མ་ཚད་ དུར་ཁྲོད་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ གསང་
སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལུ་བརྲོན་ཤུགས་མཛད་བཞིན་དུ་ དེ་ཁའི་ལྷ་སྲིན་

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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གདུག་པ་ཅན་དེ་ཚུ་ཡང་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ནུག།

གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱྲོད་པ་མཛད་སའི་ས་གནས་ དུར་ཁྲོད་
ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐྲོ་པདྨ་བཀའ་ཐང་ནང་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།

ཨང་ དུར་ཁྲོད་ ལྲོ་གྲངས་ མིང་གནས་
༡ བསིལ་བའི་ཚལ་ ལྲོ་ ༥ བདུད་པྲོ་ཤྲོར་བ་གན་ནུ།
༢ ཀུ་ལ་རྲོགས་ ལྲོ་ ༥ ཉི་མ་འྲོད་ཟེར།
༣ བདེ་འབྲལ་ ལྲོ་ ༥ བླྲོ་ལྡན་མཆོག་སྲེད།
༤ ལྷུན་གྲུབ་བརྩེགས་ ལྲོ་ ༥ སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས།
༥ ལངྐ་བརྩེགས་ ལྲོ་ ༥ པདྨ་སམ་བ་ཝ།
༦ འཇིག་རྟེན་བརྩེགས་ ལྲོ་ ༥ རྲོ་རྗེ་སྒྲ་སྒྲོག།
༧ པདྨ་བརྩེགས་ ལྲོ་ ༥ རྲོ་རྗེ་གྲོ་ལྲོད།
༨ གསང་ཆེན་རྲོལ་པ་ ལྲོ་ ༥ རྲོ་རྗེ་ཐྲོད་འཕྲེང་རལ།

གོང་གི་དུར་ཁྲོད་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ ལྲོ་གྲངས་ ༥ རེ་བཞུགས་ཏེ་ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་གྲུབ་པ་
མཛད་བཞིན་བཞུགས་སྐབས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཚུ་ལས་ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱྲོད་པ་
དང་འབྲེལ་བའི་ གསང་བའི་མཚན་རེ་རེ་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ མཐའན་མཇུག་ལུ་འགྲན་ཟ་
དང་བྲལ་བའི་ རྣམ་འབྱྲོར་པ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བྲོ་དང་དཔའ་མྲོའི་
ཚྲོགས་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་སྐོར་གནང་ནུག།

༣.༣ རྗེས་སུ་སྤྱྲོད་པའི་དུར་ཁྲོད་།

རྗེས་སུ་སྤྱྲོད་པའི་དུར་ཁྲོད་ཟེར་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་ བཀའ་འགྱུར་དང་
བསན་འགྱུར་ཚུ་ནང་གི་རྒྱུད་དང་ མན་ངག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ མི་
གི་ཕུང་པྲོ་མེ་བཏང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་བཅགས་གནང་བའི་དུར་ཁྲོད་
ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ལུ་ བཅོས་མའི་དུར་ཁྲོད་ ཟེར་ཡང་སབ་
ཨིནམ་ད་ དེ་སྦེ་སབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ མི་མ་ཡིན་པ་ཚུ་གིས་བཅགས་བཅགསཔ་མེན་པར་ 

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ བླམ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་བཅགས་ནི་དེ་
གིས་ བཅོས་མའི་དུར་ཁྲོད་ཟེར་སབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་ ཕྱིའི་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་
བརྩིཝ་ཨིན་མས།

བྱིན་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ནང་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་ཞིང་ བྱ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་
ཡང་ ས་ལུ་གནས་པའི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྱྲོར་མ་ཚུ་ གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཕར་
ཚུར་རྒྱུ་བའི་གནས་དེ་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཅན་འཆི་བར་གྱུརཔའི་ཕུང་པྲོའམ་རྲོ་ དེ་ཁར་བཀོག་
བཏང་བ་དང་ མེར་བཏང་བ་སྲོགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ཁར་གནས་པའི་ དཔའ་བྲོ་དང་
མཁའ་འགྲོ་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོའི་ཚྲོགས་ མིག་གི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དང་མི་སྣང་བ་ཚུ་གིས་ 
ཚྲོགས་སུ་རྲོལ་པའི་མཐུ་གིས་སེམས་ཅན་འདི་གི་སྒྲིབ་པ་བྱང་ཞིང་ བསྲོད་ནམས་ཀྱི་ཚྲོགས་
ཆེན་པྲོ་རྲོགས་ཏེ་ སྐལ་བ་དང་ལྡན་མི་ཚུ་ མཁའ་སྤྱྲོད་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ལུ་ བཀོད་དེ་ སྐྱེ་
བྲོ་ཕལ་པ་ཚུ་ཡང་ ངན་འགྲོའི་སྐྱེ་སྒོ་བཅད་དེ་ མཐྲོ་རིས་ཀྱི་གནས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་ རྲོ་རྗེ་ཐེག་
པའི་སྣྲོད་རུང་དུ་གྱུརཝ་ཨིན་མས།

༣.༣.༡. བཅོས་པའི་དུར་ཁྲོད་བཅགས་ཚུལ།

བཅོས་མའི་དུར་ཁྲོད་ཟེར་མི་འདི་ ས་གོ་ག་དགའཝ་ཚུ་ལས་ཕར་ བཅགས་མ་བཏུབ་
ཨིནམ་ད་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ མ་ཚང་ཚངམ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ས་གོ་ རྩིསཔ་གིས་སྦེ་
འཚྲོལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་གིས་ ས་སང་རྟེན་འབྲེལ་འབད་
ཞིནམ་ལས་ དུར་ཁྲོད་བཅགས་དགོཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་ག་ཏེ་རང་འབད་རུང་ བཅོས་
མའི་དུར་ཁྲོད་སྒྲུབ་པའི་ཁུངས་ མཁའ་འགྲོ་མ་དུར་ཁྲོད་རྒྱན་གྱི་རྒྱུད་དང་ གྲུབ་པའི་མན་
ངག་གིས་ངེས་པར་བསན་ཅིང་ ཚུལ་བཞིན་གྲུབ་པ་ཅིན་ གདྲོད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་
ཆེན་པྲོ་དང་ དབྱེ་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ བྱིན་རླབས་ལྡན་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་
གནས་སུ་འགྱུར་བ་ཨིནམ་ལས་ དགོས་པ་དེ་སྒྲུབ་ནི་གི་ལག་ལེན་དངོས་ལུ་ གཤམ་
གསལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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༣.༣.༢. བཅོས་མའི་དུར་ཁྲོད་རྒྱས་པ་སྒྲུབ་ཚུལ།

བཅོས་མའི་དུར་ཁྲོད་རྒྱསཔ་གསར་བཅགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་པ་རང་ རྒྱུད་མན་
ངག་གཞུང་ལས་བཤད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ མཚན་ཉིད་དང་འྲོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ས་གོ་ལེགས་
ཤྲོམ་འཚྲོལ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཡང་ རྙོགས་འཛིང་མེད་པ་དང་ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་
གྱིས་གནྲོད་པ་མེད་པ་ སའི་དཔལ་ག་ཅི་ཡང་ཚང་མི་གཅིག་འཚྲོལ་དགོ་པའི་ཁར་ སའི་
དཔལ་ཚང་མ་ཚང་ཡང་ རྩིསཔ་གིས་སྦེ་བལཝ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ས་གོ་འཚྲོལ་སྒྲུབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ རྟྲོགས་པ་ཉམས་ལེན་ལེགས་ཤྲོམ་
ཡྲོད་པའི་བླམ་ཆོསཔ་གིས་ བསྙེན་སྒྲུབ་ལེགས་པར་སྲོང་བའི་ ཡི་དམ་གང་རུང་གི་སྒོ་ལས་ 
ས་སང་ཆོ་ག་གནངམ་དང་བསྟུན་ སྦང་བ་ བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བ་ཚུ་ ལེགས་པར་ཚུལ་
བཞིན་བཅའ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ ས་བདག་གཏེར་བུམ་གྲངས་གང་འབྱྲོར་དུར་མིག་ནང་བཙུགས་
ཏེ་ དྲི་མེད་མཆོད་རྟེན་དང་སྦྲེལ་ཏེ་ དེའི་ས་ཆོག་ཡང་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ དུར་མིག་དངོས་
ལས་ ཨ་ཙི་ཅིག་རྒྱབ་ཕྲོགས་ལུ་ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆ་ཚང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ ཆེ་ཆུང་གང་
འྲོས་པ་བཞེངས་དགོཔ་ད་ ལྲོ་གྲངས་ག་དེ་ཅིག་སྲོང་རུང་ ཞིག་རལ་མི་འབྱུང་བའི་རྲོ་
བརྩིག་དགོ ནང་དུ་གཟུངས་གཞུག་སྤྱི་དང་ གཟུངས་ཆེན་སྡེ་ལྔ། རྲོར་སེམས། ཞི་ཁྲོ། 
སྦྲོང་རྒྱུད་སྐོར། མི་འཁྲུགས་པ། སྨན་བླ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པྲོའི་རིགས་ བཞུགས་
སུ་གསྲོལ་ཏེ་ ཁྱད་པར་བུམ་པ་ནང་དུ་ ཁྲོས་མ་ནག་མྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་ལྡན་དང་ 
མཐའ་བསྐོར་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་བཀོད་པ་བཅས་རྲོ་ལེབ་གུར་བརྐོ། ཚྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་
བཏང་ཞིནམ་ལས་ མདུན་གྱི་རྒྱབ་མ་ནྲོར་བ་བཞུགས་སུ་གསྲོལ་དགོ། 

གཞན་ཡང་ སངས་རྒྱས་སས་གཅིག་གི་རྒྱུད་གཙྲོ་བྲོར་གྱུར་བའི་ བཏགས་གྲོལ་རིགས་ཀྱི་
གླེགས་བམ་དང་འཁོར་ལྲོ། བླ་མ་དགོངས་འདུས་ལུགས་ཀྱིས་གཙྲོས་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་
རིགས། ཡང་འདུས་གསང་འདུས། འཁོར་བ་དྲོང་སྤྲུགས་ལ་སྲོགས་པ་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོའི་
རིགས་ཚུ་གི་འགྲོ་དྲོན་ལས་ཚྲོགས་མེ་ལྲོང་དང་མཆོད་རྟེན་བཅས་ གཏེར་གསར་ཐུགས་
སྒྲུབ་བླ་མ་ལྲོངས་སྐུའི་ མི་འཁྲུགས་པའི་ཕག་རྒྱ་མཐྲོང་གྲོལ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཆོད་རྟེན་
དྲན་གྲོལ་གྱིས་མཚྲོན་ རྙིང་མའི་ཕྲོགས་ལས་བཤད་པ་ཚུ་དང་། དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྲོག་
ཤིང་འཛུག་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་ གསར་མ་ཞ་ལུ་པའི་ ཕག་བཞེས་ལས་འབྱུང་བ་ཚུ་ 

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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ཚུལ་བཞིན་གྲུབ་པ་ཅིན་ རེ་རེ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཡྲོན་དགོས་ཁྱད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྲོདཔ་
ལས་ དེ་སྦེ་འགྲུབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། མཆོད་རྟེན་གྱི་འགྲམ་དུ་ སྐྱེ་ཤིང་བཙུགས་པ་དང་ ཉེ་
འདབས་ལུ་ཆུ་རྫིང་བསྐྱིལ་དགོཔ་གསུངས་ཡྲོདཔལས་ གནད་དྲོན་དེ་དང་འབྲེལ་མི་ཚུ་དུར་
ཁྲོད་ཀྱི་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་ཨིནམ་ལས་ དེ་འགྲུབ་ཚུགས་ན་ ཚེ་འདས་ཚུ་ལུ་ལེགས་ཤྲོམ་
ཡྲོདཔ་ཨིན།

༣.༣.༣. རབ་་གནས་ཆོ་ག

དུར་ཁྲོད་རྒྱས་པ་གསར་བཅག་དང་འབྲེལ་བའི་ རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ཡང་ རབ་ 
འབྲིང་ ཐ་ གསུམ་སྦེ་དབྱེ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཡང་ཞག་གྲངས་རབ་ ཉེར་གཅིག འབྲིང་
བདུན། ཐ་མ་གསུམ་ལ་སྲོགས་པ་ བཀའ་གཏེར་ལུགས་སྲོལ་དང་བསྟུན་ ཁྲོས་མ་ནག་
མྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་གནང་བའི་ཚེ་ མདུན་གྱི་རྟེན་ རྲོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མྲོའི་དཀྱིལ་
འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པའི་ཕྱི་རྲོལ་དུ་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་
བརྒྱད་ཀྱི་བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དང་ལྡན་པ་ གནས་ཉེར་བཞི། ཡུལ་སྲོ་གཉིས། 
དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ལུ་བཞུགས་པའི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྱྲོར་མ་ཚུ་  རང་རང་གི་འཁོར་
འབུམ་ཕག་ཡངས་པའི་ཚྲོགས་དང་བཅས་ཏེ་ མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པ་གསལ་བར་
བསྐྱེད་ཞིནམ་ལས་ འྲོག་མིན་མཁའ་སྤྱྲོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་དང་ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཚུ་ནང་
བཞུགས་པའི་ ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་བསྟིམ་སྟེ་ དེའི་བསྙེན་པ་ག་དེ་
མང་མང་བགྱང་དགོཔ་ཨིན། 

རབ་ཆོ་ག་དངོས་གཞི་ལས་རིམ་སྒྲུབ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མཐར་བརྟེན་བཞུགས་བརྒྱ་ར་ལ་
སྲོགས་པ་དང་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རི་མྲོས་མཚྲོན་ ཞལ་ནས་གསུངས་པས་ཐྲོག་དྲངས་ 
བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་རྒྱས་པར་བརྗོད་ ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའི་སྨྲོན་ལམ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་གྲོལ་བ་
བཞི་ལྡན་གྱི་སྨྲོན་ལམ་རིགས་རྒྱ་ཆེར་གནང་སྟེ་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ གོང་གསལ་གསར་རྙིང་གི་
མཆོད་རྟེན་བཅས་གཞན་རྣམས་འགྲུབ་ན་ དེ་དང་དེའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་ཆོ་ག་ཚུ་ཡང་
གནང་དགོཔ་ཨིན་མས།

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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༣.༣.༤. བཅོས་མའི་དུར་ཁྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་སའི་ཆོ་ག་བསྡུས་པ།

ས་བརྟག་དང་ ས་སང་གོང་གསལ་ལར་འབད་བའི་ཤུལ་ དུར་མིག་ཏུ་ཁུང་བུ་བྲུས་པའི་ནང་ 
རྲོ་སྒྲོམ་ལེགས་པར་བཟྲོས་པའི་ནང་ལུ་ ཁྲོས་མ་ནག་མྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྲོ་ལུ་བརྐོས་པ་
གོང་བཤད་ལར་བཞག་སྟེ་ སྒྲུབ་མཆོད་ཡུན་རིང་ཐུང་ རང་སྲོའི་སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་འགྲུབ་ནི་དང་དེ་ལས་ རབ་ཏུ་གནས་པའི་བརྟན་བཞུགས་གནང་བའི་ཤུལ་ ས་དང་རྲོ་
ལེབ་ཀྱིས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བཀབ་ཚརཝ་དང་བསྟུན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་བརྗོད་བསྔོ་སྨྲོན་
སྲོགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ བཅོས་མའི་དུར་ཁྲོད་དུ་འགྲུབ་པ་ཨིན་ནྲོ།

༣.༣.༥. དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕན་ཡྲོན་མདྲོར་བསྡུས།

གོང་ལུ་བཤད་པ་ལར་གྲུབ་པའི་ མཆོད་རྟེན་གྱི་མདུན་དྲང་པྲོའི་དུར་མིག་དང་ ཡང་ཅིན་ 
དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ་པའི་སྟེང་ལུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ལ་སྲོགས་པའི་ཕུང་པྲོ་བཞག་སྟེ་ 
གཅོད་ཡུལ་ཁྲོས་མ་ནག་མྲོའི་ཆོ་ག་ལ་བུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ལས་ [གཞན་ཡང་མི་འཁྲུགས་
པ། རྲོར་སེམས། སྤྱན་རས་གཟིགས་སྲོགས་ གང་རུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོ་ག་གནང་ཐྲོག་
ལས་] མེ་བཏང་ནི་དང་ ཚྲོགས་སུ་འབུལ་ན་ ཕན་ཡྲོན་ལྷག་པར་དུ་ཆེཝ་མ་ཚད་ ཚྲོགས་
ཀྱི་ཆོ་ག་མ་བཏང་བར་ དེ་ཁར་སྐྱེལ་ནས་ བྱ་གཅན་གཟན་ལ་སྲོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ 
བྱིན་པ་བཏང་བ་ཙམ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཡྲོན་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡནམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཡང་ ཞལ་
གདམས་སྙིང་བྱང་ལས།

  ཇི་སྐད་བཤད་ལར་བསྒྲུབས་བྱས་ན༔

  ཕྱི་རུ་མཐྲོང་ཐྲོས་དྲན་རེག་དང་༔

  བྱེ་བྲག་ཕྲོགས་དེར་འཆི་བའམ༔

  ཆེད་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཕུང་པྲོ་ཀུན༔

  ར་གསུམ་དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔

  དངོས་སུ་ཚྲོགས་ལ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་པས༔

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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  སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་འབད་མེད་གྲོལ༔

  མཚམས་མེད་ལས་སྤྱད་འགྲོ་བ་ཡང་༔

  ངན་སྲོང་རྨི་ ལམ་ལར་མཐྲོང་ནས༔

  མཐྲོ་རིས་རྟེན་བཟང་ངེས་པར་ཐྲོབ༔

ཅེས་གསུངས་པ་ལར་ གནས་སྐབས་ལྷ་དང་མིའི་ལུས་རྟེན་ཐྲོབ་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་གཏན་
གི་བདེ་བ་རྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་ནི་གི་ ཕན་ཡྲོན་ཤིན་ཏུ་ཆེཝ་ལས་ ཚེ་
འདས་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཕུང་པྲོ་དེ་ཚུ་ ཚྲོགས་སུ་བཏང་བ་དང་ སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་འདི་
ལ་བུ་བཏང་ནི་ལུ་ བརྲོན་པ་གལ་ཆེཝ་ཨིན་མས།

ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་བཅགས་པའི་དུར་ཁྲོད་དེ་ཚུ་ ག་ནི་བ་བྱིན་རླབས་ཅན་དང་ 
ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་གནས་སྦེ་བརྩིཝ་མ་ཚད་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་བརྐྱབ་སའི་ གནས་ཁྱད་
པར་ཅན་སྦེ་ཡང་བརྩིཝ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཚུ་ནང་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་
ཆེས་གཙྲོས་ ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱྲོར་པ་ཚུ་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་
ཏེ་ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱྲོད་པ་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྒྲུབ་པ་ལེགས་ཤྲོམ་ཐྲོབ་ཚུགས་ཡྲོད་པའི་
ལྲོ་རྒྱུས་འདུག།

དུར་ཁྲོད་རི་ཁྲོད་གངས་ཁྲོད་སྲོགས།།

ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་གནས་ཉིད་དུ།།

ཏིང་འཛིན་ཟབ་མྲོའི་གོང་བཅུད་ལ།།

རྟག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པར་ཤྲོག།

སྒྲུབ་པ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིས།།

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པ་དང་།།

ལྷ་སྲིན་བྲན་དུ་ཁོལ་ནས་ཀྱང་།།

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་བར་ཤྲོག།

ཟེར་བའི་སྨྲོན་ལམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དུར་ཁྲོད་དང་རི་ཁྲོད་གངས་ཁྲོད་གསུམ་འདི་ ག་ནི་བ་
ཉམས་དགའ་བ་ བག་ཕེབས་པ་ འདུ་འཛི་དང་བྲལ་བའི་ས་གནས་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་
ཚུ་ནང་ལུ་སྒོམ་གནང་པ་ཅིན་ མགྱོགས་པ་རང་སྒྲུབ་པ་ཐྲོབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་སྲོམ་ཡྲོད་
མི་ཡང་ ས་གནས་དེ་ཚུའི་ནང་ལུ་ གདྲོན་བགེགས་འབྱུང་པྲོ་མི་མ་ཡིན་ཚུ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་
ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་བར་ཆད་བརྐྱབ་དང་བསྟུན་ སྒོམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་སེམས་དྲན་པ་ཐེབས་
སྦེ་རང་སྲོན་ཏེ་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་ལུ་བརྲོན་ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྒྲུབ་པ་ཉམས་
ལེན་མགྱོགས་པར་ཐྲོབ་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག།

༤. དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་ཁུངས་བཅུད།

ར་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེད་པའི་ཡུམ།།

སྲིད་པ་རུ་ཟྲོག་ཁྲོས་པའི་མ།།

བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་དེར་བཏུད་ནས།།

མགོན་མེད་འགྲོ་ལ་སྐྱབས་སྦྱིན་སྤེལ།།

དེ་ཡང་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་ཁུངས་བཅུད་འདི་ གཏིང་ཟབ་པ་དང་རྟྲོགས་པར་དཀའ་བ་
གཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱུད་མན་ངག་ཚུ་ནང་ སྤྱིར་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་འདི་ བདག་མེད་
པར་བྲོར་བའི་གནས་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་གི་དྲོན་དག་ངོ་མ་ཡང་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་འཐྲོན་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ ཤ་ཁྲག་ཕུང་པྲོ་བཀོག་ས་དང་བརླག་སའི་ས་གོ་གཅིག་
ལུ་གོཝ་མ་ཚད་ ཤ་ཁྲག་ཕུང་པྲོ་དེ་རང་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་གོཝ་ཨིན་པའི་ཁར་ དེ་ཡང་ 
ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ གཤམ་གསལ་ལར་བཀོད་པ།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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༡. ཕྱིའི་ཕུང་པྲོ་རྟེན་གྱི་དུར་ཁྲོད།

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་ཀྱི་མགྲོན་ཁང་ནང་ལས་ འཐྲོན་འགྱོ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ང་བཅས་
རའི་ཕྱིའི་ལུས་ལུ་ མིང་ཡང་ཕུང་པྲོའམ་རྲོ་ཟེར་བའི་མིང་ཐྲོབ་མ་ཚད་ དེ་ལུ་ གཡང་ཟ་སྟེ་
བལ་ཡང་མ་ཧུམ་པར་ འདི་ངེད་ཀྱི་གཟུགས་ཨིན་ཟེར་ཆགས་ཞེན་བསྐྱེད་མི་བདག་པྲོ་
མེདཔ་ཨིན།

༢. ནང་གི་ ལྷུན་གྲུབ་ལུས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད།

ནང་དུ་ ཕུང་པྲོ་དེ་ལུ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་སེམས་སམ་ རྣམ་རྟྲོག་ཡེ་གདྲོད་མ་ནས་ རང་
བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབཔ་ལས་ གཟུང་བྱ་ཕུང་པྲོ་དེ་ མ་དག་འཁྲུལ་སྣང་ཚྲོགས་པའི་ཕུང་པྲོ་
ཨིན།

༣. གསང་བ་ ཚྲོགས་བརྒྱད་ཀུན་གཞིའི་དུར་ཁྲོད།

གསང་བར་རྟེན་ ཀུན་གཞི་དེ་ཡང་ རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་སྲོང་པ་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་
པའི་ རྣམ་ཤེས་ཚྲོགས་བདུན་དང་བཅས་པ་ཡང་ རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ བདག་མེད་
པའི་རང་བཞིན་དུ་ དུར་ཁྲོད་དུ་བྲོར་བའི་རྲོ་དང་འདྲཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི་ཐ་སྙད་དུ་
འདྲོགས་པའི་ བདག་པྲོ་མེད་པའི་རྲོ་དང་ ནང་དྲོན་གྱིས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ 
བདག་མེད་པ་གཉིས་ བར་དྲོན་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་འགྲུབ་ཨིན།

༥. འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན།

གདྲོད་ནས་འབྱུང་བའི་དུར་ཁྲོད་ བྲོད་འབྲུག་ལ་སྲོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དངོས་སུ་གྲགས་པ་མེད་
རུང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུ་དང་ རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལས་ ཤར་བ་ནི་
བཀག་པ་མེདཔ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གཙྲོ་བྲོར་གྱུར་པའི་ སྔོན་བྱྲོན་རིག་
འཛིན་གྲུབ་ཐྲོབ་རྣམས་ཀྱིས་ གདྲོད་ནས་བྱུང་བའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་རྣམས་དང་དབྱེ་བ་མེད་
པར་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པ་དང་ ཆོས་འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་དང་རྗེས་
སུ་འབྲེལཝ་ལས་བརྟེན་ མཚྲོན་ མཐའ་དབུས་རྣམས་སུ་ཅི་རིགས་པ་བཞུགས་མི་འདི་ 

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་ བཞུགས་པའི་དུར་ཁྲོད་ཚུ་དང་
རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ ཡྲོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ དུར་ཁྲོད་ཚུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ གཞན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་བྱིན་
གྱིས་རླབས་པའི་ དུར་ཁྲོད་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་ཐྲོ་
རགས་ཙམ་ཅིག་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།

ཨང་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མིང་ རྲོང་ཁག་ས་གནས་ བཅགས་གནང་མི་
༡ སེངྒེ་རྲོང་དུར་ཁྲོད་ ལྷུན་རྩེ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ།

༢ མཁོ་མ་དུར་ཁྲོད་ ལྷུན་རྩེ་ གཏེར་སྲོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་།

༣ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་ར་
དུར་ཁྲོད་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ།

༤ རང་འབྱུང་དུར་ཁྲོད་ བཀྲིས་སྒང་
༥ སུམ་ཕང་དུར་ཁྲོད་ ཨུ་ར་ བུམ་ཐང་
༦ རིས་མྲོ་ཅན་དུར་

ཁྲོད་
སང་ བུམ་ཐང་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ།

༧ སྐུ་རྗེས་དུར་ཁྲོད་ ཆོས་འཁོར་ བུམ་
ཐང་

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ།

༨ རྲོ་གཞྲོང་དགོན་པ་
དུར་ཁྲོད་

ཀྲོང་གསར་

༩ སྐུ་འབུམ་དུར་ཁྲོད་ སྒང་སྟེང་དབང་
འདུས་

༡༠ སྤུ་ན་ཁ་དུར་ཁྲོད་ སྤུ་ན་ཁ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་།

༡༡ ཐིམ་ཕུ་དུར་ཁྲོད་ ཐིམ་ཕུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་
༡༢ དཔལ་རི་དགོན་པ་

དུར་ཁྲོད་
འབངས་སྡེ་

སྤ་རྲོ་

གྲུབ་ཐྲོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

༡༣ རྟ་མགོ་དུར་ཁྲོད་ སག་ཚང་ སྤ་རྲོ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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གོང་གི་དུར་ཁྲོད་ཚུ་ ག་ནི་བ་ར་ཅན་ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དུར་ཁྲོད་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིནམ་
ད་ དཔེར་ན་ སང་རིས་མྲོ་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་དང་སག་ཚང་རྟ་མགོའི་དུར་ཁྲོད་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་
བ་མི་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སུ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཁར་ཕུང་པྲོ་
བསྐྱལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གནམ་ས་མེད་ལེགས་ཤྲོམ་ཨིན་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་འདུག 
ཨིན་རུང་ གོང་གི་དུར་ཁྲོད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་ ཐྲོབ་ཚུགས་པ་ལ་ཁག་
ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དེ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་ཚུགས་མི་ཡང་དཀོན་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ 
དུས་ཚྲོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ མ་འྲོངས་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དྲོན་ལུ་གནས་ཚུལ་
རགས་ཙམ་བཀོད་པ་མ་གཏྲོགས་ སྐབས་སུ་བབས་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་
དུར་ཁྲོད་ར་ཅན་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀྱི་ཐྲོ་བཀོད་ཞིབ་འཚྲོལ་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་མ་ཚུགས་ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན།

དུར་ཁྲོད་ཚུ་གི་ནང་ལས་ འྲོས་འབབ་ལྡན་དང་མི་ལྡན་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་པའི་ དུར་
ཁྲོད་ཟེར་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། འྲོས་འབབ་ལྡན་པའི་དུར་ཁྲོད་ནི།

ས་བདག་གནས་བདག་གི་གནྲོད་སྐྱོན་མེད་པ།

བསན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ།

ལྲོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ དུར་ཁྲོད་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་མི། 

དེ་ཚུ་དུར་ཁྲོད་ལེགས་ཤྲོམ་གྱི་གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ འྲོས་འབབ་མ་ལྡན་པའི་དུར་ཁྲོད་ནི།

ས་བདག་གནས་བདག་གིས་གནྲོད་པ་ཆེ་བ།

བླམ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་བྱིན་གྱིས་མ་རླབས་པའི་ས།

ལྲོ་གྲངས་ལེ་ཤ་མ་འགྱོ་མི་དང་ རེ་ཅིག་སྐབས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་མ་ལྡན་པའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་མི། 

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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དེ་ཚུ་དུར་ཁྲོད་ལེགས་ཤྲོམ་མིན་པའི་གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

༦. ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁུངས་བཅུད།

དུར་ཁྲོད་ཁར་ མེ་སྦང་འབད་བའི་སྐབས་ བཞེས་སྒོ་ག་ཅི་བཟུམ་དྲངསམ་ཨིན་ན་དང་ 
མགྱོནམ་ཆེ་ཆུང་ག་དེ་ཅིག་འཛྲོམས་ནི་འདི་ཁག་ཆེཝ་མེན་པར་ ཚུལ་ལྡན་གྱི་དགེ་ར་སྒྲུབ་
སྟེ་གྱོང་མིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ བར་དྲོའི་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ མཐྲོ་རིས་ཐར་པའི་ལམ་
ལུ་དྲངས་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཤིན་པྲོའི་དྲོན་ལུ་དགེ་བ་དགེ་ར་སྒྲུབ་
དགོ་མི་དེ་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་མི་སྡེའི་ནང་ དཔའ་ཉམས་དང་ངོམ་སྲོན་ནི་མིན་པར་ གཤིན་པྲོའི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ བར་དྲོའི་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ་ཐབས་ལུ་ཨིནམ་ད་ དགེ་བ་དགེ་ར་
ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་མ་བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ གཤིན་པྲོ་དེ་འཁོར་བ་ངན་སྲོང་ལུ་སྐྱེ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་ཤི་
བའི་སྐབས་ བླམ་ཆོས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ མཛད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ལེ་ཤ་རང་ཡྲོདཔ་
ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏྲོགས་དགོཔ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

དུར་ཁྲོད་ཁར་ལུ་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ དུང་ རྒྱ་གླིང་ རྲོལ་མྲོ་ སིལ་སྙན་ རྔ་གི་སྒྲ་དབྱངས་
ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ གཤིན་ཆོག་གནང་བའི་སྐབས་ རང་བཞིན་གྱིས་རང་སྲོའི་སེམས་འཁྲུལ་སི་
སི་ལུ་འགྱུརཝ་མ་ཚད་ གནས་ཁམས་ག་ར་འཁྲུལ་སྣང་གི་རང་བཞིན་ལུ་གྱུར་ཏེ་ རང་གི་
གཉེན་ཉེཝ་འཆམ་མཐུནམ་དང་ ཁ་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཤུལ་
མ་ལུས་ཡང་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་གིས་ ཤི་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་ཞག་ ༤༩ 
ཚུན་ དགེ་ར་བསྔོ་བ་སྨྲོན་ལམ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ཤུགས་ལས་བརྟེན་ གཤིན་པྲོའི་སེམས་རྒྱུད་
སྨིན་ཏེ་ སྐྱེ་བ་ལེགས་ཤྲོམ་བླང་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཚུགསཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་དགེ་ར་སྒྲུབ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ སྐྱེ་བ་ལེགས་ཤྲོམ་བླང་མ་ཚུགས་པར་ བར་དྲོའི་སྡུག་བསྔལ་དུས་རྟག་པར་
མྲོང་དགོཔ་ཨིན་མས།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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༧. མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་ཁུངས།

གྱོང་མི་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་གཉེན་ཉེཝ་གིས་གཙྲོས་ གཞན་འཆམ་མཐུནམ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་
དུར་ཁྲོད་ཁར་སེམས་གསྲོ་དང་གྲོགས་རམ་འབད་བར་ ཁ་བྲལ་ལེགས་སྨྲོན་བཏབ་པར་
འཛྲོམས་དགོ་དྲོ་ཨིནམ་ད་ དུར་ཁྲོད་ཁར་ལུ་ མ་གཞི་ལས་སྐྱོ་སི་སི་ཨིན་པའི་གུར་ཕམ་
སྤུན་ཆ་ཚུ་གིས་སྔུ་སྐད་ཤྲོརཝ་ད་ དེ་ཁར་འཛྲོམས་མི་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ རང་བཞིན་གྱིས་
འཁྲུལ་སྣང་ལངས་པའི་ གནས་སངས་ལུ་གྱུརཝ་ཨིན།   མ་གཞི་ཚར་གཅིག་གྱོང་
ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་འྲོང་ཐབས་མེདཔ་ལས་ སྔུ་སྟེ་དྲོན་དག་མེདཔ་ཨིན་རུང་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་བརྩེ་གདུང་དམ་ཟབ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་བྲལ་འགྱོཝ་ད་མ་སྔུ་བར་ སྲོད་
ཐབས་མེདཔ་ཨིནམ་ལས་ སྔུ་བ་དང་འཁྲུལ་སྣང་གི་ཚུལ་སྲོན་པ་ལ་སྲོགས་པ་འབད་བ་
ཅིན་ གཤིན་པྲོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ འཕྲོ་ཞུགས་འབད་ནི་ལུ་གནྲོད་པ་རྐྱབ་ཨིནམ་ལས་ 
ར་དང་སྤུ་ལས་སྔུ་མ་རུངམ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དེའི་ཚབ་ལུ་ དགེ་བ་དགེ་ར་རྒྱ་ཆེཝ་
བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བརྲོན་དགོཔ་ཨིན་མས།

མི་ལ་ལྲོ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ དུར་ཁྲོད་ཁ་ལུ་མཛར་ཅུམ་བཟའ་དྲོ་བཟུམ་གྱི་སྣང་བ་ཙམ་མ་
གཏྲོགས་ མི་ཤི་བའི་སྣང་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས། མི་ཤི་ར་བྲོ་གི་ མི་དམངས་
མཐུན་འབྲེལ་དང་ སྐད་གྲགས་ འབྱྲོར་པ་ གོ་གནས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུར་ཁྲོད་ཁ་ལུ་ 
མགྱོནམ་གཉེན་ཉེཝ་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་འཛྲོམས་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ར་བྲོ་དེ་ འབྱྲོར་པ་ཅན་
དང་སྐད་གྲགས་ཅན་ གོ་གནས་ཅན་གཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ མགྱོནམ་སེམས་གསྲོ་འབད་མི་
ཡང་མང་སུ་དང་ དེ་མིན་ཉུང་སུ་ལས་མི་འཛྲོམས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་གི་དྲོན་དག་ཡང་ 
གཙྲོ་བྲོ་མི་སྡེའི་མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤྲོམ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྲོནམ་ཨིན་མས།

༨. མཐའ་དྲོན།

དུར་ཁྲོད་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ མི་སྡེའི་ནང་ དགོས་པ་སྲོམ་
ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ད་ འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ ཚར་གཅིག་སྐྱེ་ཞིནམ་ལས་ མ་ཤི་བར་
སྲོད་མི་ག་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ ཤི་བའི་ཐ་མ་ལུ་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་ཕུང་པྲོ་དུར་ཁྲོད་
ཁར་བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས་ དྲང་སྲོང་མེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཐྲོག་ལས་ ཕུང་

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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པྲོ་དེ་ལྷག་ལུས་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ ཐལ་བར་བརླག་བཏངམ་ཨིན་མས།

ལྷག་པར་དུ་ འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་སྐྱབས་དང་མགོན་དུ་གྱུར་པའི་ ཡི་དམ་དཔའ་བྲོ་དཔའ་
མྲོའི་ཚྲོགས་དང་ མིག་གི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དང་མི་སྣང་བ་ལ་སྲོགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཚུ་ 
བཞུགས་སའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་སྦེ་བརྩི་སྟེ་ ཕུང་པྲོ་དུར་ཁྲོད་ཁར་བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས་ 
ཁོང་ཚུ་ལུ་ཚྲོགས་ཀྱི་ཟས་སུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐྲོ་རིས་
ཐར་པའི་ལམ་ལུ་དྲངསམ་ཨིན་མས།  དུར་ཁྲོད་ཀྱི་དཔའ་བྲོ་དང་དཔའ་མྲོ་དེ་ཚུ་ མ་དག་
པའི་སྣང་བ་ལུ་ གནྲོད་པ་བསྐྱལ་མི་ འདྲེ་ གདྲོན་འབྱུང་པྲོའི་ཚུལ་ལུ་མཐྲོངམ་ཨིན་རུང་ 
ནང་དྲོན་ལུ་མཐྲོ་རིས་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་ལམ་གྲོགས་ཨིན་མས།

ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ནང་ལུ་ དུར་ཁྲོད་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ བརྩིཝ་མ་ཚད་ གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་ རྣམ་ཤེས་ཚྲོགས་བརྒྱད་ལ་སྲོགས་པ་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱད་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་ད་ 
ཕྱི་ལར་སྣང་ལུ་ དུར་ཁྲོད་ཟེར་མི་འདི་ མིའི་ཕུང་པྲོ་བརླག་སའི་ས་གོ་གཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་
རུང་ མཐར་ཐུག་ཉིད་ལུ་ ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་ སྲོང་
ཞིང་བདག་མེད་པའི་ངོ་བྲོ་སྲོནམ་ཨིན་ནྲོ།།

 
ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆའི་ཐྲོ།

༡.   བཀའ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་ ག །

༢. བསན་འགྱུར་རྒྱུད་ ཇ །(རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ།)

༣.  རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད་ཆེན་པྲོ་པྲོ་ཏི་ ངི་།

༤   ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པར་བཀོད་ 
 པ་པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་བཀོད་པ། གཏེར་ 
 ཆེན་ ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་ ཡར་ལུང་ཤེལ་ཕུག་ལས་གཏེར་དུ་བཞེས་པ།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
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༥. ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་གསེར་གྱི་འཕྲེང་ཐར་ལམ་ 
 གསལ་བྱེད ། ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་བཀོད་པ། གུ་རུ་གཏེར་ཆེན་ 
 སངས་རྒྱས་གླིང་པས་གཏེར་དུ་བཞེས་པ། 

༦   པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་པདྨ་བཀའི་ཐང་ ལེའུ་དང་པ། ཡེ་ཤེས་ 
 མཚྲོ་ རྒྱལ་གྱིས་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་བཀོད་པ། གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་  
 གཏེར་དུ་བཞེས་པ། སྐད་བསྒྱུར་པ་ཀེ་ནེཊ་དྲོག་ལསི་དང་གྱེན་དྲོ་ལེནབེསི 
 (༡༩༧༨)། པར་སྐྲུན་འབད་ མི་རར་མ་པབ་ལི་ཤིང་།

༧.  པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ ། ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་གྱིས་བརམས་པ།  
 མང་ རལ་ཉི་མའི་འྲོད་ཟེར་གྱིས་གཏེར་དུ་བཞེས་པ། སྐད་སྒྱུར་པ་ ཨེ་རིག་པདྨ་ 
 ཀུན་བཟང་(༡༩༩༣)།

༨.  ནང་དྲོན་རིག་པའི་མིང་ཚིག་བྲོད་དབྱིན་ཤན་སྦར ། ཚེ་དཔག་རིག་འཛིན་གྱིས་ 
 བརམས(༡༩༩༣)པ། བྲོད་གཞུང་དཔེ་མཛྲོད་ཁང་ར་རམ་ས་ལ།

༩.  ངག་རྒྱུན་གནས་ཚུལ།

དྲག་ཊར་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ 

འགན་ཁག།

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།

ངོ་སྤྲོད་ཟིན་བྲིས།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་སྔར་སྲོལ་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་ རྩིས་
མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་ དང་འདྲོད་ཆེནམྲོ་ཅིག་མེད་པར་ དེ་
འཚམས་ཅིག་སྦེ་ལུས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་ བལཝ་ད་འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ཚུ་
དང་། གླུ་གར་མཁན་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འདི་གི་སྐོར་ལུ་ ཧ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་མ་གོ་བས། གླུ་
གར་མཁན་ཚུ་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ འགན་འཁུར་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཁག་ཆེ་
དྲགས་ཡྲོད་མི་གཅིག་ཨིན།  འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱིས་འབད་རུང་ གླུ་གར་
མཁན་ཚུ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ཁོང་ཚུ་ལུ་གཟེངས་བསྲོད་དང་ རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐྱེད་
དགོཔ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ གླུ་གར་གྱི་རིག་རལ་དང་སྒྱུ་རལ་ཚུ་གི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ 
འདི་ཚུ་ཡར་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གཅིག་ཨིན། 
འབྲུག་གི་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་མཁས་མཆོག་ཚུ་ ཞབས་ཁྲའི་སྒྱུ་རལ་
རིག་པ་གི་སྐོར་ལས་ མཐར་ཕྱིན་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཡང་ཅིན་མིང་ཙམ་རང་ཨིན། འབྲུག་གི་མི་
སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ གླུ་གར་གྱི་སྒྱུ་རལ་རིག་པ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ བླྲོ་སྲོབས་ཀྱི་ངོས་
ལེན་ཡྲོད་ག་སྨྲོ? འབྲུག་ནང་ལུ་ གླུ་གར་མཁན་ཚུ་རང་གི་འཚྲོ་བའི་ གནས་སངས་རང་
གིས་བཟྲོ་ཚུགས་ག་སྨྲོ?

བྲིས་རྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ གླུ་གར་མཁན་ཚུ་གི་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་
བཞག་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་ ཧེ་མ་དང་ཕུ་ལས་ཡྲོད་མི་དང་ ད་རེས་ནངས་པའི་
གཞི་རྟེན་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་གི་ མི་ཚེའི་གནས་སངས་ཀྱི་སྐོར་དང་ འབྲུག་ནང་ལུ་ འདི་ཚུ་
གི་གནས་སངས་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་
ཨིན།
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ཐབས་ལམ།

བརྗོད་དྲོན་འདི་གི་སྐོར་ལུ་ བྲིས་བཞག་བཞགཔ་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཐྲོབ་ནི་མེད་པ་ལུ་བརྟེན་ 
དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ ལཱ་འབད་ནི་དེ་གིས་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་རང་གནས་ཚུལ་ གཞི་རྟེན་ཚུགསཔ་གཅིག་ཐྲོབ་མ་ཚུགས། ཨིན་
རུང་བརྗོད་དྲོན་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆ་ཐར་ཐྲོར་རེ་ག་ཏེ་ལས་ཐྲོབ་རུང་། སྤྲོ་བ་
ཅན་གཅིག་བཟྲོས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ཁུངས་ཨིན། དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུ་དྲོར་ཁ་སྒྱུར་མི་ལས་ བརྒྱུད་
དེ་མིན་པ་ ཕང་སྟེ་རང་ ང་གིས་འབད་འབདཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་མི་འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་
མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ གླུ་གར་མཁན་ཚུ་གི་རྩིས་མཐྲོང་ ཆ་བཞག་དང་ ཁག་འགན་ཚུ་
གི་ཐྲོག་ལུ་ ནང་སེམས་ཀྱི་ཚྲོར་སྣང་དང་ མནྲོ་བའི་བསམ་འཆར་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་
དྲགས་སྦེ་རང་ ང་གིས་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་
ནང་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱིས་སྦེ་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ གླུ་གར་མཁན་ཚུ་
དང་ གླུ་དབྱངས་འཐེན་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་ བསམ་འཆར་དང་ མཐྲོང་སྣང་ཚུ་ མི་སྡེའི་སེམས་
ལུ་ ག་དེ་སྦེ་རང་འཆར་ཏེ་ཡྲོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐྲོག་ལས་སྦེ་ བྲིས་
ཡྲོདཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གི་མིང་དང་། བཀྲིན་དགའ་ཚྲོར་ཡང་བྲིས་རྲོམ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྲོད། 
བྲིས་རྲོམ་འདི་གི་ གནས་ཚུལ་གྱི་གཞི་རྟེན་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་དང་ སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་གནས་སངས་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་གཅིག་ཡང་ 
ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་གྱི་ཐྲོག་ལས་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

གླུ་གར་མཁན་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད། 

ཨོཀསི་ཕྲོཊ་གི་ཚིག་མཛྲོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གླུ་གར་མཁན་གྱི་མི་འདི་ ལདམྲོ་ལ་མི་
གཅིག་གི་དྲོན་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ལུ་སབ་ཨིན། གླུ་གར་མཁན་གྱི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་
བཤད་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ལདམྲོ་ལ་མི་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་རང་གི་སྤྲོ་
སྣང་གིས་སྦེ་ རིན་མེད་སྲོང་པར་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི། ཡང་ཅིན་ དཔལ་འབྱྲོར་འཚྲོ་རྟེན་ཁེ་
ཕན་གྱི་དྲོན་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི། ཡང་ཅིན་ཞབས་ཁྲ་ལུ་མཁས་པ་ མཐར་ཕྱིན་ཨིན་པ་ལུ་
བརྟེན་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ 

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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བྲིས་རྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ བྱ་སབས་བདེ་ནི་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གླུ་གར་མཁན་ཟེར་མི་འདི་ མི་
མང་གི་དྲོན་ལུ་ སྐད་འཐེན་མི་དང་། སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི། ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ག་ར་ལུ་གོཝ་
ཨིན།

ལམ་སྲོལ་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ འབྲུག་ནང་ལུ་ཡང་ འདི་ཚུ་གི་ གོ་གནས་རིམ་པ་དང་ 
གོ་རིམ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ མིང་གནས་སྲོ་སྲོར་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་སྐད་འཐེན་མི། 
ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི། སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི། འཆམ་རྐྱབ་མི་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཨིན། ཨིན་རུང་རྲོང་
ཁ་གི་ནང་ཨིང་ལིཤ་བཟུམ་ ཚིག་གཅིག་གིས་ གླུ་གར་གྱི་གོ་དྲོན་ཆ་ཚང་ སྲོན་ཚུགས་མི་གི་
ཚིག་གཅིག་མེདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ འཁྲབ་གཞས་པ་ཟེར་མི་དང་། ཟྲོས་གར་པ་ཟེར་མི་གི་
ཚིག་ཚུ་ཆོས་སྐད་ལས་ ཚུ་རྟ་དྲངས་ཏེ་བྱུང་བ་གཅིག་ཨིན་མས།

ལུགས་སྲོལ་དང་སྐད་རིགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས།

འབྲུག་གི་མི་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་དང་། སྐད་རིགས་མ་འདྲ་བ་ ལུགས་སྲོལ་མ་
འདྲཝ་ སྣ་ཚྲོགས་འཚྲོགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་གཅིག་ལུ་ བལ་དགོཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་
བརྟེན་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་གཞི་ར་ལུ་ང་བཅས་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་ནི་ཨིན་མས། 
སྤྱིར་བཏང་ནས་ བཤདཔ་ཨིན་ན། འབྲུག་ནང་ལུ་ སྐད་རིགས་ཁྱད་པར་མ་འདྲ་བ་བཞི་གི་
དབང་གིས་ མི་རིགས་མ་འདྲ་བ་བཞི་གིས་ཁྱབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཚང་ལ་ཁ་རྐྱབ་
མི་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྲོགས་ལུ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་། ནུབ་ཕྲོགས་ལུ་སྔ་ལྲོང་གི་
ཁ་རྐྱབ་མི། འདི་བཟུམ་ཁེངས་དང་། བུམ་ཐང་ཁ། ཀུར་སྲོད་ཁ་ཚུ་ ཡུལ་སྐད་ཆ་འདྲ་སུ་
ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས། དེ་ཚུ་གི་ཁ་སྐད་རྐྱབ་མི་འདི་དབུས་དང་བྱང་ཕྲོགས་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཡུལ་སྐད་ མ་འདྲཝ་འདི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ ད་རུང་ཁ་སྐད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ ཁག་མ་འདྲཝ་དག་
པ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་འདི་ཚུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བྱང་
ཕྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་དང་ཡང་ཅིན་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀྱི་ ལུང་ཕྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་བསྡུ་བ་ཅིག་ཨིན་མས།

གླུ་གར་མཁན་མི་ཚུ་ལུང་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ རང་སྲོར་གཡུས་གོ་ཚུ་གི་ 

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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ནང་ལུ་མ་པ་ལས་ཡྲོད་ཡྲོདཔ་ཅིག་ཨིན། གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ཚད་ལྡན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ ཡྲོད་མི་
འབྲུག་གི་སྡེ་ཚན་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་ལྷགཔ་མེད། མ་གཞི་འབྲུག་འདི་ས་བསྲེ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་
ཡྲོད། ནང་པ་དང་ཧིན་དུ་འབྲོར་ཆེ་དྲགས་དང་། སྔ་མ་ནང་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གངས་རིའི་བརྒྱུད་
གནས་པའི་ཕྲོགས་དང་། ཤར་ཕྲོགས་ཀྱི་ལུང་ཕྲོགས་ཚུ་ནང་དང་། ཕྱི་མ་ཧིན་དུའི་སྡེ་ཚན་ 
ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀྱི་གངས་ཀྱི་ར་བ་གཞི་དམའ་བའི་ནང་ལུ་གནས་ཆགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ཉེ་ཆར་གྱི་འདས་པའི་ལྲོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གངས་རིའི་བརྒྱུད་ལུ་ ཤིང་ཚང་ནང་སྲོད་མི་ཚུ་ སའི་
འཐྲོན་སྐྱེད་ཆེ་ས་ ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀྱི་ལུང་ཕྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་གཞི་སྤྲོ་འགྱོ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། གངས་
བརྒྱུད་ལུ་སྲོད་མི་དང་ ས་གཞི་དམའ་ས་ལུ་སྲོད་མི་ཚུ་ གཉིས་ཆ་ར་ ས་གནས་གཅིག་ཁར་
འཛྲོམས་ཏེ་སྲོདཔ་ལས། ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་གི་གོམས་གཤིས་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ 
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བསྲེས་ལྷད་མེད་པ་ གཉིས་ཆ་ར་གཅིག་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཆུང་ཀུ་ལུ་ ཁྱིམ་ཚང་གི་གངས་བརྒྱུད་ཀྱི་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་དང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྲོགས། བལ་ཡུལ་གྱི་བྱང་ངོས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་
བ་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ སྲོབ་སྦྲོང་འབད་བའི་སྐབས་ 
དེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་འབད་ནི་འདི་ དྲོན་དང་ལྡན་པ་མཐྲོངམ་མས། དེ་སྦེ་
འབདཝ་ད་ལུ་ དེ་འཕྲོས་ལས་རང་ སེམས་ལུ་ཆོས་འདི་ མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ མེད་ཐབས་མེད་
པའི་དངོས་པྲོ་གཅིག་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ ནང་ལས་ ཐྲོབ་
དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་དང་སྒྲ་སྙན་གཉིས་ཀུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ དུས་ཨ་རྟག་
རང་ འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡྲོད་ཡྲོདཔ་ཅིག་ཨིན། འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆོས་སྡེ་ སྲོམ་ཤྲོས་བཞི་
པ་འདི་ ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་ཨིནམ་ལས་ ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ སྒྲ་སྙན་གྱི་འབྲེལ་
བ་ཡྲོད་པའི་ཚུལ་འདི་ ཡེ་ཤུའི་ཆོས་སྡེ་དང་། མུ་སི་ལིམ། ཧིན་དུ་ལ་སྲོགས་པའི་ཆོས་སྡེ་
དང་མ་འདྲཝ་སྲོ་སྲོར་གཅིག་ཨིན། 

རྒྱལ་རབས་མཁན་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་འདི་དུས་རབས་༧ པའི་ནང་
ལས་རང་ གངས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྲོགས་ལུ་དར་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་སབ་ཨིན། དུས་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་
སྟེ་ ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀྱི་གངས་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་ལུ་ སྲོད་མི་ཚུ་གིས་ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་ལག་ལེན་འཐབ་

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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སྟེ་ མི་འདི་ཚུ་གི་གོམས་གཤིས་དང་ ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ཧིན་དུ་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཆགས་
ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གི་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ཁག་འགན། 

ཧིན་དུ་གི་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ རིགས་མཐྲོ་དམན་གྱི་དབྱེ་བ་ལུ་བརྟེན་ ཞབས་ཁྲ་
རྐྱབ་མི་གི་རྩིས་མཐྲོང་ ཆ་བཞག་དང་ཁག་འགན་ཚུ་ ལམ་ལུགས་ སྲོ་སྲོར་སྦེ་ཡྲོདཔ་ལས། 
ནང་པའི་ ཆོས་སྡེ་གི་ནང་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་དང་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ཚུ་ལུ་ རིགས་ཀྱི་
དབྱེ་བ་ཟེར་ག་ནི་ཡང་ ཕྱེ་ནི་མེདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་བལ་ཡུལ་ བཟུམ་ཅིག་ལུ་བཞག་པ་
ཅིན་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ཚུ་ལུ་ རིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་  ཌཱ་མའི་དང་། གཱའི་ནེ། བཱ་དི་ཟེར་
ཡྲོདཔ་ཨིན། རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་གང་ཟག་སྒེར་གྱི་ མི་སྡེའི་རྩིས་མཐྲོང་ ཆ་བཞག་
དང་ བཱ་དི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ མཐྲོ་དམན་གྱི་མཐྲོང་སྣང་སྲོམ་སྦེ་རང་ཡྲོད། རིགས་གསུམ་ འདི་
དམན་པ་དང་ རེག་འདྲོགས་འབད་མ་ཆོགཔ་དང་། འདི་ཚུ་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ 
དཔལ་འབྱྲོར་དང་ ཐྲོབ་དབང་ལ་སྲོགས་པ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ མཐའ་མ་གི་གྲལ་ལུ་བརྩིཝ་
ཨིན་མས། གནམ་ལྲོ་ ༡༩༦༤ གི་སྐོར་ཆ་ལུ་ ཁོང་ཚུ་ས་གཞི་ས་རྟེན་ བདག་ཉར་འབད་
མ་ཆོགཔ་དང་། འདི་ཚུ་ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ ཁོང་རང་ཚུ་གི་ རང་དབང་གི་མིང་ཐྲོག་ཁ་
ལུ་ ས་གཞི་ས་རྟེན་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ༼མྲོའི་སཱ་ལ་ ༢༠༠༠ ༦༩༧༽ །

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ བལ་ཡུལ་ལུ་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་དང་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གི་ལཱ་
གཡྲོག་འདི་ཨིན་ཟེར་ སྐྱེ་བ་ལས་རང་ཁ་བཏག་ས་ཙམ་ཅིག་རང་མ་གཏྲོགས་ སྒེར་སྲོ་སྲོ་
གི་ངོས་ནས་ མཐར་ཕྱིན་པའི་ལཱ་གཡྲོག་གཅིག་ར་ལས་མེདཔ་ཨིན། ༼སྲོ་ལྲོ་བཱིན་ ༡༩༧༦་ 
༢༩༽ འདི་བཟུམ་སྦེ་ལཱ་གཡྲོག་གཞན་གྱི་ནང་ལུ་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ཚད་
གཞི་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད། འདས་པའི་ལྲོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཧིན་དུའི་ཆོས་བརྒྱུད་པའི་གྲལ་ཁ་
ལས་ གཱའི་ནེས་དང་ ཌཱ་མའི་ས་གཉིས་ཀྱི་སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ཚུ་ གཡྲོག་གི་གོ་སྐབས་ཡྲོདཔ་
ཨིན་མས། ཨིན་རུང་འདི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ སེམས་ཤུགས་མར་ཆག་པ་ལུ་བརྟེན་ 
འདི་ཚུ་ད་རེས་ནངས་པ་འབྲུག་ལྷྲོ་མཚམས་དང་ བལ་ཡུལ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ཡྲོད་པའི་  

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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གཞྲོན་སྐྱེས་ཚུ་ སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་སྙན་ཆའི་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ སྤྲོ་བ་
དང་དང་འདྲོད་ལེན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ ང་བཅས་ཀྱི་མཐྲོང་ས་དང་ ཤེས་ས་ཨིན། དཔེར་ན་ ཐིམ་ཕུ་
བཟུམ་ཅིག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་ཀྱི་སྙན་ཆའི་སྡེ་ཁག་ ཉུང་ཤྲོས་རང་ ཁག་གསུམ་
ཙམ་འདུག སྤྲོ་སྲོན་འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ གངས་བརྒྱུད་ལུ་སྲོད་མི་ལྲོ་ན་གཞྲོནམ་དང་ བླྲོ་
གསརཔ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས། ཁོང་ཚུ་ས་གནས་ སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་བཟྲོ་སྐྲུན་ཁང་ཚུ་གི་
ནང་ལུ་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་འབད་རུང་། སྒྲ་འཛིན་བཟུང་མི་ཨིན་རུང་། འཕྲུལ་ཆས་ལས་
རྲོགས་འབད་རུང་། བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཨིན་རུང་། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྲོན་འབད་རུང་། 
ཁོང་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་མི་མང་ལུ་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་སྲོན་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

སེམས་སྤྲོ་སྣང་འབད་དགོཔ་གཅིག་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ནང་པའི་ ཆོས་སྡེ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ 
བྱང་ཕྲོགས་ཀྱི་གངས་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ སྲོད་མི་གི་གྲལ་ལས་ ལ་ལུ་ཅིག་ས་གཞི་ ས་རྟེན་གྱི་ཇོ་
བདག་ཚུ་ཡང་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་དང་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ 
གླུ་འཐེན་ཏེ་སྲོད་མི་དང་། ཡང་ཅིན་གཡྲོག་པྲོ་དང་ གཡྲོག་མྲོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ 
གཉེན་བརྐྱབ་སྟེ་སྲོད་མི་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་བྲོད་ལུ་ཡང་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་རང་
ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཕྱི་རུ་ལུ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་དང་ གླུ་འཐེན་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་རྨགཔ་དང་ ཡང་ཅིན་
ཨམ་སྲུ་གླུ་འཐེན་ནི་དང་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི། ཡང་ཅིན་ཁོ་རང་ གཉིས་ཆ་རང་དགའ་སྤྲོ་རང་
མྲོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གཡྲོག་པྲོ་དང་གཡྲོག་མྲོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་པའི་ལུགས་
སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབདཝ་ད་ལུ་ ཇོ་བདག་གཙྲོ་ཅན་ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ཆ་མིང་
གཏམ་མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་དང་ མིང་གཏམ་ཞན་ནི་གི་དྲོགས་པ་དང་ ཐེ་ཚྲོམ་ལ་སྲོགས་པ་ག་
ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་འབད་མི་འདི་ནི་ཕྱི་རུ་ ལྲོ་ཟ་ཚར་བའི་མཇུག་ལུ་ སེམས་
སྐྱིད་ཉམས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་སྤྲོ་སྲོན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ༼ཅར་ལེ་ས་བཱེལ་ ༢༠༠༠ ༡༧༡༽འདི་
བཟུམ་ཅིག་ཆོས་ཕྲོགས་ནང་དང་ དགོན་སྡེའི་ལུགས་སྲོལ་ནང་དང་ ཡང་ཅིན་མི་དམངས་
དཀྱུས་མའི་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ གོ་གནས་དང་ ཚད་གཞི་གནས་སངས་ ལུ་དབྱེ་བ་
མེད་པ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་རང་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད། གྲྭ་ཚང་གི་ནང་ལུ་ གོ་གནས་མཐྲོ་ཤྲོས་གཅིག་

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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འདི་ རྗེ་མཁན་པྲོའི་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་དཔྲོན་བཞི་གི་གྲལ་ཁ་ལས་ དབྱངས་པའི་སྲོབ་
དཔྲོན་འདི་ཨིན། དེ་ལས་སྤྱི་ཚྲོགས་ནང་ལུ་ གུས་ཞབས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་ གསུང་ཆོས་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་ ཆོ་གའི་གདངས་དབྱངས་ཀྱི་ དབུ་འཁྲིད་གནང་མི་སྲོབ་དཔྲོན་དབུ་མཛད། འདི་
བཟུམ་སྦེ་མི་དམངས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ལུ་ གཞས་དཔྲོན་དང་ 
རྩེ་དཔྲོནམྲོ་ཟེར་བ་དང་། འཆམ་རྐྱབ་མི་ལུ་ འཆམ་དཔྲོན་ཟེར་བ་ལ་སྲོགས་པ་ སྤྱི་ཚྲོགས་
ཀྱི་ནང་ལུ་ ཁོང་ཚུ་གི་གོ་གནས་རིམ་པ་ལུ་ རྩིས་མཐྲོང་སྲོམ་སྦེ་ཆ་བཞག་འབདཝ་ཨིན། དེ་
ལས་ཨ་ཙི་ཅིག་གོ་གནས་རིམ་པ་དམའ་སུ་ ཡྲོད་མི་ཚུ་ དཔེར་ན་གཞས་རྲོགས་འཐེན་མི་
ཚུ་དང་། དགའ་སྲོན་དང་དུས་སྲོན་རྩིས་སྲུང་སྐབས་ལུ་ སྤྲོ་སྲོན་འབད་མི་ བླྲོ་གསར་
གཞྲོནམ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། ༼དའུ་པེལ་ ༢༠༠༤༽ འདི་ཚུ་ལུགས་སྲོལ་གཞན་དང་ ཅོག་
འཐདཔ་ཨིནམ་མས། སྔོན་དང་ཕུ་ཨི་ཇིཔཊ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡང་འདི་བཟུམ་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་མས།  

སྙན་ཆ་མཁས་མཆོག་ཚུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ཨི་ཇིཔཊ་གི་ནང་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་རྩིས་སངས་
ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཕལ་ཆེར་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་ མཐྲོ་ཤྲོས་འདི་རང་དགོན་པའི་སྙན་ཆ་
དཀྲོག་མི་ཚུ་ཨིནམ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་བདག་བཟུང་འབད་དེ་སྲོད་ནུག རྒྱལ་པྲོ་སྐུ་འཁོར་ཚུ་
གི་བཞུགས་ཁང་ནང་དང་འབྲེལ་བའི་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ཚུ་རྩིས་མཐྲོང་སྲོམ་ཡྲོདཔ་དང་། 
འདི་ཚུ་ གླུ་དབྱངས་འཐེན་ནི་དང་ པྱི་ཝང་དཀྲོག་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་མཁས་པ་ཕུལ་དུ་
ཕྱིན་པ་ཚུ་ཨིན། དེ་ལས་ཨ་ཙི་ཅིག་གོ་གནས་ཀྱི་རྩིས་མཐྲོང་ རིམ་པ་ཆུང་སུ་སྦེ་མི་འདི་ 
དུས་སྲོན་དང་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་གི་སྐབས་ལུ་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ཚུ་ སྤྲོ་སྲོན་ཚུ་གི་དྲོན་
ལུ་ སྤྲོ་སྲོན་ལས་རིམ་སྲོན་མི་ཚུ་ཨིན། འདི་ཚུ་དུས་སྐབས་ཕལ་ཆེར་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་གི་སྐོར་ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་༼Hh://indigo,ie/

marrya/music,html,24.11.2004༽ ནང་ལས་ཐྲོབ་ཨིན།
རྒྱལ་པྲོ་སྐུ་འཁོར་ཚུ་གི་བཞུགས་ཁང་ནང་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་དང་ཞབས་ཁྲ་
རྐྱབ་མི་ཚུ་ རྩིས་མཐྲོང་སྲོམ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ ཅོག་འཐདཔ་
སྦེ་ རྩིས་མཐྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན། གླུ་དབྱངས་འཐེན་ནི་དང་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ལུ་མཁས་མཆོག་
མིང་གཏམ་ཅན་སྐྱེས་ལྲོ་ ༧༢ ལང་མི་ཨཔ་ཟའུ་དཔལ་ ཟེར་མི་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་
བ་ཅིན་ ཁོ་རང་ལྲོ་ན་གཞྲོནམ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ མི་ཚུ་སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།



200
ཕད་ནི་གི་སྤྲོ་བ་དང་ དང་འདྲོད་སྲོམ་བསྐྱེད་ནི་ཡྲོདཔ་དང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་མང་པྲོའི་རིང་
ལུ་ སྤྲོ་སྲོན་འབད་མི་ལུ་ ཉན་ཏེ་སྲོད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། སྤྲོ་སྲོན་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ དགའ་
སྤྲོའི་ཐྲོག་ལས་རིན་མེད་སྲོང་པར་སྦེ་གླུ་དབྱངས་འཐེན་ཏེ་ བྱིནམ་ཨིན། འདི་གི་ཚབ་ལུ་ཇོ་
བདག་དང་ ཉན་མི་ཚུ་གིས་སྲོད་ནིའི་ཁྱིམ་དང་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་
མས།

སྔོན་དང་ཕུ་ ཨི་ཇིཔཊ་ཀྱི་ནང་ལུ་ དགོན་པའི་ནང་སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་གོ་གནས་ རིམ་པ་མཐྲོ་
ཤྲོས་འཆང་མི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཨིན་མི་གི་སྐོར་ང་བཅས་ཚུ་གིས་ མཐྲོང་དྲོ་བཟུམ་ ང་བཅས་
རའི་འདས་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ དེང་སང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་གཉིས་ཆ་རའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་
སྙན་ཆ་དཀྲོག་སྟེ་ གོ་གནས་ཅན་གྱི་རིམ་པ་ འཆང་བའི་སྐོར་ཐྲོབ་ནི་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། 
རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ འྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཐྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་གི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་སྙན་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྱུ་རལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ན། ཨམ་སྲུ་ཚུ་སྙན་ཆ་
དཀྲོག་མི་འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ཞབས་འདྲེན་ཅིག་ཨིན་ན། ཁྲིམས་ཐྲོག་ལས་
རང་ འབད་མ་ཆོགཔ་ཅིག་ཨིན་ན།
སྤྱིར་བཏང་ མི་ག་ར་གི་མནྲོ་བསམ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཆ་རང་ འདྲན་
འདྲ་སྦེ་སྙན་ཆའི་ནང་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་ནང་
འཁོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚྲོགས་ལས་སྡེའི་ནང་ལུ་ སྙན་ཆའི་རིགས་དཀྲོག་མི་ཚུ་ ཕྲོ་རྒས་རང་ བཅའ་
མར་གཏྲོགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ འཆམ་རྐྱབ་མི་ཡང་ཕྲོ་རྒྱ་དང་། 
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་དང་ གླུ་འཐེན་ནི་གི་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་ནི་ཡྲོདཔ་
ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་སྲོང་དང་ཨ་ནེམྲོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་ ༡ཙམ་
གྱིས་ལེའུ་ཡྲོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཆོ་གའི་གདངས་དབྱངས་ལུ་ཡང་ ཕྲོ་རྒྱ་ཚུ་ 
བཅའ་མར་གཏྲོགས་ནི་མང་བ་དང་། ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཉུང་སུ་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ཨིན། སྤྱིར་
བཏང་ལས་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་གི་གྲལ་ཁ་ལུ་ ཨམ་སྲུ་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་པའི་བར་ཚྲོན་
གསལ་པྲོར་སྲོནམ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ བྲིས་རྲོམ་དང་ ཕྲོགས་སྒྲིག་གི་ རིག་རལ་
གྱི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕྲོ་རྒྱ་ཚུ་ ཤུགས་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་འདས་པའི་ ལྲོ་ཚུ་གི་
ནང་ལུ་ ཨམ་སྲུ་ཡང་གླུ་རྲོམ་མཁན་གྱི་གྲལ་ལུ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨམ་སྲུའི་ནང་ལས་ གླུ་

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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རྲོམ་མཁན་དྲག་ཤྲོས་ཅིག་འདི་ རྒྱལ་པྲོ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་ ༧ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་
སས་མྲོ་ ཨ་ཞེ་དབང་མྲོ་མཆོག་ མྲོ་རང་དགུང་ལྲོ་ ༤༠ ཙམ་བཞེས་པའི་སྐབས་བརམས་
བསྒྲིགས་མཛད་གནངམ་ཨིན་མས། མྲོ་གིས་མཛད་པའི་གླུ་གི་གྲལ་ཁ་ལས་ ཡྲོངས་གྲགས་
ཅན་ཅིག་འདི་ འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་གླིང་ལ། །ཟེར་བ་དང་ གནས་འདི་ལས་ཕར་མཇལ་
ཙ་ན། །ཟེར་མི་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ད་རུང་ཧེ་
མའི་དུས་ལུ་འདི་བཟུམ་གྱི་དཔེར་ན་ སྤུ་ན་ཁ་ལྕང་ཡུལ་གྱི་བུམྲོ་གིས་ བརམས་མིའི་དགའ་
གླུ་ དགའ་ས་བླ་མའི་སེང་གེ་དང་། བུམ་ཐང་ལས་ཨིན་མི་བུམྲོ་ ནྲོར་བུ་སྒང་བེར་མྲོ་གིས་ 
སྤ་རྲོ་ཀུ་ཞྲོག་ཟཝ་དཔལ་འབྱྲོར་ལུ་ དགའ་བའི་གླུ་ཚུ་ཨིན་མས། ཨམ་སྲུ་འདི་ཚུ་གིས་
བརམས་ཏེ་འཐེན་པའི་གླུ་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ང་བཅས་རའི་དུས་སྐབས་ལུ་ཡང་སེམས་
འཁྲུལ་ལྷང་ལྷང་སྦེ་ རང་འཐེན་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་ ཨམ་སྲུ་གླུ་འཐེན་མི་སྐྱེས་ལྲོ་༥༠ ལྷག་ཙམ་འགྱོ་མི་ཨམ་ཕྲིན་
ལས་མྲོ་ ཟེར་མི་གནམ་ལྲོ་ ༡༩༨༠ལས་༡༩༩༠ཚུན་མི་ལྲོ་༢༠འི་རིང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱང་
བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ནང་ གླུ་དབྱངས་འཐེན་ཏེ་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨམ་ཕྲིན་ལས་མྲོ་ མྲོ་
རང་གི་སྐབས་སྐད་ཧན་པའི་ གཏམ་སྙན་ཚུ་དཔེར་ན་ འབྲུག་ཨམ་སྲུའི་གྲལ་ལས་ཉིམ་ཆུང་
པདྨ་དང་། ཁང་ཁུ་ཚེ་དབང་ལྷམྲོ་བཟུམ་སྦེ་རང་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། བཀྲིས་ལྷ་མྲོ། དབང་ཕྱུག་
སྒྲོལ་མ། པདྨ་ལྷ་མྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་ཡྲོད། དེ་ཚུ་མི་དམང་གི་ གླུ་འཐེན་མི་གི་
གྲལ་ཁ་ལུ་ མིང་གཏམ་གྱི་གཞི་བཙུགས་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

ཕལ་ཆེར་རྲོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་ལུ་ ཆ་མཉམ་རང་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྲོན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ 
འཆམ་སྡེ་ཚན་དང་། ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་གི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རང་ལུགས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་རང་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐྲོག་ ཆ་རྲོགས་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་པ་འགྱོཝ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གི་གླ་འཐུས་འདི་ ཉུང་ཚད་ཅིག་ལས་
ལྷགཔ་མེད་དེ་འབད་རུང་། ཁོང་ཚུ་གི་མིང་གཏམ་དང་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་ཚུ་ མི་སྡེའི་ནང་
ལུ་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་གི་གནས་སངས་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་མི་
སྡེའི་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་དང་། གླུ་འཐེན་ནི་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ 

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ཨམ་སྲུའི་ཞབས་འདྲེན་དང་། ཁྲིམས་ཐྲོག་ལས་ བཀག་ཆ་ཡྲོད་པ་ལ་སྲོགས་
ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ཚུ་གི་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ ཁག་འགན་ཚུ་ལུ་ ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ཁོངས་
ལས་ཐད་གཏྲོགས་ཡྲོད་ཚུལ། 
འབྲུག་གི་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ མཐྲོང་སྲོམ་ཡྲོད་མི་འདི་ ནང་
པའི་ཆོས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ནང་ཆོས་ཀྱི་ནང་གླུ་གར་དང་ སྙན་ཆའི་རིགས་ཚུ་རྩིས་
མཐྲོང་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་ལར་འབད་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་དང་ 
གླུ་ཚུ་ཡང་རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལུ་ བསྲོད་བསྔགས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་
པ་ལུ་བརྟེན་ཨིན། དེ་ཡང་དྲོན་དམ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་གསུངས་ལས་ སྙན་ངག་གླུ་ཡི་མཛྲོད་
འདི་ནི། །སྣང་བ་རིག་པའི་བསན་བཅོས་ཏེ། །སྲོབ་དཔྲོན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་མཛད། 
།དྲོན་ཆེན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས། །འཐབ་རྲོད་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་མཛད། །སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དྲོན་
དམ་ ༡༩༦༩ -༥༢༢།  ཅེས་དྲོན་ངོ་མ་ལྷ་དང་ ལྷ་མིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འཐབ་རྲོད་
འབད་བའི་སྐོར་སྲུང་གཏམ་གཅིག་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། མ་གཞི་
ཚིག་དྲོན་སྐད་བསྒྱུར་སྦེ་སབ་པ་ཅིན་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལུ་བརྟེན་ སྙན་ངག་དང་གླུ་ཚུ་
བཟྲོ་སྟེ་ འདི་གིས་སྦེ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འཐབ་རྲོད་འབད་དེ་ 
ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཞི་བཅུགཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་མི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡྲོངས་གྲགས་
ཀྱིས་ སབ་སྲོལ་གཅིག་ནི་ སྙན་ངག་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མཁས་མཆོག་གྱུར་པ་ཅིན་ 
གླུ་དབྱངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འདི་ ལས་ཀྱིས་རང་འཇུགཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་ནི་ཡྲོད། ས་སྐྱ་པཎྜི་
ཏའི་གསུང་ལས། རྲོལ་མྲོའི་ཆ་ལ་མཁས་གྱུར་ན། །ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ན་རྒྱན་ལར་མཛེས། །ཞེས་
གསུངས། འདི་གི་ཚིག་དྲོན་ནི་ རྲོལ་མྲོའི་ཆ་ལུ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཨིན་ན། 
མཆོད་པའི་ནང་ནས་མཆོག་དང་། འདི་གིས་སྦེ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་བཟུམ་ འྲོད་འབར་བ་
ཨིན་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན། མདྲོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ སྙན་ཆ་ལུ་ནུས་ཤུགས་
ཡྲོདཔ་ཨིན། སྙན་ཆ་གིས་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ ཞི་བདེ་འབྱུང་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་
ཅིན་ཁོང་ཁྲོ་ལང་བཅུགཔ་ཨིན། སྙན་ཆ་གི་ནུས་ཤུགས་ཚུ་འྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཨིན། 
ཡེ་ཤུ་མ་འཁྲུངས་གོང་གི་དུས་རབས་ ༥༠༠ཙམ་ལུ་ སྲོན་པ་རྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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ཐུབ་པའི་དུས་སྐབས་ལུ་ དགེ་སྲོང་གི་མཚན་པཱ་ཐ་ཀ་ ཟེར་མི་གཅིག་ཡྲོདཔ་ལས། ཁོང་
གིས་ནང་པའི་ཆོས་སྤྱྲོད་ཚུ་ གདངས་དབྱངས་ཤིན་ཏུ་སྙན་པའི་སྒོ་ལས་ སྐྱོར་བའི་སྐབས་ 
དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་ ཡིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ་ ཆོས་ཉན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཉིནམ་
ཅིག་འབདཝ་ད་ལུ་ རྒྱལ་པྲོ་ ཀོའུ་སཱ་ལ་མཆོག་ དམག་མི་གི་དཔུང་ཚྲོགས་ལེ་ཤ་འཁྱིད་དེ་ 
སྔོན་དང་ཕུ་ རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཨངྒ་ཟེར་ས་ལུ་ དམག་རྐྱབ་པ་འགྱོཝ་ད་ལུ་ ལམ་ཁ་ལུ་
འྲོད་མའི་ཚལ་གྱི་ དགོན་སྡེའི་ནང་ལུ་ དགེ་སྲོང་པཱ་ཐ་ཀ་ མཆོག་གིས་གདངས་དབྱངས་
འཐེན་བཞིན་པའི་སྐབས་ལུ་ དུས་ཚྲོད་དང་ཀྲིག་ཀྲིག་ཕྲོགཔ་ལས། དགེ་སྲོང་པཱ་ཐ་ཀའི་ 
གསུང་སྐད་གོཝ་ཅིག་ དམག་རྟ་ཚུ་ཡང་ ཞི་བའི་སྒོ་ལས་ གཡྲོ་འགུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ 
ས་གནས་དེ་ནང་རང་ ཙང་ཙང་སྲོདཔ་མ་ཚད། ས་གནས་ལས་ཕར་ར་ལས་འགྱོ་མ་བཏུབ་
པར་ལུས་ནུག གསུང་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་འདི་ རྒྱལ་པྲོ་ཀོའུ་སཱ་ལ་གིས་ཐྲོས་པའི་སྐབས་ 
རྒྱལ་པྲོ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ སྒྲ་དབྱངས་སྙན་པྲོ་འདི་ལུ་ཆགས་ཏེ་ 
ག་ཅི་ཡང་མཛད་མ་ཤེས་པར་ལུས་པའི་སྐབས་ དེ་འཕྲོས་ལས་ཁོང་གི་དམག་རྐྱབ་ནི་གི་
ཐུགས་བཞེད་འདི་སྤངས་ཏེ་ རྒྱལ་པྲོ་རང་གི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ཕྲོ་བྲང་ལུ་ལྲོག་བྱྲོན་པའི་ལྲོ་
རྒྱུས་ཡྲོད། 
སྒྲ་སྙན་གྱི་ནུས་ཤུགས་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ སྲོམ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ དགོན་སྡེ་དང་མི་
དམངས་དཀྱུས་མ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ དང་བླངས་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་འབད་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
སྙན་ཆ་སྒྲ་སྙན་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་མཁས་མཆོག་གྱུར་མི་ཚུ་ ལྷའི་བྱིན་རླབས་ལུ་བརྟེན་
ནས་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་འབད་ནི་ཡྲོད། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཐ་ན་ནང་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་། 
བླ་མ་རྒྱལ་པྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གི་སྐུ་ཚེའི་ནང་ལུ་ཡང་ སྙན་ཆ་སྒྲ་དབྱངས་འདི་གལ་ཆེཝ་ཅིག་
ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ རྩིས་བཀུར་མཛད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་
སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ སྙན་ཆ་སྒྲ་དབྱངས་འདི་གལ་ཆེ་རབས་ཀྱི་ སྐོར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཐ་ན་བླམ་སྲོམ་ཚུ་དང་། དགེ་སྲོང་ཚུ་ཡང་ སྒྲ་དབྱངས་སྙན་ཆའི་
ཐྲོག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་བསབ་སྦང་འབད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན།
དྲོན་ངོ་མ་སྦེ་རང་ དགེ་འདུན་གྱི་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ འཆམ་དང་སྙན་ཆའི་ སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་
ཐྲོག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་སྦང་བ་འབད་ནི་ཡྲོདཔ་ལས། འདི་ལུ་ལེ་ཝ་ སྙན་ཆ་མཁན་
ཟེར་སབ་ཨིན། འདི་གི་གོ་དྲོན་ནི་ལྷའི་དྲི་ངད་དང་ སྙན་ཆ་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན། སངས་རྒྱས་

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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ཀྱིས་གསུངས་པའི་མདྲོ་སྡེ་ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པྲོའི་མདྲོ་ལས། གླུ་ཡི་བྱ་བ་ཀུན་གྱི་
ནང་ལུ་བདེན་པ་ཡྲོད། །གར་འཆམ་འདི་ཡིས་ངོ་མའི་དྲོན་གནད་སྲོན་པ་ཨིན། །ཞེས་
གསུངས། མདྲོའི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་ བྲོད་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་གི་སྙན་ཆ་འདི་ 
ཡར་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ རང་མྲོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་སྦེ་ སྙན་ཆ་
ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ལེ་ཤ་ཅིག་གསྲོ་སྐྱོང་དང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་
ཐྲོགས་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། བྲོད་ལྗོངས་ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ སྲོམ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ བླམ་ཚུ་
གིས་མཆོད་ཆས་མ་འདྲ་བ་ ཐུན་མྲོང་མིན་པ་ དཔེར་ན་ རྔ། དུང་། རྒྱ་གླིང་། རྐང་དུང་ 
ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྲོད། མཆོད་ཆས་འདི་ཚུ་གི་བཟྲོ་བཀོད་དང་ རྒྱན་སྤྲོས་
ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ རྡིག་སྟེ་ མིག་ཁར་མཛེས་ཏྲོག་ཏྲོ་བཟྲོཝ་ཨིན། ༼hHp://Buddhist 
+music༽ དཔེར་ན་རྒྱ་ནག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ སྙན་ཆ་ཚུ་ར་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་བརྩིཝ་
ཨིན། འདི་ཚུ་སྤྲོ་སྲོན་ལས་རིམ་གྱི་དྲོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོགཔ་
ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ རྒྱལ་པྲོ་གོངམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ཕག་འགན་ 
གཙྲོ་བྲོ་ཁག་ཆེ་ཤྲོས་གཅིག་འདི་ འདྲི་རད་འབད་དེ་ རྒྱལ་པྲོའི་རྒྱལ་རབས་དྲང་བདེན་གྱི་
ཚད་གཞི་སྤུད་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ འཛུགས་བསྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ཨིན།  དེ་སྦེ་འབད་དགོ་
པའི་བསམ་བླྲོའི་གནས་སངས་གསརཔ་ཅིག་ མི་ཚུ་གི་སེམས་ལུ་བྱུང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རྒྱ་
ནག་གིས་ཉེ་ཆར་བར་ལུ་ སྙན་ཆའི་རིགས་སྤྲོ་སྲོན་ལས་རིམ་གྱི་དྲོན་ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ར་
ལས་མ་ཆོགཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ སྙན་ཆ་སྤྲོ་སྲོན་པ་ཚུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་འདི་
གནམ་མེད་ས་མེད་ དམའ་ཤྲོས་གཅིག་ལུ་ཕར་ཕུད་དེ་བཞགཔ་ཨིན། ༼hHp:// history 

of chines music༽ དྲོན་ངོ་མ་ སྙན་ཆ་ཚུ་ས་ཆ་བཙྲོག་པའི་ནང་ལུ་བཞག་ནི་དང་ གུས་
ཞབས་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་ ལྷས་ཆས་རྟེན་གསུམ་ལུ་ དམའ་ཕབ་རྐྱབ་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས། སྙན་ཆ་འདི་ཚུ་གུས་བཀུར་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་ མཆོད་བཤམ་བཟུམ་གཅིག་
གི་ནང་ལུ་བཞག་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས། 

ས་གནས་ཀྱི་སྲུང་དང་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས།
སྒྲ་དབྱངས་སྙན་ཆའི་ རིགས་ཚུ་དང་ འདི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མཁན་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ།
འབྲུག་གི་སྔོན་མའི་རང་ལུ་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་འབད་ཐངས་མ་

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྲུང་དང་ཡིད་ཆེས་འབད་ཐངས་ཁག་མ་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་ ཅིག་ཡྲོད་
དེ་འབད་རུང་། ཁོང་ཚུ་གིས་སྲུང་གཏང་བའི་སྐབས་སྤྱིར་བཏང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་རང་གཏངམ་
ཨིན། ང་གིས་འདི་ནང་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་གི་གྲལ་ལས་ སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་ལས་ཨིན་མི་ 
ཨཔ་མགོནམ་རྲོ་རྗེ་ སྐྱེ་ལྲོ་ ༧༧ ལང་མི་དང་ཨ་རྒས་དབང་ཕྱུག་ སྐྱེས་ལྲོ་༨༥ འབད་མི་
གཉིས་ཀུ་ཨིན། ང་གིས་ཁོང་གཉིས་ གནམ་ལྲོ་༢༠༠༣ ལུ་སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་ ལྷ་བྲོན་ལུ་ ལཱ་
འབད་དེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ཕད་ཅི། ཁོང་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་སྙན་ཆ་དང་། སྒྲ་སྙན། གླིངམ། 
པྱི་ཝང་དཀྲོག་མི་གི་སྐོར་ལུ་ དེ་སྦེ་གསུངས་ནི་འདུག སྒྲ་སྙན་གཏྲོང་མི་གདྲོང་ལུ་འཛུམ་
དགོ། པྱི་ཝང་གཏྲོང་མི་གདྲོང་ལུ་ སྐྱོ་གདྲོང་དགོ། སྒྲ་སྙན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་ཨིན། པྱི་ཝང་
བར་གྱི་ལྷ་ཨིན། གླིང་བུ་མི་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་ཨིན་ ཟེར་སབ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ མི་
སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ སྒྲ་སྙན་དཀྲོག་མི་འདི་ གླིང་བུ་འཕུ་མི་ལས ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཅིག་
བརྩིཝ་མས། ད་རུང་གཞན་ཡང་ སྒྲ་སྙན་གཏྲོང་མི་ གོས་ཆེན་གདན་ལུ་སྲོད་ནི་དང་། པྱི་
ཝང་གཏྲོང་མི་སྒོའི་འཛུལ་སྒོ་ལུ་ ས་ཁར་སྲོད་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན། ཕལ་ཆེར་གནས་རིམ་འདི་གིས་སྦེ་སྤྲོ་སྲོན་མི་ཚུ་དང་། སྤྲོ་སྲོན་ལུ་ལ་མི་གཉིས་ཆ་རའི་ 
ངོས་ལས་ སྒྲ་སྙན་དང་། སྙན་ཆ་གཞན་ག་ཅི་གི་ཐྲོག་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ རྩེད་ནི་ཨིན་ན་གི་ 
སྐོར་ལུ་ རང་སྲོའི་གདམ་ཁ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་བླྲོ་ཨིན་མས། ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ 
སྒྲ་སྙན་གཏྲོང་མི་འདི་ བརྒྱ་དཔ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ༡༠ དང་ པྱི་ཝང་གཏྲོང་མི་ཨིན་པ་
ཅིན་ བརྒྱ་དཔ་༡ སྦེ་ ཁྱད་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན། ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་སྤྱི་
ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ པྱི་ཝང་གཏྲོང་མི་ལཱ་ཁག་འྲོང་ནི་མས། 

དེ་བསྒང་གི་འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ནང་ ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་དང་ ད་ལྲོའི་གནས་སངས།
རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ ཟྲོས་གར་སྤྲོ་སྲོན་མི་ཚུ་གིས་མ་རྩིས་བར་ གནམ་ལྲོ་ ༡༩༥༤ ལུ་ 
འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ལས་དབྱིན་ལྲོ་༡༩༦༧ ལུ་མི་མང་
ཞབས་ཁྲའི་སྡེ་བཙུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བསྒང་སྤྲོ་སྲོན་མི་ཧ་ཅང་གིས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་
མེདཔ་ཨིན་མས། བ་ནར་ཇི་ ཨུཏྤལ་ཀེ་ ༡༩༩༢།

དེ་ལས་རྔ་ཚུ་ མི་སྡེའི་སྙན་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ སྦྲགས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་། བར་

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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བར་ལུ་ རྔ་རྐྱངམ་ཅིག་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྲོད། རྒྱལ་ཡྲོངས་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་ཨེཕ་
ཨེམ ༨༨.༡ དང་༩༦ གི་ཐྲོག་ལུ་སྒྲ་དབྱངས་ཉན་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ང་
བཅས་རའི་ རང་ལུགས་མི་སྡེའི་ ཞབས་ཁྲ་ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་འབད་རུང་ རིག་གསར་དང་ 
དང་ཕུ་རང་ལུགས་གཉིས་ས་བསྲེ་སྟེ་ རྐྱབ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། གློག་མེ་ལུ་བརྟེན་པའི་སྙན་ཆ་ 
མཛུབ་སྣྲོན། གི་ཊར། ར་རྔ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ ནམ་རྒྱུན་ནས་ མི་སྡེའི་སྙན་ཆ་དང་གཅིག་
ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། རེ་ཅིག་སྐབས་ སྙན་ཆ་ཁོ་རང་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་ཡང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཨིན། རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་རྒྱང་བསྒྲགས་༼ཨེཕ་ཨེམ་ ༨༨.༡ དང་༦༽ གི་ཐྲོག་
ལས་ ཐིམ་ཕུ་ལུང་གཤྲོང་དང་། ཐག་རིང་སར་ཡྲོད་པའི་ ས་གནས་མཐའ་ཟུར་ཚུ་གི་ནང་ལུ་
ཡང་ཉན་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱང་མཐྲོང་ཊི་བི་གི་ཐྲོག་ལས་ཡང་ རང་
ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་དང་། རིག་གསར། སྒྲ་དབྱངས་ལ་སྲོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རང་
སའི་ས་གནས་ ལུང་ཕྲོགས་ནང་གཏྲོང་བའི་ཞབས་ཁྲའི་རིགས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་
ཚུ་ཡང་བལ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡྲོདཔ་ཨིན།
ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་རའི་ ན་གཞྲོན་བུ་དང་ བུམྲོ་ཚུ་གིས་འཁྲབ་སྲོན་འབད་བའི་ 
འབྲུག་གི་གློག་བརྙན་ཡང་ མཐྲོང་ནི་ཡྲོདཔ་ལས། འདི་ཚུ་ཡང་ འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་གི་ 
གྲལ་ཁ་ལས་གཅིག་ཨིན། ད་ལྲོ་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ནང་ལུ་ གློག་བརྙན་གྱི་གཟིགས་རལ་ 
ཚྲོགས་ཁང་གོང་འཕེལ་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་ བྲིས་རྲོམ་ཡྲོད་མི་དང་ དེ་གི་ཐྲོག་ལུ་སྲོབ་སྦྲོང་
འབད་མི་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་ འབྲུག་གི་གློག་བརྙན་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཐངས་ཀྱི་ཐད་
ལུ་ ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ལས་གློག་བརྙན་ཁོ་རང་རྐྱངམ་ཅིག་གི་སྐོར་ལུ་ཡང་ བྲིས་རྲོམ་འབད་
བ་ཅིན་ ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ནི་མས། གློག་བརྙན་འདི་ སྤྲོ་སྲོན་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་གཙྲོ་བྲོ་
ཅིག་ཨིན་པས།

སྡེ་རིམ་དང་འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་གི་གླ་འཐུས་ཚད་གཞི། 
བྱ་སབས་བདེ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཁག་གསུམ་སྦེ་ དབྱེ་སྟེ་
ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་རྒྱང་བསྒྲགས་རླུང་འཕྲིན་པའི་ འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་གི་གྲལ་ལས་
གཅིག་དང་། སྒེར་དང་ས་གནས་ལྟེ་བའི་འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི། མངའ་སྡེའི་གཞུང་དང་མི་
དམངས་ཀྱི་འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་བཅས་ཁག་གསུམ་ཨིན། 

