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འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་།
སྤ་རྲོ།

ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་དང་ དེའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ མེ་དང་འྲོད་བཟུམ་སྦེ་ གཅིག་ཁར་

གནས་ཏེ་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་འབད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ རང་ལུགས་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ལམ་

སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་དང་འབྲི་རྲོམ་མཛད་གནང་མི་དེ་གིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སྡེ་

ཚུ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་མ་

འྲོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡྲོན་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ ཁྱད་ཕན་སྲོམ་

ཡྲོད་པའི་ཁར་ འབྲུག་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྲོན་ རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ རང་བཞིན་གྱིས་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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པར་དབང་: པར་དབང་འདི་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ལུ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཡིག་ཐྲོག་ 

 གི་གནང་བ་མེད་པར་ འདྲ་བཤུས་དང་སྐད་བསྒྱུར་འབད་དེ་ པར་ལྲོག་བཏབ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ 

 ཆོགཔ་ཨིན།

པར་སྐྲུན་: ཐེངས་དང་པ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༩ ལུ།

ཞུན་དག:  

 ༡) མཁས་དབང་ཡྲོན་ཏན་དར་རྒྱས། ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་མཆོག རྒྱལ་ཡྲོངས་དཔེ་མཛྲོད་ཁང་།

 ༢) སྲོབ་པད་མ་དྲོན་གྲུབ།  མཁས་དབང་ཞིབ་རྲོགས། སྤ་རྲོ་ཤེས་རིག་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་ཁང་།

 ༣) སྲོབ་བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ། ལེགས་བཤད་པ། སག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ།

 ༤) སྲོབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར། ལེགས་བཤད་པ། སག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ།

 ༥) སེང་གེ་བསམ་གྲུབ། འགྲེམས་སྲོན་ཅ་གཉེར་གཙྲོ་བྲོ། རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་།

 ༦) རིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། རྫས་སྦྲོར་གཙྲོ་འཛིན་འྲོགམ། རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་།
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 ཚངས་པ་དུང་མདྲོག་ལེགས་ལྡན་མཛེས་ཆ།
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སྔོན་བརྗོད།
 

༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྔོན་བྲོན་ཡབ་མེས་གོང་མ་ཚུ་གིས་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་

བཟང་པྲོ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ མ་འྲོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ རིམ་པར་འཛིན་

སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་ཡྲོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དུས་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ལུ་ཡང་ 

འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་འབྲུག་གི་ ངོ་རྟགས་ཐུན་མྲོང་མིན་པའི་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་གོམས་

གཤིས་བཟང་པྲོའི་ སེམས་རྒྱུད་དང་ རིག་རྩལ་ལས་གྲུབ་པའི་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་

ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ནང་སེམས་རྒྱུད་ལུ་ཕན་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ ལམ་སྲོལ་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིའི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་། གངས་རི་ལ་སྲོགས་པའི་ ས་

གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ཚྲོགས་བསགས་པའི་རྟེན་གྱི་གནས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ འཛམ་གླིང་

འགྲོ་བ་མི་གི་ལམ་སྲོལ་དང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་གོམ་པ་མདུན་དུ་སྤྲོ་སྟེ་ བདེ་བར་སྤྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་

ཨིནམ་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ མཁྱེན་དང་མཁྱེན་བཞིན་དུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

འདི་བཟུམ་མའི་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་། 

ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ད་རེས་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ འབྲུག་མི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ 

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ གནས་དང་རྟེན། ཡུལ་ལུང་སྲོ་སྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ ལྷ་

གསྲོལ། དེ་ཚུའི་ཆས། ཆོས་ཕྱྲོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

ཞིབ་འཚྲོལ་མཛད་དེ་བྲིས་ཡྲོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་

འབྲུག་གི་མི་སྡེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱིའི་ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་པ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་རྒྱ་སྲོམ་སྦེ་

རང་འབྱུང་བའི་རེ་འདྲོད་དང་གཅིག་ཁར་ ཞིབ་འཚྲོལ་གནང་མི་འབྲུག་གི་མཁས་པ་ཚུ་ལུ་ 

རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ཁ་ཐུག་ལས་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་རང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་

ཚྲོར་སྲོམ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། མ་འྲོངས་པ་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་འཛམ་

གླིང་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་

སྲོལ་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་ལྡན་པའི་ མི་སྡེའི་ཡྲོངས་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་རྒྱ་ཆེར་མཛད་

གནང་འྲོང་མནྲོ་བའི་རེ་བ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།



སྔོན་བརྗོད།
 

༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྔོན་བྲོན་ཡབ་མེས་གོང་མ་ཚུ་གིས་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་

བཟང་པྲོ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ མ་འྲོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ རིམ་པར་འཛིན་

སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་ཡྲོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དུས་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ལུ་ཡང་ 

འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་འབྲུག་གི་ ངོ་རྟགས་ཐུན་མྲོང་མིན་པའི་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་གོམས་

གཤིས་བཟང་པྲོའི་ སེམས་རྒྱུད་དང་ རིག་རྩལ་ལས་གྲུབ་པའི་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་

ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ནང་སེམས་རྒྱུད་ལུ་ཕན་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ ལམ་སྲོལ་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིའི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་། གངས་རི་ལ་སྲོགས་པའི་ ས་

གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ཚྲོགས་བསགས་པའི་རྟེན་གྱི་གནས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ འཛམ་གླིང་

འགྲོ་བ་མི་གི་ལམ་སྲོལ་དང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་གོམ་པ་མདུན་དུ་སྤྲོ་སྟེ་ བདེ་བར་སྤྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་

ཨིནམ་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ མཁྱེན་དང་མཁྱེན་བཞིན་དུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

འདི་བཟུམ་མའི་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་། 

ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ད་རེས་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ འབྲུག་མི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ 

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ གནས་དང་རྟེན། ཡུལ་ལུང་སྲོ་སྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ ལྷ་

གསྲོལ། དེ་ཚུའི་ཆས། ཆོས་ཕྱྲོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

ཞིབ་འཚྲོལ་མཛད་དེ་བྲིས་ཡྲོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་

འབྲུག་གི་མི་སྡེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱིའི་ཞིབ་འཚྲོལ་མཁས་པ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་རྒྱ་སྲོམ་སྦེ་

རང་འབྱུང་བའི་རེ་འདྲོད་དང་གཅིག་ཁར་ ཞིབ་འཚྲོལ་གནང་མི་འབྲུག་གི་མཁས་པ་ཚུ་ལུ་ 

རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ཁ་ཐུག་ལས་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་རང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་

ཚྲོར་སྲོམ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། མ་འྲོངས་པ་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་འཛམ་

གླིང་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་

སྲོལ་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་ལྡན་པའི་ མི་སྡེའི་ཡྲོངས་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་རྒྱ་ཆེར་མཛད་

གནང་འྲོང་མནྲོ་བའི་རེ་བ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།



དཀར་ཆག

ཨང་ དྲོན་ཚན་         ཤྲོག་གྲངས།

༡ སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས།

 སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ། ......................................................................................................................༡

༢ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ།

 འཇིགས་མེད་སེངྒེ། ...........................................................................................................................༡༧

༣ དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ།

 ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། .............................................................................................................................༥༣

༤ སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ།

 སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན། ...............................................................................................................༡༠༣

༥ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ།

 ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ། .......................................................................................................................༡༣༢

༦ འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས།

 བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ................................................................................................................༡༥༡

༧ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ།

 པདྨ་དྲོན་གྲུབ། ...................................................................................................................................༡༧༡

༨ སྔགས་པའི་ཕུ།
 བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས། ..............................................................................................................༡༨༣

༩ ཕུར་པ་ངོས་འཛིན།
 ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག། ........................................................................................................................༡༩༣

༡༠ མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས།

 མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར། .........................................................................................................................༢༡༥

༡༡ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན།

 རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།..............................................................................................................................༢༢༥

༡༢ བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ།

 ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ། ...............................................................................................................................༢༣༩

༡༣ ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན།

 ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། .......................................................................................................................༢༥༧

༡༤ གསེར་ག་མ་ཐང་།

 འཆི་མེད་རིག་འཛིན། ........................................................................................................................༢༨༥

༡༥ ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ།

 རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། .................................................................................................................༣༠༡

༡༦ ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

 མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ...........................................................................................................................༣༤༡

༡༧ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་།

 བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག། ................................................................................................................༡༥༥

༡༨ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ།
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དཀར་ཆག

ཨང་ དྲོན་ཚན་         ཤྲོག་གྲངས།

༡ སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས།
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༢ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ།
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༤ སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ།
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༥ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ།

 ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ། .......................................................................................................................༡༣༢

༦ འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས།

 བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ................................................................................................................༡༥༡

༧ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ།

 པདྨ་དྲོན་གྲུབ། ...................................................................................................................................༡༧༡

༨ སྔགས་པའི་ཕུ།
 བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས། ..............................................................................................................༡༨༣

༩ ཕུར་པ་ངོས་འཛིན།
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༡༠ མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས།
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༡༢ བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ།
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༡༦ ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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༡༧ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་།
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1

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས།

 སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།

སྔོན་བརྗོད།

སྔོན་ཚེ་གངས་ལྗོངས་ལྷྲོ་ལུང་རྫ་རྲོང་ཀུན། །བདུད་སྲིན་དུག་པས་དབང་ཞིང་གནྲོད་འཚེ་བས། །

མ་རུང་བྲན་ཁོལ་བསན་པ་དར་མཛད་པའི། །སྔགས་འཆང་ཨྲོན་ཞབས་ལ་སྒོ་གསུམ་བཅོལ། །

ཞེས་མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་བདུན་བསུ་སྟེ་ ད་རེས་ང་གིས་ སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་འྲོག་ལུ་ཞུ་མི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚྲོལ་ངོ་མའི་ཐྲོག་ལུ་མེན་རུང་ ས་གནས་ལུ་བཞུགས་

མི་རྒྱུས་ཅན་ཚུ་ལུ་དྲི་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོབ་མི་ཚུ་ མ་འྲོངས་ཞིབ་འཚྲོལ་

མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ གནང་ནི་གི་ཐུགས་འདྲོད་བསྐྱེད་མི་

ཚུ་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཨིན་རུང་ཕན་ཐྲོགས་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྲོན་ལུ་ རྣམ་རྟྲོག་གི་ས་བྲོན་ཙམ་

ཅིག་སྦེ་ལྲོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི།  

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་སས་གླང་བྲག་ལུ་བྲོན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་སས་གླང་བྲག་གི་གནས་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ཨྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་

འགོ་ཐྲོག་དང་པ་རང་ བུམ་ཐང་ལུ་ རྒྱལཔྲོ་སིན་དྷུ་ར་ཛཱ་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བྲོན་ཞིནམ་

ལས་ལྲོག་རྒྱ་ལུ་བྲོན། དེ་ལས་བྲོད་ལུ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ བྲོད་ལས་སྦེ་སྤ་གྲོ་སག་ཚང་ལུ་བྲོན་ཏེ་ 

གནས་ཚུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལས་ནུབ་སྲིན་ཡུལ་

ལུ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ སར་ཡང་སས་གླང་བྲག་གནས་འདི་ མ་འྲོངས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་

དྲོན་ལུ་ གཏེར་གནས་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པར་བྲོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་ རྲོར་གླིང་གཏེར་འབྲོན་

གྱི་གནས་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་མཇལ་ནི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་སས་གླང་བྲག་ལུ་ གུ་རུ་

རིན་པྲོ་ཆེ་གི་གནས་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ གནས་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་

2སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།

ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་ཡིག་ནང་ཡྲོད་མི་གནས་མང་ཤྲོས་ཅིག་ ད་ལྟྲོ་བར་ཡང་ ངོས་

འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག དཔེར་ན་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ གཏེར་བདག་

གླང་བྲག་པ་གི་གཟུགས་ཕུང་ དུམ་བུ་གསུམ་ལུ་བཏྲོགས་ཞིནམ་ལས་ བང་ཤར་མཚམས་

ལུ་བཞག་ཡྲོད་ཟེར་མི་དེ་དང་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་ ཆོས་གོས་མཇལ་ནི་ཡྲོད་ཟེར་མི་ཚུ་ ངོས་

འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

སས་གླང་བྲག་ཀྱི་གནས་ཡྲོངས་གྲགས་གྱུར་ཚུལ།
ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡྲོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༨ ལུ་

ཞིང་གཤེགས་སྐྱབས་རྗེ་ བ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྲོ་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གླང་བྲག་གནས་

ལུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་སྣང་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ 

གནས་ཚུ་ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གནས་ཡིག་ནང་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུ་ཡང་ 

བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

སས་གླང་བྲག་གི་གནས་དེ་ དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནང་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༨ ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ 

གནས་ཨིན་པའི་ཚྲོར་སྣང་ཙམ་ཡང་བསྐྱེད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག། དེ་སྦེ་ལུས་མི་དེ་ཡང་ 

གནས་འདི་སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལུང་བསན་དུས་ལུ་མ་བབས་པར་ 

སས་གནས་སྦེ་ལུས་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༨ ལུ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་

ཆེ་མཆོག་ ལྷ་དང་བླ་མས་ལུང་བསན་ལས་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཡིག་

དང་ རྲོར་གླིང་གི་བཀའ་འབུམ་ཚུ་གཟིགས་ཏེ་ དཔྱད་པ་གནང་། གཏེར་གྱི་ཁ་བང་ཚུ་

གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ སས་གླང་བྲག་གི་གནས་དེ་ ཅི་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་

ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་མཛད་དེ་ གནས་དེ་ཁར་ཚྲོགས་འཁོར་བསྐོར་ བསང་མཆོད་ཐུགས་སྨྲོན་

གནང་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་གྲགས་ཐལ་ཏེ་ མི་ཚུ་གིས་དད་མྲོས་བསྐྱེད་དེ་མཇལ་མི་ལེ་ཤ་

ཐྲོན་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་ རྒྱུན་མཐུད་དེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་དུས་ཆེན་

ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ འདྲོད་ལྡན་ཕྲོ་མྲོ་ལེ་ཤ་ར་གནས་མཇལ་བར་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།



1

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས།

 སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།

སྔོན་བརྗོད།

སྔོན་ཚེ་གངས་ལྗོངས་ལྷྲོ་ལུང་རྫ་རྲོང་ཀུན། །བདུད་སྲིན་དུག་པས་དབང་ཞིང་གནྲོད་འཚེ་བས། །

མ་རུང་བྲན་ཁོལ་བསན་པ་དར་མཛད་པའི། །སྔགས་འཆང་ཨྲོན་ཞབས་ལ་སྒོ་གསུམ་བཅོལ། །

ཞེས་མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་བདུན་བསུ་སྟེ་ ད་རེས་ང་གིས་ སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་འྲོག་ལུ་ཞུ་མི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཚྲོལ་ངོ་མའི་ཐྲོག་ལུ་མེན་རུང་ ས་གནས་ལུ་བཞུགས་

མི་རྒྱུས་ཅན་ཚུ་ལུ་དྲི་བསྟུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོབ་མི་ཚུ་ མ་འྲོངས་ཞིབ་འཚྲོལ་

མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ གནང་ནི་གི་ཐུགས་འདྲོད་བསྐྱེད་མི་

ཚུ་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཨིན་རུང་ཕན་ཐྲོགས་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྲོན་ལུ་ རྣམ་རྟྲོག་གི་ས་བྲོན་ཙམ་

ཅིག་སྦེ་ལྲོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི།  

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་སས་གླང་བྲག་ལུ་བྲོན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་སས་གླང་བྲག་གི་གནས་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ཨྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་

འགོ་ཐྲོག་དང་པ་རང་ བུམ་ཐང་ལུ་ རྒྱལཔྲོ་སིན་དྷུ་ར་ཛཱ་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བྲོན་ཞིནམ་

ལས་ལྲོག་རྒྱ་ལུ་བྲོན། དེ་ལས་བྲོད་ལུ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ བྲོད་ལས་སྦེ་སྤ་གྲོ་སག་ཚང་ལུ་བྲོན་ཏེ་ 

གནས་ཚུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལས་ནུབ་སྲིན་ཡུལ་

ལུ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ སར་ཡང་སས་གླང་བྲག་གནས་འདི་ མ་འྲོངས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་

དྲོན་ལུ་ གཏེར་གནས་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པར་བྲོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་ རྲོར་གླིང་གཏེར་འབྲོན་

གྱི་གནས་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་མཇལ་ནི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་སས་གླང་བྲག་ལུ་ གུ་རུ་

རིན་པྲོ་ཆེ་གི་གནས་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ གནས་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་

2སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།

ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་ཡིག་ནང་ཡྲོད་མི་གནས་མང་ཤྲོས་ཅིག་ ད་ལྟྲོ་བར་ཡང་ ངོས་

འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག དཔེར་ན་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ གཏེར་བདག་

གླང་བྲག་པ་གི་གཟུགས་ཕུང་ དུམ་བུ་གསུམ་ལུ་བཏྲོགས་ཞིནམ་ལས་ བང་ཤར་མཚམས་

ལུ་བཞག་ཡྲོད་ཟེར་མི་དེ་དང་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་ ཆོས་གོས་མཇལ་ནི་ཡྲོད་ཟེར་མི་ཚུ་ ངོས་

འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

སས་གླང་བྲག་ཀྱི་གནས་ཡྲོངས་གྲགས་གྱུར་ཚུལ།
ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡྲོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༨ ལུ་

ཞིང་གཤེགས་སྐྱབས་རྗེ་ བ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྲོ་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གླང་བྲག་གནས་

ལུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་སྣང་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ 

གནས་ཚུ་ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གནས་ཡིག་ནང་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུ་ཡང་ 

བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

སས་གླང་བྲག་གི་གནས་དེ་ དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནང་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༨ ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ 

གནས་ཨིན་པའི་ཚྲོར་སྣང་ཙམ་ཡང་བསྐྱེད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག། དེ་སྦེ་ལུས་མི་དེ་ཡང་ 

གནས་འདི་སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལུང་བསན་དུས་ལུ་མ་བབས་པར་ 

སས་གནས་སྦེ་ལུས་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༨ ལུ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་

ཆེ་མཆོག་ ལྷ་དང་བླ་མས་ལུང་བསན་ལས་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཡིག་

དང་ རྲོར་གླིང་གི་བཀའ་འབུམ་ཚུ་གཟིགས་ཏེ་ དཔྱད་པ་གནང་། གཏེར་གྱི་ཁ་བང་ཚུ་

གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ སས་གླང་བྲག་གི་གནས་དེ་ ཅི་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་

ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་མཛད་དེ་ གནས་དེ་ཁར་ཚྲོགས་འཁོར་བསྐོར་ བསང་མཆོད་ཐུགས་སྨྲོན་

གནང་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་གྲགས་ཐལ་ཏེ་ མི་ཚུ་གིས་དད་མྲོས་བསྐྱེད་དེ་མཇལ་མི་ལེ་ཤ་

ཐྲོན་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་ རྒྱུན་མཐུད་དེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་དུས་ཆེན་

ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ འདྲོད་ལྡན་ཕྲོ་མྲོ་ལེ་ཤ་ར་གནས་མཇལ་བར་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།



3སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས།

རྟྲོགས་ལྡན་རིན་པྲོ་ཆེ་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་ལུ་གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་ལུང་
བསན་འབྱུང་ཚུལ། 

བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༨ ལུ་སས་གླང་བྲག་ལུ་ ཞབས་བཅགས་གནང་དགོ་པའི་

གནད་དྲོན་གཙྲོ་བྲོ་རང་ ཧེ་མ་རྲོ་རང་ཐག་ལུ་བཞུགས་མི་ བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་གི་

རྩ་བའི་བླམ་ གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་གིས་ བྲོད་ལུ་ ཁོ་རའི་སྲོབ་མ་རྟྲོགས་ལྡན་པ་ཚུ་དང་

མཉམ་ ཚྲོགས་འཁོར་ཅིག་སྐོར་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་བཤམ་སྟེ་ཡྲོད་པའི་མཆོད་

མེ་ཚུ་ རང་འབར་བཞེས་པའི་དུས་ལུ་ རྟྲོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་གིས་ ཁོ་རའི་སྲོབ་མ་ཚུ་ལུ་ 

ལུང་བསན་གནང་བའི་དུས་མཚུངས་ལུ་ འབྲུག་གི་རྟྲོགས་ལྡན་རིན་པྲོ་ཆེ་ བླ་མ་བསྲོད་

ནམས་བཟང་པྲོ་ལུ་ཡང་ འབྲུག་ལུ་རྫྲོང་གསེར་ཏྲོག་གསུམ་ལས་ ཐག་མ་རིང་ཅིག་ཁར་ 

སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འདུག མ་འྲོངས་པར་ སས་གནས་དེ་གི་གནས་སྒོ་ཕྱེད་ནིའི་

ལུང་བསན་ཡྲོད་ཚུལ་གསུངས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། རྫྲོང་གསེར་ཏྲོག་གསུམ་དེ་ མགར་ས་

རྫྲོང་དང་ སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫྲོང་ དབང་འདུས་རྫྲོང་གསུམ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་རྟྲོགས་ལྡན་

བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་འབྲུག་ལུ་ལྲོག་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་དང་བསན་པའི་བ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགྲོ་དྲོན་བྱུང་མ་ཚུགས་པར་ཤུལ་ལས་ བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་ཞིང་ལུ་

ཕེབས་རན་ཁར་ ང་ལུ་ངེ་གི་རྩ་བའི་བླམ་གིས་ལུང་བསན་གནང་ཡྲོད་མི་དེ་ གྲུབ་མ་ཚུགས། 

དེའི་ལུང་བསན་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་འདུག། རིན་པྲོ་ཆེ་ག་དེ་འབད་རུང་ གླང་

བྲག་གནས་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚུགསཔ་ཅིན་ཟེར་ ད་ལྟྲོ་གནས་དེ་ཁར་བཞུགས་པའི་ ལུང་

བསན་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་བཀའ་གནང་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 

གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་ཧེ་མའི་གནས་སངས།

རྟྲོགས་ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་གིས་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་སས་གླང་བྲག་ལུ་ལྷྲོད་

ཐབས་མཛད་ཚུལ་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྦེ་ སས་གླང་བྲག་གི་རི་མཇུག་ 

དམ་ཆོས་ཐང་ལུ་ རྲོ་ནག་ས་གཏེར་སྲོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་དྲག་ཤྲོས་སངས་རྒྱས་
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ཟེར་མི་གིས་ རྲོ་ནག་བཏྲོན་ས་ལུ་སྒྲོལ་མ་གཡུལ་བཟྲོག་གནང་པར་བྲོན་དགོཔ་སྦེ་ རྟྲོགས་

ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་བཞུགས་སར་བཅར་བའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་གིས་ཁོ་རའི་སྐུ་

ཚབ་སྦེ་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་བཏང་གནང་ནུག། དེ་གི་ཧེ་མ་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་གིས་ སས་

གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཡང་མ་མཁྱེནམ་ཨིན་རུང་ དེ་བསྒང་སྒྲོལ་མ་གཡུལ་

བཟྲོག་ཆོ་ག་གནང་བཞུགསཔ་ད་ ཡར་གླང་བྲག་ལུ་གནས་ཅིག་ཡྲོད་ཟེར་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་

གསན་མི་དེ་ ལྲོག་རྲོ་རང་ཐག་ལུ་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ རྟྲོགས་ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་

ལུ་ཞུ་ནུག། དེ་བསྒང་བླམ་གིས་ འྲོ་ཡ་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ ཡར་བྲོད་ལུ་ ངེའི་རྩ་བའི་

བླམ་གིས་ང་ལུ་ལུང་བསན་གནང་མི་དེ་ ད་རེས་དུས་ལུ་འབབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཁྱེད་

ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་རུང་ ནངས་པར་ཡར་གནས་དེ་ཁར་ སྲོང་ཞིནམ་ལས་ཚྲོགས་འཁོར་ཅིག་

བསྐོར་བར་སྲོང་ཟེར་ ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་བཏང་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ གླང་

བྲག་གནས་གོང་མའི་བག་གི་རྐེད་པར་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྲོད་མི་དེ་ ཤེལ་རྔ་ན་གི་མི་ཚུ་

གིས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ དབང་འདུས་རྫྲོང་ཁག་མི་སེར་དང་ ཉེ་

འདབས་གཡུས་ཚན་སས་ཡུལ་ཁ་གི་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་མ་ཤེས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ཟཝ་ ༨ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཤེལ་རྔཔ་ཚུ་

གིས་མ་་ཟེར་མི་ཅིག་ ལྲོ་ལྟར་བཟུང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་མཆོད་དེ་མཇུག་བསྡུ་

ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་དེ་བདག་མེད་འཚམས་སུ་སྦེ་ལུས་ཏེ་ ནང་རྟེན་རེམ་གཉིསམ་རེ་ཡྲོད་

མི་ཚུ་ཡང་ དཀོན་གཉེར་ག་ཨིན་མིའི་ཁྱིམ་ནང་ བཀལ་བཞག་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ 

ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཕྱག་གཡྲོག་དག་པ་ཅིག་དང་ སས་ཡུལ་ཁ་ལས་ཨ་རྒས་མཁའ་

འགྲོ་ཟེར་མི་བཅས་ གནས་དེ་ཁར་སྲོང་སྟེ་ ཚྲོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སྐབས་ལུ་ ལུང་

བསན་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ སས་ཡུལ་ཁ་ལུ་རྒན་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨཔ་ཟཝ་ཅུ་གི་ལག་པར་

ཡྲོད་མི་གནས་ཡིག་དེ་ལེན་ཏེ་ རྟྲོགས་ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་ལུ་ཕུལ། ཡར་ལུ་

གནས་ཟེར་རུང་ བག་གུ་ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་

རུང་བག་འདི་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་འདུག། བླམ་གིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚྲོགས་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།



3སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས།

རྟྲོགས་ལྡན་རིན་པྲོ་ཆེ་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་ལུ་གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་ལུང་
བསན་འབྱུང་ཚུལ། 

བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༨ ལུ་སས་གླང་བྲག་ལུ་ ཞབས་བཅགས་གནང་དགོ་པའི་

གནད་དྲོན་གཙྲོ་བྲོ་རང་ ཧེ་མ་རྲོ་རང་ཐག་ལུ་བཞུགས་མི་ བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་གི་

རྩ་བའི་བླམ་ གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་གིས་ བྲོད་ལུ་ ཁོ་རའི་སྲོབ་མ་རྟྲོགས་ལྡན་པ་ཚུ་དང་

མཉམ་ ཚྲོགས་འཁོར་ཅིག་སྐོར་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་བཤམ་སྟེ་ཡྲོད་པའི་མཆོད་

མེ་ཚུ་ རང་འབར་བཞེས་པའི་དུས་ལུ་ རྟྲོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་གིས་ ཁོ་རའི་སྲོབ་མ་ཚུ་ལུ་ 

ལུང་བསན་གནང་བའི་དུས་མཚུངས་ལུ་ འབྲུག་གི་རྟྲོགས་ལྡན་རིན་པྲོ་ཆེ་ བླ་མ་བསྲོད་

ནམས་བཟང་པྲོ་ལུ་ཡང་ འབྲུག་ལུ་རྫྲོང་གསེར་ཏྲོག་གསུམ་ལས་ ཐག་མ་རིང་ཅིག་ཁར་ 

སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འདུག མ་འྲོངས་པར་ སས་གནས་དེ་གི་གནས་སྒོ་ཕྱེད་ནིའི་

ལུང་བསན་ཡྲོད་ཚུལ་གསུངས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། རྫྲོང་གསེར་ཏྲོག་གསུམ་དེ་ མགར་ས་

རྫྲོང་དང་ སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫྲོང་ དབང་འདུས་རྫྲོང་གསུམ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་རྟྲོགས་ལྡན་

བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་འབྲུག་ལུ་ལྲོག་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་དང་བསན་པའི་བ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགྲོ་དྲོན་བྱུང་མ་ཚུགས་པར་ཤུལ་ལས་ བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་ཞིང་ལུ་

ཕེབས་རན་ཁར་ ང་ལུ་ངེ་གི་རྩ་བའི་བླམ་གིས་ལུང་བསན་གནང་ཡྲོད་མི་དེ་ གྲུབ་མ་ཚུགས། 

དེའི་ལུང་བསན་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་འདུག། རིན་པྲོ་ཆེ་ག་དེ་འབད་རུང་ གླང་

བྲག་གནས་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚུགསཔ་ཅིན་ཟེར་ ད་ལྟྲོ་གནས་དེ་ཁར་བཞུགས་པའི་ ལུང་

བསན་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་བཀའ་གནང་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 

གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་ཧེ་མའི་གནས་སངས།

རྟྲོགས་ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་གིས་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་སས་གླང་བྲག་ལུ་ལྷྲོད་

ཐབས་མཛད་ཚུལ་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྦེ་ སས་གླང་བྲག་གི་རི་མཇུག་ 

དམ་ཆོས་ཐང་ལུ་ རྲོ་ནག་ས་གཏེར་སྲོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་དྲག་ཤྲོས་སངས་རྒྱས་
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ཟེར་མི་གིས་ རྲོ་ནག་བཏྲོན་ས་ལུ་སྒྲོལ་མ་གཡུལ་བཟྲོག་གནང་པར་བྲོན་དགོཔ་སྦེ་ རྟྲོགས་

ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་བཞུགས་སར་བཅར་བའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་གིས་ཁོ་རའི་སྐུ་

ཚབ་སྦེ་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་བཏང་གནང་ནུག། དེ་གི་ཧེ་མ་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་གིས་ སས་

གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཡང་མ་མཁྱེནམ་ཨིན་རུང་ དེ་བསྒང་སྒྲོལ་མ་གཡུལ་

བཟྲོག་ཆོ་ག་གནང་བཞུགསཔ་ད་ ཡར་གླང་བྲག་ལུ་གནས་ཅིག་ཡྲོད་ཟེར་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་

གསན་མི་དེ་ ལྲོག་རྲོ་རང་ཐག་ལུ་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ རྟྲོགས་ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་

ལུ་ཞུ་ནུག། དེ་བསྒང་བླམ་གིས་ འྲོ་ཡ་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ ཡར་བྲོད་ལུ་ ངེའི་རྩ་བའི་

བླམ་གིས་ང་ལུ་ལུང་བསན་གནང་མི་དེ་ ད་རེས་དུས་ལུ་འབབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཁྱེད་

ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་རུང་ ནངས་པར་ཡར་གནས་དེ་ཁར་ སྲོང་ཞིནམ་ལས་ཚྲོགས་འཁོར་ཅིག་

བསྐོར་བར་སྲོང་ཟེར་ ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་བཏང་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ གླང་

བྲག་གནས་གོང་མའི་བག་གི་རྐེད་པར་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྲོད་མི་དེ་ ཤེལ་རྔ་ན་གི་མི་ཚུ་

གིས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ དབང་འདུས་རྫྲོང་ཁག་མི་སེར་དང་ ཉེ་

འདབས་གཡུས་ཚན་སས་ཡུལ་ཁ་གི་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་མ་ཤེས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ཟཝ་ ༨ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཤེལ་རྔཔ་ཚུ་

གིས་མ་་ཟེར་མི་ཅིག་ ལྲོ་ལྟར་བཟུང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་མཆོད་དེ་མཇུག་བསྡུ་

ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་དེ་བདག་མེད་འཚམས་སུ་སྦེ་ལུས་ཏེ་ ནང་རྟེན་རེམ་གཉིསམ་རེ་ཡྲོད་

མི་ཚུ་ཡང་ དཀོན་གཉེར་ག་ཨིན་མིའི་ཁྱིམ་ནང་ བཀལ་བཞག་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ 

ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཕྱག་གཡྲོག་དག་པ་ཅིག་དང་ སས་ཡུལ་ཁ་ལས་ཨ་རྒས་མཁའ་

འགྲོ་ཟེར་མི་བཅས་ གནས་དེ་ཁར་སྲོང་སྟེ་ ཚྲོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སྐབས་ལུ་ ལུང་

བསན་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ སས་ཡུལ་ཁ་ལུ་རྒན་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨཔ་ཟཝ་ཅུ་གི་ལག་པར་

ཡྲོད་མི་གནས་ཡིག་དེ་ལེན་ཏེ་ རྟྲོགས་ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་ལུ་ཕུལ། ཡར་ལུ་

གནས་ཟེར་རུང་ བག་གུ་ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་

རུང་བག་འདི་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་འདུག། བླམ་གིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚྲོགས་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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འཁོར་བསྐོར་ཡི་ཟེར་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་གིས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་མེན། གནས་གནམ་

མེད་ས་མེད་རྩ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་དང་ ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་ཁྱད་

འཕགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ད་ལྟྲོ་ལུང་བསན་དུས་ལུ་མ་ལྷྲོད་པས། ག་ལས་སྐོར་

རུང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཚྲོགས་འཁོར་ཅིག་བསྐོར་ཏེ་ལྲོག་ནི་དེ་གིས་ ང་རང་སེམས་དགའ་ཡི་ཟེར་

གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གླང་བྲག་གནས་ལུ་བྲོན་དགོ་པའི་བསྐུལ་མའི་ཞུ་བ།

ཤུལ་ལས་ རྟྲོགས་ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་ཞིང་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ལུང་བསན་

སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ སས་གླང་བྲག་གནས་དེ་ གནས་སྒོ་ཕྱེ་བྱིན་རླབས་བསྐྱར་གསྲོ་མཛད་དེ་ དད་

ལྡན་སྐྱེ་འགྲོའི་དྲོན་ལུ་ ནེ་པཱལ་ཡྲོལ་མྲོ་ལུ་རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུགས་སར་བཅར་ཏེ་ རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ 

ང་འབྲུག་ལས་ཨིན། ན་ཧིང་ཡང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཇལ་ནི་སྦེ་འྲོང་སྟེ་ ནེ་པཱལ་གི་རྒྱལ་ས་ལུ་ལྷྲོདཔ་

ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་མར་མ་བཞུགསཔ་ལས་ལྲོག་འགྱོ་དགོཔ་བྱུང་ཡི། དུས་ཅི་རིན་པྲོ་ཆེ་ ནཱ་ཡྲོལ་

མྲོ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་གོཝ་ལས་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་རང་བཅར་བར་འྲོང་ཡི། འབྲུག་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ལུ་ སས་གླང་བྲག་གནས་ཟེར་མི་ཅིག་ཡྲོད། དེ་ནང་ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པྲོ་

ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཞིན་ན་ དུས་རབས་ ༡༦ པ་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་

རབས་འབམས་དང་ གཏེར་སྲོན་པདྨ་གླིང་པ་ གཏེར་སྲོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ གཏེར་སས་

གྲགས་པ་འྲོད་ཟེར་ ལ་སྲོགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་གིས་ ཞབས་

བཅགས་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ དེ་གི་ཤུལ་ དཔེར་ན་ མར་མེ་རྫམ་གྱིས་སྤུབས་དྲོ་བཟུམ་

སྦེ་ འྲོད་ཕྱི་ཁར་མ་གསལ་ འགྲོ་དྲོན་མེད་པར་དེ་སྦེ་རང་ལུས་ཏེ་ཡྲོད་མི་དེ་ རིན་པྲོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ ཞབས་བཅགས་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་ གསྲོལ་འདེབས་ཕུལ་ནི་དང་། ཞིང་

གཤེགས་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་གིས་ཡང་ རིན་པྲོ་ཆེ་ག་དེ་འབད་རུང་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོ་པའི་ བཀའ་སྲོབ་དང་ལུང་བསན་ཚུ་གནང་སྟེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུཝ་ད་ལུ་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཡང་ 

ཡ་ཡ་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་ སང་ཕྲོད་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འབད་རུང་ སྤྱིར་ང་བཅས་

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 6

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་རྗེ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ལུང་བསན་དུས་ལུ་མ་བབས་པའི་གནད་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྲོ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཕར་ཕུད་རྐྱབ་སྟེ་རང་ལུས་སྲོང་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྲུལ་སྐུ་

གིས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུགས་ས་ རྒྱ་གར་སི་ལི་གུ་རི་ལུ་ བཅར་ཞིནམ་ལས་

ཞུ་བ་ནན་གྱིས་ཕུལ་ཏེ་འབདཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ བླམ་གཞན་ཅིག་ཞུ་ད་ ང་འྲོང་མི་

ཚུགས་པས། ད་ལས་ཕར་ ཁྱེད་ཡང་ང་འབད་སར་འྲོང་མི་དགོ་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་འཐབ་ནི་ཡང་ ནེ་ཅིག་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་གེ་ཟེར་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་། 

དེ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚྲོགས་མཛད་དེ་ སི་སི་ཤ་མུ་སེར་རུ་རུ་གསརཔ་ཀེ་ཇི་

བཞི་ལྔ་ཙམ་འབག་སྟེ་ རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ང་གིས་ཁྱེད་

ལུ་ཁ་ཙ་ལས་རང་ ལྲོག་ ང་འབད་སར་མ་ཤྲོག་ཟེར་སབ་ཅི་ ད་རུང་མཐྲོང་ནུག་ཟེར་

དགོངསམ་ཁྲོལ་ཏེ་ ཕྱག་ཡང་བརབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལུ་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ ད་རེས་ན་ལྲོག་

བཅར་མི་འདི་ རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ སི་སི་ཤ་མུ་ཕུལ་བར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ ཤ་མུ་དེ་ཕུལ། ད་རུང་ 

རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ ཕྱག་ཕུལ་ཏེ་ སས་གླང་བྲག་གི་གནས་དེ་ཁར་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ག་དེ་སྦེ་རུང་

ཞབས་བཅགས་གནང་དགོ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡང་ལྲོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་

དེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ང་རང་ཡང་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་ཞབས་སར་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བཅར་དགོ་མི་དེ་ རྒྱུ་

མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ག་དེ་འབད་རུང་འབྲོན་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་

ཡང་ཚར་ཅིག་ཞལ་གནམ་ཁ་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ ཡ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཉན་རང་མ་

བཏུབ་པ་ཅིན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་

ཅིག་ང་ལུ་འབག་ཤྲོག་ ང་འྲོང་དགོཔ་ཨིན་ན་མེན་ན་ དེ་གིས་ཤེས་ཟེར་གསུངས་ཡི་ཟེར་

ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ རྲོར་གླིང་གསུང་འབུམ་ཡྲོད་མེད་དང་ 

ཡྲོད་རུང་ག་དེམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་མ་མཁྱེན་པས་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ 

དེ་ཐྲོབ་ཚུགསཔ་ཅིག་འྲོང་ཟེར་སི་ལི་གུ་རི་ལས་ ལྲོག་སྟེ་ཕུན་ཚྲོགས་གླིང་ལུ་ལྷྲོད་པའི་འཕྲོས་

ལས་ འབྲུག་ཤེས་རིག་བསན་འཛིན་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་སབ་སྟེ་ ད་ཁྱེད་རང་ཧེ་མ་ལས་ དཔེ་ཆ་

པར་བཏབ་སྟེ་སྲོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དཔེ་ཆའི་རྒྱུས་ཆ་ཁྱེད་རང་ཆེ་འྲོང་། ཆ་རྲོགས་འབད་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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འཁོར་བསྐོར་ཡི་ཟེར་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་གིས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་མེན། གནས་གནམ་

མེད་ས་མེད་རྩ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་དང་ ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་ཁྱད་

འཕགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ད་ལྟྲོ་ལུང་བསན་དུས་ལུ་མ་ལྷྲོད་པས། ག་ལས་སྐོར་

རུང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཚྲོགས་འཁོར་ཅིག་བསྐོར་ཏེ་ལྲོག་ནི་དེ་གིས་ ང་རང་སེམས་དགའ་ཡི་ཟེར་

གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གླང་བྲག་གནས་ལུ་བྲོན་དགོ་པའི་བསྐུལ་མའི་ཞུ་བ།

ཤུལ་ལས་ རྟྲོགས་ལྡན་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་ཞིང་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ལུང་བསན་

སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ སས་གླང་བྲག་གནས་དེ་ གནས་སྒོ་ཕྱེ་བྱིན་རླབས་བསྐྱར་གསྲོ་མཛད་དེ་ དད་

ལྡན་སྐྱེ་འགྲོའི་དྲོན་ལུ་ ནེ་པཱལ་ཡྲོལ་མྲོ་ལུ་རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུགས་སར་བཅར་ཏེ་ རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ 

ང་འབྲུག་ལས་ཨིན། ན་ཧིང་ཡང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཇལ་ནི་སྦེ་འྲོང་སྟེ་ ནེ་པཱལ་གི་རྒྱལ་ས་ལུ་ལྷྲོདཔ་

ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་མར་མ་བཞུགསཔ་ལས་ལྲོག་འགྱོ་དགོཔ་བྱུང་ཡི། དུས་ཅི་རིན་པྲོ་ཆེ་ ནཱ་ཡྲོལ་

མྲོ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་གོཝ་ལས་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་རང་བཅར་བར་འྲོང་ཡི། འབྲུག་

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ལུ་ སས་གླང་བྲག་གནས་ཟེར་མི་ཅིག་ཡྲོད། དེ་ནང་ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པྲོ་

ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཞིན་ན་ དུས་རབས་ ༡༦ པ་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་

རབས་འབམས་དང་ གཏེར་སྲོན་པདྨ་གླིང་པ་ གཏེར་སྲོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ གཏེར་སས་

གྲགས་པ་འྲོད་ཟེར་ ལ་སྲོགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་གིས་ ཞབས་

བཅགས་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ དེ་གི་ཤུལ་ དཔེར་ན་ མར་མེ་རྫམ་གྱིས་སྤུབས་དྲོ་བཟུམ་

སྦེ་ འྲོད་ཕྱི་ཁར་མ་གསལ་ འགྲོ་དྲོན་མེད་པར་དེ་སྦེ་རང་ལུས་ཏེ་ཡྲོད་མི་དེ་ རིན་པྲོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ ཞབས་བཅགས་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་ གསྲོལ་འདེབས་ཕུལ་ནི་དང་། ཞིང་

གཤེགས་བླམ་བསྲོད་ནམས་བཟང་པྲོ་གིས་ཡང་ རིན་པྲོ་ཆེ་ག་དེ་འབད་རུང་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོ་པའི་ བཀའ་སྲོབ་དང་ལུང་བསན་ཚུ་གནང་སྟེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུཝ་ད་ལུ་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཡང་ 

ཡ་ཡ་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་ སང་ཕྲོད་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འབད་རུང་ སྤྱིར་ང་བཅས་

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 6

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་རྗེ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ལུང་བསན་དུས་ལུ་མ་བབས་པའི་གནད་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྲོ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཕར་ཕུད་རྐྱབ་སྟེ་རང་ལུས་སྲོང་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྲུལ་སྐུ་

གིས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུགས་ས་ རྒྱ་གར་སི་ལི་གུ་རི་ལུ་ བཅར་ཞིནམ་ལས་

ཞུ་བ་ནན་གྱིས་ཕུལ་ཏེ་འབདཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ བླམ་གཞན་ཅིག་ཞུ་ད་ ང་འྲོང་མི་

ཚུགས་པས། ད་ལས་ཕར་ ཁྱེད་ཡང་ང་འབད་སར་འྲོང་མི་དགོ་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་འཐབ་ནི་ཡང་ ནེ་ཅིག་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་གེ་ཟེར་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་། 

དེ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚྲོགས་མཛད་དེ་ སི་སི་ཤ་མུ་སེར་རུ་རུ་གསརཔ་ཀེ་ཇི་

བཞི་ལྔ་ཙམ་འབག་སྟེ་ རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ང་གིས་ཁྱེད་

ལུ་ཁ་ཙ་ལས་རང་ ལྲོག་ ང་འབད་སར་མ་ཤྲོག་ཟེར་སབ་ཅི་ ད་རུང་མཐྲོང་ནུག་ཟེར་

དགོངསམ་ཁྲོལ་ཏེ་ ཕྱག་ཡང་བརབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལུ་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ ད་རེས་ན་ལྲོག་

བཅར་མི་འདི་ རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ སི་སི་ཤ་མུ་ཕུལ་བར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ ཤ་མུ་དེ་ཕུལ། ད་རུང་ 

རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ ཕྱག་ཕུལ་ཏེ་ སས་གླང་བྲག་གི་གནས་དེ་ཁར་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ག་དེ་སྦེ་རུང་

ཞབས་བཅགས་གནང་དགོ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡང་ལྲོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་

དེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ང་རང་ཡང་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་ཞབས་སར་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བཅར་དགོ་མི་དེ་ རྒྱུ་

མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ག་དེ་འབད་རུང་འབྲོན་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་

ཡང་ཚར་ཅིག་ཞལ་གནམ་ཁ་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ ཡ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཉན་རང་མ་

བཏུབ་པ་ཅིན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་

ཅིག་ང་ལུ་འབག་ཤྲོག་ ང་འྲོང་དགོཔ་ཨིན་ན་མེན་ན་ དེ་གིས་ཤེས་ཟེར་གསུངས་ཡི་ཟེར་

ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ རྲོར་གླིང་གསུང་འབུམ་ཡྲོད་མེད་དང་ 

ཡྲོད་རུང་ག་དེམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་མ་མཁྱེན་པས་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ 

དེ་ཐྲོབ་ཚུགསཔ་ཅིག་འྲོང་ཟེར་སི་ལི་གུ་རི་ལས་ ལྲོག་སྟེ་ཕུན་ཚྲོགས་གླིང་ལུ་ལྷྲོད་པའི་འཕྲོས་

ལས་ འབྲུག་ཤེས་རིག་བསན་འཛིན་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་སབ་སྟེ་ ད་ཁྱེད་རང་ཧེ་མ་ལས་ དཔེ་ཆ་

པར་བཏབ་སྟེ་སྲོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དཔེ་ཆའི་རྒྱུས་ཆ་ཁྱེད་རང་ཆེ་འྲོང་། ཆ་རྲོགས་འབད་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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གནང་ཟེར་སབ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་ཤེས་རིག་བསན་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡྲོངས་དཔེ་མཛྲོད་

ཁང་ལས་ གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་ཅིག་བརྙའ་སྟེ་ཞུ་འབག་སྦེ་ལྲོག་སི་ལི་གུ་རི་ལུ་བྲོན་ཏེ་ དྲྲོ་

པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ཕུལཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཐུགས་སྨྲོན་གནང་སྟེ་  གསུང་འབུམ་གྱི་གྲལ་

ལས་གཅིག་ཕྱག་ལུ་བཞེས་གཟིགསཔ་ད་ ཀྲིག་ཀྲི་ སས་གླང་བྲག་གི་ གནས་དང་འབྲེལ་

བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཐྲོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ཚེ་ ཚྲོགས་དཔྲོན་བགྲེསཔ་དྲག་ཤྲོས་པ་སངས་

རྲོ་རྗེ་ཡང་ རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞབས་སར་བཅར་མི་དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་མི་དེ་ རང་སྲོའི་བླ་སྲོབ་དང་

སྦྱིན་བདག་འབད་ནིའི་ རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

སས་གླང་བྲག་ལུ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཆིབས་བསྐྱོད།

དེ་ལས་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་ ད་ ལུང་བསན་དུས་ལུ་འབབ་ཟེར་རུང་ ད་

རེས་ཨིན་པས། ང་མགྱོགས་པ་རང་སས་གླང་བྲག་ལུ་འྲོང་ནི་ཨིན། ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ང་གིས་ 

དཔྱད་པ་བཏང་སྟེ་ ཁྱེད་དཀའཝ་དཔྱད་བཅུག་མི་དེ་ གནས་སྒོ་ཕྱེཝ་ད་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་ལས་ 

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 8

ཟབ་ཟབ་འབད་དགོ་ དཔེར་ན་ ཧེ་མ་གཏེར་སྲོན་བརྟུལ་ཞུགས་གླིང་པ་ཟེར་མི་དེ་ འབྲས་

ལྗོངས་ཕྱྲོགས་ལུ་ གངས་ཆེན་མཛྲོད་ལྔ་གི་གནས་ལས་ གཏེར་བཞེས་ནི་སྦེ་མ་བྲོན་པའི་ཧེ་

མ་ ང་གིས་ ད་ལྟྲོ་དུས་ལུ་མ་འབབ་ལས་ བྲོན་མི་དགོ་ཟེར་གསུངས་རུང་ རྩ་ལས་གསན་

མ་བཏུབ་པར་བྲོནམ་ལས་ བར་ཆད་བྱུང་ཡི་ཟེར་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་ ལྲོ་རྒྱུས་བཟུམ་

ཅིག་སྦེ་གསུངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྟེན་འབྲེལ་མ་འཕྱུག་

པར་ གནས་ཀྱི་ལུང་བསན་དུས་ལུ་འབབ་ཅི། ཟཝ་དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་ལུ་ལྷ་འབབ་དུས་

ཆེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སས་གླང་བྲག་ལུ་ལྷྲོད་འྲོང་ ངེའི་ཆིབས་རྟ་ཕྲོ་ཆེན་ཁ་དྲོག་ཐལ་དཀར་

འཚམས་འབད་མི་དགོ་ཟེར་བཀའ་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེའི་བསྒང་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་

རྐྱབ་ནི་གི་དུས་ཚྲོད་ཡང་ཞག་གྲངས་ལྔ་ཙམ་ལས་མེདཔ་ལས་ སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་བླམ་བྲོན་ནི་གི་

ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལས་དགའ་དྲགས་རུང་ བླམ་རྩ་ཅན་ནི་བཟུམ་འགོ་ཐྲོག་བྲོནམ་ད་ 

བཅའ་སྒྲིག་མ་ཚུད་པའི་ཚ་གྱང་གིས་ཐུགས་སྡུག་སྟེ་ དྲག་ཤྲོས་པ་སངས་རྲོ་རྗེ་མཉམ་བསྟུན་

གྲོས་འབད་དེ་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ཞུ་ བཅའ་སྒྲིག་གི་གྲོགས་རམ་ཚུ་ག་ར་ སྒང་

སྟེང་དགོན་སྡེའི་གྲྭ་སྲོབ་ཚུ་གིས་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། 

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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གནང་ཟེར་སབ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་ཤེས་རིག་བསན་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡྲོངས་དཔེ་མཛྲོད་

ཁང་ལས་ གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་ཅིག་བརྙའ་སྟེ་ཞུ་འབག་སྦེ་ལྲོག་སི་ལི་གུ་རི་ལུ་བྲོན་ཏེ་ དྲྲོ་

པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ཕུལཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཐུགས་སྨྲོན་གནང་སྟེ་  གསུང་འབུམ་གྱི་གྲལ་

ལས་གཅིག་ཕྱག་ལུ་བཞེས་གཟིགསཔ་ད་ ཀྲིག་ཀྲི་ སས་གླང་བྲག་གི་ གནས་དང་འབྲེལ་

བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཐྲོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ཚེ་ ཚྲོགས་དཔྲོན་བགྲེསཔ་དྲག་ཤྲོས་པ་སངས་

རྲོ་རྗེ་ཡང་ རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞབས་སར་བཅར་མི་དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་མི་དེ་ རང་སྲོའི་བླ་སྲོབ་དང་

སྦྱིན་བདག་འབད་ནིའི་ རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

སས་གླང་བྲག་ལུ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཆིབས་བསྐྱོད།

དེ་ལས་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་ ད་ ལུང་བསན་དུས་ལུ་འབབ་ཟེར་རུང་ ད་

རེས་ཨིན་པས། ང་མགྱོགས་པ་རང་སས་གླང་བྲག་ལུ་འྲོང་ནི་ཨིན། ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ང་གིས་ 

དཔྱད་པ་བཏང་སྟེ་ ཁྱེད་དཀའཝ་དཔྱད་བཅུག་མི་དེ་ གནས་སྒོ་ཕྱེཝ་ད་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་ལས་ 
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ཟབ་ཟབ་འབད་དགོ་ དཔེར་ན་ ཧེ་མ་གཏེར་སྲོན་བརྟུལ་ཞུགས་གླིང་པ་ཟེར་མི་དེ་ འབྲས་

ལྗོངས་ཕྱྲོགས་ལུ་ གངས་ཆེན་མཛྲོད་ལྔ་གི་གནས་ལས་ གཏེར་བཞེས་ནི་སྦེ་མ་བྲོན་པའི་ཧེ་

མ་ ང་གིས་ ད་ལྟྲོ་དུས་ལུ་མ་འབབ་ལས་ བྲོན་མི་དགོ་ཟེར་གསུངས་རུང་ རྩ་ལས་གསན་

མ་བཏུབ་པར་བྲོནམ་ལས་ བར་ཆད་བྱུང་ཡི་ཟེར་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་ ལྲོ་རྒྱུས་བཟུམ་

ཅིག་སྦེ་གསུངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྟེན་འབྲེལ་མ་འཕྱུག་

པར་ གནས་ཀྱི་ལུང་བསན་དུས་ལུ་འབབ་ཅི། ཟཝ་དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་ལུ་ལྷ་འབབ་དུས་

ཆེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སས་གླང་བྲག་ལུ་ལྷྲོད་འྲོང་ ངེའི་ཆིབས་རྟ་ཕྲོ་ཆེན་ཁ་དྲོག་ཐལ་དཀར་

འཚམས་འབད་མི་དགོ་ཟེར་བཀའ་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེའི་བསྒང་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་

རྐྱབ་ནི་གི་དུས་ཚྲོད་ཡང་ཞག་གྲངས་ལྔ་ཙམ་ལས་མེདཔ་ལས་ སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་བླམ་བྲོན་ནི་གི་

ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལས་དགའ་དྲགས་རུང་ བླམ་རྩ་ཅན་ནི་བཟུམ་འགོ་ཐྲོག་བྲོནམ་ད་ 

བཅའ་སྒྲིག་མ་ཚུད་པའི་ཚ་གྱང་གིས་ཐུགས་སྡུག་སྟེ་ དྲག་ཤྲོས་པ་སངས་རྲོ་རྗེ་མཉམ་བསྟུན་

གྲོས་འབད་དེ་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ཞུ་ བཅའ་སྒྲིག་གི་གྲོགས་རམ་ཚུ་ག་ར་ སྒང་

སྟེང་དགོན་སྡེའི་གྲྭ་སྲོབ་ཚུ་གིས་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། 

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་འགོ་ཐྲོག་སས་གླང་བྲག་ལུ་འབྲོན་པའི་སྐབས་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་

ཕུན་ཚྲོགས་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡང་ བཅའ་སྒྲིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཞལ་

བཀོད་གནང་ཏེ་ རྒྱལ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་ཞུ་མི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཕུརཔ་རྲོ་རྗེ་ཡང་ རིན་པྲོ་ཆེ་སས་གླང་

བྲག་ལས་ལྲོག་མ་འབྲོན་ཚུན་ཕྱག་ཞུ་མི་སྦེ་བཞག་ནུག། རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་བཀའ་གནང་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ་ རྟ་ཡང་གཞན་ཁ་ལས་འཚྲོལ་མ་དགོ་པར་ སས་ཡུལ་ཁའི་གཡུས་ཀྱི་ ཨ་རྒས་

རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་ཟེར་མི་ལས་ཐྲོབ་མི་དེ་ཡང་ ལུང་བསན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་

མས། 

རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་འབྱུང་ཚུལ།

རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོན་ཏེ་མཁའ་འགྲོ་གསང་ཕུག་ནང་ཕེབས་ད་ བག་ཕུག་སྐམ་ཀྲོག་གྲོ་ནང་ལས་

བདུད་རྩི་དང་ཁྲུས་ཆུ་ཚུ་ཧ་ལས་སི་སི་སྦེ་བབས་ལས་ དེ་བསྒང་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕྱག་ཞུ་མི་ག་ར་ 

ཡ་མཚན་ཆེ་ བགའ་ལེ་ངུ་ལེ་ཐལ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཡར་བྲོན་ཏེ་ མ་ནི་གདུང་

འཁོར་ཟེར་བའི་ སྤང་ནང་ཕེབས་ད་ སས་ཡུལ་ཁ་ལུ་ རང་ཟ་དགུ་པའི་ནང་ ཁཝ་རྐྱབ་པའི་

སྲོལ་མེད་རུང་ བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལས་རྟེན་ཏེ་ དེ་ཚེ་ སྤྲིན་མེད་

གནམ་ཁ་གཡའ་དྭངས་པའི་ནང་ལས་མར་ བཀྲིས་པའི་ཁ་དར་བཟུམ་མའི་ཁཝ་ཤུགས་སྦེ་

ནར་ནྲོར་ བཏང་ཁཝ་མེ་ཏྲོག་གི་རྣམ་པ་སྦེ་བབས་མི་དེ་ བླ་སྲོབ་དང་དད་ཅན་སྦྱིན་བདག་

ག་ར་གིས་ མངོན་སུམ་མཐྲོང་ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་ལུ་འགྱུརཝ་ལས་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཧ་ལམ་བརྒྱད་

བཅུ་གྱ་གྲངས་ཙམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ དད་པ་ཚད་མེདཔ་བསྐྱེད་ནུག། 

དེ་ལས་རིན་པྲོ་ཆེ་ དགུང་ཞག་བག་གི་རྐེད་པར་ ཁང་ཆུང་ཅིག་ཡྲོད་མི་ནང་བཞུགས་པའི་ 

དེ་གི་ནངས་པར་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་དེ་ཅིག་ཁར་ འབྲུག་ཤེས་རིག་བསན་འཛིན་གྱིས་ རིན་

པྲོ་ཆེ་སྐུ་བསིལ་བསིལཝ་འྲོང་ཟེར་ མེ་རྫ་ཅིག་བཟྲོ་སྟེ་ཕུལ་བར་འགྱོཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་

མདང་ཕྱི་རུ་ ང་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་འྲོང་ཡི། ང་ད་རེས་ཅི་དང་མ་འདྲ་བའི་

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 10

གནས་ནང་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ སྐལ་བ་བཟང་པའི་ཁ་ལུ་ ལྷག་པར་དུ་ཁྱེད་རང་འབྲུག་མི་ཚུ་ གནམ་

མེད་ས་མེད་སྐལ་བ་བཟང་པྲོ་ཨིན་མས། ད་ཁྱེད་འབྲུགཔ་ཚུ་ རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ་གདན་ལ་སྲོགས་

པའི་ རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་ཚུ་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་མིན་འདུག གནས་འདི་བྱིན་རླབས་སྤུ་ཙམ་

རང་མ་མཉམ་པར་ མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་གྱི་རླངས་པ་རང་མ་ཡལ་བར་སྲོད་ནུག་ཟེར་

གསུངསམ་ལས་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡང་ གནས་དེ་ལུ་དད་པ་ལྷག་པར་དུ་བསྐྱེད་དེ་ རིན་པྲོ་ཆེ་

ལུ་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་འགྲུབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག། 

གླང་བྲག་གི་སྒྲུབ་གྲྭ་ངེས་གསང་རྟག་བརྟན་གླིང་།

དེ་བསྒང་དྲག་ཤྲོས་པ་སངས་རྲོ་རྗེ་དང་ སྒྲུབ་དཔྲོན་བླ་མ་རང་འབྱུང་རྲོ་རྗེ་ འབྲུག་ཤེས་རིག་

བསན་འཛིན་ དེ་ལས་སས་གླང་བྲག་ལས་ཨིན་མི་དྲག་ཤྲོས་བགྲེསཔ་ སྡེ་བདག་རྒྱལ་

མཚན་ཚུ་ སྐུ་མདུན་ལུ་འབྲོ་སྟེ་ གནས་འདི་ཁར་སྒྲུབ་སྡེ་ཅིག་བཙུགས་དགོ་པས། སྒྲུབ་

སྡེའི་ས་སྒོ་དེ་ཡང་ ནཱ་ལས་ཕར་དུས་ཡུན་དག་པ་ཅིག་ཁ་མར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ བ་ཕུག་ཁ་ཤར་

དུ་ལྟྲོས་པ། དེ་ཡི་མདུན་ཕྱྲོགས་སུ་ཐང་ལག་མཐིལ་བཟུམ་ཅིག་ཡྲོད་མི་དེ་ཁར་ སྒྲུབ་གྲྭ་

ཅིག་བཙུགས་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ སྒོས་སུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་

པའི་བསན་སྲིད་ལུ་ ཕན་ཐྲོག་སྲོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། ཁྱེད་ཚུ་གིས་ དེ་གྲུབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 

སང་ཕྲོད་ང་རང་ལྲོག་འྲོང་གེ་ཟེར་བཀའ་གནང་ནུག། 

དེ་བཞིན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་གྲུབ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རིན་པྲོ་

ཆེ་དགུང་ཞག་གསུམ་བཞུགས་ཏེ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་བྲོན་ཏེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་

མཇལ་ཏེ་ གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། རིན་པྲོ་ཆེ་རྒྱ་ལུ་

ལྲོག་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ དྲག་ཤྲོས་པ་སངས་རྲོ་རྗེ་གིས་ གཞུང་ཞབས་ལུ་བཅར་ ཡིག་ཐྲོག་

གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ ཁོང་སྦྱིན་བདག་གསུམ་དེ་ཅིག་གིས་ རིན་པྲོ་ཆེ་གི་ལུང་བསན་གནང་མི་ས་

འཚྲོལ་རུང་ ས་གཏན་འཁེལ་སྦེ་འཚྲོལ་མ་ཐྲོབ་པར་ ད་རེས་སྒྲུབ་སྡེ་འྲོག་མ་ཟེར་མི་དེ་ཁར་ 

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་འགོ་ཐྲོག་སས་གླང་བྲག་ལུ་འབྲོན་པའི་སྐབས་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་

ཕུན་ཚྲོགས་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡང་ བཅའ་སྒྲིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཞལ་

བཀོད་གནང་ཏེ་ རྒྱལ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་ཞུ་མི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཕུརཔ་རྲོ་རྗེ་ཡང་ རིན་པྲོ་ཆེ་སས་གླང་

བྲག་ལས་ལྲོག་མ་འབྲོན་ཚུན་ཕྱག་ཞུ་མི་སྦེ་བཞག་ནུག། རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་བཀའ་གནང་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ་ རྟ་ཡང་གཞན་ཁ་ལས་འཚྲོལ་མ་དགོ་པར་ སས་ཡུལ་ཁའི་གཡུས་ཀྱི་ ཨ་རྒས་

རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་ཟེར་མི་ལས་ཐྲོབ་མི་དེ་ཡང་ ལུང་བསན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་

མས། 

རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་འབྱུང་ཚུལ།

རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོན་ཏེ་མཁའ་འགྲོ་གསང་ཕུག་ནང་ཕེབས་ད་ བག་ཕུག་སྐམ་ཀྲོག་གྲོ་ནང་ལས་

བདུད་རྩི་དང་ཁྲུས་ཆུ་ཚུ་ཧ་ལས་སི་སི་སྦེ་བབས་ལས་ དེ་བསྒང་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕྱག་ཞུ་མི་ག་ར་ 

ཡ་མཚན་ཆེ་ བགའ་ལེ་ངུ་ལེ་ཐལ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཡར་བྲོན་ཏེ་ མ་ནི་གདུང་

འཁོར་ཟེར་བའི་ སྤང་ནང་ཕེབས་ད་ སས་ཡུལ་ཁ་ལུ་ རང་ཟ་དགུ་པའི་ནང་ ཁཝ་རྐྱབ་པའི་

སྲོལ་མེད་རུང་ བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལས་རྟེན་ཏེ་ དེ་ཚེ་ སྤྲིན་མེད་

གནམ་ཁ་གཡའ་དྭངས་པའི་ནང་ལས་མར་ བཀྲིས་པའི་ཁ་དར་བཟུམ་མའི་ཁཝ་ཤུགས་སྦེ་

ནར་ནྲོར་ བཏང་ཁཝ་མེ་ཏྲོག་གི་རྣམ་པ་སྦེ་བབས་མི་དེ་ བླ་སྲོབ་དང་དད་ཅན་སྦྱིན་བདག་

ག་ར་གིས་ མངོན་སུམ་མཐྲོང་ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་ལུ་འགྱུརཝ་ལས་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཧ་ལམ་བརྒྱད་

བཅུ་གྱ་གྲངས་ཙམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ དད་པ་ཚད་མེདཔ་བསྐྱེད་ནུག། 

དེ་ལས་རིན་པྲོ་ཆེ་ དགུང་ཞག་བག་གི་རྐེད་པར་ ཁང་ཆུང་ཅིག་ཡྲོད་མི་ནང་བཞུགས་པའི་ 

དེ་གི་ནངས་པར་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་དེ་ཅིག་ཁར་ འབྲུག་ཤེས་རིག་བསན་འཛིན་གྱིས་ རིན་

པྲོ་ཆེ་སྐུ་བསིལ་བསིལཝ་འྲོང་ཟེར་ མེ་རྫ་ཅིག་བཟྲོ་སྟེ་ཕུལ་བར་འགྱོཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་

མདང་ཕྱི་རུ་ ང་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་འྲོང་ཡི། ང་ད་རེས་ཅི་དང་མ་འདྲ་བའི་

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 10

གནས་ནང་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ སྐལ་བ་བཟང་པའི་ཁ་ལུ་ ལྷག་པར་དུ་ཁྱེད་རང་འབྲུག་མི་ཚུ་ གནམ་

མེད་ས་མེད་སྐལ་བ་བཟང་པྲོ་ཨིན་མས། ད་ཁྱེད་འབྲུགཔ་ཚུ་ རྒྱ་གར་རྲོ་རྗེ་གདན་ལ་སྲོགས་

པའི་ རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་ཚུ་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་མིན་འདུག གནས་འདི་བྱིན་རླབས་སྤུ་ཙམ་

རང་མ་མཉམ་པར་ མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་གྱི་རླངས་པ་རང་མ་ཡལ་བར་སྲོད་ནུག་ཟེར་

གསུངསམ་ལས་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡང་ གནས་དེ་ལུ་དད་པ་ལྷག་པར་དུ་བསྐྱེད་དེ་ རིན་པྲོ་ཆེ་

ལུ་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་འགྲུབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག། 

གླང་བྲག་གི་སྒྲུབ་གྲྭ་ངེས་གསང་རྟག་བརྟན་གླིང་།

དེ་བསྒང་དྲག་ཤྲོས་པ་སངས་རྲོ་རྗེ་དང་ སྒྲུབ་དཔྲོན་བླ་མ་རང་འབྱུང་རྲོ་རྗེ་ འབྲུག་ཤེས་རིག་

བསན་འཛིན་ དེ་ལས་སས་གླང་བྲག་ལས་ཨིན་མི་དྲག་ཤྲོས་བགྲེསཔ་ སྡེ་བདག་རྒྱལ་

མཚན་ཚུ་ སྐུ་མདུན་ལུ་འབྲོ་སྟེ་ གནས་འདི་ཁར་སྒྲུབ་སྡེ་ཅིག་བཙུགས་དགོ་པས། སྒྲུབ་

སྡེའི་ས་སྒོ་དེ་ཡང་ ནཱ་ལས་ཕར་དུས་ཡུན་དག་པ་ཅིག་ཁ་མར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ བ་ཕུག་ཁ་ཤར་

དུ་ལྟྲོས་པ། དེ་ཡི་མདུན་ཕྱྲོགས་སུ་ཐང་ལག་མཐིལ་བཟུམ་ཅིག་ཡྲོད་མི་དེ་ཁར་ སྒྲུབ་གྲྭ་

ཅིག་བཙུགས་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ སྒོས་སུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་

པའི་བསན་སྲིད་ལུ་ ཕན་ཐྲོག་སྲོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། ཁྱེད་ཚུ་གིས་ དེ་གྲུབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 

སང་ཕྲོད་ང་རང་ལྲོག་འྲོང་གེ་ཟེར་བཀའ་གནང་ནུག། 

དེ་བཞིན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་གྲུབ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རིན་པྲོ་

ཆེ་དགུང་ཞག་གསུམ་བཞུགས་ཏེ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་བྲོན་ཏེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་

མཇལ་ཏེ་ གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། རིན་པྲོ་ཆེ་རྒྱ་ལུ་

ལྲོག་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ དྲག་ཤྲོས་པ་སངས་རྲོ་རྗེ་གིས་ གཞུང་ཞབས་ལུ་བཅར་ ཡིག་ཐྲོག་

གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ ཁོང་སྦྱིན་བདག་གསུམ་དེ་ཅིག་གིས་ རིན་པྲོ་ཆེ་གི་ལུང་བསན་གནང་མི་ས་

འཚྲོལ་རུང་ ས་གཏན་འཁེལ་སྦེ་འཚྲོལ་མ་ཐྲོབ་པར་ ད་རེས་སྒྲུབ་སྡེ་འྲོག་མ་ཟེར་མི་དེ་ཁར་ 

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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ཐང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་མཐྲོངམ་ལས་ ཁ་ཤར་ལྟྲོས་ཀྱི་བག་ཕུག་མ་ཐྲོབ་རུང་ ལག་མཐིལ་འདྲ་

བའི་ཐང་དེ་འདི་འྲོང་ནི་མས་ཟེར་ དེ་ཁར་དག་སྦར་བཞི་བསྐོརམ་གི་ཁྱིམ་དག་པ་ཅིག་རྐྱབ་

སྟེ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་སྒྲུབ་གྲྭ་བཙུགས་པར་བྲོན་དགོས་པའི་དགོངས་སྐོར་ཞུ་སྟེ་ 

རིན་པྲོ་ཆེ་ལྲོག་གནས་དེ་ཁར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལུ་ ང་གིས་ན་ཧིང་སབ་མི་ས་དེ་འདི་མེན། 

ཨིན་རུང་ཁྱད་མིན་འདུག་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ མཚམས་ཁང་དེ་ནང་ལུ་ ལྲོ་གསུམ་ཕྱྲོགས་

གསུམ་བཅད་མི་ མི་གྲངས་བཞི་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཨ་ཞེ་

སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་ ཚྲོགས་འཁོར་ཉིནམ་ལྔ་

བསྐོར་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཚྲོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་གསྲོལཝ་གི་བར་མཚམས་ཅིག་

ལུ་ རིན་པྲོ་ཆེ་ཁ་ཡར་ལྟ་ད་ལྟྲོ་འྲོད་གསལ་བསམ་གཏན་གླིང་ལྷ་ཁང་ཡྲོད་སར་ ཧེ་མ་ཁང་

ཤུལ་གྱང་ཁོག་དང་ཚལ་མ་ རྩང་ཕུང་སྦེ་ཨིན་མི་དེ་ཁར་ ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་བྲོན་སྦེ་ དེ་ཁར་

ཕེབས་ད་ ལ་ཁའི་ཨ་རྒས་ཅིག་གིས་བསང་ཁུར་གཅིག་འབག་སྟེ་འྲོང་མི་དང་འཕྱད།  རིན་

པྲོ་ཆེ་གིས་ ཨ་རྒས་དེ་ལུ་ ཁྱེད་ག་ལས་འྲོངམ་སྨྲོ་ ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྨྲོ་ ཁྱེད་ཀྱི་རྒལ་པར་

འབག་མི་དེ་ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་གསུངསམ་ད་ མི་དེ་གིས་ ནཱ་ཕར་ཚུར་བླམ་རྩ་ཅན་ཅིག་བྲོན་ནུག་

ཟེར་གོ་ཡི་ བླམ་ལུ་བསང་རྫས་ཕུལ་བར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་སྟེ་འབདཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ འྲོ་ཡ་ 

དེ་འབད་བ་ཅིན་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ཅི། བླམ་དེ་ང་ཨིན། བསང་བཏྲོན་ཤིག་ཟེར་གསུངས་

ཏེ་ དེ་ཁར་རི་བྲོ་བསང་མཆོད་ཞལ་འདྲོན་མཛད་གནང་ཞིནམ་ལས་ ང་གིས་ན་ཧིང་བྲག་

ཕུག་ཁ་ཤར་དུ་ལྟྲོས་པ་ ཐང་ལག་མཐིལ་དང་འདྲ་བ་ཅིག་ཡྲོད་ཟེར་མི་འདི་ འ་ནི་ཨིན་ཟེར་

གསུངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། སྒྲུབ་གྲྭ་འདི་ འདི་ཁར་ཆགས་དགོ ཐགཔ་འབག་ཤྲོག་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་ ཐིག་ཚད་ཡང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཤེལ་

རྔ་ན་ལས་ཚུར་ ཨམ་སྲུ་ལྔ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཇལ་བར་ཨིན་ཟེར་ཐྲོན་འྲོང་མི་ལུ་ཡང་ རྟེན་འབྲེལ་

བཟང་ཡི་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཞབས་བྲྲོ་རྐྱབ་བཅུག་ནུག། དེ་ལས་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ད་རུང་

སྒྲུབ་གྲྭ་གསརཔ་རྐྱབ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཏེ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ སྒྲུབ་

གྲྭའི་མཚན་ཡང་ ངེས་གསང་རྟག་བརྟན་གླིང་ཟེར་གསྲོལ། སྒྲུབ་གྲྭ་པ་མི་བརྒྱད་རེ་རྒྱུན་མ་

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 12

ཆད་པར་བཞག་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་ཚུན་ ལྲོ་གསུམ་ཕྱྲོགས་

གསུམ་ནང་བཞུགས་མི་ སྒྲུབ་གྲྭ་པ་རིམ་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་ཚུན་ སྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་

ལས་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་གནས་ལེ་ཤ་ཅིག་ངོས་འཛིན་གནངམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཀུན་

གྱིས་མཐྲོང་ཆོས་སུ་གྱུར་མི་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཚུར་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ལྲོ་ལྟར་བྲོན་ཏེ་

ཐུགས་སྨྲོན་གནངམ་ལས་ སྤྲོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་སྡེ་སྒྲུབ་གྲྭ་ ལྲོ་གསུམ་ཕྱྲོགས་གསུམ་

དང་། ཀློག་པ་ཐྲོས་བསམ་གྱི་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང་སྲོབ་གྲྭ། སྤྱིར་མི་སྡེ་ཡྲོངས་ལུ་ཕན་ཐབས་ལུ་

སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་། མི་སེར་ཉམས་ཆུང་གི་དྲོན་ལུ་གནས་ཡིག་ནང་ཡྲོད་པའི་ དུར་ཁྲོད་

ཡང་ངོས་འཛིན་གནང་ཡྲོདཔ་ལས་ཚུར་ གནས་ཡྲོངས་གྲགས་སྲོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཨྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་གླང་བྲག་གནས་གོང་མར་ཕེབས་ཚུལ། 

ཨྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ས་དེ་ བག་གི་རྐེད་པར་ཡྲོད་མི་སས་གླང་བྲག་གི་

གནས་ ད་རེས་གནས་གོང་མ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཁར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཨྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་སྤང་རྒན་

གྱི་ཚུལ་དུ་བྲོན་ཏེ་སས་གླང་བྲག་གི་མཇུག་ལུ་ དགོན་གསར་ཁ་ཟེར་སར་ཕེབས་ད་ མི་ཚུ་

གིས་ད་རེས་མགྱོནམ་གསརཔ་གཅིག་མཐྲོང་ཡི་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ལས་ མགྲོན་གསར་ཁ་ཟེར་

བཏགས་གནང་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་མགྱོན་གསར་ཁ་ཟེར་དར་ནུག། དེ་ཁར་སྐུ་ངལ་གནང་

བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་ ཁྱིམ་གུང་པ་ལྔ་དེ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ལུ་ ཆུ་མེདཔ་ལས་གྲུབ་ཆུ་བཏྲོན་

གནང་ནུག། དེ་ལས་མཁའ་འགྲོ་གསང་ཕུག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་གཏེར་སས་གནང་སྦེ་ དེ་ལས་བྲོན་

ཏེ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ཕེབས་ད་ ཨམ་ཅིག་ཨོམ་བཞྲོ་སྦེ་ལྲོག་མི་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་པའི་ཚེ་ 

ཞལ་མཇལཝ་ཅིག་དད་པ་ལྷད་མེད་བསྐྱེད་དེ་ ཨོམ་དྲངསམ་ལས་གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ ད་

ལྟྲོའི་བར་འྲོ་མའི་ནང་ཟེར་སབ་རྒྱུན་འདུག། ཨོམ་བཞེས་འཕྲོ་རྲོ་གུ་བླུགས་གནང་པའི་ཤུལ་

ད་ལྟྲོ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་ལྟག་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ ཡར་གླང་བྲག་གནས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་

སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ གནམ་ཁ་ལས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་བྲོན་ བྲྲོ་འཁྲབ་སྟེ་གླུ་གར་གྱི་

མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་ཐྲོན་མི་ལུ་ གནས་ཡིག་ནང་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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ཐང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་མཐྲོངམ་ལས་ ཁ་ཤར་ལྟྲོས་ཀྱི་བག་ཕུག་མ་ཐྲོབ་རུང་ ལག་མཐིལ་འདྲ་

བའི་ཐང་དེ་འདི་འྲོང་ནི་མས་ཟེར་ དེ་ཁར་དག་སྦར་བཞི་བསྐོརམ་གི་ཁྱིམ་དག་པ་ཅིག་རྐྱབ་

སྟེ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་སྒྲུབ་གྲྭ་བཙུགས་པར་བྲོན་དགོས་པའི་དགོངས་སྐོར་ཞུ་སྟེ་ 

རིན་པྲོ་ཆེ་ལྲོག་གནས་དེ་ཁར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལུ་ ང་གིས་ན་ཧིང་སབ་མི་ས་དེ་འདི་མེན། 

ཨིན་རུང་ཁྱད་མིན་འདུག་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ མཚམས་ཁང་དེ་ནང་ལུ་ ལྲོ་གསུམ་ཕྱྲོགས་

གསུམ་བཅད་མི་ མི་གྲངས་བཞི་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཨ་ཞེ་

སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་ ཚྲོགས་འཁོར་ཉིནམ་ལྔ་

བསྐོར་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཚྲོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་གསྲོལཝ་གི་བར་མཚམས་ཅིག་

ལུ་ རིན་པྲོ་ཆེ་ཁ་ཡར་ལྟ་ད་ལྟྲོ་འྲོད་གསལ་བསམ་གཏན་གླིང་ལྷ་ཁང་ཡྲོད་སར་ ཧེ་མ་ཁང་

ཤུལ་གྱང་ཁོག་དང་ཚལ་མ་ རྩང་ཕུང་སྦེ་ཨིན་མི་དེ་ཁར་ ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་བྲོན་སྦེ་ དེ་ཁར་

ཕེབས་ད་ ལ་ཁའི་ཨ་རྒས་ཅིག་གིས་བསང་ཁུར་གཅིག་འབག་སྟེ་འྲོང་མི་དང་འཕྱད།  རིན་

པྲོ་ཆེ་གིས་ ཨ་རྒས་དེ་ལུ་ ཁྱེད་ག་ལས་འྲོངམ་སྨྲོ་ ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྨྲོ་ ཁྱེད་ཀྱི་རྒལ་པར་

འབག་མི་དེ་ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་གསུངསམ་ད་ མི་དེ་གིས་ ནཱ་ཕར་ཚུར་བླམ་རྩ་ཅན་ཅིག་བྲོན་ནུག་

ཟེར་གོ་ཡི་ བླམ་ལུ་བསང་རྫས་ཕུལ་བར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་སྟེ་འབདཝ་ད་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ འྲོ་ཡ་ 

དེ་འབད་བ་ཅིན་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ཅི། བླམ་དེ་ང་ཨིན། བསང་བཏྲོན་ཤིག་ཟེར་གསུངས་

ཏེ་ དེ་ཁར་རི་བྲོ་བསང་མཆོད་ཞལ་འདྲོན་མཛད་གནང་ཞིནམ་ལས་ ང་གིས་ན་ཧིང་བྲག་

ཕུག་ཁ་ཤར་དུ་ལྟྲོས་པ་ ཐང་ལག་མཐིལ་དང་འདྲ་བ་ཅིག་ཡྲོད་ཟེར་མི་འདི་ འ་ནི་ཨིན་ཟེར་

གསུངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། སྒྲུབ་གྲྭ་འདི་ འདི་ཁར་ཆགས་དགོ ཐགཔ་འབག་ཤྲོག་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་ ཐིག་ཚད་ཡང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཤེལ་

རྔ་ན་ལས་ཚུར་ ཨམ་སྲུ་ལྔ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཇལ་བར་ཨིན་ཟེར་ཐྲོན་འྲོང་མི་ལུ་ཡང་ རྟེན་འབྲེལ་

བཟང་ཡི་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཞབས་བྲྲོ་རྐྱབ་བཅུག་ནུག། དེ་ལས་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ད་རུང་

སྒྲུབ་གྲྭ་གསརཔ་རྐྱབ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཏེ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ སྒྲུབ་

གྲྭའི་མཚན་ཡང་ ངེས་གསང་རྟག་བརྟན་གླིང་ཟེར་གསྲོལ། སྒྲུབ་གྲྭ་པ་མི་བརྒྱད་རེ་རྒྱུན་མ་
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ཆད་པར་བཞག་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་ཚུན་ ལྲོ་གསུམ་ཕྱྲོགས་

གསུམ་ནང་བཞུགས་མི་ སྒྲུབ་གྲྭ་པ་རིམ་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་ཚུན་ སྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་

ལས་ རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་གནས་ལེ་ཤ་ཅིག་ངོས་འཛིན་གནངམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཀུན་

གྱིས་མཐྲོང་ཆོས་སུ་གྱུར་མི་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཚུར་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ལྲོ་ལྟར་བྲོན་ཏེ་

ཐུགས་སྨྲོན་གནངམ་ལས་ སྤྲོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་སྡེ་སྒྲུབ་གྲྭ་ ལྲོ་གསུམ་ཕྱྲོགས་གསུམ་

དང་། ཀློག་པ་ཐྲོས་བསམ་གྱི་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང་སྲོབ་གྲྭ། སྤྱིར་མི་སྡེ་ཡྲོངས་ལུ་ཕན་ཐབས་ལུ་

སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་། མི་སེར་ཉམས་ཆུང་གི་དྲོན་ལུ་གནས་ཡིག་ནང་ཡྲོད་པའི་ དུར་ཁྲོད་

ཡང་ངོས་འཛིན་གནང་ཡྲོདཔ་ལས་ཚུར་ གནས་ཡྲོངས་གྲགས་སྲོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཨྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་གླང་བྲག་གནས་གོང་མར་ཕེབས་ཚུལ། 

ཨྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ས་དེ་ བག་གི་རྐེད་པར་ཡྲོད་མི་སས་གླང་བྲག་གི་

གནས་ ད་རེས་གནས་གོང་མ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཁར་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཨྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་སྤང་རྒན་

གྱི་ཚུལ་དུ་བྲོན་ཏེ་སས་གླང་བྲག་གི་མཇུག་ལུ་ དགོན་གསར་ཁ་ཟེར་སར་ཕེབས་ད་ མི་ཚུ་

གིས་ད་རེས་མགྱོནམ་གསརཔ་གཅིག་མཐྲོང་ཡི་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ལས་ མགྲོན་གསར་ཁ་ཟེར་

བཏགས་གནང་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་མགྱོན་གསར་ཁ་ཟེར་དར་ནུག། དེ་ཁར་སྐུ་ངལ་གནང་

བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་ ཁྱིམ་གུང་པ་ལྔ་དེ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ལུ་ ཆུ་མེདཔ་ལས་གྲུབ་ཆུ་བཏྲོན་

གནང་ནུག། དེ་ལས་མཁའ་འགྲོ་གསང་ཕུག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་གཏེར་སས་གནང་སྦེ་ དེ་ལས་བྲོན་

ཏེ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ཕེབས་ད་ ཨམ་ཅིག་ཨོམ་བཞྲོ་སྦེ་ལྲོག་མི་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་པའི་ཚེ་ 

ཞལ་མཇལཝ་ཅིག་དད་པ་ལྷད་མེད་བསྐྱེད་དེ་ ཨོམ་དྲངསམ་ལས་གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ ད་

ལྟྲོའི་བར་འྲོ་མའི་ནང་ཟེར་སབ་རྒྱུན་འདུག། ཨོམ་བཞེས་འཕྲོ་རྲོ་གུ་བླུགས་གནང་པའི་ཤུལ་

ད་ལྟྲོ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་ལྟག་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ ཡར་གླང་བྲག་གནས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་

སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ གནམ་ཁ་ལས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་བྲོན་ བྲྲོ་འཁྲབ་སྟེ་གླུ་གར་གྱི་

མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་ཐྲོན་མི་ལུ་ གནས་ཡིག་ནང་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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ལས་ མཁའ་འགྲོ་མ་བྲྲོ་ར་འཁྲབ་ས་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་རྲོ་ལེབ་དེ་གུ་ལུ་མཆོད་རྟེན་

རྐང་གཉིསམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁ་ལུ་མ་བཏུབ་ཅིག་ཐྲོན་ཏེ་ བླམ་ཚུ་ལས་

ཐུགས་རྟགས་ཞུ། རྩིསཔ་ཚུ་ལས་མྲོ་བཏབ་རུང་ མཆོད་རྟེན་དེ་མ་བཏུབ་སྦེ་ཐྲོནམ་ལས་ 

བཤིག་བཏང་ཡི་ཟེར་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་སབ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་

ཆེ་གིས་ཕྱག་འཁར་སྦེ་བསྣམས་བྲོན་མི་དེ་ གཡའ་ ད་ང་གིས་སས་གླང་བྲག་གི་བག་ལུ་

གཏེར་སས་ནི་ཨིན། དེའི་ལུང་བསན་ཡྲོད་པ་ཅིན་འཕལ་མྱུར་དུ་སྐྱེས་ནི་དང་ དེ་མིན་སྐམ་

བཅུག་ཟེར་ཐུགས་སྨྲོན་གནང་སྟེ་ ས་ཁར་བརབ་མི་ལས་ལྲོ་འདབ་རྒྱས་ཏེ་འྲོངམ་ལས་

གཏེར་ཁའི་ལུང་བསན་བྱུང་ནུག། ཤིང་དེ་ནང་སྲོངམ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་

གཟུང་གཞུག་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་དང་ ཤིང་དེ་ཡང་ ལྲོ་དག་ཙམ་གྱི་ཧེ་མ་ནགས་ཚལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་འཚྲོལ་འབདཝ་ད་ མི་ཀྲར་བརྒྱད་བཅུ་གྱ་བདུན་ཐྲོན་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཤིང་རིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག། དེ་ལས་ བསྲེག་པའི་ཐང་ཟེར་མི་དེ་ཁར་

ཕེབས་ད་ བདུད་ཚུ་གིས་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་བར་ཆད་བརྩམས་འྲོངམ་ད་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་

སྐུ་གཟུགས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་ཏེ་གདྲོན་བགེགས་ཚུ་ག་ར་ མེ་གིས་བསྲེག་བཏངམ་

ལས་ སའི་མིང་ཡང་བསྲེག་པའི་ཐང་ཟེར་དར་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཁར་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་

གིས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་སྐུ་ངལ་གནང་ནིའི་བཞུགས་ཁྲི་སྦེ་ཕུལ་མི་གི་ རྲོ་སྲོམ་ཅིག་གི་གུ་

ལུ་ རྲོ་ལེབ་མི་གིས་འཐུ་སྟེ་བཀལ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་དང་ གུ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ གུ་རུ་

རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུགས་བཞུགསཔ་དང་ ཞབས་དཔྱངས་བཞུགས་པའི་པར་ཚུ་ཡང་ ཡ་མཚན་

ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་གི་ལྟག་ལུ་གསྲོལ་ཐབ་དང་ ཤུལ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་བ་བྲལ་

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ བཞེངས་གནང་པའི་བསྲེག་པའི་ཐང་གི་ལྷ་ཁང་ ལྟག་གི་ལམ་ལྟག་ལུ་ 

སེམས་ཅན་གྱི་བླྲོ་སྣ་ཆོས་ལུ་བཀུག་པའི་ཆོས་དུང་དང་ དེ་ལས་ཡར་གླང་བྲག་གནས་ངོས་

ལུ་ཕེབས་ཏེ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞག་བདུན་སྒྲུབ་པ་ལུ་བཞུགསཔ་ད་ དེ་ཁའི་གནས་བདག་

གླང་བྲག་པ་དེ་ ཟས་སུ་ཤ་ཁྲག་དང་ གོས་སུ་སེམས་ཅན་གྱི་ལྤགས་ཀོ་ཚུ་ ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་

སྲོད་མི་གིས་ ཕག་དྲོག་བསྐྱེད་དེ་གླང་དམརཔྲོ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་གནྲོད་འཚེ་འབདཝ་ད་ གུ་རུ་

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 14

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཕྱག་གཡས་པར་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་བཞེས་ཏེ་ དུམ་བུ་གསུམ་ལུ་བཏྲོགས་

བཏང་མི་དེ་ གནས་ཡིག་ལས་བང་ཤར་མཚམས་ལུ་ཡྲོད་ཟེར་ཐྲོན་རུང་ ད་ལྟྲོ་མཇལ་མི་

ཚུགས་པས། དེ་ལས་གླང་བྲག་པའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་སྟེ་བཀའ་འྲོག་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ གླང་

བྲག་པ་ཡང་ ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་འགྲུབ་ནིའི་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནི་དེ་གིས་ 

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་དཀར་ཕྱྲོགས་སྲུང་བའི་བདག་པྲོ་སྲུང་མ་དང་ གནས་དེ་ཁར་གཏེར་ཁ་

དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་སས་ཏེ་ གཏེར་གྱི་བདག་པྲོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག། མཐར་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་

འཕུར་བྲོན་པའི་ཞབས་རྗེས་དང་ ཕྱག་དམ་ཚུ་ བག་ཕུག་གནས་དེ་ནང་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

གཏེར་སས་ནིའི་རིམ་པ་ཚུ་མཛད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་འཕུར་བྲོན་ཏེ་ཆབ་ཆེན་

མཚྲོ་ལུ་ དབུ་ཞྭ་གཅིག་བཞག་གནང་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་མཇལ་ས་མེད་མི་དེ་ ཆབ་ཆེན་མཚྲོ་

དེ་ ཧེ་མ་རྲོ་ནག་བཏྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་འཁོར་ལམ་བཏྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉམས་ཆག་ཤྲོར་ནི་དེ་

གིས་ ཨིནམ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། གནས་ཡིག་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཆབ་ཆེན་མཚྲོ་ཡི་དབུས་

སུ་ གུ་རུའི་དབུ་ཞྭ་དང་། དབུ་ཞྭ་གི་འྲོག་ལུ་ལྡེ་མིག་གསེར་གྱི་རྟ་མགོ་ཅན་ཟེར་ཡྲོད་མི་དེ་ 

མ་འྲོངས་པར་དུས་འབབ་ཀྱི་ གཏེར་སྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ལྡེ་མིག་དེ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་

གཏེར་སྒོ་ཕྱེ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ག་ར་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་མཛད་རིམ་དང་ 

ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པ་བྲོན་ཏེ་ གནས་འྲོག་མ་

ཟེར་མི་ལས་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་ངན་སྲོང་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ གཏེར་ལས་བཞེས་མི་གི་ཆོས་

རྒྱུན་ཚུ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ཡང་ ཤར་དྭངས་ཆུ་དགོན་པ་ཚུ་ནང་ལུ་ མ་ཉམས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས།

འྲོད་གསལ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་སྡེ་དང་ཀཿཐྲོག་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་འབྲེལ་
བ།

འྲོད་གསལ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་སྡེ་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐྲོག་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ 

འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་ བདག་འཛིན་མཛད་དགོ་མི་དེ་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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ལས་ མཁའ་འགྲོ་མ་བྲྲོ་ར་འཁྲབ་ས་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་རྲོ་ལེབ་དེ་གུ་ལུ་མཆོད་རྟེན་

རྐང་གཉིསམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁ་ལུ་མ་བཏུབ་ཅིག་ཐྲོན་ཏེ་ བླམ་ཚུ་ལས་

ཐུགས་རྟགས་ཞུ། རྩིསཔ་ཚུ་ལས་མྲོ་བཏབ་རུང་ མཆོད་རྟེན་དེ་མ་བཏུབ་སྦེ་ཐྲོནམ་ལས་ 

བཤིག་བཏང་ཡི་ཟེར་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་སབ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་

ཆེ་གིས་ཕྱག་འཁར་སྦེ་བསྣམས་བྲོན་མི་དེ་ གཡའ་ ད་ང་གིས་སས་གླང་བྲག་གི་བག་ལུ་

གཏེར་སས་ནི་ཨིན། དེའི་ལུང་བསན་ཡྲོད་པ་ཅིན་འཕལ་མྱུར་དུ་སྐྱེས་ནི་དང་ དེ་མིན་སྐམ་

བཅུག་ཟེར་ཐུགས་སྨྲོན་གནང་སྟེ་ ས་ཁར་བརབ་མི་ལས་ལྲོ་འདབ་རྒྱས་ཏེ་འྲོངམ་ལས་

གཏེར་ཁའི་ལུང་བསན་བྱུང་ནུག། ཤིང་དེ་ནང་སྲོངམ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་

གཟུང་གཞུག་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་དང་ ཤིང་དེ་ཡང་ ལྲོ་དག་ཙམ་གྱི་ཧེ་མ་ནགས་ཚལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་འཚྲོལ་འབདཝ་ད་ མི་ཀྲར་བརྒྱད་བཅུ་གྱ་བདུན་ཐྲོན་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཤིང་རིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག། དེ་ལས་ བསྲེག་པའི་ཐང་ཟེར་མི་དེ་ཁར་

ཕེབས་ད་ བདུད་ཚུ་གིས་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་བར་ཆད་བརྩམས་འྲོངམ་ད་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་

སྐུ་གཟུགས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་ཏེ་གདྲོན་བགེགས་ཚུ་ག་ར་ མེ་གིས་བསྲེག་བཏངམ་

ལས་ སའི་མིང་ཡང་བསྲེག་པའི་ཐང་ཟེར་དར་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཁར་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་

གིས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་སྐུ་ངལ་གནང་ནིའི་བཞུགས་ཁྲི་སྦེ་ཕུལ་མི་གི་ རྲོ་སྲོམ་ཅིག་གི་གུ་

ལུ་ རྲོ་ལེབ་མི་གིས་འཐུ་སྟེ་བཀལ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་དང་ གུ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ གུ་རུ་

རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུགས་བཞུགསཔ་དང་ ཞབས་དཔྱངས་བཞུགས་པའི་པར་ཚུ་ཡང་ ཡ་མཚན་

ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་གི་ལྟག་ལུ་གསྲོལ་ཐབ་དང་ ཤུལ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་བ་བྲལ་

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ བཞེངས་གནང་པའི་བསྲེག་པའི་ཐང་གི་ལྷ་ཁང་ ལྟག་གི་ལམ་ལྟག་ལུ་ 

སེམས་ཅན་གྱི་བླྲོ་སྣ་ཆོས་ལུ་བཀུག་པའི་ཆོས་དུང་དང་ དེ་ལས་ཡར་གླང་བྲག་གནས་ངོས་

ལུ་ཕེབས་ཏེ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞག་བདུན་སྒྲུབ་པ་ལུ་བཞུགསཔ་ད་ དེ་ཁའི་གནས་བདག་

གླང་བྲག་པ་དེ་ ཟས་སུ་ཤ་ཁྲག་དང་ གོས་སུ་སེམས་ཅན་གྱི་ལྤགས་ཀོ་ཚུ་ ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་

སྲོད་མི་གིས་ ཕག་དྲོག་བསྐྱེད་དེ་གླང་དམརཔྲོ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་གནྲོད་འཚེ་འབདཝ་ད་ གུ་རུ་

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 14

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཕྱག་གཡས་པར་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་བཞེས་ཏེ་ དུམ་བུ་གསུམ་ལུ་བཏྲོགས་

བཏང་མི་དེ་ གནས་ཡིག་ལས་བང་ཤར་མཚམས་ལུ་ཡྲོད་ཟེར་ཐྲོན་རུང་ ད་ལྟྲོ་མཇལ་མི་

ཚུགས་པས། དེ་ལས་གླང་བྲག་པའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་སྟེ་བཀའ་འྲོག་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ གླང་

བྲག་པ་ཡང་ ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་འགྲུབ་ནིའི་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནི་དེ་གིས་ 

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་དཀར་ཕྱྲོགས་སྲུང་བའི་བདག་པྲོ་སྲུང་མ་དང་ གནས་དེ་ཁར་གཏེར་ཁ་

དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་སས་ཏེ་ གཏེར་གྱི་བདག་པྲོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག། མཐར་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་

འཕུར་བྲོན་པའི་ཞབས་རྗེས་དང་ ཕྱག་དམ་ཚུ་ བག་ཕུག་གནས་དེ་ནང་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

གཏེར་སས་ནིའི་རིམ་པ་ཚུ་མཛད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་འཕུར་བྲོན་ཏེ་ཆབ་ཆེན་

མཚྲོ་ལུ་ དབུ་ཞྭ་གཅིག་བཞག་གནང་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་མཇལ་ས་མེད་མི་དེ་ ཆབ་ཆེན་མཚྲོ་

དེ་ ཧེ་མ་རྲོ་ནག་བཏྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་འཁོར་ལམ་བཏྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉམས་ཆག་ཤྲོར་ནི་དེ་

གིས་ ཨིནམ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། གནས་ཡིག་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཆབ་ཆེན་མཚྲོ་ཡི་དབུས་

སུ་ གུ་རུའི་དབུ་ཞྭ་དང་། དབུ་ཞྭ་གི་འྲོག་ལུ་ལྡེ་མིག་གསེར་གྱི་རྟ་མགོ་ཅན་ཟེར་ཡྲོད་མི་དེ་ 

མ་འྲོངས་པར་དུས་འབབ་ཀྱི་ གཏེར་སྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ལྡེ་མིག་དེ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་

གཏེར་སྒོ་ཕྱེ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ག་ར་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་མཛད་རིམ་དང་ 

ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པ་བྲོན་ཏེ་ གནས་འྲོག་མ་

ཟེར་མི་ལས་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་ངན་སྲོང་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ གཏེར་ལས་བཞེས་མི་གི་ཆོས་

རྒྱུན་ཚུ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ཡང་ ཤར་དྭངས་ཆུ་དགོན་པ་ཚུ་ནང་ལུ་ མ་ཉམས་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས།

འྲོད་གསལ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་སྡེ་དང་ཀཿཐྲོག་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་འབྲེལ་
བ།

འྲོད་གསལ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་སྡེ་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐྲོག་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ 

འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་ བདག་འཛིན་མཛད་དགོ་མི་དེ་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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གདན་ས་ངོ་མ་བྲོད་ཁམས་ཀཿཐྲོག་ལུ་ཨིནམ་དང་ ཀཿཐྲོག་གི་ནང་ལུ་ཡང་ ཀཿཐྲོག་གསེར་

ཁྲི་མངའ་བདག་ཟེར་བླ་ཆེན་ལྔ་ཡྲོད་པའི་གྲས་ལས་གཅིག་ ཀཿཐྲོག་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཨིན་

པས། ཀཿཐྲོག་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ག་ཅི་

ཡྲོདཔ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཀཿཐྲོག་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚྲོ་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་

བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་ རྩ་བའི་བླམ་ཨིནམ་ལས་ཁོང་གཉིས་བླ་སྲོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འདུག། དེ་

མ་ཚད་སྐྱབས་རྗེ་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དེ་ ཡབ་སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ་གི་སས་

གཞན་ཕན་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ ཡུམ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སས་མྲོ་ཨ་ཞེ་པདྨ་ཆོས་

སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་ཨིནམ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་མ་འཁྲུངསམ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ ཨ་ཞེ་པདྨ་ཆོས་

སྒྲོན་ལས་འཁྲུངས་འྲོང་ཟེར་ལུང་བསན་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་གི་བདག་འཛིན་འཐབ་

ནི་དེ་ཡང་ བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་མཛད་དགོ་ཟེར་ སྐུ་མ་འཁྲུངསམ་ལས་རང་ རྩིས་སྤྲོད་

གནང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དེ་ བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་

གི་ཐུགས་སས་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་སྦེ་མཛད་ སས་གླང་བྲག་གི་ འྲོད་གསལ་བསམ་གཏན་གླིང་

དགོན་སྡེ་དེ་ཡང་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་གདན་ས་འཛིན་ཏེ་བཞུགས་དགོ་པའི་ བཀའ་སྲོབ་

གནངམ་བཞིན་དུ་ རྩ་བའི་བླམ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་ བསྐོས་བཞག་གནང་མི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་སས་གླང་བྲག་གི་གནས་གོང་འྲོག་མེད་པར་ བ་

བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་སའི་ཤུལ་འཛིན་པ་སྦེ་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་སྐྱོང་

གནང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ སྔོན་གོང་ལས་དབང་

འདུས་ཕྱྲོགས་ལུ་ ཀཿཐྲོག་གི་བསན་པ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ གནས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ ད་

རེས་སས་གླང་བྲག་ལུ་བཞུགས་དགོཔ་བྱུང་མི་དེ་ཡང་ སྔོན་མའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་མེན་

ན་ཟེར་ ཀཿཐྲོག་རིན་པྲོ་ཆེའི་དབུ་མཛད་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་སྦེ་

བཤད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནྲོ།།

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 16

ལྲོ་རྒྱུས་ཁུངས་གཏུགས།

གོང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཀཿཐྲོག་རིན་པྲོ་ཆེའི་དབུ་མཛད་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བཤད་དྲོ་

བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སས་གླང་བྲག་གི་གནས་འདི་ ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ སས་

གནས་སྦེ་ཡྲོངས་གྲགས་མ་ཐལ་བར་ལུས་སྲོང་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ དར་ཁྱབ་དང་

ཡྲོངས་གྲགས་ཐལ་བའི་སྐོར་ལས་ བླམ་སེར་པྲོ་གཤགས་མི་དང་ གླང་བྲག་གནས་ལུ་སྒྲུབ་

གྲྭ་ཐེངས་དང་པྲོ་བཙུགས་པའི་ སྒྲུབ་གྲྭའི་བླམ་རང་འབྱུང་རྲོ་རྗེ་གཤགས་མི་དང་ དེ་བཟུམ་

སྦེ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་ སས་གླང་བྲག་ལུ་འགོ་ཐྲོག་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་གཙྲོ་ཅན་

ཅིག་ཨིན་མི་ ཚེ་འདས་འབྲུག་ཤེས་རིག་བསན་འཛིན་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་གནས་

གོང་མ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ ལུང་བསང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ སས་གླང་བྲག་གི་སྒྲུབ་གྲྭ་འགོ་དང་

པ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཕྱག་ཞུ་མི་མ་ཚད་སས་གླང་བྲག་ལུ་ ཐུན་གནང་ཏེ་ཡུན་རིང་

བཞུགས་མི་ དྲགོས་མགྲོན་གཉེར་བགྲེས་པ་དྲོན་གྲུབ་ མཚམས་བཅད་དེ་ལྲོ་ངོ་བཅུ་གཉིས་

ཙམ་བཞུགས་མི་དྲག་ཤྲོས་མགྲོན་གཉེར་བགྲེསཔ་དྲོན་གྲུབ་དང་ གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་

གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་རྒྱས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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གདན་ས་ངོ་མ་བྲོད་ཁམས་ཀཿཐྲོག་ལུ་ཨིནམ་དང་ ཀཿཐྲོག་གི་ནང་ལུ་ཡང་ ཀཿཐྲོག་གསེར་

ཁྲི་མངའ་བདག་ཟེར་བླ་ཆེན་ལྔ་ཡྲོད་པའི་གྲས་ལས་གཅིག་ ཀཿཐྲོག་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཨིན་

པས། ཀཿཐྲོག་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ག་ཅི་

ཡྲོདཔ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཀཿཐྲོག་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚྲོ་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་

བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་ རྩ་བའི་བླམ་ཨིནམ་ལས་ཁོང་གཉིས་བླ་སྲོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འདུག། དེ་

མ་ཚད་སྐྱབས་རྗེ་སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དེ་ ཡབ་སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ་གི་སས་

གཞན་ཕན་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ ཡུམ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སས་མྲོ་ཨ་ཞེ་པདྨ་ཆོས་

སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་ཨིནམ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་མ་འཁྲུངསམ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྲོ་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ ཨ་ཞེ་པདྨ་ཆོས་

སྒྲོན་ལས་འཁྲུངས་འྲོང་ཟེར་ལུང་བསན་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་གི་བདག་འཛིན་འཐབ་

ནི་དེ་ཡང་ བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་མཛད་དགོ་ཟེར་ སྐུ་མ་འཁྲུངསམ་ལས་རང་ རྩིས་སྤྲོད་

གནང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དེ་ བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་

གི་ཐུགས་སས་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་སྦེ་མཛད་ སས་གླང་བྲག་གི་ འྲོད་གསལ་བསམ་གཏན་གླིང་

དགོན་སྡེ་དེ་ཡང་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་གདན་ས་འཛིན་ཏེ་བཞུགས་དགོ་པའི་ བཀའ་སྲོབ་

གནངམ་བཞིན་དུ་ རྩ་བའི་བླམ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་ བསྐོས་བཞག་གནང་མི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་སས་གླང་བྲག་གི་གནས་གོང་འྲོག་མེད་པར་ བ་

བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་སའི་ཤུལ་འཛིན་པ་སྦེ་ སི་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་སྐྱོང་

གནང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ སྔོན་གོང་ལས་དབང་

འདུས་ཕྱྲོགས་ལུ་ ཀཿཐྲོག་གི་བསན་པ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ གནས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ ད་

རེས་སས་གླང་བྲག་ལུ་བཞུགས་དགོཔ་བྱུང་མི་དེ་ཡང་ སྔོན་མའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་མེན་

ན་ཟེར་ ཀཿཐྲོག་རིན་པྲོ་ཆེའི་དབུ་མཛད་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་སྦེ་

བཤད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནྲོ།།

སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གནས། 16

ལྲོ་རྒྱུས་ཁུངས་གཏུགས།

གོང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཀཿཐྲོག་རིན་པྲོ་ཆེའི་དབུ་མཛད་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བཤད་དྲོ་

བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སས་གླང་བྲག་གི་གནས་འདི་ ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ སས་

གནས་སྦེ་ཡྲོངས་གྲགས་མ་ཐལ་བར་ལུས་སྲོང་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ དར་ཁྱབ་དང་

ཡྲོངས་གྲགས་ཐལ་བའི་སྐོར་ལས་ བླམ་སེར་པྲོ་གཤགས་མི་དང་ གླང་བྲག་གནས་ལུ་སྒྲུབ་

གྲྭ་ཐེངས་དང་པྲོ་བཙུགས་པའི་ སྒྲུབ་གྲྭའི་བླམ་རང་འབྱུང་རྲོ་རྗེ་གཤགས་མི་དང་ དེ་བཟུམ་

སྦེ་བ་བྲལ་རིན་པྲོ་ཆེ་ སས་གླང་བྲག་ལུ་འགོ་ཐྲོག་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་གཙྲོ་ཅན་

ཅིག་ཨིན་མི་ ཚེ་འདས་འབྲུག་ཤེས་རིག་བསན་འཛིན་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་གནས་

གོང་མ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ ལུང་བསང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ སས་གླང་བྲག་གི་སྒྲུབ་གྲྭ་འགོ་དང་

པ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཕྱག་ཞུ་མི་མ་ཚད་སས་གླང་བྲག་ལུ་ ཐུན་གནང་ཏེ་ཡུན་རིང་

བཞུགས་མི་ དྲགོས་མགྲོན་གཉེར་བགྲེས་པ་དྲོན་གྲུབ་ མཚམས་བཅད་དེ་ལྲོ་ངོ་བཅུ་གཉིས་

ཙམ་བཞུགས་མི་དྲག་ཤྲོས་མགྲོན་གཉེར་བགྲེསཔ་དྲོན་གྲུབ་དང་ གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་

གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་རྒྱས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ།
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གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།

བཅུད་བསྡུས།
ཁོང་རའི་གཡུས་སྐད་ནང་ལས་ ཕྱྱྭ་ཟེར་མི་འདི་ ལྷ་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་

ཡུལ་ལྷ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ཡང་ དང་ཕུགས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་མ་དར་བ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་མྲོན་ཡུལ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གཙྲོ་བྲོ་བྲོན་པྲོ་

ལུ་བརྟེན་སྲོད་པའི་སྐབས་ལས་ར་ ཕ་ལས་ཕ་བརྒྱུད་དེ་མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་

འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ གསྲོལ་མཆོད་འདི་བྲོན་ལུགས་ཀྱི་ཁོངས་

སུ་གཏྲོགས་ནི་དེ་གིས་ མི་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་བྲོན་ཆོས་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

ལྷུན་རྩེའི་རྫྲོང་ཁག་གི་རྒེད་འྲོག་བརྒྱད་ཡྲོད་པའི་གཡུས་ཚན་ག་རའི་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་ཟེར་རང་སྲོའི་

ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་

གསྲོལ་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཧེ་མ་མི་དབང་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཏེ་དགུང་ལྲོ་༢༥བཞེས་པའི་དུས་སྲོན་གྱི་

སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་

གནང་ཡྲོདཔ་དང་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༡ལྲོ་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་དུས་སྲོན་གྱི་

སྐབས་ལུ་ཡང་ལས་རིམ་འདི་སྤན་འབུལ་ཞུ་ནུག།
 

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་རུང་ ཆེ་མཐྲོ་ཅན་གྱི་འགོདཔྲོན་ག་བྲོན་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་རིམ་འདི་

སྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། བྲོན་དཀར་གྱི་ལུགས་འཛིན་པའི་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་

བྲོན་ཆོས་འདི་ ལྲོ་གཉིས་རེ་གི་བར་ན་ཚར་རེ་ ཟཝ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་

བརྩི་སྲུང་འབད་དེ་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱྱྭ་གསྲོལ་གྱི་

དྲོན་ལུ་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་ཡང་ཟ་ཚེས་དང་འཁྲིལ་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་མ་རན་པའི་སྔ་གོང་ལས་རྐྱབ་ཚར་
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དགོཔ་དང་ ཕྱྱྭ་མི་ཟེར་ལྷའི་ཚུལ་སྦེ་འབད་མི་ མི་ཚུ་ཡང་ བཙྲོག་སྒྲིབ་དང་མ་འབྲེལ་བར་

གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་དགོཔ་ཨིན་མས། 

ཕྱྱྭ་གསྲོལ་གྱི་ཉིནམ་དང་པ་འདི་ རི་གསུམ་རྩེ་ཟེར་ས་ལས་ ཕྱྱྭ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་

ཨིནམ་མས། དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་དྲུག་དེམ་ཅིག་ཁར་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཕྱྱྭ་མི་ ཨུམ་པ་ བྲྲོས་

དཔྲོན་ ཕྱྱྭ་ཡང་པ་ རྟ་ཞུ་མི་ བ་ཞུ་མི་ དེ་ལས་ གཞན་གཡུས་ཁའི་མི་བྲྲོ་འཁྲབ་མི་ཚུ་ ཕྱྱྭ་

ཨ་པ་དང་ཨ་མའི་ཁྱིམ་གྱི་རྲོ་གཅལ་ནང་ལུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ ཕྱྱྭ་མི་འདི་གིས་ཕྱྱྭའི་དཔེ་ཆ་ནང་

ལས་ལྷག་པའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བྲྲོ་ཁྲབ་པའི་ཤུལ་ལས་ དཔེ་ཆའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ཕྱྱྭ་མི་ཚུ་

ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་དེ་ཅིག་ལམ་འགྲུལ་འབད་དེ་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་ཕྱྱྭ་ཞུ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་དང་གཅིག་ཁར་ནྲོར་གྱི་གཡང་ཞུ་བའི་ཚུ་ལུ་ རྟ་དང་བ་ཞུ་མི་ མི་གཉིས་ཡང་རི་གསུམ་རྩེ་

ལུ་སྲོང་སྟེ་ལྲོག་འྲོངམ་ད་ རྟ་དང་བ་གི་ཚུལ་ལུ་ཤིང་རེ་འདྲུད་འབག་འྲོང་སྲོལ་འདུག། 

ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་ ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚར་བའི་ཕྱྱྭ་ལུ་གསྲོལ་

མཆོད་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ དྲྲོ་པ་མར་ཆང་ལས་འགོ་བཙུགས་ ལྲོ་ཐྲོག་འབྲུ་སྣའི་

ཕུད་ཚུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭ་བླ་མ་གི་ལྷག་པའི་དཔེ་ཆའི་ཚིག་ཚུ་ ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་དང་དེ་

ཁར་འཛྲོམས་ཡྲོད་པའི་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ བསྐྱར་ལྲོག་བརྗོད་དེ་བྲྲོ་འཁྲབ་ 

ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་པའི་སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་ཚུ་ གསལ་

སྲོན་འབད་དེ་ལྟདམྲོ་སྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ཕྱྱྭ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཉིནམ་

གཉིས་པའི་ནང་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གསུམ་

པའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཞབས་སྐྱེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་འབད་

མི་ལས་རིམ་ཚུ་ག་ར་ བསྐྱར་ལྲོག་འབད་དེ་ཉིནམ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ལྟདམྲོ་སྲོན་ཞིནམ་ལས་ 

མཇུག་ར་དགྲ་བགེགས་བྱུང་པྲོ་མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཚུ་ཕྱྱྭ་མི་གིས་སྲི་མནན་ཞིནམ་ལས་ 

ཚེ་མཁར་ཟེར་ཕྱྱྭའི་ཕྲོ་བྲང་བཞེངས་ཡྲོད་མི་འདི་བཤུབས་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། 

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།

བཅུད་བསྡུས།
ཁོང་རའི་གཡུས་སྐད་ནང་ལས་ ཕྱྱྭ་ཟེར་མི་འདི་ ལྷ་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་

ཡུལ་ལྷ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ཡང་ དང་ཕུགས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་མ་དར་བ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་མྲོན་ཡུལ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གཙྲོ་བྲོ་བྲོན་པྲོ་

ལུ་བརྟེན་སྲོད་པའི་སྐབས་ལས་ར་ ཕ་ལས་ཕ་བརྒྱུད་དེ་མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་

འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ གསྲོལ་མཆོད་འདི་བྲོན་ལུགས་ཀྱི་ཁོངས་

སུ་གཏྲོགས་ནི་དེ་གིས་ མི་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་བྲོན་ཆོས་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

ལྷུན་རྩེའི་རྫྲོང་ཁག་གི་རྒེད་འྲོག་བརྒྱད་ཡྲོད་པའི་གཡུས་ཚན་ག་རའི་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་ཟེར་རང་སྲོའི་

ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་

གསྲོལ་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཧེ་མ་མི་དབང་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཏེ་དགུང་ལྲོ་༢༥བཞེས་པའི་དུས་སྲོན་གྱི་

སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་

གནང་ཡྲོདཔ་དང་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༡ལྲོ་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་དུས་སྲོན་གྱི་

སྐབས་ལུ་ཡང་ལས་རིམ་འདི་སྤན་འབུལ་ཞུ་ནུག།
 

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་རུང་ ཆེ་མཐྲོ་ཅན་གྱི་འགོདཔྲོན་ག་བྲོན་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་རིམ་འདི་

སྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། བྲོན་དཀར་གྱི་ལུགས་འཛིན་པའི་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་

བྲོན་ཆོས་འདི་ ལྲོ་གཉིས་རེ་གི་བར་ན་ཚར་རེ་ ཟཝ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་

བརྩི་སྲུང་འབད་དེ་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱྱྭ་གསྲོལ་གྱི་

དྲོན་ལུ་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་ཡང་ཟ་ཚེས་དང་འཁྲིལ་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་མ་རན་པའི་སྔ་གོང་ལས་རྐྱབ་ཚར་
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དགོཔ་དང་ ཕྱྱྭ་མི་ཟེར་ལྷའི་ཚུལ་སྦེ་འབད་མི་ མི་ཚུ་ཡང་ བཙྲོག་སྒྲིབ་དང་མ་འབྲེལ་བར་

གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་དགོཔ་ཨིན་མས། 

ཕྱྱྭ་གསྲོལ་གྱི་ཉིནམ་དང་པ་འདི་ རི་གསུམ་རྩེ་ཟེར་ས་ལས་ ཕྱྱྭ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་

ཨིནམ་མས། དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་དྲུག་དེམ་ཅིག་ཁར་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཕྱྱྭ་མི་ ཨུམ་པ་ བྲྲོས་

དཔྲོན་ ཕྱྱྭ་ཡང་པ་ རྟ་ཞུ་མི་ བ་ཞུ་མི་ དེ་ལས་ གཞན་གཡུས་ཁའི་མི་བྲྲོ་འཁྲབ་མི་ཚུ་ ཕྱྱྭ་

ཨ་པ་དང་ཨ་མའི་ཁྱིམ་གྱི་རྲོ་གཅལ་ནང་ལུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ ཕྱྱྭ་མི་འདི་གིས་ཕྱྱྭའི་དཔེ་ཆ་ནང་

ལས་ལྷག་པའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བྲྲོ་ཁྲབ་པའི་ཤུལ་ལས་ དཔེ་ཆའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ཕྱྱྭ་མི་ཚུ་

ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་དེ་ཅིག་ལམ་འགྲུལ་འབད་དེ་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་ཕྱྱྭ་ཞུ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་དང་གཅིག་ཁར་ནྲོར་གྱི་གཡང་ཞུ་བའི་ཚུ་ལུ་ རྟ་དང་བ་ཞུ་མི་ མི་གཉིས་ཡང་རི་གསུམ་རྩེ་

ལུ་སྲོང་སྟེ་ལྲོག་འྲོངམ་ད་ རྟ་དང་བ་གི་ཚུལ་ལུ་ཤིང་རེ་འདྲུད་འབག་འྲོང་སྲོལ་འདུག། 

ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་ ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚར་བའི་ཕྱྱྭ་ལུ་གསྲོལ་

མཆོད་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ དྲྲོ་པ་མར་ཆང་ལས་འགོ་བཙུགས་ ལྲོ་ཐྲོག་འབྲུ་སྣའི་

ཕུད་ཚུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭ་བླ་མ་གི་ལྷག་པའི་དཔེ་ཆའི་ཚིག་ཚུ་ ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་དང་དེ་

ཁར་འཛྲོམས་ཡྲོད་པའི་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ བསྐྱར་ལྲོག་བརྗོད་དེ་བྲྲོ་འཁྲབ་ 

ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་པའི་སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་ཚུ་ གསལ་

སྲོན་འབད་དེ་ལྟདམྲོ་སྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ཕྱྱྭ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཉིནམ་

གཉིས་པའི་ནང་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གསུམ་

པའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཞབས་སྐྱེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་འབད་

མི་ལས་རིམ་ཚུ་ག་ར་ བསྐྱར་ལྲོག་འབད་དེ་ཉིནམ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ལྟདམྲོ་སྲོན་ཞིནམ་ལས་ 

མཇུག་ར་དགྲ་བགེགས་བྱུང་པྲོ་མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཚུ་ཕྱྱྭ་མི་གིས་སྲི་མནན་ཞིནམ་ལས་ 

ཚེ་མཁར་ཟེར་ཕྱྱྭའི་ཕྲོ་བྲང་བཞེངས་ཡྲོད་མི་འདི་བཤུབས་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། 

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ལས་རིམ་འདི་དང་འདྲ་བའི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་བྲོན་མཆོད་ཚུ་ ཕྱི་རྲོལ་པའི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་ ཨ་ལྲོའི་

རྩེདམྲོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་རུང་ ནང་དྲོན་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་ ཐ་ན་བུ་གཞི་མེད་པ་

ཅིན་བུའི་དངོས་གྲུབ་ ནྲོར་ལུ་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ མི་ལུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ག་ར་གནང་ཡྲོད་

པའི་ཡིད་ཆེས་དང་ གསྲོལ་མཆོད་འདི་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ནད་དང་མུ་

གེ་ལ་སྲོགས་པའི་འཚུབ་དྲགས་ཚུ་བྱུང་པའི་སྐོར་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་

བཤད་ནི་འདུག།

ངོ་སྤྲོད།
༉ དང་ཕུག་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་མ་དར་བ་ མྲོན་

པའི་ཡུལ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་  གཡུས་སྒོ་ཁག་སྲོ་སྲོ་ནང་ལས་ཕར་ ལུས་ཤ་ཁྲག་གི་

ཕུང་པྲོ་ལུ་ན་ཚ་རེ་བྱུང་སྟེ་ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོའི་ཁ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་

ལུ་ དང་པ་སྐྱབས་འཚྲོལ་སའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མེད་པའི་གུར་ གཉིས་པ་སྨན་བཅོས་

ཟེར་རུང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ཚུ་མཐྲོང་ནི་ཕར་ར་བཞག་ རྣ་བ་གི་

ར་ཐྲོས་མ་མྲོང་བའི་དུས་ ཐབས་རྡུག་སི་སི་གི་གནས་སངས་ནང་ལུ་སྲོད་པའི་སྐབས་ བ་

ཐབས་མེད་པར་ བྲོན་ཆོས་འདི་ལུ་སྐྱབས་འཚྲོལ་སྲོད་ནུག། 

བྲོན་ཆོས་འདི་ལུ་ཡང་ སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་དེ་ ཁྲག་དང་ཤ་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་

འདི་ལུ་བྲོན་ནག་དང་ འདི་མིན་པའི་ཤ་གི་ལྲོངས་སྤྲོད་མེད་པའི་ མངར་ཟས་དང་འབྲུ་སྣའི་

རིགས་ཚུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ གསྲོལ་མི་འདི་ལུ་བྲོན་དཀར་ཟེར་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡྲོད་པའི་ནང་

ལས་ ལྷུན་རྩེ་རྫྲོང་ཁག་ སྒང་ཟུར་རྒེད་འྲོག་གནས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ནང་འབད་བ་ཅིན་ཤ་

ཁྲག་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་མ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ བྲོན་དཀར་གྱི་ལུགས་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་མས།

བྲོན་ཆོས་འདི་སྔོན་དང་ཕུགས་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་ར་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་

སྲོད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལུ་གྱུར་ཡྲོདཔ་དང་ ལྲོ་ལྟར་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 20

བཞིན་དུ་གསྲོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ལུས་སྲོང་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

མ་འབབ་ ལྲོ་ཕྱུགས་མ་ལེགས་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ལ་སྲོགས་པའི་རྟགས་ངན་པ་ལེ་ཤཱ་བྱུང་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ ལྲོ་གཉིས་རེ་གི་བར་ན་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་

ཚར་རེ་དང་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་གསྲོལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

ལྷུན་རྩེ་རྫྲོང་ཁག་གི་རྒེད་འྲོག་བརྒྱད་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་བྲོན་ཆོས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་

ཕུལ་ཐངས་མ་འདྲཝ་རེ་རེ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ གནས་ཀྱི་བྲོན་ཆོས་ ཕྱྱྭ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་

དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་སྦེ་རྩིས་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༩༩ལྲོ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་

བཞི་པ་མཆོག་གསེར་ཁྲི་ལུ་ཕེབས་ཏེ་དགུང་ལྲོ་༢༥བཞེས་པའི་དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་སྐབས་ལུ་

ཡང་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་གསྲོལ་སྲོན་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་བཙག་འཐུ་འབད་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 

སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༡ལྲོ་ལུ་ རྒྱལ་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསྲོལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་

ཕུག་ལུ་ ལས་རིམ་འདི་མི་དམངས་ལུ་སྤན་འབུལ་ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

༡༽  གནས་་གཡུས་ཚན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས།
གནས་ཟེར་མི་གཡུས་ཚན་འདི་ ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫྲོང་ལས་ བང་ཁ་ཐུག་ཀི་ལྲོ་མི་

ཀྲར་༣༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། གཡུས་འདི་སྒང་ཟུར་རྒེད་འྲོག་གི་འྲོག་ལུ་

ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཁྱིམ་གུང་པ༡༠༥དང་ མི་རླྲོབས་༣༥༠དེ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  

གཡུས་འདི་མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ མི་སེར་ཚུ་ མང་ཤྲོས་འཚྲོ་བ་སྲོ་

ནམ་ལཱ་ལུ་བརྟེན་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨིན་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་གློག་མེ་ སྲོབ་གྲྭ་

དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཨིན་པའི་

སྣང་བ་མེད་ཟེར་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཤད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

གཡུས་ཚན་འདི་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ སས་ཡུལ་མཁན་པ་

ལྗོངས་ལ་སྲོགས་པའི་གནས་ཁག་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ སྔོན་མ་ས་གནས་དེ་གིས་མིང་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ལས་རིམ་འདི་དང་འདྲ་བའི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་བྲོན་མཆོད་ཚུ་ ཕྱི་རྲོལ་པའི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་ ཨ་ལྲོའི་

རྩེདམྲོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་རུང་ ནང་དྲོན་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་ ཐ་ན་བུ་གཞི་མེད་པ་

ཅིན་བུའི་དངོས་གྲུབ་ ནྲོར་ལུ་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ མི་ལུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ག་ར་གནང་ཡྲོད་

པའི་ཡིད་ཆེས་དང་ གསྲོལ་མཆོད་འདི་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ནད་དང་མུ་

གེ་ལ་སྲོགས་པའི་འཚུབ་དྲགས་ཚུ་བྱུང་པའི་སྐོར་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་

བཤད་ནི་འདུག།

ངོ་སྤྲོད།
༉ དང་ཕུག་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་མ་དར་བ་ མྲོན་

པའི་ཡུལ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་  གཡུས་སྒོ་ཁག་སྲོ་སྲོ་ནང་ལས་ཕར་ ལུས་ཤ་ཁྲག་གི་

ཕུང་པྲོ་ལུ་ན་ཚ་རེ་བྱུང་སྟེ་ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོའི་ཁ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་

ལུ་ དང་པ་སྐྱབས་འཚྲོལ་སའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མེད་པའི་གུར་ གཉིས་པ་སྨན་བཅོས་

ཟེར་རུང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ཚུ་མཐྲོང་ནི་ཕར་ར་བཞག་ རྣ་བ་གི་

ར་ཐྲོས་མ་མྲོང་བའི་དུས་ ཐབས་རྡུག་སི་སི་གི་གནས་སངས་ནང་ལུ་སྲོད་པའི་སྐབས་ བ་

ཐབས་མེད་པར་ བྲོན་ཆོས་འདི་ལུ་སྐྱབས་འཚྲོལ་སྲོད་ནུག། 

བྲོན་ཆོས་འདི་ལུ་ཡང་ སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་དེ་ ཁྲག་དང་ཤ་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་

འདི་ལུ་བྲོན་ནག་དང་ འདི་མིན་པའི་ཤ་གི་ལྲོངས་སྤྲོད་མེད་པའི་ མངར་ཟས་དང་འབྲུ་སྣའི་

རིགས་ཚུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ གསྲོལ་མི་འདི་ལུ་བྲོན་དཀར་ཟེར་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡྲོད་པའི་ནང་

ལས་ ལྷུན་རྩེ་རྫྲོང་ཁག་ སྒང་ཟུར་རྒེད་འྲོག་གནས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ནང་འབད་བ་ཅིན་ཤ་

ཁྲག་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་མ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ བྲོན་དཀར་གྱི་ལུགས་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་མས།

བྲོན་ཆོས་འདི་སྔོན་དང་ཕུགས་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་ར་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་

སྲོད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལུ་གྱུར་ཡྲོདཔ་དང་ ལྲོ་ལྟར་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 20

བཞིན་དུ་གསྲོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ལུས་སྲོང་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

མ་འབབ་ ལྲོ་ཕྱུགས་མ་ལེགས་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ལ་སྲོགས་པའི་རྟགས་ངན་པ་ལེ་ཤཱ་བྱུང་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ ལྲོ་གཉིས་རེ་གི་བར་ན་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་

ཚར་རེ་དང་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་གསྲོལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

ལྷུན་རྩེ་རྫྲོང་ཁག་གི་རྒེད་འྲོག་བརྒྱད་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་བྲོན་ཆོས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་

ཕུལ་ཐངས་མ་འདྲཝ་རེ་རེ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ གནས་ཀྱི་བྲོན་ཆོས་ ཕྱྱྭ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་

དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་སྦེ་རྩིས་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༩༩ལྲོ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་

བཞི་པ་མཆོག་གསེར་ཁྲི་ལུ་ཕེབས་ཏེ་དགུང་ལྲོ་༢༥བཞེས་པའི་དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་སྐབས་ལུ་

ཡང་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་གསྲོལ་སྲོན་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་བཙག་འཐུ་འབད་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 

སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༡ལྲོ་ལུ་ རྒྱལ་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསྲོལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་

ཕུག་ལུ་ ལས་རིམ་འདི་མི་དམངས་ལུ་སྤན་འབུལ་ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

༡༽  གནས་་གཡུས་ཚན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས།
གནས་ཟེར་མི་གཡུས་ཚན་འདི་ ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫྲོང་ལས་ བང་ཁ་ཐུག་ཀི་ལྲོ་མི་

ཀྲར་༣༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། གཡུས་འདི་སྒང་ཟུར་རྒེད་འྲོག་གི་འྲོག་ལུ་

ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཁྱིམ་གུང་པ༡༠༥དང་ མི་རླྲོབས་༣༥༠དེ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  

གཡུས་འདི་མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ མི་སེར་ཚུ་ མང་ཤྲོས་འཚྲོ་བ་སྲོ་

ནམ་ལཱ་ལུ་བརྟེན་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨིན་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་གློག་མེ་ སྲོབ་གྲྭ་

དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཨིན་པའི་

སྣང་བ་མེད་ཟེར་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཤད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

གཡུས་ཚན་འདི་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ སས་ཡུལ་མཁན་པ་

ལྗོངས་ལ་སྲོགས་པའི་གནས་ཁག་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ སྔོན་མ་ས་གནས་དེ་གིས་མིང་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ལུ་ གནས་པདྨ་ཆོས་གླིང་ཟེར་སབ་

སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ 

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་གནས་དང་ མི་

སེར་ཚུ་ལུ་གནས་པ་ཟེར་སབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན།  དེ་མ་ཚད ་སས་

ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་སྒོ་

འདི་ཡང་ གནས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་

འདི་ཨིནམ་ལས་  གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་

ལུ་སས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་སྒོ་

ཁྱི་འམ་སྒོ་སྲུང་པ་ཟེར་ ད་རེས་

ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

བཀའ་ཁྲབ་ནང་ལས་ཡང་ སས་ལྗོངས་མཁན་ལུང་གནས་སྒོ་ན།། གནས་ཕྱིར་གནས་པའི་

མིང་དུ་བཏགས།། ཟེར་འཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་མས།

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 22

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་འདི་ དྲག་ཤྲོས་གཞྲོང་སྒར་པ་ ཕྱུག་པྲོ་ལྕགས་རྲོ་ལ་ 

དྲག་ཤྲོས་ལྷུན་རྩེ་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་དཔྲོན་མང་རབས་ཅིག་

གི་གདན་ས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་ཕྱྱྭ་གི་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ཕྱྱྭ་གི་རྩ་བྲོ་

བཟུང་མི་ཡང་ དྲག་ཤྲོས་ལྷུན་རྩེ་པའི་བུམྲོ་ སྐྱེས་ལྲོ་༦༨བཞེས་མི་ཨམ་ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད་ཨིན་

མས།

༢༽ ཕྱྱྭ་གི་འབྱུང་རབས།
རྒས་ཤྲོས་སྲོབ་ཕུན་ཚྲོགས་རབ་བརྟན་གྱིས་བཤད་མིའི་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་

བྲོན་པྲོ་གཅིག་གིས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ ཁོང་བྲོན་པྲོ་ཚུ་ ག་དགའཝ་སྦེ་འབད་ཆོག་པའི་ 

དབང་ཚད་ཟཝ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་གནང་དགོ་པའི་གསྲོལཝ་བཏབ་པའི་སྐབས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་

ཆེ་གིས་ ཟ༨པའི་ཟཝ་གཅིག་གི་དབང་ཚད་ག་ར་བྲོན་པྲོ་ལུ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ ཁོང་བྲོན་པྲོ་ཚུ་

ལུ་ ཕྱག་འཚལ་སའི་ལྷ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་མིན་འདུག་ ལྷ་གཅིག་དགོ་པས་ཟེར་བསྟུན་གྲོས་

འབད་དེ་ བྲོན་པྲོ་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་སྒོམ་ཆེན་ཕ་ཝང་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷ་ཡུལ་

ལུ་ལྷ་ཞུ་བར་སྲོང་སྟེ་  ཕྱྱྭ་༼ལྷ་༽ ཚུ་བཞུགས་སའི་སྒོ་བརྡུངསམ་ད་ ཁོང་ཕྱྱྭ་སྤུན་བུམྲོ་ལྔ་

ཡྲོད་ས་ལས་ ག་གིས་ཡང་སྒོ་ཕྱེ་མ་བཏུབ་པར་ མཇུག་ལུ་ སྤུན་ཆ་ཆུང་ཤྲོས་དེ་གིས་སྒོ་ཕྱེ་

ཕྱེཝ་མས། 

དེ་ལས་ སྒོམ་ཆེན་ཕ་ཝང་དེ་གིས་ ལྷ་ཡུལ་ལས་མར་ཕྱྱྭ་སྤུན་གཉིས་ཞུ་འབག་འྲོང་སྟེ་གནས་

ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ལྷ་གཅིག་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་གདྲོང་ཕྱྲོགས་ལུ་ཡྲོད་པའི་ 

ཤ་ཝ་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་ལུང་བསན་ཡྲོདཔ་མས། ཨིན་རུང་ཁོང་སྤུན་ཆ་

གཉིས་ ཆུམ་འཚྲོ་སའི་གཡུས་ གནས་ལུ་སྲོད་ནིའི་ནང་ལུ་ག་ཐྲོབ་རྐྱབ་སྟེ་ ཕྱེ་འཚྲོ་སའི་

གཡུས་ཤ་ཝ་ལུ་ག་གིས་ཡང་འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ཁོང་ལྷ་སྤུན་གཉིས་ ཁ་འཆམ་མ་ཚུགས་

པར་སྲོད་ནུག། དེ་སྦེ་ཁ་འཆམ་མ་ཚུགས་པར་སྲོད་དེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བར་

ན་ཁ་ཚིག་ཅིག་བཞག་བཞགཔ་མས། ཁ་ཚིག་དེ་ཡང་ ས་གནས་དེ་གི་ནུབ་ཕྱྲོགས་ལུ་ཡྲོད་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ལུ་ གནས་པདྨ་ཆོས་གླིང་ཟེར་སབ་

སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ 

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་གནས་དང་ མི་

སེར་ཚུ་ལུ་གནས་པ་ཟེར་སབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན།  དེ་མ་ཚད ་སས་

ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་སྒོ་

འདི་ཡང་ གནས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་

འདི་ཨིནམ་ལས་  གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་

ལུ་སས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་སྒོ་

ཁྱི་འམ་སྒོ་སྲུང་པ་ཟེར་ ད་རེས་

ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

བཀའ་ཁྲབ་ནང་ལས་ཡང་ སས་ལྗོངས་མཁན་ལུང་གནས་སྒོ་ན།། གནས་ཕྱིར་གནས་པའི་

མིང་དུ་བཏགས།། ཟེར་འཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་མས།

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 22

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་འདི་ དྲག་ཤྲོས་གཞྲོང་སྒར་པ་ ཕྱུག་པྲོ་ལྕགས་རྲོ་ལ་ 

དྲག་ཤྲོས་ལྷུན་རྩེ་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་དཔྲོན་མང་རབས་ཅིག་

གི་གདན་ས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་ཕྱྱྭ་གི་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ཕྱྱྭ་གི་རྩ་བྲོ་

བཟུང་མི་ཡང་ དྲག་ཤྲོས་ལྷུན་རྩེ་པའི་བུམྲོ་ སྐྱེས་ལྲོ་༦༨བཞེས་མི་ཨམ་ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད་ཨིན་

མས།

༢༽ ཕྱྱྭ་གི་འབྱུང་རབས།
རྒས་ཤྲོས་སྲོབ་ཕུན་ཚྲོགས་རབ་བརྟན་གྱིས་བཤད་མིའི་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་

བྲོན་པྲོ་གཅིག་གིས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་ ཁོང་བྲོན་པྲོ་ཚུ་ ག་དགའཝ་སྦེ་འབད་ཆོག་པའི་ 

དབང་ཚད་ཟཝ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་གནང་དགོ་པའི་གསྲོལཝ་བཏབ་པའི་སྐབས་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་

ཆེ་གིས་ ཟ༨པའི་ཟཝ་གཅིག་གི་དབང་ཚད་ག་ར་བྲོན་པྲོ་ལུ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ ཁོང་བྲོན་པྲོ་ཚུ་

ལུ་ ཕྱག་འཚལ་སའི་ལྷ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་མིན་འདུག་ ལྷ་གཅིག་དགོ་པས་ཟེར་བསྟུན་གྲོས་

འབད་དེ་ བྲོན་པྲོ་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་སྒོམ་ཆེན་ཕ་ཝང་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷ་ཡུལ་

ལུ་ལྷ་ཞུ་བར་སྲོང་སྟེ་  ཕྱྱྭ་༼ལྷ་༽ ཚུ་བཞུགས་སའི་སྒོ་བརྡུངསམ་ད་ ཁོང་ཕྱྱྭ་སྤུན་བུམྲོ་ལྔ་

ཡྲོད་ས་ལས་ ག་གིས་ཡང་སྒོ་ཕྱེ་མ་བཏུབ་པར་ མཇུག་ལུ་ སྤུན་ཆ་ཆུང་ཤྲོས་དེ་གིས་སྒོ་ཕྱེ་

ཕྱེཝ་མས། 

དེ་ལས་ སྒོམ་ཆེན་ཕ་ཝང་དེ་གིས་ ལྷ་ཡུལ་ལས་མར་ཕྱྱྭ་སྤུན་གཉིས་ཞུ་འབག་འྲོང་སྟེ་གནས་

ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ལྷ་གཅིག་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་གདྲོང་ཕྱྲོགས་ལུ་ཡྲོད་པའི་ 

ཤ་ཝ་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་ལུང་བསན་ཡྲོདཔ་མས། ཨིན་རུང་ཁོང་སྤུན་ཆ་

གཉིས་ ཆུམ་འཚྲོ་སའི་གཡུས་ གནས་ལུ་སྲོད་ནིའི་ནང་ལུ་ག་ཐྲོབ་རྐྱབ་སྟེ་ ཕྱེ་འཚྲོ་སའི་

གཡུས་ཤ་ཝ་ལུ་ག་གིས་ཡང་འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ཁོང་ལྷ་སྤུན་གཉིས་ ཁ་འཆམ་མ་ཚུགས་

པར་སྲོད་ནུག། དེ་སྦེ་ཁ་འཆམ་མ་ཚུགས་པར་སྲོད་དེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བར་

ན་ཁ་ཚིག་ཅིག་བཞག་བཞགཔ་མས། ཁ་ཚིག་དེ་ཡང་ ས་གནས་དེ་གི་ནུབ་ཕྱྲོགས་ལུ་ཡྲོད་
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པའི་རི་བྲོ་ཀིན་བྱེད་རི་ལུ་ ཉི་མའི་འྲོད་ཟེར་འགོ་དང་པ་ཕྲོག་པའི་སྐབས་ ག་གིས་ཧེ་མ་

མཐྲོང་ཚུགས་མི་འདི་ སྲོད་ས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐྲོབ་ནི་དང་ གནས་ལུ་སྲོད་

ནིའི་ལུང་བསན་ཡང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ཨ་ཞིམྲོ་འདི་ མྲོ་ར་རྒས་ཤྲོས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ནུམྲོ་མགུ་བསྐོར་རྐྱབ་ནིའི་དྲོན་

ལུ་ དྲྲོ་པ་ཉི་ཟེར་མཐྲོང་པའི་སྐབས་ ཕྱེ་གིས་གློ་ཁོག་རྐྱབ་སྟེ་ མགྱོགས་པར་ཁ་སབ་མི་

ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ནུམྲོ་གི་ཁ་ནང་ཕྱེ་བླུགས་བཅུག་  ཨ་ཞིམྲོ་མྲོ་ར་མགྱོགས་པར་ཁ་སབ་

ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁ་ནང་ཆུམ་བླུགས་ཏེ་ཞག་ཉལ་ཉལཝ་མས། 

དེ་ལས་ ནངས་པ་དྲྲོ་པ་ཀིན་བྱེད་རི་ལུ་ ཉི་མའི་འྲོད་ཟེར་ཕྲོག་ས་ ནུམྲོ་གིས་ཧེ་མ་མཐྲོང་སྟེ་

འབད་རུང་ མྲོ་རའི་ཁ་ནང་ཕྱེ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ སྐད་འཐྲོན་མ་ཚུགས་རུང་ ཨུམ་ཨུམ་ཨུམ་་་་

་་ཀིན་ལ་་་སྲོ་་་་་་་་་་་ཟེར་བའི་སྐད་འཐྲོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁ་ནུམྲོ་གིས་ཐྲོབ་ནུག། དེ་ལས་ཧེ་མའི་ཁ་

ཚིག་དང་འཁྲིལ་ གནས་ལུ་སྲོད་ནིའི་གོ་སྐབས་ནུམྲོ་གིས་ཐྲོབ་སྟེ་ ཨ་ཞིམྲོ་བ་ཐབས་མེད་

པར་ ཤ་ཝ་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་འཐྲོན་ནུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བཟྲོག་སར་ལུ་ ཕྱྱྭ་འགོ་

བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཕྱྱྭ་གི་ཚིག་ག་རའི་ཧེ་མ་  ཨུམ་ཟེར་འགོ་བཙུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ད་རེས་ནངས་པ་ ས་གནས་ཤ་ཝ་ལུ་ཡང་ ཕྱྱྭ་གི་གསྲོལ་མཆོད་གནས་

དང་དུས་མཉམ་དུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ ཕྱྱྭ་གི་ཉིནམ་འདི་ནང་ལུ་ ཁོང་ལྷ་སྤུན་གཉིས་འཕྱད་

པའི་ཉིནམ་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཁ་བཤད་རྐྱབ་པའི་ཚུལ་ཡང་ ཨའྲོ་ཁ་བཟང་ཟེར་ཕྱྱྭ་

པ་ཚུ་གིས་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༣༽  ཕྱྱྭ་གི་དུས་ཚྲོད།
དེ་ཡང་ ཟཝ་༧པའི་ཚེས་༡/ ༨/ ༡༥ ་གི་དྲྲོ་པ་ ཨུམ་པ་གིས་རྭ་དུང་ཚར་རེ་འཕུ་དགོཔ་དང་ 

ཟཝ་༧པའི་ཚེས་༢༠་ལུ་མི་ག་ར་གིས་ཕྱྱྭ་གི་ཆང་བཙྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ཟཝ་༨པའི་ཚེས་༧ ལུ་ཕྱྱྭ་

གི་མཛརཝ་བསྔོ་དགོཔ་ཨིན་མས། ཟཝ་༧པའི་ཚེས་༡་ལས་ ཨུམ་པ་ ༼རྭ་དུང་འཕུ་མི།༽ 

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 24

གིས་ཨུམ་༼རྭ་དུང་༽ འཕུ་བའི་དུས་ཚྲོད་དེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཟཝ་༨པའི་ཚེས་༡༤་ཚུན་ 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ མཆོད་བཤམ་ནང་ལུ་མཆོདཔ་ཕུལ་ནི་དང་བསངས་

བཏང་ནི་ ཐ་ན་ལྟྲོ་མཆོད་གཏང་ནི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་བཏུབ་ནི་དང་ ཟཝ་འདི་ནང་ མི་ན་

སྟེ་འབད་རུང་ རིམ་གྲོ་མ་འབད་བར་ རྭ་དུང་འདི་ནང་ཆུ་བླུགས་ཏེ་ ཁྲུས་འབད་དེ་སྨན་

བཅོས་འབད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་སྲོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་འཛེམས་ཏེ་ ཐ་

ན་ཚྲོད་བསྲེ་ལྡུམ་རྭ་ནང་ལས་ཨེ་མ་གཅིག་ཡང་བཏྲོག་མ་བཏུབ་སྦེ་ཨིན་མས། 

༣.༡༽ ཕྱྱྭ་གི་ཞག་གྲངས་བརྩི་ཐངས།

༤༽ ཕྱྱྭ་པ། ཕྱྱྭ་གསྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ མི་གི་གོ་གནས་དང་ལཱ་འགན།

•	 ཕྱྱྭ་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱྱྭ་བླ་མ་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་པས། ཕྱྱྭ་གི་དཔེ་ཆ་ལྷག་མི།

•	 ཨུམ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨུམ་༼རྭ་དུང་༽འཕུ་མི་དང་ ཕྱྱྭ་གི་ལས་རིམ་བར་

མཚམས་བཟུང་མི།

•	 བྲྲོས་དཔྲོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བྲྲོ་ཁྲབ་མི་གི་གཙྲོས་དཔྲོན།

•	 ཕྱྱྭ་ཡང་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བྲྲོས་དཔྲོན་གྱི་ལས་རྲོགས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོཝ་ད་

ཕགཔ་བསད་མི།

•	 རྟ་ཞུ་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ རྟ་གི་གཡང་ཞུ་འབག་འྲོང་མི།

•	 བ་ཞུ་མི། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ བ་གི་གཡང་ཞུ་འབག་འྲོང་མི།

•	 རྩྲོབ་ལག་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱྱྭ་གི་ལས་རིམ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ལས་

རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ ཕྱྱྭ་ཨ་མའི་ཁྱིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི།

•	 ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ། ་་་་་་་་་་་ཝ་ཁ་སྤང་དང་བཟྲོག་ས་ལུ་ མར་ཆང་དང་གསེར་

སྐྱེམས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཁྲོ་འབག་མི།

སྤྱིར་བཏང་

ཟཝ་༨པ།

༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤

ཕྱྱྭའི་ལུགས་ལས་བརྩི་
ཐངས།

༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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པའི་རི་བྲོ་ཀིན་བྱེད་རི་ལུ་ ཉི་མའི་འྲོད་ཟེར་འགོ་དང་པ་ཕྲོག་པའི་སྐབས་ ག་གིས་ཧེ་མ་

མཐྲོང་ཚུགས་མི་འདི་ སྲོད་ས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐྲོབ་ནི་དང་ གནས་ལུ་སྲོད་

ནིའི་ལུང་བསན་ཡང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ཨ་ཞིམྲོ་འདི་ མྲོ་ར་རྒས་ཤྲོས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ནུམྲོ་མགུ་བསྐོར་རྐྱབ་ནིའི་དྲོན་

ལུ་ དྲྲོ་པ་ཉི་ཟེར་མཐྲོང་པའི་སྐབས་ ཕྱེ་གིས་གློ་ཁོག་རྐྱབ་སྟེ་ མགྱོགས་པར་ཁ་སབ་མི་

ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ནུམྲོ་གི་ཁ་ནང་ཕྱེ་བླུགས་བཅུག་  ཨ་ཞིམྲོ་མྲོ་ར་མགྱོགས་པར་ཁ་སབ་

ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁ་ནང་ཆུམ་བླུགས་ཏེ་ཞག་ཉལ་ཉལཝ་མས། 

དེ་ལས་ ནངས་པ་དྲྲོ་པ་ཀིན་བྱེད་རི་ལུ་ ཉི་མའི་འྲོད་ཟེར་ཕྲོག་ས་ ནུམྲོ་གིས་ཧེ་མ་མཐྲོང་སྟེ་

འབད་རུང་ མྲོ་རའི་ཁ་ནང་ཕྱེ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ སྐད་འཐྲོན་མ་ཚུགས་རུང་ ཨུམ་ཨུམ་ཨུམ་་་་

་་ཀིན་ལ་་་སྲོ་་་་་་་་་་་ཟེར་བའི་སྐད་འཐྲོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁ་ནུམྲོ་གིས་ཐྲོབ་ནུག། དེ་ལས་ཧེ་མའི་ཁ་

ཚིག་དང་འཁྲིལ་ གནས་ལུ་སྲོད་ནིའི་གོ་སྐབས་ནུམྲོ་གིས་ཐྲོབ་སྟེ་ ཨ་ཞིམྲོ་བ་ཐབས་མེད་

པར་ ཤ་ཝ་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་འཐྲོན་ནུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བཟྲོག་སར་ལུ་ ཕྱྱྭ་འགོ་

བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཕྱྱྭ་གི་ཚིག་ག་རའི་ཧེ་མ་  ཨུམ་ཟེར་འགོ་བཙུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ད་རེས་ནངས་པ་ ས་གནས་ཤ་ཝ་ལུ་ཡང་ ཕྱྱྭ་གི་གསྲོལ་མཆོད་གནས་

དང་དུས་མཉམ་དུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ ཕྱྱྭ་གི་ཉིནམ་འདི་ནང་ལུ་ ཁོང་ལྷ་སྤུན་གཉིས་འཕྱད་

པའི་ཉིནམ་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཁ་བཤད་རྐྱབ་པའི་ཚུལ་ཡང་ ཨའྲོ་ཁ་བཟང་ཟེར་ཕྱྱྭ་

པ་ཚུ་གིས་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༣༽  ཕྱྱྭ་གི་དུས་ཚྲོད།
དེ་ཡང་ ཟཝ་༧པའི་ཚེས་༡/ ༨/ ༡༥ ་གི་དྲྲོ་པ་ ཨུམ་པ་གིས་རྭ་དུང་ཚར་རེ་འཕུ་དགོཔ་དང་ 

ཟཝ་༧པའི་ཚེས་༢༠་ལུ་མི་ག་ར་གིས་ཕྱྱྭ་གི་ཆང་བཙྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ཟཝ་༨པའི་ཚེས་༧ ལུ་ཕྱྱྭ་

གི་མཛརཝ་བསྔོ་དགོཔ་ཨིན་མས། ཟཝ་༧པའི་ཚེས་༡་ལས་ ཨུམ་པ་ ༼རྭ་དུང་འཕུ་མི།༽ 

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 24

གིས་ཨུམ་༼རྭ་དུང་༽ འཕུ་བའི་དུས་ཚྲོད་དེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཟཝ་༨པའི་ཚེས་༡༤་ཚུན་ 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ མཆོད་བཤམ་ནང་ལུ་མཆོདཔ་ཕུལ་ནི་དང་བསངས་

བཏང་ནི་ ཐ་ན་ལྟྲོ་མཆོད་གཏང་ནི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་བཏུབ་ནི་དང་ ཟཝ་འདི་ནང་ མི་ན་

སྟེ་འབད་རུང་ རིམ་གྲོ་མ་འབད་བར་ རྭ་དུང་འདི་ནང་ཆུ་བླུགས་ཏེ་ ཁྲུས་འབད་དེ་སྨན་

བཅོས་འབད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་སྲོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་འཛེམས་ཏེ་ ཐ་

ན་ཚྲོད་བསྲེ་ལྡུམ་རྭ་ནང་ལས་ཨེ་མ་གཅིག་ཡང་བཏྲོག་མ་བཏུབ་སྦེ་ཨིན་མས། 

༣.༡༽ ཕྱྱྭ་གི་ཞག་གྲངས་བརྩི་ཐངས།

༤༽ ཕྱྱྭ་པ། ཕྱྱྭ་གསྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ མི་གི་གོ་གནས་དང་ལཱ་འགན།

•	 ཕྱྱྭ་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱྱྭ་བླ་མ་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་པས། ཕྱྱྭ་གི་དཔེ་ཆ་ལྷག་མི།

•	 ཨུམ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨུམ་༼རྭ་དུང་༽འཕུ་མི་དང་ ཕྱྱྭ་གི་ལས་རིམ་བར་

མཚམས་བཟུང་མི།

•	 བྲྲོས་དཔྲོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བྲྲོ་ཁྲབ་མི་གི་གཙྲོས་དཔྲོན།

•	 ཕྱྱྭ་ཡང་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བྲྲོས་དཔྲོན་གྱི་ལས་རྲོགས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོཝ་ད་

ཕགཔ་བསད་མི།

•	 རྟ་ཞུ་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ རྟ་གི་གཡང་ཞུ་འབག་འྲོང་མི།

•	 བ་ཞུ་མི། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ བ་གི་གཡང་ཞུ་འབག་འྲོང་མི།

•	 རྩྲོབ་ལག་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱྱྭ་གི་ལས་རིམ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ལས་

རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ ཕྱྱྭ་ཨ་མའི་ཁྱིམ་ནང་ལཱ་འབད་མི།

•	 ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ། ་་་་་་་་་་་ཝ་ཁ་སྤང་དང་བཟྲོག་ས་ལུ་ མར་ཆང་དང་གསེར་

སྐྱེམས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཁྲོ་འབག་མི།

སྤྱིར་བཏང་

ཟཝ་༨པ།

༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤

ཕྱྱྭའི་ལུགས་ལས་བརྩི་
ཐངས།

༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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•	 ནཱ་ཝཱན་འབག་མི།་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱྱྭ་པའི་དྲོན་ལུ་ ལྟྲོ་དང་ཁུ་ལེ་འབད་མི།

༤.༡༽ ཕྱྱྭ་པའི་གོ་ལ།༼ལྷ་གོས་༽

•	 སྲོད་གོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁོད་སྲོད་དམརཔྲོ། 

•	 བྲག་གོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲོརམ་དཀར་པྲོ།

•	 ཞྲོག་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་མཛེ་སྐོར།

•	 ཡག་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉའ་རས་དཀརཔྲོ།

•	 ལག་རྒྱན།

•	 ཕྱྱྭ་མི་ལུ་སྨན་རྩི།

•	 གཞན་མཆོང་རྐྱབ་མི་མི་ཚུ་ལུ་ འཁན་པ་ཤིང་གི་མཛེ་སྐོར།

༥༽  ཕྱྱྭ་གི་ཁ།
ཝར་པ་ཝར་པ།་་་་་་་་་་་་་་་ཕར་རྐྱབ་ཤིག།

ཕྱྱྭ་ལེགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཏུབ་པས།

ཝར་ཚ།    ་་་་་་་་་་་་་་་་་འཁྲུལ་འཁྲུལ།

བྲང་རྒད་པྲོ།  ་་་་་་་་་་་་ ཨ་རྒས།

བྲང་རྒན་མྲོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨང་རྒས།

ལྷའི་ལྕངམྲོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་བྲྲོ་ཁྲབ་མི་མྲོ།

ལྷའི་བུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བྲྲོ་ཁྲབ་མི་ཕྲོ།

ལྷ་མགྲོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མགྱོནམ།

ཕྱྱྭ་ཨ་མ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦྱིན་བདག་ཨམ།

ཕྱྱྭ་ཨ་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦྱིན་བདག་ཨཔ།

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 26

ཕྱྱྭ་གི་སྐབས་ལུ་ ཕ་བུ་མ་བུ་འཛྲོམས་སར་འབད་རུང་ ངོ་ཚ་ནི་དང་གཡང་ཟ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་

ཚུ་ རྩ་བ་ལས་རང་སྤང་ཞིནམ་ལས་ བཙྲོག་ཁག་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་ ཕྲོ་མྲོའི་མཚན་མ་གི་

སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། བར་མཚམས་དང་ ཕྱྱྭ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་

ཨུམ་འཕུ་བའི་སྐབས་ ཕྲོ་རྒས་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ “ཅེལ་ཡ་སྟུ་ཁ་པགས་པ་རྲོངས་སྲོག་

སྲོག་ སྲོ་ཀ་ལིང་ཕིག་ཕིག་་” ༼མྲོ་མཚན་གྱི་ཕྱི་པགས་ལུ་ཡྲོད་པའི་རྲོངས་སྤུ་སྲོག་སྲོ་

ཡྲོད།༽  དེ་ལས་དེའི་རྟིང་བདའ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ “མི་ལི་ཤངས་ཤངས་” ༼ཕྲོ་མཚན་ཁ་

མར་དཔྱང་སྲོད་ཡྲོད།༽   ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག། དེ་སྦེ་བཙྲོག་ཁ་བརྗོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 

དཔའ་ཉམས་བཏྲོན་པའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

༦. ཕྱྱྭ་གི་ཕྲོ་བྲང་དང་བཅའ་སྒྲིག།
ཕྱྱྭ་གི་དྲོན་ལུ་བཅའ་སྒྲིག་དེ་ཡང་ ཕྱྱྭ་མ་རན་པའི་ཟཝ་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ མཛརཝ་བརྔོ་

ནི་ ཆང་བཙྲོ་ནི་ ཕྱྱྭའི་ལམ་བསལ་ནི་ བཟྲོག་སར་ལུ་ཚེ་མཁར་ཟེར་ ཕྱྱྭའི་ཕྲོ་བྲང་བཞེང་ནི་ 

ཕྱྱྭ་བྲོན་ནིའི་ཟམ་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལམ་བསལ་ནི་ལ་

སྲོགས་པའི་འུར་ལཱ་འཐྲོན་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

༦.༡༽ ཚེ་མཁར།
ཚེ་མཁར་ཟེར་མི་འདི་ ཚེ་ཞུ་སྟེ་བཞག་སའི་ 

ཕྱྱྭའི་ཕྲོ་བྲང་ལུ་སབ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཀོང་

གཟུགས་ཀྱི་དབྱིབས་ཅན་ རིང་ཤྲོས་མཐྲོ་

ཚད་མི་ཀྲར་༤་དེ་ཅི་འབད་མི་ རྒྱུ་ཁན་པ་

ཤིང་དང་ཤིང་གང་བྱུང་གི་བཟྲོ་བའི་ཀཝ་ཚུ་

གིས་བཞེངས་པའི་ཁོང་སྲོང་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཕྲོ་

བྲང་ཅིག་ཨིན་མས། ཕྲོ་བྲང་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཟཝ་༨པའི་ཚེས་༧་༼ཕྱྱྭའི་རྩིས་ལུགས་ཚེས་

༨༽ལུ་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཞེངས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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•	 ནཱ་ཝཱན་འབག་མི།་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱྱྭ་པའི་དྲོན་ལུ་ ལྟྲོ་དང་ཁུ་ལེ་འབད་མི།

༤.༡༽ ཕྱྱྭ་པའི་གོ་ལ།༼ལྷ་གོས་༽

•	 སྲོད་གོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁོད་སྲོད་དམརཔྲོ། 

•	 བྲག་གོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲོརམ་དཀར་པྲོ།

•	 ཞྲོག་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་མཛེ་སྐོར།

•	 ཡག་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉའ་རས་དཀརཔྲོ།

•	 ལག་རྒྱན།

•	 ཕྱྱྭ་མི་ལུ་སྨན་རྩི།

•	 གཞན་མཆོང་རྐྱབ་མི་མི་ཚུ་ལུ་ འཁན་པ་ཤིང་གི་མཛེ་སྐོར།

༥༽  ཕྱྱྭ་གི་ཁ།
ཝར་པ་ཝར་པ།་་་་་་་་་་་་་་་ཕར་རྐྱབ་ཤིག།

ཕྱྱྭ་ལེགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཏུབ་པས།

ཝར་ཚ།    ་་་་་་་་་་་་་་་་་འཁྲུལ་འཁྲུལ།

བྲང་རྒད་པྲོ།  ་་་་་་་་་་་་ ཨ་རྒས།

བྲང་རྒན་མྲོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨང་རྒས།

ལྷའི་ལྕངམྲོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་བྲྲོ་ཁྲབ་མི་མྲོ།

ལྷའི་བུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བྲྲོ་ཁྲབ་མི་ཕྲོ།

ལྷ་མགྲོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མགྱོནམ།

ཕྱྱྭ་ཨ་མ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦྱིན་བདག་ཨམ།

ཕྱྱྭ་ཨ་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦྱིན་བདག་ཨཔ།

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 26

ཕྱྱྭ་གི་སྐབས་ལུ་ ཕ་བུ་མ་བུ་འཛྲོམས་སར་འབད་རུང་ ངོ་ཚ་ནི་དང་གཡང་ཟ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་

ཚུ་ རྩ་བ་ལས་རང་སྤང་ཞིནམ་ལས་ བཙྲོག་ཁག་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་ ཕྲོ་མྲོའི་མཚན་མ་གི་

སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། བར་མཚམས་དང་ ཕྱྱྭ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་

ཨུམ་འཕུ་བའི་སྐབས་ ཕྲོ་རྒས་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ “ཅེལ་ཡ་སྟུ་ཁ་པགས་པ་རྲོངས་སྲོག་

སྲོག་ སྲོ་ཀ་ལིང་ཕིག་ཕིག་་” ༼མྲོ་མཚན་གྱི་ཕྱི་པགས་ལུ་ཡྲོད་པའི་རྲོངས་སྤུ་སྲོག་སྲོ་

ཡྲོད།༽  དེ་ལས་དེའི་རྟིང་བདའ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ “མི་ལི་ཤངས་ཤངས་” ༼ཕྲོ་མཚན་ཁ་

མར་དཔྱང་སྲོད་ཡྲོད།༽   ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག། དེ་སྦེ་བཙྲོག་ཁ་བརྗོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 

དཔའ་ཉམས་བཏྲོན་པའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

༦. ཕྱྱྭ་གི་ཕྲོ་བྲང་དང་བཅའ་སྒྲིག།
ཕྱྱྭ་གི་དྲོན་ལུ་བཅའ་སྒྲིག་དེ་ཡང་ ཕྱྱྭ་མ་རན་པའི་ཟཝ་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ མཛརཝ་བརྔོ་

ནི་ ཆང་བཙྲོ་ནི་ ཕྱྱྭའི་ལམ་བསལ་ནི་ བཟྲོག་སར་ལུ་ཚེ་མཁར་ཟེར་ ཕྱྱྭའི་ཕྲོ་བྲང་བཞེང་ནི་ 

ཕྱྱྭ་བྲོན་ནིའི་ཟམ་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལམ་བསལ་ནི་ལ་

སྲོགས་པའི་འུར་ལཱ་འཐྲོན་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

༦.༡༽ ཚེ་མཁར།
ཚེ་མཁར་ཟེར་མི་འདི་ ཚེ་ཞུ་སྟེ་བཞག་སའི་ 

ཕྱྱྭའི་ཕྲོ་བྲང་ལུ་སབ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཀོང་

གཟུགས་ཀྱི་དབྱིབས་ཅན་ རིང་ཤྲོས་མཐྲོ་

ཚད་མི་ཀྲར་༤་དེ་ཅི་འབད་མི་ རྒྱུ་ཁན་པ་

ཤིང་དང་ཤིང་གང་བྱུང་གི་བཟྲོ་བའི་ཀཝ་ཚུ་

གིས་བཞེངས་པའི་ཁོང་སྲོང་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཕྲོ་

བྲང་ཅིག་ཨིན་མས། ཕྲོ་བྲང་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཟཝ་༨པའི་ཚེས་༧་༼ཕྱྱྭའི་རྩིས་ལུགས་ཚེས་

༨༽ལུ་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཞེངས་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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༦.༢༽ ཕྱྱྭ་གི་ཟམ།
ཆུ་མེད་པའི་སྤང་སྐམ་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་བྲོན་

ནི་གི་ཟམ་ཨིན་ཟེར་ སྤྱིར་བཏང་ཟཝ་

༨པའི་ཚེས་༩་༼ཕྱྱྭ་གི་ཚེས་གྲངས་༡༠་

༽གི་ཉིནམ་ལུ་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

དེ་ཡང་ཀཝ་ དགུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ལྷྲོང་

ཞིནམ་ལས་ ཚེ་མཁར་གྱི་ཧྲོང་ལས་

སྦེ་ ཀཝ་གི་ཐྲོག་ཁར་ཟམ་གྱི་

གདངམ་༥བཀལ་ དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་གདངམ་ ༤ བཀལ།  ༣་འབད་མི་ཁག་

གཉིས་བཀལ། དེ་ལས་༢དང་ མཇུག་ར་ གདངམ་༡བཀལ་ཏེ་ ཡྲོངས་བསྲོམས་ཟམ་གྱི་

གདངམ་ཤིང་༡༨དང་ཀཝ་༩ གི་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན་ ཟམ་གྱི་ཤིང་ཀཝ་འབད་རུང་ཡང་ན་ གདངམ་འབད་རུང་གཅིག་མ་ཚང་པར་

ལུས་སྲོང་རུང་ གཡུས་འདི་ནང་ལུ་མ་བཏུབ་འྲོང་ཟེར་ཨིན་མས།

༧༽  ཕྱྱྭ་གི་ཁྲུས།
ཕྱྱྭ་གི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་

སྐབས་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་

གྱི་བཙྲོག་གྲིབ་ག་ནི་ཡང་མེད་

པར་ གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་གི་ཐྲོག་

ལས་འབད་དགོ་དྲོ ་ཡྲོདཔ་

མས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕྱྱྭ་པ་

ཚུ་བཙྲོག་གྲིབ་ཞུགས་སྲོང་པ་

ཅིན་ ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་དང་རླུང་འཚུབས་འཕུ་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་  

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 28

ཕྱྱྭ་མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་ཟཝ་༨པའི་ཚེས་༡་ལས་འགོ་བཙུགས་ཚེས་༡༤་ཚུན་དྲྲོ་པ་ཨ་རྟག་

ར་ཁྲུས་འབད་དགོཔ་དང་ ལྷའི་ལྕངམྲོ་དང་ལྷའི་བུ་ཚུ་ཡང་ ཕྱྱྭ་གསྲོལ་གྱི་དུས་ ཉིནམ་

གསུམ་གི་རིང་ལུ་ དྲྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ཆུ་ཚྲོད་༦དེ་ཅིག་ཁར་ ཨུམ་པ་གིས་ཨུམ་འཕུ་བའི་དུས་

དང་འཁྲིལ་ ག་ར་ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་རྒྱབ་ཁར་ཡྲོད་པའི་གཟར་ཆུ་དེ་ནང་གཟུགས་འཁྱུ་བར་

འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཆུ་འདི་གནམ་དགུན་གྱང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚ་དྲྲོད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་

དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ གནམ་བར་ཚདཔ་ཚ་བའི་དུས་ལུ་ བསིལ་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་

བཤད་ནི་འདུག། མི་ག་ར་གཟར་ཁར་ལས་ཁྲུས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྲོ་གཅིག་གི་

རིང་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ་ཞི་ཐབས་ལུ་ ཨུམ་པ་གིས་ཨུམ་ནང་ལས་མགུ་ཏྲོ་ལུ་ཆུ་བླུགས་ཏེ་ཁྲུས་

འབད་དེ་  ཕྲོ་དང་མྲོ་ཚུ་གི་བར་ན་ བགོད་བྲྲོ་འབད་དེ་ སྐེད་བཤེད་འཛིང་ དྲོརམ་ཕུད་ནི་

ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཡང་འབད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨༽ ཕྱྱྭ་གསྲོལ་ཉིནམ་དང་པའི་ལས་རིམ། ༼བརྗོད་དྲོན་་་་་་ཕྱྱྭ་ཞུ་ནིའི་ཉིནམ།༽ 
ཕྱྱྭ་གི་ཉིནམ་དང་པའི་བརྗོད་དྲོན་ངོ་

མ་ རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ལྷ་ཞུ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་རྩ་

བྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་རྲོ་གཅལ་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་

མི་༼ཕྱྱྭ་བླ་མ་༽ གིས་དབུ་གཙྲོས་

ཏེ་ ལྷ་ཞུ་ས་ལས་ ནྲོར་གྱི་གཡང་

ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྟ་དང་བ་ཞུ་མི་

གཉིས་ དེ་ལས་ བྲྲོས་དཔྲོན་༼བྲྲོ་

ཁྲབ་མི་༽ ཨུམ་པ་   ༼ཨུམ་འཕུ་མི་༽ ཕྱྱྭ་ཡང་པ་༼བྲྲོས་དཔྲོན་གྱི་ཕྱག་གཡྲོག་༽ དེ་

ལས་ལྷའི་ལྕངམྲོ་དང་ལྷའི་བུ་ཟེར་ རྒྱན་ཆས་གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་སྟེ་གྱོན་འྲོང་པའི་ཕྲོ་རྒས་དང་

ཨམ་སྲུ་འཛྲོམས་ཡྲོད་མི་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་སབ་པའི་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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༦.༢༽ ཕྱྱྭ་གི་ཟམ།
ཆུ་མེད་པའི་སྤང་སྐམ་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་བྲོན་

ནི་གི་ཟམ་ཨིན་ཟེར་ སྤྱིར་བཏང་ཟཝ་

༨པའི་ཚེས་༩་༼ཕྱྱྭ་གི་ཚེས་གྲངས་༡༠་

༽གི་ཉིནམ་ལུ་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

དེ་ཡང་ཀཝ་ དགུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ལྷྲོང་

ཞིནམ་ལས་ ཚེ་མཁར་གྱི་ཧྲོང་ལས་

སྦེ་ ཀཝ་གི་ཐྲོག་ཁར་ཟམ་གྱི་

གདངམ་༥བཀལ་ དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་གདངམ་ ༤ བཀལ།  ༣་འབད་མི་ཁག་

གཉིས་བཀལ། དེ་ལས་༢དང་ མཇུག་ར་ གདངམ་༡བཀལ་ཏེ་ ཡྲོངས་བསྲོམས་ཟམ་གྱི་

གདངམ་ཤིང་༡༨དང་ཀཝ་༩ གི་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན་ ཟམ་གྱི་ཤིང་ཀཝ་འབད་རུང་ཡང་ན་ གདངམ་འབད་རུང་གཅིག་མ་ཚང་པར་

ལུས་སྲོང་རུང་ གཡུས་འདི་ནང་ལུ་མ་བཏུབ་འྲོང་ཟེར་ཨིན་མས།

༧༽  ཕྱྱྭ་གི་ཁྲུས།
ཕྱྱྭ་གི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་

སྐབས་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་

གྱི་བཙྲོག་གྲིབ་ག་ནི་ཡང་མེད་

པར་ གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་གི་ཐྲོག་

ལས་འབད་དགོ་དྲོ ་ཡྲོདཔ་

མས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕྱྱྭ་པ་

ཚུ་བཙྲོག་གྲིབ་ཞུགས་སྲོང་པ་

ཅིན་ ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་དང་རླུང་འཚུབས་འཕུ་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་  

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 28

ཕྱྱྭ་མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་ཟཝ་༨པའི་ཚེས་༡་ལས་འགོ་བཙུགས་ཚེས་༡༤་ཚུན་དྲྲོ་པ་ཨ་རྟག་

ར་ཁྲུས་འབད་དགོཔ་དང་ ལྷའི་ལྕངམྲོ་དང་ལྷའི་བུ་ཚུ་ཡང་ ཕྱྱྭ་གསྲོལ་གྱི་དུས་ ཉིནམ་

གསུམ་གི་རིང་ལུ་ དྲྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ཆུ་ཚྲོད་༦དེ་ཅིག་ཁར་ ཨུམ་པ་གིས་ཨུམ་འཕུ་བའི་དུས་

དང་འཁྲིལ་ ག་ར་ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་རྒྱབ་ཁར་ཡྲོད་པའི་གཟར་ཆུ་དེ་ནང་གཟུགས་འཁྱུ་བར་

འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཆུ་འདི་གནམ་དགུན་གྱང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚ་དྲྲོད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་

དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ གནམ་བར་ཚདཔ་ཚ་བའི་དུས་ལུ་ བསིལ་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་

བཤད་ནི་འདུག། མི་ག་ར་གཟར་ཁར་ལས་ཁྲུས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྲོ་གཅིག་གི་

རིང་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ་ཞི་ཐབས་ལུ་ ཨུམ་པ་གིས་ཨུམ་ནང་ལས་མགུ་ཏྲོ་ལུ་ཆུ་བླུགས་ཏེ་ཁྲུས་

འབད་དེ་  ཕྲོ་དང་མྲོ་ཚུ་གི་བར་ན་ བགོད་བྲྲོ་འབད་དེ་ སྐེད་བཤེད་འཛིང་ དྲོརམ་ཕུད་ནི་

ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཡང་འབད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨༽ ཕྱྱྭ་གསྲོལ་ཉིནམ་དང་པའི་ལས་རིམ། ༼བརྗོད་དྲོན་་་་་་ཕྱྱྭ་ཞུ་ནིའི་ཉིནམ།༽ 
ཕྱྱྭ་གི་ཉིནམ་དང་པའི་བརྗོད་དྲོན་ངོ་

མ་ རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ལྷ་ཞུ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་རྩ་

བྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་རྲོ་གཅལ་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་

མི་༼ཕྱྱྭ་བླ་མ་༽ གིས་དབུ་གཙྲོས་

ཏེ་ ལྷ་ཞུ་ས་ལས་ ནྲོར་གྱི་གཡང་

ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྟ་དང་བ་ཞུ་མི་

གཉིས་ དེ་ལས་ བྲྲོས་དཔྲོན་༼བྲྲོ་

ཁྲབ་མི་༽ ཨུམ་པ་   ༼ཨུམ་འཕུ་མི་༽ ཕྱྱྭ་ཡང་པ་༼བྲྲོས་དཔྲོན་གྱི་ཕྱག་གཡྲོག་༽ དེ་

ལས་ལྷའི་ལྕངམྲོ་དང་ལྷའི་བུ་ཟེར་ རྒྱན་ཆས་གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་སྟེ་གྱོན་འྲོང་པའི་ཕྲོ་རྒས་དང་

ཨམ་སྲུ་འཛྲོམས་ཡྲོད་མི་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་སབ་པའི་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ཚིག་ ཕུ་རུ་གསེར་གྱི་ཀ་ཝ་ན་སྔགས་ས།། ནེ་ར་ཕྱྱྭ་ཟི་ཞུ་རྲོ་གེ་ཅི་ཅོ།།  ༼ལ་ཁར་/རི་

གསུམ་རྩེ་ལུ་ གསེར་གྱི་ཀཝ་གཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་ ང་བཅས་ག་ར་བསྲོམས་ཏེ་ཞུ་ལྷ་ ཞུ་

འབག་འྲོང་ནི།༽ ཟེར་ ལྷ་ཞུ་བར་འགྱོ་ནི་ཨིན་ ལ་སྲོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་ རྟིང་བདའ་སབ་སྟེ་ 

བྲྲོ་འཁྲབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ དཔེ་ཆ་གི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ཨུམ་པ་གིས་ རྭ་

དུང་ཚར་གཅིག་འཕུ་བའི་སྐབས་ བ་དང་རྟ་ཞུ་མི་གཉིས་རི་གསུམ་རྩེ་གི་ཕྱྲོགས་ལུ་འགྱོ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ ཕྱྱྭ་མི་དང་ བྲྲོས་དཔྲོན་ ཨུམ་པ་གསུམ་ཡང་ རི་གསུམ་

རྩེ་ལུ་ལྷ་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་ལས་ གཡུས་ཁའི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཡང་ ཟས་ཀྱི་ཕུད་འབག་སྟེ་

རྟིང་བདའ་འགྱོ་ནི་འདུག།

༨.༡༽ ཨའྲོ་ཁ་བཟང་དང་པ།
ཨའྲོ་ཁ་བཟང་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་

ས་གནས་དེ་ནང་སྲོད་ནིའི་ནང་ལུ་

ག་ཐྲོབ་རྐྱབ་མི་ མྲོ་རའི་ཨ་ཞིམྲོ་

དང་གཅིག་ཁར་ད་རེས་འཕྱད་པའི་

དུས་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྐུ་

གཟུགས་བཟང་པྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་

ཁ་བཟང་འབད་བའི་ཚུལ་སྲོནམ་

ཨིནམ་མས། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་རྩ་བའི་ཁྱིམ་གྱི་རྲོ་གཅལ་ལས་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་

གི་སྒོའི་རྩ་བར་ལྷྲོདཔ་ད་  ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཨ་ཞིམྲོ་དང་ཁ་བཟང་འབད་བའི་

ཚུལ་ལུ་ དང་པ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཁ་བཤད་

རྐྱབ་པའི་ཚིག་ལེ་ཤཱ་ར་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་བརྗོད་ནི་འདུག། དེ་ཁར་ལས་ཁ་གྱེན་ 

མདའ་འགྱངས་གང་གི་ས་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་ ཐེངས་དང་པ་སྒུག་སྟེ་ཨ་ཞིམྲོ་ལུ་ཁ་བཟང་ཞུ་ཚུལ་

དེ་ཡང་ ཁོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་ཧེ་མ་གནས་གཡུས་ཚན་ལུ་སྲོད་ནིའི་ག་ཐྲོབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ 

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 30

ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ནུམྲོ་གནས་གཡུས་ཚན་ལུ་སྲོད་ནི་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨ་ཞིམྲོ་སེམས་

མ་དགའ་བར་ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་འཐྲོན་ནི་དེ་གིས་  ད་རེས་ཕྱྱྭ་གི་ཉིནམ་འདི་

ལུ་ ཁོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་འཕྱད་པའི་ཚུལ་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 

ནུམྲོ་གིས་ ཨ་ཞིམྲོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ བླྲོ་ཕྲོག་ཡིད་ཕྲོག་སྦེ་གནས་ལུ་སྲོད་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་བྱིན་ཏེ་

འབད་རུང་ ང་རའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ ང་ན་ལུ་སྲོད་ནིའི་ཐྲོབ་ཅི་ཟེར་ ཨ་ཞིམྲོ་ལུ་སྨད་

པའི་ཚིག་དེ་སྦེ་སབ་ནི་འདུག། ཨའྲོ་ཡུད་ཅི་ཡུལ་ནི་རྲོ་སྒྲོམ་གྱི།། རྲོ་སྒྲོམ་ཡུལ་གྱི་སྐྱོན་མི་

ཐུབ།། ཨའྲོ་ཡུད་ཅི་ཕུ་ནི་སྲོང་མའི་ཕུ། སྲོང་མའི་ཕུ་གིས་སྐྱོན་མི་ཐུབ།། ཨའྲོ་ཡུད་ཅི་ཆབ་ནི་

རྲོང་མའི་ཆབ།། རྲོང་མེའི་ཆབ་ཀྱི་སྐྱོན་མི་ཐུབ།།  ༼ཨ་ཞིམྲོ་ཁྱོད་ཀྱི་གཡུས་འདི་རྲོ་ཚང་ནང་ 

རྲོ་ཚང་འདི་གིས་སྐྱོན་མི་ཐུབ།།  ཨ་ཞིམྲོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕུག་ནི་སྲོང་མེའི་བ་ཕུག་ སྲོང་མེ་བ་ཕུག་

དེ་གིས་སྐྱོན་མི་ཐུབ།། ཨ་ཞིམྲོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུ་འདི་རྲོང་མའི་ཆུ།། རྲོང་མེའི་ཆུ་འདི་གིས་སྐྱོན་མི་

ཐུབ།།༽ དེ་ཁར་ལུ་ ཕྱྱྭ་མི་གི་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་ མར་ཆང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་

གཏྲོར་ཞིནམ་ལས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན། 

༨.༢༽ ཨའྲོ་ཁ་བཟང་གཉིས་པ།
དྲོ་རུང་ཨུམ་ཚར་ཅིག་འཕུ་ཞིནམ་

ལས་ གཡུས་དེ་ཁར་གི་གདྲོང་

ཕྱྲོགས་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཨ་ཞིམྲོ་ལུ་ རི་

གི ་སྐོར་ལས་བཤད་པ ་རྐྱབ ་དྲོ ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཕར་གྱི་

རི་ནི་གསེར་གྱི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་

གསེར་གྱི་རི།། བར་གསེར་གྱི་

འཁོར་ལྲོ་ན།། ཕར་གྱི་རི་ནི་དངུལ་གྱི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་དངུལ་གྱི་རི།། བར་དངུལ་གྱི་

འཁོར་ལྲོ་ན།། ཕར་གྱི་རི་ནི་ལྕགས་ཀྱི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་ལྕགས་ཀྱི་རི།། བར་ལྕགས་ཀྱི་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ཚིག་ ཕུ་རུ་གསེར་གྱི་ཀ་ཝ་ན་སྔགས་ས།། ནེ་ར་ཕྱྱྭ་ཟི་ཞུ་རྲོ་གེ་ཅི་ཅོ།།  ༼ལ་ཁར་/རི་

གསུམ་རྩེ་ལུ་ གསེར་གྱི་ཀཝ་གཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་ ང་བཅས་ག་ར་བསྲོམས་ཏེ་ཞུ་ལྷ་ ཞུ་

འབག་འྲོང་ནི།༽ ཟེར་ ལྷ་ཞུ་བར་འགྱོ་ནི་ཨིན་ ལ་སྲོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་ རྟིང་བདའ་སབ་སྟེ་ 

བྲྲོ་འཁྲབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ དཔེ་ཆ་གི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ཨུམ་པ་གིས་ རྭ་

དུང་ཚར་གཅིག་འཕུ་བའི་སྐབས་ བ་དང་རྟ་ཞུ་མི་གཉིས་རི་གསུམ་རྩེ་གི་ཕྱྲོགས་ལུ་འགྱོ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ ཕྱྱྭ་མི་དང་ བྲྲོས་དཔྲོན་ ཨུམ་པ་གསུམ་ཡང་ རི་གསུམ་

རྩེ་ལུ་ལྷ་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་ལས་ གཡུས་ཁའི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཡང་ ཟས་ཀྱི་ཕུད་འབག་སྟེ་

རྟིང་བདའ་འགྱོ་ནི་འདུག།

༨.༡༽ ཨའྲོ་ཁ་བཟང་དང་པ།
ཨའྲོ་ཁ་བཟང་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་

ས་གནས་དེ་ནང་སྲོད་ནིའི་ནང་ལུ་

ག་ཐྲོབ་རྐྱབ་མི་ མྲོ་རའི་ཨ་ཞིམྲོ་

དང་གཅིག་ཁར་ད་རེས་འཕྱད་པའི་

དུས་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྐུ་

གཟུགས་བཟང་པྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་

ཁ་བཟང་འབད་བའི་ཚུལ་སྲོནམ་

ཨིནམ་མས། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་རྩ་བའི་ཁྱིམ་གྱི་རྲོ་གཅལ་ལས་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་

གི་སྒོའི་རྩ་བར་ལྷྲོདཔ་ད་  ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཨ་ཞིམྲོ་དང་ཁ་བཟང་འབད་བའི་

ཚུལ་ལུ་ དང་པ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཁ་བཤད་

རྐྱབ་པའི་ཚིག་ལེ་ཤཱ་ར་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་བརྗོད་ནི་འདུག། དེ་ཁར་ལས་ཁ་གྱེན་ 

མདའ་འགྱངས་གང་གི་ས་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་ ཐེངས་དང་པ་སྒུག་སྟེ་ཨ་ཞིམྲོ་ལུ་ཁ་བཟང་ཞུ་ཚུལ་

དེ་ཡང་ ཁོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་ཧེ་མ་གནས་གཡུས་ཚན་ལུ་སྲོད་ནིའི་ག་ཐྲོབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ 

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 30

ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ནུམྲོ་གནས་གཡུས་ཚན་ལུ་སྲོད་ནི་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨ་ཞིམྲོ་སེམས་

མ་དགའ་བར་ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་འཐྲོན་ནི་དེ་གིས་  ད་རེས་ཕྱྱྭ་གི་ཉིནམ་འདི་

ལུ་ ཁོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་འཕྱད་པའི་ཚུལ་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 

ནུམྲོ་གིས་ ཨ་ཞིམྲོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ བླྲོ་ཕྲོག་ཡིད་ཕྲོག་སྦེ་གནས་ལུ་སྲོད་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་བྱིན་ཏེ་

འབད་རུང་ ང་རའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ ང་ན་ལུ་སྲོད་ནིའི་ཐྲོབ་ཅི་ཟེར་ ཨ་ཞིམྲོ་ལུ་སྨད་

པའི་ཚིག་དེ་སྦེ་སབ་ནི་འདུག། ཨའྲོ་ཡུད་ཅི་ཡུལ་ནི་རྲོ་སྒྲོམ་གྱི།། རྲོ་སྒྲོམ་ཡུལ་གྱི་སྐྱོན་མི་

ཐུབ།། ཨའྲོ་ཡུད་ཅི་ཕུ་ནི་སྲོང་མའི་ཕུ། སྲོང་མའི་ཕུ་གིས་སྐྱོན་མི་ཐུབ།། ཨའྲོ་ཡུད་ཅི་ཆབ་ནི་

རྲོང་མའི་ཆབ།། རྲོང་མེའི་ཆབ་ཀྱི་སྐྱོན་མི་ཐུབ།།  ༼ཨ་ཞིམྲོ་ཁྱོད་ཀྱི་གཡུས་འདི་རྲོ་ཚང་ནང་ 

རྲོ་ཚང་འདི་གིས་སྐྱོན་མི་ཐུབ།།  ཨ་ཞིམྲོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕུག་ནི་སྲོང་མེའི་བ་ཕུག་ སྲོང་མེ་བ་ཕུག་

དེ་གིས་སྐྱོན་མི་ཐུབ།། ཨ་ཞིམྲོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུ་འདི་རྲོང་མའི་ཆུ།། རྲོང་མེའི་ཆུ་འདི་གིས་སྐྱོན་མི་

ཐུབ།།༽ དེ་ཁར་ལུ་ ཕྱྱྭ་མི་གི་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་ མར་ཆང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་

གཏྲོར་ཞིནམ་ལས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན། 

༨.༢༽ ཨའྲོ་ཁ་བཟང་གཉིས་པ།
དྲོ་རུང་ཨུམ་ཚར་ཅིག་འཕུ་ཞིནམ་

ལས་ གཡུས་དེ་ཁར་གི་གདྲོང་

ཕྱྲོགས་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཨ་ཞིམྲོ་ལུ་ རི་

གི ་སྐོར་ལས་བཤད་པ ་རྐྱབ ་དྲོ ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཕར་གྱི་

རི་ནི་གསེར་གྱི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་

གསེར་གྱི་རི།། བར་གསེར་གྱི་

འཁོར་ལྲོ་ན།། ཕར་གྱི་རི་ནི་དངུལ་གྱི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་དངུལ་གྱི་རི།། བར་དངུལ་གྱི་

འཁོར་ལྲོ་ན།། ཕར་གྱི་རི་ནི་ལྕགས་ཀྱི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་ལྕགས་ཀྱི་རི།། བར་ལྕགས་ཀྱི་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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འཁོར་ལྲོ་ན།། ཕར་གྱི་རི་ནི་གདུང་གི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་གདུང་གི་རི།། བར་གདུང་གི་འཁོར་

ལྲོ་ན།། ཕར་གྱི་རི་ནི་ཟངས་ཀྱི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་ཟངས་ཀྱི་རི།། བར་ཟངས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་ན།། 

ཟེར་གདངས་དབངས་དང་བཅས་བརྗོད་ཞིནམ་ལས་ ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ རི་གི་ཕྱྲོགས་ལུ་

འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་དེ་ཁར་ལས་མི་ཀྲར་༢༠༠་ལྷག་ཙམ་ལམ་འགྲུལ་འབད་བའི་

ཤུལ་ལས་ དྲྲོ་པ་གི་དྲྲོ་མཛར་ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དྲྲོ་མཛར་འདི་ཡང་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ ཕྱྱྭ་མི་

དང་བྲྲོས་དཔྲོན་ ཨུམ་པ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ནང་གི་ཨམ་ཚུ་གི་བསྐྱལ་བར་འྲོང་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དྲྲོ་མཛར་ཟ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༨.༣༽ ཚེ་ཞུ་ཐངས།
གདྲོང་ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་སྲོད་དེ་ ཚེ་ཞུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་གི་དཔེ་ཆ་ནང་

ལས་ མི་ཚེ་དབར་ཀའི་ཆུ་མྲོ་འདྲ།། ཆུ་མྲོ་དབར་ངོ་ཡྲོད་ལ་དགུན་ངོ་མེད།། ཆུ་མྲོའི་ཚེ་ལ་

དབར་ངོ་གཅིག། མ་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། དམང་གཞི་ལྕགས་ན་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། 

མི་ཚེ་དགུན་ངོའི་ཁ་བ་འདྲ།། ཁ་བ་དགུན་ངོ་ཡྲོད་ལ་དབར་ངོ་མེད།། ཁ་བའི་ཚེ་ལ་དགུན་ངོ་

གཅིག། མ་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། དམང་གཞི་ལྕགས་ན་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། མི་ཚེ་རྩ་

ཁའི་ཟིལ་པ་འདྲ།། ཟིལ་པ་ཐྲོ་རངས་ཡྲོད་ལ་ཉིན་མ་མེད།། ཟིལ་པའི་ཚེ་ལ་ཐྲོ་རངས་གཅིག། 

མ་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། དམང་གཞི་ལྕགས་ན་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། ཟེར་གདངས་

དབངས་དང་བཅས་འཐེན་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨.༤༽ གཡུས་ཁའི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་ཕུད་དྲངས་ཚུལ།
རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་མ་ལྷྲོདཔ་ཅིག་ཁར་ ཁོང་གི་སྔོན་

ལས་སྲོང་ཡྲོད་པའི་ཕྱྱྭ་ཡང་པ་དང་ རྟ་ནྲོར་ཞུ་མི་

ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བླྲོ་སབ་མ་ཆོགཔ་

ཨིནམ་དང་ བླྲོ་སབ་སྲོདཔ་མ་སྲོདཔ་བལྟ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 32

གསུམ་བླྲོ་སབ་སྲོད་ས་མཐྲོང་པ་ཅིན་ ཆད་བཀལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་ཁར་ལས་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་

རྩ་བར་སྲོད་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་ཆ་ནང་གི་ཚིག་ཚུ་བརྗོད་དེ་ ན་གཞྲོན་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་

རའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་འབག་འྲོང་པའི་ ཐྲོག་གི་ཕུད་ཟེར་ ཆང་དང་མཛརཝ་ཚུ་དྲངས་ཞིནམ་

ལས་ དྲོ་རུང་བྲྲོ་འཁྲབ་ཅི་ར་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༨.༥༽ ཕགཔ་བསད་པའི་ཚུལ།
ལྲོ་ཐྲོག་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་མི་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་ཕགཔ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་མི་འཐྲོན་ནིའིདྲོན་

ལུ་ རི་ཕག་སྲི་མནན་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཤིང་གི་ལྲོ་གོ་འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་འབད་མི་ཅིག་ ཁོང་ཚུ་གི་

སྔོན་ལས་སྲོང་ཡྲོད་པའི་ཕྱྱྭ་ཡང་པ་དེ་གིས་ མདའ་རྐྱབ་སྟེ་གསད་པའི་ཚུལ་བཏྲོན་ཏེ་ རི་

གསུམ་རྩེ་ལུ་འབག་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཤིང་གི་ལྲོ་གོ་འདི་ གཏུབ་ཞིནམ་ལས་ཕག་ཤའི་

ཚུལ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་སྲོད་མི་ཚུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་སྦེ་འབག་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༨.༦༽ རི་གསུམ་རྩེའི་ལས་རིམ།
རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་མ་ལྷྲོད་བར་དུ་ཚར་༦དེ་

ཅིག་ལམ་ཁར་སྒུག་ཞིནམ་ལས་ ཨ་

ཞིམྲོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་བཟང་འབད་

བའི་བཤད་པ་གི་ཚིག་ཚུ་སབ་སྟེ་ དུས་

ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་དེ་ཅིག་ལམ་འགྲུལ་

འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་

ལྷྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་མས། སྔོན་མ་ལས་དར་ཤིང་གི་ཚུལ་ལུ་ མཚམས་ཤིང་གཅིག་བརབ་

སྟེ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་བཞག་པའི་རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ཕྱྱྭ་མི་གི་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་གིས་ 

བསྐོར་ར་རྐྱབ་ དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་ཚིག་ལེ་ཤཱ་བརྗོད་དེ་བྲྲོ་འཁྲབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

༨.༧༽ ནྲོར་གྱི་གཡང་ཞུ་ཚུལ།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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འཁོར་ལྲོ་ན།། ཕར་གྱི་རི་ནི་གདུང་གི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་གདུང་གི་རི།། བར་གདུང་གི་འཁོར་

ལྲོ་ན།། ཕར་གྱི་རི་ནི་ཟངས་ཀྱི་རི།། ཚུར་གྱི་རི་ནི་ཟངས་ཀྱི་རི།། བར་ཟངས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་ན།། 

ཟེར་གདངས་དབངས་དང་བཅས་བརྗོད་ཞིནམ་ལས་ ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ རི་གི་ཕྱྲོགས་ལུ་

འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་དེ་ཁར་ལས་མི་ཀྲར་༢༠༠་ལྷག་ཙམ་ལམ་འགྲུལ་འབད་བའི་

ཤུལ་ལས་ དྲྲོ་པ་གི་དྲྲོ་མཛར་ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དྲྲོ་མཛར་འདི་ཡང་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ ཕྱྱྭ་མི་

དང་བྲྲོས་དཔྲོན་ ཨུམ་པ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ནང་གི་ཨམ་ཚུ་གི་བསྐྱལ་བར་འྲོང་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དྲྲོ་མཛར་ཟ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༨.༣༽ ཚེ་ཞུ་ཐངས།
གདྲོང་ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་སྲོད་དེ་ ཚེ་ཞུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་གི་དཔེ་ཆ་ནང་

ལས་ མི་ཚེ་དབར་ཀའི་ཆུ་མྲོ་འདྲ།། ཆུ་མྲོ་དབར་ངོ་ཡྲོད་ལ་དགུན་ངོ་མེད།། ཆུ་མྲོའི་ཚེ་ལ་

དབར་ངོ་གཅིག། མ་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། དམང་གཞི་ལྕགས་ན་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། 

མི་ཚེ་དགུན་ངོའི་ཁ་བ་འདྲ།། ཁ་བ་དགུན་ངོ་ཡྲོད་ལ་དབར་ངོ་མེད།། ཁ་བའི་ཚེ་ལ་དགུན་ངོ་

གཅིག། མ་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། དམང་གཞི་ལྕགས་ན་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། མི་ཚེ་རྩ་

ཁའི་ཟིལ་པ་འདྲ།། ཟིལ་པ་ཐྲོ་རངས་ཡྲོད་ལ་ཉིན་མ་མེད།། ཟིལ་པའི་ཚེ་ལ་ཐྲོ་རངས་གཅིག། 

མ་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། དམང་གཞི་ལྕགས་ན་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡི།། ཟེར་གདངས་

དབངས་དང་བཅས་འཐེན་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨.༤༽ གཡུས་ཁའི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་ཕུད་དྲངས་ཚུལ།
རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་མ་ལྷྲོདཔ་ཅིག་ཁར་ ཁོང་གི་སྔོན་

ལས་སྲོང་ཡྲོད་པའི་ཕྱྱྭ་ཡང་པ་དང་ རྟ་ནྲོར་ཞུ་མི་

ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བླྲོ་སབ་མ་ཆོགཔ་

ཨིནམ་དང་ བླྲོ་སབ་སྲོདཔ་མ་སྲོདཔ་བལྟ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 32

གསུམ་བླྲོ་སབ་སྲོད་ས་མཐྲོང་པ་ཅིན་ ཆད་བཀལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་ཁར་ལས་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་

རྩ་བར་སྲོད་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་ཆ་ནང་གི་ཚིག་ཚུ་བརྗོད་དེ་ ན་གཞྲོན་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་

རའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་འབག་འྲོང་པའི་ ཐྲོག་གི་ཕུད་ཟེར་ ཆང་དང་མཛརཝ་ཚུ་དྲངས་ཞིནམ་

ལས་ དྲོ་རུང་བྲྲོ་འཁྲབ་ཅི་ར་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༨.༥༽ ཕགཔ་བསད་པའི་ཚུལ།
ལྲོ་ཐྲོག་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་མི་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་ཕགཔ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་མི་འཐྲོན་ནིའིདྲོན་

ལུ་ རི་ཕག་སྲི་མནན་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཤིང་གི་ལྲོ་གོ་འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་འབད་མི་ཅིག་ ཁོང་ཚུ་གི་

སྔོན་ལས་སྲོང་ཡྲོད་པའི་ཕྱྱྭ་ཡང་པ་དེ་གིས་ མདའ་རྐྱབ་སྟེ་གསད་པའི་ཚུལ་བཏྲོན་ཏེ་ རི་

གསུམ་རྩེ་ལུ་འབག་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཤིང་གི་ལྲོ་གོ་འདི་ གཏུབ་ཞིནམ་ལས་ཕག་ཤའི་

ཚུལ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་སྲོད་མི་ཚུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་སྦེ་འབག་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༨.༦༽ རི་གསུམ་རྩེའི་ལས་རིམ།
རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་མ་ལྷྲོད་བར་དུ་ཚར་༦དེ་

ཅིག་ལམ་ཁར་སྒུག་ཞིནམ་ལས་ ཨ་

ཞིམྲོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་བཟང་འབད་

བའི་བཤད་པ་གི་ཚིག་ཚུ་སབ་སྟེ་ དུས་

ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་དེ་ཅིག་ལམ་འགྲུལ་

འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་

ལྷྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་མས། སྔོན་མ་ལས་དར་ཤིང་གི་ཚུལ་ལུ་ མཚམས་ཤིང་གཅིག་བརབ་

སྟེ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་བཞག་པའི་རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ཕྱྱྭ་མི་གི་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་གིས་ 

བསྐོར་ར་རྐྱབ་ དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་ཚིག་ལེ་ཤཱ་བརྗོད་དེ་བྲྲོ་འཁྲབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

༨.༧༽ ནྲོར་གྱི་གཡང་ཞུ་ཚུལ།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ནྲོར་གྱི་གཡང་ཞུ་ཚུལ་དེ་ཡང་ རྟ་དང་བ་ཞུ་མི་གཉིས་ཀྱིས་ ནྲོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་འབག་

འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཤིང་གི་ཞལ་ལག་རེ་ཐགཔ་བཏག་སྟེ་ ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་

གི་སྔོན་ལས་འཐེན་འབག་སྟེ་ ལྲོག་གཡུས་ཁར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱྱྭ་མི་གིས་གཙྲོས་

པའི་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་ཡང་ དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་ལེའུ་དང་བཅས་བྲྲོ་འཁྲབ་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་

གཡུས་ཁར་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༨.༨༽ ངང་པ་དྲུག་གསུམ་པ་ལུ་སྨད་པ།
ངང་པ་དྲུག་གསུམ་པ་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ལས་ ལྷུན་རྩེའི་རྫྲོང་ཁ་

ཐུག་ལུ་ཡྲོད་པའི་གཡུས་ཚན་ངང་པ་དྲུག་གསུམ་ཟེར་ཡྲོད་པའི་སྲོབས་ཤུགས་དང་ཁ་དབང་

ལྡན་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་མས། བཤད་ཚུལ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་  ཧེ་མ་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་

ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་ཡང་ ད་ལྟྲོ་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་འབད་སའི་གནས་

གཡུས་ཚན་གྱི་ས་གོ་འདི་ནང་འྲོང་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་བསྒང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ཐྲོབ་ཟེར་

ཁྲལ་འཇལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ས་གནས་ཟྲོག་ས་ཟེར་སར་འཛྲོམས་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་

བསྒང་མི་སེར་ཚུ་ཐྲོབ་འཇལ་བར་འྲོང་པའི་སྐབས་ ཁོང་རའི་ཧེ་མའི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་སྦེ་ 

མི་ག་ར་དུས་མཉམ་དུ་ལྷྲོད་དགོཔ་དང་ ག་ཧེ་མ་ལྷྲོད་མི་འདི་ ག་ར་མ་ཚང་བར་དུ་སྒུག་སྲོད་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 34

དེ་ ཐ་ན་རང་གིས་རྒྱབ་ཁར་འབག་ཡྲོད་པའི་ཁུར་ཆ་ཡང་ས་ཁར་བཞག་སྟེ་ངལ་འཚྲོ་མ་

ཆོགཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་དེ་གི་ཚེས་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ ག་ར་ཧེ་མ་

ལྷྲོད་དེ་དུས་ཡུན་ལེ་ཤཱ་སྒུག་སྲོད་དེ་འབད་རུང་ དྲུག་གསུམ་པ་དང་མི་ཚུ་ལྷྲོད་ནི་མེད་པར་ 

གནས་པ་ཚུ་ཁུར་ཆ་ས་ཁར་བཞག་ ཐྲོབ་ཡང་འཇལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ དྲུག་

གསུམ་པ་ཚུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ཁོང་ལུ་གུས་བཀུར་མེད་པའི་ལཱ་ཨིན་པས་ཟེར་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ཁྲལ་

ཡང་མ་འཇལ་ ཁྲལ་འཇལ་ནིའི་བྲེ་ཡང་བཀག་བཏང་སྟེ་ རྟེན་འབྲེལ་ངན་པའི་ལཱ་ལེ་ཤཱ་

འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནས་པ་ཚུ་སེམས་མ་དགའ་བ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།  

བཤད་ཚུལ་སྲོ་སྲོ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་ཕུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གནས་པ་

ཚུ་ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་གསུམ་རྩེ་ སྲོང་མེད་ཕུག་ཟེར་ས་ལུ་འགྱོ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་

བསྒང་གནས་པའི་གྲལ་ལས་ཕྲོ་རྒས་གཅིག་ ཤ་ཝ་ལས་ཕྲོ་རྒས་གཅིག་ སྐེད་བཤེད་འཛིང་

དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པ་ཅིན་ རང་གི་གཡུས་ཀྱི་མིང་གཏམ་དང་དཔའ་ཉམས་ཚུ་

བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གནསཔ་ལུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ རྒྱལ་ཁ་གནས་

ཀྱི་ཕྲོ་རྒས་འདི་གིས་ར་ཐྲོབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ལྲོ་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཤ་ཝའི་མི་ཚུ་བསྟུན་

གྲོས་འབད་དེ་ རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ ཚ་ཐག་འཁལ་ཏེ་སྐེད་པ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་འཐེན་

བཏང་དགོ་པའི་གནས་སྐབས་ཚུ་བཏྲོརན་ཏེ་ སྐེད་བཤེདཔ་འདི་གིས་ཡང་དེ་བཟུམ་འབད་དེ་ 

རྒྱལ་ཁ་ཚར་ཅིག་ཐྲོབ་ནུག། 

དེ་ལས་གནསཔ་ཚུ་སྐེད་བཤེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཤ་ཝ་ལུ་ཤྲོར་ཏེ་ ལྲོག་གནས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ངང་

པ་དྲུག་གསུམ་པ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ཁྲལ་ཡང་མ་བྱིན་པའི་གུ་ ཁྲལ་འཇལ་ནིའི་བྲེ་ཡང་བཀག་

བཏང་  མ་བཏུབ་པའི་ལྟས་ངན་པའི་ལཱ་ལེ་ཤཱ་འབད་ནུག། 

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་བའི་སྐབས་ གནས་གཡུས་ཚན་དང་གནས་པ་ཚུ་ལུ་

རྐྱེན་ངན་བཟྲོག་སྟེ་བར་ཆད་ཞི་ དྲུག་གསུམ་པ་ལུ་འཁོན་ལན་འཇལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁོང་ལུ་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ནྲོར་གྱི་གཡང་ཞུ་ཚུལ་དེ་ཡང་ རྟ་དང་བ་ཞུ་མི་གཉིས་ཀྱིས་ ནྲོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་འབག་

འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཤིང་གི་ཞལ་ལག་རེ་ཐགཔ་བཏག་སྟེ་ ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་

གི་སྔོན་ལས་འཐེན་འབག་སྟེ་ ལྲོག་གཡུས་ཁར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱྱྭ་མི་གིས་གཙྲོས་

པའི་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་ཡང་ དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་ལེའུ་དང་བཅས་བྲྲོ་འཁྲབ་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་

གཡུས་ཁར་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༨.༨༽ ངང་པ་དྲུག་གསུམ་པ་ལུ་སྨད་པ།
ངང་པ་དྲུག་གསུམ་པ་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ལས་ ལྷུན་རྩེའི་རྫྲོང་ཁ་

ཐུག་ལུ་ཡྲོད་པའི་གཡུས་ཚན་ངང་པ་དྲུག་གསུམ་ཟེར་ཡྲོད་པའི་སྲོབས་ཤུགས་དང་ཁ་དབང་

ལྡན་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་མས། བཤད་ཚུལ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་  ཧེ་མ་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་

ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་ཡང་ ད་ལྟྲོ་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་འབད་སའི་གནས་

གཡུས་ཚན་གྱི་ས་གོ་འདི་ནང་འྲོང་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་བསྒང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ཐྲོབ་ཟེར་

ཁྲལ་འཇལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ས་གནས་ཟྲོག་ས་ཟེར་སར་འཛྲོམས་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་

བསྒང་མི་སེར་ཚུ་ཐྲོབ་འཇལ་བར་འྲོང་པའི་སྐབས་ ཁོང་རའི་ཧེ་མའི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་སྦེ་ 

མི་ག་ར་དུས་མཉམ་དུ་ལྷྲོད་དགོཔ་དང་ ག་ཧེ་མ་ལྷྲོད་མི་འདི་ ག་ར་མ་ཚང་བར་དུ་སྒུག་སྲོད་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 34

དེ་ ཐ་ན་རང་གིས་རྒྱབ་ཁར་འབག་ཡྲོད་པའི་ཁུར་ཆ་ཡང་ས་ཁར་བཞག་སྟེ་ངལ་འཚྲོ་མ་

ཆོགཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་དེ་གི་ཚེས་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ ག་ར་ཧེ་མ་

ལྷྲོད་དེ་དུས་ཡུན་ལེ་ཤཱ་སྒུག་སྲོད་དེ་འབད་རུང་ དྲུག་གསུམ་པ་དང་མི་ཚུ་ལྷྲོད་ནི་མེད་པར་ 

གནས་པ་ཚུ་ཁུར་ཆ་ས་ཁར་བཞག་ ཐྲོབ་ཡང་འཇལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ དྲུག་

གསུམ་པ་ཚུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ཁོང་ལུ་གུས་བཀུར་མེད་པའི་ལཱ་ཨིན་པས་ཟེར་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ཁྲལ་

ཡང་མ་འཇལ་ ཁྲལ་འཇལ་ནིའི་བྲེ་ཡང་བཀག་བཏང་སྟེ་ རྟེན་འབྲེལ་ངན་པའི་ལཱ་ལེ་ཤཱ་

འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གནས་པ་ཚུ་སེམས་མ་དགའ་བ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།  

བཤད་ཚུལ་སྲོ་སྲོ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་ཕུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གནས་པ་

ཚུ་ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་གསུམ་རྩེ་ སྲོང་མེད་ཕུག་ཟེར་ས་ལུ་འགྱོ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་

བསྒང་གནས་པའི་གྲལ་ལས་ཕྲོ་རྒས་གཅིག་ ཤ་ཝ་ལས་ཕྲོ་རྒས་གཅིག་ སྐེད་བཤེད་འཛིང་

དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པ་ཅིན་ རང་གི་གཡུས་ཀྱི་མིང་གཏམ་དང་དཔའ་ཉམས་ཚུ་

བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གནསཔ་ལུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ རྒྱལ་ཁ་གནས་

ཀྱི་ཕྲོ་རྒས་འདི་གིས་ར་ཐྲོབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ལྲོ་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཤ་ཝའི་མི་ཚུ་བསྟུན་

གྲོས་འབད་དེ་ རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ ཚ་ཐག་འཁལ་ཏེ་སྐེད་པ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་འཐེན་

བཏང་དགོ་པའི་གནས་སྐབས་ཚུ་བཏྲོརན་ཏེ་ སྐེད་བཤེདཔ་འདི་གིས་ཡང་དེ་བཟུམ་འབད་དེ་ 

རྒྱལ་ཁ་ཚར་ཅིག་ཐྲོབ་ནུག། 

དེ་ལས་གནསཔ་ཚུ་སྐེད་བཤེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཤ་ཝ་ལུ་ཤྲོར་ཏེ་ ལྲོག་གནས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ངང་

པ་དྲུག་གསུམ་པ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ཁྲལ་ཡང་མ་བྱིན་པའི་གུ་ ཁྲལ་འཇལ་ནིའི་བྲེ་ཡང་བཀག་

བཏང་  མ་བཏུབ་པའི་ལྟས་ངན་པའི་ལཱ་ལེ་ཤཱ་འབད་ནུག། 

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་བའི་སྐབས་ གནས་གཡུས་ཚན་དང་གནས་པ་ཚུ་ལུ་

རྐྱེན་ངན་བཟྲོག་སྟེ་བར་ཆད་ཞི་ དྲུག་གསུམ་པ་ལུ་འཁོན་ལན་འཇལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁོང་ལུ་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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སྨད་པའི་ཚིག་ཚུ་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  སྨད་པའི་ཚིག་ཡང་ཁོང་རའི་ཁ་སྐད་ནང་ལས་  

ཕུ་རུ་གི་ན་བཙན་བསྲོམས་པའི།། མདའ་རུ་གི་ན་བདུད་དང་བསྲོམས།། དམག་ན་གི་ན་

དམག་ཕམ།། ཚྲོང་ནང་གི་ན་ཚྲོང་ཕམ།། ཟམ་ནས་གི་ན་ཟམ་དྲོར་ལས།། བལྟ་ཟི་གི་ན་མིག་

ཡང་ཇཱན་ལས།། ༼རི་བདའ་འགྱོ་བ་ཅིན་ བཙན་དང་འཕྱད་བཅུག་ ལུངམ་བདའ་འགྱོནི་

བདུད་དང་འཕྱད་བཅུག་ དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཕམ་བཅུག་ 

ཚྲོང་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ཚྲོང་རྒུད་ཕྲོག་བཅུག་ ཟམ་པ་ལས་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ཟམ་ཡང་

ཆག་བཅུག། མིག་ཏྲོ་གི་བལྟ་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ མིག་ཏྲོ་ཡང་ཞརཝ་འགྱོ་བཅུག་ཅིག།༽་ཟེར་ 

སྨྲོན་ལམ་ལྲོག་པའི་ཚིག་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མ་ལེགས་ ནད་མུག་འཁྲུགས་

རྩྲོད་ལ་སྲོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤཱ་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ གཡུས་བཀོ་བཞག་སྟེ་ ས་

གནས་གདྲོང་ལ་རྒྱབ་ཟེར་སར་གནས་སྤྲོ་སྲོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་རྒས་ཤྲོས་

ལ་ལྲོ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་  ཕྱྱྭ་གི་གསྲོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་མཆོད་

པའི་ལྲོ་འདི་ནང་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་ ཁོང་གི་ལྲོ་ཐྲོག་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་

ཕྲོག་སྟེ་ ལྲོ་ཕྱུགས་མ་ལེགས་ ན་ཚ་ཡང་མང་ཆེཝ་སྦེ་འྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 

༨.༩༽ གཡུས་ཁའི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་འབག་འྲོང་པའི་ཚུལ།
རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་གཙྲོས་

པའི་ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་ལྲོག་གཡུས་ཁར་འྲོང་པའི་

སྐབས་ གཡུས་ཁ་ལས་འགྱོ་བའི་ ཨ་ལྲོ་

ཚུ་གིས་ མིའི་ཚེ་དང་ནྲོར་གྱི་གཡང་ཞུ་

བའི་ཚུལ་ལུ་ ས་ཤིང་གི་འདབ་མ་ཆག་

པ་བཟྲོ་སྟེ་ ས་གི་དུང་ཅུང་ཅིག་ནང་

བཙུགས་ཏེ་ འབག་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 36

༨.༡༠༽ ཕྱྱྭའི་བསུ་ལེན།
རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོ་མི་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་དང་གཞན་ག་ར་ ལྲོག་གཡུས་ཁར་

འྲོང་པའི་སྐབས་ ཁུ་བ་བཟང་མྲོའི་ཨ་མ་ཞུ་ཟེ་ཨཱྲོད་པ་ཅོ།། ལྷ་ཞུ་སྦེ་འྲོང་ ཡི་ ཟེར་གདངས་

དབངས་དང་བཅས་འཐེན་ཏེ་ བཟྲོག་ས་ཟེར་ལྷ་མཆོད་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་ལྷྲོད་རནམ་ད་ 

ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་ ༼ཕྱྱྭ་ཨ་པ་དང་ཕྱྱྭ་ཨ་མ་༽གིས་གཙྲོས་པའི་གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་གཞྲོན་ག་ར་ གོ་

ལ་གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་གྱོན་ཏེ་གྱལ་སྒྲིག་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭའི་གདྲོང་བསུ་འབད་བར་འྲོང་དྲོ་

ཡྲོདཔ་དང་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་གིས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ ཚེ་གི་གཡང་དང་ ནྲོར་གྱི་གཡང་ཚུ་ ཞུ་

འབག་འྲོང་པའི་ཚུལ་ལུ་མེ་ཏྲོག་དང་ཤིང་གི་འདབ་མ་ སྔོ་ཤིང་ཚུ་བཅག་སྟེ་བསུ་ལེན་འབད་

མི་ཚུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་སྦེ་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

ཕྱྱྭ་མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་འཕྱད་དེ་ གསེར་སྐྱེམས་དྲངས་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་ཆའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ 

ཚིག་ཚུ་གདངས་དབངས་དང་བཅས་ འཁྲིད་ཟེ་ཨཱྲོད་པ་ཅོ།།  དེ་ལས་གཞན་ཡང་  ཕུ་རུ་

གསེར་གྱི་ཀ་ཝ་ན་སྔགས་ས།། ནེ་ར་ཕྱྱྭ་ཟི་ཞུ་ཟེ་ཨཱྲོད་པ་ཅོ།། ༼རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་གསེར་གྱི་

ཀཝ་བཟུམ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ལྷ་འདི་ ཞུ་འབག་འྲོང་ཡི།།༽ ཟེར་ ལྷ་ཞུ་འབག་འྲོང་ཡི་ཟེར་བའི་

གླུ་ལེན་ཏེ་ ཕྱྱྭ་ཞུ་སྟེ་བཟྲོག་ས་ཟེར་ ཕྱྱྭ་མཆོད་སའི་ས་གོ་ནང་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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སྨད་པའི་ཚིག་ཚུ་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།  སྨད་པའི་ཚིག་ཡང་ཁོང་རའི་ཁ་སྐད་ནང་ལས་  

ཕུ་རུ་གི་ན་བཙན་བསྲོམས་པའི།། མདའ་རུ་གི་ན་བདུད་དང་བསྲོམས།། དམག་ན་གི་ན་

དམག་ཕམ།། ཚྲོང་ནང་གི་ན་ཚྲོང་ཕམ།། ཟམ་ནས་གི་ན་ཟམ་དྲོར་ལས།། བལྟ་ཟི་གི་ན་མིག་

ཡང་ཇཱན་ལས།། ༼རི་བདའ་འགྱོ་བ་ཅིན་ བཙན་དང་འཕྱད་བཅུག་ ལུངམ་བདའ་འགྱོནི་

བདུད་དང་འཕྱད་བཅུག་ དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཕམ་བཅུག་ 

ཚྲོང་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ཚྲོང་རྒུད་ཕྲོག་བཅུག་ ཟམ་པ་ལས་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ཟམ་ཡང་

ཆག་བཅུག། མིག་ཏྲོ་གི་བལྟ་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ མིག་ཏྲོ་ཡང་ཞརཝ་འགྱོ་བཅུག་ཅིག།༽་ཟེར་ 

སྨྲོན་ལམ་ལྲོག་པའི་ཚིག་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མ་ལེགས་ ནད་མུག་འཁྲུགས་

རྩྲོད་ལ་སྲོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤཱ་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ གཡུས་བཀོ་བཞག་སྟེ་ ས་

གནས་གདྲོང་ལ་རྒྱབ་ཟེར་སར་གནས་སྤྲོ་སྲོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་རྒས་ཤྲོས་

ལ་ལྲོ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་  ཕྱྱྭ་གི་གསྲོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་མཆོད་

པའི་ལྲོ་འདི་ནང་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་ ཁོང་གི་ལྲོ་ཐྲོག་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་

ཕྲོག་སྟེ་ ལྲོ་ཕྱུགས་མ་ལེགས་ ན་ཚ་ཡང་མང་ཆེཝ་སྦེ་འྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 

༨.༩༽ གཡུས་ཁའི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་འབག་འྲོང་པའི་ཚུལ།
རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་གཙྲོས་

པའི་ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་ལྲོག་གཡུས་ཁར་འྲོང་པའི་

སྐབས་ གཡུས་ཁ་ལས་འགྱོ་བའི་ ཨ་ལྲོ་

ཚུ་གིས་ མིའི་ཚེ་དང་ནྲོར་གྱི་གཡང་ཞུ་

བའི་ཚུལ་ལུ་ ས་ཤིང་གི་འདབ་མ་ཆག་

པ་བཟྲོ་སྟེ་ ས་གི་དུང་ཅུང་ཅིག་ནང་

བཙུགས་ཏེ་ འབག་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 36

༨.༡༠༽ ཕྱྱྭའི་བསུ་ལེན།
རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོ་མི་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་དང་གཞན་ག་ར་ ལྲོག་གཡུས་ཁར་

འྲོང་པའི་སྐབས་ ཁུ་བ་བཟང་མྲོའི་ཨ་མ་ཞུ་ཟེ་ཨཱྲོད་པ་ཅོ།། ལྷ་ཞུ་སྦེ་འྲོང་ ཡི་ ཟེར་གདངས་

དབངས་དང་བཅས་འཐེན་ཏེ་ བཟྲོག་ས་ཟེར་ལྷ་མཆོད་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་ལྷྲོད་རནམ་ད་ 

ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་ ༼ཕྱྱྭ་ཨ་པ་དང་ཕྱྱྭ་ཨ་མ་༽གིས་གཙྲོས་པའི་གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་གཞྲོན་ག་ར་ གོ་

ལ་གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་གྱོན་ཏེ་གྱལ་སྒྲིག་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭའི་གདྲོང་བསུ་འབད་བར་འྲོང་དྲོ་

ཡྲོདཔ་དང་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་གིས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལས་ ཚེ་གི་གཡང་དང་ ནྲོར་གྱི་གཡང་ཚུ་ ཞུ་

འབག་འྲོང་པའི་ཚུལ་ལུ་མེ་ཏྲོག་དང་ཤིང་གི་འདབ་མ་ སྔོ་ཤིང་ཚུ་བཅག་སྟེ་བསུ་ལེན་འབད་

མི་ཚུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་སྦེ་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

ཕྱྱྭ་མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་འཕྱད་དེ་ གསེར་སྐྱེམས་དྲངས་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་ཆའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ 

ཚིག་ཚུ་གདངས་དབངས་དང་བཅས་ འཁྲིད་ཟེ་ཨཱྲོད་པ་ཅོ།།  དེ་ལས་གཞན་ཡང་  ཕུ་རུ་

གསེར་གྱི་ཀ་ཝ་ན་སྔགས་ས།། ནེ་ར་ཕྱྱྭ་ཟི་ཞུ་ཟེ་ཨཱྲོད་པ་ཅོ།། ༼རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་གསེར་གྱི་

ཀཝ་བཟུམ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ལྷ་འདི་ ཞུ་འབག་འྲོང་ཡི།།༽ ཟེར་ ལྷ་ཞུ་འབག་འྲོང་ཡི་ཟེར་བའི་

གླུ་ལེན་ཏེ་ ཕྱྱྭ་ཞུ་སྟེ་བཟྲོག་ས་ཟེར་ ཕྱྱྭ་མཆོད་སའི་ས་གོ་ནང་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 
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༨.༡༡༽ ལྟྲོའི་མཆོད་པ།
ཟྲོག་སར་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་

ཉིན་མའི་ལྟྲོ་ཟ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྱྭ་གི་ཤིང་

ཟེར་ ཙན་དན་ཤིང་སྲོམ་གཅིག་ཡྲོད་

མི་གི་རྩ་བར་སྲོད་དེ་ ལྟྲོ་གི་མཆོད་པ་

ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ཉིན་མའི་ལྟྲོ་

ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྟ་ཞུ་མི་དང་བ་ཞུ་མི་གཉིས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལས་མར་

འདྲུད་འྲོང་མི་ རྟ་དང་བ་གི་ཚུལ་ཨིན་མི་ཤིང་གི་ཞལ་ལག་འདི་ ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁར་

ཐགཔ་བཏག་བཞག་ཞིནམ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིན་པའི་ཚུལ་བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལྷ་ཞུ་

བའི་ཉིནམ་དང་པའི་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་ར་ ཕྱྱྭ་ཨ་མའི་ཁྱིམ་ནང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ 

བཀྲིས་སྨྲོན་ལམ་གྱི་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།

༩༽ ཉིནམ་གཉིས་པ།  བརྗོད་དྲོན་་་་་་་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཉིནམ།
ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་དང་ གཡུས་ཁའི་ན་གཞྲོན་

ཨ་ལྲོ་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་ལམ་འགྲུལ་འབད་དེ་ ལྷ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་བཟྲོག་སར་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཉིནམ་གཉིས་པ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་ར་ ཞུ་སྟེ་

ཕེབས་ཡྲོད་པའི་ལྷ་ལུ་ བསྲོད་པ་གླུ་དབངས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་ ཟས་དང་སྐྱེམས་ཀྱི་གསྲོལ་

མཆོད་ གཞན་ཡང་བྲྲོ་འཁྲབ་ཐྲོག་ལས་ ལས་རིམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་ གུས་བཏུད་དང་

བཅསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༩.༡༽ གསེར་སྐྱེམས།
ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་རིམ་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོད་ས་ལས་དང་པ་ར་  ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་རྲོ་གཅལ་ནང་ལུ་ 

ཕྱྱྭ་མི་བླམ་གིས་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་གིས་མར་ཆང་ཕུད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་གསེར་སྐྱེམས་

ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མཆོད་པའི་ཚིག་འདི་ཡང་ ཕྱྱྭའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 38

སུ་རྔ་ཅིག་བརྡུངས།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་

ཕྱྲོགས་སུ་དུང་ཅིག་འཕུ།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་

ཕྱྲོགས་སུ་དར་ཅིག་འཕྱར།། འདི་རིང་

ལྷ་ལ་སྔ་མ་ལེགས་པའི་གཏང་རགས།། 

ཕྱི་མ་ལེགས་པའི་ཞུ་བ།། དཀར་མྲོ་ནས་

ཀྱི་འབྲུ་གཅིག་གཏྲོར།། སེར་མྲོ་ཆང་གི་

རྒྱ་མཚྲོ་བསྐྱིལ།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད།།  མཆོད་མཆོད་

ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ལྷྲོ་ཡི་ལྷ་ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ལྷ་ལ་

མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་བང་གི་ལྷ་ལ་མཆོད།། ཟེར་ ཕྱྲོགས་ལྔ་ལུ་གསེར་

སྐྱེམས་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

༩.༢༽ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ལྷ་ལུ་འབྲུ་སྣའི་ཕུད་ཕུལ་ཚུལ།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་སྟེ་འཛྲོམས་པའིགཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལྷ་ལུ་ ཁོང་

རའི་ལྲོ་ཐྲོག་གི་ཕུད་ མཛརཝ་དང་ཆང་གི་ཕུད་ཚུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མཛརཝ་གི་ཕུད་ ས་

གནས་དེ་ཁར་འཛྲོམས་མི་མགྱོནམ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་དྲངས་པའི་ཚུལ་ལུ་ མཛརཝ་དབྲོག་

སྟེ་ཁ་དང་གདྲོང་ མགུ་ཏྲོ་ལུ་དབུར་ཏེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕར་ཚུར་དབུར་ཏེ་ ལས་རིམ་

འདི་སྤྲོ་བ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟྲོ་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དེ་ནང་འཛྲོམས་མི་ག་

ར་གིས་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ར་ཞི་ཐབས་ལུ་ སྨྲོན་ལམ་དང་བཅས་སྙན་དར་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ 

བྲྲོ་འཁྲབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། བྲྲོ་འཁྲབ་པའི་སྐབས་ ཕྲོ་རྒས་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་བར་ན་ཁ་བཤད་

རྐྱབ་སྟེ་ བླྲོ་ག་ར་ངོ་ཚ་ནིའི་གཏམ་དང་བགོད་བྲྲོ་ཚུ་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

བྲྲོ་འཁྲབ་དང་གཅིག་ཁར་ དང་པ་ར་ ཕྲོ་རྒས་ཚུ་གིས་ ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་དང་རྒྱོ་རྒྱ་གསུམ།། 

རྒྱོ་རྒྱ་གསུམཔྲོ་ཤར་ར་ར།། ཏག་ལེ་རེ་ལྷའི་ལྕངམ་དག། སུ་ལ་ངའི་ཆོར་མ་ལེ།། རླིག་པ་ནང་

ངོས་དཀྲེ་ཟེ་ཟེ། ༼རྣམ་གྱུར་ཚར་གསུམ་སྲོན་པའི་བསྒང་ལས་ རྒྱོ་ཚར་གསུམ་དེ་ཡང་ཤར་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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༨.༡༡༽ ལྟྲོའི་མཆོད་པ།
ཟྲོག་སར་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་

ཉིན་མའི་ལྟྲོ་ཟ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྱྭ་གི་ཤིང་

ཟེར་ ཙན་དན་ཤིང་སྲོམ་གཅིག་ཡྲོད་

མི་གི་རྩ་བར་སྲོད་དེ་ ལྟྲོ་གི་མཆོད་པ་

ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ཉིན་མའི་ལྟྲོ་

ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྟ་ཞུ་མི་དང་བ་ཞུ་མི་གཉིས་ རི་གསུམ་རྩེ་ལས་མར་

འདྲུད་འྲོང་མི་ རྟ་དང་བ་གི་ཚུལ་ཨིན་མི་ཤིང་གི་ཞལ་ལག་འདི་ ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁར་

ཐགཔ་བཏག་བཞག་ཞིནམ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་བྱིན་པའི་ཚུལ་བཏྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལྷ་ཞུ་

བའི་ཉིནམ་དང་པའི་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་ར་ ཕྱྱྭ་ཨ་མའི་ཁྱིམ་ནང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ 

བཀྲིས་སྨྲོན་ལམ་གྱི་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།

༩༽ ཉིནམ་གཉིས་པ།  བརྗོད་དྲོན་་་་་་་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཉིནམ།
ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་དང་ གཡུས་ཁའི་ན་གཞྲོན་

ཨ་ལྲོ་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་ལམ་འགྲུལ་འབད་དེ་ ལྷ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་བཟྲོག་སར་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཉིནམ་གཉིས་པ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་ར་ ཞུ་སྟེ་

ཕེབས་ཡྲོད་པའི་ལྷ་ལུ་ བསྲོད་པ་གླུ་དབངས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་ ཟས་དང་སྐྱེམས་ཀྱི་གསྲོལ་

མཆོད་ གཞན་ཡང་བྲྲོ་འཁྲབ་ཐྲོག་ལས་ ལས་རིམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་ གུས་བཏུད་དང་

བཅསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༩.༡༽ གསེར་སྐྱེམས།
ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་རིམ་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོད་ས་ལས་དང་པ་ར་  ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་རྲོ་གཅལ་ནང་ལུ་ 

ཕྱྱྭ་མི་བླམ་གིས་གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་གིས་མར་ཆང་ཕུད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་གསེར་སྐྱེམས་

ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མཆོད་པའི་ཚིག་འདི་ཡང་ ཕྱྱྭའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 38

སུ་རྔ་ཅིག་བརྡུངས།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་

ཕྱྲོགས་སུ་དུང་ཅིག་འཕུ།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་

ཕྱྲོགས་སུ་དར་ཅིག་འཕྱར།། འདི་རིང་

ལྷ་ལ་སྔ་མ་ལེགས་པའི་གཏང་རགས།། 

ཕྱི་མ་ལེགས་པའི་ཞུ་བ།། དཀར་མྲོ་ནས་

ཀྱི་འབྲུ་གཅིག་གཏྲོར།། སེར་མྲོ་ཆང་གི་

རྒྱ་མཚྲོ་བསྐྱིལ།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད།།  མཆོད་མཆོད་

ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ལྷྲོ་ཡི་ལྷ་ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ལྷ་ལ་

མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་བང་གི་ལྷ་ལ་མཆོད།། ཟེར་ ཕྱྲོགས་ལྔ་ལུ་གསེར་

སྐྱེམས་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

༩.༢༽ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ལྷ་ལུ་འབྲུ་སྣའི་ཕུད་ཕུལ་ཚུལ།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་སྟེ་འཛྲོམས་པའིགཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལྷ་ལུ་ ཁོང་

རའི་ལྲོ་ཐྲོག་གི་ཕུད་ མཛརཝ་དང་ཆང་གི་ཕུད་ཚུ་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མཛརཝ་གི་ཕུད་ ས་

གནས་དེ་ཁར་འཛྲོམས་མི་མགྱོནམ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་དྲངས་པའི་ཚུལ་ལུ་ མཛརཝ་དབྲོག་

སྟེ་ཁ་དང་གདྲོང་ མགུ་ཏྲོ་ལུ་དབུར་ཏེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕར་ཚུར་དབུར་ཏེ་ ལས་རིམ་

འདི་སྤྲོ་བ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟྲོ་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དེ་ནང་འཛྲོམས་མི་ག་

ར་གིས་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ར་ཞི་ཐབས་ལུ་ སྨྲོན་ལམ་དང་བཅས་སྙན་དར་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ 

བྲྲོ་འཁྲབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། བྲྲོ་འཁྲབ་པའི་སྐབས་ ཕྲོ་རྒས་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་བར་ན་ཁ་བཤད་

རྐྱབ་སྟེ་ བླྲོ་ག་ར་ངོ་ཚ་ནིའི་གཏམ་དང་བགོད་བྲྲོ་ཚུ་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

བྲྲོ་འཁྲབ་དང་གཅིག་ཁར་ དང་པ་ར་ ཕྲོ་རྒས་ཚུ་གིས་ ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་དང་རྒྱོ་རྒྱ་གསུམ།། 

རྒྱོ་རྒྱ་གསུམཔྲོ་ཤར་ར་ར།། ཏག་ལེ་རེ་ལྷའི་ལྕངམ་དག། སུ་ལ་ངའི་ཆོར་མ་ལེ།། རླིག་པ་ནང་

ངོས་དཀྲེ་ཟེ་ཟེ། ༼རྣམ་གྱུར་ཚར་གསུམ་སྲོན་པའི་བསྒང་ལས་ རྒྱོ་ཚར་གསུམ་དེ་ཡང་ཤར་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ཤར་ཐྲོབ།། སྲོད་ར་ རེ་ཨམ་སྲུ་ཆ་ཁྱབ་ཕྱི་རུ་ང་གིས་བཞག་ར་མི་བཞག།༽  རྒྱབ་ཏ་འགྲོ། 

རྒྱབ་ཁར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཉིན་ན་ང་ཡི་ཞག་ང་འྲོ།། པགས་པའི་སྟུ་ལ་

ཧྲལ་རྒྱུ་མེད།། ཤིང་གི་མཇེ་ལ་ཆེ་རྒྱུ་མེད།། རྩེ་ནི་སྐམ་པ་འྲོན་ཏ་རེ།། ར་ནི་ཤིར་བ་འྲོན་ཏ་རེ།།  

༼ཁྱོད་ཚུ་ལུ་ང་བཅས་གིས་ག་ཅི་འབད་ཡི། པགས་ཀོའི་སྟུ་ལུ་ཧྲལ་ནི་མེད།། ཤིང་གི་བཟྲོ་

བའི་མཇེ་ལུ་ལྲོང་ནི་མེད།།༽  རྒྱབ་ཏ་འགྲོ།། རྩེ་ནི་བའི་ཀུ་པ་ལ།།་ བར་ཏྲོ་ངེ་ཏང་ཤིས་པ་

ལ།། ར་ནང་ལྦ་བ་ཅ་ས་ལ།། ༼མཇེའི་རྩེ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བའི་མཆུ་ཏྲོ་གིས་རྐྱབ་རྐྱབཔ་

བཟུམ།  བར་ལུ་གཉེར་མ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་ ར་ཏྲོ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྦའྲོ་བཟུམ་འདུག།༽

དེ་སྦེ་དུས་ཡུན་རིངམྲོ་གི་རིང་ལུ་བྲྲོ་འཁྲབ་ཞིནམ་ལས་ བཟྲོག་སར་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ཕྱྱྭ་

ཨ་མའི་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་ཞིནམ་ལས་ ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགསཔ་

དྲངས་ཞིནམ་ལས་ཁོང་ར་དྲྲོ་པའི་

དྲྲོ་མཛར་ཟ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན་མས། དྲྲོ་མཛར་ཟ་ཚར་བའི་

ཤུལ་ལས་  བཟྲོག་སའི་འྲོག་ལུ་

ཡྲོད་པའི་ཝ་ཁ་སྤང་ཟེར་ས་འགྱོ་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 40

༩.༣༽ ཝ་ཁ་སྤང་གི་ལས་རིམ།
ཝ་ཁ་སྤང་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་

ཁྱིམ་དང་ ལས་རིམ་སྣ་ཚྲོགས་

སྲོན་སའི་ས་གོ་བཟྲོག་ས་གི་བར་

ན་ སྤང་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཡྲོད་

མི་འདི་གི་མིང་ཨིན་མས། སྤང་དེ་

ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བྲྲོ་

འཁྲབ་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་

འཐྲོན་མི་ཚིག་ཚུ་ཁ་ལས་བརྗོད་དེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཝ་ཁ་སྤང་ནང་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ 

དང་པ་རང་ ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་གིས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡྲོད་པའི་གསེར་སྐྱེམས་ཁྲོ་ནང་བསྐང་

བཞག་མི་འདི་ ལྷའི་བུ་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་  ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་ངོ་བསྐང་སམ་མ་དཀྱིལ།། ཤ་

ལི་སྲོན་སྲོན་ད།།  ༼ཆང་བསྐངས་ཡི་ག་མ་བསྐངས།༽་་ཟེར་ཁ་ལས་ཚིག་འདི་ཚུ་སབ་སྟེ་

ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་བསྐོར་ཐེངས་གཉིས་ ཉིནམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་བསྐོར་ཐེངས་

གསུམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕྱྲོགས་ལྔ་ལུ་མཆོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཉི་མ་ཤར་

གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་རྔ་ཅིག་བརྡུངས།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་དུང་གཅིག་འཕུ།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་

ཕྱྲོགས་སུ་དར་ཅིག་འཕྱར།། འདི་རིང་ལྷ་ལ་སྔ་མ་ལེགས་པའི་གཏང་རགས།། ཕྱི་མ་ལེགས་

པའི་ཞུ་བ། དཀར་མྲོ་ནས་ཀྱི་འབྲུ་གཅིག་གཏྲོར།། སེར་མྲོ་ཆང་གི་རྒྱ་མཚྲོ་བསྐྱིལ།། མཆོད་

མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད།།  མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ལྷྲོ་ཡི་

ལྷ་ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ལྷ་ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་

མཆོད།། ཉི་མ་བང་གི་ལྷ་ལ་མཆོད།། ཟེར་ ཕྱྲོགས་ལྔ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་

མས། 

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ཤར་ཐྲོབ།། སྲོད་ར་ རེ་ཨམ་སྲུ་ཆ་ཁྱབ་ཕྱི་རུ་ང་གིས་བཞག་ར་མི་བཞག།༽  རྒྱབ་ཏ་འགྲོ། 

རྒྱབ་ཁར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཉིན་ན་ང་ཡི་ཞག་ང་འྲོ།། པགས་པའི་སྟུ་ལ་

ཧྲལ་རྒྱུ་མེད།། ཤིང་གི་མཇེ་ལ་ཆེ་རྒྱུ་མེད།། རྩེ་ནི་སྐམ་པ་འྲོན་ཏ་རེ།། ར་ནི་ཤིར་བ་འྲོན་ཏ་རེ།།  

༼ཁྱོད་ཚུ་ལུ་ང་བཅས་གིས་ག་ཅི་འབད་ཡི། པགས་ཀོའི་སྟུ་ལུ་ཧྲལ་ནི་མེད།། ཤིང་གི་བཟྲོ་

བའི་མཇེ་ལུ་ལྲོང་ནི་མེད།།༽  རྒྱབ་ཏ་འགྲོ།། རྩེ་ནི་བའི་ཀུ་པ་ལ།།་ བར་ཏྲོ་ངེ་ཏང་ཤིས་པ་

ལ།། ར་ནང་ལྦ་བ་ཅ་ས་ལ།། ༼མཇེའི་རྩེ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བའི་མཆུ་ཏྲོ་གིས་རྐྱབ་རྐྱབཔ་

བཟུམ།  བར་ལུ་གཉེར་མ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་ ར་ཏྲོ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྦའྲོ་བཟུམ་འདུག།༽

དེ་སྦེ་དུས་ཡུན་རིངམྲོ་གི་རིང་ལུ་བྲྲོ་འཁྲབ་ཞིནམ་ལས་ བཟྲོག་སར་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ཕྱྱྭ་

ཨ་མའི་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་ཞིནམ་ལས་ ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགསཔ་

དྲངས་ཞིནམ་ལས་ཁོང་ར་དྲྲོ་པའི་

དྲྲོ་མཛར་ཟ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན་མས། དྲྲོ་མཛར་ཟ་ཚར་བའི་

ཤུལ་ལས་  བཟྲོག་སའི་འྲོག་ལུ་

ཡྲོད་པའི་ཝ་ཁ་སྤང་ཟེར་ས་འགྱོ་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 40

༩.༣༽ ཝ་ཁ་སྤང་གི་ལས་རིམ།
ཝ་ཁ་སྤང་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་

ཁྱིམ་དང་ ལས་རིམ་སྣ་ཚྲོགས་

སྲོན་སའི་ས་གོ་བཟྲོག་ས་གི་བར་

ན་ སྤང་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཡྲོད་

མི་འདི་གི་མིང་ཨིན་མས། སྤང་དེ་

ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བྲྲོ་

འཁྲབ་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་

འཐྲོན་མི་ཚིག་ཚུ་ཁ་ལས་བརྗོད་དེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཝ་ཁ་སྤང་ནང་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ 

དང་པ་རང་ ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་གིས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡྲོད་པའི་གསེར་སྐྱེམས་ཁྲོ་ནང་བསྐང་

བཞག་མི་འདི་ ལྷའི་བུ་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་  ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་ངོ་བསྐང་སམ་མ་དཀྱིལ།། ཤ་

ལི་སྲོན་སྲོན་ད།།  ༼ཆང་བསྐངས་ཡི་ག་མ་བསྐངས།༽་་ཟེར་ཁ་ལས་ཚིག་འདི་ཚུ་སབ་སྟེ་

ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་བསྐོར་ཐེངས་གཉིས་ ཉིནམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་བསྐོར་ཐེངས་

གསུམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕྱྲོགས་ལྔ་ལུ་མཆོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཉི་མ་ཤར་

གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་རྔ་ཅིག་བརྡུངས།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་དུང་གཅིག་འཕུ།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་

ཕྱྲོགས་སུ་དར་ཅིག་འཕྱར།། འདི་རིང་ལྷ་ལ་སྔ་མ་ལེགས་པའི་གཏང་རགས།། ཕྱི་མ་ལེགས་

པའི་ཞུ་བ། དཀར་མྲོ་ནས་ཀྱི་འབྲུ་གཅིག་གཏྲོར།། སེར་མྲོ་ཆང་གི་རྒྱ་མཚྲོ་བསྐྱིལ།། མཆོད་

མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད།།  མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ལྷྲོ་ཡི་

ལྷ་ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ལྷ་ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་

མཆོད།། ཉི་མ་བང་གི་ལྷ་ལ་མཆོད།། ཟེར་ ཕྱྲོགས་ལྔ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་

མས། 

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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༩.༤༽ ཝ་ཁ་སྤང་ནང་ཕུད་དྲངས།
ཕྱྱྭ་ཨཔ་དང་ཨ་མའི་རྲོ་གཅལ་ནང་ 

ལྲོ་ཐྲོག་གི་ཕུད་དྲངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

ཝ་ཁ་སྤང་ནང་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ ཁོང་ར་གིས་བཟྲོ་བའི་

མཛརཝ་དཀརཔྲོ་ཚུ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་

གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ ་པ་ཚུ་ལུ་དྲངས་

ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་འཛྲོམས་མི་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡང་དྲངས་ཏེ་ ཕྲོ་རྒས་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་སྤྲོ་བ་གི་ཐྲོག་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་

ལུ་གདྲོང་ལུ་མཛརཝ་དབུར་ཏེ་ དགའ་སྤྲོ་སྲོནམ་ཨིན་མས།

༩.༥༽ ལྟྲོ་གི་ཐྲོབ་ཐངས།
གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ཉིན་མའི་ལྟྲོ་ཁོང་

རའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་བཅིང་འབག་འྲོང་སྟེ་

ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་ལུ་འབད་བ་

ཅིན་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ བཞེས་

སྒོ་ཚུ་ག་ར་ ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་ཨཔ་དང་ཨམ་

གིས་ ཕྱྱྭ་མི་ཁོང་རའི་ལཱ་འགན་དང་

འཁྲིལ་བའི་ཐྲོབ་ལམ་ བྲེ་གིས་འཇལ་ཏེ་ཉིན་མའི་ལྟྲོ་གི་དྲོན་ལུ་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ཡང་ 

ཕྱྱྭ་མི་ཟེར་ཕྱྱྭ་བླ་མ་ལུ་བྲེ་༣། ཨུམ་པ་ལུ་བྲེ་༢། བྲྲོས་དཔྲོན་ལུ་བྲེ་༡།  ཕྱྱྭ་ཡང་པ་ལུ་བྲེ་༡། 

ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་ཟེར་ མར་ཆང་གི་ཁྲོ་འབག་མི་ལུ་བྲེ་༡། རྩྲོབ་ལག་པ་ཟེར་ ཕྱྱྭའི་སྦྱིན་

བདག་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཕྱྱྭ་གི་དུས་ཚྲོད་མ་རྫྲོགས་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་

འབད་མི་ལུ་བྲེ་༡། ཚེ་རིང་ན་མའི་ལྟྲོ་འབག་མི་ཟེར་  ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་གི་ལྟྲོ་འབག་མི་ལུ་བྲེ་༡། རི་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 42

གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ཕགཔ་ཨིན་པའི་ཚུལ་འབད་མི་ལུ་བྲེ་༡། བཟྲོག་ས་ལུ་ཕགཔ་གི་

ཚུལ་འབད་མི་ལུ་བྲེ་༡། བསྲོམས་བྲེ་༡༢་དང་༡༤་གི་བར་ན་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

༩.༦༽ བཟྲོག་ས་ལུ་འགྱོ་ཚུལ།
ཝ་ཁ་སྤང་ལས་ཁ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་ 

ས་གནས་བཟྲོག་སར་འགྱོ་བའི་

སྐབས་ལུ་ཡང་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་

འཐྲོན་པའི་ཚིག་ཚུ་ཁ་ལས་བརྗོད། 

ལུས་དལཝ་མེད་པར་བྲྲོ་འཁྲབ་ ཕྱྱྭ་

མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་

འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། བཟྲོག་སར་

ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ བཟྲོག་ས་བྲོན་བསྐོར་སྦེ་ བསྐོར་ར་ཚར་གཅིག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཝ་ཁ་

སྤང་ལས་ རང་གི་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ལྟྲོ་བཟེད་འབག་ཡྲོད་མི་འདི་ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ མི་

སེར་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་རང་ས་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་འབག་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། གཡུས་ཆུམ་

ལྟྲོ་དམརཔྲོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚྲོདམ་འབད་བ་ཅིན་ ཕག་ཤ་རྩ་ལས་མ་བཏུབ་སྦེ་ཨིནམ་དང་ 

ཚྲོད་བསྲེ་གི་རིགས་དང་སྒོང་རྲོག་ ནྲོར་ཤ་ཚུ་ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱྱྭ་མི་ཚུ་གིས་ལྟྲོ་མཆོད་

རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚར་ཚུན་ དེ་ནང་འཛྲོམས་པའི་མི་ཚུ་ལྟྲོ་མ་ཟ་བར་སྒུག་སྲོད་དེ་ 

ཕྱྱྭ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཟ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༩.༧༽ བཟྲོག་སའི་ལས་རིམ།

༩.༧.༡༽ གསེར་སྐྱེམས།
བཟྲོག་ས་ཟེར་མི་འདི་ ཁོང་གི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ བཟྲོག་ས་གསེར་ཁ་གྲུབ་བཞི་ན་ངགས་

ས།། ལྷ་མྲོ་ནེ་ར་འཆམ་པའི་ས།། ༼བཟྲོག་ས་གསེར་གྱི་གྲུབ་ཡྲོད་པའི་ས་འདི་ ལྷ་ཁྱོད་སྲོད་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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༩.༤༽ ཝ་ཁ་སྤང་ནང་ཕུད་དྲངས།
ཕྱྱྭ་ཨཔ་དང་ཨ་མའི་རྲོ་གཅལ་ནང་ 

ལྲོ་ཐྲོག་གི་ཕུད་དྲངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

ཝ་ཁ་སྤང་ནང་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ ཁོང་ར་གིས་བཟྲོ་བའི་

མཛརཝ་དཀརཔྲོ་ཚུ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་

གཙྲོས་པའི་ཕྱྱྭ ་པ་ཚུ་ལུ་དྲངས་

ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་འཛྲོམས་མི་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡང་དྲངས་ཏེ་ ཕྲོ་རྒས་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་སྤྲོ་བ་གི་ཐྲོག་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་

ལུ་གདྲོང་ལུ་མཛརཝ་དབུར་ཏེ་ དགའ་སྤྲོ་སྲོནམ་ཨིན་མས།

༩.༥༽ ལྟྲོ་གི་ཐྲོབ་ཐངས།
གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ཉིན་མའི་ལྟྲོ་ཁོང་

རའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་བཅིང་འབག་འྲོང་སྟེ་

ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་ལུ་འབད་བ་

ཅིན་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ བཞེས་

སྒོ་ཚུ་ག་ར་ ཕྱྱྭ་རྩ་བྲོའི་ཨཔ་དང་ཨམ་

གིས་ ཕྱྱྭ་མི་ཁོང་རའི་ལཱ་འགན་དང་

འཁྲིལ་བའི་ཐྲོབ་ལམ་ བྲེ་གིས་འཇལ་ཏེ་ཉིན་མའི་ལྟྲོ་གི་དྲོན་ལུ་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ཡང་ 

ཕྱྱྭ་མི་ཟེར་ཕྱྱྭ་བླ་མ་ལུ་བྲེ་༣། ཨུམ་པ་ལུ་བྲེ་༢། བྲྲོས་དཔྲོན་ལུ་བྲེ་༡།  ཕྱྱྭ་ཡང་པ་ལུ་བྲེ་༡། 

ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་ཟེར་ མར་ཆང་གི་ཁྲོ་འབག་མི་ལུ་བྲེ་༡། རྩྲོབ་ལག་པ་ཟེར་ ཕྱྱྭའི་སྦྱིན་

བདག་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཕྱྱྭ་གི་དུས་ཚྲོད་མ་རྫྲོགས་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་

འབད་མི་ལུ་བྲེ་༡། ཚེ་རིང་ན་མའི་ལྟྲོ་འབག་མི་ཟེར་  ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་གི་ལྟྲོ་འབག་མི་ལུ་བྲེ་༡། རི་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 42

གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ཕགཔ་ཨིན་པའི་ཚུལ་འབད་མི་ལུ་བྲེ་༡། བཟྲོག་ས་ལུ་ཕགཔ་གི་

ཚུལ་འབད་མི་ལུ་བྲེ་༡། བསྲོམས་བྲེ་༡༢་དང་༡༤་གི་བར་ན་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། 

༩.༦༽ བཟྲོག་ས་ལུ་འགྱོ་ཚུལ།
ཝ་ཁ་སྤང་ལས་ཁ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་ 

ས་གནས་བཟྲོག་སར་འགྱོ་བའི་

སྐབས་ལུ་ཡང་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་

འཐྲོན་པའི་ཚིག་ཚུ་ཁ་ལས་བརྗོད། 

ལུས་དལཝ་མེད་པར་བྲྲོ་འཁྲབ་ ཕྱྱྭ་

མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་གཞན་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་

འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། བཟྲོག་སར་

ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ བཟྲོག་ས་བྲོན་བསྐོར་སྦེ་ བསྐོར་ར་ཚར་གཅིག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཝ་ཁ་

སྤང་ལས་ རང་གི་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ལྟྲོ་བཟེད་འབག་ཡྲོད་མི་འདི་ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ མི་

སེར་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་རང་ས་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་འབག་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། གཡུས་ཆུམ་

ལྟྲོ་དམརཔྲོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚྲོདམ་འབད་བ་ཅིན་ ཕག་ཤ་རྩ་ལས་མ་བཏུབ་སྦེ་ཨིནམ་དང་ 

ཚྲོད་བསྲེ་གི་རིགས་དང་སྒོང་རྲོག་ ནྲོར་ཤ་ཚུ་ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱྱྭ་མི་ཚུ་གིས་ལྟྲོ་མཆོད་

རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚར་ཚུན་ དེ་ནང་འཛྲོམས་པའི་མི་ཚུ་ལྟྲོ་མ་ཟ་བར་སྒུག་སྲོད་དེ་ 

ཕྱྱྭ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཟ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༩.༧༽ བཟྲོག་སའི་ལས་རིམ།

༩.༧.༡༽ གསེར་སྐྱེམས།
བཟྲོག་ས་ཟེར་མི་འདི་ ཁོང་གི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ བཟྲོག་ས་གསེར་ཁ་གྲུབ་བཞི་ན་ངགས་

ས།། ལྷ་མྲོ་ནེ་ར་འཆམ་པའི་ས།། ༼བཟྲོག་ས་གསེར་གྱི་གྲུབ་ཡྲོད་པའི་ས་འདི་ ལྷ་ཁྱོད་སྲོད་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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སའི་གནས་ཨིན།༽ ཟེར་ ཁོང་གི་ཕྱྱྭ་ 

ལྷ་མྲོ ་འཆམ་སྲོད་སའི་ས་གོ་ཅིག་སྦེ་

བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། བཟྲོག་སར་ལྷྲོད་

ཞིནམ་ལས་དང་པ་ར་ ཝ་ཁ་སྤང་ནང་

བཟུམ་སྦེ་ ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་གིས་

བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡྲོད་པའི་གསེར་སྐྱེམས་

ཕུད་གཏྲོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་རྔ་ཅིག་བརྡུངས།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་

སུ་དུང་ཅིག་འཕུ།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་དར་ཅིག་འཕྱར།། འདི་རིང་ལྷ་ལ་སྔ་མ་ལེགས་

པའི་གཏང་རགས།། ཕྱི་མ་ལེགས་པའི་ཞུ་བ།། དཀར་མྲོ་ནས་ཀྱི་འབྲུ་གཅིག་གཏྲོར།། སེར་

མྲོ་ཆང་གི་རྒྱ་མཚྲོ་བསྐྱིལ།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད།།  མཆོད་

མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ལྷྲོ་ཡི་ལྷ་ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ལྷ་

ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་བང་གི་ལྷ་ལ་མཆོད།། ཟེར་ ཕྱྲོགས་ལྔ་ལུ་

གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཉིན་མའི་ལྟྲོ་ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༩.༧.༢༽ ཨ་ལྲོའི་དངོས་གྲུབ།
ཉིན་མའི་ལྟྲོ་བཞེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 

ལས་རིམ་ལེ་ཤཱ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་དང་

པ་ར་ རང་ལུ་བུ་གཞི་རྩ་ལས་མ་འྲོང་

མི་ཚུ་ལུ་ཨ་ལྲོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ ཟམ་ཤིང་ལུ་ ཤིང་གི་ཕྲོའི་

མཚན་རྟགས་ལྔ་བཟྲོ་སྟེ་དཔྱང་བཞག་ཡྲོད་མི་འདི་ལས་ དབང་ཞུ་སྟེ་ ཕྲོ་མཚན་གཅིག་རང་

གི་ཁྱིམ་ནང་ཞུ་འབག་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། མི་ཚུ་གིས་སབ་མི་ནང་ལུ་ ཨ་ལུའི་དངོས་གྲུབ་

འདི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྦེ་གནང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་བའི་བསྒང་ལས་ བཙྲོག་
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གྲིབ་ལུ་མ་ཤྲོར་བར་ གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་མ་

བཞག་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་འདི་གླེན་གོ་ལ་སྲོགས་པའི་དབང་པྲོ་སྐྱོན་ཅན་ལུ་གྱུར་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་

ཡང་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༩.༧.༣༽ ངོ་ཚ་པ།
ཁོང་རའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་  ངོ་ཚ་པ་ནང་

ན་མིག་འཁོལ་ནས།། ལྟད་མྲོ་པ་ནང་ན་ཚྲོ་

བལྟ་ནས།། ༼ངོ་ཚར་མི་ཡྲོདན་མ་བལྟ་

བར་སྲོད། བལྟ་དགོ་མནྲོ་མི་ཡྲོདན་ནཱ་

བལྟ་ཤིག༽ ཟེར་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་

ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་གཉིས་ མགུ་ཏྲོ་ས་ཁར་བཙུགས་ རྐངམ་གཉིས་གནམ་ཁར་

ལྷྲོང་ ཕྲོའི་མཚན་རྟགས་ཚུ་ མི་མང་ལུ་བཏྲོན་པའི་ཚུལ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྲོ་

རྒས་གཉིས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ཕྲོ་མཚན་འདི་ གཡང་ཟ་བག་ཟ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྟདམྲོ་

བལྟ་མི་ཚུ་ལུ་བཏྲོན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་འདུག།

༩.༧.༤༽ ཨའེ་ཀོབ་བྱེད།
ཨའེ་ཀོབ་བྱེད་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ མི་མང་ལུ་

ལྟདམྲོ་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལས་གཅིག་ཨིན་

མས། དེ་ཡང་ མི་གཉིས་ཀྱིས་ ཨ་ལྲོ་རེ་

རེ་སྒལ་ཏྲོག་དང་སྒལ་ཏྲོག་མཐུད་དེ་འབག་

དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་

བཟྲོག་སར་བསྐོར་ཚར་གཉིས་དང་ ཉིནམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་

མས།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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སའི་གནས་ཨིན།༽ ཟེར་ ཁོང་གི་ཕྱྱྭ་ 

ལྷ་མྲོ ་འཆམ་སྲོད་སའི་ས་གོ་ཅིག་སྦེ་

བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། བཟྲོག་སར་ལྷྲོད་

ཞིནམ་ལས་དང་པ་ར་ ཝ་ཁ་སྤང་ནང་

བཟུམ་སྦེ་ ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་གིས་

བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡྲོད་པའི་གསེར་སྐྱེམས་

ཕུད་གཏྲོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་རྔ་ཅིག་བརྡུངས།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་

སུ་དུང་ཅིག་འཕུ།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་དར་ཅིག་འཕྱར།། འདི་རིང་ལྷ་ལ་སྔ་མ་ལེགས་

པའི་གཏང་རགས།། ཕྱི་མ་ལེགས་པའི་ཞུ་བ།། དཀར་མྲོ་ནས་ཀྱི་འབྲུ་གཅིག་གཏྲོར།། སེར་

མྲོ་ཆང་གི་རྒྱ་མཚྲོ་བསྐྱིལ།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད།།  མཆོད་

མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ལྷྲོ་ཡི་ལྷ་ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ལྷ་

ལ་མཆོད།། མཆོད་མཆོད་ཨའུ་མཆོད།། ཉི་མ་བང་གི་ལྷ་ལ་མཆོད།། ཟེར་ ཕྱྲོགས་ལྔ་ལུ་

གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཉིན་མའི་ལྟྲོ་ཟ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༩.༧.༢༽ ཨ་ལྲོའི་དངོས་གྲུབ།
ཉིན་མའི་ལྟྲོ་བཞེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 

ལས་རིམ་ལེ་ཤཱ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་དང་

པ་ར་ རང་ལུ་བུ་གཞི་རྩ་ལས་མ་འྲོང་

མི་ཚུ་ལུ་ཨ་ལྲོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ ཟམ་ཤིང་ལུ་ ཤིང་གི་ཕྲོའི་

མཚན་རྟགས་ལྔ་བཟྲོ་སྟེ་དཔྱང་བཞག་ཡྲོད་མི་འདི་ལས་ དབང་ཞུ་སྟེ་ ཕྲོ་མཚན་གཅིག་རང་

གི་ཁྱིམ་ནང་ཞུ་འབག་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། མི་ཚུ་གིས་སབ་མི་ནང་ལུ་ ཨ་ལུའི་དངོས་གྲུབ་

འདི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྦེ་གནང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་བའི་བསྒང་ལས་ བཙྲོག་
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གྲིབ་ལུ་མ་ཤྲོར་བར་ གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་མ་

བཞག་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་འདི་གླེན་གོ་ལ་སྲོགས་པའི་དབང་པྲོ་སྐྱོན་ཅན་ལུ་གྱུར་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་

ཡང་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༩.༧.༣༽ ངོ་ཚ་པ།
ཁོང་རའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་  ངོ་ཚ་པ་ནང་

ན་མིག་འཁོལ་ནས།། ལྟད་མྲོ་པ་ནང་ན་ཚྲོ་

བལྟ་ནས།། ༼ངོ་ཚར་མི་ཡྲོདན་མ་བལྟ་

བར་སྲོད། བལྟ་དགོ་མནྲོ་མི་ཡྲོདན་ནཱ་

བལྟ་ཤིག༽ ཟེར་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་

ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་གཉིས་ མགུ་ཏྲོ་ས་ཁར་བཙུགས་ རྐངམ་གཉིས་གནམ་ཁར་

ལྷྲོང་ ཕྲོའི་མཚན་རྟགས་ཚུ་ མི་མང་ལུ་བཏྲོན་པའི་ཚུལ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྲོ་

རྒས་གཉིས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ཕྲོ་མཚན་འདི་ གཡང་ཟ་བག་ཟ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྟདམྲོ་

བལྟ་མི་ཚུ་ལུ་བཏྲོན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་འདུག།

༩.༧.༤༽ ཨའེ་ཀོབ་བྱེད།
ཨའེ་ཀོབ་བྱེད་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ མི་མང་ལུ་

ལྟདམྲོ་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ནང་ལས་གཅིག་ཨིན་

མས། དེ་ཡང་ མི་གཉིས་ཀྱིས་ ཨ་ལྲོ་རེ་

རེ་སྒལ་ཏྲོག་དང་སྒལ་ཏྲོག་མཐུད་དེ་འབག་

དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་

བཟྲོག་སར་བསྐོར་ཚར་གཉིས་དང་ ཉིནམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་

མས།
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༩.༧.༥༽ གསྲོལ་ཝཱན་སྲོང་པ།
ལས་རིམ་གཅིག་འདི་ གསྲོལ་ཝཱན་སྲོང་པ་

ཟེར་ མི་གཉིས་གདྲོང་བསྐོར་སྦེ་ལགཔ་

གཉིས་མཐུད་དེ་ ཨ་ལྲོ་འབག་སྟེ་ བཟྲོག་

ས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཚིག་

འབད་བ་ཅིན་ གསྲོལ་ཝཱན་སྲོང་པ་ཡྲོ་རྲོ་

རྲོ།།  བཝྲོ་ཡ་ཁྱི་པྲོ་ཨའྲོ་ན་བྲོ།། ཨའེ་ཕ་

ཙ་མྲོའི་མྲོངས་ཇེ་དྲོ་ན་ན་ཙི་ན།། ༼ལས་

རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ བ་ཁྱི་པྲོ་

ཟེར་མི་འདི་ག་ཏེ་འདུག ཨང་རྒས་ཕ་ཙ་མྲོ་

ཟེར་མིའི་ཁྱིམ་ཐྲོག་གུར་འདུག།༽་ཟེར་སབ་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༩.༧.༦༽ སཱད་མིན་གྱུར་མིན།
ལས་རིམ་འདི་ནང་ མི་ཆ་གཉིས་གདྲོང་བསྒོར་རྐྱབ་སྟེ་ བཟྲོག་ས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། དེ་ཡང་ཚིག་ནང་ལས་ སཱད་མིན་གྱུར་མིན་ཨ་ཚཝ་ཚཝ།། གྱུར་མིན་མི་ལི་ཁོད་འཁོར་

ས། ༼སཱད་མིན་གྱུར་མིན་ཨ་ཚཝ་ཚཝ་ གྱུར་མིན་གྱི་ཕྲོ་མཚན་ཆུ་གིས་འབག་འགྱོ་དྲོ།༽ 

ཟེར་སབ་སྟེ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་བསྐོར་ཐེངས་གཉིས་དང་ ཉིནམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་

མི་ ཆ་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་ཐེངས་གསུམ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་མས།

༩.༧.༧༽ ཞུར་ཏི་མྲོ།
མི་བཞི་གིས་ ཆ་གཉིས་བཟྲོ་སྟེ་ རེ་རེ་གི་རྒྱབ་ལས་ཉལ་སྲོད་དེ་ གཉིད་ལྲོག་པའི་ཚུལ་སྦེ་

སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ལས་ཕྱྱྭ་མི་དང་སྲོག་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ བ་པྲོད་ཀྱི་

སྐད་རྐྱབ་སྟེ་འབྲོ་བའི་སྐབས་ གཉིད་ཚྲོར་ཏེ་ལྲོང་ཞིནམ་ལས་ བཟྲོག་ས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་དྲོ་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 46

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་གི་གཞུང་

ནང་ལས་  བ་པྲོ་ཁམསགཅིག་འབྲོ་

ལ།། འྲོག་ཕྱྲོགས་ཀླུ་ཡི་བ་པྲོ།། འྲོག་

ཕྱྲོགས་ཀླུ་དང་ཆ་སྟེ།། ང་ཡི་འྲོ་འདྲོད་

དགུང་རྒྱལ་མི་བཏང་།། བ་པྲོ་

ཁམསགཉིས་འབྲོ་ལ།། བར་ཕྱྲོགས་བཙན་གྱིས་བ་པྲོ། བར་ཕྱྲོགས་བཙན་དང་ཆ་སྟེ།།  ང་

ཡི་འྲོ་འདྲོད་དགུང་རྒྱལ་མི་བཏང་།། བ་པྲོ་ཁམ་གསུམ་འབྲོ་ལ།། སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷའི་བ་པྲོ།། 

སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷ་དང་ཆ་སྟེ།། ངེའི་འྲོ་འདྲོད་དགུང་རྒྱལ་བཏང་མ།།  ༼བ་པྲོད་ལན་གཅིག་འབྲོ་

མི་འདི་ འྲོག་ཕྱྲོགས་ཀླུ་ཡི་བ་པྲོད། འྲོག་ཕྱྲོགས་ཀླུ་དང་ཆ་སྟེ་ ངེའི་ལྷ་མི་བཏང་།། བ་པྲོད་

ལན་གཉིས་འབྲོ་མི་འདི་ བར་ཕྱྲོགས་བཙན་གྱི་བ་པྲོད། བར་ཕྱྲོགས་བཙན་དང་ཆ་སྟེ་ ངེའི་

ལྷ་མི་བཏང་།། བ་པྲོད་ལན་གསུམ་འབྲོ་མི་འདི། སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷའི་བ་པྲོད། སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷ་

དང་ཆ་སྟེ་ ངེའི་ལྷ་བཏང་ནི།༽  ཟེར་སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷ་དང་ཆ་སྟེ་ ངེའི་ལྷ་བཏང་ནི་ཞུར་ཏིམ་

ཞུར་ཏིམ་ཟེར་སབ་ད་ ཡར་ལྲོང་སྟེ་རྒྱུག་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༩.༧.༨༽ ཞྲོག་བསྐོར།
ཞྲོག་བསྐོར་ཟེར་མི་འདི་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ནི་

ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཕྱྱྭ་མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་

ཆ་རྲོགས་གཞན་ཚུ་དང་ ལྷའི་ལྕངམྲོ་དང་

ལྷའི་བུ་ཚུ་གིས་ རུབ་སྦྱི་འདྲུད་ ལེའུ་

ཁྲབ་སྟེ་ ཁ་ལས་ ཞྲོག་བསྐོར་ནུབ་ཀྱང་

ཉིམ་མ་ནུབ།། མཚམས་ཤིང་འཕེལ་ན་ལ། 

༼ཞྲོག་བསྐོར་ག་དེ་ཅི་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ཉིམ་མ་ནུབ། ཉིམ་ནུབ་དང་མ་ནུབ་ཀྱི་མཚམས་ན་

སྲོད་མི་འཕེལ་ན་ལ།༽ ཟེར་སབ་སྟེ་ ཚེ་མཁར་བསྐོར་ར་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  
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༩.༧.༥༽ གསྲོལ་ཝཱན་སྲོང་པ།
ལས་རིམ་གཅིག་འདི་ གསྲོལ་ཝཱན་སྲོང་པ་

ཟེར་ མི་གཉིས་གདྲོང་བསྐོར་སྦེ་ལགཔ་

གཉིས་མཐུད་དེ་ ཨ་ལྲོ་འབག་སྟེ་ བཟྲོག་

ས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཚིག་

འབད་བ་ཅིན་ གསྲོལ་ཝཱན་སྲོང་པ་ཡྲོ་རྲོ་

རྲོ།།  བཝྲོ་ཡ་ཁྱི་པྲོ་ཨའྲོ་ན་བྲོ།། ཨའེ་ཕ་

ཙ་མྲོའི་མྲོངས་ཇེ་དྲོ་ན་ན་ཙི་ན།། ༼ལས་

རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ བ་ཁྱི་པྲོ་

ཟེར་མི་འདི་ག་ཏེ་འདུག ཨང་རྒས་ཕ་ཙ་མྲོ་

ཟེར་མིའི་ཁྱིམ་ཐྲོག་གུར་འདུག།༽་ཟེར་སབ་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

༩.༧.༦༽ སཱད་མིན་གྱུར་མིན།
ལས་རིམ་འདི་ནང་ མི་ཆ་གཉིས་གདྲོང་བསྒོར་རྐྱབ་སྟེ་ བཟྲོག་ས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། དེ་ཡང་ཚིག་ནང་ལས་ སཱད་མིན་གྱུར་མིན་ཨ་ཚཝ་ཚཝ།། གྱུར་མིན་མི་ལི་ཁོད་འཁོར་

ས། ༼སཱད་མིན་གྱུར་མིན་ཨ་ཚཝ་ཚཝ་ གྱུར་མིན་གྱི་ཕྲོ་མཚན་ཆུ་གིས་འབག་འགྱོ་དྲོ།༽ 

ཟེར་སབ་སྟེ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་བསྐོར་ཐེངས་གཉིས་དང་ ཉིནམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་

མི་ ཆ་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་ཐེངས་གསུམ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་མས།

༩.༧.༧༽ ཞུར་ཏི་མྲོ།
མི་བཞི་གིས་ ཆ་གཉིས་བཟྲོ་སྟེ་ རེ་རེ་གི་རྒྱབ་ལས་ཉལ་སྲོད་དེ་ གཉིད་ལྲོག་པའི་ཚུལ་སྦེ་

སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ལས་ཕྱྱྭ་མི་དང་སྲོག་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ བ་པྲོད་ཀྱི་

སྐད་རྐྱབ་སྟེ་འབྲོ་བའི་སྐབས་ གཉིད་ཚྲོར་ཏེ་ལྲོང་ཞིནམ་ལས་ བཟྲོག་ས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་དྲོ་
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ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་གི་གཞུང་

ནང་ལས་  བ་པྲོ་ཁམསགཅིག་འབྲོ་

ལ།། འྲོག་ཕྱྲོགས་ཀླུ་ཡི་བ་པྲོ།། འྲོག་

ཕྱྲོགས་ཀླུ་དང་ཆ་སྟེ།། ང་ཡི་འྲོ་འདྲོད་

དགུང་རྒྱལ་མི་བཏང་།། བ་པྲོ་

ཁམསགཉིས་འབྲོ་ལ།། བར་ཕྱྲོགས་བཙན་གྱིས་བ་པྲོ། བར་ཕྱྲོགས་བཙན་དང་ཆ་སྟེ།།  ང་

ཡི་འྲོ་འདྲོད་དགུང་རྒྱལ་མི་བཏང་།། བ་པྲོ་ཁམ་གསུམ་འབྲོ་ལ།། སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷའི་བ་པྲོ།། 

སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷ་དང་ཆ་སྟེ།། ངེའི་འྲོ་འདྲོད་དགུང་རྒྱལ་བཏང་མ།།  ༼བ་པྲོད་ལན་གཅིག་འབྲོ་

མི་འདི་ འྲོག་ཕྱྲོགས་ཀླུ་ཡི་བ་པྲོད། འྲོག་ཕྱྲོགས་ཀླུ་དང་ཆ་སྟེ་ ངེའི་ལྷ་མི་བཏང་།། བ་པྲོད་

ལན་གཉིས་འབྲོ་མི་འདི་ བར་ཕྱྲོགས་བཙན་གྱི་བ་པྲོད། བར་ཕྱྲོགས་བཙན་དང་ཆ་སྟེ་ ངེའི་

ལྷ་མི་བཏང་།། བ་པྲོད་ལན་གསུམ་འབྲོ་མི་འདི། སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷའི་བ་པྲོད། སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷ་

དང་ཆ་སྟེ་ ངེའི་ལྷ་བཏང་ནི།༽  ཟེར་སྟེང་ཕྱྲོགས་ལྷ་དང་ཆ་སྟེ་ ངེའི་ལྷ་བཏང་ནི་ཞུར་ཏིམ་

ཞུར་ཏིམ་ཟེར་སབ་ད་ ཡར་ལྲོང་སྟེ་རྒྱུག་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༩.༧.༨༽ ཞྲོག་བསྐོར།
ཞྲོག་བསྐོར་ཟེར་མི་འདི་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ནི་

ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཕྱྱྭ་མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་

ཆ་རྲོགས་གཞན་ཚུ་དང་ ལྷའི་ལྕངམྲོ་དང་

ལྷའི་བུ་ཚུ་གིས་ རུབ་སྦྱི་འདྲུད་ ལེའུ་

ཁྲབ་སྟེ་ ཁ་ལས་ ཞྲོག་བསྐོར་ནུབ་ཀྱང་

ཉིམ་མ་ནུབ།། མཚམས་ཤིང་འཕེལ་ན་ལ། 

༼ཞྲོག་བསྐོར་ག་དེ་ཅི་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ཉིམ་མ་ནུབ། ཉིམ་ནུབ་དང་མ་ནུབ་ཀྱི་མཚམས་ན་

སྲོད་མི་འཕེལ་ན་ལ།༽ ཟེར་སབ་སྟེ་ ཚེ་མཁར་བསྐོར་ར་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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༩.༧.༩༽ སྐེད་བཤེད།
བཟྲོག་ས་ལུ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་

རིམ་མཇུག་ར་ སྐེད་བཤེད་འཛིང་ནི་

འདི་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་སྐེད་བཤེད་

འཛིང་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་

ཅིན་ ལྷ་ཞུ་བར་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་མིན་

པར་ སྐུར་སྲོད་ཤ་ཝ་ལུ་ཡྲོད་པའི་ 

ཟངས་ངོ་ཟེར་བའི་རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་བསྒང་ ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་

ཚུ་ཡང་ ལྷ་ཞུ་བར་དུས་མཉམ་དུ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཤ་ཝ་དང་གནས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 

སྐེད་བཤེད་འཛིང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་གི་སྲོལ་ཁྱུན་མི་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཕྲོ་རྒས་གཉིས་སྐེད་

བཤེད་འཛིང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ལས་མི་ཚུ་ ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་ཡང་ལེགས་སྲོ།། མྲོ་ཡང་

ལེགས་སྲོ།  ལེགས་སྲོ་ཕྱ་ལེགས་སྲོ།། ༼ཕྱྱྭ་ཡང་ལེགས་ཤྲོམ་ མྲོ་ཡང་ལེགས་ཤྲོམ་ ཨིན་

རུང་ཕྱྱྭ་ར་ལེགས།༽  ཟེར་གདངས་དབངས་འཐེན་ཏེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ཉིནམ་འདི་གི་ཕྱི་རུ་ རྩྲོབ་ལག་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་

གུང་པ་ག་ར་ནང་ལས་ ཆང་གི་ཕུད་འདུ་ལེན་འབད་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་སྦེ་འདུ་

དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ ཆང་ཕུད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་ནི་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་དང་མི་

སེར་ཚུ་ལུ་བྱིན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྱྭའི་སྦྱིན་བདག་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ ཉིནམ་

གསུམ་པའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་དྲངས་དགོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས།  

ཁྱིམ་གུང་པ་ག་ར་ནང་ལས་ཆང་ཕུད་འདུ་འབག་འྲོང་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་

རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།
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༡༠༽ ཉིནམ་གསུམ་པ།  བརྗོད་དྲོན་་་་ཆའི་ཞབས་སྐྱེལ།
ཕྱྱྭ་གི་ཉིནམ་མཇུག་ ཉིནམ་གསུམ་

པའི་ནང་ལུ་ ལས་རིམ་གཞན་སྲོ་སྲོ་

ཐེབས་ཅིག་ག་ནི་ཡང་འབད་ནི་མེད་དེ་

འབད་རུང་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་

འབད་མི་ལས་རིམ་སྣ་ཚྲོགས་ཚུ་ ཚར་

གསུམ་གསུམ་རེ་ ༼གསུམ་བལྟབ།༽

སྦེ་ ལྲོག་འབད་དགོ་ནི་དེ་གིས་ དུས་ཚྲོད་ཀྱི་བདའ་ཟུན་མ་ཚུགས་པར་ ཕྱི་རུ་གནམ་བསྲོ་

སྲོང་རུང་ ལས་རིམ་རྫྲོགས་མ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་བཏངམ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཉིནམ་གསུམ་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་དང་པ་རང་  ཕྱྱྭའི་སྦྱིན་བདག་གི་རྲོ་གཅལ་

ནང་ལུ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་བཟུམ་སྦེ་ མར་ཆང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི། དེ་ལས་ 

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ལྲོ་ཐྲོག་གི་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་ དེ་ཁར་འཛྲོམས་མི་ལྟདམྲོ་བལྟ་མི་ཚུ་ལུ་

མཛརཝ་དྲངས་པའི་ཤུལ་ལས་  ལྲོ་ནཱ་ཧིང་དགའ་དང་དུས་ཅིག་སྐྱིད།། ལྲོག་སང་ཕྲོད་

མཇལ་བའི་སྨྲོན་ལམ་ཟེར་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་བཟུམ་སྦེ་སྙན་དར་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༡༠.༡༽ ཕྱྱྭ་ཨ་མ་་དང་ཁ་འབལ་བའི་ལེགས་སྨྲོན།
རྲོ་གཅལ་ནང་གི་ལས་རིམ་མཇུག་ར་ ཕྱྱྭ་ཨ་མ་དང་ཁ་འབལ་བའི་ལེགས་སྨྲོན་ ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་བཞུགས་ ལྲོག་མཇལ་གེ་ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་ ཕྱྱྭ་པ་དང་ཕྲོ་རྒས་ཚུ་གིས་ཕྱྱྭ་ཨ་

མའི་ཕྱྲོགས་ལུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་  གཞྲོ་མྲོ་དགུང་ངེ་དབུས་ཀྱི་མཐའ་ན་ཐུག། གཞྲོ་མྲོ་ལན་

ཅིག་ཤཱྲོན་ཐུང་ངེ།། སག་ཤར་པདྨའི་ནང་ན་ནས།། སག་ཤར་རྣམ་གསུམ་དཔའ་བྲོ་ཆེ།། 

ཟམྲོ་བལ་ཁུ་ནང་གི་ཀླུ་མྲོ་འདྲ།། སྨན་ཤར་རྣམས་ གསུམ་ཚེ་བྲེ་གེ།། ནི་ལེ་རེ་ཨ་མ་ལ། 

༼ད་རེས་ཕྱྱྭ་ང་སྲོད་ནི་གི་དུས་ཚྲོད་མཐའ་མར་ཨིན། ད་རེས་ལས་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་འབད་ནི་མེད་ 

ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་རུང་ རྐྱབ་ནི་ཨིན། ག་ཅི་འབད་རུང་འབད་བ་ཆོག། པདྨ་གླིང་ལུ་སྲོད་མི་ཕྲོ་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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༩.༧.༩༽ སྐེད་བཤེད།
བཟྲོག་ས་ལུ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་

རིམ་མཇུག་ར་ སྐེད་བཤེད་འཛིང་ནི་

འདི་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་སྐེད་བཤེད་

འཛིང་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་

ཅིན་ ལྷ་ཞུ་བར་ རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་མིན་

པར་ སྐུར་སྲོད་ཤ་ཝ་ལུ་ཡྲོད་པའི་ 

ཟངས་ངོ་ཟེར་བའི་རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་བསྒང་ ཤ་ཝ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་

ཚུ་ཡང་ ལྷ་ཞུ་བར་དུས་མཉམ་དུ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཤ་ཝ་དང་གནས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 

སྐེད་བཤེད་འཛིང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་གི་སྲོལ་ཁྱུན་མི་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཕྲོ་རྒས་གཉིས་སྐེད་

བཤེད་འཛིང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ལས་མི་ཚུ་ ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཕྱྱྭ་ཡང་ལེགས་སྲོ།། མྲོ་ཡང་

ལེགས་སྲོ།  ལེགས་སྲོ་ཕྱ་ལེགས་སྲོ།། ༼ཕྱྱྭ་ཡང་ལེགས་ཤྲོམ་ མྲོ་ཡང་ལེགས་ཤྲོམ་ ཨིན་

རུང་ཕྱྱྭ་ར་ལེགས།༽  ཟེར་གདངས་དབངས་འཐེན་ཏེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ཉིནམ་འདི་གི་ཕྱི་རུ་ རྩྲོབ་ལག་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་

གུང་པ་ག་ར་ནང་ལས་ ཆང་གི་ཕུད་འདུ་ལེན་འབད་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་སྦེ་འདུ་

དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ ཆང་ཕུད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་ནི་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་དང་མི་

སེར་ཚུ་ལུ་བྱིན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྱྭའི་སྦྱིན་བདག་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ ཉིནམ་

གསུམ་པའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་དྲངས་དགོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས།  

ཁྱིམ་གུང་པ་ག་ར་ནང་ལས་ཆང་ཕུད་འདུ་འབག་འྲོང་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་

རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས།

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 48

༡༠༽ ཉིནམ་གསུམ་པ།  བརྗོད་དྲོན་་་་ཆའི་ཞབས་སྐྱེལ།
ཕྱྱྭ་གི་ཉིནམ་མཇུག་ ཉིནམ་གསུམ་

པའི་ནང་ལུ་ ལས་རིམ་གཞན་སྲོ་སྲོ་

ཐེབས་ཅིག་ག་ནི་ཡང་འབད་ནི་མེད་དེ་

འབད་རུང་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་

འབད་མི་ལས་རིམ་སྣ་ཚྲོགས་ཚུ་ ཚར་

གསུམ་གསུམ་རེ་ ༼གསུམ་བལྟབ།༽

སྦེ་ ལྲོག་འབད་དགོ་ནི་དེ་གིས་ དུས་ཚྲོད་ཀྱི་བདའ་ཟུན་མ་ཚུགས་པར་ ཕྱི་རུ་གནམ་བསྲོ་

སྲོང་རུང་ ལས་རིམ་རྫྲོགས་མ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་བཏངམ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཉིནམ་གསུམ་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་དང་པ་རང་  ཕྱྱྭའི་སྦྱིན་བདག་གི་རྲོ་གཅལ་

ནང་ལུ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་བཟུམ་སྦེ་ མར་ཆང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི། དེ་ལས་ 

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ལྲོ་ཐྲོག་གི་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་ དེ་ཁར་འཛྲོམས་མི་ལྟདམྲོ་བལྟ་མི་ཚུ་ལུ་

མཛརཝ་དྲངས་པའི་ཤུལ་ལས་  ལྲོ་ནཱ་ཧིང་དགའ་དང་དུས་ཅིག་སྐྱིད།། ལྲོག་སང་ཕྲོད་

མཇལ་བའི་སྨྲོན་ལམ་ཟེར་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་བཟུམ་སྦེ་སྙན་དར་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༡༠.༡༽ ཕྱྱྭ་ཨ་མ་་དང་ཁ་འབལ་བའི་ལེགས་སྨྲོན།
རྲོ་གཅལ་ནང་གི་ལས་རིམ་མཇུག་ར་ ཕྱྱྭ་ཨ་མ་དང་ཁ་འབལ་བའི་ལེགས་སྨྲོན་ ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་བཞུགས་ ལྲོག་མཇལ་གེ་ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་ ཕྱྱྭ་པ་དང་ཕྲོ་རྒས་ཚུ་གིས་ཕྱྱྭ་ཨ་

མའི་ཕྱྲོགས་ལུ་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་  གཞྲོ་མྲོ་དགུང་ངེ་དབུས་ཀྱི་མཐའ་ན་ཐུག། གཞྲོ་མྲོ་ལན་

ཅིག་ཤཱྲོན་ཐུང་ངེ།། སག་ཤར་པདྨའི་ནང་ན་ནས།། སག་ཤར་རྣམ་གསུམ་དཔའ་བྲོ་ཆེ།། 

ཟམྲོ་བལ་ཁུ་ནང་གི་ཀླུ་མྲོ་འདྲ།། སྨན་ཤར་རྣམས་ གསུམ་ཚེ་བྲེ་གེ།། ནི་ལེ་རེ་ཨ་མ་ལ། 

༼ད་རེས་ཕྱྱྭ་ང་སྲོད་ནི་གི་དུས་ཚྲོད་མཐའ་མར་ཨིན། ད་རེས་ལས་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་འབད་ནི་མེད་ 

ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་རུང་ རྐྱབ་ནི་ཨིན། ག་ཅི་འབད་རུང་འབད་བ་ཆོག། པདྨ་གླིང་ལུ་སྲོད་མི་ཕྲོ་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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རྒས་ཚུ་ ཁྱོད་ཆ་ཁྱབ་འགྱོ་རུང་ར་ ལེགས་པའི་དཔལ་གྱི་རིགས་བཞག་གནང་། ཟམྲོ་

ལྲོངས་སྤྲོད་ལྡན་པའི་ཀླུ་དང་འདྲ། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཟམྲོ་དང་ཕྲོ་རྒས་ང་བཅས་ཚུ་ལུ་ཚེ་

གི་དངོས་གྲུབ་གནང་། ད་རེས་ལས་ང་འགྱོ་དྲོ་ སྲོད་ར་ རེ་ཨ་མ།༽ ཟེར་ལེའུ་དང་བཅས་བྲྲོ་

ཁྲབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭ་ཨ་མ་དང་ཁ་འབལཝ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁ་

འབལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཀྱིས་འབག་མ་ཐེག་པར་ མིག་ལས་མིག་ཆུ་ཤྲོར་ སྔུ་བའི་

ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་འདུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་ཞུ་འབད་དེ་ དང་པ་ཝ་

ཁ་སྤང་ནང་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་གིས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡྲོད་པའི་མར་ཆང་

དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། དེ་ལས་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ལྲོ་ཐྲོག་གིས་ཕུད་ཚུ་ཕུལ། དེ་ཁར་

ལས་ཁ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་བཟྲོག་ས་ནང་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ བཟྲོག་ས་བསྐོར་ར་རྐྱབ། དྲོ་རུང་

མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལྲོག་

སྟེ་ར་གསལ་བཏྲོན་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༡༠.༢༽ ནཱ་ཝཱན་གྱི་ཐྲོབ་ཐངས།
ནཱ་ཝཱན་ ཟེར་མི་འདི་ ཏེ་ཟེ་ཁུར་ལེབ་

ལུ་སབ་ཨིན་མས།  ཉིནམ་གཉིས་

པའི་ནང་ ལྟྲོ་བྲེ་གི་འཇལ་ཏེ་བྱིན་དྲོ་

བཟུམ་ ཉིནམ་མཇུག་ལུ་འབད་བ་

ཅིན་ ལྟྲོ་གི་ཚབ་ ནཱ་ཝཱན་ཟེར་ དཀར་

ཕྱེ་གི་བཟྲོ ་བའི་ཁུར་ལེབ་བྱིན་དྲོ ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་པ་ཁོང་ར་

གི་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་ ཐྲོབ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་ཡང་ ཕྱྱྭ་མི་ཟེར་ཕྱྱྭའི་བླ་མ་ལུ་ཁུར་ལེབ་༣། ཨུམ་པ་ལུ་༢། བྲྲོས་དཔྲོན་ལུ་༡། ཕྱྱྭ་ཡང་པ་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 50

ལུ་༡། ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་ཟེར་ མར་

ཆང་གི་ཁྲོ་འབག་མི་ལུ་༡། རྩྲོབ་ལག་

པ་ཟེར་ ཕྱྱྭའི་སྦྱིན་བདག་གི་ཁྱིམ་ནང་ 

ཕྱྱྭ་གི་དུས་ཚྲོད་མ་རྫྲོགས་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་

ནང་ལུ་ ལཱ་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་འབད་

མི་ལུ་༡། ཚེ་རིང་ན་མའི་ལྟྲོ་འབག་མི་ཟེར་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་གི་ལྟྲོ་འབག་མི་ལུ་༡། རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་

འགྱོཝ་ད་ ཕགཔ་ཨིན་པའི་ཚུལ་འབད་མི་ལུ་ཁུར་ལེབ་ཕྱེད་ཀ། བཟྲོག་ས་ལུ་ཕགཔ་གི་

ཚུལ་འབད་མི་ལུ་༡། བསྲོམས་ཁུར་ལེབ་༡༢་དང་༡༤་བར་ན་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨིན་རུང་ 

ཉིན་མའི་ལྟྲོ་སྲོ་སྲོ་སྦེ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་བྱིན་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མཇུག་ར་ ལས་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཕྱྱྭ་མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་ ལྷའི་ལྕངམྲོ་དང་

ལྷའི་བུ་ཚུ་གིས་ ཚེ་མཁར་ཤུབས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཚེ་མཁར་ལུ་ལགཔ་མ་འདྲོགས་པའི་ཧེ་

མ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་ལྷག་པའི་དཔེ་ཆ་ནང་གི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ཆབ་སྒྲོན་

ཞིནམ་ལས་ ཁ་ལས་ཨ་ལ་ལ་ཧྲོ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཚེ་མཁར་ལས་རྩྭ་ཆག་པ་གཅིག་འཐུ་ཞིནམ་

ལས་ དེ་གི་ལྟག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ལྷའི་ཕྲོ་བྲང་གཅིག་ཡྲོད་སར་འབག་སྟེ་ ཕྲོ་བྲང་མཐའ་བསྐོར་

ཏེ་ལྷྲོང་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

མཇུག་ར་ བད་ཁག་ཕུར་ཁ་བཟྲོག་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་སྲི་མནན་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭ་

མཆོད་ནིའི་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྟ་ཕྱྱྭ་སྒ་

ནི་ཕྱྱྭ་ཟེ་ཡྲོན་བདག་བྲཱེ་གོ། འྲོ་ན་ཤྲོག། གོ་ཕྱྱྭ་ཕ་ནི་ཕྱྱྭ་ཟི་ཡྲོན་བདག་བྲཱེ་གོ། འྲོ་ན་ཤྲོག། ༼རྟ་

གི་གཡང་སྒ་དང་གཅིག་ཁར་གནང་ཤྲོག  གོ་ལའི་གཡང་ཡང་བཀྲག་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་

གནང་།༽   ཟེར་གླུ་དབངས་འཐེན་ཏེ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།
  

དེ་ལས་ཉིནམ་ནངས་པ་ སྤྱིར་བཏང་ཚེས་༡༣ཕྱའི་རྩིས་ལུགས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ཚེས་༡༤་

ལུ་ བཟྲོག་ས་ནང་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ག་ར་ཤུབས་ཞིནམ་ནང་ལས་ གནམ་བྱཱ་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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རྒས་ཚུ་ ཁྱོད་ཆ་ཁྱབ་འགྱོ་རུང་ར་ ལེགས་པའི་དཔལ་གྱི་རིགས་བཞག་གནང་། ཟམྲོ་

ལྲོངས་སྤྲོད་ལྡན་པའི་ཀླུ་དང་འདྲ། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཟམྲོ་དང་ཕྲོ་རྒས་ང་བཅས་ཚུ་ལུ་ཚེ་

གི་དངོས་གྲུབ་གནང་། ད་རེས་ལས་ང་འགྱོ་དྲོ་ སྲོད་ར་ རེ་ཨ་མ།༽ ཟེར་ལེའུ་དང་བཅས་བྲྲོ་

ཁྲབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭ་ཨ་མ་དང་ཁ་འབལཝ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁ་

འབལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཀྱིས་འབག་མ་ཐེག་པར་ མིག་ལས་མིག་ཆུ་ཤྲོར་ སྔུ་བའི་

ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་འདུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་ཞུ་འབད་དེ་ དང་པ་ཝ་

ཁ་སྤང་ནང་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་གིས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡྲོད་པའི་མར་ཆང་

དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། དེ་ལས་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ལྲོ་ཐྲོག་གིས་ཕུད་ཚུ་ཕུལ། དེ་ཁར་

ལས་ཁ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་བཟྲོག་ས་ནང་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ བཟྲོག་ས་བསྐོར་ར་རྐྱབ། དྲོ་རུང་

མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལྲོག་

སྟེ་ར་གསལ་བཏྲོན་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༡༠.༢༽ ནཱ་ཝཱན་གྱི་ཐྲོབ་ཐངས།
ནཱ་ཝཱན་ ཟེར་མི་འདི་ ཏེ་ཟེ་ཁུར་ལེབ་

ལུ་སབ་ཨིན་མས།  ཉིནམ་གཉིས་

པའི་ནང་ ལྟྲོ་བྲེ་གི་འཇལ་ཏེ་བྱིན་དྲོ་

བཟུམ་ ཉིནམ་མཇུག་ལུ་འབད་བ་

ཅིན་ ལྟྲོ་གི་ཚབ་ ནཱ་ཝཱན་ཟེར་ དཀར་

ཕྱེ་གི་བཟྲོ ་བའི་ཁུར་ལེབ་བྱིན་དྲོ ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཕྱྱྭ་པ་ཁོང་ར་

གི་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་ ཐྲོབ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་ཡང་ ཕྱྱྭ་མི་ཟེར་ཕྱྱྭའི་བླ་མ་ལུ་ཁུར་ལེབ་༣། ཨུམ་པ་ལུ་༢། བྲྲོས་དཔྲོན་ལུ་༡། ཕྱྱྭ་ཡང་པ་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 50

ལུ་༡། ནུབ་ཕྱྲོགས་གླིང་པ་ཟེར་ མར་

ཆང་གི་ཁྲོ་འབག་མི་ལུ་༡། རྩྲོབ་ལག་

པ་ཟེར་ ཕྱྱྭའི་སྦྱིན་བདག་གི་ཁྱིམ་ནང་ 

ཕྱྱྭ་གི་དུས་ཚྲོད་མ་རྫྲོགས་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་

ནང་ལུ་ ལཱ་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་འབད་

མི་ལུ་༡། ཚེ་རིང་ན་མའི་ལྟྲོ་འབག་མི་ཟེར་ ཕྱྱྭ་པ་ཚུ་གི་ལྟྲོ་འབག་མི་ལུ་༡། རི་གསུམ་རྩེ་ལུ་

འགྱོཝ་ད་ ཕགཔ་ཨིན་པའི་ཚུལ་འབད་མི་ལུ་ཁུར་ལེབ་ཕྱེད་ཀ། བཟྲོག་ས་ལུ་ཕགཔ་གི་

ཚུལ་འབད་མི་ལུ་༡། བསྲོམས་ཁུར་ལེབ་༡༢་དང་༡༤་བར་ན་བྱིན་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཨིན་རུང་ 

ཉིན་མའི་ལྟྲོ་སྲོ་སྲོ་སྦེ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་བྱིན་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མཇུག་ར་ ལས་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཕྱྱྭ་མི་དང་ཕྱྱྭ་པ་ ལྷའི་ལྕངམྲོ་དང་

ལྷའི་བུ་ཚུ་གིས་ ཚེ་མཁར་ཤུབས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཚེ་མཁར་ལུ་ལགཔ་མ་འདྲོགས་པའི་ཧེ་

མ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་ལྷག་པའི་དཔེ་ཆ་ནང་གི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ཆབ་སྒྲོན་

ཞིནམ་ལས་ ཁ་ལས་ཨ་ལ་ལ་ཧྲོ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཚེ་མཁར་ལས་རྩྭ་ཆག་པ་གཅིག་འཐུ་ཞིནམ་

ལས་ དེ་གི་ལྟག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ལྷའི་ཕྲོ་བྲང་གཅིག་ཡྲོད་སར་འབག་སྟེ་ ཕྲོ་བྲང་མཐའ་བསྐོར་

ཏེ་ལྷྲོང་བཞག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། 

མཇུག་ར་ བད་ཁག་ཕུར་ཁ་བཟྲོག་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྱྭ་མི་གིས་སྲི་མནན་ཞིནམ་ལས་ ཕྱྱྭ་

མཆོད་ནིའི་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྟ་ཕྱྱྭ་སྒ་

ནི་ཕྱྱྭ་ཟེ་ཡྲོན་བདག་བྲཱེ་གོ། འྲོ་ན་ཤྲོག། གོ་ཕྱྱྭ་ཕ་ནི་ཕྱྱྭ་ཟི་ཡྲོན་བདག་བྲཱེ་གོ། འྲོ་ན་ཤྲོག། ༼རྟ་

གི་གཡང་སྒ་དང་གཅིག་ཁར་གནང་ཤྲོག  གོ་ལའི་གཡང་ཡང་བཀྲག་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་

གནང་།༽   ཟེར་གླུ་དབངས་འཐེན་ཏེ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།
  

དེ་ལས་ཉིནམ་ནངས་པ་ སྤྱིར་བཏང་ཚེས་༡༣ཕྱའི་རྩིས་ལུགས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ཚེས་༡༤་

ལུ་ བཟྲོག་ས་ནང་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ག་ར་ཤུབས་ཞིནམ་ནང་ལས་ གནམ་བྱཱ་

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ལྕང་ལཱ་མ་རན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ཕྱྱྭ་གི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་སབ་པའི་བླྲོ་དང་ཚིག་ཚུ་ 

མི་ག་གིས་ཡང་སབ་མི་བཏུབ་ཟེར་ཨིན་མས།

མཇུག་བསྡུ།
༉       ལྷ་གསྲོལ་བྲོན་ཆོས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ ཧེ་མ་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་

ཀྱི་རིང་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་མྲོས་སྲོམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ དང་པ་ན་ཚ་ཉུང་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་

སྨན་བཅོས་རིམ་འགྲོའི་ཚུལ།  གཉིས་པ་ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ 

འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་ལ་སྲོགས་པའི་མུ་གེ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་

མཆོད་སྦེ་ཕུལ་སྲོད་སྲོད་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན་མས། ཕྱྱྭ་གི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཡང་ ཕ་གི་

བསྒང་ལ་ཕ་ཡིས་གསྲོལ།། བུ་གི་བསྒང་ལ་བུ་ཡིས་གསྲོལ།། ཕ་གསྲོལ་བུ་གསྲོལ་རང་ཚེ་

གསུམ།། ན་བ་རང་ནས་ཆོངས་ཟེ་གསྲོལ།། མུད་པ་མིན་ནིང་འཚྲོལ་དེ་གསྲོལ།། སྐྱིའུ་རང་བྲཱ་

སྐུ་ཚེ་གསྲོལ།།  ཟེར་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཡྲོདཔ་རང་ལས་བཏྲོན་ མེདཔ་

རྲོགས་ལས་འཚྲོལ་དེ་ཨིན་རུང་གསྲོལ་དགོ་པའི་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་ཨིནམ་མས། ད་རེས་ནངས་

པ་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་མཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་

ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་གི་གྲལ་ཁར་ཚུད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལམ་སྲོལ་བཟངམྲོ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ 

མ་འྲོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་སྲོག་ཤིང་བཟུམ་

ཅིག་ཨིན།  ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་ཉམས་སྲོང་སྟེ་

འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཉམས་འགྱོཝ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ལུ་

ཐྲོ་ཕྲོག་ནི་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་འབད་

དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་མཐྲོངམ་མས།

ད་རེས་ང་གིས་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་བྲོན་མཆོད་ཀྱི་ལས་རིམ་སྐོར་བསྡུ་སྒྲིག་

འབད་དེ་ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ མ་འྲོངས་པའི་ནང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་

ནང་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྲོན་དང་ ལས་རིམ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ ཕྱི་ལྟ་བའི་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 52

མཐྲོང་སྣང་ལུ་ ཨ་ལྲོའི་རྩེདམྲོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་རུང་ ནང་དྲོན་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་ 

ཐ་ན་བུ་གཞི་མེད་པ་ཅིན་བུའི་དངོས་གྲུབ་ ནྲོར་ལུ་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ མི་ལུ་ཚེའི་དངོས་

གྲུབ་ག་ར་གནང་ནི་ཡྲོད་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་ གསྲོལ་མཆོད་འདི་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་

ནང་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སྲོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་

ཤེས་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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ལྕང་ལཱ་མ་རན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ཕྱྱྭ་གི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་སབ་པའི་བླྲོ་དང་ཚིག་ཚུ་ 

མི་ག་གིས་ཡང་སབ་མི་བཏུབ་ཟེར་ཨིན་མས།

མཇུག་བསྡུ།
༉       ལྷ་གསྲོལ་བྲོན་ཆོས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ ཧེ་མ་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་

ཀྱི་རིང་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་མྲོས་སྲོམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ དང་པ་ན་ཚ་ཉུང་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་

སྨན་བཅོས་རིམ་འགྲོའི་ཚུལ།  གཉིས་པ་ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ 

འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་ལ་སྲོགས་པའི་མུ་གེ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་

མཆོད་སྦེ་ཕུལ་སྲོད་སྲོད་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན་མས། ཕྱྱྭ་གི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཡང་ ཕ་གི་

བསྒང་ལ་ཕ་ཡིས་གསྲོལ།། བུ་གི་བསྒང་ལ་བུ་ཡིས་གསྲོལ།། ཕ་གསྲོལ་བུ་གསྲོལ་རང་ཚེ་

གསུམ།། ན་བ་རང་ནས་ཆོངས་ཟེ་གསྲོལ།། མུད་པ་མིན་ནིང་འཚྲོལ་དེ་གསྲོལ།། སྐྱིའུ་རང་བྲཱ་

སྐུ་ཚེ་གསྲོལ།།  ཟེར་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཡྲོདཔ་རང་ལས་བཏྲོན་ མེདཔ་

རྲོགས་ལས་འཚྲོལ་དེ་ཨིན་རུང་གསྲོལ་དགོ་པའི་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་ཨིནམ་མས། ད་རེས་ནངས་

པ་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་མཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་

ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་གི་གྲལ་ཁར་ཚུད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལམ་སྲོལ་བཟངམྲོ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ 

མ་འྲོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་སྲོག་ཤིང་བཟུམ་

ཅིག་ཨིན།  ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་ཉམས་སྲོང་སྟེ་

འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཉམས་འགྱོཝ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ལུ་

ཐྲོ་ཕྲོག་ནི་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་འབད་

དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་མཐྲོངམ་མས།

ད་རེས་ང་གིས་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ་བྲོན་མཆོད་ཀྱི་ལས་རིམ་སྐོར་བསྡུ་སྒྲིག་

འབད་དེ་ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ མ་འྲོངས་པའི་ནང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་

ནང་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྲོན་དང་ ལས་རིམ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ ཕྱི་ལྟ་བའི་

གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྱྱྭ་གསྲོལ། 52

མཐྲོང་སྣང་ལུ་ ཨ་ལྲོའི་རྩེདམྲོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་རུང་ ནང་དྲོན་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་ 

ཐ་ན་བུ་གཞི་མེད་པ་ཅིན་བུའི་དངོས་གྲུབ་ ནྲོར་ལུ་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ མི་ལུ་ཚེའི་དངོས་

གྲུབ་ག་ར་གནང་ནི་ཡྲོད་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་ གསྲོལ་མཆོད་འདི་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་

ནང་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སྲོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་

ཤེས་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

འཇིགས་མེད་སེངྒེ།
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དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

ངོ་སྤྲོད།
བྲོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ རིམ་གྱིས་ བྲོན་གྱི་

བསན་པའི་སྨག་རུམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡལ་འགྱོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ 

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་བའི་རྗེས་སུ་ གཡུས་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ བྲོན་གྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཚུ་ 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡལ་འགྱོ་རུང་ གཡུས་ཕྱྲོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སྔོན་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་

པའི་གསྲོལ་མཆོད་ཚུ་ སྣང་མེད་སྦེ་མ་བཞག་པར་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད་མི་

འདི་ སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་གྲལ་ལས་རྙིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡང་ དབང་འདུས་ཆ་འྲོག་ དགའ་

སེང་ཚྲོ་གོངམ་གི་གཡུས་ཚན་ ཁ་སྲོད་ཁའམ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ་ལུ་ ལྲོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚར་

རེ་སྦེ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ རྩ་བྲོ་བསྐོར་རྒྱབ་

འབད་དེ་ ལྷ་གསྲོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། ལྷ་གསྲོལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་འདི་ཡང་ ལྲོ་མཆོད་

ཀྱི་ཆོ་ག་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ ཟཝ་འདི་ནང་ར་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྲོར་བཟང་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ 

དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཚུ་ རྩ་བྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་འཛྲོམས་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གཉིས་ 

རིང་ ཁོང་ཚུ་གིས་ལྲོ་མྲོ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་སྒུར་སྤུབས་ཏེ་ གསྲོལ་

མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་འདུག། སྤྱིར་བཏང་ ལྷ་གསྲོལ་འདི་ གཏྲོར་བཞེངས་རྩིས་ཏེ་ཉིམ་གཉིས་

དང་ ཉིནམ་མཇུག་ལུ་ རྩ་བྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་སྦེ་ ཁོང་གང་རུང་ཅིག་གིས་ གནས་པྲོའི་ལྲོ་ངོ་

གཅིག་གི་རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་ནི་འདུག།
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༡ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དམིགས་དྲོན།
སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ཕམ་གོངམ་ཚུ་གིས་ རང་སྲོའི་ཡུལ་ལྷ། བཙན། ཀླུ། 

བདུད། སྨནམྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལྲོ་ཕྱུགས་

ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ནིའི་དྲོན་ལུ། ཁོང་ཚུ་ལུ་བཀའ་དྲིན་གྱི་གཏང་རག། 

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་གདྲོན་གྱི་རིགས་ཚུ་ ཞི་ཐབས་ལུ་སྨན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ལྷ་གསྲོལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐུན་མྲོང་

མ་ཡིན་པའི་རྒྱབ་ཁུངས། གཏྲོར་མའི་བཅའ་སྒྲིག་དང་ དེ་གི་བ་སྒོ། གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་

པ། དེ་གི་ཚིག་གཞི་ཆ་མཉམ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཚུ་གིས་ བསྟེན་པའི་རང་སྲོའི་

སྲོབ་དཔྲོན་དང་ དེ་ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ ཁ་རྒྱུན་རྣ་རྒྱུན་སྦེ་བརྒྱུད་དེ་འྲོངམ་མ་

གཏྲོགས་ དཔེ་ཆ་སྦེ་ལྲོགས་སུ་ཅིག་མིན་འདུག།

དེ་གུར་ ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་གནམ་གཤིས་ལས་ ཡར་རྒྱས་གོང་

འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ དང་པ་ འབྲུག་གཞུང་

བཀའ་དྲིན་ཆེཝ་ལས་ ན་གཞྲོན་ཚུ་ཤེས་རིག་ཡྲོན་ཏན་གྱི་དྲོན་ལུ་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་འཛུལ་

ཞུགས་འབད་དེ་ ཕྱི་ནང་གི་ཡྲོན་ཏན་རིན་མེད་སྲོང་པར་གནངབ། གཉིས་པ་ སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་

ནང་ སྔར་ཁྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚན་རེ་གཉིས་ལས་མེད་པ། གསུམ་པ་ གནད་དྲོན་དེ་

ལས་བརྟེན་ གཡུས་སྒོའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་སྤྲོ་བ་དང་ བརྩི་མཐྲོང་ཆེནམྲོ་

ཅིག་མེད་པ། བཞི་པ་ མི་ཚེའི་འཚྲོ་བ་ཡར་དྲག་གི་དྲོན་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ལས་ཁྲོམ་ཁར་གཞི་

སྤྲོ་སྟེ་འྲོང་བ། ལྔ་པ་ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་སྤྲོ་བ་དང་ དང་འདྲོད་ཆུང་སྲོང་པའི་གནས་སངས་ཚུ་

ལས་བརྟེན་ མི་གཞན་གྱིས་འདི་ཕར་བཞག། མཐའ་ན་རང་གི་བུ་གཞི་གིས་ཡང་ དཔའ་བྲོ་

དང་རྣལ་འབྲོརམ་འབད་ནི་ལུ་ ཞན་མདྲོག་བལྟ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ ང་བཅས་རའི་

སྔར་ཁྱུན་ཚུ་དང་ ཡང་སྒོས་སུ་ བྲོན་ཆོས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་ཚུ་ལུ་ བྱེམ་ཤུགས་སྦེ་རང་རྐྱབ་སྟེ་ 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཡལ་འགྱོ་བའི་དུས་ཚྲོད་ཅིག་གུར་ལྷྲོད་དེ་འདུག།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

ངོ་སྤྲོད།
བྲོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ རིམ་གྱིས་ བྲོན་གྱི་

བསན་པའི་སྨག་རུམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡལ་འགྱོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ 

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་བའི་རྗེས་སུ་ གཡུས་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ བྲོན་གྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཚུ་ 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡལ་འགྱོ་རུང་ གཡུས་ཕྱྲོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སྔོན་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་

པའི་གསྲོལ་མཆོད་ཚུ་ སྣང་མེད་སྦེ་མ་བཞག་པར་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད་མི་

འདི་ སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་གྲལ་ལས་རྙིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡང་ དབང་འདུས་ཆ་འྲོག་ དགའ་

སེང་ཚྲོ་གོངམ་གི་གཡུས་ཚན་ ཁ་སྲོད་ཁའམ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ་ལུ་ ལྲོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚར་

རེ་སྦེ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ རྩ་བྲོ་བསྐོར་རྒྱབ་

འབད་དེ་ ལྷ་གསྲོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། ལྷ་གསྲོལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་འདི་ཡང་ ལྲོ་མཆོད་

ཀྱི་ཆོ་ག་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ ཟཝ་འདི་ནང་ར་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྲོར་བཟང་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ 

དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཚུ་ རྩ་བྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་འཛྲོམས་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གཉིས་ 

རིང་ ཁོང་ཚུ་གིས་ལྲོ་མྲོ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་སྒུར་སྤུབས་ཏེ་ གསྲོལ་

མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་འདུག། སྤྱིར་བཏང་ ལྷ་གསྲོལ་འདི་ གཏྲོར་བཞེངས་རྩིས་ཏེ་ཉིམ་གཉིས་

དང་ ཉིནམ་མཇུག་ལུ་ རྩ་བྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་སྦེ་ ཁོང་གང་རུང་ཅིག་གིས་ གནས་པྲོའི་ལྲོ་ངོ་

གཅིག་གི་རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་ནི་འདུག།
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༡ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དམིགས་དྲོན།
སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ཕམ་གོངམ་ཚུ་གིས་ རང་སྲོའི་ཡུལ་ལྷ། བཙན། ཀླུ། 

བདུད། སྨནམྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལྲོ་ཕྱུགས་

ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ནིའི་དྲོན་ལུ། ཁོང་ཚུ་ལུ་བཀའ་དྲིན་གྱི་གཏང་རག། 

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་གདྲོན་གྱི་རིགས་ཚུ་ ཞི་ཐབས་ལུ་སྨན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ལྷ་གསྲོལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐུན་མྲོང་

མ་ཡིན་པའི་རྒྱབ་ཁུངས། གཏྲོར་མའི་བཅའ་སྒྲིག་དང་ དེ་གི་བ་སྒོ། གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་

པ། དེ་གི་ཚིག་གཞི་ཆ་མཉམ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཚུ་གིས་ བསྟེན་པའི་རང་སྲོའི་

སྲོབ་དཔྲོན་དང་ དེ་ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ ཁ་རྒྱུན་རྣ་རྒྱུན་སྦེ་བརྒྱུད་དེ་འྲོངམ་མ་

གཏྲོགས་ དཔེ་ཆ་སྦེ་ལྲོགས་སུ་ཅིག་མིན་འདུག།

དེ་གུར་ ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་གནམ་གཤིས་ལས་ ཡར་རྒྱས་གོང་

འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ དང་པ་ འབྲུག་གཞུང་

བཀའ་དྲིན་ཆེཝ་ལས་ ན་གཞྲོན་ཚུ་ཤེས་རིག་ཡྲོན་ཏན་གྱི་དྲོན་ལུ་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་འཛུལ་

ཞུགས་འབད་དེ་ ཕྱི་ནང་གི་ཡྲོན་ཏན་རིན་མེད་སྲོང་པར་གནངབ། གཉིས་པ་ སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་

ནང་ སྔར་ཁྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚན་རེ་གཉིས་ལས་མེད་པ། གསུམ་པ་ གནད་དྲོན་དེ་

ལས་བརྟེན་ གཡུས་སྒོའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་སྤྲོ་བ་དང་ བརྩི་མཐྲོང་ཆེནམྲོ་

ཅིག་མེད་པ། བཞི་པ་ མི་ཚེའི་འཚྲོ་བ་ཡར་དྲག་གི་དྲོན་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ལས་ཁྲོམ་ཁར་གཞི་

སྤྲོ་སྟེ་འྲོང་བ། ལྔ་པ་ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་སྤྲོ་བ་དང་ དང་འདྲོད་ཆུང་སྲོང་པའི་གནས་སངས་ཚུ་

ལས་བརྟེན་ མི་གཞན་གྱིས་འདི་ཕར་བཞག། མཐའ་ན་རང་གི་བུ་གཞི་གིས་ཡང་ དཔའ་བྲོ་

དང་རྣལ་འབྲོརམ་འབད་ནི་ལུ་ ཞན་མདྲོག་བལྟ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ ང་བཅས་རའི་

སྔར་ཁྱུན་ཚུ་དང་ ཡང་སྒོས་སུ་ བྲོན་ཆོས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་ཚུ་ལུ་ བྱེམ་ཤུགས་སྦེ་རང་རྐྱབ་སྟེ་ 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཡལ་འགྱོ་བའི་དུས་ཚྲོད་ཅིག་གུར་ལྷྲོད་དེ་འདུག།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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གལ་སྲིད་སྔར་ཁྱུན་ཚུ་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་ཚ་གྱང་མེད་པར་སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་ ཉམས་སྲོང་པ་ཅིན་ 

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུ་པ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས། སྲོང་

གསུམ་ནྲོར་གྱིས་བཀང་ཡང་། །རིན་གྱིས་ཉོ་ས་མིན་འདུག། ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་ཚུ་ ཐུགས་འཁྲུགས་ཏེ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་བདེ་སྐྱིད་

མེད་པར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཡལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྲོའི་དུས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དཔྱེ་

གཏམ་ལས་ཡང་ ལ་མ་བརྒལ་ལ་རྩ་སྦུག། ཆུ་མ་བརྒལ་ཟམ་པའི་སྦུག། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་གནས་སྐབས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་མ་འྲོངས་པའི་གནས་

སངས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཟམ་བཟུམ་ཅིག་གུར་ འཚྲོ་བ་སྐྱོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་

སྔར་ཁྱུན་ཚུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཞག་ནིའི་དུས་ཚྲོད་ཀྲིག་ཀྲི་

ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་སྤྲོ་བ་དང་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་བ་ཡྲོན་ཏན་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཆེ་བའི་ན་

གཞྲོན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ ནམ་ཕུགས་ལུ་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་

ལས་མཁྱེན་མི་ ཉིན་མའི་སྐརམ་བཟུམ་ཅིག་གི་དུས་ཚྲོད་ལུ་ལྷྲོད་ནི་ཨིན་མས།

གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གལ་སྲིད་ད་ལྟྲོ་གི་ཕམ་དང་ ན་གཞྲོན་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་ཚུ་གིས་ ཕ་