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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༼༡༽ དབྱིནལྲོ་ ༡༩༨༠ སྐོར་ཆ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་ཁོངས་ལས་ 
འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་གི་ གླ་འཐུས་ཀྱི་ ཚད་གཞི་གཅིག་བཟྲོ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཚད་གཞི་
འདི་ཡང་ འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་གི་སྡེ་རིམ་འདི་ གླུའི་གྱངས་ཁ་ག་དེམ་ཅིག་མངམ་ཤེས་མི་
ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་སྡེ་རིམ་མཐྲོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཆསཔ་ཨིན། ཚད་གཞི་ལམ་
ལུགས་འདི་དང་འཁྲིལ་ སྒྲེང་མགོ་དང་ ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཕྲོ་རྒྱ་གི་ཁོངས་ལས་ 
ངོས་འཛིན་འབད་ནུག ཨམ་ཕྲིན་ལས་མྲོ་ ཨམ་སྲུའི་ཨང་དང་པ་ཀའི་སྡེ་རིམ་ལུ་སྦེ་ཆ་
འཇོག་འབད་ནུག།

ད་རེས་ནངས་པ་ ཚད་གཞི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ནི་ ཆ་གནས་མེད་རུང་ འཁྲབ་གཞས་སྲོན་
མི་མཐྲོ་དམན་གྱི་སྡེ་རིམ་དང་ ལེགས་གསྲོའི་ངོས་ལེན་ཚུ་དེ་ལུ་ རྟ་དྲངས་ཏེ་ངོས་ལེན་དང་ 
རྩིས་མཐྲོང་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྡེ་རིམ་དང་གླུ་འཐུས་མཐྲོ་ཤྲོས་འདི་ མི་དམངས་ཀྱིས་ 
རྩིས་མཐྲོང་དང་ ཆ་བཞག་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། འྲོག་ལུ་བཀོད་པའི་ཚད་གཞི་དང་ སྡེ་རིམ་
ཚུ་འབྲུག་་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་སྦེ་ དབྱིན་ལྲོ་༡༩༨༠ དང་༡༩༩༠ གྱི་བར་ན་ལུ་ 
སྡེ་རིམ་དང་གླ་འཐུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡྲོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་
གཅིག་ཨིན། 

སྡེ་རིམ་     གླ་འཐུས་    གྱངས་ཁ་
ཀ  དངུལ་ཀྲམ་༦༠   ༡
ཁ  དངུལ་ཀྲམ་༤༠   ༡
ག  དངུལ་ཀྲམ་༢༠   ༡
མ་གཞི་གླ་འཐུས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ ག་ཅི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ མི་དམངས་ཀྱི་སྦུག་ལས་
འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ རྩིས་མཐྲོང་ཆ་གཞག་དང་ ཁག་འགན་ཚུ་ སྲོན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ 
ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པའི་ངོ་རྟགས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གླུ་གཞས་གཅིག་འཐེན་མི་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་༦༠ འདི་མཐྲོ་ཤྲོས་དང་། དམའ་ཤྲོས་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། 
འདི་གི་ཐྲོག་ཁ་ལུ་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་ཤེས་མི་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ཐེབས་བཀལ་ནི་ཡྲོདཔ་དང་། འདི་
བཟུམ་སྦེ་ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་ བརམས་ཤེས་མི་ལུ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་དག་པ་ཅིག་ ཐེབས་བཀལ་ནི་

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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གི་ལུགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཧེ་མ་ལས་
རང་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ རྒྱུན་ཆད་
སྲོངམ་ལས། རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ནང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་སྒྲ་འཛིན་འབད་ནི་གི་ ལམ་སྲོན་
འདི་ཨིན་ཟེར་བ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཡལ་སྲོང་ནུག།

སྒེར་སྡེ་དང་ ས་གནས་ལྟེ་བའི་འཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི། 
སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་དང་ གླུ་འཐེན་མི་ཚུ་ལུ་ སྡེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཐྲོབ་ཐངས་རིམ་པ་ལར་ གླ་
འཐུས་སྤྲོད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ ཚྲོང་འབྲེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ གོ་སྐབས་གསརཔ་གཅིག་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་དང་པ་ལུ་ མི་ངོ་སྲོ་སྲོ་རེ་རེ་དང་། གླུ་གཅིག་
ཁར་རུབ་སྟེ་འཐེན་མི་ཚུ་ལུ་ གླ་འཐུས་སྤྲོད་ནི་དང་ གློག་བརྙན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ཞབས་ཁྲའི་གླུ་ 
འཐེན་ནི་དང་ རྣམ་ཅོག་ཉན་ནི་གི་དྲོན་ལུ། གཉིས་པམ་ལུ་ ཆང་ཁང་སྤྲོ་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ 
སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་བཅས་ཁག་གཉིས་ཡྲོད། ནམ་རྒྱུན་ལུ་ གློག་བརྙན་གྱི་གླུ་གཞས་ཀྱི་དྲོན་
ལུ་དང་ ཉན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ གཉིས་ཅོག་འཐད་སྦེ་རང་གླུ་འཐེན་མི་གི་གྱངས་ཁ་འདྲན་འདྲ་
སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེང་སང་སྙན་ཆ་ཚྲོང་འབྲེལ་གྱི་ནང་ལུ་ ཕྲོ་རྒྱ་རྩེད་དྲགས་ རིན་ཆེན་རྣམ་
རྒྱལ་དང་འཇིགས་མེད་དངོས་གྲུབ་ ཨམ་སྲུ་རྩེད་དྲགས་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཁོང་གསུམ་ཨིན་
མས། ཨིན་རུང་སྡེ་རིམ་གཉིས་པ་ཞབས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དང་འཇིགས་མེད་
དངོས་གྲུབ་ཞབས་ཁྲའི་གླུ་འཐེན་མི་དག་པ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས། ཁོང་ཚུ་གིས་ཡང་གླུ་དབྱངས་
ཀྱི་བཟྲོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། གླ་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ ལཱ་གི་
གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན། དཔེར་ན་རྒྱང་མཐྲོང་ཊི་བི་ཚྲོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་
ཀྱི་དྲོན་ལུ་དང་། ཁྱབ་བསྒྲགས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གླ་འཐུས་ཡང་སྲོམ་སྦེ་བྱིན་
དགོཔ་ཨིན།

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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༼༢༽ འྲོག་ལུ་བཀོད་པའི་གླ་འཐུས་ཚུ་ གླུ་འཐེན་མི་དང་སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་

རྩེད་དྲག་གི་ཚད་གཞི་སྲོནམ་ཨིན།
གླུ་འཐེན་མི་ སྡེ་རིམ  གླུ་འཐུས་དགོས་དྲོན།
གླུ་འཐེན་མི་  ཀ  ༦༠༠༠/-གློག་བརྙན་གྱི་དྲོན་ལུ་གླུ་གཞས།
གླུ་འཐེན་མི་  ཀ  ༤༠༠༠/-རྣམ་ཅོག་ཉན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་གླུ་གཞས།
གླུ་འཐེན་མི་  ཁ  ༢༠༠༠/-༣༠༠༠/-རྣམ་ཅོག་ཉན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་གླུ་གཞས།
སྤྲོ་སྲོན་ཁང་ནང་གླུ་འཐེན་མི་   ༣༠༠༠/-  ཟཝ་རེར་ལུ། ཆང་སྲོགས་སྤྲོ་སྲོན་ལས་རིམ་གྱི་
དྲོན་ལུ།

ཟིན་བྲིས། 
སྒེར་སྡེ་དང་ཚྲོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ཡྲོད་པའི་གླུ་འཐེན་མི་ཆ་མཉམ་ གླུ་འཐེན་ནི་གི་ལཱ་
རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པ་ རང་སྲོའི་ལཱ་གཡྲོག་གཞན་ཡྲོད་མི་ ཙང་ཙ་རང་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་
བརྟེན་ གླུ་འཐེན་ནི་འདི་ ཁོང་དུས་ཚྲོད་དལ་ཁོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་འཐེན་ཏེ་ སྦང་བ་ཚུད་ནི་གི་
ལཱ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མཐྲོངམ་མས། ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་དག་པ་ཅིག་ དྲོན་ངོ་མ་སྦེ་རང་གླུ་
གཞས་དང་ སྙན་ཆ་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་ སྲོབ་སྦྲོང་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་དེ་ཡྲོད་རུང་། ཁྲབ་གཞས་
སྲོན་མི་གི་ ཤེས་ཚད་ཨ་ཙི་ཅིག་མ་ལངས་དྲོ་བཟུམ་མཐྲོངམ་ཨིན་མས། 

༼༣༽ མངའ་སྡེའི་གཞུང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ།
མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཟེར་བའི་སྐབས་ གཞུང་གིས་ཟཝ་གི་དངུལ་
ཕྲོགས༼ལྲོ་ལྲོབ་༽ གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ མི་དམངས་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་དང་ གླུ་གར་ལ་
སྲོགས་པ་བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ གླུ་གར་འཐེན་ནི་དང་རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་འགན་འབད་མི་ ཁྲབ་
གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།  དཔེར་ན་རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟྲོས་གར་སྲོབ་སྦྲོང་ལྟེ་བ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ད་ལྲོ་རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟྲོས་གར་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་
དང་ སྲོབ་སྦྲོང་བ་ཚུ་ གེ་ར་བསྲོམས་ད་ལུ་ ༥༠ ཙམ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟྲོས་གར་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱི་འྲོག་

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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ལུ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ ལྷན་ཁག་གི་མངའ་འྲོག་ལུ་ ཡྲོད་
པའི་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འྲོག་ལུ་ཨིན། དབྱིན་ལྲོ་ ༢༠༠༤ གི་དབྱིན་ཟ་༡༢ ཚུན་ལུ་ 
ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་དང་ སྲོབ་སྦྲོང་པ་ཚུ་གི་སྡེ་རིམ་དང་ ཟ་རིམ་དངུལ་ཕྲོགས་ཚུ་ འྲོག་ལུ་
ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

ལཱ་འགན་གྱི་མིང་། སྡེ་རིམ།    ལྲོ་ལྲོབ།    དྲན་གསྲོ།
སྲོབ་སྦྲོང་པ་ཚུ་ལུ་      ༡༦-༡༤    ༣༥༠༠-༤༡༠༠/-  ལྲོ་ལར་ཡར་སེང་།
ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ ༡༢    ༤༧༠༠-༥༧༠༠/-  ལྲོ་ལར་ཡར་སེང་།

ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་གི་རྩིས་མཐྲོང་དང་ཁག་འགན་ དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་
འགྱུར་བ་དང་དེ་གི་ལག་རྗེས།
འགྱུར་བ་དང་རིག་གསར་ཚུ་གི་ ཐེ་ཚྲོམ་ར་ལས་མེད་པ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མི་
ཚེ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ ལྲོག་སྟེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མི་བཏུབ་པའི་འགྱུར་བ་འགྱོཝ་བཞིན་དུ་ ཁྲབ་
གཞས་སྲོན་མི་དང་ གླུ་གར་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ འགྱུར་བ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་
ན་ ཨཔ་ཟཝ་དཔལ་གྱིས་ སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རིག་གསར་གྱི་ཞབས་ཁྲ་དང་གླུ་
གར་ཚུ་ ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས། དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་གླུ་འཐེན་མི་
དང་ སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་ཚུ་ ར་ཡལ་ཏེ་འགྱོ་བའི་གདུང་ཁ་གུ་ ལྷྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཐ་ན་ང་
བཅས་རའི་རང་ལུགས་ཀྱི་ གླུ་གཞས་འཐེན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རིག་གསར་ལུ་སྤྲོ་བ་ལེན་ཏེ་
རྐྱབ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ གླུ་འདི་ བརྗེདཔ་ཨིན་མས། 
ཁོ་གིས་དྲན་བསྐུལ་གནང་ནི་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྙན་ཆ་དཀྲོགས་མི་དང་ 
རིག་གསར་གྱི་སྙན་ཆ་དཀྲོག་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ བརྲོན་ཤུགས་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ བཏྲོན་
དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཟེར་སབ་ནི་ཨིན།

རིག་གསར་གྱི་འགྱུར་བ་འཐྲོན་ས་གཙྲོ་བྲོ་གཅིག་འདི་ནི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་འདི་ནང་ལུ་ 
སྤྲོ་སྲོན་ལས་རིམ་རེ་སྲོན་ནི་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ འདི་བལ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ གླུ་འཐུས་ཡང་ 
ལེན་ནི་ཡྲོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཨིན། ཁྲབ་གཞན་སྲོན་མི་ ལེ་ཤ་གིས་རང་ གླ་འཐུས་མེད་པ་ 

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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རིན་མེད་སྲོང་པ་སྦེ་ སྲོན་ནི་གི་སྤྲོ་བ་ཆེནམྲོ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན། ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ལེ་ཤ་
ཅིག་ གླུ་གར་ལུ་མཁས་པ་འགྱོ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ ནཱ་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལུ་འྲོང་ནི་ཡྲོདཔ་ད། 
དེ་གིས་མ་ཚད་ཁོང་ཚུ་གིས་ གྲོང་གསེབ་ནང་ལུ་མ་སྲོད་པར་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་འྲོང་སྟེ་ 
རང་སྲོའི་བླྲོ་མཐུན་ཚུ་ རུབ་སྟེ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་བཟྲོ་སྟེ་ སྤྲོ་སྲོན་ལས་
རིམ་གྱི་དྲོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཡྲོད། 

གཞུང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཚུལ།
ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ གལ་ཆེཝ་ཚུ་ གཞུང་ཞབས་ལས་གཟིགས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་
དང་ཟྲོས་གར་སྡེ་ཚན་དང་ སེམས་རྟྲོགས་ཁ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སྲོབ་གྲྭ་ འདི་ཡང་ 
ཡར་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་མཛད་གནང་། སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ སྙན་ཆའི་ཆོས་ཚན་
ཡང་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ བརྗེ་སྲོར་འབད་ནི་དང་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་
འགུལ་ཚུ་ཡང་འཛུགས་སྐྲུན་འབད་དེ་གོང་འཕེལ་ གཏང་དང་གཏང་བཞིན་པ་ཨིན། འྲོག་གི་
ཚིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ ནང་ལུ་ སྒྱུ་རལ་རིག་པ་དང་། རིག་པ་འདི་ལུ་ སྤྱྲོད་མི་ཚུ་གལ་ཆེ་རབས་
ཀྱི་སྐོར་ལུ་འཐྲོན་ནི་ཡྲོད། མི་སྡེ་གི་ནང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་གལ་ཆེ་ཧིང་འདི་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་ལམ་
སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལུ་ ཤེས་ཡྲོན་ག་དེ་སྦེ་ཐྲོབ་ཡྲོད་མི་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། ན་གཞྲོན་ཚུ་ སྒྱུ་
རལ་རིག་པ་ལུ་ཤེས་ཡྲོན་མཐྲོན་པྲོ་སྦེ་མཐར་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ ཁོ་རང་གིས་རང་སྲོབས་ཀྱི་ 
སྒོ་ལས་མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་པའི་སྒྱུ་རལ་གསར་རྲོམ་ འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སྒྱུ་རལ་རིག་པ་
ལུ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་མི་དང་ བལ་མི་གི་གྲལ་ཁ་ཡང་ཁོང་ཚུ་འགྱུརཝ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ 
ལེགས་པའི་གསར་བསྐྲུན་ འཚྲོ་སྐྱོང་གི་རིགས་ལེ་ཤ་འབྱུང་ནི་དང་ ཡར་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་
ཡང་འགྱུརཝ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་ཚུ་གིས་ མི་ཚེ་གི་བཅུད་དྲོན་སྙིང་པྲོ་ཚུ་ཡང་ 
བཏྲོན་མི་ཅིག་འགྱུར་ནི་དང་།   དེ་གིས་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ཕན་པའི་ ཞབས་ཏྲོག་
སྲོམ་སྦེ་ཞུ་ཚུགསཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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གྲོས་འཆར།
གཞུང་དང་མི་དམངས་ཚུ་གི་ཁོངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་རང་ གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ལུ་ངེས་
པར་དུ་མཁོ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ངོས་ལེན་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་མཐྲོངམ་ཨིན་པས། གལ་
ཆེ་ཤྲོས་གཅིག་འདི་ གྲོས་འཆར་བྱིན་ནི་འདི་ཨིན། དེ་སྦེ་གྲོས་འཆར་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བྱིན་
པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་འདི་ ཡར་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ འགྱོ་ནི་
གི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཁྲབ་གཞས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་ སྤྲོ་བ་སྐྱེད་
བཅུག་ནི་དང་། འདི་གི་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི། 
· ང་བཅས་རའི་ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ ཁྲབ་གཞས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་རིགས་ལུ་སྦང་བ་

འབད་ནི་ལུ་ དང་འདྲོད་ཀྱི་སྤྲོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི།
· འབྲུག་གི་ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་གི་ཚྲོགས་སྡེ་ནང་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་གོ་སྐབས་ སྤྲོད་ལེན་

འབད་ནི།
· བརྲོན་ཤུགས་ངོ་མ་སྦེ་བསྐྱེད་ནས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཅིག་ ཁྲབ་གཞས་གླུ་གར་

ལུ་ དང་འདྲོད་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སྤྲོད་ནི།
· རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་རྲོལ་དབྱངས་སྲོབ་ཁང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ དེ་གིས་ 

སྦེ་ མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲབ་གཞས་ཚུ་ སྤུད་ཚད་ལེགས་ཤྲོམ་འདྲན་འདྲ་བཟྲོ་ནི་ལུ་  
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

མཇུག་དྲོན།  
འབྲུག་གི་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་གི་ རྩིས་མཐྲོང་ཆ་
བཞག་དང་ ཁག་འགན་གྱི་སྐོར་ལུ་ བླྲོ་སབ་པའི་ནང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་དང་ རང་ལུགས་
དཔལ་འབྱྲོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་རང་ ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་གི་ རྩིས་
མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ཁག་འགན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་ཅིག་མཐྲོངམ་ཨིན་མས། 
འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཕྲོ་མྲོ་དབྱེ་བ་མེད་པ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་རང་ ཆོགཔ་མ་
གཏྲོགས་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་དང་ གླུ་དབྱངས་འཐེན་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་སྤྱི་

འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།
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ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ལས་བཀག་སྲོམ་སྲོགས་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་མཐྲོ་ཚད་སྦེ་ འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡྲོདཔ་ལས། ཁྲབ་
གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་ རང་སྲོའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་གིས་སྦེ་ འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཡང་ངེས་པར་
དུ་བཟྲོ་ཚུགསཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་གནས་
སངས་ལེགས་ཤྲོམ་དང་ ཁོང་ཚུ་ཕྱུགཔྲོ་འགྱོ་བའི་གོ་སྐབས་ཡྲོད། 

ཁྲབ་གཞས་སྲོན་མི་ཚུ་གིས་ནུས་ཤུགས་དང་ གཏམ་སྙན་འདི་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་དེ་
མེད་རུང་། སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་ནུས་པ་ལུ་བརྟེན་ ཐ་ན་དམག་འཁྲུགས་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཡང་ 
བཀག་སྲོམ་དང་ མཚམས་འཇོག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་གིས་སྦེ་ང་བཅས་མི་དམངས་
དང་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཆ་མཉམ་ལུ་ སྒྱུ་རལ་རིག་པ་དང་། རིག་རལ་ཡྲོད་མི་གི་མི་ཚུ་ལུ་ ང་
བཅས་ཚུ་གི་ཁོངས་ལས་ རྗེས་སུ་ཡི་རངས་དང་ ཆེ་བསྲོད་འབད་ནི་གི་དྲན་བསྐུལ་སྲོནམ་
ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རིག་རལ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་སེམས་ལུ་ 
རྗེས་སུ་ཡིད་རང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འབད་ནི་དང་ དེ་མིན་རུང་ སྒྱུ་རལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་
བཟྲོ་ནི་དང་ སྲོན་ནི་གི་འགན་འཁུར་འབག་དགོཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་མི་དམངས་དང་ 
ཁོང་ཚུ་གི་མི་སྡེ་ སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ ཐེ་གཏྲོགས་དང་བརྒྱུད་བསྐུལ་སྲོམ་འབད་ཚུགསཔ་
ཨིན།

སྙིང་དྲོན་ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྒྱུ་རལ་གྱི་ལཱ་གི་རིམ་པ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་རང་ ནང་སེམས་ཀྱིས་
བཟྲོས་པ་ཅིག་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ཁྲབ་གཞས་ སྲོན་མི་ཚུ་ཡང་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ཆ་
ཤས་གཅིག་ཨིན། མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ སྲོད་མི་གཅིག་དང་། དེའི་ཁོངས་གཏྲོགས་
གཅིག་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་གལ་ཆེ་ཤྲོས་གཅིག་འདི་ ཁྲབ་སྲོན་གྱི་སྒྱུ་རལ་གྱི་ 
ཁྱད་ཆོས་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་བཟྲོ་ནི་དང་། འདི་ལུ་རྗེས་སུ་ཡིད་རང་འབད་ཤེསཔ་འབད་
དགོ། དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་འགྲོ་བ་མི་གི་སྤྱི་ཚྲོགས་འདི་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ལུ་ གཏན་
འཁེལ་དང་ ལྷ་གིས་བསྐྲུན་པའི་གྲལ་ལས་ངོ་མཚར་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མི་གཅིག་ལུ་
འགྱུརཝ་ཨིན་ནྲོ།། །།

འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་གླུ་གར་མཁན་ཚུ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་ཆ་བཞག་དང་ འགན་ཁག།
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ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ 

མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།

བཅུད་དྲོན།
དུས་རབས་བར་མའི་ནང་ལུ་ ༼༤༥༠-༡༤༥༠༽ བྱུང་མི་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་
ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་  དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ 

རྒཔྲོ་ཚུ་གི་ སྤྱི་སྡེའི་ལཱ་འགན་དང་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཚུ་ཉམས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དབྱིན་ལྲོ་
༡༩༥༠ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་མཛད་མི་ སྤྱི་སྡེ་དང་སྲིད་ཀྱི་
ལེགས་བཅོས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ  བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་གི་དབང་ཆ་ ཧ་ཅང་གིས་ཉམས་སྲོངཔ་
ཨིན་མས།  འབྱུང་རབས་ཅན་གྱི་ མི་སྡེ་དང་སྲིད་སྐྱོང་གི་ལེགས་བཅོས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྔོན་
མ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ མི་སེར་ཚུ་ཟ་བྲན་སྦེ་  གཡྲོག་བཀོལ་ནིའི་
ལུགས་སྲོལ་ཚུ་  ར་མེད་བཟྲོ་བཏང་སྟེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལཔྲོ་རིམ་བྱྲོན་ཚུ་གིས་ གཞི་
བསྒྱུར་མང་རབས་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་ ཧེ་མའི་གུས་ཞབས་དང་རིགས་
བརྒྱུད་ཀྱི་ཐྲོབ་དབང་ཚུ་འབྲེལ་མེད་ ལུགས་རྙིང་གི་ཤུལ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས།  ད་རེས་ནངས་པ་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་ ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ནི་དེ་ཧེང་སྐལ་རང་ཉམས་སྲོངཔ་
ལས་ ཁོང་རའི་བརྒྱུད་པ་དག་པ་ཅིག་གིས་མ་གཏྲོགས་  ཁོང་གི་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་
ལས་ཤེས་མི་ མི་གཞན་མེདཔ་ཨིན་མས།  

ད་ལྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བར་ན་ དྲོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་  ཞིབ་འཚྲོལ་ལཱ་ཁག་མཐྲོང་མི་
འདི་ གོང་ལུ་ཞུ་མི་  བཙན་དབང་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ གཏམ་རྒྱུད་དང་རྲོམ་རིག་ཚུ་ མང་
ཤྲོས་ཅིག་བྱང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཨ་ཙི་རེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཐྲོབ་པར་དཀའཝ་ཨིན་མས།  མི་
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རྒན་རྒས་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་ ཁོང་གི་སྐོར་ལས་ བླྲོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ ཁ་
རྒྱུན་བརྒྱུད་དེ་གཏང་ནི་ཡྲོད་རུང་ མང་ཤྲོས་ཅིག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ སེམས་ཁར་
བཞག་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག་  ཞིབ་འཚྲོལ་དྲོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ མཁས་
སྲོབ་དང་ཞིབ་འཚྲོལ་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་ ད་ལྲོ་ང་གིས་བྲིས་མི་ཞིབ་འཚྲོལ་
རྲོམ་ཡིག་འདི་ ངག་ཐྲོག་ཐྲོབ་མི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལས་ བཅུད་བཏྲོན་ཏེ་ འབྱུང་རབས་འདི་
བརམ་བརམས་ཨིན།  ལྷག་པར་དུ་ གཞན་གྱིས་ཞིབ་འཚྲོལ་རྲོམ་རིག་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་
ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་བརྟེན་འབད་དེ་ ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་གི་ དུས་རིམ་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ 
དྲོན་ཚན་གཅིག་ལུ་དམིགས་གཏད་མ་འབད་བར་ ཁོང་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་དྲོན་མ་འདྲཝ་
ལེ་ཤ་ཅིག་ གསར་འཚྲོལ་འབད་དེ་བརམས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་མར་ཉམས་ཚུལ།
དུས་རབས་༡༧ པའི་སྔོན་མར་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་བླམ་ཆོས་རྗེ་ མི་རིགས་མཐྲོ་ཤྲོས་ཚུ་མ་
འབྱུང་པའི་སྐབས་ ཁེངས་ཀྱི་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གིས་ ཆོས་སྲིད་
གཉིས་ཀྱི་དབང་ཚད་ དཔག་མེད་བཟུང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ བླམ་ཆོས་རྗེ་ཚུ་བྱུང་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་ ཁོང་གི་དབང་ཚད་ཉམས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་ 
ཁོང་རང་ནང་རྲོག་གཅིག་ཁར་མ་བསྲོམས་པར་ རང་སྲོའི་བཅད་མཚམས་ནང་འཁོད་གནས་
ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁོང་ར་ནང་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་གཉེན་འབྲེལ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ 
ཁོང་གི་དམག་དཔུང་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ཁ་བསྲོམས་ཏེ་བཞག་མི་དེ་ ལུང་ཕྲོགས་ནང་ ཕྱིའི་
དགྲ་བྱང་ཕད་འྲོང་པའི་སྐབས་ མཉམ་རུབ་སྦེ་ ལྡྲོག་ཕྲོགས་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་
མས། དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ གནམ་ལྲོ་༡༦༡༦ ལྲོར་བྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ 
ཁོང་གི་མི་སྡེ་དང་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཚད་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་སྲོམ་སྦེ་བྱུང་ནུག ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་
ཆེ་མཆོག་གིས་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་དབང་ཚད་བསྡུ་ནིའི་ལས་རིམ་ བཙུགས་གནང་མི་འདི་གཙྲོ་
བྲོ་རང་ བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་གིས་གཞུང་ལུ་ ངོ་རྒོལ་འགྲན་བསྡུར་འབདཝ་འབད་སར་སྲོད་
པ་ཅིན་ ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་དེ་ཡྲོད་མི་ གཞུང་སྐྱོང་ལུ་བར་ཆད་དང་ གཞུང་གི་ལཱ་འགན་
འཇོན་དྲགས་སྦེ་གནས་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འྲོང་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་བཞིན་དུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་
གི་ མངའ་ཁོངས་སྲོ་སྲོ་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་ཏེ་ཡྲོད་མི་ བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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སྟེ་ གཞུང་གཅིག་གི་འྲོག་ལུ་བསྲོམས་བཞག་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་གཅིག་སྦེ་བརྩི་ནུག །

གཅིག་བསྲོམས་ཀྱི་བཟྲོ་སྦྲོར་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ བླམ་རྣམ་སས་དང་ ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་ 
ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གཉིས་ཀྱིས་༼༡༦༡༣-༡༦༨༠ཚུན༽ གཞུང་དམག་འགོ་ཁྲིད་
འབད་དེ་ འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་དང་ ཁེངས་ལུང་པ་ལུ་ དམག་འཁྲུགས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་  ཁེངས་དང་ཤར་ཕྲོགས་ལུང་པའི་བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་ གོ་རིམ་སྦེ་
གླགས་འཁེལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དབང་བཙྲོང་གི་ཐྲོག་ལས་ གཞུང་ལྟེ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང་
འཁྲིལ་དགོཔ་བཟྲོ་རུང་  འཚབས་ཆེན་སྦེ་ཁོང་ཚུ་གི་ཤུགས་ མ་ཕབ་པར་བཞག་དགོས་
པའི་གནད་དྲོན་འདི་ བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་སྲིད་སྐྱོང་གསརཔ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་
མེན་པར་ ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ལུ་ཨིན་མས།  ཨིན་རུང་ ཁོང་ཚུ་གཞུང་
དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ངོས་ལེན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གཞུང་སྐྱོང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་
དམ་བཅའ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་བཅུགཔ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁོ་ར་གིས་ ཁེ་དབང་གནང་
མི་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་ལུ་  ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་  
བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་མཛད་གནང་ནུག།

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༥༠ ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱོཝ་རྒྱོམྲོ་ཚུ་ བཙན་དབང་ཅན་
གྱི་མངའ་འྲོག་ལུ་ བཞག་མ་ཆོག་པའི་སྲིད་བྱུས་བརམས།  གཞུང་ལྟེ་བ་རྒྱ་སྐྱེད་སྔར་ལས་
ལྷག་སྟེ་བཏང་ཡྲོད་རུང་ ཁོང་གི་སྤྱི་སྡེ་དང་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ར་མེད་མ་བཏང་པར་ ཁོང་རའི་
རིམ་ལུགས་ དམང་གི་ལས་དྲོན་ཚུ་དབང་དུ་བསྡུ་ནི་ ཁྲལ་འབབ་བསྡུ་སྟེ་གཞུང་ལུ་ཕུལ་ནི་
དང་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ཁོང་རའི་མངའ་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་མྲོན་པ་ཚུ་ ལྲོ་ལར་ཟཝ་
དག་པ་གཅིག་ གཡྲོག་བཀོལ་ནིའི་དབང་ཚད་ གཞུང་ལས་གནང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  
གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ དེ་སྦེ་ ལུགས་ཡངས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མྲོན་པ་ཚུ་བཙན་གྱིས་ དབང་ལུ་
བསྡུ་སྟེ་བཞག་བཅུག་མི་དེ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་ལུ་གནྲོད་པ་སྲོམ་མ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
མས། ལྲོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་སྔོན་མ་ བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་གིས་ གཡུས་སྒོ་སྲོ་སྲོ་ལས་
ཕར་ རྒཔྲོ་གི་འགན་ཁུར་བཟུང་སྟེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ རང་སྲོའི་གཡུས་ཁར་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་མི་སྦེ་སྲོད་ནུག  གཞུང་དབང་གཅིག་ཁར་བསྲོམ་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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ནི་དང་ གཞུང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྲོ་ནི་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་  བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་བྲོན་
ཆོས་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་མི་གཅིག་ཨིན་རུང་ རྟིང་ལས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འབད་མི་
ལུ་བསྒྱུར་སྲོང་ནུག ། བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་ སྔར་བྲོན་ལྷ་ལུ་གུས་བཏུད་དང་ གསྲོལ་བཏབ་
ཞུ་དགོཔ་བདེན་བདེན་ཨིན་མི་དེ་ ཁོང་ར་ལྷའི་རིགས་བརྒྱུད་ཨིན་པའི་ངོ་རྟགས་བཟུམ་
ཅིག་ བླམ་ཆོས་རྗེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་ཚུ་ཡང་ཆོས་ལུགས་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་ 
ངོ་རྟགས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ཁེངས་ལུ་བྱྲོན་མི་ ནང་པའི་ཆོས་
ཀྱི་བླམ་དང་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་  ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་  སྦྱིན་བདག་འབད་ནི་ལུ་ ཁོང་
གིས་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་དེ་ དང་པ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
དར་ གཉིས་པ་ཁོང་བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་ ལུང་ཕྲོགས་ཀུན་ལུ་ཆོས་དང་ བཙན་དབང་གི་
ངོས་འཛིན་འབད་འཐབ་ལུ་ཨིན་མས། 

རྲོད་འགྲན་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་ཚུའི་འབྱུང་ཁུངས།
གདུང་ཟེར་མི་དེ་ བུམ་ཐང་དང་ ཀུར་སྲོད་ ཁེངས་ཚུ་ནང་ ཕ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མི་རིགས་ཚུ་
ལུ་སབ་ཨིན། གདུང་ཟེར་བའི་ཁ་ཚིག་འདི་ ཡང་ཅིན་ གདུང་གི་མི་བརྒྱུད་ཕྲོ་ལུ་གོ་ནི་དང་  
ཡང་ན་གདུང་གི་ཁྱིམ་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས།  འབྲུག་མིའི་འབྱུང་ཁུངས་ རྲོམ་བྲིས་འབད་དེ་
ཡྲོད་མི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་  ཁེངས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཚུ་ ལྷ་ཡུལ་ལས་བྱུང་མི་ ཨུ་ར་གདུང་
གནག་པྲོ་གི་བརྒྱུད་པ་ཨིནམ་སྦེ་ཁུངས་བཀོད་དེ་འདུག ། གུ་སེ་ལང་ལིང་དང་ མིང་གཞན་
ལྷ་མགོན་དཔལ་ཆེན་གྱིས་ ཨུ་ར་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་
སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་ ཁོ་གི་གདུང་བརྒྱུད་ གདུང་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་གིས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་  ཁོ་
རེའི་མངའ་འྲོག་གི་ས་གནས་ཚུ་སྐྱོང་སྟེ་ཡྲོད་རུང་ ཁོ་ལུ་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མི་ག་ཡང་མེད་པར་ 
གཤགས་སྲོངཔ་ཨིན་མས། ཁོ་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ལྷ་དབང་གྲགས་པ་ བྲོད་ཡར་ལུང་གྲོང་མྲོ་ཆེ་
ཟེར་ས་འཁྲུངས་མི་དེ་ ཨུ་ར་གདུང་ནག་པྲོ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཤུལ་མ་ ཆུ་སྨད་གདུང་ 
སྲོམ་མཁར་གདུང་ དུར་པའི་གདུང་  རྒྱ་ར་གདུང་ཚུ་ གདུང་ལྷ་དབང་གྲགས་པ་
གི་ ལུགས་མཐུན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཨ་ཤེས་སྒྲོན་འཛྲོམས་ལས་བརྒྱུད་མི་  མི་རིགས་ཚུ་
ཨིན་མས། ལྷ་དབང་གྲགས་པ་ ཁེངས་ལུང་པར་ ཁོ་རའི་ས་གཞི་བལ་སྐོར་འབད་བར་དང་ 
ལྲོ་ལར་གྱི་ཁྲལ་བསྡུ་བར་འབྱྲོནམ་ད་ དཔྲོན་མྲོ་བཀྲིས་དབང་མྲོ་དང་གཉེན་བསྲོམས་ཏེ་ ཕྱི་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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ཁར་བྱུང་མི་སས་ ཉི་མ་དབང་རྒྱལ་འདི་ ཉ་མཁར་ ༼གནམ་མཁར༽ གདུང་དང་ གཞན་
ཁེངས་ལུ་གདུང་བརྒྱུད་སྤེལ་མི་ ངོ་མ་གཅིག་ཨིནམ་འྲོང་ནི་མས། མཁས་མཆོག་ཇཱྲོན་ཨར་
དྲུ་སི་གིས་  གདུང་གི་སྐོར་ལས་བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་མི་ནང་  གདུང་ཟེར་མི་མི་ཚན་
འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགོ་དང་པ་བྱུང་ཡྲོད་མི་ མི་རིགས་མིན་པར་ བྲོད་ལྷྲོ་དབུས་ཀྱི་ལ་
ཁར་ ཕ་རི་ནུབ་ཁ་ཐུག་དང་ ལྷྲོ་བྲག་གི་ཤར་མཚམས་ལུ་ ཁ་གཏྲོར་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཤ་རྲོགསཔ་
ཚུ་གི་ བཟའ་ཚང་ཡན་ལག་གཅིག་ཨིན་མས། མཁས་མཆོག་ཨེ་རིས་ཀྱི་ མིང་ཚིག་གདུང་
ཟེར་མི་དེ་ དུས་རབས་༡༢ པའི་ནང་བྱྲོན་མི་ལྷ་སས་གཙང་མའི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ སབ་ཨིན་
པའི་བདེན་ཁུངས་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མེ་འདི་ གདུང་རེང་དང་ལྷྲོ་གདུང་ཟེར་ མི་རིགས་གཉིསཔྲོ་
དེ་ དགེ་ལུགས་པ་གིས་ བཙན་གནྲོན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རང་ ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས། གདུང་རེང་དང་ལྷྲོ་གདུང་གི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་ འབྲུག་དང་མྲོན་རྟ་དབང་ལུ་ དུས་རབས་
༡༤ ནང་ལུ་མ་གཏྲོགས་མ་ལྷྲོད་པས་ཟེར་ ཁོ་གི་ཁུངས་བཀོད་དེ་འདུག ། འབྲུག་གི་རྒྱལ་
རིགས་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ མིའི་རིགས་ཚན་ ༼རུས་ཆེ་བ༽ གཉིས་ཡྲོད་མི་དེ་ བྱང་
ཕྲོགས་ལུ་ ཨ་པ་གྲོཔ་གི་རྒྱལ་གདུང་དང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་གདུང་འབྲྲོག་ཚུ་ ལྷ་སས་གཙང་
མའི་རིགས་བརྒྱུད་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་གདུང་དང་གདུང་འབྲྲོག་གཉིས་ཀྱི་
སྐོར་ལས་ ག་གིས་ཡང་མ་ཤེས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤ་གྲོའི་ལྷྲོ་ཁ་ཐུག་ ནགས་ཚལ་ནང་
སྲོད་མི་ ཁྲ་བྲོའི་མི་ཚན་ཅིག་གི་མིང་ཡང་ གདུང་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག ༼ཨེ་རིས་༡༩༧༩༽

མཁོ་ཆེ་ཟེར་མི་དེ་ སག་མ་ཕྲོགས་ཀྱི་མངའ་འྲོག་ལུ་ ཁེངས་སྨད་ཀྱི་བཙན་དབང་སྡེ་
ཚན་ སྔོན་གོང་ལས་རྒྱ་གར་ཨ་སམ་དང་ བེང་གཱལ་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ དབང་བསྒྱུར་
ཚུགས་པའི་མི་ཚན་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཁོང་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་ཉམས་མི་ ཁོང་དང་ཁེན་
གཉིས་དང་ རིགས་བརྒྱུད་གཅིག་ཨིན་ན་མེན་ན་ སབ་མི་ཤེས་པས།  ཨིན་རུང་ད་ཚུན་གྱི་
རིང་ ཁེངས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་
འཐབ་ཡྲོད་མི་དེ་ ཁ་གཟར་ ༼སྒང༽ ལུ་སྲོད་མི་ཁེངས་པ་ཚུ་ གནམ་དགུན་གྱི་
སྐབས་ སེམས་ཅན་ར་དང་ལུག་ཁྱིད་དེ་   རྒྱ་ཐང་ལུ་གཞི་སྤྲོ་འགྱོ་བའི་སྲོལ་སྲོད་ནུག ། 
ཁེངས་དམའ་ས་གི་མི་དེ་ཚུ་ འགྲན་བསྡུར་འབད་ནི་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལུ་མཁས་པ་ཡྲོད་པའི་
ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་འདུག།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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དང་ཕུ་ ཁེངས་ཀྱི་གཙྲོ་འཛིན་གཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་སྙིང་སྲོབས་དང་རིག་རལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
རྒྱ་གར་ཀ་མ་ཏཱ་ ༼ཀམ་རུཔ༽ ལུ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་མས། ཁེངས་ཀྱི་རྒྱལཔྲོ་གསུམ་གྱིས་ ཀ་མ་རུཔ་སྐྱོང་ཡྲོད་པའི་བདེན་རྟགས་དེ་ དཔལ་
རྒྱན་དང་རིགས་ལྡན་ ༼༢༠༠༠༽ གཉིས་ཀྱིས་བྲིས་མི་དཔེ་དེབ་ནང་ ཁེངས་ཀྱི་མཁོ་ཆེ་
གིས་ ཨ་སམ་གྱི་མངའ་སྡེ་ ཀོ་ཀ་བཱ་རི་ རང་གཱ་པཱ་ནི་དང་ གོ་ཧ་ལི་ལ་སྲོགས་པ་ སྐྱོང་སྟེ་
སྲོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།  ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མཁོ་ཆེ་དེ་གིས་ ཀ་མ་ཏཱ་གི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་
བཟུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་མེན་ན་  ཞིབ་འཚྲོལ་ལེགས་ཤྲོམ་འབད་དེ་  ཐག་གཅད་དགོཔ་
འདུག་ཟེར་མནྲོཝ་མས།  ཕ་མ་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལས་ ཁེངས་ཀྱི་མཁོ་ཆེ་ཚུ་ ཐད་
ཀར་དུ་ ལྷ་སས་གཙང་མའི་བརྒྱུད་པ་ཨིན་ཟེར་ སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ ལྷ་སས་གཙང་མ་
འབྲུག་ལུ་དུས་རབས་༩ པའི་ནང་བྱྲོནམ་ད་ ཁོའི་བརྒྱུད་པ་གི་ ཁེངས་ངང་ལྷ་དང་ བྱྲོ་ཀ་ 
༼བྲྲོ་སྒར༽ ལུ་ བྱར་པ་1ཟེར་མི་བཟའ་ཚང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་འདི་ ང་གིས་
འབད་བ་ཅིན་ བྱར་པའི་མི་ཚན་གྱིས་ རྒྱ་ཐང་གི་ཁེན་དང་ ཁོང་གཉིས་སྐྱོང་པའི་ཤུལ་ལས་ 
ཁོང་ཚུ་མཁོ་ཆེ་ཟེར་ མིང་བཏགས་བཏགསཔ་མེན་ན་ཟེར་མནྲོཝ་མས།

དག་འཕེལ་དཔྲོན་པྲོ་ སྐྱིད་མཁར་བྱང་དཔྲོན་པྲོ་ རྟ་ལི་དང་བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་ ཁེངས་ནང་
སྐོར་གྱི་ བཙན་དབང་སྡེ་ཚན་ཨིན་མས། ཁོང་ཚུ་གདུང་གི་རིགས་བརྒྱུད་ཨིནམ་ མི་སྲིད་ནི་
བཟུམ་ཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་ ཁོང་གདུང་གི་བརྒྱུད་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་མིང་ མ་
འདྲཝ་བཏགས་དགོཔ་མིན་འདུག ། དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་ ཡང་ན་ གདུང་རིགས་བྱུང་པའི་སྐབས་
སུ་ ཡང་ཅིན་ དེ་གི་སྔོན་མ་ལས་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་མས། དེ་ཡང་དཔྲོན་པྲོའི་མི་རིགས་ཚུ་  ལྷ་
སས་གཙང་མ་  ཁེངས་ལུང་པར་བྱྲོན་པའི་སྐབས་སུ་ལས་རང་ བཞུགས་བཞུགསཔ་
བཟུམ་ཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་  རྒྱལ་རིགས་ལས་ ལྷ་སས་གཙང་མ་ཤར་ཕྲོགས་འཇམ་མཁར་
ལུ་ ཁེངས་རྟ་ལི་བུ་ལི་བརྒྱུད་དེ་བྱྲོནམ་ད་ ཁོ་རྒྱལ་པྲོའི་སས་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་  
ལུང་པའི་མི་འབྱྲོར་པ་ཅིན་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་ ཁོ་ལུ་མགྲོན་སྐྱོང་འབདཝ་བཞིན་
དུ་ མི་ཕྱུགཔྲོ་ཚུ་ཤུལ་ལས་ དཔྲོན་པྲོ་ཟེར་མིང་བཏགས་བཏགསཔ་མེན་ན་ཟེར་མནྲོཝ་མས།  
སྐྱིད་མཁར་དང་དག་འཕེལ་ལུ་  དཔྲོན་པྲོའི་མི་རིགས་གནས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ རྒྱལ་རིགས་

1 

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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ནང་ གཡུས་དེ་གཉིས་ཀྱི་དཔྲོན་པྲོའི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་འབྲི་འབྲིཝ་མིན་འདུག ། ཨིན་
རུང་ ལྷ་སས་གཙང་མ་ གཡུས་དེ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་བྱྲོན་སྲིད་མི་དེ་ གཡུས་དེ་ཚུ་ རྟ་ལི་
དང་གཅིག་ཁར་ཕྲོགས་གཅིག་ལུ་ཕྲོག་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། སྐྱིད་མཁར་ཟེར་མི་འདི་ ལྷ་
སས་གཙང་མའི་མཁར་ཟེར་བའི་བསམ་གཞི་ལས་ མིང་བྱུང་བྱུངམ་བཟུམ་ཅིག་
འདུག།  འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་སས་གཙང་མའི་མཁར་ཟེར་མི་འདི་རྲོང་
ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས།

ཁེངས་ཉ་མཁར་ལུ་དཔྲོན་མྲོ་ཟེར་བའི་མིང་དེ་ ཨུ་ར་གདུང་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་ ཨ་
རྲོགས་དགའ་རྲོགས་ བཀྲིས་དབང་མྲོ་ལུ་སབ་ཨིན་མས།  མྲོ་དཔྲོན་མྲོའི་མིང་དང་གོ་
གནས་ གདུང་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་དང་ དགའ་འབྲེལ་མ་འབད་བའི་སྔོན་མ་ལས་ ཐྲོབ་
ཐྲོབ་ཨིན་ན་མེན་ན་སབ་མི་ཚུགས་པས།   མ་པ་ཉ་མཁར་མིན་པར་ གནམ་མཁར་ཟེར་ 
མིང་ལྷ་སས་གཙང་མ་གིས་བཏགས་གནང་མི་དེ་ ལྷ་སས་གཡུས་འདི་ཁར་བྱྲོནམ་
ད་ གནམ་ལངས་ཏེ་ སྐྱིད་པའི་ཉིམ་ཤར་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་བྱུང་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། ལྷ་སས་
ཀྱིས་ བུམ་ཐང་ལས་མི་གཅིག་གིས་ ཁོ་གི་གནས་པྲོའི་ཁྱིམ་ན་ སྲོབས་ཤུགས་དང་འབྱྲོར་
པ་ གནམ་ལངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འབག་འྲོང་ཟེར་ ལུང་བསན་གནང་མི་ མི་དེ་ ཨུ་ར་གདུང་
གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་ཨིནམ་འྲོང་ནི་མས།  ཁེངས་ཀྱི་དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་ བུམ་ཐང་གི་དཔྲོན་པྲོ་
ལས་བྱུང་བྱུངམ་འྲོང་ནི་མས་ཟེར་ གྲུབ་མཐའ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་གི་རྒྱབ་རྟེན་  འབྲུག་གི་
རྒྱལ་རིགས་ནང་ལས་ རྒྱལཔྲོ་གླང་དར་མ་གིས་ བྲོད་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་མེདཔ་
གཏང་ནི་དྲོན་ལུ་ བར་བསྐུལ་ཁྱབ་སྤེལ་འབདཝ་ད་   ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྲོ་རྗེ་གི་བུ  སྤུན་
དྲུག་ ལྷྲོ་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱྲོག་ཐལ་ཡྲོད་མི་ནང་ལས་ ཁོང་སྤུན་གསུམ་ བུམ་ཐང་སང་དང་ཆོས་
འཁོར་གཉིས་ལུ་ གཞི་བཅགས་ བུ་སྤུན་གཞན་གསུམ་ ལྷྲོ་བྲག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ སྐུ་རི་ལུང་
ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ གྲགས་པ་རྲོ་རྗེ་གིས་ སྐུ་རི་ལུང་དཔྲོན་ཆེན་དང་ ཞལ་ངོ་ཟེར་བའི་ མི་ཚན་
གཅིག་འགོ་བཙུགས་ནུག ལྕང་རིག་རྲོ་རྗེ་གི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་ གཞྲོང་སྒར་མལ་བ་ལུང་ལུ་སྲོང་
སྟེ་ ཁེངས་པ་ཚུ་དབང་དུ་བསྡུཝ་ལས་བརྟེན་ ཁེངས་ཀྱི་དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་བྱུང་བྱུངམ་འྲོང་ནི་མས།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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རྒཔྲོ་གི་རིགས་བརྒྱུད་ཚུ་ བཙན་དབང་སྡེ་ཚན་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ རང་དབང་ནུས་ཤུགས་
ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ གདུང་ཆོས་རྗེ་གི་མི་རིགས་མེན་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག ཁོང་བཙན་
དབང་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་འདི་ ཁོང་རའི་རིགས་སྲོབས་ ཁེ་རྒོད་དང་རྒྱུ་ནྲོར་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ཐྲོབ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག དེ་ཡང་ ཁོང་གི་སྙིང་སྲོབས་དང་རིག་རལ་ལེགས་
ཤྲོམ་ལུ་བལ་སྟེ་ མི་སེར་ཚུ་སྤྱི་བསྲོམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་འགོ་དཔྲོན་སྦེ་བསྐོས་མི་དེ་ མི་སེར་
ཉམས་ཆུང་ཚུ་ དགྲ་བྱང་ཕད་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་ ཁོང་གིས་འབད་ནི་དྲོན་ལུ་དང་  ལྷག་པར་
གཡུས་སྡེ་སྲོ་སྲོ་ཚུ་ནང་  དྲང་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས།  ད་རུང་རྒད་པྲོ་པ་ཟེར་མི་
དེ་ ཁེངས་སྒོ་ཤིང་ མཆོད་པའི་སྐབས་སུ་ འཁྲབ་སྲོན་འབད་མི་ལུ་ཡང་སབ་ཨིན་མས། ཁོ་
གི་མཆོད་པའི་སྐབས་སུ་འཆམ་རྐྱབ་ དགོད་བྲ་དང་ བཙྲོག་གཏམ་ཁམས་ལྲོག་སི་སི་སབ་
ཅི་རང་  ཚེ་རིང་ནི་ འབྱྲོར་པ་འཕེལ་ནི་དང་ ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ སྨྲོན་ལམ་
ཡྲོངས་རྲོགས་བཏབ་སྟེ་ ཁོ་ལྷ་གཡུས་ལས་ཨིན་པའི་ཁུངས་བཀལ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 
གསྲོལ་མཆོད་ངག་བཟས་ནང་ ཁོ་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་འགྲུལ་ 
ལྷ་གཡུས་ལས་མར་ཨུ་ར་ལུ་བྱྲོན་ ཨུ་ར་ལས་སྦེ་ཁེངས་གོ་ཞིང་ལུ་བྱྲོན་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་
བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཁོ་ཨུ་ར་གནས་མྲོ་དང་འཕད་པའི་ཚིགས་བཅད་ལས་ ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་ཨིན་མས།  རྒཔྲོ་གི་མི་རིགས་ཚུ་དང་རྒད་པྲོ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ མི་རྒྱུད་གཅིག་ཨིན་
ན་མེན་ན་ ད་ལྲོ་ཏན་ཏན་སབ་མི་ཤེས་པས།

མི་སྡེའི་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་འཐྲོབ་ནི་དྲོན་ལུ་ བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་གིས་ ཆོས་
ལས་རྒྱལ་བའི་སྐོར་ལས།
འབྲུག་ནུབ་ཕྲོགས་ཀྱི་བླམ་ཆོས་རྗེ་ཚུ་  ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་མི་
ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་གུས་བཀུར་འབདཝ་བཞིན་དུ་ ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་ནིའི་
དབང་ཚད་སྲོམ་སྦེ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།   དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་སྡེ་
ཚན་ཚུ་གིས་  བྲོན་ལྷ་གསྲོལ་ནི་ལུ་ གཙྲོ་བྲོ་བསྟེན་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཁོང་འྲོད་གསལ་ལྷ་ཡི་
བརྒྱུད་པ་ཨིན་པའི་ བར་སྲོན་ནི་དྲོན་ལུ་ཨིན་མི་དེ་ བྲོན་ཆོས་ཀྱི་གསྲོལ་འདེབས་ཚུ་ལས་ 
གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་  ཁེངས་གོ་ལེང་ལུ་ ལྲོ་ལར་གྱི་ལྷ་གསྲོལ་ 
རུབ་ཟེར་མི་གི་སྐབས་སུ་ བྲོན་པྲོ་གིས་ ལྷ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུ་བའི་གསྲོལ་འདེབས་ནང་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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ལས་ གོ་ལེང་གདུང་གི་ཁྱིམ་ན་རུབ་  རྟ་ལི་བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོའི་ཁྱིམ་ན་ཤཱུད་ སག་མ་གདུང་
གི་ཁྱིམ་ན་མི་ཚིམ་ ཤར་སྲོང་པ་ལུ་མཁར་ཕུ་ ངང་ལག་བྱྲོ་ཀཱ་མཁོ་ཆེ་གི་ཁྱིམ་ན་ ག་མདང་
ལ་སྲོགས་པའི་ བྲོན་གྱི་ལྷ་གསྲོལ་དང་དུས་སྲོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སྲོན་པ་གཤེན་རབས་ཀྱིས་ 
ཁེངས་ལུང་པར་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡི་ཟེར་ ཐྲོན་ནི་འདུག།  སྲོན་པ་གཤེན་རབས་ཁོ་ར་
དངོས་སུ་སྦེ་ ཁེངས་ལུང་པར་བྱྲོན་ཡི་ཟེར་བཤད་མི་དེ་  འུར་གཏམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་
འྲོང་ག་ཡང་མི་ཤེས་  ཨིན་རུང་ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་  བྲོད་ལུ་བྲོན་
ཆོས་ར་གཏྲོར་ཡྲོངས་ཁྱབ་མཛད་གནང་པའི་རྗེས་སུ་ ཁོ་གི་སྲོབ་མ་ཚུ་ ལྷྲོ་མྲོན་གཡུས་ལུ་
བྱྲོལ་འྲོང་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ ཁེངས་ལུང་པ་ལས་བརྒྱུད་དེ་འྲོང་པའི་སྐབས་ ཁོང་གིས་རྗེས་ཤུལ་
བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ བྲོན་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་དང་དུས་སྲོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་
བཙུགསཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག ། ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ སྔར་བྲོན་ཆོས་ལུ་
གཙྲོ་བྲོ་བསྟེན་རུང་ རྗེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་ འཕགས་པའི་དགེ་
འདུན་གྱི་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁོང་ར་ཧེ་མའི་བྲོན་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གསྲོལ་ཁ་
ཕུལ་སྲོལ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་འདུག།

བླམ་ཆོས་རྗེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ ཆོས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་
མཛད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་མི་ཚན་དང་ ལྷག་པར་དུ་གདུང་ཚུ་གིས་ཡང་ 
ལྷའི་རིགས་བརྒྱུད་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གུས་བཀུར་མེད་
པར་ མི་སེར་ཁྲིམས་དང་མཐུནམ་སྦེ་སྐྱོང་མ་ཚུགསཔ་འྲོང་ནིམས།  གནད་དྲོན་དེ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ བྲོན་ལྷའི་གསྲོལ་ཁ་མང་ཤྲོས་ཅིག་  བཙན་དབང་མི་ཚན་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ཐྲོག་ ཡང་ཅིན་
འྲོག་ཐྲོག་དང་ ཁྱིམ་གྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  དེ་
བསྒང་ མཆོད་སྦྱིན་གསྲོལ་ཁ་མང་ཤྲོས་ཅིག་ ལྷ་འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ་ སྲོན་པ་གཤེན་རབས་ ཨ་
མ་དགུང་ལྷ་རྒྱལ་མྲོ་ཚུ་ལུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ ལྷ་དེ་ཚུ་ ལྷ་ཡུལ་ལས་ འཇིག་རྟེན་འཛམ་
གླིང་ལུ་བྱྲོནམ་ད་ བཙན་དབང་མི་ཚན་གྱི་  ཁྱིམ་ཐྲོག་ལས་  

འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་ཞུ་ཚུགས་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ མི་དྲག་སྡེ་ཚན་ཚུ་ ལྷའི་བརྒྱུད་པ་སྦེ་ནི་
དེ་གིས་ཨིན་པས་ཟེར་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་འབྲུག་ལུ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ ཆོས་ལུགས་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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དར་ཁྱབ་སྲོངམ་ལས་ བཙན་དབང་ཅན་ལ་ལུ་གཅིག་གི་ མངའ་འྲོག་ལུ་ བྲོན་ལུགས་ར་
མེད་ཉམས་ ལ་ལུ་ཅིག་ན་འཇམ་སངམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།  དཔེར་
ན་ སག་མ་གདུང་གྱི་ཁྱིམ་ན་ བྲོན་ལུགས་མ་པ་ལས་མེདཔ་སྦེ་ཡལ་སྲོང་རུང་ གོ་ལེང་
གདུང་གི་ཁྱིམ་ན་ ད་ལྲོ་གི་བར་ན་ཡང་ རུབ་ཟེར་བྲོན་ལྷ་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་དུས་སྲོན་ 
ཉིམ་བཞི་བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་འདུག བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་ཚུ་ཉམས་སྲོང་རུང་ བཙན་དབང་
ཅན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ས་ཁོངས་ན་ ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་ནིའི་དབང་ཆ་ མ་ཉམས་པར་ཡྲོདཔ་མ་
ཚད་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་གཞན་དང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་  ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་
འདྲ་ ཁོང་གི་ཁང་བཟང་ནང་ བདག་ནྲོར་སྦེ་ཡྲོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁོང་ཚུ་ལུ་ གུས་
ཞབས་སྲོམ་སྦེ་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

དམང་ཚྲོགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་མ་བཞེངས་པའི་སྔོན་མར་ བཙན་དབང་མི་ཚན་གྱི་ཁང་བཟང་ཚུ་ 
ལྷ་ཁང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ཡྲོད་མི་དེ་ ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ ཁང་བཟང་དེ་
ཚུ་ནང་ལས་ འགོ་བཙུགས་དགོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་མི་ཚན་
གྱིས་ དམིགས་བསལ་ཐྲོབ་དབང་གི་ ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་མཛད་མི་འདི་ དཔེར་ན་ སག་
མ་གདུང་གིས་ གཏེར་སྲོན་པད་མ་གླིང་པ་དང་ ཏ་ལི་བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོ་གིས་ ཐུགས་སས་ཟ་
བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ལ་བ་ཅིན་ ལུང་ཕྲོགས་ནང་ ནང་པ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡང་ བཙན་དབང་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ བཟུང་སྟེ་ཡྲོད་པའི་
སྒྲུབ་བྱེད་ཅིག་ཨིན་མས།

ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་དང་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས།
གཞལམ་སྒང་རྲོང་ཁག་འདི་  ལུང་ཕྲོགས་རྣམ་པ་གསུམ་ལུ་ རྲོང་ལས་ཐག་རིང་ཐུང་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟྲོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བདག་སྐྱོང་བདེ་དྲགས་བཟྲོ་ནི་དང་ ཁྲལ་བསྡུ་
ལེན་འབད་ནི་ མི་སེར་ལས་རྲོང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ སྦུང་ལཱ་འཚྲོལ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་
འཇམ་ཏྲོག་ཏྲོ་བཟྲོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་མས། ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་དེ་ སྲོད་སྡེ་ཕྱི་སྐོར་
པ་ བར་སྡེ་ནང་སྐོར་པ་དང་སྨད་སྡེ་སག་མ་ཕྲོགས་པ་གསུམ་ གཞལམ་སྒང་རྲོང་དཔྲོན་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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གྱིས་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  མ་ལེགས་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ ས་ཡྲོམ་དང་
མེ་རྐྱེན་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བྱུངམ་ལས་ ཕྱི་སྐོར་པའི་མི་སེར་ཚུ་ རྲོང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དྲོན་
ལུ་ སྦུང་ལཱ་བཏྲོན་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་སྲོང་སྟེ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་  ཕྱི་སྐོར་སྡེ་ཚན་གྱི་མི་སེར་
ཚུ་ རྲོང་ལས་ཐག་རིང་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས།  ཕྱི་སྐོར་མངའ་སྡེ་གི་མི་སེར་ཚུ་  ཤུལ་ལས་
གཞྲོང་སྒར་མངའ་འྲོག་ལུ་འཛུལ་ དེ་ལས་དུས་རབས་༡༩ པའི་རྗེས་མ་  བུམ་ཐང་དབང་
འདུས་ཆོས་གླིང་དཔྲོན་གྱི་འྲོག་ལུ་ དབང་ལེང་སུ་མ་ཟེར་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་
གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་  ཁྲལ་བཏབ་ནི་དང་སྦུང་ལཱ་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལས་ དགོངས་
ཡངས་གནང་སྟེ་ཡྲོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཕྱི་སྐོར་སྡེ་གི་མངའ་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་  ཉ་མཁར་གདུང་
གིས་མགོ་ཁྲིད་དེ་  གཞན་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཙན་དབང་ཅན་དང་ ཏུང་ལ་སྦི་ 
༼ཏུང་ལབ་ཞི༽ གདུང་གི་བར་ན་ འཛིང་འཁྲུག་སྲོམ་སྦེ་བྱུང་ནུག།

སག་མ་ཕྲོགས་པའི་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་ བཙན་དབང་སྡེ་ཚན་གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་ སག་མ་
གདུང་ བསམ་མཁར་གདུང་ སུ་བྲང་གདུང་ ཟུར་འཕེལ་གདུང་ གོང་ཕུ་རྒཔྲོ་ ངང་ལག་བྱྲོ་
ཀཱ་མཁོ་ཆེ་ཚུ་ཨིན་མས།  ཁོང་ཚུ་ག་ར་ རང་སྲོའི་མངའ་འྲོག་ནང་ དབང་ཚད་སྲོམ་སྦེ་ཡྲོད་
རུང་ སག་མ་གདུང་དང་བྱྲོ་ཀ་མཁོ་ཆེ་གཉིསཔྲོ་གིས་ ས་ཆགས་ཚུལ་ལར་དུ་དབང་
ཚད་ ཐྲོབ་སྐལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ འཇིག་རྟེན་པའི་སབ་སྲོལ་ལས་ 
སག་མ་གདུང་སག་གི་མགོ་དང་ བྱྲོ་ཀ་མཁོ་ཆེ་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག་ཟེར་ སབ་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་
ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་སྐོར་མངའ་སྡེ་ལུ་ཡྲོད་པའི་བཙན་དབང་ཅན་ དག་འཕེལ་
དཔྲོན་པྲོ་ སྐྱིད་མཁར་བྱང་དཔྲོན་པྲོ་ བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོ་ གོ་ལེང་གདུང་ ཉ་མཁར་གདུང་ཚུ་
དང་ ཕྱི་སྐོར་ལུང་ཕྲོགས་ལུ་ ཤིང་མཁརགདུང་ ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་ ཀུ་ཐར་གདུང་ བར་དྲོ་
རྒཔྲོ་ཚུ་ཨིན་མས།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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སག་མ་གདུང་དང་གཏེར་སྲོན་པདྨ་གླིང་པ་གཉིས་ཀྱི་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གདྲོང་
ཐུག་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས།
གོང་ལུ་བཤད་དྲོ་བཟུམ་ སག་མ་ཟེར་བའི་གཡུས་འདི་ གཞལམ་སྒང་རྲོང་གི་སྲོ་ལྲོགས་
ཁར་ སྒང་ཏྲོ་གཅིག་ན་ ཇོ་བྲོ་དུང་ཤིང་གི་གདྲོང་བསྒོར་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། གུ་རུའི་ཇོ་
བྲོ་དུང་ཤིང་གི་གནས་ཡིག་ནང་ལས་ སག་མ་དང་བསམ་མཁར་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ བཤད་པ་
རྐྱབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  གཡུས་དེ་གི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ཡྲོད་མི་ ས་གནས་ཚུ་གི་མིང་ཡང་ སག་
མྲོ་གཡུས་འཁྱམས་ཏེ་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་མི་བསད་དེ་སྲོད་མི་གཅིག་ལས་ བྱུང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་
རྒྱུས་དང་ སག་མ་གཡུས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡྲོད་མི་ ས་གནས་ཚུ་གི་མིང་ཡང་ སག་ལ་
སྒང་ སག་དགའ་སྦིས་ སག་ལ་ལྗོངས་ སག་ཁལ་ སག་བགམ་ཟེར་ལེ་ཤ་བཏགས་ཏེ་
འདུག རྒྱ་གར་ཨ་སམ་ལས་གྲུབ་ཐྲོབ་གཅིག་གིས་ སག་མྲོ་འདི་ལུ་ཨོམ་འབྱིན་ཏེ་བཏུལ་
མིའི་སྐུ་འདྲ་ ད་རེས་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བར་ན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡྲོད་རུང་ བླམ་ག་ཨིན་ན་ངོས་
འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག །

སག་མ་གདུང་གི་མིང་གཞན་ ཁར་སངས་སྤྲོང་ཕྱུག་པྲོ་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ནི་ གཡུས་
སྐད་ལས་སྤྲོང་ཟེར་མི་འདི་ ས་སྤྲོ་ཏྲོ་ལུ་གོཝ་ཨིན། གཡུས་ཀྱི་ཁ་རྒྱུན་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ 
སག་མ་གདུང་དང་པདྨ་གླིང་པ་གཉིས་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་འབྲེལ་བ་འབྱུང་མི་དེ་ཡང་ པདྨ་
གླིང་པ་གིས་ རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའི་མཇལ་ཕད་ ཁར་སངས་སྤྲོང་ཕྱུག་པྲོ་ལུ་གནང་ཡྲོདཔ་
མ་གཏྲོགས་ ཁོ་རང་ངོ་མ་སྦེ་མ་བྱྲོན་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག  དེ་སྦེ་བྱྲོན་དགོ་མི་གནད་དྲོན་དེ་
ཡང་ སག་མ་གདུང་གིས་ པདྨ་གླིང་པ་ལུ་འགྱུར་ལྡྲོག་མེད་པའི་དད་པ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཉིནམ་
རིང་ཆད་མེད་པར་བླམ་ལུ་ ཁོའི་གྲོང་ཁྱིམ་ནང་ཚྲོགས་བཞེས་པར་བྱྲོན་ཟེར་ གསྲོལཝ་
བཏབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ བཞེས་སྒོའི་ དུས་གཅིག་གི་སྐབས་ ཁར་སངས་སྤྲོང་ཕྱུགཔྲོ་གིས་  
དེ་ལས་ཁོ་ར་བླམ་པདྨ་གླིང་པ་དངོས་སུ་སྦེ་ གདྲོང་ཁར་ པགས་ཀོ་གུ་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་
བསམ་སྟེ་ བླ་མ་ང་གིས་ཕུལ་མི་ཚྲོགས་དེ་ སྤྲོ་བའི་སྒོ་ལས་བཞེས་ ང་ཡང་བླ་མ་དང་
གཅིག་ཁར་བཟའ་གེ་ཟེར་སབ་སྟེ་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་བའི་སྐབས་ གཏེར་སྲོན་མཆོག་དངོས་
མེད་སྦེ་འབྱྲོན་ཏེ་ ཁོ་ལུ་ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གནང་མི་དེ་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་ཤེསཔ་སྨྲོ་ཟེར་བ་
ཅིན་ མྲོན་ཡུལ་བེར་ཏི་ཟེར་ས་ལས་ ཁར་སངས་ཕྱུག་པྲོའི་ཁང་བཟང་ན་ ལཱ་གཡྲོགཔ་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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གཅིག་ ཁོ་རའི་གཡུས་ཁར་ལས་ ལྲོག་ཇོ་བདག་གི་ཁྱིམ་ན་འྲོང་པའི་སྐབས་  ལམ་ཁར་
སྒོམ་ཆེན་གཅིག་ སག་ཁལ་ཟེར་ས་ལུ་ཉལ་ཏེ་སྲོད་སར་མཐྲོང་མི་དེ་གིེས་ ཁོ་ཁར་སངས་
ཕྱུག་པྲོའི་མགྱོནམ་སྦེ་འབྲོ་ཡི་ ཁོ་ལྲོ་དང་ཇ་ཆང་གིས་འགྲངས་ཏེ་ ཉལ་སྲོད་སྲོདཔ་ཨིན་
ཟེར་གསུངས་ནུག །

ཤུལ་ལས་ལཱ་གཡྲོགཔ་དེ་གིས་ ཧ་གོ་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྒོམ་ཆེན་ཕར་
བཞག་  མི་ག་ཡང་མགྱོནམ་སྦེ་མ་བྱྲོན་པས་ཟེར་ཨིན་མས། གཏེར་སྲོན་པདྨ་གླིང་པ་ དེ་
སྦེ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་བལ་སྐོར་ལུ་བྱྲོནམ་ད་ མི་གཞན་ག་གིས་ཡང་ཁོ་མ་མཇལ་
རུང་ ཕྱུག་པྲོ་དེ་གིས་མཇལ་མཇལཝ་འྲོང་ནི་མས་ཟེར་  ཨ་རྒས་དཔལ་ལྡན་རྲོ་རྗེ་གིས་
སབ་ནི་འདུག ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ པདྨ་གླིང་པ་ཁོ་རའི་སྐུ་གདུང་ སག་མ་
གདུང་གིས་བདག་འཛིན་ཐྲོག་ལས་ སག་མ་ལུ་ཕེབས་ནི་གིས་ལུང་བསན་ དེ་བསྒང་ལུ་
བླམ་ཁོ་ར་གིས་ གནང་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་མས་ཟེར་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཡིད་མྲོས་
འབད་མི་དེ་བདེན་པས།

པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་གདུང་སག་མ་ལུ་ཞུ་བའི་སྐོར་ལས།
པདྨ་གླིང་པ་དང་ ཁར་སངས་སྤྲོང་ཕྱུག་པྲོ་གཉིས་ཀྱི་ སྔོན་མའི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཤུལ་མ་ལྲོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་གདུང་ སག་མ་
དགོན་པ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ དབྱིན་ལྲོ་༡༦༥༦ གི་ལྲོ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་
གིས་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལུ་ སྐུ་གདུང་དེ་ གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལས་ 
སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཞུ་དགོསཔ་སྦེ་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ པདྨ་གླིང་པའི་མི་ཚན་དང་སྲོབ་མ་ཚུ་
གིས་ སྐུ་གདུང་དེ་གཞུང་ལུ་ཤྲོར་ནི་མས་ཟེར་ སྐུ་གདུང་ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྐུ་
གདུང་ཞུ་སྟེ་ ཁེངས་སག་མ་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་ལུ་བྱྲོག་ཐར་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་སག་
མ་དགོན་པ་དེ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་སྣ་ཚྲོགས་ གླང་མྲོ་ཆེ་དང་གཅན་གཟན་སག་
ཚུ་ འཁྱམས་ས་ཨིན་མས།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་གདུང་དེ་ ཁོ་རའི་གདན་ས་གཏམ་ཞིང་ལས་ཁེངས་སག་མ་ལུ་ མྲོན་གྱི་ས་
གནས་ཕྲུམ་ཟྲོར་དང་ མནའ་སྦིས༌བརྒྱུད་དེ་ཞུཝ་ད་ ལམ་ཁར་ས་གནས་སྲོ་སྲོ་གི་མིང་མང་
ཤྲོས་ཅིག་ སྐུ་གདུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་བཏགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མི་དེ་  མནའ་སྦིས་བརྒལ་ཞིནམ་
ལས་ ས་གནས་དང་པ་རང་ པདྨ་ཐང་ཟེར་བཏགས་མི་དེ་ སའི་དབྱིབས་མེ་ཏྲོག་པདྨ་འདྲ་
ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། ཨ་ནེམྲོ་རུ་ཁག་གཅིག་གིས་ སྐུ་གདུང་ལུ་བཀྲ་ཤིས་མཎྜལ་ཕུལ་བ་
འྲོང་སར་ བཀྲིས་ཐང་ཟེར་བཏགས་ དེ་ལས་ མི་གནགཔ་ཚུ་ལུ་ཁྲིད་ལུང་དང་ སྐུ་གདུང་
གིས་དངོས་གྲུབ་གནང་སར་ ཁྲིད་དང་སྦི་ ལུངམ་སྲོམ་ཅིག་བརྒལ་ཏེ་ གཟིག་རུ་ཁག་སྦེ་
འཐྲོན་སར་ གཟིག་སྒང་ཡུང་བ་ སྐུ་གདུང་ལུ་ཆུའི་མཆོད་པ་གཏྲོར་སར་ གཏྲོར་གསྲོལ་སྨད་ 
མྲོན་ཡུལ་གཅིག་ན་ལྷྲོདཔ་ད་ མི་འདི་ཚུ་འབྲེལ་འཛིང་འབད་དེ་ཡྲོད་སར་བེར་ཏི་ དེ་ལས་ཁ་
ཡར་འཛེགསཔ་ད་  སག་མ་གདུང་དང་ཁོ་གི་མི་སེར་ཚུ་ སྐུ་གདུང་ཞུ་བ་འྲོང་སར་ བླ་མ་
བགམ་ ༼ཁེངས་ཁ་ལས་བགམ་ཟེརཝ་ད་ཞུ་ཟེར་སབ་དྲོ་བཟུམ་ཨིན༽ དེ་ལས་ སག་མ་
གདུང་གི་ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་དང་ རིག་རལ་འགྲན་བསྡུར་ རྲོ་སྲོམ་ཅིག་གུ་
ལས་ཕར་ཚུར་ མཆོངས་སར་ གདུང་རྒྱུག་ གཅན་གཟན་སག་ཁལ་སྦེ་འཐྲོན་སར་ སག་
ཁལ་ ཐང་སྲོམ་གཅིག་ན་སག་མ་གདུང་གིས་སྐུ་གདུང་གི་དྲོན་ལུ་བཞུགས་ཁྲི་གཅིག་
བཞེངས་སར་བཞུགས་ཁྲི་ཐང་མཐའ་མཇུག་ལུ་སྐུ་གདུང་འདི་ དགྲ་བྱང་ཕད་ལས་ཐར་
སར་ ཐར་པ་ཆོས་གླིང་ཟེར་མིང་བཏགས་ནུག སྐུ་གདུང་དེ་ གླང་མྲོ་ཆེ་གི་ལྷ་པ་འདྲ་བའི་
སྒང་ཏྲོ་ཅིག་གུ་ ས་དྲོང་གྲུ་བཞི་གཅིག་ནང་གཡིབ་བཞག་སར་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་སྣ་
ཚྲོགས་ཀྱི་ ས་ཁོངས་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ སག་དང་གླང་མྲོ་ཆེ་ ལ་སྲོགས་པ་ལས་སྲུང་ནི་
དྲོན་ལུ་ ས་དྲོང་གྲུ་བཞི་བསྐོར་ཏེ་  འྲོབས་དྲོང་བཟྲོ་བཞག་སྟེ་ཡྲོད་རུང་  གནམ་དགུན་
གྱི་རླུང་འཚུབས་ཀྱིས་གནྲོད་པ་མི་འབྱུང་ནི་དྲོན་ལུ་ སྒང་ཏྲོ་གི་ར་བར་གནས་སྤྲོ་སྟེ་  དད་
མྲོས་ཅན་གྱི་སྲོབ་མ་གཅིག་གིས་  བྲོད་ལྷྲོ་བྲག་ལས་ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་འབག་
འྲོང་མི་གི་ནང་ན་ཉམས་སྲུང་སྦེ་བཞག་ནུག།

སག་མ་གདུང་གིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་སྐུ་གདུང་བཞག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་གཅིག་
བཞེངས་མི་འདི་ནང་ སག་མ་གདུང་གིས འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྲོ་ལར་བཞིན་ པདྨ་གླིང་
པའི་སྐུ་མཆོད་ གནང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ ད་ལྲོ་ཡང་སག་མ་གདུང་གི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་ སྐུ་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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མཆོད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་  མར་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་མ་ཚད་ ལྲོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ པདྨ་གླིང་
པའི་འཕེལ་གདུང་རིང་བསྲེལ་གྱི༌ མཇལ་ཁ་གནང་ནིའི་དབང་ཚད་ཡང་ སག་མ་གདུང་གིས་
བཟུང་ སག་མ་གདུང་མེད་པའི་སྐབས་ ཁྲལ་པ་ཨ་པ་གིས་དབང་ཚད་བཟུང་སྟེ་ཡྲོད་
རུང་ ཤུལ་ལས་གཞུང་གིས་ མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་བླམ་ཕུན་ཚྲོགས་གཉིས་ལུ་ འཕེལ་
གདུང་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་གི་དབང་ཚད་གནང་ནུག།

ཁ་རྒྱུན་གིས་ འདས་པའི་འབྱུང་རབས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ པདྨ་གླིང་པ་ཁོ་ར་དངོས་སུ༌སྦེ་ 
ཁེངས་བུ་ལི་ལས་ བྱ་དཀརཔྲོ་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སག་མ་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་ལུ་ཕུར་བྱྲོན་ཚེ་  
གླང་མྲོ་ཆེ་གི་ལྷ་པ་དང་འདྲ་བའི་ སྒང་ཏྲོ་ཅིག་གུར་ཆགས་པའི་སྐབས་ ཁོ་ར་ཞིང་ཕེབས་
ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སྐུ་གདུང་དེ་ སྒང་ཏྲོ་འདི་ན་ལྷྲོད་བཅུག་ཟེར་བའི་ ཐུགས་སྨྲོན་དང་ལུང་
བསན་གནང་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་མས་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ རིགས་ལྡན་དང་
དཔལ་རྒྱན་གཉིས་ཀྱིས་ བྲིས་མི་དཔེ་དེབ་ནང་ ཐར་པ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་དེ་ པདྨ་གླིང་པ་ཁོ་
ར་སྐུར་སྲོད་ལས་ མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་བརྒྱུད་དེ་ སག་མ་ལུ་བྱྲོནམ་ད་བཞེངས་ཏེ་ ཡུམ་
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྲོ་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གཅན་གཟན་སག་གི་འཇིགས་སྐྲག་ལས་སྐྱོབ་ནི་དྲོན་ལུ་
ཕུལ་ནུག་ཟེར་ཁུངས་བཀོད་དེ་འདུག །

སྐུ་གདུང་དེ་ ཐར་པ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ དུས་རབས་གཉིས་དང་ཕྱེད་དེ་གཅིག་ བཞག་
ཡྲོད་པའི་ཤུལ་ལས་ ཆོས་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚྲོགས་ཀྱིས་  ཀྲོང་གསར་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་
ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་གདུང་དེ་ སྤུ་ན་ཁ་མ་
ཆེན་ལྷ་ཁང་ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་ སྐུ་གདུང་གི་གཡས་ལུ་ཡྲོད་ཟེར་ བདེན་ཁུངས་
བཟང་རུང་ སབ་སྲོལ་སྲོ་སྲོར་གཅིག་གིས་ སྐུ་གདུང་དེ་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལས་ག་ཏེ་
ཡང་ ཞུ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་སྲོང་མི་དེ སྐུ་གདུང་ལྲོག་གཏམ་ཞིང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་
འབདཝ་ད་ འགྲུལ་ལམ་འཕག་འབག་སྟེ་ཞུ་མ་སྟེར་མི་འདི་ ངན་པའི་རྟགས་མཚན་གཅིག་
ཨིན་པ་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ སྐུ་གདུང་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་རང་མ་
བཏྲོན་པར་བཞག་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། པདྨ་གླིང་པའི་ན་བཟའ་དང་ གཞན་མཆོག་གྱུར་ལཱ་
ཤུལ་ཚུ་ སག་མ་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་ལུ་ལུས་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་བླམ་ཕུན་ཚྲོགས་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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ཀྱིས་ སྐོར་ཕུག་ལྷ་ཁང་གི་དྲོན་ལུ་བསྣམས་བྱྲོན་ནུག།

བེར་ཏི་མྲོན་པ་ཚུ་ སག་མ་གདུང་གི་དབང་འྲོག་ལུ་གནས་ཏེ་ ལཱ་འབད་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས།
སག་མ་གདུང་གི་མངའ་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་ མྲོན་པ་དང་ཁྲལ་པ་ཚུ་ ཁྱིམ་ཐྲོག་གསུམ་དང་སྒོ་
དགུ་འབད་མི་ ཨུམ་སྤང་རྲོང་ལས་ སྐྱོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  རྲོང་དེ་ནམ་བཞེངས་
བཞེངསམ་ཨིན་ན་  བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་མ་ཚུགས་རུང་ མགྲོན་གསྲོཔ་སེང་གེ་རྣམ་
རྒྱལ་ བྱ་དཀར་རྲོང་དཔྲོན་པདྨ་བསན་འཛིན་གྱིས་ དབྱིན་ལྲོ་༡༨༨༢ པའི་ནང་ལུ་ ཀྲོང་
གསར་དཔྲོན་སྲོབ་ གདུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་དང་གཅིག་ཁར་ དམག་འཁྲུགས་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ ཉམས་འགྱོ་འགྱོཝ་འྲོང་ནི་མས།  བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོ་གི་མི་བརྒྱུད་ གཞལམ་སྒང་རྲོང་
དཔྲོན་གཉིས་པ་ ཨ་རྒས་ཚང་ལ་ཟེར་མི་གིས་ རྲོང་དེ་ཉམས་བཅོས་མཛད་མི་དེ་ ཁོ་སག་
མ་གདུང་གི་བུམྲོ་ཨང་རྒས་སྤྲེང་པའི་རྨགཔ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། རྲོང་གི་གྱང་ཁོག་ད་
རེས་ནངས་པར་ཡང་མཐྲོང་སར་འདུག།

བེར་ཏི་མྲོན་པ་ཚུ་ དུང་ཤིང་ཕུ་གི་ར་བ་ཡྲོད་མི་ མིའི་རིགས་ཚན་ ཅུང་ཙེང་དང་ ཕྲུམ་ཟྲོར་
མྲོན་པ་དང་ འདྲ་བའི་མི་རིགས་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ བེར་ཏི་མྲོན་པ་ཚུ་ སག་མ་གདུང་
གིས་འྲོག་ལུ་ གཡྲོག་བཀོལ་བཞག་སྟེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཅུང་ཙེང་དང་ ཕྲུམ་ཟྲོར་མྲོན་པ་ཚུ་
ཡང་ དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  མྲོན་པ་ཚུ་ཟ་པ་སྦེ་ གཡྲོག་བཀོལ་སྲོལ་ནམ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཅི་ག་ ག་གིས་ཡང་ཁུངས་བཀལ་མ་ཚུགས་རུང་ བདེན་རྟགས་གཅིག་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཏེར་སྲོན་པདྨ་གླིང་པ་ ཁར་སངས་སྤྲོང་ཕྱུག་པྲོའི་གྲོང་ཁྱིམ་ན་ དངོས་
མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཐྲོག་ལས་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སག་ཁལ་ཟེར་ས་ སྒོམ་ཆེན་གཅིག་ཉལ་
སྲོད་མི་ བེར་ཏི་ལས་འྲོང་མི་ སག་མ་གདུང་གི་བྱ་རྲོགས་གཅིག་གིས་ མཇལ་ཡྲོད་མི་དེ་ལུ་
བལ་བ་ཅིན་ སག་མ་གདུང་དང་བེར་ཏི་མྲོན་པའི་ གོངམ་གཡྲོག་གི་འབྲེལ་བ་ དུས་རབས་
༡༢ པའི་སྐབས་ལས་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་མི་ཚན་གཉིས་ཀྱིས་ གོངམ་དཔྲོན་གཡྲོག་
གི་འབྲེལ་བ་ འཕྲོ་འགྱུར་མེད་པར་བརྟན་ཐབས་ལུ་ གཡུས་ལྷ་གཞི་བདག་ གནས་པྲོ་རིན་
ཆེན་གྲགས་པ་ ཅུང་ལྷའི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྲོ་ གདྲོང་སྔའི་བཙན་ཆེན་དམར་པྲོ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་
བཙན་དང་རྒྱ་གར་ཨ་ཀ་རཱ་ཛ་ ལ་སྲོགས་པ་འཛྲོམས་དཔང་བཙུགས་ འབྲེལ་བ་རང་ཉིད་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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ཀྱིས་གཞི་ལུ་བཞག་སྟེ་ གན་རྒྱ་བཞེངས་ཡྲོད་མི་ནང་ བེར་ཏི་མྲོན་པ་ཚུ་གིས་ གདུང་གི་
འྲོག་ལུ་ ཨོ་ལ་མགུ་ཏྲོག་དཀརཔྲོ་མ་འགྱོ་ཚུན་ཚྲོད་ ཟ་པ་སྦེ་གཡྲོག་རྒྱུག་ནིའི་ཁས་བླངས་
ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དབྱིན་ལྲོ་༡༩༥༠ པའི་ནང་འཁོད་ སྤྱི་སྡེ་དང་སྲིད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་སྲོང་
སྟེ་ཡྲོད་རུང་ བེར་ཏི་མྲོན་པ་ཚུ་གིས་ སག་མ་གདུང་གི་འྲོག་ལུ་ གཡྲོག་རྒྱུག་ནི་དང་ བསྒྱུར་
མེད་གོང་མའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་ནི་གི་  ཁས་ལེན་བཞག་དགོ་མི་དྲོན་དང་གཙྲོ་བྲོ་རང་མི་མ་
ཡིན་པ་གན་དཔང་བཙུགས་ཏེ་ གན་རྒྱ་བཟྲོ་ཡྲོད་མི་ལུ་ འདྲྲོག་སྟེ་ཨིན་མས། 

གལ་སྲིད་གན་རྒྱ་དེ་རྩིས་ཁུངས་མ་འབད་བ་ཅིན་ བེར་ཏི་པའི་མི་དང་ནྲོར་སེམས་ཅན་ལུ་ 
ཤི་རྐྱེན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུངམ་མ་ཚད་ གཡུས་ཁར་ནད་དང་མུ་གེ་ མང་རབས་ཅིག་བྱུངམ་
ཨིན་པས།  དེ་བཟུམ་གྱི་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཐབས་ལུ་ མི་རབས་གསུམ་གྱི་སྔོན་མ་ གདུང་
དབང་འདུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ བེར་ཏི་མྲོན་པའི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་  གདུང་གི་ཁང་བཟང་ནང་  ལྲོ་
ལར་གྱི་ཆོ་ག་བཏངམ་ད་འྲོང་སྟེ་ དམ་ཚིག་གི་ཁས་བླངས་ ཡང་བསྐྱར་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས། ཁོང་ཚུ་དེ་སྦེ་འྲོང་དགོས་པའི་གནད་དྲོན་གཞན་ བེར་ཏི་པ་ཚུ་ དཔལ་རི་དང་བུམ་
ཐང་བླ་མའི་དགོན་པ་གིས་ དབང་དུ་མ་ཚུད་ནིའི་དྲོན་ལུ་དང་  གལ་སྲིད་ཁོང་གི་དབང་དུ་
ཚུད་སྲོང་པ་ཅིན་ ལཱ་མངམ་སྦེ་འབད་དགོསཔ་མ་ཚད་ ཁྲལ་ལྷག་བཏབ་ནི་དང་  ཁྲལ་ས་
ཐག་རིང་སར་བསྐྱལ་ནི་ལུ་འཚེར་ཏེ་ཨིན་མས།

སག་མ་གདུང་མི་རབས་ལ་ལུ་ཅིག་གི་སྐབས་སུ་ བེར་ཏི་གཡྲོག་པ་ཚུ་ དབང་བཙྲོང་གིས་
ཐྲོག་ལས་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ ལཱ་འབད་བཅུགཔ་མ་ཚད་ ལྲོ་ཡང་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་བྱིན་ ཤ་ཉ་
དང་འབྲུ་ན་གི་ཁྲལ་ཡང་ ཁོང་རང་ལྲོག་སྟེ་ཤི་དྲོ་ཟེར་རུང་ མ་བཞག་པར་བསྡུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་མས། ད་ལྲོ་བེར་ཏི་པའི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གི་ཕམ་
ཚུ་  གདུང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལཱ་ཤུགས་སྦེ་ བཟའ་བའི་རང་དབང་དང་ སྲོད་པའི་སྐྱིད་ཉམས་
མེད་པར་ ཐ་ན་ཆབ་གསང་གཏང་ནི་གི་ དུས་ཚྲོད་ཡང་མ་ཐྲོབ་པར་ འབད་དགོཔ་ཨིནམ་
སྦེ་སབ་ནི་འདུག ། དབྱིན་ལྲོ་༡༩༧༠ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་སག་མ་གདུང་ཨ་པའི་བྱ་རྲོགས་སྦེ་  

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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མི་གཅིག་བེར་ཏི་ལས་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ ཕག་ཞུ་བར་འྲོང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

ལྲོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་  བེར་ཏི་མྲོན་པ་ཚུ་གདུང་གི་ཁྱིམ་ན་ ལཱ་གཡྲོག་འབད་
དགོཔ་ ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་ལུ་མར་ཕབ་འབད་མི་དེ་  འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐབས་
སུ་  གན་རྒྱ་ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཏེ་ ཁོང་གིས་རྒྱལཔྲོ་ལུ་ ཁྲལ་པའི་གོ་གནས་
ལུ་བསྐྱལ་གནང་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ལས་ མི་མ་ཡིན་པ་འཛྲོམས་དཔང་བཙུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་
ལས་ ཤི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མང་རབས་ཅིག་བྱུངམ་བཞིན་དུ་ འཛྲོམས་དཔང་གཡུས་ལྷ་
གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གསྲོལ་ཁ་ག་དེམ་ཅིག་རང་ཕུལ་རུང་ གདུང་དང་མྲོན་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ 
གནྲོད་པ་སྲོམ་སྦེ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ལས་ གནྲོད་པ་སེལ་ཐབས་ལུ་ སག་མ་གདུང་ཕྲིན་ལས་རྲོ་རྗེ་
གིས་ འགོ་ཐྲོག་འབད་དེ་ བེར་ཏི་མྲོན་པའི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ གྲལ་དུ་གཏྲོགས་བཅུག་སྟེ་ ཆུ་
སྨད་བླམ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ་གིས་ དབུ་བཞུགས་མཛད་དེ་ གན་རྒྱ་འདི༡༩༩༠ ནང་འཁོད་ལུ་མེ་
མཆོད་ཕུལ་ གོངམ་དང་གཡྲོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ སེམས་ཀྱི་འགྱོད་པ་སྲོམ་སྦེ་བསྐྱེད་དེ་ 
གཡུས་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་བཤགས་པ་ཕུལ་ནུག།

བསམ་མཁར་གདུང་ཉམས་པའི་སྐོར་ལས།
བསམ་མཁར་གདུང་གི་ས་གནས་ ད་རེས་ནངས་པར་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་ཟེར་སར་ 
བསམ་མཁར་དང་ཅུང་སེང་མྲོན་པ་ཚུ་ དབང་དུ་བསྡུ་སྟེ་ཡྲོད་རུང་ ཁོང་རང་ནང་འཁོད་ 
འཐབ་འཛིང་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བསམ་མཁར་གདུང་ར་མེད་ཉམས་སྲོངཔ་ལས་ གཡུས་
འདི་སྲོངམ་ལུ་སྒྱུར་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ དབྱིན་ལྲོ་༡༩༥༠ ནང་འཁོད་ལུ་ ལྷྲོ་མཚམས་པ་ཚུ་གིས་ 
གཞི་བཅགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། བསམ་མཁར་གདུང་ཉམས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་
མ་ ཤུལ་མ་ ཁོང་བུ་སྤུན་གཉིས་ནྲོར་གྱི་སྐོར་ལས་རྙོག་འཛིང་འཐྲོན་མི་དེས་ ཉེན་འཚུབས་
གཅིག་ལུ་གྱུར་དགོ་པའི་གནད་དྲོན་གཙྲོ་བྲོ་ ཕ་ཞིང་དང་གཞན་ཐྲོབ་དབང་ཚུ་ནུ་གཅུང་གི་
ལག་པར་སྤྲོད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཨའི་གིས་ནུ་གཅུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་  ཐབས་ལམ་མ་
འདྲཝ་སྲོན་མི་གི་གྲལ་ལས་ མྲོ་གིས་བུ་གཉིས་ཆ་རང་ ཡར་འཕར་མཆོང་ནིའི་འགྲན་བསྡུར་
འབད་དགོཔ་སྦེ་  ཁོང་གཉིས་ནག་ཚང་གི་ལག་ལུ་འབྲོ་སྟེ་ ནྲོར་གྱི་པགས་ཀོ་ས་ཁར་
བརལ་བཞག་མིའི་ཐྲོག་ཁར་ མཆོང་བཅུགཔ་ད་ པགས་ཀོ་གུ་ལས་འགྱེལ་ཏ་མ་བརྐྱབ་པར་ 

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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ག་གིས་ལྲོང་སྲོད་ཚུགསཔ་ཅིག་ ཕ་ཞིང་དེ་ལུ་སྤྲོད་ནི་སྦེ་ཁ་ཚིག་བཞགཔ་ལས་ མྲོ་གི་ནྲོ་
གཅུང་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་ཐབས་ལུ་ ཕྲོ་རྒནམ་མཆོངམ་ད་ འགྱེལ་ཏ་བརྐྱབ་བཅུག་ནིའི་ཐབས་
ལམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ པགས་ཀོ་ནྲོར་གྱི་སྤུ་ཡྲོད་མི་ཁ་སྤུབས་ཏེ་བཞག་ ནྲོ་གཅུང་མཆོངམ་ད་
པགས་ཀོ་ཁ་ལྷྲོག་སྟེ་ ནྲོ་གཅུང་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་རུང་  ཕྲོ་རྒནམྲོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གདུང་
གི་སྐལ་བ་བགོ་བཤའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁོ་ཐྲོབ་དགོཔ་ངེས་ཏིག་ཨིན་ཟེར་
དྲེགས་ཏེ་ ཁོང་བུ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དམག་འཁྲུགས་ལང་སྟེ་ འྲོག་གི་མི་སེར་ཚུ་
བརབ་གསིག་རྐྱབ་སྟེ་ ཐབས་མེད་པར་ ཤར་འྲོ་ཏབ་ལུ་བྱྲོག་དགོཔ་བྱུང་ གདུང་གི་ཤུལ་
ནྲོར་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ནུ་གཅུང་གི་འཐྲོབ་རུང་ ཕྲོ་རྒནམ་གྱི་དམག་གི་གདྲོང་ལེན་འབད་མ་
ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་  ཁོ་རའི་སྲོག་སྲུང་ནི་དྲོན་ལུ་ གདུང་གི་རྒྱུ་ནྲོར་ སེམས་
ཅན་དང་ ས་གཞི་མང་ཤྲོས་ཅིག་ བླ་མའི་དགོན་པའི་དཔྲོན་ལུ་ཕུལཝ་ལས་ དཔྲོན་གྱིས་ངོ་
སྦྲོར་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཁོང་བུ་སྤུན་གཉིས་བྱྲོ་ཀ་ཡན་ཆད་དང་  སག་མ་གདུང་གི་ས་གཞི་
མན་ཆད་ཀྱི་བར་ན་ ག་ཏེ་དགའ་དགའ་  ཁོང་རའི་བླྲོ་འདྲོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྲོད་ཆོག་པའི་
བཀའ་ཤྲོག་གནང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

བུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མཇུག་བསྡུ་ནི་མེད་པའི འཛིང་འཁྲུགས་ལང་མི་ལུ་བལ་སྟེ་ ཨའི་
ཡང་ ཐང་ཆད་དེ་ བུ་གཉིས་ལུ་སྨད་པ་བརྐྱབ་པ་གིས་མ་ཚད་ མྲོ་རའི་མི་བརྒྱུད་ལུ་ ཕྲོའི་
བརྒྱུད་པ་ར་ལས་རང་ འྲོང་མ་བཅུག་ཟེར་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ལས་བརྟེན་ བསམ་མཁར་
གདུང་གི་ མི་ཐྲོག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ དང་པ་ཨ་ལྲོ་བུ་སྐྱེས་མ་བཏུབ་ གཉིས་པ་སྐྱེས་ཏེ་
འབད་རུང་ དབང་པྲོ་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་ཏེ་ གདུང་གི་དབང་ཚད་ཚུ་ མྲོའི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་
བཟུང་སྲོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག  འཛིང་འཁྲུགས་ལུ་བརྟེན་ ཐ་ན་ཁོང་རའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ཡང་
དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ གདུང་གི་མི་ཚན་ཚུ་ སྤྲོང་ཨང་ལ་ཨུང་ལི་ཟེར་སར་ཚུན་ཚྲོད་ ཆོས་སྲུང་
གིས་རྟིང་བདའ་སྟེ་ ཁོང་ལུ་གནྲོད་པ་བསྐྱལ་ནི་འབདཝ་ད་ རྒྱ་གར་ལས་གྲུབ་ཐྲོབ་གཅིག་
གིས་ ཁོང་ཚུ་ཆོས་སྲུང་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཡི་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག  གྲུབ་ཐྲོབ་དེ་གོང་ལུ་
ཞུ་མི་ སག་མྲོ་བཏུལ་མི་བླམ་མེན་ག་ཟེར་མནྲོཝ་མས། སྤྲོང་ཨང་ལ་ཨུང་ལི་ལུ་ གུ་རུ་རིན་
པྲོ་ཆེ་དང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་འདྲ་བའི་རྲོ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ གསར་མཐྲོང་སྦེ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་མས། བསམ་མཁར་གདུང་གི་ནང་ཚན་ཚུ་ བྱྲོག་ཏེ་ཟུར་འཕེལ་གདུང་གི་ས་མཚམས་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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ཚུན་ལྷྲོདཔ་དང་ ཟུར་འཕེལ་གདུང་ལུ་ཕགཔ་གཅིག་དང་ ཆང་དམ་སྦྱིས་གང་སྤྲོད་དེ་ ས་
ལྷང་སྟེ་གཞི་བཅགས་སྲོད་ནུག།

ཉ་མཁར་གདུང་གིས་ ལས་སྐལ་གྱི་ཉམས་ཆག་དང་  དེ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་སྐོར་ལས།
ཉ་མཁར་གདུང་གིས་ ལུང་ཕྲོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་བཟུང་ནིའི་འདྲོད་པ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་
རའི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་རབས་ཆད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁེངས་ཀྱི་གདུང་དཔྲོན་པྲོ་གཞན་ཚུ་ཡང་ 
ཁོ་གི་དབང་བཙྲོང་ཅན་གྱི་རང་གཤིས་ལུ་འདྲྲོག་པ་གིས་མ་ཚད་ ངལ་མ་རངས་པར་ ཁོ་གི་
སྐོར་ལས་ གཞུང་ལུ་ཉོགས་བཤད་བཀོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་དམག་བཏང་སྟེ་ ཁོ་དབང་
མེད་བསྒྲལ་ནུག  ཁོ་ཁེངས་ལུང་པར་ཤུགས་འཐྲོན་དགོ་མི་འདི་ དང་པ་ཁོ་ར་ཨུ་ར་གདུང་ 
ཉི་མ་དབང་རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུད་པ་དང་ གཉིས་པ་ཁོ་གི་ཕམ་ཚུ་ ལྷ་སས་གཙང་མ་དང་གཅིག་
ཁར་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས།

གདུང་ཉི་མ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནི་གི་ ས་གོ་འཚྲོལ་ཐངས་ལུ་བལ་བ་
ཅིན་ ཁོ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ ལྡན་མི་གཅིག་ཨིན་མས།   ཁོ་གི་སྒང་ཏྲོག་གཅིག་གུ་འཛེགས་
ཏེ་ རྲོལ་མྲོ་གཡུག་བཀོ་ནི་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་ཐུགས་བསམ་ལུ་ རྲོལ་མྲོ་འདི་ག་ཏེ་
ཆགསཔ་ཅིག་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ འྲོས་འབབ་འྲོང་ཟེར་ རྲོལ་མྲོ་གཡུག་བཀོགཝ་ད་རྲོལ་
མྲོ་འདི་གིས་ མེ་ལྲོང་བྲག་གུ་ལས་ པད་སྐོར་བསྒྱིར་ཏེ་ད་རེས་ནངས་པར་ ཉ་མཁར་ལྷ་ཁང་
ཡྲོད་སར་ཆགས་ནུག ། རྲོལ་མྲོ་ཆགས་ས་ལས་ཀླུ་གི་གསྲོལ་རས་ ས་ཆུ་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་
ལུང་བསན་པས་  ས་འདི་ཁ་ལས་ག་ཏེ་ཡང་མེད་པའི་ཆུ་འཐྲོན་ནུག།

ཨ་རྒས་མཚམས་པ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཞྲོབ་ལེང་གཡུས་ཀྱི་ལག་ལུ་ རྲོ་གུ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་
ཆེའི་སྐུ་འདྲའི་ཤུལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རྲོ་གུ་རིས་མྲོ་དེ་ ཉ་
མཁར་གདུང་གིས་ ཀླུ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ སབ་དགོ་མི་
འདི་ སྔོན་མ་ཀླུ་གིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འྲོངམ་ད་ ཁོ་གིས་སྦུལ་འདི་དུམ་དུམ་སྦེ་བཏུབ་མི་
དེ་ སྦུལ་དང་འདྲ་བའི་རྲོ་བསྣར་ཏེ་ཡྲོད་མི་ རྲོ་གཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། སྦུལ་
འདི་གིས་ ད་རེས་ང་ཚེ་མ་རིང་  ཉ་མཁར་གདུང་གི་ མི་བརྒྱུད་ཡང་ང་བཟུམ་སྦེ་ཡལ་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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བཅུག་ཟེར་མནའ་འབྲོ་ནུག  གནད་དྲོན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ ཉ་མཁར་
གདུང་གི་མི་རྒྱུད་ཚུ་ རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་མ་གཏྲོགས་མཐྲོང་ས་མེདཔ་ཨིན་མས།

ཉ་མཁར་གདུང་གིས་  ཁོ་ར་རང་དྲག་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ དམག་ཐྲོག་ལས་ལུང་ཕྲོགས་ནང་
ཤུགས་བཙྲོང་ བྱ་སྤྱྲོད་ངན་པ་འབདཝ་ལས བཙན་དབང་ཅན་གཞན་དག་པ་གཅིག་ ཁོ་གི་
ལཱ་ལུ་མ་དགའ་བར་  གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ཉ་མཁར་གདུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕུང་བཟྲོ་ནིའི་
དྲོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་ཞུ་ལྲོག་རྐྱབ་ནུག  ལྷག་པར་དུ་ ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་ནྲོར་བུ་དབང་ཕྱུག་
དང་ ཉ་མཁར་གདུང་གཉིས་མ་འཆམ་པར་  ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་དང་ བླམ་རྣམ་
སས་གཉིས་ གཞུང་དམག་ཁྱིད་དེ་ཤར་དང་ དབུས་ཕྲོགས་ལུ་དམག་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ ཏུང་
ལ་སྦི་གདུང་གིས་ ཉ་མཁར་གདུང་གིས་དབང་གནྲོན་གྱི་ བྱ་བ་ངན་པའི་སྐོར་ལས་ བླམ་
རྣམ་སས་ལུ་ཞུ་ལྲོག་རྐྱབ་ཡྲོདཔ་ལས་ གཞུང་དམག་གི་ཉ་མཁར་གདུང་ཐལ་བར་
བརླག་ ཁོ་གི་རྲོང་དེ་ཡང་མེ་སྤར་ ཁོ་གི་མི་ཚན་ཚུ་བཙྲོན་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 
དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ ཉ་མཁར་གདུང་གིས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ནུས་ཤུགས་སྲོན་
མི་དེ་  གཞུང་དམག་ཚུ་གི་ཀྲོབ་མདའི་མདེའུ་དག་པ་ཅིག་ ཁོ་གི་གཟུགས་ཁར་ཕྲོག་
རུང་ མ་ཤི་བར་ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་  སྲོད་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག། 

འབྲུག་པའི་དམག་དཔུང་གིས་ ཉ་མཁར་གདུང་ཐལ་བར་བརླག་སྟེ་ཡྲོད་རུང་ ཞབས་དྲུང་
རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཉ་མཁར་གདུང་ལུ་ཁོ་རའི་དམིགས་བསལ་ཐྲོབ་དབང་ཚུ་ལྲོག་གནང་ནུག 
དེ་ཡང་ཨེ་རིས་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་བཀོད་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་
གིས་ དགའ་བའི་རྒྱལཔྲོ་དང་ གུང་གདུང་གི་གཙྲོ་འཛིན་དར་མ་ ཉ་མཁར་གདུང་ བླམ་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་ མི་བརྒྱུད་དང་ གཞན་ང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་མི་ཚུ་ ད་ལྲོ་ཁོང་ར་
སྔོན་མའི་སྤྱྲོད་ལམ་ལུ་བལ་སྟེ་ བླྲོ་འགྱོད་བསྐྱེད་དེ་ གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་གང་དྲག་ཞུཝ་
མས། ཁོང་ཚུ་སྔོན་མའི་སྤྱྲོད་ལམ་སྤང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྲོ་གི་སྤྱྲོད་ལམ་ཚུ་ཡང་ ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་འབད་སྒྲུབ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁོང་བཙྲོན་ན་བཙུགས་མི་ཚུ་ཡང་ བཙྲོན་ལས་
གཏང་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ ས་ཞིང་རྒྱུ་ནྲོར་དང་ མི་སེར་ཚུ་སྔར་བཞིན་དུ་སྤྲོད་
དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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ཉ་མཁར་གདུང་དང་ རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གྱི་མི་ཚན་གཅིག་གི་བར་ན་ དམག་ཐེངས་ལེ་ཤ་རྐྱབ་
ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ མི་རྒན་རྒས་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག དེ་ཡང་ཉ་མཁར་
གདུང་གིས་ རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གྱི་དམག་དཔུང་ཚུ་ དབང་མེད་ ལྲོག་ཁོང་རའི་གཡུས་ཁར་ 
བདའ་གཏང་ཚུགས་མི་འདི་ ཁོ་གི་བྱེམ་ས་ལགཔ་གང་ལེན་ ལགཔ་དཔལཝ་གུ་བསྐྱེད་
དེ་ ཆོས་སྲུང་བཀའ་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ བྱེམ་ས་འདི་ 
ཨ་སམ་དམག་མི་ཚུ་གི་སྒར་བཅག་སྟེ་ཡྲོད་པའི་ ས་གནས་ཁ་ཐུག་ལུ་གཏྲོར་གཏངམ་ད་ 
བྱེམ་ཚུ་མདུང་ཀྲིང་ཀ་ ༼ཁེངས་ཁ་ན་འབད་བ་ཅིན་མི་རི་ཟེར་སབ་ཨིན་པས༽ ལུ་འགྱུར་
ཏེ་ གནམ་ལས་བུདཝ་དང་ རྒྱ་གར་དམག་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུངམ་ལས་ དམག་མི་
ཚུ་ཟ་འཕྲོ་འཐུང་འཕྲོ་བཞག་སྟེ་ ཁོང་རའི་གཡུས་ཁ་ཐུག་ མགྱོགས་འགྱོ་དགོཔ་འཐྲོན་
ནུག ཁོང་ཚུ་སྒར་བཅགས་སའི་མིང་ཡང་ མེ་རི་ཟེར་བཏགས་ནུག  ཀ་མ་རུབ་ གཱྲོལ་པ་
ར་དང་ དཱ་རང་བྲོ་དྲོའི་ སྔར་སྲོལ་གླུ་གཞས་ནང་ལུ་ཡང ཁོང་དང་འབྲུག་པའི་དམག་མི་
གཉིས་ མ་འགྲིགས་པའི་སྐོར་ལས་འཐྲོན་ནི་འདུག  གླུ་གཞས་འདི་བྲོ་དྲོ་དང་ཉ་མཁར་
གདུང་ དེ་ལས་བྱྲོ་ཀཱ་མཁོ་ཆེ་ཚུ་གི་བར་ན་དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ འཐེན་འཐེནམ་ཨིནམ་
འྲོང་ནི་མས།

གོ་ལེང་གདུང་སྐོར་ལས།
སག་མ་གདུང་གི་མི་ཚན་ནང་རྲོག་ སབས་མ་ལེགས་པའི་བྱ་སྒོ་ལུ་བརྟེན་ གདུང་གི་ཞལ་
ལག་གསརཔ་ གོ་ལེང་གདུང་ཟེར་མི་བྱུང་ནུག དེ་ཡང་གདུང་འུག་པའི་བུ་མོའི་རྨགཔ་གིས་ 
པད་མ་གླིང་པའི་སྐུ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ ཆང་འགྲངས་ཏེ་ ཁོ་རའི་ཨ་ཞང་ལུ་ཉག་ཉོག་
བརྡུངམ་ད་ ཨ་ཞང་གདུང་འུག་པ་གིས་ འཁྲུགས་པ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཏེ་ཨུམ་
སྤང་རོང་ནང་གཡིབ་སོདཔ་ད་ ཁོ་རའི་རྨགཔ་གིས་མཐོང་སྟེ་ བྱེལཝ་སོམ་སྦེ་ལངམ་
ལས་ ཨ་ཞང་ཁོ་ར་གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྨགཔ་ གྱི་གསོབ་སྟེ་བསད་
བཞག་ ཁོ་རང་གོ་ལེང་ལུ་འབོག་འགྱོ་དགོཔ་བྱུང་ནུག  གོ་ལེང་ལུ་ཁོ་གིས་ གདུང་ཡན་
ལག་གཅིག་འགོ་བཙུགས་ནུག་ཟེར་ སླབ་ནི་ཡོད་རུང་ ཨ་རྒས་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་
འབད་བ་ཅིན་ སྟག་མ་གདུང་གི་མི་བརྒྱུད་གཅིག་ གོ་ལེང་ལུ་རྨགཔ་སྦེ་འཛུལ་མི་གཅིག་
གིས་ གོ་ལེང་གདུང་འགོ་བཙུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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གོ་ལེང་ལུ་མི་ཚན་གསུམ་པྲོ་དེ་ གོ་ལེང་གདུང་ སྐུ་དྲུང་དང་ མ་མའི་ཟེར་མ་ཁྱིམ་གསུམ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་མི་ཚན་གསུམ་པྲོ་ རང་སྲོའི་མི་སྡེའི་དང་ སྲིད་ཀྱི་འགན་ཁག་སྲོ་
སྲོར་འབག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ གདུང་གི་མི་ཚན་ཚུ་བཙན་དབང་མི་ཚན་བཟངམ་སྦེ་ བརྩི་
འཇོག་འབད་དེ་ མི་ཚན་གཞན་གྱིས་བཀུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། སྐུ་དྲུང་གི་མི་ཚན་
ཚུ་ ཁེངས་ཤིང་མཁར་དྲུང་པའི་ ངོ་ཚབ་སྦེ་ སྤང་སྟེ་དཔྲོན་པྲོ་གི་ཁྲལ་བསྡུ་ནིའི་འགན་ཁུར་
དང་ མ་མའི་མི་ཚན་ཚུ་ ཟུར་པའི་ཁྱིམ་གྱི་ཡན་ལག་སྦེ་བྱུང་མི་དེ་ གདུང་གི་ཁྱིམ་ན་
མནའམ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ མི་གནགཔ་གི་བུམྲོ་གཅིག་གི་ མྲོ་རའི་ཕྲོ་རྒནམྲོ་སྤང་སྟེ་དཔྲོན་གྱི་ཕག་
སྒརཔ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ མྲོ་གི་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་གནང་དགོཔ་སྦེ་ གྲོགས་རམ་འཚྲོལཝ་
དང་ ཕྲོ་རྒནམ་གི་ཁོ་རའི་དཔྲོན་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ དཔྲོན་གྱི་དེ་འཕྲོས་ལས་མྲོ་ལུ་ 
སྐྱིད་སྡུག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གྲོལ་ནུག དེ་འབདཝ་ད་ གོ་ལེང་གདུང་གིས་མྲོ་ལུ་ དེ་
བཟུམ་མའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་མི་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཁོ་གི་དབང་ཚད་མི་འཕྲོག་གམ་ཟེར་ དྲོགས་
པ་ཟ་སྟེ་ མྲོ་གདུང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ རང་རྐྱང་སྦེ་ལྲོགས་སུ་བཞགཔ་ལས་ མྲོ་གི་ཁྱིམ་
གསརཔ་གི་མིང་ཟུར་པ་ཟེར་བཏགས་ནུག།

གོ་ལེང་གདུང་གི་མི་སྡེའི་དབང་ཚད་ངོ་མ་གཅིག་ སྤྱི་བསྲོམས་ཀྱི་དུས་སྲོན་རུབ་ཟེར་མི་ 
ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ལྲོ་ཐྲོག་ལེགས་ནི་དང་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལྲོ་ལར་གསྲོལ་
ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  དེ་ཡང་གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་པ་ གདུང་
གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་ཚད་ མཇུག་ཡང་གདུང་གི་ཞིང་ཁར་སྲོན་བཏབ་
སྟེ་བསྡུཝ་ཨིན་མས། གདུང་གི་སྲོན་བཏབ་པའི་ཤུལ་ལུ་མ་གཏྲོགས་ མི་གཞན་གྱི་ ཁོང་
རའི་ཞིང་ཁར་སྲོན་བཏབ་ནི་དང་ གཞན་ཞིང་ལཱ་འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་མས།  དེ་ལུ་བལ་བ་
ཅིན་གོ་ལེང་གདུང་ལུ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གུས་བཀུར་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་མཚན་རྟགས་བཟུམ་ཅིག་
ཨིན་མས།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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བྱང་དཔྲོན་པྲོའི་དུང་དཀར་ སྐུར་སྲོད་དུང་དཀར་ཆོས་རྗེའི་ཁྱིམ་ནང་འཕུར་བྱྲོན་
པའི་སྐོར་ལས།
གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ བུམ་ཐང་འཇམ་དཔལ་ལྷ་ཁང་ནང་ སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ 
རྒྱལཔྲོ་སིན་དུ་ར་ཛཱ་གི་སསམྲོ་ མྲོན་མྲོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་ལུ་ བུམ་ཐང་གི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་སུ་ མི་
དང་བྱ་སྐད་མེད་པའི་མྲོན་གཡུས་ ལུང་སྲོང་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་པར་བྱྲོན་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་
གནངམ་ལས་ མྲོ་གིས་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལས་ ཆོས་དང་ལུང་ཚུ་ཞུ་སྟེ་ ཁེངས་ལུང་པ་བྱྲོན་
པའི་སྐབས་  དཔེ་ཆ་བརྩེགས་ཏེ་ བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་མའི་ བྱག་ཕུག་གཅིག་མཐྲོང་
སྟེ་ ཟཝ་དག་པ་ཅིག་གིས་རིང་ ས་གནས་སྐྱིད་མཁར་ཟེར་སར་ སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་
ནུག།

སྐྱིད་མཁར་ཟེར་མི་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ ས་ཆེན་གཅིག་ཨིནམ་ མྲོན་མྲོ་རྟྲོག་ཏྲོ་
ལྷ་ཁང་གིས་ཁུངས་ཟང་ཚུགས་ དེ་ཡང་ལྷ་ཁང་དེ་ ཧ་ལམ་བྲོད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་འདྲཝ་སྦེ་
ཡྲོད་མི་དེ་ མྲོན་མྲོའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ བྱིན་ཅན་གྱི་རྲོ་སྲོམ་གཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ཐྲོ་དེབ་མེད་རུང་ ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལྷ་ཁང་
དེ་བུམ་ཐང་འཇམ་དཔལ་དང་ སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས་པའི་སྐབས་ བཞེངས་
ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་མིང་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ མྲོན་མྲོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་ལུ་གུས་བཀུར་
སྦེ་བཞེངས་བཞེངསམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ངོ་མ་ ལྷ་ས་ལས་འཕུར་བྱྲོན་
པའི་བསམ་ཡས་སྐུ་གནགཔ་གཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ སྐབས་ཅིག་ལུ་སྐུ་དེ་ཨར་རྐུན་ཤྲོར་
སྲོང་ནུག རྒྱུ་བཟང་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་གི་ གཡུས་ཁར་ན་ཚ་དང་ཤི་རྐྱེན་ཚུ་ འབྱུང་དང་མི་
འབྱུང་གི་རྟགས་མཚན་ སྔོན་དཔག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་གཡུས་ཁར་མི་ཤི་
ནི་ཨིན་པ་ཅིན་སྐུ་འདི་གི་རྒྱབ་ལྲོག་སྟེ་ཉལ་ མི་འདི་དྲག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྲོག་སྔར་ག་
ཨིནམ་སྦེ་བཞུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ བྱང་དཔྲོན་པྲོ་གི་
ལྷ་ཁང་དེ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཁོང་གི་མི་རྒྱུད་ཚུ་གི་བདག་འཛིན་
འབདཝ་འབད་ས་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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ལྷ་ཁང་གི་འྲོག་ལུ་རྲོ་སྲོམ་གཅིག་ཡྲོད་མི་ནང་ལས་ གཏེར་སྲོན་པ་གཅིག་གིས་ གདུང་
དཀར་ཆ་གཅིག་བཏྲོན་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ཡིད་མྲོས་ལར་དུ་འབད་བ་
ཅིན་ དུང་དཀར་གཅིག་ སྐུར་སྲོད་དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་གི་ཁྱིམ་ན་ཕུར་བྱྲོན་ཡི་ཟེར་ ཡ་
གཅིགཔྲོ་འདི་ བྱང་དཔྲོན་པྲོའི་ཁྱིམ་ནང་ ད་ལྲོ་གི་བར་ན་ཡང་བདག་འཛིན་འབད་དེ་འདུག 
དུང་དཀར་དེ་འཕུར་བྱྲོན་བྱྲོནམ་བདེན་པ་ཅིན་ དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་ དུང་དཀར་དེ་
ལས་བརྟེན་མིང་ཐྲོབ་ཐྲོབ་མེན་ན་ཟེར་མནྲོཝ་མས།

རྒྱང་དཔྲོན་པྲོ་གི་མ་ཁྱིམ་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ ད་ལྲོ་གི་བར་ན་ཡང་མཐྲོང་ས་ཡྲོད་
རུང་ ཁྲལ་པ་དང་གྲ་པ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་གྱང་ཁོག་ལུ་གྱུར་སྲོང་ནུག གྱང་ཁོག་དེ་ཚུ་གིས་ བྱང་
དཔྲོན་པྲོའི་དབང་ཚད་དང་ སྙན་གྲགས་སྲོམ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་རྟགས་དང་ ལག་རྲོང་ལུ་བལ་བ་
ཅིན་ ཁོང་ལུ་དགྲ་བྱང་ཕད་ཡྲོད་པའི་རྟགས་དང་ དམག་བརྐྱབ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་མཚན་རྟགས་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས།

བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོའི་དབང་ཚད་དང་གཏམ་རྒྱུད།
ང་གིས་ ཁེངས་ཀྱི་དཔྲོན་པྲོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཀོད་དེ་ཡྲོད་
རུང་ བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོའི་མི་བརྒྱུད་དེ་ མ་ཡུང་དང་ཁན་གཡྲོག་ སྲོབ་དཔྲོན་བཅས་ ཁོང་ཕྲོ་
སྤུན་གསུམ་ལས་བརྒྱུད་ནུག ཁོང་ཕྲོ་སྤུན་གསུམ་གྱིས་ ཞིང་ཁར་རི་ཕགཔ་གི་ལྲོ་ཐྲོག་ལུ་ 
གནྲོད་པ་བསྐྱལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཕགཔ་དེ་ཚུ་བདའ་སྟེ་འྲོངམ་ད་ བུམ་ཐང་བུ་ལི་ལུ་ལྷྲོད་ནུག 
ཁོང་གསུམ་ལྲོག་བྲོད་ལུ་མ་འགྱོ་བར་ བུ་ལི་ལུ་གཞི་བཅགས་ཏེ་སྲོད་ནུག།

ངག་རྒྱུན་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོ་གི་རྒྱུ་ནྲོར་དང་དབང་ཚད་ མཚྲོ་སྨན་རྒྱལ་མྲོ་
ལས་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། མཚྲོ་སྨན་དེ་སྔོན་མ་ གཞལམ་སྒང་རྲོང་གི་ར་བར་ཆགས་ཏེ་
ཡྲོད་རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་མཚྲོ་ནང་ལུ་ སེམས་ཅན་གྱི་རྲོ་བླུགས་ཏེ་ མྲོ་གི་
ཕྲོ་བྲང་སྒྲིབ་བཞུགསཔ་ལས་ བཟྲོད་མ་ཚུགས་པར་བུ་ལི་ལུ་ བྱྲོག་འགྱོ་དགོསཔ་བྱུང་ནུག 
མྲོ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཨང་རྒས་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོའི་ཁྱིམ་ནང་གནསཔྲོ་བརྙ་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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སྟེ་སྲོདཔ་ད་ མྲོ་ཁྱིམ་གྱི་འྲོག་ཐྲོག་ལུ་སྲོད་ནི་སྦེ་སབ་མི་འདི་ཡང་ མྲོ་གི་འབད་བ་ཅིན་མྲོའི་
ཆ་རྲོགས་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ ས་སྲོང་དགོ་ཟེར་བའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་མས། མྲོ་གི་འྲོག་ཐྲོག་ལུ་
སྲོད་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་དེ་ལུ་ གནསཔྲོ་ཡང་ཧ་ལས་དགོཔ་བྱུང་ནུག མྲོ་གིས་མྲོ་རང་
རྐྱངམ་གཅིག་མ་དཀྲོགས་པར་བཞག་དགོ་ཟེར་ སབ་མི་ལུ་བལ་སྟེ་གནསཔྲོ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་
ཧ་ལས་ནུག གནསཔྲོ་ལུ་མྲོ་མ་དཀྲོགས་ཟེར་སབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་ཚེ་ནུབ་མྲོ་གཅིག་
རང་ འྲོག་ཐྲོག་ལས་སྦུལ་སྐད་གོ་སྟེ་ གཉིད་ལྲོག་མ་བཏུབ་པར་ སེམས་མ་ཆགས་པར་
དྲོང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལས་ གཡིབ་སྟེ་བལཝ་ད་ སྦུལ་ཆེ་ཆུང་ཁ་དྲོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་མཐྲོང་
ནུག ནངས་པར་དྲྲོ་པ་ཧ་སག་མཚྲོ་སྨན་ ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐྲོན་འགྱོ་བའི་སྐབས་ མྲོ་གིས་ 
གནསཔྲོ་གི་གཡིབ་མ་བལ་བ་ཅིན་ལེགས་ཤྲོམ་སྲོང་ཡི་ཟེར་སབ་སྟེ་སྲོང་ནུག ཨིན་རུང་མྲོ་
གི་གནསཔྲོ་དེ་ཚར་གཅིག་ མཐའ་ཉེ་ས་ལུ་ཡྲོད་མི་ མཚྲོ་གསརཔ་གི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ཤྲོག་
ཟེར་སབ་སྟེ་འགྱོ་བལཝ་ད་ མཚྲོ་གི་མཐའ་མ་ལུ་ལི་གི་ཁྲོ་ལེ་ཤ་ཅིག་མཐྲོངམ་ལས་ ཁྲོ་
ཆག་ཆགཔ་གཅིག་ལུ་ལགཔ་འདྲོགསཔ་ཅིག་ ཁྲོ་གཞན་ཚུ་ཡལ་ཡར་སྲོང་རུང་ ཁྲོ་ཆག་མི་
འདི་ལུས་སྲོང་ནུག གནསཔྲོ་གིས་མཚྲོ་སྨན་ཕྱི་རུ་ག་ཅི་འབད་དྲོ་ག་ གཡིབ་སྟེ་མ་བལ་བ་
ཅིན་ ཁོ་ལུ་ཁྲོ་ག་རང་གནང་གནངམ་འྲོང་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག།

བཤད་ལུགས་སྲོ་སྲོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མགྲོན་པ་མཚྲོ་སྨན་དེ་རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ གནསཔྲོ་གི་
བུམྲོ་འཕལ་འཕལ་སྦེ་ ག་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར་བྱང་སྟེ་ དུས་ནམ་གཅིག་འབདཝ་
ད་ ཨ་པ་གིས་མྲོའི་བགོ་ལ་གུར་ སྐུདཔ་དཔང་བཞག་སྟེ་ སྐུདཔ་གི་མཇུག་ཐག་དེ་ཁོ་རའི་
ལག་པར་བཞག་སྦེ་ མྲོ་ག་ཏེ་འགྱོ་ས་རྟིང་བདའ་སྟེ་བལཝ་ད་ མྲོ་སྐུདཔ་གཅིག་ལགཔ་གིས་
འཁལཝ་འཁལ་ས་རང་ མཚྲོ་གི་ནང་ན་འཛུལ་འགྱོ་སར་མཐྲོང་ནུག ཉིནམ་འདི་ལས་ མྲོ་
ལྲོག་ཁྱིམ་ན་མ་འྲོང་རུང་ མྲོ་རའི་འཐུས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ལི་ཁྲོ་ལེ་ཤ་ཅིག་མཚྲོའི་མཐའ་མ་
བཏྲོན་བཞག་ས་མཐྲོང་སྟེ་ ཁོ་གི་ཁྲོ་ཆག་ཆགཔ་གུ་མཛུབ་མྲོའི་སྤྱི་ཏྲོག་གི་འདྲོགསཔ་ཅིག་ 
ཁྲོ་གཞན་ག་ར་ཡལ་སྲོང་རུང་ གཅིག་ལུས་མི་འདི་ ཁོ་གིས་ཁྱིམ་ན་འབག་འྲོང་ནུག ཁྲོ་དེ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཕྱུགཔྲོ་ཐལ་ཏེ་ དབང་ཚད་ཡང་མི་ཐྲོག་ལས་མི་ཐྲོག་
ཡར་འཕེལ་སྲོངམ་ལས་ ཤུལ་ལས་བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོ་ཟེར་མིང་བཏགས་ནུག དྲོ་རུང་ཁོ་ལུ་
བུམྲོ་གི་འཐུས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བུཚ་ཤ་གནགཔྲོ་གཅིག་མཚྲོ་སྨན་གྱི་གནང་མི་འདི་ ཁོ་རང་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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གཅིག་ཁར་མ་བཞག་པར་བྱྲོ་ཀ་མཁོ་ཆེ་ལུ་བྱིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག།

ཁྲོ་དེ་ད་རེས་ནངས་པར་ སྤུ་ན་ཁ་རྲོང་ནང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ གཞུང་དམག་དང་བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོའི་བར་ན་ དམག་འཁྲུགས་ལང་མི་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ 
ཁྲོ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་སབ་ནི་འདུག ཁྲོ་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོ་གཞན་དང་མ་
འདྲ་བའི་དབང་ཅན་གཅིག་ལུ་བསྒྱུར་སྲོངམ་ལས་ མི་དྲག་གཞན་ཚུ་གི་འཇིགས་པའི་གཞི་
ལུ་བསྒྱུར་སྲོངམ་ལས་ ཁོང་གིས་ངལ་མ་རངས་པར་ དམག་ཐེངས་ལེ་ཤ་ཅིག་རྐྱབ་རུང་ 
ཁོ་ལུ་མ་ཐུབ་པར་ཁོ་ག་ཅི་དེ་དབང་ཚད་ཅན་ལུ་བསྒྱུར་སྲོང་ནུག།

ཤུལ་མ་བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་འཛུལ་
ཞིནམ་ལས་ ཁོ་གི་དཔྲོན་སྲོབ་ལུ་ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་སྦེ་ཕག་ཞུཝ་མ་ཚད་ ནང་འཁྲུགས་
ཞི་ཐབས་ལུ་ ལཱ་འགན་གཙྲོ་བྲོ་འབག་སྟེ་ཕག་ཞུཝ་ལས་ ཁོ་མགྲོན་གསྲོབ་ཀྱི་གོ་ས་
གནངམ་ལས་ ཁོ་གི་མིང་ཡང་ མགྲོན་གསྲོབ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་བཏགས་ནུག ཁོ་གི་
སྤྲོབས་དང་ཁེ་རྒོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མགྲོན་
གསྲོཔ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་འདི་མི་བྲོ་ཆེ་བ་ལུ་ ཁོ་གི་ནུས་ཤུགས་བཅོས་མའི་སྲུང་མ་ 
ནང་གི་མི་བཟུམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁོ་ལྷའི་རྒྱུད་པ་ཨིནམ་ལས་ ཨ་རིང་ཚིགས་དགུ་
གདྲོང་ཁར་མཆོང་ ཚིགས་གསུམ་རྒྱབ་ཁར་མཆོང་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། ཁེ་རྒོ་དང་ལྡན་པའི་
མི་ ཆུ་སྨད་དབང་རྒྱལ་ མང་སྡེ་དྲོན་གྲུབ་དང་བུ་ལི་དཀར་ཅུང་ཚུ་ཁོ་གི་ལས་རྲོགསཔ་ཨིན་
མས།

ཁོ་གི་སྙན་གྲགས་དར་ཁྱབ་འགྱོ་བའི་བར་ན་ ཁོ་ལུ་ཉམས་རྒུད་འཚུབས་དྲགས་ཅན་གཅིག་
བྱུང་མི་དེ་ཡང་ དྲགོས་བླམ་གསང་སྔགས་༼༡༩༩༤༽ ཀྱིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་
ཅིན་ མགྲོན་གསྲོ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ བྱ་དཀར་རྲོང་དཔྲོན་པད་མ་བསན་འཛིན་གྱི་
དམག་དཔུང་འཁྱིད་དེ་ ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་ཕམ་བཏང་ནུག་ཟེར་
ཨིན་མས། པད་མ་བསན་འཛིན་གྱིས་ཁོ་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པ་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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ཅིན་ ཆོས་རྩེ་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་ས་གནང་ནི་གི་ཁས་བླངས་མི་ ཤུལ་མར་ཁོ་གིས་ཁས་མ་
ལེན་པར་ གོ་ས་དེ་ཁོ་རའི་སྐུདཔ་ཨུ་ར་པདྨ་བཀྲིས་ལུ་གནངམ་ལས་ མགྲོན་གསྲོཔ་སེང་གེ་
ཁྲག་ལྲོང་ ངལ་མ་རངས་པར་ བླམ་དཔལ་རི་རྲོང་བཞེངས་སྐབས་སུ་ པདྨ་བསན་འཛིན་
དང་གཅིག་ཁར་མ་རངས་པར་སྲོད་མི་ མང་སྡེ་པ་དྲོན་གྲུབ་དང་ཆུ་སྨད་པ་དབང་རྒྱལ་གཉིས་
དཀྲོགས་ཏེ་ པདྨ་བསན་འཛིན་བྱ་དཀར་རྲོང་ནང་ དབྱིན་ལྲོ་༡༨༨༢ ལུ་བཀྲོང་བཅུག་ནུག 
བྱེལཝ་འདི་ནང་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ འཕྲོ་མཐུད་ལངས་དགོ་མི་ཡང་ པདྨ་བསན་འཛིན་གྱི་
མྲོ་སྤུན་ ཡུམ་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱི་ དགྲ་ལན་བརྐྱབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྤ་རྲོ་དཔྲོན་སྲོབ་ མི་རྗེ་ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་རྒྱབ་འཚྲོལཝ་བཞིན་དུ་ ཁོ་གིས་དམག་དཔུང་ཁྱིད་དེ་ བྱ་དཀར་
རྲོང་བཅོམ་ནི་སྦེ་ དམག་མི་གིས་རྲོང་མཐའ་སྐོར་ཚར་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
གི་ཨ་ནེ་དང་ གཞན་སྤུན་ཆ་ཚུ་རྲོང་གི་ནང་ན་ཡྲོདཔ་ལས་ སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ མེ་རས་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྲོང་དེ་བརླག་སྲོར་གཏང་ནི་སྦེ་འཇིགས་སྐུལ་འབདཝ་ལས་ དམག་
ཕར་ཕུད་རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་ནུག སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ག་དེ་འབད་རུང་བསད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མི་རྗེ་
ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ པད་མ་ཆོས་སྐྱིད་གཉིས་ཕམ་ཁ་ལེན་ཏེ་ སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ 
ཁྱོམས་འབག་སྟེ་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཁོ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་པ་ཚུ་ག་ར་
བསད་ནུག བུ་ལི་ལུ་ཡྲོད་མི་རྒྱུ་ནྲོར་ཚུ་དབང་བཟུང་འབད་དེ་ སྤང་སྲོད་དྲགོས་འཕྲིན་ལས་
རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཕག་ལུ་ལྷྲོད་མི་གྲལ་ལས་ ལི་ཁྲོ་ཡང་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་མས། མགྲོན་གསྲོཔ་སེང་
གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ བྱ་ངན་འདི་བཟུམ་གྱིས་ ཁོ་རའི་མི་ཚན་ཚུ་ངོ་ཚ་བའི་གཞི་ལུ་གྱུརཝ་མ་
ཚད་ བུ་ལི་དཔྲོན་པྲོའི་གཏམ་ལྲོ་རྒྱུས་ ད་རེས་ཁམས་གཅིག་ཁར་མ་གཏྲོགས་ སྔོན་མ་
བཤད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་མས།

ཉ་མཁར་གདུང་དང་ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་གཉིས་མ་འགྲིགས་པའི་སྐོར་ལས།
དང་ཕུ་ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་ གཞྲོང་སྒར་རྲོང་དཔྲོན་གྱི་འྲོག་ལུ་ཚུད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཏུང་ལ་སྦི་
གི་གཡུས་ གཞྲོང་སྒར་ལུ་ཐག་ཉེ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་དང་ ཁོ་གི་མངའ་
འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་ཁྲལ་པ་ཚུ་ ཁྲལ་གཞལམ་སྒང་རྲོང་ནང་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ གཞྲོང་སྒར་རྲོང་
ལུ་ཕུལ་བ་ཅིན་སབས་བདེ་ནི་འདི་གིས་ ཁོ་གི་སྔོན་མ་གཞལམ་སྒང་རྲོང་ལུ་ ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་མར་གཞྲོང་སྒར་རྲོང་འྲོག་ལུ་འཛུལ་མི་དེ་གིས་ གཞན་ཁེངས་ཀྱི་

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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བཙན་དབང་ཅན་ཚུ་རྩིགཔ་ཟ་བཅུག་མི་དེ་ཡང་ ཏུང་ལ་སྦི་གཞྲོང་སྒར་མངའ་འྲོག་ལུ་ཞབས་
ཏྲོག་ཞུཝ་དང་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ཁྲལ་དང་འུར་ལཱ་ མངམ་སྦེ་ཕྲོགཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས། 
དེ་གིས་ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་དང་ ཉ་མཁར་གདུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མ་འགྲིགསཔ་འཐྲོན་སྲོང་
མི་ནང་ ཉ་མཁར་གདུང་གི་རྒྱབ་སྦེ་ གཞན་ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ཚུ་
འཐྲོནམ་ལས་ ཉ་མཁར་གདུང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་ལྲོག་སྟེ་རང་ གཞལམ་
སྒང་རྲོང་གི་མངའ་འྲོག་ལུ་ འཛུལ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ 
རྲོང་གཉིས་ག་གི་འྲོག་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་རུང་ གཞུང་གཅིག་གི་འྲོག་ལུ་རང་ཨིན་ཟེར་ 
བདེན་ཁུངས་ཟངམ་ལས་ ཐབས་ལམ་མེད་པར་ ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་དམག་རྐྱབ་ནི་གུ་ཐུག་
ནུག ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཉ་མཁར་གདུང་གིས་སྣ་ཁྲིད་དེ་ གཞན་གདུང་
དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་གིས་ ཁོ་གི་ས་ཁོངས་ལུ་དམག་བརྐྱབ་པར་འྲོང་པ་ཅིན་ ཁོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་མ་
བཏུབ་མེད་ཟེར་བའི་བར་སྲོནམ་བཞིན་དུ་ ཉ་མཁར་གདུང་གི་དམག་མི་༡༥ གྲ་བསྒྲིག་
འབད་དེ་ ཏུང་ལ་སྦི་ཁ་ཐུག་རུ་སྒྲིག་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་གིས་ ཁོ་རའི་སྲུང་མ་
དང་དགྲ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གསྲོལ་ཁ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་ཚར་ཏེ་ དམག་རྐྱབ་ནི་གྲ་སྒྲིག་འབད་
དེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ ཁོ་རའི་ནུ་གཅུང་ སྐུ་ཐར་གདུང་གིས་ འཆམ་ཁ་བཟྲོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་
འཚྲོལ་རུང་ གྲུབ་འབྲས་མ་འབྱུང་པར་ལུས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་གིས་
འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གི་དམག་མི་ཚུ་འཛིང་མ་བཅུག་མི་དེ་ ཁོ་དང་ཉ་མཁར་གདུང་རྐྱངམ་
གཅིག་ འཛིང་ནི་གི་བར་མཚྲོན་སྲོནམ་དང་ གལ་སྲིད་ཁོ་ཕམ་པ་ཅིན་ ཁོ་གི་མངའ་འྲོག་ལུ་
ཡྲོད་མི་ས་ཞིང་དང་མི་སེར་ཚུ་ ཉ་མཁར་གདུང་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་ནི་དང་ ཉ་མཁར་གདུང་ཕམ་
སྲོང་པ་ཅིན་ ཁོ་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་དགོསཔ་སྦེ་སབ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གཉིས་འཛིང་བའི་ཉིནམ་
འདི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་སྤུངས་པའི་སྦུག་ལུ་སྐེད་བཤེད་འཛིང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྡུང་ 
ས་ཁར་བརབ་ ཁོང་གཉིས་ཆ་རང་འུ་སྡུག་ ཐང་ཆད་དེ་སྲོད་པའི་བར་ན་ ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་
གི་ཨམ་ཚུ་གིས་ མི་དམང་གི་སྦུག་ན་ལས་སྐད་བརྐྱབ་མི་འདི་ ༼ཨོ་རྲོགས་ཨོ་རྲོགས་
སེམས་མ་ཡེང་ཅོ་ རྲོགས་ག་དང་ སེང་པ་ཕིན་བི༽ ཟེར་ཤར་ཕྲོགས་པའི་ཁ་ན་སབ་ད་ ཉ་
མཁར་གདུང་གི་བླྲོ་ཧ་མ་གོ་བར་ དུམ་གྲ་ཅིག་སེམས་གཡེང་སྟེ་སྲོདཔ་ད་ ཏུང་ལ་སྦི་གདུང་
གིས་ ཁོ་ས་ཁོངས་འདི་ནང་རང་གྱི་གསྲོབ་སྟེ་བསད་ད་ནུག།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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དུང་དཔྲོན་པྲོ་དང་ལྲོ་ལར་གྱི་ཁྲལ།
ཤུལ་མར་ ཤར་དང་དབུས་ཕྲོགས་ལུང་པ་གི་མི་སེར་ཚུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དབང་ལུ་
ཚུད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཚུ་ ཁྲལ་བཏབ་མི་གཙྲོ་བྲོ་འབད་སྲོད་ནུག 
ཁོང་གི་འྲོག་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ཁྲལ་བཏབ་མི་དབྱེ་བ་ བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཕན་གཉིས་ཡྲོད་མི་འདི་ 
གཅིག་སག་མ་དྲུང་འྲོག་དང་ གཅིག་རྟ་ལི་དྲུང་འྲོག་གི་ དྲུང་པ་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
སྟེ་སྲོད་ནུག ད་རུང་ ཁྲལ་བཏབ་མི་གཞན་ རི་དམན་སྦི་ཏ་པ་ བསམ་མཁར་པ་དང་ ཀཱ་
པ་ཚུ་ཨིན་མས། ཁྲལ་རིགས་ ཏི་རུབ་དང་གྱོན་ཆས་ ཚྲོད་བསྲེ་ ཨོམ་དང་མར་དར་ཚིལ་
ཚུ་བཏབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། གདུང་དཔྲོན་པྲོ་མཁོ་ཆེ་ཚུ་གིས་ མ་ཁྲལ་ཚུ་ཟཝ་༡༠ པའི་
ཚེས་༡༠ ལུ་ གཞལམ་སྒང་རྲོང་ལུ་ཕུལ་ དེ་ལས་གཞལ་རྲོང་ལས་སྦེ་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་རྩེ་
དཔྲོན་སྲོབ་ལུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

སག་མ་ཕྲོགས་ཀྱི་གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་ རང་ལུགས་ལར་དུ་ བེར་ཏི་ལུ་ཟཝ་༡༠ པའི་ཚེས་༧ 
ལུ་ ཁྲལ་དྲོས་འབག་སྟེ་གཞལ་རྲོང་ལུ་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ བེར་ཏི་ལུ་འཛྲོམས་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། བེར་ཏི་མྲོན་པ་དང་ སག་མ་ཁྲལ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་ དང་པ་རང་སག་མ་གདུང་ལུ་
ཕུལ་ དེ་ལས་སག་མ་གདུང་གིས་སྦེ་ གཞལ་རྲོང་ལུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། བེར་ཏི་མྲོན་
གྱི་མེ་སེར་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་དྲོས་སག་མ་ལས་བེར་ཏི་ཚུན་ཚྲོད་བསྐྱལ་ སག་མ་ཁྲལ་པ་ཆུང་བ་
གིས་ བེར་ཏི་ལས་གཞལ་རྲོང་ཚུན་ཚྲོད་ བསྐྱལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། གདུང་དཔྲོན་པྲོ་མཁོ་
ཆེ་ཚུ་ ཁོང་རའི་བྱ་རྲོགས་ཨར་པྲོ་ཟེར་མི་ཚུ་འཁྱིད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ལམ་ཁར་སྔར་གྱི་
ལམ་ལུགས་ལར་ རྲོ་ཤའི་མ་སྒོར་ཟེར་ས་ རྲོ་ལེབ་ཞིབ་བཞག་སྟེ་ཡྲོད་མི་གུར་ ངལ་
འཚྲོ་ བཞེས་སྒོ་དང་ཆང་ལ་སྲོགས་པ་ གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ཏེ་ སྤྲོ་བ་སྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས།  གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་ གཞལ་སྒང་ལུ་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་འབད་བར་འགྱོ་
བའི་སྐབས་ ས་དེ་ཁར་ ངལ་འཚྲོ་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། སག་མ་གདུང་ གཞལ་སྒང་རྲོང་
གི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་མི་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྲོད་ཁྲི་དང་པ་ ༼གྱལ་འགོ་༽ ལུ་ཐྲོབ་
ཨིན་མས། བྱྲོ་ཀ་མཁོ་ཆེ་གྱལ་རིམ་མཇུག་ལུ་སྲོད་དགོ་མི་འདི་ ཁོ་རྲོང་ལས་ཐག་རིང་སར་
སྲོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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ནང་སྐོར་དང་སག་མ་ཕྲོགས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་མཁོ་ཆེ་དང་རྒཔྲོ་ཚུ་ 
ཚེས་༨ ལུ་ གཞལམ་སྒང་རྲོང་ནང་འཛྲོམས་ཚེས་༩ ལུ་ངལ་གསྲོ་དང་ ཚེས་༡༠ ལུ་ཁྲལ་
ཚུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཁོང་ཚུ་རྲོང་གི་འྲོག་ལུ་ སྒར་བཅགས་ཏེ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ 
གནམ་གཤིས་གནས་སངས་མ་ལེགས་པའི་སྐབས་ ཁོང་རའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་བཀྲོང་གཡུས་ཀྱི་
གནསཔྲོ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ན་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་གི་གནསཔྲོ་དང་གནསམྲོ་ཚུ་གིས་
འབད་རུང་ མགྱོནམ་ཚུ་ལུ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་འབྱྲོན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ ཞབས་དྲུང་
གི་སྐབས་ལས་རང་ མགྱོནམྲོ་གནསཔྲོ་གི་འདུ་ཤེས་ལུ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས། 
གནསཔྲོ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ཚུ་སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ ཁྱོད་ཀྱི་
གནསཔྲོ་ཨིན། ད་ལས་ཕར་རང་འབད་རུང ང་བཅས་རའི་མཐུན་འབྲེལ་མ་ཉམས་པར་
བཞག་ནིའི་རེ་བ་ཡྲོད་ཟེར་ སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ངང་ལག་དང་བྱྲོ་ཀ་
མཁོ་ཆེ་ཚུ་གི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་དང་ ཁོང་གི་གནསཔྲོ་གི་བར་ན་ འདི་བཟུམ་མའི་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་མས།

དེ་ལས་ རང་ཟ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་ག་ར་ ཁྲལ་དྲོས་ཚུ་ཕུལ་
བར་ རྲོང་ན་འཛྲོམས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ སག་མ་གདུང་གི་དབུ་ཁྲིད་འབད་དེ་ སྦུག་གི་གྱལ་
ལུ་སྲོད་ གྱལ་གཡྲོནམ་ལུ་དག་འཕེལ་དཔྲོན་པྲོ་གི་དབུ་ཁྲིད་སྦེ་ བཀྲོང་དང་དངས་མཁར་
གྱི་སྤྱི་འབྲོད་ཚུ་ གྱལ་གཡས་ལུ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དང་པ་རང་ སག་མ་གདུང་གིས་ 
ཟྲོང་ཆ་དཔེ་སྲོན་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ངེས་པར་དུ་བཏྲོན་དགོསཔ་ཨིན་མས། ཀྲོང་གསར་རྲོང་
ལས་བསྐྱལ་མི་འགོ་དཔྲོན་གཅིག་གིས་ ཟྲོང་ཆ་གི་དཀྱུས་ཚད་དང་རྒྱ་ཚད་ཚུ་འཇལ་ཏེ་ 
ལེགས་ཉེས་བརྟག་དཔད་འབད་ ཟྲོང་ཆ་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བ་་
ཅིན་ བཙན་དབང་གཞན་གྱི་ཁྲལ་ཡང་བཏུབ་ཟེར་བའི་དྲོན་སྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། མཐའ་
མཇུག་ལུ་ གཞལམ་སྒང་རྲོང་དཔྲོན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ལས་ མཛར་ཅུམ་གཅིག་ གནང་
དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང མཛར་ཅུམ་གྱི་དྲོན་ལུ་ཧེ་མ་ལས་རང་ ཁོང་ར་ཚུ་ལས་ཤ་བསྡུ་བཞག་མི་
ལུ་བལ་བ་ཅིན་ དགོད་བྲ་སི་སི་ཨིན་པས། རྣམ་ཐེར་དང་གདུང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁྲལ་དྲོས་
ཚུ་ ཀྲོང་གསར་ལུ་འབག་སྟེ་རྩིས་སྤྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁེངས་ཀྱི་མི་སེར་ཡང་ དག་པ་
ཅིག་ཁྲལ་དྲོས་འབག་སྟེ་ཀྲོང་གསར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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མཇུག་དྲོན།
ང་གིས་ ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ཚུ་གིས་སྐོར་ལས་དང་ ཁོང་དང་
འབྲེལ་བའི་གཏམ་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ ལ་ལུ་
གཅིག་ ད་རེས་ཀྱི་དུས་ལུ་འབྲེལ་ཆགས་སྲོམ་ཅིག་མི་འྲོང་། ཨིན་རུང་ ཡིག་ཆ་འདི་
བརམས་དགོས་མི་དྲོན་དག་གཙྲོ་བྲོ་རང་ ང་བཅས་རའི་སྔོན་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་ ད་ལྲོ་རེ་རེ་
གཉིས་གཉིས་ མ་བྱང་པར་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ཨིན། སྔོན་མ་ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་ན་ལས་ཕར་ ལམ་ལུགས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་བྱུང་
ཡྲོད་མི་ཚུ་ ད་ལྲོ་ངག་རྒྱུན་ཐྲོག་ལས་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ད་རེས་
ཚུན་ཚྲོད་ ངག་རྒྱུན་གྱི་བར་དྲོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྲོད་མི་གཅིག་ཨིན་མ་ལས་ཧང་སྲོངམ་སྦེ་ 
གནས་ཚུལ་དང་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་དར་ཁྱབ་འབདཝ་ད་ ངག་
རྒྱུན་ལས་ཐྲོབ་མི་བར་དྲོན་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་མི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ཤི་བའི་སྐབས་སུ་ ཁོང་དང་
མཉམ་ཅིག་ཡལ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ངག་རྒྱུན་ལས་ཐྲོབ་མི་གཏམ་དང་ བར་དྲོན་ཚུ་ 
ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གཅིག་ཨིན་མི་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ ང་བཅས་རའི་
མ་འྲོངས་མི་ཐྲོག་ཚུ་གིས་ སྔོན་མའི་གནས་སངས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི་དྲོན་ལུ་ཨིན། དེ་
གིས་མ་ཚད་ ཤུལ་མ་ང་བཅས་རའི་མི་སྡེ་དང་སྲིད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ཚུ་ དབྱེ་དཔད་འབད་ནི་དྲོན་
ལུ་ ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གཅིག་ཨིན། ང་གིས་ཁེངས་ཀྱི་བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ ཟུར་ཙམ་ཅིག་ལས་མ་གཏྲོགས་ ག་ར་ཐྲོ་བཀོད་འབད་མ་ཚུགས། ད་རུང་དྲོན་ཚན་
འདི་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ ཁ་སྐོང་བཀོད་དགོཔ་ལེ་ཤ་རང་འདུག ལྷག་པར་དུ་ དབྱིན་
སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ ཡིག་ཐྲོག་བཀོད་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན་མས།

རྒྱབ་རྟེན།

 -  ཇཱྲོན་ཨར་དྲུ་སི་གིས་བྲིས་མི་ འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་དང་དབུས་ཀྱི་གདུང་ 
  གི་བརྒྱུད་པའི་སྐོར་ལས་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་མཇུག་ལྟེ་བ་གི་དབྱིན་ལྲོ་ 
  ༢༠༠༣ ནང་པར་སྐྲུན་འབད་མི་ དཔེ་དེབ་ཨེས་པའི་དྲར་དང་པིག་ལེཊ་ 
  ནང་ཡྲོད་མི།

ལྷམ་རྲོ་རྗེ།
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 - མའི་ཀའལ་ཨེ་རིས་ཀྱིས་དབྱིན་ལྲོ་༡༩༧༩ ལུ་བྲིས་མི་འབྲུག་གི་བྱུང་ 
  རབས།

 - བསན་འཛིན་རིག་ལྡན་དང་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་རྒྱན་གྱིས་དབྱིན་ལྲོ་༡༩༩༡  
  ལུ་བྲིས་མི་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ལས།

 - དྲགོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་དབྱིན་ལྲོ་༡༩༨༣ ལུ་བྲིས་མི་འབྲུག་གི་ 
  སྨྲོས་རབས་སེལ་བའི་མེ་ལྲོང་ལས།

 - སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་དབྱིན་ལྲོ་༡༩༩༤ལུ་བྲིས་མི་འབྲུག་གི་ 
  བྱུང་རབས་ལས།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ བཙན་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚན་ གདུང་དཔྲོན་པྲོ་ མཁོ་ཆེ་དང་ རྒཔྲོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།
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ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྲོལ།

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།

སྔོན་བརྗོད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆུང་བའི་ཁར་མི་རླྲོབས་ཡང་གངམ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་འདི་རང་འབད་
ས་ཅིག་རུང་སྔོན་གོང་ལས་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ མ་ཉམས་པར་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་
བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་ཧེང་བཀལ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་
བརམ་བརམ་ས་རང་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་སྦེ་གཡུས་ཕྲོགས་རེ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་རེ་དང་
ལུང་ཕྲོགས་རེ་ལུ་སྲོལ་རེ་ཡྲོད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གངས་རི་ཅན་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་འབདཝ་ལས་ དང་ཕུ་གཡུས་ཚན་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ 
བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྲོདཔ་ལས་རང་སྲོའི་ལུགས་་སྲོལ་སྲོ་སྲོར་དེ་དུས་སྐབས་དང་
བསྟུན་ཏེ་དར་དརཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཀུན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་དང་
འདྲཝ་སྦེ་ ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་འདི་ཚུ་ལུང་པའི་ངོ་རྟགས་དང་རྒྱན་གྱི་ཚུལ་ཡང་ཨིནམ་
ལས་ ད་ལྲོ་གི་བར་ན་ཡང་བརྩིཝ་བརྩི་ས་ས་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན། རང་སྲོའི་ལུང་ཕྲོགས་ཀྱི་ངོ་
རྟགས་དཔྱེ་འབདན་ ཤར་དང་ཝང་གི་ཉིན་ལྲོག་ ཧཱཔ་དང་སྤ་རྲོ་པའི་ལྲོ་འབག ཤར་ཕྲོགས་
པའི་ཟཝ་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྲོ་གསར་ ཟེར་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་རང་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ ད་
རེས་ང་གིས་ང་བཅས་རང་ནུབ་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ ཉིན་ལྲོག་ཟེར་མི་དང་
འབྲེལ་ཏེ་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་བགྱང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ ལྲོ་ལེགས་ཟེར་མི་འདི་གི་གསར་བཤད་དུམ་
གྲ་ཅིག་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་གཙྲོ་བྲོ་སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་
འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་འབདཝ་ཨིན། འདི་གི་སྐོར་
ལས་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ང་གིས་མི་རྒན་ཤྲོས་
ཤེསཔ་མཐྲོངམ་དག་པ་ཅིག་ལུ་དྲི་བ་དཔད་དེ་གནད་དྲོན་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟེ་བྲིས་བྲིསཝ་
ཨིན། འདི་གིས་སྦེ་ འདི་ནང་ལུ་ལྷགཔ་ཆདཔ་ཡྲོད་མི་ལུ་བཟྲོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།
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ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་དྲོན་དང་དགོས་པ།

ལྲོ་ལེགས་ཟེར་མི་འདི་ལྲོ་གཅིག་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཤྲོམ་འབྱུང་བཅུག་ཅིག་ཟེར་བའི་དྲོན་
ཚིག་གཅིག་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ཝང་ལུང་པ་ལུ་ ལྲོ་གསརཔ་འདི་དགུན་གྱི་ཉིམ་ལྲོགཔ་ད་
བརྩིཝ་ཨིནམ་ད་ འགོ་རང་ ལྲོ་ལེགས་བགྱང་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་ ཧཱ་
དང་སྤ་རྲོ་གི་ལྲོ་གསརཔ་འདི་ ལྲོ་འབག་ཟེར་མི་ལས་ཚུར་བརྩིཝ་ཨིན་མས། ལུང་ཕྲོགས་
འདི་ནང་ལྲོ་ལེགས་བགྱང་ནི་འདི་ ད་རེས་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་མིན་པར་ལུགས་སྲོལ་འདི་
ཧེ་མ་ལས་རང་འདུག དེ་སྦེ་ ལྲོ་ལེགས་འདི་ལྲོ་འགོའི་རྟེན་འབྲེལ་ཨིནམ་ལས་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལྲོ་
ལེགས་བགྱང་པར་འྲོངམ་ད་མི་ཚུ་ག་ར་གིས་ཕུད་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཁོང་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་ ཤ་ 
མར་ དར་ཚིལ་དང་ཆུམ་འདི་ཚུ་བྱིན་སྲོལ་འདུག དེ་སྦེ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ལྲོ་ཤུལ་མམ་
གི་དྲོན་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་ཚུལ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་
ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ང་བཅས་ག་ར་གིས་རང་གི་རྒྱུ་ལས་ཕུད་བཏྲོག་སྟེ་བྱིན་དགོཔ་
འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེཝ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མཐྲོངམ་ཨིན་མས། ཉིནམ་འདི་ཆོས་
ནང་ལས་ཡང་དུས་ཆེན་གཅིག་སྦེ་བརྕིཝ་ལས་རབ་འབྱུངན་དཀར་མེ་སྨྲོན་ལམ་དང་ དེ་སྦེ་
མ་ཚུགས་ཏེ་རང་འབད་རུང་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་བྱ་སྤྱྲོད་ངན་པའི་རིགས་ ཁ་ཟྲོགཔ་
སབ་ནི་ འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་ བསད་ནི་བརྡུང་ནི་ ལ་སྲོགས་པ་ག་ར་སྤང་དགོཔ་འདི་
གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཉིན་ལྲོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལྲོ་
ལེགས་འདི་ལྕང་ལཱ་གི་མགོ་མཇུག་འཚམས་ལུ་ཕྲོགཔ་ལས་ ཞིང་པ་ཚུ་ལཱ་གིས་སྡུག་ ཐང་
ཆད་པའི་ཤུལ་ལུ་ངལ་གསྲོའི་བཟུམ་ཅིག་དང་ ལྲོ་ཤུལ་ལས་གི་འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་
བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་མས། འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ཡང་གནམ་མེད་ས་
མེད་ལེགས་ཤྲོམ་དང་ ག་ཅི་ལས་འབད་རུང་དར་ཞིང་རྒྱས་བཅུག་ཟེར་བའི་ལྲོ་ཤུལ་མའི་
སྨྲོན་ལམ་བགྱངསམ་ཨིན་མས། ནང་པའི་ཆོས་ལས་རང་འབད་རུང་ ཉིནམ་འདི་གཞན་དང་
མ་འདྲཝ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་དུས་ར་ཆེན་གཅིག་འབད་རྩིཝ་ཨིན་མས། ཀུན་ཏུ་བཟང་
པྲོའི་སྨྲོན་ལམ་ལས་ཡང་ ཉི་མ་ལྡྲོག་འགྱུར་ལྲོ་འཕྲོ་དུས། །རང་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོར་
བསྐྱེད། །ཀུན་གྱིས་ཐྲོས་པར་འདི་བརྗོད་ན། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ལ། 
།རྣལ་འབྱྲོར་དེ་ཡི་སྨྲོན་ལམ་གྱིས། །སྡུག་བསྔལ་རིམ་བཞིན་གྲོལ་ནས་ཀྱང་། །མཐའ་རུ་

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།
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སངས་རྒྱས་ཐྲོབ་པར་ཤྲོག །ཟེར་ཡྲོད། དེ་སྦེ་ཉིནམ་འདི་ཁར་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་
རུང་ དེའི་འབྲས་བུ་གིས་རང་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་ཕན་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་
མས། དེ་བཞིན་ ལྲོ་ལེགས་འདི་ རྒན་ཤྲོས་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བགྱངས་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ཨ་ལྲོ་
ཚུ་གི་སྤྲོ་སྣང་མི་སྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག།

༆ལྲོ་ལེགས། ལྲོ་ལེགས་།

རྒྱལ་སྒོ་རྟ་གིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

ཨོ་ཁང་ནྲོར་གྱིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

བར་ཁང་རྒྱུ་གིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

གཟེབ་ཟྲོང་གིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

སྟེང་ཐྲོག་མི་གིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

གཟར་ཤིང་བན་གྱིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

མཆོད་བཤམ་སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་གྱིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས་།

ཡང་ཐྲོག་ལྡིང་རིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

ལྡིང་རིས་ཁྱིམ་ཐྲོག་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

ཁྱིམ་ཐྲོག་དར་ཤིང་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

དར་ཤིང་འཁོར་ལྲོས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

འཁོར་ལྲོས་རལ་གྲིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས།

དིག་དིག་ཟེར་དྲོ་གོ བུ་བསྲོད་ནམས་ཅན་གཅིག་འྲོང་དྲོ་གོ གསེར་གྱི་ཕུད་ཏ་འཐུ་དྲོ་གོ 

ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྲོལ།
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དངུལ་གྱི་བངམྲོ་ཁ་ཕྱེ་དྲོ་གོ ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་ ཕག་ཤ་མགུ་སྦྲེལ་གཅིག་ མར་སང་གང་ 
བསྐུར་་་་

ལྲོ་ལེགས། ཕུང་གང་། དྲོ་ཅི་སང་ཕྲོད་ཚུན་ཚྲོད། ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་
མེད། བུ་གསེར་གྱི་དྲོ་ཏི་བཟུམ་ཅིག་སྐྱེས་བཅུག་ཅིག བུམྲོ་དངུལ་གྱི་གཞྲོངམྲོ་བཟུམ་ཅིག་
སྐྱེས་བཅུག་ཅིག།

ལྲོ་ལེགས་ཟེར་བའི་སྔར་ཤུལ།

ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་ཡྲོད་ཤྲོས་མེད་ཤྲོས་ཅིགཔྲོ་འདི་ ཕ་ལས་བུ་བརྒྱུད་དེ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོད་
པའི་སྔར་ཤུལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ ད་ལྲོ་གི་བར་ནཱ་ཡང་མཐྲོང་ཚུགས་པའི་ཡ་མཚན་དང་ བྱིན་
རླབས་ཅན་གྱི་ རྲོང་གཞིས་ལྷའི་དགའ་ལྡན་དང་འདྲ་བའི་གཡུས་ཀྱི་དབུས་ལུ་ ཡྲོད་མི་ཚུ་
དང་གཞན་ ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ འདི་གིས་མ་ཚད་པར་དངོས་མེད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཡྲོད་མི་
ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཨིནམ་དང་དེའི་ང་བཅས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་བཟུམ་ཅིག་
ཡང་བརྩིཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་སྤྱིར་བཏང་གི་དབྱེ་བ་ཁག་གསུམ་སྦེ་འཕྱེལ་བ་ཅིན།                       

༡༽ ཆོས་ལུགས་དང་རྲོམ་རིག་གི་སྔར་ཤུལ།

༢༽ སྒྱུ་རལ་དང་བཟྲོ་རིག་གི་སྔར་ཤུལ།

༣༽ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྔར་ཤུལ།

ལྲོ་ལེགས་འདི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་མིའི་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་ཨིན་མས། འདི་མ་ཚད་ལྲོ་
ལེགས་བརྩི་སྲུང་འདི་གིས་སྔོན་མའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཤུལ་ དུས་ཚེ་ད་རེས་བཟུམ་ཅིག་ཁར་ 
སེམས་ཁར་དྲན་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་ དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་
གཅིག་ཨིན་མི་གཙྲོ་བྲོ་རང་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་དྲག་ཞན་ཆ་མཉམ་གྱི་སེམས་ཁར་སྤུན་ཆ་
གི་འདུ་ཤེས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དུས་སྐབས་འདི་ནང་ལུ་དྲག་ཞན་
ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ག་ར་འཛྲོམས་ཏེ་སྲོད་པའི་དུས་ཚྲོད་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ལུང་ཕྲོགས་ནང་
འཁོད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་མ་ཚད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་ ཕམ་གཅིག་གི་

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།
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སྤུན་འཁོར་བཟུམ་སྦེ་མཐུན་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྲོ་ཐབས་ལུ་ཡང་ཕན་ཐྲོགས་འྲོང་ནི་མས་ཟེར་
བའི་བསམ་འཆར་ཨིན། 

ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྲོལ་འབྱུང་ཁུངས།

ལྲོ་ལེགས་ཟེར་བགྱངས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ མ་གཞི་ཧེ་མ་ལས་རང་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ དུས་
རབས་ནམ་ལས་དར་དརཝ་ཨིན་ན། ག་གི་སྐབས་དར་དརཝ་ཨིན་ན། ག་དེ་སྦེ་དར་དརཝ་
ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གཏན་འཁེལ་ཅིག་བཀོད་མི་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་ང་གིས་མི་ 
ཤེསཔ་མཐྲོངམ་མང་རབས་ཅིག་ལུ་དྲི་བ་འབདཝ་ད་ ལ་ལུ་གཅིག་གིས་སྲོལ་འདི་ཧེ་མ་
ཞབས་དྲུང་ མ་འབྱྲོན་མའི་སྐབས་ལས་རང་ཡྲོད་དྲོ་འྲོང་ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ལ་
ལུ་གཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྲོལ་འདི་ཞབས་དྲུང་འབྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་རྐྱངམ་ཅིག་དར་
དརཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། འདི་ག་དེ་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ཞབས་དྲུང་མ་འབྱྲོན་པའི་ཧེ་
མ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་མཐའ་ཟུར་འཚམས་ཅིག་སྦེ་དབང་དུ་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
 

ལྲོ་ལེགས་འདི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་ ལྲོ་གསར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྦེ་བགྱངསམ་ཨིན་མས། ལྲོག་
གཅིག་ཁ་ཐུག་ལས་བལ་བ་ཅིན་ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་གི་ཁྱིམ་ཚུ་གི་བཀོད་
པ་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཧེ་མ་གི་ ཁྱིམ་ག་ར་ཐྲོག་ཚད་གསུམ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་
ས་དམརཔྲོ་གིས་ པར་འཆམ་སྟེ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བརྐྱབ་སྟེ་འདུག འདི་ནང་ལུ་སྤྱིར་བཏང་གི་
སྟེང་ཐྲོག་བར་ཐྲོག་དེ་ལས་འྲོག་ཐྲོག་ཟེར་ཡྲོད་ས་ལས་ སྟེང་ཐྲོག་ལུ་མི་ཚུ་སྲོདཔ་ཨིན་མས། 
འདི་ཡང་དེང་སང་གི་ཁྱིམ་བཟུམ་མིན་པར་ ནང་ན་གི་བཅད་ཚུ་ཡང་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་དྲོ་
ཡྲོདཔ་མས། འདི་ཡང་ གཡྲོག་ཅུང་ གཡྲོག་ཁང་ མཆོད་གཤམ་ ཐབ་ཚང་ དེ་ལས་ཕུག་
ཚུ་ཨིན་མས། ཐྲོག་འདི་གི་འྲོག་ལུ་རང་ བར་ཁེ་ཟེར་སྟེང་ཐྲོག་བཟུམ་མིན་པར་གནག་དུང་
དུང་ཚ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ནང་ལུ་འབྱུ་བླུགས་ས་ཨིན་མས། ཐྲོག་འདི་ལུ་ལ་ལུ་གཅིག་
གིས་མི་ཐུབ་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་པས། ཐྲོག་འྲོངམ་འདི་ནང་རང་སྒོ་ནྲོར་སེམས་ཅན་ཚུ་
བཞགཔ་ཨིན་པས།

ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྲོལ།
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རང་ལུགས་ཀྱི་འབད་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ།

ལྲོ་ལེགས་འདི་ལྲོ་གཅིག་གི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ཨིནམ་ལས་ ཉིནམ་འདི་ཁར་བྱ་བ་སྤྱྲོད་
ལམ་ཚུ་ག་དེ་ཟབ་ཟབ་ལུང་མའི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུནམ་སྦེ་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་
ཅིག་འབད་བརྩིཝ་ཨིན་མས། ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ལུང་པའི་ལུགས་སྲོལ་
ལར་ལྲོ་གསརཔ་དེ་གི་དྲོན་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་ངན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། འདི་གིས་སྦེ་ལུང་པ་
གིས་འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཚུ་དུམ་གྲ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན། དང་པ་རང་ རབ་འབྱུང་ན་ 
ཁོང་ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་མི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ཡང་ ཟྲོང་ཆ་མིན་པར་ ཡང་ན་ 
གསུམ་ ཡང་ན་ ལྔ་སྦེ་ སྒྲིགས་ཏེ་འྲོང་དགོཔ་འདི་ཡང་ལེགས་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན་
མས།

ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་ཕུད་  ཤ་མར་ དར་ཚིལ་ ཆུམ་ ག་ཅི་རང་བྱིན་རུང་ཚུལ་དང་
མཐུནམ་སྦེ་བྱིན་དགོཔ་འདི་ ལུང་པ་གི་ལུགས་སྲོལ་ལས་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་པས། 
དཔེར་ན་ ཆུམ་བྱིནམ་ད་ཡང་ ཕུད་ཏ་གིས་ཨོ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཅད་དེ་ ཕྱེད་སྦེ་མིན་པར་བྱུ་རུ་སྦེ་
བྱིན་དགོཔ་ཨིན་མས། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གཞན་ག་ཅི་རང་བྱིན་རུང་ བླྲོ་ཕྲོག་ཡིད་ཕྲོག་སྦེ་
བྱིན་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ལྲོ་ཤུལ་མམ་ལུ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་དགོ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ 
རྟགས་མཚན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཁོང་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ཚར་རུང་ཁོང་གིས་ ཚིག་འདི་ཚུ་མགུ་
མཇུག་ས་བསྲེས་ཏེ་ ག་ཐྲོབ་སྦེ་བགྱངསམ་ཨིནམ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཨམ་འདི་གིས་ཤེས་པ་ཅིན་ 
མྲོ་གིས་ ད་རུང་ལྲོག་སྟེ་རང་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་ལྲོ་ལེགས་ཨོ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མགུ་མཇུག་འཕྲོདཔ་སྦེ་
རང་བགྱངས་བཅུག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ཁྱིམ་ནང་གི་ཨམ་འདི་གིས་ ཁོང་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་ཕུད་བྱིནམ་ད་ཡང་ སྒོ་
བར་ན་བཙུགས་ཏེ་མེན་པར་ མྲོ་རང་ཕྱི་ཁར་ཐྲོན་ཏེ་སྦེ་བྱིན་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་རང་
ནང་ན་འབྲོ་སྟེ་བྱིན་སྲོལ་འདུག དེ་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་གཅིག་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ 
ད་རེས་ནངས་པར་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་རང་ལམ་ལུགས་འདི་གུ་ གནས་མི་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
པས། 

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།
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ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་སྲོལ་མ་འདྲཝ།

ལྲོ་ལེགས་འདི་ཐིམ་ཕུག་ སྤུ་ན་ཁ དབང་དུས་ཕྲོ་བྲང་ དེ་ལས་སྤ་རྲོ་དང་ ཧཱ་ལུ་བགྱངས་
སྲོལ་འདུག་ ཨིན་རུང་ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་འདི་ཚུ་ནང་རྩིས་ཐངས་དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲཝ་
མཐྲོངམ་ཨིན་མས། ཝང་ལུང་པ་གི་མི་ཚུ་གིས་དགའ་སྲོན་ཚུ་གི་ གྱལ་ལས་ཉིན་ལྲོག་འདི་
གཞན་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ རྡིག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཉིན་ལྲོག་དང་ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ནི་
འདི་གཅིག་ཁར་རང་འགྱོ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ད་ ལྲོ་ལེགས་འདི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་
གནམ་མེད་ས་མེད་སྤྲོ་བ་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་གཅིག་ཨིན་པས། མ་གཞི་འདི་གི་སྐོར་ལས་རྒན་
ཤྲོས་ཚུ་ལུ་འབྲི་བ་བཀོད་དེ་འབདཝ་ད་ ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ནི་འདི་ཨ་ལྲོ་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་
པར་ཕྲོ་རྒས་ རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ཡང་བགྱངས་སྲོལ་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཕྲོ་རྒྱ་ཚུ་གི་ལྲོ་
ལེགས་བགྱངས་ནིའི་དུས་ཚྲོད་འདི་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ལས་འགོ་གཙུགས་ཏེ་ ནུབ་ཕྱེད་ཚུན་
ཚྲོད་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ཝང་ལུ་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་ལྲོ་ལེགས་འདི་ཉིན་ལྲོག་ཉིནམ་གི་ཧེ་མར་གྱངསམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་
ཁོང་རང་ཨ་ལྲོ་ཚུ་དགའ་མཐུན་གྱི་བཅད་དེ་ རུ་ཁག་སྲོ་སྲོ་སྦེ་བསྲོམས་ཏེ་ ཁྱིམ་ལས་ཁྱིམ་
བརྒྱུད་དེ་ ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ ཨ་ལྲོ་རེ་གིས་ཧྲོད་རེ་འབག་སྟེ་ ཁྱིམ་སྒོ་རེའི་ར་
བ་ཚར་རེ་སྒུག་སྟེ་ལྲོ་ལེགས་ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་སྐད་འཐྲོན་ཏེ་ བགྱངས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 
དེ་ལས་འདི་ཁར་ལས་ནང་གི་ཨམ་གིས་བྱིན་མི་ ཤ་ མར་ དར་ཚིལ་ཚུ་བཟེད་འབག་སྟེ་
ཁྱིམ་སྲོ་སྲོ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་ཚེ་ཐྲོབ་མི་གཉེར་ཚང་ཚུ་ཅིག་ཁར་
བསྒྱོམས་ཏེ་ནངས་པར་ལྲོ་གསར་ཉིན་ལྲོག་གི་དྲོན་ལུ་འབད་བཞགཔ་ཨིན་པས།

ཕྲོ་རྒྱ་ཚུ་ཕྱི་རུ་ག་ཅི་རང་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁོང་ཡང་ཨ་ལྲོ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་
གཅིག་ཁར་བསྲོམས་ཏེ་ ཆང་གི་རྒྱ་རྫི་རྒྱབ་ཁར་འབག་སྟེ་ ཆང་བསྐོར་ལུ་འགྱོ་བའི་སྲོལ་
ཡྲོདཔ་ད་ ཆང་གི་རྒྱ་རྫི་འདི་ཡང་ གཅིག་འབདན་ཁོང་གི་གྱལ་ལས་ ལྲོ་ན་ག་གཞྲོན་མི་
འདི་གིས་འབག་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། འདི་མིན་རྨགཔ་གསརཔ་འདི་གིས་ ཨིན་ཅིག་
མིན་ཅིག་འབག་དགོ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་སྲོལ་འདི་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཡུདཔ་ཅིག་ཚུན་ཚྲོད་རང་ཡྲོད་ཟེར་

ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྲོལ།
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བཤདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་སྦེ་ འྲོངམ་ད་ལུ་ཡང་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཨམ་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ལམ་མ་ལམ་ 
ཁོང་ཕྲོ་རྒྱ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་མི་སྒོ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་མ་བརྐྱབ་བར་དུ་ནང་ན་བཙུག་མི་
བཅུག་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ནང་གི་ཨམ་དང་ཕྱིའི་ཕྲོ་རྒྱ་ཚུ་ ཧ་ལམ་ཕར་ཚུར་ཁ་བཤད་ཁལ་མ་
བརྗེ་ཚུན་ཚྲོད་ ནང་ན་བཏང་མི་བཏུབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཚར་ཅིག་ཤྲོར་སྲོང་ཞིནམ་ལས་
འབདན་ ཁོང་ལུ་གདྲོང་ལེན་མ་བཏུབ་ བཏུབ་སྦེ་འབད་དགོ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལྲོག་འགྱོཝ་
ད་ཡང་ ཁོང་གི་རྒྱ་རྫི་་ནང་ཡང་ཆང་གི་བཀང་དགོ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་འདུག དེ་ཚེ་ཐྲོབ་
མི་ཆང་འདི་གིས་ ནངས་པར་ཉིན་ལྲོག་བསྒང་ཕྲོགས་མདའ་བརྐྱབ་ད་ལུ་ལྲོངས་སྤྱྲོདཔ་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ཆང་གི་རིགས་ཚུ་ ཆང་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་
སྦེ་ཐྲོབ་ཚུགསཔ་ལས་ འ་ནི་སྲོལ་འདི་ཉམས་སྲོང་ནུག་ཟེར་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་
མས།

སྤ་རྲོ་ལུ་ཡང་ དེ་སྦེ་ ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ནིའི་སྲོལ་འདུག་ འདི་འབདཝ་ད་ ཝང་བཟུམ་སྦེ་ 
མི་རྒན་ཤྲོས་ཀྱིས་ཆང་གི་ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ནིའི་སྲོལ་མེད་ཟེར་ ཤ་རི་གཡུས་ཚན་ནང་
ལས་ ཨམ་ཧྲོ་རེམ་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། སྤ་རྲོ་ལུ་ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ནི་འདི་ཟཝ་༡༠ 
པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་རུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན་མས། བྱག་འྲོག་སྐར་མའི་ཉ་
རུ་འདི་བྱག་འྲོག་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གི་རྩིས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ཚེས་ ༡༥ གི་ནུབ་མྲོ་ལུ་
སྐརམ་སྨིན་དྲུག་དང་ སྐརམ་ཧེ་ཟེར་མི་གཉིས་ བཟང་ཚང་ཨིནམ་ལས་ལྲོ་གཅིག་ན་ཚར་
གཅིག་འཕད་ནི་འདི་གིས་ དེ་གི་ནུབ་མྲོ་ཨིནམ་ད་ འདིི་ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་ཚུ་ག་གིས་རང་
མཐྲོང་རུང་ ཕྲིན་ལས་དར་ཤིང་རྒྱས་པའི་བརྟེན་འབྲེལ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། སྤ་རྲོ་
ལུ་བགྱངས་མི་ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་ ཝང་ལུང་པ་ལུ་གྱངས་མི་དང་ཧ་ལམ་འདྲ་སུ་ཅིག་
འདུག ལྲོ་ལེགས་འདི་ རིན་སྤུངས་རྲོང་གི་མཐའ་སྐོར་དང་ དྲོལཔ་ཤ་རི་ དེ་ལས་ཤ་པར་
གྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་བགྱངས་ནིའི་སྲོལ་འདུག

ཨིན་རུང་ ལང་མགོ་དང་ཤཱ་ནཱར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ མེ་སྤྲོས་ཟེར་མི་ཅིག་རྩིས་སྲོལ་

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།
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འདུག མེ་སྤྲོས་ཟེར་མི་གཙྲོ་བྲོ་རང་མེ་སྤར་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། འདི་འབད་དགོ་མི་འདི་
ཡང་ ལྲོ་གཅིག་གི་མེའི་བར་རྐྱེན་མི་འབྱུང་ནི་དང་ གཙྲོ་བྲོ་རང་གཡུས་ཚན་ཁག་གི་གློ་བུར་
གྱི་རྐྱེན་ལྡྲོག་ནིའི་དྲོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་
ཡང་ རང་ཟ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༢༥ དང་ ༢༧ གྱི་བར་ན་ལུ་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་ ག་གིས་ཡང་མ་
ཤེསཔ་སྦེ་ གི་ཁུག་གཅིག་ནང་ལུ་ སྲོག་མ་གིས་ས་སྒོར་ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས 
འདིའི་ནུབ་མྲོ་གཅིག་ལུ་ཧང་ཏྲོང་མར་མེ་སྤག་སྟེ་ ཁྱིམ་མེ་འབར་མཆིས་ཟེར་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ག་ར་
སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ ཁྱིམ་ལས་ཁྱིམ་བརྒྱུད་དེ་ གཉེར་ཚང་ལྷང་ཡི་ལྷང་ཡི་འགྱོ་སྲོལ་འདུག དེ་ནང་
ལུ་ཡང་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཨམ་འདི་གིས་ ཁོང་དེ་སྦེ་འྲོང་མི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་ ཤ་དང་མར་ དེ་ལས་
ཆུམ་བྱིན་དགོ་པའི་སྲོལ་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་འདུག།

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཧ་ལུ་ཡང་ ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ནིའི་སྲོལ་སྲོ་སྲོ་གཅིག་འདུག ཁོང་གི་
ལྲོ་ལེགས་འདི་ རང་ཟ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༩ གི་ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་བགྱངས་སྲོལ་ཡྲོད་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་གདངམ་རིངམྲོ་གཅིག་གི་གུར་ལུ་ ཀུ་ཏྲོ་རེ་
བཏགས་ཞིནམ་ལས་ འདི་འབག་སྟེ་ཁྱིམ་བརྒྱུད་དེ་ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་པའི་སྲོལ་འདུག 
གདངམ་འདི་གིས་ ཁྱིམ་གྱི་རབ་གསལ་གུར་ཚར་རེ་བརྡུངམ་ད་ ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་
གི་གདངམ་གུར་ཡྲོད་མི་ ཀུ་ཏྲོ་ ནང་ལུ་ཧྲོན་ཏྲོ་བླུགས་དགོ་དྲོྲོ་ཡྲོད་པའི་སྲོལ་ ད་རེས་བར་
ཡང་འདུག ཧ་སྨད་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁཝ་འགོ་དང་པ་རྐྱབ་ད་ལུ་བགྱངས་པའི་སྲོལ་ཡྲོད་
ཟེར་སབ་ཨིན་མས། དེ་ན་ལུ་ཡང་ གཞན་བཟུམ་སྦེ་རང་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཁྱིམ་བརྒྱུད་དེ་ གཉེར་
ཚང་ལྷང་མར་འགྱོ་སྲོལ་འདུག།

ལྲོ་ལེགས་སྲོལ་གྱི་བསྒྱུར་བ།

སྔོན་མ་ ཧ་ལམ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་ཚུན་ཚྲོད་རང་ ག་ཏེ་རང་འབད་རུང་རང་སྲོའི་ལམ་
ལུགས་སྲོལ་འདི་ མི་དམངས་ཚུ་གི་དེའི་གོ་དྲོན་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་ཧ་མ་གོ་སྟེ་འབད་རུང་ འདི་
ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དག་སྣང་དང་ མཐྲོང་སྣང་སྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག 
ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་དུས་ཀྱི་སྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྔར་ལས་ཡྲོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ག་

ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྲོལ།



258
ནི་བ་བཟང་བའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ མར་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་མི་འདི་གཙྲོ་བྲོ་རང་ཕྱིའི་ལམ་
ལུགས་སྲོལ་ལུ་མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ཕྱིའི་ལམ་ལུགས་དང་རང་གི་
ལམ་ལུགས་གཉིས་གཅིག་ཁར་སྦྲོར་བ་ལུ་ཡང་ རག་ལསཔ་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 

ལྷག་པར་དུ་ ད་རེས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤྲོམ་མ་འཐབ་པར་
ཟུར་ཉམས་འགྱོ་མི་དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བརྗེ་ཚྲོང་གི་དཔལ་འབྱྲོར་དང་
དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་འབྱྲོར་གྱི་འགྱུར་མཚམས་ལུ་ དཔྱེ་འབདན་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་
བསམས་ཏེ་རང་བཞག་སྦེ་ འགོ་དང་པ་སྒོ་ཕྱེ་དྲོ་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ཨིནམ་
ལས་ ཕྱིའི་མི་དང་འབྲེལ་བ་མངམ་ཐབས་རན་གྱིས་ མི་གིས་བསམ་འཆར་ཡང་བསྒྱུར་ཏེ་ 
ཕྱིའི་ལམ་ལུགས་ལུ་སྤྲོ་སྣང་ཐེབས་བསྐྱེདཔ་ལས་ རང་གི་ལམ་ལུགས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་ 
མར་ཉམས་འགྱོ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

ཉིན་ལྲོག་བརྩི་སྲོལ་གྱི་ཐད་ལུ་ཡང་བསྒྱུར་བ་ཧེ་མ་འབདན་ མི་ཚུ་གིས་ཉིན་ལྲོག་འདི་ཉུང་
ཤྲོས་རང་ཉིནམ་བརྒྱད་ཚུན་ཚྲོད་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པར་འབདཝ་ད་ 
ཉིན་ལྲོག་ཉིནམ་གཅིགཔྲོ་འདི་རང་ ཧེ་མ་གི་ལམ་ལུགས་ལར་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བརྩི་མི་འདི་
ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨ་ལྲོ་ ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཡང་མར་འབབ་
འགྱོཝ་ཨིན་མི་འདི་གཙྲོ་བྲོ་རང་ ཁོང་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་དང་འདྲོད་མར་འབབ་འགྱོཝ་ལས་
བརྟེན་ཨིན་མས། 

ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ལུགས་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མགུ་རང་ཚིག་འདི་བཟུམ་སབ་
སྲོལ་འདུག ཡབ་ཆེན་ཉིན་དང་འདྲ་བའི་ཨཔ་རྲོ་རྗེ་ ཡུམ་ཆེན་ཟཝ་དང་འདྲ་བའི་ཨམ་སྒྲོལ་
མ་ སྤུན་འཁོར་སྐར་མ་དང་འདྲ་བའི་ལྲོ་ལེགས་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག འདི་ད་རེས་ནངས་
པར་སབ་སར་མ་གོ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ཡང་ཧེ་མ་དང་འཕདཔ་ད་ཉུང་སུ་ཅིག་
ཨིན་པའི་ཁར་ མགུ་མཇུག་ཡང་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་མི་ཤེས་པས། འདི་ང་བཅས་རང་མི་ཚུ་གིས་ 
དང་འདྲོད་ཡྲོད་མེད་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་མས། 

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།



259
འདི་མ་ཚད་ དེ་སྦེ་ ལྲོ་ལེགས་བགྱངས་ནི་འདི་ ཁྲོམ་ཁར་ལུ་མར་ཉམས་འགྱོ་མི་འདི་ཕར་
རང་བཞག་ གཡུས་ཁར་ཡང་བགྱངས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མིག་གིས་མཐྲོང་ས་ཨིན་མས། འདི་གིས་
གདྲོང་ལེན་ལུ་ ང་བཅས་ག་ར་གཅིག་རུབ་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་འདི་ གནམ་
མེད་ས་མེད་གལ་ཆེཝ་འདི་ ག་ར་གིས་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
མཇུག་རང་ ང་གིས་ ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་རྲོམ་བྲིས་ཕུལ་མི་འདི་ དངཔ་
ཅིག་རང་ལུ་ཡྲོན་ཏན་ཆུང་ གཉིས་པ་ལུ་ ཉམས་མྲོང་ཆུང་བ་ལས་བརྟེན་ ལེགས་ཤྲོམ་
འབད་མཐར་བསྐྱལ་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་འྲོང་མིའི་ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་མཆོག་ཚུ་
གི་དྲོན་ལུ་ ཁབ་ཀྱི་རྩེ་བཟུམ་གཅིག་སྦེ་ འགོྲོ་བརམ་བརམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ནྲོ།། 

ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྲོལ།
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སྤ་རྲོ་པའི་ལུགས་ལས་ལྲོམ་འབག།

རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།

ངོ་སྤྲོད།

ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ ལམ་ལུགས་དང་འགྲོ་ལུགས་
ལས་བཅད་པ་ཅིན་ ཧ་ལས་དགོ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིན་མས། ཡུལ་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ཁ་
དང་ ཁ་ཅིག་ལུ་ཡང་ གི་ཁུག་མ་འདྲཝ་སྦེ་སབ་ནི་ཡྲོད་མི་ཡང་ ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཨིན་
མས། འདི་གུ་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ འགྲོ་ལུགས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཀལཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་གི་སྤྱིར་བཏང་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ཆ་བཞག་དགོཔ་ཅིག་
འདུག།

འདི་ཚུ་གི་ནང་གསེས་ལས་ ལྲོ་གསར་ཟེར་མི་འདི་ འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ཡང་བརྩི་
ནིའི་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བརྩི་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་མི་འདི་
ཡང་མི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་དྲོན་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ཨིན་མས། དང་པ་ལུ་ང་བཅས་
འབྲུག་ལུ་ལྲོ་གསར་ཡང་མ་འདྲཝ་དག་པ་ཅིག་བརྩི་ནི་འདུག འདི་ཡང་དང་པ་ར་ སེར་ཁའི་
དུས་ཚྲོད་ལུ་ཡུལ་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ལུ་ ལྲོ་གསར་ཨིན་པའི་བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་འདུག། 

གཉིས་པ། དགུན་གྱི་ཉིན་ལྲོག་སྐབས་ཡང་ལྲོ་གསར་ཨིན་ཟེར་བརྩི་ནི་འདུག དེའི་ཚེ་ལྲོ་
གསར་བརྩི་དགོ་མི་འདི་ ང་བཅས་ལྲོ་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སྲོར་མཚམས་འདི་ཉིན་ལྲོག་
ལས་བརྩི་ནི་འདི་ ༼ཟཝ་ནང་ལས་ ༨༽ ཐྲོན་ཏེ་འདུག མ་གཞི་ཉིན་ལྲོག་འདི་ལྲོ་གསར་
མེན་རུང་ འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་བ་ལུ་ ལྲོ་གསར་འབད་བརྩི་མི་ཡང་འདུག དཔེར་ན་ ཉིན་
ལྲོག་གི་ཚེས་ལས་སྐྱེས་མི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ ལྲོ་གསརཔ་འདི་བརྩི་ཚུལ་མ་གཏྲོགས་ ཁ་ཙ་གི་ལྲོ་མི་
བརྩི་བས།
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གསུམ་པ། རང་ཟ་ ༡༢ པའི་ཚེས་གཅིག་ལུ་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ཤར་ཕྲོགས་པའི་ལྲོ་གསར་
དང་ ནང་གསེས་ལས་བལ་བ་ཅིན་ འབུལ་བ་ཟེར་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐབས་ལས་རང་ 
ས་ཕྲོགས་ག་ཏེ་ལས་ཡང་ལྲོ་ཐྲོག་གི་གསར་ཕུད་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་ནང་ལུ་
ཕུལ་ཏེ་ བཀྲིས་མངའ་གསྲོལ་དང་བཅསཔ་འབད་བརྩི་ནི་འདུག བཞི་པ། བྲོད་ཀྱི་ལུགས་
ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཟཝ་དང་པའི་ལྲོ་གསར་འདི་རྒྱལ་པྲོའི་ལྲོ་གསར་ཨིན་ཟེར་ཧེ་མ་སྲོག་
པྲོའི་རྒྱལ་པྲོ་གིས་བཙུགས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག འདི་བཟུམ་ལྲོ་གསར་རྩིས་ལུགས་ལེ་ཤ་
ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ ང་གིས་ སྤ་རྲོ་དང་ཧཱ་གི་ ལྲོ་འབག་གི་སྐོར་ལས་འབྲི་ནི་ཨིན།

ཡི་གུ་ནང་ལུ་ ལྲོ་འབག་ཟེར་འབྲི་ནི་ཡྲོད་རུང་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ ལྲོམ་བ་ཟེར་སབ་ཨིན་
མས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གི་ཚིག་མཛྲོད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་ལགཔ་ལུ་རྒྱུ་ནྲོར་ལེན་ནི་ལུ་
གོཝ་ཨིན་མས། ཧ་ལས་མི་གཅིག་གིས་ ང་ལུ་སབ་མིའི་དྲོན་ལས་དཔད་པ་ཅིན་ལྲོ་འབག་
འདི་ ང་བཅས་མི་ཚེའི་ལྲོ་འདི་ ཆུ་བཟུམ་སྦེ་འགྱོ་ནི་ཡྲོད་མི་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། འདི་ལུ་
དཔད་པ་ཅིན་ ལྲོ་འབག་འདི་ བཀྲིས་པའི་ཚེས་དང་ཟས་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཚུ་ལྲོ་ངོ་གཅིག་ལས་
གཅིག་ལུ་འབག་ཟེར་བའི་དྲོན་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་མས།

ལྲོ་འབག་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ རང་ཟ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༩ ལས་ཟ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ 
༢ ཚུན་སྤ་རྲོཔ་ཚུ་གིས་རྩིས་སྲོལ་འདུག ཧཔ་ཚུ་གིས་ཚེས་ ༡༥ ཚུན་ཚྲོད་བརྩི་ནི་ཡང་
འདུག ཧཱཔ་དང་སྤ་རྲོཔ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལྲོ་འབག་འདི་ལྲོ་རྙིངམ་དང་གསརཔ་སྲོར་
བའི་བར་མཚམས་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། འདི་གིས་སྦེ་ཁོང་ལྲོ་གསརཔ་ལུ་འཛུལཝ་ད་ 
ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་འཛྲོམས་ཏེ་ ཟས་སྣ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་
བཅསཔ་སྦེ་ཕུལ་མི་འདི་སང་ཕྲོད་ ལྲོ་གསར་མ་རན་ཚུན་ཚྲོད་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེདཔ་ སེམས་
ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེདཔ་ ཟས་སྣ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཚུ་ མ་ཆད་པ་སྲོད་ཚུགས་ནི་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་
དམིགས་ཏེ་འབདཝ་ཨིན་མས། དྲོ་ཅིག་གི་ལྲོ་འབག་ལས་སང་ཕྲོད་ཀྱི་ལྲོ་འབག་ལུ་བདའ་
ཟིན་ནི་གི་སྨྲོན་ལམ་ཚུ་ཡང་བཏབ་ཨིན་མས། ན་ཧིང་ལས་དུས་ཅི་ལྲོ་འབག་ཚུན་ ཚེ་གིས་
ཐུབ་མི་འདི་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་བཀྲིན་བསམ་དགོཔ་ཨིན་
མས།

རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།
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ལྲོ་འབག་གི་འབྱུང་ཁུངས།

སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ལུ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ ཧཱཔ་དང་སྤ་རྲོཔ་ལུ་ ལྲོ་འབག་འདི་ག་ཅི་དེ་གལ་ཅན་
ཅིག་ཨིན་རུང་ལྲོ་འབག་འདི་ དང་ཕུག་དེམ་ཅིག་ལས་བྱུང་ནུག་ཟེར་བའི་ཁ་གསལ་འབད་
སབ་ཤེས་མི་མིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་གིས་དྲི་མི་ཚུ་ལས་གཅིག་གིས་ཡང་འདི་གི་བྱུང་
རབས་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ ག་ར་གིས་ལྲོ་འབག་འདི་ དུས་དང་ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་
རང་རྩིས་ཏེ་འདུག་ཟེར་མི་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ སབ་ནི་མི་འདུག།

ལྲོ་འབག་གི་སྐོར་ལས་འབྱུང་རབས་དཔེ་ཆ་ཡང་མ་མཐྲོང་། ལ་ལྲོ་གཅིག་གིས་དང་ཕུ་མི་
གིས་ལྲོ་ཐྲོག་ས་ཁར་ནམ་ལས་བཙུགས་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ན་ དེ་བསྒང་ལས་ར་ལྲོ་
འབག་རྩིས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་སྦེ་སབ་མི་ཡང་འདུག ལ་ལྲོ་གིས་རྟྲོགས་ལྡན་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་
ཞིག་པྲོ་བྱྲོན་པའི་བསྒང་ལས་འགོ་བཙུགས་གནངམ་སྦེ་ཡང་སབ་ནི་འདུག ལ་ལྲོ་གིས་ དེའི་
ཧེ་མ་ལས་ར་ཡྲོདཔ་སྦེ་སབ་ཨིན་མས། ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ལྲོ་འབག་འདི་སྤ་རྲོ་ཆ་འྲོག་ 
ནགས་རྒྱ་རྒེད་འྲོག་དང་ རྲོ་དཀར་རྒེད་འྲོག་ནང་ལུ་ཡང་རྩིས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

ང་གིས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཡུལ་ཕྲོགས་རེ་རེ་ནང་གཞན་དང་དུམ་གྲ་ཅིག་མ་
འདྲཝ་སྦེ་ཡང་ཕུལ་ཡྲོདཔ་མཐྲོང་ཅི། དཔེར་ན་ སྤ་རྲོ་ལུགས་གཉིས་རྒེད་འྲོག་ལུ་ཟ་༩ པའི་
ཚེས་ ༡༥ ལས་སྐརམ་ཉ་རུ་ཟེར་འགོ་བཙུགཔ་ཨིན་མས། སྤ་རྲོ་སྣ་དཀར་གཡུས་ཚན་ནང་ 
སྣ་དཀར་ཟཝ་ཟེར་དུས་ངན་བགེགས་དང་ མུ་གེ་ཚུ་འཇོམས་པའི་ཕྱིར་དུ་གསྲོལ་ནི་འདུག། 

ཝང་ཐང་མཁར་གྱི་ལྲོམ་འབག

ཉ་མེད་ཟམ་གྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ཡྲོད་མི་གཡུས་ཝང་ཐང་མཁར་ལུ་རང་ཟ་ ༡༠ པའི་ཚེས་༢༩ 
འདི་ལུ་ལྲོ་གཅིག་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་ཟེར་སབ་ནི་འདུག འདི་ཡང་ ང་བཅས་མི་ཚེ་ནང་ལྲོ་
གཅིག་རྲོགས་པའི་རྟགས་ཨིན་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཚེ་ཕྱི་རུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་
བཟའ་ཚང་ཚུ་ས་གནས་ག་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ ཕ་ཁྱིམ་ནང་གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ནི་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་
མས། དེ་ལས་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཕྱེའི་ཨ་ཁ་དང་འདམ་གང་རུང་ཅིག་གིས་གླུད་གཟུགས་བཟྲོ་སྟེ་ 

སྤ་རྲོ་པའི་ལུགས་ལས་ལྲོམ་འབག།
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མི་རེ་རེའི་གཟུགས་ཁ་ལས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ནད་ཡམ་མུ་གེ་ཚུ་ག་ར་ འཕྱི་འཕྱི་སྦེ་གླུད་
ཀྱི་གཟུགས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ག་དེ་ཅི་ཟ་ཚུགས་ཚུགས་ཟ་དགོ་མི་འདི་ ལྲོ་གསརཔ་འདི་ནང་ 
ཟས་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཚུ་ བབས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འྲོང་ནི་གི་རྟགས་མཚན་ཨིན་
མས། དེ་ལས་གཡུས་ཀྱི་མི་ག་ར་ ལྷ་ཁང་ནང་སྙན་དར་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་བར་འྲོང་དགོ་
དྲོ་ཨིན་མས། དེ་ཡི་སྐབས་ལུ་ལྷ་ཁང་ནང་ཡང་ཇ་དང་འབྲས་སེར་ཚུ་ཡང་བྱིན་ནི་སྲོལ་འདུག 
ཉིནམ་གཉིས་པའམ་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ཁྱིམ་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ གཡུས་ཀྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ཡྲོད་པའི་
ཀླུ་ཁང་ར་བར་ ཨོམ་དང་གཏྲོར་མ་ཕུལ་ཏེ་ཀླུ་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྲོལ་འདུག ཨོམ་དང་
འབྲས་དཀར་ཚུ་ཡང་ཟངས་ཀྱི་སྣྲོད་ནང་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས།

འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་བ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཀླུ་ཚུ་ཟཝ་ ༡༠ པའི་ནང་ལས་ཉལ་ཞིན་ན་ཟཝ་ 
༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ཡར་ལྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ནང་གི་ཨམ་ཀླུ་
ཁང་གི་ར་བར་ ག་ཧེ་མ་ལྷྲོད་མི་འདི་གིས་ དངོས་གྲུབ་འཐྲོབ་ནི་ཨིན་ཟེར་སབ་ནི་འདུག 
ནང་གི་ཨམ་ཚུ་འཛྲོམས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཀླུ་ལུ་མཆོད་པའི་ཚིག་ཡང་སབ་ནི་ཡྲོདཔ་མས།

སྤ་རྲོ་ལྕང་དུང་དཀར་གྱི་ལྲོམ་འབག

སྤ་རྲོ་མཁའ་འགྲུལ་ཐང་གི་གདྲོང་ཁར་ཡྲོད་པའི་ཝང་ལྕང་རྒེད་འྲོག་གི་གཡུས་ལུ་ལྕང་དུང་
དཀར་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔོན་མ་ཐང་
འདི་ ག་ར་ཁོང་གི་ཆུ་ཞིང་ཨིན་མིའི་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་ནི་འདུག ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚུ་ཡང་ཐང་ནང་
ལས་སྦེ་ ད་ལྲོ་ཡྲོད་པའི་སྒལ་པ་གུ་སྤྲོ་སྤྲོཝ་ཨིན་མས། སྲོབ་དཔལ་འབྱྲོར་གྱིས་འབད་བ་
ཅིན་ ཉིནམ་དང་པ་དེ་ལུ་ར་༼ཚེས་ ༢༩༽ གླུད་མཐར་བཤུད་བཏང་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། 
རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ན་ དཀར་ཕྱེའི་ཨ་ཁམ་གྱིས་གླུད་བཟྲོ་སྟེ་ མིའི་གྱོན་ཆས་དང་རྒྱན་ཆ་མ་
འདྲཝ་ཚུ་བསྐྱལ་དགོཔ་མས། གླུད་གཟུགས་ནང་ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ག་ར་གི་ གཟུགས་ཁར་
ལས་དང་ མི་ངོམ་མེད་པ་ཅིན་ དེ་གི་གོ་ལ་གུ་ལས་ཕག་སྟེ་ ནཝ་ཚཝ་རྐྱེན་བར་ཆད་ནད་མུ་
གེ་ གནྲོད་པའི་གདྲོན་དང་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ར་ཕག་སྟེ་གླུད་འདི་གུ་བསྐྱལ་ནི་ཡྲོདཔ་
མས། འདི་གི་ཕྱི་རུ་ ཆུ་ཚྲོད་ ༥ དེ་ཅིག་ལུ་ ཕྱྭ་དང་ཧུ་བརྐྱབས་ བྱི་སི་ཏཱའི་འཐེན་ཏེ་ 
མཐར་བཤུད་བཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། སྔོན་མ་འབདན་ མེ་མདའ་ཡང་བརྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་

རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།
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ཨིན་མས། ཉིནམ་གཉིས་པའམ་ཚེས་ ༣༠ ལུ་དྲྲོ་པ་ཧ་སག་ འབྲས་སེར་དང་ཨོམ་སྦྲགས་
ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཚྲོགས་ཕུལ་དགོ་མི་འདི་
འྲོག་ཀླུ་དང་ ཆུའི་ལྷམྲོ་ཚུ་ལས་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་ ལྲོ་གསརཔ་འདི་ལུ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་
སྲོལ་ཨིན་མས། ཉིནམ་གསུམ་པའམ་ཟ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ཚྲོགས་དང་མཆོདཔ་ཚུ་
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་མས། དེ་གི་ཚེ་ལུ་ ཟས་ནྲོར་
ལྲོངས་སྤྱྲོད་ལྲོ་དང་ཤ་ གཞན་ཡང་ ཟ་ནི་གི་རིགས་ཚུ་ སྦུག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་སྤྲོ་སྲོནམ་ཨིན་
མས།

དང་པ་ར་ལྲོ་ཕུད་འདི་ ཡར་ཡུལ་གྱི་བཙན་དང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ཁྱིམ་གྱི་ཐྲོག་ཁར་
ལས་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དྲོ་རུང་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་
མས། སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁ་གི་མི་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ཏེ་ཆང་འཐུང་ནི་དང་
མདའ་རྲོ་སྒོར་ལ་སྲོགས་པའི་རྩེདམྲོ་དང་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་སྦེ་སྤྲོ་བ་སྲོམ་ར་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་
ཡྲོད་རུང་ དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ འདི་ཚུ་རང་སའི་བཟའ་ཚང་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་འབདཝ་ཨིན་
ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་ དེ་བསྒང་ ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ མདའ་བརྐྱབ་སྟེ་སྤྲོ་བ་སྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས།

སྤ་རྲོ་ལུ་ ལྲོ་འབག་བརྩི་བའི་སྐབས་ ཟ་ནི་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ལྲོ་དང་ཤ་ཆང་ཨིན་མས། ཧཱ་ལུ་
ཧྲོན་རྟྲོས་ཟེར་ ཧྲོན་ཚྲོད་དང་རྒྱ་རེད་ཕྱེ་གིས་བཟྲོ་མི་འདི་ རྡིག་ཤྲོས་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་འདུག 
འདི་གི་སྔོན་མ་ལས་ས་ཕྲོགས་ཀྱི་ལྲོ་ཐྲོག་ མ་འདྲཝ་ཡྲོད་པའི་ཧྲོན་ཚྲོད་འྲོང་ནི་མ་གཏྲོགས་
གཉེར་ཚང་ཡྲོདཔ་དང་ མེད་པའི་ཁྱད་པར་མེན་པས། སྤ་རྲོ་ལྕང་དུང་དཀར་ལུ་ དྲྲོ་པ་ཧ་
སག་ཁྱིམ་རེ་ལས་ མི་གཉིས་དང་གསུམ་སྦེ་གཡུས་ཀྱི་ ལག་གི་ནགས་ཚལ་ནང་འགྱོ་
དགོཔ་ཨིན་མས། ཨམ་སྲུ་ཚུ་འྲོག་གི་ཀླུམྲོ་མཆོད་པར་སྲོདཔ་ད་ ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་ལག་གི་བྲག་མ་
བཙན་གྱི་ གནས་སྒར་ནང་ ཡུལ་བཙན་ལྷ་ཆེན་གྲགས་པ་ཟེར་མི་འདི་གསྲོལ་བ་འགྱོཝ་
མས། འདི་གི་ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ་ལྲོ་གི་གཏྲོརམ་བཟྲོ་དགོ་དྲོ་ཨིན་མས། ཁྱིམ་རེ་ནང་ལས་གཏྲོརམ་
ཟུར་གསུམ་སྦེ་ རིང་ཚད་ཁྱུ་གང་སྦེ་མི་གཉིས་དང་ ཆུང་ཀུ་ལེ་ཤ་བཟྲོ་སྟེ་འབག་འགྱོཝ་ཨིན་
མས། གཏྲོར་མའི་རྩེ་ལུ་དཀར་རྒྱན་ཐད་སྒོར་སྒོར་འབད་མི་ཅིག་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ གཏྲོར་

སྤ་རྲོ་པའི་ལུགས་ལས་ལྲོམ་འབག།
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མ་སྲོམ་གཅིག་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་ཀླུ་ཁང་ལུ་མཆོད་པ་འབག་འགྱོཝ་ཨིནམ་དང་ སྲོམ་གཅིག་
ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་བཙན་གསྲོལ་བ་འབག་འགྱོཝ་ཨིན་མས། ཆུང་ཀུ་འདི་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་མཆོད་
བཤམ་གུ་བཞགཔ་ཨིན་མས། ལྷ་བཙན་གསྲོལ་ཚརཝ་ད་གཏྲོར་མའི་མགུ་ཏྲོ་བཏྲོགས་ཏེ་ 
བཤགས་བཏང་རུང་ གཏྲོར་མའི་ཟུར་འདི་ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་དངོས་གྲུབ་འབད་འབག་འགྱོཝ་
ཨིན་མས།

སྤ་རྲོ་རྒེཔ་སྡེ་གི་ལྲོམ་འབག

ཟཝ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༨ ཀྱི་ཕྱི་རུ་གཡུས་ཁ་གི་མི་ཚུ་ལྲོམ་འབག་ལྷ་ཁང་ནང་འཛྲོམས་ཏེ་ 
འདི་ནང་ལྲོ་མཆོད་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ལྲོ་མཆོད་འདི་མ་པ་ འདི་ནང་གི་ཁྱལཔ་ཚུ་གིས་
འབད་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་། འདི་ནང་གི་ལྲོམ་འབག་འདི་ཕྲོ་སྐྱེས་བུཚུ་ལུ་གལ་ཅན་སྦེ་བརྩིཝ་
མས། འདི་གིས་སྦེ་གཡུས་ཁ་གི་ བུཚུ་ག་ར་སྙན་དར་ཕུལ་བར་འྲོང་དགོཔ་ཨིན་མས། འདི་
གི་ནངས་པ་ཚེས་ ༢༩ ལུ་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་དྲོ་རུང་འཛྲོམས་ཏེ་གཏྲོརམ་འཕངསམ་ཨིན་
མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ལྲོག་ལྷ་ཁང་གདྲོང་ཁར་རྲོ་གཅལ་ནང་ལུ་འབད་ཕྲོ་སྐྱེས་ཀྱིས་འབལ་
བརྐྱབ་ཨིན་མས། འབལ་བརྐྱབ་མི་གི་ལགཔ་གཡས་པར་དཔའ་རྟགས་འབག་ ཕག་ཏྲོག་
གཡྲོན་པར་བཙན་དར་འབག་སྟེ་ཚིག་ཡང་དེ་སྦེ་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།  དཔལ་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པྲོའི་ཐུགས་ཁར་ལུ། །མགོནམ་འྲོད་ཟེར་འཁྲུངས་པ་བྱ་རྲོག་དང་། །རྣམ་ཤེས་འདི་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལུ་དྲང་། །མགུ་ལག་འདི་དཔའ་བྲོའི་ལགཔ་ལུ་ཞུ། །ཟེར་ དེ་སྦེ་ ཁོང་རའི་
གཡུས་དང་དེའི་ནང་གི་བཟའ་ཚང་དང་ལྲོ་ཐྲོག་ལུ་གནྲོད་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་འཛེམ་ནི་གི་རེ་བ་
ལུ་འབདཝ་ཨིན་མས།

ཧཱ་གི་ལྲོམ་འབག

ཧཱ་གི་ལྲོམ་འབག་འདི་གཞན་དང་ཕདཔ་ད་ འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་བཟའ་ཚང་ཉམས་ཆུང་ཚུ་གིས་
ཡང་བརྩི་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། མ་གཞི་དེ་ཁར་ཡང་ཁྱིམ་ནང་གི་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་གཅིག་
ཁར་འཛྲོམས་ཏེ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པྲོ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་བཤུད་བཏང་བའི་ཚུལ་ཡྲོདཔ་
མས། འདི་གི་དྲོན་ལས་ཕྱེའི་ཨ་ཁམ་གྱི་གླུད་བཟྲོ་སྟེ་ བང་ཅུང་ནང་སྦེ་ཚིག་ཚུ་སབ་སྟེ་

རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།
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བཤགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། གླུད་ཀྱི་བང་ཅུང་ནང་ལུ་ ང་བཅས་མི་གི་ཟ་མི་གི་རིགས་ཚུ་
ག་ར་ལྷམ་བསྡུས་ཏེ་ བླུགས་ནི་དང་ ཨ་ཁམ་སྲོ་སྲོ་གི་ཕྱེ་སྦེ་བཙུགཔ་ཨིན་མས། ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་
གིས་ཨ་ཁམ་ཕྱི་ཕྱི་འབདཝ་ད་ གཡས་སྐོར་བརྐྱབས་ཏེ་ཚར་གསུམ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
འདི་ནང་ཚིལ་མ་བཏབ་སྟེ་ རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ཨ་ཁམ་ནང་ཐིམ་བཏང་པའི་ཚུལ་ཨིན་མས། 
ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཨ་ཁམ་གཡྲོན་ཧྲོངས་ལས་ཕྱི་ཕྱི་འབད་དེ་འབག་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ དེ་
བཟུམ་སྦེ་ འབད་ཐངས་འདི་ མི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཁྱིམ་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ཡང་
འབདཝ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པར་སྣུམ་འཁོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལུ་ཡང་འབད་དྲོ་
ཡྲོདཔ་མས། ཁྱིམ་ནང་གི་མི་རེ་མ་ཚང་པ་ཅིན་ ག་མ་ཚང་མིའི་ཁོ་རའི་ གོ་ལ་ལུ་འབད་རུང་
བཏུབ་ཨིན་མས། འདི་ཚུ་ག་ར་འབད་ཚརཝ་ད་ ཨ་ཁམ་གྱི་མར་མེ་ ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཟྲོ་སྟེ་ 
གླུད་ཀྱི་གདྲོང་ཁར་བཞག་སྟེ་བཏངམ་ཨིན་མས། གླུད་དེ་ནང་ ཏི་རུབ་ཡང་བཞག་སྲོལ་
འདུག གླུད་འདི་ནང་ཤིང་སྣ་གི་ལྲོ་འདབ་སྐུདཔ་དཀར་ནག་གིས་བཅིང་བཞག་སྟེ་ གླུད་འདི་
ཕྱི་རུ་ནམ་སྲོཔ་ད་ལུ་ བཤགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། གླུད་ཕྱི་ཁར་བཏྲོན་རནམ་ད་ ཇེན་ཐག་ཕྱེ་
གིས་ཨེན་ཏ་ལུ་ ལམ་བཟུམ་བཟྲོ་སྟེ་ གླུད་འདི་གི་ཤུལ་ལས་མི་གཅིག་གིས་ཕགསམ་གིས་ 
ཕྱེ་དཀར་པྲོའི་ལམ་འདི་འཕགས་ཞིནམ་ལས་ གླུད་འདི་ལམ་ཁ་གྲམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ བཞག་
དགོ་ཟེར་སབ་ནི་འདུག།    

གླུད་བཀོག་ནིའི་ཚིག

དང་པ་ཕྱི་ཕྱི་གི་ཚིག

ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི།

ཟ་མ་ཁྱིམ་ལྲོ་མའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ལྲོ་འཁོར་ཟཝ་ ༡༢ ཞག་ཁལ་ཕྱེད་དང་ ༡༨ ཨ་ལ་ནཝ་མགུ་ལས། ཨ་ཙ་ཚཝ་མཇུག་
ལས་ ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི། ཟེར་འབདཝ་ཨིན་མས། ཉིནམ་ ༢ པའི་ཚེ་ག་ར་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ མགུ་
ཅིག་ཨིན་རུང་ཆུ་བཤལ་བརྐྱབ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཆུ་བཤལ་མ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་མི་འདི་སྒྱིད་
ངན་འབད་འདི་གིས་ ལྲོ་གཅིག་སྒྱིད་ངན་འབད་ར་སྲོད་འྲོང་ཟེར་ཨིན་མས། དེའི་ཚེ་ཕྱི་རུ་ག་

སྤ་རྲོ་པའི་ལུགས་ལས་ལྲོམ་འབག།
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ར་གིས་ཟ་ནི་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ ཟ་དགོ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁུངས་ཡང་ ལྲོ་གསརཔ་འདི་ལུ་
ལྲོངས་སྤྱྲོད་འྲོང་ནི་ཨིན་མས། འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་བ་ལས་ ལྷ་མིན་ཚུ་གིས་མི་དང་གཟུགས་
ལྗིད་ག་ལྕི་ག་ བལཝ་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། ང་བཅས་ལྲོ་ལེགས་ཤྲོམ་ཟ་བ་ཅིན་ 
གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཁར་བརྐྱབ་ད་ ལྷ་མིན་ཚུ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་གིས་ང་
བཅས་ལུ་གནྲོད་པ་བསྐྱལ་མི་ཚུགས་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་འདུག།

ཀླུ་མཆོད་ནི།

རང་ཟ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ནང་གི་ཨམ་ཚུ་ དྲྲོ་པ་ཧ་སག་ཀླུ་མཆོད་པར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། ཁོང་ཚུ་གི་ལྲོ་ཕུད་དེ་ཀླུ་འབུམ་ ཡང་ན་ ཀླུ་ཁང་གི་གདྲོང་ལས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ཚིག་
དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་མས། གནམ་ལས་ཚེས་དུས་སྐར་མ་བཟང་། །ས་ལས་ཚེས་དུས་རྒྱུ་སྐར་
བཟང་། །བར་ལས་ཚེས་དུས་ཉི་མ་བཟང་། །བཟང་པྲོ་གསུམ་གྱི་ཡར་ཚེས་ལུ། །ལྲོ་ན་ཧིང་
ཟེར་ཏེ་མ་ཧ། །ལྲོ་དྲོ་ཅི་ཟེར་ཏེ་མ་ཕྱི། །ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་འདི། །ད་དུས་ཀྱི་གཏང་རག 
།རྒྱལཔྲོ་ར་རྩེའི་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་པྲོ། །ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་གསྲོལ་མཆོད་དྲང་དྲོ་གོ །ང་ལུ་དགོཔ་
དངོས་གྲུབ་ཨིན། །ང་ལུ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་གེ །ཡར་ལྲོངས་ཏེ་དྲོ་འགྲནམ་མེན། །མར་སྒུར་ཏེ་
ཕག་འཚལཝ་ཨིན། །གསྲོལ་མཆོད་འདི་ར་དྲང་དྲོ། །དངོས་གྲུབ་ཞུ་གེ །ཟེར་མཆོད་ཞིནམ་
ལས་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཨིན་ཟེར་བང་ཅུང་ནང་གི་ལྲོ་ག་ར་ལུ་བགོ་བཤའ་
བརྐྱབས་ཟ་ནི་འདུག ཀླུ་ལུ་ཆང་དང་ཤ་རེག་ས་མེདཔ་ལས་ ཆང་དང་ཤ་ཚུ་མཆོད་པའི་རས་
ཀྱི་གྲལ་ཁར་བཙུག་ནི་མིན་འདུག།

ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ནི། 

དེའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ར་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཨམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཁྱིམ་ཐྲོག་ཁར་འཛེགས་
ཏེ་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ནི་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་དྲོན་ལུ་ ཤ་དང་ལྲོ་ ཇ་ཆང་ཚུ་འབག་སྟེ་ 
ཁ་ལས་ཚིག་འདི་ ཧེ་མར་ ཀླུ་ལུ་མཆོད་པའི་ཚིག་དང་ཅོག་ར་འཐདཔ་འབད་མཆོདཔ་ཨིན་
ཟེར་སབ་ནི་འདུག། 

རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།
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ལྲོམ་འབག་གིས་མི་སྡེ་ལུ་དགོས་མཁོ།

ལྲོམ་འབག་འདི་སྔོན་བྱྲོན་ཕ་མ་ཚུ་གིས་ འགོ་བཙུགས་བཞག་མི་ཡུལ་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ནང་
ཡྲོད་མི་ལུགས་སྲོལ་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། 
འདི་གིས་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ དང་པ་རང་ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་དང་ ཁྱིམ་ནང་གི་བཟའ་
ཚང་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཅིག་ཨིན་མས། དྲོ་རུང་ ཧེ་མ་གི་ མི་ཚུ་ག་དེ་
སྦེ་སྲོད་སྲོདཔ་ཨིན་ན་ཡང་ཤེས་ཚུགས་པས། དཔེར་ན་ ཧཱ་ལུ་ཧྲོན་རྟྲོས་བཟྲོ་མི་འདི་ཁོང་གི་
ལྲོ་ཐྲོག་ཤུགས་འདི་ རྒྱ་རེད་དང་ཧྲོན་ཚྲོད་ཡྲོད་པའི་ རྟགས་མཚན་སྲོན་མས། དེ་ལས་སྤ་རྲོ་
ལུ་ཤ་དང་ཆང་གི་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ཁོང་གི་བླྲོ་སྲོབས་དང་མིང་གཏམ་ དེ་ལས་ལྲོ་
ཐྲོག་ངོ་མ་རེད་ཨིན་པའི་རྟགས་སྲོནམ་ཨིན་པས།

ཁྱིམ་ནང་གི་ལྷ་དང་ཀླུ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ ཨམ་སྲུ་གིས་ཕུལཝ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཕྱི་
ཁར་ཐག་རིང་ས་འབདན་ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་ཡང་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནིའི་འྲོས་འབབ་འདུག སྤྱིར་བཏང་མི་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ལྲོ་འབག་འདི་ལྲོངས་སྤྱྲོད་དང་
ལྡནམ་སྦེ་བརྩི་བ་ཅིན་ དེའི་ལྲོ་འཁོར་ ༡ ལྲོངས་སྤྱྲོད་འྲོངམ་མ་ཚད་ ན་ཚ་དང་རྐྱེན་བར་
ཆད་ཡང་མི་འྲོང་ཟེར་བའི་སྣང་བ་འདུག ན་ཧིང་ལྲོམ་འབག་བརྩིས་ཏེ་དྲོ་རུང་དྲོ་ཅི་ཡང་ཚེ་ལུ་
བར་ཆད་མེད་པར་བརྩི་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ 
དགའ་ཚྲོར་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

ད་རུང་ སང་ཕྲོད་ཡང་འདི་བཟུམ་སྦེ་ཚེ་རིང་སྲོད་བཅུག་ཟེར་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ཨིན་མས། 
སྤྱིར་བཏང་གི་ལྲོ་འབག་ཟེར་བརྩི་ནི་ཡྲོད་རུང་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ཡུལ་ཕྲོགས་ནང་མ་འདྲཝ་
ཡང་འདུག དཔེར་ན་ ཡུལ་ལྷ་གསྲོལ་ནི་འདི་ ལ་ལུ་ལྷ་ཁང་ནང་འབད་རུང་ ལ་ལུ་རི་ཁར་
གསྲོལཝ་ཨིན་མས།

སྤ་རྲོ་པའི་ལུགས་ལས་ལྲོམ་འབག།
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དཔལ་འབྱྲོར་གྱི་གལ་གནད།

ལྲོ་འབག་ འདི་བཟའ་ཚང་ལུ་དཔལ་འབྱྲོར་གྱི་གལ་གནད་ སྲོམ་མི་མཐྲོང་པས། ལྲོ་འབག་
རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་བརྩི་རུང་ རང་གི་གཉེར་ཚང་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་རུང་ 
ཁྱད་པར་མེདཔ་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་མས། ལྲོ་འབག་གི་སྐབས་ལུ་མི་རྒན་གཞྲོན་མེད་པར་
དགའ་སྤྲོ་འཆམ་ཨིན་མས། སྔོན་ལས་བཤད་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ལྲོ་འབག་དགའ་སྤྲོ་གི་ཉིམ་
ཤར་བ་ཅིན་ འདི་གི་ལྲོ་གཅིག་ལུ་དགའ་སྤྲོ་སྦེ་སྲོད་ཚུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཨིན་མས། འདི་
ཡང་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་འབྲུག་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་མངའ་རྙེད་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ 
འགོ་བཙུགསཔ་ད་ལེགས་ཤྲོམ་འགྱོ་བ་ཅིན་ འདིའི་རྗེས་སུ་ ངན་པ་འྲོངམ་མི་སྲིད་ཟེར་བའི་
ཡིད་ཆེས་འདུག དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བའི་བྲྲོ་འཆམ་སྟེ་ལཱ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཡྲོད་རུང་ བཞག་ཞིན་ན་ 
ལྲོ་འབག་ཉིནམ་གསུམ་འདི་ ཇ་དང་ ཆང་ ལྲོ་དང་ཤ་ གླུ་ཞས་དང་ཞབས་ཁྲ་ མདའ་རྩེད་
རྲོ་རྩེད་ལ་སྲོགས་པའི་སྤྲོ་བ་སྲོནམ་ཨིན་མས།

གཉེར་ཚང་ཡྲོདཔ་དང་མེདཔ་གི་ཚ་གྱང་ལང་ནི་བས་ སྤྲོ་སྲོན་ནི་ཁག་ཆེ་སུ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། ལྷག་པར་དུ་ ཤ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན་ ཕག་ཤ་དང་ནྲོར་ཤ་པགས་ དམར་རུ་ 
བྱ་ཤ་དང་ གཡག་ཤ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་བཞག་ནི་འདུག ལ་ལུ་གིས་ རྒྱུ་མ་ནང་ཆུམ་དང་
མར་བླུགས་ཏེ་ རྒྱུ་མ་ཇ་ཟེར་བཟྲོཝ་ཨིན་མས། ཤ་མེདན་ལྲོ་འབག་འདི་ལུ་སྤྲོ་བ་མེད་ཟེར་
སབ་ནི་འདུག སྤ་རྲོ་པའི་ལྲོ་འབག་ ཤ་དང་ཆང་གི་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ཨིནམ་དང་ ཧཱ་ལུ་འབད་བ་
ཅིན་ ཧྲོན་ཚྲོད་དང་བྱྲོ་བྲོ་ ཡང་ན་ རྒྱ་རེད་ཕྱེ་གིས་མྲོ་མྲོ་བཟུམ་སྦེ་བཟྲོ་མི་འདི་ ཁོང་གི་ས་
ཁ་ལུ་ཚྲོས་པའི་ལྲོ་ཐྲོག་གི་ལྲོངས་སྤྱྲོད་དགོ་ཟེར་བའི་དཔྱེ་ཨིན་མས།

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གལ་གནད།

སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་བ་འདི་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སྤྱྲོད་ལམ་གཅིག་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་
བཞིན་དུ་ ཡུལ་ལྷ་དང་བཙན་རྒྱལཔྲོ་ཚུ་ལུ་བསང་དང་མཆོད་པ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་མ་ཕུལ་ན་ 
ཁོང་གིས་ཐུགས་ཁྲོས་པའི་སྐབས་ མི་ནྲོར་དང་ལྲོ་ཐྲོག་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་འྲོང་་ཟེར་བའི་
སྲོལ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ དང་ཕུ་གི་འགྲོ་ལུགས་ལུ་གལ་གནད་སྲོམ་ར་འདུག ཡུལ་

རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།
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ལྷ་དང་ཡུལ་བཙན་སྐྱེས་ལྷ་ཚུ་གསྲོལ་དགོ་མི་འདི་ མིག་གིས་མ་མཐྲོང་མིའི་ནད་གདྲོན་
འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ ཁོང་ང་གིས་བཀག་ཚུགས་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་སྦེ་ཨིན་མས། 
འདི་ཚུ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་བ་གི་འབད་ཕྱིའི་འགལ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་སྐྱབས་ཚུགས་ནི་མ་
གཏྲོགས་ ནང་པའི་སེམས་ངོ་འཕྲོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལས་འབྲས་ལུ་
རག་ལསཔ་ཨིན། འདི་གིས་འབད་ག་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་མཆོད་བཤམ་ནང་དུས་རྒྱུན་དུ་མཆོདཔ་
ཕུལ་བའི་སྲོལ་ཡྲོད།

ལྲོ་འབག་ལུ་འགྱུར་བཅོས།

ལྲོ་འབག་འདི་ ཨ་ལྲོ་དང་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་དྲོན་ལས་ རྩེདམྲོ་སེམས་ཡེངས་ནི་གི་གནས་
སྐབས་གཅིག་ཡང་ཨིན་མས། སྤ་རྲོ་ལུ་མི་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ལྲོ་འབག་འདི་མི་ཉམས་ཟེར་བའི་
ཡིད་ཆེས་འདུག འདི་རང་ཨིན་རུང་ སྔོན་མ་འབདན་ ཁྱིམ་ནང་གི་བཟའ་ཚང་དང་འདི་ཁར་
ལས་རྒྱས་པའི་སྤུན་ཆ་ཚུ་ག་ར་འཛྲོམས་ནི་ཡྲོད་རུང་ རང་སྲོའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་དང་བསྟུན་
ཏེ་ མི་ཉུང་སུ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་འཛྲོམས་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཡང་
འདུག དྲོན་དག་ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ རང་སའི་ལཱ་གཡྲོག་དང་ཚྲོང་ལཱ་གི་སྦེ་ ཐག་རིང་ས་
སྲོད་མི་མང་ནི་དེ་གིས་དང་ ངལ་གསྲོ་དང་དུས་ཚྲོད་མི་འཐྲོབ་ནི་འདི་གིས་སྦེ་འྲོང་ཟེར་ཨིན་
མས།

ལྲོམ་འབག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་ སྲོམ་མ་འགྱོ་རུང་ སྲོལ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲཝ་
སྦེ་སྲོང་ཡི་ཟེར་སབ་ནི་འདུག དཔེར་ན་ཟཝ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་བུཚུ་ཚུ་ཁྱིམ་བཤལ་
ཏེ་ལྲོ་ལེགས་ཟེར་བགྱང་པར་འགྱོ་དྲོ་ཨིན་མས། ལྲོ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ཡང་ དེ་སྦེ་འདུག་ 
བསམ་པ་གྲུབ་ བསམ་ཚད་གྲུབ། བུ་དྲུག་སྐྱེས་ ཞུ་དྲུག་ལྷྲོངས་ ལྲོ་ལེགས་ ལྲོ་ལེགས། 
རྒྱལ་སྒོར་རྟ་གིས་གང་བཅུག ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས་་་་ ཨོ་ཁ་ནྲོར་གྱིས་གང་བཅུག་ ལྲོ་
ལེགས་ལྲོ་ལེགས་་་་ བར་ཁྱིམ་བྱུ་གིས་གང་བཅུག་ ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས་་་་  དབུས་ཐྲོག་
དཀར་གྱིས་གང་བཅུག་ ལྲོ་ལེགས་ ཤ་ཁང་ཤ་གིས་གང་བཅུག་ ལྲོ་ལེགས་་་་་་ སྟེང་ཐྲོག་
མི་གིས་གང་བཅུག་ ལྲོ་ལེགས་་་་་ ཁྱིམ་ཐྲོག་དར་གྱིས་གང་བཅུག་ ལྲོ་ལེགས་་་་ བསམ་
པ་གྲུབ་ བསམ་ཚད་གྲུབ་ བུ་དྲུག་སྐྱེས་ ཞུ་དྲུག་ལྷྲོངས་ ལྲོ་ལེགས་ལྲོ་ལེགས་་་་་་ལྲོག་

སྤ་རྲོ་པའི་ལུགས་ལས་ལྲོམ་འབག།
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སང་ཕྲོད་མཇལ་བའི་སྨྲོན་ལམ་ཞུ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཁྱིབ་ཚང་གདངས་རས་བཤལ་ཏེ་འགྱོཝ་དང་ 
དེའི་སྐབས་ལུ་བུཚ་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་ཨམ་དེ་ཚུ་གིས་ཆུམ་དང་ཤ་ལ་སྲོགས་བྱིན་ཏེ་གིས་ ཁོང་
མཛར་ཅུངམ་ཟ་བའི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་གྱི་ཨམ་ལ་ལྲོ་ཅིག་གིས་ གཉེར་ཚང་
ལེགས་ཤྲོམ་མི་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། འདི་གིས་སྦེ་ལྲོ་ལེགས་བགྱང་མི་ཡང་ཉུང་སུ་འདུག་ཟེར་
སབ་མས། དྲོ་རུང་ཧེ་མ་འབདན་ ཇ་སྐོར་ཆང་སྐོར་ ཟེར་ཁྱིམ་གྱི་ཨམ་ཚུ་ཡང་འཛྲོམས་ནི་
གི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་། ལྕང་དུང་དཀར་ཨམ་སྒྲོལ་མ་གིས་ འབད་བ་ཅིན་ ཇ་སྐོར་ཆང་
སྐོར་འདི་མ་པ་ལས་ཡལ་སྲོ་ཡི་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། མྲོ་གི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ 
རང་སྲོའི་ཁྱིམ་ནང་་ ལཱ་ཁག་མང་ནི་འདི་གིས་ དུས་ཚྲོད་མ་ཐྲོབ་པར་ཨིན་འྲོང་ཟེར་སབ་
མས། འདི་བ་ལྷག་སྟེ་མིའི་འདྲོད་པ་རང་དྲོན་ལུ་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ མཐུན་ལམ་སྔོན་མ་
བཟུམ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་མས་ཟེར་སབ་ནི་འདུག སྔོན་མ་ ཡུལ་བཙན་ བྲག་
བཙན་ཚུ་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ མི་མང་ཚིག་མང་སབ་ནི་ཡང་མང་། ད་རེས་ནངས་པའདི་ཚུ་
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་འབད་ནི་མེདཔ་ད་ ཚིག་དག་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཤེས་མི་ཡང་
མེད་ཟེར་སབ་མས།

ཧེ་མ་ལྕང་དུང་དཀར་གྱི་མི་ཚུ་བཙན་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ཡུལ་གྱི་ སྲོ་ལྲོགས་ཁ་ལས་
ལེགས་སྲོ་ཟེར་གྲལ་བཙར་ བཙན་དར་འབག་འྲོང་དགོ་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ དེང་
སང་ལུ་རང་སའི་གཏྲོརམ་འདི་འབག་ཁྱིམ་ནང་ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་འྲོངམ་ཨིན་ཟེར་སབ་མས། 
ལེགས་སྲོ་བསྐུལ་ཏེ་འྲོང་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ཡུལ་བཙན་འདི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་ནང་སྦེ་ཞུ་སྟེ་
མཆོད་བཤམཧ་ནང་བཞུགས་པའི་ཚུལ་སྦེ་ མར་ཆང་ཡང་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ད་རེས་
ནངས་པ་བཞུགས་གྲལ་དང་ མར་ཆང་ཡང་སྲོལ་མ་ཉམས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ སྔོན་མ་
གི་ལུགས་སྲོལ་ ཡལ་སྲོང་ཡི་ཟེར་སབ་ནི་འདུག ལྲོམ་འབག་འདི་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ཧེ་མ་གི་
སྲོལ་མང་རབས་ཅིག་མ་འབད་བར་ཡལ་དྲོ་ཟེར་ཨིན་མས།

རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།
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སྨྲོན་ཞུ།

མཐའ་དྲོན།

ཡིག་སྡེབ་འདི་ནང་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཁོང་གཡུས་སྲོ་སྲོ་ལས་མི་རྒན་གཞྲོན་ཚུ་
གིས་ ངེའི་དྲི་བའི་ལན་སྦེ་སབ་གནང་མི་ཚུ་ཨིན། ལྲོམ་འབག་ཟེར་མི་འདི་ སྤ་རྲོ་དང་ཧཱ་གི་
ལུང་ཕྲོགས་འདི་ནང་ལུ་མི་རབས་ མང་རབས་ཅིག་ བརྩིས་ཏེ་སྲོད་ནུག རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་
འབད་བ་ཅིན་ ནམ་བཙུགས་བཙུགཔ་ཨིན་ན་གི་ ཕྲོ་ཚྲོད་ཡང་དཔག་མི་ཚུགས་པའི་དུས་
ཚྲོད་ཅིག་ཡར་སྲོང་ནུག ལྲོ་མང་རབས་ཅིག་འགྱོ་རུང་ ཡུལ་ལྷ་ ཡུལ་བཙན་ གསྲོལ་ནི་ཚུ་ 
དང་ཕུ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་དརཝ་ལས་ཡྲོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཡང་མེན་ནམ་
ཟེར་བའི་དྲོགས་པ་འཆརཝ་ཨིན་མས། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་འབྲུག་ལུ་བྱྲོན་ཏེ་ སེམས་ཅན་ལུ་གནྲོད་པ་བཀལ་
མི་བདུད་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ ཆོས་གནངམ་མ་ཚད་ཆོས་སྐྱོང་གི་དམ་བཅའ་གནང་ཡྲོདཔ་མས། 
༼དར་རྒྱལ་ ༢༠༠༡༽ དེ་འབདཝ་ལས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ཁོང་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ ནད་
དང་མུ་གེ་གནྲོད་པ་ཚུ་ལས་ སྐྱོབ་ཚུགས་པའི་དྲོན་ལུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས་ཟེར་བའི་བསམ་
འཆར་བྱུངམ་མས།

ད་རུང་ བསམ་འཆར་གཅིག་ལས་ ལྲོ་འབག་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་དར་བའི་སྔོན་
མ་ བྲོན་ལུགས་དར་ཡྲོད་པའི་ཤུལ་ཡང་འྲོང་ནི་མས།

ལྲོ་འབག་དང་འདྲ་བའི་སྲོལ་འདི་ བསམ་རྩེ་རྲོང་ཁག་གི་བྱང་ཕྲོགས་རྲོ་རྲོ་ཁ་དྲུང་ཁག་གི་
ནང་ལུ་ལྷྲོ་པ་ཟེར་ དང་ཕུ་ལས་སྲོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ དུས་ཚྲོད་དེམ་ཅིག་ལུ་ ལྲོ་ཟེར་
ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དང་ ཁོང་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་མི་
ལུ་ལ་བ་ཅིན་ ལྲོ་འབག་འདི་བྲོན་ལུགས་ཨིནམ་ངེས་ཏིག་ཕྲོགཔ་ཨིན་མས། ༼རྲོ་རྗེ་ 
༢༠༠༣༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ལས་ཡང་ ལྷ་བྲོན་དང་གནས་ཆལ་སྲོ་ཅོ་
ཟེར་ལེ་ཤ་བརྩི་མི་ཚུ་ཡང་བྲོན་ལུགས་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྲོ་འབག་ཡང་བྲོན་
ལུགས་ཀྱི་ཤུལ་ཨིན་ངེས་ཏིག་ཨིན་མས། ལྲོ་གསར་འདི་ག་ཏེ་བརྩི་རུང་ ག་དེ་སྦེ་བརྩི་རུང་ 
ཤ་དང་ཆང་ལུ་ལྲོངས་སྤྱྲོད་དེ་རྩིསཝ་ཨིན་མས། ང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྲོ་

སྤ་རྲོ་པའི་ལུགས་ལས་ལྲོམ་འབག།
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འབག་འདི་ལུ་ལྲོག་སྟེ་ཞིབ་འཚྲོལ་ མཐིལ་ཕྱིན་དུ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་གཡུས་ཕྲོགས་
གཞན་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའི་སྲོལ་ཚུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ བྲིས་བཞག་དགོཔ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

བཀྲིན་ཆེ།

རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།
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འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།

ངོ་སྤྲོད།

འཇིམ་ཟེར་མི་འདི་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ འདམ་ལུ་སབ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ས་འདམ་
གྱིས་བཟྲོ་མིའི་སྐུ་རྟེན་རིགས་ལུ་འཇིམ་སྐུ་དང་ ཡང་ན་ ས་སྐུ་ཟེརཝ་ཨིན་པས། སྐུ་
བཞེངས་ནིའི་ས་འདི་ གཡུ་ བྱུ་རུ་ གཟི་ གསེར་དངུལ་ མུ་ཏིག་ལ་སྲོགས་པའི་རིན་ཆེན་
རྲོ་སྣ་ཚྲོགས་དང་ ཙན་དན་དམརཔྲོ་དང་དཀརཔྲོ་ ཨ་རུ་བ་རུ་ བ་ལུ་སུ་ལུ་ཨ་ལཱན་ཅི་ ལི་
ཤིང་དུང་ཅུ་ གནས་ས་ ན་བཟའ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕེབས་གདུང་དང་ གཞན་ཡང་དར་སྣ་
གོས་སྣ་ཚུ་ས་བསྲེས་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ སྨན་སྣ་དང་ལྡན་པའི་རས་སྦྲོར་སྣ་
ཚྲོགས་ཕྱེ་བསྒྲལ་ཏེ་བཟྲོ་ནི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་གིས་སྨན་འཇིམ་ཟེར་སབ་ལས་ འདི་གིས་
བཞེངས་མི་སྐུ་ལུ་སྨན་འཇིམ་གྱི་སྐུ་ཟེརཝ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པར་ དེ་བཟུམ་མའི་རས་
སྦྲོར་སྣ་ཚང་ཐྲོག་ལས་བཟྲོ་ནི་དེ་  ག་ནི་བ་དཀོནམ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་ལུ་བལཝ་ད་ སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་ལས་
ད་ལྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྐུ་རྟེན་ཚུ་གིས་ མི་ཚེའི་གནས་སངས་ལུ་འགན་ཁུར་ག་ནི་
བ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་བརྩི་སྟེ་སྲོད་ནུག སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནི་དེ་སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་གིས་གཙྲོ་བྲོར་
བསྟེན་ཏེ་ཁོ་རའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཁོ་རའི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་སྐུ་གཅིག་བཞེངས་
དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་བའི་སྐབས་ལས་ སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནི་དེ་འགོ་བཙུགས་གནང་
གནངམ་ཨིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་དེ་ཡང་ མི་ཚུ་གིས་སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་སྐུ་ངོ་བྲོ་
བཞུགས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་མའི་ ཚྲོར་སྣང་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་བཟྲོ་བཀོད་བསྒྲིགས་གནང་ནུག 
བཤད་རྒྱུན་ལས་ སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་དུས་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་སངས་རྒྱས་དང་འཁོར་
དགེ་འདུན་ཚུ་ཞུ་བའི་སྐབས་ སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་བྱྲོན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་ཚུ་གི་བསམ་པ་
མ་རྲོགསཔ་ལས་ ཐ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ཨིན་རུང་བཞག་དགོ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 
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ལྲོ་རྒྱུས་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ངོ་བྲོ་ལུ་ མཆོད་ཡྲོན་ཕུལ་ གསྲོལ་བ་བཏབ་མི་དང་ 
སངས་རྒྱས་ཁོ་རའི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་ཡྲོད་མི་སྐུ་རྟེན་ལུ་ མཆོད་ཡྲོན་ཕུལ་ གསྲོལ་བ་བཏབ་མི་
གཉིས་ལུ་ དབྱེ་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས ཕན་ཡྲོན་དང་བྱིན་རླབས་ཡང་
ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་པས།

ཡང་བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ སངས་རྒྱས་ཡྲོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐབས་ལུ་
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ བདེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བྱྲོན་ཏེ་ ད་ལྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ང་
བཅས་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཇལ་ ཁྱོད་ལས་ཆོས་ཉན་ བྱིན་རླབས་ཚུ་ཐྲོབ་ཚར་ཡི། དེ་འབདཝ་
ད་སངས་རྒྱས་ཁྱོད་རང་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ང་བཅས་ཚུ་ག་ལུ་སྐྱབས་འཚྲོལ་ཏེ་ 
ག་ལས་ཆོས་ཞུ་ནི་ སྐྱབས་ག་གིས་མཛད་ནི་སྨྲོ་ཟེར་ཞུཝ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ངེའི་ཆོས་
ཡང་དག་པ་སྦེ་མཐར་ཕྱིན་མི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཚུ་གིས་ ང་གིས་སྲོན་མི་ཆོས་ཚུ་ པྲོ་ཏི་དང་
གླེགས་བམ་ལུ་བཟྲོ་སྟེ་སྤེལ་འྲོང་། དེ་གི་སྐབས་ལུ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཚུ་ ཁྱེད་ཚུ་གི་
སྐྱབས་གནས་ཀྱི་གཙྲོ་བྲོ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འདི་ མ་
ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་ སྐུ་འདྲ་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་བཞག་
པ་ཅིན་བཏུབ་ཟེར་གསུངས་ཞིནམ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཞལ་འཛུམ་ཅིག་མཛད་པའི་
ཞལ་ལས་ འྲོད་ཟེར་གསུམ་འཕྲོས་གནང་ནུག འྲོད་ཟེར་གཅིག་ལྷ་ཚངས་པ་ལུ་དང་ གཅིག་
བརྒྱ་བྱིན་ལུ་ གཅིག་དགྲ་གཅན་འཛིན་ལུ་འཕྲོས་གནང་། འྲོད་ཟེར་གྱི་ནུས་པ་གིས་འབད་
ཁོང་གསུམ་ཆ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྐུ་མདུན་ལུ་འཛྲོམས། དེ་ལས་ཁོང་གསུམ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་སྐུ་བཞེངས་ནི་ལུ་སྐྱབས་འཛིན་པ་སྦེ་བསྐོས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལྷའི་བཟྲོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་ 
བྱམས་པ་ ཕག་ན་རྲོ་རྗེ་དང་ཚངས་རིགས་ཚུ་བཀུག་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་བཞེངས་མི་དང་
བདག་འཛིན་པ་ སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་མགོན་པྲོ་ ༧༢ ཀྱི་བཀའ་སྲུང་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐོས།  
དུས་དེ་གི་སྐབས་ལྷ་ཚངས་པ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ ཆོས་སྐུའི་རྣམ་པ་སྦེ་
བཞེངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། འགྲེལ་བཤད་ལར་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་འདྲ་དེ་ རིན་པྲོ་ཆེའི་རྲོའི་
རིགས་སྣ་ཚྲོགས་དང་ རྒྱན་ཆའི་རིགས་ཚུ་ས་བསྲེས་རྐྱབ་སྟེ་ སྲོམ་སྦེ་བཞེངས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་
རྒྱུས་ཨིན་པས། སྐུ་འདྲ་དེ་ཤུལ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་ནང་རྟེན་སྦེ་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ ལྷའི་ཡུལ་གྱི་ཕྲོ་བྲང་ཨྲོན་ཧེ་རུ་ཀ་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་
ནུག སྐུ་འདྲ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོམ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ མི་མ་ཡིན་ཚུ་

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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གི་གསྲོལཝ་བཏབ་སའི་རྟེན་ལུ་གྱུར་ནུག།   

ཁྱབ་འཇུག་དང་ར་ཧུ་ལ་གིས་འགོ་འདྲེན་འབད་དེ་དཔལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་
ལྲོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་སྦེ་མི་གཅིག་ཀླུའི་ཕྲོ་བྲང་ལས་འབག་འྲོང་མི་རིན་ཆེན་ནྲོར་བུ་གིས་
བཞེངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ཀླུའི་རྒྱལཔྲོ་དང་ གཟའ་སྐར་ལྷ་དང་ཀླུ་ཚུ་གི་
གསྲོལཝ་བཏབ་སའི་རྟེན་ལུ་གྱུར་ནུག སྐུ་དེ་གི་དབུ་སྐྲའི་ཐྲོར་བཅིང་ལུ་རྲོ་ཤེལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
པས། ཕྱི་རུ་ཟ་བ་ཉ་གང་གི་དུས་ལུ་ཟཝ་ཤརཝ་ད་འྲོད་རྲོ་ཤེལ་ལུ་ཕྲོག་རྲོ་ཤེལ་ལས་ཁྲུས་ཆུ་
བབས་ཏེ་ སྐུ་དེ་ཁྲུས་གསྲོལ་གནངམ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་དེའི་སྐབས་ང་བཅས་ག་
ར་འབད་རུང་ ཆུ་བཤལ་རྐྱབ་འཐུང་འབད་བ་ཅིན་ ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཚུ་དག་ནི་དང་ ལས་
དང་ཉོན་མྲོངས་ལས་འགྲོལ་ནི་ཨིན་པས། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ སངས་རྒྱས་ལས་གནང་བ་ཞུ་
ཞིནམ་ལས་ སངས་རྒྱས་དགུང་ལྲོ་མ་འདྲཝ་སྲོ་སྲོ་གི་སྐུ་འདྲ་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན་ དགུང་
ལྲོ་ ༨, ༡༢ དང་ ༢༥ འབད་མི་ཚུ་ལྷའི་བཟྲོཝ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་ལུ་བཞེངས་བཅུག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་
ཡང་འདུག བཤད་སྲོལ་ལས་ ཉན་ཐྲོས་དགེ་འདུན་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ 
ལྷ་དང་མི་ ལྷ་མ་ཡིན་དང་དྲི་ཟ་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་ སྐུ་འདྲ་དེ་མཇལ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་
འཛྲོམས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ལུ་ཁོང་ཚུ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ལས་འྲོད་ཟེར་
ཤར་ཏེ་ ཕྲོགས་བཅུ་ལུ་ཁྱབ་སྐུའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ བསྐོར་ར་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་ས་མཇལ་ནུག 
དེ་ལས་འྲོད་ཟེར་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཚར་གསུམ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 
མཐའ་མཇུག་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་སྐྲའི་ཐྲོར་ཚུགས་ལུ་འཛུལ་ནུག དེ་ལས་སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་ སྐུ་འདྲ་དེ་གསུམ་ག་བཞུགས་སར་ དགྲ་བཅོམ་པ་དང་ལན་གཅིག་ཕྱིར་མི་འྲོང་བ། 
ཕྱིར་འྲོང་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ 
བསབ་སྲོན་གྱི་བླ་མ་འབད་དེ་ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྲོར་དང་ཆོས་འཁོར་ཚུ་བསྐོར་ནི་ཨིན། དེའི་
མཐུ་དང་ནུས་པ་གིས་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་ཆེན་པྲོ་འདི་དར་ནི་ཨིན་ནྲོ་ཟེར་གསུངས་
ནུག། 

སངས་རྒྱས་དགུང་ལྲོ་ ༢༥ འི་ཚད་མཉམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་དེ་ལྷའི་དབང་པྲོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སུམ་ཅུ་
ར་སུམ་ལུ་ཞུ་སྟེ་ ལྷ་ཚུ་གསྲོལ་བ་བཏབ་སའི་རྟེན་ལུ་གྱུར། གཞན་དགུང་ལྲོ་ ༨ དང་ ༡༢ 
ཀྱི་ཚད་དང་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་དེ་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་རྒྱལ་པྲོའི་ཁབ་(རཱཇ་གིར་) 

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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ལུ་རྒྱལཔྲོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཕག་འཚལ་སའི་རྟེན་སྦེ་ཞུ་ནུག  སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་བསན་
བཞིན་  སྐུ་འདྲ་གཉིསཔྲོ་དེ་ཤུལ་ལས་ རྒྱལཔྲོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོའི་བཙུན་མྲོ་གཉིས་ཀྱིས་
བྲོད་ལུ་ཞུ་སྟེ་ ད་ལྲོའི་བར་ན་ཡང་བྲོད་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  འ་ནི་སྐུ་འདྲ་གསུམ་པྲོ་དེ་འཛམ་
གླིང་ནང་ལུ་འགོ་ཐྲོག་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཞེངསམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་
ཨིན། 

ལྷའི་བཟྲོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་གིས་རིན་ཆེན་རྲོ་དང་སྨན་སྣ་ཚུ་ས་བསྲེས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་འགོ་ཐྲོག་
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ཎི་དགུང་ལྲོ་ ༣༢ ཀྱི་ཚད་མཉམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཡྲོད་མི་དེ་ ད་རེས་
ནངས་པར་ཡང་རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ་གདན་ལུ་མཇལ་ས་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྐུ་འདྲ་དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་
ཡྲོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ ཡུན་མ་རིངམྲོ་ཅིག་ཁར་རང་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་
པས།  དེ་བཟུམ་མའི་བཟྲོ་རྣམ་ཅན་གྱི་སྐུ་འདྲ་འདི་འགོ་ཐྲོག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག 
བཤད་རྒྱུན་ལས་རིན་ཆེན་རྲོའི་རིགས་ཚུ་རྒྱ་མཚྲོ་ནང་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྦེ་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། སྐུ་འདྲ་དེ་སྤྲུལ་པའི་ཐྲོག་ལས་སྦེ་བཞེངསམ་སྦེ་ཡང་བཤདཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སྔ་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཚུའི་ཐྲོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སངས་རྒྱས་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་
བརྟེན་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་དང་ དགྲ་བཅོམ་པ་ ལྷ་ཚུ་གིས་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་
འདྲ་དེ་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྦེ་རྩིས་ནུག དེ་གིས་སྦེ་ང་བཅས་ཚུ་གིས་ད་
རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུའི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དགོ་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུ་གྱུར་ནུག སངས་རྒྱས་གཤགས་ཏེ་མི་ལྲོ་ ༢༥༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་
ལྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁོ་གིས་གསུངས་གནང་མི་ཆོས་དང་རྟྲོགས་བརྗོད་ཚུ་ དེང་སང་ང་
བཅས་ཚུའི་མི་ཚེ་གནས་སངས་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ཅིག་སྦེ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ནང་པའི་ཆོས་
ལུགས་དེ་ཡང་ ག་ཅི་དེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་བའི་བསྒང་རང་ཡྲོད།

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཚུལ་དེ་ཡང་ དུས་རབས་ ༧ པའི་ནང་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལཔྲོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་
པྲོ་གིས་ ལྷ་སྲིན་འདྲེ་བདུད་ཚུ་བཏུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ལྷ་ཁང་ལེ་ཤ་བཞེངས་པའི་གྲལ་ལུ་ དེང་
སང་མཇལ་ནི་ཡྲོད་མི་བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་སྤ་རྲོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཡང་ཚུདཔ་
ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་སྐྱིད་ཆུ་ལུ་སངས་རྒྱས་ལྲོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་སྦེ་མི་སྐུ་གཅིག་དང་ བུམ་
ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ལུ་ རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པྲོ་སྐུ་གཅིག་བཞེངས་ནུག བཤད་རྒྱུན་
ལས་ སྐུ་འདྲ་དེ་བྲོད་ལུ་ཡྲོད་མི་ ཇོ་བྲོ་ཤཱཀྱ་མུ་ཎི་དགུང་ལྲོ་༡༢ བཞེས་མི་སྐུ་འདྲ་ལས་དཔེ་
བླངས་ཏེ་བཞེངསམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་སྐྱིད་ཆུ་དང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ལུ་
ཡྲོད་མི་སྐུ་འདྲ་དེ་ཡང་ བྲོད་ཀྱི་ཇོ་བྲོ་ཤཱཀྱ་མུ་ཎི་དང་དབྱེར་མེད་པའི་བྱིན་ཅན་ཨིན་པས། 
དུས་རབས་ ༧ པའི་མཇུག་མཚམས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་
ཚུ་བཞེངས་ནུག འབྲུག་ལུ་སྐུ་རྟེན་འགོ་ཐྲོག་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་
གིས་ཞལ་བཀོད་གནངམ་བཞིན་དུ་ བུམ་ཐང་རྩིས་ལུང་ལྷ་ཁང་དང་དགེ་འདུན་ལྷ་ཁང་ ཨ་
ནུ་ལྷ་ཁང་དང་ཆུ་སྨད་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ རྒྱལ་བ་
རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞེངས་མི་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་
གི་ཤུལ་ལས་གུ་རུ་གཙྲོ་འཁོར་གསུམ་དང་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ཚུ་བཞེངས་ནུག། 

དུས་རབས་ ༡༢ པ་དང་ ༡༣ པའི་འགོ་འཚམས་ལུ་ ཆོས་ལུགས་སྲོ་སྲོའི་བླམ་ཁག་ལྔ་
གིས་ འདས་ མ་འྲོངས་ ད་ལ་བཅས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་དང་ གུ་རུ་མཚན་
བརྒྱད་ ཆོས་ལུགས་སྲོ་སྲོའི་བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་ནུག དེ་ཡང་དུས་རབས་ ༡༣ 
པའི་བར་མཚམས་ཅིག་ཁར་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོ་འབྲུག་ལུ་བྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ཨིན་པས། 
ཕ་ཇོའི་མཁའ་འགྲོ་ མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཨིན་མི་མཁའ་འགྲོ་བསྲོད་ནམས་དཔལ་
སྒྲོན་གྱིས་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ལྷ་ཁང་དང་ རྟ་མགོ་ལྷ་ཁང་ལུ་སྐུ་རྟེན་དག་པ་ཅིག་བཞེངས་ནུག 
དེ་བཟུམ་སྦེ་བླམ་ཕ་ཇོའི་སས་ཉི་མ་གིས་ལྕང་སྒང་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་ བླམ་ཕ་ཇོའི་ཡི་དམ་སྤྱན་
རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་དང་ཕག་ན་རྲོ་རྗེ་ བསྲོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་
ནུག།

དེ་ལས་དུས་རབས་ ༡༥ པའི་ནང་པདྨ་གླིང་པ་དང་འབྲུག་གི་སྐུ་བཞེངས་མཁན་ཚུ་མཉམ་

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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རུབ་འབད་དེ་ བུམ་ཐང་གཏམ་ཞིང་ལྷ་ཁང་ནང་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་
ནུག དུས་རབས་ ༡༦ པའི་ནང་བླ་ཆེན་མངའ་དབང་ཆོས་རྒྱལ་(༡༤༦༥-༡༥༤༠) དང་ཁོ་
གི་སས་མངའ་དབང་དྲག་པ་ དེ་ལས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་(༡༥༡༧-༡༥༥༤) ཚུ་གིས་དགོན་
སྡེ་ཁག་ཚུ་ལུ་ལྷ་ཁང་རེ་བཞེངས་ཏེ་གདན་ས་བཟུང་ནུག  སྤྱི་ལྲོ་༡༦༡༦ ལུ་འགྲན་ཟ་དང་
བྲལ་བའི་ང་བཅས་རའི་དྲིན་ཅན་གྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་
འབྲུག་ལུ་བྱྲོན་ཏེ་ རྗོང་གཞིས་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་བཞེངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་འཇིམ་སྐུ་
ཡང་བཞེངས་གནང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་མཇུག་འཚམས་ལས་
འབྲུག་ལུ་རང་ལུགས་སྨན་འདམ་གྱི་སྐུ་བཞེངས་སྲོལ་འདི་ག་ཅི་དེ་དར་ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་སྲོང་ནུག  
དེ་གིས་སྦེ་ སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནི་འདི་ཡང་འབྲུག་གི་བཟྲོ་རིག་ ༡༣ གྱི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན།

འབྲུག་གི་འཇིམ་བཟྲོཔ།

མ་གཞི་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་རྒྱལ་རབས་ཚུ་ནང་ལུ་མཇལ་བལཝ་ད་ འཇིམ་སྐུ་བཞེངས་མིའི་
བླ་ཆེན་ དཔེར་ན་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་བླམ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོ་ དེ་ལས་པདྨ་གླིང་པ་
ཚུ་ཨིན་རུང་ དེ་བསྒང་ལུ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་མ་ཚུགས་པས། ང་བཅས་ཚུ་གིས་འབྲུག་གི་འཇིམ་
བཟྲོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སབ་ད་ལུ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྤྱི་ལྲོ་༡༦༣༧ ལུ་
སྤུ་ན་ཁ་རྲོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལས་ཚུར་འགོ་བཙུགས་དགོ་ནི་ཨིན་པས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་
བ་ཅིན་ཞབས་དྲུང་གིས་བྲོད་ལས་ རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་སྤྲུལ་པ་ཨིན་མི་ འཇིམ་བཟྲོཔ་
མཁས་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་ཟེར་མི་དེ་སྤུ་ན་ཁ་རྲོང་ནང་ལུ་སྨན་འཇིམ་གྱི་སྐུ་མ་འདྲཝ་ཚུ་
བཞེངས་ནིའི་དྲོན་ལུ་འབྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ ཀརྨ་ པ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༠ པ་
ཆོས་དབྱིངས་རྲོ་རྗེ་གི་འཇིམ་བཟྲོཔ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་རྒྱུ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་
ཐྲོག་ལུ་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ཚུ་བཟྲོ་ནིའི་བཟྲོ་བཀོད་ལུ་ཡང་མཁས་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ 
ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་བཀའ་རྒྱ་ལར་དུ་སྦེ་ སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་
དང་ ཁོ་གིས་སྤུ་ན་ཁ་རྲོང་ནང་གི་མགོན་ཁང་དང་ དེ་ནང་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ཡང་བཞེངས་ཡྲོདཔ་མ་
ཚད་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་རྲོང་ནང་ལུ་ཡང་སྐུ་རྟེན་དང་མཆོད་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་ནུག ཞབས་
དྲུང་གིས་ སྐུ་རྟེན་དང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་གཟིགསཔ་ལས་ 

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་ལུ་ དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ཁྲི་གི་ཚད་དང་མཉམ་པའི་ཁྲི་ཡང་
གནང་ནུག  ཞབས་དྲུང་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནྲོན་གཅིག་བཞེངས་མི་དེ་གིས་གསུང་བྱྲོན་
པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག  ང་བཅས་རའི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་ནིའི་རྒྱལ་རབས་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་
གི་སྐབས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡྲོདཔ་ད་ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ ༡༦༧༤ ལུ་གཤགས་ནུག གང་
ལར་ཡང་ དེ་ལས་ཚུར་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནིའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ སྤ་རྲོ་གནས་ཕུག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་  
སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་གསང་སྔགས་རྒྱལ་མཚན་ལུ་བརྒྱུད་ནུག  སྤ་རྲོ་རྲོང་ཁག་ཤར་པ་རྒེད་
འྲོག་གི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་འདི་ལུ་མཚན་གཞན་ཡང་ ཧས་ཕུག་ གནས་ཕུག་ 
ཐེག་ཆེན་རྩེ་མྲོ་དགོན་པ་ཚུ་ཞུ་སྲོལ་འདུག  སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ཚུ་བཞེངས་ནིའི་
འཇིམ་སྐུའི་བཟྲོ་རིག་ལུ་མཁས་པའི་མིང་གཏམ་ཚུ་འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དྲོ་
བར་བྲོད་ལུ་ཡང་ཐྲོན་ནི་དེ་གིས་ བྲོདཔ་ཚུ་ཡང་གནས་ཕུག་ལུ་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་པར་འྲོང་
ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་སྐུ་བཞེངས་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ཞུ་འབག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག  
སྤྲུལ་སྐུ་དེ་གི་ཐ་དམ་ཚིག་དང་དྲང་བདེན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཐ་ན་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་
རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་བརྩི་མཐྲོང་སྲོམ་བསྐྱེད་ནུག བཤད་རྒྱུན་
ལས་ བླམ་ཁག་ལྔ་གི་དགོན་སྡེ་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་དབང་བའི་སྐབས་ལུ་  
གནས་ཕུག་དགོན་པ་དེ་ གནས་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུ་གི་འྲོག་ལུ་ རང་བཙན་སྦེ་རང་ལུསཔ་ལས་ 
དེང་སང་བར་ཡང་གནས་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་བདག་འཛིན་མཛད་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

སྐུ་དབང་དང་ཡྲོན་ཏན་མཁས་མཉམ་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ མཐུ་ཆེན་མངའ་དབང་
པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དགོན་པ་དེ་ཁར་ སྐུ་བཟྲོ་ཁང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་
གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༧༡༦ སྤྱི་ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་ཞིང་ལུ་བྱྲོན་ནུག དེ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ 
སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ནུས་ལྡན་རྲོ་རྗེ་གིས་ སྐུ་ཚེ་གོང་མའི་ཕག་ལཱ་ཚུ་ལུ་གོམས་པ་མདུན་དུ་སྤྲོ་སྟེ་ 
གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་
རིན་ཆེན་ མཚན་གཞན་ ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཡང་འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན་སྒོ་འཆར་
ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ སྐུའི་རིག་རལ་དང་སྨན་སྦྲོར་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་མཁས་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
རང་ལུགས་འཇིམ་སྐུའི་རིག་རལ་ཚུ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་ངང་ལུ་ཡར་རྒྱས་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་
བཏངམ་མ་ཚད་ སྨན་བཟྲོའི་སྲོབ་གྲྭ་གཅིག་ཡང་གཞི་འཛུགས་མཛད་གནང་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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འདུག དེ་གིས་སྦེ དེ་ཁར་རང་ལུགས་འཇིམ་སྐུ་བཟྲོ་ནིའི་རིག་རལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་ཚུ་སྒྲིང་
སྒྲིང་སྦེ་ཚུདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་དེ་ཁ་ལས་སྦེ་དར་ཁྱབ་སྲོང་ནུག དེ་བསྒང་གནས་ཕུག་གི་
འཇིམ་བཟྲོཔ་ཚུ་གིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་ འཇིམ་བཟྲོཔ་ཁྱད་རིག་
ཅན་འབད་ཐྲོནམ་ལས་ ཁྲལ་ཚུ་ལས་ཡང་ ཡངས་ཆག་དང་ སྲོབ་གྲྭ་དང་དམག་མི་ལུ་ཡང་
འཛུལ་མ་དགོཔ་ལས་ ཨ་ལྲོ་བུ་ཚུ་གིས་ འཇིམ་སྐུའི་རིག་རལ་འདི་ ངེས་པར་དུ་ལྷབ་དགོ་
པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་སྤྲུ་སྐུ་རྣམ་སྒྲོལ་རྲོ་རྗེ་ མཚན་གཞན་བསན་པའི་ཉི་
མ་གི་སྐབས་ལུ་དགོན་པ་དེ་མེ་མཆོད་བཞེས་ནུག  དེ་འབདཝ་ལས་ མཁོ་ཆེ་བའི་སྐུ་རྟེན་
དང་ཡིག་ཆས་ཚུ་འཚིགསཔ་ལས་ གནས་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུ་དང་འབྲུག་གི་སྐོར་ལས་ར་ཁུངས་
གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་བར་ཆད་བྱུང་ནུག།

སྤ་རྲོ་གནས་ཕུག་དགོན་པའི་སྒོམ་ཆེན་ཨིན་མི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཕུར་རྒྱན་གྱིས་ རང་ལུགས་
ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ད་ཚུན་གྱི་བར་ལུ་ལྷྲོད་ཉམས་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་
རྒྱུད་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་སྤེལ་གནང་མི་ཅིག་ཨིན། སྲོབ་དཔྲོན་
ཕུར་རྒྱན་དེ་ རང་སྲོབས་ཀྱི་སྐུའི་ཚད་གཞིའི་ངེས་ཏན་དང་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་བཟྲོ་བཀོད་
ཚུ་ལུ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ མི་ཚུའི་བཤད་རྒྱུན་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་ཕག་
གཡྲོན་པའི་ཨམ་མཐེ་བྲོངམ་ལུ་ རང་བྱུང་གི་ཡི་གེ་ “ཨ” གཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་
ཀྱིས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ བརྟག་དཔད་འབད་དེ་མཇལ་བའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་བཞེངས་མི་སྐུ་ཚུ་
ལུ་ པར་རིས་ཚུ་མཇལ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། ང་བཅས་ཚུ་གིས་དེང་སང་བར་ཡང་ སྲོབ་
དཔྲོན་ཕུར་རྒྱན་ཁོ་རང་གིས་བཞེངས་གནང་མི་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་
འདྲ་མང་རབས་ཅིག་མཇལ་ས་ཡྲོད། སྲོབ་དཔྲོན་ཕུར་རྒྱན་གྱིས་ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ལུ་ཕག་
ལཱ་གནང་ཡྲོདཔ་ད་ སྐུ་རྗེས་བྲག་རི་ལྷ་ཁང་ནང་གི་གསར་པ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་
སྲོམ་གཅིག་དང་མཉམ་ སྐུ་ཆུང་ཀུ་གཞན་སྲོང་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞེངས་གནང་མི་དེ་
གིས་ མ་འྲོངས་པར་ མི་ཚུ་རང་སྲོའི་དད་མྲོས་ ལས་འཕྲོ་དང་བསྟུན་གསུང་བྱྲོན་ནི་ཨིན་
ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ བླམ་ཆུང་གིས་གཙྲོས་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་ ༡༠ ལུ་
སྦྲོང་བརར་གནང་ ཤུལ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་བླམ་ཆུང་ཡང་སྙན་གྲགས་ཐྲོན་ཏེ་ སྲོབ་དཔྲོན་
དངོས་གྲུབ་(ཁོ་རའི་སས་)དང་སྲོབ་དཔྲོན་ཕུན་ཚྲོགས་བསན་འཛིན་གཉིས་ལུ་སྲོན་གནང་

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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ནུག སྲོབ་སྲོན་ཧེ་མ་ སྲོབ་དཔྲོན་དམ་ཆོས་དང་སྲོབ་དཔྲོན་དཔལ་ལྡན་ སྲོབ་དཔྲོན་དར་
སྒོ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་དྲོན་གྲུབ་ ཤུལ་མ་ སྲོབ་དཔྲོན་མཁའ་འགྲོ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་ཚེ་རྲོ་རྗེ་ ཇོ་
བྲོ་ཚུ་ལུ་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

འབྲུག་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་རང་སྔར་སྲོལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ བརྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་ཐྲོན་
ནུག ཨིན་རུང་ ཁོང་མང་ཤྲོས་ཅིག་རང་ཚེ་ལས་འདས་སྲོངཔ་ལས་ ཁོང་རའི་རྟྲོགས་བརྗོད་
ཚུ་ཐྲོབ་པར་ལཱ་ཁག་ཡྲོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་རང་མ་གོ་བས། གང་ལར་ཡང་ 
སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ དགེ་སྲོང་ངག་དབང་ཤེས་རབ་ སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཕུན་
ཚྲོགས་ སྲོབ་དཔྲོན་ནྲོར་བུ་བསམ་གྲུབ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཟ་བ་བསམ་གྲུབ་ སྲོབ་དཔྲོན་རྲོ་རྗེ་ 
དགེ་སྲོང་སྲིད་ཐེག་ སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཚེ་དབང་ སྲོབ་དཔྲོན་དཀོན་མཆོག་
བསན་པ་དང་སྲིད་ཐུབ་བཅས་ཁོང་དག་པ་ཅིག་ རིག་རལ་ཅན་གྱི་འཇིམ་བཟྲོཔ་མཁས་
མཆོག་ཨིན་ཟེར་སབ་ནི་འདུག ག་སྦེ་ཨིན་རུང་གནས་ཕུག་གི་སྔར་སྲོལ་དེ་ཚུ་ཉམས་སྲོང་
ནུག ངག་རྒྱུན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཇིམ་བཟྲོཔ་ཚུ་ ས་གནས་གཞན་ རྒྱ་
གར་དང་ནེ་པཱལ་ཚུ་ལུ་འྲོས་འབབ་ཅན་གྱི་ལཱའི་གོ་སྐབས་ལེགས་ཤྲོམ་འཚྲོལ་ཏེ་སྲོང་ནུག་
ཟེར་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ཕམ་ཚུ་གིས་ཡང་ཁོང་རའི་བུཚ་ཚུ་ འཇིམ་བཟྲོའི་སྲོབ་དཔྲོན་སྦེ་
བཏང་མི་དེ་ དུས་རྟག་བུའི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྲོང་མི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དེ་
མ་བཏང་པར་བཞག་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་ཚུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནིའི་དྲོན་
ལུ་ ང་བཅས་རའི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ལག་བཟྲོའི་རིག་རལ་གྱི་སྲོབ་སྦྲོང་ཁང་ཚུལ་མཐུན་གཅིག་གཞི་
འཛུགས་གནང་ནིའི་གྲོས་ཐག་བཅད་ནུག མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་གི་བཀའ་རྒྱ་ལར་ 
བླྲོན་པྲོ་གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༦༧ ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་དཔལ་ལྡན་དེ་ 
བཀྲིས་སྒང་ལུ་སྲོབ་སྦྲོང་ཁང་བཙུགས་ཡྲོད་མི་ནང་ལུ་བཏང་ནུག སྲོབ་སྦྲོང་ཁང་དེ་སྤྱི་ལྲོ་ 
༡༩༧༡  ཐིམ་ཕུ་ལུ་རང་ལུགས་ལག་བཟྲོའི་རིག་རལ་སྲོབ་གྲྭ་སྦེ་སྤྲོ་སྟེ་ ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལྲོ་ 
༡༩༩༩ ལུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་བཟྲོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྲོབ་སྦྲོང་སྤེལ་ཁང་སྦེ་ མིང་གསརཔ་
བཏགས་ནུག སྲོབ་སྦྲོང་སྤེལ་ཁང་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་རྲོང་
ཁག་སྲོ་སྲོ་ལས་བསྡུས་ནུག དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ནང་པའི་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་གཞི་འགྱམ་ཧེ་མ་ལས་

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་གོ་སྐབས་གནང་ནུག དེ་ཡང་ཁྱད་རིག་སྲོབ་སྦྲོང་གི་དྲོན་ལུ་འྲོས་འབབ་དང་སྤྲོ་
བ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཆེད་དུ་ སྔོན་མ་ལས་གྲབས་སྒྲིག་འབད་བསྣད་དེ་ཡྲོད་མི་འདམ་
ཚུ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ རང་སྲོའི་སྤྲོ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཅ་ལ་རེ་ རང་དབང་དམ་ཁའི་ཐྲོག་ལས་
བཟྲོ་བཅུག་སྟེ་ བུཚ་ ༣༠ ཡྲོད་ས་ལས་ ༡༥ རྐྱངམ་ཅིག་མཐའ་མཇུག་བཙག་འཐུ་འབད་
དེ་ སྲོབ་དཔྲོན་དཔལ་ལྡན་གྱིས་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནིའི་རིག་རལ་གྱི་སྲོབ་སྦྲོང་དམ་དམ་སྦེ་
གནང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་སྲོབ་སྦྲོང་པ་སྡེ་ཚན་དང་པམ་དེ་ བཀྲིས་སྒང་སྦུལ་བརྡུངས་
ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་ཨོམ་སྲོང་། བཀྲིས། རིན་ཆེན་རྲོ་རྗེ། སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཚུ་དང་ 
སྦུལ་མཁར་ལས་ རྲོ་རྗེ། ཁབ་སྟེང་ལས་མངའ་དབང་ཀརྨ་ ཚུ་དང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རམ་
སྦར་ལས་ ཕག་རྲོར། ཚེ་རིང་། ཀརྨ། རྲོ་རྗེ། ཆོས་རྒྱལ། མ་ཎི་བསན་འཛིན། གུ་རུ་ལ། 
མཐུ་རུ་ལ། སངས་རྒྱས་དབང་འདུས་ཚུ་དང་ སྤ་རྲོ་གནས་ཕུག་ལས་ གནམ་ལྲོ་ ༢༠༠༤ 
གི་རིང་ལུ་བཟྲོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྲོབ་བཀོད་པ་རྙིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་མི་སྲོབ་དཔྲོན་ཉིམ་རྲོ་
རྗེ་(སྲོབ་དཔྲོན་དཔལ་ལྡན་གྱི་སས) ཚུ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྦྲོང་
བརར་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ བར་ཁམས་ཅིག་ལས་བཀོག་བཞག་དགོཔ་
བྱུང་ཡྲོདཔ་ད་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆོས་རྒྱལ་དེ་སྦྲོང་བརར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་གཤགས་སྲོང་ནུག 
སྲོབ་དཔྲོན་ཨོམ་སྲོང་དེ་འཇིམ་བཟྲོཔ་དྲག་ཤྲོས་ཀྱི་བསལ་སྲོན་འབད་དེ་ ཁོ་རའི་རིག་རལ་
ཁྱད་ལྡན་གྱི་ངོ་བསྲོད་ལུ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་གནང་ནུག བླམ་ཚུ་གིས་སྲོབ་དཔྲོན་ཨོམ་སྲོང་
གིས་བཞེངས་མིའི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་གིས་མ་འྲོངས་པར་ གསུང་འབྱྲོན་ནིའི་ལུང་བསན་ཡང་གནང་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཕུན་ཚྲོགས་གླིང་ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ བཀང་ལུང་ཚུ་ནང་ཡྲོད་མི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ཁོ་གི་ཕག་ཤུལ་ཨིན། སྲོབ་དཔྲོན་ཨོམ་སྲོང་
གིས་སྲོབ་ཕྲུག་ ༤༠ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་སྦྲོང་བརར་གནང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག འཇིམ་བཟྲོ་
སྲོབ་དཔྲོན་གཞན་ སྲོབ་དཔྲོན་ཕག་རྲོར། སྲོབ་དཔྲོན་ཀརྨ། སྲོབ་དཔྲོན་ཉིམ་རྲོ་རྗེ་དང་
སྲོབ་དཔྲོན་ཚེ་རིང་རྲོ་རྗེ་ཚུ་ ཁོང་རང་ རང་གྲུབ་ཀྱི་འབྲུག་གི་འཇིམ་བཟྲོཔ་ཁྱད་རིག་ཅན་ལུ་
གྱུར་བ་གིས་མ་ཚད་པར་ ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་སྔར་སྲོལ་རིག་རལ་སྤེལ་མིའི་ལག་ཆ་བཟུམ་ཅིག་
ཡང་ཨིན་པས། སྲོབ་དཔྲོན་ཉིམ་རྲོ་རྗེ་གིས་ཧ་ལམ་བུཚ་ ༤༥ དང་སྲོབ་དཔྲོན་ཀརྨ་ གིས་
བུཚ་ ༣༠ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ལུ་སྦྲོང་བརར་གནང་ནུག འཇིམ་བཟྲོཔ་དེ་ཚུ་གིས་བཞེངས་མི་སྐུ་
འདྲ་ཚུ་ལྷ་ཁང་དང་རྲོང་གཞིས་སྲོ་སྲོ་ཚུ་ནང་མཇལ་ས་ཡྲོད། ཁོང་ཚུ་གིས་ སྐུ་རྟེན་གསརཔ་