མེས་ཀྱི་སྲོལ་ཚུ་བདག་འཛིན་མ་འཐབ་པར་ རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར་བཞག་པ་ཅིན་ དཔལ་སྤྲུལ་

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཕ་མས་གང་བསྟེན་བུའི་ལམ། ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ ནམ་ཕུགས་ལུ་ བུ་

གཞི་ཚུ་གིས་ཡང་ དེ་སྦེ་ར་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ན་གཞྲོན་ལ་ལུ་ཅིག་ སྔར་

ཁྱུན་ལུ་བརྩི་མཐྲོང་དང་ཆ་བཞག་གི་སྒོ་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་རེ་ལེན་པ་

ཅིན་ ད་ལྟྲོ་ང་བཅས་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་བཞག་མི་འདི་གིས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ གཞི་

རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ་སྦེ་བཞག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་དེ་ཚུ་མ་

ཉམས་པའི་སྐབས་ལས་ར་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དངོས་སུ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཏེ་ 

དེའི་རྒྱབ་ཁུངས། བ་སྒོའི་རིམ་པ། ངག་རྒྱུན་གྱི་རིག་གཞུང་ཚུ་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་

འབྲོརམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐྲོགས་ནི་དང་ ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་དང་ལྲོ་རྒྱུས་བཟུམ་

ཅིག་སྦེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ཀོད་བཞག་ནི་ཨིན། 

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 56

༢ རྩྲོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ།
མ་གཞི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དར་ཡྲོད་པའི་བྲོན་པྲོའི་ལྷ་གསྲོལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་

འཚྲོལ་པ་གྱངས་ཁ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ གཞུང་དབང་ཡིག་ཚང་གི་དུས་

དེབ། སྒེར་གྱི་དུས་དེབ་ཚུ་གི་ནང་རྩྲོམ་ཤྲོག་ཚུ་བྲིས་ཏེ་འདུག། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ དཔལ་

འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༤ གི་ནང་ལུ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་བའི་ ‘Wayo 

Wayo- Voices of the Past’ ཟེར་མི་ནང་ལུ་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་དུས་སྲོན་ཁག་མ་འདྲཝ་

ཚུ་ བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ལྷུན་རྩེ་རྫྲོང་ཁག་སྨད་མཚྲོ་རྒེད་འྲོག་ སྒོར་ཚྲོམ་གཡུས་ཚན་

གྱི་ལྷ་བྲོན།1 ཀྲོང་གསར་སྤན་ལྡན་སྦྱིས་ གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བྲོན།2 ཤར་ཕྱྲོགས་ཀྱི་གཡུས་

ཚན་ མང་ཤྲོས་ཅིག་གི་ ཁ་རམ།3 གཞལམ་སྒང་རྫྲོང་ཁག་ སྒོ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་ རྲོབ།4 

ཝམ་གླིང་གི་མཁར་ཕུ།5 དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་རྫྲོང་ཁག་ ཤར་གྱི་བླྲོ་སྐྱོར།6 སྒོ་ཤིང་གི་མཆོད་

པ།7 དེ་ལས་ སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་གནམ་སས་བང་མཛྲོད་ཀྱི་ འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། 

ཞིབ་འཚྲོལ་འགོ་རིམ་ ༦ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ དྲོན་ཚན་ ཧཱ་པའི་བྲོན་སྒོ།8 བྲོན་མཆོད་ལུགས་

ཀྱི་གཏམ་ཕྲེང་།9 ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་རང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་དཔྱེ་འབད་བ་

ཅིན་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་ རིག་གཞུང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་

མིན་ཚྲོགས་པ་དང་ སྒེར་སྡེའི་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་པ་ཚུ་གིས་ དྲོན་ཚན་སྣ་ཚྲོགས་

ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ཡྲོད་རུང་ ག་གིས་ཡང་ཞིབ་འཚྲོལ་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་
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9 སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ། འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ།  ཤྲོག་གྲངས། ༢༨༥-༢༩༢

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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གལ་སྲིད་སྔར་ཁྱུན་ཚུ་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་ཚ་གྱང་མེད་པར་སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་ ཉམས་སྲོང་པ་ཅིན་ 

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུ་པ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས། སྲོང་

གསུམ་ནྲོར་གྱིས་བཀང་ཡང་། །རིན་གྱིས་ཉོ་ས་མིན་འདུག། ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་ཚུ་ ཐུགས་འཁྲུགས་ཏེ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་བདེ་སྐྱིད་

མེད་པར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཡལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྲོའི་དུས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དཔྱེ་

གཏམ་ལས་ཡང་ ལ་མ་བརྒལ་ལ་རྩ་སྦུག། ཆུ་མ་བརྒལ་ཟམ་པའི་སྦུག། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་གནས་སྐབས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་མ་འྲོངས་པའི་གནས་

སངས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཟམ་བཟུམ་ཅིག་གུར་ འཚྲོ་བ་སྐྱོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་

སྔར་ཁྱུན་ཚུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་བཞག་ནིའི་དུས་ཚྲོད་ཀྲིག་ཀྲི་

ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་སྤྲོ་བ་དང་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་བ་ཡྲོན་ཏན་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཆེ་བའི་ན་

གཞྲོན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ ནམ་ཕུགས་ལུ་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་

ལས་མཁྱེན་མི་ ཉིན་མའི་སྐརམ་བཟུམ་ཅིག་གི་དུས་ཚྲོད་ལུ་ལྷྲོད་ནི་ཨིན་མས།

གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གལ་སྲིད་ད་ལྟྲོ་གི་ཕམ་དང་ ན་གཞྲོན་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་ཚུ་གིས་ ཕ་

མེས་ཀྱི་སྲོལ་ཚུ་བདག་འཛིན་མ་འཐབ་པར་ རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར་བཞག་པ་ཅིན་ དཔལ་སྤྲུལ་

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཕ་མས་གང་བསྟེན་བུའི་ལམ། ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ ནམ་ཕུགས་ལུ་ བུ་

གཞི་ཚུ་གིས་ཡང་ དེ་སྦེ་ར་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ན་གཞྲོན་ལ་ལུ་ཅིག་ སྔར་

ཁྱུན་ལུ་བརྩི་མཐྲོང་དང་ཆ་བཞག་གི་སྒོ་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་རེ་ལེན་པ་

ཅིན་ ད་ལྟྲོ་ང་བཅས་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་བཞག་མི་འདི་གིས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ གཞི་

རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ་སྦེ་བཞག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་དེ་ཚུ་མ་

ཉམས་པའི་སྐབས་ལས་ར་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དངོས་སུ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཏེ་ 

དེའི་རྒྱབ་ཁུངས། བ་སྒོའི་རིམ་པ། ངག་རྒྱུན་གྱི་རིག་གཞུང་ཚུ་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་

འབྲོརམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐྲོགས་ནི་དང་ ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་དང་ལྲོ་རྒྱུས་བཟུམ་

ཅིག་སྦེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ཀོད་བཞག་ནི་ཨིན། 

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 56

༢ རྩྲོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ།
མ་གཞི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དར་ཡྲོད་པའི་བྲོན་པྲོའི་ལྷ་གསྲོལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་

འཚྲོལ་པ་གྱངས་ཁ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ གཞུང་དབང་ཡིག་ཚང་གི་དུས་

དེབ། སྒེར་གྱི་དུས་དེབ་ཚུ་གི་ནང་རྩྲོམ་ཤྲོག་ཚུ་བྲིས་ཏེ་འདུག། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ དཔལ་

འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༤ གི་ནང་ལུ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་བའི་ ‘Wayo 

Wayo- Voices of the Past’ ཟེར་མི་ནང་ལུ་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་དུས་སྲོན་ཁག་མ་འདྲཝ་

ཚུ་ བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ལྷུན་རྩེ་རྫྲོང་ཁག་སྨད་མཚྲོ་རྒེད་འྲོག་ སྒོར་ཚྲོམ་གཡུས་ཚན་

གྱི་ལྷ་བྲོན།1 ཀྲོང་གསར་སྤན་ལྡན་སྦྱིས་ གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བྲོན།2 ཤར་ཕྱྲོགས་ཀྱི་གཡུས་

ཚན་ མང་ཤྲོས་ཅིག་གི་ ཁ་རམ།3 གཞལམ་སྒང་རྫྲོང་ཁག་ སྒོ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་ རྲོབ།4 

ཝམ་གླིང་གི་མཁར་ཕུ།5 དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་རྫྲོང་ཁག་ ཤར་གྱི་བླྲོ་སྐྱོར།6 སྒོ་ཤིང་གི་མཆོད་

པ།7 དེ་ལས་ སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་གནམ་སས་བང་མཛྲོད་ཀྱི་ འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། 

ཞིབ་འཚྲོལ་འགོ་རིམ་ ༦ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ དྲོན་ཚན་ ཧཱ་པའི་བྲོན་སྒོ།8 བྲོན་མཆོད་ལུགས་

ཀྱི་གཏམ་ཕྲེང་།9 ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་རང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་དཔྱེ་འབད་བ་

ཅིན་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྡེ་ རིག་གཞུང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་

མིན་ཚྲོགས་པ་དང་ སྒེར་སྡེའི་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་པ་ཚུ་གིས་ དྲོན་ཚན་སྣ་ཚྲོགས་

ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ཡྲོད་རུང་ ག་གིས་ཡང་ཞིབ་འཚྲོལ་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་

འདུག།
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ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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༣ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དཀའ་ངལ།
བདག་ཅག་གི་སྲོན་པའི་ལུང་བསན་བཞིན་དུ་ རྒྱ་གར་གྱི་བང་ཕྱྲོགས་སུ་གཞི་ཆགས་ཤིང་ 

ཨོ་རྒྱན་མཧཱ་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་གདུལ་ཞིང་ སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ཤིང་ རྒྱ་བྲོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་རབས་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ སྔོན་རབས་ཕ་མེས་ཀྱིས་སྲོལ་བཙུགས་བཞག་ཡྲོད་པའི་སྔར་ཁྱུན་ཚུ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ལུགས་སྲོལ་རྙིང་ཤྲོས་ བྲོན་དཀར་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་

བྲོན་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་

ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་ལུ་སྤྲོ་བ་དང་དག་སྣང་བསྐྱེད་མི་

གཡུས་ཁ་ལུ་སྲོད་མི་ ཕམ་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་བཅའ་

མར་གཏྲོགས་ས་ རང་སྲོའི་ཕམ་གི་ཁྲལ་དང་ངོ་གསྲོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་མ་གཏྲོགས་ སྤྲོ་བ་དག་སྣང་

གི་སྒོ་ལས་གྲལ་གཏྲོགས་འབད་མི་མིན་འདུག། གནད་དྲོན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གསྲོལ་མཆོད་

ལ་ལུ་ཅིག་ ཉམས་ཡྲོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ཉམས་ནིའི་བརྡུང་ཁར་དཔག་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན།།

དེ་གུར་ ལྷ་གསྲོལ། ཀླུ་གསྲོལ། བྲོན་མཆོད་ལ་སྲོགས་པའི་ནང་ལུ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ 

དཔའ་བྲོ། རྣལ་འབྲོརམ། དཔའ་མྲོ། ཇོ་མྲོ། ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གི་ལྲོ་ན་མང་ཤྲོས་ཅིག་རང་ 

༥༠ དང་ ༩༤ གི་བར་ན་ཨིནམ་ལས་ ལ་ལུ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་མ་མཐྲོང་མི། ལ་ལུ་ཧིང་སང་

ས་མ་གོ་མི། དེ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གི་རྒྱབ་ལྷ་དང་སྲུང་མི་ཚུ་ མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ར་ མི་མང་འཛྲོམས་

ས་དང་། ཟས་སྣ་ཟ་ནི་ལས་འཛེམས་ནི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ 

རང་སྲོའི་སྲོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་མ་གཏྲོགས་ ལྷ་གསྲོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ གཏྲོར་

མ། མཆོད་པ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡིད་ཆེས་

འདྲྲོངསམ་ཅིག་ག་གིས་ཡང་སབ་ནི་མིན་འདུག།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 58

ཁོང་ཚུ་གིས་སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མང་ཤྲོས་ཁ་བཤད་ཐྲོག་ལས་

འབདཝ་ལས་ དཔེ་ཆ་ཡང་འདི་དང་འདི་ཟེརཝ་ཅིག་མེད་པར་ དྲི་བཀོད་འབད་རུང་ ལ་ལུ་

གསང་བའི་སྒོ་ལས་ དཔྱེ་འབང་བ་ཅིན་ དཔའམྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ། ཇོ་མྲོ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 

ཁོང་ར་ཨམ་སྲུ་གི་ནང་རྲོག་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཆོགཔ་དང་ དེ་ལས་ མྲོ་བཏབ་དང་ཆོ་གའི་

ཚིག་མང་ཤྲོས་རང་ ལྷ་རྒྱབ་ཞུགས་ཞིནམ་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་འཐྲོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་

ནི་ཡྲོད་རུང་ ཚིག་གཞི་སྒྲ་བཟུང་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྲོག་ཕབ་ལེན་འབད་ནི་དང་ དཔའ་བྲོ་དང་

རྣལ་འབྲོརམ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རྒྱབ་ཞུགས་ཞིནམ་ལས་ གློག་བརྙན་ཚུ་བཏབ་མི་བཅུག་

པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༤ བྲོན༌ཆོས༌ཀྱི༌བསན༌པ༌མདྲོར༌བསྡུས།
འཇིག་རྟེན་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་

མ་དར་བའི་སྔ་གོང་ལས་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྲོད་པའི་ཆོས་ལུགས་རྙིང་པའི་ས་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ 

ས། རྲོ། བྲག རི། ཤིང་། ཉི་མ། ཟ་བ། སྐར་མ། ཚུ་ལུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ སྐྱབས་དང་

གདྲོང་གྲོགས་མཛད་པའི་ལྷ་ཨིན་ཟེར་བའི་ རྣམ་རྟྲོག་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ དེ་ཚུ་ཐུགས་

དམ་བསྐང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སེམས་ཅན་སྣ་ཚྲོགས་བསད་དེ་ དམར་མཆོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མཆོད་

པ་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ཡང་ཨིན། དེ་ཡང་ 

སྤྱིར་བཏང་ བྲོད་པའི་དར་བཤད་ཀྱི་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་སབ་ནུག་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་ “མི་ལ་སྔ་བ་

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པྲོ་དང་། ཆོས་ལ་སྔ་བ་བྲོན།’’ ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བྲོད་ཁ་བ་

ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་བྱུང་པའི་ཧེ་མ་ལས་ བྲོད་མི་ཚུ་

གིས་བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་10 

ཆོས་ལུགས་འདི་ ས་བྲོན་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་ལུགས་དེའི་མིང་ལུ་ཡང་བྲོན་ཟེར་

སབ་ཨིན་མས།

10  The Treasure Revealer of Bhutan. ཤྲོག་གྲངས་ ༤

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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༣ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དཀའ་ངལ།
བདག་ཅག་གི་སྲོན་པའི་ལུང་བསན་བཞིན་དུ་ རྒྱ་གར་གྱི་བང་ཕྱྲོགས་སུ་གཞི་ཆགས་ཤིང་ 

ཨོ་རྒྱན་མཧཱ་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་གདུལ་ཞིང་ སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ཤིང་ རྒྱ་བྲོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་རབས་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ སྔོན་རབས་ཕ་མེས་ཀྱིས་སྲོལ་བཙུགས་བཞག་ཡྲོད་པའི་སྔར་ཁྱུན་ཚུ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ལུགས་སྲོལ་རྙིང་ཤྲོས་ བྲོན་དཀར་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་

བྲོན་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་

ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་ལུ་སྤྲོ་བ་དང་དག་སྣང་བསྐྱེད་མི་

གཡུས་ཁ་ལུ་སྲོད་མི་ ཕམ་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་བཅའ་

མར་གཏྲོགས་ས་ རང་སྲོའི་ཕམ་གི་ཁྲལ་དང་ངོ་གསྲོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་མ་གཏྲོགས་ སྤྲོ་བ་དག་སྣང་

གི་སྒོ་ལས་གྲལ་གཏྲོགས་འབད་མི་མིན་འདུག། གནད་དྲོན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གསྲོལ་མཆོད་

ལ་ལུ་ཅིག་ ཉམས་ཡྲོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ཉམས་ནིའི་བརྡུང་ཁར་དཔག་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན།།

དེ་གུར་ ལྷ་གསྲོལ། ཀླུ་གསྲོལ། བྲོན་མཆོད་ལ་སྲོགས་པའི་ནང་ལུ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ 

དཔའ་བྲོ། རྣལ་འབྲོརམ། དཔའ་མྲོ། ཇོ་མྲོ། ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གི་ལྲོ་ན་མང་ཤྲོས་ཅིག་རང་ 

༥༠ དང་ ༩༤ གི་བར་ན་ཨིནམ་ལས་ ལ་ལུ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་མ་མཐྲོང་མི། ལ་ལུ་ཧིང་སང་

ས་མ་གོ་མི། དེ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གི་རྒྱབ་ལྷ་དང་སྲུང་མི་ཚུ་ མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ར་ མི་མང་འཛྲོམས་

ས་དང་། ཟས་སྣ་ཟ་ནི་ལས་འཛེམས་ནི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ 

རང་སྲོའི་སྲོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་མ་གཏྲོགས་ ལྷ་གསྲོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ གཏྲོར་

མ། མཆོད་པ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡིད་ཆེས་

འདྲྲོངསམ་ཅིག་ག་གིས་ཡང་སབ་ནི་མིན་འདུག།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 58

ཁོང་ཚུ་གིས་སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མང་ཤྲོས་ཁ་བཤད་ཐྲོག་ལས་

འབདཝ་ལས་ དཔེ་ཆ་ཡང་འདི་དང་འདི་ཟེརཝ་ཅིག་མེད་པར་ དྲི་བཀོད་འབད་རུང་ ལ་ལུ་

གསང་བའི་སྒོ་ལས་ དཔྱེ་འབང་བ་ཅིན་ དཔའམྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ། ཇོ་མྲོ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 

ཁོང་ར་ཨམ་སྲུ་གི་ནང་རྲོག་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཆོགཔ་དང་ དེ་ལས་ མྲོ་བཏབ་དང་ཆོ་གའི་

ཚིག་མང་ཤྲོས་རང་ ལྷ་རྒྱབ་ཞུགས་ཞིནམ་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་འཐྲོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་

ནི་ཡྲོད་རུང་ ཚིག་གཞི་སྒྲ་བཟུང་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྲོག་ཕབ་ལེན་འབད་ནི་དང་ དཔའ་བྲོ་དང་

རྣལ་འབྲོརམ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རྒྱབ་ཞུགས་ཞིནམ་ལས་ གློག་བརྙན་ཚུ་བཏབ་མི་བཅུག་

པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༤ བྲོན༌ཆོས༌ཀྱི༌བསན༌པ༌མདྲོར༌བསྡུས།
འཇིག་རྟེན་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་

མ་དར་བའི་སྔ་གོང་ལས་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྲོད་པའི་ཆོས་ལུགས་རྙིང་པའི་ས་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ 

ས། རྲོ། བྲག རི། ཤིང་། ཉི་མ། ཟ་བ། སྐར་མ། ཚུ་ལུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ སྐྱབས་དང་

གདྲོང་གྲོགས་མཛད་པའི་ལྷ་ཨིན་ཟེར་བའི་ རྣམ་རྟྲོག་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ དེ་ཚུ་ཐུགས་

དམ་བསྐང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སེམས་ཅན་སྣ་ཚྲོགས་བསད་དེ་ དམར་མཆོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མཆོད་

པ་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ཡང་ཨིན། དེ་ཡང་ 

སྤྱིར་བཏང་ བྲོད་པའི་དར་བཤད་ཀྱི་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་སབ་ནུག་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་ “མི་ལ་སྔ་བ་

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པྲོ་དང་། ཆོས་ལ་སྔ་བ་བྲོན།’’ ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བྲོད་ཁ་བ་

ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་བྱུང་པའི་ཧེ་མ་ལས་ བྲོད་མི་ཚུ་

གིས་བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་10 

ཆོས་ལུགས་འདི་ ས་བྲོན་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་ལུགས་དེའི་མིང་ལུ་ཡང་བྲོན་ཟེར་

སབ་ཨིན་མས།

10  The Treasure Revealer of Bhutan. ཤྲོག་གྲངས་ ༤

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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གཞན་ཡང་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་ ལྷྲོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ གདུལ་བའི་

གནས་ལུ་ མ་གཟིགས་པའི་སྔ་གོང་གི་ མི་ལྲོ་དྲུག་བརྒྱ་དེ་ཅིག་ཁར་ བྲོན་པའི་བྲོན་པྲོའི་

སྲོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བྲོ་ཆེ་ཟེར་མི་འདི་ བྲོད་ཞང་ཞུང་དང་མིང་གཞན་སག་གཟིག་གི་མངའ་

ཁུལ་ འྲོལ་མྲོ་ལུང་རིང་ཟེར་ས་ལུ་ ཡབ་རྒྱལ་པྲོ་ཐྲོག་དཀར་དང་ ཡུམ་ཡྲོ་ཕྱི་རྒྱལ་བཞད་

ཟེར་མི་གཉིས་ཀྱི་སས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་གཏྲོད་གནང་མི་ལུ་ གཡུང་

དྲུང་བྲོན། ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོམ་སྦེ་བྱུང་ཡྲོད་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཕྱི་སྣྲོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་

ཚུལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་བྱུང་ཚུལ། དེ་ལས་ བྲོན་པྲོའི་ཆོས་

དར་ཁྱབ་དང་ འགྱུར་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་སྦེ་མཁྱེན་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན་ དཔལ་

ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། (༡༩༠༢-༧༣) ཀྱིས་མཛད་པའི་ བྲོན་པྲོའི་བསན་འབྱུང་ནང་ལུ་ ཁ་

གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ནང་གཟིགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༥ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཇི་ལྟར་དར་བ།
“དེ་རྗེ་མ་སངས་གཉན་གྱིས་དབང་མཛད་དེ། །རྫ་རི་སྤང་ལྗོངས་ཤིང་ལ་གནས་བཅས་ནས། 

།འགྲོ་བ་མི་དང་གཉེན་བསྡེབས་དེ་ཕན་བྱེད། །མི་དང་གཉན་དག་མཛའ་བཤེས་ཚུལ་དུ་

གནས། །མི་དག་གཉན་གྱི་གནས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། །གཉན་ཡང་མི་ཡི་ཁྱིམ་འྲོང་གཏམ་གླེང་

བྱེད། །དེ་དུས་མི་ཡིས་དུད་འགྲོ་གསྲོད་པ་བྱུང་། །དེ་རྗེས་འཕྱེ་བྲོ་ཀླུ་ཡིས་དབང་བས་ཏེ། 

།མཚྲོ་རྫིང་ཆུ་ཀླུང་ནིའུ་གསེང་ལ་གནས་བཅས། །འགྲོ་བ་མི་དང་འགྲོགས་བསྡེབས་དཔལ་ཁ་

བསྐྱེད། །སྤྲིན་སྡུད་ཆར་འབེབས་རྩི་ཤིང་ལྲོ་འབྲས་བསྐྱེད། །མི་རྣམས་མནྲོལ་བཙྲོག་བས་ཚེ་

ཀླུས་གནྲོད་བྱེད། །དེ་བཅོས་ཀླུ་འབུམ་ཀླུ་ཆོག་ལ་སྲོགས་དར། །སྔ་རྟགས་རྟ་ཕྱུགས་ལྲོངས་

སྤྲོད་བྱེད་པ་བྱུང་། །དེ་རྗེས་གནྲོད་སྦྱིན་བཙན་གྱི་མངའ་དབང་མཛད། །ཐུགས་དམར་བཙན་

དང་གནྲོད་སྦྱིན་བྲོད་དུ་གྲོལ། །རྫ་བྲག་ནགས་ཁྲོད་ཤིང་ལ་གནས་བཅས་ཏེ། །འགྲོ་བ་མི་ལ་

ཕན་དང་གནྲོད་པ་བྱེད། །བཙན་བཅོལ་ལ་སྲོགས་མདྲོས་གླུད་གཏྲོང་བ་བྱུང་། །ཡུལ་ལྷ་

མཆོད་པས་མི་དང་གཏམ་ཡང་སྨྲ། །སྔ་རྟགས་གཉན་པྲོ་བཙན་པ་དེ་ནས་བྱུང་། །དེ་རྗེས་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 60

བདུད་དང་སྲིན་མྲོས་དབང་བས་ཤིང་། །བྲག་རི་དམར་ནག་ནགས་ཁྲོད་ས་གནས་བཅས། 

།འགྲོ་བ་མི་ལ་གནྲོད་བྱེད་མངོན་སུམ་ཟ། །མི་རྣམས་སེམས་ཅན་ཤ་ཟ་གདྲོང་པ་དམར། །མི་

དང་སྲིན་འབྲེལ་སྲིན་གྱི་ཚ་བྲོ་མང་། །འགལ་རྐྱེན་བྱུང་ན་ཡུལ་ལྷ་དམར་གྱིས་གསྲོལ། །”11 

ཞེས་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱི་སྣྲོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཞིནམ་ལས་རིན་པ་བཞིན་དུ་ 

སྔོན་བསྐལ་པ་བཟང་པྲོའི་དུས་སྐབས་ལུ་ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ས་ལས་འགྲོ་བ་མིའི་

རིགས་ཀྱི་ས་བྲོན་ འྲོད་གསལ་ལྷ་ཡུལ་ལས་གྲིབ་ཞུགས་པའི་ལྷའི་བུམྲོ་ཅིག་ འཛམ་བུ་གླིང་

ལུ་མཐར་བཤུད་བཏང་སྟེ་ དེའི་སྐབས་ལུ་འབྱུང་པྲོ་ཚུ་ཡང་ ས་སྟེང་ལས་ཕར་དངོས་སུ་སྦེ་

ཕར་ཚུར་རྒྱུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་དང་མཉམ་ ང་བཅས་མི་ཚུ་དང་ ཕན་ཚུན་ཕན་འགྲོགས་

གཅིག་ཁར་དེ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། ལྷ་ལས་མཆེད་པའི་བུམྲོ་དེ་གིས་ཡང་ སྲོད་སའི་

གནས་རྫ་རྲོང་དང་སྤང་ལྗོངས། དེ་ལས་ཤིང་ལ་སྲོགས་པའི་འྲོག་ལུ་གཞི་བཅགས་སྦེ་ ལྲོ་

དང་ན་ཚྲོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྨིནཔ་ད་ལུ་ འདྲོད་ཆགས་ཀྱིས་གདུང་སྟེ་ མི་མ་ཡིན་ཚུ་དང་

མཉམ་གཉེན་ལྷག་ བུ་གཞི་ཐྲོནམ་ད་ལུ་ དུད་འགྲོ་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚྲོགས་ བསད་དེ་ཁོང་གི་

ཤ་དང་ཁྲག་ཟས་སུ་བཟའ་ པགས་ཀོ་ཚུ་བཀབ་གོ་ལ་སྦེ་གྱོན་ཏེ་ འཚྲོ་བ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་

སྲོད་ནུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཀླུ་ལ་སྲོགས་པ་དང་མཉམ་ཅིག་གཉེན་བསྲོམས་ཞིནམ་ལས་ མཚྲོ་དང་

རྫིང་བུ། ནིའུ་གསེང་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ནང་ལུ་གནས་བཅགས་ཏེ་ བུ་གཞི་བུ་ཡང་དར་ ཤིང་

གི་འབྲས་བུ་དང་ ས་ཞིང་ཚུ་ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་ ལྲོ་ཐྲོག་བཏབ་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་སྲོ་ནམ་གྱི་ལཱ་

འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལྲོ་ཐྲོག་དུས་ཚྲོད་ཁར་འཚྲོ་ནི་དང་ ཉིམ་དང་ཆརཔ་ཚུ་

དུས་ཚྲོད་དང་བསྟུན་ཏེ་འབབ་ནིའི་དྲོན་ནི་ དེ་བཞིན་དུ་ བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ན་ཚ་འབྱུང་པའི་

སྐབས་ལུ་ ཀླུའི་ཕ་མེས་ཀྱིས་ཕྲོ་ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གཏང་རག་ཕུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཀླུ་འབུམ་

ཀླུ་ཆོག་དང་ ཀོ་ལྲོང་གི་གནྲོད་པ་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་དང་རིམ་གྲོ་ འབད་

ནིའི་སྲོལ་འགོ་ཐྲོག་དར་ནུག།
11  དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། གཡུང་དྲུང་བྲོན་གྱི་བསན་འབྱུང་། ཤྲོག་གྲངས་ ༩༩-༡༠༡

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།



59

གཞན་ཡང་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་ ལྷྲོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ གདུལ་བའི་

གནས་ལུ་ མ་གཟིགས་པའི་སྔ་གོང་གི་ མི་ལྲོ་དྲུག་བརྒྱ་དེ་ཅིག་ཁར་ བྲོན་པའི་བྲོན་པྲོའི་

སྲོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བྲོ་ཆེ་ཟེར་མི་འདི་ བྲོད་ཞང་ཞུང་དང་མིང་གཞན་སག་གཟིག་གི་མངའ་

ཁུལ་ འྲོལ་མྲོ་ལུང་རིང་ཟེར་ས་ལུ་ ཡབ་རྒྱལ་པྲོ་ཐྲོག་དཀར་དང་ ཡུམ་ཡྲོ་ཕྱི་རྒྱལ་བཞད་

ཟེར་མི་གཉིས་ཀྱི་སས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་གཏྲོད་གནང་མི་ལུ་ གཡུང་

དྲུང་བྲོན། ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོམ་སྦེ་བྱུང་ཡྲོད་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཕྱི་སྣྲོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་

ཚུལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་བྱུང་ཚུལ། དེ་ལས་ བྲོན་པྲོའི་ཆོས་

དར་ཁྱབ་དང་ འགྱུར་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་སྦེ་མཁྱེན་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན་ དཔལ་

ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། (༡༩༠༢-༧༣) ཀྱིས་མཛད་པའི་ བྲོན་པྲོའི་བསན་འབྱུང་ནང་ལུ་ ཁ་

གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ནང་གཟིགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༥ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཇི་ལྟར་དར་བ།
“དེ་རྗེ་མ་སངས་གཉན་གྱིས་དབང་མཛད་དེ། །རྫ་རི་སྤང་ལྗོངས་ཤིང་ལ་གནས་བཅས་ནས། 

།འགྲོ་བ་མི་དང་གཉེན་བསྡེབས་དེ་ཕན་བྱེད། །མི་དང་གཉན་དག་མཛའ་བཤེས་ཚུལ་དུ་

གནས། །མི་དག་གཉན་གྱི་གནས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། །གཉན་ཡང་མི་ཡི་ཁྱིམ་འྲོང་གཏམ་གླེང་

བྱེད། །དེ་དུས་མི་ཡིས་དུད་འགྲོ་གསྲོད་པ་བྱུང་། །དེ་རྗེས་འཕྱེ་བྲོ་ཀླུ་ཡིས་དབང་བས་ཏེ། 

།མཚྲོ་རྫིང་ཆུ་ཀླུང་ནིའུ་གསེང་ལ་གནས་བཅས། །འགྲོ་བ་མི་དང་འགྲོགས་བསྡེབས་དཔལ་ཁ་

བསྐྱེད། །སྤྲིན་སྡུད་ཆར་འབེབས་རྩི་ཤིང་ལྲོ་འབྲས་བསྐྱེད། །མི་རྣམས་མནྲོལ་བཙྲོག་བས་ཚེ་

ཀླུས་གནྲོད་བྱེད། །དེ་བཅོས་ཀླུ་འབུམ་ཀླུ་ཆོག་ལ་སྲོགས་དར། །སྔ་རྟགས་རྟ་ཕྱུགས་ལྲོངས་

སྤྲོད་བྱེད་པ་བྱུང་། །དེ་རྗེས་གནྲོད་སྦྱིན་བཙན་གྱི་མངའ་དབང་མཛད། །ཐུགས་དམར་བཙན་

དང་གནྲོད་སྦྱིན་བྲོད་དུ་གྲོལ། །རྫ་བྲག་ནགས་ཁྲོད་ཤིང་ལ་གནས་བཅས་ཏེ། །འགྲོ་བ་མི་ལ་

ཕན་དང་གནྲོད་པ་བྱེད། །བཙན་བཅོལ་ལ་སྲོགས་མདྲོས་གླུད་གཏྲོང་བ་བྱུང་། །ཡུལ་ལྷ་

མཆོད་པས་མི་དང་གཏམ་ཡང་སྨྲ། །སྔ་རྟགས་གཉན་པྲོ་བཙན་པ་དེ་ནས་བྱུང་། །དེ་རྗེས་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 60

བདུད་དང་སྲིན་མྲོས་དབང་བས་ཤིང་། །བྲག་རི་དམར་ནག་ནགས་ཁྲོད་ས་གནས་བཅས། 

།འགྲོ་བ་མི་ལ་གནྲོད་བྱེད་མངོན་སུམ་ཟ། །མི་རྣམས་སེམས་ཅན་ཤ་ཟ་གདྲོང་པ་དམར། །མི་

དང་སྲིན་འབྲེལ་སྲིན་གྱི་ཚ་བྲོ་མང་། །འགལ་རྐྱེན་བྱུང་ན་ཡུལ་ལྷ་དམར་གྱིས་གསྲོལ། །”11 

ཞེས་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱི་སྣྲོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཞིནམ་ལས་རིན་པ་བཞིན་དུ་ 

སྔོན་བསྐལ་པ་བཟང་པྲོའི་དུས་སྐབས་ལུ་ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ས་ལས་འགྲོ་བ་མིའི་

རིགས་ཀྱི་ས་བྲོན་ འྲོད་གསལ་ལྷ་ཡུལ་ལས་གྲིབ་ཞུགས་པའི་ལྷའི་བུམྲོ་ཅིག་ འཛམ་བུ་གླིང་

ལུ་མཐར་བཤུད་བཏང་སྟེ་ དེའི་སྐབས་ལུ་འབྱུང་པྲོ་ཚུ་ཡང་ ས་སྟེང་ལས་ཕར་དངོས་སུ་སྦེ་

ཕར་ཚུར་རྒྱུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་དང་མཉམ་ ང་བཅས་མི་ཚུ་དང་ ཕན་ཚུན་ཕན་འགྲོགས་

གཅིག་ཁར་དེ་སྲོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། ལྷ་ལས་མཆེད་པའི་བུམྲོ་དེ་གིས་ཡང་ སྲོད་སའི་

གནས་རྫ་རྲོང་དང་སྤང་ལྗོངས། དེ་ལས་ཤིང་ལ་སྲོགས་པའི་འྲོག་ལུ་གཞི་བཅགས་སྦེ་ ལྲོ་

དང་ན་ཚྲོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྨིནཔ་ད་ལུ་ འདྲོད་ཆགས་ཀྱིས་གདུང་སྟེ་ མི་མ་ཡིན་ཚུ་དང་

མཉམ་གཉེན་ལྷག་ བུ་གཞི་ཐྲོནམ་ད་ལུ་ དུད་འགྲོ་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚྲོགས་ བསད་དེ་ཁོང་གི་

ཤ་དང་ཁྲག་ཟས་སུ་བཟའ་ པགས་ཀོ་ཚུ་བཀབ་གོ་ལ་སྦེ་གྱོན་ཏེ་ འཚྲོ་བ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་

སྲོད་ནུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཀླུ་ལ་སྲོགས་པ་དང་མཉམ་ཅིག་གཉེན་བསྲོམས་ཞིནམ་ལས་ མཚྲོ་དང་

རྫིང་བུ། ནིའུ་གསེང་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ནང་ལུ་གནས་བཅགས་ཏེ་ བུ་གཞི་བུ་ཡང་དར་ ཤིང་

གི་འབྲས་བུ་དང་ ས་ཞིང་ཚུ་ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་ ལྲོ་ཐྲོག་བཏབ་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་སྲོ་ནམ་གྱི་ལཱ་

འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལྲོ་ཐྲོག་དུས་ཚྲོད་ཁར་འཚྲོ་ནི་དང་ ཉིམ་དང་ཆརཔ་ཚུ་

དུས་ཚྲོད་དང་བསྟུན་ཏེ་འབབ་ནིའི་དྲོན་ནི་ དེ་བཞིན་དུ་ བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ན་ཚ་འབྱུང་པའི་

སྐབས་ལུ་ ཀླུའི་ཕ་མེས་ཀྱིས་ཕྲོ་ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གཏང་རག་ཕུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཀླུ་འབུམ་

ཀླུ་ཆོག་དང་ ཀོ་ལྲོང་གི་གནྲོད་པ་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་དང་རིམ་གྲོ་ འབད་

ནིའི་སྲོལ་འགོ་ཐྲོག་དར་ནུག།
11  དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། གཡུང་དྲུང་བྲོན་གྱི་བསན་འབྱུང་། ཤྲོག་གྲངས་ ༩༩-༡༠༡

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ མི་དང་བཙན་གྱི་བར་ན་གཉེན་འབྲེལ་བྱུང་སྟེ་ རྫ་རྲོང་དང་བྲག་རི། 

ཤིང་གི་འྲོག་ལུ་གནས་བཅགས་ཏེ་ བཙན་གྱི་ཕན་གནྲོད་ཀྱི་རྟྲོག་པ་དེ་ལས་བྱུང་ བཙན་གྱི་

གདྲོན་ཁམས་བཅོ་ཐབས་ལུ་ མི་ཚབ་མི་བཏང་སྟེ་རིམ་གྲོ་འབད་ནིའི་སྲོལ་བྱུང་ནུག་ དེ་གི་

ཤུལ་ལས་ མི་དང་བདུད་ སྲིན་པྲོ་ཚུ་དང་གཉེན་འབྲེལ་བྱུང་སྟེ་ བྲག་རི་ ནགས་ཚལ་སྟུག་

དྲགས་ཚུ་ནང་ལུ་སྲོད་ཞིན་ན་ བཤའ་གཟན་གྱིས་འཚྲོ་བ་སྐྱོང་སྟེ་ མི་དང་སྲིན་པྲོ་འབྲེལ་

བའི་བུ་གཞི་འཕེལ་ དེའི་དུས་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་རེ་བྱུངམ་ད་ སྐྱེ་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་ ཕྲོ་

ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཚུ་ དེ་ལས་ཚུར་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་

བཤད་དེ་འདུག།

༦ བྲོན་ལུ་དབྱེ་བ་ཁག་མ་འདྲཝ།
ཧེ་མ་བྲོད་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་དར་བའི་སྐབས་ལུ་ཡྲོད་པའི་ སེམས་ཅན་དམར་

བསད་འབད་དེ་མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཀླུ་མཆོད། བཙན་མཆོད། བདུད་མཆོད་ཚུ་ལུ་བྲོན་ནག་

ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་ཡང་དབྱེ་བ་ བདུད་བྲོན་དང་བཙན་བྲོན་ཟེར་ཐ་སྙད་གཉིས་དར་

ནུག། ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་ བྲོན་སྲོན་ གཤེན་རབ་མི་བྲོ་ཆེ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ སེམས་ཅན་

སྲོག་གཅོད་ཀྱི་རིགས་བཀག་དམ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚབ་ལུ་མདྲོས། གླུད། 

ཡས་བཏང་ནི་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་བྲོན་དཀར་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོང་སྟེ་

འདུག།12 

དེ་མ་ཚད་ བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་དང་ དེ་ལུ་དད་པ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་

ཚུ་གིས་ སྲོན་པ་གཤེན་རབ་མཆོག་གིས་ ཞང་ཞུང་གི་མངའ་སྡེ་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་

པར་ བྲོན་དཀར་གྱི་ཆོས་ལུགས་འདི་ སག་གཟིག་ རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་

ལུ་ཡང་དར་ཁྱབ་སྲོང་སྟེ་ བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་ ལེ་ཤ་ཅིག་གསར་བཙུགས་མཛད་

12  The Necklace of gZhi: A Cultural History of Tibet. ཤྲོག་གྲངས་ ༡༤

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 62

ནུག། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱྱྭ་གཤེན། སྣང་གཤེན། འཕྲུལ་གཤེན། སྲིད་གཤེན། ཟེར་

ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་བྲོན་སྒོ་བཞི་ཟེར་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ བཤྲོས་ཀྱི་ལྷ་བྲོན། གྲོང་གི་

འདུར་བྲོན། ཡང་དག་པའི་སེམས་བྲོན། ཟེར་ཁག་གསུམ་སྦེ་ཡང་དབྱེ་སྲོལ་འདུག།

དེ་མ་ཚད་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ཞིནམ་ལས་ 

མི་ལྲོ་ ༡༥༠༠ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ བྲོན་པྲོའི་གཏེར་སྲོན་ཁྲོ་ཙང་འབྲུག་ལྷ་ཟེར་མི་གིས་གཏེར་

ལས་བཞེས་པའི་ བམས་མའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་ བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་སྔ་ཤྲོས་ གཉའ་ཁྲི་བཙན་

པྲོའི་སྐུ་རིང་ལས་རང་ རྒྱུ་བྲོན་ཁག་བཅུ་གཉིས་དེ་ཅིག་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ རྒྱུ་

བྲོན་བཅུ་གཉིས་པྲོ་ཡང་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།

༡ མགོན་ཤེས་ལྷ་བྲོན། སེམས་ཅན་ཚུ་མཐྲོ་རི་དང་ཐར་པའི་ལམ་ལུ་བཀོད་ཚུགས་ 
 པའི་བྲོན་པྲོ།

༢་ གཡང་ཤེས་ཕྱྱྭ་བྲོན། བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ཚུགས་པའི་བྲོན་པྲོ།

༣་ གྲོ་ཤེས་གླུས་གཏྲོང་། རིམ་གྲོ་འབད་དེ་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ཞི་ཚུགས་པའི་བྲོན་པྲོ།

༤་ འདུར་ཤེས་སྲེད་གཤེན། བར་ཆད་ཚུ་བཀག་ཚུགས་པའི་གཤེན།

༥་ གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས། བར་ཆད་ཚུ་སེལ་ཏེ་བསང་དང་ཁྲུས་གསྲོལ་འབད་ 
 མི།

༦་ སྒྲོལ་ཤེས་རྟ་བྲོན།    རྟ་བྲོན།

༧་ ཕན་ཤེས་སྨན་དཔྱད།  སྨན་པ།

༨་ སྐོས་ཤེས་རྩིས་མཁན། རྩིས་པ།

༩་ སྨྲ་ཤེས་གཏྲོ་དགུ།   གཏྲོར་མའི་རིམ་གྲོ་ཁག་དགུ་ཤེས་པའི་བྲོན།

༡༠་ ལྡེང་ཤེས་ཤ་ཝ།   གཏྲོར་མའི་ཤ་ཝ་གནམ་ལུ་འཕུར་ཚུགས་པའི་བྲོན་པྲོ།

༡༡་  འཕུལ་ཤེས་རྒྱུ་ཐིག།   གཏྲོརམ་ཚུ་གནམ་ཁར་འཕུལ་ཚུགས་པའི་བྲོན།

༡༢་ འགྲོ་ཤེས་འཕྲུལ་བྲོན།   རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་རྐྱེན་ཆ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་བྲོན།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ མི་དང་བཙན་གྱི་བར་ན་གཉེན་འབྲེལ་བྱུང་སྟེ་ རྫ་རྲོང་དང་བྲག་རི། 

ཤིང་གི་འྲོག་ལུ་གནས་བཅགས་ཏེ་ བཙན་གྱི་ཕན་གནྲོད་ཀྱི་རྟྲོག་པ་དེ་ལས་བྱུང་ བཙན་གྱི་

གདྲོན་ཁམས་བཅོ་ཐབས་ལུ་ མི་ཚབ་མི་བཏང་སྟེ་རིམ་གྲོ་འབད་ནིའི་སྲོལ་བྱུང་ནུག་ དེ་གི་

ཤུལ་ལས་ མི་དང་བདུད་ སྲིན་པྲོ་ཚུ་དང་གཉེན་འབྲེལ་བྱུང་སྟེ་ བྲག་རི་ ནགས་ཚལ་སྟུག་

དྲགས་ཚུ་ནང་ལུ་སྲོད་ཞིན་ན་ བཤའ་གཟན་གྱིས་འཚྲོ་བ་སྐྱོང་སྟེ་ མི་དང་སྲིན་པྲོ་འབྲེལ་

བའི་བུ་གཞི་འཕེལ་ དེའི་དུས་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་རེ་བྱུངམ་ད་ སྐྱེ་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་ ཕྲོ་

ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཚུ་ དེ་ལས་ཚུར་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་

བཤད་དེ་འདུག།

༦ བྲོན་ལུ་དབྱེ་བ་ཁག་མ་འདྲཝ།
ཧེ་མ་བྲོད་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་དར་བའི་སྐབས་ལུ་ཡྲོད་པའི་ སེམས་ཅན་དམར་

བསད་འབད་དེ་མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཀླུ་མཆོད། བཙན་མཆོད། བདུད་མཆོད་ཚུ་ལུ་བྲོན་ནག་

ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་ཡང་དབྱེ་བ་ བདུད་བྲོན་དང་བཙན་བྲོན་ཟེར་ཐ་སྙད་གཉིས་དར་

ནུག། ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་ བྲོན་སྲོན་ གཤེན་རབ་མི་བྲོ་ཆེ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ སེམས་ཅན་

སྲོག་གཅོད་ཀྱི་རིགས་བཀག་དམ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚབ་ལུ་མདྲོས། གླུད། 

ཡས་བཏང་ནི་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་བྲོན་དཀར་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོང་སྟེ་

འདུག།12 

དེ་མ་ཚད་ བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་དང་ དེ་ལུ་དད་པ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་

ཚུ་གིས་ སྲོན་པ་གཤེན་རབ་མཆོག་གིས་ ཞང་ཞུང་གི་མངའ་སྡེ་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་

པར་ བྲོན་དཀར་གྱི་ཆོས་ལུགས་འདི་ སག་གཟིག་ རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་

ལུ་ཡང་དར་ཁྱབ་སྲོང་སྟེ་ བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་ ལེ་ཤ་ཅིག་གསར་བཙུགས་མཛད་

12  The Necklace of gZhi: A Cultural History of Tibet. ཤྲོག་གྲངས་ ༡༤

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 62

ནུག། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱྱྭ་གཤེན། སྣང་གཤེན། འཕྲུལ་གཤེན། སྲིད་གཤེན། ཟེར་

ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་བྲོན་སྒོ་བཞི་ཟེར་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ བཤྲོས་ཀྱི་ལྷ་བྲོན། གྲོང་གི་

འདུར་བྲོན། ཡང་དག་པའི་སེམས་བྲོན། ཟེར་ཁག་གསུམ་སྦེ་ཡང་དབྱེ་སྲོལ་འདུག།

དེ་མ་ཚད་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ཞིནམ་ལས་ 

མི་ལྲོ་ ༡༥༠༠ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ བྲོན་པྲོའི་གཏེར་སྲོན་ཁྲོ་ཙང་འབྲུག་ལྷ་ཟེར་མི་གིས་གཏེར་

ལས་བཞེས་པའི་ བམས་མའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་ བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་སྔ་ཤྲོས་ གཉའ་ཁྲི་བཙན་

པྲོའི་སྐུ་རིང་ལས་རང་ རྒྱུ་བྲོན་ཁག་བཅུ་གཉིས་དེ་ཅིག་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ རྒྱུ་

བྲོན་བཅུ་གཉིས་པྲོ་ཡང་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།

༡ མགོན་ཤེས་ལྷ་བྲོན། སེམས་ཅན་ཚུ་མཐྲོ་རི་དང་ཐར་པའི་ལམ་ལུ་བཀོད་ཚུགས་ 
 པའི་བྲོན་པྲོ།

༢་ གཡང་ཤེས་ཕྱྱྭ་བྲོན། བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ཚུགས་པའི་བྲོན་པྲོ།

༣་ གྲོ་ཤེས་གླུས་གཏྲོང་། རིམ་གྲོ་འབད་དེ་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ཞི་ཚུགས་པའི་བྲོན་པྲོ།

༤་ འདུར་ཤེས་སྲེད་གཤེན། བར་ཆད་ཚུ་བཀག་ཚུགས་པའི་གཤེན།

༥་ གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས། བར་ཆད་ཚུ་སེལ་ཏེ་བསང་དང་ཁྲུས་གསྲོལ་འབད་ 
 མི།

༦་ སྒྲོལ་ཤེས་རྟ་བྲོན།    རྟ་བྲོན།

༧་ ཕན་ཤེས་སྨན་དཔྱད།  སྨན་པ།

༨་ སྐོས་ཤེས་རྩིས་མཁན། རྩིས་པ།

༩་ སྨྲ་ཤེས་གཏྲོ་དགུ།   གཏྲོར་མའི་རིམ་གྲོ་ཁག་དགུ་ཤེས་པའི་བྲོན།

༡༠་ ལྡེང་ཤེས་ཤ་ཝ།   གཏྲོར་མའི་ཤ་ཝ་གནམ་ལུ་འཕུར་ཚུགས་པའི་བྲོན་པྲོ།

༡༡་  འཕུལ་ཤེས་རྒྱུ་ཐིག།   གཏྲོརམ་ཚུ་གནམ་ཁར་འཕུལ་ཚུགས་པའི་བྲོན།

༡༢་ འགྲོ་ཤེས་འཕྲུལ་བྲོན།   རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་རྐྱེན་ཆ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་བྲོན།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།



63

ག༌ལས༌བསྐོར༌རུང༌ དེང་སང་བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་དང་ དེ་ལུ་དད་པ་

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་ཚུ་གིས་ བྲོན་ལུ་ དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་ཟེར་དབྱེ་སྲོལ་ཁག་གཅིག་དང་ 

བརྲོལ་བྲོན། འཁྱར་བྲོན། བསྒྱུར་བྲོན་ཟེར་དབྱེ་སྲོལ་ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པའི་ བྲོན་པྲོའི་དགེ་བཤེས་ཚུ་གིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་བ་ཅིན་ 

ཤ་ཁྲག་དམར་གྱིས་མཆོད་པའི་བྲོན་ནག་པྲོའི་ལུགས་འདི་ ཆོས་ལུགས་རྙིངམ་ཅིག་ཨིནམ་

དང་ དེ་བྲོན་སྲོན་གཤེན་རབ་ཀྱིས་མ་མཛད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། ཨིན་རུང་ གནས་

སྐབས་བསྒོ་བའི་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་སྐྱབས་བཅོལ་སྟེ་ དམར་མཆོད་ཀྱི་

སྲོལ་རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར་ཞིན་ན་ འབྲས་ཀྱི་ཕྱེ་ལ་སྲོགས་ཀྱིས་གཏྲོར་མ་བཞེངས་ཏེ་ བྲོན་པྲོའི་

ལུགས་ལུ་རིམ་གྲོ་འབད་མི་ལུ་བྲོན་དཀར་དང་ བྲོན་ནག་འདི་ སེམས་ཅན་དམར་བསད་

འབད་དེ་གསྲོལ་མཆོད་འབད་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། ཁྲ་བྲོན་ཟེར་མི་འདི་ གཏྲོར་མའི་རིགས་དང་ 

ཤ་ཁྲག་གི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་གསྲོལ་འབད་མི་ལུ་གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན།

དབྱེ་ཁ་ཅིག་ བརྲོལ་བྲོན་ཟེར་མི་འདི་ བྲོན་ནག་གི་རྣམ་གྲངས་ཨིན། དེ་ཡང་ འགྲོ་བ་མི་

རིགས་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་ འགོ་དང་པ་བྱུང་མི་བྲོན་ཆོས་ལུ་གོ་ནི་དང་ འཁྱར་

བྲོན་ཟེར་མི་འདི་ བར་སྐབས༌ལུ༌བྲོན༌སྲོན༌གཤེན༌རབ༌ཀྱི༌ཆོས༌ལུགས༌ དང༌ 

ཨོ༌རྒྱན༌གུ༌རུ༌རིན༌པྲོ༌ཆེའི༌སྐབས༌ཀྱི༌བྲོན་གྱི༌ཆོས༌ལུགས༌བཀའ་དམ་མཛད་མི་ལུ༌འཁྱར༌བྲོན། 

དེ༌ལས༌ བསྒྱུར་བྲོན་ཟེར་མི་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་མཚམས་ལས་ བྲོན་ཆོས་

བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ ཧ་ལམ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུགས་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ 

བསྒྱུར་བྲོན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།

༧ བྲོན་ཆོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་དར་བ།
བྲོན་པྲོའི་བསན་པ་འདི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་དར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་

ཅིན་ འདི་ཡང་ “དང་པྲོ་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ལ་ནམ་མཁའ་བཞིན། །བསན་པ་བྲོན་གྱིས་མ་ཁྱབ་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 64

མེད་པ་སྟེ། །མདྲོ་ལས་སྣྲོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡས་ལ། །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་སྲོན་

པའི་ཐུགས་རྗེས་ཁྱབ། །དེ་བཞིན་འཕྲུལ་སྣང་བྲོན་གྱིས་ཁྱབ། །” ཅེས་དང་ “གཙུག་བཤེན་

རྒྱལ་བས་བསྡུས་ཏེ་དམུ་ཙ་སྲོགས། །སག་གཟིག་མཁན་བརྒྱུད་བརྒྱད་མཐར་རྫུ་འཕྲུལ་ཡེ། 

།ཞང་ཞུང་དུ་ཕེབས་ཁྱེའུ་གེ་ཁོད་དཔལ། །” 13 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་བྲོན་སྲོན་

གཤེན་རབ་མི་བྲོ་ཆེ་གིས་ བྲོན་དཀར་གྱི་སྲོལ་གཏྲོད་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

བསྐོར་གནང་ཞིནམ་ལས་ འཁོར་དང་སྲོབ་མ་ཚུ་གིས་ དང་པ་རང་དམུ་ཙའི་ཡུལ་དང་ དེ་

ལས་སག་གཟིག། ཞང་ཞུང་། རྒྱ་གར། བལ་པྲོ། ཁ་ཆེ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ། རྒྱ་ནག། ཧྲོར། 

མི་ཉག། ལྷྲོ་མྲོན་ལ་སྲོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་སྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།།

༨ འབྲུག༌རྒྱལ༌ཁབ༌ནང༌ཇི༌ལྟར༌དར༌བ།
སྤྱིར་བཏང་ གོང་གསལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་དར་བའི་སྔོན་མ་ བྲོན་པྲོའི་བསན་པ་

བྲོད་དང་ དེའི་མངའ་ཁུལ་སྲོ་སྲོ་དང་ དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་

དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ཞང་ཞུང་དང་ བྲོད་ཀྱི་ལྷྲོ་

ཕྱྲོགས་ལུ་ཆགས་ཡྲོད་པའི་མྲོན་གྱི་ས་ཆའི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དུས་རབས་ ༧ 

པའི་ནང་ལུ་རྒྱལ་པྲོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ་གིས་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞེངས་པའི་ནང་ཚུད་ཡྲོད་པའི་ སྤ་རྲོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་ཚུ་མ་

བཞེངས་པའི་ཧེ་མ་ དུས་དང་ཕུ་གི་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་བཟྲོ་རྣམ། བཀབ་གོ་ལ། རིག་གཞུང་། 

སྐད་ཡིག། བཟྲོ་རིག། ལམ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་མང་ཤྲོས་རང་ གཅིག་མཚུངས་བཟུམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་

ཨིན་རུང་ དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ 

གདུལ་བ་དང་ ས་གཞི་ག་ར་སས་གནས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས།14 དེ་རྗེས་སུ་ བྲོད་ཀྱི་གྲུབ་

ཐྲོབ་དང་བླམ་རྒྱལ་བ་གོངམ་མང་རབས་ཅིག་ འབྲུག་ལུ་བྲོན་པའི་གྲལ་ལས་ དུས་རབས་ 

༡༦ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་

13  དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།  གཡུང་དྲུང་བྲོན་གྱི་བསན་འབྱུང་། ཤྲོག་གྲངས་ ༢༦༢
14 ཀར་ ཕུན་ཚྲོགས། The History of Bhutan. ཤྲོག་གྲངས་ ༢

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ག༌ལས༌བསྐོར༌རུང༌ དེང་སང་བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་དང་ དེ་ལུ་དད་པ་

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་ཚུ་གིས་ བྲོན་ལུ་ དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་ཟེར་དབྱེ་སྲོལ་ཁག་གཅིག་དང་ 

བརྲོལ་བྲོན། འཁྱར་བྲོན། བསྒྱུར་བྲོན་ཟེར་དབྱེ་སྲོལ་ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པའི་ བྲོན་པྲོའི་དགེ་བཤེས་ཚུ་གིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་བ་ཅིན་ 

ཤ་ཁྲག་དམར་གྱིས་མཆོད་པའི་བྲོན་ནག་པྲོའི་ལུགས་འདི་ ཆོས་ལུགས་རྙིངམ་ཅིག་ཨིནམ་

དང་ དེ་བྲོན་སྲོན་གཤེན་རབ་ཀྱིས་མ་མཛད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། ཨིན་རུང་ གནས་

སྐབས་བསྒོ་བའི་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་སྐྱབས་བཅོལ་སྟེ་ དམར་མཆོད་ཀྱི་

སྲོལ་རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར་ཞིན་ན་ འབྲས་ཀྱི་ཕྱེ་ལ་སྲོགས་ཀྱིས་གཏྲོར་མ་བཞེངས་ཏེ་ བྲོན་པྲོའི་

ལུགས་ལུ་རིམ་གྲོ་འབད་མི་ལུ་བྲོན་དཀར་དང་ བྲོན་ནག་འདི་ སེམས་ཅན་དམར་བསད་

འབད་དེ་གསྲོལ་མཆོད་འབད་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། ཁྲ་བྲོན་ཟེར་མི་འདི་ གཏྲོར་མའི་རིགས་དང་ 

ཤ་ཁྲག་གི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་གསྲོལ་འབད་མི་ལུ་གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན།

དབྱེ་ཁ་ཅིག་ བརྲོལ་བྲོན་ཟེར་མི་འདི་ བྲོན་ནག་གི་རྣམ་གྲངས་ཨིན། དེ་ཡང་ འགྲོ་བ་མི་

རིགས་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་ འགོ་དང་པ་བྱུང་མི་བྲོན་ཆོས་ལུ་གོ་ནི་དང་ འཁྱར་

བྲོན་ཟེར་མི་འདི་ བར་སྐབས༌ལུ༌བྲོན༌སྲོན༌གཤེན༌རབ༌ཀྱི༌ཆོས༌ལུགས༌ དང༌ 

ཨོ༌རྒྱན༌གུ༌རུ༌རིན༌པྲོ༌ཆེའི༌སྐབས༌ཀྱི༌བྲོན་གྱི༌ཆོས༌ལུགས༌བཀའ་དམ་མཛད་མི་ལུ༌འཁྱར༌བྲོན། 

དེ༌ལས༌ བསྒྱུར་བྲོན་ཟེར་མི་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་མཚམས་ལས་ བྲོན་ཆོས་

བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ ཧ་ལམ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུགས་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ 

བསྒྱུར་བྲོན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།

༧ བྲོན་ཆོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་དར་བ།
བྲོན་པྲོའི་བསན་པ་འདི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་དར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་

ཅིན་ འདི་ཡང་ “དང་པྲོ་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ལ་ནམ་མཁའ་བཞིན། །བསན་པ་བྲོན་གྱིས་མ་ཁྱབ་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 64

མེད་པ་སྟེ། །མདྲོ་ལས་སྣྲོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡས་ལ། །ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་སྲོན་

པའི་ཐུགས་རྗེས་ཁྱབ། །དེ་བཞིན་འཕྲུལ་སྣང་བྲོན་གྱིས་ཁྱབ། །” ཅེས་དང་ “གཙུག་བཤེན་

རྒྱལ་བས་བསྡུས་ཏེ་དམུ་ཙ་སྲོགས། །སག་གཟིག་མཁན་བརྒྱུད་བརྒྱད་མཐར་རྫུ་འཕྲུལ་ཡེ། 

།ཞང་ཞུང་དུ་ཕེབས་ཁྱེའུ་གེ་ཁོད་དཔལ། །” 13 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་བྲོན་སྲོན་

གཤེན་རབ་མི་བྲོ་ཆེ་གིས་ བྲོན་དཀར་གྱི་སྲོལ་གཏྲོད་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

བསྐོར་གནང་ཞིནམ་ལས་ འཁོར་དང་སྲོབ་མ་ཚུ་གིས་ དང་པ་རང་དམུ་ཙའི་ཡུལ་དང་ དེ་

ལས་སག་གཟིག། ཞང་ཞུང་། རྒྱ་གར། བལ་པྲོ། ཁ་ཆེ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ། རྒྱ་ནག། ཧྲོར། 

མི་ཉག། ལྷྲོ་མྲོན་ལ་སྲོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་སྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།།

༨ འབྲུག༌རྒྱལ༌ཁབ༌ནང༌ཇི༌ལྟར༌དར༌བ།
སྤྱིར་བཏང་ གོང་གསལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་དར་བའི་སྔོན་མ་ བྲོན་པྲོའི་བསན་པ་

བྲོད་དང་ དེའི་མངའ་ཁུལ་སྲོ་སྲོ་དང་ དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་

དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ཞང་ཞུང་དང་ བྲོད་ཀྱི་ལྷྲོ་

ཕྱྲོགས་ལུ་ཆགས་ཡྲོད་པའི་མྲོན་གྱི་ས་ཆའི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དུས་རབས་ ༧ 

པའི་ནང་ལུ་རྒྱལ་པྲོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ་གིས་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞེངས་པའི་ནང་ཚུད་ཡྲོད་པའི་ སྤ་རྲོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་ཚུ་མ་

བཞེངས་པའི་ཧེ་མ་ དུས་དང་ཕུ་གི་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་བཟྲོ་རྣམ། བཀབ་གོ་ལ། རིག་གཞུང་། 

སྐད་ཡིག། བཟྲོ་རིག། ལམ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་མང་ཤྲོས་རང་ གཅིག་མཚུངས་བཟུམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་

ཨིན་རུང་ དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ 

གདུལ་བ་དང་ ས་གཞི་ག་ར་སས་གནས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས།14 དེ་རྗེས་སུ་ བྲོད་ཀྱི་གྲུབ་

ཐྲོབ་དང་བླམ་རྒྱལ་བ་གོངམ་མང་རབས་ཅིག་ འབྲུག་ལུ་བྲོན་པའི་གྲལ་ལས་ དུས་རབས་ 

༡༦ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་

13  དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།  གཡུང་དྲུང་བྲོན་གྱི་བསན་འབྱུང་། ཤྲོག་གྲངས་ ༢༦༢
14 ཀར་ ཕུན་ཚྲོགས། The History of Bhutan. ཤྲོག་གྲངས་ ༢

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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འབྲུག་ལུ་བྲོན་ཏེ་ དཔེར་ན་ རྫ་ལུང་མེད་མི་ལུ་ ལུང་བཏགས་གནང་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་

ཁྲིམས་མེད་ལུ་ ཁྲིམས་དང་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ གསརཔ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནངམ་

ལས་ཚུར་ མི་གི་བཟྲོ་རྣམ། བཀབ་བགོ་ལ། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག། བཟྲོ་རིག་ཚུ་ བྲོད་

དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་འབྲུག་ལུགས་ཟེར་ ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་སྲོལ་གཏྲོད་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་ བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལས་ 

གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན།15 སྲོད་ཀྱི་ སྟེང་གཉིས།16 བར་གྱི་ལེགས་དྲུག།17 ས་ཡི་ལྡེ་བརྒྱད།18 

འྲོག་གི་བཙན་ལྔ།19 ཡྲོད་པའི་གྲལ་ལས་ བརྒྱད་པ་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་གྱི་ཐ་མའམ་ སྲོད་

ཀྱི་སྟེང་གཉིས་ཀྱི་ཆེ་ཤྲོས་ ཆོས་རྒྱལ་གྲི་གུམ་བཙན་པྲོའི་སྐུ་རིང་ལུ་ བྲོན་པྲོའི་བསན་པ་འགོ་

ཐྲོག་བསྣུབས་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ “ཁ་བཞི་ལྷྲོ་བལ་མྲོན་གྱི་ཡུལ་དག་ཏུ། །བསན་པ་

འཛུགས་ཕྱིར་བྲོན་སྒོ་ཁ་ཅིག་ནི།།”20 ཟེར་འཁོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ བྲོད་རྒྱལ་པྲོའི་བཀའ་

བཙན་པའི་སབས་ཀྱིས་ བྲོན་པྲོ་ལ་ལུ་བཙྲོན་ལུ་བཙུགས། བྲོན་ཆོས་ཚུ་གཏེར་ལུ་ས་བཞག་

སྟེ་ ལ་ལུ་རང་སྲོག་བཅད། ལ་ལུ་མངའ་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ལས་ཕར་ སྐྱབས་

15 ༡་ གཉའ་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༢་ མུ་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༣་ དེང་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༤་ སྲོ་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༥་ མེར་ཁྲི་ 
   བཙན་པྲོ། ༦་ གདགས་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༧་ སྲིབས་ཁྲི་བཙན་པྲོ། 

16 ༡་ གྲི་གུམ་བཙན་པྲོ། ༢་ སྤུ་ལྡེའུ་གུང་རྒྱལ་ལམ་ བ་ཁྲི་བཙན་པྲོ།

17 ༡་ ཨེ་ཤྲོ་ལེགས། ༢་ དེ་ཤྲོ་ལེགས། ༣་ ཐི་ཤྲོ་ལེགས། ༤་ གུ་རུ་ལེགས། ༥་ འབྲྲོང་ཞྲོར་ལེགས།  
   ༦་ ཨི་ཤྲོ་ལེགས། 

18 ༡་ ཟ་ནམ་ཟིན་ལྡེ། ༢་ ལྡུ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན། ༣་ སེ་སྣྲོར་ལྷམ་ལྡེ། ༤་ སེ་སྣྲོར་པྲོ་ལྡེ། 
   ༥་ ལྡེ་སྣྲོལ་ནམ། ༦་ ལྡེ་སྣྲོལ་པྲོ། ༧་ ལྡེ་རྒྱལ་པྲོ། ༨་ ལྡེ་སྤྲིན་བཙན།

19 ༡་ རྒྱལ་ལྡེ་རེ་ལུང་བཙན། ༢་ ཁྲི་བཙན་ནམ་ཁྲི་སྒྲ་སྤུངས་བཙན། ༣་ ཁྲི་ཐྲོག་རྗེ་ཐྲོག་བཙན།  
   ༤་ ལྷ་ཐྲོ་ཐྲོ་རི་གཉན་བཙན། ༥་ ཁྲི་གཉན་གཟུང་བཙན། (གོང་གསལ་བྲོད་རྒྱལ་གྱི་ཐྲོག་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་  
   ༡༠/༠༢/༢༠༡༧ ལྲོར་ གཤམ་གསལ་དྲྱྭ་འབྲེལ་ http://blog.amdotibet.cn/DAOWA/ 

         archives/84400.aspx  ལས་གནས་ཚུལ་ཕབས་ཡྲོད།)
20 བྲོན་པྲོའི་བསན་འབྱུང་། ཤྲོག་གྲངས་ ༣༠༨

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 66

བཅོལ་པ་འབད་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་གྲལ་ཁར་ ལྷྲོ་མྲོན་གྱི་ཡུལ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་འཛུལ་

ཏེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ ཞར་དང་ཞྲོར་ལུ་ཁོང་བྲོན་པྲོའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་གིས་ དུས་དང་དུས་སུ་

བྲོན་དཀར་ནག་པྲོའི་གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཕུལ་སྐབས་ འདི་ཁའི་གཡུས་མི་ཚུ་

ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ བྲོན་དཀར་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་ལུ་དད་པ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ དགེ་

སྡིག་བླང་དྲོར་གྱི་གནས་མ་ཤེས་པར་ ཚེ་ཅིག་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་

པའི་ལྷ་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནིའི་སྲོལ་དེ་ལས་ཚུར་དར་

ནུག། 

དེ་མ་ཚད་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ 

ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། སྐབས་བརྒྱད་པ། བྲོན་ཆོས་དར་ཚུལ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ “བྲོད་

ཀྱི་བསན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་ཙམ་ན་ ཞང་ཞུང་བྲོན་གྱི་སྲོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་རིང་ལུགས་

འཛིན་པའི་གདན་ས་ ར་ལ་གཡུང་དྲུང་གླིང་ནས་ ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བ། ཞེས་བ་

བ་དེ་ཉིད་ ལྗོངས་འདིར་བྲོན་ཏེ་ཤར་སྐུ་འབུམ་དགོན་དང་། སེ་བ་སྒང་སྲོགས་ལ་གདན་ས་

རིམ་པར་བཏབ་སྟེ་དར་བ་ལས། བྲོན་ལུགས་ཀྱི་བསྐང་གསྲོ་དང་། སྲིད་རྒྱལ་མྲོའི་གསྲོལ་

ཁའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྣང་།”21 ཞེས་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤར་ཀུན་བཟང་གླིང་ལྷ་

ཁང་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ མ་གཅིག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མྲོའི་ཆོས་སྲུང་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་ བླ་བརྒྱུད་

གསྲོལ་འདེབས་སྐབས་ “བྲོན་ཉིད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྲོས་ལྲོངས་སྤྲུལ་སྐུ། །ལྔ་ལྡན་ཞིང་

དང་འཕགས་བྲོད་གནས་རྣམས་སུ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་སྡེ་སྣྲོད་སྲོན་མཛད་པ། །མཚན་ལྡན་

འདུལ་བའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །”22 ཞེས་ཐྲོན་ནི་འདུག།

དེ་གིས་ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་

21 ལྷྲོ་འབྲུང་ཆོས་འབྱུང་། ༡༨༦ དང ༡༨༧

22 སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ཆེན་མྲོ་མ་ཆེན་སྲིད་གསུམ་བདག་མྲོ་མཉེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འཕྲིན་ལས་
མྱུར་མགྱོགས་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྲོ།། ཤྲོག་གྲངས་ ༣ གི་རྒྱབ་ཤྲོག

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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འབྲུག་ལུ་བྲོན་ཏེ་ དཔེར་ན་ རྫ་ལུང་མེད་མི་ལུ་ ལུང་བཏགས་གནང་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་

ཁྲིམས་མེད་ལུ་ ཁྲིམས་དང་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ གསརཔ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནངམ་

ལས་ཚུར་ མི་གི་བཟྲོ་རྣམ། བཀབ་བགོ་ལ། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག། བཟྲོ་རིག་ཚུ་ བྲོད་

དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་འབྲུག་ལུགས་ཟེར་ ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་སྲོལ་གཏྲོད་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་ བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལས་ 

གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན།15 སྲོད་ཀྱི་ སྟེང་གཉིས།16 བར་གྱི་ལེགས་དྲུག།17 ས་ཡི་ལྡེ་བརྒྱད།18 

འྲོག་གི་བཙན་ལྔ།19 ཡྲོད་པའི་གྲལ་ལས་ བརྒྱད་པ་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་གྱི་ཐ་མའམ་ སྲོད་

ཀྱི་སྟེང་གཉིས་ཀྱི་ཆེ་ཤྲོས་ ཆོས་རྒྱལ་གྲི་གུམ་བཙན་པྲོའི་སྐུ་རིང་ལུ་ བྲོན་པྲོའི་བསན་པ་འགོ་

ཐྲོག་བསྣུབས་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ “ཁ་བཞི་ལྷྲོ་བལ་མྲོན་གྱི་ཡུལ་དག་ཏུ། །བསན་པ་

འཛུགས་ཕྱིར་བྲོན་སྒོ་ཁ་ཅིག་ནི།།”20 ཟེར་འཁོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ བྲོད་རྒྱལ་པྲོའི་བཀའ་

བཙན་པའི་སབས་ཀྱིས་ བྲོན་པྲོ་ལ་ལུ་བཙྲོན་ལུ་བཙུགས། བྲོན་ཆོས་ཚུ་གཏེར་ལུ་ས་བཞག་

སྟེ་ ལ་ལུ་རང་སྲོག་བཅད། ལ་ལུ་མངའ་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ལས་ཕར་ སྐྱབས་

15 ༡་ གཉའ་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༢་ མུ་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༣་ དེང་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༤་ སྲོ་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༥་ མེར་ཁྲི་ 
   བཙན་པྲོ། ༦་ གདགས་ཁྲི་བཙན་པྲོ། ༧་ སྲིབས་ཁྲི་བཙན་པྲོ། 

16 ༡་ གྲི་གུམ་བཙན་པྲོ། ༢་ སྤུ་ལྡེའུ་གུང་རྒྱལ་ལམ་ བ་ཁྲི་བཙན་པྲོ།

17 ༡་ ཨེ་ཤྲོ་ལེགས། ༢་ དེ་ཤྲོ་ལེགས། ༣་ ཐི་ཤྲོ་ལེགས། ༤་ གུ་རུ་ལེགས། ༥་ འབྲྲོང་ཞྲོར་ལེགས།  
   ༦་ ཨི་ཤྲོ་ལེགས། 

18 ༡་ ཟ་ནམ་ཟིན་ལྡེ། ༢་ ལྡུ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན། ༣་ སེ་སྣྲོར་ལྷམ་ལྡེ། ༤་ སེ་སྣྲོར་པྲོ་ལྡེ། 
   ༥་ ལྡེ་སྣྲོལ་ནམ། ༦་ ལྡེ་སྣྲོལ་པྲོ། ༧་ ལྡེ་རྒྱལ་པྲོ། ༨་ ལྡེ་སྤྲིན་བཙན།

19 ༡་ རྒྱལ་ལྡེ་རེ་ལུང་བཙན། ༢་ ཁྲི་བཙན་ནམ་ཁྲི་སྒྲ་སྤུངས་བཙན། ༣་ ཁྲི་ཐྲོག་རྗེ་ཐྲོག་བཙན།  
   ༤་ ལྷ་ཐྲོ་ཐྲོ་རི་གཉན་བཙན། ༥་ ཁྲི་གཉན་གཟུང་བཙན། (གོང་གསལ་བྲོད་རྒྱལ་གྱི་ཐྲོག་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་  
   ༡༠/༠༢/༢༠༡༧ ལྲོར་ གཤམ་གསལ་དྲྱྭ་འབྲེལ་ http://blog.amdotibet.cn/DAOWA/ 

         archives/84400.aspx  ལས་གནས་ཚུལ་ཕབས་ཡྲོད།)
20 བྲོན་པྲོའི་བསན་འབྱུང་། ཤྲོག་གྲངས་ ༣༠༨

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 66

བཅོལ་པ་འབད་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་གྲལ་ཁར་ ལྷྲོ་མྲོན་གྱི་ཡུལ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་འཛུལ་

ཏེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ ཞར་དང་ཞྲོར་ལུ་ཁོང་བྲོན་པྲོའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་གིས་ དུས་དང་དུས་སུ་

བྲོན་དཀར་ནག་པྲོའི་གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཕུལ་སྐབས་ འདི་ཁའི་གཡུས་མི་ཚུ་

ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ བྲོན་དཀར་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་ལུ་དད་པ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ དགེ་

སྡིག་བླང་དྲོར་གྱི་གནས་མ་ཤེས་པར་ ཚེ་ཅིག་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་

པའི་ལྷ་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནིའི་སྲོལ་དེ་ལས་ཚུར་དར་

ནུག། 

དེ་མ་ཚད་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ 

ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། སྐབས་བརྒྱད་པ། བྲོན་ཆོས་དར་ཚུལ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ “བྲོད་

ཀྱི་བསན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་ཙམ་ན་ ཞང་ཞུང་བྲོན་གྱི་སྲོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་རིང་ལུགས་

འཛིན་པའི་གདན་ས་ ར་ལ་གཡུང་དྲུང་གླིང་ནས་ ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བ། ཞེས་བ་

བ་དེ་ཉིད་ ལྗོངས་འདིར་བྲོན་ཏེ་ཤར་སྐུ་འབུམ་དགོན་དང་། སེ་བ་སྒང་སྲོགས་ལ་གདན་ས་

རིམ་པར་བཏབ་སྟེ་དར་བ་ལས། བྲོན་ལུགས་ཀྱི་བསྐང་གསྲོ་དང་། སྲིད་རྒྱལ་མྲོའི་གསྲོལ་

ཁའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྣང་།”21 ཞེས་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤར་ཀུན་བཟང་གླིང་ལྷ་

ཁང་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ མ་གཅིག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མྲོའི་ཆོས་སྲུང་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་ བླ་བརྒྱུད་

གསྲོལ་འདེབས་སྐབས་ “བྲོན་ཉིད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྲོས་ལྲོངས་སྤྲུལ་སྐུ། །ལྔ་ལྡན་ཞིང་

དང་འཕགས་བྲོད་གནས་རྣམས་སུ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་སྡེ་སྣྲོད་སྲོན་མཛད་པ། །མཚན་ལྡན་

འདུལ་བའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །”22 ཞེས་ཐྲོན་ནི་འདུག།

དེ་གིས་ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་

21 ལྷྲོ་འབྲུང་ཆོས་འབྱུང་། ༡༨༦ དང ༡༨༧

22 སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ཆེན་མྲོ་མ་ཆེན་སྲིད་གསུམ་བདག་མྲོ་མཉེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འཕྲིན་ལས་
མྱུར་མགྱོགས་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྲོ།། ཤྲོག་གྲངས་ ༣ གི་རྒྱབ་ཤྲོག

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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མཆོག་ བྲོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ བྲོན་ལྷ་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་

གྱིས་གཙྲོས་པའི་ ས་གནས་ཁག་གི་ལྷ་སྲིན་མ་རུངས་པ་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ ཆོས་

བདག་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་བསྐོས། དེ་ལས་ གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་

ལྲོ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བསྐོརཝ་ལས་ རིམ་གྱིས་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་དང་ ལྲོ་ཆེན་བཻ་རྲོ་ཙ་ན་ཚུ་གིས་ 

རྒྱ་ཆོས་བྲོད་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ མཁན་སྲོབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་བསན་པ་ དབར་གྱི་མཚྲོ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ བྲོན་སྲོན་གཤེན་རབ་ཀྱིས་

བཙུགས་པའི་ བྲོན་དཀར་གྱི་སྲོལ་ཡས། མདྲོས། གླུད་གཏང་མི་ བྲོན་བླ་ཚུ་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་བཞུགས་ནིའི་གནས་གཞི་མ་སྒྲིག་པར་ བྲོན་པྲོའི་གྲུབ་ཐྲོབ་དང་ གཏེར་སྲོན་པ། 

སྔགས་པ་ལ་ལུ་གིས་ བྲོན་པྲོའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷ་ཁང་གི་ཀྭ་ཆེན་དང་རྩིག་པ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ 

གཏེར་ལུ་སས་བཞག་པ། ལ་ལུ་ ཁོང་རང་འགྱོ་སའི་ས་གནསཁའི་ ས། རྲོ། བྲག། རི། 

ལ་སྲོགས་པའི་ནང་ལུ་གཏེར་སས་བཞག་སྟེ་ ཁོང་རང་ཚུ་བ་དང་རི་དྭགས་ལ་སྲོགས་པའི་

རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཉེ་འདབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ཕར་བྲོན་ཏེ་ ཆོས་ལུགས་སྤེལ་བའི་གནད་

ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ཤུལ་ལས་བྲོན་དཀར་གྱི་སྲོལ་དར་ཏེ་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གཏེར་སྲོན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་ལྔའི་གྲལ་ལས་ གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པ། (༡༣༤༦-

༡༤༠༦) མཆོག་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༧༠ ལྲོར་ ལུང་བསན་ལྟར་དུ་སྤ་གྲོ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་

ལུ་བྲོནམ་ད་23 སྤ་གྲོ་སག་ཚང་ལས་ གཏེར་ལེ་ཤ་བཞེས་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ བྲོན་པྲོའི་

གཏེར་ཁ་ཚུ་ཡང་བཞེས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་24ཚུ་ལས་ཡང་ བྲོན་ཆོས་དར་ཡྲོདཔ་ཤེས་ཚུགས་

པས།།

23 (སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/༠༢/༢༠༡༧ ལྲོར་ གཤམ་གསལ་དྲྱྭ་འབྲེལ་ http://treasuryoflives.org/

biographies/view/Dorje-Lingpa/8750  ལས་གནས་ཚུལ་ཕབས་ཡྲོད།)

24 བསམ་གཏན་ཀརྨེ། Dorje Lingpa and His Rediscovery of the “Gold Needle” in 

Bhutan ཤྲོག་གྲངས་ ༢

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 68

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཐེངས་གཉིས་པ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་

སྐབས་ སྤ་རྲོ་ལས་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ལ་ལུ་ནང་སྐུ་དངོས་སུ་སྦེ་ཞབས་

ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ས་གནས་ལ་ལུ་ནང་ལུ་ སྐུའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་སྲོན་ཏེ་ ས་གཞི་ཏིལ་

འབྲུ་ཙམ་ཅིག་ཡང་མ་ལུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་ མཐའ་

དབུས་མེད་པར་དར་བར་མཛད་དེ་ རིམ་གྱིས་ལྷྲོ་མྲོན་གྱི་ཡུལ་ག་ར་སས་ཡུལ་ལུ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ དགེ་སྡིག་བླྲོང་དྲོར་གྱི་གནས་དང་ དེའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ དམར་

མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ངན་པ་ཚུ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་པར་མཛད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསན་པ་ལུ་འཇུག་པར་མཛད་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་། ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་སྲོའི་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་བྲོན་པྲོའི་གསྲོལ་

མཆོད་ ཕུལ་སྲོལ་དུམ་གྲ་རེ་ལུས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༩ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་དང་བརྗོད་ཐངས་མ་ 
 འདྲཝ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྔོན་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ལུགས་ལུ་ རང་

སྲོའི་སྐྱབས་དང་གདྲོང་གྲོགས་མཛད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་

ཅིག་དང་ བྲོན་པྲོའི་ལུགས་སུ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་གསྲོལ་ཁག་གཉིས་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་

རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་མི་འདི་ རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱི་ རྫྲོང་ཁའི་

ཚིག་མཛྲོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན། རི་ལྷ། ཆུ་ལྷ། ཤིང་ལྷ། བྲག་ལྷ་ཚུ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི། 

གཡུས་སྒོ་སྲོ་སྲོའི་ལྲོ་དུས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་ཚུ།25 ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གི་

དཔེ་སྐྲུན་འབད་བའི་ རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོའི་ནང་ལུ་ རང་སྲོས་བསྟེན་པའི་ལྷ་ལུ་

གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་དྲོན།26 ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོའི་ནང་

ལུ་ རི་ལྷ་དང་ཆུ་ལྷ། ཁྱིམ་ལྷ་རྣམས་ལ་གསྲོལ་མཆོད་བྱེད་པ། ཟེར་ འཁོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ 
25 རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད། ༡༠༢༤
26 རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། ཤྲོག་གྲངས་ ༡༥༧༦

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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མཆོག་ བྲོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ བྲོན་ལྷ་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་

གྱིས་གཙྲོས་པའི་ ས་གནས་ཁག་གི་ལྷ་སྲིན་མ་རུངས་པ་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ ཆོས་

བདག་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་བསྐོས། དེ་ལས་ གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་

ལྲོ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བསྐོརཝ་ལས་ རིམ་གྱིས་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་དང་ ལྲོ་ཆེན་བཻ་རྲོ་ཙ་ན་ཚུ་གིས་ 

རྒྱ་ཆོས་བྲོད་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ མཁན་སྲོབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་སྐུ་དྲིན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་བསན་པ་ དབར་གྱི་མཚྲོ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ བྲོན་སྲོན་གཤེན་རབ་ཀྱིས་

བཙུགས་པའི་ བྲོན་དཀར་གྱི་སྲོལ་ཡས། མདྲོས། གླུད་གཏང་མི་ བྲོན་བླ་ཚུ་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་བཞུགས་ནིའི་གནས་གཞི་མ་སྒྲིག་པར་ བྲོན་པྲོའི་གྲུབ་ཐྲོབ་དང་ གཏེར་སྲོན་པ། 

སྔགས་པ་ལ་ལུ་གིས་ བྲོན་པྲོའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷ་ཁང་གི་ཀྭ་ཆེན་དང་རྩིག་པ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ 

གཏེར་ལུ་སས་བཞག་པ། ལ་ལུ་ ཁོང་རང་འགྱོ་སའི་ས་གནསཁའི་ ས། རྲོ། བྲག། རི། 

ལ་སྲོགས་པའི་ནང་ལུ་གཏེར་སས་བཞག་སྟེ་ ཁོང་རང་ཚུ་བ་དང་རི་དྭགས་ལ་སྲོགས་པའི་

རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཉེ་འདབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ཕར་བྲོན་ཏེ་ ཆོས་ལུགས་སྤེལ་བའི་གནད་

ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ཤུལ་ལས་བྲོན་དཀར་གྱི་སྲོལ་དར་ཏེ་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གཏེར་སྲོན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་ལྔའི་གྲལ་ལས་ གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པ། (༡༣༤༦-

༡༤༠༦) མཆོག་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༣༧༠ ལྲོར་ ལུང་བསན་ལྟར་དུ་སྤ་གྲོ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་

ལུ་བྲོནམ་ད་23 སྤ་གྲོ་སག་ཚང་ལས་ གཏེར་ལེ་ཤ་བཞེས་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ བྲོན་པྲོའི་

གཏེར་ཁ་ཚུ་ཡང་བཞེས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་24ཚུ་ལས་ཡང་ བྲོན་ཆོས་དར་ཡྲོདཔ་ཤེས་ཚུགས་

པས།།

23 (སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/༠༢/༢༠༡༧ ལྲོར་ གཤམ་གསལ་དྲྱྭ་འབྲེལ་ http://treasuryoflives.org/

biographies/view/Dorje-Lingpa/8750  ལས་གནས་ཚུལ་ཕབས་ཡྲོད།)

24 བསམ་གཏན་ཀརྨེ། Dorje Lingpa and His Rediscovery of the “Gold Needle” in 

Bhutan ཤྲོག་གྲངས་ ༢

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 68

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཐེངས་གཉིས་པ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་

སྐབས་ སྤ་རྲོ་ལས་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ལ་ལུ་ནང་སྐུ་དངོས་སུ་སྦེ་ཞབས་

ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ས་གནས་ལ་ལུ་ནང་ལུ་ སྐུའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་སྲོན་ཏེ་ ས་གཞི་ཏིལ་

འབྲུ་ཙམ་ཅིག་ཡང་མ་ལུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་ མཐའ་

དབུས་མེད་པར་དར་བར་མཛད་དེ་ རིམ་གྱིས་ལྷྲོ་མྲོན་གྱི་ཡུལ་ག་ར་སས་ཡུལ་ལུ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ དགེ་སྡིག་བླྲོང་དྲོར་གྱི་གནས་དང་ དེའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ དམར་

མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ངན་པ་ཚུ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་པར་མཛད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསན་པ་ལུ་འཇུག་པར་མཛད་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་། ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་སྲོའི་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་བྲོན་པྲོའི་གསྲོལ་

མཆོད་ ཕུལ་སྲོལ་དུམ་གྲ་རེ་ལུས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༩ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་དང་བརྗོད་ཐངས་མ་ 
 འདྲཝ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྔོན་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ལུགས་ལུ་ རང་

སྲོའི་སྐྱབས་དང་གདྲོང་གྲོགས་མཛད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་

ཅིག་དང་ བྲོན་པྲོའི་ལུགས་སུ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་གསྲོལ་ཁག་གཉིས་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་

རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་མི་འདི་ རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱི་ རྫྲོང་ཁའི་

ཚིག་མཛྲོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན། རི་ལྷ། ཆུ་ལྷ། ཤིང་ལྷ། བྲག་ལྷ་ཚུ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི། 

གཡུས་སྒོ་སྲོ་སྲོའི་ལྲོ་དུས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་ཚུ།25 ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གི་

དཔེ་སྐྲུན་འབད་བའི་ རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོའི་ནང་ལུ་ རང་སྲོས་བསྟེན་པའི་ལྷ་ལུ་

གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་དྲོན།26 ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོའི་ནང་

ལུ་ རི་ལྷ་དང་ཆུ་ལྷ། ཁྱིམ་ལྷ་རྣམས་ལ་གསྲོལ་མཆོད་བྱེད་པ། ཟེར་ འཁོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ 
25 རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད། ༡༠༢༤
26 རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། ཤྲོག་གྲངས་ ༡༥༧༦

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ག་ལས་བསྐོར་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་མི་མིང་གི་ཐ་སྙད་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཁབ་གཡུས་སྲོ་སྲོའི་ངག་གཤིས་ལུ་ བསྒོ་བའི་ལྷ་དང་སྐྱོབས་པའི་ཡི་དམ། ཆོས་སྐྱོང་

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ། གནས་བདག་གཞི་བདག། ཡུལ་ལྷ། བཙན། ཕྲོ་ལྷ། དགྲ་ལྷ། ཚུ་ལུ་ 

ལྲོ་མྲོ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་གཏང་རག་ཕུལ་མི་ལུ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱྲོགས་ཐིམ་ཕུག། སྤ་གྲོ། 

ཧཱ། ཆུ་ཁ། སྤུངས་ཐང་ཁ། དབང་འདུས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཆོ་ག། ཆོ་གུ། ལྲོ་མཆོད། ཟེར་

སབ་ཡྲོདཔ་ད་ དབུས་ཕྱྲོགས་བུམ་ཐང་། ཀྲོང་གསར། གཞལམ་སྒང་གི་མི་ཚུ་གིས་ དུས་

མཆོད། ལྲོ་མཆོད། བླ་མ་དཀོན་མཆོག། དྲོང་དྲོང་། དེ་ལས་ཤར་ཕྱྲོགསཔ་ཚུ་གིས་ བསྐང་

གསྲོལ། ལྷ་གསྲོལ། ལྲོ་མཆོད་རིམ་གྲོ། ཟེར་སབ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འདུག།

ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ གོང་གསལ་ཚིག་མཛྲོད་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་

བཤད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ། བྲོན་པྲོ་དང་དཔའ་བྲོ། རྣལ་

འབྲོརམྲོ། ཇོ་མྲོ། དཔའམྲོ་ཚུ་གིས་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་རིགས་ལུ་སྤྱི་མིང་ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་

སབ་ཨིན་རུང་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་སབ་སྲོལ་མེད། དཔྱེ་སྦེ་བ་

ཅིན་ ཁྱུང་བདུད། ཨ་ཁེ་རྒྱལམྲོ།27 བྲོན་བསྐོར། ཨེན་བཅོ་རྲོམ།28 ལྲོ་བཅོས། སྨནམྲོ། 

27 ཧཱའམ་ཧད་རྫང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་དགྲ་ལྷ་སྲུང་མ་ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་དང་གཞན་ཡང་བྲོན་ 
   མཆོད་ཀྱི་གསྲོལ་ཁ་གཞན་གྱི་མིང་།

28 བྲོན་བསྐོར། འདི་ ཧཱ་རྫྲོང་ཁག་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མེན་པར་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རྫྲོང་ཁག་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ 
   ལུ་ དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་འབད་སྲོལ་འདུག ཨིན་རུང་ དར་དཀར་རྫྲོང་དང་དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ཆ་འྲོག་གི་ 
  གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་བྲོན་བསྐོར་ཚུ་ ཉམས་ཉེན་གྱི་གནས་སངས་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དར་དཀར་ 
   རྫྲོང་ཁག་ དཀར་གླིང་རྫིང་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཨེན་བཅོ་རྲོམ། ཟེར་མི་ ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གིས་བརྩི་སྲུང་ 
   འབད་མི་འདི་ ཉམས་སྲོང་སྟེ་ལྲོ་བཅུ་ཕག་ཙམ་ལང་སྲོང་ཡི།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 70

གནསཔྲོ།29 གཡག་ལྷ། ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ།30 ཁ་རམ། ལྷ། ཕྱྱྭ།31 དགུང་ལྷ། བཱུ་ལི་མཆོད་པ། 

རྲོབ།32 བདུད་ཟ། དགའ་བཟང་ལྷ་གསྲོལ།33 ཟེར་མི་ཚུ་དང་ ཀུར་སྲོད་རྒྱ་རས་རྒེད་འྲོག་

གི་གཡུས་ཚན་ནང་ཟ་ ༥ པའི་ནང་ལུ་བྲོན་ལྷ་མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ལུ།  ལྷ་ཟེར་སབ་ཨིན་

རུང་ ཁོང་རའི་ངག་གཤིས་ལུ། ཧ་ཟེར་མིང་ཚིག་ཅིག་སྦེ་འབྲོ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དང་ ལ་ལུ་ལྷ་

གསྲོལ་འདི་གནས་བདག་གི་མིང་གྲོགས་སྦེ་སྦར་ཏེ་ དགའ་བཟང་ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་སབ་

ཡྲོདཔ་དང་ ལ་ལུ་བྲོན་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དཔེར་ན་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་གཡག་ལྷའི་དཔེ་ཆའི་

མཚན་བང་ལུ་བསང་དང་ལྷབ་གསྲོལ། དང་བསང་དང་ལྷབ་སྲོགས། ཟེར་མི་དང་ དགའ་

སེང་ཚྲོ་གོངམ་གི་ལྷ་གསྲོལ་ལུ་ཡང་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ། དེ་ལས་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ 

ལྷབ་གསྲོལ། ཟེར་སབ་ནི་འདུག།

29 ལྲོ་ངན་པའི་འཚུབས་ཆ་ཚུ་སེལ་ཏེ་ བཟང་པྲོ་བཀྲ་ཤིས་པར་བཅོས་འཐབ་འབད་མི་ལུ་ ལྲོ་བཅོས། ཟེར་ 
  སབ་ཨིན་རུང་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ བླྲོ་བཅོ། ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ 
   དང་ སྨནམྲོ། གནསཔྲོ། ཚུ་ཡང་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་འབད་སྲོལ་འདུག

30 བུམ་ཐང་སྡཻ་བཞི་གི་གྲལ་ལས་ ཨུ་ར་ལུང་པ་དང་སང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྲོ་དུས་ཀྱི་དུས་སྲོན་ཚུ་གི་གྲལ་ 
    ལས་ གཡག་ལྷ་དང་། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ། ཟེར་མི་གཉིས་ལས་ གཡག་ལྷའི་གསྲོལ་    
  མཆོད་ཕུལ་ནི་འདི་ རྒེད་གཉིས་ཆའི་ནང་ལུ་ལ་ནྲོར་འཚྲོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཆེནམྲོ་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ 
    ཉམས་ཉེན་གྱི་གནས་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་རུང་ ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ་ནི། ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་སྒྲ་ཆགས་ཏྲོག་ཏྲོ་མེད་རུང་  
    ཚུལ་མ་ཉམས་ཅིག་ད་ལྟྲོ་བར་ན་ཡང་ བརྩི་སྲུང་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

31 ཁ་རམ། ལྷ། ཕྱྱྭ། ཟེར་མི་ཚུ་ ཀུར་སྲོད་རྫྲོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་འབད་དྲོ་ཡྲོད་ 
  རུང་ ཁ་རམ་འདི་ འབྲུག་ཤར་ཕྱྲོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཀུན་གྱིས་ མི་ཁ་བཟྲོག་ཐབས་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ 
   སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

32 གུང་ལྷ། བུ་ལི་མཆོད་པ། རྲོབ། ཟེར་མི་གསྲོལ་མཆོད་དུས་སྲོན་ཚུ་ གཞལམ་སྒང་རྫྲོང་ཁག་གི་ 
   ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དུས་སྲོན་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

33 བདུད་ཟ། དགའ་བཟང་ལྷ་གསྲོལ། གཉིས་ལས་ བདུད་ཟ་ནི་ཤར་ཕྱྲོགས་པའི་རྫྲོང་ཚུ་ནང་ལུ་ཡྲོདཔ་དང་  
  དགའ་བཟང་ལྷ་གསྲོལ་ནི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག མར་ཚ་ལའི་ 
   གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།



69

ག་ལས་བསྐོར་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་མི་མིང་གི་ཐ་སྙད་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཁབ་གཡུས་སྲོ་སྲོའི་ངག་གཤིས་ལུ་ བསྒོ་བའི་ལྷ་དང་སྐྱོབས་པའི་ཡི་དམ། ཆོས་སྐྱོང་

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ། གནས་བདག་གཞི་བདག། ཡུལ་ལྷ། བཙན། ཕྲོ་ལྷ། དགྲ་ལྷ། ཚུ་ལུ་ 

ལྲོ་མྲོ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་གཏང་རག་ཕུལ་མི་ལུ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱྲོགས་ཐིམ་ཕུག། སྤ་གྲོ། 

ཧཱ། ཆུ་ཁ། སྤུངས་ཐང་ཁ། དབང་འདུས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཆོ་ག། ཆོ་གུ། ལྲོ་མཆོད། ཟེར་

སབ་ཡྲོདཔ་ད་ དབུས་ཕྱྲོགས་བུམ་ཐང་། ཀྲོང་གསར། གཞལམ་སྒང་གི་མི་ཚུ་གིས་ དུས་

མཆོད། ལྲོ་མཆོད། བླ་མ་དཀོན་མཆོག། དྲོང་དྲོང་། དེ་ལས་ཤར་ཕྱྲོགསཔ་ཚུ་གིས་ བསྐང་

གསྲོལ། ལྷ་གསྲོལ། ལྲོ་མཆོད་རིམ་གྲོ། ཟེར་སབ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འདུག།

ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ གོང་གསལ་ཚིག་མཛྲོད་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་

བཤད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ། བྲོན་པྲོ་དང་དཔའ་བྲོ། རྣལ་

འབྲོརམྲོ། ཇོ་མྲོ། དཔའམྲོ་ཚུ་གིས་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་རིགས་ལུ་སྤྱི་མིང་ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་

སབ་ཨིན་རུང་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་སབ་སྲོལ་མེད། དཔྱེ་སྦེ་བ་

ཅིན་ ཁྱུང་བདུད། ཨ་ཁེ་རྒྱལམྲོ།27 བྲོན་བསྐོར། ཨེན་བཅོ་རྲོམ།28 ལྲོ་བཅོས། སྨནམྲོ། 

27 ཧཱའམ་ཧད་རྫང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་དགྲ་ལྷ་སྲུང་མ་ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་དང་གཞན་ཡང་བྲོན་ 
   མཆོད་ཀྱི་གསྲོལ་ཁ་གཞན་གྱི་མིང་།

28 བྲོན་བསྐོར། འདི་ ཧཱ་རྫྲོང་ཁག་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མེན་པར་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རྫྲོང་ཁག་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ 
   ལུ་ དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་འབད་སྲོལ་འདུག ཨིན་རུང་ དར་དཀར་རྫྲོང་དང་དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ཆ་འྲོག་གི་ 
  གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་བྲོན་བསྐོར་ཚུ་ ཉམས་ཉེན་གྱི་གནས་སངས་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དར་དཀར་ 
   རྫྲོང་ཁག་ དཀར་གླིང་རྫིང་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཨེན་བཅོ་རྲོམ། ཟེར་མི་ ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གིས་བརྩི་སྲུང་ 
   འབད་མི་འདི་ ཉམས་སྲོང་སྟེ་ལྲོ་བཅུ་ཕག་ཙམ་ལང་སྲོང་ཡི།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 70

གནསཔྲོ།29 གཡག་ལྷ། ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ།30 ཁ་རམ། ལྷ། ཕྱྱྭ།31 དགུང་ལྷ། བཱུ་ལི་མཆོད་པ། 

རྲོབ།32 བདུད་ཟ། དགའ་བཟང་ལྷ་གསྲོལ།33 ཟེར་མི་ཚུ་དང་ ཀུར་སྲོད་རྒྱ་རས་རྒེད་འྲོག་

གི་གཡུས་ཚན་ནང་ཟ་ ༥ པའི་ནང་ལུ་བྲོན་ལྷ་མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ལུ།  ལྷ་ཟེར་སབ་ཨིན་

རུང་ ཁོང་རའི་ངག་གཤིས་ལུ། ཧ་ཟེར་མིང་ཚིག་ཅིག་སྦེ་འབྲོ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དང་ ལ་ལུ་ལྷ་

གསྲོལ་འདི་གནས་བདག་གི་མིང་གྲོགས་སྦེ་སྦར་ཏེ་ དགའ་བཟང་ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་སབ་

ཡྲོདཔ་དང་ ལ་ལུ་བྲོན་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དཔེར་ན་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་གཡག་ལྷའི་དཔེ་ཆའི་

མཚན་བང་ལུ་བསང་དང་ལྷབ་གསྲོལ། དང་བསང་དང་ལྷབ་སྲོགས། ཟེར་མི་དང་ དགའ་

སེང་ཚྲོ་གོངམ་གི་ལྷ་གསྲོལ་ལུ་ཡང་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ། དེ་ལས་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ 

ལྷབ་གསྲོལ། ཟེར་སབ་ནི་འདུག།

29 ལྲོ་ངན་པའི་འཚུབས་ཆ་ཚུ་སེལ་ཏེ་ བཟང་པྲོ་བཀྲ་ཤིས་པར་བཅོས་འཐབ་འབད་མི་ལུ་ ལྲོ་བཅོས། ཟེར་ 
  སབ་ཨིན་རུང་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ བླྲོ་བཅོ། ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ 
   དང་ སྨནམྲོ། གནསཔྲོ། ཚུ་ཡང་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་འབད་སྲོལ་འདུག

30 བུམ་ཐང་སྡཻ་བཞི་གི་གྲལ་ལས་ ཨུ་ར་ལུང་པ་དང་སང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྲོ་དུས་ཀྱི་དུས་སྲོན་ཚུ་གི་གྲལ་ 
    ལས་ གཡག་ལྷ་དང་། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ། ཟེར་མི་གཉིས་ལས་ གཡག་ལྷའི་གསྲོལ་    
  མཆོད་ཕུལ་ནི་འདི་ རྒེད་གཉིས་ཆའི་ནང་ལུ་ལ་ནྲོར་འཚྲོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཆེནམྲོ་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ 
    ཉམས་ཉེན་གྱི་གནས་ལུ་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་རུང་ ཨ་ཞེ་ལྷ་མྲོ་ནི། ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་སྒྲ་ཆགས་ཏྲོག་ཏྲོ་མེད་རུང་  
    ཚུལ་མ་ཉམས་ཅིག་ད་ལྟྲོ་བར་ན་ཡང་ བརྩི་སྲུང་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

31 ཁ་རམ། ལྷ། ཕྱྱྭ། ཟེར་མི་ཚུ་ ཀུར་སྲོད་རྫྲོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་འབད་དྲོ་ཡྲོད་ 
  རུང་ ཁ་རམ་འདི་ འབྲུག་ཤར་ཕྱྲོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཀུན་གྱིས་ མི་ཁ་བཟྲོག་ཐབས་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ 
   སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

32 གུང་ལྷ། བུ་ལི་མཆོད་པ། རྲོབ། ཟེར་མི་གསྲོལ་མཆོད་དུས་སྲོན་ཚུ་ གཞལམ་སྒང་རྫྲོང་ཁག་གི་ 
   ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དུས་སྲོན་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

33 བདུད་ཟ། དགའ་བཟང་ལྷ་གསྲོལ། གཉིས་ལས་ བདུད་ཟ་ནི་ཤར་ཕྱྲོགས་པའི་རྫྲོང་ཚུ་ནང་ལུ་ཡྲོདཔ་དང་  
  དགའ་བཟང་ལྷ་གསྲོལ་ནི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག མར་ཚ་ལའི་ 
   གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ངག་གཤིས་ཀྱི་བརྗོད་ཐངས་དང་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡིག་སྡེབ་ག་དེ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་

ཡྲོད་རུང་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་འབྲི་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ རྫྲོང་

ཁའི་ངག་གཤིས་དགཔ་སྦེ་ སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལྷ་གསྲོལ་ཟེར་ར་སབ་དགོཔ་མ་

གཏྲོགས་ གལ་སྲིད། ཧ་དང་ཡང་ཅིན་ ལྷབ་གསྲོལ། ལྷབ་སྲོགས། ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་བྲིས་

ཏེ་ཡྲོད་པ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁ་ལས་ཡང་དེ་སྦེ་ར་སབ་པ་ཅིན་ རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་དང་སྡེབ་

གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ནྲོར་འཁྲུལ་ཞུགས་པའི་རྟགས་ཨིན།

༡༠ ལྷ་གསྲོལ་ཚུ་ཤིང་གི་རྩ་བར་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལྷ་གསྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་མང་ཤྲོས་རང་ ཤིང་

ཆེན་སྲོང་ཕུ། ཙན་དན། ཡང་ཅིན་ ཤིང་གི་རྩ་བ་ལུ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁྱིམ་གྱི་ཉེ་འདབས་

ལས་ཕར་ ས་ཁོང་བདེ་ཡངས་ཡྲོད་པའི་ནང་ལུ་ སྔོ་ཤིང་གིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱིམ་བཟྲོ་སྟེ་ 

དེ་གུ་མེ་ཏྲོག་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཞིནམ་ད་བཟྲོ་བའི་ལྷ་ཁྱིམ། ལྷ་ཁང་། ལྷ་བྲང་།34 (lha-

brang) ལྷ་ཁྱིམ་དགུང་དེ་སྤུབས། ཟེར་གཡུས་སྒོ་རང་སྲོའི་མིང་མ་འདྲཝ་འབྲོ་སྲོལ་ཡྲོད་

མི་ནང་ལུ་ བྲོན་པྲོ། དཔའ་བྲོ། དཔའ་མྲོ། རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཇོ་མྲོ། ཚུ་གི་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་རིམ་

གྲོ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཤིང་ཆེན་ཚུ་གི་འྲོག་ལུ་ལྷ་གསྲོལ་བའི་སྐབས་

ལུ་ ཤིང་ཆེན་འདི་ལྷ་ཤིང་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་

ལྷ་གསྲོལ་འབད་ནིའི་ལྷ་ཁང་བཟྲོ་ཡྲོད་པ་ཅིན་ ལྷ་ཆགས་ས་དང་ལྷ་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཤིང་

ཨིན་ཟེར་ དཔེར་ན་ ཤུགས་པ་དང་ཤིང་སྣ་ཅིག་བཏྲོག་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་མཇུག་ ཕྱེད་ཀ་

པགས་ཀོ་ཤུབས་ཏེ་ རྩེ་མྲོ་ཤྲོ་འདབ་དང་ཞལ་ལག་ཚུ་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་ཡྲོད་པའི་གུ་ 

བལ་དང་ཁ་དྲོག་སྣ་ལྔའི་དར་སྣ་ཚྲོགས་དཔྱང་སྟེ་བཞག་མི་འདི་ལུ་ ལྷ་ཤིང་། ཟེར་ འབྲུག་

34 ལྷ་བྲང། ཟེར་མི་འདི་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་པའི་ཁ་སྐད་ལས་ ཕྲོན་མཆོད་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་པའི་ གཡག་ 
   ལྷ། ཟེར་ ཨུ་རའི་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ལ་ནྲོར་འཆང་མའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ནྲོར་ 
   ལྷ་ ལྷ་འྲོ་ལྡེ་དགུང་རྒྱལ། ལུ་ མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ ནྲོར་གྱི་བང་ས་ནང་ལུ་འབད་ གནས་ 
   སྐབས་ཀྱི་ལྷ་ཁྱིམ་བཟྲོ་མི་ལུ་ ལྷ་བརང་། ཟེར་སབ་ཨིན།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 72

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱྲོགས། དབུས་ཕྱྲོགས། དེ་ལས་ ནུབ་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚྲོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཅིག་ཨིན།།

དེ་སྦེ་ ལྷ་གསྲོལ་ཚུ་ལྷ་ཤིང་གི་རྩ་བ་དང་ ཡང་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་ཟེར་ལྲོགས་སུ་འབད་བཟྲོ་དགོ་

པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་འདི་ཡང་ གོང་ལུ་ “དེ་རྗེ་མ་སངས་གཉན་གྱིས་དབང་མཛད་དེ། 

།རྫ་རི་སྤང་ལྗོངས་ཤིང་ལ་གནས་བཅས་ནས། །འགྲོ་བ་མི་དང་གཉེན་བསྡེབས་དེ་ཕན་བྱེད། 

།” ཟེརཝ་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འཇིན་རྟེན་སྲིད་པའི་ལྷའི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་

པའི་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རིགས་ཆ་མཉམ་ གནས་བཅའ་ས་དང་བཞུགས་གནས་ ས་རྲོ་ 

བྲག་རི་ ཤིང་ཆེན་ལ་སྲོགས་པའི་གུ་འཇུས་ཏེ་བཞུགསཔ་ལས་ དེའི་ཡིད་ཆེས་ལས་བརྟེན་ 

ལྷ་གསྲོལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ཤིང་ཆེན་དང་ ཡང་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་ཨིན་ཟེར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ 

དད་པ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཤིང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གུ་མཛེས་པའི་བརྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྲོགས་བཏགས་

ཞིནམ་ལས་ དེ་མཆོད་བཤམས་ཀྱི་གདྲོང་ཁ་བཀལ་ཏེ་ དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན།།

གོང་ལུ་བཀོད་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་གི་གྲལ་ལས་ སང་དང་ཨུ་རའི་རྒེད་འྲོག་

གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལ་ནྲོར་འཚྲོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་ནྲོར་ལྷ་ འྲོ་དེ་གུང་

རྒྱན་ནམ་རྒྱལ།35 ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཡག་གི་བང་སར་ གནས་

སྐབས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་ཅིག་དང་ ས་ཁ་མཐྲོ་སར་སྤྲོག་ཏྲོ་ཅིག་གུ་ ལྷ་བྲང་། ཟེར་ལྷ་ཞུ་ས་

དང་གཡག་ནྲོར་ཚུ་རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་སར་ ཤུགས་པའི་ལྷ་ཤིང་གུ་ བལ་དང་དར་སྣ་ལྔ། དེ་

ལས་ པམ་གཟར་ཟེར་ གཡག་གི་སྤུ་དཀརཔྲོ་གུ་ཚྲོན་སྣ་བསྒྱུར་མི་ཚུ་ དཔྱང་བཞག་པའི་

35 འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ། ཟེར་མི་འདི་ བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བྲོད་ཀྱི་སྲིད་པཆགས་པའི་ལྷ་ 
    དགུའི་གྲལ་ལས་ ཡབ་བམ་རྒྱལ་པྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་འདི་ཡང་ ༡་  
   འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་། དེའི་བུ་བརྒྱུད་བརྒྱད། ༢་ ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ། ༣་ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ༤་ ར་ ཆེན་ 
   སྤྲོམ་ར། ༥་ སྒྱོགས་ཆེན་ལྡྲོང་ར། ༦་ སྒམ་པྲོ་ལྷ་རྗེ། ༧་ ཞྲོག་ལྷ་རྒྱུག་པྲོ། ༨་ ཇོ་བྲོ་གཡུས་རྒྱལ།  
   ༩་ ཤེའུ་ཁ་རག བཅས་དགུ་ཨིན་མས། ༼ནང་དྲོན་རིག་པའི་རྩ་བའི་མིང་ཚིག༽ ཤྲོག་གྲངས་ ༣༩༦།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ངག་གཤིས་ཀྱི་བརྗོད་ཐངས་དང་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡིག་སྡེབ་ག་དེ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་

ཡྲོད་རུང་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་གསྲོལ། ཟེར་འབྲི་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ རྫྲོང་

ཁའི་ངག་གཤིས་དགཔ་སྦེ་ སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལྷ་གསྲོལ་ཟེར་ར་སབ་དགོཔ་མ་

གཏྲོགས་ གལ་སྲིད། ཧ་དང་ཡང་ཅིན་ ལྷབ་གསྲོལ། ལྷབ་སྲོགས། ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་བྲིས་

ཏེ་ཡྲོད་པ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁ་ལས་ཡང་དེ་སྦེ་ར་སབ་པ་ཅིན་ རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་དང་སྡེབ་

གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ནྲོར་འཁྲུལ་ཞུགས་པའི་རྟགས་ཨིན།

༡༠ ལྷ་གསྲོལ་ཚུ་ཤིང་གི་རྩ་བར་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལྷ་གསྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་མང་ཤྲོས་རང་ ཤིང་

ཆེན་སྲོང་ཕུ། ཙན་དན། ཡང་ཅིན་ ཤིང་གི་རྩ་བ་ལུ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁྱིམ་གྱི་ཉེ་འདབས་

ལས་ཕར་ ས་ཁོང་བདེ་ཡངས་ཡྲོད་པའི་ནང་ལུ་ སྔོ་ཤིང་གིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱིམ་བཟྲོ་སྟེ་ 

དེ་གུ་མེ་ཏྲོག་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཞིནམ་ད་བཟྲོ་བའི་ལྷ་ཁྱིམ། ལྷ་ཁང་། ལྷ་བྲང་།34 (lha-

brang) ལྷ་ཁྱིམ་དགུང་དེ་སྤུབས། ཟེར་གཡུས་སྒོ་རང་སྲོའི་མིང་མ་འདྲཝ་འབྲོ་སྲོལ་ཡྲོད་

མི་ནང་ལུ་ བྲོན་པྲོ། དཔའ་བྲོ། དཔའ་མྲོ། རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཇོ་མྲོ། ཚུ་གི་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་རིམ་

གྲོ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཤིང་ཆེན་ཚུ་གི་འྲོག་ལུ་ལྷ་གསྲོལ་བའི་སྐབས་

ལུ་ ཤིང་ཆེན་འདི་ལྷ་ཤིང་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་

ལྷ་གསྲོལ་འབད་ནིའི་ལྷ་ཁང་བཟྲོ་ཡྲོད་པ་ཅིན་ ལྷ་ཆགས་ས་དང་ལྷ་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཤིང་

ཨིན་ཟེར་ དཔེར་ན་ ཤུགས་པ་དང་ཤིང་སྣ་ཅིག་བཏྲོག་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་མཇུག་ ཕྱེད་ཀ་

པགས་ཀོ་ཤུབས་ཏེ་ རྩེ་མྲོ་ཤྲོ་འདབ་དང་ཞལ་ལག་ཚུ་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་ཡྲོད་པའི་གུ་ 

བལ་དང་ཁ་དྲོག་སྣ་ལྔའི་དར་སྣ་ཚྲོགས་དཔྱང་སྟེ་བཞག་མི་འདི་ལུ་ ལྷ་ཤིང་། ཟེར་ འབྲུག་

34 ལྷ་བྲང། ཟེར་མི་འདི་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་པའི་ཁ་སྐད་ལས་ ཕྲོན་མཆོད་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་པའི་ གཡག་ 
   ལྷ། ཟེར་ ཨུ་རའི་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ལ་ནྲོར་འཆང་མའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ནྲོར་ 
   ལྷ་ ལྷ་འྲོ་ལྡེ་དགུང་རྒྱལ། ལུ་ མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ ནྲོར་གྱི་བང་ས་ནང་ལུ་འབད་ གནས་ 
   སྐབས་ཀྱི་ལྷ་ཁྱིམ་བཟྲོ་མི་ལུ་ ལྷ་བརང་། ཟེར་སབ་ཨིན།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 72

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱྲོགས། དབུས་ཕྱྲོགས། དེ་ལས་ ནུབ་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚྲོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཅིག་ཨིན།།

དེ་སྦེ་ ལྷ་གསྲོལ་ཚུ་ལྷ་ཤིང་གི་རྩ་བ་དང་ ཡང་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་ཟེར་ལྲོགས་སུ་འབད་བཟྲོ་དགོ་

པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་འདི་ཡང་ གོང་ལུ་ “དེ་རྗེ་མ་སངས་གཉན་གྱིས་དབང་མཛད་དེ། 

།རྫ་རི་སྤང་ལྗོངས་ཤིང་ལ་གནས་བཅས་ནས། །འགྲོ་བ་མི་དང་གཉེན་བསྡེབས་དེ་ཕན་བྱེད། 

།” ཟེརཝ་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འཇིན་རྟེན་སྲིད་པའི་ལྷའི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་

པའི་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རིགས་ཆ་མཉམ་ གནས་བཅའ་ས་དང་བཞུགས་གནས་ ས་རྲོ་ 

བྲག་རི་ ཤིང་ཆེན་ལ་སྲོགས་པའི་གུ་འཇུས་ཏེ་བཞུགསཔ་ལས་ དེའི་ཡིད་ཆེས་ལས་བརྟེན་ 

ལྷ་གསྲོལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ཤིང་ཆེན་དང་ ཡང་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་ཨིན་ཟེར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ 

དད་པ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཤིང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གུ་མཛེས་པའི་བརྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྲོགས་བཏགས་

ཞིནམ་ལས་ དེ་མཆོད་བཤམས་ཀྱི་གདྲོང་ཁ་བཀལ་ཏེ་ དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན།།

གོང་ལུ་བཀོད་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་གི་གྲལ་ལས་ སང་དང་ཨུ་རའི་རྒེད་འྲོག་

གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལ་ནྲོར་འཚྲོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་ནྲོར་ལྷ་ འྲོ་དེ་གུང་

རྒྱན་ནམ་རྒྱལ།35 ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཡག་གི་བང་སར་ གནས་

སྐབས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་ཅིག་དང་ ས་ཁ་མཐྲོ་སར་སྤྲོག་ཏྲོ་ཅིག་གུ་ ལྷ་བྲང་། ཟེར་ལྷ་ཞུ་ས་

དང་གཡག་ནྲོར་ཚུ་རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་སར་ ཤུགས་པའི་ལྷ་ཤིང་གུ་ བལ་དང་དར་སྣ་ལྔ། དེ་

ལས་ པམ་གཟར་ཟེར་ གཡག་གི་སྤུ་དཀརཔྲོ་གུ་ཚྲོན་སྣ་བསྒྱུར་མི་ཚུ་ དཔྱང་བཞག་པའི་

35 འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ། ཟེར་མི་འདི་ བྲོན་པྲོའི་ཆོས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བྲོད་ཀྱི་སྲིད་པཆགས་པའི་ལྷ་ 
    དགུའི་གྲལ་ལས་ ཡབ་བམ་རྒྱལ་པྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་འདི་ཡང་ ༡་  
   འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་། དེའི་བུ་བརྒྱུད་བརྒྱད། ༢་ ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ། ༣་ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ༤་ ར་ ཆེན་ 
   སྤྲོམ་ར། ༥་ སྒྱོགས་ཆེན་ལྡྲོང་ར། ༦་ སྒམ་པྲོ་ལྷ་རྗེ། ༧་ ཞྲོག་ལྷ་རྒྱུག་པྲོ། ༨་ ཇོ་བྲོ་གཡུས་རྒྱལ།  
   ༩་ ཤེའུ་ཁ་རག བཅས་དགུ་ཨིན་མས། ༼ནང་དྲོན་རིག་པའི་རྩ་བའི་མིང་ཚིག༽ ཤྲོག་གྲངས་ ༣༩༦།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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འྲོག་ལུ་ ཕྱེ་མར། མར་ཆང་། ཚྲོགས་རྫས་ཚུ་བཀྲམ་ཏེ་བཞག་པའི་ ཆུ་ཚྲོད་ཕྱེད་དང་བཞི། 

ཉིམ་ནུབ་རིའི་རྒྱབ་ལུ་འཛུལ་རན་ཁ་ལུ་ བྲོན་པྲོ་གིས་ལྷ་ཤིང་ཕྱྲོགས་ལུ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ ལྷ་

ཞུ་གསྲོལ་འདུག།

དེ་འབད་ ལྷ་ཤིང་གུ་ལས་ རང་སྲོའི་ཡུལ་ལྷ་ཞུ་སྲོལ་ག་དེ་སྦེ་འབྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ ཨུ་ར་

སྤང་མཁར་ལས་ཨིན་མི་ ཚེ་འདས་ཨཔ་དཀོན་མཆོག་ལ་གིས་སབ་མི་ནང་ ཧེ་མ་ སང་ཆུ་

སྲོད་ཀྱི་འབྲོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་བང་སར་ གཡག་ལྷའི་ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་

བའི་སྐབས་ལུ་ དུས་ཚྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲོན་པྲོ་གིས་ལྷ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷའི་མི་དཀརཔྲོ་

ཅིག་དངོས་སུ་སྦེ་ ཁོ་རའི་བང་སའི་རྩ་བར་ཤུགས་པའི་ཤིང་ཅིག་ཡྲོད་པའི་གུ་ལས་མར་ 

བབས་ཏེ་བྲོན་ས་མཇལཝ་ལས་ཚུར་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཤིང་གི་རྩ་བ་དང་ ཡང་

ཅིན་ ལྷ་ཤིང་ལྲོགས་སུ་སྦེ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

༡༡ དབང༌འདུས༌ཕྲོ༌བྲང༌རྫྲོང༌གི་ཆགས་རབས་མདྲོར་བསྡུས། 
ཁ་བཞི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དབུ་ལྷའི་གཙུག་རྒྱན་ བཀྲིན་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་ ལུས་

སེམས་གཉིས་ལས་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྲོ་རྗེའམ་ དཔལ་

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ ཁ་བཞི་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་

འཁྲུལ་མེད་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༦༣༨ ལྲོ་ལུ་ གདན་ས་དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ཆེན་མྲོ་

འདི་ བཟྲོ་བའི་གནས་ལུ་མཁས་པའི་ རིན་ཆེན་སྒང་གི་མི་སེར་དད་ཅན་ཚུ་གིས་ཞབས་ཏྲོག་

ཕུལ་ཏེ་ རྫྲོང་གི་དབུ་རྩེ་གཙྲོ་བྲོ་ཐྲོག་བཞི་མ་གིས་གཙྲོས་པའི་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཚུ་

བཞེངས་ཡྲོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་

གིས་ ཧེ་མའི་དབུ་རྩེ་ཐྲོག་བཞི་ཅན་མའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ དྲོ་རུང་ དབུ་རྩེ་ཐྲོག་གཉིས་མ་

ཅིག་བཞེངས་ཏེ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནང་ནུག། 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་  དབང་རྫྲོངཔ་ བསྲོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་དང་ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས། ཨ་ཅུ་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 74

བྲོདཔ་ཚུ་གིས་རང་སྲོའི་ཞབས་ཏྲོག་གང་དྲག་ཞུ་པའི་མཐར་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༨༣༧ ལྲོར་ རྫྲོང་

འདི་ མེ་མཆོད་བཞེས་ཡྲོད་རུང་ སར་ལྲོག་ཉམས་གསྲོ་ཅི་དྲག་ཞུ་སྟེ་ འབད་རུང་ དྲོ་རུང་

འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ 

འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཉམས་གསྲོ་ཞུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

༡༢ དབང་རྫྲོང་ཆ་འྲོག་གི་དགའ༌སེང༌ལྲོའི༌གཡུས༌ཀྱི༌ཆགས༌སངས།
དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་རྫྲོང་ཁག་ནང་ལུ་ ༡༽ ཨ་ཐང་རྒེད་འྲོག། ༢༽ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག། ༣༽ 

དར་དཀར་རྒེད་འྲོག། ༤༽དྭངས་ཆུ་རྒེད་འྲོག། ༥༽སྒང་སྟེང་རྒེད་འྲོག། ༦༽ དགའ་སེང་

ཚྲོ་གོངམ་རྒེད་འྲོག། ༧༽ དགའ་སེང་ཚྲོ་འྲོགམ་རྒེད་འྲོག། ༨༽ ཀ་གཞི་རྒེད་འྲོག། ༩༽ 

ན་ཧིང་རྒེད་འྲོག། ༡༠༽ ཉི་ཤྲོ་རྒེད་འྲོག། ༡༡༽ འཕང་ཡུལ་རྒེད་འྲོག། ༡༢༽ ཕྲོབ་སྦྱིས་

རྒེད་འྲོག། ༡༣༽ རུས་པའི་རྒེད་འྲོག། ༡༤༽ སས་ཕུ་རྒེད་འྲོག། ༡༥༽ ཐེད་མཚྲོ་

བཅས་རྒེད་འྲོག་བཅོ་ལྔ་གཡུས་སྒོ་ ༢༩༠ ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལུ་སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༥ དང་ 

༢༠༡༧ གི་མི་རླྲོབས་གྲངས་རྩིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ༣༧་༦༠༠ (སུམ་ཁྲི་བདུན་སྲོང་དྲུག་

བརྒྱ།) ཡྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཁ་སྐད་གཙྲོ་བྲོ་གཞུང་སྐད་ཨིན་རུང་ ཤར་དར་

བརྒྱད་ཀྱི་ངག་གཤིས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་སབ་ཐངས་སྲོ་སྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁ་ལུ་ ལ་ཁ་པའི་ཁ་

སྐད། ཨོ་ལེ་པའི་ཁ་སྐད་རྩིས་ཏེ་ སྐད་རིགས་མ་འདྲཝ་གསུམ་སབ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལ་ཁ་

པའི་ཁ་སྐད་རྐྱབ་མི་ཚུ་འཚྲོ་བ་གཙྲོ་བྲོ་ ལ་ནྲོར། ཀར། འབྲོཝ། པད་དཀར། ཀེ་བ། དེ་

ལས་ འྲོང་འབབ་ཀྱི་གཙྲོ་བྲོ་དབར་རྩ་དགུན་འབུབ་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཤར་དང་ཨོ་ལེ་

པའི་ཁ་སྐད་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ཁྱབ་ཆེ་ཤྲོས་ འཚྲོ་བ་མཐའ་ནྲོར་དང་འབྲུ་སྣ་དགུ་ལུ་ ལྲོངས་

སྤྲོད་དེ་སྲོདཔ་ཨིན།།

ལམ་སྲོལ་གྱི་ས་ལས་ ཆོས་ཕྱྲོགས་དང་དུས་སྲོན་མང་ཤྲོས་རང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ནང་

ལུ་ སྔོན་མ་རང་སྲོའི་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་སྲོལ་དང་ གསྲོལ་མཆོད་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ 

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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འྲོག་ལུ་ ཕྱེ་མར། མར་ཆང་། ཚྲོགས་རྫས་ཚུ་བཀྲམ་ཏེ་བཞག་པའི་ ཆུ་ཚྲོད་ཕྱེད་དང་བཞི། 

ཉིམ་ནུབ་རིའི་རྒྱབ་ལུ་འཛུལ་རན་ཁ་ལུ་ བྲོན་པྲོ་གིས་ལྷ་ཤིང་ཕྱྲོགས་ལུ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ ལྷ་

ཞུ་གསྲོལ་འདུག།

དེ་འབད་ ལྷ་ཤིང་གུ་ལས་ རང་སྲོའི་ཡུལ་ལྷ་ཞུ་སྲོལ་ག་དེ་སྦེ་འབྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ ཨུ་ར་

སྤང་མཁར་ལས་ཨིན་མི་ ཚེ་འདས་ཨཔ་དཀོན་མཆོག་ལ་གིས་སབ་མི་ནང་ ཧེ་མ་ སང་ཆུ་

སྲོད་ཀྱི་འབྲོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་བང་སར་ གཡག་ལྷའི་ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་

བའི་སྐབས་ལུ་ དུས་ཚྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲོན་པྲོ་གིས་ལྷ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷའི་མི་དཀརཔྲོ་

ཅིག་དངོས་སུ་སྦེ་ ཁོ་རའི་བང་སའི་རྩ་བར་ཤུགས་པའི་ཤིང་ཅིག་ཡྲོད་པའི་གུ་ལས་མར་ 

བབས་ཏེ་བྲོན་ས་མཇལཝ་ལས་ཚུར་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཤིང་གི་རྩ་བ་དང་ ཡང་

ཅིན་ ལྷ་ཤིང་ལྲོགས་སུ་སྦེ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

༡༡ དབང༌འདུས༌ཕྲོ༌བྲང༌རྫྲོང༌གི་ཆགས་རབས་མདྲོར་བསྡུས། 
ཁ་བཞི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དབུ་ལྷའི་གཙུག་རྒྱན་ བཀྲིན་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་ ལུས་

སེམས་གཉིས་ལས་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྲོ་རྗེའམ་ དཔལ་

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ ཁ་བཞི་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་

འཁྲུལ་མེད་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༦༣༨ ལྲོ་ལུ་ གདན་ས་དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ཆེན་མྲོ་

འདི་ བཟྲོ་བའི་གནས་ལུ་མཁས་པའི་ རིན་ཆེན་སྒང་གི་མི་སེར་དད་ཅན་ཚུ་གིས་ཞབས་ཏྲོག་

ཕུལ་ཏེ་ རྫྲོང་གི་དབུ་རྩེ་གཙྲོ་བྲོ་ཐྲོག་བཞི་མ་གིས་གཙྲོས་པའི་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཚུ་

བཞེངས་ཡྲོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་

གིས་ ཧེ་མའི་དབུ་རྩེ་ཐྲོག་བཞི་ཅན་མའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ དྲོ་རུང་ དབུ་རྩེ་ཐྲོག་གཉིས་མ་

ཅིག་བཞེངས་ཏེ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནང་ནུག། 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་  དབང་རྫྲོངཔ་ བསྲོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་དང་ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས། ཨ་ཅུ་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 74

བྲོདཔ་ཚུ་གིས་རང་སྲོའི་ཞབས་ཏྲོག་གང་དྲག་ཞུ་པའི་མཐར་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༨༣༧ ལྲོར་ རྫྲོང་

འདི་ མེ་མཆོད་བཞེས་ཡྲོད་རུང་ སར་ལྲོག་ཉམས་གསྲོ་ཅི་དྲག་ཞུ་སྟེ་ འབད་རུང་ དྲོ་རུང་

འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ 

འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཉམས་གསྲོ་ཞུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

༡༢ དབང་རྫྲོང་ཆ་འྲོག་གི་དགའ༌སེང༌ལྲོའི༌གཡུས༌ཀྱི༌ཆགས༌སངས།
དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་རྫྲོང་ཁག་ནང་ལུ་ ༡༽ ཨ་ཐང་རྒེད་འྲོག། ༢༽ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འྲོག། ༣༽ 

དར་དཀར་རྒེད་འྲོག། ༤༽དྭངས་ཆུ་རྒེད་འྲོག། ༥༽སྒང་སྟེང་རྒེད་འྲོག། ༦༽ དགའ་སེང་

ཚྲོ་གོངམ་རྒེད་འྲོག། ༧༽ དགའ་སེང་ཚྲོ་འྲོགམ་རྒེད་འྲོག། ༨༽ ཀ་གཞི་རྒེད་འྲོག། ༩༽ 

ན་ཧིང་རྒེད་འྲོག། ༡༠༽ ཉི་ཤྲོ་རྒེད་འྲོག། ༡༡༽ འཕང་ཡུལ་རྒེད་འྲོག། ༡༢༽ ཕྲོབ་སྦྱིས་

རྒེད་འྲོག། ༡༣༽ རུས་པའི་རྒེད་འྲོག། ༡༤༽ སས་ཕུ་རྒེད་འྲོག། ༡༥༽ ཐེད་མཚྲོ་

བཅས་རྒེད་འྲོག་བཅོ་ལྔ་གཡུས་སྒོ་ ༢༩༠ ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལུ་སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༥ དང་ 

༢༠༡༧ གི་མི་རླྲོབས་གྲངས་རྩིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ༣༧་༦༠༠ (སུམ་ཁྲི་བདུན་སྲོང་དྲུག་

བརྒྱ།) ཡྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཁ་སྐད་གཙྲོ་བྲོ་གཞུང་སྐད་ཨིན་རུང་ ཤར་དར་

བརྒྱད་ཀྱི་ངག་གཤིས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་སབ་ཐངས་སྲོ་སྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁ་ལུ་ ལ་ཁ་པའི་ཁ་

སྐད། ཨོ་ལེ་པའི་ཁ་སྐད་རྩིས་ཏེ་ སྐད་རིགས་མ་འདྲཝ་གསུམ་སབ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལ་ཁ་

པའི་ཁ་སྐད་རྐྱབ་མི་ཚུ་འཚྲོ་བ་གཙྲོ་བྲོ་ ལ་ནྲོར། ཀར། འབྲོཝ། པད་དཀར། ཀེ་བ། དེ་

ལས་ འྲོང་འབབ་ཀྱི་གཙྲོ་བྲོ་དབར་རྩ་དགུན་འབུབ་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཤར་དང་ཨོ་ལེ་

པའི་ཁ་སྐད་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ཁྱབ་ཆེ་ཤྲོས་ འཚྲོ་བ་མཐའ་ནྲོར་དང་འབྲུ་སྣ་དགུ་ལུ་ ལྲོངས་

སྤྲོད་དེ་སྲོདཔ་ཨིན།།

ལམ་སྲོལ་གྱི་ས་ལས་ ཆོས་ཕྱྲོགས་དང་དུས་སྲོན་མང་ཤྲོས་རང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ནང་

ལུ་ སྔོན་མ་རང་སྲོའི་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་སྲོལ་དང་ གསྲོལ་མཆོད་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ 

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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བྲོན་དཀར་གྱི་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་རིགས་ དཔེར་ན་ ཤར་ཀ་གཞི་གི་ལྲོ་བཅོས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་

ཨིན་རུང་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་བླྲོ་བསྐྱོར་ཟེར་མི་དང་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་པའི་བྲོན་སྐོར། ལྷ་

གསྲོལ། དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ 

མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡྲོདཔ་ལས་ མ་འྲོངས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ནིའི་རེ་

འདྲོད་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ས་བྲོན་བཟུམ་ཅིག་འྲོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་རྩྲོམ་ཤྲོག་འདི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།།

༡༣ དགའ༌སེང༌ལྲོའི༌གཡུས༌ཚན།
ཡྲོངས་གྲགས་ངག་གཤིས་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ དགའ་སེ་ལྲོ། ཟེར་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ རྗེ་མཁན་

ཁྲི་རབས་ ༦༩ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་

འབྱུང་། ནང་ལུ་ཡང་ དགའ་སེ་ལྲོག36 ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྲོད་རུང་ ཡི་གུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་

དགའ་སེང་ལྲོ་ ཟེར་ འབྲི་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་ དབང་དུ་ཕྲོ་བྲང་རྫྲོང་ལས་ཀི་ལྲོ་

མི་ཀྲར་ ༢༤ དང་། སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་བགོར་བའི་ 

དགའ་སེང་ལྲོ་ཚྲོ་གོངམ་གི་རྒེད་འྲོག་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ནང་ལྷྲོདཔ་ཨིན། དགའ་སེང་ཚྲོ་གོང་

མའི་རྒེད་འྲོག་ནང་ ༡༽ ལྕང་ཁ། ༢༽ ཤིང་མཁོས། ༣༽ དམའ་ས་ཁ། ༤༽ སྤ་ས་ཁ། 

༥༽ གུང་མེད་ནང་། ༦༽ ཁ་སྲོད་ཁ། ༧༽ ཁ་སྨད་ནང་། ༨༽ མཐྲོ་ཁ་ཟེར་སྤྱི་འྲོག་བརྒྱད་

ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་ཆགས་ཐངས་འདི་ཡང་ གནམ་གཤིས་བསིལ་དྲྲོད་དང་ལྡན་པའི་གུར་ ས་

གཞི་དབྱིབས་ཡང་གྱེན་གཟར་དྲག་མེན་པར་ དེ་ཁ་ལུ་ འབྲུ་སྣ་དགུ་ཆ་ར་འཚྲོ་བའི་ སའི་ལྷ་

མྲོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གཡུས་ཚན་ཅིག་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ གཡུས་ཀྱི་ཕྱྲོགས་

ག་རའི་ནང་ལུ་ བྱཱ་ཞིང་འཐདམ་འཐད་ཁ་འདུག། ཨིན་རུང་ གནམ་བྱཱ་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པའི་

སྐབས་ལུ་ ཞིང་ཆུ་དུམ་གྲ་རེ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ གཞན་རྣམས་

མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སས་མཆོག་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ མི་སེར་ཚུ་

དགའ་སྐྱིད་རྫྲོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལུ་ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་མགྲིན་དབངས་
36  ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཤོག་གྲངས་ ༣༦༨

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 76

གཅིག་གི་ཐྲོག་ལས་ བཀའ་དྲིན་བསམ་དང་བསམ་བཞིན་དུ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༡༤ གཡུས་དེ་གི་མིང་ལུ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།

དགའ་སེང་རྒེད་འྲོག་གི་སྤྱི་འྲོག་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ དགའ་སེང་ལྲོའི་གཡུས་ཚན་ཁ་སྲོད་

ཁའམ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ་ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ གཡུས་ཚན་དེ་མཐའ་འཁོར་གྱི་གཡུས་ཚན་

གཞན་ཚུ་གི་མགུ་ལུའམ་ སྲོད་ཕྱྲོགས་ལུ་ཆགས་ཡྲོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁ་སྲོད་ཁ། ཟེར་སབ་

སྲོལ་འདུག། དེ་ལས་ གཡུས་འདི་གི་མིང་གཞན་མི་འདི་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ། ཟེར་ཡང་སབ་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ། ཟེར་སྲོབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༣ གྱི་ལྷ་གསྲོལ་

གྱི་གནས་པྲོའམ་རྩ་བྲོ་ཕྲོག་མི་ ཨམ་མཁའ་འགྲོ། སྐྱེས་ལྲོ་ ༥༩ ལང་མི་གི་ཁྱིམ་ལྟག་ལུ་ 

སྤྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཡྲོད་པའི་གུ་ལུ་ དུས་དང་ཕུ་ལས་སྐྱེས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་སྲོང་ཕུག་ཤིང་སྲོམ་ཅིག་ཡྲོད་

མི་དེ་ཁ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་རྒས་ཤྲོསམ་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ “སྔོན་དང་

ཕུ་ལས་བྲོན་མཆོད་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་ཕུལ་སའི་ས་གནས་འདི་ ཤིང་དེ་གི་རྩ་བར་ཕུལ་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན།” ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

“དེ་མ་ཚད་ དེ་ལུ་ཡུལ་ལྷ་ མྲོ་ལྷ་ཡུམ་བུམ་སྒྲོལམ། ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ 

རྣམ་རྟྲོག་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཤིང་དེ་ལྷ་བཟུམ་ཅིག་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། ཧེ་མ་སྦེ་བ་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་དེ་གི་རྩ་བར་ ལྲོ་མྲོ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་

ལུ་ ཚྲོགས་ཤ་སྦེ་ སེམས་ཅན་གཡག་དང་ར་ཅིག་དམར་མཆོད་འབད་དེ་ གཡུས་དེའི་ མྲོ་

ལྷ་ཡུམ་བུམ་སྒྲོལམ་ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ རྗེ་

མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་

གིས་ དམར་མཆོད་འདི་བཀག་དམ་མཛད་པ་ལས་ཚུར་ ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཚྲོགས་ཤ་ཉོ་སྟེ་

གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཕུལ་བཏུབ་འབད་ ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཁོང་ཚུ་གི་གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་

སྐབས་ལུ་ ཚྲོགས་ཤ་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཉོ་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད།”37 ང་བཅས་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་སྡེ་ཚན་

37  སྲོབ་དཔྲོན་ ཨམ་ཕུརཔ་བཟངམྲོ། ཡྲོས། ༦༥

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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བྲོན་དཀར་གྱི་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་རིགས་ དཔེར་ན་ ཤར་ཀ་གཞི་གི་ལྲོ་བཅོས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་

ཨིན་རུང་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་བླྲོ་བསྐྱོར་ཟེར་མི་དང་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་པའི་བྲོན་སྐོར། ལྷ་

གསྲོལ། དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བྲོན་མཆོད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ 

མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡྲོདཔ་ལས་ མ་འྲོངས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ནིའི་རེ་

འདྲོད་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ས་བྲོན་བཟུམ་ཅིག་འྲོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་རྩྲོམ་ཤྲོག་འདི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།།

༡༣ དགའ༌སེང༌ལྲོའི༌གཡུས༌ཚན།
ཡྲོངས་གྲགས་ངག་གཤིས་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ དགའ་སེ་ལྲོ། ཟེར་སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ རྗེ་མཁན་

ཁྲི་རབས་ ༦༩ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་

འབྱུང་། ནང་ལུ་ཡང་ དགའ་སེ་ལྲོག36 ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྲོད་རུང་ ཡི་གུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་

དགའ་སེང་ལྲོ་ ཟེར་ འབྲི་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་ དབང་དུ་ཕྲོ་བྲང་རྫྲོང་ལས་ཀི་ལྲོ་

མི་ཀྲར་ ༢༤ དང་། སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་བགོར་བའི་ 

དགའ་སེང་ལྲོ་ཚྲོ་གོངམ་གི་རྒེད་འྲོག་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ནང་ལྷྲོདཔ་ཨིན། དགའ་སེང་ཚྲོ་གོང་

མའི་རྒེད་འྲོག་ནང་ ༡༽ ལྕང་ཁ། ༢༽ ཤིང་མཁོས། ༣༽ དམའ་ས་ཁ། ༤༽ སྤ་ས་ཁ། 

༥༽ གུང་མེད་ནང་། ༦༽ ཁ་སྲོད་ཁ། ༧༽ ཁ་སྨད་ནང་། ༨༽ མཐྲོ་ཁ་ཟེར་སྤྱི་འྲོག་བརྒྱད་

ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་ཆགས་ཐངས་འདི་ཡང་ གནམ་གཤིས་བསིལ་དྲྲོད་དང་ལྡན་པའི་གུར་ ས་

གཞི་དབྱིབས་ཡང་གྱེན་གཟར་དྲག་མེན་པར་ དེ་ཁ་ལུ་ འབྲུ་སྣ་དགུ་ཆ་ར་འཚྲོ་བའི་ སའི་ལྷ་

མྲོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གཡུས་ཚན་ཅིག་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ གཡུས་ཀྱི་ཕྱྲོགས་

ག་རའི་ནང་ལུ་ བྱཱ་ཞིང་འཐདམ་འཐད་ཁ་འདུག། ཨིན་རུང་ གནམ་བྱཱ་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པའི་

སྐབས་ལུ་ ཞིང་ཆུ་དུམ་གྲ་རེ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ གཞན་རྣམས་

མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སས་མཆོག་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ མི་སེར་ཚུ་

དགའ་སྐྱིད་རྫྲོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལུ་ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་མགྲིན་དབངས་
36  ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཤོག་གྲངས་ ༣༦༨

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 76

གཅིག་གི་ཐྲོག་ལས་ བཀའ་དྲིན་བསམ་དང་བསམ་བཞིན་དུ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༡༤ གཡུས་དེ་གི་མིང་ལུ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།

དགའ་སེང་རྒེད་འྲོག་གི་སྤྱི་འྲོག་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ དགའ་སེང་ལྲོའི་གཡུས་ཚན་ཁ་སྲོད་

ཁའམ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ་ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ གཡུས་ཚན་དེ་མཐའ་འཁོར་གྱི་གཡུས་ཚན་

གཞན་ཚུ་གི་མགུ་ལུའམ་ སྲོད་ཕྱྲོགས་ལུ་ཆགས་ཡྲོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁ་སྲོད་ཁ། ཟེར་སབ་

སྲོལ་འདུག། དེ་ལས་ གཡུས་འདི་གི་མིང་གཞན་མི་འདི་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ། ཟེར་ཡང་སབ་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ། ཟེར་སྲོབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༣ གྱི་ལྷ་གསྲོལ་

གྱི་གནས་པྲོའམ་རྩ་བྲོ་ཕྲོག་མི་ ཨམ་མཁའ་འགྲོ། སྐྱེས་ལྲོ་ ༥༩ ལང་མི་གི་ཁྱིམ་ལྟག་ལུ་ 

སྤྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཡྲོད་པའི་གུ་ལུ་ དུས་དང་ཕུ་ལས་སྐྱེས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་སྲོང་ཕུག་ཤིང་སྲོམ་ཅིག་ཡྲོད་

མི་དེ་ཁ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་རྒས་ཤྲོསམ་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ “སྔོན་དང་

ཕུ་ལས་བྲོན་མཆོད་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་ཕུལ་སའི་ས་གནས་འདི་ ཤིང་དེ་གི་རྩ་བར་ཕུལ་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན།” ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

“དེ་མ་ཚད་ དེ་ལུ་ཡུལ་ལྷ་ མྲོ་ལྷ་ཡུམ་བུམ་སྒྲོལམ། ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ 

རྣམ་རྟྲོག་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཤིང་དེ་ལྷ་བཟུམ་ཅིག་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། ཧེ་མ་སྦེ་བ་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་དེ་གི་རྩ་བར་ ལྲོ་མྲོ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་

ལུ་ ཚྲོགས་ཤ་སྦེ་ སེམས་ཅན་གཡག་དང་ར་ཅིག་དམར་མཆོད་འབད་དེ་ གཡུས་དེའི་ མྲོ་

ལྷ་ཡུམ་བུམ་སྒྲོལམ་ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ རྗེ་

མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་

གིས་ དམར་མཆོད་འདི་བཀག་དམ་མཛད་པ་ལས་ཚུར་ ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཚྲོགས་ཤ་ཉོ་སྟེ་

གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཕུལ་བཏུབ་འབད་ ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཁོང་ཚུ་གི་གསྲོལ་མཆོད་ཀྱི་

སྐབས་ལུ་ ཚྲོགས་ཤ་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཉོ་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད།”37 ང་བཅས་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་སྡེ་ཚན་

37  སྲོབ་དཔྲོན་ ཨམ་ཕུརཔ་བཟངམྲོ། ཡྲོས། ༦༥

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ཚུ་ ཤིང་དེ་གི་རྩ་བར་འགྱོ་ལྟཝ་ད་ ལྷ་ཤིང་གི་རྩ་བར་ས་བདེ་གཤྲོང་འབད་བཟྲོ་བའི་སྦུག་ལུ་ 

ཚྲོགས་ཕུལ་ས་རྲོའི་པད་ལྡེར་ཅིག་ཡང་བཀལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ 

ཁ་སྲོད་ཁ་གི་གཡུས་ཆགས་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་ཤིང་གི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ གཡུས་

ཚན་གི་མིང་ལུ་ཡང་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ་ཟེར་སབ་སྲོལ་དར་ནུག།

༡༥ དགའ༌སེང༌ཚྲོ་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ།

དགའ་སེང་ཚྲོ་གོང་མའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་ 

རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་སེལ་མའི་གཏང་རག་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཨིན་མས། མ་གཞི་

གཡུས་མི་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ “དང་ཕུ་སྦེ་བ་ཅིན་ ལྷ་གསྲོལ་འདི་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ལྷ་ཤིང་

རྩ་བར་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་

རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ འཚྲོ་བ་སྐྱོང་ནིའི་ས་གཞི་ཆེམྲོ་ཅིག་མེད་པའི་ ཉམ་ཆུང་ཙང་ཙ་ཨིན། ལྷ་

གསྲོལ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ མི་དམངས་ལུ་ལྟྲོ་བཏང་དགོ་པའི་ 

ཟད་འགྲོ་ལྕི་བའི་སབས་ཀྱིས་ ཁོང་རང་ནང་དྲོག་བླྲོ་བྲོ་སབ་སྟེ་ ལྲོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ 

བསྐོར་རྒྱབ་འབད་རྩ་བྲོ་བཏྲོན་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་འདུག།” 

ཨིན་རུང་ གསྲོལ་མཆོད་འདི་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་པ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་

དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཡྲོད་རིགས་ཡྲོད་ཚད་ གནས་པྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་ས་གནས་ཅིག་ནང་

ལུ་འཛྲོམས་དགོཔ། གཉིས་པ་ ཁོང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་དུས་ཚྲོད་ཅིག ས་གནས་ཅིག་

གི་ནང་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ། གསུམ་པ་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ལྕི་བ་སྲོགས་ཡྲོད་པའི་ཁ་ལུ་ 

ཁོང་ཚུ་གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ རིམ་གྲོ་འབད་དེ་ཐྲོག་ལས་ཆ་རྲོགས་འབད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ 

སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་ནིའི་དུས་ཚྲོད་མེད་པ། བཞི་པ་ ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ 

སྐབས་ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ཚྲོགས་ཤ་ཟེར་ཕག་གཅིག་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ཆུམ། 

ཚྲོད་བསྲེས། དངུལ། མཇལ་ཁ་ཞུ་བ་འྲོང་མི་ དད་ལྡན་དམངས་ལུ་ལྟྲོ་ཁ་ཡང་བཏང་དགོཔ་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 78

ལས་ ལྲོ་ལྟར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ གནསཔྲོ་ལུ་འགྲོ་སྲོང་ལྕིཝ་ལས་ ལྲོ་ངོ་གསུམ་གྱི་

བར་ན་ཚར་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ལྷ་གསྲོལ་འདི་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་གྲལ་ལས་ རྩ་བྲོ་ག་ཨིན་མི་དེ་གིས་ལྲོ་

དུས་ཀྱི་ལྲོ་མཆོད་བཏང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྷ་ཁྱིམ་དགུང་

སྡེ་སྤུབས། ཟེར་མི་སྒུར་སྤུབས་ཏེ་ གཡུས་ཚན་འཐདམ་འཐད་ཁའི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་

འབྲོརམྲོ་ཚུ་སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་དེ་ ཉིམ་དང་པ་བཅའ་སྒྲིག་ ཉིམ་གཉིས་པ་ལྷ་ གསྲོལ་

དངོས་གཞི། ཉིམ་གསུམ་པ་གཏྲོར་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཏང་སྟེ་གྲོལཝ་ཨིན་མས། ལྷ་གསྲོལ་

འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ རྩ་བྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ དགའ་སེང་རྒེད་

འྲོག་གི་ཁྱིམ་དགུང་པ་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ རང་སྲོའི་ལྲོ་མཆོད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་

ནང་ལུ་འབད་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ དྲྲོ་པ་གནསཔྲོ་མཆོད་ནི་

དང་ ཕྱི་རུ་སྨནམྲོ་བསྐྱལ་ནི་ཡྲོད་རུང་ ད་ལྟྲོའི་གནད་དྲོན་མེནཔ་ལས་ མ་འྲོང་ཞིབ་འཚྲོལ་

གྱི་དྲོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཙམ་ཅིག་བཀོད་དེ་བཞག་ནི་ཨིན།།

༡༦ དགའ༌སེང༌རྒེད༌འྲོག༌གི༌དཔའ༌བྲོ༌དང༌རྣལ༌འབྲོར༌མའི༌མཚན༌ཐྲོ།
ཨང་། མིང་། སྐྱེས་

ལྲོ།
གཡུས། ལྷ་

སྐལ།
ནམ་ལས་ལྷ་
བཞུགས་པ།

༡ སྲོབ་དཔྲོན་ ཨམ་ཕུརཔ་
བཟངམྲོ།

ཡྲོས། 
༦༥

ལྟབ་ཕྱ་
ཁ

ཕ་ཇོ། སྐྱེས་ལྲོ་ ༢༥ 
ལས།

༢ དཔའ་བྲོ་ ཨམ་སངས་
རྒྱས་མཁའ་འགྲོ།

གླང་། 
༥༥

ཤིང་
མཁོས།

སྒོ་མྲོ། སྐྱེས་ལྲོ་ ༣༢ 
ལས།

༣ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་ཨོ་
སྲིངམྲོ།

ཡྲོས། 
༦༥

ཁ་སྨད། གེ་སར་
དང་མེ་
ལྷ།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༥༠ 
ལས།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།



77

ཚུ་ ཤིང་དེ་གི་རྩ་བར་འགྱོ་ལྟཝ་ད་ ལྷ་ཤིང་གི་རྩ་བར་ས་བདེ་གཤྲོང་འབད་བཟྲོ་བའི་སྦུག་ལུ་ 

ཚྲོགས་ཕུལ་ས་རྲོའི་པད་ལྡེར་ཅིག་ཡང་བཀལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ 

ཁ་སྲོད་ཁ་གི་གཡུས་ཆགས་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་ཤིང་གི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ གཡུས་

ཚན་གི་མིང་ལུ་ཡང་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བ་ཟེར་སབ་སྲོལ་དར་ནུག།

༡༥ དགའ༌སེང༌ཚྲོ་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ།

དགའ་སེང་ཚྲོ་གོང་མའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་ 

རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་སེལ་མའི་གཏང་རག་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཨིན་མས། མ་གཞི་

གཡུས་མི་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ “དང་ཕུ་སྦེ་བ་ཅིན་ ལྷ་གསྲོལ་འདི་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ལྷ་ཤིང་

རྩ་བར་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་

རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ འཚྲོ་བ་སྐྱོང་ནིའི་ས་གཞི་ཆེམྲོ་ཅིག་མེད་པའི་ ཉམ་ཆུང་ཙང་ཙ་ཨིན། ལྷ་

གསྲོལ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ མི་དམངས་ལུ་ལྟྲོ་བཏང་དགོ་པའི་ 

ཟད་འགྲོ་ལྕི་བའི་སབས་ཀྱིས་ ཁོང་རང་ནང་དྲོག་བླྲོ་བྲོ་སབ་སྟེ་ ལྲོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ 

བསྐོར་རྒྱབ་འབད་རྩ་བྲོ་བཏྲོན་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་འདུག།” 

ཨིན་རུང་ གསྲོལ་མཆོད་འདི་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་པ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་

དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཡྲོད་རིགས་ཡྲོད་ཚད་ གནས་པྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་ས་གནས་ཅིག་ནང་

ལུ་འཛྲོམས་དགོཔ། གཉིས་པ་ ཁོང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་དུས་ཚྲོད་ཅིག ས་གནས་ཅིག་

གི་ནང་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ། གསུམ་པ་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ལྕི་བ་སྲོགས་ཡྲོད་པའི་ཁ་ལུ་ 

ཁོང་ཚུ་གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ རིམ་གྲོ་འབད་དེ་ཐྲོག་ལས་ཆ་རྲོགས་འབད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ 

སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་ནིའི་དུས་ཚྲོད་མེད་པ། བཞི་པ་ ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ 

སྐབས་ལུ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ཚྲོགས་ཤ་ཟེར་ཕག་གཅིག་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ཆུམ། 

ཚྲོད་བསྲེས། དངུལ། མཇལ་ཁ་ཞུ་བ་འྲོང་མི་ དད་ལྡན་དམངས་ལུ་ལྟྲོ་ཁ་ཡང་བཏང་དགོཔ་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 78

ལས་ ལྲོ་ལྟར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ གནསཔྲོ་ལུ་འགྲོ་སྲོང་ལྕིཝ་ལས་ ལྲོ་ངོ་གསུམ་གྱི་

བར་ན་ཚར་རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

ལྷ་གསྲོལ་འདི་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་གྲལ་ལས་ རྩ་བྲོ་ག་ཨིན་མི་དེ་གིས་ལྲོ་

དུས་ཀྱི་ལྲོ་མཆོད་བཏང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྷ་ཁྱིམ་དགུང་

སྡེ་སྤུབས། ཟེར་མི་སྒུར་སྤུབས་ཏེ་ གཡུས་ཚན་འཐདམ་འཐད་ཁའི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་

འབྲོརམྲོ་ཚུ་སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་དེ་ ཉིམ་དང་པ་བཅའ་སྒྲིག་ ཉིམ་གཉིས་པ་ལྷ་ གསྲོལ་

དངོས་གཞི། ཉིམ་གསུམ་པ་གཏྲོར་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཏང་སྟེ་གྲོལཝ་ཨིན་མས། ལྷ་གསྲོལ་

འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ རྩ་བྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ དགའ་སེང་རྒེད་

འྲོག་གི་ཁྱིམ་དགུང་པ་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ རང་སྲོའི་ལྲོ་མཆོད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་

ནང་ལུ་འབད་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ དྲྲོ་པ་གནསཔྲོ་མཆོད་ནི་

དང་ ཕྱི་རུ་སྨནམྲོ་བསྐྱལ་ནི་ཡྲོད་རུང་ ད་ལྟྲོའི་གནད་དྲོན་མེནཔ་ལས་ མ་འྲོང་ཞིབ་འཚྲོལ་

གྱི་དྲོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཙམ་ཅིག་བཀོད་དེ་བཞག་ནི་ཨིན།།

༡༦ དགའ༌སེང༌རྒེད༌འྲོག༌གི༌དཔའ༌བྲོ༌དང༌རྣལ༌འབྲོར༌མའི༌མཚན༌ཐྲོ།
ཨང་། མིང་། སྐྱེས་

ལྲོ།
གཡུས། ལྷ་

སྐལ།
ནམ་ལས་ལྷ་
བཞུགས་པ།

༡ སྲོབ་དཔྲོན་ ཨམ་ཕུརཔ་
བཟངམྲོ།

ཡྲོས། 
༦༥

ལྟབ་ཕྱ་
ཁ

ཕ་ཇོ། སྐྱེས་ལྲོ་ ༢༥ 
ལས།

༢ དཔའ་བྲོ་ ཨམ་སངས་
རྒྱས་མཁའ་འགྲོ།

གླང་། 
༥༥

ཤིང་
མཁོས།

སྒོ་མྲོ། སྐྱེས་ལྲོ་ ༣༢ 
ལས།

༣ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་ཨོ་
སྲིངམྲོ།

ཡྲོས། 
༦༥

ཁ་སྨད། གེ་སར་
དང་མེ་
ལྷ།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༥༠ 
ལས།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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༤ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་རྣམ་
རྒྱལ་ལྷམྲོ།

ཕག 
༥༧

ཤིང་
མཁོས།

ཕ་ཇོ། སྐྱེས་ལྲོ་ ༤༨ 
ལས།

༥ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཀུན་
དགའ་དབངམྲོ།

ཕག 
༦༩

ཅང་ཁ ཁྱུང་
བདུད།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༥༡ 
ལས།

༦ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་
མཁའ་འགྲོ།

བ། 
༥༩

ལྷ་ཤིང་
རྩ་བ།

ཁྱུང་
བདུད།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༤༠ 
ལས།

༧ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་
གནག་ཀུམ།

ཕག 
༥༧

ཅང་ཁ། གེ་
སར།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༥༢ 
ལས།

༨ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་སྲི་
ཐུབ།

སྤྲེལ། 
༩༥

ཁ་སྨད་
ན།

ཁྱུང་
བདུད།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༢༥ 
ལས།

རྣལ་འབྲོརམྲོ་ ཨམ་སྲི་ཐུབ། ལྲོ་ ༩༢། ལྲོ་རྟགས་སྤྲེལ། གཡུས་ ཁ་སྨད་ནང། ཚྲོགས་

གོངམ། ལྷ་སྐལ་ ཁྱུང་བདུད། སྐྱེས་ལྲོ་ ༢༠ དང་ ༢༥ བར་ན་ལུ་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་

དང་འདྲཝ་སྦེ་ གོང་བཀོད་ཀྱི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་མཉམ་ སྐྱེ་ལུང་ལས་ལྷ་ཆགས་

ཏེ་མེད་པར་དང་ ཤུལ་ལས་དུས་དང་ན་ཚྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷ་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཤྲོག་ཁྲམ་རེའུ་

མིག་གི་གནས་ཚུལ་གྱིས་མཁྱེན་ཚུགས། གོང་འཁོད་ཀྱི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་

མཉམ་གྱི་ སྲོབ་དཔྲོན་དང་ ད་རེས་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་སྲོབ་དཔྲོན་ ཨམ་མཁའ་འགྲོ་གི་སྲོབ་

དཔྲོན་ཟེར་རུང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ སྲིད་ཐུབ་ཨིན་རུང་ ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་རྒས། མིག་གི་གསལ་

ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མ་མཐྲོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྷ་གསྲོལ་འདི་ལུ་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མ་ཚུགས་པས་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༡༧ ལྷ་གསྲོལ་གྱི་ལས་རིམ་མདྲོར་བསྡུས།

ལྷ་གསྲོལ་འདི་ཡང་ ཁོང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་དང་དཔའ་བྲོ་གང་རུང་གི་ས་ལས་ གཉིས་ཀྱི་རང་

སྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 80

སྐབས་ལུ་ཡང་ གནས་པྲོའི་ལྲོ་མཆོད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཆོས་མཆོག་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ དང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་

ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་ཚུ་ལུ་གཏང་རག་དང་ དེ་གིས་ཤུལ་ལས་བྲོན་པྲོའི་ལྷ་གསྲོལ་འདི་བཅའ་

སྒྲིག་རྐྱབ་ཨིན་མས། གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཉིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ གཏྲོར་བཞེངས་བརྐྱབ་

ནི་ དེ་གི་ཤུལ་མར་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་དངོས་གཞིའི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི། དེ་

ཚེ་ཉིམ་གི་མཇུག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཕབས་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས། དངོས་གཞིའི་ཉི་མ་ལུ་ 

དགའ་སེང་ལྲོའི་བྲོན་པྲོའི་ལྷ་བསྟེན་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དགུང་པ་ག་ར་ ལྷ་གསྲོལ་གནས་པྲོའི་ཁྱིམ་

ནང་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ ཨ་ར་འདམ་སྦྱིས་གང་དང་མཛརཝ་བང་ཅུང་གང་རེ་གནས་

པྲོ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ དེ་ཚེ་ཉིམ་ཅིག་རང་ལྟདམྲོ་གི་མཇལ་ཁ་ཞུ་སྟེ་ སྙན་དར་ཕུལ་ནི་དང་ དཔའ་

བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལུ་དར་ཡང་བཏགས་ནི་འདུག། རྩ་བྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མགྱོན་འྲོང་

མི་གཡུས་ཁའི་མི་ག་ར་ལུ་ ཇ་དང་ཆང་། དེ་ལས་ལྟྲོ་དང་པགས་ ཇ་ཆང་གི་ལྲོངས་སྤྲོད་ཚུ་

དྲང་དགོཔ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཉུང་མཐའ་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ལུ་ཕབས་པ་ཅིན་ 

ཁྲི་གསུམ་དང་བཞི་གི་བར་ན་གནསཔ་ཨིན་ཟེར་ རྩ་བྲོ་ཨམ་མཁའ་འགྲོ་གིས་སབ་ནི་འདུག།

༡༨ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་ཤེས་ཡྲོན།

དེ་ཁར་ འཛྲོམས་མི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་མང་ཤྲོས་ར་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་སྲོབ་དཔྲོན་ 

ཨམ་ཕུརཔ་བཟངམྲོ། ཨམ་སྲི་ཐུབ་ཚུ་ལས་ བྲོན་ཆོག་གི་ཚིག་གཞི། རིམ་གྲོ་འབད་ཐངས། 

གཏྲོར་བཞེངས་འབད་ཚུལ་ཚུ་ ཁ་རྒྱུན་རྣ་རྒྱུན་ཐྲོག་ལུ་ལྷབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཨམ་ཕུརཔ་

བཟངམྲོ་གིས་ཡང་ མྲོ་རའི་སྲོབ་དཔྲོན་ བཤགས་མི་དཔའ་བྲོ་དྲོམ་ཅུང་ལས་ལྷབ་ཡྲོད་ཨིན་

ཟེར་བཤད་ནི་འདུག དེ་ལས་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༣ གི་རྩ་བྲོ་ ཨམ་མཁའ་འགྲོམྲོ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

མྲོ་རའི་ཤེས་ཡྲོན་ཚུ་ གོང་གསལ་སྲོབ་དཔྲོན་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ ཨམ་སྲི་ཐུབ་ལས་ལྷབ་ཡྲོདཔ་

ཨིནམ་མས། ལྷ་གསྲོལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ རང་སྲོའི་ལྷ་ཞུ་ཐངས་དང་སྤན་འདྲེན་ཚུལ་གྱི་ཚིག་

གཞི་ཚུ་ལྷབ་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ གནས་པྲོའི་གདྲོན་དང་རྐྱེན་ཆ། དེའི་བཟྲོག་ཆའི་རིམ་གྲོ་འབད་

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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༤ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་རྣམ་
རྒྱལ་ལྷམྲོ།

ཕག 
༥༧

ཤིང་
མཁོས།

ཕ་ཇོ། སྐྱེས་ལྲོ་ ༤༨ 
ལས།

༥ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཀུན་
དགའ་དབངམྲོ།

ཕག 
༦༩

ཅང་ཁ ཁྱུང་
བདུད།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༥༡ 
ལས།

༦ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་
མཁའ་འགྲོ།

བ། 
༥༩

ལྷ་ཤིང་
རྩ་བ།

ཁྱུང་
བདུད།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༤༠ 
ལས།

༧ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་
གནག་ཀུམ།

ཕག 
༥༧

ཅང་ཁ། གེ་
སར།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༥༢ 
ལས།

༨ རྣལ་འབྲོརམྲོ། ཨམ་སྲི་
ཐུབ།

སྤྲེལ། 
༩༥

ཁ་སྨད་
ན།

ཁྱུང་
བདུད།

སྐྱེས་ལྲོ་ ༢༥ 
ལས།

རྣལ་འབྲོརམྲོ་ ཨམ་སྲི་ཐུབ། ལྲོ་ ༩༢། ལྲོ་རྟགས་སྤྲེལ། གཡུས་ ཁ་སྨད་ནང། ཚྲོགས་

གོངམ། ལྷ་སྐལ་ ཁྱུང་བདུད། སྐྱེས་ལྲོ་ ༢༠ དང་ ༢༥ བར་ན་ལུ་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་

དང་འདྲཝ་སྦེ་ གོང་བཀོད་ཀྱི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་མཉམ་ སྐྱེ་ལུང་ལས་ལྷ་ཆགས་

ཏེ་མེད་པར་དང་ ཤུལ་ལས་དུས་དང་ན་ཚྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷ་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཤྲོག་ཁྲམ་རེའུ་

མིག་གི་གནས་ཚུལ་གྱིས་མཁྱེན་ཚུགས། གོང་འཁོད་ཀྱི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་

མཉམ་གྱི་ སྲོབ་དཔྲོན་དང་ ད་རེས་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་སྲོབ་དཔྲོན་ ཨམ་མཁའ་འགྲོ་གི་སྲོབ་

དཔྲོན་ཟེར་རུང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ སྲིད་ཐུབ་ཨིན་རུང་ ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་རྒས། མིག་གི་གསལ་

ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མ་མཐྲོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྷ་གསྲོལ་འདི་ལུ་བཅའ་མར་གཏྲོགས་མ་ཚུགས་པས་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༡༧ ལྷ་གསྲོལ་གྱི་ལས་རིམ་མདྲོར་བསྡུས།

ལྷ་གསྲོལ་འདི་ཡང་ ཁོང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་དང་དཔའ་བྲོ་གང་རུང་གི་ས་ལས་ གཉིས་ཀྱི་རང་

སྲོའི་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 80

སྐབས་ལུ་ཡང་ གནས་པྲོའི་ལྲོ་མཆོད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཆོས་མཆོག་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ དང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་

ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་ཚུ་ལུ་གཏང་རག་དང་ དེ་གིས་ཤུལ་ལས་བྲོན་པྲོའི་ལྷ་གསྲོལ་འདི་བཅའ་

སྒྲིག་རྐྱབ་ཨིན་མས། གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཉིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ གཏྲོར་བཞེངས་བརྐྱབ་

ནི་ དེ་གི་ཤུལ་མར་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་དངོས་གཞིའི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི། དེ་

ཚེ་ཉིམ་གི་མཇུག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཕབས་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས། དངོས་གཞིའི་ཉི་མ་ལུ་ 

དགའ་སེང་ལྲོའི་བྲོན་པྲོའི་ལྷ་བསྟེན་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དགུང་པ་ག་ར་ ལྷ་གསྲོལ་གནས་པྲོའི་ཁྱིམ་

ནང་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ ཨ་ར་འདམ་སྦྱིས་གང་དང་མཛརཝ་བང་ཅུང་གང་རེ་གནས་

པྲོ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ དེ་ཚེ་ཉིམ་ཅིག་རང་ལྟདམྲོ་གི་མཇལ་ཁ་ཞུ་སྟེ་ སྙན་དར་ཕུལ་ནི་དང་ དཔའ་

བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལུ་དར་ཡང་བཏགས་ནི་འདུག། རྩ་བྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མགྱོན་འྲོང་

མི་གཡུས་ཁའི་མི་ག་ར་ལུ་ ཇ་དང་ཆང་། དེ་ལས་ལྟྲོ་དང་པགས་ ཇ་ཆང་གི་ལྲོངས་སྤྲོད་ཚུ་

དྲང་དགོཔ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཉུང་མཐའ་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ལུ་ཕབས་པ་ཅིན་ 

ཁྲི་གསུམ་དང་བཞི་གི་བར་ན་གནསཔ་ཨིན་ཟེར་ རྩ་བྲོ་ཨམ་མཁའ་འགྲོ་གིས་སབ་ནི་འདུག།

༡༨ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་ཤེས་ཡྲོན།

དེ་ཁར་ འཛྲོམས་མི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་མང་ཤྲོས་ར་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་སྲོབ་དཔྲོན་ 

ཨམ་ཕུརཔ་བཟངམྲོ། ཨམ་སྲི་ཐུབ་ཚུ་ལས་ བྲོན་ཆོག་གི་ཚིག་གཞི། རིམ་གྲོ་འབད་ཐངས། 

གཏྲོར་བཞེངས་འབད་ཚུལ་ཚུ་ ཁ་རྒྱུན་རྣ་རྒྱུན་ཐྲོག་ལུ་ལྷབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཨམ་ཕུརཔ་

བཟངམྲོ་གིས་ཡང་ མྲོ་རའི་སྲོབ་དཔྲོན་ བཤགས་མི་དཔའ་བྲོ་དྲོམ་ཅུང་ལས་ལྷབ་ཡྲོད་ཨིན་

ཟེར་བཤད་ནི་འདུག དེ་ལས་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༣ གི་རྩ་བྲོ་ ཨམ་མཁའ་འགྲོམྲོ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

མྲོ་རའི་ཤེས་ཡྲོན་ཚུ་ གོང་གསལ་སྲོབ་དཔྲོན་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ ཨམ་སྲི་ཐུབ་ལས་ལྷབ་ཡྲོདཔ་

ཨིནམ་མས། ལྷ་གསྲོལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ རང་སྲོའི་ལྷ་ཞུ་ཐངས་དང་སྤན་འདྲེན་ཚུལ་གྱི་ཚིག་

གཞི་ཚུ་ལྷབ་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ གནས་པྲོའི་གདྲོན་དང་རྐྱེན་ཆ། དེའི་བཟྲོག་ཆའི་རིམ་གྲོ་འབད་

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ཚུ་ རང་སྲོའི་ལྷ་ཞུགས་ཞིནམ་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིནམ་མས།།

རང་སྲོའི་ལྷ་གཞུག་ནིའམ་ལྷ་ཆགས་ནི་འདི་ ཆོས་མངོན་པར་མཛྲོད་ལས་ ལས་ལས་འཇིག་

རྟེན་སྣ་ཚྲོགས་སྐྱེས། །དེ་ནི་སེམས་པ་དང་དེས་བས། །སེམས་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ནྲོ། །38 

ཞེས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ལུས་བླང་ཚེ་ཅིགཔྲོ་ ཚེ་སྔོན་མའི་ལས་ཀྱི་ས་

བྲོན་གྱི་རྣམ་སྨིན་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཏེར་

བདག་ ཇོ་མྲོ། དཔའ་མྲོ། ཟེར་ལ་ལུ་ཅིག་སྐྱེ་ལུང་ལས་མེད་རུང་ བར་སྐབས་ལྲོ་ན་ ༥ 

དང་ ༦ ལས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ན་ཚ་ཕྲོག་སྟེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་མའི་

མཐའ་མར་ མ་དྲག་པར་མཐའ་མཇུག་ལུ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་བསྟེན་ཞིནམ་

ལས་ ན་ཚ་ལས་ཐར་ཏེ་ ཁོང་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ ལྲོ་

ན་ ༢༠ དང་ ༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལས་ ན་སྟེ་གོང་གསལ་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་

ཚུ་གི་ཅི་གིས་ཡང་མ་ཕན་པར་ གྲིབ་དང་ མི་དམངས་སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་ས་ ཟས་ག་

ལྷྲོད་ ཟ་ནི་ལས་འཛེམས་དགོཔ་ཚུ་འཐྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ འཕལ་འཕལ་སྐབས་རང་གི་

ལྷ་གིས་རང་རྒྱབ་ཞུགས་ཏེ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ། དཔའ་མྲོ་དང་ཇོ་མྲོའི་ཆ་ལུགས་

སྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་འཆོལ་ལྲོང་ཐལ་ཏེ་ སེམས་གནས་པ་མེད་འགྱོ་བའི་མཐའ་

མར་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཅིག་བསྟེནཔ་ལས་ཚུར་དྲག་སྟེ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོར་

མའི་གྱལ་ཁར་ཚུད་ཡྲོདཔ་ གོང་གསལ་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་ མགྲིན་གཅིག་

གི་ཐྲོག་ལས་ སབ་ནི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཁོང་ཆ་མཉམ་རང་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༣༥ དང་ ༥༠ ནང་

འཁོད་ལུ་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

38  ཆོས་མངོན་པར་མཛྲོད། གནས་བཞི་པ། ལས་བསན་པའི། ཤྲོག་གྲངས་ ༢༣༩

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 82

༡༩ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོའི་ཆས།
སྤྱིར་བཏང་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་དང་ཇོ་མྲོ་ཟེར་མིའི་ཆས་ཚུ་ ཧ་

ལམ་ཅོག་འཐད་རུང་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་གཡུས་སྒོའི་ལུགས་

སྲོལ་དང་ ངག་གཤིས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བྲོན་

མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ གཏྲོར་བཞེངས། བཅའ་སྒྲིག་ གསྲོལ་

མཆོད་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་ དུམ་འདྲ་རེ་མ་འདྲཝ་འབད་ཡྲོདཔ་མ་

གཏྲོགས་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་འཐད་ཁར་ཅོག་ཐད་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།།

རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་ཆས་གཙྲོ་བྲོ་རང་ མགུ་ལུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ པྲོག་ཞུའམ་རིགས་ལྔ། 

གཟུགས་ཁར་བཀབ་ནེ། ལག་པར་ཌཱ་རུ། དྲིལ་བུ། གསུམ་ཨིན་པས། རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་

བཀབ་ནེ་འདི་ འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཨ་ད་

ར་ཅུ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས། བཀབ་ནེ་འདི་ཡང་ རྐྱང་བཤག་རྐྱབ་སྟེ་ བཀབ་

ཐངས་འདི་ཡང་ཕྲོ་རྒྱ་གི་བཀབ་ནེ་བཀབ་ཐངས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ བཀབ་ནེ་སེ་སྐོརམ་བརྐྱབ་སྟེ་ 

ལགཔ་གཡས་པའི་ཀི་ལིའི་ཟུར་ཕང་སྟེ་ རྟེན་འབྲེལ་

གྱི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་གསུམ་བལྟབ་རྐྱབ་སྟེ་ ལག་པའི་

ཨོག་ལྟབ་མཚམས་ལུ་ཚུན་ཚྲོད་སྦེ་བཀབ་ དེ་ལས་

ལྷ་ཞུགས་ཏེ་བྲྲོ་འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཤུབས་མི་

འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཁབ་ཀྱིས་བཏབ་སྟེ་བཀབ་ནི་ཅིག་

དང་ ཡང་ཅིན་ མདུད་ཕྲོད་བཏབ་སྟེ་བཀབ་ནི་

འདུག།

དེ་ལས་ དཔའ་བྲོའི་བཀབ་ནེ་འདི་ གོང་གསལ་རྣལ་

འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཨ་ད་ར་ཅུ་གི་

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ཚུ་ རང་སྲོའི་ལྷ་ཞུགས་ཞིནམ་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིནམ་མས།།

རང་སྲོའི་ལྷ་གཞུག་ནིའམ་ལྷ་ཆགས་ནི་འདི་ ཆོས་མངོན་པར་མཛྲོད་ལས་ ལས་ལས་འཇིག་

རྟེན་སྣ་ཚྲོགས་སྐྱེས། །དེ་ནི་སེམས་པ་དང་དེས་བས། །སེམས་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ནྲོ། །38 

ཞེས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ལུས་བླང་ཚེ་ཅིགཔྲོ་ ཚེ་སྔོན་མའི་ལས་ཀྱི་ས་

བྲོན་གྱི་རྣམ་སྨིན་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཏེར་

བདག་ ཇོ་མྲོ། དཔའ་མྲོ། ཟེར་ལ་ལུ་ཅིག་སྐྱེ་ལུང་ལས་མེད་རུང་ བར་སྐབས་ལྲོ་ན་ ༥ 

དང་ ༦ ལས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ན་ཚ་ཕྲོག་སྟེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་མའི་

མཐའ་མར་ མ་དྲག་པར་མཐའ་མཇུག་ལུ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་བསྟེན་ཞིནམ་

ལས་ ན་ཚ་ལས་ཐར་ཏེ་ ཁོང་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ ལྲོ་

ན་ ༢༠ དང་ ༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལས་ ན་སྟེ་གོང་གསལ་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་

ཚུ་གི་ཅི་གིས་ཡང་མ་ཕན་པར་ གྲིབ་དང་ མི་དམངས་སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་ས་ ཟས་ག་

ལྷྲོད་ ཟ་ནི་ལས་འཛེམས་དགོཔ་ཚུ་འཐྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ འཕལ་འཕལ་སྐབས་རང་གི་

ལྷ་གིས་རང་རྒྱབ་ཞུགས་ཏེ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ། དཔའ་མྲོ་དང་ཇོ་མྲོའི་ཆ་ལུགས་

སྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་འཆོལ་ལྲོང་ཐལ་ཏེ་ སེམས་གནས་པ་མེད་འགྱོ་བའི་མཐའ་

མར་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཅིག་བསྟེནཔ་ལས་ཚུར་དྲག་སྟེ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོར་

མའི་གྱལ་ཁར་ཚུད་ཡྲོདཔ་ གོང་གསལ་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་ མགྲིན་གཅིག་

གི་ཐྲོག་ལས་ སབ་ནི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཁོང་ཆ་མཉམ་རང་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༣༥ དང་ ༥༠ ནང་

འཁོད་ལུ་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

38  ཆོས་མངོན་པར་མཛྲོད། གནས་བཞི་པ། ལས་བསན་པའི། ཤྲོག་གྲངས་ ༢༣༩

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 82

༡༩ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོའི་ཆས།
སྤྱིར་བཏང་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་དང་ཇོ་མྲོ་ཟེར་མིའི་ཆས་ཚུ་ ཧ་

ལམ་ཅོག་འཐད་རུང་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་གཡུས་སྒོའི་ལུགས་

སྲོལ་དང་ ངག་གཤིས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བྲོན་

མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ གཏྲོར་བཞེངས། བཅའ་སྒྲིག་ གསྲོལ་

མཆོད་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་ དུམ་འདྲ་རེ་མ་འདྲཝ་འབད་ཡྲོདཔ་མ་

གཏྲོགས་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་འཐད་ཁར་ཅོག་ཐད་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།།

རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་ཆས་གཙྲོ་བྲོ་རང་ མགུ་ལུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ པྲོག་ཞུའམ་རིགས་ལྔ། 

གཟུགས་ཁར་བཀབ་ནེ། ལག་པར་ཌཱ་རུ། དྲིལ་བུ། གསུམ་ཨིན་པས། རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་

བཀབ་ནེ་འདི་ འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཨ་ད་

ར་ཅུ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས། བཀབ་ནེ་འདི་ཡང་ རྐྱང་བཤག་རྐྱབ་སྟེ་ བཀབ་

ཐངས་འདི་ཡང་ཕྲོ་རྒྱ་གི་བཀབ་ནེ་བཀབ་ཐངས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ བཀབ་ནེ་སེ་སྐོརམ་བརྐྱབ་སྟེ་ 

ལགཔ་གཡས་པའི་ཀི་ལིའི་ཟུར་ཕང་སྟེ་ རྟེན་འབྲེལ་

གྱི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་གསུམ་བལྟབ་རྐྱབ་སྟེ་ ལག་པའི་

ཨོག་ལྟབ་མཚམས་ལུ་ཚུན་ཚྲོད་སྦེ་བཀབ་ དེ་ལས་

ལྷ་ཞུགས་ཏེ་བྲྲོ་འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཤུབས་མི་

འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཁབ་ཀྱིས་བཏབ་སྟེ་བཀབ་ནི་ཅིག་

དང་ ཡང་ཅིན་ མདུད་ཕྲོད་བཏབ་སྟེ་བཀབ་ནི་

འདུག།

དེ་ལས་ དཔའ་བྲོའི་བཀབ་ནེ་འདི་ གོང་གསལ་རྣལ་

འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཨ་ད་ར་ཅུ་གི་

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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བཀབ་ནེ་བཀབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྲོ་རྒྱ་སྤྱིར་བཏང་གི་བཀབ་ནེ་དཀརཔྲོ་འདི་མེན་པར་ 

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་རྒཔྲོ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བཀབ་ནེ་ཁ་

དམར་འདི་བཀབ་སྲོལ་ཡྲོད་འདུག་ རྒྱ་གཞི་ཀྱི་འཐད་དཔའ་བྲོ་གི་བཀབ་ནེ་འདི་སྲོམ་རུང་ 

རིང་ཐུང་རྒཔྲོ་གི་བཀབ་ནེ་འདི་རིང་མས། དཔའ་བྲོ་གི་བཀབ་ནེ་འདི་ཐུང་སུ་འཚམས་ཅིག་

ཡྲོདཔ་ལས་ བཀབ་ནེ་བཀབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བཀབ་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ དེ་སྦེ་ཨིན་

ཟེརཝ་ཅིག་མེད་རུང་ མང་ཤྲོས་ཀྱིས་བཀབ་ནེ་སེར་ཀོམ་རྐྱབ་ ལག་གཡས་པའི་ཕྱེན་ལྲོག་

འཐད་ཕང་སྟེ་ བཀབ་ནེ་གསུམ་བལྟབ་རྐྱབ། དེ་ལས་ ལག་གཡྲོན་པའི་དཔུངམ་གི་འཐད་

ལུ་ མདུད་ཕྲོད་བལྟབ་ བཀབ་ནེ་གི་རལཔ་ལག་གཡྲོན་པའི་ཕྱག་ལྟག་གི་གདྲོང་ཁ་ལས་

མར་བཏང་སྦེ་ བཀབ་སྲོལ་འདུག།

༢༠ གཏྲོར་མའི་བཅའ་སྒྲིག་གམ་ ས་གོན་གྱི་ལས་རིམ།
ལྷ་གསྲོལ་འབད་ནི་དུས་ཚྲོད་ཚེས་གྲངས་གཏན་ཁལ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་

འབྲོརམྲོ་གཞན་ཚུ་ལུ་ བར་བསྐུལ་འབད་དེ་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་ དུས་ཚྲོད་བཏྲོན་ཐབས་ལུ་

སྔ་གོང་ལས་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་བཟྲོ་བཞག་ནི་འདུག་ ལྷ་གསྲོལ་འདི་ཡང་ ཁྱིམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཨ་

རིང་སྲོམ་ཅིག་ནང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒུར་སྤུབས་ཏེ་ གཏྲོར་མའི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་དང་ 

དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོ་ག་ཚུ་ཡང་ དེ་གི་ནང་ལུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་འདུག།

དེ་བཞིན་དུ་གཏྲོརམ་བཞེངས་ནིའི་རྒྱུ་ ཀར་ཕྱེ་མེན་པར་ལྟྲོ་བསྣས་ཏེ་བཞེངསམ་ཨིན་པས། 

གཏྲོརམ་ཚུ་གི་བཟྲོ་རྣམ་དང་ དེ་གུ་དཀར་རྒྱན་བཀལ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་

འབད་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁ་གསལ་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 84

༢༠་༡་ ཕྲོ་གྲལ་ གཏྲོརམ་གྱི་གོ་རིམ་གཡྲོན་གྲལ།
ཨང་། ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧

གཏྲོར་མ། ཞལ་ཟས། གེ་སར། ཕ་ཇོ། གནསཔྲོ། མཁའ་འགྲོ། གདྲོན་ཞུགས། ཞལ་ཟས།

དཀར་རྒྱན། ཐད་སྒོར་ ༣ ཐད་སྒོར་ ༧ ཐད་སྒོར་ ༩ ཐད་སྒོར་ ༩ ཐད་སྒོར་ ༥ ཐད་སྒོར་ ༩ ཐད་སྒོར་ ༣

༢༠་༢ མྲོ་གྲལ་ལམ་ གྲལ་འྲོངམ།

ཨང་། གཏྲོར་མ། དཀར་རྒྱན།
༡ ཞལ་ཟས། ཐད་སྒོར་ ༥
༢ ཞལ་ཟས། -
༣ ཞལ་ཟས། -
༤ ཁྱུང་བདུད། ཐད་སྒོར་ ༧ དང་ གདྲོང་

ཁར་དཀར་རྒྱན་ཐེབས།

༥ ཞལ་ཟས། -
༦ ཞལ་ཟས། -
༧ ཞལ་ཟས། -
 

}

}
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བཀབ་ནེ་བཀབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྲོ་རྒྱ་སྤྱིར་བཏང་གི་བཀབ་ནེ་དཀརཔྲོ་འདི་མེན་པར་ 

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་རྒཔྲོ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བཀབ་ནེ་ཁ་

དམར་འདི་བཀབ་སྲོལ་ཡྲོད་འདུག་ རྒྱ་གཞི་ཀྱི་འཐད་དཔའ་བྲོ་གི་བཀབ་ནེ་འདི་སྲོམ་རུང་ 

རིང་ཐུང་རྒཔྲོ་གི་བཀབ་ནེ་འདི་རིང་མས། དཔའ་བྲོ་གི་བཀབ་ནེ་འདི་ཐུང་སུ་འཚམས་ཅིག་

ཡྲོདཔ་ལས་ བཀབ་ནེ་བཀབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བཀབ་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ དེ་སྦེ་ཨིན་

ཟེརཝ་ཅིག་མེད་རུང་ མང་ཤྲོས་ཀྱིས་བཀབ་ནེ་སེར་ཀོམ་རྐྱབ་ ལག་གཡས་པའི་ཕྱེན་ལྲོག་

འཐད་ཕང་སྟེ་ བཀབ་ནེ་གསུམ་བལྟབ་རྐྱབ། དེ་ལས་ ལག་གཡྲོན་པའི་དཔུངམ་གི་འཐད་

ལུ་ མདུད་ཕྲོད་བལྟབ་ བཀབ་ནེ་གི་རལཔ་ལག་གཡྲོན་པའི་ཕྱག་ལྟག་གི་གདྲོང་ཁ་ལས་

མར་བཏང་སྦེ་ བཀབ་སྲོལ་འདུག།

༢༠ གཏྲོར་མའི་བཅའ་སྒྲིག་གམ་ ས་གོན་གྱི་ལས་རིམ།
ལྷ་གསྲོལ་འབད་ནི་དུས་ཚྲོད་ཚེས་གྲངས་གཏན་ཁལ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་

འབྲོརམྲོ་གཞན་ཚུ་ལུ་ བར་བསྐུལ་འབད་དེ་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་ དུས་ཚྲོད་བཏྲོན་ཐབས་ལུ་

སྔ་གོང་ལས་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་བཟྲོ་བཞག་ནི་འདུག་ ལྷ་གསྲོལ་འདི་ཡང་ ཁྱིམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཨ་

རིང་སྲོམ་ཅིག་ནང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒུར་སྤུབས་ཏེ་ གཏྲོར་མའི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་དང་ 

དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོ་ག་ཚུ་ཡང་ དེ་གི་ནང་ལུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་འདུག།

དེ་བཞིན་དུ་གཏྲོརམ་བཞེངས་ནིའི་རྒྱུ་ ཀར་ཕྱེ་མེན་པར་ལྟྲོ་བསྣས་ཏེ་བཞེངསམ་ཨིན་པས། 

གཏྲོརམ་ཚུ་གི་བཟྲོ་རྣམ་དང་ དེ་གུ་དཀར་རྒྱན་བཀལ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་

འབད་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁ་གསལ་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 84

༢༠་༡་ ཕྲོ་གྲལ་ གཏྲོརམ་གྱི་གོ་རིམ་གཡྲོན་གྲལ།
ཨང་། ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧

གཏྲོར་མ། ཞལ་ཟས། གེ་སར། ཕ་ཇོ། གནསཔྲོ། མཁའ་འགྲོ། གདྲོན་ཞུགས། ཞལ་ཟས།

དཀར་རྒྱན། ཐད་སྒོར་ ༣ ཐད་སྒོར་ ༧ ཐད་སྒོར་ ༩ ཐད་སྒོར་ ༩ ཐད་སྒོར་ ༥ ཐད་སྒོར་ ༩ ཐད་སྒོར་ ༣

༢༠་༢ མྲོ་གྲལ་ལམ་ གྲལ་འྲོངམ།

ཨང་། གཏྲོར་མ། དཀར་རྒྱན།
༡ ཞལ་ཟས། ཐད་སྒོར་ ༥
༢ ཞལ་ཟས། -
༣ ཞལ་ཟས། -
༤ ཁྱུང་བདུད། ཐད་སྒོར་ ༧ དང་ གདྲོང་

ཁར་དཀར་རྒྱན་ཐེབས།

༥ ཞལ་ཟས། -
༦ ཞལ་ཟས། -
༧ ཞལ་ཟས། -
 

}

}
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གོང་ལུ་བཀོད་པའི་གཏྲོརམ་ཚུ་གི་གདྲོང་ཁར་ གཡྲོན་གྲལ་ལས་བཤྲོས་ཅུང་ཟེར་བའི་གཏྲོར་

མ་ ༦ དང་དེའི་གདྲོང་ཁ་ཤ་མངར། ཟེར་ཤ་ཆུང་ཀུ་རེ་བཀལ་ཏེ་ དེ་ལུ་དཀར་རྒྱན་ཐད་སྒོར་

རེ་རེ་བཀལ་ནི་འདུག། གཡས་གྲལ་ཁ་ཐུག་ལས་ གཏྲོར་ཅུང་། ཟེར་ གཏྲོརམ་ལེབ་ཏང་ཏ་

སྦེ་མི་ ༦ བཤམས་པའི་གདྲོང་ཁར་ཡང་ དམར་ཤ་ཟེར་ཤ་ཆུང་ཀུ་རེ་བཀལ་ཏེ་ དེ་ལུ་ཡང་

དཀར་རྒྱན་ཐད་སྒོར་ ༣ རེ་གིས་བརྒྱན་ནི་འདུག་ དེ་ལས་ གཏྲོར་མ་བཤམས་པའི་གཡྲོན་

གྲལ་ལུ་ ཤ་ཕུད་ཟེར་ཕག་མགུ་ཅིག་ ཚྲོགས་ཤའི་ཚུལ་སྦེ་བཀལ་ཏེ་ཡྲོད་མི་གུ་ དཀར་རྒྱན་

རྐྱབ་ཡྲོད་མི་གཏྲོརམ་ཐེབས་ཅིག་ཡང་བཀལ་ནི་འདུག།

 

     བཤྲོས་ཅུང་།        གཏྲོར་ཅུང་།  

༢༠་༣ དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲིག་ཐངས།
མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་གཏྲོརམ་ཚུ་ དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལུ་མ་བཤམས་པའི་ཧེ་མ་ ས་ཁར་གཏྲོར་

གདན་ ཟེར་རེད་བརལ་ནི་སྤ་རིས་ཐིངས་ཞིནམ་ལས་དེ་གུར་ རེད་བྱེ་ལྔ་དེ་ཅིག་བླུགས་ དེ་

སྙོམ་ཏང་ཏ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ དེའི་རྒྱབ་ལས་གཡུ་དྲུང་གི་ཚུལ་ལུ་བ་མར་གྱི་འཐེབས་སྐོར་

བརྒྱད་ཀྱིས་ དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་སྦེ་བཟྲོ་བའི་གདྲོང་ཁར་ དང་པ་རང་ གྱལ་གོངམ་ཟེར་ཕྲོ་

གྲལ་གྱི་གཏྲོརམ་ཚུ་གྲལ་བསྒྲིགས་ དེའི་གདྲོང་ཁར་གྱལ་འྲོགམ་ཟེར་ མྲོ་གྲལ་གྱི་གཏྲོརམ་

ཚུ་བསྒྲིགས་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ བཤྲོས་ཅུང་དང་གཏྲོར་ཅུང་ཚུ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་བསྒྲིགས་པའི་སྦུག་ན་ལས་ཕར་ ཚྲོགས་ཟེར་ལྟྲོ་བསྣས་ཏེ་བཟྲོ་ཡྲོད་པའི་ཀེབ་ཏ་

} }
དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 86

དང་ ཚྲོགས་ཤ་ཕག་ཤ་གུག་དྲ་ཚུ་གང་འཚམས་བཀྲམ་ནི་འདུག། གོང་གསལ་ གྲལ་གོང་

འྲོག་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ མཆོད་མེ་ཅིག་ཕུལ་བའི་གཡས་ཕྱྲོགས་ལུ་ རེད་ཀྱིས་བཀང་བའི་བྲེ་

གི་ནང་ དར་སྣ་ ཟེར་མདའ་གུར་ཁ་དར་ཚྲོ་གཞི་དཀརཔྲོ་གཅིག་བཏགས་ཏེ་ བརབ་

བཞག་པའི་གདྲོང་ཁར་ ཆང་ཕུད་དཀར་ཡྲོལ་ནང་ལུ་སང་ཆང་བཀང་བའི་གུར་ ཡར་སྒྲོན་

བཀལ་ཏེ་བཞག་ནི་འདུག། དེ་ལས་ གཡྲོན་ཕྱྲོགས་ལུ་ཤ་ཕུད་ཟེར་ ཕག་མགུ་ཅིག་ཡང་

བཀལ་བཞག་ནི་འདུག།

༢༠་༤ གཏྲོར་སྒྲུབ།
གཏྲོར་སྒྲུབ་འདི་ཡང་ གཏྲོརམ་ཚུ་ག་ར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་ལུ་ བཤམས་ཚར་ཏེ་ གཏྲོར་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་མ་གནང་པའི་ཧེ་མ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ སྒྲུབ་ཆང་དང་སྒྲུབ་ཇ་ ཟེར་དཔའ་

བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ གནསཔྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དྲང་སྲོལ་འདུག་ ཇ་དང་ཆང་

བཞེས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཆ་མཉམ་རང་ཆས་སྒྲིག་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་

ཚྲོགས།

ཚྲོགས་ཤ།

གཡུང་དྲུང་།
ཤ་ཕུད།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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གོང་ལུ་བཀོད་པའི་གཏྲོརམ་ཚུ་གི་གདྲོང་ཁར་ གཡྲོན་གྲལ་ལས་བཤྲོས་ཅུང་ཟེར་བའི་གཏྲོར་

མ་ ༦ དང་དེའི་གདྲོང་ཁ་ཤ་མངར། ཟེར་ཤ་ཆུང་ཀུ་རེ་བཀལ་ཏེ་ དེ་ལུ་དཀར་རྒྱན་ཐད་སྒོར་

རེ་རེ་བཀལ་ནི་འདུག། གཡས་གྲལ་ཁ་ཐུག་ལས་ གཏྲོར་ཅུང་། ཟེར་ གཏྲོརམ་ལེབ་ཏང་ཏ་

སྦེ་མི་ ༦ བཤམས་པའི་གདྲོང་ཁར་ཡང་ དམར་ཤ་ཟེར་ཤ་ཆུང་ཀུ་རེ་བཀལ་ཏེ་ དེ་ལུ་ཡང་

དཀར་རྒྱན་ཐད་སྒོར་ ༣ རེ་གིས་བརྒྱན་ནི་འདུག་ དེ་ལས་ གཏྲོར་མ་བཤམས་པའི་གཡྲོན་

གྲལ་ལུ་ ཤ་ཕུད་ཟེར་ཕག་མགུ་ཅིག་ ཚྲོགས་ཤའི་ཚུལ་སྦེ་བཀལ་ཏེ་ཡྲོད་མི་གུ་ དཀར་རྒྱན་

རྐྱབ་ཡྲོད་མི་གཏྲོརམ་ཐེབས་ཅིག་ཡང་བཀལ་ནི་འདུག།

 

     བཤྲོས་ཅུང་།        གཏྲོར་ཅུང་།  

༢༠་༣ དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲིག་ཐངས།
མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་གཏྲོརམ་ཚུ་ དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལུ་མ་བཤམས་པའི་ཧེ་མ་ ས་ཁར་གཏྲོར་

གདན་ ཟེར་རེད་བརལ་ནི་སྤ་རིས་ཐིངས་ཞིནམ་ལས་དེ་གུར་ རེད་བྱེ་ལྔ་དེ་ཅིག་བླུགས་ དེ་

སྙོམ་ཏང་ཏ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ དེའི་རྒྱབ་ལས་གཡུ་དྲུང་གི་ཚུལ་ལུ་བ་མར་གྱི་འཐེབས་སྐོར་

བརྒྱད་ཀྱིས་ དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་སྦེ་བཟྲོ་བའི་གདྲོང་ཁར་ དང་པ་རང་ གྱལ་གོངམ་ཟེར་ཕྲོ་

གྲལ་གྱི་གཏྲོརམ་ཚུ་གྲལ་བསྒྲིགས་ དེའི་གདྲོང་ཁར་གྱལ་འྲོགམ་ཟེར་ མྲོ་གྲལ་གྱི་གཏྲོརམ་

ཚུ་བསྒྲིགས་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ བཤྲོས་ཅུང་དང་གཏྲོར་ཅུང་ཚུ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་བསྒྲིགས་པའི་སྦུག་ན་ལས་ཕར་ ཚྲོགས་ཟེར་ལྟྲོ་བསྣས་ཏེ་བཟྲོ་ཡྲོད་པའི་ཀེབ་ཏ་

} }

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 86

དང་ ཚྲོགས་ཤ་ཕག་ཤ་གུག་དྲ་ཚུ་གང་འཚམས་བཀྲམ་ནི་འདུག། གོང་གསལ་ གྲལ་གོང་

འྲོག་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ མཆོད་མེ་ཅིག་ཕུལ་བའི་གཡས་ཕྱྲོགས་ལུ་ རེད་ཀྱིས་བཀང་བའི་བྲེ་

གི་ནང་ དར་སྣ་ ཟེར་མདའ་གུར་ཁ་དར་ཚྲོ་གཞི་དཀརཔྲོ་གཅིག་བཏགས་ཏེ་ བརབ་

བཞག་པའི་གདྲོང་ཁར་ ཆང་ཕུད་དཀར་ཡྲོལ་ནང་ལུ་སང་ཆང་བཀང་བའི་གུར་ ཡར་སྒྲོན་

བཀལ་ཏེ་བཞག་ནི་འདུག། དེ་ལས་ གཡྲོན་ཕྱྲོགས་ལུ་ཤ་ཕུད་ཟེར་ ཕག་མགུ་ཅིག་ཡང་

བཀལ་བཞག་ནི་འདུག།

༢༠་༤ གཏྲོར་སྒྲུབ།
གཏྲོར་སྒྲུབ་འདི་ཡང་ གཏྲོརམ་ཚུ་ག་ར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་ལུ་ བཤམས་ཚར་ཏེ་ གཏྲོར་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་མ་གནང་པའི་ཧེ་མ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ སྒྲུབ་ཆང་དང་སྒྲུབ་ཇ་ ཟེར་དཔའ་

བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ གནསཔྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དྲང་སྲོལ་འདུག་ ཇ་དང་ཆང་

བཞེས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཆ་མཉམ་རང་ཆས་སྒྲིག་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་

ཚྲོགས།

ཚྲོགས་ཤ།

གཡུང་དྲུང་།
ཤ་ཕུད།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ཆོ་ག་འགོ་བཙུགཔ་མས་ བར་མཚམས་ལུ་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཅིག་གིས་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཆང་

དང་བཤྲོས་ཅུང་གི་གཏྲོར་མ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་འབག་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ནང་ན་གི་སྲོབ་དཔྲོན་རྣལ་

འབྲོར་མའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་སྐྱོགས་ཀྱིས་དབྲོག་པའི་ནང་ལུ་བཤྲོས་ཅུང་རེ་

བླུགས་ཏེ་ ‘ཕྱག་འཚལ་ལྲོ།’ ཟེར་བའི་ཚིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ནི་འདུག།

གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཆོ་ག་གྲོལ་ཞིནམ་

ལས་ ཕྱི་རུའི་ཚྲོགས་དྲངས་ དེ་གི་

ཤུལ་མ་ ས་བཅགསཔ་ ཟེར་དཔའ་

བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཚུ་བཀབ་ནེ་སེ་

སྐོརམ་རྐྱབ་སྦེ་ རང་སྲོའི་གྱོན་ཆས་

བསྒྲིགས་ ཚིག་དང་བཅསཔ་འབད་ 

ཌཱ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་དཀྲོགས་ཏེ་ དུས་

ཡུན་ སྐར་མ་ལྔ་དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་རྒྱབ་ཞུགས་ཏེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ 

ས་བཅགས་ཀྱི་ཆོ་ག་འགྲོལཝ་ཨིན་མས། དེ་ཚེ་ གཏྲོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡང་ དེམ་ཅིག་

གིས་མཇུག་བསྡུ་སྦེ་ ནུབ་མྲོའི་ཆུ་ཚྲོད་ ༩ དང་༡༠ དེ་ཅིག་ཁར་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

མ་གཞི་གཏྲོར་སྒྲུབ་གནངམ་ད་ ཕྱི་རུ་ཕྱིས་སུ་སྦེ་འགོར་མི་འདི་ཡང་ ཁོང་རྣལ་འབྲོརམ་དང་

དཔའ་བྲོ་ཚུ་བཞུགས་ས་ གཡུས་ཚན་སྲོ་སྲོ་ལས་ཨིནམ་ལས་ རྩ་བྲོའི་ཁྱིམ་ནང་འཛྲོམས་ནི་

ལུ་དུས་ཡུན་མངམ་འགོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གཏྲོར་བཞེངས་རྐྱབ་ནི་ཡང་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚྲོད་ ༣ 

དང་ ༤ དེ་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

གཏྲོར་སྒྲུབ་གནང་པའི་བསྒང་།
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༢༠་༥ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལྷའི་མཆོད་ཁང་ ལྷ་ཤིང་དགུང་དེ་ 
 སྤུབས་པའི་ནང་ལུ་གཟིམ་དགོཔ།
དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ དེ་ཚེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་འཛྲོམས་ཞིནམ་ལས་ གཏྲོརམ་

བཞེངས། གཏྲོར་སྒྲུབ་ཚུ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཞག་ལྷའི་མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་ གཟིམ་དགོ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ལྷའི་མཆོད་ཁང་ནང་ཉལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ལས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ ལྷ་གསྲོལ་མ་གྲོལ་ཚུན་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལུ རང་སྲོའི་ལྷ་

ཞུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེའི་བསྒང་ ཁོང་རའི་གཟུགས་ག་དེ་དྲག་དྲ་ མི་གཞན་དང་འབྲེལ་

བ་ཆེནམྲོ་ཅིག་འཐབ་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ ལུས་སེམས་གཉིས་ཆ་ར་གཙང་སྦྲའི་ཐྲོག་ལུ་གནས་

དགོཔ་མ་ཚད་ གཞན་གྱི་བཙྲོག་གྲིབ་མི་ཕྲོག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

༢༡ ཉིམ་དང་པ་ ལྷ་གསྲོལ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ།
དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ ༥:༠༠ བཞེངས་སྟེ་ ན་བཟའ་ཚུ་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏྲོག་ཏྲོ་འབད་གྱོན་ཏེ་ གྲ་སྒྲིག་

འབད་ནི།

ཆུ་ཚྲོད་ ༦:༣༠ དྲྲོ་ཆང་དང་དྲྲོ་ཇ།

ཆུ་ཚྲོད་ ༧ ལས་གོ་བཙུགས་ཏེ་ 

རང་སྲོའི་ཆས་ཚངམ་སྦེ་བསྒྲིགས་

ཏེ་ མཆོད་བཤམས་ཀྱི་ཕྱྲོགས་ལུ་

ཕྱག་འཚལ་གསྲོལ་བ་བཏབ་ དེ་

ལས་ གྲལ་སྒྲིག་ཞིན་ན་ས་ཁར་

སྲོད་སྦེ་ ཌ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་

ཏེ་ དང་པ་རང་ཁྲུས་གསྲོལ་གནང་ 

དེ་ལས་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་ མཆོད་པ་ཕུལ་སའི་མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་ གདན་འདྲེན་

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ཆོ་ག་འགོ་བཙུགཔ་མས་ བར་མཚམས་ལུ་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཅིག་གིས་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཆང་

དང་བཤྲོས་ཅུང་གི་གཏྲོར་མ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་འབག་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ནང་ན་གི་སྲོབ་དཔྲོན་རྣལ་

འབྲོར་མའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་སྐྱོགས་ཀྱིས་དབྲོག་པའི་ནང་ལུ་བཤྲོས་ཅུང་རེ་

བླུགས་ཏེ་ ‘ཕྱག་འཚལ་ལྲོ།’ ཟེར་བའི་ཚིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ནི་འདུག།

གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཆོ་ག་གྲོལ་ཞིནམ་

ལས་ ཕྱི་རུའི་ཚྲོགས་དྲངས་ དེ་གི་

ཤུལ་མ་ ས་བཅགསཔ་ ཟེར་དཔའ་

བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཚུ་བཀབ་ནེ་སེ་

སྐོརམ་རྐྱབ་སྦེ་ རང་སྲོའི་གྱོན་ཆས་

བསྒྲིགས་ ཚིག་དང་བཅསཔ་འབད་ 

ཌཱ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་དཀྲོགས་ཏེ་ དུས་

ཡུན་ སྐར་མ་ལྔ་དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་རྒྱབ་ཞུགས་ཏེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ 

ས་བཅགས་ཀྱི་ཆོ་ག་འགྲོལཝ་ཨིན་མས། དེ་ཚེ་ གཏྲོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡང་ དེམ་ཅིག་

གིས་མཇུག་བསྡུ་སྦེ་ ནུབ་མྲོའི་ཆུ་ཚྲོད་ ༩ དང་༡༠ དེ་ཅིག་ཁར་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

མ་གཞི་གཏྲོར་སྒྲུབ་གནངམ་ད་ ཕྱི་རུ་ཕྱིས་སུ་སྦེ་འགོར་མི་འདི་ཡང་ ཁོང་རྣལ་འབྲོརམ་དང་

དཔའ་བྲོ་ཚུ་བཞུགས་ས་ གཡུས་ཚན་སྲོ་སྲོ་ལས་ཨིནམ་ལས་ རྩ་བྲོའི་ཁྱིམ་ནང་འཛྲོམས་ནི་

ལུ་དུས་ཡུན་མངམ་འགོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གཏྲོར་བཞེངས་རྐྱབ་ནི་ཡང་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚྲོད་ ༣ 

དང་ ༤ དེ་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

གཏྲོར་སྒྲུབ་གནང་པའི་བསྒང་།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 88

༢༠་༥ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལྷའི་མཆོད་ཁང་ ལྷ་ཤིང་དགུང་དེ་ 
 སྤུབས་པའི་ནང་ལུ་གཟིམ་དགོཔ།
དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ དེ་ཚེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་འཛྲོམས་ཞིནམ་ལས་ གཏྲོརམ་

བཞེངས། གཏྲོར་སྒྲུབ་ཚུ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཞག་ལྷའི་མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་ གཟིམ་དགོ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ལྷའི་མཆོད་ཁང་ནང་ཉལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ལས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ ལྷ་གསྲོལ་མ་གྲོལ་ཚུན་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལུ རང་སྲོའི་ལྷ་

ཞུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེའི་བསྒང་ ཁོང་རའི་གཟུགས་ག་དེ་དྲག་དྲ་ མི་གཞན་དང་འབྲེལ་

བ་ཆེནམྲོ་ཅིག་འཐབ་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ ལུས་སེམས་གཉིས་ཆ་ར་གཙང་སྦྲའི་ཐྲོག་ལུ་གནས་

དགོཔ་མ་ཚད་ གཞན་གྱི་བཙྲོག་གྲིབ་མི་ཕྲོག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

༢༡ ཉིམ་དང་པ་ ལྷ་གསྲོལ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ།
དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ ༥:༠༠ བཞེངས་སྟེ་ ན་བཟའ་ཚུ་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏྲོག་ཏྲོ་འབད་གྱོན་ཏེ་ གྲ་སྒྲིག་

འབད་ནི།

ཆུ་ཚྲོད་ ༦:༣༠ དྲྲོ་ཆང་དང་དྲྲོ་ཇ།

ཆུ་ཚྲོད་ ༧ ལས་གོ་བཙུགས་ཏེ་ 

རང་སྲོའི་ཆས་ཚངམ་སྦེ་བསྒྲིགས་

ཏེ་ མཆོད་བཤམས་ཀྱི་ཕྱྲོགས་ལུ་

ཕྱག་འཚལ་གསྲོལ་བ་བཏབ་ དེ་

ལས་ གྲལ་སྒྲིག་ཞིན་ན་ས་ཁར་

སྲོད་སྦེ་ ཌ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་

ཏེ་ དང་པ་རང་ཁྲུས་གསྲོལ་གནང་ 

དེ་ལས་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་ མཆོད་པ་ཕུལ་སའི་མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་ གདན་འདྲེན་

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ བསུ་མཆོད་ ཟེར་བའི་ཆོ་ག་འདི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། དེ་གི་རྟིང་ཤུལ་

བདའ་སྟེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཁ་གསྲོ་གི་གཏང་སྲོལ་འདུག།

ཆུ་ཚྲོད་ ༨:༠༠ བཞེས་ཐུག།

ཆུ་ཚྲོད་ ༨:༤༥ ཚྲོགས།

ཆུ་ཚྲོད་ ༡༠ དྲྲོ་མཛར།

ཆུ་ཚྲོད་ ༡༠:༣༠  ལྷ་ཕྱིར་འཐྲོན་ཏེ་བྲྲོ་འཆམ་མི་ལུ་ དྲྲོ་གསྲོ་ ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་མས། དེ་

གི་སྐབས་ལུ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ རང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་དང་དཔའ་བྲོ་

ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ རྩ་བྲོ་ག་ཨིན་མི་དེ་གིས་ གོ་ལ་དང་དཀྱི་ར་ལེགས་ཤྲོམ་ཚུ་བྱིན་ཞིན་ན་ 

གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་སྟེ་མཆོད་ཁང་ནང་ལས་གྱལ་སྦེ་ལྷ་ཕྱི་ཁར་འཐྲོནམ་ཨིན་ཟེར་ སྤང་ན་ཡར་

ལྲོང་ གྱལ་བསྒྲིགས་ཡྲོད་པའི་གདྲོང་ཁར་ ཁྲོ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་འབྲུའི་བཅུད་ཆང་བཀང་པའི་

ཁ་ལུ་ མར་གྱི་ཡར་སྒྲོན་བཀལ་ དེ་གི་ནང་ལུ་ཆང་ཤྲོས་དང་ཀུ་ཅུང་བཙུགས་བཞག་པའི་

ཟུར་ཁ་ལུ་ རེད་ཀྱིས་བཀང་བའི་བྲེ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ དར་སྣ་བཙུགས་ཏེ་བཞག་པའི་གདྲོང་

ཁར་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་སྤན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་བརྗོད་དེ་བྲྲོ་

འཆམ་ཨིན་པས། བྲྲོ་འཆམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་གྲལ་ལས་ 

གང་རུང་གཉིས་གསུམ་དེ་ཅིག་ ལྷ་ཞུགས་ཏེ་རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ག་ཨིན་མིའི་ སྐུ་བསྲོད་ཚུ་

བརྐྱབ་སྟེ་ལྷ་ལྲོག་བྲོནམ་ཨིན་པས། ག་ལས་བསྐོར་རུང་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་

མཉམ་རང་ ཚར་རེ་ རྒྱབ་ཞུགས་ཚར་བའི་རྟིང་མར་ ལྲོག་མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགསཔ་

ཨིན་མས།།

ཆུ་ཚྲོད་ ༡༢ ལུ་གསྲོལཝ་བཞེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དྲོ་རུང་ཚར་གཅིག་ལྷ་ཕྱི་ཁར་མ་འཐྲོན་

པའི་ཧེ་མ་ སྲོབ་དཔྲོན་མྲོ་གིས་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་མགུ་ཏྲོ་གུར་བཀལ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ ལྟྲོ་བསྣས་ཏེ་བཟྲོ་བའི་པད་ཞྭ་ ཟེར་ འྲོག་ལུ་བཞུགས་གདན། དེ་གུར་སྐུ་གཟུགས་

དང་ན་བཟའ། དེའི་གུར་ ས་སབ་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦེ་བཀག་མི་དེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 

དཀར་རྒྱན་མར་གྱི་ཐད་སྒོརམ་དང་རྩེ་ལུ་ཉི་ཟ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་བཟྲོ་བའི་ པད་ཞྭ་ ༤ དང་ 

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 90

ཕུད་ཅུང་ ཟེར་ རྫ་ཕྲོརཔ་གི་ནང་ལུ་ ཆང་བཀོལ་བླུགས་པའི་ཟུར་བཞི་དང་ དེ་ལས་སྦུག་

ལུ་མར་རྩེ་བཏྲོན་ཏེ་ཕད་ཅུང་ ༣ བཟྲོ་ནི་འདུག།

            པད་ཞྭ།      ཕུད་ཅུ།

དེ་ལས་ ཆུ་ཚྲོད་ ༢:༡༥ དེ་ཅིག་ཁ་ལས་ ལྷ་ཕྱི་འཐྲོན་ནི་ཟེར་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ཁོང་ཆ་མཉམ་

མཆོད་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་ཏེ་ བྲྲོ་འཆམ་ནི་འགོ་བཙུགས་སྦེ་ ཧ་ལམ་ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་དེ་

ཅིག་ལུ་གྲོལཝ་ཨིན་པས། བྲྲོ་འཆམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལེའུ་འདི་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་མེད་ཟེར་

བཤད་ནི་འདུག་ ཨིན་རུང་ བྲྲོ་འཆམ་མི་འདི་ལུ་ གནསཔྲོ་ ཡང་ན་ རྩ་བྲོའི་གསྲོལ་མཆོད་ 

ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་མས། དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་གདྲོང་ཁའི་ཅོག་རྩེའི་ཐྲོག་ཁར་ 

དར་སྣ་བྲེ་གི་ནང་བཙུགས་པའི་གཡྲོན་ཕྱྲོགས་ལུ་ མཛརཝ་བང་ཅུང་གང་དང་ གཡས་ལུ་རྒྱ་

སྲིཔ་བང་ཅུང་གང་བཞག་སྟེ་ དེའི་གདྲོང་ཁར་ ཏིང་གསུམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཇ་ཕུད། ཨོ་ཕུད། 

ཆང་ཕུད་གསུམ་བཞག་ནི་འདུག།

དེ་ལས་ ཁོང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གྱལ་སྦེ་ ཡར་ལྲོང་སྟེ་ལག་པར་རང་སྲོའི་ཆས་ཚུ་བཟུང་

ཞིནམ་ལས་ སྤན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ཚུ་ཅོག་འཐད་རུང་ རྣལ་འབྲོརམ་རྩ་བྲོའི་མགོ་ལུ་པད་ཞྭ་

དང་ གཞན་མི་གཉིས་ཀྱི་མགུ་ཏྲོ་ལུ་ཕུད་ཅུང་བཀལ་མི་གཉིས་ ལྷ་ཞུགས་ཏེ་ གནས་པྲོ་གི་

ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་ དེའི་ཟྲོག་ཐབས་ལུ་གདྲོན་

བཅོས་རིམ་གྲོའི་རིགས་ ག་ཅི་རང་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་མས། བྲྲོ་འཆམ་

གྱི་ལེའུ་ཚུ་གོང་གསལ་ དྲྲོ་གསྲོའི་ལེའུ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འདུག།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ བསུ་མཆོད་ ཟེར་བའི་ཆོ་ག་འདི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། དེ་གི་རྟིང་ཤུལ་

བདའ་སྟེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཁ་གསྲོ་གི་གཏང་སྲོལ་འདུག།

ཆུ་ཚྲོད་ ༨:༠༠ བཞེས་ཐུག།

ཆུ་ཚྲོད་ ༨:༤༥ ཚྲོགས།

ཆུ་ཚྲོད་ ༡༠ དྲྲོ་མཛར།

ཆུ་ཚྲོད་ ༡༠:༣༠  ལྷ་ཕྱིར་འཐྲོན་ཏེ་བྲྲོ་འཆམ་མི་ལུ་ དྲྲོ་གསྲོ་ ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་མས། དེ་

གི་སྐབས་ལུ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ རང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་དང་དཔའ་བྲོ་

ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ རྩ་བྲོ་ག་ཨིན་མི་དེ་གིས་ གོ་ལ་དང་དཀྱི་ར་ལེགས་ཤྲོམ་ཚུ་བྱིན་ཞིན་ན་ 

གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་སྟེ་མཆོད་ཁང་ནང་ལས་གྱལ་སྦེ་ལྷ་ཕྱི་ཁར་འཐྲོནམ་ཨིན་ཟེར་ སྤང་ན་ཡར་

ལྲོང་ གྱལ་བསྒྲིགས་ཡྲོད་པའི་གདྲོང་ཁར་ ཁྲོ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་འབྲུའི་བཅུད་ཆང་བཀང་པའི་

ཁ་ལུ་ མར་གྱི་ཡར་སྒྲོན་བཀལ་ དེ་གི་ནང་ལུ་ཆང་ཤྲོས་དང་ཀུ་ཅུང་བཙུགས་བཞག་པའི་

ཟུར་ཁ་ལུ་ རེད་ཀྱིས་བཀང་བའི་བྲེ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ དར་སྣ་བཙུགས་ཏེ་བཞག་པའི་གདྲོང་

ཁར་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་སྤན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་བརྗོད་དེ་བྲྲོ་

འཆམ་ཨིན་པས། བྲྲོ་འཆམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་གྲལ་ལས་ 

གང་རུང་གཉིས་གསུམ་དེ་ཅིག་ ལྷ་ཞུགས་ཏེ་རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ག་ཨིན་མིའི་ སྐུ་བསྲོད་ཚུ་

བརྐྱབ་སྟེ་ལྷ་ལྲོག་བྲོནམ་ཨིན་པས། ག་ལས་བསྐོར་རུང་ ཁོང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་

མཉམ་རང་ ཚར་རེ་ རྒྱབ་ཞུགས་ཚར་བའི་རྟིང་མར་ ལྲོག་མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགསཔ་

ཨིན་མས།།

ཆུ་ཚྲོད་ ༡༢ ལུ་གསྲོལཝ་བཞེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དྲོ་རུང་ཚར་གཅིག་ལྷ་ཕྱི་ཁར་མ་འཐྲོན་

པའི་ཧེ་མ་ སྲོབ་དཔྲོན་མྲོ་གིས་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་མགུ་ཏྲོ་གུར་བཀལ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ ལྟྲོ་བསྣས་ཏེ་བཟྲོ་བའི་པད་ཞྭ་ ཟེར་ འྲོག་ལུ་བཞུགས་གདན། དེ་གུར་སྐུ་གཟུགས་

དང་ན་བཟའ། དེའི་གུར་ ས་སབ་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦེ་བཀག་མི་དེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 

དཀར་རྒྱན་མར་གྱི་ཐད་སྒོརམ་དང་རྩེ་ལུ་ཉི་ཟ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་བཟྲོ་བའི་ པད་ཞྭ་ ༤ དང་ 

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 90

ཕུད་ཅུང་ ཟེར་ རྫ་ཕྲོརཔ་གི་ནང་ལུ་ ཆང་བཀོལ་བླུགས་པའི་ཟུར་བཞི་དང་ དེ་ལས་སྦུག་

ལུ་མར་རྩེ་བཏྲོན་ཏེ་ཕད་ཅུང་ ༣ བཟྲོ་ནི་འདུག།

            པད་ཞྭ།      ཕུད་ཅུ།

དེ་ལས་ ཆུ་ཚྲོད་ ༢:༡༥ དེ་ཅིག་ཁ་ལས་ ལྷ་ཕྱི་འཐྲོན་ནི་ཟེར་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ཁོང་ཆ་མཉམ་

མཆོད་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་ཏེ་ བྲྲོ་འཆམ་ནི་འགོ་བཙུགས་སྦེ་ ཧ་ལམ་ཆུ་ཚྲོད་གསུམ་དེ་

ཅིག་ལུ་གྲོལཝ་ཨིན་པས། བྲྲོ་འཆམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལེའུ་འདི་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་མེད་ཟེར་

བཤད་ནི་འདུག་ ཨིན་རུང་ བྲྲོ་འཆམ་མི་འདི་ལུ་ གནསཔྲོ་ ཡང་ན་ རྩ་བྲོའི་གསྲོལ་མཆོད་ 

ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་མས། དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་གདྲོང་ཁའི་ཅོག་རྩེའི་ཐྲོག་ཁར་ 

དར་སྣ་བྲེ་གི་ནང་བཙུགས་པའི་གཡྲོན་ཕྱྲོགས་ལུ་ མཛརཝ་བང་ཅུང་གང་དང་ གཡས་ལུ་རྒྱ་

སྲིཔ་བང་ཅུང་གང་བཞག་སྟེ་ དེའི་གདྲོང་ཁར་ ཏིང་གསུམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཇ་ཕུད། ཨོ་ཕུད། 

ཆང་ཕུད་གསུམ་བཞག་ནི་འདུག།

དེ་ལས་ ཁོང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གྱལ་སྦེ་ ཡར་ལྲོང་སྟེ་ལག་པར་རང་སྲོའི་ཆས་ཚུ་བཟུང་

ཞིནམ་ལས་ སྤན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ཚུ་ཅོག་འཐད་རུང་ རྣལ་འབྲོརམ་རྩ་བྲོའི་མགོ་ལུ་པད་ཞྭ་

དང་ གཞན་མི་གཉིས་ཀྱི་མགུ་ཏྲོ་ལུ་ཕུད་ཅུང་བཀལ་མི་གཉིས་ ལྷ་ཞུགས་ཏེ་ གནས་པྲོ་གི་

ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་ དེའི་ཟྲོག་ཐབས་ལུ་གདྲོན་

བཅོས་རིམ་གྲོའི་རིགས་ ག་ཅི་རང་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་མས། བྲྲོ་འཆམ་

གྱི་ལེའུ་ཚུ་གོང་གསལ་ དྲྲོ་གསྲོའི་ལེའུ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འདུག།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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རང་སྲོའི་ལྷ་ཞུགས་ཏེ་ལྲོག་བྲོན་

ཞིནམ་ལས་ མགུ་ཏྲོ་གུར་ཡྲོད་པའི་

པད་ཞྭ་དང་ཕུད་ཅུང་ཚུ་ཕབ་ཞིན་ 

གདྲོང་ཁར་ཅོག་རྩེ ་གུར་བཀལ་

བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ལྲོག་

མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་བྲོན་སྦེ་ གཞན་ལྷ་

མ་ཞུགས་མི་གཉིས་ཀྱི་མགུ་ཏྲོ་ལུ་ 

པད་ཞྭ་རེ་དང་ གཞན་མི་ཅིག་གི་

མགུ་ཏྲོ་ལུ་ཕུད་ཅུང་བཀལ་ཏེ་ལྷ་ཞུགས་ གནས་པྲོའི་རྐྱེན་ཆ་དང་ གདྲོན་བཅོས་ཟྲོག་ཐབས་

ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ སྲོབ་དཔྲོནམྲོ་གི་ལྷ་ཞུགས་ནི་འདི་ཤུ ལ་ལས་མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་

འབདཝ་ཨིན་མས།།

དེ་ལས་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྲོད་ ༤:༢༥ དེ་ཅིག་ལུ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལྲོག་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་

སྦེ་ གྲལ་ཁར་བཞེངས་བཞུགས་ཏེ་ བཞུགས་གྲལ་བཞེས་ཤྲོག་ཟེར་མི་དང་ ཤྲོས་རས་

སྒྲིགཔ་ ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་པྲོའི་ནང་གི་ཨ་པ་ཀྱིས་

འགོ་འཁྱིད་དེ་ ནང་མི་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་གིས་དཔའ་བྲོ་རྣལ་འབྲོརམ་རེ་རེ་ལུ་ དར་བཏགས་ནི་

གི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། དར་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དར་གདྲོང་ཁ་

ལས་རྒྱབ་ཁར་བཏང་སྟེ་ དར་གྱི་མདུད་ཕྲོད་རྒྱབ་ཁར་བཏབ་སྲོལ་འདུག་ དར་དང་སྦྲགས་

ཏེ་དངུལ་རྐྱང་རེ་ཡང་ཧེམ་ཅུ་ནང་ལུ་ བཙུགས་བྱིན་སྲོལ་འདུག་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་གིས་ཤུལ་

ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགའ་སེང་ལྲོའི་གཡུས་ཚན་ནང་གི་ ལྷ་བསྟེན་མི་ཁྱིམ་གུང་པ་གེ་ར་

གི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཚུ་ལུ་དར་བཏགས་སྲོལ་འདུག།

རྩ་བྲོའི་གསྲོལ་མཆོད་གནང་པའི་བསྒང་།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 92

དར་བཏགས་ནི་གི་ལས་རིམ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ གྱལ་སྒོར་སྒོརམ་སྦེ་ 

བྱིས་པའི་དཔའ་བྲོའི་ཚིག་དང་བཅས་ ཐང་ལ་བདེ་བ་ལེགས་སྲོ་ང་། ཟེར་མི་འདི་བྲྲོ་འཆམ་

སྟེ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།།

དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལུ་དར་བཏགས་པའི་བསྒང་།

ཐང་ལ་བདེ་བ་ལེགས་སྲོའི་བྲྲོ་འཆམ་པའི་བསྒང་།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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རང་སྲོའི་ལྷ་ཞུགས་ཏེ་ལྲོག་བྲོན་

ཞིནམ་ལས་ མགུ་ཏྲོ་གུར་ཡྲོད་པའི་

པད་ཞྭ་དང་ཕུད་ཅུང་ཚུ་ཕབ་ཞིན་ 

གདྲོང་ཁར་ཅོག་རྩེ ་གུར་བཀལ་

བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ལྲོག་

མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་བྲོན་སྦེ་ གཞན་ལྷ་

མ་ཞུགས་མི་གཉིས་ཀྱི་མགུ་ཏྲོ་ལུ་ 

པད་ཞྭ་རེ་དང་ གཞན་མི་ཅིག་གི་

མགུ་ཏྲོ་ལུ་ཕུད་ཅུང་བཀལ་ཏེ་ལྷ་ཞུགས་ གནས་པྲོའི་རྐྱེན་ཆ་དང་ གདྲོན་བཅོས་ཟྲོག་ཐབས་

ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ སྲོབ་དཔྲོནམྲོ་གི་ལྷ་ཞུགས་ནི་འདི་ཤུ ལ་ལས་མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་

འབདཝ་ཨིན་མས།།

དེ་ལས་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྲོད་ ༤:༢༥ དེ་ཅིག་ལུ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལྲོག་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་

སྦེ་ གྲལ་ཁར་བཞེངས་བཞུགས་ཏེ་ བཞུགས་གྲལ་བཞེས་ཤྲོག་ཟེར་མི་དང་ ཤྲོས་རས་

སྒྲིགཔ་ ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་པྲོའི་ནང་གི་ཨ་པ་ཀྱིས་

འགོ་འཁྱིད་དེ་ ནང་མི་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་གིས་དཔའ་བྲོ་རྣལ་འབྲོརམ་རེ་རེ་ལུ་ དར་བཏགས་ནི་

གི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། དར་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དར་གདྲོང་ཁ་

ལས་རྒྱབ་ཁར་བཏང་སྟེ་ དར་གྱི་མདུད་ཕྲོད་རྒྱབ་ཁར་བཏབ་སྲོལ་འདུག་ དར་དང་སྦྲགས་

ཏེ་དངུལ་རྐྱང་རེ་ཡང་ཧེམ་ཅུ་ནང་ལུ་ བཙུགས་བྱིན་སྲོལ་འདུག་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་གིས་ཤུལ་

ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགའ་སེང་ལྲོའི་གཡུས་ཚན་ནང་གི་ ལྷ་བསྟེན་མི་ཁྱིམ་གུང་པ་གེ་ར་

གི་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམ་ཚུ་ལུ་དར་བཏགས་སྲོལ་འདུག།

རྩ་བྲོའི་གསྲོལ་མཆོད་གནང་པའི་བསྒང་།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 92

དར་བཏགས་ནི་གི་ལས་རིམ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ གྱལ་སྒོར་སྒོརམ་སྦེ་ 

བྱིས་པའི་དཔའ་བྲོའི་ཚིག་དང་བཅས་ ཐང་ལ་བདེ་བ་ལེགས་སྲོ་ང་། ཟེར་མི་འདི་བྲྲོ་འཆམ་

སྟེ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།།

དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལུ་དར་བཏགས་པའི་བསྒང་།

ཐང་ལ་བདེ་བ་ལེགས་སྲོའི་བྲྲོ་འཆམ་པའི་བསྒང་།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དར་བཏགས་ཀྱི་ལས་རིམ་མམ་ཤྲོས་རས་སྒྲིག་ནི་འདི་ གནསཔྲོ་དང་མགྱོནམ་ཚུ་གིས་དར་

བཏགས་མི་ དད་ལྡན་གྱི་མི་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུ་ཚྲོད་ཕྱེད་དང་གཅིག་གི་བར་ལུ་

འགོརཝ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ཆུ་ཚྲོད་ ༥:༡༥ ནེ་ཅིག་ལུ་ ལྷ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལྲོག་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཇ་དང་ཆང་

གི་ལྲོངས་སྤྲོད་ཚུ་ ཚིམ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་དྲངས་ཏེ་ ཆུ་ཚྲོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་ངལ་གསྲོ་བའི་ཤུལ་མར་ 

སྲོབ་དཔྲོན་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གིས་ མཆོད་བཤམས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་མགུ་ཏྲོ་

གུ་པད་ཞྭ་བཀལ་ཞིན་ན་ ལྷ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྦེ་ གནསཔྲོ་གི་ལྲོ་གཅིག་གི་འཚུབས་ཆ་ཚུ་

བཤད་སྲོལ་འདུག།

དེ་ཚེ་ཉིམ་གཅིག་གི་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་ཆོ་གའི་མཇུག་རང་ གདྲོན་ཞུགས་དང་ཕྱྱྭ་གཡང་གི་ལས་

རིམ་འདི་ཨིན་མས། གདྲོན་ཞུགས་ཕྱྱྭ་གཡང་ ཟེར་མི་འདི་ ད་རེས་ལྲོ་གསརཔ་ཚེས་པ་

ལས་ཚུར་ གནསཔྲོ་གིས་གཙྲོ་པའི་ནང་མི་བཟའ་ཚན་ག་ར་ལུ་ རྐྱེན་དང་འཚུབས་ཆ་ཚུ་བལྟ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་དང་ དེའི་གདྲོན་བཅོས་ཟྲོག་ཆ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་པའི་མི་ནྲོར་འབྲུ་

གསུམ་གྱི་གཡང་ཚུ་གནསཔྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་བཞག་ནིའི་ཆོ་ག་ཨིན་མས།།

༢༡་༡་ གདྲོན་ཞུགས་ཕྱྱྭ་གཡང་གི་བཅའ་སྒྲིག
༡༽ ཕྱ་རིས་མདྲོག་ནགཔྲོ་བརྐྱང་མིའི་ཐྲོག་ཁ།

༢༽ འབྲུ་བྲོཝ་བླུགས་ཏེ་དབྱིབས་ U དེ་བཟུམ་སྦེ་བཟྲོ།

༣༽ དེ་གི་སྦུག་ལུ་ ཕྱེ་ཕུད་ཏ་གང་བླུགས་ཏེ་སྙོམ་ཏང་ཏ་བཟྲོ།

༤༽ ཕྱེ་སྙོམ་ཏང་ཏ་བཟྲོ་མི་དེ་སྲོར་མི་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཤྲོག་གུ་བཀལ།

༥༽ ཕྱ་རིའི་ཟུར་གཡས་གཡྲོན་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་གུ་བལྟབ།

༦༽ དེ་ཐྲོག་རས་དཀརཔྲོ་བརྐྱང་།

༧༽ དེ་ཐྲོག་འབྲུ་ཀར་གྱིས་གཡུང་དྲུང་གི་དབྱིབས་བཟྲོ།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 94

༨༽ གཡས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རས་དཀར་གྱི་ཐེབས་འདི་ ཁ་ལས་བཀབ།

༩༽ དྲོ་རུང་ དེའི་ཐྲོག་ཁ་ཆུམ་གྱིས་གཡུ་དྲུང་གྱི་དབྱིབས་བཟྲོ།

༡༠༽  གཡུང་དྲུང་གི་ཕྱྲོགས་བཞི་གི་སྦུག་ལུ་ ཐ་ལ་རེ་བཀལ།
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༡༢༽ དེ་ཐྲོག་གཡྲོན་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རས་དཀར་ཐེབས་འདི་བཀབ།

༡༣༽ དེ་གུ་རེད་བཀང་བའི་བྲེ་ནང་ལུ་དར་སྣ། གྲལ་གོང་མ་ལས་གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་

གཏྲོརམ། ཆང་ཕུད་ཀྱི་ཕྲོརཔ་ཕུད་ཅུང་འདི་བཀལ་དགོ་པས།

༡༤༽ རས་ནགཔྲོ་བལྟབས་ཡྲོད་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་བང་ཅུང་རེའི་ནང་ལུ་ 

ཀ༽ ཡུངས་ཀར་གྱི་ཐྲོག་ཆང་ཕུད་བླུགས་ཡྲོད་པའི་ཏིང་བཀལ་དགོ་པས།

ཁ༽ སན་མ་བརྔོ་རྔོཝ་བླུགས་ཡྲོད་མི་གུ་ག་ནི་ཡང་བཀལ་ནི་མེད།

ག༽ མཛརཝ་བཀང་ཡྲོད་མི་གུ་ཇ་ཕུད་ཡྲོད་པའི་ཏིང་།

ང་༽ སྲིདཔ་ཡྲོད་མི་གུ་ཨོ་ཕུད་ཡྲོད་པའི་ཏིང་།

ཅ༽  ཤིང་འབྲས་སྣ་ཚྲོགས།

ཆ༽ ཁ་ཟས་སྣ་ཚྲོགས།

ཇ༽ ལྟྲོ། པགས། སྒོང་རྲོག་བཙྲོ་བཙྲོཝ།

ཉ༽  གཏྲོར་ཅུང་།

ཏ༽ ཕྱེ་མར།

ཐ༽ ཧྲོད་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཆང་།

དེ་ལས་བང་ཅུང་ག་རའི་ནང་ལུ་ སྤྲོས་རེ་བཏེག་བཞག་དགོཔ་འདུག་ དེ་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་

སྦེ་བཀྲམ་པའི་ཕྱྲོགས་བཞིའི་ངོས་ལུ་ ཤར་ལུ་དར་ དཀར་པྲོ། ལྷྲོར་སེར་པྲོ། ནུབ་ལྗང་ཁུ། 

བང་ལུ་ དམར་པྲོ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་མས།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དར་བཏགས་ཀྱི་ལས་རིམ་མམ་ཤྲོས་རས་སྒྲིག་ནི་འདི་ གནསཔྲོ་དང་མགྱོནམ་ཚུ་གིས་དར་

བཏགས་མི་ དད་ལྡན་གྱི་མི་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུ་ཚྲོད་ཕྱེད་དང་གཅིག་གི་བར་ལུ་

འགོརཝ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ཆུ་ཚྲོད་ ༥:༡༥ ནེ་ཅིག་ལུ་ ལྷ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལྲོག་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཇ་དང་ཆང་

གི་ལྲོངས་སྤྲོད་ཚུ་ ཚིམ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་དྲངས་ཏེ་ ཆུ་ཚྲོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་ངལ་གསྲོ་བའི་ཤུལ་མར་ 

སྲོབ་དཔྲོན་རྣལ་འབྲོརམྲོ་གིས་ མཆོད་བཤམས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་གི་མགུ་ཏྲོ་

གུ་པད་ཞྭ་བཀལ་ཞིན་ན་ ལྷ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྦེ་ གནསཔྲོ་གི་ལྲོ་གཅིག་གི་འཚུབས་ཆ་ཚུ་

བཤད་སྲོལ་འདུག།

དེ་ཚེ་ཉིམ་གཅིག་གི་ལྷ་གསྲོལ་གྱི་ཆོ་གའི་མཇུག་རང་ གདྲོན་ཞུགས་དང་ཕྱྱྭ་གཡང་གི་ལས་

རིམ་འདི་ཨིན་མས། གདྲོན་ཞུགས་ཕྱྱྭ་གཡང་ ཟེར་མི་འདི་ ད་རེས་ལྲོ་གསརཔ་ཚེས་པ་

ལས་ཚུར་ གནསཔྲོ་གིས་གཙྲོ་པའི་ནང་མི་བཟའ་ཚན་ག་ར་ལུ་ རྐྱེན་དང་འཚུབས་ཆ་ཚུ་བལྟ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་དང་ དེའི་གདྲོན་བཅོས་ཟྲོག་ཆ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་པའི་མི་ནྲོར་འབྲུ་

གསུམ་གྱི་གཡང་ཚུ་གནསཔྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་བཞག་ནིའི་ཆོ་ག་ཨིན་མས།།

༢༡་༡་ གདྲོན་ཞུགས་ཕྱྱྭ་གཡང་གི་བཅའ་སྒྲིག
༡༽ ཕྱ་རིས་མདྲོག་ནགཔྲོ་བརྐྱང་མིའི་ཐྲོག་ཁ།

༢༽ འབྲུ་བྲོཝ་བླུགས་ཏེ་དབྱིབས་ U དེ་བཟུམ་སྦེ་བཟྲོ།

༣༽ དེ་གི་སྦུག་ལུ་ ཕྱེ་ཕུད་ཏ་གང་བླུགས་ཏེ་སྙོམ་ཏང་ཏ་བཟྲོ།

༤༽ ཕྱེ་སྙོམ་ཏང་ཏ་བཟྲོ་མི་དེ་སྲོར་མི་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཤྲོག་གུ་བཀལ།

༥༽ ཕྱ་རིའི་ཟུར་གཡས་གཡྲོན་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་གུ་བལྟབ།

༦༽ དེ་ཐྲོག་རས་དཀརཔྲོ་བརྐྱང་།

༧༽ དེ་ཐྲོག་འབྲུ་ཀར་གྱིས་གཡུང་དྲུང་གི་དབྱིབས་བཟྲོ།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 94

༨༽ གཡས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རས་དཀར་གྱི་ཐེབས་འདི་ ཁ་ལས་བཀབ།

༩༽ དྲོ་རུང་ དེའི་ཐྲོག་ཁ་ཆུམ་གྱིས་གཡུ་དྲུང་གྱི་དབྱིབས་བཟྲོ།

༡༠༽  གཡུང་དྲུང་གི་ཕྱྲོགས་བཞི་གི་སྦུག་ལུ་ ཐ་ལ་རེ་བཀལ།

༡༡༽ གཡུང་དྲུང་གི་མཐའ་བཞི་ལུ་ དྲིལ་བུའི་རྩེ་གི་རྗེས་བཏྲོན་དགོཔ་འདུག

༡༢༽ དེ་ཐྲོག་གཡྲོན་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རས་དཀར་ཐེབས་འདི་བཀབ།

༡༣༽ དེ་གུ་རེད་བཀང་བའི་བྲེ་ནང་ལུ་དར་སྣ། གྲལ་གོང་མ་ལས་གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་

གཏྲོརམ། ཆང་ཕུད་ཀྱི་ཕྲོརཔ་ཕུད་ཅུང་འདི་བཀལ་དགོ་པས།

༡༤༽ རས་ནགཔྲོ་བལྟབས་ཡྲོད་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་བང་ཅུང་རེའི་ནང་ལུ་ 

ཀ༽ ཡུངས་ཀར་གྱི་ཐྲོག་ཆང་ཕུད་བླུགས་ཡྲོད་པའི་ཏིང་བཀལ་དགོ་པས།

ཁ༽ སན་མ་བརྔོ་རྔོཝ་བླུགས་ཡྲོད་མི་གུ་ག་ནི་ཡང་བཀལ་ནི་མེད།

ག༽ མཛརཝ་བཀང་ཡྲོད་མི་གུ་ཇ་ཕུད་ཡྲོད་པའི་ཏིང་།

ང་༽ སྲིདཔ་ཡྲོད་མི་གུ་ཨོ་ཕུད་ཡྲོད་པའི་ཏིང་།

ཅ༽  ཤིང་འབྲས་སྣ་ཚྲོགས།

ཆ༽ ཁ་ཟས་སྣ་ཚྲོགས།

ཇ༽ ལྟྲོ། པགས། སྒོང་རྲོག་བཙྲོ་བཙྲོཝ།

ཉ༽  གཏྲོར་ཅུང་།

ཏ༽ ཕྱེ་མར།

ཐ༽ ཧྲོད་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཆང་།

དེ་ལས་བང་ཅུང་ག་རའི་ནང་ལུ་ སྤྲོས་རེ་བཏེག་བཞག་དགོཔ་འདུག་ དེ་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་

སྦེ་བཀྲམ་པའི་ཕྱྲོགས་བཞིའི་ངོས་ལུ་ ཤར་ལུ་དར་ དཀར་པྲོ། ལྷྲོར་སེར་པྲོ། ནུབ་ལྗང་ཁུ། 

བང་ལུ་ དམར་པྲོ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་མས།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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༢༡་༢་ གདྲོན་བཞུགས་ཕྱྱྭ་གཡང་གི་ཆོ་ག
སྲོབ་དཔྲོན་མྲོ ་གིས་གསུང་ཆོག་

གནངམ་ད་ དང་པ་རང་ རྣལ་

འབྲོརམྲོ ་གི ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ཕྱྲོགས་བཞི་གི་མདའ་དར་ཚུ་ རེ་རེ་

བཞིན་དུ་བྲེ་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན་

པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚྲོགས་རྫས་

ཆ་མཉམ་ལས་ ཕུད་རེ་གཏྲོར་ཅུང་

གི་བང་ཅུང་ནང་ལུ་བླུགས་ཏེ་ དེ་ལས་གསེར་སྐྱེམས་གནངམ་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ ཧེ་མ་

གཏྲོར་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཅིག་ཕྱི་ཁར་གསེར་སྐྱེམས་ཆང་དང་ 

གཏྲོར་ཅུང་འབག་སྟེ་ སྲོབ་དཔྲོན་མྲོའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ཆང་དབྲོག་མི་ ནང་ལུ་གཏྲོར་ཅུང་

བླུགས་ཞིན་ན་ ཕྱག་འཚལ་ལྲོ། ཟེར་བའི་ཚིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གསེར་སྐྱེམས་གནངམ་

ཨིན་མས།།

གདྲོན་ཞུགས་ཕྱྱྭ་གཡང་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཚར་ཏེ་ སྲོབ་དཔྲོན་མྲོ་གིས་ཆོ་ག་གནང་པའི་བསྒང་།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ།

རྐྱེན་ཆ་དང་འཚུབས་ཆ་ཚུ་བལྟ་བའི་བསྒང་།
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དེ་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་སྲོབ་དཔྲོནམྲོ་གིས་ ཚྲོགས་

ཚུ་ག་ར་འཐུ་སྟེ་ཚྲོགས་རྫས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ འཇིག་རྟེན་དགོད་བྲྲོའི་ཚིག་དང་བཅས་སྦེ་

བཤད་པ་རྐྱབ་ཏེ་ གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་གཏྲོརམ་ལས་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚུལ་ལུ་ 

བང་ཅུང་སྲོངམ་ལུ་བླུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ དར་སྣ་ལྔ་ལུ་ཕྱེ་མར་གིས་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས་ 

རས་དཀར་གྱི་མཐའམ་བཞི་གཅིག་ཁར་བསམས་སྦེ་ གནསཔྲོ་ཨམ་གི་ལག་པར་སྤྲོདཔ་

ཨིན་མས། དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་གཤམ་མར་ཡྲོད་པའི་ གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་

ཕྱ་རིས་ནགཔྲོ་འདི་ སྲི་མནན་དང་བྲྲོ་བརྡུང་གི་ཚུལ་ལུ་ཕྱ་རིས་ཀྱི་ཕྱྲོགས་བཞི་ལུ་ དཔའ་བྲོ་

དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་མཉམ་གྱི་རྐངམ་བཀལ་ཏེ་ ཁ་ལས་ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ། 

ཟེར་མདངས་བཙུགས་ཏེ་ ཚར་གསུམ་འཐེན་པའི་སྐབས་ལུ་ གནསཔྲོ་ཨམ་གིས་སྐོར་ར་

ཚར་གསུམ་རྐྱབ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་འབག་འགྱོཝ་ད་ གནས་པྲོའི་རྟིང་བདའ་ ནང་མི་བཟའ་

ཚང་ཅིག་གིས་ བང་ཅུང་ནང་གི་ཚྲོགས་ཡང་ 

མཉམ་ཅིག་ཞུ་འབག་འགྱོཝ་ཨིན་མས།།

དེ་ལས་ ཕྱ་རིས་ནགཔྲོ་དེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁ་

ཕྱེ་བའི་མཐའ་མར་ ཕྱེ་སྙོམ་ཏང་ཏ་ཡྲོད་པའི་

ནང་ལུ་ཁོང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་ བཟའ་ཚང་

ནང་གི་མི་ངོམ་ ཀླུང་རྟ་ག་རྒུད་མི་ཚུ་གི་ ལྲོ་

རྟགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་ཚུ་མཐྲོངམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ 

བཟྲོག་ཆ་ཚུ་ཡང་གསུང་ནི་འདུག་ དེ་སྦེ་མྲོ་

བཏབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཕྱ་རིས་དེ་དྲིལ་ཏེ་ 

རྣལ་འབྲོརམྲོ ་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་གསུང་ཆོག་

གནངམ་བཞིན་དུ་ ཕྱི་ཁར་རྐངམ་གྱི་འྲོག་ལུ་

བཙུགས་ཏེ་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ས་ལས་ཕར་བཤུད་
གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་གཏྲོརམ་བཤགས་པའི་བསྒང་།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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༢༡་༢་ གདྲོན་བཞུགས་ཕྱྱྭ་གཡང་གི་ཆོ་ག
སྲོབ་དཔྲོན་མྲོ ་གིས་གསུང་ཆོག་

གནངམ་ད་ དང་པ་རང་ རྣལ་

འབྲོརམྲོ ་གི ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ཕྱྲོགས་བཞི་གི་མདའ་དར་ཚུ་ རེ་རེ་

བཞིན་དུ་བྲེ་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན་

པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚྲོགས་རྫས་

ཆ་མཉམ་ལས་ ཕུད་རེ་གཏྲོར་ཅུང་

གི་བང་ཅུང་ནང་ལུ་བླུགས་ཏེ་ དེ་ལས་གསེར་སྐྱེམས་གནངམ་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ ཧེ་མ་

གཏྲོར་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཅིག་ཕྱི་ཁར་གསེར་སྐྱེམས་ཆང་དང་ 

གཏྲོར་ཅུང་འབག་སྟེ་ སྲོབ་དཔྲོན་མྲོའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ཆང་དབྲོག་མི་ ནང་ལུ་གཏྲོར་ཅུང་

བླུགས་ཞིན་ན་ ཕྱག་འཚལ་ལྲོ། ཟེར་བའི་ཚིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གསེར་སྐྱེམས་གནངམ་

ཨིན་མས།།

གདྲོན་ཞུགས་ཕྱྱྭ་གཡང་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཚར་ཏེ་ སྲོབ་དཔྲོན་མྲོ་གིས་ཆོ་ག་གནང་པའི་བསྒང་།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ།

རྐྱེན་ཆ་དང་འཚུབས་ཆ་ཚུ་བལྟ་བའི་བསྒང་།
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དེ་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རྣལ་འབྲོརམྲོ་སྲོབ་དཔྲོནམྲོ་གིས་ ཚྲོགས་

ཚུ་ག་ར་འཐུ་སྟེ་ཚྲོགས་རྫས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ འཇིག་རྟེན་དགོད་བྲྲོའི་ཚིག་དང་བཅས་སྦེ་

བཤད་པ་རྐྱབ་ཏེ་ གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་གཏྲོརམ་ལས་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚུལ་ལུ་ 

བང་ཅུང་སྲོངམ་ལུ་བླུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ དར་སྣ་ལྔ་ལུ་ཕྱེ་མར་གིས་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས་ 

རས་དཀར་གྱི་མཐའམ་བཞི་གཅིག་ཁར་བསམས་སྦེ་ གནསཔྲོ་ཨམ་གི་ལག་པར་སྤྲོདཔ་

ཨིན་མས། དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་གཤམ་མར་ཡྲོད་པའི་ གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་

ཕྱ་རིས་ནགཔྲོ་འདི་ སྲི་མནན་དང་བྲྲོ་བརྡུང་གི་ཚུལ་ལུ་ཕྱ་རིས་ཀྱི་ཕྱྲོགས་བཞི་ལུ་ དཔའ་བྲོ་

དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཆ་མཉམ་གྱི་རྐངམ་བཀལ་ཏེ་ ཁ་ལས་ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ། 

ཟེར་མདངས་བཙུགས་ཏེ་ ཚར་གསུམ་འཐེན་པའི་སྐབས་ལུ་ གནསཔྲོ་ཨམ་གིས་སྐོར་ར་

ཚར་གསུམ་རྐྱབ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་འབག་འགྱོཝ་ད་ གནས་པྲོའི་རྟིང་བདའ་ ནང་མི་བཟའ་

ཚང་ཅིག་གིས་ བང་ཅུང་ནང་གི་ཚྲོགས་ཡང་ 

མཉམ་ཅིག་ཞུ་འབག་འགྱོཝ་ཨིན་མས།།

དེ་ལས་ ཕྱ་རིས་ནགཔྲོ་དེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁ་

ཕྱེ་བའི་མཐའ་མར་ ཕྱེ་སྙོམ་ཏང་ཏ་ཡྲོད་པའི་

ནང་ལུ་ཁོང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གིས་ བཟའ་ཚང་

ནང་གི་མི་ངོམ་ ཀླུང་རྟ་ག་རྒུད་མི་ཚུ་གི་ ལྲོ་

རྟགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་ཚུ་མཐྲོངམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ 

བཟྲོག་ཆ་ཚུ་ཡང་གསུང་ནི་འདུག་ དེ་སྦེ་མྲོ་

བཏབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཕྱ་རིས་དེ་དྲིལ་ཏེ་ 

རྣལ་འབྲོརམྲོ ་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་གསུང་ཆོག་

གནངམ་བཞིན་དུ་ ཕྱི་ཁར་རྐངམ་གྱི་འྲོག་ལུ་

བཙུགས་ཏེ་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ས་ལས་ཕར་བཤུད་
གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་གཏྲོརམ་བཤགས་པའི་བསྒང་།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དེ་ ཕྱིར་བཏྲོན་བཏང་པའི་ཤུལ་ལས་ དེ་ཚེ་ཀྱི་ ལྷ་གསྲོལ་གྱི་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་

གྲོལཝ་ཨིན་པས།། 

གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་ ཕྱེད་དང་གཉིས་དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན། 

ལྷ་གསྲོལ་དངོས་གཞི་གི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་ཚྲོད་ ༧ དང་སྐར་མ་ 

༥༥ དེ་ཅིག་ལངམ་ཨིན་མས།

༢༢ ཉིན་གསུམ་པ་ མཇུག་བསྡུ་བཀྲིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ།
མཇུག་བསྡུ་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ ཉིམ་གསུམ་པའི་དྲྲོ་པ་ གཟབ་སྤྲོས་གྱོན་ཆས་ཚུ་ག་ར་ 

གནསཔྲོ་ཨམ་གི་ལག་པར་རྩིས་སྤྲོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་གཏྲོར་བཤགས་

གནངམ་ཨིན་མས། གཏྲོར་བཤགས་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་

འབག་འྲོང་པའི་གོ་ལ་ཚུ་གྱོན་ དེ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ གནསཔྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་འཛྲོམས་ཨིན་

མས། ཁྱིམ་ནང་ལུ་གདན་བཏིང་ཡྲོད་པའི་གུ་ལུ་ རང་སྲོའི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བཞུགས་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྩ་བྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཆུམ་དང་ཤ་ལ་སྲོགས་པ་དང་ འགྱེདཔ་ཆ་ཚུ་ཡང་

རང་གི་འབྲོར་པ་དང་འཁྲིལ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་སྦུག་ལུ་ ཕུལ་ཆའི་ཚུལ་ལུ་

ཕུལ་སྲོལ་འདུག། 

དེ་ལས་ ཇ་དང་ཆང་། བཞེས་སྒོ་ཚུ་དྲངས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིག་ཟེརཝ་ཡང་བརྗོད་ནི་མེད་

པར་ ཕང་ཕང་ཐུགས་སྤྲོ་བ་འབྱུང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་པའི་གླུ་གཞས་འཐེན་ནི་

དང་ ཞབས་བྲྲོ་བརྐྱབ་སྲོལ་འདུག དེ་གིས་ཤུལ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གི་རྩ་བྲོ་གིས་གཙྲོས་པའི་ 

ནང་མི་སྤུན་ཆ་ཚུ་དང་ཉེ་ཚན་ཆ་མཉམ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་བཞུགས་སར་ སྤུངས་

འཛྲོམས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཆང་འཐུང་ཞིན་ན་ ལེགས་པས་དགོ། ཟེར་སབ་ཅི་ར་ རང་གི་

མཐའ་མར་ཡྲོད་པའི་ཆ་རྲོགས་ཀྱི་རླད་རྲོ་གུར་ ལགཔ་གི་ཐལ་ལྕག་བརྡུང་སྟེ་ ཕྲོ་རྒྱ་དང་

ཨམ་སྲུ་ག་ར་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཐལ་ལྕག་བླུག་བྱིན་སྲོལ་འདུག་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན།།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 98

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དགུང་ཇ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཉི་

མའི་གསྲོལཝ་དྲངས་སྦེ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་རང་སྲོའི་གཡུས་ཁར་ ཁ་འགྱེ་བྲོན་

མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ གནསཔྲོ་ཨམ་གིས་ལམ་མདའ་རྒྱང་གང་ཚུན་ཚྲོད་ཞབས་སྐྱེལ་ལུ་

འགྱོ་སྲོལ་འདུག། སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༣ གྱི་དགའ་སེང་ལྲོའི་གཡུས་ཚན་ཁག་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་གྲལ་

ལས་ ཁ་སྲོད་ཁའམ་ལྷ་ཤིང་རྩ་བའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཨམ་མཁའ་འགྲོ་གི་སྐོར་རྒྱབ་ཕྲོག་

ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ མྲོ་གིས་ལྲོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ལྷ་གསྲོལ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་རྩིས། དཔའ་བྲོ་དང་

རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་དུས་མཆོད་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་འདི་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་གྲོལ་ཡྲོད་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༢༣ ལྷ་གསྲོལ་གྱི་ཕན་གནྲོད།
དགའ་སེང་ཚྲོ་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ཁོང་རང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་

གི་ རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིནམ་མ་

ཚད་ ལྷ་སྐལ་ཚུ་གིས་ཁོང་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་སྦུག་ལས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་དང་མི་མ་

ཡིན་པ་ལྷ་མ་སྲིན་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་ བར་དྲོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་དང་ ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་མྲོ་བཏབ་ནི་དང་རིམ་གྲོ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་པ་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། 

མཐར་ཐུག་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་རྐྱེན་དང་འཚུབས་ཆ་ཚུ་

ལས་སྐྱབས་མཛད་པའི་ཁར་ མི་ཚེ་འཚྲོ་བ་སྐྱོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་སྣ་ཚྲོགས་གནངམ་

ལས་བརྟེན་ ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར་བསམ་ནིའི་ དུས་ཚྲོད་བཟང་པྲོ་ཅིག་ཨིན་

པས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ཡང་ དངུལ་རྐྱང་མེད་རུང་གཞན་ལས་འཚྲོལ་ཏེ་ ལྷ་བསམ་རྣམ་དག་གི་

སྒོ་ལས་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།།

ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གནས་སྐབས་ཁོང་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་མཛད་དེ་ 

སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དྲོན་མཛད་ཚུགས་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་ལྷ་སྐལ་ཚུ་གི་སྐྱབས་འྲོག་ལུ་ 

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལས་སྲོད་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་ དུས་ཀྱི་ལྷ་

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དེ་ ཕྱིར་བཏྲོན་བཏང་པའི་ཤུལ་ལས་ དེ་ཚེ་ཀྱི་ ལྷ་གསྲོལ་གྱི་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་

གྲོལཝ་ཨིན་པས།། 

གདྲོན་ཞུགས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྲོད་ ཕྱེད་དང་གཉིས་དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན། 

ལྷ་གསྲོལ་དངོས་གཞི་གི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་ཚྲོད་ ༧ དང་སྐར་མ་ 

༥༥ དེ་ཅིག་ལངམ་ཨིན་མས།

༢༢ ཉིན་གསུམ་པ་ མཇུག་བསྡུ་བཀྲིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ།
མཇུག་བསྡུ་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ ཉིམ་གསུམ་པའི་དྲྲོ་པ་ གཟབ་སྤྲོས་གྱོན་ཆས་ཚུ་ག་ར་ 

གནསཔྲོ་ཨམ་གི་ལག་པར་རྩིས་སྤྲོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མཆོད་ཁང་ནང་ལུ་གཏྲོར་བཤགས་

གནངམ་ཨིན་མས། གཏྲོར་བཤགས་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་

འབག་འྲོང་པའི་གོ་ལ་ཚུ་གྱོན་ དེ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ གནསཔྲོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་འཛྲོམས་ཨིན་

མས། ཁྱིམ་ནང་ལུ་གདན་བཏིང་ཡྲོད་པའི་གུ་ལུ་ རང་སྲོའི་གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བཞུགས་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྩ་བྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཆུམ་དང་ཤ་ལ་སྲོགས་པ་དང་ འགྱེདཔ་ཆ་ཚུ་ཡང་

རང་གི་འབྲོར་པ་དང་འཁྲིལ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་སྦུག་ལུ་ ཕུལ་ཆའི་ཚུལ་ལུ་

ཕུལ་སྲོལ་འདུག། 

དེ་ལས་ ཇ་དང་ཆང་། བཞེས་སྒོ་ཚུ་དྲངས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིག་ཟེརཝ་ཡང་བརྗོད་ནི་མེད་

པར་ ཕང་ཕང་ཐུགས་སྤྲོ་བ་འབྱུང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་པའི་གླུ་གཞས་འཐེན་ནི་

དང་ ཞབས་བྲྲོ་བརྐྱབ་སྲོལ་འདུག དེ་གིས་ཤུལ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གི་རྩ་བྲོ་གིས་གཙྲོས་པའི་ 

ནང་མི་སྤུན་ཆ་ཚུ་དང་ཉེ་ཚན་ཆ་མཉམ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་བཞུགས་སར་ སྤུངས་

འཛྲོམས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཆང་འཐུང་ཞིན་ན་ ལེགས་པས་དགོ། ཟེར་སབ་ཅི་ར་ རང་གི་

མཐའ་མར་ཡྲོད་པའི་ཆ་རྲོགས་ཀྱི་རླད་རྲོ་གུར་ ལགཔ་གི་ཐལ་ལྕག་བརྡུང་སྟེ་ ཕྲོ་རྒྱ་དང་

ཨམ་སྲུ་ག་ར་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཐལ་ལྕག་བླུག་བྱིན་སྲོལ་འདུག་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན།།

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 98

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དགུང་ཇ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཉི་

མའི་གསྲོལཝ་དྲངས་སྦེ་ དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་རང་སྲོའི་གཡུས་ཁར་ ཁ་འགྱེ་བྲོན་

མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ གནསཔྲོ་ཨམ་གིས་ལམ་མདའ་རྒྱང་གང་ཚུན་ཚྲོད་ཞབས་སྐྱེལ་ལུ་

འགྱོ་སྲོལ་འདུག། སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༣ གྱི་དགའ་སེང་ལྲོའི་གཡུས་ཚན་ཁག་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་གྲལ་

ལས་ ཁ་སྲོད་ཁའམ་ལྷ་ཤིང་རྩ་བའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཨམ་མཁའ་འགྲོ་གི་སྐོར་རྒྱབ་ཕྲོག་

ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ མྲོ་གིས་ལྲོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ལྷ་གསྲོལ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་རྩིས། དཔའ་བྲོ་དང་

རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་གི་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་དུས་མཆོད་ཀྱི་ལྷ་གསྲོལ་འདི་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་གྲོལ་ཡྲོད་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

༢༣ ལྷ་གསྲོལ་གྱི་ཕན་གནྲོད།
དགའ་སེང་ཚྲོ་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ཁོང་རང་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་

གི་ རང་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིནམ་མ་

ཚད་ ལྷ་སྐལ་ཚུ་གིས་ཁོང་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་སྦུག་ལས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་དང་མི་མ་

ཡིན་པ་ལྷ་མ་སྲིན་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་ བར་དྲོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་མི་དང་ ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་མྲོ་བཏབ་ནི་དང་རིམ་གྲོ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་པ་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། 

མཐར་ཐུག་དཔའ་བྲོ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཚུ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་རྐྱེན་དང་འཚུབས་ཆ་ཚུ་

ལས་སྐྱབས་མཛད་པའི་ཁར་ མི་ཚེ་འཚྲོ་བ་སྐྱོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་སྣ་ཚྲོགས་གནངམ་

ལས་བརྟེན་ ལྷ་སྐལ་ཚུ་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར་བསམ་ནིའི་ དུས་ཚྲོད་བཟང་པྲོ་ཅིག་ཨིན་

པས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ཡང་ དངུལ་རྐྱང་མེད་རུང་གཞན་ལས་འཚྲོལ་ཏེ་ ལྷ་བསམ་རྣམ་དག་གི་

སྒོ་ལས་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།།

ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གནས་སྐབས་ཁོང་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་མཛད་དེ་ 

སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དྲོན་མཛད་ཚུགས་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་ལྷ་སྐལ་ཚུ་གི་སྐྱབས་འྲོག་ལུ་ 

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལས་སྲོད་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་ དུས་ཀྱི་ལྷ་

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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གསྲོལ་ཚུ་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ ལྷ་སྐལ་ཚུ་གིས་བཀའ་ཆད་

ཕྲོག་སྟེ་ མི་ཚེ་འདི་ནང་ལུ་ན་ཚ་འབྱུང་ནི། སྨྲོ་ལྲོང་འཆོལ་ལྲོང་ཐལ་ནི། དེ་ལས་རང་གི་ཚེ་

སྲོག་ལུ་བར་ཆད་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ལྷ་གསྲོལ་ཕུལ་དགོཔ་ངེས་པར་དུ་

ཨིན་མས།།

མཇུག་བསྡུའི་དྲན་བསྐུལ།
དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་དགའ་སེང་ལྲོ་རྒེད་འྲོག་གི་ ཁ་སྲོད་ཁའམ་ལྷ་ཤིང་རྩ་བའི་ ལྲོ་གསུམ་

རེ་གི་བར་ན་ཚར་རེ་ ག་ཅི་དང་ཡང་མ་འདྲ་བར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ ལྷ་

གསྲོལ་གྱི་གསྲོལ་མཆོད་འདི་ བྲོན་དཀར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་གི་གསྲོལ་མཆོད་ཅིག་ཨིན། 

རྒེད་འྲོག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ དཔའ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཡྲོད་ཚེ་ཅིགཔྲོ་ ས་གནས་

གཅིག་ཁར་སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་དེ་ ཁོང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་

མཆོད་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། གསྲོལ་མཆོད་འདི་ཧེ་མ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བར་དམར་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་

མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པྲོ་ ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་

བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་གཅོད་ནི་སྲོལ་འདི་བཀག་

དམ་མཛད་དེ་ ཕྱེ་གིས་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་

བཀའ་སྲོབ་གནངམ་ལས་ཚུར་ དཀར་མཆོད་ལུ་གྱུར་ཏེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ཞབས་བཀའ་དྲིན་ཆེཝ་ལས་ མི་

སེར་ཚུ་གི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཚུ་ཡང་ཡར་རྒྱས་སྲོང་། བུ་གཞི་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་

ཤེས་བའི་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་རིན་མེད་སྲོང་པར་ཐྲོབ། དེ་ལས་ མི་ཚེ་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཡར་

དྲག་གི་དྲོན་ལུ་ ཁྲོམ་ཚྲོགས་ལས་ཕར་ གཡྲོག་འཚྲོལ་བར་སྤུང་འཛྲོམས་འབད་དེ་འྲོང་། 

གཡུས་ཁར་སྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ རང་གི་བུ་གཞི་དང་ཚ་བྲོ་ཚམྲོ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་སྲོད་ནི། མི་སེར་ལ་ལུ་ 

གཡུས་ཁར་སྲོད་དེ་ལྲོ་ཐྲོག་ལུ་རི་དྭགས་སེམས་ཚུ་གིས་ གནྲོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཐྲོག་ཚུ་རང་གི་

མནྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ འཚྲོ་བ་སྐྱོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཁྲོམ་ཁ་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 100

ལས་ཕར་གཞི་སྤྲོ་སྟེ་འྲོང་བ། དེ་ལས་ མི་སེར་དང་ན་གཞྲོན་མང་ཤྲོས་རང་ ནང་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་མྲོས་པ། སེམས་ཅན་ལུ་ བམས་པ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་ཕན་སེམས་རྒྱ་ཆེ་

སྲོང་བ་དང་ ལྷན་ཐབས་སུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཀླུ་གསྲོལ་དང་བྲོན་སྲོལ་ཚུ་མང་ཤྲོས་རང་ ཁ་

རྒྱུན་རྣ་རྒྱུན་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ གཞི་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དག་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་

མེདཔ་ལསབརྟེན་ སྔོན་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་ བྲོན་ནག་འདི་ཕར་བཞག་ བྲོན་དཀར་གྱི་

སྲོལ་མང་ཤྲོས་ཉམས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དྲོ་རུང་ཡང་ ཉམས་ཉེན་གུ་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལེ་ཤ་

འདུག།

ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ སྲོལ་ཁྱུན་རྙིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་མི་ཀླུ་གསྲོལ་

བྲོན་མཆོད་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་གཡུས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ སྲོལ་སྣ་ལེ་ཤ་

ཡྲོད་རུང་ ལ་ལུ་ཉམས་ཏེ་ སར་ཉམས་གསྲོ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོད། ཨིན་རུང་ དེ་

བཟུམ་གྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཚུ་ལ་ལུ་ ཉམས་ཉེན་གྱི་གནས་ལུ་ཐུག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་

གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡྲོན་ཏན་ཅན་རྒན་གཞྲོན་ཕྲོ་མྲོ་ཆ་མཉམ་

གྱིས་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་མ་བཞག་པར་ ཕམ་རྒན་རབས་ཚུ་ལུ་འདྲི་བ་བཀོད། ཡིག་ཆ་

རྙིངམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཅོལ། འབྲེལ་ཡྲོད་ཀྱི་གཏམ་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཞིབ་

འཚྲོལ་འབད་དེ། ཡིག་ཐྲོག་བཀོད་བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་མི་

ག་ར་གིས་ རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་ སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་ལུ་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་དེ་ མ་འྲོངས་བུ་

བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་སྤེལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་ གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་

ཨིན།།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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གསྲོལ་ཚུ་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ ལྷ་སྐལ་ཚུ་གིས་བཀའ་ཆད་

ཕྲོག་སྟེ་ མི་ཚེ་འདི་ནང་ལུ་ན་ཚ་འབྱུང་ནི། སྨྲོ་ལྲོང་འཆོལ་ལྲོང་ཐལ་ནི། དེ་ལས་རང་གི་ཚེ་

སྲོག་ལུ་བར་ཆད་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ལྷ་གསྲོལ་ཕུལ་དགོཔ་ངེས་པར་དུ་

ཨིན་མས།།

མཇུག་བསྡུའི་དྲན་བསྐུལ།
དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་དགའ་སེང་ལྲོ་རྒེད་འྲོག་གི་ ཁ་སྲོད་ཁའམ་ལྷ་ཤིང་རྩ་བའི་ ལྲོ་གསུམ་

རེ་གི་བར་ན་ཚར་རེ་ ག་ཅི་དང་ཡང་མ་འདྲ་བར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ ལྷ་

གསྲོལ་གྱི་གསྲོལ་མཆོད་འདི་ བྲོན་དཀར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་གི་གསྲོལ་མཆོད་ཅིག་ཨིན། 

རྒེད་འྲོག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ དཔའ་དང་རྣལ་འབྲོརམྲོ་ཡྲོད་ཚེ་ཅིགཔྲོ་ ས་གནས་

གཅིག་ཁར་སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་དེ་ ཁོང་རང་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་སྐལ་ཚུ་ ལྲོ་དུས་ཀྱི་གསྲོལ་

མཆོད་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། གསྲོལ་མཆོད་འདི་ཧེ་མ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བར་དམར་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་

མཆོད་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པྲོ་ ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་

བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་གཅོད་ནི་སྲོལ་འདི་བཀག་

དམ་མཛད་དེ་ ཕྱེ་གིས་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་

བཀའ་སྲོབ་གནངམ་ལས་ཚུར་ དཀར་མཆོད་ལུ་གྱུར་ཏེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ཞབས་བཀའ་དྲིན་ཆེཝ་ལས་ མི་

སེར་ཚུ་གི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཚུ་ཡང་ཡར་རྒྱས་སྲོང་། བུ་གཞི་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་

ཤེས་བའི་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་རིན་མེད་སྲོང་པར་ཐྲོབ། དེ་ལས་ མི་ཚེ་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཡར་

དྲག་གི་དྲོན་ལུ་ ཁྲོམ་ཚྲོགས་ལས་ཕར་ གཡྲོག་འཚྲོལ་བར་སྤུང་འཛྲོམས་འབད་དེ་འྲོང་། 

གཡུས་ཁར་སྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ རང་གི་བུ་གཞི་དང་ཚ་བྲོ་ཚམྲོ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་སྲོད་ནི། མི་སེར་ལ་ལུ་ 

གཡུས་ཁར་སྲོད་དེ་ལྲོ་ཐྲོག་ལུ་རི་དྭགས་སེམས་ཚུ་གིས་ གནྲོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཐྲོག་ཚུ་རང་གི་

མནྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ འཚྲོ་བ་སྐྱོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཁྲོམ་ཁ་

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 100

ལས་ཕར་གཞི་སྤྲོ་སྟེ་འྲོང་བ། དེ་ལས་ མི་སེར་དང་ན་གཞྲོན་མང་ཤྲོས་རང་ ནང་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་མྲོས་པ། སེམས་ཅན་ལུ་ བམས་པ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་ཕན་སེམས་རྒྱ་ཆེ་

སྲོང་བ་དང་ ལྷན་ཐབས་སུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཀླུ་གསྲོལ་དང་བྲོན་སྲོལ་ཚུ་མང་ཤྲོས་རང་ ཁ་

རྒྱུན་རྣ་རྒྱུན་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ གཞི་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དག་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་

མེདཔ་ལསབརྟེན་ སྔོན་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་ བྲོན་ནག་འདི་ཕར་བཞག་ བྲོན་དཀར་གྱི་

སྲོལ་མང་ཤྲོས་ཉམས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དྲོ་རུང་ཡང་ ཉམས་ཉེན་གུ་ལྷྲོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལེ་ཤ་

འདུག།

ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ སྲོལ་ཁྱུན་རྙིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་མི་ཀླུ་གསྲོལ་

བྲོན་མཆོད་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་གཡུས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ སྲོལ་སྣ་ལེ་ཤ་

ཡྲོད་རུང་ ལ་ལུ་ཉམས་ཏེ་ སར་ཉམས་གསྲོ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡྲོད། ཨིན་རུང་ དེ་

བཟུམ་གྱི་གསྲོལ་མཆོད་ཚུ་ལ་ལུ་ ཉམས་ཉེན་གྱི་གནས་ལུ་ཐུག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་

གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡྲོན་ཏན་ཅན་རྒན་གཞྲོན་ཕྲོ་མྲོ་ཆ་མཉམ་

གྱིས་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་མ་བཞག་པར་ ཕམ་རྒན་རབས་ཚུ་ལུ་འདྲི་བ་བཀོད། ཡིག་ཆ་

རྙིངམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཅོལ། འབྲེལ་ཡྲོད་ཀྱི་གཏམ་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཞིབ་

འཚྲོལ་འབད་དེ། ཡིག་ཐྲོག་བཀོད་བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་མི་

ག་ར་གིས་ རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་ སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་ལུ་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་དེ་ མ་འྲོངས་བུ་

བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་སྤེལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་ གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་

ཨིན།།
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101

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།
དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། གཡུང་དྲུང་བྲོན་གྱི་བསན་འབྱུང་།
སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། (༢༠༠༨) འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
ཐིམ་ཕུག
ནམ་མཁའི་ནྲོར་བུ། (༡༩༨༤) The Necklace of gZhi: A Cultural History of 

Tibet. སྣར་ཐང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོང་། དྷ་རབ་སཱ་ལ། དྷིལླི།
དྲག་ཀྲར་ ཀར་ ཕུན་ཚྲོགས། (༢༠༡༣) The History of Bhutan. Random 

House, India
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། (༢༠༠༥) ལྷ་འབྲུག་ཆོས་

འབྱུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ཐིམ་ཕུག
བསམ་གཏན་ཀརྨེ། (༢༠༠༠) Dorje Lingpa and His Rediscovery of the 

“Gold Needle” in Bhutan. Bhutan Studies Journal, Volume 2 
No. 2: .me 2 

རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛིན། བསྐྱར་ཞིབ་སྤར་སྐྲུན། (༢༠༠༥) རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད། 
ཐིམ་ཕུག

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༢) ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཐིམ་ཕུག
ཨམ་གཉིས་ཁྲུ་ཆུང་རིན་པྲོ་ཆེ། Tim Lewis. བྲོད་ཀྱི་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། རང་འབྱུང་ཡེ་

ཤེས་ཚིག་མཛྲོད་དང་མཉམ་བསྡེབས་བྱེད་པ། 
Dr. Sanjib Kumar Das. (༢༠༠༩) ནང་དྲོན་རིག་པ་རྩ་བའི་མིང་ཚིག བཀའ་བརྒྱུད་

ཉམ་སྐྱོང་ཚྲོགས་པ། སཱ་ར་ནཱ་ཐ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། 
ཏིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས། (༡༩༩༩) གཞུང་པྲོ་ཏི་ལྔའི་རྩ་བ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

། 
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Ha: 

The Bon Festival of Gortshom. Monograph 11 April 2004. 
Center for Bhutan Studies, Thimphu

ལྷམ་རྲོ་རྗེ། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Goleng Roop- 
A Cult of Feast Offering. Monograph 11 April 2004. Center 
for Bhutan Studies, Thimphu

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྲོར། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Wamling 

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 102
Kharpu: A Vibrant Ancient Festival. Monograph 11 April 
2004. Center for Bhutan Studies, Thimphu

ཕུན་ཚྲོགས་རབ་བརྟན། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. 
Goshing Chodpa. Monograph 11 April 2004. Center for 
Bhutan Studies, Thimphu

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. A 
Brief History of Chendebji Village and Lhabon Celebration. 
Monograph 11 April 2004. Center for Bhutan Studies, 
Thimphu

ཀར་ དགེ་ལེགས། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Kharam 
- The Cattle Festiva.l Monograph 11 April 2004. Center for 
Bhutan Studies, Thimphu

ཨྲོན་དཔལ་རྒྱན། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Khar 
Phud: A Non-Buddhist Lha Sol Festival of Eastern Bhutan. 
Monograph 11 April 2004. Center for Bhutan Studies, 
Thimphu

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག (༢༠༡༡) ཧཱ་རྫྲོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་བྲོང་སྒོ་ལྷ་གསྲོལ། 
འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། ཞིབ་འཚྲོལ་འགོ་རིམ་དྲུག་པ། འབྲུག་རྒྱལ་
ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་། སྤ་གྲོ།

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ། (༢༠༡༡) བྲོན་མཆོད་ལུགས་ཀྱི་གཏམ་ཕྲེང་། འབྲུག་གི་དངོས་མེད་
ལམ་སྲོལ། ཞིབ་འཚྲོལ་འགོ་རིམ་དྲུག་པ། འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་
། སྤ་གྲོ།

དྲོན་གྲུབ་ཆོས་འཕེལ། Journal of Bhutan Studies, Volume 25, winter 2011 
Center for Bhutan Studies, Thimphu

སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ཆེན་མྲོ་མ་ཆེན་སྲིད་གསུམ་བདག་མྲོ་མཉེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་
འཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྲོ།།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། གཡུང་དྲུང་བྲོན་གྱི་བསན་འབྱུང་།
སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། (༢༠༠༨) འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
ཐིམ་ཕུག
ནམ་མཁའི་ནྲོར་བུ། (༡༩༨༤) The Necklace of gZhi: A Cultural History of 

Tibet. སྣར་ཐང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོང་། དྷ་རབ་སཱ་ལ། དྷིལླི།
དྲག་ཀྲར་ ཀར་ ཕུན་ཚྲོགས། (༢༠༡༣) The History of Bhutan. Random 

House, India
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། (༢༠༠༥) ལྷ་འབྲུག་ཆོས་

འབྱུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ཐིམ་ཕུག
བསམ་གཏན་ཀརྨེ། (༢༠༠༠) Dorje Lingpa and His Rediscovery of the 

“Gold Needle” in Bhutan. Bhutan Studies Journal, Volume 2 
No. 2: .me 2 

རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛིན། བསྐྱར་ཞིབ་སྤར་སྐྲུན། (༢༠༠༥) རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད། 
ཐིམ་ཕུག

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༢) ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཐིམ་ཕུག
ཨམ་གཉིས་ཁྲུ་ཆུང་རིན་པྲོ་ཆེ། Tim Lewis. བྲོད་ཀྱི་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། རང་འབྱུང་ཡེ་

ཤེས་ཚིག་མཛྲོད་དང་མཉམ་བསྡེབས་བྱེད་པ། 
Dr. Sanjib Kumar Das. (༢༠༠༩) ནང་དྲོན་རིག་པ་རྩ་བའི་མིང་ཚིག བཀའ་བརྒྱུད་

ཉམ་སྐྱོང་ཚྲོགས་པ། སཱ་ར་ནཱ་ཐ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། 
ཏིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས། (༡༩༩༩) གཞུང་པྲོ་ཏི་ལྔའི་རྩ་བ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

། 
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Ha: 

The Bon Festival of Gortshom. Monograph 11 April 2004. 
Center for Bhutan Studies, Thimphu

ལྷམ་རྲོ་རྗེ། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Goleng Roop- 
A Cult of Feast Offering. Monograph 11 April 2004. Center 
for Bhutan Studies, Thimphu

རྲོ་རྗེ་དཔལ་འབྲོར། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Wamling 

དགའ་སེང་ཚྲོགས་གོང་མའི་ལྷ་གསྲོལ། 102
Kharpu: A Vibrant Ancient Festival. Monograph 11 April 
2004. Center for Bhutan Studies, Thimphu

ཕུན་ཚྲོགས་རབ་བརྟན། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. 
Goshing Chodpa. Monograph 11 April 2004. Center for 
Bhutan Studies, Thimphu

བསྲོད་ནམས་ཀུན་དགའ། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. A 
Brief History of Chendebji Village and Lhabon Celebration. 
Monograph 11 April 2004. Center for Bhutan Studies, 
Thimphu

ཀར་ དགེ་ལེགས། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Kharam 
- The Cattle Festiva.l Monograph 11 April 2004. Center for 
Bhutan Studies, Thimphu

ཨྲོན་དཔལ་རྒྱན། (༢༠༠༤) Wayo, Wayo - Voices from the Past. Khar 
Phud: A Non-Buddhist Lha Sol Festival of Eastern Bhutan. 
Monograph 11 April 2004. Center for Bhutan Studies, 
Thimphu

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག (༢༠༡༡) ཧཱ་རྫྲོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་བྲོང་སྒོ་ལྷ་གསྲོལ། 
འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། ཞིབ་འཚྲོལ་འགོ་རིམ་དྲུག་པ། འབྲུག་རྒྱལ་
ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་། སྤ་གྲོ།

སངས་རྒྱས་དྲོན་གྲུབ། (༢༠༡༡) བྲོན་མཆོད་ལུགས་ཀྱི་གཏམ་ཕྲེང་། འབྲུག་གི་དངོས་མེད་
ལམ་སྲོལ། ཞིབ་འཚྲོལ་འགོ་རིམ་དྲུག་པ། འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་
། སྤ་གྲོ།

དྲོན་གྲུབ་ཆོས་འཕེལ། Journal of Bhutan Studies, Volume 25, winter 2011 
Center for Bhutan Studies, Thimphu

སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ཆེན་མྲོ་མ་ཆེན་སྲིད་གསུམ་བདག་མྲོ་མཉེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་
འཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྲོ།།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།
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སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།

ངོ་སྤྲོད།
རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨྲོན་

ལམ་དང་ ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་བཞིའི་མི་མང་དགེ་བའི་བསྲོད་ནམས་གཅིག་མཐུན་ལས་ དུས་རབས་ 

༡༧ པའི་ནང་ དཔལ༌འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་  

རང་བྲོན་ཁར་ས་པ་་གིས་གཙྲོས་པའི་ རྟེན་འགངས་ཅན་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ སྨན་ལྗོངས་ཙན་

དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕེབས་ཏེ་ ལྷྲོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་དང་ རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་

བཏགས་ཏེ་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུའི་སྒོ་ལས་ བསན་པ་གོང་འཕེལ་གྱི་མཛད་ཕྲིན་ནམ་མཁའི་

མཐའ་དང་མཉམ་ནུག།

སྐྱབས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ སྤུ་ན་ཁའི་

ལུང་གཤྲོང་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫྲོང་བཞེངས་དགོ་པའི་ལུང་བསན་ ཨྲོན་

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས། རི་བྲོ་གླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་སྣ་སྟེང་ན། །སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་བ་བའི་

མཚན་ཅན་བྲོན། །ཟེར་གསུངས་གནང་བ་མ་ཚད་ རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཆུ་

གཉིས་བར་དུ་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫྲོང་འཆའ། །ཟེར་བའི་ལུང་བསན་གསུངས་མི་ཚུ་དུས་ལུ་

བབས་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་ཕྲོ་ཆུ་དང་མྲོ་ཆུ་གཉིས་འཛྲོམས་པའི་སྦུག་ བྱི་ལི་སྒང་གི་རི་

མགོ་འབྲུག་ར་ལུང་ལས་མཐུད་དེ་ཡྲོད་པའི་ རི་མཇུག་གླངམྲོ་ཆེ་གི་ལྷ་པ་འདྲཝ་གུ་ དགེ་

འདུན་པའི་འདུ་ཁང་། ཕྱྲོགས་བཞི་ལུ་ཤག་སྐོར་སྒོ་ཁང་དང་བཅས་ མཐའ་འཁོར་ས་གོ་

རིམ་པ་གསུམ་སྦེ་བཞེངས་ནི་གི་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༦༣༧ རབ་བྱུང་ ༡༡ པ་

གནམ་ལྲོ་མེ་གླང་ ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༨ ཀྱི་ཉིན་མར་ འགྱམ་བཙུགས་ཏེ་རྫྲོང་བཞེངས་ནི་

འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་སྐབས་ དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ། ཡུལ་བཙན་མཚྲོ་སྨན་ཚུ་གིས་
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ཕྲིན་ལས་ཐྲོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབས་ལས་ ལྲོ་ངོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

སྲོག་རྫྲོང་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཞིང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཞལ་མེད་

ཁང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པྲོ། ཕྱྲོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་

གྱི་ཀུན་དགའ་རྭ་བ། རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཡྲོངས་ཀྱི་བསྟི་གནས། ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚྲོའི་

དཀྱིལ་འཁོར། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལྲོས་བསྒྱུར་བའི་ཕྲོ་བྲང༌། ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ མངོན་སྤྲོད་དྲག་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་ལུ་རྲོལ་བའི་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་པྲོ། རྲོ་རྗེ་འཆང་

དབང་བསན་པའི་བདག་པྲོ་རིམ་པར་བྲོན་པའི་གདན་ས་བཀོད་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གྲུབ་

ནུག།

དེ་ལས་བསན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས་གནང་། ཁ་བཞི་ལྷྲོའི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས༌བསན༌པ༌བསྐྱངས༌ཏེ༌ འབངས་

མི་སེར་ཚུ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་སྲོད་པའི་བར་ན་ ཕྱི་ལས་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་དང་དགེ་

ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་། ནང་ན་བླ་ཁག་ལྔའི་དགྲ་སྡེ་ཚུ་གིས་ཉེན་འཚུབ་བྱུང་པའི་ནམ་དུས་

ལུ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ཚྲོར་རང་འཁོལ་ཐྲོག་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་གང་

དྲགས་ཞུས་ཏེ་ དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པའི་ བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་རྒྱས་པ་ཕུལ་བའི་

དུས་ཚྲོད་རྗེས་དྲན་གྱི་དྲོན་ལུ་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་པས།
 

དགོས་དྲོན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བང་ཁ་ཐུག་ལུ་རྒྱ་ནག་དང་ ལྷྲོ་ཁ་ཐུག་ལུ་རྒྱ་གར་ འཛམ་གླིང་ནང་

རྒྱལ་ཁབ་སྲོམ་ཤྲོས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ལམ་སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྙན་གྲགས་འཛམ་

གླིང་ནང་ཁྱབ་སྟེ་ཡྲོད། ཨིན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་དང་ མི་སྡེའི་བསམ་སྤྲོད་ལས་བརྟེན་ 

སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ ཕམ་བསྲོད་ནམས་ཅན་ཚུ་གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ཕྱག་

སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ རིམ་གྱིས་ཡལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ 

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།

ངོ་སྤྲོད།
རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨྲོན་

ལམ་དང་ ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་བཞིའི་མི་མང་དགེ་བའི་བསྲོད་ནམས་གཅིག་མཐུན་ལས་ དུས་རབས་ 

༡༧ པའི་ནང་ དཔལ༌འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་  

རང་བྲོན་ཁར་ས་པ་་གིས་གཙྲོས་པའི་ རྟེན་འགངས་ཅན་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ སྨན་ལྗོངས་ཙན་

དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕེབས་ཏེ་ ལྷྲོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་དང་ རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་

བཏགས་ཏེ་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུའི་སྒོ་ལས་ བསན་པ་གོང་འཕེལ་གྱི་མཛད་ཕྲིན་ནམ་མཁའི་

མཐའ་དང་མཉམ་ནུག།

སྐྱབས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ སྤུ་ན་ཁའི་

ལུང་གཤྲོང་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫྲོང་བཞེངས་དགོ་པའི་ལུང་བསན་ ཨྲོན་

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས། རི་བྲོ་གླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་སྣ་སྟེང་ན། །སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་བ་བའི་

མཚན་ཅན་བྲོན། །ཟེར་གསུངས་གནང་བ་མ་ཚད་ རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཆུ་

གཉིས་བར་དུ་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫྲོང་འཆའ། །ཟེར་བའི་ལུང་བསན་གསུངས་མི་ཚུ་དུས་ལུ་

བབས་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་ཕྲོ་ཆུ་དང་མྲོ་ཆུ་གཉིས་འཛྲོམས་པའི་སྦུག་ བྱི་ལི་སྒང་གི་རི་

མགོ་འབྲུག་ར་ལུང་ལས་མཐུད་དེ་ཡྲོད་པའི་ རི་མཇུག་གླངམྲོ་ཆེ་གི་ལྷ་པ་འདྲཝ་གུ་ དགེ་

འདུན་པའི་འདུ་ཁང་། ཕྱྲོགས་བཞི་ལུ་ཤག་སྐོར་སྒོ་ཁང་དང་བཅས་ མཐའ་འཁོར་ས་གོ་

རིམ་པ་གསུམ་སྦེ་བཞེངས་ནི་གི་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༦༣༧ རབ་བྱུང་ ༡༡ པ་

གནམ་ལྲོ་མེ་གླང་ ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༨ ཀྱི་ཉིན་མར་ འགྱམ་བཙུགས་ཏེ་རྫྲོང་བཞེངས་ནི་

འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་སྐབས་ དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ། ཡུལ་བཙན་མཚྲོ་སྨན་ཚུ་གིས་
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ཕྲིན་ལས་ཐྲོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབས་ལས་ ལྲོ་ངོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

སྲོག་རྫྲོང་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཞིང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཞལ་མེད་

ཁང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པྲོ། ཕྱྲོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་

གྱི་ཀུན་དགའ་རྭ་བ། རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཡྲོངས་ཀྱི་བསྟི་གནས། ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚྲོའི་

དཀྱིལ་འཁོར། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལྲོས་བསྒྱུར་བའི་ཕྲོ་བྲང༌། ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ མངོན་སྤྲོད་དྲག་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་ལུ་རྲོལ་བའི་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་པྲོ། རྲོ་རྗེ་འཆང་

དབང་བསན་པའི་བདག་པྲོ་རིམ་པར་བྲོན་པའི་གདན་ས་བཀོད་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གྲུབ་

ནུག།

དེ་ལས་བསན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས་གནང་། ཁ་བཞི་ལྷྲོའི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས༌བསན༌པ༌བསྐྱངས༌ཏེ༌ འབངས་

མི་སེར་ཚུ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་སྲོད་པའི་བར་ན་ ཕྱི་ལས་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་དང་དགེ་

ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་། ནང་ན་བླ་ཁག་ལྔའི་དགྲ་སྡེ་ཚུ་གིས་ཉེན་འཚུབ་བྱུང་པའི་ནམ་དུས་

ལུ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ཚྲོར་རང་འཁོལ་ཐྲོག་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་གང་

དྲགས་ཞུས་ཏེ་ དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པའི་ བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་རྒྱས་པ་ཕུལ་བའི་

དུས་ཚྲོད་རྗེས་དྲན་གྱི་དྲོན་ལུ་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་པས།
 

དགོས་དྲོན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བང་ཁ་ཐུག་ལུ་རྒྱ་ནག་དང་ ལྷྲོ་ཁ་ཐུག་ལུ་རྒྱ་གར་ འཛམ་གླིང་ནང་

རྒྱལ་ཁབ་སྲོམ་ཤྲོས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ལམ་སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྙན་གྲགས་འཛམ་

གླིང་ནང་ཁྱབ་སྟེ་ཡྲོད། ཨིན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་དང་ མི་སྡེའི་བསམ་སྤྲོད་ལས་བརྟེན་ 

སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ ཕམ་བསྲོད་ནམས་ཅན་ཚུ་གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ཕྱག་

སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ རིམ་གྱིས་ཡལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ 
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཉམས་

འགྱུར་མེད་པ་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ མ་འྲོངས་པའི་བུ་རྒྱུད་ཚུ་གི་བདྲོག་གཏད་སྦེ་བཞག་ཐབས་

ལུ་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་ཐྲོག་ལས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

སྲོལ་ཡྲོད་མིའི་ནང་ ང་གིས་ཡང་སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་སྐབས་ཀྱི་ དཔའ་གཟར་པའི་བ་

སྒོའི་རིམ་པ་འབྲི་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐྲོབ་མི་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་དགའ་ཚྲོར་ཡྲོད། 

ཨིན་རུང་ད་ཚུན་དེའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ཅིག་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེདཔ་མ་ཚད་ ང་རང་

ཡང་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ནིའི་དུས་ཡུན་གངམ་མེདཔ་ལས་ ཉམས་མྲོང་ཅན་གྱི་ཕམ་

རྒས༌ཤྲོས༌ཆ་ཁྱབ་དང་འབྲེལ༌བ༌འཐབ༌སྟེ༌ ཚད་ལྡན་གྱི་དྲི༌བསྟུན༌བསམ་པ་རྫྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་

ཅིག༌འབད༌མ༌ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ གཟུར་གནས་མཁས་པའི་དབང་པྲོ་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་

དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་མ་ཚུགས་རུང་ རང་དང་འདྲ་མཉམ་དང་ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་ དེའི་

སྐོར་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་སྔར་སྲོལ་ལས་རིམ་ལུ་བརྩི་

མཐྲོང་དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ མ་འྲོངས་ཡུན་རིང་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྲོན་ཞུཝ་ཨིན།

མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་ཁུངས།
ཕྱྲོགས་བཅུའི་ཞིང་ནང་བཞུགས་པའི་ རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའི་ སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་

འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྐུ་དངོས་མིའི་གཟུགས་སུ་བྲོན་མི་ དཔལ་འབྲུག་པ་

རིན་པྲོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ འབྲུག་ཆེན་གོང་མའི་གདན་ས་སྤ་

རྲོ་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་ལྷ་ཁང་ནང་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་ ཚུད་ཡྲོད་

རུང་ ཕྱི་ནང་གི་དམག་གི་ཉེན་འཚུབ་ལུ་བརྟེན་ གསུང་ཆོག་གནང་མ་ཚུགས་པས། ཨིན་

རུང་ཤུལ་མར་ ཁ༌བཞི༌ལྷྲོའི༌རྒྱལ༌ཁམས༌འདི༌ དཔལ༌ལྡན༌འབྲུག༌པའི༌ཆོས༌སྲིད༌ལུགས༌གཉི

ས༌ཀྱི༌གདུགས༌དཀར༌གཅིག༌གི༌འྲོག༌ལུ༌ མངའ༌འབངས༌ཞི༌བདེའི༌དཔལ༌ལུ༌བཀོད༌གནང༌བ

འི༌ཁར༌ ལྷག༌པར༌དུ༌ཕྱི༌ནང༌གསང༌གསུམ༌དགྲ༌ཡི༌ཕྱྲོགས༌ལས༌ རྒྱལ༌ཁ༌ཐྲོབ༌པའི༌བཀའ་

དྲིན་གཏང་རག་རྒྱས༌པ༌ཕུལ༌ནིའི༌ཆེད་དུ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༦༤༢ དུས་རབས་ ༡༧ པ་ རབ་བྱུང་ 
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༡༡ པའི་གནམ་ལྲོ་ཆུ་རྟ་ རང་ཟ་དང༌པའི༌ནང༌ སྤུངས་ཐང༌རྫྲོང༌གི༌འདུ་ཁང་ནང་ལུ་ ཞབས་

དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚྲོགས་འགོཔ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི༌སྲོལ༌འགོ་དང་པ་

བཙུགས་གནང་ནུག།

དེའི་སྐབས་འདུ་ཁང་ནང་ལུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་ལྷ་མངས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚྲོགས་

དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མྲོ་ ས་ཆོག་ས་འདུལ་གྱི་འཆམ་དང་། རྡུལ་ཚྲོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཞལ་ཕྱེ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་རྫས་དང་བསྐང་རྫས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་མཆོད་

པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བཤམས་ཏེ་ སྒྲུབ་ཆེན་དངོས་གཞི་སྐབས་ དྲྲོ་པ་མཆོད་སྐོར། ཕྱི་རུ་ཞྭ་

ནག་ལྔ་མའི་གདབ་ལས་ཀྱི་འཆམ་དང་འཛབ་སྐོར། དེ་ལས་མདུན་སྐྱེད་ལས་སྦྲོར་སྐབས་ 

ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ། སྡེ༌བརྒྱད༌མགོན་པྲོ། གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ། སྒོ་མཚམས་བརྒྱད། ལས་

མགོན་སྡེ་བཞིའི་སྐུ༌འཆམ༌གནང༌པའི༌སྐབས༌ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་འཆམ་དཔྲོན་སྦེ་བྲོན། 

ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་རུ་མཚྲོན་རྩེ་གསུམ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ མངོན་སྤྲོད་དྲག་པྲོས་སྒོ་ལས་ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བྲོ་ཚུ་བསྒྲལ་ཏེ་ རྣམ་ཤེས་ཆོས་

དབྱིངས་ལུ་འདྲེན་ཚུལ་བསན་གནངམ་མ་ཚད བདེ་ཡངས་ཆུང་ཤྲོས་ནང་སྦེ་  ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་

བཞིའི་མི་སེར་འཛྲོམས་མི་ཚུ་ལུ་ དམངས་འཆམ་རྒྱས་པ་མཇལ་ཁ་གནང་སྟེ་དགའ་བདེའི་

དཔལ་ལུ་བཀོད་གནང་ནུག།

ད་ལྟྲོ༌བར༌ན༌ཡང༌ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ དབུ་གཙྲོས་པའི་སྦུག་གྲལཔ་ཚུ་གིས་ 

ནུབ་མྲོའི་ཆུ་ཚྲོད་༩.༣༠ ལས་བཞེངས༌བར༌ཕུལ༌ཏེ༌ ཉིན་གྲངས་བཅུ་གཅིག་གི་རིང་ མགོན་

དབང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་ ཉིན་གྲངས་བཞི་ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གསུང་ཆོག་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ 

འདུ་ཁང་ནང་དང་བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་སྦེ་ སྐུ་འཆམ་མཇལ་ཁ༌གནང༌སྲོལ༌མ༌ཉམས༌ 

པར༌ཡྲོདཔ༌ཨིན།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཉམས་

འགྱུར་མེད་པ་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ མ་འྲོངས་པའི་བུ་རྒྱུད་ཚུ་གི་བདྲོག་གཏད་སྦེ་བཞག་ཐབས་

ལུ་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་ཐྲོག་ལས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

སྲོལ་ཡྲོད་མིའི་ནང་ ང་གིས་ཡང་སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་སྐབས་ཀྱི་ དཔའ་གཟར་པའི་བ་

སྒོའི་རིམ་པ་འབྲི་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐྲོབ་མི་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་དགའ་ཚྲོར་ཡྲོད། 

ཨིན་རུང་ད་ཚུན་དེའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ཅིག་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེདཔ་མ་ཚད་ ང་རང་

ཡང་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ནིའི་དུས་ཡུན་གངམ་མེདཔ་ལས་ ཉམས་མྲོང་ཅན་གྱི་ཕམ་

རྒས༌ཤྲོས༌ཆ་ཁྱབ་དང་འབྲེལ༌བ༌འཐབ༌སྟེ༌ ཚད་ལྡན་གྱི་དྲི༌བསྟུན༌བསམ་པ་རྫྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་

ཅིག༌འབད༌མ༌ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ གཟུར་གནས་མཁས་པའི་དབང་པྲོ་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་

དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་མ་ཚུགས་རུང་ རང་དང་འདྲ་མཉམ་དང་ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་ དེའི་

སྐོར་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་སྔར་སྲོལ་ལས་རིམ་ལུ་བརྩི་

མཐྲོང་དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ མ་འྲོངས་ཡུན་རིང་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྲོན་ཞུཝ་ཨིན།

མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་ཁུངས།
ཕྱྲོགས་བཅུའི་ཞིང་ནང་བཞུགས་པའི་ རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའི་ སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་

འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྐུ་དངོས་མིའི་གཟུགས་སུ་བྲོན་མི་ དཔལ་འབྲུག་པ་

རིན་པྲོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ འབྲུག་ཆེན་གོང་མའི་གདན་ས་སྤ་

རྲོ་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་ལྷ་ཁང་ནང་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་ ཚུད་ཡྲོད་

རུང་ ཕྱི་ནང་གི་དམག་གི་ཉེན་འཚུབ་ལུ་བརྟེན་ གསུང་ཆོག་གནང་མ་ཚུགས་པས། ཨིན་

རུང་ཤུལ་མར་ ཁ༌བཞི༌ལྷྲོའི༌རྒྱལ༌ཁམས༌འདི༌ དཔལ༌ལྡན༌འབྲུག༌པའི༌ཆོས༌སྲིད༌ལུགས༌གཉི

ས༌ཀྱི༌གདུགས༌དཀར༌གཅིག༌གི༌འྲོག༌ལུ༌ མངའ༌འབངས༌ཞི༌བདེའི༌དཔལ༌ལུ༌བཀོད༌གནང༌བ

འི༌ཁར༌ ལྷག༌པར༌དུ༌ཕྱི༌ནང༌གསང༌གསུམ༌དགྲ༌ཡི༌ཕྱྲོགས༌ལས༌ རྒྱལ༌ཁ༌ཐྲོབ༌པའི༌བཀའ་

དྲིན་གཏང་རག་རྒྱས༌པ༌ཕུལ༌ནིའི༌ཆེད་དུ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༦༤༢ དུས་རབས་ ༡༧ པ་ རབ་བྱུང་ 
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༡༡ པའི་གནམ་ལྲོ་ཆུ་རྟ་ རང་ཟ་དང༌པའི༌ནང༌ སྤུངས་ཐང༌རྫྲོང༌གི༌འདུ་ཁང་ནང་ལུ་ ཞབས་

དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚྲོགས་འགོཔ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི༌སྲོལ༌འགོ་དང་པ་

བཙུགས་གནང་ནུག།

དེའི་སྐབས་འདུ་ཁང་ནང་ལུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་ལྷ་མངས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚྲོགས་

དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མྲོ་ ས་ཆོག་ས་འདུལ་གྱི་འཆམ་དང་། རྡུལ་ཚྲོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཞལ་ཕྱེ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་རྫས་དང་བསྐང་རྫས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་མཆོད་

པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བཤམས་ཏེ་ སྒྲུབ་ཆེན་དངོས་གཞི་སྐབས་ དྲྲོ་པ་མཆོད་སྐོར། ཕྱི་རུ་ཞྭ་

ནག་ལྔ་མའི་གདབ་ལས་ཀྱི་འཆམ་དང་འཛབ་སྐོར། དེ་ལས་མདུན་སྐྱེད་ལས་སྦྲོར་སྐབས་ 

ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ། སྡེ༌བརྒྱད༌མགོན་པྲོ། གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ། སྒོ་མཚམས་བརྒྱད། ལས་

མགོན་སྡེ་བཞིའི་སྐུ༌འཆམ༌གནང༌པའི༌སྐབས༌ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་འཆམ་དཔྲོན་སྦེ་བྲོན། 

ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་རུ་མཚྲོན་རྩེ་གསུམ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ མངོན་སྤྲོད་དྲག་པྲོས་སྒོ་ལས་ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བྲོ་ཚུ་བསྒྲལ་ཏེ་ རྣམ་ཤེས་ཆོས་

དབྱིངས་ལུ་འདྲེན་ཚུལ་བསན་གནངམ་མ་ཚད བདེ་ཡངས་ཆུང་ཤྲོས་ནང་སྦེ་  ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་

བཞིའི་མི་སེར་འཛྲོམས་མི་ཚུ་ལུ་ དམངས་འཆམ་རྒྱས་པ་མཇལ་ཁ་གནང་སྟེ་དགའ་བདེའི་

དཔལ་ལུ་བཀོད་གནང་ནུག།

ད་ལྟྲོ༌བར༌ན༌ཡང༌ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ དབུ་གཙྲོས་པའི་སྦུག་གྲལཔ་ཚུ་གིས་ 

ནུབ་མྲོའི་ཆུ་ཚྲོད་༩.༣༠ ལས་བཞེངས༌བར༌ཕུལ༌ཏེ༌ ཉིན་གྲངས་བཅུ་གཅིག་གི་རིང་ མགོན་

དབང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་ ཉིན་གྲངས་བཞི་ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གསུང་ཆོག་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ 

འདུ་ཁང་ནང་དང་བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་སྦེ་ སྐུ་འཆམ་མཇལ་ཁ༌གནང༌སྲོལ༌མ༌ཉམས༌ 

པར༌ཡྲོདཔ༌ཨིན།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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དཔའ་་གཟར་པའི་མིང་གི་ཐ་སྙད།
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་

གཞུང་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་ལུ་ཉེན་འཚུབ་བྱུང་

པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་ཐྲོག་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་

བར་འྲོངམ་ད་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ མགོན་པྲོའི་རྟེན་འབུལ་ནང་

ལས་ ཁྲབ་རྲོག་བགོས་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྕགས་རི་བརྗིད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པའི་དགྲ་བྲོ་ཚུ་ཐལ་བར་བརླག་ཚུགས་པའི་དམག་དཔྲོན་

གྱངས་ཁ་མེདཔ་སྦེ་ཕུལ་བའི་ཚིག་དྲོན་དང་མཐུནམ་སྦེ་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པྲོ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་རྟེན་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ བསན་པ་སྲུང་བའི་དམག་དཔྲོན་སྦེ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་པའི་དཔའ་བྲོ་ཨིནམ་ལས་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཁར་དགྲ་ཆས་ཆ་

ཚང་གྱོན་ཏེ བསན་པ་ལུ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བྲོ་ཚུ་ཟིལ་གྱིས་གནྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁྲོ་བྲོའི་རྣམ་

འགྱུར་སྲོནམ་མ་གཏྲོགས་ དྲོན་ལུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆོས་སྐྱོང་ལུ་ཞུགས་ཏེ་བསན་པ་སྲུང་

བའི་ཚུལ་བསནམ་ཨིན་པས། 

ཆོས་འབྱུང་དང་རྣམ་ཐར་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ དཔའ་རྩལཔ། དཔའ་མཛངས། དཔའ་བརྟུལ། 

དཔའ་གཟརཔ་ཟེར་འབྲི་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་རུང་ གཙྲོ་བྲོ་བླྲོ་ཁོག་ཆེ་དྲགས་ ག་ཅི་

ར་འབད་རུང་ ངར་ངེས་ཡྲོད་མི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་། ཡང་ཅིན་རང་སྲོག་བླྲོས་གཏང་སྟེ་ བང་

ཕྱད་བཏགས་སར་བཀལ་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་མཁས་གྲུབ་བྱེ་

བའི་གཙུག་རྒྱན་ ཡྲོན་ཏན་སྲོབ་དཔྲོན་རྟ༌མགྲིན༌ཚེ༌དབང༌མཆོག༌གིས༌རྩྲོམ་སྒྲིག་ནང་མི་ 

དཔལ་འབྲུག་དགེ༌འདུན༌ཕྱག༌སྲོལ༌ཆ༌ཤས༌བསན༌འཛིན༌གཞྲོན༌ནུའི༌དགའ༌ཚལ༌ཟེར༌མི་དཔེ་

དེབ་ནང་ལུ་ཡང་ དཔའ་གཟརཔ་ཟེར་བཀོད་གནང་སྟེ་ཡྲོད་མི་དེ་ རྫྲོང་ཁའི་བརྗོད་སྒྲ་དང་

མཐུནམ་ལས་ཡིད་ཆེས་འདྲྲོངས་ཚུགས་ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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དཔའ་གཟར་པའི་ཆ་ལུགས།
སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་གི་ཀ་བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ བླ་སྡེ་རྣམ་

གཉིས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཚྲོ་ཁག་བཞིའི་དྲུངམ་སྐུ་ཚབ་ཚུ་

གིས་རྦད་རྐྱབ་སྟེ་ བསན་པ་སྲུང་ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་

བཅའ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྦུག་ལུ་རྒྱལ་མཚན་དང་ ཕྱྲོགས་

བཞི་ལུ་དཀར་སེར་དམར ལྗང་གི་རུ་དར་འཕྱར་ཏེ་ཡྲོད་

པའི་ལྕགས་ཞྭམྲོ་བཙུགས། དེ་ལས་ཁོད་སྲོད༌ལུ༌ཁ་དྲོག་སྣ་

ལྔའི༌དར་རྒྱ་གྲམ་དང་ ཁོད་སྨད་ལུ་འབྲོད་འཆམ་གྱི་དར་

བཟུམ་ལྷ། ལགཔ་གཡས་པར་རྭ་གཞུ་དང་ གཡྲོན་ལུ་ཁ་

དར་དཀརཔྲོ་བཤེད་དགོཔ་ཨིན་པས།

གཟིམ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་ གོ་ཚུལ་དང་མཐུན་སྦེ་གྱོན། 

ཁོད་སྲོད་ལུ་དར་སྣེ་ལྔ་ལྷ། ཁོད་སྨད་ལུ་སྨད་གཡྲོག་

དཀརཔྲོ་དཀྱིས། མགོ་ལུ་རྭ་ཞྭ་དམརཔྲོ་རྩེ་ཅནམ་

བཙུགས། ཚྲོགས་ལྷྭམ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་པས།

སྤྱིར་བཏང་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་མཐྲོངམ་ཙམ་ཅིག་གིས་ 

བསན་པའི་རུ་དགྲ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་འདྲྲོགཔ་

འཇིགས་བྱུང་ཚུགས་པའི་ཆས་ སྤ་སྤྲུགས་གོ་གི་ཚུལ་

སྦེ་གྱོན། གྲྭ་ལྷྭམ། སྲོད་གོ། རྲོག་ཞྭ། འགིང་ཐྲོད། 

གྱི་རིང་། གྱི་ཐུང་། དགྲ་ལི། མཐེབ་ཀོར་དམག་ཆས་

ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུནམ་སྦེ་ཆ་ཚང་དགོཔ་ཨིན་

པས།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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དཔའ་་གཟར་པའི་མིང་གི་ཐ་སྙད།
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་

གཞུང་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་ལུ་ཉེན་འཚུབ་བྱུང་

པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་ཐྲོག་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་

བར་འྲོངམ་ད་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ མགོན་པྲོའི་རྟེན་འབུལ་ནང་

ལས་ ཁྲབ་རྲོག་བགོས་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྕགས་རི་བརྗིད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པའི་དགྲ་བྲོ་ཚུ་ཐལ་བར་བརླག་ཚུགས་པའི་དམག་དཔྲོན་

གྱངས་ཁ་མེདཔ་སྦེ་ཕུལ་བའི་ཚིག་དྲོན་དང་མཐུནམ་སྦེ་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པྲོ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་རྟེན་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ བསན་པ་སྲུང་བའི་དམག་དཔྲོན་སྦེ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་པའི་དཔའ་བྲོ་ཨིནམ་ལས་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཁར་དགྲ་ཆས་ཆ་

ཚང་གྱོན་ཏེ བསན་པ་ལུ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བྲོ་ཚུ་ཟིལ་གྱིས་གནྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁྲོ་བྲོའི་རྣམ་

འགྱུར་སྲོནམ་མ་གཏྲོགས་ དྲོན་ལུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆོས་སྐྱོང་ལུ་ཞུགས་ཏེ་བསན་པ་སྲུང་

བའི་ཚུལ་བསནམ་ཨིན་པས། 

ཆོས་འབྱུང་དང་རྣམ་ཐར་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ དཔའ་རྩལཔ། དཔའ་མཛངས། དཔའ་བརྟུལ། 

དཔའ་གཟརཔ་ཟེར་འབྲི་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་རུང་ གཙྲོ་བྲོ་བླྲོ་ཁོག་ཆེ་དྲགས་ ག་ཅི་

ར་འབད་རུང་ ངར་ངེས་ཡྲོད་མི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་། ཡང་ཅིན་རང་སྲོག་བླྲོས་གཏང་སྟེ་ བང་

ཕྱད་བཏགས་སར་བཀལ་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་མཁས་གྲུབ་བྱེ་

བའི་གཙུག་རྒྱན་ ཡྲོན་ཏན་སྲོབ་དཔྲོན་རྟ༌མགྲིན༌ཚེ༌དབང༌མཆོག༌གིས༌རྩྲོམ་སྒྲིག་ནང་མི་ 

དཔལ་འབྲུག་དགེ༌འདུན༌ཕྱག༌སྲོལ༌ཆ༌ཤས༌བསན༌འཛིན༌གཞྲོན༌ནུའི༌དགའ༌ཚལ༌ཟེར༌མི་དཔེ་

དེབ་ནང་ལུ་ཡང་ དཔའ་གཟརཔ་ཟེར་བཀོད་གནང་སྟེ་ཡྲོད་མི་དེ་ རྫྲོང་ཁའི་བརྗོད་སྒྲ་དང་

མཐུནམ་ལས་ཡིད་ཆེས་འདྲྲོངས་ཚུགས་ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 108

དཔའ་གཟར་པའི་ཆ་ལུགས།
སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་གི་ཀ་བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ བླ་སྡེ་རྣམ་

གཉིས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཚྲོ་ཁག་བཞིའི་དྲུངམ་སྐུ་ཚབ་ཚུ་

གིས་རྦད་རྐྱབ་སྟེ་ བསན་པ་སྲུང་ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་

བཅའ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྦུག་ལུ་རྒྱལ་མཚན་དང་ ཕྱྲོགས་

བཞི་ལུ་དཀར་སེར་དམར ལྗང་གི་རུ་དར་འཕྱར་ཏེ་ཡྲོད་

པའི་ལྕགས་ཞྭམྲོ་བཙུགས། དེ་ལས་ཁོད་སྲོད༌ལུ༌ཁ་དྲོག་སྣ་

ལྔའི༌དར་རྒྱ་གྲམ་དང་ ཁོད་སྨད་ལུ་འབྲོད་འཆམ་གྱི་དར་

བཟུམ་ལྷ། ལགཔ་གཡས་པར་རྭ་གཞུ་དང་ གཡྲོན་ལུ་ཁ་

དར་དཀརཔྲོ་བཤེད་དགོཔ་ཨིན་པས།

གཟིམ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་ གོ་ཚུལ་དང་མཐུན་སྦེ་གྱོན། 

ཁོད་སྲོད་ལུ་དར་སྣེ་ལྔ་ལྷ། ཁོད་སྨད་ལུ་སྨད་གཡྲོག་

དཀརཔྲོ་དཀྱིས། མགོ་ལུ་རྭ་ཞྭ་དམརཔྲོ་རྩེ་ཅནམ་

བཙུགས། ཚྲོགས་ལྷྭམ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་པས།

སྤྱིར་བཏང་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་མཐྲོངམ་ཙམ་ཅིག་གིས་ 

བསན་པའི་རུ་དགྲ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་འདྲྲོགཔ་

འཇིགས་བྱུང་ཚུགས་པའི་ཆས་ སྤ་སྤྲུགས་གོ་གི་ཚུལ་

སྦེ་གྱོན། གྲྭ་ལྷྭམ། སྲོད་གོ། རྲོག་ཞྭ། འགིང་ཐྲོད། 

གྱི་རིང་། གྱི་ཐུང་། དགྲ་ལི། མཐེབ་ཀོར་དམག་ཆས་

ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུནམ་སྦེ་ཆ་ཚང་དགོཔ་ཨིན་

པས།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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ལྲོ་ལྟར་སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་སྐབས་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་རྒཔྲོ་ཚུ་གིས་ དགེ་སྲོང་གི་ན་

བཟའ་ཆ་ཚང་བཞེས་སྲོལ༌ཡྲོད་མི་འདི་ སྤྲུལ་པའི་དམག་མི་ཚུ་གི་སྲུང་འཁོརཔ་དང་དྲོ་དམ་

གྱི་ཚུལ་ལུ་ཨིན་མས། 

སྒར་ནང་ལས་གྱལ་བཙར་ཏེ༌རྫྲོང་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་དང༌ རྫྲོང༌ནང༌ལས༌སྒར༌ཁར༌ལྲོག༌ 

པའི་སྐབས་ བཙན་དར་ཞུ༌མི༌འདི་ ཚྲོ་ཁག་གི་སྤྱི༌དཔྲོན༌གོངམ༌ལུ༌ཕྲོགཔ༌ཨིནམ༌མ༌ཚད༌ 

གཟིམ་དཔྲོན་གྱི་ཧེ་མ་ སྲོ་བགྲད་མི་ཟེར་དཔའ་གཟརཔ་ཅིག་གིས་ སག་ལྤགས་གཟིག་

ལྤགས་ཀྱི་ཁྲི་ཁེབས་ཅིག་ ལགཔ་གཡསཔ་གུ་ལས་མར་གཟར་ཏེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ 

རང་སྲོའི་ཆོས་བདག༌གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཚུལ་ཨིན་པས། དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ རྫྲོང་ནང་

ལས་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དཀར་པྲོ་ལྷ་ཡི་དམག་དཔྲོན་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པྲོའི་

དཔའ་བརྟུལ་དང་ ཤེས་རབ་དང་རིག་རྩལ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ལས་ སག་བཟུམ་སྦེ་

མཆོང་། གཟིམ་བཟུམ་ངར། རྟ་ཅང་ཤེས་བཟུམ་སྦེ་འགྱོ་དགོཔ་ད།  དེ་ལས་དགྲ་ལྷ་

ཐུགས་དགྱེས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་མ་ཆད་པར་རྐྱབ་དགོཔ༌མ༌ཚད༌ བང༌ཕྱད༌ཐལ༌བར༌བ

རླག༌པར༌འགྱོ༌ནིའི༌ གྲབ་འགྲིག་དང་ བར་སྐུལ་དྲོན་ལུ་དམག༌དུང༌འཕུ་བའི༌ཚུལ་སྦེ་རྫྲོང༌ 

གི༌ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་ ར༌དུང༌འཕུ༌སྲོལ༌ཡྲོདཔ༌ཨིན༌རུང༌གསེར༌སྦྲེང༌ལས༌ལྲོག་སྟེ་ རྫྲོང༌ནང༌ 

འཛུལ༌བའི༌བསྒང༌ལས༌ ཕྱི༌ནང༌དགྲ༌ཡི༌ཕྱྲོགས༌ལས༌རྣམ༌པར༌རྒྱལ༌བའི༌བར༌མཚྲོན༌ལུ༌ 

རུ༌དར༌རྩེ༌གསུམ༌ནམ་མཁའི༌དབྱིངས༌ལུ༌འཕྱར༌ཏེ༌ དཔལ༌ལྡན༌འབྲུག༌པའི༌བཀའ༌སྲུང༌ཚུ༌ལུ༌

གཏང༌རག༌དགའ༌སྲོན་གྱི་དྲོན༌ལུ༌ གསེར༌སྐྱེམས༌ཟག༌པ་མེད་པའི༌བདུད༌རྩིས༌རྒྱ༌མཚྲོ༌ 

བཀང༌སྟེ༌ ཕུལཝ༌ཨིནམ༌ལས༌ར༌དུང༌ངམ༌དམག༌དུང་འཕུ༌སྲོལ༌མེདཔ༌ཨིན༌པས།
 

བཙན་དར་ཞུ་སྲོལ།
ཁ་རྒྱུན་ལུ་ དཀར་སྦྱིས་རྭཝ་གཡསཔ་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་

ཀྱི་གྲས་ལས་ དཀར་སྦྱིས་རྒེད་འྲོག་གི་སྤྱི་དཔྲོན་གོང་འྲོག་གཉིས་ཀྱིས་ རང་ཟ་ ༡༢ པའི་

ཚེས་ ༣༠ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་སྤང་རི་ཟམ་གདྲོང་འབྲུག་ཕྲོ་བྲང་སྡིངས་ལས་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་
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མེ་ལེན་གྱི་བཙན་དར་ཞུས་ཏེ་ སྲིན་ཅུ་ལ་གི་གྱེན་གྱི་རྩ་བར་ མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་

ལས་ སྲིན་ཅུ་ལ་བརྒལ་ཏེ་ དཀར་སྦྱིས་སྲོང་བཞུགས་ན་དང་ གཟར་པའི་ས་གི་ཁྱལཔ་ཚུ་

གིས་བསུ་བ་འབད་དེ་ མར་ཆང་དང་ཤྲོ་བསྒྲིགས་ས་ལས་ ཆང་ཕུད་གཏྲོར་སྟེ་ དཀར་སྦྱིས་

མཐུ་ལུང་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་སུ་གསྲོལཝ་ཨིན་པས། ལྲོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 

བཙན་དར་འདི་སྔར་ཁྱུན་དང་འཁྲིལ༌ཏེ་ སྲིན༌ཅུ་ལ་བརྒལ་ཏེ་མ༌ཞུ༌བ༌ཅིན༌དཀར༌སྦྱིས༌རྒེད༌འྲོ

ག༌གི༌གཡུས༌ཚན༌ཁག༌ལུ༌ ལྲོ༌ཐྲོག༌མ༌ལེགས༌པའི༌ལྲོ༌རྒྱུས༌བཤད༌པ་ཨིན་རུང་ བར་

སྐབས༌ཅིག༌ལས༌སྣུམ༌འཁོར༌ནང༌སྦེ་ཞུ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག།

ཅང་རྒེད་འྲོག་གིས་ཆོས་བདག་ཅིག་ཅར་དམར་པྲོ་བསྟེནམ་ཨིནམ་ད་ བཙན་དར་ཐིམ་ཕུག་

ས་དམར་རྫིང་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ སེམས་

རྟྲོགས་ཁ་རྫྲོང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས། བརཔ་རྒེད་འྲོག་གིས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་

བསྟེན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ཆོས་བདག་གི་བཙན་དར་དེ་ཡང་ དང་ཕུ་སེམས་རྟྲོགས་ཁ་རྫྲོང་ནང་

ལས་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་ ལས ་

སྨད་ཝང་རྒེད་འྲོག་གིས་གདྲོང་དཀར་བཙན་བསྟེན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ བཙན་དར་དེ་ཡང་མཁར་ས་

གྲབ་ཅུང་སྲི་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཀ་ཝང་རྒེད་འྲོག་གིས་དགེ་བསྙེན་རྲོ་རྗེ་

བྲག་རྩལ་གྱི་བཙན་དར་འདི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫྲོང་གི་རྒྱབ་ཁ་གནས་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་

པས། སྦྱིས་མེད་རྒེད་འྲོག་གིས་ ཧེ་མའི་དུས་ལུ་སྤྱི་མི་ཐང་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་

རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ཁར་རྒེད་འྲོག་ཕར་ཚུར་བརབ་པའི་བསྒང་ལས་ ཤེལ་རྔ་ནང་གཡུས་

ཚན་གྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས། སྲོདཔ་རྒེད་འྲོག་གིས་དབར་ས་པའི་བཙན་དར་

འདི་ ཕྲིན་ལས་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

སྒར་བཏབ་སྲོལ།
ལྲོ་བསར་རང་ཟ་ ༡ པའིཚེས་ ༥ གི་དྲྲོ་པ་ དཀར་སྦྱིས་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པྲོའི་འྲོག་ མཐུ་

ལུང་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བཅས༌ རྦད་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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ལྲོ་ལྟར་སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་སྐབས་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་རྒཔྲོ་ཚུ་གིས་ དགེ་སྲོང་གི་ན་

བཟའ་ཆ་ཚང་བཞེས་སྲོལ༌ཡྲོད་མི་འདི་ སྤྲུལ་པའི་དམག་མི་ཚུ་གི་སྲུང་འཁོརཔ་དང་དྲོ་དམ་

གྱི་ཚུལ་ལུ་ཨིན་མས། 

སྒར་ནང་ལས་གྱལ་བཙར་ཏེ༌རྫྲོང་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་དང༌ རྫྲོང༌ནང༌ལས༌སྒར༌ཁར༌ལྲོག༌ 

པའི་སྐབས་ བཙན་དར་ཞུ༌མི༌འདི་ ཚྲོ་ཁག་གི་སྤྱི༌དཔྲོན༌གོངམ༌ལུ༌ཕྲོགཔ༌ཨིནམ༌མ༌ཚད༌ 

གཟིམ་དཔྲོན་གྱི་ཧེ་མ་ སྲོ་བགྲད་མི་ཟེར་དཔའ་གཟརཔ་ཅིག་གིས་ སག་ལྤགས་གཟིག་

ལྤགས་ཀྱི་ཁྲི་ཁེབས་ཅིག་ ལགཔ་གཡསཔ་གུ་ལས་མར་གཟར་ཏེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ 

རང་སྲོའི་ཆོས་བདག༌གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཚུལ་ཨིན་པས། དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ རྫྲོང་ནང་

ལས་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དཀར་པྲོ་ལྷ་ཡི་དམག་དཔྲོན་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པྲོའི་

དཔའ་བརྟུལ་དང་ ཤེས་རབ་དང་རིག་རྩལ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ལས་ སག་བཟུམ་སྦེ་

མཆོང་། གཟིམ་བཟུམ་ངར། རྟ་ཅང་ཤེས་བཟུམ་སྦེ་འགྱོ་དགོཔ་ད།  དེ་ལས་དགྲ་ལྷ་

ཐུགས་དགྱེས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་མ་ཆད་པར་རྐྱབ་དགོཔ༌མ༌ཚད༌ བང༌ཕྱད༌ཐལ༌བར༌བ

རླག༌པར༌འགྱོ༌ནིའི༌ གྲབ་འགྲིག་དང་ བར་སྐུལ་དྲོན་ལུ་དམག༌དུང༌འཕུ་བའི༌ཚུལ་སྦེ་རྫྲོང༌ 

གི༌ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་ ར༌དུང༌འཕུ༌སྲོལ༌ཡྲོདཔ༌ཨིན༌རུང༌གསེར༌སྦྲེང༌ལས༌ལྲོག་སྟེ་ རྫྲོང༌ནང༌ 

འཛུལ༌བའི༌བསྒང༌ལས༌ ཕྱི༌ནང༌དགྲ༌ཡི༌ཕྱྲོགས༌ལས༌རྣམ༌པར༌རྒྱལ༌བའི༌བར༌མཚྲོན༌ལུ༌ 

རུ༌དར༌རྩེ༌གསུམ༌ནམ་མཁའི༌དབྱིངས༌ལུ༌འཕྱར༌ཏེ༌ དཔལ༌ལྡན༌འབྲུག༌པའི༌བཀའ༌སྲུང༌ཚུ༌ལུ༌

གཏང༌རག༌དགའ༌སྲོན་གྱི་དྲོན༌ལུ༌ གསེར༌སྐྱེམས༌ཟག༌པ་མེད་པའི༌བདུད༌རྩིས༌རྒྱ༌མཚྲོ༌ 

བཀང༌སྟེ༌ ཕུལཝ༌ཨིནམ༌ལས༌ར༌དུང༌ངམ༌དམག༌དུང་འཕུ༌སྲོལ༌མེདཔ༌ཨིན༌པས།
 

བཙན་དར་ཞུ་སྲོལ།
ཁ་རྒྱུན་ལུ་ དཀར་སྦྱིས་རྭཝ་གཡསཔ་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་

ཀྱི་གྲས་ལས་ དཀར་སྦྱིས་རྒེད་འྲོག་གི་སྤྱི་དཔྲོན་གོང་འྲོག་གཉིས་ཀྱིས་ རང་ཟ་ ༡༢ པའི་

ཚེས་ ༣༠ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་སྤང་རི་ཟམ་གདྲོང་འབྲུག་ཕྲོ་བྲང་སྡིངས་ལས་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 110

མེ་ལེན་གྱི་བཙན་དར་ཞུས་ཏེ་ སྲིན་ཅུ་ལ་གི་གྱེན་གྱི་རྩ་བར་ མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་

ལས་ སྲིན་ཅུ་ལ་བརྒལ་ཏེ་ དཀར་སྦྱིས་སྲོང་བཞུགས་ན་དང་ གཟར་པའི་ས་གི་ཁྱལཔ་ཚུ་

གིས་བསུ་བ་འབད་དེ་ མར་ཆང་དང་ཤྲོ་བསྒྲིགས་ས་ལས་ ཆང་ཕུད་གཏྲོར་སྟེ་ དཀར་སྦྱིས་

མཐུ་ལུང་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་སུ་གསྲོལཝ་ཨིན་པས། ལྲོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 

བཙན་དར་འདི་སྔར་ཁྱུན་དང་འཁྲིལ༌ཏེ་ སྲིན༌ཅུ་ལ་བརྒལ་ཏེ་མ༌ཞུ༌བ༌ཅིན༌དཀར༌སྦྱིས༌རྒེད༌འྲོ

ག༌གི༌གཡུས༌ཚན༌ཁག༌ལུ༌ ལྲོ༌ཐྲོག༌མ༌ལེགས༌པའི༌ལྲོ༌རྒྱུས༌བཤད༌པ་ཨིན་རུང་ བར་

སྐབས༌ཅིག༌ལས༌སྣུམ༌འཁོར༌ནང༌སྦེ་ཞུ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག།

ཅང་རྒེད་འྲོག་གིས་ཆོས་བདག་ཅིག་ཅར་དམར་པྲོ་བསྟེནམ་ཨིནམ་ད་ བཙན་དར་ཐིམ་ཕུག་

ས་དམར་རྫིང་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ སེམས་

རྟྲོགས་ཁ་རྫྲོང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས། བརཔ་རྒེད་འྲོག་གིས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་

བསྟེན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ ཆོས་བདག་གི་བཙན་དར་དེ་ཡང་ དང་ཕུ་སེམས་རྟྲོགས་ཁ་རྫྲོང་ནང་

ལས་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་ ལས ་

སྨད་ཝང་རྒེད་འྲོག་གིས་གདྲོང་དཀར་བཙན་བསྟེན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ བཙན་དར་དེ་ཡང་མཁར་ས་

གྲབ་ཅུང་སྲི་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཀ་ཝང་རྒེད་འྲོག་གིས་དགེ་བསྙེན་རྲོ་རྗེ་

བྲག་རྩལ་གྱི་བཙན་དར་འདི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫྲོང་གི་རྒྱབ་ཁ་གནས་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་

པས། སྦྱིས་མེད་རྒེད་འྲོག་གིས་ ཧེ་མའི་དུས་ལུ་སྤྱི་མི་ཐང་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་

རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ཁར་རྒེད་འྲོག་ཕར་ཚུར་བརབ་པའི་བསྒང་ལས་ ཤེལ་རྔ་ནང་གཡུས་

ཚན་གྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས། སྲོདཔ་རྒེད་འྲོག་གིས་དབར་ས་པའི་བཙན་དར་

འདི་ ཕྲིན་ལས་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

སྒར་བཏབ་སྲོལ།
ལྲོ་བསར་རང་ཟ་ ༡ པའིཚེས་ ༥ གི་དྲྲོ་པ་ དཀར་སྦྱིས་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པྲོའི་འྲོག་ མཐུ་

ལུང་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བཅས༌ རྦད་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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རྐྱབ་ཞིནམ༌ལས༌ དགེ་བསྙེན་གྱི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ ཕྱཱ་དང་ཧུ་རྐྱབ། མེ་མདའ་དཔའ་དུམ་

བཀལ། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་གྱལ་བཙར་ཏེ་ ལྕང་ཡུལ་ལུ་སྒར་བཅགས་

ཞིན་ན་ལས་མ་གཏྲོགས་ ཚྲོ་གཞན་ཚུ་གིས་སྒར་བཅག་མི་ཆོགཔ་ཨིན་པས། 

ཅང་ཚྲོ་ཁག་གི་སྒར་རྫིང་བཅད་དང་། སྲོད་ཝང་། སྨད་ཝང་། བརཔ་ཚྲོ་ཁག་བཞི་འདི་ 

འཛྲོམས་ཕར་ཁ་གླིང་ཀའི་རྒྱབ་ལུ་སྒར་བཅགས། དེ་ལས་སྲོདཔ། སྦྱིས་མེད། ཀ་ཝང་། 

དཀར་སྦྱིས་ཚྲོ་ཁག་གསུམ་འདི་ ཐང་རྫྲོང་ནང་ལུ་དམག་སྒར་བཏབ་ཨིན་མས། 

སྒར་ནང་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ།

ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་ནང་འྲོང་པའི་

སྐབས་ རང་སྲོའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ སྒར་ནང་གནས་ཁང་ལྲོགས་སུ་

བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ གསྲོལ་ཁ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས།
 

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་གནང་བ་ཐྲོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་སྒར་ནང་ 

ལྷ་བསང་བཏང་ཁྲུས་གསྲོལ་འབད་དེ་རྫྲོང་ནང་འཛུལཝ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་

ཡང་ ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ རང་གི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་པའི་

དགྲ་བྲོ་ཚུ་རྩ་མེད་གཏང་ཐབས་ལུ་ སྤྲུལ་པའི་དམག་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལུས་དང་གྱིབ་

མ་བཟུམ་སྦེ་སྲོང་གྲོགས་མཛད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་མས། ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་

པའི་སྐབས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཐབས་དང་རྟེན་

འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཏེ་ དཔྲོན་སྲོབ་བཞི་དྲུངམ་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་ དམག་དཔྲོན་ངོ་མ་སྦེ་མཛད་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་ཆེན་གྱི་སྐབས་ ཚྲོ་རེ་ལས་དཔའ་གཟརཔ་ ༡༥ འཐྲོན་དགོཔ་མ་ཚད་ 

གླིང་མུ་རྒེད་འྲོག་གི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ཁར་མེན་རུང་ གསེར་སྦྲེང་གི་

སྐབས་ཕྱྲོགས་དར་འབག་མི་ཨིནམ་ལས་ ཡྲོངས་བསྲོམས་དཔའ་གཟརཔ་ ༡༣༠ ལྷགཔ་

ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 112

དེ་བསྒང་འབད་བ་ཅིན་ སྤུངས་ཐང་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་

བརྒྱད་ཀྱི་འགངས་བཟངམྲོ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་གི་ བཟའ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ 

གྱོན་ཆས་ཀྱི་རིགས་དང་དཔའ་རྟགས་ གཞན་ལས་བརྙའ་མི་དགོ་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་

ལས་ ཁྱལ་གསར་མང་སུ་ཐྲོནམ་ལས་བརྟེན་ དཔའ་གཟརཔ་གི་གྲས་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ད་ 

གྱོན་ཆས་དང་དཔའ་རྟགས་གཞན་ལས་བརྙའ་དགོ་ནི་འདི་གིས་སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་ཡྲོད་

རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་གཞུང་གིས་ 

དཔའ་གཟརཔ་གི་གྱོན་ཆས་ཆ་ཚངགནང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ རྒེད་འྲོག་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ 

༨༥,༠༠༠ ཐམ་པ་ ཉིན་འཐུས་སྦེ་གནང་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ལས་སབས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་

སྲོང་ནུག།

གླེང་མ་རྐྱབ་སྲོལ།
གླེང་མ་རྐྱབ་ཟེར་ ལྷ་དང་བླ་མ༌ལུ་བསྲོད་པ་དང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཀྱི་ཚིག་ག་ཅི་ར་

ཨིན་རུང་ གདངས་དབངས་ཐྲོག་ལས་ཕུལ་དགོཔ་ཨིནམ་ད། དེའི་ནང་ལས་མང་ཤྲོས་ཅིག་ 

བསྐལ་པ་ཆགས་པའི་ཆགས་ལུགས་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་བསྲོད་པའི་ཚིག དེ་ལས་

རང་སྲོའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་མཚན་བཙུགས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ དབུ་འཕང་བསྲོད་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

རྦད་རྐྱབ་སྲོལ།
སྦང་བ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲིག་ཡངས་ཀྱི་

ཐྲོག་ལས་འབད་རུང་ དངོས་གཞིའི་སྐབས་ལུ་

བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་

ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་

ཚུ་གིས་ གཡས་གྲལ་གཡྲོན་གྲལ་བཅད་པའི་

སྦུག་ལུ་ གཟིམ་དཔྲོན་རྦད་རྐྱབ་པར་འཐྲོན་པའི་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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རྐྱབ་ཞིནམ༌ལས༌ དགེ་བསྙེན་གྱི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ ཕྱཱ་དང་ཧུ་རྐྱབ། མེ་མདའ་དཔའ་དུམ་

བཀལ། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་གྱལ་བཙར་ཏེ་ ལྕང་ཡུལ་ལུ་སྒར་བཅགས་

ཞིན་ན་ལས་མ་གཏྲོགས་ ཚྲོ་གཞན་ཚུ་གིས་སྒར་བཅག་མི་ཆོགཔ་ཨིན་པས། 

ཅང་ཚྲོ་ཁག་གི་སྒར་རྫིང་བཅད་དང་། སྲོད་ཝང་། སྨད་ཝང་། བརཔ་ཚྲོ་ཁག་བཞི་འདི་ 

འཛྲོམས་ཕར་ཁ་གླིང་ཀའི་རྒྱབ་ལུ་སྒར་བཅགས། དེ་ལས་སྲོདཔ། སྦྱིས་མེད། ཀ་ཝང་། 

དཀར་སྦྱིས་ཚྲོ་ཁག་གསུམ་འདི་ ཐང་རྫྲོང་ནང་ལུ་དམག་སྒར་བཏབ་ཨིན་མས། 

སྒར་ནང་ལུ་གསྲོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ།

ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་ནང་འྲོང་པའི་

སྐབས་ རང་སྲོའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ སྒར་ནང་གནས་ཁང་ལྲོགས་སུ་

བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ གསྲོལ་ཁ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས།
 

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་གནང་བ་ཐྲོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་སྒར་ནང་ 

ལྷ་བསང་བཏང་ཁྲུས་གསྲོལ་འབད་དེ་རྫྲོང་ནང་འཛུལཝ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་

ཡང་ ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ རང་གི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་པའི་

དགྲ་བྲོ་ཚུ་རྩ་མེད་གཏང་ཐབས་ལུ་ སྤྲུལ་པའི་དམག་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལུས་དང་གྱིབ་

མ་བཟུམ་སྦེ་སྲོང་གྲོགས་མཛད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་མས། ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་

པའི་སྐབས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཐབས་དང་རྟེན་

འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཏེ་ དཔྲོན་སྲོབ་བཞི་དྲུངམ་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་ དམག་དཔྲོན་ངོ་མ་སྦེ་མཛད་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་ཆེན་གྱི་སྐབས་ ཚྲོ་རེ་ལས་དཔའ་གཟརཔ་ ༡༥ འཐྲོན་དགོཔ་མ་ཚད་ 

གླིང་མུ་རྒེད་འྲོག་གི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ཁར་མེན་རུང་ གསེར་སྦྲེང་གི་

སྐབས་ཕྱྲོགས་དར་འབག་མི་ཨིནམ་ལས་ ཡྲོངས་བསྲོམས་དཔའ་གཟརཔ་ ༡༣༠ ལྷགཔ་

ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།
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དེ་བསྒང་འབད་བ་ཅིན་ སྤུངས་ཐང་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་

བརྒྱད་ཀྱི་འགངས་བཟངམྲོ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་གི་ བཟའ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ 

གྱོན་ཆས་ཀྱི་རིགས་དང་དཔའ་རྟགས་ གཞན་ལས་བརྙའ་མི་དགོ་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་

ལས་ ཁྱལ་གསར་མང་སུ་ཐྲོནམ་ལས་བརྟེན་ དཔའ་གཟརཔ་གི་གྲས་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ད་ 

གྱོན་ཆས་དང་དཔའ་རྟགས་གཞན་ལས་བརྙའ་དགོ་ནི་འདི་གིས་སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་ཡྲོད་

རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་གཞུང་གིས་ 

དཔའ་གཟརཔ་གི་གྱོན་ཆས་ཆ་ཚངགནང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ རྒེད་འྲོག་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ 

༨༥,༠༠༠ ཐམ་པ་ ཉིན་འཐུས་སྦེ་གནང་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ལས་སབས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་

སྲོང་ནུག།

གླེང་མ་རྐྱབ་སྲོལ།
གླེང་མ་རྐྱབ་ཟེར་ ལྷ་དང་བླ་མ༌ལུ་བསྲོད་པ་དང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཀྱི་ཚིག་ག་ཅི་ར་

ཨིན་རུང་ གདངས་དབངས་ཐྲོག་ལས་ཕུལ་དགོཔ་ཨིནམ་ད། དེའི་ནང་ལས་མང་ཤྲོས་ཅིག་ 

བསྐལ་པ་ཆགས་པའི་ཆགས་ལུགས་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་བསྲོད་པའི་ཚིག དེ་ལས་

རང་སྲོའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་མཚན་བཙུགས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ དབུ་འཕང་བསྲོད་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

རྦད་རྐྱབ་སྲོལ།
སྦང་བ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲིག་ཡངས་ཀྱི་

ཐྲོག་ལས་འབད་རུང་ དངོས་གཞིའི་སྐབས་ལུ་

བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་

ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་

ཚུ་གིས་ གཡས་གྲལ་གཡྲོན་གྲལ་བཅད་པའི་

སྦུག་ལུ་ གཟིམ་དཔྲོན་རྦད་རྐྱབ་པར་འཐྲོན་པའི་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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སྐབས་ བཙན་དར་ཞུ་མི་དཔའ་གཟརཔ་གིས་ གཟིམ་དཔྲོན་གྱི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ བཙན་

དར་གདུགས་བཟུམ་སྦེ་སྒྱིར་ཏེ་ གཟིགས་རས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ལྷྲོདཔ་ཅིག་ གཟིམ་

དཔྲོན་ཚར་གསུམ་བསྐོར་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་ གཟིམ་དཔྲོན་གྱིས་ལགཔ་ཕྱག་འཚལ་འབད་

བའི་ཚུལ་སྦེ་ ཚར་གསུམ་གནམ་ཁར་འཕྱར་ཞིནམ་ལས་ བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ཡར་ཚར་

གསུམ་སེང་ མར་ཚར་གསུམ་ཕབ་ཞིནམ་ལས་ བཙན་དར་གཡས་བསྐོར་སྦེ་སྒྱིར་ཏེ་ ཕྱག་

ལྟག་གཡྲོན་པར་ཞུ་དགོཔ་མ་ཚད།

དེ་ལས་ལགཔ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅསཔ་

སྦེ་ ཚར་གསུམ་གནམ་ཁར་འཕྱར་ཏེ་ 

གློ་ལས་དཔའ་རྟགས་འབལ་ཞིནམ་

ལས་ ཆོས་སྐྱོང་གི་མཚན་ཞུ་སྟེ་

བསན་པའི རུ་དགྲ་ཐལ་བར་བརླག་

ནིའི་ དཔའ་བྲོའི་ངར་སྐད་བཏྲོན་ཏེ་

རྦད་རྐྱབ་ཨིན་མས།

ཉིན་དང་པའི་མཛད་རིམ།
རང་ཟ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༧ གྱི་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ ༧ ལུ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་རྒཔྲོ་ཚུ་ སྐྱབས་

རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕྱག་དབང་བཅར་དགོཔ་མ་ཚད། དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ ༩་༣༠ ལུ་ འདུ་ཁང་ནང་ལུ་ 

གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་འཆམ་གྱིས་ཕཊ་རྐྱབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གྱི་དམག་དཔུང་

གི་ཆས་སྒྲིག་སྟེ་ཡྲོད་པའི་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ རང་སྲོའི་སྒར་ནང་

ལས་ ཆོས་སྐྱོང་བླ་ཆགས་པའི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ སྒོ་གོང་མ་ལས་སྦེ་རྫྲོང་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་

ལས་ ཚྲོ་ཁག་གི་བཙན་དར་ཚུ་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེ་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་གི་ཀཝ་གུ་

སྦྲགས་བཞག་དགོཔ་ཨིན་པས།
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ཚྲོ་རེ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་རྒཔྲོ་རེ་ཡྲོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་དཔའ་གཟར་པའི་འགྲིམ་དཔྲོན་

ཨིན་མི་ དཀརཔ་སྦྱིས་དང་བར་པའི་རྒཔྲོ་གཉིས་ཀྱིས་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ ཞྭ་གོས་ལྷྭམ་

གསུམ་དང་ དགྲ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཀ་

བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་

མཛད་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྔར་སྲོལ་ལམ་

ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚྲོགས་གཏམ་གསུང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ད་རེས་གཟའ་དང་སྐར་མ་

ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་དུས་ལུ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཕྱག་སྲོལ་བཟང་པྲོ་དུས་ཆེན་ ལྲོ་གསར་

ཟཝ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལུ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེནམྲོ་ བར་ཆད་མེད་པར་གྲུབ་པའི་

དགའ་སྲོན་གཏང་རག་ཕུལ་ཏེ་ ཆོས་སྐྱོང་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྲོན་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཀ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལྷ་སྒྲོམ་ཆེན་པྲོའི་གར་གྱི་མཆོད་པ་ 

མི་མང་གིས་མཇལ་བའི་ཡུལ་ལུ་སྲོན་པའི་ དུས་སྲོན་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 

ཁྱེད་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་པྲོའི་སྐུ་ཚབ་རྒཔྲོ་ཆ་ཁྱབ་དང་ གླིང་མུའི་སྐུ་ཚབ་ལྷ་དར་དང་ ཕྱྲོགས་དར་

འབག་མི་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་ནཱ་ལུ་འཛྲོམས་དགོ་མི་འདི་ ལྲོ་ལྟར་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ཡྲོད་ནི་

འདི་གིས་ རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ཧ་མ་གོཝ་དང་མ་ཤེསཔ་མི་འྲོང་། ཨིན་རུང་ལྕགས་ལུ་ཞུན་དང་ 

ཞུན་ལུ་ཐར་ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ གལ་ཆེ་བའི་གཏམ༌ཨིནམ༌ལས༌ རང༌ལུ༌མཁས༌པའི༌སྨྲ

༌སྒོ༌ཡངས༌པའི༌བཤད༌པ༌མེད༌རུང༌ བཙུགས་པའི་ཤིང་དང་བསྐོས་པའི་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ཁུངས་ད་ལྟྲོའི༌གཏམ༌ལུ༌སྦར༌ཏེ༌ མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

ན་འཐན་སྦེ་ཉན་ཏེ་སེམས་ཁར་བཞག་གནང་། 

ང་བཅས་ར་འབྲུག་མི་ཡྲོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་ བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རང་གི་ 

ལྷྲོ༌ལུང་པའི་སྦྱིན་བདག་གི་སྦུག་ལས་ ཐུགས་ཀྱིས་གཏད་པའི་སྦྱིན་བདག་གཙྲོ་བྲོ་ཁྱེད་ཚྲོ་

ཆེན་བརྒྱད་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ཆོས་སྐྱོང་མཉེས་པའི་དགའ་སྲོན་ལྷ་སྒྲོམ་ཆེན་པྲོ་སྲོན་པའི་

སྐབས་ལུ་ ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་འདི་ དཀར་པྲོ་སྤྲོད་པ་ཡྲོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ་དང་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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སྐབས་ བཙན་དར་ཞུ་མི་དཔའ་གཟརཔ་གིས་ གཟིམ་དཔྲོན་གྱི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ བཙན་

དར་གདུགས་བཟུམ་སྦེ་སྒྱིར་ཏེ་ གཟིགས་རས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ལྷྲོདཔ་ཅིག་ གཟིམ་

དཔྲོན་ཚར་གསུམ་བསྐོར་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་ གཟིམ་དཔྲོན་གྱིས་ལགཔ་ཕྱག་འཚལ་འབད་

བའི་ཚུལ་སྦེ་ ཚར་གསུམ་གནམ་ཁར་འཕྱར་ཞིནམ་ལས་ བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ཡར་ཚར་

གསུམ་སེང་ མར་ཚར་གསུམ་ཕབ་ཞིནམ་ལས་ བཙན་དར་གཡས་བསྐོར་སྦེ་སྒྱིར་ཏེ་ ཕྱག་

ལྟག་གཡྲོན་པར་ཞུ་དགོཔ་མ་ཚད།

དེ་ལས་ལགཔ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅསཔ་

སྦེ་ ཚར་གསུམ་གནམ་ཁར་འཕྱར་ཏེ་ 

གློ་ལས་དཔའ་རྟགས་འབལ་ཞིནམ་

ལས་ ཆོས་སྐྱོང་གི་མཚན་ཞུ་སྟེ་

བསན་པའི རུ་དགྲ་ཐལ་བར་བརླག་

ནིའི་ དཔའ་བྲོའི་ངར་སྐད་བཏྲོན་ཏེ་

རྦད་རྐྱབ་ཨིན་མས།

ཉིན་དང་པའི་མཛད་རིམ།
རང་ཟ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༧ གྱི་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ ༧ ལུ་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་རྒཔྲོ་ཚུ་ སྐྱབས་

རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕྱག་དབང་བཅར་དགོཔ་མ་ཚད། དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ ༩་༣༠ ལུ་ འདུ་ཁང་ནང་ལུ་ 

གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་འཆམ་གྱིས་ཕཊ་རྐྱབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གྱི་དམག་དཔུང་

གི་ཆས་སྒྲིག་སྟེ་ཡྲོད་པའི་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ རང་སྲོའི་སྒར་ནང་

ལས་ ཆོས་སྐྱོང་བླ་ཆགས་པའི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ སྒོ་གོང་མ་ལས་སྦེ་རྫྲོང་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་

ལས་ ཚྲོ་ཁག་གི་བཙན་དར་ཚུ་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེ་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་གི་ཀཝ་གུ་

སྦྲགས་བཞག་དགོཔ་ཨིན་པས།

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 114

ཚྲོ་རེ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་རྒཔྲོ་རེ་ཡྲོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་དཔའ་གཟར་པའི་འགྲིམ་དཔྲོན་

ཨིན་མི་ དཀརཔ་སྦྱིས་དང་བར་པའི་རྒཔྲོ་གཉིས་ཀྱིས་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ ཞྭ་གོས་ལྷྭམ་

གསུམ་དང་ དགྲ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཀ་

བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་

མཛད་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྔར་སྲོལ་ལམ་

ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚྲོགས་གཏམ་གསུང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ད་རེས་གཟའ་དང་སྐར་མ་

ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་དུས་ལུ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཕྱག་སྲོལ་བཟང་པྲོ་དུས་ཆེན་ ལྲོ་གསར་

ཟཝ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལུ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེནམྲོ་ བར་ཆད་མེད་པར་གྲུབ་པའི་

དགའ་སྲོན་གཏང་རག་ཕུལ་ཏེ་ ཆོས་སྐྱོང་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྲོན་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཀ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལྷ་སྒྲོམ་ཆེན་པྲོའི་གར་གྱི་མཆོད་པ་ 

མི་མང་གིས་མཇལ་བའི་ཡུལ་ལུ་སྲོན་པའི་ དུས་སྲོན་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 

ཁྱེད་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་པྲོའི་སྐུ་ཚབ་རྒཔྲོ་ཆ་ཁྱབ་དང་ གླིང་མུའི་སྐུ་ཚབ་ལྷ་དར་དང་ ཕྱྲོགས་དར་

འབག་མི་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་ནཱ་ལུ་འཛྲོམས་དགོ་མི་འདི་ ལྲོ་ལྟར་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ཡྲོད་ནི་

འདི་གིས་ རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ཧ་མ་གོཝ་དང་མ་ཤེསཔ་མི་འྲོང་། ཨིན་རུང་ལྕགས་ལུ་ཞུན་དང་ 

ཞུན་ལུ་ཐར་ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ གལ་ཆེ་བའི་གཏམ༌ཨིནམ༌ལས༌ རང༌ལུ༌མཁས༌པའི༌སྨྲ

༌སྒོ༌ཡངས༌པའི༌བཤད༌པ༌མེད༌རུང༌ བཙུགས་པའི་ཤིང་དང་བསྐོས་པའི་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ཁུངས་ད་ལྟྲོའི༌གཏམ༌ལུ༌སྦར༌ཏེ༌ མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

ན་འཐན་སྦེ་ཉན་ཏེ་སེམས་ཁར་བཞག་གནང་། 

ང་བཅས་ར་འབྲུག་མི་ཡྲོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་ བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རང་གི་ 

ལྷྲོ༌ལུང་པའི་སྦྱིན་བདག་གི་སྦུག་ལས་ ཐུགས་ཀྱིས་གཏད་པའི་སྦྱིན་བདག་གཙྲོ་བྲོ་ཁྱེད་ཚྲོ་

ཆེན་བརྒྱད་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ཆོས་སྐྱོང་མཉེས་པའི་དགའ་སྲོན་ལྷ་སྒྲོམ་ཆེན་པྲོ་སྲོན་པའི་

སྐབས་ལུ་ ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་འདི་ དཀར་པྲོ་སྤྲོད་པ་ཡྲོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ་དང་
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། ནག་པྲོ་སྡིག་སྤྲོད་ཀྱི་གཤེད་མ་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྲོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་ འཇིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལེགས་ཚྲོགས་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་ཨིནམ་

ད། བསན་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་ནི་འདི་ ཆོས་སྐྱོང་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིནམ་ལས་ ཁྱེད་ཚྲོ་

ཆེན་བརྒྱད་དང་ གླིང་མུ་པའི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ཡང་ དགྲ་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་

རྟེན་གཟུགས་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ཨིན། 

ད་རེས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཕྱི་ཕར་ལྲོགསམ་དགྲ་ལུ་ངོམས་པའི་དཔའ་རྩལ་ལུས་ལུ་འཆང་། 

ནང་བསན་པའི་ཞབས་ཏྲོག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བསྒྲུབ་དགོ་པའི་བདག་

འགན་ གོང་ས་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་བླ་མ་དགེ་འདུན་ལྷན་འཛྲོམས་ཐྲོག་ལས་གནངམ་ཨིན།

སྒར་བཏབ་ནིའི་ཐད་ཁར་ཨིན་རུང་ འཛྲོམས་ཕར་ཀ་དང་ ཐང་རྫྲོང་ནང་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ས་

མཚམས་རྲོ་མཚམས་བཅད་དེ་ ཕ་ཡིས་ག་བསན་བུ་ཡིས་ལམ།།ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མའི་

ལམ་ལུགས་ལས་མ་འགལཝ་སྦེ་འབད་དགོ། ཕྱི་རུ་སྒར་ཁར་ཨིན་རུང་ དགའ་སྤྲོ་བའི་སྒོ་

ལས་ཞབས་ཁྲ་དང་གླུ་གཞས་འཐེན་ནི་མ་གཏྲོགས་ འཐབ་འཛིང་འབད་བ་ཅིན་ཉེས་རྒྱ་

བཀལ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད། རྫྲོང་ནང་འྲོང་པའི་སྐབས་ལུ་ གོང་མ་ལུ་མི་གུས་པའི་རྟགས་ ཆང་

གིས་འགྲངས་ཏེ་འཐབ་འཛིན་འབད་ནི་ཚུ་བཞག་སྟེ་ རང་སྡེ་སྲུང་ཞིང་གཞན་སྡེ་ཟིལ་གྱིས་

གནྲོན་པའི་དཔའ་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྱིས་འྲོང་དགོཔ་དང་། དགྲ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཆ་

ཚང་གྱོན་དགོཔ་མ་ཚད་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ཚུལ་མཐུན་འབད་བ་ཅིན་ དེའི་མཐུ་ལུ་བརྟེན་ 

ནང་བསན་པ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་མི་ཉམས་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། ཕྱི་ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་བཞིའི་

སྦྱིན་བདག་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཁག་ལུ་ ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་

ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ག་ར་རྒྱུན་ཆད་དེ་བདེ་སྐྱིད་རྫྲོགས་ལྡན་

གྱི་དཔལ་ལུ་ལྲོངས་སྤྲོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་སྨྲོན་ལམ་ཞུ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད། དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ་ཚུ་ ཁྱེད་རང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ལུས་ལུ་ཞུགས་ཤིག་ཟེར་
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བའི་ ཚྲོགས་གཏམ་གསུངས་ཚརཝ་ཅིག་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ མེ་མདའ་དཔའ༌དུམ༌གྱི་

འུར་སྒྲ་དང་ དཔའ༌བྲོའི༌ངར༌སྐད༌ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་ཏེ་ ཕྱྲོགས་བཞི་དང་མཚམས་བཞི་ལུ་ཁ་

གྱེས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

མ་གཞི་རྫྲོང་གཞིས་ཚུ་ནང་ སྐྱིད་ཏྲོང་ཏྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་ཉིནམ་

གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ། མེ་མདའ་སྤག་ཆེན་གྱི༌འུར་སྒྲ་

འབྲུག་ལྡིར་དྲོ་བཟུམ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྲོད་མི་འདི་ སྒྲོམ་

མཆོད་མཇལ་མི་ཚུའི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མཇལཝ་མ་ཚད་ དང་

ཕུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱི་གི་དགྲ་བང་ཕྱད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱད་མདའ་རྐྱབ་

པའི་སྣང་བ་ཡང་ཤརཝ་ཨིན་མས།

དེ༌ལས་དཔའ༌གཟརཔ༌ཚུ༌གིས་ རང༌སྲོའི༌དམག་སྒར༌ནང༌སྲོང༌སྟེ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པ་བགྱང་སྟེ་ རྦད༌དང་གླེང་མ་རྐྱབ་ཐངས་སྦང་བ་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ལ་ལུ་

ཅིག་གིས་དགའ༌བའི༌གླུ༌ལེན༌ སྐྱིད༌པའི༌བྲྲོ༌འཁྲབ༌སྟེ༌སྲོད༌དྲོ༌ཡྲོདཔ༌ཨིན༌པས།

ཉིན་གཉིས་པའི་མཛད་རིམ།
རང་ཟ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༨ ཀྱི་དྲྲོ་པའི་ཚུྲོད་ ༥ ལུ་ དཀར་སྦྱིས་ཚྲོ་ཁག་གི་དཔའ་གཟརཔ་

ཚུ་གིས་ མེ་མདའ་དཔའ་དུམ་དང་ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ༌སྟེ༌བཞེངས་བར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དྲྲོ་པ་

ཆུ་ཚྲོད་ ༦ ལུ་ ཅང་ཡུལ་དགའ་ལེགས་མྲོའི་ཕ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ རྦད་རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཀར་སྦྱིས་

ཚྲོ་ཁག་གིས་འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་ སྲོདཔ། ཅང་། ཀ་ཝང་ཚྲོ་ཁག་བཞིའི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ 

མྲོ་ཆུ་ཟམ་པ་ལས་སྦེ་གྱལ་བཙར་ཏེ་འཛུལ་དགོཔ་མ་ཚད་ བརཔ་ཚྲོ་ཁག་གིས་འགོ་འཁྲིད་

འབད་དེ་ སྦྱིས་སྨད། སྲོད་ཝང་། སྨད་ཝང་ཚྲོ་ཁག་གི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ རྫྲོང་ཅུང་གི་ཟུར་

ཁར་བང་རྔ་རྡུང་སར་ཕྱད་པའི་སྐབས་ ག་མགྱོགས་རྐྱབ་སྟེ་ ཀོབ་ཏ་ཁམ་རྲོག་བྱིན་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།
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། ནག་པྲོ་སྡིག་སྤྲོད་ཀྱི་གཤེད་མ་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྲོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་ འཇིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལེགས་ཚྲོགས་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་ཨིནམ་

ད། བསན་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་ནི་འདི་ ཆོས་སྐྱོང་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིནམ་ལས་ ཁྱེད་ཚྲོ་

ཆེན་བརྒྱད་དང་ གླིང་མུ་པའི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ཡང་ དགྲ་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་

རྟེན་གཟུགས་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ཨིན། 

ད་རེས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཕྱི་ཕར་ལྲོགསམ་དགྲ་ལུ་ངོམས་པའི་དཔའ་རྩལ་ལུས་ལུ་འཆང་། 

ནང་བསན་པའི་ཞབས་ཏྲོག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བསྒྲུབ་དགོ་པའི་བདག་

འགན་ གོང་ས་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་བླ་མ་དགེ་འདུན་ལྷན་འཛྲོམས་ཐྲོག་ལས་གནངམ་ཨིན།

སྒར་བཏབ་ནིའི་ཐད་ཁར་ཨིན་རུང་ འཛྲོམས་ཕར་ཀ་དང་ ཐང་རྫྲོང་ནང་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ས་

མཚམས་རྲོ་མཚམས་བཅད་དེ་ ཕ་ཡིས་ག་བསན་བུ་ཡིས་ལམ།།ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མའི་

ལམ་ལུགས་ལས་མ་འགལཝ་སྦེ་འབད་དགོ། ཕྱི་རུ་སྒར་ཁར་ཨིན་རུང་ དགའ་སྤྲོ་བའི་སྒོ་

ལས་ཞབས་ཁྲ་དང་གླུ་གཞས་འཐེན་ནི་མ་གཏྲོགས་ འཐབ་འཛིང་འབད་བ་ཅིན་ཉེས་རྒྱ་

བཀལ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད། རྫྲོང་ནང་འྲོང་པའི་སྐབས་ལུ་ གོང་མ་ལུ་མི་གུས་པའི་རྟགས་ ཆང་

གིས་འགྲངས་ཏེ་འཐབ་འཛིན་འབད་ནི་ཚུ་བཞག་སྟེ་ རང་སྡེ་སྲུང་ཞིང་གཞན་སྡེ་ཟིལ་གྱིས་

གནྲོན་པའི་དཔའ་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྱིས་འྲོང་དགོཔ་དང་། དགྲ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཆ་

ཚང་གྱོན་དགོཔ་མ་ཚད་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ཚུལ་མཐུན་འབད་བ་ཅིན་ དེའི་མཐུ་ལུ་བརྟེན་ 

ནང་བསན་པ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་མི་ཉམས་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། ཕྱི་ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་བཞིའི་

སྦྱིན་བདག་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཁག་ལུ་ ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་

ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ག་ར་རྒྱུན་ཆད་དེ་བདེ་སྐྱིད་རྫྲོགས་ལྡན་

གྱི་དཔལ་ལུ་ལྲོངས་སྤྲོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་སྨྲོན་ལམ་ཞུ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད། དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ་ཚུ་ ཁྱེད་རང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ལུས་ལུ་ཞུགས་ཤིག་ཟེར་

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 116

བའི་ ཚྲོགས་གཏམ་གསུངས་ཚརཝ་ཅིག་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ མེ་མདའ་དཔའ༌དུམ༌གྱི་

འུར་སྒྲ་དང་ དཔའ༌བྲོའི༌ངར༌སྐད༌ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་ཏེ་ ཕྱྲོགས་བཞི་དང་མཚམས་བཞི་ལུ་ཁ་

གྱེས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

མ་གཞི་རྫྲོང་གཞིས་ཚུ་ནང་ སྐྱིད་ཏྲོང་ཏྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་ཉིནམ་

གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ། མེ་མདའ་སྤག་ཆེན་གྱི༌འུར་སྒྲ་

འབྲུག་ལྡིར་དྲོ་བཟུམ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྲོད་མི་འདི་ སྒྲོམ་

མཆོད་མཇལ་མི་ཚུའི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མཇལཝ་མ་ཚད་ དང་

ཕུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱི་གི་དགྲ་བང་ཕྱད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱད་མདའ་རྐྱབ་

པའི་སྣང་བ་ཡང་ཤརཝ་ཨིན་མས།

དེ༌ལས་དཔའ༌གཟརཔ༌ཚུ༌གིས་ རང༌སྲོའི༌དམག་སྒར༌ནང༌སྲོང༌སྟེ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པ་བགྱང་སྟེ་ རྦད༌དང་གླེང་མ་རྐྱབ་ཐངས་སྦང་བ་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ལ་ལུ་

ཅིག་གིས་དགའ༌བའི༌གླུ༌ལེན༌ སྐྱིད༌པའི༌བྲྲོ༌འཁྲབ༌སྟེ༌སྲོད༌དྲོ༌ཡྲོདཔ༌ཨིན༌པས།

ཉིན་གཉིས་པའི་མཛད་རིམ།
རང་ཟ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༨ ཀྱི་དྲྲོ་པའི་ཚུྲོད་ ༥ ལུ་ དཀར་སྦྱིས་ཚྲོ་ཁག་གི་དཔའ་གཟརཔ་

ཚུ་གིས་ མེ་མདའ་དཔའ་དུམ་དང་ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ༌སྟེ༌བཞེངས་བར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དྲྲོ་པ་

ཆུ་ཚྲོད་ ༦ ལུ་ ཅང་ཡུལ་དགའ་ལེགས་མྲོའི་ཕ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ རྦད་རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཀར་སྦྱིས་

ཚྲོ་ཁག་གིས་འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་ སྲོདཔ། ཅང་། ཀ་ཝང་ཚྲོ་ཁག་བཞིའི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ 

མྲོ་ཆུ་ཟམ་པ་ལས་སྦེ་གྱལ་བཙར་ཏེ་འཛུལ་དགོཔ་མ་ཚད་ བརཔ་ཚྲོ་ཁག་གིས་འགོ་འཁྲིད་

འབད་དེ་ སྦྱིས་སྨད། སྲོད་ཝང་། སྨད་ཝང་ཚྲོ་ཁག་གི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ རྫྲོང་ཅུང་གི་ཟུར་

ཁར་བང་རྔ་རྡུང་སར་ཕྱད་པའི་སྐབས་ ག་མགྱོགས་རྐྱབ་སྟེ་ ཀོབ་ཏ་ཁམ་རྲོག་བྱིན་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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དེ་ལས་གྱལ་གཉིས་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་སྲོ་བསྐུལ། ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་ མེ་མདའ་དཔའ་

དུམ་བཀལ་ཏེ་ རྫྲོང་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དཀར་སྦྱིས། ཅང་། སྲོད་ཝང་། སྨད་ཝང་

ཚྲོ་བཞི་གླིང་ཀ་ནའི་རྒྱབ་ལུ་དང་ བརཔ། སྦྱིས་མེད། སྲོདཔ། ཀ་ཝང་ཚྲོ་བཞི་གིས་ དལ་

ཤྲོག་རྐྱབ་སར་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྱལ་བཅད་ཞིནམ་ལས་ རྫྲོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

གསྲོལ་ཇ་དྲང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྟག་གི་ཚྲོ་བཞིའི་གྲས་ལས་དང་པ་ར་དཀར་སྦྱིསཔ་དང་། 

འྲོག་གི་ཚྲོ་བཞིའི་གྲས་ལས་བར་པའི་དབངས་དཔྲོན་གྱིས་ གླེང་མ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་

པས།

རྫྲོང་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་གི་ནང་ཤེད་ལས། །མི་དབང་སྡེ་པས་བཀའ་རྒྱ་གནང་། །ལྷན་རྒྱས་བཞི་

པྲོས་བཀའ་གྲོས་བསྡུར། །བཀའ་ཤྲོག་རི་རྒྱལ་ཙམ་ཅིག་གཡུས་ལུ་ཕེབས། །སྐྱ་རལ་པ་ཅན་

གྱི་ཕ་མ་གིས། །ཤྲོག་ཅིག་འཐྲོན་ཅིག་དམག་མི་ཚུ། །ཡྲོདཔ་རང་ལས་བཏྲོན་ཏེ་གིས།། 

མེདཔ་མི་ལས་འཚྲོལ་ཏེ་གིས། །ལུས་བསང་དང་ཁྲུས་ལུ་བསྟེན། །མགོན་པྲོའི་སྒྲུབ་ཆེན་

མཇལ་ཉོ་གེ །ལྲོ་ན་ཧིང་ཟེར་ཏེ་མ་ཧ། །དུས་ཅི་ཟེར་ཏེ་མ་ཕྱི། །སྤང་གསེར་ཤྲོག་སྤང་གི་

འབྲོལ་ཁར། །ཡར་ལུ་ཡར་འཕར་ལན་གསུམ་འཕར། །ལྷ་དབང་པྲོ་བརྒྱ་བྱིན་དགྱེས་དགོ་

ཟེར། །མར་ལ་འཆམ་འཆམ་ལན་གསུམ་འཆམ། །ཀླུ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་དགྱེས་དགོ་ཟེར།། 

བར་ལ་གསིག་གསིག་ལན་གསུམ་གསིག །བཙན་ཡ་མ་སྤུན་བདུན་དགྱེས་དགོ་ཟེར།། 

གནམ་འཁོར་ལྲོ་རྩིབས་བརྒྱད་སྤུབས་པའི་འྲོག །ས་པངྨ་འདབ་བརྒྱད་གཏིང་པའི་གདན།། 

བར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚངས་པའི་དབངས། །ཚངས་པའི་དབངས་ལས་གསུང་ཞུ་གེ།། 

ལྷྲོ་ལུང་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཨོ་རྒྱན་བྲོད་ལུ་འཁྲུངས། །ཆིབས་ཁ་

ཉི་མའི་ལྷྲོ་ལུ་བསྒོར། །ལ་ཡག་གླིང་བཞི་རྟ་འབྲྲོག་བྲོན། །གནག་རྫི་ཉི་མའི་དྲོན་གྲུབ་ཀྱིས།། 

མདུན་ལུ་ཞྲོ་དང་མར་ཆང་བཀལ། །རྒྱབ་ལུ་སྤྲོས་དང་མར་མེས་བརྒྱན། །གཡག་ཉི་མ་དྲོན་

གྲུབ་ཆིབས་ལུ་ཕུལ། །གདན་ས་ལྕགས་རི་རྟ་མགོར་བྲོན། །བྲག་བཀགཔ་དང་འདྲའི་གསེབ་

བར་ནང་། །ཐུགས་དམ་མགོན་པྲོའི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་། །ལས་མགོན་བཞི་པྲོ་ཞལ་གྱིས་

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 118

གཟིགས། །ལྷྲོ་ལུང་པ་ས་ཡི་དབུས་སུ་བྲོན། །རི་གླང་པྲོ་འདྲ་བའི་སྣ་སྟེང་ལུ། །རྫྲོང་ཆེན་

མགོན་པྲོའི་སྒྲུབ་ཁང་བཞེངས། །གསུང་གྲོས་ལུང་བསན་བཟྲོཝ་དང་མཛད། །རྫྲོང་ཆེན་

དཀར་པྲོ་ཕྱི་ལས་བཞེངས། །གནག་པའི་ཞག་ལི་ནང་ལས་འཆམ། །དགེ་འདུན་འདུས་པའི་

སྡེ་ཅིག་བཙུགས། །གྲྭ་ཚང་མཁན་ཆེན་ཁྲི་མངའ་གསྲོལ། །ལྷ་དར་དཀར་པྲོ་དགུང་ལུ་

འཕྱར།། ཞལ་བསྒོར་བ་ཉི་མའི་ཤར་ལུ་བསྒོར། །ཤར་ཕྱྲོགས་ཕི་ལུ་རྫྲོང་ཅིག་བཞེངས། །རྫྲོང་

ཆེན་ཕི་ཡི་མཚན་མིང་འདི། །ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་རབ་རྩེ་ཟེར། །གནས་ཁང་དགའ་རབ་

དབང་ཕྱུག་བཅོལ། །ལས་འགོ་གདུང་བསམ་རྒྱ་ལུ་བཙུགས།  །ནྲོརབུ་བ་མེན་གདྲོང་དཀར་

འབུལ་བའི་ལྷ།  །འབུལ་བ་སེར་ཁྲ་དམར་ཁྲ་བཙུགས། །འབུལ་མཇུག་ཨ་དར་དམར་ཁྲ་

བསྒྲིགས། །དྲོས་དཔྲོན་དྲོས་གཡྲོག་བཅས་ཏེ་གིས། །འབུལཝ་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་ལུ་ལྷྲོད་ཅི་

ལགས། །ཞལ་བསྒོར་བ་ཉི་མའི་ལྷྲོ་ལུ་བསྒོར། །ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་མི་ལུ་རྫྲོང་ཅིག་བཞེངས། །རྫྲོང་

ཆེན་འདི་གི་མཚན་མིང་འདི། །དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་ཟེར། །གནས་ཁང་མཚྲོ་སྨན་

རྒྱལ་མྲོར་བཅོལ། །ལས་འགོ་རྩི་རང་རྒྱ་ལུ་བཙུགས། །སྲོབས་ལྡན་གླང་ཆེན་འབུལ་བའི་ལྷ།། 

འབུལ་བ་ཀ་པ་པན་རྩི་བཙུགས། །འབུལ་མཇུག་རྩྲོད་དང་ཞུང་ཁེ་བསྒྲིགས། །དྲོས་དཔྲོན་

དྲོས་གཡྲོག་བཅས་ཏེ་གིས། །འབུལཝ་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་ལུ་ལྷྲོད་ཅི་ལགས། །ཞལ་བསྒོར་བ་ཉི་

མའི་བང་ལུ་བསྒོར། །བང་ཕྱྲོགས་ཡི་ལུ་རྫྲོང་ཅིག་བཞེངས། །རྫྲོང་ཆེན་ཡི་གི་མཚན་མིང་འདི།། 

མགར་ས་བཀྲ་ཤིས་མཐྲོང་སྨྲོན་ཟེར། །གནས་ཁང་སྒོ་མྲོ་རལ་པར་བཅོལ། །ལས་འགོ་ལ་

ཡག་གླིང་བཞིར་བཙུགས། །ནྲོར་གཡག་ནྲོར་གཉིས་འབུལ་བའི་ལྷ། །འབུལ་བ་ཙུག་ཕྲུག་ཆུ་

ཤེལ་བཙུགས། །འབུལ་མཇུག་བསང་རྫས་དཀར་ཅུང་བསྒྲིགས། །དྲོས་དཔྲོན་དྲོས་གཡྲོག་

བཅས་ཏེ་གིས། །འབུལཝ་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་ལུ་ལྷྲོད་ཅི་ལགས། །སྤང་གསེར་ཤྲོང་སྤང་གི་

འབྲོལ་ཁ་ལུ། །གྱལ་གཡས་གྲལ་གཅིག་དང་གཡྲོན་གྲལ་གཉིས། །སྦུག་གྲལ་བཅད་པའི་

གྱལ་འགོ་ལུ། །མི་དབང་སྡེ་པའི་སྐུ་ཚབ་བཞུགས། །གཡས་གྲལ་བཅད་པའི་གྱལ་འགོ་ལུ། 

ལྷན་རྒྱས་བཞི་ཡི་སྐུ་ཚབ་བཞུགས། །གཡྲོན་གྲལ་བཅད་པའི་གྱལ་འགོ་ལུ། །རྫྲོང་བདག་

མགྲོན་ཚབ་ངོ་ཚབ་བཞུགས། །ལྲོ་ན་ཧིང་ཟེར་ཏེ་མ་ཧ། །དུས་ཅི་ཟེར་ཏེ་མ་ཕྱིས། །སང་ཕྲོད་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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དེ་ལས་གྱལ་གཉིས་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་སྲོ་བསྐུལ། ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་ མེ་མདའ་དཔའ་

དུམ་བཀལ་ཏེ་ རྫྲོང་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དཀར་སྦྱིས། ཅང་། སྲོད་ཝང་། སྨད་ཝང་

ཚྲོ་བཞི་གླིང་ཀ་ནའི་རྒྱབ་ལུ་དང་ བརཔ། སྦྱིས་མེད། སྲོདཔ། ཀ་ཝང་ཚྲོ་བཞི་གིས་ དལ་

ཤྲོག་རྐྱབ་སར་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྱལ་བཅད་ཞིནམ་ལས་ རྫྲོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

གསྲོལ་ཇ་དྲང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྟག་གི་ཚྲོ་བཞིའི་གྲས་ལས་དང་པ་ར་དཀར་སྦྱིསཔ་དང་། 

འྲོག་གི་ཚྲོ་བཞིའི་གྲས་ལས་བར་པའི་དབངས་དཔྲོན་གྱིས་ གླེང་མ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་

པས།

རྫྲོང་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་གི་ནང་ཤེད་ལས། །མི་དབང་སྡེ་པས་བཀའ་རྒྱ་གནང་། །ལྷན་རྒྱས་བཞི་

པྲོས་བཀའ་གྲོས་བསྡུར། །བཀའ་ཤྲོག་རི་རྒྱལ་ཙམ་ཅིག་གཡུས་ལུ་ཕེབས། །སྐྱ་རལ་པ་ཅན་

གྱི་ཕ་མ་གིས། །ཤྲོག་ཅིག་འཐྲོན་ཅིག་དམག་མི་ཚུ། །ཡྲོདཔ་རང་ལས་བཏྲོན་ཏེ་གིས།། 

མེདཔ་མི་ལས་འཚྲོལ་ཏེ་གིས། །ལུས་བསང་དང་ཁྲུས་ལུ་བསྟེན། །མགོན་པྲོའི་སྒྲུབ་ཆེན་

མཇལ་ཉོ་གེ །ལྲོ་ན་ཧིང་ཟེར་ཏེ་མ་ཧ། །དུས་ཅི་ཟེར་ཏེ་མ་ཕྱི། །སྤང་གསེར་ཤྲོག་སྤང་གི་

འབྲོལ་ཁར། །ཡར་ལུ་ཡར་འཕར་ལན་གསུམ་འཕར། །ལྷ་དབང་པྲོ་བརྒྱ་བྱིན་དགྱེས་དགོ་

ཟེར། །མར་ལ་འཆམ་འཆམ་ལན་གསུམ་འཆམ། །ཀླུ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་དགྱེས་དགོ་ཟེར།། 

བར་ལ་གསིག་གསིག་ལན་གསུམ་གསིག །བཙན་ཡ་མ་སྤུན་བདུན་དགྱེས་དགོ་ཟེར།། 

གནམ་འཁོར་ལྲོ་རྩིབས་བརྒྱད་སྤུབས་པའི་འྲོག །ས་པངྨ་འདབ་བརྒྱད་གཏིང་པའི་གདན།། 

བར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚངས་པའི་དབངས། །ཚངས་པའི་དབངས་ལས་གསུང་ཞུ་གེ།། 

ལྷྲོ་ལུང་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཨོ་རྒྱན་བྲོད་ལུ་འཁྲུངས། །ཆིབས་ཁ་

ཉི་མའི་ལྷྲོ་ལུ་བསྒོར། །ལ་ཡག་གླིང་བཞི་རྟ་འབྲྲོག་བྲོན། །གནག་རྫི་ཉི་མའི་དྲོན་གྲུབ་ཀྱིས།། 

མདུན་ལུ་ཞྲོ་དང་མར་ཆང་བཀལ། །རྒྱབ་ལུ་སྤྲོས་དང་མར་མེས་བརྒྱན། །གཡག་ཉི་མ་དྲོན་

གྲུབ་ཆིབས་ལུ་ཕུལ། །གདན་ས་ལྕགས་རི་རྟ་མགོར་བྲོན། །བྲག་བཀགཔ་དང་འདྲའི་གསེབ་

བར་ནང་། །ཐུགས་དམ་མགོན་པྲོའི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་། །ལས་མགོན་བཞི་པྲོ་ཞལ་གྱིས་

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 118

གཟིགས། །ལྷྲོ་ལུང་པ་ས་ཡི་དབུས་སུ་བྲོན། །རི་གླང་པྲོ་འདྲ་བའི་སྣ་སྟེང་ལུ། །རྫྲོང་ཆེན་

མགོན་པྲོའི་སྒྲུབ་ཁང་བཞེངས། །གསུང་གྲོས་ལུང་བསན་བཟྲོཝ་དང་མཛད། །རྫྲོང་ཆེན་

དཀར་པྲོ་ཕྱི་ལས་བཞེངས། །གནག་པའི་ཞག་ལི་ནང་ལས་འཆམ། །དགེ་འདུན་འདུས་པའི་

སྡེ་ཅིག་བཙུགས། །གྲྭ་ཚང་མཁན་ཆེན་ཁྲི་མངའ་གསྲོལ། །ལྷ་དར་དཀར་པྲོ་དགུང་ལུ་

འཕྱར།། ཞལ་བསྒོར་བ་ཉི་མའི་ཤར་ལུ་བསྒོར། །ཤར་ཕྱྲོགས་ཕི་ལུ་རྫྲོང་ཅིག་བཞེངས། །རྫྲོང་

ཆེན་ཕི་ཡི་མཚན་མིང་འདི། །ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་རབ་རྩེ་ཟེར། །གནས་ཁང་དགའ་རབ་

དབང་ཕྱུག་བཅོལ། །ལས་འགོ་གདུང་བསམ་རྒྱ་ལུ་བཙུགས།  །ནྲོརབུ་བ་མེན་གདྲོང་དཀར་

འབུལ་བའི་ལྷ།  །འབུལ་བ་སེར་ཁྲ་དམར་ཁྲ་བཙུགས། །འབུལ་མཇུག་ཨ་དར་དམར་ཁྲ་

བསྒྲིགས། །དྲོས་དཔྲོན་དྲོས་གཡྲོག་བཅས་ཏེ་གིས། །འབུལཝ་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་ལུ་ལྷྲོད་ཅི་

ལགས། །ཞལ་བསྒོར་བ་ཉི་མའི་ལྷྲོ་ལུ་བསྒོར། །ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་མི་ལུ་རྫྲོང་ཅིག་བཞེངས། །རྫྲོང་

ཆེན་འདི་གི་མཚན་མིང་འདི། །དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་ཟེར། །གནས་ཁང་མཚྲོ་སྨན་

རྒྱལ་མྲོར་བཅོལ། །ལས་འགོ་རྩི་རང་རྒྱ་ལུ་བཙུགས། །སྲོབས་ལྡན་གླང་ཆེན་འབུལ་བའི་ལྷ།། 

འབུལ་བ་ཀ་པ་པན་རྩི་བཙུགས། །འབུལ་མཇུག་རྩྲོད་དང་ཞུང་ཁེ་བསྒྲིགས། །དྲོས་དཔྲོན་

དྲོས་གཡྲོག་བཅས་ཏེ་གིས། །འབུལཝ་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་ལུ་ལྷྲོད་ཅི་ལགས། །ཞལ་བསྒོར་བ་ཉི་

མའི་བང་ལུ་བསྒོར། །བང་ཕྱྲོགས་ཡི་ལུ་རྫྲོང་ཅིག་བཞེངས། །རྫྲོང་ཆེན་ཡི་གི་མཚན་མིང་འདི།། 

མགར་ས་བཀྲ་ཤིས་མཐྲོང་སྨྲོན་ཟེར། །གནས་ཁང་སྒོ་མྲོ་རལ་པར་བཅོལ། །ལས་འགོ་ལ་

ཡག་གླིང་བཞིར་བཙུགས། །ནྲོར་གཡག་ནྲོར་གཉིས་འབུལ་བའི་ལྷ། །འབུལ་བ་ཙུག་ཕྲུག་ཆུ་

ཤེལ་བཙུགས། །འབུལ་མཇུག་བསང་རྫས་དཀར་ཅུང་བསྒྲིགས། །དྲོས་དཔྲོན་དྲོས་གཡྲོག་

བཅས་ཏེ་གིས། །འབུལཝ་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་ལུ་ལྷྲོད་ཅི་ལགས། །སྤང་གསེར་ཤྲོང་སྤང་གི་

འབྲོལ་ཁ་ལུ། །གྱལ་གཡས་གྲལ་གཅིག་དང་གཡྲོན་གྲལ་གཉིས། །སྦུག་གྲལ་བཅད་པའི་

གྱལ་འགོ་ལུ། །མི་དབང་སྡེ་པའི་སྐུ་ཚབ་བཞུགས། །གཡས་གྲལ་བཅད་པའི་གྱལ་འགོ་ལུ། 

ལྷན་རྒྱས་བཞི་ཡི་སྐུ་ཚབ་བཞུགས། །གཡྲོན་གྲལ་བཅད་པའི་གྱལ་འགོ་ལུ། །རྫྲོང་བདག་

མགྲོན་ཚབ་ངོ་ཚབ་བཞུགས། །ལྲོ་ན་ཧིང་ཟེར་ཏེ་མ་ཧ། །དུས་ཅི་ཟེར་ཏེ་མ་ཕྱིས། །སང་ཕྲོད་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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བཀྲ་ཤིས་ཟ་བའི་ཡར་ཚེས་ལུ། །ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཞིང་ད་རུང་མཇལ། །ཡང་ཡང་མཇལ་

བའི་སྨྲོན་ལམ་ཞུ། །བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྲོག །གླེང་མ་མཇུག་བསྡུ་

ཞིནམ་ལས་ དྲུངམ་དང་གཟིམ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་རྦད་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་

སྟེ་ རང༌སྲོའི༌སྒར༌ནང༌ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་རུང་ ཅང་ཚྲོ་ཁག་གི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ དུར་

ཁྲོད་རྙིངམ་གི་ས་གོ་ནང་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་དགོཔ་ལས་ ཅང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྩ་བྲོ་ཟེར་སབ་སྲོལ་

ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ འདི་གིས་སྦེ་ཨིན་པས།

ཟྲོར་འཆམ་རྒྱས་པའི་ཚེ་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཙན་དར་རྫྲོང་ནང་ཞུ་སྲོལ་མེད་རུང་ དཔའ་གཟརཔ་

ཚུ་གིས་ བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་ལུ་ལྟྲོ་གྲལ་བཅད་པའི་སྐབས་ དཔའ་གཟར་པའི་འགྲིམ་

དཔྲོན་གྱིས་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ཚང་སྒྲིག་ཡྲོད་མེད་དང་ གྱོན་ཆས་ཚུལ་མཐུན་

ཡྲོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་མ་གནས་མི་ཚུ་ ཡར་བརྫེས་སྤྲིང་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་། ཚྲོ་རེ་གི་མི་ངོམ་གཉིས་གཉིས་ སྤྱིར་བཏང་དཔའ་གཟརཔ་དང་ ཤྲོ་

མཚུངས་སྒྲིག་རྒྱུགས་མི་དགོ་མི་ བཙན་དར་སྲུང་མི་གཅིག་དང་ ཨ་དྲུང་གཅིག་བཞག་

ཆོགཔ་ཨིན་པས།

གསྲོལཝ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ བདེ་ཡངས་ཆུང་ཤྲོས་ནང་གྱལ་བཅད་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་པའི་

སྲུང་འཁོརཔ་གིས་ཚྲོགས་གཏམ་གསུང་མི་དེ་ཡང་ ད་རེས་ལེགས་བས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་

ཟབ་མྲོ་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་ཉིནམ་ལུ་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་ཡན་ལག་ལས་

བརྩམས་ཏེ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཞལ་ལས། ལེགས་པའི་

ཕྱྲོགས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་སྒྲིག །ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་རང་གིས་བྱེད་པས་ཆོག །ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་བཞི་ལྷྲོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་

དང་གླིང་མུའི་སྐུ་ཚབ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་ ཟཝ་དང་པའི་ལྲོ་གསར་དང་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་

མཆོད་ཆེན་མྲོའི་དགའ་སྲོན་དང་བསྟུན་ ནཱ་ལུ་འཛྲོམས་མི་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་

ཤྲོམ་ཨིན་པས། ལེགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ལུང་ལས། གསར་ཚེས་

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 120

དང་པྲོའི་ཟ་བ་ལ། །དགའ་སྲོན་བྱེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་། ལྷག་པར་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་

ཐུགས་བསྐྱེད་སྨྲོན་ལམ་དང་། སྒོས་སུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་བསྲོད་ལས་ ད་

ལྟྲོ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རེ་སྨྲོན་བཟུམ་ལུ་གྱུར༌ཏེ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

ཉི་མ་དགུང་ལས་མ་ཡྲོལ་བར་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚྲོགས་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ གནམ་བྱཱར་

གྱི་མཚྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འབད་རྩྲོལ་མེད་པར་ཕུན་ཚྲོགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་དེ་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

བྱུངམ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ལྲོ་ལྟར་སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོའི་རྟེན་འབྲེལ་མ་འཕྱུག་པར་སྒྲིགཔ་

ལས་ ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་མཉེས་པའི་མཐུ་ལས་བྱུངམ་ཨིན། འདི་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཐུ་

ཨིན་མིན་ག་གིས་ཤེས་ཟེར་མནྲོ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་ 

ཆོས་ལུ་མངའ་བརྙེས་པའི་དབང་གིས་ ཁ་བཞི་ལྷྲོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡང་ བླ་མ་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདུལ་ཞིང་ལུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་དངོས་སུ་ཕུལ་ཡྲོདཔ་

ལས་ ལྷྲོ་མྲོན་འདི་ནང་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར། ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་བཟུང་སྟེ་ ལྷྲོ་ཁྲིམས་མེད་

ལུ་ཁྲིམས་དང་ རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་བཏགས་ཏེ་ ལས་དཀར་པྲོ་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་

གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་སྲོལ་གཏྲོད། རྟེན་གསུམ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀོད་པམཛད་དེ་ མཐྲོ་

རིས་དང་ཐར་པའི་སྒོ་ཕྱེ། ལེགས་བས་ཀྱི་སྣང་བ་དར་ལ་ཕབ། ལྷག་པར་དུ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་འཁོར་ལྲོ་བཅུ་དང་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོའི་འཁོར་ལྲོ་བཅུ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་

ལས་ སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ག་ར་ གནས་སྐབས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་སྤྲོད་པ་དང་། མཐར་

ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐྲོབ་པའི་སྲོལ་བཟང་པྲོ་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ གནག་དུང་ནང་མེ་བཏེག་དྲོ་

བཟུམ་མཛདཔ་ལས་ མཐའ་འཁོབ་ཀླ་ཀློའི་ཡུལ་ཟེར་མི་དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་པ་ཟེར་

བའི་མིང་གི་སྙན་གྲགས་བྱུང་མི་དེ་ཡང་ བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་དྲིན་དང་། ཆོས་

སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོ་ན་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་ནི།། 

དགའ་སྲོན་འཇིག་རྟེན་འདི་ར་འབྱུང་། །ཟེརགསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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བཀྲ་ཤིས་ཟ་བའི་ཡར་ཚེས་ལུ། །ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཞིང་ད་རུང་མཇལ། །ཡང་ཡང་མཇལ་

བའི་སྨྲོན་ལམ་ཞུ། །བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྲོག །གླེང་མ་མཇུག་བསྡུ་

ཞིནམ་ལས་ དྲུངམ་དང་གཟིམ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་རྦད་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་

སྟེ་ རང༌སྲོའི༌སྒར༌ནང༌ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་རུང་ ཅང་ཚྲོ་ཁག་གི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ དུར་

ཁྲོད་རྙིངམ་གི་ས་གོ་ནང་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་དགོཔ་ལས་ ཅང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྩ་བྲོ་ཟེར་སབ་སྲོལ་

ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ འདི་གིས་སྦེ་ཨིན་པས།

ཟྲོར་འཆམ་རྒྱས་པའི་ཚེ་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཙན་དར་རྫྲོང་ནང་ཞུ་སྲོལ་མེད་རུང་ དཔའ་གཟརཔ་

ཚུ་གིས་ བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་ལུ་ལྟྲོ་གྲལ་བཅད་པའི་སྐབས་ དཔའ་གཟར་པའི་འགྲིམ་

དཔྲོན་གྱིས་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ཚང་སྒྲིག་ཡྲོད་མེད་དང་ གྱོན་ཆས་ཚུལ་མཐུན་

ཡྲོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་མ་གནས་མི་ཚུ་ ཡར་བརྫེས་སྤྲིང་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་། ཚྲོ་རེ་གི་མི་ངོམ་གཉིས་གཉིས་ སྤྱིར་བཏང་དཔའ་གཟརཔ་དང་ ཤྲོ་

མཚུངས་སྒྲིག་རྒྱུགས་མི་དགོ་མི་ བཙན་དར་སྲུང་མི་གཅིག་དང་ ཨ་དྲུང་གཅིག་བཞག་

ཆོགཔ་ཨིན་པས།

གསྲོལཝ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ བདེ་ཡངས་ཆུང་ཤྲོས་ནང་གྱལ་བཅད་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་པའི་

སྲུང་འཁོརཔ་གིས་ཚྲོགས་གཏམ་གསུང་མི་དེ་ཡང་ ད་རེས་ལེགས་བས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་

ཟབ་མྲོ་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་ཉིནམ་ལུ་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་ཡན་ལག་ལས་

བརྩམས་ཏེ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཞལ་ལས། ལེགས་པའི་

ཕྱྲོགས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་སྒྲིག །ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་རང་གིས་བྱེད་པས་ཆོག །ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་བཞི་ལྷྲོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་

དང་གླིང་མུའི་སྐུ་ཚབ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་ ཟཝ་དང་པའི་ལྲོ་གསར་དང་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་

མཆོད་ཆེན་མྲོའི་དགའ་སྲོན་དང་བསྟུན་ ནཱ་ལུ་འཛྲོམས་མི་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་

ཤྲོམ་ཨིན་པས། ལེགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ལུང་ལས། གསར་ཚེས་
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དང་པྲོའི་ཟ་བ་ལ། །དགའ་སྲོན་བྱེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་། ལྷག་པར་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་

ཐུགས་བསྐྱེད་སྨྲོན་ལམ་དང་། སྒོས་སུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་བསྲོད་ལས་ ད་

ལྟྲོ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རེ་སྨྲོན་བཟུམ་ལུ་གྱུར༌ཏེ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

ཉི་མ་དགུང་ལས་མ་ཡྲོལ་བར་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚྲོགས་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ གནམ་བྱཱར་

གྱི་མཚྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འབད་རྩྲོལ་མེད་པར་ཕུན་ཚྲོགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་དེ་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

བྱུངམ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ལྲོ་ལྟར་སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོའི་རྟེན་འབྲེལ་མ་འཕྱུག་པར་སྒྲིགཔ་

ལས་ ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་མཉེས་པའི་མཐུ་ལས་བྱུངམ་ཨིན། འདི་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཐུ་

ཨིན་མིན་ག་གིས་ཤེས་ཟེར་མནྲོ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་ 

ཆོས་ལུ་མངའ་བརྙེས་པའི་དབང་གིས་ ཁ་བཞི་ལྷྲོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡང་ བླ་མ་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདུལ་ཞིང་ལུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་དངོས་སུ་ཕུལ་ཡྲོདཔ་

ལས་ ལྷྲོ་མྲོན་འདི་ནང་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར། ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་བཟུང་སྟེ་ ལྷྲོ་ཁྲིམས་མེད་

ལུ་ཁྲིམས་དང་ རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་བཏགས་ཏེ་ ལས་དཀར་པྲོ་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་

གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་སྲོལ་གཏྲོད། རྟེན་གསུམ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀོད་པམཛད་དེ་ མཐྲོ་

རིས་དང་ཐར་པའི་སྒོ་ཕྱེ། ལེགས་བས་ཀྱི་སྣང་བ་དར་ལ་ཕབ། ལྷག་པར་དུ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་འཁོར་ལྲོ་བཅུ་དང་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོའི་འཁོར་ལྲོ་བཅུ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་

ལས་ སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ག་ར་ གནས་སྐབས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་སྤྲོད་པ་དང་། མཐར་

ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐྲོབ་པའི་སྲོལ་བཟང་པྲོ་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ གནག་དུང་ནང་མེ་བཏེག་དྲོ་

བཟུམ་མཛདཔ་ལས་ མཐའ་འཁོབ་ཀླ་ཀློའི་ཡུལ་ཟེར་མི་དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་པ་ཟེར་

བའི་མིང་གི་སྙན་གྲགས་བྱུང་མི་དེ་ཡང་ བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་དྲིན་དང་། ཆོས་

སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོ་ན་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་ནི།། 

དགའ་སྲོན་འཇིག་རྟེན་འདི་ར་འབྱུང་། །ཟེརགསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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དེ་བཟུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་དང་ལྡན་པའི་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཆོག་ གདུང་གིས་ཆེ་

ཞིང་ཆོས་ཀྱིས་བཙུན་པའི་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ འཇམ་

དཔལ་གསང་བ་ལས།བང་ཕྱྲོགས་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོའི་བརྒྱུད་པ་

ལ། །ཁྱདཔརལྷ་ཡི་རྣམ་འཕྲུལ་ནི། །བཅུ་ཕག་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བྲོན། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོའི་དུས་ལུ་རྒྱ་ནག་ལས་ཇོ་བྲོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་གདན་དྲང་མི་ 

གྱད་ལྷ་དགའ་བའི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ རིམ་པར་བྲོན་མི་དེ་

ཡང་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཐྲོབ་ཡྲོངས་ཀྱི་གཙྲོ་བྲོ་དཔལ་ནཱ་རྲོ་པ་མཆོག་ 

གངས་ཅན་བྲོད་ཀྱི་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་ འགྲོ་བའི་མགོན་པྲོ་གདུང་དང་ན་

བཟའི་མཚན་ཅན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་བ་རྒོད་ཀྱི་ཉིན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ཁྱབ་སྤེལ་གནངམ་མ་ཚད། དེའི་

གདུང་རབས་ལས་སེངྒེ་ཅན་དགུ་དང་ རིགས་གསུམ་རྣམ་སྤྲུལ། མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བ་རྗེ་

ཡབ་སས་ཚུ་དང་། དེ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མི་ཕམ་པངྨ་དཀར་པྲོ་ མཁས་པ་

སྲོང་གི་གཙུག་རྒྱན་སྦེ་བྲོན་མི་འདི་གིས་ སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྲོན་གྱི་ལུང་བསན་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ 

སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་གཞི། །མ་བྲོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་བ། །ད་

ལྟའི་སྐྱོབ་པ་བདག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གདུང་བརྒྱུད་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ཡབ་རྲོ་རྗེ་

འཛིན་པ་ཆེན་པྲོ་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་དང་ཡུམ་སྡེ་པ་སྐྱིད་ཤྲོད་སསམྲོ་བསྲོད་ནམས་

དཔལ་གྱི་བུ་ཁྲིད་ལས་ཀུན་མཁྱེན་ངག་དབང་ནྲོར་བུ་མཆོག་ལྷྲོ་ལྗོངས་འདིའི་སྐྱབས་མགོན་

ལུ་བསམ་བཞིན་དུ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ བཀྲ་

ཤིས་པའི་ལྟས་བཟང་པྲོ་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དེ་ལས་རིམ་གྱིས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་

གཙུག་རྒྱན་ལུ་གྱུར་བའི་སྐབས་ལུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་ཁ་བཞི་ལྷྲོའི་

རྒྱལ་ཁམས་འདི་ མཆོད་གཞིས་སྦེ་ཕུལ་བའི་ལུང་བསན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་བཀའ་ནྲོན་པ་

བཞིན་ རིམ་གྱིས་ཉི་མ་ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས་འདི་ནང་བྲོན་ཏེ་ ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་
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བཞི་ཞབས་འྲོག་ལུ་བཙུགས་གནང་། ཕྱི་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་གཙྲོས་པའི་བསན་པའི་སྦྱིན་

བདག་ཚུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བར་མཛད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྤྱི་བླ་སྐུ་ཚབ་ལས་འཛིན་ཚུ་རིམ་པར་

བསྐོས། ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་པ་བཟུམ་སྦེ་བསམས། རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་

ཤིང་བཟུམ་གྱི་ལྗིད་ཀྱིས་གནྲོན་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་བཟང་པྲོ་བཙུགས་ཏེ་ལྷྲོ་ལྗོངས་

ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་བཀོད་གནང་མི་མ་ཉམས་པར་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་

སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་དྲིན་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། དེ་

བཟུམ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བསན་པ་འདི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་སྐྱོང་དགོཔ་

ལས་ ནང་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐད་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་མི་ དགྲ་བཅོམ་གནས་བརྟན་

མཁན་ཆེན་རིམ་པར་བྲོན་པ་ལས་ ད༌ལྟ༌འཚྲོ༌ཞིང༌བཞེས༌པའི༌སྐྱབས༌རྗེ༌མཁན༌རིན༌པྲོ༌ཆེ༌ཁྲི༌

རབས༌བདུན༌བཅུ༌པ༌སྤྲུལ༌སྐུ༌འཇིགས༌མེད༌ཆོས༌གྲགས༌སངས༌རྒྱས༌མིའི༌གཟུགས༌སུ༌བྲོན༌མི༌

ཙང༌ཙ༌ཨིནམ༌ལས༌ཆོས༌སྤྲོད༌ཀྱི༌མཛད༌སྒོའི༌སྐོར༌ལས༌ལྲོགས༌སུ༌སྦེ༌ཞུ༌དགོཔ༌མི༌འདུག།

ཁྱེད་ར་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཨིན་རུང་ སྲོལ་བཟང་པྲོའི་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་ར་ གཙྲོ་

བྲོར་བཏྲོན་དགོཔ་གལ་ཆེ། ལྷག་པར་ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་གསྲོ་དང་ ནང་ཕྱག་མཆོད་

ཀྱི་ཡྲོ་བད་དང་ཞབས་ཏྲོག་གི་རིགས་བསྲོད་ནམས་དགེ་བའི་དངོས་པྲོ་ཚུ་འབྲས་བུ་རང་གིས་

མྲོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་གལ་ཆེ། ཁྱེད་རྒཔྲོ་ཚུ་

ཨིན་རུང་མང་པྲོའི་སྦུག་ལས་གདམ། ཉུང་བའི་གྲལ་ལས་བཙག་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ ཁ་ཟ་ནིའི་དྲོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མནྲོ་བསམ་མ་གཏང་པར། ཡར་གོང་མར་ཕྱ་ཕྱིད་

ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་ནི་དང་ མར་མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་མཐྲོང་ཚུགསཔ་ཅིག་འབད་དགོ། ཁྱེད་རང་

དཔའ་གཟརཔ་ཆ་ཁྱབ་འབད་རུང་ ལྲོ་འཁོར་གྱི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟབ་ཟབ་མ་

འབད་བར་སྒྲིག་ལམ་ལས་འགལ་བ་འབྱུང་པ་ཅིན་ རང་སྲོའི་ཚྲོ་ཁག་གི་འགོ་དཔྲོན་གྱིས་ 

སྒྲིག་ཁྲིམས་བཅག་ནི་ཨིནམ་ལས་ སེམས་ཁ་བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ད་རེས་འདི་ནང་རྒྱལ་

སས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ དཔལ་འཁོར་ལྲོ་བསྲོམས་པའི་བསྙེན་པ་ཞག་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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དེ་བཟུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་དང་ལྡན་པའི་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཆོག་ གདུང་གིས་ཆེ་

ཞིང་ཆོས་ཀྱིས་བཙུན་པའི་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ འཇམ་

དཔལ་གསང་བ་ལས།བང་ཕྱྲོགས་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོའི་བརྒྱུད་པ་

ལ། །ཁྱདཔརལྷ་ཡི་རྣམ་འཕྲུལ་ནི། །བཅུ་ཕག་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བྲོན། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོའི་དུས་ལུ་རྒྱ་ནག་ལས་ཇོ་བྲོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་གདན་དྲང་མི་ 

གྱད་ལྷ་དགའ་བའི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ རིམ་པར་བྲོན་མི་དེ་

ཡང་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཐྲོབ་ཡྲོངས་ཀྱི་གཙྲོ་བྲོ་དཔལ་ནཱ་རྲོ་པ་མཆོག་ 

གངས་ཅན་བྲོད་ཀྱི་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་ འགྲོ་བའི་མགོན་པྲོ་གདུང་དང་ན་

བཟའི་མཚན་ཅན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་བ་རྒོད་ཀྱི་ཉིན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ཁྱབ་སྤེལ་གནངམ་མ་ཚད། དེའི་

གདུང་རབས་ལས་སེངྒེ་ཅན་དགུ་དང་ རིགས་གསུམ་རྣམ་སྤྲུལ། མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བ་རྗེ་

ཡབ་སས་ཚུ་དང་། དེ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མི་ཕམ་པངྨ་དཀར་པྲོ་ མཁས་པ་

སྲོང་གི་གཙུག་རྒྱན་སྦེ་བྲོན་མི་འདི་གིས་ སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྲོན་གྱི་ལུང་བསན་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ 

སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་གཞི། །མ་བྲོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་བ། །ད་

ལྟའི་སྐྱོབ་པ་བདག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གདུང་བརྒྱུད་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ཡབ་རྲོ་རྗེ་

འཛིན་པ་ཆེན་པྲོ་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་དང་ཡུམ་སྡེ་པ་སྐྱིད་ཤྲོད་སསམྲོ་བསྲོད་ནམས་

དཔལ་གྱི་བུ་ཁྲིད་ལས་ཀུན་མཁྱེན་ངག་དབང་ནྲོར་བུ་མཆོག་ལྷྲོ་ལྗོངས་འདིའི་སྐྱབས་མགོན་

ལུ་བསམ་བཞིན་དུ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ བཀྲ་

ཤིས་པའི་ལྟས་བཟང་པྲོ་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དེ་ལས་རིམ་གྱིས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་

གཙུག་རྒྱན་ལུ་གྱུར་བའི་སྐབས་ལུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་ཁ་བཞི་ལྷྲོའི་

རྒྱལ་ཁམས་འདི་ མཆོད་གཞིས་སྦེ་ཕུལ་བའི་ལུང་བསན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་བཀའ་ནྲོན་པ་

བཞིན་ རིམ་གྱིས་ཉི་མ་ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས་འདི་ནང་བྲོན་ཏེ་ ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་
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བཞི་ཞབས་འྲོག་ལུ་བཙུགས་གནང་། ཕྱི་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་གཙྲོས་པའི་བསན་པའི་སྦྱིན་

བདག་ཚུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བར་མཛད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྤྱི་བླ་སྐུ་ཚབ་ལས་འཛིན་ཚུ་རིམ་པར་

བསྐོས། ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་པ་བཟུམ་སྦེ་བསམས། རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་

ཤིང་བཟུམ་གྱི་ལྗིད་ཀྱིས་གནྲོན་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་བཟང་པྲོ་བཙུགས་ཏེ་ལྷྲོ་ལྗོངས་

ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་བཀོད་གནང་མི་མ་ཉམས་པར་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་

སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་དྲིན་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། དེ་

བཟུམ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བསན་པ་འདི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་སྐྱོང་དགོཔ་

ལས་ ནང་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐད་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་མི་ དགྲ་བཅོམ་གནས་བརྟན་

མཁན་ཆེན་རིམ་པར་བྲོན་པ་ལས་ ད༌ལྟ༌འཚྲོ༌ཞིང༌བཞེས༌པའི༌སྐྱབས༌རྗེ༌མཁན༌རིན༌པྲོ༌ཆེ༌ཁྲི༌

རབས༌བདུན༌བཅུ༌པ༌སྤྲུལ༌སྐུ༌འཇིགས༌མེད༌ཆོས༌གྲགས༌སངས༌རྒྱས༌མིའི༌གཟུགས༌སུ༌བྲོན༌མི༌

ཙང༌ཙ༌ཨིནམ༌ལས༌ཆོས༌སྤྲོད༌ཀྱི༌མཛད༌སྒོའི༌སྐོར༌ལས༌ལྲོགས༌སུ༌སྦེ༌ཞུ༌དགོཔ༌མི༌འདུག།

ཁྱེད་ར་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཨིན་རུང་ སྲོལ་བཟང་པྲོའི་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་ར་ གཙྲོ་

བྲོར་བཏྲོན་དགོཔ་གལ་ཆེ། ལྷག་པར་ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་གསྲོ་དང་ ནང་ཕྱག་མཆོད་

ཀྱི་ཡྲོ་བད་དང་ཞབས་ཏྲོག་གི་རིགས་བསྲོད་ནམས་དགེ་བའི་དངོས་པྲོ་ཚུ་འབྲས་བུ་རང་གིས་

མྲོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་གལ་ཆེ། ཁྱེད་རྒཔྲོ་ཚུ་

ཨིན་རུང་མང་པྲོའི་སྦུག་ལས་གདམ། ཉུང་བའི་གྲལ་ལས་བཙག་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ ཁ་ཟ་ནིའི་དྲོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མནྲོ་བསམ་མ་གཏང་པར། ཡར་གོང་མར་ཕྱ་ཕྱིད་

ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་ནི་དང་ མར་མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་མཐྲོང་ཚུགསཔ་ཅིག་འབད་དགོ། ཁྱེད་རང་

དཔའ་གཟརཔ་ཆ་ཁྱབ་འབད་རུང་ ལྲོ་འཁོར་གྱི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟབ་ཟབ་མ་

འབད་བར་སྒྲིག་ལམ་ལས་འགལ་བ་འབྱུང་པ་ཅིན་ རང་སྲོའི་ཚྲོ་ཁག་གི་འགོ་དཔྲོན་གྱིས་ 

སྒྲིག་ཁྲིམས་བཅག་ནི་ཨིནམ་ལས་ སེམས་ཁ་བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ད་རེས་འདི་ནང་རྒྱལ་

སས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ དཔལ་འཁོར་ལྲོ་བསྲོམས་པའི་བསྙེན་པ་ཞག་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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བདུན་ཕག་བར་ ཁ་སྐོང་ལས་སྦྲོར་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ མགོན་དབང་

སྒྲུབ་མཆོད་ཆེནམྲོ་ས་ཆོག་དང་བཅས་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ རྡུལ་ཚྲོན་ཡིད་བཞིན་ནྲོར་བུ་ལུ་

བསྔོ་སྟེ་ཀླུའི་དབང་པྲོ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་བབས་པའི་

གཉེར་གཏད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ གསེར་སྦྲེང་གིས་བསུས་ཏེ་མཆོད་པའི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པའི་སྒོ་ལས་མཛད་པའི་ལེགས་ཚྲོགས་ཟབ་མྲོ་དང་བསྟུན་ ཁྱེད་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་པྲོའི་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ཡང་ དགྲ་ལུ་ངོམས་པའི་དཔའ་ཆས་གོས་དང་སྲོད་གོ་ རྲོག་ཞྭ་ཨང་ཟིལ། 

འགྱིང་ཐྲོད་དགྲ་ལྷའི་པན་རྩེ། གྲི་རིང་གྲི་ཐུང་། མེ་མདའ་གཞུ་རྒོད། དྲོ་ཆ་མཐེ་ཀོར་དཔའ་

ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ག་ར་ཚང་སྒྲིག་ཡྲོད་ག་ མེད་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཉེས་ཆད་ཕྲོག་ནི་དང་། 

རྫྲོང་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དཀར་པྲོ་ལྷ་ཡི་དམག་དཔྲོན་ཁྱབ་འཇུག་

ཆེན་པྲོའི་དཔའ་རྟུལ་དང་ཕུར་པའི་བླྲོ་གྲོས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ལས་ སག་བཟུམ་སྦེ་

མཆོངས། གཟིག་བཟུམ་སྦེ་ངར། རྟ་ཅང་ཤེས་འགྲོས་རྐྱབ་དྲོ་བཟུམ་ ཕར་ལྲོགསམ་དགྲ་ལུ་

གཏམ་ས་དྲགས་སབ། སེམས་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་དགྲ་བཀལ་ཏེ་སྲིད་པ་གསུམ་ཟ་ནི་འགྲོས་

བཟུམ་ མཚྲོན་ཆའི་རིགས་ཚུ་གཟུགས་ཁར་བརྒྱན་ཏེ་ བསན་པའི་དགྲ་བགེགས་ཚུ་མིང་

མེད་ཐལ་བར་བརླག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འགྱོ་དགོ་པའི་ཁར་། འདྲ་མེད་སྒྲིག་

མེད་སྦེ་འུར་ལངས་ཏེ་མིན་པར་མགྱོགས་ལྷྲོད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་དགྲ་ལྷ་དགྱེས་པའི་ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་གིས་

འུར་སྒྲ་བཏྲོན་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས། དུས་ནམ་ར་ཨིན་རུང་དགྲ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་

གཟུགས་ཁ་ལས་ཕུད་དེ་ ག་མནྲོ་སར་བཞག་པ་ཅིན་ དགྲ་ལྷ་ཐུགས་མི་དགྱེས་པ་ལུང་པར་

བཀྲ་མ་ཤིསཔ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་ལས་ཚུལ་མཐུན་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།
 

རྫྲོང་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ལྷའི་བ་དན་དཀར་པྲོ་

ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་སྒྲེང་སྟེ་ ཆུ་ཆེན་བཞི་མཐའི་རྒྱ་མཚྲོ་ནང་ལུ་ གཡས་བསྐོར་སྦེ་

འཁྱིལ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐང་ཐིང་མཉམ་སྦེ་བསྐོར༌ཏེ༌སྡེ༌ཡངས༌ནང༌བླ༌མ༌ཡི༌དམ༌མཁའ༌འགྲོ༌ཆོ

ས༌སྐྱོང༌སྲུང༌མའི༌ཚྲོགས༌ལུ༌སྔར༌བཅོལ༌ལེགས༌གྲུབ༌ཀྱི༌གཏང༌རག༌གི༌ཚུལ༌ལུ༌ཟག༌པ༌མེད༌པ
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འི༌བདུད༌རྩིའི༌ཕུད༌རྒྱ༌མཚྲོ༌མཆོད༌དེ༌དགྱེས༌པར༌རྲོལ༌བའི༌ཚུལ༌ལུ༌དགའ༌སྲོན༌ཕྱྱྭ༌དང༌ཧུ༌གིས༌

བཀང༌སྟེ༌དགའ༌བའི༌རྲོལ༌རྩེད༌ཡྲོད༌པར༌ཞུ༌ཞིང༌། དཔལ༌ཡེ༌ཤེས༌མགོན༌པྲོ༌མ༌ཧཱ༌ཀཱ༌ལ༌ལྕམ༌

དྲལ༌སྣང༌སྲིད༌དྲེགས༌པའི༌དཔུང༌དང༌བཅས༌པ༌ཚུ༌དང༌། གཞན༌ཡང༌དམག༌དཔྲོན༌ཆེན༌པྲོ༌ལ

ས༌མཁན༌ཅིག༌ཅར༌དམར༌པྲོ།

ཁྱབ༌འཇུག༌ཆེན༌པྲོ༌གཟའ༌བདུད༌དུག༌གི༌སྤུ༌གྲི༌ དམ་ཅན་སྒོ་བདུད་ཆེན་པྲོ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་པ་

ཅན་ ལྷག་པར་ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཕུའི་གནས་ལས་བཙན་རྒོད་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྲོ་ལས་བྱེད་

གཤན་པ་དམར་པྲོ། སྐྱེས་པ་ཕྲོ་ཐྲོག་ཡྲོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། དཀར་པྲོ་ལྷ་ཡི་དམག་དཔྲོན། ཞང་

ཞུང་བྲོན་གྱི་སྲུང་མ། རིག་འཛིན་བླ་མའི་བཀའ་ཉན། དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྲོག་

དབུགས་མེ་ལྟར་དུ་ལེན་པའི་གཤན་དམར་འབུམ་སྡེ་ཚྲོགས་དང་བཅས་པ་ཚུ་དང་། བསན་

པ་སྲུང་བསན་དགྲ་བསྒྲལ་ནིའི་ཞལ་གྱིས་བཞེས་མི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་

སྲོབས་དང་ལྡན་པ་ཚུ་ཧེ་མ་གི་དམ་བཅའ་ལས་མ་འགལ་བར་ རླུང་བཟུམ་མགྱོགས་པའི་

ཤུགས་ཀྱིས་ གནམ་ས་གཡྲོ་བའི་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ ད་ལྟྲོ་ར་ནཱ་བྲོན་ཏེ་ བསན་པ་སྲུང་བའི་

དཔའ་བྲོ་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་པྲོའི་དམག་མི་ཚུ་གི་ལུས་ལུ་ཞུགས་ཏེ་རྲོ་རྗེའི་གོ་འཁྲབ་བཞེས་ཤིག། 

བཞེས་ཞིནམ་ལས་དགྲ་བགེགས་ཚུ་ཐལ་བའི་རྡུལ་ལུ་བརླག་པར་བྲོན་ཅིག། ད་རུང་ལྲོག་

ནང་ལུ་དགའ་སྲོན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་གཏང་རག་དང་བཀྲ་ཤིས་སྨྲོན་ལམ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་

ནྲོ།།

རང་ཟ་ ༡ པའི་ཚེས་༩  དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ ༨ ལུ་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས རང་

སྲོའི་སྒར་ནང་ལས་བཙན་དར་ཞུ་ གྱལ་བཙར་ཏེ་རྫྲོང་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ རང་སྲོའི་

གནས་པྲོའི་བཙན་དར་ཚུ་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེ་ཡྲོངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་གི་ཀཝ་གུ་

སྦྲགས་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་ གཞྲོན་འགོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྲོ་གཅལ་ནང་གྱལ་བཅད་

དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་གསུང་ཆོག་གྲོལཝ་ཅིག་  སྡེ་པའི་སྲུང་འཁོརཔ་གིས་ ཕྲོ་ཆུ་ཀ་

སྦུག་ལས་ མྲོ་ཆུ་ཀ་སྦུག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཞལ་བསྒོར་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཅ་ཡིག་ཆེནམྲོ་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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བདུན་ཕག་བར་ ཁ་སྐོང་ལས་སྦྲོར་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ མགོན་དབང་

སྒྲུབ་མཆོད་ཆེནམྲོ་ས་ཆོག་དང་བཅས་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ རྡུལ་ཚྲོན་ཡིད་བཞིན་ནྲོར་བུ་ལུ་

བསྔོ་སྟེ་ཀླུའི་དབང་པྲོ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་བབས་པའི་

གཉེར་གཏད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ གསེར་སྦྲེང་གིས་བསུས་ཏེ་མཆོད་པའི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པའི་སྒོ་ལས་མཛད་པའི་ལེགས་ཚྲོགས་ཟབ་མྲོ་དང་བསྟུན་ ཁྱེད་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་པྲོའི་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ཡང་ དགྲ་ལུ་ངོམས་པའི་དཔའ་ཆས་གོས་དང་སྲོད་གོ་ རྲོག་ཞྭ་ཨང་ཟིལ། 

འགྱིང་ཐྲོད་དགྲ་ལྷའི་པན་རྩེ། གྲི་རིང་གྲི་ཐུང་། མེ་མདའ་གཞུ་རྒོད། དྲོ་ཆ་མཐེ་ཀོར་དཔའ་

ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ག་ར་ཚང་སྒྲིག་ཡྲོད་ག་ མེད་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཉེས་ཆད་ཕྲོག་ནི་དང་། 

རྫྲོང་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དཀར་པྲོ་ལྷ་ཡི་དམག་དཔྲོན་ཁྱབ་འཇུག་

ཆེན་པྲོའི་དཔའ་རྟུལ་དང་ཕུར་པའི་བླྲོ་གྲོས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ལས་ སག་བཟུམ་སྦེ་

མཆོངས། གཟིག་བཟུམ་སྦེ་ངར། རྟ་ཅང་ཤེས་འགྲོས་རྐྱབ་དྲོ་བཟུམ་ ཕར་ལྲོགསམ་དགྲ་ལུ་

གཏམ་ས་དྲགས་སབ། སེམས་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་དགྲ་བཀལ་ཏེ་སྲིད་པ་གསུམ་ཟ་ནི་འགྲོས་

བཟུམ་ མཚྲོན་ཆའི་རིགས་ཚུ་གཟུགས་ཁར་བརྒྱན་ཏེ་ བསན་པའི་དགྲ་བགེགས་ཚུ་མིང་

མེད་ཐལ་བར་བརླག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འགྱོ་དགོ་པའི་ཁར་། འདྲ་མེད་སྒྲིག་

མེད་སྦེ་འུར་ལངས་ཏེ་མིན་པར་མགྱོགས་ལྷྲོད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་དགྲ་ལྷ་དགྱེས་པའི་ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་གིས་

འུར་སྒྲ་བཏྲོན་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས། དུས་ནམ་ར་ཨིན་རུང་དགྲ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་

གཟུགས་ཁ་ལས་ཕུད་དེ་ ག་མནྲོ་སར་བཞག་པ་ཅིན་ དགྲ་ལྷ་ཐུགས་མི་དགྱེས་པ་ལུང་པར་

བཀྲ་མ་ཤིསཔ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་ལས་ཚུལ་མཐུན་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།
 

རྫྲོང་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ལྷའི་བ་དན་དཀར་པྲོ་

ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་སྒྲེང་སྟེ་ ཆུ་ཆེན་བཞི་མཐའི་རྒྱ་མཚྲོ་ནང་ལུ་ གཡས་བསྐོར་སྦེ་

འཁྱིལ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐང་ཐིང་མཉམ་སྦེ་བསྐོར༌ཏེ༌སྡེ༌ཡངས༌ནང༌བླ༌མ༌ཡི༌དམ༌མཁའ༌འགྲོ༌ཆོ

ས༌སྐྱོང༌སྲུང༌མའི༌ཚྲོགས༌ལུ༌སྔར༌བཅོལ༌ལེགས༌གྲུབ༌ཀྱི༌གཏང༌རག༌གི༌ཚུལ༌ལུ༌ཟག༌པ༌མེད༌པ
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འི༌བདུད༌རྩིའི༌ཕུད༌རྒྱ༌མཚྲོ༌མཆོད༌དེ༌དགྱེས༌པར༌རྲོལ༌བའི༌ཚུལ༌ལུ༌དགའ༌སྲོན༌ཕྱྱྭ༌དང༌ཧུ༌གིས༌

བཀང༌སྟེ༌དགའ༌བའི༌རྲོལ༌རྩེད༌ཡྲོད༌པར༌ཞུ༌ཞིང༌། དཔལ༌ཡེ༌ཤེས༌མགོན༌པྲོ༌མ༌ཧཱ༌ཀཱ༌ལ༌ལྕམ༌

དྲལ༌སྣང༌སྲིད༌དྲེགས༌པའི༌དཔུང༌དང༌བཅས༌པ༌ཚུ༌དང༌། གཞན༌ཡང༌དམག༌དཔྲོན༌ཆེན༌པྲོ༌ལ

ས༌མཁན༌ཅིག༌ཅར༌དམར༌པྲོ།

ཁྱབ༌འཇུག༌ཆེན༌པྲོ༌གཟའ༌བདུད༌དུག༌གི༌སྤུ༌གྲི༌ དམ་ཅན་སྒོ་བདུད་ཆེན་པྲོ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་པ་

ཅན་ ལྷག་པར་ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཕུའི་གནས་ལས་བཙན་རྒོད་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྲོ་ལས་བྱེད་

གཤན་པ་དམར་པྲོ། སྐྱེས་པ་ཕྲོ་ཐྲོག་ཡྲོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། དཀར་པྲོ་ལྷ་ཡི་དམག་དཔྲོན། ཞང་

ཞུང་བྲོན་གྱི་སྲུང་མ། རིག་འཛིན་བླ་མའི་བཀའ་ཉན། དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྲོག་

དབུགས་མེ་ལྟར་དུ་ལེན་པའི་གཤན་དམར་འབུམ་སྡེ་ཚྲོགས་དང་བཅས་པ་ཚུ་དང་། བསན་

པ་སྲུང་བསན་དགྲ་བསྒྲལ་ནིའི་ཞལ་གྱིས་བཞེས་མི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་

སྲོབས་དང་ལྡན་པ་ཚུ་ཧེ་མ་གི་དམ་བཅའ་ལས་མ་འགལ་བར་ རླུང་བཟུམ་མགྱོགས་པའི་

ཤུགས་ཀྱིས་ གནམ་ས་གཡྲོ་བའི་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ ད་ལྟྲོ་ར་ནཱ་བྲོན་ཏེ་ བསན་པ་སྲུང་བའི་

དཔའ་བྲོ་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་པྲོའི་དམག་མི་ཚུ་གི་ལུས་ལུ་ཞུགས་ཏེ་རྲོ་རྗེའི་གོ་འཁྲབ་བཞེས་ཤིག། 

བཞེས་ཞིནམ་ལས་དགྲ་བགེགས་ཚུ་ཐལ་བའི་རྡུལ་ལུ་བརླག་པར་བྲོན་ཅིག། ད་རུང་ལྲོག་

ནང་ལུ་དགའ་སྲོན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་གཏང་རག་དང་བཀྲ་ཤིས་སྨྲོན་ལམ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་

ནྲོ།།

རང་ཟ་ ༡ པའི་ཚེས་༩  དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་ ༨ ལུ་ ཚྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས རང་

སྲོའི་སྒར་ནང་ལས་བཙན་དར་ཞུ་ གྱལ་བཙར་ཏེ་རྫྲོང་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ རང་སྲོའི་

གནས་པྲོའི་བཙན་དར་ཚུ་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེ་ཡྲོངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་གི་ཀཝ་གུ་

སྦྲགས་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་ གཞྲོན་འགོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྲོ་གཅལ་ནང་གྱལ་བཅད་

དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་གསུང་ཆོག་གྲོལཝ་ཅིག་  སྡེ་པའི་སྲུང་འཁོརཔ་གིས་ ཕྲོ་ཆུ་ཀ་

སྦུག་ལས་ མྲོ་ཆུ་ཀ་སྦུག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཞལ་བསྒོར་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཅ་ཡིག་ཆེནམྲོ་

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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ལྷག་གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གླེང་མ་འཐེན་

ནི་དང་ རང་སྲོའི་ཕྱྲོགས་དར་ཞུ་སྟེ་ཁ་བཤད་རྐྱབ་ཨིན་པས།

ཉིན་གྲངས་ ༡༦ གི་རིང་གནང་མི་མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚྲོན་

ནྲོར་བུ་སྦེ་བསྔོ་སྟེ་ མྲོ་ཆུ་ནང་ལུ་བཤགས་རནམ་ད་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་ སངས་རྒྱས་སྲོང་

གི་ལྷ་ཁང་གི་ཟུར་ཁར་ཀ་སྦུག་ནང་གསེར་ཁྲི་གུ་བཞུགས། ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་

གཟརཔ་ཚུ་གིས་ གཡས་གྲལ་གཡྲོན་གྲལ་བཅད་པའི་སྦུག་ལུ་ དཀར་སྦྱིས། སྦྱིས་མི། 

སྲོདཔ། སྲོད་ཝང་དང་སྨད་ཝང་གཉིས་ལྲོ་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ བསང་དང་ཁྲུས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་དང་

ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་སྦེ་ གླེང་མྲོ་རྐྱབ་ཟེར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་བསྲོད་པ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་དང་བསྐལཔ་

ཆགས་ཚུལ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བདེ་སྐྱིད་སུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་དཔལ་ལུ་སྤྲོད་པའི་བཀྲ་

ཤིས་པའི་གླུ་དབངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ད་རུང་དབུ་རྩེའི་ཟུར་ཁར་ཀ་བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 

དྲུངམ་བཞི་གིས་ དམ་ཚིག་དཔང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་ 

ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡྲོད་པའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆོས་སྐྱོང་

གི་མཚན་བརྗོད་དེ་ རྦད་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཅང་། བརཔ། 

ཀ་ཝང་། སྲོད་ཝང་དང་སྨད་ཝང་གཉིས་ལྲོ་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ཚྲོ་ཁག་བཞིའི་དྲུངམ་བཞིཔྲོ་ཚུ་ 

མཚན་ཉིད་ཀུན་རྭའི་ཟུར་ཁར་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་སྲོད་དགོཔ་ཨིན་པས། 

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་ལས་ ཀ་བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ 

གསེར་ཁྲི་གུ་བཞུགས་ཚརཝ་ཅིག་ དར་དཔྲོན་གྱིས་དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པྲོ་ གོ་འཁྲབ་བཞེས་ཟེར་

དགོངས་སྐོར་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དྲུངམ་གིས་ལགཔ་གཡས་པར་དར་དཀརཔྲོ་དང་ གཡྲོན་

པར་རྭ་གཞུ་བཤེད། པད་སྐོར་ཚར་ཅིག་སྒྱིར་ཏེ་གཟུགས་གསིགཔ་ཅིག་ རྫྲོང་བདག་གིས་
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གཙྲོས་པའི་མི་གྲངས་གསུམ་གྱིས་མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར། ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་

མནའ་ཆུ་འཐུང་ཞིནམ་ལས་ རྦད་ཀྱི་སྤན་འབུལ་ཞུཝ་ཨིན་པས།

ཀ༌ཝང༌གི༌རྦད༌ཚིག
དཔལ༌ཡེ༌ཤེས༌མགོན༌པྲོའི༌ཐུགས༌ཁར༌ལས། །ཡེ༌ཤེས༌ཀྱི༌མེ༌དཔུང༌རབ༌འཕྲོས༌པས། །མདའ

༌དུག༌མདའ༌གཉིས༌ཀྱི༌གཟིར༌མཁན༌འདི། །དགེ༌བསྙེན༌རྲོ༌རྗེ༌བྲག༌བཙན༌ཞེས༌སུ༌གྲགས།། 

ཕར༌ཡིད༌ཀྱི༌མཐུ༌སྲོབས་གཟིགས་པ་འདི་། །བསན་པའི་དགྲ་རྣམས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླག།

ཅང་གི༌རྦད༌ཚིག
དཔལ་ལྷ་དབང་མགོན་པྲོའི་ཐུགས་ཁར་ལས། །མགོན་ཅིག་ཅར་དམར་པྲོ་ཁྲོས་པའི་སྐུ། ། 

གནམ་ལྕགས༌ཀྱི༌འཇིགས༌སྒྲ༌སྲོང་གསུམ་ཁྱབ། །དམ་ཉམས་ཀྱི་མཐུ་སྲོབས་ཧབ་ཤ་བས། ། 

སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་སྲོག་ཐག་བཅད། །ཤ་རུས་པ་གཉིས་ནི་ཞལ་དུ་འབུལ། །ཁྲག་རྒྱ་མཚྲོ་

ཆེན་པྲོ་ཧུབ་ནས་བཞེས། །མགོན་དཔའ་བྲོ་ཆེན་པྲོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ང་། །

བར་པའི་རྦད་ཚིག 
དཔལ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཁྲོས་པའི་ཤུགས། །མགོནམ་བ་རྲོག་གདྲོང་ཅན་སྐུ་ཁྲོས་པས། །གསུང་

སྙན་པའི་ང་རྲོ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར། །དཔལ་འབྲུག་པའི་བསན༌པ༌སྲུང༌བ༌ཡིན། །ཐུགས༌ཁྲོས༌པ

འི༌ཞལ༌ནི༌མེ༌ལྟར༌འབར། །དམ༌ཉམས༌ཀྱི༌དགྲ༌རྣམས༌ཐལ༌བར༌བརླག །

སྲོད་ཝང་དང་སྨད་ཝང་གཉིས་སྐོར་རྐྱབ་སྦེ་གདྲོང་དཀར་བཙན་ཞུ་བའི་རྦད་ཚིག 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཐུགས་ཁར་ལས། །སྐུ་འྲོད་ཟེར་ཁྲོས་པ་བ་རྲོག་གདྲོང་། །སྲོད༌ག

ངས༌དཀར༌གནས༌ཀྱི༌རྩེ༌མྲོ༌ལས། །གདྲོང་དཀར་བཙན༌རྒོད་ཞེས༌སུ༌གྲགས། །ཕྱག༌གཡས༌

པར༌བསྣམས༌པའི༌རལ༌གྲི༌འདི། །ཕར༌དགྲ༌ཡི༌སྲོག༌ཐག༌དུམ༌བུར༌བཏུབ། །མགོ་ལག་འདི་

དཔའ་བྲོའི་ལག་ཏུ་ཁུག །རྣམ་ཤེས་འདི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དྲངས། །དེ་དང་དུས་མཉམ་ལུ་ 

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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ལྷག་གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གླེང་མ་འཐེན་

ནི་དང་ རང་སྲོའི་ཕྱྲོགས་དར་ཞུ་སྟེ་ཁ་བཤད་རྐྱབ་ཨིན་པས།

ཉིན་གྲངས་ ༡༦ གི་རིང་གནང་མི་མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚྲོན་

ནྲོར་བུ་སྦེ་བསྔོ་སྟེ་ མྲོ་ཆུ་ནང་ལུ་བཤགས་རནམ་ད་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་ སངས་རྒྱས་སྲོང་

གི་ལྷ་ཁང་གི་ཟུར་ཁར་ཀ་སྦུག་ནང་གསེར་ཁྲི་གུ་བཞུགས། ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་

གཟརཔ་ཚུ་གིས་ གཡས་གྲལ་གཡྲོན་གྲལ་བཅད་པའི་སྦུག་ལུ་ དཀར་སྦྱིས། སྦྱིས་མི། 

སྲོདཔ། སྲོད་ཝང་དང་སྨད་ཝང་གཉིས་ལྲོ་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ བསང་དང་ཁྲུས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་དང་

ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་སྦེ་ གླེང་མྲོ་རྐྱབ་ཟེར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་བསྲོད་པ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་དང་བསྐལཔ་

ཆགས་ཚུལ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བདེ་སྐྱིད་སུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་དཔལ་ལུ་སྤྲོད་པའི་བཀྲ་

ཤིས་པའི་གླུ་དབངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ད་རུང་དབུ་རྩེའི་ཟུར་ཁར་ཀ་བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 

དྲུངམ་བཞི་གིས་ དམ་ཚིག་དཔང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་ 

ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡྲོད་པའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆོས་སྐྱོང་

གི་མཚན་བརྗོད་དེ་ རྦད་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཅང་། བརཔ། 

ཀ་ཝང་། སྲོད་ཝང་དང་སྨད་ཝང་གཉིས་ལྲོ་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ཚྲོ་ཁག་བཞིའི་དྲུངམ་བཞིཔྲོ་ཚུ་ 

མཚན་ཉིད་ཀུན་རྭའི་ཟུར་ཁར་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་སྲོད་དགོཔ་ཨིན་པས། 

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་ལས་ ཀ་བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ 

གསེར་ཁྲི་གུ་བཞུགས་ཚརཝ་ཅིག་ དར་དཔྲོན་གྱིས་དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པྲོ་ གོ་འཁྲབ་བཞེས་ཟེར་

དགོངས་སྐོར་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དྲུངམ་གིས་ལགཔ་གཡས་པར་དར་དཀརཔྲོ་དང་ གཡྲོན་

པར་རྭ་གཞུ་བཤེད། པད་སྐོར་ཚར་ཅིག་སྒྱིར་ཏེ་གཟུགས་གསིགཔ་ཅིག་ རྫྲོང་བདག་གིས་
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གཙྲོས་པའི་མི་གྲངས་གསུམ་གྱིས་མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར། ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་

མནའ་ཆུ་འཐུང་ཞིནམ་ལས་ རྦད་ཀྱི་སྤན་འབུལ་ཞུཝ་ཨིན་པས།

ཀ༌ཝང༌གི༌རྦད༌ཚིག
དཔལ༌ཡེ༌ཤེས༌མགོན༌པྲོའི༌ཐུགས༌ཁར༌ལས། །ཡེ༌ཤེས༌ཀྱི༌མེ༌དཔུང༌རབ༌འཕྲོས༌པས། །མདའ

༌དུག༌མདའ༌གཉིས༌ཀྱི༌གཟིར༌མཁན༌འདི། །དགེ༌བསྙེན༌རྲོ༌རྗེ༌བྲག༌བཙན༌ཞེས༌སུ༌གྲགས།། 

ཕར༌ཡིད༌ཀྱི༌མཐུ༌སྲོབས་གཟིགས་པ་འདི་། །བསན་པའི་དགྲ་རྣམས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླག།

ཅང་གི༌རྦད༌ཚིག
དཔལ་ལྷ་དབང་མགོན་པྲོའི་ཐུགས་ཁར་ལས། །མགོན་ཅིག་ཅར་དམར་པྲོ་ཁྲོས་པའི་སྐུ། ། 

གནམ་ལྕགས༌ཀྱི༌འཇིགས༌སྒྲ༌སྲོང་གསུམ་ཁྱབ། །དམ་ཉམས་ཀྱི་མཐུ་སྲོབས་ཧབ་ཤ་བས། ། 

སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་སྲོག་ཐག་བཅད། །ཤ་རུས་པ་གཉིས་ནི་ཞལ་དུ་འབུལ། །ཁྲག་རྒྱ་མཚྲོ་

ཆེན་པྲོ་ཧུབ་ནས་བཞེས། །མགོན་དཔའ་བྲོ་ཆེན་པྲོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ང་། །

བར་པའི་རྦད་ཚིག 
དཔལ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཁྲོས་པའི་ཤུགས། །མགོནམ་བ་རྲོག་གདྲོང་ཅན་སྐུ་ཁྲོས་པས། །གསུང་

སྙན་པའི་ང་རྲོ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར། །དཔལ་འབྲུག་པའི་བསན༌པ༌སྲུང༌བ༌ཡིན། །ཐུགས༌ཁྲོས༌པ

འི༌ཞལ༌ནི༌མེ༌ལྟར༌འབར། །དམ༌ཉམས༌ཀྱི༌དགྲ༌རྣམས༌ཐལ༌བར༌བརླག །

སྲོད་ཝང་དང་སྨད་ཝང་གཉིས་སྐོར་རྐྱབ་སྦེ་གདྲོང་དཀར་བཙན་ཞུ་བའི་རྦད་ཚིག 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཐུགས་ཁར་ལས། །སྐུ་འྲོད་ཟེར་ཁྲོས་པ་བ་རྲོག་གདྲོང་། །སྲོད༌ག

ངས༌དཀར༌གནས༌ཀྱི༌རྩེ༌མྲོ༌ལས། །གདྲོང་དཀར་བཙན༌རྒོད་ཞེས༌སུ༌གྲགས། །ཕྱག༌གཡས༌

པར༌བསྣམས༌པའི༌རལ༌གྲི༌འདི། །ཕར༌དགྲ༌ཡི༌སྲོག༌ཐག༌དུམ༌བུར༌བཏུབ། །མགོ་ལག་འདི་

དཔའ་བྲོའི་ལག་ཏུ་ཁུག །རྣམ་ཤེས་འདི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དྲངས། །དེ་དང་དུས་མཉམ་ལུ་ 

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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དཀར་སྦྱིས་དང་སྲོདཔ་ཚྲོ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་

སྐུ་སྲུང་བའི་ཚུལ་སྦེ་ མ་ཆེན་ཚལ་ཤིང་རྩ་བར་ ཁ་བ་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་རྩ་རི་བྲག །ལས་

མགོན་གཤིན་རྗེ་སྣ་ཚྲོགས་འབུམ་ལྡན་མཇལ། །གཙྲོ་འཁོར་ལྕགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གདན་

དྲངས་ནས། །མ་རུང་བདུད་བཏུལ་དྲག་པྲོའི་གཤན་པ་འདི། །མགོན་པྲོ་ཅི་ཅར་དམར་པྲོ་

ཞེས་སུ་གྲགས། །ཟེར་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཚན་བཏྲོན་ཏེ་རྦད་རྐྱབ་སྲོལ་འདུག། 

གསེར་སྦྲེང་གི་སྐབས་ཀྱི་བ་རིམ།
ཀ ་བརྒྱད་མའི་ལྷ ་ཁང་ནང ་ལུ ་ 

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 

རྦད་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ སྦྱིས་སྨད། 

སྲོདཔ། ཀ་ཝང་། སྲོད་ཝང་དང་

སྨད་ཝང་ཚྲོ་གཉིས་ལྲོ་བསྐོར་རྐྱབ་

སྟེ་ ཚྲོ་བཞི་གིས་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་མེ་

མདའ་དཔའ་དུམ་གྱི་འུར་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ བདའ་རེ་བྲོག་རེ་རྐྱབ་སྟེ་ སྒོ་འྲོག་མ་ལས་ཕྱི་

ཁར་ཐྲོན་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་དཀར་སྦྱིས། ཅང་། 

བརཔ། སྲོད་ཝང་དང་སྨད་ཝང་

ལྲོ་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ཚྲོ་བཞིའི་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ རྫྲོང་གི་

སྒོ་གོང་མ་ལས་ མཆོད་དྲིལ་

གསིག་ མེ་མདའ་སྤག་ཆེན་གྱི་འུར་སྒྲ་དང་ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་ དཔའ་རྟགས་ནམ་མཁའི་

དབྱིངས་ལུ་འཕྱར་བཞིན་ དཔའ་བའི་ངར་སྐད་བཏྲོན། རེ་རེ་བཞིན་རྦད་རྐྱབ་ཅི་ར་ཕྱི་ཁར་

འཐྲོན་ཏེ་ དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ སྤུངས་ཐང་དར་ཤིང་རྩ་བ་ལས་རྟ་གུ་བཞྲོན་
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ཞིནམ་ལས་ རྟ་རྒྱུགས་གཏང་སྟེ་ནྲོར་བུ་ཆུར་བཤག་སར་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ 

སྲོད་ཝང་དང་སྦྱིས་སྨད་ཚྲོ་གཉིས་ཀྱིས་ མྲོ་ཆུ་ཕར་ཀ་ནྲོར་བུ་ཆུར་བཤག་སའི་གདྲོང་སྐོར་ལུ་ 

བང་ཕྱད་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་གྱི་ཁལ་བརྗེ་བའི་ཚུལ་སྲོནམ་ཨིན་པས།

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་གི་ འདུ་ཁང་ནང་ལུ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་མདུན་

བསྐྱེད་དང་བཅསཔ་སྦེ་གནང་ཚར་བའི་དྲྲོ་པར་ གཏྲོར་འབུལ་གནང་སྟེ་ སྒྲུབ་ཆེན་གྲོལ་བའི་

ཤུལ་ལུ་ མགོན་པྲོ་ལྷ་མང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚྲོན་བསྡུ་སྟེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལུ་

དགོས་འདྲོད་འབྱུང་བའི་ནྲོར་བུའི་རྒྱུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ མཚྲོ་ནང་ལུ་ རྡུལ་ཚྲོན་ཀླུའི་མགོན་པྲོ་

ལུ་ཕུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་ གསེར་སྦྲེང་དང་བཅས་པ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་དེ་

ཡང་ དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་ ཉིན་གྲངས་ ༡༥ གི་རིང་ གཉིད་དང་གཡེང་བ་

སྤངས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་ཡི་ཕྲོ་བྲང་གདན་དྲངམ་ཨིནམ་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལས་སྒྲིབ་དག་ ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་སྟེ་ བསམ་དྲོན་འགྲུབ་

ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ འབྲུག་པ་ཕན་ཚུན་ལུ་འཁོན་ཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལྷག་

པར་དུ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་

སྐུའི་སྒལ་ཚིགས་དང་པྲོ་ལས་བྲོན་མི་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ནང་རྟེན༌ རང་བྲོན་ཁ་སརྤ་་

བདག༌འཛིན༌མཛད༌མི༌འདི་ ལྲོག་བྲོད་ལུ་དགོཔ་སྦེ་ བྲོད་དང་འབྲུག་གི་བར་ན་ ལན་ཐེངས་

མང་རབས་ཅིག་དམག་རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་སྟེ་ མིའི་ཚེ་སྲོག་ལུ་བར་རྐྱེན་བྱུང་ཡྲོད་མི་ལུ་ཐུགས་

ཀྱིས་མ་བཟྲོད་པར་ ཐབས་ལམ་བཏྲོན་གནང་བའི་གྲས་ལས་ ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་དེ་སྦེ་མ་

འགྲིགསཔ་བྱུང་མི་འདི་ ནང་རྟེན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ རང་བྲོན་ཁ་སརྤ་ནིའདི་ 

ང་རང་ལུ་མི་བཞག ཁྱེད་ལུ་ཡང་མི་བྱིན་ ག་ལུ་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ ཆུ་ནང་ལུ་བཤག་ནི་ཨིན་

ཟེར་གསུངས་ཏེ་ རང་བྲོན་ཁ་སརྤ་ནི་ཨིན་པའི་ཁུངས་བཟྲོ་སྟེ་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚྲོན་

འདི་ ཕྱི་ལས་དར་གྱིས་སྤུར་ གདུགས་སྒྱིར་ཏེ་ ཆིབས་གྲལ་སེར་སྦྲེང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ 

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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དཀར་སྦྱིས་དང་སྲོདཔ་ཚྲོ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་

སྐུ་སྲུང་བའི་ཚུལ་སྦེ་ མ་ཆེན་ཚལ་ཤིང་རྩ་བར་ ཁ་བ་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་རྩ་རི་བྲག །ལས་

མགོན་གཤིན་རྗེ་སྣ་ཚྲོགས་འབུམ་ལྡན་མཇལ། །གཙྲོ་འཁོར་ལྕགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གདན་

དྲངས་ནས། །མ་རུང་བདུད་བཏུལ་དྲག་པྲོའི་གཤན་པ་འདི། །མགོན་པྲོ་ཅི་ཅར་དམར་པྲོ་

ཞེས་སུ་གྲགས། །ཟེར་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཚན་བཏྲོན་ཏེ་རྦད་རྐྱབ་སྲོལ་འདུག། 

གསེར་སྦྲེང་གི་སྐབས་ཀྱི་བ་རིམ།
ཀ ་བརྒྱད་མའི་ལྷ ་ཁང་ནང ་ལུ ་ 

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 

རྦད་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ སྦྱིས་སྨད། 

སྲོདཔ། ཀ་ཝང་། སྲོད་ཝང་དང་

སྨད་ཝང་ཚྲོ་གཉིས་ལྲོ་བསྐོར་རྐྱབ་

སྟེ་ ཚྲོ་བཞི་གིས་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་མེ་

མདའ་དཔའ་དུམ་གྱི་འུར་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ བདའ་རེ་བྲོག་རེ་རྐྱབ་སྟེ་ སྒོ་འྲོག་མ་ལས་ཕྱི་

ཁར་ཐྲོན་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་དཀར་སྦྱིས། ཅང་། 

བརཔ། སྲོད་ཝང་དང་སྨད་ཝང་

ལྲོ་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ཚྲོ་བཞིའི་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ རྫྲོང་གི་

སྒོ་གོང་མ་ལས་ མཆོད་དྲིལ་

གསིག་ མེ་མདའ་སྤག་ཆེན་གྱི་འུར་སྒྲ་དང་ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་ དཔའ་རྟགས་ནམ་མཁའི་

དབྱིངས་ལུ་འཕྱར་བཞིན་ དཔའ་བའི་ངར་སྐད་བཏྲོན། རེ་རེ་བཞིན་རྦད་རྐྱབ་ཅི་ར་ཕྱི་ཁར་

འཐྲོན་ཏེ་ དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ སྤུངས་ཐང་དར་ཤིང་རྩ་བ་ལས་རྟ་གུ་བཞྲོན་
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ཞིནམ་ལས་ རྟ་རྒྱུགས་གཏང་སྟེ་ནྲོར་བུ་ཆུར་བཤག་སར་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ 

སྲོད་ཝང་དང་སྦྱིས་སྨད་ཚྲོ་གཉིས་ཀྱིས་ མྲོ་ཆུ་ཕར་ཀ་ནྲོར་བུ་ཆུར་བཤག་སའི་གདྲོང་སྐོར་ལུ་ 

བང་ཕྱད་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་གྱི་ཁལ་བརྗེ་བའི་ཚུལ་སྲོནམ་ཨིན་པས།

སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་གི་ འདུ་ཁང་ནང་ལུ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་མདུན་

བསྐྱེད་དང་བཅསཔ་སྦེ་གནང་ཚར་བའི་དྲྲོ་པར་ གཏྲོར་འབུལ་གནང་སྟེ་ སྒྲུབ་ཆེན་གྲོལ་བའི་

ཤུལ་ལུ་ མགོན་པྲོ་ལྷ་མང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚྲོན་བསྡུ་སྟེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལུ་

དགོས་འདྲོད་འབྱུང་བའི་ནྲོར་བུའི་རྒྱུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ མཚྲོ་ནང་ལུ་ རྡུལ་ཚྲོན་ཀླུའི་མགོན་པྲོ་

ལུ་ཕུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་ གསེར་སྦྲེང་དང་བཅས་པ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་དེ་

ཡང་ དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་ ཉིན་གྲངས་ ༡༥ གི་རིང་ གཉིད་དང་གཡེང་བ་

སྤངས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་ཡི་ཕྲོ་བྲང་གདན་དྲངམ་ཨིནམ་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལས་སྒྲིབ་དག་ ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་སྟེ་ བསམ་དྲོན་འགྲུབ་

ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ འབྲུག་པ་ཕན་ཚུན་ལུ་འཁོན་ཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལྷག་

པར་དུ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་

སྐུའི་སྒལ་ཚིགས་དང་པྲོ་ལས་བྲོན་མི་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ནང་རྟེན༌ རང་བྲོན་ཁ་སརྤ་་

བདག༌འཛིན༌མཛད༌མི༌འདི་ ལྲོག་བྲོད་ལུ་དགོཔ་སྦེ་ བྲོད་དང་འབྲུག་གི་བར་ན་ ལན་ཐེངས་

མང་རབས་ཅིག་དམག་རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་སྟེ་ མིའི་ཚེ་སྲོག་ལུ་བར་རྐྱེན་བྱུང་ཡྲོད་མི་ལུ་ཐུགས་

ཀྱིས་མ་བཟྲོད་པར་ ཐབས་ལམ་བཏྲོན་གནང་བའི་གྲས་ལས་ ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་དེ་སྦེ་མ་

འགྲིགསཔ་བྱུང་མི་འདི་ ནང་རྟེན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ རང་བྲོན་ཁ་སརྤ་ནིའདི་ 

ང་རང་ལུ་མི་བཞག ཁྱེད་ལུ་ཡང་མི་བྱིན་ ག་ལུ་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ ཆུ་ནང་ལུ་བཤག་ནི་ཨིན་

ཟེར་གསུངས་ཏེ་ རང་བྲོན་ཁ་སརྤ་ནི་ཨིན་པའི་ཁུངས་བཟྲོ་སྟེ་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚྲོན་

འདི་ ཕྱི་ལས་དར་གྱིས་སྤུར་ གདུགས་སྒྱིར་ཏེ་ ཆིབས་གྲལ་སེར་སྦྲེང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ 

སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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ཐང་རྫྲོང་ནང་མྲོ་ཆུའི་མཐའ་མ་རྒྱས་ཤིང་རྩ་བར་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཀླུའི་རྒྱལ་པྲོ་ལུ་ཡིད་

བཞིན་ནྲོར་བུ་སྦེ་དམིགས་ཏེ་ཕུལཝ་ལས་ ནྲོརབུ་ཆུ་ནང་བཤགསཔ་ཟེར་ཡྲོངས་གྲགས་སྲོང་

ནུག།

དེ་ལས་གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ཆུ་བུམ་པ་གང་དབྲོགས་ཏེ་ རྫྲོང་ནང་ལུ་བསྣམས་བྲོན་སྲོལ་ཡྲོད་

མི་དེ་ཡང་ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ཨིནམ་ལས་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ གཡུས་ཚན་ནང་གཏྲོར་

བ་ཅིན་ འདྲོད་དགུའི་ལྲོངས་སྤྲོད་འཕེལ་བའི་དགོས་པ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག། དེ་

བསྒང་བྲོདཔ་ཚུ་གིས་ ཨ་ཁུ་འབྲུགཔ་ཚུ་འབྱུང་ཁུངས་མི་ནུག། ནང་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་

གཙང་ཆུ་ནང་བཤགས་ད་ཡི་ཟེར་ རེ་ཐག་ཆོད་དེ་ བང་ཕྱད་རྐྱབ་ནི་བཞག་སྦེ་ ལྲོག་བྲོད་ལུ་

ཡར་སྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་འདུག།

དེ་ལས་གསེར་སྦྲེང་ལྲོག་རྫྲོང་ནང་ལུ་བྲོན༌ཚརཝ༌ཅིག༌ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ གནམ་ཁ་

ལས་འབྲུག་ལྡིར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱཱ་དང་ཧུ་རྐྱབ། ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚྲོན་

ལུ་ དར་དཀརཔྲོ་འཕྱར་ཏེ་ ཧན་པའི་གླུ་དབངས་དང་བཅས་ལེགས་སྲོ་བསྐུལ་ཏེ་རྫྲོང་ནང་

འཛུལཝ་ཨིན་པས། 

ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བྲོད་དམག་ཚུ་གིས་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་ནང་འཛུལ་ནི་སྦེ་འཆར་གཞི་

བརྩམས་ཏེ་ བྱི་ལི་སྒང་ལས་སྤུངས་ཐང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རྒྱང་ཤེལ་དཔག་ལྟཝ་ད། ཐང་

རྫྲོང་ནང་དམག་མི་ཐང་མེདཔ་ཅིག་གྱལ་བཅད་དེ་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ས་དང་ རྫྲོང་གི་སྒོ་གོང་འྲོག་

གཉིས་ལས་དམག་མི་ རྫྲོགས་ནི་ཟེརཝ་མེད་པར་འཐྲོན་སར་མཐྲོངམ་ལས་ བྲོད་དམག་
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གིས་འབྲུག་ལུ་བརླག་མི་འཁེལ་པས་ཟེར་ རེ་ཐག་ཆད་དེ་དམག་རྐྱབ་ནི་བཤྲོལ་བཞག་ནུག། 

དམག་མི་རྒྱགས་ཚད་མཐྲོང་མི་འདི་ མིའི་ཚུལ་སྦེ་བཟྲོ་སྟེ་ཕྱི་ལས་ཕྱ་རུ་དམརཔྲོ་བཀབ་

བཞག་བཞགཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྒོ་གོང་མ་ལས་རྫྲོང་ནང་འཛུལ་ཡི་ར་ སྒོ་འྲོག་མ་ལས་ཕྱི་

ཁར་འཐྲོན་པའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ལུ་ག་ར་ཧ་ལས་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

དེ་ལས་བདེ་ཡངས་སྲོམ ་ཤྲོས་ནང་ 

སལ་འགྱོ་སྦུལ་འགྱོ་ཟེར་ ནྲོར་བུ་

སྒོང་འཁྱིལ་དང་ ཆ་འདྲཝ་སྦེ་གྱལ་

བཅད་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་

མདུན་ལུ་ གཟིམ་དཔྲོན་བཞི་གིས་

རྦད་རྐྱབ་སྟེ༌ དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པའི་དཔའ་ཉམས་དང་ ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་གཏང་རག་

དགའ་སྲོན་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཨིན་པས།

མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་སྲོལ།
རྫྲོང་གི་བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་སྦེ་འབྱུ་ཉི་

ཤུ་གཅིག་ཤྲོང་པའི་ ཝང༌ཚྲོ༌ཆེན༌བརྒྱད་པའི་ 

ཟངས་ཆེན་ནང་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩི་

རྒྱ་མཚྲོ་བཀང་སྟེ་ཡྲོད་པའི་གུ་ གྲྭ་ཚང་

མཆོད་དཔྲོན་གྱིས་ མགོན༌དབང༌སྒྲུབ་ཆེན་

གྱི་བདུད་རྩི་ གསེར་གྱི་ཕུད་སྐྱོགས་གང་བླུགས་ཏེ་མར་ཆང་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚྲོ་འཁྱིལ་དྲོ་

བཟུམ་ཡྲོད་མི༌འདི༌ གླེང༌མ༌རྐྱབ༌མི༌བརྒྱད༌ཀྱིས༌ཕུད་གཏྲོར་ཏེ་ བཀྲིས་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་

རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོའི་སྨྲོན་ལམ་དང་བཅས་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས།    
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ཐང་རྫྲོང་ནང་མྲོ་ཆུའི་མཐའ་མ་རྒྱས་ཤིང་རྩ་བར་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཀླུའི་རྒྱལ་པྲོ་ལུ་ཡིད་

བཞིན་ནྲོར་བུ་སྦེ་དམིགས་ཏེ་ཕུལཝ་ལས་ ནྲོརབུ་ཆུ་ནང་བཤགསཔ་ཟེར་ཡྲོངས་གྲགས་སྲོང་

ནུག།

དེ་ལས་གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ཆུ་བུམ་པ་གང་དབྲོགས་ཏེ་ རྫྲོང་ནང་ལུ་བསྣམས་བྲོན་སྲོལ་ཡྲོད་

མི་དེ་ཡང་ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ཨིནམ་ལས་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ གཡུས་ཚན་ནང་གཏྲོར་

བ་ཅིན་ འདྲོད་དགུའི་ལྲོངས་སྤྲོད་འཕེལ་བའི་དགོས་པ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག། དེ་

བསྒང་བྲོདཔ་ཚུ་གིས་ ཨ་ཁུ་འབྲུགཔ་ཚུ་འབྱུང་ཁུངས་མི་ནུག། ནང་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་

གཙང་ཆུ་ནང་བཤགས་ད་ཡི་ཟེར་ རེ་ཐག་ཆོད་དེ་ བང་ཕྱད་རྐྱབ་ནི་བཞག་སྦེ་ ལྲོག་བྲོད་ལུ་

ཡར་སྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་འདུག།

དེ་ལས་གསེར་སྦྲེང་ལྲོག་རྫྲོང་ནང་ལུ་བྲོན༌ཚརཝ༌ཅིག༌ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ གནམ་ཁ་

ལས་འབྲུག་ལྡིར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱཱ་དང་ཧུ་རྐྱབ། ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚྲོན་

ལུ་ དར་དཀརཔྲོ་འཕྱར་ཏེ་ ཧན་པའི་གླུ་དབངས་དང་བཅས་ལེགས་སྲོ་བསྐུལ་ཏེ་རྫྲོང་ནང་

འཛུལཝ་ཨིན་པས། 

ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བྲོད་དམག་ཚུ་གིས་སྤུངས་ཐང་རྫྲོང་ནང་འཛུལ་ནི་སྦེ་འཆར་གཞི་

བརྩམས་ཏེ་ བྱི་ལི་སྒང་ལས་སྤུངས་ཐང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རྒྱང་ཤེལ་དཔག་ལྟཝ་ད། ཐང་

རྫྲོང་ནང་དམག་མི་ཐང་མེདཔ་ཅིག་གྱལ་བཅད་དེ་བཞེས་སྒོ་བྱིན་ས་དང་ རྫྲོང་གི་སྒོ་གོང་འྲོག་

གཉིས་ལས་དམག་མི་ རྫྲོགས་ནི་ཟེརཝ་མེད་པར་འཐྲོན་སར་མཐྲོངམ་ལས་ བྲོད་དམག་
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གིས་འབྲུག་ལུ་བརླག་མི་འཁེལ་པས་ཟེར་ རེ་ཐག་ཆད་དེ་དམག་རྐྱབ་ནི་བཤྲོལ་བཞག་ནུག། 

དམག་མི་རྒྱགས་ཚད་མཐྲོང་མི་འདི་ མིའི་ཚུལ་སྦེ་བཟྲོ་སྟེ་ཕྱི་ལས་ཕྱ་རུ་དམརཔྲོ་བཀབ་

བཞག་བཞགཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྒོ་གོང་མ་ལས་རྫྲོང་ནང་འཛུལ་ཡི་ར་ སྒོ་འྲོག་མ་ལས་ཕྱི་

ཁར་འཐྲོན་པའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ལུ་ག་ར་ཧ་ལས་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

དེ་ལས་བདེ་ཡངས་སྲོམ ་ཤྲོས་ནང་ 

སལ་འགྱོ་སྦུལ་འགྱོ་ཟེར་ ནྲོར་བུ་

སྒོང་འཁྱིལ་དང་ ཆ་འདྲཝ་སྦེ་གྱལ་

བཅད་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་

མདུན་ལུ་ གཟིམ་དཔྲོན་བཞི་གིས་

རྦད་རྐྱབ་སྟེ༌ དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་པའི་དཔའ་ཉམས་དང་ ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་གཏང་རག་

དགའ་སྲོན་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཨིན་པས།

མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་སྲོལ།
རྫྲོང་གི་བདེ་ཡངས་སྲོམ་ཤྲོས་ནང་སྦེ་འབྱུ་ཉི་

ཤུ་གཅིག་ཤྲོང་པའི་ ཝང༌ཚྲོ༌ཆེན༌བརྒྱད་པའི་ 

ཟངས་ཆེན་ནང་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩི་

རྒྱ་མཚྲོ་བཀང་སྟེ་ཡྲོད་པའི་གུ་ གྲྭ་ཚང་

མཆོད་དཔྲོན་གྱིས་ མགོན༌དབང༌སྒྲུབ་ཆེན་

གྱི་བདུད་རྩི་ གསེར་གྱི་ཕུད་སྐྱོགས་གང་བླུགས་ཏེ་མར་ཆང་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚྲོ་འཁྱིལ་དྲོ་

བཟུམ་ཡྲོད་མི༌འདི༌ གླེང༌མ༌རྐྱབ༌མི༌བརྒྱད༌ཀྱིས༌ཕུད་གཏྲོར་ཏེ་ བཀྲིས་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་

རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོའི་སྨྲོན་ལམ་དང་བཅས་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས།    
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དང་ཕུའི་དུས་ལུ་ ཕྱྲོགས༌ཀྱི་སྤྱི་བླ་དང་སྐུ་ཚབ་ཚུ་ དུས་ཚྲོད་དེའི་སྐབས་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་

སྤུངས་ཐང་ཁར་འཛྲོམས་ཏེ་ རང་སྲོའི་ལུང་ཕྱྲོགས་ནང་ལས་འཐྲོན་པའི་རྒྱུ་དངུལ་ཚུའི་

འབུལཝ་ཕུལ་ཏེ་ ལྷ་དང་བླ་མ་ཆོས་སྐྱོང་ལུ་ སྔར་བཅོལ་ལེགས་པའི་གཏང་རག་ཕུལ་བའི་

དུས་སྲོན་བཟང་པྲོ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྤུངས་ཐང་སྒྲུབ་ཆེན་ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་

མང་ལུ་ཀུན་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་མེད་རུང་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་

གིས་ སྐྱབས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ 

དངོས་སུ་མཛད་ཡྲོད་མི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ ད་ལྟྲོ་བར་ན་ཡང་སྒྲ་མ་ཉམས་འབྲུ་མ་ཉམས་

པར་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།། །།

རྒྱབ༌རྟེན༌ཡིག་ཆ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡྲོད་པའི་མི་ངོམ།
༡ དགེ་འདུན་ཕྱག་སྲོལ་ཆ་ཤས་བསན་འཛིན་གཞྲོན་ནུའི་དགའ་ཚལ།

༢ སྤུངས༌ཐང༌སྒྲུབ་ཆེན་དང་ཚེས་བཅུ།

༣ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་རིམ་བཟྲོ་མི་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་ 

 ཟིན་བྲིས།

༤ ལྲོ་ངོ་ ༡༧ གྱི༌རིང༌ སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་སྐབས་གཟིམ་དཔྲོན་རྐྱབ་མི་སྲོབ་ 
 དཔྲོན་རྲོ་རྗེ།

༥ སྲོད་ཝང་རྒཔྲོ་ལྟའུ་བཅུ།

༦ ཅང༌གི༌དྲུངམ༌རྐྱབ༌མི༌ར་མ་གཡུས་སྒོའི་ཚྲོགས༌པ༌བཀྲ༌ཤིས༌དབང༌ཕྱུག

སྤུ་ན་རྫྲོང་གི་དཔའ་གཟརཔ། 132
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དང་ཕུའི་དུས་ལུ་ ཕྱྲོགས༌ཀྱི་སྤྱི་བླ་དང་སྐུ་ཚབ་ཚུ་ དུས་ཚྲོད་དེའི་སྐབས་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་

སྤུངས་ཐང་ཁར་འཛྲོམས་ཏེ་ རང་སྲོའི་ལུང་ཕྱྲོགས་ནང་ལས་འཐྲོན་པའི་རྒྱུ་དངུལ་ཚུའི་

འབུལཝ་ཕུལ་ཏེ་ ལྷ་དང་བླ་མ་ཆོས་སྐྱོང་ལུ་ སྔར་བཅོལ་ལེགས་པའི་གཏང་རག་ཕུལ་བའི་

དུས་སྲོན་བཟང་པྲོ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྤུངས་ཐང་སྒྲུབ་ཆེན་ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་

མང་ལུ་ཀུན་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་མེད་རུང་ ཝང་ཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་

གིས་ སྐྱབས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ 

དངོས་སུ་མཛད་ཡྲོད་མི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ ད་ལྟྲོ་བར་ན་ཡང་སྒྲ་མ་ཉམས་འབྲུ་མ་ཉམས་

པར་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།། །།

རྒྱབ༌རྟེན༌ཡིག་ཆ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡྲོད་པའི་མི་ངོམ།
༡ དགེ་འདུན་ཕྱག་སྲོལ་ཆ་ཤས་བསན་འཛིན་གཞྲོན་ནུའི་དགའ་ཚལ།

༢ སྤུངས༌ཐང༌སྒྲུབ་ཆེན་དང་ཚེས་བཅུ།

༣ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་རིམ་བཟྲོ་མི་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་ 

 ཟིན་བྲིས།

༤ ལྲོ་ངོ་ ༡༧ གྱི༌རིང༌ སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་སྐབས་གཟིམ་དཔྲོན་རྐྱབ་མི་སྲོབ་ 
 དཔྲོན་རྲོ་རྗེ།

༥ སྲོད་ཝང་རྒཔྲོ་ལྟའུ་བཅུ།

༦ ཅང༌གི༌དྲུངམ༌རྐྱབ༌མི༌ར་མ་གཡུས་སྒོའི་ཚྲོགས༌པ༌བཀྲ༌ཤིས༌དབང༌ཕྱུག
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ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ།

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།

༈ ཨོཾ་ས་སྟི། བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་མགོན་པྲོ་འྲོད་མི་འགྱུར། །གྲུ་འཛིན་རི་བྲོར་འཕགས་མཆོག་

སྤན་མི་བཟུམ། །རྔ་ཡབ་དཔལ་རིར་ཨོ་རྒྱན་མཚྲོ་སྐྱེས་རྗེ། །རྣམ་གསུམ་གུད་དུ་མ་མཆིས་

དཔལ་འབྲུག་པ། །གང་གི་གསང་གསུམ་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཀུན། །དེང་སང་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་

ཡང་མཐའ་འདིར། །འགྲོ་དྲུག་བླྲོ་ཡི་འཛིན་མར་ཆུད་དཀའ་བས། །རྣམ་ཐར་མཐྲོང་བ་གྲོལ་

བའི་ཐབས་སུ་བསྐྲུན། །ཟེར་བའི་མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ལུ་ ཚེས་བཅུ་དང་དམིགས་བསལ་

དུས་སྲོན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ མི་དམང་སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་སར་ དུས་ཚྲོད་བཟང་པྲོ་དྲོན་

དང་ལྡནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་ཟེར་ སྲོན་པ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙྲོ་འཁོར་གྱིས་གཙྲོས་པའི་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ རྒྱལ་བ་གཞན་ལས་བཀྲིན་ལྷག་པར་དུ་ཆེ་བའི་ གསང་སྔགས་

བསན་པའི་བདག་པྲོ་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གཙྲོ་འཁོར་དང་ སྤྲུལ་པའི་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་མཐྲོང་

གྲོལ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་བཀའ་རྒྱུད་གོང་མ་རིམ་བྲོན་གྱི་མཐྲོང་གྲོལ་ 

འདྲ་མི་འདྲ་གི་རིགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫྲོང་གཞིས་ཁག་ ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་མཇལ་ཁ་

གནང་ནི་ཡྲོད་རུང་ ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མཐྲོང་གྲོལ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་

འགོ་ཐྲོག་ག་གི་ངོ་སྐབས་དར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་ མཐྲོང་གྲོལ་དེ་གི་དགོས་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་

རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་ ལྲོ་རྒྱུས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཁ་གསལ་བཀོད་བཀོདཔ་ཅིག་ ག་ནི་

ཡང་མིན་འདུག།

འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ང་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཅིག་ལེན་ཏེ་སྦེ་ དང་

པ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མཐྲོང་གྲོལ་འགོ་ཐྲོག་ ག་གིས་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་དང་ དེ་གི་ཤུལ་
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ལས་མཐྲོང་གྲོལ་གཉིས་པ་ ག་གིས་བཞེངས་ཡི། གསུམ་པ་རྒྱལ་ཁབས་ནང་མཐྲོང་གྲོལ་

དར་ཁྱབ་ག་དེ་སྦེ་སྲོང་ཡི། བཞི་པ་ དེ་གི་ནང་དྲོན་ཉིད་ལས་ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་

མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ་ རྩ་བའི་ས་བཅད་བཞི་གི་ནང་ལུ་བསྡུས་ཏེ་སྦེ་

ཞུ་ནི་ཨིན། 

འབྲུག་ལུ་མཐྲོང་གྲོལ་དང་པ་སྤ་རྲོ་ལུ་བཞེངས་ཡྲོདཔ།
སྤ་རྲོ་གི་མཐྲོང་གྲོལ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ གཙྲོ་འཁོར་གསུམ་དང་ སྤྲུལ་

པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ ཆོས་སྐུ་འྲོད་དཔག་མེད་ ལྲོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་འཕགས་པ་

རྣམ་རྒྱལ་མ་དང་ དེ་ཁར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་བླ་མ་ངག་

དབང་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཚུ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཚར་ཅིག་མཇལ་རུང་ ངན་སྲོང་གི་སྐྱེ་སྒོ་ཆོདཔ་

ཨིན་ཟེར་ བྱིན་རླབས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་ཡྲོད། 

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ སྤ་རྲོ་ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་མ་ལྷྲོད་རུང་ ཚེས་༡༥ གི་དྲྲོ་པ་ 

མཐྲོང་གྲོལ་མཇལ་བར་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་རང་ ལྷྲོདཔ་སྦེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མཐྲོང་གྲོལ་

ནང་གི་བླ་སྐུ་གཉིས་ལས་ གཅིག་འདི་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ གཅིགཔྲོ་དེ་ ལ་ལུ་གིས་

འབད་བ་ཅིན་ བམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཨིན་ཟེར་སབ་མི་ཡང་འདུག།

མཐྲོང་གྲོལ་འདི་གི་ལྲོ་རྒྱུས་གཅིག་ལས་ སྤྱི་བླ་གཅིག་གིས་ མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་ནིའི་གོས་

ཆེན་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལས་ ཚྲོང་དཔྲོན་གཅིག་ལུ་ ཆུམྲོ་འབྲས་ལྟང་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷ་ས་ལུ་གོས་

ཆེན་བཙྲོང་མི་འགོ་ཐྲོག་ ག་འཕྱད་མི་འདི་ལས་ ཉོ་དགོ་པའི་ལུང་བསན་གསུངས་ཏེ་བཏངམ་

ད་ ལྷ་ས་ལུ་རྒྱ་ནག་ལས་ གོས་ཆེན་བཙྲོང་མི་ཅིག་དང་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འཕྱད་དེ་ ཉོ་འབག་

འྲོང་མི་འདི་གིས་ མཐྲོང་གྲོལ་རྒྱུ་ཆས་ལང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་

ཅིན་ ཉོ་འབག་འྲོང་མི་གོས་ཆེན་མེན་པར་ ཇ་སྒམ་དང་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་གུ་རུའི་ཞལ་འདི་

ནང་ལས་ཐྲོན་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་ཨིན་མས། 

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ།

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།

༈ ཨོཾ་ས་སྟི། བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་མགོན་པྲོ་འྲོད་མི་འགྱུར། །གྲུ་འཛིན་རི་བྲོར་འཕགས་མཆོག་

སྤན་མི་བཟུམ། །རྔ་ཡབ་དཔལ་རིར་ཨོ་རྒྱན་མཚྲོ་སྐྱེས་རྗེ། །རྣམ་གསུམ་གུད་དུ་མ་མཆིས་

དཔལ་འབྲུག་པ། །གང་གི་གསང་གསུམ་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཀུན། །དེང་སང་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་

ཡང་མཐའ་འདིར། །འགྲོ་དྲུག་བླྲོ་ཡི་འཛིན་མར་ཆུད་དཀའ་བས། །རྣམ་ཐར་མཐྲོང་བ་གྲོལ་

བའི་ཐབས་སུ་བསྐྲུན། །ཟེར་བའི་མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ལུ་ ཚེས་བཅུ་དང་དམིགས་བསལ་

དུས་སྲོན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ མི་དམང་སྤུངས་འཛྲོམས་འབད་སར་ དུས་ཚྲོད་བཟང་པྲོ་དྲོན་

དང་ལྡནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་ཟེར་ སྲོན་པ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙྲོ་འཁོར་གྱིས་གཙྲོས་པའི་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ རྒྱལ་བ་གཞན་ལས་བཀྲིན་ལྷག་པར་དུ་ཆེ་བའི་ གསང་སྔགས་

བསན་པའི་བདག་པྲོ་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གཙྲོ་འཁོར་དང་ སྤྲུལ་པའི་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་མཐྲོང་

གྲོལ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་བཀའ་རྒྱུད་གོང་མ་རིམ་བྲོན་གྱི་མཐྲོང་གྲོལ་ 

འདྲ་མི་འདྲ་གི་རིགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫྲོང་གཞིས་ཁག་ ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་མཇལ་ཁ་

གནང་ནི་ཡྲོད་རུང་ ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མཐྲོང་གྲོལ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་

འགོ་ཐྲོག་ག་གི་ངོ་སྐབས་དར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་ མཐྲོང་གྲོལ་དེ་གི་དགོས་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་

རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་ ལྲོ་རྒྱུས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཁ་གསལ་བཀོད་བཀོདཔ་ཅིག་ ག་ནི་

ཡང་མིན་འདུག།

འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ང་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཅིག་ལེན་ཏེ་སྦེ་ དང་

པ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མཐྲོང་གྲོལ་འགོ་ཐྲོག་ ག་གིས་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་དང་ དེ་གི་ཤུལ་
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ལས་མཐྲོང་གྲོལ་གཉིས་པ་ ག་གིས་བཞེངས་ཡི། གསུམ་པ་རྒྱལ་ཁབས་ནང་མཐྲོང་གྲོལ་

དར་ཁྱབ་ག་དེ་སྦེ་སྲོང་ཡི། བཞི་པ་ དེ་གི་ནང་དྲོན་ཉིད་ལས་ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་

མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ་ རྩ་བའི་ས་བཅད་བཞི་གི་ནང་ལུ་བསྡུས་ཏེ་སྦེ་

ཞུ་ནི་ཨིན། 

འབྲུག་ལུ་མཐྲོང་གྲོལ་དང་པ་སྤ་རྲོ་ལུ་བཞེངས་ཡྲོདཔ།
སྤ་རྲོ་གི་མཐྲོང་གྲོལ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ གཙྲོ་འཁོར་གསུམ་དང་ སྤྲུལ་

པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ ཆོས་སྐུ་འྲོད་དཔག་མེད་ ལྲོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་འཕགས་པ་

རྣམ་རྒྱལ་མ་དང་ དེ་ཁར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་བླ་མ་ངག་

དབང་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཚུ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཚར་ཅིག་མཇལ་རུང་ ངན་སྲོང་གི་སྐྱེ་སྒོ་ཆོདཔ་

ཨིན་ཟེར་ བྱིན་རླབས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་ཡྲོད། 

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ སྤ་རྲོ་ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་མ་ལྷྲོད་རུང་ ཚེས་༡༥ གི་དྲྲོ་པ་ 

མཐྲོང་གྲོལ་མཇལ་བར་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་རང་ ལྷྲོདཔ་སྦེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མཐྲོང་གྲོལ་

ནང་གི་བླ་སྐུ་གཉིས་ལས་ གཅིག་འདི་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ གཅིགཔྲོ་དེ་ ལ་ལུ་གིས་

འབད་བ་ཅིན་ བམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཨིན་ཟེར་སབ་མི་ཡང་འདུག།

མཐྲོང་གྲོལ་འདི་གི་ལྲོ་རྒྱུས་གཅིག་ལས་ སྤྱི་བླ་གཅིག་གིས་ མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་ནིའི་གོས་

ཆེན་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལས་ ཚྲོང་དཔྲོན་གཅིག་ལུ་ ཆུམྲོ་འབྲས་ལྟང་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷ་ས་ལུ་གོས་

ཆེན་བཙྲོང་མི་འགོ་ཐྲོག་ ག་འཕྱད་མི་འདི་ལས་ ཉོ་དགོ་པའི་ལུང་བསན་གསུངས་ཏེ་བཏངམ་

ད་ ལྷ་ས་ལུ་རྒྱ་ནག་ལས་ གོས་ཆེན་བཙྲོང་མི་ཅིག་དང་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་འཕྱད་དེ་ ཉོ་འབག་

འྲོང་མི་འདི་གིས་ མཐྲོང་གྲོལ་རྒྱུ་ཆས་ལང་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་

ཅིན་ ཉོ་འབག་འྲོང་མི་གོས་ཆེན་མེན་པར་ ཇ་སྒམ་དང་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་གུ་རུའི་ཞལ་འདི་

ནང་ལས་ཐྲོན་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་ཨིན་མས། 

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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ལྲོ་རྒྱུས་ཁག་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་བླ་ཁོ་ར་རང་ ག་གིས་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ བཟྲོ་

རྫུན་མ་བཟྲོ་སྟེ་ ལྷ་ས་ལུ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ས་ཕྱག་མཛྲོདཔ་དང་གཅིག་ཁར་ སབས་

ལེགས་སྟེས་དབང་ཅིག་གིས་ གསེར་ག་ལེགས་ཀྱི་ རྒྱལ་བཞག་ནི་གུ་ལྷྲོད་དེ་འབདཝ་ད་ 

སྤྱི་བླ་ལུ་དེའི་ནུབ་མྲོ་ མི་མ་ཡིན་གྱི་གསེར་ཕུལ་མི་ཅིག་ཐྲོན་ཏེ་ དེའི་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁ་སྤྱི་

བླ་གིས་ ཐྲོབ་ཆིཝ་ལས་ལྷ་ས་ཕྱག་མཛྲོད་ནང་ལས་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་གོས་ཆེན་འབག་འྲོང་སྟེ་ 

བཞེངསམ་ད་མཁའ་འགྲོམ་གཉིས་ཀྱི་ ཞལ་གྱི་ གོས་ཆེན་ཆད་མི་འདི་ སྤ་རྲོ་ རི་བར་ཕྱུག་

མྲོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ དེ་ལུ་ལངམ་ཅིག་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཐྲོན་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག།
 

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

ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་འདི་ ལྷ་བྲིས་དང་

ཚེམས་འདྲུབས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་མཁས་པའི་ ཉམས་མྲོང་ཅན་བླ་མ་ ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ 

བཞེངས་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ བླ་མ་ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་ཡང་ མཐྲོང་གྲོལ་འདི་ནང་བཀོད་ཡྲོདཔ་

ཨིན་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོའི་རྣམ་ཐར་ནང་ སྤ་རྲོ་མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་ ལྲོ་

རྒྱུས་ཁ་གསལ་ཐྲོན་ནི་མེད་རུང་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ བཞེངས་བཅུག་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆེས་ཐག་ཆོད་པའི་ སྲོན་པའི་མཐྲོང་གྲོལ་དེ་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་

བཞེངས་ནུག། གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་འདི་ ཧེ་མ་སྤ་རྲོ་ལས་བཙུན་ཁྲལ་འཐུཝ་ད་ སྤྱི་བླ་ངག་

དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ སྤ་རྲོ་ལུ་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་ཡྲོད་ཟེར་ གཞུང་ལས་གནང་བ་ཞུ་

སྟེ་སྤ་རྲོ་ལུ་བཞག་ནུག དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་བླམ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་

འདི་ཡང་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོའི་སྐུ་ཐྲོག་ལུ་བྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བས། 

སྤ་རྲོ་མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་དུས་ཚྲོད་འདི་ གཏན་གཏན་ཧ་མ་གོ་ཏེ་འབད་རུང་ མཐྲོང་

གྲོལ་ནང་ལུ་རྒྱས་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ མེད་ལུགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྤྱི་

བླ་གཉིས་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་གསེར་ཁྲི་ལུ་ མ་འབྲོན་

པའི་ཧེ་མ་ལས་ བླ་མ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལུ་བཞེངས་བཅུག་བཅུགཔ་བཟུམ་ཅིག་འྲོང་ནི་

ཨིན་མས། 
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ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ སྤ་རྲོ་མཐྲོང་གྲོལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་ 

འགོ་དང་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫྲོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕྱི་ཁར་ཞུ་ཚུགསཔ་

ལས་མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་གྱལ་ཁ་ལས་ རྙིང་ཤྲོས་འབད་ནི་འདི་གིས་ བྱིན་རླབས་ཆེ་དགོཔ་འདི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཤུལ་མར་ཉམས་ཆག་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ལས་

ལྲོ་ཁལ་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ ཧེ་མ་འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉམས་གསྲོ་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་

དགོཔ་བྱུངམ་མ་གཏྲོགས་ མ་པ་ངོ་བྲོ་ཧེ་མ་གི་བྱིན་ལྡན་དེ་རང་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་མཐྲོང་གྲོལ་གཉིས་པ་དེ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་

རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བཞེངས་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ རྗེ་མཁན་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་

མཛད་ཡྲོད་པའི་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ སརྒ་བཅུ་བཞི་པ་ཤྲོག་

གྲངས་༡༩༥ པའི་ནང་ལས་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་ཀླུ་མེས་འབྲྲོམ་ཆུང་ཟེར་མི་

གིས་ བཞེངས་ཡྲོད་པའི་གནས་བཅུའི་ཐང་ཀ་བྱིན་རླབས་ཅན་དེ་ རྒྱ་ནག་ལས་སྦེ་ བྲོད་ལུ་

རྗེ་ཀར་ པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོའི་ཕྱག་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་ གོང་ས་ཞབས་དྲུང་

རིན་པྲོ་ཆེ་ཕྱག་ལུ་འབྲོར་ཡྲོད་མི་དེ་ལུ་དཔེ་བླངས་ཏེ་ གཙྲོ་བྲོ་སྲོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྲོ། 

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། དགེ་བསྙེན་དྷར་ ཏ། སྦྱིད་བདག་ཧ་ཤང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་སྲོགས་

པའི་གོས་ཐང་ཚེམ་འདྲུབ་ཐྲོག་ཚད་མ་ རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀྱི་ ཁའུ་དང་ དྷའུ་ བསེའུ་ གསེར་

བསྒྲིགས་ལ་སྲོགས་པ་གཞན་ཚུ་ལས་ཡང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཞལ་བཀོད་ ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པ་ ཕྱི་རབས་ཀྱི་དཔྱྲོད་ལྡན་ཚུ་ལུ་དཔེ་བཟང་པྲོ་བཏུབ་པའི་གོས་སྐུ་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་

མྲོ་དེ་ དྲུང་ཁོ་རའི་ཞལ་སྲོབ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག། བཟྲོ་བྲོ་སྔོན་ཅུང་། གསྲོལ་

དཔྲོན་བ་མ། ཆུ་ཕྲོ་པ་དེ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ ངག་དབང་བསམ་གཏན། དྲོན་གྲུབ། ངག་

དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་སྲོགས་པའི་ཚེམ་གྱི་འདུ་བྱེད་ལུ་མཁས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ལྲོ་ཡུན་ལེ་

ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་དཀའ་སྤད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་གཟབ་གཟབ་སྦེ་ བཞེངས་གནང་ཡྲོད་པའི་

མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་དེ་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་སྒྲུབ་ཡྲོད་པའི་དགའ་སྲོན་རབ་གནས་ཀྱི་ཚྲོགས་དབུ་

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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ལྲོ་རྒྱུས་ཁག་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་བླ་ཁོ་ར་རང་ ག་གིས་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ བཟྲོ་

རྫུན་མ་བཟྲོ་སྟེ་ ལྷ་ས་ལུ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ས་ཕྱག་མཛྲོདཔ་དང་གཅིག་ཁར་ སབས་

ལེགས་སྟེས་དབང་ཅིག་གིས་ གསེར་ག་ལེགས་ཀྱི་ རྒྱལ་བཞག་ནི་གུ་ལྷྲོད་དེ་འབདཝ་ད་ 

སྤྱི་བླ་ལུ་དེའི་ནུབ་མྲོ་ མི་མ་ཡིན་གྱི་གསེར་ཕུལ་མི་ཅིག་ཐྲོན་ཏེ་ དེའི་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁ་སྤྱི་

བླ་གིས་ ཐྲོབ་ཆིཝ་ལས་ལྷ་ས་ཕྱག་མཛྲོད་ནང་ལས་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་གོས་ཆེན་འབག་འྲོང་སྟེ་ 

བཞེངསམ་ད་མཁའ་འགྲོམ་གཉིས་ཀྱི་ ཞལ་གྱི་ གོས་ཆེན་ཆད་མི་འདི་ སྤ་རྲོ་ རི་བར་ཕྱུག་

མྲོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ དེ་ལུ་ལངམ་ཅིག་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཐྲོན་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག།
 

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

ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་འདི་ ལྷ་བྲིས་དང་

ཚེམས་འདྲུབས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་མཁས་པའི་ ཉམས་མྲོང་ཅན་བླ་མ་ ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ 

བཞེངས་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ བླ་མ་ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་ཡང་ མཐྲོང་གྲོལ་འདི་ནང་བཀོད་ཡྲོདཔ་

ཨིན་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོའི་རྣམ་ཐར་ནང་ སྤ་རྲོ་མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་ ལྲོ་

རྒྱུས་ཁ་གསལ་ཐྲོན་ནི་མེད་རུང་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ བཞེངས་བཅུག་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆེས་ཐག་ཆོད་པའི་ སྲོན་པའི་མཐྲོང་གྲོལ་དེ་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་

བཞེངས་ནུག། གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་འདི་ ཧེ་མ་སྤ་རྲོ་ལས་བཙུན་ཁྲལ་འཐུཝ་ད་ སྤྱི་བླ་ངག་

དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ སྤ་རྲོ་ལུ་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་ཡྲོད་ཟེར་ གཞུང་ལས་གནང་བ་ཞུ་

སྟེ་སྤ་རྲོ་ལུ་བཞག་ནུག དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་བླམ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་

འདི་ཡང་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོའི་སྐུ་ཐྲོག་ལུ་བྲོན་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བས། 

སྤ་རྲོ་མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་མི་དུས་ཚྲོད་འདི་ གཏན་གཏན་ཧ་མ་གོ་ཏེ་འབད་རུང་ མཐྲོང་

གྲོལ་ནང་ལུ་རྒྱས་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ མེད་ལུགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྤྱི་

བླ་གཉིས་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་གསེར་ཁྲི་ལུ་ མ་འབྲོན་

པའི་ཧེ་མ་ལས་ བླ་མ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལུ་བཞེངས་བཅུག་བཅུགཔ་བཟུམ་ཅིག་འྲོང་ནི་

ཨིན་མས། 
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ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ སྤ་རྲོ་མཐྲོང་གྲོལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་ 

འགོ་དང་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫྲོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕྱི་ཁར་ཞུ་ཚུགསཔ་

ལས་མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་གྱལ་ཁ་ལས་ རྙིང་ཤྲོས་འབད་ནི་འདི་གིས་ བྱིན་རླབས་ཆེ་དགོཔ་འདི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཤུལ་མར་ཉམས་ཆག་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ལས་

ལྲོ་ཁལ་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ ཧེ་མ་འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉམས་གསྲོ་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་

དགོཔ་བྱུངམ་མ་གཏྲོགས་ མ་པ་ངོ་བྲོ་ཧེ་མ་གི་བྱིན་ལྡན་དེ་རང་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་མཐྲོང་གྲོལ་གཉིས་པ་དེ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་

རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བཞེངས་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ རྗེ་མཁན་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་

མཛད་ཡྲོད་པའི་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ སརྒ་བཅུ་བཞི་པ་ཤྲོག་

གྲངས་༡༩༥ པའི་ནང་ལས་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་ཀླུ་མེས་འབྲྲོམ་ཆུང་ཟེར་མི་

གིས་ བཞེངས་ཡྲོད་པའི་གནས་བཅུའི་ཐང་ཀ་བྱིན་རླབས་ཅན་དེ་ རྒྱ་ནག་ལས་སྦེ་ བྲོད་ལུ་

རྗེ་ཀར་ པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོའི་ཕྱག་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་ གོང་ས་ཞབས་དྲུང་

རིན་པྲོ་ཆེ་ཕྱག་ལུ་འབྲོར་ཡྲོད་མི་དེ་ལུ་དཔེ་བླངས་ཏེ་ གཙྲོ་བྲོ་སྲོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྲོ། 

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། དགེ་བསྙེན་དྷར་ ཏ། སྦྱིད་བདག་ཧ་ཤང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་སྲོགས་

པའི་གོས་ཐང་ཚེམ་འདྲུབ་ཐྲོག་ཚད་མ་ རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀྱི་ ཁའུ་དང་ དྷའུ་ བསེའུ་ གསེར་

བསྒྲིགས་ལ་སྲོགས་པ་གཞན་ཚུ་ལས་ཡང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཞལ་བཀོད་ ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པ་ ཕྱི་རབས་ཀྱི་དཔྱྲོད་ལྡན་ཚུ་ལུ་དཔེ་བཟང་པྲོ་བཏུབ་པའི་གོས་སྐུ་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་

མྲོ་དེ་ དྲུང་ཁོ་རའི་ཞལ་སྲོབ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག། བཟྲོ་བྲོ་སྔོན་ཅུང་། གསྲོལ་

དཔྲོན་བ་མ། ཆུ་ཕྲོ་པ་དེ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ ངག་དབང་བསམ་གཏན། དྲོན་གྲུབ། ངག་

དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་སྲོགས་པའི་ཚེམ་གྱི་འདུ་བྱེད་ལུ་མཁས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ལྲོ་ཡུན་ལེ་

ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་དཀའ་སྤད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་གཟབ་གཟབ་སྦེ་ བཞེངས་གནང་ཡྲོད་པའི་

མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་དེ་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་སྒྲུབ་ཡྲོད་པའི་དགའ་སྲོན་རབ་གནས་ཀྱི་ཚྲོགས་དབུ་

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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ལུ་ རྗེ་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཁོ་ར་ ཕེབས་གནང་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་མཁན་

ཆེན་བསྲོད་ནམས་འྲོད་ཟེར། སྲོབ་དཔྲོན་དྲུང་འཕྲིན་ལས་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱིས་གཙྲོ་བྲོར་གྱུར་

པའི་ རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་ བརྒྱ་ཕག་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལྲོ་

སྲོམ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་བརྟེན་པའི་ རབ་གནས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་

བའི་སྐབས་ དགེ་འདུན་པ་གེ་ར་གིས་ཕྱག་ཐལ་མྲོ་སྦར་ཏེ་ གདངས་དབངས་རིང་མྲོའི་སྒོ་

ལས་ གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟིལ་ཆེན་པྲོའི་མཐུ་

ལས་ ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་སྦུག་ལས་ ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འྲོད་ཟེར་ ག་ཅི་དེ་གསལ་

བའི་ མཐའ་ལས་འཇའ་རིམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་གུར་སྤུབས་པ་ལ་སྲོགས་པ་ དགེ་མཚན་གྱི་

ལྟས་བཟང་པྲོ་བཅས་རབ་སྲོན་ཚྲོགས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་ རྒྱས་པ་ མང་འགྱེདཔ་དང་ སྤྲུལ་པའི་

བཟྲོ་བྲོ་དེ་ཚུ་ཡང་ གནང་ཡྲོན་གྱིས་ཡིད་ཚིམས་པའི་སྒོ་ལས་བཀྲ་ཤིས་པར་མཛད་གནང་

ནུག། དཔལ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསན་པ་ཇི་སྲིད་ས་འདི་གནས་ཀྱི་བར་དག་ཏུ། 

།ཉམས་པ་མེད་པར་རྫུ་འཕྲུལ་སྲོབས་ཀྱིས་བཟུང་བ་གནས་བརྟན་དགྲ་བཅོམ་རྣམས་ཀྱི་

མཐུས། །ཕྱྲོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་སྡེ་རྣམས་དར་ཞིང་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་

དང་། །རྫྲོགས་ལྡན་གསར་པའི་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱིས་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་འཇིགས་པ་ཀུན་འཕྲོག་

ཤྲོག །ཟེར་གསུངས་མི་དེ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གོས་སྐུ་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་

གཉིས་པ་ བཞེངས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ཚརཝ་ཨིན། 

དེ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་བྱུང་རབས་དང་ དགོས་པ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཤད་དགོཔ་ཡྲོད་པའི་

གྲལ་ལས་ ད་རེས་གཙྲོ བྲོ་ འདི་ནང་ལུ་ དགོས་པའི་དབང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ནང་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་བཏྲོད་གནང་མི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་

དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཀྱི་འཁྲུངས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་

མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོའི་ ལྲོ་རྒྱུས་དང་ངོ་སྤྲོད། དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་བཅས་དྲོན་ཚན་ཁག་

གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 138

དང་པ་ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ཡང་  ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེའི་ལུང་བསན་ལས་ 

བུམ་ཐང་ཕྱྲོགས་ནས་ཁྲི་ཡི་ཟུར་ཆ་གནྲོན། །རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་པའི་ང་སྤྲུལ་འབྲོན། 

།ཟེར་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

གིས་ ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླམ་གསེར་ཀོང་རྲོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲོན་ལྡན་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་འདི་གི་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་

གཉིས་པའི་སྒྲུབ་གནས་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དག་པའི་ཉམས་སྣང་

ཅིག་གི་ནང་ལུ་ མཐུ་ཆེན་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཐུགས་ཀའི་ཐད་ལུ་

གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་ལུང་བསན་དང་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་

དམ་དགོངས་གཏེར་བླ་ཚེ་ཟུང་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་འབྲེལ་བ་བསྡུས་བསྡུས་ཅིག་

མཛད་གནང་མི་དེ་ལུ་ དག་ལམ་ཟེར་མཚན་གསྲོལ་ཏེ་བཞག་ཡྲོད་མི་དེ་ ལྲོག་ཤུལ་ལས་

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐྲོབ་མི་ བཙུན་པ་

ཆོས་ཀྱི་བླྲོ་གྲོས་ཀྱིས་ དག་ལམ་འདི་ལུ་ཆོ་གའི་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ཅིག་བརྩམས་

གནང་དགོཔ་སྦེ་ གཏེར་བཏྲོན་བསྲོད་རྒྱལ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ བསམ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ནང་ སྐུའི་སྐྱེ་བ་འཁྲུལ་མེད་དུ་བྲོན་མི་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་ཞིང་

གཤེགས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་ལུ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བརྟེན་པའི་ བླ་ཚེ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་

ཟེར་མི་དེ་བརྩམས་གནང་ཡྲོད་པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མ་ཟེར་

བའི་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོའི་རྣམ་གཞག་ཡང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ། 

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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ལུ་ རྗེ་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཁོ་ར་ ཕེབས་གནང་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་མཁན་

ཆེན་བསྲོད་ནམས་འྲོད་ཟེར། སྲོབ་དཔྲོན་དྲུང་འཕྲིན་ལས་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱིས་གཙྲོ་བྲོར་གྱུར་

པའི་ རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་ བརྒྱ་ཕག་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལྲོ་

སྲོམ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་བརྟེན་པའི་ རབ་གནས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་

བའི་སྐབས་ དགེ་འདུན་པ་གེ་ར་གིས་ཕྱག་ཐལ་མྲོ་སྦར་ཏེ་ གདངས་དབངས་རིང་མྲོའི་སྒོ་

ལས་ གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟིལ་ཆེན་པྲོའི་མཐུ་

ལས་ ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་སྦུག་ལས་ ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འྲོད་ཟེར་ ག་ཅི་དེ་གསལ་

བའི་ མཐའ་ལས་འཇའ་རིམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་གུར་སྤུབས་པ་ལ་སྲོགས་པ་ དགེ་མཚན་གྱི་

ལྟས་བཟང་པྲོ་བཅས་རབ་སྲོན་ཚྲོགས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་ རྒྱས་པ་ མང་འགྱེདཔ་དང་ སྤྲུལ་པའི་

བཟྲོ་བྲོ་དེ་ཚུ་ཡང་ གནང་ཡྲོན་གྱིས་ཡིད་ཚིམས་པའི་སྒོ་ལས་བཀྲ་ཤིས་པར་མཛད་གནང་

ནུག། དཔལ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསན་པ་ཇི་སྲིད་ས་འདི་གནས་ཀྱི་བར་དག་ཏུ། 

།ཉམས་པ་མེད་པར་རྫུ་འཕྲུལ་སྲོབས་ཀྱིས་བཟུང་བ་གནས་བརྟན་དགྲ་བཅོམ་རྣམས་ཀྱི་

མཐུས། །ཕྱྲོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་སྡེ་རྣམས་དར་ཞིང་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་

དང་། །རྫྲོགས་ལྡན་གསར་པའི་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱིས་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་འཇིགས་པ་ཀུན་འཕྲོག་

ཤྲོག །ཟེར་གསུངས་མི་དེ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གོས་སྐུ་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་

གཉིས་པ་ བཞེངས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ཚརཝ་ཨིན། 

དེ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་བྱུང་རབས་དང་ དགོས་པ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཤད་དགོཔ་ཡྲོད་པའི་

གྲལ་ལས་ ད་རེས་གཙྲོ བྲོ་ འདི་ནང་ལུ་ དགོས་པའི་དབང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ནང་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་བཏྲོད་གནང་མི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་

དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཀྱི་འཁྲུངས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་

མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོའི་ ལྲོ་རྒྱུས་དང་ངོ་སྤྲོད། དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་བཅས་དྲོན་ཚན་ཁག་

གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 138

དང་པ་ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ཡང་  ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེའི་ལུང་བསན་ལས་ 

བུམ་ཐང་ཕྱྲོགས་ནས་ཁྲི་ཡི་ཟུར་ཆ་གནྲོན། །རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་པའི་ང་སྤྲུལ་འབྲོན། 

།ཟེར་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

གིས་ ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླམ་གསེར་ཀོང་རྲོ་རྗེ་འཆང་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲོན་ལྡན་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་འདི་གི་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་

གཉིས་པའི་སྒྲུབ་གནས་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དག་པའི་ཉམས་སྣང་

ཅིག་གི་ནང་ལུ་ མཐུ་ཆེན་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཐུགས་ཀའི་ཐད་ལུ་

གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་ལུང་བསན་དང་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་

དམ་དགོངས་གཏེར་བླ་ཚེ་ཟུང་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་འབྲེལ་བ་བསྡུས་བསྡུས་ཅིག་

མཛད་གནང་མི་དེ་ལུ་ དག་ལམ་ཟེར་མཚན་གསྲོལ་ཏེ་བཞག་ཡྲོད་མི་དེ་ ལྲོག་ཤུལ་ལས་

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐྲོབ་མི་ བཙུན་པ་

ཆོས་ཀྱི་བླྲོ་གྲོས་ཀྱིས་ དག་ལམ་འདི་ལུ་ཆོ་གའི་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ཅིག་བརྩམས་

གནང་དགོཔ་སྦེ་ གཏེར་བཏྲོན་བསྲོད་རྒྱལ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ བསམ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ནང་ སྐུའི་སྐྱེ་བ་འཁྲུལ་མེད་དུ་བྲོན་མི་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་ཞིང་

གཤེགས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་ལུ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བརྟེན་པའི་ བླ་ཚེ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་

ཟེར་མི་དེ་བརྩམས་གནང་ཡྲོད་པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མ་ཟེར་

བའི་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོའི་རྣམ་གཞག་ཡང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ། 

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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གཉིས་པ་ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོའི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་
དུ་ཞུ་ནི་ཨིན་ནི་ཨིན།

༡༽ གཙྲོ་བྲོ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ནི།
དེ་ཡང་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ལས།  བདུད་འཇོམས་རྲོརྗེ་ཞེས་བ་

བ། །གསང་སྔགས་བསན་པའི་བདག་པྲོ་ཞིག །ཐར་པར་འདྲེན་པའི་དེད་དཔྲོན་འབྱུང་། 

།ཞལ་མཐྲོང་ཙམ་གྱིས་ངན་འགྲོའི་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད། །ལ་སྲོགས་པའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ཡབ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རིན་པྲོ་ཆེ་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དམ་

པ་ མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་དགུང་ལྲོ་ ༢༨ བཞེས་མི་དེ་དང་ ཡུམ་བསྲོད་ནམས་དཔལ་གྱི་

བུ་འཁྲིད་གཉིས་ལུ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༥༩༤ རབ་བྱུང་ ༡༠ པའི་ཤིང་རྟ་ཟ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༡ 

གི་ཉིན་མར་ རེས་གཟའ་མིག་དམར་དང་ སྐར་མ་ཐ་སྐར་འཛྲོམས་པའི་གྲུབ་སྦྲོར་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པའི་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་གི་སྔགས་སྒྲ་ ཨ་ཨཱ་ཨ་ཨཱ་ཟེར་གསུངས་

བཞིན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།

འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྲོར་བུ་བཟུམ་ཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དགའ་སྲོན་ཡང་ 

རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གནངམ་མ་ཚད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གྲྭ་བུ་སྲོབ་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་རེ་

བའི་འབྲས་བུ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྨིན་པའི་དགའ་ཚྲོར་གྱི་ལེགས་སྲོའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་

ལེགས་དར་ཕུལ་མི་ཡང་ རྒྱ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བྱུང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དབུས་གཙང་གི་སྡེ་བདག་

དཔྲོན་རིས་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ བཙས་སྲོན་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་བར་བཅར་ནུག།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་སས་འདི་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ བདུད་འཇོམས་རྲོ་རྗེ་ཟེར་ 

ལུང་བསན་གནང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པྲོ་གིས ཧེ་མ་ལས་ལུང་

བསན་པའི་མཚན་ངག་གི་དབང་པྲོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཨིན་རུང་ སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐབས་

ལུ་ ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མ་གིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ མཚན་ངག་དབང་བསན་

འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་གསྲོལ་ནུག།

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 140

གདུང་སས་དེ་རད་དུ་བྱུང་བའི་གདུང་བརྒྱུད་བཟང་བའི་ཆེ་བ་དང་ལྡནམ་མ་ཚད་ མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ཅིག་

ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ཡུན་

རིངམྲོ་སྦེ་མི་བཞུགས་ནི་གི་གསུང་བྲོནམ་ད་ ཞལ་སྲོབ་ཀྱི་གཙྲོ་བྲོ་ འབྲུག་པ་གདུང་བརྒྱུད་

རིན་པྲོ་ཆེ་ མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་གིས་ ཡང་བསྐྱར་ བསན་འགྲོའི་དྲོན་ལུ་ སྐུ་ཚེ་བརྟན་

ཏེ་བཞུགས་དགོཔ་སྦེ་གསྲོལཝ་བཏབ་རུང་ སྐུ་ཚེ་འདི་གི་འགྲོ་དྲོན་མཐར་ཕྱིནམ་ཨིན་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་མ་གསན་པས།

དེ་ལུ་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་གིས་ གལ་སྲིད་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཏེ་བཞུགས་རང་མ་བཞུགས་པ་

ཅིན་ ཡང་སྲིད་ ག་ཏེ་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་ན་གི་ལུང་བསན་ཅིག་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུཝ་

ད་ ཀུན་མཁྱེན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ངེའི་སྐུ་ཚེ་ཕྱི་མ་འདི་ གདུང་བརྒྱུད་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁྱོད་རའི་སས་

ལུ་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཞིན་ན་ སྐུ་འཕྲེང་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་མཇུག་གི་

ཚིག་ སྐུ་སྐྱེ་གསར་འབྲོན་གྱི་མཚན་དང་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅསཔ་གསལ་བར་

ལུང་བསན་པའི་བསན་བཞུགས་ཡང་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག།

སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཞི། །མ་འབྲོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་པ། 

།ད་ལྟའི་སྐྱོབས་པ་དག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག 

།ཟེར་དེ་སྦེ་གསུངས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རང་གི་ཡང་སྲིད་འདི་ 

ཧེ་མ་བྲོན་མི་ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པྲོ་ལ་སྲོགས་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ མང་རབས་ཅིག་

འཁྲུངས་པའི་གཞི་མ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་རབས་འདི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མ་འབྲོན་

པའི་དབྲོན་བརྒྱུད་དང་ གདུང་སས་དང་ཐུགས་སས་ཡང་སྲིད་ལ་སྲོགས་པའི་ རྒྱལ་བ་ག་ར་

འབྱུང་ནིའི་གཞི་ཁུངས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་འདི་ནང་ལུ་ མི་ཕམ་བསན་

པའི་ཉི་མ་གི་གདུང་སས་སྦེ་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ལུང་བསན་དང་ ཡང་སྲིད་འདི་ ད་ལྟྲོ་

ཞལ་བཞུགས་མི་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་རང་དང་གཞན་ཡང་ མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་ལ་

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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གཉིས་པ་ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོའི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་
དུ་ཞུ་ནི་ཨིན་ནི་ཨིན།

༡༽ གཙྲོ་བྲོ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ནི།
དེ་ཡང་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ལས།  བདུད་འཇོམས་རྲོརྗེ་ཞེས་བ་

བ། །གསང་སྔགས་བསན་པའི་བདག་པྲོ་ཞིག །ཐར་པར་འདྲེན་པའི་དེད་དཔྲོན་འབྱུང་། 

།ཞལ་མཐྲོང་ཙམ་གྱིས་ངན་འགྲོའི་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད། །ལ་སྲོགས་པའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ཡབ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རིན་པྲོ་ཆེ་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དམ་

པ་ མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་དགུང་ལྲོ་ ༢༨ བཞེས་མི་དེ་དང་ ཡུམ་བསྲོད་ནམས་དཔལ་གྱི་

བུ་འཁྲིད་གཉིས་ལུ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༥༩༤ རབ་བྱུང་ ༡༠ པའི་ཤིང་རྟ་ཟ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༡ 

གི་ཉིན་མར་ རེས་གཟའ་མིག་དམར་དང་ སྐར་མ་ཐ་སྐར་འཛྲོམས་པའི་གྲུབ་སྦྲོར་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པའི་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་གི་སྔགས་སྒྲ་ ཨ་ཨཱ་ཨ་ཨཱ་ཟེར་གསུངས་

བཞིན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།

འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྲོར་བུ་བཟུམ་ཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དགའ་སྲོན་ཡང་ 

རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གནངམ་མ་ཚད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གྲྭ་བུ་སྲོབ་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་རེ་

བའི་འབྲས་བུ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྨིན་པའི་དགའ་ཚྲོར་གྱི་ལེགས་སྲོའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་

ལེགས་དར་ཕུལ་མི་ཡང་ རྒྱ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བྱུང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དབུས་གཙང་གི་སྡེ་བདག་

དཔྲོན་རིས་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ བཙས་སྲོན་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་བར་བཅར་ནུག།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་སས་འདི་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ བདུད་འཇོམས་རྲོ་རྗེ་ཟེར་ 

ལུང་བསན་གནང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པྲོ་གིས ཧེ་མ་ལས་ལུང་

བསན་པའི་མཚན་ངག་གི་དབང་པྲོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཨིན་རུང་ སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐབས་

ལུ་ ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མ་གིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ མཚན་ངག་དབང་བསན་

འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་གསྲོལ་ནུག།

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 140

གདུང་སས་དེ་རད་དུ་བྱུང་བའི་གདུང་བརྒྱུད་བཟང་བའི་ཆེ་བ་དང་ལྡནམ་མ་ཚད་ མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ཅིག་

ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ཡུན་

རིངམྲོ་སྦེ་མི་བཞུགས་ནི་གི་གསུང་བྲོནམ་ད་ ཞལ་སྲོབ་ཀྱི་གཙྲོ་བྲོ་ འབྲུག་པ་གདུང་བརྒྱུད་

རིན་པྲོ་ཆེ་ མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་གིས་ ཡང་བསྐྱར་ བསན་འགྲོའི་དྲོན་ལུ་ སྐུ་ཚེ་བརྟན་

ཏེ་བཞུགས་དགོཔ་སྦེ་གསྲོལཝ་བཏབ་རུང་ སྐུ་ཚེ་འདི་གི་འགྲོ་དྲོན་མཐར་ཕྱིནམ་ཨིན་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་མ་གསན་པས།

དེ་ལུ་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་གིས་ གལ་སྲིད་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཏེ་བཞུགས་རང་མ་བཞུགས་པ་

ཅིན་ ཡང་སྲིད་ ག་ཏེ་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་ན་གི་ལུང་བསན་ཅིག་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུཝ་

ད་ ཀུན་མཁྱེན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ངེའི་སྐུ་ཚེ་ཕྱི་མ་འདི་ གདུང་བརྒྱུད་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁྱོད་རའི་སས་

ལུ་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཞིན་ན་ སྐུ་འཕྲེང་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་མཇུག་གི་

ཚིག་ སྐུ་སྐྱེ་གསར་འབྲོན་གྱི་མཚན་དང་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅསཔ་གསལ་བར་

ལུང་བསན་པའི་བསན་བཞུགས་ཡང་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག།

སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཞི། །མ་འབྲོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་པ། 

།ད་ལྟའི་སྐྱོབས་པ་དག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག 

།ཟེར་དེ་སྦེ་གསུངས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རང་གི་ཡང་སྲིད་འདི་ 

ཧེ་མ་བྲོན་མི་ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པྲོ་ལ་སྲོགས་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ མང་རབས་ཅིག་

འཁྲུངས་པའི་གཞི་མ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་རབས་འདི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མ་འབྲོན་

པའི་དབྲོན་བརྒྱུད་དང་ གདུང་སས་དང་ཐུགས་སས་ཡང་སྲིད་ལ་སྲོགས་པའི་ རྒྱལ་བ་ག་ར་

འབྱུང་ནིའི་གཞི་ཁུངས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་འདི་ནང་ལུ་ མི་ཕམ་བསན་

པའི་ཉི་མ་གི་གདུང་སས་སྦེ་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ལུང་བསན་དང་ ཡང་སྲིད་འདི་ ད་ལྟྲོ་

ཞལ་བཞུགས་མི་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་རང་དང་གཞན་ཡང་ མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་ལ་

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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སྲོགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཚུ་དང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྦེ་འབྲོན་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ལུང་བསན་གནང་ནུག།

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ཁོ་རང་ སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལུང་བསན་

གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོའི་སྐུ་སྐྱེ་འདི་གདུང་བརྒྱུད་རིན་པྲོ་ཆེ་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མའི་

སས་སྦེ་བྲོན་བྲོནམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་མཛད་སྤྲོད་དང་ཐུགས་

གཤིས་ཚུ་ ག་ར་སྐུ་གོང་མ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་དང་ མ་འདྲ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 

ཁོ་ར་གིས་ཡང་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་བར་དུ་འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཨིན་ཟེར་ཞལ་

བཞེས་མཛད་གནང་ནུག།

ལྷག་པར་དུ་ དུས་དེའི་སྐབས་ བྲོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་དང་ དགེ་ལྡན་པའི་འཕྲོ་

འགྱུར་གྱི་དུས་མཚམས་ལུ་ བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་ ཡང་སྒོས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་གདུང་རབས་ལུ་ གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྐབས་ཨིནམ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་

པྲོ་ཆེ་བསམ་བཞིན་དུ་ ཁོ་རའི་དབྲོན་བརྒྱུད་ལུ་འཁྲུངས་ནི་འདི་ གོང་མའི་ལུང་བསན་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ ཧེ་

མ་ལས་རང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་རབས་འདི་ལུ་ ནམ་ཁག་ཆེ་བའི་ཚེ་ ཁོ་ར་

གདུང་བརྒྱུད་འདི་ལུ་ ལྲོག་འབྲོན་འྲོང་ཟེར་གསུངས་བཞག་བཞགཔ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་

པས།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི་ 

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོའི་ཡང་སྲིད་འབྲུག་ཆེན་ལྔ་པ་སྦེ་བྲོན་བྲོནམ་ཨིན། ཧེ་མ་གི་འབྲུག་

ཆེན་འཇམ་དབངས་ཆོས་གྲགས་དང་ པདྨ་དཀར་པྲོ་ཚུ་ ལ་ལུ་ ༧ སྤྲུལ་པ་ཨིན་རུང་གདུང་

བརྒྱུད་མེན་མི་དང་། འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དང་ མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་ཚུ་ ལ་ལུ་

གདུང་བརྒྱུད་ཨིན་རུང་སྤྲུལ་པ་མེན་མི་ཚུ་ཡྲོད་རུང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི་ 

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 142

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ཡང་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤྲུལ་པ་ཡང་ཨིན་ནི་འདི་གིས་ ཆེ་

བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་ལུ་ བུ་སྲོབ་དེ་ཚུ་གིས་ 

བླམ་རིན་པྲོ་ཆེ་ སྐུ་ཚེ་དང་པ་རང་ཞིང་ཁམས་ག་ཏེ་ལུ་བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ཀུན་མཁྱེན་

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་རྒྱ་མཚྲོའི་རྣམ་རྲོལ་གྱིས། །ཡིད་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་

མཆོག་བྱིན་མཁན། །ཚེ་དཔག་མེད་པའི་སས་ཀྱི་མཐུ་བྲོ་པ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་

བདག་རང་ཡིན། །ཟེར་བའི་ཚིག་གིས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྲོན་གྱི་གསྲོལ་

འདེབས་གསུངས་གནང་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནཱ་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བཤད་

ངོ་སྤྲོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་གཞུང་ལས་ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟའི་གདན་སྟེང་དུ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྲོ་རྗེ་འཆང་དབང་

དངོས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པྲོ་ཡྲོངས་སུ་

རྫྲོགས་པའི་སྐུ། །དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཀྱིས་ལེགས་འཁྱུད་པའི། །ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཁྲོ་འཛུམ་ཉམས་ཅན་ལ། །ཡེ་ཤེས་སྤན་འབྲས་སྒྲིབ་མེད་འབུར་ཚུགས་གཟིགས། །སྐུ་

ཤ་རྒྱས་ཤིང་ཞལ་རྒྱན་ཐུགས་ཀར་འཁྱིལ། །དབུ་ལ་སྒོམ་ཞྭ་གསེར་གཡུའི་ཕ་ཅན་གསྲོལ། 

།སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པར་ཀླུབས། །ཟ་འྲོག་བེར་ཆེན་ཟླུམ་པྲོར་འཁྱིལ་བའི་

ཀློང་། །ཤེས་རབ་སྲོང་ཉིད་མཚྲོན་པའི་སྒོམ་ཐག་བཞེས། །ཞབས་གཉིས་རྲོ་རྗེ་སྐྱིལ་མྲོ་ཀྲུང་

དུ་བཞུགས། །ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་སྟེང་ན་ཚེ་བུམ་འཛིན། །ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་

གནྲོན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཐུགས་ཀར་ཙིཏྟ་འྲོད་ལྔའི་གུར་ཁྱིམ་དུ། །སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་

པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས། །རྲོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཐྲོད་པ་ཁ་ཏྲཾ་བསྣམས། །རྒྱལ་པྲོ་རྲོལ་པའི་སབས་ཀྱིས་

ལྷམ་མེར་བཞུགས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དབུས་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་

དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པ་ སྐུ་མདྲོག་

དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་གུ་ ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲོ་འཛུམ་གྱི་ཉམས་

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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སྲོགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཚུ་དང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྦེ་འབྲོན་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ལུང་བསན་གནང་ནུག།

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ཁོ་རང་ སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལུང་བསན་

གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོའི་སྐུ་སྐྱེ་འདི་གདུང་བརྒྱུད་རིན་པྲོ་ཆེ་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མའི་

སས་སྦེ་བྲོན་བྲོནམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་མཛད་སྤྲོད་དང་ཐུགས་

གཤིས་ཚུ་ ག་ར་སྐུ་གོང་མ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་དང་ མ་འདྲ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 

ཁོ་ར་གིས་ཡང་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་བར་དུ་འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཨིན་ཟེར་ཞལ་

བཞེས་མཛད་གནང་ནུག།

ལྷག་པར་དུ་ དུས་དེའི་སྐབས་ བྲོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་དང་ དགེ་ལྡན་པའི་འཕྲོ་

འགྱུར་གྱི་དུས་མཚམས་ལུ་ བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་ ཡང་སྒོས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་གདུང་རབས་ལུ་ གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྐབས་ཨིནམ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་

པྲོ་ཆེ་བསམ་བཞིན་དུ་ ཁོ་རའི་དབྲོན་བརྒྱུད་ལུ་འཁྲུངས་ནི་འདི་ གོང་མའི་ལུང་བསན་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ ཧེ་

མ་ལས་རང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་རབས་འདི་ལུ་ ནམ་ཁག་ཆེ་བའི་ཚེ་ ཁོ་ར་

གདུང་བརྒྱུད་འདི་ལུ་ ལྲོག་འབྲོན་འྲོང་ཟེར་གསུངས་བཞག་བཞགཔ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་

པས།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི་ 

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོའི་ཡང་སྲིད་འབྲུག་ཆེན་ལྔ་པ་སྦེ་བྲོན་བྲོནམ་ཨིན། ཧེ་མ་གི་འབྲུག་

ཆེན་འཇམ་དབངས་ཆོས་གྲགས་དང་ པདྨ་དཀར་པྲོ་ཚུ་ ལ་ལུ་ ༧ སྤྲུལ་པ་ཨིན་རུང་གདུང་

བརྒྱུད་མེན་མི་དང་། འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དང་ མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་ཚུ་ ལ་ལུ་

གདུང་བརྒྱུད་ཨིན་རུང་སྤྲུལ་པ་མེན་མི་ཚུ་ཡྲོད་རུང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི་ 

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 142

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ཡང་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤྲུལ་པ་ཡང་ཨིན་ནི་འདི་གིས་ ཆེ་

བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་ལུ་ བུ་སྲོབ་དེ་ཚུ་གིས་ 

བླམ་རིན་པྲོ་ཆེ་ སྐུ་ཚེ་དང་པ་རང་ཞིང་ཁམས་ག་ཏེ་ལུ་བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ཀུན་མཁྱེན་

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་རྒྱ་མཚྲོའི་རྣམ་རྲོལ་གྱིས། །ཡིད་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་

མཆོག་བྱིན་མཁན། །ཚེ་དཔག་མེད་པའི་སས་ཀྱི་མཐུ་བྲོ་པ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་

བདག་རང་ཡིན། །ཟེར་བའི་ཚིག་གིས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྲོན་གྱི་གསྲོལ་

འདེབས་གསུངས་གནང་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནཱ་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བཤད་

ངོ་སྤྲོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་གཞུང་ལས་ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟའི་གདན་སྟེང་དུ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྲོ་རྗེ་འཆང་དབང་

དངོས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པྲོ་ཡྲོངས་སུ་

རྫྲོགས་པའི་སྐུ། །དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཀྱིས་ལེགས་འཁྱུད་པའི། །ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཁྲོ་འཛུམ་ཉམས་ཅན་ལ། །ཡེ་ཤེས་སྤན་འབྲས་སྒྲིབ་མེད་འབུར་ཚུགས་གཟིགས། །སྐུ་

ཤ་རྒྱས་ཤིང་ཞལ་རྒྱན་ཐུགས་ཀར་འཁྱིལ། །དབུ་ལ་སྒོམ་ཞྭ་གསེར་གཡུའི་ཕ་ཅན་གསྲོལ། 

།སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པར་ཀླུབས། །ཟ་འྲོག་བེར་ཆེན་ཟླུམ་པྲོར་འཁྱིལ་བའི་

ཀློང་། །ཤེས་རབ་སྲོང་ཉིད་མཚྲོན་པའི་སྒོམ་ཐག་བཞེས། །ཞབས་གཉིས་རྲོ་རྗེ་སྐྱིལ་མྲོ་ཀྲུང་

དུ་བཞུགས། །ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་སྟེང་ན་ཚེ་བུམ་འཛིན། །ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་

གནྲོན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཐུགས་ཀར་ཙིཏྟ་འྲོད་ལྔའི་གུར་ཁྱིམ་དུ། །སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་

པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས། །རྲོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཐྲོད་པ་ཁ་ཏྲཾ་བསྣམས། །རྒྱལ་པྲོ་རྲོལ་པའི་སབས་ཀྱིས་

ལྷམ་མེར་བཞུགས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དབུས་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་

དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པ་ སྐུ་མདྲོག་

དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་གུ་ ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲོ་འཛུམ་གྱི་ཉམས་

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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ཅན། སྐུ་ཤ་རྒྱས་པའི་ཁར་ཞལ་རྒྱན་གྱི་རིང་ཚད་ ཐུགས་ཀའི་ཐད་ལུ་ལྷྲོད་པའི་ དབུ་ལུ་

སྒོམ་ཞྭ་གསེར་གྱི་ཕ་ཅན་གསྲོལ་བའི་ཁར་ སྐུ་ལུ་ཟ་འྲོག་བེར་ཆེན་གསྲོལ་ཞིནམ་ལས་ 

ཤེས་རབ་སྲོང་པ་ཉིད་མཚྲོན་པའི་བར་ལུ་སྒོམ་ཐག་བཞེས་ཏེ་ ཞབས་རྲོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་

བཞུགས་པའི་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ཁར་ རྣམ་པ་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་

རྒྱལ་ཨིན་རུང་ ངོ་བྲོ་མགོན་པྲོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ ཚེའི་བུམ་

པ་བསྣམས་ཏེ་ རིས་མེད་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྲོངས་ལུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་ཆོག་ཆོ་

སྦེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་གི་ཐུགས་ཁར་ གཞུང་ལས་ ཚེ་དཔག་མེད་དང་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་། །དབྱེར་མེད་

གཅིག་བསྡུས་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཟེར་གསུངས་པའི་དྲོན་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ཙིཏྟའི་

འྲོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་སམྦྷ་ཝ་པཎྜི་ཏའི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལུ་ 

རྲོ་རྗེ་དང་ཐྲོད་པ་ཁ་ཏྲཾ་ཚུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་པྲོ་རྲོལ་པའི་སབས་ཀྱིས་ བཀའ་

བརྒྱུད་དང་རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ངོ་བྲོ་གཅིག་ཨིན་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་བཞུགས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་སྦེ་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན།

དེ་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་འཁྲུངས་རབས་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་རིམ་པ་ཚུ་ རྒྱུ་སྐར་བཟུམ་སྦེ་

བཞུགས་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཞུང་གི་མདུན་བསྐྱེད་ལས་ མདུན་གྱི་འདབ་མ་རྣམས་ནས་

གཡས་བསྐོར་དུ། །པདྨ་ཟ་བའི་གདན་ལ་རིམ་པ་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེམས་

དཔའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས། །རིགས་ལྡན་སྲོང་བཙན་རྒྱལ་པྲོའི་ཆ་བད་ཅན། །མཁན་ཆེན་ཞི་

འཚྲོ་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས། །ནཱ་རྲོ་ཏ་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ལུགས། །ཟ་གཞྲོན་འགྲོ་མགོན་དཔལ་ལྡན་བླ་

མའི་ཆས། །རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དང་རྒྱལ་དབང་རྗེ། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཀུན་མཁྱེན་

པདྨ་དཀར། །རྣམ་གསུམ་ངུར་སྨྲིག་གོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རང་ཞལ་གཙྲོ་བྲོར་ཕྱྲོགས་

ཏེ་བཞུགས་པར་གྱུར། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གཙྲོ་བྲོའི་དབུ་གི་ཐད་ལུ་རིགས་བདག་

མགོན་པྲོ་ཚེ་དཔག་མེད་ སྐུ་མདྲོག་བྱི་རུའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་

སྦེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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དེའི་གཡས་བསྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ 
༢/ འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས།
དེ་ཡང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དེ་ ཧེ་མ་རྒྱལ་པྲོའི་སས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཟེར་

མི་ཅིག་གི་སྐྱེ་བ་བཞེསཔ་ད་ སངས་རྒྱས་མེ་ཏྲོག་ལས་འབྱུང་བ་ཟེར་མི་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 

བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དེ་ སེམས་ཅན་ག་ར་ འཁོར་བ་མ་སྲོང་གི་བར་ན་ འགྲོ་

དྲོན་མཛད་ནི་གི་དམ་བཅའ་བཞེས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་སྤན་རལ་རལ་གཟིགས་ཏེ་

བཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་མཚན་ཡང་ སྤན་རས་གཟིགས་ཟེར་གསྲོལ་ཏེ་ སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་

དྲོན་དཔག་ཏུ་མེདཔ་མཛད་གནང་ནུག།

༣༽ རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པྲོ།
སྲོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལུ་ མ་འྲོངས་

སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་བང་ཤམ་བྷ་ལ་ལུ་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་

བརྩམ་དགོཔ་སྦེ་ ལུང་བསན་གནང་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྲོ་བྲང་ཆེན་པྲོ་ཀ་ལཱ་པ་ལུ་

རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པའི་སས་པདྨ་དཀར་པྲོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱུད་

འགྲེལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འྲོད་ཟེར་མི་དེ་བརྩམས་གནང་ཡྲོད་མི་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་འཛམ་བུ་

གླིང་ན་ ཆོས་འདི་གིས་ཁྱབ་སྟེ་སྦེ་ཡྲོད་མི་དེ་ རིགས་ལྡན་གཉིས་པ་པདྨ་དཀར་པྲོའི་བཀྲིན་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

༤༽ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ།
སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བྲོད་ཁ་བ་ཅན་དེ་ སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ལུ་ 

ལུང་བསན་གནང་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པྲོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་

ཏེ་ བྲོད་མུན་པའི་གླིང་ནང་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་དང་པ་བཏྲོད་གནང་སྟེ་འཇིག་རྟེན་མཐུན་

འཇུག་གི་ཚུལ་ལུ་ རྒྱ་བཟའ་དང་བལ་བཟའ་གཉིས་བཙུནམ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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ཅན། སྐུ་ཤ་རྒྱས་པའི་ཁར་ཞལ་རྒྱན་གྱི་རིང་ཚད་ ཐུགས་ཀའི་ཐད་ལུ་ལྷྲོད་པའི་ དབུ་ལུ་

སྒོམ་ཞྭ་གསེར་གྱི་ཕ་ཅན་གསྲོལ་བའི་ཁར་ སྐུ་ལུ་ཟ་འྲོག་བེར་ཆེན་གསྲོལ་ཞིནམ་ལས་ 

ཤེས་རབ་སྲོང་པ་ཉིད་མཚྲོན་པའི་བར་ལུ་སྒོམ་ཐག་བཞེས་ཏེ་ ཞབས་རྲོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་

བཞུགས་པའི་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ཁར་ རྣམ་པ་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་

རྒྱལ་ཨིན་རུང་ ངོ་བྲོ་མགོན་པྲོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ ཚེའི་བུམ་

པ་བསྣམས་ཏེ་ རིས་མེད་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྲོངས་ལུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་ཆོག་ཆོ་

སྦེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་གི་ཐུགས་ཁར་ གཞུང་ལས་ ཚེ་དཔག་མེད་དང་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་། །དབྱེར་མེད་

གཅིག་བསྡུས་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཟེར་གསུངས་པའི་དྲོན་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ཙིཏྟའི་

འྲོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་སམྦྷ་ཝ་པཎྜི་ཏའི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལུ་ 

རྲོ་རྗེ་དང་ཐྲོད་པ་ཁ་ཏྲཾ་ཚུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་པྲོ་རྲོལ་པའི་སབས་ཀྱིས་ བཀའ་

བརྒྱུད་དང་རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ངོ་བྲོ་གཅིག་ཨིན་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་བཞུགས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་སྦེ་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན།

དེ་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་འཁྲུངས་རབས་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་རིམ་པ་ཚུ་ རྒྱུ་སྐར་བཟུམ་སྦེ་

བཞུགས་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཞུང་གི་མདུན་བསྐྱེད་ལས་ མདུན་གྱི་འདབ་མ་རྣམས་ནས་

གཡས་བསྐོར་དུ། །པདྨ་ཟ་བའི་གདན་ལ་རིམ་པ་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེམས་

དཔའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས། །རིགས་ལྡན་སྲོང་བཙན་རྒྱལ་པྲོའི་ཆ་བད་ཅན། །མཁན་ཆེན་ཞི་

འཚྲོ་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས། །ནཱ་རྲོ་ཏ་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ལུགས། །ཟ་གཞྲོན་འགྲོ་མགོན་དཔལ་ལྡན་བླ་

མའི་ཆས། །རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དང་རྒྱལ་དབང་རྗེ། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཀུན་མཁྱེན་

པདྨ་དཀར། །རྣམ་གསུམ་ངུར་སྨྲིག་གོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རང་ཞལ་གཙྲོ་བྲོར་ཕྱྲོགས་

ཏེ་བཞུགས་པར་གྱུར། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གཙྲོ་བྲོའི་དབུ་གི་ཐད་ལུ་རིགས་བདག་

མགོན་པྲོ་ཚེ་དཔག་མེད་ སྐུ་མདྲོག་བྱི་རུའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་

སྦེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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དེའི་གཡས་བསྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ 
༢/ འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས།
དེ་ཡང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དེ་ ཧེ་མ་རྒྱལ་པྲོའི་སས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཟེར་

མི་ཅིག་གི་སྐྱེ་བ་བཞེསཔ་ད་ སངས་རྒྱས་མེ་ཏྲོག་ལས་འབྱུང་བ་ཟེར་མི་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 

བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དེ་ སེམས་ཅན་ག་ར་ འཁོར་བ་མ་སྲོང་གི་བར་ན་ འགྲོ་

དྲོན་མཛད་ནི་གི་དམ་བཅའ་བཞེས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་སྤན་རལ་རལ་གཟིགས་ཏེ་

བཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་མཚན་ཡང་ སྤན་རས་གཟིགས་ཟེར་གསྲོལ་ཏེ་ སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་

དྲོན་དཔག་ཏུ་མེདཔ་མཛད་གནང་ནུག།

༣༽ རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པྲོ།
སྲོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལུ་ མ་འྲོངས་

སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་བང་ཤམ་བྷ་ལ་ལུ་སྲོང་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་

བརྩམ་དགོཔ་སྦེ་ ལུང་བསན་གནང་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྲོ་བྲང་ཆེན་པྲོ་ཀ་ལཱ་པ་ལུ་

རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པའི་སས་པདྨ་དཀར་པྲོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱུད་

འགྲེལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འྲོད་ཟེར་མི་དེ་བརྩམས་གནང་ཡྲོད་མི་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་འཛམ་བུ་

གླིང་ན་ ཆོས་འདི་གིས་ཁྱབ་སྟེ་སྦེ་ཡྲོད་མི་དེ་ རིགས་ལྡན་གཉིས་པ་པདྨ་དཀར་པྲོའི་བཀྲིན་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

༤༽ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ།
སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བྲོད་ཁ་བ་ཅན་དེ་ སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ལུ་ 

ལུང་བསན་གནང་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པྲོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་

ཏེ་ བྲོད་མུན་པའི་གླིང་ནང་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་དང་པ་བཏྲོད་གནང་སྟེ་འཇིག་རྟེན་མཐུན་

འཇུག་གི་ཚུལ་ལུ་ རྒྱ་བཟའ་དང་བལ་བཟའ་གཉིས་བཙུནམ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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གཉིས་སྤན་དྲངས་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཚུ་བཏབ་གནང་ཡྲོདཔ་

ཨིན། 

༥༽ མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚྲོ/ཤནྟ་རཀྵི་ཏ།
རྒྱལ་བ་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ མདྲོ་རྒྱུད་ཚུ་ལས་ལུང་བསན་དྲོ་བཟུམ་ དཔལ་ན་

ལེནྜའི་མཁན་པྲོ་ཤནྟ་རཀྵི་ཏ་ཟེར་ གཏམ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ ས་གསུམ་ལུ་ཁྱབ་པའི་ཁར་ 

སྔོན་གྱི་སྨྲོན་ལམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྲོད་ལུ་མཁན་སྲོབ་ཆོས་གསུམ་ལྷན་འཛྲོམས་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ 

བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཏབ་སྟེ་ བྲོད་ལུ་དགེ་སྲོང་གི་

ཐྲོག་མ་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིནམ་ལས་ བྲོད་ཡུལ་གྱིས་གཙྲོས་པའི་ འཛམ་གླིང་ཐ་

གྲུ་གེ་རའི་ནང་ ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་བཀྲིན་གོང་ན་མེད་པའི་ མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚྲོ་ཟེར་ཞུ་

མི་དེ་ཨིན། 

༦༽ པཎ་ཆེན་ནཱ་རྲོ་ཏ་པ།
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཁར་ མཆོག་གཟིགས་རྣམ་གཉིས་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་

དཔལ་ནཱ་རྲོ་པ་དེ་ དཀའ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་དང་དཀའ་ཕན་བཅུ་གཉིས་སྤད་པའི་མཐའ་མར་ 

བླམ་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་བླམ་གིས་མཆིལ་ལྷམ་དཔྱལ་བར་བསྣུནམ་ཙམ་གྱིས་བླ་མ་དང་ཐུགས་

ཀྱི་དགོངས་པ་དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་སྲོང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཕ་རྲོལ་མུ་སྟེགས་པའི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚུ་

ཚར་བཅད་དེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྲོད་པའི་སྒོ་ལས་སྐུ་ཚེ་འདི་ཁར་རང་ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་

ཐྲོབ་སྟེ་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྲོད་ཀྱི་གནས་ལུ་བྲོན་ཡྲོད་མི་དེ་ཨིན།

༧༽ ཆོས་རྗེ་དྭགས་པྲོ་ལྷ་རྗེ།
ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པྲོའི་ལུང་ལས། ཨོ་རྒྱན་ང་ནི་གཉལ་སྨད་ལྷ་རྗེར་སྐྱེཿདྭགས་པྲོའི་རི་ལ་དྲོན་སྒོམ་

ཁྱུ་གཅིག་འབྱུངཿཟེར་གསུངས་ཡྲོད་པའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ དཀར་བརྒྱུད་ཀུན་གྱི་

གཙུག་རྒྱན་ཆོས་རྗེ་སྒམ་པྲོ་པ་ཟེར་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སས་ཀྱི་མཐུ་བྲོ་ལུ་བཟུང་སྟེ་ཉམས་

དང་རྟྲོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཞིནམ་ལས་ བཀའ་ཕྱག་ཆུ་བྲོ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཏྲོད་

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 146

གནང་སྟེ་ དཔལ་ལྡན་དྭགས་པྲོ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་མཚུངས་ཟ་མེདཔ་དེ་ ས་གསུམ་

ལུ་ཁྱབ་སྦེ་མཛད་གནང་མི་དེ་ཨིན། 

༨༽ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས།
དེ་ཡང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པྲོའི་ལུང་ལས། ནཱ་རྲོ་པཎ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །གཙང་པ་རྒྱ་རས་

འབྲུག་དང་ར་ལུང་འབྲོན། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གདུང་དང་ན་བཟའི་མཚན་དུ་

ཆགས་པའི་ འགྲོ་བའི་མགོན་པྲོ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་སྐབས་ 

ཤིང་སྲོང་ཁ་ཊཾ་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ཁར་ སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་ཟ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་བཞུགས་པའི་

སྐབས་ སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་གྱི་ཞལ་གཟིགས་ཞིན་ན་རྟེན་འབྲེལ་རབ་བདུན་གྱི་ཆོས་

གསན། གདམས་ངག་སྲོང་པྲོ་གསུམ་ལུ་འདྲིལ་ཏེ་ བ་རྒོད་པྲོའི་ཉིན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་

ན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་སྦེ་མཛད་གནང་མི་དེ་ཨིན་པས།
 

༩༽ བང་སེམས་སྣང་བ་རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔའ།
གདུང་དང་ན་བཟའི་མཚན་གྱིས་བཅིངས་པའི་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་དེ་ གནས་སྐབས་
ཅིག་ གསང་གསུམ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལྲོ་གིས་ བང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྲོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཤར་ཕྱྲོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ དག་པའི་འཁོར་གྱི་འགྲོ་དྲོན་མཛད་པའི་
སྐབས་སྣང་བ་རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔའ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཨིན།

༡༠༽ རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྲོར།
ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས། ར་ལུང་ཞེས་བའི་དགོན་པ་རུ། །རྒྱལ་བའི་སས་མཆོག་ཀུན་དགའི་

མཚན། །ཡྲོན་ཏན་དུ་མའི་དཔལ་འབྲོར་པ། །སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་དབང་དུ་འདུས། །ཟེརཝ་

ལ་སྲོགས་པའི་གསུང་གིས་བསྔགས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་པ་འདི་གིས་ ཐྲོག་མར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་

པྲོའི་ཞལ་གཟིགས། ཟབ་ཆོས་པདྨ་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་པ་ལ་སྲོགས་པ་གསན་ ངོ་མཚར་

བའི་རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་དང་ལྡནམ་མ་ཚད་ སྲོབ་མ་དབང་ཆེན་སའི་རྡུལ་ཙམ་བྲོན་པའི་འགྲོ་

དྲོན་མཛད་པའི་སྐབས་ མཚན་རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྲོར་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཨིན།

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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གཉིས་སྤན་དྲངས་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཚུ་བཏབ་གནང་ཡྲོདཔ་

ཨིན། 

༥༽ མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚྲོ/ཤནྟ་རཀྵི་ཏ།
རྒྱལ་བ་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ མདྲོ་རྒྱུད་ཚུ་ལས་ལུང་བསན་དྲོ་བཟུམ་ དཔལ་ན་

ལེནྜའི་མཁན་པྲོ་ཤནྟ་རཀྵི་ཏ་ཟེར་ གཏམ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ ས་གསུམ་ལུ་ཁྱབ་པའི་ཁར་ 

སྔོན་གྱི་སྨྲོན་ལམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྲོད་ལུ་མཁན་སྲོབ་ཆོས་གསུམ་ལྷན་འཛྲོམས་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ 

བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཏབ་སྟེ་ བྲོད་ལུ་དགེ་སྲོང་གི་

ཐྲོག་མ་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིནམ་ལས་ བྲོད་ཡུལ་གྱིས་གཙྲོས་པའི་ འཛམ་གླིང་ཐ་

གྲུ་གེ་རའི་ནང་ ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་བཀྲིན་གོང་ན་མེད་པའི་ མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚྲོ་ཟེར་ཞུ་

མི་དེ་ཨིན། 

༦༽ པཎ་ཆེན་ནཱ་རྲོ་ཏ་པ།
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཁར་ མཆོག་གཟིགས་རྣམ་གཉིས་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་

དཔལ་ནཱ་རྲོ་པ་དེ་ དཀའ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་དང་དཀའ་ཕན་བཅུ་གཉིས་སྤད་པའི་མཐའ་མར་ 

བླམ་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་བླམ་གིས་མཆིལ་ལྷམ་དཔྱལ་བར་བསྣུནམ་ཙམ་གྱིས་བླ་མ་དང་ཐུགས་

ཀྱི་དགོངས་པ་དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་སྲོང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཕ་རྲོལ་མུ་སྟེགས་པའི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚུ་

ཚར་བཅད་དེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྲོད་པའི་སྒོ་ལས་སྐུ་ཚེ་འདི་ཁར་རང་ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་

ཐྲོབ་སྟེ་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྲོད་ཀྱི་གནས་ལུ་བྲོན་ཡྲོད་མི་དེ་ཨིན།

༧༽ ཆོས་རྗེ་དྭགས་པྲོ་ལྷ་རྗེ།
ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པྲོའི་ལུང་ལས། ཨོ་རྒྱན་ང་ནི་གཉལ་སྨད་ལྷ་རྗེར་སྐྱེཿདྭགས་པྲོའི་རི་ལ་དྲོན་སྒོམ་

ཁྱུ་གཅིག་འབྱུངཿཟེར་གསུངས་ཡྲོད་པའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ དཀར་བརྒྱུད་ཀུན་གྱི་

གཙུག་རྒྱན་ཆོས་རྗེ་སྒམ་པྲོ་པ་ཟེར་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སས་ཀྱི་མཐུ་བྲོ་ལུ་བཟུང་སྟེ་ཉམས་

དང་རྟྲོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཞིནམ་ལས་ བཀའ་ཕྱག་ཆུ་བྲོ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཏྲོད་

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 146

གནང་སྟེ་ དཔལ་ལྡན་དྭགས་པྲོ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་མཚུངས་ཟ་མེདཔ་དེ་ ས་གསུམ་

ལུ་ཁྱབ་སྦེ་མཛད་གནང་མི་དེ་ཨིན། 

༨༽ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས།
དེ་ཡང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པྲོའི་ལུང་ལས། ནཱ་རྲོ་པཎ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །གཙང་པ་རྒྱ་རས་

འབྲུག་དང་ར་ལུང་འབྲོན། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གདུང་དང་ན་བཟའི་མཚན་དུ་

ཆགས་པའི་ འགྲོ་བའི་མགོན་པྲོ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་སྐབས་ 

ཤིང་སྲོང་ཁ་ཊཾ་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ཁར་ སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་ཟ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་བཞུགས་པའི་

སྐབས་ སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་གྱི་ཞལ་གཟིགས་ཞིན་ན་རྟེན་འབྲེལ་རབ་བདུན་གྱི་ཆོས་

གསན། གདམས་ངག་སྲོང་པྲོ་གསུམ་ལུ་འདྲིལ་ཏེ་ བ་རྒོད་པྲོའི་ཉིན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་

ན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་སྦེ་མཛད་གནང་མི་དེ་ཨིན་པས།
 

༩༽ བང་སེམས་སྣང་བ་རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔའ།
གདུང་དང་ན་བཟའི་མཚན་གྱིས་བཅིངས་པའི་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་དེ་ གནས་སྐབས་
ཅིག་ གསང་གསུམ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལྲོ་གིས་ བང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྲོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཤར་ཕྱྲོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ དག་པའི་འཁོར་གྱི་འགྲོ་དྲོན་མཛད་པའི་
སྐབས་སྣང་བ་རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔའ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཨིན།

༡༠༽ རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྲོར།
ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས། ར་ལུང་ཞེས་བའི་དགོན་པ་རུ། །རྒྱལ་བའི་སས་མཆོག་ཀུན་དགའི་

མཚན། །ཡྲོན་ཏན་དུ་མའི་དཔལ་འབྲོར་པ། །སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་དབང་དུ་འདུས། །ཟེརཝ་

ལ་སྲོགས་པའི་གསུང་གིས་བསྔགས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་པ་འདི་གིས་ ཐྲོག་མར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་

པྲོའི་ཞལ་གཟིགས། ཟབ་ཆོས་པདྨ་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་པ་ལ་སྲོགས་པ་གསན་ ངོ་མཚར་

བའི་རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་དང་ལྡནམ་མ་ཚད་ སྲོབ་མ་དབང་ཆེན་སའི་རྡུལ་ཙམ་བྲོན་པའི་འགྲོ་

དྲོན་མཛད་པའི་སྐབས་ མཚན་རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྲོར་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཨིན།

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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༡༡༽ གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།
མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོ་དེ་ གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་སྐྱེ་བ་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ ཡི་

དམ་གྱི་ལྷ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཞལ་གཟིགས་ རྲོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ནམ་མཁའ་ལུ་བཞག་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་

ཚུ་སྲོན་གནངམ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་གིས་ ཚྲོགས་འཁོར་ལུ་སྤན་

དྲངསམ་ལ་སྲོགས་པ་ ངོ་མཚར་བའི་གྲུབ་རྟགས་གྱང་ཁ་མེདཔ་ཅིག་སྲོན་གནང་པའི་སྐབས་ 

མཚན་གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

༡༢༽ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ།
བྲོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཤར་ཕྱྲོགས་ཀོང་པྲོའི་གཡུས་ཁར་ སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཟེར་གཏམ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ ས་གསུམ་ལུ་ཁྱབ་

སྟེ་ རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་དུས་གཅིག་ལུ་ཕྱེ་སྟེ་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་

པའི་སྐྱབས་གནས་ལུ་གྱུར་བའི་སྐབས་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན།

གསུམ་པ་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་དེ་མཇལ་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཞུ་བ་
ཅིན།
མཐྲོང་གྲོལ་འདི་ བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་མཆེད་གྲོགས་ཚུ་གི་བར་ན་ དམ་ཚིག་

ཉམས་པ་དང་ རང་གི་ལུས་སེམས་སྐྱེས་པའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ ཕ་དང་མ་ བསད་ཡྲོད་པའི་སྡིག་

ཅན་གྱི་མི་ དམལ་བ་མནར་མེད་ལུ་ ངེས་པར་འགྱོ་དགོ་པའི་རིགས་དེ་ཚུ་ཡང་ སྡུག་

བསྔལ་དེ་ལས་གྲོལ་ཚུགས་པའི་ཡྲོན་ཏན་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དེ་ཚུ་ མིག་ཏྲོ་གིས་ 

མཇལཝ་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་མཐྲོང་གྲོལ་དང་ 

ཁ་འདྲོན་འབདཝ་ཙམ་གྱིས་ གྲོལ་ནི་འདི་གིས་བཀླག་གྲོལ། རྣམ་ཅོ་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་གོཝ་

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 148

ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་ཐྲོས་གྲོལ། ལྷ་པ་གིས་དྲིམ་ཚྲོརཝ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་

ཚྲོར་གྲོལ། ལྕེ་གིས་བྲྲོཝ་མྲོངམ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་མྲོང་གྲོལ། གཟུགས་ཁར་རེག་

པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་རེག་གྲོལ། ཡང་ན་གཟུགས་ཁར་བཏགས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་

ནི་འདི་གིས་བཏགས་གྲོལ། སེམས་ཁར་དྲནམ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་དྲན་གྲོལ་ཟེརཝ་

ལ་སྲོགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་

མཛད་གནང་སྟེ་ཡྲོད་པའི་གྲལ་ལས་ ད་རེས་ཞུ་དགོཔ་འདི་མཐྲོང་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བ་ལས་

གྲོལ་ཚུགས་པའི་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོའི་སྐོར་ལས་ཞུཝ་ཨིན། 

བླང་དྲོར་དང་ ཁེ་གྱོང་གི་གནས་ཤེས་མི་ གང་ཟག་སྐལ་བ་དང་ལྡན་མི་དེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་

བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དེ་ཚུ་ལུ་དད་པ་དང་མྲོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མཐྲོང་གྲོལ་མཇལ་ནི་ལ་

སྲོགས་པའི་འབྲེལ་བ་བཞག་ནི་དེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ཁེ་སང་འདི་ལས་སྲོམ་པའི་

རྒྱུ་ནྲོར་གཞན་ཅིག་ག་ནི་ཡང་ཐྲོབ་ཐབས་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན།

དགོས་པ། 
རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་ ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ 

མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༦༩༣ ཆུ་སྤྲེལ་གྱི་ལྲོ་ལུ་ རབ་གནས་མཛད་

པའི་སྐབས་ དགོན་ལས་ཨང་རྒས་གཅིག་དང་ སྲོད་པའི་ས་ལས་ཨང་རྒས་གཅིག་མིག་ཏྲོ་

ཞརཝ་ཨིན་རུང་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་གོཝ་ཙམ་གྱིས་དད་པ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་བསྐྱེད་དེ་ 

རྲོགས་ཀྱིས་འཁྱིད་དེ་མཐྲོང་གྲོལ་མཇལ་བར་སྲོང་པའི་སྐབས་ མིག་ལས་དད་པའི་མིག་ཆུ་

ཤྲོར་ཡི་ར་ ཕྱག་ཚར་གསུམ་དེ་ཅིག་འཚལཝ་ཅིག་ མེ་ལྲོང་གཡའ་ཕྱིས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ མིག་

ཏྲོ་མཐྲོངམ་ཡར་སྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ རྗེ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༥ ཅན་མ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་

ཐར་ ཤྲོག་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་ནང་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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༡༡༽ གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།
མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོ་དེ་ གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་སྐྱེ་བ་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ ཡི་

དམ་གྱི་ལྷ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཞལ་གཟིགས་ རྲོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ནམ་མཁའ་ལུ་བཞག་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་

ཚུ་སྲོན་གནངམ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་གིས་ ཚྲོགས་འཁོར་ལུ་སྤན་

དྲངསམ་ལ་སྲོགས་པ་ ངོ་མཚར་བའི་གྲུབ་རྟགས་གྱང་ཁ་མེདཔ་ཅིག་སྲོན་གནང་པའི་སྐབས་ 

མཚན་གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

༡༢༽ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ།
བྲོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཤར་ཕྱྲོགས་ཀོང་པྲོའི་གཡུས་ཁར་ སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཟེར་གཏམ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ ས་གསུམ་ལུ་ཁྱབ་

སྟེ་ རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་དུས་གཅིག་ལུ་ཕྱེ་སྟེ་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་

པའི་སྐྱབས་གནས་ལུ་གྱུར་བའི་སྐབས་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན།

གསུམ་པ་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་དེ་མཇལ་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཞུ་བ་
ཅིན།
མཐྲོང་གྲོལ་འདི་ བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་མཆེད་གྲོགས་ཚུ་གི་བར་ན་ དམ་ཚིག་

ཉམས་པ་དང་ རང་གི་ལུས་སེམས་སྐྱེས་པའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ ཕ་དང་མ་ བསད་ཡྲོད་པའི་སྡིག་

ཅན་གྱི་མི་ དམལ་བ་མནར་མེད་ལུ་ ངེས་པར་འགྱོ་དགོ་པའི་རིགས་དེ་ཚུ་ཡང་ སྡུག་

བསྔལ་དེ་ལས་གྲོལ་ཚུགས་པའི་ཡྲོན་ཏན་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན།  

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དེ་ཚུ་ མིག་ཏྲོ་གིས་ 

མཇལཝ་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་མཐྲོང་གྲོལ་དང་ 

ཁ་འདྲོན་འབདཝ་ཙམ་གྱིས་ གྲོལ་ནི་འདི་གིས་བཀླག་གྲོལ། རྣམ་ཅོ་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་གོཝ་

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 148

ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་ཐྲོས་གྲོལ། ལྷ་པ་གིས་དྲིམ་ཚྲོརཝ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་

ཚྲོར་གྲོལ། ལྕེ་གིས་བྲྲོཝ་མྲོངམ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་མྲོང་གྲོལ། གཟུགས་ཁར་རེག་

པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་རེག་གྲོལ། ཡང་ན་གཟུགས་ཁར་བཏགས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་

ནི་འདི་གིས་བཏགས་གྲོལ། སེམས་ཁར་དྲནམ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་ནི་འདི་གིས་དྲན་གྲོལ་ཟེརཝ་

ལ་སྲོགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་

མཛད་གནང་སྟེ་ཡྲོད་པའི་གྲལ་ལས་ ད་རེས་ཞུ་དགོཔ་འདི་མཐྲོང་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བ་ལས་

གྲོལ་ཚུགས་པའི་མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོའི་སྐོར་ལས་ཞུཝ་ཨིན། 

བླང་དྲོར་དང་ ཁེ་གྱོང་གི་གནས་ཤེས་མི་ གང་ཟག་སྐལ་བ་དང་ལྡན་མི་དེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་

བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དེ་ཚུ་ལུ་དད་པ་དང་མྲོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མཐྲོང་གྲོལ་མཇལ་ནི་ལ་

སྲོགས་པའི་འབྲེལ་བ་བཞག་ནི་དེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ཁེ་སང་འདི་ལས་སྲོམ་པའི་

རྒྱུ་ནྲོར་གཞན་ཅིག་ག་ནི་ཡང་ཐྲོབ་ཐབས་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན།

དགོས་པ། 
རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་ ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ 

མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༦༩༣ ཆུ་སྤྲེལ་གྱི་ལྲོ་ལུ་ རབ་གནས་མཛད་

པའི་སྐབས་ དགོན་ལས་ཨང་རྒས་གཅིག་དང་ སྲོད་པའི་ས་ལས་ཨང་རྒས་གཅིག་མིག་ཏྲོ་

ཞརཝ་ཨིན་རུང་ མཐྲོང་གྲོལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་གོཝ་ཙམ་གྱིས་དད་པ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་བསྐྱེད་དེ་ 

རྲོགས་ཀྱིས་འཁྱིད་དེ་མཐྲོང་གྲོལ་མཇལ་བར་སྲོང་པའི་སྐབས་ མིག་ལས་དད་པའི་མིག་ཆུ་

ཤྲོར་ཡི་ར་ ཕྱག་ཚར་གསུམ་དེ་ཅིག་འཚལཝ་ཅིག་ མེ་ལྲོང་གཡའ་ཕྱིས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ མིག་

ཏྲོ་མཐྲོངམ་ཡར་སྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ རྗེ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་ སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༥ ཅན་མ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་

ཐར་ ཤྲོག་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་ནང་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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འདི་གི་ནང་དྲོན་ཉིད་ལས་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པར་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདྲོའི་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་ 

མཐྲོ་རིས་དང་ ཐར་པའི་གནས་ལུ་འདྲེན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྲོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ག་ར་གི་ 

ཐུགས་རྗེའི་ནུས་པ་དང་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་བསྡུས་པའི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་ཨྲོན་

རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ་བྲོན། དེ་ལས་རིམ་གྱིས་ འབྲུག་དང་འབྲས་ལྗོངས་

བྲོད་གསུམ་གྱི་ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་བྲོན་པ་གིས་མ་ཚད་ བང་ཤམ་བྷ་ལུ་

རིགས་ལྡན་དབང་པྲོ་གཉིས་པ་ལས་འགོ་བཟུང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བར་ སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དྲོན་

མཛད་ཡྲོད་པའི་བཀྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་དང་ 

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་ མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་ཐདམ་ཐད་

ཁར་གནང་མི་ཚུ་ཡང་ དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་མི་

དེ་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཨོ་རྒྱན་ང་དང་རྟག་ཏུ་བཀའ་གྲོས་མཛད། །དེ་དང་སུ་ཕད་

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ། །ཟེར་བསྔགས་པ་ཡང་ཡང་མཛད་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ རྒྱལ་བ་རྫྲོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའི་སྣང་བརྙན་ མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་ཚུ་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་རྒྱུ་འབྲོར་པ་དང་

བསྟུན་ཏེ་བཞེངས་ནི་དང་ མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་གནངམ་ལ་སྲོགས་པའི་ བཟང་པྲོའི་

འབྲེལ་བ་རེ་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ བཟང་འབྲེལ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་དང་། ངན་འབྲེལ་

འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེ་ད་རེས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་ ཚེ་

ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་དང་ པྲོ་ཏ་ལའི་ཞིང་ཁམས་ཚུ་ནང་ སངས་རྒྱས་ཚུགས་པ་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་ག་ནི་

ཡང་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 

དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཤྲོག་གྲངས་ ༣༢༢ ཀྱི་ནང་ལས་

མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་པའི་ཕན་ཡྲོན་དང་ ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ ག་དེ་སྦེ་

གསུངས་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས་པ་དང་ དེ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་བལྟར་གཞུག་པ་དང་ མཆོད་པ་དང་སྨྲོན་ལམ་གྱི་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་འཛུགས་པ་

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 150

ལ་སྲོགས་པ་ནི་བདེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀྱང་ལེགས་པར་བསྔགས་ཏེ་ ཀླུའི་རྒྱལ་པྲོ་རྒྱ་

མཚྲོས་ཞུས་པའི་མདྲོ་ལས། ཀླུའི་བདག་པྲོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་ན་

རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སངས་རྒྱས་དང་ཕད་པ་ཐྲོབ་བྲོ། །བརྒྱད་གང་ཞེ་ན་ སེམས་ཅན་

རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་རིམ་གྲོ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུན་མི་ཆད་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྔགས་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་ན་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒྲ་གྲགས་པའི་ཞིང་དེར་སྨྲོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུམ་པ་

མེདཔ་དང་། རྒྱུན་རྒྱ་ཆེན་པྲོར་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཚྲོལ་བའྲོ།།ཞེས་བྱུང་བ་

དང་། 

གཞན་ཡང་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལུགས་མའམ་ རི་མྲོར་བྲིས་པ་མཐྲོང་བ་ཙམ་གྱི་

འབྲས་བུ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། འཕགས་པ་སྲོང་པྲོ་བཀོད་པའི་མདྲོ་ལས། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་

ཕག་བརྒྱར་ཡང་། །སངས་རྒྱས་སྒྲ་ནི་རབ་དཀོན་ན། །ཐེ་ཚྲོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་མཆོག། 

མཐྲོང་བར་འགྱུར་བ་སྨྲོས་ཅི་དགོས། །ཆོས་ཀུན་རྟྲོགས་པར་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གྱི་བསྲོད་ནམས་སྟེགས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྦྲོང་བ། །འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་

མཐྲོང་བ་ལེགས། །ཞེས་དང་། 

གང་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོ་དག །མཐྲོང་ན་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་ཕྱིར་རྲོ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་

རྒྱལ་མཐྲོང་ན། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་འགྱུར། །རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྲོད་

ཡུལ་གྱི། །ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །མི་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཐྲོང་ན་ནི། །སྒྲིབ་པ་

ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར། །གང་གིས་བང་ཆུབ་ཐྲོབ་གྱུར་བའི། །བསྲོད་ནམས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་འཕེལ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དད་པའི་སྲོབས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པ་

ཕྱག་རྒྱའི་མདྲོ་ལས། འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མྲོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ 

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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འདི་གི་ནང་དྲོན་ཉིད་ལས་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པར་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདྲོའི་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་ 

མཐྲོ་རིས་དང་ ཐར་པའི་གནས་ལུ་འདྲེན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ ཕྱྲོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ག་ར་གི་ 

ཐུགས་རྗེའི་ནུས་པ་དང་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་བསྡུས་པའི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་ཨྲོན་

རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ་བྲོན། དེ་ལས་རིམ་གྱིས་ འབྲུག་དང་འབྲས་ལྗོངས་

བྲོད་གསུམ་གྱི་ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་བྲོན་པ་གིས་མ་ཚད་ བང་ཤམ་བྷ་ལུ་

རིགས་ལྡན་དབང་པྲོ་གཉིས་པ་ལས་འགོ་བཟུང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བར་ སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དྲོན་

མཛད་ཡྲོད་པའི་བཀྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་དང་ 

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་ མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་ཐདམ་ཐད་

ཁར་གནང་མི་ཚུ་ཡང་ དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་མི་

དེ་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཨོ་རྒྱན་ང་དང་རྟག་ཏུ་བཀའ་གྲོས་མཛད། །དེ་དང་སུ་ཕད་

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ། །ཟེར་བསྔགས་པ་ཡང་ཡང་མཛད་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ རྒྱལ་བ་རྫྲོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའི་སྣང་བརྙན་ མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་ཚུ་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་རྒྱུ་འབྲོར་པ་དང་

བསྟུན་ཏེ་བཞེངས་ནི་དང་ མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་གནངམ་ལ་སྲོགས་པའི་ བཟང་པྲོའི་

འབྲེལ་བ་རེ་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ བཟང་འབྲེལ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་དང་། ངན་འབྲེལ་

འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེ་ད་རེས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་ ཚེ་

ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་དང་ པྲོ་ཏ་ལའི་ཞིང་ཁམས་ཚུ་ནང་ སངས་རྒྱས་ཚུགས་པ་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་ག་ནི་

ཡང་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
 

དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཤྲོག་གྲངས་ ༣༢༢ ཀྱི་ནང་ལས་

མཐྲོང་གྲོལ་བཞེངས་པའི་ཕན་ཡྲོན་དང་ ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ ག་དེ་སྦེ་

གསུངས་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས་པ་དང་ དེ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་བལྟར་གཞུག་པ་དང་ མཆོད་པ་དང་སྨྲོན་ལམ་གྱི་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་འཛུགས་པ་

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 150

ལ་སྲོགས་པ་ནི་བདེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀྱང་ལེགས་པར་བསྔགས་ཏེ་ ཀླུའི་རྒྱལ་པྲོ་རྒྱ་

མཚྲོས་ཞུས་པའི་མདྲོ་ལས། ཀླུའི་བདག་པྲོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་ན་

རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སངས་རྒྱས་དང་ཕད་པ་ཐྲོབ་བྲོ། །བརྒྱད་གང་ཞེ་ན་ སེམས་ཅན་

རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་རིམ་གྲོ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུན་མི་ཆད་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྔགས་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་ན་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒྲ་གྲགས་པའི་ཞིང་དེར་སྨྲོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུམ་པ་

མེདཔ་དང་། རྒྱུན་རྒྱ་ཆེན་པྲོར་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཚྲོལ་བའྲོ།།ཞེས་བྱུང་བ་

དང་། 

གཞན་ཡང་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལུགས་མའམ་ རི་མྲོར་བྲིས་པ་མཐྲོང་བ་ཙམ་གྱི་

འབྲས་བུ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། འཕགས་པ་སྲོང་པྲོ་བཀོད་པའི་མདྲོ་ལས། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་

ཕག་བརྒྱར་ཡང་། །སངས་རྒྱས་སྒྲ་ནི་རབ་དཀོན་ན། །ཐེ་ཚྲོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་མཆོག། 

མཐྲོང་བར་འགྱུར་བ་སྨྲོས་ཅི་དགོས། །ཆོས་ཀུན་རྟྲོགས་པར་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གྱི་བསྲོད་ནམས་སྟེགས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྦྲོང་བ། །འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་

མཐྲོང་བ་ལེགས། །ཞེས་དང་། 

གང་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་དབང་པྲོ་དག །མཐྲོང་ན་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་ཕྱིར་རྲོ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་

རྒྱལ་མཐྲོང་ན། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་འགྱུར། །རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྲོད་

ཡུལ་གྱི། །ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །མི་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཐྲོང་ན་ནི། །སྒྲིབ་པ་

ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར། །གང་གིས་བང་ཆུབ་ཐྲོབ་གྱུར་བའི། །བསྲོད་ནམས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་འཕེལ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དད་པའི་སྲོབས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པ་

ཕྱག་རྒྱའི་མདྲོ་ལས། འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མྲོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ 

ཀུན་ལེགས་བཟངམྲོ།
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བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་རང་

སངས་རྒྱས་དག་ལ་ ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་ལྷའི་ཞལ་ཟས་རྲོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་བྱིན་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་གོས་རྣམས་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་བས། འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་

བུ་མྲོ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་རི་མྲོར་བྲིས་པའམ་གཟུགས་སུ་བས་པ་མཐྲོང་ན་འདི་

ནི་དེ་བས་ཆེས་བསྲོད་ནམས་གྲངས་མེད་པར་བསྐྱེད་ན། ཐལ་མྲོ་སྦར་བའམ། མེ་ཏྲོག་གམ། 

བདུག་པའམ། སྤྲོས་སམ། མར་མེ་འབུལ་བ་ལྟ་ཅི་སྨྲོས་ཏེ། འདི་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསྲོད་

ནམས་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྱེད་དྲོ་ཞེས་བྱུང་ངོ་།། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་

གཟུགས་མཇལ་བ་ཙམ་དང་མཆོད་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ཕན་ཡྲོན་མདྲོ་སྡེ་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་

བསྔགས་པ་བཞིན་ནྲོ།།ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་བཞེངས་ནི་དང་ 

མཇལ་བའི་ཕན་ཡྲོན་དེ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཚད་བཟུང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ རང་གཞན་ག་ར་

གིས་དེ་ལུ་བརྩྲོན་ཐབས་མཛད་དགོཔ་དེ་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།

དེ་ལྟར་ལྷག་བསམ་དག་པས་བསྐྲུན་པ་ཡི། །རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའི་སྣང་བརྙན་གྱི།། 

དགོས་པ་མདྲོ་ཙམ་བྲིས་པ་དེ་ཡིས་ཀྱང་། །དྲོན་གཉིས་གྲུབ་པའི་གསྲོས་སུ་གྱུར་ཅིག་གུ།། 

མངྒ་ལཾ། །

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐྲོ།
༡/ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། 
 འབྲུག་གཞུང་རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས།
 ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ ༡༩༩༩།
༢/ དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་འཁྲུངས་རབས་ནྲོར་བུའི་འཕྲེང་བ། དགེ་ ཀུན་དགའ་བསན་ 
 འཛིན། ཀུན་གསལ་པར་སྐྲུན་ཁང་༢༠༡༢། 
༣/  རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། རྗེ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ། 
 ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ ༢༠༠༥།
༤/  གུ་གཱུལ་ ཧི་མ་ལ་ཡཱན་ཨརཀྲས།

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 152
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བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་རང་

སངས་རྒྱས་དག་ལ་ ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་ལྷའི་ཞལ་ཟས་རྲོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་བྱིན་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་གོས་རྣམས་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་བས། འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་

བུ་མྲོ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་རི་མྲོར་བྲིས་པའམ་གཟུགས་སུ་བས་པ་མཐྲོང་ན་འདི་

ནི་དེ་བས་ཆེས་བསྲོད་ནམས་གྲངས་མེད་པར་བསྐྱེད་ན། ཐལ་མྲོ་སྦར་བའམ། མེ་ཏྲོག་གམ། 

བདུག་པའམ། སྤྲོས་སམ། མར་མེ་འབུལ་བ་ལྟ་ཅི་སྨྲོས་ཏེ། འདི་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསྲོད་

ནམས་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྱེད་དྲོ་ཞེས་བྱུང་ངོ་།། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་

གཟུགས་མཇལ་བ་ཙམ་དང་མཆོད་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ཕན་ཡྲོན་མདྲོ་སྡེ་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་

བསྔགས་པ་བཞིན་ནྲོ།།ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ མཐྲོང་གྲོལ་ཆེན་མྲོ་བཞེངས་ནི་དང་ 

མཇལ་བའི་ཕན་ཡྲོན་དེ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཚད་བཟུང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ རང་གཞན་ག་ར་

གིས་དེ་ལུ་བརྩྲོན་ཐབས་མཛད་དགོཔ་དེ་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།

དེ་ལྟར་ལྷག་བསམ་དག་པས་བསྐྲུན་པ་ཡི། །རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའི་སྣང་བརྙན་གྱི།། 

དགོས་པ་མདྲོ་ཙམ་བྲིས་པ་དེ་ཡིས་ཀྱང་། །དྲོན་གཉིས་གྲུབ་པའི་གསྲོས་སུ་གྱུར་ཅིག་གུ།། 

མངྒ་ལཾ། །

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐྲོ།
༡/ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། 
 འབྲུག་གཞུང་རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས།
 ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ ༡༩༩༩།
༢/ དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་འཁྲུངས་རབས་ནྲོར་བུའི་འཕྲེང་བ། དགེ་ ཀུན་དགའ་བསན་ 
 འཛིན། ཀུན་གསལ་པར་སྐྲུན་ཁང་༢༠༡༢། 
༣/  རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། རྗེ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ། 
 ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ ༢༠༠༥།
༤/  གུ་གཱུལ་ ཧི་མ་ལ་ཡཱན་ཨརཀྲས།

ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མའི་མཐྲོང་གྲོལ། 152
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འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།1

བསྡུས་དྲོན། 

༉ འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་གྲལ་

ལས་གཅིག་ འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་འདི་ཨིན། མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ རྫྲོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་ལས། “བླ་མ་རེ་ལུ་ཆོས་ལུགས་རེ། །དཔྲོན་པྲོ་རེ་ལུ་ཁྲིམས་

ལུགས་རེ། །ལུང་པ་རེ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་རེ། །” (ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། ༢༠༠༣ ཤྲོག་ ༨༠) 

ཟེར་བྲིས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་སྲོལ་

ལུ་ ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ད་

རེས་ནངས་པ་ འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་གནས་སངས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ལས་ སྔོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

བཟང་པྲོ་དེ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡལ་ཏེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ ང་བཅས་ར་གི་ཨ་

ལྲོ་ཚུའི་ངོ་ཐྲོག་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་བཟངཔྲོ་འདི་ཚུ་ རྣམ་ཅོག་གིས་གོ་མ་ཚུགསཔ་དང་ མིག་

གིས་མཐྲོང་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ཅིག་ལུ་ཐུག་ནི་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ རྫྲོང་

ཁའི་དཔྱེ་གཏམ་ཚིག་འགྲེལ་ལས། “ཕ་ཡིས་ག་འབད་ བུའི་ལམ། །” (ཤེས་རབ་མཐའ་

ཡས། ༢༠༠༣ ཤྲོག་ ༡༡༢) ཟེར་བྲིས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ མ་འྲོངས་འབྲུག་གི་མི་སེར་ ན་

གཞྲོན་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་ས་དང་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་སའི་གཞི་རྟེན་ལུ་དམིགས་

ཏེ་ ང་གིས་འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོ་ཚུའི་མིང་བཏགས་ཐངས་དང་ བཏགས་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ 

ཁུངས་བཙན་ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ 

མཛད་དེ་ཡྲོད་པའི་ཡིག་ཆ་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ཁུངས་གཏུགས་འབད། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་དང་ ལྟ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་

གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲིས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

 1 ལེགས་བཤད་པ། སྤ་རྲོ་ ཤེས་རིག་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ།
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གཙྲོ་ཚིག། 

རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་མིང་། འདྲོད་རྒྱལ་གྱི་མིང་། དངོས་མིང་། བཏགས་མིང་། རིགས་རུས་ཀྱི་

མིང།། སྐྱབས་ཞུ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང། ཤི་རྐྱེན་ལས་སྲུང་བའི་མིང་། སྐྱེས་པའི་དུས་

དང་ས་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མིང་། ཆོས་མིང། སྐྱེས་སྐར་གྱི་མིང་། གཅེས་མིང་། 

སྐྱོན་མིང་།

ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས། 
འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་གྲས་ལས་ 

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ རྒྱལ་

ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས་ མི་རིགས་མང་ཤྲོས་ཅིག་གི་སྲོལ་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་

ཡང་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤྲོས་ནང་ལུ་ མིའི་མིང་ཚུ་ བཟའ་ཚང་གི་རིགས་ལས་རྟ་

དྲངས་ཏེ་ བཏགས་ཞིནམ་ལས་ མི་སྡེ་སྲོ་སྲོའི་བར་ན་ མིའི་རིགས་རུས་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་

པར་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དེ་སྦེ་བཏགས་ནི་འདི ་དར་ཁྱབ་སྲོམ་སྦེ་

མིན་འདུག། འབྲུག་པའི་མིང་ཚུ་ཡང་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

བཏགསཔ་ཨིན་པས།
 

འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་པ་རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ (༢༠༠༨) 

ནང་ལུ་ ཨ་ལྲོ་བུ་དང་བུམྲོ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ལྷ་བསངས་ཁྲུས་གསྲོལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ 

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླམ་ཆོསཔ། ཡང་ན་ ཕ་མ་རྒས་ཤྲོས། ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་སའི་ས་གནས་

ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་ གནས་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་འབག་སྟེ་མིང་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ 

མིང་བཏགས་ཐངས་མ་འདྲཝ་དཔེར་ན་ ཨ་ལྲོ་མགུ་གཏད་བཅོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཏགས་

པའི་མིང་། སྐྱེ་བའི་ས་གནས་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ བཏགས་པའི་མིང་། བར་ཆད་དང་ཤི་རྐྱེན་

ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་བཏགས་པའི་མིང་། རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་འབྱུང་བར་དམིགས་ཏེ་

བཏགས་པའི་མིང་། སྲོམ་པ་དང་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ ཞུ་བ་ལས་ཐྲོབ་པའི་མིང་། སྐྱེས་

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།1

བསྡུས་དྲོན། 

༉ འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་གྲལ་

ལས་གཅིག་ འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་འདི་ཨིན། མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ རྫྲོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་ལས། “བླ་མ་རེ་ལུ་ཆོས་ལུགས་རེ། །དཔྲོན་པྲོ་རེ་ལུ་ཁྲིམས་

ལུགས་རེ། །ལུང་པ་རེ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་རེ། །” (ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། ༢༠༠༣ ཤྲོག་ ༨༠) 

ཟེར་བྲིས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་སྲོལ་

ལུ་ ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ད་

རེས་ནངས་པ་ འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་གནས་སངས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ལས་ སྔོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

བཟང་པྲོ་དེ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡལ་ཏེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ ང་བཅས་ར་གི་ཨ་

ལྲོ་ཚུའི་ངོ་ཐྲོག་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་བཟངཔྲོ་འདི་ཚུ་ རྣམ་ཅོག་གིས་གོ་མ་ཚུགསཔ་དང་ མིག་

གིས་མཐྲོང་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ཅིག་ལུ་ཐུག་ནི་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ རྫྲོང་

ཁའི་དཔྱེ་གཏམ་ཚིག་འགྲེལ་ལས། “ཕ་ཡིས་ག་འབད་ བུའི་ལམ། །” (ཤེས་རབ་མཐའ་

ཡས། ༢༠༠༣ ཤྲོག་ ༡༡༢) ཟེར་བྲིས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ མ་འྲོངས་འབྲུག་གི་མི་སེར་ ན་

གཞྲོན་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་ས་དང་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་སའི་གཞི་རྟེན་ལུ་དམིགས་

ཏེ་ ང་གིས་འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོ་ཚུའི་མིང་བཏགས་ཐངས་དང་ བཏགས་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ 

ཁུངས་བཙན་ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ 

མཛད་དེ་ཡྲོད་པའི་ཡིག་ཆ་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ཁུངས་གཏུགས་འབད། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་དང་ ལྟ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་

གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲིས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

 1 ལེགས་བཤད་པ། སྤ་རྲོ་ ཤེས་རིག་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ།
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གཙྲོ་ཚིག། 

རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་མིང་། འདྲོད་རྒྱལ་གྱི་མིང་། དངོས་མིང་། བཏགས་མིང་། རིགས་རུས་ཀྱི་

མིང།། སྐྱབས་ཞུ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང། ཤི་རྐྱེན་ལས་སྲུང་བའི་མིང་། སྐྱེས་པའི་དུས་

དང་ས་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མིང་། ཆོས་མིང། སྐྱེས་སྐར་གྱི་མིང་། གཅེས་མིང་། 

སྐྱོན་མིང་།

ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས། 
འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་གྲས་ལས་ 

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ རྒྱལ་

ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས་ མི་རིགས་མང་ཤྲོས་ཅིག་གི་སྲོལ་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་

ཡང་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤྲོས་ནང་ལུ་ མིའི་མིང་ཚུ་ བཟའ་ཚང་གི་རིགས་ལས་རྟ་

དྲངས་ཏེ་ བཏགས་ཞིནམ་ལས་ མི་སྡེ་སྲོ་སྲོའི་བར་ན་ མིའི་རིགས་རུས་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་

པར་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དེ་སྦེ་བཏགས་ནི་འདི ་དར་ཁྱབ་སྲོམ་སྦེ་

མིན་འདུག། འབྲུག་པའི་མིང་ཚུ་ཡང་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

བཏགསཔ་ཨིན་པས།
 

འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་པ་རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ (༢༠༠༨) 

ནང་ལུ་ ཨ་ལྲོ་བུ་དང་བུམྲོ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ལྷ་བསངས་ཁྲུས་གསྲོལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ 

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླམ་ཆོསཔ། ཡང་ན་ ཕ་མ་རྒས་ཤྲོས། ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་སའི་ས་གནས་

ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་ གནས་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་འབག་སྟེ་མིང་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ 

མིང་བཏགས་ཐངས་མ་འདྲཝ་དཔེར་ན་ ཨ་ལྲོ་མགུ་གཏད་བཅོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཏགས་

པའི་མིང་། སྐྱེ་བའི་ས་གནས་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ བཏགས་པའི་མིང་། བར་ཆད་དང་ཤི་རྐྱེན་

ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་བཏགས་པའི་མིང་། རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་འབྱུང་བར་དམིགས་ཏེ་

བཏགས་པའི་མིང་། སྲོམ་པ་དང་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ ཞུ་བ་ལས་ཐྲོབ་པའི་མིང་། སྐྱེས་

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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རྩིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཏགས་པའི་མིང་ལ་སྲོགས་པའི་དབྱེ་བ་དང་། བཏགས་དགོ་པའི་

ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་

ལུ་ཡྲོད་པའི་དཔེ་ཆ་གཞན་ རྩིས་གཞུང་དང་ མངོན་བརྗོད་ དག་ཡིག་ཚུ་ནང་ལས་ ཁུངས་

དང་རྒྱུ་མཚན་མདྲོར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་ཡྲོད་རུང་ དེ་ཚུ་དངམ་འབྲུག་མི་སྤྱིར་བཏང་གིས་ 

ཧ་གོ་མི་ཚུགས་པའི་ཁར། གཉིས་པར་ འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ མིང་

བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་གེ་ར་ ཚངམ་སྦེ་མིན་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ དར་ཡྲོད་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་བཟང་པྲོ་འདི་ཚུ་  ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མེདཔ་འགྱོཝ་དང་གཅིག་ཁར་

ཡལ།  ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ ཚྲོང་འབྲེལ་

ཡར་བསྐྱེད་ དེ་ལས་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་ ན་གཞྲོན་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་ 

ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ ཁ་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡྲོན་སྦང་ནི་ལུ་ 

གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་ཏེ་ ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་སྲོད་ནི་འདི་ ཉུང་པའི་ཁར་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་

དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ ལྟ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་མང་། གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཆེ་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་ཉམས་དྲོ་ཡྲོད་ལས་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་འདི་ཚུ་ 

ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་མི་

ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཚུལ་ཟེར་བའི་དྲོན་ཚན་དེའི་ཐྲོག་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་བྲིས་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད། མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་གོ་

མི་མཁས་མཆོག་དང་ ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་

བྲིས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དྲི་བ་གཙྲོ་བྲོ།
འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ།

ཡན་ལག་དྲི་བ།
༡)  འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ།

༢) མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ གཞི་བཞག་ 

 སྟེ་བཏགསཔ་སྨྲོ།

༣)  ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་གི་བར་ན་ མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་དེ་ 

 སྦེ་ར་ འགྱོ་དེས་གོ།

རྩྲོམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ།
རྩྲོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་མིང་གི་གོ་དྲོན་དང་ བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས། 

མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། བྱེ་བྲག་འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ལུ་

ཚུདཔ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༡) མིང་གི་གོ་དྲོན།
མིང་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡྲོད་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་ ཅ་དངོས་ཚུ་

གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ངོ་མ་འཛྲོལ་བར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གོ་བར་སྤྲོད་ཚུགས་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ བཏགས་བཞག་བཞགཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ བར་ཡིག་སྨྲ་སྒོ་མཚྲོན་ཆ་ (༢༠༠༨) 

ལས།  “གང་ཞིག་རྣམ་ཆ་འདུས་པ་ཡིས། །དྲོན་གྱི་ངོ་བྲོ་ཉིད་བརྗོད་ན། །རྣམ་ཆ་མང་ངམ་

ཉུང་ཡང་རུང་། །དེ་ནི་མིང་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྗོད། །” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་དང་། ཐུབ་བསན་

བསམ་གྲུབ། (༢༠༡༣) ཀྲང་དབྱི་སུན་སྲོགས་ (༡༩༩༦) ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ དྲོན་གྱི་ངོ་ཙམ་

བརྗོད་པ་ལུ་མིང་ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རང་གི་

ངོ་བྲོ་ཙམ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མིང་བཏགས་བཏགསཔ་ཅིག་ཨིན་

པས། 

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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རྩིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཏགས་པའི་མིང་ལ་སྲོགས་པའི་དབྱེ་བ་དང་། བཏགས་དགོ་པའི་

ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་

ལུ་ཡྲོད་པའི་དཔེ་ཆ་གཞན་ རྩིས་གཞུང་དང་ མངོན་བརྗོད་ དག་ཡིག་ཚུ་ནང་ལས་ ཁུངས་

དང་རྒྱུ་མཚན་མདྲོར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་ཡྲོད་རུང་ དེ་ཚུ་དངམ་འབྲུག་མི་སྤྱིར་བཏང་གིས་ 

ཧ་གོ་མི་ཚུགས་པའི་ཁར། གཉིས་པར་ འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ མིང་

བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་གེ་ར་ ཚངམ་སྦེ་མིན་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ དར་ཡྲོད་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་བཟང་པྲོ་འདི་ཚུ་  ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མེདཔ་འགྱོཝ་དང་གཅིག་ཁར་

ཡལ།  ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ ཚྲོང་འབྲེལ་

ཡར་བསྐྱེད་ དེ་ལས་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་ ན་གཞྲོན་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་ 

ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ ཁ་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡྲོན་སྦང་ནི་ལུ་ 

གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་ཏེ་ ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་སྲོད་ནི་འདི་ ཉུང་པའི་ཁར་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་

དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ ལྟ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་མང་། གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཆེ་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་ཉམས་དྲོ་ཡྲོད་ལས་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་འདི་ཚུ་ 

ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་མི་

ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཚུལ་ཟེར་བའི་དྲོན་ཚན་དེའི་ཐྲོག་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་བྲིས་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད། མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་གོ་

མི་མཁས་མཆོག་དང་ ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་

བྲིས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དྲི་བ་གཙྲོ་བྲོ།
འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ།

ཡན་ལག་དྲི་བ།
༡)  འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ།

༢) མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ གཞི་བཞག་ 

 སྟེ་བཏགསཔ་སྨྲོ།

༣)  ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་གི་བར་ན་ མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་དེ་ 

 སྦེ་ར་ འགྱོ་དེས་གོ།

རྩྲོམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ།
རྩྲོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་མིང་གི་གོ་དྲོན་དང་ བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས། 

མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། བྱེ་བྲག་འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ལུ་

ཚུདཔ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༡) མིང་གི་གོ་དྲོན།
མིང་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡྲོད་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་ ཅ་དངོས་ཚུ་

གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ངོ་མ་འཛྲོལ་བར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གོ་བར་སྤྲོད་ཚུགས་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ བཏགས་བཞག་བཞགཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ བར་ཡིག་སྨྲ་སྒོ་མཚྲོན་ཆ་ (༢༠༠༨) 

ལས།  “གང་ཞིག་རྣམ་ཆ་འདུས་པ་ཡིས། །དྲོན་གྱི་ངོ་བྲོ་ཉིད་བརྗོད་ན། །རྣམ་ཆ་མང་ངམ་

ཉུང་ཡང་རུང་། །དེ་ནི་མིང་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྗོད། །” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་དང་། ཐུབ་བསན་

བསམ་གྲུབ། (༢༠༡༣) ཀྲང་དབྱི་སུན་སྲོགས་ (༡༩༩༦) ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ དྲོན་གྱི་ངོ་ཙམ་

བརྗོད་པ་ལུ་མིང་ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རང་གི་

ངོ་བྲོ་ཙམ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མིང་བཏགས་བཏགསཔ་ཅིག་ཨིན་

པས། 

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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༢) སྤྱིར་བཏང་མིང་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས།
མིང་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མདྲོ་སྡེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ (ལྲོ་མེད) ལས།  

“མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྲོངས་པར་འགྱུར། །དེ་བས་

རྲོངས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །མགོན་པྲོས་མིང་དུ་གདགས་པར་མཛད། །” ཟེར་གསུངས་ཏེ་

ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དངོས་པྲོའི་ཆོས་རེ་ལུ་ མིང་རེ་སྲོ་སྲོ་སྦེ་མ་བཏགས་པ་ཅིན་ བར་དྲོན་

སྤྲོད་ལེན་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྲོམ་ར་འབྱུང་འྲོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་གཏམ་

ལས་ཡང་། “བུ་སྐྱེས་པ་ལུ་མིང་། ཆང་འཐུང་པ་ལུ་གཏམ།” ཟེར་བ་དང་ “མིང་མ་བཏགསན་ 

ཤ་མུ་གིས་ཡང་དུག།” ཟེར་བ་ལ་སྲོགས་པ་ མིང་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ལེ་ཤ་ར་

གསུངས་ཏེ་འདུག།

༣) སྤྱིར་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་དབྱེ་བ།
སྤྱིར་བཏང་ མིང་བཏགས་ཚུལ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ འདྲོད་རྒྱལ་ཐྲོག་མའི་མིང་ རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་

མིང་ཟེར་གཉིས་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདྲོད་རྒྱལ་ཐྲོག་མའི་མིང་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ སྨྲ་སྒོ་མཚྲོན་ཆ་ 

(༢༠༠༨) ལས། “འདྲོད་རྒྱལ་ཐྲོག་མའི་མིང་གང་ཡིན། །ངེས་ཚིག་གཞི་མེད་ཆོས་ཉིད་

བཞིན། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། “གང་ཞིག་གཞན་ལ་མ་བརྟེན་

པར། །བླ་དྭགས་གང་བས་ཐྲོག་མའྲོ། །” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ 

མཁས་གྲུབ། (༢༠༡༠) དང་ ཀོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚྲོ། (༢༠༡༢) ནང་ལུ་ཡང་ གསུངས་

ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ ཅ་དངོས་དང་ མི་ ས་ཆ་ལ་སྲོགས་པའི་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ མིང་

བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གཞི་ག་ཅི་ལུ་ཡང་མ་བརྟེན་པར་ འགོ་ཐྲོག་དང་པར་བཏགས་པའི་

མིང་དང་ ངེས་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པའི་མིང་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེར་

ན་ ཆུ་ མེ་ ཤིང་ ལྷ་ ཟེར་ བཏགས་ཡྲོད་མི་བཟུམ་ཨིན། 

རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་མིང་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་གྲུབ་ཟིན་པའི་མིང་གཞན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་

གྲུབ་པ་ཟེར་ གྲུབ་ཟིན་པའི་མིང་གཞན་ལུ་ བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ ངེས་ཚིག་གི་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 158

བཤད་པ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྨྲ་སྒོ་མཚྲོན་ཆ་ལས། (༢༠༠༨) “རྗེས་གྲུབ་དག་

ནི་དྲོན་ལྡན་དང་།” ཟེར་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། དྲོ་རུང་ དེ་ཉིད་ལས། “དེ་ལ་བརྟེན་པ་རྗེས་གྲུབ་པ། 

།འདྲོད་རྒྱལ་དྲོན་ལྡན་གཉིས་སུ་འདྲོད། །” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ འདྲ་བ་ འབྲེལ་

བ་ དགོས་པ་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཏགས་པའི་མིང་ ངེས་ཚིག་དང་བཤད་པ་རྐྱབ་

བཏུབ་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཀུན་མཁྱེན་འདི་ ཤེས་བའི་ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་པ། 

སངས་རྒྱས་འདི་ མ་རིག་གཉིད་ལས་སངས་ ཤེས་བའི་ཆོས་ལུ་མཁྱེན་པའི་བླྲོ་རྒྱས་པ། 

དགྲ་བཅོམ་པ་འདི་ ཉོན་མྲོངས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་

དཀརཔྲོ་ལུ་ མིང་གནག་མདྲོག་ ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ དྲོན་དང་མི་ལྡན་པ་ མིང་གི་ངེས་

ཚིག་དང་དངོས་པྲོ་གཉིས་འགལ་བ་སྦེ་ བཏགས་ཏེ་ ངེས་ཚིག་གི་བཤད་པ་ མ་འཇུག་མི་

ཡང་འདུག།

དེ་སྦེ་ འདྲོད་རྒྱལ་དང་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ བཏགས་པའི་མིང་གཉིས་ལས་ འབྲུག་པའི་

ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་དར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་སྲོལ་འདི་ཚུ་ཡང་ མང་

ཤྲོས་ར་ འདྲ་བ་ འབྲེལ་བ་ དགོས་པ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ 

རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་མིང་དང་། དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་གཉིས་ལས་ བཏགས་མིང་ནང་ལུ་

ཚུདཔ་ཨིན་པས། 

ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་ལམ།
ཞིབ་འཚྲོལ་འདིའི་དྲོན་ཚན་དང་དྲི་བ་དང་བསྟུནམ་ད་ མིང་བཏགས་ཐངས་དང་ བཏགས་

དགོ་པའི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་དང་གཏིང་ཟབ་སྦེ་ཧ་གོ་དགོཔ་ལས་ ཞིབ་

འཚྲོལ་བཀོད་རིས་ཡང་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚྲོལ་ (Ethnography) ནང་

ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་པས (Denscombe, 1999)། དེ་འབདཝ་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་

ལམ་འདི་ ཁུངས་བཙན་ཐབས་ཤེས་ (Qualitative method)  འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་

ཅི།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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༢) སྤྱིར་བཏང་མིང་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས།
མིང་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མདྲོ་སྡེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ (ལྲོ་མེད) ལས།  

“མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྲོངས་པར་འགྱུར། །དེ་བས་

རྲོངས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །མགོན་པྲོས་མིང་དུ་གདགས་པར་མཛད། །” ཟེར་གསུངས་ཏེ་

ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དངོས་པྲོའི་ཆོས་རེ་ལུ་ མིང་རེ་སྲོ་སྲོ་སྦེ་མ་བཏགས་པ་ཅིན་ བར་དྲོན་

སྤྲོད་ལེན་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྲོམ་ར་འབྱུང་འྲོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་གཏམ་

ལས་ཡང་། “བུ་སྐྱེས་པ་ལུ་མིང་། ཆང་འཐུང་པ་ལུ་གཏམ།” ཟེར་བ་དང་ “མིང་མ་བཏགསན་ 

ཤ་མུ་གིས་ཡང་དུག།” ཟེར་བ་ལ་སྲོགས་པ་ མིང་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ལེ་ཤ་ར་

གསུངས་ཏེ་འདུག།

༣) སྤྱིར་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་དབྱེ་བ།
སྤྱིར་བཏང་ མིང་བཏགས་ཚུལ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ འདྲོད་རྒྱལ་ཐྲོག་མའི་མིང་ རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་

མིང་ཟེར་གཉིས་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདྲོད་རྒྱལ་ཐྲོག་མའི་མིང་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ སྨྲ་སྒོ་མཚྲོན་ཆ་ 

(༢༠༠༨) ལས། “འདྲོད་རྒྱལ་ཐྲོག་མའི་མིང་གང་ཡིན། །ངེས་ཚིག་གཞི་མེད་ཆོས་ཉིད་

བཞིན། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། “གང་ཞིག་གཞན་ལ་མ་བརྟེན་

པར། །བླ་དྭགས་གང་བས་ཐྲོག་མའྲོ། །” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ 

མཁས་གྲུབ། (༢༠༡༠) དང་ ཀོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚྲོ། (༢༠༡༢) ནང་ལུ་ཡང་ གསུངས་

ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ ཅ་དངོས་དང་ མི་ ས་ཆ་ལ་སྲོགས་པའི་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ མིང་

བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གཞི་ག་ཅི་ལུ་ཡང་མ་བརྟེན་པར་ འགོ་ཐྲོག་དང་པར་བཏགས་པའི་

མིང་དང་ ངེས་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པའི་མིང་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེར་

ན་ ཆུ་ མེ་ ཤིང་ ལྷ་ ཟེར་ བཏགས་ཡྲོད་མི་བཟུམ་ཨིན། 

རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་མིང་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་གྲུབ་ཟིན་པའི་མིང་གཞན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་

གྲུབ་པ་ཟེར་ གྲུབ་ཟིན་པའི་མིང་གཞན་ལུ་ བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ ངེས་ཚིག་གི་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 158

བཤད་པ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྨྲ་སྒོ་མཚྲོན་ཆ་ལས། (༢༠༠༨) “རྗེས་གྲུབ་དག་

ནི་དྲོན་ལྡན་དང་།” ཟེར་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། དྲོ་རུང་ དེ་ཉིད་ལས། “དེ་ལ་བརྟེན་པ་རྗེས་གྲུབ་པ། 

།འདྲོད་རྒྱལ་དྲོན་ལྡན་གཉིས་སུ་འདྲོད། །” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ འདྲ་བ་ འབྲེལ་

བ་ དགོས་པ་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཏགས་པའི་མིང་ ངེས་ཚིག་དང་བཤད་པ་རྐྱབ་

བཏུབ་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཀུན་མཁྱེན་འདི་ ཤེས་བའི་ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་པ། 

སངས་རྒྱས་འདི་ མ་རིག་གཉིད་ལས་སངས་ ཤེས་བའི་ཆོས་ལུ་མཁྱེན་པའི་བླྲོ་རྒྱས་པ། 

དགྲ་བཅོམ་པ་འདི་ ཉོན་མྲོངས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་

དཀརཔྲོ་ལུ་ མིང་གནག་མདྲོག་ ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ དྲོན་དང་མི་ལྡན་པ་ མིང་གི་ངེས་

ཚིག་དང་དངོས་པྲོ་གཉིས་འགལ་བ་སྦེ་ བཏགས་ཏེ་ ངེས་ཚིག་གི་བཤད་པ་ མ་འཇུག་མི་

ཡང་འདུག།

དེ་སྦེ་ འདྲོད་རྒྱལ་དང་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ བཏགས་པའི་མིང་གཉིས་ལས་ འབྲུག་པའི་

ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་དར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་སྲོལ་འདི་ཚུ་ཡང་ མང་

ཤྲོས་ར་ འདྲ་བ་ འབྲེལ་བ་ དགོས་པ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ 

རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་མིང་དང་། དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་གཉིས་ལས་ བཏགས་མིང་ནང་ལུ་

ཚུདཔ་ཨིན་པས། 

ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་ལམ།
ཞིབ་འཚྲོལ་འདིའི་དྲོན་ཚན་དང་དྲི་བ་དང་བསྟུནམ་ད་ མིང་བཏགས་ཐངས་དང་ བཏགས་

དགོ་པའི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་དང་གཏིང་ཟབ་སྦེ་ཧ་གོ་དགོཔ་ལས་ ཞིབ་

འཚྲོལ་བཀོད་རིས་ཡང་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚྲོལ་ (Ethnography) ནང་

ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་པས (Denscombe, 1999)། དེ་འབདཝ་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་

ལམ་འདི་ ཁུངས་བཙན་ཐབས་ཤེས་ (Qualitative method)  འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་

ཅི།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ (Tools) ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་གྲས་ལས་ སྒྲིག་བཀོད་

ཆ་མ་ཚང་བའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ (Semi-structured interview) དང་ རྩྲོམ་བྲིས་དབྱེ་

དཔྱད་ (Document analysis) གཉིས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི། 

སྒྲིག་བཀོད་ཆ་མ་ཚང་བའི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ གོ་ཡངས་དྲི་བ་ (Open 

ended) ལས་ གཙྲོ་བྲོ་ ག་དེ་སྦེ། ག་ཅི་སྦེ། ཟེར་བའི་དྲི་བ་གཉིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

བཀོད་ཅི། 

ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ (Samples)།
ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ཚུ་ཡང་ མིང་ཞུ་སའི་ལྷ་ཁང་སྐུ་གཉེར་ ༣།  རྩིསཔ་ ༣།  བླམ་ 

༣།  ཕམ་རྒས་ཤྲོས་ལྲོ་ན་ ༦༥ ལས་ ༨༠ གི་བར་ན་འབད་མི་ ༡༠།  ཕམ་གཞྲོནམ་ 

ལྲོ་ན་ ༣༠ ལས་ ༥༠ གི་བར་ན་འབད་མི་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ ༡༠ དང་། གྲོང་གསེབ་ནང་ལས་ 

༡༠། སྲོབ་ཕྲུག་ལྲོ་ན་ ༡༨ ལས་ ༢༥ གི་བར་འབད་མི་ ༡༠།  ཡྲོངས་བསྲོམས་མི་ངོམ་ 

༤༩ དང་གཅིག་ཁར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡི། དེ་ཚུ་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་ཤར་ཕྱྲོགས་ ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་ 

ནུབ་ཕྱྲོགས་ བང་ཕྱྲོགས་ དབུས་ཕྱྲོགས་ཚུ་ནང་ལས་འབད་ཡི། ཞིབ་འཚྲོལ་ནང་ལུ་ བཅའ་

མར་མ་གཏྲོགས་པའི་ཧེ་མ་ དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དྲོན་ཚུ་ ཁོང་རང་ལུ་བཤད་ཞིནམ་

ལས་ ཁོང་རང་གི་བླྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་བཅུགཔ་མ་ཚད་ འབད་

བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཚུ་གེ་ར་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག་ (Research ethics) 

དང་བསྟུན་ཏེ་འབད་ཡི།

ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་དཔེ་ཚད་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྲོད་པའི་གནད་སྡུད་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འྲོག་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་

མིང་བཏགས་ཐངས་དང་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་གཉིས་ལུ་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 160

ལེ་ཤ་ར་འདུག། དེ་ཡང་ གཞན་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་མིང་འདི་ཚུ་ མང་ཤྲོས་ར་ ཕའི་རིགས་

རུས་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགས་པ་ ཕའི་མིང་དང་མཐུད་དེ་བཏགས་པ་སྲོགས་ ཕ་མའི་བླྲོ་

འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་བཟུམ་གྱི་

ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་སྲོམ་མ་མཐྲོང་། འབྲུག་པའི་མིང་འདི་བཏགསཔ་ད་ ཕ་མའི་རིགས་

རུས་ཧ་གོ་ནི་ལས་ལྷག་པའི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་

བཏགསཔ་ཨིན་པས། འབྲུག་མི་ཡྲོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ མི་དབང་རིམ་བྲོན་གྱི་མཚན་ལས་

བཟུང་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཏགས་སྲོལ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 

འབྲུག་ལྷྲོ་མཚམས་པའི་མིང་ཚུ་ཡང་ ལྷ་དང་བླ་མ་ལས་ཞུ་བའི་མིང་གི་གྲངས་སུ་བསྡུ་

ཚུགསཔ་ལས་ བཤད་པ་ལྲོགས་སུ་སྦེ་མ་བཀོད།

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་ དྲོན་ཚན་ཁག་བཅུ་གཅིག་ནང་ལུ་བགོ་སྟེ་ བྲིས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་

ཡང་ ༡) སྐྱབས་ཞུ་བ་དང་མགུ་གཏད་བཅོལ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་། ༢) བླ མ ་

ལས་ཞུ་བའི་མིང་། ༣) ཕ་མ་གིས་བཏགས་པའི་མིང་། ༤) ཤི་རྐྱེན་ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་

བཏགས་པའི་མིང་། ༥) སྐྱེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཟའ་ ཚེས་ ས་གནས་ཚུ་ལས་ བཏགས་

པའི་མིང་། ༦) ཆོས་དང་སྲོམ་པ་ཞུ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་། ༧) སྐྱེས་རྩིས་ལས་

བཏགས་པའི་མིང་། ༨) གཅེས་ཤིང་ཕངས་པ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་། ༩) མིང་ལུ་མིང་

གྲོགས་སྦར་ཚུལ། ༡༠) ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ཁྱད་པར། ༡༡) ད་རེས་

ནངས་པར་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་ཚུལ་ཚུ་ཨིན། མིང་ཚུ་ཡང་ ཚེ་རིང་བ། 

བར་ཆད་ལས་སྲུང་བ། ནད་ཉུང་བ། ལྲོངས་སྤྲོད་འཕེལ་བ། སྐྱེས་པའི་དུས་དྲན་པ། སྐྱེས་

པའི་ཡུལ་དྲན་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ཁུངས་དང་མཚན་ལེ་ཤ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་

མས། དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཁ་གསལ་འྲོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།



159

ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ (Tools) ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་གྲས་ལས་ སྒྲིག་བཀོད་

ཆ་མ་ཚང་བའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ (Semi-structured interview) དང་ རྩྲོམ་བྲིས་དབྱེ་

དཔྱད་ (Document analysis) གཉིས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི། 

སྒྲིག་བཀོད་ཆ་མ་ཚང་བའི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ གོ་ཡངས་དྲི་བ་ (Open 

ended) ལས་ གཙྲོ་བྲོ་ ག་དེ་སྦེ། ག་ཅི་སྦེ། ཟེར་བའི་དྲི་བ་གཉིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

བཀོད་ཅི། 

ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ (Samples)།
ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ཚུ་ཡང་ མིང་ཞུ་སའི་ལྷ་ཁང་སྐུ་གཉེར་ ༣།  རྩིསཔ་ ༣།  བླམ་ 

༣།  ཕམ་རྒས་ཤྲོས་ལྲོ་ན་ ༦༥ ལས་ ༨༠ གི་བར་ན་འབད་མི་ ༡༠།  ཕམ་གཞྲོནམ་ 

ལྲོ་ན་ ༣༠ ལས་ ༥༠ གི་བར་ན་འབད་མི་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ ༡༠ དང་། གྲོང་གསེབ་ནང་ལས་ 

༡༠། སྲོབ་ཕྲུག་ལྲོ་ན་ ༡༨ ལས་ ༢༥ གི་བར་འབད་མི་ ༡༠།  ཡྲོངས་བསྲོམས་མི་ངོམ་ 

༤༩ དང་གཅིག་ཁར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡི། དེ་ཚུ་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་ཤར་ཕྱྲོགས་ ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་ 

ནུབ་ཕྱྲོགས་ བང་ཕྱྲོགས་ དབུས་ཕྱྲོགས་ཚུ་ནང་ལས་འབད་ཡི། ཞིབ་འཚྲོལ་ནང་ལུ་ བཅའ་

མར་མ་གཏྲོགས་པའི་ཧེ་མ་ དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དྲོན་ཚུ་ ཁོང་རང་ལུ་བཤད་ཞིནམ་

ལས་ ཁོང་རང་གི་བླྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་བཅུགཔ་མ་ཚད་ འབད་

བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཚུ་གེ་ར་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག་ (Research ethics) 

དང་བསྟུན་ཏེ་འབད་ཡི།

ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་དཔེ་ཚད་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྲོད་པའི་གནད་སྡུད་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འྲོག་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་

མིང་བཏགས་ཐངས་དང་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་གཉིས་ལུ་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 160

ལེ་ཤ་ར་འདུག། དེ་ཡང་ གཞན་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་མིང་འདི་ཚུ་ མང་ཤྲོས་ར་ ཕའི་རིགས་

རུས་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགས་པ་ ཕའི་མིང་དང་མཐུད་དེ་བཏགས་པ་སྲོགས་ ཕ་མའི་བླྲོ་

འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་བཟུམ་གྱི་

ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་སྲོམ་མ་མཐྲོང་། འབྲུག་པའི་མིང་འདི་བཏགསཔ་ད་ ཕ་མའི་རིགས་

རུས་ཧ་གོ་ནི་ལས་ལྷག་པའི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་

བཏགསཔ་ཨིན་པས། འབྲུག་མི་ཡྲོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ མི་དབང་རིམ་བྲོན་གྱི་མཚན་ལས་

བཟུང་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཏགས་སྲོལ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 

འབྲུག་ལྷྲོ་མཚམས་པའི་མིང་ཚུ་ཡང་ ལྷ་དང་བླ་མ་ལས་ཞུ་བའི་མིང་གི་གྲངས་སུ་བསྡུ་

ཚུགསཔ་ལས་ བཤད་པ་ལྲོགས་སུ་སྦེ་མ་བཀོད།

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་ དྲོན་ཚན་ཁག་བཅུ་གཅིག་ནང་ལུ་བགོ་སྟེ་ བྲིས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་

ཡང་ ༡) སྐྱབས་ཞུ་བ་དང་མགུ་གཏད་བཅོལ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་། ༢) བླ མ ་

ལས་ཞུ་བའི་མིང་། ༣) ཕ་མ་གིས་བཏགས་པའི་མིང་། ༤) ཤི་རྐྱེན་ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་

བཏགས་པའི་མིང་། ༥) སྐྱེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཟའ་ ཚེས་ ས་གནས་ཚུ་ལས་ བཏགས་

པའི་མིང་། ༦) ཆོས་དང་སྲོམ་པ་ཞུ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་། ༧) སྐྱེས་རྩིས་ལས་

བཏགས་པའི་མིང་། ༨) གཅེས་ཤིང་ཕངས་པ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་། ༩) མིང་ལུ་མིང་

གྲོགས་སྦར་ཚུལ། ༡༠) ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ཁྱད་པར། ༡༡) ད་རེས་

ནངས་པར་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་ཚུལ་ཚུ་ཨིན། མིང་ཚུ་ཡང་ ཚེ་རིང་བ། 

བར་ཆད་ལས་སྲུང་བ། ནད་ཉུང་བ། ལྲོངས་སྤྲོད་འཕེལ་བ། སྐྱེས་པའི་དུས་དྲན་པ། སྐྱེས་

པའི་ཡུལ་དྲན་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ཁུངས་དང་མཚན་ལེ་ཤ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་

མས། དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཁ་གསལ་འྲོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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༡ སྐྱབས་ཞུ་བ་དང་མགུ་གཏད་བཅོལ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
 (ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་)
འབྲུག་པའི་མི་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ ཕམ་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ར་ རང་གི་ཨ་ལྲོ་འདི་ སྐྱེས་

ཚརཝ་ཅིག་ སྐྱེ་སའི་ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་

གནས་ཁང་ཚུ་ཡྲོད་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལུ་དཀར་མེ་དང་ཆང་ཕུད་ཚུ་ འབག་སྟེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ 

ཨ་ལྲོ་འདི་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་

སྟེ་ ཨ་ལྲོའི་མིང་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཞུ་བའི་མིང་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་དང་ 

ལྷ་ཁང་འདིའི་ལྷ་ཚྲོགས་གཙྲོ་བྲོ། ཡང་ན་ གདན་ས་བཅའ་མི་བླམ་འདིའི་མཚན་དང་འབྲེལ་

ཏེ་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་ཚུ་ཡང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྤ་རྲོ་གདྲོང་དཀར་ལའི་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ བཙན་

སྐྱོང་། བཙན་སྐྱོང་རྲོ་རྗེ། བཙན་སྐྱོང་དབང་མྲོ། བཙན་སྐྱོང་དཔལ་མྲོ ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། 

ལྲོད་པའི་ས་ཁྱི་མེད་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ ཀུན་ལེགས། ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་། ཀུན་

ལེགས་དཔལ་འབྲོར། ཀུན་ལེགས་དབང་མྲོ། ཀུན་ལེགས་བཟང་མྲོ། འཆི་མེད། འཆི་མེད་

རྲོ་རྗེ། ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གསལཝ་སྒང་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ སྲིད་རྒྱལ། སྲིད་རྒྱལ་རྲོ་རྗེ། 

སྲིད་རྒྱལ་ལྷམྲོ། ཕུརཔ་རྲོ་རྗེ། ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། ཕུརཔ་རྒྱལམྲོ། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དང་ ར་

བྲག་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ ར་བྲག། ར་བྲག་དབང་ཕྱུག། ར་བྲག་དབང་མྲོ། ཟེར་

བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། 

སྤུང་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་མྲོའི་ མ་ཆེན་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ རྣམ་རྒྱལ། རྣམ་རྒྱལ་རྲོ་

རྗེ། རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབྲོར། རྣམ་རྒྱལ་དབང་མྲོ། ངག་དབང་ལྷ་མྲོ། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དང་ 

མགར་ས་རྫྲོང་ནང་ སྒོ་མྲོ་ལྷ་ཁང་དང་ སེའུ་ལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ དམ་
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ཆོས། དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན། དམ་ཆོས་དབང་ཕྱུག། དམ་ཆོས་སྒྲོལ་མ། དམ་ཆོས་ལྷ་མྲོ། 

ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

ཧཱ་གི་ཁྱུང་བདུད་གནས་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ ཁྱུང་བདུད། ཁྱུང་བདུད་ཚེ་རིང་། ཁྱུང་

བདུད་སྒྲོལ་མ། ཁྱུང་བདུད་རྲོ་རྗེ། ཁྱུང་བདུད་བཟང་མྲོ། ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་བར་མཚམས་ཕྱག་རྲོར་ལྷ་ཁང་དང་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་རྫྲོང་ནང་གི་ ཕྱག་

རྲོར་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ ཕྱག་རྲོར། ཕྱག་རྲོར་དབང་མྲོ། ཕྱག་རྲོར་བསན་

འཛིན། ཕྱག་རྲོར་ལྷ་མྲོ། ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་ ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ མཆོད་རྟེན་

བཟང་མྲོ། མཆོད་རྟེན་དབང་མྲོ། མཆོད་རྟེད་རྲོ་རྗེ། མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་ ཟེར་བཏགས་དྲོ་

བཟུམ་ཨིན།

དར་དཀར་ཆུ་མཆོག་སྤང་ཁ་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ དུང་ཆེན། དུང་ཆེན་མ། ཟེར་

བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་གི་མིང་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བྱུང་བའི་

ཁུངས་ཅིག་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

༢ བླ་མ་ལས་ཞུ་བའི་མིང་།
ཡུལ་ཕྱྲོགས་དང་ས་གནས་ལ་ལུ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་སྲོལ་མེད་རུང་ རང་གི་དད་

མྲོས་ཡྲོད་པའི་བླ་མ་ཅིག་ལས་ཞུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། བླམ་འདི་གིས་ མིང་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ རང་གི་མིང་དང་ ཡང་ན་བླམ་རང་གི་ཆོས་ལུགས། དེ་ལས་ ལྷ་དང་ཡི་དམ་ཚུའི་མིང་

ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བླྲོ་བཟང་འཕྲིན་ལས། ངག་དབང་འཕྲིན་ལས། 

ཀུན་དགའ་བསན་འཛིན། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། པདྨ་དབང་ཕྱུག། ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ། 

འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན། ཕྱག་རྲོར་སྒྲོལ་མ། ཟེར་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།



161

༡ སྐྱབས་ཞུ་བ་དང་མགུ་གཏད་བཅོལ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
 (ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་)
འབྲུག་པའི་མི་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ ཕམ་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ར་ རང་གི་ཨ་ལྲོ་འདི་ སྐྱེས་

ཚརཝ་ཅིག་ སྐྱེ་སའི་ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་

གནས་ཁང་ཚུ་ཡྲོད་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལུ་དཀར་མེ་དང་ཆང་ཕུད་ཚུ་ འབག་སྟེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ 

ཨ་ལྲོ་འདི་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་

སྟེ་ ཨ་ལྲོའི་མིང་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཞུ་བའི་མིང་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་དང་ 

ལྷ་ཁང་འདིའི་ལྷ་ཚྲོགས་གཙྲོ་བྲོ། ཡང་ན་ གདན་ས་བཅའ་མི་བླམ་འདིའི་མཚན་དང་འབྲེལ་

ཏེ་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་ཚུ་ཡང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྤ་རྲོ་གདྲོང་དཀར་ལའི་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ བཙན་

སྐྱོང་། བཙན་སྐྱོང་རྲོ་རྗེ། བཙན་སྐྱོང་དབང་མྲོ། བཙན་སྐྱོང་དཔལ་མྲོ ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། 

ལྲོད་པའི་ས་ཁྱི་མེད་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ ཀུན་ལེགས། ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་། ཀུན་

ལེགས་དཔལ་འབྲོར། ཀུན་ལེགས་དབང་མྲོ། ཀུན་ལེགས་བཟང་མྲོ། འཆི་མེད། འཆི་མེད་

རྲོ་རྗེ། ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་གསལཝ་སྒང་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ སྲིད་རྒྱལ། སྲིད་རྒྱལ་རྲོ་རྗེ། 

སྲིད་རྒྱལ་ལྷམྲོ། ཕུརཔ་རྲོ་རྗེ། ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། ཕུརཔ་རྒྱལམྲོ། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དང་ ར་

བྲག་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ ར་བྲག། ར་བྲག་དབང་ཕྱུག། ར་བྲག་དབང་མྲོ། ཟེར་

བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། 

སྤུང་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་མྲོའི་ མ་ཆེན་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ རྣམ་རྒྱལ། རྣམ་རྒྱལ་རྲོ་

རྗེ། རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབྲོར། རྣམ་རྒྱལ་དབང་མྲོ། ངག་དབང་ལྷ་མྲོ། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དང་ 

མགར་ས་རྫྲོང་ནང་ སྒོ་མྲོ་ལྷ་ཁང་དང་ སེའུ་ལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ དམ་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 162

ཆོས། དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན། དམ་ཆོས་དབང་ཕྱུག། དམ་ཆོས་སྒྲོལ་མ། དམ་ཆོས་ལྷ་མྲོ། 

ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

ཧཱ་གི་ཁྱུང་བདུད་གནས་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ ཁྱུང་བདུད། ཁྱུང་བདུད་ཚེ་རིང་། ཁྱུང་

བདུད་སྒྲོལ་མ། ཁྱུང་བདུད་རྲོ་རྗེ། ཁྱུང་བདུད་བཟང་མྲོ། ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་བར་མཚམས་ཕྱག་རྲོར་ལྷ་ཁང་དང་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་རྫྲོང་ནང་གི་ ཕྱག་

རྲོར་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ ཕྱག་རྲོར། ཕྱག་རྲོར་དབང་མྲོ། ཕྱག་རྲོར་བསན་

འཛིན། ཕྱག་རྲོར་ལྷ་མྲོ། ཟེར་བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་ ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ མཆོད་རྟེན་

བཟང་མྲོ། མཆོད་རྟེན་དབང་མྲོ། མཆོད་རྟེད་རྲོ་རྗེ། མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་ ཟེར་བཏགས་དྲོ་

བཟུམ་ཨིན།

དར་དཀར་ཆུ་མཆོག་སྤང་ཁ་ལྷ་ཁང་ལས་ཞུ་བའི་མིང་ལུ་ དུང་ཆེན། དུང་ཆེན་མ། ཟེར་

བཏགས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་གི་མིང་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བྱུང་བའི་

ཁུངས་ཅིག་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

༢ བླ་མ་ལས་ཞུ་བའི་མིང་།
ཡུལ་ཕྱྲོགས་དང་ས་གནས་ལ་ལུ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཞུ་སྲོལ་མེད་རུང་ རང་གི་དད་

མྲོས་ཡྲོད་པའི་བླ་མ་ཅིག་ལས་ཞུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། བླམ་འདི་གིས་ མིང་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ རང་གི་མིང་དང་ ཡང་ན་བླམ་རང་གི་ཆོས་ལུགས། དེ་ལས་ ལྷ་དང་ཡི་དམ་ཚུའི་མིང་

ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བླྲོ་བཟང་འཕྲིན་ལས། ངག་དབང་འཕྲིན་ལས། 

ཀུན་དགའ་བསན་འཛིན། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། པདྨ་དབང་ཕྱུག། ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ། 

འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན། ཕྱག་རྲོར་སྒྲོལ་མ། ཟེར་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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༣ ཕ་མ་གིས་བཏགས་པའི་མིང་།
མ་ཕ་རང་གིས་ ཨ་ལྲོའི་མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕམ་ལྲོ་ན་རྒས་ཤྲོས་ ཚེ་རིང་

དྲག་ ནད་མེདཔ་ ལྲོ་བཟང་ཤྲོས་ བསྲོད་ནམས་དང་ དབང་ཐང་ཅན་ཅིག་གིས་ གཟའ་

སྐར་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ལུ་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མིང་འདི་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ མིང་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ཏེ་བཏགསཔ་ཨིན། དེ་

ཡང་ དཔེར་ན་ ལྷ་ཚྲོགས་ཀྱི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ སྒྲོལ་མ། ཕྱག་རྲོར། འཇམ་དབངས། 

དབངས་ཅན། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། སྲོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ སེངྒེ། གེ་སར། 

སྲོབས་ལྡན། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། མཛེས་ཆའི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ མེ་ཏྲོག རྒྱ་མཚྲོ། པདྨ། 

ཡིད་འྲོང་། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། བཀྲ་ཤིས་པའི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ བཀྲ་ཤིས། བསྲོད་ནམས། 

དཔལ་འབྲོར། ཕུན་ཚྲོགས། དབང་ཕྱུག། ཚེ་རིང་། དགའ་སྐྱིད། ཟེར་ཤུལ་ལས་ རང་གི་

ཨ་ལྲོ་ལུ་ བསྲོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་

ལུ་ མིང་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ བདམས་ཏེ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

༤ ཤི་རྐྱེན་ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་བཏགས་པའི་མིང་།
འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་ཡི་ར་ཤི་སྟེ་ གསྲོ་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་

ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ མིང་བཏགས་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་

ཚརཝ་ཅིག་ ཆང་གི་ཏའུ་མགུ་ལུ་སྤུབས་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཏའུ་ཅུང་དང་ཏའུ་ལགས། དེ་

བཟུམ་སྦེ་ བྲེ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་མིང ་བྲེ་བཟང་དང་ བྲེ་གང། སང་ཁར་བཏབ་སྟེ་མིང་ 

སང་ཅུང་། འཛརཝ་རྔོ་སའི་ཧྲོད་ལྷ་ང་ མགུ་ལུ་སྤུབས་ཏེ་མིང་ ས་ང་། ཟངས་ཀུ་མགུ་ལུ་ 

སྤུབས་ཏེ་མིང་ ཟངས་ཀུ་ ལ་སྲོགས་པ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ བུམྲོ་ལུ་བུའི་མིང་དང་ 

བུ་ལུ་བུམྲོ་གི་མིང་ཚུ་ཡང་ བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མིང་དེ་ཚུ་ མང་ཤྲོས་ར་ ཕམ་རང་

གིས་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མིང་ལ་ལུ་ཅིག་ གོང་གི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ 

ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བཏགས་བཞག་མི་ཡང་འདུག།

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 164

༥ སྐྱེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ གཟའ་ ཚེས་ ས་གནས་ཚུ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།

ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་པའི་དུས་དང་ ས་གནས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མིང་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དཔེར་ན་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་གི་གཟའ་ལས་ མིང་བཏགས་པ་ དཔེར་ན་ གཟའ་ཟ་བ་ལུ་

སྐྱེསཝ་ལས་ ཟ་བ། ཉི་མ་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ ཉི་མ། མིག་དམར་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ མིག་

དམར། པ་སངས་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ པ་སངས། སྤེན་པར་སྐྱེསཝ་ལས་ སྤེན་པ། ཟ་བ་ཚེ་

རིང་། པ་སངས་དབང་འདུས། ཉི་མ་རྲོ་རྗེ་ ཟེར་བཏགསཔ་ཨིན་པས། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་བཏགས་པ་ ཚེས་གཅིག་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ ཚེས་

གཅིག། ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ ཚེས་བཅུ། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ བཅོ་ལྔ། 

གནམ་གང་། ཚེས་བཅུ་ལྷ་མྲོ། བཅོ་ལྔ་ཚེ་རིང་ ཟེར་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཚེས་

བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་ལུ་ སྐྱེས་པ་ཅིན་མ་གཏྲོགས་གཞན་ལུ་ ཚེས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་

བཏགས་སྲོལ་མིན་འདུག། 

དེ་ལས་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་སའི་ས་གནས་ལས་ མིང་བཏགས་པ་ དཔེར་ན་ ལམ་ཁར་སྐྱེསཝ་ལས་ 

ལམ་སྐྱེས། རི་ཁར་སྐྱེསཝ་ལས་ རི་སྐྱེས། བག་ཕུག་ནང་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ བག་སྐུ། སྤང་

ན་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ སྤང་སྐྱེས། སྒང་གུར་སྐྱེསཝ་ལས་ སྒང་ལ། སྒང་ཅུང་། ཆུ་ར་ནང་ལུ་ 

སྐྱེསཝ་ལས་ ཆུ་ར་རྲོ་རྗེ། ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ ཕམ་

རང་གིས་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཨ་ལྲོ་མཚེ་མ་གཉིས་སྦེ་སྐྱེས་པ་ཅིན་ མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉི་ཟ་གཉིས་ཀྱི་

མིང་ལས་ རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགས་ནི་དང་ གསུམ་སྦེ་སྐྱེས་པ་ཅིན་ ཉི་ཟ་སྐར་གསུམ་གྱི་མིང་

ལས་ རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགས་པའི་སྲོལ་འདུག། ལྟག་ལུ་བཀོད་ཡྲོད་པའི་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་

མཚན་ཚུ་ལུ་མ་བརྟེན་པར་ བཏགས་པའི་མིང་ཡང་ དུམ་གྲ་རེ་འདུག།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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༣ ཕ་མ་གིས་བཏགས་པའི་མིང་།
མ་ཕ་རང་གིས་ ཨ་ལྲོའི་མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕམ་ལྲོ་ན་རྒས་ཤྲོས་ ཚེ་རིང་

དྲག་ ནད་མེདཔ་ ལྲོ་བཟང་ཤྲོས་ བསྲོད་ནམས་དང་ དབང་ཐང་ཅན་ཅིག་གིས་ གཟའ་

སྐར་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ལུ་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མིང་འདི་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ མིང་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ཏེ་བཏགསཔ་ཨིན། དེ་

ཡང་ དཔེར་ན་ ལྷ་ཚྲོགས་ཀྱི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ སྒྲོལ་མ། ཕྱག་རྲོར། འཇམ་དབངས། 

དབངས་ཅན། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། སྲོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ སེངྒེ། གེ་སར། 

སྲོབས་ལྡན། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། མཛེས་ཆའི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ མེ་ཏྲོག རྒྱ་མཚྲོ། པདྨ། 

ཡིད་འྲོང་། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། བཀྲ་ཤིས་པའི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ བཀྲ་ཤིས། བསྲོད་ནམས། 

དཔལ་འབྲོར། ཕུན་ཚྲོགས། དབང་ཕྱུག། ཚེ་རིང་། དགའ་སྐྱིད། ཟེར་ཤུལ་ལས་ རང་གི་

ཨ་ལྲོ་ལུ་ བསྲོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་

ལུ་ མིང་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ བདམས་ཏེ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

༤ ཤི་རྐྱེན་ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་བཏགས་པའི་མིང་།
འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་ཡི་ར་ཤི་སྟེ་ གསྲོ་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་

ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ མིང་བཏགས་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་

ཚརཝ་ཅིག་ ཆང་གི་ཏའུ་མགུ་ལུ་སྤུབས་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཏའུ་ཅུང་དང་ཏའུ་ལགས། དེ་

བཟུམ་སྦེ་ བྲེ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་མིང ་བྲེ་བཟང་དང་ བྲེ་གང། སང་ཁར་བཏབ་སྟེ་མིང་ 

སང་ཅུང་། འཛརཝ་རྔོ་སའི་ཧྲོད་ལྷ་ང་ མགུ་ལུ་སྤུབས་ཏེ་མིང་ ས་ང་། ཟངས་ཀུ་མགུ་ལུ་ 

སྤུབས་ཏེ་མིང་ ཟངས་ཀུ་ ལ་སྲོགས་པ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ བུམྲོ་ལུ་བུའི་མིང་དང་ 

བུ་ལུ་བུམྲོ་གི་མིང་ཚུ་ཡང་ བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མིང་དེ་ཚུ་ མང་ཤྲོས་ར་ ཕམ་རང་

གིས་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མིང་ལ་ལུ་ཅིག་ གོང་གི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ 

ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བཏགས་བཞག་མི་ཡང་འདུག།

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 164

༥ སྐྱེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ གཟའ་ ཚེས་ ས་གནས་ཚུ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།

ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་པའི་དུས་དང་ ས་གནས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མིང་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དཔེར་ན་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་གི་གཟའ་ལས་ མིང་བཏགས་པ་ དཔེར་ན་ གཟའ་ཟ་བ་ལུ་

སྐྱེསཝ་ལས་ ཟ་བ། ཉི་མ་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ ཉི་མ། མིག་དམར་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ མིག་

དམར། པ་སངས་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ པ་སངས། སྤེན་པར་སྐྱེསཝ་ལས་ སྤེན་པ། ཟ་བ་ཚེ་

རིང་། པ་སངས་དབང་འདུས། ཉི་མ་རྲོ་རྗེ་ ཟེར་བཏགསཔ་ཨིན་པས། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་བཏགས་པ་ ཚེས་གཅིག་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ ཚེས་

གཅིག། ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ ཚེས་བཅུ། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ བཅོ་ལྔ། 

གནམ་གང་། ཚེས་བཅུ་ལྷ་མྲོ། བཅོ་ལྔ་ཚེ་རིང་ ཟེར་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ཚེས་

བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་ལུ་ སྐྱེས་པ་ཅིན་མ་གཏྲོགས་གཞན་ལུ་ ཚེས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་

བཏགས་སྲོལ་མིན་འདུག། 

དེ་ལས་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་སའི་ས་གནས་ལས་ མིང་བཏགས་པ་ དཔེར་ན་ ལམ་ཁར་སྐྱེསཝ་ལས་ 

ལམ་སྐྱེས། རི་ཁར་སྐྱེསཝ་ལས་ རི་སྐྱེས། བག་ཕུག་ནང་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ བག་སྐུ། སྤང་

ན་ལུ་སྐྱེསཝ་ལས་ སྤང་སྐྱེས། སྒང་གུར་སྐྱེསཝ་ལས་ སྒང་ལ། སྒང་ཅུང་། ཆུ་ར་ནང་ལུ་ 

སྐྱེསཝ་ལས་ ཆུ་ར་རྲོ་རྗེ། ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ བཏགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ ཕམ་

རང་གིས་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཨ་ལྲོ་མཚེ་མ་གཉིས་སྦེ་སྐྱེས་པ་ཅིན་ མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉི་ཟ་གཉིས་ཀྱི་

མིང་ལས་ རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགས་ནི་དང་ གསུམ་སྦེ་སྐྱེས་པ་ཅིན་ ཉི་ཟ་སྐར་གསུམ་གྱི་མིང་

ལས་ རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགས་པའི་སྲོལ་འདུག། ལྟག་ལུ་བཀོད་ཡྲོད་པའི་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་

མཚན་ཚུ་ལུ་མ་བརྟེན་པར་ བཏགས་པའི་མིང་ཡང་ དུམ་གྲ་རེ་འདུག།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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༦ ཆོས་དང་སྲོམ་པ་ཞུ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
དགེ་སྲོང་དང་ཨ་ནེམྲོ་ཚུ་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་འགོ་དང་པར་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 

ཧེ་མ་མི་གནགཔྲོ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ མིང་ལུས་གནས་ཚུ་བརྗེ་བའི་བར་ལུ་ བླ་མ་གིས་

ཆོས་མིང་ཟེར་གནང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མིང་དེ་ཚུ་ཡང་ ཆོས་ལུགས་དང་སྲོམ་རྒྱུན་ དེ་ལས་

བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་མིང་ལས་ རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་

དང་བླ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ དཔེར་ན་ ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ། པད་དཀར་འབྱུང་གནས། 