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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ལེ་ཤ་ཅིག་བཞེངས་པ་དང་ ཉམས་བཅོས་ཞུ་བ་གིས་མ་ཚད་པར་ རྒྱལ་རབས་ལུ་གལ་
གནད་ཆེ་བའི་སྐུ་རྟེན་རྙིངམ་མང་རབས་ཅིག་ཉམས་གསྲོ་ཞུ་ནུག སྲོབ་དཔྲོན་དཔལ་ལྡན་
གྱིས་འདི་བཟུམ་མའི་རང་ལུགས་ཁྱད་ཆོས་བཟངམྲོ་གི་རྒྱུན་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་
ཐབས་ཀྱི་བརྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་གནང་མི་དེ་ལུ་བཀྲིན་སྲོམ་བསམ་དགོཔ་ཨིན། མ་གཞི་
འབྲུག་ལུ་འཇིམ་བཟྲོཔ་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ གཞུང་གིས་ མ་འྲོངས་
བུཚ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་སྦྲོང་བརར་བྱིན་མི་ དཀོན་ནི་ཨིན་པའི་ཐུགས་བཞེད་
གནང་ནུག བཟྲོ་རིག་སྤེལ་ཁང་དེ་གཞི་འཛུགས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྲོབ་ཕྲུག་ལེ་ཤ་
ཅིག་གིས་ སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནིའི་རིག་རལ་ལུ་སྦང་བརྲོན་འབད་ཚུགས་ཏེ་ ཡིད་ཆེས་དག་
སྣང་གི་ཐྲོག་ལས་ ར་འགེངས་འབད་བའི་འབྲས་བུ་གིས་ ཚེ་ད་ལྲོ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཆ་རང་
ལུ་ཕན་ཐྲོགས་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། གནས་ཕུག་གི་སྲོབ་དཔྲོན་དམ་ཆོས་དང་སྲོབ་དཔྲོན་དྲོན་
གྲུབ་གཉིསཔྲོ་དེ་ སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ནི་ལུ་ མཁས་མཆོག་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁོང་
གཉིས་ཀྱི་འྲོག་ལུ་སྲོབ་ཕྲུག་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་མི་མིན་འདུག ཁོང་གཉིས་བཟའ་ཚང་
གཅིག་པའི་སྤུན་ཆ་ཨིན་པས། ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགོངས་རྲོགས་མཆོད་རྟེན་ནང་གི་བཀའ་
བརྒྱད་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ ཆ་མཉམ་སྲོབ་དཔྲོན་དམ་ཆོས་ཀྱིས་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ད་ འྲོག་ཐྲོག་གི་
ཕུར་པ་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་སྲོབ་དཔྲོན་དཔལ་ལྡན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ལུ་བཞེངས་ནུག ཁོང་གི་ནྲོ་
གཅུང་ཆུང་ཤྲོས་ ཇོ་བྲོ་ དེ་ཡང་སྐུ་འདྲའི་མཁས་མཆོག་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་གི་ཕག་
ལཱའི་དཔེ་སྲོན་ཚུ་རྩི་རང་རྲོང་ནང་ལུ་མཇལ་ཚུགས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་
ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ཁོང་རའི་སྒེར་གྱི་ཚྲོང་འབྲེལ་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་མི་
ཚུགས་པས། འཇིམ་བཟྲོཔ་༤༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ལཱ་འབད་དྲོ་ཡྲོད་
པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག ད་རེས་ནངས་པར་གཞུང་གི་མངའ་འྲོག་ལུ་ལཱ་འབད་སྲོད་མི་ཁྱད་རིག་
ཅན་གྱི་འཇིམ་བཟྲོཔ་དེ་མི་གྲངས་ ༡༡ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན།  རྒྱལ་ཡྲོངས་བཟྲོ་རིག་བཅུ་
གསུམ་ནང་ལུ་སྦྲོང་བརར་འབད་ཚར་མི་ ༢༥ ཡྲོདཔ་ཨིན། ཁོང་རའི་སྦྲོང་བརར་མཐར་ཁྱོལ་
ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རྲོང་ཚུ་དང་ལྷ་ཁང་ སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ ཁོང་རའི་
སྒེར་གྱི་ཚྲོང་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་བཞེངསམ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་འབགཔ་དང་
བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་བཟྲོ་ནི་དང་ ཡང་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་བཟྲོཝ་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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འཇིམ་/འདམ་གྱི་རིགས།

སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ནིའི་དྲོན་ལུ་འདམ་གྱི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤྲོམ་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་
རིགས་ཀྱི་འདམ་འདི་ ཆུ་དང་ ཤིང་རྲོ་ཚུ་མེད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ཐྲོབ། འདི་ཡང་ས་
འྲོག་ལུ་གཏིང་ཚད་ཕིཏྲ་ ༦-༧ གྱི་བར་ན་བརྐོ་སྟེ་བཏྲོན་དགོཔ་ད་ སའི་སྤུས་ཚད་ལེགས་
ཤྲོམ་འདི་ ང་བཅས་རའི་ལགཔ་མཛུབ་མྲོ་གིས་ འཚྲོར་བལཝ་ད་ཧུམ་ཁྱུག་ཁྱུ་འྲོང་། འདི་
བཟུམ་མའི་འདམ་གྱི་རིགས་ལས་བཟྲོ་མི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་གིས་ལྲོ་སྲོང་ལས་སྲོང་འབད་ཐུབ་ནི་
དང་། འདམ་འདི་ཚར་གཅིག་སྐམ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཆརཔ་གིས་ཡང་འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་
གནྲོད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ས་ཀྲག་ཐལཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་སྔ་
རབས་ཀྱི་མི་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་རང་ སྐུ་འདྲ་ཚུ་དེ་བཟུམ་མའི་འདམ་གྱིས་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
པས།  

འདམ་ལ་ལུ་ཅིག་ལེགས་ཤྲོམ་དང་ཧུམ་ཁྱུག་ཁྱུ་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་སྤུས་ཚད་ངོ་
མ་འདི་ མི་ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་མི་གིས་མ་གཏྲོགས་ཕྱེ་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། ཁ་ཤ་ཅིག་གུ་ལས་
ཚར་དག་པ་ཅིག་བཙགས་ཏེ་གསིག་ཞིནམ་ལས་བཟྲོ་དགོ་མི་འདམ་ཚུ་སྤུས་ཚད་འབྲིང་ཙམ་
ཅིག་ཨིན་པས། 

སྐུ་འདྲ་བཟྲོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྤྱིར་གཏང་གིས་འདམ་རིགས་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཙམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་
གཤམ་གསལ་ལར་ཨིན། 

ཐེན་འདམ- རྲོ་ཆུང་ཀུ་དུམ་གྲ་རེ་ཡྲོད་སྲིད་པའི་འདམ་ཚུ་འགོ་འཛུགས་སྦྲོང་ལཱ་ཚུ་འབད་
ནིའི་དྲོན་ལུ་བཏུབ་ཨིན།

ཀོང་འདམ་-  སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་ལས་སྐུ་འདྲའི་དབྱིབས་ལེགས་ཤྲོམ་བྱིན་འྲོང་། 

འཇིམ་འདམ་

ཀོང་འདམ་

འཇིམ་འདམ་  - འདི་སྐུ་འདྲའི་མཐའ་མཇུག་ཧུམ་ཆའི་དྲོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དེའི་སྤུས་ཚད་དེ་
ག་ཅི་དེ་ལེགས་ཤྲོམ་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་གྱི་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་འདམ་ཐྲོབ་ཐབས་ལུ་ 

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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སྦྱིས་ལྷ་སི་སི་སྦེ་རྐྱབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ས་འདམ་འདི་ཧེ་མ་རང་ཆུ་དང་ས་བསྲེས་ཞིནམ་ལས་ 
རས་གུ་ལས་བཙགས་ཏེ་ཚར་མི་འདི་མེ་གུར་བསྐོལ་དགོ། ཆུ་བསྐོལ་ཏེ་  འཁོལ་མི་ལས་
ཐྲོན་པའི་ ཨ་རྲོ་ཕྱེ་འདི་ག་ཅི་དེ་ལེགས་ཤྲོམ་ཨིན། དེ་   ལས་ཕྱེ་དེ་ དལ་ཤྲོག་དང་གཅིག་
ཁར་ས་བསྲེས་ཞིནམ་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བསྣད་དགོ། ལཱ་དེ་གཙྲོ་བྲོ་རང་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་
བསམ་ཚུགས་ཏེ་སེར་གུ་འཐྲོན་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ཨིན།

འདམ་དང་ཤྲོག་གུ་ས་བསྲེས་ཐངས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

འདམ་གཱརམ་ ༣༠༠༠ ལུ་ཤྲོག་གུ་གཱརམ་ ༣༠༠ ས་བསྲེས་དགོ།

འདམ་གྱི་ཚྲོས་གཞི།

འདམ་འདི་ཚྲོས་གཞི་མ་འདྲཝ་བཞི་འབད་ཐྲོནམ་ཨིན། འདི་ཡང་ དཀརཔྲོ། ནགཔྲོ། 
སེརཔྲོ། དམརཔྲོ་བཅས། 

ཐེན་འདམ་ དང་ཀོང་འདམ་་ ལུ་ཚྲོས་གཞི་ག་བཟུམ་ཡང་འྲོངམ་ཨིན་རུང་ འདམ་དཀརཔྲོ་
འདི་འཇིམ་འདམ་བཟུམ་སྦེ་རང་ལེགས་ཤྲོམ་ཨིན། འདམ་སེརཔྲོ་གིས་ཡང་འཇིམ་འདམ་
ལེགས་ཤྲོམ་བཟྲོ་ཚུགས།

ཐྲོབ་ཆོག་ཅན་གྱི་འཇིམ་/འདམ།

འྲོས་འབབ་ཆེཝ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་འཇིམ་འདི་བུམ་ཐང་དུར་(སྐུ་རྗེས་ལག་ལུ་) དང་ གསར་སྤང་། 
སྤ་རྲོ་(སྐྱིད་ཆུའི་ལག་ལུ་) དང་ དགེ་བསྡུ་དང་རྒྱ་གར་ ཤི་ལི་གུ་རི་སྒོ་རའི་ཉེ་འདབས་ཚུ་ལུ་
ཡྲོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཚུ་གིས་ ཚྲོང་པ་ཚུ་ལས་ཡང་ཉོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ ཐེན་
འདམ་ དང་ ཀོང་འདམ་ བཟྲོ་ནི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལེགས་ཤྲོམ་ཨིན།

ཅ་ཆས་དང་ལཱ་ཆས་ཚུ་དགོཔ།

 - སྐུ་འདྲའི་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ཟངས་སྐུད་ཚད་སྲོ་སྲོ་ཚུ།

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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 - ཕི་ཝི་ཀཱྲོལ་དང་ ཀོ་སྤྱིན་གང་རུང་གིས་བཏུབ་ཨིན་རུང་  ཚེ་ཐུབ་ཧིང་ 
  དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་དྲོན་ལུ་བསམ་ཚུགས་ནི་ དེ་ལས་འཇིམ་གྱི་ ཚྲོས་ 
  གཞི་མ་གྱུརཝ་ལས་བརྟེན་ཕི་ཝི་ཀཱྲོལ་འདི་དམ་ཁ་ཆེ་བས།

 - ཤྲོག་གུ། སྐུ་འདྲ་ཆུང་ཀུའི་དྲོན་ལུ་དལ་ཤྲོག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།  
  སྐུ་འདྲ་སྲོམ་  ཕིཏྲ་༡༠-༡༥འི་དྲོན་ལུ་ ཤྲོག་ཀུའི་ཚབ་ལུ་ དལ་ཤིང་ 
  གི་པགས་ཀོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཕྱིའི་པགས་ཀོ་འདི་ 
  བཤུས་ཏེ་ ནང་གི་པགས་ཀོ་དེ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བསྐོལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དྲ་ 
  དུམ་ཆུང་ཀུ་ལུ་བཏྲོགས་ཏེ་ བརྡུང་ཞིནམ་ལས་འཇིམ་དང་ཅིག་ཁར་ས་ 
  བསྲེས་དགོ།  དེ་ཡང་དལ་ཤིང་༼ཤྲོག་ཤིང་༽གི་  པགས་ཀོ་འདི་ 
  གོང་ཁེ་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

ཙན་དན་ཤིང་གི་ཨེན་ཏ་དང་སྤྲོས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཤིང་འདི་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་དྲི་ཞིམ་པའི་
ཁར་ སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་འབུཔ་གིས་གནྲོདཔ་རྐྱབ་མི་ཚུགས།

 - གཟུང་ཤིང་། ལྕགས་བཏྲོགས་རྣྲོས་ཆས། སྲོ་ལེ། ཐྲོཝ། གྱི་དང་ 
  ལྕགས་གཟེར། 

 - སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ནིའི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལག་ཆས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར། 

  - བྲོག་རིམ་(ཟུར་ལྲོགས་གཅིག་ལུ་ཐད་འགོར་འགོར་)གི་ཁུག་ནང་ལག་ 
  ལེན་འཐབ་ནི།

  - སྲོག་གཤམ་(ལེབ་ཏེག་ཏེ་འཚམས་) མཐའ་མཇུག་གི་སྦྱིས་རྐྱབ་ནི།རྟ་ 
  སེབ། སྐྱའི་དབྱིབས་སྲོན་ནི།

  - བྱ་མིག (བྱའི་མིག་ཏྲོ་དང་མཚུངས་པ་) བྱ་མིག་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ 
  དབུ་སྐྲའི་ བཏབ་རྒྱན་ཚུ་བཟྲོ་ནི་དང་ ཁྲིའི་འཁོར་ལྲོ་བཟུམ་གྱི་མཐའ་ 
  སྒྲིལ་ཚུ་བཟྲོ་ནི།

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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 - རྟ་མིག རྟའི་མིག་ཏྲོ་བཟུམ་སྦེ་མི་དང་ འདི་གིས་ ཡ་མཆུ་མ་མཆུ་དང་ 
  མིག་ཏྲོ་ཚུ་ལུ་གཏིང་ཁོདཔ་སྦེ་བཏྲོགས་ནི།

  - བྲོག སྤྱན་དང་མཆུ་ཚུ་བཏྲོགས་ནི་དང་བརྐོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

  - ཁ་ཊྂ། ཚད་གཞི་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི།

ཁ་ཊྂ་མེན་པའི་ལག་ཆ་གཞན་ཚུ་ག་ར་ རྒྱིབ་ཤིང་ཟེར་མི་ཤིང་གིས་བཟྲོཝ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་ལ་
མཐྲོ་ས་ལུ་སྐྱེཝ་ཨིན་པས། ཤིང་དེ་ སྤུད་ཚད་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་མེད་རུང་ རྲོ་ཆུ་ལ། གདྲོང་
ཀོ་ལ། བུམ་ཐང་། ཀྲོང་གསར། རྟ་ཕུག་དགོན་པ། བཀྲིས་སྒང་ཡྲོན་ཕུ་ལ་ཚུ་ལུ་མཐྲོང་
ཚུགས། དེ་ཚུ་ཆུ་ནང་ག་དེམ་ཅིག་སང་རུང་གནྲོད་སྐྱོན་འབྱུང་མི་ཚུགས། ལག་ཆ་དེ་ཚུ་བཟྲོ་
བཏུབ་པའི་ཤིང་གཞན་ཡང་ རུ་ཏྲོ་ཤིང་ཟེར་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱིབ་ཤིང་བཟུམ་ཅིག་ལེགས་
ཤྲོམ་མེདཔ་ཨིན།

བླུགས་པར།

M-seal གིས་བཟྲོས་བའི་བླུགས་པར།

ང་བཅས་ཚུ་གིས་ ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོའི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་མཇལ་བལཝ་ད་ མེ་ཏྲོག་
དང་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱིས་ག་ཅི་དེ་ རྒྱས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བརྒྱན་ཏེ་འྲོངམ་ཨིན། དེ་ཚུ་བཟྲོཝ་ད་
མགྱོགས་དྲགས་དང་འཇམ་ཧིང་གི་ཁྱད་པར་ལུ་བལ་སྟེ་ ལ་ཆུ་གིས་བླུགས་པར་བཟྲོཝ་ཨིན། 
དེ་འབདཝ་ད་ ལ་ཆུ་གིས་བཟྲོས་བའི་བླུགས་པར་འདི་ ཚ་དྲྲོད་ཅན་གྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་
བཞགཔ་ད་ ཚེ་ཡང་གངམ་མི་ཐུབ་ནི་དང་ དེ་གི་དབྱིབས་ཡང་གྱུར་ཏེ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་
ཡྲོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པའི་འཇིམ་བཟྲོཔ་ཚུ་གིས་ ཚེ་ཐུབ་ཧིང་དང་ པར་རི་ཧིང་སང་
ས་ཚུའི་ ཁག་འགན་ཐེག་པའི་ M-seal འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། གནས་སྐབས་ཅིག་
གི་དྲོན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སའི་བླུགས་པར་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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འཇིམ་སྐུ་བཟྲོ་ཐངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་སྦང་རལ་རིམ་པ།

སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལུང་འགོ་དང་པའི་ནང་ ཟཝ་དྲུག་གི་རིང་ བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད། འདྲོད་ཡྲོན་
ལྔ། བཀྲིས་རས་བརྒྱད། ནྲོར་བུ་ཆ་བདུན་ཚུའི་དཔེ་རིས་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་
སྲོནམ་ཨིན། སྲོབ་ཕྲུག་དྲག་ཤྲོས་ཚུ་ལུ་ རང་ལུགས་བཟྲོ་རིག་ལག་བཟྲོ་གཅིག་གི་ནང་ 
མཁས་པ་སྦང་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིནམ་དང་ གཞན་ཚུ་ ཁོ/མྲོ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་
བསྟུན་པའི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྲོབ་ཁང་ཚུ་
ནང་གཏངམ་ཨིན། དེ་ལས་ཁོང་ཚུ་ལུ་ འདམ་/འཇིམ་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་དང་ 
བཙགས་ཐངས་ གསིག་ཐངས་ཚུ་གིས་ཐབས་ཤེས་ཚུ་སྲོནམ་མ་ཚད་ འདམ་བསྣད་ཐངས་
དང་བརྡུང་ཐངས་ཚུ་ཡང་སྲོནམ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་ གོང་གསལ་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ནིའི་ཚད་དང་
འཁྲིལ་བའི་ རང་སྲོའི་ལག་ཆ་བཟྲོ་ཐངས་ལྷབ་དགོཔ་ ལྡེ་དཔྲོན་ནམ་སྡེབ་སྦྲོར་དང་ འཇལ་
ཚད་ཏན་ཏན་བཏྲོན་ཐངས་ཡང་ལྷབ་དགོ། ཁོང་ཚུ་གིས་སྐུ་འདྲའི་ནང་ན་ལུ་གཟུང་བཙུགས་
ནིའི་ས་སྲོང་བཞག་ཐངས་ལྷབ་དགོ། (མ་ཎི། རིང་བསྲེལ། སྐུ་འདྲ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ དེ་གི་རབ་
གནས་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་) དེ་ལས་སྐུ་འདྲ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གཟུགས་དབྱིབས་ ཞལ་
དབྱིབས་ ན་བཟའ་གྲྭ་ ཕག་དང་ཞབས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ ཕག་མཛུབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཚུལ་
མཐུན་དང་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ཚད་ཚུ་ཚུལ་ལྡན་དགོ། མཐའན་མཇུག་དང་ཁག་ཆེ་བའི་རིམ་པ་
བསྒྲིག་དགོཔ་འདི་ སྐུ་འདྲ་གུ་ལས་འྲོད་འཐྲོནམ་སྦེ་བཏྲོན་ནི་འདི་ཨིན། ག་ར་འབད་རུང་ 
དེ་བཟུམ་གྱི་ཡྲོན་ཏན་འདི་དྲན་པ་བཏྲོན་ཏེ་ལྷབ་པ་ཅིན་རང་སྲོའི་སྙིང་རུས་ཀྱི་རིག་རལ་དང་
འཁྲིལ་ ལྲོ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས།  

ཐིམ་ཕུ་ཀ་ཝང་བྱང་སའི་ རྒྱལ་ཡྲོངས་བཟྲོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་གི་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ 
འཇིམ་བཟྲོཔ་ཁྱད་རིག་ཅན་ལུ་མ་གྱུར་བའི་ཧེ་མ་ ལྲོ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་ལུ་སྲོབ་སྦྲོང་དམ་དམ་
སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ གོང་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལྷབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྲོབ་
ཕྲུག་ཚུ་ སྲོན་པ་ལུགས་གསུམ་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ཎེ་དང་ ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྲོད་དང་སྐུ་སྨད་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་སྐུ་བཅིངས་བཟྲོ་ཐངས་ཚུའི་སྲོབ་སྲོན་
འགོ་བཙུགས་དགོ། སྲོབ་སྦྲོང་དེ་ཚུ་ལྲོ་ལྔ་གི་ནང་མཇུག་བསྡུ་དགོ། ཁོང་ཚུ་གིས་སྲོན་པའི་སྐུ་
འདྲ་བཞེངས་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྲོན་པའི་སྐུ་འདྲ་འདི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ 

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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རྒྱན་ཆ་མེད་པའི་ན་བཟའ་རྐྱང་པ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འགོ་ཐྲོག་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ འཇམ་ཧིང་གི་
ཁྱད་པར་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཁོ་རའི་གཞི་ངོ་ལས་དཔད་ས་ཅིན་ རྒྱན་
ཆ་མེདཔ་ལས་ ཆ་ཤས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་བཟྲོ་དབྱིབས་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་དང་ངོ་མ་བཟུམ་སྦེ་ 
མཇལ་ཚུགསཔ་སྦེ་ རིགཔ་སྒྱིམ་ཏེ་བཟྲོ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ལཱ་ཁག་ཤྲོས་ཅིག་ཡང་ཨིན། 

ལྲོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ སྒྲོལ་ལྗང་དང་ ཕག་རྲོར་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་
བཅུགཔ་ཨིན། འདི་བསྒང་ཁོང་ཚུ་གིས་བཟྲོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་གི་ཐྲོག་ལུ་ལྷབ་སྦང་འབད་ནིའི་
གོ་སྐབས་ཐྲོབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དང་པ་སྒྲོལ་མ་འདི་མྲོ་ལྷ་ཨིནམ་ལས་ སྲོན་པའི་བཟྲོ་རྣམ་
ལས་ སྲོ་སྲོ་ཨིནམ་ད་ གཉིས་པ་ མྲོ་ལུ་རྒྱན་ཆ་ཡང་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་དང་། 
ད་རུང་ཕག་རྲོར་འདི་ བཞུགས་སངས་ཅི་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་རྣམ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་ ཁྲོ་
བྲོ་སྦེ་མཇལ་མི་ཅིག་ཨིན། ལྲོ་རིམ་གཉིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་
གིས་ གོང་གི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་ཤེས་དགོཔ་ད་ དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ བྱི་བ། གླང་། སག་
བཅས་ རང་སྲོལ་རྩིས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལྲོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་གྲལ་གྱི་སེམས་ཅན་
གསུམ་བཟྲོ་ཤེས་དགོ། 

ལྲོ་རིམ་གསུམ་པའི་དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ནང་ཁོང་ཚུ་ལུ་ རྲོ་རྗེ་ཕག་མྲོ་མིའི་རྲོ་གུར་བཞེངས་
སབས་ཅན་མ་དང་མྲོ་གི་ ཕག་མཚན་ རྒྱན་ཆ་དང་ སེམས་ཅན་ རི་བྲོང་ འབྲུག་ ལུག་
དང་སྤྱ་ཚུ་བཟྲོ་ནི་སྲོནམ་ཨིན། དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ བྱང་སེམས་ལྲོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་
ཅན་བཞེངས་ནི་སྲོནམ་ཨིན། 

ལྲོ་རིམ་བཞི་པའི་དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ནང་ ཁོང་ཚུ་གིས་གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་ དབུ་ཞྭ་རྣྲོ་ཟུར་ཅན་
བཞེས་མི་དང་ ཕག་མཚན་ དེ་ལས་རྒྱན་ཆའི་རིགས་གཞན་ཆ་ཚང་དང་བཅས་པར་བཞེངས་
དགོ། དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ རང་སྲོལ་རྩིས་ལུགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ རྟ་ ལུག་ སྤྲེལ་ ཚུ་བཟྲོ་ནི་
ལྷབ་དགོ།  དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས རྣམ་སས་ཀྱི་ཆིབས་ སེང་གེ་
དང་ཆས་གོས་ གོ་ཁྲབ་ རྒྱན་ཆ་ ཕག་ལུ་བསྣམས་མི་ནིའུ་ལི་དང་གཞན་ཡང་རྣམ་སས་ལུ་
ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་ཅིག་ཁར་ རས་སྦར་གྱི་
འབགཔ་བཟྲོཝ་ད་དགོ་པའི་ལག་ཆ་ཡང་བཟྲོ་ནི་ལྷབ་དགོ། 

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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ལྲོ་རིམ་ལྔ་པའི་ དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ནང་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཕུར་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པ་
ཅན་དང་ དེ་དང་ཅིག་ཁར་ཆུའི་རིས་མྲོ་ བྱག་དང་སྤྲིན་རིས་བཅས་པར་བཞེངས་ནི་ལྷབ་
དགོ། ད་རུང་ཆས་གཞན་ཡང་ ཡབ་ལུ་སྐུ་སྨད་ཀྱི་ཆས་སག་གི་པགས་པ་དང་ ཡུམ་ལུ་
གཟིག་གི་པགས་པ་ མགུལ་རྒྱན་ མིའི་ཐྲོད་སྐམ་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་ ཕག་གདུབ་མིའི་རུ་ཏྲོ་དང་
སྦྲུལ་ ཞབས་གདུབ་སྦྲུལ་དང་གཞན་ཐྲོབ་ལམ་ཅན་ཚུ་བཟྲོ་དགོཔ་མ་ཚད་ བྱ་དང་ཁྱི་ཕག་
ཚུ་ཡང་བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

ལྲོ་རིམ་དྲུག་པའི་ དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ནང་ ཁོང་ཚུ་གིས་ བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་ཕག་བཅུ་
གཉིས་མ་ མཁའ་འགྲོ་དང་སྦྲོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་བཟྲོ་ནི་ལྷབ་དགོཔ་ད་ བདེ་མཆོག་ལུ་ཐྲོབ་
ལམ་ཡྲོད་མི་ཕག་མཚན་དང་ རྒྱན་ཆའི་རིགས་ཚུ་ཡང་ལྷབ་དགོ། མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལས་ 
ཁོང་ཚུ་གིས་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕག་སྲོང་སྤྱན་སྲོང་དང་ དེའི་རྒྱབ་ཡྲོལ་མེ་ཏྲོག་བཀོད་རི་
ཅནམ་དང་རྒྱན་དྲུག་བཅས་པར་བཟྲོཝ་ཨིན། སྐུ་འདྲ་རྙིངམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ཡང་
སྲོནམ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ལྲོ་རིམ་བཞི་པ་མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ལས་ ཁྱད་རིག་ཅན་ཅིག་
ལུ་གྱུར་ཏེ་ ཁོང་རའི་རང་དབང་ཐྲོག་ལུ་ལཱ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདྲོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།   

སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ནིའི་རིམ་པ།    

སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ནིའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ གསུང་འབུམ་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་གིས་
རང་བཟྲོས་གནང་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཚད་གཞི་ 
ཀྲིག་ཀྲི་འབད་དགོཔ་ཨིན། སྲུང་གཏམ་བཤད་སྲོལ་ལར་འབད་བ་ཅིན་ ལྷའི་བཟྲོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་
གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཙུག་ཏྲོར་གྱི་རིང་ཚད་འཇལ་ནི་འབདཝ་ད་རང་ གཙུག་ཏྲོར་དེ་ རིང་
ཡི་རང་འགྱོ་སྟེ་འཇལ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁོ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའི་ཚད་འདི་ དུས་ནམ་ཡང་འཇལ་མི་ཚུགས། ཁྱོད་བ་འདི་ཉན་ཐྲོས་ཚུ་
གིས་ རྫུ་འཕྲུལ་དང་ སྒྲུབ་རྟགས་ལེ་ཤ་ཆེཝ་སྦེ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད། ཨིན་རུང་ཁོང་ཚུ་གིས་ཡང་
ངེའི་གཙུག་ཏྲོར་གྱི་ཚད་འདི་ འཇལ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན། ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ འདི་ང་རའི་རྫུ་
འཕྲུལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་ནྲོ་ཟེར་གསུངས་ནུག ཡང་བི་ཤྭ་
ཀརྨ་  ངེའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་འདི་མེད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ནཱ་ལུ་མ་ལྷྲོདཔ་ལས་ ཁྱོད་རང་ཚེ་

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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ལས་འདས་སྲོངཔ་འྲོང་གསུངས་ནུག  དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གོང་ལུ་བཤད་མིའི་སྐུ་འདྲ་གསུམ་
པྲོ་དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ད་ རབ་གནས་ཡང་
སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་གིས་གནང་ནུག། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲའི་ཚད་གཞི་ལེགས་ལྡན་འདི་ སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་
ཐིག་ཚད་ ཉི་ཟའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་པའི་ མཁས་སྒྲུབ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་ལས་བཤད་དྲོ་
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས།      ཚད་གཞི།

ཞལ།              ཨིན་ཅི་༡༢ (མཐྲོ་གང་) 

གཙུག་ཏྲོར་/ཐྲོར་ཚུགས།     ཨིན་ཅི་༤ (སྲོར་བཞི)

དབུ་ཐྲོད།            ཨིན་ཅི་༤ (སྲོར་བཞི)

མགྲིན་པ།            ཨིན་ཅི་༤ (སྲོར་བཞི)

བྱང་ཁོག།            ཨིན་ཅི་༡༢ (སྲོར་བཅུ་གཉིས)

ཕྲོཝ་ལས་ལྟེའུར་ཚུན།      ཨིན་ཅི་༡༢ (མཐྲོ་གང་)

ཕྲོཝ་མར་བཅད།         ཨིན་ཅི་༤  (སྲོར་བཞི)

བརླད་དྲོ།            ཨིན་ཅི་༢༤ (ཞལ་ཚད་དྲོ)

པུས་མྲོ།             ཨིན་ཅི་༤  (སྲོར་བཞི)

བྱིནམ་ཐག།           ཨིན་ཅི་༢༤ (ཞལ་ཚད་དྲོ)

ཞབས་པང་/རྐངམ་གི་མང་ཚིག  ཨིན་ཅི་༤  (སྲོར་བཞི)

ལག་རང་རྒྱ་ཚད།         ཨིན་ཅི་༢༠ (སྲོར་ཉི་ཤུ)

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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ཀི་ལི།              ཨིན་ཅི་༡༦  (སྲོར་བཅུ་དྲུག)

ལག་མཐིལ།           ཨིན་ཅི་༡༢  (སྲོར་བཅུ་གཉིས)

བྱང་ཁོག་མཐའ་བསྐོར་ཏེ།     ཨིན་ཅི་༢༤ (སྲོར་ཉེར་བཞི)

སྤྱན།                  ཨིན་ཅི་༤  (སྲོར་བཞི)

ལག་ཚིགས།               ཨིན་ཅི་༡  (སྲོར་གཅིག) 

སྤྱན་རྫིམ།                ཨིན་ཅི་༠.༢ །

ཤངས།                  ཨིན་ཅི་༤ (སྲོར་བཞི)

སྙན་ཤལ/རྣ་ཤལ།(རྒྱ་ཚད)        ཨིན་ཅི་༢ (སྲོར་གཉིས) 

སྙན་ཤལ/རྣ་ཤལ།(དཀྱུས་ཚད)      ཨིན་ཅི་༨ (སྲོར་བརྒྱད)

དབུ་སྐྲ་ལུ་ནྲོར་བུ་སྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ཚད་གཞི་གཏན་གཏན་མིན་འདུག ནྲོར་བུ་སྲོང་འདི་
རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ བྲོད་ལུ་བཞེངས་ཡྲོད་མི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་མཇལ་
ཚུགས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ལུ་རྒྱན་ཆ་བཀལ་ནིའི་སྲོལ་ཁྱུན་དེ་བྲོད་ལས་འགོ་བཙུགས་
བཙུགསཔ་ཨིན་པས།

ད་རུང་སྒྲུང་གཏམ་ལས་བཤད་སྲོལ་ལར་འབད་བ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའི་འྲོད་མདངས་ཆུ་
ལུ་ཤར་ དེ་ལས་ཚུར་བྱེ་མའི་གུར་བྲིས་ཏེ་ ཚད་གཞི་ཕབས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ག་ཅི་འབད་
ཟེར་བ་ཅིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལས་ཤར་བའི་འྲོད་ཟེར་གྱི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་འབད་ 
འཇིམ་བཟྲོཔ་གིས་སངས་རྒྱས་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་བལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ཡང་
བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ ཚད་གཞི་དེ་ རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ་གདན་ལུ་ བྲམ་ཟེ་མ་ མ་ཧ་བ་ལ་གི་
སས་ཆུང་ཤྲོས་ ཙ་ཀྲ་སམྦྷ་གིས་བཞེངས་མི་སྐུ་འདྲ་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན་པས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་དབྱིབས་འདི་མང་ཤྲོས་ཅིག་རང་ཤིང་ ནྱ་དྲྲོ་དྷ་ གི་སྲོམ་ཚད་
དང་ ཅོག་གཅིགཔ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། 

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་ ཁྲོ་བྲོ་དང་ཞི་བ་གཉིས་ཆ་རང་ བཞུགས་སངས་མ་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། སྐུ་འདྲ་སྲོམ་གྱི་ཐད་ལུ་ སྐུ་འདྲ་བཞེངས་སའི་གྱང་གི་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་གཞི་
བཏྲོནམ་ཨིན། གོང་གི་དཔེ་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ནི་དེ་ སེང་ཁྲི་ལས་
འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་ལྕགས་སྐུད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་ད་ (སྟུག་ཚད་འདི་
སྐུའི་སྲོམ་ཆུང་དང་བསྟུན་དགོ།) དཔེ་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་འདྲའི་ཕྱིའི་བཟྲོ་
བཀོད་བསྒྲིག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཤིང་གི་རྒྱབ་བཏེག་བཀོད་ཁྲམ་བཟྲོ་དགོ། ཨེན་ཏ་འདི་ ཙན་དན་
དང་ཡང་ན་ཤུག་པ་ཤིང་ལས་གྲུབ་མི་གཅིག་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཤིང་དེ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ 
དྲི་བསུང་དང་ལྡན་པའི་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་འབུཔ་ཡང་མ་རྐྱབ་ལས་བརྟེན་
ཨིན་པས། སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་གཟུང་ཞུགས་དང་ལྡན་དགོཔ་དང་ སྐུ་འདྲ་དེ་བཞེངས་པའི་སྐབས་
ལས་རང་གཟུང་ཞུགས་ཡང་གཅིག་ཁར་སྦེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ལེགས་ཤྲོམ་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་གིས་ 
བཞེངས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཕུལ་མི་ཡང་འདུག དེ་གི་དྲོན་ལུ་རྒྱབ་མདུན་གང་རུང་གཅིག་ལས་ 
གཟུང་ཞུགས་འཕུལཝ་ད་བདེ་ཧིང་གི་འྲོས་འབབ་བལ་སྟེ་དྲོང་བཞག་དགོ། ཤིང་གི་བཀོད་
ཁྲམ་བསྒྲིག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སྐུ་འདྲའི་དབྱིབས་རིས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་འབྱུང་
ཐབས་ལུ་ ཐེན་འདམ་གྱིས་སྦྱིས་བརྐྱབ་དགོ། ཀོང་འདམ་འདི་སྐུ་འདྲའི་འབུར་དབྱིབས་ཚུ་
འཐྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་དང་ མཇུག་རང་འཇིམ་འདམ་དབུར་དགོཔ་
ཨིན། དེ་ཡང་སྐུ་འདྲའི་འྲོད་མདངས་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་འབྱུང་ནིའི་དྲོན་ལུ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་དབུར་
དགོཔ་ཚུ་ག་ར་སྲོན་པའི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོན་ཅིག་ཨིན།

དཔེ་ཁྲམ་ནང་གི་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ སེང་ཁྲི་དེ་ རྲོ་དང་པག་ཅུང་ རྩིས་ས་ཚུ་གིས་
ཡང་བཟྲོཝ་ཨིན་པས། ཀ་གདན་ཚུ་ཡང་པག་ཅུང་དང་རྩིས་ས་གིས་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་འདམ་
གྱིས་སྦྱིས་རྐྱབ་ཨིན་པས། སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཟུང་ཐུབ་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ སེང་ཁྲི་ར་བའི་སྦུག་ཕང་སྟེ་གུ་
ཚུན་རང་ལྕགས་དུམ་བཙུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེ་ཁྲམ་ནང་ལུ་བཀོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕག་
ངར་དང་ཞབས་ཚུ་ཧེ་མ་རང་ལྕགས་དུམ་གྱིས་བཟྲོ་  དེ་ལས་གཟུང་དང་འདྲཝ་སྦེ་དཔེ་ཆ་
ཚུ་གིས་སྤུར་ཞིནམ་ལས་ འདམ་དབུར་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སྒྲིང་སྒྲིང་འྲོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ བེ་ཏའི་
ཤིང་གི་ཐགཔ་གིས་བསམ་ཨིན། མེ་ཏྲོག་གི་རྒྱབ་ཡྲོལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ དཔེ་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དྲོ་
བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་བཞེངས་སའི་གྱང་གུར་ལྕགས་གཟེར་བརབ་ཞིནམ་ལས་ བེ་ཏའི་ཐགཔ་གིས་
བསམ་སྟེ་འདམ་དབུར་རྐྱབ་ཨིན། ཟངས་ཐག་ཚུ་ རྒྱབ་ཡྲོལ་གྱི་བཀོད་རིས་དང་ ཡང་ན་སྐུ་

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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འདྲའི་ཆ་ཤས་དང་ཕག་མཛུབ་ཚུ་སྒྲིང་ཐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ང་བཅས་ཚུ་གིས་སྐུ་
འདྲའི་ནང་ལུ་གཟུང་ཕུལ་མི་ཚུ་མཇལ་ཚུགས་ནི་དང་ སྐུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གཟུང་གི་ནང་ན་ལུ་ཡེ་
ཤེས་སེམས་དཔའ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན། སྐུ་འདྲ་སྲོམ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ ཤིང་གི་ཕྱིའི་
བཀོད་ཁྲམ་ཚུ་བཟྲོ་མ་དགོཔ་མ་ཚད་ ལྕགས་དུམ་ཡང་བཙུགས་མ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཟངས་
སྐུད་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། 

དུས་རབས་༡༧ གྱི་ཧེ་མ་དང་ཤུལ་མའི་སྐུའི་བཟྲོ་རྣམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་དང་དཀྱུས་
ཚད་མ་འདྲཝ། 

གང་ལར་ཡང་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་བཞེངས་མིའི་སྐུ་དང་  ད་རེས་ནངས་པར་
བཞེངས་མི་སྐུའི་བཟྲོ་རྣམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས། དེ་ཡང་  དེང་སང་བཞེངས་མི་སྐུ་ཚུ་   
རིག་གསར་བཟྲོ་རིག་གིས་དབང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ད་ རྣམ་པ་ལུ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡྲོད། དཔེར་ན་    
དུས་རབས་༡༧ གྱི་ཧེ་མ་བཞེངས་མི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ ཕག་ལག་ཡར་སེང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ད་ ད་   
རེས་ནངས་པར་དུས་རབས་༢༠-༢༡ནང་བཞེངས་མི་ཚུ་ ཕག་ལག་མར་ཕབས་ཏེ་ཡྲོདཔ་   
ཨིན། རིག་གསར་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཁ་རྗེ་ལས་བརྟེན་ དེང་སང་བཞེངས་མི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ མི་   
ངོ་མ་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིནམ་ད་  སྔོན་མ་བཞེངས་མི་ཚུ་  དེ་བཟུམ་མའི་   
མཚུངས་ཆོས་མིན་འདུག།

སྔོན་འགོག་ཉམས་སྲུང་།

 · བྱི་ཙི་ཚུ་གིས་སྐུ་འདྲའི་གུ་འཛེགས་ཏེ་ སྙན་དང་རྒྱན་ཆ་ དེ་ལས་མཛེས་ 
 ཆའི་ཆས་གཞན་ཚུ་ཡང་འཐེན་ཏེ་ག་ཐྲོབ་འབདཝ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ 
 དགོ།                                     
      སྲོག་ཤིང་། ཟངས་སྐུད།                        

 · ཆུ་སིམ་བཅུག་ནི་མི་འྲོང་།

 · སྐུ་འདྲ་འདི་ལུ་དཀར་མེའི་དུ་དྲེག་ཆགས་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་དགོ། 

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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 · བཀྲག་ཆུ་རེག་ཞིནམ་ལས་འབྱར་སྲོད་དེ་འཕག་མ་བཏུབ་མི་གིས་ ཚྲོན་ 

 ལྲོག་ཕུལ་  དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡྲོདཔ་ལས་བཀག་ཐབས་ 
 འབད་དགོ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལྷ་ཁང་༢༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ཡྲོད་མི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་ག་གིས་
བཞེངས་ཡི་ག་ཚུའི་སྐོར་ཐྲོ་མིན་འདུག ང་བཅས་རའི་འཇིམ་བཟྲོཔ་ཚུ་གིས་ ཡུན་རིངམྲོ་གི་
དྲོན་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་ མི་ཚུའི་བརྒྱུད་ལུ་ཆོས་སེམས་ཀྱི་དྲན་ཤེས་
བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་པ་དང་འདྲ་བའམ་སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་བྱྲོན་བྱྲོནམ་བཟུམ་
མའི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་ཐྲོག་ལས་ ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲོབ་སྲོན་གནང་མི་འཇིམ་
བཟྲོཔ་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚྲོར་སྲོམ་ཡྲོད།

ཁོང་ཚུ་མིའི་རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་ སེམས་དགའ་སྣང་གི་སྒོ་ལས་དྲན་
དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཨ་ཡེ་ ང་བཅས་རའི་དང་ཕུ་གི་འཇིམ་བཟྲོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ག་གིས་
ཡང་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་བཞག་བཞགཔ་ནི་མིན་འདུག་གོ། གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྐུ་འདྲའི་ཐྲོ་ཚུ་ 
སྲོབ་དཔྲོན་དམ་ཆོས་དང་ སྲོབ་དཔྲོན་ཉིམ་དཔྲོན་རྲོ་རྗེ། སྲོབ་དཔྲོན་ཀརྨ་ ཚུ་གིས་བཞེངས་
མི་ཚུ་ཨིནམ་ད་ ཁོང་ཚུ་མཉམ་ཆ་རྲོགས་གཞན་ཡང་འདུག སྲོབ་དཔྲོན་དེ་ཚུ་གིས་བཞེངས་
མི་སྐུ་འདྲའི་ཐྲོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་འདི་ བཀོད་མ་ཚུགསཔ་འྲོང་། ཨིན་རུང་ ཐྲོ་ཐྲོབ་ཚར་མི་ཚུ་
གིས་ སྐུ་འདྲའི་ཐྲོ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ སྐུ་འདྲ་དེ་ཚུ་བཞེངས་མི་འཇིམ་བཟྲོཔ་གི་ཐྲོ་ཚུ་
ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ནིའི་ཁེ་ཕན་འདུག། 

སྲོབ་དཔྲོན་དམ་ཆོས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་ཕག་ལཱ་གནང་ནུག

ཨང་། སྐུ་འདྲ།      ཚད་གཞི།   ལྷ་ཁང་།         རྲོང་ཁག

༡  བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ།  ཕིཏྲི་༤།   བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་།     བུམ་ཐང་།

༢ གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག ཕིཏྲ་༡ ༡/༢ སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་།      བུམ་ཐང་།

༣ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།    ཕིཏྲི་༨ །  ཆུ་སྨད་ཉི་མ་ལུ་ལྷ་ཁང་།   བུམ་ཐང་།

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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༤ ཀློང་ཆེན་པདྨ་གླིང་།    ཕིཏྲ་༡ ༡/༢   “ “          བུམ་ཐང་།

༥  ཇོ་བྲོ་མགོན་པྲོ་ཐུགས་རྗེ་

   ཕག་སྲོང་སྤྱན་སྲོང་།   ཕིཏྲི་༡༠ །   “  “         བུམ་ཐང་།

༦  ཕག་རྒྱ་མ།(༡༠༠)    ཕིཏྲི་༤ །   “  “         བུམ་ཐང་།

༧ ཕུར་པ་ལྷ་ཚྲོགས།(༣༡)  ཕིཏྲི་༡    བཀྲིས་ཆོས་རྲོང་།     ཐིམ་ཕུ།

༨ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།(༣)   ཕིཏྲི་༦ །   སྐུར་སྲོད་བྱང་ཆུབ་གླིང་།  ལྷུན་རྩེ།

༩ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།(༨)   ཕིཏྲི་༣ །    “  “           “

༡༠ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།(ཆུང་བ་༡) ཕིཏྲི་༦(གྲངས་༦)ཡྲོངས་ལ་དགོན་པ། པདྨ་དགའ་ཚལ། 
                                    པདྨ་དགའ་ཚལ།

༡༡ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།     ཕིཏྲི་༡༡།    ཀང་ལུང་ལྷ་ཁང་།   བཀྲིས་སྒང་།

༡༢ ཉན་ཐྲོས།(༢)     ཕིཏྲི་༥ །    “  “        “   

༡༣ གུ་རུ།            ཕིཏྲི་༦ །  སྐྱེངས་མཁར་དུང་ལ་དགོན་པ།མྲོང་སྒར། 
         མྲོང་སྒར།

༡༤ མཁའ་འགྲོམ། (༢)      “     “  “           “  

༡༥ བྱང་སེམས། (༨)       “     “  “           “ 

༡༦ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།    “    ཁེངས་ཡངས་པ་རི།       “

༡༧ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།    “    ཁེངས་ནང་བསྐོར།       “

༡༨ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།      “    བདེ་བ་ཐང་ལྷ་ཁང་།    བསམ་ལྗོངས་།

༡༩ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།   ཕིཏྲི་༧ །   སྐྱིད་རྲོང་ལྷ་ཁང་།        “

༢༠ སྤྱན་རས་གཟིགས་དགེ་ལུང་ཕག་སྲོང་།ཕིཏྲི་༩ ། གནས་ཕུག་དགོན་པ།  སྤ་རྲོ།

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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༢༡ སྤྱན་རས་གཟིགས་པདྨ་ལུང་ཕག་སྲོང་།ཕིཏྲི་༩ །  “  “        “

༢༢ འྲོད་དཔག་མེད།     ཕིཏྲི་༥  སྤ་རྲོ་སག་ཚང་།    “

༢༣ བྱང་སེམས། (༢)       ཕིཏྲི་༢ །   “  “       “

༢༤ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕག་སྲོང་།   ཕིཏྲི་༨ །   “  “       “

༢༥ བྱང་སེམས། (༨)       ཕིཏྲི་༦ །   “  “       “

༢༦ གུ་རུ།            ཕིཏྲི་༧ །   “  “       “

༢༧ མཁའ་འགྲོམ། (༨)       ཕིཏྲི་༦ །   “  “       “

༢༨ གཏེར་བཏྲོན་རིགས་ལྔ་མཚན་བརྒྱད། ཕིཏྲི་༤ །   “  “       “

༢༩ རྒྱལ་ཆེན། (༤)       ཕིཏྲི་༤ །  “  “      “

༣༠ རྟ་མགྲིན་ཕག་རྲོར།      ཕིཏྲི་༦ །  “  “      “

༣༡ སྲུང་མ་གཟའ་དམ།(༣)    ཕིཏྲི་༦ །  “  “     “

༣༢ གུ་རུ།          ཕིཏྲི་༢༠།  སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་།     “

༣༣ ཧྲོ་གསར་འཇིགས་པ།     ཕིཏྲི་༤ །   “  “      “

༣༤ སྤྱན་རས་གཟིགས།       “     “  “      “

༣༥ སྒྲོལ་མ།         “    “  “     “

༣༦ ཀུ་ལི་ཀུ་ལི།         “     “  “      “

༣༧ ཨྲོན་ནྲོར་ལྷ།       “    “  “     “

༣༨ ཀློང་ཆེན་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར།  ཕིཏྲི་༡ །  “  “     “

༣༩ བཀའ་བརྒྱུད་བླ་བརྒྱུད།               ལག་རྲོང་ཚྲོགས་ཤིང་།     “

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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༤༠ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། “                “       “

༤༡ ཇོ་སྒྲོམ་སྦྱིས།       “                “      “

༤༢ གུ་རུ། (༢)       “               “      “

༤༣ སྙིང་ཐིག་བླ་བརྒྱུད།     “               “      “

༤༤ ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་མྲོ།    “               “     “

༤༥ སྤྱན་རས་གཟིགས།      “               “    “

༤༦ བྱང་སེམས་ཐང་ཁེབས་ཡབ་སས།“              “     “

༤༧ སྲུང་མ་རྟ་མགྲིན།       “              “     “

༤༨ ནྲོར་ལྷ།            “              “     “

༤༩ གུ་རུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པྲོ། ཕིཏྲི་༢          ཚྲོགས་ཁང་།   ཐིམ་ཕུ།

༥༠ སྲོན་པ།          ཕིཏྲི་༣༠ །       བཀྲིས་ཆོས་རྲོང་།  “

༥༡ ཉན་ཐྲོས།(༢)       ཕིཏྲི་༩ །         “  “     “

༥༢ སངས་རྒྱས་རབ་བདུན།  ༡ ༡/༢          “  “     “

༥༣ མི་འཁྲུགསཔ།       ཕིཏྲི་༡༠ །         “  “     “

༥༤ རྲོར་སེམས།       “              “  “     “

༥༥ སྐྱོ་ལྷ། (༨)     ཕིཏྲི་༡ །             “  “     “

༥༦ བཀའ་བརྒྱད། (༨)  “                “  “     “

༥༧ བཙན་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ། ཕིཏྲི་༩དང་༤ །  མཆོད་བརྟེན་ལྷ་ཁང་།སི་སི་ན།  “

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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༥༨ གུ་རུ་རྲོར་སེམས།    “                “  “    “

༥༩ ཚེ་དཔག་མེད།     ཕིཏྲི་༩ །             “  “    “

༦༠ བླ་མ་བླ་བརྒྱུད།(༢༧) ཕིཏྲི་༡ །              “  “    “

༦༡ སྲོན་པ།        ཕིཏྲི་༡༡ །      ཕུན་ཚྲོགས་གླིང་དགོན་པ། ཆུ་ཁ།

༦༢ གུ་རུ་ཞབས་དྲུང་།   ཕིཏྲི་༩ །         “  “        “

༦༣ སངས་རྒྱས་རབ་བདུན། “            “  “        “

༦༤ སྨན་ལྷ། (༨)     “            “  “        “

༦༥ བླ་བརྒྱུད། (༡༨)    “            “  “        “

༦༦ བདེ་མཆོག      ཕིཏྲི་༡༡ །                  སྤུ་ན་ཁ།

༦༧ ལྷམ་སྐུ་གནས།    ཕིཏྲི་༤ །         “   “       “

༦༨ འཇམ་གསེར།     ཕིཏྲི་༡༡ །         “   “       “

༦༩ བྱང་དཀར་ཞབས་དྲུང་། ཕིཏྲི་༩ །         “   “       “

༧༠ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།                སྲོན་པ་ལྷ་ཁང་།     “

༧༡  “                       རྒྱས་ཞིང་ལྷ་ཁང་།    “

༧༢ སྲོན་པ།         ཕིཏྲི་༧ །       ལྕགས་རི།     ཐིམ་ཕུ།

༧༣ ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ།     “           “    “     “

༧༤ སྒྲོལ་མ།        ཕིཏྲི་༧ །         “    “    “

༧༥ སྲོན་པ།         ཕིཏྲི་༥ །        འགྲོ་ལྲོག་དགོན་པ།  “

༧༦ བཅུ་བཞི།        ཕིཏྲི་༢ །          “   “    “

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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༧༧ གུ་རུ།         ཕིཏྲི་༨ །   དྷེའུ་ར་གླིང་ལྷ་ཁང་སྒང་ཏྲོག སི་ཀིམ།

༧༨ གུ་བྲག་སས་རྲོར་(༢)  ཕིཏྲི་༢ །    “    “       “

༧༩ གུ་རུའི་སྐུ་པར་འབུམ   “       “    “       “

༨༠ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།             རག་གྲོང་ལྷ་ཁང་།     “ 

༨༡ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕག་སྲོང་། ཕིཏྲི་༨ །    “   “       “

༨༢ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕག་སྲོང་སྤྱན་སྲོང་། “ དར་ལེ་དགོན་པ། དར་ཇི་གླིང་།

༨༣ སྒྲོལ་མ་དང་ཁ་སར་པ་ཎེ།       “   “   “       “

༨༤ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།            རྟ་མང་དགོན་པ།  ཤི་ལི་གུ་རི།

༨༥ བཅུ་གཅིག་ཞལ་སྤྱན་སྲོང་།  ཕིཏྲི་༨ །  ས་ལ་ག་ར་དགོན་པ།  “

༨༦ སྒྲོལ་མ་དང་མགོན་པྲོ་ཕག་དུང་།ཕིཏྲི་༤ །   “   “     “

༨༧ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས།   ཕིཏྲི་༡༥མཁྱེན་རྩེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་དགོན་པ། ནཱེ་པལ། 
       ནེ ་ པཱ ལ །

༨༨ བྱང་སེམས།(༢)       ཕིཏྲི་༧ །   “     “     “

༨༩ རྲོ་རྗེ་འཆང་དང་རྲོར་སེམས།  ཕིཏྲི་༣ །   “     “      “

༩༠ རི་དྭགས་ཡབ་ཡུམ་སས་རིམ་འགྲོ། (༡༥)  “     “      “

༩༡ སངས་རྒྱས་རབ་བདུན།            “     “      “

༩༢ སྨན་ལྷ། (༨)          ཕིཏྲི་༡ །    “     “      “

༩༣ སྒྲོལ་མ།           ཕིཏྲི་༨ །    “     “      “

༩༤ བྱང་སེམས། (༦)      ཕིཏྲི་༩ །    “    “      “

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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༩༥ འཇིགས་པ། (༨)        ཕིཏྲི་༡      “    “      “

༩༦ བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ། (༡༣)  ཕིཏྲི་༤ །    ཕུ་ལྷ་ལྷ་རི་དགོན་པ།

༩༧ སྲོན་པ།           ཕིཏྲི་༤ །    སྐུ་གདུང་ལྷ་ཁང་།

༩༨ བླ་བརྒྱུད། (༡༦)       ཕིཏྲི་༤       “

༩༩ གུ་རུ་དང་ཀརྨ་ པ།       ཕིཏྲི་༡༧ །    སྒང་ལ་དགོན་པ།  སི་ཀིམ།

༡༠༠ རྲོ་རྗེ་འཆང་དང་སྒྲོལ་མ།   ཕིཏྲི་༨ །        “       “

༡༠༡ ལ་སྐུ། (༤)          ཕིཏྲི་༤ །        “      “

༡༠༢ བླ་བརྒྱུད། (༤༨)  ཕིཏྲི་༡ །     “          “

༡༠༣ སྲུང་མ་མགོན་པྲོ། (༨)ཕིཏྲི་༦དང་༤ །  “          “

༡༠༤ སྲོན་པ།       ཕིཏྲི་༡༨ །    རྲོ་ལྲོངས་དགོན་པ།  

༡༠༥ ཉན་ཐྲོས།(༢)    ཕིཏྲི་༧ །     -  

༡༠༦ གྲོ་ལྲོད་མགོན་པ།(༢)ཕིཏྲི་༦ །      - 

༡༠༧ གུ་རུ་དང་ཀརྨ་ པ།  ཕིཏྲི་༧ །      - 

༡༠༨ བླ་བརྒྱུད་དང་སྲུང་མ།(༡༧)ཕིཏྲི་༣ །    - 

༡༠༩ གུ་རུ། (༤)ཕིཏྲི་༡༢,༧ དང་༤ །     མནྡྲལ་སྒང་།

༡༡༠ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ།    ཕིཏྲི་༦ །      - 

༡༡༡ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ། (༨)ཆུང་བ།        - 

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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སྲོབ་དཔྲོན་ཉིམ་རྲོ་རྗེ་གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་ཕག་ལཱ་གནང་ནུག།

ཨང་ སྐུ་འདྲ།      ལྲོ།     དགོན་པ་/ལྷ་ཁང་།    རྲོང་ཁག

༡སྲོན་པའི་སྐུ་འདྲ།༡༩༧༠ཞིང་གཤགས་འཇིགས་མེད              ༼༡༠༠༽              
རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་དྲོན་ལུ།  ཐིམ་ཕུ།

༢ ལྲོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས།         “    “       “

  བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད།

  འདྲོད་ཡྲོན་ལྔ། 

༣ ཕུར་པའི་ལྷ་ཚྲོགས།  

  ཤར་ཕྲོགས་རྒྱལཔྲོ། ༡༩༧༢-༧༣   དགོངས་རྲོགས་མཆོད་རྟེན།  “

༤ ཙ་རི་རང་བསྐོར།  ༡༩༧༣-༧༤   རྟ་མགོ་སྒྲུབ་ཁང་།      “

༥ རྒྱལ་བ་ཀརྨ་ པ།(༡༦)དང་འབགཔ་༼༢༥༽ ༡༧༧༤-༧༧     སི་ཀིམ།

༦ གུ་རུ་དང་ཕག་སྲོང་སྤྱན་སྲོང་། ༡༩༧༧-༧༩ བྱི་ཙི་ཕུ་དགོན་པ།    སྤ་རྲོ།

༧ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ། (༡༠༠)འབྲུག་(༦༠༠) ༡༩༧༩-༨༠    གོ་ཧ་ཀྲི།

         
    རྒྱ་གར།

༨ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁང་བཟང་། ༡༩༨༩ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲེམ་སྲོན་༨༩ ལྲོར།   ཇ་པཱན།

༩ མཁྱེན་རྩེ་རིན་པྲོ་ཆེ། ༡༩༩༡-༩༢  ས་མཚམས་མཆོད་རྟེན།       སྤ་རྲོ།

༡༠ ཕག་སྲོང་སྤྱན་སྲོང་།༡༩༩༢-༩༤ལྕང་གླིང་མེད་ཐང་ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རི།ཐིམ་ཕུ།

              ཐིམ་
ཕུ །

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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༡༡ འྲོད་དཔག་མེད་(༡)དང་བྱང་སེམས་(༢)   “  “          “ 

༡༢ འཇམ་དཔལ་དབྱངས། ༡༩༩༤      རྟ་མགོ།          ཐིམ་ཕུ།

༡༣ ཕག་རྲོར།        “         “             “

༡༤ རྣམ་རྒྱལམྲོ།      “         “              “

༡༥ ཚེ་དཔག་མེད་དང་མཆོད་རྟེན།  “      “              “

༡༦ རྲོ་རྗེ་གྲོ་ལྲོད།  ༡༩༩༤-༩༧   དར་དཀར་ན་རྲོང་།     དར་དཀར་ན།

༡༧ སྤྱན་རས་གཟིགས། “          “            “

༡༨ འྲོད་དཔག་མེད།   “          “            “

༡༩ གནསཔྲོ། (༥)   “          “            “

༢༠ གུ་རུ།       “           “           “

༢༡ བཀའ་ཁྲབ།    “           “            “

༢༢ ཉམས་བཅོས་སྐུ་འདྲ་༢༧༠ ། “     “            “

༢༣ གནས་བདག་ཁྱུང་བདུད། ༡༩༩༨    ཧ་གྲྭ་ཚང་།         ཧ།

༢༤ ཉམས་བཅོས་སྐུ་འདྲ་སྲོན་པ།

   སྤྱན་རས་གཟིགས། གུ་རུ། ༡༩༩༨   རྲོ་རྗེ་གདན།       རྒྱ་གར།

༢༥ ཉམས་བཅོས་སྐུ་འདྲ་སྲོན་པ་དང་གུ་རུ།༡༩༩༩ དམག་སྡེ་ལྷ་ཁང་།   གསར་སྤང་། 
             གསར་སྤངས།

༢༦ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲེམ་སྲོན་༢༠༠༠ ། ༢༠༠༠   ཧཱན་ནྲོ་བར།    ཇཱར་མ་ནི།

༢༧ གེ་སར་སྐུ་འདྲ། (༢)    ༢༠༠༢   

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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༢༨ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ།    “

༢༩ བཀའ་ཁྲབ།             “

༣༠ ཕག་སྲོང་སྤྱན་སྲོང་།      ༢༠༠༣    ཐེམ་ནང་སྦིས།    མྲོང་སྒར།

༣༡ གུ་རུ།              “       “         “

༣༢ ཞབས་དྲུང་།           “       “         “

༣༣ སྒྲོལ་མ།             “       “         “

༣༤ བླ་མ་ཤེས་རབ་རྲོ་རྗེ།       “       “         “

༣༥ རྣམ་སས།            “       “         “

༣༦ ཚེ་རིངམྲོ།             “      “         “

༣༧ འྲོད་དཔག་མེད།          “      “         “

༣༨ རྲོར་སེམས།            “      “         “

༣༩ རྩིས་ས་གིས་བཟྲོ་བའི་སྲོན་པ།     ༢༠༠༣ 

༤༠ འྲོད་དཔག་མེད།      ༢༠༠༣-༠༤   ཁུ་རུ་ཐང་།      སྤུ་ན་ཁ།

༤༡ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད།        “       “         “

༤༢ ཞབས་དྲུང་རྟགས་ཡ།       “       “         “

༤༣ ཕག་སྲོང་སྤྱན་སྲོང་།        “       “         “

༤༤ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།         “       “         “

༤༥ ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ།         “       “         “

༤༦ སྲོན་པ།            ༢༠༠༤    སེམས་རྟྲོགས་ཁ།   ཐིམ་ཕུ།

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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སྲོབ་དཔྲོན་ཀརྨ་ གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་ཕག་ལཱ་གནང་ནུག

ཨང་ སྐུ་འདྲ།          ལྲོ།     དགོན་པ།         རྲོང་ཁག

༡ གུ་རུ་གཙྲོ་འཁོར་གསུམ།  ༡༩༧༠  བྱང་ཕུ་ནང་མཁར་དགོྲོན་པ་  བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

   ཕིཏྲ་༡༥ །      

༢ ཕུར་པ་ལྷ་ཚྲོགས།     ༡༩༧༡-༧༢ དགོངས་རྲོགས་མཆོད་རྟེན་།    ཐིམ་ཕུ།

༣ གུ་རུ།          ༡༩༧༧-༧༨ བར་མཚམས་ཕག་རྲོར་ལྷ་ཁང་།  བཀྲིས་སྒང་།

༤ ཨྲོན་འབྱུང་བཞི།      “        “              “

༥ བཅུ་གཅིག་ཞལ།      “        “              “

༦ ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ།    “     མཆོད་ཁང་།           “

༧ རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ།     “       “              “

༨ བཅུ་གཅིག་ཞལ་ནམ་མཁའི་

   རྒྱལ་པྲོ།           “      “              “

༩ ཛམྦྷ་ལྷ་དཀར་པྲོའི་ལྡེབས་རི།  “      “་              “

༡༠ སྲོན་པ།(ཕིཏྲ་༡༡)     ༡༩༨༦   འབྲུག་གི་ལྷ་ཁང་།      རྲོ་རྗེ་གདན།

༡༡ གུ་རུ།(ཕིཏྲི་༩)         “      “              “

༡༢ སྤྱན་རས་གཟིགས།      “      “              “

༡༣ མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལྡེབས་རི། “      “              “

༡༤གུ་རུ། (ཕིཏྲི་༢༥)       ༡༩༨༧  ཨུ་ར་དགོན་པ།        བུམ་ཐང་།

༡༥ ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་ཀྲི།

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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(ཕིཏྲ་༡༡)            “        “            “

༡༦ སྒྲོལ་མ། (ཕིཏྲ་༡༡)    “        “             “

༡༧ སྲོན་པ། (ཕིཏྲི་༧)     “     ཤིང་མཁར་དགོན་པ།      “

༡༨ གུ་རུ། (ཕིཏྲི་༥)      “     ཡ་མ་ལུང་དགོན་པ།    སྐུར་སྲོད།

༡༩ སྲོན་པ།(ཕིཏྲི་༤)      “        “             “

༢༠ ཚེ་དཔག་མེད།(ཕིཏྲི་༤)   “        “

༢༡ འྲོད་དཔག་མེད།(ཕིཏྲི་༥) ༡༩༨༩  གནམ་ལྕགས་ལྷ་ཁང་།    མྲོང་སྒར།

༢༢ བཅུ་གཅིག་ཞལ་ནམ་

  མཁའི་རྒྱལ་པྲོ་ཕག་སྲོང་

  སྤྱན་སྲོང་།(ཕིཏྲི་༩)      “         “

༢༣ གུ་རུ།(ཕིཏྲི་༩)       “          “

༢༤ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད།(ཕིཏྲི་༥) “         “

༢༥ བཀའ་བརྒྱད།(ཕིཏྲི་༣༥) ༡༩༩༠       སྐུ་རྗེས།      བུམ་ཐང་།

༢༦ སྲོན་པ།(ཕིཏྲི་༡༣)     “         “

༢༧ གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག

   (ལྡེབས་རི་)        “         “

༢༨ སྲོན་པ་སྨན་ལྷ།     ༡༩༩༡  རྒྱལ་ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་།   ཐིམ་ཕུ།

༢༩ དིལ་མགོ་མཁྱེན་རྩེ།    “          “

༣༠ སྒྲོལ་མ།          “          “             “

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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༣༡ འཇམ་དཔལ་དབྱངས།    “        “            “

༣༢ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པྲོ།

   (ཕིཏྲི་༡༡)        ༡༩༩༢   རྲོང་གསར་བཤད་གྲྭ།    བི་རི་ཨེཆ་པི། 
            བིར། ཨེཆ་པི།

༣༣ སྲོན་པ།         (ཕིཏྲི་༡༥)     “               “

༣༤ སངས་རྒྱས་རབ་བདུན།   “        “              “

༣༥ ཆོས་ལུགས་བཞིའི་བླ་བརྒྱུད། “       “               “

༣༦ སྲོན་པ་རྲོར་ལྡན་མ།     ༡༩༩༤   བཱཇ་ར་དྷ་ར་དགོན་པ།   ཨཱས་ཀྲི་ལི་ཡ།

༣༧ གུ་རུ།         (ཕིཏྲི་༡༣)༡༩༩༥ ཆོས་གླིང་དགོན་པ།   བིར། ཨེཆ་པི།

༣༨ Kagyaཕིཏྲི་༡༥)       “       “             “

༣༩ མཁན་པྲོ་རྒྱལ་པྲོ། (ཕིཏྲི་༦)  “       “             “

༤༠ སྒྲོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལི།(ཕིཏྲི་༧)  “       “             “

༤༡ བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་།  ༡༩༩༩    ཤེས་རབ་གླིང་།

༤༢ ཀརྨ་ པ་སྐུ་ཕྲེང་།        “       “

༤༣ སྲིད་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་།    “       “

༤༤ ཇོ་བྲོ་བྱམས་པ།        (ཕིཏྲི་༣༥)    “

༤༥ འཇམ་དབྱངས།   (ཕིཏྲི་༥)༢༠༠༠   ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པྲོ་ཆེའི་གྲྭ་ཚང་། ཨེཆ་པི།   
                            བཀྲིས་ལྗོངས། ཨེཆ་པི།

༤༦ སྒྲོལམ།       (ཕིཏྲི་༥)“          “           “

༤༧ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་འདྲ      “          “          “

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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༤༨ སྲོན་པ།     (ཕིཏྲི་༦)༢༠༠༠-༠༡  སྨིན་གྲོལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་།   དེ་ར་འདུན། 
                                 དེ་ར་དཱུན།

༤༩ གུ་རུ།   (ཕིཏྲི་༦)    “         “            “

༥༠ སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས།     “         “            “

༥༡ སྨིན་མཁན་ཆེན།      “          “           “

༥༢ཚེ་དཔག་མེད།    (ཕིཏྲི་༡༡)༢༠༠༢     སག་ཚང་།       སྤ་རྲོ།

༥༣ གུ་རུ།       (ཕིཏྲི་༡༡)“         “            “

༥༤ རྲོ་རྗེ་གྲོ་ལྲོད།   (ཕིཏྲི་༡༡) “        “            “

༥༥  ཕུར་པ།     (ཕིཏྲི་༡༡) “        “            “

༥༦ འགོང་བསྡུས།   (ཕིཏྲི་༡༡) “        “            “

༥༧ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། (ཕིཏྲི་༢)“         “            “

༥༨ རྣམ་སས།     (ཕིཏྲི་༤)“         “            “

༥༩ Tadagya    (ཕིཏྲི་༡) “        “            “

༦༠བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕག་སྲོང་། (ཕིཏྲི་༡༣)༢༠༠༢-༠༣ ཐེམ་ནང་སྦིས།  མྲོང་སྒར།

༦༡ གུ་རུ།       (ཕིཏྲི་༦)“        “            “

༦༢ སྒྲོལ་མ།      (ཕིཏྲི་༦)  “      “            “

༦༣ ཞབས་དྲུང་།    (ཕིཏྲི་༦)  “      “            “

༦༤ བླ་མ་ཤེས་རབ་གླིང་། (ཕིཏྲི་༦)  “      “           “      

༦༥ གུ་རུ་སྲོན་པ། (སེམས་རྟྲོགས་ཁ་ལུ་བཞེངས་ནིའི་ ཕིཏྲི་༡༥༠ གི་མ་དཔེ)

དྲག་ཊར་མེ་ནག་ཤྲཱི།
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/སྲོབ་དཔྲོན་ཨོམ་སྲོང་གིས་བཞེངས་མིའི་སྐུ་འདྲ། 

ཨང་  སྐུ་འདྲ།                     ལྷ་ཁང་།

༡  གུ་རུ་གཙྲོ་འཁོར།               ཕ་ཇོ་སྡིངས།

༢ བཙན་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ།              སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གསརཔ་ནང་།

༣ གུ་རུ་གཙྲོ་འཁོར་གསུམ།             བར་མཚམས་པད་རྲོར་ལྷ་ཁང་།

༤ རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར།              ཐིམ་ཕུ་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན། 
༥ མཉམ་རུབ་ཐྲོག་ལས) ཐིམ་ཕུ་རྗེས་        དྲན་མཆོད་རྟེན་ནང་། 

༦ ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་འདྲ་ཚུ། ཕུན་ཚྲོགས་གླིང་།

༧ ཙ་རི་རང་བསྐོར།                ལྕགས་རི་དགོན་པ།

༨ ཨ་ཎེ་དགོན་པའི་སྐུ་འདྲ་ཚུ།           གཟི་ལུང་ཁ།  

                 

                   

                   

                  

                  

                                                         

                                           

པག་ཅུང་/རྲོ་ རྩིས་ས་
མཉམ་ས་བསྲེས་བསྲེསཝ།

 ལྕགས་དུམ།  སྲོག་ཤིང་།

ལྕགས་དུམ། ལྕགས་གཟེར།

ཟངས་སྐུད། བེ་ཏའི་ཐགཔ།

ལྕགས་གཟེར། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ།

བེ་ཏའི་ཐགཔ། གཟུང་།
ཀ་གདན།

པག་ཅུང་།

 བཀྲིས་ཕུན་ཚྲོགས་ཀྱིས།

འབྲུག་ལུ་སྐུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དར་ཁྱབ།
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ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་ མི་ཡུལ་འགྱིམས་ཏེ་བྱྲོན་སྐབས་
དང་ བུམ་ཐང་ལུ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་སྐོར་ ངག་རྒྱུན་ལྲོ་རྒྱུས།

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་ རིག་གསར་གྱི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ བགོ་སྐལ་དང་
མ་ལྡན་པའི་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ་ལུ་ཡང་ མི་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་དང་ ཤེས་རིག་ དེ་ལས་དགའ་
སྤྲོའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་དང་མཚུངས་པའི་ རང་སྲོའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་ རྲོམ་རིག་ཚུ་གིས་ཕྱུག་སྟེ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་རྲོམ་རིག་གི་གྲངས་སུ་ དང་ཕུའི་སྲུང་རིགས་དང་ གླུ་
གཞས་ དེ་ལས་གབ་ཚིག་དང་ དཔེ་གཏམ་ དགོད་བྲ་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ བླྲོ་ཟེ་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན། 

རིག་གསར་དང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྲོམ་རིགས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱྲོད་ཚུ་ གཙྲོ་གཞུང་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་ཐབས་ལུ་ ངག་རྒྱུན་རྲོམ་རིག་ཆོག་སྒྲིག་དང་ ཁོང་ལུ་བཟུང་ནི་ དེ་ལས་ཁྲིད་ལུང་ཚུ་
སྤྱིར་བཏང་མི་དམང་ཆ་མཉམ་ལུ་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་བགོ་སྐལ་བྱིན་བཞིན་དུ་ཡྲོདཔ་
ཨིན། བརྗོད་དྲོན་མདྲོར་བསྡུས་འདི་ནང་ མི་སེར་ཉམ་ཆུང་གིས་ཐྲོས་བསམ་གྱི་བགོ་སྐལ་མ་
བྱུང་པའི་ གསུང་རབས་ཀྱི་བརྗོད་དྲོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རང་སྲོའི་ཁམས་དང་མཐུནམ་དང་མ་
མཐུནམ་མེད་པའི་ བར་དྲོན་ག་ཅི་བཟུམ་མཐྲོང་གསལ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ སྲུང་
དེབ་ཆོག་སྒྲིག་གི་དྲོན་ལུ་ ངག་རྒྱུན་རྲོམ་རིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

སྲུང་དེབ་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་མང་ཤྲོས་རང་ ངག་རྒྱུན་ལུ་བརྟེན་བསྡུ་བསྒྱོམས་འབད་དེ་ཡྲོད། ཀུན་
མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་ ༼༡༣༠༨ ལས་ ༡༣༦༣༽ ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་ལུ་བསྐྱུར་
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ཏེ་ འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་ཕེབས་ནུག ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་མཆོག་ དགུང་ལྲོ་ ༥༥ ལས་མ་
བཞུགས་རུང་ སྐུ་ཚེ་མཐའ་མ་འབྲུག་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ འགྲོ་དྲོན་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་མཛད་གནངམ་
ལས་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་མི་ཡུལ་འགྱིམས་ཏེ་ བྱྲོན་པའི་མཛད་ཕྲིན་དེ་ ག་ནི་བ་གལ་
གནད་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཨིན་པས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ག་ཅི་
ནང་འབད་རུང་ ཆོས་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཚུ་གིས་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་
ཕལ་པ་ཚུ་ ཟིལ་གྱིས་གནྲོན་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀློང་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཡང་དེ་བཟུམ་སྦེ་
འྲོང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྲོ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོད་མི་ཁོ་རའི་རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་
དེའི་ སྐུ་ཚེ་ལྷག་མ་གཞན་གྱི་སྐོར་ ལྲོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ར་ལས་མེདཔ་ཨིན་
པས། 

དེ་འབདཝ་ད་ ཀློང་ཆེན་གྱིས་འགོ་དང་པ་ གདན་ས་བཅགས་གནང་ས་ བུམ་ཐང་བསམ་
གླིང་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་གཤེགས་ཏེ་ ལྲོ་ངོ་ 
༦༤༤ ལྷག་སྟེ་སྲོང་རུང་ སྐྱེས་བུ་དེའི་མི་ཡུལ་འགྱིམས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ མ་ཉམས་པར་
སྲོད་ནུག སྐྱེས་ཆེན་དེའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ ངག་རྒྱུན་ཐྲོག་མ་
ཉམས་པར་སྲོད་ནུག མི་སྡེའི་མི་ཚེ་གནས་སངས་ཚུ་ སྐྱེས་བུ་དེའི་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གྱི་
མཛད་རྣམ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ལུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་སྲོད་ནུག བསམ་གླིང་
གཡུས་ཚན་དང་ དེའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚུ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས་ཐར་པ་གླིང་དང་ 
དྲོམ་ཁར་ ཨུ་རུག་དང་ རྒྱལ་ར་ཚུ་ སྐྱེས་བུ་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་ཚུ་ཐྲོབ་སྟེ་སྲོད་ནུག ད་རེས་ནངས་པ་བསམ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ སྐྱེས་
བུ་དེའི་སྦྱིན་བདག་དང་ སྲོབ་མ་ཚུ་གིས་ཕུལ་མི་ཞིང་ས་ལུ་བརྟེན་ཟ་སྤྱྲོད་འབད་སྲོད་མི་ཡང་
འདུག མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ངག་རྒྱུན་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ངེས་བདེན་
ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་མི་ཚེའི་གནས་སངས་ཚུ་ཡང་ སྐྱེས་བུ་དེའི་མཛད་རྣམ་ཚུ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེའི་རྣམ་ཐར་དང་ མཛད་རྣམ་གྱི་བདེན་ཁུངས་
ཀྱི་སྐོར་ དྲི་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

 

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།
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དུས་རབས་ ༡༤ པའི་ནང་བྱྲོན་མི་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་
མཆོག་ འབྲུག་ལུ་བྱྲོན་མི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མཁས་མཆོག་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཅིག་ཨིན། 
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བ་ཝ་དང་ པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་ཤུལ་ལུ་ རྲོགས་ཆེན་
གྱི་ཆོས་སྐོར་འཛིན་མི་དང་ གསུང་མི་མཁས་པ་ཆེན་པྲོ་ཅིག་སྦེ་བྱྲོན་ནུག སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༠༨ ལུ་ 
ཡབ་བརྒྱུད་ལྷ་ལུང་གི་སས་ལུ་ བསན་སྲུང་གི་མཚན་ཅན་དུ་སྐུ་བལམས་མི་ ཀུན་མཁྱེན་
ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དེ་ བྲོད་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སསམྲོ་ ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་
ཟེར་མི་གཤགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ རྲོགས་པ་ཆེན་པྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་མན་
ངག་གནང་སྟེ་ ལུང་བསན་གནང་མི་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་སྐུ་སྐྱེས་ངོ་མ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་
ནུག།

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ལུ་ ཉམས་སྣང་གི་ཐྲོག་ལས་ མཁའ་འགྲོ་སྙིང་
ཐིག་གི་མན་ངག་གསུངས་ཏེ་ གསང་མཚན་དྲི་མེད་འྲོད་ཟེར་ ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག 
གཏེར་སྲོན་པདྨ་གླིང་པ་ཡང་ ༼༡༤༥༠ ལས་ ༡༥༢༡༽ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱི་སྤྲུལ་པ་
ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག།
 

ཀློང་ཆེན་མཆོག་འབྲུག་ལུ་བྱྲོན་དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༤༩ ལུ་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་མི་ 
ཕག་གྲུ་ལས་ཨིན་མི་ ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་གཅིག་ཁར་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་
བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་ལུ་བྱྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་འབྲི་གུང་ལས་
ཨིན་མི་ ཏའི་སི་ཏུ་གི་བྱངམ་ཕད་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་མི་ སྒོམ་པ་ཀུན་རིག་གི་སྲོབ་དཔྲོན་
འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་ ཁོ་གི་འགོ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་མ་
དགའཝ་བསྐྱེད་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དེ་ ཚར་ཅིག་ལྷ་ས་ལུ་
བྱྲོན་པའི་སྐབས་ ཡར་ཀླུང་གི་དམག་མི་ཚུ་གིས་དམར་བསད་འབད་ནིའི་རྩིས་བརྐྱབས་
ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་ནུས་སྲོབས་ཀྱིས་ བྱངམ་ཕད་ཚུ་གིས་མ་མཐྲོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ལུ་
གྱུར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་བྲོད་ལུ་དམག་ཁ་བཟྲོག་ཞིནམ་ལས་ 
ཀུན་རིག་གིས་དབུས་དང་གཙང་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་ལུ་གྱུར་ནུག།

ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།
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འབྲུག་ལུ་ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་སྒོམ་གནང་གནངམ་ཨིན་ན་ ས་གནས་
ག་ཏེ་ལུ་རྲོགས་ཆེན་གྱི་དཔེ་ཆ་འབྲི་སྲོན་མཛད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གླིང་བརྒྱད་གཞི་
བཙུགས་མཛད་ཡྲོད་མི་ལུ་བལ་སྟེ་ ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། གླིང་བརྒྱད་ཡང་ བར་རྲོན་
ཐར་པ་གླིང་ ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་ སང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ ལྷུན་རྩེ་ཀུན་བཟང་གླིང་ 
དབང་འདུས་མཁོ་ཐང་པདྨ་གླིང་ངམ་ཡང་ན་རིན་ཆེན་གླིང་ མེ་ལྲོང་ཀུན་བཟང་གླིང་ སྔན་
ལུང་འབྲས་བཅག་གླིང་ སྤ་རྲོ་བསམ་གཏན་གླིང་ཚུ་ཨིན། ཀློང་ཆེན་མཆོག་ལུ་བྲོད་ལུ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་དང་འཐབ་འཛིང་ཚུ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་
ལུ་བཞུགས་པའི་རིང་སྐྱིད་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོད་པའི་ཁར་ མི་ཡུལ་འགྱིམས་ཏེ་བཞུགས་
པའི་སྐབས་ སྲོབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ར་ཅན་གྱི་ལཱ་ལེ་ཤ་རང་འབད་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་
ཨིན་པས།
 

ཐར་པ་གླིང་དང་བསམ་གཏན་གླིང་མཐྲོང་མི་ རི་དེ་གི་སྤྱི་ཏྲོག་གུ་ཡྲོད་མི་རྲོ་སྲོམ་ཡྲོད་སར་ 
ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཀློང་ཆེན་མཛྲོད་བདུན་བརམས་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས། 
ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་དཔེ་ཆ་བརམས་ཞིནམ་ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་ གཟའ་ར་ཧཱུཾ་ལ་དང་ 
ཨེ་ཀ་ཛཊི་ རྲོ་རྗེ་ལེགས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་དཔེ་ཆ་བརམས་པའི་ཁར་ གནག་རྩིས་དང་ཤྲོག་གུ་
བཟྲོ་བའི་སྐབས་ ད་ལྲོ་ཀློང་ཆེན་བཞུགས་ཁྲི་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ རྲོ་དེ་གུ་བཞུགས་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ཀློང་ཆེན་མཆོག་འབྲུག་ལུ་ག་དེམ་ཅིག་ཁར་བྱྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ ནམ་ལྲོག་བྱྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན་
ན་ དུས་ཚྲོད་གཏན་འཁེལ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཀློང་ཆེན་འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༥༠ གི་
མཇུག་ཁམས་ཅིག་ཁར་བྱྲོན་ཡྲོདཔ་ད་ མི་ཡུལ་འགྱིམས་བཞུགས་དགོ་པའི་དྲོན་དག་གཙྲོ་
བྲོ་རང་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༤༩ ལུ་ བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བཞུགས་མི་ ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་
མཚན་དང་གཅིག་ཁར་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༥༠ དགུང་
ལྲོ་ ༤༩འི་སྐབས་ ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གིས་ བྲོད་ཀྱི་ས་གནས་བྲག་ལུ་ཡྲོད་མི་ གཟའ་པདྨ་
དབང་ཆེན་གྱི་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསྲོ་ཞུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༥༡ གི་ལྲོ་འགོ་དེ་ འབྱུང་
བ་སྲིད་པའི་ལྲོ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༥༡ ལུ་ ཐར་པ་གླིང་ལུ་སསམྲོ་ཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།
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པའི་ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༥༦ ལུ་ སས་གྲགས་པ་འྲོད་ཟེར་ཡང་སྐུ་འཁྲུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་
པས། 

རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་དེ་ མཁྱེན་ཆེན་མཆོག་གིས་རྗེས་དཔག་འབད་མི་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༥༩ གི་
དམག་ལས་འཛེམས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ལྲོག་བྱྲོན་པའི་དུས་ཚྲོད་དེ་ 
སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༦༠ གི་ལྲོ་འགོ་ནང་བཟུམ་ཅིག་ཕྲོག་ནི་དང་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༦༣ ལུ་ཞིང་ལུ་བྱྲོན་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

འབྲུག་ལུ་ཀློང་ཆེན་གྱི་གདན་ས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་ལས་ ཡྲོངས་གྲགས་ཐར་པ་གླིང་
དེ་ཨིནམ་ད་ ཐར་པའི་ལམ་ལུ་འགྱོ་དགོ་མནྲོ་མི་སྲོབ་མ་ གཅིག་འབུམ་དེ་ཅིག་གིས་ཐར་པ་
གླིང་ལུ་ཀློང་ཆེན་ལས་ཆོས་ཞུ་བར་འཛྲོམས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད་
ཡྲོངས་གྲགས་སྲོང་བའི་ཤུལ་ལས་ ཐར་པ་གླིང་ལུ་ཡྲོད་མི་ཀློང་ཆེན་གྱི་སྐུ་འདྲའི་སྤྱན་དེ་ 
རང་བཞིན་གྱིས་གནམ་ཁར་བལ་སྟེ་གཟིགས་ཡར་སྲོངམ་ཨིན་པས།
 

དེ་མ་ཚད་དགེ་སྲོང་ ༡༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་རང་ སངས་རྒྱས་ཏེ་སྲོང་ཡྲོདཔ་
སྦེ་སབ་པའི་ཁར་ དེའི་སྐབས་ཀློང་ཆེན་མཆོག་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་
ཡྲོདཔ་ལས་ ཁོ་གི་དགེ་སྲོང་ཚུ་ག་ཏེ་ལྷྲོད་ཅི་ག་ཟེར་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལས་གནམ་ཁར་གཟིགས་
པའི་སྐབས་ དགེ་སྲོང་ ༡༠༠ ག་ར་གནམ་ཁ་ལུ་ཕུར་ཏེ་འགྱོཝ་གཟིགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་འབདཝ་ལས་ཐར་པ་གླིང་གི་མིང་གཏམ་དེ་ བྲོད་གངས་ཅན་ལུ་ཁྱབ་ཡྲོདཔ་ལས་བྲོད་ཀྱི་
སྲོབ་མ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ཐར་པ་གླིང་ལུ་བླམ་གི་ཞབས་སར་བཅགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 
དེའི་སྐབས་སྲོབ་མ་ཚུ་གིས་འབྲུག་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་ཟེར་སབ་པ་ཅིན་ བྲོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ལུ་
ཡྲོད་མི་སྲུང་རྒྱབ་ཚུ་གིས་ ལམ་བཏང་མ་བཏུབ་ཨིན་རུང་ ཐར་པ་གླིང་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་ཟེར་
མིང་ཙམ་ཅིག་གོ་བའི་བསྒང་ལས་ སྲུང་རྒྱབ་ཚུ་གིས་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ ལྕེ་བཏྲོན་ཏེ་
སྲོབ་མ་ཚུ་བཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཐར་པ་གླིང་ལས་འྲོང་མི་དགེ་སྲོང་དཀྱུས་མ་ཅིག་
འབད་རུང་ བྲོད་ལུ་དགེ་སྲོང་དེ་དགེ་བཤེས་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁོ་ལུ་
གདན་གཅིག་ཐྲོབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཐར་པ་གླིང་གི་མིང་གཏམ་དེ་ག་དེམ་ཅིག་ཁྱབ་ཡྲོདཔ་

ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།



318
ཨིན་ན་དང་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་བྲོད་ལུ་ལྲོག་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ཡང་ མིང་གཏམ་དེ་ཡྲོངས་
གྲགས་སྦེ་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ཆུ་ཡྲོད་སར་འགྱོ་སའི་ལམ་ང་བཅས་ཀྱིས་བཏྲོན་གེ།

ཀློང་ཆེན་མཆོག་བྲོད་ལས་བུམ་ཐང་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ད་ལྲོ་ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་འྲོག་
ལུ་ཡྲོད་མི་ བསམ་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་དགུང་ཞག་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བླམ་མཆོག་དང་
གཅིག་ཁར་ཕག་ཞུ་མི་ ཆིབས་རྟའི་ཨ་དྲུང་རྩིས་ཏེ་སྲོབ་མ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 
བླམ་གིས་དེ་འཕལ་ལས་བསམ་གླིང་གཡུས་ཚན་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ ཆུ་མེདཔ་མཁྱེན་ཡྲོདཔ་
ལས་ ས་གནས་གཞན་གཅིག་ཁར་བྱྲོན་ནིའི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དེའི་
ནུབ་མྲོ་བླམ་གི་ཉམས་སྣང་ནང་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་ལྔ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ས་གནས་དེ་ནང་
བཞུགས་ནིའི་རེ་འདྲོད་ཡྲོདཔ་ལས་ ཆུ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཁྱོད་འདི་ནང་བཞུགས་མ་ཚུགསཔ་ 
འབད་མིན་དགོ དྲྲོ་པ་གནམ་ལངས་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་ ང་བཅས་ཀྱིས་
ཁྱོད་ ཆུ་ཡྲོད་སར་འགྱོ་ནིའི་ལམ་སྲོན་གེ་ ཟེར་བའི་ལུང་བསན་བྱུངམ་ལས་ ཀློང་ཆེན་གྱིས་ 
དྲྲོ་པ་གཉིད་ལམ་དེ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ མཁའ་འགྲོམ་ལྔ་གིས་ལུང་བསན་མི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་མཛད་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

མེ་ཏྲོག་ཤར་བའི་དུས་ཚྲོད་ཁར་མེན་རུང་ བླམ་གིས་དཔད་རིས་རྣམ་རྟྲོག་མེད་སི་སི་སྦེ་ མེ་
ཏྲོག་སེརཔྲོ་ཅིག་སྒོ་གི་ར་བར་གཟིགས་ཡྲོདཔ་ལས་ ད་རུང་མེ་ཏྲོག་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་རང་
འཚྲོལ་ཏེ་བསྣམས་སྦེ་ ཤུལ་ལས་བསམ་གླིང་གི་ལག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་གཟིགསཔ་ད་ མེ་ཏྲོག་ཚུ་
ག་ར་ཡལ་སྲོངཔ་ལས་ མཐའ་འཁོར་ལུ་གཟིགས་པའི་སྐབས་ ཤིང་གི་ར་བར་ནྲོར་གྱི་རྐང་
རྗེས་ལེ་ཤ་རང་གཟིགས་ཏེ་ ཤིང་གི་འདབ་མ་ཚུ་འཐུཝ་ད་ ས་ཁ་ལས་ཆུའི་རྦ་རླབས་ལེ་ཤ་
རང་ཐྲོན་ཏེ་ དེ་འཕལ་ལས་ས་གནས་དེ་ཁར་མཚྲོ་འཁྱིལ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཀློང་ཆེན་གྱིས་མཚྲོ་
དེ་གི་མིང་ཡང་ གཉིད་ལམ་བཟང་མྲོ་མཚྲོ་ ཟེར་བཏགས་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

མཚྲོ་དེའི་སྲོམ་ཆུང་ཡང་  འབྲུག་པའི་སྲོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་མིག་ལས་སྲོམ་ནི་དེ་གིས་ མྲོ་ཆུ་
ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་པས། གཉིད་ལམ་བཟང་མྲོའི་མཚྲོ་ལས་ ཨུ་རུག་ཁ་ཐུག་ལུ་ རིང་ཚད་
མི་ཀྲར་ ༡༠༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རི་གཟར་དྲགས་ལས་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བབ་ཡྲོད་མི་དེ་གི་

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།
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མིང་ ཕྲོ་ཆུ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཕྲོ་ཆུ་དེ་འདྲྲོག་སི་སི་ཡྲོདཔ་ལས་ ཕྲོ་ཆུ་
ཡྲོད་སའི་ས་གོ་ནང་ལུ་ མི་དག་པ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ མི་ཅིག་གིས་འགྱོ་མི་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། 