ངག་དབང་གྲགས་པ། ཀར་ འཕྲིན་ལས། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་དང་བླ་

བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ དཔེར་ན་ ཨྲོན་རྲོ་རྗེ། པདྨ་དབང་ཕྱུག ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། ཟེར་

དྲོ་བཟུམ་ཨིན། དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་བླ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ དཔེར་ན་ བླྲོ་

བཟང་འཕྲིན་ལས། བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚྲོ། དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་། བསན་འཛིན་དབང་

མྲོ། ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་བླ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ དཔེར་ན་ ཀུན་དགའ། ཀུན་དགའ་

དཔལ་འབྲོར། བསྲོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། བླམ་ཆོསཔ་མང་ཤྲོས་ར་ 

གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཧེ་མ་མི་གནགཔྲོ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་མིང་དེ་ 

བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་མིང་འདི་འབྲོ་སྟེ་ དར་ཁྱབ་གཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ མི་གནགཔ་ཚུ་ཡང་ དབང་དང་ཁྲིད་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་མིང་ཟེར་ མིང་སྲོ་སྲོ་

ཅིག་ཐྲོབ་སྲོལ་འདུག། དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལུ་ མེ་ཏྲོག་བཀོག་ཞིནམ་ལས་ ཡིད་དམ་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ལས་ མེ་ཏྲོག་ག་ལུ་ཕྲོག་མི་ལྷ་འདི་ རང་གི་མེ་ཏྲོག་གང་ལུ་ཕྲོག་པའི་

ལྷ་སྐལ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཚྲོགས་འདིའི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ 

བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཁྲིད་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ཐྲོབ་པའི་མིང་འདི་ དུས་རྒྱུན་འབྲོ་སྲོལ་

མེད་རུང་ ཤི་ཚར་སྟེ་དགེ་ཆོས་དང་དགེ་རྩ་ཚུ་ སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ འབྲུག་པ་རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ 

(༢༠༠༨) ནང་ལུ་བཀོད་དྲོ་བཟུམ་དང་ ཕམ་རྒས་ཤྲོས་ལ་ལུ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 166

ཅིན་ རང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་མིང་འདི་ སྲོག་གཅོད་ཀྱི་འདྲེ་དང་ ཟ་འདྲེ་ཚུ་གིས་དབང་སྟེ་རང་

དབང་མི་འཐྲོབ། དེ་འབདཝ་ལས་ ཆོས་མིང་འདི་ གསང་མིང་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་པ་ཅིན་ སྲོག་གཅོད་ཀྱི་འདྲེ་གིས་མ་ཤེས་པར་འྲོང་ནི་དང་ ཟ་ནི་ལུ་རང་དབང་ཐྲོབ་

ཟེར་ཨིན་པས། འདི་གི་སྐོར་ལས་ སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་མ་མཇལ། ཨིན་

རུང་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་མགུར་ (ཤྲོག་ ༡༨༨༤) ནང་ལུ་ གཤིན་པྲོ་ལུ་ དབང་ཞུ་བའི་

སྐབས་ཀྱི་ གསང་མིང་འབྲོ་སྲོལ་གསུངས་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་ནང་ལུ་

ཡང་ མིང་ཡུལ་དུ་ཆོས་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་གསང་མིང་དྲན་པར་བའྲོ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་

པའི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འྲོང་ནི་མས།

བླམ་ཆོསཔ་ལ་ལུ་གིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་ མེ་ཏྲོག་ཕྲོག་

པའི་ལྷ་འདི་ ལས་འཕྲོ་ཡྲོད་པའི་ལྷ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ལས་ ལྷ་དེ་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་གཉིས་

སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ དད་པ་བསྐྱེད་ནི་དང་ བསྒོམ་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག། བླམ་ལ་ལུ་གིས་ གཤིན་པྲོའི་དགེ་ཆོས་སྒྲུབ་

པའི་སྐབས་ལུ་ གསང་མིང་མེན་པར་ དུས་རྒྱུན་གྱི་མིང་འདི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡང་

འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ དགེ་ཆོས་སྒྲུབ་མི་བླམ་དེའི་ཉམས་རྟྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

༧ སྐྱེས་རྩིས་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
འབྲུག་པའི་མི་ལུ་ སྐྱེས་པའི་ཚེས་ལུ་དབང་བའི་ མཁའ་འགྲོའི་མཚན་ལས་ རྟ་དྲངས་ཏེ་

བཏགས་པའི་མིང་ཅིག་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྐྱེས་རྩིས་ལེགས་བཤད་གསལ་སྒྲོན་ 

(ལྲོ་མེད་) ལས།  ནང་ལུ་ མིང་ཡང་ རྲོ་རྗེ། རིན་ཆེན། པདྨ། ལས་འཕྲོ། སངས་རྒྱས་

ཚུ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ བཏགས་དགོཔ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ སྐྱེས་རྩིས་ལས་ཐྲོབ་པའི་

མིང་ཅིག་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལུ་མ་གཏྲོགས་ མང་ཤྲོས་

ལུ་ མིང་འདི་དར་ཁྱབ་སྦེ་འབྲོ་སྲོལ་མི་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་དང་སེམས་ལུ་

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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༦ ཆོས་དང་སྲོམ་པ་ཞུ་བ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
དགེ་སྲོང་དང་ཨ་ནེམྲོ་ཚུ་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་འགོ་དང་པར་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ 

ཧེ་མ་མི་གནགཔྲོ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ མིང་ལུས་གནས་ཚུ་བརྗེ་བའི་བར་ལུ་ བླ་མ་གིས་

ཆོས་མིང་ཟེར་གནང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། མིང་དེ་ཚུ་ཡང་ ཆོས་ལུགས་དང་སྲོམ་རྒྱུན་ དེ་ལས་

བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་མིང་ལས་ རྟ་དྲངས་ཏེ་བཏགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་

དང་བླ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ དཔེར་ན་ ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ། པད་དཀར་འབྱུང་གནས། 

ངག་དབང་གྲགས་པ། ཀར་ འཕྲིན་ལས། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་དང་བླ་

བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ དཔེར་ན་ ཨྲོན་རྲོ་རྗེ། པདྨ་དབང་ཕྱུག ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། ཟེར་

དྲོ་བཟུམ་ཨིན། དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་བླ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ དཔེར་ན་ བླྲོ་

བཟང་འཕྲིན་ལས། བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚྲོ། དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་། བསན་འཛིན་དབང་

མྲོ། ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་བླ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ དཔེར་ན་ ཀུན་དགའ། ཀུན་དགའ་

དཔལ་འབྲོར། བསྲོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། བླམ་ཆོསཔ་མང་ཤྲོས་ར་ 

གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཧེ་མ་མི་གནགཔྲོ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་མིང་དེ་ 

བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་མིང་འདི་འབྲོ་སྟེ་ དར་ཁྱབ་གཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ མི་གནགཔ་ཚུ་ཡང་ དབང་དང་ཁྲིད་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་མིང་ཟེར་ མིང་སྲོ་སྲོ་

ཅིག་ཐྲོབ་སྲོལ་འདུག། དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལུ་ མེ་ཏྲོག་བཀོག་ཞིནམ་ལས་ ཡིད་དམ་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ལས་ མེ་ཏྲོག་ག་ལུ་ཕྲོག་མི་ལྷ་འདི་ རང་གི་མེ་ཏྲོག་གང་ལུ་ཕྲོག་པའི་

ལྷ་སྐལ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཚྲོགས་འདིའི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ 

བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཁྲིད་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ཐྲོབ་པའི་མིང་འདི་ དུས་རྒྱུན་འབྲོ་སྲོལ་

མེད་རུང་ ཤི་ཚར་སྟེ་དགེ་ཆོས་དང་དགེ་རྩ་ཚུ་ སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ འབྲུག་པ་རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ 

(༢༠༠༨) ནང་ལུ་བཀོད་དྲོ་བཟུམ་དང་ ཕམ་རྒས་ཤྲོས་ལ་ལུ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 166

ཅིན་ རང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་མིང་འདི་ སྲོག་གཅོད་ཀྱི་འདྲེ་དང་ ཟ་འདྲེ་ཚུ་གིས་དབང་སྟེ་རང་

དབང་མི་འཐྲོབ། དེ་འབདཝ་ལས་ ཆོས་མིང་འདི་ གསང་མིང་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་པ་ཅིན་ སྲོག་གཅོད་ཀྱི་འདྲེ་གིས་མ་ཤེས་པར་འྲོང་ནི་དང་ ཟ་ནི་ལུ་རང་དབང་ཐྲོབ་

ཟེར་ཨིན་པས། འདི་གི་སྐོར་ལས་ སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་མ་མཇལ། ཨིན་

རུང་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་མགུར་ (ཤྲོག་ ༡༨༨༤) ནང་ལུ་ གཤིན་པྲོ་ལུ་ དབང་ཞུ་བའི་

སྐབས་ཀྱི་ གསང་མིང་འབྲོ་སྲོལ་གསུངས་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་ནང་ལུ་

ཡང་ མིང་ཡུལ་དུ་ཆོས་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་གསང་མིང་དྲན་པར་བའྲོ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་

པའི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འྲོང་ནི་མས།

བླམ་ཆོསཔ་ལ་ལུ་གིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་ མེ་ཏྲོག་ཕྲོག་

པའི་ལྷ་འདི་ ལས་འཕྲོ་ཡྲོད་པའི་ལྷ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ལས་ ལྷ་དེ་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་གཉིས་

སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ དད་པ་བསྐྱེད་ནི་དང་ བསྒོམ་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག། བླམ་ལ་ལུ་གིས་ གཤིན་པྲོའི་དགེ་ཆོས་སྒྲུབ་

པའི་སྐབས་ལུ་ གསང་མིང་མེན་པར་ དུས་རྒྱུན་གྱི་མིང་འདི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡང་

འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ དགེ་ཆོས་སྒྲུབ་མི་བླམ་དེའི་ཉམས་རྟྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

༧ སྐྱེས་རྩིས་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
འབྲུག་པའི་མི་ལུ་ སྐྱེས་པའི་ཚེས་ལུ་དབང་བའི་ མཁའ་འགྲོའི་མཚན་ལས་ རྟ་དྲངས་ཏེ་

བཏགས་པའི་མིང་ཅིག་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྐྱེས་རྩིས་ལེགས་བཤད་གསལ་སྒྲོན་ 

(ལྲོ་མེད་) ལས།  ནང་ལུ་ མིང་ཡང་ རྲོ་རྗེ། རིན་ཆེན། པདྨ། ལས་འཕྲོ། སངས་རྒྱས་

ཚུ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ བཏགས་དགོཔ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ སྐྱེས་རྩིས་ལས་ཐྲོབ་པའི་

མིང་ཅིག་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལུ་མ་གཏྲོགས་ མང་ཤྲོས་

ལུ་ མིང་འདི་དར་ཁྱབ་སྦེ་འབྲོ་སྲོལ་མི་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་དང་སེམས་ལུ་

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ མང་སུ་ཕྲོག་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མྲོ་དཔེ་ཚུ་ནང་ལས། མིང་སྤྲོ་ལུས་བསྒྱུར་

བ་དགོས། ཟེར་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བླ་མ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ལས་ མིང་གསརཔ་ཅིག་ཞུ་

ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཅིག་ཡང་འདུག།

༨ གཅེས་ཤིང་ཕངས་པ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
འབྲུག་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ རང་གི་ཕམ་གིས་ཕངས་ཏེ་ འབྲོ་པའི་

ཚིག་འདི་ མིང་སྦེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ གླེན་གོག། 

གཅེས་གཅེས། བུམྲོ་ཅུང་། འབུ་འབུ། ཡྲོང་པ། ཆུང་ཀུ། གླེན་པྲོ། གླེན་མྲོ། རྩ་རྒས། ཟེར་

དྲོ་བཟུམ་ཨིན་པས།

༩ མིང་ལུ་མིང་གྲོགས་སྦར་ཚུལ།
འབྲུག་མི་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ ལྷ་ཁང་དང་གནས་པྲོའི་གནས་ཁང་ དེ་ལས་བླམ་ཚུ་ལས་ཞུ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་ མིང་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་མི་འཛྲོལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གཡུས་དང་

སྦྲགས་ཏེ་འབྲོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ དགའ་སེང་རིན་ཆེན། ཨུ་ལཔ་ལེགས་སྐྱིད། 

ཤར་ཀར། གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར། སྤ་རྲོཔ་རྲོ་རྗེ་ ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དང་། 

གོ་གནས་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲོ་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད། དཔེར་ན་ སྲོབ་དཔྲོན་ཚེ་

རིང་། རྒཔ་དཀོན་མཆོག། དབུ་མཛད་འཕྲིན་ལས། བླམ་གསང་སྔགས། བཟྲོ་བྲོ་རྲོ་རྗེ། 

ཚྲོང་དཔྲོན་ཚེས་བཅུ་ ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ དེ་སྦེ་འབྲོ་སྲོལ་ཆེནམྲོ་ཅིག་

མིན་འདུག། 

ཀུར་སྲོད་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ལ་ལུ་ནང་ ཕྲོ་རྒྱ་ལུ་ ལགས་ དང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ མྲོ་ སྦར་ཏེ་འབྲོ་

སྲོལ་ཡང་འདུག། དཔེར་ན་ བཀྲ་ཤིས་ལགས། དབང་ཕྱུག་ལགས། པདྨ་ལགས། བཀྲི་

ཤིས་མྲོ། ཀུན་བཟང་མྲོ། ཡེ་ཤེས་མྲོ། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་པས། 

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 168

གཞན་ཡང་ མིའི་ལུས་ངག་ལུ་ཡྲོད་པའི་སྐྱོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲོ་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས། དཔེར་ན་ ཐྲོཝ་བཀྲ་ཤིས། ཞཝ་རྒྱལ་མཚན། དཔྱལ་ཐེ་ཚེ་རིང་། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དར་

ཁྱབ་འདུག། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་མིང་བཏགས་ནི་འདི་ དར་

ཁྱབ་དེམ་ཅིག་ར་མིན་འདུག།

༡༠ ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ཁྱད་པར།
འབྲུག་པའི་མིང་ལུ་ ཕྲོ་རྒྱ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་མིང་། ཨམ་སྲུ་རྐྱངམ་ཅིག་

ལུ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་མིང་། ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀར་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་མིང་སྦེ་ ཁག་

གསུམ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་མཚན། ནྲོར་བུ། དཔལ་འབྲོར། གྲགས་པ། དྲོན་

གྲུབ། སྲོབས་རྒྱས། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཚུ་ ཕྲོ་རྒྱ་ལུ་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་མྲོ། བདེ་

སྐྱིད། མཚྲོ་མྲོ། དཔལ་མྲོ། སྒྲོལ་མ། གཡུ་སྒྲོན། ཆོས་སྒྲོན། ཟེར་མི་ཚུ་ ཨམ་སྲུ་ལུ་

བཏགསཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ པདྨ། ཀར། ཡེ་ཤེས། སྐལ་བཟང་། འཆི་མེད། 

ཚེ་དབང་། ཟེར་མི་ཚུ་ ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་བཏགས་སྲོལ་འདུག།

༡༡ ད་རེས་ནངས་པ་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ།
ད་རེས་ནངས་པར་ གཞན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ མཐྲོང་རྒྱ་ཆེཝ་ལས་ མིང་

བཏགས་ཐངས་ལུ་ཡང་ འགྱུར་བ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་འགྱུར་བ་འགྱོ་དགོ་པའི་

ཁུངས་ཡང་ མི་ཚུའི་རེ་འདྲོད་འདི་ རང་གི་མིང་འདི་ གཞན་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ 

དགའ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ བླམ་དང་ཆོསཔ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡྲོན་ཏན་

མཁྱེན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལུ་མ་བལྟ་བར་ མིའི་བསམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཏགསཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ ཨུཏྤལ་ཡིད་གསལ་ལྷ་མྲོ། རིག་གསལ་རིག་འཛིན་དབང་

ཕྱུག ལྷ་དབང་སྐལ་ལྡན་ནྲོར་བུ། ཀར་ ཆོས་དབྱིངས་སྒྲ་སྒྲོག། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གཙྲོ་བྲོ་

མིང་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་དང་ མི་སྙན་གྲགས་ཅན་ དཔེར་ན་ གློག་བརྙན་གྱི་འཁྲབ་

རྩེདཔ་བཟུམ་གྱི་ མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ བཏགསཔ་ཨིན་མས། 

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ མང་སུ་ཕྲོག་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མྲོ་དཔེ་ཚུ་ནང་ལས། མིང་སྤྲོ་ལུས་བསྒྱུར་

བ་དགོས། ཟེར་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བླ་མ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ལས་ མིང་གསརཔ་ཅིག་ཞུ་

ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཅིག་ཡང་འདུག།

༨ གཅེས་ཤིང་ཕངས་པ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
འབྲུག་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ རང་གི་ཕམ་གིས་ཕངས་ཏེ་ འབྲོ་པའི་

ཚིག་འདི་ མིང་སྦེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ གླེན་གོག། 

གཅེས་གཅེས། བུམྲོ་ཅུང་། འབུ་འབུ། ཡྲོང་པ། ཆུང་ཀུ། གླེན་པྲོ། གླེན་མྲོ། རྩ་རྒས། ཟེར་

དྲོ་བཟུམ་ཨིན་པས།

༩ མིང་ལུ་མིང་གྲོགས་སྦར་ཚུལ།
འབྲུག་མི་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ ལྷ་ཁང་དང་གནས་པྲོའི་གནས་ཁང་ དེ་ལས་བླམ་ཚུ་ལས་ཞུ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་ མིང་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་མི་འཛྲོལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གཡུས་དང་

སྦྲགས་ཏེ་འབྲོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ དགའ་སེང་རིན་ཆེན། ཨུ་ལཔ་ལེགས་སྐྱིད། 

ཤར་ཀར། གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར། སྤ་རྲོཔ་རྲོ་རྗེ་ ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དང་། 

གོ་གནས་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲོ་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད། དཔེར་ན་ སྲོབ་དཔྲོན་ཚེ་

རིང་། རྒཔ་དཀོན་མཆོག། དབུ་མཛད་འཕྲིན་ལས། བླམ་གསང་སྔགས། བཟྲོ་བྲོ་རྲོ་རྗེ། 

ཚྲོང་དཔྲོན་ཚེས་བཅུ་ ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ དེ་སྦེ་འབྲོ་སྲོལ་ཆེནམྲོ་ཅིག་

མིན་འདུག། 

ཀུར་སྲོད་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ལ་ལུ་ནང་ ཕྲོ་རྒྱ་ལུ་ ལགས་ དང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ མྲོ་ སྦར་ཏེ་འབྲོ་

སྲོལ་ཡང་འདུག། དཔེར་ན་ བཀྲ་ཤིས་ལགས། དབང་ཕྱུག་ལགས། པདྨ་ལགས། བཀྲི་

ཤིས་མྲོ། ཀུན་བཟང་མྲོ། ཡེ་ཤེས་མྲོ། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་པས། 

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 168

གཞན་ཡང་ མིའི་ལུས་ངག་ལུ་ཡྲོད་པའི་སྐྱོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲོ་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས། དཔེར་ན་ ཐྲོཝ་བཀྲ་ཤིས། ཞཝ་རྒྱལ་མཚན། དཔྱལ་ཐེ་ཚེ་རིང་། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་དར་

ཁྱབ་འདུག། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་མིང་བཏགས་ནི་འདི་ དར་

ཁྱབ་དེམ་ཅིག་ར་མིན་འདུག།

༡༠ ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ཁྱད་པར།
འབྲུག་པའི་མིང་ལུ་ ཕྲོ་རྒྱ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་མིང་། ཨམ་སྲུ་རྐྱངམ་ཅིག་

ལུ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་མིང་། ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀར་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་མིང་སྦེ་ ཁག་

གསུམ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་མཚན། ནྲོར་བུ། དཔལ་འབྲོར། གྲགས་པ། དྲོན་

གྲུབ། སྲོབས་རྒྱས། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཚུ་ ཕྲོ་རྒྱ་ལུ་བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་མྲོ། བདེ་

སྐྱིད། མཚྲོ་མྲོ། དཔལ་མྲོ། སྒྲོལ་མ། གཡུ་སྒྲོན། ཆོས་སྒྲོན། ཟེར་མི་ཚུ་ ཨམ་སྲུ་ལུ་

བཏགསཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ པདྨ། ཀར། ཡེ་ཤེས། སྐལ་བཟང་། འཆི་མེད། 

ཚེ་དབང་། ཟེར་མི་ཚུ་ ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་བཏགས་སྲོལ་འདུག།

༡༡ ད་རེས་ནངས་པ་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ།
ད་རེས་ནངས་པར་ གཞན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ མཐྲོང་རྒྱ་ཆེཝ་ལས་ མིང་

བཏགས་ཐངས་ལུ་ཡང་ འགྱུར་བ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་འགྱུར་བ་འགྱོ་དགོ་པའི་

ཁུངས་ཡང་ མི་ཚུའི་རེ་འདྲོད་འདི་ རང་གི་མིང་འདི་ གཞན་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ལུ་ 

དགའ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ བླམ་དང་ཆོསཔ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡྲོན་ཏན་

མཁྱེན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལུ་མ་བལྟ་བར་ མིའི་བསམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཏགསཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ ཨུཏྤལ་ཡིད་གསལ་ལྷ་མྲོ། རིག་གསལ་རིག་འཛིན་དབང་

ཕྱུག ལྷ་དབང་སྐལ་ལྡན་ནྲོར་བུ། ཀར་ ཆོས་དབྱིངས་སྒྲ་སྒྲོག། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གཙྲོ་བྲོ་

མིང་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་དང་ མི་སྙན་གྲགས་ཅན་ དཔེར་ན་ གློག་བརྙན་གྱི་འཁྲབ་

རྩེདཔ་བཟུམ་གྱི་ མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ བཏགསཔ་ཨིན་མས། 

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིའི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན་མས། དཔེར་ན་ བསྲོད་ནམས་འཇོན་རྲོ་རྗེ། ཨེན་ཇིལ་དབང་མྲོ། ཀི་ལི་ཀྲོན་རྲོ་རྗེ། 

འཇེག་སཱྲོ་འྲོན་འབྲུག་པ། བསྲོད་ནམས་པིང་ཀི། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཅེས་མིང་

ལུ་ཡང་ དཔེར་ན་ བཱེ་བཱི། པིང་ཀི། ཨེན་ཇིལ། ཟེར་འགྱུར་བ་འགྱོ་དེས།
 

ཨ་ལྲོའི་མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་མིའི་མིང་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཏགས་དྲོ་

ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཉམས་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་

ཁ་སྲོམ་ར་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་པའི་མིང་ཚུ་ དབྱིན་སྐད་ནང་ལུ་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ མིང་གི་རྗོད་སྒྲ་

ག་ཨིན་མི་འདི་ ཐྲོན་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ དཔེར་ན་ བསྲོད་ནམས་ལུ་ (Sonam- 

སྲོ་ནམས) དབང་ཕྱུག་ལུ་ (Wangchuk- ཝང་ཕྱུག) (དབངས་འཕེལ་ལུ་ 

Yangphel- ཡངས་འཕེལ) ཟེར་བའི་སྒྲ་ཐྲོན་ཏེ་ གོ་བར་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ འགྱོ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་

དཀའ་ངལ་ཡང་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་འབྲེལ་ཡྲོད་ལྷན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཚུ་གིས་ 

དཀའ་ངལ་དེ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་བཏྲོན་དགོཔ་འདུག།

མཇུག་བསྡུ།
འབྲུག་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྔོན་བྲོན་དགེ་བ་གོངམ་དང་ ཕ་མ་བཟང་པྲོ་ཚུའི་

སྐབས་ལས་ར་ དར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ ཨ་ལྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ བཏགས་

དགོ་པའི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་བཟང་པྲོ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ རིམ་བཞིན་ཉམས་འགྱོ་

སར་མཐྲོངམ་ད་ སེམས་ཀྱིས་མ་བཟྲོད་པར་ ང་གིས་དྲོན་ཚན་འདིའི་ཐྲོག་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་

འབད་ཡི། ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་ཁུངས་བཙུན་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་འབད་ཡི།

 མིང་གི་སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་རེ་ བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག། དེ་ལས་ ཕམ་རྒན་ཤྲོས་

ཉམས་མྲོང་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ གནས་སངས་ངོ་མ་ནང་ལུ་ ལྟ་རྟྲོག་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 170

འབད་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་

ཡྲོད་པའི་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་དང་། ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་

ལམ་སྲོལ་ལུ་ ལྟ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་ཆེཝ་མ་ཚད་ གོམས་འདྲིས་ཡང་ཆེ་སུ་ཆེ་སུ་འགྱོཝ་ལས་ 

འབྲུག་པའི་མིའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་

ལས་ མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས་ཡི།

ཞིབ་འཚྲོལ་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་དང་

བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཁྲོམ་

སྡེའི་ན་གཞྲོན་གྱི་མིང་ཚུ་  ཕྱི་གླིང་པའི་མིང་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བཏགས་སྲོལ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་དྲོ་

ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གནྲོད་ཉེན་ཡྲོད་པའི་

ཁར་ ས་ཆ་དང་མིའི་མིང་ཚུ་ ཕྱི་གླིང་པའི་ཡིག་གཟུགས་ནང་ལུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་གིས་

ཡང་ གོ་བར་དང་ཐ་སྙད་ཚུ་ ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཕམ་དང་འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་

སྡེ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟྲོ་ལས་ར་ བཀག་ཐབས་སྲོན་དགོཔ་འདུག།

རྩྲོམ་ཤྲོག་འདི་གིས་ སྤྲོ་སྣང་ཆེ་བའི་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་དུམ་གྲ་རེ་འབྱུང་འྲོང་མནྲོ་

བའི་རེ་བ་དང་། ང་གིས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས་ཡྲོད་མི་དེ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་འྲོངས་ན་

གཞྲོན་རྣམ་དཔྱྲོད་ཅན་ཚུ་གིས་ དྲོན་ཚན་དེ་གུར་ ཞིབ་འཚྲོལ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་འབད་དེ་ 

འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་འབྱུང་བའི་རེ་བ་ཡྲོད། 

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཐྲོ།
ཀོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚྲོ། (༢༠༡༢) མངོན་བརྗོད་སྤྱི་བཤད།  བྲོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་

ཁང་།

ཀྲང་དབྱི་སུན། (༡༩༩༦) བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ།  མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

མཁས་གྲུབ། (༢༠༡༠) བྲོད་རིགས་ཀྱི་མིང་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིའི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ བཏགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན་མས། དཔེར་ན་ བསྲོད་ནམས་འཇོན་རྲོ་རྗེ། ཨེན་ཇིལ་དབང་མྲོ། ཀི་ལི་ཀྲོན་རྲོ་རྗེ། 

འཇེག་སཱྲོ་འྲོན་འབྲུག་པ། བསྲོད་ནམས་པིང་ཀི། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཅེས་མིང་

ལུ་ཡང་ དཔེར་ན་ བཱེ་བཱི། པིང་ཀི། ཨེན་ཇིལ། ཟེར་འགྱུར་བ་འགྱོ་དེས།
 

ཨ་ལྲོའི་མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་མིའི་མིང་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཏགས་དྲོ་

ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཉམས་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་

ཁ་སྲོམ་ར་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་པའི་མིང་ཚུ་ དབྱིན་སྐད་ནང་ལུ་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ མིང་གི་རྗོད་སྒྲ་

ག་ཨིན་མི་འདི་ ཐྲོན་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ དཔེར་ན་ བསྲོད་ནམས་ལུ་ (Sonam- 

སྲོ་ནམས) དབང་ཕྱུག་ལུ་ (Wangchuk- ཝང་ཕྱུག) (དབངས་འཕེལ་ལུ་ 

Yangphel- ཡངས་འཕེལ) ཟེར་བའི་སྒྲ་ཐྲོན་ཏེ་ གོ་བར་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ འགྱོ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་

དཀའ་ངལ་ཡང་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་འབྲེལ་ཡྲོད་ལྷན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཚུ་གིས་ 

དཀའ་ངལ་དེ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་བཏྲོན་དགོཔ་འདུག།

མཇུག་བསྡུ།
འབྲུག་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྔོན་བྲོན་དགེ་བ་གོངམ་དང་ ཕ་མ་བཟང་པྲོ་ཚུའི་

སྐབས་ལས་ར་ དར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ ཨ་ལྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ བཏགས་

དགོ་པའི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་བཟང་པྲོ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ རིམ་བཞིན་ཉམས་འགྱོ་

སར་མཐྲོངམ་ད་ སེམས་ཀྱིས་མ་བཟྲོད་པར་ ང་གིས་དྲོན་ཚན་འདིའི་ཐྲོག་ལུ་ཞིབ་འཚྲོལ་

འབད་ཡི། ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་ཁུངས་བཙུན་ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་འབད་ཡི།

 མིང་གི་སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་རེ་ བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག། དེ་ལས་ ཕམ་རྒན་ཤྲོས་

ཉམས་མྲོང་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ གནས་སངས་ངོ་མ་ནང་ལུ་ ལྟ་རྟྲོག་

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 170

འབད་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་

ཡྲོད་པའི་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་དང་། ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་

ལམ་སྲོལ་ལུ་ ལྟ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་ཆེཝ་མ་ཚད་ གོམས་འདྲིས་ཡང་ཆེ་སུ་ཆེ་སུ་འགྱོཝ་ལས་ 

འབྲུག་པའི་མིའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་

ལས་ མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས་ཡི།

ཞིབ་འཚྲོལ་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་དང་

བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཁྲོམ་

སྡེའི་ན་གཞྲོན་གྱི་མིང་ཚུ་  ཕྱི་གླིང་པའི་མིང་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བཏགས་སྲོལ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་དྲོ་

ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གནྲོད་ཉེན་ཡྲོད་པའི་

ཁར་ ས་ཆ་དང་མིའི་མིང་ཚུ་ ཕྱི་གླིང་པའི་ཡིག་གཟུགས་ནང་ལུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་གིས་

ཡང་ གོ་བར་དང་ཐ་སྙད་ཚུ་ ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཕམ་དང་འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་

སྡེ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟྲོ་ལས་ར་ བཀག་ཐབས་སྲོན་དགོཔ་འདུག།

རྩྲོམ་ཤྲོག་འདི་གིས་ སྤྲོ་སྣང་ཆེ་བའི་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་དུམ་གྲ་རེ་འབྱུང་འྲོང་མནྲོ་

བའི་རེ་བ་དང་། ང་གིས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས་ཡྲོད་མི་དེ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་འྲོངས་ན་

གཞྲོན་རྣམ་དཔྱྲོད་ཅན་ཚུ་གིས་ དྲོན་ཚན་དེ་གུར་ ཞིབ་འཚྲོལ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་འབད་དེ་ 

འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་འབྱུང་བའི་རེ་བ་ཡྲོད། 

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཐྲོ།
ཀོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚྲོ། (༢༠༡༢) མངོན་བརྗོད་སྤྱི་བཤད།  བྲོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་

ཁང་།

ཀྲང་དབྱི་སུན། (༡༩༩༦) བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ།  མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

མཁས་གྲུབ། (༢༠༡༠) བྲོད་རིགས་ཀྱི་མིང་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།
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ཐུབ་བསན་བསམ་གྲུབ། (༢༠༡༣) སྒོམ་སྡེའི་ཚིག་མཛྲོད།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༠༨) འཇིག་རྟེན་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཆོས་དང་འདྲེས་པའི་གཏམ།  

ཐིམ་ཕུག། རྩྲོམ་པ་པྲོ།

བྱིས་པའི་སྐྱེས་རྩིས་ལེགས་བཤད་གསལ་སྒྲོན། (ལྲོ་མེད་)

རུས་པའི་རྒྱན། (༡༩༩༩) རྣལ་འབྲོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྲོ་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་མགུར།  

མཚྲོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།

ཡེ་ཤེས་གྲགས་པ། (༢༠༠༨) བར་ཡིག་སྨྲ་སྒོ་མཚྲོན་ཆ།  ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་ཁང་།

སངས་རྒྱས། (ལྲོ་མེད་) མདྲོ་སྡེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྲོ།

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 172
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ཐུབ་བསན་བསམ་གྲུབ། (༢༠༡༣) སྒོམ་སྡེའི་ཚིག་མཛྲོད།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༠༨) འཇིག་རྟེན་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཆོས་དང་འདྲེས་པའི་གཏམ།  

ཐིམ་ཕུག། རྩྲོམ་པ་པྲོ།

བྱིས་པའི་སྐྱེས་རྩིས་ལེགས་བཤད་གསལ་སྒྲོན། (ལྲོ་མེད་)

རུས་པའི་རྒྱན། (༡༩༩༩) རྣལ་འབྲོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྲོ་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་མགུར།  

མཚྲོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།

ཡེ་ཤེས་གྲགས་པ། (༢༠༠༨) བར་ཡིག་སྨྲ་སྒོ་མཚྲོན་ཆ།  ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་ཁང་།

སངས་རྒྱས། (ལྲོ་མེད་) མདྲོ་སྡེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྲོ།

འབྲུག་མི་ཕྲོ་མྲོའི་མིང་བཏགས་ཐངས། 172
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བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ། 

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 

བཅུད་དྲོན།

དུས་རབས་༡༦ པའི་ནང་ལུ རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ཐུགས་སས་ཆོས་དབྱིངས་
རང་གྲོལ་གྱིས་ བཞེངས་གནང་མི་ བུམ་ཐང་བུ་ལི་དགོན་པ་ལུ་ ལྲོ་གཉིས་རེའི་བར་ན་ཚར་
རེ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བུ་ལི་མ་་ཟེར་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བ་ཁྱུང་
མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང ང་བཅས་རའི་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱྲོགས་དང་ གཡུས་ཕྱྲོགས་ རྫྲོང་གཞིས་དང་ དགོན་སྡེ་ཁག་སྲོ་སྲོ་ལུ་ 
ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གར་འཆམ་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ མང་རབས་ཅིག་དར་
ཏེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་ལས་འབྲས་ མངོན་སུམ་དུ་སྲོན་ཚུགས་པའི་ བྱིན་ཅན་གྱི་
འཆམ་ཙང་ཙ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་བུམ་ཐང་ བུ་ལི་དགོན་པ་ལུ་ མ་འི་(ཚེས་བཅུ་)སྐབས་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ 
གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་
འཆམ་འདི་ ཕྱི་ལྟར་སྣང་ལུ་དགོད་བྲྲོའི་རྣམ་པ་བཟུམ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་རུང་ དྲོན་ལུ་བྱིན་
རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཆམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྲོ་
རྒྱུས་ཚུ་ བ་ལམ་རྗེས་མེད་དུ་མི་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁུངས་བཙན་གྱི་ཐབས་ལམ་ གཙྲོ་བྲོར་
སྲོན་པའི ཞིབ་འཚྲོལ་ཐྲོག་ལས་ དྲོན་ཚན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ བྲིས་བྲིཝ་ཨིན།

ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་དང་ འཆམ་གྱི་
རྣམ་བཤད་ ཆོས་བྲག་བླ་མའི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞགཔ་མ་ཚད་ སྒོམ་སྡེའི་བླ་སྲོབ་དང་ 
གཡུས་ཀྱི་རྒན་རབས་ གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡྲོད་མཁྱེན་གསལ་ཅན་གྱི་མི་དང་གཅིག་ཁར དྲི་
བ་དྲིས་ལན་དང་ ག་བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡི།
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འབྲི་རྩྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དྲོན་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ གཞན་ཡང་བུ་ལི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་
ཕྱག་བཏབ་ཀྱི་སྐོར་ སྤྱིར་བཏང་གར་འཆམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ གོ་དྲོན་བཅུད་བསྡུས་ བ་ཁྱུང་
མི་ཆུང་འཆམ་གྱི་ཕྱིའི་སྣང་ཚུལ་དང་ མཐའ་དྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་
བཀོད་དེ་ཡྲོད།

ཆེད་བརྗོད།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་དང་ རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་གཙྲོ་བྲོ་ རང་ལུགས་འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྲོ་ 
མཐྲོང་རེག་གི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་ དངོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ བླྲོའི་སྤྲོད་ཡུལ་ངག་ཐྲོག་
ཙམ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ ཐྲོག་རེག་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གཉིས་ རྒྱལ་
ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེང་སང་རིག་གསར་གྱི་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ ཤུགས་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡར་རྒྱས་འགྱོཝ་ད་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ 
སྲོམ་ཡྲོད་པའི་དུས་ཚྲོད་འདི་ཁར་ སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གིས་ མི་ཉམས་
སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་གཞི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཞིབ་འཇུག་ཞལ་འཛྲོམས་ གོ་རིམ་ཐེངས་
༨པའི་ནང་ བརྗོད་དྲོན་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་
འབྲི་རྩྲོམ་འབྲི་ནིའི་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་མི་དེ་གིས་ ལམ་སྲོལ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།

ལས་རིམ་འདི་ནང་ ང་ལུ་ཡང་བརྗོད་
གཞི་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་སྐོར་ 
ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ གསལ་བཤད་
འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གོང་གི་བརྗོད་གཞིའི་ཐྲོག་ 
ཞིབ་འཚྲོལ་འབྲི་རྩྲོམ་གྱི་དྲོན་ཚན་ ཕར་

ཕྱིན་དྲུག་གི་གྲངས་ལྡན་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་ ཟིན་བྲིས་ཨ་ཙི་རེ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་དེ་གུར་ ཧེང་
སྐལ་ཞིབ་འཚྲོལ་ཐྲོག་ལུ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་ཚུ་འབད་དེ་བྲིས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བུ་ལི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་མཐྲོང་སྣང་།

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 
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བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ། 

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 

བཅུད་དྲོན།

དུས་རབས་༡༦ པའི་ནང་ལུ རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ཐུགས་སས་ཆོས་དབྱིངས་
རང་གྲོལ་གྱིས་ བཞེངས་གནང་མི་ བུམ་ཐང་བུ་ལི་དགོན་པ་ལུ་ ལྲོ་གཉིས་རེའི་བར་ན་ཚར་
རེ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བུ་ལི་མ་་ཟེར་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བ་ཁྱུང་
མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང ང་བཅས་རའི་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱྲོགས་དང་ གཡུས་ཕྱྲོགས་ རྫྲོང་གཞིས་དང་ དགོན་སྡེ་ཁག་སྲོ་སྲོ་ལུ་ 
ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གར་འཆམ་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ མང་རབས་ཅིག་དར་
ཏེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་ལས་འབྲས་ མངོན་སུམ་དུ་སྲོན་ཚུགས་པའི་ བྱིན་ཅན་གྱི་
འཆམ་ཙང་ཙ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་བུམ་ཐང་ བུ་ལི་དགོན་པ་ལུ་ མ་འི་(ཚེས་བཅུ་)སྐབས་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ 
གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་
འཆམ་འདི་ ཕྱི་ལྟར་སྣང་ལུ་དགོད་བྲྲོའི་རྣམ་པ་བཟུམ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་རུང་ དྲོན་ལུ་བྱིན་
རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཆམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྲོ་
རྒྱུས་ཚུ་ བ་ལམ་རྗེས་མེད་དུ་མི་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁུངས་བཙན་གྱི་ཐབས་ལམ་ གཙྲོ་བྲོར་
སྲོན་པའི ཞིབ་འཚྲོལ་ཐྲོག་ལས་ དྲོན་ཚན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ བྲིས་བྲིཝ་ཨིན།

ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་དང་ འཆམ་གྱི་
རྣམ་བཤད་ ཆོས་བྲག་བླ་མའི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞགཔ་མ་ཚད་ སྒོམ་སྡེའི་བླ་སྲོབ་དང་ 
གཡུས་ཀྱི་རྒན་རབས་ གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡྲོད་མཁྱེན་གསལ་ཅན་གྱི་མི་དང་གཅིག་ཁར དྲི་
བ་དྲིས་ལན་དང་ ག་བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡི།

174

འབྲི་རྩྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དྲོན་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ གཞན་ཡང་བུ་ལི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་
ཕྱག་བཏབ་ཀྱི་སྐོར་ སྤྱིར་བཏང་གར་འཆམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ གོ་དྲོན་བཅུད་བསྡུས་ བ་ཁྱུང་
མི་ཆུང་འཆམ་གྱི་ཕྱིའི་སྣང་ཚུལ་དང་ མཐའ་དྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་
བཀོད་དེ་ཡྲོད།

ཆེད་བརྗོད།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་དང་ རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་གཙྲོ་བྲོ་ རང་ལུགས་འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྲོ་ 
མཐྲོང་རེག་གི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་ དངོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ བླྲོའི་སྤྲོད་ཡུལ་ངག་ཐྲོག་
ཙམ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ ཐྲོག་རེག་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གཉིས་ རྒྱལ་
ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེང་སང་རིག་གསར་གྱི་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ ཤུགས་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡར་རྒྱས་འགྱོཝ་ད་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ 
སྲོམ་ཡྲོད་པའི་དུས་ཚྲོད་འདི་ཁར་ སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གིས་ མི་ཉམས་
སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་གཞི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཞིབ་འཇུག་ཞལ་འཛྲོམས་ གོ་རིམ་ཐེངས་
༨པའི་ནང་ བརྗོད་དྲོན་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་
འབྲི་རྩྲོམ་འབྲི་ནིའི་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་མི་དེ་གིས་ ལམ་སྲོལ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།

ལས་རིམ་འདི་ནང་ ང་ལུ་ཡང་བརྗོད་
གཞི་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་སྐོར་ 
ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ གསལ་བཤད་
འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་མི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གོང་གི་བརྗོད་གཞིའི་ཐྲོག་ 
ཞིབ་འཚྲོལ་འབྲི་རྩྲོམ་གྱི་དྲོན་ཚན་ ཕར་

ཕྱིན་དྲུག་གི་གྲངས་ལྡན་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་ ཟིན་བྲིས་ཨ་ཙི་རེ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་དེ་གུར་ ཧེང་
སྐལ་ཞིབ་འཚྲོལ་ཐྲོག་ལུ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་ཚུ་འབད་དེ་བྲིས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

བུ་ལི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་མཐྲོང་སྣང་།

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 
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དེ་སྦེ་འབྲི་དགོ་མི་འདི་ སྤྱིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལུང་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་
ཅན་ཚུ་ བ་ལམ་རྗེས་མེད་དུ་མི་འགྱོ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་
འདི་ མི་ཉམས་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན། 

འདི་གིས་མ་འྲོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་བཙན་ཐབས་དང་ མངའ་འབངས་ཡྲོངས་ལུ་ 
ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ སུམ་རྩེན་ལྷའི་ལྲོངས་སྤྲོད་དང་མཉམ་སྦེ་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་
སྨྲོན་ཡྲོད།

ཀ བུ་ལི་དགོན་པའི་ཕྱག་བཏབ་སྐོར།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་གྱི་སྐོར་ལས་ སྙན་གསྲོལ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་ བུ་ལི་དགོན་
པའི་ཆགས་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན། བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ཆུ་སྨད་རྒེད་
འྲོག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་བུ་ལི་དགོན་པ་འདི་ རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་བྲོན་མི་གཏེར་སྲོན་
རྲོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ ད་ལྟྲོ་དེ་ཁ་ལུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཀ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ 
དུས་རབས་ ༡༦ སྐོར་ལུ་ རྲོར་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ཐུགས་སས་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་
གྱིས་ བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། བུ་ལི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་ ལྲོ་གཉིས་
རེའི་བར་ན་ ཚར་རེ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་བུ་ལི་མ་འི་སྐབས་ རང་ལུགས་གར་འཆམ་གྱི་
རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་ཟེར་བའི་འཆམ་འདི་ མ་་ཉིནམ་
གཉིས་པའི་སྐབས་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ལུ་ ཚྲོགས་པ་ མང་ཤྲོས་ཁ་གྱེས་ཚརཝ་ད་རྐྱབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གར་འཆམ་འདི་ 
ལྟར་སྣང་ལུ་སྐྱ་གཏམ་དང་ བཞད་གད་ ངོ་
ཚ་བའི་རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་སྲོན་སྦེ་རྐྱབ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་གར་འཆམ།
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ཁ སྤྱིར་བཏང་གར་འཆམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་གོ་དྲོན།

ང་བཅས་ར་གིས་ ད་ལྟྲོ་མཐྲོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་ གར་འཆམ་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ལུང་
ཕྱྲོགས་དང་ གཡུས་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོ་ལས་ཕར་ ག་དེ་ཅིག་རང་ཡྲོད་རུང་ གཤམ་གསལ་དབྱེ་
བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

དེ་ཡང་།  

༡ སྤྲུལ་པའི་རྗུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ།

༢ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་འཆམ།

༣ རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཆམ།

སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ་ཟེར་མི་འདི།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་གྱི་གར་འཆམ་བཟུམ་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་
ལས་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད། རིག་འཛིན་
བར་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་ལས་བརྒྱུད་པའི་ སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སངས་སབས་སྣ་ཚྲོགས་
སྲོན་ཏེ་རྐྱབ་མི་ལུ་སབ་ཨིན།

བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་འཆམ་ཟེར་མི་འདི། 

གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་དང་ ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་
གི་དག་སྣང་དང་ ཉམས་སྣང་ལུ་འཆར་ཏེ་བྱུང་མི་ གར་འཆམ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན་པས། དཔེ་
འབད་བ་ཅིན་ པད་གླིང་གིང་གསུམ་ཟེར་ རྒྱུག་གིང་། གྲི་གིང་། རྔ་གིང་ལ་སྲོགས་པ་བཟུམ་ 
གཏེར་ལས་བརྲོལ་བའི་འཆམ་དང་ རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་གནང་མི་ 
ལྷ་མྲོ་གཙྲོ་མྲོའི་གར་འཆམ་ཚུ་གེ་ར་ བླམ་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ཉམས་སྣང་ལུ་འཆར་བའི་གར་
འཆམ་ཙང་ཙ་ཨིན་པས་།

རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་ གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ལྟར་

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 
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དེ་སྦེ་འབྲི་དགོ་མི་འདི་ སྤྱིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལུང་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་
ཅན་ཚུ་ བ་ལམ་རྗེས་མེད་དུ་མི་འགྱོ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་
འདི་ མི་ཉམས་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན། 

འདི་གིས་མ་འྲོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་བཙན་ཐབས་དང་ མངའ་འབངས་ཡྲོངས་ལུ་ 
ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ སུམ་རྩེན་ལྷའི་ལྲོངས་སྤྲོད་དང་མཉམ་སྦེ་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་
སྨྲོན་ཡྲོད།

ཀ བུ་ལི་དགོན་པའི་ཕྱག་བཏབ་སྐོར།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་གྱི་སྐོར་ལས་ སྙན་གསྲོལ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་ བུ་ལི་དགོན་
པའི་ཆགས་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན། བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ཆུ་སྨད་རྒེད་
འྲོག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་བུ་ལི་དགོན་པ་འདི་ རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་བྲོན་མི་གཏེར་སྲོན་
རྲོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ ད་ལྟྲོ་དེ་ཁ་ལུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཀ་མ་ཉམས་པར་ཡྲོད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ 
དུས་རབས་ ༡༦ སྐོར་ལུ་ རྲོར་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ཐུགས་སས་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་
གྱིས་ བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། བུ་ལི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་ ལྲོ་གཉིས་
རེའི་བར་ན་ ཚར་རེ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་བུ་ལི་མ་འི་སྐབས་ རང་ལུགས་གར་འཆམ་གྱི་
རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་ཟེར་བའི་འཆམ་འདི་ མ་་ཉིནམ་
གཉིས་པའི་སྐབས་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ལུ་ ཚྲོགས་པ་ མང་ཤྲོས་ཁ་གྱེས་ཚརཝ་ད་རྐྱབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གར་འཆམ་འདི་ 
ལྟར་སྣང་ལུ་སྐྱ་གཏམ་དང་ བཞད་གད་ ངོ་
ཚ་བའི་རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་སྲོན་སྦེ་རྐྱབ་དྲོ་
ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་གར་འཆམ།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ། 176

ཁ སྤྱིར་བཏང་གར་འཆམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་གོ་དྲོན།

ང་བཅས་ར་གིས་ ད་ལྟྲོ་མཐྲོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་ གར་འཆམ་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ལུང་
ཕྱྲོགས་དང་ གཡུས་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོ་ལས་ཕར་ ག་དེ་ཅིག་རང་ཡྲོད་རུང་ གཤམ་གསལ་དབྱེ་
བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

དེ་ཡང་།  

༡ སྤྲུལ་པའི་རྗུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ།

༢ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་འཆམ།

༣ རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཆམ།

སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ་ཟེར་མི་འདི།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་གྱི་གར་འཆམ་བཟུམ་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་
ལས་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད། རིག་འཛིན་
བར་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་ལས་བརྒྱུད་པའི་ སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སངས་སབས་སྣ་ཚྲོགས་
སྲོན་ཏེ་རྐྱབ་མི་ལུ་སབ་ཨིན།

བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་འཆམ་ཟེར་མི་འདི། 

གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་དང་ ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་
གི་དག་སྣང་དང་ ཉམས་སྣང་ལུ་འཆར་ཏེ་བྱུང་མི་ གར་འཆམ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན་པས། དཔེ་
འབད་བ་ཅིན་ པད་གླིང་གིང་གསུམ་ཟེར་ རྒྱུག་གིང་། གྲི་གིང་། རྔ་གིང་ལ་སྲོགས་པ་བཟུམ་ 
གཏེར་ལས་བརྲོལ་བའི་འཆམ་དང་ རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་གནང་མི་ 
ལྷ་མྲོ་གཙྲོ་མྲོའི་གར་འཆམ་ཚུ་གེ་ར་ བླམ་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ཉམས་སྣང་ལུ་འཆར་བའི་གར་
འཆམ་ཙང་ཙ་ཨིན་པས་།

རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་ གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ལྟར་

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 
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མེན་པར་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ ཀུན་རྫྲོབ་དྲང་བདེན་གྱི་རྣམ་
པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཁྲབ་རྩེད་བཟུམ་སྦེ་སྲོན་མིའི་གར་འཆམ་ཚུ་རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་
བཅོལ་བའི་འཆམ་ཟེར་སབ་ཨིན། 

དཔེར་ན། ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྩམས་ཡྲོད་པའི་ཕྲོ་
ལེགས་མྲོ་ལེགས་ཀྱི་འཆམ་དང༌།

གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྲོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ བརྩམས་ཡྲོད་པའི་ཨ་ཅོ་ཕན་ཏྲོའི་གར་འཆམ་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་སབ་ཨིན་པས། 

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་འདི་ གོང་གསལ་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས་ གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་
པའི་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་འཆམ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་
ཨིན་པས།

ག བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་
འཆམ་བྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཆོས་
བྲག་དགོན་པའི་བླམ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དང་  ལྕགས་མཁར་བླམ་རྲོ་རྗེ་ བུ་ལི་དགོན་
པའི་སྒོམ་སྡེའི་དབུ་འཛིན་ ནག་འཕེལ་ཚུ་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གར་འཆམ་དེ་

ཕྲོ་ལེགས་མྲོ་ལེགས་དང་ཨ་ལྕོ་ཕན་ཏྲོའི་མཐྲོང་སྣང་།
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གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་ འབྱུང་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཁག་མ་
འདྲཝ་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དང་པ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྫྲོབ་ཀྱི་དབང་ལུ་བཏང་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན། 

ཧེ་མ་ བྲོད་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོའི་སྐུ་རིང་ལུ་ སྣ་ཚྲོགས་རིག་པའི་འཕྲུལ་
ཐབས་ལུ་མཁས་པའི་ བླྲོན་པྲོ་མགར་བ་སྲོང་བཙན་ རྒྱ་ནག་ལུ་རྒྱ་བཟའ་གདན་འདྲེན་ཞུ་
བར་བཏང་སྟེ་ རྒྱ་བཟའ་དང་ཇོ་བྲོ་མི་བསྐྱོད་རྲོ་རྗེ་ རྟེན་སྐལ་སྦེ་ཐྲོབ་སྟེ་འབད་རུང་ བླྲོན་པྲོ་
མགར་བ་སྲོང་བཙན་འདི་ རྒྱ་ནག་རྒྱལཔྲོ་གིས་ ལྲོག་བཏང་མ་བཏུབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་། རྒྱུ་
རྐྱེན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བླྲོན་པྲོ་འབྲོན་ནི་མེད་པར་ རྒྱ་བཟའམྲོ་འདི་ རྒྱ་ནག་དང་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལམ་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་སྲོང་པའི་ཁར་ དུས་ནམ་ཅིག་ རྒྱ་བཟའ་འདི་ 
སྤང་ཐང་ཅིག་ནང་མནལ་གཟིམས་བཞུགསཔ་ད་ ལྷ་གཡུས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལས་མར་ 
ལྷའི་དབང་པྲོ་བརྒྱ་བྱིན་ཡང་ ཨ་ཞེ་རྒྱ་བཟའི་
གཟུགས་གཞི་དང་ ངོ་རིས་ལེགས་ཧིང་ལུ་
བལྟ་སྟེ་ ཐུགས་རང་དབང་མེད་པ་ཤྲོར་
སྲོངམ་ལས་ མནལ་ལམ་ནང་ ཆགས་པ་
སྤྲོད་པའི་འབྲས་བུ་མི་ཆུང་ཟེར་མི་འདི་ བྱུང་
བྱུངམ་ཨིན་པའི་ཁུངས་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་ཆུང་འདི་ སྤྲུལ་
པའི་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ འབག་ངོ་མ་བདེ་བར་ གངས་བར་ན་བཀོག་བཞག་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ ཀླུ་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ མི་ཆུང་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་ནིའི་
དྲོན་ལུ་ ཀླུ་དེ་ཚུ་གིས་ བ་ཁྱུང་གི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ མི་ཆུང་བཟའ་བར་འྲོངམ་དང་ ལྷའི་
དབང་པྲོ་གིས་མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ཏེ་ ལྷ་དབང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ རྒས་པྲོ་དང་རྒན་མྲོ་ 
འཁོར་གཞན་ ཨ་ཙ་རའི་རྣམ་པ་སྦེ་དམག་ལུ་བྲོན་ཏེ་ དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་ བ་ཁྱུང་
གི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འྲོང་བའི་ ཀླུ་དེ་ཚུ་ཕམ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ མི་ཆུང་ལུ་སྨན་བཅོས་དང་
རིམ་གྲོ་ཚུ་ འབད་བའི་ཚུལ་སྲོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་།

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 



177

མེན་པར་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ ཀུན་རྫྲོབ་དྲང་བདེན་གྱི་རྣམ་
པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཁྲབ་རྩེད་བཟུམ་སྦེ་སྲོན་མིའི་གར་འཆམ་ཚུ་རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་
བཅོལ་བའི་འཆམ་ཟེར་སབ་ཨིན། 

དཔེར་ན། ཆོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྩམས་ཡྲོད་པའི་ཕྲོ་
ལེགས་མྲོ་ལེགས་ཀྱི་འཆམ་དང༌།

གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྲོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ བརྩམས་ཡྲོད་པའི་ཨ་ཅོ་ཕན་ཏྲོའི་གར་འཆམ་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་སབ་ཨིན་པས། 

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་འདི་ གོང་གསལ་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས་ གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་
པའི་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་འཆམ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་
ཨིན་པས།

ག བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་
འཆམ་བྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཆོས་
བྲག་དགོན་པའི་བླམ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དང་  ལྕགས་མཁར་བླམ་རྲོ་རྗེ་ བུ་ལི་དགོན་
པའི་སྒོམ་སྡེའི་དབུ་འཛིན་ ནག་འཕེལ་ཚུ་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གར་འཆམ་དེ་

ཕྲོ་ལེགས་མྲོ་ལེགས་དང་ཨ་ལྕོ་ཕན་ཏྲོའི་མཐྲོང་སྣང་།
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གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་ འབྱུང་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཁག་མ་
འདྲཝ་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དང་པ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྫྲོབ་ཀྱི་དབང་ལུ་བཏང་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན། 

ཧེ་མ་ བྲོད་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོའི་སྐུ་རིང་ལུ་ སྣ་ཚྲོགས་རིག་པའི་འཕྲུལ་
ཐབས་ལུ་མཁས་པའི་ བླྲོན་པྲོ་མགར་བ་སྲོང་བཙན་ རྒྱ་ནག་ལུ་རྒྱ་བཟའ་གདན་འདྲེན་ཞུ་
བར་བཏང་སྟེ་ རྒྱ་བཟའ་དང་ཇོ་བྲོ་མི་བསྐྱོད་རྲོ་རྗེ་ རྟེན་སྐལ་སྦེ་ཐྲོབ་སྟེ་འབད་རུང་ བླྲོན་པྲོ་
མགར་བ་སྲོང་བཙན་འདི་ རྒྱ་ནག་རྒྱལཔྲོ་གིས་ ལྲོག་བཏང་མ་བཏུབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་། རྒྱུ་
རྐྱེན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བླྲོན་པྲོ་འབྲོན་ནི་མེད་པར་ རྒྱ་བཟའམྲོ་འདི་ རྒྱ་ནག་དང་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལམ་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་སྲོང་པའི་ཁར་ དུས་ནམ་ཅིག་ རྒྱ་བཟའ་འདི་ 
སྤང་ཐང་ཅིག་ནང་མནལ་གཟིམས་བཞུགསཔ་ད་ ལྷ་གཡུས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལས་མར་ 
ལྷའི་དབང་པྲོ་བརྒྱ་བྱིན་ཡང་ ཨ་ཞེ་རྒྱ་བཟའི་
གཟུགས་གཞི་དང་ ངོ་རིས་ལེགས་ཧིང་ལུ་
བལྟ་སྟེ་ ཐུགས་རང་དབང་མེད་པ་ཤྲོར་
སྲོངམ་ལས་ མནལ་ལམ་ནང་ ཆགས་པ་
སྤྲོད་པའི་འབྲས་བུ་མི་ཆུང་ཟེར་མི་འདི་ བྱུང་
བྱུངམ་ཨིན་པའི་ཁུངས་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་ཆུང་འདི་ སྤྲུལ་
པའི་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ འབག་ངོ་མ་བདེ་བར་ གངས་བར་ན་བཀོག་བཞག་ཡྲོདཔ་
ཨིན་པས། ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ ཀླུ་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ མི་ཆུང་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་ནིའི་
དྲོན་ལུ་ ཀླུ་དེ་ཚུ་གིས་ བ་ཁྱུང་གི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ མི་ཆུང་བཟའ་བར་འྲོངམ་དང་ ལྷའི་
དབང་པྲོ་གིས་མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ཏེ་ ལྷ་དབང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ རྒས་པྲོ་དང་རྒན་མྲོ་ 
འཁོར་གཞན་ ཨ་ཙ་རའི་རྣམ་པ་སྦེ་དམག་ལུ་བྲོན་ཏེ་ དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་ བ་ཁྱུང་
གི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འྲོང་བའི་ ཀླུ་དེ་ཚུ་ཕམ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ མི་ཆུང་ལུ་སྨན་བཅོས་དང་
རིམ་གྲོ་ཚུ་ འབད་བའི་ཚུལ་སྲོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་།

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 
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དེ་བཟུམ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ འཇིག་རྟེན་པའི་གྲགས་པ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ རྣམ་ཐར་ཚུ་
ནང་མཇལ་མ་མྲོངམ་ལས་ མ་འྲོངས་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་གིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁུངས་
ལྡན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་འཚྲོལ་དགོཔ་འདུག།

གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན། 

ང་བཅས་རའི་ཁང་གསར་རབ་གནས་དང་ སྒྲུབ་
ཆེན་ལ་སྲོགས་པའི་སྐབས་ མཆོག་དང་ཐུན་མྲོང་
གི་དངོས་གྲུབ་མ་བླངས་པའི་ཧེ་མར་ དངོས་
གྲུབ་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་
པྲོ་མི་དང་ མི་མ་ཡིན་པའིརིགས་སུ་གཏྲོགས་
པའི་རིགས་ལུ་ འབྱུང་པྲོ་ཉུལ་ལེ་ཟེར་སབ་མི་
འདི་ ཆོས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ 
མི་ཆུང་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

འབྱུང་པྲོ་ཉུལ་ལེ་མི་ཆུང་འདི་ དངོས་གྲུབ་བླངས་
མི་ རྲོ་རྗེ་འཛིན་པ་གཙྲོ་བྲོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདི་ཚུ་ ཁྲོ་བྲོའི་རྒྱལ་པྲོ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྲོ་རྗེ་
མཆོག་ བ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌའི་རྣམ་པར་གསལ་ཏེ་ དམ་ཚིག་ཉུལ་ལེ་མི་ཆུང་འདི་ བསྒྲལ་ཞིནམ་
ལས་ ཤ་ཁྲག་འདི་ཚུ་ཚྲོགས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་སྦེ་ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་ རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འདྲེན་ཞིནམ་ལས་ ཀུན་རྫྲོབ་ཀྱི་སྣང་ཆ་དང་བྲལ་མ་ཚུགས་པའི་ གང་
ཟག་ཕལ་པ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྲོང་ཉིད་ཀྱི་དྲོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྟྲོགས་ཏེ་ ཐར་པ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ ཐྲོབ་པའི་ཐབས་ལམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཕྱི་ཟད་མེད་ནྲོར་གྱི་དངོས་གྲུབ། 
ནང་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ། གསང་བ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་བཟང་ ཚེ་འདི་ཁ་རང་ཐྲོབ་པའི་
དངོས་གྲུབ་ལ་སྲོགས་པ་ འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུནམ་སྦེ་ གར་འཆམ་འདི་གི་
ཐྲོག་ལས་སྲོནམ་ཨིན་པས།

བ་ཁྱུང་ག་རུ་ཊ།
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ང་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་འཆམ་གྱི་དར་ཁྱུན་ཡྲོངས་གྲགས་མེདཔ།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་གར་འཆམ་གཞན་ཚུ་ ལུང་ཕྱྲོགས་དང་གཡུས་ཕྱྲོགས་ རྫྲོང་གཞིས་
དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཟུར་ཙམ་རེ་མ་འདྲཝ་མ་གཏྲོགས་ གཞི་ངོ་མ་བརྐྱབ་ནིའི་
ཁྱུན་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་ས་ཨིན།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་འཆམ་གྱི་ཐད་ བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་དང་ 
མཁན་མནའ་སྦིས་ བུམ་ཐང་བུ་ལི་དགོན་པ་ཚུ་ནང་མ་གཏྲོགས་ རྫྲོང་གཞིས་ཁག་དང་ 
དགོན་སྡེ་ ལུང་ཕྱྲོགས་དང་གཡུས་ཕྱྲོགས་གཞན་ཁ་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ གཏེར་སྲོན་
རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་གར་འཆམ་འདི་ ད་ལྟྲོ་ཡྲོངས་གྲགས་
སྦེ་མེདཔ་ཨིནཔས། 

ཅ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གར་འཆམ་གྱི་སྣང་ཚུལ།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་འདི་ གནས་ཚུལ་ལུ་གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་
རའི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་ དང་པ་ཨ་ཙ་རའི་རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཐྲོན་ཏེ་ འཆམ་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ མི་
ཆུང་འདི་བ་ཁྱུང་གིས་བདའ་སྟེ་བཟུང་ས་མཐྲོངམ་ལས་ ཨ་པ་རྒད་པྲོ་དང་ ཨ་ལྲོ་ཨ་ཙ་རའི་
རྣམ་པ་ཚུ་གིས་ བ་ཁྱུང་འདི་ ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བདའ་བཏང་པའི་ཚུལ་
སྲོནམ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་མི་ཆུང་འདི་ རྒད་པྲོ་ཁོ་རའི་ཨ་
ལྲོ་ ངེས་བདེན་ཨིན་ན་མེན་ན་ བལྟ་
ནིའི་དྲོན་ལུ་ མགུ་ཏྲོ་དང་ལྷ་པ་ རྐངམ་
དང་ལགཔ་ཚུ་ ག་ར་ཚད་འཇལ་ཏེ་བལྟ་
ཞིནམ་ལས་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ 
དྲུང་འཚྲོ་ཞུ་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་
ཤུལ་མ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་རིམ་གྲོ་
ཚུ་འབད་བའི་ཚུལ་སྲོནམ་ཨིན་པས།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་།
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དེ་བཟུམ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ འཇིག་རྟེན་པའི་གྲགས་པ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ རྣམ་ཐར་ཚུ་
ནང་མཇལ་མ་མྲོངམ་ལས་ མ་འྲོངས་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་གིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁུངས་
ལྡན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་འཚྲོལ་དགོཔ་འདུག།

གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན། 

ང་བཅས་རའི་ཁང་གསར་རབ་གནས་དང་ སྒྲུབ་
ཆེན་ལ་སྲོགས་པའི་སྐབས་ མཆོག་དང་ཐུན་མྲོང་
གི་དངོས་གྲུབ་མ་བླངས་པའི་ཧེ་མར་ དངོས་
གྲུབ་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་
པྲོ་མི་དང་ མི་མ་ཡིན་པའིརིགས་སུ་གཏྲོགས་
པའི་རིགས་ལུ་ འབྱུང་པྲོ་ཉུལ་ལེ་ཟེར་སབ་མི་
འདི་ ཆོས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ 
མི་ཆུང་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

འབྱུང་པྲོ་ཉུལ་ལེ་མི་ཆུང་འདི་ དངོས་གྲུབ་བླངས་
མི་ རྲོ་རྗེ་འཛིན་པ་གཙྲོ་བྲོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདི་ཚུ་ ཁྲོ་བྲོའི་རྒྱལ་པྲོ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྲོ་རྗེ་
མཆོག་ བ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌའི་རྣམ་པར་གསལ་ཏེ་ དམ་ཚིག་ཉུལ་ལེ་མི་ཆུང་འདི་ བསྒྲལ་ཞིནམ་
ལས་ ཤ་ཁྲག་འདི་ཚུ་ཚྲོགས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་སྦེ་ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་ རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་མེད་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འདྲེན་ཞིནམ་ལས་ ཀུན་རྫྲོབ་ཀྱི་སྣང་ཆ་དང་བྲལ་མ་ཚུགས་པའི་ གང་
ཟག་ཕལ་པ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྲོང་ཉིད་ཀྱི་དྲོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྟྲོགས་ཏེ་ ཐར་པ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ ཐྲོབ་པའི་ཐབས་ལམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཕྱི་ཟད་མེད་ནྲོར་གྱི་དངོས་གྲུབ། 
ནང་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ། གསང་བ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་བཟང་ ཚེ་འདི་ཁ་རང་ཐྲོབ་པའི་
དངོས་གྲུབ་ལ་སྲོགས་པ་ འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུནམ་སྦེ་ གར་འཆམ་འདི་གི་
ཐྲོག་ལས་སྲོནམ་ཨིན་པས།

བ་ཁྱུང་ག་རུ་ཊ།
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ང་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་འཆམ་གྱི་དར་ཁྱུན་ཡྲོངས་གྲགས་མེདཔ།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་གར་འཆམ་གཞན་ཚུ་ ལུང་ཕྱྲོགས་དང་གཡུས་ཕྱྲོགས་ རྫྲོང་གཞིས་
དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཟུར་ཙམ་རེ་མ་འདྲཝ་མ་གཏྲོགས་ གཞི་ངོ་མ་བརྐྱབ་ནིའི་
ཁྱུན་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་ས་ཨིན།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་འཆམ་གྱི་ཐད་ བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་དང་ 
མཁན་མནའ་སྦིས་ བུམ་ཐང་བུ་ལི་དགོན་པ་ཚུ་ནང་མ་གཏྲོགས་ རྫྲོང་གཞིས་ཁག་དང་ 
དགོན་སྡེ་ ལུང་ཕྱྲོགས་དང་གཡུས་ཕྱྲོགས་གཞན་ཁ་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ གཏེར་སྲོན་
རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་གར་འཆམ་འདི་ ད་ལྟྲོ་ཡྲོངས་གྲགས་
སྦེ་མེདཔ་ཨིནཔས། 

ཅ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གར་འཆམ་གྱི་སྣང་ཚུལ།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་འདི་ གནས་ཚུལ་ལུ་གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་
རའི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་ དང་པ་ཨ་ཙ་རའི་རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཐྲོན་ཏེ་ འཆམ་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ མི་
ཆུང་འདི་བ་ཁྱུང་གིས་བདའ་སྟེ་བཟུང་ས་མཐྲོངམ་ལས་ ཨ་པ་རྒད་པྲོ་དང་ ཨ་ལྲོ་ཨ་ཙ་རའི་
རྣམ་པ་ཚུ་གིས་ བ་ཁྱུང་འདི་ ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བདའ་བཏང་པའི་ཚུལ་
སྲོནམ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་མི་ཆུང་འདི་ རྒད་པྲོ་ཁོ་རའི་ཨ་
ལྲོ་ ངེས་བདེན་ཨིན་ན་མེན་ན་ བལྟ་
ནིའི་དྲོན་ལུ་ མགུ་ཏྲོ་དང་ལྷ་པ་ རྐངམ་
དང་ལགཔ་ཚུ་ ག་ར་ཚད་འཇལ་ཏེ་བལྟ་
ཞིནམ་ལས་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ 
དྲུང་འཚྲོ་ཞུ་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་
ཤུལ་མ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་རིམ་གྲོ་
ཚུ་འབད་བའི་ཚུལ་སྲོནམ་ཨིན་པས།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་།
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རིམ་གྲོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བགེགས་གདྲོན་ཚུ་བསྐྲད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གཏྲོར་རྒྱབ་ཀྱི་
གཏྲོརམ་དང་ བགེགས་གཏྲོར་ དབང་གཏྲོར་ དངོས་གྲུབ་ལ་སྲོགས་པའི་གཏྲོརམ་ཚུ་ 
བཟྲོ་རྣམ་ཕྲོ་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་བཞེངསམ་ཨིན་པས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ཕྲོ་མྲོ་རྒན་གཞྲོན་
མེདཔ་ག་ར་གིས་ ཚེ་དང་བསྲོད་ནམས་དང་ བུ་དང་རྒྱུ་ནྲོར་ལ་སྲོགས་པའི་ དངོས་གྲུབ་ཚུ་
རང་སྲོའི་རེ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་ མ ཐྲོ ང ་
ཆོས་སུ་ཐྲོབ་པའི་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཆ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས།

དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དད་པ་ཡྲོདན་ རྲོ་ཁྱི་གི་སྲོ་ལས་ཡང་ རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་ཟེར་
སབ་དྲོ་བཟུམ་ གཙྲོ་བྲོ་རང་སྲོའི་དད་པ་མྲོས་གུས་དང་ ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མེད་ལུ་ རག་ལས་
དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ན་ཧིང་གཞེས་ཧིང་དེ་ཅིག་ཁར་ བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་
ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་འཆམ་རྐྱབ་སར་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཨམ་སྲུ་ 
ཧེ་མ་ཨ་ལྲོ་མ་པ་ལས་མ་སྐྱེས་མི་ཅིག་འྲོངས་ཏེ་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་སྐབས་ མྲོ་གིས་ཡང་
བླྲོ་རྩེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ ལྲོ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ 
མྲོ་ལུ་ཨ་ལྲོ་བུ་ཅིག་སྐྱེས་ཏེ་ ཨ་ལྲོ་འདི་ལྲོག་སྟེ་ བམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་
ལུ་ འབག་འྲོངམ་མ་ཚད་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཡིད་ཆེས་བྱུང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་བྱིན་ཅན་གྱི་གརའཆམ་འདི་ མ་འྲོངས་བསྐལ་པའི་བར་ཡང་ 
མི་ཉམས་ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་དྲོན་ཚན་བསྡུ་
བསྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན།

མཇུག་དྲོན། 

བུམ་ཐང་བུ་ལི་དགོན་པ་ལུ་ ལྲོ་གཉིས་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བུ་ལི་མ་ནི་
ཟེར་(ཚེས་བཅུའི་)སྐབས་ལུ་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་ གར་འཆམ་འདི་ ཕྱི་
ལྟར་སྣང་ལུ་དགོད་བྲྲོའི་རྣམ་པ་བཟུམ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་རུང་ དྲོན་ལུ་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
བའི་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཆམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ བ་ལམ་

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ། 182

རྗེས་མེད་དུ་མི་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན།

འབྲི་རྩྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དྲོན་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
གོང་གི་དྲོན་ཚན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་ལུ་ སྐྱེས་སྦངས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་ཞནམ་ལས་ གོང་དྲོན་
འདི་ནང་ལུ་ ཚིག་གི་མེ་ཏྲོག་དང་ དྲོན་གྱི་འབྲས་བུ་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་ཏྲོག་ཅིག་མེད་པའི་
ཁར་ ནྲོར་འཁྲུལ་དང་ ལྷག་ཆད་ལ་སྲོགས་པའི་ ཉེས་པའི་སྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་ འབྱུང་
སྲིདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་མཁྱེན་ལྡན་ཡྲོངས་ལུ་ བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་ནི་དང་། དགེ་བ་གང་ཡྲོད་སྐྱེ་
འགྲོ་སེམས་ཅན་ག་ར་ རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐྲོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོའྲོ།། 

སར་སྨྲས་པ། 

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འྲོ་མའི་རྒྱ་མཚྲོ་ལས། །ཁོ་བྲོའི་རྣམ་དཔྱྲོད་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཡིས། 
།གལ་གནད་ཅུང་ཞིག་བླངས་ཏེ་ཤྲོག་ཡངས་འདིར། །བཀོད་པ་ནྲོངས་པ་གང་མཆིས་མཁས་
མདུན་འཆགས། །

འདིར་འབད་ལེགས་བས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི། །ཆབ་ཀྱིས་མི་ཤེས་སྐོམ་པའི་གདུང་
བསལ་ཅིང་། །ལམ་སྲོལ་མྱུ་གུ་གསར་དུ་རྒྱས་བས་ནས།།འཕལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་འབྲས་བུས་
དུད་པར་སྨྲོན། 

 དངོས་གྲུབ་ཞུ་མི་དང་ཨ་ཙ་ར་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་མཐྲོང་སྣང་།

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 
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རིམ་གྲོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བགེགས་གདྲོན་ཚུ་བསྐྲད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གཏྲོར་རྒྱབ་ཀྱི་
གཏྲོརམ་དང་ བགེགས་གཏྲོར་ དབང་གཏྲོར་ དངོས་གྲུབ་ལ་སྲོགས་པའི་གཏྲོརམ་ཚུ་ 
བཟྲོ་རྣམ་ཕྲོ་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་བཞེངསམ་ཨིན་པས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ཕྲོ་མྲོ་རྒན་གཞྲོན་
མེདཔ་ག་ར་གིས་ ཚེ་དང་བསྲོད་ནམས་དང་ བུ་དང་རྒྱུ་ནྲོར་ལ་སྲོགས་པའི་ དངོས་གྲུབ་ཚུ་
རང་སྲོའི་རེ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་ མ ཐྲོ ང ་
ཆོས་སུ་ཐྲོབ་པའི་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཆ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས།

དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དད་པ་ཡྲོདན་ རྲོ་ཁྱི་གི་སྲོ་ལས་ཡང་ རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་ཟེར་
སབ་དྲོ་བཟུམ་ གཙྲོ་བྲོ་རང་སྲོའི་དད་པ་མྲོས་གུས་དང་ ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མེད་ལུ་ རག་ལས་
དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ན་ཧིང་གཞེས་ཧིང་དེ་ཅིག་ཁར་ བུམ་ཐང་བམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་
ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་འཆམ་རྐྱབ་སར་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ཨམ་སྲུ་ 
ཧེ་མ་ཨ་ལྲོ་མ་པ་ལས་མ་སྐྱེས་མི་ཅིག་འྲོངས་ཏེ་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་སྐབས་ མྲོ་གིས་ཡང་
བླྲོ་རྩེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ ལྲོ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ 
མྲོ་ལུ་ཨ་ལྲོ་བུ་ཅིག་སྐྱེས་ཏེ་ ཨ་ལྲོ་འདི་ལྲོག་སྟེ་ བམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་
ལུ་ འབག་འྲོངམ་མ་ཚད་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཡིད་ཆེས་བྱུང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་བྱིན་ཅན་གྱི་གརའཆམ་འདི་ མ་འྲོངས་བསྐལ་པའི་བར་ཡང་ 
མི་ཉམས་ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་དྲོན་ཚན་བསྡུ་
བསྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན།

མཇུག་དྲོན། 

བུམ་ཐང་བུ་ལི་དགོན་པ་ལུ་ ལྲོ་གཉིས་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བུ་ལི་མ་ནི་
ཟེར་(ཚེས་བཅུའི་)སྐབས་ལུ་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་ གར་འཆམ་འདི་ ཕྱི་
ལྟར་སྣང་ལུ་དགོད་བྲྲོའི་རྣམ་པ་བཟུམ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་རུང་ དྲོན་ལུ་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
བའི་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཆམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ བ་ལམ་

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ། 182

རྗེས་མེད་དུ་མི་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན།

འབྲི་རྩྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དྲོན་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
གོང་གི་དྲོན་ཚན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་ལུ་ སྐྱེས་སྦངས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་ཞནམ་ལས་ གོང་དྲོན་
འདི་ནང་ལུ་ ཚིག་གི་མེ་ཏྲོག་དང་ དྲོན་གྱི་འབྲས་བུ་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་ཏྲོག་ཅིག་མེད་པའི་
ཁར་ ནྲོར་འཁྲུལ་དང་ ལྷག་ཆད་ལ་སྲོགས་པའི་ ཉེས་པའི་སྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་ འབྱུང་
སྲིདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་མཁྱེན་ལྡན་ཡྲོངས་ལུ་ བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་ནི་དང་། དགེ་བ་གང་ཡྲོད་སྐྱེ་
འགྲོ་སེམས་ཅན་ག་ར་ རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐྲོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོའྲོ།། 

སར་སྨྲས་པ། 

དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་འྲོ་མའི་རྒྱ་མཚྲོ་ལས། །ཁོ་བྲོའི་རྣམ་དཔྱྲོད་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཡིས། 
།གལ་གནད་ཅུང་ཞིག་བླངས་ཏེ་ཤྲོག་ཡངས་འདིར། །བཀོད་པ་ནྲོངས་པ་གང་མཆིས་མཁས་
མདུན་འཆགས། །

འདིར་འབད་ལེགས་བས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི། །ཆབ་ཀྱིས་མི་ཤེས་སྐོམ་པའི་གདུང་
བསལ་ཅིང་། །ལམ་སྲོལ་མྱུ་གུ་གསར་དུ་རྒྱས་བས་ནས།།འཕལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་འབྲས་བུས་
དུད་པར་སྨྲོན། 

 དངོས་གྲུབ་ཞུ་མི་དང་ཨ་ཙ་ར་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་མཐྲོང་སྣང་།

པདྨ་དྲོན་གྲུབ། 
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རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།

སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། (༢༠༠༤) ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཐིམ་ཕུག་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བླམ་གནག་མདྲོག། (༡༩༨༦) འབྲུག་དཀར་པྲོ། རྒྱ་གར་ནིའུ་དི་ལི། ཨིན་དཱ་ར་པཱ་རཱས་ཐཱ་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ལ། (༢༠༠༤) འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

འཆམ་གྱི་རྣམ་བཤད།

ཆོས་བྲག་བླམ་ནས་འབྲོར་བའི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ།

སྲོབ་ཀུན་བཟང་གི་ཟིན་བྲིས།

ལྕགས་མཁར་བླམ་དང་བུ་ལི་སྒོམ་སྡེ་དབུ་འཛིན་གྱི་ཞལ་རྒྱུན།

གཞན་ཡང་མི་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ། 184



183

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།

སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། (༢༠༠༤) ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཐིམ་ཕུག་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བླམ་གནག་མདྲོག། (༡༩༨༦) འབྲུག་དཀར་པྲོ། རྒྱ་གར་ནིའུ་དི་ལི། ཨིན་དཱ་ར་པཱ་རཱས་ཐཱ་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ལ། (༢༠༠༤) འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

འཆམ་གྱི་རྣམ་བཤད།

ཆོས་བྲག་བླམ་ནས་འབྲོར་བའི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ།

སྲོབ་ཀུན་བཟང་གི་ཟིན་བྲིས།

ལྕགས་མཁར་བླམ་དང་བུ་ལི་སྒོམ་སྡེ་དབུ་འཛིན་གྱི་ཞལ་རྒྱུན།

གཞན་ཡང་མི་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན།

བ་ཁྱུང་མི་ཆུང་གི་གར་འཆམ། 184



185

སྔགས་པའི་ཕུ།

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།

༡༽ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་གནས་ཡིན་པའི་ཁུངས།
དེ་ཡང་སྲོན་པའི་འདས་ལྲོ་༡༦༢༨དང་གནམ་ལྲོ་ས་མྲོ་ཕག་ལྲོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་སྤྱི་ལྲོ་

༧༤༧མཇུག་བསྡུ་རན་ཁར་མ་འྲོངས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་མཐའ་དྲོན་ལུ་

གཟིགས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་སྦེ་བྲོན་ཏེ་ ཤར་ནུབ་

དབུས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གི་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ 

བཏུལ་ཞིནམ་ལས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནང་པའི་གནས་ཁྱད་པར་

ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་བར་པའི་ས་གི་རི་མགོ་སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་བང་ཆུབ་

མཆོད་རྟེན་དང་རྩ་གསུམ་གྱི་ས་བྲོན་ཡི་གུ་ཨཾོ་ཨཱ་ཧཱུཾ་ཚུ་རྲོ་རང་བྱུང་གུ་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་

ཡྲོད་ཟེར་ཞིང་གཤེགས་བླམ་གནས་བརྟན་བགྲེསཔ་ག་ཎ་པ་ཏི་གིས་གསུངས་ནི་དུག། 

ཨིན་རུང་སྐལ་བ་ཅན་གྱི་མ་གཏྲོགས།རེ་བ་ཅན་གྱི་མི་ཐྲོབ་ཟེར་བའི་དཔྱེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ང་

བཅས་ར་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་བསྲོད་ནམས་ཉམས་སྲོངམ་ལས་བརྟེན་ད་རིས་ནངས་པ་

གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ག་གིས་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་གི་གོ་

སྐབས་མེད་ནི་དེ་གིས་སེམས་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྲོང་ནུག།

༢༽ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོའི་གདན་ས་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན།
སྤྱི་ལྲོ་༡༢༡༨དེ་ཅིག་ལུ་ཕ་ཇོ་མཆོག་ལུང་བསན་དུས་ལུ་འབབ་སྟེ་འབྲུག་ལུ་བྲོན་པའི་ཤུལ་

མར་ད་ལྟྲོ་ལྷ་ཁང་རཝ་ལུ་གྱུར་སྲོང་མི་འདི་ ཧེ་མ་སྔགས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ གདན་འདྲེན་

ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སྦྱི་སྙིང་བཙན་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་ ཅི་གསུངས་བཀའ་

བཞིན་འགྲུབ་ནི་གི་ དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ སྒོམ་སྡེ་

དང་ཨ་མྲོ་གི་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ར་སྤེལ་གནང་ནུག།
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ཕ་ཇོ་གིས་ སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་གི་ཉམས་ལེན་གནང་སའི་ས་གོ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་སྦེ་བཟྲོ་སྟེ་ གྲྭ་

ཚང་བཙུགས་གནང་པ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ སྔགས་པའི་ཕུ་ཟེར་བཏགས་

གནང་གནངམ་ཨིན་མས།

རྣམ་ཐར་ནང་བར༌པའི༌ཆུ༌ཕུ༌ཟེར༌ཐྲོན༌ནི༌ཡྲོད༌མི༌འདི་ ཕ་ཇོ་མཆོག་བར་པའི་ས་གི་རི་མགུ་ལུ་

བཞུགས་ཅི་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་མི་འདི་་ད་ལྟྲོ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཆགས་སའི་ནུབ་ཕྱྲོགས་ཁ་

ཐུག་ལུ་སྲོང་ཕུ་ཤིང་གི་སྦུག་ལུ་ཧེ་མའི་གྲྭ་ཚང་གི་ཤུལ་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་རཝ་ཚུ་ ད་

ལྟྲོ་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

༣༽ ལྷ་ཁང་ནང་གི་ནང་རྟེན།
སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ ནང་རྟེན་གཙྲོ་བྲོ་ར་ ཇོ་བྲོའི་སྐུ་འདྲ་དང་དགོན་ཁང་ནང་རྒྱལ་

པྲོའི་བཀའ་འཁྲབ་ད་རུང་གཟའི་ཕྲོ་བྲང་དང་སྔགས་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༧༤ལུ་མི་དབང་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ཁྲི་མངའ་གསྲོལ་ཞུ་བའི་སྐབས་ཚུན་ཚྲོད་ར་ ལྷ་ཁང་གི་ཕྱིའི་

བཀོད་པ་དང་ ནང་རྟེན་ཚུ་ཡང་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ ལྲོ་འདི་ནང་ར་ མེ་མཆོད་བཞེས་

ཡྲོད་མི་འདི་ ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་མ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ ད་རིས་ནངས་པ་ཉམས་ཆགས་ཤྲོར་ཏེ་

གྱང་ཁོག་སྲོངམ་ལུ་གྱུར་སྲོ་ཡི་ཟེར་ ཨཔ་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

༤༽ ལྷ་ཁང་ནང་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ།
སྔགས་པའི་ཕུ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ཁོང་སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ཁྱལཔ་ཚུ་ བསྐོར་རྒྱབ་འབད་

དེ་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ར་ ཟ་དགུ་པའི་ཉེར་དགུ་ལུ་གཏྲོར་ཟྲོག་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་

ཚེས་བཅུ་གི་རྩཝ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་སྔགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་མི་ག་ར་ལུ་ལྟྲོའི་སྐལཝ་

རྐྱབ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཐ་ན་སྒོ་ཁར་སྲོད་མི་རྲོ་ཁྱི་དང་ བྱི་ལི་ལུ་ཡང་ལྟྲོའི་སྐལཝ་རྐྱབ་དགོ་

པའི་སྲོལ་སྲོད་ནུག། 

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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སྔགས་པའི་ཕུ།

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།

༡༽ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་གནས་ཡིན་པའི་ཁུངས།
དེ་ཡང་སྲོན་པའི་འདས་ལྲོ་༡༦༢༨དང་གནམ་ལྲོ་ས་མྲོ་ཕག་ལྲོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་སྤྱི་ལྲོ་

༧༤༧མཇུག་བསྡུ་རན་ཁར་མ་འྲོངས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་མཐའ་དྲོན་ལུ་

གཟིགས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་སྦེ་བྲོན་ཏེ་ ཤར་ནུབ་

དབུས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གི་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ 

བཏུལ་ཞིནམ་ལས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནང་པའི་གནས་ཁྱད་པར་

ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་བར་པའི་ས་གི་རི་མགོ་སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་བང་ཆུབ་

མཆོད་རྟེན་དང་རྩ་གསུམ་གྱི་ས་བྲོན་ཡི་གུ་ཨཾོ་ཨཱ་ཧཱུཾ་ཚུ་རྲོ་རང་བྱུང་གུ་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་

ཡྲོད་ཟེར་ཞིང་གཤེགས་བླམ་གནས་བརྟན་བགྲེསཔ་ག་ཎ་པ་ཏི་གིས་གསུངས་ནི་དུག། 

ཨིན་རུང་སྐལ་བ་ཅན་གྱི་མ་གཏྲོགས།རེ་བ་ཅན་གྱི་མི་ཐྲོབ་ཟེར་བའི་དཔྱེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ང་

བཅས་ར་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་བསྲོད་ནམས་ཉམས་སྲོངམ་ལས་བརྟེན་ད་རིས་ནངས་པ་

གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ག་གིས་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་གི་གོ་

སྐབས་མེད་ནི་དེ་གིས་སེམས་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྲོང་ནུག།

༢༽ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོའི་གདན་ས་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན།
སྤྱི་ལྲོ་༡༢༡༨དེ་ཅིག་ལུ་ཕ་ཇོ་མཆོག་ལུང་བསན་དུས་ལུ་འབབ་སྟེ་འབྲུག་ལུ་བྲོན་པའི་ཤུལ་

མར་ད་ལྟྲོ་ལྷ་ཁང་རཝ་ལུ་གྱུར་སྲོང་མི་འདི་ ཧེ་མ་སྔགས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ གདན་འདྲེན་

ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སྦྱི་སྙིང་བཙན་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་ ཅི་གསུངས་བཀའ་

བཞིན་འགྲུབ་ནི་གི་ དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ སྒོམ་སྡེ་

དང་ཨ་མྲོ་གི་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ར་སྤེལ་གནང་ནུག།
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ཕ་ཇོ་གིས་ སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་གི་ཉམས་ལེན་གནང་སའི་ས་གོ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་སྦེ་བཟྲོ་སྟེ་ གྲྭ་

ཚང་བཙུགས་གནང་པ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ སྔགས་པའི་ཕུ་ཟེར་བཏགས་

གནང་གནངམ་ཨིན་མས།

རྣམ་ཐར་ནང་བར༌པའི༌ཆུ༌ཕུ༌ཟེར༌ཐྲོན༌ནི༌ཡྲོད༌མི༌འདི་ ཕ་ཇོ་མཆོག་བར་པའི་ས་གི་རི་མགུ་ལུ་

བཞུགས་ཅི་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་མི་འདི་་ད་ལྟྲོ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཆགས་སའི་ནུབ་ཕྱྲོགས་ཁ་

ཐུག་ལུ་སྲོང་ཕུ་ཤིང་གི་སྦུག་ལུ་ཧེ་མའི་གྲྭ་ཚང་གི་ཤུལ་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་རཝ་ཚུ་ ད་

ལྟྲོ་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

༣༽ ལྷ་ཁང་ནང་གི་ནང་རྟེན།
སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ ནང་རྟེན་གཙྲོ་བྲོ་ར་ ཇོ་བྲོའི་སྐུ་འདྲ་དང་དགོན་ཁང་ནང་རྒྱལ་

པྲོའི་བཀའ་འཁྲབ་ད་རུང་གཟའི་ཕྲོ་བྲང་དང་སྔགས་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༧༤ལུ་མི་དབང་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ཁྲི་མངའ་གསྲོལ་ཞུ་བའི་སྐབས་ཚུན་ཚྲོད་ར་ ལྷ་ཁང་གི་ཕྱིའི་

བཀོད་པ་དང་ ནང་རྟེན་ཚུ་ཡང་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ ལྲོ་འདི་ནང་ར་ མེ་མཆོད་བཞེས་

ཡྲོད་མི་འདི་ ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་མ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ ད་རིས་ནངས་པ་ཉམས་ཆགས་ཤྲོར་ཏེ་

གྱང་ཁོག་སྲོངམ་ལུ་གྱུར་སྲོ་ཡི་ཟེར་ ཨཔ་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

༤༽ ལྷ་ཁང་ནང་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ།
སྔགས་པའི་ཕུ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ཁོང་སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ཁྱལཔ་ཚུ་ བསྐོར་རྒྱབ་འབད་

དེ་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ར་ ཟ་དགུ་པའི་ཉེར་དགུ་ལུ་གཏྲོར་ཟྲོག་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་

ཚེས་བཅུ་གི་རྩཝ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་སྔགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་མི་ག་ར་ལུ་ལྟྲོའི་སྐལཝ་

རྐྱབ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཐ་ན་སྒོ་ཁར་སྲོད་མི་རྲོ་ཁྱི་དང་ བྱི་ལི་ལུ་ཡང་ལྟྲོའི་སྐལཝ་རྐྱབ་དགོ་

པའི་སྲོལ་སྲོད་ནུག། 

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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སྔགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་སྔགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཨིན་རུང་

སྔགས་པའི་ཁྱལཔ་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ ཕྱག་དང་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་གསྲོལཝ་བཏབ་ས་དེ་ཡང་ 

གཙུག་ལག་ཁང་འདི་འབདཝ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་སྲོད་སུ་ག་ཏེ་སྲོད་རུང་ ལྲོ་གཅིག་ལུ་ཚར་

རེ་འདི་ནང་འྲོང་སྟེ་ ལྲོ་ལྟར་དུས་རྒྱུན་གྱི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་དགོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རིས་

ནངས་པ་ཡང་ སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཁྱལཔ་ཚུ་གི་མི་བརྒྱུད་ཨིན་མི་ ཤར་ན་

ཧིངཔ་དང་ ན་སྦི་ས་ལུ་སྲོད་མི་ཚུ་ ལྲོ་ལྟར་གྱི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་

འྲོང་དགོ་ཟེར་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གི་མི་བརྒྱུད་ སྒོམ་ཆེན་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བཤད་ནི་

འདུག།

༥༽ སྔགས་པའི་ཕུ་གི་མི་བརྒྱུད།
ད་ལྟྲོ་སྔགས་པའི་ཕུ་གི་མི་བརྒྱུད་ འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་ མི་བརྒྱུད་བརྟན་བརྟན་སྦེ་ ག་

གིས་ཡང་སབ་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་སྒོམ་ཆེན་གྱིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་

སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་ཁྱལཔ་ལེ་ཤ་སྲོད་ཡྲོད་རུང་ ཁོ་ཨ་ལུ་ཅིག་སྦེ་ སེམས་ཀྱིས་ཤེས་པའི་

བསྒང་ལས་ཁྱལཔ་གུང་གྲངས་༣རྐྱངམ་ཅིག་གུ་ ལྷྲོད་སྲོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་དུས་ཚྲོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཁྱལཔ་ཟེར་རུང་ ཨ་རྒས་སྒོམ་ཆེན་ཁོང་རའི་

ཁྱིམ་གུང་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གུ་ལྷྲོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཁྱལཔ་ཚུ་ སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་

སྲོད་མི་མེད་པར་ཁྱིམ་དང་མི་བརྒྱུད་མར་ཉམས་འགྱོ་མི་དེ་ཡང་ཁོང་ཚུ་གི་སྲོད་གནས་གཙྲོ་བྲོ་

ཅིག་དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ཆ་འྲོག་ན་ཧིང་དང་ན་སྦི་ས་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་འཚྲོ་བ་གཙྲོ་བྲོ་ བ་ལུ་

བསྟེན་སྲོད་མི་འབདཝ་ལས་ སྲོད་གནས་གཞན་ཁར་སྤྲོ་འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས་ཟེར་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་པྲོ་དང་པ་༧གོང་ས་ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མི་དབང་འབྲུག་

རྒྱལ་གསུམ་པ་ཚུན་ཚྲོད་ཕྱག་ཞུ་སྲོད་མི་སྒོམ་ཆེན་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
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༦༽ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཞུགས་གནས་ཨིནམ།
མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ རབ་འབྱུང་༡༡པའི་

ས་སྦྲུལ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༦༢༩ལུ་ སེམས་རྟྲོགས་ཁ་རྫྲོང་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ མི་ངན་

གྱིས་གཡུས་དཀྲུག་བ་ངན་གྱིས་གདངས་དཀྲུག་ཟེར་བའི་དཔྱེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བླམ་ཁག་ལྔ་

གི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་དམག་འྲོང་སྟེ་ རྫྲོང་བཞེངས་མ་སྟེར་བར་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དྲོན་

ལུ་སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་སའི་ས་གནས་ཡང་སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་ཨིན་མས། 

བླམ་ཁག་ལྔ་གི་དམག་ལས་ཟུར་ཏེ་འདི་ན་བཞུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྐུ་སྲོག་ལུ་བར་ཆད་ ག་

ནི་ཡང་མ་འབྱུང་མི་དེ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་བཞུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་ཟེར་ བླམ་གནས་

བརྟན་བགྲེསཔ་ ཞིང་གཤེགས་ག་ཎ་པ་ཏི་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༩ ལུ་ ང་ལུ་གསུངས་གནང་ཡི།

༧༽ རྟྲོགས་ལྡན་ཉི་ཟ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཡྲོདཔ།
སྔོན་མ་བླམ་རྟྲོགས་ལྡན་ཉི་ཟ་ཡེ་ཤེས་ཟེར་བའི་གྲུབ་ཐྲོབ་དེ་ཡང་བྱི་ལི་ལ་ཟེར་༼རྣམ་ཐར་

ནང་བྱི་སྙིང་རི༽སྔགས་པའི་ཕུ་གི་རི་མགུ་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་མ་ལུ་

རྟྲོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་སྟེ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ མཐའ་དྲོན་ལུ་གཟིགས་

ཞིནམ་ལས་བྱི་ལི་ལའི་རི་མགུ་ལས་ ཕར་བ་ལྡིང་ཁ་ལུ་འཕུར་བྲོན་སྲོ་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་

སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ནང་སྲོབ་སྦྲོང་

འབད་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་འགྱོ་མི་ཆ་ཁྱབ་ཡང་ མ་འྲོངས་པའི་ནང་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ར་

གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ཡྲོད་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཕར་ གནམ་གྲུ་ཚུ་ནང་འཛུལ་འགྱོ་ནི་གི་ 

རྟེན་འབྲེལ་ཡང་སྲོམ་འདུག་ཟེར་མནྲོཝ་མས། བར་པའི་མི་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ བྱི་ལི་ལ་གི་

ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལྕགས་ཅིའུ་བཏང་ས་ཡང་ལེ་ཤ་ཡྲོད་ཟེར་སབ་ནི་འདུག།

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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སྔགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་སྔགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཨིན་རུང་

སྔགས་པའི་ཁྱལཔ་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ ཕྱག་དང་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་གསྲོལཝ་བཏབ་ས་དེ་ཡང་ 

གཙུག་ལག་ཁང་འདི་འབདཝ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་སྲོད་སུ་ག་ཏེ་སྲོད་རུང་ ལྲོ་གཅིག་ལུ་ཚར་

རེ་འདི་ནང་འྲོང་སྟེ་ ལྲོ་ལྟར་དུས་རྒྱུན་གྱི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་དགོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རིས་

ནངས་པ་ཡང་ སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཁྱལཔ་ཚུ་གི་མི་བརྒྱུད་ཨིན་མི་ ཤར་ན་

ཧིངཔ་དང་ ན་སྦི་ས་ལུ་སྲོད་མི་ཚུ་ ལྲོ་ལྟར་གྱི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་

འྲོང་དགོ་ཟེར་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གི་མི་བརྒྱུད་ སྒོམ་ཆེན་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བཤད་ནི་

འདུག།

༥༽ སྔགས་པའི་ཕུ་གི་མི་བརྒྱུད།
ད་ལྟྲོ་སྔགས་པའི་ཕུ་གི་མི་བརྒྱུད་ འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་ མི་བརྒྱུད་བརྟན་བརྟན་སྦེ་ ག་

གིས་ཡང་སབ་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་སྒོམ་ཆེན་གྱིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་

སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་ཁྱལཔ་ལེ་ཤ་སྲོད་ཡྲོད་རུང་ ཁོ་ཨ་ལུ་ཅིག་སྦེ་ སེམས་ཀྱིས་ཤེས་པའི་

བསྒང་ལས་ཁྱལཔ་གུང་གྲངས་༣རྐྱངམ་ཅིག་གུ་ ལྷྲོད་སྲོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་དུས་ཚྲོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཁྱལཔ་ཟེར་རུང་ ཨ་རྒས་སྒོམ་ཆེན་ཁོང་རའི་

ཁྱིམ་གུང་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གུ་ལྷྲོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཁྱལཔ་ཚུ་ སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་

སྲོད་མི་མེད་པར་ཁྱིམ་དང་མི་བརྒྱུད་མར་ཉམས་འགྱོ་མི་དེ་ཡང་ཁོང་ཚུ་གི་སྲོད་གནས་གཙྲོ་བྲོ་

ཅིག་དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ཆ་འྲོག་ན་ཧིང་དང་ན་སྦི་ས་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་འཚྲོ་བ་གཙྲོ་བྲོ་ བ་ལུ་

བསྟེན་སྲོད་མི་འབདཝ་ལས་ སྲོད་གནས་གཞན་ཁར་སྤྲོ་འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས་ཟེར་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་པྲོ་དང་པ་༧གོང་ས་ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མི་དབང་འབྲུག་

རྒྱལ་གསུམ་པ་ཚུན་ཚྲོད་ཕྱག་ཞུ་སྲོད་མི་སྒོམ་ཆེན་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
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༦༽ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཞུགས་གནས་ཨིནམ།
མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ རབ་འབྱུང་༡༡པའི་

ས་སྦྲུལ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༦༢༩ལུ་ སེམས་རྟྲོགས་ཁ་རྫྲོང་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ མི་ངན་

གྱིས་གཡུས་དཀྲུག་བ་ངན་གྱིས་གདངས་དཀྲུག་ཟེར་བའི་དཔྱེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བླམ་ཁག་ལྔ་

གི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་དམག་འྲོང་སྟེ་ རྫྲོང་བཞེངས་མ་སྟེར་བར་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དྲོན་

ལུ་སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་སའི་ས་གནས་ཡང་སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་ཨིན་མས། 

བླམ་ཁག་ལྔ་གི་དམག་ལས་ཟུར་ཏེ་འདི་ན་བཞུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྐུ་སྲོག་ལུ་བར་ཆད་ ག་

ནི་ཡང་མ་འབྱུང་མི་དེ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་བཞུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་ཟེར་ བླམ་གནས་

བརྟན་བགྲེསཔ་ ཞིང་གཤེགས་ག་ཎ་པ་ཏི་གིས་ སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༩ ལུ་ ང་ལུ་གསུངས་གནང་ཡི།

༧༽ རྟྲོགས་ལྡན་ཉི་ཟ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཡྲོདཔ།
སྔོན་མ་བླམ་རྟྲོགས་ལྡན་ཉི་ཟ་ཡེ་ཤེས་ཟེར་བའི་གྲུབ་ཐྲོབ་དེ་ཡང་བྱི་ལི་ལ་ཟེར་༼རྣམ་ཐར་

ནང་བྱི་སྙིང་རི༽སྔགས་པའི་ཕུ་གི་རི་མགུ་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་མ་ལུ་

རྟྲོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་སྟེ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ མཐའ་དྲོན་ལུ་གཟིགས་

ཞིནམ་ལས་བྱི་ལི་ལའི་རི་མགུ་ལས་ ཕར་བ་ལྡིང་ཁ་ལུ་འཕུར་བྲོན་སྲོ་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་

སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ནང་སྲོབ་སྦྲོང་

འབད་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་འགྱོ་མི་ཆ་ཁྱབ་ཡང་ མ་འྲོངས་པའི་ནང་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ར་

གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ཡྲོད་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཕར་ གནམ་གྲུ་ཚུ་ནང་འཛུལ་འགྱོ་ནི་གི་ 

རྟེན་འབྲེལ་ཡང་སྲོམ་འདུག་ཟེར་མནྲོཝ་མས། བར་པའི་མི་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ བྱི་ལི་ལ་གི་

ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལྕགས་ཅིའུ་བཏང་ས་ཡང་ལེ་ཤ་ཡྲོད་ཟེར་སབ་ནི་འདུག།

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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༨༽ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་སྐུ་ངལ་གནང་ས།
དཔལ་མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་ ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ འཕལ་འཕལ་སྐུ་ངལ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ 

ཁམས་སངས་ལུ་འབྲོན་པའི་སྐབས་ས་གནས་འདི་ སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ མེ་ཏྲོག་དང་

ཤིང་རིགས་མའདྲཝ་ཚུ་གིས་ ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་གང་སྟེ་ཡྲོད་ས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཐུགས་མཉེས་

པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྫྲོང་དཔྲོན་བགྲེསཔ་དཀར་མདྲོག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

༩༽ མཁའ་འགྲོམ་གི་གནས།
སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་རྲོ་ཅིག་གུར་ མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག་ དེ་

ཡང་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་མ་འྲོངས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ད་

ལྟྲོ་མཇལ་ནི་ཡྲོད་མི་ རྲོ་འདི་གུར་ཞབས་རྗེས་བཞག་ཞིནམ་ད་ནམ་མཁའ་ལས་སྦེ་ འཕུར་

བྲོན་ཞིནམ་ལས་ ཉི་ཟེར་སྒང་གི་ལྟག་ལུ་ བླྲོན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འྲོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་

གཟིམ་ཅུང་ཡྲོད་ས་ལུ་ཆགས་ཆགསཔ་ཨིན་ཟེར་ བླམ་ཀར་གིས་གསུངས་ནི་འདུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་ང་གིས་བལྟཝ་ད་སྔགས་པའི་ཕུ་གིས་མ་ཚད་པར་ བླྲོན་ཆེན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་

དེ་ཡང་ལུང་བསན་གྱིས་བཀོད་པའི་ ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་མནྲོཝ་མས།

༡༠༽ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གི་ལྲོ་རྒྱུས།
སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གི་ཁྱིམ་ཤུལ་ཅིག་ཡང་མཐྲོང་ནི་འདུག་ སྔགས་པའི་

ཕྱུགཔྲོ་འདི་ ཝང་འཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱུགཔྲོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཕྱུགཔྲོ་དྲོད་དྲགས་ཅིག་ཨིན་

མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཝང་གི་མི་ཉམ་ཆུང་དེ་ཚུ་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་འབད་སར་ རེད་སྐྱི་

བ་འགྱོཝ་ད་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གིས་ དང་པ་ར་མི་ཚུ་གི་ལགཔ་བཏྲོན་ཤིག་ཟེར་ ཕྱུགཔྲོ་

གི་གདྲོང་ཁར་ལགཔ་བཏྲོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་བཏྲོན་པའི་སྐབས་ལག་པའི་གུར་ 

ལཱ་འབད་འབདཝ་གི་ཤུལ་ཡྲོད་པ་ཅིན་གདྲོང་ལེན་ཡང་ལེགས་ཤྲོམ་འབདཝ་མ་ཚད་ རེད་

སྐྱི་བ་ཡང་བྱིནམ་ཨིན་མས།
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ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ལགཔ་བཏྲོན་པའི་སྐབས་ ལཱ་འབད་འབདཝ་གི་ཤུལ་མེད་པ་ཅིན་དེ་འཕྲོ་

ལས་རེད་སྐྱི་བ་འྲོང་མི་གི་གདྲོང་ཁར་ར་ ཁྱོད་ལཱ་འབད་སྦེ་དཀའཝ་སྤད་དེ་བཟའ་མི་གི་མི་

མེན་པས་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ལུ་རེད་སྐྱི་བ་བྱིནམ་བ་འདི་ ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏངམ་དྲག་ ཆུ་ནང་

འབདན་སེམས་ཅན་ལེ་ཤ་ཡྲོད་ཟེར་སབ་ཞིནམ་ལས་ རེད་ཚུ་སྔགས་པའི་རྲོང་ཆུ་ནང་འབག་ 

བྱེ་གིས་འཇལ་ཏེ་ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་སྐྱེས་ལྲོ་དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས་ནང་

འབད་མི་ སྒོམ་ཆེན་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་སབ་ནི་འདུག། སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་འདི་ ཡྲོངས་

གྲགས་ལུ་བསྲོད་པའི་ཕྱུགཔྲོ་དང་སྔགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་མས།

༡༡༽ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གི་དབང་ཚད།

ཐིམ་ཕུག་ཝང་འཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མི་མཁསཔ་ གཏམ་སྙན་གྲགས་ཡྲོད་མི་དང་ རྒྱུ་ཕྱེ་ཀྲམ་

ག་དེམ་ཅིག་དྲོད་དྲགས་ཡྲོད་རུང་ གནམ་དགུན་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཐིམ་ཕུག་ལས་སྤུངས་ཐང་ཁ་

དང་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ལུ་གཞིས་སྤྲོ་འགྱོ་ནི་འབད་བའི་སྐབས་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ཧེ་མ་

ལས་ ཐིམ་ཕུག་རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་མ་གཏྲོགས་ འགྱོ་མི་ཆོག་ཟེར་

ཨིན་མས།
  

ཨིན་རུང་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་འདི་ ཁོ་རའི་གནམ་དགུན་གྱི་གཞིས་གནས་ དབང་འདུས་

ཕྲོ་བྲང་ལུ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ དེ་ཚེས་གཞིས་འགྱོ་བའི་ཉིན་མ་ར་ རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་དགོངས་

སྐོར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་འཕྲོ་བསྐྱངས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ 

སྔགས་པའི་གོངམ་རང་མགྱོགས་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག།

༡༢༽ སྔགས་པའི་ཕུ་གཏེར་མཛྲོད་ཨིནམ།
བར་པའི་ས་གི་མི་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔགས་པའི་ཕུ་འདི་ ཧེ་མ་

ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་ ས་གནས་ཅིག་

འབད་ནི་དེ་གིས་ ནམ་ཡང་ཟད་ནི་མེད་པའི་གཏེར་མཛྲོད་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།  

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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༨༽ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་སྐུ་ངལ་གནང་ས།
དཔལ་མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་ ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ འཕལ་འཕལ་སྐུ་ངལ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ 

ཁམས་སངས་ལུ་འབྲོན་པའི་སྐབས་ས་གནས་འདི་ སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ མེ་ཏྲོག་དང་

ཤིང་རིགས་མའདྲཝ་ཚུ་གིས་ ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་གང་སྟེ་ཡྲོད་ས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཐུགས་མཉེས་

པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྫྲོང་དཔྲོན་བགྲེསཔ་དཀར་མདྲོག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

༩༽ མཁའ་འགྲོམ་གི་གནས།
སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་རྲོ་ཅིག་གུར་ མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག་ དེ་

ཡང་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་མ་འྲོངས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ད་

ལྟྲོ་མཇལ་ནི་ཡྲོད་མི་ རྲོ་འདི་གུར་ཞབས་རྗེས་བཞག་ཞིནམ་ད་ནམ་མཁའ་ལས་སྦེ་ འཕུར་

བྲོན་ཞིནམ་ལས་ ཉི་ཟེར་སྒང་གི་ལྟག་ལུ་ བླྲོན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འྲོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་

གཟིམ་ཅུང་ཡྲོད་ས་ལུ་ཆགས་ཆགསཔ་ཨིན་ཟེར་ བླམ་ཀར་གིས་གསུངས་ནི་འདུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་ང་གིས་བལྟཝ་ད་སྔགས་པའི་ཕུ་གིས་མ་ཚད་པར་ བླྲོན་ཆེན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་

དེ་ཡང་ལུང་བསན་གྱིས་བཀོད་པའི་ ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་མནྲོཝ་མས།

༡༠༽ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གི་ལྲོ་རྒྱུས།
སྔགས་པའི་ཕུ་ལུ་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གི་ཁྱིམ་ཤུལ་ཅིག་ཡང་མཐྲོང་ནི་འདུག་ སྔགས་པའི་

ཕྱུགཔྲོ་འདི་ ཝང་འཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱུགཔྲོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཕྱུགཔྲོ་དྲོད་དྲགས་ཅིག་ཨིན་

མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཝང་གི་མི་ཉམ་ཆུང་དེ་ཚུ་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་འབད་སར་ རེད་སྐྱི་

བ་འགྱོཝ་ད་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གིས་ དང་པ་ར་མི་ཚུ་གི་ལགཔ་བཏྲོན་ཤིག་ཟེར་ ཕྱུགཔྲོ་

གི་གདྲོང་ཁར་ལགཔ་བཏྲོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་བཏྲོན་པའི་སྐབས་ལག་པའི་གུར་ 

ལཱ་འབད་འབདཝ་གི་ཤུལ་ཡྲོད་པ་ཅིན་གདྲོང་ལེན་ཡང་ལེགས་ཤྲོམ་འབདཝ་མ་ཚད་ རེད་

སྐྱི་བ་ཡང་བྱིནམ་ཨིན་མས།
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ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ལགཔ་བཏྲོན་པའི་སྐབས་ ལཱ་འབད་འབདཝ་གི་ཤུལ་མེད་པ་ཅིན་དེ་འཕྲོ་

ལས་རེད་སྐྱི་བ་འྲོང་མི་གི་གདྲོང་ཁར་ར་ ཁྱོད་ལཱ་འབད་སྦེ་དཀའཝ་སྤད་དེ་བཟའ་མི་གི་མི་

མེན་པས་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ལུ་རེད་སྐྱི་བ་བྱིནམ་བ་འདི་ ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏངམ་དྲག་ ཆུ་ནང་

འབདན་སེམས་ཅན་ལེ་ཤ་ཡྲོད་ཟེར་སབ་ཞིནམ་ལས་ རེད་ཚུ་སྔགས་པའི་རྲོང་ཆུ་ནང་འབག་ 

བྱེ་གིས་འཇལ་ཏེ་ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་སྐྱེས་ལྲོ་དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས་ནང་

འབད་མི་ སྒོམ་ཆེན་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་སབ་ནི་འདུག། སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་འདི་ ཡྲོངས་

གྲགས་ལུ་བསྲོད་པའི་ཕྱུགཔྲོ་དང་སྔགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་མས།

༡༡༽ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་གི་དབང་ཚད།

ཐིམ་ཕུག་ཝང་འཚྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མི་མཁསཔ་ གཏམ་སྙན་གྲགས་ཡྲོད་མི་དང་ རྒྱུ་ཕྱེ་ཀྲམ་

ག་དེམ་ཅིག་དྲོད་དྲགས་ཡྲོད་རུང་ གནམ་དགུན་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཐིམ་ཕུག་ལས་སྤུངས་ཐང་ཁ་

དང་ དབང་འདུས་ཕྲོ་བྲང་ལུ་གཞིས་སྤྲོ་འགྱོ་ནི་འབད་བའི་སྐབས་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ཧེ་མ་

ལས་ ཐིམ་ཕུག་རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་མ་གཏྲོགས་ འགྱོ་མི་ཆོག་ཟེར་

ཨིན་མས།
  

ཨིན་རུང་ སྔགས་པའི་ཕྱུགཔྲོ་འདི་ ཁོ་རའི་གནམ་དགུན་གྱི་གཞིས་གནས་ དབང་འདུས་

ཕྲོ་བྲང་ལུ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ དེ་ཚེས་གཞིས་འགྱོ་བའི་ཉིན་མ་ར་ རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་དགོངས་

སྐོར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་འཕྲོ་བསྐྱངས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ 

སྔགས་པའི་གོངམ་རང་མགྱོགས་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག།

༡༢༽ སྔགས་པའི་ཕུ་གཏེར་མཛྲོད་ཨིནམ།
བར་པའི་ས་གི་མི་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔགས་པའི་ཕུ་འདི་ ཧེ་མ་

ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་ ས་གནས་ཅིག་

འབད་ནི་དེ་གིས་ ནམ་ཡང་ཟད་ནི་མེད་པའི་གཏེར་མཛྲོད་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།  

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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དེ་སྦེ་ཨིན་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནྲོར་བུ་དང་འདྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་

འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་རིམ་བྲོན་ཆ་ཁྱབ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

གཙྲོས་པའི་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུནཔ་ཚུ་གི་བཞུགས་གནས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

རྫྲོང་འདི་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༦༢ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྲོ་ངོ་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཉམས་གསྲོ་ཞུ་བའི་

སྐབས་རྫྲོང་གི་ཤིང་ཆས་ཚུ་ག་ར་སྔགས་པའི་ཕུ་ལས་བཏྲོན་ཏེ་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་མས། 

ཤིང་ཆས་ག་དེ་ཅིག་ར་བཏྲོན་རུང་ རྫྲོགས་ནི་མེད་པར་ དེ་སྦེ་ར་སྲོད་ས་ དཔལ་མི་དབང་

ཞིང་གཤེགས་ འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཏེ་ གཏེར་མཛྲོད་ཨིན་

མས་ཟེར་གསུངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ ཉམས་གསྲོ་ཞུ་མི་གི་གྱལ་ཁར་ རྲོ་བཟྲོ་པའི་ལཱ་འགན་

འབག་མི་ ང་རའི་ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སབ་ནི་འདུག།
 

༡༣༽ དཀའ་ངལ་སེལ་ཡྲོདཔ།
གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ས་གནས་དེ་གིས་ཧེ་མ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་

ཕན་ཐྲོགས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རིས་ནངས་པ་ཡང་ རུ་པི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་ཚུ་ གཞན་ཁར་བཏང་སྟེ་ འབྲུག་མི་ཆ་ཁྱབ་ རང་གི་སྲོག་རང་

གི་ཁ་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ དཀའཝ་སྤད་མ་དགོ་

པའི་ཁར་ཕམ་ཚུ་ཡང་ ཚ་རྒྱས་ག་ནི་ཡང་ལང་མ་དགོ་པར་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ སེར་སྦངམ་

ཚུ་གིས་མེ་ཏྲོག་ནང་ལས་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་སྦྲང་རྩི་ལེན་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་རིམ་མཐྲོ་

བའི་ཤེས་ཡྲོན་སྦང་ནི་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་དབང་

ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་དབང་མྲོ་དབང་ཕྱུག་གིས་ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་

སེལ་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༤༽ དེ་ནང་སྲོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཡང་སྐལ་བ་ཅན་ཨིནམ།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནས་བཟང་ས་ཚུ་ནང་སྐལ་བ་ཅན་གྱི་མ་གཏྲོགས་ མི་

ཡྲོད་ཚད་ཅིགཔྲོ་གིས་དེ་ནང་ལྷྲོད་མི་ཚུགས། གལ་སྲིད་དེ་ནང་ལྷྲོད་མི་དང་ སྲོད་མི་ཚུ་གི་
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གྲལ་ལས་ཕྲོ་ཡྲོད་རིགས་རྣམས་དཔའ་བྲོ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། མྲོ་ཡྲོད་ཚད་ཅིགཔྲོ་

དཔའ་མྲོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཤིང་གི་རིགས་བསང་ཤིང་དང་ ཆུ་ཡྲོད་ཚད་

ཅིགཔྲོ་གྲུབ་ཆུ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ས་གནས་

འདི་སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་གནས་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་ དེ་ནངསྲོད་མི་ཚུ་ག་ར་བསྲོད་ནམས་ཅན་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོའི་སྤྲུལ་པ་ཨིན་པ་ལུ་ཐེ་

ཚྲོམ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༥༽ མི་དབང་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་དབང་མྲོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་མཐྲོ་རིམ་  
     སྲོབ་གྲྭ་བཅག་གནང་ཚུལ།
སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡྲོངས་དང་ན་གཞྲོན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་

དབང་མྲོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༥ལུ་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་ཉིམ་དང་

བསྟུན་ཏེ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་གནངམ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཚེས་

༡༧/༧/༢༠༠༩ ལུ་སྲོབ་ཁང་དང་བཅསཔ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རབ་གནས་འདི་ མདའ་སྲོང་

སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཡུམ་

རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྒོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཞིནམ་

ལས་ལེགས་སྦར་བ་༢༤དང་ སྲོབ་ཕྲུག་༣༡༥སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཤེས་ཡྲོན་ཚུ་སྤེལ་ནི་གི་

འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

༡༦༽རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ།
ས་གནས་འདི་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་དང་འབྲུག་མི་ག་གིས་ར་བལྟ་རུང་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་

ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་འདི་ནང་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་སྲོབ་དཔྲོན་མང་

རབས་ཅིག་ བཞུགས་ཡྲོད་པ་གིས་མ་ཚད་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་འབད་རུང་ ཐུགས་

བམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ཤེས་བའི་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་སྲོན་གནང་ནི་

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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དེ་སྦེ་ཨིན་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནྲོར་བུ་དང་འདྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་

འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་རིམ་བྲོན་ཆ་ཁྱབ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

གཙྲོས་པའི་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུནཔ་ཚུ་གི་བཞུགས་གནས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

རྫྲོང་འདི་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༦༢ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྲོ་ངོ་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཉམས་གསྲོ་ཞུ་བའི་

སྐབས་རྫྲོང་གི་ཤིང་ཆས་ཚུ་ག་ར་སྔགས་པའི་ཕུ་ལས་བཏྲོན་ཏེ་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་མས། 

ཤིང་ཆས་ག་དེ་ཅིག་ར་བཏྲོན་རུང་ རྫྲོགས་ནི་མེད་པར་ དེ་སྦེ་ར་སྲོད་ས་ དཔལ་མི་དབང་

ཞིང་གཤེགས་ འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཏེ་ གཏེར་མཛྲོད་ཨིན་

མས་ཟེར་གསུངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ ཉམས་གསྲོ་ཞུ་མི་གི་གྱལ་ཁར་ རྲོ་བཟྲོ་པའི་ལཱ་འགན་

འབག་མི་ ང་རའི་ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སབ་ནི་འདུག།
 

༡༣༽ དཀའ་ངལ་སེལ་ཡྲོདཔ།
གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ས་གནས་དེ་གིས་ཧེ་མ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་

ཕན་ཐྲོགས་ཏེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རིས་ནངས་པ་ཡང་ རུ་པི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་ཚུ་ གཞན་ཁར་བཏང་སྟེ་ འབྲུག་མི་ཆ་ཁྱབ་ རང་གི་སྲོག་རང་

གི་ཁ་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ དཀའཝ་སྤད་མ་དགོ་

པའི་ཁར་ཕམ་ཚུ་ཡང་ ཚ་རྒྱས་ག་ནི་ཡང་ལང་མ་དགོ་པར་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ སེར་སྦངམ་

ཚུ་གིས་མེ་ཏྲོག་ནང་ལས་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་སྦྲང་རྩི་ལེན་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་རིམ་མཐྲོ་

བའི་ཤེས་ཡྲོན་སྦང་ནི་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་དབང་

ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་དབང་མྲོ་དབང་ཕྱུག་གིས་ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་

སེལ་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༤༽ དེ་ནང་སྲོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཡང་སྐལ་བ་ཅན་ཨིནམ།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནས་བཟང་ས་ཚུ་ནང་སྐལ་བ་ཅན་གྱི་མ་གཏྲོགས་ མི་

ཡྲོད་ཚད་ཅིགཔྲོ་གིས་དེ་ནང་ལྷྲོད་མི་ཚུགས། གལ་སྲིད་དེ་ནང་ལྷྲོད་མི་དང་ སྲོད་མི་ཚུ་གི་
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གྲལ་ལས་ཕྲོ་ཡྲོད་རིགས་རྣམས་དཔའ་བྲོ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། མྲོ་ཡྲོད་ཚད་ཅིགཔྲོ་

དཔའ་མྲོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཤིང་གི་རིགས་བསང་ཤིང་དང་ ཆུ་ཡྲོད་ཚད་

ཅིགཔྲོ་གྲུབ་ཆུ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ས་གནས་

འདི་སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་གནས་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་ དེ་ནངསྲོད་མི་ཚུ་ག་ར་བསྲོད་ནམས་ཅན་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོའི་སྤྲུལ་པ་ཨིན་པ་ལུ་ཐེ་

ཚྲོམ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༥༽ མི་དབང་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་དབང་མྲོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་མཐྲོ་རིམ་  
     སྲོབ་གྲྭ་བཅག་གནང་ཚུལ།
སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡྲོངས་དང་ན་གཞྲོན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་

དབང་མྲོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༥ལུ་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་ཉིམ་དང་

བསྟུན་ཏེ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་གནངམ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཚེས་

༡༧/༧/༢༠༠༩ ལུ་སྲོབ་ཁང་དང་བཅསཔ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རབ་གནས་འདི་ མདའ་སྲོང་

སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཡུམ་

རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྒོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཞིནམ་

ལས་ལེགས་སྦར་བ་༢༤དང་ སྲོབ་ཕྲུག་༣༡༥སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཤེས་ཡྲོན་ཚུ་སྤེལ་ནི་གི་

འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

༡༦༽རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ།
ས་གནས་འདི་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་དང་འབྲུག་མི་ག་གིས་ར་བལྟ་རུང་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་

ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་འདི་ནང་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་སྲོབ་དཔྲོན་མང་

རབས་ཅིག་ བཞུགས་ཡྲོད་པ་གིས་མ་ཚད་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་འབད་རུང་ ཐུགས་

བམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ཤེས་བའི་ཡྲོན་ཏན་ཚུ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་སྲོན་གནང་ནི་

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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དེ་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཤེས་ཡྲོན་སྦང་ནི་གི་དྲོན་ལས་

འབྲུགཔ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཕྱི་རྒྱལ་ཨཱེ་མི་རི་ཀཱ་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཝེ་ཊཱན་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་དང་ཇ་

པཱན་ལུ་ཡྲོད་པའི་སཱེ་ས་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ ཡྲོངས་བསྲོམས་༡༡་དེ་ཅིག་ལས་ ཤེས་རབ་ཅན་

གྱི་ན་གཞྲོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་འྲོང་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྲོབ་སྦྲོང་འབད་

བའི་ཁར་ འབྲུག་མི་སྲོང་ཕག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ དཀའཝ་ག་ནི་ཡང་སྤད་མ་དགོ་པར་ 

ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡྲོན་ལུ་སྦང་བརྩྲོན་འབད་དེ་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་བཟྲོ་སྟེ་ མི་སྡེ་དཔལ་

འབྲོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་སྲོམ་བྱུང་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་

མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་ བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཨིནམ་ག་ར་གིས་གཟིགས་ས་ཨིན།

༡༧༽ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ལས་མཐྲོང་རྒྱ།
མཆོད་པའི་ལྷ་མྲོ་དང་འདྲ་བའི་ གངས་རི་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཡྲོད་མི་ཆ་མཉམ་མཐྲོང་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ཀུན་གསལ་ཕྲོ་བྲང་ལུ་བཞེངས་ཡྲོད་མི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

སྐུ་འདྲ་དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕ་ཇོ་ལྡིང་།རྲོ་རྗེ་བྲག་ཚུ་ག་ནི་བ་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཇལཝ་

ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

༡༨༽ སྔགས་པའི་ཕུ་གི་དྲོགས་སེལ།
ཧེ་མ་ བླམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་བ་ བླམ་ཁག་ལྔ་གི་བརྒྱུད་པ་ སྲོད་སའི་ས་

གནས་ཨིན་པའི་ཁུངས་སབ་ནི་འདུག་ འདི་ལུ་བདེན་པ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོདཔ་སྨྲོ་ཟེར་ སྒོམ་ཆེན་

དཔལ་འབྲོར་ལུ་ཞུ་ལྟཝ་ད་ དེ་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ཐྲོན་པའི་སྲོབ་མས་ ཞབས་དྲུང་ལུ་

ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་མེན་པར་ ཕ་ཇོ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ སེམས་རྟྲོགས་ཁའི་རྫྲོང་བཞེངས་པའི་

སྐབས་ ཉེན་སྲུང་གི་དྲོན་ལུ་སྐུ་ཟུར་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་མཆོག་ སྔགས་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ 

སྐུ་ངལ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ སྒོམ་ཆེན་ཁོ་རའི་ཕམ་ཚུ་གིས་སབ་ནི་ཡྲོད་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས།
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ང་ར་གིས་བལྟ་རུང་ དེ་ལུ་བདེན་ཁུངས་འདུག་ཟེར་མནྲོཝ་མས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ 

བླམ་ཁག་ལྔའི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ མཐུ་བཏང་པའི་སྐབས་ རླུང་མ་གིས་ རྫྲོང་གི་ཕྱི་ཁ་ལས་ 

བསྒོར་ཏེ་ཡྲོད་མི་ ས་ལེབ་ཚུ་ བཀྱག་ཝང་ཝང་བཏང་མཐྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་ལྟཝ་ད་ 

སྔགས་པའི་ཕུ་ལས་ སེམས་རྟྲོགས་ཁ་གི་རྫྲོང་དང་ས་གནས་མཇལ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།
༡ ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། 

༢ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོའི་རྣམ་ཐར། 

༣ གྲུབ་ཐྲོབ་སྦྱིན་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར། 

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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དེ་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཤེས་ཡྲོན་སྦང་ནི་གི་དྲོན་ལས་

འབྲུགཔ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཕྱི་རྒྱལ་ཨཱེ་མི་རི་ཀཱ་ལུ་ཡྲོད་པའི་ཝེ་ཊཱན་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་དང་ཇ་

པཱན་ལུ་ཡྲོད་པའི་སཱེ་ས་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ ཡྲོངས་བསྲོམས་༡༡་དེ་ཅིག་ལས་ ཤེས་རབ་ཅན་

གྱི་ན་གཞྲོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་འྲོང་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྲོབ་སྦྲོང་འབད་

བའི་ཁར་ འབྲུག་མི་སྲོང་ཕག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ དཀའཝ་ག་ནི་ཡང་སྤད་མ་དགོ་པར་ 

ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡྲོན་ལུ་སྦང་བརྩྲོན་འབད་དེ་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་བཟྲོ་སྟེ་ མི་སྡེ་དཔལ་

འབྲོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་སྲོམ་བྱུང་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་

མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་ བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཨིནམ་ག་ར་གིས་གཟིགས་ས་ཨིན།

༡༧༽ མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ལས་མཐྲོང་རྒྱ།
མཆོད་པའི་ལྷ་མྲོ་དང་འདྲ་བའི་ གངས་རི་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཡྲོད་མི་ཆ་མཉམ་མཐྲོང་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ཀུན་གསལ་ཕྲོ་བྲང་ལུ་བཞེངས་ཡྲོད་མི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

སྐུ་འདྲ་དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕ་ཇོ་ལྡིང་།རྲོ་རྗེ་བྲག་ཚུ་ག་ནི་བ་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཇལཝ་

ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

༡༨༽ སྔགས་པའི་ཕུ་གི་དྲོགས་སེལ།
ཧེ་མ་ བླམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་བ་ བླམ་ཁག་ལྔ་གི་བརྒྱུད་པ་ སྲོད་སའི་ས་

གནས་ཨིན་པའི་ཁུངས་སབ་ནི་འདུག་ འདི་ལུ་བདེན་པ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོདཔ་སྨྲོ་ཟེར་ སྒོམ་ཆེན་

དཔལ་འབྲོར་ལུ་ཞུ་ལྟཝ་ད་ དེ་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ཐྲོན་པའི་སྲོབ་མས་ ཞབས་དྲུང་ལུ་

ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་མེན་པར་ ཕ་ཇོ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ སེམས་རྟྲོགས་ཁའི་རྫྲོང་བཞེངས་པའི་

སྐབས་ ཉེན་སྲུང་གི་དྲོན་ལུ་སྐུ་ཟུར་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་མཆོག་ སྔགས་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ 

སྐུ་ངལ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ སྒོམ་ཆེན་ཁོ་རའི་ཕམ་ཚུ་གིས་སབ་ནི་ཡྲོད་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས།
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ང་ར་གིས་བལྟ་རུང་ དེ་ལུ་བདེན་ཁུངས་འདུག་ཟེར་མནྲོཝ་མས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ 

བླམ་ཁག་ལྔའི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ མཐུ་བཏང་པའི་སྐབས་ རླུང་མ་གིས་ རྫྲོང་གི་ཕྱི་ཁ་ལས་ 

བསྒོར་ཏེ་ཡྲོད་མི་ ས་ལེབ་ཚུ་ བཀྱག་ཝང་ཝང་བཏང་མཐྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་ལྟཝ་ད་ 

སྔགས་པའི་ཕུ་ལས་ སེམས་རྟྲོགས་ཁ་གི་རྫྲོང་དང་ས་གནས་མཇལ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།
༡ ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། 

༢ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོའི་རྣམ་ཐར། 

༣ གྲུབ་ཐྲོབ་སྦྱིན་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར། 

བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས།
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ཕུར་པ་ངོས་འཛིན།

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།

༡ ཕུར་པ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར།
དེ་ཡང་ ཀ་དག་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པྲོ་འཕྲོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བའི་ འྲོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་

ཞིང་ཁམས་ གདྲོད་མའི་མགོན་པྲོ་་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ་གིས་ སྐྱེ་མེད་མཐའ་བྲལ་ཆེན་པྲོའི་

དགོངས་པ་ལས་མ་གཡྲོས་བཞིན་དུ་འགག་མེད་དཔལ་རྲོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བྲོས་ གདུལ་

བ་ཞི་བས་བཏུལ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་ངོ་ལུ་རྩ་བ་དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་

བཞེངས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྦྲོར་བ་ལས་འཁོར་ཕྱྲོགས་བཅུ་ཁྲོ་བྲོའི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཕ་ཐབས་དང་ཕུར་པ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས་ འྲོག་མིན་གསང་

ཆེན་རྲོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ལ་སྲོགས་པར་ འཇིགས་བྱེད་ཁྲོ་བཅུ་སྲོགས་ལ་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་

འཁོར་བྱི་ཏྟྲོ་ཏ་མ་ལ་འབུམ་སྡེ་ལ་སྲོགས་པ་འཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚྲོ་ལྟ་བུ་

གསུངས་བཞག་ནུག། 

ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུད་པ་པྲོ་དེ་ གསང་བའི་བདག་པྲོ་ཕྱག་ན་རྲོ་རྗེ་དང། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། 

བྲམ་ཟེ་མིའི་ཐྲོད་པ་ཅན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གིས་བསྡུས་ནུག། ཕུར་པའི་བརྒྱུད་པ་དེ་ལུ་ རྣམ་

གྲངས་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད་རུང་ཕྱྲོགས་གཅིག་པྲོ་འདི་ ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ། རྲོ་རྗེ་སེམས་

དཔའ། དགའ་རབ་རྲོ་རྗེ། བཞད་པ་རྲོ་རྗེ། རྒྱལ་པྲོ་ཨ་རུ་ཤ་ནེ། ཀླུའི་བུ་མྲོ་རྒྱ་མཚྲོ། རྒྱལ་

པྲོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི། དྷ་ན་སཾ་ཀྲ་ཏ། དེ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། 

བལ་པྲོ་ཤཱི་ལ་མཉྫུ་གསུམ་ལུ་གནང་ནུག།

༢ ཕུར་པའི་ངོ་སྤྲོད།
མ་གཞི་ཕུར་པའི་ངོ་སྤྲོད་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མདྲོར་བསྡུས་

ན། མདྲོ་སྔགས་གཉིས་སུ་བསྡུས་པ་ལས་ གསང་སྔགས་ལ་སྔ་འགྱུར་དང་ཕྱི་འགྱུར་གཉིས་
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ལས་ སྔ་འགྱུར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་གཏྲོགསཔ་ཨིན། སྔ་འགྱུར་དེ་ལུ་ ཀྲི་ཡ། ཨུ་པ། ཡྲོ་ག་

གསུམ། མ་ཧཱ། ཨ་ནུ། ཨ་ཏི་གསུམ་སྟེ་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་ལུ་དབྱེ་བ་ཡྲོད། སྔ་མ་གསུམ་ལ་

དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་དབང་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཟེར་ཞུཝ་

ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ལམ་བདེ་བ། དུས་མྱུར་བ། ཐབས་བཟང་བ་སྟེ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ལས་

ཁྱད་པར་གསུམ་གྱིས་འཕགས་པའི་འབྲས་བུ་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣྲོད་

དང་ དེ་ལྟ་བུའི་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བཀའ་སྲོལ་དེ་ལ་ རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ། ཉེ་བརྒྱུད་

གཏེར་མ། ཟབ་མྲོ་དག་སྣང་སྟེ་ བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་གསུམ་དུ་ཡྲོད་པ་ལས། བཀའ་མ་

ལུ་ཡང་ཡྲོད་དེ་སྦེ་རུང་ གཙྲོ་བྲོ་བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་བ་ལ་ཁུངས་བཙུན་པའི་གཏེར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་

གཏྲོགསཔ་ཨིན། དེ་ལུ་གཏེར་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ཕྱྲོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་གཏེར་ཁ། གཏེར་

ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བས་གཏེར་ཆེན་དང་གཏེར་ཕན། འདྲོན་པའི་དུས་ཀྱི་དབྱེ་བས་གཏེར་རྙིང་དང་

གཏེར་གསར་སྲོགས་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་ར་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་ལུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔལ་

ནཱལནྡའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་པཎྜི་ཏ་ཚུ་ལུ་གསང་བའི་བདག་པྲོ་ཕྱག་ན་རྲོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་

ཏེ་ རྒྱུད་གསུངས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕུར་པ་འདི་ལུ་རྒྱུད་ཕུར་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་བྲོད་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཡི་དམ་ཕུར་པ་ལས་ལྷགཔ་གཞན་

མེདཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུར་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་གསུངས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ མ་

འྲོངས་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་གཏེར་ཡང་ས་བཞག་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་གྲས་ལས་ 

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ ༡༦ དང་ གྲུབ་ཐྲོབ་ ༨༤ བྲོན་ ཤུལ་ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་

པྲོ་ཆེའི་སྲོབ་མ་ རྗེ་འབངས་ ༢༥ དང་ གྲུབ་ཐྲོབ་ ༡༠༨ ལ་སྲོགས་པ་དང་ དེའི་ནང་ལས་ 

གཏེར་སྲོན་རྒྱལ་པྲོ་ལྔ་ བྲོན་ནུག་ དེ་ཚུ་ལུ་རང་སྲོའི་ལྷ་བཀལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕུར་པའི་

བཀའ་འབབ་ཀྱི་ལུང་བསན་འདི་ གཏེར་སྲོན་རཏྣ་གླིང་པ་ལུ་བབས་ཏེ་ སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་གྱི་

གཏེར་ཁ་འདི་ སྐུ་ཕྲེང་གཅིག་གི་སྐབས་ལུ་བཞེས་ཡྲོད་རུང་ གཏེར་གྱི་ལུང་བསན་མ་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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ཕུར་པ་ངོས་འཛིན།

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།

༡ ཕུར་པ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར།
དེ་ཡང་ ཀ་དག་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པྲོ་འཕྲོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བའི་ འྲོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་

ཞིང་ཁམས་ གདྲོད་མའི་མགོན་པྲོ་་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ་གིས་ སྐྱེ་མེད་མཐའ་བྲལ་ཆེན་པྲོའི་

དགོངས་པ་ལས་མ་གཡྲོས་བཞིན་དུ་འགག་མེད་དཔལ་རྲོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བྲོས་ གདུལ་

བ་ཞི་བས་བཏུལ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་ངོ་ལུ་རྩ་བ་དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་

བཞེངས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྦྲོར་བ་ལས་འཁོར་ཕྱྲོགས་བཅུ་ཁྲོ་བྲོའི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཕ་ཐབས་དང་ཕུར་པ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས་ འྲོག་མིན་གསང་

ཆེན་རྲོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ལ་སྲོགས་པར་ འཇིགས་བྱེད་ཁྲོ་བཅུ་སྲོགས་ལ་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་

འཁོར་བྱི་ཏྟྲོ་ཏ་མ་ལ་འབུམ་སྡེ་ལ་སྲོགས་པ་འཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚྲོ་ལྟ་བུ་

གསུངས་བཞག་ནུག། 

ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུད་པ་པྲོ་དེ་ གསང་བའི་བདག་པྲོ་ཕྱག་ན་རྲོ་རྗེ་དང། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། 

བྲམ་ཟེ་མིའི་ཐྲོད་པ་ཅན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གིས་བསྡུས་ནུག། ཕུར་པའི་བརྒྱུད་པ་དེ་ལུ་ རྣམ་

གྲངས་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད་རུང་ཕྱྲོགས་གཅིག་པྲོ་འདི་ ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ། རྲོ་རྗེ་སེམས་

དཔའ། དགའ་རབ་རྲོ་རྗེ། བཞད་པ་རྲོ་རྗེ། རྒྱལ་པྲོ་ཨ་རུ་ཤ་ནེ། ཀླུའི་བུ་མྲོ་རྒྱ་མཚྲོ། རྒྱལ་

པྲོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི། དྷ་ན་སཾ་ཀྲ་ཏ། དེ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། 

བལ་པྲོ་ཤཱི་ལ་མཉྫུ་གསུམ་ལུ་གནང་ནུག།

༢ ཕུར་པའི་ངོ་སྤྲོད།
མ་གཞི་ཕུར་པའི་ངོ་སྤྲོད་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མདྲོར་བསྡུས་

ན། མདྲོ་སྔགས་གཉིས་སུ་བསྡུས་པ་ལས་ གསང་སྔགས་ལ་སྔ་འགྱུར་དང་ཕྱི་འགྱུར་གཉིས་

ྀ
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ལས་ སྔ་འགྱུར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་གཏྲོགསཔ་ཨིན། སྔ་འགྱུར་དེ་ལུ་ ཀྲི་ཡ། ཨུ་པ། ཡྲོ་ག་

གསུམ། མ་ཧཱ། ཨ་ནུ། ཨ་ཏི་གསུམ་སྟེ་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་ལུ་དབྱེ་བ་ཡྲོད། སྔ་མ་གསུམ་ལ་

དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་དབང་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཟེར་ཞུཝ་

ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ལམ་བདེ་བ། དུས་མྱུར་བ། ཐབས་བཟང་བ་སྟེ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ལས་

ཁྱད་པར་གསུམ་གྱིས་འཕགས་པའི་འབྲས་བུ་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣྲོད་

དང་ དེ་ལྟ་བུའི་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བཀའ་སྲོལ་དེ་ལ་ རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ། ཉེ་བརྒྱུད་

གཏེར་མ། ཟབ་མྲོ་དག་སྣང་སྟེ་ བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་གསུམ་དུ་ཡྲོད་པ་ལས། བཀའ་མ་

ལུ་ཡང་ཡྲོད་དེ་སྦེ་རུང་ གཙྲོ་བྲོ་བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་བ་ལ་ཁུངས་བཙུན་པའི་གཏེར་གྱི་ཕྱྲོགས་སུ་

གཏྲོགསཔ་ཨིན། དེ་ལུ་གཏེར་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ཕྱྲོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་གཏེར་ཁ། གཏེར་

ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བས་གཏེར་ཆེན་དང་གཏེར་ཕན། འདྲོན་པའི་དུས་ཀྱི་དབྱེ་བས་གཏེར་རྙིང་དང་

གཏེར་གསར་སྲོགས་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་ར་ལུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་ལུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔལ་

ནཱལནྡའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་པཎྜི་ཏ་ཚུ་ལུ་གསང་བའི་བདག་པྲོ་ཕྱག་ན་རྲོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་

ཏེ་ རྒྱུད་གསུངས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕུར་པ་འདི་ལུ་རྒྱུད་ཕུར་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་བྲོད་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཡི་དམ་ཕུར་པ་ལས་ལྷགཔ་གཞན་

མེདཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུར་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་གསུངས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ མ་

འྲོངས་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་གཏེར་ཡང་ས་བཞག་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་གྲས་ལས་ 

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ ༡༦ དང་ གྲུབ་ཐྲོབ་ ༨༤ བྲོན་ ཤུལ་ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་

པྲོ་ཆེའི་སྲོབ་མ་ རྗེ་འབངས་ ༢༥ དང་ གྲུབ་ཐྲོབ་ ༡༠༨ ལ་སྲོགས་པ་དང་ དེའི་ནང་ལས་ 

གཏེར་སྲོན་རྒྱལ་པྲོ་ལྔ་ བྲོན་ནུག་ དེ་ཚུ་ལུ་རང་སྲོའི་ལྷ་བཀལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕུར་པའི་

བཀའ་འབབ་ཀྱི་ལུང་བསན་འདི་ གཏེར་སྲོན་རཏྣ་གླིང་པ་ལུ་བབས་ཏེ་ སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་གྱི་

གཏེར་ཁ་འདི་ སྐུ་ཕྲེང་གཅིག་གི་སྐབས་ལུ་བཞེས་ཡྲོད་རུང་ གཏེར་གྱི་ལུང་བསན་མ་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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འཕྱུགས་པར་བཞེས་ཡྲོདཔ་ལས་ རཏ་གླིང་ཕུར་པ་ཟེར་ཡྲོངས་གྲགས་སྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུད་ཕུར་དང་ རཏ་ཕུར་ གསང་ཕུར་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ པད་གླིང་

ཕུར་པ་ རྲོར་གླིང་ཕུར་པ་ ལ་སྲོགས་པ་གྲུབ་ཐྲོབ་རང་སྲོའི་ཡི་དམ་ལས་བརྟེན་ཕུར་པའི་

རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོད་རུང་གཙྲོ་བྲོ་འདི་རཏྣ་གླིང་པ་ལུ་ཐུགཔ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་

ཡང་ ཕུར་པ་རྟ་མགོ་ཅན་དང་ པདྨ་རྒྱ་མདུད་ཅན་ ལ་སྲོགས་པ་ རྒྱུ་ཤིང་ཕུར་དང་ ལྕགས་

ཕུར་ ཟངས་ཕུར་ གཏེར་ཕུར་ཚུ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

༣ ཕུར་པའི་ངེས་ཚིག།
གཞུང་ལས། ཕུར་ནི་ཆོས་ཉིད་སྲོང་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་། །པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་ཡེ་ཤེས་

ལྔ། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དྲོན་ལུ་ཕུར་པ་

དང་ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་དང་ ཀུན་རྫྲོབ་དང་དྲོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་མཚྲོན་བྱེད་

ལུ་ཡང་ ཕུར་པ་ཟེར་བའི་དྲོན་སྲོནམ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཕུར་པའི་དབྱེ་བ་གཞན་ཡང་།  

ཁྱབ་བརལ་རིག་པའི་ཕུར་པ། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ། བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ། 

མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཟེར་བཞི་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁྱབ་བརལ་རིག་པའི་ཕུར་པ་ཟེར་མི་འདི་ 

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བྲོ་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལུ་བརབ་ནིའི་ཕུར་པ་དང་ ཚད་མེད་སྙིང་

རྗེའི་ཕུར་པ་འདི་ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རིགས་དྲུག་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་བརབ་ནིའི་ཕུར་པ། བང་ཆུབ་སེམས་

ཀྱི་ཕུར་པ་འདི་ སས་མཆོག་བསྐྲུན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཡུམ་ལུ་བརབ་

ནིའི་ཕུར་པ། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་འདི་ སྲིད་པ་འཁོར་ལྲོ་རྲོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པྲོ་ཚུ་ལུ་བརབ་ནིའི་ཕུར་པ་བཅས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

རང་སྲོའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་གཏང་པ་ཅིན་ ཨེ་ཁྲོམ་ཕུར་པ་དང་ བམ་ཕུར་ གིང་ཕུར་ 

གཙྲོ་ཕུར་ སྒྲུབ་ཕུར་ བསྙེན་ཕུར་ ལས་ཕུར་ བསྒྲལ་ཕུར་ལ་སྲོགས་པ་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་མི་ཚུ་

ག་ར་ རང་གི་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འཆང་པ་ཅིན་ ནད་དང་གདྲོན་ཚུ་ལས་སྲུང་བའི་
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ཁར་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བསལ་ནི་ཚུ་ལུ་ཕན་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

༤ ཕུར་པ་ལྷའི་ངོ་སྤྲོད་དང་བར་མཚྲོན།
སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་ དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུའི་ཕུར་པ་འདི་དབུ་གསུམ་ 

གཡས་དཀར་གཡྲོན་དམར་བའི་ཞལ་ གསུམ་ ཕྱག་དྲུག་ལས་གཡས་གཉིས་སུ་ རྲོ་རྗེ་རྩེ་

དགུ་ལྔ་བསྣམས་པ་ གཡྲོན་གཉིས་འབར་བའི་མེ་དང་ ཁ་ཊཱཾ་ཀ་བསྣམས་པ་ ཐ་མ་གཉིས་

ལུ་རི་རབ་ཕུར་པ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས་པ། ཞབས་གཉིས་དྲོར་སབས་ཀྱིས་ལྷ་ཆེན་ཕྲོ་མྲོ་

བརྫིས་པ་ ཁྲོ་གཏུམ་བཟྲོད་པར་དཀའ་བའི་ལང་ཚྲོ་ཅན་དང་ རྲོ་རྗེའི་གཤྲོག་པ་ལྡིང་བ་ 

ཡུམ་ཕྱག་མཚན་ཁ་ཊཱཾ་དུང་ཁྲག་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྲོར་བ་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས། དེའི་ཁུངས་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་མ་མེད་པ་ འབྲས་བུ་སྨྲོན་པ་མེད་པ་ ངོ་བྲོ་སྲོང་པ་ཉིད་

ཟེར་ རྣམ་ཐར་གསུམ་དང་ སྐུ་གསུམ་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ཞལ་གསུམ་དང གཞི་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་

གཡས་ཞལ་དཀར་བ་ ལམ་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་གཡྲོན་ཞལ་དམར་བ་ འབྲས་བུ་ཆོས་ཉིད་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་སྐུ་མདྲོག་མཐིང་ནག་ཟེར་ གཡས་དཀར་གཡྲོན་དམར་

དབུས་མཐིང་ཁ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཕྱག་དྲུག་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་

རྐང་པ་བཞིའི་བར་མཚྲོན་དང་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཞབས་བཞི། ཕྱག་དྲུག་ལས་

གཡས་གཉིས་ན་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་རྟྲོག་པ་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་རྲོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་

པ་བསྣམས་པ། གཡྲོན་གཉིས་ན་ལས་ཉོན་བག་ཆགས་སྲེག་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་མེ་དཔུང་

བསྣམས་པ། དུག་གསུམ་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཁ་ཊཾཱ་ག་བསྣམས་པ། མཐའ་མ་

གཉིས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་རི་རབ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀར་འདྲིལ་

བ། གཏི་མུག་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་གླང་ཆེན་ཀོ་རླྲོན་གསྲོལ་བ། འདྲོད་ཆགས་

འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་གསྲོལ་བ། ང་རྒྱལ་འཇོམས་པའི་བར་

མཚྲོན་ལུ་སག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་གསྲོལ་བ། ཞེ་སང་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་སྦྲུལ་

གྱི་ཆུན་པྲོ། ཕག་དྲོག་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཚར་གསུམ་ཐྲོད་ཕྲེང་གི་ག་ཤ། (རཏ་གླིང་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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འཕྱུགས་པར་བཞེས་ཡྲོདཔ་ལས་ རཏ་གླིང་ཕུར་པ་ཟེར་ཡྲོངས་གྲགས་སྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུད་ཕུར་དང་ རཏ་ཕུར་ གསང་ཕུར་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ པད་གླིང་

ཕུར་པ་ རྲོར་གླིང་ཕུར་པ་ ལ་སྲོགས་པ་གྲུབ་ཐྲོབ་རང་སྲོའི་ཡི་དམ་ལས་བརྟེན་ཕུར་པའི་

རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡྲོད་རུང་གཙྲོ་བྲོ་འདི་རཏྣ་གླིང་པ་ལུ་ཐུགཔ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་

ཡང་ ཕུར་པ་རྟ་མགོ་ཅན་དང་ པདྨ་རྒྱ་མདུད་ཅན་ ལ་སྲོགས་པ་ རྒྱུ་ཤིང་ཕུར་དང་ ལྕགས་

ཕུར་ ཟངས་ཕུར་ གཏེར་ཕུར་ཚུ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

༣ ཕུར་པའི་ངེས་ཚིག།
གཞུང་ལས། ཕུར་ནི་ཆོས་ཉིད་སྲོང་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་། །པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་ཡེ་ཤེས་

ལྔ། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དྲོན་ལུ་ཕུར་པ་

དང་ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་དང་ ཀུན་རྫྲོབ་དང་དྲོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་མཚྲོན་བྱེད་

ལུ་ཡང་ ཕུར་པ་ཟེར་བའི་དྲོན་སྲོནམ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཕུར་པའི་དབྱེ་བ་གཞན་ཡང་།  

ཁྱབ་བརལ་རིག་པའི་ཕུར་པ། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ། བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ། 

མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཟེར་བཞི་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁྱབ་བརལ་རིག་པའི་ཕུར་པ་ཟེར་མི་འདི་ 

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བྲོ་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལུ་བརབ་ནིའི་ཕུར་པ་དང་ ཚད་མེད་སྙིང་

རྗེའི་ཕུར་པ་འདི་ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རིགས་དྲུག་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་བརབ་ནིའི་ཕུར་པ། བང་ཆུབ་སེམས་

ཀྱི་ཕུར་པ་འདི་ སས་མཆོག་བསྐྲུན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཡུམ་ལུ་བརབ་

ནིའི་ཕུར་པ། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་འདི་ སྲིད་པ་འཁོར་ལྲོ་རྲོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པྲོ་ཚུ་ལུ་བརབ་ནིའི་ཕུར་པ་བཅས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

རང་སྲོའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་གཏང་པ་ཅིན་ ཨེ་ཁྲོམ་ཕུར་པ་དང་ བམ་ཕུར་ གིང་ཕུར་ 

གཙྲོ་ཕུར་ སྒྲུབ་ཕུར་ བསྙེན་ཕུར་ ལས་ཕུར་ བསྒྲལ་ཕུར་ལ་སྲོགས་པ་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་མི་ཚུ་

ག་ར་ རང་གི་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འཆང་པ་ཅིན་ ནད་དང་གདྲོན་ཚུ་ལས་སྲུང་བའི་
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ཁར་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བསལ་ནི་ཚུ་ལུ་ཕན་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

༤ ཕུར་པ་ལྷའི་ངོ་སྤྲོད་དང་བར་མཚྲོན།
སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་ དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུའི་ཕུར་པ་འདི་དབུ་གསུམ་ 

གཡས་དཀར་གཡྲོན་དམར་བའི་ཞལ་ གསུམ་ ཕྱག་དྲུག་ལས་གཡས་གཉིས་སུ་ རྲོ་རྗེ་རྩེ་

དགུ་ལྔ་བསྣམས་པ་ གཡྲོན་གཉིས་འབར་བའི་མེ་དང་ ཁ་ཊཱཾ་ཀ་བསྣམས་པ་ ཐ་མ་གཉིས་

ལུ་རི་རབ་ཕུར་པ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས་པ། ཞབས་གཉིས་དྲོར་སབས་ཀྱིས་ལྷ་ཆེན་ཕྲོ་མྲོ་

བརྫིས་པ་ ཁྲོ་གཏུམ་བཟྲོད་པར་དཀའ་བའི་ལང་ཚྲོ་ཅན་དང་ རྲོ་རྗེའི་གཤྲོག་པ་ལྡིང་བ་ 

ཡུམ་ཕྱག་མཚན་ཁ་ཊཱཾ་དུང་ཁྲག་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྲོར་བ་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས། དེའི་ཁུངས་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་མ་མེད་པ་ འབྲས་བུ་སྨྲོན་པ་མེད་པ་ ངོ་བྲོ་སྲོང་པ་ཉིད་

ཟེར་ རྣམ་ཐར་གསུམ་དང་ སྐུ་གསུམ་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ཞལ་གསུམ་དང གཞི་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་

གཡས་ཞལ་དཀར་བ་ ལམ་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་གཡྲོན་ཞལ་དམར་བ་ འབྲས་བུ་ཆོས་ཉིད་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་སྐུ་མདྲོག་མཐིང་ནག་ཟེར་ གཡས་དཀར་གཡྲོན་དམར་

དབུས་མཐིང་ཁ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཕྱག་དྲུག་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་

རྐང་པ་བཞིའི་བར་མཚྲོན་དང་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཞབས་བཞི། ཕྱག་དྲུག་ལས་

གཡས་གཉིས་ན་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་རྟྲོག་པ་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་རྲོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་

པ་བསྣམས་པ། གཡྲོན་གཉིས་ན་ལས་ཉོན་བག་ཆགས་སྲེག་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་མེ་དཔུང་

བསྣམས་པ། དུག་གསུམ་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཁ་ཊཱཾ་ག་བསྣམས་པ། མཐའ་མ་

གཉིས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་རི་རབ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀར་འདྲིལ་

བ། གཏི་མུག་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་གླང་ཆེན་ཀོ་རླྲོན་གསྲོལ་བ། འདྲོད་ཆགས་

འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་གསྲོལ་བ། ང་རྒྱལ་འཇོམས་པའི་བར་

མཚྲོན་ལུ་སག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་གསྲོལ་བ། ཞེ་སང་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་སྦྲུལ་

གྱི་ཆུན་པྲོ། ཕག་དྲོག་འཇོམས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཚར་གསུམ་ཐྲོད་ཕྲེང་གི་ག་ཤ། (རཏ་གླིང་
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ཕུར་པར་ “ཐྲོད་པ་སྐམ་པྲོ་རླྲོན་པ་ར་རི་ཚར་གསུམ་གྱིས་དྲོ་ཤལ་བས་པ༔”) ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དྲུག་གི་བར་མཚྲོན་ལུ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡྲོན་ཏན་

མཐའ་དག་མཚྲོན་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ གར་གི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་

ཨིན། ཕུར་པ་ཚུ་ཆུ་སྲིན་གྱིས་མགོ་ཅན་སྦེ་ཡྲོད་མི་དེ་ སེམས་ཅན་ཆུ་སྲིན་གྱིས་སྲོ་བཏབ་པ་

ཅིན་ ལྲོག་སྟེ་གཏང་མ་ཤེས་པའི་བར་མཚྲོན་ཨིན། འདི་གིས་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་བ་

སེམས་ཅན་ཡྲོངས་ལུ་འཛིན་པའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་པས། ཟུར་གསུམ་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཉོན་

མྲོངས་པ་དུག་གསུམ་གཅོད་པའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་པས། བཞུགས་ཚུལ་བསྒྲད་སབས་སྦེ་

བཞུགས་ཡྲོད་མི་འདི་ ངོ་བྲོ་བདག་འཛིན་ལུ་ རྣམ་པ་རུ་ཏྲ་སྦེ་ཤར་བའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་

པས། ཐུགས་ཞི་བ་ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་མ་གཡྲོས་ཀྱང་ ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་འབར་བ་ཆེན་པྲོས་

གདུལ་བ་ཁམས་གསུམ་གྱི་ དྲེགས་པ་ཅན་གྱི་བདུད་དང་རུ་ཏྲ་མ་ལུས་པ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་ 

ཁྲོ་བྲོའི་སྐུར་སྲོན་པ། ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའམ་བདེ་སྲོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བར་

མཚྲོན་ལུ་ ཡུམ་འཁོར་ལྲོ་རྒྱས་འདེབས་མ་སྐུ་མདྲོག་མཐིང་སྐྱ། ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་

གཅིག་མཚྲོན་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཞལ་གཅིག་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་མཚྲོན་པའི་བར་

མཚྲོན་ལུ་ཕྱག་གཉིས། དུས་གསུམ་ཐྲོགས་མེད་དུ་གཟིགས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་སྤན་གསུམ་ 

ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་དེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༥ སྲོབ་དཔྲོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ཕུར་པའི་རྒྱུད་ལེན་དུ་གཏང་བའི་
སྐོར།
སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྲོའི་རིག་འཛིན་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་

དགོངས་པས་ རྒྱ་བལ་གྱི་མཚམས་སུ་བྲོན་ཏེ་ བལ་པྲོའི་དགེ་འཛིན་གྱི་སས་མྲོ་བལ་མྲོ་

ཤཱཀྱ་དེ་བ་ལུ་སྒྲུབ་རྟེན་མཛད་དེ་ ཡང་ལེ་ཤྲོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ལུ་དཔལ་ཡང་དག་གི་སྒོ་ལས་

སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་སྐབས་ ཡུལ་དེའི་ནག་ཕྱྲོགས་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་

གནྲོད་སྦྱིན་རྒོད་མ་ཁ་དང་། བྱི་ལུང་གློག་མ་སྤྲིན། ཀླུ་རྒྱལ་འཁྱམས་པ་སྲོགས་ཀྱིས་བར་ཆད་
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བརྩམས་ཏེ། གནམ་ལས་ཆརཔ་མ་བབས་ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དང་ལྲོ་ཐྲོག་ཚུ་སྐམ། ཆུ་

ཆེན་དང་ཆུ་ཕན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་བདྲོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་ འདི་ཅིས་ཀྱང་མ་ལན་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་

ལ་བར་ཆད་ཞིག་ཡིན་ནྲོ་དགོངས་ནས། བལ་པྲོའི་ཇི་ལ་ཇི་ཟ་དང་། བལ་མྲོ་ཀུན་ཞིག་ཞེས་

བ་བའི་སྲོབ་མ་གཉིས་ལ་གསེར་ཕྱེ་མང་དུ་བསྐུར་ནས་ རྒྱ་གར་དབུས་འགྱུར་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་དང་ 

པཎྚི་ཏ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་སར་བཏང་སྟེ་ ང་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བགེགས་ཀྱིས་བར་ཆད་བརྩམ་

པས་ རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་འྲོག་ལུ་ཕུར་པ་བྱི་ཏྟྲོ་ཏ་མ་ལ་འབུམ་སྡེ་སས་ཡྲོད་པའི་ནང་ནས་ དགྲ་

བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ལས་མཐའ་ཞིག་བརྫངས་པར་མཛྲོད་ཅིག་ཟེར་བཏང་གནངམ་ལས་ 

ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ངོ་བྲོ་ མིའི་ཁུར་ཆ་ཐེག་ཚད་གཉིས་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཡང་ ཡང་ལེ་

ཤྲོད་དུ་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱིས་དམ་སྲི་གསུམ་པྲོ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཐུལ། དེ་ལས་ ཆརཔ་

བབས་ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ ལྲོ་འབྲས་ཚུ་ཧེ་མ་བཟུམ་རྒྱས་ཏེ་ ནད་མུག་རྒྱུན་ཆད་དེ་ ལྲོ་

ཕྱུགས་ཚུ་ཡང་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་ནུག།

དེའི་ཤུལ་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལུ་ཡང་ལྷ་དགུས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་མཆོག་གི་

དངོས་གྲུབ་ཐྲོབ་སྟེ་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྲོའི་རིག་འཛིན་གྱི་སྐུར་བཞུགས་ནུག། དེ་ལས་ཚུར་ཕུར་

བུའི་ཆོས་འདི་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བྱིན་རླབས་མྱུར་བས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བར་

གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ ཕུར་པའི་ཆོས་འཁོར་ཚུ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་ 

ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ རྩ་བ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་གསུམ་ 

སྲོང་པྲོ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་བཅུ་ ཡལ་ག་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་བཅུ་ ལྲོ་མ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་བཞི་ སྙིང་པྲོ་འབྲས་

བུ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ལྔ་ དེ་ལས་གོང་གི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་གི་དྲོན་རྒྱས་པར་སྲོན་པ་རྲོ་རྗེ་

ཁྲོས་པ་སྲོགས་སྙིང་པྲོའི་རྒྱུད་བདུན་གྱི་ ཡང་བཅུད་སྒོམ་ཁོག་རྲོ་རྗེ་ཁྲོས་པར་བསྒྲུབས་པར་

མཛད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་གསེར་འགྲེལ་ལ་སྲོགས་པའི་འགྲེལ་པ། སྙིང་གཟེར་

སྲོགས་སྒྲུབ་ཐབས། རྲོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་པ་ཁྲིད་སྲོགས་དཀྱིལ་ཆོག་ རྲོ་རྗེ་ལས་རིམ་སྲོགས་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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ཕུར་པར་ “ཐྲོད་པ་སྐམ་པྲོ་རླྲོན་པ་ར་རི་ཚར་གསུམ་གྱིས་དྲོ་ཤལ་བས་པ༔”) ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དྲུག་གི་བར་མཚྲོན་ལུ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡྲོན་ཏན་

མཐའ་དག་མཚྲོན་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ གར་གི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་

ཨིན། ཕུར་པ་ཚུ་ཆུ་སྲིན་གྱིས་མགོ་ཅན་སྦེ་ཡྲོད་མི་དེ་ སེམས་ཅན་ཆུ་སྲིན་གྱིས་སྲོ་བཏབ་པ་

ཅིན་ ལྲོག་སྟེ་གཏང་མ་ཤེས་པའི་བར་མཚྲོན་ཨིན། འདི་གིས་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་བ་

སེམས་ཅན་ཡྲོངས་ལུ་འཛིན་པའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་པས། ཟུར་གསུམ་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཉོན་

མྲོངས་པ་དུག་གསུམ་གཅོད་པའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་པས། བཞུགས་ཚུལ་བསྒྲད་སབས་སྦེ་

བཞུགས་ཡྲོད་མི་འདི་ ངོ་བྲོ་བདག་འཛིན་ལུ་ རྣམ་པ་རུ་ཏྲ་སྦེ་ཤར་བའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་

པས། ཐུགས་ཞི་བ་ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་མ་གཡྲོས་ཀྱང་ ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་འབར་བ་ཆེན་པྲོས་

གདུལ་བ་ཁམས་གསུམ་གྱི་ དྲེགས་པ་ཅན་གྱི་བདུད་དང་རུ་ཏྲ་མ་ལུས་པ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་ 

ཁྲོ་བྲོའི་སྐུར་སྲོན་པ། ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའམ་བདེ་སྲོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བར་

མཚྲོན་ལུ་ ཡུམ་འཁོར་ལྲོ་རྒྱས་འདེབས་མ་སྐུ་མདྲོག་མཐིང་སྐྱ། ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་

གཅིག་མཚྲོན་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་ཞལ་གཅིག་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་མཚྲོན་པའི་བར་

མཚྲོན་ལུ་ཕྱག་གཉིས། དུས་གསུམ་ཐྲོགས་མེད་དུ་གཟིགས་པའི་བར་མཚྲོན་ལུ་སྤན་གསུམ་ 

ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་དེ་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༥ སྲོབ་དཔྲོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ཕུར་པའི་རྒྱུད་ལེན་དུ་གཏང་བའི་
སྐོར།
སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྲོའི་རིག་འཛིན་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་

དགོངས་པས་ རྒྱ་བལ་གྱི་མཚམས་སུ་བྲོན་ཏེ་ བལ་པྲོའི་དགེ་འཛིན་གྱི་སས་མྲོ་བལ་མྲོ་

ཤཱཀྱ་དེ་བ་ལུ་སྒྲུབ་རྟེན་མཛད་དེ་ ཡང་ལེ་ཤྲོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ལུ་དཔལ་ཡང་དག་གི་སྒོ་ལས་

སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་སྐབས་ ཡུལ་དེའི་ནག་ཕྱྲོགས་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་

གནྲོད་སྦྱིན་རྒོད་མ་ཁ་དང་། བྱི་ལུང་གློག་མ་སྤྲིན། ཀླུ་རྒྱལ་འཁྱམས་པ་སྲོགས་ཀྱིས་བར་ཆད་
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བརྩམས་ཏེ། གནམ་ལས་ཆརཔ་མ་བབས་ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དང་ལྲོ་ཐྲོག་ཚུ་སྐམ། ཆུ་

ཆེན་དང་ཆུ་ཕན་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་བདྲོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་ འདི་ཅིས་ཀྱང་མ་ལན་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་

ལ་བར་ཆད་ཞིག་ཡིན་ནྲོ་དགོངས་ནས། བལ་པྲོའི་ཇི་ལ་ཇི་ཟ་དང་། བལ་མྲོ་ཀུན་ཞིག་ཞེས་

བ་བའི་སྲོབ་མ་གཉིས་ལ་གསེར་ཕྱེ་མང་དུ་བསྐུར་ནས་ རྒྱ་གར་དབུས་འགྱུར་གྱི་རྒྱལ་པྲོ་དང་ 

པཎྚི་ཏ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་སར་བཏང་སྟེ་ ང་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བགེགས་ཀྱིས་བར་ཆད་བརྩམ་

པས་ རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་འྲོག་ལུ་ཕུར་པ་བྱི་ཏྟྲོ་ཏ་མ་ལ་འབུམ་སྡེ་སས་ཡྲོད་པའི་ནང་ནས་ དགྲ་

བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ལས་མཐའ་ཞིག་བརྫངས་པར་མཛྲོད་ཅིག་ཟེར་བཏང་གནངམ་ལས་ 

ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ངོ་བྲོ་ མིའི་ཁུར་ཆ་ཐེག་ཚད་གཉིས་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཡང་ ཡང་ལེ་

ཤྲོད་དུ་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱིས་དམ་སྲི་གསུམ་པྲོ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཐུལ། དེ་ལས་ ཆརཔ་

བབས་ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ ལྲོ་འབྲས་ཚུ་ཧེ་མ་བཟུམ་རྒྱས་ཏེ་ ནད་མུག་རྒྱུན་ཆད་དེ་ ལྲོ་

ཕྱུགས་ཚུ་ཡང་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་ནུག།

དེའི་ཤུལ་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལུ་ཡང་ལྷ་དགུས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་མཆོག་གི་

དངོས་གྲུབ་ཐྲོབ་སྟེ་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྲོའི་རིག་འཛིན་གྱི་སྐུར་བཞུགས་ནུག། དེ་ལས་ཚུར་ཕུར་

བུའི་ཆོས་འདི་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བྱིན་རླབས་མྱུར་བས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བར་

གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ ཕུར་པའི་ཆོས་འཁོར་ཚུ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་ 

ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ རྩ་བ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་གསུམ་ 

སྲོང་པྲོ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་བཅུ་ ཡལ་ག་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་བཅུ་ ལྲོ་མ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་བཞི་ སྙིང་པྲོ་འབྲས་

བུ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ལྔ་ དེ་ལས་གོང་གི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་གི་དྲོན་རྒྱས་པར་སྲོན་པ་རྲོ་རྗེ་

ཁྲོས་པ་སྲོགས་སྙིང་པྲོའི་རྒྱུད་བདུན་གྱི་ ཡང་བཅུད་སྒོམ་ཁོག་རྲོ་རྗེ་ཁྲོས་པར་བསྒྲུབས་པར་

མཛད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་གསེར་འགྲེལ་ལ་སྲོགས་པའི་འགྲེལ་པ། སྙིང་གཟེར་

སྲོགས་སྒྲུབ་ཐབས། རྲོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་པ་ཁྲིད་སྲོགས་དཀྱིལ་ཆོག་ རྲོ་རྗེ་ལས་རིམ་སྲོགས་
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འཕྲིན་ལས། བསྲོད་ལས་མངོན་པར་རྟྲོགས་པ། སྨད་ལས་དྲག་པྲོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་གཟེར་ཁ་

མཐའ་ཡས་པ་མཛད། རྩ་བ་འཁྲུགས་སྡེབ་ཀྱི་བསན་བཅོས་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྚི་ཏ་ཚུ་ལུ་

གཟིགས་འབུལ་ཕུལཝ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་སྒྲ་ཚད་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབས་ད་ ལུང་རིགས་དང་མི་འགལ་བར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ག་ར་

གིས་བསྲོད་པ་ཕུལ་བའི་ཁར་ རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མྲོ་ལུ་ཡང་བཏགས་ཏེ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནུག། 

དེ་བཟུམ་མའི་ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་སྤྱིར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བྲོད་གསུམ་ལུ་དར་ཁྱབ་

བྱུང་ནུག། 

༦ བྲོད་ལུ་ཕུར་པའི་ཐ་སྙད་དར་ཚུལ།
བྲོད་ལུ་ཕུར་པའི་ཐ་སྙད་དར་ཚུལ་འདི་ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དགུང་ལྲོ་༢༠ བཞེསཔ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་

རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ནིའི་ཐུགས་འདུན་སྐྱེས་ཏེ་ རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་བྲོ་དྷི་སཏྭ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ 

རྟེན་འབྲེལ་དང་དགེ་བ་བཅུའི་ཆོས་བཤད་ ཐུགས་དམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངསམ་ད་ 

བྲོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་བར་ཆད་བརྐྱབས་ཏེ་ ཉིན་མྲོ་མི་གིས་བརྩིགས་མི་ཚུ་

ག་ར་ནུབ་མྲོ་ལྷ་འདྲེ་གིས་བཤིག་སྟེ་རྩ་ལས་བརྩིག་མ་སྟེར་བར་ རྒྱལ་པྲོ་ཐུགས་རྨུགས་ཏེ་

བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མཁན་པྲོས་ལུང་བསན་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱ་བལ་གྱི་མཚམས་

ནས་ཨྲོན་གྱི་སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་གདན་དྲངས་ཏེ་ བྲོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་མ་ལུས་

པ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་

དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གྲུབ་གནང་ནུག། དེ་ལས་དཔལ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཡང་

དབེན་ལ་སྲོགས་པར་མངའ་བདག་ཡབ་སས་ མཁར་ཆེན་མཚྲོ་རྒྱལ་ འབངས་རིགས་ཉེར་

ལྔ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་ སྤྱིར་ཡྲོ་ག་རྣམ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་ཆོས་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པ་

དཔག་ཏུ་མེདཔ་གནང་བའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་རྲོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་

པར་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་གནང་ནུག། 
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དེ་གིས་སྦེ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ནུབ་པ་དང་། རྟྲོག་གེ་བས་བསད་ཅིང་བཅོས་སུ་

མེད་པའི་བྱིན་རླབས་མི་ཡལ་བར་ གདུལ་བ་རིམ་པ་བཞིན་བྱུང་བ་སྲོགས་ལ་དགོངས་ཏེ་ 

རྒྱལ་པྲོའི་བླ་གཏེར་བརྒྱ་ ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པྲོ་ལྔ་ ཟབ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉེར་ལྔས་གཙྲོ་བྲོར་

གྱུར་པའི་གཏེར་ཁ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་སས་བཞག་ནུག། དེ་མ་ཚད་ གཏེར་ཁ་

བཏྲོན་ནིའི་དུས་ཚྲོད་དང་བཏྲོན་མིའི་གང་ཟག་ལས་ཅན་ཆོས་བདག་སྲོགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་

ལུང་བསན་གནང་ ལྷག་པར་དུ་རྲོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བཀའ་སྲོལ་འདི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ་ལས་བརྒྱུད་

དེ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཚུན་དང་ དེ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་པད་མ་འབྱུང་

གནས་ལས་བཀའ་ནས་བཀའ་རུ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་མ་ལ། རྒྱལ་པྲོ་ལུགས། ཇོ་མྲོ་ལུགས། 

འཁོན་ལུགས་གསུམ་གྱིས་གཙྲོ་བྲོར་བས་པའི་སྣ་ནམ་ལུགས། རྒྱ་ལུགས། རྲོང་ལུགས། 

སྐྱིད་ལུགས། འྲོ་བྲན་ལུགས། དཔྱལ་ལུགས་ལ་སྲོགས་པ་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

བྱུང་སྟེ་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་སྲོངམ་ལས་ ད་རེས་

ནངས་པ་ཡང་ འཁོན་ལུགས། རྲོང་ལུགས། རྲོག་ལུགས་ཚུ་གིས་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་

ཕྱག་བཞེས་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། མདྲོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ཨྲོན་ཆེན་པྲོ་རང་གི་

གསུང་མགུར་ལས། བདག་འདྲ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐྲོད་ཕྲེང་ངས། །གངས་ཅན་བྲོད་ཀྱི་ས་

གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཕུར་རྒྱུད་འདྲ་མིན་བརྒྱ་ཙམ་གཏེར་དུ་སས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ་ ཕུར་པའི་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་བཞག་ནུག།

༧ ཕུར་པའི་རྒྱུ་མ་འདྲཝ།
ཕུར་པའི་རྒྱུ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་ལྕགས་དང་ ཟངས་དམར་ ཟངས་སེར་ ཤིང་ གནམ་ལྕགས་ལ་

སྲོགས་པ་རྒྱུ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་སྐུ་སྲོད་རྒྱུ་ག་ཅི་གིས་བཟྲོ་རུང་ སྐུ་

སྨད་འདི་ ལྕགས་ཀྱིས་བཟྲོ་མི་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། འདི་ཡང་ དགྲ་བགེགས་

འབྱུང་པྲོ་ཚུ་ལུ་བརབ་པའི་སྐབས་ལུ་རྒྱུ་ས་ཞིང་མཁྲེགས་པ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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འཕྲིན་ལས། བསྲོད་ལས་མངོན་པར་རྟྲོགས་པ། སྨད་ལས་དྲག་པྲོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་གཟེར་ཁ་

མཐའ་ཡས་པ་མཛད། རྩ་བ་འཁྲུགས་སྡེབ་ཀྱི་བསན་བཅོས་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྚི་ཏ་ཚུ་ལུ་

གཟིགས་འབུལ་ཕུལཝ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་སྒྲ་ཚད་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབས་ད་ ལུང་རིགས་དང་མི་འགལ་བར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ག་ར་

གིས་བསྲོད་པ་ཕུལ་བའི་ཁར་ རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མྲོ་ལུ་ཡང་བཏགས་ཏེ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནུག། 

དེ་བཟུམ་མའི་ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་སྤྱིར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བྲོད་གསུམ་ལུ་དར་ཁྱབ་

བྱུང་ནུག། 

༦ བྲོད་ལུ་ཕུར་པའི་ཐ་སྙད་དར་ཚུལ།
བྲོད་ལུ་ཕུར་པའི་ཐ་སྙད་དར་ཚུལ་འདི་ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དགུང་ལྲོ་༢༠ བཞེསཔ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་

རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ནིའི་ཐུགས་འདུན་སྐྱེས་ཏེ་ རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་བྲོ་དྷི་སཏྭ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ 

རྟེན་འབྲེལ་དང་དགེ་བ་བཅུའི་ཆོས་བཤད་ ཐུགས་དམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངསམ་ད་ 

བྲོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་བར་ཆད་བརྐྱབས་ཏེ་ ཉིན་མྲོ་མི་གིས་བརྩིགས་མི་ཚུ་

ག་ར་ནུབ་མྲོ་ལྷ་འདྲེ་གིས་བཤིག་སྟེ་རྩ་ལས་བརྩིག་མ་སྟེར་བར་ རྒྱལ་པྲོ་ཐུགས་རྨུགས་ཏེ་

བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མཁན་པྲོས་ལུང་བསན་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱ་བལ་གྱི་མཚམས་

ནས་ཨྲོན་གྱི་སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་གདན་དྲངས་ཏེ་ བྲོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་མ་ལུས་

པ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་

དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གྲུབ་གནང་ནུག། དེ་ལས་དཔལ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཡང་

དབེན་ལ་སྲོགས་པར་མངའ་བདག་ཡབ་སས་ མཁར་ཆེན་མཚྲོ་རྒྱལ་ འབངས་རིགས་ཉེར་

ལྔ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་ སྤྱིར་ཡྲོ་ག་རྣམ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་ཆོས་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པ་

དཔག་ཏུ་མེདཔ་གནང་བའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་རྲོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་

པར་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་གནང་ནུག། 
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དེ་གིས་སྦེ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ནུབ་པ་དང་། རྟྲོག་གེ་བས་བསད་ཅིང་བཅོས་སུ་

མེད་པའི་བྱིན་རླབས་མི་ཡལ་བར་ གདུལ་བ་རིམ་པ་བཞིན་བྱུང་བ་སྲོགས་ལ་དགོངས་ཏེ་ 

རྒྱལ་པྲོའི་བླ་གཏེར་བརྒྱ་ ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པྲོ་ལྔ་ ཟབ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉེར་ལྔས་གཙྲོ་བྲོར་

གྱུར་པའི་གཏེར་ཁ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་སས་བཞག་ནུག། དེ་མ་ཚད་ གཏེར་ཁ་

བཏྲོན་ནིའི་དུས་ཚྲོད་དང་བཏྲོན་མིའི་གང་ཟག་ལས་ཅན་ཆོས་བདག་སྲོགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་

ལུང་བསན་གནང་ ལྷག་པར་དུ་རྲོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བཀའ་སྲོལ་འདི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ་ལས་བརྒྱུད་

དེ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཚུན་དང་ དེ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་པད་མ་འབྱུང་

གནས་ལས་བཀའ་ནས་བཀའ་རུ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་མ་ལ། རྒྱལ་པྲོ་ལུགས། ཇོ་མྲོ་ལུགས། 

འཁོན་ལུགས་གསུམ་གྱིས་གཙྲོ་བྲོར་བས་པའི་སྣ་ནམ་ལུགས། རྒྱ་ལུགས། རྲོང་ལུགས། 

སྐྱིད་ལུགས། འྲོ་བྲན་ལུགས། དཔྱལ་ལུགས་ལ་སྲོགས་པ་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

བྱུང་སྟེ་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་སྲོངམ་ལས་ ད་རེས་

ནངས་པ་ཡང་ འཁོན་ལུགས། རྲོང་ལུགས། རྲོག་ལུགས་ཚུ་གིས་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་

ཕྱག་བཞེས་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན། མདྲོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ཨྲོན་ཆེན་པྲོ་རང་གི་

གསུང་མགུར་ལས། བདག་འདྲ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐྲོད་ཕྲེང་ངས། །གངས་ཅན་བྲོད་ཀྱི་ས་

གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཕུར་རྒྱུད་འདྲ་མིན་བརྒྱ་ཙམ་གཏེར་དུ་སས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ་ ཕུར་པའི་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་བཞག་ནུག།

༧ ཕུར་པའི་རྒྱུ་མ་འདྲཝ།
ཕུར་པའི་རྒྱུ་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་ལྕགས་དང་ ཟངས་དམར་ ཟངས་སེར་ ཤིང་ གནམ་ལྕགས་ལ་

སྲོགས་པ་རྒྱུ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་སྐུ་སྲོད་རྒྱུ་ག་ཅི་གིས་བཟྲོ་རུང་ སྐུ་

སྨད་འདི་ ལྕགས་ཀྱིས་བཟྲོ་མི་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། འདི་ཡང་ དགྲ་བགེགས་

འབྱུང་པྲོ་ཚུ་ལུ་བརབ་པའི་སྐབས་ལུ་རྒྱུ་ས་ཞིང་མཁྲེགས་པ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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༨ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཕུར་པའི་རིགས་མ་འདྲཝ།
•	 གཏེར་ཕུར།

•	 ས་ཕུར།

•	 གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཕུར་པ།

•	 མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འྲོད་ཟེར་གྱི་ཕུར་པ།

•	 གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཕུར་པ།

•	 གཏེར་སྲོན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཕུར་པ།

•	 ཕུར་པ་རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་བཞིའམ་ རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་དྲུག་གི་ཕུར་པ།

•	 རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་སྲོགས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༩ ད་རེས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ཡྲོད་པའི་ཕུར་པའི་ཐྲོ།
•	 བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་པའི་ པད་གླིང་གི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་པ།

•	 བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་པའི་གཏེར་ཕུར་རྟ་མགོ་ཅན།

•	 བུམ་ཐང་ཤིང་གཉེར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་

པ།

•	 སང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ གནམ་ལྕགས་གཏེར་ཕུར།

•	 ཡང་ གཏེར་ཕུར་ཞལ་གསུམ་མ།

•	 བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་པའི་གཏེར་གྱི་ལྕགས་ཕུར།

•	 བུམ་ཐང་བྷུ་ལི་ལྷ་ཁང་གི་ཕུར་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན།

•	 བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ སྤང་སྲོད་དགོན་པའི་གཏེར་ཕུར་འཇམ་སང་མ།

•	 སྤ་རྲོ་རྒྱ་དགོན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་ཕུར་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན།

•	 སྤ་རྲོ་སག་ཚང་གི་གཏེར་ཕུར་ཡབ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་མ།

•	 སྤ་རྲོ་སག་ཚང་གི་ཡུམ་ཁྲོ་ཞལ་གཅིག་མ།
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•	 ཕུར་པ་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

•	 སག་ཚང་ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རིའི་གཏེར་ཕུར་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན།

•	 སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམ་སྲོན་ཁང་གི་ རཏ་གླིང་ཕུར་པ།

•	 ཡང་ ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་ ཧཱུཾ་ཡིག་མེད་པ།

•	 ཡང་ ས་སྐྱའི་ཕུར་པ།

•	 ཡང་ ཟངས་སེར་ཕུར་པ་།

•	 ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་རྒྱབ་ཏུ་གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་སའི་དྲོང་ཡྲོད་པ།

•	 ཡང་ རཏ་གླིང་ཕུར་པ།

•	 ཡང་ རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་དྲུག་གི་ཕུར་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན་མ།

•	 ཡང་ ས་ཕུར་ཞལ་གཅིག་པ།

•	 ཡང་ ཟངས་ལྕགས་འདྲེས་པའི་ཕུར་པ།

•	 གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཕུར་པ།

•	 པད་གླིང་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་པ།

•	 ཕུར་པ་རྟ་མགོ་ཅན།

•	 ཉང་ཕུར།

•	 ཕུར་སྒྲུབ་དགོན་པའི་ཕུར་པ་ ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན།

•	 ཡང་ ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན།

•	 མྲོང་སྒར་དགྲ་མེད་རྩེའི་ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན།

•	 ཡྲོངས་ལྷ་དགོན་པའི་ཕུར་པ་ རྟ་མགོ་ཅན།

•	 ཡྲོངས་ལྷ་དགོན་པའི་ཕུར་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན།

•	 ཆུ་ཁ་བྲག་ཕྱྲོགས་དགོན་པའི་གཏེར་ཕུར་གཤྲོག་ཅན་མ།

•	 ཡང་ གཏེར་ཕུར་ཞལ་གསུམ་མ།

•	 གཏེར་ཕུར་དམ་ཅན་རྲོར་ལེགས།
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༨ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཕུར་པའི་རིགས་མ་འདྲཝ།
•	 གཏེར་ཕུར།

•	 ས་ཕུར།

•	 གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཕུར་པ།

•	 མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འྲོད་ཟེར་གྱི་ཕུར་པ།

•	 གཏེར་སྲོན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཕུར་པ།

•	 གཏེར་སྲོན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཕུར་པ།

•	 ཕུར་པ་རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་བཞིའམ་ རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་དྲུག་གི་ཕུར་པ།

•	 རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་སྲོགས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༩ ད་རེས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ཡྲོད་པའི་ཕུར་པའི་ཐྲོ།
•	 བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་པའི་ པད་གླིང་གི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་པ།

•	 བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་པའི་གཏེར་ཕུར་རྟ་མགོ་ཅན།

•	 བུམ་ཐང་ཤིང་གཉེར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་

པ།

•	 སང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ལུ་ཡྲོད་པའི་ གནམ་ལྕགས་གཏེར་ཕུར།

•	 ཡང་ གཏེར་ཕུར་ཞལ་གསུམ་མ།

•	 བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་པའི་གཏེར་གྱི་ལྕགས་ཕུར།

•	 བུམ་ཐང་བྷུ་ལི་ལྷ་ཁང་གི་ཕུར་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན།

•	 བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ སྤང་སྲོད་དགོན་པའི་གཏེར་ཕུར་འཇམ་སང་མ།

•	 སྤ་རྲོ་རྒྱ་དགོན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་ཕུར་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན།

•	 སྤ་རྲོ་སག་ཚང་གི་གཏེར་ཕུར་ཡབ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་མ།

•	 སྤ་རྲོ་སག་ཚང་གི་ཡུམ་ཁྲོ་ཞལ་གཅིག་མ།
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•	 ཕུར་པ་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

•	 སག་ཚང་ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རིའི་གཏེར་ཕུར་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན།

•	 སྤ་རྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམ་སྲོན་ཁང་གི་ རཏ་གླིང་ཕུར་པ།

•	 ཡང་ ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་ ཧཱུཾ་ཡིག་མེད་པ།

•	 ཡང་ ས་སྐྱའི་ཕུར་པ།

•	 ཡང་ ཟངས་སེར་ཕུར་པ་།

•	 ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་རྒྱབ་ཏུ་གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་སའི་དྲོང་ཡྲོད་པ།

•	 ཡང་ རཏ་གླིང་ཕུར་པ།

•	 ཡང་ རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་དྲུག་གི་ཕུར་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན་མ།

•	 ཡང་ ས་ཕུར་ཞལ་གཅིག་པ།

•	 ཡང་ ཟངས་ལྕགས་འདྲེས་པའི་ཕུར་པ།

•	 གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཕུར་པ།

•	 པད་གླིང་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་པ།

•	 ཕུར་པ་རྟ་མགོ་ཅན།

•	 ཉང་ཕུར།

•	 ཕུར་སྒྲུབ་དགོན་པའི་ཕུར་པ་ ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན།

•	 ཡང་ ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན།

•	 མྲོང་སྒར་དགྲ་མེད་རྩེའི་ཕུར་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན།

•	 ཡྲོངས་ལྷ་དགོན་པའི་ཕུར་པ་ རྟ་མགོ་ཅན།

•	 ཡྲོངས་ལྷ་དགོན་པའི་ཕུར་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཅན།

•	 ཆུ་ཁ་བྲག་ཕྱྲོགས་དགོན་པའི་གཏེར་ཕུར་གཤྲོག་ཅན་མ།

•	 ཡང་ གཏེར་ཕུར་ཞལ་གསུམ་མ།

•	 གཏེར་ཕུར་དམ་ཅན་རྲོར་ལེགས།
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•	 སྒང་སྤྲུལ་གྱི་གཏེར་ཕུར་ཞལ་གསུམ་མ།

•	 ཧཱ་སང་རྒྱས་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་གཏེར་ཕུར་ཡབ་ཡུམ་སས་རལ་གྲི་བཅས།

•	 བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་ལུ་ཡྲོད་པའི་གཏེར་ཕུར།

•	 ཡང་ གཏེར་ཕུར་བླུགས་མ་གཤྲོག་ཅན།

•	 སྒང་སྟེང་དགོན་པའི་གཏེར་ཕུར་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན།

 ༡༠ ཞིབ་འཚྲོལ་སྐབས་ཕུར་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་རྟྲོགས་བྱུང་བ།
•	 ཕུར་པ་ལ་ལུ་ཅིག་ གཏེར་མ་རྟ་མགོ་ཅན་ དབལ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་སྦྲུལ་ཆིངས་

མེད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གསུམ་གྱི་དབུ་ཐྲོད་དུ་ ཕྱག་གི་སེན་རྗེས་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ རྲོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ཏྲོག་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གསུམ་སྦེ་ཡྲོད་རུང་ དབལ་གུ་སྦྲུལ་ཆིངས་རྩ་ལས་མེདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ སྦྲུལ་ཆིངས་དབལ་གྱི་ཕྱེད་ཚུན་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ སྦྲུལ་ཆིངས་དབལ་གྱི་རྩེ་ཚུན་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ དབལ་ལྕགས་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གསུམ་ཐྲོད་སྐམ་གྱི་མགོ་རླྲོན་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཐྲོད་སྐམ་མེདཔ་ དེའི་ཚབ་ཐྲོར་ཅོག་ཅན་སྦེ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ ཧཱུཾ་ཡིག་རང་གཟུགས་ངོ་མ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ལཉྫའི་ཧཱུཾ་ཡིག་མཇུག་རིང་བ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ལཉྫའི་ཧཱུཾ་ཡིག་མཇུག་ཐུང་བ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ མེ་ཏྲོག་གི་ཚུལ་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཆངས་ཟུངས་ པད་མའི་རྒྱ་མདུད་དང་ རྲོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་མ་དང་ རྩེ་ལྔ་
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མ་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གསུམ་ཡྲོད་རུང་ རང་བཞིན་གྱི་ ཞལ་གྱི་མདྲོག་གི་སྐྱ་མི་འདྲ་

བ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཆངས་ཟུངས་མར་བཅད་དེ་མ་གཏྲོགས་ཞལ་མེད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་སའི་དྲོང་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་གཟུང་ཐག་བརྒྱུས་སའི་དྲོང་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་དང་སྤན་གྱི་ཚུལ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ ཞལ་མི་གསལ་བ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ དབུར་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕུར་བུ་

བསྒྲིལ་བ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ རྲོ་རྗེའི་གཟུགས་སུ་ ཕུར་པ་རང་བྲོན།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་པའི་དབལ་གུ་མེ་རིས་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ རལ་གྲིའི་གཟུགས་སུ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ མགོ་ཅན་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ལྕགས་རྲོག་བཞེས་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་པ་མདྲོག་ནག་ཞལ་གཅིག་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་པའི་ཆངས་ཟུངས་ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་བསྐོར་བ་བཅས།

༡༡ གཏེར་ཕུར་གྱི་ངོས་འཛིན།
གཏེར་ཕུར་འདི་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་

ལུ་བཏགས་ནིའི་དུས་ལ་འབབ་སྟེ་ དམ་ཅན་རྲོ་རྗེ་ལེགས་པ་དང་ གཞན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་

ཀྱི་ཚྲོགས་རྣམས་ལུ་ ཕུར་པ་བརྡུངས་དགོ་པའི་བཀའ་བཞིན་ རེ་ཚེ་སྐབས་ དུས་ཡུན་

གནང་ཐྲོག་ལས་ཕུར་པ་བརྡུངས་དགོཔ་དང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་

འཁོད་ ཕུར་པ་མང་རབས་ཅིག་བཟྲོ་དགོས་པ་སྲོགས་ཀྱིས་ གདུལ་བའི་མཛད་པ་སྣ་ཚྲོགས་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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•	 སྒང་སྤྲུལ་གྱི་གཏེར་ཕུར་ཞལ་གསུམ་མ།

•	 ཧཱ་སང་རྒྱས་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་གཏེར་ཕུར་ཡབ་ཡུམ་སས་རལ་གྲི་བཅས།

•	 བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་ལུ་ཡྲོད་པའི་གཏེར་ཕུར།

•	 ཡང་ གཏེར་ཕུར་བླུགས་མ་གཤྲོག་ཅན།

•	 སྒང་སྟེང་དགོན་པའི་གཏེར་ཕུར་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན།

 ༡༠ ཞིབ་འཚྲོལ་སྐབས་ཕུར་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་རྟྲོགས་བྱུང་བ།
•	 ཕུར་པ་ལ་ལུ་ཅིག་ གཏེར་མ་རྟ་མགོ་ཅན་ དབལ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་སྦྲུལ་ཆིངས་

མེད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གསུམ་གྱི་དབུ་ཐྲོད་དུ་ ཕྱག་གི་སེན་རྗེས་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ རྲོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ཏྲོག་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གསུམ་སྦེ་ཡྲོད་རུང་ དབལ་གུ་སྦྲུལ་ཆིངས་རྩ་ལས་མེདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ སྦྲུལ་ཆིངས་དབལ་གྱི་ཕྱེད་ཚུན་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ སྦྲུལ་ཆིངས་དབལ་གྱི་རྩེ་ཚུན་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ དབལ་ལྕགས་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གསུམ་ཐྲོད་སྐམ་གྱི་མགོ་རླྲོན་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཐྲོད་སྐམ་མེདཔ་ དེའི་ཚབ་ཐྲོར་ཅོག་ཅན་སྦེ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ ཧཱུཾ་ཡིག་རང་གཟུགས་ངོ་མ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ལཉྫའི་ཧཱུཾ་ཡིག་མཇུག་རིང་བ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ལཉྫའི་ཧཱུཾ་ཡིག་མཇུག་ཐུང་བ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ མེ་ཏྲོག་གི་ཚུལ་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཆངས་ཟུངས་ པད་མའི་རྒྱ་མདུད་དང་ རྲོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་མ་དང་ རྩེ་ལྔ་
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མ་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་གསུམ་ཡྲོད་རུང་ རང་བཞིན་གྱི་ ཞལ་གྱི་མདྲོག་གི་སྐྱ་མི་འདྲ་

བ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཆངས་ཟུངས་མར་བཅད་དེ་མ་གཏྲོགས་ཞལ་མེད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་སའི་དྲོང་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་རྒྱབ་ཏུ་གཟུང་ཐག་བརྒྱུས་སའི་དྲོང་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཞལ་དང་སྤན་གྱི་ཚུལ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ ཞལ་མི་གསལ་བ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ དབུར་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕུར་བུ་

བསྒྲིལ་བ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ རྲོ་རྗེའི་གཟུགས་སུ་ ཕུར་པ་རང་བྲོན།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་པའི་དབལ་གུ་མེ་རིས་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ རལ་གྲིའི་གཟུགས་སུ་ཡྲོདཔ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ མགོ་ཅན་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོད་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ལྕགས་རྲོག་བཞེས་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་པ་མདྲོག་ནག་ཞལ་གཅིག་པ།

•	 ལ་ལུ་ཅིག་ ཕུར་པའི་ཆངས་ཟུངས་ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་བསྐོར་བ་བཅས།

༡༡ གཏེར་ཕུར་གྱི་ངོས་འཛིན།
གཏེར་ཕུར་འདི་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་

ལུ་བཏགས་ནིའི་དུས་ལ་འབབ་སྟེ་ དམ་ཅན་རྲོ་རྗེ་ལེགས་པ་དང་ གཞན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་

ཀྱི་ཚྲོགས་རྣམས་ལུ་ ཕུར་པ་བརྡུངས་དགོ་པའི་བཀའ་བཞིན་ རེ་ཚེ་སྐབས་ དུས་ཡུན་

གནང་ཐྲོག་ལས་ཕུར་པ་བརྡུངས་དགོཔ་དང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་

འཁོད་ ཕུར་པ་མང་རབས་ཅིག་བཟྲོ་དགོས་པ་སྲོགས་ཀྱིས་ གདུལ་བའི་མཛད་པ་སྣ་ཚྲོགས་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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སྲོན་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུ་གནམ་ལྕགས་ཀྱིས་སྦེ་ཕུར་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་བརྡུངས་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཕུར་པ་དེ་ཚུ་མང་ཤྲོས་ཅིག་ དུས་ཡུན་མེད་པར་གང་མགྱོགས་སྦེ་བཟྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་ གཏེར་ཕུར་ཚུ་མང་ཤྲོས་རང་བཟྲོའི་ཉམས་སྒྲོས་མེད་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་

ལུ་ཅིག་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་དུས་ཚྲོད་གནང་སྟེ་བཟྲོ་རྣམ་དང་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་

ཡྲོད་མི་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གཏེར་ཕུར་གྱི་རྒྱུ་དེ་ཡང་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་གནམ་ལྕགས་

དང་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ས་ལྕགས་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རླུང་ལྕགས་སྦེ་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་གནམ་ལྕགས་འདི་ གཡའ་མི་ཆགས་ནི་དང་ 

གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ས་ལྕགས་འདི་ གཡའ་དུམ་གྲ་རེ་ཆགས་ནི་ དེ་ལས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རླུང་

ལྕགས་འདི་ ལྕགས་ཀྱི་སྣུམ་དྭངས་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། 

གཏེར་ཕུར་དེ་ལུ་ཡང་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ དམ་ཅན་བརླད་བརྡུངས་མ་དང་ གཏེར་མ་ཉི་མ་

འདྲ་བ་ གཏེར་མ་ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་དང་ བར་ཡིག་མཚྲོན་པ་ཡང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་ཅིག་ གཏེར་

རྟགས་གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གྱི་བར་མཚྲོན་ཡྲོད་པ་ ལ་ལུ་ཅིག་ རྒྱུ་ལི་ལུ་ དབལ་

ལྕགས་ལས་བས་པ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་མ་ཚད་ དམ་ཅན་རྲོར་ལེགས་ཀྱི་ཕུར་པ་འདི་བཟྲོ་རྣམ་ཡྲོད་མེད་གང་རུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ 

མང་ཤྲོས་ཅིག་ཕུར་པ་འདི་སྲོམ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་གཞན་རྣམས་

ཀྱིས་བརྡུངས་པའི་རིགས་ ཕུར་པ་རྟ་མགོ་ཅན་དང་ པདྨ་རྒྱ་མདུད་ཅན་ རྒྱ་མདུད་རྲོ་རྗེ་

ཅན་ལ་སྲོགས་པ་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་གཏེར་ལུ་ས་བཞག་མི་ཚུ་ ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ མངའ་བདག་ཉང་

རལ་ཉི་མ་འྲོད་ཟེར་གྱིས་ གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཕུར་སྒྲོམ་ཞིག་དུས་གཅིག་ཏུ་གཏེར་བཞེས་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ནང་ལུ་ ཞལ་ཕུར་དང་ བརབ་ཕུར་ལ་སྲོགས་པའི་ཕུར་པ་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚྲོགས་ཡྲོདཔ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཙྲོ་བྲོ་རང་གཏེར་
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ཡིན་མིན་འདི་ གཏེར་རྟགས་གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གྱི་བར་མཚྲོན་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་

འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ གཏེར་སྲོན་རཏྣ་གླིང་པ་གིས་ཡང་ ཕུར་སྒྲོམ་ཞིག་དུས་

གཅིག་ལུ་གཏེར་བཞེས་ཡྲོདཔ་ལས་ རཏ་གླིང་གི་གཏེར་ཕུར་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ག་

ར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་གཏེར་ཁ་བཞེས་ཡྲོདཔ་ལས་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འྲོང་ནི་མས།
 

༡༢ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་ཕུར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས།
རིག་འཛིན་པད་མ་གླིང་པའི་གཏེར་ཕུར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་བདག་འདྲ་ 

པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ མ་འྲོངས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕྱིར་ པད་མ་

ཐང་ཡིག་ལས་ ཨེ་མ་ཧྲོ། སྔོན་ཚེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འྲོད་དཔག་མེད། །རི་བྲོ་ཏ་ལ་མགོན་

པྲོ་སྤན་རས་གཟིགས། །དྷ་ན་ཀོ་ཤར་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ། །མ་འྲོངས་བུམ་ཐང་པད་མ་གླིང་

པ་ཞེས། །དབྱེར་མེད་པད་མ་ང་རུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཟེར་དུས་རབས་ ༡༥ པར་གཏེར་སྲོན་

པད་མ་གླིང་པ་སྐུ་དངོས་འབྲོན་ནིའི་ལུང་བསན་ཡང་ལས་ཡང་དུ་གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་ 

ཤུལ་ལས་རིག་འཛིན་ཆེན་པྲོ་པད་མ་གླིང་པ་སྐུ་དངོས་འབྲོན་ནས་ ལྷྲོ་གྲོང་མུན་པའི་གླིང་འདི་

ནང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཞེས་པའི་ནང་ལས་ མ་འྲོངས་

པའི་སེམས་ཅན་འདུལ་དཀའ་བར་གཟིགས་ཏེ་ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ ཡང་གསང་ ཡང་གསང་

ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཏེར་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་རྒྱ་བྲོད་ཧྲོར་གསུམ་གྱི་ 

ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ གདབ་ཕུར་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ གྲལ་

ལས་ གཅིག་འདི་དངོས་སུ་ཨིནམ་ གཏེར་སྲོན་རིམ་བྲོན་མང་རབས་ཅིག་གིས་ལུང་བསན་

གནང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གུ་རུའི་གསུང་ལས་ཀྱང་ གཏེར་ཕུར་འདིའི་ལྲོ་རྒྱུས་ ཚར་ཅིག་རྣ་

བར་ཐྲོས་པ་ཙམ་གྱིས་ གདྲོན་བགེགས་འབྱུང་པྲོའི་གནྲོད་པ་ཞི་ཞིང་ ཚར་ཅིག་མཇལཝ་

ཙམ་གྱིས་ ཚེ་འདིར་བར་ཆད་རྐྱེན་ངན་བཟྲོག་ནི་དང་ ཕྱི་མ་རིག་འཛིན་ཕྲོ་མྲོའི་གྲས་ཁར་སྐྱེ་

ནི་ཐེ་ཚྲོམ་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་གནང་བའི་ཁར་ ཕུར་པ་འདི་འཆང་བའི་གང་ཟག་འདི་ རྲོ་རྗེ་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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སྲོན་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུ་གནམ་ལྕགས་ཀྱིས་སྦེ་ཕུར་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་བརྡུངས་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཕུར་པ་དེ་ཚུ་མང་ཤྲོས་ཅིག་ དུས་ཡུན་མེད་པར་གང་མགྱོགས་སྦེ་བཟྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་ གཏེར་ཕུར་ཚུ་མང་ཤྲོས་རང་བཟྲོའི་ཉམས་སྒྲོས་མེད་པར་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་

ལུ་ཅིག་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་དུས་ཚྲོད་གནང་སྟེ་བཟྲོ་རྣམ་དང་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་

ཡྲོད་མི་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གཏེར་ཕུར་གྱི་རྒྱུ་དེ་ཡང་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་གནམ་ལྕགས་

དང་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ས་ལྕགས་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རླུང་ལྕགས་སྦེ་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་གནམ་ལྕགས་འདི་ གཡའ་མི་ཆགས་ནི་དང་ 

གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ས་ལྕགས་འདི་ གཡའ་དུམ་གྲ་རེ་ཆགས་ནི་ དེ་ལས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རླུང་

ལྕགས་འདི་ ལྕགས་ཀྱི་སྣུམ་དྭངས་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། 

གཏེར་ཕུར་དེ་ལུ་ཡང་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ དམ་ཅན་བརླད་བརྡུངས་མ་དང་ གཏེར་མ་ཉི་མ་

འདྲ་བ་ གཏེར་མ་ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་དང་ བར་ཡིག་མཚྲོན་པ་ཡང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་ཅིག་ གཏེར་

རྟགས་གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གྱི་བར་མཚྲོན་ཡྲོད་པ་ ལ་ལུ་ཅིག་ རྒྱུ་ལི་ལུ་ དབལ་

ལྕགས་ལས་བས་པ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་མ་ཚད་ དམ་ཅན་རྲོར་ལེགས་ཀྱི་ཕུར་པ་འདི་བཟྲོ་རྣམ་ཡྲོད་མེད་གང་རུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ 

མང་ཤྲོས་ཅིག་ཕུར་པ་འདི་སྲོམ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་གཞན་རྣམས་

ཀྱིས་བརྡུངས་པའི་རིགས་ ཕུར་པ་རྟ་མགོ་ཅན་དང་ པདྨ་རྒྱ་མདུད་ཅན་ རྒྱ་མདུད་རྲོ་རྗེ་

ཅན་ལ་སྲོགས་པ་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་གཏེར་ལུ་ས་བཞག་མི་ཚུ་ ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ མངའ་བདག་ཉང་

རལ་ཉི་མ་འྲོད་ཟེར་གྱིས་ གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཕུར་སྒྲོམ་ཞིག་དུས་གཅིག་ཏུ་གཏེར་བཞེས་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ནང་ལུ་ ཞལ་ཕུར་དང་ བརབ་ཕུར་ལ་སྲོགས་པའི་ཕུར་པ་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚྲོགས་ཡྲོདཔ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཙྲོ་བྲོ་རང་གཏེར་
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ཡིན་མིན་འདི་ གཏེར་རྟགས་གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གྱི་བར་མཚྲོན་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་

འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ གཏེར་སྲོན་རཏྣ་གླིང་པ་གིས་ཡང་ ཕུར་སྒྲོམ་ཞིག་དུས་

གཅིག་ལུ་གཏེར་བཞེས་ཡྲོདཔ་ལས་ རཏ་གླིང་གི་གཏེར་ཕུར་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ག་

ར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་གཏེར་ཁ་བཞེས་ཡྲོདཔ་ལས་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འྲོང་ནི་མས།
 

༡༢ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་ཕུར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས།
རིག་འཛིན་པད་མ་གླིང་པའི་གཏེར་ཕུར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་བདག་འདྲ་ 

པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ མ་འྲོངས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕྱིར་ པད་མ་

ཐང་ཡིག་ལས་ ཨེ་མ་ཧྲོ། སྔོན་ཚེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འྲོད་དཔག་མེད། །རི་བྲོ་ཏ་ལ་མགོན་

པྲོ་སྤན་རས་གཟིགས། །དྷ་ན་ཀོ་ཤར་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ། །མ་འྲོངས་བུམ་ཐང་པད་མ་གླིང་

པ་ཞེས། །དབྱེར་མེད་པད་མ་ང་རུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཟེར་དུས་རབས་ ༡༥ པར་གཏེར་སྲོན་

པད་མ་གླིང་པ་སྐུ་དངོས་འབྲོན་ནིའི་ལུང་བསན་ཡང་ལས་ཡང་དུ་གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་ 

ཤུལ་ལས་རིག་འཛིན་ཆེན་པྲོ་པད་མ་གླིང་པ་སྐུ་དངོས་འབྲོན་ནས་ ལྷྲོ་གྲོང་མུན་པའི་གླིང་འདི་

ནང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཞེས་པའི་ནང་ལས་ མ་འྲོངས་

པའི་སེམས་ཅན་འདུལ་དཀའ་བར་གཟིགས་ཏེ་ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ ཡང་གསང་ ཡང་གསང་

ལས་ཀྱང་ཆེར་གསང་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཏེར་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་རྒྱ་བྲོད་ཧྲོར་གསུམ་གྱི་ 

ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ གདབ་ཕུར་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ གྲལ་

ལས་ གཅིག་འདི་དངོས་སུ་ཨིནམ་ གཏེར་སྲོན་རིམ་བྲོན་མང་རབས་ཅིག་གིས་ལུང་བསན་

གནང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གུ་རུའི་གསུང་ལས་ཀྱང་ གཏེར་ཕུར་འདིའི་ལྲོ་རྒྱུས་ ཚར་ཅིག་རྣ་

བར་ཐྲོས་པ་ཙམ་གྱིས་ གདྲོན་བགེགས་འབྱུང་པྲོའི་གནྲོད་པ་ཞི་ཞིང་ ཚར་ཅིག་མཇལཝ་

ཙམ་གྱིས་ ཚེ་འདིར་བར་ཆད་རྐྱེན་ངན་བཟྲོག་ནི་དང་ ཕྱི་མ་རིག་འཛིན་ཕྲོ་མྲོའི་གྲས་ཁར་སྐྱེ་

ནི་ཐེ་ཚྲོམ་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་གནང་བའི་ཁར་ ཕུར་པ་འདི་འཆང་བའི་གང་ཟག་འདི་ རྲོ་རྗེ་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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ལྟ་བུའི་ལུས་གྲུབ་ནས་ གཟི་བརྗིད་མེ་ལྟར་འབར་ནས་ འབྱུང་བ་བཞི་གིས་ཡང་གནྲོད་མི་

ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ཕུར་པ་ཡྲོད་སའི་ ས་ཆ་འདི་ནང་ཡང་ བཀྲིས་པ་

དང་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་སྲོགས་འབྱུང་ནི་དང་ ཚེ་རིང་ཞིང་དཔལ་དང་འབྲོར་པ་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་ བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ཕན་ཡྲོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གསུངས་ནུག། གཏེར་ཕུར་

འདི་ རྒྱུ་མང་ཤྲོས་རང་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྒྱུ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་ཅིག་ཟངས་དང་ལྕགས་

འདྲེས་པ་ ལ་ལུ་ཅིག་ཟངས་ལྕགས་ལ་སྲོགས་པའི་རྒྱུ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལྔ་དེ་ཅིག་ས་བསྲེས་

ཏེ་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། 

དེ་མ་ཚད་ གཏེར་ཕུར་དེ་ཚུ་མང་ཤྲོས་རང་བཟྲོ་རྣམ་ལེགས་ཤྲོམ་མི་འྲོང་ནི་དང་ དེའི་ཁུངས་

ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པྲོའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གུ་

རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ མ་འྲོངས་པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ གཏེར་སས་ནིའི་དུས་ལུ་བབས་

ཏེ་ མི་མ་ཡིན་གྱི་མགརཝ་ དམ་ཅན་རྲོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལུ་ གཏེར་གྱི་ཕུར་པ་བརྒྱ་དང་སྲོང་སྦེ་

བཟྲོ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་དུས་ཚྲོད་མེད་པར་ དམ་ཅན་རྲོ་རྗེ་ལེགས་པ་

གིས་ ཕུར་པའི་ཞལ་དང་ སྤན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཁོ་རའི་ཕྱག་གིས་ག་ཐྲོབ་བཟྲོ་གནང་སྟེ་

གཏེར་ལུ་ས་བཞག་ཡྲོདཔ་ལས་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་མ་ཚད་གཏེར་ཕུར་ལ་ལུ་ཅིག་ 

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་གྱི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ གཏེར་བཏྲོན་

པད་མ་གླིང་པ་གིས་གཏེར་བཞེས་ཡྲོད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཁོ་རའི་ཕྱག་བཟྲོ་ཡང་ཡྲོདཔ་ལས་ 

དེ་ཚུ་ལུ་ གཏེར་སྲོན་གྱི་ཕྱག་གི་རིས་མྲོའི་པར་ཤུལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཕུར་པ་བརྡུང་ས་དེ་ཡང་ 

ཀུན་བཟང་བྲག་དང་ ཁེངས་སྦུ་ལི་ དེ་ལས་བུམ་ཐང་སང་ཕྲོམ་གྲོང་ (ཕྲོམ་བྲྲོང་phom-

brong) གཡུས་ཚན་གྱི་མགར་ཚང་ཡྲོད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་བླུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ གཏེར་མ་ལུ་ཡང་ གནམ་གཏེར་དང་ བྲག་གཏེར་ ཆུ་གཏེར་ ཤིང་གཏེར་ ས་

གཏེར་ དག་སྣང་གི་གཏེར་ལ་སྲོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ གཏེར་བཏྲོན་པ་རང་

སྲོའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་བཞེས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།
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༡༣ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་པ།
རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་པ་འདི་ གཏེར་ལས་བཞེས་བཞེསཔ་

མེན་པར་ ཁོ་རའི་ཕྱག་བཟྲོ་སྦེ་ གཙྲོ་བྲོ་རང་རྒྱུ་ཟངས་སེར་དང་ ཟངས་དམར་ཚུ་གིས་བཟྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་ ཕུར་པའི་བཟྲོ་རྣམ་དང་ སྤུས་ལེགས་ཤྲོམ་སྒྲོས་གཙང་མ་ཡྲོད་མི་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ 

ལཉྫའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་ར་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་བཟྲོ་སྦེ་

ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕུར་པ་ རྒྱབ་ཏུ་དབུ་ཅན་གྱི་ཧཱུཾ་ཡིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་

ཡང་ཁོ་རའི་བཀའ་བཞིན་གཞན་གྱིས་བཟྲོ་བཟྲོཝ་ཡང་འྲོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཞིན་

ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།

༡༤ རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་དྲུག་གི་ཕུར་པའི་འབྱུང་ཁུངས།
ཐིམ་ཕུག་རྫྲོང་ཁག་ ཐ་བྲག་དགོན་པ་ལུ་ཡྲོད་པའི་སྣག་ཚང་རྙིང་པྲོ་ཟེར་མི་གདན་ས་འདི་སྤྱི་

ལྲོ་ ༡༦༦༩ ལྲོ་ལུ་ རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་བཞིའམ་ རྣམ་དྲུག་ཟེར་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པའི་ནང་ལས་ 

རྗེ་གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་བཞེངས་གནང་བའི་ཁར་ འདི་ནང་གི་ཕུར་པའི་རྟེན་འདི་ཡང་ 

རཏ་གླིང་ཕུར་པ་ཟེར་ བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་དང་འདྲ་མི་འདི་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ བླ་མ་རིག་འཛིན་གླིང་པ་ལས་ དགོངས་

འདུས་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་ཡྲོངས་རྫྲོགས་གསན་ཡྲོད་རུང་ ཕུར་པའི་གཏེར་ཆོས་བཞེས་ནི་འདི་བླ་

མ་རིག་འཛིན་གླིང་པ་ལུ་མེདཔ་ལས་ཞུ་མ་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་

མཆོག་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་

མཚྲོ་མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བྲོད་ལས་བྲོནམ་ད་ མཁན་ཆེན་ལུ་ཕུར་པའི་གཏེར་ཆོས་

ཡྲོངས་རྫྲོགས་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཁ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཕུར་པའི་གཏེར་ཆོས་

ཡྲོངས་རྫྲོགས་གསན་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་མཁན་ཆེན་མཆོག་ལུ་ ཞབས་དྲུང་

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ལྕགས་རི་ལུ་གནས་བརྟན་སྦེ་བཞུགས་དགོ་པའི་གསྲོལཝ་བཏབ་ཡྲོད་རུང་

གསན་མ་བཏུབ་པར་ སྤ་རྲོ་བཙན་ཏྲོག་གྱེར་ཁ་ཟེར་སར་བཞུགས་ཏེ་ སྲོབ་མའི་གཙྲོ་བྲོ་ 
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ལྟ་བུའི་ལུས་གྲུབ་ནས་ གཟི་བརྗིད་མེ་ལྟར་འབར་ནས་ འབྱུང་བ་བཞི་གིས་ཡང་གནྲོད་མི་

ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ཕུར་པ་ཡྲོད་སའི་ ས་ཆ་འདི་ནང་ཡང་ བཀྲིས་པ་

དང་ ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་སྲོགས་འབྱུང་ནི་དང་ ཚེ་རིང་ཞིང་དཔལ་དང་འབྲོར་པ་ཕུན་སུམ་

ཚྲོགས་ བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ཕན་ཡྲོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གསུངས་ནུག། གཏེར་ཕུར་

འདི་ རྒྱུ་མང་ཤྲོས་རང་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྒྱུ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་ཅིག་ཟངས་དང་ལྕགས་

འདྲེས་པ་ ལ་ལུ་ཅིག་ཟངས་ལྕགས་ལ་སྲོགས་པའི་རྒྱུ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལྔ་དེ་ཅིག་ས་བསྲེས་

ཏེ་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། 

དེ་མ་ཚད་ གཏེར་ཕུར་དེ་ཚུ་མང་ཤྲོས་རང་བཟྲོ་རྣམ་ལེགས་ཤྲོམ་མི་འྲོང་ནི་དང་ དེའི་ཁུངས་

ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པྲོའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གུ་

རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ མ་འྲོངས་པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ གཏེར་སས་ནིའི་དུས་ལུ་བབས་

ཏེ་ མི་མ་ཡིན་གྱི་མགརཝ་ དམ་ཅན་རྲོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལུ་ གཏེར་གྱི་ཕུར་པ་བརྒྱ་དང་སྲོང་སྦེ་

བཟྲོ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་དུས་ཚྲོད་མེད་པར་ དམ་ཅན་རྲོ་རྗེ་ལེགས་པ་

གིས་ ཕུར་པའི་ཞལ་དང་ སྤན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཁོ་རའི་ཕྱག་གིས་ག་ཐྲོབ་བཟྲོ་གནང་སྟེ་

གཏེར་ལུ་ས་བཞག་ཡྲོདཔ་ལས་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་མ་ཚད་གཏེར་ཕུར་ལ་ལུ་ཅིག་ 

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྲོ་རྒྱལ་གྱི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ གཏེར་བཏྲོན་

པད་མ་གླིང་པ་གིས་གཏེར་བཞེས་ཡྲོད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཁོ་རའི་ཕྱག་བཟྲོ་ཡང་ཡྲོདཔ་ལས་ 

དེ་ཚུ་ལུ་ གཏེར་སྲོན་གྱི་ཕྱག་གི་རིས་མྲོའི་པར་ཤུལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ ཕུར་པ་བརྡུང་ས་དེ་ཡང་ 

ཀུན་བཟང་བྲག་དང་ ཁེངས་སྦུ་ལི་ དེ་ལས་བུམ་ཐང་སང་ཕྲོམ་གྲོང་ (ཕྲོམ་བྲྲོང་phom-

brong) གཡུས་ཚན་གྱི་མགར་ཚང་ཡྲོད་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་བླུགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ གཏེར་མ་ལུ་ཡང་ གནམ་གཏེར་དང་ བྲག་གཏེར་ ཆུ་གཏེར་ ཤིང་གཏེར་ ས་

གཏེར་ དག་སྣང་གི་གཏེར་ལ་སྲོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ གཏེར་བཏྲོན་པ་རང་

སྲོའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་བཞེས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།
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༡༣ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་པ།
རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་པ་འདི་ གཏེར་ལས་བཞེས་བཞེསཔ་

མེན་པར་ ཁོ་རའི་ཕྱག་བཟྲོ་སྦེ་ གཙྲོ་བྲོ་རང་རྒྱུ་ཟངས་སེར་དང་ ཟངས་དམར་ཚུ་གིས་བཟྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་ ཕུར་པའི་བཟྲོ་རྣམ་དང་ སྤུས་ལེགས་ཤྲོམ་སྒྲོས་གཙང་མ་ཡྲོད་མི་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ 

ལཉྫའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་ར་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་བཟྲོ་སྦེ་

ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕུར་པ་ རྒྱབ་ཏུ་དབུ་ཅན་གྱི་ཧཱུཾ་ཡིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་

ཡང་ཁོ་རའི་བཀའ་བཞིན་གཞན་གྱིས་བཟྲོ་བཟྲོཝ་ཡང་འྲོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཞིན་

ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།

༡༤ རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་དྲུག་གི་ཕུར་པའི་འབྱུང་ཁུངས།
ཐིམ་ཕུག་རྫྲོང་ཁག་ ཐ་བྲག་དགོན་པ་ལུ་ཡྲོད་པའི་སྣག་ཚང་རྙིང་པྲོ་ཟེར་མི་གདན་ས་འདི་སྤྱི་

ལྲོ་ ༡༦༦༩ ལྲོ་ལུ་ རྒྱ་མཚྲོ་རྣམ་བཞིའམ་ རྣམ་དྲུག་ཟེར་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པའི་ནང་ལས་ 

རྗེ་གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་བཞེངས་གནང་བའི་ཁར་ འདི་ནང་གི་ཕུར་པའི་རྟེན་འདི་ཡང་ 

རཏ་གླིང་ཕུར་པ་ཟེར་ བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་དང་འདྲ་མི་འདི་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ བླ་མ་རིག་འཛིན་གླིང་པ་ལས་ དགོངས་

འདུས་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་ཡྲོངས་རྫྲོགས་གསན་ཡྲོད་རུང་ ཕུར་པའི་གཏེར་ཆོས་བཞེས་ནི་འདི་བླ་

མ་རིག་འཛིན་གླིང་པ་ལུ་མེདཔ་ལས་ཞུ་མ་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་

མཆོག་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་

མཚྲོ་མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བྲོད་ལས་བྲོནམ་ད་ མཁན་ཆེན་ལུ་ཕུར་པའི་གཏེར་ཆོས་

ཡྲོངས་རྫྲོགས་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཁ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཕུར་པའི་གཏེར་ཆོས་

ཡྲོངས་རྫྲོགས་གསན་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་མཁན་ཆེན་མཆོག་ལུ་ ཞབས་དྲུང་

རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ལྕགས་རི་ལུ་གནས་བརྟན་སྦེ་བཞུགས་དགོ་པའི་གསྲོལཝ་བཏབ་ཡྲོད་རུང་

གསན་མ་བཏུབ་པར་ སྤ་རྲོ་བཙན་ཏྲོག་གྱེར་ཁ་ཟེར་སར་བཞུགས་ཏེ་ སྲོབ་མའི་གཙྲོ་བྲོ་ 

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་ གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་ ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚྲོ་ བླྲོ་གྲོས་རྒྱ་མཚྲོ་ཟེར་ རྒྱ་

མཚྲོ་རྣམ་བཞི་ལས་ ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་སྤ་རྲོ་སྣང་དཀར་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ཙམ་

མ་གཏྲོགས་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་མ་ཚུགས་པས། བླྲོ་གྲོས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་སྤ་རྲོ་ རྩེ་ཏྲོག་དགོན་པ་

ཕྱག་བཏབ་ནུག་ དེ་ལས་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་སྤ་རྲོ་དང་ གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་

ཐིམ་ཕུག་གི་ས་གནས་ཚུ་ནང་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་གནང་བའི་མཐར་ 

གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་སྣག་ཚང་རྙིང་པ་ལུ་གདན་ས་བཅགས་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་

རའི་ཕྱག་བཟྲོ་ངོ་མ་སྦེ་བརྡུངས་ཏེ་ ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཚང་བ་བསྒྲིགས་གནངམ་ལས་ 

ཕུརཔ་ཐ་བྲགཔ་དང་ ཕྱྲོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་བསན་འཛིན་གྱིས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་

གདན་ས་བཅགས་གནང་བ་ལས་ཕུརཔ་གསང་འཁོརཔ་ཟེར་མ་འདྲཝ་གཉིས་དར་ཡྲོདཔ་

ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཡྲོད་མི་འདི་ 

གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོའི་སྲོབ་མ་ ངག་དབང་རྒྱ་མཚྲོའི་སྐབས་ལུ་དེ་ནང་རང་བཞག་ཡྲོད་རུང་ 

དེའི་སྲོབ་མ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚྲོའི་སྐབས་ལུ་ ད་རེས་ཡྲོད་པའི་ཐ་བྲག་དགོན་པ་དེ་ཁར་ཞུ་

སྟེ་ དེའི་ཚབ་སྦེ་ཙན་དན་གྱི་ཕུར་པ་ཆ་ཚང་བསྒྲིགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཕུར་པ་དེ་ཚུ་ རྒྱུ་

ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་སྦེ་ རྒྱབ་ཏུ་ལཉྫའི་ཡིགེ་ཧཱུཾ་བྲིས་སྦེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཨིན་

པའི་ཁར་ རྒྱུ་ཟངས་དམར་ལས་གྲུབ་པའི་ཕུར་པ་འདི་གཙྲོ་བྲོ་རྗེ་གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་དང་ 

རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བཟྲོ་བཟྲོཝ་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།
 

༡༥ ཕུར་པའི་ཨེ་ཁྲོམ།
ཕུར་པའི་ཨེ་ཁྲོམ་བཙུགས་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཡང་ ཕུར་པའི་རྒྱུད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 

ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལུ་ ཕུར་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྒྲིགས་དགོཔ་ཨིནམ་ད། དེ་ཡང་

གཙྲོ་བྲོ་དཀྱིལ་འཁོར་བླྲོས་བསངས་གི་ཚུལ་དང་ སྙིགས་མ་ལྔའི་དུས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་

པྲོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་ ཕུར་པ་འདི་གིས་ སྒྲུབ་པ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་ཁྲོམ་ཡྲོད་པ་

ཅིན་ རང་གི་རྒྱུད་དང་ རྟེན་གཉིས་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བའི་མངོན་རྟགས་ཀྱི་ནུས་པ་གིས་ 
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མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་འདུལ་ཐབས་ལུ་དང་ ནད་རིགས་དང་ དམག་རིགས་ལ་སྲོགས་

པ་ཚུ་བཟྲོག་པའི་ཕན་པ་ཡྲོདཔ་ལས་ རབ་ཕུར་པའི་ཨེ་ཁྲོམ་དང་ འབྲིང་ རང་གི་མཚྲོན་ཆ་

དང་འདྲ་བར་ཕུར་པ་གཅིག་ དེ་མིན་རུང་ཐ་མ་ ཕུར་པའི་ཐང་ཀ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་འབྲི་དགོ་

ཟེར་ཨིན་པས། 

ཨེ་ཁྲོམ་ནང་ལུ་གཙྲོ་བྲོ་དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུ་དང་ དེའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ ཀཱི་ལ་ཡ་

རིགས་བཞི་ ཁྲོ་བྲོ་བཅུ་ རྫས་དཀྱིལ་གཅིག་ ཁྲོ་བྲོ་བཅུའི་འཁོར་ཉི་ཤུ་ སྒོ་མ་བཞི་ སྲུང་

མ་བཅུ་གཉིས་ དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་ དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་ གིང་བཞི་བཅས་བསྲོམས་

ཕུར་པ་བརྒྱ་དང་ལྔ་ཚང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ མ་འདྲཝ་ཨ་ཙི་རེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

གཙྲོ་བྲོ་དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུ་འདི་ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་སྦེ་ཡྲོད། ཀཱི་ལ་ཡ་རིགས་

བཞི་དང་ ཁྲོ་བྲོ་བཅུ་དེ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་དང་ རྫས་དཀྱིལ་འདི་ཞལ་གཅིག་མ་ ཁྲོ་བྲོ་

བཅུའི་འཁོར་གཡས་སུ་ སག་དང་སེང་གེ་ལ་སྲོགས་པའི་མཆེ་བ་ཡྲོད་པའི་རིགས་དང་བཅུ་

ཐམ་ གཡྲོན་དུ་བ་གདྲོང་མ་ལ་སྲོགས་པ་སྡེར་མ་ཅན་གྱི་རིགས་བཅུ་ཐམ་ སྒོ་མ་བཞི་དེ་

བའི་གདྲོང་ཅན་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ སྲུང་མ་བཅུ་གཉིས་དེ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དང་ 

དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་དེ་ དབུར་ལྕགས་རྲོག་བཞེས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ དབང་

ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་ཡང་ གཟུགས་མི་གཟུགས་དང་ཞལ་སེམས་ཅན་སྣ་ཚྲོགས་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས། དེ་མ་ཚད་ ཕུར་པ་འཆང་ནི་དང་ དབང་ལུང་ མན་ངག་ཞུ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་འབད་

བ་ཅིན་ གནས་སྐབས་འདྲེ་སྲིན་གྱིས་གནྲོད་པ་ལས་སྲུང་བའི་ཁར་ མཐར་ཐུག་རྫྲོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་པའི་ཕན་པ་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༦ ཕུར་པ་སྲོ་སྲོའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ངོས་འཛིན། པད་གླིང་གི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་
པ།
བུམ་ཐང་རྫྲོང་ཁག་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འྲོག་ ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་མི་ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་ གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་ ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚྲོ་ བླྲོ་གྲོས་རྒྱ་མཚྲོ་ཟེར་ རྒྱ་

མཚྲོ་རྣམ་བཞི་ལས་ ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་སྤ་རྲོ་སྣང་དཀར་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ཙམ་

མ་གཏྲོགས་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་མ་ཚུགས་པས། བླྲོ་གྲོས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་སྤ་རྲོ་ རྩེ་ཏྲོག་དགོན་པ་

ཕྱག་བཏབ་ནུག་ དེ་ལས་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་སྤ་རྲོ་དང་ གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་

ཐིམ་ཕུག་གི་ས་གནས་ཚུ་ནང་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་གནང་བའི་མཐར་ 

གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་སྣག་ཚང་རྙིང་པ་ལུ་གདན་ས་བཅགས་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་

རའི་ཕྱག་བཟྲོ་ངོ་མ་སྦེ་བརྡུངས་ཏེ་ ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཚང་བ་བསྒྲིགས་གནངམ་ལས་ 

ཕུརཔ་ཐ་བྲགཔ་དང་ ཕྱྲོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་བསན་འཛིན་གྱིས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་

གདན་ས་བཅགས་གནང་བ་ལས་ཕུརཔ་གསང་འཁོརཔ་ཟེར་མ་འདྲཝ་གཉིས་དར་ཡྲོདཔ་

ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཡྲོད་མི་འདི་ 

གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོའི་སྲོབ་མ་ ངག་དབང་རྒྱ་མཚྲོའི་སྐབས་ལུ་དེ་ནང་རང་བཞག་ཡྲོད་རུང་ 

དེའི་སྲོབ་མ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚྲོའི་སྐབས་ལུ་ ད་རེས་ཡྲོད་པའི་ཐ་བྲག་དགོན་པ་དེ་ཁར་ཞུ་

སྟེ་ དེའི་ཚབ་སྦེ་ཙན་དན་གྱི་ཕུར་པ་ཆ་ཚང་བསྒྲིགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཕུར་པ་དེ་ཚུ་ རྒྱུ་

ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་སྦེ་ རྒྱབ་ཏུ་ལཉྫའི་ཡིགེ་ཧཱུཾ་བྲིས་སྦེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཨིན་

པའི་ཁར་ རྒྱུ་ཟངས་དམར་ལས་གྲུབ་པའི་ཕུར་པ་འདི་གཙྲོ་བྲོ་རྗེ་གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚྲོ་དང་ 

རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བཟྲོ་བཟྲོཝ་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།
 

༡༥ ཕུར་པའི་ཨེ་ཁྲོམ།
ཕུར་པའི་ཨེ་ཁྲོམ་བཙུགས་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཡང་ ཕུར་པའི་རྒྱུད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 

ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལུ་ ཕུར་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྒྲིགས་དགོཔ་ཨིནམ་ད། དེ་ཡང་

གཙྲོ་བྲོ་དཀྱིལ་འཁོར་བླྲོས་བསངས་གི་ཚུལ་དང་ སྙིགས་མ་ལྔའི་དུས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་

པྲོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་ ཕུར་པ་འདི་གིས་ སྒྲུབ་པ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་ཁྲོམ་ཡྲོད་པ་

ཅིན་ རང་གི་རྒྱུད་དང་ རྟེན་གཉིས་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བའི་མངོན་རྟགས་ཀྱི་ནུས་པ་གིས་ 
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མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་འདུལ་ཐབས་ལུ་དང་ ནད་རིགས་དང་ དམག་རིགས་ལ་སྲོགས་

པ་ཚུ་བཟྲོག་པའི་ཕན་པ་ཡྲོདཔ་ལས་ རབ་ཕུར་པའི་ཨེ་ཁྲོམ་དང་ འབྲིང་ རང་གི་མཚྲོན་ཆ་

དང་འདྲ་བར་ཕུར་པ་གཅིག་ དེ་མིན་རུང་ཐ་མ་ ཕུར་པའི་ཐང་ཀ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་འབྲི་དགོ་

ཟེར་ཨིན་པས། 

ཨེ་ཁྲོམ་ནང་ལུ་གཙྲོ་བྲོ་དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུ་དང་ དེའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ ཀཱི་ལ་ཡ་

རིགས་བཞི་ ཁྲོ་བྲོ་བཅུ་ རྫས་དཀྱིལ་གཅིག་ ཁྲོ་བྲོ་བཅུའི་འཁོར་ཉི་ཤུ་ སྒོ་མ་བཞི་ སྲུང་

མ་བཅུ་གཉིས་ དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་ དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་ གིང་བཞི་བཅས་བསྲོམས་

ཕུར་པ་བརྒྱ་དང་ལྔ་ཚང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ མ་འདྲཝ་ཨ་ཙི་རེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

གཙྲོ་བྲོ་དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུ་འདི་ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་སྦེ་ཡྲོད། ཀཱི་ལ་ཡ་རིགས་

བཞི་དང་ ཁྲོ་བྲོ་བཅུ་དེ་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་ལྡན་དང་ རྫས་དཀྱིལ་འདི་ཞལ་གཅིག་མ་ ཁྲོ་བྲོ་

བཅུའི་འཁོར་གཡས་སུ་ སག་དང་སེང་གེ་ལ་སྲོགས་པའི་མཆེ་བ་ཡྲོད་པའི་རིགས་དང་བཅུ་

ཐམ་ གཡྲོན་དུ་བ་གདྲོང་མ་ལ་སྲོགས་པ་སྡེར་མ་ཅན་གྱི་རིགས་བཅུ་ཐམ་ སྒོ་མ་བཞི་དེ་

བའི་གདྲོང་ཅན་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ སྲུང་མ་བཅུ་གཉིས་དེ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དང་ 

དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་དེ་ དབུར་ལྕགས་རྲོག་བཞེས་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ དབང་

ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་ཡང་ གཟུགས་མི་གཟུགས་དང་ཞལ་སེམས་ཅན་སྣ་ཚྲོགས་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས། དེ་མ་ཚད་ ཕུར་པ་འཆང་ནི་དང་ དབང་ལུང་ མན་ངག་ཞུ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་འབད་

བ་ཅིན་ གནས་སྐབས་འདྲེ་སྲིན་གྱིས་གནྲོད་པ་ལས་སྲུང་བའི་ཁར་ མཐར་ཐུག་རྫྲོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་པའི་ཕན་པ་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༦ ཕུར་པ་སྲོ་སྲོའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ངོས་འཛིན། པད་གླིང་གི་ཕྱག་བཟྲོ་ཕུར་
པ།
བུམ་ཐང་རྫྲོང་ཁག་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འྲོག་ ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་མི་ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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ལྡན་མགོན་པྲོ་ཟེར་མི་འདི་ གཏེར་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་གཏེར་སྲོན་

པད་མ་གླིང་པའི་དབུ་མཛད་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ པདྨ་གླིང་པ་དགུང་ལྲོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ པད་གླིང་

གི་གཏེར་ཆོས་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ གཏེར་བཏྲོན་པདྨ་གླིང་པ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ པད་གླིང་གི་ཆོས་འཁོར་

བསྐོར་ཏེ་ བསན་པ་དར་བའི་སྐབས་ པདྨ་གླིང་པ་ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླ་མ་ལུ་ དམ་ཚིག་གི་

རྟེན་ཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ད་རེས་ཡྲོད་པའི་པདྨ་གླིང་པ་ཁོང་རའི་ཕྱག་བཟྲོ་ངོ་མ་ པད་གླིང་ཕུར་པ་

ཅིག་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ཕུར་པ་འདི་ ཀྲོང་གསར་རྫྲོང་ཁག་ མནའ་སྦི་སྐོར་

ཕུག་(གོར་ཕུག་)དང་ ཡང་ན་ པདྨ་གླིང་པའི་གི་འཁྲུངས་གནས་ ཀུན་བཟང་བྲག་ལུ་བཟྲོ་

གནང་གནངམ་ཨིན་ན་གཏན་འཁེལ་མེད་རུང་ པདྨ་གླིང་པ་གིས་ ཁོ་རའི་དབུ་མཛད་ སྤྲུལ་

སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པྲོ་ལུ་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་རྣ་རྒྱུན་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཕུར་པའི་

རྒྱུ་འདི་ མགོ་ཟངས་སེར་དང་ དབལ་ལྕགས་ ལྕགས་ལས་གྲུབ་གྲུབ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ 

དབུ་རྲོ་རྗེའི་ཏྲོག་ཅན་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགས་

ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ པད་གླིང་གིས་ རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་གནང་བ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ཁོ་

རའི་གདན་ས་འབད་ནི་དེ་གིས་ དེ་ཁའི་ནང་རྟེན་ བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ མ་འྲོངས་སྐལ་ལྡན་ཚུ་ 

བསྲོད་ནམས་བསག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ བཞག་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།
 

༡༧ ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡྲོན།
སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོའི་ཞལ་སྔ་ནས། སྤྱིར་ནི་སྔ་བདྲོ་དུས་ཀྱི་ཐ་མའི་ཚེ། ཕྲིན་ལས་ལས་ཀྱི་

གདུལ་བ་དུས་བབས་པས༔ དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུ་མ་གཏྲོགས་པ༔ ལྷ་གཞན་བསྒྲུབ་

ཀྱང་ལམ་དུ་འགྲོ་དཀའ་ཞིང༔ གྲུབ་འབྲས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན༔ ཟེར་གསུངས་

དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕུར་པ་མཁན་སྒྲུབ་པ་པྲོ་འདི་ཉིད་ ཚེ་འདིར་བཀྲིས་པ་ དཔལ་ཆེ་བ་ ཚེ་རིང་

བ་ ནྲོར་ཕྱུག་པ་ འཁོར་རྒྱས་པ་ སྲིད་འཕེལ་བ་ མཐུ་ཆེ་བ། མཐའ་བཙན་པ་སྟེ་ ཡྲོན་

ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཟེར་གསུངས་ནུག། ཕུར་པ་རྲོལ་པའི་བསྐྱེད་རྫྲོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྲོར་ལུ་

བརྩྲོན་པའི་ཕན་ཡྲོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་མཁས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
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པའི་གསེང་ལམ་ཨིམ་ལས་ མཐྲོང་ཐྲོས་དྲན་རེག་ཙམ་དང་འབྲེལ་ཚེ་ཐམས་ཅད་སྐལ་བ་

དང་འཚམས་པར་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ས་ལ་དབུགས་འབྱིན་ནི་དང་ རྩེ་གཅིག་ཏུ་མྲོས་

ཤིང་བརྩྲོན་མི་ཚུ་གནས་སྐབས་གང་ལ་བརྩམས་པའི་འཕྲིན་ལས་རྣམས་བཞི་བདེ་བླག་ཏུ་

འགྲུབ་ཚུགས་ནི་དང་ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཡི་དམ་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ། བར་དྲོ་གསུམ་

ལུ་ ལྷར་སྣང་གི་ཕྱག་རྒྱ་འགྲུབ་སྟེ་ལྲོངས་སྤྲོད་རྫྲོགས་པའི་སྐུ་དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུའི་གོ་

འཕང་ལུ་སྦྲོར་འྲོང་ཟེར་རྲོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡྲོདཔ་ལས་ རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་

མེད་པའི་ཡང་དག་ཚད་མ་ཨིན། ཨྲོན་ཆེན་པྲོ་གུ་རུ་གིས་ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚྲོམ་མེད་པར་མྲོས་

བྱེད་ཅིང་༔ སྒྲུབ་པ་སྣ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བས་པས་ཀྱང༔ ཡིད་ལ་ཅི་འདྲོད་འགྲུབ་པར་མ་

འགྱུར་ན༔ ཨྲོན་ང་ཡི་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བ་བསླུ༔ ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་ གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་དྲོན་མ་ལུས་པ་ཐྲོབ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི།

རྒྱབ་ཁུངས་དཔེ་དེབ།
༡ ཕུར་པའི་རྒྱུད།

༢ རཏ་གླིང་བཀའ་འབུམ།

༣ པད་མའི་ཐང་ཡིག།

༤ གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚྲོའི་རྣམ་ཐར།

༥ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ།

༦ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

༧ གཏེར་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཟབ་ཆོས་བྱུང་བའི་ལྲོ་རྒྱུས།

༨ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་བཞག་ཁྲམ།

ཕུར་པ་ཞིབ་འཚྲོལ་སྐབས་བཀའ་གྲོས་ཞུ་སའི་མཁས་མཆོག།
༡ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ལུ།

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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ལྡན་མགོན་པྲོ་ཟེར་མི་འདི་ གཏེར་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་གཏེར་སྲོན་

པད་མ་གླིང་པའི་དབུ་མཛད་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ པདྨ་གླིང་པ་དགུང་ལྲོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ པད་གླིང་

གི་གཏེར་ཆོས་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ གཏེར་བཏྲོན་པདྨ་གླིང་པ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ པད་གླིང་གི་ཆོས་འཁོར་

བསྐོར་ཏེ་ བསན་པ་དར་བའི་སྐབས་ པདྨ་གླིང་པ་ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླ་མ་ལུ་ དམ་ཚིག་གི་

རྟེན་ཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ད་རེས་ཡྲོད་པའི་པདྨ་གླིང་པ་ཁོང་རའི་ཕྱག་བཟྲོ་ངོ་མ་ པད་གླིང་ཕུར་པ་

ཅིག་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ཕུར་པ་འདི་ ཀྲོང་གསར་རྫྲོང་ཁག་ མནའ་སྦི་སྐོར་

ཕུག་(གོར་ཕུག་)དང་ ཡང་ན་ པདྨ་གླིང་པའི་གི་འཁྲུངས་གནས་ ཀུན་བཟང་བྲག་ལུ་བཟྲོ་

གནང་གནངམ་ཨིན་ན་གཏན་འཁེལ་མེད་རུང་ པདྨ་གླིང་པ་གིས་ ཁོ་རའི་དབུ་མཛད་ སྤྲུལ་

སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པྲོ་ལུ་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་རྣ་རྒྱུན་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཕུར་པའི་

རྒྱུ་འདི་ མགོ་ཟངས་སེར་དང་ དབལ་ལྕགས་ ལྕགས་ལས་གྲུབ་གྲུབ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ 

དབུ་རྲོ་རྗེའི་ཏྲོག་ཅན་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགས་

ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ པད་གླིང་གིས་ རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ལུ་གནང་བ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ཁོ་

རའི་གདན་ས་འབད་ནི་དེ་གིས་ དེ་ཁའི་ནང་རྟེན་ བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ མ་འྲོངས་སྐལ་ལྡན་ཚུ་ 

བསྲོད་ནམས་བསག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ བཞག་གནང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།
 

༡༧ ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡྲོན།
སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོའི་ཞལ་སྔ་ནས། སྤྱིར་ནི་སྔ་བདྲོ་དུས་ཀྱི་ཐ་མའི་ཚེ། ཕྲིན་ལས་ལས་ཀྱི་

གདུལ་བ་དུས་བབས་པས༔ དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུ་མ་གཏྲོགས་པ༔ ལྷ་གཞན་བསྒྲུབ་

ཀྱང་ལམ་དུ་འགྲོ་དཀའ་ཞིང༔ གྲུབ་འབྲས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན༔ ཟེར་གསུངས་

དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕུར་པ་མཁན་སྒྲུབ་པ་པྲོ་འདི་ཉིད་ ཚེ་འདིར་བཀྲིས་པ་ དཔལ་ཆེ་བ་ ཚེ་རིང་

བ་ ནྲོར་ཕྱུག་པ་ འཁོར་རྒྱས་པ་ སྲིད་འཕེལ་བ་ མཐུ་ཆེ་བ། མཐའ་བཙན་པ་སྟེ་ ཡྲོན་

ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཟེར་གསུངས་ནུག། ཕུར་པ་རྲོལ་པའི་བསྐྱེད་རྫྲོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྲོར་ལུ་

བརྩྲོན་པའི་ཕན་ཡྲོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་མཁས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
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པའི་གསེང་ལམ་ཨིམ་ལས་ མཐྲོང་ཐྲོས་དྲན་རེག་ཙམ་དང་འབྲེལ་ཚེ་ཐམས་ཅད་སྐལ་བ་

དང་འཚམས་པར་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ས་ལ་དབུགས་འབྱིན་ནི་དང་ རྩེ་གཅིག་ཏུ་མྲོས་

ཤིང་བརྩྲོན་མི་ཚུ་གནས་སྐབས་གང་ལ་བརྩམས་པའི་འཕྲིན་ལས་རྣམས་བཞི་བདེ་བླག་ཏུ་

འགྲུབ་ཚུགས་ནི་དང་ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཡི་དམ་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ། བར་དྲོ་གསུམ་

ལུ་ ལྷར་སྣང་གི་ཕྱག་རྒྱ་འགྲུབ་སྟེ་ལྲོངས་སྤྲོད་རྫྲོགས་པའི་སྐུ་དཔལ་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གཞྲོན་ནུའི་གོ་

འཕང་ལུ་སྦྲོར་འྲོང་ཟེར་རྲོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡྲོདཔ་ལས་ རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་

མེད་པའི་ཡང་དག་ཚད་མ་ཨིན། ཨྲོན་ཆེན་པྲོ་གུ་རུ་གིས་ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚྲོམ་མེད་པར་མྲོས་

བྱེད་ཅིང་༔ སྒྲུབ་པ་སྣ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བས་པས་ཀྱང༔ ཡིད་ལ་ཅི་འདྲོད་འགྲུབ་པར་མ་

འགྱུར་ན༔ ཨྲོན་ང་ཡི་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བ་བསླུ༔ ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་ གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་དྲོན་མ་ལུས་པ་ཐྲོབ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི།

རྒྱབ་ཁུངས་དཔེ་དེབ།
༡ ཕུར་པའི་རྒྱུད།

༢ རཏ་གླིང་བཀའ་འབུམ།

༣ པད་མའི་ཐང་ཡིག།

༤ གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚྲོའི་རྣམ་ཐར།

༥ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་འབུམ།

༦ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

༧ གཏེར་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཟབ་ཆོས་བྱུང་བའི་ལྲོ་རྒྱུས།

༨ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་བཞག་ཁྲམ།

ཕུར་པ་ཞིབ་འཚྲོལ་སྐབས་བཀའ་གྲོས་ཞུ་སའི་མཁས་མཆོག།
༡ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ལུ།

ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག།
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༢ བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལུ།

༣ ཐ་བྲག་དགོན་པའི་མཚན་སྲོབ་བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་རྲོ་རྗེ་ལུ།

༤ མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས་ལུ།

༥ བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པྲོ་ཀར་ རང་གྲོལ་ལུ།

༦ སྐྱིད་བདེ་མཁར་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པྲོ་ངག་དབང་བསན་འཛིན།

༧ དགྲ་མེད་རྩེའི་གསུང་སྤྲུལ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ལུ།

༨ བསན་གསྲོའི་ལཱ་དཔྲོན་དྲག་ཤྲོས་མཛྲོད་དཔྲོན་དབང་ཕྱུག་ལུ།

༩ མཁན་པྲོ་དཀར་པྲོ།

   ༡༠ གཞན་ཡང་ཆོས་འབྲེལ་ཉམས་མྲོང་ཅན་དང་ རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 

  བཀའ་གྲོས་ཞུ་སྟེ་དྲོགས་སེལ་འབད་ཡྲོད་པའི་ རིགས་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་ 

    བཙུགས་ཡྲོད།
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༢ བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལུ།

༣ ཐ་བྲག་དགོན་པའི་མཚན་སྲོབ་བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་རྲོ་རྗེ་ལུ།

༤ མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས་ལུ།

༥ བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པྲོ་ཀར་ རང་གྲོལ་ལུ།

༦ སྐྱིད་བདེ་མཁར་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པྲོ་ངག་དབང་བསན་འཛིན།

༧ དགྲ་མེད་རྩེའི་གསུང་སྤྲུལ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ལུ།

༨ བསན་གསྲོའི་ལཱ་དཔྲོན་དྲག་ཤྲོས་མཛྲོད་དཔྲོན་དབང་ཕྱུག་ལུ།

༩ མཁན་པྲོ་དཀར་པྲོ།

   ༡༠ གཞན་ཡང་ཆོས་འབྲེལ་ཉམས་མྲོང་ཅན་དང་ རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 

  བཀའ་གྲོས་ཞུ་སྟེ་དྲོགས་སེལ་འབད་ཡྲོད་པའི་ རིགས་ཚུ་ཡང་འདི་ནང་ 

    བཙུགས་ཡྲོད།
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མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས།

Beneficial guidelines for the deceased as per Buddhism.

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།

ངོ་སྤྲོད། Introduction

༡༽ མི་ཤི་རནམ་ད ་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར།

1) Things needed to be done before death.

༢༽ ཤི་ཚརཝ་ཅི་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར།

2) Things needed to be done right after death.

༣༽ རྲོ་སྒོང་མི་ སྐབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

3) Things related with the body of the deceased.

༤༽ ཕུངམ་༼རྲོ༽དུར་ཁྲོད་ལུ་ལྷྲོད་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ འབད་དགོ་པའི་རིམ་པ། 

4) Things done at the cremation ground with the arrival of body.

༥༽ མི་ཤིའི་ཚིག་གཟུངས་དགོས་པའི་སྐོར།
5)About the funeral rites or ceremony done to mark the days after 
death.

༄ །ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཤི་སྐབས་ཀྱི་བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་གཤིན་པྲོའི་
ཕན་ཐབས་ཞེས་བ་བ།
ཐུགས་བསྐྱེད་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ལ་བམས་སྙིང་འབྲས་ལྡན་ནགས་ཀྱིས་སྤས། །མ་རིག་མུན་

པས་སྒྲིབ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྲོའི་སྣང་བ་སྤར། །སྣ་ཚྲོགས་དུ་ཁས་ཉེན་ལ་ཞི་བསིལ་གྲིབ་མས་
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གསྲོས་གྱུར་པའི། །ཐུབ་དབང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པྲོ་དེ་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །

རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཔལ་གྱུར་ཞིང་། །ཌ་ཀི་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཡི་ཚྲོགས་

ཀྱི་དཔྲོན་པྲོ་སྟེ། །

འགྲོ་བའི་དེད་དཔྲོན་པདྨ་ཀཱ་ར་ཞེས་བ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ་གང་ཉིད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ། །

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཨྲོན་པད་མ་དང་། །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཕྱག་ན་པདྨྲོ་གཉིས། །དབྱེར་

མེད་བདུད་འཇོམས་རྲོ་རྗེའི་ཞབས་པད་ལ། །གུས་པས་འདུད་དྲོ་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་ཟུངས། །

སྐྱེས་ནས་མ་ཤི་སྲོད་པའི་རང་དབང་མེད། །ཤི་བར་ཐུག་དུས་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས། །རྲོ་དང་

འབྲེལ་བའི་བ་སྒོ་མང་ཡྲོད་ཀྱང་། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ལུགས་མདྲོ་ཙམ་དབྱེ། །

འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ གཡུས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་སྲོ་སྲོ་ལུ་བརྟེན། 

མི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ ད་རེས་

ང་གིས་མི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ འབད་

དགོཔ་ག་ཅི་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ མདྲོར་བསྡུས་ཏེ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྫྲོང་

ཁའི་ཐྲོག་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་ཡང་ག་ར་གིས་གོ་བ་འཇམ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལུང་འདི་ཚུ་ཡང་མ་དྲངས་པར་ 

གནད་དྲོན་ངོ་མ་མཁས་པའི་གསུང་འདི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་ཤི་རནམ་ད་ ག་ཅི་འབད་

དགོཔ་ཨིན་ན་ དེ་ལས་ཤི་ཚརཝ་ཅི་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན། ཕུངམ་སྒོང་པའི་སྐབས་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐོར། ཕུངམ་དུར་ཁྲོད་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། མི་ཤིའི་ཚིག་གཟུངས་

དགོས་པའི་སྐོར་དང་བཅས་་དྲོན་ཚན་ལྔ་ནང་བསྡུ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

དང་པ་ང་བཅས་མི་ཚུ་ཤི་རནམ་ད་འབད་དགོཔ།
དང་པ་ང་བཅས་མི་ཕལ་པ་ཅིག་ཤི་རནམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟགས་དང་ ཐིམ་

རིམ་འདི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་སྟེ་ ཤི་ནི་ཁར་ཐུག་པའི་དུས་ལུ་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་བླ་མ་

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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Beneficial guidelines for the deceased as per Buddhism.

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།

ངོ་སྤྲོད། Introduction

༡༽ མི་ཤི་རནམ་ད ་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར།

1) Things needed to be done before death.

༢༽ ཤི་ཚརཝ་ཅི་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར།

2) Things needed to be done right after death.

༣༽ རྲོ་སྒོང་མི་ སྐབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

3) Things related with the body of the deceased.

༤༽ ཕུངམ་༼རྲོ༽དུར་ཁྲོད་ལུ་ལྷྲོད་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ འབད་དགོ་པའི་རིམ་པ། 

4) Things done at the cremation ground with the arrival of body.

༥༽ མི་ཤིའི་ཚིག་གཟུངས་དགོས་པའི་སྐོར།
5)About the funeral rites or ceremony done to mark the days after 
death.

༄ །ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཤི་སྐབས་ཀྱི་བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་གཤིན་པྲོའི་
ཕན་ཐབས་ཞེས་བ་བ།
ཐུགས་བསྐྱེད་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ལ་བམས་སྙིང་འབྲས་ལྡན་ནགས་ཀྱིས་སྤས། །མ་རིག་མུན་

པས་སྒྲིབ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྲོའི་སྣང་བ་སྤར། །སྣ་ཚྲོགས་དུ་ཁས་ཉེན་ལ་ཞི་བསིལ་གྲིབ་མས་
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གསྲོས་གྱུར་པའི། །ཐུབ་དབང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པྲོ་དེ་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །

རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཔལ་གྱུར་ཞིང་། །ཌ་ཀི་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཡི་ཚྲོགས་

ཀྱི་དཔྲོན་པྲོ་སྟེ། །

འགྲོ་བའི་དེད་དཔྲོན་པདྨ་ཀཱ་ར་ཞེས་བ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྲོ་གང་ཉིད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ། །

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཨྲོན་པད་མ་དང་། །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཕྱག་ན་པདྨྲོ་གཉིས། །དབྱེར་

མེད་བདུད་འཇོམས་རྲོ་རྗེའི་ཞབས་པད་ལ། །གུས་པས་འདུད་དྲོ་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་ཟུངས། །

སྐྱེས་ནས་མ་ཤི་སྲོད་པའི་རང་དབང་མེད། །ཤི་བར་ཐུག་དུས་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས། །རྲོ་དང་

འབྲེལ་བའི་བ་སྒོ་མང་ཡྲོད་ཀྱང་། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ལུགས་མདྲོ་ཙམ་དབྱེ། །

འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ གཡུས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་སྲོ་སྲོ་ལུ་བརྟེན། 

མི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ ད་རེས་

ང་གིས་མི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ འབད་

དགོཔ་ག་ཅི་རང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ མདྲོར་བསྡུས་ཏེ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྫྲོང་

ཁའི་ཐྲོག་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་ཡང་ག་ར་གིས་གོ་བ་འཇམ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལུང་འདི་ཚུ་ཡང་མ་དྲངས་པར་ 

གནད་དྲོན་ངོ་མ་མཁས་པའི་གསུང་འདི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་ཤི་རནམ་ད་ ག་ཅི་འབད་

དགོཔ་ཨིན་ན་ དེ་ལས་ཤི་ཚརཝ་ཅི་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན། ཕུངམ་སྒོང་པའི་སྐབས་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐོར། ཕུངམ་དུར་ཁྲོད་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། མི་ཤིའི་ཚིག་གཟུངས་

དགོས་པའི་སྐོར་དང་བཅས་་དྲོན་ཚན་ལྔ་ནང་བསྡུ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

དང་པ་ང་བཅས་མི་ཚུ་ཤི་རནམ་ད་འབད་དགོཔ།
དང་པ་ང་བཅས་མི་ཕལ་པ་ཅིག་ཤི་རནམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟགས་དང་ ཐིམ་

རིམ་འདི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་སྟེ་ ཤི་ནི་ཁར་ཐུག་པའི་དུས་ལུ་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་བླ་མ་

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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དང་སྲོབ་དཔྲོན། སྒོམ་ཆེན་དང་ཨ་ནེམ་ག་ར་འབད་རུང་ རྟྲོགས་པ་ཡྲོད་མི་ཅིག་གདན་

དྲངས་ཞིནམ་ལས་ འཕྲོ་བ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤྲོམ་ཨིན། 

འབྲིང་འབད་བ་ཅིན། གཤིན་པྲོ་འདི་གི་རྣམ་ཅོ་གུ་ལུ་ཁ་སྤག་སྟེ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྲོགས་པའི་གཟུངས་སྔགས་དང་། ཡང་ཅིན་བླ་མ་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྲོགས་པའི་གསྲོལ་འདེབས་དང་། ཡང་ཅིན་བར་དྲོའི་གསྲོལ་འདེབས་

ལ་སྲོགས་པ་ བར་དྲོ་ལུ་ཕན་པའི་ཆོས་བཤད་འདི་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཐ་

མ་ཡང་མི་འདི་ཤི་རན་པའི་སྒང་ལས་ སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་མི་ཚུ་གིས་ རྔུ་སྐད་དང་བྱེལ་སྐད་

འཐབ་སྟེ་ གཟུགས་ཁར་བཤེད་དེ་སིག་ནི་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་ག་ར་སྤངས་ཏེ་ ཁུ་སིམ་སིམ་

དང་སྐྱིད་སྲོང་ཏྲོ་གི་ཐྲོག་ལུ་ གཤིན་པྲོ་འདིའི་དབུག་འཐྲོན་འགྱོ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། མདྲོར་

བསྡུ་བ་ཅིན། མི་ཤི་རནམ་ད་ སེམས་འདྲོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་དང་། ང་

རྒྱལ་དང་། ཕག་དྲོགས་ལ་སྲོགས་པ་མི་དགེ་བའི་ཐྲོག་ལུ་མེན་པར་ དད་པ་དང་། ངེས་

འབྱུང་དང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སྲོགས་པའི་དགེ་བ་ལུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བསྐུལ་ཏེ་ཤི་

བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

གཉིས་པ་ཤི་ཚརཝ་ཅི་འབད་དགོཔ།
དེ་ཡང་མི་འདི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་དབུགས་ཆད་ཚར་རུང་ ནང་དབུགས་མི་ཆད་པར་སྲོད་

འྲོང་། ནང་དབུགས་གནས་པའི་ཡུད་ཚད་དེ་ ང་བཅས་ནང་པའི་དཔེ་ཆ་འདི་ཚུ་དང་ཁྲིལ་པ་

ཅིན་ སྐད་ཅིག་བཞི་ཟེར་ཨིན་པས། སྐད་ཅིག་བཞི་ཟེར་མི་འདིའི་ཡུན་ཚད་དེ་ ད་རེས་ནང་

པའི་ཆུ་ཚྲོད་ལུ་ཕབ་ད་ཨ་ཙི་ལ་ཁག་འདུག ཨིན་རུང་ང་བཅས་ཀྱིས་རྟགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཧ་གོ་

ཚུགས། དེ་ཡང་ཕྱི་དབུགས་ཆད་དེ་ གཟུགས་ག་ར་དྲྲོད་ཡལ་ཚར་རུང་ ནང་དབུགས་མ་

ཆད་པའི་རྟགས་ལུ་ བང་ཁོག་དང་མཆན་ཁུང་ལུ་ དྲྲོད་ཨ་ཙི་གནས་ཏེ་སྲོད་འྲོང་ཟེར་ཨིན་

མས། དུས་ཚྲོད་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཕུངམ་འདི་མ་དཀྲོག་པར་རས་དཀར་པྲོ་ཅིག་གིས་སྤུབས་

ཏེ་ དེ་སྦེ་རང་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ནང་དབུགས་དེ་ཡང་ཆད་ཚར་བའི་སྒང་ལས་ 

མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 220

ཕུངམ་འདིའི་ལག་པ་ཕྱག་འཚལ་དང་། ཡང་ཅིན་བསྣྲོལ་ཐབས་སྦེ་བཟྲོ་བཞག་དགོས་པའི་

ཁར་ རྐང་པ་ཡང་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་། ཡང་ཅིན་ཡར་བསྐུམས་ཏེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་

བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་། རྟེན་འབྲེལ་ལུས་ལ་བསྒྲིགས་ན། རྟྲོགས་པ་སེམས་ལ་འཆར། 

ཞེས་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ལུང་དང་མཐུནམ་སྦེ་ རྐང་པ་དཀྱིལ་ཀྲུང་དང་ལག་པ་བསྣྲོལ་ཐབས་

སྦེ་བཞག་མི་འདི་ མི་ཚེ་ཕྱི་མ་སྤྱིར་ནང་པའི་ཆོས་དང་ ལྷག་པར་དུ་གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་

པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རྟེན་ ཁྱད་པར་ཅན་ཐྲོབ་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་བར་མཚྲོན་དང་། 

ལགཔ་ཕྱག་འཚལ་དང་ རྲོ་ཁ་སྦུབ་སྦེ་བཞག་མི་དེ་ གཤིན་པྲོ་འདི་གིས་ཡུལ་གོང་མ་འདི་ཚུ་

ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ཕྱག་འཚལ་བའི་བར་མཚྲོན་དང་ ལྷག་པར་དུ་རྲོ་འདི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་མི་འཁྲུག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ་ བླ་མ་ལུ་

གུས་ཞབས་དང་དབང་ཞུ་བའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་མས། ཁག་ཆེ་ཤྲོ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་

ཅིག་ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་ཅིན། རྟགས་གྲོལ་ཕུང་པྲོ་རང་གྲོལ་ཟེར་བའི་དཔེ་ཆ་ འདི་ཕུངམ་དང་

འབྲལ་བ་མེད་པར་བསྐྱེལ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ཕུངམ་མེ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ 

སབས་ཅི་སྦེ་རང་མེར་གཏང་དགོཔ་ཨིན། དེའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཡང་། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་

པྲོ་དང་ ལྷག་པར་གསང་སྔགས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ ཆོས་དེ་རང་

གི་ལུས་ལུ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ གནས་སྐབས་ངན་སྲོང་གི་སྒོ་དགག་ནི་དང་ མཐར་དེ་ལུ་

བརྟེན་ནས་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་བར་མཚྲོན་

ཨིན་པས། ༼དཔེ་ཆ་འདི་བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་གྱི་དཔེ་ཆ་ཕྱྲོགས་སྒྲིག་གི་ནང་ནཡྲོད༽

གསུམ་པ་ཕུངམ་སྒོང་པའི་སྐབས་ཀྱི་འབད་དགོཔ།
རྩིས་ནང་ལས་འཐྲོན་པའི་དུས་ཚྲོད་དང་ཁྲིལ་ཏེ་ ཕུངམ་སྒོངམ་རནམ་ད་ དང་པ་རང་ཕུངམ་

འདི་ཆུ་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་ནང་དྲི་བཟང་ག་བུར་འདི་ཚུ་བླུགས་ ཡང་ན་ཨོམ་གྱིས་སྤུས་གཙང་སྦེ་

ཁྱུ་དགོ། དེ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤྲོ་ཅིག་གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ནིའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ སྐྱེ་

མཆེད་ཟེར་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ ཉིང་ལག་འདི་ཚུ་གུ་ལུ་སྦར་ནིའི་གཟུངས་སྔགས་

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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དང་སྲོབ་དཔྲོན། སྒོམ་ཆེན་དང་ཨ་ནེམ་ག་ར་འབད་རུང་ རྟྲོགས་པ་ཡྲོད་མི་ཅིག་གདན་

དྲངས་ཞིནམ་ལས་ འཕྲོ་བ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤྲོམ་ཨིན། 

འབྲིང་འབད་བ་ཅིན། གཤིན་པྲོ་འདི་གི་རྣམ་ཅོ་གུ་ལུ་ཁ་སྤག་སྟེ་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྲོགས་པའི་གཟུངས་སྔགས་དང་། ཡང་ཅིན་བླ་མ་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྲོགས་པའི་གསྲོལ་འདེབས་དང་། ཡང་ཅིན་བར་དྲོའི་གསྲོལ་འདེབས་

ལ་སྲོགས་པ་ བར་དྲོ་ལུ་ཕན་པའི་ཆོས་བཤད་འདི་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཐ་

མ་ཡང་མི་འདི་ཤི་རན་པའི་སྒང་ལས་ སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་མི་ཚུ་གིས་ རྔུ་སྐད་དང་བྱེལ་སྐད་

འཐབ་སྟེ་ གཟུགས་ཁར་བཤེད་དེ་སིག་ནི་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་ག་ར་སྤངས་ཏེ་ ཁུ་སིམ་སིམ་

དང་སྐྱིད་སྲོང་ཏྲོ་གི་ཐྲོག་ལུ་ གཤིན་པྲོ་འདིའི་དབུག་འཐྲོན་འགྱོ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། མདྲོར་

བསྡུ་བ་ཅིན། མི་ཤི་རནམ་ད་ སེམས་འདྲོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་དང་། ང་

རྒྱལ་དང་། ཕག་དྲོགས་ལ་སྲོགས་པ་མི་དགེ་བའི་ཐྲོག་ལུ་མེན་པར་ དད་པ་དང་། ངེས་

འབྱུང་དང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སྲོགས་པའི་དགེ་བ་ལུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བསྐུལ་ཏེ་ཤི་

བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

གཉིས་པ་ཤི་ཚརཝ་ཅི་འབད་དགོཔ།
དེ་ཡང་མི་འདི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་དབུགས་ཆད་ཚར་རུང་ ནང་དབུགས་མི་ཆད་པར་སྲོད་

འྲོང་། ནང་དབུགས་གནས་པའི་ཡུད་ཚད་དེ་ ང་བཅས་ནང་པའི་དཔེ་ཆ་འདི་ཚུ་དང་ཁྲིལ་པ་

ཅིན་ སྐད་ཅིག་བཞི་ཟེར་ཨིན་པས། སྐད་ཅིག་བཞི་ཟེར་མི་འདིའི་ཡུན་ཚད་དེ་ ད་རེས་ནང་

པའི་ཆུ་ཚྲོད་ལུ་ཕབ་ད་ཨ་ཙི་ལ་ཁག་འདུག ཨིན་རུང་ང་བཅས་ཀྱིས་རྟགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཧ་གོ་

ཚུགས། དེ་ཡང་ཕྱི་དབུགས་ཆད་དེ་ གཟུགས་ག་ར་དྲྲོད་ཡལ་ཚར་རུང་ ནང་དབུགས་མ་

ཆད་པའི་རྟགས་ལུ་ བང་ཁོག་དང་མཆན་ཁུང་ལུ་ དྲྲོད་ཨ་ཙི་གནས་ཏེ་སྲོད་འྲོང་ཟེར་ཨིན་

མས། དུས་ཚྲོད་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཕུངམ་འདི་མ་དཀྲོག་པར་རས་དཀར་པྲོ་ཅིག་གིས་སྤུབས་

ཏེ་ དེ་སྦེ་རང་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ནང་དབུགས་དེ་ཡང་ཆད་ཚར་བའི་སྒང་ལས་ 

མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 220

ཕུངམ་འདིའི་ལག་པ་ཕྱག་འཚལ་དང་། ཡང་ཅིན་བསྣྲོལ་ཐབས་སྦེ་བཟྲོ་བཞག་དགོས་པའི་

ཁར་ རྐང་པ་ཡང་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་། ཡང་ཅིན་ཡར་བསྐུམས་ཏེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་

བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་། རྟེན་འབྲེལ་ལུས་ལ་བསྒྲིགས་ན། རྟྲོགས་པ་སེམས་ལ་འཆར། 

ཞེས་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ལུང་དང་མཐུནམ་སྦེ་ རྐང་པ་དཀྱིལ་ཀྲུང་དང་ལག་པ་བསྣྲོལ་ཐབས་

སྦེ་བཞག་མི་འདི་ མི་ཚེ་ཕྱི་མ་སྤྱིར་ནང་པའི་ཆོས་དང་ ལྷག་པར་དུ་གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་

པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རྟེན་ ཁྱད་པར་ཅན་ཐྲོབ་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་བར་མཚྲོན་དང་། 

ལགཔ་ཕྱག་འཚལ་དང་ རྲོ་ཁ་སྦུབ་སྦེ་བཞག་མི་དེ་ གཤིན་པྲོ་འདི་གིས་ཡུལ་གོང་མ་འདི་ཚུ་

ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ཕྱག་འཚལ་བའི་བར་མཚྲོན་དང་ ལྷག་པར་དུ་རྲོ་འདི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་མི་འཁྲུག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ་ བླ་མ་ལུ་

གུས་ཞབས་དང་དབང་ཞུ་བའི་བར་མཚྲོན་ཨིན་མས། ཁག་ཆེ་ཤྲོ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་

ཅིག་ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་ཅིན། རྟགས་གྲོལ་ཕུང་པྲོ་རང་གྲོལ་ཟེར་བའི་དཔེ་ཆ་ འདི་ཕུངམ་དང་

འབྲལ་བ་མེད་པར་བསྐྱེལ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ཕུངམ་མེ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ 

སབས་ཅི་སྦེ་རང་མེར་གཏང་དགོཔ་ཨིན། དེའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཡང་། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་

པྲོ་དང་ ལྷག་པར་གསང་སྔགས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ ཆོས་དེ་རང་

གི་ལུས་ལུ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ གནས་སྐབས་ངན་སྲོང་གི་སྒོ་དགག་ནི་དང་ མཐར་དེ་ལུ་

བརྟེན་ནས་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་བར་མཚྲོན་

ཨིན་པས། ༼དཔེ་ཆ་འདི་བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་གྱི་དཔེ་ཆ་ཕྱྲོགས་སྒྲིག་གི་ནང་ནཡྲོད༽

གསུམ་པ་ཕུངམ་སྒོང་པའི་སྐབས་ཀྱི་འབད་དགོཔ།
རྩིས་ནང་ལས་འཐྲོན་པའི་དུས་ཚྲོད་དང་ཁྲིལ་ཏེ་ ཕུངམ་སྒོངམ་རནམ་ད་ དང་པ་རང་ཕུངམ་

འདི་ཆུ་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་ནང་དྲི་བཟང་ག་བུར་འདི་ཚུ་བླུགས་ ཡང་ན་ཨོམ་གྱིས་སྤུས་གཙང་སྦེ་

ཁྱུ་དགོ། དེ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤྲོ་ཅིག་གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ནིའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ སྐྱེ་

མཆེད་ཟེར་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ ཉིང་ལག་འདི་ཚུ་གུ་ལུ་སྦར་ནིའི་གཟུངས་སྔགས་

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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ཅིག་ཡྲོད། ད་རེས་ནང་པ་མི་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ཧ་མི་གོ་བས། ཨ་ཙི་རེ་ཤེས་

མི་འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ཚུལ་དང་མཐུན་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མིན་པར་རྲོ་དེ་ཁར་དེ་སྦེ་རང་བསྐྱེལ་བཞགཔ་

ཨིན་པས། དེ༌ཚུ༌དེ་སྦེ་མིན་པར་དང་པ་རང་གཟུགས་སྔགས་བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཤྲོག་གུ་འདི་དྲི་

བཟང་ག་བུར་ཆུ་ནང་སང་ནི༌དང༌ ཡང་ཅིན་ཚྲོད་སེར་པྲོ་གིས་ན་བཟའ་ཕུལ་དགོ། དེ་ལས་

ཤྲོག་གུ་འདི་སྐམ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ལེགས་ཤྲོམས་སྦེ༌དྲ་ཞིནམ་ལས་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་འཐྲོན་

དྲོཝ་བཟུམ་སྦེ་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་འདི་ཚུ་ལུ་ཚུལ་དང་མཐུན་སྦེ་སྦར་དགོ། དེ་ལས་

ཕུངམ་སྒོངམ་ད་ དང་པ་རང་བླ་མ་ལས་ཞལ་སྔགས་ཞུ་ཡྲོད་པའི་ཐགཔ་འདི་ཨོལ་ཀོ་གུ་

བཙུགས་ ལག་པ་ཐལ་མྲོ་དང་ ཡང་ཅིན་བསྣྲོལ་ཐབས་སྦེ་བཟྲོ་བཞག་སྟེ་སྒོང་དགོ། ཨོལ་

ཀོ་སམ་ནིའི་ཐགཔ་འདི་ཡང་ དང་པ་རང་བླ་མ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་གིས་ སྨྲོན་

ལམ་བཏབས་བཅུག་པའི་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད།༼སྐྱེ་མཆེད་ཟེར་མི་གཟུངས་སྔགས་འདི་ཐིམ་ཕུ་

དང་སྤུ་ན་ཁ་ལ་སྲོགས་པའི་དུར་ཁྲོད་ཁར་བཞུགས་མི་བླ་མ་དང་མཆོད་དཔྲོན་གྱི་ཕྱག་ལས་

ཐྲོབ་ཚུགས༽

བཞི་པ་ཕུངམ་འདི་དུར་ཁྲོད་ཁར་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་འབད་དགོཔ།
དང་པ་རང་རྩིས་གཞུང་འདི་ཚུ་ནང་ལས་འཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དུར་ཁ་ག་ཅི་གིས་བཅག་ནི་

ཨིན་རུང་བཅག་དགོ། དེ་ལས་གཉིས་པ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བླ་མ་དང་ མཆོད་དཔྲོན་གང་རུང་ལས་ 

དཀྱིལ་འཁོར་ཞུ་ཞིནམ་ན་ ཕུངམ་འདི་གི་འྲོག་ལུ་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་ལས་ཏིལ་གྱི་ཞུ་མར་བཙུགས་དགོ། དེ་ལས་ཤིང་བརྩིགས་ཙར་བའི་ཤུལ་མ་ རྲོ་འདི་ག་

ཕུག་སྦེ་མགོ་ཏྲོག་ཡར་བླ་མ་ལུ་བསྟེན་ཏེ་སྐྱེལ་དགོ། དེ་ལས་མེ་སྤར་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རབ་

བྱུང་པ་ཅིན་མེ་གིས་ཚིག་མ་ཚར་ཚུན་ཚྲོད་ མ་དཀྲོག་པར་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཚིག་

ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་མེ་དེ་སྦེ་རང་ཤི་བཅུག་དགོ། ག་དེམ་ཅི་སྦེ་སབས་བདེ་དྲོ་

གིས་འགྱོ་རང་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཆུ་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་ནང་དྲི་བཟང་ག་བུར་བླུགས་ ཡང་ཅིན་

ཨོམ་གྱིས་མེ་གསད་ཞིནམ་ལས་ ཐལཝ་འདི་ཚུ་ཕྱག་སྟེ་ཆུ་ནང་བཤག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་

མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 222

དགེ་སྲོང་དང་སྒོམ་ཆེན་ལ་སྲོགས་པའི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་བསྔོ་བ་དང་སྨྲོན་ལམ་ག་དེ་དྲག་

དྲག་གནང་དགོཔ་དང་ མི་གནགཔ་འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ བརྔུ་ནི་དང་ག་མིན་གུ་མིན་གྱི་བླྲོ་ཚུ་

སབ་ནི་མེན་པར་ མ་་དང་བཛྲ་གུ་རུ་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་འདྲོན་དགོཔ་ཨིན། མཇུག་རང་

རྩིས་པ་གིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དུར་ཁ་ཡང་གནན་བཞག་དགོཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་

གཤིན་པྲོ་གི་རུ་ཏྲོ་མེ་གིས་ཚིག་ཚིག་པའི་ལྷག་མ་ ཨ་ཙི་འཐུ་བཞག་སྟེ་ བླམ་རྟྲོགས་ལྡན་

དང་ རྩ་ཆེནའདི་ཚུ་གི་ཞབས་སར་བསྐྱེལ་ཏེ་རུས་ཆོག་ཞུ་ཞིནམ་ན་ ཚ་ཚྭ་བཏབས་སྦེ་ཆུ་

ནང་བཤག་དགོཔ་ཨིན། གོང་གི་ཕུང་པྲོ་མེ་སྦང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་སུ་ ཤ་ཆང་གི་རིགས་

འདི་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་རང་སྤངས་དགོ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ གཤིན་ཆོག་འདི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ བ་རྒྱུད་ཨིན་པའི་ཁར་ གཤིན་པྲོའི་དྲོན་ལུ་

སྡིག་ཟས་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་གཤིན་པྲོ་ལུ་ཕན་པ་མེད་པའི་ཁར་ གནྲོད་པ་འྲོང་ནིའི་ཉེན་ཁག་

སྲོམ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

ལྔ་པ་མི་ཤིའི་ཚིག་གཟུངས་ནི།
ཤིའི་ཚིག་གཟུངས་ཟེར་བའི་ལམ་ལུགས་ངོ་མ་འདི་ གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ནང་

ལས་ གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཕན་བཏགས་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་སྦེ་གསུངས་གསུངསམ་ཨིན་

པས། དེ་ཡང་རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ མི་འདི་ཤི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འགོ་བཟུང་ཞག་གྲངས་བཞི་

བཅུ་ཞེ་དགུ་ཚུན་གཟུངས་དགོ་ནི་དང་། འབྲིང་འབད་བ་ཅིན་ཞག་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་

ཚུན་དང་། ཐ་མ་ཡང་རང་གི་འབྲོར་པ་དང་བསྟུན་ ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་

གཟུངས་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་དམིགས་བསལ་སྦེ་རང་ཞག་བདུན་བདུན་གྱི་བར་ན་ བདུན་

ཚིག་དང་ བཅུ་བཞི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཟེར་གཟུངས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་

ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་དང་ གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཤྲོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་

ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རང་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་འཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སྲིད་པ་བར་དྲོའི་

སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་གི་ཚེ་ ཞག་བདུན་ལས་མེདཔ་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཞག་བདུན་ལངམ་ད་

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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ཅིག་ཡྲོད། ད་རེས་ནང་པ་མི་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ཧ་མི་གོ་བས། ཨ་ཙི་རེ་ཤེས་

མི་འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ཚུལ་དང་མཐུན་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མིན་པར་རྲོ་དེ་ཁར་དེ་སྦེ་རང་བསྐྱེལ་བཞགཔ་

ཨིན་པས། དེ༌ཚུ༌དེ་སྦེ་མིན་པར་དང་པ་རང་གཟུགས་སྔགས་བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཤྲོག་གུ་འདི་དྲི་

བཟང་ག་བུར་ཆུ་ནང་སང་ནི༌དང༌ ཡང་ཅིན་ཚྲོད་སེར་པྲོ་གིས་ན་བཟའ་ཕུལ་དགོ། དེ་ལས་

ཤྲོག་གུ་འདི་སྐམ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ལེགས་ཤྲོམས་སྦེ༌དྲ་ཞིནམ་ལས་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་འཐྲོན་

དྲོཝ་བཟུམ་སྦེ་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་འདི་ཚུ་ལུ་ཚུལ་དང་མཐུན་སྦེ་སྦར་དགོ། དེ་ལས་

ཕུངམ་སྒོངམ་ད་ དང་པ་རང་བླ་མ་ལས་ཞལ་སྔགས་ཞུ་ཡྲོད་པའི་ཐགཔ་འདི་ཨོལ་ཀོ་གུ་

བཙུགས་ ལག་པ་ཐལ་མྲོ་དང་ ཡང་ཅིན་བསྣྲོལ་ཐབས་སྦེ་བཟྲོ་བཞག་སྟེ་སྒོང་དགོ། ཨོལ་

ཀོ་སམ་ནིའི་ཐགཔ་འདི་ཡང་ དང་པ་རང་བླ་མ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་གིས་ སྨྲོན་

ལམ་བཏབས་བཅུག་པའི་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད།༼སྐྱེ་མཆེད་ཟེར་མི་གཟུངས་སྔགས་འདི་ཐིམ་ཕུ་

དང་སྤུ་ན་ཁ་ལ་སྲོགས་པའི་དུར་ཁྲོད་ཁར་བཞུགས་མི་བླ་མ་དང་མཆོད་དཔྲོན་གྱི་ཕྱག་ལས་

ཐྲོབ་ཚུགས༽

བཞི་པ་ཕུངམ་འདི་དུར་ཁྲོད་ཁར་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་འབད་དགོཔ།
དང་པ་རང་རྩིས་གཞུང་འདི་ཚུ་ནང་ལས་འཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དུར་ཁ་ག་ཅི་གིས་བཅག་ནི་

ཨིན་རུང་བཅག་དགོ། དེ་ལས་གཉིས་པ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བླ་མ་དང་ མཆོད་དཔྲོན་གང་རུང་ལས་ 

དཀྱིལ་འཁོར་ཞུ་ཞིནམ་ན་ ཕུངམ་འདི་གི་འྲོག་ལུ་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་ལས་ཏིལ་གྱི་ཞུ་མར་བཙུགས་དགོ། དེ་ལས་ཤིང་བརྩིགས་ཙར་བའི་ཤུལ་མ་ རྲོ་འདི་ག་

ཕུག་སྦེ་མགོ་ཏྲོག་ཡར་བླ་མ་ལུ་བསྟེན་ཏེ་སྐྱེལ་དགོ། དེ་ལས་མེ་སྤར་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རབ་

བྱུང་པ་ཅིན་མེ་གིས་ཚིག་མ་ཚར་ཚུན་ཚྲོད་ མ་དཀྲོག་པར་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཚིག་

ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་མེ་དེ་སྦེ་རང་ཤི་བཅུག་དགོ། ག་དེམ་ཅི་སྦེ་སབས་བདེ་དྲོ་

གིས་འགྱོ་རང་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཆུ་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་ནང་དྲི་བཟང་ག་བུར་བླུགས་ ཡང་ཅིན་

ཨོམ་གྱིས་མེ་གསད་ཞིནམ་ལས་ ཐལཝ་འདི་ཚུ་ཕྱག་སྟེ་ཆུ་ནང་བཤག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་

མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 222

དགེ་སྲོང་དང་སྒོམ་ཆེན་ལ་སྲོགས་པའི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་བསྔོ་བ་དང་སྨྲོན་ལམ་ག་དེ་དྲག་

དྲག་གནང་དགོཔ་དང་ མི་གནགཔ་འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ བརྔུ་ནི་དང་ག་མིན་གུ་མིན་གྱི་བླྲོ་ཚུ་

སབ་ནི་མེན་པར་ མ་་དང་བཛྲ་གུ་རུ་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་འདྲོན་དགོཔ་ཨིན། མཇུག་རང་

རྩིས་པ་གིས་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ དུར་ཁ་ཡང་གནན་བཞག་དགོཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་

གཤིན་པྲོ་གི་རུ་ཏྲོ་མེ་གིས་ཚིག་ཚིག་པའི་ལྷག་མ་ ཨ་ཙི་འཐུ་བཞག་སྟེ་ བླམ་རྟྲོགས་ལྡན་

དང་ རྩ་ཆེནའདི་ཚུ་གི་ཞབས་སར་བསྐྱེལ་ཏེ་རུས་ཆོག་ཞུ་ཞིནམ་ན་ ཚ་ཚྭ་བཏབས་སྦེ་ཆུ་

ནང་བཤག་དགོཔ་ཨིན། གོང་གི་ཕུང་པྲོ་མེ་སྦང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་སུ་ ཤ་ཆང་གི་རིགས་

འདི་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་རང་སྤངས་དགོ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ གཤིན་ཆོག་འདི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ བ་རྒྱུད་ཨིན་པའི་ཁར་ གཤིན་པྲོའི་དྲོན་ལུ་

སྡིག་ཟས་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་གཤིན་པྲོ་ལུ་ཕན་པ་མེད་པའི་ཁར་ གནྲོད་པ་འྲོང་ནིའི་ཉེན་ཁག་

སྲོམ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

ལྔ་པ་མི་ཤིའི་ཚིག་གཟུངས་ནི།
ཤིའི་ཚིག་གཟུངས་ཟེར་བའི་ལམ་ལུགས་ངོ་མ་འདི་ གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ནང་

ལས་ གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཕན་བཏགས་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་སྦེ་གསུངས་གསུངསམ་ཨིན་

པས། དེ་ཡང་རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ མི་འདི་ཤི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འགོ་བཟུང་ཞག་གྲངས་བཞི་

བཅུ་ཞེ་དགུ་ཚུན་གཟུངས་དགོ་ནི་དང་། འབྲིང་འབད་བ་ཅིན་ཞག་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་

ཚུན་དང་། ཐ་མ་ཡང་རང་གི་འབྲོར་པ་དང་བསྟུན་ ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་

གཟུངས་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་དམིགས་བསལ་སྦེ་རང་ཞག་བདུན་བདུན་གྱི་བར་ན་ བདུན་

ཚིག་དང་ བཅུ་བཞི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཟེར་གཟུངས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་

ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་དང་ གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཤྲོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་

ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རང་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་འཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ སྲིད་པ་བར་དྲོའི་

སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་གི་ཚེ་ ཞག་བདུན་ལས་མེདཔ་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཞག་བདུན་ལངམ་ད་

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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ཚར་གཅིག་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཤི་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་བར་དྲོ་ནང་ཞག་བདུན་ལངམ་ད་ར་

ཚར་རེ་ཤི་སྟེ་ བར་དྲོ་གི་ལས་དག་ཚར་བ་ཅིན་ འགྲོ་བ་རིས་དྲུག་གི་ གནས་རིགས་ག་

རུང་གཅིག་ནང་སྐྱེ་བ་ལེན་འགྱོ་ནི་དང་། དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཡང་སྐྱར་སྲིད་པ་བར་དྲོ་ནང་རང་ 

བར་དྲོའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་ཚུ་ ཡང་སྐྱར་མྲོང་སྲོད་དགོ་ནི་ཨིན་པས། མདྲོར་

བསྡུ་བ་ཅིན་ ཞག་བདུན་གྱི་བར་ན་ བར་དྲོའི་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་ ཚེ་རྫྲོགས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལེན་

པའི་དུས་ཚྲོད་འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ཤུལ་མ་སྲོད་མི་འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ གཤིན་པྲོའི་

དྲོན་ལུ་ དགེ་བ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་བ་ཅིན་ གཤིན་པྲོ་འདི་བར་དྲོ་ལས་ཐར་ཏེ་ སྐྱེ་བ་

བཟང་པྲོ་ལེན་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་རང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ བར་དྲོའི་འཇིགས་སྐྲག་དང་ སྡུག་

བསྔལ་དེ་ཚུ་ཡང་བསལ་ནི་དང་། དེ་མེན་རུང་ཉུང་སུ་འགྱོ་ནིའི་ཁྱད་ཕན་སྲོམ་རང་ཡྲོད་ནི་འདི་

གིས་ཨིན་པས། གཤིན་པྲོ་འདི་བར་དྲོ་ལུ་ ཁྱམས་སྲོད་པའི་རིང་ལུ་ཟས་གཞན་ཟ་ནིའི་རང་

དབང་མེད་པར་ དྲི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཁོང་གི་དྲོན་ལུ་ བསུར་

ཡང་ག་དེ་དྲག་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཨིན། གཤིན་པྲོའི་ཆོ་ག་དེ་ཡང་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་བར་དྲོ་

ནང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་འདི་ཚུ་འཆར་ཚུལ་དང་ཁྲིལ་ གཏང་ཚུགས་པ་ཅིན་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་ཡྲོད་ཟེར་

ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་གཤིན་པྲོའི་དགེ་རྩའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཆོ་ག་རང་གཏང་དགོཔ་

ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན། དགེ་རྩ་གཞན་དཀར་མེ་ཕུལ་ནི། སེམས་ཅན་སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི། 

སྐུ་དང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ དགེ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་བཏུབ་ཨིན། དེ་

ལས་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཅིག་ ང་བཅས་ཤུལ་མ་སྲོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ གཤིན་པྲོ་ལུ་

ལྟྲོ་བྱིན་པའི་དུས་ཚྲོད་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་ནང་ རྔུ་ནི་བྱེལ་སྐད་ཤྲོར་ནི་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་

ཡང་སྤངས་དགོ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་རྔུ་བ་ཅིན་ ཧེང་བཀལ་

རང་གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་བར་དྲོ་ནང་སྡུག་བསྔལ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་རྔུའི་སྐད་འདི་གིས་ མ་

ཧན་པའི་སྒྲ་དང་ འཇིགས་པའི་སྒྲ་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་། མིག་ཆུ་འདི་གིས་ཆརཔ་

ལུ་འགྱུར་བ་ལ་སྲོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ འཇིགས་སྐྲགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྔུ་ནི་དང་སྡུག་བསྔལ་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ཚབ་སྦེ་ མ་་དང་བཛྲ་

མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 224

གུ་རུ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ སྦངས་དགོ། དེ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤྲོ་ཅིག་ ཤུལ་མ་སྲོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ 

གཤིན་པྲོའི་ཚིག་རང་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ་འབད་ནི་དང། བསབ་

གཞི་རྐྱབ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ ངན་པའི་བ་བ་འདི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་རང་ སྤང་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་

གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ག་ཅི་འབད་མི་འདི་ 

ཁོ་གིས་མཐྲོང་ནི་དང་། ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁར་མནྲོ་མི་འདི་ཡང་ ཁོ་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་

ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་གཤིན་པྲོ་འདིའི་དྲོན་ལུ་ཆོ་ག་གཏང་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ དགེ་བ་སྒྲུབ་

མི་བླམ་དང་ ཆོསཔ་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་གིས་ ཧེང་བཀལ་རང་ཟབ་ཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན་

པས། ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་གཤིན་པྲོ་འདི་ བར་དྲོའི་འཇིགས་པའི་འཕང་དགུ་ལ་སྲོགས་པའི་

སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུང་སྟེ་ སྐྱབས་ག་ཏེ་འཚྲོལ་རུང་མ་ཐྲོབ་པར། སྤྱིར་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དང་ ལྷག་པར་གཤིན་པྲོ་འདིའི་ཚིག་བཟུང་མི་བླམ་དང་དགེ་སྲོང་། སྒོམ་ཆེན་དང་ཨ་

ནེམ་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་འྲོངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་སུ་ཆོས་

པ་འདི་ཚུ་གིས་འབད་བཞག་ག་མེན་གུ་མེན་དང་། བསམ་བླྲོ་འདྲོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་

དང་། གཏི་མུག་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ཕག་དྲོག་ལ་སྲོགས་པ་ མི་དགེ་བའི་དབང་ལུ་ཐལ་ཏེ་

སྲོད་ས་མཐྲོང་པ་ཅིན། གཤིན་པྲོ་འདི་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ། ཨའྲོ་འཇིག་རྟེན་ནང་གི་

སྐྱབས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ངེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་འདི་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་

འབད་བཞག་དང་ བསམ་བླྲོ་གཏང་ཐང་ འ་ནེམ་ཅིག་རང་ཨིན་མས་ཟེར་ གནམ་མེད་ས་

མེད་རྩིགཔ་ཟ་ཁོང་ཁྲོ་ལངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁོ་ཧེང་བཀལ་རང་བར་དྲོ་

ནང་ལུ་ འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་འདི་ཚུ་ཤར་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་མྲོང་དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན་པས། 

ག་དེམ་ཅི་སྦེ་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་འབད་མཛད་པ་ཅིན་ གཤིན་པྲོ་འདི་སེམས་

དགའ་སྟེ་ བླམ་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་སྲོགས་པའི་དགེ་བའི་སེམས་

བསྐྱེད་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་བར་དྲོ་ནང་ལུ་ དགེ་བའི་སེམས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

བསྐྱེད་རུང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཤིན་

པྲོའི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་མི་བླ་མ་དང་ཆོས་པ་འདི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་གཤིན་ཆོག་གི་སྐབས་ལུ་ ཧེང་

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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ཚར་གཅིག་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཤི་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་བར་དྲོ་ནང་ཞག་བདུན་ལངམ་ད་ར་

ཚར་རེ་ཤི་སྟེ་ བར་དྲོ་གི་ལས་དག་ཚར་བ་ཅིན་ འགྲོ་བ་རིས་དྲུག་གི་ གནས་རིགས་ག་

རུང་གཅིག་ནང་སྐྱེ་བ་ལེན་འགྱོ་ནི་དང་། དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཡང་སྐྱར་སྲིད་པ་བར་དྲོ་ནང་རང་ 

བར་དྲོའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་ཚུ་ ཡང་སྐྱར་མྲོང་སྲོད་དགོ་ནི་ཨིན་པས། མདྲོར་

བསྡུ་བ་ཅིན་ ཞག་བདུན་གྱི་བར་ན་ བར་དྲོའི་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་ ཚེ་རྫྲོགས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལེན་

པའི་དུས་ཚྲོད་འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ཤུལ་མ་སྲོད་མི་འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ གཤིན་པྲོའི་

དྲོན་ལུ་ དགེ་བ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་བ་ཅིན་ གཤིན་པྲོ་འདི་བར་དྲོ་ལས་ཐར་ཏེ་ སྐྱེ་བ་

བཟང་པྲོ་ལེན་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་རང་ཡྲོད་པའི་ཁར་ བར་དྲོའི་འཇིགས་སྐྲག་དང་ སྡུག་

བསྔལ་དེ་ཚུ་ཡང་བསལ་ནི་དང་། དེ་མེན་རུང་ཉུང་སུ་འགྱོ་ནིའི་ཁྱད་ཕན་སྲོམ་རང་ཡྲོད་ནི་འདི་

གིས་ཨིན་པས། གཤིན་པྲོ་འདི་བར་དྲོ་ལུ་ ཁྱམས་སྲོད་པའི་རིང་ལུ་ཟས་གཞན་ཟ་ནིའི་རང་

དབང་མེད་པར་ དྲི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཁོང་གི་དྲོན་ལུ་ བསུར་

ཡང་ག་དེ་དྲག་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཨིན། གཤིན་པྲོའི་ཆོ་ག་དེ་ཡང་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་བར་དྲོ་

ནང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་འདི་ཚུ་འཆར་ཚུལ་དང་ཁྲིལ་ གཏང་ཚུགས་པ་ཅིན་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་ཡྲོད་ཟེར་

ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་གཤིན་པྲོའི་དགེ་རྩའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཆོ་ག་རང་གཏང་དགོཔ་

ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན། དགེ་རྩ་གཞན་དཀར་མེ་ཕུལ་ནི། སེམས་ཅན་སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི། 

སྐུ་དང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ དགེ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་བཏུབ་ཨིན། དེ་

ལས་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཅིག་ ང་བཅས་ཤུལ་མ་སྲོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ གཤིན་པྲོ་ལུ་

ལྟྲོ་བྱིན་པའི་དུས་ཚྲོད་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་ནང་ རྔུ་ནི་བྱེལ་སྐད་ཤྲོར་ནི་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་

ཡང་སྤངས་དགོ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་རྔུ་བ་ཅིན་ ཧེང་བཀལ་

རང་གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་བར་དྲོ་ནང་སྡུག་བསྔལ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་རྔུའི་སྐད་འདི་གིས་ མ་

ཧན་པའི་སྒྲ་དང་ འཇིགས་པའི་སྒྲ་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་། མིག་ཆུ་འདི་གིས་ཆརཔ་

ལུ་འགྱུར་བ་ལ་སྲོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ འཇིགས་སྐྲགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྔུ་ནི་དང་སྡུག་བསྔལ་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ཚབ་སྦེ་ མ་་དང་བཛྲ་

མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 224

གུ་རུ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ སྦངས་དགོ། དེ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤྲོ་ཅིག་ ཤུལ་མ་སྲོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ 

གཤིན་པྲོའི་ཚིག་རང་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ་འབད་ནི་དང། བསབ་

གཞི་རྐྱབ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ ངན་པའི་བ་བ་འདི་ཚུ་རྩ་བ་ལས་རང་ སྤང་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་

གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ག་ཅི་འབད་མི་འདི་ 

ཁོ་གིས་མཐྲོང་ནི་དང་། ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁར་མནྲོ་མི་འདི་ཡང་ ཁོ་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་

ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་གཤིན་པྲོ་འདིའི་དྲོན་ལུ་ཆོ་ག་གཏང་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ དགེ་བ་སྒྲུབ་

མི་བླམ་དང་ ཆོསཔ་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་གིས་ ཧེང་བཀལ་རང་ཟབ་ཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན་

པས། ག་ཅི་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་གཤིན་པྲོ་འདི་ བར་དྲོའི་འཇིགས་པའི་འཕང་དགུ་ལ་སྲོགས་པའི་

སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུང་སྟེ་ སྐྱབས་ག་ཏེ་འཚྲོལ་རུང་མ་ཐྲོབ་པར། སྤྱིར་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དང་ ལྷག་པར་གཤིན་པྲོ་འདིའི་ཚིག་བཟུང་མི་བླམ་དང་དགེ་སྲོང་། སྒོམ་ཆེན་དང་ཨ་

ནེམ་ལ་སྲོགས་པ་འདི་ཚུ་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་འྲོངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་སུ་ཆོས་

པ་འདི་ཚུ་གིས་འབད་བཞག་ག་མེན་གུ་མེན་དང་། བསམ་བླྲོ་འདྲོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་

དང་། གཏི་མུག་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ཕག་དྲོག་ལ་སྲོགས་པ་ མི་དགེ་བའི་དབང་ལུ་ཐལ་ཏེ་

སྲོད་ས་མཐྲོང་པ་ཅིན། གཤིན་པྲོ་འདི་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ། ཨའྲོ་འཇིག་རྟེན་ནང་གི་

སྐྱབས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ངེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་འདི་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་

འབད་བཞག་དང་ བསམ་བླྲོ་གཏང་ཐང་ འ་ནེམ་ཅིག་རང་ཨིན་མས་ཟེར་ གནམ་མེད་ས་

མེད་རྩིགཔ་ཟ་ཁོང་ཁྲོ་ལངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁོ་ཧེང་བཀལ་རང་བར་དྲོ་

ནང་ལུ་ འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་འདི་ཚུ་ཤར་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་མྲོང་དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན་པས། 

ག་དེམ་ཅི་སྦེ་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་འབད་མཛད་པ་ཅིན་ གཤིན་པྲོ་འདི་སེམས་

དགའ་སྟེ་ བླམ་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་སྲོགས་པའི་དགེ་བའི་སེམས་

བསྐྱེད་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་བར་དྲོ་ནང་ལུ་ དགེ་བའི་སེམས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

བསྐྱེད་རུང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཤིན་

པྲོའི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་མི་བླ་མ་དང་ཆོས་པ་འདི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་གཤིན་ཆོག་གི་སྐབས་ལུ་ ཧེང་

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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བཀལ་རང་ཐུགས་དྲན་པ་བཏྲོན་ཏེ་ བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ 

གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཕན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྒྲུབ་གནང་དགོ་ནི་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་གཤིན་

པྲོ་འདི་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་ཤྲོ་གཅིག་བ ར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་ལྷག་ནི་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་རྲོ་ཡྲོད་པ་

ཅིན་ དེའི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་དེ་ལྷག་དགོ་ནི་དང་། ག་དེམ་ཅི་སྦེ་རྲོ་མེད་པ་ཅིན་ བང་བུ་

འདིའི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་དེ་ལྷག་དགོ་ནི་ཨིན་པས། བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་ལྷག་མི་ཆོསཔ་དེ་

ཡང་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་རྟྲོགས་ལྡན་ཅིག་དང་། འབྲིང་འབད་བ་ཅིན་བླམ་ཆོསཔ་རང་བར་དྲོའི་

གདམས་ངག་ལུ་གོམས་དྲིས་ཡྲོད་མི་གཅིག་གིས་ལྷག་དགོ་ནི་དང་། མཐའ་མ་ཡང་བླམ་

ཆོསཔ་གོ་བ་ལེགས་ཤྲོམ་ཡྲོད་མི་གཅིག་གིས་ ཚིག་གི་སྒྲ་དག་པའི་ཐྲོག་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་

སྦེ་ལྷག་སྟེ་ བར་དྲོའི་རིམ་པ་དང་ བར་དྲོའི་འཆར་ཚུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། བར་དྲོ་ནང་འབད་

དགོཔ་དང་མནྲོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་འདི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ ངོ་སྤྲོད་

དང་ལམ་སྲོན་གནང་དགོཔ་ཨིན། བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་འདི་ཤིཝ་ད་ ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་རང་

ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ཆ་ཁྱབ་ ད་ལྟྲོ་མ་ཤི་བར་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་

འདི་ཚུ་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བར་དྲོའི་ཁྲིད་དང་ གདམས་ངག་ཞུ་སྟེ་གོམས་འདྲིས་བཟྲོ་

དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་གྱི་ལུང་འདི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་

ཞུ་དགོས། དེ་མེན་པ་ཅིན་ བར་དྲོ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ ཨ་ཙི་ལ་ཁག་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས། དཔེ་

འབད་བ་ཅིན་རྫྲོང་ཁ་མ་ཤེས་པའི་མི་འདིའི་རྣམ་ཅོ་ཁར་ རྫྲོང་ཁ་བསབ་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་སྒྲ་

འདི་གོ་རུང་དྲོན་དག་མི་གོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བར་དྲོ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ ཐྲོས་གྲོལ་གོ་རུང་དྲོན་དག་

མ་གོཝ་ལས་ ཕན་ཐྲོགས་གནམ་མེན་ས་མེད་ཅིག་རང་ མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁག་

ཡྲོདཔ་ལས་ ད་ལྟྲོ་ལས་རང་གོམས་འདྲིས་བཟྲོ་དགོ་ནི་ཨིན་མས།
 

ད་མཇུག་རང་གཤིན་པྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བྲིས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཙྲོས་པའི་ ཁ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ མི་

ཚེ་འདི་ལས་ཤི་འཕྲོས་པའི་སྐབས་སུ་ བར་དྲོའི་འཁྲུལ་སྣང་དང་འཇིགས་སྐྲགས་སྡུག་

བསྔལ་འདི་ཚུ་ལས་ མྱུར་བ་ཉིད་དུ་གྲོལ་ཏེ་ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྫྲོགས་པའི་

མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 226

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་པ་དང་། དེ་མ་ཐྲོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་

དུ་ མཐྲོ་རིས་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྲོབ་སྟེ་ ཐེག་པ་

ཆེན་པྲོའི་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྲོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་

དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་

པ་དང་། བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་། བསབ་པ་གསུམ་

གྱི་ཡྲོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་འདིར་ལྲོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

བབས། མི་ནད་ཕྱུག་ནད་ལ་སྲོགས་པ་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རྫྲོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་

ལྲོངས་སུ་སྤྲོད་པའི་བསྔོ་བ་དང་སྨྲོན་ལམ་བཅས་ ང་གིས་བྲིས་མི་འདི་ལུ་འཛྲོལ་བ་དང་ནྲོར་

བ་ཡྲོད་སྲིད། དེ་ཚུ་ག་ར་གཟུ་བྲོར་གནས་པའི་མཁས་པའི་སྤན་སྔར་མཐྲོལ་ལྲོ་གཤགས་སྲོ།།      

།།སར་སྨྲོན་པ། 

ཚེ་འདིའི་ཉིན་བྱེད་འཆི་བདག་མུན་ནག་གིས། །རྣམ་པར་ཟྲོས་ཚེ་རང་བླྲོའི་ནམ་མཁའ་ལ། 

།བམས་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་ཟ་བ་དེ་ཤར་ནས། །དགའ་ལྡན་བགྲོད་པའི་ལམ་ཆེན་མཐྲོང་བར་

ཤྲོག །

དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཞབས་ལ་དད་པ་དང་། །མི་ཕྱེད་སྨྲོན་ལམ་བཟང་པྲོས་མཚམས་སྦར་ནས། 

།ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བས་ཚིམས་བཞིན་དུ། །ཤིན་སྦངས་འདབ་སྲོང་རྒྱས་པའི་དཔལ་

ཐྲོབ་ཤྲོག །

མགོན་ཁྱོད་རྲོ་རྗེ་གདན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་བསྐོར་བའི་ཚེ། 

།འདུས་པ་དང་པྲོའི་འཁོར་དུ་བདག་གྱུར་ཏེ། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ལུང་བསན་ཐྲོབ་གྱུར་ཅིག །

འདི་བཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐྲོབ་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་

ཐེག་པ་ཡི། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམ་དང་མཇལ་བར་ཤྲོག །དགེའྲོ།། །།དགེའྲོ།། །།

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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བཀལ་རང་ཐུགས་དྲན་པ་བཏྲོན་ཏེ་ བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ 

གཤིན་པྲོ་འདི་ལུ་ཕན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྒྲུབ་གནང་དགོ་ནི་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་གཤིན་

པྲོ་འདི་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་ཤྲོ་གཅིག་བ ར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་ལྷག་ནི་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་རྲོ་ཡྲོད་པ་

ཅིན་ དེའི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་དེ་ལྷག་དགོ་ནི་དང་། ག་དེམ་ཅི་སྦེ་རྲོ་མེད་པ་ཅིན་ བང་བུ་

འདིའི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོད་དེ་ལྷག་དགོ་ནི་ཨིན་པས། བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་ལྷག་མི་ཆོསཔ་དེ་

ཡང་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་རྟྲོགས་ལྡན་ཅིག་དང་། འབྲིང་འབད་བ་ཅིན་བླམ་ཆོསཔ་རང་བར་དྲོའི་

གདམས་ངག་ལུ་གོམས་དྲིས་ཡྲོད་མི་གཅིག་གིས་ལྷག་དགོ་ནི་དང་། མཐའ་མ་ཡང་བླམ་

ཆོསཔ་གོ་བ་ལེགས་ཤྲོམ་ཡྲོད་མི་གཅིག་གིས་ ཚིག་གི་སྒྲ་དག་པའི་ཐྲོག་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་

སྦེ་ལྷག་སྟེ་ བར་དྲོའི་རིམ་པ་དང་ བར་དྲོའི་འཆར་ཚུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། བར་དྲོ་ནང་འབད་

དགོཔ་དང་མནྲོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་འདི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ ངོ་སྤྲོད་

དང་ལམ་སྲོན་གནང་དགོཔ་ཨིན། བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་འདི་ཤིཝ་ད་ ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་རང་

ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ཆ་ཁྱབ་ ད་ལྟྲོ་མ་ཤི་བར་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་

འདི་ཚུ་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བར་དྲོའི་ཁྲིད་དང་ གདམས་ངག་ཞུ་སྟེ་གོམས་འདྲིས་བཟྲོ་

དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ བར་དྲོ་ཐྲོས་གྲོལ་གྱི་ལུང་འདི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་

ཞུ་དགོས། དེ་མེན་པ་ཅིན་ བར་དྲོ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ ཨ་ཙི་ལ་ཁག་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས། དཔེ་

འབད་བ་ཅིན་རྫྲོང་ཁ་མ་ཤེས་པའི་མི་འདིའི་རྣམ་ཅོ་ཁར་ རྫྲོང་ཁ་བསབ་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་སྒྲ་

འདི་གོ་རུང་དྲོན་དག་མི་གོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ བར་དྲོ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ ཐྲོས་གྲོལ་གོ་རུང་དྲོན་དག་

མ་གོཝ་ལས་ ཕན་ཐྲོགས་གནམ་མེན་ས་མེད་ཅིག་རང་ མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁག་

ཡྲོདཔ་ལས་ ད་ལྟྲོ་ལས་རང་གོམས་འདྲིས་བཟྲོ་དགོ་ནི་ཨིན་མས།
 

ད་མཇུག་རང་གཤིན་པྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བྲིས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཙྲོས་པའི་ ཁ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ མི་

ཚེ་འདི་ལས་ཤི་འཕྲོས་པའི་སྐབས་སུ་ བར་དྲོའི་འཁྲུལ་སྣང་དང་འཇིགས་སྐྲགས་སྡུག་

བསྔལ་འདི་ཚུ་ལས་ མྱུར་བ་ཉིད་དུ་གྲོལ་ཏེ་ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྫྲོགས་པའི་

མི་ཤིའི་ཕན་ཐབས་ བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། 226

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་པ་དང་། དེ་མ་ཐྲོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་

དུ་ མཐྲོ་རིས་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྲོབ་སྟེ་ ཐེག་པ་

ཆེན་པྲོའི་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྲོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་

དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་

པ་དང་། བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་། བསབ་པ་གསུམ་

གྱི་ཡྲོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་འདིར་ལྲོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

བབས། མི་ནད་ཕྱུག་ནད་ལ་སྲོགས་པ་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རྫྲོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་

ལྲོངས་སུ་སྤྲོད་པའི་བསྔོ་བ་དང་སྨྲོན་ལམ་བཅས་ ང་གིས་བྲིས་མི་འདི་ལུ་འཛྲོལ་བ་དང་ནྲོར་

བ་ཡྲོད་སྲིད། དེ་ཚུ་ག་ར་གཟུ་བྲོར་གནས་པའི་མཁས་པའི་སྤན་སྔར་མཐྲོལ་ལྲོ་གཤགས་སྲོ།།      

།།སར་སྨྲོན་པ། 

ཚེ་འདིའི་ཉིན་བྱེད་འཆི་བདག་མུན་ནག་གིས། །རྣམ་པར་ཟྲོས་ཚེ་རང་བླྲོའི་ནམ་མཁའ་ལ། 

།བམས་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་ཟ་བ་དེ་ཤར་ནས། །དགའ་ལྡན་བགྲོད་པའི་ལམ་ཆེན་མཐྲོང་བར་

ཤྲོག །

དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཞབས་ལ་དད་པ་དང་། །མི་ཕྱེད་སྨྲོན་ལམ་བཟང་པྲོས་མཚམས་སྦར་ནས། 

།ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བས་ཚིམས་བཞིན་དུ། །ཤིན་སྦངས་འདབ་སྲོང་རྒྱས་པའི་དཔལ་

ཐྲོབ་ཤྲོག །

མགོན་ཁྱོད་རྲོ་རྗེ་གདན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་བསྐོར་བའི་ཚེ། 

།འདུས་པ་དང་པྲོའི་འཁོར་དུ་བདག་གྱུར་ཏེ། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ལུང་བསན་ཐྲོབ་གྱུར་ཅིག །

འདི་བཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐྲོབ་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་

ཐེག་པ་ཡི། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམ་དང་མཇལ་བར་ཤྲོག །དགེའྲོ།། །།དགེའྲོ།། །།

མཁན་པྲོ་ཉི་མ་ཤར།
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དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

མཆོད་བརྗོད།
༄༅། །སྐུ༌གསུམ༌དབྱེར༌མེད༌རིག་པའི་ངོ་བྲོ་ཉིད། །མཆོག་གསུམ་གཉིས་མེད་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ། །

རྩ་གསུམ་འབྲལ་མེད་སེམས་ཉིད་རྲོལ་པའི་རྩལ། །ཀུན་འདུས་བླ་མ་མཁྱེན་ནྲོ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །
   

རྣམ་དག་བསན་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པྲོ་ནི། །འཛམ་གླིང་གོ་ལའི་འཁོན་དུ་ཁྱབ་མྲོད་ཀྱང་། །

མདྲོ་སྔགས་ཉིན་ཟའི་འྲོད་ཟེར་འཕྲོ་བཞིན་པ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གླིང་འདི་ཁོ་ན་འྲོ།།

དངོས་ཅན་སྣང་བ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་། །དངོས་མེད་སྲོང་པ་ཤེས་རབ་མ་མའི་སྲོལ། །

ཟུང་འཇུག་སས་མཆོག་འབྲུག་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཀྱིས། །མི་ཉམས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་ཡིད་རེ་སྤྲོ། །

གངས་ཅན་རི་བརྒྱུད་དར་དཀར་ལ་མྲོ་ཞེས། །ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པའི་དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ནི། །

སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་སས་གནས་ཡིན་པས་ན། །མཐུ་ཆེན་བླ་མས་བདག་གིར་མ་བཞེས་ཅི། །

ལས་སྨྲོན་བཟང་པྲོས་འབྲེལ་བའི་ཕ་ཡུལ་དུ། །བཅོས་མིན་གཏེར་ལས་བྲོན་པའི་དུང་ཆེན་གྱི། །

བརྒྱུད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡི་གེའི་གཟུགས་བཀོད་ནས། །ཕྱི་རབས་འབྲུག་པའི་བུ་ལ་སྤེལ་བར་སྤྲོ། །

ཞེས་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པྲོས་ལྷ་ལམ་ཁེངས་ཤིང་ དངོས་པྲོར་ངེས་པའི་རིམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་

ནས་ ད་ལམ་གང་ཞིག་འདིར་སྤྲོ་བར་བ་བའི་རིམ་པ་ནི་ རི་བྲོ་གངས་ཅན་པའི་ཆ་ཤས་ སྨན་

ཤིང་ལྗོན་པས་ཡྲོངས་སུ་གཏམས་པའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར་ ཐྲོག་

མར་བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་མཆོག་གི་སྐྱེ་བའི་འཕྲེང་བས་ ཞིང་སྦྲོང་

བའི་ཚུལ་བསན་ཅིང་ བར་དུ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་ ལན་གྲངས་དུ་མར་ཞབས་

ཀྱིས་བཅག་ནས་ ཆོས་ནྲོར་དམ་རྫས་སྲོགས་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཁ་དུ་མས་ སས་ཡུལ་
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སྐྱིད་པའི་ལྗོངས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་ ལྷག་པར་འཕགས་མཆོག་མིག་མི་འཛུམ་

པ་ མིའི་ཤ་ཚུགས་སུ་རྣམ་པར་རྲོལ་བ་ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་

མཆོག་གིས་ སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་དུ་བདག་གིར་བཞེས་ནས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་

ཀྱི་གདུགས་དཀར་གཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཡུག་གཅིག་ཏུ་མཛད་ཅིང་ དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་

སའི་ཚངས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་བྲོན་གྱིས་ མཚུངས་མེད་ཐབས་ཤེས་

ལུ་གུ་བརྒྱུད་དེ་སྐྱོང་བཞིན་པའི་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལྷ་ཕྱྲོགས་ནགས་མྲོའི་

ཡུལ་འདབ་ ཕུ་མཐའ་མི་མངོན་པའི་རི་བྲོ་ཆེན་པྲོ་ དར་དཀར་ལ་མྲོའི་ཞྲོལ་དུ་ ལུང་གསུམ་

གྱི་ཆ་ཤས་དང་ལྡན་པས་ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ཞེས་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པའི་ དར་དཀར་

བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་གི་ བང་ཕྱྲོགས་ནས་བྲོན་པའི་ དུང་ཆེན་གཏེར་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་གླེང་བར་

བ་བ་ལ།

ཐྲོག་མར་གང་ལས་བྲོན་པའི་ས་ཆའི་རྣམ་པ་དང་བྲོན་ཚུལ་བཤད་པ། བར་དུ་གང་དུ་བྲོན་པའི་

ཆོས་སྒར་གྱི་ཆགས་ཚུལ་ལ་དང་གཞན་དུ་གདན་འདྲེན་དགོས་པའི་ཁུངས་བསན་པ། ཐ་

མར་གང་དུ་བཞུགས་པའི་གདན་སའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འགྲོ་དྲོན་སྐྱོང་ཚུལ་བཅས་རྩ་བའི་ས་

བཅད་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཁོག་དབུབ་ནས་བཤད་པ་ལ།

ཐྲོ་མར་གང་ལས་བྲོན་པའི་ས་ཆའི་རྣམ་པ་ནི།   ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་སུ་ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

པྲོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གདུལ་བ་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ཏེ་ གཞུང་

མགྲོན་གཉེར་ འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གཙྲོས་ དཔའ་མཛངས་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་དམག་

མི་བཏང་སྟེ་ བརྐུ་ཇག་འཕྲོག་གསུམ་གྱིས་འཚྲོ་བ་སྐྱོང་བའི་སྐྱེ་བྲོ་རྣམས་ཆམ་ལ་ཕབ་ནས་ 

སྤྱི་ལྲོ་ ༡༦༥༡ ལྲོར་རྫྲོང་གསར་དུ་བཞེངས་ ཡུལ་དེར་གླང་པྲོ་ཆེ་དང་ ནྲོར་བུ་བསི་ལི་ལ་

སྲོགས་པའི་ སེམས་ཅན་མང་བས་ གླང་པྲོ་ཆེའི་མཆེཝ་དང་ བསི་ལི་རྭ་སྲོགས་བཀྲིས་པའི་

ཡང་རྩེ་ནྲོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ མང་དུ་བྱུང་བས་ན་ རྫྲོང་གི་མཚན་ཡང་ བཀྲིས་ཡང་རྩེ་ཞེས་

གསྲོལ་ཡྲོད་པའི་ དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་།  ལྷྲོ་ནུབ་ཏུ་ རྲོ་ནམ་མཁའི་ཀ་བ་དང་ 

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

མཆོད་བརྗོད།
༄༅། །སྐུ༌གསུམ༌དབྱེར༌མེད༌རིག་པའི་ངོ་བྲོ་ཉིད། །མཆོག་གསུམ་གཉིས་མེད་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ། །

རྩ་གསུམ་འབྲལ་མེད་སེམས་ཉིད་རྲོལ་པའི་རྩལ། །ཀུན་འདུས་བླ་མ་མཁྱེན་ནྲོ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །
   

རྣམ་དག་བསན་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པྲོ་ནི། །འཛམ་གླིང་གོ་ལའི་འཁོན་དུ་ཁྱབ་མྲོད་ཀྱང་། །

མདྲོ་སྔགས་ཉིན་ཟའི་འྲོད་ཟེར་འཕྲོ་བཞིན་པ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གླིང་འདི་ཁོ་ན་འྲོ།།

དངོས་ཅན་སྣང་བ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་། །དངོས་མེད་སྲོང་པ་ཤེས་རབ་མ་མའི་སྲོལ། །

ཟུང་འཇུག་སས་མཆོག་འབྲུག་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཀྱིས། །མི་ཉམས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་ཡིད་རེ་སྤྲོ། །

གངས་ཅན་རི་བརྒྱུད་དར་དཀར་ལ་མྲོ་ཞེས། །ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པའི་དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ནི། །

སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་སས་གནས་ཡིན་པས་ན། །མཐུ་ཆེན་བླ་མས་བདག་གིར་མ་བཞེས་ཅི། །

ལས་སྨྲོན་བཟང་པྲོས་འབྲེལ་བའི་ཕ་ཡུལ་དུ། །བཅོས་མིན་གཏེར་ལས་བྲོན་པའི་དུང་ཆེན་གྱི། །

བརྒྱུད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡི་གེའི་གཟུགས་བཀོད་ནས། །ཕྱི་རབས་འབྲུག་པའི་བུ་ལ་སྤེལ་བར་སྤྲོ། །

ཞེས་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པྲོས་ལྷ་ལམ་ཁེངས་ཤིང་ དངོས་པྲོར་ངེས་པའི་རིམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་

ནས་ ད་ལམ་གང་ཞིག་འདིར་སྤྲོ་བར་བ་བའི་རིམ་པ་ནི་ རི་བྲོ་གངས་ཅན་པའི་ཆ་ཤས་ སྨན་

ཤིང་ལྗོན་པས་ཡྲོངས་སུ་གཏམས་པའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར་ ཐྲོག་

མར་བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་མཆོག་གི་སྐྱེ་བའི་འཕྲེང་བས་ ཞིང་སྦྲོང་

བའི་ཚུལ་བསན་ཅིང་ བར་དུ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་ ལན་གྲངས་དུ་མར་ཞབས་

ཀྱིས་བཅག་ནས་ ཆོས་ནྲོར་དམ་རྫས་སྲོགས་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཁ་དུ་མས་ སས་ཡུལ་
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སྐྱིད་པའི་ལྗོངས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་ ལྷག་པར་འཕགས་མཆོག་མིག་མི་འཛུམ་

པ་ མིའི་ཤ་ཚུགས་སུ་རྣམ་པར་རྲོལ་བ་ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་

མཆོག་གིས་ སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་དུ་བདག་གིར་བཞེས་ནས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་

ཀྱི་གདུགས་དཀར་གཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཡུག་གཅིག་ཏུ་མཛད་ཅིང་ དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་

སའི་ཚངས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་བྲོན་གྱིས་ མཚུངས་མེད་ཐབས་ཤེས་

ལུ་གུ་བརྒྱུད་དེ་སྐྱོང་བཞིན་པའི་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལྷ་ཕྱྲོགས་ནགས་མྲོའི་

ཡུལ་འདབ་ ཕུ་མཐའ་མི་མངོན་པའི་རི་བྲོ་ཆེན་པྲོ་ དར་དཀར་ལ་མྲོའི་ཞྲོལ་དུ་ ལུང་གསུམ་

གྱི་ཆ་ཤས་དང་ལྡན་པས་ དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ཞེས་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པའི་ དར་དཀར་

བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་གི་ བང་ཕྱྲོགས་ནས་བྲོན་པའི་ དུང་ཆེན་གཏེར་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་གླེང་བར་

བ་བ་ལ།

ཐྲོག་མར་གང་ལས་བྲོན་པའི་ས་ཆའི་རྣམ་པ་དང་བྲོན་ཚུལ་བཤད་པ། བར་དུ་གང་དུ་བྲོན་པའི་

ཆོས་སྒར་གྱི་ཆགས་ཚུལ་ལ་དང་གཞན་དུ་གདན་འདྲེན་དགོས་པའི་ཁུངས་བསན་པ། ཐ་

མར་གང་དུ་བཞུགས་པའི་གདན་སའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འགྲོ་དྲོན་སྐྱོང་ཚུལ་བཅས་རྩ་བའི་ས་

བཅད་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཁོག་དབུབ་ནས་བཤད་པ་ལ།

ཐྲོ་མར་གང་ལས་བྲོན་པའི་ས་ཆའི་རྣམ་པ་ནི།   ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་སུ་ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

པྲོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གདུལ་བ་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ཏེ་ གཞུང་

མགྲོན་གཉེར་ འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གཙྲོས་ དཔའ་མཛངས་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་དམག་

མི་བཏང་སྟེ་ བརྐུ་ཇག་འཕྲོག་གསུམ་གྱིས་འཚྲོ་བ་སྐྱོང་བའི་སྐྱེ་བྲོ་རྣམས་ཆམ་ལ་ཕབ་ནས་ 

སྤྱི་ལྲོ་ ༡༦༥༡ ལྲོར་རྫྲོང་གསར་དུ་བཞེངས་ ཡུལ་དེར་གླང་པྲོ་ཆེ་དང་ ནྲོར་བུ་བསི་ལི་ལ་

སྲོགས་པའི་ སེམས་ཅན་མང་བས་ གླང་པྲོ་ཆེའི་མཆེཝ་དང་ བསི་ལི་རྭ་སྲོགས་བཀྲིས་པའི་

ཡང་རྩེ་ནྲོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ མང་དུ་བྱུང་བས་ན་ རྫྲོང་གི་མཚན་ཡང་ བཀྲིས་ཡང་རྩེ་ཞེས་

གསྲོལ་ཡྲོད་པའི་ དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་།  ལྷྲོ་ནུབ་ཏུ་ རྲོ་ནམ་མཁའི་ཀ་བ་དང་ 

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་ གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ སྐུའི་མཚན་

དཔེ་བཞད་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ།  བང་ཕྱྲོགས་སུ་ གྲུབ་ཆེན་

ཤྭ་བ་རི་པས་ སྒང་དེ་ནས་གཟིགས་སྐབས་ དར་དཀར་ དཀར་གླིང་རྫིང་ཁའི་ མཚྲོ་ནང་རི་

དྭགས་ཤ་བ་ཆུ་འཐུང་སྟེ་སྲོད་སར་གཟིགས་པས་ན་ བསྟི་གནས་དེའི་མཚན་ཡང་ཤ་མཐྲོང་

དགོན་པ་ཞེས་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་དང་། ཤར་ཕྱྲོགས་སུ་ དར་དཀར་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་ 

བཅས་ཡྲོད་པའི་སྦུག་ལུ། དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་ནས་ བང་གི་ཕྱྲོགས་  རྐང་ཐང་

སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁོངས་སུ་ རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ རྩི་ཤིང་

བྲག་རི་དང་མེ་ཏྲོག་ འབབ་ཆུས་བརྒྱན་པའི་དབུས་སུ་ མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་བྲག་

རིའི་ངོས་ནས་སྲོ།།

བྲོན་པའི་ཚུལ་ཡང་ དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་ “མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི། །འབྲས་བུ་གང་

གིས་ལྡྲོག་པར་འགྱུར། །” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ གནས་དུས་དང་ གདུལ་བའི་བསྲོད་

ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་དུས་དེར་ རབ་བྱུང་གི་ལྲོ་ཚིགས་སྲོགས་ངེས་པ་

མེད་ཀྱང་ ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་དུས་ཚྲོད་དང་བསྟུན་ན་ ཐྲོ་རངས་སག་གི་སྔ་ཆ་ ཁྱིམ་

བའི་སྐད་དང་པྲོ་མ་སྒྲོགས་ཙམ་ལ་ རི་བྲག་བརྟྲོལ་ནས་ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནས་འཕུར་ཏེ་ 

གནས་དེའི་ལྷྲོ་ནུབ་ཕྱྲོགས་མཚམས་སུ། བཀའ་བབས་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་བཞིའི་ནང་ཚན་ བཤད་པའི་

བཀའ་བབས་འགྲོ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ལ་ ནང་གསེས་ ས་ངོར་

མཚར་གསུམ་ལས་ ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པྲོའི་བརྒྱུད་འཛིན་ རྒྱལ་བ་བླྲོ་གྲོས་རབ་

ཡངས་ཀྱི་ཡང་སྲོབ་ སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་དབང་པྲོས་ ཕྱག་བཏབ་པའི་གདན་ས་ བདེ་སྐྱིད་

གླིང་ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་མང་རབ་གསལ་དུ་ཕེབས་ནས་ དུང་ཆེན་ཡ་དེ་ བྲོན་ནི་འབདཝ་ད་ ང་

བཅས་རའི་བསྲོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར་ ཁྱིམ་བའི་སྐད་དང་པྲོ་སྒྲོགས་པས་ དུང་ཆེན་ཕྱི་

མ་དེ་བྲོན་ནིའི་སྐལ་བ་ནུབ་སྲོང་ནུག། 

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 230

དེའི་སྔ་དྲྲོ་དགོན་པ་དེའི་ དཀོན་གཉེར་དེ་ ཡྲོན་ཆབ་ཕུལ་བར་འྲོངམ་ད་ དང་པ་ར་ལྷ་ཁང་

གི་རབ་གསལ་ན་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་དུང་ཆེན་ ཡ་མེད་གཅིག་མཇལ་ཏེ་ ཁོ་གི་མནྲོ་

བསམ་ལུ་ཡང་ དེ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་འྲོང་མནྲོ་སྟེ་ 

དེ་འཕྲོ་ལས་ དྲི་བཟང་བདུག་སྤྲོས་ཀྱི་སྣ་འདྲེན་ཏེ་ དར་དཀར་པྲོ་ལྷའི་གོས་ཀྱིས་ཞུ་སྟེ་ 

མཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ མར་མེ་ཞལ་ཟས་ལ་སྲོགས་པའི་མཆོད་

སྤྲིན་ཕུལ་ཏེ་བཞག་ནུག། 

རང་བྱུང་ དུང་ཆེན་དང་པྲོའི་བྲོན་ཤུལ་གྱི་སྣང་བརྙན།

                               

རང་བྱུང་ དུང་ཆེན་གྱི་མཐྲོང་སྣང་།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་ གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ སྐུའི་མཚན་

དཔེ་བཞད་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ།  བང་ཕྱྲོགས་སུ་ གྲུབ་ཆེན་

ཤྭ་བ་རི་པས་ སྒང་དེ་ནས་གཟིགས་སྐབས་ དར་དཀར་ དཀར་གླིང་རྫིང་ཁའི་ མཚྲོ་ནང་རི་

དྭགས་ཤ་བ་ཆུ་འཐུང་སྟེ་སྲོད་སར་གཟིགས་པས་ན་ བསྟི་གནས་དེའི་མཚན་ཡང་ཤ་མཐྲོང་

དགོན་པ་ཞེས་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་དང་། ཤར་ཕྱྲོགས་སུ་ དར་དཀར་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་ 

བཅས་ཡྲོད་པའི་སྦུག་ལུ། དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་ནས་ བང་གི་ཕྱྲོགས་  རྐང་ཐང་

སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁོངས་སུ་ རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ རྩི་ཤིང་

བྲག་རི་དང་མེ་ཏྲོག་ འབབ་ཆུས་བརྒྱན་པའི་དབུས་སུ་ མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་བྲག་

རིའི་ངོས་ནས་སྲོ།།

བྲོན་པའི་ཚུལ་ཡང་ དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་ “མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི། །འབྲས་བུ་གང་

གིས་ལྡྲོག་པར་འགྱུར། །” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ གནས་དུས་དང་ གདུལ་བའི་བསྲོད་

ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་དུས་དེར་ རབ་བྱུང་གི་ལྲོ་ཚིགས་སྲོགས་ངེས་པ་

མེད་ཀྱང་ ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་དུས་ཚྲོད་དང་བསྟུན་ན་ ཐྲོ་རངས་སག་གི་སྔ་ཆ་ ཁྱིམ་

བའི་སྐད་དང་པྲོ་མ་སྒྲོགས་ཙམ་ལ་ རི་བྲག་བརྟྲོལ་ནས་ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནས་འཕུར་ཏེ་ 

གནས་དེའི་ལྷྲོ་ནུབ་ཕྱྲོགས་མཚམས་སུ། བཀའ་བབས་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་བཞིའི་ནང་ཚན་ བཤད་པའི་

བཀའ་བབས་འགྲོ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་ཡྲོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ལ་ ནང་གསེས་ ས་ངོར་

མཚར་གསུམ་ལས་ ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པྲོའི་བརྒྱུད་འཛིན་ རྒྱལ་བ་བླྲོ་གྲོས་རབ་

ཡངས་ཀྱི་ཡང་སྲོབ་ སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་དབང་པྲོས་ ཕྱག་བཏབ་པའི་གདན་ས་ བདེ་སྐྱིད་

གླིང་ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་མང་རབ་གསལ་དུ་ཕེབས་ནས་ དུང་ཆེན་ཡ་དེ་ བྲོན་ནི་འབདཝ་ད་ ང་

བཅས་རའི་བསྲོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར་ ཁྱིམ་བའི་སྐད་དང་པྲོ་སྒྲོགས་པས་ དུང་ཆེན་ཕྱི་

མ་དེ་བྲོན་ནིའི་སྐལ་བ་ནུབ་སྲོང་ནུག། 

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 230

དེའི་སྔ་དྲྲོ་དགོན་པ་དེའི་ དཀོན་གཉེར་དེ་ ཡྲོན་ཆབ་ཕུལ་བར་འྲོངམ་ད་ དང་པ་ར་ལྷ་ཁང་

གི་རབ་གསལ་ན་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་དུང་ཆེན་ ཡ་མེད་གཅིག་མཇལ་ཏེ་ ཁོ་གི་མནྲོ་

བསམ་ལུ་ཡང་ དེ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་འྲོང་མནྲོ་སྟེ་ 

དེ་འཕྲོ་ལས་ དྲི་བཟང་བདུག་སྤྲོས་ཀྱི་སྣ་འདྲེན་ཏེ་ དར་དཀར་པྲོ་ལྷའི་གོས་ཀྱིས་ཞུ་སྟེ་ 

མཆོད་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ མར་མེ་ཞལ་ཟས་ལ་སྲོགས་པའི་མཆོད་

སྤྲིན་ཕུལ་ཏེ་བཞག་ནུག། 

རང་བྱུང་ དུང་ཆེན་དང་པྲོའི་བྲོན་ཤུལ་གྱི་སྣང་བརྙན།

                               

རང་བྱུང་ དུང་ཆེན་གྱི་མཐྲོང་སྣང་།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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དུང་ཆེན་གཉིས་པ་ བྲོན་ནིའི་མཐྲོང་སྣང་།

ལྟག་ལུ་དུང་ཆེན་དང་པྲོའི་བྲོན་ཤུལ་ལས་འཐྲོན་པའི་ ཆུ་དེ་གིས་ རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་

ལ་སྲོགས་པའི་རུས་ཚིགས་ཀྱི་ན་ཚ་ལུ་ཕནཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ མི་ཚུ་གིས་རྲོ་བཙྲོ་སྟེ་

ཆུ་སངམ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོང་ཡྲོདཔ་

ཨིན།
 

སྐྱེ་ འགྲོ་བའི་བསྲོད་ནམས་ཆུ་གཏེར་སྲུབ་པ་ལས། །འཁྲུངས་པའི་དུང་ཆེན་རང་བྱུང་གཏེར་མ་ཡི། །

ཁུངས་དང་འབྱུང་ཚུལ་གསལ་བའི་མེ་ལྲོང་འདི། །དཔྱྲོད་ལྡན་བཞིན་རས་འཛུམས་པའི་སྐྱེས་སུ་བཞག །

འཕྲོས་དྲོན་གཏེར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས། 
དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་ “རྒྱུད་ཉི་ཟ་ཁ་སྦྲོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་དྲོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །གསང་ཆེན་

ངེས་པའི་བཀའ་འདི་ལ། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ སྐབས་

 

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 232

དྲོན་དང་ཤིན་ཏུ་འབྲེལ་ཆགས་པས་ ཞར་ལ་གཏེར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་ཞུ་ན་   ཨོ་

རྒྱན་པདྨའི་བཀའ་ཐང་ལས་ “མི་ཟད་གཏེར་གྱི་ངོ་བྲོ་ཡིན༔” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ སྤྱིར་

བཏང་གཏེར་ཟེར་མི་འདི་ ཟད་མི་ཤེས་པའི་ངོ་བྲོ་ཅིག་ལུ་གཏེར་ཞེས་གསུངས་ནུག། གཏེར་

གྱི་དབྱེ་བ་ཡང་ པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག་ལས་ “དབྱེ་ན་གཏེར་གྱི་རིགས་དབྱེ་བཅོ་བརྒྱད་དེ༔ 

གསང་གཏེར་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་གཏེར་དགོངས་གཏེར་བཞི༔ རྫས་གཏེར་བླ་གཏེར་གཏེར་

ཕན་གཏེར་སྨྲོན་དང་༔ རྒྱ་གཏེར་བྲོད་གཏེར་རྗེས་གཏེར་ཡབ་གཏེར་བཞི༔ ཡུམ་གཏེར་མ་

ནིང་གཏེར་དང་ཕྱི་གཏེར་གསུམ༔ ནང་གཏེར་བར་གཏེར་ནྲོར་གཏེར་བཅོ་བརྒྱད་དྲོ༔” ཞེས་

གཏེར་གྱི་དབྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་གསུངས་པ་ལས་ སྐབས་འདིའི་དུང་ཆེན་ནི་ བཅོ་བརྒྱད་པ་ནྲོར་

གཏེར་གྱི་གྲངས་སུ་མི་གཏྲོགས་སམ་སྙམ་སྟེ་ དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག་

ལས་ “བཅོ་བརྒྱད་རིན་ཆེན་ནྲོར་གཏེར་གཏེར་སྣྲོད་ནི༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་རི་དང་

བྲག༔” ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ གཏེར་གྱི་འབྱུང་གནས་ལ་དཔག་ན་ནྲོར་གཏེར་ཁོངས་སུ་

གཏྲོགས་པར་སེམས་སྲོ།།

བར་དུ་གང་དུ་བྲོན་པའི་དགོན་སྡེའི་ཆགས་ཚུལ་དང་དེ་ནས་གཞན་དུ་གདན་
འདྲེན་དགོས་པའི་ཁུངས་གཉིས་ལས།
དང་པྲོ་དགོན་སྡེའི་ཆགས་ཚུལ་ནི། དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་གི་ ཕ་རྲོལ་ལྷྲོ་ནུབ་ཀྱི་

ཕྱྲོགས་སུ་ སའི་དབྱིབས་ཉིན་གདུགས་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་ ཆགས་པས་ན་ ཡུལ་གྱི་

མིང་ཡང་ ཉིན་གདུགས་ཁ་ཞེས་ཐྲོགས་ཤིང་། ཉིན་གདུགས་ཁའི་གཡུས་འདི་ནི་ སྤྱིར་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཁྱད་པར་དར་དཀར་ལུང་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ 

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་གཡུས་ཅིག་ཨིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ༧ 

སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་པྲོ་ཆེས་མཛད་པའི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚྲོའི་

སྙིང་པྲོ་ལས་ “རྒྱལ་སས་འཇམ་དཔལ་རྲོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ལུ་ ཕྱག་གྲངས་མེད་ཕུལ་ཏེ་ གསྲོལ་བ་བཏབ་པའི་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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དུང་ཆེན་གཉིས་པ་ བྲོན་ནིའི་མཐྲོང་སྣང་།

ལྟག་ལུ་དུང་ཆེན་དང་པྲོའི་བྲོན་ཤུལ་ལས་འཐྲོན་པའི་ ཆུ་དེ་གིས་ རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་

ལ་སྲོགས་པའི་རུས་ཚིགས་ཀྱི་ན་ཚ་ལུ་ཕནཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ མི་ཚུ་གིས་རྲོ་བཙྲོ་སྟེ་

ཆུ་སངམ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྲོང་ཡྲོདཔ་

ཨིན།
 

སྐྱེ་ འགྲོ་བའི་བསྲོད་ནམས་ཆུ་གཏེར་སྲུབ་པ་ལས། །འཁྲུངས་པའི་དུང་ཆེན་རང་བྱུང་གཏེར་མ་ཡི། །

ཁུངས་དང་འབྱུང་ཚུལ་གསལ་བའི་མེ་ལྲོང་འདི། །དཔྱྲོད་ལྡན་བཞིན་རས་འཛུམས་པའི་སྐྱེས་སུ་བཞག །

འཕྲོས་དྲོན་གཏེར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས། 
དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་ “རྒྱུད་ཉི་ཟ་ཁ་སྦྲོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་དྲོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །གསང་ཆེན་

ངེས་པའི་བཀའ་འདི་ལ། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ སྐབས་

 

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 232

དྲོན་དང་ཤིན་ཏུ་འབྲེལ་ཆགས་པས་ ཞར་ལ་གཏེར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་ཞུ་ན་   ཨོ་

རྒྱན་པདྨའི་བཀའ་ཐང་ལས་ “མི་ཟད་གཏེར་གྱི་ངོ་བྲོ་ཡིན༔” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ སྤྱིར་

བཏང་གཏེར་ཟེར་མི་འདི་ ཟད་མི་ཤེས་པའི་ངོ་བྲོ་ཅིག་ལུ་གཏེར་ཞེས་གསུངས་ནུག། གཏེར་

གྱི་དབྱེ་བ་ཡང་ པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག་ལས་ “དབྱེ་ན་གཏེར་གྱི་རིགས་དབྱེ་བཅོ་བརྒྱད་དེ༔ 

གསང་གཏེར་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་གཏེར་དགོངས་གཏེར་བཞི༔ རྫས་གཏེར་བླ་གཏེར་གཏེར་

ཕན་གཏེར་སྨྲོན་དང་༔ རྒྱ་གཏེར་བྲོད་གཏེར་རྗེས་གཏེར་ཡབ་གཏེར་བཞི༔ ཡུམ་གཏེར་མ་

ནིང་གཏེར་དང་ཕྱི་གཏེར་གསུམ༔ ནང་གཏེར་བར་གཏེར་ནྲོར་གཏེར་བཅོ་བརྒྱད་དྲོ༔” ཞེས་

གཏེར་གྱི་དབྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་གསུངས་པ་ལས་ སྐབས་འདིའི་དུང་ཆེན་ནི་ བཅོ་བརྒྱད་པ་ནྲོར་

གཏེར་གྱི་གྲངས་སུ་མི་གཏྲོགས་སམ་སྙམ་སྟེ་ དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག་

ལས་ “བཅོ་བརྒྱད་རིན་ཆེན་ནྲོར་གཏེར་གཏེར་སྣྲོད་ནི༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་རི་དང་

བྲག༔” ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ གཏེར་གྱི་འབྱུང་གནས་ལ་དཔག་ན་ནྲོར་གཏེར་ཁོངས་སུ་

གཏྲོགས་པར་སེམས་སྲོ།།

བར་དུ་གང་དུ་བྲོན་པའི་དགོན་སྡེའི་ཆགས་ཚུལ་དང་དེ་ནས་གཞན་དུ་གདན་
འདྲེན་དགོས་པའི་ཁུངས་གཉིས་ལས།
དང་པྲོ་དགོན་སྡེའི་ཆགས་ཚུལ་ནི། དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་གི་ ཕ་རྲོལ་ལྷྲོ་ནུབ་ཀྱི་

ཕྱྲོགས་སུ་ སའི་དབྱིབས་ཉིན་གདུགས་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་ ཆགས་པས་ན་ ཡུལ་གྱི་

མིང་ཡང་ ཉིན་གདུགས་ཁ་ཞེས་ཐྲོགས་ཤིང་། ཉིན་གདུགས་ཁའི་གཡུས་འདི་ནི་ སྤྱིར་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཁྱད་པར་དར་དཀར་ལུང་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ 

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་གཡུས་ཅིག་ཨིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ༧ 

སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་པྲོ་ཆེས་མཛད་པའི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚྲོའི་

སྙིང་པྲོ་ལས་ “རྒྱལ་སས་འཇམ་དཔལ་རྲོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ལུ་ ཕྱག་གྲངས་མེད་ཕུལ་ཏེ་ གསྲོལ་བ་བཏབ་པའི་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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ངོར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེས་ ང་རང་སྐུ་ངོ་བྲོ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་འབྲོན་པར་འབྲོན་ས་མེད་ཟེར་ 

ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ ནམ་མཁའི་མཐྲོངས་ལུ་ འྲོད་ཟེར་གསུམ་འཕྲོ་ཞིནམ་ལས་ 

འྲོད་ཟེར་གཅིག་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་དུ་བབས་པ་ལས་ སྐུའི་སྤྲུལ་པ་འབྲས་

ལྗོངས་རྒྱལ་པྲོའི་སས་སུ་འཁྲུངས། འྲོད་ཟེར་གཅིག་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁར་བབས་

པ་ལས་ གསུང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་པ་ ཞབས་དྲུང་ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༧༠༨ ལུ་

འཁྲུངས། འྲོད་ཟེར་གཅིག་ བྲོད་དབུས་ཕྱྲོགས་གཡྲོ་རུ་གྲྭ་ནང་དུ་བབས་པ་ལས་ཐུགས་ཀྱི་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་པ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་ ༡༦༢༤ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག” དེ་ལྟར་

སྨན་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྲོངས་ཀྱི་མེ་ཏྲོག་གང་ལ་ཕྲོག་པའི་ལྷ་སྐལ་ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་གཟིམ་མ་ཐག་པའི་རྗེས་སུ་ 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གསུམ་ལས་ ལྗོངས་འདིར་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་

མ་བྲོན་ཅིང་ དེ་ནི་དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁར་ཡིན་པས་ སྙིང་རྗེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་

པའི་རྒྱལ་དང་དེ་སས་རྣམས་ཀྱིས་ གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་གཟིགས་ནས་བྲོན་པའི་ཞིང་

ཡིན་པས་ན་ ཡུལ་ལྗོངས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་ ཡུལ་གྱི་དགེ་མཚན་གཟུ་

བྲོར་སྨྲོས་པ་ལགས་སྲོ།། 

ཡུལ་ལྗོངས་དེའི་སྲོད་ཕྱྲོགས་སུ་ཡྲོད་པའི་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ནི་ ཧེ་མ་དུས་

རབས་ ༡༥ ཙམ་ལ་ བྲོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ 

བཤད་པའི་བཀའ་བབས་འགྲོ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ ནང་གསེས་ ས་ངོར་མཚར་གསུམ་ཡྲོད་

ས་ལས་ ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པྲོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱལ་བ་བླྲོ་གྲོས་རབ་ཡངས་ཀྱི་ཞལ་

སྲོབ་ སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་དབང་པྲོས་ ཕྱག་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གའི་རྔོན་མའི་འཆམ་ཀྱི་ 

བརྒྱུད་འདེབས་ལས་ “གནས་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ནས། །སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་

དབང་པྲོ་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས། །” ཞེས་པ་ལྟར་ གདན་ས་གཙྲོ་བྲོ་ ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་

གཏན་ཆོས་གླིང་དང་། དགོན་ལག་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁར་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པ། 

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 234

དབང་འདུས་ཆ་འྲོག་ དམར་སྲོང་ལུང་ཅུང་ལ་རྩ་དགོན་པ། དགའ་སེང་ཧས་པའི་ས། སྤུངས་

ཐང་ཆ་འདུས་ དར་བ་ཁ་བཅས་ས་གནས་ཁག་ལྔ་ལ་ དགོན་སྡེ་རེ་ཕྱག་བཏབ་ནས་ ཡྲོད་

པའི་ནང་གསེས་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

བཅས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག། 

ལྷག་པར་དུ་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་གཡུས་འདིར་ གདན་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་

མཚན་མཆོག་ནི་ བཀྲིན་གཞན་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ་ གཡུས་དེར་ཞིང་ཆུ་འཐེན་ནི་ ཤིང་གི་ཝ་

དེ་ བརླག་རྲོ་བག་གུ་ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་སྲོན་རུང་བཀལ་མ་ཚུགས་པར་སྲོད་པའི་སྐབས་དེར་ 

བླ་མ་ལུ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ བླ་མས་ཐུགས་སྨྲོན་གནང་སྟེ་ཁོ་རའི་ཕྱག་འཁར་དེ་

བག་གི་རྐེད་པར་ཆུའི་ཝ་བཞག་ནིའི་དྲོན་ལས་བརབ་གནངམ་ལས་ ད་ལྟྲོའི་བར་ཡང་བག་

དེའི་མིང་བླ་མའི་ཕྱག་འཁར་བརབ་སར་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཞིན་བརྒྱུད་པའི་

གསྲོལ་འདེབས་ནང་དུ་ “གནས་དར་དཀར་གུར་གྱི་ནང་ཤེད་ནང་། །སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས། །”ཟེར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གདན་འཛིན་གཞན་ལས་དེ་

ཉིད་བཀྲིན་ཆེ་བས་ཡིན་ནམ་སྙམ།

ཡུལ་དེར་འགྲོ་དྲོན་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་ནི་ གསུང་སྤྲུལ་ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྣག་

ཚང་གིས་གཙྲོས་ གྲོང་པ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་ གཞན་ག་ར་བཀའ་འབངས་སུ་འདུས་ནས་ 

གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ ས་སྐྱའི་ཆོས་སྲུང་ གུར་ཞལ་གཉིས་ལས་ གུར་གྱི་མགོན་པྲོ་ལ་འཕྲིན་

ལས་བཅོལ་བའི་སྲོལ་ཁྱུན་ནི་ད་ལྟའི་བར་ཡང་སྐྱོང་བཞིན་པ་ལགས་སྲོ།།  ཡིན་ན་ཡང་

བཀའ་སྲོད་རྒྱལ་པྲོ་བེག་རྩེ་གི་ཐད་ ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་ ཧེ་མ་

གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་

པར་ སྔ་གོང་ལས་རང་གསྲོལ་རྒྱུན་མེདཔ་ ང་རང་གིས་ཤེསཔ་མ་ཚད་ གཡུས་དེ་གའི་གྲོང་

མི་དང་ དྲོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་

རྩེ་རྫྲོང་གི་ བླ་མ་གནས་བརྟན་དང་ འདུས་དམངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བས་ སྲུང་མ་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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ངོར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེས་ ང་རང་སྐུ་ངོ་བྲོ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་འབྲོན་པར་འབྲོན་ས་མེད་ཟེར་ 

ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ ནམ་མཁའི་མཐྲོངས་ལུ་ འྲོད་ཟེར་གསུམ་འཕྲོ་ཞིནམ་ལས་ 

འྲོད་ཟེར་གཅིག་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་དུ་བབས་པ་ལས་ སྐུའི་སྤྲུལ་པ་འབྲས་

ལྗོངས་རྒྱལ་པྲོའི་སས་སུ་འཁྲུངས། འྲོད་ཟེར་གཅིག་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁར་བབས་

པ་ལས་ གསུང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་པ་ ཞབས་དྲུང་ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༧༠༨ ལུ་

འཁྲུངས། འྲོད་ཟེར་གཅིག་ བྲོད་དབུས་ཕྱྲོགས་གཡྲོ་རུ་གྲྭ་ནང་དུ་བབས་པ་ལས་ཐུགས་ཀྱི་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་པ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་ ༡༦༢༤ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག” དེ་ལྟར་

སྨན་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྲོངས་ཀྱི་མེ་ཏྲོག་གང་ལ་ཕྲོག་པའི་ལྷ་སྐལ་ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་གཟིམ་མ་ཐག་པའི་རྗེས་སུ་ 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གསུམ་ལས་ ལྗོངས་འདིར་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་

མ་བྲོན་ཅིང་ དེ་ནི་དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁར་ཡིན་པས་ སྙིང་རྗེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་

པའི་རྒྱལ་དང་དེ་སས་རྣམས་ཀྱིས་ གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་གཟིགས་ནས་བྲོན་པའི་ཞིང་

ཡིན་པས་ན་ ཡུལ་ལྗོངས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་ ཡུལ་གྱི་དགེ་མཚན་གཟུ་

བྲོར་སྨྲོས་པ་ལགས་སྲོ།། 

ཡུལ་ལྗོངས་དེའི་སྲོད་ཕྱྲོགས་སུ་ཡྲོད་པའི་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ནི་ ཧེ་མ་དུས་

རབས་ ༡༥ ཙམ་ལ་ བྲོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཀྱི་ཆུ་བྲོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ 

བཤད་པའི་བཀའ་བབས་འགྲོ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ ནང་གསེས་ ས་ངོར་མཚར་གསུམ་ཡྲོད་

ས་ལས་ ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པྲོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱལ་བ་བླྲོ་གྲོས་རབ་ཡངས་ཀྱི་ཞལ་

སྲོབ་ སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་དབང་པྲོས་ ཕྱག་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གའི་རྔོན་མའི་འཆམ་ཀྱི་ 

བརྒྱུད་འདེབས་ལས་ “གནས་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ནས། །སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་

དབང་པྲོ་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས། །” ཞེས་པ་ལྟར་ གདན་ས་གཙྲོ་བྲོ་ ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་

གཏན་ཆོས་གླིང་དང་། དགོན་ལག་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁར་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པ། 

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 234

དབང་འདུས་ཆ་འྲོག་ དམར་སྲོང་ལུང་ཅུང་ལ་རྩ་དགོན་པ། དགའ་སེང་ཧས་པའི་ས། སྤུངས་

ཐང་ཆ་འདུས་ དར་བ་ཁ་བཅས་ས་གནས་ཁག་ལྔ་ལ་ དགོན་སྡེ་རེ་ཕྱག་བཏབ་ནས་ ཡྲོད་

པའི་ནང་གསེས་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

བཅས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག། 

ལྷག་པར་དུ་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་གཡུས་འདིར་ གདན་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་

མཚན་མཆོག་ནི་ བཀྲིན་གཞན་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ་ གཡུས་དེར་ཞིང་ཆུ་འཐེན་ནི་ ཤིང་གི་ཝ་

དེ་ བརླག་རྲོ་བག་གུ་ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་སྲོན་རུང་བཀལ་མ་ཚུགས་པར་སྲོད་པའི་སྐབས་དེར་ 

བླ་མ་ལུ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ བླ་མས་ཐུགས་སྨྲོན་གནང་སྟེ་ཁོ་རའི་ཕྱག་འཁར་དེ་

བག་གི་རྐེད་པར་ཆུའི་ཝ་བཞག་ནིའི་དྲོན་ལས་བརབ་གནངམ་ལས་ ད་ལྟྲོའི་བར་ཡང་བག་

དེའི་མིང་བླ་མའི་ཕྱག་འཁར་བརབ་སར་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཞིན་བརྒྱུད་པའི་

གསྲོལ་འདེབས་ནང་དུ་ “གནས་དར་དཀར་གུར་གྱི་ནང་ཤེད་ནང་། །སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས། །”ཟེར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གདན་འཛིན་གཞན་ལས་དེ་

ཉིད་བཀྲིན་ཆེ་བས་ཡིན་ནམ་སྙམ།

ཡུལ་དེར་འགྲོ་དྲོན་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་ནི་ གསུང་སྤྲུལ་ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྣག་

ཚང་གིས་གཙྲོས་ གྲོང་པ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་ གཞན་ག་ར་བཀའ་འབངས་སུ་འདུས་ནས་ 

གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ ས་སྐྱའི་ཆོས་སྲུང་ གུར་ཞལ་གཉིས་ལས་ གུར་གྱི་མགོན་པྲོ་ལ་འཕྲིན་

ལས་བཅོལ་བའི་སྲོལ་ཁྱུན་ནི་ད་ལྟའི་བར་ཡང་སྐྱོང་བཞིན་པ་ལགས་སྲོ།།  ཡིན་ན་ཡང་

བཀའ་སྲོད་རྒྱལ་པྲོ་བེག་རྩེ་གི་ཐད་ ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་ ཧེ་མ་

གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་

པར་ སྔ་གོང་ལས་རང་གསྲོལ་རྒྱུན་མེདཔ་ ང་རང་གིས་ཤེསཔ་མ་ཚད་ གཡུས་དེ་གའི་གྲོང་

མི་དང་ དྲོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་

རྩེ་རྫྲོང་གི་ བླ་མ་གནས་བརྟན་དང་ འདུས་དམངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བས་ སྲུང་མ་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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དེའི་གསྲོལ་རྒྱུན་ དར་དཀར་ནང་མེད་དམ་སྙམ་པའི་འཁུ་འཁྲིག་མི་མངའ་བར་ཞུའྲོ།།

རང་བྱུང་དུང་ཆེན་དེ་ ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ་ གདན་འདྲེན་
ཚུལ་ནི། 
དུས་སྐབས་དེར་སྤྱི་ཞིང་བླ་མ་ ཆོས་སྒར་སྐོར་བའི་དུས་ཆེན་གང་རུང་གཅིག་ལ་བབས་ནས་ 

ཉིན་གདུགས་ཁར་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པར་བྲོན་པའི་སྐབས་ དུང་ཆེན་ཡ་མེད་ཅིག་སྣང་མེད་

དུ་བྲོར་བ་གཟིགས་ནས་ དཀོན་གཉེར་ལ་དྲིཝ་དང་ ཁོ་གིས་ སྔར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོངས་

རྫྲོགས་ཞུས་པ་དང་ བླ་མས་རང་བྲོན་དུང་ཆེན་འདི་འགངས་ཅན་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཚད་ བྱིན་

རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་བར་ངེས་པས་ གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་

ཆེ་བར་བརྟེན་ མ་དགོན་ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ་ གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བདག་

འཛིན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ལྲོ་གསུམ་རེ་བར་ན་ཆོས་སྒར་སྐོར་བའི་སྐབས་ རང་སྲོའི་ཆོས་

སྒར་དུ་ཞུ་སྟེ་ མི་དམངས་ལུ་གསུང་སྒྲོགས་ནས་མཇལ་ཁ་གནང་ཐུབ་ན་ མཐྲོང་ཐྲོས་དྲན་

རེག་གི་འགྲོ་དྲོན་འབྱུང་ངེས་པས་ དེ་ལྟར་རུང་ངམ་མི་རུང་ཞེས་པའི་ གྲོས་བསྟུན་དང་ 

བཀའ་རྒྱ་གནང་དྲོན་བཞིན་ དེ་གའི་སྲོབ་འབངས་དང་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཡང་ ཅི་གསུང་

བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཆོག་པའི་བཀའ་ལན་ཞུ་བ་ལྟར་ རང་བྲོན་དུང་ཆེན་ཡ་གཅིག་མ་དེ་ མ་

དགོན་དུ་བསྣམས་ནས་ “དེའི་ཚབ་ལུ་ བསན་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཅིག་གནང་ གནངམ་ཨིན་

ཟེར་” ད་ལྟྲོ་སྤྱི་ཞིང་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་དར་སྒོ་གིས་སབ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་

གསུང་སྤྲུལ་ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྣག་ཚང་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ རྒཔྲོ་བགྲེསཔ་ 

དཀར་མདྲོག་གིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་གིས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ ནང་འབད་བ་ཅིན་ 

“དུང་ཆེན་གྱི་ཚབ་ལུ་ ལྷ་ཁང་གུ་ རྒྱུ་ཆུ་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཅིག་ཕུལ་གནང་

ཡི་” ཟེར་ཡང་བཤད་སྲོལ་ཁག་གཉིས་འདུག།

དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ཐུན་མིན་གྱི། །བསྲོད་ནམས་ནྲོར་སྐལ་བབས་ན་ཡང་། །

སྤྱི་ལ་སྨན་ན་ལུས་སྲོག་ཀྱང་། །གཏྲོང་བར་རྒྱལ་བའི་སས་མིན་ནམ། །

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 236

གསུམ་པ་རང་བྲོན་དུང་ཆེན་ད་ལྟ་གང་དུ་བཞུགས་པའི་གདན་སའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ འགྲོ་དྲོན་ཇི་

ལྟར་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས་ དང་པྲོ་གདན་སའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནི། ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་

ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ནི་ ས་གཞིའི་རྣམ་པ་ རྒྱལ་ཡུམ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ ཞབས་གཡས་སྐུམ་

གཡྲོན་རྐྱང་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ གསང་བ་བདེ་སྐྱོང་བྷ་གའི་སྟེང་དུ་ཆགས་ཡྲོད་ཅིང་། དེ་

ཡང་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་བླྲོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་

གྱི་ ནང་གསལ་ལྟར་ན་ གདན་ས་བཏབ་མི་ “འཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས་ཡིན་པར་གསལ་

ཡང་།’’ བརྒྱུད་པའི་གསྲོལ་འདེབས་ལས་“གནས་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ། །སྤྲུལ་

སྐུ་བསན་འཛིན་དབང་པྲོ་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས། །”ཞེས་པ་ལྟར་ན་ ཧེ་མ་རབ་བྱུང་ ༨ པ་

དུས་རབས་ ༡༥ ཙམ་ལ་ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ ས་ངོར་ཚར་གསུམ་ལས་ ངོར་ཆེན་

ཀུན་དགའ་བཟང་པྲོའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་བ་བླྲོ་གྲོས་རབ་ཡངས་ཀྱི་སྲོབ་མ་ “སྤྲུལ་སྐུ་བསན་

འཛིན་དབང་པྲོས་ཕྱག་བཏབ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་” བྲོད་ནས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་སྤྱི་ཞིང་

བླ་མ་མཇུག་ བླམ་སེར་པྲོའི་ལྟྲོ་བཟེད་རང་ལྲོ་ ༡༤ ལས་ ༡༧ ཚུན་ཕྱག་ཞུ་མི་ ད་ལྟྲོ་སྤྱི་

ཞིང་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་བཞེས་མི་དར་སྒོ་གིས་དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་མས།  

ཨིན་རུང་དགོན་པ་དེ་གའི་བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལྡེབ་རིའི་གྲལ་གྱི་ བླ་མ་གཙྲོ་བྲོ་དེ་ རྒྱལ་བ་བླྲོ་གྲོས་

རབ་ཡངས་ཡིན་ཞེས་ ལྡེབ་རིའི་ལྲོགས་ལ་ “མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་རྒྱན་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བ་

བླྲོ་གྲོས་རབ་ཡངས་ཞབས། །”ཞེས་འཁོད་འདུག།

འགྲོ་དྲོན་ཇི་ལྟར་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་ནི། 
གོང་གསལ་བཞིན་ བླ་མས་དུང་ཆེན་རང་བྲོན་དེ་ མ་དགོན་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་

ལུ་བསྣམས་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ ལྲོ་བསར་བཞིན་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ སྤྱི་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་འདི་ཧེ་

མ་འབདན་ རང་ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༧ ལས་ ༡༠ ཚུན་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ བར་སྐབས་

ཤིག་ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་རྲོ་རྗེ་སྲོབ་མཆོག་གིས་དགག་བ་དགོས་པ་ལ་གཟིགས་ནས་ 

ཟ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༧ ལས་ ༡༠ ཚུན་གནང་དགོ་པའི་སྲོལ་བཙུགས་ནུག།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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དེའི་གསྲོལ་རྒྱུན་ དར་དཀར་ནང་མེད་དམ་སྙམ་པའི་འཁུ་འཁྲིག་མི་མངའ་བར་ཞུའྲོ།།

རང་བྱུང་དུང་ཆེན་དེ་ ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ་ གདན་འདྲེན་
ཚུལ་ནི། 
དུས་སྐབས་དེར་སྤྱི་ཞིང་བླ་མ་ ཆོས་སྒར་སྐོར་བའི་དུས་ཆེན་གང་རུང་གཅིག་ལ་བབས་ནས་ 

ཉིན་གདུགས་ཁར་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པར་བྲོན་པའི་སྐབས་ དུང་ཆེན་ཡ་མེད་ཅིག་སྣང་མེད་

དུ་བྲོར་བ་གཟིགས་ནས་ དཀོན་གཉེར་ལ་དྲིཝ་དང་ ཁོ་གིས་ སྔར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོངས་

རྫྲོགས་ཞུས་པ་དང་ བླ་མས་རང་བྲོན་དུང་ཆེན་འདི་འགངས་ཅན་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཚད་ བྱིན་

རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་བར་ངེས་པས་ གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་

ཆེ་བར་བརྟེན་ མ་དགོན་ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ་ གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བདག་

འཛིན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ལྲོ་གསུམ་རེ་བར་ན་ཆོས་སྒར་སྐོར་བའི་སྐབས་ རང་སྲོའི་ཆོས་

སྒར་དུ་ཞུ་སྟེ་ མི་དམངས་ལུ་གསུང་སྒྲོགས་ནས་མཇལ་ཁ་གནང་ཐུབ་ན་ མཐྲོང་ཐྲོས་དྲན་

རེག་གི་འགྲོ་དྲོན་འབྱུང་ངེས་པས་ དེ་ལྟར་རུང་ངམ་མི་རུང་ཞེས་པའི་ གྲོས་བསྟུན་དང་ 

བཀའ་རྒྱ་གནང་དྲོན་བཞིན་ དེ་གའི་སྲོབ་འབངས་དང་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཡང་ ཅི་གསུང་

བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཆོག་པའི་བཀའ་ལན་ཞུ་བ་ལྟར་ རང་བྲོན་དུང་ཆེན་ཡ་གཅིག་མ་དེ་ མ་

དགོན་དུ་བསྣམས་ནས་ “དེའི་ཚབ་ལུ་ བསན་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཅིག་གནང་ གནངམ་ཨིན་

ཟེར་” ད་ལྟྲོ་སྤྱི་ཞིང་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་དར་སྒོ་གིས་སབ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་

གསུང་སྤྲུལ་ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྣག་ཚང་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ རྒཔྲོ་བགྲེསཔ་ 

དཀར་མདྲོག་གིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་གིས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ ནང་འབད་བ་ཅིན་ 

“དུང་ཆེན་གྱི་ཚབ་ལུ་ ལྷ་ཁང་གུ་ རྒྱུ་ཆུ་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཅིག་ཕུལ་གནང་

ཡི་” ཟེར་ཡང་བཤད་སྲོལ་ཁག་གཉིས་འདུག།

དར་དཀར་ལུང་གསུམ་ཐུན་མིན་གྱི། །བསྲོད་ནམས་ནྲོར་སྐལ་བབས་ན་ཡང་། །

སྤྱི་ལ་སྨན་ན་ལུས་སྲོག་ཀྱང་། །གཏྲོང་བར་རྒྱལ་བའི་སས་མིན་ནམ། །

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 236

གསུམ་པ་རང་བྲོན་དུང་ཆེན་ད་ལྟ་གང་དུ་བཞུགས་པའི་གདན་སའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ འགྲོ་དྲོན་ཇི་

ལྟར་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས་ དང་པྲོ་གདན་སའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནི། ཝང་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་

ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ནི་ ས་གཞིའི་རྣམ་པ་ རྒྱལ་ཡུམ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ ཞབས་གཡས་སྐུམ་

གཡྲོན་རྐྱང་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ གསང་བ་བདེ་སྐྱོང་བྷ་གའི་སྟེང་དུ་ཆགས་ཡྲོད་ཅིང་། དེ་

ཡང་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་བླྲོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་

གྱི་ ནང་གསལ་ལྟར་ན་ གདན་ས་བཏབ་མི་ “འཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས་ཡིན་པར་གསལ་

ཡང་།’’ བརྒྱུད་པའི་གསྲོལ་འདེབས་ལས་“གནས་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ། །སྤྲུལ་

སྐུ་བསན་འཛིན་དབང་པྲོ་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས། །”ཞེས་པ་ལྟར་ན་ ཧེ་མ་རབ་བྱུང་ ༨ པ་

དུས་རབས་ ༡༥ ཙམ་ལ་ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ ས་ངོར་ཚར་གསུམ་ལས་ ངོར་ཆེན་

ཀུན་དགའ་བཟང་པྲོའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་བ་བླྲོ་གྲོས་རབ་ཡངས་ཀྱི་སྲོབ་མ་ “སྤྲུལ་སྐུ་བསན་

འཛིན་དབང་པྲོས་ཕྱག་བཏབ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་” བྲོད་ནས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་སྤྱི་ཞིང་

བླ་མ་མཇུག་ བླམ་སེར་པྲོའི་ལྟྲོ་བཟེད་རང་ལྲོ་ ༡༤ ལས་ ༡༧ ཚུན་ཕྱག་ཞུ་མི་ ད་ལྟྲོ་སྤྱི་

ཞིང་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་བཞེས་མི་དར་སྒོ་གིས་དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་མས།  

ཨིན་རུང་དགོན་པ་དེ་གའི་བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལྡེབ་རིའི་གྲལ་གྱི་ བླ་མ་གཙྲོ་བྲོ་དེ་ རྒྱལ་བ་བླྲོ་གྲོས་

རབ་ཡངས་ཡིན་ཞེས་ ལྡེབ་རིའི་ལྲོགས་ལ་ “མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་རྒྱན་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བ་

བླྲོ་གྲོས་རབ་ཡངས་ཞབས། །”ཞེས་འཁོད་འདུག།

འགྲོ་དྲོན་ཇི་ལྟར་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་ནི། 
གོང་གསལ་བཞིན་ བླ་མས་དུང་ཆེན་རང་བྲོན་དེ་ མ་དགོན་སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་

ལུ་བསྣམས་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ ལྲོ་བསར་བཞིན་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ སྤྱི་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་འདི་ཧེ་

མ་འབདན་ རང་ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༧ ལས་ ༡༠ ཚུན་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ བར་སྐབས་

ཤིག་ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་རྲོ་རྗེ་སྲོབ་མཆོག་གིས་དགག་བ་དགོས་པ་ལ་གཟིགས་ནས་ 

ཟ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༧ ལས་ ༡༠ ཚུན་གནང་དགོ་པའི་སྲོལ་བཙུགས་ནུག།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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གང་ལྟར་ ཚེས་ ༧ གྱི་དྲྲོ་པ་ དུང་ཆེན་རང་བྱུང་བཞུགས་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལས་ 

སྤྲོས་ཀྱིས་སྣ་འདྲེན་ཐྲོག་ མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་དང་ གཞས་དང་གཞསམྲོ་ཚུ་གིས་ ཞུ་སྟེ་རྲོ་

གཅལ་ནང་ཁྲི་སྟེང་དུ་བཞུགས་སུ་གསྲོལ་ནས་ དང་པ་ར་ འཁྲུས་གསྲོལ་ཕུལ་ མར་ཆང་

དང་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་རིམ་པ་ཚུ་ལེགས་པར་མཐའ་གྲུབ་ནས་ སྐྱེ་འགྲོ་

ཐམས་ཅད་ མཐྲོང་ཐྲོས་ཀྱིས་གྲོལ་བའི་དགོས་པ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ དུང་ཆེན་རྒྱུགས་འབུལ་

ཟེར་ མི་དམངས་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་པ་ གསུང་སྐད་ཡང་ཐྲོས་ནི་ཡྲོད་

པའི་གོ་སྐལ་བཟང་པྲོ་གནང་སྲོལ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ཡང་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན། 

ཆོས་སྒར་སྐོར་བྲོན་ནིའི་ལྲོ་སྐོར་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ཆ་འདུས་ དར་བ་ཁ་ལས་ 

ཆོསཔ་གཙྲོ་ཅན་གཅིག་ཕྱག་མཇལ་སྒྲིག་སྟེ་ སྤྱི་ཞིང་དགོན་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་མཇུག་མ་བསྡུ་

བའི་ཧེ་མ་ དགོངས་སྐོར་ཞུ་བ་བཅར་ཞིནམ་ལས་ རང་ཟ་ ༨ པའི་མར་ངོ་མ་ཚེས་པའི་ཧེ་

མ་ལས་ རྟེན་གཙྲོ་བྲོ་དུང་ཆེན་དང་ བླམ་དཔྲོན་གཡྲོག་ ཞལ་འབག་འཆམ་ཆས་དང་

བཅས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཚེས་བཅུ་ཉིན་གྲངས་ ༣ དང་ གྲོང་པ་དེའི་གསྲོལ་མཆོད་

རིམ་པ་མཐའ་གྲུབ་པ་དང་ དབང་འདུས་ཆ་འྲོག་ དམར་སྲོང་ལུང་ཅུ་ལས་ ཟ་ ༩ པའི་

ཡར་ཚེས་ ༡༥ ཡི་ནང་འཁོད་ སྔར་བཞིན་དགོངས་སྐོར་དང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཚེས་བཅུ་

དང་ གསྲོལ་མཆོད་གནང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཟ་ ༡༡ པའི་ནང་དགའ་སེང་ཧས་པའི་སའི་ཚེས་

བཅུ་དང་ གསྲོལ་མཆོད་གནང་གྲུབ་པ་དང་། དགའ་སེང་ལྲོག་དང་ དབུ་མ་ བུམ་ལཱ་ ཨ་

པའི་སྤང་དང་ རི་ཕག་སྤང་ བར་ན་ བ་ལུད་གཡུས་ཚན་ནང་ སྐུ་འཆམ་ཉིནམ་གཅིག་

གནང་། ཉིན་གདུགས་ཁ་མཐྲོང་ས་ སྤྱི་ཅ་ ཟེར་བའི་གཡུས་ཀྱི་སྒང་ཏྲོག་གུ་ལས་ དུང་ཆེན་

ཚར་ཅིག་འཕུཝ་ད་ ཉིན་གདུགས་ཁ་ལས་བསངས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་དང་ཐབ་

ཚང་སྲོགས་ཕྱགས་བདར་རྐྱབ་ བླ་མ་དཔྲོན་གཡྲོག་འཁོར་བཅས་ཀྱི་གཟིམ་ཁང་དང་ 

གསྲོལ་ཚྲོགས་ཚུ་ཡང་གྲ་སྒྲིག་འབད་ གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལས་བྲོན་པའི་བསྒང་ལས་ བསུ་བ་

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 238

གསེར་སྦྲེང་གི་ཐྲོག་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཉིན་གདུགས་ཁའི་གཡུས་མཇུག་གི་ ཕྱྲོགས་

བཅུ་ལྷ་ཁང་ནང་ གསུང་ཆོག་ཞག་གསུམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཟ་བ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༧ 

ལས་ ༡༠ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པའི་ སྤྲེའུ་མཆོད་ཟེར་ལྲོ་

གསུམ་རེའི་བར་ན་ཐེངས་རེ་ གནང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ཟ་ ༢ པ་འདི་ཟ་

འགོ་ སྤྲེའུས་ཚེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཚེས་བཅུ་འདི་གི་

མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས་ལགས། 

དེ་ལས་བ་ཙ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལས་ དུང་ཆེན་དང་ བླམ་དཔྲོན་གཡྲོག་ ཞལ་འབག་ 

འཆམ་ཆས་དྲོས་ལེན་ཚུ་གིས་ གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བ་ཙ་ལུ་ ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གསུམ་

གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ད་རུང་ལྲོག་སྟེ་ཉིན་གདུགས་ཁར་ཞབས་བསྐྱེལ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན་པས། ལྲོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ དུང་ཆེན་རང་བྲོན་དེ་གི་ ཤན་གཅིག་དུང་ཆེན་

གཞན་མི་གཅིག་གུ་རྐྱབ་སྟེ་སྒར་སྐོར་བསྣམས་བྲོནམ་མ་གཏྲོགས་ ཉེན་སྲུང་གི་དཀའ་ངལ་

ལས་བརྟེན་ ངོ་མ་དེ་ཕར་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནིའི་རྒྱུན་བཅད་ནུག།

དེ་ལས་རང་ཟ་ ༢ པའི་ཟ་མཇུག་ རིམ་གྱིས་ཚ་ཟེར་དབང་པྲོ་ལྷྲོའི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་

ནས་ བང་བགྲོད་ཀྱིས་བབས་ཀྱིས་ དར་དཀའ་ལའི་ཁཝ་རིམ་གྱིས་ཉལ་འགྲོའི་རྒྱུན་ལུ་

ཞུགས་པ་དང་འབྲེལ་ བདེ་སྐྱིད་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་བསྐང་གསྲོ་ཕུལ་ནས་ རྟེན་དང་ 

ཞལ་འབག་འཆམ་ཆས་ འབྲུ་སྣ་དང་འབུལ་མཚྲོན་གྱི་རིགས་ བླ་མ་འཁོར་བཅས་ དར་

དཀར་ལ་བརྒལ་ཏེ་ སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ་ཕེབས་ནས་ ཟཝ ༣ ལས་ ༨ པ་

ཚུན་ཟ་ངོ་ ༦ མ་དགོན་དེ་ནང་ར་བཞུགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

སྤྱི་ཞིང་བླ་མ་དེ་ཡང་ ལྲོ་གསུམ་ཚང་བའི་ཤུལ་ལུ་ བྲོད་ཁམས་སྡེ་དགེ་ངོར་ཨེ་ཝཾ་དགོན་ལུ་ 

འབུལ་བ་ཕུལ་ནི་དང་འབྲེལ་བཅར་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་བླ་མ་གཞན་ཅིག་གསར་བསྐོས་

གནང་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ སྲོལ་དེ་རྒྱུན་བཅད་ནས་ ད་ལན་མི་ལྲོ་ ༦༠ རབ་བྱུང་གཅིག་ཙམ་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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གང་ལྟར་ ཚེས་ ༧ གྱི་དྲྲོ་པ་ དུང་ཆེན་རང་བྱུང་བཞུགས་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལས་ 

སྤྲོས་ཀྱིས་སྣ་འདྲེན་ཐྲོག་ མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་དང་ གཞས་དང་གཞསམྲོ་ཚུ་གིས་ ཞུ་སྟེ་རྲོ་

གཅལ་ནང་ཁྲི་སྟེང་དུ་བཞུགས་སུ་གསྲོལ་ནས་ དང་པ་ར་ འཁྲུས་གསྲོལ་ཕུལ་ མར་ཆང་

དང་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་རིམ་པ་ཚུ་ལེགས་པར་མཐའ་གྲུབ་ནས་ སྐྱེ་འགྲོ་

ཐམས་ཅད་ མཐྲོང་ཐྲོས་ཀྱིས་གྲོལ་བའི་དགོས་པ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ དུང་ཆེན་རྒྱུགས་འབུལ་

ཟེར་ མི་དམངས་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་པ་ གསུང་སྐད་ཡང་ཐྲོས་ནི་ཡྲོད་

པའི་གོ་སྐལ་བཟང་པྲོ་གནང་སྲོལ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ཡང་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན། 

ཆོས་སྒར་སྐོར་བྲོན་ནིའི་ལྲོ་སྐོར་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ཆ་འདུས་ དར་བ་ཁ་ལས་ 

ཆོསཔ་གཙྲོ་ཅན་གཅིག་ཕྱག་མཇལ་སྒྲིག་སྟེ་ སྤྱི་ཞིང་དགོན་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་མཇུག་མ་བསྡུ་

བའི་ཧེ་མ་ དགོངས་སྐོར་ཞུ་བ་བཅར་ཞིནམ་ལས་ རང་ཟ་ ༨ པའི་མར་ངོ་མ་ཚེས་པའི་ཧེ་

མ་ལས་ རྟེན་གཙྲོ་བྲོ་དུང་ཆེན་དང་ བླམ་དཔྲོན་གཡྲོག་ ཞལ་འབག་འཆམ་ཆས་དང་

བཅས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཚེས་བཅུ་ཉིན་གྲངས་ ༣ དང་ གྲོང་པ་དེའི་གསྲོལ་མཆོད་

རིམ་པ་མཐའ་གྲུབ་པ་དང་ དབང་འདུས་ཆ་འྲོག་ དམར་སྲོང་ལུང་ཅུ་ལས་ ཟ་ ༩ པའི་

ཡར་ཚེས་ ༡༥ ཡི་ནང་འཁོད་ སྔར་བཞིན་དགོངས་སྐོར་དང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཚེས་བཅུ་

དང་ གསྲོལ་མཆོད་གནང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཟ་ ༡༡ པའི་ནང་དགའ་སེང་ཧས་པའི་སའི་ཚེས་

བཅུ་དང་ གསྲོལ་མཆོད་གནང་གྲུབ་པ་དང་། དགའ་སེང་ལྲོག་དང་ དབུ་མ་ བུམ་ལཱ་ ཨ་

པའི་སྤང་དང་ རི་ཕག་སྤང་ བར་ན་ བ་ལུད་གཡུས་ཚན་ནང་ སྐུ་འཆམ་ཉིནམ་གཅིག་

གནང་། ཉིན་གདུགས་ཁ་མཐྲོང་ས་ སྤྱི་ཅ་ ཟེར་བའི་གཡུས་ཀྱི་སྒང་ཏྲོག་གུ་ལས་ དུང་ཆེན་

ཚར་ཅིག་འཕུཝ་ད་ ཉིན་གདུགས་ཁ་ལས་བསངས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་དང་ཐབ་

ཚང་སྲོགས་ཕྱགས་བདར་རྐྱབ་ བླ་མ་དཔྲོན་གཡྲོག་འཁོར་བཅས་ཀྱི་གཟིམ་ཁང་དང་ 

གསྲོལ་ཚྲོགས་ཚུ་ཡང་གྲ་སྒྲིག་འབད་ གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལས་བྲོན་པའི་བསྒང་ལས་ བསུ་བ་

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 238

གསེར་སྦྲེང་གི་ཐྲོག་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཉིན་གདུགས་ཁའི་གཡུས་མཇུག་གི་ ཕྱྲོགས་

བཅུ་ལྷ་ཁང་ནང་ གསུང་ཆོག་ཞག་གསུམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཟ་བ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༧ 

ལས་ ༡༠ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པའི་ སྤྲེའུ་མཆོད་ཟེར་ལྲོ་

གསུམ་རེའི་བར་ན་ཐེངས་རེ་ གནང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་རང་ཟ་ ༢ པ་འདི་ཟ་

འགོ་ སྤྲེའུས་ཚེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཚེས་བཅུ་འདི་གི་

མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས་ལགས། 

དེ་ལས་བ་ཙ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལས་ དུང་ཆེན་དང་ བླམ་དཔྲོན་གཡྲོག་ ཞལ་འབག་ 

འཆམ་ཆས་དྲོས་ལེན་ཚུ་གིས་ གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བ་ཙ་ལུ་ ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གསུམ་

གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ད་རུང་ལྲོག་སྟེ་ཉིན་གདུགས་ཁར་ཞབས་བསྐྱེལ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན་པས། ལྲོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ དུང་ཆེན་རང་བྲོན་དེ་གི་ ཤན་གཅིག་དུང་ཆེན་

གཞན་མི་གཅིག་གུ་རྐྱབ་སྟེ་སྒར་སྐོར་བསྣམས་བྲོནམ་མ་གཏྲོགས་ ཉེན་སྲུང་གི་དཀའ་ངལ་

ལས་བརྟེན་ ངོ་མ་དེ་ཕར་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནིའི་རྒྱུན་བཅད་ནུག།

དེ་ལས་རང་ཟ་ ༢ པའི་ཟ་མཇུག་ རིམ་གྱིས་ཚ་ཟེར་དབང་པྲོ་ལྷྲོའི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་

ནས་ བང་བགྲོད་ཀྱིས་བབས་ཀྱིས་ དར་དཀའ་ལའི་ཁཝ་རིམ་གྱིས་ཉལ་འགྲོའི་རྒྱུན་ལུ་

ཞུགས་པ་དང་འབྲེལ་ བདེ་སྐྱིད་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་བསྐང་གསྲོ་ཕུལ་ནས་ རྟེན་དང་ 

ཞལ་འབག་འཆམ་ཆས་ འབྲུ་སྣ་དང་འབུལ་མཚྲོན་གྱི་རིགས་ བླ་མ་འཁོར་བཅས་ དར་

དཀར་ལ་བརྒལ་ཏེ་ སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ་ཕེབས་ནས་ ཟཝ ༣ ལས་ ༨ པ་

ཚུན་ཟ་ངོ་ ༦ མ་དགོན་དེ་ནང་ར་བཞུགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

སྤྱི་ཞིང་བླ་མ་དེ་ཡང་ ལྲོ་གསུམ་ཚང་བའི་ཤུལ་ལུ་ བྲོད་ཁམས་སྡེ་དགེ་ངོར་ཨེ་ཝཾ་དགོན་ལུ་ 

འབུལ་བ་ཕུལ་ནི་དང་འབྲེལ་བཅར་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་བླ་མ་གཞན་ཅིག་གསར་བསྐོས་

གནང་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ སྲོལ་དེ་རྒྱུན་བཅད་ནས་ ད་ལན་མི་ལྲོ་ ༦༠ རབ་བྱུང་གཅིག་ཙམ་

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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འཁོར་ཡི་ཟེར་ ལྲོ་ཁལ་ཀོ་དང་གསུམ་ བགྲང་བ་ ༧༠ བཞེས་མི་ད་ལྟྲོ་སྤྱི་ཞིང་དགོན་པའི་

དབུ་མཛད་དར་སྒོ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ད་རེས་ནངས་པ་སྤྱི་ཞིང་བླམ་བྲོད་ལས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་སྲོལ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཆོས་

སྒར་སྐོར་བྲོན་མི་སྲོལ་དེ་ཡང་ངག་རྒྱུན་ཙམ་ལས་ དངོས་སུ་བསར་སྤྲོད་ཐྲོག་ལས་བརྒྱུད་

པའི་ཕྱག་སྲོལ་མཁའ་ལམ་འདབ་བའི་རྗེས་དང་མི་གཉིས་པར་ཀུན་གྱིས་མཐྲོང་ཆོས་སུ་གྱུར་

རྲོ།།

སྨྲོན་ཚིག
ཐྲོག་མར་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས། །བར་དུ་གུ་རུའི་སས་གནས། །ཐ་མར་བླ་མས་བཟུང་བའི།། 

སྨན་ལྗོངས་རང་བཙན་རྒྱལ་ལྲོ། །ཨོ་རྒྱན་མཧཱ་གུ་རུ་དང་། །རིག་འཛིན་གཏེར་ཆེན་པདྨ་

གླིང། །ཁྱབ་བདག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྲོགས། །རིས་མེད་བསན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་

ཤྲོག །

ཐུགས་སེམས་བསྐྱེད་དག་པའི་སྨྲོན་ལམ་རྫྲོགས། །ལྷྲོ་སྨན་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོའི་རེ་འདྲོད་སྨིན། ། 

འབྲུག་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཉིད་དུ་སྦངས། །དཔལ་མི་དབང་བརྒྱུད་འཛིན་ཞབས་བརྟན་ཤྲོག 

།

དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚྲོགས་ཀུན་ལྡན་སྨན་ལྗོངས་འདིའི། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཕ་མེས་བཟང་

པྲོའི་སྲོལ། །ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་དཔལ་འདི་ནི། །མི་ཉམས་རྒྱུན་དུ་འཁྱོང་བའི་

ཤིས་པ་སྲོལ། །

རང་བླྲོ་སྐྱེས་སྦང་ཆུ་ལུད་མ་གཅུན་པས། །གཞན་ངོར་ཚིག་གི་མེ་ཏྲོག་མི་བཀྲ་ཡང་། །གཉིས་

ཕན་ལམ་སྲོལ་དྲོན་གྱི་འབྲས་བུ་འདི། །ཐ་ཤལ་རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་མིང་པས་བྲིས། །དགེ་

ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།     །།

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 240

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།
༡༽ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༡༩༧༥ ཆོས་འབྱུང་བླྲོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། 

༢༽ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ། ༡༩༩༦  པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག ཆོས་འཁོར་པར་སྐྲུན། 

༣༽ ཐུའུབཀྭན་བླྲོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།  ༡༩༨༥ ཐུའུབཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

   མཚྲོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔར་ཁང་།

༤༽ ཐུབ་བསན་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚྲོ། ༡༩༦༩ ས་སྐྱའི་ཆོས་འབྱུང་། ཤེས་རིག་པར་ཁང་། 

༥༽ དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྲོ་རྗེ། ༢༠༠༡ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་ 

   རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས། ཐིམ་ཕུ།

༦༽ མི་ཕམ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག རྟ་ནག་ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟེན་གདན་རབས་བཅས་ 

   པའི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོ་ཙམ་ བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད།

༧༽ ངག་རྒྱུན།

༨༽ དར་སྒོ། སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་དབུ་མཛད།

༩༽ བླམ་དྲོན་གྲུབ།  དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་གི་བསབ་པ་རྒན་ཤྲོས།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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འཁོར་ཡི་ཟེར་ ལྲོ་ཁལ་ཀོ་དང་གསུམ་ བགྲང་བ་ ༧༠ བཞེས་མི་ད་ལྟྲོ་སྤྱི་ཞིང་དགོན་པའི་

དབུ་མཛད་དར་སྒོ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ད་རེས་ནངས་པ་སྤྱི་ཞིང་བླམ་བྲོད་ལས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་སྲོལ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཆོས་

སྒར་སྐོར་བྲོན་མི་སྲོལ་དེ་ཡང་ངག་རྒྱུན་ཙམ་ལས་ དངོས་སུ་བསར་སྤྲོད་ཐྲོག་ལས་བརྒྱུད་

པའི་ཕྱག་སྲོལ་མཁའ་ལམ་འདབ་བའི་རྗེས་དང་མི་གཉིས་པར་ཀུན་གྱིས་མཐྲོང་ཆོས་སུ་གྱུར་

རྲོ།།

སྨྲོན་ཚིག
ཐྲོག་མར་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས། །བར་དུ་གུ་རུའི་སས་གནས། །ཐ་མར་བླ་མས་བཟུང་བའི།། 

སྨན་ལྗོངས་རང་བཙན་རྒྱལ་ལྲོ། །ཨོ་རྒྱན་མཧཱ་གུ་རུ་དང་། །རིག་འཛིན་གཏེར་ཆེན་པདྨ་

གླིང། །ཁྱབ་བདག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྲོགས། །རིས་མེད་བསན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་

ཤྲོག །

ཐུགས་སེམས་བསྐྱེད་དག་པའི་སྨྲོན་ལམ་རྫྲོགས། །ལྷྲོ་སྨན་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོའི་རེ་འདྲོད་སྨིན། ། 

འབྲུག་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཉིད་དུ་སྦངས། །དཔལ་མི་དབང་བརྒྱུད་འཛིན་ཞབས་བརྟན་ཤྲོག 

།

དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚྲོགས་ཀུན་ལྡན་སྨན་ལྗོངས་འདིའི། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཕ་མེས་བཟང་

པྲོའི་སྲོལ། །ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་དཔལ་འདི་ནི། །མི་ཉམས་རྒྱུན་དུ་འཁྱོང་བའི་

ཤིས་པ་སྲོལ། །

རང་བླྲོ་སྐྱེས་སྦང་ཆུ་ལུད་མ་གཅུན་པས། །གཞན་ངོར་ཚིག་གི་མེ་ཏྲོག་མི་བཀྲ་ཡང་། །གཉིས་

ཕན་ལམ་སྲོལ་དྲོན་གྱི་འབྲས་བུ་འདི། །ཐ་ཤལ་རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་མིང་པས་བྲིས། །དགེ་

ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།     །།

དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁའི་དུང་ཆེན་རང་བྲོན། 240

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།
༡༽ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༡༩༧༥ ཆོས་འབྱུང་བླྲོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། 

༢༽ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ། ༡༩༩༦  པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག ཆོས་འཁོར་པར་སྐྲུན། 

༣༽ ཐུའུབཀྭན་བླྲོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།  ༡༩༨༥ ཐུའུབཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

   མཚྲོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔར་ཁང་།

༤༽ ཐུབ་བསན་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚྲོ། ༡༩༦༩ ས་སྐྱའི་ཆོས་འབྱུང་། ཤེས་རིག་པར་ཁང་། 

༥༽ དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྲོ་རྗེ། ༢༠༠༡ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་ 

   རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས། ཐིམ་ཕུ།

༦༽ མི་ཕམ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག རྟ་ནག་ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟེན་གདན་རབས་བཅས་ 

   པའི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོ་ཙམ་ བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད།

༧༽ ངག་རྒྱུན།

༨༽ དར་སྒོ། སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་དབུ་མཛད།

༩༽ བླམ་དྲོན་གྲུབ།  དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫྲོང་གི་བསབ་པ་རྒན་ཤྲོས།

རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།རྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
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བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།

ཆེད་བརྗོད་དང་ངོ་སྤྲོད།
༉  ཨོམསསྟི། དྲོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། །བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རང་

བཞིན་དམ་པའི་ཆོས། །རིག་དང་གྲོལ་བས་འདུས་པའི་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐྱབས་མཆོག་རིན་

ཆེན་གསུམ་གྱིས་དགེ་ལེགས་སྲོལ། །

ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་ནགས་མྲོའི་ལྗོངས་ཀྱི་འཛིན་མ་རུ། །གསང་སྔགས་ཟབ་མྲོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་། །

མྲོན་ཡུལ་ཞི་བདེའི་གླིང་དུ་བསྒྱུར་བའི་མགོན། །ཨོ་རྒྱན་མཚྲོ་སྐྱེས་བཞད་པས་ལྗོངས་འདི་སྐྱོངས། །

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །ཆོས་ཀྱི་བསན་ལ་འཚེ་བའི་བསན་པའི་དགྲ། །

དྲོན་སྙིང་ལྐོག་མར་འབྱིན་པའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོང་གྲོགས་མ་གཡེལ་

མཛྲོད། །ཟེར་མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ དང་པ་ དྲོན་ཚན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དུམ་གྲ་ཅིག་

ཞུ་བ་ཅིན་ འདི་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཤར་ལྷྲོའི་རི་རྒྱུད་བང་རྒྱ་ནག་དང་ 

ལྷྲོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ས་ཆ་ ཉམས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་གི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་མི་འབྲོར་ཡྲོངས་བསྲོམས་འབུམ་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཆོས་

ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྲོའི་འབངས་མི་སེར་སྦེ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྲོར་ལུ་

ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་

འགྱུར་བ་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་གི་མནྲོ་ལུགས་བསམ་

ལུགས་ཚུ་ཡང་འགྱུར་བ་སྲོམ་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁ་

ལས་ཕར་རྫྲོང་གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་མང་ཧེད་རྫྲོགསཔ་ཅིག་ཆགས་ཏེ་

ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཉ་སྲོང་བརྒྱད་གསུམ་གྱི་དུས་བཟང་ཚུ་དང་གཞན་ཡང་ལྲོ་

ལྟར་གྱི་དུས་མཆོད་དང་ ཚེས་བཅུ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ དད་ལྡན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་བརྒྱ་ལས་བཅད་

དེ་ མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་འྲོང་མི་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆདཔ་སྦེ་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྫྲོང་གཞིས་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་

པ་སྲུང་མི་བཀའ་སྲུང་ཚུ་གི་བཞུགས་གནས་མགོན་ཁང་ཚུ་ ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་གཞི་

བཙུགས་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ནང་ ཕྲོ་རྒས་ཚུ་གིས་མ་གཏྲོགས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་མགོན་ཁང་ནང་

འཛུལ་ཏེ་ མཇལ་ཁ་ཞུ་ཐག་མ་ཆོདཔ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ ལམ་སྲོལ་དེ་གིས་ འབྲུག་པའི་ཨམ་སྲུ་ 

མང་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་གི་སེམས་ཁར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་ཉེ་རིང་ཡྲོདཔ་བཟུམ་དང་ རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་ཕྲོ་མྲོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་མེད་པའི་འདྲོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ དྲི་བ་བཀོད་མི་

ཡང་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ མང་སུ་མང་སུ་སྦེ་ཐྲོན་མི་དེ་ལུ་འདྲོགས་སེལ་གྱི་ གནས་ཚུལ་ཅིག་

བྲིས་དགོཔ་བྱུང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ང་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྣམ་རྟྲོག་གི་ས་བྲོན་བཟུམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ ཕ་ཞིང་ཕ་

བ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ མ་འྲོངས་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་གིས་གནད་དྲོན་དེ་ལས་རིགས་

བསྒྲེས་ཏེ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འབྲི་གནང་འྲོང་མནྲོ་བའི་རེ་བ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

མདྲོར་བསྡུས་འདི་གིས་ འདྲོགས་པ་ཅན་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་

བསྐྱེད་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་ འབྲུག་པའི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་ལམ་དཀརཔྲོ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ 

དམལ་བའི་ས་བྲོན་ སྡིག་པའི་ལས་བསགས་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ བྲིས་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།

ཆེད་བརྗོད་དང་ངོ་སྤྲོད།
༉  ཨོམསསྟི། དྲོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། །བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རང་

བཞིན་དམ་པའི་ཆོས། །རིག་དང་གྲོལ་བས་འདུས་པའི་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐྱབས་མཆོག་རིན་

ཆེན་གསུམ་གྱིས་དགེ་ལེགས་སྲོལ། །

ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་ནགས་མྲོའི་ལྗོངས་ཀྱི་འཛིན་མ་རུ། །གསང་སྔགས་ཟབ་མྲོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་། །

མྲོན་ཡུལ་ཞི་བདེའི་གླིང་དུ་བསྒྱུར་བའི་མགོན། །ཨོ་རྒྱན་མཚྲོ་སྐྱེས་བཞད་པས་ལྗོངས་འདི་སྐྱོངས། །

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །ཆོས་ཀྱི་བསན་ལ་འཚེ་བའི་བསན་པའི་དགྲ། །

དྲོན་སྙིང་ལྐོག་མར་འབྱིན་པའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོང་གྲོགས་མ་གཡེལ་

མཛྲོད། །ཟེར་མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ དང་པ་ དྲོན་ཚན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དུམ་གྲ་ཅིག་

ཞུ་བ་ཅིན་ འདི་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཤར་ལྷྲོའི་རི་རྒྱུད་བང་རྒྱ་ནག་དང་ 

ལྷྲོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ས་ཆ་ ཉམས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་གི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་མི་འབྲོར་ཡྲོངས་བསྲོམས་འབུམ་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཆོས་

ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྲོའི་འབངས་མི་སེར་སྦེ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྲོར་ལུ་

ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་

འགྱུར་བ་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་གི་མནྲོ་ལུགས་བསམ་

ལུགས་ཚུ་ཡང་འགྱུར་བ་སྲོམ་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁ་

ལས་ཕར་རྫྲོང་གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་མང་ཧེད་རྫྲོགསཔ་ཅིག་ཆགས་ཏེ་

ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཉ་སྲོང་བརྒྱད་གསུམ་གྱི་དུས་བཟང་ཚུ་དང་གཞན་ཡང་ལྲོ་

ལྟར་གྱི་དུས་མཆོད་དང་ ཚེས་བཅུ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ དད་ལྡན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་བརྒྱ་ལས་བཅད་

དེ་ མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་འྲོང་མི་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆདཔ་སྦེ་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྫྲོང་གཞིས་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་

པ་སྲུང་མི་བཀའ་སྲུང་ཚུ་གི་བཞུགས་གནས་མགོན་ཁང་ཚུ་ ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་གཞི་

བཙུགས་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ནང་ ཕྲོ་རྒས་ཚུ་གིས་མ་གཏྲོགས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་མགོན་ཁང་ནང་

འཛུལ་ཏེ་ མཇལ་ཁ་ཞུ་ཐག་མ་ཆོདཔ་སྦེ་ཡྲོད་པའི་ ལམ་སྲོལ་དེ་གིས་ འབྲུག་པའི་ཨམ་སྲུ་ 

མང་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་གི་སེམས་ཁར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་ཉེ་རིང་ཡྲོདཔ་བཟུམ་དང་ རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་ཕྲོ་མྲོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་མེད་པའི་འདྲོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ དྲི་བ་བཀོད་མི་

ཡང་ ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ མང་སུ་མང་སུ་སྦེ་ཐྲོན་མི་དེ་ལུ་འདྲོགས་སེལ་གྱི་ གནས་ཚུལ་ཅིག་

བྲིས་དགོཔ་བྱུང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ང་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྣམ་རྟྲོག་གི་ས་བྲོན་བཟུམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་ ཕ་ཞིང་ཕ་

བ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ མ་འྲོངས་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ཚུ་གིས་གནད་དྲོན་དེ་ལས་རིགས་

བསྒྲེས་ཏེ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་འབྲི་གནང་འྲོང་མནྲོ་བའི་རེ་བ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

མདྲོར་བསྡུས་འདི་གིས་ འདྲོགས་པ་ཅན་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་

བསྐྱེད་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་ འབྲུག་པའི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་ལམ་དཀརཔྲོ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ 

དམལ་བའི་ས་བྲོན་ སྡིག་པའི་ལས་བསགས་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ བྲིས་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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གཉིས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལུ་ཉེ་རིང་མེད་པའི་སྐོར།
དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྲོ་འགྲོ་བ་ཡྲོངས་ལ་ཁྱབ། 

།སེམས་ནི་རྒྱ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་རབ་བསྐྱེད་དེ། །འགྲོ་བ་དེ་དག་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ། །འདི་

ནང་སྣྲོད་མིན་སེམས་ཅན་གང་ཡང་མེད། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་དང་ གཞན་ཡང་མདྲོ་

མཛངས་བླུན་ལས་  ངས་བསན་པའི་ཆོས་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། བཙན་གཉན་དང་ཕྱུག་

དབུལ་བཟང་ངན་ཀུན་འཁྲུ་སྟེ། ཆུས་བཀྲུས་ན་མི་དག་པ་མེད་དྲོ། དཔེར་ན་མེ་དང་འདྲ་སྟེ། 

རི་དང་བྲག་དང་ གནམ་སའི་བར་ན་ དངོས་པྲོ་ཆེན་པྲོ་དང་ ཆུང་ངུ་ཡང་མི་འཚིག་པ་མེད་

དྲོ། གཞན་ཡང་ ངའི་ཆོས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་སྟེ། སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་དང་ །ཁྱེའུ་

དང་། བུ་མྲོ་དང་། ཕྱུག་པྲོ་དང་། དབུལ་པྲོ་གང་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་ མི་ཆུད་པ་མེད་དྲོ། ཟེར་

གསུངས་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ལུ་ཉེ་རིང་དང་བཟང་ངན་ཕྱེ་སྟེ་

མེདཔ་ལས་ ཆོས་ལུ་བསྐུར་པ་བཏབ་ནི་དང་ ཐེ་ཚྲོམ་སྐྱེ་མ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ གསང་

སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བཤད་པའི་སྐབས་ བུད་མེད་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ལ། །སྨྲོད་པར་བྱེད་པ་

བཅུ་བཞི་པ། །བཅུ་བཞི་ཕྲོག་པ་མཐྲོལ་ལྲོ་བཤགས། །ཟེར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བྲོ་བུད་མེད་ལུ་

སྨད་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་པ་ཕྲོགཔ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་མི་དེ་གིས་ མདྲོ་

སྔགས་ག་ཅི་གི་ནང་ལས་ཡང་ ཕྲོ་མྲོ་ལུ་ཉེ་རིང་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན།

གསུམ་པ་མགོན་ཁང་གི་འགྲེལ་བཤད།
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལྟ་གྲུབ་འདིནི་ འགྲོ་བ་མི་ལུ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡྲོད་པའི་ དགྲ་འདུལ་གཉེན་

སྐྱོང་གི་ སེམས་ཁམས་དང་ཧ་ཅང་གིས་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་བཟང་པྲོ་ཅིག་ཨིན། མགོན་ཟེར་

མི་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་སྐྱབས་མཛད་མི་ཅིག་དང་ ཁང་ཟེར་མི་འདི་ དེ་ཚུའི་བཞུགས་གནས་ལུ་

གོཝ་ལས་ བསན་སྲིད་སྤྱི་ལུ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བགེགས་རུ་ཊ་ཚུ་བསྒྲལ་ཏེ་ ཐལ་བར་

བརླགས་ནི་དང་ རྗེས་འཇུག་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་པའི་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ དེ་ཚུ་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 244

ལུ་གསྲོལ་མཆོད་དང་ གཏང་རགས་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་ཟེར་ དེ་གཉིས་ཚུར་བསྡུས་ཏེ་ 

མགོན་ཁང་ཟེར་ཞུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

བཞི་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་མགོན་ཁང་།
མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་མགོན་ཁང་ཟེར་མི་དེ་  མགོན་ཁང་གི་ནང་ན་ལུ་ མགོན་པྲོའི་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པའི་ མགོན་པྲོའི་རྟེན་རྫས། རྟེན་མདྲོས། བླ་རྲོ། སྲོག་འཁོར། བསྐང་རྫས། 

སྒྲུབ་རྫས། རྟག་གཏྲོར། གཏན་གཏྲོར། རྒྱུན་གཏྲོར་ཚུ་དང་ རྔམས་པའི་དགྲ་ཆ། ས་བའི་

གོ་ཆ་ཚུ་ ག་ར་ཚང་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས།

མགོན་ཁང་ནང་ཨམ་སྲུ་འཛུལ་མ་ཆོག་མི་འདི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཨིན་
པའི་སྐོར།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫྲོང་གཞིས་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ མགོན་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་མི་དེ་ 

གཙྲོ་བྲོ་ མགོན་ཁང་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམག་བཟྲོག་དང་ དྲག་ལས་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ 

ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་སྦེ་རང་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ དམག་ལས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་

གཙྲོ་བྲོ་ དགྲ་དང་འཐབ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ གོ་ཁྲབ་དང་ མཚྲོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་དགོ་པའི་

ཁར་ དམག་མི་ཚུ་ལུ་ ཕྱིའི་དགྲ་བང་ཕྱད་ཀྱི་མཚྲོན་ཆ་ཚུ་གིས་གནྲོདཔ་བཀལ་མ་ཚུགས་

པའི་མཚྲོན་སྲུང་ཚུ་ཡང་ མགོན་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་སྒྲུབ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

གོ་མཚྲོན་དང་ མཚྲོན་སྲུང་གི་རིགས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་གི་ཐུག་རེག་བྱུང་པ་ཅིན་ནུས་པ་ཚུ་ དེ་

འཕྲོས་ལས་ཉམས་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ལུ་ གྲིབ་མི་ཕྲོག་ནི་གི་དྲོན་

ལས་ མགོན་ཁང་དེ་ བཙྲོག་གྲིབ་མེདཔ་སྦེ་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་བཞག་ནི་དེ་ག་ཅི་དེ་ཅིག་གལ་

ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག་ཟེར་མི་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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གཉིས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལུ་ཉེ་རིང་མེད་པའི་སྐོར།
དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྲོ་འགྲོ་བ་ཡྲོངས་ལ་ཁྱབ། 

།སེམས་ནི་རྒྱ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་རབ་བསྐྱེད་དེ། །འགྲོ་བ་དེ་དག་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ། །འདི་

ནང་སྣྲོད་མིན་སེམས་ཅན་གང་ཡང་མེད། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་དང་ གཞན་ཡང་མདྲོ་

མཛངས་བླུན་ལས་  ངས་བསན་པའི་ཆོས་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། བཙན་གཉན་དང་ཕྱུག་

དབུལ་བཟང་ངན་ཀུན་འཁྲུ་སྟེ། ཆུས་བཀྲུས་ན་མི་དག་པ་མེད་དྲོ། དཔེར་ན་མེ་དང་འདྲ་སྟེ། 

རི་དང་བྲག་དང་ གནམ་སའི་བར་ན་ དངོས་པྲོ་ཆེན་པྲོ་དང་ ཆུང་ངུ་ཡང་མི་འཚིག་པ་མེད་

དྲོ། གཞན་ཡང་ ངའི་ཆོས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་སྟེ། སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་དང་ །ཁྱེའུ་

དང་། བུ་མྲོ་དང་། ཕྱུག་པྲོ་དང་། དབུལ་པྲོ་གང་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་ མི་ཆུད་པ་མེད་དྲོ། ཟེར་

གསུངས་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ལུ་ཉེ་རིང་དང་བཟང་ངན་ཕྱེ་སྟེ་

མེདཔ་ལས་ ཆོས་ལུ་བསྐུར་པ་བཏབ་ནི་དང་ ཐེ་ཚྲོམ་སྐྱེ་མ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ གསང་

སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བཤད་པའི་སྐབས་ བུད་མེད་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ལ། །སྨྲོད་པར་བྱེད་པ་

བཅུ་བཞི་པ། །བཅུ་བཞི་ཕྲོག་པ་མཐྲོལ་ལྲོ་བཤགས། །ཟེར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བྲོ་བུད་མེད་ལུ་

སྨད་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་པ་ཕྲོགཔ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་མི་དེ་གིས་ མདྲོ་

སྔགས་ག་ཅི་གི་ནང་ལས་ཡང་ ཕྲོ་མྲོ་ལུ་ཉེ་རིང་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན།

གསུམ་པ་མགོན་ཁང་གི་འགྲེལ་བཤད།
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལྟ་གྲུབ་འདིནི་ འགྲོ་བ་མི་ལུ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡྲོད་པའི་ དགྲ་འདུལ་གཉེན་

སྐྱོང་གི་ སེམས་ཁམས་དང་ཧ་ཅང་གིས་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་བཟང་པྲོ་ཅིག་ཨིན། མགོན་ཟེར་

མི་འདི་ གཙྲོ་བྲོ་སྐྱབས་མཛད་མི་ཅིག་དང་ ཁང་ཟེར་མི་འདི་ དེ་ཚུའི་བཞུགས་གནས་ལུ་

གོཝ་ལས་ བསན་སྲིད་སྤྱི་ལུ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བགེགས་རུ་ཊ་ཚུ་བསྒྲལ་ཏེ་ ཐལ་བར་

བརླགས་ནི་དང་ རྗེས་འཇུག་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་པའི་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ དེ་ཚུ་
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ལུ་གསྲོལ་མཆོད་དང་ གཏང་རགས་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་ཟེར་ དེ་གཉིས་ཚུར་བསྡུས་ཏེ་ 

མགོན་ཁང་ཟེར་ཞུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

བཞི་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་མགོན་ཁང་།
མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་མགོན་ཁང་ཟེར་མི་དེ་  མགོན་ཁང་གི་ནང་ན་ལུ་ མགོན་པྲོའི་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པའི་ མགོན་པྲོའི་རྟེན་རྫས། རྟེན་མདྲོས། བླ་རྲོ། སྲོག་འཁོར། བསྐང་རྫས། 

སྒྲུབ་རྫས། རྟག་གཏྲོར། གཏན་གཏྲོར། རྒྱུན་གཏྲོར་ཚུ་དང་ རྔམས་པའི་དགྲ་ཆ། ས་བའི་

གོ་ཆ་ཚུ་ ག་ར་ཚང་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས།

མགོན་ཁང་ནང་ཨམ་སྲུ་འཛུལ་མ་ཆོག་མི་འདི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཨིན་
པའི་སྐོར།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫྲོང་གཞིས་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ མགོན་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་མི་དེ་ 

གཙྲོ་བྲོ་ མགོན་ཁང་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམག་བཟྲོག་དང་ དྲག་ལས་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ 

ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་སྦེ་རང་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ དམག་ལས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་

གཙྲོ་བྲོ་ དགྲ་དང་འཐབ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ གོ་ཁྲབ་དང་ མཚྲོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་ཤྲོམ་དགོ་པའི་

ཁར་ དམག་མི་ཚུ་ལུ་ ཕྱིའི་དགྲ་བང་ཕྱད་ཀྱི་མཚྲོན་ཆ་ཚུ་གིས་གནྲོདཔ་བཀལ་མ་ཚུགས་

པའི་མཚྲོན་སྲུང་ཚུ་ཡང་ མགོན་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་སྒྲུབ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

གོ་མཚྲོན་དང་ མཚྲོན་སྲུང་གི་རིགས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་གི་ཐུག་རེག་བྱུང་པ་ཅིན་ནུས་པ་ཚུ་ དེ་

འཕྲོས་ལས་ཉམས་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ལུ་ གྲིབ་མི་ཕྲོག་ནི་གི་དྲོན་

ལས་ མགོན་ཁང་དེ་ བཙྲོག་གྲིབ་མེདཔ་སྦེ་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་བཞག་ནི་དེ་ག་ཅི་དེ་ཅིག་གལ་

ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག་ཟེར་མི་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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དེ་ལུ་མཁས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ མགོན་པྲོའི་མཆོད་རྫས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བླ་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྔ་

ཡྲོད་པའི་ནང་ཚན་ ལྷ་མྲོའི་རྟེན་རྫས་མཚལ་གྱི་ཤིང་ཏྲོག་སྐམ་པྲོ་ཟེར་མི་དེ་ བུད་མེད་ཀྱི་

པདྨ་རཀྟ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག་ཟེར་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་མེན་པས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།

དེ་ལུ་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་པདྨ་རཀྟ་ཟེར་མི་དེ་ ཨམ་སྲུ་ཡྲོད་ཚད་མེད་

ཚད་ཀྱི་མཚན་མ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲག་དེ་མེན་པ་ རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་མཚན་ལྡན་བུད་མེད་

ཀྱི་པདྨའི་ཁྲག་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ཡང་ མཚན་མ་ལས་བཏྲོནམ་ཅིག་བླ་མེད་བདུད་རྩི་གི་

གྲངས་སུ་ཕུལ་ནི་མེན་པར་ སྔགས་དང་ ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྲོགས་པའི་སྒོ་ལས་བྱིན་

གྱིས་རླབས་ཏེ་མ་གཏྲོགས་ ཕུལ་ཐབས་མེད་ནི་འདི་གིས་ བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་

མ་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་འདིནི་ ཟ་མཚན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་རང་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་སྐབས་ལུ་ བྲོད་

དམག་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཅིག་བྱུང་ཡྲོད་མི་ཚུ་ག་ར་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་གིས་

བསྒྲལ་ཏེ་ གླགས་འཁེལ་མ་ཚུགས་མི་དེ་རང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་

སྒོ་ལས་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཁང་ དང་པ་ལྕགས་རི་རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་མགོན་ཁང་དང་ 

གཉིས་པ་སྤུངས་ཐང་གཡུལ་རྒྱལ་མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོ་གཉིས་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་རྟེན་

འབྲེལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྲོགས་ཀྱི་འྲོག་ལུ་

འཛུལ་མ་དགོ་པར་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགས་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་པའི་མགོན་

ཁང་ཚུ་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡྲོད་པའི་དངོས་མཐྲོང་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་རང་བཏུབ་པས་ཟེར་

ཞུ་ནིཨིན།
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ལྔ་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
རྒྱུ་མཚན་དྲོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །གསང་ཆེན་ངེས་པའི་བཀའ་འདི་ལ། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་

སྐྱོན་དུ་གྱུར། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབཀྱི་འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་དུམ་གྲ་ཅིག་

མ་བཤད་པ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པའི་མི་ཚུ་ཡིད་ཆེས་པ་ལུ་ལ་ཁག་ཨིནམ་ལས་ ནཱ་ལས་

མར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ འཛམ་གླིང་ནང་ལམ་

སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་ རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱིས་ཕྱུག་

པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཧེ་མ་ཆོས་མ་དརཝ་ལས་བརྟེན་ མྲོན་ཡུལ་སྦེ་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་

རབས་བདུན་པའི་ནང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ་གིས་ མཐའ་འདུལ་ཡང་

འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་ཏེ་ཡྲོད་ས་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ནུབ་ཕྱྲོགས་སྤ་རྲོ་ལུ་ སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་ དབུས་ཕྱྲོགས་བུམ་ཐང་ལུ་ 

བམས་པ་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་

བརྙེས།

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ ཕྱི་

ལྟར་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པྲོ་སིནྡྷུ་ར་ཛ་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་དྲོན་ལུ་དང་ ནང་ལྟར་མྲོན་ཡུལ་

འདི་ནང་གི་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ དམ་འྲོག་ལུ་བཙུག་ནི་དང་ གསང་བ་མྲོན་ཡུལ་འདི་ནང་ 

གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསན་པ་དར་བའི་དུས་ལུ་འབབ་སྟེ་ ལྗོངས་འདི་ནང་ཞབས་

ཀྱིས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞི་བདེ་ཚུ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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དེ་ལུ་མཁས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ མགོན་པྲོའི་མཆོད་རྫས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བླ་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྔ་

ཡྲོད་པའི་ནང་ཚན་ ལྷ་མྲོའི་རྟེན་རྫས་མཚལ་གྱི་ཤིང་ཏྲོག་སྐམ་པྲོ་ཟེར་མི་དེ་ བུད་མེད་ཀྱི་

པདྨ་རཀྟ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མི་ཆོག་ཟེར་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་མེན་པས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།

དེ་ལུ་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་པདྨ་རཀྟ་ཟེར་མི་དེ་ ཨམ་སྲུ་ཡྲོད་ཚད་མེད་

ཚད་ཀྱི་མཚན་མ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲག་དེ་མེན་པ་ རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་མཚན་ལྡན་བུད་མེད་

ཀྱི་པདྨའི་ཁྲག་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ཡང་ མཚན་མ་ལས་བཏྲོནམ་ཅིག་བླ་མེད་བདུད་རྩི་གི་

གྲངས་སུ་ཕུལ་ནི་མེན་པར་ སྔགས་དང་ ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྲོགས་པའི་སྒོ་ལས་བྱིན་

གྱིས་རླབས་ཏེ་མ་གཏྲོགས་ ཕུལ་ཐབས་མེད་ནི་འདི་གིས་ བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་

མ་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་འདིནི་ ཟ་མཚན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་རང་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་སྐབས་ལུ་ བྲོད་

དམག་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཅིག་བྱུང་ཡྲོད་མི་ཚུ་ག་ར་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་གིས་

བསྒྲལ་ཏེ་ གླགས་འཁེལ་མ་ཚུགས་མི་དེ་རང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་

སྒོ་ལས་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཁང་ དང་པ་ལྕགས་རི་རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་མགོན་ཁང་དང་ 

གཉིས་པ་སྤུངས་ཐང་གཡུལ་རྒྱལ་མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོ་གཉིས་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་རྟེན་

འབྲེལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྲོགས་ཀྱི་འྲོག་ལུ་

འཛུལ་མ་དགོ་པར་ རང་མགོ་རང་འདྲྲོངས་སྦེ་སྲོད་ཚུགས་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་པའི་མགོན་

ཁང་ཚུ་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡྲོད་པའི་དངོས་མཐྲོང་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་རང་བཏུབ་པས་ཟེར་

ཞུ་ནིཨིན།

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 246

ལྔ་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
རྒྱུ་མཚན་དྲོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །གསང་ཆེན་ངེས་པའི་བཀའ་འདི་ལ། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་

སྐྱོན་དུ་གྱུར། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབཀྱི་འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་དུམ་གྲ་ཅིག་

མ་བཤད་པ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པའི་མི་ཚུ་ཡིད་ཆེས་པ་ལུ་ལ་ཁག་ཨིནམ་ལས་ ནཱ་ལས་

མར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ འཛམ་གླིང་ནང་ལམ་

སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་ རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱིས་ཕྱུག་

པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཧེ་མ་ཆོས་མ་དརཝ་ལས་བརྟེན་ མྲོན་ཡུལ་སྦེ་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་

རབས་བདུན་པའི་ནང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ་གིས་ མཐའ་འདུལ་ཡང་

འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་ཏེ་ཡྲོད་ས་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ནུབ་ཕྱྲོགས་སྤ་རྲོ་ལུ་ སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་ དབུས་ཕྱྲོགས་བུམ་ཐང་ལུ་ 

བམས་པ་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་

བརྙེས།

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ ཕྱི་

ལྟར་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པྲོ་སིནྡྷུ་ར་ཛ་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་དྲོན་ལུ་དང་ ནང་ལྟར་མྲོན་ཡུལ་

འདི་ནང་གི་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ དམ་འྲོག་ལུ་བཙུག་ནི་དང་ གསང་བ་མྲོན་ཡུལ་འདི་ནང་ 

གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསན་པ་དར་བའི་དུས་ལུ་འབབ་སྟེ་ ལྗོངས་འདི་ནང་ཞབས་

ཀྱིས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞི་བདེ་ཚུ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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ལྷག་པར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁོ་རའི་ལུང་ལས་ ཨོ་རྒྱན་ང་དང་རྟག་ཏུ་བཀའ་གྲོས་མཛད། 

།དེ་དང་སུ་འཕད་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ། །ཟེར་བའི་ལུང་དང་ གཞན་ཡང་ རི་བྲོ་གླང་ཆེན་

འགྱིངས་འདྲའི་སྣ་སྟེང་ན། །སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བའི་མཚན་ཅན་འབྲོན། །ཟེརཝ་ལ་

སྲོགས་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་སྟེ་ དུས་རབས་ ༡༧ པ་འགོ་བཙུགསཔ་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ལྲོ་ 

༡༦༡༦ ལུ་ བྲོད་ར་ལུང་ལས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པྲོའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ ལྷྲོ་མྲོན་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ 

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསན་པ་དར་བའི་ དུས་ལུ་འབབ་སྟེ་ འབྲུག་ར་ལུང་གི་ནང་

རྟེན་རང་བྲོན་ཁ་སར་པ་་དང་བཅས་བསྣམས་ཞིན་ན་ ཆིབས་ཁ་ལྷྲོ་ལུ་བསྒྱུར་གནངམ་

ལས་ཚུར་ མྲོན་ཡུལ་དང་མྲོན་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཙམ་རང་མེད་པར་ གཡུས་ལུ་འབྲུག་ཡུལ་

དང་མི་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་མིང་དྲོན་གནས་བསྒྱུར་ཏེ་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་

གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རང་དབང་གི་

དཔལ་ལུ་བཀོད་གནང་ནུག།

ཨིན་རུང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བྲོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱི་ལྟར་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ལུ་མ་

རངསམ་དང་ ནང་ལྟར་ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུའི་སྒལ་ཚིགས་ ༢༡ རྩ་གཅིག་

ལས་རང་བྲོན་སྦེ་འཁྲུངས་པའི་ སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་༢༡ གི་གྲལ་ལས་ རང་བྲོན་ཁ་

སར་པ་་དེ་འཕྱྲོག་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་མི་ སྡེ་སྲིད་གཙངཔ་ཕུན་ཚྲོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དམག་

གིས་གཙྲོས་པའི་བྲོད་དམག་མང་རབས་ཅིག་དྲངས་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ནང་གི་ཞི་བདེ་ལུ་གནྲོད་འཚུབས་བཀལཝ་བཀལ་ས་རང་སྲོདཔ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་

ཆེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱིས་གཙྲོས་པའི་ དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ་ཚུ་ལུ་ གཉེར་ཁ་བཅོལ་ཏེ་ གདྲོང་ལེན་མཛདཔ་

ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ མི་སྲོབས་དང་གོ་མཚྲོན་ཚུ་ག་དེ་ཅིག་རང་ཉུང་སྟེ་འབད་རུང་ 

བཀའ་སྲོད་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གི་ནུས་མཐུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ལུ་ཐྲོ་མ་ཕྲོག་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 248

པར་ དུས་ཚྲོད་ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འབྲུག་དང་ མི་སེར་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་

མིང་གནས་ཐྲོབ་སྟེ་ སྲོབས་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་གི་གདྲོང་ཁར་ དཔའ་

རྔམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་སྲོད་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་ གཙྲོ་བྲོ་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ 

ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཅི་བཅོལ་གྱི་འཕྲིན་ལས་དུས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ རྟགས་མཚན་བཟང་

པྲོ་ཅིག་ཨིནམ་ འབྲུག་མི་གེ་ར་གིས་མཁྱེན་དགོཔ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དྲུག་པ་གདན་ས་ལྕགས་རི་གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོའི་སྐོར།
དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཐུགས་གཏད་ས་ཟེར་རུང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་

ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱིས་གཙྲོས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་མ་གཏྲོགས་གཞན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ 

གདན་ས་ལྕགས་རི་རྲོ་རྗེ་གདན་ལུ་ མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོ་གསར་དུ་བཙུགས་ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གི་

ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ཕྲོ་བྲང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལུ་ 

མགོན་ཁང་གསར་བཙུགས་མཛད་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ མགོན་ཁང་གི་སྐུ་རྟེན་སྦེ་

ཙན་དན་དཀར་པྲོའི་གུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚྲོགས་  མགོན་པྲོའི་ལྷ་

མངས་ག་ར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་རང་གིས་བཞེངས་ཏེ་  དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྟེན་རྫས་ 

རྟེན་མདྲོས་བླ་རྲོ་ སྲོག་འཁོར་ཚུ་ག་ར་ མགོན་པྲོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དྲོན་ལྟར་དུ་ ལག་ལེན་

འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་རང་གིས་ཕྱག་ལེན་དུ་བཏབ་སྟེ་ བཙུགས་

གནངམ་མ་ཚད་ མགོན་ཁང་གི་ལྡེབས་བྲིས་ཚུ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁོ་ར་གིས་གནང་

ནུག།

ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཕྱག་རྩལ་མཁས་དྲག་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་རྟག་རང་ཕྱག་རྩལ་ལུ་

བརྟེན་པའི་ སྐུ་དང་རི་མྲོ་ པ་ཏྲ་ཅིག་ཨིན་ཅིག་མིན་ཅིག་གནང་ཡི་རང་བཞུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ལས་ དེ་ཚུ་ག་ཅི་རང་གནང་རུང་ གཞན་གྱིས་དྲོ་འགྲན་མ་ཚུགས་པའི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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ལྷག་པར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁོ་རའི་ལུང་ལས་ ཨོ་རྒྱན་ང་དང་རྟག་ཏུ་བཀའ་གྲོས་མཛད། 

།དེ་དང་སུ་འཕད་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ། །ཟེར་བའི་ལུང་དང་ གཞན་ཡང་ རི་བྲོ་གླང་ཆེན་

འགྱིངས་འདྲའི་སྣ་སྟེང་ན། །སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བའི་མཚན་ཅན་འབྲོན། །ཟེརཝ་ལ་

སྲོགས་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་སྟེ་ དུས་རབས་ ༡༧ པ་འགོ་བཙུགསཔ་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ལྲོ་ 

༡༦༡༦ ལུ་ བྲོད་ར་ལུང་ལས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པྲོའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ ལྷྲོ་མྲོན་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ 

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསན་པ་དར་བའི་ དུས་ལུ་འབབ་སྟེ་ འབྲུག་ར་ལུང་གི་ནང་

རྟེན་རང་བྲོན་ཁ་སར་པ་་དང་བཅས་བསྣམས་ཞིན་ན་ ཆིབས་ཁ་ལྷྲོ་ལུ་བསྒྱུར་གནངམ་

ལས་ཚུར་ མྲོན་ཡུལ་དང་མྲོན་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཙམ་རང་མེད་པར་ གཡུས་ལུ་འབྲུག་ཡུལ་

དང་མི་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་མིང་དྲོན་གནས་བསྒྱུར་ཏེ་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་

གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རང་དབང་གི་

དཔལ་ལུ་བཀོད་གནང་ནུག།

ཨིན་རུང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བྲོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱི་ལྟར་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ལུ་མ་

རངསམ་དང་ ནང་ལྟར་ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུའི་སྒལ་ཚིགས་ ༢༡ རྩ་གཅིག་

ལས་རང་བྲོན་སྦེ་འཁྲུངས་པའི་ སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་༢༡ གི་གྲལ་ལས་ རང་བྲོན་ཁ་

སར་པ་་དེ་འཕྱྲོག་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་མི་ སྡེ་སྲིད་གཙངཔ་ཕུན་ཚྲོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དམག་

གིས་གཙྲོས་པའི་བྲོད་དམག་མང་རབས་ཅིག་དྲངས་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ནང་གི་ཞི་བདེ་ལུ་གནྲོད་འཚུབས་བཀལཝ་བཀལ་ས་རང་སྲོདཔ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་

ཆེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱིས་གཙྲོས་པའི་ དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ་ཚུ་ལུ་ གཉེར་ཁ་བཅོལ་ཏེ་ གདྲོང་ལེན་མཛདཔ་

ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ མི་སྲོབས་དང་གོ་མཚྲོན་ཚུ་ག་དེ་ཅིག་རང་ཉུང་སྟེ་འབད་རུང་ 

བཀའ་སྲོད་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གི་ནུས་མཐུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ལུ་ཐྲོ་མ་ཕྲོག་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 248

པར་ དུས་ཚྲོད་ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འབྲུག་དང་ མི་སེར་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་

མིང་གནས་ཐྲོབ་སྟེ་ སྲོབས་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་གི་གདྲོང་ཁར་ དཔའ་

རྔམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་སྲོད་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་ གཙྲོ་བྲོ་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ 

ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཅི་བཅོལ་གྱི་འཕྲིན་ལས་དུས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ རྟགས་མཚན་བཟང་

པྲོ་ཅིག་ཨིནམ་ འབྲུག་མི་གེ་ར་གིས་མཁྱེན་དགོཔ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དྲུག་པ་གདན་ས་ལྕགས་རི་གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོའི་སྐོར།
དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ཐུགས་གཏད་ས་ཟེར་རུང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་

ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱིས་གཙྲོས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་མ་གཏྲོགས་གཞན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ 

གདན་ས་ལྕགས་རི་རྲོ་རྗེ་གདན་ལུ་ མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོ་གསར་དུ་བཙུགས་ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གི་

ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ཕྲོ་བྲང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལུ་ 

མགོན་ཁང་གསར་བཙུགས་མཛད་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ མགོན་ཁང་གི་སྐུ་རྟེན་སྦེ་

ཙན་དན་དཀར་པྲོའི་གུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚྲོགས་  མགོན་པྲོའི་ལྷ་

མངས་ག་ར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་རང་གིས་བཞེངས་ཏེ་  དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྟེན་རྫས་ 

རྟེན་མདྲོས་བླ་རྲོ་ སྲོག་འཁོར་ཚུ་ག་ར་ མགོན་པྲོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དྲོན་ལྟར་དུ་ ལག་ལེན་

འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་རང་གིས་ཕྱག་ལེན་དུ་བཏབ་སྟེ་ བཙུགས་

གནངམ་མ་ཚད་ མགོན་ཁང་གི་ལྡེབས་བྲིས་ཚུ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁོ་ར་གིས་གནང་

ནུག།

ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཕྱག་རྩལ་མཁས་དྲག་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་རྟག་རང་ཕྱག་རྩལ་ལུ་

བརྟེན་པའི་ སྐུ་དང་རི་མྲོ་ པ་ཏྲ་ཅིག་ཨིན་ཅིག་མིན་ཅིག་གནང་ཡི་རང་བཞུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ལས་ དེ་ཚུ་ག་ཅི་རང་གནང་རུང་ གཞན་གྱིས་དྲོ་འགྲན་མ་ཚུགས་པའི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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ཙང་ཙ་རང་ཐྲོནམ་ལས་ ཕྱག་བཟྲོ་ལུ་སྐུ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལས་ཡང་ ཞབས་

དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ལྷག་པའི་སྐད་གྲགས་ཐྲོན་ནུག།

མགོན་ཁང་གི་རྟེན་རྫས་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ སྤ་རྲོ་ལུ་དམག་

འཁྱིད་དེ་འྲོང་མི་གཙང་གི་དམག་དཔྲོན་གཙྲོ་བྲོ་ ལ་གུ་ནས་ཀྱི་ མགོ་སྙིང་གྲི་གསུམ་གསང་

བའི་རྟེན་རྫས་ལུ་ཕུལ། ལགཔ་གཡབ་དར་སྦེ་བཟྲོ་གནང་ཞིན་ན་ མགོན་ཁང་དེ་ལུ་ རིན་པྲོ་

ཆེ་ལྷ་དབང་བླྲོ་གྲོས་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ སྒྲུབ་སྲོན་རབ་གནས་རྒྱས་

པ་དང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་ གཏང་རགས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་གནང་

སྟེ་ སྒྲུབ་སྲོན་གྲོལ་བའི་ཉིན་མར་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ལས་མཐའ་ཆེན་མྲོ་ བསྲེག་པ་ཧྲོམ་

གྱི་འཕྲིན་ལས་ཡང་མཛད་དེ་ མ་རུངས་ལྲོག་པར་འདྲེན་པའི་རིགས་ཚུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་

ཞལ་ལུ་ཕུལ་ནུག།

དེ་ལས་ཚུར་མགོན་ཁང་དེ་ཡང་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཐལ་ཏེ་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ ཤ་དང་

ཚིལ་ལུ་མེ་བཏང་བའི་དྲིམ་ཐྲོན་ནི་དང་ མི་རྲོ་བཀོ་ནི་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ མགོན་ཁང་ནང་

ལས་ མེ་བཙྲོ་མངོན་སུམ་དུ་ ཐྲོན་འགྱོ་ས་ཚུ་ཡང་མཐྲོངམ་ལས་ ག་ར་གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤུ་

ཡང་ གཡའ་ཟིང་ཟིང་གི་འཇིགས་སྐྲག་སྲོམ་བསྐྱེད་དགོཔ་བྱུངམ་མ་ཚད་ ཐ་ན་མགོན་ཁང་

གི་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ལགཔ་འདྲོགས་རུང་ འཚུབས་ཆ་སྲོམ་བྱུངམ་ཨིན་ཟེར་ག་ར་གིས་སབ་ཨིན་

པས།

བདུན་པ་སྤུངས་ཐང་མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོ་གསར་བཞེངས།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་རྫྲོང་གཞིས་དང་པ་སྤུངས་

ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་ནང་ གཡུལ་རྒྱལ་མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོ་འདི་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༦༤༣ ཆུ་

ལུག་ཟ་༡ པའི་ནང་ གཙང་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་གསྲོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ 

ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ བདེ་མཆོག་དང་མགོན་པྲོའི་དབང་གི་ཟབ་ཆོས་གནང་བའི་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 250

སྐབས་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་གི་མགོན་ཁང་

ཆེན་མྲོ་བཞེངས་ནི་དང་ སྤང་རི་ཟམ་པའི་མགོན་ཁང་ནང་བཞག་ནི་གི་ མགོན་པྲོའི་སྐུ་

བཞེངས་ནི་འབདཝ་ད་ ལྷ་བཟྲོ་བྲོ་དཀོན་པའི་ཚུལ་གསུངམ་ད་ མཁན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ 

སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་ནུག། སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་ཟེར་མི་འདི་ རྗེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་

པྲོའི་སྤྲུལ་པ་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁོ་གིས་བཞེངས་མི་སྐུ་མང་ཤྲོས་རང་གསུང་བྲོན་མི་

དང་ རབ་གནས་ཡང་མ་དགོསཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
 

ཁོ་རང་རྒྱལ་དབང་ཀར་ པ་བཅུ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྲོ་རྗེའི་ལྷ་བཟྲོ་བྲོ་ཨིན་རུང་ དེ་སྐབས་རྒྱལ་

དབང་ཀར་ པ་དགེ་སྲོག་གི་ དམག་གིས་ ཁོ་རའི་གདན་ས་ལུ་བཞུགས་ངོ་མ་བདེཝ་བཟྲོ་

དཔ་ལས་ འཇང་ས་ཏམ་རྒྱལ་པྲོའི་ཆ་འྲོག་ལུ་བྲྲོས་ཟུར་བྲོན་ཏེ་མེདཔ་ལས་ སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་དེ་

འཕྲོ་ལས་དགའ་ཚྲོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ འབྲུག་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་

ནུག།

ཁོ་གིས་ མགོན་ཁང་གི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་ནི་གི་འགོ་བརྩམ་ད་ གཙང་མཁན་ཆེན་གྱིས་ 

ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་དྲོན་ལུ་ མི་རྟ་བཅུ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལུ་ བསྒྲལ་བའི་

རལ་གྲི་གསེར་ཚགས་ཀྱི་འཆང་བཟུང་ཅན་ཅིག་ཡང་ཕུལཝ་ལས་ དྲག་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་

ཐྲོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོར་དགོངས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཐུགས་ག་

ཅི་འདི་མཉེས་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་མགོན་པྲོའི་སྲོག་འཁོར་ནང་དགོ་པའི་གྲི་སྙིང་གི་བཅའ་གཞི་

གནངམ་ད་ མགོན་པྲོའི་ཆོ་གའི་སྐབས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་རྲོལ་མྲོ་དྲག་བརྡུང་ཡུན་

རིང་གནངམ་ལས་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བ་རྲོག་གདྲོང་ཅན་གྱིས་མི་གཅིག་ འཁྱིད་

འྲོང་སྟེ་འཆམ་སབས་དང་སྦྲགས་ཏེ་བསྒྲལ་ད་ཡི་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ ནངས་པ་དྲྲོ་པ་

དགོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ དགེ་ལྡན་པའི་དམག་དཔྲོན་གཅིག་བསད་པའི་གྲི་སྙིང་གཏམ་སྙན་དང་

བཅས་པ་ཕུལ་བར་འྲོངམ་ལ་སྲོགས་པ་ རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་དཀའ་མི་ཚུ་ ག་ར་བ་རྲོག་གདྲོང་

ཅན་ལུ་བཅོལ་ཏེ་ བསྒྲུབས་གནངམ་ལས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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ཙང་ཙ་རང་ཐྲོནམ་ལས་ ཕྱག་བཟྲོ་ལུ་སྐུ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལས་ཡང་ ཞབས་

དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ལྷག་པའི་སྐད་གྲགས་ཐྲོན་ནུག།

མགོན་ཁང་གི་རྟེན་རྫས་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ སྤ་རྲོ་ལུ་དམག་

འཁྱིད་དེ་འྲོང་མི་གཙང་གི་དམག་དཔྲོན་གཙྲོ་བྲོ་ ལ་གུ་ནས་ཀྱི་ མགོ་སྙིང་གྲི་གསུམ་གསང་

བའི་རྟེན་རྫས་ལུ་ཕུལ། ལགཔ་གཡབ་དར་སྦེ་བཟྲོ་གནང་ཞིན་ན་ མགོན་ཁང་དེ་ལུ་ རིན་པྲོ་

ཆེ་ལྷ་དབང་བླྲོ་གྲོས་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ སྒྲུབ་སྲོན་རབ་གནས་རྒྱས་

པ་དང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོ་བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་ གཏང་རགས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་གནང་

སྟེ་ སྒྲུབ་སྲོན་གྲོལ་བའི་ཉིན་མར་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ལས་མཐའ་ཆེན་མྲོ་ བསྲེག་པ་ཧྲོམ་

གྱི་འཕྲིན་ལས་ཡང་མཛད་དེ་ མ་རུངས་ལྲོག་པར་འདྲེན་པའི་རིགས་ཚུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་

ཞལ་ལུ་ཕུལ་ནུག།

དེ་ལས་ཚུར་མགོན་ཁང་དེ་ཡང་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཐལ་ཏེ་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ ཤ་དང་

ཚིལ་ལུ་མེ་བཏང་བའི་དྲིམ་ཐྲོན་ནི་དང་ མི་རྲོ་བཀོ་ནི་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ མགོན་ཁང་ནང་

ལས་ མེ་བཙྲོ་མངོན་སུམ་དུ་ ཐྲོན་འགྱོ་ས་ཚུ་ཡང་མཐྲོངམ་ལས་ ག་ར་གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤུ་

ཡང་ གཡའ་ཟིང་ཟིང་གི་འཇིགས་སྐྲག་སྲོམ་བསྐྱེད་དགོཔ་བྱུངམ་མ་ཚད་ ཐ་ན་མགོན་ཁང་

གི་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ལགཔ་འདྲོགས་རུང་ འཚུབས་ཆ་སྲོམ་བྱུངམ་ཨིན་ཟེར་ག་ར་གིས་སབ་ཨིན་

པས།

བདུན་པ་སྤུངས་ཐང་མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོ་གསར་བཞེངས།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་རྫྲོང་གཞིས་དང་པ་སྤུངས་

ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་ནང་ གཡུལ་རྒྱལ་མགོན་ཁང་ཆེན་མྲོ་འདི་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༦༤༣ ཆུ་

ལུག་ཟ་༡ པའི་ནང་ གཙང་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚྲོ་གིས་གསྲོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ 

ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ བདེ་མཆོག་དང་མགོན་པྲོའི་དབང་གི་ཟབ་ཆོས་གནང་བའི་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 250

སྐབས་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་གི་མགོན་ཁང་

ཆེན་མྲོ་བཞེངས་ནི་དང་ སྤང་རི་ཟམ་པའི་མགོན་ཁང་ནང་བཞག་ནི་གི་ མགོན་པྲོའི་སྐུ་

བཞེངས་ནི་འབདཝ་ད་ ལྷ་བཟྲོ་བྲོ་དཀོན་པའི་ཚུལ་གསུངམ་ད་ མཁན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ 

སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་ནུག། སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་ཟེར་མི་འདི་ རྗེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་

པྲོའི་སྤྲུལ་པ་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁོ་གིས་བཞེངས་མི་སྐུ་མང་ཤྲོས་རང་གསུང་བྲོན་མི་

དང་ རབ་གནས་ཡང་མ་དགོསཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
 

ཁོ་རང་རྒྱལ་དབང་ཀར་ པ་བཅུ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྲོ་རྗེའི་ལྷ་བཟྲོ་བྲོ་ཨིན་རུང་ དེ་སྐབས་རྒྱལ་

དབང་ཀར་ པ་དགེ་སྲོག་གི་ དམག་གིས་ ཁོ་རའི་གདན་ས་ལུ་བཞུགས་ངོ་མ་བདེཝ་བཟྲོ་

དཔ་ལས་ འཇང་ས་ཏམ་རྒྱལ་པྲོའི་ཆ་འྲོག་ལུ་བྲྲོས་ཟུར་བྲོན་ཏེ་མེདཔ་ལས་ སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་དེ་

འཕྲོ་ལས་དགའ་ཚྲོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ འབྲུག་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་

ནུག།

ཁོ་གིས་ མགོན་ཁང་གི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་ནི་གི་འགོ་བརྩམ་ད་ གཙང་མཁན་ཆེན་གྱིས་ 

ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་དྲོན་ལུ་ མི་རྟ་བཅུ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལུ་ བསྒྲལ་བའི་

རལ་གྲི་གསེར་ཚགས་ཀྱི་འཆང་བཟུང་ཅན་ཅིག་ཡང་ཕུལཝ་ལས་ དྲག་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་

ཐྲོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པྲོར་དགོངས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཐུགས་ག་

ཅི་འདི་མཉེས་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་མགོན་པྲོའི་སྲོག་འཁོར་ནང་དགོ་པའི་གྲི་སྙིང་གི་བཅའ་གཞི་

གནངམ་ད་ མགོན་པྲོའི་ཆོ་གའི་སྐབས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་རྲོལ་མྲོ་དྲག་བརྡུང་ཡུན་

རིང་གནངམ་ལས་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བ་རྲོག་གདྲོང་ཅན་གྱིས་མི་གཅིག་ འཁྱིད་

འྲོང་སྟེ་འཆམ་སབས་དང་སྦྲགས་ཏེ་བསྒྲལ་ད་ཡི་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ ནངས་པ་དྲྲོ་པ་

དགོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ དགེ་ལྡན་པའི་དམག་དཔྲོན་གཅིག་བསད་པའི་གྲི་སྙིང་གཏམ་སྙན་དང་

བཅས་པ་ཕུལ་བར་འྲོངམ་ལ་སྲོགས་པ་ རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་དཀའ་མི་ཚུ་ ག་ར་བ་རྲོག་གདྲོང་

ཅན་ལུ་བཅོལ་ཏེ་ བསྒྲུབས་གནངམ་ལས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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ལྷ་ཚྲོགས་སྣང་སྲིད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པའི་རང་བྱུང་དྲག་

པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་སྔོན་ཆད་རྒྱ་བྲོད་ག་ཏེ་ཡང་བྱུང་མ་མྲོང་མི་དེ་ཡང་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་

ཡུན་མ་རིང་པར་གྲུབ་ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ མ་འྲོངས་འབྲུག་གི་བསན་སྲིད་ལུ་བདེ་ཐབས་སྒྲིག་

སྟེ་བཞག་མི་དེ་ཚུ་ དྲོན་དག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་སྲིད་ལུ་ཐྲོ་རྐྱབ་

ནི་གི་རྩིས་མ་རྐྱབ་པར་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ཕ་ལས་བུ་དང་བུ་ལས་ཚ་

བརྒྱུད་དེ་ རང་གཞན་ཚང་མ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་ སྲོད་ཐབས་ཀྱི་མཉམ་

འབྲེལ་དམ་ཟབ་མཛད་ནི་ལུ་བརྩྲོན་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

བརྒྱད་པ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཅུད་བསྡུས། 
ཨམ་སྲུ་ཚུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་སྦེ་ཞུ་ནི་

ཨིན།

༡༽ དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ རྒྱལ་བསན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་

པྲོ་ དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་ སྤྱིར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་

འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་བསན་སྲིད་སྤྱི་ལུ་གནྲོད་

པའི་དགྲ་བགེགས་རུ་ཊ་བསྒྲལ་བའི་དྲག་པྲོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་ལཱ་ལུ་ འཕྲིན་ལས་ཡིད་ལྟར་

མགྱོགས་པ། མདའ་ལྟར་རྒྱུག་པ། གློག་ལྟར་མྱུར་བ། མེ་ལྟར་ཚ་བ། ཐྲོག་ལྟར་འབབ་པ། 

རི་ལྟར་ལྕི་བ་སྦེ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ བསན་སྲིད་ལུ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བགེགས་གང་ཡང་རུང་བ་

ཅིག་ ཆོས་སྐྱོང་གི་གནས་ཁང་ངམ་ མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་སྲོང་པ་ཅིན་ སྲོག་རྩ་ལྲོས་

གཅད། དཔེར་ན་བསན་པའི་རུ་ཊ་ཅིག་ཨའི་གི་མངལ་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ཨིན་

རུང་ གལ་སྲིད་ཨའི་དེ་ མགོན་ཁང་ནང་ལུ་བག་མེད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་འཛུལ་སྲོང་པ་ཅིན་ 

བསན་པའི་རུ་ཊའི་སྐྱེ་བ་ཨའི་གི་མངལ་ནང་ཡྲོད་པའི་བུ་དེ་གི་སྲོག་ལེནམ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 252

མ་རུངས་པའི་བུ་དེ་སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་ བུ་

སྣྲོད་ཀྱི་མངལ་ཡང་སྐམ་བཏངམ་མ་ཚད་ ཨའི་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པའི་ རྒྱུ་

མཚན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་ཆོགཔ་ཨིན།

༢༽ གཉིས་པ་ བསན་སྲིད་ལུ་ཤ་ཞེན་ཆེ་བའི་བླ་མ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསན་པ་སྲུང་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ དང་པ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གི་གནས་ཁང་བཅའ། གཉིས་པ་

གཉེར་ཁ་གཏད། གསུམ་པ་འཕྲིན་ལས་བཅོལཝ་ལ་སྲོགས་པ་མཛདཔ་ལས་ བསན་པའི་

གཞི་མ་ སྲོ་སྲོར་ཐར་པའི་སྲོམ་པ་ ཉམས་པའི་རྒྱུའི་གཙྲོ་བྲོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ མི་གཙང་བ་

སྤྲོད་པའི་རྐྱེན་དེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལས་གཙྲོ་བྲོར་བྱུང་ནི་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་

མའི་ཨམ་སྲུ་སྐྱོན་ལྡན་ཅིག་ མགོན་ཁང་ནང་འཛུལཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ཐྲོ་བརྩམ་པའི་ཆད་པ་ ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་བཀལ་འྲོང་མནྲོ་སྟེ་ 

རིག་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་ 

བུད་མེད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཐག་མ་ཆོདཔ་སྦེ་བཀག་ཆ་མཛད་གནང་

གནངམ་ཨིན་པས།

༣༽ གསུམ་པ་ སྤྱིར་སྐྱེ་གྲིབ། ཤི་གྲིབ། བག་གྲིབ། ཡུག་གྲིབ། བཙྲོག་གྲིབ། མཛེ་གྲིབ། 

ཉམས་གྲིབ་ཚུ་དུག་བཟུམ་སྦེ་གནྲོད་ཚབས་ཧ་ཅང་གིས་ཆེཝ་ལས་ སྤྱིར་བླྲོ་སེམས་ཆོས་དང་

ལྡན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཐ་དམ་ཚིག་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད། རང་ངོ་ལུ་ལྟྲོས་པའི་ངོ་ཚ་དང་ 

གཞན་ངོ་ལུ་ལྟྲོས་པའི་ཁྲེལ་དང་ལྡན་པའི་ཨམ་སྲུ་ ཡང་དག་པ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་སབ་ནི་མིན་

འདུག དེ་མིན་པའི་ཨམ་སྲུ་ འདྲོད་སྤྲོད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འབད་མི་ སྨད་

འཚྲོང་མ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉེས་སྐྱོན་ལེ་ཤ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཧ་

ཅང་གིས་བཀའ་གཉན་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་བ་ཅིན་ སྲུང་མ་དེ་ཚུ་

ལུ་བཙྲོག་གྲིབ་ཕྲོག་སྟེ་ སྤྱིར་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་དེ་ཚུ་ཐུགས་ཁྲོས་ཏེ་ བསན་སྲིད་སྲུང་

བའི་འཕྲིན་ལས་ཚུ་མ་མཛདཔ་མ་ཚད་ སྒོས་སུ་ ཨམ་སྲུ་དེ་ལུ་གནྲོད་པ་བཀལ་བའི་ཁར་ 

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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ལྷ་ཚྲོགས་སྣང་སྲིད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པའི་རང་བྱུང་དྲག་

པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་སྔོན་ཆད་རྒྱ་བྲོད་ག་ཏེ་ཡང་བྱུང་མ་མྲོང་མི་དེ་ཡང་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་

ཡུན་མ་རིང་པར་གྲུབ་ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ མ་འྲོངས་འབྲུག་གི་བསན་སྲིད་ལུ་བདེ་ཐབས་སྒྲིག་

སྟེ་བཞག་མི་དེ་ཚུ་ དྲོན་དག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་སྲིད་ལུ་ཐྲོ་རྐྱབ་

ནི་གི་རྩིས་མ་རྐྱབ་པར་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ཕ་ལས་བུ་དང་བུ་ལས་ཚ་

བརྒྱུད་དེ་ རང་གཞན་ཚང་མ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ལྲོངས་སྤྲོད་དེ་ སྲོད་ཐབས་ཀྱི་མཉམ་

འབྲེལ་དམ་ཟབ་མཛད་ནི་ལུ་བརྩྲོན་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

བརྒྱད་པ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཅུད་བསྡུས། 
ཨམ་སྲུ་ཚུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་སྦེ་ཞུ་ནི་

ཨིན།

༡༽ དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ རྒྱལ་བསན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་

པྲོ་ དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་ སྤྱིར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་

འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་བསན་སྲིད་སྤྱི་ལུ་གནྲོད་

པའི་དགྲ་བགེགས་རུ་ཊ་བསྒྲལ་བའི་དྲག་པྲོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་ལཱ་ལུ་ འཕྲིན་ལས་ཡིད་ལྟར་

མགྱོགས་པ། མདའ་ལྟར་རྒྱུག་པ། གློག་ལྟར་མྱུར་བ། མེ་ལྟར་ཚ་བ། ཐྲོག་ལྟར་འབབ་པ། 

རི་ལྟར་ལྕི་བ་སྦེ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ བསན་སྲིད་ལུ་གནྲོད་པའི་དགྲ་བགེགས་གང་ཡང་རུང་བ་

ཅིག་ ཆོས་སྐྱོང་གི་གནས་ཁང་ངམ་ མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་སྲོང་པ་ཅིན་ སྲོག་རྩ་ལྲོས་

གཅད། དཔེར་ན་བསན་པའི་རུ་ཊ་ཅིག་ཨའི་གི་མངལ་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ཨིན་

རུང་ གལ་སྲིད་ཨའི་དེ་ མགོན་ཁང་ནང་ལུ་བག་མེད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་འཛུལ་སྲོང་པ་ཅིན་ 

བསན་པའི་རུ་ཊའི་སྐྱེ་བ་ཨའི་གི་མངལ་ནང་ཡྲོད་པའི་བུ་དེ་གི་སྲོག་ལེནམ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 252

མ་རུངས་པའི་བུ་དེ་སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་ བུ་

སྣྲོད་ཀྱི་མངལ་ཡང་སྐམ་བཏངམ་མ་ཚད་ ཨའི་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པའི་ རྒྱུ་

མཚན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་ཆོགཔ་ཨིན།

༢༽ གཉིས་པ་ བསན་སྲིད་ལུ་ཤ་ཞེན་ཆེ་བའི་བླ་མ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསན་པ་སྲུང་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ དང་པ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གི་གནས་ཁང་བཅའ། གཉིས་པ་

གཉེར་ཁ་གཏད། གསུམ་པ་འཕྲིན་ལས་བཅོལཝ་ལ་སྲོགས་པ་མཛདཔ་ལས་ བསན་པའི་

གཞི་མ་ སྲོ་སྲོར་ཐར་པའི་སྲོམ་པ་ ཉམས་པའི་རྒྱུའི་གཙྲོ་བྲོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ མི་གཙང་བ་

སྤྲོད་པའི་རྐྱེན་དེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལས་གཙྲོ་བྲོར་བྱུང་ནི་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་

མའི་ཨམ་སྲུ་སྐྱོན་ལྡན་ཅིག་ མགོན་ཁང་ནང་འཛུལཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ཐྲོ་བརྩམ་པའི་ཆད་པ་ ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་བཀལ་འྲོང་མནྲོ་སྟེ་ 

རིག་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་ 

བུད་མེད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཐག་མ་ཆོདཔ་སྦེ་བཀག་ཆ་མཛད་གནང་

གནངམ་ཨིན་པས།

༣༽ གསུམ་པ་ སྤྱིར་སྐྱེ་གྲིབ། ཤི་གྲིབ། བག་གྲིབ། ཡུག་གྲིབ། བཙྲོག་གྲིབ། མཛེ་གྲིབ། 

ཉམས་གྲིབ་ཚུ་དུག་བཟུམ་སྦེ་གནྲོད་ཚབས་ཧ་ཅང་གིས་ཆེཝ་ལས་ སྤྱིར་བླྲོ་སེམས་ཆོས་དང་

ལྡན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཐ་དམ་ཚིག་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད། རང་ངོ་ལུ་ལྟྲོས་པའི་ངོ་ཚ་དང་ 

གཞན་ངོ་ལུ་ལྟྲོས་པའི་ཁྲེལ་དང་ལྡན་པའི་ཨམ་སྲུ་ ཡང་དག་པ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་སབ་ནི་མིན་

འདུག དེ་མིན་པའི་ཨམ་སྲུ་ འདྲོད་སྤྲོད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འབད་མི་ སྨད་

འཚྲོང་མ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉེས་སྐྱོན་ལེ་ཤ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཧ་

ཅང་གིས་བཀའ་གཉན་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་བ་ཅིན་ སྲུང་མ་དེ་ཚུ་

ལུ་བཙྲོག་གྲིབ་ཕྲོག་སྟེ་ སྤྱིར་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་དེ་ཚུ་ཐུགས་ཁྲོས་ཏེ་ བསན་སྲིད་སྲུང་

བའི་འཕྲིན་ལས་ཚུ་མ་མཛདཔ་མ་ཚད་ སྒོས་སུ་ ཨམ་སྲུ་དེ་ལུ་གནྲོད་པ་བཀལ་བའི་ཁར་ 

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ཕྱྲོགས་ཚུ་ནང་ ལྟས་ངན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་ཚྲོགས་སྲོན་ཏེ་

འཇིག་རྟེན་ཕུང་བའི་རྐྱེན་ལེ་ཤ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་

མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀགཔ་ཨིན་པས།

སྤྱིར་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལུ་ ཉེ་རིང་དང་ ནུས་མཐུ་ཆེ་ཆུང་ལ་

སྲོགས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་བཞེད་ ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་  བར་རྐྱེན་

བཙྲོག་གྲིབ་དེ་ཚུ་གིས་སྒྲིབ་སྟེ་ ཚངས་སྤྲོད་དང་ལྡན་པའི་གྲྭ་བཙུན་དང་ གཞན་ཡང་ཡྲོན་

བདག་ཕྲོ་མྲོ་ག་ར་གི་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ནུས་མཐུ་ཚུ་ཉམས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་

བསན་པའི་བ་བ་རླབས་པྲོ་ཆེ་སྲུང་ནི་ལུ་ བར་ཆད་སྲོམ་ཞུགས་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ 

ཉི་མའི་རང་བཞིན་ཁོ་ར་ལུ་ འཕེལ་སྒྲིབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་རང་འབད་རུང་ 

བར་རྐྱེན་ས་སྨུག་ཡྲོདཔ་དང་མེད་པའི་ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་  ས་སྟེང་ནང་ དྲྲོད་འཐྲོན་མི་

འཐྲོན་གྱི་ཁྱད་པར་བྱུང་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

རྒྱུ་མཚན་འདྲ་མི་འདྲ་དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བཀའ་གཉན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གྲིབ་སྐྱོན་ལས་

སྲུང་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ གྲིབ་སྐྱོན་ཡྲོད་པའི་མི་རིགས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་གྲིབ་སྐྱོན་

ལས་འཛེམས་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ བཀག་ཆ་གནང་གནངམ་མ་

གཏྲོགས་ ཕྲོ་མྲོ་མཐྲོ་དམན་དང་ ཆགས་སང་ཕྱྲོགས་རིས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ བཀག་ཆ་མཛད་

ཡྲོདཔ་མེན་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་བཀའ་གཉན་ཆེ་བའི་མགོན་ཁང་ནང་ འཛུལ་ནི་

མེད་པའི་གནད་དྲོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་མཁྱེན་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན། 

དགུ་པ་ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་གཞན་ཅིག།
འདི་ཡང་ རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་ལས། སེམས་ཅན་ཉིད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཟེར་གསུངས་

ཏེ་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་དང་འཁྲིལ་ སེམས་ཅན་ཡྲོད་ཚད་ཅིགཔྲོ་ག་ར་གི་ ནང་སེམས་ཀྱི་ངོ་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 254

བྲོ་འདི་སངས་རྒྱས་ཨིན་པ་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ མདྲོ་སྡེ་སྣྲོད་གསུམ་ལས། དང་པ་འདུལ་བའི་

ལུགས་ལས་སྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་གྱི་གྲངས་སུ་ཕྲོ་དང་མྲོ་གཉིས་ཆ་རང་ཚུད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

གཉིས་པ་མདྲོ་སྡེའི་ལུགས་ལས་འབད་རུང་ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་རྟེན་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་

ཆ་ར་ཡྲོད་པའི་ཁར་ མངོན་པའི་ལུགས་ལུ་ཡང་ཤེས་རབ་སྲོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དྲོན་རྟྲོགས་ནི་ལུ་ཕྲོ་

མྲོ་གི་ཁྱད་པར་མེདཔ་སྦེ་འཐྲོན་ནི་ཡྲོད། 

གཉིས་པ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་གི་དབང་དུ་གཏང་སྟེ་འབད་རུང་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

འབད་ནི་ལུ་ཕྲོ་མྲོ་གི་ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་རྣལ་འབྲོར་པ་དང་རྣལ་འབྲོར་མ་ཟེར་བའི་

ཐ་སྙད་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡྲོད་པའི་གུར་ གོང་གི་ལུང་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ འྲོན་ཀྱང་གློ་བུར་དྲི་མས་སྒྲིབ། 

།ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ ལས་དང་ཉོན་མྲོངས་པའི་དྲི་མ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་དྲུག་སྲོ་

སྲོའི་ལུས་དང་ ལུས་འདི་ལུ་ཡང་ ཕྲོ་ཐིག་ལེ་གི་རང་བཞིན་དང་ མྲོ་ཁྲག་གི་རང་བཞིན་སྦེ་

གྲུབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་ མྲོའི་ཁྲག་འདི་གིས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་

གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ཉམས་བཅུག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

མ་གཞི་ཆོས་སྐྱོང་ལུ་ཡང་ ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཟེར་བཤད་དེ་འྲོང་པའི་སྐབས་

ལུ་ མ་རྒྱུད་འཁོར་ལྲོ་སྲོམ་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ མགོན་པྲོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ནང་

ལས་བྱུང་མི་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྲོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ལུ་ འཁོར་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པ་དང་ འཇིག་རྟེན་པ་སྦེ་གཉིས་ལུ་ ཕྱེ་བའི་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡེ་

ཤེས་པའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ལུ་འདི་ ནང་མཆོད་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་ ཁམས་

དཀར་ཆ་དང་དམར་ཆ་ཟེར་ ཕྲོའི་ཐིག་ལེ་དང་མྲོའི་ཁྲག་གཉིས་ཆ་ར་ མཆོདཔ་སྦེ་བཞེས་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མགོན་པྲོ་ལྷ་མང་གི་དཀྱིལ་ཆོག་ལས། མཚན་ལྡན་མ་དང་གཟུགས་འཚྲོང་བྷ་

གའི་རྡུལ། །བསྒྲལ་བའི་དམར་ཆེན་རྦ་རུ་འཛག་པས་མཆོད། །ཟེར་བའི་སྐབས་སུ། བུ་མྲོ་

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ཕྱྲོགས་ཚུ་ནང་ ལྟས་ངན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་ཚྲོགས་སྲོན་ཏེ་

འཇིག་རྟེན་ཕུང་བའི་རྐྱེན་ལེ་ཤ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་

མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀགཔ་ཨིན་པས།

སྤྱིར་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལུ་ ཉེ་རིང་དང་ ནུས་མཐུ་ཆེ་ཆུང་ལ་

སྲོགས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་བཞེད་ ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་  བར་རྐྱེན་

བཙྲོག་གྲིབ་དེ་ཚུ་གིས་སྒྲིབ་སྟེ་ ཚངས་སྤྲོད་དང་ལྡན་པའི་གྲྭ་བཙུན་དང་ གཞན་ཡང་ཡྲོན་

བདག་ཕྲོ་མྲོ་ག་ར་གི་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ནུས་མཐུ་ཚུ་ཉམས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་

བསན་པའི་བ་བ་རླབས་པྲོ་ཆེ་སྲུང་ནི་ལུ་ བར་ཆད་སྲོམ་ཞུགས་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ 

ཉི་མའི་རང་བཞིན་ཁོ་ར་ལུ་ འཕེལ་སྒྲིབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་རང་འབད་རུང་ 

བར་རྐྱེན་ས་སྨུག་ཡྲོདཔ་དང་མེད་པའི་ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་  ས་སྟེང་ནང་ དྲྲོད་འཐྲོན་མི་

འཐྲོན་གྱི་ཁྱད་པར་བྱུང་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

རྒྱུ་མཚན་འདྲ་མི་འདྲ་དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བཀའ་གཉན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གྲིབ་སྐྱོན་ལས་

སྲུང་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ གྲིབ་སྐྱོན་ཡྲོད་པའི་མི་རིགས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་གྲིབ་སྐྱོན་

ལས་འཛེམས་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ བཀག་ཆ་གནང་གནངམ་མ་

གཏྲོགས་ ཕྲོ་མྲོ་མཐྲོ་དམན་དང་ ཆགས་སང་ཕྱྲོགས་རིས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ བཀག་ཆ་མཛད་

ཡྲོདཔ་མེན་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་བཀའ་གཉན་ཆེ་བའི་མགོན་ཁང་ནང་ འཛུལ་ནི་

མེད་པའི་གནད་དྲོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་མཁྱེན་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན། 

དགུ་པ་ཨམ་སྲུ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་གཞན་ཅིག།
འདི་ཡང་ རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་ལས། སེམས་ཅན་ཉིད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཟེར་གསུངས་

ཏེ་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་དང་འཁྲིལ་ སེམས་ཅན་ཡྲོད་ཚད་ཅིགཔྲོ་ག་ར་གི་ ནང་སེམས་ཀྱི་ངོ་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 254

བྲོ་འདི་སངས་རྒྱས་ཨིན་པ་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ མདྲོ་སྡེ་སྣྲོད་གསུམ་ལས། དང་པ་འདུལ་བའི་

ལུགས་ལས་སྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་གྱི་གྲངས་སུ་ཕྲོ་དང་མྲོ་གཉིས་ཆ་རང་ཚུད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

གཉིས་པ་མདྲོ་སྡེའི་ལུགས་ལས་འབད་རུང་ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་རྟེན་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་

ཆ་ར་ཡྲོད་པའི་ཁར་ མངོན་པའི་ལུགས་ལུ་ཡང་ཤེས་རབ་སྲོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དྲོན་རྟྲོགས་ནི་ལུ་ཕྲོ་

མྲོ་གི་ཁྱད་པར་མེདཔ་སྦེ་འཐྲོན་ནི་ཡྲོད། 

གཉིས་པ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་གི་དབང་དུ་གཏང་སྟེ་འབད་རུང་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

འབད་ནི་ལུ་ཕྲོ་མྲོ་གི་ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་རྣལ་འབྲོར་པ་དང་རྣལ་འབྲོར་མ་ཟེར་བའི་

ཐ་སྙད་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡྲོད་པའི་གུར་ གོང་གི་ལུང་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ འྲོན་ཀྱང་གློ་བུར་དྲི་མས་སྒྲིབ། 

།ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ ལས་དང་ཉོན་མྲོངས་པའི་དྲི་མ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་དྲུག་སྲོ་

སྲོའི་ལུས་དང་ ལུས་འདི་ལུ་ཡང་ ཕྲོ་ཐིག་ལེ་གི་རང་བཞིན་དང་ མྲོ་ཁྲག་གི་རང་བཞིན་སྦེ་

གྲུབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་ མྲོའི་ཁྲག་འདི་གིས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་

གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ཉམས་བཅུག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

མ་གཞི་ཆོས་སྐྱོང་ལུ་ཡང་ ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཟེར་བཤད་དེ་འྲོང་པའི་སྐབས་

ལུ་ མ་རྒྱུད་འཁོར་ལྲོ་སྲོམ་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ མགོན་པྲོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ནང་

ལས་བྱུང་མི་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྲོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ལུ་ འཁོར་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པ་དང་ འཇིག་རྟེན་པ་སྦེ་གཉིས་ལུ་ ཕྱེ་བའི་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡེ་

ཤེས་པའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ལུ་འདི་ ནང་མཆོད་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་ ཁམས་

དཀར་ཆ་དང་དམར་ཆ་ཟེར་ ཕྲོའི་ཐིག་ལེ་དང་མྲོའི་ཁྲག་གཉིས་ཆ་ར་ མཆོདཔ་སྦེ་བཞེས་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མགོན་པྲོ་ལྷ་མང་གི་དཀྱིལ་ཆོག་ལས། མཚན་ལྡན་མ་དང་གཟུགས་འཚྲོང་བྷ་

གའི་རྡུལ། །བསྒྲལ་བའི་དམར་ཆེན་རྦ་རུ་འཛག་པས་མཆོད། །ཟེར་བའི་སྐབས་སུ། བུ་མྲོ་

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲག་དང་ སྨད་ཚྲོང་མའི་ཁྲག་འདི་ཚུ་ཡང་ ནང་མཆོད་སྦེ་བཞེས་དྲོ་

ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚུ་ཡང་ མ་དག་འཁོར་བའི་ཆོས་ག་ར་ དག་པ་བདེ་སྲོང་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱི་ངོ་བྲོ་ལུ་ ཐུགས་ཐག་ཆོད་ཚར་མི་རྣལ་འབྲོརཔ་ཚུ་དང་ ཁོང་གིས་བསྟེན་མི་བླ་མ་ཡི་དམ་

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ མ་དག་ཤ་དང་ཆང་གི་རིགས་དང་ ཐིག་ལེ་དང་ཁྲག་གི་རྫས་

ཚུ་ བསང་སྦངས་བྱིན་རླབས་མཛད་ཞིནམ་ལས་ དག་པའི་རྫས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ 

ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་རྒྱས་པའི་རྟེན་སྦེ་ བཞེས་གནང་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མི་དེ་

ཡང་དཔེར་ན་ བའི་གྲལ་ལས་ བ་མདངས་ཚུ་གིས་ བཙན་དུག་ཚུ་ འཚྲོ་བའི་ཟས་སྦེ་ཟ་

ཚུགས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན།   

ཨིན་རུང་ དགོངས་འདུས་ལས། ལྷ་ཚྲོགས་རྣམས་ལ་རྟྲོག་པ་མི་མངའ་ཡང་། །དེ་ཡི་བཀའ་

དང་འཁོར་དུ་གཏྲོགས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ལས་ལས་གྲུབ་པ་རྣམས། །ལེགས་ཉེས་

སངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་སྤྲོད་ཅིང་། །ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་ཞིང་བསན་པ་སྲུང་ལ་སྲོགས། 

།ཟེར་གསུངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ རྣམ་རྟྲོག་ལས་གྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་གིས་ 

ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་དང་ དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ཆོས་དང་ཆོས་མཛད་བུ་སྲོབ་ཚུ་སྐྱོང་

ནིའི་འཕྲིན་ལས་ཚུ་མཛད་པའི་སྐབས་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀུན་མཁྱེན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཡང་། 

ལས་མཛད་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ། །ཕྱྲོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཀུན། །སྙིང་རྗེས་

ཁྲོས་ཤིང་གཏུམ་པའི་ཤུགས། །རང་གི་ཤ་ལ་ཟ་བ་ཙམ། །ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་ དྲག་པྲོའི་

ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་ལུ་ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་རེ་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ གཙྲོ་བྲོ་བདེ་སྲོང་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ངོས་མ་འཛིན་མི་ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚྲོགས་དང་ འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ལྷ་

ཚྲོགས་ཚུ་གིས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནྲོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་སྡིག་པ་བསགས་མི་དགྲ་

དང་བགེགས་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་སྙིང་རྗེ་གིས་བཟྲོད་མ་ཚུགས་པར་ ཁྲོ་བྲོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ 

དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུའི་ཁྲག་གི་གྲིབ་འདི་

གིས་ ཁོང་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་སྒྲིབ་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨམ་སྲུ་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 256

ཚུ་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་བ་ཅིན་ ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གི་འཕྲིན་ལས་ལུ་བར་

ཆད་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོད་པ་ལས་བརྟེན་ ཨམ་སྲུ་ག་རང་ཨིན་རུང་ མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་ནི་ལས་མ་

འཛེམ་པ་ཅིན་ རང་གི་ཚེ་བསྲོད་དབང་ཐང་ལུ་གནྲོད་པ་སྲོམ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་དང་འདྲཝ་

སྦེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་ལྲོ་མཆོད་རེ་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཟ་ཁྲག་རེ་འབབ་པའི་དུས་ཚྲོད་

ཨིན་པ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ རང་གིས་ཚྲོར་ཞིནམ་ལས་གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་

ཟེར་ཞུ་ནི།

ཨམ་སྲུའི་ཟ་མཚན་གྱི་གྲིབ་དེ་གིས་ ཆོས་སྐྱོང་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་སྒྲིབ་གཏང་ཚུགས་མི་འདི་

ཡང་། སྤྱིར་བཏང་གྲིབ་ལུ་ དམ་གྲིབ། བཙྲོག་གྲིབ། གཤན་གྲིབ། བག་གྲིབ། ཡུགས་གྲིབ། 

མཛེ་གྲིབ། ཉམས་གྲིབ། ཟེར་བདུན་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ས་ལས། ཟ་མཚན་གྱི་གྲིབ་དེ་ 

བཙྲོག་གྲིབ་དང་ཉམས་གྲིབ་གཉིས་ཆ་ར་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

ཁྲག་སྤྱིར་བཏང་ལས་ ཟ་མཚན་གྱི་ཁྲག་འདི་གྲིབ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བྱུང་དགོ་མི་ཡང་ དཔེར་ན་ 

བྱི་ཙི་སྤྱིར་བཏང་ལས་ ཆུ་བྱི་ཙི་འདི་གི་ཁ་ལུ་དུག་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ མདྲོ་

ལས། འགྲོ་འདི་ཐམས་ཅད་ལས་ལས་འབྱུང་། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་ཡྲོད་པས། །ལུས་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་འདི། །ལས་རྣམས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ། སེམས་ཅན་རང་སྲོའི་ལས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། ལས་ཀྱི་

དབྱེ་བ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་སྦེ་གསལ་སྲོན་གནང་ཚུགས་མི་འདིནི་ སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་མ་

གཏྲོགས་མེདཔ་ཨིན། མེད་པའི་ཚུལ་ཡང་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། ལས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁོ་ནས་མཁྱེན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲག་དང་ སྨད་ཚྲོང་མའི་ཁྲག་འདི་ཚུ་ཡང་ ནང་མཆོད་སྦེ་བཞེས་དྲོ་

ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚུ་ཡང་ མ་དག་འཁོར་བའི་ཆོས་ག་ར་ དག་པ་བདེ་སྲོང་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱི་ངོ་བྲོ་ལུ་ ཐུགས་ཐག་ཆོད་ཚར་མི་རྣལ་འབྲོརཔ་ཚུ་དང་ ཁོང་གིས་བསྟེན་མི་བླ་མ་ཡི་དམ་

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ མ་དག་ཤ་དང་ཆང་གི་རིགས་དང་ ཐིག་ལེ་དང་ཁྲག་གི་རྫས་

ཚུ་ བསང་སྦངས་བྱིན་རླབས་མཛད་ཞིནམ་ལས་ དག་པའི་རྫས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ 

ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་རྒྱས་པའི་རྟེན་སྦེ་ བཞེས་གནང་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མི་དེ་

ཡང་དཔེར་ན་ བའི་གྲལ་ལས་ བ་མདངས་ཚུ་གིས་ བཙན་དུག་ཚུ་ འཚྲོ་བའི་ཟས་སྦེ་ཟ་

ཚུགས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན།   

ཨིན་རུང་ དགོངས་འདུས་ལས། ལྷ་ཚྲོགས་རྣམས་ལ་རྟྲོག་པ་མི་མངའ་ཡང་། །དེ་ཡི་བཀའ་

དང་འཁོར་དུ་གཏྲོགས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ལས་ལས་གྲུབ་པ་རྣམས། །ལེགས་ཉེས་

སངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་སྤྲོད་ཅིང་། །ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་ཞིང་བསན་པ་སྲུང་ལ་སྲོགས། 

།ཟེར་གསུངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ རྣམ་རྟྲོག་ལས་གྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་གིས་ 

ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་དང་ དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ཆོས་དང་ཆོས་མཛད་བུ་སྲོབ་ཚུ་སྐྱོང་

ནིའི་འཕྲིན་ལས་ཚུ་མཛད་པའི་སྐབས་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀུན་མཁྱེན་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཡང་། 

ལས་མཛད་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ། །ཕྱྲོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཀུན། །སྙིང་རྗེས་

ཁྲོས་ཤིང་གཏུམ་པའི་ཤུགས། །རང་གི་ཤ་ལ་ཟ་བ་ཙམ། །ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་ དྲག་པྲོའི་

ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་ལུ་ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་རེ་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ གཙྲོ་བྲོ་བདེ་སྲོང་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ངོས་མ་འཛིན་མི་ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚྲོགས་དང་ འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ལྷ་

ཚྲོགས་ཚུ་གིས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནྲོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་སྡིག་པ་བསགས་མི་དགྲ་

དང་བགེགས་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་སྙིང་རྗེ་གིས་བཟྲོད་མ་ཚུགས་པར་ ཁྲོ་བྲོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ 

དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུའི་ཁྲག་གི་གྲིབ་འདི་

གིས་ ཁོང་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་སྒྲིབ་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨམ་སྲུ་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 256

ཚུ་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་བ་ཅིན་ ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གི་འཕྲིན་ལས་ལུ་བར་

ཆད་རྐྱབ་དྲོ་ཡྲོད་པ་ལས་བརྟེན་ ཨམ་སྲུ་ག་རང་ཨིན་རུང་ མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་ནི་ལས་མ་

འཛེམ་པ་ཅིན་ རང་གི་ཚེ་བསྲོད་དབང་ཐང་ལུ་གནྲོད་པ་སྲོམ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་དང་འདྲཝ་

སྦེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་ལྲོ་མཆོད་རེ་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཟ་ཁྲག་རེ་འབབ་པའི་དུས་ཚྲོད་

ཨིན་པ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ རང་གིས་ཚྲོར་ཞིནམ་ལས་གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་

ཟེར་ཞུ་ནི།

ཨམ་སྲུའི་ཟ་མཚན་གྱི་གྲིབ་དེ་གིས་ ཆོས་སྐྱོང་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་སྒྲིབ་གཏང་ཚུགས་མི་འདི་

ཡང་། སྤྱིར་བཏང་གྲིབ་ལུ་ དམ་གྲིབ། བཙྲོག་གྲིབ། གཤན་གྲིབ། བག་གྲིབ། ཡུགས་གྲིབ། 

མཛེ་གྲིབ། ཉམས་གྲིབ། ཟེར་བདུན་སྦེ་བརྩི་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ས་ལས། ཟ་མཚན་གྱི་གྲིབ་དེ་ 

བཙྲོག་གྲིབ་དང་ཉམས་གྲིབ་གཉིས་ཆ་ར་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

ཁྲག་སྤྱིར་བཏང་ལས་ ཟ་མཚན་གྱི་ཁྲག་འདི་གྲིབ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བྱུང་དགོ་མི་ཡང་ དཔེར་ན་ 

བྱི་ཙི་སྤྱིར་བཏང་ལས་ ཆུ་བྱི་ཙི་འདི་གི་ཁ་ལུ་དུག་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ མདྲོ་

ལས། འགྲོ་འདི་ཐམས་ཅད་ལས་ལས་འབྱུང་། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་ཡྲོད་པས། །ལུས་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་འདི། །ལས་རྣམས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ། སེམས་ཅན་རང་སྲོའི་ལས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། ལས་ཀྱི་

དབྱེ་བ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་སྦེ་གསལ་སྲོན་གནང་ཚུགས་མི་འདིནི་ སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་མ་

གཏྲོགས་མེདཔ་ཨིན། མེད་པའི་ཚུལ་ཡང་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། ལས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁོ་ནས་མཁྱེན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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བཅུ་པ་སྤྱིར་བཏང་འདྲོགས་སེལ་དང་བསྐུལ་མ།
དེ་ལུ་གང་ཟག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ས་ཐྲོབ་ཀྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཙང་

ཙ་ཨིནམ་ལས་ རྣམ་རྟྲོག་དང་འབྲལ་ནི་འདི་གིས་གཙང་བཙྲོག་མེདཔ་ལས་ཨམ་སྲུ་མགོན་

ཁང་ནང་འཛུལ་བ་ཁྱད་མེད་ཟེར་ རི་བྲོང་ཅལ་གྲགས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ བླུན་པྲོ་གྲགས་པའི་

རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ སབ་མི་ཡང་ལེ་ཤ་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ལུ་འདྲོགས་སེལ་ཆུང་ཀུ་

ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་མགོན་པྲོའི་བསྲོད་པའི་ཚིག་ནང་ ས་བཅུ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཡང་། ། 

གཟི་བརྗིད་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཁྲོ་ཚུལ་གྱིས། །བསན་ལ་སང་བའི་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་

པའི། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཚྲོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྲོད། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་ 

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྲོ་ཁོ་རང་ ས་བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་

ཁྱད་མེད་རུང་ སྲུང་མའི་བཤགས་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་རྣམ་རྟྲོག་མི་མངའ་ཡང་།། 

དེ་འཁོར་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་དང་ གཞན་ཡང་ ཆོས་

སྲུང་ཆེན་པྲོ་དམ་ཚིག་ཅན། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལས། །མ་ཤེས་མ་རིག་མ་ཚྲོར་

བར། །ཉམས་ཆག་ནྲོར་འཁྲུལ་གྱུར་བ་དང་། །དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆག་པ་དང་། །གཏྲོར་མ་

རྒྱུན་གཏྲོར་ཆག་པ་དང་། །བརྙས་དང་རས་ཆོད་བས་པ་དང་། །དམ་ཚིག་གཉན་ལ་བདྲོ་བ་

དང་། །བག་བཙྲོག་དམ་ཉམས་ཕུད་གཏྲོར་སྲོགས། །ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཅི་མཆིསཔ། ། 

ཁྱེད་ལ་མཐྲོལ་བཤགས་བཟྲོད་པར་གསྲོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ ཡེ་ཤེས་

མགོན་པྲོ་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྲོ་གཉིས་ལུ་ འཇིག་རྟེན་པའི་ས་གོ་ནང་ རྣམ་རྟྲོག་དང་འབྲལ་

མ་ཚུགས་པར་སྲོད་ཡྲོད་པའི་འཁོར་དང་ ཨ་འཁོར་ ཡང་འཁོར་ བྱེ་བ་འབུམ་སྦེ་ཡྲོདཔ་

ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་བཙྲོག་གྲིབ་ཞུགས་སྲོང་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲོས་ལས་ རང་གཞན་ཀུན་གྱི་སྲོག་ལུ་

གནྲོད་པ་འབྱུང་ནི་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་མེདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་ཕྱྲོགས་ཚུ་ནང་ འབྱུང་བ་

བཞིའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཡང་ གློ་བུར་དུ་འབྱུང་ཉེན་ཆེཝ་ལས་ ང་བཅས་ར་ག་ར་གིས་ ག་དེ་དྲག་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 258

དྲག་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་ནི་ལས་ འཛེམས་དགོཔ་ཐུགས་ལུ་བསྣམས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་

དང་འབྲེལ་ཏེ་ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཀུན། །སྲིད་པའི་དུཿཁའི་མུན་པ་རིང་

བཏང་ཞིང་། །ཞི་བསིལ་གཏན་བདེའི་ལམ་བཟང་མཆོག་ཐྲོབ་ནས། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་

བའི་གནས་རིས་སྲོང་པར་ཤྲོག །ཟེར་ཡང་ཞུ་ནི་ཨིན།།  མངྒལཾ།།

ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ།
༡༽ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། འབྲུག་གཞུང་རྫྲོང་ཁ་ 

    གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས། (༡༩༩༩)

༢༽ ཨཱ་ཙརྱ་གུ་ན་དེ་བའི་གསུང་།  ཡྲོངས་འབྲེལ། (༢༠༡༦)

༣༽ བདུད་རྩི་རཀྟའི་ངོ་སྤྲོད།  མཁན་པྲོ་ཉི་མ་དང་ ལེགས་བཤད་པ་ སྲོབ་རྣམ་རྒྱལ། 

   རྟ་མགོ་གཙུག་ལག་སྲོབ་གྲྭའི་ཞིབ་  འཚྲོལ་སྡེ་ཚན། (༢༠༡༦)

༤༽ བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ལས་བང་།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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བཅུ་པ་སྤྱིར་བཏང་འདྲོགས་སེལ་དང་བསྐུལ་མ།
དེ་ལུ་གང་ཟག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ས་ཐྲོབ་ཀྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཙང་

ཙ་ཨིནམ་ལས་ རྣམ་རྟྲོག་དང་འབྲལ་ནི་འདི་གིས་གཙང་བཙྲོག་མེདཔ་ལས་ཨམ་སྲུ་མགོན་

ཁང་ནང་འཛུལ་བ་ཁྱད་མེད་ཟེར་ རི་བྲོང་ཅལ་གྲགས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ བླུན་པྲོ་གྲགས་པའི་

རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ སབ་མི་ཡང་ལེ་ཤ་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ལུ་འདྲོགས་སེལ་ཆུང་ཀུ་

ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་མགོན་པྲོའི་བསྲོད་པའི་ཚིག་ནང་ ས་བཅུ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཡང་། ། 

གཟི་བརྗིད་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཁྲོ་ཚུལ་གྱིས། །བསན་ལ་སང་བའི་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་

པའི། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པྲོའི་ཚྲོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྲོད། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་ 

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྲོ་ཁོ་རང་ ས་བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་

ཁྱད་མེད་རུང་ སྲུང་མའི་བཤགས་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་རྣམ་རྟྲོག་མི་མངའ་ཡང་།། 

དེ་འཁོར་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་དང་ གཞན་ཡང་ ཆོས་

སྲུང་ཆེན་པྲོ་དམ་ཚིག་ཅན། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལས། །མ་ཤེས་མ་རིག་མ་ཚྲོར་

བར། །ཉམས་ཆག་ནྲོར་འཁྲུལ་གྱུར་བ་དང་། །དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆག་པ་དང་། །གཏྲོར་མ་

རྒྱུན་གཏྲོར་ཆག་པ་དང་། །བརྙས་དང་རས་ཆོད་བས་པ་དང་། །དམ་ཚིག་གཉན་ལ་བདྲོ་བ་

དང་། །བག་བཙྲོག་དམ་ཉམས་ཕུད་གཏྲོར་སྲོགས། །ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཅི་མཆིསཔ། ། 

ཁྱེད་ལ་མཐྲོལ་བཤགས་བཟྲོད་པར་གསྲོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ ཡེ་ཤེས་

མགོན་པྲོ་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྲོ་གཉིས་ལུ་ འཇིག་རྟེན་པའི་ས་གོ་ནང་ རྣམ་རྟྲོག་དང་འབྲལ་

མ་ཚུགས་པར་སྲོད་ཡྲོད་པའི་འཁོར་དང་ ཨ་འཁོར་ ཡང་འཁོར་ བྱེ་བ་འབུམ་སྦེ་ཡྲོདཔ་

ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་བཙྲོག་གྲིབ་ཞུགས་སྲོང་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲོས་ལས་ རང་གཞན་ཀུན་གྱི་སྲོག་ལུ་

གནྲོད་པ་འབྱུང་ནི་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་མེདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་ཕྱྲོགས་ཚུ་ནང་ འབྱུང་བ་

བཞིའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཡང་ གློ་བུར་དུ་འབྱུང་ཉེན་ཆེཝ་ལས་ ང་བཅས་ར་ག་ར་གིས་ ག་དེ་དྲག་

བུད་མེད་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་མ་བཏུབ། 258

དྲག་མགོན་ཁང་ནང་འཛུལ་ནི་ལས་ འཛེམས་དགོཔ་ཐུགས་ལུ་བསྣམས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་

དང་འབྲེལ་ཏེ་ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཀུན། །སྲིད་པའི་དུཿཁའི་མུན་པ་རིང་

བཏང་ཞིང་། །ཞི་བསིལ་གཏན་བདེའི་ལམ་བཟང་མཆོག་ཐྲོབ་ནས། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་

བའི་གནས་རིས་སྲོང་པར་ཤྲོག །ཟེར་ཡང་ཞུ་ནི་ཨིན།།  མངྒལཾ།།

ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ།
༡༽ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། འབྲུག་གཞུང་རྫྲོང་ཁ་ 

    གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས། (༡༩༩༩)

༢༽ ཨཱ་ཙརྱ་གུ་ན་དེ་བའི་གསུང་།  ཡྲོངས་འབྲེལ། (༢༠༡༦)

༣༽ བདུད་རྩི་རཀྟའི་ངོ་སྤྲོད།  མཁན་པྲོ་ཉི་མ་དང་ ལེགས་བཤད་པ་ སྲོབ་རྣམ་རྒྱལ། 

   རྟ་མགོ་གཙུག་ལག་སྲོབ་གྲྭའི་ཞིབ་  འཚྲོལ་སྡེ་ཚན། (༢༠༡༦)

༤༽ བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ལས་བང་།

ཀུན་བཟང་རྲོ་རྗེ།
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ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

༡༽ མཆོད་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ།
༈  ན་མྲོ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ། 

 མཁྱེན་པས་ཤེས་བའི་ཆོས་ཀུན་ཅིག་ཁར་གཟིགས།།

 བརྩེ་བས་འགྲོ་ཀུན་བུ་གཅིག་མ་བཞིན་བམས།།

 ནུས་པས་མི་མཐུན་ཕྱྲོགས་ཀུན་འཇོམས་མཛད་པའི།།

 དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད།།

 

    གང་གི་མཚན་སྙན་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་མྲོད།།

    མི་ཤེས་མུན་པ་རྨེག་མེད་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌།།

    ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་སྟེར་བའི།།

    མཁྱེན་པའི་གཏེར་ཆེན་བདག་གི་སྙིང་ལ་རྲོལ།།

 མངོན་སུམ་ཆོས་ཀུན་བླྲོ་ཡུལ་གྱུར་མྲོད་ཀྱང༌།།

 ལྐོག་གྱུར་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལས་བསྐལ།།

 དེ་ཕྱིར་ཤེས་བར་བརྩྲོན་པ་དེ་རྣམས་ལ།།

 ཕན་བླྲོས་ཤེལ་རྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདིར་སྤྲོ་བ། །ཟེར་བའི་རྗོད་ཚིག་དེ་ཚུ་གིས་ ཡུལ་

གོང་མ་དེ་ཚུ་ལུ་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་དགོས་དྲོན་དེ་ནི་ རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལུ་ བསྲོད་

ནམས་ཀྱི་ཚྲོགས་ རྒྱ་ཆེན་པྲོ་རྫྲོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ 

བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བའི་ཚིག་དེ་ཡང་ ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང་ འཆད་རྩྲོད་རྩྲོམ་པ་

ལ་སྲོགས་པ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བ་བ་ག་ཅི་རང་བརྩམས་རུང་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་མཐར་ཕྱིན་
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ཚུགས་པའི་དྲོན་ལུ་དང་ བརྗོད་བའི་དྲོན་དངོས་པྲོ་ངེས་པར་སྲོན་པའི་ཚིག་འབད་ནི་དེ་གིས་

ཨིན།

༢༽ ངོ་སྤྲོད་བཅུད་བསྡུས།
སྔོན་མ་ལས་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐྲོག་

ལས་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡྲོད་མི་ རྫྲོང་གཞིས་ཆགས་རབས་དང་ 

དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཉམས་པར་སྲོར་ཆུད་དང་ མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་བཏང་སྟེ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁས་དབང་དམ་པ་དེ་

ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་མཛད་བཅུག་ཞིན་ན་ རྩ་དྲོན་དེ་གི་ཐྲོག་ གོ་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ 

མཐའ་བཅད་ཀྱི་ཞུན་དག་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱད་ཕན་ཆེ་བའི་དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་ ཕྱྲོགས་

དེབ་པར་བསྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་ སས་ཡུལ་སྐྱིད་པའི་ཞིང་མཆོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་མང་ཆ་མཉམ་གྱི་

དྲོན་ལུ་ དུས་ཅིའི་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦ གི་ལྲོ་དེ་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདྲོའི་སེམས་ཅན་ཡྲོངས་ཀྱི་ 

སྐྱབས་མགོན་འགྲན་ཟ་དང་མེད་མི་ ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ སངས་རྒྱས་

གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་མཚྲོ་གླིང་དུ་ མེ་ཏྲོག་པདྨའི་སྲོང་པྲོ་

ལས་ རང་བྱུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ཆེན་དང༌། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསན་བཞིན་དུ་ 

ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་བྲོན་སྦེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་

ཆེའི་ གདུགས་དཀར་ཆེན་པྲོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ལྲོ་བཞི་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན། དེ་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་མང་ཡྲོངས་ཀྱི་སྤྱི་ནྲོར་དམ་པ་ གནམ་བསྐོས་ལྷའི་རིགས་ དབང་

ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་གདུང་སས་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྐུ་

འཁྲུངས་པའི་དུས་ཆེན་བཅས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་དུས་ཆེན་གསུམ་ལྡན་ཨིན། 

འདི་བཟུམ་མའི་དུས་ཆེན་གསུམ་ལྡན་དེ་ལུ་ སྙིང་གི་དཀྱིལ་ལས་དུས་བཏུད་ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

༡༽ མཆོད་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ།
༈  ན་མྲོ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ། 

 མཁྱེན་པས་ཤེས་བའི་ཆོས་ཀུན་ཅིག་ཁར་གཟིགས།།

 བརྩེ་བས་འགྲོ་ཀུན་བུ་གཅིག་མ་བཞིན་བམས།།

 ནུས་པས་མི་མཐུན་ཕྱྲོགས་ཀུན་འཇོམས་མཛད་པའི།།

 དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད།།

 

    གང་གི་མཚན་སྙན་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་མྲོད།།

    མི་ཤེས་མུན་པ་རྨེག་མེད་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌།།

    ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་སྟེར་བའི།།

    མཁྱེན་པའི་གཏེར་ཆེན་བདག་གི་སྙིང་ལ་རྲོལ།།

 མངོན་སུམ་ཆོས་ཀུན་བླྲོ་ཡུལ་གྱུར་མྲོད་ཀྱང༌།།

 ལྐོག་གྱུར་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལས་བསྐལ།།

 དེ་ཕྱིར་ཤེས་བར་བརྩྲོན་པ་དེ་རྣམས་ལ།།

 ཕན་བླྲོས་ཤེལ་རྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདིར་སྤྲོ་བ། །ཟེར་བའི་རྗོད་ཚིག་དེ་ཚུ་གིས་ ཡུལ་

གོང་མ་དེ་ཚུ་ལུ་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་དགོས་དྲོན་དེ་ནི་ རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལུ་ བསྲོད་

ནམས་ཀྱི་ཚྲོགས་ རྒྱ་ཆེན་པྲོ་རྫྲོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ 

བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བའི་ཚིག་དེ་ཡང་ ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང་ འཆད་རྩྲོད་རྩྲོམ་པ་

ལ་སྲོགས་པ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བ་བ་ག་ཅི་རང་བརྩམས་རུང་ ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་མཐར་ཕྱིན་
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ཚུགས་པའི་དྲོན་ལུ་དང་ བརྗོད་བའི་དྲོན་དངོས་པྲོ་ངེས་པར་སྲོན་པའི་ཚིག་འབད་ནི་དེ་གིས་

ཨིན།

༢༽ ངོ་སྤྲོད་བཅུད་བསྡུས།
སྔོན་མ་ལས་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐྲོག་

ལས་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡྲོད་མི་ རྫྲོང་གཞིས་ཆགས་རབས་དང་ 

དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཉམས་པར་སྲོར་ཆུད་དང་ མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་བཏང་སྟེ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁས་དབང་དམ་པ་དེ་

ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་མཛད་བཅུག་ཞིན་ན་ རྩ་དྲོན་དེ་གི་ཐྲོག་ གོ་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ 

མཐའ་བཅད་ཀྱི་ཞུན་དག་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱད་ཕན་ཆེ་བའི་དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་ ཕྱྲོགས་

དེབ་པར་བསྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་ སས་ཡུལ་སྐྱིད་པའི་ཞིང་མཆོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་མང་ཆ་མཉམ་གྱི་

དྲོན་ལུ་ དུས་ཅིའི་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༦ གི་ལྲོ་དེ་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདྲོའི་སེམས་ཅན་ཡྲོངས་ཀྱི་ 

སྐྱབས་མགོན་འགྲན་ཟ་དང་མེད་མི་ ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ སངས་རྒྱས་

གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་ དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་མཚྲོ་གླིང་དུ་ མེ་ཏྲོག་པདྨའི་སྲོང་པྲོ་

ལས་ རང་བྱུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ཆེན་དང༌། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསན་བཞིན་དུ་ 

ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་བྲོན་སྦེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྲོ་

ཆེའི་ གདུགས་དཀར་ཆེན་པྲོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ལྲོ་བཞི་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན། དེ་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་མང་ཡྲོངས་ཀྱི་སྤྱི་ནྲོར་དམ་པ་ གནམ་བསྐོས་ལྷའི་རིགས་ དབང་

ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་གདུང་སས་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྐུ་

འཁྲུངས་པའི་དུས་ཆེན་བཅས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་དུས་ཆེན་གསུམ་ལྡན་ཨིན། 

འདི་བཟུམ་མའི་དུས་ཆེན་གསུམ་ལྡན་དེ་ལུ་ སྙིང་གི་དཀྱིལ་ལས་དུས་བཏུད་ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དམིགས་ཏེ་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ཧྲོངས་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་བ་

སྒོ་ལུ་ དང་འདྲོད་ཅན་དང་སྤྲོ་བ་ཡྲོད་པའི་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་རང་སྲོ་སྲོ་གིས་ རྩ་དྲོན་ག་

ཅི་འབྲི་ནི་ཨིན་ན་ བཅུད་དྲོན་དེ་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ བསྐྱལ་

དགོ་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་

རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་

ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ འབྲི་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི།

དེ་ཡང་ད་ལྟྲོ་མི་ཐྲོག་འདི་ནང་ལུ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་དང་ མིག་ཏྲོ་

གིས་ ཤེལ་རྲོ་ངོ་མ་སྦེ་མཐྲོང་མི་ཡང་ཁོང་དག་པ་ཅིག་ ཞལ་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་

ཏེ་ཨིན། ད་རེས་ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་མ་བཞག་

པ་ཅིན་ བ་ལམ་རྗེས་མེད་ལུ་འགྱོ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡང་སྲོམ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ འབད་བརྩྲོན་ཆེན་པྲོ་བསྐྱེད་དེ་ 

ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ བཀོད་དེ་བཞག་མི་འདི་གིས་ མ་འྲོངས་པའི་དུས་རབས་ནང་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ མི་རིགས་དེ་ཚུ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཁ་

གསལ་ཤེས་ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་སྲོམ་འྲོང་མནྲོ་བའི་ རེ་སྨྲོན་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལུ་ཡྲོད་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན།

༣༽ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོར་བསྡུས།
གཡུས་ཁའི་མི་དེ་ཚུ་གིས་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ སྐུ་རི་སྲོད་ལས་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་

བཤད་རུང་ འབྲུག་བཟྲོ་ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ་ཀྱི་གཙྲོ་འཛིན་ བླམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་

གྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་གསལ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ མྲོང་སྒར་ཆ་

འདུས་ གསེར་གཞྲོང་ལས་ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་གདུལ་བའི་དུས་སྐལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲོང་ཕུ་

ཞང་ཚན་ལུ་བྲོན་ཡྲོད་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ གཞུང་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 262

རིག་གནས་ལུ་མཁས་པ་ཨིན་པ་གིས་མ་ཚད་ རྩིས་དང་སྨན་ལ་སྲོགས་པའི་ཡྲོན་ཏན་ཡང་ 

གནམ་མེད་ས་མེད་མཁས་དྲགས་ཨིན་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

གཡུས་ཀྱི་མིང་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ དག་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་ མིང་

ངོ་མ་ སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་ཟེར་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཡིག་ཆ་དང་ངག་གཤིས་གཉིས་ཆ་རའི་ཐྲོག་

ལས་ བསྡུས་མིང་སྲོང་ཞང་ཟེར་ བྲིས་སྲོལ་དང་སབ་སྲོལ་ཚུད་དེ་ཡྲོད། སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་

ཟེར་བའི་ ཁུངས་དྲོན་བཤད་ནི་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་ནཱ་ལུ་རྒྱས་བཤད་མི་རྐྱབ་ཟེར་ཞུ་ནི།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷན་སྡེ་ མངོན་མཐྲོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ལས་དྲུང་ གཡུས་

འཇམ་མཁར་རྒེད་འྲོག་འཇིག་ཙམ་ལས་ཨིན་མི་ བསྲོད་ནམས་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བཤད་

པའི་ནང་གསལ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ དབུ་ཞྭ་དང་ཞྭ་ནག་གི་ཕྲོད་གོས་ དེ་ལས་རྲོ་

རྗེའི་གོང་འདི་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་འདི་ མཚན་དང་དྲོན་མཐུན་པར་སྐུ་གཟུགས་

སྲོམ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ བཞུགས་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་བུམྲོ་ ད་རེས་སྐྱེས་ལྲོ་༩༠ ལངས་མི་དཀོན་ལྡན་མྲོ་གིས་ ཞིབ་

འཚྲོལ་པ་རང་ལུ་ ངག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ ཧེ་

མ་སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་སྐྱེན་མྲོ་(སྐེ་དམར)གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ ལྷ་ཁང་གདུང་ངམ་ ཟབ་

རྒྱས་འཇའ་ཚྲོན་ཆོས་གླིང་ཟེར་སར་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

འདི་གི་ཤུལ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་ཁོ་རང་ གདན་ས་བཅགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སས་ནང་མཁར་རམ་ 

བ་འགེངས་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོ་ དུང་བྲག་དགོན་པ་ཟེར་སར་བྲོན་སྦེ་ ས་ཆ་

གཟིགས་པའི་སྐབས་ ས་དཔྱད་ལེགས་པའི་ཁར་ ཉམས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་རུང་ དགོན་པ་

ཆགས་ནི་ཨིན་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཆུ་རྩ་ལས་འཚྲོལ་མ་ཐྲོབ་པར་ དགུང་ཞག་དག་པ་ཅིག་ 

ཆུ་འཚྲོལ་སྦེ་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དུས་ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཉིན་མར་གླང་རྒྱ་ཚ་

ཅིག་ཆུ་འཐུང་ཞིན་ན་ ཁ་ལས་མར་ཆུ་བཞད་དེ་ འྲོངམ་གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དམིགས་ཏེ་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ཧྲོངས་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་བ་

སྒོ་ལུ་ དང་འདྲོད་ཅན་དང་སྤྲོ་བ་ཡྲོད་པའི་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་རང་སྲོ་སྲོ་གིས་ རྩ་དྲོན་ག་

ཅི་འབྲི་ནི་ཨིན་ན་ བཅུད་དྲོན་དེ་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ བསྐྱལ་

དགོ་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་

རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་

ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ འབྲི་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི།

དེ་ཡང་ད་ལྟྲོ་མི་ཐྲོག་འདི་ནང་ལུ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་དང་ མིག་ཏྲོ་

གིས་ ཤེལ་རྲོ་ངོ་མ་སྦེ་མཐྲོང་མི་ཡང་ཁོང་དག་པ་ཅིག་ ཞལ་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་

ཏེ་ཨིན། ད་རེས་ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་མ་བཞག་

པ་ཅིན་ བ་ལམ་རྗེས་མེད་ལུ་འགྱོ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡང་སྲོམ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ འབད་བརྩྲོན་ཆེན་པྲོ་བསྐྱེད་དེ་ 

ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ བཀོད་དེ་བཞག་མི་འདི་གིས་ མ་འྲོངས་པའི་དུས་རབས་ནང་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ མི་རིགས་དེ་ཚུ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཁ་

གསལ་ཤེས་ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་སྲོམ་འྲོང་མནྲོ་བའི་ རེ་སྨྲོན་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལུ་ཡྲོད་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན།

༣༽ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོར་བསྡུས།
གཡུས་ཁའི་མི་དེ་ཚུ་གིས་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ སྐུ་རི་སྲོད་ལས་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་

བཤད་རུང་ འབྲུག་བཟྲོ་ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ་ཀྱི་གཙྲོ་འཛིན་ བླམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་

གྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་གསལ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ མྲོང་སྒར་ཆ་

འདུས་ གསེར་གཞྲོང་ལས་ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་གདུལ་བའི་དུས་སྐལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲོང་ཕུ་

ཞང་ཚན་ལུ་བྲོན་ཡྲོད་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ གཞུང་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 262

རིག་གནས་ལུ་མཁས་པ་ཨིན་པ་གིས་མ་ཚད་ རྩིས་དང་སྨན་ལ་སྲོགས་པའི་ཡྲོན་ཏན་ཡང་ 

གནམ་མེད་ས་མེད་མཁས་དྲགས་ཨིན་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

གཡུས་ཀྱི་མིང་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ དག་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་ མིང་

ངོ་མ་ སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་ཟེར་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཡིག་ཆ་དང་ངག་གཤིས་གཉིས་ཆ་རའི་ཐྲོག་

ལས་ བསྡུས་མིང་སྲོང་ཞང་ཟེར་ བྲིས་སྲོལ་དང་སབ་སྲོལ་ཚུད་དེ་ཡྲོད། སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་

ཟེར་བའི་ ཁུངས་དྲོན་བཤད་ནི་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་ནཱ་ལུ་རྒྱས་བཤད་མི་རྐྱབ་ཟེར་ཞུ་ནི།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷན་སྡེ་ མངོན་མཐྲོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ལས་དྲུང་ གཡུས་

འཇམ་མཁར་རྒེད་འྲོག་འཇིག་ཙམ་ལས་ཨིན་མི་ བསྲོད་ནམས་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་བཤད་

པའི་ནང་གསལ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ དབུ་ཞྭ་དང་ཞྭ་ནག་གི་ཕྲོད་གོས་ དེ་ལས་རྲོ་

རྗེའི་གོང་འདི་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་འདི་ མཚན་དང་དྲོན་མཐུན་པར་སྐུ་གཟུགས་

སྲོམ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ བཞུགས་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་བུམྲོ་ ད་རེས་སྐྱེས་ལྲོ་༩༠ ལངས་མི་དཀོན་ལྡན་མྲོ་གིས་ ཞིབ་

འཚྲོལ་པ་རང་ལུ་ ངག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ ཧེ་

མ་སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་སྐྱེན་མྲོ་(སྐེ་དམར)གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ ལྷ་ཁང་གདུང་ངམ་ ཟབ་

རྒྱས་འཇའ་ཚྲོན་ཆོས་གླིང་ཟེར་སར་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

འདི་གི་ཤུལ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་ཁོ་རང་ གདན་ས་བཅགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སས་ནང་མཁར་རམ་ 

བ་འགེངས་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོ་ དུང་བྲག་དགོན་པ་ཟེར་སར་བྲོན་སྦེ་ ས་ཆ་

གཟིགས་པའི་སྐབས་ ས་དཔྱད་ལེགས་པའི་ཁར་ ཉམས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་རུང་ དགོན་པ་

ཆགས་ནི་ཨིན་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཆུ་རྩ་ལས་འཚྲོལ་མ་ཐྲོབ་པར་ དགུང་ཞག་དག་པ་ཅིག་ 

ཆུ་འཚྲོལ་སྦེ་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དུས་ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཉིན་མར་གླང་རྒྱ་ཚ་

ཅིག་ཆུ་འཐུང་ཞིན་ན་ ཁ་ལས་མར་ཆུ་བཞད་དེ་ འྲོངམ་གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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གྱིས་ གླང་རྒྱ་ཚའི་རྐང་རྗེས་བདའ་སྟེ་བྲོན་སྦེ་གཟིགསཔ་ད་ ས་སྡིངས་ཅིག་གི་གད་པའི་རྩ་

བར་ གླང་གི་ཁ་ཤྲོངམ་ཅིག་གི་ཨོམ་ཏྲོ་ནང་ ཆུ་ལྟེམ་ལྟེམ་འཁྱིལ་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཆུའི་ལུང་བསན་གླང་གིས་སྲོནམ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཡྲོད་པའི་ས་ཁོངས་འདི་གི་ཉེ་

འདབས་ལུ་ དགོན་པ་གདན་ས་བཏབ་ཞིན་ན་ མིང་ཡང་གླང་ཁར་དགོན་པ་ཟེར་ བཏགས་

གནང་ཡྲོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།

༤༽ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ མཐུ་སྲོབས་ནུས་པ་ཅན་ཨིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་ཨང་རྒས་གཏུམ་པི་མྲོ་སྐྱེས་ལྲོ་བདུན་ཅུ་དྲོན་གསུམ་ལུ་གྱོངས་མི་གིས་ 

ང་ལྲོ་ན་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྲོད་པའི་བསྒང་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་

དེ་ མཐུ་སྲོབས་ནུས་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ གཏམ་སྙན་གྲགས་ག་ཏེ་ཡང་ཁྱབ་པ་ལས་

བརྟེན་ མྲོན་རྟ་ཝང་གི་མངའ་ཁོངས་ དྭགས་པ་ཟངས་ལུམ་ནང་ཟེར་བའི་ ངན་སྔགས་

མཁནམ་ཚུ་གིས་ མཐུ་དང་ནུས་པའི་རྩལ་འགྲན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་དེ་ ཁོང་

གི་གཡུས་ཁར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

ཁོང་ངན་སྔགས་མཁནམ་དེ་ཚུ་གིས་ སྲོབ་དཔྲོན་ལུ་ དྲག་པྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ 

ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ སྦྱིན་སྲེག་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིན་ན་ ཆོ་ག་

གནང་སྦེ་ཐབ་ཁུང་ལུ་མེར་སྤརཝ་ད་ མེ་རྩ་ལས་འབར་མ་བཏུབ་པས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་

ལས་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་གཟིགསཔ་ད་ ཁྱིམ་གྱི་གིག་ཁུག་ཚུ་ནང་ ཕྱ་རུ་

དམརཔྲོ་གིས་མགུ་ཏྲོ་སྤུར་སྦེ་ ངན་སྔགས་བགྱངས་སྲོད་མི་ མི་དགུ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་གཡྲོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཞིན་ན་ མགུར་མ་ག་ནི་བ་ཧན་

ཏྲོང་ཏྲོ་འཐེན་གནངམ་ད་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་སེམས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡེངས་སྲོད་པའི་བར་ན་ སྲོབ་

དཔྲོན་གྱིས་འཕྲོཝ་གནངམ་ཅིག་ ངན་སྔགས་མཁནམ་དགུཔ་ཆ་རང་ དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོང་

ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ཐབ་ཁུང་ལུ་མེ་སྤར་སྦེ་ དྲག་པྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 264

གནང་པའི་སྐབས་ ངན་སྔགས་མཁནམ་དེ་ཚུ་གི་ མགུ་ཏྲོའི་སྐྱ་ཡང་འཚིག་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་

བཤད་སར་མྲོ་གིས་གོ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ངན་སྔགས་མཁནམ་ཚུ་གི་ ཨམ་སྲུ་དེ་ཚུ་གིས་ གསྲོལ་བཏབ་ཀྱི་འབུལ་བ་ བྲོད་

ཊམ་དཀརཔྲོ་བྲེ་གང་འབག་འྲོང་ཞིན་ན་ སྲོབ་དཔྲོན་ལུ་ཕུལ་སྦེ་ ཕྱག་འཚལ་ཏེ་འགྱོད་

བཤགས་ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་གི་རགཔ་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོད་མི་དགུཔ་ཆ་རང་ 

ལྲོག་ལྷྲོང་ཐབས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ གསྲོལ་བ་ཡང་ལས་ཡང་བཏབ་ལས་བརྟེན་ སྲོབ་

དཔྲོན་གྱིས་ ཐུགས་བམས་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ཐྲོག་ལས་ ཁོང་ཆ་མཉམ་དེ་འཕྲོ་ལས་ ཨ་རྟག་ཧ་

ལུགས་ ལྲོག་ལྷྲོང་གནང་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་

གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ མཐུ་སྲོབས་ནུས་པ་ཅན་

དང་ བསད་པ་གསྲོ་ཚུགས་པའི་བླམ་རྟྲོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ བཞུགས་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་

ཨིན་པས་ཟེར་ མནྲོ་བསམ་བཏངམ་ཨིན་པས།

༥༽ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲའི་དྲོགས་ 
   སེལ།
སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོད་མི་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ མི་

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ འཐྲོར་གཏམ་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་གི་ཕྱག་བརྒྱུད་དེ་ གནང་ཡྲོད་ལུགས་

བཤདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ལྕང་མ་གདུང་འདས་ལྲོག་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་ ཡྲོངས་

གྲགས་བླ་མ་ཉོག་ལའམ་ བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས་ཞིང་ཕེབས་ཀྱིས་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་  ག་

གིས་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་ན་ ལུང་ཕྱྲོགས་འདི་ནང་ཁུངས་དྲོན་ སབ་ཤེས་མི་གང་ཡང་

མེད། སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཡྲོད་པའི་ སྐུ་རྟེན་རྙིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བའི་ ལྲོ་རྒྱུས་གསུངས་མི་

དེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ཡང་གོ་ཡི། ཨིན་རུང་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་བསམ་ཚྲོད་ལྟར་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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གྱིས་ གླང་རྒྱ་ཚའི་རྐང་རྗེས་བདའ་སྟེ་བྲོན་སྦེ་གཟིགསཔ་ད་ ས་སྡིངས་ཅིག་གི་གད་པའི་རྩ་

བར་ གླང་གི་ཁ་ཤྲོངམ་ཅིག་གི་ཨོམ་ཏྲོ་ནང་ ཆུ་ལྟེམ་ལྟེམ་འཁྱིལ་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཆུའི་ལུང་བསན་གླང་གིས་སྲོནམ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཡྲོད་པའི་ས་ཁོངས་འདི་གི་ཉེ་

འདབས་ལུ་ དགོན་པ་གདན་ས་བཏབ་ཞིན་ན་ མིང་ཡང་གླང་ཁར་དགོན་པ་ཟེར་ བཏགས་

གནང་ཡྲོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།

༤༽ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ མཐུ་སྲོབས་ནུས་པ་ཅན་ཨིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་ཨང་རྒས་གཏུམ་པི་མྲོ་སྐྱེས་ལྲོ་བདུན་ཅུ་དྲོན་གསུམ་ལུ་གྱོངས་མི་གིས་ 

ང་ལྲོ་ན་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྲོད་པའི་བསྒང་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་

དེ་ མཐུ་སྲོབས་ནུས་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ གཏམ་སྙན་གྲགས་ག་ཏེ་ཡང་ཁྱབ་པ་ལས་

བརྟེན་ མྲོན་རྟ་ཝང་གི་མངའ་ཁོངས་ དྭགས་པ་ཟངས་ལུམ་ནང་ཟེར་བའི་ ངན་སྔགས་

མཁནམ་ཚུ་གིས་ མཐུ་དང་ནུས་པའི་རྩལ་འགྲན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་དེ་ ཁོང་

གི་གཡུས་ཁར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

ཁོང་ངན་སྔགས་མཁནམ་དེ་ཚུ་གིས་ སྲོབ་དཔྲོན་ལུ་ དྲག་པྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ 

ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ སྦྱིན་སྲེག་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིན་ན་ ཆོ་ག་

གནང་སྦེ་ཐབ་ཁུང་ལུ་མེར་སྤརཝ་ད་ མེ་རྩ་ལས་འབར་མ་བཏུབ་པས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་

ལས་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་གཟིགསཔ་ད་ ཁྱིམ་གྱི་གིག་ཁུག་ཚུ་ནང་ ཕྱ་རུ་

དམརཔྲོ་གིས་མགུ་ཏྲོ་སྤུར་སྦེ་ ངན་སྔགས་བགྱངས་སྲོད་མི་ མི་དགུ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་གཡྲོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཞིན་ན་ མགུར་མ་ག་ནི་བ་ཧན་

ཏྲོང་ཏྲོ་འཐེན་གནངམ་ད་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་སེམས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡེངས་སྲོད་པའི་བར་ན་ སྲོབ་

དཔྲོན་གྱིས་འཕྲོཝ་གནངམ་ཅིག་ ངན་སྔགས་མཁནམ་དགུཔ་ཆ་རང་ དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོང་

ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ཐབ་ཁུང་ལུ་མེ་སྤར་སྦེ་ དྲག་པྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 264

གནང་པའི་སྐབས་ ངན་སྔགས་མཁནམ་དེ་ཚུ་གི་ མགུ་ཏྲོའི་སྐྱ་ཡང་འཚིག་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་

བཤད་སར་མྲོ་གིས་གོ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ངན་སྔགས་མཁནམ་ཚུ་གི་ ཨམ་སྲུ་དེ་ཚུ་གིས་ གསྲོལ་བཏབ་ཀྱི་འབུལ་བ་ བྲོད་

ཊམ་དཀརཔྲོ་བྲེ་གང་འབག་འྲོང་ཞིན་ན་ སྲོབ་དཔྲོན་ལུ་ཕུལ་སྦེ་ ཕྱག་འཚལ་ཏེ་འགྱོད་

བཤགས་ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་གི་རགཔ་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོད་མི་དགུཔ་ཆ་རང་ 

ལྲོག་ལྷྲོང་ཐབས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ གསྲོལ་བ་ཡང་ལས་ཡང་བཏབ་ལས་བརྟེན་ སྲོབ་

དཔྲོན་གྱིས་ ཐུགས་བམས་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ཐྲོག་ལས་ ཁོང་ཆ་མཉམ་དེ་འཕྲོ་ལས་ ཨ་རྟག་ཧ་

ལུགས་ ལྲོག་ལྷྲོང་གནང་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་

གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ མཐུ་སྲོབས་ནུས་པ་ཅན་

དང་ བསད་པ་གསྲོ་ཚུགས་པའི་བླམ་རྟྲོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ བཞུགས་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་

ཨིན་པས་ཟེར་ མནྲོ་བསམ་བཏངམ་ཨིན་པས།

༥༽ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲའི་དྲོགས་ 
   སེལ།
སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཡྲོད་མི་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ མི་

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ འཐྲོར་གཏམ་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་གི་ཕྱག་བརྒྱུད་དེ་ གནང་ཡྲོད་ལུགས་

བཤདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ལྕང་མ་གདུང་འདས་ལྲོག་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་ ཡྲོངས་

གྲགས་བླ་མ་ཉོག་ལའམ་ བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས་ཞིང་ཕེབས་ཀྱིས་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་  ག་

གིས་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་ན་ ལུང་ཕྱྲོགས་འདི་ནང་ཁུངས་དྲོན་ སབ་ཤེས་མི་གང་ཡང་

མེད། སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཡྲོད་པའི་ སྐུ་རྟེན་རྙིང་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བའི་ ལྲོ་རྒྱུས་གསུངས་མི་

དེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ཡང་གོ་ཡི། ཨིན་རུང་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་བསམ་ཚྲོད་ལྟར་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དུ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བཅུ་གཅིག་

ཞལ་ཕྱག་སྲོང་སྤན་སྲོང་ སྨན་འདམ་ལས་བཞེངས་པའི་སྐུ་རྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་

གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་ གནང་སྟེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་

རའི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཡང་ དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ཅིག་འྲོང་དགོ་ནི་ཨིན་ན་

དང༌། ཡང་ན་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནིའི་ ཡྲོ་བད་དང་གཟུངས་གཞུག་ཚུ་ 

མི་དབང་རྒྱལ་པྲོ་མཆོག་གིས་གནངམ་བཞིན་དུ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཐྲོག་ལས་ བཞེངས་བཞེངསཔ་མེན་ན་མནྲོ་བའི་དྲོགས་གཞི་ཡྲོད།

༦༽ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཤགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་མཚན།
གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་

རུ་ཁོ་རང་ཞལ་བཞུགས་པའི་བསྒང་ འབྲེལ་ཡྲོད་མི་སྣ་དེ་ཚུ་ལུ་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་ཨ་རིང་

གི་སྦུག་ལུ་ཡྲོད་མི་ རྲོ་ཕུ་སྲོམ་འདི་ནང་ ཉེ་ཚེ་བའི་དམལ་བར་མི་ཁལ་ལྔ་སྐྱེས་ཏེ་འདུག དེ་

ལས་གླང་ཁར་དགོན་པའི་ ཆུ་ཨོམ་ཏྲོའི་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་ རྲོ་ཕུ་ནང་ཡང་ཉེ་ཚེ་བའི་དམལ་

བར་ མི་ལེ་ཤ་སྐྱེས་ཏེ་ཡྲོད། ཁོ་བཤགསཔ་ད་ རྲོ་ཕུ་འདི་གཉིས་བགགས་ཏེ་ ཉེ་ཚེ་བའི་

དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་སྲོད་མི་ཆ་མཉམ་ མཐྲོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་གཏང་

ནི་ཨིན་ཟེར་ གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཤུལ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཁོ་རང་བཤགསཔ་

ད་ གནམ་ཉིན་མ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྲོ་ཕུ་འདི་གཉིས་ རྲོ་རྫས་ཀྱིས་བཀག་བཏང་དྲོ་བཟུམ་

སྦེ་ འུར་སྒྲ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་བགགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང༌། གཟུགས་མིག་ཏྲོ་གིས་མ་

མཐྲོང་རུང་ བག་སྦངམ་འཕུར་དྲོ་བཟུམ་མའི་འུར་སྐད་ ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་རྐྱབ་སྲོདཔ་ ཉེ་

འདབས་ཀྱི་མི་དེ་ཚུ་གིས་ གོ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག།

༧༽ ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་མི་ཨའི་(ཨང་རྒས)བག་སྐྱིད་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོར་བསྡུས།
ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་མི་ ཨང་

རྒས་བག་སྐྱིད་ཟེར་མི་དེ་ཨིན། ཤར་ཕྱྲོགས་པའི་ཁ་ལས་ མྲོ་གི་མིང་ཨ་ཟེམ་བག་སྐྱིད་དང་ 

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 266

རྩ་མང་པའི་ཁ་ལས་ ཨའི་བག་སྐྱིད་ཟེར་སབ་ཨིན། མྲོ་སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༠༢ རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ 

གནམ་ལྲོ་ཆུ་ཕྲོ་སག་ལྲོ་ལུ་སྐྱེས་ནུག མྲོ་སྐྱེས་ལྲོ་ཞེ་དགུ་ལྲོར་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ང་སྐྱེས་སྐྱེཝ་

ཨིན་པས། 

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དྲན་ཚྲོར་ལུ་ མྲོ་གཟུགས་ཐུང་སུ་ ཤ་སྐམ་དྲགས་ལ་ མི་གཞན་

དང་གཅིག་ཁར་བླྲོ་སབ་ད་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་སབ་དགོ་མི་ཅིག་ཨིན། མྲོ་གི་གཉེན་གྲོགས་དེ་ 

མཚམས་པ་བདེ་ལེགས་ཟེར་མི་དེ་ཨིན། ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ལུ་ ཨ་ལྲོ་ཡང་དཀོན་ལྡན་

མྲོ་དང་ ཚེ་དབང་དྲོན་གྲུབ་ ཚེ་རིང་མཚྲོ་མྲོ་ དཔལ་ཐིག་མྲོ་བཞི་ཡྲོད། དེ་ལས་མྲོ་ཕར་དང་

ཚུར་འགྱོཝ་ད་ ཨ་རྟག་རང་ལག་པ་གཡས་པ་གིས་ ཟངས་སེར་གྱི་ལག་འཁོར་ཆུང་ཀུ་དེ་

བསྒྱིར་ ལག་པ་གཡྲོན་པར་ཤེལ་གྱི་ཕྱེངམ་ཅིག་བཤེད་སྦེ་ ཁ་ལས་མ་་བགྱངས་སྦེ་འགྱོ་

སར་མཐྲོངམ་ཨིན།

སྲོང་ཆེན་ལ་དགོན་པ་ལས་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༥ ལངས་མི་ རིན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་གིས་ བཤད་པའི་

ནང་གསལ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དང་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་གཉིས་ ག་ཅི་ཕྲོགཔ་ཨིན་ན་

མྲོ་གིས་ སེམས་ཁར་དྲན་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིན་པས། རིན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མྲོ་རང་གི་ཨའི་

དེ་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་སས་གི་བུམྲོ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 

གཡུས་ལྕང་མ་གདུང་ལས་ སྐྱེས་ལྲོ་དྲོན་གཉིས་ལངས་མི་ སྲིད་ཐར་མྲོ་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་

པའི་ནང་གསལ་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ ངེ་གི་ཕྲོ་རྒནམ་ཨིན་

ཟེར་ སབ་སར་གོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ཡང་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་

ཀྱིས་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལྲོ་ནམ་ཤར་རང་ སྔོ་སྨན་འཐུ་བར་འགྱོ་ནི་

འདི་གིས་ མྲོ་གིས་ སྔོ་སྨན་ལེ་ཤ་ཅིག་ངོ་ཤེས་ཟེར་སབ་སར་གོ་ཡི། འདི་གིས་འབད་ ཨང་

རྒས་བག་སྐྱིད་དེ་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་སྐུ་ཉེ་ཕྲོགཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་མྲོ་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་ངོ་ཤེས་འདྲིས་བཤེས་ཚུ་ལུ་ ཆབ་གསང་བཤལ་ནད་ལུ་ 

ཕན་མི་སྔོ་སྨན་དང་ མིག་ཏྲོ་ན་མི་ལུ་ཕན་པའི་ སྔོ་སྨན་རུབ་སྦྱི་ལ་སྲོགས་པ་ ངོ་སྲོན་བྱིན་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དུ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བཅུ་གཅིག་

ཞལ་ཕྱག་སྲོང་སྤན་སྲོང་ སྨན་འདམ་ལས་བཞེངས་པའི་སྐུ་རྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་

གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་ གནང་སྟེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་

རའི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཡང་ དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ཅིག་འྲོང་དགོ་ནི་ཨིན་ན་

དང༌། ཡང་ན་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་ནིའི་ ཡྲོ་བད་དང་གཟུངས་གཞུག་ཚུ་ 

མི་དབང་རྒྱལ་པྲོ་མཆོག་གིས་གནངམ་བཞིན་དུ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཐྲོག་ལས་ བཞེངས་བཞེངསཔ་མེན་ན་མནྲོ་བའི་དྲོགས་གཞི་ཡྲོད།

༦༽ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཤགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་མཚན།
གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་

རུ་ཁོ་རང་ཞལ་བཞུགས་པའི་བསྒང་ འབྲེལ་ཡྲོད་མི་སྣ་དེ་ཚུ་ལུ་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་ཨ་རིང་

གི་སྦུག་ལུ་ཡྲོད་མི་ རྲོ་ཕུ་སྲོམ་འདི་ནང་ ཉེ་ཚེ་བའི་དམལ་བར་མི་ཁལ་ལྔ་སྐྱེས་ཏེ་འདུག དེ་

ལས་གླང་ཁར་དགོན་པའི་ ཆུ་ཨོམ་ཏྲོའི་འྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་ རྲོ་ཕུ་ནང་ཡང་ཉེ་ཚེ་བའི་དམལ་

བར་ མི་ལེ་ཤ་སྐྱེས་ཏེ་ཡྲོད། ཁོ་བཤགསཔ་ད་ རྲོ་ཕུ་འདི་གཉིས་བགགས་ཏེ་ ཉེ་ཚེ་བའི་

དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་སྲོད་མི་ཆ་མཉམ་ མཐྲོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་གཏང་

ནི་ཨིན་ཟེར་ གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཤུལ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཁོ་རང་བཤགསཔ་

ད་ གནམ་ཉིན་མ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྲོ་ཕུ་འདི་གཉིས་ རྲོ་རྫས་ཀྱིས་བཀག་བཏང་དྲོ་བཟུམ་

སྦེ་ འུར་སྒྲ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་བགགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང༌། གཟུགས་མིག་ཏྲོ་གིས་མ་

མཐྲོང་རུང་ བག་སྦངམ་འཕུར་དྲོ་བཟུམ་མའི་འུར་སྐད་ ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་རྐྱབ་སྲོདཔ་ ཉེ་

འདབས་ཀྱི་མི་དེ་ཚུ་གིས་ གོ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག།

༧༽ ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་མི་ཨའི་(ཨང་རྒས)བག་སྐྱིད་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོར་བསྡུས།
ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་མི་ ཨང་

རྒས་བག་སྐྱིད་ཟེར་མི་དེ་ཨིན། ཤར་ཕྱྲོགས་པའི་ཁ་ལས་ མྲོ་གི་མིང་ཨ་ཟེམ་བག་སྐྱིད་དང་ 

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 266

རྩ་མང་པའི་ཁ་ལས་ ཨའི་བག་སྐྱིད་ཟེར་སབ་ཨིན། མྲོ་སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༠༢ རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ 

གནམ་ལྲོ་ཆུ་ཕྲོ་སག་ལྲོ་ལུ་སྐྱེས་ནུག མྲོ་སྐྱེས་ལྲོ་ཞེ་དགུ་ལྲོར་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་ང་སྐྱེས་སྐྱེཝ་

ཨིན་པས། 

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དྲན་ཚྲོར་ལུ་ མྲོ་གཟུགས་ཐུང་སུ་ ཤ་སྐམ་དྲགས་ལ་ མི་གཞན་

དང་གཅིག་ཁར་བླྲོ་སབ་ད་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་སབ་དགོ་མི་ཅིག་ཨིན། མྲོ་གི་གཉེན་གྲོགས་དེ་ 

མཚམས་པ་བདེ་ལེགས་ཟེར་མི་དེ་ཨིན། ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ལུ་ ཨ་ལྲོ་ཡང་དཀོན་ལྡན་

མྲོ་དང་ ཚེ་དབང་དྲོན་གྲུབ་ ཚེ་རིང་མཚྲོ་མྲོ་ དཔལ་ཐིག་མྲོ་བཞི་ཡྲོད། དེ་ལས་མྲོ་ཕར་དང་

ཚུར་འགྱོཝ་ད་ ཨ་རྟག་རང་ལག་པ་གཡས་པ་གིས་ ཟངས་སེར་གྱི་ལག་འཁོར་ཆུང་ཀུ་དེ་

བསྒྱིར་ ལག་པ་གཡྲོན་པར་ཤེལ་གྱི་ཕྱེངམ་ཅིག་བཤེད་སྦེ་ ཁ་ལས་མ་་བགྱངས་སྦེ་འགྱོ་

སར་མཐྲོངམ་ཨིན།

སྲོང་ཆེན་ལ་དགོན་པ་ལས་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༥ ལངས་མི་ རིན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་གིས་ བཤད་པའི་

ནང་གསལ་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དང་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་གཉིས་ ག་ཅི་ཕྲོགཔ་ཨིན་ན་

མྲོ་གིས་ སེམས་ཁར་དྲན་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིན་པས། རིན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མྲོ་རང་གི་ཨའི་

དེ་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་སས་གི་བུམྲོ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 

གཡུས་ལྕང་མ་གདུང་ལས་ སྐྱེས་ལྲོ་དྲོན་གཉིས་ལངས་མི་ སྲིད་ཐར་མྲོ་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་

པའི་ནང་གསལ་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ ངེ་གི་ཕྲོ་རྒནམ་ཨིན་

ཟེར་ སབ་སར་གོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ཡང་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་

ཀྱིས་ སྲོབ་དཔྲོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལྲོ་ནམ་ཤར་རང་ སྔོ་སྨན་འཐུ་བར་འགྱོ་ནི་

འདི་གིས་ མྲོ་གིས་ སྔོ་སྨན་ལེ་ཤ་ཅིག་ངོ་ཤེས་ཟེར་སབ་སར་གོ་ཡི། འདི་གིས་འབད་ ཨང་

རྒས་བག་སྐྱིད་དེ་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་སྐུ་ཉེ་ཕྲོགཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་མྲོ་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་ངོ་ཤེས་འདྲིས་བཤེས་ཚུ་ལུ་ ཆབ་གསང་བཤལ་ནད་ལུ་ 

ཕན་མི་སྔོ་སྨན་དང་ མིག་ཏྲོ་ན་མི་ལུ་ཕན་པའི་ སྔོ་སྨན་རུབ་སྦྱི་ལ་སྲོགས་པ་ ངོ་སྲོན་བྱིན་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ལས་མྲོ་གིས་གསང་སྨན་ལེ་ཤ་ཅིག་ ངོ་ཤེས་ཟེར་བའི་ལྲོ་

རྒྱུས་སབ་སར་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ཡང་གོ་ཡྲོད་རུང་ མི་དེ་ཚུ་གིས་ དང་འདྲོད་བསྐྱེད་

དེ་མ་ལྷབ་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ད་རེས་བླྲོ་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨༽ ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་བཤད་པ།
སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་ནམ་ སྲོང་ཞང་རྒེད་འྲོག་འདི་ སྔོན་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་ཆ་འདུས་ སྦིས་

གདུང་དྲུག་ཁག་གི་འྲོག་ལུ་ཨིན། ཤུལ་ལས་གཞུང་གིས་ སྲོང་ཞང་དྲུག་ཁག་གཅིག་ 

ལྲོགས་སུ་སྦེ་བཟྲོ་གནང་ཡི། སྲོང་ཞང་གི་དྲུང་པ་མཇུག་རང་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ཤིང་མཁར་

ལས་ཨིན་མི་ དྲག་ཤྲོས་ཆོས་འཕེལ་ལ་ཟེར་མི་དེ་ཨིན། ད་རེས་སྲོང་ཞང་དེ་ བཀྲ་ཤིས་

ཡངས་རྩེའི་རྫྲོང་ཁག་འྲོག་ལུ་ རྒེད་འྲོག་བརྒྱད་ཡྲོད་མིའི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན།

སྲོང་ཞང་རྒེད་འྲོག་ལུ་ ཀླུང་འདུས་ཆུ་ཡར་བཅད་ མར་བཅད་ཀྱི་ཚྲོ་གཉིས་ཡྲོད་ས་ལས་ 

ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་སའི་ས་ཁོངས་དེ་ ཀླུང་འདུས་ཆུ་མར་བཅད་ཀྱི་ཚྲོའི་གྲལ་ཁར་ཨིན། སས་ནང་

མཁར་རམ་བ་འགེངས་མཁར་གྱི་ གཡུས་ཚན་གྱི་སྲོད་ཨིན་མི་ དུང་བྲག་དགོན་པ་ལུ་ཡྲོད་

པའི་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ མྲོ་རའི་ཕ་ཁྱིམ་གདྲོང་ཁར་ཨིན་པའི་གཡྲོན་ཧྲོངས་ ཁ་བང་ཁ་

ཐུག་ལུ་ཕྲོག་མི་ བག་དེ་གི་མིང་ རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད། 

གཡུས་སྤང་ཐང་སྒུ་མ་སྒང་ལས་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༧༠ ལངས་མི་ཤཱཀྱ་མྲོ་གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་

པའི་ནང་གསལ་ བག་དེ་གི་ལྲོགས་ལུ་ རྲོའི་བཀོད་པ་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ དྲོད་རིལ་རི་སྦེ་

མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཟེར་ སབ་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་

ཨིན་པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

བག་འདི་གི་རྩ་བ་ལས་མར་ རྲོ་ཤལ་བདའ་སྟེ་འབབ་མི་ རྲོང་ཆུ་འདི་གི་མིང་ གསེར་ཆུ་ལ་

ཟེར་སབ་ཨིན། རྩིས་པ་བསན་འཛིན་ཟེར་མི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་

པའི་ནང་གསལ་ ཁོ་ནྲོར་འཚྲོ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གསེར་ཆུ་ལའི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་གི་རྲོ་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 268

ཕུ་ཅིག་གུ་ གསེར་ཉ་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་དྲོད་རིལ་རི་སྦེ་འདུག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆུའི་མིང་ཡང་གསེར་ཆུ་ལ་ཟེར་བཏགས་ཡྲོད་པའི་ཚྲོད་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་པས། འདི་བསྒང་ ང་གིས་བལྟ་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་ སབ་ནིའི་དཔྱད་རིག་ཡང་བཏང་མ་

ཚུགས་པས། ཤུལ་ལས་ལྲོག་སྟེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་བར་ན་ ཁོ་གྱོངས་སྲོ་ནུག 

ད་རེས་མི་གཞན་ག་ལུ་དྲིས་རུང་ གསེར་ཉ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ ག་ཡང་མེད་པའི་

གནད་ལས་ བླྲོ་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོད།

༩༽ ཤེལ་རྲོ་འཚྲོལ་བར་འགྱོ་ཚུལ།
མི་ལ་ལྲོ་ཅིག་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ ཤེལ་རྲོ་བག་གི་སྐེད་པར་ཡྲོདཔ་ 

འགོ་ཐྲོག་མཐྲོང་མི་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་སྤུན་ཆ་ འཆི་མེད་བཟང་པྲོ་ཨིན་ཟེར་ སབ་སར་

གོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཁོ་ཤ་བདའ་བར་འགྱོཝ་ད་ བག་གི་སྐེད་པའི་བག་ཕུག་ཅིག་ནང་ 

ཤེལ་རྲོའི་མགུ་ཏྲོ་སའི་ཐྲོག་ཁར་ཐྲོན་ཏེ་ཡྲོདཔ་མཐྲོང་རུང་ ཁོ་གིས་མི་ག་ལུ་ཡང་མ་སབ་པར་ 

གསང་བཞག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྲོ་

རྒྱུས་སབ་མི་དེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དྲན་ཚྲོར་འབད་མི་དང་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་

བུམྲོ་དཀོན་ལྡན་མྲོ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་གཉིས་ གཅིག་ཁར་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་

ཅིན་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལས་བལྟ་བའི་བསྒང་ ཕྱི་རུ་གཅིག་

འབདཝ་ད་ རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་གྱི་བག་གི་ཧྲོངས་ལུ་ མེ་དམར་ལྷབ་ལྷབ་བཏང་ དཀར་མེ་

བརྒྱད་མཆོད་ ཕུལ་བཞག་ཡྲོདཔ་བཟུམ་མཐྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་གི་ནངས་པར་ཡང་ 

མེ་དེ་སྦེ་རང་འབར་སར་མཐྲོངམ་ལས་བརྟེན་ མྲོ་གི་སེམས་ཁར་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ག་ཅི་

ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་མནྲོ་སྦེ་ ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་རང་བལྟཝ་ད་ མེ་ཡང་དེ་སྦེ་རང་འབར་སྲོད་དེས་

ཟེར་ཨིན་པས། ཞག་དག་པ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ མྲོ་གིས་ཕྱི་རུ་སྒོ་སྒྲིག་གུ་ལས་ མེ་འབར་སའི་

ཧྲོངས་ལུ་ ཕྱྲོགས་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་ རྩང་དུམ་ཅིག་སྤྱི་ཏྲོག་དཔག་བཞག་བཞིན་ན་ དྲྲོ་

པར་ས་ཆ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ལས་མྲོ་གིས་གསང་སྨན་ལེ་ཤ་ཅིག་ ངོ་ཤེས་ཟེར་བའི་ལྲོ་

རྒྱུས་སབ་སར་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ཡང་གོ་ཡྲོད་རུང་ མི་དེ་ཚུ་གིས་ དང་འདྲོད་བསྐྱེད་

དེ་མ་ལྷབ་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ད་རེས་བླྲོ་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨༽ ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་བཤད་པ།
སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་ནམ་ སྲོང་ཞང་རྒེད་འྲོག་འདི་ སྔོན་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་ཆ་འདུས་ སྦིས་

གདུང་དྲུག་ཁག་གི་འྲོག་ལུ་ཨིན། ཤུལ་ལས་གཞུང་གིས་ སྲོང་ཞང་དྲུག་ཁག་གཅིག་ 

ལྲོགས་སུ་སྦེ་བཟྲོ་གནང་ཡི། སྲོང་ཞང་གི་དྲུང་པ་མཇུག་རང་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ཤིང་མཁར་

ལས་ཨིན་མི་ དྲག་ཤྲོས་ཆོས་འཕེལ་ལ་ཟེར་མི་དེ་ཨིན། ད་རེས་སྲོང་ཞང་དེ་ བཀྲ་ཤིས་

ཡངས་རྩེའི་རྫྲོང་ཁག་འྲོག་ལུ་ རྒེད་འྲོག་བརྒྱད་ཡྲོད་མིའི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན།

སྲོང་ཞང་རྒེད་འྲོག་ལུ་ ཀླུང་འདུས་ཆུ་ཡར་བཅད་ མར་བཅད་ཀྱི་ཚྲོ་གཉིས་ཡྲོད་ས་ལས་ 

ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་སའི་ས་ཁོངས་དེ་ ཀླུང་འདུས་ཆུ་མར་བཅད་ཀྱི་ཚྲོའི་གྲལ་ཁར་ཨིན། སས་ནང་

མཁར་རམ་བ་འགེངས་མཁར་གྱི་ གཡུས་ཚན་གྱི་སྲོད་ཨིན་མི་ དུང་བྲག་དགོན་པ་ལུ་ཡྲོད་

པའི་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ མྲོ་རའི་ཕ་ཁྱིམ་གདྲོང་ཁར་ཨིན་པའི་གཡྲོན་ཧྲོངས་ ཁ་བང་ཁ་

ཐུག་ལུ་ཕྲོག་མི་ བག་དེ་གི་མིང་ རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད། 

གཡུས་སྤང་ཐང་སྒུ་མ་སྒང་ལས་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༧༠ ལངས་མི་ཤཱཀྱ་མྲོ་གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་

པའི་ནང་གསལ་ བག་དེ་གི་ལྲོགས་ལུ་ རྲོའི་བཀོད་པ་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ དྲོད་རིལ་རི་སྦེ་

མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཟེར་ སབ་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་

ཨིན་པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

བག་འདི་གི་རྩ་བ་ལས་མར་ རྲོ་ཤལ་བདའ་སྟེ་འབབ་མི་ རྲོང་ཆུ་འདི་གི་མིང་ གསེར་ཆུ་ལ་

ཟེར་སབ་ཨིན། རྩིས་པ་བསན་འཛིན་ཟེར་མི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་

པའི་ནང་གསལ་ ཁོ་ནྲོར་འཚྲོ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གསེར་ཆུ་ལའི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་གི་རྲོ་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 268

ཕུ་ཅིག་གུ་ གསེར་ཉ་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་དྲོད་རིལ་རི་སྦེ་འདུག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆུའི་མིང་ཡང་གསེར་ཆུ་ལ་ཟེར་བཏགས་ཡྲོད་པའི་ཚྲོད་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་པས། འདི་བསྒང་ ང་གིས་བལྟ་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་ སབ་ནིའི་དཔྱད་རིག་ཡང་བཏང་མ་

ཚུགས་པས། ཤུལ་ལས་ལྲོག་སྟེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་བར་ན་ ཁོ་གྱོངས་སྲོ་ནུག 

ད་རེས་མི་གཞན་ག་ལུ་དྲིས་རུང་ གསེར་ཉ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ ག་ཡང་མེད་པའི་

གནད་ལས་ བླྲོ་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོད།

༩༽ ཤེལ་རྲོ་འཚྲོལ་བར་འགྱོ་ཚུལ།
མི་ལ་ལྲོ་ཅིག་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ ཤེལ་རྲོ་བག་གི་སྐེད་པར་ཡྲོདཔ་ 

འགོ་ཐྲོག་མཐྲོང་མི་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་སྤུན་ཆ་ འཆི་མེད་བཟང་པྲོ་ཨིན་ཟེར་ སབ་སར་

གོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཁོ་ཤ་བདའ་བར་འགྱོཝ་ད་ བག་གི་སྐེད་པའི་བག་ཕུག་ཅིག་ནང་ 

ཤེལ་རྲོའི་མགུ་ཏྲོ་སའི་ཐྲོག་ཁར་ཐྲོན་ཏེ་ཡྲོདཔ་མཐྲོང་རུང་ ཁོ་གིས་མི་ག་ལུ་ཡང་མ་སབ་པར་ 

གསང་བཞག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྲོ་

རྒྱུས་སབ་མི་དེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དྲན་ཚྲོར་འབད་མི་དང་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་

བུམྲོ་དཀོན་ལྡན་མྲོ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་གཉིས་ གཅིག་ཁར་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་

ཅིན་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལས་བལྟ་བའི་བསྒང་ ཕྱི་རུ་གཅིག་

འབདཝ་ད་ རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་གྱི་བག་གི་ཧྲོངས་ལུ་ མེ་དམར་ལྷབ་ལྷབ་བཏང་ དཀར་མེ་

བརྒྱད་མཆོད་ ཕུལ་བཞག་ཡྲོདཔ་བཟུམ་མཐྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་གི་ནངས་པར་ཡང་ 

མེ་དེ་སྦེ་རང་འབར་སར་མཐྲོངམ་ལས་བརྟེན་ མྲོ་གི་སེམས་ཁར་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ག་ཅི་

ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་མནྲོ་སྦེ་ ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་རང་བལྟཝ་ད་ མེ་ཡང་དེ་སྦེ་རང་འབར་སྲོད་དེས་

ཟེར་ཨིན་པས། ཞག་དག་པ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ མྲོ་གིས་ཕྱི་རུ་སྒོ་སྒྲིག་གུ་ལས་ མེ་འབར་སའི་

ཧྲོངས་ལུ་ ཕྱྲོགས་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་ རྩང་དུམ་ཅིག་སྤྱི་ཏྲོག་དཔག་བཞག་བཞིན་ན་ དྲྲོ་

པར་ས་ཆ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དེ་ལས་དྲྲོ་པར་ཚྲོགས་ཕུལ་ནིའི་ཁ་རང་གི་ལྟྲོ་གཡྲོས་ཞིན་ན་ ཚྲོགས་སྤགས་སྒོང་རྲོག་

གཅིག་བཙྲོ་སྦེ་ པགས་ཀོ་བཤུས་ཞིན་ན་ ལྟྲོ་དང་གཅིག་ཁར་བང་ཅུང་ཅིག་ནང་འདེགས། 

དེ་ལས་བསང་གཏང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ནྲོར་གྱི་ཨ་ཝ་སྐམ་ཅིག་གུ་མེ་སྤར་ཏེ་འབག་ ཟྲོརཝ་ཅིག་

སྐེད་པར་གཟེབ་ ༼གསེབ་༽ མྲོ་རའི་སྤུན་ཆ་འཆི་མེད་བཟང་པྲོ་ཟེར་མི་ལུ་ གྱི་ཅུང་སྐེད་

པར་བཙུགས་བཅུག་ ཙིའུ་ཅིག་འབག་བཅུག་ཞིན་ན་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་གུ་ལས་ ས་ཚྲོད་

ངོས་འཛིན་འབད་བཞག་པའི་ ཕྱྲོགས་འགྱིམས་ཏེ་སྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༠༽ ཤེལ་རྲོ་ཐྲོབ་ཚུལ།
ཁོང་གཉིས་བག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ ལམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ 

བག་ཕུག་ཅིག་གི་ནང་ན་ འྲོད་མདངས་དམར་དམར་ལྷབ་ལྷབ་སྦེ་འབར་བའི་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་

ཅིག་ཡྲོདཔ་མཐྲོངམ་ད་ མྲོ་ཧ་ལས་ཏེ་ ཚར་གཅིག་ཧ་རྒྱང་བཏང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་

སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོང་ཞིན་ན་ ཚྲོགས་ཕུལ་སྦེ་ བསང་བཏང་བའི་འཕྲོ་ལས་ ཤེལ་རྲོ་སའི་ནང་

ལས་བཏྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཤེལ་རྲོའི་རྩ་བའི་ས་བསལ་སྦེ་སྲོད་པའི་བར་ན་ མི་ག་ཏེ་ཡང་མེད་

པའི་ གཡུས་སྐད་ལས་ བསུང་བསུང་ཟེར་བའི་ཆུམ་གྱི་ལྟྲོ་བང་ཅུང་གང་ དཔའ་རྟགས་

སནམ་ཅུམ་གྱི་ཚྲོདམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རླངས་པ་རང་ཕྱུར་རུ་རུ་བཏང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྲོ་

ལྲོགས་ཁར་ བསྐྱལ་བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཤེལ་རྲོ་འདི་སའི་ནང་ལས་བཏྲོན་ཚར་བའི་

འཕྲོ་ལས་བལྟཝ་ད་ ལྟྲོའི་བང་ཅུང་འདི་ ག་ཏེ་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཙིའུ་གི་ནང་ན་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ འཆི་མེད་བཟང་པྲོ་ལུ་འབག་

བཅུག་སྟེ་ལྲོངམ་ད་ ཙིའུ་ཡར་རྩ་ལས་རང་འཐུ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། དྲོ་རུང་ཤེལ་རྲོའི་

ཆ་རྲོགས་གཞན་ཡྲོདཔ་འདྲ་བས་མནྲོ་སྟེ་ མྲོ་གིས་ ཤུལ་འདི་ཁར་ས་བརྐོ་སྟེ་བལྟ་བའི་

སྐབས་ལུ་ འྲོད་མདངས་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་

འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་གཉིས་ཙིའུ་གི་ནང་ན་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགས་སྦེ་ 

ཡར་ལྲོངས་པའི་སྐབས་ ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་བཏང་ ཡར་ལྲོངས་ཚུགས་ཏེ་ འབག་འྲོང་ཡི་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 270

ཟེར་ཨིན་པས། ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་ཁང་མིག་ག་ཏེ་བཞག་རུང་ གནམ་ཕྱི་

རུ་ཡང་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་ ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་མདངས་ དམར་ལྷབ་ལྷབ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ ཉིན་

མར་བཟུམ་མཐྲོང་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༡༽ འཚུབས་ཆ་འྲོང་ཚུལ།
ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་ཕམ་གཉིས་ལུ་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་སར་གོ་ཐྲོས་

བྱུང་མི་ཚུ་བཤད་པ་ཅིན་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོད་པའི་ཤུལ་ལས་ གནམ་ནུབ་མྲོ་ཨ་རྟག་

རང་ ཁྱིམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་པའི་རྐང་པའི་རྡིག་སྒྲ་དང་ པ་ར་སུ་རུ་པ་ར་སུ་རུ་ཟེར་ ཚིག་དྲོན་བར་

མ་འཕྲོད་པའི་ མི་ལེ་ཤ་ཅིག་སྐད་རྐྱབ་སྲོདཔ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་རྣམ་རྟྲོག་ལངས་

ཏེ་ རྣལ་འབྲོརམ་ཅིག་འཁྱིད་འྲོང་ཞིན་ན་ མྲོ་བཏབ་བཅུགཔ་ད་ རྣལ་འབྲོརམ་ལུ་ལྷ་འཛུལ་

བའི་འཕྲོ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིསཤེལ་རྲོ་འདི་མ་འབག་ཟེར་ གསྲོལཝ་བཏབ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལྟྲོ་དང་ཚྲོདམ་འབག་སྟེ་བསྐྱལ་རུང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་འབག་

ནིའི་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྲོད་དེ་ཟ་མ་བཏུབ་པར་ ང་བཅས་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་དྲེགས་རང་མ་ཚུགས་

པར་ ལྟྲོ་བང་ཅུང་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བག་ལས་མར་བཀོ་བཏང་ད་ཡི། ཤེལ་རྲོ་འདིནི་ ཁོང་

གཉིས་ཀྱིས་འབག་ཡར་སྲོང་ཡི། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ ཤེལ་རྲོ་ལེན་པར་འྲོང་རུང་ ལྲོག་འབག་

ནིའི་གོ་སྐབས་རྩ་ལས་མི་ཐྲོབ་པས་ཟེར་ སབ་ཡྲོད་ལུགས་བཤད་པའི་ཁར་ རྣལ་འབྲོརམ་

གིས་ གདྲོན་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ འཚུབས་ཆ་མེད་པར་ ཞི་འཇམ་སྲོང་ཡྲོད་

ལུགས་བཤད་སར་གོ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༢༽ ཤེལ་རྲོའི་ནང་མཇལ་སྣང་ཡ་མཚན་ཅན།
གཡུས་སྐྱེན་མྲོ་ཨང་མ་ལུང་ལས་ཨིན་མི་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༠ ལངས་མི་བསྲོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་

གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ གཡུས་སྲོང་ཆེན་ལ་དགོན་པ་ལས་ ཨ་བརྒྱ་བླ་མ་

དང་ སྒེག་པྲོ་ལ་ རིན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ སྤང་ཐང་ལས་ལྷ་མྲོ་ལ་ དེ་ལས་གཡུས་ཀུན་བཟང་

གླིང་ལས་མི་གཅིག་དང་ བསྲོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་མྲོ་རང་དང་བཅས་ཁོང་མི་ལྔ་ རྒྱ་ལུ་ཚྲོང་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དེ་ལས་དྲྲོ་པར་ཚྲོགས་ཕུལ་ནིའི་ཁ་རང་གི་ལྟྲོ་གཡྲོས་ཞིན་ན་ ཚྲོགས་སྤགས་སྒོང་རྲོག་

གཅིག་བཙྲོ་སྦེ་ པགས་ཀོ་བཤུས་ཞིན་ན་ ལྟྲོ་དང་གཅིག་ཁར་བང་ཅུང་ཅིག་ནང་འདེགས། 

དེ་ལས་བསང་གཏང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ནྲོར་གྱི་ཨ་ཝ་སྐམ་ཅིག་གུ་མེ་སྤར་ཏེ་འབག་ ཟྲོརཝ་ཅིག་

སྐེད་པར་གཟེབ་ ༼གསེབ་༽ མྲོ་རའི་སྤུན་ཆ་འཆི་མེད་བཟང་པྲོ་ཟེར་མི་ལུ་ གྱི་ཅུང་སྐེད་

པར་བཙུགས་བཅུག་ ཙིའུ་ཅིག་འབག་བཅུག་ཞིན་ན་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་གུ་ལས་ ས་ཚྲོད་

ངོས་འཛིན་འབད་བཞག་པའི་ ཕྱྲོགས་འགྱིམས་ཏེ་སྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༠༽ ཤེལ་རྲོ་ཐྲོབ་ཚུལ།
ཁོང་གཉིས་བག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ ལམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ 

བག་ཕུག་ཅིག་གི་ནང་ན་ འྲོད་མདངས་དམར་དམར་ལྷབ་ལྷབ་སྦེ་འབར་བའི་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་

ཅིག་ཡྲོདཔ་མཐྲོངམ་ད་ མྲོ་ཧ་ལས་ཏེ་ ཚར་གཅིག་ཧ་རྒྱང་བཏང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་

སྲོ་ལྲོགས་ཁར་སྲོང་ཞིན་ན་ ཚྲོགས་ཕུལ་སྦེ་ བསང་བཏང་བའི་འཕྲོ་ལས་ ཤེལ་རྲོ་སའི་ནང་

ལས་བཏྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཤེལ་རྲོའི་རྩ་བའི་ས་བསལ་སྦེ་སྲོད་པའི་བར་ན་ མི་ག་ཏེ་ཡང་མེད་

པའི་ གཡུས་སྐད་ལས་ བསུང་བསུང་ཟེར་བའི་ཆུམ་གྱི་ལྟྲོ་བང་ཅུང་གང་ དཔའ་རྟགས་

སནམ་ཅུམ་གྱི་ཚྲོདམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རླངས་པ་རང་ཕྱུར་རུ་རུ་བཏང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྲོ་

ལྲོགས་ཁར་ བསྐྱལ་བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཤེལ་རྲོ་འདི་སའི་ནང་ལས་བཏྲོན་ཚར་བའི་

འཕྲོ་ལས་བལྟཝ་ད་ ལྟྲོའི་བང་ཅུང་འདི་ ག་ཏེ་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཙིའུ་གི་ནང་ན་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ འཆི་མེད་བཟང་པྲོ་ལུ་འབག་

བཅུག་སྟེ་ལྲོངམ་ད་ ཙིའུ་ཡར་རྩ་ལས་རང་འཐུ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། དྲོ་རུང་ཤེལ་རྲོའི་

ཆ་རྲོགས་གཞན་ཡྲོདཔ་འདྲ་བས་མནྲོ་སྟེ་ མྲོ་གིས་ ཤུལ་འདི་ཁར་ས་བརྐོ་སྟེ་བལྟ་བའི་

སྐབས་ལུ་ འྲོད་མདངས་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་

འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་གཉིས་ཙིའུ་གི་ནང་ན་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགས་སྦེ་ 

ཡར་ལྲོངས་པའི་སྐབས་ ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་བཏང་ ཡར་ལྲོངས་ཚུགས་ཏེ་ འབག་འྲོང་ཡི་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 270

ཟེར་ཨིན་པས། ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་ཁང་མིག་ག་ཏེ་བཞག་རུང་ གནམ་ཕྱི་

རུ་ཡང་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་ ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་མདངས་ དམར་ལྷབ་ལྷབ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ ཉིན་

མར་བཟུམ་མཐྲོང་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༡༽ འཚུབས་ཆ་འྲོང་ཚུལ།
ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་ཕམ་གཉིས་ལུ་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་སར་གོ་ཐྲོས་

བྱུང་མི་ཚུ་བཤད་པ་ཅིན་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོད་པའི་ཤུལ་ལས་ གནམ་ནུབ་མྲོ་ཨ་རྟག་

རང་ ཁྱིམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་པའི་རྐང་པའི་རྡིག་སྒྲ་དང་ པ་ར་སུ་རུ་པ་ར་སུ་རུ་ཟེར་ ཚིག་དྲོན་བར་

མ་འཕྲོད་པའི་ མི་ལེ་ཤ་ཅིག་སྐད་རྐྱབ་སྲོདཔ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་རྣམ་རྟྲོག་ལངས་

ཏེ་ རྣལ་འབྲོརམ་ཅིག་འཁྱིད་འྲོང་ཞིན་ན་ མྲོ་བཏབ་བཅུགཔ་ད་ རྣལ་འབྲོརམ་ལུ་ལྷ་འཛུལ་

བའི་འཕྲོ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིསཤེལ་རྲོ་འདི་མ་འབག་ཟེར་ གསྲོལཝ་བཏབ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལྟྲོ་དང་ཚྲོདམ་འབག་སྟེ་བསྐྱལ་རུང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་འབག་

ནིའི་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྲོད་དེ་ཟ་མ་བཏུབ་པར་ ང་བཅས་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་དྲེགས་རང་མ་ཚུགས་

པར་ ལྟྲོ་བང་ཅུང་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བག་ལས་མར་བཀོ་བཏང་ད་ཡི། ཤེལ་རྲོ་འདིནི་ ཁོང་

གཉིས་ཀྱིས་འབག་ཡར་སྲོང་ཡི། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ ཤེལ་རྲོ་ལེན་པར་འྲོང་རུང་ ལྲོག་འབག་

ནིའི་གོ་སྐབས་རྩ་ལས་མི་ཐྲོབ་པས་ཟེར་ སབ་ཡྲོད་ལུགས་བཤད་པའི་ཁར་ རྣལ་འབྲོརམ་

གིས་ གདྲོན་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ འཚུབས་ཆ་མེད་པར་ ཞི་འཇམ་སྲོང་ཡྲོད་

ལུགས་བཤད་སར་གོ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༢༽ ཤེལ་རྲོའི་ནང་མཇལ་སྣང་ཡ་མཚན་ཅན།
གཡུས་སྐྱེན་མྲོ་ཨང་མ་ལུང་ལས་ཨིན་མི་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༠ ལངས་མི་བསྲོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་

གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ གཡུས་སྲོང་ཆེན་ལ་དགོན་པ་ལས་ ཨ་བརྒྱ་བླ་མ་

དང་ སྒེག་པྲོ་ལ་ རིན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ སྤང་ཐང་ལས་ལྷ་མྲོ་ལ་ དེ་ལས་གཡུས་ཀུན་བཟང་

གླིང་ལས་མི་གཅིག་དང་ བསྲོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་མྲོ་རང་དང་བཅས་ཁོང་མི་ལྔ་ རྒྱ་ལུ་ཚྲོང་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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བཏྲོན་པར་འགྱོཝ་ད་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་གི་རྩ་བར་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ ཨ་བརྒྱ་བླ་མ་ཟེར་མི་

གིས་ ང་བཅས་ར་ སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་དུང་བྲག་དགོན་པའི་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་མཐྲོང་

མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཡྲོད། མཇལ་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་སབ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་

ཀྱི་ཁུར་ཆ་ ལྷ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ཕབ་བཞག་སྦེ་ ཤེལ་རྲོ་མཇལ་བར་འགྱོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། 

དཀོན་གཉེར་གྱིས་ ལྷ་ཁང་སྒོ་ཕྱེཝ་ཅིག་ ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་མདངས་དམར་ལྷབ་བཏང་མཐྲོངམ་

ཅིག་ ཁོང་ཨམ་སྲུ་གསུམཔྲོ་ ཡ་བླ་མ་མཁྱེན་ནྲོ་ཟེར་ སྐད་ལྲོག་རང་ཤྲོར་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། 

དཀོན་གཉེར་དགེ་སྲོང་དེ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཁྱེད་ཀྱི་གཡུས་སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་ལས་འབག་

འྲོང་འྲོངམ་ཨིན། ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་མི་གིས་ མནྲོ་བསམ་བཏང་མ་ཤེས་པར་ བཙྲོག་གྲིབ་ཀྱིས་

མེདཔ་བཏང་ད་ནུག གཞན་དལ་གཞིར་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལས་ལྷག་པའི་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་

སྦེ་ ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། བསྐྱལ་སར་བསྐྱལ་ད་ནུག་ ཟེར་བླྲོ་ཕམ་ལུགས་ཀྱི་ར་ཁུངས་

བཤད་ནི་འདུག།

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་བཟྲོ་བཀོད་ ས་གིས་

འཐག་མི་ཧྲོད་ ཁྲུང་ཅུང་བཟུམ་ཡྲོད་མི་དེ་ ཕྱེད་ཀ་གནགཔྲོ་གྱུར་སྲོ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་མཇལ་བའི་བསྒང་ དཀོན་གཉེར་དགེ་སྲོང་གིས་ སྒོ་སྲུངཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ 

ཤེལ་རྲོའི་ནང་ན་སྒོ་གཅིག་ཡྲོད་པའི་གཡས་དང་གཡྲོན་ལུ་ མི་ཞྭ་གོས་ལྷ་གསུམ་གནགཔྲོ་

གྱོན་སྦེ་ མདའ་ལྕགས་རྣམ་ཅོ་ཅན་མའི་མདའ་རེ་ རྣམ་ཅོ་གི་ལྟག་ལས་ཕར་གསེབ་སྟེ་

ཡྲོདཔ་ སེམས་ཁར་དྲན་རུང་ ལག་པར་ག་ཅི་བཤེད་དེ་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ མྲོ་གིས་ ད་ལྟྲོ་

དཔྱད་རིག་བཏང་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ ཨིན་རུང་ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་ནང་ན་ ལྷ་

ཁང་ཐྲོག་ཚད་གསུམ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་ནང་ན་ཡྲོད་པའི་ ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་

སྲུངཔ་གཉིས་པྲོའི་ལག་པ་གཡས་པར་ མདའ་ལྕགས་རྣམ་ཅོ་ཅན་མའི་མདའ་རེ་དང་ ལག་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 272

པ་གཡྲོནམ་ལུ་ གཞུ་རེ་འབག་སྟེ་ སྲོད་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ མནྲོ་བསམ་བཏངམ་

ཨིན་པས། 

དཀོན་གཉེར་དགེ་སྲོང་དེ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་ནང་ན་ ལྷ་ཁང་ཐྲོག་ཚད་གསུམ་ཡྲོད་པའི་

སྐོར་ལས་ གནས་བཤད་རྐྱབ་པའི་ནང་གསལ་ ལྷ་ཁང་འྲོག་ཐྲོག་གི་ནང་ན་ འཛམ་བུ་གླིང་

ནང་ཡྲོད་པའི་ ཤིང་གི་རིགས་དང་མེ་ཏྲོག་ལ་སྲོགས་པ སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རིགས་དང་ དེ་ལས་

སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོད་ཟེར་བཤདཔ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་ ཧ་

ལས་སི་སི་ལེ་ཤ་ཅིག་མཇལ་ཡི་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ལྷང་ཁང་ཐྲོག་གཉིས་པའི་ནང་ན་ དགེ་སྲོང་ལེ་ཤ་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་བཤདཔ་

ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་ སྐུ་གཟུགས་སྲོམ་ཆུང་ལག་པའི་མཐེ་བྲོང་ཙམ་འབད་མི་ དགེ་

སྲོང་ཆ་མཉམ་ལགཔ་ཐལ་མྲོ་སྦར་ཏེ་ ས་ཁར་ བཞུགས་ཡྲོདཔ་མཇལ་བའི་ཁར། དཀོན་

གཉེར་དགེ་སྲོང་དེ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ནང་བཞུགས་མི་ དགེ་སྲོང་གི་གྱངས་ཁ་ཡང་སབ་རུང་ 

མྲོ་གི་སེམས་ཁར་བཞག་མ་ཚུགས་པས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཤེལ་རྲོའི་ནང་ཡྲོད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་སྟེང་ཐྲོག་ལུ་ འཛམ་བུའི་གླིང་ནང་ རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ནྲོར་

བུའི་བྱེ་བྲག་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་

བཤདཔ་བཞིན་དུ་ ཁོ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་ ཧ་ལས་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ ལེ་ཤ་

ཅིག་ཡྲོདཔ་མཇལ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
  

༡༣༽ ཤེལ་རྲོ་གནགཔྲོ་གྱུར་དགོ་པའི་ཁུངས་དྲོན།
ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་མི་དེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དྲན་ཚྲོར་འབད་མི་དང་ 

ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་བུམྲོ་དཀོན་ལྡན་མྲོ་དང༌། དེ་ལས་གཡུས་སྐྱེན་མྲོ་ཨང་མ་ལུང་ལས་ 

སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༠ ཨིན་མི་བསྲོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་ཚུ་ གཅིག་

ཁར་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ཅིན། 

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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བཏྲོན་པར་འགྱོཝ་ད་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་གི་རྩ་བར་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ ཨ་བརྒྱ་བླ་མ་ཟེར་མི་

གིས་ ང་བཅས་ར་ སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་དུང་བྲག་དགོན་པའི་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་མཐྲོང་

མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཡྲོད། མཇལ་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་སབ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་

ཀྱི་ཁུར་ཆ་ ལྷ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ཕབ་བཞག་སྦེ་ ཤེལ་རྲོ་མཇལ་བར་འགྱོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། 

དཀོན་གཉེར་གྱིས་ ལྷ་ཁང་སྒོ་ཕྱེཝ་ཅིག་ ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་མདངས་དམར་ལྷབ་བཏང་མཐྲོངམ་

ཅིག་ ཁོང་ཨམ་སྲུ་གསུམཔྲོ་ ཡ་བླ་མ་མཁྱེན་ནྲོ་ཟེར་ སྐད་ལྲོག་རང་ཤྲོར་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། 

དཀོན་གཉེར་དགེ་སྲོང་དེ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཁྱེད་ཀྱི་གཡུས་སྲོང་ཕུ་ཞང་ཚན་ལས་འབག་

འྲོང་འྲོངམ་ཨིན། ཤེལ་རྲོ་མཐྲོང་མི་གིས་ མནྲོ་བསམ་བཏང་མ་ཤེས་པར་ བཙྲོག་གྲིབ་ཀྱིས་

མེདཔ་བཏང་ད་ནུག གཞན་དལ་གཞིར་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལས་ལྷག་པའི་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་

སྦེ་ ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། བསྐྱལ་སར་བསྐྱལ་ད་ནུག་ ཟེར་བླྲོ་ཕམ་ལུགས་ཀྱི་ར་ཁུངས་

བཤད་ནི་འདུག།

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་བཟྲོ་བཀོད་ ས་གིས་

འཐག་མི་ཧྲོད་ ཁྲུང་ཅུང་བཟུམ་ཡྲོད་མི་དེ་ ཕྱེད་ཀ་གནགཔྲོ་གྱུར་སྲོ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་མཇལ་བའི་བསྒང་ དཀོན་གཉེར་དགེ་སྲོང་གིས་ སྒོ་སྲུངཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ 

ཤེལ་རྲོའི་ནང་ན་སྒོ་གཅིག་ཡྲོད་པའི་གཡས་དང་གཡྲོན་ལུ་ མི་ཞྭ་གོས་ལྷ་གསུམ་གནགཔྲོ་

གྱོན་སྦེ་ མདའ་ལྕགས་རྣམ་ཅོ་ཅན་མའི་མདའ་རེ་ རྣམ་ཅོ་གི་ལྟག་ལས་ཕར་གསེབ་སྟེ་

ཡྲོདཔ་ སེམས་ཁར་དྲན་རུང་ ལག་པར་ག་ཅི་བཤེད་དེ་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ མྲོ་གིས་ ད་ལྟྲོ་

དཔྱད་རིག་བཏང་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ ཨིན་རུང་ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་ནང་ན་ ལྷ་

ཁང་ཐྲོག་ཚད་གསུམ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་ནང་ན་ཡྲོད་པའི་ ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་

སྲུངཔ་གཉིས་པྲོའི་ལག་པ་གཡས་པར་ མདའ་ལྕགས་རྣམ་ཅོ་ཅན་མའི་མདའ་རེ་དང་ ལག་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 272

པ་གཡྲོནམ་ལུ་ གཞུ་རེ་འབག་སྟེ་ སྲོད་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ མནྲོ་བསམ་བཏངམ་

ཨིན་པས། 

དཀོན་གཉེར་དགེ་སྲོང་དེ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་ནང་ན་ ལྷ་ཁང་ཐྲོག་ཚད་གསུམ་ཡྲོད་པའི་

སྐོར་ལས་ གནས་བཤད་རྐྱབ་པའི་ནང་གསལ་ ལྷ་ཁང་འྲོག་ཐྲོག་གི་ནང་ན་ འཛམ་བུ་གླིང་

ནང་ཡྲོད་པའི་ ཤིང་གི་རིགས་དང་མེ་ཏྲོག་ལ་སྲོགས་པ སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རིགས་དང་ དེ་ལས་

སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚྲོགས་ཡྲོད་ཟེར་བཤདཔ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་ ཧ་

ལས་སི་སི་ལེ་ཤ་ཅིག་མཇལ་ཡི་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ལྷང་ཁང་ཐྲོག་གཉིས་པའི་ནང་ན་ དགེ་སྲོང་ལེ་ཤ་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་བཤདཔ་

ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་ སྐུ་གཟུགས་སྲོམ་ཆུང་ལག་པའི་མཐེ་བྲོང་ཙམ་འབད་མི་ དགེ་

སྲོང་ཆ་མཉམ་ལགཔ་ཐལ་མྲོ་སྦར་ཏེ་ ས་ཁར་ བཞུགས་ཡྲོདཔ་མཇལ་བའི་ཁར། དཀོན་

གཉེར་དགེ་སྲོང་དེ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ནང་བཞུགས་མི་ དགེ་སྲོང་གི་གྱངས་ཁ་ཡང་སབ་རུང་ 

མྲོ་གི་སེམས་ཁར་བཞག་མ་ཚུགས་པས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཤེལ་རྲོའི་ནང་ཡྲོད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་སྟེང་ཐྲོག་ལུ་ འཛམ་བུའི་གླིང་ནང་ རིན་པྲོ་ཆེ་དང་ནྲོར་

བུའི་བྱེ་བྲག་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོད་ཟེར་

བཤདཔ་བཞིན་དུ་ ཁོ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་ ཧ་ལས་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ ལེ་ཤ་

ཅིག་ཡྲོདཔ་མཇལ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
  

༡༣༽ ཤེལ་རྲོ་གནགཔྲོ་གྱུར་དགོ་པའི་ཁུངས་དྲོན།
ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་མི་དེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དྲན་ཚྲོར་འབད་མི་དང་ 

ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་བུམྲོ་དཀོན་ལྡན་མྲོ་དང༌། དེ་ལས་གཡུས་སྐྱེན་མྲོ་ཨང་མ་ལུང་ལས་ 

སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༠ ཨིན་མི་བསྲོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་ཚུ་ གཅིག་

ཁར་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ཅིན། 

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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ཤེལ་རྲོ་འདི་ལས་འྲོད་མདངས་སྲོམ་ཤར་ནི་འདི་གིས་ ཕྱི་རུ་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་མིག་ག་ཏེ་བཞག་

རུང་ ཉིན་མ་བཟུམ་མཐྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་གཞན་གྱིས་ཤེལ་རྲོ་ཡྲོདཔ་ ཤེས་འྲོང་

མནྲོ་བའི་དྲོགས་པ་དང༌། དེ་ལས་ཁྱིམ་ལུ་མེ་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བའི་ འདྲྲོགས་

བྱེལ་གྱིས་ ཉིན་མ་དང་ཕྱི་རུ་མེད་པར་ གོ་ལ་ར་རྡུགས་དང་ གདན་མལ་ཆ་དེ་ཚུ་གིས་ སྤུར་

བཞག་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཤེལ་རྲོའི་ལྲོགས་ཅིག་ལུ་ ཕགཔ་དང་རྲོ་ཁྱི་གི་ཨ་བ་

དབུརཝ་ལས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གནགཔྲོ་ཐལ་ཞིན་ན་གནགཔྲོ་གྱུར་ཏེ་ འྲོང་མདངས་འགྲིབ་

ཡྲོད་པའི་ར་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག།

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ཤེལ་རྲོ་འདི་ གཙང་སྦྲ་

དང་ལྡནམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་འཐབ་སྟེ་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ད་རེས་ང་

བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་ཚད་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གདྲོང་ཁར་ཡང་ དཔའ་

ཉམས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ རྒྱུ་ནྲོར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་འྲོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མནྲོཝ་ཨིན་

པས། ཨིན་རུང་ འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་གཏམ་ལུ་ མི་རྒྱུད་ཟད་དུས་བུ་ངན་སྐྱེས། །བསྲོད་

ནམས་དུས་བསམ་ངན་དྲན། །

ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་གི་བསམ་སྤྲོད་ཕྱིན་ཅི་ལྲོག་པའི་དབང་གིས་ རྒྱལ་

ཁབ་ལུ་སྐུ་གྱོང་སྲོམ་བཀལ་ད་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༤༽ ཤེལ་རྲོ་འདི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་ལུ་ལྷྲོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་བུམྲོ་དཀོན་ལྡན་མྲོ་ཟེར་མི་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ 

ཤིང་མཁར་ལའུ་རིའི་སྲོབ་དཔྲོན་ཟེར་མི་ཅིག་ གནམ་སེར་ཁར་བསྲོད་སྙོམས་ལུ་བྲོན་སྦེ་ 

གནསཔྲོ་ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། སྲོབ་དཔྲོན་དེ་ ཕྱི་རུ་མཆོད་བཤམ་

ནང་ གཟིམ་བཅུག་པའི་སྐབས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ མཆོད་བཤམ་གྱི་རྒྱབ་ཁའི་ཕུགས་ནང་ གོ་

ལ་ར་རྡུགས་ཀྱིས་སྤུར་སྦེ་ བཞག་སྟེ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ མནལ་ལམ་གནམ་མེད་ས་མེད་ 

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 274

ལེགས་ཤྲོམ་གཟིགསཔ་ལས་ དྲྲོ་པ་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ་ནམ་ཡང་མ་མཐྲོང་པའི་ 

རྨི་ལམ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་མཐྲོང་ཡི། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ གཞན་དང་མ་

འདྲ་བའི་ རྟེན་དང་རྒྱུ་དངོས་རྩ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། དེ་ང་ལུ་སྲོན་གནང་

ཟེར་གསུངས་དེས་ཟེར་ཨིན་པས། 

ཁོང་གིས་ ང་བཅས་ལུ་མནང་ཆེ་བའི་ རྟེན་དང་རྒྱུ་དངོས་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ཞུཝ་ད་ སྲོབ་

དཔྲོན་གྱིས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཤྲོབ་མ་རྐྱབ་ ཐད་རི་བ་རི་འདུག རྒྱུས་དངོས་འདི་ ང་ལུ་མ་སྲོན་

ཚུན་ཚྲོད་ ང་ནཱ་ལས་མི་འགྱོ་ཟེར་གསུངས་སྦེ་བཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་ བ་ཐབས་རང་མེད་

པར་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཕུགས་ནང་ལས་བཏྲོན་འབག་འྲོང་སྦེ་ སྲོབ་དཔྲོན་འདི་ལུ་བཏྲོན་ཡི་ཟེར་

ཨིན་པས། དེ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་དེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཧ་ལས་ཏེ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་སྨྲོན་ལམ་

བཏབ་སྦེ་བྲོན་ཞིན་ན་ ཁོ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ 

དག་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་ད་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

༡༥༽ ཤེལ་རྲོ་འདི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་འབག་འགྱོ་ཚུལ།
དེ་ལས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་རྩད་གཅོད་གཏང་མི་ འབྲོད་

སྒརཔ་ཅིག་བཏང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། འབྲོད་འདི་དུང་བྲག་དགོན་པར་ ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནང་

ལྷྲོད་ཞིན་ན་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ ཤེལ་རྲོ་རྩད་གཅོད་གཏང་མི་ འབྲོད་སྒརཔ་

ཨིན་ཟེར་སབ་ལས་ ཁོང་འདྲྲོག་བྱེལ་འཐབ་སྦེ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ཕུགས་ནང་ལས་བཏྲོན་འབག་

འྲོང་ཞིན་ན་ ཁོ་ལུ་བཏྲོནམ་ད་ ཁོ་གིས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ བསྐྱལ་བར་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་སབ་

དེས་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་འདྲྲོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ སྤགས་རྡུགས་འཐབ་སྟེ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མ་

ཤེསཔ་ཐལ་སྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་བསྒང་སས་ནང་མཁར་རམ་ བ་འགེངས་མཁར་གྱི་

གཡུས་ཚན་ནང་ གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་དངོས་སྲོབ་ སྲོབ་དཔྲོན་མཐུ་སྲོབས་ཕུན་ཚྲོགས་ཀྱི་

སྲོབ་མ་ མཚམས་པ་བསྲོད་ནམས་དབང་འདུས་ཟེར་མི་དེ་ སབ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཅན་གྱི་མི་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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ཤེལ་རྲོ་འདི་ལས་འྲོད་མདངས་སྲོམ་ཤར་ནི་འདི་གིས་ ཕྱི་རུ་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་མིག་ག་ཏེ་བཞག་

རུང་ ཉིན་མ་བཟུམ་མཐྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་གཞན་གྱིས་ཤེལ་རྲོ་ཡྲོདཔ་ ཤེས་འྲོང་

མནྲོ་བའི་དྲོགས་པ་དང༌། དེ་ལས་ཁྱིམ་ལུ་མེ་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བའི་ འདྲྲོགས་

བྱེལ་གྱིས་ ཉིན་མ་དང་ཕྱི་རུ་མེད་པར་ གོ་ལ་ར་རྡུགས་དང་ གདན་མལ་ཆ་དེ་ཚུ་གིས་ སྤུར་

བཞག་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཤེལ་རྲོའི་ལྲོགས་ཅིག་ལུ་ ཕགཔ་དང་རྲོ་ཁྱི་གི་ཨ་བ་

དབུརཝ་ལས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གནགཔྲོ་ཐལ་ཞིན་ན་གནགཔྲོ་གྱུར་ཏེ་ འྲོང་མདངས་འགྲིབ་

ཡྲོད་པའི་ར་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག།

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ཤེལ་རྲོ་འདི་ གཙང་སྦྲ་

དང་ལྡནམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་འཐབ་སྟེ་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ད་རེས་ང་

བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་ཚད་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གདྲོང་ཁར་ཡང་ དཔའ་

ཉམས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ རྒྱུ་ནྲོར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་འྲོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མནྲོཝ་ཨིན་

པས། ཨིན་རུང་ འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་གཏམ་ལུ་ མི་རྒྱུད་ཟད་དུས་བུ་ངན་སྐྱེས། །བསྲོད་

ནམས་དུས་བསམ་ངན་དྲན། །

ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་གི་བསམ་སྤྲོད་ཕྱིན་ཅི་ལྲོག་པའི་དབང་གིས་ རྒྱལ་

ཁབ་ལུ་སྐུ་གྱོང་སྲོམ་བཀལ་ད་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༤༽ ཤེལ་རྲོ་འདི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་ལུ་ལྷྲོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་བུམྲོ་དཀོན་ལྡན་མྲོ་ཟེར་མི་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ 

ཤིང་མཁར་ལའུ་རིའི་སྲོབ་དཔྲོན་ཟེར་མི་ཅིག་ གནམ་སེར་ཁར་བསྲོད་སྙོམས་ལུ་བྲོན་སྦེ་ 

གནསཔྲོ་ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། སྲོབ་དཔྲོན་དེ་ ཕྱི་རུ་མཆོད་བཤམ་

ནང་ གཟིམ་བཅུག་པའི་སྐབས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ མཆོད་བཤམ་གྱི་རྒྱབ་ཁའི་ཕུགས་ནང་ གོ་

ལ་ར་རྡུགས་ཀྱིས་སྤུར་སྦེ་ བཞག་སྟེ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ མནལ་ལམ་གནམ་མེད་ས་མེད་ 

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 274

ལེགས་ཤྲོམ་གཟིགསཔ་ལས་ དྲྲོ་པ་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ་ནམ་ཡང་མ་མཐྲོང་པའི་ 

རྨི་ལམ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་མཐྲོང་ཡི། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ གཞན་དང་མ་

འདྲ་བའི་ རྟེན་དང་རྒྱུ་དངོས་རྩ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཡྲོདཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། དེ་ང་ལུ་སྲོན་གནང་

ཟེར་གསུངས་དེས་ཟེར་ཨིན་པས། 

ཁོང་གིས་ ང་བཅས་ལུ་མནང་ཆེ་བའི་ རྟེན་དང་རྒྱུ་དངོས་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ཞུཝ་ད་ སྲོབ་

དཔྲོན་གྱིས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཤྲོབ་མ་རྐྱབ་ ཐད་རི་བ་རི་འདུག རྒྱུས་དངོས་འདི་ ང་ལུ་མ་སྲོན་

ཚུན་ཚྲོད་ ང་ནཱ་ལས་མི་འགྱོ་ཟེར་གསུངས་སྦེ་བཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་ བ་ཐབས་རང་མེད་

པར་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཕུགས་ནང་ལས་བཏྲོན་འབག་འྲོང་སྦེ་ སྲོབ་དཔྲོན་འདི་ལུ་བཏྲོན་ཡི་ཟེར་

ཨིན་པས། དེ་ལས་སྲོབ་དཔྲོན་དེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཧ་ལས་ཏེ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་སྨྲོན་ལམ་

བཏབ་སྦེ་བྲོན་ཞིན་ན་ ཁོ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ 

དག་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་ད་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

༡༥༽ ཤེལ་རྲོ་འདི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་འབག་འགྱོ་ཚུལ།
དེ་ལས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་སྐོར་རྩད་གཅོད་གཏང་མི་ འབྲོད་

སྒརཔ་ཅིག་བཏང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། འབྲོད་འདི་དུང་བྲག་དགོན་པར་ ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནང་

ལྷྲོད་ཞིན་ན་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ ཤེལ་རྲོ་རྩད་གཅོད་གཏང་མི་ འབྲོད་སྒརཔ་

ཨིན་ཟེར་སབ་ལས་ ཁོང་འདྲྲོག་བྱེལ་འཐབ་སྦེ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ཕུགས་ནང་ལས་བཏྲོན་འབག་

འྲོང་ཞིན་ན་ ཁོ་ལུ་བཏྲོནམ་ད་ ཁོ་གིས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ བསྐྱལ་བར་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་སབ་

དེས་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་འདྲྲོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ སྤགས་རྡུགས་འཐབ་སྟེ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མ་

ཤེསཔ་ཐལ་སྲོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། འདི་བསྒང་སས་ནང་མཁར་རམ་ བ་འགེངས་མཁར་གྱི་

གཡུས་ཚན་ནང་ གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་དངོས་སྲོབ་ སྲོབ་དཔྲོན་མཐུ་སྲོབས་ཕུན་ཚྲོགས་ཀྱི་

སྲོབ་མ་ མཚམས་པ་བསྲོད་ནམས་དབང་འདུས་ཟེར་མི་དེ་ སབ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཅན་གྱི་མི་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་  ཁོ་ལས་མི་འཚྲོལ་ཏེ་ འབྲོད་སྒརཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤེལ་རྲོ་

འདི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་བསྐྱལ་བར་བཏང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ལྷྲོད་སྦེ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་གཟིགས་འབུལ་ཕུལཝ་ད་ རྫྲོང་

དཔྲོན་གྱིས་ཤེལ་རྲོ་འདི་བཟུམ་ཐྲོབ་པའི་སྐོར་ལས་ རྫྲོང་ལུ་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བར་ ག་ཅི་སྦེ་ 

ས་བཞག་ཅི། ཉེས་ཁྲིམས་ཕྲོག་ཟེར་ བཀའ་ཁྲོས་དགོངས་ཁྲོས་གནངམ་ད་ ཁོ་གིས་ 

གསལ་ཆ་ཞུ་བ་ལས་བརྟེན་ བྲོད་ཊམ་དཀརཔྲོ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས་གནང་བཏང་མི་དེ་ལས་ 

མང་ཤྲོས་ཅིག་བསྲོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀྱིས་བཞག་སྟེ་ ཁོང་ལུ་དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ 

མ་བྱིན་ཟེར་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

༡༦༽ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་ལྷྲོད་ཡྲོདཔ།
བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ བླམ་ཅིག་ལུ་ཤེལ་རྲོ་འདི་ བརྟག་དཔྱད་གནང་བཅུགཔ་ད་ 

བླམ་གིས་ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཞིན་ན་ རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་ དྲོ་རུང་ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་ 

འཁོར་ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་འདུག། འདི་གཉིས་འཚྲོལ་བར་གཏང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་

བ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ དེ་འཕྲོ་ལས་མ་ལས་ཡར་འབྲོད་སྒརཔ་ཅིག་ 

ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་བཏང་མི་དེ་ དུང་བྲག་དགོན་པའི་ ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོད་ཅི་ཟེར་

ཨིན་པས།

དེ་ལས་འབྲོད་སྒརཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་དང་ ཕྲོ་རྒནམ་འཆི་མེད་བཟང་པྲོ་

གཉིས་ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་འགྱོཝ་ད་ བག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ ལམ་རྩ་ལས་

མེད་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་བཏྲོན་འབག་འྲོང་སའི་ ས་ཚྲོད་རང་དཔག་མི་ཚུགས་པས་

ཟེར་ཨིན་པས། གཡས་དང་གཡྲོན་ག་ཏེ་ལས་བསྐོར་བལྟ་རུང་ ལམ་མ་ཐྲོབ་པར་ལྲོག་འྲོང་

དགོཔ་ཐྲོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། 

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 276

འདི་གི་ནངས་པར་ དྲོ་རུང་ཁོང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་ནང་གི་མི་དག་པ་ཅིག་ཁྱིད་

སྲོང་རུང་ ཉིནམ་དང་པ་བཟུམ་སྦེ་རང་ བག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ ལམ་རྩ་ལས་མེད་པར་

འགྱོ་མ་ཚུགས། གཡས་དང་གཡྲོན་ག་ཏེ་ལས་བསྐོར་བལྟ་རུང་ ཧེ་མ་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་བཏྲོན་

འབག་འྲོང་སའི་ ས་ཚྲོད་རང་དཔག་མ་ཚུགས་པར་ལྲོག་འྲོང་ཞིན་ན་ འདི་གི་ནངས་པར་ 

འབྲོད་སྒརཔ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ལྲོག་འགྱོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

འབྲོད་སྒརཔ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་དེ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ དག་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ད་ རྫྲོང་དཔྲོན་ཐུགས་མ་དག་པར་ དྲོ་རུང་འབྲོད་

སྒརཔ་གཞན་ཅིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲོད་སྒརཔ་གཉིས་ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་ལྲོག་

བཏང་མི་དེ་ དུང་བྲག་དགོན་པ་ལུ་ལྷྲོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས།

འབྲོད་སྒརཔ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་ནང་གི་མི་སྲོམ་ཡྲོད་ཚད་དང་ ཁྱིམ་ཚང་དེ་ཚུ་

ཡང་ཁྱིད་སྦེ་ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་འགྱོཝ་ད་ བག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ལམ་མ་ཐལ། 

གཡས་དང་གཡྲོན་ག་ཏེ་ལས་བསྐོར་བལྟ་རུང་ ཧེ་མ་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་བཏྲོན་འབག་འྲོང་སའི་ 

ས་ཁོངས་ཚྲོད་རང་དཔག་མ་ཚུགས་པར་ ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་དགོཔ་ཐྲོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།  

འདི་གི་ནངས་པར་ དྲོ་རུང་མི་ཆ་མཉམ་ ལྲོག་ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་འགྱོཝ་ད་ ས་

ཁོངས་ག་ཏེ་ཨིན་ན་ ཚྲོད་རང་དཔག་མ་ཚུགས་པར་ དབུགས་འགམ་སྟེ་ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་

ཞིན་ན་ འདི་གི་ནངས་པར་ འབྲོད་སྒརཔ་གཉིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ ལྲོག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་

ལས་ རྩད་གཅོད་གཏང་མི་ག་ཡང་མ་འྲོང་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
   

༡༧༽ ཤེལ་རྲོ་འདི་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ལྷྲོད་དགོ་ 
    པའི་རྒྱུ་མཚན།
བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་ སས་དྲོ་པྲོ་ལའམ་ ཕྲིན་ལས་སྲོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཡྲོན་

ཕུ་ལ་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཞིན་ན་ ནང་རྟེན་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ ཇོ་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་  ཁོ་ལས་མི་འཚྲོལ་ཏེ་ འབྲོད་སྒརཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤེལ་རྲོ་

འདི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་བསྐྱལ་བར་བཏང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ལྷྲོད་སྦེ་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་གཟིགས་འབུལ་ཕུལཝ་ད་ རྫྲོང་

དཔྲོན་གྱིས་ཤེལ་རྲོ་འདི་བཟུམ་ཐྲོབ་པའི་སྐོར་ལས་ རྫྲོང་ལུ་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལ་བར་ ག་ཅི་སྦེ་ 

ས་བཞག་ཅི། ཉེས་ཁྲིམས་ཕྲོག་ཟེར་ བཀའ་ཁྲོས་དགོངས་ཁྲོས་གནངམ་ད་ ཁོ་གིས་ 

གསལ་ཆ་ཞུ་བ་ལས་བརྟེན་ བྲོད་ཊམ་དཀརཔྲོ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས་གནང་བཏང་མི་དེ་ལས་ 

མང་ཤྲོས་ཅིག་བསྲོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀྱིས་བཞག་སྟེ་ ཁོང་ལུ་དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ 

མ་བྱིན་ཟེར་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

༡༦༽ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་ལྷྲོད་ཡྲོདཔ།
བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ བླམ་ཅིག་ལུ་ཤེལ་རྲོ་འདི་ བརྟག་དཔྱད་གནང་བཅུགཔ་ད་ 

བླམ་གིས་ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཞིན་ན་ རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་ དྲོ་རུང་ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་ 

འཁོར་ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་འདུག། འདི་གཉིས་འཚྲོལ་བར་གཏང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་

བ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ དེ་འཕྲོ་ལས་མ་ལས་ཡར་འབྲོད་སྒརཔ་ཅིག་ 

ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་བཏང་མི་དེ་ དུང་བྲག་དགོན་པའི་ ཁོང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོད་ཅི་ཟེར་

ཨིན་པས།

དེ་ལས་འབྲོད་སྒརཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་དང་ ཕྲོ་རྒནམ་འཆི་མེད་བཟང་པྲོ་

གཉིས་ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་འགྱོཝ་ད་ བག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ ལམ་རྩ་ལས་

མེད་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་བཏྲོན་འབག་འྲོང་སའི་ ས་ཚྲོད་རང་དཔག་མི་ཚུགས་པས་

ཟེར་ཨིན་པས། གཡས་དང་གཡྲོན་ག་ཏེ་ལས་བསྐོར་བལྟ་རུང་ ལམ་མ་ཐྲོབ་པར་ལྲོག་འྲོང་

དགོཔ་ཐྲོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། 

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 276

འདི་གི་ནངས་པར་ དྲོ་རུང་ཁོང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་ནང་གི་མི་དག་པ་ཅིག་ཁྱིད་

སྲོང་རུང་ ཉིནམ་དང་པ་བཟུམ་སྦེ་རང་ བག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ ལམ་རྩ་ལས་མེད་པར་

འགྱོ་མ་ཚུགས། གཡས་དང་གཡྲོན་ག་ཏེ་ལས་བསྐོར་བལྟ་རུང་ ཧེ་མ་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་བཏྲོན་

འབག་འྲོང་སའི་ ས་ཚྲོད་རང་དཔག་མ་ཚུགས་པར་ལྲོག་འྲོང་ཞིན་ན་ འདི་གི་ནངས་པར་ 

འབྲོད་སྒརཔ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ལྲོག་འགྱོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

འབྲོད་སྒརཔ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ལྷྲོད་ཞིནམ་ལས་ རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་དེ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ དག་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ད་ རྫྲོང་དཔྲོན་ཐུགས་མ་དག་པར་ དྲོ་རུང་འབྲོད་

སྒརཔ་གཞན་ཅིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲོད་སྒརཔ་གཉིས་ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་ལྲོག་

བཏང་མི་དེ་ དུང་བྲག་དགོན་པ་ལུ་ལྷྲོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས།

འབྲོད་སྒརཔ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་ནང་གི་མི་སྲོམ་ཡྲོད་ཚད་དང་ ཁྱིམ་ཚང་དེ་ཚུ་

ཡང་ཁྱིད་སྦེ་ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་འགྱོཝ་ད་ བག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ལམ་མ་ཐལ། 

གཡས་དང་གཡྲོན་ག་ཏེ་ལས་བསྐོར་བལྟ་རུང་ ཧེ་མ་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་བཏྲོན་འབག་འྲོང་སའི་ 

ས་ཁོངས་ཚྲོད་རང་དཔག་མ་ཚུགས་པར་ ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་དགོཔ་ཐྲོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།  

འདི་གི་ནངས་པར་ དྲོ་རུང་མི་ཆ་མཉམ་ ལྲོག་ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་འཚྲོལ་བར་འགྱོཝ་ད་ ས་

ཁོངས་ག་ཏེ་ཨིན་ན་ ཚྲོད་རང་དཔག་མ་ཚུགས་པར་ དབུགས་འགམ་སྟེ་ལྲོག་ཁྱིམ་ནང་འྲོང་

ཞིན་ན་ འདི་གི་ནངས་པར་ འབྲོད་སྒརཔ་གཉིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ ལྲོག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་

ལས་ རྩད་གཅོད་གཏང་མི་ག་ཡང་མ་འྲོང་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
   

༡༧༽ ཤེལ་རྲོ་འདི་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ལྷྲོད་དགོ་ 
    པའི་རྒྱུ་མཚན།
བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་ སས་དྲོ་པྲོ་ལའམ་ ཕྲིན་ལས་སྲོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཡྲོན་

ཕུ་ལ་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཞིན་ན་ ནང་རྟེན་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ ཇོ་

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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བྲོ་ཅིག་བྲོད་ལྷ་ས་ལས་གདན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསྲོལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཤེལ་རྲོ་

འདི་ཡང་ རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ ཇོ་བྲོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལ་སྦེ་བཞག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་

ཁའི་མི་དེ་ཚུ་ རྒྱ་ལུ་ཚྲོང་བཏྲོན་པར་འགྱོཝ་ད་ ཡར་དང་མར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་སའི་ 

གཞུང་ལམ་ཡྲོན་ཕུའི་ལྷ་ཁང་རྩ་བ་ལས་ཨིནམ་ལས་ རྒྱུས་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་ནང་

ཤེལ་རྲོ་འདི་མཇལ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

མི་དེ་ཚུ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༥༨ ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་ནང་

ཡྲོད་པའི་ ཟ་སྤྲོད་ཀྱི་ས་ཞིང་ཆ་མཉམ་ དངུལ་ཁྲལ་བཏགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ས་ཁྲམ་བཟྲོ་མི་

འབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གཙྲོ་འཛིན་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ཨ་ཞེ་བཀྲ་ཤིས་རྲོ་རྗེ་ཨིན་པས། 

ཨ་ཞེ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་བྲོན་པའི་སྐབས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་མྲོ་གིས་བསྣམས་བྲོན་ཞིན་ན་ གཞུང་

ལུ་ཕུལ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ཚུ་གིས་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དྲོན་ལུ་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྦེ་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་རྣམ་

སས་བང་མཛྲོད་དམ་ འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ལུ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་

ནང་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ ཨ་ཞེ་བཀྲ་ཤིས་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དྲིས་ལན་འབད་མ་ཚུགས། འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་ནང་ཕྱག་ལཱ་གནང་

མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༨༽ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ཤེལ་རྲོ་བལྟ་ནིའི་རེ་འདྲོད་སྐོང་མ་ཚུགསཔ།
གཡུས་ཁའི་མི་སྤ་རྲོ་ལུ་ལྷྲོད་མི་ཚུ་གིས་ མྲོ་གིས་ཐྲོབ་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་

ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་འདུག་ཟེར་སབ་ད་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ག་དེ་འབད་

རུང་ མྲོ་ཤེལ་རྲོ་ཡྲོད་སར་ཁྱིད་གནང༌། མྲོ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཅན་སྟེགས་གུ་བཀལ་སྦེ་

བཞག་ཞིན་ན་ སྤྲོས་བཏེགས་ཏེ་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ནང་ཡ་མཚན་ཆེ་

བའི་མཇལ་ཁ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གནང་འྲོང༌། དེ་ལས་ཤེལ་རྲོ་འདི་ལས་བདུད་རྩི་ཡང་ ཐད་རི་བ་

རི་འབབ་འྲོང་ཟེར་ སབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་ མྲོ་མི་ཉམ་ཆུང་སྦེ་ མི་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 278

འཕྲོས་ལྕོགས་གྲུབ་ཡྲོད་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ མི་གཞན་དེ་ཚུ་གིས་ མྲོ་གིས་སབ་མི་བླྲོ་

དེ་ལུ་ བདེན་འཛིན་མ་རེ་བར་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་པའི་མཐའ་མར་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༠ གྱ་

གྲངས་ལུ་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་དེ་གྱོངས་སྲོང་ནུག ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ ད་རེས་ལྲོ་

རྒྱུས་དེ་ཚུ་ལུ་ བསམ་ཞིབ་བཏང་སྟེ་ལྟ་བ་ཅིན་ བླྲོ་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན།

༡༩༽ ཤེལ་རྲོའི་གདྲོང་ཕྱྲོགས་དང་རིན་ཐང༌།
ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་གདྲོང་

ཕྱྲོགས་ག་ཨིན་ན་དང་ རིན་ཐང་ག་དེ་ཅིག་ཨིན་ན་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ག་གིས་ཡང་སབ་མི་

མ་ཐྲོནམ་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ འབྲུག་གི་གནས་དགོན་དང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆགས་རབས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བར་འགྱོ་བའི་བསྒང་  འགྲེམས་

སྲོན་ཁང་གི་སྲུང་རྒྱབ་ཅིག་གིས་ ཕན་རང་ལུ་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་བལྟ་བཤལ་ལུ་འྲོང་མི་ ཕྱི་གླིངཔ་ཨ་རྒས་ཅིག་གིས་ འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ཚྲོགས་

ཞིང་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་གདྲོང་ཕྱྲོགས་དང་ རིན་ཐང་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུས་

དངོས་ཨིན་པའི་ ར་ཁུངས་བཤད་བྱིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་ནི་འདུག།

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་

གི་ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ རིན་ཐང་དང་བྲལ་བའི་ རྒྱུས་དངོས་ཁྱད་

པར་འཕགས་པ་ཅིག་འྲོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ སྣང་ཆུང་སྦེ་མ་བཞག་པར་ 

བརྩི་མཐྲོང་སྲོམ་བསྐྱེད་ཞིན་ན་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་དམ་འཛིན་འབད་དེ་ བཞག་དགོཔ་གལ་

ཆེ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་མནྲོཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཡྲོངས་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་དྲན་གསྲོ་ཞུཝ་ཨིན་

ལགས།   
 

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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བྲོ་ཅིག་བྲོད་ལྷ་ས་ལས་གདན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསྲོལ་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། ཤེལ་རྲོ་

འདི་ཡང་ རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ ཇོ་བྲོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལ་སྦེ་བཞག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་

ཁའི་མི་དེ་ཚུ་ རྒྱ་ལུ་ཚྲོང་བཏྲོན་པར་འགྱོཝ་ད་ ཡར་དང་མར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་སའི་ 

གཞུང་ལམ་ཡྲོན་ཕུའི་ལྷ་ཁང་རྩ་བ་ལས་ཨིནམ་ལས་ རྒྱུས་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་ནང་

ཤེལ་རྲོ་འདི་མཇལ་བར་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

མི་དེ་ཚུ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༥༨ ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་ནང་

ཡྲོད་པའི་ ཟ་སྤྲོད་ཀྱི་ས་ཞིང་ཆ་མཉམ་ དངུལ་ཁྲལ་བཏགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ས་ཁྲམ་བཟྲོ་མི་

འབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གཙྲོ་འཛིན་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ཨ་ཞེ་བཀྲ་ཤིས་རྲོ་རྗེ་ཨིན་པས། 

ཨ་ཞེ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་བྲོན་པའི་སྐབས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་མྲོ་གིས་བསྣམས་བྲོན་ཞིན་ན་ གཞུང་

ལུ་ཕུལ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ཚུ་གིས་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དྲོན་ལུ་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྦེ་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་རྣམ་

སས་བང་མཛྲོད་དམ་ འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ལུ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་

ནང་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ ཨ་ཞེ་བཀྲ་ཤིས་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དྲིས་ལན་འབད་མ་ཚུགས། འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་ནང་ཕྱག་ལཱ་གནང་

མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་སྟེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༨༽ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ཤེལ་རྲོ་བལྟ་ནིའི་རེ་འདྲོད་སྐོང་མ་ཚུགསཔ།
གཡུས་ཁའི་མི་སྤ་རྲོ་ལུ་ལྷྲོད་མི་ཚུ་གིས་ མྲོ་གིས་ཐྲོབ་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་

ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་འདུག་ཟེར་སབ་ད་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ག་དེ་འབད་

རུང་ མྲོ་ཤེལ་རྲོ་ཡྲོད་སར་ཁྱིད་གནང༌། མྲོ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཅན་སྟེགས་གུ་བཀལ་སྦེ་

བཞག་ཞིན་ན་ སྤྲོས་བཏེགས་ཏེ་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ནང་ཡ་མཚན་ཆེ་

བའི་མཇལ་ཁ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གནང་འྲོང༌། དེ་ལས་ཤེལ་རྲོ་འདི་ལས་བདུད་རྩི་ཡང་ ཐད་རི་བ་

རི་འབབ་འྲོང་ཟེར་ སབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་ མྲོ་མི་ཉམ་ཆུང་སྦེ་ མི་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 278

འཕྲོས་ལྕོགས་གྲུབ་ཡྲོད་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ མི་གཞན་དེ་ཚུ་གིས་ མྲོ་གིས་སབ་མི་བླྲོ་

དེ་ལུ་ བདེན་འཛིན་མ་རེ་བར་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་པའི་མཐའ་མར་ སྤྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༠ གྱ་

གྲངས་ལུ་ ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་དེ་གྱོངས་སྲོང་ནུག ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ ད་རེས་ལྲོ་

རྒྱུས་དེ་ཚུ་ལུ་ བསམ་ཞིབ་བཏང་སྟེ་ལྟ་བ་ཅིན་ བླྲོ་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན།

༡༩༽ ཤེལ་རྲོའི་གདྲོང་ཕྱྲོགས་དང་རིན་ཐང༌།
ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་གདྲོང་

ཕྱྲོགས་ག་ཨིན་ན་དང་ རིན་ཐང་ག་དེ་ཅིག་ཨིན་ན་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ག་གིས་ཡང་སབ་མི་

མ་ཐྲོནམ་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་སྤྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ འབྲུག་གི་གནས་དགོན་དང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆགས་རབས་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བར་འགྱོ་བའི་བསྒང་  འགྲེམས་

སྲོན་ཁང་གི་སྲུང་རྒྱབ་ཅིག་གིས་ ཕན་རང་ལུ་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་བལྟ་བཤལ་ལུ་འྲོང་མི་ ཕྱི་གླིངཔ་ཨ་རྒས་ཅིག་གིས་ འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ཚྲོགས་

ཞིང་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་གི་གདྲོང་ཕྱྲོགས་དང་ རིན་ཐང་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུས་

དངོས་ཨིན་པའི་ ར་ཁུངས་བཤད་བྱིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་ནི་འདུག།

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་

གི་ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ རིན་ཐང་དང་བྲལ་བའི་ རྒྱུས་དངོས་ཁྱད་

པར་འཕགས་པ་ཅིག་འྲོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ སྣང་ཆུང་སྦེ་མ་བཞག་པར་ 

བརྩི་མཐྲོང་སྲོམ་བསྐྱེད་ཞིན་ན་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་དམ་འཛིན་འབད་དེ་ བཞག་དགོཔ་གལ་

ཆེ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་མནྲོཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཡྲོངས་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་དྲན་གསྲོ་ཞུཝ་ཨིན་

ལགས།   
 

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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༢༠༽ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་འདི་ངོ་མ་མིན་པའི་དྲོགས་པ་དང་ འཁོར་མ་ཚང་མི་ལུ་ 
    དྲོགས་གཞི་དང་བླྲོ་ཕམ།
གཡུས་སྐྱེན་མྲོ་ཨང་མ་ལུང་ལས་ཨིན་མི་ བསྲོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་

ནང་གསལ་ ཧེ་མ་མྲོ་གིས་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་མི་ཤེལ་རྲོ་དང་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་གཉིས་ བཟྲོ་རྣམ་དང་སྲོམ་ཆུང་

ཡང་རྩ་ལས་མི་འདྲ་བས། ད་ལྟྲོ་སྤ་རྲོ་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ མྲོ་གིས་ཡྲོན་

ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཐྲོང་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཐད་རི་བ་རི་མེན་པས། ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་ཆ་མཉམ་

འགྲིབ་སྟེ་ ངོ་མ་ཤེསཔ་ཐལ་སྲོངམ་ཨིན་ན། ཡང་ཅིན་ ཤེལ་རྲོ་མ་མཐྲོང་པར་ ལྲོ་ཡུན་ལེ་

ཤ་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ མྲོ་གི་སེམས་ཀྱི་དྲན་པ་གིས་བདའ་མ་ཟུནམ་ཨིན་ན་ཡང་མི་ཤེས་པས། 

སྔོན་མ་མྲོ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་འཁོར་ཡྲོད་ཟེར་གོ་རུང་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མ་མཇལ། 

ད་ལྟྲོ་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་

འདི་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་གྱི་འཁོར་ཅིག་འྲོང་ནི་འདྲ་བས་ཟེར་མནྲོཝ་མས། ཤེལ་རྲོ་འདི་ཡྲོན་ཕུ་

ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་མི་ མྲོ་གི་ཆ་རྲོགས་ གཡུས་སྲོང་ཆེན་ལ་དགོན་པའི་རིན་འཛིན་

སྒྲོལ་མ་དེ་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་སྐྱིད་ཆུ་ལུ་ཡྲོདཔ་ལས་ མྲོ་ལུ་དྲོགས་གཅོད་འབད་གནང༌། མྲོ་གིས་

ཡང་ལྲོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་ཅིག་སབ་ནི་འྲོང་ཟེར་བའི་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ དྲོན་རྐང་བཙུགས་སྦེ་སྲོང་ཞིན་ན་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༥ ལངས་

མི་ རིན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི། མྲོ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་

ནང་གསལ་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་

ནང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཧེ་མ་ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་མི་ མེནམ་བཟུམ་ཅིག་མཐྲོང་

མས། ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཕྱེད་ཀ་གནགཔྲོ་

ཨིན་རུང་ ཕྱེད་ཀ་མེ་དམརཔྲོ་འབར་སྦེ་ཡྲོདཔ་མཐྲོང་ཡི། ད་རེས་ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་ཆ་མཉམ་

མར་འགྲིབ་ནི་འདི་གིས་ སྲོ་སྲོར་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་ན་ཡང་ སབ་མི་ཤེས་པས་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་པས། 

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 280

ཀྲོང་གསར་གླང་མཐིལ་དང་བྲག་སྟེང་གི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཚྲོགས་འདུའི་འཐུས་མི་བགྲེས་པ་ 

རིན་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ ཧེ་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱི་

མཛྲོད་ཁང་ནང་ མེ་གཞན་བཏེགས་མ་དགོ་པར་ ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་མདངས་ཀྱིས་ གནམ་ཉིན་

མ་བཟུམ་སྦེ་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་མཐྲོང་ཚུལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ལུགས་ ཁོ་གིས་ཡང་གོ་ཡི་ཟེར་

བཤད་ནི་འདུག།

ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་མི་དེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དྲན་ཚྲོར་འབད་མི་དང་ 

དེ་ལས་ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་བུམྲོ་དཀོན་ལྡན་མྲོ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་གཉིས་ གཅིག་

ཁར་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ བཤད་ནིའི་གནད་དྲོན་དེ་ཡང༌།  ཧེ་མ་ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ 

ཤེལ་རྲོ་ཐྲོབ་པའི་སྐབས་ འཁོར་ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད་ཟེར་སབ་རུང་ ད་རེས་

ནཱ་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་ནང་ ཤེལ་རྲོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་འདུག། ཤེལ་རྲོ་འདི་བཀྲ་

ཤིས་སྒང་ལུ་ལྷྲོད་ཞིན་ན་ བླམ་ཅིག་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་ འཁོར་གཉིས་ཡྲོད་ལུགས་

གསུངས་པ་ལས་བརྟེན་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་གཉིས་ཡྲོད་མི་དེ་ 

འབྲོད་སྔ་ཕྱི་ལན་ཐེངས་གཉིས་འཚྲོལ་བར་བཏང་རུང་ མ་ཐྲོབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡྲོད། 

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་རྐྱང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཧེ་མ་ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་

འདི་གི་འཁོར་ ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཐྲོབ་མི་དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ དྲོ་རུང་འཁོར་གཉིས་ཡྲོད་

དེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ འཚྲོལ་བར་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང༌། ཡང་ན་ཨང་

རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ཐྲོབ་མི་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་འདི་གི་འཁོར་ ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིསཔྲོ་དེ་ ལམ་

བར་ན་ལས་བང་སྲོར་ཤྲོར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས། མ་གཞི་ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་

ཐྲོབ་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཐད་རི་བ་རི་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་གཅིག་དང་ ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་

བཅས་ བསྲོམས་ཀྱི་ཤེལ་རྲོ་གསུམ་འྲོང་དགོ་ནི་ཨིན་རུང་ ད་རེས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་

ནང་ ཤེལ་རྲོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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༢༠༽ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་འདི་ངོ་མ་མིན་པའི་དྲོགས་པ་དང་ འཁོར་མ་ཚང་མི་ལུ་ 
    དྲོགས་གཞི་དང་བླྲོ་ཕམ།
གཡུས་སྐྱེན་མྲོ་ཨང་མ་ལུང་ལས་ཨིན་མི་ བསྲོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་

ནང་གསལ་ ཧེ་མ་མྲོ་གིས་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་མི་ཤེལ་རྲོ་དང་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་གཉིས་ བཟྲོ་རྣམ་དང་སྲོམ་ཆུང་

ཡང་རྩ་ལས་མི་འདྲ་བས། ད་ལྟྲོ་སྤ་རྲོ་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ མྲོ་གིས་ཡྲོན་

ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཐྲོང་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཐད་རི་བ་རི་མེན་པས། ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་ཆ་མཉམ་

འགྲིབ་སྟེ་ ངོ་མ་ཤེསཔ་ཐལ་སྲོངམ་ཨིན་ན། ཡང་ཅིན་ ཤེལ་རྲོ་མ་མཐྲོང་པར་ ལྲོ་ཡུན་ལེ་

ཤ་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ མྲོ་གི་སེམས་ཀྱི་དྲན་པ་གིས་བདའ་མ་ཟུནམ་ཨིན་ན་ཡང་མི་ཤེས་པས། 

སྔོན་མ་མྲོ་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་འཁོར་ཡྲོད་ཟེར་གོ་རུང་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མ་མཇལ། 

ད་ལྟྲོ་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་

འདི་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་གྱི་འཁོར་ཅིག་འྲོང་ནི་འདྲ་བས་ཟེར་མནྲོཝ་མས། ཤེལ་རྲོ་འདི་ཡྲོན་ཕུ་

ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་མི་ མྲོ་གི་ཆ་རྲོགས་ གཡུས་སྲོང་ཆེན་ལ་དགོན་པའི་རིན་འཛིན་

སྒྲོལ་མ་དེ་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་སྐྱིད་ཆུ་ལུ་ཡྲོདཔ་ལས་ མྲོ་ལུ་དྲོགས་གཅོད་འབད་གནང༌། མྲོ་གིས་

ཡང་ལྲོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་ཅིག་སབ་ནི་འྲོང་ཟེར་བའི་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ དྲོན་རྐང་བཙུགས་སྦེ་སྲོང་ཞིན་ན་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༨༥ ལངས་

མི་ རིན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི། མྲོ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་

ནང་གསལ་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་གི་ ཚྲོགས་ཞིང་ལྷ་ཁང་

ནང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཧེ་མ་ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་མི་ མེནམ་བཟུམ་ཅིག་མཐྲོང་

མས། ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཡྲོན་ཕུ་ལའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྲོད་མི་ཤེལ་རྲོ་འདི་ ཕྱེད་ཀ་གནགཔྲོ་

ཨིན་རུང་ ཕྱེད་ཀ་མེ་དམརཔྲོ་འབར་སྦེ་ཡྲོདཔ་མཐྲོང་ཡི། ད་རེས་ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་ཆ་མཉམ་

མར་འགྲིབ་ནི་འདི་གིས་ སྲོ་སྲོར་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་ན་ཡང་ སབ་མི་ཤེས་པས་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་པས། 
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ཀྲོང་གསར་གླང་མཐིལ་དང་བྲག་སྟེང་གི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཚྲོགས་འདུའི་འཐུས་མི་བགྲེས་པ་ 

རིན་ཆེན་རྲོ་རྗེ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ ཧེ་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱི་

མཛྲོད་ཁང་ནང་ མེ་གཞན་བཏེགས་མ་དགོ་པར་ ཤེལ་རྲོའི་འྲོད་མདངས་ཀྱིས་ གནམ་ཉིན་

མ་བཟུམ་སྦེ་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་མཐྲོང་ཚུལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ལུགས་ ཁོ་གིས་ཡང་གོ་ཡི་ཟེར་

བཤད་ནི་འདུག།

ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྲོ་རྒྱུས་སབ་མི་དེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་དྲན་ཚྲོར་འབད་མི་དང་ 

དེ་ལས་ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱི་བུམྲོ་དཀོན་ལྡན་མྲོ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་གཉིས་ གཅིག་

ཁར་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ བཤད་ནིའི་གནད་དྲོན་དེ་ཡང༌།  ཧེ་མ་ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ 

ཤེལ་རྲོ་ཐྲོབ་པའི་སྐབས་ འཁོར་ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད་ཟེར་སབ་རུང་ ད་རེས་

ནཱ་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་ནང་ ཤེལ་རྲོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་འདུག། ཤེལ་རྲོ་འདི་བཀྲ་

ཤིས་སྒང་ལུ་ལྷྲོད་ཞིན་ན་ བླམ་ཅིག་གིས་ ཤེལ་རྲོ་འདི་ལུ་ འཁོར་གཉིས་ཡྲོད་ལུགས་

གསུངས་པ་ལས་བརྟེན་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ ཤེལ་རྲོའི་འཁོར་གཉིས་ཡྲོད་མི་དེ་ 

འབྲོད་སྔ་ཕྱི་ལན་ཐེངས་གཉིས་འཚྲོལ་བར་བཏང་རུང་ མ་ཐྲོབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡྲོད། 

ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་རྐྱང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཧེ་མ་ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་

འདི་གི་འཁོར་ ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཐྲོབ་མི་དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ དྲོ་རུང་འཁོར་གཉིས་ཡྲོད་

དེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་གྱིས་ འཚྲོལ་བར་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང༌། ཡང་ན་ཨང་

རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ཐྲོབ་མི་ ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་འདི་གི་འཁོར་ ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིསཔྲོ་དེ་ ལམ་

བར་ན་ལས་བང་སྲོར་ཤྲོར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས། མ་གཞི་ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་

ཐྲོབ་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཐད་རི་བ་རི་ཤེལ་རྲོ་སྲོམ་གཅིག་དང་ ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་

བཅས་ བསྲོམས་ཀྱི་ཤེལ་རྲོ་གསུམ་འྲོང་དགོ་ནི་ཨིན་རུང་ ད་རེས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་

ནང་ ཤེལ་རྲོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཤེལ་རྲོ་ཐྲོབ་མི་འདི་གི་འཁོར་ ཧེ་མ་ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཡྲོད་

ལུགས་དང་ ཤུལ་ལས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་ བླམ་ཅིག་གིས་ དྲོ་རུང་ཤེལ་རྲོ་ཆུང་

ཀུ་གཉིས་མ་ཚང་པས་ཟེར་ གསུངས་མི་དེ་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ ལྷ་མྲོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཕྲོ་

བྲང་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རང་བྱུང་གི་ཤེལ་རྲོ་ སྲོམ་ཆུང་ལྔ་འྲོང་ནི་ཨིན་རུང་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་ནང་ ཤེལ་རྲོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ནི་འདི་

གིས་ ང་བཅས་ཆ་མཉམ་བླྲོ་ཕམ་པའི་ གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུརཝ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

༢༡༽ མཇུག་བསྡུའི་སྨྲོན་ཚིག།
 ཚན་མའི་རྫས་ལ་གོམས་པའི་ཐན་ལྟས་ཀྱིས།།

 སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོའི་ཆུ་སྐྱེས་གཞྲོན་པ་ཡི།།

 བཀྲག་མདངས་བཅོམ་ནས་མིང་གི་ལྷག་མ་རུ།།

 གྱུར་པར་བསམས་ནས་སྙིང་ལ་ན་ཟུག་ལྡང༌།།

   འདི་ནི་ལུང་དང་རིགས་པར་མ་བརྟེན་པའི།།

   འཇིག་རྟེན་ངག་ཚིག་ཁོ་ན་ཡིན་ན་ཡང༌།།

   གནའ་བྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་འདྲོད་རྣམས་ལ་ནི།།

   ཕན་དུ་རེ་ནས་འབད་པ་ཆེན་པྲོས་བྲིས།།

 བརྗོད་དྲོན་བུ་མྲོ་ལང་ཚྲོ་མ་བདྲོ་ཞིང༌།།

 རྗོད་བྱེད་སྙན་ཚིག་རྒྱན་གྱིས་མ་སྤུད་པས།།

 མཁས་དབང་བླྲོ་ཡི་བག་མར་མི་འྲོས་ཀྱང༌།།

 རང་འདྲ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སྲིད་སྙམ།།

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 282

   འདི་ལ་ཉེས་པའི་ཆ་ནི་ངེས་སྲིད་དེ།།

   ལྷ་དང་བླ་མའི་སྤན་སྔར་མཐྲོལ་བཤགས་ནས།།

   ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དགེ་བ་གང་མཆིས་ཀུན།།

   འགྲོ་རྣམས་བང་ཆུབ་གསུམ་པྲོ་འཐྲོབ་ཕྱིར་བསྔོ།།

 

 འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚ་གདུང་ཀུན་སྐྱོབ་ཅིང༌།།

 སྲིད་དང་ཞི་བའི་གྲིབ་བསིལ་སྟེར་བྱེད་པ།།

 རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གྲགས་པའི་གདུགས་དཀར་དེ།།

 འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་གྱུར་ཅིག།
     

   སྲིད་ན་བྲོན་དཀའ་གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག།

   སྲིད་ན་ཟ་བྲལ་རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར།།

   སྲིད་པའི་སྔགས་འཆང་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང༌།།

   སྲིད་གསུམ་བླ་མར་བཞེངས་པའི་དུས་ཆེན་ཡིན།།

 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྡེས།།

 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་རིང་ལུགས་ཟ་མེད་པ།།

 སྨན་ལྗོངས་ཞིང་འདིར་བཙུགས་ནས་མི་ལྲོ་བརྒྱ་ཕག་བཞི།།

 འཁོར་བའི་དུས་སྲོན་འདི་ལ་བསྲོད་གླུས་བྲེལ་གྱུར་ཅིག།

   ཆོས་ལྡན་ཞིང་འདིའི་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་གྱི།།

   བསྲོད་ནམས་ལས་གྲུབ་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གདུང༌།།

   རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག།

   འཁྲུངས་པའི་སྙན་གྲགས་སྲིད་ན་འབར་གྱུར་ཅིག།
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ཨང་རྒས་བག་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཤེལ་རྲོ་ཐྲོབ་མི་འདི་གི་འཁོར་ ཧེ་མ་ཤེལ་རྲོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཡྲོད་

ལུགས་དང་ ཤུལ་ལས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫྲོང་དཔྲོན་ལུ་ བླམ་ཅིག་གིས་ དྲོ་རུང་ཤེལ་རྲོ་ཆུང་

ཀུ་གཉིས་མ་ཚང་པས་ཟེར་ གསུངས་མི་དེ་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ ལྷ་མྲོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཕྲོ་

བྲང་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རང་བྱུང་གི་ཤེལ་རྲོ་ སྲོམ་ཆུང་ལྔ་འྲོང་ནི་ཨིན་རུང་ ད་རེས་སྤ་རྲོ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་འགྲེམས་སྲོན་ཁང་འདི་ནང་ ཤེལ་རྲོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ནི་འདི་

གིས་ ང་བཅས་ཆ་མཉམ་བླྲོ་ཕམ་པའི་ གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུརཝ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

༢༡༽ མཇུག་བསྡུའི་སྨྲོན་ཚིག།
 ཚན་མའི་རྫས་ལ་གོམས་པའི་ཐན་ལྟས་ཀྱིས།།

 སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོའི་ཆུ་སྐྱེས་གཞྲོན་པ་ཡི།།

 བཀྲག་མདངས་བཅོམ་ནས་མིང་གི་ལྷག་མ་རུ།།

 གྱུར་པར་བསམས་ནས་སྙིང་ལ་ན་ཟུག་ལྡང༌།།

   འདི་ནི་ལུང་དང་རིགས་པར་མ་བརྟེན་པའི།།

   འཇིག་རྟེན་ངག་ཚིག་ཁོ་ན་ཡིན་ན་ཡང༌།།

   གནའ་བྲོའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་འདྲོད་རྣམས་ལ་ནི།།

   ཕན་དུ་རེ་ནས་འབད་པ་ཆེན་པྲོས་བྲིས།།

 བརྗོད་དྲོན་བུ་མྲོ་ལང་ཚྲོ་མ་བདྲོ་ཞིང༌།།

 རྗོད་བྱེད་སྙན་ཚིག་རྒྱན་གྱིས་མ་སྤུད་པས།།

 མཁས་དབང་བླྲོ་ཡི་བག་མར་མི་འྲོས་ཀྱང༌།།

 རང་འདྲ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སྲིད་སྙམ།།

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 282

   འདི་ལ་ཉེས་པའི་ཆ་ནི་ངེས་སྲིད་དེ།།

   ལྷ་དང་བླ་མའི་སྤན་སྔར་མཐྲོལ་བཤགས་ནས།།

   ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དགེ་བ་གང་མཆིས་ཀུན།།

   འགྲོ་རྣམས་བང་ཆུབ་གསུམ་པྲོ་འཐྲོབ་ཕྱིར་བསྔོ།།

 

 འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚ་གདུང་ཀུན་སྐྱོབ་ཅིང༌།།

 སྲིད་དང་ཞི་བའི་གྲིབ་བསིལ་སྟེར་བྱེད་པ།།

 རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གྲགས་པའི་གདུགས་དཀར་དེ།།

 འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་གྱུར་ཅིག།
     

   སྲིད་ན་བྲོན་དཀའ་གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག།

   སྲིད་ན་ཟ་བྲལ་རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར།།

   སྲིད་པའི་སྔགས་འཆང་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང༌།།

   སྲིད་གསུམ་བླ་མར་བཞེངས་པའི་དུས་ཆེན་ཡིན།།

 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྡེས།།

 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་རིང་ལུགས་ཟ་མེད་པ།།

 སྨན་ལྗོངས་ཞིང་འདིར་བཙུགས་ནས་མི་ལྲོ་བརྒྱ་ཕག་བཞི།།

 འཁོར་བའི་དུས་སྲོན་འདི་ལ་བསྲོད་གླུས་བྲེལ་གྱུར་ཅིག།

   ཆོས་ལྡན་ཞིང་འདིའི་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་གྱི།།

   བསྲོད་ནམས་ལས་གྲུབ་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གདུང༌།།

   རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག།

   འཁྲུངས་པའི་སྙན་གྲགས་སྲིད་ན་འབར་གྱུར་ཅིག།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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 ལྗོངས་འདིའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་སྐྱོང་བའི་བདག། 

 ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ལུང་གིས་རབ་བསྔགས་པའི།།

 དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་རིང་ལུགས་ར་ མེད་པར།།

 བསྐལ་པའི་བར་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ།

    འགྲོ་བ་ཕན་བདེ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས།།

    རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟྲོགས་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ།།

    ཕྱྲོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར།།

    བཤད་སྒྲུབ་ཡར་ཟ་བཞིན་དུ་འཕེལ་བར་ཤྲོག། 

 བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང༌།།

 ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱི་བདེན་མཐུ་ཡིས།།

 འབྲུག་ཡུལ་འདིས་མཚྲོན་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན།།

 རྫྲོགས་ལྡན་དུས་བཞིན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བར་ཤྲོག།  །། 

མཆོད་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ།
༈ ན་མྲོ་གུ་རུ་ཝེ། བསྐལ་བཟང་སྲོང་ལས་ཐུགས་བསྐྱེད་རད་བྱུང་བ། །ལྔ་བདྲོའི་འགྲོ་

བ་དམུ་རྒོད་འདུལ་བའི་མགོན། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པྲོ་ཁྱེད་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་

འདུད་དྲོ་རྟག་སྐྱོངས་ཤིག །བསླུ་མེད་སྲོན་པའི་ལྗགས་ཀྱིས་ལུང་བསན་བཞིན། །ཕྱྲོགས་བཅུ་

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་པད་སྲོང་ལས་འཁྲུངས་པའི། །ཟག་

མེད་འཇའ་ལུས་སྐུ་ཅན་ཨོ་རྒྱན་མཁྱེན། །ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ལུས་རྩལ་རབ་བདྲོ་

ཞིང༌། །འཆད་རྩྲོད་རྩྲོམ་པའི་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་སྒེག་མྲོའི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་གྱི། །དགའ་སྲོན་འགྱེད་མཛད་བཤེས་གཉེན་སྤྱི་ལ་འདུད། །ཨཿབརྒྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞེས་

མཚན་འཆང་བ། །གཞན་ཕན་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་

རྲོ་རྗེ་བསན་འཛིན་ལ། །དད་མྲོས་ཆེན་པྲོས་བཏུད་ལ་གཟིགས་པར་མཛྲོད། །མཐའ་དག་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 284

བརྗོད་ལ་རྒྱལ་བའི་ལྗགས་རྡུགས་ན། །རྲོངས་པ་བདག་འདྲས་བརྗོད་པའི་ཡུལ་མིན་

ཀྱང༌། །གཞན་སྣང་དང་བ་འདྲེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །མཛད་རྣམ་མྲོས་གུས་ས་བྲོན་འདིར་

གསལ་བ།།

ཡབ་ཡུམ་རིགས་རུས་ས་གཞི་གཤིན་པྲོ་ལས། །འཁྲུངས་པའི་གང་སྐུ་ལྗོན་པ་བཟང་པྲོ་

ལ། །ཤེས་ཡྲོན་སྦྲང་རྩིའི་དཔལ་ཡྲོན་རྒྱས་བཞིན་དུ། །འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚྲོའི་གཞིར་གྱུར་སུ་

མི་འཚེངས།།

སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་མཛད་སྤྲོད་བཞིན། །སྤྲིན་དཀར་ཚད་བཙུགས་ས་ནག་གོམ་པས་

འཇལ། །གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བསྐྱོད་ནས་གནས་མཇལ་ཞིང༌། །བླ་མ་རྣམས་ལས་དབང་

ལུང་གསན་ཚུལ་སྤྲོ།།

ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་པའི་སྒྲོ་འདྲོགས་ཆོད་གྱུར་ཅིང༌། །མན་ངག་ཟབ་མྲོས་རིག་པ་བཅུད་དུ་

སྨིན། །ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རུ། །གྱུར་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བརྗོད་ལ་མགུ་བར་གྱིས།།

ས་གཞི་གཤིན་པྲོར་ལྲོ་ཐྲོག་ལེགས་པ་བཞིན། །རིགས་རུས་གཙང་ལ་བུ་དཔལ་ཤིན་ཏུ་

ཆེ། །གཏེར་སྲོན་རྒྱལ་པྲོ་རྲོ་རྗེ་གླིང་པ་ཡི། །གདུང་རབས་བརྒྱུད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བསྙད་པར་བ།།

སུམ་རྩེན་ལྷ་ལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་དང༌། །ཀླུ་ཡི་ཡུལ་ན་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སྙིང༌། །མི་ཡི་

ཡུལ་ན་རིགས་བཟང་དཔལ་དུ་ཆེ། །ཡབ་མེས་བརྒྱུད་པའི་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་མཛེས།།

འཕལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་གཞི་མ་མཆོག་གྱུར་དང༌། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་རྒྱུ་གཅིག་

པུ། །ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཉིད་དུ་ལེགས་གཟིགས་ནས། །སྐྱོང་ཐབས་མཛད་པའི་རྲོལ་གར་

འདིར་བསན་བ།།

ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུ་ཡྲོད་ཤེས་པ་དང༌། །དུ་བའི་རྐྱེན་ལས་མེ་ནི་ཤེས་པ་བཞིན། །ས་སྟེང་འདི་

ཡི་སྐྱེས་བུ་བཟང་ངན་ནི། །བ་བའི་ཤུལ་གྱིས་མཚྲོན་པར་ཅི་མི་ནུས།།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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 ལྗོངས་འདིའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་སྐྱོང་བའི་བདག། 

 ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ལུང་གིས་རབ་བསྔགས་པའི།།

 དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་རིང་ལུགས་ར་ མེད་པར།།

 བསྐལ་པའི་བར་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ།

    འགྲོ་བ་ཕན་བདེ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས།།

    རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟྲོགས་བསན་པ་རིན་པྲོ་ཆེ།།

    ཕྱྲོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར།།

    བཤད་སྒྲུབ་ཡར་ཟ་བཞིན་དུ་འཕེལ་བར་ཤྲོག། 

 བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང༌།།

 ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱི་བདེན་མཐུ་ཡིས།།

 འབྲུག་ཡུལ་འདིས་མཚྲོན་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན།།

 རྫྲོགས་ལྡན་དུས་བཞིན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བར་ཤྲོག།  །། 

མཆོད་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ།
༈ ན་མྲོ་གུ་རུ་ཝེ། བསྐལ་བཟང་སྲོང་ལས་ཐུགས་བསྐྱེད་རད་བྱུང་བ། །ལྔ་བདྲོའི་འགྲོ་

བ་དམུ་རྒོད་འདུལ་བའི་མགོན། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པྲོ་ཁྱེད་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་

འདུད་དྲོ་རྟག་སྐྱོངས་ཤིག །བསླུ་མེད་སྲོན་པའི་ལྗགས་ཀྱིས་ལུང་བསན་བཞིན། །ཕྱྲོགས་བཅུ་

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་པད་སྲོང་ལས་འཁྲུངས་པའི། །ཟག་

མེད་འཇའ་ལུས་སྐུ་ཅན་ཨོ་རྒྱན་མཁྱེན། །ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ལུས་རྩལ་རབ་བདྲོ་

ཞིང༌། །འཆད་རྩྲོད་རྩྲོམ་པའི་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་སྒེག་མྲོའི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་གྱི། །དགའ་སྲོན་འགྱེད་མཛད་བཤེས་གཉེན་སྤྱི་ལ་འདུད། །ཨཿབརྒྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞེས་

མཚན་འཆང་བ། །གཞན་ཕན་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་

རྲོ་རྗེ་བསན་འཛིན་ལ། །དད་མྲོས་ཆེན་པྲོས་བཏུད་ལ་གཟིགས་པར་མཛྲོད། །མཐའ་དག་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 284

བརྗོད་ལ་རྒྱལ་བའི་ལྗགས་རྡུགས་ན། །རྲོངས་པ་བདག་འདྲས་བརྗོད་པའི་ཡུལ་མིན་

ཀྱང༌། །གཞན་སྣང་དང་བ་འདྲེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །མཛད་རྣམ་མྲོས་གུས་ས་བྲོན་འདིར་

གསལ་བ།།

ཡབ་ཡུམ་རིགས་རུས་ས་གཞི་གཤིན་པྲོ་ལས། །འཁྲུངས་པའི་གང་སྐུ་ལྗོན་པ་བཟང་པྲོ་

ལ། །ཤེས་ཡྲོན་སྦྲང་རྩིའི་དཔལ་ཡྲོན་རྒྱས་བཞིན་དུ། །འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚྲོའི་གཞིར་གྱུར་སུ་

མི་འཚེངས།།

སྔོན་བྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་མཛད་སྤྲོད་བཞིན། །སྤྲིན་དཀར་ཚད་བཙུགས་ས་ནག་གོམ་པས་

འཇལ། །གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བསྐྱོད་ནས་གནས་མཇལ་ཞིང༌། །བླ་མ་རྣམས་ལས་དབང་

ལུང་གསན་ཚུལ་སྤྲོ།།

ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་པའི་སྒྲོ་འདྲོགས་ཆོད་གྱུར་ཅིང༌། །མན་ངག་ཟབ་མྲོས་རིག་པ་བཅུད་དུ་

སྨིན། །ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རུ། །གྱུར་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བརྗོད་ལ་མགུ་བར་གྱིས།།

ས་གཞི་གཤིན་པྲོར་ལྲོ་ཐྲོག་ལེགས་པ་བཞིན། །རིགས་རུས་གཙང་ལ་བུ་དཔལ་ཤིན་ཏུ་

ཆེ། །གཏེར་སྲོན་རྒྱལ་པྲོ་རྲོ་རྗེ་གླིང་པ་ཡི། །གདུང་རབས་བརྒྱུད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བསྙད་པར་བ།།

སུམ་རྩེན་ལྷ་ལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་དང༌། །ཀླུ་ཡི་ཡུལ་ན་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སྙིང༌། །མི་ཡི་

ཡུལ་ན་རིགས་བཟང་དཔལ་དུ་ཆེ། །ཡབ་མེས་བརྒྱུད་པའི་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་མཛེས།།

འཕལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་གཞི་མ་མཆོག་གྱུར་དང༌། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་རྒྱུ་གཅིག་

པུ། །ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཉིད་དུ་ལེགས་གཟིགས་ནས། །སྐྱོང་ཐབས་མཛད་པའི་རྲོལ་གར་

འདིར་བསན་བ།།

ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུ་ཡྲོད་ཤེས་པ་དང༌། །དུ་བའི་རྐྱེན་ལས་མེ་ནི་ཤེས་པ་བཞིན། །ས་སྟེང་འདི་

ཡི་སྐྱེས་བུ་བཟང་ངན་ནི། །བ་བའི་ཤུལ་གྱིས་མཚྲོན་པར་ཅི་མི་ནུས།།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དྲོན་ལ་གཤེགས་དང་བཞུགས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །གདུལ་བ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་འདུལ་

བའི་ཕྱིར། །རེ་ཞིག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ། །བརྗོད་ལ་སྐལ་བཟང་ཚྲོགས་

རྣམས་ཉོན་ཅིག་ཀྱེ།།

ཉི་མ་ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེས་བཀྲ་བ། །སྒྲ་གཅན་མཆེ་བས་བཟུང་ཡང་སར་གསལ་

བཞིན། །གང་སྐུ་རེ་ཞིག་ཞི་བར་མནལ་ན་ཡང༌། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་བསན་འགྲོའི་རྒྱན་དུ་

ཚེས། །ཚྲོགས་གཉིས་ལས་འཁྲུངས་གང་སྐུ་ཉིན་བྱེད་དབང༌། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འྲོད་

སྲོང་འབར་བཞིན་དུ། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བ་པདྨྲོ་རྟག་སྐྱོང་ཞིང༌། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་

པར་གསྲོལ་བ་འདེབས།།

མཇུག་བསྡུའི་ཤིས་བརྗོད་སྨྲོན་ཚིག།
འདི་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་ནི། །ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་ཤིང་བདག་སྲོགས་འགྲོ་

བ་ཀུན། །གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན། །མི་ལུས་རིན་ཆེན་འཐྲོབ་པར་བྱིན་གྱིས་

རླྲོབས། །བླ་མའི་མཛད་པ་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པྲོའི་ཟ། །བླྲོ་ཡི་ཡུར་བར་ཡྲོངས་རྫྲོགས་དྲངས་མིན་

ཀྱང༌། །ཁོ་བྲོའི་དད་འདུན་ཀུ་ཤའི་པིར་རྩེ་ཡིས། །ཟེགས་མ་བླངས་ནས་ཐར་འདྲོད་སྐྱེམས་

སུ་བསྐྲུན། །ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ལུས་རྩལ་མ་རྫྲོགས་ཤིང༌། །དཔྱད་གསུམ་གཙང་མའི་

རྒྱན་གྱིས་མ་སྤུད་པས། །དཔྱྲོད་ལྡན་ཚྲོགས་རྣམས་དགྱེས་པ་མི་སྲིད་ཀྱང༌། །བདག་འདྲ་

རྣམས་ཀྱི་བླྲོ་ཡི་གྲོགས་སུ་ངེས། །རྗོད་བྱེད་ཚིག་ལ་འགལ་འཁྲུལ་མ་འབྲེལ་དང༌། །བརྗོད་

དྲོན་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་སྡེ་བཞི་དང༌། །མི་ལྡན་ཉེས་པའི་ཆ་སྲོགས་གང་མཆིས་ཀུན། །རྩ་

གསུམ་ལྷ་ཡི་སྤན་སྔར་མཐྲོལ་བཤགས་ནས། །སྐལ་བཟང་བླྲོ་ཡི་གསྲོས་སུ་གྱུར་པ་

ཡི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་མཛད་པ་འདི་བགྱིས་ལ། །ལེགས་ཆ་གང་ཡྲོད་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་

རྣམས། །རྣམ་མཁྱེན་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐྲོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །བསན་འཛིན་དམ་པ་གང་

ན་སུ་བཞུགས་ཀྱི། །མཛད་པ་བཟང་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་ཟ་བ་ཚེས། །ལུང་རྟྲོགས་བསན་པའི་ཀུ་

མུད་འཛུམ་གྲོལ་ཅིང༌། །སྐལ་བཟང་སྦྲང་རྩིས་ལུས་ཟུངས་རྒྱས་པར་ཤྲོག །རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 286

བང་ཕྱྲོགས་བྲོད་ཀྱི་ལྷྲོ། །རྲོ་རྗེའི་བྲག་རིས་བསྐོར་བའི་སྨན་ལྗོངས་སུ། །རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཟབ་

གཏེར་བསན་པ་ནི། །རྲོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརླིང་བར་གྱུར་ཅིག་གུ །སྲིད་ན་མཇལ་དཀའ་གསང་

སྔགས་བསན་པའི་བདག །སྲིད་ན་ཟ་བྲལ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །སྲིད་པའི་སྔགས་

འཆང་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །སྲིད་གསུམ་བླ་མར་བཞེངས་པའི་དུས་ཆེན་དགེ །དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྡེས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་རིང་ལུགས་

ཆེ། །ཞིང་འདིར་བཙུགས་ནས་མི་ལྲོ་བརྒྱ་ཕག་བཞི། །འཁོར་བའི་དུས་སྲོན་སར་ཡང་ཚེས་

གྱུར་ཅིག །ཞིང་འདིའི་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་བསྲོད་ནམས་ལས། །གྲུབ་པའི་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་

གདུང་གི་བརྒྱུད། །རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག །འཁྲུངས་པའི་

དགའ་སྲོན་རྣམ་ཀུན་ཤིས་གྱུར་ཅིག །ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན། །ཆོས་སྡེ་

ཐུགས་མཐུན་ཆོས་སྤྲོད་གོང་དུ་འཕེལ། །ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པྲོའི་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས། །ཆོས་

སྲིད་བསན་པ་མི་ནུབ་དར་རྒྱས་ཤྲོག །ལྗོངས་འདིས་མཚྲོན་ཏེ་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་

སུ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གནྲོད་པ་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །བསམ་སྤྲོད་བཟང་པྲོའི་སྣང་བ་གོང་འཕེལ་

བས། །རྟག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་དང་ལྡན་པར་ཤྲོག །ཅེས་པ་འདིའང་ཤར་ཕྱྲོགས་མངྒ་ལའི་རི་

རྒྱུད་དུ་སྲིད་པའི་འཁྲི་ཤིང་བཟུང་ཡང་ཕྱྲོགས་མཐར་འཁྱམས་པའི་ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ལས་

སྡེའི་རྫྲོང་ཁའི་རྩྲོམ་སྒྲིག་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཅོད་པན་འཆང་བ་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་སམ་ཡེ་ཤེས་

དབང་ཕྱུག་རང་ཉིད་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་ལྟ་ཅི། འཇིག་རྟེན་པའི་ལུགས་ཀྱི་

ཡྲོན་ཏན་ཉག་ཕ་བའི་རྲོངས་རྒན་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། རིང་ནས་འདྲིས་པའི་གྲོགས་བཤེས་དམ་

པ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བའི་ནྲོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་བླ་མ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས་

བྲོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གང་གི་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་

མཛད་རྣམ་མྲོས་གུས་ཀྱི་ས་བྲོན་ཞེས་པའི་མཆོད་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། བར་

སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། མཇུག་བསྡུའི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྨྲོན་ཚིག་བཅས་རང་བཞིན་

བརྗོད་པའི་ལམ་ནས་བྲིས་པ་དེས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཐུགས་དགོངས་ཡྲོངས་སུ་

རྫྲོགས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།   །།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དྲོན་ལ་གཤེགས་དང་བཞུགས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །གདུལ་བ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་འདུལ་

བའི་ཕྱིར། །རེ་ཞིག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ། །བརྗོད་ལ་སྐལ་བཟང་ཚྲོགས་

རྣམས་ཉོན་ཅིག་ཀྱེ།།

ཉི་མ་ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེས་བཀྲ་བ། །སྒྲ་གཅན་མཆེ་བས་བཟུང་ཡང་སར་གསལ་

བཞིན། །གང་སྐུ་རེ་ཞིག་ཞི་བར་མནལ་ན་ཡང༌། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་བསན་འགྲོའི་རྒྱན་དུ་

ཚེས། །ཚྲོགས་གཉིས་ལས་འཁྲུངས་གང་སྐུ་ཉིན་བྱེད་དབང༌། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འྲོད་

སྲོང་འབར་བཞིན་དུ། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བ་པདྨྲོ་རྟག་སྐྱོང་ཞིང༌། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་

པར་གསྲོལ་བ་འདེབས།།

མཇུག་བསྡུའི་ཤིས་བརྗོད་སྨྲོན་ཚིག།
འདི་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་ནི། །ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་ཤིང་བདག་སྲོགས་འགྲོ་

བ་ཀུན། །གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན། །མི་ལུས་རིན་ཆེན་འཐྲོབ་པར་བྱིན་གྱིས་

རླྲོབས། །བླ་མའི་མཛད་པ་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པྲོའི་ཟ། །བླྲོ་ཡི་ཡུར་བར་ཡྲོངས་རྫྲོགས་དྲངས་མིན་

ཀྱང༌། །ཁོ་བྲོའི་དད་འདུན་ཀུ་ཤའི་པིར་རྩེ་ཡིས། །ཟེགས་མ་བླངས་ནས་ཐར་འདྲོད་སྐྱེམས་

སུ་བསྐྲུན། །ཐྲོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ལུས་རྩལ་མ་རྫྲོགས་ཤིང༌། །དཔྱད་གསུམ་གཙང་མའི་

རྒྱན་གྱིས་མ་སྤུད་པས། །དཔྱྲོད་ལྡན་ཚྲོགས་རྣམས་དགྱེས་པ་མི་སྲིད་ཀྱང༌། །བདག་འདྲ་

རྣམས་ཀྱི་བླྲོ་ཡི་གྲོགས་སུ་ངེས། །རྗོད་བྱེད་ཚིག་ལ་འགལ་འཁྲུལ་མ་འབྲེལ་དང༌། །བརྗོད་

དྲོན་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་སྡེ་བཞི་དང༌། །མི་ལྡན་ཉེས་པའི་ཆ་སྲོགས་གང་མཆིས་ཀུན། །རྩ་

གསུམ་ལྷ་ཡི་སྤན་སྔར་མཐྲོལ་བཤགས་ནས། །སྐལ་བཟང་བླྲོ་ཡི་གསྲོས་སུ་གྱུར་པ་

ཡི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་མཛད་པ་འདི་བགྱིས་ལ། །ལེགས་ཆ་གང་ཡྲོད་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་

རྣམས། །རྣམ་མཁྱེན་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐྲོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །བསན་འཛིན་དམ་པ་གང་

ན་སུ་བཞུགས་ཀྱི། །མཛད་པ་བཟང་པྲོའི་ཕྲིན་ལས་ཟ་བ་ཚེས། །ལུང་རྟྲོགས་བསན་པའི་ཀུ་

མུད་འཛུམ་གྲོལ་ཅིང༌། །སྐལ་བཟང་སྦྲང་རྩིས་ལུས་ཟུངས་རྒྱས་པར་ཤྲོག །རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་

ཤེལ་རྲོའི་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། 286

བང་ཕྱྲོགས་བྲོད་ཀྱི་ལྷྲོ། །རྲོ་རྗེའི་བྲག་རིས་བསྐོར་བའི་སྨན་ལྗོངས་སུ། །རྲོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཟབ་

གཏེར་བསན་པ་ནི། །རྲོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརླིང་བར་གྱུར་ཅིག་གུ །སྲིད་ན་མཇལ་དཀའ་གསང་

སྔགས་བསན་པའི་བདག །སྲིད་ན་ཟ་བྲལ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །སྲིད་པའི་སྔགས་

འཆང་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །སྲིད་གསུམ་བླ་མར་བཞེངས་པའི་དུས་ཆེན་དགེ །དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྡེས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་རིང་ལུགས་

ཆེ། །ཞིང་འདིར་བཙུགས་ནས་མི་ལྲོ་བརྒྱ་ཕག་བཞི། །འཁོར་བའི་དུས་སྲོན་སར་ཡང་ཚེས་

གྱུར་ཅིག །ཞིང་འདིའི་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་བསྲོད་ནམས་ལས། །གྲུབ་པའི་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་

གདུང་གི་བརྒྱུད། །རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག །འཁྲུངས་པའི་

དགའ་སྲོན་རྣམ་ཀུན་ཤིས་གྱུར་ཅིག །ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན། །ཆོས་སྡེ་

ཐུགས་མཐུན་ཆོས་སྤྲོད་གོང་དུ་འཕེལ། །ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པྲོའི་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས། །ཆོས་

སྲིད་བསན་པ་མི་ནུབ་དར་རྒྱས་ཤྲོག །ལྗོངས་འདིས་མཚྲོན་ཏེ་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་

སུ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གནྲོད་པ་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །བསམ་སྤྲོད་བཟང་པྲོའི་སྣང་བ་གོང་འཕེལ་

བས། །རྟག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་དང་ལྡན་པར་ཤྲོག །ཅེས་པ་འདིའང་ཤར་ཕྱྲོགས་མངྒ་ལའི་རི་

རྒྱུད་དུ་སྲིད་པའི་འཁྲི་ཤིང་བཟུང་ཡང་ཕྱྲོགས་མཐར་འཁྱམས་པའི་ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ལས་

སྡེའི་རྫྲོང་ཁའི་རྩྲོམ་སྒྲིག་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཅོད་པན་འཆང་བ་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་སམ་ཡེ་ཤེས་

དབང་ཕྱུག་རང་ཉིད་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་ལྟ་ཅི། འཇིག་རྟེན་པའི་ལུགས་ཀྱི་

ཡྲོན་ཏན་ཉག་ཕ་བའི་རྲོངས་རྒན་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། རིང་ནས་འདྲིས་པའི་གྲོགས་བཤེས་དམ་

པ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བའི་ནྲོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་བླ་མ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས་

བྲོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གང་གི་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་

མཛད་རྣམ་མྲོས་གུས་ཀྱི་ས་བྲོན་ཞེས་པའི་མཆོད་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། བར་

སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། མཇུག་བསྡུའི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྨྲོན་ཚིག་བཅས་རང་བཞིན་

བརྗོད་པའི་ལམ་ནས་བྲིས་པ་དེས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཐུགས་དགོངས་ཡྲོངས་སུ་

རྫྲོགས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།   །།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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གསེར་ག་མ་ཐང་།

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།

༡/ དགོས་དྲོན་གསལ་བཤད།  
དྲོན་ཚན་དེ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ་འདི་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་འདི་

ནང་ མི་ཡི་ལུས་རྟེན་བླང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ ཕྲོ་མྲོ་རང་སྲོའི་

གཉེན་གྲོགས་སྦེ་བསྲོམ་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་ རང་སྲོ་ལུང་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཡིད་

ཆེས་བསྐྱེད་ཐངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཉེན་རྐྱབ་ཐངས་ལུ་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་

ཨིན་པས། 

དེ་གི་ནང་ལས་ ད་རེས་ ཤར་ཕྱྲོགས་ཁ་ཐུག་གི་མི་ (ཤར་ཕྱྲོགསཔ) ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རང་

སྲོའི་ལུང་ཕྱྲོགས་ཀྱི་སྔར་སྲོལ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ རང་གི་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་གི་བཟང་

ཚང་ ཨ་ཞང་དང་ ཨ་ནེ་གི་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་གི་བར་ན་ ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་

སྲོལ་ཚུ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡྲོད་མེད་བལྟ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན།
 

འཇིགས་རྟེན་དཔྱེ་གཏམ་ལས་་ཡང་། དང་ཕུའི་སྲོང་ཤིང་རྩ་བར། ད་རེས་བསིལ་དྲྲོད་མི་

ལྡན། ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡང་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞྲོན་དང་ ཕམ་

ཚུ་གིས་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་རེ་ བཤད་ནི་ཡྲོད་

མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་ ཨའི་གི་མངལ་ལས་སྐྱེ་

བའི་བསྒང་ལས་ར་  དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ཡང་ ནང་མི་

གཉེན་སྦྲོར་ལས་བརྟེན་ཨིན་མེན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ཨིན།

༢/ དཀའ་ངལ་གསལ་བཤད།  
སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་གུ་ལུ་ 
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ལམ་སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ ཆོས་དང་འཇིགས་རྟེན་གྱི་བ་

བ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་

འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ ག་ར་གིས་མཁྱེན་ས་དང་ གཟིགས་ས་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་

ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་བསྟུནམ་ད་ དེང་སང་གི་ཚན་རིག་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་

དང་ངེས་ཤེས་འདྲྲོངས་མི་ ལེ་ཤ་སྦེ་འཐྲོན་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་འདི་ལུ་ 

རྩིས་མཐྲོང་མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཡྲོད་པའི་སྲོལ་

ཁྱུན་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་གནྲོད་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ མ་འབད་

བར་བཞག་པ་ཅིན་ དུས་ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ གཞན་གྱིས་ཁ་གཏང་སའི་གཞི་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་

ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་པས།

སྐྱེ་བྲོ་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས། ལུགས་ངན་ཕ་མས་སྲོན་ཀྱང་སྤྲོངས། །ལུགས་བཟང་

དགྲ་ལས་ཡིན་ཀྱང་ལེན། ། ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ མཚན་

རིག་པ་ཚུ་གིས་བཤད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་ལས་བརྟེན་ རང་གི་ཨ་ལྲོའི་

གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ ངེས་བདེན་

ཨིན་པ་ཅིན་ སྔོན་དང་ཕུའི་དུས་ལས་ཡྲོད་པའི་ལུང་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་

རེས་སྤངས་ཐབས་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་ ག་ཅི་ལུ་ཡང་ གནྲོད་པ་མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ 

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སའི་རྒྱ་ཚད་དང་ མི་རླྲོབས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་དེ་

འབད་རུང་ འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ སྲོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་བ་ཡང་ལྷག་

པའི་གཏམ་དང་སྙན་གྲགས་ཚུ་ ལྲོ་གཅིག་བ་གཅིག་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་སྲོང་སྟེ་ ཕྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ཚུ་ལས་ ལྟ་བཤལ་པ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་སྦེ་ལྷྲོད་ནི་ཡྲོད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

ནང་མེད་པའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་བལྟ་སའི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཐྲོང་ནི་

འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ བལྟ་བར་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།
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གསེར་ག་མ་ཐང་།

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།

༡/ དགོས་དྲོན་གསལ་བཤད།  
དྲོན་ཚན་དེ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ་འདི་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་འདི་

ནང་ མི་ཡི་ལུས་རྟེན་བླང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ ཕྲོ་མྲོ་རང་སྲོའི་

གཉེན་གྲོགས་སྦེ་བསྲོམ་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་ རང་སྲོ་ལུང་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཡིད་

ཆེས་བསྐྱེད་ཐངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཉེན་རྐྱབ་ཐངས་ལུ་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་

ཨིན་པས། 

དེ་གི་ནང་ལས་ ད་རེས་ ཤར་ཕྱྲོགས་ཁ་ཐུག་གི་མི་ (ཤར་ཕྱྲོགསཔ) ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རང་

སྲོའི་ལུང་ཕྱྲོགས་ཀྱི་སྔར་སྲོལ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ རང་གི་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་གི་བཟང་

ཚང་ ཨ་ཞང་དང་ ཨ་ནེ་གི་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་གི་བར་ན་ ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་

སྲོལ་ཚུ་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡྲོད་མེད་བལྟ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན།
 

འཇིགས་རྟེན་དཔྱེ་གཏམ་ལས་་ཡང་། དང་ཕུའི་སྲོང་ཤིང་རྩ་བར། ད་རེས་བསིལ་དྲྲོད་མི་

ལྡན། ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡང་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞྲོན་དང་ ཕམ་

ཚུ་གིས་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་རེ་ བཤད་ནི་ཡྲོད་

མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་ ཨའི་གི་མངལ་ལས་སྐྱེ་

བའི་བསྒང་ལས་ར་  དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ཡང་ ནང་མི་

གཉེན་སྦྲོར་ལས་བརྟེན་ཨིན་མེན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ཨིན།

༢/ དཀའ་ངལ་གསལ་བཤད།  
སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་གུ་ལུ་ 
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ལམ་སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ ཆོས་དང་འཇིགས་རྟེན་གྱི་བ་

བ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་

འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ ག་ར་གིས་མཁྱེན་ས་དང་ གཟིགས་ས་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་

ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་བསྟུནམ་ད་ དེང་སང་གི་ཚན་རིག་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་

དང་ངེས་ཤེས་འདྲྲོངས་མི་ ལེ་ཤ་སྦེ་འཐྲོན་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་འདི་ལུ་ 

རྩིས་མཐྲོང་མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཡྲོད་པའི་སྲོལ་

ཁྱུན་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་གནྲོད་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ མ་འབད་

བར་བཞག་པ་ཅིན་ དུས་ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ གཞན་གྱིས་ཁ་གཏང་སའི་གཞི་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་

ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་པས།

སྐྱེ་བྲོ་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས། ལུགས་ངན་ཕ་མས་སྲོན་ཀྱང་སྤྲོངས། །ལུགས་བཟང་

དགྲ་ལས་ཡིན་ཀྱང་ལེན། ། ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ མཚན་

རིག་པ་ཚུ་གིས་བཤད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་ལས་བརྟེན་ རང་གི་ཨ་ལྲོའི་

གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ ངེས་བདེན་

ཨིན་པ་ཅིན་ སྔོན་དང་ཕུའི་དུས་ལས་ཡྲོད་པའི་ལུང་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་

རེས་སྤངས་ཐབས་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་ ག་ཅི་ལུ་ཡང་ གནྲོད་པ་མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ 

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སའི་རྒྱ་ཚད་དང་ མི་རླྲོབས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་དེ་

འབད་རུང་ འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ སྲོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་བ་ཡང་ལྷག་

པའི་གཏམ་དང་སྙན་གྲགས་ཚུ་ ལྲོ་གཅིག་བ་གཅིག་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་སྲོང་སྟེ་ ཕྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ཚུ་ལས་ ལྟ་བཤལ་པ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་སྦེ་ལྷྲོད་ནི་ཡྲོད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

ནང་མེད་པའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་བལྟ་སའི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཐྲོང་ནི་

འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ བལྟ་བར་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།
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བ་ཡྲོད་པའི་ལྷན་ཁག་དང་ སྒེར་སྡེ་ག་གི་ཧྲོངས་ལས་འབད་རུང་ ལུང་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་

སྲོལ་འདི་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ མི་སྡེ་ལུ་བརྒྱུད་

བསྐུལ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ་ནི་བཟུམ་སྦེ་ མཐྲོངམ་ཨིན་པས།

༣/ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དྲི་བ།  ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་སྐྱེ་མི་འདི་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་

ལས་བརྟེན་ཨིན་ན?