ད་རེས་ནངས་པ་ཨུ་རུག་དང་ རང་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་ འཐུང་ཆུའི་རྐ་དེ་ཕྲོ་ཆུ་ལས་ཨིནམ་
ད་ བསམ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་ མྲོ་ཆུ་ལས་འཐུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཀློང་ཆེན་
མཆོག་གིས་ བསམ་གླིང་ལུ་འཐུང་ཆུ་ ཆུ་ཡུར་ལས་བརྒྱུད་དེ་བཏྲོན་ཡྲོདཔ་ལས་ ཝ་གི་ཤུལ་
ཚུ་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་མཐྲོང་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་མ་ཚད་མཚྲོ་དེ་ནང་ ཆུའི་རྦ་རླབས་ 
༡༣ དེམ་ཅིག་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་མཐྲོང་མི་དེ་གིས་ མཚྲོ་དེ་ནང་ཆུའི་རྐ་ ༡༣ ཡྲོད་པའི་
རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ད་ མཚྲོ་གི་གཏིང་ལས་ཆུ་གི་རྦ་རླབས་ཐྲོན་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཉེ་འདབ་
ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ སྤར་ཏེ་ཡང་བཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ཁྱོད་ར་ཧཱུཾ་ལ་ཨིནམ་ང་གིས་ར་ལས་མ་ཤེས།

བསམ་གླིང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡྲོད་མིའི་ས་ཆ་ཚུ་ དྲོམ་མཁར་པ་དང་ ཨུ་རུག་པ་ དགེ་ར་པ་
ཚུ་གི་ས་ཁོངས་ཨིནམ་ལས་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་ལུ་ ཆིབས་རྟ་རྩྭ་ཟ་སའི་ས་གོ་ཅིག་རང་མེད་
རུང་ ཁོ་རའི་ཨ་དྲུང་ལུ་བླྲོ་གཏད་དེ་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་རང་ཉི་མའི་ལྲོ་བཅིངས་འབག་སྟེ་ ཨ་
དྲུང་དེ་རྟ་འཚྲོ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཁོ་རའི་ཕག་ལཱ་ཚུ་མཛད་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དཔད་རིས་མེད་སི་སི་སྦེ་ དྲོམ་མཁར་པ་ཚུ་གིས་ཨ་རྟག་རང་ 
བླམ་གི་ཆིབས་རྟ་གིས་ བསམ་གླིང་གི་ཤར་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡྲོད་མི་ ཁོང་གི་སྤང་རི་ནང་
གི་ཀར་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་སྟེ་ཡྲོདཔ་སྦེ་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཨ་དྲུང་དེ་ཉིནམ་ཨ་རྟག་
རང་ ཆིབས་རྟ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ བདེན་
འཛིན་མ་རེ་བར་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མཁར་དྲོམ་མཁར་གྱི་གཡུས་ཚན་དེ་རྒྱལཔྲོ་
སྐྱ་རལཔ་ཟེར་མི་དེ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཀློང་ཆེན་གྱིས་ཤར་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཁོ་རའི་ཆིབས་རྟ་རྩྭ་ཟ་སའི་ས་
ཁོངས་ནང་ལུ་འབྱྲོན་ནི་སྦེ་ སྐུདཔ་ཅིག་ཡྲོད་མི་བདའ་སྟེ་རང་བྱྲོནམ་ད་ སྐུདཔ་དེ་གིས་རྟ་རྩྭ་
ཟ་ས་ལུ་མེན་པར་ བསམ་གླིང་གི་ལག་ལུ་ སྤྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ཁར་ཕེབས་ཡྲོདཔ་ལས་ 

ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།
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སྐུདཔ་དེ་བདའ་སྟེ་རང་བྱྲོནམ་ད་ ཨུ་རུག་གི་ལག་ལུ་ ཤ་བ་བུམ་པའི་མཚྲོ་ཟེར་མཚྲོ་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་ཡྲོད་སར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ བླམ་མཆོག་གིས་མཚྲོའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ཆོས་ཕྲོགས་
ཀྱི་ཅ་ཆས་ལེ་ཤ་རང་གཟིགས་པའི་ཁར་ བླ་མའི་ཨ་དྲུང་དེ་ ཁོད་སྨད་སྦུལ་ལུ་གྱུར་ཞིནམ་
ལས་ མཚྲོ་ནང་རལ་བརྐྱབས་ཏེ་སྲོདཔ་གཟིགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ 
དེ་འཕལ་ལས་ ཁོ་གི་ཨ་དྲུང་དེ་མི་མེན་པར་ རྙིང་མའི་གཏེར་མཛྲོད་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ 
ཉིམ་དང་ ཟཝ་ སྐར་མ་ རྒྱུ་སྐར་ཚུ་བཟའ་མི་ རཱ་ཧུ་ལ་ཨིནམ་སྦེ་མཁྱེན་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 
རཱ་ཧུ་ལ་ལུ་ གཟའ་ཟ་མི་ཟེར་ཡང་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ རཱ་ཧུ་ལ་དེ་ ཁ་དྲོག་ལྕང་ཁ་དང་ དབུ་
དགུ་ ཕག་གཉིས་ ཁོད་སྨད་སྦུལ་ ཁོད་སྲོད་མི་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ཤིང་གི་འདབ་མ་གུ་ ཞབས་བཀལ་བའི་སྒྲ་འདི་ རཱ་ཧུ་ལ་གིས་གོཝ་
ཅིག་ རཱ་ཧུ་ལ་གིས་ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ཅ་ཆས་ག་ར་ མཚྲོ་ནང་བཀོག་གཏངམ་ལས་ ཀློང་ཆེན་
གྱིས་རྲོལམྲོ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། རྲོལམྲོ་འདི་ད་ལྲོ་ཡང་ བསམ་གླིང་
ལུ་གཏེར་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ རཱ་ཧུ་ལའི་གདྲོང་ཁར་ ཕག་འཚལ་ཏེ་ ང་
གིས་ཁྱོད་ངོ་མ་ག་ཨིན་ན་ར་ལས་མ་ཤེས་ཟེར་སབ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ མཚྲོ་དེ་གི་མིང་ཡང་ར་
སྲུང་མཚྲོ་ཟེར་བཏགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། བསམ་གླིང་ལུ་ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ རཱ་ཧུ་ལ་ལུ་
གཟའ་ཁང་གཅིག་ཡང་བཞེངས་ཡྲོད་པའི་ཁར་ གཟའ་ཁང་དེ་ནང་ཀློང་ཆེན་ཁོ་རའི་སྐུ་ཁྲག་
ལས་ཕག་བྲིས་གནང་ཡྲོད་མི་ རཱ་ཧུ་ལ་གི་ལྡེབ་རིས་ཡང་མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཀློང་ཆེན་མཆོག་ལུ་དྲོམ་མཁར་མི་སེར་ཚུ་གིས་དད་པ་ལྲོག་སྟེ་ ཨུ་རུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
སབ་མི་ལུ་ཡང་མ་ཉན་པར་ བླམ་མཆོག་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབད་ཡྲོདཔ་ཨིན། རྒྱལཔྲོ་སྐྱ་རལ་པ་
གིས་ ངོ་རྒོལ་གྱི་འགོ་འཛིན་འབད་ཡྲོདཔ་ལས་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་གྲགས་
པ་ལུ་བྱྲོན་ཡྲོདཔ་ད་ བླམ་མ་བྱྲོན་པའི་ཧེ་མ་དྲོམ་མཁར་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྨྲོན་ལམ་ལྲོག་པ་
བཏབ་ཡྲོདཔ་ལས་བླམ་བྱྲོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ དྲོམ་མཁར་གཡུས་ཚན་ནང་ཉིནམ་བཅུ་
ཐམ་ཞག་བཅུ་ཐམ་ ཉི་མ་དང་ནུབ་མྲོ་ཟེརཝ་མེདཔ་སྦེ་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་འབདཝ་ལས་རྒྱལཔྲོ་སྐྱ་རལ་པ་གིས་ག་ཅི་སྦེ་ དེ་བཟུམ་འྲོང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ རྩིསཔ་

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།
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སྦེ་སར་སྲོང་སྟེ་བལ་བའི་སྐབས་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡྲོདཔ་སྦེ་སབ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་དྲོམ་མཁར་གཡུས་ཚན་ནང་ ཁྲལཔ་ཁྱིམ་གུང་པ་དགུ་ཡྲོད་མི་ལས་ 
སྐྱ་རལ་པ་གིས་ ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་ཕྲོ་སྐྱེས་རེ་བཏྲོན་ཏེ་ གྲགས་པ་ལས་ཀློང་ཆེན་མཆོག་ཞུ་
བར་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་ ལྲོག་གདན་འདྲེན་ཞུ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒྱལཔྲོ་གིས་
ཁོང་ཚུ་ཆུ་སྨད་ གཞུ་རིས་གཡུས་ཚན་གྱི་འྲོག་ལུ་ ལྕམ་མཁར་ཆུ་གི་གེག་སྲོང་ཟམ་ལས་
མར་བཀོག་ནི་ཨིན་ཟེར་ འཇིགས་སྐྲག་བཏྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དང་
འཁྲིལ་ ཕྲོ་སྐྱེས་༩ གྲགས་པ་ལུ་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་ལུ་གསྲོལཝ་བཏབ་པར་སྲོངམ་ད་ ཀློང་
ཆེན་མཆོག་གིས་ ཁྱོད་ཚུ་ནཱ་ག་ཅི་འབད་བར་འྲོང་ཡི་ཟེར་གསུངམ་ད་ མི་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་
རྒྱལཔྲོ་གིས་ བླམ་མཆོག་ ལྲོག་བུམ་ཐང་ལུ་བྱྲོན་དགོཔ་སྦེ་ གསྲོལཝ་བཏབ་ལས་ ང་
བཅས་ཚུ་ བླམ་ཞུ་བར་འྲོང་ཟེར་ཞུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ མི་སེར་ཚུ་
གིས་ ང་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབདཝ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ ལྲོག་བྱྲོན་ནིའི་ཞལ་བཞེས་
མཛད་མ་བཏུབ་ཨིན་པས། 

དེ་འབདཝ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ བླམ་མཆོག་གིས་ ལྲོག་བྱྲོན་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་མ་གནང་པ་
ཅིན་ ང་བཅས་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ར་ཤི་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ལུ་ཐུགས་སྨྲོན་ཅིག་གནང་ཟེར་
ཞུ་བའི་ཁར་ རྒྱལཔྲོ་གིས་ བརབ་གསིག་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཡང་ བླ་མ་ལུ་ཞུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
མ་ཚད་ མི་ཚུ་གིས་ རང་སྲོག་བཅད་དེ་ཤི་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་བའི་ཁར་ ཁོང་ཚུ་ཤི་ཞིནམ་ལས་ 
མི་ཤི་དབང་བསྐུར་དེ་ བླམ་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཡང་ཕུལ་ཡྲོདཔ་ལས་ 
ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཁྱོད་ཚུ་ག་ར་ཤི་བ་ལས་ ང་ལྲོག་བྱྲོནམ་དྲག་ཟེར་ ལྲོག་བྱྲོན་ནིའི་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

གཟའ་ཁང་དེ་ལག་ལས་ཆུ་བཙྲོག་པ་འབབ་ནི་མེདཔ་འྲོག་ལས་ཡར་དུ་པ་
འཐྲོན་ནི་མེད་པའི་ས་གནས་ནང་དགོ།

ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ཤུལ་ལས་ རཱ་ཧུ་ལ་ལུ་གཟའ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཕུལ་ནི་སྦེ་ རཱ་ཧུ་ལ་
ལུ་ ས་ཆ་ག་ཅི་བཟུམ་གུ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཟེར་ཞུཝ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རཱ་ཧུ་

ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།
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ལ་གིས་གཟའ་ཁང་དེ་བྱང་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྲོ་གཡུང་དྲུང་ཡྲོད་སའི་ས་གནས་ཅིག་ནང་ 
ལག་ལས་མར་ཆུ་བཙྲོག་པ་འབབ་ནི་མེད་ས་དང་ འྲོག་ལས་ཡར་དུ་པ་འཐྲོན་ནི་མེད་པའི་ས་
གནས་ནང་དགོ་ཟེར་སབ་ལས་ ས་ཁོངས་དེ་ཤིང་མཁར་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཕྲོག་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། ཤིང་མཁར་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་དེ་ བསམ་གླིང་ལས་བཀལ་ཡྲོདཔ་ད་ ཁོ་ལུ་
ལྲོ་ཕྲོགས་ལས་འགོ་བཟུང་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གཟའ་ཁང་རྐྱངམ་ཅིག་ཀློང་ཆེན་གྱིས་བཞེངས་ཡྲོདཔ་སྦེ་སབ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་མས། ད་ལྲོ་ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ ཤིང་མཁར་བླམ་འགོ་དང་པ་
མཛད་མི་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ཡང་ཚ་ མཐའ་ཡས་གྲགས་པ་གིས་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཀློང་
ཆེན་མཆོག་གི་ཁྲི་དེ་ ལྷ་ཁང་ཉམས་གསྲོ་ཞུ་བའི་སྐབས་ འྲོག་ཁང་ནང་ལས་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ད་ 
ཁྲི་དེ་རྒྱ་གྲུ་བཞི་ ཕི་ཀྲི་ ༥.༥ དང་རིང་ཚད་ ཕི་ཀྲི་ ༡.༧ འབད་མི་དེ་ ཨེན་ཏ་མ་རུལ་ནིའི་
དྲོན་ལུ་ འྲོག་ཁང་གི་ས་བཏྲོན་པའི་སྐབས་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

ང་བཅས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལུ་ ས་གཅིག་མ་གཏྲོགས་གཞན་ག་ནི་ཡང་ཕུལ་ནི་མིན་
འདུག

ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ མྲོན་གྱི་ས་གནས་ཀྲོང་གསར་ མང་སྡེ་ལུ་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ ད་ལྲོ་
གླང་མཐིལ་རྒེད་འྲོག་གི་ཤེར་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་ཕེབས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གཡུས་ཚན་དེ་
ནང་བླམ་མཆོག་གིས་ སྲོབ་མ་ཚུ་ལུ་ཆོས་གནང་པའི་ཁར་ ཤི་མི་ཚུ་ལུ་མི་ཤི་དབང་བསྐུར་
དང་ ནདཔ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་རིམ་གྲོ་དང་དགེ་ར་ཚུ་ཡང་མཛད་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གཡུས་
ཚན་དེ་ནང་བླམ་གིས་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ལྷ་ཁང་གཅིག་ཡང་བཞེངས་གནང་
པའི་ཁར་ མིང་ཡང་ཤེར་གླིང་དགོན་ལྷ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག བླམ་ལུ་ས་གནས་
དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཆུ་ཞིང་གླང་དྲོ་ ༢༠ དེམ་ཅིག་ཕུལ་ཡྲོདཔ་ད་ བླམ་གིས་དེའི་
བཀྲིན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ དགུན་ལུ་དགོན་ལྷ་ལྷ་ཁང་ནང་བྱྲོན་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ བླམ་ལུ་
ཕུལ་མིའི་ཆུ་ཞིང་ནང་ལས་བསྡུ་མིའི་ཆུམ་ཚུ་གིས་ ལྲོ་ལར་བསམ་གླིང་གྲུབ་ཆེན་གྱི་སྦྱིན་
བདག་ མཛད་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

ཀློང་ཆེན་གྱི་ཐུགས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ གནམ་དགུན་ལུ་གཡུས་ཚན་ནང་བྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ 

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།
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ཆུམ་གྱིས་བསམ་གླིང་གྲུབ་ཆེན་གྱི་སྦྱིན་བདག་མཛད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ལྷ་ཁང་དེ་ད་ལྲོ་ཡང་
མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་ནང་ལས་ཀློང་ཆེན་གྱིས་ ཆུ་ཕ་ཁ་ལུ་ཡྲོད་པའི་མྲོན་
གྱི་གཡུས་ཚན་ ཝང་གླིང་ལུ་བྱྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་ནང་ཕེབས་པའི་སྐབས་ མི་
ཨ་རྒས་ཤི་མི་ཅིག་དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ཡྲོདཔ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་བླམ་ལུ་ མི་ཤི་དབང་བསྐུར་
མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡྲོདཔ་ལས་ བླམ་ལུ་ཡྲོན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ག་ནི་ཡང་ཕུལ་ནི་མེདཔ་ལས་ 
ཞིང་ས་དང་རྩྭ་འབྲྲོག་ཚུ་ཕུལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བསམ་གླིང་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ཚུ་ལུ་ ཆུ་ཞིང་དང་ རྩྭ་འབྲྲོག་ཡྲོད་མི་དེ་ གནད་དྲོན་དེ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ད་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༠ གྱི་ལྲོ་གྲངས་ཚུན་ བསམ་གླིང་གི་ནྲོར་ཚུ་ གནམ་དགུན་
ལུ་ ཝང་ལེང་ལུ་གཞི་སྤྲོ་སྟེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ད་རེས་ཀྱི་
དུས་རབས་ནང་རྒྱལ་ཚབ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཚར་གཅིག་ མྲོན་པའི་ལུང་ཕྲོགས་དེ་
ནང་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ དང་ཕུ་
ཕམ་མནྲོ་མ་ཤེསཔ་ཚུ་གིས་ ཀློང་ཆེན་ལས་ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་དགོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྩྭ་
འབྲྲོག་ཕུལ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་ གནམ་དགུན་ལུ་ བསམ་གླིང་གི་ནྲོར་ཚུ་ ས་གནས་ནང་འྲོང་མི་
དེ་གིས་ གནམ་དགུན་ལུ་ ལྲོ་ཐྲོག་ག་ཅི་ཡང་བཏབ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྲོད་མི་
ལུ་བརྟེན་ རྩྭ་འབྲྲོག་དེ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་བཀའ་ཤྲོག་གནང་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། ཝང་ལེང་ལུ་རྩྭ་འབྲྲོག་ཁག་གཉིས་ཡྲོད་མི་ལས་ ཆུང་ཀུ་འབད་མི་དེ་ གངས་རི་
གཟར་དྲགས་པའི་ཁར་ བྱག་གསུམ་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ད་ སྲོམ་དེ་གཡུས་ཚན་གྱི་
སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ཝང་ལེང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཆུ་ཞིང་ཚུ་ ད་ལྲོའི་བར་ན་
ཡང་ བསམ་གླིང་གི་མི་ཚུ་གིས་ བཟའ་སྤྱྲོད་འབད་དེ་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ང་གིས་དེ་འཐུང་པ་ཅིན་ ང་ལུ་ན་ཟུག་རྐྱབ་འྲོང་ཟེར་གསུངས་ཡི།

ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ལྲོག་ཐར་པ་གླིང་ལུ་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ གྲགས་པ་ལས་ བུམ་ཐང་འགྱོ་
སའི་དང་ཕུ་གི་ལམ་བདའ་སྟེ་བྱྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་བཞེངས་ཡྲོད་མི་ ཐར་
པ་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་དེ་ནང་ བླམ་མཆོག་ གྲགས་པ་ལུ་མ་བྱྲོན་པའི་ཧེ་མར་ སྒོམ་ཆེན་

ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།
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ཅིག་བླ་ཚབ་སྦེ་ བཀལ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་ ལྲོག་བུམ་ཐང་ལུ་བྱྲོན་པའི་སྐོར་
ལས་ གོ་བའི་སྐབས་ བླམ་དེ་གིས་ ད་ལྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ ང་གིས་བླ་ཚབ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ 
ཐྲོབ་པའི་གུས་བཀུར་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཐྲོབ་དབང་ཚུ་ མི་ཐྲོབ་ནི་མས་ཟེར་ དགོ་
འདྲོད་བསྐྱེད་མི་ལུ་བརྟེན་ བླམ་དེ་གིས་ ཨ་ནིམྲོ་ཅིག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཀློང་ཆེན་ལུ་ དུག་གི་
གསྲོལ་ཇ་དྲངས་ཞིནམ་ལས་ ཀློང་ཆེན་བཀྲོངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་གིས་ཁྱོད་ལུ་ ནང་སུག་ 
གཡུ་གཅིག་བྱིན་འྲོང་ཟེར་སབ་ལས་ ཨ་ནིམྲོ་དེ་གིས་ཁ་བཟེད་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་འབདཝ་ལས་ ཀློང་ཆེན་མཆོག་ཐར་པ་གླིང་གི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ ཕེབས་རནམ་ད་ ཨ་ནིམྲོ་
དེ་གིས་ བཟང་ལེགས་ཀྱི་གཤྲོང་དྲོག་དྲགས་དེ་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ བཟང་ལ་རྩེ་ཟེར་བའི་
ས་གནས་དེ་ཁར་ བླམ་ལུ་སྒུག་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཨ་ནིམྲོ་དེ་གིས་ ཀློང་ཆེན་
གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ རྲོ་ལེབ་སྲོམ་ཅིག་ནང་ དུག་དྲངས་པའི་སྐབས་ ཀློང་ཆེན་
མཆོག་གིས་ ང་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཇ་དེ་འཐུང་ར་འཐུང་དགོ་སྨྲོ་ཞིག་ ཇ་དེ་མ་འཐུང་པ་ཅིན་ ཁྱོད་
ལུ་གཡུ་མི་ཐྲོབ་ ང་གིས་ཇ་དེ་འཐུང་པ་ཅིན་ ང་ལུ་ན་ཟུག་ཕྲོག་འྲོང་ཟེར་གསུངས་ཞིནམ་
ལས་ ཇ་དེ་ རྲོ་གུ་བཀོག་བཏང་བའི་སྐབས་ རྲོ་སྲོམ་དེ་ བར་ན་ལས་གག་འགྱོ་མི་དེ་ ད་
ལྲོའི་བར་ན་ཡང་མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན།

མི་སེར་ཚུ་གིས་མ་འྲོངས་པ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་མི་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་
ཡྲོདཔ།

ཀློང་ཆེན་མཆོག་ལྲོག་བྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ དྲོམ་མཁར་གྱི་མི་སེར་དང་ རྒྱལཔྲོ་སྐྱ་རལ་པ་གིས་
སྤྲོག་ཏྲོ་སྤང་གི་ས་གནས་ནང་ མ་འྲོངས་པ་ལུ་ ར་ལས་ངོ་རྒོལ་མི་འབད་ཟེར་བའི་ཁས་
བླངས་ཕུལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མནའ་རྲོ་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྤྲོ་ཏྲོག་སྤང་གི་ས་འྲོག་ལུ་ཚུད་
ཡྲོདཔ་ཨིན། རྒྱལཔྲོ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྔོན་མ་བླ་མའི་ཆིབས་རྟ་གི་རྩྭ་ཟ་སའི་ས་ཁོངས་
ཨིན་མི་ སྤང་རི་དང་ ནགས་ལྗོངས་ཚུ་བླ་མ་ལུ་ཕུལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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སྦུལ་གདྲོང་དཀརཔྲོ་ཅིག་གིས་ཀློང་ཆེན་ལུ་རྒྱབ་ལྲོག་སྟེ་བལ་ཡྲོདཔ།

ད་ལྲོ་ཨུ་རུག་གཡུས་ཚན་ཆགས་ཡྲོད་མིའི་ལུང་གཤྲོང་དེ་ ག་ར་མཚྲོ་སྲོམ་ཡྲོད་མིའི་འྲོག་ལུ་
ཐིམ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ མཚྲོ་སྨན་དེ་གིས་ མི་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ མི་ཚུ་ཕུད་དྲོ་
གཅིག་གིས་ཡང་ སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ར་འགྱོ་མི་ཚུགས་དྲོ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ ཁྲལ་བཏབ་
དགོ་པའི་ཁྱིམ་གུང་པ་༡༠༠ གིས་ མཚྲོའི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྤྲོག་ཏྲོ་དང་ རི་གཟར་དྲགས་ཚུ་
ནང་ གཞི་བཅགས་སྲོད་ཡྲོདཔ་ད་ ཨུ་རུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཀློང་ཆེན་ལུ་མཚྲོ་སྨན་དེ་
བཏུལ་གནང་ཟེར་གསྲོལཝ་བཏབ་ལས་ ཀློང་ཆེན་གྱིས་ཨུ་རུག་དང་ བསམ་གླིང་བར་ན་
ཡྲོད་མི་ སྤྲོག་ཏྲོ་སྤང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ཉིནམ་དགུ་ ཞག་དགུ་ སག་ཁྱུང་ཡངས་པ་གི་
སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཀློང་ཆེན་གྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ཡྲོད་མི་ ཁོ་རའི་ཆིབས་རྟ་
ལས་གོ་དྲོ་བཟུམ་མའི་ རྟའི་སྐད་ཅིག་གོ་མི་དེ་གིས་ ལུང་གཤྲོང་ག་ར་ནང་ཁྱབ་སྟེ་ མཚྲོ་
སྨན་དེ་ འདྲྲོགས་ཏེ་བདའ་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

མཚྲོ་སྨན་དེ་ ཆུ་སྨད་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱྲོག་འགྱོ་སར་ ཀློང་ཆེན་གྱིས་གཟིགས་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ད་ 
མཚྲོ་སྨན་དེ་ ད་ལྲོ་བསྲོད་ནམས་ཀུན་ཕན་སྲོབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་འྲོག་ལུ་ཨིན་མི་ སྲོང་ལ་
ཁ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ རྒྱབ་ལྲོག་སྟེ་ ཀློང་ཆེན་ལུ་བལ་བའི་སྐབས་ མཚྲོ་སྨན་དེ་གིས་ གདྲོང་
དཀརཔྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ས་གནས་དེ་གི་མིང་ཡང་ གདྲོང་དཀར་ཟེར་བཏགས་ཡྲོད་མི་དེ་ ད་
རེས་ནངས་པ་དྲོམ་མཁར་ཟེར་ མིང་མཉམ་སྲོང་སྟེ་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ཨུ་རུག་
གི་མི་སེར་ཚུ་ ཀློང་ཆེན་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར་སྲོམ་བསྐྱེད་དེ་ བླ་མའི་སྐྱབས་འྲོག་པ་སྦེ་
སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

བསམ་གླིང་ལུ་གྲུབ་ཆེན་བཏང་ནི་མེདཔ།

 ཀློང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ལྲོ་ལར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་འབད་མི་ བསམ་གླིང་སྒྲུབ་ཆེན་དེ་ 
བསམ་གླིང་སྣག་ཚང་གི་རྲོ་གཅལ་ནང་སྦེ་ གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྒྲུབ་ཆེན་
ཉིན་གྲངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ གཏེར་གྱི་རྲོལ་མྲོ་དེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་པའི་
སྐབས་ ལྲོ་དེ་ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྲོལ་མྲོ་དེ་ བརྡུངས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། རྲོལ་མྲོ་
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དེ་བརྡུངས་པའི་སྐབས་ གསུང་སྐད་ལེགས་ཤྲོམ་འཐྲོན་པ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ལྲོ་དེ་ལེགས་
ཤྲོམ་འྲོང་ནི་དང་ སྒོ་ནྲོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་གཞི་ཚུ་མེད་པར་ ལྲོ་ཐྲོག་གི་འཐྲོན་སྐྱེད་
ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ནིའི་རྟགས་མཚན་སྲོནམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

གྲུབ་ཆེན་གྱི་ར་བ་བསམ་གླིང་ལས་ཨིན་མི་ བླམ་དང་ དགེ་སྲོང་ཚུ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཞབས་
ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ དྲོམ་མཁར་པ་དང་ དགེ་རཔ་ཚུ་གིས་ ཐབ་ཤིང་དང་ཆུ་འབག་འྲོང་ཞིནམ་
ལས་ ཐབ་ཚང་དེ་ ཨུ་རུག་པ་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ འཆམ་དཔྲོན་དེ་ 
བསམ་གླིང་ཆོས་རྗེ་དང་ ཡང་ན་ བླམ་གིས་འབད་དགོཔ་ད་ འཆམ་མཇུག་དེ་ གྲགས་པ་
ཚུ་ལས་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཀློང་ཆེན་མཇལ་བར་འྲོང་མི་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ སྲོང་པ་སྦེ་བྱིན་དགོ་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་ 
སྒྲུབ་ཆེན་དེ་ བསམ་གླིང་དང་ སྦུ་ལི་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་རྒྱབ་སྦེ་བཏང་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ 
སྤྱི་ལྲོ་༡༩༦༠ ལྲོ་གྲངས་ཚུན་ བསམ་གླིང་གིས་ ལམ་ལུགས་དེ་མ་བཞག་ཚུན་ཚྲོད་ སྒྲུབ་
ཆེན་དེ་བསྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ ལྲོ་གཅིག་ བསམ་གླིང་སྣག་ཚང་དང་ ལྲོ་གཅིག་ སྦུ་ལི་ལྷ་ཁང་ནང་
སྦེ་བཏང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྦུ་ལི་སྒྲུབ་ཆེན་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ལྲོ་༢ ཀྱི་བར་ན་ཚར་
རེ་བཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ བསྐང་རྒྱུན་གྱི་ཆོ་ག་དེ་ ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་རིང་བཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཀློང་ཆེན་གྱི་ཕག་ཐམ་དེ་ དམག་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ སྲུངམ་སྦེ་བཏགས་
ཡྲོདཔ།

ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བསམ་གླིང་ཨ་ཞེ་མཆོད་རྟེན་འཛྲོམས་པ་དེ་ སྡེ་སྲིད་དང་པ་ 
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱང་རིང་སྤུན་ཆ་ཕྲོགཔ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས། སྡེཔ་དེ་ ཤར་ཕྲོགས་
བདེ་བ་ཐང་ལུ་ དམག་རྐྱབ་པ་བྱྲོན་པའི་ཧེ་མར་ བསམ་གླིང་ཨ་ཞེ་གིས་ སྡེཔ་ལུ་ ཀློང་ཆེན་
གྱི་ཕག་ཐམ་དེ་ མཚྲོན་ཐུབ་སྦེ་བཏགས་ཟེར་སབ་མི་ལུ་ སྡེཔ་གིས་ཞལ་ཆེམས་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ སྡེཔ་གིས་ ང་ར་ལུ་དགོ་མི་དེ་ ང་རང་ར་འགྱོ་སྟེ་ལེན་དགོ་ཟེར་ ཕག་ཐམ་དེ་ 
ཕག་ཞུ་མི་འབྲོད་སྒརཔ་ལུ་བཀལ་བཏང་ནི་ཡང་ ཞལ་གྱིས་མ་བཞེས་པར་ ཁོ་ར་སྐུ་ངོ་བྲོ་ 

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།
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བསམ་གླིང་ལུ་བྱྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༨༦༤-
༡༨༦༥ འི་སྐབས་ དམག་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ སྤྱི་ལྲོ་༡༨༦༢ ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་
དང་པ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དེ་ དགུང་ལྲོ་༣ བཞེས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

སྡེཔ་གིས་དམག་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་སྟེ་ ལྲོག་བྱྲོན་པའི་སྐབས་ བསམ་གླིང་ཨ་ཞེ་ལུ་ 
བཀྲིས་ལྡིང་ཁ་གི་ཁྲལཔ་དྲུག་དང་ ཝང་ལིང་གི་ཁྲལཔ་བཞི་གི་ ས་ཆ་ཆུ་ཞིང་དང་ སྐམ་
ཞིང་ ཚྲོད་བསྲེ་ལྡུམ་ར་ཚུ་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན། བསམ་གླིང་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ཚུ་གིས་ ས་ཞིང་
ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ བཟའ་སྤྱྲོད་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཤེར་གླིང་ལུ་ཡྲོད་མི་ ཆུ་ཞིང་གླང་དྲོ་༢༠ འབད་མི་དེ་ལས་ ཆུམ་ཉི་ཤུ་༦ ཡང་ན་ བྲེ་༡༢༠༠ 
གི་ཐྲོན་སྐྱེད་ཡྲོད་མི་དེ་ བཙྲོང་ཡྲོདཔ་ད་ ད་རེས་ཆུ་ཞིང་དེ་ ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་གིས་དབང་
འཛིན་དུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་ཁྲལ་བཏབ་ མི་ཚེ་འདས་ཚུ་གི་མིང་དང་ཁ་གསལ་ཚུ་ ས་
ཁྲམ་ཐྲོ་དེབ་ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ཚུ་ནང་འཐྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ སྡེཔ་གིས་སྐུ་རྗེས་
ལྷ་ཁང་བཞེངས་བསྒྲུབས་འབད་བའི་སྐབས་ བསམ་གླིང་ཨ་ཞེ་གིས་ ལྷ་ཁང་གི་ནང་
གཟུངས་སྦེ་ སྒྲོལམ་གསུངས་བྱྲོན་མའི་སྐུ་གཅིག་ཕུལ་ཡྲོདཔ་ད་ སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གཉིས་པ་
བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ལྷ་ཁང་ངམ་ ཨ་ན་བྲོག་བ་ཝ་ན་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༠༠ ལུ་ གོང་
ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་བཞེངས་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

བསམ་གླིང་སྣག་ཚང་མེ་གིས་འཚིག་རུང་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ཕག་དམ་མ་འཚིག་པ།

སྤྱི་ལྲོ་༡༣༥༡ ལུ་སྐྱིད་པ་ལགས་ལས་ ཀློང་ཆེན་གྱི་སསམྲོ་གཅིག་དང་ མེ་སྤྲེལ་ལྲོ་ལུ་ སྤྲུལ་
སྐུ་གྲགས་པ་འྲོད་ཟེར་རམ་ ཟ་བ་གྲགས་པ་(༡༣༥༦-༡༤༠༩)དེ་ སྐུ་འཁྲུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་
པས། ཟ་བ་གྲགས་པའམ་ ཐུགས་སས་ཟ་བ་དེ་ ད་ལྲོ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་གྱི་
སྤྲུལ་པ་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་མཁས་མཆོག་སྲོམ་ཅིག་དང་ 

ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།
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སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པ་བཟུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

སྣག་ཚང་དེ་ཡང་ ཀློང་ཆེན་གྱིས་ ཁོ་རའི་སས་ཀྱི་བཞུགས་ས་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷ་
ཁང་དེ་བཞེངས་སུ་གསྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། བསམ་གླིང་དེ་ བསམ་གཏན་གླིང་གི་བཟྲོ་
འགྱུར་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ད་ སྣག་ཚང་ནང་ ཀློང་ཆེན་གྱི་རྲོལ་མྲོ་དང་ བླ་རྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་
གཏེར་ཚུ་བཞག་སའི་ཤིང་སྒྲོམ་བཞག་ས་ཨིན་མི་དེ་ བསམ་གླིང་ལུ་ ད་ལྲོའི་བར་ན་ཡང་ 
མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

བསམ་གླིང་ཨ་ཞེ་མཆོད་རྟེན་འཛྲོམས་པ་ལུ་ ཕུད་རྲོག་གཅིག་ལས་མེད་མི་ བུ་རྲོ་རྗེ་དེ་ 
ཁྲིམས་འདུན་ལུ་སྒར་པ་སྦེ་འཛུལ་ཡྲོདཔ་ལས་ གཏེར་ཚུ་ ཨ་ཞེ་གིས་ མྲོ་གི་བུ་སྒར་པའི་
ལཱ་འགན་ལས་ཐར་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་གཅིག་ཤུལ་གཉིས་སྦེ་ གསྲོལ་རས་བཟུམ་
ཅིག་གནང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། སྣག་ཚང་དེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༢ འབྲུག་ཟ་༡༡ པའི་
ཚེས་༡༥ ལུ་ མེ་རྐྱེན་ཤྲོར་ཏེ་འབད་རུང་ ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ར་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ ཀློང་ཆེན་
གྱི་ཕག་ཐམ་དེ་གནྲོད་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མ་ཞུགས་པར་ལུས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

གནམ་དགུན་ཡང་ ཁྱེགས་ཆགས་ནི་མེད་པའི་རྲོང་ཆུ།

ཁོ་གི་སས་ཐུགས་སས་ཟ་བ་དེ་ ཐར་པ་གླིང་དང་ བཟང་ལའི་སྤྲོག་ཏྲོ་གི་སྦུག་ན་ཡྲོད་མི་
ལམ་གྱི་འྲོག་ལུ་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་འཁྲུངས་པའི་ཁར་ ཨ་ནེ་གིས་ཨ་ལྲོ་དེ་ རྲོ་གཞྲོང་སྲོམ་
ཅིག་ནང་བྱག་གུ་ལས་འབབ་མི་ རྲོང་ཆུ་གིས་འཁྱུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ད་ རྲོ་གཞྲོང་དེ་ ད་ལྲོའི་བར་
ན་ཡང་མཐྲོང་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རྲོང་ཆུ་དེ་ བསམ་གླིང་དང་གཞི་གསར་བར་ན་ལས་
བརྒྱུད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན། 

ཆུ་སྨད་ཆུ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡྲོད་མི་ རྲོང་ཆུ་དེ་ཁར་ ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་ཅིག་ཡང་བཞེངས་ཏེ་
འདུག་ གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་ རྲོང་ཆུ་ཆ་མཉམ་ལུ་འཁྱེགས་ཆགས་ཏེ་ ཆུ་འཁོར་མ་ནི་
བསྒྱིར་མ་བཏུབ་རུང་ འ་ནི་བྱག་གུ་ལས་འབབ་མི་རྲོང་ཆུ་དེ་ལུ་ འཁྱེགས་མ་ཆགས་པའི་
རྐྱེན་གྱིས་ ཆུ་འཁོར་མ་ནི་དེ་ཡང་དུས་རྒྱུན་དུ་འཁོརཝ་འཁོར་སར་སྲོད་ཡྲོདཔ་ད་ ཆུ་ལུ་

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།



329
འཁྱེགས་མ་ཆགས་མི་དེ་ཡང་ ཐུགས་སས་ཟ་བ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་བྱུང་ཡྲོད་པའི་
ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས་ ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་གི་བཤུལ་ ད་ལྲོའི་བར་ན་ཡང་མཐྲོང་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ཀློང་ཆེན་གྱི་བརྒྱུད་བཤུལ་བཟུང་མིའི་ཁྱིམ་གུང་པ།

བསམ་གླིང་ཨ་ཞེ་གི་མི་བརྒྱུད་ ཨ་ཞེ་མཆོད་རྟེན་འཛྲོམས་པ་ཚུན་ཚྲོད་ ཁ་རྒྱུན་ལས་སབ་
ཚུགས་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨ་ཞེ་མཆོད་རྟེན་འཛྲོམས་པ་དེ་ ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ དུས་མཉམ་གྱི་མི་ཨིན་ཟེར་སབ་པའི་ཁར་ གཉེན་སྦྲོར་གྱི་ཐྲོག་
ལས་ ཨ་ཞེ་དང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ མི་ཡང་ཕྲོག་ཟེར་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་བདེ་བ་ཐང་ལུ་ ཕྱི་གླིང་པ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕད་མདའ་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བའི་
སྐབས་ ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཕག་ཐམ་སྲུངམ་སྦེ་ཕུལ་མི་ ཨ་ཞེ་མཆོད་རྟེན་འཛྲོམས་
པ་ཨིན་པས།

ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨ་ཞེ་མཆོད་རྟེན་འཛྲོམས་པ་དེ་ ཀློང་ཆེན་སས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ངོ་མ་
ཨིནམ་ལས་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྱྲོད་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ མྲོ་གིས་བརྒྱུད་
འཛིན་མི་དེ་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

ཀློྲོང་ཆེན་གྱི་ནང་རྟེན་མང་ཤྲོས་ཅིག་ མེ་གིས་འཚིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ཕག་དམ་
དང་ གཞན་ནང་རྟེན་ཚུ་ བསམ་གླིང་གི་ཕ་ཁྱིམ་ངོ་མ་དེ་ནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

ཀློང་ཆེན་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།
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གཉེན་དང་ཉེཝ་ཐུངམ་གི་འབྲེལ་བ།

འབྲུག་གི་ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ཐྲོག་ལུ་བསམ་འཆར།

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།

ངོ་སྤྲོད།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མི་འབྲོར་ཧ་ལམ་འབུམ་ ༥༠༠,༠༠༠དེ་ཅིག་ཡྲོད་མི་གི་ནང་ལུ་ 

གཡུས་སྒོ་རང་སྲོའི་སྐད་རིགས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡྲོདཔ་ཨིན། གཡུས་སྒོ་

གཞན་གྱི་ ཁ་སྐད་མ་ཤེས་པ་ རང་སྲོའི་གཡུས་སྒོའི་ ཁ་སྐད་རྐྱངམ་ཅིག་ཤེས་མི་འདི་གིས་ 

རང་མགོ་འཐྲོན་པ་ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ཨིན། མི་གཞན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་

གཅིག་འདི་ གཡུས་སྒོ་གཞན་གྱི་ཁ་སྐད་ཚུ་ སྦང་བ་འབད་དེ་ སབ་ཤེས་དགོཔ་འདི་ཨིན། 

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་འབྲུག་མི་ཚུ་ མི་རབས་བརྒྱུད་ སྐད་རིགས་ མ་འདྲཝ་རྐྱབ་ཚུགས་

ནི་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཡྲོདཔ་ཅིག་ཨིན་མས། མི་སྡེ་གི་ནང་ལུ་ 

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གོ་བ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་དྲོན་ལུ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཁ་སྐད་བཟུམ་ཅིག་འདི་ 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྲོངས་ ཁ་སྐད་རྲོང་ཁ་འདི་ ཁྱབ་སྤེལ་སྲོང་བའི་ཁ་སྐད་ཀྱི་ རང་བཞིན་ཅན་

ཅིག་ཨིན། གཡུས་རང་སྲོའི་ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ཕྲེང་ཚྲོགས་ བསར་ལ་བརྒྱུས་པའི་ ཡར་

རྒྱས་གོང་འཕེལ་ དེ་ཚུན་གནས་མི་འདི་ནི་ གཙྲོ་བྲོ་རང་མི་སྡེ་ཚུ་ ལ་ལུང་དང་ ཆུ་ཆེན་ཚུ་

གིས་བཅད་ ཧ་ལམ་ཕན་ཚུན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ འབྲེལ་བ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་

མས། 

ཧ་ལམ་མི་སྡེ་ཚུ་མང་ཤྲོས་ཅིག་ འཚྲོ་བ་རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྐྱོང་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་མས། 

ཁོང་ཚུ་འབྲེལ་བ་སྲོམ་མེད་མི་འདི་ ལུང་གཤྲོང་དང་ཆུ་ཆེན་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་བར་

མཚམས་བཅད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་རང་མི་སྡེ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་

སྲོལ་ཚུ་ འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་རང་ གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 
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ཨིན་རུང་མི་སྡེ་སྤྱི་ཚྲོགས་ཀྱི་ མི་ཚེ་བསྐྱལ་ཐང་དང་ དེ་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཁྱད་པར་སྔོན་

གསལ་ཅན་དག་པ་ཅིག་ཡྲོདཔ་སྦེ་ འབྲུག་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་རྲོད་

གླེང་འབདཝ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་བརྗེ་སྲོར་གྱི་ གྲལ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འདི་ ཁ་

སྐད་ཀྱིས་བཟྲོཝ་ཨིན་པས། དཔེར་ན་ ཁ་སྐད་མང་ཆེ་བའི་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་

ཞབས་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག་ གུས་ཞབས་དང་ཞེ་

སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ཡང་ ནང་པའི་ ཆོས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཡང་ མི་སྡེ་འདི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟ་ཚུ་གི་ ལམ་ལུགས་

འདི་སྔོན་གསལ་ཅན་གཅིག་ཨིན་མས། ཡིག་སྦྲོར་དང་དེ་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་

ཚིག་རེརེ་གཉིས་གཉིས་ ཁྱད་པར་ཡྲོདཔ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ གཞན་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཆ་མཉམ་

རང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཆ་མཚུངས་ཅོག་འཐདཔ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་བལཝ་ད་ དེ་

འཕྲོས་ལས་རང་ འདི་ཚུ་ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ལས་ བྱུང་བ་ཨིན་པ་ཧ་གོཝ་ཨིན། 

གུས་ཞབས་ཀྱི་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་རུང་ གཞན་ཡུལ་གྱི་ཁ་

སྐད་ཚུ་སྲོ་སྲོ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཡང་གཞི་

ར་ནང་པའི་ ཆོས་སྡེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གཉེན་ཉེ་འདུ་གི་

ལམ་ལུགས་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་ཨིན་མས། མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ ཁ་ལས་སབ་པའི་སྐབས་ རང་

སྲོའི་གཡུས་སྒོའི་ཁ་སྐད་ཀྱི་ སྒྲ་གདངས་དང་འཁྲིལ་ སབ་མ་གཏྲོགས་ དེ་ཚུ་གི་སྒྲ་

གདངས་ཡང་ཅོག་འཐདཔ་སབ་སྲོལ་མིན་འདུག འབྲི་རྲོམ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ཁྲག་རུས་ 

གཅིག་པའི་གཉེན་ཉེ་འདུ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་འདྲི་རྲོད་འབད་ནི་དང་། དེ་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 

ནང་པའི་ཆོས་ལས་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འབྲི་རྲོམ་འདི་ནང་ འབྲུག་ཤར་

ཕྲོགས་ཀྱི་ སྤུན་ཆ་ནང་དྲོག་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལར་ སྤུན་མཆེད་ནང་ཕན་ཚུན་ གཉེན་སྦྲོར་

གྱི་སྐོར་དང་། དེ་སྦེ་གཉེན་སྦྲོར་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་ དགོས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ 

ལན་རྐྱབ་སྟེ་འབྲི་ནི་ཨིན།

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།
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གཉེན་ཚན་གྱི་ཚད་གཞི།

གཞི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ བྱུང་དྲོ་བཟུམ་ གཉེན་ཉེ་འདུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་སྤྱྲོད་

འབད་ཐངས་འདི་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་དགོཔ་འདུག གཞི་ངོ་མ་འདི་ གཉེན་ཉེཝ་ཐུངམ་

ཟེར་སབ་ཨིན། རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་མནྲོ་བསམ་གཏང་པ་ཅིན་ གཉེན་ཉེ་འཁོར། ཁྲག་རུས་

གཅིག་པའི་གཉེན་ཉེ་འཁོར་ ཨིན་མིན་གྱི་ ཚད་གཞི་འདི་ གང་ཟག་གཅིག་དང་ ཁྲག་དང་

རུས་པ་ལུ་ ཐག་ཉེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ ར་བ་གཅིག་ཨིནམ་དང་མེན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

འདི་ལུ་ང་གིས་ ཨ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ རྒྱུ་མཚན་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ཤུལ་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་

ཨིན། 

གཉེན་ཚན་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཁྱད་པར་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་རང་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་ ཁྲག་རུས་གཅིག་

པའི་ཕ་མ་ལས་མཆེད་པའི་གཉེན་ཚན་གྱི་ མི་ཅིག་ལུ་ནང་གི་མི་དང་ དེ་མིན་གྱི་རིགས་ཕྱིའི་

མི་ཟེར་ དབྱེ་བ་ཕྱེཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ནང་གི་མི་འདི་ག་སྨྲོ་ ཕྱི་གི་མི་འདི་ག་སྨྲོ།  འདི་

ཚུ་ཞང་པྲོ་དང་ཞང་མྲོ་ནང་ཕན་ཚུན་ གཉེན་སྦྲོར་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བ་ག་ཅི་རང་ཡྲོདཔ་སྨྲོ། 

དེ་འབདཝ་ད་ ནང་གི་མི་དང་ཕྱི་གི་མི་ཟེར་སབ་དང་བཅས་པ་ལུ་ འདི་ཨིན་པའི་ཁུངས་དང་

རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ཕྱི་ནང་དང་ ཐག་ཉེ་རིང་གི་སྡེ་ཚན་ ཁོངས་གཏྲོགས་ཀྱི་གཙྲོ་བྲོའི་ནང་ ག་

ཨིན་མིན་གྱི་སྐོར་ལུ་ གོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ གསལ་བཤད་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ རྐྱབ་དགོཔ་

འདུག་ ལ་ལུ་ཅིག་ཕྱི་ཁ་གི་མི་ ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ ནང་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་ གྲལ་ཁར་གཏྲོགས་

རུང་ ཡིད་ཆེས་དང་ བླྲོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ཚད་གཞི་མེདཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ 

མི་འདི་ཚུ་གི་རིགས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ མི་ཕྲོག་ཟེར་བ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ ནང་གི་མི་ངོ་མ་

དང་ བརྩེ་གདུང་དང་ཡིད་ཆེས་མེདཔ་ཨིན།

ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་ཁུངས།

ཕྲོ་མྲོ་གི་རིགས་ ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་འབྲེལ་བ་གི་ར་བ་དང་ འབྱུང་

ཁུངས་ངོ་མ་ག་ཅི་སྨྲོ། གཞི་ངོ་མ་ཕ་དང་མ་གི་རིགས་ལས་མཆེད་པ་དང་། ཁོང་ཚུ་གི་ཨ་ལྲོ་

གཉེན་དང་ཉེཝ་ཐུངམ་གི་འབྲེལ་བ།
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ཚུ་ཡང་གཟུགས་གཞི་དང་ ངོ་རིས་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་འཚམས་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་ 

ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཡང་འདྲ་སུ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་གཟུགས་གཞི་ཚུ་ ཅོག་

འཐདཔ་འྲོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་ ལྷའི་ནུས་པ་དང་ ཡང་ཅིན་རང་སྲོའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གི་ ཁྱད་

པར་ཨིན་ནམ། འབྲུག་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་ཡྲོད་མི་འདི་ 

ལྷ་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་ བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ཡང་མེན། དྲི་བ་དང་པྲོའི་ལན་སྦེ་

སབ་པ་ཅིན་ ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཐ་སྙད་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ཨིན། དེ་

འབདཝ་ད་ལུ་ཨ་པ་དང་། ཨའི། ཨ་ཞང་དང་ཨ་ནེ། ཨ་ཅོ་དང་སྲིངམྲོ་ཟེར་སབ་ནི་རྐྱངམ་

ཅིག་མེན་པ། དེ་སྦེ་ག་ཅི་སྦེ་སབ་སྨྲོ། རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་སྨྲོ། 

ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་གཞི་རའི་མིང་ཚིག་ཐ་སྙད།

ཨིང་ལིཤ།   རྲོང་ཁ་     ཚངས་ལྷ་      ཀུར་སྲོདཔ།

Father   ཨ་པ་  ཨ་པ་  ཨ་པ་

Mother    ཨ་མ་  ཨ་མ་  ཨ་མ་

Brother   ཨ་ཅོ་  ཨ་ཏ་  ཨ་ཅོ།

Sister   ཨ་ཞེམ་  ཨ་ན་  ཨ་ཤེས་

Children        ཨ་ལྲོ་  ཝཀ་ར་  བུ་ས་

Grand Mother      ཨང་རྒས་  ཨ་བྷི་  ཨའི་

Grand Father      ཨ་རྒས་  མཻ་མཻ་  མཻ་མཻ་

Aunt (Father’s Sister)  ཨ་ནེ་  ཨ་ནེ་  ཨ་ནེ་

Uncle (Father’s Brother)  ཨ་ཁུ་  ཨ་ཀུ་/ཨཔ་སྤྱི་ ཨ་ཀུ་

Aunt (Mother’s Sister) ཨམ་ཅུངམ་ ཨམ་ཆི་/ཨ་ཟེམ་ ཨ་མ་ཤྲོ་

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།
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Uncle (Mother’s Brother) ཨ་ཞང་  ཨ་ཇང་  ཨ་ཤང

Aunt (Father’s Sister) ཨ་ནེེ་  ཨ་ནེ་  ཨ་ནེ་

མ་གཞི་མིང་ཚིག་ཐ་སྙད་ཚུ་ཁག་གསུམ་སྦེ་འདི་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་འབད་རུང་ ཁ་སབ་པའི་

སྐབས་ལུ་མང་ཆེ་བ་ཅིག་ མིང་ཚིག་ཐ་སྙད་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་རང་སབ་ཨིན། མིང་ཚིག་འདི་

ནང་ལུ་ ཨ་ཟེར་བའི་སྒྲ་གདངས་འདི་ ཆ་མཉམ་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་རང་ མཐྲོངམ་ཨིན་མས། 

འདི་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤྲོས་གཅིགཔྲོ་འདི་ ཨ་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་སྒྲ་གདངས་འདི་འགྱུར་ཏེ་ 

འགྱོ་ཡྲོད་པའི་ཁ་སྐད་ཚང་མའི་ནང་ལུ་ དེ་སྦེ་རང་སྒྲ་གདངས་ཨ་ཟེར་རང་ཐྲོནམ་ཨིན། དཔེ་

སྦེ་སབ་པ་ཅིན་ སྲིངམྲོ་ལུ་ ཨ་ཞེམ། ཨ་ན། ཨ་ཤེས་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།

ཨ་ ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་གཞི་མ། 

ཨ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཤརཝ་ཨིན་མས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཁ་

ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཟེར་མི་ཡེ་གདྲོད་མའི་ཡི་གེ་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན། སྒྲ་གདངས་

འདི་མེད་ཐབས་མེད་པའི་རང་བཞིན་དང་ རླུང་འགོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་སའི་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན། 

ཨའི་སྒྲ་གདངས་འདི་ སྒྲ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུ་ རང་ཆས་སུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ལེགས་

སྦར་དང་། བྲོད་སྐད། འབྲུགཔ་གི་ཁ་སྐད་ཚུ་ ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཀ་ཕྲེང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་

ཨ་ཟེར་ རང་འཇགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དབྱིན་སྐད་དང་ཇ་པཱན་གྱི་སྐད་ཡིག་ནང་ འགོ་དང་པ་

རང་ ཨ་གིས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི་ ཨ་གིས་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།  

དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་གཉིས་ཆ་རང་ ཨ་གི་སྒྲ་གདངས་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཡི་གེ་ཚུ་ཕྲོ་མྲོ་དང་ 

མ་ནིང་ལ་སྲོགས་པ་ སྡེ་ཚན་དབྱེ་བའི་ནང་ལུ་ ཨ་ཡིག་འདི་ ཀ་ཕྲེང་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་

ཕྲོ་མྲོ་ མ་ནིང་ག་གི་གྲལ་ཁ་ལུ་ཡང་མིན། ཨིན་རུང་ ཨ་ཡིག་འདི་ལུ་ མིང་ཚིག་མེདཔ་དང་

། མ་སྐྱེས་པ་ཅིག་ཨིན། འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཨིན། འདི་ལུ་གསལ་བྱེད་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན། 

འདི་གིས་ཡི་གེ་ཆ་མཉམ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཨིན།

གཉེན་དང་ཉེཝ་ཐུངམ་གི་འབྲེལ་བ།
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ནང་པའི་ཆོས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཡིག་འདི་ སྲོང་པའི་རང་བཞིན་མཚྲོནམ་ཨིན། འདི་

གིས་སྦེ་ སྣང་སྲིད་ཀྱི་ ཆོས་དང་སྒྲ་གདངས་ཐམས་ཅད་ ཨ་ཡིག་འདི་ནང་ལུ་ཚང་སྟེ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་ འདི་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། མཐའ་མཇུག་ལུ་ སྣང་སྲིད་

ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ཨ་ཡིག་འདི་ནང་ལུ་ ཐིམ་སྟེ་ཡལ་འགྱོཝ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་

བརྟེན་ ཨ་ཡིག་འདི་ སྒྲ་ཚིག་ལས་འདས་པ་ཅིག་དང་ གདྲོད་མ་ནས་ ལྷའི་ངོ་བྲོའི་རང་

བཞིན་ཅིག་ཨིན་པས། དངོས་པྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་བཟུམ་ཡང་ཨིན། དྲོན་ངོ་མ་

ལུ་ སྣང་སྲིད་ཀྱི་ ཆོས་སྲོང་ཞིང་བདག་མེད་པའི་ རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་འདི་ སྲོང་ཉིད་འདི་ཨིན། འདི་ནི་ གནས་དང་དུས་གཉིས་སྣང་ལ་

སྲོགས་པ་ལས་འདས་པ་དང་། སྒྲ་དང་ཡི་གེ་ ལྷ་ལ་སྲོགས་པ་ ངོ་བྲོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ 

མཚྲོན་པ་ཨིན། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འདི་སྲོང་ཉིད་ཨིན།

ཨ་ཡིག་འདི་ སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་གཡྲོག་དང་འབྲལ་བ་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ རྒྱུད་ལུ་

ཡྲོདཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་ལ་བུའི་སེམས་འདི་གདྲོད་ནས་མ་སྐྱེས་པ་། ཤེས་པ་ཅན་གེ་ར་ལུ་ཁྱབ་

སྟེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཐ་ན་མི་གི་གཟུགས་ཕུང་ལུ་ཡང་ རང་ཆས་སུ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མི་

ལས་འགོ་བཟུང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་གྱི་ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་འདི་ སེམས་ཀྱི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ཁྱིམ་བཟུམ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད།

གཟུགས་ཕུང་འདི་འཇིགས་པའི་རང་བཞིན་དང་ སེམས་ནི་རྟག་པའི་རང་བཞིན། ཕ་མ་

གཉིས་འདུས་པ་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལྲོ་གི་ཤ་ཁྲག་ཕུང་པྲོའི་གཟུགས་ཁམས་ འདི་བྱིནམ་ཨིན་

རུང་ སེམས་འདིནི་བྱིན་ནི་མེད། ཕ་མ་གཉིས་འདིནི་གཟུགས་ཕུང་སྐྲུན་པར་བྱེད་པྲོ་དང་ 

ཡང་བསྐྱར་བཟྲོ་སྐྲུན་མཁན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

ཨ་དང་ཨ་མིན་པའི་གཉེན་ཚན།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ གཉེན་ཉེ་འདུ་གི་སྡེ་ཚན་ གཙྲོ་བྲོ་འདི་ རང་གི་ངོ་བྲོ་ངོ་མ་དང་ ང་

བཅས་ཟེར་མི་ཚུ་ཐག་ཉེ་ཤྲོས་ བརྩིཝ་ཨིན་མས། གཉེན་ཉེ་ཚན་ཚུ་ ཐག་རིང་ཐུང་གི་ ཁྱད་

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།
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པར་ཚུ་ཡི་གེ་ཨ་གི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་བ་སྲོམ་ཡྲོད་མེད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་འགྱོཝ་

ཨིན། ཨིན་རུང་འགྲོ་བ་མི་ཚུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ཡང་མེད་པ་ དེ་སྦེ་རང་སྲོང་རྐྱང་ཙམ་ལས་ དེ་

འཕྲོས་ལས་བྱུང་བྱུངམ་མི་འྲོང་། སྲོང་པའི་ངང་ལས་ཡི་གེ་ ཨ་ཡིག་གིས་མཚྲོན་པ་ཨིན་

མས། མ་གཞི་ང་བཅས་ཚུ་གི་ངོ་བྲོ་ སྲོང་པ་ཨའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དེ་

གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་སྦེ་ འགྱུར་བའི་སྐབས་ མི་གི་ལུས་ཟེར་སབ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་ དེ་འབད་

ནི་འདི་གིས་ ཨ་ཡིག་འདི་འགྲོ་བ་མི་གི་ལུས་ཀྱི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་། ང་བཅས་རའི་ལུས་ཀྱི་

འབྱུང་ཁུངས། ཕ་མ་ཚུ་གི་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ འདི་རང་ཨིན་མས། འདི་ཚུ་ང་

བཅས་རའི་ཚང་མ་འབྲེལ་བའི་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གཞི་ངོ་མ་ དང་པ་འདི་ཨིན་མས། རྒྱུ་

མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ང་བཅས་ར་གི་ སྐྱེ་བའི་ཕ་ལུ་ ཨ་པ་དང་ མ་ལུ་ཨ་མ་ཟེར་སབ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ནང་པའི་ཆོས་ལས་ ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་ཉེ་ཚན་ལུ་ ལ་བ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་ཁག་

གཉིས་སྦེ་མཐྲོང་མས། སྡེ་ཚན་གཅིག་འདི་ ཨ་ལྲོ་ཕྲོགས་གཏྲོགས་དང་། འདི་ནི་ཉེ་ཚན་ངོ་

མའི་གྲལ་ལུ་རྩིསཝ་ཨིན། ཨ་སྒྲ་མིན་མི་ཚུ་ གཉེན་ཚན་གྱི་འབྱུང་ཁྱུངས་ ངོ་མ་ལས་ཐག་

རིང་བ་ཨིན་པའི་ བར་མཚྲོན་སྲོནམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་སྡེ་ཚན་ དབྱེ་བ་ཁག་ཕྱེ་མི་འདི་

གིས་ དེ་འཕྲོས་ལས་རང་ དཀའ་རྙོག་བྱིནམ་མས། ཨ་གི་ མིང་ཚིག་གི་སྒྲ་གདངས་འདི་ 

གཉེན་གཅིག་པ་ལུ་ཨ་ཡིག་གི་ སྒྲ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་རྲོང་ཁའི་སྐད་ལུ་ ཨ་རྒས་ཟེར་

སབ་ནི་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ད་ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་ གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཚངས་ལྷའི་སྐད་

དང་ ཀུར་སྲོད་པའི་ཁ་སྐད་ལུ་ ཨ་རྒས་ལུ་མེ་མེ་ཟེར་སབ་མ་གཏྲོགས་ ཨ་རྒས་ཟེར་བའི་

ཨ་སྒྲ་ཐྲོན་ནི་མེདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ང་བཅས་ཚུ་གིས་ ཨ་དང་ཨ་མིན་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ 

མི་སྡེ་ཁོ་རང་ཚུ་གིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སྲོ་སྲོ་སྦེ་སབ་ཨིན་མས་ཟེར་སབ་ཚུགས་ག་ སྤྱིར་

བཏང་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ ཨ་གི་སྒྲ་གདངས་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ནི་ ཕམ་དང་སྤུན་མཆེད་ ཐག་ཉེ་

བ་ཚུ་ལུ་ ཨ་སྒྲ་ཅན་སབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཨ་པ།་ ཨ་མ། ཨ་ཁུ། ཨ་ནི། ཨ་ཅོ། ཨ་ཞེམ། 

ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཨིན་མས། ནྲོ་གཅུང་དང་སྲིངམྲོ་ཚུ་ལུ་ ཨ་གི་མིང་ཚིག་གིས་འགོ་བཙུགས་

ཏེ་མེདཔ་ཨིན། འབྲུག་ནུབ་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་གི་མི་ཚུ་གིས་ བུཚུ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལྲོ་ཟེར་སབ་མི་

འདི་ བྱིས་པ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། ཤར་ཕྲོགས་ལུ་མིང་ཚིག་སྲོ་སྲོར་ སབ་ནི་མ་གཏྲོགས་ 

གཉེན་དང་ཉེཝ་ཐུངམ་གི་འབྲེལ་བ།
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ཨ་གི་སྒྲ་གདངས་ཀྱིས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཨ་ལྲོ་ ཟེར་སབ་ནི་མེདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་ཚུ་ག་ཅི་སྦེ་གསེར་གྱི་མ་ཐང་དང་ཆ་གཉེན་རྐྱབ་སྨྲོ།

གཉེན་འདི་ ཁྲག་རུས་ གཅིག་མི་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ ཆ་ཤས་གཅིག་ཨིན། འབྲུག་ཤར་

ཕྲོགས་ལུ་མ་ཐང་དང་ ཞང་པྲོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་ཕན་ཚུན་ གཉེན་རྐྱབ་ནི་ འདི་

གནམ་མེད་ས་མེད་ གལ་ཆེ་ཤྲོས་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན། “གསེར་ག་ཁོད་ཀིན་དང་མ་ཐང་”གི་

གཉེན་འབྲེལ་འདི་ ཨ་པ་གི་སྲིང་མྲོའི་བུམྲོ་དང་ ཨའི་གི་ཨ་ཅོ་དང་ཡང་ཅིན་ནྲོ་ཅུ་གི་བུ་གི་

བར་ན་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན། གཉེན་ཚན་ནང་ཕན་ཚུན་ གཉེན་རྐྱབ་བཏུབ་མི་གི་སྐོར་སབ་ད་ལུ་ 

གཉེན་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ མ་པ་ལས་རྐྱབ་ མ་བཏུབ་ཡྲོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་ སྡེ་ཚན་ག་དང་ག་ལུ་ ཆོག་དང་མ་ཆོག་གི་རིམ་པ་ཚུ་གིས་ ངེས་པར་དུ་ཤེས་

དགོཔ་ཨིན། 

ཨ་པ་གི་ཨ་ཅོ་ སྲོམ་ཤྲོས་ལུ་ ཨཔ་སྤྱི་དང་ སྤུན་ཆུང་བ་ནྲོ་ཅུ་ལུ་ ཨ་ཁུ་ཟེར་སབ་ཨིན།  

ཨཔ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ ཨ་པ་ཟེར་བའི་ ཚིག་དྲོན་བསྡུས་པའི་དྲོན་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་

གིས་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཁོ་རང་ཁོ་གི་ནྲོ་ཅུ་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་ ཨ་པ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། ཨ་

ཁུ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཨ་པ་གི་བསྡུ་ཚིག་ཅིག་ཨིན། ཁུ་ཟེར་བའི་དྲོན་འདི་ བྲོད་ཁ་ནང་ལུ་

ཐིག་ལེ་ལུ་ གོ་ནི་ཨིནམ་ལས། ཨ་དང་ཁུ་གཉིས་ཀྱི་ ཚིག་དྲོན་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ཨ་པའི་ཐིག་

ལེ་ཟེར་གོ་ནི་ཨིན་མས། འདི་གཉིས་ཆ་རང་ ཨ་པ་གི་ཧྲོངས་ལས་ཨིན་པའི་ བུ་སྤུན་ཆེ་ཆུང་ 

ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཨ་པ་བཟུམ་སྦེ་རང་ཨིན་པའི་ ར་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་འདུག དེ་འབད་ནི་

འདི་གིས་གསེར་གྱི་མ་ཐང་དང་ ཁོད་ཀིན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་གྱིས་སྦེ་ སྤུན་ཆ་རྒན་གཞྲོན་ག་ཅི་

ཨིན་རུང་ རང་གི་ ཨའི་དང་ཆ་ གཉེན་རྐྱབ་ནི་གི་ འྲོས་འབབ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ 

ཨའི་གི་ཨ་ཞེམ་ལུ་ ཨམ་ཆི་༼ཨའི་སྲོམ༽ དང་ཨའི་གི་སྲིངམྲོ་ཆུང་བ་ལུ་ ཨ་ཟེམ་༼ཨའི་

ཆུང་བ༽ཟེར་སབ་ནི་ཡྲོད། ཨ་པ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ ཨའི་གི་ཨ་ཞིམ་དང་སྲིངམྲོ་ ག་ཅི་

ཨིན་རུང་ ཨ་པ་དང་ཆ་གཉེན་རྐྱབ་རུང་བ་ཨིན། ཨཔ་སྤྱི་གི་ཨམ་སྲུ་ལུ་ ཨམ་ཆི་དང་ ཨ་

ཟེམ་གྱི་རྨགཔ་ལུ་ ཨ་ཁུ་ཟེར་སབ་ཨིན། འདི་གིས་དྲོན་ག་ཅི་སྲོན་སྨྲོ་ ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ཁུ་

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།
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དང་ ཨ་ཎེ་གི་བར་ན་ གཉེན་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཁོང་གཉིས་ཆ་རང་ ཕ་མ་བཟུམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། 

རྒྱུ་མཚན་འདི་གིས་སྦེ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ཅོ་དང་ནྲོ་ཅུ།

ཨ་ཞེམ་དང་སྲིངམྲོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། རང་གི་ཕ་མ་དང་ སྤུན་ཆ་གི་མིང་ཚིག་དང་ཅོག་འཐད་

སྦེ་རང་ཨ་པ་དང་ཨའི། ཨ་ཅོ་དང་ ནུམྲོ་ཟེར་སབ་ཨིན། ཁོང་ནང་ཕན་ཚུན་ གཉེན་ར་ལས་

རྐྱབ་མི་ཆོགཔ་དང་ འདི་ཚུ་སྤུན་སྤུན་ཆ་ ལྲོག་གཡེམ་གྱི་ཁོངས་སུ་འགྱོཝ་ཨིན།

དེ་ལས་ ང་བཅས་ར་ཚུ་ སྤུན་མཆེད་ཀྱི་ འབྲེལ་བ་གཞན་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨ་པ་གི་

སྲིངམྲོ་ལུ་ ཨ་ནི་ཟེར་སབ་ནི་དང་། ཨའི་གི་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ཞང་ཟེར་སབ་ཨིན། ཁོང་

ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ལུ་མིང་ཚིག་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་རུང་། ཁོང་གཉིས་ལུ་ ནམ་རང་འབད་རུང་ ཨ་

ཞང་དང་ཨ་ནི་ཟེར་རང་སབ་ཨིན། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ བུ་སྤུན་དང་མྲོ་སྤུན་སྦེ་མི་བརྩིཝ་

ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་ཞང་གི་ཨ་ལྲོ་དང་ ཨ་ནི་གི་ཨ་ལྲོ་དང་ཕན་ཚུན་ལུ་ གསེར་

ག་ཁོད་ཀིན་དང་ མ་ཐང་གི་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

མ་ཐང་ཟེར་བའི་ ཚིག་དྲོན་ལུ་ བལ་བ་ཅིན་ཚིག་འདི་གིས་རང་ ལུས་འབྲེལ་འབད་རུང་

བའི་ བར་མཚྲོན་སྲོནམ་ཨིན། མ་ཟེར་མི་འདི་གཙྲོ་བྲོ་དང་ ངོ་མ་ལུ་གོ་ནི་དང་། ཐང་ཟེར་མི་

འདི་ཉལ་བ་དང་ གན་རྐྱལ་ལུ་གོཝ་ཨིན། གཉེན་ཚན་འདི་གཉིས་ཀུ་ལུ་ འབྲེལ་འགོ་སྡེ་

ཚན་ དང་པ་ཨིནམ་ལས་ གཉེན་སྲོམ་ནི་དང་ ལུས་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་སྦེ་འབད་མི་ལུ་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ གཉིས་མཐྲོངམ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དང་པ་འདི་ 

ཁོང་ཚུ་གི་བར་ན་ ལྲོག་གཡེམ་གྱི་ ཉེས་པ་མེད་པ་དང་། ཁོང་ཚུ་ཤ་ཁྲག་གཅིག་གི་ སྤུན་

ཆ་ངོ་མ་བཟུམ་མིན་པ་ལུ་བརྟེན་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ལུ་ ཁོང་ཚུ་གི་མིང་ཚིག་གི་སྔོན་

དུ་ ཨ་ཡྲོད་པ་ལུ་བརྟེན་ནང་མི་གཉེན་ཚན་གྱི་ གྲལ་དུ་ཚུད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་

ལུ་ འདི་ནང་ལུ་དྲོགས་པའི་རྲོད་གཞི་གཅིག་འདི་ ཁོང་ཚུ་ གཉེན་ཉེཝ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་

མའི་ཁོངས་ལུ་ གཏྲོགས་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ཉེཝ་ཙམ་ཅིག་བཞག་ནི་ ཨིན་ན་གི་སྐོར་རྲོད་པ་

ཡྲོད། ཕ་མ་གི་ཁོངས་ལས་འབད་རུང་ ཁོང་ཚུ་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་ ཚ་བྲོ་དང་ཚམྲོ་ཟེར་བ་མ་

གཏྲོགས་མེདཔ་ལས། མིང་ཚིག་འདི་གིས་རང་ ཨ་ལྲོ་མིན་པ་བར་མཚྲོན་སྲོནམ་ཨིན་མས། 

གཉེན་དང་ཉེཝ་ཐུངམ་གི་འབྲེལ་བ།
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གཞན་ཚུ་ལུ་ ཟ། ཟ་མིན་ཟེར་ བུ་དང་བུམྲོའི་འདུ་ཤེས་དང་བརྩི་མཐྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཁོང་

ཚུ་ཕ་སྤུན་དང་མ་སྤུན་ལས་ མཆེད་པའི་ཐག་ཉེ་བའི་ ཉེ་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསེར་གྱི་

གཉེན་འབྲེལ་ཟེར་ར་ཆེན་རྩིས་ཏེ་ གཉེན་སྲོམ་ནི་དང་ ཉེཝ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་ཨིན་མས། 

མི་རབས་གཉིས་པའི་གཉེན་ཚན། 

གཉེན་ཚན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཚུ་ ཁྲག་རུས་གཅིས་པའི་མི་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་དང་ཉེཝ་

ཚུ་ གཉེན་བསྲོམས་པ་ལུ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ཨིན་མས། འདི་ཚུ་ལུ་མི་རབས་

གཉིས་པའི་ཉེཝ་ཟེར་སབ་ཨིན། གལ་སྲིད་གསེར་གྱི་མ་ཐང་དང་ ཁོད་ཀིན་ གང་རུང་དང་

ཆ་ ཕྱི་གི་མི་གཅིག་ གཉེན་བསྲོམས་པ་ཅིན་ ཕྱི་གི་མི་འདི་ལུ་ ཕྲོ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཅོ་དང་

ནྲོ་ཅུ་ཟེར་བརྩི་ནི་དང་། མྲོ་ཨིན་པ་ཅིན་ཨ་ཞིམ་དང་ ནུམྲོ་ཟེར་སབ་ཨིན། འདི་ལུ་མི་རབས་

གཉིས་པའི་གཉེན་ཚན་གྱི་ ཕྲོགས་གཏྲོགས་ཨིན། 

གཉེན་ཚན་འདི་ཨིན་པ་ཅིན་ གསེར་གྱི་གཉེན་ཚན་དང་ གཉེན་བསྲོམས་ཆོགཔ་ཨིན། ཨིན་

རུང་ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ ཁུ་གསེར་གྱི་གཉེན་འབྲེལ་ངོ་མ་འདི་ནི་མིན། གཉེན་འབྲེལ་འདི་

ནི་ མི་རབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ བར་ན་ལུ་གཉེན་བརྐྱབ་མི་འདི་མི་ངོ་མ་ནང་ཕན་

ཚུན་ གཉིས་གཉེན་བསྲོམ་པའི་ དཔེ་བཟུམ་ཅིག་རང་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཁོང་གཉིས་ལུ་ 

བརྟེན་ཏེ་ མཆེད་པའི་ཕྲོ་སྤུན་དང་མྲོ་སྤུན་ ནང་ཕན་ཚུན་གཉེན་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ལྲོག་གཡེམ་

གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་དང་། ཨིན་རུང་ མི་རབས་དང་པའི་ཕྲོ་སྤུན་དང་མྲོ་སྤུན་བཟུམ་རང་ 

ཉེས་པ་མེདཔ་ཨིན། 

ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་ གཉེན་ཉེ་ཚན་ ནང་ཕན་ཚུན་ གཉེན་བསྲོམ་ཆོག་དང་ མི་ཆོག་གི་

སྐོར་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཤ་ཁྲག་ཉེ་བའི་ཕྲོ་སྤུན་དང་མྲོ་སྤུན་ ངོ་མ་མིན་པ་ 

ཕྱི་ཁ་ལས་འྲོང་མི་ཅིག་ལུ་ ཕྲོ་སྤུན་དང་མྲོ་སྤུན་ ཕྲོག་མི་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་

རུངམ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གཉེན་ཚན་གྱི་ འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་མིན་པ་དང་ ཉེ་ཚན་ཐག་རིངམ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་གཉེན་རྐྱབ་ནི་

གི་འྲོས་འབབས་ར་ལས་མི་སྲིད་པ་ཨིན་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་ ཆ་མཉམ་ངོ་ཤེསཔ་ཨིན། 

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།
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ཨིན་རུང་དེ་སྦེ་གཉེན་བརྐྱབ་པ་ཅིན་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་ནྲོར་བ་

ཨིན་ཟེར་ཁ་གཏང་ནི་དང་ དྲོན་ངོ་མ་ལུ་ཁོང་ཚུ་ཡང་ གཉེན་ཚན་བཟུམ་སྦེ་རང་རྩིས་བཞག་

དང་ ཆ་བཞག་འབད་དགོཔ་དང་། གཉེན་འབྲེལ་གྱི་བར་མཚྲོན་ལས་ ཕྱི་འགྱུར་ཅིག་ཨིན་། 

ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཅིག་འདི་ཁ་ལས་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོ་ཤུགས་གཉིས་ཀུ་གཉེན་

འབྲེལ་གྱི་ རིམ་པ་འཛྲོལ་བ་ལུ་བརྟེན་ གཉེན་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས ཁོང་རང་གིས་ ཁོང་རང་

གཉེན་ཚན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཚུ་ ཁོང་ཚུའི་མནྲོ་བསམ་དང་འཁྲིལ་གཉེན་ཚན་གྱི་ འགྲེལ་བཤད་

རྐྱབ་ཨིན། འ་ནི་མི་འདི་གིས་ ག་ཅི་སབ་ནི་ཡྲོདཔ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ལམ་

ལུགས་འདི་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ མྲོ་ལུ་མི་བརྒྱུད་དེ་གི་གཉེན་ཚན་ ངོ་མ་ཕྲོག་ནི་དང་། མྲོ་གི་ཕ་མ་

དང་ ཨ་རྒས་ཨང་རྒས་ཀྱི་ ལམ་ལས་མྲོ་ལུ་ ནུམྲོ་སྦེ་ཕྲོག་ནི་ཟེར་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཨིན། 

འ་ནི་བཟུམ་མི་རབས་དག་པ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཉེན་ཚན་དང་མི་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ་ལུ་

མགོ་འཐྲོམས་ཏེ་འགྱོཝ་ ཨིན་རུང་མི་རབས་དག་པ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཉེན་འབྲེལ་

འདི་ལྲོག་གཡེམ་ མིན་པར་ཆ་བཞག་འབདཝ་ཨིན། འདི་ལུ་ གཏན་འཁེལ་ ཁ་གསལ་སྦེ་

ཐག་བཅད་འབད་དགོཔ་འདུག། 

གཉེན་ཚན་གྱི་གཞི་ར། 

འདི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་བ་ཅིན་ གཙྲོ་བྲོ་ཨ་གི་སྡེ་ཚན་དང་འཁྲིལ་ གཉེན་ཉེ་འདུ་

གི་རིམ་པ་ཚུ་ལྲོག་སྟེ་རང་ མནྲོ་བསམ་གཏང་བའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་

གིས་ གཉེན་རྐྱབ་པའི་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀུ་ གཉེན་ཚན་གྱི་འབྱུང་ཁྱུངས་ ལྟེ་བ་ བཟུམ་ཅིག་

མཐྲོངམ་ཨིན་རུང་ཁོང་གཉིས་ལུ་ བྲོད་པའི་མིང་ཚིག་གི་ ཐ་སྙད་འདི་གིས་ ཁོང་ཚུ་ག་དང་

ཡང་ ཐག་ཉེ་བ་ཨིན་པའི་ བར་དྲོན་སྲོན་མི་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་རྨག་པ་དང་ 

ཁོ་གི་ཨམ་སྲུ་ལུ་ མེ་ཝཀ་ར་ཟེར་སབ་ཨིན། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལུ་བརྟེན་ནས་ ཨ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཁོང་ཚུ་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་ཕ་མ་དང་ ཡང་ཅིན་ཕྲོ་མྲོའི་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ཨ་དང་ འབྲེལ་བ་ཆ་མཉམ་ ཁྲག་

རུས་གཅིག་པའི་ གཉེན་ཚན་ནང་དྲོག་ཡྲོདཔ་ཨིན། ད་རུང་ དྲོགས་པ་གཞན་ཅིག་ སྐྱེ་བའི་

གཉེན་དང་ཉེཝ་ཐུངམ་གི་འབྲེལ་བ།
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གཞི་ཅིག་ཡྲོད། ཁོ་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཕ་མ་དང་། ཨ་ཞང་། ཨ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཨ་གི་སྒྲ་

གདངས་ཐྲོག་མར་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ཁོ་རང་འབད་ཚེ་ ཨ་དང་འབྲེལ་བ་ར་ལས་མེདཔ་

ཨིན། ང་དང་ང་ལུ་ ཟེར་མི་ལུ་ ཨ་ཞང་ཟེར་སབ་ཨིན། 

ཕྲོ་མྲོ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ རྨག་པ་དང་ཕྱི་མིན་གཉིས་ཆ་ར་ རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཨ་གི་སྡེ་ཚན་

གི་འཐུས་མིའི་ནང་མི་སྦེ་མི་ཚུད། ཁོ་གི་ཕ་མ་གིས་ བུ་སྤུན་དང་། མྲོ་སྤུན་ཚུ་ལུ་ ཝཀ་ཙ་

ཟེར་སབ་ཨིན། འདི་གི་མིང་ཚིག་ལུ་ ཨ་ཡིག་གི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མེདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་

སྦེ་ ཨ་ཅོ་དང་ ཨ་ཞིམ་ཚུ་ཡང་ཁོ་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཡིག་གི་ཁོངས་

གཏྲོགས་ཅིག་མིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བལ་བ་བ་ཅིན་ ཨ་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ལྟེ་བ་

ཅིག་འགྱུར་ནི་འདི་ རྲོད་གཞི་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།

 ཕ་མ་ཚུ་ ཨ་ལྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཉེན་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་གི་ཁོངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན་རུང་ཨ་

ལྲོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཕ་མ་གཅིག་པའི་ཨ་ལྲོ་ ཆུང་ཤྲོས་འདི་ལས་ གཉེན་ཚན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

ཚངམ་ཨིན། གལ་སྲིད་བརྟེན་ནས་ སྲོད་མི་ཨ་ལྲོ་འདི་ བརྩི་བ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁྲག་རུས་

གཅིག་པའི་གཉེན་ཚན་ ཨ་ཡིག་གི་འབྲེལ་བ་འདི་ཐག་བཅད་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་གིས་

གྲལ་ཁ་ལུ་ ཕ་མ། ཨ་ལྲོ། ཕ་མ་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བའི་ཨ་ལྲོ། ཨ་ཞང་། ཨ་ནི། ཨཔ་

སྤྱི་དང་ ཨ་ཁུ་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ཚུདཔ་ཨིན། ཨ་བྷི་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ 

ཨ་རྒས་འདི་ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་གཉེན་ཚན་ཨིན་རུང་ ཨ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ་ཨིན། 

ཚངས་ལྷའི་ཁ་སྐད་ནང་ཨ་རྒས་ལུ་ མེ་མེ་ཟེར་སབ་ནི་འདི་གིས་མ་ཚུདཔ་དང། རྲོང་ཁ་གི་

མིང་ཚིག་གི་ནང་ལུ་ ཨ་རྒས་ཟེར་སབ་ལས་ ཨ་ཡིག་གྲལ་ཁར་ཚུདཔ་ཨིན།

མཇུག་དྲོན།

འབྲུག་གི་ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་གཉེན་ཚན་གྱི་ བཀོད་པ་འདི་ ནང་པའི་ལ་གྲུབ་ངོ་མ་ལུ་

གཞི་བཅོལ་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཅིག་ཨིན་མས། འབྲུག་ཤར་ཕྲོགས་སྤུན་ཆ་གི་ 

གཉེན་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲོ་ཐངས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་འདི་སྔོན་ལུ་ བལ་བ་ཅིན་ཁྲག་རུས་

གཅིག་པའི་ གཉེན་ཚན་ཕྲོག་ཐངས་དང་། ལྲོག་གཡེམ་གྱི་གྲལ་ཁ་ལུ་ ཚུད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།
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ལུགས་སྲོལ་འདི་གིས་རང་བདེན་ཁུངས་མངོན་གསལ་སྲོནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ཁྲག་རུས་

གཅིག་པའི་གཉེན་ཚན་གྱི་བཀོད་པ་དང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་

ཆ་མཉམ་ལུ་ཅོག་འཐདཔ་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ཁྲག་རུས་ གཅིག་པའི་

གཉེན་ཚན་གྱི་བཀོད་པ་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་རང་སྲོའི་གཡུས་སྒོའི་མི་སྡེ་ཚུ་ གི་ལུགས་

སྲོལ་ ཁྱད་པ་ཅན་དང་འཁྲིལ་ གཙྲོ་བྲོ་ཁྲག་རུས་གཅིག་པའི་ལ་བ་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ 

གོང་འཕེལ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།། 

གཉེན་དང་ཉེཝ་ཐུངམ་གི་འབྲེལ་བ།
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དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་

ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གྲོང་གསེབ་གཡུས་ཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ འཚྲོ་སྐྱོང་དང་ཉིན་ལར་གྱི་
གཡྲོག་ལཱ་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱིས་ཡུལ་ལྷ་དང་ ཕན་གནྲོད་ཅན་གྱི་ལྷ་འདྲེ་དང་ གདྲོན་ཚུ་གིས་
གཏན་འབེབས་བཟྲོཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གཡུས་སྒོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ ཡུལ་ལྷ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 
ཡུལ་སྡེ་ཚུ་ནང་བསྟེན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ དམིགས་བསལ་ཡིད་ཆེས་ལུགས་ཀྱི་ ཡུལ་ལྷ་
ཚུ་ལུ་སྐྱབས་འཚྲོལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཡུལ་ལྷ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་བསྟེན་ཏེ་ གུས་བཏུད་ཞུ་
ཐངས་ཡང་ ཨོམ་དཀྱོགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨམ་སྲུ་གིས་སྐྱོགས་འདི་དརཝ་ནང་ལུ་
བཙུགས་ དེ་ལས་མར་ལུ་རེག་འཚྲོར་འབད་དེ་ ཕུད་གཏྲོརཝ་ད་གཅིག་ཁར་ ཁ་ལས་ཡང་ 

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །དར་ཕུད་མར་ཕུད་གཙང་མ་ཕུད་ལ་བཞེས། །ཨ་ཇོ་ཤར་གྱི་རྭ་
བྲག་པ། །དར་ཕུད་མར་ཕུད་གཙང་མ་ཕུད་ལ་བཞེས། །ཤྲོབ་ལ་ཡར་མར་ཕར་ཚུར་བཞུགས་
པའི་གནས་པྲོ་ཆེན་པྲོ། །དར་ཕུད་མར་ཕུད་གཙང་མ་ཕུད་ལ་བཞེས། །ཟེར་སབ་སྟེ་གུས་
བཏུད་ཞུ་སྲོལ་འདུག། འདི་བཟུམ་སྦེ མི་གནས་སར་ལྷ་ཆགས་ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་
འགྲོ་བ་མི་སྲོད་སར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་རང་བཞིན་གནས་སངས་ ཞིང་དང་ར་འབྲྲོག་ ས་
ཞིང་དེ་ལས་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་འཁྱམས་སའི་ས་ཆགས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཡུལ་
ལྷ་ཆེ་བ་ཚུ་ལུ་རང་སྲོའི་མིང་འབྲོ་སྟེ་ གཟིགས་འབུལ་ཕུལ་ནི་དང་ཡུལ་ལྷ་ཆུང་བ་མིང་མེད་མི་
ཚུ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་མི་སེར་གྱི་གནས་སངས་གྱི་
ཕན་གནྲོད་ལུ་ ཁྱད་པར་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་རྐང་གདངས་སྦེ་
འཐེན་ནི་འདི་མི་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་ཚིག་རྐང་འདི་ཨིན་ཟེར་བའི་
གཏན་ཁུངས་ཅིག་མེདཔ་ཨིན། དེ་རང་སྦེ་རུང་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་པ་
རང་སྐྱབས་གནས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། དེ་ལས་ཡུལ་ལྷ་ཆེ་བ་ཚུ་དང་ མཇུག་རང་ 



346
ཡུལ་ལྷ་ཆུང་བ་མིང་དང་མ་ལྡན་མི་ཚུ་ལུ་ཕྲོགས་གསུམ་གྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་
པས། འགྲོ་བ་མི་དང་ཡུལ་ལྷ་དང་དགྲ་ལྷ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡུལ་ལྷ་ཆེ་ཆུང་གི་ནུས་ཤུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡུལ་སྡེ་དང་
བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་བསང་དང་བསུར་ཚུ་དྲངས་ཏེ་གསྲོལ་བ་བཏབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་
ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ ནད་མུག་འཁྲུག་རྲོད་ཞི་སྟེ་ས་
གནས་འདི་ནང་ལུ་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་ཏེ་འཚྲོ་ཁམས་བདེ་བའི་ཐྲོག་ལུ་གནས་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ས་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཟེར་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ཚུ་ག་དང་ག་
ར་ཨིན་ན་ མི་གནགཔ་ཚུ་གིས་བཤད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་
ལྷ་ཆེན་གཙྲོ་བྲོ་རྭ་བྲག་པའི་ བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་ཚུ་བཀོད་ནི་དང་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་
དང་མི་བརྒྱུད་རིག་པ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཐ་སྙད་ཀྱི་ཞིབ་འཚྲོལ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ 
དཀའ་ཐུབ་འཐྲོན་མི་ཚུ་ཡང་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་བཀོད་ནི་དང་ མཇུག་ར་དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་
གི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པྲོ་རྭ་བྲག་པའི་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་་ལུང་ཕྲོགས་དེ་གི་མི་
གནགཔ་ཚུ་གིས་བསམ་འཆར་ཚུ་ སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༡ རྲོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ།

དེ་ཡང་བྲོད་པའི་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ བསྟེན་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་དེ་ལུ་འབྱུང་
ཁུངས་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་པའི་རྲོམ་རིག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ 
འདི་བཟུམ་མའི་བརྗོད་དྲོན་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ནི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནུབ་ཕྲོགས་པའི་ཁ་སྐད་
དང་ཆོས་སྐད་ དེ་ལས་རྲོང་ཁ་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ ལ་ཁག་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་རྭ་
བྲག་པའི་གསྲོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ ༡.རྭ་བྲག་པའི་མདྲོས། ༢.རྭ་བྲག་པའི་གསེར་སྐྱེམས། ༣.རྭ་
བྲག་པའི་བརྒྱ་བར། ༤.རྭ་བྲག་གཡག་པའི་སྤྱན་འདྲེན། ༥.རྭ་བྲག་པའི་བསྲོད་པ། ཟེར་མ་
འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དཔེ་ཆ་འདི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ རྭ་བྲག་པའི་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་དང་
བྱ་སྒོ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ འདིའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བར་དྲོན་ཁ་
གསལ་སྦེ་མེད་མི་འདི་ཡང་ རྒྱབ་རྟེན་དེབ་ཐྲོ་ལས་ཤེས་ཚུགས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
བྱ་ཐབས་མེད་པར་བྲོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ སྔར་གྱི་ངག་རྒྱུན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབད་འབདཝ་
ཨིན།

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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༢ ངག་རྒྱུན་འབྱུང་ཁུངས།

ཀི་དེབ་དེ་ཚུ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ མང་ཤྲོས་ཅིག་རང་ གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་
གི་ ངག་རྒྱུན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བྲིས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༩༨ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་ཞིབ་
འཇུག་གཙུག་སྡེ་ནང་ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྭ་བྲག་སྒང་དང་  བ་ལ་བྲོང་
སྐོར་ ཟེར་བའི་དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ས་ལུ་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག་གི་མི་སེར་མང་རབས་ཅིག་
དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ཁོང་གིས་ཁ་ལས་བཤད་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ 
གཞི་བཞག་སྟེ་འབྲི་བྲིསཝ་ཨིན། 