 ཀ/ མཚན་རིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ 

    ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཨིན་ན?

ཁ/ ནང་པའི་དྲུང་འཚྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་ལུ་བརྟེན་  

       ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཨིན་ན?

ག/ ཕམ་ན་ཚྲོད་མ་སྨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུངམ་ 

        ཨིན་ན?

ང/ ཕ་མའི་བཟའ་འཐུང་དང་ སྤྲོད་ལམ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ 

        གནྲོདཔ་ཨིན་ན?

ཅ/ ཕ་མའི་རིགས་བརྒྱུད་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་གནྲོདཔ་ཨིན་ན?

ཆ/ ཕམ་གིས་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྣམ་སྨིན་ཨ་ལྲོ་ལུ་ 

       འཁོརཝ་ཨིན་ན?

༤/ རྩྲོམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱྲོགས་ཁ་ཐུག་གི་མི་སེར་ ཤར་ཕྱྲོགསཔ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གསེར་

ག་མ་ཐང་ཟེར་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཨ་ལྲོའི་ཕམ་ཚུ་གི་བར་ན་ ལྲོ་རྒྱུས་

སབ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལྲོ་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་ལྟག་སྐོར་ཁ་ བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་རེ་བཀལ་ཏེ་ ནང་

མི་གཉེན་སྦྲོར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་དེ་

ལུ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་ ཕྱི་པ་མཚན་རིག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཧྲོངས་ལས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཐྲོན་ནི་འདུག་ག་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། 
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དང་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའམ་ ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། མངོན་བརྗོད་པད་ཀར་

འཕྲེང་བ་ལས། “ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ཡང་ ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ལ་ 

བཙུན་མྲོ་མང་བས་ སས་མང་པྲོ་འཁྲུངས་ནས་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ བསྐོ་སངས་མི་

ཤེས་པར་ མཐར་ཕྱིར་བསྐྲད་པའི་ས་ཆ་འདིར་ མི་རིགས་གཞན་མེད་པས་ སྤུན་རྣམས་ཕན་

ཚུན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་སྒྲིགས་ནས་ མཐར་ཡུལ་ཕན་ཞིག་ཆགས། དགོས་པའི་

དབང་གིས་སྤུན་ཕན་ཚུན་ གཉེན་སྒྲིག་ཕྲོད་པས་ན་ ཤཱཀྱ་ཞེས་བརྗོད” བདག་ཅག་གི་སྲོན་

པ་ མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པྲོའི་རིགས་བརྒྱུད་འདི་ནས་བྱུང་ཟེར་གསུངས་ནུག།

གཉིས་པ། ཕྱི་པ་མཚན་རིག་པའི་དྲུང་འཚྲོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་མི་བརྒྱུད་ནང་

ཚན་ གཉེན་རྐྱབ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་

ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཡང་ གནྲོད་པ་འབྱུང་འྲོང་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་པས།

རྒྱུ་མཚན་དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མ་གཞི་ ཕྱི་པ་དང་ནང་པའི་བར་ན་ བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་

བ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་དཔྱད་དགོ་པ་ཅིན་ ལྲོ་ལས་ལྲོ་སྦེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

ད་རེས་ཚར་ཅིག་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེའི་ནང་ སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟྲོག་

ལྷྲོང་ནི་དྲོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ལཱ་འདི་འབདདེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༥/ ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་ཤེས། 
ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་

འཚྲོལ་ཐབས་ཤེས་འདི་ཡང་ སྤེལ་མའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། དེ་ཡང་ 

དྲོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཐད་ཀར་དུ་ དྲིས་ལན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ 

ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་སབ་མ་ཚུགས་མིའི་

སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལས་ ལག་བར་འབད་ཐྲོག་ལས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཐྲོན་

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།
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བ་ཡྲོད་པའི་ལྷན་ཁག་དང་ སྒེར་སྡེ་ག་གི་ཧྲོངས་ལས་འབད་རུང་ ལུང་ཕྱྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་

སྲོལ་འདི་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ མི་སྡེ་ལུ་བརྒྱུད་

བསྐུལ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ་ནི་བཟུམ་སྦེ་ མཐྲོངམ་ཨིན་པས།

༣/ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དྲི་བ།  ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་སྐྱེ་མི་འདི་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་

ལས་བརྟེན་ཨིན་ན?

 ཀ/ མཚན་རིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ 

    ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཨིན་ན?

ཁ/ ནང་པའི་དྲུང་འཚྲོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་ལུ་བརྟེན་  

       ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ཨིན་ན?

ག/ ཕམ་ན་ཚྲོད་མ་སྨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུངམ་ 

        ཨིན་ན?

ང/ ཕ་མའི་བཟའ་འཐུང་དང་ སྤྲོད་ལམ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ 

        གནྲོདཔ་ཨིན་ན?

ཅ/ ཕ་མའི་རིགས་བརྒྱུད་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་གནྲོདཔ་ཨིན་ན?

ཆ/ ཕམ་གིས་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྣམ་སྨིན་ཨ་ལྲོ་ལུ་ 

       འཁོརཝ་ཨིན་ན?

༤/ རྩྲོམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱྲོགས་ཁ་ཐུག་གི་མི་སེར་ ཤར་ཕྱྲོགསཔ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གསེར་

ག་མ་ཐང་ཟེར་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཨ་ལྲོའི་ཕམ་ཚུ་གི་བར་ན་ ལྲོ་རྒྱུས་

སབ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལྲོ་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་ལྟག་སྐོར་ཁ་ བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་རེ་བཀལ་ཏེ་ ནང་

མི་གཉེན་སྦྲོར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་དེ་

ལུ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་ ཕྱི་པ་མཚན་རིག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཧྲོངས་ལས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཐྲོན་ནི་འདུག་ག་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། 
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དང་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའམ་ ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། མངོན་བརྗོད་པད་ཀར་

འཕྲེང་བ་ལས། “ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ཡང་ ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ལ་ 

བཙུན་མྲོ་མང་བས་ སས་མང་པྲོ་འཁྲུངས་ནས་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ བསྐོ་སངས་མི་

ཤེས་པར་ མཐར་ཕྱིར་བསྐྲད་པའི་ས་ཆ་འདིར་ མི་རིགས་གཞན་མེད་པས་ སྤུན་རྣམས་ཕན་

ཚུན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་སྒྲིགས་ནས་ མཐར་ཡུལ་ཕན་ཞིག་ཆགས། དགོས་པའི་

དབང་གིས་སྤུན་ཕན་ཚུན་ གཉེན་སྒྲིག་ཕྲོད་པས་ན་ ཤཱཀྱ་ཞེས་བརྗོད” བདག་ཅག་གི་སྲོན་

པ་ མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པྲོའི་རིགས་བརྒྱུད་འདི་ནས་བྱུང་ཟེར་གསུངས་ནུག།

གཉིས་པ། ཕྱི་པ་མཚན་རིག་པའི་དྲུང་འཚྲོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་མི་བརྒྱུད་ནང་

ཚན་ གཉེན་རྐྱབ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་

ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཡང་ གནྲོད་པ་འབྱུང་འྲོང་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་པས།

རྒྱུ་མཚན་དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མ་གཞི་ ཕྱི་པ་དང་ནང་པའི་བར་ན་ བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་

བ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་དཔྱད་དགོ་པ་ཅིན་ ལྲོ་ལས་ལྲོ་སྦེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

ད་རེས་ཚར་ཅིག་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེའི་ནང་ སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟྲོག་

ལྷྲོང་ནི་དྲོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ལཱ་འདི་འབདདེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

༥/ ཞིབ་འཚྲོལ་ཐབས་ཤེས། 
ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་

འཚྲོལ་ཐབས་ཤེས་འདི་ཡང་ སྤེལ་མའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། དེ་ཡང་ 

དྲོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཐད་ཀར་དུ་ དྲིས་ལན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ 

ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་སབ་མ་ཚུགས་མིའི་

སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལས་ ལག་བར་འབད་ཐྲོག་ལས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཐྲོན་

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།
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ཡྲོདཔ་ལས་ དྲི་ཤྲོག (Questionnaire) ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནད་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་

ལེན་འབད་ཡི། 

ཞིབ་འཚལ་འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་ཡང་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ ཐད་ཀར་

དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དྲི་ལན་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་མེནམ་ལས་བརྟེན་ སྲོབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་

སྲོབ་སྲོན་པ་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ གྲོགས་རམ་ཞུ་ཞིནམ་ད་ སྲོབ་ཕྲུག་ཕྲོ་མྲོ་

ཡྲོངས་བསྲོམས་ ༣༣ དང་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི། 

༦/ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཐངས། 
དང་པ། ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་ལས་བརྟེན་ རང་སྲོའི་བུ་གཞིའི་དབང་པྲོ་ལུ་ གནྲོད་སྐྱོན་ཡྲོད་

མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲུང་འཚྲོ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ དྲིས་ལན་འབད་ཡི།

ཀ/ ཕྱི་པའི་དྲུང་འཚྲོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་དང་ཅིག་ཁར་ གཉེན་ 

      སྦྲོར་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་ཕྱིའི་གཟུགས་སྲོབས་དང་ ནང་གི་མནྲོ་རིག་ 

         ཡང་གཞན་སུ་ཅིག་སྦེ་འྲོང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ན་ནི་ཚ་ནི་ཡང་མང་དྲག་འབད་ 

  འྲོང་ཟེར་མཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ དེ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་ 

    བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ཁ/ ནང་པའི་དྲུང་འཚྲོ་གིས་ བཤད་དྲོ་བཟམ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་པའི་སྨན་གྱི་ 

        གཞུང་ཚུ་ལས་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་གཉེན་སྦྲོར་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ 

       ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་སྐྱེ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པའི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ཐྲོན་ནི་མེད་ཟེར་ 

        ཨིནམ་དང་། དྲུང་འཚྲོ་ཁོ་རའི་མཐྲོང་སྣང་ལས་འབད་རུང་ དེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ 

        སྲོམ་ཅིག་མེད་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

གཉིས་པ། དབང་པྲོ་ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡྲོད་མི་ སྤ་རྲོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ དབང་གསལ་སྲོབ་གྲྭའི་

སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི།  དེ་ཡང་ སྲོབ་ཕྲུག་ ༣༣ དང་མཉམ་ 
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དྲི་ཤྲོག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྲོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འྲོག་ལུ་

བཀོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། (སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ དྲི་ཤྲོག་བཀང་བཅུག་ཅི)

གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་ (Chart) དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་

ལྔ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ ཨ་པ་དང་ཨའི་གཉིས་ ནང་མི་གཉེན་

སྦྲོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེཝ་མེནམ་སྦེ་ཧ་གོཝ་ཨིན་པས། 

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་བ་ད་ ཨ་ལྲོའི་ཨའི་འདི་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༡༨ མ་ལངམ་ལས་ ཨ་

ལྲོ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་

མེད་ན་མནྲོ་བའི་སྣང་བ་ཤརཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་ ༩ གི་ཨའི་

ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༡༨ མ་ལངམ་ལས་ ཨོ་ལྲོ་ཚུ་སྐྱེས་ཡྲོདཔ་འབད་ སབ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ 

གཞན་མི་སབ་མི་ཤེས་པས་ཟེར་མི་ ༡༧ གྱི་ནང་ལས་ཡང་ ཨའི་སྐྱེས་ལྲོ་ ༡༨ མ་ལངམ་
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ཡྲོདཔ་ལས་ དྲི་ཤྲོག (Questionnaire) ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནད་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་

ལེན་འབད་ཡི། 

ཞིབ་འཚལ་འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་ཡང་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ ཐད་ཀར་

དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དྲི་ལན་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་མེནམ་ལས་བརྟེན་ སྲོབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་

སྲོབ་སྲོན་པ་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ གྲོགས་རམ་ཞུ་ཞིནམ་ད་ སྲོབ་ཕྲུག་ཕྲོ་མྲོ་

ཡྲོངས་བསྲོམས་ ༣༣ དང་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི། 

༦/ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཐངས། 
དང་པ། ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་ལས་བརྟེན་ རང་སྲོའི་བུ་གཞིའི་དབང་པྲོ་ལུ་ གནྲོད་སྐྱོན་ཡྲོད་

མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲུང་འཚྲོ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ དྲིས་ལན་འབད་ཡི།

ཀ/ ཕྱི་པའི་དྲུང་འཚྲོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་དང་ཅིག་ཁར་ གཉེན་ 

      སྦྲོར་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་ཕྱིའི་གཟུགས་སྲོབས་དང་ ནང་གི་མནྲོ་རིག་ 

         ཡང་གཞན་སུ་ཅིག་སྦེ་འྲོང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ན་ནི་ཚ་ནི་ཡང་མང་དྲག་འབད་ 

  འྲོང་ཟེར་མཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ དེ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་ 

    བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ཁ/ ནང་པའི་དྲུང་འཚྲོ་གིས་ བཤད་དྲོ་བཟམ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་པའི་སྨན་གྱི་ 

        གཞུང་ཚུ་ལས་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་གཉེན་སྦྲོར་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ 

       ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་སྐྱེ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པའི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ཐྲོན་ནི་མེད་ཟེར་ 

        ཨིནམ་དང་། དྲུང་འཚྲོ་ཁོ་རའི་མཐྲོང་སྣང་ལས་འབད་རུང་ དེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ 

        སྲོམ་ཅིག་མེད་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 

གཉིས་པ། དབང་པྲོ་ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡྲོད་མི་ སྤ་རྲོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ དབང་གསལ་སྲོབ་གྲྭའི་

སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི།  དེ་ཡང་ སྲོབ་ཕྲུག་ ༣༣ དང་མཉམ་ 
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དྲི་ཤྲོག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྲོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འྲོག་ལུ་

བཀོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། (སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ དྲི་ཤྲོག་བཀང་བཅུག་ཅི)

གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་ (Chart) དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་

ལྔ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ ཨ་པ་དང་ཨའི་གཉིས་ ནང་མི་གཉེན་

སྦྲོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེཝ་མེནམ་སྦེ་ཧ་གོཝ་ཨིན་པས། 

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་བ་ད་ ཨ་ལྲོའི་ཨའི་འདི་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༡༨ མ་ལངམ་ལས་ ཨ་

ལྲོ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་

མེད་ན་མནྲོ་བའི་སྣང་བ་ཤརཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་ ༩ གི་ཨའི་

ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྲོ་ ༡༨ མ་ལངམ་ལས་ ཨོ་ལྲོ་ཚུ་སྐྱེས་ཡྲོདཔ་འབད་ སབ་ཡྲོད་པའི་ཁར་ 

གཞན་མི་སབ་མི་ཤེས་པས་ཟེར་མི་ ༡༧ གྱི་ནང་ལས་ཡང་ ཨའི་སྐྱེས་ལྲོ་ ༡༨ མ་ལངམ་
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ལས་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་མི་དག་པ་ཅིག་ འྲོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཨའི་འདི་ལྲོ་ན་མ་སྨིནམ་ལས་ 

ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ རང་གི་ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་འབད་སྐྱེ་ནི་བཟུམ་གྱི་ཚྲོར་

སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་པས། 

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་བ་ད་ ཨ་ལྲོའི་ཕ་མ་གཉིས་ལས་ ཨའི་འདི་ ཆང་གནམ་མེད་

ས་མེད་འཐུང་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསྟེན་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་མའི་སྣང་བ་ཤརཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བཅའ་

མར་གཏྲོགས་མི་ ༣༣ ཡྲོད་ས་ལས་ ༢༠ གིས་ ཁོང་གི་ཕམ་ཚུ་གིས་ ཆང་གནམ་མེད་ས་

མེད་འཐུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
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གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ ༣༣ ཡྲོད་ས་ལས་ ༢༨ ཀྱི་

བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ བཟའ་འཐུང་གིས་ ལང་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་

ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལྲོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ གཟུགས་སྲོབས་རྒྱས་ནི་དང་ མནྲོ་རིག་ཡར་

རྒྱས་ལུ་ཕན་པའི་བཅུད་ཅན་གྱི་ཟས་ཚུ་ ཐྲོབ་ཚུགས་ནི་ཕར་བཞག་ ཐ་ན་ཕྲོཝ་དྲངམ་ཅིག་

གི་བཞེས་སྒོ་ཡང་ བྱིན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་

ཡྲོདཔ་བཟུམ་གྱི་སྣང་བ་ཤརཝ་ཨིན་པས།

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨ་ལྲོའི་ཕམ་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་འཛིང་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་

དབང་པྲོ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་ མེན་ནའི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་བ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ 

ཕྱི་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དབང་པྲོ་ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡྲོད་མི་ཨ་ལྲོའི་ཕམ་ ཕྱེད་ཀ་

ཅིག་འཐབ་འཛིང་འབད་མི་དང་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་འཐབ་འཛིང་མ་འབད་མི་ཨིནམ་ལས་ ཕ་མའི་

འཐབ་འཛིང་དེ་གིས་ བུ་གཞི་དབང་པྲོ་སྐྱོན་ཅན་སྦེ་ སྐྱེ་ནིའི་ཉེན་ཁག་ཡྲོདཔ་དང་མེདཔ་ 

ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཅིག་མིན་འདུག།
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ལས་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་མི་དག་པ་ཅིག་ འྲོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཨའི་འདི་ལྲོ་ན་མ་སྨིནམ་ལས་ 

ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ རང་གི་ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་འབད་སྐྱེ་ནི་བཟུམ་གྱི་ཚྲོར་

སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་པས། 

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་བ་ད་ ཨ་ལྲོའི་ཕ་མ་གཉིས་ལས་ ཨའི་འདི་ ཆང་གནམ་མེད་

ས་མེད་འཐུང་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསྟེན་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་མའི་སྣང་བ་ཤརཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བཅའ་

མར་གཏྲོགས་མི་ ༣༣ ཡྲོད་ས་ལས་ ༢༠ གིས་ ཁོང་གི་ཕམ་ཚུ་གིས་ ཆང་གནམ་མེད་ས་

མེད་འཐུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
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གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ ༣༣ ཡྲོད་ས་ལས་ ༢༨ ཀྱི་

བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ བཟའ་འཐུང་གིས་ ལང་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་

ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལྲོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ གཟུགས་སྲོབས་རྒྱས་ནི་དང་ མནྲོ་རིག་ཡར་

རྒྱས་ལུ་ཕན་པའི་བཅུད་ཅན་གྱི་ཟས་ཚུ་ ཐྲོབ་ཚུགས་ནི་ཕར་བཞག་ ཐ་ན་ཕྲོཝ་དྲངམ་ཅིག་

གི་བཞེས་སྒོ་ཡང་ བྱིན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་

ཡྲོདཔ་བཟུམ་གྱི་སྣང་བ་ཤརཝ་ཨིན་པས།

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨ་ལྲོའི་ཕམ་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་འཛིང་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལྲོའི་

དབང་པྲོ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་ མེན་ནའི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་བ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ 

ཕྱི་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དབང་པྲོ་ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡྲོད་མི་ཨ་ལྲོའི་ཕམ་ ཕྱེད་ཀ་

ཅིག་འཐབ་འཛིང་འབད་མི་དང་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་འཐབ་འཛིང་མ་འབད་མི་ཨིནམ་ལས་ ཕ་མའི་

འཐབ་འཛིང་དེ་གིས་ བུ་གཞི་དབང་པྲོ་སྐྱོན་ཅན་སྦེ་ སྐྱེ་ནིའི་ཉེན་ཁག་ཡྲོདཔ་དང་མེདཔ་ 

ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཅིག་མིན་འདུག།
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གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་འདི་ ཨའི་གི་ཕྲོཝ་ནང་

ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ ཕམ་གིས་སྨྲོ་རྫས་ཀྱི་རིགས་ ག་ཅི་ར་ལྲོངས་སྤྲོད་རུང་ ཨ་ལྲོའི་

གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་

མེད་ན་མནྲོ་བའི་དྲོགས་པ་འཆརཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཞིབ་འཚྲོལ་

འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་གྱངས་ཁ་ ༣༣ ཡྲོད་ས་ལས་ ༢༣ གྱི་ཕམ་ཚུ་ སྨྲོ་རྫས་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་ཕམ་གི་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ 

ལེགས་ཤྲོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རང་སྲོའི་བུ་གཞིའི་དབང་པྲོ་ལུ་ཡང་ ཐྲོ་ཕྲོག་དྲོ་ཡྲོདཔ་
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ཨིན་ན་ཟེར་བའི་སེམས་ཀྱི་དྲོགས་པ་འདི་ ལང་དགོཔ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་

པས།

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་མེད་པའི་ཕམ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

ཁོང་གི་བུ་གཞི་ཚུ་ཡང་ དབང་པྲོ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་ སྐྱེཝ་ཨིན་ན་ཟེར་བའི་དྲོགས་པ་ཡང་ 

མི་བདེན་ནི་བཟུམ་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ དབང་པྲོ་ལུ་སྐྱོན་

ཡྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་ ༣༣ གྱིས་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གི་ཕམ་ཚུ་ 

སེམས་ཁམས་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
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གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་འདི་ ཨའི་གི་ཕྲོཝ་ནང་

ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ ཕམ་གིས་སྨྲོ་རྫས་ཀྱི་རིགས་ ག་ཅི་ར་ལྲོངས་སྤྲོད་རུང་ ཨ་ལྲོའི་

གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་ལུ་ གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་

མེད་ན་མནྲོ་བའི་དྲོགས་པ་འཆརཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཞིབ་འཚྲོལ་

འདི་ནང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་གྱངས་ཁ་ ༣༣ ཡྲོད་ས་ལས་ ༢༣ གྱི་ཕམ་ཚུ་ སྨྲོ་རྫས་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་ཕམ་གི་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ 

ལེགས་ཤྲོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རང་སྲོའི་བུ་གཞིའི་དབང་པྲོ་ལུ་ཡང་ ཐྲོ་ཕྲོག་དྲོ་ཡྲོདཔ་
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ཨིན་ན་ཟེར་བའི་སེམས་ཀྱི་དྲོགས་པ་འདི་ ལང་དགོཔ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་

པས།

གོང་གི་བཅད་ཁྲམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་མེད་པའི་ཕམ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

ཁོང་གི་བུ་གཞི་ཚུ་ཡང་ དབང་པྲོ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་ སྐྱེཝ་ཨིན་ན་ཟེར་བའི་དྲོགས་པ་ཡང་ 

མི་བདེན་ནི་བཟུམ་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ དབང་པྲོ་ལུ་སྐྱོན་

ཡྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་ ༣༣ གྱིས་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གི་ཕམ་ཚུ་ 

སེམས་ཁམས་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
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གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་དེ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་ཕམ་ཚུ་གིས་ ཚེ་ད་

རེས་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་མེན་རུང་ ཨ་ལྲོའི་དབང་

པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་སྟེ་འདུག དེ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མིའི་ཕམ་ མང་ཤྲོས་

ཅིག་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་འབད་མི་མེན་རུང་ ཁོང་གི་ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་

ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་དེ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ བརྒྱ་

ཆ་བརྒྱ་དེ་ཅིག་གིས་རང་ ཁོང་གི་ཕམ་ཚུ་གི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་མེད་རུང་ ཨ་

ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཕམ་ཚུ་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ སྐྱོན་

མེད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ བུ་གཞིའི་དབང་པྲོ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།

གསུམ་པ།  ནང་མི་གཉེར་སྦྲོར་ནང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དྲིས་ལན་འབད་ཡི།

ཀ/ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འབད་མི་ཚུ་གི་བསམ་འཆར།  ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འབད་ 

    དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་ལུ་ཕབ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ 

   ཆ་ ༨༠ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ ཁོང་གི་ཕམ་དང་ སྤུན་འཁོར་ཚུ་གི་ཁ་དང་གདྲོང་ 

   བལྟ་སྟེ་ གཉེན་སྦྲོར་འབད་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཧིང་ 

   ལས་ར་སེམས་དགའ་སྟེ་ གཉེན་རྐྱབ་མེན་པའི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་འདྲ་མིན་ 

   སྣ་ཚྲོགས་བཤད་ནི་འདུག། 
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  ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་དང་འཁྲིལ་  

       བ་ཅིན་ གཉེན་སྦྲོར་འདི་ ཕམ་དང་སྤུན་འཁོར་གྱི་བདེ་འདུག་ལུ་བལྟ་སྟེ་མེན་ 

  པར་ བུཚ་དང་བུམྲོ་ཁོང་རའི་བླྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགའ་མཐུན་གྱི་ཐྲོག་ 

  ལས་རྐྱབ་མིའི་གཉེན་འདི་ར་དགའ་བས་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

ཁ/ ཕམ་དང་སྤུན་འཁོར་གྱི་བསམ་འཆར། ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འཐབ་བཅུག་མིའི་ 

   ཕམ་དང་ སྤུན་མཆེད་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ནང་མི་གཉེན་ 

   སྦྲོར་འདི་གིས་ དང་པ་ ཁོང་ར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་ 

  ཆེ་བའི་ཁར་ ཕམ་དང་སྤུན་འཁོར་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐྲོགས་འདི་ར་ཆེ་ཟེར་ 

   བཤདཔ་ཨིན་པས། 

  གཉིས་པ་ཟེརཝ་ད་ རང་གིས་ཚེས་གཅིག་ལུས་གཅིག་ འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་དེ་  

       བསྒྲུབས་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་ཚུ་ཡང་ ཕྱིའི་མི་ལུ་བགོ་བཤའ་སྤྲོད་མ་ 

 དགོ་པར་ ཕ་ཤུལ་བུ་དང་གཡག་ཤུལ་ཀོཝ་ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་ཁྱིམ་ 

 ནང་ རང་གི་མི་འདི་འཛུལ་ཏེ་ ལྲོངས་སྤྲོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན་ ཟེར་ 

 སབ་ཨིན་པས།  

  

 དེ་སྦེ་མེན་པ་ རང་གི་བུ་གཞི་གིས་ གཉེན་གྲོགས་ཚུ་ག་མནྲོཝ་སྦེ་བསྲོམས་ 

  བཅུག་པ་ཅིན་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ ཚུ་ཁྲོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ གཅིག་གིས་ 

   འབད་མིའི་ལཱ་འདི་ གཅིག་གི་སེམས་ཁར་མ་འབབ་པར་ ཕར་ཚུར་སྐྱོན་བརྗོད་  

  དང་དམའ་ཕམ་ལ་སྲོགས་པ་འབད་དགོཔ་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ བཟའ་ 

   ཚང་ནང་དྲོག་འཐབ་འཛིངས་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ ཟེར་སབ་ཨིན་ 

    པས།
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གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་དེ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་ཕམ་ཚུ་གིས་ ཚེ་ད་

རེས་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་མེན་རུང་ ཨ་ལྲོའི་དབང་

པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་སྟེ་འདུག དེ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མིའི་ཕམ་ མང་ཤྲོས་

ཅིག་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་འབད་མི་མེན་རུང་ ཁོང་གི་ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་

ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་དེ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ བརྒྱ་

ཆ་བརྒྱ་དེ་ཅིག་གིས་རང་ ཁོང་གི་ཕམ་ཚུ་གི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་མེད་རུང་ ཨ་

ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཕམ་ཚུ་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ སྐྱོན་

མེད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ བུ་གཞིའི་དབང་པྲོ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།

གསུམ་པ།  ནང་མི་གཉེར་སྦྲོར་ནང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དྲིས་ལན་འབད་ཡི།

ཀ/ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འབད་མི་ཚུ་གི་བསམ་འཆར།  ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འབད་ 

    དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་ལུ་ཕབ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ 

   ཆ་ ༨༠ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ ཁོང་གི་ཕམ་དང་ སྤུན་འཁོར་ཚུ་གི་ཁ་དང་གདྲོང་ 

   བལྟ་སྟེ་ གཉེན་སྦྲོར་འབད་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཧིང་ 

   ལས་ར་སེམས་དགའ་སྟེ་ གཉེན་རྐྱབ་མེན་པའི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་འདྲ་མིན་ 

   སྣ་ཚྲོགས་བཤད་ནི་འདུག། 
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  ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་དང་འཁྲིལ་  

       བ་ཅིན་ གཉེན་སྦྲོར་འདི་ ཕམ་དང་སྤུན་འཁོར་གྱི་བདེ་འདུག་ལུ་བལྟ་སྟེ་མེན་ 

  པར་ བུཚ་དང་བུམྲོ་ཁོང་རའི་བླྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགའ་མཐུན་གྱི་ཐྲོག་ 

  ལས་རྐྱབ་མིའི་གཉེན་འདི་ར་དགའ་བས་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

ཁ/ ཕམ་དང་སྤུན་འཁོར་གྱི་བསམ་འཆར། ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འཐབ་བཅུག་མིའི་ 

   ཕམ་དང་ སྤུན་མཆེད་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ནང་མི་གཉེན་ 

   སྦྲོར་འདི་གིས་ དང་པ་ ཁོང་ར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་ 

  ཆེ་བའི་ཁར་ ཕམ་དང་སྤུན་འཁོར་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐྲོགས་འདི་ར་ཆེ་ཟེར་ 

   བཤདཔ་ཨིན་པས། 

  གཉིས་པ་ཟེརཝ་ད་ རང་གིས་ཚེས་གཅིག་ལུས་གཅིག་ འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་དེ་  

       བསྒྲུབས་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་ཚུ་ཡང་ ཕྱིའི་མི་ལུ་བགོ་བཤའ་སྤྲོད་མ་ 

 དགོ་པར་ ཕ་ཤུལ་བུ་དང་གཡག་ཤུལ་ཀོཝ་ཟེར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་ཁྱིམ་ 

 ནང་ རང་གི་མི་འདི་འཛུལ་ཏེ་ ལྲོངས་སྤྲོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན་ ཟེར་ 

 སབ་ཨིན་པས།  

  

 དེ་སྦེ་མེན་པ་ རང་གི་བུ་གཞི་གིས་ གཉེན་གྲོགས་ཚུ་ག་མནྲོཝ་སྦེ་བསྲོམས་ 

  བཅུག་པ་ཅིན་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ ཚུ་ཁྲོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ གཅིག་གིས་ 

   འབད་མིའི་ལཱ་འདི་ གཅིག་གི་སེམས་ཁར་མ་འབབ་པར་ ཕར་ཚུར་སྐྱོན་བརྗོད་  

  དང་དམའ་ཕམ་ལ་སྲོགས་པ་འབད་དགོཔ་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ བཟའ་ 

   ཚང་ནང་དྲོག་འཐབ་འཛིངས་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ ཟེར་སབ་ཨིན་ 

    པས།

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།
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ག/ འབྲུག་མི་གཞན་གྱི་བསམ་འཆར།  འབྲུག་མི་གཞན་གྱི་བསམ་འཆར་འདྲ་ 

   མིན་སྣ་ཚྲོགས་ཅིག་ བཤད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ མང་ཆེ་བ་ཅིག་གིས་ ད་རེས་ 

  ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་འགྲོ་ལུགས་དང་བསྟུན་ 

   ཏེ་ཨ་ལྲོ་ཁོང་རའི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་རིག་ཡྲོན་ཏན་འདི་ར་ སྤྲོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་  

  གཉེན་གྲོགས་ལེན་ནི་ཚུ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ ཕམ་དང་སྤུན་མཆེད་ཚུ་ དེ་གི་བར་ན་མ་ 

    འཛུལ་བར་ ཁོང་ར་ག་དགའཝ་སྦེ་ འབད་བཅུག་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ 

      ཟེར་ བཤདཔ་ཨིན་པས།

༧/ གནད་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས།
སྤྱིར་བཏང་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འདི་ དྲི་ཤྲོག་བཀང་བཅུག་ནི་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་

ཐྲོག་ལས་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་

གྱི་ཐྲོག་ལས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་ཉན་ཞིནམ་ལས་ རྗོད་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས་འབྲིཝ་ཨིན། 

དྲི་ཤྲོག་བཀང་བཅུག་སྟེ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ འཕྲུལ་ཆས་ SPSS 

ཟེར་མི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡི།

༨/ གནད་སྡུད་སྤན་འབུལ་ཞུ་ཐངས། 
ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མི་ངོམ་ག་གིས་ལྷག་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་ དེ་འཕྲོ་

ལས་ གོ་བ་ལེན་ཚུགསཔ་བཟྲོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དྲོན་མཚམས་ཐུང་ཀུ་སྦེ་བཟྲོ་ཞིནམ་

ལས་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་ (chart) ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐྲོག་ལས་ འགྲེལ་

བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡྲོད།
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༩/ ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག 
ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ དྲོན་ཚན་ཆེ་ཆུང་ག་བཟུམ་ཅིག་ར་ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་

ལམ་ལུགས་དང་བསྟུནམ་ད་ ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་

ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲོས་

འཆར་འབྲི་བའི་ཉི་མ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ད་རེས་ གྲུབ་འབྲས་བཏྲོན་མ་ཚར་ཚུན་ཚྲོད་ 

འབད་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ རང་གི་སེམས་ཁར་ ཡང་ཡང་དྲན་ཏེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཀུན་

སྤྲོད་རྣམ་གཞག་ལས་ སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་བརྒལཝ་སྦེ་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
 

༡༠/ གྲུབ་འབྲས། 
དང་པ། མི་སྲིད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

•	 ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་

ལས་ར་ དབང་པྲོ་ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ སྐྱེ་ནི་ཡྲོད་མི་འདི་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་

ལས་བརྟེན་ཏེ་མེན་པས། 

•	 ཨ་པ་དང་ཨའི་གི་གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་མེདཔ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུངམ་མེན་པས། 

•	 ཚེ་ད་རེས་ ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་འབདཝ་ལསབརྟེན་

ཏེ་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུངམ་མེན་པས། 

•	 ཕམ་གཉིས་ཀྱི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལྲོའི་

དབང་པྲོ་ལུ་ཡང་ ཉེས་སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེཝ་ཡང་ མེན་པས། 

གཉིས་པ། སྲིད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

•	 ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་ཨའི་འདི་ 

སྐྱེས་ལྲོ་ ༡༨ མ་ལངམ་ལས་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ 

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།
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ག/ འབྲུག་མི་གཞན་གྱི་བསམ་འཆར།  འབྲུག་མི་གཞན་གྱི་བསམ་འཆར་འདྲ་ 

   མིན་སྣ་ཚྲོགས་ཅིག་ བཤད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ མང་ཆེ་བ་ཅིག་གིས་ ད་རེས་ 

  ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་འགྲོ་ལུགས་དང་བསྟུན་ 

   ཏེ་ཨ་ལྲོ་ཁོང་རའི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་རིག་ཡྲོན་ཏན་འདི་ར་ སྤྲོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་  

  གཉེན་གྲོགས་ལེན་ནི་ཚུ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ ཕམ་དང་སྤུན་མཆེད་ཚུ་ དེ་གི་བར་ན་མ་ 

    འཛུལ་བར་ ཁོང་ར་ག་དགའཝ་སྦེ་ འབད་བཅུག་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ 

      ཟེར་ བཤདཔ་ཨིན་པས།

༧/ གནད་སྡུད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས།
སྤྱིར་བཏང་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འདི་ དྲི་ཤྲོག་བཀང་བཅུག་ནི་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་

ཐྲོག་ལས་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་

གྱི་ཐྲོག་ལས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཞིབ་འཚྲོལ་པ་རང་གིས་ ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་ཉན་ཞིནམ་ལས་ རྗོད་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས་འབྲིཝ་ཨིན། 

དྲི་ཤྲོག་བཀང་བཅུག་སྟེ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ འཕྲུལ་ཆས་ SPSS 

ཟེར་མི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡི།

༨/ གནད་སྡུད་སྤན་འབུལ་ཞུ་ཐངས། 
ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མི་ངོམ་ག་གིས་ལྷག་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་ དེ་འཕྲོ་

ལས་ གོ་བ་ལེན་ཚུགསཔ་བཟྲོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དྲོན་མཚམས་ཐུང་ཀུ་སྦེ་བཟྲོ་ཞིནམ་

ལས་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་བཅད་ཁྲམ་ (chart) ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐྲོག་ལས་ འགྲེལ་

བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡྲོད།

གསེར་ག་མ་ཐང་། 300

༩/ ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག 
ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ དྲོན་ཚན་ཆེ་ཆུང་ག་བཟུམ་ཅིག་ར་ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་

ལམ་ལུགས་དང་བསྟུནམ་ད་ ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་

ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲོས་

འཆར་འབྲི་བའི་ཉི་མ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ད་རེས་ གྲུབ་འབྲས་བཏྲོན་མ་ཚར་ཚུན་ཚྲོད་ 

འབད་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ རང་གི་སེམས་ཁར་ ཡང་ཡང་དྲན་ཏེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་ཀུན་

སྤྲོད་རྣམ་གཞག་ལས་ སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་བརྒལཝ་སྦེ་འབད་དེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
 

༡༠/ གྲུབ་འབྲས། 
དང་པ། མི་སྲིད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

•	 ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་

ལས་ར་ དབང་པྲོ་ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ སྐྱེ་ནི་ཡྲོད་མི་འདི་ ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་

ལས་བརྟེན་ཏེ་མེན་པས། 

•	 ཨ་པ་དང་ཨའི་གི་གཟུགས་སྲོབས་དང་ སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་མེདཔ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུངམ་མེན་པས། 

•	 ཚེ་ད་རེས་ ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་འབདཝ་ལསབརྟེན་

ཏེ་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་འབྱུངམ་མེན་པས། 

•	 ཕམ་གཉིས་ཀྱི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལྲོའི་

དབང་པྲོ་ལུ་ཡང་ ཉེས་སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེཝ་ཡང་ མེན་པས། 

གཉིས་པ། སྲིད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

•	 ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་ཨའི་འདི་ 

སྐྱེས་ལྲོ་ ༡༨ མ་ལངམ་ལས་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ 

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།



301

སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་ སྐྱེ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཚྲོར་སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་པས། 

•	 ཨའི་གི་ཕྲོཝ་ནང་ ཨ་ལྲོ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ ཨའི་གིས་ཆང་དང་ 

སྨྲོ་རྫས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་

ཡྲོདཔ་སྦེ་ སྐྱེ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཚྲོར་སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་པས། 

•	 ཨ་ལྲོའི་ཨའི་འདི་ བཟའ་འཐུང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ ཟས་བཅུད་ཡྲོད་

པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་མ་ཐྲོབ་རུང་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་དྲོ་

ཡྲོད་པའི་ཚྲོར་སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་པས།

༡༡/ རྒྱབ་སྣྲོན་གྲོས་འཆར། 
•	 དྲོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་སྦེ་ ཧ་གོ་དགོ་པ་

ཅིན་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ (sample size) འདི་ དེ་བ་མང་སུ་ཅིག་

སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག། (ཁ་གླིང་མུན་སེལ་གླིང་། ཐིམ་ཕུ་

ལྕངས་སྒང་ཁ། བྲག་མཚྲོ་སྲོབ་གྲྭ་ལ་སྲོགས་པ་)

 

•	 ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འདི་གིས་ རང་གི་བུ་གཞི་ལུ་ གནྲོད་པ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་

སྐོར་ལས་ རྩྲོམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་(Literature Review) མང་སུ་ 

འབད་དགོ་པས།

•	 ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་ནི་ཡྲོད་པའི་ཨའི་གིས་ སྨྲོ་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་

དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ གནྲོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་མི་དང་

མཉམ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ་པས། 

•	 ཨ་ལྲོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལུ་ བཟའ་འཐུང་མ་ལངས་པ་ཅིན་ དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་

ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་

དང་ཅིག་དང་ དྲིས་ལན་འབད་དགོཔ་འདུག།
 

གསེར་ག་མ་ཐང་། 302

༡༢/ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།
ནྲོར་བུ་དགྲ་འདུལ། (༡༩༩༧) མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚྲོའི་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ། རྒྱ་གར། 

བྲོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྒྱལ་དབང་ཉི་མ། (༡༩༦༣) སྐྱེ་བྲོ་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

Thinley, D. (2005). The boneless tongue: Figurative proverbs, wise 
sayings and incidental remarks that articulate a people’s way of life, 
cultural experience and accumulated wisdom. Phuntsholing: KMT 
Publishers

Cresswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative 
and mixed methods approaches (3rd ed.). Los Angeles: Sage
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སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་ སྐྱེ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཚྲོར་སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་པས། 

•	 ཨའི་གི་ཕྲོཝ་ནང་ ཨ་ལྲོ་ཆགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ ཨའི་གིས་ཆང་དང་ 

སྨྲོ་རྫས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་

ཡྲོདཔ་སྦེ་ སྐྱེ་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཚྲོར་སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་པས། 

•	 ཨ་ལྲོའི་ཨའི་འདི་ བཟའ་འཐུང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ ཟས་བཅུད་ཡྲོད་

པའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་མ་ཐྲོབ་རུང་ ཨ་ལྲོའི་དབང་པྲོ་ལུ་ སྐྱོན་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྐྱེ་དྲོ་

ཡྲོད་པའི་ཚྲོར་སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་པས།

༡༡/ རྒྱབ་སྣྲོན་གྲོས་འཆར། 
•	 དྲོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་སྦེ་ ཧ་གོ་དགོ་པ་

ཅིན་ ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ (sample size) འདི་ དེ་བ་མང་སུ་ཅིག་

སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག། (ཁ་གླིང་མུན་སེལ་གླིང་། ཐིམ་ཕུ་

ལྕངས་སྒང་ཁ། བྲག་མཚྲོ་སྲོབ་གྲྭ་ལ་སྲོགས་པ་)

 

•	 ནང་མི་གཉེན་སྦྲོར་འདི་གིས་ རང་གི་བུ་གཞི་ལུ་ གནྲོད་པ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་

སྐོར་ལས་ རྩྲོམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་(Literature Review) མང་སུ་ 

འབད་དགོ་པས།

•	 ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་ནི་ཡྲོད་པའི་ཨའི་གིས་ སྨྲོ་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཨ་ལྲོའི་

དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་ལུ་ གནྲོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་མི་དང་

མཉམ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ་པས། 

•	 ཨ་ལྲོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལུ་ བཟའ་འཐུང་མ་ལངས་པ་ཅིན་ དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་

ལུ་ ཐྲོ་ཕྲོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག་

དང་ཅིག་དང་ དྲིས་ལན་འབད་དགོཔ་འདུག།
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༡༢/ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།
ནྲོར་བུ་དགྲ་འདུལ། (༡༩༩༧) མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚྲོའི་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ། རྒྱ་གར། 

བྲོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྒྱལ་དབང་ཉི་མ། (༡༩༦༣) སྐྱེ་བྲོ་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

Thinley, D. (2005). The boneless tongue: Figurative proverbs, wise 
sayings and incidental remarks that articulate a people’s way of life, 
cultural experience and accumulated wisdom. Phuntsholing: KMT 
Publishers

Cresswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative 
and mixed methods approaches (3rd ed.). Los Angeles: Sage
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ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།

ངོ་སྤྲོད།
༆   འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་དང་། ཆོས་དང་ལམ་

སྲོལ་ཟུང་འབྲེལ། བཀའ་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ། སྔགས་འཆང་དང་བཙུན་པ་ཟུང་འབྲེལ། ཆོས་

དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ། བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ། ཕྲོ་མྲོ་འདྲ་

མཉམ་ཟུང་འབྲེལ། སྨྲོན་འཇུག་ཟུང་འབྲེལ། ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡྲོན་ཟུང་འབྲེལ། ཕྱི་ནང་སྨན་

བཅོས་ལམ་ལུགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་གང་དྲག་སྤྲོད་མི་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན། ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏྲོག་དང་ཐབས་རིག་ལེ་ཤཱ་ཅིག་

ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ད་ལྟྲོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ལས་མདྲོར་

བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་

གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྤྱིར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་དང་། བྱེ་བྲག་

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། ནད་གདྲོན་བར་ཆད་ངན་པ་ག་ར་ཞི་སྟེ་མངའ་འབངས་

ཆ་མཉམ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་གིས་གཙྲོས་པའི་རྫྲོང་གཞི་

ཁག་ཚུ་ནང་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་། ལྲོ་བསར་ཚེས་བཅུ་དང་སྒྲུབ་ཆེན། དམིགས་བསལ་

དགོས་མཁོ་བྱུང་སྐབས་ གང་ལ་གང་མཁོའི་སྐུ་རིམ་གནང་བཞིན་དུ་ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ནད་

གདྲོན་འབྱུང་པྲོའི་འཚེ་བ་དང་། འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་ངན། དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་

འཇིགས་པ། ཕ་སྤུན་ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་དམེ་ལ་སྲོགས་པ་ག་ར་ཞི་སྟེ་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་དང་མཉམ་

པའི་དཔལ་ལུ་ལྲོངས་སྤྲོད་ནིའི་སྐལ་བ་བཟང་པྲོ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད། དེ་གིས་མ་ཚད་ སྒེར་གྱི་སྒོམ་

སྡེ་དང་། གྲྭ་ཚང་དང་བཤད་གྲྭ། དད་ཅན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བསན་

སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་གི་ཕན་བདེ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ལྲོ་བསར་ཚེས་བཅུ་དང་

སྒྲུབ་ཆེན་ལ་སྲོགས་པ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་

འབངས་ཡྲོངས་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་བྱུང་སྟེ་ཡྲོད། 
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གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དེ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་བྲོན་ཚུ་གི་ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་བླ་

ན་མེད་པའི་སྐུ་དྲིན་ལས་སྤྱི་ལྲོ་གཅིག་སྲོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ལས་ཚུར་ཕྱི་ཚན་རིག་

གི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏྲོག་དང་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་

སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡྲོངས་ལུ་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་རིན་མེད་སྲོང་པར་གནང་སྟེ་

ཡྲོད་མི་དེ་གིས་མི་སེར་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱིས་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་ར་ཐྲོབ་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་

གཅིག་གི་ཁྱད་རིག་ལུ་གཅིག་གིས་ཁྱད་བསད་དང་། བརྩི་མཐྲོང་མེདཔ་འབད་མི་ཡང་འབྱུང་

སྲིད་པ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༩ ལུ་འཛམ་གླིང་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་(ཡུ་ཨེན་དྲི་པི)གི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྲོག་ལས་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞལ་འཛྲོམས་ཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་། བརྩི་མཐྲོང་བསྐྱེད་དགོ་པའི་གོ་བར་ཚུ་སྤེལ་ནི་འགོ་བཙུགས་

གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་མི་གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་

དང་། ཆོས་སྡེ་དང་གསྲོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ཡང་གོ་བར་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལུ་བརྩི་བཀུར་ཚུ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ལས་ དེ་ཚུ་ཕན་ཚུན་གོ་བར་སྤེལ་ཐབས་

དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གུས་ཞབས་དང་བརྩི་བཀུར་བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེཝ་ལས་

དེ་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་འདི་མི་མང་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་

ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

༡ ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་གོ་དྲོན།
ཆོས་ཟེར་མི་འདི་འཛམ་བུའི་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཡྲོདཔ་ལས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་

ལས་རིམ་གྲོ་དང་བཅོས་ཐབས་ཚུ་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ད་ལྟྲོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནང་པའི་

ཆོས་ལུ་གོ་དགོཔ་དང་། ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཧེ་མ་བྲོན་ཆོས་དར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་བྲོན་ཆོས་ཀྱི་

ཐྲོག་ལས་ཡུལ་ལུགས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་བརྐྱབ་སྲོལ་དང་། སྐྱེ་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་

རྒྱལ་པྲོ་གསྲོལ་ནི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།

ངོ་སྤྲོད།
༆   འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་དང་། ཆོས་དང་ལམ་

སྲོལ་ཟུང་འབྲེལ། བཀའ་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ། སྔགས་འཆང་དང་བཙུན་པ་ཟུང་འབྲེལ། ཆོས་

དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ། བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ། ཕྲོ་མྲོ་འདྲ་

མཉམ་ཟུང་འབྲེལ། སྨྲོན་འཇུག་ཟུང་འབྲེལ། ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡྲོན་ཟུང་འབྲེལ། ཕྱི་ནང་སྨན་

བཅོས་ལམ་ལུགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་གང་དྲག་སྤྲོད་མི་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན། ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏྲོག་དང་ཐབས་རིག་ལེ་ཤཱ་ཅིག་

ཡྲོད་པའི་ནང་ལས་ད་ལྟྲོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ལས་མདྲོར་

བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་

གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྤྱིར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་དང་། བྱེ་བྲག་

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། ནད་གདྲོན་བར་ཆད་ངན་པ་ག་ར་ཞི་སྟེ་མངའ་འབངས་

ཆ་མཉམ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་གིས་གཙྲོས་པའི་རྫྲོང་གཞི་

ཁག་ཚུ་ནང་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་། ལྲོ་བསར་ཚེས་བཅུ་དང་སྒྲུབ་ཆེན། དམིགས་བསལ་

དགོས་མཁོ་བྱུང་སྐབས་ གང་ལ་གང་མཁོའི་སྐུ་རིམ་གནང་བཞིན་དུ་ཡྲོད་མི་འདི་གིས་ནད་

གདྲོན་འབྱུང་པྲོའི་འཚེ་བ་དང་། འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་ངན། དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་

འཇིགས་པ། ཕ་སྤུན་ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་དམེ་ལ་སྲོགས་པ་ག་ར་ཞི་སྟེ་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་དང་མཉམ་

པའི་དཔལ་ལུ་ལྲོངས་སྤྲོད་ནིའི་སྐལ་བ་བཟང་པྲོ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད། དེ་གིས་མ་ཚད་ སྒེར་གྱི་སྒོམ་

སྡེ་དང་། གྲྭ་ཚང་དང་བཤད་གྲྭ། དད་ཅན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བསན་

སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་གི་ཕན་བདེ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ལྲོ་བསར་ཚེས་བཅུ་དང་

སྒྲུབ་ཆེན་ལ་སྲོགས་པ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་

འབངས་ཡྲོངས་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་བྱུང་སྟེ་ཡྲོད། 
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གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དེ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་བྲོན་ཚུ་གི་ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་བླ་

ན་མེད་པའི་སྐུ་དྲིན་ལས་སྤྱི་ལྲོ་གཅིག་སྲོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ལས་ཚུར་ཕྱི་ཚན་རིག་

གི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏྲོག་དང་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་

སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡྲོངས་ལུ་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་རིན་མེད་སྲོང་པར་གནང་སྟེ་

ཡྲོད་མི་དེ་གིས་མི་སེར་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱིས་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་ར་ཐྲོབ་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་

གཅིག་གི་ཁྱད་རིག་ལུ་གཅིག་གིས་ཁྱད་བསད་དང་། བརྩི་མཐྲོང་མེདཔ་འབད་མི་ཡང་འབྱུང་

སྲིད་པ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༩ ལུ་འཛམ་གླིང་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་(ཡུ་ཨེན་དྲི་པི)གི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྲོག་ལས་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞལ་འཛྲོམས་ཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་། བརྩི་མཐྲོང་བསྐྱེད་དགོ་པའི་གོ་བར་ཚུ་སྤེལ་ནི་འགོ་བཙུགས་

གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་མི་གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་

དང་། ཆོས་སྡེ་དང་གསྲོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ཡང་གོ་བར་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལུ་བརྩི་བཀུར་ཚུ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ལས་ དེ་ཚུ་ཕན་ཚུན་གོ་བར་སྤེལ་ཐབས་

དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གུས་ཞབས་དང་བརྩི་བཀུར་བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེཝ་ལས་

དེ་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་དེ་ཡྲོད་མི་འདི་མི་མང་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དྲོན་

ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

༡ ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་གོ་དྲོན།
ཆོས་ཟེར་མི་འདི་འཛམ་བུའི་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཡྲོདཔ་ལས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་

ལས་རིམ་གྲོ་དང་བཅོས་ཐབས་ཚུ་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ད་ལྟྲོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནང་པའི་

ཆོས་ལུ་གོ་དགོཔ་དང་། ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཧེ་མ་བྲོན་ཆོས་དར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་བྲོན་ཆོས་ཀྱི་

ཐྲོག་ལས་ཡུལ་ལུགས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་བརྐྱབ་སྲོལ་དང་། སྐྱེ་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་

རྒྱལ་པྲོ་གསྲོལ་ནི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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གསྲོ་བ་ཟེར་མི་འདི་འབྲུག་གསྲོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚྲོགས་སྡེ་གིས་ངོས་ལེན་དང་ཆ་འཇོག་

གྲུབ་སྟེ་ཡྲོད་པའི་གསྲོ་བའི་ལྷན་ཁག་འྲོག་གི་ཕྱི་ཚན་རིག་གི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏྲོག་དང་། 

ནང་པའི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏྲོག དེ་ལས་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་

འབད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

༢ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་དབྱེ་བ།
དེང་སང་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་པ་ཅིན་ མིག་མཐྲོང་ལག་བཟུང་

འབད་མ་ཚུགས་པའི་སྟེང་གདྲོན་གཟའ་དང་། འྲོག་གདྲོན་ཀླུ། བར་གྱི་བཙན་བདུད་ལ་

སྲོགས་པ་ཚུ་གིས་བཏང་བའི་ནད་གཞི་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ནད་རིགས་དེ་ཚུ་ཚན་

རིག་གིས་ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་དང་། འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གིས་མཐྲོང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ནད་རིགས་དེ་བཟུམ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དང་། སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་ཟེར་བའི་རྣམ་

གཞག་མེད་ནི་དེ་གིས་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་

ཚུ་ཁས་ལེན་མི་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སག་རྩེ་རིག་གཞུང་སྲོབ་གྲྭའི་གཙུག་ལག་གཞི་

མཆོག་ ཚེ་དབང་ལྷ་མྲོ་གིས་ ནང་པའི་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ལུགས་ཀྱི་རྩྲོམ་

བྲིས་ནང་། “ནང་པའི་ཆོ་གུ་གཏང་ནི་དང་། རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། ཚན་རིག་གི་ཐྲོག་ལས་

སྨན་བཅོས་འབད་ནི་མ་གཏྲོགས་ རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཟེར་བའི་ལུགས་སྲོལ་མེད་རུང་ ནང་

པའི་ནང་དེ་ཚུ་འབད་ནི་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ཁོང་གཉིས་མ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་འདི་

ཨིན་མས་” ཟེར་བཀོད་ནུག།

ཨིན་རུང་ ནང་པའི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཡྲོངས་

གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད། །སྨན་བཅོས་བས་ན་འཚྲོ་ལ་མ་བཅོས་འཆི། །བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་གཞན་

དབང་སྔོན་གྱི་ནད། །བཅོས་ཀྱང་མི་ཐུབ་འཆི་བའི་ནད་རིགས་ཡིན། །བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་

ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད། །སྨན་མེད་གྱུར་ཀྱང་རང་བཞིན་འཚྲོ་བ་ཡྲོད། །བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་

ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད། །དེ་མ་བཅོས་པར་སྨན་བཅོས་ལེན་མི་འདྲོད། །ཞེས་གསུངས་
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དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་གྲས་ལས་ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད་བརྒྱ་དང་

རྩ་གཅིག་དང་། གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་བཅས་ནད་རིགས་ཉིས་

བརྒྱ་དང་རྩ་གཉིསཔྲོ་འདི་གདྲོན་བཅོས་དང་། རིམ་གྲོ་དང་། ཚྲོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦངས་

ཀྱི་སྒོ་ལས་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། གཞན་ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་

བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་དང་། ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེའི་ནད་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་འདི་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་

དྲག་ཐབས་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་

མེན་པར་གདྲོན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་འབད་དགོ་པའི་ནད་རིགས་ལུ་སྨན་བཅོས་བསྟེན་ཏེ་དྲ་མ་

ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། སྨན་བཅོས་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་ནད་རིགས་ལུ་གདྲོན་

བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་འབད་དེ་ནད་གཞི་དྲག་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐངས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།

༣ ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེའི་ནད།
ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་ཟེར་མི་འདི་སྤྱིར་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་འདི་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་སྟེ་

ནང་དྲོན་ལྔ་དང་སྣྲོད་དྲུག་པྲོ་དེ་ཡང་ཤིང་ཁམས་དང་། མེ་ཁམས། ས་ཁམས། ལྕགས་

ཁམས། ཆུ་ཁམས་སྦེ་གཅིག་གིས་གཅིག་སྐྱེད་པའི་མ་བུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕན་

པའི་གྲོགས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་མཐྲོ་གནྲོན་དང་གྱེན་ལྲོག་འབད་བའི་དགྲའི་ཚུལ་དུ་

གྲུབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་འབྱུང་བའི་ཁམས་དེ་ཚུ་གང་རུང་ཅིག་ཚད་ལས་དམན་པ་དང་། ཚད་

ལས་ལྷག་པ། ལྲོག་པའི་སྐྱོན་གསུམ་གྱིས་ལུས་ཁམས་འཁྲུགས་ཏེ་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ཟས་

དང་སྤྲོད་ལམ་སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་དགོ་མི་འདི་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེའི་ནད་

གཞན་དབང་སྔོན་

ལས་ཀྱི་ནད་༢༥%

ཀུན་བརྟགས་

གདྲོན་གྱི་ནད་༢༥%

ལྟར་སྣང་འཕལ་

གྱི་ནད་༢༥%
ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་

ཡི་ནད་༢༥%

ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་(༤༠༤)།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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གསྲོ་བ་ཟེར་མི་འདི་འབྲུག་གསྲོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚྲོགས་སྡེ་གིས་ངོས་ལེན་དང་ཆ་འཇོག་

གྲུབ་སྟེ་ཡྲོད་པའི་གསྲོ་བའི་ལྷན་ཁག་འྲོག་གི་ཕྱི་ཚན་རིག་གི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏྲོག་དང་། 

ནང་པའི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏྲོག དེ་ལས་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་

འབད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 

༢ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་དབྱེ་བ།
དེང་སང་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་པ་ཅིན་ མིག་མཐྲོང་ལག་བཟུང་

འབད་མ་ཚུགས་པའི་སྟེང་གདྲོན་གཟའ་དང་། འྲོག་གདྲོན་ཀླུ། བར་གྱི་བཙན་བདུད་ལ་

སྲོགས་པ་ཚུ་གིས་བཏང་བའི་ནད་གཞི་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཡྲོདཔ་ལས་ནད་རིགས་དེ་ཚུ་ཚན་

རིག་གིས་ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་དང་། འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གིས་མཐྲོང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ནད་རིགས་དེ་བཟུམ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དང་། སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་ཟེར་བའི་རྣམ་

གཞག་མེད་ནི་དེ་གིས་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་

ཚུ་ཁས་ལེན་མི་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སག་རྩེ་རིག་གཞུང་སྲོབ་གྲྭའི་གཙུག་ལག་གཞི་

མཆོག་ ཚེ་དབང་ལྷ་མྲོ་གིས་ ནང་པའི་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ལུགས་ཀྱི་རྩྲོམ་

བྲིས་ནང་། “ནང་པའི་ཆོ་གུ་གཏང་ནི་དང་། རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། ཚན་རིག་གི་ཐྲོག་ལས་

སྨན་བཅོས་འབད་ནི་མ་གཏྲོགས་ རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཟེར་བའི་ལུགས་སྲོལ་མེད་རུང་ ནང་

པའི་ནང་དེ་ཚུ་འབད་ནི་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ཁོང་གཉིས་མ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་འདི་

ཨིན་མས་” ཟེར་བཀོད་ནུག།

ཨིན་རུང་ ནང་པའི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཡྲོངས་

གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད། །སྨན་བཅོས་བས་ན་འཚྲོ་ལ་མ་བཅོས་འཆི། །བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་གཞན་

དབང་སྔོན་གྱི་ནད། །བཅོས་ཀྱང་མི་ཐུབ་འཆི་བའི་ནད་རིགས་ཡིན། །བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་

ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད། །སྨན་མེད་གྱུར་ཀྱང་རང་བཞིན་འཚྲོ་བ་ཡྲོད། །བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་

ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད། །དེ་མ་བཅོས་པར་སྨན་བཅོས་ལེན་མི་འདྲོད། །ཞེས་གསུངས་
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དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་གྲས་ལས་ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད་བརྒྱ་དང་

རྩ་གཅིག་དང་། གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་བཅས་ནད་རིགས་ཉིས་

བརྒྱ་དང་རྩ་གཉིསཔྲོ་འདི་གདྲོན་བཅོས་དང་། རིམ་གྲོ་དང་། ཚྲོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦངས་

ཀྱི་སྒོ་ལས་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། གཞན་ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་

བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་དང་། ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེའི་ནད་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་འདི་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་

དྲག་ཐབས་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་

མེན་པར་གདྲོན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་འབད་དགོ་པའི་ནད་རིགས་ལུ་སྨན་བཅོས་བསྟེན་ཏེ་དྲ་མ་

ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། སྨན་བཅོས་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་ནད་རིགས་ལུ་གདྲོན་

བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྲོགས་འབད་དེ་ནད་གཞི་དྲག་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐངས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།

༣ ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེའི་ནད།
ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་ཟེར་མི་འདི་སྤྱིར་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་འདི་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་སྟེ་

ནང་དྲོན་ལྔ་དང་སྣྲོད་དྲུག་པྲོ་དེ་ཡང་ཤིང་ཁམས་དང་། མེ་ཁམས། ས་ཁམས། ལྕགས་

ཁམས། ཆུ་ཁམས་སྦེ་གཅིག་གིས་གཅིག་སྐྱེད་པའི་མ་བུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕན་

པའི་གྲོགས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་མཐྲོ་གནྲོན་དང་གྱེན་ལྲོག་འབད་བའི་དགྲའི་ཚུལ་དུ་

གྲུབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་འབྱུང་བའི་ཁམས་དེ་ཚུ་གང་རུང་ཅིག་ཚད་ལས་དམན་པ་དང་། ཚད་

ལས་ལྷག་པ། ལྲོག་པའི་སྐྱོན་གསུམ་གྱིས་ལུས་ཁམས་འཁྲུགས་ཏེ་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ཟས་

དང་སྤྲོད་ལམ་སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་དགོ་མི་འདི་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེའི་ནད་

གཞན་དབང་སྔོན་

ལས་ཀྱི་ནད་༢༥%

ཀུན་བརྟགས་

གདྲོན་གྱི་ནད་༢༥%

ལྟར་སྣང་འཕལ་

གྱི་ནད་༢༥%
ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་

ཡི་ནད་༢༥%

ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་(༤༠༤)།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། ཕྱི་རྒྱུད་ཡྲོངས་གཏད་ལས། བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་

ཡི་ནད། །མ་བཅོས་འཆི་ལ་བཅོས་ན་འཚྲོ་བ་ཡྲོད། །ཟེར་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་ངོས་འཛིན་

འབད་ཐངས་འདི་ ནད་གཞི་འདི་གིས་ན་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་རྟགས་དེ་ཚུ་ཚ་གྲང་ག་ཅི་བཟུམ་

ཅིག་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡི་ག་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཤེས་མི་དང་། ཟས་དང་སྤྲོད་ལམ་གྱིས་ཕན་

གནྲོད་དང་སྨན་དང་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ངོས་ལེན་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བྱུང་མི་ཚུ་ཨིན། 

ནད་གཞི་འདི་སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱིས་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་དྲག་ཚུགས་ནི་དང་། མ་འབད་བ་

ཅིན་ཤི་ནི་ཨིནམ་ལས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྱུང་ཚུལ་རྟགས་ཚུ་ལསརྗེས་སུ་དཔག་སྟེ་སྨན་

བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན།

༤ ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད།
ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་ཟེར་མི་འདི་ཕྱི་འབྱུང་བའི་ཁམས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་དང་འགྱུར་ལྡྲོག་

གིས་ནང་ལུས་ཁམས་ལུ་ཕན་པ་དང་གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་དགུན་ཉིམ་

ལྲོག་ཞིནམ་ལས་དགུན་ཟ་ཐ་ཆུང་ལ་སྲོགས་པ་གནམ་བྱཱར་གྱི་ཉིམ་མ་ལྲོག་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ཉི་

མ་བང་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་བའི་དུས་ཀྱི་ཟཝ་དྲུག་གི་སྐབས་ལུ་རྲོ་མ་ལས་རྒྱུ་བའི་ཉི་མའི་ཁམས་

སྲོབས་དང་ལྡན་པའི་དབང་གིས་ཕྱིའི་འབྱུང་བའི་དུས་ཚྲོད་དེ་ཡང་ནུས་པ་རྣྲོ་བ་དང་ཚ་བ་རྩུབ་

པའི་ངོ་བྲོར་གྱུར་པའི་དབང་གིས་རླུང་དང་ཉི་མ་དེ་ཚུ་གི་ནུས་སྲོབས་ཀྱིས་ཟ་བ་སའི་རང་

བཞིན་ཅན་གྱི་ཡྲོན་ཏན་བསིལ་བ་དང་སྣུམ་པ་ཚུ་ཟད་བཏངམ་ཨིན། དུས་དེའི་སྐབས་ལུ་རྲོ་

ཚ་བ་དང་། བསྐ་བ། ཁ་བ་བཅས་ཡྲོན་ཏན་དམན་པའི་རྲོ་སྲོབས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་འགྲོ་བ་

མིའི་གཟུགས་ཀྱི་མཐུ་སྲོབས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་འཕྱྲོག་སྟེ་ཉམས་བཏངམ་ཨིན། དེ་གིས་ནང་

འབྱུང་བའི༌ཁམས༌མ༌སྙོམས༌པར༌འགྱུར༌བའི༌སྐབས༌ལུ༌ལུས༌ཁམས༌ལུ༌རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱིའི་

དྲྲོད་ཀྱི༌ཁམས༌དང༌ཆོས༌མཐུན༌པའི༌ནད༌གཞི༌རིམས་ཚད་ཀྱིས་ན་ནི་དང་། དྲྲོད༌འབར༌རྐྱབ༌ནི། 

མགུ༌ཏྲོག༌ན༌ནི༌ཚུ༌འབྱུངམ༌ཨིན།དེ༌བཟུམ་སྦེ་ཟཝ་༧པའི་ནང་གོང་གི་དེ་ལས་ལྡྲོག་སྟེ་གནམ་

བྱཱར་གྱི་ཉིམ་ལྲོག་ཞིནམ་ལས་ཟཝ་༡༡པ་ཚུན་ཚྲོད་ ཉི་མ་ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་བའི་ཟ་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 308

བ་དྲུག་གི་སྐབས་ལུ་སར་ལྲོག་སྟེ་མི་ཚུ་གི་མཐུ་སྲོབས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡར་སྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན། དེའི་སྐབས་ལུ་རྐྱང་མ་ལས་རྒྱུ་བ་ཟ་བའི་ཁམས་འཕེལ་བའི་

དབང་གིས་ཕྱི་ཁ་ལུ་ཡང་སའི་ཡྲོན་ཏན་བསིལ་བ་ཟ་བའི་སྲོབས་དང་ལྡན་ནི་དེ་གིས་རྣྲོ་བ་དང་

ཚ་བ་རྩུབ་པའི་ངོ་བྲོ་ཉི་མའི་སྲོབས་མར་བབས་ནི་དེ་གིས་ཨིན། དུས་དེའི་སྐབས་ལུ་ཆརཔ་

བབས་པའི་ཆུ་རླུང་གི་ནུས་པ་གིས་ས་སྟེང་གི་ཚ་བ་ག་ར་ཞི་སྟེ་སྐྱུར་བ་དང་ལན་ཚྭ་བ་དང་

མངར་བ་བཅས་མཆོག་གི་རྲོ་གསུམ་གྱི་སྲོབས་ཤུགས་ཆེར་གྱུར་ཏེ་མིའི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་

སྲོབས་ཡང་ཡར་འཕེལཝ་ཨིན། བསིལ་བ་ཟ་བའི་ཁམས་ཀྱི་ནུས་སྲོབས་འཕེལ་བའི་སབས་

ཀྱིས་ནང་འབྱུང་བའི་མེའི་ཁམས་མར་ཉམས་ཏེ་ཕྱིའི་ཁམས་གྲང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་ནད་

གཞི་དང་། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བགྲོད་དང་བསྟུན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ཟས་དང་སྤྲོད་ལམ་གཟབ་པ་

ཅིན་དྲག་ནི་དང་། སྨན་བཅོས་རེ་འབད་རུང་དེ་འཕལ་ལས་དྲག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱི་མ་རྒྱུད་

ལས། ནད་ལ་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིར་གྲགས་པ་ལ། །བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་

ནད། །མ་བཅོས་རང་གར་བཞག་པས་འཚྲོ་བ་ཡྲོད། །འྲོན་ཀྱང་བཅོས་ན་མྱུར་དུ་བདེ་བ་སྟེར། 

།དཔེར་ན་འགྱེལ་བུབ་ལག་ནས་འཐེན་པ་འདྲ། །ཟེར་སྨན་བཅོས་མ་འབད་རུང་དྲག་ནི་དང་

གལ་སྲིད་སྨན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་དེ་བ་ཡང་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་དྲག་ནི་ཨིན་པའི་དཔེ་མི་

གཅིག་ཐང་ནང་འགྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སྟེ་འགྱེལ་ཡར་སྲོང་པ་ཅིན་ ཆ་རྲོགས་གཞན་གཅིག་གིས་

ལག་པར་བཤེད་དེ་ཡར་འཐེན་པ་ཅིན་མགྱོགས་པར་ཡར་ལྲོང་ཚུགས་ནི་དང་། གལ་སྲིད་

ལག་པར་བཤེད་དེ་འཐེན་མི་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཁོ་རང་གིས་ཡར་ལྲོང་ཚུགས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་དེ་སྨན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་མགྱོགས་པར་དྲག་ནི་དང་། གལ་སྲིད་

སྨན་བཅོས་མ་འབད་རུང་རང་བཞིན་གྱིས་དྲག་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་དེ་ལུ་ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་

ནད་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

༥ ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད།
ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད་འདི། ཕྱི་རྒྱུད་ལས། བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། ཕྱི་རྒྱུད་ཡྲོངས་གཏད་ལས། བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་

ཡི་ནད། །མ་བཅོས་འཆི་ལ་བཅོས་ན་འཚྲོ་བ་ཡྲོད། །ཟེར་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་ངོས་འཛིན་

འབད་ཐངས་འདི་ ནད་གཞི་འདི་གིས་ན་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་རྟགས་དེ་ཚུ་ཚ་གྲང་ག་ཅི་བཟུམ་

ཅིག་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡི་ག་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཤེས་མི་དང་། ཟས་དང་སྤྲོད་ལམ་གྱིས་ཕན་

གནྲོད་དང་སྨན་དང་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ངོས་ལེན་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་བྱུང་མི་ཚུ་ཨིན། 

ནད་གཞི་འདི་སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱིས་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་དྲག་ཚུགས་ནི་དང་། མ་འབད་བ་

ཅིན་ཤི་ནི་ཨིནམ་ལས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྱུང་ཚུལ་རྟགས་ཚུ་ལསརྗེས་སུ་དཔག་སྟེ་སྨན་

བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན།

༤ ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད།
ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་ཟེར་མི་འདི་ཕྱི་འབྱུང་བའི་ཁམས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་དང་འགྱུར་ལྡྲོག་

གིས་ནང་ལུས་ཁམས་ལུ་ཕན་པ་དང་གནྲོད་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་དགུན་ཉིམ་

ལྲོག་ཞིནམ་ལས་དགུན་ཟ་ཐ་ཆུང་ལ་སྲོགས་པ་གནམ་བྱཱར་གྱི་ཉིམ་མ་ལྲོག་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ཉི་

མ་བང་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་བའི་དུས་ཀྱི་ཟཝ་དྲུག་གི་སྐབས་ལུ་རྲོ་མ་ལས་རྒྱུ་བའི་ཉི་མའི་ཁམས་

སྲོབས་དང་ལྡན་པའི་དབང་གིས་ཕྱིའི་འབྱུང་བའི་དུས་ཚྲོད་དེ་ཡང་ནུས་པ་རྣྲོ་བ་དང་ཚ་བ་རྩུབ་

པའི་ངོ་བྲོར་གྱུར་པའི་དབང་གིས་རླུང་དང་ཉི་མ་དེ་ཚུ་གི་ནུས་སྲོབས་ཀྱིས་ཟ་བ་སའི་རང་

བཞིན་ཅན་གྱི་ཡྲོན་ཏན་བསིལ་བ་དང་སྣུམ་པ་ཚུ་ཟད་བཏངམ་ཨིན། དུས་དེའི་སྐབས་ལུ་རྲོ་

ཚ་བ་དང་། བསྐ་བ། ཁ་བ་བཅས་ཡྲོན་ཏན་དམན་པའི་རྲོ་སྲོབས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་འགྲོ་བ་

མིའི་གཟུགས་ཀྱི་མཐུ་སྲོབས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་འཕྱྲོག་སྟེ་ཉམས་བཏངམ་ཨིན། དེ་གིས་ནང་

འབྱུང་བའི༌ཁམས༌མ༌སྙོམས༌པར༌འགྱུར༌བའི༌སྐབས༌ལུ༌ལུས༌ཁམས༌ལུ༌རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱིའི་

དྲྲོད་ཀྱི༌ཁམས༌དང༌ཆོས༌མཐུན༌པའི༌ནད༌གཞི༌རིམས་ཚད་ཀྱིས་ན་ནི་དང་། དྲྲོད༌འབར༌རྐྱབ༌ནི། 

མགུ༌ཏྲོག༌ན༌ནི༌ཚུ༌འབྱུངམ༌ཨིན།དེ༌བཟུམ་སྦེ་ཟཝ་༧པའི་ནང་གོང་གི་དེ་ལས་ལྡྲོག་སྟེ་གནམ་

བྱཱར་གྱི་ཉིམ་ལྲོག་ཞིནམ་ལས་ཟཝ་༡༡པ་ཚུན་ཚྲོད་ ཉི་མ་ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་བའི་ཟ་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 308

བ་དྲུག་གི་སྐབས་ལུ་སར་ལྲོག་སྟེ་མི་ཚུ་གི་མཐུ་སྲོབས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡར་སྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན། དེའི་སྐབས་ལུ་རྐྱང་མ་ལས་རྒྱུ་བ་ཟ་བའི་ཁམས་འཕེལ་བའི་

དབང་གིས་ཕྱི་ཁ་ལུ་ཡང་སའི་ཡྲོན་ཏན་བསིལ་བ་ཟ་བའི་སྲོབས་དང་ལྡན་ནི་དེ་གིས་རྣྲོ་བ་དང་

ཚ་བ་རྩུབ་པའི་ངོ་བྲོ་ཉི་མའི་སྲོབས་མར་བབས་ནི་དེ་གིས་ཨིན། དུས་དེའི་སྐབས་ལུ་ཆརཔ་

བབས་པའི་ཆུ་རླུང་གི་ནུས་པ་གིས་ས་སྟེང་གི་ཚ་བ་ག་ར་ཞི་སྟེ་སྐྱུར་བ་དང་ལན་ཚྭ་བ་དང་

མངར་བ་བཅས་མཆོག་གི་རྲོ་གསུམ་གྱི་སྲོབས་ཤུགས་ཆེར་གྱུར་ཏེ་མིའི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་

སྲོབས་ཡང་ཡར་འཕེལཝ་ཨིན། བསིལ་བ་ཟ་བའི་ཁམས་ཀྱི་ནུས་སྲོབས་འཕེལ་བའི་སབས་

ཀྱིས་ནང་འབྱུང་བའི་མེའི་ཁམས་མར་ཉམས་ཏེ་ཕྱིའི་ཁམས་གྲང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་ནད་

གཞི་དང་། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བགྲོད་དང་བསྟུན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ཟས་དང་སྤྲོད་ལམ་གཟབ་པ་

ཅིན་དྲག་ནི་དང་། སྨན་བཅོས་རེ་འབད་རུང་དེ་འཕལ་ལས་དྲག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱི་མ་རྒྱུད་

ལས། ནད་ལ་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིར་གྲགས་པ་ལ། །བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་

ནད། །མ་བཅོས་རང་གར་བཞག་པས་འཚྲོ་བ་ཡྲོད། །འྲོན་ཀྱང་བཅོས་ན་མྱུར་དུ་བདེ་བ་སྟེར། 

།དཔེར་ན་འགྱེལ་བུབ་ལག་ནས་འཐེན་པ་འདྲ། །ཟེར་སྨན་བཅོས་མ་འབད་རུང་དྲག་ནི་དང་

གལ་སྲིད་སྨན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་དེ་བ་ཡང་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་དྲག་ནི་ཨིན་པའི་དཔེ་མི་

གཅིག་ཐང་ནང་འགྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སྟེ་འགྱེལ་ཡར་སྲོང་པ་ཅིན་ ཆ་རྲོགས་གཞན་གཅིག་གིས་

ལག་པར་བཤེད་དེ་ཡར་འཐེན་པ་ཅིན་མགྱོགས་པར་ཡར་ལྲོང་ཚུགས་ནི་དང་། གལ་སྲིད་

ལག་པར་བཤེད་དེ་འཐེན་མི་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཁོ་རང་གིས་ཡར་ལྲོང་ཚུགས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 

ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་དེ་སྨན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་མགྱོགས་པར་དྲག་ནི་དང་། གལ་སྲིད་

སྨན་བཅོས་མ་འབད་རུང་རང་བཞིན་གྱིས་དྲག་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་དེ་ལུ་ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་

ནད་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

༥ ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད།
ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད་འདི། ཕྱི་རྒྱུད་ལས། བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཡིན་པས། །དེ་མ་བཅོས་པར་སྨན་དཔྱད་ལེན་མི་འདྲོད། །གདྲོན་བཅོས་སྨན་མེད་གྱུར་ཀྱང་

འཚྲོ་བ་ཡྲོད། །དཔེར་ན་དཔུང་པ་གཡར་བའི་བཙྲོན་བུ་འདྲ། །ཟེར་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་

བཞི་ལས་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་འདི་ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་ནད་ཟེར་རྒྱབ་རྟེན་གདྲོན་གྱིས་བསྐྱེད་

པའི་ནད་གཞི་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན་ སྟེང་གདྲོན་གཟའ་དང་། འྲོག་གདྲོན་ཀླུ། བར་གྱི་བཙན་

དང་བདུད་རྒྱལ་པྲོ་ལ་སྲོགས་པ་གིས་གནྲོད་པའི་ནད་རིགས་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གདྲོན་བཅོས་

མ་འབད་བར་སྨན་བཅོས་འབད་རུང་དྲག་ཐབས་མེདཔ་ཨིན། གདྲོན་རང་རང་དང་འཚམས་

པའི་བཅོས་ཐབས་མདྲོས་གླུད་གཏྲོར་ལ་སྲོགས་པ་མ་བཏང་པ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་འབད་རུང་

དྲོན་དག་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། གདྲོན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་སྨན་བཅོས་འབད་མ་

དགོ་པར་དྲག་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། གདྲོན་ནད་ཟེར་མི་འདི་ང་བཅས་རའི་ཆུ་བུར་གྱི་མིག་

གིས་མཐྲོང་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཚན་རིག་མཁས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཡང་མཐྲོང་མ་

ཚུགས་པའི་རྣམ་རྟྲོག་གིས་བསྐྱེད་དེ་གཙྲོ་བྲོ་སེམས་ཀྱི་དྲན་པའི་དབང་པྲོ་འཁྲུག་པར་བྱེད་པའི་

ནད་གཞི་ཅིག་ཨིན།
  

གདྲོན་དེ་གིས་གནྲོདཔ་སྐྱེལ་ཐངས་དང་གདྲོན་འཇུག་ཚུལ་དེ་ ལ་ལུ་ཅིག་བསམ་པའི་དུག་

ཟེར་ཁོང་གིས་མནྲོ་བསམ་བཏངམ་ཅིག་ང་བཅས་རའི་ལུས་ལུ་ལག་གཡྲོན་གྱི་སྲིན་ལག་གི་

རྩ་ནང་ལས་འཛུལ་ཏེ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་མྲོ་བར་བྱེད་པ་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཁ་རླངས་ཀྱིས་

ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྲག་ཤ་ཚིལ་རུས་ཆུ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་འཛུལ་ཏེ་རླུང་རྒྱུའི་བུ་ག་དང་། 

ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་རྩ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕང་ཚུ་ནང་བར་འཛུལ་འབད་དེ་ལམ་འཕང་བཀག་ནི་དང་། 

འཁོར་རྒྱུག་ཚད་ལྡན་མེདཔ་བཟྲོཝ་ལ་སྲོགས་པའི་ཐྲོག་ལས་ན་ཟུག་རྐྱབ་ནི་དང་། ཆུ་སེར་

བསག་ནི། ར་ཤུ་འཐྲོན་ནི། ཚ་ཤུར་རྐྱབ་ལ་སྲོགས་པའི་ནད་རྟགས་ཚུ་སྲོནམ་ཨིན་པས། དེ་

བཟུམ་མའི་ནད་གཞི་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ལུ་གདྲོན་བཅོས་མ་འབད་བར་སྨན་བཅོས་འབད་རུང་དྲག་

མ་ཚུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ང་བཅས་ར་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ལུ་ར་ཉམས་མྲོང་ཚུ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
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༦ གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་ལུ་ཚྲོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦངས།
གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་ཟེར་མི་འདི་ང་བཅས་ར་ག་ར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་

སྤྱིར་ལས་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ལས་ཀྱིས་མ་བསྐྱེད་པའི་མི་ཕུད་རྲོག་

གཅིག་ཡང་མེད། ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ལས་བཟང་པྲོའི་འབྲས་བུ་ལུ་སྤྲོད། ལ་ལུ་ལས་

དཀར་ནག་འདྲེས་མ་ལུ་སྤྲོད། ལ་ལུ་ལས་ངན་པའི་རྣམ་སྨིན་མྲོང་བཞིན་དུ་ནད་ཀྱིས་མནར་

བའི་ནདཔ་སྨན་བཅོས་ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་དྲག་མ་ཚུགས་པར་མི་ཚེ་ཧྲིལ་བུམ་ན་བའི་མཐའ་

མར་ཤི་མི་དང་། ལ་ལུ་སྨན་བཅོས་ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་དྲག་ཐབས་མེད་པར་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་

བསྙེན་པ་དང་། རིམ་གྲོ་སྲོབས་ཆེན་དང་། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་གསྲོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

བཏབ་པ་ལས་བརྟེན་ ནད་ལས་གྲོལ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་ཡྲོད། དཔེར་ན་ ཧེ་མ་སྤྱི་

ལྲོ་༢༠༠༢ལུ་བུམ་ཐང་སྐུར་རྗེས་ལུ་གྲུབ་དབང་པད་ནྲོར་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་གི་

བཀའ་དབང་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཚེ་ཕྱི་

མའི་ལམ་སྣ་འདྲེན་ནི་དང་། དེང་སང་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་ཀེན་སར་གྱི་ནད་གཞི་ཚུ་

ཡང་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ལེ་ཤཱ་ཡྲོད་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། མི་ལ་ལུ་ཅིག་ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་ན་སྟེ་

སྨན་བཅོས་ག་ཅི་འབད་རུང་དྲག་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྔོན་གྱི་ལས་ནད་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གི་དྲོན་ལུ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས་དང་། ཡིག་བརྒྱ་ཚུ་བཟས་

ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་བསགས་པའི་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཚུ་དག་ཐབས་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་

བཏྲོན་དགོཔ་སྦེ་བླམ་དང་མཁན་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་གིས་གསུངསམ་ཨིན། ཕྱི་རྒྱུད་ལས། བརྒྱ་དང་

རྩ་གཅིག་གཞན་དབང་སྔོན་གྱི་ལས། །བཅོས་ཀྱང་མི་ཐུབ་འཆི་བའི་ནད་ཡིན་ལ། །དེ་ཡང་

བསྡུ་ན་སྲོག་གཅོད་ནད་དགུར་འདུས། །ཟེར་གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་འདི་སྨན་བཅོས་

འབད་རུང་དྲག་ཐབས་མེད་ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། ནད་དེ་ཡང་མདྲོར་བསྡུ་བ་ཅིན་འབྲས་

བུ་སྲོག་བཅད་ནད་དགུ་གི་ནང་ལུ་འདུཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དེ་ལ་

བཅོས་ཐབས་མི་བརྩམ་ཚྲོགས་གསྲོག་བསྐུལ། །ཟེར་ནད་གཞི་དེ་བཟུམ་ལུ་སྨན་བཅོས་

འབད་ནི་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་ནི་མེན་པར་ཚྲོགས་བསག་ནི་དང་སྒྲིབ་པ་སྦང་ནིའི་ཐབས་ལམ་

ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། 

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།



309

ཡིན་པས། །དེ་མ་བཅོས་པར་སྨན་དཔྱད་ལེན་མི་འདྲོད། །གདྲོན་བཅོས་སྨན་མེད་གྱུར་ཀྱང་

འཚྲོ་བ་ཡྲོད། །དཔེར་ན་དཔུང་པ་གཡར་བའི་བཙྲོན་བུ་འདྲ། །ཟེར་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་

བཞི་ལས་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་འདི་ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་ནད་ཟེར་རྒྱབ་རྟེན་གདྲོན་གྱིས་བསྐྱེད་

པའི་ནད་གཞི་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན་ སྟེང་གདྲོན་གཟའ་དང་། འྲོག་གདྲོན་ཀླུ། བར་གྱི་བཙན་

དང་བདུད་རྒྱལ་པྲོ་ལ་སྲོགས་པ་གིས་གནྲོད་པའི་ནད་རིགས་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གདྲོན་བཅོས་

མ་འབད་བར་སྨན་བཅོས་འབད་རུང་དྲག་ཐབས་མེདཔ་ཨིན། གདྲོན་རང་རང་དང་འཚམས་

པའི་བཅོས་ཐབས་མདྲོས་གླུད་གཏྲོར་ལ་སྲོགས་པ་མ་བཏང་པ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་འབད་རུང་

དྲོན་དག་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། གདྲོན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་སྨན་བཅོས་འབད་མ་

དགོ་པར་དྲག་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། གདྲོན་ནད་ཟེར་མི་འདི་ང་བཅས་རའི་ཆུ་བུར་གྱི་མིག་

གིས་མཐྲོང་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཚན་རིག་མཁས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཡང་མཐྲོང་མ་

ཚུགས་པའི་རྣམ་རྟྲོག་གིས་བསྐྱེད་དེ་གཙྲོ་བྲོ་སེམས་ཀྱི་དྲན་པའི་དབང་པྲོ་འཁྲུག་པར་བྱེད་པའི་

ནད་གཞི་ཅིག་ཨིན།
  

གདྲོན་དེ་གིས་གནྲོདཔ་སྐྱེལ་ཐངས་དང་གདྲོན་འཇུག་ཚུལ་དེ་ ལ་ལུ་ཅིག་བསམ་པའི་དུག་

ཟེར་ཁོང་གིས་མནྲོ་བསམ་བཏངམ་ཅིག་ང་བཅས་རའི་ལུས་ལུ་ལག་གཡྲོན་གྱི་སྲིན་ལག་གི་

རྩ་ནང་ལས་འཛུལ་ཏེ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་མྲོ་བར་བྱེད་པ་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཁ་རླངས་ཀྱིས་

ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྲག་ཤ་ཚིལ་རུས་ཆུ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་འཛུལ་ཏེ་རླུང་རྒྱུའི་བུ་ག་དང་། 

ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་རྩ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕང་ཚུ་ནང་བར་འཛུལ་འབད་དེ་ལམ་འཕང་བཀག་ནི་དང་། 

འཁོར་རྒྱུག་ཚད་ལྡན་མེདཔ་བཟྲོཝ་ལ་སྲོགས་པའི་ཐྲོག་ལས་ན་ཟུག་རྐྱབ་ནི་དང་། ཆུ་སེར་

བསག་ནི། ར་ཤུ་འཐྲོན་ནི། ཚ་ཤུར་རྐྱབ་ལ་སྲོགས་པའི་ནད་རྟགས་ཚུ་སྲོནམ་ཨིན་པས། དེ་

བཟུམ་མའི་ནད་གཞི་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ལུ་གདྲོན་བཅོས་མ་འབད་བར་སྨན་བཅོས་འབད་རུང་དྲག་

མ་ཚུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ང་བཅས་ར་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ལུ་ར་ཉམས་མྲོང་ཚུ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
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༦ གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་ལུ་ཚྲོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦངས།
གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་ཟེར་མི་འདི་ང་བཅས་ར་ག་ར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་

སྤྱིར་ལས་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ལས་ཀྱིས་མ་བསྐྱེད་པའི་མི་ཕུད་རྲོག་

གཅིག་ཡང་མེད། ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ལས་བཟང་པྲོའི་འབྲས་བུ་ལུ་སྤྲོད། ལ་ལུ་ལས་

དཀར་ནག་འདྲེས་མ་ལུ་སྤྲོད། ལ་ལུ་ལས་ངན་པའི་རྣམ་སྨིན་མྲོང་བཞིན་དུ་ནད་ཀྱིས་མནར་

བའི་ནདཔ་སྨན་བཅོས་ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་དྲག་མ་ཚུགས་པར་མི་ཚེ་ཧྲིལ་བུམ་ན་བའི་མཐའ་

མར་ཤི་མི་དང་། ལ་ལུ་སྨན་བཅོས་ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་དྲག་ཐབས་མེད་པར་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་

བསྙེན་པ་དང་། རིམ་གྲོ་སྲོབས་ཆེན་དང་། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་གསྲོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

བཏབ་པ་ལས་བརྟེན་ ནད་ལས་གྲོལ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་ཡྲོད། དཔེར་ན་ ཧེ་མ་སྤྱི་

ལྲོ་༢༠༠༢ལུ་བུམ་ཐང་སྐུར་རྗེས་ལུ་གྲུབ་དབང་པད་ནྲོར་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་གི་

བཀའ་དབང་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཚེ་ཕྱི་

མའི་ལམ་སྣ་འདྲེན་ནི་དང་། དེང་སང་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་ཀེན་སར་གྱི་ནད་གཞི་ཚུ་

ཡང་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ལེ་ཤཱ་ཡྲོད་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། མི་ལ་ལུ་ཅིག་ཡུན་རིངམྲོ་སྦེ་ན་སྟེ་

སྨན་བཅོས་ག་ཅི་འབད་རུང་དྲག་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྔོན་གྱི་ལས་ནད་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གི་དྲོན་ལུ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས་དང་། ཡིག་བརྒྱ་ཚུ་བཟས་

ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་བསགས་པའི་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཚུ་དག་ཐབས་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་

བཏྲོན་དགོཔ་སྦེ་བླམ་དང་མཁན་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་གིས་གསུངསམ་ཨིན། ཕྱི་རྒྱུད་ལས། བརྒྱ་དང་

རྩ་གཅིག་གཞན་དབང་སྔོན་གྱི་ལས། །བཅོས་ཀྱང་མི་ཐུབ་འཆི་བའི་ནད་ཡིན་ལ། །དེ་ཡང་

བསྡུ་ན་སྲོག་གཅོད་ནད་དགུར་འདུས། །ཟེར་གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་འདི་སྨན་བཅོས་

འབད་རུང་དྲག་ཐབས་མེད་ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། ནད་དེ་ཡང་མདྲོར་བསྡུ་བ་ཅིན་འབྲས་

བུ་སྲོག་བཅད་ནད་དགུ་གི་ནང་ལུ་འདུཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དེ་ལ་

བཅོས་ཐབས་མི་བརྩམ་ཚྲོགས་གསྲོག་བསྐུལ། །ཟེར་ནད་གཞི་དེ་བཟུམ་ལུ་སྨན་བཅོས་

འབད་ནི་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་ནི་མེན་པར་ཚྲོགས་བསག་ནི་དང་སྒྲིབ་པ་སྦང་ནིའི་ཐབས་ལམ་

ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། 

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཨིན་པའི་གུར་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་མི་མངའ་བདག་རིམ་འབྲོན་ཚུ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིའི་གཟུགས་སུ་བྲོན་མི་ཙང་ཙང་འབད་ནི་དེ་གིས་གཞུང་སྤུང་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་

གིས་དབུ་གཙྲོས་པའི་རབ་སྡེ་དང་། སྒེར་སྡེའི་གྲྭ་ཚང་དང་། བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ། སྒོམ་སྡེ་

ཁག་ཚུ་ནང་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེའི་གསུང་ཆོག་དང་། ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ། ཚྲོགས་

འབུམ། སྒྲུབ་ཆེན། སྒོམ་སྒྲུབ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་

འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད། གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དེ་ཡང་ནད་

གཞི་ཕྱམ་ཕྱིམ་ཚད་རིམས་གཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དྲོན་སྣྲོད་བཏྲོན་བཙུགས་ཀྱི་

གཤག་བཅོས་ཚུན་ཚྲོད་འབད་ཚུགས་ཚུགསཔ་ཅིག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་གིས་མ་

ཚད་ རྩ་ལས་ར་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ནདཔ་ཚུ་གཞུང་ཞབས་ལས་ཟད་འགྲོ་གནང་སྟེ་ཕྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཁང་སྲོམ་ཚུ་ནང་བཏང་སྟེ་མི་ལུས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཚེ་སྲོག་འདི་འཆི་བདག་

གཤིན་རྗེའི་ཁ་ལས་འཕྱྲོགས་ཏེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་སྤྲོད་པའི་རང་དབང་ཐྲོབ་ཚུགས་པའི་

བཀྲིན་འདི་མནྲོ་བསམ་ག་ཏེ་ལས་བཏང་རུང་འཇལ་བར་དཀའ་བའི་བཀྲིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་

དང་མཉམ་པ་ཅིག་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ནད་གཞི་སྲོབས་ཆེན་དང་སྔོན་གྱི་ལས་ནད་ཚུ་ཡང་

ཚན་རིག་གིས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་འྲོས་འབབ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ བཤད་རྒྱུད་

ལས། འདི་སྲོབས་ལྡན་པས་ལས་ཀྱང་ཟིལ་གནྲོན་ནུས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ནུས་ཤུགས་གསུམ་གྱི་གྲས་ལས་རྫས་སྦྲོར་གྱི་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་ཨིན་རུང་ཟིལ་གྱིས་གནྲོན་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་མི་འདི་ཧ་

ལམ་བདེན་པ་ཡྲོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དངོས་སུ་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༧ ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ་དར་ཚུལ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུས་རབས་༨པའི་ནང་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དབུས་བུམ་ཐང་དང་

ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤ་གྲོ་སག་ཚང་ཆུ་མྲོ་ཕུག་ལ་སྲོགས་པའི་ས་གནས་ཚུ་དང་། ཤར་ཕྱྲོགས་ཁ་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 312

ཐུག་ལུ་སེང་གེ་རྫྲོང་དང་མྲོན་སྒོམ་སྐོར་ར་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ནང་བྲོན་ཏེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། 

འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལ་བཏགས། དད་ལྡན་ཡྲོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ཐར་པའི་ས་བྲོན་

བསྐྲུན། རི་ཀླུང་བྲག་མཚྲོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ནྲོར་གྱི་གཏེར་ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སས་

གནང་སྟེ་ཆོས་མེད་མཐའ་འཁོབ་མྲོན་གྱི་ཡུལ་འདི་ནང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་གསར་

བཙུགས་དང་མ་འྲོངས་པར་དར་ཁྱབ་འབྱུང་ནིའི་ཐུགས་སྨྲོན་དང་བྱིན་རླབས་མཛད་གནང་

ནུག།
  

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོ་དང་། ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། ངག་དབང་ཆོས་

རྒྱལ། སེང་གེའི་མཚན་ཅན་དགུ་ལ་སྲོགས་པ་བྲོན་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་བར་

མཛད་གནང་ནུག །ལྷག་པར་དུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཆིབས་ཁ་

ལྷྲོ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་བཙུགས། མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པའི་དྲོན་ལུ་

ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མ་ན་བར་གནས་ཐབས་ལུ་རིམ་གྲོ་དང་། ན་བ་གསྲོ་བའི་སྨན་བཅོས་

འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་

རྫྲོང་གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ལྲོ་ལྟར་ཚེས་བཅུ་དུས་མཆོད་ཀྱི་རིགས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་

སྲོལ་དང་། རང་སྲོའི་རྒྱུ་འབྲོར་པ་དང་བསྟུན་པའི་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྲོ་ལྟར་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕྲིན་བཅོལ་གྱི་རིམ་གྲོ་འབད་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་དར་

ཁྱབ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་མི་གཅིག་ན་བ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་མ་

འབད་བའི་ཧེ་མར་མྲོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་ཚུ་འབད་དེ་དེ་དང་བསྟུན་པའི་གདྲོན་བཅོས་རིམ་གྲོ་

ཚུ་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྨན་བཅོས་མ་འབད་བར་ རིམ་གྲོ་རྐྱངམ་ཅིག་

འབད་དེ་ ནད་གཞི་རྙིངམ་ཐལ་ཏེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ལུ་ལྷྲོད་པའི་

མཐྲོང་སྣང་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་དྲུང་འཚྲོ་དང་སྨན་པ་སྨན་གཡྲོགམ་ཚུ་གིས་མཐྲོང་གསལ་བྱུང་བ་

ལས་ དགེ་སྲོང་དང་ཨ་ཎེམ་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་རིམ་གྲོ་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་མ་བཏྲོན་པར་སྨན་བཅོས་

འབད་ནིའི་ནང་ལུ་བསབ་སྲོན་དང་། ཤེས་ཡྲོན་ཚུ་སྤྲོད་ནི་དང། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཚུ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཨིན་པའི་གུར་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་མི་མངའ་བདག་རིམ་འབྲོན་ཚུ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིའི་གཟུགས་སུ་བྲོན་མི་ཙང་ཙང་འབད་ནི་དེ་གིས་གཞུང་སྤུང་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་

གིས་དབུ་གཙྲོས་པའི་རབ་སྡེ་དང་། སྒེར་སྡེའི་གྲྭ་ཚང་དང་། བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ། སྒོམ་སྡེ་

ཁག་ཚུ་ནང་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེའི་གསུང་ཆོག་དང་། ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ། ཚྲོགས་

འབུམ། སྒྲུབ་ཆེན། སྒོམ་སྒྲུབ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་

འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད། གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དེ་ཡང་ནད་

གཞི་ཕྱམ་ཕྱིམ་ཚད་རིམས་གཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དྲོན་སྣྲོད་བཏྲོན་བཙུགས་ཀྱི་

གཤག་བཅོས་ཚུན་ཚྲོད་འབད་ཚུགས་ཚུགསཔ་ཅིག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་གིས་མ་

ཚད་ རྩ་ལས་ར་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ནདཔ་ཚུ་གཞུང་ཞབས་ལས་ཟད་འགྲོ་གནང་སྟེ་ཕྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཁང་སྲོམ་ཚུ་ནང་བཏང་སྟེ་མི་ལུས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཚེ་སྲོག་འདི་འཆི་བདག་

གཤིན་རྗེའི་ཁ་ལས་འཕྱྲོགས་ཏེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་སྤྲོད་པའི་རང་དབང་ཐྲོབ་ཚུགས་པའི་

བཀྲིན་འདི་མནྲོ་བསམ་ག་ཏེ་ལས་བཏང་རུང་འཇལ་བར་དཀའ་བའི་བཀྲིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་

དང་མཉམ་པ་ཅིག་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ནད་གཞི་སྲོབས་ཆེན་དང་སྔོན་གྱི་ལས་ནད་ཚུ་ཡང་

ཚན་རིག་གིས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་འྲོས་འབབ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ བཤད་རྒྱུད་

ལས། འདི་སྲོབས་ལྡན་པས་ལས་ཀྱང་ཟིལ་གནྲོན་ནུས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ནུས་ཤུགས་གསུམ་གྱི་གྲས་ལས་རྫས་སྦྲོར་གྱི་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་ཨིན་རུང་ཟིལ་གྱིས་གནྲོན་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་མི་འདི་ཧ་

ལམ་བདེན་པ་ཡྲོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དངོས་སུ་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༧ ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ་དར་ཚུལ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུས་རབས་༨པའི་ནང་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་དབུས་བུམ་ཐང་དང་

ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤ་གྲོ་སག་ཚང་ཆུ་མྲོ་ཕུག་ལ་སྲོགས་པའི་ས་གནས་ཚུ་དང་། ཤར་ཕྱྲོགས་ཁ་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 312

ཐུག་ལུ་སེང་གེ་རྫྲོང་དང་མྲོན་སྒོམ་སྐོར་ར་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ནང་བྲོན་ཏེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། 

འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལ་བཏགས། དད་ལྡན་ཡྲོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ཐར་པའི་ས་བྲོན་

བསྐྲུན། རི་ཀླུང་བྲག་མཚྲོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ནྲོར་གྱི་གཏེར་ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སས་

གནང་སྟེ་ཆོས་མེད་མཐའ་འཁོབ་མྲོན་གྱི་ཡུལ་འདི་ནང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་གསར་

བཙུགས་དང་མ་འྲོངས་པར་དར་ཁྱབ་འབྱུང་ནིའི་ཐུགས་སྨྲོན་དང་བྱིན་རླབས་མཛད་གནང་

ནུག།
  

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོ་དང་། ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། ངག་དབང་ཆོས་

རྒྱལ། སེང་གེའི་མཚན་ཅན་དགུ་ལ་སྲོགས་པ་བྲོན་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་བར་

མཛད་གནང་ནུག །ལྷག་པར་དུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཆིབས་ཁ་

ལྷྲོ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་བཙུགས། མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པའི་དྲོན་ལུ་

ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མ་ན་བར་གནས་ཐབས་ལུ་རིམ་གྲོ་དང་། ན་བ་གསྲོ་བའི་སྨན་བཅོས་

འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་

རྫྲོང་གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ལྲོ་ལྟར་ཚེས་བཅུ་དུས་མཆོད་ཀྱི་རིགས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་

སྲོལ་དང་། རང་སྲོའི་རྒྱུ་འབྲོར་པ་དང་བསྟུན་པའི་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྲོ་ལྟར་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕྲིན་བཅོལ་གྱི་རིམ་གྲོ་འབད་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་དར་

ཁྱབ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་མི་གཅིག་ན་བ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་མ་

འབད་བའི་ཧེ་མར་མྲོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་ཚུ་འབད་དེ་དེ་དང་བསྟུན་པའི་གདྲོན་བཅོས་རིམ་གྲོ་

ཚུ་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྨན་བཅོས་མ་འབད་བར་ རིམ་གྲོ་རྐྱངམ་ཅིག་

འབད་དེ་ ནད་གཞི་རྙིངམ་ཐལ་ཏེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ལུ་ལྷྲོད་པའི་

མཐྲོང་སྣང་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་དྲུང་འཚྲོ་དང་སྨན་པ་སྨན་གཡྲོགམ་ཚུ་གིས་མཐྲོང་གསལ་བྱུང་བ་

ལས་ དགེ་སྲོང་དང་ཨ་ཎེམ་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་རིམ་གྲོ་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་མ་བཏྲོན་པར་སྨན་བཅོས་

འབད་ནིའི་ནང་ལུ་བསབ་སྲོན་དང་། ཤེས་ཡྲོན་ཚུ་སྤྲོད་ནི་དང། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཚུ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༩དེ་ཅིག་ལུ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྲོགས་ཡིག་ཚང་གི་

གྲོས་རམ་ཐྲོག་ལས་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞལ་འཛྲོམས་ཅིག་གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་

ལས་ཚུར་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གནང་ཡྲོད་

རུང་ གཙྲོ་བྲོ་གསྲོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ནདཔ་ཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་

ཐད་ཀར་དུ་སྨན་ཁང་ནང་སྐྱེལ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་མ་གཏྲོགས་ གསྲོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་

གིས་ཆོས་ཕྱྲོགས་ལུ་ཆ་བཞག་དང་། གུས་ཞབས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གྲོས་ཆོད་ཚུ་

མེདཔ་སྦེ་ལས་རིམ་འགོ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་

གཉིསཔྲོ་འདི་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་མི་ན་བར་གནས་ཐབས་དང་། ན་བ་གསྲོ་བའི་ཐབས་ལུ་

ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་

བཞིན་དུ་ཡྲོད། 

༨ ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དགོས་མཁོ།
ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་འདི་ནམ་དགོཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་

ཆེན་པྲོ་བཞི་དང་འཕྱད་པའི་སྐབས་ལུ་དགོཔ་ཨིན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་འདི་སྐྱེ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ། ན་བའི་སྡུག་བསྔལ། འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་

བཅས་བཞི་ལུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན། འདི་བཞི་ལུ་ག་ཅི་སྦེ་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་དང་སེམས་ལུ་

སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དཔྲོན་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་བླམ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་

པའི་མཁན་པྲོ། རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་ཀྱི་བདག་པྲོ། ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་ཅན་གྱི་མི་ག་གིས་ཡང་

བཀག་ཐབས་དང་ཕར་འཕུད་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་

གིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

ནད་བཅོས་རྒ་བ་གསྲོ་བ་དེས། །དེ་དག་ལ་ཁྱོད་མི་འཇིགས་མྲོད། །ཆད་པ་ཕྱི་མ་བཅོར་མེད་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 314

པས། །ཁྱོད་ཆེས་གསལ་བར་དེ་ལ་འཇིགས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ནད་གཞི་ལུ་སྨན་

བཅོས་ཀྱིས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་། རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡང་སྨན་དང་རྫས་ཀྱི་བྱུག་པ་ལ་

སྲོགས་པ་གིས་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ཐབས་ཡྲོད་རུང་ རང་གི་ཚེ་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཚེ་བསྲིང་

ཐབས་མེདཔ་དང་། སྨན་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་དང་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་

ཚུ་སེལ་ཚུགས་རུང་ རང་གིས་ངེས་པར་མྲོང་དགོ་པའི་གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་འདི་རྩ་

ལས་ར་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མི་ཚུགས་ཟེར་ནང་དྲོན་རིག་པའི་གཞུང་ཚུ་ལས་གསུངས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 

གསྲོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་ཡང་། བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་གཞན་དབང་སྔོན་གྱི་ནད། །བཅོས་

ཀྱང་མི་ཐུབ་འཆི་བའི་ནད་ཡིན་ལ། །ཟེར་གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་འདི་བཅོ་ཁ་རྩ་ལས་

ར་རྐྱབ་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག།
  

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་ལས་འགྲོལ་བའི་ཐབས་དམ་པའི་ཆོས་མ་

གཏྲོགས་གཞན་མེདཔ་གཟིགས་ཏེ་རྒྱལ་པྲོ་ཟས་གཙང་གི་སས་གཞྲོན་ནུ་དྲོན་གྲུབ་ཀྱིས། རྒ་

དང་ན་དང་འཆི་དང་གསུམ། །གལ་ཏེ་འདི་གསུམ་ཡྲོད་མིན་ན། །བདག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་

དགའ་བའི། །ཕྲོ་བྲང་ལ་ནི་དགའ་བས་སྦྲོར། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་ཐང་དང་། 

བཙུན་མྲོའི་འཁོར། ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་ཀྱི་དཔལ་དང་འབྲོར་པ་ཆ་མཉམ་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་

བཟུམ་སྦེ་བཀོག་བཞག་སྟེ་དམ་པའི་ཆོས་མཛད་པར་བྲོན་མི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན།

ཨིན་རུང་གནས་སྐབས་ཅིག་ སྐྱེ་བ་དང་རྒ་བ་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ དུམ་གྲ་རེ་བསལ་

ཚུགས་རུང་སེམས་ལུ་དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བ་བྱུང་སྟེ་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བའི་ལམ་འཚྲོལ་མ་

ཤེས་མི་བྱིས་པ་སྲོ་སྲོའི་སྐྱེ་བྲོ་ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་འདི་དུས་གདྲོན་ཟས་སྤྲོད་གང་

རུང་ཅིག་ལྲོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་གདྲོན་གང་རུང་ཅིག་གིས་འཁྲུགས་ཏེ་ན་ཚ་དང་སྡུག་

བསྔལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ཚན་རིག་གི་སྨན་བཅོས་དང་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་གཉིས་

འབད་དགོཔ་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།



313

ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༩དེ་ཅིག་ལུ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྲོགས་ཡིག་ཚང་གི་

གྲོས་རམ་ཐྲོག་ལས་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞལ་འཛྲོམས་ཅིག་གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་

ལས་ཚུར་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གནང་ཡྲོད་

རུང་ གཙྲོ་བྲོ་གསྲོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ནདཔ་ཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་

ཐད་ཀར་དུ་སྨན་ཁང་ནང་སྐྱེལ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་མ་གཏྲོགས་ གསྲོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་

གིས་ཆོས་ཕྱྲོགས་ལུ་ཆ་བཞག་དང་། གུས་ཞབས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གྲོས་ཆོད་ཚུ་

མེདཔ་སྦེ་ལས་རིམ་འགོ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་

གཉིསཔྲོ་འདི་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་མི་ན་བར་གནས་ཐབས་དང་། ན་བ་གསྲོ་བའི་ཐབས་ལུ་

ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་

བཞིན་དུ་ཡྲོད། 

༨ ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དགོས་མཁོ།
ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་འདི་ནམ་དགོཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་

ཆེན་པྲོ་བཞི་དང་འཕྱད་པའི་སྐབས་ལུ་དགོཔ་ཨིན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་འདི་སྐྱེ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ། ན་བའི་སྡུག་བསྔལ། འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་

བཅས་བཞི་ལུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན། འདི་བཞི་ལུ་ག་ཅི་སྦེ་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་དང་སེམས་ལུ་

སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དཔྲོན་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་བླམ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་

པའི་མཁན་པྲོ། རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་ཀྱི་བདག་པྲོ། ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་ཅན་གྱི་མི་ག་གིས་ཡང་

བཀག་ཐབས་དང་ཕར་འཕུད་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་

གིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

ནད་བཅོས་རྒ་བ་གསྲོ་བ་དེས། །དེ་དག་ལ་ཁྱོད་མི་འཇིགས་མྲོད། །ཆད་པ་ཕྱི་མ་བཅོར་མེད་
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པས། །ཁྱོད་ཆེས་གསལ་བར་དེ་ལ་འཇིགས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ནད་གཞི་ལུ་སྨན་

བཅོས་ཀྱིས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་། རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡང་སྨན་དང་རྫས་ཀྱི་བྱུག་པ་ལ་

སྲོགས་པ་གིས་བཟྲོ་བཅོས་འབད་ཐབས་ཡྲོད་རུང་ རང་གི་ཚེ་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཚེ་བསྲིང་

ཐབས་མེདཔ་དང་། སྨན་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་དང་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་

ཚུ་སེལ་ཚུགས་རུང་ རང་གིས་ངེས་པར་མྲོང་དགོ་པའི་གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་འདི་རྩ་

ལས་ར་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མི་ཚུགས་ཟེར་ནང་དྲོན་རིག་པའི་གཞུང་ཚུ་ལས་གསུངས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ 

གསྲོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་ཡང་། བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་གཞན་དབང་སྔོན་གྱི་ནད། །བཅོས་

ཀྱང་མི་ཐུབ་འཆི་བའི་ནད་ཡིན་ལ། །ཟེར་གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་འདི་བཅོ་ཁ་རྩ་ལས་

ར་རྐྱབ་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག།
  

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་བཞི་ལས་འགྲོལ་བའི་ཐབས་དམ་པའི་ཆོས་མ་

གཏྲོགས་གཞན་མེདཔ་གཟིགས་ཏེ་རྒྱལ་པྲོ་ཟས་གཙང་གི་སས་གཞྲོན་ནུ་དྲོན་གྲུབ་ཀྱིས། རྒ་

དང་ན་དང་འཆི་དང་གསུམ། །གལ་ཏེ་འདི་གསུམ་ཡྲོད་མིན་ན། །བདག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་

དགའ་བའི། །ཕྲོ་བྲང་ལ་ནི་དགའ་བས་སྦྲོར། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་ཐང་དང་། 

བཙུན་མྲོའི་འཁོར། ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་ཀྱི་དཔལ་དང་འབྲོར་པ་ཆ་མཉམ་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་

བཟུམ་སྦེ་བཀོག་བཞག་སྟེ་དམ་པའི་ཆོས་མཛད་པར་བྲོན་མི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན།

ཨིན་རུང་གནས་སྐབས་ཅིག་ སྐྱེ་བ་དང་རྒ་བ་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ དུམ་གྲ་རེ་བསལ་

ཚུགས་རུང་སེམས་ལུ་དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བ་བྱུང་སྟེ་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བའི་ལམ་འཚྲོལ་མ་

ཤེས་མི་བྱིས་པ་སྲོ་སྲོའི་སྐྱེ་བྲོ་ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་འདི་དུས་གདྲོན་ཟས་སྤྲོད་གང་

རུང་ཅིག་ལྲོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་གདྲོན་གང་རུང་ཅིག་གིས་འཁྲུགས་ཏེ་ན་ཚ་དང་སྡུག་

བསྔལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ཚན་རིག་གི་སྨན་བཅོས་དང་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་གཉིས་

འབད་དགོཔ་འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཐུགས་རྗེ་སྨྲོན་ལམ་ལས་འབྱུང་བའི་ཁུངས་དེ་ཡང་། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷའི་ཞལ་ནས། སྨན་

དང་སྨན་པ་ཉིད་དང་ནི། །དེ་ཡི་ནད་གཡྲོག་བྱེད་པར་ཤྲོག །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་དང་། བ་

དང་རི་དྭགས་གྲོང་ཁྱེར་སྲོང་མྲོ་བ། །གང་ལ་གང་ཕན་དེ་ལ་དེར་མཐུན་དུ། །སྣ་ཚྲོགས་

གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་ཤྲོག །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐྲོག་ལས་འགྲོ་བ་རིགས་

དྲུག་གི་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་མཛད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༩ སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་གསྲོ་བ་གིས་ཕན་ཐྲོགསཔ།
དང་པ་ སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་མའི་མངལ་ནང་ཟཝ་དགུ་གི་རིང་མའི་མངལ་གྱི་མི་གཙང་

བའི་ནང་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་བའི་མཐའ་མར་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་འཇུར་མིག་ནང་

དྲང་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་འཐྲོནམ་ད་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྲོང་བའི་སྐོར་དགའ་བྲོ་མངལ་

གནས་ཀྱི་མདྲོ་དང་། བཤད་རྒྱུད་ཚུ་ནང་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཡང་

། མ་དང་བུ་གཉིས་གཤིན་ཡུལ་གོམ་ཕྱེད་འདྲོར། །ཟེར་སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་མྲོང་ཚུལ་གསུངས་

ནུག། དེའི་སྐབས་ལུ་སྨན་གྱིས་ན་ཟུག་ཕབ་ནི་གི་སྨན་དང་སྨན་ཁབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་དང་། གཤག་བཅོས་ཚུ་འབད་དེ་མ་བུ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་གནྲོད་སྐྱོན་མེདཔ་སྦེ་བཏྲོན་

ཚུགས་པའི་ཁྱད་རིག་དང་ཉམས་མྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བའི་

སྐབས་ལུ་ཨ་ལྲོ་དང་ཨའི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་མང་ཤྲོས་ཅིག་བྱུང་ཡྲོད་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་གསྲོ་བའི་

ཞབས་ཏྲོག་གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་ལས་མ་བུའི་ཤི་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་སྲོམ་སྦེ་ར་བཟྲོ་ཚུགས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་མ་བུའི་འཕྲོད་

བསྟེན་ག་དེ་དྲག་དྲག་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཟས་དང་སྤྲོད་ལམ་བསྟེན་

ཐངས་ཚུ་གི་ཤེས་ཡྲོན་བྱིན་ཏེ་ཨ་ལྲོའི་གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་རིག་པ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་

སྦེ་ཕྲོཝ་རྒྱགས་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
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ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ཨ་ལྲོ་མའི་མངལ་ནང་སྲོད་པའི་སྐབས་མ་བུ་གཉིས་ཆ་རའི་འགལ་རྐྱེན་

བར་ཆད་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཟབ་མྲོ་ལྷག་ནི་དང་། སྲོག་བཅད་པ་དང་

མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་སྲོགས་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་འཛེམ་དགོཔ་དང་། གཞན་ལུ་སྐྱོན་

བཏགས་ནི་ཚུ་མ་བཏུབ་ཨིན། དེ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་བཟུམ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་སྐྱོན་ཚུ་

རང་གི་བུ་གཞི་ལུ་འབྱུང་འྲོང་ཟེར་བའི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད། དགེ་བ་བཅུའི་ལཱ་

ལུ་བརྩྲོན་མི་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་མངལ་གནས་ཀྱི་སེམས་ཅན་དེ་

གཟུགས་བཟང་བ་དང་མཛེས་པ་རིག་པ་ཅན་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ནང་པའི་ཆོས་

ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་མངལ་ནང་གནས་པའི་ཨ་ལྲོ་དེ་བཏྲོན་བཏང་པ་ཅིན་ མི་ལུས་རིན་པྲོ་ཆེ་

བསད་པའི་ཉེས་པ་ཚབས་ཆེན་ཕྲོག་ནི་ཨིནམ་ལས་རྩ་ལས་ར་བཏྲོན་བཏང་མི་བཏུབ་ནི་ཨིན་

མི་དེ་གིས་མ་བུ་གཉིས་ཆ་ར་ཤི་ནིའི་འཇིགས་པ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་

ལས་ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་ཚརཝ་ཅིག་བཀྲིས་པའི་ཚིག་བརྗོད་དགོཔ་དེ་ཡང་། མན་རྒྱུད་ལེའུ་དྲོན་

གཅིག་པ་བྱིས་པ་ཉེར་སྤྲོད་ལས། བདག་གི་བུ་ཁྱོད་སྙིང་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །ལྲོ་བརྒྱ་འཚྲོ་

ཞིང་སྲོན་བརྒྱ་མཐྲོང་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རིང་དཔལ་ཐྲོབ་ངན་དགུ་ཐུབ་པ་དང་། །མི་ནྲོར་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚྲོགས་ཤྲོག །ཟེར་ཨ་པ་གིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི་བརྗོད་

དགོཔ་མ་ཚད་ ལྕེ་གུ་གུར་གུམ་གྱིས་ཧྲིཿ ཡིག་བྲིས་ཏེ་བླྲོ་གྲོས་དང་རིག་པ་འཕེལ་ནིའི་རྟེན་

འབྲེལ་ཚུ་བསྒྲིག་དགོཔ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྐྱེས་ཏེ་ཞག་གསུམ་འགྱོཝ་ད་ སྐྱེས་གྲིབ་དང་མི་

གཙང་བ་ཚུ་དག་ཐབས་ལུ་འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ལྷ་བསངས་བཏང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་གྲིབ་

རིགས་དང་མི་གཙང་བ་ཚུ་དག་སྟེ་ལྷ་དང་སྲུང་མའི་མགོན་སྐྱབས་ཀྱིས་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟྲོག་

ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡྲོད།
  

དེ་ལས་རྩིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཚེ་ཧེ་མར་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་། ལུས་རྟེན་

འདི་གི་བཟང་ངན་ཚུ་སྐྱེ་སྐར་གྱི་ཐྲོག་ལས་བསན་ཏེ་མི་ཚེའི་ནང་བ་བ་བཟང་ངན་དང་ཆག་གོ་

དེ་ཚུ་བསན་མི་དེ་གིས་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ལས་བཟྲོག་ཐབས་སྔ་གོང་ལས་འབད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཐུགས་རྗེ་སྨྲོན་ལམ་ལས་འབྱུང་བའི་ཁུངས་དེ་ཡང་། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷའི་ཞལ་ནས། སྨན་

དང་སྨན་པ་ཉིད་དང་ནི། །དེ་ཡི་ནད་གཡྲོག་བྱེད་པར་ཤྲོག །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་དང་། བ་

དང་རི་དྭགས་གྲོང་ཁྱེར་སྲོང་མྲོ་བ། །གང་ལ་གང་ཕན་དེ་ལ་དེར་མཐུན་དུ། །སྣ་ཚྲོགས་

གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་ཤྲོག །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐྲོག་ལས་འགྲོ་བ་རིགས་

དྲུག་གི་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་མཛད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༩ སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་གསྲོ་བ་གིས་ཕན་ཐྲོགསཔ།
དང་པ་ སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་མའི་མངལ་ནང་ཟཝ་དགུ་གི་རིང་མའི་མངལ་གྱི་མི་གཙང་

བའི་ནང་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་བའི་མཐའ་མར་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་འཇུར་མིག་ནང་

དྲང་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་འཐྲོནམ་ད་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྲོང་བའི་སྐོར་དགའ་བྲོ་མངལ་

གནས་ཀྱི་མདྲོ་དང་། བཤད་རྒྱུད་ཚུ་ནང་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཡང་

། མ་དང་བུ་གཉིས་གཤིན་ཡུལ་གོམ་ཕྱེད་འདྲོར། །ཟེར་སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་མྲོང་ཚུལ་གསུངས་

ནུག། དེའི་སྐབས་ལུ་སྨན་གྱིས་ན་ཟུག་ཕབ་ནི་གི་སྨན་དང་སྨན་ཁབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་དང་། གཤག་བཅོས་ཚུ་འབད་དེ་མ་བུ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་གནྲོད་སྐྱོན་མེདཔ་སྦེ་བཏྲོན་

ཚུགས་པའི་ཁྱད་རིག་དང་ཉམས་མྲོང་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་བའི་

སྐབས་ལུ་ཨ་ལྲོ་དང་ཨའི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་མང་ཤྲོས་ཅིག་བྱུང་ཡྲོད་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་གསྲོ་བའི་

ཞབས་ཏྲོག་གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་ལས་མ་བུའི་ཤི་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་སྲོམ་སྦེ་ར་བཟྲོ་ཚུགས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་མ་བུའི་འཕྲོད་

བསྟེན་ག་དེ་དྲག་དྲག་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ཟས་དང་སྤྲོད་ལམ་བསྟེན་

ཐངས་ཚུ་གི་ཤེས་ཡྲོན་བྱིན་ཏེ་ཨ་ལྲོའི་གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་རིག་པ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་

སྦེ་ཕྲོཝ་རྒྱགས་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
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ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ཨ་ལྲོ་མའི་མངལ་ནང་སྲོད་པའི་སྐབས་མ་བུ་གཉིས་ཆ་རའི་འགལ་རྐྱེན་

བར་ཆད་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཟབ་མྲོ་ལྷག་ནི་དང་། སྲོག་བཅད་པ་དང་

མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་སྲོགས་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་འཛེམ་དགོཔ་དང་། གཞན་ལུ་སྐྱོན་

བཏགས་ནི་ཚུ་མ་བཏུབ་ཨིན། དེ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་བཟུམ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་སྐྱོན་ཚུ་

རང་གི་བུ་གཞི་ལུ་འབྱུང་འྲོང་ཟེར་བའི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད། དགེ་བ་བཅུའི་ལཱ་

ལུ་བརྩྲོན་མི་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་མངལ་གནས་ཀྱི་སེམས་ཅན་དེ་

གཟུགས་བཟང་བ་དང་མཛེས་པ་རིག་པ་ཅན་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ནང་པའི་ཆོས་

ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་མངལ་ནང་གནས་པའི་ཨ་ལྲོ་དེ་བཏྲོན་བཏང་པ་ཅིན་ མི་ལུས་རིན་པྲོ་ཆེ་

བསད་པའི་ཉེས་པ་ཚབས་ཆེན་ཕྲོག་ནི་ཨིནམ་ལས་རྩ་ལས་ར་བཏྲོན་བཏང་མི་བཏུབ་ནི་ཨིན་

མི་དེ་གིས་མ་བུ་གཉིས་ཆ་ར་ཤི་ནིའི་འཇིགས་པ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་

ལས་ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་ཚརཝ་ཅིག་བཀྲིས་པའི་ཚིག་བརྗོད་དགོཔ་དེ་ཡང་། མན་རྒྱུད་ལེའུ་དྲོན་

གཅིག་པ་བྱིས་པ་ཉེར་སྤྲོད་ལས། བདག་གི་བུ་ཁྱོད་སྙིང་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །ལྲོ་བརྒྱ་འཚྲོ་

ཞིང་སྲོན་བརྒྱ་མཐྲོང་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རིང་དཔལ་ཐྲོབ་ངན་དགུ་ཐུབ་པ་དང་། །མི་ནྲོར་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚྲོགས་ཤྲོག །ཟེར་ཨ་པ་གིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི་བརྗོད་

དགོཔ་མ་ཚད་ ལྕེ་གུ་གུར་གུམ་གྱིས་ཧྲིཿ ཡིག་བྲིས་ཏེ་བླྲོ་གྲོས་དང་རིག་པ་འཕེལ་ནིའི་རྟེན་

འབྲེལ་ཚུ་བསྒྲིག་དགོཔ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། སྐྱེས་ཏེ་ཞག་གསུམ་འགྱོཝ་ད་ སྐྱེས་གྲིབ་དང་མི་

གཙང་བ་ཚུ་དག་ཐབས་ལུ་འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ལྷ་བསངས་བཏང་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་གྲིབ་

རིགས་དང་མི་གཙང་བ་ཚུ་དག་སྟེ་ལྷ་དང་སྲུང་མའི་མགོན་སྐྱབས་ཀྱིས་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟྲོག་

ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡྲོད།
  

དེ་ལས་རྩིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཚེ་ཧེ་མར་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་། ལུས་རྟེན་

འདི་གི་བཟང་ངན་ཚུ་སྐྱེ་སྐར་གྱི་ཐྲོག་ལས་བསན་ཏེ་མི་ཚེའི་ནང་བ་བ་བཟང་ངན་དང་ཆག་གོ་

དེ་ཚུ་བསན་མི་དེ་གིས་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ལས་བཟྲོག་ཐབས་སྔ་གོང་ལས་འབད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཡྲོད། རང་གི་སྐྱེས་ཚེས་ལུ་བཙས་སྲོན་གྱི་རིམ་གྲོ་ཚུ་ཕྱི་ལུགས་སྦེ་མེན་པར་ནང་པའི་ལྟ་བ་

དང་འཁྲིལ་བྱིས་པའི་བུམ་ཆུང་ལྷག་ནི་དང་། གཞན་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་འགལ་རྐྱེན་

བར་ཆད་ཚུ་བཟྲོག་ནིའི་ཕན་པ་ཡྲོད། 

ཐིམ་ཕུག་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ལུ་རྒན་རྒས་ཚུ་མ་་དང་བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་ཏེ་སྲོད་པའི་མཐྲོང་སྣང་།
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༡༠ རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་གསྲོ་བ་ལས་ཆོས་ཀྱིས་ཕན་ཐྲོགས།
གཉིས་པ་ རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་མི་འདི་ བགྲང་བའི་ཁུར་ཆེན་རིམ་གྱིས་བརྩེགས་ཏེ་

གཟུགས་མཛེས་པ་དང་ལང་ཚྲོ་གཞྲོན་པའི་མེ་ཏྲོག་རིམ་གྱིས་ཡལ་ཏེ་གདྲོང་གུ་གཉེར་མའི་

མགྱོནམ་རིམ་གྱིས་འཁོར། སྲོ་རིམ་གྱིས་བུད་པ་ལ་སྲོགས་པ་ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་རྒས་པའི་

རྟགས་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་སྨན་རྫས་སྣ་ཚྲོགས་བྱུགས་ཏེ་ཕྱི་པགས་ཀོའི་ཁ་དྲོག་དམར་

མདངས་ཅན་སྦེ་བཟྲོ་རུང་ རང་བཞིན་རྒས་པའི་རང་རྟགས་བཀག་མ་ཚུགས་པར་གདྲོང་

དང་ཨོལ་ལྐོག་ཚུ་ནང་རྩ་དང་གཉེར་མའི་ཨ་རིང་ཆགས། མིག་ཏྲོ་རུ་ཏྲོ་ནང་འཛུལ་འགྱོཝ་ད་ 

སྨན་དང་རྫས་ཀྱི་བྱུག་པའི་ཐབས་ག་ཅི་གིས་ཡང་བཀག་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ནང་

ལྷྲོད་མི་འདི་ཨིན། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་གིས་ཨང་རྒས་གཅིག་ལུ་གསུངས་མིའི་ནང་། ཕྱི་པགས་

པ་འདུས་པའི་གཉེར་མ་དང་གཅིག །ནང་ཤ་ཁྲག་ཟད་པའི་རུས་འབྲོར་དང་གཉིས། །བར་

གླེན་ལྐུགས་འྲོན་ལྲོང་ཐྲོམ་ཡྲོར་དང་གསུམ། །གསུམ་དེ་གསུམ་འཛྲོམས་པའི་དུས་ཚྲོད་ན། 

།ཨ་ཕྱི་མི་སྡུག་སྲོན་པའི་ཁྲོ་གཉེར་མ། །ཁྱོད་ལྟ་རྟྲོག་རང་གི་སེམས་ལ་ཐྲོངས། །བྱེད་ན་དམ་

པའི་ལྷ་ཆོས་གྱིས། །བསྟེན་ན་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བསྟེན། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། 

གནས་སངས་དེ་བཟུམ་ཅིག་ནང་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ཚེ་མི་རྟག་

པའི་གཏམ་དང་། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ རྒན་གཞྲོན་དང་དྲག་ཞན་མཐྲོ་དམན་ག་ར་འདྲ་མཉམ་ཨིནམ་ལས་

སེམས་ལུ་སྐྱོ་སྣང་དང་དགའ་སྤྲོ་ལྲོགས་སུ་མེདཔ་སྦེ་སྲོད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྲོད། ལྷག་པར་

དུ་ལྲོ་ན་རྒས་པའི་སྐབས་ལུ་གཟུགས་ཀྱི་སྲོབས་དང་ལུས་ཟུངས་རིམ་གྱིས་འགྲིབ། དབང་པྲོ་

སྒོ་ལྔ་རིམ་གྱིས་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ལཱ་དང་བ་བ་ཚུ་ཧེ་མ་གཞྲོན་པའི་སྐབས་

བཟུམ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་མི་དང་། ངག་གི་སྨྲ་བ་ཞན་པའི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་མི་གཞན་གྱིས་

ཡང་འཕྱ་སུ་ཅིག་དང་། ཆ་བཞག་ཆུང་སུ་ཅིག་འགྱུརཝ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༡༠/༡༦ལུ་དགེ་

ལེགས་ཕུག་ལུ་རྒན་ཤྲོས་ཚྲོགས་པའི་ཞལ་འཛྲོམས་ནང་འཐུས་མི་གཅིག་གིས་གསལ་བཤད་

འབད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་འཆི་འཕྲོ་ལྟུང་གི་སྡུག་བསྔལ་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་བའི་སྐབས་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཡྲོད། རང་གི་སྐྱེས་ཚེས་ལུ་བཙས་སྲོན་གྱི་རིམ་གྲོ་ཚུ་ཕྱི་ལུགས་སྦེ་མེན་པར་ནང་པའི་ལྟ་བ་

དང་འཁྲིལ་བྱིས་པའི་བུམ་ཆུང་ལྷག་ནི་དང་། གཞན་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་འགལ་རྐྱེན་

བར་ཆད་ཚུ་བཟྲོག་ནིའི་ཕན་པ་ཡྲོད། 

ཐིམ་ཕུག་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ལུ་རྒན་རྒས་ཚུ་མ་་དང་བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་ཏེ་སྲོད་པའི་མཐྲོང་སྣང་།

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 318

༡༠ རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་གསྲོ་བ་ལས་ཆོས་ཀྱིས་ཕན་ཐྲོགས།
གཉིས་པ་ རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་མི་འདི་ བགྲང་བའི་ཁུར་ཆེན་རིམ་གྱིས་བརྩེགས་ཏེ་

གཟུགས་མཛེས་པ་དང་ལང་ཚྲོ་གཞྲོན་པའི་མེ་ཏྲོག་རིམ་གྱིས་ཡལ་ཏེ་གདྲོང་གུ་གཉེར་མའི་

མགྱོནམ་རིམ་གྱིས་འཁོར། སྲོ་རིམ་གྱིས་བུད་པ་ལ་སྲོགས་པ་ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་རྒས་པའི་

རྟགས་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་སྨན་རྫས་སྣ་ཚྲོགས་བྱུགས་ཏེ་ཕྱི་པགས་ཀོའི་ཁ་དྲོག་དམར་

མདངས་ཅན་སྦེ་བཟྲོ་རུང་ རང་བཞིན་རྒས་པའི་རང་རྟགས་བཀག་མ་ཚུགས་པར་གདྲོང་

དང་ཨོལ་ལྐོག་ཚུ་ནང་རྩ་དང་གཉེར་མའི་ཨ་རིང་ཆགས། མིག་ཏྲོ་རུ་ཏྲོ་ནང་འཛུལ་འགྱོཝ་ད་ 

སྨན་དང་རྫས་ཀྱི་བྱུག་པའི་ཐབས་ག་ཅི་གིས་ཡང་བཀག་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ནང་

ལྷྲོད་མི་འདི་ཨིན། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་གིས་ཨང་རྒས་གཅིག་ལུ་གསུངས་མིའི་ནང་། ཕྱི་པགས་

པ་འདུས་པའི་གཉེར་མ་དང་གཅིག །ནང་ཤ་ཁྲག་ཟད་པའི་རུས་འབྲོར་དང་གཉིས། །བར་

གླེན་ལྐུགས་འྲོན་ལྲོང་ཐྲོམ་ཡྲོར་དང་གསུམ། །གསུམ་དེ་གསུམ་འཛྲོམས་པའི་དུས་ཚྲོད་ན། 

།ཨ་ཕྱི་མི་སྡུག་སྲོན་པའི་ཁྲོ་གཉེར་མ། །ཁྱོད་ལྟ་རྟྲོག་རང་གི་སེམས་ལ་ཐྲོངས། །བྱེད་ན་དམ་

པའི་ལྷ་ཆོས་གྱིས། །བསྟེན་ན་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བསྟེན། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། 

གནས་སངས་དེ་བཟུམ་ཅིག་ནང་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ཚེ་མི་རྟག་

པའི་གཏམ་དང་། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ རྒན་གཞྲོན་དང་དྲག་ཞན་མཐྲོ་དམན་ག་ར་འདྲ་མཉམ་ཨིནམ་ལས་

སེམས་ལུ་སྐྱོ་སྣང་དང་དགའ་སྤྲོ་ལྲོགས་སུ་མེདཔ་སྦེ་སྲོད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྲོད། ལྷག་པར་

དུ་ལྲོ་ན་རྒས་པའི་སྐབས་ལུ་གཟུགས་ཀྱི་སྲོབས་དང་ལུས་ཟུངས་རིམ་གྱིས་འགྲིབ། དབང་པྲོ་

སྒོ་ལྔ་རིམ་གྱིས་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ལཱ་དང་བ་བ་ཚུ་ཧེ་མ་གཞྲོན་པའི་སྐབས་

བཟུམ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་མི་དང་། ངག་གི་སྨྲ་བ་ཞན་པའི་མཐྲོང་སྣང་ལུ་མི་གཞན་གྱིས་

ཡང་འཕྱ་སུ་ཅིག་དང་། ཆ་བཞག་ཆུང་སུ་ཅིག་འགྱུརཝ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༡༠/༡༦ལུ་དགེ་

ལེགས་ཕུག་ལུ་རྒན་ཤྲོས་ཚྲོགས་པའི་ཞལ་འཛྲོམས་ནང་འཐུས་མི་གཅིག་གིས་གསལ་བཤད་

འབད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་འཆི་འཕྲོ་ལྟུང་གི་སྡུག་བསྔལ་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་བའི་སྐབས་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ལུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་མ་་དང་བཛྲ་གུ་རུ། ཡིག་བརྒྱ་ལ་སྲོགས་པའི་གཟུངས་སྔགས་

བགྱངས་ཏེ་ཕྱག་དང་སྐོར་ར་རེ་རྐྱབ་སྦེ་སྲོདཔ་ད་ སེམས་ལུ་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཡིད་ཚིམ་

བྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་མཐྲོང་སྣང་འདི་ད་ལྟྲོ་ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་

ཡྲོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ལུ་ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་བརྒྱ་ཕག་ལས་བཅད་དེ་ཉིན་བསར་

བཞིན་དུ་ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་༨དང་༩ལས་འཛྲོམས་ཏེ་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྲོད་

༥དང་༦ཚུན་སེམས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་ལུས་སྐྱིད་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་སར་མཐྲོང་མི་འདི་དམ་པའི་

ཆོས་ཀྱིས་ལྲོ་ན་རྒས་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་ཚུགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་

མངོན་གསལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།

༡༡ ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་གཉིས་ཆ་ར་དགོཔ།
གསུམ་པ་ ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་མི་འདི་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཞལ་ནས། ན་བ་བྱིའུ་རྲོ་ཕྲོག་

འདྲ། །སྲོབས་ནུས་ཟད་པ་མ་ཤེས་སམ། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ལུས་ཀྱི་སྲོབས་

ཤུགས་ཟད། བ་བའི་མཐུ་ཉམས། ངག་གི་སྨྲ་བ་ཞན། སེམས་སྐྱོ་སི་སི་གི་གནས་སངས་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 320

ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་འགྲོལ་བའི་ཐབས་ག་ཅི་དྲག་ག་ཟེར་བའི་མནྲོ་

བསམ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་གཞན་་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཚུགས། དང་པ་ར་ནད་འདི་ལུ་

ཕན་པའི་སྨན་གང་དྲག་བསྟེན་ནི་དང་། ནད་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ མྲོ་བཏབ་རྩིས་

བཏབ་དང་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན་པས། ཆོས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་། དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་

རྐྱབ་ནི་ཚུ་རང་རང་སྲོ་སྲོ་གི་ལུང་པའི་ལམ་སྲོལ་དང་། གོམས་གཤིས། ཡིད་ཆེས་དད་པ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་འབདཝ་མ་གཏྲོགས་ནད་གཞི་འདི་ལུ་རིམ་གྲོ་འདི་དང་འདི་འབད་དགོ་ཟེར་ག་

གིས་ཡང་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མི་ཤེས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལྲོ་ངོ་བཅུ་ཕག་ལྷགཔ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་

འབད་བ་ཅིན་ནདཔ་འཐྲོནམ་ཅིག་མྲོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་ཞིན་ན་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་

རྐྱབ་ནི་དང་། རིམ་གྲོ་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་ཏེ་ཐབས་ར་མེད་པའི་གནས་སངས་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་

རྐྱངམ་ཅིག་སྨན་ཁང་ནང་འབག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་འབད་ཧ་ལམ་གཡུས་ཁ་ལས་

ཕར་སྨན་ཁང་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་འབད་རུང་ ནདཔ་བཅོ་ཁ་ཁྱིམ་ནང་ར་རྐྱབ་སྟེ་སྲོད་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ནད་གཞི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་གཙང་སྦྲ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་དང་། ནདཔ་དང་འབྲེལ་བ་འགོ་དང་པ་

འཐབ་མི་ཅིག་བླམ་ཆོསཔ་དེ་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ བླམ་ཆོསཔ་དེ་ཚུ་གིས་ནདཔ་སྨན་ཁང་ནང་

གང་མགྱོགས་འགྱོ་དགོ་པའི་བསབ་བ་ཚུ་གནང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞལ་

འཛྲོམས་འདི་འགོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་དྲྲོག་ཀྲར་

བཙན་སྐྱོགས་རྲོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཆོས་དང་རྩིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཕྱྲོགས་ལ་ལུ་

ཅིག་ནང་འགྱོ་མ་བཏུབ་སྦེ་ཡྲོད་མི་དང་། ནད་གཞི་ལ་ལུ་ཅིག་སྨན་ཁང་ནང་འབག་མ་བཏུབ་

ལ་སྲོགས་པའི་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འགྱོ་བཏུབ་སྦེ་བསབ་སྲོན་བྱིན་

ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་གིས་འབད་ ད་རེས་ནངས་པར་ནདཔ་འཐྲོནམ་ཅིག་སྨན་ཁང་ནང་

བསྐྱལ་ཏེ་སྨན་བཅོས་འབད་བཅུག་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་

སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟྲོག་དང་། ལུང་པའི་ལུགས་སྲོལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དད་

མྲོས་དང་བསྟུན་རིམ་གྲོ་ཡང་སྨན་བཅོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ར་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ལུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་མ་་དང་བཛྲ་གུ་རུ། ཡིག་བརྒྱ་ལ་སྲོགས་པའི་གཟུངས་སྔགས་

བགྱངས་ཏེ་ཕྱག་དང་སྐོར་ར་རེ་རྐྱབ་སྦེ་སྲོདཔ་ད་ སེམས་ལུ་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཡིད་ཚིམ་

བྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་མཐྲོང་སྣང་འདི་ད་ལྟྲོ་ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་

ཡྲོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ལུ་ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་བརྒྱ་ཕག་ལས་བཅད་དེ་ཉིན་བསར་

བཞིན་དུ་ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་༨དང་༩ལས་འཛྲོམས་ཏེ་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྲོད་

༥དང་༦ཚུན་སེམས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་ལུས་སྐྱིད་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་སར་མཐྲོང་མི་འདི་དམ་པའི་

ཆོས་ཀྱིས་ལྲོ་ན་རྒས་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་ཚུགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་

མངོན་གསལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།

༡༡ ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་གཉིས་ཆ་ར་དགོཔ།
གསུམ་པ་ ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་མི་འདི་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཞལ་ནས། ན་བ་བྱིའུ་རྲོ་ཕྲོག་

འདྲ། །སྲོབས་ནུས་ཟད་པ་མ་ཤེས་སམ། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ལུས་ཀྱི་སྲོབས་

ཤུགས་ཟད། བ་བའི་མཐུ་ཉམས། ངག་གི་སྨྲ་བ་ཞན། སེམས་སྐྱོ་སི་སི་གི་གནས་སངས་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 320

ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་འགྲོལ་བའི་ཐབས་ག་ཅི་དྲག་ག་ཟེར་བའི་མནྲོ་

བསམ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྲོགས་གཞན་་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཚུགས། དང་པ་ར་ནད་འདི་ལུ་

ཕན་པའི་སྨན་གང་དྲག་བསྟེན་ནི་དང་། ནད་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ མྲོ་བཏབ་རྩིས་

བཏབ་དང་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན་པས། ཆོས་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་། དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་

རྐྱབ་ནི་ཚུ་རང་རང་སྲོ་སྲོ་གི་ལུང་པའི་ལམ་སྲོལ་དང་། གོམས་གཤིས། ཡིད་ཆེས་དད་པ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་འབདཝ་མ་གཏྲོགས་ནད་གཞི་འདི་ལུ་རིམ་གྲོ་འདི་དང་འདི་འབད་དགོ་ཟེར་ག་

གིས་ཡང་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་མི་ཤེས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ལྲོ་ངོ་བཅུ་ཕག་ལྷགཔ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་

འབད་བ་ཅིན་ནདཔ་འཐྲོནམ་ཅིག་མྲོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་ཞིན་ན་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་

རྐྱབ་ནི་དང་། རིམ་གྲོ་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་ཏེ་ཐབས་ར་མེད་པའི་གནས་སངས་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་

རྐྱངམ་ཅིག་སྨན་ཁང་ནང་འབག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་འབད་ཧ་ལམ་གཡུས་ཁ་ལས་

ཕར་སྨན་ཁང་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་འབད་རུང་ ནདཔ་བཅོ་ཁ་ཁྱིམ་ནང་ར་རྐྱབ་སྟེ་སྲོད་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ ནད་གཞི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་གཙང་སྦྲ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་དང་། ནདཔ་དང་འབྲེལ་བ་འགོ་དང་པ་

འཐབ་མི་ཅིག་བླམ་ཆོསཔ་དེ་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ བླམ་ཆོསཔ་དེ་ཚུ་གིས་ནདཔ་སྨན་ཁང་ནང་

གང་མགྱོགས་འགྱོ་དགོ་པའི་བསབ་བ་ཚུ་གནང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞལ་

འཛྲོམས་འདི་འགོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་དྲྲོག་ཀྲར་

བཙན་སྐྱོགས་རྲོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཆོས་དང་རྩིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཕྱྲོགས་ལ་ལུ་

ཅིག་ནང་འགྱོ་མ་བཏུབ་སྦེ་ཡྲོད་མི་དང་། ནད་གཞི་ལ་ལུ་ཅིག་སྨན་ཁང་ནང་འབག་མ་བཏུབ་

ལ་སྲོགས་པའི་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འགྱོ་བཏུབ་སྦེ་བསབ་སྲོན་བྱིན་

ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་གིས་འབད་ ད་རེས་ནངས་པར་ནདཔ་འཐྲོནམ་ཅིག་སྨན་ཁང་ནང་

བསྐྱལ་ཏེ་སྨན་བཅོས་འབད་བཅུག་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་

སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟྲོག་དང་། ལུང་པའི་ལུགས་སྲོལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དད་

མྲོས་དང་བསྟུན་རིམ་གྲོ་ཡང་སྨན་བཅོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ར་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཨིན་རུང་ འཚྲོ་བའི་རྒྱུ་ཚེ་དང་ལས་དང་བསྲོད་ནམས་གསུམ་ཟད་པའི་ནདཔ་ དཔེར་ན། 

སྨན་ཁང་སྲོམ་ཚུ་ལས་ཀེན་སར་ཨིན་པས་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བཏང་མི་ནདཔ་དེ་ཚུ་རང་

རང་སྲོ་སྲོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཤི་ནི་ལུ་བསྒུགས་ཏེ་ལྷ་འཆི་འཕྲོ་ལྟུང་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་

ཏུ་མེདཔ་མྲོང་དྲོ་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་དེ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ཆོས་དང་

ནང་སྨན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྨན་ཁང་གཅིག་ལྲོགས་སུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་ དེ་ནང་ལུ་ནང་

པའི་དྲུང་འཚྲོ་དང་སྨན་པ་ཚུ་གིས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་དང་། བླ་སྲོབ་མཁན་པྲོ་ཚུ་གིས་

དམ་པའི་ཆོས་ཉག་གཅིག་གི་བགྲོ་གླེང་། སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་འབྲུག་

ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནི་

མས་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
 

༡༢ ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་ཆོས་ཀྱིས་ཕན་ཐྲོགསཔ།
བཞི་པ་ ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་མི་འདི་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས། འཆི་བ་འཆི་བ་ཞེས་

གྲགས་པ། །ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་སྟེ། །རང་གི་དབུགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཙམ། 

།ཞེས་དང་། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏེ་སྲོག་གི་དབང་པྲོ་འགགས་ན་དབང་པྲོ་གཞན། 

།ཇི་སྙེད་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འགག་པར་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ན་ཚྲོད་

རྒས་ཤིང་འཁོགས་ཏེ་ཚེ་ཟད་དུས་ལུ་བབས་སྲོག་གི་དབང་པྲོ་འགག་མི་དང་། ཡང་ཅིན་ ལྲོ་

ན་མ་རྒས་རུང་རྐྱེན་ངན་གང་རུང་ལས་བརྟེན་སྲོག་གི་དབང་པྲོ་འགགས་ཏེ་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་

འཆི་ཁ་གནད་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྲོངམ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་གསྲོ་བའི་

ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་སྲོག་སྐྱབས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཚེ་ཟད་ཀྱི་ནད་པ་འཆི་བདག་གི་སྲོ་

ལྲོགས་ཁར་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པྲོ་ཆེན་པྲོ་གཉེན་ཉེ་གྲོགས་དང་། ཕམ་

སྤུན་མཆེད། གྲོགས་མཛའ་བཤེས་ག་གིས་ཡང་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཐབས་མེད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་ནང་ལས་སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན། གནས་སངས་དེ་བཟུམ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ 

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གཏྲོགས་གཞན་ག་ཅི་གིས་ཡང་ཕན་ཐྲོགས་མི་ཚུགས། འཇམ་མགོན་
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ས་པཎ་གྱིས། བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་འཆི་བའི་མལ་དུ་ཞུགས། །གཉེན་འབྲེལ་སྡུག་པས་མལ་

གྱི་མཐའ་ནས་བསྐོར། །གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་བསམ་ལས་འདས་པ་ན། །ཆོས་ལས་

གཞན་གྱིས་མི་ཕན་ལྲོ་ཙཱ་བ། །ཞེས་དང་། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཡང་། ནམ་ཞིག་ཚེ་

ཟད་འཆི་བའི་དུས་འབྱུང་ཚེ༔ གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པྲོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་

ཚྲོམ་མེད་པར་གསྲོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་

ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔ ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གཏྲོགས་གཞན་ག་ཅི་

གིས་ཡང་ཕན་ཐབས་མེདཔ་ཨིན། དམ་པའི་ཆོས་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཉམས་སུ་ལེན་མི་བླམ་

ཆོསཔ་རབ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན། དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོའི་བསུ་བ་དངོས་སུ་བྲོན་ཏེ་དགའ་བ་དང་

སྤྲོ་བའི་ངང་ལུ་བཤགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། ཉམས་སུ་ལེན་མི་འབྲིང་ཚུ་གིས་ རང་གིས་ལམ་

རང་གིས་ཆོད་དེ་བཤགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། ཐ་མ་ཚུ་གིས་ཡང་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་བླྲོ་འགྱོད་

མེདཔ་ཅིག་སྦེ་བཤགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྲོན་འདི་སྲོན་པ་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐུ་མ་ངན་ལས་

འདའ་ནི་འབདཝ་ད་ དགེ་སྲོང་ཚུ་རྔུ་བའི་སྐབས་ལུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ད་

ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ང་གིས་ཚེ་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ག་དེམ་ཅིག་བཤད་ཅི། ཁྱོད་ཚུ་གིས་ད་ལྟྲོ་ཡང་ཧ་མ་

གོཝ་ཨིན་ན? ཟེར་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ཧེ་མ་ལས་སེམས་ཁར་ངེས་ཏེ་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་

ལྲོགས་སུ་སྦེ་སྡུག་བསྔལ་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ད་ལྟྲོ་ན་

གཞྲོན་གཟུགས་དང་ལང་ཚྲོ་དར་ལ་བབ་མི་དང་། བཅོ་ཐབས་མེད་པའི་ནད་གཞི་ཀེན་སར་

གྱིས་བཏབ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མེད། དེ་བཟུམ་མའི་ཆོས་ཀྱི་གོ་དྲོན་

གཏིང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དྲོན་དག་ཚུ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་འཆི་བའི་གནད་འགག་ལུ་ཐུག་པའི་

སྐབས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་ནི་གཅིག་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྲོབས་དང་ལུས་རྩལ་རྒྱས་པའི་

སྐབས་ལུ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཟེར་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་སྲོན་ཏེ་སྲོད་རུང་བ་གཉིས་སྦེ་མེད། དེ་

འབད་ནི་དེ་གིས་ཨའི་གི་མངལ་ལས་སྐྱེས་ཚརཝ་ཅིག་ར་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་རང་དང་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ཨིན་རུང་ འཚྲོ་བའི་རྒྱུ་ཚེ་དང་ལས་དང་བསྲོད་ནམས་གསུམ་ཟད་པའི་ནདཔ་ དཔེར་ན། 

སྨན་ཁང་སྲོམ་ཚུ་ལས་ཀེན་སར་ཨིན་པས་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བཏང་མི་ནདཔ་དེ་ཚུ་རང་

རང་སྲོ་སྲོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཤི་ནི་ལུ་བསྒུགས་ཏེ་ལྷ་འཆི་འཕྲོ་ལྟུང་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་

ཏུ་མེདཔ་མྲོང་དྲོ་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་དེ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ཆོས་དང་

ནང་སྨན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྨན་ཁང་གཅིག་ལྲོགས་སུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་ དེ་ནང་ལུ་ནང་

པའི་དྲུང་འཚྲོ་དང་སྨན་པ་ཚུ་གིས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་དང་། བླ་སྲོབ་མཁན་པྲོ་ཚུ་གིས་

དམ་པའི་ཆོས་ཉག་གཅིག་གི་བགྲོ་གླེང་། སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་འབྲུག་

ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནི་

མས་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
 

༡༢ ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་ཆོས་ཀྱིས་ཕན་ཐྲོགསཔ།
བཞི་པ་ ཤི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་མི་འདི་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས། འཆི་བ་འཆི་བ་ཞེས་

གྲགས་པ། །ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་སྟེ། །རང་གི་དབུགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཙམ། 

།ཞེས་དང་། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏེ་སྲོག་གི་དབང་པྲོ་འགགས་ན་དབང་པྲོ་གཞན། 

།ཇི་སྙེད་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འགག་པར་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ན་ཚྲོད་

རྒས་ཤིང་འཁོགས་ཏེ་ཚེ་ཟད་དུས་ལུ་བབས་སྲོག་གི་དབང་པྲོ་འགག་མི་དང་། ཡང་ཅིན་ ལྲོ་

ན་མ་རྒས་རུང་རྐྱེན་ངན་གང་རུང་ལས་བརྟེན་སྲོག་གི་དབང་པྲོ་འགགས་ཏེ་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་

འཆི་ཁ་གནད་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྲོངམ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་གསྲོ་བའི་

ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་སྲོག་སྐྱབས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཚེ་ཟད་ཀྱི་ནད་པ་འཆི་བདག་གི་སྲོ་

ལྲོགས་ཁར་ལྷྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པྲོ་ཆེན་པྲོ་གཉེན་ཉེ་གྲོགས་དང་། ཕམ་

སྤུན་མཆེད། གྲོགས་མཛའ་བཤེས་ག་གིས་ཡང་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཐབས་མེད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་ནང་ལས་སྡུག་བསྔལ་སྲོམ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན། གནས་སངས་དེ་བཟུམ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་ 

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གཏྲོགས་གཞན་ག་ཅི་གིས་ཡང་ཕན་ཐྲོགས་མི་ཚུགས། འཇམ་མགོན་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 322

ས་པཎ་གྱིས། བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་འཆི་བའི་མལ་དུ་ཞུགས། །གཉེན་འབྲེལ་སྡུག་པས་མལ་

གྱི་མཐའ་ནས་བསྐོར། །གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་བསམ་ལས་འདས་པ་ན། །ཆོས་ལས་

གཞན་གྱིས་མི་ཕན་ལྲོ་ཙཱ་བ། །ཞེས་དང་། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ཡང་། ནམ་ཞིག་ཚེ་

ཟད་འཆི་བའི་དུས་འབྱུང་ཚེ༔ གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པྲོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་

ཚྲོམ་མེད་པར་གསྲོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་

ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔ ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གཏྲོགས་གཞན་ག་ཅི་

གིས་ཡང་ཕན་ཐབས་མེདཔ་ཨིན། དམ་པའི་ཆོས་འདི་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཉམས་སུ་ལེན་མི་བླམ་

ཆོསཔ་རབ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན། དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོའི་བསུ་བ་དངོས་སུ་བྲོན་ཏེ་དགའ་བ་དང་

སྤྲོ་བའི་ངང་ལུ་བཤགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། ཉམས་སུ་ལེན་མི་འབྲིང་ཚུ་གིས་ རང་གིས་ལམ་

རང་གིས་ཆོད་དེ་བཤགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། ཐ་མ་ཚུ་གིས་ཡང་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་བླྲོ་འགྱོད་

མེདཔ་ཅིག་སྦེ་བཤགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྲོན་འདི་སྲོན་པ་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐུ་མ་ངན་ལས་

འདའ་ནི་འབདཝ་ད་ དགེ་སྲོང་ཚུ་རྔུ་བའི་སྐབས་ལུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ད་

ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ང་གིས་ཚེ་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ག་དེམ་ཅིག་བཤད་ཅི། ཁྱོད་ཚུ་གིས་ད་ལྟྲོ་ཡང་ཧ་མ་

གོཝ་ཨིན་ན? ཟེར་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ཧེ་མ་ལས་སེམས་ཁར་ངེས་ཏེ་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་

ལྲོགས་སུ་སྦེ་སྡུག་བསྔལ་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ད་ལྟྲོ་ན་

གཞྲོན་གཟུགས་དང་ལང་ཚྲོ་དར་ལ་བབ་མི་དང་། བཅོ་ཐབས་མེད་པའི་ནད་གཞི་ཀེན་སར་

གྱིས་བཏབ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མེད། དེ་བཟུམ་མའི་ཆོས་ཀྱི་གོ་དྲོན་

གཏིང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དྲོན་དག་ཚུ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་འཆི་བའི་གནད་འགག་ལུ་ཐུག་པའི་

སྐབས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་ནི་གཅིག་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྲོབས་དང་ལུས་རྩལ་རྒྱས་པའི་

སྐབས་ལུ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཟེར་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་སྲོན་ཏེ་སྲོད་རུང་བ་གཉིས་སྦེ་མེད། དེ་

འབད་ནི་དེ་གིས་ཨའི་གི་མངལ་ལས་སྐྱེས་ཚརཝ་ཅིག་ར་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་རང་དང་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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གཅིག་ཁར་ལྷྲོད་དེ་ལུས་དང་གྱིབ་མ་བཟུམ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་། 

སྐྱིད་ཏྲོང་ཏྲོ་ཟེར་མི་འདི་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་ཙམ་ཅིག་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་འཁོར་

བའི་གནས་ཚུལ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་གིས་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ། ནད་ཅན་དང་ནད་མེད། 

རྒན་རྒས་དང་གཞྲོནམ། དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་ཟེར་སྲོ་སྲོར་ཁ་ཕྱེ་དགོཔ་སྨྲོ? དེ་བཟུམ་མའི་

ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དྲོན་དེ་ཚུ་སྲོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པྲོའི་རྗེས་

སུ་འཇུག་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་ལུ་

ཕན་པའི་སྨན་མཆོག་རྒྱལ་པྲོ་ ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་ཟེར་མི་ཡང་འདི་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་སྤྱིར་བཏང་སྲོ་སྲོའི་སྐྱེ་བྲོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་

ངོ་སྤྲོད་རེ་གནང་། འཕྲོ་བ་རེ་བཏབ། ཐྲོས་གྲོལ་ལ་སྲོགས་པ་ལྷག་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ 

དུས་ཚྲོད་དེ་ལུ་དངོས་སུ་འཆར་བའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ངོ་འཕྲོད་དེ་བར་དྲོའི་འཇིགས་སྐྲག་ཚུ་རང་

སར་ཞི་སྟེ་བར་དྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་མ་དགོ་པའི་ཁར་ངན་སྲོང་གསུམ་གྱི་གནས་རིས་བཟྲོད་

མ་ཚུགས་པའི་ལུས་ལེན་མ་དགོ་པའི་ཁེ་ཕན་སྲོམ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ག་ར་གིས་མི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་འཕྲོ་བ་

གནང་ནི་དང་། བར་དྲོའི་ཐྲོས་གྲོལ་ལྷག་ནི། སྨྲོན་ལམ་གཏང་ནི། ཆོ་གའི་ཚིག་དང་སྦྲགས་

པུར་སྦང་འབད་ནི། ཤི་ཞིནམ་ལས་བདུན་ཕག་གསུམ་གྱི་རིང་ཆོ་ག་གནང་སྟེ་གཤིན་པྲོའི་

དྲོན་ལུ་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ནི་ཚུ་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ར་ཡྲོད། 

དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་ཏྲོག་འདི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་མི་སེར་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ཆ་མཉམ་

ལུ་ཐིམ་ཕུག་འབྱུང་གཞི་ནང་གི་དུར་ཁྲོད་ལུ་མེ་སྦངས་ལས་འགོ་བཙུགས་བདུན་ཚིགས་ཀྱི་ཆོ་

ག་ཚུ་ཆ་ཚང་དགེ་ཚྲོགས་སྲོབ་དཔྲོན་ལྲོགས་སུ་བསྐོ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་དབུ་

གཙྲོས་དགེ་སྲོང་ཞལ་གྲངས་༤༠དེ་ཅིག་གིས་གནང་མི་དེ་གིས་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་

ཞབས་ཏྲོག་རླབས་ཆེན་གྲུབ་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
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ཨིན་རུང་ བླམ་ཆོསཔ་ལ་ལུ་ཅིག་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པྲོར་ཐུགས་དམ་གནང་བཞུགས་མི་ཚུ་ན་ཐན་

ར་བཤགས་རནམ་ད་ སྨན་ཁང་འབག་སྟེ་ཁོང་ར་གིས་བཤགས་ནི་ལུ་ཐག་བཅད་དེ་སྨན་

ཁང་ནང་མི་འགྱོ་ཟེར་གསུངས་རུང་མ་ཉན་པར་སྨན་ཁང་ནང་འབག་པའི་ཤུལ་ལུ་བཤགས་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། བླམ་ལ་ལུ་ཅིག་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་རུང་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ཕུང་པྲོ་དེ་སྦེ་

བཞག་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ ཐུགས་དམ་མ་གྲོལ་རུང་ཐབས་ར་མེད་པར་བཤགསཔ་ཅིག་སྐུ་

ཕུང་ལུ་དཀྲོགས་ཏེ་གཞན་ཁར་ཞུ་དགོཔ་འཐྲོན་ནི་དེ་གིས་ཐུགས་དམ་དཀྲོགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། དེ་གིས་འབད་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་བཤགས་རནམ་ད་ སྨན་ཁང་ནང་འབག་ནི་མེན་པར་

སྨན་ཁང་ལས་རང་གི་གཟིམ་ཅུང་ནང་འབག་ནི་གི་དལ་དབང་ཁོང་རའི་ཐུགས་འདྲོད་ལྟར་

འབད་དགོཔ་འདུག དེ་སྦེ་མེན་པར་སྙུང་གཞི་དྭངས་ནིའི་རེ་བ་གིས་སྨན་ཁང་བཞགཔ་ད་ 

ཞབས་ཏྲོག་མེན་པར་ཞབས་འདྲེན་ཤྲོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་

ཧ་གོ་དགོཔ་འདུག

༡༣ རྒྱལ་ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག།
ཆོས་དང་གསྲོ་བ་གཉིས་གཅིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅིག་གིས་འབད་དེ་མི་སྡེ་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་དྲོ་

ཡྲོད་མིའི་གྲས་ལས་གཅིག་འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་

ནང་ལུ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་བླམ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་མཛད་གནང་སྟེ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་དྲྲོ་པ་ཕྱི་

རུ་བསང་དང་བསུར་གསྲོལ་ཁ་ཚུ་རྟག་པར་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གིས་ནད་པའི་འགལ་

རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་། གདྲོན་གེགས་འབྱུང་པྲོའི་འཚེ་བ་ལས་བསྐྱབ་ནིའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། བླམ་དེ་གིས་སྨན་ཁང་ནང་ནང་བཞག་ནདཔ་ཚུ་ལུ་འཕལ་འཕལ་ར་ཁྲུས་

གསྲོལ་དང་། སྲུང་སྐུད། བྱིན་རླབས་ཚུ་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་

ལྷག་པར་འཇུག་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྲོད་གསུམ་དང་། 

ཚན་རིག་གི་ལྟ་སྒོམ་སྤྲོད་གསུམ་མ་འདྲ་བའི་གནད་ལས་ ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་

གཉིས་གཅིག་ཁར་ཆུ་དང་ཨོམ་བཟུམ་སྦེ་འགྱོ་མི་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ནདཔ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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གཅིག་ཁར་ལྷྲོད་དེ་ལུས་དང་གྱིབ་མ་བཟུམ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་། 

སྐྱིད་ཏྲོང་ཏྲོ་ཟེར་མི་འདི་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་ཙམ་ཅིག་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་འཁོར་

བའི་གནས་ཚུལ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་གིས་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ། ནད་ཅན་དང་ནད་མེད། 

རྒན་རྒས་དང་གཞྲོནམ། དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་ཟེར་སྲོ་སྲོར་ཁ་ཕྱེ་དགོཔ་སྨྲོ? དེ་བཟུམ་མའི་

ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དྲོན་དེ་ཚུ་སྲོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པྲོའི་རྗེས་

སུ་འཇུག་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་ལུ་

ཕན་པའི་སྨན་མཆོག་རྒྱལ་པྲོ་ ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་ཟེར་མི་ཡང་འདི་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་སྤྱིར་བཏང་སྲོ་སྲོའི་སྐྱེ་བྲོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་

ངོ་སྤྲོད་རེ་གནང་། འཕྲོ་བ་རེ་བཏབ། ཐྲོས་གྲོལ་ལ་སྲོགས་པ་ལྷག་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ 

དུས་ཚྲོད་དེ་ལུ་དངོས་སུ་འཆར་བའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་ངོ་འཕྲོད་དེ་བར་དྲོའི་འཇིགས་སྐྲག་ཚུ་རང་

སར་ཞི་སྟེ་བར་དྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མྲོང་མ་དགོ་པའི་ཁར་ངན་སྲོང་གསུམ་གྱི་གནས་རིས་བཟྲོད་

མ་ཚུགས་པའི་ལུས་ལེན་མ་དགོ་པའི་ཁེ་ཕན་སྲོམ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ག་ར་གིས་མི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་འཕྲོ་བ་

གནང་ནི་དང་། བར་དྲོའི་ཐྲོས་གྲོལ་ལྷག་ནི། སྨྲོན་ལམ་གཏང་ནི། ཆོ་གའི་ཚིག་དང་སྦྲགས་

པུར་སྦང་འབད་ནི། ཤི་ཞིནམ་ལས་བདུན་ཕག་གསུམ་གྱི་རིང་ཆོ་ག་གནང་སྟེ་གཤིན་པྲོའི་

དྲོན་ལུ་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ནི་ཚུ་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ར་ཡྲོད། 

དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་ཏྲོག་འདི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་མི་སེར་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ཆ་མཉམ་

ལུ་ཐིམ་ཕུག་འབྱུང་གཞི་ནང་གི་དུར་ཁྲོད་ལུ་མེ་སྦངས་ལས་འགོ་བཙུགས་བདུན་ཚིགས་ཀྱི་ཆོ་

ག་ཚུ་ཆ་ཚང་དགེ་ཚྲོགས་སྲོབ་དཔྲོན་ལྲོགས་སུ་བསྐོ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་དབུ་

གཙྲོས་དགེ་སྲོང་ཞལ་གྲངས་༤༠དེ་ཅིག་གིས་གནང་མི་དེ་གིས་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་

ཞབས་ཏྲོག་རླབས་ཆེན་གྲུབ་ཚུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
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ཨིན་རུང་ བླམ་ཆོསཔ་ལ་ལུ་ཅིག་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པྲོར་ཐུགས་དམ་གནང་བཞུགས་མི་ཚུ་ན་ཐན་

ར་བཤགས་རནམ་ད་ སྨན་ཁང་འབག་སྟེ་ཁོང་ར་གིས་བཤགས་ནི་ལུ་ཐག་བཅད་དེ་སྨན་

ཁང་ནང་མི་འགྱོ་ཟེར་གསུངས་རུང་མ་ཉན་པར་སྨན་ཁང་ནང་འབག་པའི་ཤུལ་ལུ་བཤགས་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། བླམ་ལ་ལུ་ཅིག་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་རུང་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ཕུང་པྲོ་དེ་སྦེ་

བཞག་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ ཐུགས་དམ་མ་གྲོལ་རུང་ཐབས་ར་མེད་པར་བཤགསཔ་ཅིག་སྐུ་

ཕུང་ལུ་དཀྲོགས་ཏེ་གཞན་ཁར་ཞུ་དགོཔ་འཐྲོན་ནི་དེ་གིས་ཐུགས་དམ་དཀྲོགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན། དེ་གིས་འབད་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་བཤགས་རནམ་ད་ སྨན་ཁང་ནང་འབག་ནི་མེན་པར་

སྨན་ཁང་ལས་རང་གི་གཟིམ་ཅུང་ནང་འབག་ནི་གི་དལ་དབང་ཁོང་རའི་ཐུགས་འདྲོད་ལྟར་

འབད་དགོཔ་འདུག དེ་སྦེ་མེན་པར་སྙུང་གཞི་དྭངས་ནིའི་རེ་བ་གིས་སྨན་ཁང་བཞགཔ་ད་ 

ཞབས་ཏྲོག་མེན་པར་ཞབས་འདྲེན་ཤྲོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་

ཧ་གོ་དགོཔ་འདུག

༡༣ རྒྱལ་ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག།
ཆོས་དང་གསྲོ་བ་གཉིས་གཅིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅིག་གིས་འབད་དེ་མི་སྡེ་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་དྲོ་

ཡྲོད་མིའི་གྲས་ལས་གཅིག་འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་

ནང་ལུ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་བླམ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་མཛད་གནང་སྟེ་ཡྲོད་མི་དེ་གིས་དྲྲོ་པ་ཕྱི་

རུ་བསང་དང་བསུར་གསྲོལ་ཁ་ཚུ་རྟག་པར་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གིས་ནད་པའི་འགལ་

རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་། གདྲོན་གེགས་འབྱུང་པྲོའི་འཚེ་བ་ལས་བསྐྱབ་ནིའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། བླམ་དེ་གིས་སྨན་ཁང་ནང་ནང་བཞག་ནདཔ་ཚུ་ལུ་འཕལ་འཕལ་ར་ཁྲུས་

གསྲོལ་དང་། སྲུང་སྐུད། བྱིན་རླབས་ཚུ་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་

ལྷག་པར་འཇུག་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྲོད་གསུམ་དང་། 

ཚན་རིག་གི་ལྟ་སྒོམ་སྤྲོད་གསུམ་མ་འདྲ་བའི་གནད་ལས་ ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་

གཉིས་གཅིག་ཁར་ཆུ་དང་ཨོམ་བཟུམ་སྦེ་འགྱོ་མི་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ནདཔ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་གཙང་སྦྲ་ལྷག་པར་དུ་བསྟེན་དགོ་མི་དང་། དྲིལ་བུ་ཀྲང་ཀྲིང་གི་སྒྲ་དང་

བཅསཔ་སྦེ་ནད་ཤག་ཚུ་ནང་འབད་ནི་འདི་སབས་མ་བདེ་མི་དེ་ནདཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་སྒྲ་སྐད་

ལས་འཛེམ་དགོཔ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་ཚད་ ནང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་

སྒོམ་རྐྱབ་ནི་འདི་ཐྲོས་པ་དང་བསམ་པའི་ཤེས་ཡྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་སྦངས་ཚར་བའི་རྟིང་ལས་

རྐྱངམ་ཅིག་བསན་དགོཔ་སྦེ་ཡྲོད་མི་དང་། དེང་སང་ཕྱི་གླིངཔ་ཚུ་གིས་ཐད་ཀར་སྒོམ་བརྐྱབ་

ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མི་གཉིས་རྟགས་མི་མཐུན་པས་ཟེར་སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་དྲྲོག་

ཀྲར་བཙན་སྐྱོགས་རྲོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ནང་པའི་བླམ་དང་སྲོབ་

དཔྲོན་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ དཔེར་ན་སེམས་ཁམས་ནདཔ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་སེམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་

འགྱོ་ནིའི་སྒོམ་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༤ སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟས།
སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོ་འདི་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྲང་སྲོང་

གི་གནས་སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་ལུ་སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་

སྨན་གྱི་རྒྱུད་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། སྨན་གྱི་རྫས་སྦྲོར་ལུ་ནུས་པ་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ དེ་གུ་

གཟུངས་སྔགས་ཚུ་བཟས་ཏེ་བཏབ་པ་ཅིན་དེ་བ་ཡང་ནུས་པ་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གསྲོ་བ་རིག་

པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དྲོན་བཞིན་ སྨན་སྦྲོར་འབད་ཚར་མི་ཚུ་སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོ་

དང་། རིག་པ་འཛིན་པའི་དྲང་སྲོང་ཚུ་ལུ་སྨན་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྨན་དེ་

ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ལྷག་པར་དུ་འབྱུང་ནི་དང་། དཔྱད་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

སྔགས་བཏབ་པ་ཅིན་ ནད་སར་མི་ལྲོག་ནི་དང་། གཉན་མི་བརྐྱབ་ནི། དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ནུས་

ཤུགས་ཡར་སེང་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨ་རྟག་ར་

རང་ཟའི་ཚེས་༨ལུ་གསྲོ་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་༦.༣༠ལས་ཆུ་ཚྲོད་༨.༣༠ཚུན་གནང་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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དེ་བཟུམ་མའི་སྦང་བ་ཚུ་སྲོབ་སྦྲོང་འབད་བའི་སྐབས་ལས་ར་འབད་ནི་དེ་གིས་ དྲུང་འཚྲོ་དང་

སྨན་པའི་སྲོབ་སྦྲོང་མཐར་འཁྱོལ་ཞིནམ་ལས་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་སབས་བདེ་དང་བསྟུན་དྲྲོ་པ་

དང་ཕྱི་རུ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟས་དང་། ཨོ་རྒྱན་སྨན་བླའི་བསྒོམ་བཟས་ཚུ་དུས་

རྒྱུན་གྱི་ཐུན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ར་བཏང་ནི་དེ་གིས་སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་ངོ་མའི་ནང་ཕན་ཐྲོགས་

སྲོམ་བྱུང་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ངོས་ལེན་ཚུ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད། 

སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༩ལུ་ནམ་སྙིང་རིན་པྲོ་མཆོག་གསྲོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ 

གཡུ་ཐྲོག་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་དབང་གནང་བའི་སྐབས་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུངས་མིའི་

ནང་། དྲུང་འཚྲོ་ཤེས་རབ་འབྲོར་ལྡན་གྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་ནདཔ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་སྦེ་ར་

བྱུང་མི་འདི་སྨན་གྱིས་རྐྱངམ་ཅིག་ཕནམ་མེན་པར་ སྔགས་ཀྱི་བསྙེན་པ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་

གནང་ནི་དེ་གིས་ཕན་ཐྲོགསཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྔགས་བཟས་ཏེ་འཕུ་

བཏབ་མི་འདི་གིས་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་ཁུངས་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་སྨན་དང་

དཔྱད་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་དང་གཅིག་ཁར་གཟུངས་སྔགས་བགྱངས་ཏེ་བཏབ་པ་ཅིན་ཕན་ཐྲོགས་

སྲོམ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་ཏེ་ཡྲོད།

༉ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༡༡/༡༦ལས་ཉིན་གྲངས་༣གྱི་རིང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་རྲོར་སྲོབ་རིན་པྲོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐྲོག་རྒྱལ་

ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་སྲིད་པ་སྤྱི་མདྲོས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་གནང་ཡྲོདཔ།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་གཙང་སྦྲ་ལྷག་པར་དུ་བསྟེན་དགོ་མི་དང་། དྲིལ་བུ་ཀྲང་ཀྲིང་གི་སྒྲ་དང་

བཅསཔ་སྦེ་ནད་ཤག་ཚུ་ནང་འབད་ནི་འདི་སབས་མ་བདེ་མི་དེ་ནདཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་སྒྲ་སྐད་

ལས་འཛེམ་དགོཔ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་ཚད་ ནང་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་

སྒོམ་རྐྱབ་ནི་འདི་ཐྲོས་པ་དང་བསམ་པའི་ཤེས་ཡྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་སྦངས་ཚར་བའི་རྟིང་ལས་

རྐྱངམ་ཅིག་བསན་དགོཔ་སྦེ་ཡྲོད་མི་དང་། དེང་སང་ཕྱི་གླིངཔ་ཚུ་གིས་ཐད་ཀར་སྒོམ་བརྐྱབ་

ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མི་གཉིས་རྟགས་མི་མཐུན་པས་ཟེར་སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་དྲྲོག་

ཀྲར་བཙན་སྐྱོགས་རྲོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ནང་པའི་བླམ་དང་སྲོབ་

དཔྲོན་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ དཔེར་ན་སེམས་ཁམས་ནདཔ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་སེམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་

འགྱོ་ནིའི་སྒོམ་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

༡༤ སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟས།
སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོ་འདི་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྲང་སྲོང་

གི་གནས་སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་ལུ་སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་

སྨན་གྱི་རྒྱུད་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། སྨན་གྱི་རྫས་སྦྲོར་ལུ་ནུས་པ་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ དེ་གུ་

གཟུངས་སྔགས་ཚུ་བཟས་ཏེ་བཏབ་པ་ཅིན་དེ་བ་ཡང་ནུས་པ་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གསྲོ་བ་རིག་

པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དྲོན་བཞིན་ སྨན་སྦྲོར་འབད་ཚར་མི་ཚུ་སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོ་

དང་། རིག་པ་འཛིན་པའི་དྲང་སྲོང་ཚུ་ལུ་སྨན་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྨན་དེ་

ནདཔ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ལྷག་པར་དུ་འབྱུང་ནི་དང་། དཔྱད་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

སྔགས་བཏབ་པ་ཅིན་ ནད་སར་མི་ལྲོག་ནི་དང་། གཉན་མི་བརྐྱབ་ནི། དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ནུས་

ཤུགས་ཡར་སེང་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨ་རྟག་ར་

རང་ཟའི་ཚེས་༨ལུ་གསྲོ་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་༦.༣༠ལས་ཆུ་ཚྲོད་༨.༣༠ཚུན་གནང་

དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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དེ་བཟུམ་མའི་སྦང་བ་ཚུ་སྲོབ་སྦྲོང་འབད་བའི་སྐབས་ལས་ར་འབད་ནི་དེ་གིས་ དྲུང་འཚྲོ་དང་

སྨན་པའི་སྲོབ་སྦྲོང་མཐར་འཁྱོལ་ཞིནམ་ལས་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་སབས་བདེ་དང་བསྟུན་དྲྲོ་པ་

དང་ཕྱི་རུ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟས་དང་། ཨོ་རྒྱན་སྨན་བླའི་བསྒོམ་བཟས་ཚུ་དུས་

རྒྱུན་གྱི་ཐུན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ར་བཏང་ནི་དེ་གིས་སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་ངོ་མའི་ནང་ཕན་ཐྲོགས་

སྲོམ་བྱུང་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ངོས་ལེན་ཚུ་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོད། 

སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༩ལུ་ནམ་སྙིང་རིན་པྲོ་མཆོག་གསྲོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ 

གཡུ་ཐྲོག་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་དབང་གནང་བའི་སྐབས་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུངས་མིའི་

ནང་། དྲུང་འཚྲོ་ཤེས་རབ་འབྲོར་ལྡན་གྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་ནདཔ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་སྦེ་ར་

བྱུང་མི་འདི་སྨན་གྱིས་རྐྱངམ་ཅིག་ཕནམ་མེན་པར་ སྔགས་ཀྱི་བསྙེན་པ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་

གནང་ནི་དེ་གིས་ཕན་ཐྲོགསཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྔགས་བཟས་ཏེ་འཕུ་

བཏབ་མི་འདི་གིས་ཕན་ཐྲོགས་སྲོམ་ཡྲོད་པའི་ཁུངས་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་སྨན་དང་

དཔྱད་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་དང་གཅིག་ཁར་གཟུངས་སྔགས་བགྱངས་ཏེ་བཏབ་པ་ཅིན་ཕན་ཐྲོགས་

སྲོམ་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་ཏེ་ཡྲོད།

༉ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༡༡/༡༦ལས་ཉིན་གྲངས་༣གྱི་རིང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་རྲོར་སྲོབ་རིན་པྲོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐྲོག་རྒྱལ་

ཡྲོངས་གཙྲོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་སྲིད་པ་སྤྱི་མདྲོས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་གནང་ཡྲོདཔ།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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༡༥ ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ།
གསྲོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤྲོས་ར་ཟས་

དང་སྤྲོད་ལམ་གཉིས་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། བཞེས་སྒོ་ལུ་དབྱེ་བ་ལེ་ཤཱ་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ 

བཟའ་ནིའི་རིགས་དང་འཐུང་ནི་གི་རིགས་གཉིས་ལུ་བསྡུཝ་ལས་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ག་

ཅི་ར་ཨིན་རུང་གཙང་སྦྲ་སྦེ་བསྟེན་ནི། ཟས་ཚྲོད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཟ་ནི། ཆང་དང་སྨྲོ་རྫས་ཀྱི་

རིགས་སྤང་ནི། གནམ་ཟ་དུས་བཞི་དང་བསྟུན་པའི་ཟས་དང་སྤྲོད་ལམ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ལག་

ལེན་འཐབ་ནི། རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་སྲོབས་ཤུགས་དང་། ཕྲོ་བའི་མེ་དྲྲོད་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་

ཟས་སྐོམ་བསྟེན་ཐངས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་

ཨིན། སྤྲོད་ལམ་གྱི་ཐད་ལུ་གཙྲོ་བྲོ་ར་ནམ་རྒྱུན་ལུས་སྦྲོང་འབད་ནི་དང་། ལམ་འགྱོ་བའི་

སྐབས་ལུ་ལམ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། སྲོད་སར་ལྷྲོདཔ་ད་ས་གནས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། 

ལུས་དང་ངག་གི་སྤྲོད་པ་གཟབ་གཟབ་འབད་བ་ཅིན་ནད་གཞི་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་སྔོན་འགོག་

འབད་ཚུགས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན།

ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་གཙྲོ་བྲོ་ར་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བ་སྤྲོད་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་གནས་དགོཔ་འདི་ཨིན། ལུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མཆོད་

རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ཕྱག་དང་སྐོར་ར་རྐྱབ།  ངག་གི་སྒོ་ལས་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྲོར་ལུ་བརྩྲོན། 

ཡིད་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པྲོ་འབྲལ་བ་མེད་པར་བསྒོམས་པ་ཅིན་ཚྲོགས་

བསགས་པ་དང་སྒྲིབ་པ་སྦངས་པ་ལས་བརྟེན་ ནད་གཞི་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་སྔོན་འགོག་འབད་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཚེ་ཕྱི་མར་ཡང་ནད་མེད་གཟུགས་དང་ལང་ཚྲོ་རྒྱས་པའི་མིའི་ལུས་རྟེན་ཐྲོབ་

ཚུགས་པའི་ཕན་ཡྲོན་ཚུ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གསྲོ་བའི་ཁ་

ཐུག་གི་བསབ་བ་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ཟས་སྤྲོད་བསྟེན་ཐངས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁ་

ཐུག་ལས་གསུངས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཚྲོགས་བསགས་དང་སྒྲིབ་སྦང་འབད་ཐངས་

ཚུ་ག་ར་གིས་ལག་ལེན་གང་དྲག་འཐབ་གནང་ནི་དེ་གིས་ན་ཚ་དང་ཤི་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 328

ཚུགས་ཏེ་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༢གི་ཚད་རྩིས་ནང་མི་གི་ཚེ་ཚད་ཡང་ལྲོ་གྲངས་༦༧.༨ ལུ་ལྷྲོད་ཚུགས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། ནད་གཞི་དང་ཤི་རྐྱེན་བཟྲོག་པའི་ཐབས་ལམ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་ལྲོ་

མཆོད་ཟེར་རང་གི་སྲུང་མ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལྲོ་སྐག་ཟ་

སྐག་ཞག་སྐག་ལ་སྲོགས་པ་བཟྲོག་པའི་ཐབས་རིམ་གྲོ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་བཏང་མི་དེ་གིས་ནད་གཞི་

སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ཤེས་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་ཨིན།

ལྲོ་ཆོག་ལས་ཡང་ལྷག་པའི་རིམ་གྲོ་སྲོམ་ཤྲོས་འདི་ གདན་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་གུ་སྲོད་ཞིན་ན་

རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་གྱི་ངང་ལུ་སྲོད་དེ་འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་ཕག་དྲོག་

སེར་སྣའི་སེམས་ཀྱི་གཉེན་པྲོ་གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཕལ་འཕལ་ར་ཡུན་ཐུང་

གྲངས་མང་སྦེ་བསྒོམས་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་སྔོན་

འགོག་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་དེང་སང་ཕྱིའི་ལྟ་བ་འཛིན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ངོས་ལེན་དང་ཆ་འཇོག་

འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་

ཁས་ལེན་མི་ཚུ་གིས་མ་འབད་བར་སྲོད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

དེ་སྦེ་མེན་པར་ སེམས་སྣང་བ་གང་ཤར་སྦེ་རྣམ་གཡེང་གི་ངང་ལུ་སྲོད་ནི་དང་། ངག་གིས་ངོ་

ཚ་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་བླྲོའྲོ་ག་རྔམ་སབ་ནི། ལུས་ཀྱིས་སྤྲོད་པ་རྩིང་པྲོའི་ཐྲོག་ལས་ས་གཉན་དང་ཆུ་

གཉན་རྲོ་གཉན་སྲོག་པ་ལ་སྲོགས་པ་དང་། སྲོག་བཅད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་འདྲོད་

ལྲོག་སྤྲོད་པ་ལ་སྲོགས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་ད་རེས་ཡང་ནད་མང་བའི་ཁར་ཚེ་ཕྱི་མར་ཡང་

ངན་སྲོང་གསུམ་གྱི་གནས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྲོང་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དེ་

འབད་ནི་དེ་གིས་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་དྲྲོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ། ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྲོར། 

ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚུ་ནང་ཚེས་བཅུ་དང་སྨྱུང་གནས་བཟུང་ནི། བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་

བསྒོམ་ནི་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་མི་འདི་འབྲུག་མི་གི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པྲོ་ཕྱི་མི་གཞན་གྱི་

གདྲོང་ཁར་ངོམ་བཏུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པྲོ་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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༡༥ ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ།
གསྲོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤྲོས་ར་ཟས་

དང་སྤྲོད་ལམ་གཉིས་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། བཞེས་སྒོ་ལུ་དབྱེ་བ་ལེ་ཤཱ་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ 

བཟའ་ནིའི་རིགས་དང་འཐུང་ནི་གི་རིགས་གཉིས་ལུ་བསྡུཝ་ལས་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ག་

ཅི་ར་ཨིན་རུང་གཙང་སྦྲ་སྦེ་བསྟེན་ནི། ཟས་ཚྲོད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཟ་ནི། ཆང་དང་སྨྲོ་རྫས་ཀྱི་

རིགས་སྤང་ནི། གནམ་ཟ་དུས་བཞི་དང་བསྟུན་པའི་ཟས་དང་སྤྲོད་ལམ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ལག་

ལེན་འཐབ་ནི། རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་སྲོབས་ཤུགས་དང་། ཕྲོ་བའི་མེ་དྲྲོད་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་

ཟས་སྐོམ་བསྟེན་ཐངས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྲོད་མི་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་

ཨིན། སྤྲོད་ལམ་གྱི་ཐད་ལུ་གཙྲོ་བྲོ་ར་ནམ་རྒྱུན་ལུས་སྦྲོང་འབད་ནི་དང་། ལམ་འགྱོ་བའི་

སྐབས་ལུ་ལམ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། སྲོད་སར་ལྷྲོདཔ་ད་ས་གནས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། 

ལུས་དང་ངག་གི་སྤྲོད་པ་གཟབ་གཟབ་འབད་བ་ཅིན་ནད་གཞི་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་སྔོན་འགོག་

འབད་ཚུགས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན།

ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་གཙྲོ་བྲོ་ར་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བ་སྤྲོད་གཙང་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་གནས་དགོཔ་འདི་ཨིན། ལུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མཆོད་

རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ཕྱག་དང་སྐོར་ར་རྐྱབ།  ངག་གི་སྒོ་ལས་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྲོར་ལུ་བརྩྲོན། 

ཡིད་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པྲོ་འབྲལ་བ་མེད་པར་བསྒོམས་པ་ཅིན་ཚྲོགས་

བསགས་པ་དང་སྒྲིབ་པ་སྦངས་པ་ལས་བརྟེན་ ནད་གཞི་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་སྔོན་འགོག་འབད་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཚེ་ཕྱི་མར་ཡང་ནད་མེད་གཟུགས་དང་ལང་ཚྲོ་རྒྱས་པའི་མིའི་ལུས་རྟེན་ཐྲོབ་

ཚུགས་པའི་ཕན་ཡྲོན་ཚུ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གསྲོ་བའི་ཁ་

ཐུག་གི་བསབ་བ་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ཟས་སྤྲོད་བསྟེན་ཐངས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁ་

ཐུག་ལས་གསུངས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཚྲོགས་བསགས་དང་སྒྲིབ་སྦང་འབད་ཐངས་

ཚུ་ག་ར་གིས་ལག་ལེན་གང་དྲག་འཐབ་གནང་ནི་དེ་གིས་ན་ཚ་དང་ཤི་རྐྱེན་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 328

ཚུགས་ཏེ་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༢གི་ཚད་རྩིས་ནང་མི་གི་ཚེ་ཚད་ཡང་ལྲོ་གྲངས་༦༧.༨ ལུ་ལྷྲོད་ཚུགས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་ཨིན། ནད་གཞི་དང་ཤི་རྐྱེན་བཟྲོག་པའི་ཐབས་ལམ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་ལྲོ་ལྟར་བཞིན་ལྲོ་

མཆོད་ཟེར་རང་གི་སྲུང་མ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལྲོ་སྐག་ཟ་

སྐག་ཞག་སྐག་ལ་སྲོགས་པ་བཟྲོག་པའི་ཐབས་རིམ་གྲོ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་བཏང་མི་དེ་གིས་ནད་གཞི་

སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ཤེས་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་ཨིན།

ལྲོ་ཆོག་ལས་ཡང་ལྷག་པའི་རིམ་གྲོ་སྲོམ་ཤྲོས་འདི་ གདན་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་གུ་སྲོད་ཞིན་ན་

རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་གྱི་ངང་ལུ་སྲོད་དེ་འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་ཕག་དྲོག་

སེར་སྣའི་སེམས་ཀྱི་གཉེན་པྲོ་གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཕལ་འཕལ་ར་ཡུན་ཐུང་

གྲངས་མང་སྦེ་བསྒོམས་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་སྔོན་

འགོག་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་དེང་སང་ཕྱིའི་ལྟ་བ་འཛིན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ངོས་ལེན་དང་ཆ་འཇོག་

འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་

ཁས་ལེན་མི་ཚུ་གིས་མ་འབད་བར་སྲོད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

དེ་སྦེ་མེན་པར་ སེམས་སྣང་བ་གང་ཤར་སྦེ་རྣམ་གཡེང་གི་ངང་ལུ་སྲོད་ནི་དང་། ངག་གིས་ངོ་

ཚ་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་བླྲོའྲོ་ག་རྔམ་སབ་ནི། ལུས་ཀྱིས་སྤྲོད་པ་རྩིང་པྲོའི་ཐྲོག་ལས་ས་གཉན་དང་ཆུ་

གཉན་རྲོ་གཉན་སྲོག་པ་ལ་སྲོགས་པ་དང་། སྲོག་བཅད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་འདྲོད་

ལྲོག་སྤྲོད་པ་ལ་སྲོགས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་ད་རེས་ཡང་ནད་མང་བའི་ཁར་ཚེ་ཕྱི་མར་ཡང་

ངན་སྲོང་གསུམ་གྱི་གནས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྲོང་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དེ་

འབད་ནི་དེ་གིས་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་དྲྲོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ། ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྲོར། 

ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚུ་ནང་ཚེས་བཅུ་དང་སྨྱུང་གནས་བཟུང་ནི། བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་

བསྒོམ་ནི་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་མི་འདི་འབྲུག་མི་གི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པྲོ་ཕྱི་མི་གཞན་གྱི་

གདྲོང་ཁར་ངོམ་བཏུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པྲོ་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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༈ རང་ཟ་༨པའི་ཚེས་༨ལུ་གསྲོ་རིག་སྤེལ་ཁང་གི་སྨན་བླའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྨན་བླའི་མདྲོ་

ཆོག་གནང་བའི་མཐྲོང་སྣང་།

༡༦ ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་སྨན་མཆོག་གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས།
ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་འདི་ཐྲོབ་ཞིནམ་ལས་ལུས་མི་ན་བར་གནས་ནི་དང་། ན་བ་

གསྲོ་བའི་ཐབས་ལུ་བརྩྲོན་ནི་འདི་འདྲོད་དྲོན་འགྲུབ་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཙྲོ་

རིམ་དང་པ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་རྟེན་འདི་མི་ན་བར་

གནས་ནིའི་རེ་བ་ཡྲོད་རུང་ ལུས་མི་ན་བར་གནས་པའི་ཐབས་ལམ་བཏྲོན་མ་ཤེས། ལུས་

ཁམས་མནར་བའི་ནད་ལས་འགྲོལ་བར་འདྲོད་པའི་སེམས་ཡྲོད་རུང་ནད་ལས་འགྲོལ་ཐབས་

བསྒྲུབ་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ རང་དབང་མེད་པར་ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འདམ་རྫབ་

ནང་ཚུད་དེ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚྲོགས་མྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། སྡུག་

བསྔལ་འདྲོར་འདྲོད་སེམས་ཡྲོད་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་རྒྱུག །བདེ་བ་འདྲོད་

ཀྱང་གཏི་མུག་པས། །རང་གི་བདེ་བ་དགྲ་ལྟར་འཇོམས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་སྡུག་

བསྔལ་སྤང་དགོ་མནྲོ་བའི་སེམས་ཡྲོད་རུང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྡིག་པ་སྤང་མ་ཤེས། བདེ་བ་

ཐྲོབ་དགོ་མནྲོ་བའི་སེམས་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་

འཁོར་བའི་ནང་ལུ་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མྲོང་སྟེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། 
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དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཚེ་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ནད་གདྲོན་བར་ཆད་ཚུ་

བཟྲོག་པའི་ཐབས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་དེ་ཚུ་སྤང་བླང་ཚུལ་མཐུན་འབད་མ་

ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚྲོགས་མྲོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ར་ནད་

གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་སྐབས་ལུ་སྨན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 

རང་རྐྱངམ་ཅིག་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང་གདྲོན་གྱི་འཚེ་བ་ལས་འགྲོལ་ཚུགས་པའི་སྨྲོན་ལམ་

བཏབ་མ་གཏྲོགས་གཞན་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་གྱི་ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་བསལ་

བར་ཤྲོག་མནྲོ་བའི་གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེད་མི་དཀོན་སུ་ཅིག་འྲོང་།  དཔེར་ན་ 

ས་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལམ་ཁར་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མི་

འབྱུང་ནི་དང་། བསམ་པའི་དྲོན་ཚུ་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྟེ་ལྲོག་སྟེ་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོད་

ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་གསྲོལ་ཁ་རེ་བཏང་། འཕགས་པ་ཕྱྲོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་ཚུ་ལྷགས་ཏེ་

རང་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དྲོན་ལུ་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པ་མ་གཏྲོགས་གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

སྐྱེད་མི་དཀོན་དྲགས་ཨིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཕྱྲོགས་བཅུའི་

མུན་སེལ་ནང་ལུ། བ་བ་ཀུན་ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །སངས་རྒྱས་དེ་ནི་དྲན་བ་ཞིང་། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཀྱང་མ་གཏང་དང་། །ཁྱོད་ལ་འཇིགས་པ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཟེར་གཙྲོ་བྲོ་ར་གཞན་

ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་དང་། 

རང་གི་བསམ་དྲོན་ཚུ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་མི་ཆོས་འདི་ང་བཅས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་

ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་འདི་ལས་འགྲོལ་མ་ཚུགསཔ་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ དེང་སང་དངོས་འཛིན་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བས་རང་རྒྱུད་དྲོག་པྲོར་གྱུར་

པའི་བླྲོ་ཡུལ་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནམ་མཁའ་ལས་མཐྲོ་བ་དང་རྒྱ་མཚྲོ་ལས་གཏིང་ཟབ་

པའི་དྲོན་གྱི་གནས་ལུགས་འདི་འཇམ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཁ་ལས་བཤད་ནི་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་

ཚུགས་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཅིག་ཨིན་པས།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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༈ རང་ཟ་༨པའི་ཚེས་༨ལུ་གསྲོ་རིག་སྤེལ་ཁང་གི་སྨན་བླའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྨན་བླའི་མདྲོ་

ཆོག་གནང་བའི་མཐྲོང་སྣང་།

༡༦ ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་སྨན་མཆོག་གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས།
ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་འདི་ཐྲོབ་ཞིནམ་ལས་ལུས་མི་ན་བར་གནས་ནི་དང་། ན་བ་

གསྲོ་བའི་ཐབས་ལུ་བརྩྲོན་ནི་འདི་འདྲོད་དྲོན་འགྲུབ་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཙྲོ་

རིམ་དང་པ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་རྟེན་འདི་མི་ན་བར་

གནས་ནིའི་རེ་བ་ཡྲོད་རུང་ ལུས་མི་ན་བར་གནས་པའི་ཐབས་ལམ་བཏྲོན་མ་ཤེས། ལུས་

ཁམས་མནར་བའི་ནད་ལས་འགྲོལ་བར་འདྲོད་པའི་སེམས་ཡྲོད་རུང་ནད་ལས་འགྲོལ་ཐབས་

བསྒྲུབ་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ རང་དབང་མེད་པར་ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འདམ་རྫབ་

ནང་ཚུད་དེ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚྲོགས་མྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། སྡུག་

བསྔལ་འདྲོར་འདྲོད་སེམས་ཡྲོད་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་རྒྱུག །བདེ་བ་འདྲོད་

ཀྱང་གཏི་མུག་པས། །རང་གི་བདེ་བ་དགྲ་ལྟར་འཇོམས། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་སྡུག་

བསྔལ་སྤང་དགོ་མནྲོ་བའི་སེམས་ཡྲོད་རུང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྡིག་པ་སྤང་མ་ཤེས། བདེ་བ་

ཐྲོབ་དགོ་མནྲོ་བའི་སེམས་ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་

འཁོར་བའི་ནང་ལུ་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མྲོང་སྟེ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། 
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དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཚེ་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ནད་གདྲོན་བར་ཆད་ཚུ་

བཟྲོག་པའི་ཐབས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་དེ་ཚུ་སྤང་བླང་ཚུལ་མཐུན་འབད་མ་

ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚྲོགས་མྲོང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ར་ནད་

གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་སྐབས་ལུ་སྨན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 

རང་རྐྱངམ་ཅིག་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང་གདྲོན་གྱི་འཚེ་བ་ལས་འགྲོལ་ཚུགས་པའི་སྨྲོན་ལམ་

བཏབ་མ་གཏྲོགས་གཞན་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་གྱི་ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་བསལ་

བར་ཤྲོག་མནྲོ་བའི་གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེད་མི་དཀོན་སུ་ཅིག་འྲོང་།  དཔེར་ན་ 

ས་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལམ་ཁར་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མི་

འབྱུང་ནི་དང་། བསམ་པའི་དྲོན་ཚུ་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྟེ་ལྲོག་སྟེ་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྷྲོད་

ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་གསྲོལ་ཁ་རེ་བཏང་། འཕགས་པ་ཕྱྲོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་ཚུ་ལྷགས་ཏེ་

རང་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དྲོན་ལུ་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པ་མ་གཏྲོགས་གཞན་ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

སྐྱེད་མི་དཀོན་དྲགས་ཨིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཕྱྲོགས་བཅུའི་

མུན་སེལ་ནང་ལུ། བ་བ་ཀུན་ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །སངས་རྒྱས་དེ་ནི་དྲན་བ་ཞིང་། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཀྱང་མ་གཏང་དང་། །ཁྱོད་ལ་འཇིགས་པ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཟེར་གཙྲོ་བྲོ་ར་གཞན་

ཕན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་དང་། 

རང་གི་བསམ་དྲོན་ཚུ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་མི་ཆོས་འདི་ང་བཅས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་

ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ནད་གདྲོན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་འདི་ལས་འགྲོལ་མ་ཚུགསཔ་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ དེང་སང་དངོས་འཛིན་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བས་རང་རྒྱུད་དྲོག་པྲོར་གྱུར་

པའི་བླྲོ་ཡུལ་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནམ་མཁའ་ལས་མཐྲོ་བ་དང་རྒྱ་མཚྲོ་ལས་གཏིང་ཟབ་

པའི་དྲོན་གྱི་གནས་ལུགས་འདི་འཇམ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་ཁ་ལས་བཤད་ནི་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་

ཚུགས་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཅིག་ཨིན་པས།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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༡༧ གདྲོན་བཅོས་འབད་དེ་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད་སྨན་བཅོས་འབད་རུང་དྲག་མ་ཚུགས་པར་གདྲོན་བཅོས་དང་

རིམ་གྲོ་འབད་དེ་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ང་རང་ལུ་ཉམས་མྲོང་དངོས་སུ་ཐྲོབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཡང་། 

ཧེ་མ་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༩༨ལུ་མྲོང་སྒར་རྫྲོང་ཁག་ནང་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་ཅོ་བསུབས་ཏེ་སྐད་

རྐྱབ་ལས་ཕྱི་སྨན་དང་ནང་སྨན་གཉིས་ཆ་ར་བསྟེན་རུང་དྲག་སྐྱེད་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་། 

དེ་ལས་ཞག་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་སྐྱིད་ལེགས་མཁར་ལུ་མཁས་པ་བཀྲིས་འབད་སར་

སྲོང་སྟེ་མྲོ་བཏབ་བལྟཝ་ད། ཁོ་གིས་ཁྱོད་རང་སྲོད་སའི་ས་གནས་སྤའི་གླིང་གི་ལུང་གཤྲོང་

ནང་གི་བདུད་ཀྱིས་བཟུང་ཡྲོདཔ་(ཡྲོང་ཙུང་མ)ལས་བདུད་ཀྱི་ཞལ་སྒྱུར་ཅིག་གཏང་ད་ དེ་

གིས་དྲག་འྲོང་ཟེར་སབ་དེ། ཁོ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ མྲོང་སྒར་ཕྲོ་སྲོག་རྲོང་ལས་སྲོབ་

དཔྲོན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་མི་དེ་ཞུ་སྟེ་ཆོས་མདྲོ་མངས་གཅིག་ཡང་ལྷག་བཅུག་སྦེ་བདུད་ཀྱི་

ཞལ་སྒྱུར་ཅིག་བཏང་ཡི། དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ལས་ར་རྣམ་ཅོ་སྐད་རྐྱབ་མི་དེ་དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ཕབ་

འགྱོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཚྲོར་ཡི། དེ་གི་ནངས་པར་ལས་རྣམ་ཅོ་སུབ་མི་དང་སྐད་རྐྱབ་མི་གཉིས་ཆ་

ར་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་དྲག་སྲོང་ཡི། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཝང་སི་སི་ནང་ཨོ་རྒྱན་ཕན་བདེ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་སྲོབ་དཔྲོན་འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་

གིས་བཤད་མིའི་ནང་། སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༤ལུ་ཁོ་གི་ཆ་རྲོགས་སྲོབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་

དེ་ཁོ་རའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཁྱིད་དེ་སྲོང་ཕུ་འདབ་མ་བཏྲོག་པར་འགྱོ་ས་ལས་ངར་གདྲོང་གུ་ན་ཟུག་

བརྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དེ་གི་ནངས་པར་ལས་ངར་གདྲོང་དམར་སྐྲངས་སྦེ་གྱུར་ཏེ་ན་ཟུག་

གིས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་སྨན་ཁང་ནང་སྲོང་སྟེ་ཟུག་གཅོག་གི་ཁབ་རྐྱབ་རུང་ན་ཟུག་ཕབ་མ་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སྨན་གྱིས་ཕན་སྐྱེད་མེད་པར་བླམ་གཅིག་ལུ་ཐུགས་རྟགས་ཞུཝ་ད། དེ་ཚེ་

བདུད་བཙན་བསྲོངས་པ་གཅིག་གིས་གནྲོདཔ་བསྐྱལ་ནུག །དེ་གི་དྲོན་ལུ་གདྲོན་བཅོས་

འབད་དགོཔ་སྦེ་སབ་ལས་ས་བདག་བཤགས་འབུམ་ཚར་གཅིག་བཀླགས་པ་ཙམ་གྱིས་ན་

ཟུག་དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ཕབ་སྲོང་སྟེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་སྨན་བཅོས་ག་ནི་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 332

ཡང་མ་འབད་བར་དྲག་སྲོང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་གདྲོན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་

འབད་དེ་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་གཞན་ཡང་ལེ་ཤཱ་ར་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ད་ སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་

པའི་ནད་རིགས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གདྲོན་བཅོས་འབད་དེ་རང་གི་རྒྱུ་ནྲོར་རྫྲོགས་རྫྲོགས་ར་གདྲོན་

བཅོས་འབད་དེ་མཐའ་མཇུག་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་དེ་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་

ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ།

༡༨ གདྲོན་བཅོས་འབད་དེ་དྲོན་མེད་རྒྱུ་ནྲོར་ཟད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
དེ་ཡང་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༡ལུ་མུ་ཏིག་ཐང་ལུ་ཨབ་གཅིག་རྣམ་ཅོ་གུ་སྲོ་ཀྲོ་ཅིག་ཐྲོན་ཏེ་སྨན་ཁང་ནང་

འགྱོཝ་ད་ འདི་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ་པས་ཟེར་ཤ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཏྲོག་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་

འབད་བར་འབག་ནུག དེ་གིས་འབད་གཉན་རྐྱབ་སྟེ་ར་ ཐྲོནམ་ལས་བརྟེན་རྣམ་ཅོ་ཡ་གཅིག་

བསུབས་ནུག །ནད་གཞི་དེ་དྲུང་འཚྲོ་ཚུ་གིས་གཤག་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ནད་གཞི་ཅིག་

ཨིན་པས་ཟེར་སབ་རུང་མ་ཉན་པར་ཁོ་རང་གི་མནྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་མྲོ་བཏབ་བལྟཝ་ད། 

དཔའ་བྲོ་རྐྱབ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་དཔའ་བྲོ་རྐྱབ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ རིམ་གྲོ་གཞན་ཡང་ཚར་ལེ་

ཤཱ་ཅིག་ར་འབད་དེ་ཟད་འགྲོ་བཏང་རུང་ནད་གཞི་དེ་དྲག་ནི་ཕར་བཞག་ཇེ་ལྲོད་ཇེ་ལྲོད་སྲོང་སྟེ་

མཐའ་མཇུག་ལུ་གཤག་བཅོས་འབད་དེ་དྲག་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྨན་བཅོས་དང་

གཤག་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ནད་རིགས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་དཔའ་བྲོ་དང་གཏེར་བདག་ལ་སྲོགས་

པའི་རིམ་གྲོ་འབད་སྲོད་དེ་མཐའ་མཇུག་ལུ་ནད་གཞི་དེ་དྲག་མ་ཚུགས་པར་སྨན་ཁང་ནང་

བསྐྱལཝ་ད་ སྨན་བཅོས་འཕྱིས་ཏེ་སྲོག་སྐྱབས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རང་གི་རྒྱུ་ནྲོར་ཚུ་

དྲོན་མེད་བརླག་སྲོར་བཏང་བའི་དཔེ་ཡང་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་མཐྲོང་ཐྲོས་སུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་

རིན་ཆེན་གསེར་ལས་ཕངས་པའི་མིའི་ཚེ་སྲོག་འདི་དུས་ཚྲོད་ཁར་སྨན་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་

གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་དགོཔ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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༡༧ གདྲོན་བཅོས་འབད་དེ་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
ཀུན་བརྟགས་གདྲོན་གྱི་ནད་སྨན་བཅོས་འབད་རུང་དྲག་མ་ཚུགས་པར་གདྲོན་བཅོས་དང་

རིམ་གྲོ་འབད་དེ་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ང་རང་ལུ་ཉམས་མྲོང་དངོས་སུ་ཐྲོབ་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཡང་། 

ཧེ་མ་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༩༨ལུ་མྲོང་སྒར་རྫྲོང་ཁག་ནང་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་ཅོ་བསུབས་ཏེ་སྐད་

རྐྱབ་ལས་ཕྱི་སྨན་དང་ནང་སྨན་གཉིས་ཆ་ར་བསྟེན་རུང་དྲག་སྐྱེད་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་། 

དེ་ལས་ཞག་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་སྐྱིད་ལེགས་མཁར་ལུ་མཁས་པ་བཀྲིས་འབད་སར་

སྲོང་སྟེ་མྲོ་བཏབ་བལྟཝ་ད། ཁོ་གིས་ཁྱོད་རང་སྲོད་སའི་ས་གནས་སྤའི་གླིང་གི་ལུང་གཤྲོང་

ནང་གི་བདུད་ཀྱིས་བཟུང་ཡྲོདཔ་(ཡྲོང་ཙུང་མ)ལས་བདུད་ཀྱི་ཞལ་སྒྱུར་ཅིག་གཏང་ད་ དེ་

གིས་དྲག་འྲོང་ཟེར་སབ་དེ། ཁོ་གིས་སབ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ མྲོང་སྒར་ཕྲོ་སྲོག་རྲོང་ལས་སྲོབ་

དཔྲོན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་མི་དེ་ཞུ་སྟེ་ཆོས་མདྲོ་མངས་གཅིག་ཡང་ལྷག་བཅུག་སྦེ་བདུད་ཀྱི་

ཞལ་སྒྱུར་ཅིག་བཏང་ཡི། དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ལས་ར་རྣམ་ཅོ་སྐད་རྐྱབ་མི་དེ་དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ཕབ་

འགྱོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཚྲོར་ཡི། དེ་གི་ནངས་པར་ལས་རྣམ་ཅོ་སུབ་མི་དང་སྐད་རྐྱབ་མི་གཉིས་ཆ་

ར་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་དྲག་སྲོང་ཡི། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཝང་སི་སི་ནང་ཨོ་རྒྱན་ཕན་བདེ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་སྲོབ་དཔྲོན་འཇིགས་མེད་རྲོ་རྗེ་

གིས་བཤད་མིའི་ནང་། སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༤ལུ་ཁོ་གི་ཆ་རྲོགས་སྲོབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་

དེ་ཁོ་རའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཁྱིད་དེ་སྲོང་ཕུ་འདབ་མ་བཏྲོག་པར་འགྱོ་ས་ལས་ངར་གདྲོང་གུ་ན་ཟུག་

བརྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དེ་གི་ནངས་པར་ལས་ངར་གདྲོང་དམར་སྐྲངས་སྦེ་གྱུར་ཏེ་ན་ཟུག་

གིས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་སྨན་ཁང་ནང་སྲོང་སྟེ་ཟུག་གཅོག་གི་ཁབ་རྐྱབ་རུང་ན་ཟུག་ཕབ་མ་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སྨན་གྱིས་ཕན་སྐྱེད་མེད་པར་བླམ་གཅིག་ལུ་ཐུགས་རྟགས་ཞུཝ་ད། དེ་ཚེ་

བདུད་བཙན་བསྲོངས་པ་གཅིག་གིས་གནྲོདཔ་བསྐྱལ་ནུག །དེ་གི་དྲོན་ལུ་གདྲོན་བཅོས་

འབད་དགོཔ་སྦེ་སབ་ལས་ས་བདག་བཤགས་འབུམ་ཚར་གཅིག་བཀླགས་པ་ཙམ་གྱིས་ན་

ཟུག་དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ཕབ་སྲོང་སྟེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་སྨན་བཅོས་ག་ནི་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 332

ཡང་མ་འབད་བར་དྲག་སྲོང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་གདྲོན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་

འབད་དེ་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་གཞན་ཡང་ལེ་ཤཱ་ར་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ད་ སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་

པའི་ནད་རིགས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གདྲོན་བཅོས་འབད་དེ་རང་གི་རྒྱུ་ནྲོར་རྫྲོགས་རྫྲོགས་ར་གདྲོན་

བཅོས་འབད་དེ་མཐའ་མཇུག་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་དེ་དྲག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་

ཡྲོདཔ་ལས་དེ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ།

༡༨ གདྲོན་བཅོས་འབད་དེ་དྲོན་མེད་རྒྱུ་ནྲོར་ཟད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས།
དེ་ཡང་སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༡ལུ་མུ་ཏིག་ཐང་ལུ་ཨབ་གཅིག་རྣམ་ཅོ་གུ་སྲོ་ཀྲོ་ཅིག་ཐྲོན་ཏེ་སྨན་ཁང་ནང་

འགྱོཝ་ད་ འདི་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ་པས་ཟེར་ཤ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཏྲོག་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་

འབད་བར་འབག་ནུག དེ་གིས་འབད་གཉན་རྐྱབ་སྟེ་ར་ ཐྲོནམ་ལས་བརྟེན་རྣམ་ཅོ་ཡ་གཅིག་

བསུབས་ནུག །ནད་གཞི་དེ་དྲུང་འཚྲོ་ཚུ་གིས་གཤག་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ནད་གཞི་ཅིག་

ཨིན་པས་ཟེར་སབ་རུང་མ་ཉན་པར་ཁོ་རང་གི་མནྲོ་འདྲོད་དང་འཁྲིལ་མྲོ་བཏབ་བལྟཝ་ད། 

དཔའ་བྲོ་རྐྱབ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་དཔའ་བྲོ་རྐྱབ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ རིམ་གྲོ་གཞན་ཡང་ཚར་ལེ་

ཤཱ་ཅིག་ར་འབད་དེ་ཟད་འགྲོ་བཏང་རུང་ནད་གཞི་དེ་དྲག་ནི་ཕར་བཞག་ཇེ་ལྲོད་ཇེ་ལྲོད་སྲོང་སྟེ་

མཐའ་མཇུག་ལུ་གཤག་བཅོས་འབད་དེ་དྲག་ཡྲོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྨན་བཅོས་དང་

གཤག་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ནད་རིགས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་དཔའ་བྲོ་དང་གཏེར་བདག་ལ་སྲོགས་

པའི་རིམ་གྲོ་འབད་སྲོད་དེ་མཐའ་མཇུག་ལུ་ནད་གཞི་དེ་དྲག་མ་ཚུགས་པར་སྨན་ཁང་ནང་

བསྐྱལཝ་ད་ སྨན་བཅོས་འཕྱིས་ཏེ་སྲོག་སྐྱབས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རང་གི་རྒྱུ་ནྲོར་ཚུ་

དྲོན་མེད་བརླག་སྲོར་བཏང་བའི་དཔེ་ཡང་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་མཐྲོང་ཐྲོས་སུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་

རིན་ཆེན་གསེར་ལས་ཕངས་པའི་མིའི་ཚེ་སྲོག་འདི་དུས་ཚྲོད་ཁར་སྨན་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་

གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་དགོཔ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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༡༩ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་ལུ་ཕན་པ།
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མི་མང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་ལུ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་ཕྱི་ནང་

གསང་གསུམ་གྱི་ཕན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱི་ལྟར་དུ་ ནང་པའི་

ཆོས་ཀྱིས་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་སྒྲིག་ཁྲིམས་བཙུགསཔ་ལས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་

གནས་པ་ཅིན་ རང་རང་སྲོ་སྲོ་ལུ་གློ་བུར་བརབས་འགྲམས་དང་། མཚྲོན་ར་ ལ་སྲོགས་པའི་

རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ལས་བཀག་ཚུགས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་དྲོན་སྙིང་པྲོ་ཅིག་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་པྲོ་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་ ལུས་ཀྱི་

སྒོ་ལས་སྲོག་བཅད་པ་སྤངས་ཏེ་སྲོག་བསྐྱབ་འབད་ནི་དང་། ཨརཝ་བརྐུ་ནི་སྤངས་ཏེ་གཞན་

ལུ་སྦྱིན་པ་གཏང་ནི། གཞན་གྱི་ཨམ་སྲུ་ལུ་འདྲོད་ལྲོག་སྤྲོད་པ་སྤངས་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་

ནི། ངག་གི་སྒོ་ལས་ཤྲོབ་སབ་ནི་སྤངས་ཏེ་དྲང་པྲོ་སྦེ་སབ་ནི། ཕ་མའི་ཚིག་གིས་བར་ན་

དཀྲོགས་ནི་ཚུ་སྤངས་ཏེ་འཆམ་མཐུནམ་བཟྲོ་ནི། ཚིག་རྩུབ་ཀྱིས་གཞན་སེམས་འཁྲུག་ནི་

སྤངས་ཏེ་ཧན་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་སབ་ནི། ངག་འཁྱལ་སྤངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་འབད་ནི། 

ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ལས་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནྲོར་ལུ་བརྣབ་སེམས་སྤངས་ཏེ་གཏྲོང་སེམས་བསྒོམ་ནི། གཞན་

ལུ་བསམ་ངན་སྤངས་ཏེ་ཕན་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ལྟ་བ་ལྲོག་པ་སྤངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་

ཆེས་དང་དད་པ་སྐྱེདཔ་ལས་ལཱ་ངན་པའི་བ་སྤྲོད་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་བཀག་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་

ཡྲོད། ལུས་ཀྱི་བ་སྤྲོད་ངན་པ་ཚུ་སྤངས་པ་ཅིན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སབས་མ་བདེ་བའི་རྐྱེན་

ངན་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་བཀག་ཚུགས། དཔེར་ན་ ལུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འདྲོད་ལྲོག་སྤྲོད་པ་ལས་བརྟེན་ 

ནད་གཞི་ཨེཆ་ཨའི་བི་ཐྲོབ་ནི་དང་། ངག་གི་སྒོ་ལས་ཚིག་རྩུབ་སབ་སྟེ་གཞན་སེམས་

འཁྲུགས་མི་དེ་གིས་ཟིང་འཁྲུགས་ལངས་ཏེ་ར་ སྐྱོན་ཚུ་འབྱུང་ནི་དང་། ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ནང་

པའི་ཆོས་ཀྱི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་ལྲོག་ལྟ་བསྐྱེད་དེ་ལཱ་ངན་སྣ་ཚྲོགས་འབད་

དེ་རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་གི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན།

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 334

ནང་ལྟར་དུ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ཉོན་མྲོངས་པ་འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་

གསུམ་མར་ཕབ་འབདཝ་ད་ འདྲོད་ཆགས་ལས་འབྱུང་བའི་རླུང་ནད་དང་། ཞེ་སང་ལས་

འབྱུང་བའི་མཁྲིས་པ་ཚ་བའི་ནད། གཏི་མུག་ལས་འབྱུང་བའི་བད་ཀན་གྲང་བའི་ནད་ཚུ་རང་

བཞིན་གྱིས་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས། འདུལ་བ་ལས། འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། 

།དེ་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །བཅོམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་དུག་མི་མངའ། །རྒྱལ་བ་

བདེན་པས་དུག་བཅོམ་མྲོ། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས། ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སས་ལུ། ང་གིས་འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གི་

དུག་གསུམ་རྩ་བ་ལས་སྤངས་ཚར་ནི་དེ་གིས་ཕྱི་དངོས་པྲོའི་དུག་གིས་གནྲོད་མི་ཚུགས་ཟེར་

གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། དགེ་སྲོང་ཚུ་བད་ཀན་སེར་པྲོའི་ནད་ཀྱིས་མནར་ཏེ་སྐྱ་བྲོ་སེང་སེང་པྲོར་

གྱུར་པའི་སྐབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་སྐུ་གཟུགས་ལུ་སྙུན་གཞི་ག་

ནི་ཡང་མེད་པར་བཞུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་གཙྲོ་བྲོ་ར་ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་རྒྱུ་

དུག་གསུམ་འདི་སྤངས་པ་ཅིན་འདི་གིས་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་

གྱི་ནད་རིགས་མི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ཐག་ཆོད་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་རྩ་

བ་ཉོན་མྲོངས་པ་དུག་གསུམ་རྩ་བ་དྲུངས་ནས་སྤངས་མ་ཚུགས་རུང་ དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ཕབ་

འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གི་འབྲས་བུ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་གྱི་ནད་དེ་ཡང་མར་ཕབ་

འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རང་གི་སེམས་འདི་གཉེན་

ཉེཝ་འཆམ་མཐུནམ་ལུ་ཆགས་པ་ཆེ་དྲགས་ནི་དང་། རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་ལུ་འདྲོད་པ་ཆེ་མ་

དྲགས་པར་འདྲོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་དགོཔ་དང་། གཞན་ཕྱྲོགས་ལུ་བཟྲོད་

སེམས་དང་ཕན་སེམས་མེད་པར་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཞེ་སང་མེ་བཟུམ་འབར་ནི་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ཉེ་རིང་

ཆགས་སང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ནད་རིགས་

ཀུན་གྱི་རྩ་བ་འདི་གིས་བཀག་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག། 

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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༡༩ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་ལུ་ཕན་པ།
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མི་མང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་ལུ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་ཕྱི་ནང་

གསང་གསུམ་གྱི་ཕན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཕྱི་ལྟར་དུ་ ནང་པའི་

ཆོས་ཀྱིས་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་སྒྲིག་ཁྲིམས་བཙུགསཔ་ལས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་

གནས་པ་ཅིན་ རང་རང་སྲོ་སྲོ་ལུ་གློ་བུར་བརབས་འགྲམས་དང་། མཚྲོན་ར་ ལ་སྲོགས་པའི་

རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ལས་བཀག་ཚུགས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་དྲོན་སྙིང་པྲོ་ཅིག་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་པྲོ་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་ ལུས་ཀྱི་

སྒོ་ལས་སྲོག་བཅད་པ་སྤངས་ཏེ་སྲོག་བསྐྱབ་འབད་ནི་དང་། ཨརཝ་བརྐུ་ནི་སྤངས་ཏེ་གཞན་

ལུ་སྦྱིན་པ་གཏང་ནི། གཞན་གྱི་ཨམ་སྲུ་ལུ་འདྲོད་ལྲོག་སྤྲོད་པ་སྤངས་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་

ནི། ངག་གི་སྒོ་ལས་ཤྲོབ་སབ་ནི་སྤངས་ཏེ་དྲང་པྲོ་སྦེ་སབ་ནི། ཕ་མའི་ཚིག་གིས་བར་ན་

དཀྲོགས་ནི་ཚུ་སྤངས་ཏེ་འཆམ་མཐུནམ་བཟྲོ་ནི། ཚིག་རྩུབ་ཀྱིས་གཞན་སེམས་འཁྲུག་ནི་

སྤངས་ཏེ་ཧན་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་སབ་ནི། ངག་འཁྱལ་སྤངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་འབད་ནི། 

ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ལས་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནྲོར་ལུ་བརྣབ་སེམས་སྤངས་ཏེ་གཏྲོང་སེམས་བསྒོམ་ནི། གཞན་

ལུ་བསམ་ངན་སྤངས་ཏེ་ཕན་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ལྟ་བ་ལྲོག་པ་སྤངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་

ཆེས་དང་དད་པ་སྐྱེདཔ་ལས་ལཱ་ངན་པའི་བ་སྤྲོད་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་བཀག་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་

ཡྲོད། ལུས་ཀྱི་བ་སྤྲོད་ངན་པ་ཚུ་སྤངས་པ་ཅིན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སབས་མ་བདེ་བའི་རྐྱེན་

ངན་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་བཀག་ཚུགས། དཔེར་ན་ ལུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འདྲོད་ལྲོག་སྤྲོད་པ་ལས་བརྟེན་ 

ནད་གཞི་ཨེཆ་ཨའི་བི་ཐྲོབ་ནི་དང་། ངག་གི་སྒོ་ལས་ཚིག་རྩུབ་སབ་སྟེ་གཞན་སེམས་

འཁྲུགས་མི་དེ་གིས་ཟིང་འཁྲུགས་ལངས་ཏེ་ར་ སྐྱོན་ཚུ་འབྱུང་ནི་དང་། ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ནང་

པའི་ཆོས་ཀྱི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་ལྲོག་ལྟ་བསྐྱེད་དེ་ལཱ་ངན་སྣ་ཚྲོགས་འབད་

དེ་རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་གི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན།

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 334

ནང་ལྟར་དུ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ཉོན་མྲོངས་པ་འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་

གསུམ་མར་ཕབ་འབདཝ་ད་ འདྲོད་ཆགས་ལས་འབྱུང་བའི་རླུང་ནད་དང་། ཞེ་སང་ལས་

འབྱུང་བའི་མཁྲིས་པ་ཚ་བའི་ནད། གཏི་མུག་ལས་འབྱུང་བའི་བད་ཀན་གྲང་བའི་ནད་ཚུ་རང་

བཞིན་གྱིས་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས། འདུལ་བ་ལས། འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། 

།དེ་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །བཅོམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་དུག་མི་མངའ། །རྒྱལ་བ་

བདེན་པས་དུག་བཅོམ་མྲོ། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས། ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སས་ལུ། ང་གིས་འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གི་

དུག་གསུམ་རྩ་བ་ལས་སྤངས་ཚར་ནི་དེ་གིས་ཕྱི་དངོས་པྲོའི་དུག་གིས་གནྲོད་མི་ཚུགས་ཟེར་

གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། དགེ་སྲོང་ཚུ་བད་ཀན་སེར་པྲོའི་ནད་ཀྱིས་མནར་ཏེ་སྐྱ་བྲོ་སེང་སེང་པྲོར་

གྱུར་པའི་སྐབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་སྐུ་གཟུགས་ལུ་སྙུན་གཞི་ག་

ནི་ཡང་མེད་པར་བཞུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོད་མི་དེ་ཚུ་གཙྲོ་བྲོ་ར་ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་རྒྱུ་

དུག་གསུམ་འདི་སྤངས་པ་ཅིན་འདི་གིས་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་

གྱི་ནད་རིགས་མི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ཐག་ཆོད་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་རྩ་

བ་ཉོན་མྲོངས་པ་དུག་གསུམ་རྩ་བ་དྲུངས་ནས་སྤངས་མ་ཚུགས་རུང་ དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ཕབ་

འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གི་འབྲས་བུ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་གྱི་ནད་དེ་ཡང་མར་ཕབ་

འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རང་གི་སེམས་འདི་གཉེན་

ཉེཝ་འཆམ་མཐུནམ་ལུ་ཆགས་པ་ཆེ་དྲགས་ནི་དང་། རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་ལུ་འདྲོད་པ་ཆེ་མ་

དྲགས་པར་འདྲོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་དགོཔ་དང་། གཞན་ཕྱྲོགས་ལུ་བཟྲོད་

སེམས་དང་ཕན་སེམས་མེད་པར་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཞེ་སང་མེ་བཟུམ་འབར་ནི་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ཉེ་རིང་

ཆགས་སང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ནད་རིགས་

ཀུན་གྱི་རྩ་བ་འདི་གིས་བཀག་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག། 

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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གསང་བ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་

ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ནང་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟྲོགས་པའི་ཐབས་འདི་ནང་པའི་ཆོས་ལས་

ལྷག་གཞན་མེདཔ་སྦེ་ཁས་ལེནམ་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕྱི་དངོས་པྲོའི་གནས་ཚུལ་ང་

བཅས་རའི་མི་གིས་མཐྲོང་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་ཁས་ལེན་རུང་ དངོས་པྲོའི་གཤིས་དེ་རང་རང་བཞིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཕྱི་གཟུང་བ་ཡུལ་དང་ནང་འཛིན་པ་སེམས་

གཉིས་ཆ་ར་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག ཨིན་རུང་ ཕྱི་དངོས་པྲོའི་

འཛིན་སངས་ལུ་ལེགས་ཉེས་དང་གཙང་བཙྲོག་ཆེ་ཆུང་གི་རྣམ་གཞག་འདི་སེམས་ཀྱིས་བཟྲོ་

ནི་དེ་གིས་སེམས་འདི་གིས་དངོས་པྲོའི་གནས་ཚུལ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གཤིས་

ཀྱི་གནས་ལུགས་འདི་རྟྲོགས་ཐབས་ལུ་རྒྱལ་བ་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མྲོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྲོང་གསུངས་གནང་ནུག། མན་རྒྱུད་ལས། ལུས་སེམས་

ནད་གདྲོན་ཡེ་ནས་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །བདག་མེད་སྲོང་པའི་དྲོན་ལུ་རྒྱུན་དུ་བལྟ། །ཟེར་གསུངས་

དྲོ་བཟུམ་སྦེ་མཐར་ཐུག་ལུ་རང་གི་ལུས་དང་སེམས། ནད་དང་གདྲོན་ཟེར་མི་ཚུ་མ་བརྟག་མ་

དཔྱད་པའི་ཉམས་དགའ་བའི་ངོ་བྲོ་ལུ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་པའི་དྲོན་རྟྲོགས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་བླ་ན་མེད་པ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་ནྲོ། །

༢༠ ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར།
ནང་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་མེད་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་། ཁ་

ཐུན་དགེ་སྦྲོར། སྒོམ་རྐྱབ་ནི་དེ་གིས་དྲོན་ངོ་མ་ལུས་ཁམས་ལུ་ཕན་པ་མེད་དེ་འབད་རུང་ 

སེམས་ཁ་ལུ་བདེ་བའི་སྣང་བ་དང་། བླྲོ་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་འགྱོ་མི་དེ་གིས་སེམས་ཁ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་

པའི་སྣང་བ་ཤརཝ་མ་གཏྲོགས་དྲོན་ངོ་མ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གཟུགས་ཁམས་ལུ་བདེ་བ་

བསྐྱེད་ནི་མེདཔ་སྦེ་མནྲོཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ སེམས་ལུ་བདེ་ཉམས་དང་དགའ་བའི་

སྣང་བའི་ཤར་བའི་སྐབས་ སེམས་ཀྱི་རྟེན་ས་འདི་གཙྲོ་བྲོ་དྲོན་སྙིང་ཨིནམ་དང་། དྲོན་སྙིང་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 336

འདི་ལུས་ཁམས་ཡྲོངས་ལུ་ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་སྤེལ་མི་གཙྲོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་འདི་གིས་

གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཕན་པ་དང་གནྲོད་པའི་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་བྱུང་སྟེ་ཡྲོད། མན་རྒྱུད་ལས། 

སྙིང་ནི་རྒྱལ་པྲོ་ཚེ་སྲོག་སེམས་ཀྱི་རྟེན། །ཟེར་དྲོན་སྙིང་འདི་དྲོན་སྣྲོད་ག་ར་གི་ནང་ལས་མཆོག་

དང་གཙྲོ་བྲོ་ས་གཞི་སྐྱོང་མི་རྒྱལཔྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ཚེ་དང་སྲོག་གི་

རྟེན་གཞི་ཡང་དྲོན་ཧིང་འདི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་གིས་མ་ཚད་ ནང་དྲོན་རིག་པའི་

གཞུང་ཚུ་ལས་ཡང་སེམས་འདི་ལུས་ངག་གཉིས་ཀྱི་དཔྲོན་པྲོ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་མི་དེ་གི་དྲོན་

དག་ཡང་གཅིག་སྦེ་གོཝ་ཨིན། ལུས་དང་ངག་གི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་རྒྱལཔྲོ་བཟུམ་མའི་

སེམས་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཞིནམ་ལས་མ་གཏྲོགས་ལུས་དང་ངག་གཉིས་ཀྱིས་ཐག་རང་

བཅད་ཀྱིས་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ག་ནི་ཡང་མེད། ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་དེ་བཟུམ་འབད་བའི་ལྲོ་

རྒྱུས་ཡང་མེད། གལ་སྲིད་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་འབད་དེ་ཐལ་སྲོང་པ་ཅིན་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་

འབད་བའི་ལཱ་འདི་ངོས་ལེན་དང་ཆ་འཇོག་ཡྲོད་པའི་ལཱ་ཅིག་རྩ་ལས་ར་མེན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 

ལུས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཡང་ སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་

ལུས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གནས་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྲོམ་བཟྲོཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 

དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པའི་མི་གིས་ཕྱི་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་མདའ་རྲོ་གྲི་གིས་ཕྲོག་ནི་དང་། 

རྦྲོབ་རིལ་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས། དྲན་པ་དང་ཤེས་

བཞིན་ཡྲོད་མི་གཅིག་གིས་དེང་སང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་འགོས་ནད་དང་། བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་

ནད་གཞི་ཚུ་ལས་ཡང་བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས། དེ་གིས་མ་ཚད་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཉོན་

མྲོངས་པ་འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་ག་དེམ་ཅིག་ཤུགས་ཆེཝ་ཅིག་ དེ་དང་

གཅིག་ཁར་ནད་གཞི་ཡང་ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་

མུག་གསུམ་རྩ་བ་ལས་སྤངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ནད་གཞི་ཡང་རྩ་ལས་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་

ནུག། དཔེར་ན་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་མཉན་ཡྲོད་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། དགེ་སྲོང་

ཚུ་སྐྱ་རྦབ་སེར་པྲོའི་ནད་ཀྱིས་མནར་ཏེ་ལཱ་ཁག་བཏང་བའི་སྐབས་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་སྐུ་ལུ་སྙུན་གཞི་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་གཟི་མདངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།



335

གསང་བ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱ་

ཡྲོད་དེ་འབད་རུང་ནང་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟྲོགས་པའི་ཐབས་འདི་ནང་པའི་ཆོས་ལས་

ལྷག་གཞན་མེདཔ་སྦེ་ཁས་ལེནམ་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕྱི་དངོས་པྲོའི་གནས་ཚུལ་ང་

བཅས་རའི་མི་གིས་མཐྲོང་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་ཁས་ལེན་རུང་ དངོས་པྲོའི་གཤིས་དེ་རང་རང་བཞིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཕྱི་གཟུང་བ་ཡུལ་དང་ནང་འཛིན་པ་སེམས་

གཉིས་ཆ་ར་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག ཨིན་རུང་ ཕྱི་དངོས་པྲོའི་

འཛིན་སངས་ལུ་ལེགས་ཉེས་དང་གཙང་བཙྲོག་ཆེ་ཆུང་གི་རྣམ་གཞག་འདི་སེམས་ཀྱིས་བཟྲོ་

ནི་དེ་གིས་སེམས་འདི་གིས་དངོས་པྲོའི་གནས་ཚུལ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གཤིས་

ཀྱི་གནས་ལུགས་འདི་རྟྲོགས་ཐབས་ལུ་རྒྱལ་བ་རྫྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མྲོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྲོང་གསུངས་གནང་ནུག། མན་རྒྱུད་ལས། ལུས་སེམས་

ནད་གདྲོན་ཡེ་ནས་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །བདག་མེད་སྲོང་པའི་དྲོན་ལུ་རྒྱུན་དུ་བལྟ། །ཟེར་གསུངས་

དྲོ་བཟུམ་སྦེ་མཐར་ཐུག་ལུ་རང་གི་ལུས་དང་སེམས། ནད་དང་གདྲོན་ཟེར་མི་ཚུ་མ་བརྟག་མ་

དཔྱད་པའི་ཉམས་དགའ་བའི་ངོ་བྲོ་ལུ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་པའི་དྲོན་རྟྲོགས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་བླ་ན་མེད་པ་

ཡྲོདཔ་ཨིན་ནྲོ། །

༢༠ ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར།
ནང་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་མེད་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་། ཁ་

ཐུན་དགེ་སྦྲོར། སྒོམ་རྐྱབ་ནི་དེ་གིས་དྲོན་ངོ་མ་ལུས་ཁམས་ལུ་ཕན་པ་མེད་དེ་འབད་རུང་ 

སེམས་ཁ་ལུ་བདེ་བའི་སྣང་བ་དང་། བླྲོ་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་འགྱོ་མི་དེ་གིས་སེམས་ཁ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་

པའི་སྣང་བ་ཤརཝ་མ་གཏྲོགས་དྲོན་ངོ་མ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གཟུགས་ཁམས་ལུ་བདེ་བ་

བསྐྱེད་ནི་མེདཔ་སྦེ་མནྲོཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ སེམས་ལུ་བདེ་ཉམས་དང་དགའ་བའི་

སྣང་བའི་ཤར་བའི་སྐབས་ སེམས་ཀྱི་རྟེན་ས་འདི་གཙྲོ་བྲོ་དྲོན་སྙིང་ཨིནམ་དང་། དྲོན་སྙིང་
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འདི་ལུས་ཁམས་ཡྲོངས་ལུ་ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་སྤེལ་མི་གཙྲོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་འདི་གིས་

གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཕན་པ་དང་གནྲོད་པའི་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་བྱུང་སྟེ་ཡྲོད། མན་རྒྱུད་ལས། 

སྙིང་ནི་རྒྱལ་པྲོ་ཚེ་སྲོག་སེམས་ཀྱི་རྟེན། །ཟེར་དྲོན་སྙིང་འདི་དྲོན་སྣྲོད་ག་ར་གི་ནང་ལས་མཆོག་

དང་གཙྲོ་བྲོ་ས་གཞི་སྐྱོང་མི་རྒྱལཔྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ཚེ་དང་སྲོག་གི་

རྟེན་གཞི་ཡང་དྲོན་ཧིང་འདི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་གིས་མ་ཚད་ ནང་དྲོན་རིག་པའི་

གཞུང་ཚུ་ལས་ཡང་སེམས་འདི་ལུས་ངག་གཉིས་ཀྱི་དཔྲོན་པྲོ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་མི་དེ་གི་དྲོན་

དག་ཡང་གཅིག་སྦེ་གོཝ་ཨིན། ལུས་དང་ངག་གི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་རྒྱལཔྲོ་བཟུམ་མའི་

སེམས་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཞིནམ་ལས་མ་གཏྲོགས་ལུས་དང་ངག་གཉིས་ཀྱིས་ཐག་རང་

བཅད་ཀྱིས་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ག་ནི་ཡང་མེད། ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་དེ་བཟུམ་འབད་བའི་ལྲོ་

རྒྱུས་ཡང་མེད། གལ་སྲིད་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་འབད་དེ་ཐལ་སྲོང་པ་ཅིན་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་

འབད་བའི་ལཱ་འདི་ངོས་ལེན་དང་ཆ་འཇོག་ཡྲོད་པའི་ལཱ་ཅིག་རྩ་ལས་ར་མེན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 

ལུས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཡང་ སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་

ལུས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གནས་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྲོམ་བཟྲོཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 

དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པའི་མི་གིས་ཕྱི་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་མདའ་རྲོ་གྲི་གིས་ཕྲོག་ནི་དང་། 

རྦྲོབ་རིལ་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས། དྲན་པ་དང་ཤེས་

བཞིན་ཡྲོད་མི་གཅིག་གིས་དེང་སང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་འགོས་ནད་དང་། བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་

ནད་གཞི་ཚུ་ལས་ཡང་བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས། དེ་གིས་མ་ཚད་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཉོན་

མྲོངས་པ་འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་ག་དེམ་ཅིག་ཤུགས་ཆེཝ་ཅིག་ དེ་དང་

གཅིག་ཁར་ནད་གཞི་ཡང་ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། འདྲོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་

མུག་གསུམ་རྩ་བ་ལས་སྤངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ནད་གཞི་ཡང་རྩ་ལས་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་

ནུག། དཔེར་ན་ བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་མཉན་ཡྲོད་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། དགེ་སྲོང་

ཚུ་སྐྱ་རྦབ་སེར་པྲོའི་ནད་ཀྱིས་མནར་ཏེ་ལཱ་ཁག་བཏང་བའི་སྐབས་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་སྐུ་ལུ་སྙུན་གཞི་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་གཟི་མདངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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བཞུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་། ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལུ་གསྲོལཝ་དུག་

དང་གཅིག་ཁར་བླ་བསྲེས་ཏེ་དྲངསམ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སས་ལུ། ང་

གིས་འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གི་དུག་གསུམ་སྤངས་ཚརཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་པྲོའི་

དུག་གིས་ང་ལུ་གནྲོད་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་དུག་གིས་སགས་པའི་གསྲོལཝ་བཞེས་པའི་

ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོད་མི་བཟུམ་ཨིན།

གསྲོ་བ་རིག་པ་ལས། རླུང་ནི་ཁྲག་གི་དེད་དཔྲོན་དང་། ཁྲག་འདི་རླུང་གི་མ་མ་ཡིན་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། དེ་གི་དྲོན་དག་ཡང་ གཟུགས་ཁའི་ཁྲག་འཁོར་རྒྱུག་དང་འཕར་ཤུགས་

ཕར་ཚུར་གཡྲོ་འགུལ་དང་འཕེལ་འགྲིབ་ཚུ་འབད་བཅུག་མི་འདི་རླུང་ཨིནམ་དང་། རླུང་གི་

འཕར་ཤུགས་དང་གཡྲོ་འགུལ་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ནི་ཨིན་ན་འདི་སེམས་ཀྱིས་ལཱ་འབད་

ཐངས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན་པས། དཔེར་ན། སེམས་ཁ་ལུ་ཚ་གྱང་སྲོམ་

ཕྲོག་སྟེ་སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་མེད་པའི་གནས་སངས་ནང་ སྲོག་འཛིན་གྱི་རླུང་དང་། གྱེན་

རྒྱུའི་རླུང་། ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་། མེ་མཉམ་གྱི་རླུང་། ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་བཅས་གཟུགས་ཁར་ལཱ་

འབད་མི་རླུང་གཙྲོ་བྲོ་ལྔཔྲོ་གིས་ཡང་ལཱ་འབད་ནིའི་གོ་རིམ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་འཁྲུགས་ཏེ་

ཁྲག་གི་འཕར་ཚད་དྲོ་མི་མཉམ་ནི་དང་། འཇུ་བྱེད་ཀྱི་སྲོབས་ཉམས་ནི། མགུ་ཏྲོག་ན་ནི། 

བང་ཁོག་ན་ནི། མགུ་ཡུ་འཁོརཝ་ལ་སྲོགས་པའི་ནད་རྟགས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་སྲོན་མི་དེ་ཚུ་གཙྲོ་བྲོ་

ར་སེམས་འདི་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྲལ་བའི་སྐབས་ལུ་སེམས་ཀྱིས་འབད་ནད་

གཞི་ལེ་ཤཱ་ཅིག་སྲོང་ཚུགས་པའི་རྟགས་མཚན་སྲོནམ་ཨིན།

དེ་གིས་འབད་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་ལུ་ལེགས་ཉེས་ག་ཅི་བཟུམ་ཡང་འབྱུང་བཅུག་མི་འདི་རང་

གི་སེམས་ཨིནམ་ལས་ རང་ལུ་ཕན་པ་དང་གནྲོདཔ་སྐྱེལ་མི་རང་གི་སེམས་ལས་ལྷག་པའི་

དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། 
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༢༡ སྨན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་ཟུང་འབྲེལ་འབད་དགོཔ།
ནང་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལུ་གསྲོལཝ་བཏབ་སྟེ་ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྲོར་དང་། རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་མི་དེ་གིས་ཚེ་ད་རེས་ཀྱི་

ནད་དང་གདྲོན་བར་ཆད་ག་ར་བསལ་ཚུགས་ནི་དང་། ཚེ་ཕྱི་མར་མཐྲོ་རིས་ལྷ་དང་མིའི་ལུས་

རྟེན་ཚུ་ཐྲོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཆ་

མཉམ་བསལ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ དྲོན་ངོ་མ་འདི་ནད་

རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཆ་མཉམ་སྨན་བཅོས་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་བསལ་མི་ཚུགས་ནི་དང་། 

ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དད་པ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་མནྲོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་རིམ་གྲོ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ཡང་ནད་

རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་བསལ་མི་ཚུགསཔ་ཨིནམ་མཁྱེན་དགོ། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་བདག་

ཅག་གི་སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་འདུལ་བ་ལུང་ལས། 

དགེ་སྲོང་ནད་པས་ནི་སྨན་པ་ལ་དྲིས་ཏེ་བའྲོ། །ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་པ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གསུངས་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་དྲང་སྲོང་གི་གནས་སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་བལྟ་ན་སྡུག་ལུ་

སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་གསྲོ་བ་རིག་པའི་སྐོར་གསུངས་གནང་མི་དེ་

ཡང་ གོང་ལུ་བཀོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ནད་རིགས་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་ལུ་

ཨིན་ཅི་མིན་ཅིག་སྨན་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། དེ་གིས་འབད་ ང་

བཅས་ར་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མེད་དང་། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡྲོན་ལུ་ངེས་ཤེས་ཡྲོད་མེད་

ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་མེན་པར་ དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤྲོས་འདི་ཚན་རིག་འདི་

ཨིནམ་ལས་ཚན་རིག་གི་ཐྲོག་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་བཏྲོན་པའི་སྨན་བཅོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་

དང་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཚན་རིག་གིས་བརྟག་དཔྱད་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་དངོས་སུ་མཐྲོང་མ་ཚུགས་པའི་ལྷ་དང་འདྲེའི་ཕན་པ་དང་གནྲོད་པ་དེ་ཚུ་སྨན་

བཅོས་ཀྱིས་ཕན་ཐབས་མེདཔ་ལས་རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་མཁྱེན་དགོ །དེ་སྦེ་མེན་

པར་ ཚན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ལྟ་བ་ལུ་ཕྱྲོགས་སུ་ལྷུང་སྟེ་་སྨན་བཅོས་རྐྱངམ་

ཅིག་མ་གཏྲོགས་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་རིམ་གྲོ་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་སབ་མི་དང་། ནང་པའི་ཆོས་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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བཞུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་། ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལུ་གསྲོལཝ་དུག་

དང་གཅིག་ཁར་བླ་བསྲེས་ཏེ་དྲངསམ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སས་ལུ། ང་

གིས་འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གི་དུག་གསུམ་སྤངས་ཚརཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་པྲོའི་

དུག་གིས་ང་ལུ་གནྲོད་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་དུག་གིས་སགས་པའི་གསྲོལཝ་བཞེས་པའི་

ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོད་མི་བཟུམ་ཨིན།

གསྲོ་བ་རིག་པ་ལས། རླུང་ནི་ཁྲག་གི་དེད་དཔྲོན་དང་། ཁྲག་འདི་རླུང་གི་མ་མ་ཡིན་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། དེ་གི་དྲོན་དག་ཡང་ གཟུགས་ཁའི་ཁྲག་འཁོར་རྒྱུག་དང་འཕར་ཤུགས་

ཕར་ཚུར་གཡྲོ་འགུལ་དང་འཕེལ་འགྲིབ་ཚུ་འབད་བཅུག་མི་འདི་རླུང་ཨིནམ་དང་། རླུང་གི་

འཕར་ཤུགས་དང་གཡྲོ་འགུལ་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ནི་ཨིན་ན་འདི་སེམས་ཀྱིས་ལཱ་འབད་

ཐངས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན་པས། དཔེར་ན། སེམས་ཁ་ལུ་ཚ་གྱང་སྲོམ་

ཕྲོག་སྟེ་སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་མེད་པའི་གནས་སངས་ནང་ སྲོག་འཛིན་གྱི་རླུང་དང་། གྱེན་

རྒྱུའི་རླུང་། ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་། མེ་མཉམ་གྱི་རླུང་། ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་བཅས་གཟུགས་ཁར་ལཱ་

འབད་མི་རླུང་གཙྲོ་བྲོ་ལྔཔྲོ་གིས་ཡང་ལཱ་འབད་ནིའི་གོ་རིམ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་འཁྲུགས་ཏེ་

ཁྲག་གི་འཕར་ཚད་དྲོ་མི་མཉམ་ནི་དང་། འཇུ་བྱེད་ཀྱི་སྲོབས་ཉམས་ནི། མགུ་ཏྲོག་ན་ནི། 

བང་ཁོག་ན་ནི། མགུ་ཡུ་འཁོརཝ་ལ་སྲོགས་པའི་ནད་རྟགས་ལེ་ཤཱ་ཅིག་སྲོན་མི་དེ་ཚུ་གཙྲོ་བྲོ་

ར་སེམས་འདི་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྲལ་བའི་སྐབས་ལུ་སེམས་ཀྱིས་འབད་ནད་

གཞི་ལེ་ཤཱ་ཅིག་སྲོང་ཚུགས་པའི་རྟགས་མཚན་སྲོནམ་ཨིན།

དེ་གིས་འབད་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྲོ་ལུ་ལེགས་ཉེས་ག་ཅི་བཟུམ་ཡང་འབྱུང་བཅུག་མི་འདི་རང་

གི་སེམས་ཨིནམ་ལས་ རང་ལུ་ཕན་པ་དང་གནྲོདཔ་སྐྱེལ་མི་རང་གི་སེམས་ལས་ལྷག་པའི་

དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། 
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༢༡ སྨན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་ཟུང་འབྲེལ་འབད་དགོཔ།
ནང་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལུ་གསྲོལཝ་བཏབ་སྟེ་ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྲོར་དང་། རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་མི་དེ་གིས་ཚེ་ད་རེས་ཀྱི་

ནད་དང་གདྲོན་བར་ཆད་ག་ར་བསལ་ཚུགས་ནི་དང་། ཚེ་ཕྱི་མར་མཐྲོ་རིས་ལྷ་དང་མིའི་ལུས་

རྟེན་ཚུ་ཐྲོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཆ་

མཉམ་བསལ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ དྲོན་ངོ་མ་འདི་ནད་

རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཆ་མཉམ་སྨན་བཅོས་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་བསལ་མི་ཚུགས་ནི་དང་། 

ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དད་པ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་མནྲོ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་རིམ་གྲོ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ཡང་ནད་

རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་བསལ་མི་ཚུགསཔ་ཨིནམ་མཁྱེན་དགོ། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་བདག་

ཅག་གི་སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་འདུལ་བ་ལུང་ལས། 

དགེ་སྲོང་ནད་པས་ནི་སྨན་པ་ལ་དྲིས་ཏེ་བའྲོ། །ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་པ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གསུངས་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་དྲང་སྲོང་གི་གནས་སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་བལྟ་ན་སྡུག་ལུ་

སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་གསྲོ་བ་རིག་པའི་སྐོར་གསུངས་གནང་མི་དེ་

ཡང་ གོང་ལུ་བཀོད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ནད་རིགས་བརྒྱ་དང་རྩ་གཅིག་ཡྲོངས་གྲུབ་ཚེ་ཡི་ནད་ལུ་

ཨིན་ཅི་མིན་ཅིག་སྨན་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡྲོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། དེ་གིས་འབད་ ང་

བཅས་ར་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མེད་དང་། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡྲོན་ལུ་ངེས་ཤེས་ཡྲོད་མེད་

ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་མེན་པར་ དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤྲོས་འདི་ཚན་རིག་འདི་

ཨིནམ་ལས་ཚན་རིག་གི་ཐྲོག་ལས་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་བཏྲོན་པའི་སྨན་བཅོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་

དང་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཚན་རིག་གིས་བརྟག་དཔྱད་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་དངོས་སུ་མཐྲོང་མ་ཚུགས་པའི་ལྷ་དང་འདྲེའི་ཕན་པ་དང་གནྲོད་པ་དེ་ཚུ་སྨན་

བཅོས་ཀྱིས་ཕན་ཐབས་མེདཔ་ལས་རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་མཁྱེན་དགོ །དེ་སྦེ་མེན་

པར་ ཚན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ལྟ་བ་ལུ་ཕྱྲོགས་སུ་ལྷུང་སྟེ་་སྨན་བཅོས་རྐྱངམ་

ཅིག་མ་གཏྲོགས་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་རིམ་གྲོ་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་སབ་མི་དང་། ནང་པའི་ཆོས་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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མཛད་མི་ཚུ་གིས་རིམ་གྲོ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་དེ་ སྨན་བཅོས་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་སབ་ནི་ཚུ་

སྤངས་ཏེ་ ནད་གཞི་ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་། སྨན་བཅོས་འབད་

དགོཔ་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཟུང་འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན་ནང་འབྱུང་བའི་

ཁམས་མ་སྙོམས་མི་དང་། སྲིན་གྱི་རིགས་ཚུ་སྨན་གྱིས་བསལ་ནི་དང་། དངོས་མེད་སེམས་

ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་གནྲོདཔ་སྐྱེལ་མི་གདྲོན་རིགས་དང་བར་ཆད་ཚུ་རིམ་གྲོ་གིས་བསལ་ཏེ་ནད་ལས་

འགྲོལ་ས་བའི་ཕན་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༢༢ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་བཀག་
ཚུགསཔ།
སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ནད་གཞི་

ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༣༠%དེ་ཅིག་སེམས་ཁམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཐྲོབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། 

དེ་ཡང་རགས་པའི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ མི་ངོ་༤གི་གྲས་ལས་མི་ངོ་གཅིག་ལུ་སེམས་

ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། གསྲོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་

འབད་རུང་ ནད་གཞི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་ལས་ རླུང་ནད་འདི་སྣ་འདྲེན་མི་དང་། 

མཇུག་སྡུད་འབད་མི། བར་དུ་ནད་གཞི་གཞན་འཁྲུག་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། 

མན་རྒྱུད་ལས། རླུང་ནི་ཚ་གྲང་གཉིས་ཀའི་ཟུང་དུ་འཇུག །ཅེས་དང་། སྣ་འདྲེན་མཇུག་སྡུད་

འཐྲོར་དང་ཁྱབ་པར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་རླུང་ནད་འདི་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་དགོཔ་

གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། རླུང་ནད་འདི་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ལས་ཐྲོབ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ རླུང་ནད་

བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་ཅིག་ཚ་རྒྱས་ལང་ནི་དང་། སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཐྲོབ་པའི་ནད་གཞི་ཅིག་ཨིན། སེམས་ཁམས་ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་བཞག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་གལ་

ཅན་ཅིག་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྒོམ་རྐྱབ་ནི་དང་། ཁ་ཐུན་གཏང་ནི། རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཚུ་

ཨིན། དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དད་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ 

སེམས་ཁམས་ལུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་ནི་དང་། སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གནས་པ་ཅིན་ ནད་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 340

གཞི་གཞན་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས་ནི་དང་། ནདཔ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གི་དྲོན་ལུ་

སྨན་བཅོས་དྲག་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན།

༢༣ མཇུག་བསྡུ།
ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་འདི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་ཅིག་འབདཝ་

ལས་གཞུང་ཞབས་ལས་ཡང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་རིན་མེད་སྲོང་པར་གནང་བཞིན་དུ་ཡྲོད་པའི་

ཁར་མི་སེར་ག་ར་གིས་དེ་ལུ་བརྩི་བཀུར་དང་། དང་ལེན་འབད་དེ་ཞབས་ཏྲོག་འདི་དྲོན་མེད་

ཆུད་ཟྲོས་སུ་མ་བཏང་པར་ངོས་ལེན་ཅན་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་

ལས་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཆ་མཉམ་རིམ་གྲོ་འབད་དེ་ར་དྲག་ཚུགས་མནྲོ་བའི་ཕྱྲོགས་

ཞེན་དང་། གསྲོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཆོས་འདི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟྲོག་འཇོམས་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མ་

གཏྲོགས་ནད་གཞི་ལུ་མི་ཕན་མནྲོ་བའི་གུ་དྲོག་གི་འཛིན་སངས་སྤངས་ཏེ་ ཆོས་དང་གསྲོ་བ་

ཟུང་འབྲེལ་གི་ཐྲོག་ལས་མི་སྡེའི་ཞབས་ཏྲོག་སྔར་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ཞུ་དགོཔ་འདི་མི་སེར་

ཡྲོངས་ཀྱི་མཐའ་དྲོན་ལུ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་ཚད་ གསྲོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་

གིས་ སྨན་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་བཏང་སྙོམས་སེམས་

ལས་མ་བརྗེད་པར་ ནདཔ་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གིས་སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་

སྦེ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ནི་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཚུ་སྲོབ་སྦྲོང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

ར་ཚུད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་མས། ཞིབ་འཚྲོལ་ཚུ་ནང་ བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གི་ཐྲོག་ལས་སྨན་

བཅོས་འབད་མི་དང་། དེ་གཉིས་མེད་མི་གིས་སྨན་བཅོས་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་

པར་བལྟཝ་ད་ ལྷག་པར་དུ་བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གི་ཐྲོག་ལས་སྨན་བཅོས་འབད་མི་འདི་

ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་སྟེ་འདུག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཁ་ཐུག་

ལས་མི་སེར་ཡྲོངས་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་བླ་ན་མེད་པ་ཞུས་ཡྲོད་མི་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚྲོར་ཞུ་ནི་དང་། 

ནཱ་ལས་ཕར་ཡང་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པྲོ་དབུ་ཁྲིད་དམ་པ་རིམ་པར་འབྲོན་ཞིང་། བླྲོ་གྲོས་ཀྱི་སྤྲོབས་པ་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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མཛད་མི་ཚུ་གིས་རིམ་གྲོ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་དེ་ སྨན་བཅོས་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་སབ་ནི་ཚུ་

སྤངས་ཏེ་ ནད་གཞི་ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་། སྨན་བཅོས་འབད་

དགོཔ་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཟུང་འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན་ནང་འབྱུང་བའི་

ཁམས་མ་སྙོམས་མི་དང་། སྲིན་གྱི་རིགས་ཚུ་སྨན་གྱིས་བསལ་ནི་དང་། དངོས་མེད་སེམས་

ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་གནྲོདཔ་སྐྱེལ་མི་གདྲོན་རིགས་དང་བར་ཆད་ཚུ་རིམ་གྲོ་གིས་བསལ་ཏེ་ནད་ལས་

འགྲོལ་ས་བའི་ཕན་པ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༢༢ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་བཀག་
ཚུགསཔ།
སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ནད་གཞི་

ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༣༠%དེ་ཅིག་སེམས་ཁམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཐྲོབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། 

དེ་ཡང་རགས་པའི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ མི་ངོ་༤གི་གྲས་ལས་མི་ངོ་གཅིག་ལུ་སེམས་

ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། གསྲོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་

འབད་རུང་ ནད་གཞི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་ལས་ རླུང་ནད་འདི་སྣ་འདྲེན་མི་དང་། 

མཇུག་སྡུད་འབད་མི། བར་དུ་ནད་གཞི་གཞན་འཁྲུག་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། 

མན་རྒྱུད་ལས། རླུང་ནི་ཚ་གྲང་གཉིས་ཀའི་ཟུང་དུ་འཇུག །ཅེས་དང་། སྣ་འདྲེན་མཇུག་སྡུད་

འཐྲོར་དང་ཁྱབ་པར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་རླུང་ནད་འདི་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་དགོཔ་

གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། རླུང་ནད་འདི་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ལས་ཐྲོབ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ རླུང་ནད་

བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་ཅིག་ཚ་རྒྱས་ལང་ནི་དང་། སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཐྲོབ་པའི་ནད་གཞི་ཅིག་ཨིན། སེམས་ཁམས་ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་བཞག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་གལ་

ཅན་ཅིག་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྒོམ་རྐྱབ་ནི་དང་། ཁ་ཐུན་གཏང་ནི། རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཚུ་

ཨིན། དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དད་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ 

སེམས་ཁམས་ལུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་ནི་དང་། སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གནས་པ་ཅིན་ ནད་

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 340

གཞི་གཞན་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ར་བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས་ནི་དང་། ནདཔ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གི་དྲོན་ལུ་

སྨན་བཅོས་དྲག་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན།

༢༣ མཇུག་བསྡུ།
ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་འདི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་ཅིག་འབདཝ་

ལས་གཞུང་ཞབས་ལས་ཡང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་རིན་མེད་སྲོང་པར་གནང་བཞིན་དུ་ཡྲོད་པའི་

ཁར་མི་སེར་ག་ར་གིས་དེ་ལུ་བརྩི་བཀུར་དང་། དང་ལེན་འབད་དེ་ཞབས་ཏྲོག་འདི་དྲོན་མེད་

ཆུད་ཟྲོས་སུ་མ་བཏང་པར་ངོས་ལེན་ཅན་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་

ལས་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཆ་མཉམ་རིམ་གྲོ་འབད་དེ་ར་དྲག་ཚུགས་མནྲོ་བའི་ཕྱྲོགས་

ཞེན་དང་། གསྲོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཆོས་འདི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟྲོག་འཇོམས་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མ་

གཏྲོགས་ནད་གཞི་ལུ་མི་ཕན་མནྲོ་བའི་གུ་དྲོག་གི་འཛིན་སངས་སྤངས་ཏེ་ ཆོས་དང་གསྲོ་བ་

ཟུང་འབྲེལ་གི་ཐྲོག་ལས་མི་སྡེའི་ཞབས་ཏྲོག་སྔར་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ཞུ་དགོཔ་འདི་མི་སེར་

ཡྲོངས་ཀྱི་མཐའ་དྲོན་ལུ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་ཚད་ གསྲོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་

གིས་ སྨན་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་བཏང་སྙོམས་སེམས་

ལས་མ་བརྗེད་པར་ ནདཔ་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གིས་སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་

སྦེ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ནི་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཚུ་སྲོབ་སྦྲོང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

ར་ཚུད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་མས། ཞིབ་འཚྲོལ་ཚུ་ནང་ བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གི་ཐྲོག་ལས་སྨན་

བཅོས་འབད་མི་དང་། དེ་གཉིས་མེད་མི་གིས་སྨན་བཅོས་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་

པར་བལྟཝ་ད་ ལྷག་པར་དུ་བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གི་ཐྲོག་ལས་སྨན་བཅོས་འབད་མི་འདི་

ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་སྟེ་འདུག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཁ་ཐུག་

ལས་མི་སེར་ཡྲོངས་ལུ་ཞབས་ཏྲོག་བླ་ན་མེད་པ་ཞུས་ཡྲོད་མི་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚྲོར་ཞུ་ནི་དང་། 

ནཱ་ལས་ཕར་ཡང་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པྲོ་དབུ་ཁྲིད་དམ་པ་རིམ་པར་འབྲོན་ཞིང་། བླྲོ་གྲོས་ཀྱི་སྤྲོབས་པ་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
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པར་དག་པའི་གཞུང་སྐྱོང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ཡྲོངས་ཀྱི་མཐའ་དྲོན་ཁོ་ན་

གཟིགས་བཞིན་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དེ་ཡང་ཕྱྲོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་གནང་

སྟེ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཀུན་གྱིས་ལྲོངས་སུ་སྤྲོད་པའི་སྐལ་བ་

བཟང་པྲོའི་ཉིམ་དགུང་སྔོན་དབྱིངས་ལུ་བརྟན་པར་ཤྲོག་ཟེར་བའི་སྨྲོན་ཚིག་ཕུལཝ་ཨིན།

བཀྲིན་དགའ་ཚྲོར། 
ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་པ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་སྲོབ་པ་སངས་ལུ་ 

གནད་དྲོན་འདི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།
སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚྲོ། རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཻཌཱུར་སྔོན་པྲོ་མ་ལི་ཀའི་འཕྲེང་བ་སྲོད་ཆ། 

བྲོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་། 

ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ།༼༢༠༠༠༽དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྲོབ་སྡེ་དང་རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས།༼༢༠༡༥༽

རྒྱལ་ཡྲོངས་ཁྱད་རིག་འགྲན་བསྡུར། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་དགུང་ལྲོ་

༦༠བཞེས་པའི་དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་། 

རྒྱལ་ཡྲོངས་ནང་པའི་གསྲོ་རིག་སྤེལ་ཁང་།༼༢༠༠༤༽ གསྲོ་རིག་འབྱུང་ཁུངས་ཁུངས་མུ་

ཏིག་འཕྲེང་མཛེས། 

ནང་ཆོས་དང་གསྲོ་བ་ཟུང་འབྲེལ། 342
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པར་དག་པའི་གཞུང་སྐྱོང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ཡྲོངས་ཀྱི་མཐའ་དྲོན་ཁོ་ན་

གཟིགས་བཞིན་ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ཞབས་ཏྲོག་དེ་ཡང་ཕྱྲོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་གནང་

སྟེ་རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཀུན་གྱིས་ལྲོངས་སུ་སྤྲོད་པའི་སྐལ་བ་

བཟང་པྲོའི་ཉིམ་དགུང་སྔོན་དབྱིངས་ལུ་བརྟན་པར་ཤྲོག་ཟེར་བའི་སྨྲོན་ཚིག་ཕུལཝ་ཨིན།

བཀྲིན་དགའ་ཚྲོར། 
ཆོས་དང་གསྲོ་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་པ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་སྲོབ་པ་སངས་ལུ་ 

གནད་དྲོན་འདི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐྲོ།
སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚྲོ། རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཻཌཱུར་སྔོན་པྲོ་མ་ལི་ཀའི་འཕྲེང་བ་སྲོད་ཆ། 

བྲོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་། 

ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ།༼༢༠༠༠༽དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྲོབ་སྡེ་དང་རྫྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས།༼༢༠༡༥༽

རྒྱལ་ཡྲོངས་ཁྱད་རིག་འགྲན་བསྡུར། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་དགུང་ལྲོ་

༦༠བཞེས་པའི་དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་། 

རྒྱལ་ཡྲོངས་ནང་པའི་གསྲོ་རིག་སྤེལ་ཁང་།༼༢༠༠༤༽ གསྲོ་རིག་འབྱུང་ཁུངས་ཁུངས་མུ་

ཏིག་འཕྲེང་མཛེས། 
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ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།

ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་དེ་ཝི་ན་མཿ། 

སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་སྤྲིན་ཚྲོགས་མ་ལུས་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།། གསལ་མདངས་འགགས་

མེད་བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ལྲོངས་སྤྲོད་རྫྲོགས།། སྣ་ཚྲོགས་དབང་གཞུ་གང་

འདུལ་སྒྱུ་ཕྲུལ་ཅིར་ཡང་རྲོལ་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།། ཀུན་གྱི་སྤྲོ་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པྲོ་

གཙུག་གིས་ནྲོར་བུས་རྟག་ཏུ་འདུད།། མ་རུང་བདུད་དང་ཉོན་མྲོངས་མཐར་མཛད་ནས། 

།དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འདྲོད་དགུ་མཆོག་སྲོལ་ཞིང།། བླ་མེད་འགོ་འཕང་བདེ་བླག་སྐྲུན་

མཛད་མཁན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཀུ་མཱ་ར་ལ་འདུད།།རྒྱུད་སྡེ་མ་ལུས་ཀུན་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་

གཙྲོ། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་ཁུངས།། སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚྲོགས་ཀུན་གྱི་

གཏེར་ཆེན་པྲོ། །ཏཱ་རེ་ལྷ་མྲོ་ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས།།

ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་ མདུན་བསུ་སྟེ་ ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་མདྲོར་

བསྡུས་ཅིག་ བླྲོ་གསར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་པ་ཅིན་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ དྲོན་ཚན་དབྱེ་བ་ཁག་

༡༦གི་ཐྲོག་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན། དང་པ་ཕྲེང་བའི་འབྱུང་རིམ། གཉིས་པ་ཕྲེང་བའི་ངོ་བྲོ། གསུམ་

པ་ཕྲེང་བའི་ངེས་ཚིག། བཞི་པ་ཕྲེང་བའི་དབྱེ་བ། ལྔ་པ་ལྷའི་རིགས་སྲོ་སྲོའི་ཕྲེང་བ། དྲུག་པ་

ཕྲེང་རྲོག་གི་ཚད། བདུན་པ་ཕྲེང་བའི་གྲངས་ངེས། བརྒྱད་པ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཐག། དགུ་པ་ཕྲེང་

བའི་མདྲོ་འཛིན། བཅུ་པ་ཕྲེང་བ་བརྒྱུ་ཚུལ། བཅུ་གཅིག་པ་ཕྲེང་བ་འཆང་ཚུལ། བཅུ་གཉིས་

པ་ཕྲེང་བ་འདྲེན་ཚུལ། བཅུ་གསུམ་པ་ཕྲེང་བ་རབ་གནས་འབད་ཐངས། བཅུ་བཞི་པ་ཕྲེང་

བའི་དགོས་ཆེད། བཅོ་ལྔ་པ་ཕྲེང་བའི་ཕན་ཡྲོན། བཅུ་དྲུག་པ་ཕྲེང་བའི་སྤང་བླང་བཅས་དྲོན་

ཚན་བཅུ་དྲུག་གི་ཐྲོག་ལས་གསལ་བཤད་འབད་ནི་ཨིན།
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དང་པ་ཕྲེང་བའི་འབྱུང་རིམ་།

དང་པྲོ་ཕྲེང་བའི་འབྱུང་རིམ་ནི། དེ་ཡང་ཕྲེང་བ་འདི་ནམ་བྱུང་ཡི་ག་ཟེར་བ་ཅིན། འཛམ་གླིང་

ནང་གི་ཆོས་ལུགས་སྲོ་སྲོ་ལུ་རང་རང་གི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཕྲེང་བ་འཆང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་

ལས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཅིན་ དུས་ཚྲོད་ངེས་ཏིག་སྦེ་སབ་ནི་འདི་ལ་

ཁག་ཨིན་རུང། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ འཇིག་རྟེན་ནང་མ་བྲོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ར་

ཡྲོད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་པས། གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་ལེ་ཤ་

གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས། རྒྱུད་ལ་ལུ་ཅིག་ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ་ མ་བྲོན་པའི་

གོང་ལས་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཚུ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་མ་བྲོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ འཁོར་ལྲོ་བདེ་མཆོག་

གི་རྣམ་པ་སྦེ་བྲོན་ཏེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྲོ་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཚུ་གསུངས་

ཡྲོདཔ་དང་། རྒྱུད་དེ་གི་ནང་ལུ་ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

གཞན་ཡང་ཕྱི་རྲོལ་རིག་བྱེད་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ། སངས་རྒྱས་མ་བྲོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་དར་

ཡྲོདཔ་དང་། ཕྱི་རྲོལ་རིག་བྱེད་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་ རཀྵའི་ཕྲེང་བ་རྩ་ཆེན་སྦེ་བཤད་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ མ་བྲོན་པའི་ཧེ་མ་

ལས་ར་ ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་ཡྲོད་པ་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།

རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། ཕྲེང་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཐད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

གསུངས་པའི་ ལུང་ཏྲོང་མིག་གི་མདྲོ་ཟེར་མི་ནང་ལུ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀོ་ས་ལའི་རྒྱལ་པྲོ་

གསལ་རྒྱལ་གྱི་བུ་ འཕགས་སྐྱེས་པྲོ་ཟེར་མི་ལུ་བཀའ་བསལ་མི་དེ་ལུ་གཞི་བཟུང་སྟེ། ལུང་

ཏྲོང་གི་འབྲས་བུ་ལས་བཟྲོ་མིའི་ཕྲེང་བ་འདི་ བགྲང་ཕྲེང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། རྒྱ་ནག་གི་

ལུགས་ཙམ་མ་ཚད། སྤྱིར་བཏང་མདྲོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ལུགས་ལུ་ བགྲང་ཕྲེང་གི་རྣམ་

གཞག་འདི་ ལུང་ཏྲོང་གི་མདྲོའི་དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ རྣམ་གཞག་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས། མདྲོ་དེ་ལས། “བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པྲོ་ལ། གལ་ཏེ་གང་གིས་ཉོན་མྲོངས་པའི་

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།

ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་དེ་ཝི་ན་མཿ། 

སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་སྤྲིན་ཚྲོགས་མ་ལུས་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།། གསལ་མདངས་འགགས་

མེད་བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ལྲོངས་སྤྲོད་རྫྲོགས།། སྣ་ཚྲོགས་དབང་གཞུ་གང་

འདུལ་སྒྱུ་ཕྲུལ་ཅིར་ཡང་རྲོལ་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།། ཀུན་གྱི་སྤྲོ་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པྲོ་

གཙུག་གིས་ནྲོར་བུས་རྟག་ཏུ་འདུད།། མ་རུང་བདུད་དང་ཉོན་མྲོངས་མཐར་མཛད་ནས། 

།དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འདྲོད་དགུ་མཆོག་སྲོལ་ཞིང།། བླ་མེད་འགོ་འཕང་བདེ་བླག་སྐྲུན་

མཛད་མཁན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཀུ་མཱ་ར་ལ་འདུད།།རྒྱུད་སྡེ་མ་ལུས་ཀུན་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་

གཙྲོ། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་ཁུངས།། སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚྲོགས་ཀུན་གྱི་

གཏེར་ཆེན་པྲོ། །ཏཱ་རེ་ལྷ་མྲོ་ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས།།

ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་ མདུན་བསུ་སྟེ་ ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་མདྲོར་

བསྡུས་ཅིག་ བླྲོ་གསར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་པ་ཅིན་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ དྲོན་ཚན་དབྱེ་བ་ཁག་

༡༦གི་ཐྲོག་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན། དང་པ་ཕྲེང་བའི་འབྱུང་རིམ། གཉིས་པ་ཕྲེང་བའི་ངོ་བྲོ། གསུམ་

པ་ཕྲེང་བའི་ངེས་ཚིག། བཞི་པ་ཕྲེང་བའི་དབྱེ་བ། ལྔ་པ་ལྷའི་རིགས་སྲོ་སྲོའི་ཕྲེང་བ། དྲུག་པ་

ཕྲེང་རྲོག་གི་ཚད། བདུན་པ་ཕྲེང་བའི་གྲངས་ངེས། བརྒྱད་པ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཐག། དགུ་པ་ཕྲེང་

བའི་མདྲོ་འཛིན། བཅུ་པ་ཕྲེང་བ་བརྒྱུ་ཚུལ། བཅུ་གཅིག་པ་ཕྲེང་བ་འཆང་ཚུལ། བཅུ་གཉིས་

པ་ཕྲེང་བ་འདྲེན་ཚུལ། བཅུ་གསུམ་པ་ཕྲེང་བ་རབ་གནས་འབད་ཐངས། བཅུ་བཞི་པ་ཕྲེང་

བའི་དགོས་ཆེད། བཅོ་ལྔ་པ་ཕྲེང་བའི་ཕན་ཡྲོན། བཅུ་དྲུག་པ་ཕྲེང་བའི་སྤང་བླང་བཅས་དྲོན་

ཚན་བཅུ་དྲུག་གི་ཐྲོག་ལས་གསལ་བཤད་འབད་ནི་ཨིན།
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དང་པ་ཕྲེང་བའི་འབྱུང་རིམ་།

དང་པྲོ་ཕྲེང་བའི་འབྱུང་རིམ་ནི། དེ་ཡང་ཕྲེང་བ་འདི་ནམ་བྱུང་ཡི་ག་ཟེར་བ་ཅིན། འཛམ་གླིང་

ནང་གི་ཆོས་ལུགས་སྲོ་སྲོ་ལུ་རང་རང་གི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཕྲེང་བ་འཆང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་

ལས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཅིན་ དུས་ཚྲོད་ངེས་ཏིག་སྦེ་སབ་ནི་འདི་ལ་

ཁག་ཨིན་རུང། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ འཇིག་རྟེན་ནང་མ་བྲོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ར་

ཡྲོད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་པས། གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་ལེ་ཤ་

གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས། རྒྱུད་ལ་ལུ་ཅིག་ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ་ མ་བྲོན་པའི་

གོང་ལས་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཚུ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་མ་བྲོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ འཁོར་ལྲོ་བདེ་མཆོག་

གི་རྣམ་པ་སྦེ་བྲོན་ཏེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྲོ་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཚུ་གསུངས་

ཡྲོདཔ་དང་། རྒྱུད་དེ་གི་ནང་ལུ་ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

གཞན་ཡང་ཕྱི་རྲོལ་རིག་བྱེད་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ། སངས་རྒྱས་མ་བྲོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་དར་

ཡྲོདཔ་དང་། ཕྱི་རྲོལ་རིག་བྱེད་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་ རཀྵའི་ཕྲེང་བ་རྩ་ཆེན་སྦེ་བཤད་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ མ་བྲོན་པའི་ཧེ་མ་

ལས་ར་ ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་ཡྲོད་པ་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།

རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། ཕྲེང་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཐད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

གསུངས་པའི་ ལུང་ཏྲོང་མིག་གི་མདྲོ་ཟེར་མི་ནང་ལུ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀོ་ས་ལའི་རྒྱལ་པྲོ་

གསལ་རྒྱལ་གྱི་བུ་ འཕགས་སྐྱེས་པྲོ་ཟེར་མི་ལུ་བཀའ་བསལ་མི་དེ་ལུ་གཞི་བཟུང་སྟེ། ལུང་

ཏྲོང་གི་འབྲས་བུ་ལས་བཟྲོ་མིའི་ཕྲེང་བ་འདི་ བགྲང་ཕྲེང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། རྒྱ་ནག་གི་

ལུགས་ཙམ་མ་ཚད། སྤྱིར་བཏང་མདྲོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ལུགས་ལུ་ བགྲང་ཕྲེང་གི་རྣམ་

གཞག་འདི་ ལུང་ཏྲོང་གི་མདྲོའི་དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ རྣམ་གཞག་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་

པས། མདྲོ་དེ་ལས། “བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པྲོ་ལ། གལ་ཏེ་གང་གིས་ཉོན་མྲོངས་པའི་

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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སྒྲིབ་པ་དང་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འདྲོད་པས། ལུང་ཏྲོང་མིག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་

བསར་ལ་བརྒྱུས་ཏེ། ནམ་ཡང་ལུས་དང་མི་འབྲལ་བར་བགྱིའྲོ། །སྲོང་ངམ་སྲོད་དམ་ཉལ་

ཡང་རུང་སྟེ། ཐྲོག་མཐའ་བར་དུ་སེམས་མི་གཡེང་བར། ཡིད་རྩེ་གཅིག་གིས་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྱི་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ། ཕྲེང་བའི་རྲོག་པྲོ་རེ་རེ་འདྲེན་ཅིང་། དེ་ལྟར་རིམ་བཞིན་

སེམས་མི་གཡེང་བར་བཅུའམ། ཉི་ཤུའམ། བརྒྱའམ། སྲོང་ངམ། བྱེ་བའམ་རྣམ་པར་དག་

པའི་སྒོ་ནས་ཉིས་འབུམ་ལ་སྲོགས་བགྲང་བ་དང་། སེམས་མི་གཡེང་བ། ཁ་གསག་གི་འདུ་

ཤེས་མེད་ན། ཚེ་འཕྲོས་ནས་འཐབ་བྲལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ། དེར་ཟས་གོས་ལྲོངས་སྤྲོད་དང་

བདེ་བ་ཚད་མེད་པར་ཉམས་སུ་མྲོང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སུས་བྱེ་བ་ལ་སྲོགས་བགྲང་བར་ནུས་ན། 

ཕ་རྒྱས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རྣམ་པར་བང་ཞིང་འཁོར་བ་ལས་བཟྲོག་སྟེ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་

དང་། སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཐྲོབ་པར་

འགྱུར་ར་རྲོ། །ཞེས་བཀའ་བསལ་ཏྲོ། །དེ་ནས་ཕྲོ་ཉ་ཕྱིར་ལྲོག་སྟེ་རྒྱལ་པྲོར་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་

པྲོ་ཡིད་དང་བ་ཆེན་པྲོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱྲོགས་ག་ལ་བ་དེར་དབང་པྲོ་ལྔས་ཕྱག་བས་

ཤིང་། དགེ་སྦྲོང་ཆེན་པྲོ། བདག་གིས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྲོ། །ཞེས་གསྲོལ་ནས་བླྲོན་འབངས་

ཐམས་ཅད་སྐུལ་སྲོང་མཛད་དེ་ལུང་ཏྲོང་མིག་བསྡུས་ཤིང་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་སྲོང་མང་པྲོ་བཟྲོས་སྲོ། 

།གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་ལྲོངས་སྤྲོད་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེ་བཞིན་བསལ་ཏྲོ། །རྒྱལ་པྲོས་རྒྱུན་

དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ནས་བརྗོད་པ་དང་། གཡུལ་དུ་ཞུགས་ཀྱང་བགྲང་ཞིང་མི་

འདྲོར་བ་ཡིན་ནྲོ། །” ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱ་ནག་གི་དགོན་པ་གྲགས་ཆེ་

ཤྲོས་ ཤའུ་གླིང་(shaolin monk) དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ ཕྲེང་རྲོག་སྲོམ་གནགཔྲོ་སྦེ་ 

བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ཡང་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ལུང་ཏྲོང་མིག་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ ལུང་

ཐང་དང་ལུང་ཏང་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན། ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ཁ་སྐད་ག་རའི་ནང་ལུ་ ནཱ་ག་པ་

ནི་ཟེར་སབ་ཨིན། ཤིང་འབྲས་འདིའི་ཕྱི་ཤུན་གྱིས་ ཁྲུས་རྫས་འདག་རྫས་འབད་བཏུབ་པ་

དང་ ནང་རྫས་གནགཔྲོ་འདི་ཕྲེང་བ་བཟྲོ་བཏུབ་ཨིན། གཏྲོ་བཅོས་ཚུ་ནང་ལུ་ “མགྲོན་བུའི་

སྲོ་ལ་ལུང་ཐང་མིག།” ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ ནཱ་ག་པ་ནི་ལུ་གོ་ནི་དང་ ནཱ་ག་པ་ནིའི་ནང་

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 346

རྫས་དེ་ མིག་ཏྲོའི་ནང་རྫས་བཟུམ་ཡྲོདཔ་ལས་ ལུང་ཐང་མིག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། འ་ནེ་ས་

ཁ་དམའ་ཤྲོས་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྲོམ་ཅིག་ཨིན། སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ 

དབང་དང་དྲག་པྲོའི་བགྲང་ཕྲེང་སྦེ་ཡང་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད།

སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་ལུགས་ཀྱི་ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་ནི། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་སཾ་བུ་ཊིའི་བརྟག་པ་དགུ་

པ་ལས། ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་དང་ཁ་དྲོག། ཕྲེང་ཐགས། མདྲོ་འཛིན་ལ་སྲོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཚུ་ 

ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་རང་གསུངས་ཡྲོད་པ་དང། འདི་བཟུམ་རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ། རྒྱུད་བརྟག་པ་

གཉིས་པ། རྲོ་རྗེ་གདན་གཞི། བདེ་མཆོག་སྲོམ་འབྱུང་། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་འབྱུང་སྲོགས་ལས་ 

ཕྲེང་བའི་སྐོར་གསུང་ཡྲོདཔ་དང་། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་

པ་ལས་ཡང་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་ རྒྱུད་སྡེ་རང་རང་གི་དགོངས་པ་རེ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ ག་

ར་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་མེད་དེ་འབད་རུང་ འགལ་འདུ་ལུ་མ་བལྟ་བར་ ནད་དང་བསྟུན་པའི་སྨན་

གྱི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།

གཉིས་པ་ཕྲེང་བའི་ངོ་བྲོ་ནི།

སྤྱིར་ཕྲེང་བའི་དྲོན་འདི་ རྣམ་པ་གསུམ་ལུ་འཇུག་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ལྷ་དང་མིའི་རྒྱན་ཆས་སྦེ་

བཏགས་པའི་སྐེ་རྒྱན་དང་། གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་བགྲང་བའི་བགྲང་ཕྲེང་དང་། 

རྩིས་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕྲེང་བ་ཟེར་གསུམ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དང་པ་ལྷ་དང་མིའི་

རྒྱན་ཆས་སྦེ་བཏགས་མི་ཡང་ མཛེས་པའི་དྲོན་ལུ་དང་ གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། 

དཔེར་ན་འདྲོད་པའི་ལྷ་དང་མི་ཚུ་ལུ་མེ་ཏྲོག་གི་ཕྲེང་བ་དང་ ནྲོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཏགས་པའི་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་དང་། ནང་པའི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཐྲོན་པའི་ལྷ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བྲོ་ཚུ་ལུ་ རིན་པྲོ་ཆེའི་

ཕྲེང་བ་དང་རུས་པའི་ཕྲེང་བ། མི་མགོའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་ནི་ མཛེས་པ་དང་ གཟི་བརྗིད་ལྷག་པར་

འཕེལ་བའི་དྲོན་ལུ་ རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྲེང་བ་ཨིན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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སྒྲིབ་པ་དང་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འདྲོད་པས། ལུང་ཏྲོང་མིག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་

བསར་ལ་བརྒྱུས་ཏེ། ནམ་ཡང་ལུས་དང་མི་འབྲལ་བར་བགྱིའྲོ། །སྲོང་ངམ་སྲོད་དམ་ཉལ་

ཡང་རུང་སྟེ། ཐྲོག་མཐའ་བར་དུ་སེམས་མི་གཡེང་བར། ཡིད་རྩེ་གཅིག་གིས་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྱི་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ། ཕྲེང་བའི་རྲོག་པྲོ་རེ་རེ་འདྲེན་ཅིང་། དེ་ལྟར་རིམ་བཞིན་

སེམས་མི་གཡེང་བར་བཅུའམ། ཉི་ཤུའམ། བརྒྱའམ། སྲོང་ངམ། བྱེ་བའམ་རྣམ་པར་དག་

པའི་སྒོ་ནས་ཉིས་འབུམ་ལ་སྲོགས་བགྲང་བ་དང་། སེམས་མི་གཡེང་བ། ཁ་གསག་གི་འདུ་

ཤེས་མེད་ན། ཚེ་འཕྲོས་ནས་འཐབ་བྲལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ། དེར་ཟས་གོས་ལྲོངས་སྤྲོད་དང་

བདེ་བ་ཚད་མེད་པར་ཉམས་སུ་མྲོང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སུས་བྱེ་བ་ལ་སྲོགས་བགྲང་བར་ནུས་ན། 

ཕ་རྒྱས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རྣམ་པར་བང་ཞིང་འཁོར་བ་ལས་བཟྲོག་སྟེ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་

དང་། སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཐྲོབ་པར་

འགྱུར་ར་རྲོ། །ཞེས་བཀའ་བསལ་ཏྲོ། །དེ་ནས་ཕྲོ་ཉ་ཕྱིར་ལྲོག་སྟེ་རྒྱལ་པྲོར་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་

པྲོ་ཡིད་དང་བ་ཆེན་པྲོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱྲོགས་ག་ལ་བ་དེར་དབང་པྲོ་ལྔས་ཕྱག་བས་

ཤིང་། དགེ་སྦྲོང་ཆེན་པྲོ། བདག་གིས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྲོ། །ཞེས་གསྲོལ་ནས་བླྲོན་འབངས་

ཐམས་ཅད་སྐུལ་སྲོང་མཛད་དེ་ལུང་ཏྲོང་མིག་བསྡུས་ཤིང་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་སྲོང་མང་པྲོ་བཟྲོས་སྲོ། 

།གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་ལྲོངས་སྤྲོད་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེ་བཞིན་བསལ་ཏྲོ། །རྒྱལ་པྲོས་རྒྱུན་

དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ནས་བརྗོད་པ་དང་། གཡུལ་དུ་ཞུགས་ཀྱང་བགྲང་ཞིང་མི་

འདྲོར་བ་ཡིན་ནྲོ། །” ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱ་ནག་གི་དགོན་པ་གྲགས་ཆེ་

ཤྲོས་ ཤའུ་གླིང་(shaolin monk) དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ ཕྲེང་རྲོག་སྲོམ་གནགཔྲོ་སྦེ་ 

བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ཡང་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ལུང་ཏྲོང་མིག་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ ལུང་

ཐང་དང་ལུང་ཏང་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན། ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ཁ་སྐད་ག་རའི་ནང་ལུ་ ནཱ་ག་པ་

ནི་ཟེར་སབ་ཨིན། ཤིང་འབྲས་འདིའི་ཕྱི་ཤུན་གྱིས་ ཁྲུས་རྫས་འདག་རྫས་འབད་བཏུབ་པ་

དང་ ནང་རྫས་གནགཔྲོ་འདི་ཕྲེང་བ་བཟྲོ་བཏུབ་ཨིན། གཏྲོ་བཅོས་ཚུ་ནང་ལུ་ “མགྲོན་བུའི་

སྲོ་ལ་ལུང་ཐང་མིག།” ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ ནཱ་ག་པ་ནི་ལུ་གོ་ནི་དང་ ནཱ་ག་པ་ནིའི་ནང་

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 346

རྫས་དེ་ མིག་ཏྲོའི་ནང་རྫས་བཟུམ་ཡྲོདཔ་ལས་ ལུང་ཐང་མིག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། འ་ནེ་ས་

ཁ་དམའ་ཤྲོས་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྲོམ་ཅིག་ཨིན། སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ 

དབང་དང་དྲག་པྲོའི་བགྲང་ཕྲེང་སྦེ་ཡང་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད།

སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་ལུགས་ཀྱི་ཕྲེང་བའི་རྣམ་གཞག་ནི། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་སཾ་བུ་ཊིའི་བརྟག་པ་དགུ་

པ་ལས། ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་དང་ཁ་དྲོག། ཕྲེང་ཐགས། མདྲོ་འཛིན་ལ་སྲོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཚུ་ 

ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་རང་གསུངས་ཡྲོད་པ་དང། འདི་བཟུམ་རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ། རྒྱུད་བརྟག་པ་

གཉིས་པ། རྲོ་རྗེ་གདན་གཞི། བདེ་མཆོག་སྲོམ་འབྱུང་། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་འབྱུང་སྲོགས་ལས་ 

ཕྲེང་བའི་སྐོར་གསུང་ཡྲོདཔ་དང་། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་

པ་ལས་ཡང་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལས་ རྒྱུད་སྡེ་རང་རང་གི་དགོངས་པ་རེ་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ ག་

ར་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་མེད་དེ་འབད་རུང་ འགལ་འདུ་ལུ་མ་བལྟ་བར་ ནད་དང་བསྟུན་པའི་སྨན་

གྱི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།

གཉིས་པ་ཕྲེང་བའི་ངོ་བྲོ་ནི།

སྤྱིར་ཕྲེང་བའི་དྲོན་འདི་ རྣམ་པ་གསུམ་ལུ་འཇུག་དྲོ་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ལྷ་དང་མིའི་རྒྱན་ཆས་སྦེ་

བཏགས་པའི་སྐེ་རྒྱན་དང་། གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་བགྲང་བའི་བགྲང་ཕྲེང་དང་། 

རྩིས་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕྲེང་བ་ཟེར་གསུམ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དང་པ་ལྷ་དང་མིའི་

རྒྱན་ཆས་སྦེ་བཏགས་མི་ཡང་ མཛེས་པའི་དྲོན་ལུ་དང་ གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པས། 

དཔེར་ན་འདྲོད་པའི་ལྷ་དང་མི་ཚུ་ལུ་མེ་ཏྲོག་གི་ཕྲེང་བ་དང་ ནྲོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཏགས་པའི་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་དང་། ནང་པའི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཐྲོན་པའི་ལྷ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བྲོ་ཚུ་ལུ་ རིན་པྲོ་ཆེའི་

ཕྲེང་བ་དང་རུས་པའི་ཕྲེང་བ། མི་མགོའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་ནི་ མཛེས་པ་དང་ གཟི་བརྗིད་ལྷག་པར་

འཕེལ་བའི་དྲོན་ལུ་ རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྲེང་བ་ཨིན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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གཉིས་པ་བསྙེན་པ་བགྲང་བའི་བགྲང་ཕྲེང་ནི། མདྲོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་ལེ་ཤ་ནང་གསུངས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་ལས་ འྲོག་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བཤད་འབད་འྲོང་།

གསུམ་པ་གྲངས་ཁ་རྩི་ནིའི་ཕྲེང་བ་ནི། ཧེ་མའི་མི་རབས་ཚུ་ལུ་ གྱངས་ཁ་རྩི་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་

མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྲེང་བ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། བཤད་གྲྭ་སྲོབ་གཉེར་བ་ཚུ་གིས་ 

རྩྲོད་པ་རྩྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྲེང་བ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་ གྱངས་ཁ་བརྩི་ནིའི་ཕྲེང་བའི་

གྲངས་སུ་གཏྲོགས་ནི་མ་གཏྲོགས་ གསང་སྔགས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱན་དང་ བསྙེན་པའི་བགྲང་

ཕྲེང་གི་གྲངས་སུ་མི་ཚུད། 

བསྙེན་པའི་ཕྲེང་བ་ནི། དེ་ཡང་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་ལས། རྩར་ལ་བརྒྱུས་

དང་གྲངས་ཅན་དང༔ རྒྱན་དུ་བས་དང་ཁྲིགས་ལ་འབེབས༔ ཚད་བསྙེན་འཛིན་པའི་སད་དུ་

སྟེ༔1 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། རྩར་ལ་བརྒྱུས་ཟེར་མི་དེ་ དངོས་པྲོ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ 

གཅིག་གི་རྟིང་མ་གཅིག་ གྲལ་རིམ་སྒྲིགས་མི་དེ་ལུ་ཡང་ ཕྲེང་བ་ཟེར་སབ་ཨིན། དཔེར་ན་

བླ་བརྒྱུད་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་དང། གྲངས་ཅན་ཟེར་མི་དེ་ གྱངས་ཁ་རྩི་ནི་དང། རྒྱན་

དུ་བས་ཟེར་མི་དེ་ རྒྱན་ཆ་བཏགས་པའི་ཕྲེང་བ་དང། ཁྲིགས་ལ་འབེབས་ཟེར་མི་དེ་ གྱངས་

ཁ་ལེ་ཤ་རྩི་དགོཔ་ད་ མི་ནྲོར་བར་གཏན་འཁེལ་བཟྲོ་ནིའི་ཕྲེང་བ། ཚད་བསྙེན་འཛིན་ཟེར་མི་

དེ་ ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་པ་བསགས་ནིའི་ཕྲེང་བ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་དབྱེ་བ་ལྔ་སྦེ་གསུངས་

ཡྲོད་རུང་ བགྲང་བ་གྲངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། །བརྗོད་པ་རྩིས་སུ་བྱེད་པ་དང་། །ཕྱག་ཆར་བྱུང་

བ་ཕྲེང་ཞེས་བ། །ཟེར་མིའི་དགོངས་པ་ལྟར་དུ་ གོང་ལུ་བཤད་པའི་རྣམ་པ་གསུམ་ལུ་བསྡུཝ་

ཨིན་པས།

1  བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་
པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 348

གསུམ་པ་ཕྲེང་བའི་ངེས་ཚིག།

དེ་ཡང་སྲོབ་དཔྲོན་པདྨའི་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་

ལས། དད་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས༔ བླ་མ་ལ་ནི་སེམས་ཕྲེང་བས༔ གསྲོལ་བ་ཕུར་

ཚུགས་གདབ་པ་དང་༔ སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་འདྲོད་པས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ལ་སེམས་འཕྲེང་ཞིང་

༔ བསྙེན་པ་ཚུལ་བཞིན་བརྩྲོན་པ་དང་༔ འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་བསྒྱུར་འདྲོད་པས༔ མཁའ་

འགྲོ་ལ་ནི་སེམས་ཕྲེང་ཞིང་༔ ལས་རྣམས་མཐའ་རུ་དབྱུང་བ་སྟེ༔ བླ་མ་ལ་ནི་སེམས་འཕྲེང་

བས༔ གདུང་བ་དྲག་པྲོ་བསྐྱེད་པ་ཡིས༔ བླ་མས་བདག་ལ་ཐུགས་ཕྲེང་ནས༔ བརྩེ་བ་ཆེན་

པྲོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ལ་སེམས་འཕྲེང་ནས༔ སྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་བསྐྱེད་པ་

ཡིས༔ ལྷ་ཡིས་བདག་ལ་ཐུགས་འཕྲེང་ནས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མྲོང་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན༔ ཌཱ་

ཀིའི་ཚྲོགས་ལ་སེམས་འཕྲེང་ཞིང་༔ འཕྲིན་ལས་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བ་ཡིས༔ ཌཱ་ཀིའི་བདག་ལ་

ཐུགས་འཕྲེང་ནས༔ ཅི་འདྲོད་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱེད༔ དེ་བཞིན་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་

དང་༔ རྲོ་རྗེ་སྤུན་གྲོགས་ལ་སྲོགས་པར༔ ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འཕྲེང་བས༔ དམ་

ཚིག་རྣམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པ་དང་༔ རྲོ་རྗེ་སད་བུས་

སྦྲེལ་བ་ཡིས༔ དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས༔ གཅིག་སེམས་གཅིག་ལ་འཕྲེང་བའྲོ༔2 

ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ རྩ་གསུམ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་སེམས་འཕྲེང་སྟེ་ གསྲོལ་བ་

བཏབ་པ་ཅིན་ ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཚུར་བདག་སྒྲུབ་པ་པྲོ་ལུ་ཐུགས་འཕྲེང་སྟེ་

དངོས་གྲུབ་སྟེར་ནི་ལུ་ བསྙེན་པ་བགྲང་བའི་བགྲང་འཛིན་འདི་ འཕྲེང་བ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་

ནུག། འ་སྔོན་འཇུག་ཡྲོད་ན་བ་ཚིག་དང་ མེད་ན་ མིང་རྐྱང་ཨིནམ་ལས་ ཕྲེང་བ་ཟེར་མི་དེ་ 

མིང་ཨིན་ནི་འདི་གིས་འ་མ་བྲིསཔ་ཨིན།

2  བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་
པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣། བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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གཉིས་པ་བསྙེན་པ་བགྲང་བའི་བགྲང་ཕྲེང་ནི། མདྲོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་ལེ་ཤ་ནང་གསུངས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་ལས་ འྲོག་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བཤད་འབད་འྲོང་།

གསུམ་པ་གྲངས་ཁ་རྩི་ནིའི་ཕྲེང་བ་ནི། ཧེ་མའི་མི་རབས་ཚུ་ལུ་ གྱངས་ཁ་རྩི་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་

མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྲེང་བ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། བཤད་གྲྭ་སྲོབ་གཉེར་བ་ཚུ་གིས་ 

རྩྲོད་པ་རྩྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྲེང་བ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་ གྱངས་ཁ་བརྩི་ནིའི་ཕྲེང་བའི་

གྲངས་སུ་གཏྲོགས་ནི་མ་གཏྲོགས་ གསང་སྔགས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱན་དང་ བསྙེན་པའི་བགྲང་

ཕྲེང་གི་གྲངས་སུ་མི་ཚུད། 

བསྙེན་པའི་ཕྲེང་བ་ནི། དེ་ཡང་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་ལས། རྩར་ལ་བརྒྱུས་

དང་གྲངས་ཅན་དང༔ རྒྱན་དུ་བས་དང་ཁྲིགས་ལ་འབེབས༔ ཚད་བསྙེན་འཛིན་པའི་སད་དུ་

སྟེ༔1 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། རྩར་ལ་བརྒྱུས་ཟེར་མི་དེ་ དངོས་པྲོ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ 

གཅིག་གི་རྟིང་མ་གཅིག་ གྲལ་རིམ་སྒྲིགས་མི་དེ་ལུ་ཡང་ ཕྲེང་བ་ཟེར་སབ་ཨིན། དཔེར་ན་

བླ་བརྒྱུད་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་དང། གྲངས་ཅན་ཟེར་མི་དེ་ གྱངས་ཁ་རྩི་ནི་དང། རྒྱན་

དུ་བས་ཟེར་མི་དེ་ རྒྱན་ཆ་བཏགས་པའི་ཕྲེང་བ་དང། ཁྲིགས་ལ་འབེབས་ཟེར་མི་དེ་ གྱངས་

ཁ་ལེ་ཤ་རྩི་དགོཔ་ད་ མི་ནྲོར་བར་གཏན་འཁེལ་བཟྲོ་ནིའི་ཕྲེང་བ། ཚད་བསྙེན་འཛིན་ཟེར་མི་

དེ་ ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་པ་བསགས་ནིའི་ཕྲེང་བ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་དབྱེ་བ་ལྔ་སྦེ་གསུངས་

ཡྲོད་རུང་ བགྲང་བ་གྲངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། །བརྗོད་པ་རྩིས་སུ་བྱེད་པ་དང་། །ཕྱག་ཆར་བྱུང་

བ་ཕྲེང་ཞེས་བ། །ཟེར་མིའི་དགོངས་པ་ལྟར་དུ་ གོང་ལུ་བཤད་པའི་རྣམ་པ་གསུམ་ལུ་བསྡུཝ་

ཨིན་པས།

1  བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་
པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 348

གསུམ་པ་ཕྲེང་བའི་ངེས་ཚིག།

དེ་ཡང་སྲོབ་དཔྲོན་པདྨའི་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་

ལས། དད་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས༔ བླ་མ་ལ་ནི་སེམས་ཕྲེང་བས༔ གསྲོལ་བ་ཕུར་

ཚུགས་གདབ་པ་དང་༔ སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་འདྲོད་པས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ལ་སེམས་འཕྲེང་ཞིང་

༔ བསྙེན་པ་ཚུལ་བཞིན་བརྩྲོན་པ་དང་༔ འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་བསྒྱུར་འདྲོད་པས༔ མཁའ་

འགྲོ་ལ་ནི་སེམས་ཕྲེང་ཞིང་༔ ལས་རྣམས་མཐའ་རུ་དབྱུང་བ་སྟེ༔ བླ་མ་ལ་ནི་སེམས་འཕྲེང་

བས༔ གདུང་བ་དྲག་པྲོ་བསྐྱེད་པ་ཡིས༔ བླ་མས་བདག་ལ་ཐུགས་ཕྲེང་ནས༔ བརྩེ་བ་ཆེན་

པྲོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ལ་སེམས་འཕྲེང་ནས༔ སྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་བསྐྱེད་པ་

ཡིས༔ ལྷ་ཡིས་བདག་ལ་ཐུགས་འཕྲེང་ནས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མྲོང་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན༔ ཌཱ་

ཀིའི་ཚྲོགས་ལ་སེམས་འཕྲེང་ཞིང་༔ འཕྲིན་ལས་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བ་ཡིས༔ ཌཱ་ཀིའི་བདག་ལ་

ཐུགས་འཕྲེང་ནས༔ ཅི་འདྲོད་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱེད༔ དེ་བཞིན་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་

དང་༔ རྲོ་རྗེ་སྤུན་གྲོགས་ལ་སྲོགས་པར༔ ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འཕྲེང་བས༔ དམ་

ཚིག་རྣམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པ་དང་༔ རྲོ་རྗེ་སད་བུས་

སྦྲེལ་བ་ཡིས༔ དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས༔ གཅིག་སེམས་གཅིག་ལ་འཕྲེང་བའྲོ༔2 

ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ རྩ་གསུམ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་སེམས་འཕྲེང་སྟེ་ གསྲོལ་བ་

བཏབ་པ་ཅིན་ ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཚུར་བདག་སྒྲུབ་པ་པྲོ་ལུ་ཐུགས་འཕྲེང་སྟེ་

དངོས་གྲུབ་སྟེར་ནི་ལུ་ བསྙེན་པ་བགྲང་བའི་བགྲང་འཛིན་འདི་ འཕྲེང་བ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་

ནུག། འ་སྔོན་འཇུག་ཡྲོད་ན་བ་ཚིག་དང་ མེད་ན་ མིང་རྐྱང་ཨིནམ་ལས་ ཕྲེང་བ་ཟེར་མི་དེ་ 

མིང་ཨིན་ནི་འདི་གིས་འ་མ་བྲིསཔ་ཨིན།

2  བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་
པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣། བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ཨིན་རུང་མཱ་ལ་ཟེར་བའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ སེམས་འཕྲེང་བའི་དྲོན་ལུ་མིན་པར་ འདྲོད་རྒྱལ་

གྱི་སྒྲ་སྦེ་བརྩི་བ་ཅིན་ འཐད་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ཕྲེང་བ་ཟེར་མི་དེ་ བར་མ་ཆད་པར་འཕྲོ་

མཐུད་དེ་ འགྱོ་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིནམ་ལས་ སེམས་འཕྲེང་བའི་དྲོན་མེད། དཔེར་ན་སྤྲིན་གྱི་

ཕྲེང་བ། མེ་ཏྲོག་གི་ཕྲེང་བ། མཆོད་པ་ཕྲེང་ཚར་སྲོགས་དངོས་པྲོ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ལེ་ཤ་

བང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཅིག་ལུ་ ཕྲེང་བའི་ཐ་སྙད་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ལས་ཤེས་ཚུགསཔ་

ལས་ གོང་ལུ་དགོངས་འདུས་ལས་གསུངས་མི་དེ་ བསྙེན་པ་བགྲང་ནིའི་ཕྲེང་བ་ཁོ་ནའི་ངེས་

ཚིག་ལུ་གོ་དགོ་ནི་ཨིན་པས། སྤྱིར་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་ བགྲང་བཤེར་ནིའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་ལུ་ 

གོང་གི་ངེས་ཚིག་དེ་འྲོས་འབབ་མེད་རུང་ སྒྲ་བཤད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད། ཟེར་སབ་དྲོ་བཟུམ་ 

བྱེ་བྲག་གི་མིང་སྤྱི་ལུ་བཏགས་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འགལ་བ་སྦེ་བརྩི་ནི་མི་འྲོང། ཀྱེ་རྲོར་རྩ་

རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ། རྲོ་རྗེ་གདན་གཞི། སྲོམ་འབྱུང་། ཧེ་རུ་ཀ་སྔོན་འབྱུང་ཚུ་ནང་ལུ་ 

ཕྲེང་བའི་ངེས་ཚིག་གསུངས་ཏེ་མེདཔ་ཨིན། 

ཞི་པ་ཕྲེང་བའི་དབྱེ་བ་ལུ་གསུམ་ལས།

རྒྱུའི་ཐྲོག་ལས་དབྱེ་བ།

ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་སྤྱིར་བཏང་ནི། གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ། བཻ་ཌཱུརྱ། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། ཤེལ་

དང་། ཉ་ཕྱིས། མུ་ཏིག། མུ་མེན། བྱུ་རུ། པདྨ་རཱ་ག། དུང་། སྤྲོས་ཤེལ་སྲོགས་མ་ཞུ་བའི་

ཁམས་ཀྱི་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་། གསེར། དངུལ། ཟངས། ཞ་ཉེ། འཁར་བ་སྲོགས་ཞུ་བའི་ཁམས་

ཀྱི་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་། པདྨའི་སྙིང་པྲོ། བང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང། ཙནྡན་དཀར་དམར། སེང་ལྡེང། 

ཨ་ག་རུ། འྲོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་དང་ དུག་ཤིང་དང་རྩང་ཤིང་ལ་སྲོགས་པ་ཤིང་གི་རིགས། རུ་

དྲཱཀྵ། ནཱ་ག་པ་ནི། པུ་ཏྲ་ཙི་(བྲོ་དེ་ཙེ) ལ་སྲོགས་པ་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས། བ་སྲོ། མི་ཐྲོད་

ཀྱི་རུ་ཏྲོ། རྔ་མྲོང་དང་ བྲོང་བུ་ མ་ཧེ་ཚུ་གི་རུ་ཏྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ སེམས་ཅན་གྱི་རུ་ཏྲོའི་རིགས། 

ས་དང་རྲོ། སྨན་གྱི་ལྡེ་གུ་ལ་སྲོགས་པའི་རྒྱུ་ལས་ ཕྲེང་བ་བཟྲོ་བཏུབ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 350

དེ་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན། རྒྱུ་ལུ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ རབ་ནི་རིན་པྲོ་

ཆེའི་རིགས། འབྲིང་ཤིང་གི་འབྲས་བུའི་རིགས། ཐ་མ་ཤིང་དང་ས་རྲོ་དང་སྨན་གྱི་ལྡེ་གུའི་

རིགས་ཀྱིས་བཟྲོ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད། དགོངས་འདུས་ལས། རྒྱུ་ནི་རབ་ལ་རིན་པྲོ་ཆེ༔ 

འབྲིང་ནི་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་སྟེ༔ ཐ་མ་ཤིང་དང་ས་རྲོ་དང་༔ སྨན་གྱི་ལྡེ་གུའི་ཕྲེང་བའྲོ༔3 ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

རབ་རིན་པྲོ་ཆེའི་རིགས་ལུ་ཡང། དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ལས།

༡༽ ཀ་ཀ་རུ་ནི་དཀར་པྲོ་ཆེ། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །དབྱིབས་ནི་ཟ་གམ་ལྟ་

བུ་ལ། །རབ་ནི་ངང་པའི་སྒོ་ང་ཙམ། །འདི་ནི་རིན་ཆེན་འབར་བ་སྟེ། །བ་དཀར་ར་དཀར་ལུག་

དཀར་མྲོའི། །འྲོ་མས་བསྐུས་ཤིང་སངས་པ་དང། །མི་བསྐྱོད་པ་ལ་མཆོད་པར་བ། །དེ་ནི་སྤྱི་

བྲོར་གདགས་པའྲོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ བདེ་བ་སྟེར་ཕྱིར་རིན་པྲོ་ཆེ། །དེ་ཡི་ཕྲེང་བ་དུ་མར་

བཤད།།4 ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་ རིགས་གཞན་བཞི་པྲོའི་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡང། ༢༽ བཻ་ཌཱུརྱ་

ནི་སྔོན་པྲོ་སྟེ། །རིན་ཆེན་བྱུང་ལྡན་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །དབྱིབས་ནི་སྲོག་ཀ་ལྟ་བུ་སྟེ། །རབ་ཀྱི་

ཚད་ནི་གླང་པྲོའི་མིག །འདི་ནི་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་སྟེ། །ངང་པའི་སྒོ་ང་ལྡྲོང་རྲོས་དང། །སྤང་ཤ་མ་

ད་གསུམ་སྦར་ནས། །དེ་གདུགས་རྣ་བ་གཡས་སུ་བཏགས། །ལྷྲོ་ཡི་གདྲོན་རྣམས་ཐུབ་པར་

གསུངས། །ཞེས་དང། སྨན་དང་བསྲེས་ཏེ་བྱུག་པའམ་བཏགས་པ་ཅིན་ ལུས་ཀྱི་སྲིན་བུ་

སེལ་བར་གསུངས་ནུག།

༣༽ པདྨ་རཀྟ་དམར་པྲོ་སྟེ། །དབྱིབས་ནི་ཟླུམ་པྲོ་ལྟ་བུ་ལ། །འྲོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་བྱིན་

བརླབས་ཏེ། །ཞེས་དང། ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་བཞག་ལ་བཅིངས། །འདི་ཡིས་རཏྣ་ཀེ་ཀེ་རུ།། 

 

3 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
4 འཁོར་ལྲོ་སྲོམ་པའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད། པྲོད་༡༠༠ ཤྲོག་༣༥༡-༢-༣ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་ 
 སྡེའི་པར་སྐྲུན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ཨིན་རུང་མཱ་ལ་ཟེར་བའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ སེམས་འཕྲེང་བའི་དྲོན་ལུ་མིན་པར་ འདྲོད་རྒྱལ་

གྱི་སྒྲ་སྦེ་བརྩི་བ་ཅིན་ འཐད་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ཕྲེང་བ་ཟེར་མི་དེ་ བར་མ་ཆད་པར་འཕྲོ་

མཐུད་དེ་ འགྱོ་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིནམ་ལས་ སེམས་འཕྲེང་བའི་དྲོན་མེད། དཔེར་ན་སྤྲིན་གྱི་

ཕྲེང་བ། མེ་ཏྲོག་གི་ཕྲེང་བ། མཆོད་པ་ཕྲེང་ཚར་སྲོགས་དངོས་པྲོ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ལེ་ཤ་

བང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཅིག་ལུ་ ཕྲེང་བའི་ཐ་སྙད་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ལས་ཤེས་ཚུགསཔ་

ལས་ གོང་ལུ་དགོངས་འདུས་ལས་གསུངས་མི་དེ་ བསྙེན་པ་བགྲང་ནིའི་ཕྲེང་བ་ཁོ་ནའི་ངེས་

ཚིག་ལུ་གོ་དགོ་ནི་ཨིན་པས། སྤྱིར་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་ བགྲང་བཤེར་ནིའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་ལུ་ 

གོང་གི་ངེས་ཚིག་དེ་འྲོས་འབབ་མེད་རུང་ སྒྲ་བཤད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད། ཟེར་སབ་དྲོ་བཟུམ་ 

བྱེ་བྲག་གི་མིང་སྤྱི་ལུ་བཏགས་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འགལ་བ་སྦེ་བརྩི་ནི་མི་འྲོང། ཀྱེ་རྲོར་རྩ་

རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ། རྲོ་རྗེ་གདན་གཞི། སྲོམ་འབྱུང་། ཧེ་རུ་ཀ་སྔོན་འབྱུང་ཚུ་ནང་ལུ་ 

ཕྲེང་བའི་ངེས་ཚིག་གསུངས་ཏེ་མེདཔ་ཨིན། 

ཞི་པ་ཕྲེང་བའི་དབྱེ་བ་ལུ་གསུམ་ལས།

རྒྱུའི་ཐྲོག་ལས་དབྱེ་བ།

ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་སྤྱིར་བཏང་ནི། གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ། བཻ་ཌཱུརྱ། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། ཤེལ་

དང་། ཉ་ཕྱིས། མུ་ཏིག། མུ་མེན། བྱུ་རུ། པདྨ་རཱ་ག། དུང་། སྤྲོས་ཤེལ་སྲོགས་མ་ཞུ་བའི་

ཁམས་ཀྱི་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་། གསེར། དངུལ། ཟངས། ཞ་ཉེ། འཁར་བ་སྲོགས་ཞུ་བའི་ཁམས་

ཀྱི་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་། པདྨའི་སྙིང་པྲོ། བང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང། ཙནྡན་དཀར་དམར། སེང་ལྡེང། 

ཨ་ག་རུ། འྲོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་དང་ དུག་ཤིང་དང་རྩང་ཤིང་ལ་སྲོགས་པ་ཤིང་གི་རིགས། རུ་

དྲཱཀྵ། ནཱ་ག་པ་ནི། པུ་ཏྲ་ཙི་(བྲོ་དེ་ཙེ) ལ་སྲོགས་པ་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས། བ་སྲོ། མི་ཐྲོད་

ཀྱི་རུ་ཏྲོ། རྔ་མྲོང་དང་ བྲོང་བུ་ མ་ཧེ་ཚུ་གི་རུ་ཏྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ སེམས་ཅན་གྱི་རུ་ཏྲོའི་རིགས། 

ས་དང་རྲོ། སྨན་གྱི་ལྡེ་གུ་ལ་སྲོགས་པའི་རྒྱུ་ལས་ ཕྲེང་བ་བཟྲོ་བཏུབ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 350

དེ་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན། རྒྱུ་ལུ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ རབ་ནི་རིན་པྲོ་

ཆེའི་རིགས། འབྲིང་ཤིང་གི་འབྲས་བུའི་རིགས། ཐ་མ་ཤིང་དང་ས་རྲོ་དང་སྨན་གྱི་ལྡེ་གུའི་

རིགས་ཀྱིས་བཟྲོ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད། དགོངས་འདུས་ལས། རྒྱུ་ནི་རབ་ལ་རིན་པྲོ་ཆེ༔ 

འབྲིང་ནི་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་སྟེ༔ ཐ་མ་ཤིང་དང་ས་རྲོ་དང་༔ སྨན་གྱི་ལྡེ་གུའི་ཕྲེང་བའྲོ༔3 ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

རབ་རིན་པྲོ་ཆེའི་རིགས་ལུ་ཡང། དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ལས།

༡༽ ཀ་ཀ་རུ་ནི་དཀར་པྲོ་ཆེ། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །དབྱིབས་ནི་ཟ་གམ་ལྟ་

བུ་ལ། །རབ་ནི་ངང་པའི་སྒོ་ང་ཙམ། །འདི་ནི་རིན་ཆེན་འབར་བ་སྟེ། །བ་དཀར་ར་དཀར་ལུག་

དཀར་མྲོའི། །འྲོ་མས་བསྐུས་ཤིང་སངས་པ་དང། །མི་བསྐྱོད་པ་ལ་མཆོད་པར་བ། །དེ་ནི་སྤྱི་

བྲོར་གདགས་པའྲོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ བདེ་བ་སྟེར་ཕྱིར་རིན་པྲོ་ཆེ། །དེ་ཡི་ཕྲེང་བ་དུ་མར་

བཤད།།4 ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་ རིགས་གཞན་བཞི་པྲོའི་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡང། ༢༽ བཻ་ཌཱུརྱ་

ནི་སྔོན་པྲོ་སྟེ། །རིན་ཆེན་བྱུང་ལྡན་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །དབྱིབས་ནི་སྲོག་ཀ་ལྟ་བུ་སྟེ། །རབ་ཀྱི་

ཚད་ནི་གླང་པྲོའི་མིག །འདི་ནི་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་སྟེ། །ངང་པའི་སྒོ་ང་ལྡྲོང་རྲོས་དང། །སྤང་ཤ་མ་

ད་གསུམ་སྦར་ནས། །དེ་གདུགས་རྣ་བ་གཡས་སུ་བཏགས། །ལྷྲོ་ཡི་གདྲོན་རྣམས་ཐུབ་པར་

གསུངས། །ཞེས་དང། སྨན་དང་བསྲེས་ཏེ་བྱུག་པའམ་བཏགས་པ་ཅིན་ ལུས་ཀྱི་སྲིན་བུ་

སེལ་བར་གསུངས་ནུག།

༣༽ པདྨ་རཀྟ་དམར་པྲོ་སྟེ། །དབྱིབས་ནི་ཟླུམ་པྲོ་ལྟ་བུ་ལ། །འྲོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་བྱིན་

བརླབས་ཏེ། །ཞེས་དང། ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་བཞག་ལ་བཅིངས། །འདི་ཡིས་རཏྣ་ཀེ་ཀེ་རུ།། 

 

3 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
4 འཁོར་ལྲོ་སྲོམ་པའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད། པྲོད་༡༠༠ ཤྲོག་༣༥༡-༢-༣ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་ 
 སྡེའི་པར་སྐྲུན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ནུབ་ཀྱི་གདྲོན་རྣམས་ཐུབ་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། སྨན་དང་སྦར་ཏེ་སྤྱིབྲོའི་གཙུག་ཏུ་ས་

བ་ཅིན་ སྐྲ་དཀར་མི་སྐྱེ་བར་སྲུང་ཐུབ་པར་གསུངས། ༤༽ འདི་ནི་མརྒད་ལྗང་གུ་སྟེ། 

།དབྱིབས་ནི་གྲུ་བཞི་ལྟ་བུ་སྟེ། །དྲོན་ཡྲོད་གྲུབ་པས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །རབ་ནི་བེ་ཅོན་དབྱུག་

པ་ཙམ། །འདི་ནི་རཏྣ་ག་ག་ནི། །རྩ་བ་ལྔ་དང་ཡན་ལག་བཅས། །བསྐུས་ལ་རྣ་བ་གཡྲོན་དུ་

བཏགས། །འདི་ཡིས་བང་གི་གདྲོན་རྣམས་ཐུབ། །ཅེས་དང། སྨན་དང་སྦར་ཏེ་བཏགས་ན་

སྲིན་བུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ནུག།

༥༽ ཁ་དྲོག་དབྱིབས་ནི་དུ་མར་སྣང་། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །དྲོན་རྣམས་

སྲོ་སྲོ་དུ་མར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས། རྒྱུ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལས་ཐྲོབ་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བཀའ་བསལ་པ། །རྒྱ་མཚྲོཆེན་པྲོའི་ཕྱི་རྲོལ་ན། །རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་གླིང་ཡྲོད་དེ། །དེ་

ཡི་གནས་ནས་བསལ་བར་བ། །གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་ནི། །གསེར་དངུལ་ལ་

སྲོགས་རྲོ་རྣམས་ཀྱི། །གནས་ནི་ཀུན་ན་ཡྲོད་པར་གསུངས། །5 ཟེར་གསུངས་ནུག། རིན་པྲོ་

ཆེ་ལས་ཕྲེང་བ་བཟྲོ་མི་རབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྲེང་བ་བཏགས་སའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ཡང་

གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

འབྲིང་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ལུ་ཡང་།

ཞི་བའི་ལས་ལུ་ སཱ་ལའི་འབྲས་བུ་ཟེར་ སྤྲོས་དཀར་གྱི་ཚི་གུ། རྒྱས་པའི་ལས་ལུ་ ཐེའུ་

ཁམ་འབྲས། དབང་གི་ལས་ལུ་ ལུང་ཐང་མིག། དྲག་པྲོའི་ལས་ལུ་ ནཱ་ག་ཁྱུང་མཆུ་དང་རུ་

དྲཱཀྵ། ལས་སྣ་ཚྲོགས་ལུ་ བྲོ་དེ་ཙེ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག།

འདིར་ནཱ་ག་ཁྱུང་མཆུ་དང་བྲོ་དེ་ཙེ་ དེ་ལས་བྲོ་དྷི་ཙིཏ་ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན། རྒྱུད་ཀྱི་

དཔེ་ཆ་མང་ཤྲོས་ནང་ལུ་ར་ བྲོ་དེ་ཙེ་ཟེར་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ བྲོ་དྷི་ཙི་ཏ་ཟེར་གསུངས་མེད།  

 

5  འཁོར་ལྲོ་སྲོམ་པའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད། པྲོད་༡༠༠ ཤྲོག་༣༥༡-༢-༣ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་ 
 སྡེའི་པར་སྐྲུན།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 352

ཡང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ པུ་ཏྲ་ཙི་དང་ པུ་ཏྲ་ཛི་ཟེར་ཡང་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། དེ་ལུ་དཔྱད་དེ་བལྟ་

བ་ཅིན་ ཤིང་སྲོང་བྲོ་དེ་ཙེ་ཟེར་མིའི་འབྲས་བུ་ལུ་ བྲོ་དེ་ཙེ་ཟེར་བཏགས་པ་མ་གཏྲོགས་ བྲོ་

དྷི་ཙི་ཏ་ཟེར་ ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་ནང་ལུ་ བང་ཆུབ་སྙིང་པྲོ་ཟེར་མི་དེ་ མི་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་

ཟེར་མནྲོཝ་མས། སྙིང་པྲོ་བསྙེན་པ་བགྲང་ནིའི་ཕྲེང་བ་ཨིནམ་ལས་ མཚྲོན་བ་དྲོན་གྱི་སྔགས་

ཀྱི་སྙིང་པྲོ་དེ་ མཚྲོན་བྱེད་རྫས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ མིང་དེ་སྦེ་བཏགསཔ་

ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན་ དགོས་ཆེད་ཀྱིས་དབང་གིས་ མིང་ངོ་མ་དེ་ ནག་སུབ་བཏང་དགོཔ་འཐྲོན་

ནི་ཨིན་པས། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྲོར་བྲོ་དེ་ཙེ། །རྲོ་རྗེ་ཅན་ལ་རུ་

རཀྵ།།6 ཟེར་བྲོ་དེ་ཙེ་ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སཾ་བུ་ཊི་ནང་ལུ་ཡང། 

ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྲོད་ལ། །བྲོ་དེ་ཙེ་ནི་ལས་ཀུན་བྱེད།།7 ཞེས་དང། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་

བྱུང་ལས། བྲོ་དེ་ཙེ་ནི་ཐམས་ཅད་བཤད།།8 ཅེས་དང་། རྲོ་རྗེ་གདན་བཞི་ལས། ཞི་དང་རྒྱས་

དང་དབང་དྲག་ལ། །པུ་ཏྲ་ཛི་ནི་ལས་ཀུན་བྱེད།།9 ཟེར་པུ་ཏྲ་ཛི་ཟེར་བྱུང་བ་མ་གཏྲོགས་ བྲོ་

དྷི་ཙི་ཏ་ཟེར་གསུངས་མིན་འདུག།

ནཱ་ག་ཁྱུང་མཆུ་ཡང་ བྲོ་དེ་ཙེ་དང་གཅིག་ཨིན་རུང་ རྲོག་མ་དེ་ལུ་ རི་མྲོ་གྲུ་གསུམ་ཆོས་བྱུང་

གི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ལས་ བ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌཱའི་མཆུ་ཏྲོག་གི་དབྱིབས་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ 

དྲག་པྲོའི་ལས་དང་ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱི་ཁ་གནྲོན་སྦེ་ བསྙེན་པ་བགྲང་ནི་ལུ་མཆོག་སྦེ་

རྩིཝ་ཨིན་པས། ཁ་གཏམ་ལུ་ བྲོ་དེ་བརྒྱ་ལ་ཁྱུང་གཅིག། ཟེར་མི་དེ་ཡང་ བྲོ་དེ་ཙེ་གྲངས་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཚང་བའི་ཐྲོག་ལུ་ མདྲོ་འཛིན་ཁྱུང་གཅིག་བཙུགས་སྲོལ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་དྲོན་

ཨིན་པས། ལས་ག་ར་བསྡུ་ན་ ཞི་དྲག་གཉིས་ལུ་བསྡུ་བའི་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ ཞི་བ་བརྒྱ་དང་

6 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༦ ཤྲོག་༥༠༤ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 
7 བརྟག་པའི་རྒྱལ་པྲོ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱེད་གཉིས་པ། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༠  
 ཤྲོག་༡༧༤ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན།
8 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་བཟས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཆོད་པདང་རྩེ་བའི་རྩེད་མྲོའི་ཆོ་གའི་ལེའུ། ཧེ་རུ་ཀ་ 
 མངོན་བྱུང་། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཤྲོག་༤༨༣-༤༨༤ 
9 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་གདན་བཞི། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༡ ཤྲོག་༤༨༣ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ནུབ་ཀྱི་གདྲོན་རྣམས་ཐུབ་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། སྨན་དང་སྦར་ཏེ་སྤྱིབྲོའི་གཙུག་ཏུ་ས་

བ་ཅིན་ སྐྲ་དཀར་མི་སྐྱེ་བར་སྲུང་ཐུབ་པར་གསུངས། ༤༽ འདི་ནི་མརྒད་ལྗང་གུ་སྟེ། 

།དབྱིབས་ནི་གྲུ་བཞི་ལྟ་བུ་སྟེ། །དྲོན་ཡྲོད་གྲུབ་པས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །རབ་ནི་བེ་ཅོན་དབྱུག་

པ་ཙམ། །འདི་ནི་རཏྣ་ག་ག་ནི། །རྩ་བ་ལྔ་དང་ཡན་ལག་བཅས། །བསྐུས་ལ་རྣ་བ་གཡྲོན་དུ་

བཏགས། །འདི་ཡིས་བང་གི་གདྲོན་རྣམས་ཐུབ། །ཅེས་དང། སྨན་དང་སྦར་ཏེ་བཏགས་ན་

སྲིན་བུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ནུག།

༥༽ ཁ་དྲོག་དབྱིབས་ནི་དུ་མར་སྣང་། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །དྲོན་རྣམས་

སྲོ་སྲོ་དུ་མར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས། རྒྱུ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལས་ཐྲོབ་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བཀའ་བསལ་པ། །རྒྱ་མཚྲོཆེན་པྲོའི་ཕྱི་རྲོལ་ན། །རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་གླིང་ཡྲོད་དེ། །དེ་

ཡི་གནས་ནས་བསལ་བར་བ། །གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་ནི། །གསེར་དངུལ་ལ་

སྲོགས་རྲོ་རྣམས་ཀྱི། །གནས་ནི་ཀུན་ན་ཡྲོད་པར་གསུངས། །5 ཟེར་གསུངས་ནུག། རིན་པྲོ་

ཆེ་ལས་ཕྲེང་བ་བཟྲོ་མི་རབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྲེང་བ་བཏགས་སའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ཡང་

གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

འབྲིང་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ལུ་ཡང་།

ཞི་བའི་ལས་ལུ་ སཱ་ལའི་འབྲས་བུ་ཟེར་ སྤྲོས་དཀར་གྱི་ཚི་གུ། རྒྱས་པའི་ལས་ལུ་ ཐེའུ་

ཁམ་འབྲས། དབང་གི་ལས་ལུ་ ལུང་ཐང་མིག། དྲག་པྲོའི་ལས་ལུ་ ནཱ་ག་ཁྱུང་མཆུ་དང་རུ་

དྲཱཀྵ། ལས་སྣ་ཚྲོགས་ལུ་ བྲོ་དེ་ཙེ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག།

འདིར་ནཱ་ག་ཁྱུང་མཆུ་དང་བྲོ་དེ་ཙེ་ དེ་ལས་བྲོ་དྷི་ཙིཏ་ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན། རྒྱུད་ཀྱི་

དཔེ་ཆ་མང་ཤྲོས་ནང་ལུ་ར་ བྲོ་དེ་ཙེ་ཟེར་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་ བྲོ་དྷི་ཙི་ཏ་ཟེར་གསུངས་མེད།  

 

5  འཁོར་ལྲོ་སྲོམ་པའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད། པྲོད་༡༠༠ ཤྲོག་༣༥༡-༢-༣ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་ 
 སྡེའི་པར་སྐྲུན།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 352

ཡང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ པུ་ཏྲ་ཙི་དང་ པུ་ཏྲ་ཛི་ཟེར་ཡང་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད། དེ་ལུ་དཔྱད་དེ་བལྟ་

བ་ཅིན་ ཤིང་སྲོང་བྲོ་དེ་ཙེ་ཟེར་མིའི་འབྲས་བུ་ལུ་ བྲོ་དེ་ཙེ་ཟེར་བཏགས་པ་མ་གཏྲོགས་ བྲོ་

དྷི་ཙི་ཏ་ཟེར་ ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་ནང་ལུ་ བང་ཆུབ་སྙིང་པྲོ་ཟེར་མི་དེ་ མི་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་

ཟེར་མནྲོཝ་མས། སྙིང་པྲོ་བསྙེན་པ་བགྲང་ནིའི་ཕྲེང་བ་ཨིནམ་ལས་ མཚྲོན་བ་དྲོན་གྱི་སྔགས་

ཀྱི་སྙིང་པྲོ་དེ་ མཚྲོན་བྱེད་རྫས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ མིང་དེ་སྦེ་བཏགསཔ་

ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན་ དགོས་ཆེད་ཀྱིས་དབང་གིས་ མིང་ངོ་མ་དེ་ ནག་སུབ་བཏང་དགོཔ་འཐྲོན་

ནི་ཨིན་པས། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྲོར་བྲོ་དེ་ཙེ། །རྲོ་རྗེ་ཅན་ལ་རུ་

རཀྵ།།6 ཟེར་བྲོ་དེ་ཙེ་ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སཾ་བུ་ཊི་ནང་ལུ་ཡང། 

ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྲོད་ལ། །བྲོ་དེ་ཙེ་ནི་ལས་ཀུན་བྱེད།།7 ཞེས་དང། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་

བྱུང་ལས། བྲོ་དེ་ཙེ་ནི་ཐམས་ཅད་བཤད།།8 ཅེས་དང་། རྲོ་རྗེ་གདན་བཞི་ལས། ཞི་དང་རྒྱས་

དང་དབང་དྲག་ལ། །པུ་ཏྲ་ཛི་ནི་ལས་ཀུན་བྱེད།།9 ཟེར་པུ་ཏྲ་ཛི་ཟེར་བྱུང་བ་མ་གཏྲོགས་ བྲོ་

དྷི་ཙི་ཏ་ཟེར་གསུངས་མིན་འདུག།

ནཱ་ག་ཁྱུང་མཆུ་ཡང་ བྲོ་དེ་ཙེ་དང་གཅིག་ཨིན་རུང་ རྲོག་མ་དེ་ལུ་ རི་མྲོ་གྲུ་གསུམ་ཆོས་བྱུང་

གི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ལས་ བ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌཱའི་མཆུ་ཏྲོག་གི་དབྱིབས་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ 

དྲག་པྲོའི་ལས་དང་ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱི་ཁ་གནྲོན་སྦེ་ བསྙེན་པ་བགྲང་ནི་ལུ་མཆོག་སྦེ་

རྩིཝ་ཨིན་པས། ཁ་གཏམ་ལུ་ བྲོ་དེ་བརྒྱ་ལ་ཁྱུང་གཅིག། ཟེར་མི་དེ་ཡང་ བྲོ་དེ་ཙེ་གྲངས་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཚང་བའི་ཐྲོག་ལུ་ མདྲོ་འཛིན་ཁྱུང་གཅིག་བཙུགས་སྲོལ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་དྲོན་

ཨིན་པས། ལས་ག་ར་བསྡུ་ན་ ཞི་དྲག་གཉིས་ལུ་བསྡུ་བའི་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ ཞི་བ་བརྒྱ་དང་

6 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༦ ཤྲོག་༥༠༤ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 
7 བརྟག་པའི་རྒྱལ་པྲོ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱེད་གཉིས་པ། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༠  
 ཤྲོག་༡༧༤ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན།
8 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་བཟས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཆོད་པདང་རྩེ་བའི་རྩེད་མྲོའི་ཆོ་གའི་ལེའུ། ཧེ་རུ་ཀ་ 
 མངོན་བྱུང་། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཤྲོག་༤༨༣-༤༨༤ 
9 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་གདན་བཞི། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༡ ཤྲོག་༤༨༣ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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བརྒྱད་ལུ་ དྲག་པྲོ་ཁྱུང་གཅིག་བཙུགས་མི་འདི་ ལས་ཀུན་བསྡུ་བའི་ཕྲེང་བ་འྲོང་ནི་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ཨིན་མས།

རུ་དྲ་ཨཀྵ་ཟེར་མི་དེ་ དྲག་པྲོའི་མིག་ཏྲོ་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན། སྒྲ་མཚམས་སྦར་ཏེ་རུ་དྲཱཀྵ་ཟེར་

ཡྲོད་རུང་ དེ་ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ རུ་རཀྵ་ཟེར་དར་སྲོལ་བྱུང་ནུག། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚུ་

ལུ་ དེའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་བཤད་སྲོལ་མེད་རུང་ ཕྱི་རྲོལ་རིག་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་

གི་དྲག་པྲོའི་མིག་ སྦུག་ན་ཡྲོད་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་འདྲོད། ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་ལེགས་ཤྲོས་དང་རྩ་ཆེ་

ཤྲོས་དེ་ རུ་རཀྵ་རྩིཝ་ཨིན་པས། འདི་ལུ་ཡང་ ངོས་གཅིག་ལས་ཉི་ཤུའི་བར་བརྟག་ནི་དང་ 

མཚྲོན་བྱེད་ལེ་ཤ་མཐུན་མི་མཐུན་ ཁམས་འཕྲོད་སྲོགས་ལེ་ཤ་ཅིག་བརྩི་ནི་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་

ཚུ་ རིག་བྱེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནང་ལུ་བཤད་དེ་ཡྲོད།10

རྒྱུ་ཐ་མ་དེ་ ཤིང་དང་ས་རྲོ་ སྨན་གྱི་ལྡེ་གུ་གིས་བཟྲོཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཞི་བའི་ལས་ལུ་ 

བང་ཆུབ་ཤིང་། ཙནྡ་དཀར་པྲོའི་ཕྲེང་བ། རྒྱས་པའི་ལས་ལུ་ འྲོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་། འབྲས་བུ་

ཞིམ་མངར་ལྡན་པའི་ཤིང་ཚུ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ། དབང་བའི་ལས་ལུ་ ཙནྡན་དམར་པྲོ། 

ཨ་གར་ཚུ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ། དྲག་པྲོའི་ལས་ལུ་ སེང་ལྡེང་། ཚེར་མ་ཅན་དང་དུག་ཤིང་

ཚུ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན་པས། ས་དང་རྲོ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ་ཡང་ ས་ལུ་ཞི་

རྒྱས་དབང་དྲག་དང་བསྟུན་པའི་སྨན་སྦྲོར་འབད་དེ་ རིལ་བུ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་འཆང་ནི་དེ་

ཨིན་པས། རྲོ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ་ནི་ རྲོའི་རིགས་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཚུ་ ལས་དང་

བསྟུན་སྟེ་ རིལ་བུ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཕྲེང་བ་བཟྲོ་ནི་དེ་ཨིན་པས། འདིའི་སྐབས་ཀྱི་རྲོ་ནི་ རྲོ་

ཕལ་པའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ རྲོའི་ཕྲེང་བ་ཟེརཝ་མ་གཏྲོགས་ རྲོ་རིན་པྲོ་ཆེའི་རིགས་དེ་ཚུ་ནི་  

རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕྲེང་བའི་གྲལ་ཁར་ཚུདཔ་ཨིན།

10  ཆོས་བསན་ཚེ་རིང་། (༢༠༡༦) རིག་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་རྣ་བའི་བུ་རམ། ཤྲོག་༣༣ 
འབྱུང་རབས་དང་ལམ་སྲོལ་ལྟེ་བ། 

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 354

ཁ་དྲོག་གི་ཐྲོག་ལས་དབྱེ་བ།

རིན་པྲོ་ཆེའི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན། ཞི་བ་ལུ་ཁ་མདྲོག་དཀརཔྲོ། དཔེར་ན་ཤེལ་དང་མུ་ཏིག་

གི་ཕྲེང་བ་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན། རྒྱས་པ་ལུ་སེརཔྲོ། དཔེར་ན་སྤྲོས་ཤེལ་དང་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་

བཟུམ་དགོཔ་ཨིན། དབང་བ་ལུ་ཁདྲོག་དམརཔྲོ། དཔེར་ན་བྱུ་རུ་དང་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་

བཟུམ་ཨིན། དྲག་པྲོ་ལུ་ལྗང་གུ་དང་སྔོན་པྲོ། དཔེར་ན་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་གཡུའི་ཕྲེང་བ་བཟུམ་

དགོཔ་ཨིན། ལས་སྣ་ཚྲོགས་ལུ་ ཁ་དྲོག་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ། དཔེར་ན་གཟི་དང་མཆོང་གི་

ཕྲེང་བ་དང་ ཡང་ན་ཕྲེང་བ་གཅིག་ལུ་ ཁ་དྲོག་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ནྲོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ས་བསྲེས་དྲོ་

བཟུམ་ཨིན།

ལས་བཞིའི་ཐྲོག་ལས་དབྱེ་བ།

ཞི་བའི་སྔགས་ཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། དུང་དང་ཤེལ། ཉ་ཕྱིས། བྱུར་དཀར། མུ་ཏིག་དཀར་པྲོ། 

བཻཌཱུརྱ་དཀར་པྲོ། བང་ཆུབ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ། ཙནྡན་དཀར་པྲོ། གཞན་ཡང་ རིན་པྲོ་ཆེའི་

རིགས་མདྲོག་དཀར་པྲོ་འཇམ་པ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་ཨིན། རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་

པའི་སྔགས་ཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། གསེར་དང་། སྦུར་ལེན། པདྨའི་སྙིང་པྲོ། ལུང་ཐང་། ཨ་

རུ་ར། ནི་བར་ཏ། འྲོ་སེ་ལ་སྲོགས་པ་ ཕན་ནུས་དང་ཡྲོན་ཏན་ཅན་གྱི་ཤིང་འབྲས་ཚུ་དང་། 

འྲོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་དང་ ཨ་རུའི་སྙིང་པྲོ་སྲོགས་ ཁ་དྲོག་སེར་པྲོའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་དང་ ཟད་

དཀའ་བའི་ཤིང་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་ཨིན། དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་

བཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། བྱུ་རུ་དང་། པདྨ་རཱ་ག། ཙནྡན་དམར་པྲོ། ཟངས། སེང་ལྡེང་། མཛྲོ་

མྲོ་ཤིང་སྲོགས་ཁ་དྲོག་དམར་པྲོའི་རིགས་དང་ དྲི་ཞིམ་ཅན་གྱི་ཤིང་དང་ སྨན་གྱི་ལྡེ་གུ་ལས་

གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་ཨིན། དྲག་པྲོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྔགས་བཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་

ནི། ལྕགས་དང་། གཡུ། རུ་དྲཱཀྵ། ལུང་ཐང་། མིའི་ཐྲོད་རུས། དྲེད་མྲོང་གི་སྲོ། རྔ་མྲོང་དང་

བྲོང་བུ་དང་མ་ཧེའི་རུ་ཏྲོ། རྩང་དང་དུག་ཡྲོད་པའི་ཤིང་ལ་སྲོགས་པ་ ཁ་དྲོག་ནག་ཅིང་རྩུབ་

པའི་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་ཨིན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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བརྒྱད་ལུ་ དྲག་པྲོ་ཁྱུང་གཅིག་བཙུགས་མི་འདི་ ལས་ཀུན་བསྡུ་བའི་ཕྲེང་བ་འྲོང་ནི་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ཨིན་མས།

རུ་དྲ་ཨཀྵ་ཟེར་མི་དེ་ དྲག་པྲོའི་མིག་ཏྲོ་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན། སྒྲ་མཚམས་སྦར་ཏེ་རུ་དྲཱཀྵ་ཟེར་

ཡྲོད་རུང་ དེ་ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ རུ་རཀྵ་ཟེར་དར་སྲོལ་བྱུང་ནུག། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚུ་

ལུ་ དེའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་བཤད་སྲོལ་མེད་རུང་ ཕྱི་རྲོལ་རིག་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་

གི་དྲག་པྲོའི་མིག་ སྦུག་ན་ཡྲོད་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་འདྲོད། ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་ལེགས་ཤྲོས་དང་རྩ་ཆེ་

ཤྲོས་དེ་ རུ་རཀྵ་རྩིཝ་ཨིན་པས། འདི་ལུ་ཡང་ ངོས་གཅིག་ལས་ཉི་ཤུའི་བར་བརྟག་ནི་དང་ 

མཚྲོན་བྱེད་ལེ་ཤ་མཐུན་མི་མཐུན་ ཁམས་འཕྲོད་སྲོགས་ལེ་ཤ་ཅིག་བརྩི་ནི་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་

ཚུ་ རིག་བྱེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནང་ལུ་བཤད་དེ་ཡྲོད།10

རྒྱུ་ཐ་མ་དེ་ ཤིང་དང་ས་རྲོ་ སྨན་གྱི་ལྡེ་གུ་གིས་བཟྲོཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཞི་བའི་ལས་ལུ་ 

བང་ཆུབ་ཤིང་། ཙནྡ་དཀར་པྲོའི་ཕྲེང་བ། རྒྱས་པའི་ལས་ལུ་ འྲོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་། འབྲས་བུ་

ཞིམ་མངར་ལྡན་པའི་ཤིང་ཚུ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ། དབང་བའི་ལས་ལུ་ ཙནྡན་དམར་པྲོ། 

ཨ་གར་ཚུ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ། དྲག་པྲོའི་ལས་ལུ་ སེང་ལྡེང་། ཚེར་མ་ཅན་དང་དུག་ཤིང་

ཚུ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན་པས། ས་དང་རྲོ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ་ཡང་ ས་ལུ་ཞི་

རྒྱས་དབང་དྲག་དང་བསྟུན་པའི་སྨན་སྦྲོར་འབད་དེ་ རིལ་བུ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་འཆང་ནི་དེ་

ཨིན་པས། རྲོ་ལས་བཟྲོ་བའི་ཕྲེང་བ་ནི་ རྲོའི་རིགས་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཚུ་ ལས་དང་

བསྟུན་སྟེ་ རིལ་བུ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཕྲེང་བ་བཟྲོ་ནི་དེ་ཨིན་པས། འདིའི་སྐབས་ཀྱི་རྲོ་ནི་ རྲོ་

ཕལ་པའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ རྲོའི་ཕྲེང་བ་ཟེརཝ་མ་གཏྲོགས་ རྲོ་རིན་པྲོ་ཆེའི་རིགས་དེ་ཚུ་ནི་  

རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕྲེང་བའི་གྲལ་ཁར་ཚུདཔ་ཨིན།

10  ཆོས་བསན་ཚེ་རིང་། (༢༠༡༦) རིག་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་རྣ་བའི་བུ་རམ། ཤྲོག་༣༣ 
འབྱུང་རབས་དང་ལམ་སྲོལ་ལྟེ་བ། 

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 354

ཁ་དྲོག་གི་ཐྲོག་ལས་དབྱེ་བ།

རིན་པྲོ་ཆེའི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན། ཞི་བ་ལུ་ཁ་མདྲོག་དཀརཔྲོ། དཔེར་ན་ཤེལ་དང་མུ་ཏིག་

གི་ཕྲེང་བ་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན། རྒྱས་པ་ལུ་སེརཔྲོ། དཔེར་ན་སྤྲོས་ཤེལ་དང་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་

བཟུམ་དགོཔ་ཨིན། དབང་བ་ལུ་ཁདྲོག་དམརཔྲོ། དཔེར་ན་བྱུ་རུ་དང་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་

བཟུམ་ཨིན། དྲག་པྲོ་ལུ་ལྗང་གུ་དང་སྔོན་པྲོ། དཔེར་ན་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་གཡུའི་ཕྲེང་བ་བཟུམ་

དགོཔ་ཨིན། ལས་སྣ་ཚྲོགས་ལུ་ ཁ་དྲོག་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ། དཔེར་ན་གཟི་དང་མཆོང་གི་

ཕྲེང་བ་དང་ ཡང་ན་ཕྲེང་བ་གཅིག་ལུ་ ཁ་དྲོག་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ནྲོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ས་བསྲེས་དྲོ་

བཟུམ་ཨིན།

ལས་བཞིའི་ཐྲོག་ལས་དབྱེ་བ།

ཞི་བའི་སྔགས་ཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། དུང་དང་ཤེལ། ཉ་ཕྱིས། བྱུར་དཀར། མུ་ཏིག་དཀར་པྲོ། 

བཻཌཱུརྱ་དཀར་པྲོ། བང་ཆུབ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ། ཙནྡན་དཀར་པྲོ། གཞན་ཡང་ རིན་པྲོ་ཆེའི་

རིགས་མདྲོག་དཀར་པྲོ་འཇམ་པ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་ཨིན། རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་

པའི་སྔགས་ཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། གསེར་དང་། སྦུར་ལེན། པདྨའི་སྙིང་པྲོ། ལུང་ཐང་། ཨ་

རུ་ར། ནི་བར་ཏ། འྲོ་སེ་ལ་སྲོགས་པ་ ཕན་ནུས་དང་ཡྲོན་ཏན་ཅན་གྱི་ཤིང་འབྲས་ཚུ་དང་། 

འྲོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་དང་ ཨ་རུའི་སྙིང་པྲོ་སྲོགས་ ཁ་དྲོག་སེར་པྲོའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་དང་ ཟད་

དཀའ་བའི་ཤིང་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་ཨིན། དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་

བཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། བྱུ་རུ་དང་། པདྨ་རཱ་ག། ཙནྡན་དམར་པྲོ། ཟངས། སེང་ལྡེང་། མཛྲོ་

མྲོ་ཤིང་སྲོགས་ཁ་དྲོག་དམར་པྲོའི་རིགས་དང་ དྲི་ཞིམ་ཅན་གྱི་ཤིང་དང་ སྨན་གྱི་ལྡེ་གུ་ལས་

གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་ཨིན། དྲག་པྲོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྔགས་བཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་

ནི། ལྕགས་དང་། གཡུ། རུ་དྲཱཀྵ། ལུང་ཐང་། མིའི་ཐྲོད་རུས། དྲེད་མྲོང་གི་སྲོ། རྔ་མྲོང་དང་

བྲོང་བུ་དང་མ་ཧེའི་རུ་ཏྲོ། རྩང་དང་དུག་ཡྲོད་པའི་ཤིང་ལ་སྲོགས་པ་ ཁ་དྲོག་ནག་ཅིང་རྩུབ་

པའི་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་ཨིན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ལས་སྣ་ཚྲོགས་ཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། ཁ་དྲོག་ཁྲ་བྲོའི་རིགས། གཟི་དང་མཆོང་། མདྲོག་སྣ་

ཚྲོགས་ཅན་གྱི་རིན་པྲོ་ཆེའི་རིགས་དང། བྲོ་དེ་ཙེ། བ་སྲོ་སྲོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་

ནི་ ལས་སྣ་ཚྲོགས་སྒྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད།

ལྔ་པ་ལྷ་སྲོ་སྲོའི་རིགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ།

བ་བའི་རྒྱུད་ནང་ལས་ རིགས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་དེ་ཡྲོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

རིགས་ལུ་ བྲོ་དེ་ཙེའི་ཕྲེང་བ། པདྨའི་རིགས་ལུ་ པདྨའི་སྙིང་པྲོ། རྲོ་རྗེའི་རིགས་ལུ་ རུ་

དྲཱཀྵའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད། རྣལ་འབྲོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་རིགས་ལྔའི་དབྱེ་བ་

གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཡང་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ལུ་ བྲོ་དེ་ཙེ། རྲོ་རྗེའི་རིགས་ལུ་ རུ་

དྲཱཀྵ། རིན་ཆེན་ནམ་ནྲོར་བུའི་རིགས་ལུ་ མུ་ཏིག། པདྨའི་རིགས་ལུ་ པདྨའི་སྙིང་པྲོ། ལས་

ཀྱི་རིགས་ལུ་ ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག།

དྲུག་པ་ཕྲེང་རྲོག་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

དགོངས་འདུས་ལས། ཆེ་ཆུང་ཚད་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཞི་བ་རང་གི་འགྲམ་སྲོའི་ཚད༔ རྒྱས་པ་ལ་

ནི་མཐེའུ་ཆུང་ཙམ༔ དབང་ཕྲེང་ནྲོར་བུའི་ཏྲོག་དང་མཉམ༔ དྲག་པྲོའི་ཕྲེང་བ་རྐང་པ་ཡི༔ 

མཐེབ་ཆེན་ཚད་དང་མཉམ་པ་སྟེ༔ འྲོན་ཀྱང་ནྲོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ ཤིང་འབྲས་རང་རང་ཚད་

ཀྱིས་བཟུང་༔11 ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་པ་བཟུམ། ཞི་བའི་ཕྲེང་བའི་ཚད་ནི་ མི་རང་རང་གི་

གཡས་ཀྱི་འགྲམ་སྲོའི་སྟེང་འྲོག་གང་རུང་གི་ རྒྱབ་ལས་བརྩིས་པའི་གཉིས་པ་དང་། རྒྱས་པ་

ལུ་ སྐྱེས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་གི་མཐེའུ་ཆུང་གཡས་དང་། བུད་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་གི་

གཡྲོན་གྱི་མཐེའུ་ཆུང་ གཡྲོན་གྱི་སྲོར་རྩེའི་ཚད་དང་མཉམ་པ་དགོཔ་ཨིན་པས། དབང་ལུ་ 

སྐྱེས་པ་རང་གི་ནྲོར་བུ་འགྲེང་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཏྲོག་གི་ཚད། བུད་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་གི་

ལགཔ་གཡྲོན་པའི་ མཐེ་བྲོང་གི་སྲོར་རྩེ་ལས་ གོང་མཛུབ་ཀྱི་སྲོར་ཚིགས་དང་པའི་རི་མྲོ་ལུ་

ལྷྲོད་ཀྱི་བར་ ནང་ངོས་ཀྱི་ཚད་དགོཔ་ཨིན། དྲག་པྲོ་ལུ་ སྐྱེས་པ་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་
11 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 356

བྲོང་དང་། བུད་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ གཡྲོན་གྱི་མཐེ་བྲོང་གི་ཚད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། རིན་པྲོ་

ཆེའི་ཕྲེང་བ་དང་། རང་བྱུང་གི་ཤིང་འབྲས་ཚུ་ནི་ རང་རང་གི་ཚད་ཀྱིས་བཟུང་ནི་མ་གཏྲོགས་ 

ཚད་ཆེ་ཆུང་བཟྲོ་ཐབས་མེད། ཨིན་རུང་ དེང་སང་ཕྲེང་བའི་ཚད་ གོང་ལུ་བཤད་དྲོ་བཟུམ་

ཐྲོབ་ནི་ལ་ཁག་ཨིན་པས། ཁྲོམ་ལས་ཉོ་བའི་རིགས་ནི་ རང་གི་ཚད་ལྟར་དུ་བཟྲོ་ཐབས་

མེདཔ་མ་ཚད་ ལག་པ་ལུ་གསག་བདེ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཕྲེང་རྲོག་ཚད་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་

ཨིན་པས། དཔེར་ན་བྲོ་དེ་ཙེ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྲོམ་ལུ་ཉིས་

བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་ལུ་ཐྲོབ་ཨིན་པས། ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་དེ་ གཞུང་ལས་བཤད་མི་དང་མ་མཐུན་

རུང་ འགལ་བ་སྲོམ་ཅིག་མེདཔ་སྦེ་ དགོངས་འདུས་ལས་གསུངས་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ནྲོར་

བུའི་ཕྲེང་བ་དང༔ ཤིང་འབྲས་རང་རང་ཚད་ཀྱིས་བཟུང༔ རང་དྲོད་ལ་ནི་ངེས་མེད་བརྟན༔ 

བཟྲོས་པའི་རིགས་ལ་གོང་བཞིན་ནྲོ༔12 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

བདུན་པ་ཕྲེང་བའི་གྲངས་ངེས། 

འདི་ལའང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། ཕྲེང་བ་སྤྱིའི་གྲངས་ཚད་ལུ་ དགོངས་འདུས་ལས། 

སྤྱི་ལ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་སྔགས་ཀྱང་༔13 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་དང་ བྱེ་བྲག་ནང་གསེས་ལུ་ ལས་བཞི་དང་བསྟུན་པའི་གྲངས་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག། 

ཡང་ན་དེ་ཕྱེ་ལྔ་བཅུ་བཞི༔ ཉེར་བདུན་དང་ནི་བཅུ་བཞི་སྟེ༔ ཞི་བའི་ལས་སྔགས་ངག་འདྲེན་

ཡང་༔ བཅུ་གཅིག་གྲངས་ཚད་ཡང་ཡང་བསྐྱེལ༔ ཟེར་ཞི་བའི་གྲངས་མ་འདྲ་བ་བཞི་

གསུངས་ཏེ་ རྒྱས་པ་དང་དབང་བ་དང་ དྲག་པྲོའི་གྲངས་ཡང་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དེ་བཞིན་

རྒྱས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ དབང་ལ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་གྲངས༔ དྲག་པྲོ་ལ་ནི་ཉེར་གཅིག་གོ༔ 

ཀུན་ཀྱང་རང་རང་གཞུང་ལུགས་ལྟར༔14 ཟེར་གསུངས་ནུག།

12 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
13 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
14 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ལས་སྣ་ཚྲོགས་ཟ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། ཁ་དྲོག་ཁྲ་བྲོའི་རིགས། གཟི་དང་མཆོང་། མདྲོག་སྣ་

ཚྲོགས་ཅན་གྱི་རིན་པྲོ་ཆེའི་རིགས་དང། བྲོ་དེ་ཙེ། བ་སྲོ་སྲོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་

ནི་ ལས་སྣ་ཚྲོགས་སྒྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད།

ལྔ་པ་ལྷ་སྲོ་སྲོའི་རིགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ།

བ་བའི་རྒྱུད་ནང་ལས་ རིགས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་དེ་ཡྲོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

རིགས་ལུ་ བྲོ་དེ་ཙེའི་ཕྲེང་བ། པདྨའི་རིགས་ལུ་ པདྨའི་སྙིང་པྲོ། རྲོ་རྗེའི་རིགས་ལུ་ རུ་

དྲཱཀྵའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད། རྣལ་འབྲོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་རིགས་ལྔའི་དབྱེ་བ་

གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཡང་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ལུ་ བྲོ་དེ་ཙེ། རྲོ་རྗེའི་རིགས་ལུ་ རུ་

དྲཱཀྵ། རིན་ཆེན་ནམ་ནྲོར་བུའི་རིགས་ལུ་ མུ་ཏིག། པདྨའི་རིགས་ལུ་ པདྨའི་སྙིང་པྲོ། ལས་

ཀྱི་རིགས་ལུ་ ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཕྲེང་བ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག།

དྲུག་པ་ཕྲེང་རྲོག་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

དགོངས་འདུས་ལས། ཆེ་ཆུང་ཚད་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཞི་བ་རང་གི་འགྲམ་སྲོའི་ཚད༔ རྒྱས་པ་ལ་

ནི་མཐེའུ་ཆུང་ཙམ༔ དབང་ཕྲེང་ནྲོར་བུའི་ཏྲོག་དང་མཉམ༔ དྲག་པྲོའི་ཕྲེང་བ་རྐང་པ་ཡི༔ 

མཐེབ་ཆེན་ཚད་དང་མཉམ་པ་སྟེ༔ འྲོན་ཀྱང་ནྲོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ ཤིང་འབྲས་རང་རང་ཚད་

ཀྱིས་བཟུང་༔11 ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་པ་བཟུམ། ཞི་བའི་ཕྲེང་བའི་ཚད་ནི་ མི་རང་རང་གི་

གཡས་ཀྱི་འགྲམ་སྲོའི་སྟེང་འྲོག་གང་རུང་གི་ རྒྱབ་ལས་བརྩིས་པའི་གཉིས་པ་དང་། རྒྱས་པ་

ལུ་ སྐྱེས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་གི་མཐེའུ་ཆུང་གཡས་དང་། བུད་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་གི་

གཡྲོན་གྱི་མཐེའུ་ཆུང་ གཡྲོན་གྱི་སྲོར་རྩེའི་ཚད་དང་མཉམ་པ་དགོཔ་ཨིན་པས། དབང་ལུ་ 

སྐྱེས་པ་རང་གི་ནྲོར་བུ་འགྲེང་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཏྲོག་གི་ཚད། བུད་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་གི་

ལགཔ་གཡྲོན་པའི་ མཐེ་བྲོང་གི་སྲོར་རྩེ་ལས་ གོང་མཛུབ་ཀྱི་སྲོར་ཚིགས་དང་པའི་རི་མྲོ་ལུ་

ལྷྲོད་ཀྱི་བར་ ནང་ངོས་ཀྱི་ཚད་དགོཔ་ཨིན། དྲག་པྲོ་ལུ་ སྐྱེས་པ་རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་
11 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 356

བྲོང་དང་། བུད་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ གཡྲོན་གྱི་མཐེ་བྲོང་གི་ཚད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། རིན་པྲོ་

ཆེའི་ཕྲེང་བ་དང་། རང་བྱུང་གི་ཤིང་འབྲས་ཚུ་ནི་ རང་རང་གི་ཚད་ཀྱིས་བཟུང་ནི་མ་གཏྲོགས་ 

ཚད་ཆེ་ཆུང་བཟྲོ་ཐབས་མེད། ཨིན་རུང་ དེང་སང་ཕྲེང་བའི་ཚད་ གོང་ལུ་བཤད་དྲོ་བཟུམ་

ཐྲོབ་ནི་ལ་ཁག་ཨིན་པས། ཁྲོམ་ལས་ཉོ་བའི་རིགས་ནི་ རང་གི་ཚད་ལྟར་དུ་བཟྲོ་ཐབས་

མེདཔ་མ་ཚད་ ལག་པ་ལུ་གསག་བདེ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཕྲེང་རྲོག་ཚད་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་

ཨིན་པས། དཔེར་ན་བྲོ་དེ་ཙེ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྲོམ་ལུ་ཉིས་

བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་ལུ་ཐྲོབ་ཨིན་པས། ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་དེ་ གཞུང་ལས་བཤད་མི་དང་མ་མཐུན་

རུང་ འགལ་བ་སྲོམ་ཅིག་མེདཔ་སྦེ་ དགོངས་འདུས་ལས་གསུངས་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ནྲོར་

བུའི་ཕྲེང་བ་དང༔ ཤིང་འབྲས་རང་རང་ཚད་ཀྱིས་བཟུང༔ རང་དྲོད་ལ་ནི་ངེས་མེད་བརྟན༔ 

བཟྲོས་པའི་རིགས་ལ་གོང་བཞིན་ནྲོ༔12 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན།

བདུན་པ་ཕྲེང་བའི་གྲངས་ངེས། 

འདི་ལའང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། ཕྲེང་བ་སྤྱིའི་གྲངས་ཚད་ལུ་ དགོངས་འདུས་ལས། 

སྤྱི་ལ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་སྔགས་ཀྱང་༔13 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་དང་ བྱེ་བྲག་ནང་གསེས་ལུ་ ལས་བཞི་དང་བསྟུན་པའི་གྲངས་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག། 

ཡང་ན་དེ་ཕྱེ་ལྔ་བཅུ་བཞི༔ ཉེར་བདུན་དང་ནི་བཅུ་བཞི་སྟེ༔ ཞི་བའི་ལས་སྔགས་ངག་འདྲེན་

ཡང་༔ བཅུ་གཅིག་གྲངས་ཚད་ཡང་ཡང་བསྐྱེལ༔ ཟེར་ཞི་བའི་གྲངས་མ་འདྲ་བ་བཞི་

གསུངས་ཏེ་ རྒྱས་པ་དང་དབང་བ་དང་ དྲག་པྲོའི་གྲངས་ཡང་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དེ་བཞིན་

རྒྱས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ དབང་ལ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་གྲངས༔ དྲག་པྲོ་ལ་ནི་ཉེར་གཅིག་གོ༔ 

ཀུན་ཀྱང་རང་རང་གཞུང་ལུགས་ལྟར༔14 ཟེར་གསུངས་ནུག།

12 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
13 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
14 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།



357

ཡང་རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། སྔགས་བསྙེན་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་སྟེ། །རྗེས་སུ་ཆགས་པར་དེ་ཡི་

ཕྱེད། །ཞི་བ་ལ་ནི་བརྒྱ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱས་ལ་བརྒྱད་ནི་ལྷག་པར་བ། །མངོན་སྤྲོད་ལ་ནི་དྲུག་ཅུ་

སྟེ། །ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དག་གིས་སྦར།། ཟེར་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་གྲངས་ལྔ་བཅུ། དབང་གི་

ལས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ལུ་ དེའི་ཕྱེད་དེ་ཉེར་ལྔ། ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ལུ་བརྒྱ་ཐམ་པ། 

རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། དྲག་པྲོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལུ་དྲུག་ཅུ་དགོཔ་

སྦེ་གསུངས་ཡྲོད་མི་དང་འདྲ་བར་ སཾ་བུ་ཊི་ལས། སྔགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ལྔ་བཅུ་སྟེ། །དབང་

ལ་དེ་ཡི་ཕྱེད་ཉིད་དྲོ། །བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ནི་ཞི་བ་ལ། །དེ་བཞིན་རྒྱས་ལ་ལྷག་པར་བརྒྱད། 

།མངོན་སྤྲོད་ལ་ནི་དྲུག་ཅུ་ཉིད།།15 ཟེར་གསུངས་ནུག། 

དེ་འབདཝ་ད་ བདེ་མཆོག་སྲོམ་འབྱུང་ལས། ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་གཉིསཔྲོ་ རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་

དང་སཾ་བུ་ཊི་གཉིས་དང་འདྲ་རུང་ དབང་ལུ་མ་འདྲ་བར་ལྔ་བཅུ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད་མི་

ཡང་ རྟག་ཏུ་རིལ་བུ་ལྔ་བཅུའྲོ།།16 ཟེར་དབང་གི་ལས་ སྒྲུབ་པའི་ཕྲེང་བའི་ཚད་ལུ་ལྔ་བཅུ་

དང་། དྲག་པྲོའི་ཕྲེང་བ་གི་གྲངས་ཚད་དེ་མ་གསུངས་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲག་འཐུང་མངོན་

བྱུང་དང་ རྲོ་རྗེ་གདན་བཞི་ཚུ་ལས་ ཕྲེང་བའི་གྲངས་ཚད་གསུངས་མེདཔ་ལས་ མཐུན་དང་

མི་མཐུན་སྣ་ཚྲོགས་བྱུང་རུང་ དྲོན་ལུ་འགལ་བ་མིན་པར་ རང་རང་གི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་

སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་པས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕྲེང་བའི་

གྱངས་ཁ་སྲོ་སྲོ་ཡྲོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ཙམ་ལུ་ བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཏུབ་ཨིན། དེ་ཡང་གོང་ལུ་ 
 

ཞུ་མིའི་ ལུང་ཏྲོང་གི་མདྲོའི་དགོངས་པ་ལྟར་དུ་འབད་རུང་ ཉོན་མྲོངས་པ་ཕ་རྒྱས་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་ཀྱི་གཉེན་པྲོ་ལུ་ ཉམས་ལེན་འབདཝ་ད་ཡང་ ཕྲེང་བ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དགོཔ་སྦེ་

གསུངས་ཡྲོད་པ་དང་ སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་ལྟར་དུ་འབད་རུང་ ཕྲེང་བའི་གྲངས་

15 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་བཟས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཆོད་པ་དང་རྩེ་བའི་རྩེད་མྲོའི་ཆོ་གའི་ལེའུ། སཾ་བུ་ 
 ཊིའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཤྲོག་༤༨༣-༤༨༤ 
16 བདེ་མཆོག་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བཟས་པ་ 
 བགྲང་ཕྲེང་ངེས་པར་བསན་པ། ཤྲོག ༣༧༡

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 358

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་འྲོང་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ལས། ཉིན་དང་མཚན་མྲོ་རྟག་

ཏུ་ནི། །བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ལྷག་གསལ་བར་ཡང། །རྣམ་རྟྲོག་རང་བཞིན་རླུང་རྣམས་ནི། ། 

འཆར་བ་དང་ནི་འཇོམས་པ་དག །ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་དབྱེ་ཡིས། །རླུང་རྣམས་ཀྱི་ནི་མིང་

ཉོན་ཅིག།17 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ རླུང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡྲོད་པ་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྣམ་

རྟྲོག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་མི་དེ་ཡང། རླུང་རྣམས་གསལ་བར་རྒྱུ་བ་ན། །དེ་ཉིད་གནས་ཀྱི་

དབྱེ་བ་ཡིས། །སྣ་ཚྲོགས་པ་ཡིས་རྟྲོག་པར་འགྲོ། །རྣམ་པར་རྟྲོག་པ་རྣམས་ཕྱེས་ནས། །དེ་

དག་མིང་རྣམས་བཤད་པར་བ།།18 ཟེར་རྣམ་རྟྲོག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རེ་རེ་བཞིན་གསུངས་ཏེ་ 

ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ལུ་ རྣམ་རྟྲོག་དང་རླུང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་མི་དེ་ བཅོམ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ རྲོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་གསུངམ་ཨིན་པས། དེ་ཉིད་ལས། རྲོ་རྗེ་དེ་ཡང་རྣམ་

རྟྲོག་རྣམས། །འབིགས་པར་བྱེད་པ་ཡྲོངས་སུ་གྲགས། །ཕྲེང་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་རྒྱུན། །བང་

ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྲོ་རྗེ་རྣམས། །མི་ཕྱེད་པས་ནི་རྲོ་རྗེར་གསུངས།།19 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་

ཨིན་པས།

བརྒྱད་པ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཐགས།

དགོངས་འདུས་ལས། ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཐགས་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཞི་བ་བལ་སྐུད་དཀར་པྲོ་ལ༔ རྒྱས་

པ་རས་སྐུད་སེར་པྲོ་སྒྲིལ༔ དབང་ཕྲེང་དར་གྱི་སྐུད་པྲོ་ལ༔ དྲག་པྲོའི་ཕྲེང་བ་གྲི་རྒྱུས་སམ༔ 

ཡང་ན་རྒྱུས་ཆེན་སྒྲིལ་བར་བ༔ ཞེས་དང་། སྣ་ཚྲོགས་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི༔ ཚྲོན་སྐུད་ལྔ་སྒྲིལ་

སད་བུ་སྟེ༔ ཀུན་ཀྱང་ཕ་སྲོམ་ཕྲེང་བ་ཡི༔ མིག་དང་བསྟུན་ལ་རན་པར་བ༔20 ཟེར་གསུངས་

17 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རིག་དབྱེ་བའི་ལེའུ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༣  
 ཤྲོག་༡༤༩-༡༥༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 
18 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རིག་དབྱེ་བའི་ལེའུ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༣  
 ཤྲོག་༡༤༩-༡༥༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 
19 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རིག་དབྱེ་བའི་ལེའུ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༣  
 ཤྲོག་༡༤༩-༡༥༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 
20 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ཡང་རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། སྔགས་བསྙེན་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་སྟེ། །རྗེས་སུ་ཆགས་པར་དེ་ཡི་

ཕྱེད། །ཞི་བ་ལ་ནི་བརྒྱ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱས་ལ་བརྒྱད་ནི་ལྷག་པར་བ། །མངོན་སྤྲོད་ལ་ནི་དྲུག་ཅུ་

སྟེ། །ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དག་གིས་སྦར།། ཟེར་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་གྲངས་ལྔ་བཅུ། དབང་གི་

ལས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ལུ་ དེའི་ཕྱེད་དེ་ཉེར་ལྔ། ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ལུ་བརྒྱ་ཐམ་པ། 

རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། དྲག་པྲོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལུ་དྲུག་ཅུ་དགོཔ་

སྦེ་གསུངས་ཡྲོད་མི་དང་འདྲ་བར་ སཾ་བུ་ཊི་ལས། སྔགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ལྔ་བཅུ་སྟེ། །དབང་

ལ་དེ་ཡི་ཕྱེད་ཉིད་དྲོ། །བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ནི་ཞི་བ་ལ། །དེ་བཞིན་རྒྱས་ལ་ལྷག་པར་བརྒྱད། 

།མངོན་སྤྲོད་ལ་ནི་དྲུག་ཅུ་ཉིད།།15 ཟེར་གསུངས་ནུག། 

དེ་འབདཝ་ད་ བདེ་མཆོག་སྲོམ་འབྱུང་ལས། ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་གཉིསཔྲོ་ རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་

དང་སཾ་བུ་ཊི་གཉིས་དང་འདྲ་རུང་ དབང་ལུ་མ་འདྲ་བར་ལྔ་བཅུ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྲོད་མི་

ཡང་ རྟག་ཏུ་རིལ་བུ་ལྔ་བཅུའྲོ།།16 ཟེར་དབང་གི་ལས་ སྒྲུབ་པའི་ཕྲེང་བའི་ཚད་ལུ་ལྔ་བཅུ་

དང་། དྲག་པྲོའི་ཕྲེང་བ་གི་གྲངས་ཚད་དེ་མ་གསུངས་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲག་འཐུང་མངོན་

བྱུང་དང་ རྲོ་རྗེ་གདན་བཞི་ཚུ་ལས་ ཕྲེང་བའི་གྲངས་ཚད་གསུངས་མེདཔ་ལས་ མཐུན་དང་

མི་མཐུན་སྣ་ཚྲོགས་བྱུང་རུང་ དྲོན་ལུ་འགལ་བ་མིན་པར་ རང་རང་གི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་

སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ཨིན་པས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕྲེང་བའི་

གྱངས་ཁ་སྲོ་སྲོ་ཡྲོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ཙམ་ལུ་ བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཏུབ་ཨིན། དེ་ཡང་གོང་ལུ་ 
 

ཞུ་མིའི་ ལུང་ཏྲོང་གི་མདྲོའི་དགོངས་པ་ལྟར་དུ་འབད་རུང་ ཉོན་མྲོངས་པ་ཕ་རྒྱས་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་ཀྱི་གཉེན་པྲོ་ལུ་ ཉམས་ལེན་འབདཝ་ད་ཡང་ ཕྲེང་བ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དགོཔ་སྦེ་

གསུངས་ཡྲོད་པ་དང་ སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་ལྟར་དུ་འབད་རུང་ ཕྲེང་བའི་གྲངས་

15 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་བཟས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཆོད་པ་དང་རྩེ་བའི་རྩེད་མྲོའི་ཆོ་གའི་ལེའུ། སཾ་བུ་ 
 ཊིའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཤྲོག་༤༨༣-༤༨༤ 
16 བདེ་མཆོག་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བཟས་པ་ 
 བགྲང་ཕྲེང་ངེས་པར་བསན་པ། ཤྲོག ༣༧༡

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 358

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་འྲོང་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ལས། ཉིན་དང་མཚན་མྲོ་རྟག་

ཏུ་ནི། །བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ལྷག་གསལ་བར་ཡང། །རྣམ་རྟྲོག་རང་བཞིན་རླུང་རྣམས་ནི། ། 

འཆར་བ་དང་ནི་འཇོམས་པ་དག །ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་དབྱེ་ཡིས། །རླུང་རྣམས་ཀྱི་ནི་མིང་

ཉོན་ཅིག།17 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ རླུང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡྲོད་པ་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྣམ་

རྟྲོག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་མི་དེ་ཡང། རླུང་རྣམས་གསལ་བར་རྒྱུ་བ་ན། །དེ་ཉིད་གནས་ཀྱི་

དབྱེ་བ་ཡིས། །སྣ་ཚྲོགས་པ་ཡིས་རྟྲོག་པར་འགྲོ། །རྣམ་པར་རྟྲོག་པ་རྣམས་ཕྱེས་ནས། །དེ་

དག་མིང་རྣམས་བཤད་པར་བ།།18 ཟེར་རྣམ་རྟྲོག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རེ་རེ་བཞིན་གསུངས་ཏེ་ 

ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ལུ་ རྣམ་རྟྲོག་དང་རླུང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་མི་དེ་ བཅོམ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ རྲོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་གསུངམ་ཨིན་པས། དེ་ཉིད་ལས། རྲོ་རྗེ་དེ་ཡང་རྣམ་

རྟྲོག་རྣམས། །འབིགས་པར་བྱེད་པ་ཡྲོངས་སུ་གྲགས། །ཕྲེང་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་རྒྱུན། །བང་

ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྲོ་རྗེ་རྣམས། །མི་ཕྱེད་པས་ནི་རྲོ་རྗེར་གསུངས།།19 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་

ཨིན་པས།

བརྒྱད་པ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཐགས།

དགོངས་འདུས་ལས། ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཐགས་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཞི་བ་བལ་སྐུད་དཀར་པྲོ་ལ༔ རྒྱས་

པ་རས་སྐུད་སེར་པྲོ་སྒྲིལ༔ དབང་ཕྲེང་དར་གྱི་སྐུད་པྲོ་ལ༔ དྲག་པྲོའི་ཕྲེང་བ་གྲི་རྒྱུས་སམ༔ 

ཡང་ན་རྒྱུས་ཆེན་སྒྲིལ་བར་བ༔ ཞེས་དང་། སྣ་ཚྲོགས་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི༔ ཚྲོན་སྐུད་ལྔ་སྒྲིལ་

སད་བུ་སྟེ༔ ཀུན་ཀྱང་ཕ་སྲོམ་ཕྲེང་བ་ཡི༔ མིག་དང་བསྟུན་ལ་རན་པར་བ༔20 ཟེར་གསུངས་

17 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རིག་དབྱེ་བའི་ལེའུ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༣  
 ཤྲོག་༡༤༩-༡༥༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 
18 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རིག་དབྱེ་བའི་ལེའུ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༣  
 ཤྲོག་༡༤༩-༡༥༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 
19 རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རིག་དབྱེ་བའི་ལེའུ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༣  
 ཤྲོག་༡༤༩-༡༥༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 
20 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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དྲོ་བཟུམ་ རྒྱུས་ཆེན་ཟེར་མི་དེ་མིའི་རྒྱུ་མ་དང་ གྲི་རྒྱུས་ཟེར་མི་དེ་ གྲི་སྲོགས་མཚྲོན་འྲོག་ལུ་

ཤི་བའི་མིའི་རྒྱུ་མ་ལུ་གོཝ་ཨིན། རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། གཞྲོན་ནུ་མ་ཡིས་བཀལ་བའྲོ། །དེ་

ཡང་གཟུགས་མཛེས་ལུས་རྫྲོགས་ཤིང། །གཙང་ཞིང་དྲན་ལྡན་སྙན་པར་སྨྲ། །དེ་ཡིས་བཀལ་

བའི་ཕྲེང་བ་ནི། །གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ ཕྲེང་ཐག་

སྐུད་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ མཚན་ལྡན་བུ་མྲོ་གིས་ འཁལ་བའི་སྐུད་པ་གོ་ནི་ཨིན་པས། ཕྲེང་

ཐགས་ཀྱི་ཚད་ཡང་ དགོངས་འདུས་ལས། ཡངས་པ་མ་ཡིན་དྲོག་པ་མིན༔ རིང་བ་མ་ཡིན་

ཐུང་བ་མིན༔ ཧ་ཅང་དྲོག་ན་ལས་མི་གྲུབ༔ ཡང་ན་གསེབ་ཆད་བར་ཆད་འཇུག༔ རིང་ན་ལྷ་

འགྱངས་སྒྲུབ་པ་གཡེལ༔ ཧ་ཅང་ཐུང་ན་ཚེ་ལ་གཟན༔ འཐུད་མ་ཅན་དང་མདུད་པ་ཅན༔ 

ཕ་སྲོམ་མ་སྙོམས་གོད་ཁ་བྱུང་༔21 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན་པས། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་

མཁའ་འགྲོ་ལས་ནི་ རྒྱུན་ཐགས་འདི་ སྐུདཔ་མ་གཏྲོགས་གཞན་མ་གསུངས་མི་ཡང་ ལྷ་

དགུ་ཡི་ནི་སྐུད་པ་ལ། །ལྷ་དགུས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བ། །ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། ཧེ་རུ་ཀ་

མངོན་བྱུང་ལས། བ་རྲོག་སྒྲོ་ཡིས་བསྐྲད་པ་ཉིད། །བྲོང་བུ་ཡིས་ནི་སང་བའྲོ། །ཁྱི་དང་རྟ་ཡི་

ཕྲེང་བ་ལ། །སྒྲུབ་པྲོས་མེ་ཏྲོག་གིས་ནི་མཆོད། །རྲོ་ཡི་སྐྲ་ཡི་སྐུད་པ་དང། །བྲོང་བུའི་སྤུ་དང་

ཡང་དག་ལྡན། །སྐུད་པ་འདི་ཡིས་སང་བ་དང། །ཁྱི་ཡི་སྤུ་དང་བསྲེས་པས་ནི། །དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་ཡིན། །གསེར་གྱི་སྐུད་པས་ཞི་བར་འགྱུར། །ཡང་ན་རས་ཀྱི་སྐུད་པ་ནི། ། 

གཞྲོན་ནུ་མ་ཡིས་བཀལ་བ་ཡིན། །གཟུགས་མཛེས་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པ་དང། །གཙང་ཞིང་

དྲན་ལྡན་འཇམ་པར་སྨྲ། །དེ་ལྟའི་སྐུད་པའི་ཕྲེང་བས་ནི། །གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་

འགྱུར།།22 ཟེར་ལས་དང་བསྟུན་པའི་ཕྲེང་ཐགས་དགོཔ་སྦེ་ཡང་གསུངས་ནུག།

 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
21 བདེ་མཆོག་གི་བཤད་རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་ 
 སྐྲུན།
22 བདེ་མཆོག་གི་བཤད་རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་ 
 པར་སྐྲུན།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 360

དགུ་པ་ཕྲེང་བའི་མདྲོ་འཛིན།

དགོངས་འདུས་ལས། ཕྲེང་བའི་མདྲོ་འཛིན་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཞི་བ་དཀར་ཞིང་ཟླུམ་ལ་སྒྲིལ༔ 

རྒྱས་པ་སེར་པྲོ་རྒྱ་མདུད་ཅན༔ ཡང་ན་ལྕིམ་གཞྲོགས་མཆོད་རྟེན་རིས༔ དབང་ལ་མེ་ཏྲོག་

དམར་པྲོ་བ༔ དབྱིབས་ནི་ལེབ་དང་ཟ་གམ་དང་༔ ནར་མྲོ་ཉིད་ཀྱང་ཤིས་པའྲོ༔ དྲག་པྲོ་ཁ་

དྲོག་ནག་པྲོའི་ཆ༔ དབྱིབས་ནི་གྲུ་གསུམ་སེན་ཐབས་རིས༔ ཟུར་ཅན་བུག་པ་ཚག་ཚག་

ཅན༔ མདྲོར་ན་རྩུབ་ལ་རྣྲོ་བ་ཡི༔ སྣ་ཚྲོགས་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལ༔ མདྲོ་འཛིན་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ༔ དཀར་དམར་སྔོན་པྲོའི་རིགས་ཀྱིས་སྤས༔ དེ་སྲོགས་ཚུལ་བཞིན་རིགས་པས་

དཔྱད༔23 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་མདྲོ་འཛིན་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་

མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ གསུམ་བརྩེགས་ཡྲོདདགོཔ་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ གོང་མ་ཐུགས་གྱུར་མེད་

ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ ཁ་དྲོག་ཧྲོནམ། བར་ན་གསུང་རྲོ་རྗེ་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ ཁ་

དྲོག་དམརཔྲོ། འྲོག་མ་སྐུ་རྲོ་རྗེ་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ཁ་དྲོག་དཀརཔྲོ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། 

ཡང་སཾ་བུ་ཊི་ལས། དག་པ་གཉིས་ལྡན་མཚྲོན་ཕྱིར་ མདྲོ་འཛིན་ཉིས་བརྩེགས་ཨིན་ཟེར་

གསུངས་ཡྲོད་མི་ཡང་ མཆོད་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་དབང་པྲོའི་ཕྱིར། །སྟེང་དུ་ཡང་ནི་ཆོས་ཀྱི་

དབྱིངས།།24 ཟེར་འྲོག་མ་ཡེ་ཤེས་མཚྲོན་ནི་དང་ སྟེང་མ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ 

ཉིས་བརྩེགས་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག།

23 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
24 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་བཟས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཆོད་པ་དང་རྩེ་བའི་རྩེད་མྲོའི་ཆོ་གའི་ལེའུ། 
 སཾ་བུ་ཊིའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཤྲོག་༤༨༣-༤༨༤ 

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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དྲོ་བཟུམ་ རྒྱུས་ཆེན་ཟེར་མི་དེ་མིའི་རྒྱུ་མ་དང་ གྲི་རྒྱུས་ཟེར་མི་དེ་ གྲི་སྲོགས་མཚྲོན་འྲོག་ལུ་

ཤི་བའི་མིའི་རྒྱུ་མ་ལུ་གོཝ་ཨིན། རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། གཞྲོན་ནུ་མ་ཡིས་བཀལ་བའྲོ། །དེ་

ཡང་གཟུགས་མཛེས་ལུས་རྫྲོགས་ཤིང། །གཙང་ཞིང་དྲན་ལྡན་སྙན་པར་སྨྲ། །དེ་ཡིས་བཀལ་

བའི་ཕྲེང་བ་ནི། །གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ ཕྲེང་ཐག་

སྐུད་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ མཚན་ལྡན་བུ་མྲོ་གིས་ འཁལ་བའི་སྐུད་པ་གོ་ནི་ཨིན་པས། ཕྲེང་

ཐགས་ཀྱི་ཚད་ཡང་ དགོངས་འདུས་ལས། ཡངས་པ་མ་ཡིན་དྲོག་པ་མིན༔ རིང་བ་མ་ཡིན་

ཐུང་བ་མིན༔ ཧ་ཅང་དྲོག་ན་ལས་མི་གྲུབ༔ ཡང་ན་གསེབ་ཆད་བར་ཆད་འཇུག༔ རིང་ན་ལྷ་

འགྱངས་སྒྲུབ་པ་གཡེལ༔ ཧ་ཅང་ཐུང་ན་ཚེ་ལ་གཟན༔ འཐུད་མ་ཅན་དང་མདུད་པ་ཅན༔ 

ཕ་སྲོམ་མ་སྙོམས་གོད་ཁ་བྱུང་༔21 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན་པས། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་

མཁའ་འགྲོ་ལས་ནི་ རྒྱུན་ཐགས་འདི་ སྐུདཔ་མ་གཏྲོགས་གཞན་མ་གསུངས་མི་ཡང་ ལྷ་

དགུ་ཡི་ནི་སྐུད་པ་ལ། །ལྷ་དགུས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བ། །ཟེར་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། ཧེ་རུ་ཀ་

མངོན་བྱུང་ལས། བ་རྲོག་སྒྲོ་ཡིས་བསྐྲད་པ་ཉིད། །བྲོང་བུ་ཡིས་ནི་སང་བའྲོ། །ཁྱི་དང་རྟ་ཡི་

ཕྲེང་བ་ལ། །སྒྲུབ་པྲོས་མེ་ཏྲོག་གིས་ནི་མཆོད། །རྲོ་ཡི་སྐྲ་ཡི་སྐུད་པ་དང། །བྲོང་བུའི་སྤུ་དང་

ཡང་དག་ལྡན། །སྐུད་པ་འདི་ཡིས་སང་བ་དང། །ཁྱི་ཡི་སྤུ་དང་བསྲེས་པས་ནི། །དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་ཡིན། །གསེར་གྱི་སྐུད་པས་ཞི་བར་འགྱུར། །ཡང་ན་རས་ཀྱི་སྐུད་པ་ནི། ། 

གཞྲོན་ནུ་མ་ཡིས་བཀལ་བ་ཡིན། །གཟུགས་མཛེས་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པ་དང། །གཙང་ཞིང་

དྲན་ལྡན་འཇམ་པར་སྨྲ། །དེ་ལྟའི་སྐུད་པའི་ཕྲེང་བས་ནི། །གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་

འགྱུར།།22 ཟེར་ལས་དང་བསྟུན་པའི་ཕྲེང་ཐགས་དགོཔ་སྦེ་ཡང་གསུངས་ནུག།

 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
21 བདེ་མཆོག་གི་བཤད་རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་ 
 སྐྲུན།
22 བདེ་མཆོག་གི་བཤད་རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་ 
 པར་སྐྲུན།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 360

དགུ་པ་ཕྲེང་བའི་མདྲོ་འཛིན།

དགོངས་འདུས་ལས། ཕྲེང་བའི་མདྲོ་འཛིན་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཞི་བ་དཀར་ཞིང་ཟླུམ་ལ་སྒྲིལ༔ 

རྒྱས་པ་སེར་པྲོ་རྒྱ་མདུད་ཅན༔ ཡང་ན་ལྕིམ་གཞྲོགས་མཆོད་རྟེན་རིས༔ དབང་ལ་མེ་ཏྲོག་

དམར་པྲོ་བ༔ དབྱིབས་ནི་ལེབ་དང་ཟ་གམ་དང་༔ ནར་མྲོ་ཉིད་ཀྱང་ཤིས་པའྲོ༔ དྲག་པྲོ་ཁ་

དྲོག་ནག་པྲོའི་ཆ༔ དབྱིབས་ནི་གྲུ་གསུམ་སེན་ཐབས་རིས༔ ཟུར་ཅན་བུག་པ་ཚག་ཚག་

ཅན༔ མདྲོར་ན་རྩུབ་ལ་རྣྲོ་བ་ཡི༔ སྣ་ཚྲོགས་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལ༔ མདྲོ་འཛིན་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ༔ དཀར་དམར་སྔོན་པྲོའི་རིགས་ཀྱིས་སྤས༔ དེ་སྲོགས་ཚུལ་བཞིན་རིགས་པས་

དཔྱད༔23 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་མདྲོ་འཛིན་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་

མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ གསུམ་བརྩེགས་ཡྲོདདགོཔ་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ གོང་མ་ཐུགས་གྱུར་མེད་

ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ ཁ་དྲོག་ཧྲོནམ། བར་ན་གསུང་རྲོ་རྗེ་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ ཁ་

དྲོག་དམརཔྲོ། འྲོག་མ་སྐུ་རྲོ་རྗེ་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ཁ་དྲོག་དཀརཔྲོ་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། 

ཡང་སཾ་བུ་ཊི་ལས། དག་པ་གཉིས་ལྡན་མཚྲོན་ཕྱིར་ མདྲོ་འཛིན་ཉིས་བརྩེགས་ཨིན་ཟེར་

གསུངས་ཡྲོད་མི་ཡང་ མཆོད་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་དབང་པྲོའི་ཕྱིར། །སྟེང་དུ་ཡང་ནི་ཆོས་ཀྱི་

དབྱིངས།།24 ཟེར་འྲོག་མ་ཡེ་ཤེས་མཚྲོན་ནི་དང་ སྟེང་མ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཚྲོན་བྱེད་ལུ་ 

ཉིས་བརྩེགས་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག།

23 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
24 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་བཟས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཆོད་པ་དང་རྩེ་བའི་རྩེད་མྲོའི་ཆོ་གའི་ལེའུ། 
 སཾ་བུ་ཊིའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཤྲོག་༤༨༣-༤༨༤ 

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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བཅུ་པ་ཕྲེང་བ་བརྒྱུ་ཚུལ།

སཾ་བུ་ཊི་ལས། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ས་བྲོན་ཉིད། །ཧཱུཾ་གི་སད་བུ་བརྒྱུ་བར་བ།།25 ཟེར་གསུངས་དྲོ་

བཟུམ་ ཕྲེང་ཐགས་ཡི་དམ་ག་ཨིན་མིའི་གཙྲོ་བྲོ་ལུ་ ཕྲེང་རྲོག་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་གིས་

བསྐོར་བའི་ཚུལ་སྦེ་ ཁ་ལས་ཧཱུཾ་གི་གླུ་དང་བཅསཔ་སྦེ་བརྒྱུ་དགོཔ་ཨིན་པས།

བཅུ་གཅིག་པ་ཕྲེང་བ་འཆང་ཚུལ།

ཕྲེང་བ་འཆང་ཚུལ་ཡང་ རང་གི་ཕྲེང་བ་མི་གཞན་གྱིས་མཐྲོང་ནི་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གསང་

དགོཔ་ཨིན། ཕྲེང་བ་བཞག་སའི་སྣྲོད་ ལྷ་དང་མཐུན་པའི་ཁ་དྲོག་ཅན་གྱི་རྐྱལ་ཅུང་ རྒྱུ་རབ་

འབྲིང་ཐ་གསུམ་ག་འབྲོར་མི་གཅིག་བཙེམས་མིའི་ནང་ན་བཞག་དགོཔ་ཨིན། ཕྲེང་བ་འཆང་

བའི་དམ་ཚིག་ནི། ཕྲེང་བ་མི་གཞན་གྱི་ལག་པར་བཞག་ནི་མི་འྲོང། རང་དང་དམ་ཚིག་མ་

མཐུན་མི་དང་། དམ་ཉམས་དང་གྲིབ་ཅན་ དེ་ལས་སྡིག་ཅན་གྱི་ལག་པར་བཞག་མི་བཏུབ། 

ལགཔ་སྲོངམ་སྦེ་བགྲང་མི་བཏུབ། རྩིས་རྐྱབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ། རབ་

གནས་མེད་པ་འཆང་ནི་མི་འྲོང། ས་སྲོང་ལུ་བཞག་ནི་མི་འྲོང། རྲོ་ཁྱི་དང་བྱི་ལི་ཚུ་ལུ་རྡེག་མི་

བཏུབ། རང་གི་འཆང་མི་གཞན་ལུ་སྦྱིན་མི་བཏུབ། སྤང་བའི་ཕྲེང་བ་གི་ནང་ལུ་བཤད་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ་ ཕྲེང་བ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་འཆང་ནི་མི་འྲོང། ཕྲེང་ཐགས་ཆད་པ་ཅིན་ ཞག་མ་སྲོང་བར་

ཕྲེང་ཐགས་བརྗེ་སྲོར་འབད་དགོ། རླན་བཤེར་དང་གྲིབ་ལས་འཛེམ་དགོ། སྤང་བའི་ཕྲེང་བ་ 
 

ནང་བཤད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཕྲེང་བ་དེ་ གཞན་གྱིས་མཐྲོང་བ་ཅིན་ རླྲོམ་

སེམས་བསྐྱེད་ནི་དང་ ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་ཕྲེང་བ་བཟུང་བ་ཅིན་ བརྙས་བཅོས་འབད་ནི་

ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་སྤང་དགོཔ་ཨིན་པས།  ཡང་ན་ མི་གཞན་གྱིས་མ་མཐྲོང་བར་ ཨོལ་

ལྐོག་ལུ་བཏགས་ཏེ་ ལུས་ཀྱི་དྲྲོད་དང་མ་ཡལ་བར་ དུས་ཨ་རྟག་ར་གཅིག་ཁར་བཞག་

25 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་བཟས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཆོད་པ་དང་རྩེ་བའི་རྩེད་མྲོའི་ཆོ་གའི་ལེའུ།
 སཾ་བུ་ཊིའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཤྲོག་༤༨༣-༤༨༤ 

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 362

དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དགོངས་འདུས་ལས། ལས་སྦྲོར་དུས་རྣམས་མ་གཏྲོགས་པ༔ 

གོས་དང་ལུས་ཀྱི་བར་དུ་འཆང༔ གོང་བཞིན་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཅི་འདྲོད་ལས་གང་

མྱུར་འགྲུབ་འགྱུར༔ རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་ཕྲེང་བ་སྲོགས༔ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཕྲེང་བ་ནི༔ བསྲོད་

ནམས་སྤེལ་ཕྱིར་འཆང་བ་ལ༔ གཞན་གྱིས་མཐྲོང་ན་རླྲོམ་པ་སྐྱེད༔ རིན་ཐང་བཅད་པས་

དམ་སེལ་ཞུགས༔ དེ་ཕྱིར་དམ་དུ་ས་བ་གཅེས༔ ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་ཕྲེང་བ་ཡང༔ རང་ཉིད་

འདྲེན་པར་མི་སྤྲོ་ཞིང༔ གཞན་གྱིས་མཐྲོང་ན་བརྙས་པའི་ཕྱིར༔ དེ་ཕྱིར་དམ་དུ་ས་བ་གནད༔ 

ཚུལ་དང་རིགས་དང་མཐུན་པ་ཡི༔ ཕྲེང་བ་འཆང་ན་དམ་ཚིག་ཡིན༔26 ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་

ཨིན།

བཅུ་གཉིས་པ་ཕྲེང་བ་འདྲེན་ཚུལ།

དེ་ལ་བགྲང་ཚུལ་སྤྱིར་བཏང་ནི། ལགཔ་གཅིག་གིས་འདྲེན་མི་བཏུབ་པ་དང་ ལགཔ་གཡས་

པ་གིས་ཕྲེང་བ་བཟུང་སྟེ་གཡྲོནམ་གིས་འདྲེན་དགོཔ་ཨིན་པས། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཞི་རྒྱས་དབང་

དྲག་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕྲེང་བ་འདྲེན་ལུགས་དེ་ཡང་། ཞི་བའི་ལས་སྔགས་ལུ་ ཕྲེང་བ་མཛུབ་

མྲོའི་སྟེང་ལུ་བཞག་སྟེ་ སྙིང་གའི་ཐད་བཟུང་སྦེ་འདྲེན་དགོཔ་ཨིན། རྒྱས་པའི་ལས་སྔགས་

ལུ་ གུང་མྲོའི་ཐྲོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ ལྟེ་བའི་ཐད་བཟུང་སྦེ་འདྲེན་དགོཔ་དང་། དབང་གི་ལས་

སྔགས་ལུ་ སྲིན་ལག་གི་ཐྲོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ གསང་བའི་ཐད་བཟུང་སྦེ་འདྲེན་དགོ། དྲག་

པྲོའི་ལས་སྔགས་ལུ་ མཐེའུ་ཆུང་གི་ཐྲོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྣྲོལ་བའི་པུས་

མྲོའི་ཐད་བཟུང་སྟེ་འདྲེན་དགོ། སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ལས་སྔགས་ལུ་ སབས་ག་བདེཝ་སྦེ་འདྲེན་

རུང་བཏུབ་སྦེ་གསུངས་ནུག། མཐེ་བྲོང་རྲོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་གིས་ བསྒྲུབ་བའི་ལྷ་དབང་དུ་

འགུགས་པའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་ ཕྲེང་རྲོག་རེ་རེ་ནང་འདྲེན་སྦེ་ ལྕགས་ཀྱུ་གིས་འགུགས་

པའི་ཚུལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འདྲེན་དགོཔ་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་ གསང་སྔགས་ཡྲོ་གའི་ 

26 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་ 
 སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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བཅུ་པ་ཕྲེང་བ་བརྒྱུ་ཚུལ།

སཾ་བུ་ཊི་ལས། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ས་བྲོན་ཉིད། །ཧཱུཾ་གི་སད་བུ་བརྒྱུ་བར་བ།།25 ཟེར་གསུངས་དྲོ་

བཟུམ་ ཕྲེང་ཐགས་ཡི་དམ་ག་ཨིན་མིའི་གཙྲོ་བྲོ་ལུ་ ཕྲེང་རྲོག་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་ཚུ་གིས་

བསྐོར་བའི་ཚུལ་སྦེ་ ཁ་ལས་ཧཱུཾ་གི་གླུ་དང་བཅསཔ་སྦེ་བརྒྱུ་དགོཔ་ཨིན་པས།

བཅུ་གཅིག་པ་ཕྲེང་བ་འཆང་ཚུལ།

ཕྲེང་བ་འཆང་ཚུལ་ཡང་ རང་གི་ཕྲེང་བ་མི་གཞན་གྱིས་མཐྲོང་ནི་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གསང་

དགོཔ་ཨིན། ཕྲེང་བ་བཞག་སའི་སྣྲོད་ ལྷ་དང་མཐུན་པའི་ཁ་དྲོག་ཅན་གྱི་རྐྱལ་ཅུང་ རྒྱུ་རབ་

འབྲིང་ཐ་གསུམ་ག་འབྲོར་མི་གཅིག་བཙེམས་མིའི་ནང་ན་བཞག་དགོཔ་ཨིན། ཕྲེང་བ་འཆང་

བའི་དམ་ཚིག་ནི། ཕྲེང་བ་མི་གཞན་གྱི་ལག་པར་བཞག་ནི་མི་འྲོང། རང་དང་དམ་ཚིག་མ་

མཐུན་མི་དང་། དམ་ཉམས་དང་གྲིབ་ཅན་ དེ་ལས་སྡིག་ཅན་གྱི་ལག་པར་བཞག་མི་བཏུབ། 

ལགཔ་སྲོངམ་སྦེ་བགྲང་མི་བཏུབ། རྩིས་རྐྱབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ། རབ་

གནས་མེད་པ་འཆང་ནི་མི་འྲོང། ས་སྲོང་ལུ་བཞག་ནི་མི་འྲོང། རྲོ་ཁྱི་དང་བྱི་ལི་ཚུ་ལུ་རྡེག་མི་

བཏུབ། རང་གི་འཆང་མི་གཞན་ལུ་སྦྱིན་མི་བཏུབ། སྤང་བའི་ཕྲེང་བ་གི་ནང་ལུ་བཤད་དྲོ་

བཟུམ་སྦེ་ ཕྲེང་བ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་འཆང་ནི་མི་འྲོང། ཕྲེང་ཐགས་ཆད་པ་ཅིན་ ཞག་མ་སྲོང་བར་

ཕྲེང་ཐགས་བརྗེ་སྲོར་འབད་དགོ། རླན་བཤེར་དང་གྲིབ་ལས་འཛེམ་དགོ། སྤང་བའི་ཕྲེང་བ་ 
 

ནང་བཤད་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཕྲེང་བ་དེ་ གཞན་གྱིས་མཐྲོང་བ་ཅིན་ རླྲོམ་

སེམས་བསྐྱེད་ནི་དང་ ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་ཕྲེང་བ་བཟུང་བ་ཅིན་ བརྙས་བཅོས་འབད་ནི་

ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་སྤང་དགོཔ་ཨིན་པས།  ཡང་ན་ མི་གཞན་གྱིས་མ་མཐྲོང་བར་ ཨོལ་

ལྐོག་ལུ་བཏགས་ཏེ་ ལུས་ཀྱི་དྲྲོད་དང་མ་ཡལ་བར་ དུས་ཨ་རྟག་ར་གཅིག་ཁར་བཞག་

25 ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་བཟས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཆོད་པ་དང་རྩེ་བའི་རྩེད་མྲོའི་ཆོ་གའི་ལེའུ།
 སཾ་བུ་ཊིའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཤྲོག་༤༨༣-༤༨༤ 

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 362

དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དགོངས་འདུས་ལས། ལས་སྦྲོར་དུས་རྣམས་མ་གཏྲོགས་པ༔ 

གོས་དང་ལུས་ཀྱི་བར་དུ་འཆང༔ གོང་བཞིན་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཅི་འདྲོད་ལས་གང་

མྱུར་འགྲུབ་འགྱུར༔ རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་ཕྲེང་བ་སྲོགས༔ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཕྲེང་བ་ནི༔ བསྲོད་

ནམས་སྤེལ་ཕྱིར་འཆང་བ་ལ༔ གཞན་གྱིས་མཐྲོང་ན་རླྲོམ་པ་སྐྱེད༔ རིན་ཐང་བཅད་པས་

དམ་སེལ་ཞུགས༔ དེ་ཕྱིར་དམ་དུ་ས་བ་གཅེས༔ ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་ཕྲེང་བ་ཡང༔ རང་ཉིད་

འདྲེན་པར་མི་སྤྲོ་ཞིང༔ གཞན་གྱིས་མཐྲོང་ན་བརྙས་པའི་ཕྱིར༔ དེ་ཕྱིར་དམ་དུ་ས་བ་གནད༔ 

ཚུལ་དང་རིགས་དང་མཐུན་པ་ཡི༔ ཕྲེང་བ་འཆང་ན་དམ་ཚིག་ཡིན༔26 ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་

ཨིན།

བཅུ་གཉིས་པ་ཕྲེང་བ་འདྲེན་ཚུལ།

དེ་ལ་བགྲང་ཚུལ་སྤྱིར་བཏང་ནི། ལགཔ་གཅིག་གིས་འདྲེན་མི་བཏུབ་པ་དང་ ལགཔ་གཡས་

པ་གིས་ཕྲེང་བ་བཟུང་སྟེ་གཡྲོནམ་གིས་འདྲེན་དགོཔ་ཨིན་པས། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཞི་རྒྱས་དབང་

དྲག་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕྲེང་བ་འདྲེན་ལུགས་དེ་ཡང་། ཞི་བའི་ལས་སྔགས་ལུ་ ཕྲེང་བ་མཛུབ་

མྲོའི་སྟེང་ལུ་བཞག་སྟེ་ སྙིང་གའི་ཐད་བཟུང་སྦེ་འདྲེན་དགོཔ་ཨིན། རྒྱས་པའི་ལས་སྔགས་

ལུ་ གུང་མྲོའི་ཐྲོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ ལྟེ་བའི་ཐད་བཟུང་སྦེ་འདྲེན་དགོཔ་དང་། དབང་གི་ལས་

སྔགས་ལུ་ སྲིན་ལག་གི་ཐྲོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ གསང་བའི་ཐད་བཟུང་སྦེ་འདྲེན་དགོ། དྲག་

པྲོའི་ལས་སྔགས་ལུ་ མཐེའུ་ཆུང་གི་ཐྲོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྣྲོལ་བའི་པུས་

མྲོའི་ཐད་བཟུང་སྟེ་འདྲེན་དགོ། སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་ལས་སྔགས་ལུ་ སབས་ག་བདེཝ་སྦེ་འདྲེན་

རུང་བཏུབ་སྦེ་གསུངས་ནུག། མཐེ་བྲོང་རྲོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་གིས་ བསྒྲུབ་བའི་ལྷ་དབང་དུ་

འགུགས་པའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་ ཕྲེང་རྲོག་རེ་རེ་ནང་འདྲེན་སྦེ་ ལྕགས་ཀྱུ་གིས་འགུགས་

པའི་ཚུལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འདྲེན་དགོཔ་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་ གསང་སྔགས་ཡྲོ་གའི་ 

26 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་ 
 སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།



363

ལུགས་ལུ་ རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་པ་སྲོ་སྲོར་ཕྲེང་བ་འདྲེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་རེ་གསུངས་ནུག། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ ཕྲེང་བ་མཛུབ་མྲོ་གིས་འདྲེན་ནི་དང་། རྲོ་རྗེའི་

རིགས་ལུ་ གུང་མྲོ་གིས་འདྲེན་ནི་དང་། རིན་ཆེན་རིགས་ལུ་ སྲིན་ལག་གིས་འདྲེན་

ནི། པདྨའི་རིགས་ལུ་ མཐེའུ་ཆུང་གིས་འདྲེན་ནི། ལས་ཀྱི་རིགས་ལུ་ མཛུབ་མྲོ་ག་ར་གིས་

འདྲེན་དགོཔ་ཡང་གསུངས་ནུག། དེསྦེ་མེན་པར་ སྒོ་གསུམ་མ་དག་པའི་སྒོ་ལས་ཕྲེང་བ་

འདྲེན་མ་བཏུབ་ཨིན། ལུས་མ་དག་པ་ ཁ་སྦུབ་དང་གན་རྐྱལ་ཉལ་བ། རྐང་བསྒྲད་ལག་

བསྒྲད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ ཕྲེང་བ་བགྱང་མི་བཏུབ་ཨིནམ་དང་། ངག་མ་དག་པ་ ལུང་དང་མ་

འབྲེལ་བའི་ཅ་ཅོ་དང་ སྒྲུང་གཏམ་སབ་པའི་ཞྲོར་ལུ་བགྱང་མི་བཏུབ། དགོད་བྲ། ཁ་ཤགས། 

འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གི་ བླྲོ་སབ་པའི་སྐབས་ལུ་བགྱང་མི་བཏུབ། ཡིད་མ་དག་པ་ དགྲ་

འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་གི་ རང་དྲོན་ཡིད་བྱེད་དང་ དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་འཕེལ་བའི་སྒོ་ལས་

བགྱང་མི་བཏུབ། དེང་སང་སྐྱེ་བྲོ་ཕྲོ་མྲོ་རྒན་གཞྲོན་ག་ར་གིས་ ལགཔ་ལུ་ཕྲེང་བ་རེ་བཟུང་། 

ཁ་ལས་བག་མེད་འཆལ་གཏམ་སྣ་ཚྲོགས་བརྲོལ། སེམས་ལུ་མི་དྲན་དགུ་དྲན་གྱི་སྒོ་ལས་ 

ཕྲེང་བ་ལག་སྲོང་འདྲེན་ནི་དེ་ རྩ་ལས་ར་མ་བཏུབ་ཨིན།

ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་ལུ་ ཕྲེང་བ་ནང་འདྲེན་དང་ དྲག་པྲོ་ལུ་བསྙེན་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་

སྐབས་ དངོས་གྲུབ་བཀུག་ནི་ཨིནམ་ལས་ནང་འདྲེན་དང་ བཟྲོག་པ་དང་བསྐྲད་པའི་ལས་

ལུ་ ཕྱིར་འདྲེན་ཨིན་པའི་སྐོར་ བསྙེན་གཞུང་ལེ་ཤ་གི་ནང་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད།

ཡང་ཕྲེང་བ་བགྱང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྲེང་སྐོར་ཅིག་ལངམ་ད་ མདྲོ་འཛིན་ཡྲོད་ས་ལས་ལྲོག་མི་

དང་ ལ་ལུ་གིས་མ་ལྲོག་པར་ཤར་ར་ར་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ བགྱང་མི་གི་ལུགས་སྲོལ་གཉིས་ཡྲོད་

རུང། ལུགས་དང་པྲོ་དེ་ ཕྲེང་རྲོག་བརྩེགས་ཏེ་ འདྲེན་ངོ་མ་བདེཝ་ལས་ ལྲོག་པ་ཅིན་ 

ཡང་སུ་ཅིག་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འྲོང་ནི་མས། ཨིན་རུང་ ནང་གི་དམིགས་པ་སྔགས་

ཕྲེང་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལྟར་དུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་འགྱོ་ནི་མ་གཏྲོགས་ ལྲོག་མ་བཏུབ་ཨིན་པས། ག་

དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕྲེང་རྲོག་བརྩེགས་ཏེ་ དམ་དྲག་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ཕྲེང་

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 364

རྲོག་འཐེན་ཏེ་ ཡང་སུ་བཟྲོ་དགོཔ་མ་གཏྲོགས་ ལྲོག་ནི་དེ་མ་བཏུབ་ཨིན། བླ་མ་དགོངས་

འདུས་ལས། འྲོན་ཀྱང་ལ་ལའི་སྐབས་རྣམས་སུ༔ ལག་པ་གཉིས་ཀས་འདྲེན་པའང་བཤད༔ 

དེ་ནི་གཉིས་མཉམ་ཁོ་ན་ལས༔ གཡས་པ་གཅིག་པུས་མ་ཡིན་ནྲོ༔27 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ 

ལགཔ་གཅིག་གིས་མ་འདྲེན་པར་ གཉིས་ཀ་གིས་འདྲེན་དགོ་ཟེར་ གསུངས་མིའི་དགོས་པ་

ཡང་འདི་ཨིན་པས།

བཅུ་གསུམ་པ་ཕྲེང་བ་རབ་གནས་འབད་ཐངས།

དེ་ཡང་ཕྲེང་བ་གསརཔ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་རབ་གནས་འབད་དགོ། རྙིངམ་ཨིན་རུང་ གོམ་

ཡུག་དང་སྐྱོན་གྱི་གྲིབ་པ་དུམ་གྲ་རེ་བྱུངམ་ད་ རབ་གནས་བསྐྱར་གསྲོ་འཕལ་འཕལ་འབད་

དགོཔཨིན། རབ་གནས་འབད་ཐངས་ཡང་ ཕྲེང་བ་དེ་ལགཔ་གཡྲོན་པའི་མཐིལ་ སྤར་བ་

ནང་ལུ་ འཁྱིལ་ལེར་བཞག་སྦེ་ མདྲོ་འཛིན་ཁ་གྱེན་ལུ་བཏྲོན་བཞག་སྦེ་ རང་ཡི་དམ་ལྷའི་

ང་རྒྱལ་གྱི་ངང་ལས་བསག་སྦང་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཕྲེང་བའི་ཕྲེང་ཐག་གི་སྐུདཔ་དེ་ སངས་

རྒྱས་ཨིན་ཟེར་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་། ཕྲེང་རྲོག་ཚུ་དགྲ་བཅོམ་པ། མདྲོ་འཛིན་སྟེང་

གི་ཏྲོག་དེ་ ཕྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་ ནང་ངོ་བྲོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ རང་

བཞིན་ངོ་བྲོ་ཉིད་སྐུ་ལུ་དམིགས་དགོཔ་དང་། མདྲོ་འཛིན་འྲོག་མ་དེ་ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལུ་ 

མངའ་བརྙེས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པྲོ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བྲོ་

ཨིན་ཟེར་དམིགས་དགོཔ་ཨིན་པས། ཡང་ཅིན་ མདྲོ་འཛིན་འདི་ རང་རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཡི་

དམ་གྱི་ལྷའི་གཙྲོ་བྲོ་དང་ ཕྲེང་རྲོག་ཚུ་ འཁོར་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལགཔ་གཡས་པའི་ཨ་ལས་  
 

ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ལགཔ་གཡྲོན་པའི་ ཧཱཾ་དཀར་པྲོ་འྲོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ལས་ ཟ་

བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་བསྒོམ། ལགཔ་གཡས་པའི་སྲོར་མྲོ་ལྔ་རྲོ་རྗེ་དང་། གཡྲོན་པའི་སྲོར་མྲོ་

ལྔ་པདྨའི་འདབ་མ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ པདྨ་དང་རྲོ་རྗེ་ཁ་སྦར་བའི་བར་དུ་ཕྲེང་བ་བཞག་སྦེ་ 

27 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ལུགས་ལུ་ རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་པ་སྲོ་སྲོར་ཕྲེང་བ་འདྲེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་རེ་གསུངས་ནུག། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ ཕྲེང་བ་མཛུབ་མྲོ་གིས་འདྲེན་ནི་དང་། རྲོ་རྗེའི་

རིགས་ལུ་ གུང་མྲོ་གིས་འདྲེན་ནི་དང་། རིན་ཆེན་རིགས་ལུ་ སྲིན་ལག་གིས་འདྲེན་

ནི། པདྨའི་རིགས་ལུ་ མཐེའུ་ཆུང་གིས་འདྲེན་ནི། ལས་ཀྱི་རིགས་ལུ་ མཛུབ་མྲོ་ག་ར་གིས་

འདྲེན་དགོཔ་ཡང་གསུངས་ནུག། དེསྦེ་མེན་པར་ སྒོ་གསུམ་མ་དག་པའི་སྒོ་ལས་ཕྲེང་བ་

འདྲེན་མ་བཏུབ་ཨིན། ལུས་མ་དག་པ་ ཁ་སྦུབ་དང་གན་རྐྱལ་ཉལ་བ། རྐང་བསྒྲད་ལག་

བསྒྲད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ ཕྲེང་བ་བགྱང་མི་བཏུབ་ཨིནམ་དང་། ངག་མ་དག་པ་ ལུང་དང་མ་

འབྲེལ་བའི་ཅ་ཅོ་དང་ སྒྲུང་གཏམ་སབ་པའི་ཞྲོར་ལུ་བགྱང་མི་བཏུབ། དགོད་བྲ། ཁ་ཤགས། 

འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གི་ བླྲོ་སབ་པའི་སྐབས་ལུ་བགྱང་མི་བཏུབ། ཡིད་མ་དག་པ་ དགྲ་

འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་གི་ རང་དྲོན་ཡིད་བྱེད་དང་ དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་འཕེལ་བའི་སྒོ་ལས་

བགྱང་མི་བཏུབ། དེང་སང་སྐྱེ་བྲོ་ཕྲོ་མྲོ་རྒན་གཞྲོན་ག་ར་གིས་ ལགཔ་ལུ་ཕྲེང་བ་རེ་བཟུང་། 

ཁ་ལས་བག་མེད་འཆལ་གཏམ་སྣ་ཚྲོགས་བརྲོལ། སེམས་ལུ་མི་དྲན་དགུ་དྲན་གྱི་སྒོ་ལས་ 

ཕྲེང་བ་ལག་སྲོང་འདྲེན་ནི་དེ་ རྩ་ལས་ར་མ་བཏུབ་ཨིན།

ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་ལུ་ ཕྲེང་བ་ནང་འདྲེན་དང་ དྲག་པྲོ་ལུ་བསྙེན་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་

སྐབས་ དངོས་གྲུབ་བཀུག་ནི་ཨིནམ་ལས་ནང་འདྲེན་དང་ བཟྲོག་པ་དང་བསྐྲད་པའི་ལས་

ལུ་ ཕྱིར་འདྲེན་ཨིན་པའི་སྐོར་ བསྙེན་གཞུང་ལེ་ཤ་གི་ནང་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད།

ཡང་ཕྲེང་བ་བགྱང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྲེང་སྐོར་ཅིག་ལངམ་ད་ མདྲོ་འཛིན་ཡྲོད་ས་ལས་ལྲོག་མི་

དང་ ལ་ལུ་གིས་མ་ལྲོག་པར་ཤར་ར་ར་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ བགྱང་མི་གི་ལུགས་སྲོལ་གཉིས་ཡྲོད་

རུང། ལུགས་དང་པྲོ་དེ་ ཕྲེང་རྲོག་བརྩེགས་ཏེ་ འདྲེན་ངོ་མ་བདེཝ་ལས་ ལྲོག་པ་ཅིན་ 

ཡང་སུ་ཅིག་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འྲོང་ནི་མས། ཨིན་རུང་ ནང་གི་དམིགས་པ་སྔགས་

ཕྲེང་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལྟར་དུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་འགྱོ་ནི་མ་གཏྲོགས་ ལྲོག་མ་བཏུབ་ཨིན་པས། ག་

དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕྲེང་རྲོག་བརྩེགས་ཏེ་ དམ་དྲག་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ཕྲེང་

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 364

རྲོག་འཐེན་ཏེ་ ཡང་སུ་བཟྲོ་དགོཔ་མ་གཏྲོགས་ ལྲོག་ནི་དེ་མ་བཏུབ་ཨིན། བླ་མ་དགོངས་

འདུས་ལས། འྲོན་ཀྱང་ལ་ལའི་སྐབས་རྣམས་སུ༔ ལག་པ་གཉིས་ཀས་འདྲེན་པའང་བཤད༔ 

དེ་ནི་གཉིས་མཉམ་ཁོ་ན་ལས༔ གཡས་པ་གཅིག་པུས་མ་ཡིན་ནྲོ༔27 ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ 

ལགཔ་གཅིག་གིས་མ་འདྲེན་པར་ གཉིས་ཀ་གིས་འདྲེན་དགོ་ཟེར་ གསུངས་མིའི་དགོས་པ་

ཡང་འདི་ཨིན་པས།

བཅུ་གསུམ་པ་ཕྲེང་བ་རབ་གནས་འབད་ཐངས།

དེ་ཡང་ཕྲེང་བ་གསརཔ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་རབ་གནས་འབད་དགོ། རྙིངམ་ཨིན་རུང་ གོམ་

ཡུག་དང་སྐྱོན་གྱི་གྲིབ་པ་དུམ་གྲ་རེ་བྱུངམ་ད་ རབ་གནས་བསྐྱར་གསྲོ་འཕལ་འཕལ་འབད་

དགོཔཨིན། རབ་གནས་འབད་ཐངས་ཡང་ ཕྲེང་བ་དེ་ལགཔ་གཡྲོན་པའི་མཐིལ་ སྤར་བ་

ནང་ལུ་ འཁྱིལ་ལེར་བཞག་སྦེ་ མདྲོ་འཛིན་ཁ་གྱེན་ལུ་བཏྲོན་བཞག་སྦེ་ རང་ཡི་དམ་ལྷའི་

ང་རྒྱལ་གྱི་ངང་ལས་བསག་སྦང་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཕྲེང་བའི་ཕྲེང་ཐག་གི་སྐུདཔ་དེ་ སངས་

རྒྱས་ཨིན་ཟེར་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་། ཕྲེང་རྲོག་ཚུ་དགྲ་བཅོམ་པ། མདྲོ་འཛིན་སྟེང་

གི་ཏྲོག་དེ་ ཕྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་ ནང་ངོ་བྲོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ རང་

བཞིན་ངོ་བྲོ་ཉིད་སྐུ་ལུ་དམིགས་དགོཔ་དང་། མདྲོ་འཛིན་འྲོག་མ་དེ་ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལུ་ 

མངའ་བརྙེས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པྲོ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བྲོ་

ཨིན་ཟེར་དམིགས་དགོཔ་ཨིན་པས། ཡང་ཅིན་ མདྲོ་འཛིན་འདི་ རང་རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཡི་

དམ་གྱི་ལྷའི་གཙྲོ་བྲོ་དང་ ཕྲེང་རྲོག་ཚུ་ འཁོར་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལགཔ་གཡས་པའི་ཨ་ལས་  
 

ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ལགཔ་གཡྲོན་པའི་ ཧཱཾ་དཀར་པྲོ་འྲོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ལས་ ཟ་

བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་བསྒོམ། ལགཔ་གཡས་པའི་སྲོར་མྲོ་ལྔ་རྲོ་རྗེ་དང་། གཡྲོན་པའི་སྲོར་མྲོ་

ལྔ་པདྨའི་འདབ་མ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ པདྨ་དང་རྲོ་རྗེ་ཁ་སྦར་བའི་བར་དུ་ཕྲེང་བ་བཞག་སྦེ་ 

27 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པྲོ་དང་ ཤེས་རབ་སྲོང་པ་གཉིས་ཡ་མ་བྲལ་བར་ དམིགས་པ་མ་བརྗེད་

པར་ཕྲེང་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་དགོ། ཡང་ཅིན བསྙེན་པ་ག་ཅི་བསྒྲུབ་ནི་གི་ བསྒོམ་བའི་ལྷ་

སེམས་ལུ་དྲན་ཏེ་ ཡེ་ཤེས་པ་འགུག་གཞུག་དང་། ལྷ་ག་ཨིནམ་གི་སྔགས་དང་རྟེན་སྙིང་། 

ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སྲོགས་བགྱང་སྟེ་ ལགཔ་གཡས་ཀྱིས་མེ་ཏྲོག་འཐྲོར། ཕྲེང་བའི་སྔགས་ ༀ་རུ་

ཙི་པ་མ་རྟ་ན་ཡེ་རཏྣ་མ་་དྷཱ་ར་ཛྙཱན་དེ་ཝ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཟེར་བགྱངས་

ཏེ་ ཕྲེང་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལུ་ སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཁ་དྲོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཅན་ 

ཆརཔ་བཟུམ་བབ་སྦེ་ ཕྲེང་བའི་ལྷ་རྣམས་ལུ་ འཐིམས་ཏེ་གཉིས་མེད་ལུ་གྱུར། དེ་ཡང་འྲོད་

ལུ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཕྲེང་བའི་རྣམ་པ་ལུ་གྱུར་སྲོང་ཡི་ཟེར་བསྒོམ་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་

བཅད་ཚུ་བརྗོད། དེ་ལས་ ༀ་ཨཿཧཱུཾ་ཟེར་བའི་འབྲུ་གསུམ་བརྒྱ་རྩ་དང་ གོང་ལུ་བཤད་མིའི་

ཕྲེང་སྔགས་དང་། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ རྟེན་སྙིང་ཚུ་ ཚར་ཉེར་གཅིག་གམ་ ག་ལྕོགས་བགྱངས་

ཏེ་མཐའ་མ་ལུ་ ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་ལུ་འཇུག་དགོཔ་ཨིན།

ཡང་ཅིན་ ཕྲེང་བ་དེ་ སྤྲོས་ཆུ་སྲོགས་ཁྲུས་གཙང་གིས་ཆུ་འཁྱུ་སྦེ་ གཙང་སིང་སི་བཟྲོ་སྟེ་ 

གདན་རས་དཀར་པྲོའི་ཐྲོག་ལུ་ འབྲུའི་རིགས་སྤུངས། དེའི་ཐྲོག་ལུ་ཕྲེང་བ་དེ་ དྲི་བཟང་

བྱུགས་ཏེ་བཞག། དེའི་མདུན་ལུ་ མཆོད་རྫས་སྣ་ཚྲོགས་བཤམས་ཞིནམ་ལས་ ཡི་དམ་གྱི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་ལས་ མཚམས་བཅད་དང་བགེགས་བསྐྲད་འབད། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ན་

བཞུགས་པའི་ ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་སྤན་དྲངས་ཏེ་ མཆོད་པ་ཕུལ་མི་ཚུ་ ཐུགས་དགྱེས་

བཞེས་མཛད་པར་བསམ། དགོངས་འདུས་ལས་གསུངས་པའི་ ཕྲེང་བའི་རབ་གནས་ཀྱི་

སྙིང་པྲོ་ ༀ་རུ་ཙི་པ་མ་རྟ་ན་ཡེ་རཏྣ་མ་་དྷཱ་ར་ཛྙཱན་དེ་ཝ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཟེར་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་བགྱང་། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྙིང་པྲོ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་ཚུ་ ག་

དེ་དྲག་དྲག་བགྲང་། བསྔོ་སྨྲོན་རྒྱས་གདབ་འབད་བའི་མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཕྲེང་བ་འདི་བགྱང་

བཏུབ་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། ཕྲེང་སྔགས་དེ་ རྲོ་རྗེ་གདན་བཞི་དང་ སཾ་བུ་ཊི་ལས་ ཨོཾ་པ་དེ་པ་

དེ་མཧཱ་པ་དེ་ཛྙ་ན་སརྦ་བུདྡྷ་མཧཱ་བྷཱ་བེ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཧྲོ་ཧྲོ་ཧྲོ། ཨཱཿསྭཱཧཱ། ཟེར་ཕྲེང་སྔགས་མ་

འདྲཝ་གསུངས་ཡྲོད་རུང་ གོང་བཤད་རུ་ཙི་པ་མརྟ་གཉིས་ ག་བགྱང་རུང་འགལ་བ་མེད།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 366

བཅུ་བཞི་པ་ཕྲེང་བའི་དགོས་ཆེད།

སྤྱིར་ནི་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྟེ༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྟགས་དང་༔ མི་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱིས་

འཛིན་ཕྱིར་དང་༔ སྙིང་པྲོ་གྲངས་ལ་བཤར་སད་དང་༔ ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་༔ 

ལྲོངས་སྤྲོད་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་༔ རྒྱུ་རྐྱེན་ནུས་མཐུ་སྐྱེ་ཕྱིར་དང་༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་

ཕྱིར་དང་༔ བདག་དང་ལྷ་ཡི་སངས་འཛིན་དང་༔ བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབས་པ་ཡི༔ འབྲས་

བུ་མི་ཟད་སྤེལ་ཕྱིར་དང་༔ ཛབ་བསྙེན་དགོངས་པ་གསྲོ་ཕྱིར་དང་༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་

སྲོགས་པའི༔ ལས་རྣམས་མ་ལུས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་དང་༔ འཁོར་ལྲོ་རྣམ་གསུམ་བསྐོར་ཕྱིར་དང་

༔ སྤྱི་ཡི་དགོས་ཆེད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བྱེ་བྲག་སྔགས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་འཛིན༔ ཟེར་གསུངས་

ཡྲོདཔ་དང་། ཡང་ ཁྱད་པར་ཕྲེང་བའི་དགོས་ཆེད་ནི༔ སྨིན་གྲོལ་བསྐྱེད་རྫྲོགས་གཏན་ལ་

དབབ༔ གསང་སྔགས་འཇུག་གི་ལམ་སྒོ་ནས༔ ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་པའི་ཕྱིར༔28 ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་ ཕྲེང་བ་ནི་སྔགས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་འཛིན་པའི་དམ་རྫས་གཙྲོ་

བྲོ་ཅིག་ཨིན། ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷའི་ཕྱག་མཚན་ཡང་ཨིནམ་ལས་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་གནད་ཆེ།  

མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཐྲོབ་ནི་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ཚུ་ མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་

སྲོགས་ སྤྱི་ཡི་དགོས་ཆེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡྲོད། བྱེ་བྲག་གི་དགོས་ཆེད་ནི་ གསང་

སྔགས་དང་། རིག་སྔགས། གཟུངས་སྔགས་སྲོགས་ སྔགས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཕྲེང་བ་ལས་

ཤེས་དགོཔ་དང། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྲོར་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་དག་ཅིང། གྲངས་

ཚང་བ། རྒྱུད་སྡེ་སྲོ་སྲོའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའི་ ཕྲེང་བ་འཆང་སྟེ་བགྱང་བ་ཅིན་ 
 

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཆེ་བ་ཡྲོདཔ་དང། གཞན་ཡང་ ཕྱི་ཡི་ཕྲེང་བ་གིས་ སྔགས་ཀྱི་གྲངས་

ཚད་མ་ནྲོར་བར་བཟུང་། ནང་གི་ཕྲེང་བ་གིས་ སྔགས་བཟ་ནི་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པ་ལས་

དགོས་པ་ལེ་ཤ་ཡྲོད།    

28 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པྲོ་དང་ ཤེས་རབ་སྲོང་པ་གཉིས་ཡ་མ་བྲལ་བར་ དམིགས་པ་མ་བརྗེད་

པར་ཕྲེང་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་དགོ། ཡང་ཅིན བསྙེན་པ་ག་ཅི་བསྒྲུབ་ནི་གི་ བསྒོམ་བའི་ལྷ་

སེམས་ལུ་དྲན་ཏེ་ ཡེ་ཤེས་པ་འགུག་གཞུག་དང་། ལྷ་ག་ཨིནམ་གི་སྔགས་དང་རྟེན་སྙིང་། 

ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སྲོགས་བགྱང་སྟེ་ ལགཔ་གཡས་ཀྱིས་མེ་ཏྲོག་འཐྲོར། ཕྲེང་བའི་སྔགས་ ༀ་རུ་

ཙི་པ་མ་རྟ་ན་ཡེ་རཏྣ་མ་་དྷཱ་ར་ཛྙཱན་དེ་ཝ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཟེར་བགྱངས་

ཏེ་ ཕྲེང་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལུ་ སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཁ་དྲོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཅན་ 

ཆརཔ་བཟུམ་བབ་སྦེ་ ཕྲེང་བའི་ལྷ་རྣམས་ལུ་ འཐིམས་ཏེ་གཉིས་མེད་ལུ་གྱུར། དེ་ཡང་འྲོད་

ལུ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཕྲེང་བའི་རྣམ་པ་ལུ་གྱུར་སྲོང་ཡི་ཟེར་བསྒོམ་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་

བཅད་ཚུ་བརྗོད། དེ་ལས་ ༀ་ཨཿཧཱུཾ་ཟེར་བའི་འབྲུ་གསུམ་བརྒྱ་རྩ་དང་ གོང་ལུ་བཤད་མིའི་

ཕྲེང་སྔགས་དང་། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ རྟེན་སྙིང་ཚུ་ ཚར་ཉེར་གཅིག་གམ་ ག་ལྕོགས་བགྱངས་

ཏེ་མཐའ་མ་ལུ་ ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་ལུ་འཇུག་དགོཔ་ཨིན།

ཡང་ཅིན་ ཕྲེང་བ་དེ་ སྤྲོས་ཆུ་སྲོགས་ཁྲུས་གཙང་གིས་ཆུ་འཁྱུ་སྦེ་ གཙང་སིང་སི་བཟྲོ་སྟེ་ 

གདན་རས་དཀར་པྲོའི་ཐྲོག་ལུ་ འབྲུའི་རིགས་སྤུངས། དེའི་ཐྲོག་ལུ་ཕྲེང་བ་དེ་ དྲི་བཟང་

བྱུགས་ཏེ་བཞག། དེའི་མདུན་ལུ་ མཆོད་རྫས་སྣ་ཚྲོགས་བཤམས་ཞིནམ་ལས་ ཡི་དམ་གྱི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་ལས་ མཚམས་བཅད་དང་བགེགས་བསྐྲད་འབད། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ན་

བཞུགས་པའི་ ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚྲོགས་སྤན་དྲངས་ཏེ་ མཆོད་པ་ཕུལ་མི་ཚུ་ ཐུགས་དགྱེས་

བཞེས་མཛད་པར་བསམ། དགོངས་འདུས་ལས་གསུངས་པའི་ ཕྲེང་བའི་རབ་གནས་ཀྱི་

སྙིང་པྲོ་ ༀ་རུ་ཙི་པ་མ་རྟ་ན་ཡེ་རཏྣ་མ་་དྷཱ་ར་ཛྙཱན་དེ་ཝ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཟེར་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་བགྱང་། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྙིང་པྲོ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཀྱི་སྙིང་པྲོ་ཚུ་ ག་

དེ་དྲག་དྲག་བགྲང་། བསྔོ་སྨྲོན་རྒྱས་གདབ་འབད་བའི་མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཕྲེང་བ་འདི་བགྱང་

བཏུབ་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། ཕྲེང་སྔགས་དེ་ རྲོ་རྗེ་གདན་བཞི་དང་ སཾ་བུ་ཊི་ལས་ ཨོཾ་པ་དེ་པ་

དེ་མཧཱ་པ་དེ་ཛྙ་ན་སརྦ་བུདྡྷ་མཧཱ་བྷཱ་བེ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཧྲོ་ཧྲོ་ཧྲོ། ཨཱཿསྭཱཧཱ། ཟེར་ཕྲེང་སྔགས་མ་

འདྲཝ་གསུངས་ཡྲོད་རུང་ གོང་བཤད་རུ་ཙི་པ་མརྟ་གཉིས་ ག་བགྱང་རུང་འགལ་བ་མེད།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 366

བཅུ་བཞི་པ་ཕྲེང་བའི་དགོས་ཆེད།

སྤྱིར་ནི་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྟེ༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྟགས་དང་༔ མི་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱིས་

འཛིན་ཕྱིར་དང་༔ སྙིང་པྲོ་གྲངས་ལ་བཤར་སད་དང་༔ ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་༔ 

ལྲོངས་སྤྲོད་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་༔ རྒྱུ་རྐྱེན་ནུས་མཐུ་སྐྱེ་ཕྱིར་དང་༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་

ཕྱིར་དང་༔ བདག་དང་ལྷ་ཡི་སངས་འཛིན་དང་༔ བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབས་པ་ཡི༔ འབྲས་

བུ་མི་ཟད་སྤེལ་ཕྱིར་དང་༔ ཛབ་བསྙེན་དགོངས་པ་གསྲོ་ཕྱིར་དང་༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་

སྲོགས་པའི༔ ལས་རྣམས་མ་ལུས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་དང་༔ འཁོར་ལྲོ་རྣམ་གསུམ་བསྐོར་ཕྱིར་དང་

༔ སྤྱི་ཡི་དགོས་ཆེད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བྱེ་བྲག་སྔགས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་འཛིན༔ ཟེར་གསུངས་

ཡྲོདཔ་དང་། ཡང་ ཁྱད་པར་ཕྲེང་བའི་དགོས་ཆེད་ནི༔ སྨིན་གྲོལ་བསྐྱེད་རྫྲོགས་གཏན་ལ་

དབབ༔ གསང་སྔགས་འཇུག་གི་ལམ་སྒོ་ནས༔ ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་པའི་ཕྱིར༔28 ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་ ཕྲེང་བ་ནི་སྔགས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་འཛིན་པའི་དམ་རྫས་གཙྲོ་

བྲོ་ཅིག་ཨིན། ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷའི་ཕྱག་མཚན་ཡང་ཨིནམ་ལས་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་གནད་ཆེ།  

མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཐྲོབ་ནི་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ཚུ་ མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་

སྲོགས་ སྤྱི་ཡི་དགོས་ཆེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡྲོད། བྱེ་བྲག་གི་དགོས་ཆེད་ནི་ གསང་

སྔགས་དང་། རིག་སྔགས། གཟུངས་སྔགས་སྲོགས་ སྔགས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཕྲེང་བ་ལས་

ཤེས་དགོཔ་དང། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྲོར་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་དག་ཅིང། གྲངས་

ཚང་བ། རྒྱུད་སྡེ་སྲོ་སྲོའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའི་ ཕྲེང་བ་འཆང་སྟེ་བགྱང་བ་ཅིན་ 
 

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཆེ་བ་ཡྲོདཔ་དང། གཞན་ཡང་ ཕྱི་ཡི་ཕྲེང་བ་གིས་ སྔགས་ཀྱི་གྲངས་

ཚད་མ་ནྲོར་བར་བཟུང་། ནང་གི་ཕྲེང་བ་གིས་ སྔགས་བཟ་ནི་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པ་ལས་

དགོས་པ་ལེ་ཤ་ཡྲོད།    

28 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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བཅོ་ལྔ་པ་ཕྲེང་བའི་ཕན་ཡྲོན།

ཕྲེང་བའི་ཕན་ཡྲོན་སྤྱིར་བཏང་ནི་ གོང་ལུ་དགོས་ཆེད་དང་འཆང་ཚུལ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཞྲོར་

ཁར་བཤད་དེ་ཡྲོད་རུང་། ཀློག་པ་པྲོ་ཚུ་ལུ་ དྲན་བདེ་བའི་དྲོན་ལས་ ཡང་བསྐྱར་ཕན་ཡྲོན་

ལྲོག་སྟེ་ར་བཤད་པ་ཅིན། ཕྲེང་བ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ། རབ་གནས་དང་ལྡན་པ། དམ་ཚིག་

དང་ལྡན་པའི་ཕྲེང་བ་འཆང་བ་ཅིན་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ རབ་འབམས་སྤྱི་དང་

བསྐྱེད་རྫྲོགས། རང་གང་བསྒྲུབ་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་མེདཔ་ཨིན། མཆོག་

ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐྲོབ་ནི་དང་། འཁོར་ལྲོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྲོ་སྲོགས་ ས་

དབང་ཆེན་པྲོའི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་ནི་དང་། འབྱུང་པྲོ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དབང་ལུ་བསྡུ་ཚུགས་པ། 

གསེར་དངུལ་ལ་སྲོགས་པ་ ཟང་ཟིང་གི་སྒྱུ་མའི་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱུག་པྲོ་ལུ་

འགྱུར་ནི། ཚེ་རིང་། ནད་མེད་པ། གཟུགས་མཛེས་ཤིང་རྒས་ནི་མེད་པ། གདྲོན་དང་གནྲོད་

པ་མ་ལུས་པ་ཞི་བར་འགྱུར་ནི་དང་། མཁའ་འགྲོའི་ཚྲོགས་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་  བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཕན་ཡྲོན་

དང། གཞན་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་སྲོ་སྲོ་དང་བསྟུན་པའི་ཕན་ཡྲོན་ལེ་ཤ་ཡྲོད་མི་དེ་

ཡང་ གསེར་དང་བྱུ་རུ་གིས་བསྲོད་ནམས་འཕེལ་ནི་དང་། པདྨ་རཱ་ག་དང་ཟངས་ཚུ་གིས་ མི་

ནྲོར་དབང་ལུ་བསྡུ་ནི། བཻ་ཌཱུརྱ་སྲོགས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གིས་ བསམ་དྲོན་འགྲུབ་

ནི་དང་ གཟུགས་མཛེས་པ་ལུ་འགྱུར་ནི། དུང་གིས་སྲོག་འཚྲོ་སྟེ་ཚེ་རིང་ནི། མུ་མེན་གྱིས་

ནད་མེད་པ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཚུ་ཨིན་པས། ཡང་ལྕགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གིས་ སྔགས་བཟས་པ་ཅིན་ 

ཕན་ཡྲོན་ཉིས་འགྱུར། ཟངས་ཀྱིས་བཞི་འགྱུར། མུ་ཏིག་གིས་བརྒྱ་འགྱུར། རུ་དྲཱཀྵ་ཡིས་བྱེ་

བ། དངུལ་གྱིས་འབུམ་འགྱུར། པདྨ་རཱ་ག་གིས་བྱེ་བ་བརྒྱ་འགྱུར། བྲོ་དེ་ཙེ་གིས་གྲངས་མེད་

ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 368

བཅུ་དྲུག་པ་ཕྲེང་བའི་སྤང་བླང་། 

དགོངས་འདུས་ལས། རྭ་ཕྲེང་མི་བཅིང་བགྲང་མི་བ༔ མཚམས་མེད་ལས་བགྱིས་འགྲོ་བ་

ཡིས༔ བགྲང་དང་བཅིང་བའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ དེ་བཞིན་གཞན་གྱིས་དྲོར་བ་ཡི༔ རྙེད་པའི་ཕྲེང་

བ་མི་བསྟེན་སྤང་༔ ལྷ་ལ་ཕུལ་དང་རྒྱན་བས་ལ༔ དབང་མེད་འཕྲོག་པའི་ཕྲེང་བ་སྤང་༔ 

ཐགས་པ་ཆད་དང་གྲངས་མ་ཚང་༔ དུད་འགྲོས་འགོམ་དང་བ་བྱིས་ཟྲོས༔ མེས་འཚིགས་ལ་

སྲོགས་ཉམས་པ་རྣམས༔ སྔགས་ལ་དམ་སེལ་ཞུགས་པས་སྤང་༔ ལུང་མ་བསན་གྱི་ཕྲེང་བ་

དང་༔ རྣལ་འབྲོར་ཡིད་དང་མི་མཐུན་པའི༔ ཕྲེང་བ་གང་ཡིན་མི་བཅང་སྤང་༔29 ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ རྭཝ་གི་ཕྲེང་བ་དང་། རྐངམ་གི་རུ་ཏྲོ་གི་ཕྲེང་བ་དང་། མཚམས་མེད་

ལས་བསག་མིའི་ཕྲེང་བ་དང་། དམ་ཉམས་དང་བཤན་པ། གདྲོལ་པ། དམེ་པྲོ་དང་། ཆོས་

བརྒྱུད་དང་བླ་སྲོབ་ལུ་དམ་སེལ་ཞུགས་མིའི་ཕྲེངབ་། ཡུག་ས་དང་། སྡིག་སྒྲིབ་ཅན་དང་། 

རྐུན་མ་ཚུ་གི་འཆང་བའམ་བགྲང་བའི་ཕྲེང་བ། གཞན་གྱིས་དྲོར་བ་དང་སྲོར་བ་ལས་ཐྲོབ་པའི་

ཕྲེངབ། ལྷ་ལུ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཕྲེང་བ། གཞན་གྱིས་རྒྱན་ཆ་བཟྲོ་མིའི་ཕྲེང་བ། འཕྲོག་བཅོམ་སྦེ་

འབག་འྲོང་མི་ཚུ་ འཆང་ནི་མི་འྲོང། ཐགས་པ་ཆདཔ་དང་། གྲངས་ཀ་མི་ཚང་བ་དང་། ཁ་

དྲོག་མི་ལེགས་པ་དང་། ཆེ་ཆུང་མི་སྙོམས་པ་དང་། རུ་ཏྲོ་དང་ཤིང་ཕྲེང་གཅིག་ཁར་བརྒྱུ་བ་ལྟ་

བུ་ རིགས་མི་མཐུན་པ་གཅིག་ཁར་བསྡེབས་པ་སྲོགས་འབད་མི་བཏུབ། དུད་འགྲོ་ཁྱི་དང་རྟ་

ཚུ་གིས་འགོམ་པ་དང་། བ་དང་བྱི་ཙི་ཚུ་གིས་ཟ་བ་དང་། མེ་གིས་འཚིགས་པ་དང་། གས་

ཆག་ཉམས་རལ་དུ་འགྱོ་མི་དང་། མཚན་ཉིད་མི་ཚང་བ་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་། རྣལ་

འབྲོར་པའི་སེམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་ དམ་ཚིག་གི་རྟེན་དུ་འཆང་མི་བཏུབ་མ་ཚད་ 

བགྲང་ནི་ཡང་མ་བཏུབ་པའི་སྤང་བའི་ཕྲེང་བ་ཅིག་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕྲེང་བ་ཉམས་གས་ 

29 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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བཅོ་ལྔ་པ་ཕྲེང་བའི་ཕན་ཡྲོན།

ཕྲེང་བའི་ཕན་ཡྲོན་སྤྱིར་བཏང་ནི་ གོང་ལུ་དགོས་ཆེད་དང་འཆང་ཚུལ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཞྲོར་

ཁར་བཤད་དེ་ཡྲོད་རུང་། ཀློག་པ་པྲོ་ཚུ་ལུ་ དྲན་བདེ་བའི་དྲོན་ལས་ ཡང་བསྐྱར་ཕན་ཡྲོན་

ལྲོག་སྟེ་ར་བཤད་པ་ཅིན། ཕྲེང་བ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ། རབ་གནས་དང་ལྡན་པ། དམ་ཚིག་

དང་ལྡན་པའི་ཕྲེང་བ་འཆང་བ་ཅིན་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ རབ་འབམས་སྤྱི་དང་

བསྐྱེད་རྫྲོགས། རང་གང་བསྒྲུབ་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཐེ་ཚྲོམ་མེདཔ་ཨིན། མཆོག་

ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐྲོབ་ནི་དང་། འཁོར་ལྲོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྲོ་སྲོགས་ ས་

དབང་ཆེན་པྲོའི་གོ་འཕང་ཐྲོབ་ནི་དང་། འབྱུང་པྲོ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དབང་ལུ་བསྡུ་ཚུགས་པ། 

གསེར་དངུལ་ལ་སྲོགས་པ་ ཟང་ཟིང་གི་སྒྱུ་མའི་ནྲོར་ལྲོངས་སྤྲོད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱུག་པྲོ་ལུ་

འགྱུར་ནི། ཚེ་རིང་། ནད་མེད་པ། གཟུགས་མཛེས་ཤིང་རྒས་ནི་མེད་པ། གདྲོན་དང་གནྲོད་

པ་མ་ལུས་པ་ཞི་བར་འགྱུར་ནི་དང་། མཁའ་འགྲོའི་ཚྲོགས་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་  བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཕན་ཡྲོན་

དང། གཞན་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་སྲོ་སྲོ་དང་བསྟུན་པའི་ཕན་ཡྲོན་ལེ་ཤ་ཡྲོད་མི་དེ་

ཡང་ གསེར་དང་བྱུ་རུ་གིས་བསྲོད་ནམས་འཕེལ་ནི་དང་། པདྨ་རཱ་ག་དང་ཟངས་ཚུ་གིས་ མི་

ནྲོར་དབང་ལུ་བསྡུ་ནི། བཻ་ཌཱུརྱ་སྲོགས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གིས་ བསམ་དྲོན་འགྲུབ་

ནི་དང་ གཟུགས་མཛེས་པ་ལུ་འགྱུར་ནི། དུང་གིས་སྲོག་འཚྲོ་སྟེ་ཚེ་རིང་ནི། མུ་མེན་གྱིས་

ནད་མེད་པ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཚུ་ཨིན་པས། ཡང་ལྕགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གིས་ སྔགས་བཟས་པ་ཅིན་ 

ཕན་ཡྲོན་ཉིས་འགྱུར། ཟངས་ཀྱིས་བཞི་འགྱུར། མུ་ཏིག་གིས་བརྒྱ་འགྱུར། རུ་དྲཱཀྵ་ཡིས་བྱེ་

བ། དངུལ་གྱིས་འབུམ་འགྱུར། པདྨ་རཱ་ག་གིས་བྱེ་བ་བརྒྱ་འགྱུར། བྲོ་དེ་ཙེ་གིས་གྲངས་མེད་

ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 368

བཅུ་དྲུག་པ་ཕྲེང་བའི་སྤང་བླང་། 

དགོངས་འདུས་ལས། རྭ་ཕྲེང་མི་བཅིང་བགྲང་མི་བ༔ མཚམས་མེད་ལས་བགྱིས་འགྲོ་བ་

ཡིས༔ བགྲང་དང་བཅིང་བའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ དེ་བཞིན་གཞན་གྱིས་དྲོར་བ་ཡི༔ རྙེད་པའི་ཕྲེང་

བ་མི་བསྟེན་སྤང་༔ ལྷ་ལ་ཕུལ་དང་རྒྱན་བས་ལ༔ དབང་མེད་འཕྲོག་པའི་ཕྲེང་བ་སྤང་༔ 

ཐགས་པ་ཆད་དང་གྲངས་མ་ཚང་༔ དུད་འགྲོས་འགོམ་དང་བ་བྱིས་ཟྲོས༔ མེས་འཚིགས་ལ་

སྲོགས་ཉམས་པ་རྣམས༔ སྔགས་ལ་དམ་སེལ་ཞུགས་པས་སྤང་༔ ལུང་མ་བསན་གྱི་ཕྲེང་བ་

དང་༔ རྣལ་འབྲོར་ཡིད་དང་མི་མཐུན་པའི༔ ཕྲེང་བ་གང་ཡིན་མི་བཅང་སྤང་༔29 ཟེར་

གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ རྭཝ་གི་ཕྲེང་བ་དང་། རྐངམ་གི་རུ་ཏྲོ་གི་ཕྲེང་བ་དང་། མཚམས་མེད་

ལས་བསག་མིའི་ཕྲེང་བ་དང་། དམ་ཉམས་དང་བཤན་པ། གདྲོལ་པ། དམེ་པྲོ་དང་། ཆོས་

བརྒྱུད་དང་བླ་སྲོབ་ལུ་དམ་སེལ་ཞུགས་མིའི་ཕྲེངབ་། ཡུག་ས་དང་། སྡིག་སྒྲིབ་ཅན་དང་། 

རྐུན་མ་ཚུ་གི་འཆང་བའམ་བགྲང་བའི་ཕྲེང་བ། གཞན་གྱིས་དྲོར་བ་དང་སྲོར་བ་ལས་ཐྲོབ་པའི་

ཕྲེངབ། ལྷ་ལུ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཕྲེང་བ། གཞན་གྱིས་རྒྱན་ཆ་བཟྲོ་མིའི་ཕྲེང་བ། འཕྲོག་བཅོམ་སྦེ་

འབག་འྲོང་མི་ཚུ་ འཆང་ནི་མི་འྲོང། ཐགས་པ་ཆདཔ་དང་། གྲངས་ཀ་མི་ཚང་བ་དང་། ཁ་

དྲོག་མི་ལེགས་པ་དང་། ཆེ་ཆུང་མི་སྙོམས་པ་དང་། རུ་ཏྲོ་དང་ཤིང་ཕྲེང་གཅིག་ཁར་བརྒྱུ་བ་ལྟ་

བུ་ རིགས་མི་མཐུན་པ་གཅིག་ཁར་བསྡེབས་པ་སྲོགས་འབད་མི་བཏུབ། དུད་འགྲོ་ཁྱི་དང་རྟ་

ཚུ་གིས་འགོམ་པ་དང་། བ་དང་བྱི་ཙི་ཚུ་གིས་ཟ་བ་དང་། མེ་གིས་འཚིགས་པ་དང་། གས་

ཆག་ཉམས་རལ་དུ་འགྱོ་མི་དང་། མཚན་ཉིད་མི་ཚང་བ་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་། རྣལ་

འབྲོར་པའི་སེམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་ དམ་ཚིག་གི་རྟེན་དུ་འཆང་མི་བཏུབ་མ་ཚད་ 

བགྲང་ནི་ཡང་མ་བཏུབ་པའི་སྤང་བའི་ཕྲེང་བ་ཅིག་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕྲེང་བ་ཉམས་གས་ 

29 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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འགྱོ་བ་ཅིན། དགོངས་འདུས་ལས། རང་གིས་བཅིང་པའི་ཕྲེང་བ་དེ༔ ཉམས་པ་ལ་སྲོགས་

སྐྱོན་ཞུགས་ན༔ མེ་ཐབ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཡང་ན་འབྱུང་བ་ཆུ་ལ་འབུལ༔ ཡང་ན་དམ་

ཚིག་གཅིག་ངེས་པའི༔ མཆེད་དང་ལྕམ་ལ་སྦྱིན་ཡང་རུང་༔ རང་གིས་བཅིང་པར་མི་བའྲོ༔30 

ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ མེ་ལུ་སྦྱིན་བསྲེག་བཏང་ནིདང་ ཡང་ན་ཆུ་ལུ་དྲོར་དགོ། ཡང་ན་

དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་ མཆེད་གྲོགས་ཚུ་ལུ་སྦྱིན་རུང་བཏུབ་ཨིན་པས། 

བླང་བའི་ཕྲེང་བ་ནི། རྒྱུ་དང་ལྷ། རིགས། ལས་མ་འདྲ་བ་སྲོ་སྲོ་དང་བསྟུན་པའི་ཕྲེང་བ་ གོང་

ལུ་བཤད་དྲོ་བཟུམ་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན། རབ་བྱུང་ན་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སྲོགས་ཀྱི་ལས་

དང་བསྟུན་པའི་ ཕྲེང་བ་ཡང་སྲོ་སྲོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལས་ག་ར་ལུ་བཏུབ་པའི་ ཕྲེང་བ་བྲོ་དེ་

ཙེ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ལྷ་ག་ར་སྒྲུབ་རུང་མི་ལུ་བརྟེན་ དེང་སང་ཕྲེང་བ་གཅིག་ལས་ ལེ་ཤ་

འཆང་སྲོལ་མེད་མི་ཡང་ དེ་སྦེ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས།

སྨྲས་པ། 

ན་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་མཛེསཔའི་རྒྱན། །རྔམ་དང་གཟི་བརྗིད་མཛེས་སྡུག་ལྷག་པར་

འཕེལ། །རྒན་རིམ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱན། །དད་དང་ངེས་བྱུང་སྐྱོ་ཤས་ལྷག་

པར་འཕེལ། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འདི་བརྒྱན་ན། །མཚྲོན་བ་མཚྲོན་བྱེད་ངེས་

གསང་གནད་ཀུན་རྟྲོགས། །སྐྱེ་བྲོ་མཆོག་དམན་མེད་པར་ཕྲེང་བ་བརྒྱན། །ན་ཚྲོད་རྒས་གཞྲོན་

མེད་པར་ཕྲེང་བ་འཛིན། །ཟ་ཉལ་འགྲོ་འདུག་ཀུན་ཏུ་ཕྲེང་བ་འཆང། །ཚྲོང་དང་ཁྲོམ་རའི་ཁྲོད་

དུའང་ཕྲེང་བ་བཏགས། །གཅིག་ནས་སྐྱེ་བྲོ་ཆོས་དད་ཆེ་བའམ། །གཉིས་ནས་ཕྲེང་བའི་སྤང་

བླང་མ་ཤེས་པར། །རང་གར་གྱ་མ་དྲོ་རུ་འཁྱམས་པ་ནི། །བསན་པ་རིན་ཆེན་ཁྱད་སྲོད་འགྱུར་

ལ་དྲོགས། །བགྲང་ཕྲེང་མཛེས་པའི་བརྗོད་དྲོན་པུཤྤའི་ཕྲེང། །རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སད་བུ་ལ་

བརྒྱུས་ནས། །མཁས་མང་མཛེས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མི་འྲོས་ཀྱང། །བརྗེད་བང་ཙམ་དུ་བསྡུས་

30 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 370

ཏེ་བཀོད་པ་ལགས། །སྤང་བླང་དགོས་ཆེད་ལ་སྲོགས་ལེགས་རྟྲོགས་ནས། །ཚུལ་བཞིན་

བསྒྲུབས་ན་འབྲས་བུ་དྲོན་ཆེ་བས། །རང་འདྲ་རྣམས་ལ་མཐྲོང་བ་དྲོན་ཡྲོད་ཕྱིར། །ཕན་པའི་

བླྲོ་ཡིས་ནག་འགྲོས་འདི་བས་སྲོ། །ཆོས་སྨྲ་བ་ཆོས་བསན་ཚེ་རིང་གིས་སྦར། བྷ་ཝ་ཏུ་སརྦ་

མངྒ་ལཾ།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

འཁོར་ལྲོ་སྲོམ་པའི་རྒྱུད། རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 

བླ་མ་དགོངས་འདུས་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྲོད་སྐོར། བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
 
སཾ་བུ་ཊིའི་རྒྱུད་

བརྟག་པའི་རྒྱལ་པྲོ། བཀའ་འགྱུར་པྲོད་༩༩ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། བདེ་མཆོག་

བྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། ཁྲག་

འཐུང་མངོན་བྱུང་། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། རྲོ་རྗེ་གདན་

བཞི། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༡ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། 

བཀའ་གྱུར། པྲོད་༡༠༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བ། བཀའ་འགྱུར། 

པྲོད་༡༠༣ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ། བཀའ་

འགྱུར། ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༦ ཡེ་

ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།
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འགྱོ་བ་ཅིན། དགོངས་འདུས་ལས། རང་གིས་བཅིང་པའི་ཕྲེང་བ་དེ༔ ཉམས་པ་ལ་སྲོགས་

སྐྱོན་ཞུགས་ན༔ མེ་ཐབ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཡང་ན་འབྱུང་བ་ཆུ་ལ་འབུལ༔ ཡང་ན་དམ་

ཚིག་གཅིག་ངེས་པའི༔ མཆེད་དང་ལྕམ་ལ་སྦྱིན་ཡང་རུང་༔ རང་གིས་བཅིང་པར་མི་བའྲོ༔30 

ཟེར་གསུངས་དྲོ་བཟུམ་ མེ་ལུ་སྦྱིན་བསྲེག་བཏང་ནིདང་ ཡང་ན་ཆུ་ལུ་དྲོར་དགོ། ཡང་ན་

དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་ མཆེད་གྲོགས་ཚུ་ལུ་སྦྱིན་རུང་བཏུབ་ཨིན་པས། 

བླང་བའི་ཕྲེང་བ་ནི། རྒྱུ་དང་ལྷ། རིགས། ལས་མ་འདྲ་བ་སྲོ་སྲོ་དང་བསྟུན་པའི་ཕྲེང་བ་ གོང་

ལུ་བཤད་དྲོ་བཟུམ་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན། རབ་བྱུང་ན་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སྲོགས་ཀྱི་ལས་

དང་བསྟུན་པའི་ ཕྲེང་བ་ཡང་སྲོ་སྲོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལས་ག་ར་ལུ་བཏུབ་པའི་ ཕྲེང་བ་བྲོ་དེ་

ཙེ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ལྷ་ག་ར་སྒྲུབ་རུང་མི་ལུ་བརྟེན་ དེང་སང་ཕྲེང་བ་གཅིག་ལས་ ལེ་ཤ་

འཆང་སྲོལ་མེད་མི་ཡང་ དེ་སྦེ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས།

སྨྲས་པ། 

ན་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་མཛེསཔའི་རྒྱན། །རྔམ་དང་གཟི་བརྗིད་མཛེས་སྡུག་ལྷག་པར་

འཕེལ། །རྒན་རིམ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱན། །དད་དང་ངེས་བྱུང་སྐྱོ་ཤས་ལྷག་

པར་འཕེལ། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འདི་བརྒྱན་ན། །མཚྲོན་བ་མཚྲོན་བྱེད་ངེས་

གསང་གནད་ཀུན་རྟྲོགས། །སྐྱེ་བྲོ་མཆོག་དམན་མེད་པར་ཕྲེང་བ་བརྒྱན། །ན་ཚྲོད་རྒས་གཞྲོན་

མེད་པར་ཕྲེང་བ་འཛིན། །ཟ་ཉལ་འགྲོ་འདུག་ཀུན་ཏུ་ཕྲེང་བ་འཆང། །ཚྲོང་དང་ཁྲོམ་རའི་ཁྲོད་

དུའང་ཕྲེང་བ་བཏགས། །གཅིག་ནས་སྐྱེ་བྲོ་ཆོས་དད་ཆེ་བའམ། །གཉིས་ནས་ཕྲེང་བའི་སྤང་

བླང་མ་ཤེས་པར། །རང་གར་གྱ་མ་དྲོ་རུ་འཁྱམས་པ་ནི། །བསན་པ་རིན་ཆེན་ཁྱད་སྲོད་འགྱུར་

ལ་དྲོགས། །བགྲང་ཕྲེང་མཛེས་པའི་བརྗོད་དྲོན་པུཤྤའི་ཕྲེང། །རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སད་བུ་ལ་

བརྒྱུས་ནས། །མཁས་མང་མཛེས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མི་འྲོས་ཀྱང། །བརྗེད་བང་ཙམ་དུ་བསྡུས་

30 བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཕྲེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་ 
 པའི་གཏེར་མ། ཤྲོག་༢༩༦-༣༠༣ བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།

ཕྲེང་བའི་རྣམ་བཤད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 370

ཏེ་བཀོད་པ་ལགས། །སྤང་བླང་དགོས་ཆེད་ལ་སྲོགས་ལེགས་རྟྲོགས་ནས། །ཚུལ་བཞིན་

བསྒྲུབས་ན་འབྲས་བུ་དྲོན་ཆེ་བས། །རང་འདྲ་རྣམས་ལ་མཐྲོང་བ་དྲོན་ཡྲོད་ཕྱིར། །ཕན་པའི་

བླྲོ་ཡིས་ནག་འགྲོས་འདི་བས་སྲོ། །ཆོས་སྨྲ་བ་ཆོས་བསན་ཚེ་རིང་གིས་སྦར། བྷ་ཝ་ཏུ་སརྦ་

མངྒ་ལཾ།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

འཁོར་ལྲོ་སྲོམ་པའི་རྒྱུད། རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། 

བླ་མ་དགོངས་འདུས་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྲོད་སྐོར། བླ་རུང་དཔེ་ཚྲོགས།
 
སཾ་བུ་ཊིའི་རྒྱུད་

བརྟག་པའི་རྒྱལ་པྲོ། བཀའ་འགྱུར་པྲོད་༩༩ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། བདེ་མཆོག་

བྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། ཁྲག་

འཐུང་མངོན་བྱུང་། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༩༩ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། རྲོ་རྗེ་གདན་

བཞི། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༡ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། 

བཀའ་གྱུར། པྲོད་༡༠༠ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་ཕྲེང་བ། བཀའ་འགྱུར། 

པྲོད་༡༠༣ ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། དཔལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ། བཀའ་

འགྱུར། ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན། རྒྱུད་རྲོ་རྗེ་རྩེ་མྲོ། བཀའ་འགྱུར། པྲོད་༡༠༦ ཡེ་

ཤེས་སྡེ་ཆོས་སྡེའི་པར་སྐྲུན།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།
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བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་།

བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག།

ཇི་ལྟའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་གཟིགས། །ཇི་སྙེད་ཆོས་ཀུན་དཔེ་རུ་ཤར།།

ཟབ་དྲོན་གདམས་པའི་གླུར་ལེན་པའི། །མགོན་དེ་སྤྱི་བྲོའི་གཙུག་ན་མཆོད།།

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད། 
༈ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་མཆོད་

རྟེན་འདི་གི་མིང་ བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ ཆོས་འཁོར་གྱི་མཆོད་རྟེན་

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ཟེར་མི་འདི་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ དང་པ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་གངས་ལྗོངས་འདི་ན་ ཡྲོངས་གྲགས་ཡྲོད་པའི་

ལྲོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན།1  མཆོད་རྟེན་བརྒྱདཔ་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གལ་ཆེ་བའི་

མཛད་པ་ཚུ་ སྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་འདི་ཁ་གི་རྒྱལཔྲོ་དང་ དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་

གིས་བཞེངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།2 ཨིན་རུང་ སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ 

1 ཀོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚྲོ། (༡༩༨༢) ཤེས་བ་ཀུན་ཁྱབ། དེབ་དང་པྲོ། ཤྲོག་༥༦༨ མི་རིགས་ 
 དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༼བཟྲོ་རིག་མཆོག་གྱུར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན། །ཀུན་གྱི་གཙྲོ་བྲོ་པད་ 
 སྤུངས་མཆོད་རྟེན་བྱུང་། །གཞན་དག་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བརྩིགས།།༽
2 ཤར་ཡུལ་ཕུན་ཚྲོགས་ཚེ་རིང་།  བྲོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྣམ་བཤད་བླྲོ་གསལ་གཞྲོན་ནུའི་དགའ་ཚལ།  
 ཤྲོག་གྲངས། ༢༨༤ མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ 
༡༽ གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱ་ལུ་ སངས་རྒྱས་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ལུ་ རྒྱལ་པྲོ་ཟས་གཙང་གིས་བཞེངས་པའི་ 
 པདྨ་སྤུངས་པའི་མཆོད་རྟེན། ༢༽ མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ རྒྱལ་པྲོའི་ཁབ་ལུ་ རྒྱལཔྲོ་ 
 གཟུགས་ཅན་སྙིང་པྲོ་གིས་བཞེངས་པའི་བང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན། ༣༽ ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ 
 ལྲོ་ཐྲོག་མར་སྐོར་བའི་དུས་ལུ་ འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པྲོ་གིས་བཞེངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་ 
 མཆོད་རྟེན། ༤༽ སྲོན་པ་ཡུམ་གྱི་དྲོན་ལུ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་ཆོས་གསུངས་པར་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་ 
 སྟེ་མི་ཡུལ་གསལ་ལྡན་ལུ་བྲོན་པའི་དུས་ལུ་ སྦྱིན་བདག་དད་ལྡན་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་བབས་ 
 མཆོད་རྟེན། ༥༽ མཉན་ཡྲོད་ཛེ་ཏའི་ཚལ་ནང་ སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མུ་སྟེགས་སྲོན་པ་ 
 སྡེ་དྲུག་བཏུལ་བའི་ཚེ་ ལི་ཙ་བྱིའི་དད་ལྡན་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཆོད་རྟེན། ༦༽ མ་ 
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མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སྲོལ་མེདཔ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་འདི་ དེ་བས་བཞེངས་སྲོལ་

མེད་ཟེར་ མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་དང་།3 ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་

གིས་བཤད་ནུག།4 མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་བྱུང་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་། བྱུང་ཐངས་འདི་དེ་

སྦེ་མེན་པར་ སངས་རྒྱས་གཤགས་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་གདུངས་མེ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཤུལ་མར་ 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནི་ལུ་ ཕྱྲོགས་ཀྱི་

རྒྱལཔྲོ་འདི་ཚུ་མ་འགྲིག་པར་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲྲོ་ན་(Drona)ཟེར་བའི་བྲམ་ཟེ་ཅིག་

གིས་ རིང་བསྲེལ་བགོ་བཤའ་བརྒྱད་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱལཔྲོ་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་གཡུས་ཁར་ 

མཆོད་རྟེན་བཞེངས་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཕྱྲོགས་ཀྱི་རྒྱལཔྲོ་ཚུ་གིས་གསན་ཏེ་ 

རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ས་ཁོངས་ནང་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནུག།  ས་གནས་བརྒྱདཔ་འདི་ཡང་ 

༡མ་གཱ་དྷ།༼དབུས་གྱུར་འཆང་༽ ༢བཱའི་ཤཱ་ལི།༼ཡངས་པ་ཅན།༽ ༣ཤཱཀྱ།༼གྲོང་ཁྱེར་

སེར་སྐྱ༽ ༤ཀོ་ལཱི་ཡ། ༥བུ་ལཱ་ཡ། ༦པཱ་བཱ། ༧བྷེ་ཐཱ། ༨མཱ་ལཱ་རྩིས་ཏེ་བརྒྱད་ཨིན་མས།5 

མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་བྱུང་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་དང་། མཆོད་རྟེན་བརྒྱདཔ་འདི་ མང་འདས་མཆོད་

རྟེན་མ་གཏྲོགས་ པད་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་ལ་སྲོགས་པའི་ མིང་གི་དྲིམ་ཙམ་ཡང་མིན་འདུག། 

ཨིན་རུང་རིང་བསྲེལ་ཆ་བརྒྱད་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ས་ལས་གཅིག་འདི་ སེར་སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ལུ་

 གྷ་དྷ་ལུ་ ལྷས་བྱིན་གྱིས་དཀྲུགས་ཤིང་རྐྱབ་སྟེ་དགེ་འདུན་སྡེ་ཚན་གཉིས་སྦེ་གྱེས་པའི་ཤུལ་ལུ་  
 མཆོག་ཟུང་གཉིས་ཀྱིས་ མཐུན་སྒྲིག་བཟྲོ་སྟེ་ལྲོག་སྟེ་རང་གཅིག་ཁར་བསྲོམས་པའི་སྐབས་ལུ་  
 དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་དབྱེན་ཟླུམ་མཆོད་རྟེན། ༧༽ མ་ངན་ལས་མི་འདའ་ 
 བར་སྐུ་ཚེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་ལུ་ ཡངས་པ་ཅན་ལུ་ ཡུལ་འདི་གི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ 
 བཞེངས་པའི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན། ༨༽ རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ལུ་ སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་མེ་མཆོད་ 
 ཕུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ གྱད་མི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་མང་འདས་ 
 མཆོད་རྟེན།
3 དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།  རྒྱལ་ཁམས་རིགས་པས་བསྐོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།   
 དེབ་དང་པྲོ། ཤྲོག་༦༧ ༧༤
4 ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། (༢༠༠༧) དེབ་སྔོན་གསར་མ། དེབ་དང་པྲོ།  ཤྲོག་༣༡༦  
 གངས་ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚྲོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
5 ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར། གནས་བཤད་འདྲོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་། ཤྲོག་༡༣༣ ༢༠༡༣ 

བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག།
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བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་།

བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག།

ཇི་ལྟའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་གཟིགས། །ཇི་སྙེད་ཆོས་ཀུན་དཔེ་རུ་ཤར།།

ཟབ་དྲོན་གདམས་པའི་གླུར་ལེན་པའི། །མགོན་དེ་སྤྱི་བྲོའི་གཙུག་ན་མཆོད།།

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད། 
༈ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་མདྲོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་མཆོད་

རྟེན་འདི་གི་མིང་ བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ ཆོས་འཁོར་གྱི་མཆོད་རྟེན་

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ཟེར་མི་འདི་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ དང་པ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་གངས་ལྗོངས་འདི་ན་ ཡྲོངས་གྲགས་ཡྲོད་པའི་

ལྲོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན།1  མཆོད་རྟེན་བརྒྱདཔ་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གལ་ཆེ་བའི་

མཛད་པ་ཚུ་ སྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་འདི་ཁ་གི་རྒྱལཔྲོ་དང་ དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་

གིས་བཞེངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།2 ཨིན་རུང་ སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ 

1 ཀོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚྲོ། (༡༩༨༢) ཤེས་བ་ཀུན་ཁྱབ། དེབ་དང་པྲོ། ཤྲོག་༥༦༨ མི་རིགས་ 
 དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༼བཟྲོ་རིག་མཆོག་གྱུར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན། །ཀུན་གྱི་གཙྲོ་བྲོ་པད་ 
 སྤུངས་མཆོད་རྟེན་བྱུང་། །གཞན་དག་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བརྩིགས།།༽
2 ཤར་ཡུལ་ཕུན་ཚྲོགས་ཚེ་རིང་།  བྲོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྣམ་བཤད་བླྲོ་གསལ་གཞྲོན་ནུའི་དགའ་ཚལ།  
 ཤྲོག་གྲངས། ༢༨༤ མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ 
༡༽ གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱ་ལུ་ སངས་རྒྱས་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ལུ་ རྒྱལ་པྲོ་ཟས་གཙང་གིས་བཞེངས་པའི་ 
 པདྨ་སྤུངས་པའི་མཆོད་རྟེན། ༢༽ མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ རྒྱལ་པྲོའི་ཁབ་ལུ་ རྒྱལཔྲོ་ 
 གཟུགས་ཅན་སྙིང་པྲོ་གིས་བཞེངས་པའི་བང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན། ༣༽ ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ 
 ལྲོ་ཐྲོག་མར་སྐོར་བའི་དུས་ལུ་ འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པྲོ་གིས་བཞེངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་ 
 མཆོད་རྟེན། ༤༽ སྲོན་པ་ཡུམ་གྱི་དྲོན་ལུ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་ཆོས་གསུངས་པར་བྲོན་ཞིནམ་ལས་ ལྲོག་ 
 སྟེ་མི་ཡུལ་གསལ་ལྡན་ལུ་བྲོན་པའི་དུས་ལུ་ སྦྱིན་བདག་དད་ལྡན་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་བབས་ 
 མཆོད་རྟེན། ༥༽ མཉན་ཡྲོད་ཛེ་ཏའི་ཚལ་ནང་ སྲོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མུ་སྟེགས་སྲོན་པ་ 
 སྡེ་དྲུག་བཏུལ་བའི་ཚེ་ ལི་ཙ་བྱིའི་དད་ལྡན་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཆོད་རྟེན། ༦༽ མ་ 
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མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སྲོལ་མེདཔ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་འདི་ དེ་བས་བཞེངས་སྲོལ་

མེད་ཟེར་ མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་དང་།3 ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་

གིས་བཤད་ནུག།4 མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་བྱུང་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་། བྱུང་ཐངས་འདི་དེ་

སྦེ་མེན་པར་ སངས་རྒྱས་གཤགས་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་གདུངས་མེ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཤུལ་མར་ 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནི་ལུ་ ཕྱྲོགས་ཀྱི་

རྒྱལཔྲོ་འདི་ཚུ་མ་འགྲིག་པར་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲྲོ་ན་(Drona)ཟེར་བའི་བྲམ་ཟེ་ཅིག་

གིས་ རིང་བསྲེལ་བགོ་བཤའ་བརྒྱད་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱལཔྲོ་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་གཡུས་ཁར་ 

མཆོད་རྟེན་བཞེངས་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཕྱྲོགས་ཀྱི་རྒྱལཔྲོ་ཚུ་གིས་གསན་ཏེ་ 

རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ས་ཁོངས་ནང་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནུག།  ས་གནས་བརྒྱདཔ་འདི་ཡང་ 

༡མ་གཱ་དྷ།༼དབུས་གྱུར་འཆང་༽ ༢བཱའི་ཤཱ་ལི།༼ཡངས་པ་ཅན།༽ ༣ཤཱཀྱ།༼གྲོང་ཁྱེར་

སེར་སྐྱ༽ ༤ཀོ་ལཱི་ཡ། ༥བུ་ལཱ་ཡ། ༦པཱ་བཱ། ༧བྷེ་ཐཱ། ༨མཱ་ལཱ་རྩིས་ཏེ་བརྒྱད་ཨིན་མས།5 

མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་བྱུང་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་དང་། མཆོད་རྟེན་བརྒྱདཔ་འདི་ མང་འདས་མཆོད་

རྟེན་མ་གཏྲོགས་ པད་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་ལ་སྲོགས་པའི་ མིང་གི་དྲིམ་ཙམ་ཡང་མིན་འདུག། 

ཨིན་རུང་རིང་བསྲེལ་ཆ་བརྒྱད་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ས་ལས་གཅིག་འདི་ སེར་སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ལུ་

 གྷ་དྷ་ལུ་ ལྷས་བྱིན་གྱིས་དཀྲུགས་ཤིང་རྐྱབ་སྟེ་དགེ་འདུན་སྡེ་ཚན་གཉིས་སྦེ་གྱེས་པའི་ཤུལ་ལུ་  
 མཆོག་ཟུང་གཉིས་ཀྱིས་ མཐུན་སྒྲིག་བཟྲོ་སྟེ་ལྲོག་སྟེ་རང་གཅིག་ཁར་བསྲོམས་པའི་སྐབས་ལུ་  
 དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་དབྱེན་ཟླུམ་མཆོད་རྟེན། ༧༽ མ་ངན་ལས་མི་འདའ་ 
 བར་སྐུ་ཚེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་ལུ་ ཡངས་པ་ཅན་ལུ་ ཡུལ་འདི་གི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ 
 བཞེངས་པའི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན། ༨༽ རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ལུ་ སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་མེ་མཆོད་ 
 ཕུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ གྱད་མི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་མང་འདས་ 
 མཆོད་རྟེན།
3 དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།  རྒྱལ་ཁམས་རིགས་པས་བསྐོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།   
 དེབ་དང་པྲོ། ཤྲོག་༦༧ ༧༤
4 ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། (༢༠༠༧) དེབ་སྔོན་གསར་མ། དེབ་དང་པྲོ།  ཤྲོག་༣༡༦  
 གངས་ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚྲོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
5 ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར། གནས་བཤད་འདྲོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་། ཤྲོག་༡༣༣ ༢༠༡༣ 
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འབག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་སའི་གནས་ལུ་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ལས་ པདྨ་

སྤུངས་པའི་མཆོད་རྟེན་དང་། མ་གྷ་དྷ་ལུ་ རྒྱལཔྲོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་གིས་བཞེངས་མི་འདི་ལུ་ 

བང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ལ་སྲོགས་པའི་མིང་བཏགས་རུང་ མ་བཏུབ་གཅིག་མེདཔ་ཨིན། 

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ། 
དེ་ལས་སྐབས་སུ་བབས་པ་ འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ནང་རྟེན་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་

ཅིན། འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཆོད་རྟེན་ སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་

དང་། འདི་ཚུ་གི་བཟྲོ་བཀོད་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རིགས་

གཅིག་དང་། དག་པའི་ཞིང་གི་བཟྲོ་བཀོད་ཅན་གྱི་རིགས་གཉིས་འདུག། གཙུག་ལག་ཁང་

གི་རྣམ་པ་ཅན་ཚུ་གི་ནང་རྟེན་གཙྲོ་བྲོ་ འཕགས་པ་སྤན་རས་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་

རི་བྲོ་ཏ་ལ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་མཚན་ངོ་མ་འདི་ རི་བྲོ་པྲོ་ཏ་ལ་ཟེར་དགོཔ་བཟུམ་

ཅིག་འདུག། དག་པའི་ཞིང་གི་བཟྲོ་བཀོད་ཡྲོད་མི་འདི་ནང་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་གསུམ་འདུག། 

འདི་ཡང་ སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་བཀོད་ཡྲོད་མི་ བདེ་བ་ཅན་ཟེར་མི་གཅིག། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་བཀོད་ཡྲོད་མི་ མངོན་པར་དགའ་བ་ཟེར་མི་གཅིག 

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཡྲོད་པའི་ ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རི་ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ཨིན་མས།
  

སྤུངས་ཐིམ་གྲ་ཚང་གི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་། ༼རི་བྲོ་ཏ་ལ།༽
བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་རིགས་བཞི་ལས་ ཧ་ཤྲོས་འདི་ སྤུངས་ཐིམ་རྫྲོང་ན་ཡྲོད་པའི་ སྤྲུལ་པའི་

བཟྲོཝ་བ་ལིང་པ་གིས་ བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་

འདི་ཨིན་མས། མཆོད་རྟེན་འདི་གི་རྩ་བ་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྟེང་ལུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་

ཚུལ་སྦེ་འདུག། འྲོག་གི་ལྷ་ཁང་བཟུམ་འདི་ ཕྱྲོགས་བཞི་ལུ་རྩ་བའི་སྒོ་བཞི་དང་། སྒོ་རེ་རེ་

ལུ་ནང་སྒོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རེ་སྦེ་སྒོ་བརྒྱ་དང་བཞི། སྟེང་གི་བུམ་པ་ལུ་ སྒོ་བཞི་དང་བཅས་ཡྲོངས་

བསྲོམས་སྒོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དང་། རྩ་བའི་སྒོ་བཞི་གི་ ལྟབ་སྒོ་ནང་སྒོ་ཆུང་དང་བཅས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་དང་། འྲོག་གི་ཤར་སྒོ་ནང་ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་སྤན་རས་གཟིགས་དང་། 
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བུམ་པའི་ཤར་སྒོ་ནང་ རྒྱལ་བ་རྲོ་རྗེ་འཆང་། དེ་ལས་གཞན་ཚུ་ག་ར་ བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་བླམ་

དང་གྲུབ་ཆེན་ཚུ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།

འདི་གི་བྱུང་རིམ་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ བླམ་མ་པ་ཚུ་

གིས་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཤད་ནི་འདུག། འདི་ཡང་མ་པ་པདྨ་མ་གིས་བཤད་དྲོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན།6 ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫྲོང་ སྤུངས་ཐང་

བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་འདི་བཞེངས་ནི་སྦེ་ རྫྲོང་གི་དམང་གཞི་ཐིངས། བཟྲོཝ་བ་ལིངཔ་

འབྲོ་སྟེ་ སྐུ་མདུན་ལུ་ཉལ་བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ་ བ་ལིང་པའི་གཉིད་ལམ་ནང་ བ་རྲོག་

གཅིག་གིས་ཁོ་འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ བྲོད་ར་ལུང་གི་ནང་རྟེན་འདི་ཚུ་མཇལ་བཅུག་སྟེ་ སྨན་

ལྗོངས་འབྲུག་ཡུལ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་

དགོན་སྡེ་གཅིག་བཞེངས་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་པའི་སྐོར་ལས་མཐྲོང་ནུག། 

དེ་ལས་ནངས་པ་དྲྲོ་པ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཞིནམ་ལས་ གཉིད་

ལམ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཞུ། རྫྲོང་གི་བཟྲོ་བཀོད་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཆོད་རྟེན་འདི་ 

བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། 

འདི་ལུ་བདེན་པའི་ཆ་དང་ མི་བདེན་པའི་ཆ་གཉིས་འྲོང་ནི་མས། བདེན་པ་འདི་ བྲོད་ར་ལུང་

ལུ་ དབྲོན་རས་དར་མ་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཞེངས་པའི་ རྒྱལ་རྩེ་མཆོད་རྟེན་དང་འདྲ་བའི་ 

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཆོད་རྟེན་སྲོམགཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།7 གཉིད་ལམ་ནང་ཨིན་རུང་

འདྲ། མངོན་སུམ་སྦེ་ཨིན་རུང་འདྲ། ག་ལས་བསྐོར་རུང་ བཟྲོཝ་བ་ལིངཔ་གིས་ བྲོད་ར་

ལུང་ལུ་ཡྲོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་མཇལ་ཡྲོདཔ་འདི་ ངེས་བདེན་འྲོང་ནི་མས། 

འབདཝ་ད་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་འདི་ ཁོ་གིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་འདི་

དང་འདྲཝ་མེདཔ་ལས་ མཆོད་རྟེན་འདི་ རྫྲོང་གི་དཔེ་རིས་སྦེ་བཞེངས་བཞེངསཔ་མེན་པས། 

6 མ་པ་བླམ་པདྨ། 
7 Dr. Thierry Mathou Tashi Gomang: The tradition of portable shrines in  
 Bhutan, page 34 Royal textile academy 2016
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འབག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་སའི་གནས་ལུ་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ལས་ པདྨ་

སྤུངས་པའི་མཆོད་རྟེན་དང་། མ་གྷ་དྷ་ལུ་ རྒྱལཔྲོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་གིས་བཞེངས་མི་འདི་ལུ་ 

བང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ལ་སྲོགས་པའི་མིང་བཏགས་རུང་ མ་བཏུབ་གཅིག་མེདཔ་ཨིན། 

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ། 
དེ་ལས་སྐབས་སུ་བབས་པ་ འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ནང་རྟེན་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་

ཅིན། འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཆོད་རྟེན་ སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་

དང་། འདི་ཚུ་གི་བཟྲོ་བཀོད་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རིགས་

གཅིག་དང་། དག་པའི་ཞིང་གི་བཟྲོ་བཀོད་ཅན་གྱི་རིགས་གཉིས་འདུག། གཙུག་ལག་ཁང་

གི་རྣམ་པ་ཅན་ཚུ་གི་ནང་རྟེན་གཙྲོ་བྲོ་ འཕགས་པ་སྤན་རས་བཞུགས་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་

རི་བྲོ་ཏ་ལ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་མཚན་ངོ་མ་འདི་ རི་བྲོ་པྲོ་ཏ་ལ་ཟེར་དགོཔ་བཟུམ་

ཅིག་འདུག། དག་པའི་ཞིང་གི་བཟྲོ་བཀོད་ཡྲོད་མི་འདི་ནང་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་གསུམ་འདུག། 

འདི་ཡང་ སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་བཀོད་ཡྲོད་མི་ བདེ་བ་ཅན་ཟེར་མི་གཅིག། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་བཀོད་ཡྲོད་མི་ མངོན་པར་དགའ་བ་ཟེར་མི་གཅིག 

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལྷ་ཚྲོགས་ཡྲོད་པའི་ ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རི་ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ཨིན་མས།
  

སྤུངས་ཐིམ་གྲ་ཚང་གི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་། ༼རི་བྲོ་ཏ་ལ།༽
བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་རིགས་བཞི་ལས་ ཧ་ཤྲོས་འདི་ སྤུངས་ཐིམ་རྫྲོང་ན་ཡྲོད་པའི་ སྤྲུལ་པའི་

བཟྲོཝ་བ་ལིང་པ་གིས་ བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་

འདི་ཨིན་མས། མཆོད་རྟེན་འདི་གི་རྩ་བ་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྟེང་ལུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་

ཚུལ་སྦེ་འདུག། འྲོག་གི་ལྷ་ཁང་བཟུམ་འདི་ ཕྱྲོགས་བཞི་ལུ་རྩ་བའི་སྒོ་བཞི་དང་། སྒོ་རེ་རེ་

ལུ་ནང་སྒོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རེ་སྦེ་སྒོ་བརྒྱ་དང་བཞི། སྟེང་གི་བུམ་པ་ལུ་ སྒོ་བཞི་དང་བཅས་ཡྲོངས་

བསྲོམས་སྒོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དང་། རྩ་བའི་སྒོ་བཞི་གི་ ལྟབ་སྒོ་ནང་སྒོ་ཆུང་དང་བཅས་ཏེ་

ཡྲོདཔ་དང་། འྲོག་གི་ཤར་སྒོ་ནང་ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྲོ་སྤན་རས་གཟིགས་དང་། 
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བུམ་པའི་ཤར་སྒོ་ནང་ རྒྱལ་བ་རྲོ་རྗེ་འཆང་། དེ་ལས་གཞན་ཚུ་ག་ར་ བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་བླམ་

དང་གྲུབ་ཆེན་ཚུ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།

འདི་གི་བྱུང་རིམ་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ བླམ་མ་པ་ཚུ་

གིས་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཤད་ནི་འདུག། འདི་ཡང་མ་པ་པདྨ་མ་གིས་བཤད་དྲོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན།6 ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫྲོང་ སྤུངས་ཐང་

བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་འདི་བཞེངས་ནི་སྦེ་ རྫྲོང་གི་དམང་གཞི་ཐིངས། བཟྲོཝ་བ་ལིངཔ་

འབྲོ་སྟེ་ སྐུ་མདུན་ལུ་ཉལ་བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ་ བ་ལིང་པའི་གཉིད་ལམ་ནང་ བ་རྲོག་

གཅིག་གིས་ཁོ་འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ བྲོད་ར་ལུང་གི་ནང་རྟེན་འདི་ཚུ་མཇལ་བཅུག་སྟེ་ སྨན་

ལྗོངས་འབྲུག་ཡུལ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེ་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་

དགོན་སྡེ་གཅིག་བཞེངས་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་པའི་སྐོར་ལས་མཐྲོང་ནུག། 

དེ་ལས་ནངས་པ་དྲྲོ་པ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཞིནམ་ལས་ གཉིད་

ལམ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཞུ། རྫྲོང་གི་བཟྲོ་བཀོད་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཆོད་རྟེན་འདི་ 

བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། 

འདི་ལུ་བདེན་པའི་ཆ་དང་ མི་བདེན་པའི་ཆ་གཉིས་འྲོང་ནི་མས། བདེན་པ་འདི་ བྲོད་ར་ལུང་

ལུ་ དབྲོན་རས་དར་མ་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཞེངས་པའི་ རྒྱལ་རྩེ་མཆོད་རྟེན་དང་འདྲ་བའི་ 

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཆོད་རྟེན་སྲོམགཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།7 གཉིད་ལམ་ནང་ཨིན་རུང་

འདྲ། མངོན་སུམ་སྦེ་ཨིན་རུང་འདྲ། ག་ལས་བསྐོར་རུང་ བཟྲོཝ་བ་ལིངཔ་གིས་ བྲོད་ར་

ལུང་ལུ་ཡྲོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་མཇལ་ཡྲོདཔ་འདི་ ངེས་བདེན་འྲོང་ནི་མས། 

འབདཝ་ད་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའི་ཕྲོ་བྲང་འདི་ ཁོ་གིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་འདི་

དང་འདྲཝ་མེདཔ་ལས་ མཆོད་རྟེན་འདི་ རྫྲོང་གི་དཔེ་རིས་སྦེ་བཞེངས་བཞེངསཔ་མེན་པས། 

6 མ་པ་བླམ་པདྨ། 
7 Dr. Thierry Mathou Tashi Gomang: The tradition of portable shrines in  
 Bhutan, page 34 Royal textile academy 2016
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ཨིན་རུང་མཆོད་རྟེན་འདི་ བཟྲོཝ་བ་ལིངཔ་གིས་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་གིས་བལྟ་བ་ཅིན་ 

ཁོ་གི་ལག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་དང་། ཡང་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ན་ཡང་ བྲོད་ར་

ལུང་ལུ་ཡྲོད་མི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཆོད་རྟེན་སྲོམ་ཅིག་ བཞེངས་ནི་གི་

ཐུགས་བཞེད་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་རིས་ཅིག་བཟྲོ་བཅུག་བཅུགཔ་འྲོང་ནི་མས། 

མཆོད་རྟེན་འདི་གི་བཟྲོ་བཀོད་འབྱུང་ཁུངས།
བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་བཟྲོ་བཀོད་བྱུང་རིམ་འདི་ གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་

རྣམ་པ་དང་། དག་ཞིང་གི་རྣམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་འདི་ལུ་

ཡང་། འྲོག་ལུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྟེང་ལུ་བུམ་པ་གདུགས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པ་

གཉིས་སྦེ་ཡྲོད། འྲོག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་འདི་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཞུ་ནི་མེད་

རུང་། བཟྲོ་བཀོད་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལྲོའི་དུས་རབས་དང་པའི་སྐབས་ལུ་བྱུང་བའི་ བཟྲོ་

རྩལ་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན། ཀུ་ཥཱ་ཎའི་བཟྲོ་བཀོད་ལས་དཔེ་ལེན་ལེནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 

ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན། དུས་རབས་དེ་ནང་ ཀུ་ཥཱ་ཎའི་རྒྱལཔྲོ་ཀ་ནིཥྐ་ཟེར་ཞུ་མི་གི་ རྒྱལ་

ས་ལྟེ་བ་འདི་པུརྵ་པཱུར་ཟེར་  ད་ལྟྲོའི་པ་ཀིས྄་ཐཱན་གྱི་ས་གནས་ པེཤྦར་ཟེར་ས་ཨིནམ་དང་། 

ཁོ་གིས་སྲོན་པའི་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའི་སྦྱིན་བདག་མཛད་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཁོ་གི་སྐབས་ལུ་

དར་བའི་བཟྲོ་བཀོད་འདི་ལུ་ དྲི་ཟའི་བཟྲོ་བཀོད་༼གྷནྡྷ་ར༽ སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། བཟྲོ་

བཀོད་འདི་ལུ་ ལྷ་དང་མིའི་བཟྲོ་བཀོད་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྲོགས་པ་ག་ཅི་བཟུམ་

ཅིག་བཟྲོ་རུང་། ངོ་མ་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་མཛེས་ཆོས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཡྲོདཔ་

ལས་ རིམ་གྱིས་སྦེ་རྒྱ་གར་དབུས་ལུ་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྲོདཔ་དང་། རྒྱལཔྲོ་ཀ་ནིཥྐ་ཁོ་རང་

གིས་ཡང་། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ཆོས་འཁོར་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཁ་ཆེ་རྣ་རྒྱན་གྱི་གཙུག་

ལག་ཁང་ལ་སྲོགས་པ་ ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་ཤ་བཞེངས་ཡྲོད་པའི་ཁར། 

ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཧཱ་བྲོ་དྷི་མཆོད་རྟེན་འདི་ཡང་ ཀ་ནིཥྐའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་

གཉིས་པ་ ཧུ་བིཥྐ་ཟེར་མི་འདི་གིས་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།8  འབར་མའི་རྒྱལ་ཁབ་
8   ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར། གནས་བཤད་འདྲོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་། ཤྲོག་གྲངས་། ༤༥  ༢༠༡༣
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དང། ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ། ཐའི་ལནྜ། ནེ་པཱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ མཆོད་རྟེན་འདི་ལས་དཔེ་

བླངས་ཏེ་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལེ་ཤ་ཡྲོད། 

རང་གིས་ཧེ་མ་ལས་ ཨིན་ཌོ་ནི་ཤི་ཡའི་ བྷྲོ་རྲོ་བྷྲོ་དྷྲོ་མཆོད་རྟེན་དང་། ནེ་པཱལ་ཀཐྨན་ཌུ་ལུ་

ཡྲོད་པའི་ མཧཱ་བྲོ་དྷི་མཆོད་རྟེན་གྱི་པར་དེ་ཚུ་མཇལ་མྲོང་ཡྲོད་པ་ཅིན། 

སྤུངས་ཐིམ་གྲང་ཚང་གི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་མཇལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ཚུ་དང་འདྲ་བས་སྨ་

རེས་མནྲོ་བའི་ཚྲོར་སྣང་གཅིག་ཡང་བསྐྱེད་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ད་ལྟྲོ་ཡྲོད་པའི་རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་

མཆོད་རྟེན་དང་འདྲཝ་སྦེ་མཇལ་མི་ཚུགས། དེ་ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན། ཀུ་ཥཱ་ཎའི་ཕྱག་རྗེས་

ཨིན་པའི་ རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་འདི་ལུ་ ཉམས་ཆགས་བྱུང་སྟེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ས་

འྲོག་ལུ་ཐིམ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ལས་བཏྲོན་པའི་བསྒང་ལས་ བཟྲོ་བཀོད་ངོ་མ་ག་ཅི་བཟུམ་

ཅིག་ཡྲོད་ག་ཡང་ མ་ཤེསཔ་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཚྲོད་དཔག་གི་ཐྲོག་ལུ་ ཉམས་

གསྲོ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲཝ་ཡར་སྲོང་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། 

མཆོད་རྟེན་དེ་ཚུ་གི་ གཞི་རྒྱམ་གྱི་བཀོད་པ་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༤༢༧ རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་མེ་ལུག་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་འཕགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་རྩེ་སྐུ་འབུམ་མཆོད་

རྟེན་བཞེངས་ཡྲོདཔ་དང་།9 དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ བྲོད་ར་ལུང་ལུ་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གཅིག་

བཞེངས་ཡྲོདཔ་ལས་ འབྲུག་ལུ་ཡྲོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ཆུང་ཀུ་འདི་གི་བྱུང་རིམ་འདི་ 

9 རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱེད་པ། དགོན་སྡེའི་ལྲོ་རྒྱུས། ཀྲུང་གོའི་བྲོད་ཀྱི་
དྲྱྭ་བ། http://www.tibetology.ac.cn
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ཨིན་རུང་མཆོད་རྟེན་འདི་ བཟྲོཝ་བ་ལིངཔ་གིས་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ལས་ ང་གིས་བལྟ་བ་ཅིན་ 

ཁོ་གི་ལག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་དང་། ཡང་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ན་ཡང་ བྲོད་ར་

ལུང་ལུ་ཡྲོད་མི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཆོད་རྟེན་སྲོམ་ཅིག་ བཞེངས་ནི་གི་

ཐུགས་བཞེད་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་རིས་ཅིག་བཟྲོ་བཅུག་བཅུགཔ་འྲོང་ནི་མས། 

མཆོད་རྟེན་འདི་གི་བཟྲོ་བཀོད་འབྱུང་ཁུངས།
བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་བཟྲོ་བཀོད་བྱུང་རིམ་འདི་ གོང་ལུ་ཞུ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་

རྣམ་པ་དང་། དག་ཞིང་གི་རྣམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་འདི་ལུ་

ཡང་། འྲོག་ལུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྟེང་ལུ་བུམ་པ་གདུགས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པ་

གཉིས་སྦེ་ཡྲོད། འྲོག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་འདི་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཞུ་ནི་མེད་

རུང་། བཟྲོ་བཀོད་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལྲོའི་དུས་རབས་དང་པའི་སྐབས་ལུ་བྱུང་བའི་ བཟྲོ་

རྩལ་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན། ཀུ་ཥཱ་ཎའི་བཟྲོ་བཀོད་ལས་དཔེ་ལེན་ལེནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 

ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན། དུས་རབས་དེ་ནང་ ཀུ་ཥཱ་ཎའི་རྒྱལཔྲོ་ཀ་ནིཥྐ་ཟེར་ཞུ་མི་གི་ རྒྱལ་

ས་ལྟེ་བ་འདི་པུརྵ་པཱུར་ཟེར་  ད་ལྟྲོའི་པ་ཀིས྄་ཐཱན་གྱི་ས་གནས་ པེཤྦར་ཟེར་ས་ཨིནམ་དང་། 

ཁོ་གིས་སྲོན་པའི་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའི་སྦྱིན་བདག་མཛད་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཁོ་གི་སྐབས་ལུ་

དར་བའི་བཟྲོ་བཀོད་འདི་ལུ་ དྲི་ཟའི་བཟྲོ་བཀོད་༼གྷནྡྷ་ར༽ སབ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། བཟྲོ་

བཀོད་འདི་ལུ་ ལྷ་དང་མིའི་བཟྲོ་བཀོད་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྲོགས་པ་ག་ཅི་བཟུམ་

ཅིག་བཟྲོ་རུང་། ངོ་མ་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་མཛེས་ཆོས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཡྲོདཔ་

ལས་ རིམ་གྱིས་སྦེ་རྒྱ་གར་དབུས་ལུ་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྲོདཔ་དང་། རྒྱལཔྲོ་ཀ་ནིཥྐ་ཁོ་རང་

གིས་ཡང་། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ཆོས་འཁོར་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཁ་ཆེ་རྣ་རྒྱན་གྱི་གཙུག་

ལག་ཁང་ལ་སྲོགས་པ་ ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་ཤ་བཞེངས་ཡྲོད་པའི་ཁར། 

ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཧཱ་བྲོ་དྷི་མཆོད་རྟེན་འདི་ཡང་ ཀ་ནིཥྐའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་

གཉིས་པ་ ཧུ་བིཥྐ་ཟེར་མི་འདི་གིས་བཞེངས་ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།8  འབར་མའི་རྒྱལ་ཁབ་
8   ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར། གནས་བཤད་འདྲོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་། ཤྲོག་གྲངས་། ༤༥  ༢༠༡༣
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དང། ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ། ཐའི་ལནྜ། ནེ་པཱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ མཆོད་རྟེན་འདི་ལས་དཔེ་

བླངས་ཏེ་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལེ་ཤ་ཡྲོད། 

རང་གིས་ཧེ་མ་ལས་ ཨིན་ཌོ་ནི་ཤི་ཡའི་ བྷྲོ་རྲོ་བྷྲོ་དྷྲོ་མཆོད་རྟེན་དང་། ནེ་པཱལ་ཀཐྨན་ཌུ་ལུ་

ཡྲོད་པའི་ མཧཱ་བྲོ་དྷི་མཆོད་རྟེན་གྱི་པར་དེ་ཚུ་མཇལ་མྲོང་ཡྲོད་པ་ཅིན། 

སྤུངས་ཐིམ་གྲང་ཚང་གི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་མཇལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ཚུ་དང་འདྲ་བས་སྨ་

རེས་མནྲོ་བའི་ཚྲོར་སྣང་གཅིག་ཡང་བསྐྱེད་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ད་ལྟྲོ་ཡྲོད་པའི་རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་

མཆོད་རྟེན་དང་འདྲཝ་སྦེ་མཇལ་མི་ཚུགས། དེ་ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན། ཀུ་ཥཱ་ཎའི་ཕྱག་རྗེས་

ཨིན་པའི་ རྲོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་འདི་ལུ་ ཉམས་ཆགས་བྱུང་སྟེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ས་

འྲོག་ལུ་ཐིམ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ལས་བཏྲོན་པའི་བསྒང་ལས་ བཟྲོ་བཀོད་ངོ་མ་ག་ཅི་བཟུམ་

ཅིག་ཡྲོད་ག་ཡང་ མ་ཤེསཔ་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཚྲོད་དཔག་གི་ཐྲོག་ལུ་ ཉམས་

གསྲོ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲཝ་ཡར་སྲོང་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། 

མཆོད་རྟེན་དེ་ཚུ་གི་ གཞི་རྒྱམ་གྱི་བཀོད་པ་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་ སྤྱི་ལྲོ་༡༤༢༧ རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་མེ་ལུག་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་འཕགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་རྩེ་སྐུ་འབུམ་མཆོད་

རྟེན་བཞེངས་ཡྲོདཔ་དང་།9 དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ བྲོད་ར་ལུང་ལུ་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གཅིག་

བཞེངས་ཡྲོདཔ་ལས་ འབྲུག་ལུ་ཡྲོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ཆུང་ཀུ་འདི་གི་བྱུང་རིམ་འདི་ 

9 རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱེད་པ། དགོན་སྡེའི་ལྲོ་རྒྱུས། ཀྲུང་གོའི་བྲོད་ཀྱི་
དྲྱྭ་བ། http://www.tibetology.ac.cn
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བྲོད་ལས་བྱུང་བྱུངམ་འྲོང་ནི་མས། ཨིན་རུང་ བྲོད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡྲོད་མི་

འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ ག་ཏེ་འབག་རུང་འབག་བཏུབ་པའི་ མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

ཨིན་མས། 

༼ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་འཕགས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱལ་རྩེ་སྐུ་འབུམ་མཆོད་རྟེན།༽

དག་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཅན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་།
དེ་ལས་མཆོད་རྟེན་གྱི་རིགས་གཞན་ཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་ དག་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཡྲོད་མི་བདེ་བ་

ཅན་ཅན་དང་། མངོན་པར་དགའ་བ། ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རི་ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ཨིན་མས། 

འདི་ཚུ་གི་བཟྲོ་བཀོད་འདི་ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་གནས་གསུམ་ཐྲོག་ཅན་དང་། དག་

པ་ཅིག་བཞི་ཐྲོག་ཅན་སྦེ་ཡང་འདུག།  འདི་ཚུ་གི་བྱུང་རིམ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཞུ་ནི་མེད་

རུང་། དག་ཞིང་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ རྒྱ་ནག་ལུ་དར་ཡྲོདཔ་དང་།10 དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་

10 ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། (༢༠༠༧) དེབ་སྔོན་གསར་མ། དེབ་དང་པྲོ། 
 ཤྲོག་༢༣༠ གངས་ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚྲོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
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དུ་ བྲོད་དང་འབྲུག་ནང་དར་བའི་སྐབས་ལུ་ དེའི་ཞིང་བཀོད་ཀྱི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ཚུ་

བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས། དག་ཞིང་གི་བཀོད་པ་འདི་ རྒྱ་ནག་ལས་བྱུང་བྱུང་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་། ཕྱི་གི་ཁང་པའི་བཟྲོ་བཀོད་དང་། འདི་ནང་བཞུགས་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོའི་ཆ་ལུགས། 

མཛེས་རྒྱན་པ་ཊ་རི་མྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ཆ་ཚང་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཀྱི་ བཟྲོ་བཀོད་

རྙིངམ་ལས་བྱུང་མ་མྲོང་བའི་ རྒྱ་ནག་གི་བཟྲོ་བཀོད་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།11 

ཧེ་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་། ཤུལ་
ལས་ཉམས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
ལྲོ་ངོ་སུམ་ཅུ་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན། བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་

ཕར་ མཇལ་ཁ་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བསྒང་དེ་སྦེ་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ མི་

སེར་འདི་ཚུ་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ ནང་རྟེན་གྱི་མཇལ་ཁ་ཐྲོབ་ནི་དང་། བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལས་ 

ཆོས་ཉན་ནི་གི་གོ་སྐབས་རེ་ཡང་འཐྲོབ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ཨིན་མས། དེ་ལས་གཉིས་པ་ཟེརཝ་ད་ 

མི་སེར་ཚུ་ལས་ཐྲོབ་མི་འབུལ་བ་འདི་གིས་ དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ ཚུལ་

མཐུན་གཏང་ཚུགས་ནི་དང་། གསུམ་པ་ཟེརཝ་ད་ ནང་རྟེན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་

བྱིན་གྱིས་བརླབས། གདྲོན་བགེགས་དང་ནད་ཡམ་མུ་གེ་དེ་ཚུ་ཞི། ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ་ 

ལྲོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 

རྟེན་འདི་གཡུས་སྒོ་བཤལ་ཏེ་ མཇལ་ཁ་གནངམ་ཨིན་མས།  ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ནང་

རྟེན་འདི་ གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་མེདཔ་དང་། བང་སྲོར་ཤྲོར་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྟེན་

འདི་མཇལ་ཁ་མ་གནང་པར་ དགོན་པ་ལུ་བསམས་ཏེ་བཞག་ནུག།

11 དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་། དེབ་དང་པྲོ། ཤྲོག་༧༦ ༼ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ 
 བཀོད་ཀྱང་རྒྱའི་བྲིས་ཆ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡིན་འདུག་པ། ལྷམ་ཡུ་རིང་དང་། དྲོར་མ་དཀར་པྲོ་དང་།  
 ཨག་ཚྲོམ་རིང་པྲོ་དང་། མགོ་ལ་ཐང་གི་རྒྱལ་པྲོའི་དུས་སུ་གྱོན་པའི་ཞྭ་ཟུར་མང་བ་དེ་དང་། གཞན་ 
 ཡང་རྒྱབ་ཡྲོལ་གྱི་མཐར་མེ་འབར་བ་དང་། ཁྲབ་ཀྱི་མདུན་དུ་ཉ་པགས་སམ་སམ་པགས་འཕྱང་བ་ 
 སྲོགས་རྒྱའི་ལུགས་ཁོ་ནར་འདུག་པས། འདི་ཡང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་རི་མྲོ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ 
 ནག་ནས་བྲོན་པར་སེམས།༽ 

བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག།
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བྲོད་ལས་བྱུང་བྱུངམ་འྲོང་ནི་མས། ཨིན་རུང་ བྲོད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡྲོད་མི་

འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ ག་ཏེ་འབག་རུང་འབག་བཏུབ་པའི་ མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

ཨིན་མས། 

༼ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་འཕགས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱལ་རྩེ་སྐུ་འབུམ་མཆོད་རྟེན།༽

དག་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཅན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་།
དེ་ལས་མཆོད་རྟེན་གྱི་རིགས་གཞན་ཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་ དག་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཡྲོད་མི་བདེ་བ་

ཅན་ཅན་དང་། མངོན་པར་དགའ་བ། ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རི་ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ཨིན་མས། 

འདི་ཚུ་གི་བཟྲོ་བཀོད་འདི་ ཆོས་ལྲོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་གནས་གསུམ་ཐྲོག་ཅན་དང་། དག་

པ་ཅིག་བཞི་ཐྲོག་ཅན་སྦེ་ཡང་འདུག།  འདི་ཚུ་གི་བྱུང་རིམ་གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་ཞུ་ནི་མེད་

རུང་། དག་ཞིང་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ རྒྱ་ནག་ལུ་དར་ཡྲོདཔ་དང་།10 དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་

10 ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། (༢༠༠༧) དེབ་སྔོན་གསར་མ། དེབ་དང་པྲོ། 
 ཤྲོག་༢༣༠ གངས་ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚྲོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
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དུ་ བྲོད་དང་འབྲུག་ནང་དར་བའི་སྐབས་ལུ་ དེའི་ཞིང་བཀོད་ཀྱི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ཚུ་

བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས། དག་ཞིང་གི་བཀོད་པ་འདི་ རྒྱ་ནག་ལས་བྱུང་བྱུང་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་། ཕྱི་གི་ཁང་པའི་བཟྲོ་བཀོད་དང་། འདི་ནང་བཞུགས་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོའི་ཆ་ལུགས། 

མཛེས་རྒྱན་པ་ཊ་རི་མྲོ་ལ་སྲོགས་པ་ཆ་ཚང་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཀྱི་ བཟྲོ་བཀོད་

རྙིངམ་ལས་བྱུང་མ་མྲོང་བའི་ རྒྱ་ནག་གི་བཟྲོ་བཀོད་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།11 

ཧེ་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་། ཤུལ་
ལས་ཉམས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
ལྲོ་ངོ་སུམ་ཅུ་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན། བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་

ཕར་ མཇལ་ཁ་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། དེ་བསྒང་དེ་སྦེ་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ མི་

སེར་འདི་ཚུ་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ ནང་རྟེན་གྱི་མཇལ་ཁ་ཐྲོབ་ནི་དང་། བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལས་ 

ཆོས་ཉན་ནི་གི་གོ་སྐབས་རེ་ཡང་འཐྲོབ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ཨིན་མས། དེ་ལས་གཉིས་པ་ཟེརཝ་ད་ 

མི་སེར་ཚུ་ལས་ཐྲོབ་མི་འབུལ་བ་འདི་གིས་ དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ ཚུལ་

མཐུན་གཏང་ཚུགས་ནི་དང་། གསུམ་པ་ཟེརཝ་ད་ ནང་རྟེན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་

བྱིན་གྱིས་བརླབས། གདྲོན་བགེགས་དང་ནད་ཡམ་མུ་གེ་དེ་ཚུ་ཞི། ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ་ 

ལྲོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 

རྟེན་འདི་གཡུས་སྒོ་བཤལ་ཏེ་ མཇལ་ཁ་གནངམ་ཨིན་མས།  ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ནང་

རྟེན་འདི་ གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་མེདཔ་དང་། བང་སྲོར་ཤྲོར་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྟེན་

འདི་མཇལ་ཁ་མ་གནང་པར་ དགོན་པ་ལུ་བསམས་ཏེ་བཞག་ནུག།

11 དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་། དེབ་དང་པྲོ། ཤྲོག་༧༦ ༼ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ 
 བཀོད་ཀྱང་རྒྱའི་བྲིས་ཆ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡིན་འདུག་པ། ལྷམ་ཡུ་རིང་དང་། དྲོར་མ་དཀར་པྲོ་དང་།  
 ཨག་ཚྲོམ་རིང་པྲོ་དང་། མགོ་ལ་ཐང་གི་རྒྱལ་པྲོའི་དུས་སུ་གྱོན་པའི་ཞྭ་ཟུར་མང་བ་དེ་དང་། གཞན་ 
 ཡང་རྒྱབ་ཡྲོལ་གྱི་མཐར་མེ་འབར་བ་དང་། ཁྲབ་ཀྱི་མདུན་དུ་ཉ་པགས་སམ་སམ་པགས་འཕྱང་བ་ 
 སྲོགས་རྒྱའི་ལུགས་ཁོ་ནར་འདུག་པས། འདི་ཡང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་རི་མྲོ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ 
 ནག་ནས་བྲོན་པར་སེམས།༽ 
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བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་གཞུང་ལས་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ།
དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་། ཡང་ཅིན་ མི་དྲག་དཔྲོན་རིགས་ཚུ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་

གཅིག་བཞེངས་ནི་འབད་བ་ཅིན། དེ་གི་གནང་བ་འདི་ གཞུང་ལས་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་

ཡང་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན། སྡེ་པ་གཞུང་ལས་ཞུ་ནི་དང་། ཤུལ་ལས་རྒྱལ་བརྒྱུད་འགོ་བཙུགས་

ཞིནམ་ལས་འབད་བ་ཅིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔྲོ་ལས་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་མས། གནང་

བ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཞེངས་ནི་གི་གནང་བ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར། བཞེངས་ཚར་ཞིནམ་

ལས་ གཡུས་སྒོ་སྲོ་སྲོ་ནང་མཇལ་ཁ་གནང་པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ 

སྤྱི་དཔྲོན་ཚུ་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོཔ་མ་ཚད། ཁྲལ་པ་ཚུ་གིས་ 

འབུལ་བ་བསྲོད་སྙོམས་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་ཤྲོག་དེ་ཚུ་ཡང་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་མས།
 

དེ་སྦེ་གནང་བ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་མས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་

ཅིན། ཁུངས་མེད་ལུང་མེད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་འབག་སྟེ་ བསྲོད་སྙོམས་ལེན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་

ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་བཀག་བསྲོམས་འབད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་མས། 

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། ད་རེས་ནངས་པ་གི་དུས་ལུ་ ཞལ་འདེབས་ཞུ་མི་རྫྲོགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་

འདུག། དེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ གཞུང་ལས་གནང་བ་བྱིན་དྲོ་

བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། 

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཇལ་ཁ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་ཐངས་ལམ་ལུགས། 

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ག་ཏེ་ཨིན་ས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཚྲོད་རནམ་

ད་ བླམ་མ་པ་གིས་འབག་སྟེ་མཇལ་ཁ་གནང་པར་འགྱོ་མི་གི་རིགས་གཅིག་དང་། ཡང་

ཅིན་ དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལུ་ ལྲོ་ལྟར་གྱི་ཁྲལ་བཟུམ་སྦེ་དངུལ་རྐྱང་དང་། ཆུམ་དང་རས་ལ་

སྲོགས་པའི་ གྱང་ཁའི་ཚད་གཞི་གཅིག་བཟྲོ་སྟེ་ཡྲོད་མི་འདི་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་

མང་འདི་ བླམ་མ་པ་རང་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་མི་གི་རིགས་གཉིས་འདུག། 
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ཀྲོང་གསར་སྲིན་ཕུ་དགོན་པ་གི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན། དུས་ཚྲོད་

རནམ་ད་ བླམ་མ་པ་གིས་ཞུ་སྟེ་འབག་མི་འདི་ཨིན་མས། ཁོ་གིས་རང་ཟ་༡༠ པའི་ཚེས་

གཅིག་ལས་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ འབག་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ མང་སྡེ་ཚྲོ་བཞི་སྐོར་འགྱོ་

དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་སྒོ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་ ཁྲལཔ་ཚུ་

གིས་ཞུ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། མཇལ་ཁ་འདི་ གནམ་ཕྱི་རུ་གཡུས་འདི་གི་སྤྱི་དཔྲོན་དང་། 

ཡང་ཅིན་ དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་གཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་བསྐྱལཝ་ཨིན་མས། དེ་ལས་སྤྱི་དཔྲོན་

གྱིས་གཡུས་ཁར་བར་སབ་ཞིནམ་ལས་ མཇལ་ཁ་ཞུ་མི་ཚུ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་གི་

སྐབས་ལུ་ ཕྱི་རུ་དང་པ་རང་ བླམ་མ་པ་གིས་ སྒོ་ཅུ་ན་ལས་དུང་དཀར་ཚར་གསུམ་འཕུ་

ཞིནམ་ལས་ མ་་ངན་སྲོང་ཡར་འདྲེན་འཐེན་དགོཔ་དང་།  དེ་ལས་མི་སེར་ཚུ་འཛྲོམས་

པའི་སྐབས་ལུ་ འབུལ་བ་རེད་བྲེ་གང་དང་། ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས། བསྲོད་

སྙོམས་རེད་བྲེ་གངམ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མང་གི་རྟེན་ལུ་ཐྲོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་བསྡུ་

སྟེ་དགོན་པ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། ཤྲོ་ཆུམ་ཕུད་ཏ་གངམ་འདི་ བླམ་མ་པ་ཁོ་རང་ལུ་ཐྲོབ་ནི་

ཨིན་མས། དེ་ལས་མཇལ་ཁ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་སྙན་དར་ཕུལ་ནི་

དང་། མཇུག་བསྡུ་སྟེ་སྒོ་བསམ་པའི་སྐབས་ལུ་ གསྲོན་པྲོ་དང་གཤིན་པྲོའི་དགེ་རྩ་སྦེ་ བཀྲ་

ཤིས་སྒོ་མང་ལུ་ ན་བཟའ་སྐུ་བཅིངས་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ བསྔོ་བ་མཛད་པའི་མཐའ་

མར་ བཀྲ་ཤིས་མ་་འཐེན་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ནངས་པ་ གཡུས་སྒོ་གཞན་ཁར་ཞུ་ནི་འདི་ ཞུ་མི་གི་བདེ་སྡུག་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡང་

ཅིན་ ཕྱི་རུ་ལས་འབག་འགྱོ་ནི་དང་། ཡང་ཅིན་ དྲྲོ་པ་ཧ་སག་འབག་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ 

བླམ་མ་པ་ཁོ་རང་ཤུལ་ལས་བྲོན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་དང་། སབས་བདེ་བ་ཅིན། རྟེན་དང་བླམ་མ་

པ་གཅིག་ཁར་སྦེ་ཡང་བྲོན་སྲོལ་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་མས། དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 

རྟེན་འདི་ཞལ་མ་ཕྱེ་རུང་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ཞུ་སྟེ་ བྱིན་རླབས་ཞུ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་ཡང་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག།
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བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་གཞུང་ལས་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ།
དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་། ཡང་ཅིན་ མི་དྲག་དཔྲོན་རིགས་ཚུ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་

གཅིག་བཞེངས་ནི་འབད་བ་ཅིན། དེ་གི་གནང་བ་འདི་ གཞུང་ལས་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་

ཡང་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན། སྡེ་པ་གཞུང་ལས་ཞུ་ནི་དང་། ཤུལ་ལས་རྒྱལ་བརྒྱུད་འགོ་བཙུགས་

ཞིནམ་ལས་འབད་བ་ཅིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔྲོ་ལས་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་མས། གནང་

བ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཞེངས་ནི་གི་གནང་བ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར། བཞེངས་ཚར་ཞིནམ་

ལས་ གཡུས་སྒོ་སྲོ་སྲོ་ནང་མཇལ་ཁ་གནང་པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ 

སྤྱི་དཔྲོན་ཚུ་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོཔ་མ་ཚད། ཁྲལ་པ་ཚུ་གིས་ 

འབུལ་བ་བསྲོད་སྙོམས་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་ཤྲོག་དེ་ཚུ་ཡང་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་མས།
 

དེ་སྦེ་གནང་བ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་མས། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་

ཅིན། ཁུངས་མེད་ལུང་མེད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་འབག་སྟེ་ བསྲོད་སྙོམས་ལེན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་

ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་བཀག་བསྲོམས་འབད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐྲོངམ་ཨིན་མས། 

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། ད་རེས་ནངས་པ་གི་དུས་ལུ་ ཞལ་འདེབས་ཞུ་མི་རྫྲོགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་

འདུག། དེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ གཞུང་ལས་གནང་བ་བྱིན་དྲོ་

བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། 

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཇལ་ཁ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་ཐངས་ལམ་ལུགས། 

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ག་ཏེ་ཨིན་ས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཚྲོད་རནམ་

ད་ བླམ་མ་པ་གིས་འབག་སྟེ་མཇལ་ཁ་གནང་པར་འགྱོ་མི་གི་རིགས་གཅིག་དང་། ཡང་

ཅིན་ དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལུ་ ལྲོ་ལྟར་གྱི་ཁྲལ་བཟུམ་སྦེ་དངུལ་རྐྱང་དང་། ཆུམ་དང་རས་ལ་

སྲོགས་པའི་ གྱང་ཁའི་ཚད་གཞི་གཅིག་བཟྲོ་སྟེ་ཡྲོད་མི་འདི་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་

མང་འདི་ བླམ་མ་པ་རང་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་མི་གི་རིགས་གཉིས་འདུག། 
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ཀྲོང་གསར་སྲིན་ཕུ་དགོན་པ་གི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན། དུས་ཚྲོད་

རནམ་ད་ བླམ་མ་པ་གིས་ཞུ་སྟེ་འབག་མི་འདི་ཨིན་མས། ཁོ་གིས་རང་ཟ་༡༠ པའི་ཚེས་

གཅིག་ལས་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདི་ འབག་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ མང་སྡེ་ཚྲོ་བཞི་སྐོར་འགྱོ་

དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་སྒོ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་ ཁྲལཔ་ཚུ་

གིས་ཞུ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། མཇལ་ཁ་འདི་ གནམ་ཕྱི་རུ་གཡུས་འདི་གི་སྤྱི་དཔྲོན་དང་། 

ཡང་ཅིན་ དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་གཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་བསྐྱལཝ་ཨིན་མས། དེ་ལས་སྤྱི་དཔྲོན་

གྱིས་གཡུས་ཁར་བར་སབ་ཞིནམ་ལས་ མཇལ་ཁ་ཞུ་མི་ཚུ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་གི་

སྐབས་ལུ་ ཕྱི་རུ་དང་པ་རང་ བླམ་མ་པ་གིས་ སྒོ་ཅུ་ན་ལས་དུང་དཀར་ཚར་གསུམ་འཕུ་

ཞིནམ་ལས་ མ་་ངན་སྲོང་ཡར་འདྲེན་འཐེན་དགོཔ་དང་།  དེ་ལས་མི་སེར་ཚུ་འཛྲོམས་

པའི་སྐབས་ལུ་ འབུལ་བ་རེད་བྲེ་གང་དང་། ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས། བསྲོད་

སྙོམས་རེད་བྲེ་གངམ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མང་གི་རྟེན་ལུ་ཐྲོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་བསྡུ་

སྟེ་དགོན་པ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། ཤྲོ་ཆུམ་ཕུད་ཏ་གངམ་འདི་ བླམ་མ་པ་ཁོ་རང་ལུ་ཐྲོབ་ནི་

ཨིན་མས། དེ་ལས་མཇལ་ཁ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་སྙན་དར་ཕུལ་ནི་

དང་། མཇུག་བསྡུ་སྟེ་སྒོ་བསམ་པའི་སྐབས་ལུ་ གསྲོན་པྲོ་དང་གཤིན་པྲོའི་དགེ་རྩ་སྦེ་ བཀྲ་

ཤིས་སྒོ་མང་ལུ་ ན་བཟའ་སྐུ་བཅིངས་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ བསྔོ་བ་མཛད་པའི་མཐའ་

མར་ བཀྲ་ཤིས་མ་་འཐེན་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ནངས་པ་ གཡུས་སྒོ་གཞན་ཁར་ཞུ་ནི་འདི་ ཞུ་མི་གི་བདེ་སྡུག་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡང་

ཅིན་ ཕྱི་རུ་ལས་འབག་འགྱོ་ནི་དང་། ཡང་ཅིན་ དྲྲོ་པ་ཧ་སག་འབག་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ 

བླམ་མ་པ་ཁོ་རང་ཤུལ་ལས་བྲོན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་དང་། སབས་བདེ་བ་ཅིན། རྟེན་དང་བླམ་མ་

པ་གཅིག་ཁར་སྦེ་ཡང་བྲོན་སྲོལ་ཡྲོད་ཟེར་ཨིན་མས། དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 

རྟེན་འདི་ཞལ་མ་ཕྱེ་རུང་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ཞུ་སྟེ་ བྱིན་རླབས་ཞུ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་ཡང་

ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།

བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག།
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དེ་ལས་གཉིས་པ་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་རང་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་མི་འབད་བ་ཅིན། དུས་

ཚྲོད་དེམ་ཅིག་ཁར་ མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་ཟེརཝ་མེདཔ་ལས་ སྦྱིན་བདག་དད་པ་ཆེ་ས་

དང། བསྲོད་སྙོམས་ག་མང་ས། མི་དམངས་འདུ་འཛྲོམས་འབད་སར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ 

མཇལ་ཁ་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁྲལཔ་ཚུ་གིས་རྟེན་ཞུ་ནི་གི་ཁྲལ་འདི་ འབག་མི་དགོཔ་

ཨིན་མས། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།
ཀོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚྲོ། (༡༩༨༢) ཤེས་བ་ཀུན་ཁྱབ། དེབ་དང་པྲོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་།  

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།  རྒྱལ་ཁམས་རིགས་པས་བསྐོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།  

དེབ་དང་པྲོ། 

ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། (༢༠༠༧) དེབ་སྔོན་གསར་མ། དེབ་དང་པྲོ། གངས་

ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚྲོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར། གནས་བཤད་འདྲོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་། 
Mathou, T (2016). Tashi Gomang: The tradition of portable shrines 
in Bhutan, Royal Textile Academy 
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དེ་ལས་གཉིས་པ་ བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་རང་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་མི་འབད་བ་ཅིན། དུས་

ཚྲོད་དེམ་ཅིག་ཁར་ མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་ཟེརཝ་མེདཔ་ལས་ སྦྱིན་བདག་དད་པ་ཆེ་ས་

དང། བསྲོད་སྙོམས་ག་མང་ས། མི་དམངས་འདུ་འཛྲོམས་འབད་སར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ 

མཇལ་ཁ་གནང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁྲལཔ་ཚུ་གིས་རྟེན་ཞུ་ནི་གི་ཁྲལ་འདི་ འབག་མི་དགོཔ་

ཨིན་མས། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།
ཀོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚྲོ། (༡༩༨༢) ཤེས་བ་ཀུན་ཁྱབ། དེབ་དང་པྲོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་།  

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།  རྒྱལ་ཁམས་རིགས་པས་བསྐོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།  

དེབ་དང་པྲོ། 

ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། (༢༠༠༧) དེབ་སྔོན་གསར་མ། དེབ་དང་པྲོ། གངས་

ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚྲོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྲོར། གནས་བཤད་འདྲོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་། 
Mathou, T (2016). Tashi Gomang: The tradition of portable shrines 
in Bhutan, Royal Textile Academy 
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བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ།

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།

ངོ་སྤྲོད།

དེ་ཡང་ ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཧེ་མ་1 འབྲུག་ཀྲོང་གསར་ བྲག་སྟེང་རྒེད་འྲོག་གི་ སག་

རྩེ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ ལྲོ་ན་བརྒྱད་ལང་མི་ བུཚ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་འདི་ གནམ་

བྱཱར་གྱི་ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རའི་ཨཔ་དང་ཨའི་གིས་ ནྲོར་འཚྲོ་མི་ཁྱིམ་

མཚེས་གཞན་དང་ཆ་སྟེ། རྒྱགས་སྐྱེད་ཚུ་བསྒྲིགས་སྦེ་ ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལས་ཕར་ 

ནྲོར་འཚྲོ་བར་བཏང་ནུག། དེ་ལས་ཟཝ་དགུཔ་དེ་ཅིག་ན་ བྱཱ་བསྡུ་རནམ་ལས་ ནྲོར་ཚུ་ལྲོག་

མར་བདའ་འྲོངས་ཏེ་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ཟེར་ས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་ག་ར་གི་གདྲོང་

སྐོར་ལུ་ གཡུས་ཁ་ལས་ནྲོར་སྤྲོ་རྲོགས་འབད་བར་འྲོང་རུང་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཨ་

པ་ ནྲོར་སྤྲོ་རྲོགས་འབད་བར་ལྷྲོད་མ་ཚུགས་པར་ ས་གནས་དེ་ན་ ཁོ་རང་རྐྱངམ་ཅིག་རྟིང་

ཤུལ་ལུས་ནུག། དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ དབང་རྒྱལ་དེ་ནག་ཕྱྲོགས་ཀྱི་གནས་བདག་ཚུ་གིས་ བཙན་

དབང་ཐྲོག་ལས་ཁྱིད་འགྱོ་སྦེ་ ཕམ་དང་ཆུང་གཉེན་ཚུ་ལས་ གཏན་ཀྱང་ཁ་བལ་དགོཔ་

ཐྲོནམ་ལས་ འཁྲུལ་སྣང་དང་འཇིགས་སྣང་སབས་གཅིག་ཁར་བྱུང་བའི་ དངོས་བྱུང་ལྲོ་རྒྱུས་

འཁྲུལ་སི་སི་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་

ནམས་དབང་རྒྱལ་ཟེར་ སབ་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཡང་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དེ་ ལྲོ་

རྒྱུས་འདི་ནང་གི་མི་སྣ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁོ་བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་2ན་ལས་ བང་སྲོར་

ཤྲོར་མི་ལས་བརྟེན་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ཟེར་མིའི་བྲྲོམ་དེ་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་ 

1 ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཚུ་གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལུ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས་ 
 ཟེར་སབ་ནི་ལས་གཞན་ དུས་རབས་དང་སྤྱི་ལྲོ་ནམ་ལུ་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་ གཏན་འཁེལ་སྦེ་ 
 སབ་ནི་མེད་པའི་ཁར་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཡིག་ཆ་ཡང་མིན་འདུག།
2 གནད་དྲོན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ཟེར་སབ་ཨིན་ན་གི་ཁུངས་བཤད་ནི་མིན་འདུག། 
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སྦྲགས་ཏེ་ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ཟེར་ སབ་རྒྱུན་དར་ཁྱབ་སྲོང་ནུག།

ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གིས་ སྐབས་དེའི་མི་སྡེའི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་དང་ཁོར་ཡུག ལམ་ལུགས་

སྲོལ། མ་བུའི་བམས་བརྩེ། དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དང་བདག་པྲོའི་བར་གྱི་ཆ་བཞག་བརྩི་

མཐྲོང་། གདྲོན་གྱི་འཇིགས་སྣང་། གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་བརྩེ་གདུང་། ཕ་བུའི་དམ་ཚིག་ལུ་ལྷད་

བཞུགས་པའི་ཚྲོར་སྣང་། གཏན་ཀྱང་ཁ་བལ་འགྱོ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཚུ་སྲོནམ་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་

བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང། ལྲོ་རྒྱུས་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ ཤར་ཤར་སྦེ་གནས་ཚུལ་ཚུ་སབ་ནི་

མེན་པར། ཚིག་རྐང་ཆ་ཡ་མ་སྙོམས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་འདི་ འགོ་ལས་

མཇུག་ཚུན་ གདངས་དབངས་འཐེན་ཏེ་གཏང་ནི་གཅིག་དང་ ཚིག་བཤད་སྦེ་ཡང་སྐྱོར་ནི་

གཅིག་ཡང་འདུག། 

ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ དེ་བསྒང་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་བཤད་3ཀྱི་

ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་རྫྲོང་ཁ་ལུ་རྒྱུས་ཆ་ཡྲོད་མི་ཅིག་གིས་ མང་སྡེ་པའི་ཁ་ནང་

སབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲྲོཝ་ངོ་མ་དེ་ ཡལ་མ་བཅུག་པར་ རྫྲོང་ཁའི་ངག་གཤིས་

ནང་ སྙན་ཁུག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་སྦར་ཡྲོད་མི་དེ་ དམངས་ཁ་ལུ་བཤད་སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རྫྲོང་ཁ་འདི་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ཁ་

སྐད་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་ལུ་རང་ཆས་སུ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ 

རྫྲོང་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྲོད་རུང་ ཤུལ་ལས་རྫྲོང་ཁ་དེ་ རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་ཁ་

སྐད་སྦེ་ དར་ཁྱབ་མ་འགྱོཝ་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་ ལུང་ཕྱྲོགས་ཚུ་ནང་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ཁ་སྐད་དེ་

རང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོད་ནུག། དེ་བསྒང་ རྫྲོང་ཁ་ལེགས་ཤྲོམ་སབ་ཚུགས་མི་དང་ གོ་

བར་འཕྲོད་མི་རེ་རེ་གཉིས་ལས་བརྒལ་ ད་རེས་ནངས་པ་བཟུམ་ལེ་ཤ་མ་སྲོད་པས། གནས་

སངས་དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ལྲོ་ན་བརྒྱད་ལངས་མི་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་ ཁོ་རའི་

བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ དེ་བསྒང་རྫྲོང་ཁ་སབ་ཤེས་དྲོ་ག་མི་ཤེས་དྲོ་ག་དེ་ དྲོགས་པའི་གཞི་ཅིག་ 

3  ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཚུ་གིས་ ཚིག་བཤད་ཟེར་སབ་རུང་ ཁ་བཤད་དང་འདྲ་བས། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ།

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།

ངོ་སྤྲོད།

དེ་ཡང་ ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཧེ་མ་1 འབྲུག་ཀྲོང་གསར་ བྲག་སྟེང་རྒེད་འྲོག་གི་ སག་

རྩེ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ ལྲོ་ན་བརྒྱད་ལང་མི་ བུཚ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་འདི་ གནམ་

བྱཱར་གྱི་ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རའི་ཨཔ་དང་ཨའི་གིས་ ནྲོར་འཚྲོ་མི་ཁྱིམ་

མཚེས་གཞན་དང་ཆ་སྟེ། རྒྱགས་སྐྱེད་ཚུ་བསྒྲིགས་སྦེ་ ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལས་ཕར་ 

ནྲོར་འཚྲོ་བར་བཏང་ནུག། དེ་ལས་ཟཝ་དགུཔ་དེ་ཅིག་ན་ བྱཱ་བསྡུ་རནམ་ལས་ ནྲོར་ཚུ་ལྲོག་

མར་བདའ་འྲོངས་ཏེ་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ཟེར་ས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་ ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་ག་ར་གི་གདྲོང་

སྐོར་ལུ་ གཡུས་ཁ་ལས་ནྲོར་སྤྲོ་རྲོགས་འབད་བར་འྲོང་རུང་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཨ་

པ་ ནྲོར་སྤྲོ་རྲོགས་འབད་བར་ལྷྲོད་མ་ཚུགས་པར་ ས་གནས་དེ་ན་ ཁོ་རང་རྐྱངམ་ཅིག་རྟིང་

ཤུལ་ལུས་ནུག། དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ དབང་རྒྱལ་དེ་ནག་ཕྱྲོགས་ཀྱི་གནས་བདག་ཚུ་གིས་ བཙན་

དབང་ཐྲོག་ལས་ཁྱིད་འགྱོ་སྦེ་ ཕམ་དང་ཆུང་གཉེན་ཚུ་ལས་ གཏན་ཀྱང་ཁ་བལ་དགོཔ་

ཐྲོནམ་ལས་ འཁྲུལ་སྣང་དང་འཇིགས་སྣང་སབས་གཅིག་ཁར་བྱུང་བའི་ དངོས་བྱུང་ལྲོ་རྒྱུས་

འཁྲུལ་སི་སི་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་

ནམས་དབང་རྒྱལ་ཟེར་ སབ་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཡང་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དེ་ ལྲོ་

རྒྱུས་འདི་ནང་གི་མི་སྣ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁོ་བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་2ན་ལས་ བང་སྲོར་

ཤྲོར་མི་ལས་བརྟེན་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ཟེར་མིའི་བྲྲོམ་དེ་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་ 

1 ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཚུ་གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ལྲོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལུ་བྱུང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས་ 
 ཟེར་སབ་ནི་ལས་གཞན་ དུས་རབས་དང་སྤྱི་ལྲོ་ནམ་ལུ་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་ གཏན་འཁེལ་སྦེ་ 
 སབ་ནི་མེད་པའི་ཁར་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཡིག་ཆ་ཡང་མིན་འདུག།
2 གནད་དྲོན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ཟེར་སབ་ཨིན་ན་གི་ཁུངས་བཤད་ནི་མིན་འདུག། 
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སྦྲགས་ཏེ་ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ཟེར་ སབ་རྒྱུན་དར་ཁྱབ་སྲོང་ནུག།

ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གིས་ སྐབས་དེའི་མི་སྡེའི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་དང་ཁོར་ཡུག ལམ་ལུགས་

སྲོལ། མ་བུའི་བམས་བརྩེ། དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དང་བདག་པྲོའི་བར་གྱི་ཆ་བཞག་བརྩི་

མཐྲོང་། གདྲོན་གྱི་འཇིགས་སྣང་། གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་བརྩེ་གདུང་། ཕ་བུའི་དམ་ཚིག་ལུ་ལྷད་

བཞུགས་པའི་ཚྲོར་སྣང་། གཏན་ཀྱང་ཁ་བལ་འགྱོ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཚུ་སྲོནམ་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་

བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང། ལྲོ་རྒྱུས་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ ཤར་ཤར་སྦེ་གནས་ཚུལ་ཚུ་སབ་ནི་

མེན་པར། ཚིག་རྐང་ཆ་ཡ་མ་སྙོམས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་འདི་ འགོ་ལས་

མཇུག་ཚུན་ གདངས་དབངས་འཐེན་ཏེ་གཏང་ནི་གཅིག་དང་ ཚིག་བཤད་སྦེ་ཡང་སྐྱོར་ནི་

གཅིག་ཡང་འདུག། 

ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ དེ་བསྒང་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་བཤད་3ཀྱི་

ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་རྫྲོང་ཁ་ལུ་རྒྱུས་ཆ་ཡྲོད་མི་ཅིག་གིས་ མང་སྡེ་པའི་ཁ་ནང་

སབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྲྲོཝ་ངོ་མ་དེ་ ཡལ་མ་བཅུག་པར་ རྫྲོང་ཁའི་ངག་གཤིས་

ནང་ སྙན་ཁུག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་སྦར་ཡྲོད་མི་དེ་ དམངས་ཁ་ལུ་བཤད་སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་

ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རྫྲོང་ཁ་འདི་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ཁ་

སྐད་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་ལུ་རང་ཆས་སུ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དྲོན་ལུ་ 

རྫྲོང་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྲོད་རུང་ ཤུལ་ལས་རྫྲོང་ཁ་དེ་ རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་ཁ་

སྐད་སྦེ་ དར་ཁྱབ་མ་འགྱོཝ་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་ ལུང་ཕྱྲོགས་ཚུ་ནང་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ཁ་སྐད་དེ་

རང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོད་ནུག། དེ་བསྒང་ རྫྲོང་ཁ་ལེགས་ཤྲོམ་སབ་ཚུགས་མི་དང་ གོ་

བར་འཕྲོད་མི་རེ་རེ་གཉིས་ལས་བརྒལ་ ད་རེས་ནངས་པ་བཟུམ་ལེ་ཤ་མ་སྲོད་པས། གནས་

སངས་དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ལྲོ་ན་བརྒྱད་ལངས་མི་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་ ཁོ་རའི་

བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ དེ་བསྒང་རྫྲོང་ཁ་སབ་ཤེས་དྲོ་ག་མི་ཤེས་དྲོ་ག་དེ་ དྲོགས་པའི་གཞི་ཅིག་ 

3  ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཚུ་གིས་ ཚིག་བཤད་ཟེར་སབ་རུང་ ཁ་བཤད་དང་འདྲ་བས། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ ཚིག་བཤད་ཚུ་རྫྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་བསྐྱོར་ནི་དེ་ 

འྲོང་མི་སྲིད་པ་བཟུམ་ཅིག་མཐྲོང་མས། ཁ་རྒྱུན་ཐྲོག་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ སག་རྩེ་ཨཔ་

ནྲོར་བུ་4གིས་ ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ལས་ཚིག་བཤད་སྦེ་བསྐྱོར་ཐངས་དང་གདངས་དབངས་ཀྱི་ཐྲོག་

ལས་འཐེན་ཚུལ་ལྷབ་སྦངས་འབད་ཡྲོདཔ་དང་། ཨཔ་ཀོ་དྲོ་5གིས་ ཁོ་རའི་ཨ་པ་གྲགས་པ་

ལས་ལྷབ་སྦངས་འབད་ནུག། རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་བཤད་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ དུས་རབས་

ནམ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་དང་། འགོ་དང་པ་ག་གིས་སབ་སབ་ཨིན་ན་ ཏན་ཏན་ཅིག་ཁུངས་

བཀལ་ཚུགས་མིའི་ ཚད་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། 

དྲོན་ཚན་འདི་གུ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་མི་ཡང་ དང་པ་རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ། གཉིས་

པ་ལུ་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཐྲོག་མར་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་སྐོར་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་

སྐབས་ལུ་ ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ ནྲོར་དང་གླང་ཚུ་རི་ཁ་རྩྭ་ཆུ་ཡྲོད་སར་བདའ་སྟེ་ 

འཚྲོ་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ ནྲོར་དང་ནྲོར་རྫིཔ་གཉིས་ཀའི་ཁེ་ཕན་ལུ་བརྩི་མཐྲོང་དང་ ལམ་

ལུགས་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་མཁས་པའི་ འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཅིག་སྲོན་

མས། ནྲོར་བདའ་འགྱོ་བའི་ཚེ་ ལྟྲོ་འཛར་དང་ལམ་ཆང་འབག་མི་ཚུ་ རང་གི་དགྲ་ལྷ་དང་ 

ས་ཕྱྲོགས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་ གནས་བཅགས་ཏེ་ སྲོད་མིའི་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ལྟྲོ་

དང་ཆང་ཕུད་ཚུ་གཏྲོར་མི་འདི་ ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སྲོནམ་ཨིན་

པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མ་བུ་ཁ་བལ་ཏེ་ ཐག་རིང་སར་འགྱོ་དགོཔ་ད་ བཟྲོད་མ་ཚུགས་པའི་ན་

ཟུག་མྲོང་མི་དེ་ མ་བུའི་བར་ན་ གཏན་ཀྱང་ཁ་བལ་མ་ཚུགས་པའི་ བརྩེ་གདུང་གི་ཚྲོར་སྣང་

ཅིག་སྲོན་མས། དེ་བཟུམ་གྱི་ཚྲོར་སྣང་དེ་ནི་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོའི་གཞི་རྟེན་ཅིག་ 

4 ཨཔ་ནྲོར་བུ་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༢) གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ལས་ལྷབ་ཡྲོདཔ་དང་ གཡུས་དང་ 
 སྲོད་ས་སག་རྩེ་རང་ལུ་ཨིན།
5 ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༨༢) སག་རྩེ་ལས་ཨིན་རུང་ བཟའ་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་གཡུས་ 
 གསར་ལུ་སྲོདཔ་ཨིནམ་དང་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 386

ཨིན་པ་ལས་བརྟེན། ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་མི་འདི་གིས་ 

སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་འབད་ནི་དང་ གཞན་ལུ་ཡང་དེ་སྦེ་འདུག་

ཟེར་སྲོན་ནི་གི་ མེ་ལྲོང་བཟུམ་ཅིག་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། 

སྐད་ཡིག་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ སྲུང་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་ལྷུག་

ནང་ ཤར་ཤར་སྦེ་མ་སབ་པར་ བརྗོད་བ་བཟང་པྲོའི་གུར་རྗོད་བྱེད་ཧན་པའི་ཚིག་བཤད་ཀྱི་

ཐྲོག་ལས་ བཤད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ ངག་རྒྱུན་ལས་ངག་རྒྱུན་སྦེ་ ལྲོ་ངོ་མང་ཧེད་རྫྲོགསཔ་

ཅིག་གི་རིང་ལུ་ བཤད་རྒྱུན་དར་རུང་ ག་གིས་ཡང་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ཐྲོག་ལས་ ཡིག་ཐྲོག་

ལུ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ ལྲོ་

རྒྱུས་ལུ་རྒྱུས་ཆ་ཡྲོད་མི་དེ་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་

དང་འཁྲིལ་ ཚིག་བཤད་ལུ་ལྷད་ཞུགསཔ་མ་ཚད་ མཐའ་མཇུག་ལུ་རྩ་མེད་སྦེ་ ཉམས་འགྱོ་

བའི་ཉེན་ཁ་ཡང་མེདཔ་མི་སྲིདཔ་ལས་ ད་རེས་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ 

སྤྱིར་རྒྱལ་ཡྲོངས་སྐད་ཡིག་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་ཆེཝ་མ་ཚད་ 

ལྷག་པར་དུ་ རྫྲོང་ཁའི་རྩ་བ་ཆོས་སྐད་ཨིན་རུང་ དེ་དང་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་པའི་ རྫྲོང་ཁའི་ངག་

གཤིས་ཐྲོག་ལུ་ བཀོད་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་གཤིས་འདི་གིས་ རྫྲོང་ཁའི་རྩྲོམ་འགྲོས་ཀྱི་རིག་ལམ་

རྒྱུན་འཛིན་འབད་དེ་ རྩྲོམ་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་

པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་པ་ལས་བརྟེན་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ སྐད་ཡིག་གཉིས་ མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་གཙྲོ་བྲོར་བཟུང་སྟེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ཡི།

ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཨཔ་ཀོ་དྲོ་དང་ ནྲོར་བུ་གཉིས་ལུ་ དྲིས་

ལན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དེ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་

ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཚིག་བཤད་འདི་ ཁ་རྒྱུན་སྦེ་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ འྲོང་

འྲོངམ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཚིག་ལ་ལུ་སབ་གོ་མ་བདེཝ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཧིང་སངས་ས་

མེདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་དྲོན་དང་ ཚིག་གི་འབྲེལ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དག་བཅོས་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ ཚིག་བཤད་ཚུ་རྫྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་བསྐྱོར་ནི་དེ་ 

འྲོང་མི་སྲིད་པ་བཟུམ་ཅིག་མཐྲོང་མས། ཁ་རྒྱུན་ཐྲོག་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ སག་རྩེ་ཨཔ་

ནྲོར་བུ་4གིས་ ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ལས་ཚིག་བཤད་སྦེ་བསྐྱོར་ཐངས་དང་གདངས་དབངས་ཀྱི་ཐྲོག་

ལས་འཐེན་ཚུལ་ལྷབ་སྦངས་འབད་ཡྲོདཔ་དང་། ཨཔ་ཀོ་དྲོ་5གིས་ ཁོ་རའི་ཨ་པ་གྲགས་པ་

ལས་ལྷབ་སྦངས་འབད་ནུག། རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་བཤད་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ དུས་རབས་

ནམ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་དང་། འགོ་དང་པ་ག་གིས་སབ་སབ་ཨིན་ན་ ཏན་ཏན་ཅིག་ཁུངས་

བཀལ་ཚུགས་མིའི་ ཚད་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། 

དྲོན་ཚན་འདི་གུ་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དགོ་མི་ཡང་ དང་པ་རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ། གཉིས་

པ་ལུ་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཐྲོག་མར་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་སྐོར་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་

སྐབས་ལུ་ ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ ནྲོར་དང་གླང་ཚུ་རི་ཁ་རྩྭ་ཆུ་ཡྲོད་སར་བདའ་སྟེ་ 

འཚྲོ་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ ནྲོར་དང་ནྲོར་རྫིཔ་གཉིས་ཀའི་ཁེ་ཕན་ལུ་བརྩི་མཐྲོང་དང་ ལམ་

ལུགས་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་མཁས་པའི་ འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཅིག་སྲོན་

མས། ནྲོར་བདའ་འགྱོ་བའི་ཚེ་ ལྟྲོ་འཛར་དང་ལམ་ཆང་འབག་མི་ཚུ་ རང་གི་དགྲ་ལྷ་དང་ 

ས་ཕྱྲོགས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་ གནས་བཅགས་ཏེ་ སྲོད་མིའི་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ལྟྲོ་

དང་ཆང་ཕུད་ཚུ་གཏྲོར་མི་འདི་ ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སྲོནམ་ཨིན་

པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མ་བུ་ཁ་བལ་ཏེ་ ཐག་རིང་སར་འགྱོ་དགོཔ་ད་ བཟྲོད་མ་ཚུགས་པའི་ན་

ཟུག་མྲོང་མི་དེ་ མ་བུའི་བར་ན་ གཏན་ཀྱང་ཁ་བལ་མ་ཚུགས་པའི་ བརྩེ་གདུང་གི་ཚྲོར་སྣང་

ཅིག་སྲོན་མས། དེ་བཟུམ་གྱི་ཚྲོར་སྣང་དེ་ནི་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོའི་གཞི་རྟེན་ཅིག་ 

4 ཨཔ་ནྲོར་བུ་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༢) གིས་ ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ལས་ལྷབ་ཡྲོདཔ་དང་ གཡུས་དང་ 
 སྲོད་ས་སག་རྩེ་རང་ལུ་ཨིན།
5 ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༨༢) སག་རྩེ་ལས་ཨིན་རུང་ བཟའ་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་གཡུས་ 
 གསར་ལུ་སྲོདཔ་ཨིནམ་དང་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 386

ཨིན་པ་ལས་བརྟེན། ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་མི་འདི་གིས་ 

སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་འབད་ནི་དང་ གཞན་ལུ་ཡང་དེ་སྦེ་འདུག་

ཟེར་སྲོན་ནི་གི་ མེ་ལྲོང་བཟུམ་ཅིག་འྲོང་ནི་ཨིན་པས། 

སྐད་ཡིག་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ སྲུང་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་ལྷུག་

ནང་ ཤར་ཤར་སྦེ་མ་སབ་པར་ བརྗོད་བ་བཟང་པྲོའི་གུར་རྗོད་བྱེད་ཧན་པའི་ཚིག་བཤད་ཀྱི་

ཐྲོག་ལས་ བཤད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ ངག་རྒྱུན་ལས་ངག་རྒྱུན་སྦེ་ ལྲོ་ངོ་མང་ཧེད་རྫྲོགསཔ་

ཅིག་གི་རིང་ལུ་ བཤད་རྒྱུན་དར་རུང་ ག་གིས་ཡང་ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ཐྲོག་ལས་ ཡིག་ཐྲོག་

ལུ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ ལྲོ་

རྒྱུས་ལུ་རྒྱུས་ཆ་ཡྲོད་མི་དེ་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་

དང་འཁྲིལ་ ཚིག་བཤད་ལུ་ལྷད་ཞུགསཔ་མ་ཚད་ མཐའ་མཇུག་ལུ་རྩ་མེད་སྦེ་ ཉམས་འགྱོ་

བའི་ཉེན་ཁ་ཡང་མེདཔ་མི་སྲིདཔ་ལས་ ད་རེས་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ 

སྤྱིར་རྒྱལ་ཡྲོངས་སྐད་ཡིག་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་ཆེཝ་མ་ཚད་ 

ལྷག་པར་དུ་ རྫྲོང་ཁའི་རྩ་བ་ཆོས་སྐད་ཨིན་རུང་ དེ་དང་མ་འདྲཝ་ཡྲོད་པའི་ རྫྲོང་ཁའི་ངག་

གཤིས་ཐྲོག་ལུ་ བཀོད་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་གཤིས་འདི་གིས་ རྫྲོང་ཁའི་རྩྲོམ་འགྲོས་ཀྱི་རིག་ལམ་

རྒྱུན་འཛིན་འབད་དེ་ རྩྲོམ་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་

པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་པ་ལས་བརྟེན་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ སྐད་ཡིག་གཉིས་ མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་གཙྲོ་བྲོར་བཟུང་སྟེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་ཡི།

ཞིབ་འཚྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཨཔ་ཀོ་དྲོ་དང་ ནྲོར་བུ་གཉིས་ལུ་ དྲིས་

ལན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དེ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་

ཅི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཚིག་བཤད་འདི་ ཁ་རྒྱུན་སྦེ་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ འྲོང་

འྲོངམ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཚིག་ལ་ལུ་སབ་གོ་མ་བདེཝ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཧིང་སངས་ས་

མེདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་དྲོན་དང་ ཚིག་གི་འབྲེལ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དག་བཅོས་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  དེ་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཚིག་དྲོན་ཁ་གསལ་འྲོང་ཐབས་དང་ ཁུངས་

གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་སྲོན་ནི། དེ་ལས་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ལམ་སྲོན་གྱི་དྲོན་ལུ་ ལུང་འདྲེན་

དང་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད། མཇུག་ར་ རིག་གཞུང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་ ཞིབ་

འཚྲོལ་གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་སྲོབ་དཔྲོན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚྲོ་དང་ སྲོབ་དཔྲོན་བསམ་

གཏན་གྱིས་འབྲི་རྩྲོམ་འདི་ཞུན་དག་གནང་ཡྲོདཔ་དང་། ཨམ་བཀྲ་ཤིས་དབང་མྲོ་གིས་ཡང་ 

ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ ལམ་སྲོན་གནང་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁོང་གསུམ་ལུ་ 

ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ལྲོ་རྒྱུས་དངོས།

སྤྱིར་བཏང་ལྲོ་རྒྱུས་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ དངོས་བྱུང་ལྲོ་རྒྱུས6དང་འཆར་སྣང་ལྲོ་རྒྱུས་7གཉིས་ཡྲོད་

ས་ལས། བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ དངོས་བྱུང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་

ཨིན་པས། 

6 སྙན་ངག་མེ་ལྲོང་ལས། (༢༠༠༥ ལེའུ་དང་པྲོ། ཚིགས་བཅད། ༡༥ ཤྲོག ༤༣) “སྔོན་བྱུང་གཏམ་ 
 ལས་གྱུར་པའམ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ འཇིག་རྟེན་ནང་ ཧེ་མ་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ 
 ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་དང་། དགེ་སྲོང་སུམ་དར་ 
 བཀྲ་ཤིས། དེ་ལས་མགར་ས་བླ་མའི་སེང་གེའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ འབྲྲོམ་ལེགས་ 
 བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་ དངོས་སུ་བྱུང་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སག་རྩེ་ 
 གདང་རས་ནང་ ཧེ་མ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་སྲོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གོག་འདི་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ 
 ཡང་མཐྲོང་ནི་འདུག། མི་རྒྱུད་འབད་བ་ཅིན་ སག་རྩེ་ཨམ་ཀར་ བསམ་གཏན་དང་དེ་གི་བུམྲོ་སྒྲོལ་ 
 མ་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་ཡྲོདཔ་དང་། ཁོང་ཚུསག་རྩེ་ཟེ་སྲོང་ཟེར་སར་ཁྱིམ་གསརཔ་རྐྱབ་མི་ནང་ 
 སྤྲོ་སྲོད་ནུག། 
7 སྙན་ངག་མེ་ལྲོང་ལས། (༢༠༠༥ ལེའུ་དང་པྲོ། ཚིགས་བཅད། ༡༥ ཤྲོག ༤༣) “ཅིག་ཤྲོས་ 
 ལེགས་པ་ལ་བརྟེན་པ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ཧེ་མ་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་བཟུམ་བྱུང་མེད་རུང་  
 སྐབས་ཐྲོབ་ཀྱི་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་  འྲོས་འབབ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་གསརཔ་བཟྲོ་མི་ཚུ་  
 སྤྱི་ཚྲོགས་ནང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཅོ་ཟ་གའི་སྲུང་དང་།  
 སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 388

དེ་ཡང་ དང་ཕུགས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་ཀྲོང་གསར་ བྲག་སྟེང་རྒེད་འྲོག་གི་ སག་རྩེ་

གཡུས་ཚན་ནང་ གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་8མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ནྲོར་སེམས་ཅན་ཡྲོད་མི་ཚུ་

གིས་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ནྲོར་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལས་ཕར་ འབང་ས་སྤྲོ་

འགྱོ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་9ཡྲོདཔ་ལས། དེ་ཚེ་གི་ལྲོ་ནང་ཡང་ ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཁྱིམ་

མཚེས་ཀྱི་ནྲོར་ཚུ་ ལ་ཁར་བདའ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་པའི་སྐབས། བུཚ་བསྲོད་ནམས་དབང་

རྒྱལ་གྱི་ཁྱིམ་ནང་ཡྲོད་པའི་ བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་འདི་ཡང་ རི་ཁར་རྩྭ་ཆུ་

འཛྲོམས་སར་འགྱོ་ནི་སྦེ་ ཚར་ཐག་དང་མྲོ་ཐག་གིས་བཏགས་རུང་ བསྒོར་མ་ཚུགསཔ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ དབང་རྒྱལ་ཨཔ་འདི་གིས་ཨམ་10ལུ་དེ་སྦེ་སབ་ནུག། 

གནམ་བྱཱར་གསུམ་བྱཱར་གྱི་ཟ་བ་ལུ། འཁན་པ་མི་ལྡིང་ལྡིང་11། ལུས་ཚད་པའི་ནམ་ཕུགས་

8 སག་རྩེ་པའི་ཀར་ཞིང་དང་ན་ཞིང་ཚུ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ཡྲོད་རུང་ ལྕང་ལཱ་གི་ 
 ཞིང་དེ་ གཡུས་གསར་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལས་དང་འྲོག་ལས་མར་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་  
 སག་རྩེ་ལུ་མིན་འདུག། 
9 དང་ཕུགས་འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཚྲོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ རི་ཁ་ལས་ཡར་ ནྲོར་གྱི་འབང་ས་སྤྲོ་སྦེ་ ནྲོར་ 
 འཚྲོ་བར་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ གླང་དག་པ་ 
 ཅིག་དང་ནྲོར་ཨོམ་བཞྲོ་ནི་མེད་མི་དག་པ་ཅིག་ རི་ཁ་ལས་ཕར་སྐྱོར་བཞག་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་འབང་ 
 ས་སྤྲོ་སྦེ་འཚྲོ་བར་འགྱོ་སྲོལ་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་ལུག་འཚྲོ་ནི་ 
 ཡྲོདཔ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ད་ལྟྲོ་ཡང་བལ་གྱི་མལ་ཆས་དང་ཆར་བཀབ་ཚུ་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད་རུང་ ལྲོ་ངོ་  
 ༡༢ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ལུག་ལ་ལུ་ཅིག་སེམས་ཅན་གྱིས་ཟ། ལ་ལུ་ཅིག་བཙྲོང་བཏང་སྦེ་ 
 རབས་ཆད་སྲོངམ་ལས་ ཧེ་མ་གཡུས་ཚན་འདི་ ས་མ་འབྲྲོག་གི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ལུ་བརྟེན་ 
 ཏེ་སྲོད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་ལྟྲོའི་དུས་ཚྲོད་ལུ་ འཚྲོ་བ་སྲོ་ནམ་ལུ་ཤུགས་བཏྲོན་མི་ཅིག་ཨིན་པས། 
10 ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་གིས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཨཔ་དང་ཨའི་གི་མིང་མི་ཤེསཔས། 
11 མི་ལྡིང་ལྡིང་ཟེར་མི་འདི་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ། མ་ཚང་ཚངམ་སྦེ། མ་ལང་ལངམ་སྦེ། ཟེར་སབ་ 
 སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ བྱཱར་ཚད་པའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་པའི་མཁན་པའི་ཤིང་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ 
 ལྡིང་ནུག་ཟེར་བའི་སབ་འགྲོས་ཅིག་ཨིན་པས། བྲོད་ཀྱི་བར་དག་བྱིས་པའི་ལམ་མཁན་ལས།  
 (༢༠༡༠ ཤྲོག ༤༨༥) “བ་མཁན་མཁན་པྲོ་མ་མཁན་ལ། །སྔོ་ཡི་འཁན་པ་འ་ཡང་རུང་། །” 
 ཟེར་ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ སྔོན་འཇུག་མ་དང་འ་ག་འབྲི་རུང་བཏུབ་ཨིན། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  དེ་ལས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཚིག་དྲོན་ཁ་གསལ་འྲོང་ཐབས་དང་ ཁུངས་

གཏུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་སྲོན་ནི། དེ་ལས་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ལམ་སྲོན་གྱི་དྲོན་ལུ་ ལུང་འདྲེན་

དང་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡྲོད། མཇུག་ར་ རིག་གཞུང་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་ ཞིབ་

འཚྲོལ་གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་སྲོབ་དཔྲོན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚྲོ་དང་ སྲོབ་དཔྲོན་བསམ་

གཏན་གྱིས་འབྲི་རྩྲོམ་འདི་ཞུན་དག་གནང་ཡྲོདཔ་དང་། ཨམ་བཀྲ་ཤིས་དབང་མྲོ་གིས་ཡང་ 

ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ ལམ་སྲོན་གནང་ཡྲོདཔ་ལས་ ཁོང་གསུམ་ལུ་ 

ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར་ཡྲོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ལྲོ་རྒྱུས་དངོས།

སྤྱིར་བཏང་ལྲོ་རྒྱུས་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ དངོས་བྱུང་ལྲོ་རྒྱུས6དང་འཆར་སྣང་ལྲོ་རྒྱུས་7གཉིས་ཡྲོད་

ས་ལས། བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ དངོས་བྱུང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་

ཨིན་པས། 

6 སྙན་ངག་མེ་ལྲོང་ལས། (༢༠༠༥ ལེའུ་དང་པྲོ། ཚིགས་བཅད། ༡༥ ཤྲོག ༤༣) “སྔོན་བྱུང་གཏམ་ 
 ལས་གྱུར་པའམ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ འཇིག་རྟེན་ནང་ ཧེ་མ་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ 
 ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་དང་། དགེ་སྲོང་སུམ་དར་ 
 བཀྲ་ཤིས། དེ་ལས་མགར་ས་བླ་མའི་སེང་གེའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ འབྲྲོམ་ལེགས་ 
 བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡང་ དངོས་སུ་བྱུང་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སག་རྩེ་ 
 གདང་རས་ནང་ ཧེ་མ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་སྲོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གོག་འདི་ ད་ལྟྲོའི་བར་ན་ 
 ཡང་མཐྲོང་ནི་འདུག། མི་རྒྱུད་འབད་བ་ཅིན་ སག་རྩེ་ཨམ་ཀར་ བསམ་གཏན་དང་དེ་གི་བུམྲོ་སྒྲོལ་ 
 མ་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་ཡྲོདཔ་དང་། ཁོང་ཚུསག་རྩེ་ཟེ་སྲོང་ཟེར་སར་ཁྱིམ་གསརཔ་རྐྱབ་མི་ནང་ 
 སྤྲོ་སྲོད་ནུག། 
7 སྙན་ངག་མེ་ལྲོང་ལས། (༢༠༠༥ ལེའུ་དང་པྲོ། ཚིགས་བཅད། ༡༥ ཤྲོག ༤༣) “ཅིག་ཤྲོས་ 
 ལེགས་པ་ལ་བརྟེན་པ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ཧེ་མ་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་བཟུམ་བྱུང་མེད་རུང་  
 སྐབས་ཐྲོབ་ཀྱི་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་  འྲོས་འབབ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་གསརཔ་བཟྲོ་མི་ཚུ་  
 སྤྱི་ཚྲོགས་ནང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཅོ་ཟ་གའི་སྲུང་དང་།  
 སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 388

དེ་ཡང་ དང་ཕུགས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་ཀྲོང་གསར་ བྲག་སྟེང་རྒེད་འྲོག་གི་ སག་རྩེ་

གཡུས་ཚན་ནང་ གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་8མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ནྲོར་སེམས་ཅན་ཡྲོད་མི་ཚུ་

གིས་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ནྲོར་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལས་ཕར་ འབང་ས་སྤྲོ་

འགྱོ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་9ཡྲོདཔ་ལས། དེ་ཚེ་གི་ལྲོ་ནང་ཡང་ ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཁྱིམ་

མཚེས་ཀྱི་ནྲོར་ཚུ་ ལ་ཁར་བདའ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་པའི་སྐབས། བུཚ་བསྲོད་ནམས་དབང་

རྒྱལ་གྱི་ཁྱིམ་ནང་ཡྲོད་པའི་ བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་འདི་ཡང་ རི་ཁར་རྩྭ་ཆུ་

འཛྲོམས་སར་འགྱོ་ནི་སྦེ་ ཚར་ཐག་དང་མྲོ་ཐག་གིས་བཏགས་རུང་ བསྒོར་མ་ཚུགསཔ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ དབང་རྒྱལ་ཨཔ་འདི་གིས་ཨམ་10ལུ་དེ་སྦེ་སབ་ནུག། 

གནམ་བྱཱར་གསུམ་བྱཱར་གྱི་ཟ་བ་ལུ། འཁན་པ་མི་ལྡིང་ལྡིང་11། ལུས་ཚད་པའི་ནམ་ཕུགས་

8 སག་རྩེ་པའི་ཀར་ཞིང་དང་ན་ཞིང་ཚུ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ཡྲོད་རུང་ ལྕང་ལཱ་གི་ 
 ཞིང་དེ་ གཡུས་གསར་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལས་དང་འྲོག་ལས་མར་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས་  
 སག་རྩེ་ལུ་མིན་འདུག། 
9 དང་ཕུགས་འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཚྲོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ རི་ཁ་ལས་ཡར་ ནྲོར་གྱི་འབང་ས་སྤྲོ་སྦེ་ ནྲོར་ 
 འཚྲོ་བར་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ གླང་དག་པ་ 
 ཅིག་དང་ནྲོར་ཨོམ་བཞྲོ་ནི་མེད་མི་དག་པ་ཅིག་ རི་ཁ་ལས་ཕར་སྐྱོར་བཞག་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་འབང་ 
 ས་སྤྲོ་སྦེ་འཚྲོ་བར་འགྱོ་སྲོལ་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་ལུག་འཚྲོ་ནི་ 
 ཡྲོདཔ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ད་ལྟྲོ་ཡང་བལ་གྱི་མལ་ཆས་དང་ཆར་བཀབ་ཚུ་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད་རུང་ ལྲོ་ངོ་  
 ༡༢ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ལུག་ལ་ལུ་ཅིག་སེམས་ཅན་གྱིས་ཟ། ལ་ལུ་ཅིག་བཙྲོང་བཏང་སྦེ་ 
 རབས་ཆད་སྲོངམ་ལས་ ཧེ་མ་གཡུས་ཚན་འདི་ ས་མ་འབྲྲོག་གི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ལུ་བརྟེན་ 
 ཏེ་སྲོད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་ལྟྲོའི་དུས་ཚྲོད་ལུ་ འཚྲོ་བ་སྲོ་ནམ་ལུ་ཤུགས་བཏྲོན་མི་ཅིག་ཨིན་པས། 
10 ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་གིས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཨཔ་དང་ཨའི་གི་མིང་མི་ཤེསཔས། 
11 མི་ལྡིང་ལྡིང་ཟེར་མི་འདི་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ། མ་ཚང་ཚངམ་སྦེ། མ་ལང་ལངམ་སྦེ། ཟེར་སབ་ 
 སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ བྱཱར་ཚད་པའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་པའི་མཁན་པའི་ཤིང་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ 
 ལྡིང་ནུག་ཟེར་བའི་སབ་འགྲོས་ཅིག་ཨིན་པས། བྲོད་ཀྱི་བར་དག་བྱིས་པའི་ལམ་མཁན་ལས།  
 (༢༠༡༠ ཤྲོག ༤༨༥) “བ་མཁན་མཁན་པྲོ་མ་མཁན་ལ། །སྔོ་ཡི་འཁན་པ་འ་ཡང་རུང་། །” 
 ཟེར་ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ སྔོན་འཇུག་མ་དང་འ་ག་འབྲི་རུང་བཏུབ་ཨིན། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལྲོང་། ཀར་ཞིང་བདེ་མྲོའི་12ནང་ལུ། བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས།13 གངས་རི་

མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་ནི་ལྲོ། རྩྭ་ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་པར་འགྱོ་ནི་ལྲོ། ཆུ་འཐུང་ཆུ་ཨུམ་

ཆུ་མི་སྤྲོ་བས། ཆུ་གངས་ཆུ་འཐུང་པར་འགྱོ་ནི་ཟེར། ཐགཔ་ཚར་ཐག་14མྲོ་ཐག་15བཏགས་

12 སག་རྩེ་གདང་རའི་ནང་ ཨམ་ས་ང་གི་ཁྱིམ་ལྟག་ལུ་ཡྲོད་མིའི་ཀར་ཞིང་དེ་ཨིན་པས།
13 བ་ལེགས་པའི་གཡང་འཛྲོམས་འདི་ ནྲོར་རྒྱ་ཚམྲོ་ཨིནམ་དང་ ཁྱིམ་ཚང་དེ་ལུ་ནྲོར་ལེ་ཤ་ཡྲོད་ 
 མིའི་ནང་ལས་ ལེགས་ཤྲོས་ཅིག་དང་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་བ་ཅིག་ཨིན་པས། 
14 ཧེ་མ་ནྲོར་འཚྲོ་མྲོང་མི་སག་རྩེ་ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༠) ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་  
 ཚར་ཐག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་ཆ་ས་གི་ཚར་ལས་ འཁལ་བའི་ཐགཔ་ལུ་སབ་ཨིནམ་དང་། ས་འདི་རི་ 
 ཁ་ལུ་མ་གཏྲོགས་གཞན་ཁར་མི་སྐྱེཝ་ལས་ ནྲོར་རྫིཔ་ཚུ་གིས་ཚར་ཐག་དེ་ག་དེ་མང་མང་འཁལ་ 
 ཚུགས་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནྲོར་ཡང་རྒྱས་ནི་ཡྲོད་ཟེར་ དང་ཕུའི་མི་ཚུ་གིས་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ལས་ 
 བརྟེན་ རི་ཁར་ནྲོར་བདའ་འགྱོཝ་ད་ ཚར་ཐག་ག་དེམ་ཅིག་འཁལ་ཚུགས་ཚུགསཔ་འཁལ་ཏེ་  
 ཉུང་མཐའ་རང་ཐགཔ་༢༥ དེ་ཅིག་འབག་འྲོངམ་ཨིན་ཟེར་སབ་མས། 
15 མྲོ་ཐག་ཟེར་མི་འདི་ ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཀེ་ནག་གི་སྔོ་(canabis)གི་ 
 པགས་ཀོ་ལས་ འཁལ་བའི་ཐགཔ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་པས། ཀེ་ནག་གི་སྔོ་ལུ་ གཡུས་ཀྱི་ཁ་ནང་ 
 ལུ་ སྣམ་ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་། སྔོ་ཚྲོད་འདི་གི་ལྲོ་མ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཕྱིས་སུ་ 
 མྲོས་རྫས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་དར་ཡྲོད་རུང་ ཕྱི་རྲོལ་ཧིན་དུ་པ་གིས་ལྲོ་ངོ་གྲངས་མེད་ཀྱི་སྔ་ 
 གོང་ལས་མཆོད་པའི་རྫས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོད་མིའི་ར་ཁུངས་ཡང་། གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ 
 ཐང་མ་ལས། (༢༠༠༨ དེབ་དང་པྲོ། ཤྲོག ༡༧༠) “མཆོད་པའི་མཆོག་ནི་མདུན་དུ་མེ་སྤར་ཅིང་།  
 དེའི་ནང་དུ་ཟན་དང་མར་ཁུ་སྲོགས་ནས་སྲོ་རྩིའི་བར་ཏེ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོན་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཟས་ 
 རྣམས་སྲེག་བཞིན་ཚིགས་བཅད་དག་དབངས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་ཅིང་། སྲོ་མའི་ཁུ་བ་བཏུང་ཞིང་ལྷ་ 
 ལ་ཡང་འབུལ་བ་ཡིན་ནྲོ། །དེ་ཡང་སྲོམརཱཛ་བ་བ་བྲོད་དུའང་སྐྱེས་པའི་སྔོ་ཚྲོད་ཀྱི་རིགས་པགས་པ་ 
 ལས་སྐུད་པ་འཁལ་ནུས་པ། དེའི་ཁུ་བ་བཅགས་ཏེ་འྲོ་མ་དང་བསྲེས་པ་སྟེ་མྲོས་འགྱུར་གྱི་ནུས་པ་ 
 ཡང་མཆིས་ཤིང་། དེ་ལ་སྲོམརཱཛ་སྟེ་ཟ་བའི་རྒྱལ་པྲོར་འབྲོད་པར་བྲོད་སྐད་ལ་ཡང་དེ་ཟུར་ཆག་ལས་ 
 དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་སཻམབལིའི་བཏུང་བ་ཞེས་བྲམ་ཟེའི་ཆོ་ག་བཤད་པ་དེ་ཡང་འདི་ཡིན་ཅིང་།  
 རྟྲོག་འབར་དང་། རྒྱུད་སྡེ་མང་པྲོར་ཡང་ཟ་བའི་བཏུང་བ་ཞེས་བཤད། མཆོད་པ་མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ་ 
 འབུལ་བ་འདི་བྲོན་གྱི་བསངས་མཆོད་ལྟ་བུ་སྟེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་གནའ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་སྲོལ་ 
 ཞིག་གོ། མཆོད་པ་ཟིན་ནས་ཆུ་དང་ཟས་ཅུང་ཟད་རེ་ཀུན་ལ་སྟེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་དེ། ཆུ་ 
 དེ་ཏཱིརྠ་སྟེ་མུ་ཏིག་དང་། ཟས་དེ་ལ་པསཱད་དེ་བཀའ་དྲིན་བ་བའི་ཐ་སྙད་གྲགས།” ཟེར་གསུངས་ 
 ནུག།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 390

རུང་བསྒོར་མ་ཚུགས། ཐང་བཏང་ཐང་ལས་ཉན་མ་བཏུབ། མི་སྲོད་ཐག་ཆོད་རྦད་ཆོད་མས། 

ཁྱོད་བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས།16 རྒྱགས་སྐྱེད་ཨིན་པ་སྒྲིག་མ་སྨ་རེ། དབང་རྒྱལ་17རི་

མགོ་བསྐོར་བར་གཏང་དགོ་པས། ཟེར་སབ་སྟེ། ནྲོར་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཨཔ་ཁོ་རང་མ་ཁོམ་

པར་ ཁོ་རའི་བུཚ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་འདི་ གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་པའི་སྐབས། 

ཨམ་གིས་ཨཔ་ལུ་བལྟ་སྟེ། ཁྱོད་ཕ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་རྲོག་གཅིག ང་མ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་

རྲོག་གཅིག ངའི་བུཚ་ལྲོ་ན་ཆུངམ་ཨིན། བུཚ་ལྲོ་ན་བརྒྱད་ར་ཨིན། ང་དབང་རྒྱལ་མི་གཏང་

ཐག་ཆོད་ཨིན། རྒྱགས་སྐྱེད་རང་གིས་བསྒྲིགས་ཏེ། གདང་རས་ཁྱིམ་མཚེས་གྲོགས་མྲོ། ནྲོར་

རྫིཔ་ཆ་སྟེ་གཏང་ད་ནི། ཟེར་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ ཨའི་གིས་ཁྱོད་ཕ་རྲོག་གཅིག་ལུ་

བུ་རྲོག་གཅིག་དང་། ང་མ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་རྲོག་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྲོ་ངའི་བུ་བསྲོད་

ནམས་དབང་རྒྱལ་འདི་ ལྲོ་ན་བརྒྱད་ར་ཨིན། གཟུགས་སྲོབས་སྲོམ་མ་ཚར། མནྲོ་ནིའི་དྲན་

པ་བཏགས་མ་ཚར། ང་གིས་ཁོ་གཏང་མི་ཚུགས། ང་བཅས་ཀྱི་ནྲོར་ཚུ་ ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནྲོར་

དང་ཆ་སྟེ་ བདའ་གཏང་གེ་ཟེར་ ཨཔ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འཚྲོལ་ནུག།  

དེ་ལུ་ཨཔ་གིས། ནྲོར་ནི་རང་དང་ཆ་ཟེརཝ་ཨིན། བུ་ནི་རྲོགས་དང་ཆ་ཟེརཝ་ཨིན།18 དབང་

16 སྤྱིར་བཏང་ “ཡུམ་ཆེན་”དང་ “ཨ་མ་”ཟེར་མི་འདི་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཐྲོག་ལས་སྦེ་ དྲོན་དག་ 
 ཅིག་ཨིན་རུང་ ཨ་མ་ལུ་ཞེ་སའི་ཚིག་ཡུམ་ཆེན་ཟེར་སྦརཝ་ཨིན་པས། དཔེར་ན། ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་ 
 ཟེར་སབ་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། 
17     མིང་ངོ་མ་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ཨིན་རུང་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ དབང་རྒྱལ་ཟེར་འབྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ 
      མས།
18 རྫྲོང་ཁའི་དཔྱེ་གཏམ་ཚིག་འགྲེལ་ལས། (༢༠༠༣ ཤྲོག ༡༢༠) “བུ་རྲོགས་དང་ཆ། ནྲོར་རང་དང་ 
 ཆ།” ཟེར་་བཤད་ཡྲོད་མི་འདི་ རང་གི་ལུས་ལས་མཆེད་པའི་བུཚ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ག་དེ་འབད་ 
 སྒྲིག་བཙུགས་རུང་ བརྩེ་གདུང་ཆེ་བའི་སབས་ཀྱིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལམ་ཁར་སྐྱོར་ 
 ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡྲོདཔ་ལས་ རྲོགས་དང་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་བཞག་པ་ཅིན་ གཞན་ལུ་ 
 འཚེར་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་ ལམ་བཟང་པྲོར་རང་བཞིན་གྱིས་ཚུད་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱུ་ 
 ནྲོར་དེ་ རྲོགས་ཀྱི་ལག་པར་བཞག་པ་ཅིན་ ཟད་ནི་དང་བང་སྲོར་ཤྲོར་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ 
 བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་ལག་པར་བཞག་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཆུང་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན་པས།  

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལྲོང་། ཀར་ཞིང་བདེ་མྲོའི་12ནང་ལུ། བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས།13 གངས་རི་

མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་ནི་ལྲོ། རྩྭ་ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་པར་འགྱོ་ནི་ལྲོ། ཆུ་འཐུང་ཆུ་ཨུམ་

ཆུ་མི་སྤྲོ་བས། ཆུ་གངས་ཆུ་འཐུང་པར་འགྱོ་ནི་ཟེར། ཐགཔ་ཚར་ཐག་14མྲོ་ཐག་15བཏགས་

12 སག་རྩེ་གདང་རའི་ནང་ ཨམ་ས་ང་གི་ཁྱིམ་ལྟག་ལུ་ཡྲོད་མིའི་ཀར་ཞིང་དེ་ཨིན་པས།
13 བ་ལེགས་པའི་གཡང་འཛྲོམས་འདི་ ནྲོར་རྒྱ་ཚམྲོ་ཨིནམ་དང་ ཁྱིམ་ཚང་དེ་ལུ་ནྲོར་ལེ་ཤ་ཡྲོད་ 
 མིའི་ནང་ལས་ ལེགས་ཤྲོས་ཅིག་དང་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་བ་ཅིག་ཨིན་པས། 
14 ཧེ་མ་ནྲོར་འཚྲོ་མྲོང་མི་སག་རྩེ་ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༠) ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་  
 ཚར་ཐག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་ཆ་ས་གི་ཚར་ལས་ འཁལ་བའི་ཐགཔ་ལུ་སབ་ཨིནམ་དང་། ས་འདི་རི་ 
 ཁ་ལུ་མ་གཏྲོགས་གཞན་ཁར་མི་སྐྱེཝ་ལས་ ནྲོར་རྫིཔ་ཚུ་གིས་ཚར་ཐག་དེ་ག་དེ་མང་མང་འཁལ་ 
 ཚུགས་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནྲོར་ཡང་རྒྱས་ནི་ཡྲོད་ཟེར་ དང་ཕུའི་མི་ཚུ་གིས་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་ལས་ 
 བརྟེན་ རི་ཁར་ནྲོར་བདའ་འགྱོཝ་ད་ ཚར་ཐག་ག་དེམ་ཅིག་འཁལ་ཚུགས་ཚུགསཔ་འཁལ་ཏེ་  
 ཉུང་མཐའ་རང་ཐགཔ་༢༥ དེ་ཅིག་འབག་འྲོངམ་ཨིན་ཟེར་སབ་མས། 
15 མྲོ་ཐག་ཟེར་མི་འདི་ ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཀེ་ནག་གི་སྔོ་(canabis)གི་ 
 པགས་ཀོ་ལས་ འཁལ་བའི་ཐགཔ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་པས། ཀེ་ནག་གི་སྔོ་ལུ་ གཡུས་ཀྱི་ཁ་ནང་ 
 ལུ་ སྣམ་ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་། སྔོ་ཚྲོད་འདི་གི་ལྲོ་མ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཕྱིས་སུ་ 
 མྲོས་རྫས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་དར་ཡྲོད་རུང་ ཕྱི་རྲོལ་ཧིན་དུ་པ་གིས་ལྲོ་ངོ་གྲངས་མེད་ཀྱི་སྔ་ 
 གོང་ལས་མཆོད་པའི་རྫས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོད་མིའི་ར་ཁུངས་ཡང་། གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ 
 ཐང་མ་ལས། (༢༠༠༨ དེབ་དང་པྲོ། ཤྲོག ༡༧༠) “མཆོད་པའི་མཆོག་ནི་མདུན་དུ་མེ་སྤར་ཅིང་།  
 དེའི་ནང་དུ་ཟན་དང་མར་ཁུ་སྲོགས་ནས་སྲོ་རྩིའི་བར་ཏེ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོན་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཟས་ 
 རྣམས་སྲེག་བཞིན་ཚིགས་བཅད་དག་དབངས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་ཅིང་། སྲོ་མའི་ཁུ་བ་བཏུང་ཞིང་ལྷ་ 
 ལ་ཡང་འབུལ་བ་ཡིན་ནྲོ། །དེ་ཡང་སྲོམརཱཛ་བ་བ་བྲོད་དུའང་སྐྱེས་པའི་སྔོ་ཚྲོད་ཀྱི་རིགས་པགས་པ་ 
 ལས་སྐུད་པ་འཁལ་ནུས་པ། དེའི་ཁུ་བ་བཅགས་ཏེ་འྲོ་མ་དང་བསྲེས་པ་སྟེ་མྲོས་འགྱུར་གྱི་ནུས་པ་ 
 ཡང་མཆིས་ཤིང་། དེ་ལ་སྲོམརཱཛ་སྟེ་ཟ་བའི་རྒྱལ་པྲོར་འབྲོད་པར་བྲོད་སྐད་ལ་ཡང་དེ་ཟུར་ཆག་ལས་ 
 དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་སཻམབལིའི་བཏུང་བ་ཞེས་བྲམ་ཟེའི་ཆོ་ག་བཤད་པ་དེ་ཡང་འདི་ཡིན་ཅིང་།  
 རྟྲོག་འབར་དང་། རྒྱུད་སྡེ་མང་པྲོར་ཡང་ཟ་བའི་བཏུང་བ་ཞེས་བཤད། མཆོད་པ་མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ་ 
 འབུལ་བ་འདི་བྲོན་གྱི་བསངས་མཆོད་ལྟ་བུ་སྟེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་གནའ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་སྲོལ་ 
 ཞིག་གོ། མཆོད་པ་ཟིན་ནས་ཆུ་དང་ཟས་ཅུང་ཟད་རེ་ཀུན་ལ་སྟེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་དེ། ཆུ་ 
 དེ་ཏཱིརྠ་སྟེ་མུ་ཏིག་དང་། ཟས་དེ་ལ་པསཱད་དེ་བཀའ་དྲིན་བ་བའི་ཐ་སྙད་གྲགས།” ཟེར་གསུངས་ 
 ནུག།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 390

རུང་བསྒོར་མ་ཚུགས། ཐང་བཏང་ཐང་ལས་ཉན་མ་བཏུབ། མི་སྲོད་ཐག་ཆོད་རྦད་ཆོད་མས། 

ཁྱོད་བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས།16 རྒྱགས་སྐྱེད་ཨིན་པ་སྒྲིག་མ་སྨ་རེ། དབང་རྒྱལ་17རི་

མགོ་བསྐོར་བར་གཏང་དགོ་པས། ཟེར་སབ་སྟེ། ནྲོར་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཨཔ་ཁོ་རང་མ་ཁོམ་

པར་ ཁོ་རའི་བུཚ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་འདི་ གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་པའི་སྐབས། 

ཨམ་གིས་ཨཔ་ལུ་བལྟ་སྟེ། ཁྱོད་ཕ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་རྲོག་གཅིག ང་མ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་

རྲོག་གཅིག ངའི་བུཚ་ལྲོ་ན་ཆུངམ་ཨིན། བུཚ་ལྲོ་ན་བརྒྱད་ར་ཨིན། ང་དབང་རྒྱལ་མི་གཏང་

ཐག་ཆོད་ཨིན། རྒྱགས་སྐྱེད་རང་གིས་བསྒྲིགས་ཏེ། གདང་རས་ཁྱིམ་མཚེས་གྲོགས་མྲོ། ནྲོར་

རྫིཔ་ཆ་སྟེ་གཏང་ད་ནི། ཟེར་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ ཨའི་གིས་ཁྱོད་ཕ་རྲོག་གཅིག་ལུ་

བུ་རྲོག་གཅིག་དང་། ང་མ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་རྲོག་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྲོ་ངའི་བུ་བསྲོད་

ནམས་དབང་རྒྱལ་འདི་ ལྲོ་ན་བརྒྱད་ར་ཨིན། གཟུགས་སྲོབས་སྲོམ་མ་ཚར། མནྲོ་ནིའི་དྲན་

པ་བཏགས་མ་ཚར། ང་གིས་ཁོ་གཏང་མི་ཚུགས། ང་བཅས་ཀྱི་ནྲོར་ཚུ་ ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནྲོར་

དང་ཆ་སྟེ་ བདའ་གཏང་གེ་ཟེར་ ཨཔ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འཚྲོལ་ནུག།  

དེ་ལུ་ཨཔ་གིས། ནྲོར་ནི་རང་དང་ཆ་ཟེརཝ་ཨིན། བུ་ནི་རྲོགས་དང་ཆ་ཟེརཝ་ཨིན།18 དབང་

16 སྤྱིར་བཏང་ “ཡུམ་ཆེན་”དང་ “ཨ་མ་”ཟེར་མི་འདི་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཐྲོག་ལས་སྦེ་ དྲོན་དག་ 
 ཅིག་ཨིན་རུང་ ཨ་མ་ལུ་ཞེ་སའི་ཚིག་ཡུམ་ཆེན་ཟེར་སྦརཝ་ཨིན་པས། དཔེར་ན། ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་ 
 ཟེར་སབ་དྲོ་བཟུམ་ཨིན། 
17     མིང་ངོ་མ་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ཨིན་རུང་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ དབང་རྒྱལ་ཟེར་འབྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ 
      མས།
18 རྫྲོང་ཁའི་དཔྱེ་གཏམ་ཚིག་འགྲེལ་ལས། (༢༠༠༣ ཤྲོག ༡༢༠) “བུ་རྲོགས་དང་ཆ། ནྲོར་རང་དང་ 
 ཆ།” ཟེར་་བཤད་ཡྲོད་མི་འདི་ རང་གི་ལུས་ལས་མཆེད་པའི་བུཚ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ག་དེ་འབད་ 
 སྒྲིག་བཙུགས་རུང་ བརྩེ་གདུང་ཆེ་བའི་སབས་ཀྱིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལམ་ཁར་སྐྱོར་ 
 ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡྲོདཔ་ལས་ རྲོགས་དང་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་བཞག་པ་ཅིན་ གཞན་ལུ་ 
 འཚེར་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་ ལམ་བཟང་པྲོར་རང་བཞིན་གྱིས་ཚུད་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱུ་ 
 ནྲོར་དེ་ རྲོགས་ཀྱི་ལག་པར་བཞག་པ་ཅིན་ ཟད་ནི་དང་བང་སྲོར་ཤྲོར་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ 
 བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་ལག་པར་བཞག་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཆུང་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིན་པས།  

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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རྒྱལ་འགྱོ་དགོཔ་ཐག་ཆོད་ཨིན། རྒྱགས་སྐྱེད་ཨིན་པ་སྒྲིག་མ་སྨ་རེ། ཟེར་ཤུལ་ལས་ནྲོར་རི་

ཁ་ལས་ལྲོག་གཡུས་ཁར་བཏྲོནམ་ད་ ཨཔ་ཁོ་རང་ནྲོར་ལེན་པར་ གདྲོང་སྐོར་འཐྲོན་འྲོང་ནི་

ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨའི་གི་ཁ་ལུ་མ་ཉན་པར་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ བུཚ་དེ་ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་དང་

ཆ་སྟེ་ རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་བར་གཏང་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ནུག།

དེ་ལས་ཨའི་གིས་རྒྱགས་སྐྱེད་སྒྲིག ཇ་ཐབ་ཁ་ལུ་ཇ་བསྐོལ། ལམ་ཆང་གི་དྲོན་ལས་ ཆང་

ཐབ་ཁ་ལུ་ཆང་བསྐོལ་འབདཝ་ད། ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཤྲོར། ཆང་ཐབ་ཁ་ལས་རྦ་ལུད། ལྟྲོ་

འཛར་བཅིངས་ནི་གི་དྲོན་ལས་བཙུགས་མིའི་ལྟྲོ་འདི་ཡང་ འཚིག་འཚིགཔ་ལ་སྲོགས་པའི་

ཁྱིམ་ནང་རྟགས་མཚན་ངན་པ་ལེ་ཤ་སྲོན་མི་དེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བུཚ་ཁོ་ར་གིས་ཁོ་ར་ལུ།

བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། ཇ་ཐབ་ཁ་ལུ་ཇ་བསྐོལ་ཡི། ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཞལ་སྲོང་ཡི། 

ཆང་ཐབ་ཁ་ལུ་ཆང་བསྐོལ་ཡི། ཆང་ཐབ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་ཆི་ཡི། ལྟྲོ་འཛར་ཨིན་པ་བཅིངས་

དེས། ལྟྲོ་ཨིན་པ་ཟ་མ་19འཚིག་འཚིགཔ་འདུག བ་གཡང་ལེགས་གོད་ཆག་འབྱུང་ནི་ཡ། ང་

དབང་རྒྱལ་ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་ཡ། གཡང་ལེགས་གོད་ཆག་འབྱུང་ནི་བ། དབང་རྒྱལ་ན་ཚ་ཕྲོག་པ་

དྲག ང་དབང་རྒྱལ་རྟེན་འབྲེལ་མ་ལེགས་ས། ཟེར་སབ་སྟེ། ཁོ་རང་སེམས་མ་དགའ་བར་ 

ཚར་གཅིག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག།

དྲན་མེད་ལས་ལྲོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ སེམས་ལུ་སྐྱོ་སྣང་ཅིག་ཤར་ཏེ་ ཁོ་རང་དང་ཆུང་གཉེན་

བཏགས་ཡྲོད་པའི་ བུམྲོ་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་བལྟ་སྟེ། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། ང་མི་

19 རྫྲོང་ཁའི་ནང་ལུ་ “ཟ་མ་”ཟེར་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་སྤྱི་ལུ་སབ་སྲོལ་མ་གོཝ་མ་ཚད་ སག་རྩེ་ 
 གཡུས་ཚན་གྱི་ཁ་ནང་ལུ་ཡང་ “ལྟྲོ་” མ་གཏྲོགས་ “ཟ་མ་” ཟེར་སབ་ནི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་  
 ཆོས་སྐད་དང་ཁེངས་ཁའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ “ཟ་མ་”ཟེར་ཐྲོན་ནི་འདུག། དེ་ཡང་བྲོད་རྒྱ་ཚིག་ 
 མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༡༩༩༦ ཤྲོག ༢༤༤༣) “ཟ་མ། (1) ལྟྲོ་ཆས།” ཟེར་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་  
 ཁེངས་ཁ་དང་གཡང་རྩེ་པའི་ཁ། ཚངས་ལ་ཁ། དེ་ལས་ཆུ་ཁ་དགེ་གླིང་རྒེད་འྲོག་ལྕོང་རྒོད་ཁ་ 
 གཡུས་ཚན་གྱི་ཁ་ནང་ལུ་ཡང་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ལུ་ ལྟྲོབ་ཆ་(ལྟྲོ་ཆས་) ཟེར་སབ་ཨིན་པས།  
 “བཟའ་མ་” ཟེར་བྲིས་རུང་བཏུབ་ཨིན། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 392

བཏང་ཟེར་འདི་སབ་ཅི་བནི། བདག་གི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གིས། ཐང་བཏང་མི་བཏང་ཐག་ཆོད་

མས། བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཀྱིས། གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་གེ་ལྲོ། 

རྩྭ་ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་པར་འགྱོ་གེ་ལྲོ། ཆུ་གངས་ཆུ་འཐུང་པར་འགྱོ་གེ་ཟེར། ཡར་ཏུང་

ལེགས་ལ་མྲོའི་ལ་ཞྲོལ་ལུ། མགུར་རྭ་བའི་ནྲོར་དང་ཆ་སྟེ་གིས། སེམས་དགའ་སྐྱོ་མེད་པའི་

ལཱ་སྐལ་འབད། ང་དབང་རྒྱལ་འགྱོ་དགོཔ་ཐག་ཆོད་མས། ཆུང་ཚེ་ལས་ཕྱད་པའི་དཔལ་

སྒྲོན20། ངའི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་བལྟ་སྨ་རེ། ཕྱག་གང་དྲག་ཞུ་སྟེ་སྐྱོང་སྨ་རེ། ང་རི་འགོ་བསྐོར་

ཏེ་མ་ལྲོག་ཚུན། ཁམས་བཟངམ་སྦེ་བཞུགས་ཤིག་ངའི་ཡུམ་ཆེན། ཟེར་ང་རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་

བར་འགྱོ་དགོ་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨའི་ལུ་ ཕྱག་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཞུ་སྨ་རེ་ཟེར་སབ་སྟེ། ཆར་

བཀབ་གཉའ་བར་བཀལ། ལག་གཡས་པར་ཨོ་ཟྲོ་འབག ཨུམ་དེ་གཉའ་བར་སེ་སྐོརམ་

20 དཔལ་སྒྲོན་ནི་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆུང་གཉེན་བཏགས་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་ 
 ཁྱིད་ཡྲོད་མིའི་བུམྲོ་ཅིག་ཨིན་པས།  ཆུང་གཉེན་བཏགས་སྲོལ་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཧི་མཱ་ 
 ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚྲོགས་ནང་ལུ་ རིགས་རྒྱུད་དང་རྒྱུ་ནྲོར། དེ་ལས་ཐྲོབ་གོ་སའི་ཆ་ལས་  
 མིང་གཏམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐྲོང་དང་ཆ་བཞག་གནམ་མེད་ས་མེད་བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ 
 རིགས་རྒྱུད་རྒྱུན་འཛིན་འབད་ནི་དང་རྒྱུ་ནྲོར་གཞན་ལུ་མ་ཤྲོར་ནིའི་དྲོན་ལས་ མི་ཚང་དྲགཔ་དང་ 
 དྲགཔ་ཀྱི་བུཚ་དང་བུམྲོ་གཉིས་གཉེན་སྦེ་བསྲོམ་བཅུག་ནི། ཡང་ན་ མཐུན་སྒྲིག་ཆེ་བའི་ཕམ་ཚུ་གི་ 
 བུཚ་དང་བུམྲོ་གཉིས་གཉེན་སྦེ་བསྲོམ་བཅུག་ཐབས་ལུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རང་  
 ཆུང་གཉེན་སྦེ་བཏགས་བཞག་ནི་ཡྲོདཔ་དང་། བུཚ་དང་བུམྲོ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ ཕམ་གིས་ 
 བསྒྲིགས་མི་དེ་ལུ་ མ་བཏུབ་མ་བཅའཝ་ལ་སྲོགས་པའི་ཉོག་བཤད་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པར་  
 གཉེན་སྦེ་བསྲོམ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་དང་ 
 བསྟུན་ རིགས་རྒྱུད་དང་རྒྱུ་ནྲོར། དེ་ལས་ཐྲོབ་གོ་ས་ཡྲོད་མི་ལུ་བརྩི་མཐྲོང་དེམ་ཅིག་རང་མེད་པའི་ 
 རྒྱུ་མཚན་དང་ ཕམ་གིས་བསྒྲིགས་མི་དེ་ལུ་ཡང་ཆ་གནས་མ་བཞག་པར་ རང་གིས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ 
 ནིའི་དུས་ཚྲོད་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྲོང་ནི་འདི་གིས་ ཆུང་གཉེན་བཏགས་སྲོལ་དེམ་ཅིག་རང་མེདཔ་ཨིན་ 
 པས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབད་རུང་ ཀུན་གསལ་(མི་མང་ལུ་བར་སྤེལ་) (༢༨/༠༩/༢༠༡༦)  
 ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཆེ་མཐྲོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ ཁྲིམས་ཁྲི་གཉིས་པ་གིས་ ལྲོ་ན་མ་ 
 སྨིན་པའི་བུམྲོ་ སྐྱེས་ལྲོ་༡༨ མ་ལང་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཆུང་གཉེན་བཏགས་ནི་དེ་ཆ་མེད་བཏང་ 
 པའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གཉེན་གྱི་སྐོར་ལས་གཟིགས་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན་ གཉེན་ 
 ཁྲིམས་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༠། འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤། འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་ 
 དེབ་(འཕྲི་སྣྲོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། ཚུ་གཟིགས་གནང་།  

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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རྒྱལ་འགྱོ་དགོཔ་ཐག་ཆོད་ཨིན། རྒྱགས་སྐྱེད་ཨིན་པ་སྒྲིག་མ་སྨ་རེ། ཟེར་ཤུལ་ལས་ནྲོར་རི་

ཁ་ལས་ལྲོག་གཡུས་ཁར་བཏྲོནམ་ད་ ཨཔ་ཁོ་རང་ནྲོར་ལེན་པར་ གདྲོང་སྐོར་འཐྲོན་འྲོང་ནི་

ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨའི་གི་ཁ་ལུ་མ་ཉན་པར་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ བུཚ་དེ་ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་དང་

ཆ་སྟེ་ རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་བར་གཏང་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ནུག།

དེ་ལས་ཨའི་གིས་རྒྱགས་སྐྱེད་སྒྲིག ཇ་ཐབ་ཁ་ལུ་ཇ་བསྐོལ། ལམ་ཆང་གི་དྲོན་ལས་ ཆང་

ཐབ་ཁ་ལུ་ཆང་བསྐོལ་འབདཝ་ད། ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཤྲོར། ཆང་ཐབ་ཁ་ལས་རྦ་ལུད། ལྟྲོ་

འཛར་བཅིངས་ནི་གི་དྲོན་ལས་བཙུགས་མིའི་ལྟྲོ་འདི་ཡང་ འཚིག་འཚིགཔ་ལ་སྲོགས་པའི་

ཁྱིམ་ནང་རྟགས་མཚན་ངན་པ་ལེ་ཤ་སྲོན་མི་དེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བུཚ་ཁོ་ར་གིས་ཁོ་ར་ལུ།

བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། ཇ་ཐབ་ཁ་ལུ་ཇ་བསྐོལ་ཡི། ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཞལ་སྲོང་ཡི། 

ཆང་ཐབ་ཁ་ལུ་ཆང་བསྐོལ་ཡི། ཆང་ཐབ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་ཆི་ཡི། ལྟྲོ་འཛར་ཨིན་པ་བཅིངས་

དེས། ལྟྲོ་ཨིན་པ་ཟ་མ་19འཚིག་འཚིགཔ་འདུག བ་གཡང་ལེགས་གོད་ཆག་འབྱུང་ནི་ཡ། ང་

དབང་རྒྱལ་ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་ཡ། གཡང་ལེགས་གོད་ཆག་འབྱུང་ནི་བ། དབང་རྒྱལ་ན་ཚ་ཕྲོག་པ་

དྲག ང་དབང་རྒྱལ་རྟེན་འབྲེལ་མ་ལེགས་ས། ཟེར་སབ་སྟེ། ཁོ་རང་སེམས་མ་དགའ་བར་ 

ཚར་གཅིག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག།

དྲན་མེད་ལས་ལྲོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ སེམས་ལུ་སྐྱོ་སྣང་ཅིག་ཤར་ཏེ་ ཁོ་རང་དང་ཆུང་གཉེན་

བཏགས་ཡྲོད་པའི་ བུམྲོ་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་བལྟ་སྟེ། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། ང་མི་