༣ གྲལ་གཏྲོགས་མཐྲོང་སྣང་། 

མ་གཞི་རྭ་བྲག་པའི་འབྱུང་རབས་ཡྲོངས་རྲོགས་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ང་གིས་བ་ལ་
བྲོང་སྐོར་གྱི་དགའ་སྲོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ས་ལུ་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཏེ་ འདི་ཁར་འཛྲོམས་མི་མི་
སེར་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཀོད་དེ་ རྭ་བྲག་པའི་འབྱུང་རབས་ཤེས་ཚུགས་པའི་གོ་
སྐབས་ཐྲོབ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ ཐྲོན་རིམ་/ བཤད་ལུགས་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ད་ རྭ་བྲག་
པ་ལུ་དམིགས་བསལ་ཡིད་ཆེས་ལུགས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་
ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྭ་བྲག་སྒང་ལུ་ཡང་སྲོང་ཡི། ཀི་དེབ་འདི་ཡང་དཔ་སྐལ་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་
ཡྲོདཔ་ད་ དཔ་དང་པའི་ནང་ལུ་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག་གི་སྤྱི་ཚྲོགས་དང་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་འབྲུ་རིག་
པ། རྭ་བྲག་པའི་ཐ་སྙད་བརྩི་མཐྲོང་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར། དེ་ལས་དབྱེ་ཚན་
གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཐྲོན་རིམ་བཞི་གི་ རྭ་བྲག་པའི་ཁུངས་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང་། དབྱེ་ཁག་
མཇུག་ལུ་རྭ་བྲག་པའི་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༡.༡ སྤྱིར་བཏང་ཚྲོགས་སྡེ།

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ཟེར་བའི་ ལུང་ཕྲོགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྲོང་ཁག་གཞན་དང་ཕདཔ་ད་  
ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ དབང་འདུས་ཆ་འྲོག་ལུ་རྒེད་འྲོག་ ༡༦ ཡྲོད་མི་
ནང་ལུ་ མི་རིགས་མ་འདྲ་བའི་ཁར་ ཁ་སྐད་ཡང་སྲོ་སྲོ་སབ་སྟེ་ གནས་བཅགས་ཏེ་སྲོད་མི་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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ཚུ་ཡང་ དབང་འདུས་ཀྱི་ནུབ་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ དར་དཀར་རྒེད་འྲོག་དང་ དགའ་སེ་མཚྲོ་
གོངམ་རྒེད་འྲོག་ དེ་ལས་ན་ཧིང་རྒེད་འྲོག་དང་ ཐད་མཚྲོ་རྒེད་འྲོག་ ཕང་ཡུལ་ ཀ་གཞི་ ཉི་
ཤྲོག་ སྦྱེ་ནག་ རུས་པའི་ས་ དེ་ལས་སྒང་སྟེང་རྒེད་འྲོག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གཞི་ཆགས་ཏེ་
སྲོད་མི་ཚུ་ སྔ་སྲོང་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གི་ཁ་སྐད་རྲོང་ཁ་སྲོ་སྲོ་སྦེ་གཡུས་སྐད་བཟུམ་ཅིག་
སབ་ནི་འདུག། དེ་ཁར་ལུ་གནས་པའི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ འཚྲོ་བ་སྒོ་ནྲོར་ལུ་བསྟེན་ཏེ་སྲོད་པའི་
ཁ་ལུ་ སྲོ་ནམ་ལཱ་ལུ་ཡང་བརྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་སྲོད་ཡྲོདཔ་ད་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ དབང་
འདུས་ཀྱི་བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ དྭངས་ཆུ་དང་ཕྲོབ་སྦྱི་ཁ་ སས་ཕུག་རྒེད་འྲོག་ལུ་ ལ་ཆེན་
གནས་བདག་ ལ་རྒཔ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ད་ འདི་ནང་གནས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་སྐད་ལུ་ 
ལ་ཁ་དང་ཧེན་ཁ་ཟེར་སབ་ཡྲོདཔ་ད་ ཧེན་ཁ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔོན་རབས་ཀྱི་ ཁ་སྐད་
གཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ལ་ཁར་སྲོད་མི་ཚུ་མང་ཤྲོས་རང་འཚྲོ་བ་ལ་ནྲོར་
(གཡག)གྱི་འཐྲོན་ཁུངས་ལུ་བསྟེན་ཏེ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོད་པའི་གུར་ སྲོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ཡང་འབད་དྲོ་
ཡྲོདཔ་མ་ཚད་  ས་ལེབ་དང་ཚར་བཟྲོའི་རིགས་ཚུ་ཡང་ འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ལྷྲོ་
ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྲོད་མི་ཨ་ཐང་རྒེད་འྲོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མྲོན་པ་ཟེར་སབ་ཡྲོདཔ་ད་ ཁོང་
གི་ཁ་སྐད་ལུ་ཡང་མྲོན་ཁ་/ཨོ་ལེ་ཁ་ཟེར་སྲོ་སྲོ་ཅིག་རང་ སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ཁོང་རའི་ཁྱིམ་
ཚང་ ལ་རྒཔ་བཟུམ་ འཚྲོ་བ་སྲོ་ནམ་ཞིང་ལས་དང་ ཚར་བཟྲོ་ལུ་བསྟེན་ཏེ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། ཨིན་རུང་རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་དང་ ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་ རྒེད་འྲོག་སྲོ་
སྲོ་དང་གཡུས་སྒོ་སྲོ་སྲོ་ལས་ཕར་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་

༡.སྒང་སྟེང་ལུ་སྲིད་པའི་རྒྱལམྲོ། ༢.རུས་པའི་ས་ལུ་མདྲོ་ལས། ༣.ཕྲོབ་སྦྱི་ཁ་ལུ་ཇོ་བྲོ་དུར་
ཤིང་།་ ༤.ཐད་འཚྲོ་ལུ་གླང་བྲ་ཟེར་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ རྭ་བྲག་པ་འདི་ དབང་འདུས་ཆ་འྲོག་གི་
མི་སེར་ཡྲོད་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ གསྲོལ་བཏབ་སྐྱབས་ཞུཝ་ལས་ལུང་ཕྲོགས་འདི་གི་ ཡུལ་
ལྷ་ཆེན་པྲོ་གཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལ་ལུང་སྲོ་སྲོ་ཕྲོགས་ལས་འྲོང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་  
རྭ་བྲག་པ་ལུ་ གསྲོལ་ཁ་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕུལ་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ 
ལུང་ཕྲོགས་འདི་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་དབང་འདུས་ཁྲོམ་ཁར་ལུ་ རྭ་བྲག་པའི་གནས་ཁང་། སྦྱེ་
ནག་རྒེད་འྲོག་ བ་ལ་ཁ་ལུ་ བ་ལ་ལྷ་ཁང་། དེ་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ བྱང་ས་རྲོང་ཟེར་ལྷ་
ཁང་གསུམ་རྭ་བྲག་པ་ལུ་ ཕྲོ་བྲང་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་སྟེ་ ཨ་ལྲོ་
གསར་སྐྱེས་ཚུ་ཡང་ རྭ་བྲག་པ་ལུ་བསྟེན་ཐྲོག་ལས་ མིང་ཡང་རྭ་བྲག་དང་རྭ་ཕྲུག་ཟེར་ 

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་རྭ་བྲག་པ་འདི་སྦྱེ་ནག་རྒེ་འྲོག་གིས་ལྷ་ཆེན་གཙྲོ་བྲོ་སྦེ་བསྟེན་
དྲོ་ཟེར་ཨིན་པས།

༡.༢. སྦྱེ་ནག་གཡུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚྲོགས་ཚིག་འབྲུ།

དེ་ཡང་སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག་ལུ་སྦྱེ་ནག་ ཝ་ཆེན་ དེ་ལས་ངག་དབང་ཟེར་གཡུས་ཚན་༣ ནང་ལུ་
ཁྱིམ་གུང་གྲངས་༣༤༧ ཆགས་ཡྲོད་མི་ནང་ལུ་ མི་རླྲོབས་ཡང་༡༧༣༥ (ཆིག་སྲོང་བདུན་
བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་ལྔ)དེམ་ཅིག་གིས་ ཧེ་མ་ལས་རང་གནས་བཅགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ད་ ང་
གིས་ཞིབ་འཚྲོལ་གྲལ་གཏྲོགས་འདི་སྦྱེ་ནག་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ཡྲོདཔ་ལས་ སྦྱེ་ནག་
གཡུས་ཚན་གྱི སྤྱི་སྡེ་རིམ་སྒྲིག་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འཁོད་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་(རིམ་ལུགས)ཚུ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོདཔ་བཞིན་
དུ་སྦྱེ་ནག་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡང་ ༼ཁྲལ་པ་༽སྔར་གྱི་དུས་ལུ་མི་ཕྱུགཔྲོ་ས་ཞིང་ལེ་ཤ་
ཡྲོད་མི་ས་ཁྲལ་བཏབ་སྲོད་མི་ཚུ། ༼ཟ་པ༽ས་ཞིང་མེད་པར་ཁྲལ་པའི་བྱ་རྲོགས་རྒྱུགས་
ཡྲོད་རུང་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༥༠ ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ ཟ་བྲན་གྱི་རིམ་ལུགས་
འདི་ར་མེད་བཟྲོ་གནང་པའི་བསྒང་ ཟ་པ་ཚུ་ལུ་གཞུང་ལས་སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་
རུང་ མང་ཤྲོས་ཅིག་དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་མ་འགྱོ་བར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གཡུས་འདི་
ནང་དཔལ་འབྱྲོར་གོང་འཕེལ་སྲོང་ཡྲོད་རུང་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ མ་ཡལ་བར་ཡྲོད་
ལུགས་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་གནས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཉེན་སྦྲོར་གྱི་ཐད་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་ ཤ་
རུས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདི་ད་ལྲོ་ཡང་སེམས་ལས་མ་བརྗེད་པར་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁྲལ་པ་དང་ཟ་པ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གཉེན་སྦྲོར་མ་རུངམ་ཨིན་རུང་ ཡུལ་སྡེ་གི་དགའ་སྲོན་དང་ཆོས་དང་འབྲེལ་
བའི་དུས་སྲོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ད་ལུ་ ཁྲལ་པ་དང་ཟ་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
ལེགས་ཉེས་དང་དྲག་ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཏེ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
མས། དེང་སང་གི་དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ ཟ་པ་ཚུ་ཡང་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་དཔལ་འབྱྲོར་
གོང་འཕེལ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁྲལ་པ་ཚུ་ལུ་རེ་བརྟེན་འབད་མི་ཡང་ ཧེ་མ་དང་ཕདཔ་ད་
ཉུང་སུ་ཅིག་འགྱོ་སྟེ་འདུག། བླ་མ་རེ་ལུ་ཆོས་ལུགས་རེ། ལུང་པ་རེ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་རེ། ཟེར་
སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྲོགས་མང་ཤྲོས་ཅིག་ལུ་ ལུགས་སྲོལ་སྲོ་སྲོ་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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ཡྲོདཔ་ལས་ སྦྱེ་ནག་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ལམ་ལུགས་འདི་བཟུམ་མའི་བརྩེ་
གདུང་(མ་ཕྲོགས)གི་མཉམ་གནས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ བུ་དང་བུམྲོ་གཉིས་ནི་ཤ་རུས་
གཅིག་རུང་བཟའ་ཚང་གི་ཁྱིམ་དང་ས་ཞིང་དེ་ལས་རྒྱུ་ནྲོར་ཚུ་གེ་ར་ བུ་མྲོའི་ཐྲོབ་ལམ་ཨིན་
པའི་ཁར་ བུཚ(ཕྲོ་སྐྱེས)ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ཨ་ཞིམ་དང་སྲིངམྲོ་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་ཐྲོག་ལས་
མཐུན་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཞག་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་གལ་སྲིད་ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་གི་གཉེན་སྦྲོར་འདི་
ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་སྦེ་མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་རང་ལྲོག་དགོཔ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་གཡུས་འདི་གི་ ཁྱད་ཆོས་བཟང་པྲོ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ 
ངལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་བཏུབ་པའི་འྲོས་འབབ་ཡྲོད་མི་འདི་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་ སྲོ་ནམ་འཐྲོན་བསྐྱེད་ཡར་ཕར་གཏང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཞིང་རུབ་
ཟེར་ཕར་ཚུར་གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ སྲོ་ནམ་ལཱ་ལུ་བརྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ འཚྲོ་བ་སྲོ་ནམ་
འཐྲོན་བསྐྱེད་ཡར་རྒྱས་གཏང་མི་འདི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པྲོ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ གཉེན་ཉེཝ་གི་བར་ན་མ་ཚད་པར་ ཤ་རུས་མ་གཅིག་པའི་ཁྲལ་པ་དང་ཟ་པ་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་ཡང་མཐུན་ལམ་ཟབ་ཏྲོག་ཏྲོ་བཞག་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

༡.༣. ཉིན་བསར་གཡྲོག་ལཱ་དང་རྫུ་འཕྲུལ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་ཕྲོགས་དང་ ལུང་ཕྲོགས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སྦྱེ་
ནག་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡང་ ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་བྲོན་ཆོས་གཉིས་ཆ་རང་སྦང་བ་
འབད་དྲོ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ཁོང་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་འདི་ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཚེ་ཕྱི་མ་ཕན་པའི་གྲུ་ཆེན་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ བྲོན་
ཆོས་འདི་ཚེ་ད་ལྲོ་འདྲེ་གདྲོན་ཕྱིར་བསྐྲད་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། རྒྱུ་
མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་སྦྱེ་ནག་གཡུས་ཚན་གྱི་ཟ་ཐྲོ་དང་ལྲོ་ཐྲོ་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ 
ལྲོ་ལར་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་དུས་སྲོན་འདི་ ནང་པ་དང་བྲོན་ཆོས་གཉིས་ཆ་རའི་བརྩི་སྲུང་གཅིག་ལུ་
ཆ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ བྲོན་ཆོས་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་བླ་མ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསྲོལཝ་ཨིནམ་ད་ 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོས་འབྲེལ་ཡྲོད་པའི་ལས་དྲོན་ཚུ་གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་
རྣམས་ཀྱིས་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་གཉིས་ནི་དུས་མཉམ་དུ་གནས་མི་ཅིག་ཨིན་པས།

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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༡.༤ གཅིག་མཐུན་/དམངས་རུབ/གཅིག་རུབ་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད/རིམ་གྲོ/
གསྲོལ་ཁ།

དེ་ཡང་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ མཐུན་ལམ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་
ཆོས་འབྲེལ་ལས་དྲོན་འདི་ བ་ལ་བྲོང་སྐོར་ཟེར་མི་དུས་སྲོན་འདི་སྦྱེ་ནག་མི་སེར་ཡྲོངས་ཀྱིས་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷ་ཆེན་ རྭ་བྲག་པ་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུ་དྲོ་ཡྲོད་མི་འདི་དཔའ་བྲོ་རྣལ་
འབྱྲོར་མ་དེ་ལས་ ལས་རྲོགས་པ་དཔའ་ཆུང་ཚུ་གིས་སྤྱི་ཟ་༡ པའི་ཚེས་༡༨ ལས་༢༠ ཚུན་
ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ནང་ལུ་ སྔར་སྲོལ་ལར་དུ་འབད་
བཅིན་ གླང་གཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་ ཤ་ཁྲག་དམར་པྲོ་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་
ནངས་པ་ཁྲོམ་ལས་ ཉོ་བའི་ནྲོར་ཤ་གིས་ཡང་བཏུབ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་བྲོན་ཆོས་འདི་སྦྱེ་ནག་མི་
དམངས་ཀྱིས་ གཅིག་རུབ་ཐྲོག་ལས་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་སྦྱེ་ནག་གཡུས་
ཚན་ནང་ལུ་ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་ཡང་ གཡུས་འདིའི་མི་
ཕྱུགཔྲོ་(སྦྱིན་བདག)ཚུ་གིས་ར་བྲོ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ལས་ལྷག་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 
ལྷ་བྲོད་ཟེར་མི་བྲོན་ཆོས་འདི་ ཧེ་མ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་གཅིག་དང་
གཉིས་ཀྱིས་ མཆོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་མི་སེར་མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་རང་ གསྲོལ་
ཁ་དང་ལྷ་མཆོད་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ ཉིན་ལྲོག་གི་ཤུལ་ལས་ཉིནམྲོ་དག་པ་ཅིག་གི་
རྒྱབ་ལས་ ཕ་ཇོ་གིས་མཆོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ད་ ཉིནམྲོ་དེ་ཁའི་ལྷ་མཆོད་དེ་ལུ་ ཕ་ཇོ་གིས་
ལྷ་ཚྲོགས་རྣམས་ ལྷ་ཆེན་ རྭ་བྲག་དཀྱིལ་དུ་བཞུགས་པའི་མདུན་ལུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ གསྲོལ་
བ་བཏབ་པའི་ཐྲོག་ལས་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཇོ་བྲོ་དུར་ཤིང་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ཁྱབ་ཆེ་
ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་པས། 

བ་ལས་དུས་ཕྲོས་ཟེར་མི་ནང་པའི་ལྷ་གསྲོལ་འདི་མི་དམངས་ཀྱིས་ ཤར་ཁོ་ཏྲོ་ཁ་ལུ་གར་
སྲོན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཟ་ ༨ པ་ཁམས་ཅིག་ལུ་གར་སྲོན་གྱི་མི་
བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དྲོ་ཟེར་ཨིན་པས།

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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༡.༥. བཟའ་ཚང་གསྲོལ་མཆོད་རིམ་གྲོ།

བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ལྲོ་ལར་བཞིན་དུ་ལྲོ་མཆོད་ཟེར་མི་འདི་ དགའ་མགུར་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་ཐྲོག་
ལས་ གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་སྟེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ རྒེད་འྲོག་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་
སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག་ནང་ལུ་ ལྲོ་རེ་ལུ་ཚར་གཉིས་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པྲོ་རྭ་
བྲག་པ་ལུ་ཡང་ རྭ་བྲག་གི་བརྒྱ་བར་ཟེར་མི་འདི་ མཆོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ལྲོ་ལར་བཞིན་དུ་
རྒྱལཔྲོ་གཅོད་ནིའི་གསྲོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ ཕ་ཇོ་དང་རྣལ་འབྱྲོརམ་གཉིས་ག་གིས་འབད་
རུང་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོད་མི་འདི་ བཟའ་ཚང་གི་སྲོད་ཁྱིམ་ནང་ལུ་གདུག་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་དང་
ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ ཕྱིར་བསྐྲད་འབད་དེ་ བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་ སེམས་ལུ་སྡུག་
བསྔལ་མེད་པར་དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ངང་ལུ་གནས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གནད་དྲོན་འདི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་གོང་ལུ་ཞུ་མི་སྤྱི་སྡེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འདི་ལུ་བལ་བ་ཅིན་དབང་
འདུས་ཆ་འྲོག་གི་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་ལྷ་
མཆོད་གསྲོལ་ནི་ དེ་ལས་གསྲོ་བའི་ཟ་ཐྲོ་ཚུ་ལུ་ཁྱད་པར་མེདཔ་མ་ཚད་ ལུང་ཕྲོགས་ཀྱི་བར་
ན་ཕྲོགས་མདའ་ཅིག་རྐྱབ་རུང་ སྤྱི་མཐུན་ཐྲོག་ལས་སྡེ་ཚན་བཟྲོ་སྟེ་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ལས་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་མནྲོ་འཆར་འདི་ ག་ནི་བ་རབ་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།

༢. ལྷ་འདྲེ་དང་འདིའི་ཐ་སྙད།

སྔར་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་་ཧི་མ་ལ་ཡའི་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་དབུས་ཕྲོགས་
ལྟེ་བ་ལུ་ཡྲོད་པའི་འབྲུག་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ལུ་སངས་
རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་
ཅན་ཐམས་ཅད་བཏུལ་ཏེ་ དམ་ལུ་བཏགས་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པྲོ་སྦེ་བཀོད་དེ་སས་
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཡྲོད་རུང་ ལྷ་སྲིན་དང་ལྷ་འདྲེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་
བའི་དཀའ་ཐུབ་དང་ རྐྱེན་ངན་ལས་ཐར་བཅུག་ནིའི་ ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ལུ་ལྲོ་
བསརབཞིན་དུ་ཚར་རེ་གུས་བཀུར་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས། མ་གཞི་ས་གནས་སྲོ་སྲོའི་
ཡུལ་ལྷ་དང་གནས་པྲོ་ཆེན་པྲོ་ཚུ་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ ཧ་གོ་ནིའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད་པ་ཅིན་དེའི་ཐ་
སྙད་ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་ཡང་གལ་ཆེ་བས། དེ་འབདཝ་ད་དེའི་སྐོར་ལས་རྒྱས་ཤིང་

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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རྒྱསཔ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་གསལ་རིལ་རི་གཅིག་ མཁས་པ་ག་གིས་ཡང་
ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ད་ལྲོ་གི་བར་དུ་ཡང་ དཔེར་ན་ཡུལ་ལྷ་དང་དགྲ་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
ངོས་འཛིན་དང་ཁྱད་པར་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་བཙན། ཡུལ་ལྷ། གནས་པྲོ། གནས་པྲོ་ཆེན་པྲོ། དགྲ་ལྷ། དགྲ་ལྷ་གི་རྒྱལཔྲོ། སྐྱེས་
ལྷ། གཏེར་བདག་ཟེར་ཐ་སྙད་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་དར་ཡྲོདཔ་ད་དེ་ཚུ་མང་ཤྲོས་ཅིག་རང་ གངས་
རི་ཚུ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ ལྷ་རི་ཟེར་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཇོ་མྲོ་ལྷ་རི་
ཟེར་ གངས་རི་ཆེན་པའི་མིང་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་གཅིག་ ས་ཆགས་སྲོ་སྲོ་ལུ་
གནས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དཔེར་ན་བཀྲ་ཤིས་སྒང་མཁའ་གླིང་གི་ཡུལ་ལྷ་དྭངས་ལིང་ཟེར་མི་
འདི་ཡང་ དྭངས་ལིང་མཚྲོ་ལུ་གནས་ཡྲོདཔ་ད་ ར་མང་རྒེད་འྲོག་གི་ཡུལ་ལྷ་གུ་རུ་བཞེས་
ཟེར་མི་འདི་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་པའི་མཐྲོང་འཆར་/མཐྲོང་ཚུལ་
གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།

༡. སྤྱིར་བཏང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལྷ་ཚུ་
ལུ་འགན་ཚད་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ བཙན་ལུ་ཨ་པ། མེ་མེ། ཨ་ཇོ། ཨ་མ།  ཇོ་བྲོ། 
ཟེར་མིང་མ་འདྲཝ་སྦེ་འབྲོ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པྲོ་རྭ་བྲག་པ་ལུ་ཡང་ རྭ་
བྲག་དང་རྭ་ཕྲུག་ཟེར་ཞུ་མི་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ མིང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ་
ཡྲོད་པའི་རྟགས་མཚན་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་འདི་ཁར་གནས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་བར་
ན་ཡང་མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤྲོམ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༢. མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཟེར་བསྟེན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ གལ་སྲིད་ཨ་ལྲོ་གསར་
སྐྱེས་འདི་མངའ་ཁོངས་ནང་གི་ གང་ཟག་མེན་པ་ཅིན་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ནི་མ་གཏྲོགས་ 
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ནི་མེདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་མི་སེར་མང་ཤྲོས་ཅིག་ རང་སྲོའི་གཡུས་
ཁར་སྐྱེས་ལྷ་མཆོད་པར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ གལ་སྲིད་ས་ཐག་རིང་བའི་སབས་ཀྱིས་ལྷྲོད་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ ལྲོ་མཆོད་གཏངམ་ད་གཅིག་ཁར་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་མཆོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

༣. རང་གི་བསྟེན་པའི་ལྷ་ཚུ་ལུ་འབྲོ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ དམ་ཅན། ཆོས་སྐྱོང། སྲུང་མ། ཟེར་
མི་ཚུ་ལུ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྲུང་མ་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག།

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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༤. གདུག་པ་ཅན་གྱི་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་གྲུབ་ཐྲོབ་མང་རབས་ཅིག་གིས་དམ་ལུ་
བཏགས་ཡྲོད་རུང་ མཁས་པ་ པྲོ་མ་རཊེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཀུར་སྲོད་ལུང་པའི་ཡུལ་ལྷ་ 
ཕའི་ཝ་ཟེར་མི་འདི་ ནང་པའི་ལྷ་སྡེ་ནང་ལུ་མ་ཚུད་པའི་ལྷ་གཅིག་ཨིན་དྲོ་བཟུམ་ང་བཅས་
རའི་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བ་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་འགྲུལ་ལཱ་འབད་ཚུགས་པ་
ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ཡུལ་ལྷ་ལེ་ཤ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནིའི་ཕན་པ་འདུག། ང་བཅས་
འགྲོ་བ་མི་ཚུ་གིས་གུས་བཀུར་དང་བརྩི་མཐྲོང་མ་འདྲཝ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ལྷ་འདྲེ་གི་ཐ་སྙད་ལུ་ 
འཕེལ་འགྲིབ་ཞུགས་དྲོ་བཟུམ་ མཐྲོང་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ དཔེར་ན་དགྲ་བྱང་ཕད་ལས་རྒྱལ་
ཁ་ཐྲོབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་དགྲ་ལྷ་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་ནི་དང་ མངའ་ཁོངས་དབང་དུ་འདུ་ནི་དང་བར་ན་
མཐུན་འབྲེལ་བཟྲོ་ནི་ལུ་ གནས་པྲོ་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས། གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་
བཟུམ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་པའི་ལུགས་སྲོལ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་གནས་
སར་ལྷ་ཡང་ཆགས་ཏེ་ ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང་ལྷ་མྲོ། ཐབ་ཀྱི་ར་བར་ཐབ་ཀྱི་
ལྷ་མྲོ། སྒོ་རྒྱབ་ལུ་སྒོའི་ལྷ་མྲོ། གཉེར་ཚང་ལུ་བར་ཁྱིམ་ལྷ་མྲོ་ཚུ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 
རང་བཞིན་གནས་སངས་ལུ་ཡང་ལྷ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་ཚུ་རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་ཏེ་མི་
ཚེ་རིངམྲོ་སྦེ་སྐྱོང་སྟེ་ སྲོད་དགོ་པ་ཅིན་རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་ དེ་ལས་གཞན་ ལྷ་འདྲེ་
གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ལུ་དུས་རྒྱུན་དུ་བསང་དང་བསུར་ དེ་ལས་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྲོལ་ཁ་
ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། སྔོན་མའི་དུས་ལུ་གྲོང་གསེབ་
གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ མི་གནགཔ་ཚུ་གིས་ རང་དང་གནས་པའི་ལྷ་ཚུ་ལུ་གྲུབ་ཐྲོབ་
དང་ རྣལ་འབྱྲོར་པ་ཚུ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གུས་བཏུད་དང་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་
ནངས་པ་ནུབ་ཕྲོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་དང་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་བརྟེན་ 
སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྲོ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ སྲོད་མི་འདི་དཀོན་སུ་ཅིག་
ལས་མེདཔ་ལས་ རང་སྲོའི་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་ཡང་ དུས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཡལ་འགྱོ་བའི་དུས་ཚྲོད་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོད་ཟེར་ཨིནམ་ད་ དེང་སང་གི་ན་
གཞྲོན་ཚུ་གིས་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གུས་བཏུད་དང་ཞབས་ཏྲོག་མ་པ་ལས་
ར་ ཞུ་ནི་མེད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་མེན། ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྒོ་ནྲོར་དམར་བསད་འབད་དེ་ ཤ་
ཁྲག་ཚ་ཏྲོམ་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་དུས་སྐབས་མེད་དེ་རང་འབད་རུང་ ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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སྲོང་སྟེ་ ཤ་ཁང་ལས་ཉོ་ཐྲོབ་པའི་ཤ་ཚུ་འབག་སྟེ་ དམར་མཆོད་འབད་ནི་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས། 
ད་རེས་ནངས་པའི་ན་ལྲོན་དང་ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་ སབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་གོ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་
ཅིན་ མི་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་གིས་ 
བཟྲོག་ཐབས་དང་ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའིདྲོན་ལས་ཞབས་ཏྲོག་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཞུ་ནི་
ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་ལུ་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་།

༡. ཐིམ་ཕུག་གི་གནས་པྲོ་དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་དང་དྲོམ་ཚང་།

༢. ཧཱ་གི་ཁྱུང་བདུད།

༣. སྤ་རྲོ་ཇོ་བྲོ་རྲོ་རྗེ་བྲག་སྐྱེས།

༤. དབང་འདུས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ་རྭ་བྲག་པ།

༥. རྒྱལ་ཁབ་དབུས་ཕྲོགས་ཀྱི་ཇོ་བྲོ་དུར་ཤིང་། སྐྱེས་བུ་རླུང་

    བཙན། སྨུག་བཙན། ཤེལ་གིང་དཀར་པྲོ་ཚུ།

༦. ཤར་ཕྲོགས་ལུང་པའི་ དྭངས་ལིང་མཚྲོ། ཨམ་ཇོ་མྲོ། དགའ་

    རབ་དབང་ཕྱུག ཚྲོང་ཚྲོང་མ་ཚུ་ཨིན་པས།

༣. ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས།

ཡུལ་ལྷ་རྭ་བྲག་པའི་འབྱུང་རབས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཡང་ ཡུལ་ལྷ། དགྲ་ལྷ། གནས་པྲོ་ཆེན་པྲོ། 
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྲོ་ཚུ་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་ལས་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པ་ལུ་ཡང་ ཨཔ་རྭ་བྲག་པ། 
ཨ་ཇོ་རྭ་བྲག་པ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ལུ་བལ་བཅིན་ ལྷ་དང་མི་ཡི་བར་ན་འབྲེལ་བ་གསལ་ཏྲོག་
ཏྲོ་བཟྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དབྱེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་འབྱུང་རབས་ཀྱི་བཤད་
ལུགས་འདི་དབྱེ་ཚན་ ༤ ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་འདི་ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་ནི་ཨིན།

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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༣.༡. བཤད་ལུགས་དབྱེ་ཁག་བཞི་ནི།

དེ་ཡང་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༡༣ པ་རྗེ་ཡྲོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དཔེ་ཆ་ ཇག་པ་
མེ་ལེན་མདྲོས་ཀྱི་ཕྲོགས་འཁྲིགས་བཞིན་དུ་བཤད་པའི་ནང་ལུ་རྭ་བྲག་པ་ལུ་བསྲོད་པའི་ཚིག་
དང་ལྷ་མཆོད་ནི་དེ་ལས་ཀླུད་ཀྱི་འབྱུང་རབས་མདྲོར་བསྡུས་དང་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་འབྱུང་
རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་ཚུ་བཤད་ནི་ཨིནམ་ད་འདི་ནང་ལུ་གཙྲོ་བྲོ་རང་རིམ་གྲོ་ལྷ་མཆོད་
ཕུལཝ་ད་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གུས་བཏུད་དང་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་
བརྗོད་དེ་བྲིས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བཤད་ལུགས་དང་པ།

དགྲ་ལྷ་རྭ་བྲག་པའི་མདྲོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ རྭ་བྲག་པའི་འབྱུང་རབས་འདི་ཁ་གསལ་སྦེ་
བཀོད་ཡྲོད་མི་ནང་ལུ་ ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པ་འདི་ ས་འྲོག་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པྲོ་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་
ཡྲོདཔ་ད་ རྒྱལ་པྲོ་འདི་སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྲོན་པའི་ཐྲོག་ལས་ རྒྱལ་པྲོ་འདི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་འྲོད་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ བྲམ་ཟེའི་སས་ལུ་ལྲོག་སྟེ་སྐུ་འཁྲུངས་ནིའི་
མངོན་ཤེས་དང་ ལུང་བསན་ཚུ་གསུངས་ཏེ་འདུག། གནས་རིམ་འདི་བཟུམ་མའི་ཐྲོག་ལུ་
རྒྱལ་པྲོ་ཆེན་པྲོ་འདི་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་སྒོར་བཞུགས་ཏེ་ནང་པའི་ཆོས་ལུ་བརྲོན་
ཏེ་མ་འྲོངས་པ་ལུ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་སྲོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཐལ་བའི་དབང་པྲོ་ལུ་འགྱུར་
ཏེ་འདུག། འྲོག་ཕྲོགས་ཀླུ་ཡི་རྭ་བྲག་པ་འདི་ ཞིང་ལུ་གཤེགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ལྲོག་སྟེ་རང་ 
རྣམ་འདྲེན་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་འྲོད་སྲུང་གི་བསྐལ་པ་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་པའི་བསྒང་ ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བསྒྲུབས་ཏེ་ རྒྱལ་པྲོའི་དཔྲོན་སྲོབ་སྦེ་བསྐོས་ཡྲོད་རུང་ བླྲོན་འབངས་
གཉིས་ཀྱིས་དཔྲོན་སྲོབ་བཀྲོང་ནིའི་ འཆར་གཞི་བརམ་པ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་ 
ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་འབྱུང་བར་ འཁོན་ལན་འཇལ་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ གདུག་པ་ཅན་གྱི་
ལྷ་འདྲེ་དང་འཇིགས་སྣང་ཅན་གྱི་བདུད་ལུ་ལྲོག་སྐྱེས་བཅུག་ཅི་ཟེར་སྨྲོན་ལམ་ལྲོག་པ་བཏབ་
པ་ལས་བརྟེན་ གནྲོད་པའི་འདྲེ་དང་གདུག་པའི་སྲིན་པྲོ་ཚུ་ལུ་ ལན་ཐེངས་ལེ་ཤ་སྐྱེས་བ་
ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ འྲོག་ཕྲོགས་ཀླུ་ཡི་སྤུན་བདུན་ནང་ལས་གཅིག་ལུ་ སྐྱེས་བ་ལེན་ཏེ་སྲོདཔ་
ལས་ མིང་ཡང་ནག་པྲོ་སྦྲུལ་ཆེན་ཟེར་ བཏགས་ཡྲོདཔ་ད་ དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ནག་པྲོ་སྦྲུལ་
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ཆེན་འདི་ གེ་སར་ལྷ་རྲོགས་ཨིན་པའི་ཁུངས་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཀླུ་ཡི་བུ་ཆུང་ཤྲོས་
ཨིནམ་ད་ཨའི་གི་དགའ་ཤྲོས་ཨིནམ་ལས་ ཨའི་གིས་བུ་ཡི་བསམ་དྲོན་ཚུ་འཕལ་མྱུར་དུ་
གྲུབ་སྟེ་ ནྲོར་མཛྲོད་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པར་ཐྲོབ་པའི་དྲོན་ལུ་བསམ་འཕེལ་ནྲོར་བུའི་དབུ་ཞྭ་
གནང་ཡྲོདཔ་ལས་ དབུ་ཞྭ་འདི་ཡི་ནུས་པ་དང་སྲོབས་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་
དགེ་བཤེས་སྦངས་གནང་སྟེ་ བྲོད་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་མཛད་དེ་ ཆོས་སྲོན་པའི་སྐབས་སྲོབ་མ་
གཅིག་གིས་ ངོ་རྒོལ་འབད་མི་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ སྲོབ་མ་འདི་བརྡུང་རྲོབ་
ལེ་ཤ་འབད་དེ་ འདི་ནང་རང་གསད་དཔ་ལས་ དེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་སྲོབ་དཔྲོན་ལྷ་ཆེན་རྭ་
བྲག་པ་འདི་བྲོད་ཀྱི་དབུས་ཕྲོགས་ཤངས་ཟེར་བའི་ བྲག་དམར་རྟ་ནག་གི་བཙན་ལུ་སྐྱེས་
ནུག། དེ་ལས་དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ལུ་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་འདི་ བྲོད་ཀྱི་
ལྷ་ས་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་བསྒང་བདུད་དང་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་ ཆོ་འཕྲུལ་
བཏྲོན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནི་ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་བརྐྱབ་སྟེ་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ཨྲོན་གུ་རུ་
རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ བྲོད་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ གནྲོད་པའི་འདྲེ་དང་གདྲོན་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་
ཐམས་ཅད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ཚེ་བྲག་དམར་རྟ་ནག་གི་བཙན་ཡང་དམ་ལུ་བཏགས་
གནངམ་ད་ ལྷ་འདྲེ་གཞན་ཚུ་གིས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པྲོ་འབད་ནི་ལུ་ 
ཁས་ལེན་ཕུལ་བ་ལར་དུ་བཙན(རྭ་བྲག་པ)གྱིས་ཡང་འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་
མིང་ཡང་རྲོ་རྗེ་བྲག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྲོལ་ཟེར་བཏགས་གནངམ་མ་ཚད་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་
པྲོའི་གོ་གནས་ཡང་བསྐོས་གནང་སྟེ་ ནང་པའི་བསན་པའི་བདག་པྲོ་དང་སྲོ་ནམ་འཐྲོན་
བསྐྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ལུ་གྱུར་སྲོ་ནུག། འདི་གིས་ཡང་མ་དྲོ་བར་གོ་གནས་གསརཔ་དགྲ་
ལྷའི་རྒྱལ་པྲོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་དགྲ་ལྷའི་རི་བྲོ་གསལ་སྲོན་ཟེར་ཡྲོདཔ་ད་ གུ་རུ་
གིས་རྭ་བྲག་པ་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ཚེ་ དགེ་སྲོང་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་སྲུང་པར་ ནང་པའི་ཆོས་
ལུ་རྒྱབ་འགལ་འབད་དེ་བརྩི་མཐྲོང་མེད་མི་ཚུ་ ཚར་གཅོད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ཡྲོདཔ་
བཞིན་དུ་རྭ་བྲག་པ་འདི་ བྲག་དམར་རྟ་ནག་ལུ་གནས་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ བྲོད་ཀྱི་ས་ཕྲོགས་
གཞན་ཁར་གནས་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྭ་བྲག་པའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ཁ་གསལ་
སྦེ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ཚར་གཅིག་འབྲུག་ལས་ཕག་རྲོར་གྱི་སྤྲུལ་པ་མྲོན་སྡེ་ཕུར་
པ་དངོས་གྲུབ་འདི་ བྲོད་ལུ་བྱྲོནམ་ད་བཙན(རྭ་བྲག་པ)འདི་ཁོ་གི་ཕྲོ་ལྷ་སྦེ་བྱྲོན་གནང་ཟེར་ཞུ་
སྟེ་རྭ་བྲག་སྒང་འདི་ ཕྲོ་ལྷའི་གདན་ས་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ བཙན་དང་གཙྲོ་འཁོར་ཚུ་རྭ་བྲག་སྒང་ལུ་ 

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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གནས་ཏེ་ཁོ་ཐང་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་གནས་པྲོ་ཆེན་པྲོ་ལུ་གྱུར་སྲོ་ནུག།

བཤད་ལུགས་གཉིས་པ།

དེ་ཡང་དུས་རབས་ ༡༣ པའི་ནང་ལུ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོ་འབྲུག་ལུ་བྱྲོན་ཏེ་འབྲུག་པ་
བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་(ཆོས་སྡེ་)འགོ་བཙུགས་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་
ལུ་ ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པ་འདི་ ཡབ་བཙན་སྡེ་རི་ཀེ་དང་  ཡུམ་ལྷ་མྲོ་རྒྱལ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་སས་
སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ཡང་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་ཟེར་གསྲོལ་གནང་ནུག། དེ་ལས་ 
དགུང་ལྲོ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་རང་ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་དད་མྲོས་ལྡན་མི་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
འབྲུག་ར་ལུང་ལུ་དགེ་སྲོང་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་མཛད། བླམ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་ལུ་བྱྲོནམ་ད་ སངས་
རྒྱས་བསན་འཛིན་ཡང་ཕག་ཞུ་སྟེ་བྱྲོན་ནུག། དེ་ལས་ཕ་ཇོ་འདི་འབྲུག་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་
དབུ་ཁྲིད་དང་ སྲིད་དྲོན་གྱི་འགོ་དཔྲོན་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་ནུབ་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
དབང་ལུ་འདུ་སྟེ་ སས་ལྔ་འཁྲུངས་པའི་གྲལ་ལས་ གར་སྲོན་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ཡབ་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་སྦེ་ཤར་ཁོ་ཐང་ཁ་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་སྤེལ་བ་གཏང་བའི་སྐབས་ སངས་རྒྱས་བསན་
འཛིན་ཡང་ གར་སྲོན་གྱི་ཕག་ཞུ་སྟེ་ བྱྲོན་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་འདི་ནང་གི་ཕག་འགན་ཚུ་
ར་འགེངས་ཏེ་ མཛད་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ཞིང་ལུ་ཕེབས་སྲོ་ནུག། དེ་ལས་ཤར་ཁོ་ཐང་ཁ་གི་
མི་སེར་ཚུ་གིས་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་འདི་ ཁོང་གི་དགྲ་ལྷ་ལུ་འགྱུར་བཅུག་ནིའི་གནས་
སྐབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་གྱི་དྲོན་ལུ་ ཁོ་ཐང་ཁ་གི་རི་མཐྲོ་ཤྲོས་ རྭ་བྲག་སྒང་
འདི་ སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་གཡུས་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་
ཚེ་སྲོག་ལུ་གནྲོདཔ་བཀོལ་ནི་ཡང་མཇུག་བསྡུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་གཡུས་
འདི་ནང་ལུ་ སྔོན་མའི་དུས་ལུ་དགྲ་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་མེདཔ་ཨིན་ན? ཡྲོད་ཟེར་བ་ཅིན་གཡུས་
ཁའི་དགྲ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ག་ཅི་འབད་དཔ་སྨྲོ? ང་རའི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་སྔོན་དུས་
དགྲ་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་མེདཔ་མེན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པ་འདི་ལྷ་གཞན་
ལས་དབང་ཚད་དང་ནུས་ཤུགས་ཆེཝ་ལས་གཡུས་འདི་ནང་གི་ལྷ་ཁང་གསུམ་དབང་སྟེ་གུས་
བཀུར་ཞུ་བའི་ལྷ་ཆེན་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ལྲོ་ལར་བཞིན་དུ་
གླང་གཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་ ཤ་ཁྲག་གི་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ད་

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།



359
རེས་ནངས་པ་ལྲོ་ལར་བཞིན་དུ་བ་ལ་བྲོང་སྐོར་གྱི་དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་ཡྲོད་མི་འདི་
ཨིན་པས།

བཤད་ལུགས་གསུམ་པ།

བཤད་ལུགས་གསུམ་པའི་ཐད་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་ བཤད་ལུགས་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ལས་དབྱེ་
བ་མེདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་བཤད་ལུགས་འདི་ནང་ལུ་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་འདི་
འབྲུག་རྭ་ལུང་ལུ་དགེ་སྲོང་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དགེ་སྲོང་གི་སྲོམ་པ་དང་ ཚུལ་ཁྲིམས་
ཉམས་སྲོངམ་ལས་ ལྲོག་སྟེ་སྐྱེ་བ་ལེནམ་ད་ བཙན་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་
ཚྲོང་དཔྲོན་ མྲོན་སྡེ་ཕུར་པ་དངོས་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་བྲོད་ལུ་བྱྲོན་ཏེ་ བཙན་འདི་ལྷྲོ་ཡུལ་ལུ་
བྱྲོན་དགོཔ་སྦེ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བཙན་འདི་གིས་ཡང་ཞལ་ཁ་བཞེས་གནངམ་ད་གཅིག་ཁར་ 
བཙན་གྱིས་ཁོ་གི་གནས་ཁང་འདི་ རི་རྩེ་མཐྲོ་ཤྲོས་གཅིག་དགོ་ཟེར་སབ་ལས་ ཚྲོང་དཔྲོན་
འདི་གིས་ བཙན་འདི་ཞུ་ཐབས་ལུ་སྙན་ངག་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལས་དེ་སྦེ་ཞུ་ནུག།

མགོ་ཆུ་དཀར་མེ་ཏྲོག་ཤར་ས། །

བར་ཁུ་བྱུག་སྔོནམྲོ་འཁྱམས་ས། །

མཇུག་སྤ་ཚར་འདམ་རུ་སྐྱེས་ས། །ཟེར་དཔེ་དྲོན་གྱི་སྒོ་ལས་འགྲེལ་བཤད་བརྐྱབ་སྟེ་ རྭ་
བྲག་པའི་གདན་ས་འདི་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡྲོད་པའི་ བསྲོད་པ་བརྐྱབ་ལས་ ལྷ་ཆེན་
རྭ་བྲག་པ་གིས་ཡང་ ཤར་ཁོ་ཐང་ཁ་གི་དགྲ་ལྷ་སྦེ་བྱྲོན་ནི་ལུ་ཁ་བཟེད་ནུག། གོང་གི་དཔེ་
དྲོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྭ་བྲག་པ་འདི་ཡི་ གདན་ས་(རི་རྩེ)མཐྲོ་དྲགས་དང་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་
འགྲེལ་བཤད་བརྐྱབ་ཡྲོད་རུང་ རྭ་བྲག་པའི་རི་རྩེར་བྱྲོན་ཏེ་གཟིགསཔ་ད་ རི་རྩེ་འདི་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་ཚྲོང་དཔྲོན་གྱི་ མགུ་སྐོར་ལུ་ཚུད་ནུག་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་འབྲུག་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་མཐྲོ་དམའ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་
མཁས་མཆོག་ ཌོལ་ཕསི་གིས་བྲིས་མི་ནང་ “མཐྲོ་དམའ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་བརྩི་
མཐྲོང་བསྐྱེད་དྲོ་བཟུམ་འགྲོ་བ་མི་དང་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ཁམས་ལུ་བརྩི་ནི་ཡྲོདཔ་ད་མཐྲོ་
བ་ཟེར་མི་འདི་ ཡང་དག་པ་དང་ བཟང་པྲོ་གཉིས་ལུ་ཆ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ དམའ་བ་ཟེར་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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མི་འདི་ ལྷད་ཅན་དང་ མ་དགའ་མི་ལུ་ཆ་བཞག་དྲོ་ཟེར་ཨིན་པས། མི་མང་འཛྲོམས་སར་
དགེ་སྲོང་འདི་ས་ཁ་མཐྲོ་ས་ལུ་བཞུགས། ས་ཆགས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་ གངས་རི་ལུ་དམ་
ཚིག་གཙང་མའི་མེ་ཏྲོག་བཅག་སྟེ་ལྷ་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་ས་ཆགས་ཚུ་ཕྲོགས་
གསུམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ བྲམ་ཟེ་དང་ སྟེང་ལྷ་ཡི་གདན་ས་ལུ་ ཆ་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་
བཀོད་ནུག” དེ་ལས་ཚྲོང་དཔྲོན་དང་བཙན་གཉིས་ཤར་ཁོ་ཐང་ཁ་ལུང་ཕྲོགས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ 
བཙན་འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་དེ་ ཚེར་ཡང་ཚེརཝ་མས་ཟེར་ ཉག་ཉོག་སབ་ལས་སྒང་ཏྲོ་གི་མིང་ལུ་
ཡང་ ཚེར་ལས་ལ་ཟེར་བཏགས་གནང་སྟེ་ འདི་ལས་རྒྱུད་དེ་དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ དྲོ་རུ་
རང་ བཙན་གྱིས་ ན་ཡང་ནཝ་མས་ཟེར་སབ་སྟེ་ སྒང་ཏྲོ་འདི་ལུ་ ན་རི་མུ་ཟེར་མིང་བཏགས་
ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་མཇུག་ར་སྒང་ཏྲོ་གསུམ་པ་ལུ་ལྷྲོད་དེ་བཙན་གྱིས་འུ་སྡུག་མཆིས་ཟེར་
སབ་ད་ ཚྲོང་དཔྲོན་འདི་གིས་ད་འབདན་གདན་ས་ལུ་ཕེབས་ཅི་ཟེར་ཞུཝ་ད་ལུ་ བཙན་གྱིས་
སྒང་ཏྲོ་འདི་ ང་གིས་འབད་བ་ལུ་ཆུང་མས་ཟེར་སབ་སྟེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚྲོང་དཔྲོན་
གྱིས་བཙན་འདི་ཐུགས་ཕམ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ང་གིས་ཤྲོབ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ཟེར་སབ་ལས་ 
སྒང་ཏྲོ་གི་མིང་ཡང་ཤྲོབ་ལ་ཟེར་བཏགས་ནུག། དེ་ལས་འགྱོཝ་ད་ཆུ་དཀར་མེ་ཏྲོག་ཤར་བའི་
རི་རྩེ་གཅིག་གཟིགས་ཏེ་ དེའི་མིང་ལུ་རྭ་བྲག་མཐྲོང་ས་ཟེར་བཏགས་ཏེ་ ཚྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ཁོ་
ཐང་ཁའི་རི་རྩེ་མཐྲོ་ཤྲོས་འདི་ རྭ་བྲག་པའི་གདན་ས་ཨིན་ཟེར་བཏྲོནམ་ད་ བྲོད་ཀྱི་རི་རྩེ་དང་
ཕདཔ་ད་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་བཙན་གྱི་རི་རྩེའི་སྲོམ་ཆུང་འདི་རྭ་བཟུམ་ཅིག་རང་
ཨིན་མས་ཟེར་སབ་སྟེ་ བྲོད་ལུ་ལྲོག་བྱྲོན་ནི་འབདཝ་ད་ ཚྲོང་དཔྲོན་གྱི་བཙན་ལུ་ལྲོ་ལར་
བཞིན་དུ་ གླང་གཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་ཕུལ་ནི་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ དམར་མཆོད་
འབད་ཡྲོད་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་དུས་སྲོན་འདི་ལུ་ བ་ལ་བྲོང་སྐོར་ཟེར་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་
མས། མཐའ་མཇུག་ལུ་བཙན་འདི་རི་རྩེ་དེ་གུར་ གདན་ས་བཅགས་ཏེ་བཞུགསཔ་ལས་ རི་
རྩེའི་གདན་ས་ལུ་མིང་ཡང་ རྭ་བྲག་སྒང་ཟེར་བཏགས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ ཡུལ་ལྷ་
ཆེན་པྲོ་རྭ་བྲག་པ་ལུ་གྱུར་སྲོང་ནུག།

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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བཤད་ལུགས་བཞི་པ།

དེ་ཡང་རང་ཟ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༨ དང་ ༢༠ ལུ་བ་ལ་བྲོང་སྐོར་གྱི་དུས་སྲོན་ལུ་དཔའ་བྲོ་
གིས་ གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པྲོའི་རྣམ་ཐར་ལྷག་གནངམ་ད་ལུ་ ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་
ཁུངས་དང་ འབྱུང་རབས་ཚུ་གསུངས་གནངམ་ལས་ དྲོགས་སེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་དཔའ་བྲོ་གིས་
གསུངས་མི་འདི་ བམ་ཚན་དང་པའི་འབྱུང་རིམ་འདི་ཞིབ་འཇུག་འབད་མི་ནང་ བམ་ཚན་
དང་པའི་ནང་ལུ་ ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ་རྒྱལ་མྲོའི་མངལ་ལུ་ཨ་ལྲོ་ཆགས་ཏེ་ རྨགཔ་བཙན་སྡེ་རི་ཀེ་
གིས་ གཉེན་སྦྲོར་གྱི་གྲོས་འཆར་བཀོདཔ་ད་ལུ་ ཨ་ཞེ་གིས་མ་གསན་པར་ ཕྲོ་རྒནམ་ཨ་ཁུ་
ཁྲོ་ཐུང་ཁོང་ཁྲོ་ལང་སྟེ་ རྨགཔ་འདི་བཀྲོངམ་མ་ཚད་ ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ་རྒྱལ་མྲོ་ཡང་ལུང་སྲོང་ལུ་ 
རྐངམ་དང་ལགཔ་གཉིས་ཙྲོག་ཕུ་གུར་བསམས་ཏེ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་བའི་སྐབས་ཨ་ཁུ་ཁྲོ་
ཐུང་འདི་མིག་འཕྲུལ་མཁན་པྲོ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཨ་ཞེ་ལུ་ག་གིས་ཡང་གྲོགས་རམ་འབད་
མ་ཚུགས་པར་ཨ་ཞེ་གིས་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་ ཨ་ནེ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལུ་གསྲོལ་འདེབས་ཕུལཝ་
ལས་ཨ་ནེ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལྷ་ཡུལ་ལས་ འཇིག་རྟེན་ལུ་ཨ་ཞེ་གི་སྲོག་སྐྱབས་ལུ་བྱྲོན་ཏེ་ རྫུ་
འཕྲུལ་གྱིས་ ཨ་ཞེ་ཚ་གྲང་གིས་ སྡུག་བསྔལ་ལས་ ཐར་ཐབས་ལུ་བྱ་རྒོད་ལུ་ ཁྱིམ་ཐྲོག་
བཟྲོ་བཅུག་ ཕྱི་རུ་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་དང་ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་ལས་ཉེན་སྲུང་ལུ་
གཅན་གཟན་སག་གིས་ཨ་ཞེ་བསྐོར་ཏེ་བཞག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཨ་ཁུ་ཁྲོ་ཐུང་འདི་ 
ཉི་མ་བལཝ་ད་བྱ་རྒོད་མཐྲོང་། ཕྱི་རུ་བལཝ་ད་ གཅན་གཟན་སག་གི་ ངར་སྐད་གོ་སྟེ་
འབདཝ་ད་ ཨ་ཁུ་ཁྲོ་ཐུང་འདི་ ཨ་ཞེ་གི་ཤ་བཟའ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས་ཟེར་ མནྲོ་སྲོད་པའི་བར་
ན་ ཨ་ཞེ་གིས་ཨ་ལྲོ་སྐྱེཝ་ད་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཞེན་པ་ལྲོག་སི་སི་དང་ རྣམ་རྟྲོག་
ལང་སི་སི་སྦེ་ ཨ་ལྲོ་མེན་པར་ ཕད་ཙེ་ ཁ་ག་ཏེ་ལས་མེད་མི་གཅིག་སྐྱེས་ཏེ་ ག་ཅི་འབད་
ནི་ན་ མ་ཤེས་པར་ ཧམ་ཐལ་ཐལ་སྦེ་ལུས་ཡྲོདཔ་ད་ དྲོ་རུང་ར་ཚར་གཅིག་ཨ་ནེ་ཐུགས་རྗེ་
ཅན་བྱྲོན་ཏེ་ ཕད་ཙེ་འདི་སྒོགཔ་བཟུམ་སྦེ་ བང་རིམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རེ་རེ་སྦེ་
བཤུབ་ད་ སྲོག་ཆགས་རེ་རེ་འཐྲོན་ཏེ་ དེ་ཚུ་གི་ཁ་ལས་ ཡབ་ཨ་པའི་མི་བསྐལ་འཇལ་བའི་
ཚེ། །ཡུམ་ཨ་མའི་ཐག་ནག་བཏྲོག་པའི་ཚེ། །ལྷ་རྲོགས་ང་ཡང་མ་བཞག་བཞུགས་མ་རེད། 
།ཟེར་སབ་སྟེ་ཡར་སྲོང་ནུག། དེ་སྦེ་སབ་སྟེ་སྲོག་ཆགས་(འགྲོ་བ) བཅུ་གཉིས་འཐྲོན་མིའི་
གྲལ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་སྦྲུལ་ནགཔྲོ་གཅིག་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ལས་འགྲོ་བ་བཅུ་གཉིས་འདི་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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གླིང་གེ་སར་གིས་གཙྲོས་ཏེ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་བཟྲོ་སྟེ་མིང་ཡང་གེ་སར་ལྷ་རྲོགས་བཅུ་གསུམ་
ཟེར་བཏགས་ཡྲོདཔ་ད་ སྦྲུལ་ནག་ཆེན་པྲོ་འདི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་ཨིན་ཟེར་ དཔའ་བྲོས་
གསུངས་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་མི་ཚུ་གི་ཡིད་མྲོས་ལུ་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་
པ་ཁྲོ་བྲོ་བཞེསཔ་ད་ སྦྲུལ་ནག་ཆེན་པྲོའི་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་བདེན་པ་ཅིག་ཨིན་
མས། བཤད་ལུགས་དང་པའི་ནང་ལུ་རྭ་བྲག་པ་འདི་ འྲོག་ཕྲོགས་ཀླུ་ཡི་གསལ་སྲོན་འབད་
ཡྲོདཔ་ལས་ དབྱེ་བ་མེད་མི་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ཡིད་མྲོས་ལུ་ འྲོག་ཕྲོགས་ཀླུ་འདི་ 
སྦྲུལ་སྦེ་རྩིསནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།

༣.༡ བཤད་ལུགས་བཞིའི་ག་བསྡུར་ཞིབ་འཇུག།

དྲོན་ཚན་འདིའི་འྲོག་ལུ་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་བཞིའི་བཤད་ལུགས་ཚུ་
ག་བསྡུར་འབད་དེ་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་བཀོད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་བཤད་ལུགས་དང་པའི་ནང་ རྭ་
བྲག་པ་འདི་འྲོག་ཕྲོགས་ཀླུ་ཡི་རྒྱལཔྲོ་དང་རྒྱུད་སྐུལ་གནང་པར་མཛད་དེ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་
པ་དང་ཞལ་མཇལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པ་འདི་སངས་རྒྱས་སྲོང་ལས་གཅིག་ལུ་སྐུ་
འཁྲུངས་པའི་ལུང་བསན་འབྱུང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོར་
བཞུགས་མི་དགེ་སྲོང་ལུ་ཡང་ སྐྱེ་བ་ཚར་གཅིག་ལེན་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

བཤད་ལུགས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཕ་ཇོའི་སྲོབ་མ་སྦེ་ཕག་ཞུཝ་མ་ཚད་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་ཕྲོགས་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལུ་ཡང་གྲོགས་རམ་མཛད་ནུག། 
ཨིན་རུང་བཤད་ལུགས་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ སྔོན་མ་ལས་ངན་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་གིས་
བཙན་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཡྲོད་རུང་ གྲུབ་ཐྲོབ་གཅིག་གིས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པྲོ་ལུ་འགྱུར་
བཅུག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་བཤད་ལུགས་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ལྷ་ཆེན་ རྭ་བྲག་པ་
འདི་དགེ་སྲོང་ཨིན་པའི་གསལ་སྲོན་འབད་ཡྲོད་རུང་ བཤད་ལུགས་བཞི་པའི་ནང་ལུ་སྦྲུལ་
ནག་ཆེན་པྲོའི་གསལ་སྲོན་འབད་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་རྭ་བྲག་པ་གིས་ནང་པའི་ཆོས་ལུ་
མཐུན་འབྲེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཡྲོད་ལུགས་ཚུ་གེ་ར་བཤད་ལུགས་བཞི་པའི་
ནང་ལུ་ཧ་གོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ནང་པའི་ཆོས་འདི་འབྲུག་ལུ་དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ལུ་
དར་ཁྱབ་སྲོང་ཡྲོད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཆོས་སེམས་ཅན་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་མི་ལུ་

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་འདི་ནང་གི་སྐྱ་སེར་ཕྲོ་མྲོ་ཚུ་བླྲོ་སེམས་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་བསྐུལ་པའི་ཐབས་
ཤེས་ལུ་ཡུལ་ལྷ་ རྭ་བྲག་པ་འདི་ཡང་ ནང་པ་ཨིན་པའི་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་འབད་ཡྲོདཔ་མ་
ཚད་ རྭ་བྲག་པ་ནང་པ་ལུ་འགྱུར་མི་འདི་ཡང་ གཡུས་ཁའི་ཡིད་མྲོས་ལས་ནང་པའི་ཆོས་
ལུགས་ནུས་ཤུགས་ཡྲོད་ཟེར་བའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཨིན་པས། བཤད་ལུགས་དང་པ་དང་
གཉིས་པའི་ནང་ལུ་རྭ་བྲག་པ་འདི་ འབྲུག་ལུ་བླམ་ཕ་ཇོ་དང་དུས་མཉམ་ཅིག་ལུ་ཕེབས་ཡྲོད་
པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡྲོད་རུང་ རྗེ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ རྭ་བྲག་པ་འདི་ 
བླམ་ཕ་ཇོ་གིས་བཏུལ་ཏེ་ དབང་དུ་འདུ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་གསུངས་ཡྲོད་མི་འདི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་ལུ་
མ་བྱྲོན་པའི་ཧེ་མ་རང་ རྭ་བྲག་པ་འབྲུག་ལུ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་འཚྲོར་སྣང་བྱུང་ཡྲོདཔ་ལས་ 
བཤད་ལུགས་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་ ཕ་ཇོའི་སས་གར་སྲོན་འདི་ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་རྭ་བྲག་པ་འདི་
གར་སྲོན་གྱི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཨིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོད་རུང་གར་སྲོན་གྱི་སྐོར་ལས་ཡིག་ཆ་ག་ཏེ་ལུ་
ཡང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ རྭ་བྲག་པ་དང་གར་སྲོན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་
ལས་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་པའི་དུས་སྐབས་ཅིག་མ་བྱུང་། ངག་རྒྱུན་སྔར་སྲོལ་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྭ་བྲག་པ་འདི་ཆོས་དད་ཅན་གྱི་གྲུབ་ཐྲོབ་དང་ བླ་མ་མང་རབས་ཅིག་གིས་
བཏུལ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ད་ དམ་ལུ་བཏགས་མི་བླ་མའི་གྲལ་ལས་མཇུག་རང་ བླམ་བྱང་ཆུབ་
བརྲོན་འགྲུས་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རྭ་བྲག་པ་འདི་གྲུབ་ཐྲོབ་དང་ བླམ་དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཏུལ་ཏེ་ ཚར་གཅོད་དགོ་པའི་
གནད་དྲོན་ངོ་མ་འདི ཁྱིམ་ཚང་གི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཉེན་སྦྲོར་གྱི་འབྲེལ་བ་
འབད་དེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་ ཧ༌ལས་སི་སི་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་སྐྱེས་ཏེ་ ཨ་
ལྲོ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ རིམ་ལུགས་ལུ་ཡང་ གནྲོདཔ་བཀལ་ཡྲོདཔ་ད་ རྭ་
བྲག་པ་གིས་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་ ཐར་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་ལས་བཤད་ལུགས་ ༤ པའི་ནང་ལུ་རྭ་བྲག་པའི་སྐྱེ་རིམ་འདི་ གླིང་གེ་སར་
རྒྱལཔྲོ་ལུ་བཟའ་ཚང་གསུམ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བ་་ཡྲོདཔ་ད་ གླིང་གེ་སར་གྱི་
བཟའ་ཚང་གསུམ་ཡང་།

༡.  ལྷ་ཡུལ་བཟའ་ཚང་།

༢.  ས་ཐྲོག་(འཇིག་རྟེན)གྱི་བཟའ་ཚང་།

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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༣. འྲོག་ཕྲོགས་ཀླུ་ཡི་བཟའ་ཚང་། ཚུ་ཨིནམ་ད་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་དཀར་མེད་དང་འཁྲིལཝ་

ད་ གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པྲོའི་ཡབ་དང་ཡུམ་གཉིས་ནི་ གསང་བ་དང་འགོག་བཟའ་ཟེར་ཞུཝ་
ཨིནམ་ལས་ དུས་སྲོན་ བ་ལ་བྲོང་སྐོར་ལུ་ དཔའ་བྲོས་གསུངས་མིའི་མཚན་དང་རྒྱབ་
འགལ་སྲོང་རུང་ དཔེར་ན་གེ་སར་འདི་འཁྲུངསམ་ད་ སེམས་ཅན་ ༡༢ ཆ་རྲོགས་སྦེ་སྐྱེས་
དྲོ་བཟུམ་ མཁས་མཆོག་ ཨིསི་ཊན་གྱིས་ གླིང་གེ་སར་གྱི་རྣམ་ཐར་སྐད་བསྒྱུར་ནང་ལུ་ གེ་
སར་འཁྲུངསམ་ད་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ ༡༢ སྐྱེས་ཡྲོད་པའི་གྲལ་ལས་འགྲོ་
བ་སྦྲུལ་ཆེན་གྱི་མགུ་ཏྲོག་ཡྲོད་མི་གཅིག་ སྐྱེས་ཡྲོདཔ་ལས་གེ་སར་དང་རྭ་བྲག་པ་གཉིས་ནི་
དུས་མཉམ་སྐྱེས་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་ཨཔ་དཔའ་བྲོས་བཤད་མི་འདི་ རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་
བཞག་ཐྲོག་ལས་ཨིན་རུང་ མདྲོར་བསྡུས་བ་ཅིན་ བཤད་ལུགས་ག་ར་ནང་ལུ་རྭ་བྲག་པའི་
བརྒྱུད་ཁུངས་འདི་གསལ་རི་རི་གོ་རྟྲོགས་འབད་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་འདུག།

༤. རྭ་བྲག་པའི་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་དང་དེའི་དམིགས་འབྲས།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལྷ་ག་ར་གི་ངོ་བྲོ་དང་ཁྱད་ཆོས་
ཚུ་དབྱེ་བ་མེད་མི་འདི་ཡང་ སྔར་ཁྱུན་འགྲེལ་བཤད་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ཡུལ་ལྷའི་རིགས་
རྣམས་ཀྱི་ངོ་བྲོ་ཡང་ཞལ་ཁྲོ་བྲོ་ཨིན་པའི་ཁར་ གནགཔྲོ་དང་ཡང་ཅིན་དམརཔྲོ་སྦེ་ཡྲོད་ཟེར་
ཨིན་པས། དེ་ལས་སྐུ་གཟུགས་ལུ་བཞེས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཡང་སྤུབས་ཆས་(བེར)དང་གོ་ཁྲབ་
ཨིནམ་ད་ ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་ཡང་དགྲ་ལི་ མདའ་དང་གཞུ་ དཔའ་རྟགས་ སྦྲུལ་གནག་
པྲོའི་སྐུད་ཐག་ ཀྲིང་ཀ་དེ་ལས་ ཀྲིང་ཀ་རྩེ་གསུམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ད་ ཆིབས་
རྟ་ཡང་ རྟ་ཕྲོ་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་པ་ནྲོ་བེསི་ཀི་འྲོཇ་ཝིདཟ་
གིས་ སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཡུལ་ལྷ་ལ་ལུ་ཅིག་སྒྱེན་མྲོ་སྦེ་འདིའི་ཐྲོག་ཁར་ མིའི་
པགས་ཀོ་དང་རུ་ཏྲོག་གིས་ བརྒྱན་ཏེ་སྲོད་མི་ཡང་ཡྲོད་ཟེར་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷ་མིན་ཨོམ་
རིངམྲོ་སྦེ་བཟྲོ་ཉེས་ཡྲོད་མི་གཅིག་ཡང་ གསལ་སྲོན་འབད་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་བཟུམ་མའི་ལྷ་དང་
ལྷ་མིན་ཚུ་ མི་གི་ཐྲོདཔ་དང་ རུ་ཏྲོ་གིས་བསྒྲུབ་པའི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ཞི་བའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ནི་ ཞལ་དཀར་བ་ལུ་སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ཡང་ཆོས་
གོས་བཞེས་ཏེ་ རིན་ཆེན་གསེར་དང་ནྲོར་བུ་ལས་བསྒྲུབ་པའི་གཞལ་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ 

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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ཕག་ལུ་ཡང་ལྷུང་བཟེད་དང་རིན་ཆེན་རྲོ་ དེ་ལས་རྲོ་རྗེ་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ ཞི་བའི་ལྷ་ཚྲོགས་ག་
ར་ལུ་གཙྲོ་འཁོར་ཡང་འགྲོ་བ་མི་བཟུམ་སྦེ་ཕྲོ་སྤུན་དང་མྲོ་སྤུན་ འགོ་དཔྲོན་ དེ་ལས་ཁ་
འཐེན་འབག་མི་ཚུ་གེ་ར་ དྷར་མ་པ་ལའི་སྤྲུལ་པ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་ག་ར་ལྷ་འདྲེ་རང་སྲོའི་
འདྲོད་པ་དང་བསྟུན་བཟྲོ་སྟེ་ དྷར་མ་པ་ལའི་ཕག་འགན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་དང་ ལྷ་ཚྲོགས་
རྣམས་ཡང་སྐུ་ལུ་ཐིམ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ལྡན་མི་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

༤.༡ རྭ་བྲག་པའི་གནས་ཁང་ཕྲོ་བྲང་།

སྔར་སྲོལ་ངག་རྒྱུན་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རྭ་བྲག་པའི་གནས་ཁང་རྭ་བྲག་སྒང་འདི་ ཤར་ཁོ་
ཐང་ཁའི་སྒང་ཆེན་གཅིག་ཨིནམ་ད་ རྭ་བྲག་པའི་དཔེ་ཆ་བརྒྱ་ར་ནང་ལུ་བཀོད་མི་ལར་དུ་
འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཁང་གི་འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་འདི་ནང་ ཕྲོ་བྲང་
འདི་རིན་ཆེན་ནྲོར་བུའི་བརྒྱན་ཏེ་ ཐྲོག་གསུམ་ཡྲོད་པའི་གུར་ གསེར་ཏྲོག་བཀལ་ཏེ་ སྟེང་
ལྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་བཟུམ་བཟྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ཕྲོ་བྲང་གི་སྒོ་ཁར་དཔངས་པའི་དྲིལ་བུ་ཡང་ 
སྐད་ག་ནི་བ་ཧན་པ་ལུ་ཕྲོ་བྲང་ཟུར་ཁར་ ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གི་ཐྲོག་ཁར་གདུགས་
བཀལ་ཏེ་ ཡྲོད་པའི་ཁར་ཕྲོ་བྲང་བསྐོར་ཏེ་རིན་པྲོ་ཆེ་ རྲོ་གི་རྭ་བ་བརྐྱབ་སྟེ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་
ཕྲོ་བྲང་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་རྭ་བྲག་པའི་དཔེ་ཆ་རྭ་བྲག་པའི་སྤྱན་
འདྲེན་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ རྭ་བྲག་པའི་ཕྲོ་བྲང་འདི་ ནགས་ཚལ་དང་སྤྲིན་གྱིས་སྤུབས་པའི་ 
གངས་རི་ལུ་འཇའ་འྲོད་གུར་ཁང་སྤུབས་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་འགྲེལ་པ་བརྐྱབ་ཡྲོད་མི་འདི་རྭ་བྲག་
སྒང་དང་དབྱེ་བ་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།

༤.༢ རྭ་བྲག་པའི་གསལ་སྲོན།

སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངག་རྒྱུན་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་རྭ་བྲག་པའི་ངོ་བྲོ་
གསལ་སྲོན་ཡང་ བདུད་པྲོ་ ཏི་གཡག་ཟེར་མི་འདི་རྒྱལཔྲོ་དགེ་སྲོང་བཙན་གསུམ་ལུ་གསལ་
སྲོན་འབད་ཡྲོདཔ་ད་ རྒྱལ་པྲོའི་མི་སེར་ལུ་ དངོས་སྲོབས་གནང་ དགེ་སྲོང་གིས་ནང་པའི་
ཆོས་དར་ཁྱབ་གནང་། དེ་ལས་བཙན་གྱིས་ རྭ་བྲག་པའི་ཁྲོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་ཨིནམ་ལས་ 
ནང་པའི་ཆོས་ལུ་རྒྱབ་འགལ་དང་ རྭ་བྲག་པ་ཁོ་ར་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུ་མི་ཚུ་ ཚར་གཅོད་དེ་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་བའི་ཚུལ་ཟེར་སབ་ཡྲོད་རུང་ འདི་གི་སྐོར་ལས་གོ་བ་ཁ་གསལ་ཅིག་
བཀོད་དེ་མིན་འདུག། རྭ་བྲག་པའི་དཔེ་ཆའི་འགྲེལ་བཤད་ནང་ལུ་རྭ་བྲག་པ་འདི་ལྷ་ཚྲོགས་
ཀྱི་དཀྱིལ་ན་ཞལ་ཡང་ཁྲོ་བྲོ་སྦེ་དམརཔྲོ་ སྤྱན་གཉིསཔྲོ་འདིནི་ ཉི་མ་དང་ཟཝ་བཟུམ་སྦེ་འྲོད་
ཟེར་ཆེ་བ་ལུ་ མེ་ལྕེའི་བསྐོར་ དེ་ལས་ལྗགས་ནི་ནུས་ཤུགས་རྲོ་རྗེ་ལ་བུ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ 
གསུང་སྐད་ལྡིར་རི་རི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་ལུ་གསེར་གྱི་ལྕགས་ཐག་བཞེས། དབུ་ལ་གཡུ་ཡི་
དབུ་ཞྭ་བཞེས། ཕག་གཡས་པར་རལ་གྲི་བསྣམས་ཏེ་ དགྲ་བྱང་ཕད་ཐམས་ཅད་བཏུལ། 
ཕག་གཡྲོན་ལ་ནྲོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དངོས་གྲུབ་གནང་། དེ་
ལས་སྲོང་གསུམ་སྐྱོང་ནི་ལུ་ རྟ་མཆོག་པྱུགས་སས་ལུ་ཆིབས་ཡྲོདཔ་ད་ པྱུགས་སས་ཀྱིས་
འགན་འཛིན་པའི་ སེམས་ལྷག་ཚུགས་ཨིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་ཡྲོདཔ་ད་སྲོང་གསུམ་སྐྱོང་བའི་ 
རྒྱལ་པྲོ་བསྐོར་ཏེ་   ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་ལྔ་བཞུགས་ཡྲོད་མི་ཚུ་ནི་

༡. རྒྱལ་པྲོ་མདུན་ལ་ཞི་བའི་གཏེར་བདག་དཀར་པྲོ་ཕག་ལ་ལྷུང་

    བཟེད་བསྣམས་ཏེ་རྟ་   དཀར་པྲོ་ལ་ཆིབས་ནས་རྭ་བྲག་པ་ལ་

   ཞབས་ཏྲོག་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་མི་རྣམས་ལ་ལྲོ་ཐྲོག་གི་དངོས་

   གྲུབ་གནང་སྟེ་ཡྲོདཔ།

༢.  རྒྱལ་པྲོའི་གཡས་ལ་རིན་ཆེན་ལ་བུ་ཁྲོ་བྲོ་བདུད་པྲོ་ཏི་གཡག་སྤྱན་

   གསུམ་པ་མཆེ་བ་ གླང་པྲོ་ཆེའི་མཆེ་བ་ལ་བུ། དགྲ་བྱང་ཕད་

    བཏུལ་ནི་ལུ་ཕག་གཡས་པར་རལ་གྲི་བསྣམས་པ།

༣.  རྒྱལ་པྲོའི་གཡྲོན་ལ་བདུད་ཞགས་ནག་པྲོ་རྟ་ཕྲོ་རྟ་ནག་རྟིང་

   དཀར་ལ་ཆིབས་ནས་ཕག་གཡས་ལ་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ 

   ནང་པའི་ཆོས་ལ་རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་ཚུ་ཞགས་པས་བཟུང་བ།

༤.  རྒྱལ་པྲོའི་ཟུར་ལ་དགེ་སྲོང་ན་བཟའ་སེར་པྲོ་བཞེས་ནས་ཕག་

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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    གཡྲོན་ལ་ལྷུང་བཟེད་དང་ཕག་གཡས་ལ་འཁར་སིལ་

    བསྣམས་ཏེ་ནང་པའི་ཆོས་སྤེལ་བ།

༥.  རྒྱལ་པྲོའི་སྐུ་རྒྱབ་ལ་དམག་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་ཀླུ་བཙན་དཔལ་

    བཟང་ནི་ཞལ་དམར་པྲོ་   ཁྲོ་བྲོ་ལ་ སྤྱན་གསུམ་དང་དབུ་སྐྲ་

    ཕག་ཟེ་ལ་བུ་ཡྲོད་མི་ནི་ཉི་མའི་འྲོད་ཟེར་ལ་ཆིབས་ཕག་གཡས་

    ལ་ཀྲིང་ཀ་བསྣམས་སྐུ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་སྐུད་ཐག་བཞེས་ནས་ རྭ་

    བྲག་པའི་དགྲ་ཐམས་ཅད་བཏུལ་ ལྷག་པར་དུ་ རྭ་བྲག་པ་ལ་

    གུས་བཏུད་ཞུ་མི་ རྣམས་ལ་བདག་འཛིན་འཐབ་པ། རྭ་བྲག་

    པའི་མདྲོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་  འགྲེལ་བཤད་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་

    རུང་ ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་གྱི་མིང་མ་བཀོད་པས། དཔེ་ཆ་འདི་ནང་

    ལུ་འགྲེལ་པ་ཡྲོད་མི་འདི་རྭ་བྲག་པ་སེམས་ཅན་གྱི་གསལ་སྲོན་

    འབད་ཡྲོད་མི་འདི་ཨིན།

༡.  རྭ་བྲག་པ་ཕྲོ་སྐྱེས་འཇའ་རིསམྲོ་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་རྟ་དམར་ལ་ཆིབས། སྐུ་ལ་ན་
བཟའ་སེར་པྲོ་བཞེས། ཕག་ལ་ཀྲིང་ཀ་བསྣམས་ཏེ་དགྲ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་
བརླགས་པ། གུས་བཏུད་ཞུ་མི་ལ་དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་།

༢.  ཞལ་ཁྲོ་བྲོ་ལ་དམར་པྲོའི་ཁྲག་ལ་བུ། སྤྱན་གཉིས་རིལ་རིལ་དང་ཞལ་ནམ་མཁའ་
བརྒྱངས་བ་ནི་འཇིགས་སྣང་དང་དགོངས་ཁྲེལ་བའི་ཚུལ་སྲོན་པ། སྐུ་ལ་ལྕགས་ཐག་
དང་དབུ་ལ་ལྕགས་ཞྭམྲོ་བཞེས་ཏེ་ ཆོས་དང་མ་མཐུན་མི་རྣམས་ནི་ཚར་གཅོད་པ།

༣.  ཧ་ཅང་གི་ཁྲོ་བྲོ་ཕྲོ་སྐྱེས་ཆུང་བ་ལ་སྤྲུལ་ནས་ར་ནག་པྲོ་དང་རྟ་ནག་པྲོ་ལ་ཆིབས།  
ཕག་གཡས་ལ་རལ་གྲི་བསྣམས་ནས་ཉེས་ཆེན་རྣམས་བཏུལ་བ། སྐུ་ལ་སྦྲུལ་ནག་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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པྲོའི་སྐུད་ཐག་བཞེས་ནས་ལྲོག་པའི་ལམ་ཞུགས་མི་རྣམས་ལ་མཛེ་ནད་སྤེལ་བ།

༤.  རྭ་བྲག་པ་དམག་དཔྲོན་ཡིན་པའི་བར་མཚྲོན་ལ་ཁྱི་ནག་པྲོ་ལ་དུག་གི་མཆེ་བ་ཡྲོད་པ་
དང་། གཡག་ལ་དུག་ཅན་གྱི་རྭཝ་ཡྲོད་པ། དེ་ལས་སྦྲུལ་ནག་ཆེན་པྲོའི་གསལ་སྲོན་
ལེ་ཤ་ཡྲོད་པ་གིས་མ་ཚད་སྒོས་སུ་རྭ་བྲག་པའི་གསྲོལ་ཁ་བཏངམ་ད་ གཏྲོར་མ་ཡང་
སྦྲུལ་ཆེན་དང་རྭ་གིས་བརྒྱན་ནས་བཏང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

༥. རྭ་བྲག་པ་འདི་དགེ་སྲོང་ཨིན་པའི་བར་མཚྲོན་ལ་དགེ་སྲོང་གི་ཕག་གཡས་པར་ལྷུང་ 
བཟེད་བསྣམས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་བའི་ཚུལ་སྲོན་པ། རྭ་བྲག་པའི་དཔེ་
ཆ་གཉིས་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱ་ར་དང་མདྲོས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་རྭ་བྲག་པའི་   ངོ་བྲོ་
གསལ་སྲོན་མ་འདྲཝ་ལྔ་ཡྲོད་རུང་དེ་ཚུ་ག་ར་ངོ་བྲོ་གཅིག་ཡིན་མིན་སབ་ཚུགས་པ་ལ་
ཁག་ཡྲོདཔ་ལས་ རྭ་བྲག་པའི་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་  སྲོ་སྲོ་སྦེ་རང་
ཕུལ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ རྲོམ་པ་པྲོ་ཚུ་ལུ་འཚྲོར་སྣང་མ་འདྲཝ་བྱུང་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་
དལ་གཞི་གི་འབད་བ་ཅིན་རྭ་བྲག་པའི་གསལ་སྲོན་ཚུ་གིས་ཕག་འགན་ནི་

 ༡. སྲོང་གསུམ་སྐྱོང་ནི།

༢. ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་དང་བསན་པ་སྲུང་ནི།

༣.  དགྲ་ཐམས་ཅད་བཏུལ་ནས་ཐལ་བར་བརླགས་ནི་ཚུ་ཨིནམ་

    ལས་གསལ་སྲོན་ཚུ་ངོ་བྲོ་གཅིག་རང་ཨིན་པས། རྭ་བྲག་

    པའི་མདྲོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ཡྲོད་

མི་ཡང་

༡. འཕགས་པའི་དགེ་འདུན༤༠༠(བཞི་བརྒྱ)དགེ་སྲོང་གཅིག་གི་འྲོག་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་
དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལུ་བརྲོན་ཡྲོདཔ་ད་ བདུད་པྲོ་ཏི་གཡག་གི་འྲོག་ལུ་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་
མི་བླྲོན་པྲོ་གསུམ་དང་ ལྷ་བཙན་དཔལ་བཟང་ཨིནམ་ད་ འདིའི་འྲོག་ལས་ཕག་ཞུ་
མི་འགོ་དཔྲོན་༦༠༠༠༠ དེ་ལས་ཀླུ་བཙན་རྲོ་རྗེ་ཨིན་མས། དེ་ཡི་འྲོག་ལུ་འགོ་དཔྲོན་
༡༢༠༠བདུད་བཙན་གཡུང་དྲུང་ཨིན་མས། དེའི་འྲོག་ལུ་ཕག་ཞུ་མི་ལྷྲོ་མྲོན་ཧྲོར་དེ་

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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ལས་སྲོག་ལས་ ༥༠༠༠༠ དེམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ བདུད་པྲོ་ཏི་གཡག་གི་
འྲོག་ལུ་ཕག་ཞུ་མི་བླྲོན་པྲོ་གསུམ་པྲོའི་མཚན་གྱི་སྲོང་གསུམ་དབང་སྟེ་ དབང་དུ་འདུ་
སྟེ་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་ཨིན་པས། རྭ་བྲག་པའི་དཔེ་ཆ༌གཉིས་ནང་ལུ་རྭ་བྲག་པའི་གསལ་
སྲོན་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་རུང་ཕག་འགན་མཛད་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་བ་སྲོ་སྲོ་
ཕྱེ་བ་ཅིན་ སྔར་སྲོལ་ངག་རྒྱུན་ལར་ངོ་བྲོ་གསུམ་ལས་མེད་མི་ཚུ་ཡང་།

༡. བརྒྱ་རའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་གཏེར་བདག་དང་མདྲོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཕྲོ་སྐྱེས་གཞྲོནམ་དེ་
ལས་རྒྱལ་པྲོ་གསུམ་ནི་ངོ་བྲོ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ཕག་འགན་ཡང་ཡུལ་འདི་ནང་
ནད་མུག་འཁྲུགས་རྲོད་ཚུ་ཞི་བཅུག་ནི་ཨིན་པས།

༢. དཔེ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ནང་ལུ་དགེ་སྲོང་གཅིག་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་འབད་ཡྲོད་མི་
དང་བརྒྱ་རའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་བདུད་པྲོ་ཏི་གཡག་བདུད་ཤགས་ནག་པྲོ། དེ་ལས་
དམག་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་གསུམ་དང་མདྲོས་ནང་ལུ་ མི་གནགཔྲོ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ ལུག་
ནག་པྲོ་ལ་ཆིབས་མི་དང་ དམག་དཔྲོན་སེམས་ཅན་ལུ་ སྤྲུལ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་
ཅན་ཚུ་གེ་ར་ངོ་བྲོ་གཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་ལས་མཇུག་ར་གསལ་
སྲོན་གསུམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་དབྱེ་བ་ཅིན་

    ༡. གཏེར་བདག་ཞི་བདེའི་དངོས་གྲུབ་གནང་མི།

    ༢. འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་(དགེ་སྲོང་)རྒྱུ་ནྲོར་གྱི་བདག་པྲོ།

    ༣. ཁྲོ་བྲོའི་ངོ་བྲོ་དགྲ་ཐམས་ཅད་བཏུལ་ནས་ཐལ་བར་བརླགས་པའི་ངོ་

བྲོ་གསལ་སྲོན་ཚུ་ཡང་རང་སྲོའི་ཞལ་དང་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མདྲོག་ཚུ་ཡྲོདཔ་ལས་
གཏེར་བདག་འདི་དཀར་པྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་བྱུང་བའི་གནས་
ཨིན་པས། དེ་ལས་ཁྲོ་བྲོའི་ངོ་བྲོ་ནི་ནག་པྲོ་ནི་རྩུབ་སྤྱྲོད་ཀྱི་བར་མཚྲོན། སེར་པྲོ་ནི་
འཇིགས་སྣང་གི་བར་མཚྲོན་དང་དམར་པྲོ་ནི་ཁོང་ཁྲོ་ལང་པའི་བར་ཚུལ་སྲོནམ་
ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་གོ་རྟྲོགས་འབད་དེ་བལ་བ་ཅིན་ རྭ་བྲག་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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པའི་གསལ་སྲོན་ཡང་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་མིའི་ཚྲོར་ཉམས་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་ལས་ 
སྤྱི་ལྲོ་༡༩༩༨ལུ་མཁས་པ་ ཌོལ་ཕསི་གིས་ བྲིས་མི་ནང་ ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ཡང་
འཚྲོར་ཉམས་ཚུ་གློ་བུར་དུ་འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་འགྱུར་འགྱོཝ་ལས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཨ་ལྲོ་
ཆུང་ཀུ་བཟུམ་དཀར་ནག་ཚ་དྲགས་དང་འདྲོདཔ་ཆེ་དྲགས་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 
རྭ་བྲག་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ཕག་འགན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་ལེགས་བཤད་ནང་ལས་

ཚྲོང་ལུ་འགྱོནི་ཚྲོང་དཔྲོན། །

ཡུལ་དུ་སྲོདནི་ཡུལ་དཔྲོན། །

དམག་ལུ་འགྱོནི་དམག་དཔྲོན། །ཟེར་འཐྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་ད་ འདི་ནང་ལུ་དགེ་སྲོང་གི་མཚན་
འཐྲོན་ནི་མེད་མི་ལུ་བལ་བ་ཅིན་ རང་གནས་ས་དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པ་དེ་ལས་སྲུང་སྐྱོབས་
གསུམ་དགོ་པའི་བར་མཚྲོན་བཏྲོནམ་ལས་ རྭ་བྲག་པའི་སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གི་
སེམས་ཁམས་ལུ་ཞི་བདེ་དང་ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་པར་སྐུ་ཁམས་བཟང་པྲོའི་ཐྲོག་ལས་སྐྱོང་
ཡྲོད་པའི་བར་མཚྲོན་བཏྲོནམ་ཨིན་པས།

མཇུག་བསྡུའི་སྨྲོན་ཚིག

ཞིབ་འཚྲོལ་ཀི་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ང་གིས་སྦྱེ་ནག་གཡུས་ཚན་འདི་གི་མངའ་ཁོངས་གཅིག་གི་
འྲོག་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་རྭ་བྲག་པའི་ཕྲོ་བྲང་(གནས་ཁང་)འདི་ནང་གནས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་
སྐད་ཡང་གཅིག་མཐུན་སབ། དེ་ལས་གཞིས་སྤྲོའི་ལུགས་སྲོལ་དང་ ཞིང་ལས་དུས་ཚྲོད་ཚུ་
གེ་ར་ ཅོག་འཐདཔ་མ་ཚད་ རྭ་བྲག་པའི་གསྲོལ་ཁ་ བ་ལ་བྲོང་སྐོར་ཡང་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་
གྱི་ཐྲོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པ་ལུ་ལྲོ་ལར་བཞིན་དུ་གུས་བཀུར་དུས་
ཚྲོད་ཁར་ཞུ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རྭ་བྲག་པའི་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་མཛད་བྱ་
བཟང་པྲོ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འགྲེལ་བཤད་བརྐྱབས་ཡྲོད་རུང་འདི་བཟུམ་མའི་ལཱ་འབདཝ་ད་ 
ང་བཅས་རའི་སེམས་ཁར་ལུ་ དྲི་བ་ལེ་ཤ་བཀོད་དེ་འྲོངམ་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ནི་གི་བླྲོ་
སྲོབས་ཡང་བྱིན་ནི་འདུག། དེ་མ་ཚད་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༠ ལུ་དྲོན་ཚན་འདིའི་ཐྲོག་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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འབདཝ་ད་ལུ་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ཚྲོང་དཔྲོན་སྲིད་འགལ་རྲོ་རྗེ་དང་གཅིག་ཁར་དྲི་བ་
དྲིས་ལན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ད་ ཚྲོང་དཔྲོན་འདི་གིས་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གི་ལྲོ་
རྒྱུས་སབ་མི་ནང་ལུ་ རྭ་བྲག་པའི་གནམ་དགུན་གྱི་ཕྲོ་བྲང་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་མགོན་ལུ་ཨིནམ་
ལས་ ས་གནས་འདི་ཁར་རྭ་བྲག་པ་ལུ་མགོན་བྲག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་
འདི་བཟུམ་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་གོ་བ་ཅིན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་དང་འབྱུང་
རབས་ དེ་ལས་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་ཚུ་ ཡྲོངས་རྲོགས་སྦེ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་
ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་དབང་ཚད་ཁྱབ་ཁོངས་ཡར་འཕར་སྲོང་སྟེ་ ས་
གནས་སྲོ་སྲོ་ལས་ཕར་ རྭ་བྲག་པ་དང་ ལྷ་ཆེན་སྲོ་སྲོའི་གནས་རིམ་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་
ཤེས་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་འདུག། དེ་མ་ཚད་སྤ་རྲོ་ལུ་ཡང་ བ་ལ་བྲོང་སྐོར་བཟུམ་མའི་དུས་
སྲོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་ ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་གཉིས་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་མི་དུས་སྲོན་གྱི་
མིང་ཡང་ཅོག་འཐདཔ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བ་ཅིན་ བར་དྲོན་
གནས་ཚུལ་གསརཔ་ཐྲོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དཔེར་ན་ དར་རས་ནང་ལུ་ ཡིག་
གཟུགས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ དར་རས་རྐྱང་པ་ཤིང་འཕར་ནི་དང་ བ་ལ་བྲོང་སྐོར་གྱི་དུས་
སྲོན་ལུ་གླང་གཅིག་དམར་གསད་འབད་དེ་ ཤ་ཁྲག་དམར་པྲོའི་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་གཉིས་ 
ཡྲོངས་རྲོགས་སྦེ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་བལ་བ་ཅིན་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཤེས་
ཚུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་སྲོམ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། མ་གཞི་རྭ་བྲག་པ་འདི་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་ལུ་ཧ་
གོ་བ་ལུ་ ལ་ཁག་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་དང་འབྱུང་རབས་ དེ་ལས་
དེའི་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན་ཚུ་ མགོ་རྙོགས་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་འགྲེལ་བཤད་གསལ་རི་རི་
དང་ རྲོག་རྲོག་རིལ་རི་སྦེ་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་ཡྲོད་རུང་ མི་གནགཔ་ཚུ་ལུ་
སེམས་འགྱུར་བ་འཇམ་པའི་ཨ་པ་ཨིན་རུང་ བུ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཚུགས་པའི་ཨ་པ་བཟུམ་ཅིག་
ཨིན་པས་གོ།

རྒྱབ་རྟེན་དེབ་ཐྲོ།

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གི་ལྷ་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་དང་ངོ་བྲོ་གསལ་སྲོན།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས།

· རྭ་བྲག་པའི་སྤྱན་འདྲེན།

· རྭ་བྲག་པའི་བརྒྱ་ར།

· རྭ་བྲག་པའི་གསེར་སྐྱེམས། རྭ་བྲག་པའི་བསྲོད་པ།

· རྗེ་ཡྲོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཇག་མེའི་མདྲོས་ཀྱི་ཆོག་འཁྲིགས་བཞིན་དུ་བཤད་ 
 པ་ལ།

· ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་པྲོ་གཞན་ཕན་རྲོལ་པའི་རྲོ་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྲོན་འགྲུས།

· དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ ལྷྲོ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་གསར་པ།

· ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་  རྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ།

 

རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།
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བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།

སྔོན་བརྗོད།

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྲོ། །ཆོས་མེད་འཁོར་འཁྱམས་བདག་ལ་བརྩེ་
བས་གཟིགས། །ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་གཡེལ་བར་མེད་པ་ནི། །གཏན་དུ་ང་ཡི་སྐྱབས་ལ་
ཕེབས་པར་གསྲོལ། །བདག་འདྲས་འདིར་འཁོད་རྐྱང་ཚྲོགས་བྲོང་ཞུགས་མྲོད།། འགྲེམས་
སྲོན་ཁང་བབས་བཀའ་ལྲོག་ནུས་མེད་དང༌། །རེ་ཞིག་དེ་འདྲའི་འཇིག་རྟེན་གཤིས་ལུགས་ཀྱི། 
།དངོས་ཅན་དངོས་མེད་སྲོལ་བཟང་མཐའ་འདས་རྣམས། །རང་རེའི་ལྗོངས་འདིར་མཆིས་
བཞིན་པ་ཡི་ཕྱིར། །ཅུང་ཞིག་ཁབ་རྩེར་བླངས་ནས་འབྲི་ལ་སྤྲོ། །འྲོན་ཀྱང་དེ་མཚུངས་མཐའ་
ཟུར་ལམ་སྲོལ་སྐོར། །འབྱུང་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་བཅས་པ་གང་ཡང་ནི། །རྒན་རབས་འགའ་རེར་
ཁོག་པའི་མཚྲོ་ཡི་གཏིང༌། །བདྲོག་པ་ཙམ་ལས་ཤྲོག་དཀར་གནག་བརྒྱན་པ། །གང་དུའང་
མེད་པས་དཔྲོག་པར་དཀའ་ན་ཡང་། །དེང་དུས་མྲོང་ཅན་རྣམས་དང་འདྲི་རྟྲོགས་ནས། །ངག་
རྒྱུན་ལྲོ་རྒྱུས་རབ་རིབ་གཏམ་ཙམ་ལས། །ཁྱད་ཆོས་གཞན་པ་ཅི་ཡང་བཀོད་མ་ལགས། 
།དེས་ན་མཁས་དབང་གཏམ་འདི་གཟིགས་རྣམས་ཀྱིས། །ཁོ་ཉིད་ཐབས་སྡུག་བྱ་ལ་ཐུག་ངང་
ནས། །བྲིས་འདུག་དགོངས་ནས་ཐུགས་སྙིང་ཆེན་པྲོ་ཡི། །འྲོད་ཟེར་དེ་ཉིད་བདག་སྤྱིར་འཕྲོ་
བར་མཛྲོད། །

བཟྲོ་བལ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ཁུངས།

དེ་ཡང་ བཟྲོ་བལ་ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྒེད་འྲོག་ནང་བསྐོར་ཟེར་ས་ལས་ 
གླང་རྒྱ་ཚ་བཟྲོ་ལེགས་ཟེར་མི་ཅིག་ བཟྲོ་བལ་གྱི་ས་གནས་ དུ་ཝང་དེང་རྩི་རཝ་ ཟེར་སར་
འྲོང་སྟེ་ཤི་སྲོངཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་སྦྱིན་བདག་དེ་རྒྱ་ཚ་འཚྲོལ་བར་འྲོང་སྟེ་ས་གནས་དེ་ཁར་
ལྷྲོད་དེ་བལཝ་ད་ ཁོ་གི་རྒྱ་ཚ་དེ་ཤི་ཤིཝ་མཐྲོང་སྟེ་ ཕངས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཨའི་ངེ་གི་བཟྲོ་
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ལེགས་ཟེར་སྐད་ཤྲོར་ཏེ་ངུ་དགོཔ་བྱུང་ནུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་འབད་ སྦྱིན་བདག་དེ་གིས་ཁོ་
རའི་རྒྱ་ཚ་དེ་ཤི་བའི་རྗེས་དྲན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ས་གནས་འདི་གི་མིང་ལུ་ཡང་བཟྲོ་ལེགས་ཟེར་
བཏགས་ནུག། ཨིན་རུང་ལྲོག་ཤུལ་ལས་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ མི་ཚུ་གིས་བཟྲོ་བལ་ཟེར་
སབ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ བཟྲོ་བལ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོང་ནུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ 
བཟྲོ་བལ་གཡུས་ཚན་འདི་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྲོང་ཁག་གི་གཡུས་གཞན་ གཡུ་རུང༌། མཁར། 
གདུང་མིན། ནང་བསྐོར་ལ་སྲོགས་པ་ བཟྲོ་བལ་ནུབ་ཕྲོགས་ཁ་ཐུག་གི་གཡུས་ཚན་གཞན་
ཚུ་ཆགས་ཚར་ཏེ་ ཤུལ་ལས་མ་གཏྲོགས་བཟྲོ་བལ་གཡུས་ཚན་འདི་མ་ཆགསཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་
པས། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ བཟྲོ་བལ་གྱི་མི་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལར་དུ་
འབད་བ་ཅིན་ ད་ལྲོ་བཟྲོ་བལ་གྱི་ས་གནས་འདི་ སྔོན་དང་ཕུག་འབད་བ་ཅིན་ ནང་བསྐོར་
པ་ཚུ་གི་ནྲོར་སེམས་ཅན་ཚུ་རྩྭ་ཟ་བར་གཏང་སའི་རྩྭ་འབྲྲོག་ཨིནམ་ལས་ གོང་གི་རྒྱ་ཚ་བཟྲོ་
ལེགས་ཡང་ རྩྭ་ཟ་བར་བཏངམ་ད་ སབས་མ་ལེགས་པར་ ས་གནས་དེ་ཁར་ཤིཝ་ལས་ 
བཟྲོ་ལེགས་ཟེར་བའི་མིང་ཡང་འགོ་ཐྲོག་དེ་ལས་ཚུར་བཏགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

ཚེས་བཅུ་དང་འཆམ་གྱི་སྐོར།

དཔེ་ཆའི་མཚན་བྱང་ “བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ནྲོར་བུ་རྒྱ་མཚྲོའི་ལས་བྱང་པདྨའི་རྒྱན་ཤིང་
འཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིག་འཛིན་དགོངས་རྒྱན་” ཟེར་བའི་པད་གླིང་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་ག་
གཅིག་གནང་ཐྲོག་ལས་ཟཝ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༢ ལས་༡༦ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ལྲོ་ལར་
བཞིན་དུ་ བཟུང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་རྐྱབ་མི་ (བྲོག་པི་འཆམ་) 
དེ་བཟྲོ་བལ་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ དུས་རབས་དང་གནམ་ལྲོ་ག་དེམ་ཅིག་ཁར་ལས་བྱུང་
བྱུངམ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་རྒྱས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཤེས་མི་དང་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་
ཅིག་ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ད་ལྲོ་བཟྲོ་བལ་ བར་ཀ་ཕེ་གི་ཨ་རྒས་ཟཝ་ནྲོར་བུ་
སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༤ ལངས་མི་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འཆམ་དེ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་
ལྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བར་ན་ལུ་ ཧ་ལམ་མི་རབས་དྲུག་ཙམ་ཅིག་ཁར་ལྷྲོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 
(ཤར་ཕྲོགས་པའི་ཁ་སྐད་ནང་ ཕེ་ ཟེར་མི་འདི་ཁྱིམ་ལུ་སབ་ཨིནམ་ད་ བར་ཀ་ཟེར་མི་འདི་ 
སྦུག་ལུ་ཟེར་སབ་ཨིནམ་ལས་ དྲུངཔ་བར་མ་ཁོ་རང་ཡང་ཁོང་ཕྲོ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བར་ན་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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སྐོརམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་གིས་རྐྱབ་མི་ཁྱིམ་ལུ་ཡང་བར་ཀ་ཕེ་ཟེར་སབ་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་
ཨིན་པས།) དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གདུང་བསམ་རྒྱ་དྲུངཔ་བར་མ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ 
གསང་ཡུམ་བཟྲོ་བལ་གཡུས་ཚན་ལས་བཞེས་ཏེ་བར་ཀ་ཕེ་ལུ་གདན་ས་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ 
ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཁྱིམ་གྱི་བཟྲོ་བཀོད་ཚུ་ཡང་ཁོ་རང་གིས་མཛད་དེ་ རྩིགཔ་གི་པད་རྲོ་
ཟེར་མི་དེ་ཁྱིམ་གཞན་ཚུ་གི་རྩིགཔ་བཟུམ་སྦེ་ཁ་མར་ལ་མེན་པར་ པད་རྲོ་ཁ་ཡར་ལ་
བརྩིགས་ཏེ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིནམ་ད་ དེ་སྦེ་པད་རྲོ་ཁ་ཡར་ཏ་རྐྱབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ མི་གཞན་བཀྲ་
མ་ཤིསཔ་དང་ཨརཝ་ཚུ་གིས་རྩིགཔ་ལས་ཡར་འཛེགས་མི་ཚུགས་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ལུ་ཨིན་
པས། དྲུངཔ་བར་མ་གིས་བར་ཀ་ཕེ་ལུ་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ དེ་ནང་ལུ་བཞུགས་པའི་ཤུལ་
ལས་ཁོ་ལུ་སས་ ༡ ཀ་ཙི་རི། ༢ རྲོ་རྣམ་རྒྱས། ༣ ཕུར་པ་བཅས་གསུམ་བྱུང་ནུག། སས་
ཆུང་ཤྲོས་ཕུར་པ་ལས་ ནྲོ་ཧེ་དང་ ནྲོ་ཧེ་ལས་ཟཝ་ནྲོར་བུ་ ཟཝ་ནྲོར་བུ་ལས་གནས་བརྟན། 
དེ་ལས་གནས་བརྟན་གྱི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་རྩིསཝ་ད་ མི་རབས་དྲུག་གུར་ལྷྲོདཔ་ལས་ བཟྲོ་བལ་
ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་དེ་ཡང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མི་རབས་དྲུག་གུར་ལྷྲོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་
དགོ་ནི་ཨིན་པས།

ཚེས་བཅུ་ལུ་སྤྲོ་བ་དང་དག་སྣང༌།

བཟྲོ་བལ་གཡུས་ཚན་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ བསན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁྱད་
པར་འཕགས་པ་ ས་ག་ཟ་བའམ་ ཟཝ་བཞི་པའི་ནང་ཚེས་༡༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཚེས་
༡༦ ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ཡྲོད་པའི་མི་སེར་དམང་གི་ཚྲོགས་བསགས་སྒྲིབ་
བྱང་དང་ རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ རིམ་འགྲོ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཟཝ་བཞི་པའི་
ཚེས་བཅུ་ཟེར་ ཚེས་བཅུ་འདི་ལྲོ་ལར་བཞིན་དུ་བཟུང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་
གི་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ཡང་ ཟཝ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་ཟེར་སབ་ཅིགནི་ དལ་གཞི་བཟུང་
སྲོལ་ཡྲོད་མི་ཚེས་བཅུ་གཞན་དང་ ཟ་རིམ་བཞིན་དུ་བཟུང་བཞིན་ཡྲོད་མི་ ཟ་གྲངས་ཚེས་
བཅུ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ག་ཅི་ལུ་ཡང་ མ་གོ་བར་ ཐད་ཀར་དུ་ལྲོ་ལར་གྱི་ཚེས་བཅུ་དེ་གི་སྣང་བ་
ཚུ་རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར་ཏེ་འྲོངམ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་དུས་སྲོན་དེ་གི་དྲོན་ལུ་ 
རང་རང་སྲོ་སྲོའི་སྲོ་ནམ་གྱི་འྲོང་འབབ་ལས་འཐྲོན་པའི་ ཚྲོད་བསྲེ་དང་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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ཚུ་བཙྲོང་སྟེ་དངུལ་གྱི་འྲོང་འབབ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ གོ་དང་དཀྱི་ར་ལྷམ་ཨོམ་སྲོ་ལ་སྲོགས་
པ་ ག་ཅི་རང་སྦེ་རུང་རང་སའི་ལྕོགས་སྒྲུབ་དང་བསྟུན་ཏེ་གསརཔ་ཉོ་སྟེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་ མི་རྒན་རྒས་ནངས་པ་ཤི་ནི་གུར་ཐུག་མི་མན་
ཆད་ལས་ ཨ་ལྲོ་གསར་སྐྱེས་ཟཝ་དག་པ་ཅིག་ལངས་མི་ཡན་ཆད་ ཆ་མཉམ་གྱིས་སེམས་
ཀྱི་གདིང་ལས་རང་སྤྲོ་བ་དང་དགའ་ཚྲོར་གྱི་སྣང་བ་སྲོམ་སྦེ་རང་ལེན་ཏེ་ ལཱ་ ཁག་ཆེ་ཧིང་ག་
དེམ་ཅིག་ཡྲོད་རུང་བཀོག་བཞག་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ནྲོར་སེམས་
ཅན་ཚུ་ལུ་རྩྭ་ཆུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ནགས་ཚལ་ནང་ ནྲོར་འཚྲོ་བར་འགྱོ་དགོཔ་ལ་སྲོགས་པ་
མེད་ཐབས་མེད་པའི་ལཱ་འབད་དགོཔ་རེ་འཐྲོན་ཏེ་རང་འབད་རུང་ ནྲོར་སེམས་ཅན་འཚྲོ་ནི་
དང་ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་འགྱོ་ནི་གཉིས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཨ་ལྲོ་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་ནང་
འཁོད་ བསྐོར་རྒྱབ་བཟྲོ་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་མེན་རུང་ ཡང་ཅིན་དྲྲོ་པ་ཡུདཔ་ཐེངས་
ཅིག་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ནྲོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཕྱི་རུ་ཧ་སུ་ཅིག་སྦེ་བཏགས་
ཞིནམ་ལས་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་སྲོང་སྟེ་ བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་དང་མཇལ་ གཉེན་ཉེཝ་དང་སྤུན་ 
སྤུན་ཆ་ཚུ་གཅིག་ཁར་ཕད་ ཁ་སབ་སྤྲོ་བ་སྲོན་ཏེ་སྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་དགའ་འཚྲོར་དང་
རྩིས་མཐྲོང་སྲོམ་བསྐྱེད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དང་པ་སྔོན་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ཕ་བརྒྱུད་བུ་
བརྒྱུད་གུར་བཀལ་ཏེ་ རྩིས་སྲུང་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཤུལ་རྒྱུན་ཚུ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོད་པའི་
རྟགས་མཚན་བཟངམྲོ་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕམ་ཚུ་གིས་རང་གི་བུཚ་ཚུ་ལུ་ དང་ཕུ་གི་
ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ 
རང་གིས་ཅི་ཤེས་གང་མཐྲོང་གི་ཐྲོག་ལུ་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བར་
ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་སྤྲོད་ཡྲོད་པའི་རྟགས་མཚན་ལེགས་ཤྲོམ་གཅིག་ཨིན་མས། 

གཉིས་པ་དུས་སྲོན་འདི་སྤྱིར་བཏང་གིས་ ཟཝ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ བྱེད་
བྲག་ལུ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་དམང་གི་རིམ་གྲོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་རྐྱེན་དང་བར་
ཆད་ཚུ་སེལ་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་ནད་ཡམས་མུ་གེ་མེད་པར་ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ 
ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ་སྟེ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ 
ལྷྲོད་ཚུགས་པ་ཅིན་རབ་སྦེ་རྩིས་སྲོལ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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ནང་རྟེན་གྱི་སྐོར།

དྲུངཔ་བར་མ་མཆོག་ བཟྲོ་བལ་བར་ཀ་ཕེ་ལུ་བྱྲོན་པའི་སྐབས་བསྣམས་བྱྲོན་མི་ནང་རྟེན་ཁྱད་
པར་ཅན་ མཆོད་བཤམ་དང་མཉམ་ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་རིང་ཚད་སྲོར་ལྔ་ཙམ་སྦེ་མི་དང་
སྲོན་པའི་སྐུ་སྲོར་བཞི་ཙམ་སྦེ་མི། རྲོ་རང་འབྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་ཆེ་ཆུང་གཉིས། རྲོ་རང་འབྱུང་
གི་ཕྲོ་མཚན་ཆེ་ཆུང་གསུམ། རྲོ་གི་བསི་ལི་རྭཝ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ད་རེས་
ནངས་པར་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། གོང་གི་མཆོད་བཤམས་དང་ནང་རྟེན་ཚུ་མཉམ་གཅིག་འྲོང་
འྲོངམ་ཨིན་ཟེར་ གསེར་སྦངམ་གི་ཚང་གཅིག་ ད་རེས་ནངས་པར་བཟྲོ་བལ་ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་
སྒྲིག་ རབ་གསལ་ལག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ ཡྲོད་མི་དེ་ག་ར་གིས་དངོས་སུ་སྦེ་མཐྲོང་སར་འདུག། 
མི་ཚུ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་དེ་མ་བཞེངས་པའི་ཧེ་མ་གསེར་སྦངམ་གི་
ཚང་དེ་ བར་ཀ་ཕེ་གི་ མཆོད་བཤམས་ཟུར་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ལྷ་
ཁང་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་ངམ་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་འབད་མི་
ནང་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ བར་ཀ་ཕེ་ལས་མཆོད་བཤམས་དང་ རྲོ་གི་ཕྲོ་མཚན་
ཆུང་ཀུ་གཅིགཔྲོ་དེ་ཞུ་འབག་པའི་ཤུལ་ལུ་སེར་སྦངམ་ཚུ་གིས་ཡང་ ལྷ་ཁང་དེ་ཁར་སྤྲོ་སྟེ་
འགྱོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། དཀོན་གཉེར་དང་མི་ཚུ་གིས་ གསེར་སྦངམ་ཚུ་བདའ་ནི་
གི་ཐབས་ཤེས་ལུ་ བསང་དང་དུ་པ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་རང་གཏང་རུང་འགྱོ་མི་བཏུབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་
ཚད་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་མི་ཚུ་འཛྲོམས་ སྐད་རྐྱབ་ འུར་བྱེལ་ལ་སྲོགས་པ་འཐབ་སྟེ་འབད་རུང་ 
མི་ལུ་གནྲོདཔ་མི་བཀལ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་མི་ཚུ་གི་ཡིད་ཆེས་དང་དག་སྣང་
ལུ་ཡང་ གསེར་སྦངམ་ཚུ་ཆོས་སྲུང་དང་བཀའ་སྲུང་ཚུ་གི་བདག་དབང་ལུ་ཡྲོདཔ་སྦེ་རྩིས་མི་ 
སེར་སྦངམ་ཚུ་ཡང་ཆགས་ཏེ་མི་རབས་དྲུག་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་
གནས་ཏེ་ཡྲོད་མི་འདི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

ཚེས་བཅུའི་ར་བྲོ་དང་ཁས་བླངསཔ།

དྲུངཔ་བར་མ་གིས་བར་ཀ་ཕེ་ལུ་གདན་ས་བཅགས་ཞིནམ་ལས་ འགོ་བཙུགས་གནང་མི་
ཟཝ་བཞི་པའི་བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དེ་གི་ར་བྲོ་ སྔོན་མ་དྲུངཔ་བར་མ་ཁོ་རང་བཞུགས་པའི་ངོ་
བསྒང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཚེས་བཅུ་དང་འཆམ་གྱི་རབྲོ་ཡང་ཁོ་རང་གིས་མཛད་དེ་བཞུགས་

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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ནུག། ཤུལ་ལས་ཁོ་གཤགས་ཞིནམ་ལས་ཁོ་གི་སས་ ཀ་ཙི་རི་དང་རྲོ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཡང་ 
བར་ཀ་ཕེ་ལས་ཕྱིར་ཐྲོན་ཏེ་སྲོང་ནུག། བུ་ཆུང་ཤྲོས་ཕུར་པ་གིས་ བར་ཀ་ཕེ་གི་ཕ་ཁྱིམ་དེ་
བཟུང་སྟེ་ ཁོ་རའི་ཡབ་ཀྱིས་བསྟེན་མི་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གསྲོལ་ཁ་གསྲོལ་ནི་ཚུ་ཡང་ཤུལ་ཉམས་མ་
བཅུག་པར་ ཕ་ཤུལ་བུ་གིས་བཟུང་སྟེ་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་རང་བསྟེན་ཏེ་སྲོད་སྲོདཔ་ཨིན་པས། 
ཀ་ཙི་རི་དང་རྲོ་རྣམ་རྒྱལ་ ཕུར་པ་ཁོང་གསུམ་ལས་བུ་གཞི་ལེ་ཤ་བྱུང་སྟེ་མི་རབས་འཕྱེལཝ་
ལས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་མི་མང་ཤྲོས་རང་ དྲུངཔ་བར་མ་གི་བརྒྱུད་པའམ་ བར་ཀ་ཕེ་གི་
བརྒྱུད་པ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོང་སྟེ་ བརྒྱུད་པ་དེ་གི་མི་ཚུ་གིས་དར་ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་སྲོང་ནུག། 
དྲུངཔ་བར་མ་གི་ཚབྲོ་དང་ཚམྲོ་ཚུ་ ལེ་ཤ་དར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ཁོང་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ཨ་རྒས་
ཀྱིས་བསྟེན་མི་ལྷའམ་ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་ ལ་ལུ་གིས་མི་དམང་ལུ་ལྲོ་ཁ་དྲངས་ནི་ ལ་
ལུ་གིས་ཀོཝ་སྤགས་ ལ་ལུ་གིས་ལྷ་མཆོད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ཕྲོ་ཆང་(མར་ཆང་) དེ་ལས་ཕག་
འགྱེདཔ་དྲངས་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ཁས་བླངས་འབད་མི་ལེ་ཤ་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་
རུང་འགྲོས་ཀྱིས་གཏང་སྟེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་ མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་གོང་གི་བཟུམ་སྦེ་ཁས་
བླངས་འབད་ནི་གི་དང་འདྲོད་སྐྱེད་ནུག། ཤུལ་ལས་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ མི་ཚུ་བསྟུན་གྲོས་
རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཚེས་བཅུ་གི་རབྲོ་ ལྲོ་རེ་ལུ་གུང་པ་བཞི་རེ་བསྲོམས་ཏེ་བཟུང་ནི་སྦེ་ཁ་
འཆམ་བཞིན་དུ་ གུང་པ་བཞི་འབད་རབྲོ་བཟུང་ནི་དེ་གཡུས་ཀྱི་མགོ་མཇུག་གང་རུང་ཅིག་
ལས་འགོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། (ཚེས་བཅུ་གི་རབྲོ་ལུ་ བསྡུ་བླངས་པ་ཟེར་ཡང་
སབ་ཨིན་པས།) དེ་གི་སྐབས་ལུ་གུང་པ་གཞན་བསྡུ་བླངས་མ་ཕྲོག་མི་ཚུ་གིས་ ཕྲོ་ཆང་
(མར་ཆང་)ཕུད་དྲངས་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ ཚེས་བཅུ་དེ་རན་པར་ཟཝ་བརྒྱད་དགུ་གི་སྔོན་མ་ལས་
བཙྲོ་མི་ཆང་ཚུ་ བསྡུ་བླངས་པ་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་བཤལ་ཏེ་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ ཆང་ཧྲོད་དྲོབ་ཚུ་
ཞིབ་དཔད་འབད་དེ་ཐིའུ་རྐྱབ་བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ ཉིནམ་དེ་ལས་
ཕར་ ཆང་འདི་ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་སྨྲོན་འདེབས་འབད་ཚརཝ་ལས་ཁོང་ཚུ་ལུ་བཅོལ་བའི་
ཁུངས་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ ཆང་དེ་ཤུལ་ལས་ཚེས་བཅུ་མ་རན་པའི་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་
མ་འབག་སྟེ་ཐབ་ཚངཔ་ཚུ་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་པས། ཆང་ཧྲོད་དྲོབ་ཚུ་ལུ་ཐིའུ་རྐྱབ་
བཞག་ནི་དེ་ལྲོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་དང་དྲུག་བཅུ་ཙམ་གི་སྔ་གོང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་མ་གཏྲོགས་དེང་
སང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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བྲོག་པི་འཆམ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ཁུངས།

དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ཤར་ཕྲོགས་པའི་ཁ་ནང་ཕྱེ་གི་རིགས་ལུ་ བྲོག་པི་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 
དྲུངཔ་བར་མ་གིས་བཟྲོ་བལ་ བར་ཀ་ཕེ་ལུ་ ཚེས་བཅུ་དེ་བཟུང་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་དང་དུས་
མཉམ་འཚམས་ལུ་འཆམ་ཚུ་ཡང་འགོ་བཙུགས་གནང་གནངམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དུས་
སྲོན་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཚེ་དཔག་མེད་འཆམ་ ཕྲོ་ཆང་འཆམ་ བསྡུ་བླངས་འཆམ་བཅས་ 
འཆམ་ཁག་གསུམ་རྐྱབ་སྲོལ་འདུག། འཆམ་གསུམ་ཆ་རང་གི་མཇུག་ལུ་འཆམ་པ་ཚུ་གིས་ 
མི་ཚུ་གི་མགུ་ཏྲོག་ཁར་དང་ལྷ་ཁང་ཕྱི་ནང་མེདཔ་ཆ་མཉམ་ལུ ༼བྲོག་པི་༽ཕྱེ་གཏྲོར་དགོ་ནི་
དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ཟཝ་བཞི་པའི་བྲོག་པི་འཆམ་ཟེར་སབ་ནི་གི་
གོམས་འདྲིས་ཚུད་སྲོང་ནུག། ཨ་རྒས་ཟཝ་ནྲོར་བུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལར་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་
ཚེས་བཅུ་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེངས་འཆམ་ཟེར་གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་ག་ནི་ཡང་མ་གྱོན་པར་ 
སྒྱེན་མྲོ་སྦེ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་བསམ་དཔད་འབད་
བལཝ་ད་ ཤར་ཕྲོགས་པའི་ཁ་ནང་ཡང་ངོ་ཚ་ནི་ལུ་ སྐྱེངས་ཟེར་སབ་ཨིནམ་ལས་ འཆམ་དེ་
རྐྱབ་ད་ཡང་ངོ་ཚ་རིལ་རི་སྦེ་རྐྱབ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ སྐྱེངས་འཆམ་ཟེར་སབ་སབ་འྲོང་ནི་བཟུམ་
ཅིག་དང་ ཤུལ་ལས་གཟུགས་སྒྱེན་མྲོ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ་པའི་འཆམ་ལས་གྱུར་བ་སྲོང་སྟེ་ ད་རེས་
ནངས་པར་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་ཁར་ཤིང་གི་ཕྲོ་མཚན་བཏགས་ནི་དང་ 
སྐེ་ལུ་ཡང་ངང་ལག་ཤིང་དང་ལ་ཕུག་ཚུ་གིས་ཕྲོ་མཚན་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ཐགཔ་གུར་བརྒྱུས་
ཏེ་བཏགས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལག་པར་ཡང་ཤིང་གི་ཕྲོ་མཚན་གཅིག་བཤེད་དེ་ རྐྱབ་དགོ་མི་འདི་ 
དེ་ལས་བལ་དྲངས་ཏེ་བསྒྱུར་བ་འབད་འབདཝ་འྲོང་ནི་ཨིན་མས།
 

མགུ་ཏྲོག་ཁར་བྲོག་པི་ ཕྱེ་གཏྲོར་དགོ་པའི་ཁུངས།

གོང་གི་འཆམ་གསུམ་ཆ་རང་གི་སྐབས་ལུ་མི་ཚུ་གི་མགུ་ཏྲོ་དང་ལྷ་ཁང་ཕྱི་ནང་མེདཔ་ཆ་
མཉམ་ལུ་ བྲོག་པི་ཕྱེ་གཏྲོར་དགོ་མི་དེ་ ཕྱེ་དེ་དཀརཔྲོ་འབད་ནི་འདི་གིས་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་
པྲོའི་ཚུལ་དང་  མགུ་ཏྲོག་ཁར་གཏྲོར་དགོ་མི་འདི་ འཆམ་དེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ ས་ཁོངས་
དེ་ནང་ འཛྲོམས་པའི་མི་ཆ་མཉམ་རང་ མགུ་ཏྲོ་དཀརཔྲོ་ཐལ་ཐལ་རང་ཚེ་རིང་ ནད་ཉུང་སྟེ་
སྲོད་བཅུག་ཟེར་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་སྨྲོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ཕྱེ་གཏྲོར་མི་

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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དང་བཟེད་མི་གཉིས་ཆ་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐྲོག་
ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་པས།

གུ་རུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་འཆམ།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༧༠ ལྲོན་མི་སྲོབ་དཔྲོན་ཁོ་ཙ་ཟེར་མི་དེ་ ལྲོ་བཅུ་གཉིས་ལས་ཆོ་ག་པའི་གྲལ་ཁར་
བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པར་གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གི་དབུ་འཁྲིདཔ་
གཅིག་ཨིན་མིའི་ངག་རྒྱུན་ལར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གུ་རུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་འཆམ་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ 
རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་འཆམ་དེ་ དཔེ་ཆའི་མཚན་བྱང་ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ནྲོར་བུ་རྒྱ་མཚྲོའི་
ལས་བྱང་པདྨའི་རྒྱན་ཤིང་འཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིག་འཛིན་དགོངས་རྒྱན་ ཟེར་མི་གུར་ཆོ་
ག་གནང་སྟེ་བདུད་རྩི་ཁ་བྲན་གུར་ལྷྲོདཔ་ད་ ཨྲོན་གུ་རུ་དངོས་སུ་ཞུ་སྟེ་བྱྲོན་པའི་ཚུལ་སྦེ་ 
གུ་རུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་འཆམ་དེ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ འཆམ་དེ་
རྐྱབ་མི་སྒོམ་ཆེན་དབང་དྲག་གི་ངག་རྒྱུན་ལར་འབད་བ་ཅིན་ ཟཝ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་ 
གུ་རུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་འཆམ་དེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནི་ ཁོད་སྨད་ལུ་སྨད་
གཡྲོགས་དཀརཔྲོ་གཅིག་དང་ ཁོད་སྲོད་གཅེར་བུ་འབད་ཞིནམ་ལས་གཟུགས་ཁར་ཕྱེ་
བཏབ་ སྐེད་པའི་མདུན་ཕང་སྟེ་རང་གི་ཕྲོ་མཚན་སྒྲེང་བའི་ཚུལ་ལུ་ཤིང་གི་ཕྲོ་མཚན་སྲོམ་
གཅིག་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཏགས་ སྐེད་པའི་རྒྱབ་ལས་མར་ ཕྱེ་གི་ཕད་ཅུང་དཔང་ ཐྲོད་རྒྱན་གྱི་
ཚུལ་ལུ་མགུ་ཏྲོ་ཁར་རྲོལམྲོ་གི་ཚང་རས་གཅིག་བཙུགས་ ལག་པར་དྲིལབུ་ཀྲང་ཀྲི་དང་
བཅསཔ་འབག་སྟེ་ ཆས་བསྒྲིགསཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་ཕག་གཡྲོགཔ་སྒོམ་ཆེན་གཅིག་གིས་ 
ལག་པར་གདུགས་དཀརཔྲོ་གཅིག་འབག་སྟེ་ཁོ་རའི་བླམ་ག་འབྱྲོན་སར་རྟིང་ཤུལ་བདའ་
འགྱོ་སྟེ་ གདུགས་དེ་འཁྱིལ་དགོཔ་ཨིན་པས། 

རྲོལམྲོ་དང་ལེའུ།

རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་རྲོལམྲོ་བརྡུང་ནི་དེ་ གསུང་ཆོག་གནང་མི་དབུ་མཛད་ཀྱིས་བརྡུང་དགོཔ་
ཅིག་ཨིན་རུང་ དེ་མེན་གཞན་ཤེས་མི་གཅིག་གིས་བརྡུང་རུང་མ་བཏུབ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ལས་རྲོལམྲོ་དེ་བརྡུངམ་ད་ཡང་ དགུ་བརྡུང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གསུམ་བརྡུང་གུར་བཀལ་ 

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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གསུམ་བརྡུང་ལས་ལྲོག་དགུ་བརྡུང་གུར་བཀལ་ཏེ་བརྡུང་མི་དང་འཁྲིལ་ ཕྱི་སྒོ་ལས་ཚུར་
འཐྲོན་ཏེ་ དཀྱིལ་འཁོར་རམ་མཆོད་བཤམ་གྱི་མདུན་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ རྲོལམྲོ་དང་འཁྲིལ་བའི་
ལེའུ་འགྱུར་ཏེ་ ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བྲོ་སྤེལ་མ་སྦེ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་པས། ཡུདཔ་ཅིག་ལས་འཆམ་
དེ་རྐྱབ་ཅི་རྐྱབ་ཅི་ལྷ་ཁང་ཕྱི་ནང་མེད་པར་ མི་ཆ་མཉམ་གྱི་བར་ན་ལས་ཕར་སྲོང་སྟེ་ ཕྱེ་མགུ་
ཏྲོ་ཁར་གཏྲོར་ཏེ་བྱིནམ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ལུ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་དད་མྲོས་སྲོམ་སྐྱེད་དེ་མགུ་
ཏྲོ་ཁར་ཕྱེ་བཟེད་དེ་དབང་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་ཁར་འཛྲོམས་པའི་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་མེད་
པར་ཆ་མཉམ་གྱི་ མགུ་ཏྲོ་ཁར་ཕྱེ་བཏབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ལྲོག་གསུང་ཆོགཔ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་
སྲོང་སྟེ་འཆམ་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས། འཆམ་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ཞལ་འབགཔ་བཙུགས་ནི་
མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཕྲོ་ཆང་།

ཕྲོ་ཆང་ཟེར་མི་དེ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་ཁ་སྐད་ལུ་ ཀར་དང་ན་ བྱྲོ་ རྒྱ་རེད་ གེ་ཟ་ལ་
སྲོགས་པའི་འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཚུ་གིས་ཆང་བཙྲོ་སྟེ་ དུས་སྲོན་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ཆང་ཕུད་ མར་
ཆང་སྦེ་དྲངས་ནི་གི་དྲོན་ལས་ ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྨྲོན་འདེབས་རྐྱབ་མི་ཆང་དེ་
ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཕྲོ་ཆང་ཟེར་སབ་མ་གཏྲོགས་ ཆང་གཞན་གྱི་རིགས་ལུ་ཕྲོ་ཆང་ཟེར་སབ་སྲོལ་
སྤུ་ལས་མིན་འདུག།

ཕྲོ་ཆང་འཆམ།

ཟཝ་དག་པ་ཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་བཙྲོ་སྟེ་བཞག་མི་ཆང་དེ་ ཟཝ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལུ་
ཕྲོ་ཆང་ངམ་ མར་ཆང་ཕུད་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་དྲངསམ་ཨིན་པས། ཆོ་གའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མར་
ཆང་ཕུད་དེ་གཏྲོར་ཏེ་དྲངསམ་ད་ རྐྱབ་མིའི་འཆམ་འདི་ལུ་ཕྲོ་ཆང་འཆམ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། 
ཤར་ཕྲོགས་པའི་ཁ་ནང་ མེ་མེ་དང་ཨ་བི་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ལུ་སབ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་ཕྲོ་སྐྱེས་དག་པ་ཅིག་གི་གྲལ་ལས་ གཅིག་གིས་སྒོམ་ཆེན་གྱི་ཆས་གྱོན་ཏེ་ མེ་
མེ་གི་འབགཔ་བཙུགས་ རྒྱབ་ཁར་དཔེ་ཆ་པྲོ་ཏི་གཅིག་དང་ལག་པར་ཤིང་གི་ཕྲོ་མཚན་
གཅིག་འབག་ཞིནམ་ལས་ མེ་མེ་འདི་བླ་མའི་ཚུལ་དུ་བཟྲོ་ གཅིག་གིས་ཨམ་སྲུ་གི་གྱོན་

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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ཆས་གྱོན་  ར་ཅུང་བཀབ་ ཨ་བི་གི་འབགཔ་བཙུགས་ཏེ་ ཨ་བི་དེ་མེ་མེ་བླ་མའི་གསང་
ཡུམ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་བཟྲོ་ དེ་དང་ཅིག་ཁར་ཕྲོ་སྐྱེས་དག་པ་ཅིག་གིས་ ཨ་ཙ་ར་གི་འབགཔ་
བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་མེ་མེ་བླ་མའི་ཕག་ཞུ་མི་སྒོམ་ཆེན་གྱི་ཚུལ་སྦེ་བཟྲོ་བའི་ཐྲོག་
ལས་ འཆམ་གྱི་རྣམ་པ་ཚུ་དེ་སྦེ་སྒྲིགཔ་ཨིན་པས། ཨ་ཙ་ར་སྒོམ་ཆེན་བཟྲོ་མི་ཚུ་གིས་ བླ་
མའི་བཞུགས་གདན་གྱི་ཚུལ་ལུ་ཀོ་ཅུང་གཅིག་དང་ དེ་ལས་གཞན་ཡང་ཅ་ཆས་རྲོལམྲོ། རྔ། 
ཕྱེ། གཏྲོར་མའི་ཚུལ་ལུ་ ངང་ལག་ཤིང་དང་ ལ་ཕུག་ཚུ་གིས་བཟྲོ་བཟྲོ་བའི་ཕྲོ་མཚན་ཚུ་གྲ་
སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ཕད་ཅུང་ནང་བཙུགས་འབག་དགོཔ་ཨིན་པས། གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་
གིས་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་ཡྲོད་མི་ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲོ་མཚན་ལུ་ གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་
ཆེན་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན་པས།

འཆམ་འཐྲོན་ཐངས་དང་སྔོན་སྲོན་འབད་ཐངས།

དབུ་མཛད་ཀྱིས་རྲོལམྲོ་བརྡུངམ་ད་འཆམ་པ་ མེ་མེ་བླ་མ་གིས་འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ ལྷ་ཁང་
སྒོའི་ཕྱི་ལས་ནང་ན་ ཁ་ཐུག་ལུ་རྐངམ་གཡས་གཡྲོན་ ཡར་འཐུ་མར་བརབ་སྦེ་ ལགཔ་
སྐེད་པར་རྐྱབ་སྟེ་མཆོད་བཤམ་དང་ ཆོ་གཔ་ཚུ་གི་མདུན་ལུ་འྲོང་དགོཔ་ཨིན་མས། ནང་ན་
ལྷྲོདཔ་ད་ཨ་ཙ་ར་སྲོབ་མ་ཚུ་གིས་ བླ་མ་ལུ་བཞུགས་གདན་ཕུལ་ བླམ་བཞུགས་གདན་
གུར་བཞུགས་ནི་འབདཝ་ཅིགནི་སྲོབ་མ་ཚུ་གིས་དེ་གུར་སྲོད་དེ་ བླམ་དགོངསམ་ཁྲེལ་
བཅུགཔ་ལ་སྲོགས་པ་འབད་བའི་བཤུལ་མ་ སྲོབ་མ་ཚུ་གིས་བླམ་ལུ་གསྲོལཝ་བཏབ་ 
བཤགས་བྱང་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་བླམ་ཐུགས་ཞི་སྟེ་ བཞུགས་གདན་གུར་བཞུགས་ནི་ལ་
སྲོགས་པ་དགོད་བྲྲོའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། བླམ་བཞུགས་གདན་གུར་
བཞུགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གསུང་ཆོགཔ་རྲོ་རྗེ་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་གཙྲོས་པའི་དབུ་མཛད་དང་
ཆོ་གཔ་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡྲོད་པའི་མི་སེར་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁྱོད་ཚུ་
གཡུས་ག་ཏེ་ལས་སྨྲོ་? དགོན་པ་ག་ཏེ་ལས་སྨྲོ་? ནཱ་ག་ཅི་འབད་བ་བྱྲོན་ཡི་? ལ་སྲོགས་
པའི་དྲི་བ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་གིས་དེ་གི་ལན་ལུ་ ང་བཅས་གཡུས་ ངག་ཏང་
(ཕྲོ་མཚན)མཁར་ལས་ཨིན། དགོན་པ་རྒྱོ་ཁང་ལས་ཨིན། ཡྲོངས་ལ་ལས་ཨིན། ནཱ་ཨམ་སྲུ་
ཚུ་རྒྱོ་སྟེ་ཨ་ལྲོ་བཏྲོན་པ་ཨིན། ལྷ་གསྲོལ་འབད་དེ་མི་ཚུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་གནང་བར་ཨིན་ལ་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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སྲོགས་པའི་ བཙྲོག་གཏམ་དང་ལེགས་ཚིག་སྦྲགས་ཏེ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གི་ལན་ཚུ་འཇལ་
དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་འཆམ་པ་ཚུ་གིས་ཕད་ཅུང་ནང་ལས་ ངང་ལག་ཤིང་དང་ལ་ཕུག་
ཚུ་གིས་ བཟྲོ་ཡྲོད་མི་ཕྲོ་མཚན་ཚུ་བཏྲོན་ཏེ་གཏྲོརམ་བཞེངས་པའི་ཚུལ་འབད་དེ་ མཆོད་
བཤམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ཡྲོད་མི་གཏྲོར་མའི་གྱངས་ཁ་ག་ཨིན་མི་དང་འདྲན་འདྲ་སྦེ་ བླ་
མ་ ཡི་དམ་ མཁའ་འགྲོ་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞེངས་པའི་ཚུལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཅན་
སྟེགས་གུར་བཀལ་ཏེ་རྲོལམྲོ་དང་རྔ་བརྡུང་ ཁ་ལས་ཚིག་ག་རྔམས་སབ་སྟེ་ཆོ་ག་གཏང་བའི་
ཚུལ་འབདཝ་ཨིན་པས།

ཕྲོ་ཆང་འཆམ་རྐྱབ་མིའི་ཁྱད་ཆོས།

སྒོམ་ཆེན་དབང་དྲག་གི་ངག་རྒྱུན་ལར་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ཚེས་བཅུ་དེ་གི་སྐབས་ ཕྲོ་
ཆང་འཆམ་གྱི་དྲོན་ལུ་མེ་མེ་བླ་མ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ལྲོ་དག་པ་ཅིག་སྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་
རྐྱབ་དགོ་པའི་གནད་དྲོན་ཡང་འཆམ་དེ་ མི་ག་ཐྲོབ་གུ་ཐྲོབ་ཀྱིས་རྐྱབ་ནི་མེན་པར་ གཡུས་
སྒོ་དེ་ནང་གི་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ བཀའ་ག་ལུ་གནངམ་ཅིག་ མི་དེ་གིས་ རྐྱབ་དགོ་མནྲོ་རུང་
མ་མནྲོ་རུང་ཕག་ཞུ་དགོ་ཟེར་ཨིནམ་མ་ཚད་ འཆམ་རྐྱབ་དབང་གནངམ་ད་ཡང་ཕྱི་ལར་དུ་ 
ཁ་ལས་བཙྲོག་གཏམ་སབ་ད གོད་བྲྲོ་ཚུ་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ནང་ལར་དུ་བླམ་
གིས་བཀའ་གནང་མི་ཡིད་དམ་དེ་སྒོམ་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས།

དབང་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འཆམ་པ་ཚུ་ལྲོག་ལྷ་ཁང་ནང་སྲོང་སྟེ་བླམ་དང་ཆོ་གཔ་ཚུ་ལུ་ 
ཕག་འཚལ་སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་ཧེ་མ་དགོད་བྲྲོ་འབད་ བཙྲོག་གཏམ་ཚུ་སབ་སྟེ་ག་རྔམས་ཞུ་མི་
ཚུ་ལུ་བཤགས་པ་ཕུལ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཕྲོ་ཆང་ངམ་མར་ཆང་གི་ཁྲོ་ནང་སང་ཆང་ཡྲོད་མི་ཚུ་
དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་སྦེ་ མི་དམང་ལུ་བགོ་སྟེ་བྱིནམ་ཨིན་པས། མི་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྲོ་ཆང་དེ་མ་ཐྲོབ་མི་ཚུ་གིས་ཧད་བཏགས་འཚྲོལཝ་ཨིན་
རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་དེ་སྦེ་ཧད་བཏགས་འཚྲོལ་མི་ མི་འཐྲོན་པས་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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འཆམ་དང་དབང་གནང་ཐངས།

ཕྲོ་ཆང་འཆམ་པ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ཆོ་གའི་ལས་རིམ་དེ་ཚརཝ་ཅིག་ ཆོ་གཔ་དབུ་མཛད་ཀྱིས་
རྲོལམྲོ་བརྡུང་ཕབས་ཞིནམ་ལས་ཆོ་གའི་ཚིག་གི་གདངས་དང་འཁྲིལ་རྲོལམྲོ་དང་རྔ་གིས་
བར་སྲོན་འབདཝ་ད་ འཆམ་པ་ཚུ་གིས་ཡར་ལྲོངས་ཏེ་ ཤིང་གིས་བཟྲོ་བའི་ཕྲོ་མཚན་ཚུ་
ལག་པར་བཟུང་ པད་བསྐོར་བསྒྱིར་ཏེ་ཕྲོ་ཆང་ངམ་ མར་ཆང་གི་ཁྲོ་གསུམ་ཡྲོད་ས་ལས་སྦུག་
གི་དེ་ མེ་མེའམ་བླ་མའི་ཕག་ལུ་ཡྲོད་མི་ཤིང་གི་ཕྲོ་མཚན་དེ་ མར་ཆང་ཁྲོ་ནང་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་ ཕྲོ་མཚན་ཡར་འཕར་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་སྦྲྲོན་ནི་དང་གཞན་གཉིསཔྲོ་དེ་ཨ་ཙ་
ར་ཚུ་གིས་སྦྲྲོནམ་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ ཁ་སྐོང་བདུད་རྩིའི་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་གི་
སྐབས་ལུ། དཔེར་ན་ ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་དུཿ ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་སྦྲོར་བ་
ལསཿ སྲོགས་ལས་ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསྲོལཿ ཚུན་ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲོ་
མཚན་ཁྲོ་ནང་བཙུགས་ཅི་རང་པད་བསྐོར་བསྒྱིར་ཏེ་ལེའུ་འགྱུར་སྲོད་ནི་དང་ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲ་
ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ ཟེརཝ་ད་ཕྲོ་མཚན་ཁྲོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡར་འཕར་ཞིནམ་ལས་ མཆོད་དཔྲོན་
དང་འཆམ་པ་ཚུ་ག་ར་དུས་མཉམ་སྦེ་ དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་སྦྲྲོནམ་ཨིན་པས། དེ་ལས་རྒྱལ་བ་
དགོངས་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ སྲོགས་ལས་ གཏེར་སྲོན་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ 
བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་བ་ནིཿ ཚུན་ལུ་པད་བསྐོར་མ་བསྒྱིར་བར་ཕྲོ་མཚན་ཁྲོ་ནང་ 
བཙུགས་ཅི་རང་དཀྱིལ་འཁོར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡར་འཕར་ཏེ་སྲོད་དགོཔ་ཨིན་མས། སརྦ་པཉྩ་ཨ་
མྲ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ ཟེརཝ་ད་ལགཔ་ཧ་ཅང་གིས་མཐྲོཝ་སྦེ་འཕར་ཏེ་ མར་ཆང་དེ་དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་གཏྲོར་མ་ཚུ་ལུ་སྦྲྲོནམ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་རིག་བསྒྲེས་ཏེ་ བདུད་རྩི་སྨན་
མཆོད་འབུལ་བ་ནིཿ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ ཚུན་གོང་བཞིན་འབད་དེ་འགྱོ་ཞིནམ་
ལས་ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་བྲོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་ཨཱཿ ཟེར་མི་གུར་ལྷྲོདཔ་ད་མཆོད་དཔྲོན་གྱིས་ཐུརམ་གིས་
བདུད་རྩི་དབྲོག་སྟེ་གསུང་ཆོས་གནང་མི་བླམ་ལུ་དྲངསམ་ཨིན་པས།

བླམ་ལུ་བདུད་རྩི་དྲངས་ཚརཝ་ཅིག་ དབུ་མཛད་ཀྱིས་རྲོལམྲོ་བརྡུང་ གཞན་ཡང་དུང་རྒྱ་
གླིང་བསིལ་སྙན་དུང་དཀར་ལ་སྲོགས་པའི་སྒྲ་ཚུ་སྒྲོག་ ཆོ་གཔ་དང་མི་ཚུ་ག་ར་གིས་ ཨོཾ་
ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾཿ ཟེར་བགྱང་། འཆམ་པ་ཚུ་གིས་དེ་ཁར་འཛྲོམས་པའི་མི་ཆ་
མཉམ་གྱི་མགུ་ཏྲོག་ཁར་ཕྱེ་གཏྲོར་ རྲོ་དང་ཤིང་གི་ཕྲོ་མཚན་གྱིས་དབང་གནང་དགོ་པའི་སྲོལ་

ི

ི

ི

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དབང་དེ་གནངམ་ད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚྲོམ་མེད་པར་དད་
མྲོས་སྲོམ་སྐྱེད་དེ་ཞུཝ་མ་ཚད་ ཕམ་དང་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་རང་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཡང་བདག་
འཛིན་འབད་དེ་ཞུ་བཅུགཔ་ཨིན་པས།

བཙྲོག་གཏམ་དང་དགོད་བྲྲོ་སབ་དགོ་པའི་ཁུངས།

གཡུས་མགོ་དེ་ནང་གི་སྲོབ་དཔྲོན་དང་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལར་འབད་བ་ཅིན་ དེ་
བཟུམ་སྦེ་བཙྲོག་ཚིག་ཚུ་སབ་ཐྲོག་ལས་དགོད་བྲྲོ་འབད་དགོ་མི་དེ་ དང་པ་སྔོན་དང་ཕུ་ཕ་
མའི་སྐབས་ལས་རང་དེ་བཟུམ་སྦེ་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་བཤུལ་རྒྱུན་ཚུ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཉམས་
མ་བཅུག་པར་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ གཉིས་པར་དུ་ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་ཚུ་ཡང་དགོད་བྲྲོའི་
རིགས་ལུ་མ་དགའ་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སྤྱྲོད་ལམ་གཅིག་ཟེར་སབ་དྲོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཆོ་ག་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕྲོ་ཆང་ངམ་མར་ཆང་གི་ཕུད་དེ་དྲངས་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ 
དགོད་བྲྲོ་འབད་ཐྲོག་ལས་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ཨིན་
ཟེར་ ཁོང་གིས་ཡང་དེ་སྦེ་ གོ་ཡི་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། གསུམ་པར་དུ་ཆོ་ག་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ 
ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་འཛྲོམས་པའི་སྦུག་ལུ་བཙྲོག་ཚིག་སབ་ད་མི་ཚུ་ ངོ་ག་
དེམ་ཅིག་ཚཝ་ཅིག་ དེ་ཅིག་རང་གི་རྐྱེན་ཚུ་བཟྲོགཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ཕྲོ་ཆང་འཆམ་གྱི་ཆོ་གའི་ཚིག།

ཁ་སྐོང་བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་ནི།  ཧཱུཾཿ ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་དུཿ ཡབ་ཡུམ་
ཐབས་ཤེས་སྦྲོར་བ་ལསཿ གཉིས་མེད་བྱང་སེམས་འཕྲོ་དུ་མཛདཿ སྣང་སྲིད་རྩི་བཅུད་སྨན་
དུ་བསྡུསཿ ཐྲོད་པ་མཚན་ལྡན་ནང་དུ་གཏམཿ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བཅུད་དུ་སྨིནཿ

དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་རྣམ་པར་དགཿ སྐུ་ལྔ་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབཿ འབྲས་བུ་ཀ་དག་
རྲོགས་སངས་རྒྱསཿ དགོས་འདྲོད་ཀུན་འབྱུང་བདུད་རྩི་འདིཿ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེཿ 
རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཉེསཿ མ་དང་མཁའ་འགྲོ་མཆོད་པའི་ཚེཿདངོས་གྲུབ་

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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མཆོག་སྟེར་ལུང་རྣམས་སྲོནཿ དམ་ཅན་སྲུང་མ་མཆོད་པའི་ཚེཿ   ཐུགས་དམ་བསྐོངས་
ནས་ཕྲིན་ལས་མཛདཿ རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེཿདངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚྲོ་ཐམས་ཅད་
སྟེརཿ  རྣལ་འབྱྲོར་བདག་གིས་མངས་པའི་ཚེཿ   དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཡྲོངས་རྲོགས་
ཐྲོབཿ བདུད་དང་བགེགས་ལ་ཕྲོག་པའི་ཚེཿ ལུས་སེམས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགཿ ཨ་ལ་
ལ་ཏེ་ངོ་མཚར་ཆེཿ ཡར་ལ་མཆོད་པས་རྒྱལ་བ་མཉེསཿ མར་ལ་མཆོད་པས་རིགས་དྲུག་
ཚིམཿ ཕར་ལ་མཆོད་པས་དམ་ཅན་དགྱེསཿ ཚུར་ལ་མངས་པས་བདེ་བ་སྐྱེཿ  ལུས་ལ་
བརྟེན་པས་རྟྲོག་སྒྲིབ་སྦངསཿ   ངག་ལ་སྦར་བས་བསྙེན་པ་འཕེལཿ སེམས་ལ་གསལ་
བས་ཆོས་སྐུ་ཐྲོབཿ  ཁྱད་པར་རྨད་བྱུང་བདུད་རྩི་འདིསཿ  དུག་ལྔ་གནས་བསྒྱུར་ཡེ་ཤེས་
གྲུབཿ རྲོ་མཆོག་ཡྲོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོགཿ ཐུགས་རྗེས་མཁྱེན་པ་བརྩེར་དགོངས་ལཿ 
དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསྲོལཿ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ རྒྱལ་བ་དགོངས་
བརྒྱུད་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ  རིག་འཛིན་བར་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་བླ་
མའི་ཞལ་དུཿ  ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱ་
བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ སྨྲོན་ལམ་དབང་བསྐུར་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ བཀའ་བབས་
ལུང་བསན་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ   ཚིག་བརྒྱུད་ཤྲོག་སེར་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ  
བཀའ་ལུང་མན་ངག་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ  གྲུབ་ཐྲོབ་རྣལ་འབྱྲོར་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་
ཞལ་དུཿ  དམ་རས་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་
ཞལ་དུཿ ལྲོངས་སྐུ་རྲོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་དུཿ སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྲོ་རྗེའི་ཞལ་དུཿ རིག་
འཛིན་ཤྲཱི་སིང་ཧའི་ཞལ་དུཿ སྲོབ་དཔྲོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཞལ་དུཿ  པཎ་ཆེན་བི་
མ་མི་ཏྲའི་ཞལ་དུཿ  ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞལ་དུཿ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྲོརྒྱལ་
ཞལ་དུཿ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཞལ་དུཿ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་ཞལ་དུཿ སྔགས་
འཆང་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཞལ་དུཿ  རྒྱལ་དབང་བསན་འཛིན་གྲགས་པའི་ཞལ་དུཿ རྒྱལ་
སས་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཞལ་དུཿ   ཀུན་མཁྱེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྲོ་རྗེ་ཞལ་དུཿ བསན་འཛིན་
འགྱུར་མེད་རྲོ་རྗེའི་ཞལ་དུཿ   ངག་དབང་ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེའི་ཞལ་དུཿ འགྱུར་མེད་མཆོག་
གྲུབ་དཔལ་འབར་ཞལ་དུཿབསན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྲོ་རྗེའི་ཞལ་དུཿ བསན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་
ཉི་མའི་ཞལ་དུཿ ཀུན་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་དུཿ ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་རྲོ་རྗེའི་
ཞལ་དུཿ  ཀུན་བཟང་བསན་པའི་ཉི་མའི་ཞལ་དུཿ རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡྲོངས་འཛིན་

ི

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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ཞལ་དུཿ དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ  རྲོགས་ཆེན་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ  ཕག་
ཆེན་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ ཞི་བྱེད་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ སྤྱྲོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པ་བླ་
མའི་ཞལ་དུཿ མཚན་ཉིད་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ མན་ངག་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ 
གཏེར་སྲོན་བརྒྱུད་པ་བླ་མའི་ཞལ་དུཿ བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་བ་ནིཿ  སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲ་
ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ  ཞི་བ་བཞི་བཅུའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ  ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བྲོའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་
དུཿ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ  པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ ཡང་དག་
ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ བདུད་རྩི་ཡྲོན་ཏན་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ  ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་
ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ  མ་མྲོ་རྦྲོད་གཏྲོང་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ  རིག་འཛིན་སྲོབ་དཔྲོན་ལྷ་ཚྲོགས་
ཞལ་དུཿ འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྲོད་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ  དམྲོད་པ་དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚྲོགས་
ཞལ་དུཿ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་ལྷ་ཚྲོགས་
ཞལ་དུཿ  ལྲོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཞལ་དུཿ སྤྲུལ་སྐུ་རིགས་གསུམ་མགོན་པྲོའི་
ཞལ་དུཿ དབང་ཆེན་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དུཿ  གུ་རུ་རྲོ་རྗེ་དྲག་སྒྲུབ་ཞལ་དུཿ དྲག་པྲོ་གོ་
ཆའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ དྲག་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ གསང་འདུས་ཐྲོད་ཕྲེང་ཕྱི་
ནང་ཞལ་དུཿ  ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ  ཞི་ཁྲོ་ཕྱི་ནང་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ 
བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞལ་དུཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་གསང་འདུས་ཞལ་དུཿ རྟ་མགྲིན་
ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་ཞལ་དུཿ གསང་བདག་ཕག་ན་རྲོ་རྗེའི་ཞལ་དུཿ ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ལྷ་
ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ རྲོགས་པ་ཆེན་པྲོའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཞལ་དུཿ 
བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་བ་ནིཿ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ རྲོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་
འགྲོའི་ཞལ་དུཿ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་དུཿ པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་
ཞལ་དུཿ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་དུཿ བུདྡྷ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་དུཿ 
སྣ་ཚྲོགས་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ ཤ་ཟ་མཁའ་
འགྲོ་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ བཅོམ་ལྡན་རྲོ་རྗེ་ཕག་མྲོའི་ཞལ་
དུཿ རྲོ་རྗེ་རྣལ་འབྱྲོར་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ ལས་ཀྱི་དབང་ཆེན་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་
མ་ཡི་ཞལ་དུཿ རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མ་ནག་མྲོའི་ཞལ་དུཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཞལ་
དུཿ ལྷ་མྲོ་དབྱངས་ཅན་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ དུར་ཁྲོད་གནས་སྐྱོང་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ བདུད་རྩི་སྨན་
མཆོད་འབུལ་བ་ནིཿ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཞལ་དུཿ 

ི

ི

ི

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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མགོན་པྲོ་མ་ནིང་ནག་པྲོའི་ཞལ་དུཿ ཡུམ་མཆོག་ཨེ་ཀ་ཙ་ཊིའི་ཞལ་དུཿ ཤན་པ་སྲོག་སྒྲུབ་
ནག་མྲོའི་ཞལ་དུཿ གཟའ་བདུད་རཱ་ཧུ་ལའི་ཞལ་དུཿ ཕུང་བྱེད་གནྲོད་སྦྱིན་དམར་ནག་ཞལ་
དུཿ དམ་ཅན་རྲོ་རྗེ་ལེགས་པའི་ཞལ་དུཿ ལས་མགོན་སྲོག་བདུད་ནག་པྲོའི་ཞལ་དུཿ མ་
གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྲོའི་ཞལ་དུཿ སྐུ་ཡི་མགོན་པྲོ་སག་ཞྲོན་ཞལ་དུཿ གསུང་གི་མགོན་པྲོ་
བེང་ཅན་ཞལ་དུཿ ཐུགས་ཀྱི་མགོན་པྲོ་གྲི་གུག་ཞལ་དུཿ ཡྲོན་ཏན་མགོན་པྲོ་སེང་ཞྲོན་ཞལ་
དུཿ ཕྲིན་ལས་མགོན་པྲོ་ཏྲག་ཤད་ཞལ་དུཿ མགོན་པྲོ་ཕག་བཞི་ཕག་དྲུག་ཞལ་དུཿ བདུད་
མགོན་སེང་གེ་གདྲོང་ཅན་ཞལ་དུཿ ཡུམ་མཆོག་ལྷ་མྲོ་དཔལ་འབར་ཞལ་དུཿ འཁོར་ཚྲོགས་
རྒྱ་མཚྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ དྲེགས་པའི་དེད་དཔྲོན་སུམ་ཅུའི་ཞལ་དུཿ སྔགས་བདག་གིང་
ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཞལ་དུཿ ལངྐའི་བདག་པྲོ་བཅུ་དྲུག་ཞལ་དུཿ བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་
བ་ནིཿ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ རྒྱལ་པྲོ་ཆེན་པྲོ་པེ་ཧར་ཞལ་དུཿ བདུད་པྲོ་ཟུ་ར་ར་
སྐྱེས་ཞལ་དུཿ བཙུན་མྲོ་ཁྲག་མིག་མ་ཡི་ཞལ་དུཿ རྣམ་སྨན་ཤེལ་ཟ་དཀར་མྲོའི་ཞལ་དུཿ  
སྲོག་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པྲོའི་ཞལ་དུཿ སྲོག་བདག་འྲོད་ལྷ་དཀར་པྲོའི་ཞལ་དུཿ དགེ་
བསྙེན་སྐུ་ལྷ་མཁའ་རིའི་ཞལ་དུཿ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྲོ་སྨྲོན་ཁའི་ཞལ་དུཿ ཀླུ་བདུད་འཁྱགས་
པ་དཀར་པྲོའི་ཞལ་དུཿ གཏེར་བདག་ཆེན་པྲོ་ལྡང་ལྷའི་ཞལ་དུཿ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་
རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱི་
ཞལ་དུཿ གཏེར་བདག་གཏེར་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ གཞི་བདག་གཞི་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་
ཞལ་དུཿ སྔགས་བདག་སྔགས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ མཆོད་ཡུལ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་
དུཿ སྦྱིན་ཡུལ་འྲོག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ ས་ལམ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ རིགས་
དྲུག་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ ལན་ཆགས་མགྲོན་གྱུར་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ འཁོར་འདས་
སྲིད་གསུམ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ ས་འདིའི་བདག་པྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ གཞི་འདིའི་བདག་
པྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ གནས་འདིའི་བདག་པྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུཿ བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་
འབུལ་བ་ནིཿ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ གཤམ་བུར་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བླངས་ལ་འདི་
སྐད་དྲོ། ཧཱུཾཿགདྲོད་ནས་དག་པ་ཆེན་པྲོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངསཿ མ་དག་དག་པ་ཆེན་པྲོའི་ངངཿ 
རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བཅུདཿ མ་ལུས་གནས་འདིར་བདག་ལ་ཐིམཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་བྲོ་
དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་སྲོ།                

ི

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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བསྡུ་བླངས་འཆམ།

བསྡུ་བླངས་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་ཟཝ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ཕྱི་རུ་ བཀྲིས་རྒྱས་པ་དེ་
ཕབས་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ ལྲོག་སང་ཕྲོད་ལྲོ་གི་ཚེས་བཅུ་གི་དྲོན་ལུ་ བསྡུ་བླངས་པའམ་ར་བྲོ་
གསརཔ་བཏྲོན་ཏེ་གསར་རྙིང་རྗེ་སྲོར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ བརྩི་བའི་ཁུངས་སྦེ་རྐྱབ་མི་འཆམ་ལུ་
བསྡུ་བླངས་འཆམ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཧེ་མ་རང་བསྡུ་བླངསཔ་རྙིངམ་བཞི་གི་སྐེ་ལུ་ 
ངང་ལག་ཤིང་དང་ལ་ཕུག་གིས་ཕྲོ་མཚན་བཟྲོ་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ཀོཝ་བཙྲོ་སྟེ་བཏྲོག་
ཞིནམ་ལས་ཐགཔ་གུར་བརྒྱུས་ཕྲེང་བ་བཟྲོ་སྟེ་བཏགས། ལྷ་ཁང་ནང་ཆོ་གཔ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་
རྙིངམ་བཞི་ཕར་ལས་དང་གསརཔ་བཞི་ཚུར་ལས་སྦེ་གྱལ་སྒྲིག་གདྲོང་བསྒོར་རྐྱབ་སྲོད་
ཚརཝ་ད་ མཆོད་དཔྲོན་གྱིས་བསྡུ་བླངས་པ་རྙིངམ་ཚུ་ལུ་ངང་ལག་ཤྲོམ་འདབ་ཀྱིས་བཟྲོ་མི་ 
ཕྲོརཔ་རེ་རེ་སྤྲོད་དེ་ དེ་ནང་སང་ཆང་བླུགས་བྱིནམ་ཨིན་པས། མཆོད་དཔྲོན་གྱིས་སང་ཆང་དེ་
བླུགས་ཚརཝ་ཅིག་ ཁོང་ཚུ་གིས་ཁ་ལས་ ཏའིའིའིའི་་་་་ ཟེར་གདངས་རིངམྲོ་སྦེ་བགྱང་སྟེ་
བསྡུ་བླངས་པ་གསརཔ་གི་ཁ་ལུ་དཔག་བྱིན། ད་རུང་ཏའིའིའི་ དེ་བགྱང་སྟེ་རང་ སྐེ་ཁར་
ཡྲོད་མི་ཕྲེང་བ་ཡང་ཕུད་དེ་ ཕར་བཏགས་ཚརཝ་ཅིག་ལགཔ་མཐུད་ཞིནམ་ལས་ཁ་ལས་ 
གུར་གྱི་བྱ་་་་་་ གུར་གྱི་བྱ་་་་་ ཟེར་སབ་སྟེ་རྒྱབ་བསྒྱིར་གདྲོང་བསྒྱིར་འབད་དེ་འཆམ་རྐྱབ་
སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། འཆམ་དེ་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་ར་བར་སྲོདཔ་ད་མཆོད་དཔྲོན་གྱིས་བཀྲིས་
ཆང་ཕྲོརཔ་གང་རེ་དྲངས་ཞིནམ་ལས་ ཁ་སྐོང་བཀྲིས་ཟེར་ བཀྲིས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་
ཕབས་ཏེ་ལས་རིམ་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། 

དར་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས།

སྲོབ་དཔྲོན་ཁོ་ཙ་གི་ངག་རྒྱུན་ལར་འབད་བ་ཅིན་ དེ་སྦེ་ངང་ལག་ཤྲོམ་འདབ་ཀྱི་ཕྲོརཔ་གུར་
སང་ཆང་བླུགས་ཏེ་ཁ་དཔག་བྱིན་ནི་དང་ ངང་ལག་ཤིང་དང་ལ་ཕུག་ ཀོཝ་ཚུ་ཐགཔ་གུར་
བརྒྱུས་སྦེ་ཕྲེང་བ་བཟྲོ་སྟེ་ དར་གྱི་ཚུལ་སྦེ་བཏགས་དགོ་མི་དེ་ ད་རུང་སང་ཕྲོད་དུས་ཚྲོད་འ་
ནེམ་ཅིག་ཁར་ ཡུལ་འདི་ནང་གནས་པའི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་ཆོ་གཔ་མི་དམང་ཚུ་ལུ་ 
ཆང་དང་ལྲོ་སྤགས་ཚྲོདམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་དྲངས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྙིངམ་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་
རྲོགས་ཏེ་ སང་ཕྲོད་ལས་ཁྱེད་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ཕྲོགཔ་ཨིན་ཟེར་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་བསྡུ་བླངས་པའམ་ར་བྲོ་གསརཔ་བསྐོས་པའི་བར་མཚྲོན་དང་ ད་ལས་ཕར་ཁོང་
ཚུ་ལུ་ཡང་སྐྱབས་དང་མགོན་གང་དྲགས་མཛད་དགོ་ཟེར་བའི་ཚུལ་ལུ་ཨིན་པས། 

དེ་སྦེ་སྤགས་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་ཀོཝ་དང་ ཚྲོདམ་གི་ཚུལ་ལུ་ངང་ལག་ཤིང་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་དེ་ 
གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་སྔོན་མ་ནྲོར་ཤ་དང་ཕག་ཤ་ཚུ་ག་ཅི་དེ་ དཀོན་དྲགས་ཨིནམ་ལས་
ཀོཝ་དེ་སྤགས་སྦེ་དྲངསམ་མ་ཚད་ ངང་ལག་ཤིང་གི་ནང་རས་དེ་ཡང་ཚྲོད་བསྲེ་གཞན་ཚུ་ 
གཅིག་ཁར་ས་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚྲོདམ་སྦེ་དྲངས་བའི་སྲོལ་འདུག། ཨིན་རུང་དེང་སང་རྒྱལ་
ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཀོ་སྤགས་དེ་ཡང་དྲངས་ནི་ཡྲོད་པའི་
ཁར་ ཤ་ཉ་དང་དར་ཚིལ་སྒོང་རྲོག་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཡང་དྲངསམ་ཨིན་པས།

བསྡུ་བླངས་པའམ་ར་བྲོ་ཁ་མ་བཟེད་བའི་གནྲོད་སྐྱོན།

མི་ལ་ལྲོ་ཅིག་གིས་ཚེས་བཅུ་དེ་གི་དྲོན་ལུ་ བསྡུ་བླངས་པ་མི་འབད་ཟེར་ཁ་བཟེད་མ་བཏུབ་
པའི་ མི་ཚུ་ལུ་ རང་གི་རྟ་ནྲོར་སེམས་ཅན་དང་བུཚ་ཡང་ན་རང་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་བ་ལ་སྲོགས་
པའི་ བར་ཆད་དང་སྡུག་བསྔལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་ཕྲོག་ཡྲོད་པའི་ ཉམས་མྲོང་དང་ལྲོ་རྒྱུས་
ཚུ་ སྔོན་མ་ལས་སབ་སྲོལ་དང་མཐྲོང་ཐྲོས་མྲོང་མི་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ལྲོ་དགུ་
ཙམ་གྱི་ཧེ་མར་ མི་གཅིག་གིས་ཁ་བཟེད་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་གི་དར་སྐལ་དེ་ ཀ་ཆེན་
གུར་བཏགས་བཞག་མ་དེ་ ཟཝ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ རང་ཁོ་གི་ཨ་ལྲོ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡི་ཟེར་
ཨིན་པས།

སྔོན་མའི་ལྲོ་རྒྱུས།

མ་གཞི་ཚེས་བཅུ་དེ་བར་ཀ་ཕེ་ལུ་རང་བཟུངམ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་མཇུག་ཀ་ཕེ་
ཟེར་མི་ནང་ཚར་གཅིག་བཟུང་ནུག། དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཚེས་བཅུ་གི་རབྲོ་དེ་
མཇུག་ཀ་ཕེ་གི་མི་ལུ་ཕྲོག་ཕྲོགཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་མཇུག་ཀ་ཕེ་དང་བར་ཀ་ཕེ་
གཉིས་ཀྱི་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ འཁོན་འཛིན་ཞུགས་ཏེ་ མཐུན་བསྒྲིག་མེདཔ་ལས་ མཇུག་ཀ་
ཕེ་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཚེས་བཅུ་བར་ཀ་ཕེ་ལུ་བཟུང་ནི་དེ་སྤུ་ལས་ཁ་བཟེད་མ་བཏུབ་པར་ ཁོང་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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རང་གི་ཁྱིམ་ནང་རང་བཟུངམ་ལས་དེ་གི་ལྲོ་ལུ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་ རྣམ་རྟྲོག་མེད་པའི་
ནད་ཡམས་མུ་གེ་གིས་འཚུབས་ཏེ་ མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་ལེ་ཤ་བྱུང་བ་གིས་མ་ཚད་པར་ རི་དྭགས་
སེམས་ཅན་ཚུ་ཐྲོན་ཏེ་ལྲོ་ཐྲོག་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལཝ་ལ་སྲོགས་པའི་ ལས་ངན་པ་བྱུང་མི་དེ་
ཡང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས་ཟེར་བའི་ མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ཡང་དྲོགས་པ་
ཆགས་ནུག དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཡང་བསྡུ་བླངས་པ་ཚུ་གི་བར་ན་བསྒྲིག་མ་བསྒྲིག་གི་དཀའ་
ངལ་ལེ་ཤ་འཐྲོནམ་ལས་ དུས་སྲོན་བཟུང་ གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་དེ་བཀོག་བཞག་ནི་སྦེ་ མི་ཚུ་
བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ བྲོད་ལས་བྱྲོན་མི་བླ་མའི་ཡང་སས་ཅིག་ཨིན་མི་ ད་ལྲོ་བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་ཁར་ཆ་འདུས་བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འྲོག་ མྲོ་རྲོང་ལུ་ཡྲོད་མི་ མྲོ་རྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུགས་
སར་བཅར་ཏེ་ ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུས་ཏེ་ མྲོ་བཏབ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ སྔོན་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་
རང་བསྟེན་མི་ ལྷ་སྲུང་གཅིག་ཨིནམ་ལས་བཞག་མི་བཏུབ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་
ད་རེས་ནངས་པར་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ མི་ཆ་མཉམ་གྱི་སྐྱབས་དང་མགོན་ལུ་གྱུར་བའི་
ལྷ་སྲུང་བཙན་དྲགས་གཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ད་རེས་ནངས་
པ་ཡང་སྲོལ་མ་ཉམས་སྦེ་རང་བསྟེན་བཞིན་དུ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ཚེས་བཅུ་ལྷ་ཁང་ལུ་སྤྲོ་བ།

སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༧༧ གནམ་ལྲོ་སྦྲུལ་ལྲོ་ལུ་མི་སེར་དམང་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ལྷ་ཁང་གཅིག་
བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༧༨ ལས་ཚེས་བཅུ་བཟུང་ནི་དང་འཆམ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ཡང་ 
ལྷ་ཁང་དེ་ནང་སྤྲོ་བཤུད་འབད་ནུག། ཚེས་བཅུ་དང་འཆམ་ལྷ་ཁང་གསརཔ་ནང་ལུ་སྤྲོ་བཤུད་
འབད་དེ་ ལྲོ་གསུམ་ཚུན་ཚྲོད་རང་ ཚེས་བཅུ་རནམ་ད་རང་ མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུངམ་ལས་
བརྟེན་ཤུལ་ལས་མྲོ་རྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞུ་སྟེ་ བཅོ་ཐབས་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྲོག་ཨ་རྟག་ཧ་
ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུ་ལྷྲོད་ཚུགས་ནུག།

ནང་རྟེན་ཆ་ཚང་མ་བྱིན་པའི་སྐོར།

ཚེས་བཅུ་བཟུང་ནི་དེ་ལྷ་ཁང་ནང་སྤྲོཝ་ད་ བར་ཀ་ཕེ་གི་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་རྲོ་
གི་ཕྲོ་མཚན་ཆུང་ཀུ་གཅིག་དང་ སྔོན་མ་གི་མཆོད་བཤམ་རྙིངམ་དེ་ རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ 

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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ནང་རྟེན་གཞན་གྱི་རིགས་ཚུ་བྱིན་མ་བཏུབ་པས། དེ་སྦེ་རྟེན་གཞན་ཚུ་བར་ཀ་ཕེ་གི་ཁྱིམ་ནང་
རང་བཞག་དགོ་མི་དེ་ཡང་ མྲོ་བཏབ་ད་ རྟེན་ཚུ་ག་ར་ཕྱི་ཁར་བྱིན་གཏང་པ་ཅིན་ཁྱིམ་དེ་ནང་
ལུ་མི་རབས་ཆད་ནི་མས་ཟེར་ཐྲོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ བར་ཀ་ཕེ་གི་མི་གིས་སབ་
ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ནང་རྟེན་ཚུ་མི་གཞན་གྱིས་ཉོ་བར་འྲོང་རུང་མ་བཙྲོང་པར་
བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

མཇུག་དྲོན།

དུས་སྲོན་དེ་གི་འཆམ་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ཕྲོ་མཚན་ཚུ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་
ཚད་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་དེ་ལུ་ དབང་ཆེན་ཟེར་ཞུ་སྟེ་གུས་བཏུད་ག་ཅི་དེ་ཆེཝ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་
པས། དེ་འབདཝ་ལས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་ཁྱིམ་མང་ཤྲོས་ཅིག་གི་སྒོ་ཁར་ ཁ་རམ་ཤིང་
ཟེར་ ཤིང་གི་ཀཝ་གཅིག་གུར་ཕྲོ་མཚན་བཟྲོ་ དེའི་ར་ཏྲོག་ཁར་ ལྷིདཔ་གི་ཚུལ་ལུ་ཁ་ཤ་
གཅིག་ནང་ཆང་གི་སངམ་བཅིང་སྟེ་བསམས། དེ་གུར་སྤུ་གི་ཚུལ་ལུ་ས་གི་རང་དུམ་ལེ་ཤ་
སྲོབ། ཕྲོ་མཚན་མགུ་ཏྲོག་ཁར་མཚྲོན་དམརཔྲོ་གཏང་སྟེ་ ཡར་ལྷྲོང་བཞག་ནི་དང་ཁྱིམ་ཐྲོག་
འྲོག་ལས་ཕར་དཔང་བཞག་ནི་ལ་སྲོགས་པ་འདྲ་མིན་ལེ་ཤ་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད་མི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་
དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་མེན་ན་ཟེར་མནྲོཝ་ཨིན་པས། བར་ཀ་ཕེ་གི་ཁྱིམ་དེ་རྐྱབ་མི་ གདུང་བསམ་
རྒྱ་དྲུངཔ་ བར་མ་ཟེར་མི་དེ་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་ ཁྱིམ་གྱི་བཟྲོ་བཀོད་
ཚུ་ཡང་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་ ཁྱིམ་གཞན་ཚུ་དང་སྤུ་ལས་མ་འདྲཝ་སྦེ་བརྐྱབས་ཡྲོད་པའི་
ཁར་ ནང་ན་ཡང་ཁང་མིག་ལྔ་དེ་ཅིག་རྒྱ་ཡངས་དྲགས་སྦེ་ཡྲོདཔ་ལས་སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་
ཚེས་བཅུ་བཟུང་ནི་དང་བྲོག་པི་འཆམ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ཡང་ཁྱིམ་དེ་ཁར་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་
རུང་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༧༧ གྱི་ཤུལ་ལས་ཁྱིམ་དེ་ནང་སྲོད་མིའི་མི་ཚུ་རྒྱུ་སྲོབས་ལུ་ ཧ་ཅང་གིས་
ཉམས་ཆུང་ཐལ་སྲོང་བའི་སབས་ཀྱིས་ ཁྱིམ་ཐྲོག་ལྕགས་ཤྲོག་བཀབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་
ལས་བརྟེན་ རྒྱབ་ལས་ཀྱི་ཁྱིམ་དེ་ཤིགས་བཏངམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཁང་མིག་སྲོམ་
གཅིག་མ་གཏྲོགས་མཐྲོང་ནི་མེད་མི་དེ་ལུ་ བླྲོ་ཕམ་སྲོམ་བྱུང་བའི་གཞི་གཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་
ཞུ་ནི། ཚེས་བཅུ་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གསྲོལཝ་
བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་འཆམ་མཐུནམ་ ལ་ལྲོ་ཚང་དང་ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ཡང་ འཛྲོམས་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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ཚུགས་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐྲོབ་ཨིན་པས། ལས་རིམ་དེ་བཟུང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་དྲི་དཔད་
འབདཝ་ད་མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ང་བཅས་ཀྱིས་དྲནམ་ད་རང་ དེ་སྦེ་བཟུང་བཞིན་དུ་ཡྲོདཔ་
ལས་ཤུལ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཟུངམ་ཨིན་ཟེར་སབ་མི་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ ཁ་
གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་དེ་དང་པར་དུ་ལམ་སྲོལ་དེ་གི་སྐོར་
ལས་ཡིག་ཆའི་རིགས་ག་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ གཉིས་པར་དུ་དེ་གི་སྐོར་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་
མི་རྒན་རབས་དག་པ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཚེ་ལས་འདས་སྲོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ ལམ་སྲོལ་འདི་གི་ཐྲོག་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་འབྲི་ནི་འདི་ཡང་ཕྱི་སྲོང་
ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཆུ་མ་བརྒལ་ཟམ་པའི་སྦུག་དང་ ལ་མ་བརྒལ་ལབ་རའི་
སྦུག་ ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ལྲོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་རེ་ཐྲོབ་ཚུགས་མི་ཡང་ཨ་རྒས་ཟཝ་ནྲོར་བུ་དང་ 
སྲོབ་དཔྲོན་ཁོ་ཙ་ སྒོམ་ཆེན་དབང་དྲག་ དཀོན་གཉེར་བསན་འཛིན་ཚུ་གི་བཀྲིན་ཨིནམ་
ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་འཚྲོར་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གོང་གི་གནད་དྲོན་ཚུ་ལུ་ ལུང་
དང་རིག་པ་གིས་གྲུབ་ ཁུངས་གཏུགས་ས་དང་རྒྱབ་རྟེན་བཟུང་ས་ཚུ་འདི་ལུ་ཨིན་ཟེརཝ་
ཅིག་ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་ རླུང་འཚུབས་ནང་གི་ཤིང་བཟུམ་སྦེ་ རླུང་གིས་ག་བསྐྱོད་སར་གཡྲོ་
སྟེ་ རྲོགས་ཀྱིས་ག་སབ་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཙམ་ལས་ གཞན་ག་ཅི་ཡང་བཀོད་མ་ཚུགས་མི་དེ་ལུ་ 
ང་རང་ཡང་བླྲོ་འགྱོད་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ མཁས་པའི་དབང་པྲོ་ཚུ་གི་སྤྱན་སྣང་ལུ་ཡང་ ཞལ་
དགོད་ཤྲོར་བའི་གནས་གཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་
མེད་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་བཟངམྲོ་ཚུ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ཐབས་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་སྲིད་བྱུས་གྲུབ་ནི་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཨིན་རུང་ལྷན་ཐབས་ཅིག་ཡྲོད་པ་ཅིན་ 
མནྲོ་བའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་འབྲི་བྲིསཝ་ཨིནམ་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་བཟྲོད་པ་བཞེས་ཏེ་ 
འཛྲོལ་བ་དང་ལྷག་ཆད་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དྲོན་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
ཐུགས་འཆར་ཚུ་གསུངས་ཏེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་གསྲོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་ལགས།།

བཟྲོ་བལ་ཚེས་བཅུ་དང་བྲོག་པི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
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ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

༡ བླྲོ་བཟང་ཤེས་རབ།

ཁོ་གིས་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ལས་ རྲོང་ཁའི་ཨོ་ནཱརས་མཐར་འཁྱོལ་
ཡྲོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་ང་བཅས་རའི་ལ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲོན་ཚན་ཐྲོག་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་
འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༢ རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་གིས་ཡུ་ཀེ་ ཝར་ཝིག་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་ལས་ སྐད་བསྒྱུར་ཤེས་ཡྲོན་ནང་ལུ་གཙུག་
ལག་ཤེས་ཡྲོན་བཞེས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ རྲོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཡྲོན་སཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཁོ་རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས་ལུ་ ཞུན་དག་པ་གོང་
མའི་ཕག་ལཱ་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༣ སྲོབ་དཔྲོན་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

སྲོབ་དཔྲོན་མཆོག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དབུའ་ཛིན་གྱི་གོ་གནས་མང་རབས་ཅིག་བཞེས་
ཡྲོད་པ་གིས་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཁྲི་ལྲོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་
སྐབས་ལུ་ འབྲུག་ཐུགས་སས་ཀྱི་རྟགས་མ་བཞེས་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ རྲོང་ཁ་
དང་ཨིན་སྐད་གཉིས་ཆ་རའི་ཐྲོག་ལུ་ ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་བརམས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༤ ཕུར་པ།

ཁོ་གིས་སེམས་རྟྲོགས་ཁ་རིག་གཞུང་སྲོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་མཐར་འཁྱོལ་
ཏེ་ སྤ་རྲོ་སྲོབ་དཔྲོན་སྲོབ་སྦྲོང་ཁང་གི་ ལེགས་སྦར་བའི་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན། སྲོབ་
དཔྲོན་གྱིས་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲོན་ཚན་ཐྲོག་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༥ བཀྲིས་ཆོས་སྒྲོན།

མྲོ་གིས་བེང་ཀོག་རང་སྲིད་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་ལས་ སྲིད་འཆར་དང་དཔལ་འབྱྲོར་ནང་དྲོན་
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རིག་པ་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡྲོན་སྦང་པའི་ཤུལ་ལུ་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་
འཆུག་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༦ མཁས་དབང་བཙན་སྐྱོང་ཚེ་རིང་།

མཁས་དབང་མཆོག་རྒྱ་གར་མ་གྷ་ད་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་ནང་ལས་ མཁས་དབང་གི་ཤེས་
ཡྲོན་བཞེས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ལ་སྲོགས་པའི་ གཞུང་གི་
ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
མཁས་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་
བརམས་བསྒྲིགས་མཛད་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༧ སྐར་མ་དགེ་ལེགས།

ཁོ་གིས་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཡྲོན་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ གཙུག་ལག་མཐྲོ་རིམ་གོང་མ་འདི་ ཨེ་མི་རི་ཀ་ཀ་ལི་ཕྲོ་ནི་ཡ་ཨིས་
ཀྲན་ཕྲོཊ་གཙུགས་ལག་སྲོབ་སྡེ་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ནུག ཁོ་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ནང་ལུ་ 
ཞིབ་འཚྲོལ་གཙྲོ་འཛིན་སྦེ་ཕག་ཞུཝ་ཨིན་མས།

༨ དྲུང་འཚྲོ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ།

ཁོ་གིས་ནང་པའི་དྲུང་འཚྲོ་གི་སྲོབ་སྦྲོང་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ གསྲོ་བའི་ལྷན་ཁག་འྲོག་གི་ ནང་
པའི་དྲུང་འཚྲོ་མཁས་མཆོག་སྦེ་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན་མས།

༩ མཁས་དབང་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས།

མཁས་དབང་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས་མཆོག་རྒྱལ་ཡྲོངས་དཔེ་མཛྲོད་ནང་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་འགོ་
དཔྲོན་གོངམ་སྦེ་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན། ཁོ་གིས་དུས་རབས་ ༡༢ ལས་ ༡༧ ཚུན་ཚྲོན་
ཀྱི་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་རྲོམ་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ 
རྒྱ་གར་དིལ་ལི་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་ནང་ལས་ མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཡྲོན་མཐར་འཁྱོལ་
ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ལག་དེབ་དང་། 

ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།
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ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོའི་རྟྲོགས་བརྗོད། སྔར་སྲོལ་འབྱུང་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཀི་དེབ་
ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བརམས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༡༠ འཇིགས་མེད་འབྲུག་པ།

ཁོ་རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟྲོས་གར་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ དབུ་འཛིན་འྲོག་མའི་ཕག་ལཱ་གནངམ་
ཨིན། ཁོ་གིས་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་
མཐར་འཁྱོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གླུ་གཞས་དང་སྙན་ཆའི་སྐོར་ལས་ ནྲོར་ཝེ་ལས་གཙུག་ལག་
མཐྲོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡྲོན་བཞེས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༡༡ ལྷམ་རྲོ་རྗེ།

ཁོ་གིས་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ལས་ རྩི་ཤིང་དང་ རས་སྦྲོར་རིག་པ་ 
སྲོག་ཆགས་རིག་པའི་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ དཕལ་འབྲུག་ཞིབ་
འཇུག་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༡༢ ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་གིས་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་མཐར་
འཁྱོལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ལུ་ ཐྲོ་བཀོད་འགོ་དཔྲོན་ལས་རྲོགས་སྦེ་
ཕག་ཞུཝ་ཨིན།

༡༣ མཁས་དབང་རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ།

མཁས་དབང་མཆོག་གིས་ ཨིང་ལེནཌ་དང་ ཨཱས་ཊི་ལི་ཡའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཙུག་ལག་
སྲོབ་སྡེ་ནང་ལས་ མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཡྲོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མཁས་དབང་
མཆོག་གིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་ཕག་ཞུ་བའི་ཤེལ་ལུ་ 
དམངས་གཙྲོའི་གཞུང་གི་ རྒྱལ་ཡྲོངས་ཚྲོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་སྦེ་ཡང་ཕག་ཞུ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 
རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་མང་རབས་ཅིག་བརམས་བསྒྲིགས་གནང་
ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།
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༡༤ མཁས་དབང་མི་ནག་ཤི།

མྲོ་གིས་དིལ་ལི་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་ལས་ ནང་པའི་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ནང་ལུ་ མཁས་མཆོག་
གི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ གློག་རིག་ཀམ་པུར་ཀྲར་ནང་ལུ་ཡང་ གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། མྲོ་ ཨར་དྲི་དྲབ་ལུ་ཟེར་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་
ནང་ལུ་ འཆལ་གཞི་འགོ་དཔྲོན་སྦེ་ཕག་ཞུཝ་ཨིན་མས།

༡༥ རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྱྲོར།

ཁོ་གིས་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་དང་ རྒྱ་གར་དིལ་ལི་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་
ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ 
ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཕག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༡༦ བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ།

ཁོ་གིས་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཡྲོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཇ་པན་གཙུག་ལག་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་སྡེ་ནང་ལས་ མི་
བརྒྱུད་རིག་པའི་སྲོབ་སྦྲོང་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་མི་སེར་དམངས་གཙྲོའི་གཞུང་གི་ 
རྒྱལ་ཡྲོངས་ཚྲོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ཡང་ཕག་ལཱ་གནང་ཡྲོདཔཨིན།

༡༧ རྟ་མགྲིན་རྲོ་རྗེ།

ཁོ་གིས་བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་སྲོབ་དཔྲོན་སྲོབ་སྦྲོང་སྤེལ་ཁང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་བའི་ཤུལ་
ལས་ ཕྱིའ་རྒྱལ་ཁབ་ཕརཱས་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་མཐྲོ་རིམ་གོང་
མའི་སྲོབ་སྦྲོང་འབད་དེ་ སྤ་རྲོ་ཆོས་ཚན་ར་གཞུང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་ནང་ཕག་ལཱ་
གནངམ་ཨིན་མས།

༡༨ སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།

ཁོ་གིས་སེམས་རྟྲོགས་རིག་གཞུང་སྲོབ་གྲྭ་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ སྤ་རྲོ་སྲོབ་དཔྲོན་སྲོབ་
སྦྲོང་འབད་དེ་ སྲོབ་གྲཝའི་སབ་དཔྲོན་ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྲོལ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ཅ་རྙིང་འགོ་དཔྲོན་སྦེ་ཕག་ཞུཝ་ཨིན།

ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།