19 རྫྲོང་ཁའི་ནང་ལུ་ “ཟ་མ་”ཟེར་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་སྤྱི་ལུ་སབ་སྲོལ་མ་གོཝ་མ་ཚད་ སག་རྩེ་ 
 གཡུས་ཚན་གྱི་ཁ་ནང་ལུ་ཡང་ “ལྟྲོ་” མ་གཏྲོགས་ “ཟ་མ་” ཟེར་སབ་ནི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་  
 ཆོས་སྐད་དང་ཁེངས་ཁའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ “ཟ་མ་”ཟེར་ཐྲོན་ནི་འདུག། དེ་ཡང་བྲོད་རྒྱ་ཚིག་ 
 མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༡༩༩༦ ཤྲོག ༢༤༤༣) “ཟ་མ། (1) ལྟྲོ་ཆས།” ཟེར་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་  
 ཁེངས་ཁ་དང་གཡང་རྩེ་པའི་ཁ། ཚངས་ལ་ཁ། དེ་ལས་ཆུ་ཁ་དགེ་གླིང་རྒེད་འྲོག་ལྕོང་རྒོད་ཁ་ 
 གཡུས་ཚན་གྱི་ཁ་ནང་ལུ་ཡང་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ལུ་ ལྟྲོབ་ཆ་(ལྟྲོ་ཆས་) ཟེར་སབ་ཨིན་པས།  
 “བཟའ་མ་” ཟེར་བྲིས་རུང་བཏུབ་ཨིན། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 392

བཏང་ཟེར་འདི་སབ་ཅི་བནི། བདག་གི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གིས། ཐང་བཏང་མི་བཏང་ཐག་ཆོད་

མས། བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཀྱིས། གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་གེ་ལྲོ། 

རྩྭ་ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་པར་འགྱོ་གེ་ལྲོ། ཆུ་གངས་ཆུ་འཐུང་པར་འགྱོ་གེ་ཟེར། ཡར་ཏུང་

ལེགས་ལ་མྲོའི་ལ་ཞྲོལ་ལུ། མགུར་རྭ་བའི་ནྲོར་དང་ཆ་སྟེ་གིས། སེམས་དགའ་སྐྱོ་མེད་པའི་

ལཱ་སྐལ་འབད། ང་དབང་རྒྱལ་འགྱོ་དགོཔ་ཐག་ཆོད་མས། ཆུང་ཚེ་ལས་ཕྱད་པའི་དཔལ་

སྒྲོན20། ངའི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་བལྟ་སྨ་རེ། ཕྱག་གང་དྲག་ཞུ་སྟེ་སྐྱོང་སྨ་རེ། ང་རི་འགོ་བསྐོར་

ཏེ་མ་ལྲོག་ཚུན། ཁམས་བཟངམ་སྦེ་བཞུགས་ཤིག་ངའི་ཡུམ་ཆེན། ཟེར་ང་རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་

བར་འགྱོ་དགོ་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨའི་ལུ་ ཕྱག་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཞུ་སྨ་རེ་ཟེར་སབ་སྟེ། ཆར་

བཀབ་གཉའ་བར་བཀལ། ལག་གཡས་པར་ཨོ་ཟྲོ་འབག ཨུམ་དེ་གཉའ་བར་སེ་སྐོརམ་

20 དཔལ་སྒྲོན་ནི་ བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆུང་གཉེན་བཏགས་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་ 
 ཁྱིད་ཡྲོད་མིའི་བུམྲོ་ཅིག་ཨིན་པས།  ཆུང་གཉེན་བཏགས་སྲོལ་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཧི་མཱ་ 
 ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚྲོགས་ནང་ལུ་ རིགས་རྒྱུད་དང་རྒྱུ་ནྲོར། དེ་ལས་ཐྲོབ་གོ་སའི་ཆ་ལས་  
 མིང་གཏམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐྲོང་དང་ཆ་བཞག་གནམ་མེད་ས་མེད་བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ 
 རིགས་རྒྱུད་རྒྱུན་འཛིན་འབད་ནི་དང་རྒྱུ་ནྲོར་གཞན་ལུ་མ་ཤྲོར་ནིའི་དྲོན་ལས་ མི་ཚང་དྲགཔ་དང་ 
 དྲགཔ་ཀྱི་བུཚ་དང་བུམྲོ་གཉིས་གཉེན་སྦེ་བསྲོམ་བཅུག་ནི། ཡང་ན་ མཐུན་སྒྲིག་ཆེ་བའི་ཕམ་ཚུ་གི་ 
 བུཚ་དང་བུམྲོ་གཉིས་གཉེན་སྦེ་བསྲོམ་བཅུག་ཐབས་ལུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རང་  
 ཆུང་གཉེན་སྦེ་བཏགས་བཞག་ནི་ཡྲོདཔ་དང་། བུཚ་དང་བུམྲོ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ ཕམ་གིས་ 
 བསྒྲིགས་མི་དེ་ལུ་ མ་བཏུབ་མ་བཅའཝ་ལ་སྲོགས་པའི་ཉོག་བཤད་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པར་  
 གཉེན་སྦེ་བསྲོམ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་དང་ 
 བསྟུན་ རིགས་རྒྱུད་དང་རྒྱུ་ནྲོར། དེ་ལས་ཐྲོབ་གོ་ས་ཡྲོད་མི་ལུ་བརྩི་མཐྲོང་དེམ་ཅིག་རང་མེད་པའི་ 
 རྒྱུ་མཚན་དང་ ཕམ་གིས་བསྒྲིགས་མི་དེ་ལུ་ཡང་ཆ་གནས་མ་བཞག་པར་ རང་གིས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ 
 ནིའི་དུས་ཚྲོད་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྲོང་ནི་འདི་གིས་ ཆུང་གཉེན་བཏགས་སྲོལ་དེམ་ཅིག་རང་མེདཔ་ཨིན་ 
 པས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབད་རུང་ ཀུན་གསལ་(མི་མང་ལུ་བར་སྤེལ་) (༢༨/༠༩/༢༠༡༦)  
 ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཆེ་མཐྲོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ ཁྲིམས་ཁྲི་གཉིས་པ་གིས་ ལྲོ་ན་མ་ 
 སྨིན་པའི་བུམྲོ་ སྐྱེས་ལྲོ་༡༨ མ་ལང་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཆུང་གཉེན་བཏགས་ནི་དེ་ཆ་མེད་བཏང་ 
 པའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། གཉེན་གྱི་སྐོར་ལས་གཟིགས་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན་ གཉེན་ 
 ཁྲིམས་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༠། འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤། འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་ 
 དེབ་(འཕྲི་སྣྲོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ། ཚུ་གཟིགས་གནང་།  

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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རྐྱབ་སྦེ་ཟེ་སྲོང་ཀར་ཞིང་ནང་ལུ་ སྲོང་སྟེ་ནྲོར་བཏགས་ཡྲོད་མི་ཚུ་བཏང་། ལགཔ་གཡས་

པར་ཨོ་ཟྲོ་འབག ཡར་ལྟང་ཅན་སྤང་21ལུ་བལྟ་སྟེ་ ནྲོར་བདའ་སྦེ་འགྱོཝ་ད། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ་བལྟ་སྟེ། 

བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས། གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་ནི་ཨིན། རྩྭ་ཧྲོ་རྩྭ་

གཡམ་པར་འགྱོ་ནི་ཨིན། ཆུ་གངས་ཆུ་འཐུང་པར་འགྱོ་ནི་ཨིན། ད་བཙར་ཅིག་སྨ་རེ་བཙར་

སྨ་རེ། ལམ་འཁྱིད་མི་ཨིན་པ་འཁྱིད་སྨ་རེ། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཧེ་མ་འབད། ཁྱི་

ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཤུལ་མ་འབད། རང་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་སྦུག་22ལུ་འབད། 

ཁོད་སྲོད་ཆརཔ་གིས་སང་སྲོང་ཡི། ཁོད་སྨད་འདམ་ན་བྱིམ་སྲོང་ཡི། ངའི་ཨ་མས་བསྐྱལ་

བའི་ཆར་བཀབ་འདི། ང་ཆར་བཀབ་གཉའ་བར་མ་ཐེག23 ཨོ་ཟྲོ་24ལག་པར་མ་ཐེག གསེར་

21 ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་ ཆུ་རྫིང་ཡྲོད་སའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྤང་འདི་ལུ་ ལྟང་ཅན་སྤང་ཟེར་སབ་ཨིན་ 
 པས། དེ་ཡང་ གཡུས་ཀྱི་ཁ་ནང་ལུ་ ལྟང་ཟེར་མི་ཆུ་རྫིང་དང་ ཅན་ཟེར་མི་འདི་ཡྲོད་པའི་དྲོན་ཨིན་ 
 པས།  
22 སྦུག་ཟེར་མི་འདི་ དཀྱིལ་ལམ་བར་ན་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིནམ་ལས་ རྫྲོང་ཁའི་བརྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  
 ཡིག་སྡེབ་དེ་སྦེ་བྲིས་ཡྲོད་རུང་ ཡིག་སྡེབ་ངོ་མ་འདི་ མཐའ་དབུས་ཟེར་བའི་དབུས་ཨིན་པས།  
 དཔེ་གཞན་ཡང་ དབུགས་འགམ། དབར་དུས། དབང་བཙྲོང་། ཟེར་མི་ཚུ་ རྫྲོང་ཁ་ཉག་རྐྱང་གི་ 
 ནང་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ད་ཡིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྒྲ་གདངས་ལུ་འགྱུར་བ་མ་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་  
 ཡིག་སྡེབ་ཡང་ བུང་འགམ་དང་ གནམ་བྱཱར། བང་བཙྲོང་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་དར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ། མང་ 
 སྡེ་པའི་ཁ་དང་ཁེངས་ཁའི་ནང་ལུ་འབད་རུང་ དབུགས་ཆད་མི་དེ་ལུ་ བུགས་ཆད་ཟེར་སབ་ཨིན།  
 ཡང་ཁྱིམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ཟེར་མི་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་ནང་ལུ་ཟེར་བའི་དྲོན་མ་གཏྲོགས་ དཀྱིལ་དང་ 
 དབུས་ཀྱི་དྲོན་མེནམ་ལས་ བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་(༡༩༩༦) ལྟར་དུ་འབད་རུང་ སྦུག་མ་ཟེར་ 
 མི་འདི་ ནང་གི་ནང་ཟེར་བའི་དྲོན་ལུ་ ཁང་པ་སྦུག་མ། ཁང་པའི་སྦུག་ཟེར་བཀོད་ནུག།
23 ཆརཔ་ལས་ཟུར་ནིའི་དྲོན་ལས་ སྒལ་ཏྲོ་གུ་ལས་མར་དཔྱངས་ཏེ་བཀབ་ནི་གི་གྱོན་ཆས་ཅིག་ཨིན་ 
 པས། ད་རེས་ནངས་པ་ ཆུ་ཤྲོག་ལས་བཟྲོ་མི་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་  
 རྒྱུ་སྣམ་བུ་ལས་བཟྲོ་མི་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ལྗིད་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ དབང་ 
 རྒྱལ་གྱིས་གཉའ་བར་འབག་མ་ཐེག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།  
24 ཨོ་ཟྲོ་(འྲོ་ཟྲོ་) ཨོམ་བཞྲོ་སའི་ཧྲོད་ཅིག་ཨིན་པས། བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་་(༡༩༩༦ ཤྲོག  
 ༢༥༢༧) ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ “འྲོ་ཟྲོ། འྲོ་མ་བླུག་སྣྲོད་ཀྱི་ཟྲོ་བ།” ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། བྲོད་ཨ་ 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 394

གྱི་ཨུམ་25གཉའ་བར་དཔྱངས། ང་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་དྲོ་གོ། ང་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་

 མདྲོ་བ་ཚུ་གིས་ འ་ལུ་ཨ་གི་སྒྲ་གདངས་ཐྲོནམ་ལས་ གཟི་འྲོད་ལུ་གཟི་ཨོད། ཡིད་འྲོང་ལུ་ཡིད་ 
 ཨོང་། འྲོ་མ་ལུ་ཨོ་མ་ཟེར་བའི་སྒྲ་གདངས་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་ རྫྲོང་ཁའི་བརྗོད་སྒྲ་ནང་ལུ་ཡང་ འྲོ་མ་ 
 ལུ་ཨོམ་ཟེར་ཐྲོནམ་ལས་ རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ནང་ལས་ཕར་ རྫྲོང་ཁའི་བརྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ འྲོ་ 
 མ་ལུ་ཨོམ། འྲོ་ཕྱེ་ལུ་ཨོ་ཕྱེ་དང་ འྲོ་ཟྲོ་ལུ་ཨོ་ཟྲོ་ཟེར་བྲིས་ནུག། 
25 ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཨ་པ་ཀོ་དྲོ་ (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༨༢) གིས་བཤད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སབ་ 
 སྲོལ་ལུ་ གསེར་གྱི་ཨུམ་ཟེར་སབ་རུང་ རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཨུམ་མིན་པར་ མ་ཧེ་གི་རྭ་ལས་ 
 བཟྲོས་མིའི་ཨུམ་འྲོང་ཟེར་ཨིན་པས། ཨུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། ཁ་སྐད་ནང་ལུ་ ཨུང་ལི་ཟེར་ 
 སབ་ཨིནམ་དང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནྲོར་རྫིཔ་ཚུ་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན་ 
 པས། དེ་ཡང་ ཀྲོང་གསར་གླང་མཐིལ་རྒེད་འྲོག་གཡུས་སྦེ་ལེང་གི་ མཚམས་པ་བཀྲ་ཤིས་བསན་ 
 འཛིན་ (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༣༤ ) གྱིས་བཤད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་རང་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལུ་  
 ཁྱིམ་ནང་ནྲོར་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་ལས་ ནྲོར་འཚྲོ་མི་ཁེངས་པ་ཨཔ་ཅང་ཅུང་ལ་ཟེར་ཡྲོད་མི་གིས་ ནྲོར་ 
 འཚྲོ་བའི་སྐབས་ ཨུམ་འཕུ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨུམ་འཕུ་དགོ་པའི་གནད་དྲོན་དེ་ནི་ དྲྲོ་པ་ནྲོར་ 
 བཏགས་ས་ལས་བཏང་སྟེ་ རྩ་གཡམ་པར་འཁྱིད་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གློད་གྲོལ་གྱི་བར་ལན་སྦེ་  
 ཨུམ་ཚར་གཅིག་འཕུ་ནི་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་ལས་ནྲོར་རྫིཔ་ཨུམ་འབག་མི་དེ་ཧེ་མ་དང་ ནྲོར་རྫིཔ་ 
 གཅིག་ཤུལ་མ་སྦེ་ནྲོར་བདའ་འགྱོ་སྟེ་  ནྲོར་ཤར་ཤར་སྦེ་ མ་འྲོང་པའི་བསྒང་ལས་ ཁ་མར་ནྲོར་ 
 བལྟ་བསྒོར་ཏེ་ཤྲོར་ཟེར་བའི་བར་ལན་ལུ་ཨུམ་འཕུ་བའི་སྐབས་ ནྲོར་ཚུ་ཤར་ཤར་སྦེ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ 
 མས། དེ་ལས་ རི་ཁ་ལས་ཡར་ནྲོར་བདའ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ལམ་ཁར་སེམས་ཅན་གཞན་ལས་ 
 ཉེན་སྲུང་གི་དྲོན་ལས་ ཉེན་བར་སྦེ་ འཕལ་འཕལ་རང་ཨུམ་འཕུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཕྱི་དྲྲོ་ནྲོར་ཚུ་ 
 བང་ས་ལུ་ཚུར་བཀུག་པའི་སྐབས་ འགུག་བར་སྦེ་འཕུ་ནི་ཡྲོདཔ་དང་ ནྲོར་ཚུ་ཐགཔ་བཏགས་ 
 ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཉལ་བར་སྦེ་འཕུ་ནི་ཡྲོདཔ་མས། གཅན་གཟན་མེད་པའི་ས་སྒོ་ གཡུས་ཁ་ 
 བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གནམ་ནུབ་མྲོར་ཨུམ་འཕུ་ནི་མེད་རུང་ རི་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་ གནམ་ 
 ནུབ་མྲོར་ཡང་ སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་གནྲོད་པ་ལས་བསྲུང་ཐབས་ལུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ 
 ཏེ་ ཨུམ་འཕུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨཔ་ཅང་ཅུང་ལ་གིས་བཤདཔ་མས་ཟེར་སབ་མི་དེ་ལུ་བལྟ་བ་ 
 ཅིན་ ཧེ་མའི་ནྲོར་རྫིཔ་ཚུ་གིས་ ཨུམ་འདི་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ས་ངོ་མ་རང་ དྲྲོ་པ་ནྲོར་གཏང་བའི་ 
 སྐབས་གློད་བར་དང་ ལམ་ཁར་ཤར་ཤར་སྦེ་འྲོང་དགོ་པའི་འྲོང་བར། ཕྱི་དྲྲོ་བཀུག་པའི་སྐབས་ 
 འགུག་བར་དང་ཉལ་བར། དེ་ལས་ཉེན་སྲུང་གི་དྲོན་ལས་ ཉེན་བར་སྦེ་འཕུ་ནི་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་  
 ནྲོར་གྱིས་ཡང་ ཨུམ་གྱི་བར་ལན་དེ་ཚུ་ར་འཕྲོད་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ 
 འབད་བ་ཅིན་ སག་རྩེ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་རང་ ནྲོར་རྫིཔ་གི་ 
 གྱངས་ཁ་ལྲོ་གཅིག་བ་ལྲོ་གཅིག་ཉུང་སུ་འགྱོ་མི་གུ་ སག་རྩེ་ལུ་ཨུམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་དེ་རྒྱུན་ 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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རྐྱབ་སྦེ་ཟེ་སྲོང་ཀར་ཞིང་ནང་ལུ་ སྲོང་སྟེ་ནྲོར་བཏགས་ཡྲོད་མི་ཚུ་བཏང་། ལགཔ་གཡས་

པར་ཨོ་ཟྲོ་འབག ཡར་ལྟང་ཅན་སྤང་21ལུ་བལྟ་སྟེ་ ནྲོར་བདའ་སྦེ་འགྱོཝ་ད། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ་བལྟ་སྟེ། 

བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས། གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་ནི་ཨིན། རྩྭ་ཧྲོ་རྩྭ་

གཡམ་པར་འགྱོ་ནི་ཨིན། ཆུ་གངས་ཆུ་འཐུང་པར་འགྱོ་ནི་ཨིན། ད་བཙར་ཅིག་སྨ་རེ་བཙར་

སྨ་རེ། ལམ་འཁྱིད་མི་ཨིན་པ་འཁྱིད་སྨ་རེ། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཧེ་མ་འབད། ཁྱི་

ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཤུལ་མ་འབད། རང་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་སྦུག་22ལུ་འབད། 

ཁོད་སྲོད་ཆརཔ་གིས་སང་སྲོང་ཡི། ཁོད་སྨད་འདམ་ན་བྱིམ་སྲོང་ཡི། ངའི་ཨ་མས་བསྐྱལ་

བའི་ཆར་བཀབ་འདི། ང་ཆར་བཀབ་གཉའ་བར་མ་ཐེག23 ཨོ་ཟྲོ་24ལག་པར་མ་ཐེག གསེར་

21 ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་ ཆུ་རྫིང་ཡྲོད་སའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྤང་འདི་ལུ་ ལྟང་ཅན་སྤང་ཟེར་སབ་ཨིན་ 
 པས། དེ་ཡང་ གཡུས་ཀྱི་ཁ་ནང་ལུ་ ལྟང་ཟེར་མི་ཆུ་རྫིང་དང་ ཅན་ཟེར་མི་འདི་ཡྲོད་པའི་དྲོན་ཨིན་ 
 པས།  
22 སྦུག་ཟེར་མི་འདི་ དཀྱིལ་ལམ་བར་ན་ཟེར་བའི་དྲོན་ཨིནམ་ལས་ རྫྲོང་ཁའི་བརྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  
 ཡིག་སྡེབ་དེ་སྦེ་བྲིས་ཡྲོད་རུང་ ཡིག་སྡེབ་ངོ་མ་འདི་ མཐའ་དབུས་ཟེར་བའི་དབུས་ཨིན་པས།  
 དཔེ་གཞན་ཡང་ དབུགས་འགམ། དབར་དུས། དབང་བཙྲོང་། ཟེར་མི་ཚུ་ རྫྲོང་ཁ་ཉག་རྐྱང་གི་ 
 ནང་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ད་ཡིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྒྲ་གདངས་ལུ་འགྱུར་བ་མ་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་  
 ཡིག་སྡེབ་ཡང་ བུང་འགམ་དང་ གནམ་བྱཱར། བང་བཙྲོང་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་དར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ། མང་ 
 སྡེ་པའི་ཁ་དང་ཁེངས་ཁའི་ནང་ལུ་འབད་རུང་ དབུགས་ཆད་མི་དེ་ལུ་ བུགས་ཆད་ཟེར་སབ་ཨིན།  
 ཡང་ཁྱིམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ཟེར་མི་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་ནང་ལུ་ཟེར་བའི་དྲོན་མ་གཏྲོགས་ དཀྱིལ་དང་ 
 དབུས་ཀྱི་དྲོན་མེནམ་ལས་ བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་(༡༩༩༦) ལྟར་དུ་འབད་རུང་ སྦུག་མ་ཟེར་ 
 མི་འདི་ ནང་གི་ནང་ཟེར་བའི་དྲོན་ལུ་ ཁང་པ་སྦུག་མ། ཁང་པའི་སྦུག་ཟེར་བཀོད་ནུག།
23 ཆརཔ་ལས་ཟུར་ནིའི་དྲོན་ལས་ སྒལ་ཏྲོ་གུ་ལས་མར་དཔྱངས་ཏེ་བཀབ་ནི་གི་གྱོན་ཆས་ཅིག་ཨིན་ 
 པས། ད་རེས་ནངས་པ་ ཆུ་ཤྲོག་ལས་བཟྲོ་མི་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་  
 རྒྱུ་སྣམ་བུ་ལས་བཟྲོ་མི་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་ལྗིད་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ དབང་ 
 རྒྱལ་གྱིས་གཉའ་བར་འབག་མ་ཐེག་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།  
24 ཨོ་ཟྲོ་(འྲོ་ཟྲོ་) ཨོམ་བཞྲོ་སའི་ཧྲོད་ཅིག་ཨིན་པས། བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་་(༡༩༩༦ ཤྲོག  
 ༢༥༢༧) ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ “འྲོ་ཟྲོ། འྲོ་མ་བླུག་སྣྲོད་ཀྱི་ཟྲོ་བ།” ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། བྲོད་ཨ་ 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 394

གྱི་ཨུམ་25གཉའ་བར་དཔྱངས། ང་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་དྲོ་གོ། ང་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་

 མདྲོ་བ་ཚུ་གིས་ འ་ལུ་ཨ་གི་སྒྲ་གདངས་ཐྲོནམ་ལས་ གཟི་འྲོད་ལུ་གཟི་ཨོད། ཡིད་འྲོང་ལུ་ཡིད་ 
 ཨོང་། འྲོ་མ་ལུ་ཨོ་མ་ཟེར་བའི་སྒྲ་གདངས་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་ རྫྲོང་ཁའི་བརྗོད་སྒྲ་ནང་ལུ་ཡང་ འྲོ་མ་ 
 ལུ་ཨོམ་ཟེར་ཐྲོནམ་ལས་ རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ནང་ལས་ཕར་ རྫྲོང་ཁའི་བརྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ འྲོ་ 
 མ་ལུ་ཨོམ། འྲོ་ཕྱེ་ལུ་ཨོ་ཕྱེ་དང་ འྲོ་ཟྲོ་ལུ་ཨོ་ཟྲོ་ཟེར་བྲིས་ནུག། 
25 ལྲོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཨ་པ་ཀོ་དྲོ་ (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༨༢) གིས་བཤད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སབ་ 
 སྲོལ་ལུ་ གསེར་གྱི་ཨུམ་ཟེར་སབ་རུང་ རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཨུམ་མིན་པར་ མ་ཧེ་གི་རྭ་ལས་ 
 བཟྲོས་མིའི་ཨུམ་འྲོང་ཟེར་ཨིན་པས། ཨུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། ཁ་སྐད་ནང་ལུ་ ཨུང་ལི་ཟེར་ 
 སབ་ཨིནམ་དང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནྲོར་རྫིཔ་ཚུ་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན་ 
 པས། དེ་ཡང་ ཀྲོང་གསར་གླང་མཐིལ་རྒེད་འྲོག་གཡུས་སྦེ་ལེང་གི་ མཚམས་པ་བཀྲ་ཤིས་བསན་ 
 འཛིན་ (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༣༤ ) གྱིས་བཤད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་རང་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལུ་  
 ཁྱིམ་ནང་ནྲོར་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་ལས་ ནྲོར་འཚྲོ་མི་ཁེངས་པ་ཨཔ་ཅང་ཅུང་ལ་ཟེར་ཡྲོད་མི་གིས་ ནྲོར་ 
 འཚྲོ་བའི་སྐབས་ ཨུམ་འཕུ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ ཨུམ་འཕུ་དགོ་པའི་གནད་དྲོན་དེ་ནི་ དྲྲོ་པ་ནྲོར་ 
 བཏགས་ས་ལས་བཏང་སྟེ་ རྩ་གཡམ་པར་འཁྱིད་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གློད་གྲོལ་གྱི་བར་ལན་སྦེ་  
 ཨུམ་ཚར་གཅིག་འཕུ་ནི་ཡྲོདཔ་དང་ དེ་ལས་ནྲོར་རྫིཔ་ཨུམ་འབག་མི་དེ་ཧེ་མ་དང་ ནྲོར་རྫིཔ་ 
 གཅིག་ཤུལ་མ་སྦེ་ནྲོར་བདའ་འགྱོ་སྟེ་  ནྲོར་ཤར་ཤར་སྦེ་ མ་འྲོང་པའི་བསྒང་ལས་ ཁ་མར་ནྲོར་ 
 བལྟ་བསྒོར་ཏེ་ཤྲོར་ཟེར་བའི་བར་ལན་ལུ་ཨུམ་འཕུ་བའི་སྐབས་ ནྲོར་ཚུ་ཤར་ཤར་སྦེ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ 
 མས། དེ་ལས་ རི་ཁ་ལས་ཡར་ནྲོར་བདའ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ལམ་ཁར་སེམས་ཅན་གཞན་ལས་ 
 ཉེན་སྲུང་གི་དྲོན་ལས་ ཉེན་བར་སྦེ་ འཕལ་འཕལ་རང་ཨུམ་འཕུ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། ཕྱི་དྲྲོ་ནྲོར་ཚུ་ 
 བང་ས་ལུ་ཚུར་བཀུག་པའི་སྐབས་ འགུག་བར་སྦེ་འཕུ་ནི་ཡྲོདཔ་དང་ ནྲོར་ཚུ་ཐགཔ་བཏགས་ 
 ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཉལ་བར་སྦེ་འཕུ་ནི་ཡྲོདཔ་མས། གཅན་གཟན་མེད་པའི་ས་སྒོ་ གཡུས་ཁ་ 
 བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གནམ་ནུབ་མྲོར་ཨུམ་འཕུ་ནི་མེད་རུང་ རི་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་ གནམ་ 
 ནུབ་མྲོར་ཡང་ སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་གནྲོད་པ་ལས་བསྲུང་ཐབས་ལུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ 
 ཏེ་ ཨུམ་འཕུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨཔ་ཅང་ཅུང་ལ་གིས་བཤདཔ་མས་ཟེར་སབ་མི་དེ་ལུ་བལྟ་བ་ 
 ཅིན་ ཧེ་མའི་ནྲོར་རྫིཔ་ཚུ་གིས་ ཨུམ་འདི་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ས་ངོ་མ་རང་ དྲྲོ་པ་ནྲོར་གཏང་བའི་ 
 སྐབས་གློད་བར་དང་ ལམ་ཁར་ཤར་ཤར་སྦེ་འྲོང་དགོ་པའི་འྲོང་བར། ཕྱི་དྲྲོ་བཀུག་པའི་སྐབས་ 
 འགུག་བར་དང་ཉལ་བར། དེ་ལས་ཉེན་སྲུང་གི་དྲོན་ལས་ ཉེན་བར་སྦེ་འཕུ་ནི་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་  
 ནྲོར་གྱིས་ཡང་ ཨུམ་གྱི་བར་ལན་དེ་ཚུ་ར་འཕྲོད་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ 
 འབད་བ་ཅིན་ སག་རྩེ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་རང་ ནྲོར་རྫིཔ་གི་ 
 གྱངས་ཁ་ལྲོ་གཅིག་བ་ལྲོ་གཅིག་ཉུང་སུ་འགྱོ་མི་གུ་ སག་རྩེ་ལུ་ཨུམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་དེ་རྒྱུན་ 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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བའི་ཚེ། བཝ་ཁྱད་རྒོད་ཞན་པའི་གནས་སངས་གཅིག ཕམ་ཁ་བལ་འགྱོ་བའི་སྐྱོ་སྣང་གཉིས། 

རྟགས་རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་སྲོན་ལུགས་གསུམ། སབས་མ་ལེགས་གཅིག་ཁར་འགྲིག་འྲོང་ཚེ། 

སེམས་འཁྲུལ་སྣང་མ་ལངས་ཐབས་མིན་འདུག ཟེར་བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཧེ་མ་བཏང་། 

ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཤུལ་ལས་བཞག ནྲོར་གཞན་དང་དབང་རྒྱལ་ཁོ་རང་སྦུག་ན་

འབད་དེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་། གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་འབྲོལ་ནི་དེ་གིས་ ཁོད་སྲོད་ཆརཔ་གིས་སང་། 

ཁོད་སྨད་འདམ་ན་བྱིམ། ཨོ་ཟྲོ་ལག་པར་བཤེད་མ་ཚུགས་རུང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བཀའ་མ་

ལྕོགས་པར་རི་ཁར་ནྲོར་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ཐལ་ནུག། 

ས་གནས་ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོད་དེ་ ཁ་མར་བསྒོར་སྦེ་གཡུས་ཁར་བལྟ་བའི་སྐབས་ ཨའི་ཁོ་

ལུ་བལྟ་སྲོད་སར་མཐྲོང་སྟེ། སྤང་ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོད་པའི་ཚེ། ངའི་བརྩེ་བའི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་

མ་འདི། ཁ་བལ་བའི་ན་ཟུག་མ་ཐེག་པར། ལཱ་དང་གཡྲོག་ཚུ་བཀོག་བཞག་སྟེ། སྒོ་སྟེང་སྒོ་

ཨིན་པར་འཐྲོན་ཏེ་གིས། ལག་པའི་མཛུབ་ཅུང་དཔྱལ་བར་བཀལ། ང་དབང་རྒྱལ་བསྒྱིམས་

ཏེ་བལྟ་སྲོད་ནུག ཟེར་སབ་ནུག།

ལྟང་ཅན་སྤང་ལས་ཡར་བདའ་འགྱོཝ་ད། ལམ་བཙར་ཅིག་སྨ་རེ་བཙར་སྨ་རེ། ལམ་སང་

ལེགས་ལྐོདམ་ལས་བཙར་སྨ་རེ། ང་སང་ལེགས་ལྐོདམ་ལུ་ལྷྲོད་པའི་ཚེ། གསེར་གྱི་ཨུམ་

ཅིག་འཕུ་སྲོང་པར། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་འདི། ཁྱིམ་དང་གཡྲོག་གི་བར་ན་ལུ། ལུས་

དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག གསེར་གྱི་ཨུམ་འདི་འཕུ་མ་ཚུགས། ཁྱོད་གཉེན་དང་ཉེ་

འཁོར་མེདཔ་ཡ། ཕམ་དང་བུ་གཞི་མེདཔ་ཡ། ཁྱོད་ཕམ་དང་བུ་གཞི་ཡྲོདན། གཉེན་དང་ཉེ་

འཁོར་ཡྲོདན། ལགཔ་གཡས་པར་ཛ་ཏི་སྦྲོར་26ཏེ། ལགཔ་གཡྲོན་པ་ལྟག་སྐོར་བསྐྱོར་ཏེ། 

 ཆད་སྲོང་ནུག། སྤྱིར་བཏང་ཨུམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚྲོགས་ནང་ལུ་ ཁེ་ 
 རྒུད་སྲོམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ དང་ཕུ་ཕམ་ཚུ་གིས་ ནྲོར་རྫིཔ་དང་ནྲོར་གྱི་བར་ན་ 
 འབྲེལ་བའི་བར་ལན་དེ་ རྒྱུན་ཆད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། 
26 ཛཱ་ཏིའི་སྨན་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༡༩༩༦ ཤྲོག ༢༣༣༢)  
 “ཛཱ་ཏི། (ལེགས) (1) སྐྱེ་ལྡན་ཏེ་རྩི་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྲོ་ཚ། ཞུརྗེས་དྲྲོད། ནུས་པས་དྲྲོད་ 
 སྐྱེད། ཟས་འཇུ། སྙིང་རླུང་སྲོགས་རླུང་ནད་སེལ་བར་བྱེད།” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ དྲན་ 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 396

བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨམ་འདི། ལུས་དྲན་མེད་ངང་ལས་ལྷྲོང་སྨ་རེ། ཁྱིམ་ཁང་བཟང་ཁྲ་མྲོར་
27བཙུགས་སྨ་རེ། ཐུགས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རྲོགས་འབད་མ་སྨ་རེ། ལུས་འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་ནི་

མེད་པའི་ཁར། སེམས་སྐྱོ་བའི་ན་ཟུག་མེད་པའི་ངང་། ལྲོག་མཇལ་བའི་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་

བཞག་གེ། ཟེར་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཨའི་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སར་མཐྲོང་སྟེ་ འཁྲུལ་སྣང་

ལངས་སྦེ་ ཨུམ་འདི་འཕུ་མ་ཚུགས་པས། གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་ ཨའི་དྲན་མེད་ལས་ལྷྲོང་སྟེ་ 

སེམས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རྲོགས་འབད་སྨ་རེ་ཟེར་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཞིན་ན་ ནྲོར་བདའ་སྦེ་སྲོང་ནུག།

ས་གནས་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། སྐུ་ངལ་གནང་ཞིག་སྐུ་ངལ་གནང་། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས། ད་སྐུ་ངལ་ཨིན་པ་གནང་སྨ་རེ། རྩྭ་ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་སྨ་རེ། 

བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ། མི་བལྟ་མནྲོ་རུང་བལྟ་དགོ་པས། ལྲོག་མ་བལྟ་སེམས་ཀྱིས་

བཟྲོད་མ་ཚུགས། ཁ་ལན་གཅིག་གཡུས་ཁར་བསྒོར་དགོ་པས། ཟེར་ས་གོ་དེ་ན་ ཨ་མའི་

ཕྱྲོགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ངལ་འཚྲོ་སྦེ་སྲོད་ནུག། 

 མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་མི་འདི་རླུང་ནད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་ཛཱ་ཏིའི་སྨན་གྱིས་ཕནམ་ཨིན་པས།   
 གཟིམ་དཔྲོན་པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ (༢༠༠༨ ཤྲོག ༢༧-༢༨) ནང་ལུ་ཡང་། “བུ་འགྱོ་སའི་ 
 གསང་ལམ་མཐྲོང་སྟེ་གིས། །ཡུམ་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོངཔ་འྲོང་། །ངེའི་སྲིང་མྲོ་སངས་རྒྱས་ 
 བཟང་མྲོ་དེ། །ཕྱི་བལྟ་བའི་ངོ་རིས་མ་ལེགས་རུང་། །ནང་སེམས་ཀྱི་བཀྲབ་ལ་མཁས་ཤྲོས་ 
 ཨིན། །ལགཔ་གཡས་པར་ཇ་ཐང་ཡར་ཤྲོན་རྐྱབ། །ལགཔ་གཡྲོན་པར་ཛ་ཏི་ཧུམ་མར་སྦྲོར། །ཡུམ་ 
 དྲན་མེད་ངང་ལས་ལྷྲོང་སྨ་རེ། །” ཟེར་ཐྲོན་མས།  ཛཱ་ཏིའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལུ་ འདབ་བདུན་ 
 པ། མ་ལ་ཏི། གཞྲོན་ནུའི་ཕྲེང་ཅན། ཡིད་བཟང་སྐྱེས། སྣ་མའི་མེ་ཏྲོག་ཟེར་ཐྲོནམ་ལས་ ས་སྐྱ་ 
 ལེགས་བཤད་ལས། (༢༠༡༠ ཤྲོག ༩༣ རབ་བྱེད་གཉིས་པ་ཡ་རབས་བརྟགས་པ། ཚིགས་བཅད་ 
 ༡༢) “མཁས་པའི་ཡྲོན་ཏན་སས་གྱུར་ཀྱང་། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གསལ། །སྣ་མའི་མེ་ 
 ཏྲོག་ལེགས་བཀབ་ཀྱང་། །དྲི་ཞིམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར། །” ཟེར་ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གཉིས་དྲོན་ 
 དང་ ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གཉིས་དཔེ་སྦེ་ སྙན་གཞུང་ལྟར་ན་ ཟ་བྲོ་དངོས་པྲོའི་དཔེ་རྒྱན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ 
 སྦེ་ མཁས་པའི་ཡྲོན་ཏན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་སྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ དཔེ་ཛཱ་ཏིའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སྣ་མའི་མེ་ 
 ཏྲོག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག།
27 “ཁྱིམ་”ཟེར་མི་འདི་སྤྱིར་བཏང་དང་ “ཁང་བཟང་ཁྲ་མྲོ་”ཟེར་མི་འདི་ སྙན་ངག་གི་ཚིག་ཅིག་ 
 འབདཝ་ལས་ དྲོན་དག་གཅིག་རུང་ ཚིག་སྦྲོར་བདེ་ཐབས་ལུ་ “ཁྱིམ་ཁང་བཟང་ཁྲ་མྲོ་”ཟེར་  
 ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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བའི་ཚེ། བཝ་ཁྱད་རྒོད་ཞན་པའི་གནས་སངས་གཅིག ཕམ་ཁ་བལ་འགྱོ་བའི་སྐྱོ་སྣང་གཉིས། 

རྟགས་རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་སྲོན་ལུགས་གསུམ། སབས་མ་ལེགས་གཅིག་ཁར་འགྲིག་འྲོང་ཚེ། 

སེམས་འཁྲུལ་སྣང་མ་ལངས་ཐབས་མིན་འདུག ཟེར་བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཧེ་མ་བཏང་། 

ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཤུལ་ལས་བཞག ནྲོར་གཞན་དང་དབང་རྒྱལ་ཁོ་རང་སྦུག་ན་

འབད་དེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་། གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་འབྲོལ་ནི་དེ་གིས་ ཁོད་སྲོད་ཆརཔ་གིས་སང་། 

ཁོད་སྨད་འདམ་ན་བྱིམ། ཨོ་ཟྲོ་ལག་པར་བཤེད་མ་ཚུགས་རུང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བཀའ་མ་

ལྕོགས་པར་རི་ཁར་ནྲོར་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ཐལ་ནུག། 

ས་གནས་ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོད་དེ་ ཁ་མར་བསྒོར་སྦེ་གཡུས་ཁར་བལྟ་བའི་སྐབས་ ཨའི་ཁོ་

ལུ་བལྟ་སྲོད་སར་མཐྲོང་སྟེ། སྤང་ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོད་པའི་ཚེ། ངའི་བརྩེ་བའི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་

མ་འདི། ཁ་བལ་བའི་ན་ཟུག་མ་ཐེག་པར། ལཱ་དང་གཡྲོག་ཚུ་བཀོག་བཞག་སྟེ། སྒོ་སྟེང་སྒོ་

ཨིན་པར་འཐྲོན་ཏེ་གིས། ལག་པའི་མཛུབ་ཅུང་དཔྱལ་བར་བཀལ། ང་དབང་རྒྱལ་བསྒྱིམས་

ཏེ་བལྟ་སྲོད་ནུག ཟེར་སབ་ནུག།

ལྟང་ཅན་སྤང་ལས་ཡར་བདའ་འགྱོཝ་ད། ལམ་བཙར་ཅིག་སྨ་རེ་བཙར་སྨ་རེ། ལམ་སང་

ལེགས་ལྐོདམ་ལས་བཙར་སྨ་རེ། ང་སང་ལེགས་ལྐོདམ་ལུ་ལྷྲོད་པའི་ཚེ། གསེར་གྱི་ཨུམ་

ཅིག་འཕུ་སྲོང་པར། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་འདི། ཁྱིམ་དང་གཡྲོག་གི་བར་ན་ལུ། ལུས་

དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག གསེར་གྱི་ཨུམ་འདི་འཕུ་མ་ཚུགས། ཁྱོད་གཉེན་དང་ཉེ་

འཁོར་མེདཔ་ཡ། ཕམ་དང་བུ་གཞི་མེདཔ་ཡ། ཁྱོད་ཕམ་དང་བུ་གཞི་ཡྲོདན། གཉེན་དང་ཉེ་

འཁོར་ཡྲོདན། ལགཔ་གཡས་པར་ཛ་ཏི་སྦྲོར་26ཏེ། ལགཔ་གཡྲོན་པ་ལྟག་སྐོར་བསྐྱོར་ཏེ། 

 ཆད་སྲོང་ནུག། སྤྱིར་བཏང་ཨུམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚྲོགས་ནང་ལུ་ ཁེ་ 
 རྒུད་སྲོམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ དང་ཕུ་ཕམ་ཚུ་གིས་ ནྲོར་རྫིཔ་དང་ནྲོར་གྱི་བར་ན་ 
 འབྲེལ་བའི་བར་ལན་དེ་ རྒྱུན་ཆད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། 
26 ཛཱ་ཏིའི་སྨན་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༡༩༩༦ ཤྲོག ༢༣༣༢)  
 “ཛཱ་ཏི། (ལེགས) (1) སྐྱེ་ལྡན་ཏེ་རྩི་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྲོ་ཚ། ཞུརྗེས་དྲྲོད། ནུས་པས་དྲྲོད་ 
 སྐྱེད། ཟས་འཇུ། སྙིང་རླུང་སྲོགས་རླུང་ནད་སེལ་བར་བྱེད།” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ དྲན་ 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 396

བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨམ་འདི། ལུས་དྲན་མེད་ངང་ལས་ལྷྲོང་སྨ་རེ། ཁྱིམ་ཁང་བཟང་ཁྲ་མྲོར་
27བཙུགས་སྨ་རེ། ཐུགས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རྲོགས་འབད་མ་སྨ་རེ། ལུས་འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་ནི་

མེད་པའི་ཁར། སེམས་སྐྱོ་བའི་ན་ཟུག་མེད་པའི་ངང་། ལྲོག་མཇལ་བའི་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་

བཞག་གེ། ཟེར་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཨའི་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སར་མཐྲོང་སྟེ་ འཁྲུལ་སྣང་

ལངས་སྦེ་ ཨུམ་འདི་འཕུ་མ་ཚུགས་པས། གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་ ཨའི་དྲན་མེད་ལས་ལྷྲོང་སྟེ་ 

སེམས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རྲོགས་འབད་སྨ་རེ་ཟེར་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཞིན་ན་ ནྲོར་བདའ་སྦེ་སྲོང་ནུག།

ས་གནས་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། སྐུ་ངལ་གནང་ཞིག་སྐུ་ངལ་གནང་། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས། ད་སྐུ་ངལ་ཨིན་པ་གནང་སྨ་རེ། རྩྭ་ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་སྨ་རེ། 

བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ། མི་བལྟ་མནྲོ་རུང་བལྟ་དགོ་པས། ལྲོག་མ་བལྟ་སེམས་ཀྱིས་

བཟྲོད་མ་ཚུགས། ཁ་ལན་གཅིག་གཡུས་ཁར་བསྒོར་དགོ་པས། ཟེར་ས་གོ་དེ་ན་ ཨ་མའི་

ཕྱྲོགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ངལ་འཚྲོ་སྦེ་སྲོད་ནུག། 

 མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་མི་འདི་རླུང་ནད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་ཛཱ་ཏིའི་སྨན་གྱིས་ཕནམ་ཨིན་པས།   
 གཟིམ་དཔྲོན་པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ (༢༠༠༨ ཤྲོག ༢༧-༢༨) ནང་ལུ་ཡང་། “བུ་འགྱོ་སའི་ 
 གསང་ལམ་མཐྲོང་སྟེ་གིས། །ཡུམ་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོངཔ་འྲོང་། །ངེའི་སྲིང་མྲོ་སངས་རྒྱས་ 
 བཟང་མྲོ་དེ། །ཕྱི་བལྟ་བའི་ངོ་རིས་མ་ལེགས་རུང་། །ནང་སེམས་ཀྱི་བཀྲབ་ལ་མཁས་ཤྲོས་ 
 ཨིན། །ལགཔ་གཡས་པར་ཇ་ཐང་ཡར་ཤྲོན་རྐྱབ། །ལགཔ་གཡྲོན་པར་ཛ་ཏི་ཧུམ་མར་སྦྲོར། །ཡུམ་ 
 དྲན་མེད་ངང་ལས་ལྷྲོང་སྨ་རེ། །” ཟེར་ཐྲོན་མས།  ཛཱ་ཏིའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལུ་ འདབ་བདུན་ 
 པ། མ་ལ་ཏི། གཞྲོན་ནུའི་ཕྲེང་ཅན། ཡིད་བཟང་སྐྱེས། སྣ་མའི་མེ་ཏྲོག་ཟེར་ཐྲོནམ་ལས་ ས་སྐྱ་ 
 ལེགས་བཤད་ལས། (༢༠༡༠ ཤྲོག ༩༣ རབ་བྱེད་གཉིས་པ་ཡ་རབས་བརྟགས་པ། ཚིགས་བཅད་ 
 ༡༢) “མཁས་པའི་ཡྲོན་ཏན་སས་གྱུར་ཀྱང་། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གསལ། །སྣ་མའི་མེ་ 
 ཏྲོག་ལེགས་བཀབ་ཀྱང་། །དྲི་ཞིམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར། །” ཟེར་ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གཉིས་དྲོན་ 
 དང་ ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གཉིས་དཔེ་སྦེ་ སྙན་གཞུང་ལྟར་ན་ ཟ་བྲོ་དངོས་པྲོའི་དཔེ་རྒྱན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ 
 སྦེ་ མཁས་པའི་ཡྲོན་ཏན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་སྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ དཔེ་ཛཱ་ཏིའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སྣ་མའི་མེ་ 
 ཏྲོག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག།
27 “ཁྱིམ་”ཟེར་མི་འདི་སྤྱིར་བཏང་དང་ “ཁང་བཟང་ཁྲ་མྲོ་”ཟེར་མི་འདི་ སྙན་ངག་གི་ཚིག་ཅིག་ 
 འབདཝ་ལས་ དྲོན་དག་གཅིག་རུང་ ཚིག་སྦྲོར་བདེ་ཐབས་ལུ་ “ཁྱིམ་ཁང་བཟང་ཁྲ་མྲོ་”ཟེར་  
 ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལེགས་སྤང་ལས་ཡར་བདའ་འགྱོཝ་ད། ལམ་བཙར་ཅིག་སྨ་རེ་བཙར་སྨ་རེ། ལམ་བ་བདེ་

བྲག་ལས་བཙར་སྨ་རེ། ལམ་འཁྱིད་མི་ཨིན་པ་འཁྱིད་སྨ་རེ། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཧེ་

མ་འབད། ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཤུལ་མ་འབད། རང་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་སྦུག་

ལུ་འབད། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་འདི། ལྲོག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག མར་

ལྲོག་དགོ་མནྲོ་བའི་མནྲོ་བསམ་འདི།  ཚར་བརྒྱ་དང་སྲོང་སྦེ་འཁོར་རུང་ར། ལྲོག་ལྲོག་པར་

ཡབ་ཀྱི་བཀའ་མ་གཅོག ལྲོག་མ་ལྲོག་ན་ཟུག་མ་ཐེག་རུང་། ང་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་

འགྱོ་དགོ་པས། ཟེར་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་ལྲོག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སར་ མཐྲོང་པའི་སྐབས་

ལུ་ མར་ལྲོག་དགོ་པས་ཟེར་ མནྲོ་བསམ་ལྲོག་ཅི་ར་འཁོར་རུང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བཀའ་

མ་གཅོག་པར་ ནྲོར་བདའ་སྦེ་འགྱོ་ནུག།

ས་གནས་གམ་ཐྲོག་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། སྤང་སེར་ཤྲོག་སྤང་གི་སྐེད་པ་ལུ། སྐུ་ངལ་གནང་ཞིག་

སྐུ་ངལ་གནང་། བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས། ད་སྐུ་ངལ་ཨིན་པ་གནང་སྨ་རེ། རྩྭ་

ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་སྨ་རེ། ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་བཞུགས་སྨ་རེ། བདག་གི་

ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། ད་ཚྲོད་བཅིངས་མིའི་ལྟྲོ་འཛར་འདི། ང་ལྟྲོ་འཛར་ཟ་དགོ་མནྲོ་སྲོང་

པར། ལྟྲོ་རས་མཐའམ་ཡང་ཕུད་མ་ཚུགས། ལྟྲོ་རས་མཐའམ་ཕུདཝ་ལས། ང་ལྟྲོ་ཕུད་ཨིན་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 398

པ་གཏྲོར་28དགོ་པས། ཡབ་ཨ་པས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ་29བཞེས། ཡུམ་ཨ་མས་བསྟེན་པའི་ 

28 ལྟྲོ་ཕུད་གཏྲོར་ནི་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ གལ་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན་ 
 པས། རང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ གནས་ 
 སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་དཀར་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཟའ་བཏུང་གི་ཕུད་དྲང་ཞིན་ན་ མར་ 
 ངན་སྲོང་ལུ་སྦྱིན་པ་བཏང་ནི་འདི་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་ ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོ་སེམས་ 
 བསྐྱེད་ཡང་འདི་ནང་ལུ་བསྡུཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག  
 ༢༥སེམས་བསྐྱེད་དང་པྲོ། ཚིགས་བཅད་༡་པ།) “སྦྱིན་པ་སྦྱིན་བ་ལེན་པྲོ་གཏྲོང་པྲོས་སྲོང་།། 
 འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཕ་རྲོལ་ཕྱིན་ཞེས་བ། །གསུམ་པྲོ་དག་ལ་ཆགས་སྐྱེས་གྱུར་པས་དེ། །འཇིག་ 
 རྟེན་པ་ཡི་ཕ་རྲོལ་ཕྱིན་ཅེས་བསན། །” ཟེར་གསུངས་མི་ལྟར་དུ་ གལ་སྲིད་འཁོར་གསུམ་རྣམ་ 
 པར་མི་རྟྲོག་པའི་ཐྲོག་ལས་ ཡར་མཆོད་པ་དང་མར་སྦྱིན་པ་བཏང་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྦྱིན་པའི་ཕར་ 
 ཕྱིན་དང་དྲོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཡང་དེ་ལུ་ཚངམ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ རབ་བྱུང་ན་  
 མདྲོ་རྒྱུད་ནང་ལུ་གསུངས་བཞག་མི་དང་ དེ་ལས་བླམ་གོངམ་ཚུ་གིས་བརྩམས་བཞག་མིའི་ལྟྲོ་ 
 མཆོད་དང་ཇ་མཆོད། དེ་ལས་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་འདྲོན་ནི་དང་ མི་ནགཔ་དཀྱུས་མ་ཅིག་ 
 གིས་ཚིག་འདྲོན་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ངན་སྲོང་གི་སེམས་ཅན་ཚུ་ 
 དམིགས་ཏེ་ ལྟྲོ་ཕུད་སྲོགས་གཏྲོར་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་ཡང་སྐྱབས་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་ 
 ཨིན་པས། 
29 དགྲ་ལྷ་དེ་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ འདི་གི་སྐོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ བསངས་དཔེ་ 
 བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས།  (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༧༠) “ཀྱཻ༑ རྣལ་འབྲོར་དཔྲོན་སྲོབ་འཁོར་བཅས་ལ།། 
 འགོ་ཞིང་སྲོངས་གྲོགས་བྱེད་པ་ཡི། །དགྲ་ལྷ་གཉན་པྲོ་ཐམས་ཅད་བསངས། །མི་ལ་འགོ་བའི་དགྲ་ 
 ལྷ་བསངས། །” ཞེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས། (ཤྲོག ༡༧༡) “ལྟ་བ་མིག་རྣྲོའི་དགྲ་ལྷ་བསངས། ། 
 ཉན་པ་རྣ་གསང་དགྲ་ལྷ་བསངས། །སྣྲོམ་པ་སྣ་ཡི་དགྲ་ལྷ་བསངས། །སྨྲ་བ་ལྕེ་མགྱོགས་དགྲ་ལྷ་ 
 བསངས། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ དགྲ་ལྷ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ གོ་བ་གཉིས་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ 
 ཡང་ གཅིག་འདི་དགྲ་འཐབ་ཀྱི་ལྷ་སྟེ་ རང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགྲ་བང་ཕྱད་ཚུ་དང་འཐབ་པའི་ 
 སྐབས་ལུ་ གཞན་ཚར་གཅོད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རང་གིས་རྐྱབ་སྐྱོར་སྦེ་བསྟེནམ་བཞིན་དུ་ རང་ལུ་ཡང་ 
 མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་ལྷ་དེ་ལུ་གོ་ནི་དང་། གཞན་མི་དེ་ནི་ ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་མི་དཔྲོན་ 
 སྲོབ་འཁོར་བཅས་ལུ་ བར་ཆད་བརྩམས་མིའི་དགྲ་བགེགས་བར་ཆད་སྲོགས་ལས་ བཀག་ནིའི་ 
 སྲོངས་གྲོགས་སམ་ཆ་རྲོགས་མཛད་མི་དེ་ལུ་ དགྲ་ལྷ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། བསངས་དཔེ་བཀྲ་ 
 ཤིས་རེ་སྐོང་གི་འགྲེལ་པ་ལས། (༢༠༡༡ ཤྲོག ༡༥༥) “དགྲ་ལྷ་མཆེད་དགུ་པྲོ་དེ་དག་ཀྱང་གང་ཞེ་ 
 ན། ཡབ་ལྷ་རྒོད་ཐྲོག་འབེབས་དང་ཡུམ་ཀླུ་མྲོ་དུང་སྐྱོང་མའི་སས། དཔའ་བརྟན་དམག་དཔྲོན།  
 མཐུ་ཆེན་དགྲ་འདུལ། སྣང་གྲགས་འབྲུག་ལྡིར། དྲག་རྩལ་ཐྲོག་འབེབས། སྐྱེས་པ་སྲོག་འདྲོན།  

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལེགས་སྤང་ལས་ཡར་བདའ་འགྱོཝ་ད། ལམ་བཙར་ཅིག་སྨ་རེ་བཙར་སྨ་རེ། ལམ་བ་བདེ་

བྲག་ལས་བཙར་སྨ་རེ། ལམ་འཁྱིད་མི་ཨིན་པ་འཁྱིད་སྨ་རེ། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཧེ་

མ་འབད། ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཤུལ་མ་འབད། རང་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་སྦུག་

ལུ་འབད། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་འདི། ལྲོག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག མར་

ལྲོག་དགོ་མནྲོ་བའི་མནྲོ་བསམ་འདི།  ཚར་བརྒྱ་དང་སྲོང་སྦེ་འཁོར་རུང་ར། ལྲོག་ལྲོག་པར་

ཡབ་ཀྱི་བཀའ་མ་གཅོག ལྲོག་མ་ལྲོག་ན་ཟུག་མ་ཐེག་རུང་། ང་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་

འགྱོ་དགོ་པས། ཟེར་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་ལྲོག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སར་ མཐྲོང་པའི་སྐབས་

ལུ་ མར་ལྲོག་དགོ་པས་ཟེར་ མནྲོ་བསམ་ལྲོག་ཅི་ར་འཁོར་རུང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བཀའ་

མ་གཅོག་པར་ ནྲོར་བདའ་སྦེ་འགྱོ་ནུག།

ས་གནས་གམ་ཐྲོག་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། སྤང་སེར་ཤྲོག་སྤང་གི་སྐེད་པ་ལུ། སྐུ་ངལ་གནང་ཞིག་

སྐུ་ངལ་གནང་། བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས། ད་སྐུ་ངལ་ཨིན་པ་གནང་སྨ་རེ། རྩྭ་

ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་སྨ་རེ། ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་བཞུགས་སྨ་རེ། བདག་གི་

ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། ད་ཚྲོད་བཅིངས་མིའི་ལྟྲོ་འཛར་འདི། ང་ལྟྲོ་འཛར་ཟ་དགོ་མནྲོ་སྲོང་

པར། ལྟྲོ་རས་མཐའམ་ཡང་ཕུད་མ་ཚུགས། ལྟྲོ་རས་མཐའམ་ཕུདཝ་ལས། ང་ལྟྲོ་ཕུད་ཨིན་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 398

པ་གཏྲོར་28དགོ་པས། ཡབ་ཨ་པས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ་29བཞེས། ཡུམ་ཨ་མས་བསྟེན་པའི་ 

28 ལྟྲོ་ཕུད་གཏྲོར་ནི་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ གལ་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན་ 
 པས། རང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ གནས་ 
 སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་དཀར་ཕྱྲོགས་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཟའ་བཏུང་གི་ཕུད་དྲང་ཞིན་ན་ མར་ 
 ངན་སྲོང་ལུ་སྦྱིན་པ་བཏང་ནི་འདི་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་ ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོ་སེམས་ 
 བསྐྱེད་ཡང་འདི་ནང་ལུ་བསྡུཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག  
 ༢༥སེམས་བསྐྱེད་དང་པྲོ། ཚིགས་བཅད་༡་པ།) “སྦྱིན་པ་སྦྱིན་བ་ལེན་པྲོ་གཏྲོང་པྲོས་སྲོང་།། 
 འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཕ་རྲོལ་ཕྱིན་ཞེས་བ། །གསུམ་པྲོ་དག་ལ་ཆགས་སྐྱེས་གྱུར་པས་དེ། །འཇིག་ 
 རྟེན་པ་ཡི་ཕ་རྲོལ་ཕྱིན་ཅེས་བསན། །” ཟེར་གསུངས་མི་ལྟར་དུ་ གལ་སྲིད་འཁོར་གསུམ་རྣམ་ 
 པར་མི་རྟྲོག་པའི་ཐྲོག་ལས་ ཡར་མཆོད་པ་དང་མར་སྦྱིན་པ་བཏང་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྦྱིན་པའི་ཕར་ 
 ཕྱིན་དང་དྲོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཡང་དེ་ལུ་ཚངམ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ རབ་བྱུང་ན་  
 མདྲོ་རྒྱུད་ནང་ལུ་གསུངས་བཞག་མི་དང་ དེ་ལས་བླམ་གོངམ་ཚུ་གིས་བརྩམས་བཞག་མིའི་ལྟྲོ་ 
 མཆོད་དང་ཇ་མཆོད། དེ་ལས་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་འདྲོན་ནི་དང་ མི་ནགཔ་དཀྱུས་མ་ཅིག་ 
 གིས་ཚིག་འདྲོན་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ངན་སྲོང་གི་སེམས་ཅན་ཚུ་ 
 དམིགས་ཏེ་ ལྟྲོ་ཕུད་སྲོགས་གཏྲོར་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་ཡང་སྐྱབས་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་ 
 ཨིན་པས། 
29 དགྲ་ལྷ་དེ་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ འདི་གི་སྐོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ བསངས་དཔེ་ 
 བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས།  (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༧༠) “ཀྱཻ༑ རྣལ་འབྲོར་དཔྲོན་སྲོབ་འཁོར་བཅས་ལ།། 
 འགོ་ཞིང་སྲོངས་གྲོགས་བྱེད་པ་ཡི། །དགྲ་ལྷ་གཉན་པྲོ་ཐམས་ཅད་བསངས། །མི་ལ་འགོ་བའི་དགྲ་ 
 ལྷ་བསངས། །” ཞེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས། (ཤྲོག ༡༧༡) “ལྟ་བ་མིག་རྣྲོའི་དགྲ་ལྷ་བསངས། ། 
 ཉན་པ་རྣ་གསང་དགྲ་ལྷ་བསངས། །སྣྲོམ་པ་སྣ་ཡི་དགྲ་ལྷ་བསངས། །སྨྲ་བ་ལྕེ་མགྱོགས་དགྲ་ལྷ་ 
 བསངས། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ དགྲ་ལྷ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ གོ་བ་གཉིས་སྦེ་ཡྲོད་མི་འདི་ 
 ཡང་ གཅིག་འདི་དགྲ་འཐབ་ཀྱི་ལྷ་སྟེ་ རང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགྲ་བང་ཕྱད་ཚུ་དང་འཐབ་པའི་ 
 སྐབས་ལུ་ གཞན་ཚར་གཅོད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ རང་གིས་རྐྱབ་སྐྱོར་སྦེ་བསྟེནམ་བཞིན་དུ་ རང་ལུ་ཡང་ 
 མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་ལྷ་དེ་ལུ་གོ་ནི་དང་། གཞན་མི་དེ་ནི་ ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་མི་དཔྲོན་ 
 སྲོབ་འཁོར་བཅས་ལུ་ བར་ཆད་བརྩམས་མིའི་དགྲ་བགེགས་བར་ཆད་སྲོགས་ལས་ བཀག་ནིའི་ 
 སྲོངས་གྲོགས་སམ་ཆ་རྲོགས་མཛད་མི་དེ་ལུ་ དགྲ་ལྷ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། བསངས་དཔེ་བཀྲ་ 
 ཤིས་རེ་སྐོང་གི་འགྲེལ་པ་ལས། (༢༠༡༡ ཤྲོག ༡༥༥) “དགྲ་ལྷ་མཆེད་དགུ་པྲོ་དེ་དག་ཀྱང་གང་ཞེ་ 
 ན། ཡབ་ལྷ་རྒོད་ཐྲོག་འབེབས་དང་ཡུམ་ཀླུ་མྲོ་དུང་སྐྱོང་མའི་སས། དཔའ་བརྟན་དམག་དཔྲོན།  
 མཐུ་ཆེན་དགྲ་འདུལ། སྣང་གྲགས་འབྲུག་ལྡིར། དྲག་རྩལ་ཐྲོག་འབེབས། སྐྱེས་པ་སྲོག་འདྲོན།  

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།



399

མྲོ་ལྷ་བཞེས། སྐྱེསཔ་རང་དང་བསྟུན་པའི་སྲོག་ལྷ་བཞེས། ས་ཕྱྲོགས་འདི་ན་བཞུགས་པའི། 

གནས་བདག་གཞི་བདག་30བཞེས། ཟེར་དགྲ་ལྷ་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ལྟྲོ་ཕུད་གཏྲོར་ 

 སྔང་བ་སྲོག་གཅོད། སྐྱེས་བུ་རང་ཆས། བ་ཁྲ་སྔོན་པྲོ་སྟེ་མིང་པྲོ་བརྒྱད་དང་སྲིང་མྲོ་དགྲ་སྨན་ 
 གཤྲོག་རྩལ་དཀར་མྲོ་སྟེ་དགུའྲོ།།” ཟེར་དགྲ་ལྷ་ལུ་མཆེད་དགུ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དགྲ་ལྷ་ 
 དེ་ཚུ་ ཕྱི་ནང་གི་དགྲ་གཉིས་ཡྲོད་ས་ལས་ ཕྱིའི་དགྲ་ཚྲོགས་ལས་སྐྱབས་མཛད་མི་ཅིག་ཨིན་པས།  
 དེ་འབདཝ་ད་ སྤྲོད་འཇུག་ལས། (༡༩༩༠ ཤྲོག ༦༠-༦༡) “འཇིག་རྟེན་ན་ནི་སྲོང་བ་མྲོད། ། 
 གནྲོད་པ་བྱེད་པ་དཀོན་པ་སྟེ། །འདི་ལྟར་ཕར་གནྲོད་མ་བས་ན། །འགའ་ཡང་གནྲོད་པ་མི་བྱེད་དྲོ། ། 
 དེ་བས་ངལ་བས་མ་བསྒྲུབས་པའི། །ཁྱིམ་དུ་གཏེར་ནི་བྱུང་བ་ལྟར། །བང་ཆུབ་སྤྲོད་པའི་གྲོགས་ 
 གྱུར་པས། །བདག་གིས་དགྲ་ལ་དགའ་བར་བ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ཕྱིའི་དགྲ་བང་ 
 ཕྱད་ཟེར་མི་འདི་ ཕར་ལྲོགས་མའི་མི་ལུ་གནྲོདཔ་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ ཚུར་གནྲོདཔ་བཀལ་འྲོང་མི་ 
 མེདཔ་ལས་ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲོད་པ་ཉམས་ལེན་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ངལ་བའི་ཁུར་ 
 འབག་སྟེ་བསྒྲུབ་མ་དགོ་པར་ ཁྱིམ་ནང་ན་གཏེར་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མིའི་ དགྲ་ལུ་དགའ་ 
 བསུ་ཞུ་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ གནྲོདཔ་བཀལ་མི་མེད་པ་ཅིན་ བཟྲོད་པ་ 
 ག་ལུ་བསྒོམ་ནི་ཨིན། དེ་ཚུ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ལུ་འགྱུར་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།  ནང་གི་ 
 དགྲ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ལས། (༢༠༠༤ ཤྲོག ༤༨ ཚིགས་བཅད། ༢༢) “རང་ 
 གི་ཞེ་སང་དགྲ་བྲོ་མ་བཏུལ་ན། །ཕྱི་རྲོལ་དགྲ་བྲོ་བཏུལ་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར།།” ཟེར་གསུངས་ 
 ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ནང་གི་དགྲ་བྲོ་འདི་ དུག་གསུམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལས་སྐྱབས་མཛད་ཚུགས་མི་  
 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཨིནམ་དང་ དེ་གི་ནང་ལས་ ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་ དེ་གི་ཡང་མཐར་ཐུག་ 
 ན་ སངས་རྒྱས་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་ རྒྱུད་བླ་མ་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༨༥-༡༨༦  
 ཚིགས་བཅད་ ༢༡) “དམ་པའི་དྲོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡི། །སྐྱབས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན། ། 
 ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ཕྱིར། །ཚྲོགས་ཀྱང་དེའི་མཐར་ཐུག་ཕྱིར། །” ཟེར་གསུངསམ་ལས་ དེ་སྦེ་ 
 ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ཉིད་ལས། (ཤྲོག ༡༨༥ ཚིགས་བཅད་ ༢༠) “སྤང་ཕྱིར་བསླུ་ 
 བའི་ཆོས་ཅན་ཕྱིར། །མེད་ཕྱིར་འཇིགས་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། །ཆོས་རྣམས་གཉིས་དང་འཕགས་ 
 པའི་ཚྲོགས། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་མ་ཡིན་ནྲོ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན། གནས་སྐབས་ 
 ཕྱིའི་དགྲ་ཚྲོགས་ལས་ ཀུན་རྫྲོབ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྲོད་པའི་དགྲ་ལྷ་གིས་སྐྱབས་མཛད་ཚུགས་རུང་  
 མཐར་ཐུག་ལུ་དུག་གསུམ་ལས་སྐྱབས་མཛད་མི་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ 
 ལས། (༢༠༠༤ ཤྲོག ༢༠ ཚིགས་བཅད། ༩) “རང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙྲོན་རར་བཅིངས་པ་ཡི།། 
 འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་སྐྱོབས་པར་ནུས། །”ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ཨིན། 
30 གཞི་བདག་གི་སྐོར་ལས་ལྲོགས་སུ་སྦེ་མཇུག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡྲོད།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 400

ཞིནམ་ལས། ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་བཅམ་སྟེ་ ཟ་ནི་འབདཝ་ད། ཨའི་དང་ཁ་བལ་བའི་ན་ཟུག་ དེ་

ལས་ཨའི་ལྲོག་ཅི་ར་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོང་མིའི་གནས་སངས་ཚུ་ སེམས་ཁར་ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ་

སྦེ་ཤར་ཏེ། ལྟྲོ་འཛར་ཟ་ནི་གི་ཁམས་དང་ དང་འདྲོད་མ་པ་ལས་ར་ མ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ 

རྲོ་ཁྱི་ལུ་བལྟ་སྟེ། 

ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་ལན་གཅིག་བཅམ་སྲོང་པར། ཡུམ་དྲན་པའི་ལས་དང་སྐྱོ་མྲོ་གིས། སེམས་ན་

ཟུག་རི་འདེ་བརྩིགས་པའི་ཤུལ། ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་ལྐོད་མར་འཛུལ་མ་ཚུགས། ཁྱི་ལེགས་པའི་

ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཁྱོད། ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་བཅམ་མི་ཟ་སྨ་རེ། ཟེར་སབ་སྟེ་ལྟྲོ་ག་ར་རྲོ་ཁྱི་

ལུ་བྱིན་ད་ནུག།

དེ་ལས་གམ་ཐྲོག་སྤང་ལས་ཡར་བདའ་འགྱོཝ་ད། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ། ད་འགྱོ་

དགོ་པས་ས་འགྱོ་དགོ་པས། ལམ་གླང་ལེགས་ལམ་31ལས་འགྱོ་དགོ་པས། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས། གམ་ཐྲོག་མཚྲོ་སྨན་རྒྱལམྲོ་32ལས། ཆུ་ཧུབ་གསུམ་ཨིན་རུང་འཐུང་

སྨ་རེ། ཟེར་སབ་ནུག།

དེ་ལས་དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། ཡུམ་ཨ་མས་བསྐྱལ་བའི་ལམ་ཆང་33། སུམ་ཆང་

31 ཚིག་བཤད་ནང་ གླང་ལེགས་ལམ་ཟེར་ཐྲོན་རུང་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ གླང་ 
 ལས་བརྒལ་ཟེར་འབྲོཔ་ཨིན་པས།
32 གམ་ཐྲོག་མཚྲོ་སྨནམྲོ་དེ་ གམ་ཐྲོག་སྤང་ནང་ལས་ཡར་ ཀི་ལྲོ་མི་ཊར་ཕྱེད་དང་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ 
 ས་གོ་ན་ གླུ་དགོན་པ་ཟེར་ས་ལུ་ མཚྲོ་ཅིག་ཆགས་ཡྲོད་མི་དེ་གི་ སྨནམྲོ་ བསམ་གཏན་དབང་མྲོ་ 
 ལུ་སབ་ཨིནམ་དང་ མཚྲོ་དེ་གི་ལྟག་ལུ་ སྨནམྲོ་གི་ཕྲོ་བྲང་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། སག་རྩེ་ 
 གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་ རི་ཁར་བལྟ་སྟེ་ རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཆུ་ཚྲོད་༤དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་ 
 པས། 
33 ལམ་ཆང་ཟེར་མི་འདི་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ ལམ་ཐག་རིང་སར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ འུ་སྡུག་ 
 དང་ཁ་སྐོམ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་འདེགས་འབག་མིའི་ཆང་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ལམ་སྲོལ་ 
 གྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས།  (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༧༡) “ལམ་ 
 ལྷ་དེ་ནི་མགྲོན་བུ་བསངས། །ལམ་དང་བྱེས་ཀྱི་ལྷ་གཉན་བསངས། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་ 
 བཟུམ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ལམ་ལུ་ཡང་ ལམ་ལྷ་ཟེར་ཡྲོདཔ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ ས་ཐག་ 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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མྲོ་ལྷ་བཞེས། སྐྱེསཔ་རང་དང་བསྟུན་པའི་སྲོག་ལྷ་བཞེས། ས་ཕྱྲོགས་འདི་ན་བཞུགས་པའི། 

གནས་བདག་གཞི་བདག་30བཞེས། ཟེར་དགྲ་ལྷ་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ལྟྲོ་ཕུད་གཏྲོར་ 

 སྔང་བ་སྲོག་གཅོད། སྐྱེས་བུ་རང་ཆས། བ་ཁྲ་སྔོན་པྲོ་སྟེ་མིང་པྲོ་བརྒྱད་དང་སྲིང་མྲོ་དགྲ་སྨན་ 
 གཤྲོག་རྩལ་དཀར་མྲོ་སྟེ་དགུའྲོ།།” ཟེར་དགྲ་ལྷ་ལུ་མཆེད་དགུ་ཡྲོདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། དགྲ་ལྷ་ 
 དེ་ཚུ་ ཕྱི་ནང་གི་དགྲ་གཉིས་ཡྲོད་ས་ལས་ ཕྱིའི་དགྲ་ཚྲོགས་ལས་སྐྱབས་མཛད་མི་ཅིག་ཨིན་པས།  
 དེ་འབདཝ་ད་ སྤྲོད་འཇུག་ལས། (༡༩༩༠ ཤྲོག ༦༠-༦༡) “འཇིག་རྟེན་ན་ནི་སྲོང་བ་མྲོད། ། 
 གནྲོད་པ་བྱེད་པ་དཀོན་པ་སྟེ། །འདི་ལྟར་ཕར་གནྲོད་མ་བས་ན། །འགའ་ཡང་གནྲོད་པ་མི་བྱེད་དྲོ། ། 
 དེ་བས་ངལ་བས་མ་བསྒྲུབས་པའི། །ཁྱིམ་དུ་གཏེར་ནི་བྱུང་བ་ལྟར། །བང་ཆུབ་སྤྲོད་པའི་གྲོགས་ 
 གྱུར་པས། །བདག་གིས་དགྲ་ལ་དགའ་བར་བ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ཕྱིའི་དགྲ་བང་ 
 ཕྱད་ཟེར་མི་འདི་ ཕར་ལྲོགས་མའི་མི་ལུ་གནྲོདཔ་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ ཚུར་གནྲོདཔ་བཀལ་འྲོང་མི་ 
 མེདཔ་ལས་ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲོད་པ་ཉམས་ལེན་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ངལ་བའི་ཁུར་ 
 འབག་སྟེ་བསྒྲུབ་མ་དགོ་པར་ ཁྱིམ་ནང་ན་གཏེར་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མིའི་ དགྲ་ལུ་དགའ་ 
 བསུ་ཞུ་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ གནྲོདཔ་བཀལ་མི་མེད་པ་ཅིན་ བཟྲོད་པ་ 
 ག་ལུ་བསྒོམ་ནི་ཨིན། དེ་ཚུ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ལུ་འགྱུར་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།  ནང་གི་ 
 དགྲ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ལས། (༢༠༠༤ ཤྲོག ༤༨ ཚིགས་བཅད། ༢༢) “རང་ 
 གི་ཞེ་སང་དགྲ་བྲོ་མ་བཏུལ་ན། །ཕྱི་རྲོལ་དགྲ་བྲོ་བཏུལ་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར།།” ཟེར་གསུངས་ 
 ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ནང་གི་དགྲ་བྲོ་འདི་ དུག་གསུམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལས་སྐྱབས་མཛད་ཚུགས་མི་  
 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཨིནམ་དང་ དེ་གི་ནང་ལས་ ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་ དེ་གི་ཡང་མཐར་ཐུག་ 
 ན་ སངས་རྒྱས་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་ རྒྱུད་བླ་མ་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༨༥-༡༨༦  
 ཚིགས་བཅད་ ༢༡) “དམ་པའི་དྲོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡི། །སྐྱབས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན། ། 
 ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ཕྱིར། །ཚྲོགས་ཀྱང་དེའི་མཐར་ཐུག་ཕྱིར། །” ཟེར་གསུངསམ་ལས་ དེ་སྦེ་ 
 ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ཉིད་ལས། (ཤྲོག ༡༨༥ ཚིགས་བཅད་ ༢༠) “སྤང་ཕྱིར་བསླུ་ 
 བའི་ཆོས་ཅན་ཕྱིར། །མེད་ཕྱིར་འཇིགས་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། །ཆོས་རྣམས་གཉིས་དང་འཕགས་ 
 པའི་ཚྲོགས། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་མ་ཡིན་ནྲོ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ཨིན། གནས་སྐབས་ 
 ཕྱིའི་དགྲ་ཚྲོགས་ལས་ ཀུན་རྫྲོབ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྲོད་པའི་དགྲ་ལྷ་གིས་སྐྱབས་མཛད་ཚུགས་རུང་  
 མཐར་ཐུག་ལུ་དུག་གསུམ་ལས་སྐྱབས་མཛད་མི་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ 
 ལས། (༢༠༠༤ ཤྲོག ༢༠ ཚིགས་བཅད། ༩) “རང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙྲོན་རར་བཅིངས་པ་ཡི།། 
 འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་སྐྱོབས་པར་ནུས། །”ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ཨིན། 
30 གཞི་བདག་གི་སྐོར་ལས་ལྲོགས་སུ་སྦེ་མཇུག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡྲོད།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 400

ཞིནམ་ལས། ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་བཅམ་སྟེ་ ཟ་ནི་འབདཝ་ད། ཨའི་དང་ཁ་བལ་བའི་ན་ཟུག་ དེ་

ལས་ཨའི་ལྲོག་ཅི་ར་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོང་མིའི་གནས་སངས་ཚུ་ སེམས་ཁར་ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ་

སྦེ་ཤར་ཏེ། ལྟྲོ་འཛར་ཟ་ནི་གི་ཁམས་དང་ དང་འདྲོད་མ་པ་ལས་ར་ མ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ 

རྲོ་ཁྱི་ལུ་བལྟ་སྟེ། 

ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་ལན་གཅིག་བཅམ་སྲོང་པར། ཡུམ་དྲན་པའི་ལས་དང་སྐྱོ་མྲོ་གིས། སེམས་ན་

ཟུག་རི་འདེ་བརྩིགས་པའི་ཤུལ། ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་ལྐོད་མར་འཛུལ་མ་ཚུགས། ཁྱི་ལེགས་པའི་

ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཁྱོད། ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་བཅམ་མི་ཟ་སྨ་རེ། ཟེར་སབ་སྟེ་ལྟྲོ་ག་ར་རྲོ་ཁྱི་

ལུ་བྱིན་ད་ནུག།

དེ་ལས་གམ་ཐྲོག་སྤང་ལས་ཡར་བདའ་འགྱོཝ་ད། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ། ད་འགྱོ་

དགོ་པས་ས་འགྱོ་དགོ་པས། ལམ་གླང་ལེགས་ལམ་31ལས་འགྱོ་དགོ་པས། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས། གམ་ཐྲོག་མཚྲོ་སྨན་རྒྱལམྲོ་32ལས། ཆུ་ཧུབ་གསུམ་ཨིན་རུང་འཐུང་

སྨ་རེ། ཟེར་སབ་ནུག།

དེ་ལས་དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། ཡུམ་ཨ་མས་བསྐྱལ་བའི་ལམ་ཆང་33། སུམ་ཆང་

31 ཚིག་བཤད་ནང་ གླང་ལེགས་ལམ་ཟེར་ཐྲོན་རུང་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ གླང་ 
 ལས་བརྒལ་ཟེར་འབྲོཔ་ཨིན་པས།
32 གམ་ཐྲོག་མཚྲོ་སྨནམྲོ་དེ་ གམ་ཐྲོག་སྤང་ནང་ལས་ཡར་ ཀི་ལྲོ་མི་ཊར་ཕྱེད་དང་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ 
 ས་གོ་ན་ གླུ་དགོན་པ་ཟེར་ས་ལུ་ མཚྲོ་ཅིག་ཆགས་ཡྲོད་མི་དེ་གི་ སྨནམྲོ་ བསམ་གཏན་དབང་མྲོ་ 
 ལུ་སབ་ཨིནམ་དང་ མཚྲོ་དེ་གི་ལྟག་ལུ་ སྨནམྲོ་གི་ཕྲོ་བྲང་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། སག་རྩེ་ 
 གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་ རི་ཁར་བལྟ་སྟེ་ རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཆུ་ཚྲོད་༤དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་ 
 པས། 
33 ལམ་ཆང་ཟེར་མི་འདི་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་ ལམ་ཐག་རིང་སར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ འུ་སྡུག་ 
 དང་ཁ་སྐོམ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་འདེགས་འབག་མིའི་ཆང་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ལམ་སྲོལ་ 
 གྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས།  (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༧༡) “ལམ་ 
 ལྷ་དེ་ནི་མགྲོན་བུ་བསངས། །ལམ་དང་བྱེས་ཀྱི་ལྷ་གཉན་བསངས། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་ 
 བཟུམ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ལམ་ལུ་ཡང་ ལམ་ལྷ་ཟེར་ཡྲོདཔ་ལས་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ ས་ཐག་ 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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སེར་མྲོའི་བདུད་རྩི་འདི། ང་ཆང་ཕུད་ཨིན་པ་གཏྲོར་དགོ་པས། ཡབ་ཨ་པས་བསྟེན་པའི་དགྲ་
ལྷ་བཞེས། ཡུམ་ཨ་མས་བསྟེན་པའི་མྲོ་ལྷ་བཞེས། སྐྱེསཔ་རང་ལས་ཤར་བའི་དགྲ་ལྷ་ 
བཞེས། ངའི་དགྲ་ལྷ་སྤྱི་གཙུག་སྦུག་ལུ་བཀལ། ཡུལ་བཙན་34འགྱོ་བའི་ལམ་ལུ་བཞུགས། 

 རིང་སར་འགྲུལ་བཞུད་འབད་བའི་སྐབས་ ལམ་ཆད་སུབ་ཀྱི་གནྲོད་སྐྱོན་དང་ གཅན་གཟན་གྱི་ 
 འཇིགས་སྣང་ དེ་ལས་ལམ་ནྲོར་འཛྲོལ་སྲོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་ཆང་ཕུད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ 
 ཡང་ ལམ་ཆང་འབག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
34 ཡུལ་བཙན་བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་འདི་ སག་རྩེ་པའི་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཕྲོ་ལྷ་ཅིག་ཨིན་པས། སག་རྩེ་པའི་གླུ་ 
 གཞས་བླྲོ་གསར་དགྱེས་པའི་གླུ་མ་ལས། (༢༠༡༥ ཤྲོག ༦༦) “གཡུས་སག་རྩེ་དགོན་པའི་རི་ཁ་ 
 ལུ། །སྤང་སེར་ཤྲོག་སྤང་གི་བྲོད་ཁ་ལུ། །འྲོད་ཟེར་བྲམ་ཟེ་རྲོ་རྗེ་བཞུགས། །བསྟེན་ཡང་ཁྱོད་རང་ 
 བསྟེནམ་ཨིན། །ཞུ་ཡང་ཁྱོད་རང་ཞུ་དགོ་པས། །དུས་གཏན་འཇགས་མི་དགོ་ཞུ་ནི་མེད། །ད་རེས་ 
 དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། །དམག་ལུ་འགྱོ་ན་དམག་དཔྲོན་ཨིན། །ཚྲོང་ལུ་འགྱོ་ན་ཚྲོང་དཔྲོན་ཨིན། །”  
 ཟེར་བཀོད་མི་ནང་ འྲོད་ཟེར་བྲམ་ཟེ་རྲོ་རྗེ་ཟེར་ཚུད་དེ་འདུག། གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འྲོད་ཟེར་ 
 བྲམ་ཟེ་རྲོ་རྗེ་ཟེར་སབ་མས། དེ་འབདཝ་ད་ བྲམ་ཟེ་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་ར་ཁུངས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ 
 ན་ཟེར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བལྟ་ཚེ་ ཆོ་གའི་དཔེ་ཆ་ནང་ འྲོད་ཟེར་བྲམ་ཟེ་མེན་པར་ ཡུལ་བཙན་ 
 བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་ལྷ་དེ་ནི་ ཡུལ་གྱི་བསྐལ་པ་ཆགས་པའི་ 
 དུས་སྐབས་ལས་རང་ གནས་བཅག་སྟེ་སྲོད་མི་ཅིག་ཨིན་དགོཔ་མ་གཏྲོགས་ ཕྱི་ཁ་ལས་འྲོང་མི་ 
 དང་ ཕྱི་རྲོལ་པའི་ལྷ་ཅིག་རྩ་ལས་མི་སྲིདཔ་ལས་ བྲམ་ཟེ་ཟེར་བའི་མཚན་ཐྲོགས་དགོཔ་མིན་ 
 འདུག། ཡུལ་ལྷ་དེ་བཙན་གྱི་གྱལ་ཁར་ཚུད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཡུལ་བཙན་ཟེར་སྤྱིར་ 
 བཏང་གི་མིང་དང་ དེ་བྲག་རྫྲོང་ན་གནས་བཅག་སྟེ་བཞུགས་པའི་བཙན་བྱེ་བྲག་པ་ཅིག་ཨིན་པ་ 
 ལས་བརྟེན་ བྲག་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་ མཚན་ངོ་མ་ལུ་རྲོ་རྗེ་ཟེར་ཞུཝ་ལས་ ཡུལ་བཙན་ 
 བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ བརྗོད་སྒྲ་མ་དག་པར་ འྲོད་ཟེར་བྲམ་ཟེ་ 
 རྲོ་རྗེ་སབ་ཨིན་པས། ཡུལ་བཙན་གྱི་བྲག་རྫྲོང་དེ་སག་རྩེ་ལས་ཡར་རི་ཁར་བལྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོ་ 
 བ་ཅིན་ ཆུ་ཚྲོད་ཕྱེད་དང་གསུམ་དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས། གཡུས་ཀྱི་ཁ་ནང་ལུ་ ཕྲོ་ལྷའི་རྫྲོང་ 
 དང་ ཡུལ་བཙན་གནས་ཁང་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་པས། ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟ་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ 
 ལྷ་བྲོན་ཟེར་གསྲོལ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ ལྲོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ ཚར་རེ་གནས་ཁང་དེ་ནང་ལས་ཡུལ་ 
 ལྷ་ཞུཝ་ཨིན་པས། སྐྱེས་ལྷ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་(༡༩༩༦) ལྟར་དུ་འབད་ 
 བ་ཅིན་ མི་སྲོ་སྲོ་ཚེས་གྲངས་གང་ལ་སྐྱེས་པའི་དུས་འཁེལ་བའི་སྐར་ལྷ་དང་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་ 
 བཀོད་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ མི་ག་དང་ག་ཨིན་རུང་ ཡུལ་དེ་ན་སྐྱེས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཡུལ་དེ་གི་ 
 སྐྱེས་ལྷ་བསྟེན་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བྲོད་ཀྱི་ཁ་དཔེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད་ལས། (༡༩༩༧  
 ཤྲོག ༩) “ཡུལ་ཡར་ཀླུང་དུ་བསད་ན་ལྷ་ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ་དང་། ཡུལ་ཀོང་པྲོར་བསད་ན་ལྷ་ཀོང་ 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 402

 ཡུལ་བཙན་ཉལ་བའི་ཧང་གུར་བཞུགས།35 གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་དྲོ་གོ། སྐྱབས་

གཟིགས་ཤིག་ཡུལ་བཙན་ཁྱོད་རང་མཁྱེན། ཟེར་དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། ཨའི་

གིས་ལམ་ཆང་སྦེ་བསྐྱལ་མིའི་ཆང་འདི་ བཏྲོན་ཞིན་ན་ ཨ་པ་གིས་བསྟེན་མིའི་དགྲ་ལྷ་དང་ 

ཨའི་གིས་བསྟེན་མིའི་མྲོ་ལྷ་ དེ་ལས་བསྲོད་ནམས་ཁོ་རང་གི་ དགྲ་ལྷ་ཚུ་བཞེས་གནང་ཟེར་ 

ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས། སག་རྩེ་པའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་བཙན་བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་འདི་ སྤྱི་

གཙུག་སྦུག་ལུ་བསྒོམ་སྟེ། འགྱོནི་འགྱོ་བའི་ལམ་དང་ ཉལནི་ཉལ་བའི་ཧང་གུ་བཞུགས་ཏེ་

སྐྱབས་གཟིགས་གནང་ཟེར་དགྲ་ལྷ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་དྲངས་ཞིན་ན་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ནུག།

དེ་ལས་ཡར་བཙར་སྦེ་ མཇུག་ར་ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད། བ་གཡང་ལེགས་

འཛྲོམས་དང་ནྲོར་གཞན་ལུ། 

གནམ་བྱཱར་གསུམ་བྱཱར་གྱི་ཟ་བ་ལུ། གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འྲོང་སྟེ་གིས། ལ་ཏུང་ལེགས་

 བཙུན་དེ་མྲོ་བསྟེན་དགོས།” ཟེར་དང་། “ས་ཡར་ཀླུང་ལ་བསད་ན་ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ་བསྟེན་དགོས།  
 ས་མར་ཀླུང་ལ་བསད་ན་ཁྱིམ་མཚེས་རྒན་མྲོ་བཀུར་དགོས།” ཟེར་མི་འདི་ ཡུལ་ལྷ་བསྟེན་སྲོལ་ 
 དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྲོན་ཅིག་སྦེ་མཇལ་ཡི།
35 ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རང་གི་ཡུལ་ལྷ་སྲོགས་དཀར་ 
 ཕྱྲོགས་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་བཅོལ་མི་འདི་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་  
 བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཚིག་ནང་ལུ་ཡང་ ཡིད་འྲོང་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་འདི་བཞེས་ 
 ལ། །རྣལ་འབྲོར་བདག་གི་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན། །ཉིན་གསུམ་བ་ར་མཚན་གསུམ་མེལ་ཚེ་ 
 མཛྲོད། །རྒྱབ་ཀྱི་བསྟེན་པ་མདུན་གྱི་མཁར་བ་མཛྲོད། །ཕར་འགྲོའི་སྐྱེལ་མ་ཚུར་འྲོང་བསུ་མ་ 
 མཛྲོད། །ཟེར་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཡང་ རང་གི་ཡུལ་ལྷ་འྲོད་ཟེར་བྲག་བཙན་ 
 རྲོ་རྗེ་ལུ་ ལམ་ཆང་གི་ཕུད་གཏྲོར་ཞིན་ན་ སྐྱབས་བཅོལཝ་ཨིན་པས།

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།



401

སེར་མྲོའི་བདུད་རྩི་འདི། ང་ཆང་ཕུད་ཨིན་པ་གཏྲོར་དགོ་པས། ཡབ་ཨ་པས་བསྟེན་པའི་དགྲ་
ལྷ་བཞེས། ཡུམ་ཨ་མས་བསྟེན་པའི་མྲོ་ལྷ་བཞེས། སྐྱེསཔ་རང་ལས་ཤར་བའི་དགྲ་ལྷ་ 
བཞེས། ངའི་དགྲ་ལྷ་སྤྱི་གཙུག་སྦུག་ལུ་བཀལ། ཡུལ་བཙན་34འགྱོ་བའི་ལམ་ལུ་བཞུགས། 

 རིང་སར་འགྲུལ་བཞུད་འབད་བའི་སྐབས་ ལམ་ཆད་སུབ་ཀྱི་གནྲོད་སྐྱོན་དང་ གཅན་གཟན་གྱི་ 
 འཇིགས་སྣང་ དེ་ལས་ལམ་ནྲོར་འཛྲོལ་སྲོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་ཆང་ཕུད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ 
 ཡང་ ལམ་ཆང་འབག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 
34 ཡུལ་བཙན་བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་འདི་ སག་རྩེ་པའི་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཕྲོ་ལྷ་ཅིག་ཨིན་པས། སག་རྩེ་པའི་གླུ་ 
 གཞས་བླྲོ་གསར་དགྱེས་པའི་གླུ་མ་ལས། (༢༠༡༥ ཤྲོག ༦༦) “གཡུས་སག་རྩེ་དགོན་པའི་རི་ཁ་ 
 ལུ། །སྤང་སེར་ཤྲོག་སྤང་གི་བྲོད་ཁ་ལུ། །འྲོད་ཟེར་བྲམ་ཟེ་རྲོ་རྗེ་བཞུགས། །བསྟེན་ཡང་ཁྱོད་རང་ 
 བསྟེནམ་ཨིན། །ཞུ་ཡང་ཁྱོད་རང་ཞུ་དགོ་པས། །དུས་གཏན་འཇགས་མི་དགོ་ཞུ་ནི་མེད། །ད་རེས་ 
 དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། །དམག་ལུ་འགྱོ་ན་དམག་དཔྲོན་ཨིན། །ཚྲོང་ལུ་འགྱོ་ན་ཚྲོང་དཔྲོན་ཨིན། །”  
 ཟེར་བཀོད་མི་ནང་ འྲོད་ཟེར་བྲམ་ཟེ་རྲོ་རྗེ་ཟེར་ཚུད་དེ་འདུག། གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འྲོད་ཟེར་ 
 བྲམ་ཟེ་རྲོ་རྗེ་ཟེར་སབ་མས། དེ་འབདཝ་ད་ བྲམ་ཟེ་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་ར་ཁུངས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ 
 ན་ཟེར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བལྟ་ཚེ་ ཆོ་གའི་དཔེ་ཆ་ནང་ འྲོད་ཟེར་བྲམ་ཟེ་མེན་པར་ ཡུལ་བཙན་ 
 བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག། སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་ལྷ་དེ་ནི་ ཡུལ་གྱི་བསྐལ་པ་ཆགས་པའི་ 
 དུས་སྐབས་ལས་རང་ གནས་བཅག་སྟེ་སྲོད་མི་ཅིག་ཨིན་དགོཔ་མ་གཏྲོགས་ ཕྱི་ཁ་ལས་འྲོང་མི་ 
 དང་ ཕྱི་རྲོལ་པའི་ལྷ་ཅིག་རྩ་ལས་མི་སྲིདཔ་ལས་ བྲམ་ཟེ་ཟེར་བའི་མཚན་ཐྲོགས་དགོཔ་མིན་ 
 འདུག། ཡུལ་ལྷ་དེ་བཙན་གྱི་གྱལ་ཁར་ཚུད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཡུལ་བཙན་ཟེར་སྤྱིར་ 
 བཏང་གི་མིང་དང་ དེ་བྲག་རྫྲོང་ན་གནས་བཅག་སྟེ་བཞུགས་པའི་བཙན་བྱེ་བྲག་པ་ཅིག་ཨིན་པ་ 
 ལས་བརྟེན་ བྲག་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་ མཚན་ངོ་མ་ལུ་རྲོ་རྗེ་ཟེར་ཞུཝ་ལས་ ཡུལ་བཙན་ 
 བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ བརྗོད་སྒྲ་མ་དག་པར་ འྲོད་ཟེར་བྲམ་ཟེ་ 
 རྲོ་རྗེ་སབ་ཨིན་པས། ཡུལ་བཙན་གྱི་བྲག་རྫྲོང་དེ་སག་རྩེ་ལས་ཡར་རི་ཁར་བལྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོ་ 
 བ་ཅིན་ ཆུ་ཚྲོད་ཕྱེད་དང་གསུམ་དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས། གཡུས་ཀྱི་ཁ་ནང་ལུ་ ཕྲོ་ལྷའི་རྫྲོང་ 
 དང་ ཡུལ་བཙན་གནས་ཁང་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་པས། ལྲོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟ་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ 
 ལྷ་བྲོན་ཟེར་གསྲོལ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ ལྲོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ ཚར་རེ་གནས་ཁང་དེ་ནང་ལས་ཡུལ་ 
 ལྷ་ཞུཝ་ཨིན་པས། སྐྱེས་ལྷ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་(༡༩༩༦) ལྟར་དུ་འབད་ 
 བ་ཅིན་ མི་སྲོ་སྲོ་ཚེས་གྲངས་གང་ལ་སྐྱེས་པའི་དུས་འཁེལ་བའི་སྐར་ལྷ་དང་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་ 
 བཀོད་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་ མི་ག་དང་ག་ཨིན་རུང་ ཡུལ་དེ་ན་སྐྱེས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཡུལ་དེ་གི་ 
 སྐྱེས་ལྷ་བསྟེན་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བྲོད་ཀྱི་ཁ་དཔེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད་ལས། (༡༩༩༧  
 ཤྲོག ༩) “ཡུལ་ཡར་ཀླུང་དུ་བསད་ན་ལྷ་ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ་དང་། ཡུལ་ཀོང་པྲོར་བསད་ན་ལྷ་ཀོང་ 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 402

 ཡུལ་བཙན་ཉལ་བའི་ཧང་གུར་བཞུགས།35 གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འགྱོ་དྲོ་གོ། སྐྱབས་

གཟིགས་ཤིག་ཡུལ་བཙན་ཁྱོད་རང་མཁྱེན། ཟེར་དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། ཨའི་

གིས་ལམ་ཆང་སྦེ་བསྐྱལ་མིའི་ཆང་འདི་ བཏྲོན་ཞིན་ན་ ཨ་པ་གིས་བསྟེན་མིའི་དགྲ་ལྷ་དང་ 

ཨའི་གིས་བསྟེན་མིའི་མྲོ་ལྷ་ དེ་ལས་བསྲོད་ནམས་ཁོ་རང་གི་ དགྲ་ལྷ་ཚུ་བཞེས་གནང་ཟེར་ 

ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས། སག་རྩེ་པའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་བཙན་བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་འདི་ སྤྱི་

གཙུག་སྦུག་ལུ་བསྒོམ་སྟེ། འགྱོནི་འགྱོ་བའི་ལམ་དང་ ཉལནི་ཉལ་བའི་ཧང་གུ་བཞུགས་ཏེ་

སྐྱབས་གཟིགས་གནང་ཟེར་དགྲ་ལྷ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་དྲངས་ཞིན་ན་ སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ནུག།

དེ་ལས་ཡར་བཙར་སྦེ་ མཇུག་ར་ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད། བ་གཡང་ལེགས་

འཛྲོམས་དང་ནྲོར་གཞན་ལུ། 

གནམ་བྱཱར་གསུམ་བྱཱར་གྱི་ཟ་བ་ལུ། གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་འྲོང་སྟེ་གིས། ལ་ཏུང་ལེགས་

 བཙུན་དེ་མྲོ་བསྟེན་དགོས།” ཟེར་དང་། “ས་ཡར་ཀླུང་ལ་བསད་ན་ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ་བསྟེན་དགོས།  
 ས་མར་ཀླུང་ལ་བསད་ན་ཁྱིམ་མཚེས་རྒན་མྲོ་བཀུར་དགོས།” ཟེར་མི་འདི་ ཡུལ་ལྷ་བསྟེན་སྲོལ་ 
 དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྲོན་ཅིག་སྦེ་མཇལ་ཡི།
35 ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རང་གི་ཡུལ་ལྷ་སྲོགས་དཀར་ 
 ཕྱྲོགས་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་བཅོལ་མི་འདི་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་  
 བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཚིག་ནང་ལུ་ཡང་ ཡིད་འྲོང་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་འདི་བཞེས་ 
 ལ། །རྣལ་འབྲོར་བདག་གི་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན། །ཉིན་གསུམ་བ་ར་མཚན་གསུམ་མེལ་ཚེ་ 
 མཛྲོད། །རྒྱབ་ཀྱི་བསྟེན་པ་མདུན་གྱི་མཁར་བ་མཛྲོད། །ཕར་འགྲོའི་སྐྱེལ་མ་ཚུར་འྲོང་བསུ་མ་ 
 མཛྲོད། །ཟེར་ཐྲོན་དྲོ་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཡང་ རང་གི་ཡུལ་ལྷ་འྲོད་ཟེར་བྲག་བཙན་ 
 རྲོ་རྗེ་ལུ་ ལམ་ཆང་གི་ཕུད་གཏྲོར་ཞིན་ན་ སྐྱབས་བཅོལཝ་ཨིན་པས།

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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་མྲོའི་ལ་ཞྲོལ་36ལུ། ཤིང་བསངས་ཤིང་བ་ལུ་སུ་ལུ་37ཚུ། ལུས་ཧྲོ་ལྕུག་ལྡེམ་ལྡེམ་ལྲོང་སྟེ་

འདུག། ཤིང་ཁལ་ཅུ་གདུང་ཤིང་གནག་བྱེམ་བྱེམ། བ་སྤུ་རིགས་མི་གཅིག་རྣམ་པ་བརྒྱ། 

བཅུད་ཆེ་བའི་ཧྲོ་རྩྭ་འབྲོལ་ཆི་ཆི། སྲོདནི་སྲོད་སའི་འབང་ས་བྲོང་ཆི་ཆི། འཁྱམནི་འཁྱམ་སའི་

ས་གོ་ཡངས་ཁྲོལ་ཁྲོལ། ད་རྩྭ་ཆུ་འཛྲོམས་སར་ལྷྲོད་པའི་ཚེ། བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་

འཛྲོམས། རྩྭ་ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་སྨ་རེ། ཆུ་བསིལ་བའི་གངས་ཆུ་འཐུང་སྨ་རེ། སེམས་

སྐྱིད་པའི་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་སྟེ་གིས། ལུས་བདེ་བའི་དྲྲོ་ཉམས་སྐྱོང་སྨ་རེ། ཟེར་རྩྭ་ཆུ་འཛྲོམས་

སར་ལྷྲོད་ཡྲོདཔ་ལས་ རྩྭ་དང་གངས་ཆུ་ཚུ་ ག་དགའཝ་སྦེ་ ལྲོངས་སུ་སྤྲོད་ད་ཟེར་སབ་སྟེ་ 

ནྲོར་འཚྲོ་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་འབང་ས་བཅགས་སྦེ་ ནྲོར་ཚུ་འཚྲོ་སྲོད་ནུག།

དེ་ལས་ གཡུས་ཁར་བྱཱ་བསྡུ་རནམ་ད། ནྲོར་ལྲོག་སྟེ་མར་བསྒོར་བདའ་འྲོང་སྦེ་ བྲྲོམ་

ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོད་ནུག། དེ་ལས་ཁོ་གི་ཆ་རྲོགས་ཚུ་གིས་ ནྲོར་གཡུས་ཁར་སྤྲོ་སྟེ་ བདའ་

འྲོང་ནིའི་ཆ་རྲོགས་འབད་བར་ཤྲོག་ཟེར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཁ་འཐེན་བཏངམ་ད། ཁོ་གིས་ཡང་ 

ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ཁ་འཐེན་བཏང་ཡྲོདཔ་མས། རྲོགས་ཀྱི་ནྲོར་སྤྲོ་མི་ག་ར་ལྷྲོད་རུང་། ཁོ་གི་

ཨ་པ་འདི་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་བཙར་མ་ཚརཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་ཚེ་མ་ལྷྲོདཔ་ལས། ཨ་པ་གིས་  

 
36 སག་རྩེའི་ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༠) ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཏུང་ལེགས་ལ་མྲོའི་ 
 ཞྲོལ་འདི་ གཡུས་ཁ་ལས་ནྲོར་བདའ་སྦེ་སྐྱེལ་སའི་བང་ས་ཅིག་ཨིན་པས།  རྒྱགས་སྐྱེད་ཀྱི་དྲོས་ 
 འབག་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལྷྲོད་ནི་ལུ་ ཉིནམ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས། ལྲོ་རྒྱུས་ 
 ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་ གནམ་དགུན་ལུ་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ 
 རྫྲོང་ནང་བཞུགས་ཏེ་ གནམ་བྱཱར་བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་འབྲོན་པའི་སྐབས་ ཕེབས་ 
 ལམ་གཅིགཔ་འདི་ སག་རྩེའི་གཡུས་ཚན་གྱི་གཞུང་ལམ་ལས་བདའ་སྟེ་ ཀྲོང་གསར་འབྲོན། དེ་ 
 ལས་ཡར་ཡྲོ་ཏྲོང་ལ་བརྒལ་ཏེ་འབྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། ཕེབས་ལམ་སྲོ་སྲོ་འདི་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་ 
 གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་འགོ་ རྫ་རི་སྤང་ལས་སྦེ་ ཏུང་ལེགས་ལ་བརྒལ་ཏེ་ བུམ་ཐང་རྒྱལ་ས་བརྒྱུད་དེ་ 
 བྲོན་དྲོ་ཡྲོད་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།
37 བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༦༨) “དུང་ལྲོ་འབར་བའི་བ་ལུས་བསངས།། 
 འཆོང་ལྲོ་འབར་བའི་སུ་ལུས་བསངས། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ཤིང་བ་ལུ་དང་སུ་ལུ་འདི་ 
 བསངས་ཤིང་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་པས།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 404

དེ་ཚེ་ཕྱི་དྲྲོ་ང་ཡར་ལྷྲོད་མི་ཚུགས་པས། ནྲོར་ཡར་རང་བཞག་ད། ནངས་པ་དྲྲོ་པ་བ་སྐདདང་

པ་འབྲོཔ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ང་ཡར་བལྟ་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་ ཁ་འཐེན་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

རྲོགས་ཅ་ལག་ག་ར་བསམ། ནྲོར་ཚུ་ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་སྦེ་ མར་བདའ་འྲོང་པའི་སྐབས་ལུ། ཁོ་

རང་རྐྱངམ་ཅིག་ཡར་རྟིང་མར་ལུས་སྲོང་ནུག།38 དེ་ལས་ནྲོར་ཚུ་ སྐམ་ཕའི་ལབ་ཙེ་ནང་ལས་

ཕར་བདའ་སྲོད་སྦེ། ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ཉིམ་ཕག་རྡུལ་དེ་ཅིག་ལུ་(ཉིན་མ་ཆུ་ཚྲོད་བཞི་དེ་ཅིག་

ལུ་) ཉིམ་ཕར་ཕར་ལ་ཁར་འཛུལ་འགྱོ་བའི་སྐབས། ཁོ་སེམས་འཁྲུལ་ཏེ་ གླུ་དེ་སྦེ་འཐེན་

ནུག། 

དུས་མི་རྟག་ནམ་དུས་གྱུར་ཏེ་གིས། ཟ་ངོ་གསུམ་ངམ་གྱིས་ཚང་སྲོངམ་ད། ནམ་སེར་པྲོའི་

སེར་ཁ་འཐྲོན་པའི་ཚེ། རེད་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚྲོད་རན་ཆིཝ་ལས། འབང་སྤྲོ་ནིའི་བྱེལཝ་འདི་

ཚར་གཅིག་འཚུབ། ནྲོར་གཞན་དང་ཆ་སྟེ་བདའ་འྲོང་སྦེ། སྤང་བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོད་པའི་

ཚེ། རྲོགས་ཁྱིམ་མཚེས་གདྲོང་སྐོར་ཀྲིག་ཀྲིག་མས། རང་དབང་རྒྱལ་གདྲོང་སྐོར་འྲོང་མི་

མེད། རྲོགས་ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་སྟེ་བདའ་འྲོངམ་ད། ང་དབང་རྒྱལ་ཁེར་རྐྱང་རྟིང་མར་ལུས། 

ཡུམ་ཚར་རེ་ཚར་རེ་དྲན་པའི་ཚེ། བུ་འཁྲུལ་སྣང་ཚར་རེ་ལང་དྲོ་གོ།

བདག་གི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གིས། འྲོང་ནི་ཟེར་འདི་སབ་སབ་ཨིན། དགུང་སངས་ཀྱི་ཁྲི་

གདུགས་ལ་ཁར་བཅར། གནག་རུ་རུ་གནག་གིས་བཅད་རུང་རང་། ངའི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་འྲོང་

ནི་མེད། ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་འདི། ནྲོརནི་རང་དང་ཆ་ཟེརཝ་ཨིན། བུནི་རྲོགས་དང་

38 གནས་སངས་དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ནྲོར་རི་ཁར་བདའ་ནི་དང་ ཟཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་རི་ཁར་འཚྲོ་ནི།  
 དེ་ལས་ལྲོག་སྟེ་འབྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་བདའ་འྲོང་ནི་ལུ་ ཁྱིམ་ཚང་ནྲོར་རྫིཔ་ཚུ་གིས་ཆ་ 
 རྲོགས་འབད་ཡྲོད་རུང་ དེ་ཁ་ལས་མར་འཕྲོ་མཐུད་བདའ་འྲོང་ནིའི་ཆ་རྲོགས་མ་འབད་བའི་གནད་ 
 དྲོན་ག་ཅི་ཨིན་ན། ཨ་པ་གིས་དྲྲོ་པ་ཧ་སག་ཡར་གདྲོང་སྐོར་ལུ་འཐྲོན་འྲོང་ནི་ཟེར་སབ་མི་ལས་ 
 བརྟེན་ཨིན་ན། ཡང་ན་ ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་ག་ར་གི་གདྲོང་སྐོར་འྲོང་རུང་ དབང་རྒྱལ་གྱི་ཨ་པ་མ་ཧྲོད་ 
 མི་ལས་བརྟེན་ དབང་རྒྱལ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་མར་མ་བདའ་བར་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན། ཡང་ན་ ཁྱིམ་ 
 ཚང་ཚུ་གིས་ སེམས་ཟྲོག་དྲག་བསྐྱེད་དེ་ དེ་ཁ་ལས་མར་བདའ་འྲོང་རྲོགས་མ་འབདཝ་ཨིན་ན་ཚུ་ 
 དཔྱད་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པས། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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་མྲོའི་ལ་ཞྲོལ་36ལུ། ཤིང་བསངས་ཤིང་བ་ལུ་སུ་ལུ་37ཚུ། ལུས་ཧྲོ་ལྕུག་ལྡེམ་ལྡེམ་ལྲོང་སྟེ་

འདུག། ཤིང་ཁལ་ཅུ་གདུང་ཤིང་གནག་བྱེམ་བྱེམ། བ་སྤུ་རིགས་མི་གཅིག་རྣམ་པ་བརྒྱ། 

བཅུད་ཆེ་བའི་ཧྲོ་རྩྭ་འབྲོལ་ཆི་ཆི། སྲོདནི་སྲོད་སའི་འབང་ས་བྲོང་ཆི་ཆི། འཁྱམནི་འཁྱམ་སའི་

ས་གོ་ཡངས་ཁྲོལ་ཁྲོལ། ད་རྩྭ་ཆུ་འཛྲོམས་སར་ལྷྲོད་པའི་ཚེ། བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་

འཛྲོམས། རྩྭ་ལེགས་པའི་ཧྲོ་རྩྭ་གཡམ་སྨ་རེ། ཆུ་བསིལ་བའི་གངས་ཆུ་འཐུང་སྨ་རེ། སེམས་

སྐྱིད་པའི་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་སྟེ་གིས། ལུས་བདེ་བའི་དྲྲོ་ཉམས་སྐྱོང་སྨ་རེ། ཟེར་རྩྭ་ཆུ་འཛྲོམས་

སར་ལྷྲོད་ཡྲོདཔ་ལས་ རྩྭ་དང་གངས་ཆུ་ཚུ་ ག་དགའཝ་སྦེ་ ལྲོངས་སུ་སྤྲོད་ད་ཟེར་སབ་སྟེ་ 

ནྲོར་འཚྲོ་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་འབང་ས་བཅགས་སྦེ་ ནྲོར་ཚུ་འཚྲོ་སྲོད་ནུག།

དེ་ལས་ གཡུས་ཁར་བྱཱ་བསྡུ་རནམ་ད། ནྲོར་ལྲོག་སྟེ་མར་བསྒོར་བདའ་འྲོང་སྦེ་ བྲྲོམ་

ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོད་ནུག། དེ་ལས་ཁོ་གི་ཆ་རྲོགས་ཚུ་གིས་ ནྲོར་གཡུས་ཁར་སྤྲོ་སྟེ་ བདའ་

འྲོང་ནིའི་ཆ་རྲོགས་འབད་བར་ཤྲོག་ཟེར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཁ་འཐེན་བཏངམ་ད། ཁོ་གིས་ཡང་ 

ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ཁ་འཐེན་བཏང་ཡྲོདཔ་མས། རྲོགས་ཀྱི་ནྲོར་སྤྲོ་མི་ག་ར་ལྷྲོད་རུང་། ཁོ་གི་

ཨ་པ་འདི་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་བཙར་མ་ཚརཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་ཚེ་མ་ལྷྲོདཔ་ལས། ཨ་པ་གིས་  

 
36 སག་རྩེའི་ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༠) ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཏུང་ལེགས་ལ་མྲོའི་ 
 ཞྲོལ་འདི་ གཡུས་ཁ་ལས་ནྲོར་བདའ་སྦེ་སྐྱེལ་སའི་བང་ས་ཅིག་ཨིན་པས།  རྒྱགས་སྐྱེད་ཀྱི་དྲོས་ 
 འབག་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལྷྲོད་ནི་ལུ་ ཉིནམ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས། ལྲོ་རྒྱུས་ 
 ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་ གནམ་དགུན་ལུ་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ 
 རྫྲོང་ནང་བཞུགས་ཏེ་ གནམ་བྱཱར་བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་འབྲོན་པའི་སྐབས་ ཕེབས་ 
 ལམ་གཅིགཔ་འདི་ སག་རྩེའི་གཡུས་ཚན་གྱི་གཞུང་ལམ་ལས་བདའ་སྟེ་ ཀྲོང་གསར་འབྲོན། དེ་ 
 ལས་ཡར་ཡྲོ་ཏྲོང་ལ་བརྒལ་ཏེ་འབྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་དང་། ཕེབས་ལམ་སྲོ་སྲོ་འདི་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་ 
 གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་འགོ་ རྫ་རི་སྤང་ལས་སྦེ་ ཏུང་ལེགས་ལ་བརྒལ་ཏེ་ བུམ་ཐང་རྒྱལ་ས་བརྒྱུད་དེ་ 
 བྲོན་དྲོ་ཡྲོད་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།
37 བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༦༨) “དུང་ལྲོ་འབར་བའི་བ་ལུས་བསངས།། 
 འཆོང་ལྲོ་འབར་བའི་སུ་ལུས་བསངས། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ཤིང་བ་ལུ་དང་སུ་ལུ་འདི་ 
 བསངས་ཤིང་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་པས།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 404

དེ་ཚེ་ཕྱི་དྲྲོ་ང་ཡར་ལྷྲོད་མི་ཚུགས་པས། ནྲོར་ཡར་རང་བཞག་ད། ནངས་པ་དྲྲོ་པ་བ་སྐདདང་

པ་འབྲོཔ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ང་ཡར་བལྟ་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་ ཁ་འཐེན་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

རྲོགས་ཅ་ལག་ག་ར་བསམ། ནྲོར་ཚུ་ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་སྦེ་ མར་བདའ་འྲོང་པའི་སྐབས་ལུ། ཁོ་

རང་རྐྱངམ་ཅིག་ཡར་རྟིང་མར་ལུས་སྲོང་ནུག།38 དེ་ལས་ནྲོར་ཚུ་ སྐམ་ཕའི་ལབ་ཙེ་ནང་ལས་

ཕར་བདའ་སྲོད་སྦེ། ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ཉིམ་ཕག་རྡུལ་དེ་ཅིག་ལུ་(ཉིན་མ་ཆུ་ཚྲོད་བཞི་དེ་ཅིག་

ལུ་) ཉིམ་ཕར་ཕར་ལ་ཁར་འཛུལ་འགྱོ་བའི་སྐབས། ཁོ་སེམས་འཁྲུལ་ཏེ་ གླུ་དེ་སྦེ་འཐེན་

ནུག། 

དུས་མི་རྟག་ནམ་དུས་གྱུར་ཏེ་གིས། ཟ་ངོ་གསུམ་ངམ་གྱིས་ཚང་སྲོངམ་ད། ནམ་སེར་པྲོའི་

སེར་ཁ་འཐྲོན་པའི་ཚེ། རེད་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚྲོད་རན་ཆིཝ་ལས། འབང་སྤྲོ་ནིའི་བྱེལཝ་འདི་

ཚར་གཅིག་འཚུབ། ནྲོར་གཞན་དང་ཆ་སྟེ་བདའ་འྲོང་སྦེ། སྤང་བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོད་པའི་

ཚེ། རྲོགས་ཁྱིམ་མཚེས་གདྲོང་སྐོར་ཀྲིག་ཀྲིག་མས། རང་དབང་རྒྱལ་གདྲོང་སྐོར་འྲོང་མི་

མེད། རྲོགས་ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་སྟེ་བདའ་འྲོངམ་ད། ང་དབང་རྒྱལ་ཁེར་རྐྱང་རྟིང་མར་ལུས། 

ཡུམ་ཚར་རེ་ཚར་རེ་དྲན་པའི་ཚེ། བུ་འཁྲུལ་སྣང་ཚར་རེ་ལང་དྲོ་གོ།

བདག་གི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གིས། འྲོང་ནི་ཟེར་འདི་སབ་སབ་ཨིན། དགུང་སངས་ཀྱི་ཁྲི་

གདུགས་ལ་ཁར་བཅར། གནག་རུ་རུ་གནག་གིས་བཅད་རུང་རང་། ངའི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་འྲོང་

ནི་མེད། ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་འདི། ནྲོརནི་རང་དང་ཆ་ཟེརཝ་ཨིན། བུནི་རྲོགས་དང་

38 གནས་སངས་དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ནྲོར་རི་ཁར་བདའ་ནི་དང་ ཟཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་རི་ཁར་འཚྲོ་ནི།  
 དེ་ལས་ལྲོག་སྟེ་འབྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་བདའ་འྲོང་ནི་ལུ་ ཁྱིམ་ཚང་ནྲོར་རྫིཔ་ཚུ་གིས་ཆ་ 
 རྲོགས་འབད་ཡྲོད་རུང་ དེ་ཁ་ལས་མར་འཕྲོ་མཐུད་བདའ་འྲོང་ནིའི་ཆ་རྲོགས་མ་འབད་བའི་གནད་ 
 དྲོན་ག་ཅི་ཨིན་ན། ཨ་པ་གིས་དྲྲོ་པ་ཧ་སག་ཡར་གདྲོང་སྐོར་ལུ་འཐྲོན་འྲོང་ནི་ཟེར་སབ་མི་ལས་ 
 བརྟེན་ཨིན་ན། ཡང་ན་ ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་ག་ར་གི་གདྲོང་སྐོར་འྲོང་རུང་ དབང་རྒྱལ་གྱི་ཨ་པ་མ་ཧྲོད་ 
 མི་ལས་བརྟེན་ དབང་རྒྱལ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་མར་མ་བདའ་བར་སྲོད་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན། ཡང་ན་ ཁྱིམ་ 
 ཚང་ཚུ་གིས་ སེམས་ཟྲོག་དྲག་བསྐྱེད་དེ་ དེ་ཁ་ལས་མར་བདའ་འྲོང་རྲོགས་མ་འབདཝ་ཨིན་ན་ཚུ་ 
 དཔྱད་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པས། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ཆ་ཟེརཝ་ཨིན།39 བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་འདི། ཐགཔ་ཚར་ཐག་མྲོ་ཐག་

བཏགས་རུང་བསྒོར་མ་ཚུགས། གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་བཏང་དགོ་པས། དབང་རྒྱལ་

འགྱོ་དགོཔ་ཐག་ཆོད་ཟེར། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། ཇ་ཐབ་ཁ་ལུ་ཇ་བསྐོལ་ཡི། 

ཆང་ཐབ་ཁ་ལུ་ཆང་བསྐོལ་ཡི། ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཞལ་སྲོང་ཡི། ཆང་ཐབ་རྦ་ལུད་ཤྲོར་སྲོང་ཡི། 

ང་བསྲོད་ནམས་ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་མས། ང་དངོས་གཟུགས་ཅན་གྱི་མི་འདི། ད་དངོས་མེད་ཅན་

ལུ་འགྱུར་ནི་མས། ནཱ་དངོས་མེད་ལུང་པའི་ནང་ན་ལུ། ང་དབང་རྒྱལ་རྐྱངམ་ཅིག་གཏམས་ད་

ཡི། ཟེར་ངའི་ཨ་པ་གིས་ གདྲོང་སྐོར་འྲོང་ནི་ཟེར་སབ་སབ་ཨིན་རུང་ ད་གནམ་བསྲོ་ནི་

འབད་རུང་ འྲོང་ནི་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ནྲོར་རང་དང་ཆ། བུ་རྲོགས་དང་ཆ་ཟེར་སབ་མི་

དེ་ ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་ཨིན་པས། ང་ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐྲོན་ནི་འབདཝ་ད་ ཨའི་གིས་ཇ་

བསྐོལ་མི་དེ་ ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཞལ། ཆང་བསྐོལ་མི་དེ་ རྦ་ལུད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བསྲོད་

ནམས་ང་ལུ་ ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་ཨིནམ་ངེས་བདེན་དང་། མི་མེད་ལུང་སྲོང་ནང་ ང་འདྲེ་གདྲོན་གྱི་

ཁ་ནང་ ཚུད་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མནྲོ་སྟེ། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ། 

ནྲོར་སྲོམ་ཚད་ཐགཔ་བཏགས་ཅི་བ། ཆུང་ཚད་ཐགཔ་བཏགས་མ་ཚུགས། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཁྱོད། ནྲོར་མཐའ་འཁོར་རྐྱབ་སྟེ་སྲོད་སྨ་རེ། ཕར་བལྟ་ཐུར་ལུ་ལྲོག་

མ་སྲོང་། རྲོ་ཁྱི་ལུ། ཁྱི་ལེགས་པའི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཁྱོད། ང་བསྲོད་ནམས་སྲོ་

ལྲོགས་སྲོད་དེ་གིས། ཁ་ཕྱི་ཁར་བལྟ་སྟེ་ཧབ་སྨ་རེ། ང་དབང་རྒྱལ་རྐྱངམ་ཅིག་མི་ནུམ་པས། 

ཟེར་འཁྲུལ་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་སྦེ་ ཨའི་གིས་མི་བཏང་ཟེར་རུང་ ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་

བཏང་ལུགས་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཞིན་ན་ ཨ་པ་ལུ་མ་དགའཝ་ཆགས་ཡྲོད་པའི་སྐོར་དང་ 

མི་མེད་ལུང་སྲོང་ནང་ལུ་ ཁོ་འདྲེ་གདྲོན་གྱི་ཁ་ནང་ ཚུད་ནི་ཨིན་མིའི་འཇིགས་སྣང་གིས་ 

 
39 བུ་རྲོགས་དང་ཆ། ནྲོར་རང་དང་ཆ། ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་ དབང་རྒྱལ་ཨ་པ་གིས་འབད་བ་ 
 ཅིན་ བུཚ་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་བཟྲོ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་སབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ 
 རུང་  བུཚ་གིསའབད་བ་ཅིན་ ཁོ་ལུ་བརྩེ་བ་མེད་པར་སེམས་ཟྲོགཔ་འབད་ཡྲོད་པའི་སྣང་བ་ཅིག་ 
 ཤར་ནུག། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 406

བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་དང་ ཁྱི་ལེགས་པའི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་གཉིས་

ལུ་ དེ་ཚེ་ནུབ་མྲོ་ཆ་རྲོགས་འབད་དགོཔ་སྦེ་སབ་ནུག། 

དྲྲོ་པ་བ་ཐེངས་དང་པ་འབྲོཔ་ཅིག་ཨ་པ་ལྲོང་འྲོང་སྦེ་ཡར་ལྷྲོདཔ་ད། བུ་དབང་རྒྱལ་འདི་ ག་

ཏེ་འགྱོཝ་ཟེར་མེདཔ་ལས་ གདན་མལ་ཆ་མ་བསྡུ་བར་ཡྲོད་མི་ལུ་ ལགཔ་ནྲོམ་སྟེ་བལྟཝ་ད། 

གནས་བདག་གིས་ དབང་རྒྱལ་བཙན་དབང་གི་ཐྲོག་ལས་སྦེ་ ཁྱིད་ཚརཝ་ཅིག་འབད་ནི་

འདི་གིས་ དྲྲོད་རང་མ་གྱང་པར་ཡྲོདཔ་མས།40 ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་གྱིས་ཧབ་མ་

ཚད་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཀྱིས་ཡང་ དབང་རྒྱལ་ཞག་ཉལ་སའི་མཐའ་འཁོར་ལས་

ཕར་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐབས་ལུ་ བསྐོར་ར་ལྡབ་ལྡབ་ར་ བརྐྱབ་པའི་རྨིག་རྗེས་ཚུ་ཡྲོདཔ་

མས། དེ་ཚུ་མཐྲོང་སྦེ། ཨ་པ་གིས། 

བུ་སྲོད་ས་ཨིན་པས་དྲྲོད་མ་ཡལ། ནུབམྲོ་ཉལ་ས་ཨིན་པས་མལ་ཆ་བརལ། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཀྱིས། བུ་དབང་རྒྱལ་ཉལ་སའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ། ས་པད་སྐོར་རྐྱབ་

པའི་རྨིག་རྗེས་ལྡབ། འདི་མཐྲོང་ཚེ་རྟགས་མཚན་ངནམ་ཅིག་མས། ངའི་བུཚ་བསྲོད་ནམས་

དབང་རྒྱལ་ཁྱོད། ས་ག་ཏེ་ཨིན་པར་སྲོད་ཡྲོད་གོ། 

ཟེར་ཨ་པ་དེ་འཕྲོ་ལས་ བུཚ་འདི་ལུ་ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ། སྲོ་

ལྲོགས་ཁར་ག་ཏེ་འཚྲོལ་རུང་མ་ཐྲོབ་ལས་ དབང་རྒྱལ་ཟེར་མིང་བཏྲོན་ཏེ་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་

འབྲོཔ་ད། བྲྲོམ་ལེགས་བག་གི་རྩ་བ་ལས་ གླིངམ་41འཕུཝ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། དབང་

40 བ་དང་ཁྱི་གིས་ དབང་རྒྱལ་འདི་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབས་གང་ལྕོགས་འབད་ནི་འདི་གིས་ དུས་ཚྲོད་ཧ་ 
 ལམ་ཅིག་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་ གནས་བདག་གིས་ཁྱིད་མ་ཚུགས་རུང་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ བ་དང་ཁྱི་ 
 གིས་ཡང་ གླགས་མ་ཁེལ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཨ་པ་ཁོ་རང་ཡར་མ་ལྷྲོདཔ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ གནས་བདག་ 
 ལུ་ཤྲོར་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ མལ་ཆའི་དྲྲོད་རང་མ་གྱང་པར་ཡྲོད་པའི་ གནས་སངས་སྲོནམ་ཨིན་ 
 པས། 
41 བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་(༡༩༩༦) ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གླིང་བུ་ཟེར་མི་འདི་ སྦུབས་མ་ཅན་གྱི་ 
 རྲོལ་ཆ་སྤྱིའི་མིང་སྟེ་ འཕྲེད་གླིང་དང་། རྒྱ་གླིང་། རྐང་གླིང་ལུ་ཡང་གོཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་གསལ་ 
 རུང་ དྲོན་དངོས་ལག་ལེན་ནང་ གླིང་བུ་ཟེརཝ་ད་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་རྒྱ་གླིང་དང་རྐང་གླིང་ལུ་མ་གོ་ 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ཆ་ཟེརཝ་ཨིན།39 བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་འདི། ཐགཔ་ཚར་ཐག་མྲོ་ཐག་

བཏགས་རུང་བསྒོར་མ་ཚུགས། གངས་རི་མགོ་བསྐོར་བར་བཏང་དགོ་པས། དབང་རྒྱལ་

འགྱོ་དགོཔ་ཐག་ཆོད་ཟེར། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། ཇ་ཐབ་ཁ་ལུ་ཇ་བསྐོལ་ཡི། 

ཆང་ཐབ་ཁ་ལུ་ཆང་བསྐོལ་ཡི། ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཞལ་སྲོང་ཡི། ཆང་ཐབ་རྦ་ལུད་ཤྲོར་སྲོང་ཡི། 

ང་བསྲོད་ནམས་ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་མས། ང་དངོས་གཟུགས་ཅན་གྱི་མི་འདི། ད་དངོས་མེད་ཅན་

ལུ་འགྱུར་ནི་མས། ནཱ་དངོས་མེད་ལུང་པའི་ནང་ན་ལུ། ང་དབང་རྒྱལ་རྐྱངམ་ཅིག་གཏམས་ད་

ཡི། ཟེར་ངའི་ཨ་པ་གིས་ གདྲོང་སྐོར་འྲོང་ནི་ཟེར་སབ་སབ་ཨིན་རུང་ ད་གནམ་བསྲོ་ནི་

འབད་རུང་ འྲོང་ནི་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ནྲོར་རང་དང་ཆ། བུ་རྲོགས་དང་ཆ་ཟེར་སབ་མི་

དེ་ ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་ཨིན་པས། ང་ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐྲོན་ནི་འབདཝ་ད་ ཨའི་གིས་ཇ་

བསྐོལ་མི་དེ་ ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཞལ། ཆང་བསྐོལ་མི་དེ་ རྦ་ལུད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བསྲོད་

ནམས་ང་ལུ་ ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་ཨིནམ་ངེས་བདེན་དང་། མི་མེད་ལུང་སྲོང་ནང་ ང་འདྲེ་གདྲོན་གྱི་

ཁ་ནང་ ཚུད་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མནྲོ་སྟེ། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ། 

ནྲོར་སྲོམ་ཚད་ཐགཔ་བཏགས་ཅི་བ། ཆུང་ཚད་ཐགཔ་བཏགས་མ་ཚུགས། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཁྱོད། ནྲོར་མཐའ་འཁོར་རྐྱབ་སྟེ་སྲོད་སྨ་རེ། ཕར་བལྟ་ཐུར་ལུ་ལྲོག་

མ་སྲོང་། རྲོ་ཁྱི་ལུ། ཁྱི་ལེགས་པའི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཁྱོད། ང་བསྲོད་ནམས་སྲོ་

ལྲོགས་སྲོད་དེ་གིས། ཁ་ཕྱི་ཁར་བལྟ་སྟེ་ཧབ་སྨ་རེ། ང་དབང་རྒྱལ་རྐྱངམ་ཅིག་མི་ནུམ་པས། 

ཟེར་འཁྲུལ་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་སྦེ་ ཨའི་གིས་མི་བཏང་ཟེར་རུང་ ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་

བཏང་ལུགས་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཞིན་ན་ ཨ་པ་ལུ་མ་དགའཝ་ཆགས་ཡྲོད་པའི་སྐོར་དང་ 

མི་མེད་ལུང་སྲོང་ནང་ལུ་ ཁོ་འདྲེ་གདྲོན་གྱི་ཁ་ནང་ ཚུད་ནི་ཨིན་མིའི་འཇིགས་སྣང་གིས་ 

 
39 བུ་རྲོགས་དང་ཆ། ནྲོར་རང་དང་ཆ། ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་ དབང་རྒྱལ་ཨ་པ་གིས་འབད་བ་ 
 ཅིན་ བུཚ་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་བཟྲོ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་སབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ 
 རུང་  བུཚ་གིསའབད་བ་ཅིན་ ཁོ་ལུ་བརྩེ་བ་མེད་པར་སེམས་ཟྲོགཔ་འབད་ཡྲོད་པའི་སྣང་བ་ཅིག་ 
 ཤར་ནུག། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 406

བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་དང་ ཁྱི་ལེགས་པའི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་གཉིས་

ལུ་ དེ་ཚེ་ནུབ་མྲོ་ཆ་རྲོགས་འབད་དགོཔ་སྦེ་སབ་ནུག། 

དྲྲོ་པ་བ་ཐེངས་དང་པ་འབྲོཔ་ཅིག་ཨ་པ་ལྲོང་འྲོང་སྦེ་ཡར་ལྷྲོདཔ་ད། བུ་དབང་རྒྱལ་འདི་ ག་

ཏེ་འགྱོཝ་ཟེར་མེདཔ་ལས་ གདན་མལ་ཆ་མ་བསྡུ་བར་ཡྲོད་མི་ལུ་ ལགཔ་ནྲོམ་སྟེ་བལྟཝ་ད། 

གནས་བདག་གིས་ དབང་རྒྱལ་བཙན་དབང་གི་ཐྲོག་ལས་སྦེ་ ཁྱིད་ཚརཝ་ཅིག་འབད་ནི་

འདི་གིས་ དྲྲོད་རང་མ་གྱང་པར་ཡྲོདཔ་མས།40 ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་གྱིས་ཧབ་མ་

ཚད་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཀྱིས་ཡང་ དབང་རྒྱལ་ཞག་ཉལ་སའི་མཐའ་འཁོར་ལས་

ཕར་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐབས་ལུ་ བསྐོར་ར་ལྡབ་ལྡབ་ར་ བརྐྱབ་པའི་རྨིག་རྗེས་ཚུ་ཡྲོདཔ་

མས། དེ་ཚུ་མཐྲོང་སྦེ། ཨ་པ་གིས། 

བུ་སྲོད་ས་ཨིན་པས་དྲྲོད་མ་ཡལ། ནུབམྲོ་ཉལ་ས་ཨིན་པས་མལ་ཆ་བརལ། བ་ལེགས་པའི་

གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཀྱིས། བུ་དབང་རྒྱལ་ཉལ་སའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ། ས་པད་སྐོར་རྐྱབ་

པའི་རྨིག་རྗེས་ལྡབ། འདི་མཐྲོང་ཚེ་རྟགས་མཚན་ངནམ་ཅིག་མས། ངའི་བུཚ་བསྲོད་ནམས་

དབང་རྒྱལ་ཁྱོད། ས་ག་ཏེ་ཨིན་པར་སྲོད་ཡྲོད་གོ། 

ཟེར་ཨ་པ་དེ་འཕྲོ་ལས་ བུཚ་འདི་ལུ་ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ། སྲོ་

ལྲོགས་ཁར་ག་ཏེ་འཚྲོལ་རུང་མ་ཐྲོབ་ལས་ དབང་རྒྱལ་ཟེར་མིང་བཏྲོན་ཏེ་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་

འབྲོཔ་ད། བྲྲོམ་ལེགས་བག་གི་རྩ་བ་ལས་ གླིངམ་41འཕུཝ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། དབང་

40 བ་དང་ཁྱི་གིས་ དབང་རྒྱལ་འདི་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབས་གང་ལྕོགས་འབད་ནི་འདི་གིས་ དུས་ཚྲོད་ཧ་ 
 ལམ་ཅིག་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་ གནས་བདག་གིས་ཁྱིད་མ་ཚུགས་རུང་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ བ་དང་ཁྱི་ 
 གིས་ཡང་ གླགས་མ་ཁེལ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཨ་པ་ཁོ་རང་ཡར་མ་ལྷྲོདཔ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ གནས་བདག་ 
 ལུ་ཤྲོར་ཡྲོད་ནི་འདི་གིས་ མལ་ཆའི་དྲྲོད་རང་མ་གྱང་པར་ཡྲོད་པའི་ གནས་སངས་སྲོནམ་ཨིན་ 
 པས། 
41 བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་(༡༩༩༦) ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གླིང་བུ་ཟེར་མི་འདི་ སྦུབས་མ་ཅན་གྱི་ 
 རྲོལ་ཆ་སྤྱིའི་མིང་སྟེ་ འཕྲེད་གླིང་དང་། རྒྱ་གླིང་། རྐང་གླིང་ལུ་ཡང་གོཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་གསལ་ 
 རུང་ དྲོན་དངོས་ལག་ལེན་ནང་ གླིང་བུ་ཟེརཝ་ད་ ཡྲོངས་གྲགས་ལུ་རྒྱ་གླིང་དང་རྐང་གླིང་ལུ་མ་གོ་ 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།



407

རྒྱལ་ཁོ་ དུས་རྒྱུན་གླིངམ་འཕུ་སྲོད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ བག་གི་རྩ་བར་ཡྲོདཔ་མས་

ཟེར་ ཨཔ་ཕར་འགྱོ་བལྟཝ་ད། བག་མགུ་ལས་མར་གླིང་འཕུཝ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། བག་

མགུ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད། བག་གི་རྩ་བ་ལས་འཕུཝ་མས་ཟེར་ཨིན་པས།42 

དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་དགུ་བརྡུང་ཡྲོདཔ་ལས་ ནྲོར་བདའ་རན་ཆི་ནུག། ཨ་པ་

གིས། ད་འཐྲོན་དགོ་པས་ས་འཐྲོན་དགོ་པས། འབང་སའི་མཐའམ་ལུ་འཐྲོན་དགོ་པས། 

དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་གིས། འབང་ས་བཏེགས་ཏེ་འགྱོ་རེ་རན། ང་ཁ་ཙ་

གདྲོང་སྐོར་མ་ཧྲོད་པའི། གཏམ་ཚིག་གསུམ་ང་ལུ་གསལ་ནི་ཡྲོད། ཟེར་སབ་རུང་། འབང་

སར་འཐྲོན་ནི་རང་མེདཔ་ལས། 

ཨ་པ་གིས། ས་ཡར་བཤལ་མར་བཤལ་རྐྱབ་རུང་རང་། ངའི་དབང་རྒྱལ་ཕྱད་ས་མིན་འདུག་

གོ ཟེར་སབ་སྟེ་ཨ་པའི་མནྲོ་བསམ་ནང་ལུ་ ང་རང་ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ་ནཱ་ལྷྲོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ 

བུཚ་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ ད་ལྟྲོ་གནས་སྐབས་ཅིག་ ང་འབད་སར་མ་འྲོངམ་ཨིན་པས། ཡུདཔ་ཅིག་ 

 བར་འཕྲེད་གླིང་ལུ་གོ་འགྱོཝ་མས། འབྲུག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གླིངམ་ཟེར་སབ་པའི་སྐབས་ ལྷམ་ 
 པ་མ་འདྲཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ཟུར་གླིངམ་ཟེར་ ལགཔ་གཡས་གཡྲོན་གང་རུང་བལྟ་ 
 སྟེ་ཟུར་ལྲོགས་སུ་སྦེ་ གླིངམ་གི་ཁ་ མ་མཆུའི་རྩ་བར་སྦར་ཏེ་ འཕུ་མི་འདི་ ཚད་གཞི་རིང་ཙམ་ 
 ཅིག་ཡྲོདཔ་ད། དེ་དང་འཕྲེད་གླིང་གཉིས་དྲོན་གཅིག་ཨིན་པས། གདྲོང་གླིངམ་ཟེར་ གདྲོང་ཁར་ 
 ཐད་ཀར་དུ་སྦེ་ གླིངམ་གི་ཁ་ཡ་མཆུ་དང་མ་མཆུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བཙུགས་ཏེ་འཕུ་མི་འདི་ རིང་ 
 ཐུང་གི་ཚད་གཞི་འབྲིང་ཙམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༨༢) གིས་ 
 སབ་དྲོ་བཟུམ་བ་ཅིན་ དབང་རྒྱལ་གྱིས་འཕུ་མི་གླིངམ་འདི་ དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པར་ གཡུས་ 
 ཀྱི་ཁ་ནང་ལུ་ ཏ་གླིངམ་ཟེར་ ནྲོར་འཚྲོ་མི་ཚུ་གིས་ སྐེད་རགས་དང་གོ་ལ་གི་བར་ན་ལྟེབ་སྟེ་ 
 འབག་པའི་གླིངམ་དེ་ཨིནམ་ད་ ཚད་གཞི་ལས་འབད་རུང་ ཆུང་ཀུ་དང་ཐུང་ཀུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།  
 དགེ་སྲོང་དང་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་རྒྱ་གླིང་འཕུ་ནི་གི་ལྷབ་སྦང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གླིངམ་འདི་གུ་སྦང་ 
 བ་འབདཝ་ཨིན་པས། གླིངམ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཆ་ར་ རྒྱུ་ས་ལས་བཟྲོཝ་ཨིན་རུང་ ཡར་ 
 རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟུར་གླིངམ་དང་གདྲོང་གླིངམ་དེ་རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བཟྲོ་མི་ཡང་མཐྲོང་ 
 ནི་འདུག། 
42 གནས་སངས་འདི་གིས་ ཕ་དང་བུ་གཞིའི་བར་ན་དམ་ཚིག་འཁྲུགས་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྲོནམ་ཨིན་པས།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 408

ཁ་ལས་ ཙིགཔ་ཟ་མི་དེ་སངསམ་ད་ རྟིང་བདའ་འཐྲོན་འྲོང་མེན་ན། ད་ལྟྲོ་བུ་འདི་ མ་པ་

ལས་རང་ལྷུ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཁོ་ཐག་ཆད་དེ། ཁྱིམ་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བླྲོ་ཅིག་ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་སབ་གེ་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ ཨོ་ཟྲོ་ཚུ་འབག ནྲོར་གདྲོང་ཁར་བཙུགས། རྲོ་ཁྱི་རྟིང་མར་སྦེ་

བདའ་འྲོང་སྟེ་ ཕྱི་དྲྲོ་ཆུ་ཚྲོད་བཞི་དེ་ཅིག་ན་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ ཐག་མི་རིང་བའི་ས་

གནས་ ཤི་ཕུག་ཟེར་ས་ལས་མར་ཐྲོན་འྲོངམ་ད། ཨའི་གིས་སྟེང་སྒོ་ལས་མར་ཐྲོན་བལྟ་བའི་

ཚེ། ནྲོར་དང་རྲོ་ཁྱི་ དེ་ལས་ཨ་པ་ལས་བརྒལ་ བུ་དབང་རྒྱལ་འྲོང་སར་མ་མཐྲོངམ་ལས། 

ངའི་བུཚ་འདི་ལུ་ ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན། གཅིག་འདི་འབད་ར་འབད་ནུག། ཡང་ཅིན་ནྲོར་

གྱི་རྟིང་མར་ཡྲོདཔ་འྲོང་མནྲོ་ བླྲོ་ཅིག་མ་བདེ་རུང་། བསྒུགས་བལྟ་སྦེ་ ལྟང་ཅན་སྤང་ན་

ལྷྲོདཔ་ད། བུ་དབང་རྒྱལ་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་སྐབས་ ཨའི་དེ་ཧེ་མ་ལས་ར་ ཚ་གྱང་

སྲོམ་ལངས་ཏེ་ སྲོད་ཡྲོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚར་གཅིག་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག། 

ཨའི་དྲན་མེད་ལས་ལྲོག་པའི་ཤུལ་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་བལྟ་སྟེ། ལམ་ཤི་ཕུག་ལམ་ལས་བདའ་

བའི་ཚེ། ངའི་དབང་རྒྱལ་མཐྲོང་སར་མིན་འདུག་ས། ཡངན་ནྲོར་གྱི་རྟིང་མར་འྲོང་ག་མནྲོ། 

ཡར་ལམ་གྱི་ཕྱྲོགས་ལུ་སྒྱིམ་རང་སྲོད། ལམ་ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོད་པའི་ཚེ། ངའི་དབང་རྒྱལ་

མེད་པར་ཐག་ཆོད་མས། སེམས་ཚ་གྱང་རི་བཟུམ་བརྩེགས་པའི་གུ། དུས་གནས་སངས་དེ་

བཟུམ་ཤར་བའི་ཚེ། མིག་ཆུ་ཉག་མའི་གཏིག་ཅུང་འདི། མར་དྲོག་མྲོའི་ས་ལུ་བུད་བའི་ཤུལ། 

ལུས་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ཡི། ཆུང་ཚེ་ལས་ཕྱད་པའི་དཔལ་སྒྲོན། ཉིནམྲོ་ད་རིས་

ཟེརན་ཧ་ཡང་ཧ། གནག་རུ་རུ་གནག་གིས་བཅད་ཆི་ནུག དགུང་ཁྲི་གདུགས་ལ་ཁར་གཡྲོ་ཆི་

ནུག ཉིནམྲོ་ནངས་པར་ཟེརན་ཕྱིས་ཡང་ཕྱིས། གནམ་ཐྲོ་རངས་ནམ་དགུང་ལངམ་ཅིག 

ཆུང་གཉེན་དཔལ་སྒྲོན་ཁྱོད་དང་ང་། ཨིན་ཨིན་པ་བལྟ་བར་འགྱོ་དགོ་པས། ཟེར་ཉིནམ་ད་

རིས་ང་བཅས་གཉིས་ ཡར་དབང་རྒྱལ་བལྟ་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་རུང་ གནམ་སྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་

འགྱོ་ཐབས་མིན་འདུག། ཉིནམ་ནངས་པ་ཚུན་ སྒུག་སྲོད་པ་ཅིན་ ཕྱིས་ཡང་ཕྱིས་ནི་ཨིནམ་

ལས་ ནངས་པ་བ་ཐེངས་དང་པ་འབྲོཔ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ལྲོང་འགྱོཝ་ལས་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་

ན་ དབང་རྒྱལ་འཕྱད་པར་འགྱོ་གེ། ཁོ་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ཁྱིམ་ན་མ་འྲོང་རུང་འདྲ། ཡང་ཅིན་རི་ཁ་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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རྒྱལ་ཁོ་ དུས་རྒྱུན་གླིངམ་འཕུ་སྲོད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ བག་གི་རྩ་བར་ཡྲོདཔ་མས་

ཟེར་ ཨཔ་ཕར་འགྱོ་བལྟཝ་ད། བག་མགུ་ལས་མར་གླིང་འཕུཝ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། བག་

མགུ་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད། བག་གི་རྩ་བ་ལས་འཕུཝ་མས་ཟེར་ཨིན་པས།42 

དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་དགུ་བརྡུང་ཡྲོདཔ་ལས་ ནྲོར་བདའ་རན་ཆི་ནུག། ཨ་པ་

གིས། ད་འཐྲོན་དགོ་པས་ས་འཐྲོན་དགོ་པས། འབང་སའི་མཐའམ་ལུ་འཐྲོན་དགོ་པས། 

དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་གིས། འབང་ས་བཏེགས་ཏེ་འགྱོ་རེ་རན། ང་ཁ་ཙ་

གདྲོང་སྐོར་མ་ཧྲོད་པའི། གཏམ་ཚིག་གསུམ་ང་ལུ་གསལ་ནི་ཡྲོད། ཟེར་སབ་རུང་། འབང་

སར་འཐྲོན་ནི་རང་མེདཔ་ལས། 

ཨ་པ་གིས། ས་ཡར་བཤལ་མར་བཤལ་རྐྱབ་རུང་རང་། ངའི་དབང་རྒྱལ་ཕྱད་ས་མིན་འདུག་

གོ ཟེར་སབ་སྟེ་ཨ་པའི་མནྲོ་བསམ་ནང་ལུ་ ང་རང་ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ་ནཱ་ལྷྲོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ 

བུཚ་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ ད་ལྟྲོ་གནས་སྐབས་ཅིག་ ང་འབད་སར་མ་འྲོངམ་ཨིན་པས། ཡུདཔ་ཅིག་ 

 བར་འཕྲེད་གླིང་ལུ་གོ་འགྱོཝ་མས། འབྲུག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གླིངམ་ཟེར་སབ་པའི་སྐབས་ ལྷམ་ 
 པ་མ་འདྲཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡྲོད་མི་དེ་ཡང་ ཟུར་གླིངམ་ཟེར་ ལགཔ་གཡས་གཡྲོན་གང་རུང་བལྟ་ 
 སྟེ་ཟུར་ལྲོགས་སུ་སྦེ་ གླིངམ་གི་ཁ་ མ་མཆུའི་རྩ་བར་སྦར་ཏེ་ འཕུ་མི་འདི་ ཚད་གཞི་རིང་ཙམ་ 
 ཅིག་ཡྲོདཔ་ད། དེ་དང་འཕྲེད་གླིང་གཉིས་དྲོན་གཅིག་ཨིན་པས། གདྲོང་གླིངམ་ཟེར་ གདྲོང་ཁར་ 
 ཐད་ཀར་དུ་སྦེ་ གླིངམ་གི་ཁ་ཡ་མཆུ་དང་མ་མཆུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བཙུགས་ཏེ་འཕུ་མི་འདི་ རིང་ 
 ཐུང་གི་ཚད་གཞི་འབྲིང་ཙམ་ཅིག་ཡྲོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༨༢) གིས་ 
 སབ་དྲོ་བཟུམ་བ་ཅིན་ དབང་རྒྱལ་གྱིས་འཕུ་མི་གླིངམ་འདི་ དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པར་ གཡུས་ 
 ཀྱི་ཁ་ནང་ལུ་ ཏ་གླིངམ་ཟེར་ ནྲོར་འཚྲོ་མི་ཚུ་གིས་ སྐེད་རགས་དང་གོ་ལ་གི་བར་ན་ལྟེབ་སྟེ་ 
 འབག་པའི་གླིངམ་དེ་ཨིནམ་ད་ ཚད་གཞི་ལས་འབད་རུང་ ཆུང་ཀུ་དང་ཐུང་ཀུ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས།  
 དགེ་སྲོང་དང་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་རྒྱ་གླིང་འཕུ་ནི་གི་ལྷབ་སྦང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གླིངམ་འདི་གུ་སྦང་ 
 བ་འབདཝ་ཨིན་པས། གླིངམ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཆ་ར་ རྒྱུ་ས་ལས་བཟྲོཝ་ཨིན་རུང་ ཡར་ 
 རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟུར་གླིངམ་དང་གདྲོང་གླིངམ་དེ་རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བཟྲོ་མི་ཡང་མཐྲོང་ 
 ནི་འདུག། 
42 གནས་སངས་འདི་གིས་ ཕ་དང་བུ་གཞིའི་བར་ན་དམ་ཚིག་འཁྲུགས་ཡྲོདཔ་སྦེ་སྲོནམ་ཨིན་པས།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 408

ཁ་ལས་ ཙིགཔ་ཟ་མི་དེ་སངསམ་ད་ རྟིང་བདའ་འཐྲོན་འྲོང་མེན་ན། ད་ལྟྲོ་བུ་འདི་ མ་པ་

ལས་རང་ལྷུ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཁོ་ཐག་ཆད་དེ། ཁྱིམ་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བླྲོ་ཅིག་ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་སབ་གེ་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ ཨོ་ཟྲོ་ཚུ་འབག ནྲོར་གདྲོང་ཁར་བཙུགས། རྲོ་ཁྱི་རྟིང་མར་སྦེ་

བདའ་འྲོང་སྟེ་ ཕྱི་དྲྲོ་ཆུ་ཚྲོད་བཞི་དེ་ཅིག་ན་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ ཐག་མི་རིང་བའི་ས་

གནས་ ཤི་ཕུག་ཟེར་ས་ལས་མར་ཐྲོན་འྲོངམ་ད། ཨའི་གིས་སྟེང་སྒོ་ལས་མར་ཐྲོན་བལྟ་བའི་

ཚེ། ནྲོར་དང་རྲོ་ཁྱི་ དེ་ལས་ཨ་པ་ལས་བརྒལ་ བུ་དབང་རྒྱལ་འྲོང་སར་མ་མཐྲོངམ་ལས། 

ངའི་བུཚ་འདི་ལུ་ ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན། གཅིག་འདི་འབད་ར་འབད་ནུག། ཡང་ཅིན་ནྲོར་

གྱི་རྟིང་མར་ཡྲོདཔ་འྲོང་མནྲོ་ བླྲོ་ཅིག་མ་བདེ་རུང་། བསྒུགས་བལྟ་སྦེ་ ལྟང་ཅན་སྤང་ན་

ལྷྲོདཔ་ད། བུ་དབང་རྒྱལ་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་སྐབས་ ཨའི་དེ་ཧེ་མ་ལས་ར་ ཚ་གྱང་

སྲོམ་ལངས་ཏེ་ སྲོད་ཡྲོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚར་གཅིག་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག། 

ཨའི་དྲན་མེད་ལས་ལྲོག་པའི་ཤུལ་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་བལྟ་སྟེ། ལམ་ཤི་ཕུག་ལམ་ལས་བདའ་

བའི་ཚེ། ངའི་དབང་རྒྱལ་མཐྲོང་སར་མིན་འདུག་ས། ཡངན་ནྲོར་གྱི་རྟིང་མར་འྲོང་ག་མནྲོ། 

ཡར་ལམ་གྱི་ཕྱྲོགས་ལུ་སྒྱིམ་རང་སྲོད། ལམ་ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོད་པའི་ཚེ། ངའི་དབང་རྒྱལ་

མེད་པར་ཐག་ཆོད་མས། སེམས་ཚ་གྱང་རི་བཟུམ་བརྩེགས་པའི་གུ། དུས་གནས་སངས་དེ་

བཟུམ་ཤར་བའི་ཚེ། མིག་ཆུ་ཉག་མའི་གཏིག་ཅུང་འདི། མར་དྲོག་མྲོའི་ས་ལུ་བུད་བའི་ཤུལ། 

ལུས་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ཡི། ཆུང་ཚེ་ལས་ཕྱད་པའི་དཔལ་སྒྲོན། ཉིནམྲོ་ད་རིས་

ཟེརན་ཧ་ཡང་ཧ། གནག་རུ་རུ་གནག་གིས་བཅད་ཆི་ནུག དགུང་ཁྲི་གདུགས་ལ་ཁར་གཡྲོ་ཆི་

ནུག ཉིནམྲོ་ནངས་པར་ཟེརན་ཕྱིས་ཡང་ཕྱིས། གནམ་ཐྲོ་རངས་ནམ་དགུང་ལངམ་ཅིག 

ཆུང་གཉེན་དཔལ་སྒྲོན་ཁྱོད་དང་ང་། ཨིན་ཨིན་པ་བལྟ་བར་འགྱོ་དགོ་པས། ཟེར་ཉིནམ་ད་

རིས་ང་བཅས་གཉིས་ ཡར་དབང་རྒྱལ་བལྟ་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་རུང་ གནམ་སྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་

འགྱོ་ཐབས་མིན་འདུག། ཉིནམ་ནངས་པ་ཚུན་ སྒུག་སྲོད་པ་ཅིན་ ཕྱིས་ཡང་ཕྱིས་ནི་ཨིནམ་

ལས་ ནངས་པ་བ་ཐེངས་དང་པ་འབྲོཔ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ལྲོང་འགྱོཝ་ལས་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་

ན་ དབང་རྒྱལ་འཕྱད་པར་འགྱོ་གེ། ཁོ་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ཁྱིམ་ན་མ་འྲོང་རུང་འདྲ། ཡང་ཅིན་རི་ཁ་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལས་བང་དཔ་ཨིན་རུང་འདྲ། ལས་དང་གནམ་བསྐོས་ཡྲོད་པ་ཅིན། ཁོ་དང་འཕྱད་ར་འཕྱད་

འྲོང་ཟེར་སབ་མི་ལས་བརྟེན། དཔལ་སྒྲོན་མྲོ་རང་ཡང་ དབང་རྒྱལ་དང་འཕྱད་དེ་ ལྲོག་ཁྱིམ་

ན་འཁྱིད་འྲོང་ནི་གི་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་དབང་རྒྱལ་འཚྲོལ་བར་འགྱོ་ནུག།

བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བག་གི་ཧྲོངས་མར་གདུང་ཤིང་སྲོམ་43ཅིག་ཡྲོད་ས་ལུ། དབང་

རྒྱལ་ཁོ་རང་ཡང་ མྲོ་ལུ་དགའ་བའི་བག་ཆགས་ཤུགས་སྦེ་ར་ཡྲོད་རུང་། དངོས་ཡྲོད་

གཟུགས་ཅན་དེ་ དངོས་མེད་གཟུགས་ལུ་གྱུར་ཚར་ནི་འདི་གིས་ མྲོ་གི་གདྲོང་ཁར་ཐྲོན་མ་

ནུམ་པར་ དཔལ་སྒྲོན་གཡས་ལས་འགྱོཝ་ད། དབང་རྒྱལ་གཡྲོན་ལས་འྲོང་། དཔལ་སྒྲོན་

གཡྲོན་ལས་འགྱོཝ་ད་ དབང་རྒྱལ་གཡས་ལས་འྲོང་སྦེ་ གདྲོང་སྐོར་འབད་མ་པ་ལས་རང་

ཕྱད་མ་ཚུགསཔ་ལས། དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་དབང་རྒྱལ་ལུ་བལྟ་སྟེ། 

ཆུང་ཚེ་ལས་ཕྱད་པའི་གཉེན་གྲོགས། དབང་རྒྱལ་ཁྱོད་འཕྱད་ནིའི་རེ་ཆ་གིས། གནམ་དགུང་

ཞག་མཐའ་ལས་མ་ལངམ་ལས། ཁྱོད་རྟིང་མར་འདི་ཁར་འྲོང་པའི་ཤུལ། ཁྱོད་དངོས་

གཟུགས་ཅན་གྱི་མི་འདི། ད་དངོས་མེད་ཅན་ལུ་གྱུར་སྲོང་ནུག ཟེར་ང་དབང་རྒྱལ་ཁྱོད་དང་

འཕྱད་འྲོང་མནྲོ་བའི་རེ་ཆ་བསྐྱེད་དེ་ ནཱ་འྲོང་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ མཐྲོང་ནི་མེད་པའི་དངོས་མེད་

ལུ་ཐལ་ནུག་སྨྲོ་ཟེར་སེམས་སྐྱོ་ནང་དྲག་པྲོའི་ཐྲོག་ལས་སབ་ཚེ། 

དབང་རྒྱལ་གྱིས་ལན་ལུ། འདི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་ཨིན། ང་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མར་ཞུ་ནི་

མེད། དུས་ད་རིས་ཉིན་མ་དེ་ཁ་ལས། ངའི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མར་གཅེས་གཅེས་མེད། གཉེན་

དཔལ་སྒྲོན་ཁྱོད་ལུ་གཏན་གྲོགས་མེད། ང་དབང་རྒྱལ་རང་ལུ་བཟའ་ཚང་མེད། དུས་མཉམ་

ཅིག་འཛྲོམས་པའི་གནམ་བསྐོས་འདི། ད་རྫྲོགས་པའི་ལུང་བསན་བབ་ཆི་ནུག ཆུང་ཚེ་ལས་

ཕྱད་པའི་དཔལ་སྒྲོན་མ། ཁྱོད་མི་དགོ་ཐག་གིས་མ་བཅད་པར། ང་དངོས་མེད་ལུང་པར་

43 སག་རྩེའི་ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་ ༦༠) ཀྱིས་སབ་མི་ལྟར་དུ་ 
 འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་འགྱེལ་འགྱོ་སྟེ་མེད་རུང་ ཧེ་མ་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད་མིའི་ 
 གདུང་ཤིང་འདི་ འབྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ སྲོག་ཤིང་ཨིན་ཟེར་ 
 ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་སབ་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 410

གཏམ་ཆི་ཡི། ཁྱོད་དགོ་ར་དགོཔ་སྦེ་ཐག་གིས་བཅདན། ལགཔ་གཡས་པའི་མཛུབ་དཀྱི་

འབག་སྨ་རེ། ཟེར་འདི་ཚུ་ག་ར་ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་ཨིནམ་ལས་ ཨའི་ལུ་འདི་ག་ནི་ཡང་ཞུ་

ནི་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་གདྲོང་བསྒྱིམ་སྟེ་མ་འྲོང་མི་འདི་ ང་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐྲོང་མ་ཚུགས་པའི་ དངོས་

མེད་ཅན་ལུ་གྱུར་སྲོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་རང་མ་བཏུབ་

པ་ཅིན་ ངའི་ལགཔ་གཡས་པའི་མཐེ་བྲོང་ལུ་ བཏགས་ཡྲོད་མིའི་མཐེབ་ཀོར་44འདི་ འབག་

ཡར་སྲོང་ཟེར་སབ་ད། མྲོ་གིས་གདུང་ཤིང་ཕང་མར་བཏབ་དྲོ་བཟུམ་གྱིས་ ལགཔ་གཉིས་ཆ་

རང་བརྐྱང་པའི་སྐབས། ཁོ་གི་ལགཔ་གཡས་པའི་མཐེ་བྲོང་ལུ་ བཏགས་ཡྲོད་མིའི་མཐེབ་

ཀོར་འདི་བདའ་ཟུན་སྦེ་ མྲོ་གིས་ཡང་ཐབས་ཤེས་གཞན་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཤེས་ཏེ་ མཐེབ་

ཀོར་དེ་སེམས་རྟེན་སྦེ་ཕུད་ཐྲོབ་ནུག། དེ་ལས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ ད་ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་ 

གནམ་བསྐོས་འདི་ དེམ་ཅིག་སྦེ་རྫྲོགསཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་སྟེ་ཡལ་སྲོངམ་ད། མྲོ་ཡང་མཐེབ་

ཀོར་འདི་འབག་སྦེ་ ཨའི་དང་གཅིག་ཁར་ལྲོག་གཡུས་ཁར་འྲོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

འདྲ་མཚུངས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ།

ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡྲོད་མི་འདི། ཚང་ཁར་ལུང་པའི་ནང་ལུ་

ཡང་ བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ཟེར་མིའི་མཐུན་བཤེས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བྱུང་ཡྲོད་མིའི་

སྐོར་ལས་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་45ཟེར་མིའི་ནང་ལུ་ཐྲོན་མས། དེ་ནང་ག་དེ་འབད་

བཀོད་ནུག་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དེ་ ཨ་རྟག་རང་ནྲོར་རྫིཔ་འབད་

གླག་ཁར་སྲོད་དེ་ ཕྱི་རུ་ཆ་རྲོགས་འབད་ ཨ་པ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོད་རུང་། ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ 

ཨ་པ་ལཱ་གིས་མ་ཁོམ་པར་ ཕྱི་རུ་ གཡུས་ཁར་ལུས་སྲོང་པའི་ནུབ་མྲོ་ལུ་ མཐྲོན་མྲོང་བག་

44 རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ (༢༠༡༢) ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ མཐེབ་ཀོར་ཟེར་མི་འདི་ མཐེ་བྲོང་ལུ་ 
 བཏགས་ནིའི་དུང་ལ་སྲོགས་པའི་མཛུབ་དཀྱི་གི་མིང་ལུ་བཤད་ནུག།
45 དྲག་ཤྲོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། (༢༠༠༤ ཤྲོག ༡-༥) འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་། རྫྲོང་ཁ་ 
 ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས། དཔེ་དེབ་བཅུ་གསུམ་པ།   དགེ་ལེགས་ཕུ། ཤེས་རབ་ལྷམྲོ་དཔར་སྐྲུན་ 
 ཁང་། 
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ལས་བང་དཔ་ཨིན་རུང་འདྲ། ལས་དང་གནམ་བསྐོས་ཡྲོད་པ་ཅིན། ཁོ་དང་འཕྱད་ར་འཕྱད་

འྲོང་ཟེར་སབ་མི་ལས་བརྟེན། དཔལ་སྒྲོན་མྲོ་རང་ཡང་ དབང་རྒྱལ་དང་འཕྱད་དེ་ ལྲོག་ཁྱིམ་

ན་འཁྱིད་འྲོང་ནི་གི་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་དབང་རྒྱལ་འཚྲོལ་བར་འགྱོ་ནུག།

བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བག་གི་ཧྲོངས་མར་གདུང་ཤིང་སྲོམ་43ཅིག་ཡྲོད་ས་ལུ། དབང་

རྒྱལ་ཁོ་རང་ཡང་ མྲོ་ལུ་དགའ་བའི་བག་ཆགས་ཤུགས་སྦེ་ར་ཡྲོད་རུང་། དངོས་ཡྲོད་

གཟུགས་ཅན་དེ་ དངོས་མེད་གཟུགས་ལུ་གྱུར་ཚར་ནི་འདི་གིས་ མྲོ་གི་གདྲོང་ཁར་ཐྲོན་མ་

ནུམ་པར་ དཔལ་སྒྲོན་གཡས་ལས་འགྱོཝ་ད། དབང་རྒྱལ་གཡྲོན་ལས་འྲོང་། དཔལ་སྒྲོན་

གཡྲོན་ལས་འགྱོཝ་ད་ དབང་རྒྱལ་གཡས་ལས་འྲོང་སྦེ་ གདྲོང་སྐོར་འབད་མ་པ་ལས་རང་

ཕྱད་མ་ཚུགསཔ་ལས། དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་དབང་རྒྱལ་ལུ་བལྟ་སྟེ། 

ཆུང་ཚེ་ལས་ཕྱད་པའི་གཉེན་གྲོགས། དབང་རྒྱལ་ཁྱོད་འཕྱད་ནིའི་རེ་ཆ་གིས། གནམ་དགུང་

ཞག་མཐའ་ལས་མ་ལངམ་ལས། ཁྱོད་རྟིང་མར་འདི་ཁར་འྲོང་པའི་ཤུལ། ཁྱོད་དངོས་

གཟུགས་ཅན་གྱི་མི་འདི། ད་དངོས་མེད་ཅན་ལུ་གྱུར་སྲོང་ནུག ཟེར་ང་དབང་རྒྱལ་ཁྱོད་དང་

འཕྱད་འྲོང་མནྲོ་བའི་རེ་ཆ་བསྐྱེད་དེ་ ནཱ་འྲོང་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ མཐྲོང་ནི་མེད་པའི་དངོས་མེད་

ལུ་ཐལ་ནུག་སྨྲོ་ཟེར་སེམས་སྐྱོ་ནང་དྲག་པྲོའི་ཐྲོག་ལས་སབ་ཚེ། 

དབང་རྒྱལ་གྱིས་ལན་ལུ། འདི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་ཨིན། ང་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མར་ཞུ་ནི་

མེད། དུས་ད་རིས་ཉིན་མ་དེ་ཁ་ལས། ངའི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མར་གཅེས་གཅེས་མེད། གཉེན་

དཔལ་སྒྲོན་ཁྱོད་ལུ་གཏན་གྲོགས་མེད། ང་དབང་རྒྱལ་རང་ལུ་བཟའ་ཚང་མེད། དུས་མཉམ་

ཅིག་འཛྲོམས་པའི་གནམ་བསྐོས་འདི། ད་རྫྲོགས་པའི་ལུང་བསན་བབ་ཆི་ནུག ཆུང་ཚེ་ལས་

ཕྱད་པའི་དཔལ་སྒྲོན་མ། ཁྱོད་མི་དགོ་ཐག་གིས་མ་བཅད་པར། ང་དངོས་མེད་ལུང་པར་

43 སག་རྩེའི་ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་ ༦༠) ཀྱིས་སབ་མི་ལྟར་དུ་ 
 འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་འགྱེལ་འགྱོ་སྟེ་མེད་རུང་ ཧེ་མ་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད་མིའི་ 
 གདུང་ཤིང་འདི་ འབྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ སྲོག་ཤིང་ཨིན་ཟེར་ 
 ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་སབ་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 410

གཏམ་ཆི་ཡི། ཁྱོད་དགོ་ར་དགོཔ་སྦེ་ཐག་གིས་བཅདན། ལགཔ་གཡས་པའི་མཛུབ་དཀྱི་

འབག་སྨ་རེ། ཟེར་འདི་ཚུ་ག་ར་ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་ཨིནམ་ལས་ ཨའི་ལུ་འདི་ག་ནི་ཡང་ཞུ་

ནི་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་གདྲོང་བསྒྱིམ་སྟེ་མ་འྲོང་མི་འདི་ ང་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐྲོང་མ་ཚུགས་པའི་ དངོས་

མེད་ཅན་ལུ་གྱུར་སྲོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་རང་མ་བཏུབ་

པ་ཅིན་ ངའི་ལགཔ་གཡས་པའི་མཐེ་བྲོང་ལུ་ བཏགས་ཡྲོད་མིའི་མཐེབ་ཀོར་44འདི་ འབག་

ཡར་སྲོང་ཟེར་སབ་ད། མྲོ་གིས་གདུང་ཤིང་ཕང་མར་བཏབ་དྲོ་བཟུམ་གྱིས་ ལགཔ་གཉིས་ཆ་

རང་བརྐྱང་པའི་སྐབས། ཁོ་གི་ལགཔ་གཡས་པའི་མཐེ་བྲོང་ལུ་ བཏགས་ཡྲོད་མིའི་མཐེབ་

ཀོར་འདི་བདའ་ཟུན་སྦེ་ མྲོ་གིས་ཡང་ཐབས་ཤེས་གཞན་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཤེས་ཏེ་ མཐེབ་

ཀོར་དེ་སེམས་རྟེན་སྦེ་ཕུད་ཐྲོབ་ནུག། དེ་ལས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ ད་ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་ 

གནམ་བསྐོས་འདི་ དེམ་ཅིག་སྦེ་རྫྲོགསཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་སྟེ་ཡལ་སྲོངམ་ད། མྲོ་ཡང་མཐེབ་

ཀོར་འདི་འབག་སྦེ་ ཨའི་དང་གཅིག་ཁར་ལྲོག་གཡུས་ཁར་འྲོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

འདྲ་མཚུངས་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ།

ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡྲོད་མི་འདི། ཚང་ཁར་ལུང་པའི་ནང་ལུ་

ཡང་ བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ཟེར་མིའི་མཐུན་བཤེས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བྱུང་ཡྲོད་མིའི་

སྐོར་ལས་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་45ཟེར་མིའི་ནང་ལུ་ཐྲོན་མས། དེ་ནང་ག་དེ་འབད་

བཀོད་ནུག་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དེ་ ཨ་རྟག་རང་ནྲོར་རྫིཔ་འབད་

གླག་ཁར་སྲོད་དེ་ ཕྱི་རུ་ཆ་རྲོགས་འབད་ ཨ་པ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོད་རུང་། ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ 

ཨ་པ་ལཱ་གིས་མ་ཁོམ་པར་ ཕྱི་རུ་ གཡུས་ཁར་ལུས་སྲོང་པའི་ནུབ་མྲོ་ལུ་ མཐྲོན་མྲོང་བག་

44 རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ (༢༠༡༢) ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ མཐེབ་ཀོར་ཟེར་མི་འདི་ མཐེ་བྲོང་ལུ་ 
 བཏགས་ནིའི་དུང་ལ་སྲོགས་པའི་མཛུབ་དཀྱི་གི་མིང་ལུ་བཤད་ནུག།
45 དྲག་ཤྲོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། (༢༠༠༤ ཤྲོག ༡-༥) འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་། རྫྲོང་ཁ་ 
 ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས། དཔེ་དེབ་བཅུ་གསུམ་པ།   དགེ་ལེགས་ཕུ། ཤེས་རབ་ལྷམྲོ་དཔར་སྐྲུན་ 
 ཁང་། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལས་ བདུད་དུག་དྲགས་དེ་འྲོང་སྟེ་ བུ་དབང་རྒྱལ་འཐུ་འབག་ཡར་སྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཀོད་

འདུག་པ་ལས་བརྟེན། ལྲོ་རྒྱུས་འབྱུང་སའི་ས་གནས་དང་ བཤད་ཐངས་ཐད་ལས་དུམ་གྲ་

ཅིག་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས། དྲོན་ངོ་མ་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གཉིས་གཅིག་རང་ཨིན་པས་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

འདི་གི་སྐོར་ལས་དྲོགས་སེལ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་འབྱུང་

ས་འདི་ ཚང་ཁར་ལུ་མིན་པར་ སག་རྩེ་ལུ་ར་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ལུ་སྒྲུབ་བྱེད་ག་

ཅི་ཡྲོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ སྒྲུབ་བྱེད་གཙྲོ་བྲོ་གཅིག་ནི་ བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་མི་བརྒྱུད་ 

ད་ལྟྲོ་ཡང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་སྲོད་པའི་ ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གོག་ད་ལྟྲོའི་བར་

ན་ཡང་མཐྲོང་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་གྱི་ ན་གཞྲོན་ནང་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་དང་

མ་ཤེས་མི་ཡང་ཡྲོད་རུང་ རྒན་ཤྲོས་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་མ་གོ་མི་དང་ མ་

ཤེས་མི་ཅིག་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་

ཡང་ག་ཅི་ཡྲོདཔ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གི་མིང་ལུ་ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་

རྒྱལ་ཟེར་སབ་མི་འདི་ གནས་བདག་གིས་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལས་ བསྲོད་ནམས་དབང་

རྒྱལ་འདི་ གནམ་ནུབ་མྲོར་འཐུ་འབགཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ 

དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚིག་བཤད་ནང་ལུ་འཐྲོན་མི་ལྟར་དུ་ ནྲོར་རི་ཁར་བདའ་

འགྱོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ས་གནས་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐད་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ འགོ་བཙུགས་ས་ 

བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་གྱིས་གཙྲོས་པའི་ནྲོར་ཁྱུ་བཏགས་སའི་ཀར་ཞིང་བདེ་

མྲོ་ཟེར་མི་དང་ དེ་ལས་རིམ་བཞིན་ ལྟང་ཅན་སྤང་། སང་ལེགས་བཀོདམ། ལེགས་སྤང་། 

བ་བདེ་བྲག། གམ་ཐྲོག་སྤང་། གམ་ཐྲོག་མཚྲོ་སྨན་རྒྱལ་མྲོ། གླང་ལེགས་ལམ། དགྲ་ལྷའི་

གནས་ཁང་། མཇུག་ར་ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལུ་ལྷྲོད་པའི་གནས་སངས་ཀྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་

ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ལས་ཡ་ལས་ནྲོར་ལྲོག་བདའ་འྲོང་པའི་སྐབས་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལས་ 

བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་བང་ཡྲོད་མིའི་གནས་སངས་དང་། བུ་འདིའི་ཨ་པ་གིས་ས་

གནས་དེ་ནང་ལས་ནྲོར་ཚུ་མར་བདའ་འྲོང་པའི་སྐབས་ ཤི་ཕུག་ལམ་བདའ་སྟེ་འྲོང་ཡྲོདཔ་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 412

དང་། ཤུལ་ལས་ཨའི་དང་བུམྲོ་དཔལ་སྒྲོན་གཉིས་བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ དབང་རྒྱལ་བལྟ་

བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གདུང་ཤིང་གི་རྩ་བར་འཕྱད་ཡྲོད་མིའི་ དབང་རྒྱལ་གྱི་སྲོག་ཤིང་ཨིན་

ཟེར་བའི་གདུང་ཤིང་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་འགྱེལ་འགྱོ་སྟེ་མེད་རུང་ ཧེ་མ་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད་ཟེར་

བཤདཔ་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ནྲོར་སེམས་ཅན་

ཚུ་ རི་ཁར་སྐྱོར་སྦེ་ གནམ་སེར་ཁ་ཐྲོན་ཏེ་རེད་བསྡུ་རན་པའི་སྐབས་ ནྲོར་ལྲོག་མར་བདའ་

འྲོང་མིའི་བཤད་པ་རྐྱབ་འྲོང་མི་འདི་གིས་ སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་མི་སྡེའི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་

ཡང་གསལ་རི་རི་སྲོན་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད། ཚང་ཁར་བྱུང་ཡྲོདཔ་སྲོན་མིའི་ལྲོ་རྒྱུས་

བསྡུས་པ་ཨིནམ་མ་ཚད། ས་གནས་ངོ་སྤྲོད་དང་མི་སྡེའི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཚུ་གསལ་

སྲོན་མེད་པའི་ཁར། ཚང་ཁར་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་བཟུམ་ཡྲོངས་གྲགས་མེད་མི་དང་། བུ་བསྲོད་

ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་མི་བརྒྱུད་ཡང་ མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་

བ་ཅིན་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ སག་རྩེ་གི་གཡུས་ཁར་ བྱུང་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ 

དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཁུངས་ལྲོགས་སུ་ཅིག་བཀལ་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚང་ཁར་ལུ་ཡང་ བཤད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་སྨྲོ་ཟེར་འདྲི་འྲོང་པ་

ཅིན། བྲོད་ཀྱི་ཁ་དཔེའི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད་ལས། (༡༩༩༧ ཤྲོག ༢༠༤) “གཏམ་མི་ཁ་

བརྒྱུད་ན་ཇེ་མང་། ཟས་མི་ལག་བརྒྱུད་ན་ཇེ་ཉུང་།” ཟེར་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་

འབད་རུང་ དེ་སྦེ་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ ཧེ་མ་ལྲོ་རྒྱུས་ངོ་མ་འདི་ གཡུས་སག་རྩེ་ལུ་བྱུང་

ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ རིམ་བཞིན་མི་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་བརྒྱུད་དེ་བཤད་འྲོང་པའི་སྐབས་ 

ཉན་མི་ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་བརྟན་པྲོ་ཡྲོད་མི་དང་མེད་མི་གཉིས་ཆ་ར་ཡྲོད་མི་ལས་བརྟེན་ དེ་

ཚུ་གིས་ཡང་གཞན་ལུ་བཤད་པའི་སྐབས་ ཁ་མཁས་མི་ཚུ་གིས་ཐེབས་བཀལ་ཏེ་འུར་བཏང་

ནི་དང་ མེད་མི་ཚུ་གིས་ཚངམ་སྦེ་ མ་བཤད་པའི་སབས་ཀྱིས་ དུས་ཡུན་རིང་གྱི་ཤུལ་ལས་ 

ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཅུད་ངོ་མ་འཐྲོར་འགྱོ་སྦེ་ ཐ་ན་ལྲོ་རྒྱུས་འབྱུང་སའི་ས་གནས་ཚུ་ཡང་ སྲོ་སྲོ་

ནང་ལས་ཕར་འཐྲོན་འགྱོ་བའི་ ལྲོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་ཤེས་གསལ་ཨིན། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལས་ བདུད་དུག་དྲགས་དེ་འྲོང་སྟེ་ བུ་དབང་རྒྱལ་འཐུ་འབག་ཡར་སྲོང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཀོད་

འདུག་པ་ལས་བརྟེན། ལྲོ་རྒྱུས་འབྱུང་སའི་ས་གནས་དང་ བཤད་ཐངས་ཐད་ལས་དུམ་གྲ་

ཅིག་མ་འདྲཝ་ཡྲོདཔ་མ་གཏྲོགས། དྲོན་ངོ་མ་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གཉིས་གཅིག་རང་ཨིན་པས་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

འདི་གི་སྐོར་ལས་དྲོགས་སེལ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་འབྱུང་

ས་འདི་ ཚང་ཁར་ལུ་མིན་པར་ སག་རྩེ་ལུ་ར་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ལུ་སྒྲུབ་བྱེད་ག་

ཅི་ཡྲོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ སྒྲུབ་བྱེད་གཙྲོ་བྲོ་གཅིག་ནི་ བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་མི་བརྒྱུད་ 

ད་ལྟྲོ་ཡང་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་སྲོད་པའི་ ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གོག་ད་ལྟྲོའི་བར་

ན་ཡང་མཐྲོང་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་གྱི་ ན་གཞྲོན་ནང་ལུ་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་དང་

མ་ཤེས་མི་ཡང་ཡྲོད་རུང་ རྒན་ཤྲོས་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་མ་གོ་མི་དང་ མ་

ཤེས་མི་ཅིག་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་

ཡང་ག་ཅི་ཡྲོདཔ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གི་མིང་ལུ་ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་

རྒྱལ་ཟེར་སབ་མི་འདི་ གནས་བདག་གིས་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལས་ བསྲོད་ནམས་དབང་

རྒྱལ་འདི་ གནམ་ནུབ་མྲོར་འཐུ་འབགཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ 

དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚིག་བཤད་ནང་ལུ་འཐྲོན་མི་ལྟར་དུ་ ནྲོར་རི་ཁར་བདའ་

འགྱོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ས་གནས་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐད་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ འགོ་བཙུགས་ས་ 

བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་གྱིས་གཙྲོས་པའི་ནྲོར་ཁྱུ་བཏགས་སའི་ཀར་ཞིང་བདེ་

མྲོ་ཟེར་མི་དང་ དེ་ལས་རིམ་བཞིན་ ལྟང་ཅན་སྤང་། སང་ལེགས་བཀོདམ། ལེགས་སྤང་། 

བ་བདེ་བྲག། གམ་ཐྲོག་སྤང་། གམ་ཐྲོག་མཚྲོ་སྨན་རྒྱལ་མྲོ། གླང་ལེགས་ལམ། དགྲ་ལྷའི་

གནས་ཁང་། མཇུག་ར་ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལུ་ལྷྲོད་པའི་གནས་སངས་ཀྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་

ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ལས་ཡ་ལས་ནྲོར་ལྲོག་བདའ་འྲོང་པའི་སྐབས་ བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལས་ 

བུ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་བང་ཡྲོད་མིའི་གནས་སངས་དང་། བུ་འདིའི་ཨ་པ་གིས་ས་

གནས་དེ་ནང་ལས་ནྲོར་ཚུ་མར་བདའ་འྲོང་པའི་སྐབས་ ཤི་ཕུག་ལམ་བདའ་སྟེ་འྲོང་ཡྲོདཔ་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 412

དང་། ཤུལ་ལས་ཨའི་དང་བུམྲོ་དཔལ་སྒྲོན་གཉིས་བྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ དབང་རྒྱལ་བལྟ་

བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གདུང་ཤིང་གི་རྩ་བར་འཕྱད་ཡྲོད་མིའི་ དབང་རྒྱལ་གྱི་སྲོག་ཤིང་ཨིན་

ཟེར་བའི་གདུང་ཤིང་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་འགྱེལ་འགྱོ་སྟེ་མེད་རུང་ ཧེ་མ་མཐྲོང་ནི་ཡྲོད་ཟེར་

བཤདཔ་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ནྲོར་སེམས་ཅན་

ཚུ་ རི་ཁར་སྐྱོར་སྦེ་ གནམ་སེར་ཁ་ཐྲོན་ཏེ་རེད་བསྡུ་རན་པའི་སྐབས་ ནྲོར་ལྲོག་མར་བདའ་

འྲོང་མིའི་བཤད་པ་རྐྱབ་འྲོང་མི་འདི་གིས་ སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་མི་སྡེའི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་

ཡང་གསལ་རི་རི་སྲོན་ཡྲོད་མི་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད། ཚང་ཁར་བྱུང་ཡྲོདཔ་སྲོན་མིའི་ལྲོ་རྒྱུས་

བསྡུས་པ་ཨིནམ་མ་ཚད། ས་གནས་ངོ་སྤྲོད་དང་མི་སྡེའི་འཚྲོ་བའི་གནས་སངས་ཚུ་གསལ་

སྲོན་མེད་པའི་ཁར། ཚང་ཁར་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་བཟུམ་ཡྲོངས་གྲགས་མེད་མི་དང་། བུ་བསྲོད་

ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་མི་བརྒྱུད་ཡང་ མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་

བ་ཅིན་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ སག་རྩེ་གི་གཡུས་ཁར་ བྱུང་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ 

དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཁུངས་ལྲོགས་སུ་ཅིག་བཀལ་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚང་ཁར་ལུ་ཡང་ བཤད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་སྨྲོ་ཟེར་འདྲི་འྲོང་པ་

ཅིན། བྲོད་ཀྱི་ཁ་དཔེའི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད་ལས། (༡༩༩༧ ཤྲོག ༢༠༤) “གཏམ་མི་ཁ་

བརྒྱུད་ན་ཇེ་མང་། ཟས་མི་ལག་བརྒྱུད་ན་ཇེ་ཉུང་།” ཟེར་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་

འབད་རུང་ དེ་སྦེ་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ ཧེ་མ་ལྲོ་རྒྱུས་ངོ་མ་འདི་ གཡུས་སག་རྩེ་ལུ་བྱུང་

ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་ རིམ་བཞིན་མི་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་བརྒྱུད་དེ་བཤད་འྲོང་པའི་སྐབས་ 

ཉན་མི་ནང་ལུ་ དྲན་ཤེས་བརྟན་པྲོ་ཡྲོད་མི་དང་མེད་མི་གཉིས་ཆ་ར་ཡྲོད་མི་ལས་བརྟེན་ དེ་

ཚུ་གིས་ཡང་གཞན་ལུ་བཤད་པའི་སྐབས་ ཁ་མཁས་མི་ཚུ་གིས་ཐེབས་བཀལ་ཏེ་འུར་བཏང་

ནི་དང་ མེད་མི་ཚུ་གིས་ཚངམ་སྦེ་ མ་བཤད་པའི་སབས་ཀྱིས་ དུས་ཡུན་རིང་གྱི་ཤུལ་ལས་ 

ལྲོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཅུད་ངོ་མ་འཐྲོར་འགྱོ་སྦེ་ ཐ་ན་ལྲོ་རྒྱུས་འབྱུང་སའི་ས་གནས་ཚུ་ཡང་ སྲོ་སྲོ་

ནང་ལས་ཕར་འཐྲོན་འགྱོ་བའི་ ལྲོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་ཤེས་གསལ་ཨིན། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཚང་ཁར་བྱུང་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་མིའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ གཟིགས་འདྲོད་ཡྲོད་

པ་ཅིན་ དྲག་ཤྲོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཕྱྲོགས་སྒྲིག་གནང་བའི་ འབྲུག་གི་གཏམ་

རྒྱུད་དང་སྲུང་ཟེར་བའི་ དཔེ་དེབ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ གཟིགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ལྷན་ཐབས་སྦེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ཕབ་ནི་གི་ ངལ་བ་བསྟེན་

ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་ལ་སྲོགས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པ་ལས་བརྟེན་ 

འདི་ནང་བཀོད་མ་ཚུགས་འདི་ལུ་ བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཚིག་བཤད་མ་བཙུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་རྐྱང་པ།

ཚིག་བཤད་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ཚུགས་པའི་གནས་ཚད་མེད་མི་དང་ གནས་ཚད་ཡྲོད་རུང་ འདུ་

འཛི་ཆེ་བའི་སབས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་ལྷག་ནིའི་དུས་ཚྲོད་མེད་མི་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཚིག་བཤད་

མ་བཙུགས་པར་ལྲོ་རྒྱུས་རྐྱང་པ་བཀོད་པ་ཅིན་ དེ་ཡང་ འབྲུག་ཀྲོང་གསར་ བྲག་སྟེང་རྒེད་

འྲོག་གི་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་ནང་ གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ སྒོ་ནྲོར་

སེམས་ཅན་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ནྲོར་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལས་

ཕར་ འབང་ས་སྤྲོ་འགྱོ་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ ལྕང་ལཱ་ཚུ་མཇུག་

བསྡུ་སྦེ་ ནྲོར་ཚུ་ལ་ཁར་སྐྱེལ་རནམ་ད། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནྲོར་ཚུ་བདའ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་

པའི་སྐབས། ཁྱིམ་ཚང་ཅིག་ལུ་ བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཟེར་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ 

རི་ཁར་རྩྭ་ཆུ་འཛྲོམས་སར་འགྱོ་ནི་སྦེ་ ཚར་ཐག་དང་མྲོ་ཐག་གིས་བཏགས་རུང་ བསྒོར་མ་

ཚུགས་པར་ ཐགཔ་བཏྲོགས་ཏེ་ རི་ཁར་འགྱོ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་པའི་སྐབས། སྦྱིན་བདག་

གི་ཨཔ་དེ་མ་ཁོམ་པར་ ཁོ་རའི་བུཚ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་འདི་ གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་

བརྩམས་ནུག། བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ ཨའི་གིས་ཁྱོད་ཕ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་རྲོག་

གཅིག་དང་། ང་མ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་རྲོག་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྲོ་ངའི་བུ་བསྲོད་ནམས་

དབང་རྒྱལ་འདི་ ལྲོ་ན་བརྒྱད་ར་ཨིན། གཟུགས་སྲོབས་སྲོམ་མ་ཚར། མནྲོ་ནིའི་དྲན་པ་

བཏགས་མ་ཚར། ང་གིས་ཁོ་གཏང་མི་ཚུགས། ང་བཅས་ཀྱི་ནྲོར་ཚུ་ ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནྲོར་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 414

དང་ཆ་སྟེ་ བདའ་གཏང་གེ་ཟེར་ ཨཔ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འཚྲོལ་ནུག། ཨཔ་གིས་ 

ནྲོར་རང་དང་ཆ། བུཚ་རྲོགས་དང་ཆ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཤུལ་ལས་ནྲོར་རི་ཁ་ལས་ལྲོག་གཡུས་

ཁར་བཏྲོནམ་ད་ ཨཔ་ཁོ་རང་ནྲོར་ལེན་པར་ གདྲོང་སྐོར་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨའི་གི་ཁ་

ལུ་མ་ཉན་པར་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ བུཚ་དེ་ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་དང་ཆ་སྟེ་ རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་

བར་གཏང་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ནུག།

ཨའི་གིས་ བུ་དབང་རྒྱལ་འགྱོ་ནི་གི་ ཅ་ཆས་སྒྲིག་པའི་སྐབས། ཁྱིམ་ནང་རྟགས་མཚན་ངན་

པ་ལེ་ཤ་སྲོན་ནུག། དེ་ཡང་ ལམ་ཆང་བསྐོལ་མི་དེ་རྦ་ལུད་ནི་དང་། ཇ་ཐང་ཐབ་ལས་ཤྲོར་ནི། 

ལྟྲོ་བཙུགས་མི་འདི་ འཚིག་འགྱོཝ་ལ་སྲོགས་པའི་རྟགས་མཚན་ངན་པ་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག། དེ་

བསྒང་བུཚ་དེ་གིས་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ་ གོད་ཆག་འབྱུང་ནི་ཡ། ཡང་ན་བསྲོད་

ནམས་ང་རང་ལུ་ ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་ཡ། རྟེན་འབྲེལ་ཅིག་མ་ལེགས་ས་ཟེར་མནྲོ་སྟེ། ཁོ་རང་

སེམས་མ་དགའ་བར་ ཚར་གཅིག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག།

དྲན་མེད་ལས་ལྲོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ སེམས་ལུ་སྐྱོ་སྣང་ཅིག་ཤར་ཏེ་ ཁོ་རང་དང་ཆུང་གཉེན་

བཏགས་ཡྲོད་པའི་ བུམྲོ་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ང་རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་བར་འགྱོ་དགོ་པས། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨའི་ལུ་ ཕྱག་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཞུ་སྨ་རེ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཆར་བཀབ་གཉའ་བར་བཀལ། 

ལག་གཡས་པར་ཨོ་ཟྲོ་འབག ཨུམ་དེ་གཉའ་བར་སེ་སྐོརམ་རྐྱབ་སྦེ་ ཟེ་སྲོང་ཟེར་སའི་ཀར་

ཞིང་བདེ་མྲོའི་ནང་ན་ བཏགས་ཡྲོད་པའི་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཧེ་མ་བཏང་། ཁྱི་ལྟག་

དཀར་བསན་འཛིན་ཤུལ་ལས་བཞག ནྲོར་གཞན་དང་དབང་རྒྱལ་ཁོ་རང་སྦུག་ན་འབད་དེ་

འགྱོ་བའི་བསྒང་། གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་འབྲོལ་ནི་དེ་གིས་ ཁོད་སྲོད་ཆརཔ་གིས་སང་། ཁོད་

སྨད་འདམ་ན་བྱིམ། ཨོ་ཟྲོ་ལག་པར་བཤེད་མ་ཚུགས་རུང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བཀའ་མ་

ལྕོགས་པར་རི་ཁར་ནྲོར་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ཐལ་ནུག། 

ལམ་ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོད་དེ་ ཁ་མར་བསྒོར་སྦེ་གཡུས་ཁར་བལྟ་བའི་སྐབས་ ཨའི་འདི་

ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་བཀོག་བཞག་སྟེ་ སྟེང་སྒོ་ལུ་ཐྲོན་སྦེ་ ལགཔ་དཔྱལ་བར་བཀལ་ཏེ་ ཁོ་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཚང་ཁར་བྱུང་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་མིའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ གཟིགས་འདྲོད་ཡྲོད་

པ་ཅིན་ དྲག་ཤྲོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཕྱྲོགས་སྒྲིག་གནང་བའི་ འབྲུག་གི་གཏམ་

རྒྱུད་དང་སྲུང་ཟེར་བའི་ དཔེ་དེབ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ གཟིགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ལྷན་ཐབས་སྦེ་ ཡིག་ཐྲོག་ལུ་ཕབ་ནི་གི་ ངལ་བ་བསྟེན་

ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་ལ་སྲོགས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལེ་ཤ་ཡྲོད་པ་ལས་བརྟེན་ 

འདི་ནང་བཀོད་མ་ཚུགས་འདི་ལུ་ བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཚིག་བཤད་མ་བཙུགས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་རྐྱང་པ།

ཚིག་བཤད་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ཚུགས་པའི་གནས་ཚད་མེད་མི་དང་ གནས་ཚད་ཡྲོད་རུང་ འདུ་

འཛི་ཆེ་བའི་སབས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་ལྷག་ནིའི་དུས་ཚྲོད་མེད་མི་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཚིག་བཤད་

མ་བཙུགས་པར་ལྲོ་རྒྱུས་རྐྱང་པ་བཀོད་པ་ཅིན་ དེ་ཡང་ འབྲུག་ཀྲོང་གསར་ བྲག་སྟེང་རྒེད་

འྲོག་གི་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་ནང་ གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ སྒོ་ནྲོར་

སེམས་ཅན་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ རང་རང་སྲོ་སྲོའི་ནྲོར་ཚུ་བདའ་སྟེ་ ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལས་

ཕར་ འབང་ས་སྤྲོ་འགྱོ་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ ལྕང་ལཱ་ཚུ་མཇུག་

བསྡུ་སྦེ་ ནྲོར་ཚུ་ལ་ཁར་སྐྱེལ་རནམ་ད། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནྲོར་ཚུ་བདའ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་

པའི་སྐབས། ཁྱིམ་ཚང་ཅིག་ལུ་ བ་ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཟེར་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ 

རི་ཁར་རྩྭ་ཆུ་འཛྲོམས་སར་འགྱོ་ནི་སྦེ་ ཚར་ཐག་དང་མྲོ་ཐག་གིས་བཏགས་རུང་ བསྒོར་མ་

ཚུགས་པར་ ཐགཔ་བཏྲོགས་ཏེ་ རི་ཁར་འགྱོ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་པའི་སྐབས། སྦྱིན་བདག་

གི་ཨཔ་དེ་མ་ཁོམ་པར་ ཁོ་རའི་བུཚ་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་འདི་ གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་

བརྩམས་ནུག། བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ ཨའི་གིས་ཁྱོད་ཕ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་རྲོག་

གཅིག་དང་། ང་མ་རྲོག་གཅིག་ལུ་བུ་རྲོག་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྲོ་ངའི་བུ་བསྲོད་ནམས་

དབང་རྒྱལ་འདི་ ལྲོ་ན་བརྒྱད་ར་ཨིན། གཟུགས་སྲོབས་སྲོམ་མ་ཚར། མནྲོ་ནིའི་དྲན་པ་

བཏགས་མ་ཚར། ང་གིས་ཁོ་གཏང་མི་ཚུགས། ང་བཅས་ཀྱི་ནྲོར་ཚུ་ ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནྲོར་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 414

དང་ཆ་སྟེ་ བདའ་གཏང་གེ་ཟེར་ ཨཔ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འཚྲོལ་ནུག། ཨཔ་གིས་ 

ནྲོར་རང་དང་ཆ། བུཚ་རྲོགས་དང་ཆ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཤུལ་ལས་ནྲོར་རི་ཁ་ལས་ལྲོག་གཡུས་

ཁར་བཏྲོནམ་ད་ ཨཔ་ཁོ་རང་ནྲོར་ལེན་པར་ གདྲོང་སྐོར་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨའི་གི་ཁ་

ལུ་མ་ཉན་པར་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ བུཚ་དེ་ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་དང་ཆ་སྟེ་ རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་

བར་གཏང་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ནུག།

ཨའི་གིས་ བུ་དབང་རྒྱལ་འགྱོ་ནི་གི་ ཅ་ཆས་སྒྲིག་པའི་སྐབས། ཁྱིམ་ནང་རྟགས་མཚན་ངན་

པ་ལེ་ཤ་སྲོན་ནུག། དེ་ཡང་ ལམ་ཆང་བསྐོལ་མི་དེ་རྦ་ལུད་ནི་དང་། ཇ་ཐང་ཐབ་ལས་ཤྲོར་ནི། 

ལྟྲོ་བཙུགས་མི་འདི་ འཚིག་འགྱོཝ་ལ་སྲོགས་པའི་རྟགས་མཚན་ངན་པ་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག། དེ་

བསྒང་བུཚ་དེ་གིས་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ་ གོད་ཆག་འབྱུང་ནི་ཡ། ཡང་ན་བསྲོད་

ནམས་ང་རང་ལུ་ ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་ཡ། རྟེན་འབྲེལ་ཅིག་མ་ལེགས་ས་ཟེར་མནྲོ་སྟེ། ཁོ་རང་

སེམས་མ་དགའ་བར་ ཚར་གཅིག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག།

དྲན་མེད་ལས་ལྲོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ སེམས་ལུ་སྐྱོ་སྣང་ཅིག་ཤར་ཏེ་ ཁོ་རང་དང་ཆུང་གཉེན་

བཏགས་ཡྲོད་པའི་ བུམྲོ་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ང་རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་བར་འགྱོ་དགོ་པས། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨའི་ལུ་ ཕྱག་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཞུ་སྨ་རེ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཆར་བཀབ་གཉའ་བར་བཀལ། 

ལག་གཡས་པར་ཨོ་ཟྲོ་འབག ཨུམ་དེ་གཉའ་བར་སེ་སྐོརམ་རྐྱབ་སྦེ་ ཟེ་སྲོང་ཟེར་སའི་ཀར་

ཞིང་བདེ་མྲོའི་ནང་ན་ བཏགས་ཡྲོད་པའི་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཧེ་མ་བཏང་། ཁྱི་ལྟག་

དཀར་བསན་འཛིན་ཤུལ་ལས་བཞག ནྲོར་གཞན་དང་དབང་རྒྱལ་ཁོ་རང་སྦུག་ན་འབད་དེ་

འགྱོ་བའི་བསྒང་། གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་འབྲོལ་ནི་དེ་གིས་ ཁོད་སྲོད་ཆརཔ་གིས་སང་། ཁོད་

སྨད་འདམ་ན་བྱིམ། ཨོ་ཟྲོ་ལག་པར་བཤེད་མ་ཚུགས་རུང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བཀའ་མ་

ལྕོགས་པར་རི་ཁར་ནྲོར་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ཐལ་ནུག། 

ལམ་ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོད་དེ་ ཁ་མར་བསྒོར་སྦེ་གཡུས་ཁར་བལྟ་བའི་སྐབས་ ཨའི་འདི་

ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་བཀོག་བཞག་སྟེ་ སྟེང་སྒོ་ལུ་ཐྲོན་སྦེ་ ལགཔ་དཔྱལ་བར་བཀལ་ཏེ་ ཁོ་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལུ་བལྟ་སྲོད་སར་མཐྲོང་ནུག། ལྟང་ཅན་སྤང་ལས་ཡར་འགྱོ་སྟེ་ སང་ལེགས་བཀོདམ་ལུ་

ལྷྲོདཔ་ད་ ཨུམ་འཕུ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་རུང་ ཨའི་འདི་སྒོའི་ཕྱི་ཁར་ ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ཧེང་སྦེ་ 

བུ་ལུ་བལྟ་སྲོད་སར་མཐྲོང་ནུག། དབང་རྒྱལ་ཐག་རིང་ས་ལས་རིང་སར་འགྱོ་བའི་ན་ཟུག་

གིས་ དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སར་མཐྲོང་སྟེ་ འཁྲུལ་སྣང་ལངས་སྦེ་ ཨུམ་འདི་འཕུ་མ་

ཚུགས་པས། 

ཨའི་དྲན་མེད་བརྒྱལ་ཡྲོད་སར་མཐྲོང་སྟེ་ དབང་རྒྱལ་གྱིས་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་ ངེའི་ཨའི་དྲན་

མེད་ལས་ལྷྲོང་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་ན་བཙུགས་སྦེ་ སེམས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རྲོགས་འབད་སྨ་རེ་ཟེར་རེ་

སྐུལ་ཞུ་ཞིན་ན་ ནྲོར་བདའ་འགྱོ་སྦེ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོད་ནུག། 

ས་གནས་དེ་ཁར་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་དང་ནྲོར་གཞནཚུ་ རྩྭ་བཟའ་བཅུག་སྦེ་ ཁོ་

རང་ཨའི་བལྟ་དགོ་མནྲོ་སྟེ་ ཚར་གཅིག་ཨའི་ཕྱྲོགས་ལུ་ ཁ་བསྒོར་བལྟ་ཞིན་ན་ ཡུདཔ་

ཐེངས་ཅིག་ངལ་འཚྲོ་ནུག། 

དེ་ལས་ ལེགས་སྤང་ལས་ཡར་བདའ་འགྱོཝ་ད། ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་ལྲོག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་

བརྒྱལ་སར་ མཐྲོང་པའི་སྐབས་ལུ་ མར་ལྲོག་དགོ་པས་ཟེར་ མནྲོ་བསམ་ལྲོག་ཅི་ར་འཁོར་

རུང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བཀའ་མ་གཅོག་པར་འགྱོ་དགོ་པས་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ གམ་

ཐྲོག་སྤང་ན་ལྷྲོད་ནུག། དེ་ཁར་དྲྲོ་པ་ཨའི་གིས་བཅིངས་མིའི་ལྟྲོ་འཛར་དེ་ ཟ་དགོ་སྦེ་མནྲོ་སྟེ་ 

ནྲོར་ཚུ་རྩྭ་གཡམ་བཅུག ལྟྲོ་རས་མཐའམ་ཕུད་སྦེ་ ཨ་པ་གིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ་དང་ 

ཨའི་གིས་བསྟེན་པའི་མྲོ་ལྷ་ བུཚ་ཁོ་རང་གི་སྲོག་ལྷ་ བསྡུ་ན་ས་ཕྱྲོགས་འདི་ན་བཞུགས་པའི་ 

གནས་བདག་གཞི་བདག་ག་ར་བཞེས་ཟེར་ ལྟྲོ་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས་ ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་བཅམ་

སྟེ་ཟ་ནི་འབདཝ་ད་ ཨའི་དང་ཁ་བལ་བའི་ན་ཟུག་ ཨའི་ལྲོག་ཅི་ར་དྲན་མེད་བརྒྱལ་བའི་

གནས་སངས་ཚུ་ སེམས་ཁར་ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ་སྦེ་ཤར་ཏེ། ལྟྲོ་འཛར་ཟ་མ་ཚུགས་པར་ རྲོ་ཁྱི་

ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ལུ་བྱིན་ད་ནུག། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 416

དེ་ལས་གམ་ཐྲོག་སྤང་ལས་ཡར་ གླང་ལེགས་ལམ་ཟེར་ས་ལས་ བཙར་འགྱོཝ་ད་ བ་

ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དེ་ལས་ཡར་ཁ་སྐོམ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་

ལས་ མཚྲོ་སྨན་རྒྱལམྲོ་ཡྲོད་ས་ལས་ ཆུ་ཧུབ་གསུམ་ཨིན་རུང་ འཐུང་ད་ཟེར་སབ་ནུག། དེ་

ལས་ཡར་དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། ཨའི་གིས་ལམ་ཆང་སྦེ་བསྐྱལ་མིའི་ཆང་འདི་ 

བཏྲོན་ཞིན་ན་ ཨ་པ་གིས་བསྟེན་མིའི་དགྲ་ལྷ་དང་ ཨའི་གིས་བསྟེན་མིའི་མྲོ་ལྷ་ དེ་ལས་

བསྲོད་ནམས་ཁོ་རང་གི་ དགྲ་ལྷ་ཚུ་བཞེས་གནང་ཟེར་ ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས། སག་

རྩེ་པའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་བཙན་བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་འདི་ སྤྱི་བཙུགས་སྦུག་ལུ་བསྒོམ་སྟེ། འགྱོནི་

འགྱོ་བའི་ལམ་དང་ ཉལནི་ཉལ་བའི་ཧང་གུ་བཞུགས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་གཟིགས་གནང་ཟེར་དགྲ་

ལྷ་ལུ་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ནུག། དེ་ལས་ཡར་འགྱོ་སྟེ་ མཇུག་ར་ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལུ་ 

ནྲོར་འཚྲོ་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ནྲོར་གྱི་འབང་ས་བརྐྱབས་ཏེ་ ནྲོར་གཡུས་ཁར་ལྲོག་

བཏྲོན་མ་རན་ཚུན་ཚྲོད་རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་སྲོད་ནུག།

ཟཝ་དགུ་པའི་ནང་བྱཱ་བསྡུ་རནམ་ད། ནྲོར་ལྲོག་གཡུས་ཁར་བཏྲོན་ནི་འབད་ ཁ་མར་བལྟ་

བདའ་འྲོང་སྟེ་ འབྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོད་ནུག། ནྲོར་སྤྲོ་འྲོང་ནིའི་ཆ་རྲོགས་འབད་བར་ཤྲོག་

ཟེར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཁ་འཐེན་བཏངམ་ད། ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ནྲོར་སྤྲོ་

རྲོགས་འབད་མི་ལྷྲོད་རུང་ དབང་རྒྱལ་གྱི་ཨཔ་ལྷྲོད་མ་ཚུགས་པས། དབང་རྒྱལ་ཨཔ་གིས་

དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ང་ལྷྲོད་མི་ཚུགས་པས། ནྲོར་དེ་ཁར་བཞག་ད། ང་ནངས་པ་དྲྲོ་པ་བ་ཐེངས་དང་པ་

འབྲོཔ་ད་ ང་ཡར་ལྷྲོདཔ་སྦེ་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་ ཁ་འཐེན་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་ཚུ་ ཅ་ཆས་ག་ར་བསམ། ནྲོར་ཚུ་ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁ་མར་བལྟ་བདའ་

འྲོང་པའི་སྐབས་ དབང་རྒྱལ་ཁོ་རང་རྐྱངམ་ཅིག་དེ་ཁར་ལུས་སྲོང་ནུག། དེ་ལས་ནྲོར་ཚུ་སྐམ་

ཕའི་ལབ་ཙེ་ནང་ལས་ཕར་ བདའ་སྲོད་སྦེ། ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ཉིམ་ཕག་རྡུལ་དེ་ཅིག་ལུ་(ཉིན་

མའི་ཆུ་ཚྲོད་བཞི་དེ་ཅིག་ལུ་) ཉིམ་ཕར་ཕར་ལ་ཁར་འཛུལ་འགྱོ་བའི་སྐབས། ཁོ་སེམས་

འཁྲུལ་ཏེ་  ངའི་ཨ་པ་གིས་ གདྲོང་སྐོར་འྲོང་ནི་ཟེར་སབ་སབ་ཨིན་རུང་ ད་གནམ་བསྲོ་ནི་

འབད་རུང་ འྲོང་ནི་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ནྲོར་རང་དང་ཆ། བུ་རྲོགས་དང་ཆ་ཟེར་སབ་མི་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལུ་བལྟ་སྲོད་སར་མཐྲོང་ནུག། ལྟང་ཅན་སྤང་ལས་ཡར་འགྱོ་སྟེ་ སང་ལེགས་བཀོདམ་ལུ་

ལྷྲོདཔ་ད་ ཨུམ་འཕུ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་རུང་ ཨའི་འདི་སྒོའི་ཕྱི་ཁར་ ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ཧེང་སྦེ་ 

བུ་ལུ་བལྟ་སྲོད་སར་མཐྲོང་ནུག། དབང་རྒྱལ་ཐག་རིང་ས་ལས་རིང་སར་འགྱོ་བའི་ན་ཟུག་

གིས་ དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སར་མཐྲོང་སྟེ་ འཁྲུལ་སྣང་ལངས་སྦེ་ ཨུམ་འདི་འཕུ་མ་

ཚུགས་པས། 

ཨའི་དྲན་མེད་བརྒྱལ་ཡྲོད་སར་མཐྲོང་སྟེ་ དབང་རྒྱལ་གྱིས་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་ ངེའི་ཨའི་དྲན་

མེད་ལས་ལྷྲོང་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་ན་བཙུགས་སྦེ་ སེམས་སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རྲོགས་འབད་སྨ་རེ་ཟེར་རེ་

སྐུལ་ཞུ་ཞིན་ན་ ནྲོར་བདའ་འགྱོ་སྦེ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོད་ནུག། 

ས་གནས་དེ་ཁར་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་དང་ནྲོར་གཞནཚུ་ རྩྭ་བཟའ་བཅུག་སྦེ་ ཁོ་

རང་ཨའི་བལྟ་དགོ་མནྲོ་སྟེ་ ཚར་གཅིག་ཨའི་ཕྱྲོགས་ལུ་ ཁ་བསྒོར་བལྟ་ཞིན་ན་ ཡུདཔ་

ཐེངས་ཅིག་ངལ་འཚྲོ་ནུག། 

དེ་ལས་ ལེགས་སྤང་ལས་ཡར་བདའ་འགྱོཝ་ད། ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་ལྲོག་དྲན་མེད་ངང་ལུ་

བརྒྱལ་སར་ མཐྲོང་པའི་སྐབས་ལུ་ མར་ལྲོག་དགོ་པས་ཟེར་ མནྲོ་བསམ་ལྲོག་ཅི་ར་འཁོར་

རུང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བཀའ་མ་གཅོག་པར་འགྱོ་དགོ་པས་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ གམ་

ཐྲོག་སྤང་ན་ལྷྲོད་ནུག། དེ་ཁར་དྲྲོ་པ་ཨའི་གིས་བཅིངས་མིའི་ལྟྲོ་འཛར་དེ་ ཟ་དགོ་སྦེ་མནྲོ་སྟེ་ 

ནྲོར་ཚུ་རྩྭ་གཡམ་བཅུག ལྟྲོ་རས་མཐའམ་ཕུད་སྦེ་ ཨ་པ་གིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ་དང་ 

ཨའི་གིས་བསྟེན་པའི་མྲོ་ལྷ་ བུཚ་ཁོ་རང་གི་སྲོག་ལྷ་ བསྡུ་ན་ས་ཕྱྲོགས་འདི་ན་བཞུགས་པའི་ 

གནས་བདག་གཞི་བདག་ག་ར་བཞེས་ཟེར་ ལྟྲོ་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས་ ལྟྲོ་ཨ་ཁམ་བཅམ་

སྟེ་ཟ་ནི་འབདཝ་ད་ ཨའི་དང་ཁ་བལ་བའི་ན་ཟུག་ ཨའི་ལྲོག་ཅི་ར་དྲན་མེད་བརྒྱལ་བའི་

གནས་སངས་ཚུ་ སེམས་ཁར་ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ་སྦེ་ཤར་ཏེ། ལྟྲོ་འཛར་ཟ་མ་ཚུགས་པར་ རྲོ་ཁྱི་

ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ལུ་བྱིན་ད་ནུག། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 416

དེ་ལས་གམ་ཐྲོག་སྤང་ལས་ཡར་ གླང་ལེགས་ལམ་ཟེར་ས་ལས་ བཙར་འགྱོཝ་ད་ བ་

ལེགས་པའི་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དེ་ལས་ཡར་ཁ་སྐོམ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་

ལས་ མཚྲོ་སྨན་རྒྱལམྲོ་ཡྲོད་ས་ལས་ ཆུ་ཧུབ་གསུམ་ཨིན་རུང་ འཐུང་ད་ཟེར་སབ་ནུག། དེ་

ལས་ཡར་དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། ཨའི་གིས་ལམ་ཆང་སྦེ་བསྐྱལ་མིའི་ཆང་འདི་ 

བཏྲོན་ཞིན་ན་ ཨ་པ་གིས་བསྟེན་མིའི་དགྲ་ལྷ་དང་ ཨའི་གིས་བསྟེན་མིའི་མྲོ་ལྷ་ དེ་ལས་

བསྲོད་ནམས་ཁོ་རང་གི་ དགྲ་ལྷ་ཚུ་བཞེས་གནང་ཟེར་ ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ཞིནམ་ལས། སག་

རྩེ་པའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་བཙན་བྲག་བཙན་རྲོ་རྗེ་འདི་ སྤྱི་བཙུགས་སྦུག་ལུ་བསྒོམ་སྟེ། འགྱོནི་

འགྱོ་བའི་ལམ་དང་ ཉལནི་ཉལ་བའི་ཧང་གུ་བཞུགས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་གཟིགས་གནང་ཟེར་དགྲ་

ལྷ་ལུ་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ནུག། དེ་ལས་ཡར་འགྱོ་སྟེ་ མཇུག་ར་ཏུང་ལེགས་ལ་གི་ཞྲོལ་ལུ་ 

ནྲོར་འཚྲོ་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ནྲོར་གྱི་འབང་ས་བརྐྱབས་ཏེ་ ནྲོར་གཡུས་ཁར་ལྲོག་

བཏྲོན་མ་རན་ཚུན་ཚྲོད་རི་ཁར་ནྲོར་འཚྲོ་སྲོད་ནུག།

ཟཝ་དགུ་པའི་ནང་བྱཱ་བསྡུ་རནམ་ད། ནྲོར་ལྲོག་གཡུས་ཁར་བཏྲོན་ནི་འབད་ ཁ་མར་བལྟ་

བདའ་འྲོང་སྟེ་ འབྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོད་ནུག། ནྲོར་སྤྲོ་འྲོང་ནིའི་ཆ་རྲོགས་འབད་བར་ཤྲོག་

ཟེར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཁ་འཐེན་བཏངམ་ད། ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ནྲོར་སྤྲོ་

རྲོགས་འབད་མི་ལྷྲོད་རུང་ དབང་རྒྱལ་གྱི་ཨཔ་ལྷྲོད་མ་ཚུགས་པས། དབང་རྒྱལ་ཨཔ་གིས་

དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ང་ལྷྲོད་མི་ཚུགས་པས། ནྲོར་དེ་ཁར་བཞག་ད། ང་ནངས་པ་དྲྲོ་པ་བ་ཐེངས་དང་པ་

འབྲོཔ་ད་ ང་ཡར་ལྷྲོདཔ་སྦེ་འཐྲོན་འྲོང་ཟེར་ ཁ་འཐེན་བཏང་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

ནྲོར་རྫིཔ་གཞན་ཚུ་ ཅ་ཆས་ག་ར་བསམ། ནྲོར་ཚུ་ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁ་མར་བལྟ་བདའ་

འྲོང་པའི་སྐབས་ དབང་རྒྱལ་ཁོ་རང་རྐྱངམ་ཅིག་དེ་ཁར་ལུས་སྲོང་ནུག། དེ་ལས་ནྲོར་ཚུ་སྐམ་

ཕའི་ལབ་ཙེ་ནང་ལས་ཕར་ བདའ་སྲོད་སྦེ། ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ཉིམ་ཕག་རྡུལ་དེ་ཅིག་ལུ་(ཉིན་

མའི་ཆུ་ཚྲོད་བཞི་དེ་ཅིག་ལུ་) ཉིམ་ཕར་ཕར་ལ་ཁར་འཛུལ་འགྱོ་བའི་སྐབས། ཁོ་སེམས་

འཁྲུལ་ཏེ་  ངའི་ཨ་པ་གིས་ གདྲོང་སྐོར་འྲོང་ནི་ཟེར་སབ་སབ་ཨིན་རུང་ ད་གནམ་བསྲོ་ནི་

འབད་རུང་ འྲོང་ནི་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ནྲོར་རང་དང་ཆ། བུ་རྲོགས་དང་ཆ་ཟེར་སབ་མི་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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དེ་ ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་ཨིན་པས། ང་ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐྲོན་ནི་འབདཝ་ད་ ཨའི་གིས་ཇ་

བསྐོལ་མི་དེ་ ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཞལ། ཆང་བསྐོལ་མི་དེ་ རྦ་ལུད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བསྲོད་

ནམས་ང་ལུ་ ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་ཨིནམ་ངེས་བདེན་དང་། མི་མེད་ལུང་སྲོང་ནང་ ང་འདྲེ་གདྲོན་གྱི་

ཁ་ནང་ ཚུད་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མནྲོ་བའི་འཇིགས་སྣང་གིས་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ་

བལྟ་སྟེ། ནྲོར་སྲོམ་ཚད་ཐགཔ་བཏགས་ཡྲོད་རུང་ ཆུང་ཚད་ཐགཔ་བཏགས་མ་ཚུགསཔ་

ལས་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཁྱོད་ ཕར་ཚུར་ལྲོག་མ་སྲོང་པར་ ནྲོར་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ 

སྲོད་དགོཔ་དང་། ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཁྱོད་ཡང་ ང་བསྲོད་ནམས་ཀྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་

སྲོད་དེ་ ཁ་ཕྱི་ཁར་བལྟ་སྟེ་ཧབ་སྨ་རེ། ང་བསྲོད་ནམས་རྐྱངམ་ཅིག་ནཱ་སྲོད་མི་ནུམ་པས་ཟེར་

སབ་ནུག། 

དེ་ཚེ་ནུབ་མྲོ་ དབང་རྒྱལ་དེ་ གནས་བདག་གིས་ བཙན་དབང་གི་ཐྲོག་ལས་ ཁྱིད་འགྱོ་

བའི་བསྒང་ལས། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་དང་ ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ 

བཀག་ཐབས་ག་དེ་ཅིག་འབད་རུང་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ཤྲོར་སྲོང་ནུག། དྲྲོ་པ་བ་ཐེངས་

དང་པ་འབྲོཔ་ཅིག་ཨཔ་ནྲོར་གྱི་འབང་སར་ལྷྲོད་དེ་བུ་དབང་རྒྱལ་འཚྲོལཝ་ད། བུ་དབང་རྒྱལ་

འདི་ག་ཏེ་འགྱོཝ་ཟེར་མེདཔ་ལས་ གདན་དང་མལ་ཆ་མ་བསྡུ་བར་ཡྲོད་མི་ལུ་ ལགཔ་ནྲོམ་

བལྟཝ་ད། དབང་རྒྱལ་ཉལ་ཡྲོད་པའི་ དྲྲོད་རང་མ་གྱང་པར་ཡྲོདཔ་དང་། བ་གཡང་ལེགས་

འཛྲོམས་ཀྱིས་ དབང་རྒྱལ་ཞག་ཉལ་སའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ ཉེན་སྲུང་གི་དྲོན་ལས་ 

སྐོར་ར་ལྡབ་ལྡབ་རང་ བརྐྱབ་པའི་རྨིག་རྗེས་ཚུ་ཡང་མཐྲོང་སྦེ། ཨཔ་དེ་འཕྲོ་ལས་ བུཚ་འདི་

ལུ་ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ། སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ ག་ཏེ་འཚྲོལ་རུང་མ་ཐྲོབ་

པར་ དབང་རྒྱལ་ཟེར་མིང་བཏྲོན་ཏེ་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་འབྲོཔ་ད། འབྲྲོམ་ལེགས་བག་གི་རྩ་བ་

ལས་ གླིངམ་འཕུ་སར་གོ་ནུག། དབང་རྒྱལ་ཁོ་རང་དུས་རྒྱུན་གླིངམ་འཕུ་སྲོད་མི་ཅིག་འབད་

ནི་འདི་གིས་ བག་གི་རྩ་བར་ཡྲོདཔ་མས་མནྲོ་སྟེ་ ཨཔ་དེ་ཁར་བལྟ་བར་འགྱོཝ་ད། གླིངམ་

གི་སྐད་དེ་ བག་གི་རྩ་བར་མེན་པར་ བག་གི་མགུ་ལས་གླིང་འཕུ་སར་གོ་ནུག། བག་མགུ་

ལུ་ལྷྲོདཔ་ད། བག་གི་རྩ་བ་ལས་འཕུཝ་མས་ཟེར་ཨིན་པས།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 418

དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་དགུ་བརྡུང་ཡྲོདཔ་ལས་ ནྲོར་བདའ་རན་ཆི་ནུག། དེ་བསྒང་

ཨ་པའི་སེམས་ཁར་ ང་རང་ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ་ནཱ་ལྷྲོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བུཚ་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ ད་ལྟྲོ་

གནས་སྐབས་ཅིག་ ང་འབད་སར་མ་འྲོངམ་ཨིན་པས། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཙིགཔ་ཟ་མི་

དེ་སངསམ་ད་ རྟིང་བདའ་འཐྲོན་འྲོང་མེན་ན། ད་ལྟྲོ་བུ་འདི་ མ་པ་ལས་ལྷུ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་

པས། ཏ་མ་ཁྱིམ་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བླྲོ་ཅིག་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ སབ་གེ་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ ཨོ་ཟྲོ་ཚུ་

འབག ནྲོར་བདའ་སྦེ་ཨཔ་ཁོ་རང་ཁྱིམ་ན་ལྲོག་ནུག། ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྲོད་བཞི་དེ་ཅིག་ཁར་ སག་

རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ ཐག་མ་རིང་བའི་ས་གནས་ ཤི་ཕུག་ཟེར་ས་ལས་མར་འཐྲོནམ་ད། 

ཨའི་གིས་སྟེང་སྒོ་ལས་མར་ཐྲོན་ཏེ་བལྟ་ཚེ། ནྲོར་དང་རྲོ་ཁྱི་ དེ་ལས་ཨ་པ་ལས་བརྒལ་ བུ་

དབང་རྒྱལ་འྲོང་སར་ མ་མཐྲོངམ་ལས། ངེའི་བུཚ་འདི་ལུ་ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན། གཅིག་

འདི་འབད་ར་འབད་ནུག། ཡང་ཅིན་ནྲོར་གྱི་རྟིང་མར་ཡྲོདཔ་འྲོང་མནྲོ་ བླྲོ་ཅིག་མ་བདེ་རུང་ 

ཨ་ཙི་བསྒུགས་སྲོད་ནུག། ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བུ་དབང་རྒྱལ་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་

སྐབས་ ཨའི་དེ་ཧེ་མ་ལས་ར་ ཚ་གྱང་སྲོམ་ལངས་ཏེ་སྲོད་ཡྲོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚར་གཅིག་

དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག། 

ཨའི་དྲན་མེད་ལས་ལྲོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ དབང་རྒྱལ་དང་ཆུང་གཉེན་བཏགས་མི་དཔལ་སྒྲོན་

ལུ་བལྟ་སྟེ། ཉིནམ་ད་རིས་ང་བཅས་གཉིས་ ཡར་དབང་རྒྱལ་བལྟ་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་རུང་ 

གནམ་སྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ འགྱོ་ཐབས་མིན་འདུག། ཉིནམ་ནངས་པ་ཚུན་ སྒུག་སྲོད་པ་ཅིན་ 

ཕྱིས་ཡང་ཕྱིས་ནི་ཨིནམ་ལས་ གནམ་མ་ལངམ་ལས་ ལྲོང་འགྱོ་སྦེ་ འབྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ 

དབང་རྒྱལ་འཕྱད་པར་འགྱོ་གེ། ཁོ་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ ཁྱིམ་ན་མ་འྲོང་རུང་འདྲ། ཡང་ཅིན་རི་ཁ་

ལས་བང་དཔ་ཨིན་རུང་འདྲ། ལས་དང་གནམ་བསྐོས་ཡྲོད་པ་ཅིན། ཁོ་དང་འཕྱད་རང་འཕྱད་

འྲོང་ཟེར་ སབ་མི་ལས་བརྟེན། དཔལ་སྒྲོན་མྲོ་རང་ཡང་ དབང་རྒྱལ་དང་འཕྱད་དེ་ ལྲོག་

ཁྱིམ་ན་འཁྱིད་འྲོང་ནི་གི་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་དབང་རྒྱལ་འཚྲོལ་བར་འགྱོ་ནུག།

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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དེ་ ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་ཨིན་པས། ང་ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐྲོན་ནི་འབདཝ་ད་ ཨའི་གིས་ཇ་

བསྐོལ་མི་དེ་ ཇ་ཐབ་ཁ་ལས་ཞལ། ཆང་བསྐོལ་མི་དེ་ རྦ་ལུད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བསྲོད་

ནམས་ང་ལུ་ ན་ཚ་ཕྲོག་ནི་ཨིནམ་ངེས་བདེན་དང་། མི་མེད་ལུང་སྲོང་ནང་ ང་འདྲེ་གདྲོན་གྱི་

ཁ་ནང་ ཚུད་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མནྲོ་བའི་འཇིགས་སྣང་གིས་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ལུ་

བལྟ་སྟེ། ནྲོར་སྲོམ་ཚད་ཐགཔ་བཏགས་ཡྲོད་རུང་ ཆུང་ཚད་ཐགཔ་བཏགས་མ་ཚུགསཔ་

ལས་ བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་ཁྱོད་ ཕར་ཚུར་ལྲོག་མ་སྲོང་པར་ ནྲོར་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ 

སྲོད་དགོཔ་དང་། ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་ཁྱོད་ཡང་ ང་བསྲོད་ནམས་ཀྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་

སྲོད་དེ་ ཁ་ཕྱི་ཁར་བལྟ་སྟེ་ཧབ་སྨ་རེ། ང་བསྲོད་ནམས་རྐྱངམ་ཅིག་ནཱ་སྲོད་མི་ནུམ་པས་ཟེར་

སབ་ནུག། 

དེ་ཚེ་ནུབ་མྲོ་ དབང་རྒྱལ་དེ་ གནས་བདག་གིས་ བཙན་དབང་གི་ཐྲོག་ལས་ ཁྱིད་འགྱོ་

བའི་བསྒང་ལས། བ་གཡང་ལེགས་འཛྲོམས་དང་ ཁྱི་ལྟག་དཀར་བསན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ 

བཀག་ཐབས་ག་དེ་ཅིག་འབད་རུང་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ཤྲོར་སྲོང་ནུག། དྲྲོ་པ་བ་ཐེངས་

དང་པ་འབྲོཔ་ཅིག་ཨཔ་ནྲོར་གྱི་འབང་སར་ལྷྲོད་དེ་བུ་དབང་རྒྱལ་འཚྲོལཝ་ད། བུ་དབང་རྒྱལ་

འདི་ག་ཏེ་འགྱོཝ་ཟེར་མེདཔ་ལས་ གདན་དང་མལ་ཆ་མ་བསྡུ་བར་ཡྲོད་མི་ལུ་ ལགཔ་ནྲོམ་

བལྟཝ་ད། དབང་རྒྱལ་ཉལ་ཡྲོད་པའི་ དྲྲོད་རང་མ་གྱང་པར་ཡྲོདཔ་དང་། བ་གཡང་ལེགས་

འཛྲོམས་ཀྱིས་ དབང་རྒྱལ་ཞག་ཉལ་སའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ ཉེན་སྲུང་གི་དྲོན་ལས་ 

སྐོར་ར་ལྡབ་ལྡབ་རང་ བརྐྱབ་པའི་རྨིག་རྗེས་ཚུ་ཡང་མཐྲོང་སྦེ། ཨཔ་དེ་འཕྲོ་ལས་ བུཚ་འདི་

ལུ་ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ། སྲོ་ལྲོགས་ཁར་ ག་ཏེ་འཚྲོལ་རུང་མ་ཐྲོབ་

པར་ དབང་རྒྱལ་ཟེར་མིང་བཏྲོན་ཏེ་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་འབྲོཔ་ད། འབྲྲོམ་ལེགས་བག་གི་རྩ་བ་

ལས་ གླིངམ་འཕུ་སར་གོ་ནུག། དབང་རྒྱལ་ཁོ་རང་དུས་རྒྱུན་གླིངམ་འཕུ་སྲོད་མི་ཅིག་འབད་

ནི་འདི་གིས་ བག་གི་རྩ་བར་ཡྲོདཔ་མས་མནྲོ་སྟེ་ ཨཔ་དེ་ཁར་བལྟ་བར་འགྱོཝ་ད། གླིངམ་

གི་སྐད་དེ་ བག་གི་རྩ་བར་མེན་པར་ བག་གི་མགུ་ལས་གླིང་འཕུ་སར་གོ་ནུག། བག་མགུ་

ལུ་ལྷྲོདཔ་ད། བག་གི་རྩ་བ་ལས་འཕུཝ་མས་ཟེར་ཨིན་པས།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 418

དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ དྲྲོ་པ་ཆུ་ཚྲོད་དགུ་བརྡུང་ཡྲོདཔ་ལས་ ནྲོར་བདའ་རན་ཆི་ནུག། དེ་བསྒང་

ཨ་པའི་སེམས་ཁར་ ང་རང་ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ་ནཱ་ལྷྲོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བུཚ་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ ད་ལྟྲོ་

གནས་སྐབས་ཅིག་ ང་འབད་སར་མ་འྲོངམ་ཨིན་པས། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཙིགཔ་ཟ་མི་

དེ་སངསམ་ད་ རྟིང་བདའ་འཐྲོན་འྲོང་མེན་ན། ད་ལྟྲོ་བུ་འདི་ མ་པ་ལས་ལྷུ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་

པས། ཏ་མ་ཁྱིམ་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བླྲོ་ཅིག་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ སབ་གེ་ཟེར་མནྲོ་སྟེ་ ཨོ་ཟྲོ་ཚུ་

འབག ནྲོར་བདའ་སྦེ་ཨཔ་ཁོ་རང་ཁྱིམ་ན་ལྲོག་ནུག། ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྲོད་བཞི་དེ་ཅིག་ཁར་ སག་

རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ ཐག་མ་རིང་བའི་ས་གནས་ ཤི་ཕུག་ཟེར་ས་ལས་མར་འཐྲོནམ་ད། 

ཨའི་གིས་སྟེང་སྒོ་ལས་མར་ཐྲོན་ཏེ་བལྟ་ཚེ། ནྲོར་དང་རྲོ་ཁྱི་ དེ་ལས་ཨ་པ་ལས་བརྒལ་ བུ་

དབང་རྒྱལ་འྲོང་སར་ མ་མཐྲོངམ་ལས། ངེའི་བུཚ་འདི་ལུ་ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན། གཅིག་

འདི་འབད་ར་འབད་ནུག། ཡང་ཅིན་ནྲོར་གྱི་རྟིང་མར་ཡྲོདཔ་འྲོང་མནྲོ་ བླྲོ་ཅིག་མ་བདེ་རུང་ 

ཨ་ཙི་བསྒུགས་སྲོད་ནུག། ལྟང་ཅན་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བུ་དབང་རྒྱལ་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་

སྐབས་ ཨའི་དེ་ཧེ་མ་ལས་ར་ ཚ་གྱང་སྲོམ་ལངས་ཏེ་སྲོད་ཡྲོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚར་གཅིག་

དྲན་མེད་བརྒྱལ་སྲོང་ནུག། 

ཨའི་དྲན་མེད་ལས་ལྲོག་པའི་ཤུལ་ལུ་ དབང་རྒྱལ་དང་ཆུང་གཉེན་བཏགས་མི་དཔལ་སྒྲོན་

ལུ་བལྟ་སྟེ། ཉིནམ་ད་རིས་ང་བཅས་གཉིས་ ཡར་དབང་རྒྱལ་བལྟ་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་རུང་ 

གནམ་སྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་ འགྱོ་ཐབས་མིན་འདུག། ཉིནམ་ནངས་པ་ཚུན་ སྒུག་སྲོད་པ་ཅིན་ 

ཕྱིས་ཡང་ཕྱིས་ནི་ཨིནམ་ལས་ གནམ་མ་ལངམ་ལས་ ལྲོང་འགྱོ་སྦེ་ འབྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ 

དབང་རྒྱལ་འཕྱད་པར་འགྱོ་གེ། ཁོ་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ ཁྱིམ་ན་མ་འྲོང་རུང་འདྲ། ཡང་ཅིན་རི་ཁ་

ལས་བང་དཔ་ཨིན་རུང་འདྲ། ལས་དང་གནམ་བསྐོས་ཡྲོད་པ་ཅིན། ཁོ་དང་འཕྱད་རང་འཕྱད་

འྲོང་ཟེར་ སབ་མི་ལས་བརྟེན། དཔལ་སྒྲོན་མྲོ་རང་ཡང་ དབང་རྒྱལ་དང་འཕྱད་དེ་ ལྲོག་

ཁྱིམ་ན་འཁྱིད་འྲོང་ནི་གི་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་དབང་རྒྱལ་འཚྲོལ་བར་འགྱོ་ནུག།

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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དེ་གི་དྲྲོ་པ་བ་སྐད་དང་པ་འབྲོ་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཨའི་དང་དཔལ་སྒྲོན་གཉིས་ལྲོང་འགྱོ་སྦེ་ 

འབྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བག་གི་ཧྲོངས་ལུ་ གདུང་ཤིང་སྲོམ་ཅིག་ཡྲོད་ས་ལུ། དབང་

རྒྱལ་ཁོ་རང་ཡང་ མྲོ་ལུ་དགའ་བའི་བག་ཆགས་ཤུགས་སྦེ་རང་ཡྲོད་རུང་། གཟུགས་ཅན་

དངོས་པྲོ་དེ་ དངོས་མེད་གཟུགས་ལུ་གྱུར་ཚར་ནི་དེ་གིས་ མྲོ་གི་གདྲོང་ཁར་ཐྲོན་མ་ནུམ་

པར་ དཔལ་སྒྲོན་གཡས་ལས་འགྱོཝ་ད། དབང་རྒྱལ་གཡྲོན་ལས་འྲོང་། དཔལ་སྒྲོན་གཡྲོན་

ལས་འགྱོཝ་ད་ དབང་རྒྱལ་གཡས་ལས་འྲོང་སྦེ་ གདྲོང་སྐོར་འབད་མ་པ་ལས་རང་ཕྱད་མ་

ཚུགས་པས། དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་དབང་རྒྱལ་ལུ་བལྟ་སྟེ། ང་དབང་རྒྱལ་ཁྱོད་དང་འཕྱད་འྲོང་

མནྲོ་བའི་རེ་ཆ་བསྐྱེད་དེ་ ནཱ་འྲོང་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ མཐྲོང་ནི་མེད་པའི་དངོས་མེད་ལུ་ཐལ་

ནུག་སྨྲོ་ཟེར་སབ་ད། དབང་རྒྱལ་གྱིས་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་ འདི་ཚུ་ག་ར་ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་

ཨིནམ་ལས་ ཨའི་ལུ་འདི་ག་ནི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་གདྲོང་བསྒྱིམ་སྟེ་མ་འྲོང་མི་འདི་ ང་

ཁྱོད་ཀྱིས་མཐྲོང་མ་ཚུགས་པའི་ དངོས་མེད་ཅན་ལུ་གྱུར་སྲོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ག་དེམ་

ཅིག་འབད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་རང་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ངའི་ལགཔ་གཡས་པའི་མཐེ་བྲོང་ལུ་ 

བཙུགས་ཡྲོད་མིའི་མཐེབ་ཀོར་འདི་ འབག་ཡར་སྲོང་ཟེར་སབ་ད། མྲོ་གིས་གདུང་ཤིང་དེ་ 

ཕང་མར་བཏབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་དེ་ ལགཔ་གཉིས་ཆ་ར་རྐྱང་པའི་སྐབས། ཁོ་གི་ལགཔ་

གཡས་པའི་མཐེ་བྲོང་ལུ་ བཙུགས་ཡྲོད་མིའི་མཐེབ་ཀོར་འདི་བདའ་ཟུན་སྦེ་ མྲོ་གིས་ཡང་ 

ཐབས་ཤེས་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཤེས་ཏེ་ མཐེབ་ཀོར་དེ་སེམས་རྟེན་འབད་ཕུད་ཐྲོབ་ནུག། 

དེ་ལས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ ད་ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་གནམ་བསྐོས་འདི་ དེམ་ཅིག་འབད་

རྫྲོགསཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་སྟེ་ཡལ་སྲོངམ་ད། མྲོ་ཡང་མཐེབ་ཀོར་འདི་འབག་སྦེ་ ཨའི་དང་

གཅིག་ཁར་ལྲོག་གཡུས་ཁར་འྲོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 420

གཞི་བདག་གི་ངོ་སྤྲོད་སྤྱི་ཁོགས་ཙམ་བསན་པ།

སྤྱིར་གཞི་བདག་གི་སྐོར་ལས་ མཐིལ་ཕྱིན་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་ ལྲོ་ལས་ལྲོ་མཐུད་དེ་ 

འབད་དགོ་པའི་དྲོན་ཚན་ཅིག་ཨིན་རུང་ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་

འདི་ གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ འདི་ན་སྤྱི་ཁོགས་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ དེ་ཡང་ 

འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་བྱུང་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ཆོས་ལུགས་པ་ཚུ་

གིས་ དངོས་བརྒྱུད་གང་ཡང་རུང་བའི་ཐྲོག་ལས་ ལྷ་རིགས་འདྲ་མིན་ལེ་ཤ་ལུ་ཡིད་ཆེས་

སྐྱེད་ནི་ཡྲོད། དཔྱེ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན། ཧིན་དུ་ཆོས་ལུགས་པ་ཚུ་གིས་ ནམ་མཁའ་ནི་དཡྲོས་

(Dyaus) བ་བའི་ལྷ་དང་། ཉི་མ་ནི་སཱུརྱ་(Surya, Savitr, Pusan) བ་བའི་ལྷ། 

སྐྱ་རེངས་ནི་ཨུཥས་ (Usas) བ་བའི་ལྷ། གློག་ནི་དབང་པྲོ་(Indra) བ་བའི་ལྷ། རླུང་

འཚུབ་ནི་རུ་དྲ་(Rudra) བ་བའི་ལྷ། རླུང་ནི་ཝཱ་ཡུ་ (Vayu) བ་བའི་ལྷ། ཆར་ནི་པརྗཉ་ 

(Parjanya) བ་བའི་ལྷ། ཆུ་ནི་ཨཱ་པས་(Apas) བ་བའི་ལྷ་ཨིནམ་སྦེ་ ཕྱི་རྲོལ་པའི་

རིག་བྱེད་བཞི་ལས་ དང་པ་ངེས་བརྗོད་ཀྱི་རིག་བྱེད་དུ་46གསལཝ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་

46 རིག་བྱེད་ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་དྲོན་ཨིནམ་ལས་ ནང་པ་ལུ་བསབ་པ་གསུམ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ 
 སྦེ་ ཕྱི་རྲོལ་ཧིན་དུ་པ་ཚུ་གིས་ལྷབ་སྦང་འབད་ནི་གི་བསབ་པ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ངེས་ 
 བརྗོད་(རགེདཿ) སྙན་ཆིག་(སམེདཿ) མཆོད་སྦྱིན་(ཡཇུརྦེདཿ) སྲིད་སྲུང་(ཨརྠ་བེདཿ) བཅས་ 
 བཞི་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ཚུ་རེ་རེ་ལུ་ཡང་ བསྡུས་པ། བྲམ་ཟེ། ནགས་ལྡན། ཉེ་བར་གུས་པ་ཟེར་བའི་ 
 ཆ་བཞི་རེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དང་པ་ངེས་བརྗོད་ཟེར་མི་འདི་ བསྲོད་བསྔགས་ཀྱི་དྲོན་ཨིནམ་ལས་  
 མེ་དང་། ཉི་མ། ཆུ་བྲོ། རླུང་སྲོགས་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ཚུ་ལུ་ བསྲོད་པ་དང་འདྲོད་གསྲོལ་ཀྱི་ཚིགས་ 
 བཅད་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། སྙན་ཚིག་རིག་བྱེད་ནི་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ལ་སྲོགས་པའི་ 
 མཚན་ཉིད་ག་ནི་ཡང་མི་སྲོན་པར་ ངེས་བརྗོད་ཀྱི་དྲོན་དེ་རང་ སྡེབ་སྦྲོར་དུམ་གྲ་རེ་འགྱུར་བཅོས་ 
 ཀྱིས་ སྙན་ངག་གི་ལམ་ལས་བརྗོད་པའི་རིག་བྱེད་ཅིག་ཨིན་པས། མཆོད་སྦྱིན་རིག་བྱེད་ནི་ མཆོད་ 
 སྦྱིན་གྱི་ཆོ་ག་ཚུ་སྲོན་མི་ཅིག་ཨིན་པས། སྲིད་སྲུང་རིག་བྱེད་ནི་ འདི་ནང་ལུ་ཡང་ལྷའི་བསྲོད་པ་དུམ་ 
 གྲ་རེ་ཐྲོན་རུང་ གཙྲོ་བྲོར་མི་དང་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་ཞི་བའི་སྨན་སྦྲོར་དང་  
 བགེགས་བཏུལ་ནིའི་སྔགས་དང་མན་ངག་གི་སྐོར་སྣ་ཚྲོགས་སྲོན་ཡྲོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། རིག་ 
 བྱེད་བཞི་ལས་ ཕྱི་མ་དེ་ཤུལ་ལས་བརྩམས་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འཆི་མེད་མཛྲོད་ནང་ལུ་ ངེས་ 
 བརྗོད་སྙན་ཚིག་སྦྱིན་ཏེ། འདི་གསུམ་རིག་བྱེད་གསུམ་པ་ཡིན་ནྲོ། །ཟེར་བཀོད་ནུག། ཡྲོངས་ 
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དེ་གི་དྲྲོ་པ་བ་སྐད་དང་པ་འབྲོ་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཨའི་དང་དཔལ་སྒྲོན་གཉིས་ལྲོང་འགྱོ་སྦེ་ 

འབྲྲོམ་ལེགས་སྤང་ན་ལྷྲོདཔ་ད། བག་གི་ཧྲོངས་ལུ་ གདུང་ཤིང་སྲོམ་ཅིག་ཡྲོད་ས་ལུ། དབང་

རྒྱལ་ཁོ་རང་ཡང་ མྲོ་ལུ་དགའ་བའི་བག་ཆགས་ཤུགས་སྦེ་རང་ཡྲོད་རུང་། གཟུགས་ཅན་

དངོས་པྲོ་དེ་ དངོས་མེད་གཟུགས་ལུ་གྱུར་ཚར་ནི་དེ་གིས་ མྲོ་གི་གདྲོང་ཁར་ཐྲོན་མ་ནུམ་

པར་ དཔལ་སྒྲོན་གཡས་ལས་འགྱོཝ་ད། དབང་རྒྱལ་གཡྲོན་ལས་འྲོང་། དཔལ་སྒྲོན་གཡྲོན་

ལས་འགྱོཝ་ད་ དབང་རྒྱལ་གཡས་ལས་འྲོང་སྦེ་ གདྲོང་སྐོར་འབད་མ་པ་ལས་རང་ཕྱད་མ་

ཚུགས་པས། དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་དབང་རྒྱལ་ལུ་བལྟ་སྟེ། ང་དབང་རྒྱལ་ཁྱོད་དང་འཕྱད་འྲོང་

མནྲོ་བའི་རེ་ཆ་བསྐྱེད་དེ་ ནཱ་འྲོང་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ མཐྲོང་ནི་མེད་པའི་དངོས་མེད་ལུ་ཐལ་

ནུག་སྨྲོ་ཟེར་སབ་ད། དབང་རྒྱལ་གྱིས་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་ འདི་ཚུ་ག་ར་ཨ་པའི་འབྱིད་སྐོར་

ཨིནམ་ལས་ ཨའི་ལུ་འདི་ག་ནི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་གདྲོང་བསྒྱིམ་སྟེ་མ་འྲོང་མི་འདི་ ང་

ཁྱོད་ཀྱིས་མཐྲོང་མ་ཚུགས་པའི་ དངོས་མེད་ཅན་ལུ་གྱུར་སྲོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ག་དེམ་

ཅིག་འབད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་རང་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ངའི་ལགཔ་གཡས་པའི་མཐེ་བྲོང་ལུ་ 

བཙུགས་ཡྲོད་མིའི་མཐེབ་ཀོར་འདི་ འབག་ཡར་སྲོང་ཟེར་སབ་ད། མྲོ་གིས་གདུང་ཤིང་དེ་ 

ཕང་མར་བཏབ་དྲོ་བཟུམ་འབད་དེ་ ལགཔ་གཉིས་ཆ་ར་རྐྱང་པའི་སྐབས། ཁོ་གི་ལགཔ་

གཡས་པའི་མཐེ་བྲོང་ལུ་ བཙུགས་ཡྲོད་མིའི་མཐེབ་ཀོར་འདི་བདའ་ཟུན་སྦེ་ མྲོ་གིས་ཡང་ 

ཐབས་ཤེས་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཤེས་ཏེ་ མཐེབ་ཀོར་དེ་སེམས་རྟེན་འབད་ཕུད་ཐྲོབ་ནུག། 

དེ་ལས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ ད་ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་གནམ་བསྐོས་འདི་ དེམ་ཅིག་འབད་

རྫྲོགསཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་སྟེ་ཡལ་སྲོངམ་ད། མྲོ་ཡང་མཐེབ་ཀོར་འདི་འབག་སྦེ་ ཨའི་དང་

གཅིག་ཁར་ལྲོག་གཡུས་ཁར་འྲོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 420

གཞི་བདག་གི་ངོ་སྤྲོད་སྤྱི་ཁོགས་ཙམ་བསན་པ།

སྤྱིར་གཞི་བདག་གི་སྐོར་ལས་ མཐིལ་ཕྱིན་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་འདི་ ལྲོ་ལས་ལྲོ་མཐུད་དེ་ 

འབད་དགོ་པའི་དྲོན་ཚན་ཅིག་ཨིན་རུང་ བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་

འདི་ གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ལས་ འདི་ན་སྤྱི་ཁོགས་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ དེ་ཡང་ 

འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྲོགས་བྱུང་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ཆོས་ལུགས་པ་ཚུ་

གིས་ དངོས་བརྒྱུད་གང་ཡང་རུང་བའི་ཐྲོག་ལས་ ལྷ་རིགས་འདྲ་མིན་ལེ་ཤ་ལུ་ཡིད་ཆེས་

སྐྱེད་ནི་ཡྲོད། དཔྱེ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན། ཧིན་དུ་ཆོས་ལུགས་པ་ཚུ་གིས་ ནམ་མཁའ་ནི་དཡྲོས་

(Dyaus) བ་བའི་ལྷ་དང་། ཉི་མ་ནི་སཱུརྱ་(Surya, Savitr, Pusan) བ་བའི་ལྷ། 

སྐྱ་རེངས་ནི་ཨུཥས་ (Usas) བ་བའི་ལྷ། གློག་ནི་དབང་པྲོ་(Indra) བ་བའི་ལྷ། རླུང་

འཚུབ་ནི་རུ་དྲ་(Rudra) བ་བའི་ལྷ། རླུང་ནི་ཝཱ་ཡུ་ (Vayu) བ་བའི་ལྷ། ཆར་ནི་པརྗཉ་ 

(Parjanya) བ་བའི་ལྷ། ཆུ་ནི་ཨཱ་པས་(Apas) བ་བའི་ལྷ་ཨིནམ་སྦེ་ ཕྱི་རྲོལ་པའི་

རིག་བྱེད་བཞི་ལས་ དང་པ་ངེས་བརྗོད་ཀྱི་རིག་བྱེད་དུ་46གསལཝ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་

46 རིག་བྱེད་ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་དྲོན་ཨིནམ་ལས་ ནང་པ་ལུ་བསབ་པ་གསུམ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ 
 སྦེ་ ཕྱི་རྲོལ་ཧིན་དུ་པ་ཚུ་གིས་ལྷབ་སྦང་འབད་ནི་གི་བསབ་པ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ངེས་ 
 བརྗོད་(རགེདཿ) སྙན་ཆིག་(སམེདཿ) མཆོད་སྦྱིན་(ཡཇུརྦེདཿ) སྲིད་སྲུང་(ཨརྠ་བེདཿ) བཅས་ 
 བཞི་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ཚུ་རེ་རེ་ལུ་ཡང་ བསྡུས་པ། བྲམ་ཟེ། ནགས་ལྡན། ཉེ་བར་གུས་པ་ཟེར་བའི་ 
 ཆ་བཞི་རེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། དང་པ་ངེས་བརྗོད་ཟེར་མི་འདི་ བསྲོད་བསྔགས་ཀྱི་དྲོན་ཨིནམ་ལས་  
 མེ་དང་། ཉི་མ། ཆུ་བྲོ། རླུང་སྲོགས་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ཚུ་ལུ་ བསྲོད་པ་དང་འདྲོད་གསྲོལ་ཀྱི་ཚིགས་ 
 བཅད་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། སྙན་ཚིག་རིག་བྱེད་ནི་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ལ་སྲོགས་པའི་ 
 མཚན་ཉིད་ག་ནི་ཡང་མི་སྲོན་པར་ ངེས་བརྗོད་ཀྱི་དྲོན་དེ་རང་ སྡེབ་སྦྲོར་དུམ་གྲ་རེ་འགྱུར་བཅོས་ 
 ཀྱིས་ སྙན་ངག་གི་ལམ་ལས་བརྗོད་པའི་རིག་བྱེད་ཅིག་ཨིན་པས། མཆོད་སྦྱིན་རིག་བྱེད་ནི་ མཆོད་ 
 སྦྱིན་གྱི་ཆོ་ག་ཚུ་སྲོན་མི་ཅིག་ཨིན་པས། སྲིད་སྲུང་རིག་བྱེད་ནི་ འདི་ནང་ལུ་ཡང་ལྷའི་བསྲོད་པ་དུམ་ 
 གྲ་རེ་ཐྲོན་རུང་ གཙྲོ་བྲོར་མི་དང་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་ཞི་བའི་སྨན་སྦྲོར་དང་  
 བགེགས་བཏུལ་ནིའི་སྔགས་དང་མན་ངག་གི་སྐོར་སྣ་ཚྲོགས་སྲོན་ཡྲོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། རིག་ 
 བྱེད་བཞི་ལས་ ཕྱི་མ་དེ་ཤུལ་ལས་བརྩམས་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འཆི་མེད་མཛྲོད་ནང་ལུ་ ངེས་ 
 བརྗོད་སྙན་ཚིག་སྦྱིན་ཏེ། འདི་གསུམ་རིག་བྱེད་གསུམ་པ་ཡིན་ནྲོ། །ཟེར་བཀོད་ནུག། ཡྲོངས་ 
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ལས་བརྟེན་ གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ་ལས། (༢༠༠༨ ཤྲོག ༡༦༩)  “དེ་ལ་སྔོན་གྱི་

ཨརྱན་རྣམས་ནི་ཡུལ་གཞན་གྱི་ཀླ་ཀློ་ལྟར་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པྲོར་གྱུར་པའི་ལྷ་

གཅིག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་གྱི། ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་རྣམ་པ་མང་པྲོ་དག་སྐྱབས་སུ་བྱེད་པ་

ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་དབང་པྲོའི་སྤྲོད་ཡུལ་དག་ལ་མ་ཡིན་གྱི་མཐྲོང་ཞིང་ཤེས་པའི་འབྱུང་བའི་

རང་གཟུགས་གང་གིས་སྐྱེ་བྲོ་རྣམས་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱེད་པའམ་སྔངས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་

ལ་ལྷར་ཤེས་ནས་མཆོད་པ་སྟེ།” ཟེར་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དེབ་སྔོན་གསར་མ་ལས། (༢༠༠༧ 

ཤྲོག ༤) “དེ་ཡང་རང་རེའི་དབང་པྲོས་སྤྲོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གང་གཟི་

བརྗིད་ཆེ་བ་རྣམས་ལྷ་རུ་འདྲོད།” ཟེར་གསུངས་ནུག། ཨིན་རུང་ རི་བྲག་རྲོ་སྲོགས་ཡྲོད་ཚད་

ལུ་ གཞི་བདག་རེ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ འདྲོད་མི་འདི་ ཧ་ལམ་བྲོན་དང་བྲོད་ཀྱི་ནང་པའི་བསན་པ་ 

དར་སའི་རི་རྒྱུད་ཁུལ་ལུ་ གནས་མི་ཚུ་ལས་གཞན་མེདཔ་འྲོང་མནྲོཝ་མས། དེ་ལས་བརྟེན་

ཏེ་ བྲོད་ཀྱིས་གཙྲོས་པའི་ བྲོན་དང་བྲོད་ཀྱི་ནང་པའི་བསན་པ་དར་ས་ རི་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་

ཚྲོགས་ནང་ལུ་ གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་ཡྲོད། དེ་ཡང་ 

བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༦༣) “ཁྱད་པར་ཡུལ་ཁམས་འདི་

ཉིད་ཀྱི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་སྲོགས། །ཕྲོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་ཞང་ལྷ་དང་། །མྲོ་ལྷ་ཡུལ་

ལྷ་ལ་སྲོགས་པའི། །མགོན་སྐྱབས་སྲོངས་གྲོགས་བྱེད་པའི་ལྷ། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་འདིར་

གཤེགས་ཤིག།” ཟེར་དང་།

 གྲགས་ལུ་ རགེད་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་མཛྲོད། སྙན་ཚིག་རིག་བྱེད་གླུའི་མཛྲོད། མཆོད་སྦྱིན་རིག་བྱེད་ 
 ཆོ་གའི་མཛྲོད། སྲིད་སྲུང་རིག་བྱེད་མན་ངག་གི་མཛྲོད། ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་། ཕྱི་རྲོལ་པ་ཚུ་གིས་  
 ནམ་མཁའ་དང་། རླུང་། ཆུ་སྲོགས་དབང་པྲོའི་སྤྲོད་ཡུལ་ཨིན་མིའི་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ཚུ་ལུ་བསྲོད་པ་དེ་  
 ངེས་བརྗོད་རིག་བྱེད་ནང་སྲོན་ཡྲོདཔ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཚངས་པ་དང་། འཇིག་ 
 རྟེན་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ཁྱབ་འཇུག། འཇིག་རྟེན་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཕྱུག་སྟེ་ དབང་པྲོའི་ 
 སྤྲོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ བྱེད་པ་པྲོ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚུ་ལུ་བསྲོད་པ་ནི་ རིག་བྱེད་ཕྱི་མ་གསུམ་ནང་སྲོན་ 
 ཡྲོད་མིའི་སྐོར་ཚུ་ རྒྱས་པར་ཤེས་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན་ གངས་ཅན་རིག་མཛྲོད། དེབ་ཕྲེང་༡༠།  
 (གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ། ཤྲོག ༡༦༩-༡༧༦) ནང་གཟིགས་གནང་། 
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སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༩༧) “ཡུལ་འདིའི་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་

དང་། །ཕྲོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་སྲོག་ལྷ་དང་། །མྲོ་ལྷ་མྲོ་སྨན་ལ་སྲོགས་པ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་

སྲོགས་ལས་ཤེས་ཚུགས། གཞི་བདག་ཟེར་མི་འདི་ ག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ 

ཆོས་འབྱུང་བསན་པའི་ཉིན་བྱེད་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༢༡༥) “བྲོད་སྤྱི་འདི་དང་པྲོ་མི་མ་ཡིན་

རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་བས་མིང་ཡང་མི་འདྲ་སྟེ། སྔོན་བདུད་ཀྱིས་བཟུང་བས་དེའི་ཚེ་བདུད་ཡུལ་

ཁ་རག་མགོ་དགུ་ཐྲོགས་ཞེས་སྐད་པ་སྲོགས། དེ་དག་ལ་རྒྱལ་ཕན་སིལ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་

གྲགས་ཏེ་རིམས་པར་འྲོངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མི་མ་ཡིན་འབའ་ཞིག་གོ།” ཟེར་

གསུངས་མི་ལྟར་དུ་ མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཅིག་ཨིན་རུང་ གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐྲོན་པྲོར་

གཤེགས་མི་ཚུ་གིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆོས་ནྲོར་མི་གསུམ་ལུ་ 

གནྲོདཔ་མ་བཀལ་བར་ སྲུང་ཐབས་འབད་དྲོ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ བྲོན་གྱི་མདྲོ་དྲི་མེད་གཟི་

བརྗིད་ལས། “ཀོང་བཙུན་ལྷ་མྲོ་དམ་ལ་བཏགས་ནས། བསན་པའི་སྲུང་མར་བཞག་གོ། 

ཀོང་བཙུན་ལྷ་མྲོས་གཡུ་ཤུག་དྲུང་ཞིག་སྲོན་པ་ལ་ཕུལ་བས། སྲོན་པས་མི་འགྱུར་བའི་བཀའ་

རྟགས་སུ་བཞག་གོ།” ཟེར་ཐྲོན་ནི་འདུགཔ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐྲོབ་ཆེན་པྲོ་སྲོབ་དཔྲོན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བྲོད་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ་ཞིང་དམ་ལ་བཏགས་ཚུལ་

སྲོན་པའི་ པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་ལས། (༢༠༡༠ ཤྲོག ༡༦༨-༡༦༩ ལེའུ་༦༠) “དེ་ནས་

འྲོ་ཡུག་བྲེ་མྲོ་ལ་གར་བྲོན༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་47ཐྲོག་སྨད་བཅུ་གཉིས་ཕབ༔ རི་ཡི་བར་དུ་

བཙིར་བར་བས་པ་ལ༔ སྲོལ་དུམ་རེར་གྱུར་སྲོབས་ཟད་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བརྟན་མ་བཅུ་

47 བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ནི། བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས།  (༡༩༩༦ ཤྲོག ༡༡༢༣) “བྲོད་ 
 ཁམས་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའི་མྲོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་ཟྲོ་དྲོར་བཅུ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་གྲགས་མ་དང་།  
 གཡའ་མ་སྐྱོང་། ཀུན་བཟང་མྲོ། བགེགས་ཀྱི་གཙྲོ་སྟེ་བདུད་མྲོ་བཞི་དང་། སྤན་གཅིག་མ་དང་།  
 དཔལ་གྱི་ཡུམ། དྲག་མྲོ་རྒྱལ། ཀླུ་མྲོ་དཀར་མྲོ་སྟེ་གནྲོད་སྦྱིན་མྲོ་བཞི། བྲོད་ཁམས་སྐྱོང་དང་།  
 སྨན་གཅིག་མ། གཡར་མྲོ་སིལ། གཡུ་སྒྲོན་མ་སྟེ་སྨན་མྲོ་བཞི་བཅས་ཁྱོན་བསྲོམས་བཅུ་གཉིས་ 
 སྲོ།།” ཟེར་ཐྲོནམ་དང་། བསན་མ་དང་བརྟན་མ་ཟེར་ཡིག་སྡེབ་ག་བྲིས་རུང་བཏུབ་སྦེ་ཨིན་པས།  
 དེ་གི་སྐོར་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདྲོད་ན་ དམ་ཅན་བསན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐར། (༢༠༠༣ ཤྲོག ༡༦༧- 
 ༡༩༨) དེ་གཟིགས་པར་འཚལ། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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ལས་བརྟེན་ གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ་ལས། (༢༠༠༨ ཤྲོག ༡༦༩)  “དེ་ལ་སྔོན་གྱི་

ཨརྱན་རྣམས་ནི་ཡུལ་གཞན་གྱི་ཀླ་ཀློ་ལྟར་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པྲོར་གྱུར་པའི་ལྷ་

གཅིག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་གྱི། ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་རྣམ་པ་མང་པྲོ་དག་སྐྱབས་སུ་བྱེད་པ་

ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་དབང་པྲོའི་སྤྲོད་ཡུལ་དག་ལ་མ་ཡིན་གྱི་མཐྲོང་ཞིང་ཤེས་པའི་འབྱུང་བའི་

རང་གཟུགས་གང་གིས་སྐྱེ་བྲོ་རྣམས་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱེད་པའམ་སྔངས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་

ལ་ལྷར་ཤེས་ནས་མཆོད་པ་སྟེ།” ཟེར་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དེབ་སྔོན་གསར་མ་ལས། (༢༠༠༧ 

ཤྲོག ༤) “དེ་ཡང་རང་རེའི་དབང་པྲོས་སྤྲོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གང་གཟི་

བརྗིད་ཆེ་བ་རྣམས་ལྷ་རུ་འདྲོད།” ཟེར་གསུངས་ནུག། ཨིན་རུང་ རི་བྲག་རྲོ་སྲོགས་ཡྲོད་ཚད་

ལུ་ གཞི་བདག་རེ་ཡྲོདཔ་སྦེ་ འདྲོད་མི་འདི་ ཧ་ལམ་བྲོན་དང་བྲོད་ཀྱི་ནང་པའི་བསན་པ་ 

དར་སའི་རི་རྒྱུད་ཁུལ་ལུ་ གནས་མི་ཚུ་ལས་གཞན་མེདཔ་འྲོང་མནྲོཝ་མས། དེ་ལས་བརྟེན་

ཏེ་ བྲོད་ཀྱིས་གཙྲོས་པའི་ བྲོན་དང་བྲོད་ཀྱི་ནང་པའི་བསན་པ་དར་ས་ རི་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་

ཚྲོགས་ནང་ལུ་ གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་ཡྲོངས་གྲགས་སྦེ་ཡྲོད། དེ་ཡང་ 

བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༦༣) “ཁྱད་པར་ཡུལ་ཁམས་འདི་

ཉིད་ཀྱི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་སྲོགས། །ཕྲོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་ཞང་ལྷ་དང་། །མྲོ་ལྷ་ཡུལ་

ལྷ་ལ་སྲོགས་པའི། །མགོན་སྐྱབས་སྲོངས་གྲོགས་བྱེད་པའི་ལྷ། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་འདིར་

གཤེགས་ཤིག།” ཟེར་དང་།

 གྲགས་ལུ་ རགེད་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་མཛྲོད། སྙན་ཚིག་རིག་བྱེད་གླུའི་མཛྲོད། མཆོད་སྦྱིན་རིག་བྱེད་ 
 ཆོ་གའི་མཛྲོད། སྲིད་སྲུང་རིག་བྱེད་མན་ངག་གི་མཛྲོད། ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་། ཕྱི་རྲོལ་པ་ཚུ་གིས་  
 ནམ་མཁའ་དང་། རླུང་། ཆུ་སྲོགས་དབང་པྲོའི་སྤྲོད་ཡུལ་ཨིན་མིའི་ལྷ་དང་ལྷ་མྲོ་ཚུ་ལུ་བསྲོད་པ་དེ་  
 ངེས་བརྗོད་རིག་བྱེད་ནང་སྲོན་ཡྲོདཔ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཚངས་པ་དང་། འཇིག་ 
 རྟེན་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ཁྱབ་འཇུག། འཇིག་རྟེན་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཕྱུག་སྟེ་ དབང་པྲོའི་ 
 སྤྲོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ བྱེད་པ་པྲོ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚུ་ལུ་བསྲོད་པ་ནི་ རིག་བྱེད་ཕྱི་མ་གསུམ་ནང་སྲོན་ 
 ཡྲོད་མིའི་སྐོར་ཚུ་ རྒྱས་པར་ཤེས་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན་ གངས་ཅན་རིག་མཛྲོད། དེབ་ཕྲེང་༡༠།  
 (གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ། ཤྲོག ༡༦༩-༡༧༦) ནང་གཟིགས་གནང་། 
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སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༩༧) “ཡུལ་འདིའི་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་

དང་། །ཕྲོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་སྲོག་ལྷ་དང་། །མྲོ་ལྷ་མྲོ་སྨན་ལ་སྲོགས་པ། །” ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་མི་

སྲོགས་ལས་ཤེས་ཚུགས། གཞི་བདག་ཟེར་མི་འདི་ ག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ 

ཆོས་འབྱུང་བསན་པའི་ཉིན་བྱེད་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༢༡༥) “བྲོད་སྤྱི་འདི་དང་པྲོ་མི་མ་ཡིན་

རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་བས་མིང་ཡང་མི་འདྲ་སྟེ། སྔོན་བདུད་ཀྱིས་བཟུང་བས་དེའི་ཚེ་བདུད་ཡུལ་

ཁ་རག་མགོ་དགུ་ཐྲོགས་ཞེས་སྐད་པ་སྲོགས། དེ་དག་ལ་རྒྱལ་ཕན་སིལ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་

གྲགས་ཏེ་རིམས་པར་འྲོངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མི་མ་ཡིན་འབའ་ཞིག་གོ།” ཟེར་

གསུངས་མི་ལྟར་དུ་ མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཅིག་ཨིན་རུང་ གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐྲོན་པྲོར་

གཤེགས་མི་ཚུ་གིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆོས་ནྲོར་མི་གསུམ་ལུ་ 

གནྲོདཔ་མ་བཀལ་བར་ སྲུང་ཐབས་འབད་དྲོ་ཡྲོད་མི་འདི་ཡང་ བྲོན་གྱི་མདྲོ་དྲི་མེད་གཟི་

བརྗིད་ལས། “ཀོང་བཙུན་ལྷ་མྲོ་དམ་ལ་བཏགས་ནས། བསན་པའི་སྲུང་མར་བཞག་གོ། 

ཀོང་བཙུན་ལྷ་མྲོས་གཡུ་ཤུག་དྲུང་ཞིག་སྲོན་པ་ལ་ཕུལ་བས། སྲོན་པས་མི་འགྱུར་བའི་བཀའ་

རྟགས་སུ་བཞག་གོ།” ཟེར་ཐྲོན་ནི་འདུགཔ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐྲོབ་ཆེན་པྲོ་སྲོབ་དཔྲོན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བྲོད་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ་ཞིང་དམ་ལ་བཏགས་ཚུལ་

སྲོན་པའི་ པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་ལས། (༢༠༡༠ ཤྲོག ༡༦༨-༡༦༩ ལེའུ་༦༠) “དེ་ནས་

འྲོ་ཡུག་བྲེ་མྲོ་ལ་གར་བྲོན༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་47ཐྲོག་སྨད་བཅུ་གཉིས་ཕབ༔ རི་ཡི་བར་དུ་

བཙིར་བར་བས་པ་ལ༔ སྲོལ་དུམ་རེར་གྱུར་སྲོབས་ཟད་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བརྟན་མ་བཅུ་

47 བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ནི། བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས།  (༡༩༩༦ ཤྲོག ༡༡༢༣) “བྲོད་ 
 ཁམས་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའི་མྲོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་ཟྲོ་དྲོར་བཅུ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་གྲགས་མ་དང་།  
 གཡའ་མ་སྐྱོང་། ཀུན་བཟང་མྲོ། བགེགས་ཀྱི་གཙྲོ་སྟེ་བདུད་མྲོ་བཞི་དང་། སྤན་གཅིག་མ་དང་།  
 དཔལ་གྱི་ཡུམ། དྲག་མྲོ་རྒྱལ། ཀླུ་མྲོ་དཀར་མྲོ་སྟེ་གནྲོད་སྦྱིན་མྲོ་བཞི། བྲོད་ཁམས་སྐྱོང་དང་།  
 སྨན་གཅིག་མ། གཡར་མྲོ་སིལ། གཡུ་སྒྲོན་མ་སྟེ་སྨན་མྲོ་བཞི་བཅས་ཁྱོན་བསྲོམས་བཅུ་གཉིས་ 
 སྲོ།།” ཟེར་ཐྲོནམ་དང་། བསན་མ་དང་བརྟན་མ་ཟེར་ཡིག་སྡེབ་ག་བྲིས་རུང་བཏུབ་སྦེ་ཨིན་པས།  
 དེ་གི་སྐོར་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདྲོད་ན་ དམ་ཅན་བསན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐར། (༢༠༠༣ ཤྲོག ༡༦༧- 
 ༡༩༨) དེ་གཟིགས་པར་འཚལ། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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གཉིས་སྐྱོང་མ་བཅུ་གཉིས་དང༔ ཡ་མ་བཅུ་གཉིས་སྲོག་གི་སྙིང་པྲོ་ཕུལ༔ དམ་ལ་བཏགས་

ནས་གཏེར་རེའི་གཉེར་ཁ་གཏད༔” ལ་སྲོགས་པ་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ས་གནས་ཀྱི་

གཞི་བདག་ཚུ་ དམ་འདྲོགས་བཀའ་བསྒོ་མཛད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་། བྱེ་

བྲག་གི་གཉེར་ཁ། ཡང་སྒོས་གཏེར་གྱི་སྲུང་མར་ བསྐོ་བཞག་མཛད་གནང་པའི་སྐོར་གསལ་

ཡྲོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བླམ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གིས་ ལིང་པ་བྲག་སྲིན་མྲོ་སྲོགས་དམ་

འདྲོགས་མཛད་པའི་སྐོར་དང་། བླམ་ཀཿཐྲོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནྲོར་བུ་གིས་ བལ་ཡུལ་

གློ་ཆུ་མིག་བརྒྱ་རྩའི་གནས་བདག་དེ་ དམ་འདྲོགས་མཛད་པའི་སྐོར། ས་སྐྱའི་གོང་མ་རིམ་

བྲོན་གྱིས་ ས་སྐྱའི་འབག་མྲོ་གསུམ་48 དམ་འདྲོགས་མཛད་པའི་སྐོར། ཀིརྟི་བླྲོ་བཟང་ཕྲིན་

ལས་ཀྱིས་ འདྲེ་རྐང་ཐྲོ་དམ་མཛད་པ་སྲོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱས་པ་ནི་ བླམ་དེ་ཚུ་གི་རྣམ་ཐར་

མཇལ་བ་ཅིན་ཤེས་ཚུགས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ བྲོད་ཁམས་འགོ་ཐྲོག་དང་པ་ཆགས་

པའི་སྐབས་ལས་རང་ གནས་བཅས་སྦེ་ སྲོད་ཡྲོད་མིའི་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་ལུ་དཔྱེ་

བཞག་པ་ཅིན། དེ་ཚུ་དང་པ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན་རུང་ བྲོན་གྱི་བླ་ཆེན་

གྱིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་དེ་ བྲོན་གྱི་སྲུང་མར་བསྐོས་ནི་འདི་གིས་ དུས་ཚྲོད་དེ་

བསྒང་གི་ རྒྱལ་པྲོ་རིམ་བྲོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཡྲོད་པ་དང་། བརྟན་མ་

བཅུ་གཉིས་དང་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་སྲོགས་འགོ་ཐྲོག་ལས་ར་ བྲོད་ལུ་གནས་མིའི་གཞི་

བདག་ཅིག་ཨིནམ་དང་། ཀོང་བཙུན་དེ་མྲོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དང་པ་བྲོན་སྲོན་གྱིས་

དམ་བཞག་མཛད་ཡྲོདཔ་དང་། ཤུལ་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྲོད་ལུ་བྲོན་ཏེ་ 

བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ། ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྲོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་

དར་ཞིང་རྒྱས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ འབངས་མི་སེར་གྱི་རེ་དྲོན་ཚུ་ཡང་གྲུབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

48 འབག་མྲོ་གསུམ་ནི། ནམ་མཁའ་སྒྲོལ་མ་དང་། ཤངས་མྲོ་རྲོ་རྗེ་བུ་ཁྲིད། མུས་མྲོ་སྲི་སྐྱིད་ཨིནམ་ 
 ལས། དེ་ཚུ་ས་སྐྱ་གོང་མ་རིམ་བྲོན་གྱིས་དམ་ལ་བཏགས་པའི་འདྲེ་མྲོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། ས་སྐྱ་ 
 པའི་ཆོས་ནྲོར་མི་གསུམ་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་མ་ཚད། གཙྲོ་བྲོར་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རྒྱུད་ཚུ་ལུ་སྲུང་ 
 སྐྱོབ་དང་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་མས། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 424

གཞི་བདག་ལུ་དབྱེ་བ།

ཡང་གཞི་བདག་ག་ར་ཆོས་ནྲོར་མི་གསུམ་ སྲུང་མི་ཙང་ཙང་རཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ལུ་

དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ གཞི་བདག་ལུ་ ཕྲོ་མྲོའི་རིགས། ཞི་དྲག་གི་རིགས། 

དཀར་ཕྱྲོགས་དང་ནག་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རིགས་ཟེར་ལེ་ཤ་ཕྱེ་ནི་འདུག། ད་ཕྲོའི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་

པ་ནི་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་49དང་། དེའི་ཐྲོག་ལུ་ ལྷ་གཞན་བཞི་

རྩིས་ཏེ་ རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་50སྲོགས་ཨིན་པས། མྲོ་ཡི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་པ་ནི།  

བསན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་51སྲོགས་ཨིན་པས། གཞི་བདག་ཞི་བའི་རིགས་

49 སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་ནི། བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༡༩༩༦ ཤྲོག ༢༩༧༥) “འྲོ་དེ་ 
 གུང་རྒྱལ་ལ་བུ་བརྒྱད་བྱུང་སྟེ། ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ར་ ཆེན་སྤྲོམ་ར། སྒྱོགས་ཆེན་ 
 ལྡྲོང་ར། སྒམ་པྲོ་ལྷ་རྗེ། ཞྲོགས་ལྷ་རྒྱུག་པྲོ། ཇོ་བྲོ་གཡུལ་རྒྱལ། ཤེའུ་ཁ་རག་རྣམས་སྲོ། །འདི་ 
 དག་སྲོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་མདྲོ་ཁམས་སྒང་གསུམ་ 
 སྟེ་བྲོད་ཀྱི་སྲོད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་གནས་སྲོ། །” ཟེར་བཀོད་ནུག།
50 རྗེའི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ནི། དུང་དཀར་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༢༠༠༢ ཤྲོག ༩༡༡)  
 “བྲོད་ཀྱི་བཙན་པྲོ་རྣམས་ཀྱིས་མགུར་བཞེས་པའི་སྐབས་མཚན་སྨྲོས་ན་བསྲོད་བསྔགས་མཛད་ 
 པའི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་ཟེར། དེ་ནི། ༡ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ༢ ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ།  
 ༣ གཙང་ལྷ་བྲོལ་ཡུག ༤ སྲོག་ལྷ་གངས་དཀར། ༥ སྒྱོག་ཆེན་སྲོང་ར། ༦ དྲོག་ལྷ་བང་རྩེ།  
 ༧ ཅོག་ལྷ་མཚལ་རྩེ། ༨ གངས་དཀར་གཡུ་རྩེ། ༩ སུམ་རི་གཉན་པྲོ། ༡༠ འཛུམ་ཆེན་སྲོང་ 
 ཁྲམ། ༡༡ དབྱིས་ཆེན་རབ་ངེར། ༡༢ འབྲི་ཆེན་སྲོར་རུ། ༡༣ འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ་བཅས་ཡིན་ཞེས་ 
 རྫྲོགས་ཆེན་མཁས་པའི་དབང་པྲོ་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་(ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱ་ 
 མཚྲོའི་གཏེར་) ལས་གསུངས། ཡང་འདྲེན་ཚུལ་གཞན་ཞིག་སྟེ། སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུའི་ 
 སྟེང་དུ། ཇོ་བྲོ་མཆིམས་ལྷ། ཇོ་བྲོ་ངོས་གསུམ། ཇོ་བྲོ་གཡའ་སྤང་། ཇོ་བྲོ་ཁུག་ལྷ་བཅས་བསྣན་ 
 ཐྲོག་དེ་རྣམས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ་དང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྲོགས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་སྲུང་མ་ཡིན་ 
 པས་ན་རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཟེར་རྲོ།།” ཟེར་ཐྲོན་མས།

51 ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ནི། བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༡༩༩༦ ཤྲོག ༢༢༨༣) “སྔོན་གྱི་ངག་རྒྱུན་ 
 ལྟར་དུ་ལྷ་མྲོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་དང་། མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ། མི་གཡྲོ་བླྲོ་བཟང་མ། ཅོད་པན་ 
 མགྲིན་བཟང་མ། གཏད་དཀར་འགྲོ་བཟང་མ་བཅས་ལྔས་རིམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་།  
 སྔོན་ཤེས། ས་ཞིང་། རིན་པྲོ་ཆེ། འབྲྲོག་ཕྱུགས་སྲོགས་དབང་དུ་བྱེད་ཟེར་ལ། མཐིང་གི་ཞལ་ 
 བཟང་མའི་མིང་གཞན་ཞིག་ལ་གངས་མཐྲོན་མཐིང་རྒྱལ་མྲོ་ཟེར་བ་དེ་ཇོ་མྲོ་གླང་མ་རིར་གནས། ལྷ་ 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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གཉིས་སྐྱོང་མ་བཅུ་གཉིས་དང༔ ཡ་མ་བཅུ་གཉིས་སྲོག་གི་སྙིང་པྲོ་ཕུལ༔ དམ་ལ་བཏགས་

ནས་གཏེར་རེའི་གཉེར་ཁ་གཏད༔” ལ་སྲོགས་པ་གསུངས་ཡྲོད་མི་ལྟར་དུ་ ས་གནས་ཀྱི་

གཞི་བདག་ཚུ་ དམ་འདྲོགས་བཀའ་བསྒོ་མཛད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་། བྱེ་

བྲག་གི་གཉེར་ཁ། ཡང་སྒོས་གཏེར་གྱི་སྲུང་མར་ བསྐོ་བཞག་མཛད་གནང་པའི་སྐོར་གསལ་

ཡྲོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བླམ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གིས་ ལིང་པ་བྲག་སྲིན་མྲོ་སྲོགས་དམ་

འདྲོགས་མཛད་པའི་སྐོར་དང་། བླམ་ཀཿཐྲོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནྲོར་བུ་གིས་ བལ་ཡུལ་

གློ་ཆུ་མིག་བརྒྱ་རྩའི་གནས་བདག་དེ་ དམ་འདྲོགས་མཛད་པའི་སྐོར། ས་སྐྱའི་གོང་མ་རིམ་

བྲོན་གྱིས་ ས་སྐྱའི་འབག་མྲོ་གསུམ་48 དམ་འདྲོགས་མཛད་པའི་སྐོར། ཀིརྟི་བླྲོ་བཟང་ཕྲིན་

ལས་ཀྱིས་ འདྲེ་རྐང་ཐྲོ་དམ་མཛད་པ་སྲོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱས་པ་ནི་ བླམ་དེ་ཚུ་གི་རྣམ་ཐར་

མཇལ་བ་ཅིན་ཤེས་ཚུགས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ བྲོད་ཁམས་འགོ་ཐྲོག་དང་པ་ཆགས་

པའི་སྐབས་ལས་རང་ གནས་བཅས་སྦེ་ སྲོད་ཡྲོད་མིའི་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་ལུ་དཔྱེ་

བཞག་པ་ཅིན། དེ་ཚུ་དང་པ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན་རུང་ བྲོན་གྱི་བླ་ཆེན་

གྱིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་དེ་ བྲོན་གྱི་སྲུང་མར་བསྐོས་ནི་འདི་གིས་ དུས་ཚྲོད་དེ་

བསྒང་གི་ རྒྱལ་པྲོ་རིམ་བྲོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཡྲོད་པ་དང་། བརྟན་མ་

བཅུ་གཉིས་དང་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་སྲོགས་འགོ་ཐྲོག་ལས་ར་ བྲོད་ལུ་གནས་མིའི་གཞི་

བདག་ཅིག་ཨིནམ་དང་། ཀོང་བཙུན་དེ་མྲོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དང་པ་བྲོན་སྲོན་གྱིས་

དམ་བཞག་མཛད་ཡྲོདཔ་དང་། ཤུལ་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྲོད་ལུ་བྲོན་ཏེ་ 

བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ། ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྲོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་

དར་ཞིང་རྒྱས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་ འབངས་མི་སེར་གྱི་རེ་དྲོན་ཚུ་ཡང་གྲུབ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། 

48 འབག་མྲོ་གསུམ་ནི། ནམ་མཁའ་སྒྲོལ་མ་དང་། ཤངས་མྲོ་རྲོ་རྗེ་བུ་ཁྲིད། མུས་མྲོ་སྲི་སྐྱིད་ཨིནམ་ 
 ལས། དེ་ཚུ་ས་སྐྱ་གོང་མ་རིམ་བྲོན་གྱིས་དམ་ལ་བཏགས་པའི་འདྲེ་མྲོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། ས་སྐྱ་ 
 པའི་ཆོས་ནྲོར་མི་གསུམ་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་མ་ཚད། གཙྲོ་བྲོར་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རྒྱུད་ཚུ་ལུ་སྲུང་ 
 སྐྱོབ་དང་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་མས། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 424

གཞི་བདག་ལུ་དབྱེ་བ།

ཡང་གཞི་བདག་ག་ར་ཆོས་ནྲོར་མི་གསུམ་ སྲུང་མི་ཙང་ཙང་རཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ལུ་

དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ གཞི་བདག་ལུ་ ཕྲོ་མྲོའི་རིགས། ཞི་དྲག་གི་རིགས། 

དཀར་ཕྱྲོགས་དང་ནག་ཕྱྲོགས་ཀྱི་རིགས་ཟེར་ལེ་ཤ་ཕྱེ་ནི་འདུག། ད་ཕྲོའི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་

པ་ནི་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་49དང་། དེའི་ཐྲོག་ལུ་ ལྷ་གཞན་བཞི་

རྩིས་ཏེ་ རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་50སྲོགས་ཨིན་པས། མྲོ་ཡི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་པ་ནི།  

བསན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་51སྲོགས་ཨིན་པས། གཞི་བདག་ཞི་བའི་རིགས་

49 སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུ་ནི། བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༡༩༩༦ ཤྲོག ༢༩༧༥) “འྲོ་དེ་ 
 གུང་རྒྱལ་ལ་བུ་བརྒྱད་བྱུང་སྟེ། ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ར་ ཆེན་སྤྲོམ་ར། སྒྱོགས་ཆེན་ 
 ལྡྲོང་ར། སྒམ་པྲོ་ལྷ་རྗེ། ཞྲོགས་ལྷ་རྒྱུག་པྲོ། ཇོ་བྲོ་གཡུལ་རྒྱལ། ཤེའུ་ཁ་རག་རྣམས་སྲོ། །འདི་ 
 དག་སྲོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་མདྲོ་ཁམས་སྒང་གསུམ་ 
 སྟེ་བྲོད་ཀྱི་སྲོད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་གནས་སྲོ། །” ཟེར་བཀོད་ནུག།
50 རྗེའི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ནི། དུང་དཀར་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༢༠༠༢ ཤྲོག ༩༡༡)  
 “བྲོད་ཀྱི་བཙན་པྲོ་རྣམས་ཀྱིས་མགུར་བཞེས་པའི་སྐབས་མཚན་སྨྲོས་ན་བསྲོད་བསྔགས་མཛད་ 
 པའི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་ཟེར། དེ་ནི། ༡ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ༢ ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ།  
 ༣ གཙང་ལྷ་བྲོལ་ཡུག ༤ སྲོག་ལྷ་གངས་དཀར། ༥ སྒྱོག་ཆེན་སྲོང་ར། ༦ དྲོག་ལྷ་བང་རྩེ།  
 ༧ ཅོག་ལྷ་མཚལ་རྩེ། ༨ གངས་དཀར་གཡུ་རྩེ། ༩ སུམ་རི་གཉན་པྲོ། ༡༠ འཛུམ་ཆེན་སྲོང་ 
 ཁྲམ། ༡༡ དབྱིས་ཆེན་རབ་ངེར། ༡༢ འབྲི་ཆེན་སྲོར་རུ། ༡༣ འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ་བཅས་ཡིན་ཞེས་ 
 རྫྲོགས་ཆེན་མཁས་པའི་དབང་པྲོ་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་(ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱ་ 
 མཚྲོའི་གཏེར་) ལས་གསུངས། ཡང་འདྲེན་ཚུལ་གཞན་ཞིག་སྟེ། སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་དགུའི་ 
 སྟེང་དུ། ཇོ་བྲོ་མཆིམས་ལྷ། ཇོ་བྲོ་ངོས་གསུམ། ཇོ་བྲོ་གཡའ་སྤང་། ཇོ་བྲོ་ཁུག་ལྷ་བཅས་བསྣན་ 
 ཐྲོག་དེ་རྣམས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ་དང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྲོགས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་སྲུང་མ་ཡིན་ 
 པས་ན་རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཟེར་རྲོ།།” ཟེར་ཐྲོན་མས།

51 ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ནི། བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ་ལས། (༡༩༩༦ ཤྲོག ༢༢༨༣) “སྔོན་གྱི་ངག་རྒྱུན་ 
 ལྟར་དུ་ལྷ་མྲོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་དང་། མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ། མི་གཡྲོ་བླྲོ་བཟང་མ། ཅོད་པན་ 
 མགྲིན་བཟང་མ། གཏད་དཀར་འགྲོ་བཟང་མ་བཅས་ལྔས་རིམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་།  
 སྔོན་ཤེས། ས་ཞིང་། རིན་པྲོ་ཆེ། འབྲྲོག་ཕྱུགས་སྲོགས་དབང་དུ་བྱེད་ཟེར་ལ། མཐིང་གི་ཞལ་ 
 བཟང་མའི་མིང་གཞན་ཞིག་ལ་གངས་མཐྲོན་མཐིང་རྒྱལ་མྲོ་ཟེར་བ་དེ་ཇོ་མྲོ་གླང་མ་རིར་གནས། ལྷ་ 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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སུ་གཏྲོགས་པ་ནི། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་ རྲོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ལྟ་བུ་དང་། དྲག་པྲོའི་རིགས་

སུ་གཏྲོགས་པ་ནི། ས་སྐྱའི་འབག་མྲོ་གསུམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས། གཞི་བདག་དཀར་ 

ཕྱྲོགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་པ་ནི། རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་སྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བའི་

གཞི་བདག་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ གཞི་བདག་དཀར་ཕྱྲོགས་ཚུ་གིས་ རང་གནས་སའི་ས་ཕྱྲོགས་

དེ་ན་ ཆོས་ཕྱྲོགས་ལས་རིམ་ དགོན་སྡེ་གསར་བཞེངས་ལ་སྲོགས་པ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་། 

དེ་ལུ་དགའ་བསུ་འབད་ནི་ལས་ གནྲོདཔ་མ་པ་ལས་མ་བཀལཝ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་

ནག་ཕྱྲོགས་པ་ཚུ་གིས་ནི། གོ་སྐབས་ནམ་ཐྲོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆོས་ནྲོར་མི་གསུམ་ལུ་གནྲོད་

འཚེ་འབདཝ་ཨིན་པས། 

གཞི་བདག་དང་ཡུལ་མི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།

གཞི་བདག་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་བླྲོན་དམག་དཔྲོན་དང་ དེ་ཚུ་གི་ཆ་ལུགས་

ཆས་གོས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་གནང་ཡྲོད་མིའི་

སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཞི་བདག་གི་ཆ་ལུགས་དང་ཡུལ་མིའི་ཆ་

ལུགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞུ་བ་ཅིན།

ས་གནས་དེ་ནང་གནས་པའི་མི་དང་ གཞི་བདག་གཉིས་ འཚྲོ་བ་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ 

འབྲེལ་བ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ལས་ མང་ཆེ་ཤྲོས་ཀྱིས་ བྲོད་ཀྱི་

ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབྲོན་རྣམ་གསུམ་52གྱི་དུས་ལུ་ གྱོན་པའི་དར་དམར་པྲོའམ་དཀར་པྲོའི་ལ་

ཐྲོད་ཅན་དང་། སྐུ་ལུ་ཕྱུ་པ་མནབས་ཡྲོད་ཅིང་། འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྟ་ཕྲོ་

ཆིབས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། དམག་འཁྲུག་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡྲོད་མིའི་མདའ་གཞུ་དང་

 མྲོ་དེ་དག་གི་གཙྲོ་བྲོ་ཡིན་པར་གྲགས་སྲོ། །” ཟེར་ཐྲོན་མས། དེ་གི་སྐོར་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདྲོད་ན་  
 དམ་ཅན་བསན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐར། (༢༠༠༣ ཤྲོག ༡༥༧-༡༦༦) དེ་གཟིགས་པར་འཚལ། 
52 ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབྲོན་རྣམ་གསུམ་ནི། སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན། ཁྲི་རལ་པ་ཅན།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 426

མདུང་རིང་། གྲི་རིང་ལ་སྲོགས་པའི་མཚྲོན་ཆ་འབག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། (༢༠༠༨ ཤྲོག ༧༩ གསུང་རྩྲོམ་དེབ་གཉིས་པ་) 

“ཡུལ་སྲོ་སྲོའི་ལྷའི་ཆས་ནི་རྟག་ཏུ་ཡུལ་མི་གཙྲོ་བྲོའི་ཆ་ལུགས་སུ་འྲོངས་པས། རང་རེའི་ལྷ་

བཙན་དང་རྒྱལ་པྲོར་འབྲོད་པ་འདི་དག་ལས། སྔོན་གྱི་བཙན་པྲོ་དང་། རྒྱལ་པྲོ་སྲོགས་དྲན་

དགོས་པ་ཡིན།” ཞེས་དང་། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། (ཤྲོག ༨༠ གསུང་རྩྲོམ་དེབ་

གཉིས་པ་) “ཡུལ་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་རྣམས་ཡུལ་དེ་དང་དེའི་མི་དག་གི་རྣམ་པར་བས་པས་དེ་ལས་

སྔོན་གྱི་ཚུལ་རྗེས་སུ་དཔགས་པ་འདི་ལ་མང་པྲོ་དག་བྱིས་པའི་རིགས་པ་ལྟ་བུར་སེམས་མྲོད། 

ར་ རྒྱལ་སྤྲོམ་རས་ཕྱིང་ཞྭ་གྱོན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྷ་མྲོ་དཔལ་མྲོས་རྐང་གདུབ་གྱོན་པའི་བར་

ཞིབ་ཏུ་ལྟྲོས་དང་། ཡུལ་མིའི་རྣམ་པར་བས་མ་བས་མངོན་སུམ་དུ་མཐྲོང་བར་འགྱུར་རྲོ། །” 

ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཁས་དབང་དྲོར་ཞི་གིས། “བྲོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཕལ་

ཆེར་ན་རི་མང་པྲོ་ཞིག་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་མིང་གིས་འབྲོད་ཅིང་། ལབ་གཏྲོད་དང་བསང་

གཏྲོང་བྱེད་ཀྱིན་ཡྲོད། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཕལ་ཆེར་གནའ་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བླྲོན་དང་ཡུལ་

དཔྲོན་དམག་དཔྲོན་དང་རུས་ལྷ་ཞེས་པ་རང་གི་རུས་རྒྱུད་ཀྱི་མེས་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་ལ། 

མི་རིགས་གཞན་གྱིས་རང་གི་མེས་པྲོ་རྣམས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་རྲོ་རིང་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་བརྐོས་པ་

བཞིན། བྲོད་མི་རྣམས་རི་བྲོ་རྣམས་ལ་མེས་པྲོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ནས་བསྐལ་པའི་བར་

དུ་མི་བརྗེད་པར་བས་པ་རེད།” (ཧྲོང་གཙང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ “བྲོད་ཀྱི་གཞི་བདག་སྐོར་

ལ་ཉམས་ཞིབ་ཕན་བུ་བས་པའི་ཟིན་བྲིས།” ནང་ལུ་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ནང་) 

ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། 

ཧྲོང་ཙང་འཇིགས་མེད་ (དཔར་ལྲོ་མི་གསལ། ཤྲོག ༢༡༨) ཀྱིས་ཡང་། “གཞི་བདག་གི་

བརྒྱུད་རིམ་འདིས་ང་ཚྲོར་དྲོན་གནད་ཅིག་བསན་པ་ནི། རི་བྲག་རྫ་གསེང་དུ་གཞི་བདག་ཅེས་

པའི་འཇིགས་རུང་སྲོབས་ལྡན་གྱི་འགྲོ་བ་གཏུམ་དྲག་ཅན་ཞིག་ཡྲོད་མིན་གང་ལྟར། དཔའ་

བྲོ་དང་ལྲོ་རྒྱུས་མི་སྣ་སྙན་གྲགས་ཅན་དེ་དག་གི་རྗེས་དྲན་ལྟ་བུར་མཆོད་བསྲོད་བཀུར་འྲོས་

མུ་བསྟུད་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད།” ཟེར་བཀོད་ནུག། འབྲུག་དང་བྲོད་ལུ་ རི་དང་སྒང་མཐྲོ་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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སུ་གཏྲོགས་པ་ནི། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་ རྲོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ལྟ་བུ་དང་། དྲག་པྲོའི་རིགས་

སུ་གཏྲོགས་པ་ནི། ས་སྐྱའི་འབག་མྲོ་གསུམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས། གཞི་བདག་དཀར་ 

ཕྱྲོགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་པ་ནི། རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་སྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བའི་

གཞི་བདག་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ གཞི་བདག་དཀར་ཕྱྲོགས་ཚུ་གིས་ རང་གནས་སའི་ས་ཕྱྲོགས་

དེ་ན་ ཆོས་ཕྱྲོགས་ལས་རིམ་ དགོན་སྡེ་གསར་བཞེངས་ལ་སྲོགས་པ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་། 

དེ་ལུ་དགའ་བསུ་འབད་ནི་ལས་ གནྲོདཔ་མ་པ་ལས་མ་བཀལཝ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་

ནག་ཕྱྲོགས་པ་ཚུ་གིས་ནི། གོ་སྐབས་ནམ་ཐྲོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆོས་ནྲོར་མི་གསུམ་ལུ་གནྲོད་

འཚེ་འབདཝ་ཨིན་པས། 

གཞི་བདག་དང་ཡུལ་མི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།

གཞི་བདག་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་བླྲོན་དམག་དཔྲོན་དང་ དེ་ཚུ་གི་ཆ་ལུགས་

ཆས་གོས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་གནང་ཡྲོད་མིའི་

སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཞི་བདག་གི་ཆ་ལུགས་དང་ཡུལ་མིའི་ཆ་

ལུགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞུ་བ་ཅིན།

ས་གནས་དེ་ནང་གནས་པའི་མི་དང་ གཞི་བདག་གཉིས་ འཚྲོ་བ་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ 

འབྲེལ་བ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ལས་ མང་ཆེ་ཤྲོས་ཀྱིས་ བྲོད་ཀྱི་

ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབྲོན་རྣམ་གསུམ་52གྱི་དུས་ལུ་ གྱོན་པའི་དར་དམར་པྲོའམ་དཀར་པྲོའི་ལ་

ཐྲོད་ཅན་དང་། སྐུ་ལུ་ཕྱུ་པ་མནབས་ཡྲོད་ཅིང་། འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྟ་ཕྲོ་

ཆིབས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད། དམག་འཁྲུག་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡྲོད་མིའི་མདའ་གཞུ་དང་

 མྲོ་དེ་དག་གི་གཙྲོ་བྲོ་ཡིན་པར་གྲགས་སྲོ། །” ཟེར་ཐྲོན་མས། དེ་གི་སྐོར་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདྲོད་ན་  
 དམ་ཅན་བསན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐར། (༢༠༠༣ ཤྲོག ༡༥༧-༡༦༦) དེ་གཟིགས་པར་འཚལ། 
52 ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབྲོན་རྣམ་གསུམ་ནི། སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན། ཁྲི་རལ་པ་ཅན།

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 426

མདུང་རིང་། གྲི་རིང་ལ་སྲོགས་པའི་མཚྲོན་ཆ་འབག་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། (༢༠༠༨ ཤྲོག ༧༩ གསུང་རྩྲོམ་དེབ་གཉིས་པ་) 

“ཡུལ་སྲོ་སྲོའི་ལྷའི་ཆས་ནི་རྟག་ཏུ་ཡུལ་མི་གཙྲོ་བྲོའི་ཆ་ལུགས་སུ་འྲོངས་པས། རང་རེའི་ལྷ་

བཙན་དང་རྒྱལ་པྲོར་འབྲོད་པ་འདི་དག་ལས། སྔོན་གྱི་བཙན་པྲོ་དང་། རྒྱལ་པྲོ་སྲོགས་དྲན་

དགོས་པ་ཡིན།” ཞེས་དང་། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། (ཤྲོག ༨༠ གསུང་རྩྲོམ་དེབ་

གཉིས་པ་) “ཡུལ་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་རྣམས་ཡུལ་དེ་དང་དེའི་མི་དག་གི་རྣམ་པར་བས་པས་དེ་ལས་

སྔོན་གྱི་ཚུལ་རྗེས་སུ་དཔགས་པ་འདི་ལ་མང་པྲོ་དག་བྱིས་པའི་རིགས་པ་ལྟ་བུར་སེམས་མྲོད། 

ར་ རྒྱལ་སྤྲོམ་རས་ཕྱིང་ཞྭ་གྱོན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྷ་མྲོ་དཔལ་མྲོས་རྐང་གདུབ་གྱོན་པའི་བར་

ཞིབ་ཏུ་ལྟྲོས་དང་། ཡུལ་མིའི་རྣམ་པར་བས་མ་བས་མངོན་སུམ་དུ་མཐྲོང་བར་འགྱུར་རྲོ། །” 

ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཁས་དབང་དྲོར་ཞི་གིས། “བྲོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཕལ་

ཆེར་ན་རི་མང་པྲོ་ཞིག་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་མིང་གིས་འབྲོད་ཅིང་། ལབ་གཏྲོད་དང་བསང་

གཏྲོང་བྱེད་ཀྱིན་ཡྲོད། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཕལ་ཆེར་གནའ་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བླྲོན་དང་ཡུལ་

དཔྲོན་དམག་དཔྲོན་དང་རུས་ལྷ་ཞེས་པ་རང་གི་རུས་རྒྱུད་ཀྱི་མེས་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་ལ། 

མི་རིགས་གཞན་གྱིས་རང་གི་མེས་པྲོ་རྣམས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་རྲོ་རིང་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་བརྐོས་པ་

བཞིན། བྲོད་མི་རྣམས་རི་བྲོ་རྣམས་ལ་མེས་པྲོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ནས་བསྐལ་པའི་བར་

དུ་མི་བརྗེད་པར་བས་པ་རེད།” (ཧྲོང་གཙང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ “བྲོད་ཀྱི་གཞི་བདག་སྐོར་

ལ་ཉམས་ཞིབ་ཕན་བུ་བས་པའི་ཟིན་བྲིས།” ནང་ལུ་ ལུང་འདྲེན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ནང་) 

ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་དང་། 

ཧྲོང་ཙང་འཇིགས་མེད་ (དཔར་ལྲོ་མི་གསལ། ཤྲོག ༢༡༨) ཀྱིས་ཡང་། “གཞི་བདག་གི་

བརྒྱུད་རིམ་འདིས་ང་ཚྲོར་དྲོན་གནད་ཅིག་བསན་པ་ནི། རི་བྲག་རྫ་གསེང་དུ་གཞི་བདག་ཅེས་

པའི་འཇིགས་རུང་སྲོབས་ལྡན་གྱི་འགྲོ་བ་གཏུམ་དྲག་ཅན་ཞིག་ཡྲོད་མིན་གང་ལྟར། དཔའ་

བྲོ་དང་ལྲོ་རྒྱུས་མི་སྣ་སྙན་གྲགས་ཅན་དེ་དག་གི་རྗེས་དྲན་ལྟ་བུར་མཆོད་བསྲོད་བཀུར་འྲོས་

མུ་བསྟུད་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད།” ཟེར་བཀོད་ནུག། འབྲུག་དང་བྲོད་ལུ་ རི་དང་སྒང་མཐྲོ་

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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དྲགས་ཚུ་གཞི་བདག་དང་ མཚྲོ་དང་མཚེའུ་ཚུ་ བླ་མཚྲོ་ཨིན་ཟེརཝ་ལས་ བྲོད་ཀྱི་རི་ལུ་ཆ་

བཞག་པ་ཅིན་ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ། འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ། ཀོང་བཙུན་དེ་མྲོ། 

མདྲོ་སྨད་ཀྱི་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་ ཨ་མྱེས་ར་ ཆེན་ཚུ་ ཡུལ་ལྷ་དང་དམག་དཔྲོན་ཚུ་གི་བླ་

གནས་ས་ཨིནམ་སྦེ་འདྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་ནང་འབད་རུང་ ཇོ་བྲོ་དུར་

ཤིང་གི་རི་དང་། ཕྲོ་ལྷ་དཔལ་ལྡན་རྲོར་ལེགས་ཀྱི་བྲག་རི་ཟེར་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཡྲོད་མི་

ལས་བརྟེན། ཧྲོང་གཙང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་ བྲོད་ཀྱི་རུ་སྡེ་

ཡུལ་ཁག་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་མིའི་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ཐུན་མྲོང་གི་ཁྱད་ཆོས་དག་པ་

ཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་ནི་ དང་པ་དཔའ་རྩལ་ཆེ་བའི་མི་ཨིན་མི། དེ་ལས་དགྲ་བྲོ་ཚུ་དང་འཐབ་སྟེ་

གྱོངས་ཡྲོད་མི། དེ་ལས་ཡུལ་ལུང་གི་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་མི། མཇུག་

ལུ་ བླམ་གཏེར་སྲོན་གྲུབ་ཆེན་ཚུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་སྦེ་ གཞི་བདག་ལུ་བསྐོས་བཞིནམ་

ལས་ ཡུལ་ལུང་གི་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་སྦེ་ བརྩི་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཨིན་པས་

ཟེར་བཤདཔ་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ གཞི་བདག་ལ་སྲོགས་པའི་ འཇིག་རྟེན་པའི་

ལྷ་དེ་ཚུ་གི་ ར་ཁུངས་དཔྱད་པ་ཅིན་ སྔ་མའི་དུས་ཀྱི་དད་མྲོས་ཀྱི་ཤུལ་རྒྱུན་ཅིག་ཨིནམ་མ་

གཏྲོགས་ བྲོན་དང་ནང་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལས་ གསར་དུ་ཐྲོན་འྲོང་མི་ཅིག་མེན་པས། དེ་

ལས་བརྟེན་ བརྒྱུད་རིམ་འབད་བ་ཅིན་ དང་པ་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་དུས་རབས་ལུ་ཐུག་

ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ལས་མར་རིམ་བཞིན་གཡུང་དྲུང་བྲོན་གྱི་དུས་རབས་ལུ་ཐུག་ནུག། དེ་ལས་

མར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་ས་བསྲེས་ཏེ་འྲོངམ་ལས་ དུས་རབས་གསུམ་ལུ་སྦེ་ 

དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་མནྲོ་མིའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང དཔེ་ཨ་མྱེས་ར་ ཆེན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་

བཞག་པ་ཅིན་ གནའ་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་དུས་ལས་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་སྐབས་ལས་ར་ མི་ཚུ་

གིས་དད་མྲོས་བསྐྱེད་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། དེ་ལས་མར་བརྒྱུད་དེ་འྲོངམ་ད་ བྲོན་པྲོའི་

གཞུང་ནང་ལུ་ ཨ་མྱེས་ར་ ཆེན་གྱི་བསང་ཡིག་མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ལས་མར་བརྒྱུད་དེ་

འྲོངམ་ད་ སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་ལུ་ཡང་ ཨ་མྱེས་ར་ ཆེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཐྲོན་དྲོ་

ཡྲོད་མི་ཚུ་ གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་བལྟ་བ་ཅིན་ཤེས་ཚུགས་པས། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 428

ལྷ་གསྲོལ་གྱི་འབྲེལ་བའི་ཐྲོག་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། གཞི་བདག་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྦེ་ 

འཕྲིན་བཅོལ་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་ཚུ་གནང་ནི་ཡྲོད། ཆོ་ག་དེ་ལུ་ བསང་ཡིག བསང་མཆོད། 

གསེར་སྐྱེམས། གཏྲོར་བསྔོས། བསྐང་གསྲོ། བརྒྱགས་བརྔན། ཟེར་ཚིག་ལུ་མ་འདྲཝ་སྲོ་སྲོ་

སྦེ་ཡྲོད་རུང་ དྲོན་དག་ལུ་མ་འདྲཝ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེདཔ་ཨིནམ་ལས། བསངས་

ཟེར་མི་དེ་གཞི་བདག་ལུ་མནྲོལ་གྲིབ་སྲོགས་ཕྲོག་མི་དེ་བསང་བཅུག་ནི་དང་། གསེར་སྐྱེམས་

ཟེར་མི་འདི་གིས་གཞི་བདག་ལུ་ཆང་དང་འྲོ་མ་སྲོགས་བཏུང་བའི་རིགས་ཕུལ་ནི་ཡྲོད་མི་ཚུ་

སྲོནམ་ཨིན་པས། གཏྲོར་མ་གིས་བཟའ་བའི་རིགས་དང་། བརྒྱགས་བརྔན་གྱིས་བཟའ་

བཏུང་དང་ གོ་མཚྲོན་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ གཞི་བདག་ལུ་ཕུལ་བའི་མཆོད་པའི་

དངོས་པྲོ་ཚུ་སྲོནམ་ཨིན་པས། བསངས་བསུར་དང་གསེར་སྐྱེམས་སྲོགས་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཡང་ 

བསངས་གསུར་མཐུན་མྲོང་གི་མཆོད་པ་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༨༩) “ཧྲོཿ མཆོག་གསུམ་

བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་མགོན་དམ་ཅན་ཚྲོགས། །ཡུལ་ལྷ་

གཞི་བདག་སྙིང་རྗེ་ལན་ཆགས་མགྲོན། །ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་སྤུངས་ཀྱིས་བྲོན་པར་གྱུར། 

།” ཟེར་གསུངས་མི་ལྟར་དུ་ གཞི་བདག་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མེན་པར་ མགྲོན་བཞི་ལུ་དམིགས་

ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། བྲོད་ཀྱི་ཁ་དཔེའི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད་ལས་ཡང་། (༡༩༩༧ ཤྲོག 

༢༠༥) “ཟས་ཀྱི་ཕུད་དེ་ མགྲོན་ལ་འབུལ། གོས་ཀྱི་རྩེ་དེ་རང་གིས་གྱོན།” ཟེར་གསུངས་

ནུག། མགྲོན་བཞི་ནི་ དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན། མགོན་པྲོ་ཡྲོན་ཏན་གྱི་མགྲོན། རིགས་

དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན། ཤ་འཁོན་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་

སྲོགས་ཕུལ་ཏེ་ རེ་དྲོན་ག་ཅི་ཞུཝ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས། 

(༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༧༢-༡༧༣) “ཀྱཻ༑ འབྲུ་སྣ་ཀུན་ལ་གྲུབ་པའི་ཆང་། །རྩ་བརྒྱད་སྲོང་དང་

གསེར་ཕྱེ་སྦར། །མཐྲོ་རིས་བདུད་རྩི་ལས་ལྷག་པའི། །ཟག་པ་མེད་པའི་སྐྱེམས་སུ་འབུལ། 

།བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །དཀོན་མཆོག་སྲིད་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་ལ། །རིན་ཆེན་

གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། །བཞེས་ནས་འདྲོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྲོལ། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་མན་

ཆད་ནས། །བདུད་མགོན་ཏྲག་ཤད་ཡན་ཆད་ཀྱི། །ཕ་གཅིག་མགོན་པྲོ་ཐམས་ཅད་ལ། ། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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དྲགས་ཚུ་གཞི་བདག་དང་ མཚྲོ་དང་མཚེའུ་ཚུ་ བླ་མཚྲོ་ཨིན་ཟེརཝ་ལས་ བྲོད་ཀྱི་རི་ལུ་ཆ་

བཞག་པ་ཅིན་ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ཡར་ལྷ་ཤམ་པྲོ། འྲོ་དེ་གུང་རྒྱལ། ཀོང་བཙུན་དེ་མྲོ། 

མདྲོ་སྨད་ཀྱི་ཡྲོངས་གྲགས་ཅན་ ཨ་མྱེས་ར་ ཆེན་ཚུ་ ཡུལ་ལྷ་དང་དམག་དཔྲོན་ཚུ་གི་བླ་

གནས་ས་ཨིནམ་སྦེ་འདྲོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་ནང་འབད་རུང་ ཇོ་བྲོ་དུར་

ཤིང་གི་རི་དང་། ཕྲོ་ལྷ་དཔལ་ལྡན་རྲོར་ལེགས་ཀྱི་བྲག་རི་ཟེར་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཡྲོད་མི་

ལས་བརྟེན། ཧྲོང་གཙང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་ བྲོད་ཀྱི་རུ་སྡེ་

ཡུལ་ཁག་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་མིའི་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ཐུན་མྲོང་གི་ཁྱད་ཆོས་དག་པ་

ཅིག་ཡྲོད་མི་འདི་ནི་ དང་པ་དཔའ་རྩལ་ཆེ་བའི་མི་ཨིན་མི། དེ་ལས་དགྲ་བྲོ་ཚུ་དང་འཐབ་སྟེ་

གྱོངས་ཡྲོད་མི། དེ་ལས་ཡུལ་ལུང་གི་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནྲོདཔ་བཀལ་མི། མཇུག་

ལུ་ བླམ་གཏེར་སྲོན་གྲུབ་ཆེན་ཚུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་སྦེ་ གཞི་བདག་ལུ་བསྐོས་བཞིནམ་

ལས་ ཡུལ་ལུང་གི་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་སྦེ་ བརྩི་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཨིན་པས་

ཟེར་བཤདཔ་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ གཞི་བདག་ལ་སྲོགས་པའི་ འཇིག་རྟེན་པའི་

ལྷ་དེ་ཚུ་གི་ ར་ཁུངས་དཔྱད་པ་ཅིན་ སྔ་མའི་དུས་ཀྱི་དད་མྲོས་ཀྱི་ཤུལ་རྒྱུན་ཅིག་ཨིནམ་མ་

གཏྲོགས་ བྲོན་དང་ནང་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལས་ གསར་དུ་ཐྲོན་འྲོང་མི་ཅིག་མེན་པས། དེ་

ལས་བརྟེན་ བརྒྱུད་རིམ་འབད་བ་ཅིན་ དང་པ་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་དུས་རབས་ལུ་ཐུག་

ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ལས་མར་རིམ་བཞིན་གཡུང་དྲུང་བྲོན་གྱི་དུས་རབས་ལུ་ཐུག་ནུག། དེ་ལས་

མར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་ས་བསྲེས་ཏེ་འྲོངམ་ལས་ དུས་རབས་གསུམ་ལུ་སྦེ་ 

དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་མནྲོ་མིའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང དཔེ་ཨ་མྱེས་ར་ ཆེན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་

བཞག་པ་ཅིན་ གནའ་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་དུས་ལས་ཡྲོདཔ་ལས་ དེ་སྐབས་ལས་ར་ མི་ཚུ་

གིས་དད་མྲོས་བསྐྱེད་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། དེ་ལས་མར་བརྒྱུད་དེ་འྲོངམ་ད་ བྲོན་པྲོའི་

གཞུང་ནང་ལུ་ ཨ་མྱེས་ར་ ཆེན་གྱི་བསང་ཡིག་མཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་དང་། དེ་ལས་མར་བརྒྱུད་དེ་

འྲོངམ་ད་ སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་ལུ་ཡང་ ཨ་མྱེས་ར་ ཆེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཐྲོན་དྲོ་

ཡྲོད་མི་ཚུ་ གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་བལྟ་བ་ཅིན་ཤེས་ཚུགས་པས། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 428

ལྷ་གསྲོལ་གྱི་འབྲེལ་བའི་ཐྲོག་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། གཞི་བདག་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་སྦེ་ 

འཕྲིན་བཅོལ་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་ཚུ་གནང་ནི་ཡྲོད། ཆོ་ག་དེ་ལུ་ བསང་ཡིག བསང་མཆོད། 

གསེར་སྐྱེམས། གཏྲོར་བསྔོས། བསྐང་གསྲོ། བརྒྱགས་བརྔན། ཟེར་ཚིག་ལུ་མ་འདྲཝ་སྲོ་སྲོ་

སྦེ་ཡྲོད་རུང་ དྲོན་དག་ལུ་མ་འདྲཝ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེདཔ་ཨིནམ་ལས། བསངས་

ཟེར་མི་དེ་གཞི་བདག་ལུ་མནྲོལ་གྲིབ་སྲོགས་ཕྲོག་མི་དེ་བསང་བཅུག་ནི་དང་། གསེར་སྐྱེམས་

ཟེར་མི་འདི་གིས་གཞི་བདག་ལུ་ཆང་དང་འྲོ་མ་སྲོགས་བཏུང་བའི་རིགས་ཕུལ་ནི་ཡྲོད་མི་ཚུ་

སྲོནམ་ཨིན་པས། གཏྲོར་མ་གིས་བཟའ་བའི་རིགས་དང་། བརྒྱགས་བརྔན་གྱིས་བཟའ་

བཏུང་དང་ གོ་མཚྲོན་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ གཞི་བདག་ལུ་ཕུལ་བའི་མཆོད་པའི་

དངོས་པྲོ་ཚུ་སྲོནམ་ཨིན་པས། བསངས་བསུར་དང་གསེར་སྐྱེམས་སྲོགས་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཡང་ 

བསངས་གསུར་མཐུན་མྲོང་གི་མཆོད་པ་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༨༩) “ཧྲོཿ མཆོག་གསུམ་

བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་མགོན་དམ་ཅན་ཚྲོགས། །ཡུལ་ལྷ་

གཞི་བདག་སྙིང་རྗེ་ལན་ཆགས་མགྲོན། །ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་སྤུངས་ཀྱིས་བྲོན་པར་གྱུར། 

།” ཟེར་གསུངས་མི་ལྟར་དུ་ གཞི་བདག་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མེན་པར་ མགྲོན་བཞི་ལུ་དམིགས་

ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། བྲོད་ཀྱི་ཁ་དཔེའི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད་ལས་ཡང་། (༡༩༩༧ ཤྲོག 

༢༠༥) “ཟས་ཀྱི་ཕུད་དེ་ མགྲོན་ལ་འབུལ། གོས་ཀྱི་རྩེ་དེ་རང་གིས་གྱོན།” ཟེར་གསུངས་

ནུག། མགྲོན་བཞི་ནི་ དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན། མགོན་པྲོ་ཡྲོན་ཏན་གྱི་མགྲོན། རིགས་

དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན། ཤ་འཁོན་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་ཚུ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་

སྲོགས་ཕུལ་ཏེ་ རེ་དྲོན་ག་ཅི་ཞུཝ་སྨྲོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས། 

(༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༧༢-༡༧༣) “ཀྱཻ༑ འབྲུ་སྣ་ཀུན་ལ་གྲུབ་པའི་ཆང་། །རྩ་བརྒྱད་སྲོང་དང་

གསེར་ཕྱེ་སྦར། །མཐྲོ་རིས་བདུད་རྩི་ལས་ལྷག་པའི། །ཟག་པ་མེད་པའི་སྐྱེམས་སུ་འབུལ། 

།བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །དཀོན་མཆོག་སྲིད་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་ལ། །རིན་ཆེན་

གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། །བཞེས་ནས་འདྲོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྲོལ། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་མན་

ཆད་ནས། །བདུད་མགོན་ཏྲག་ཤད་ཡན་ཆད་ཀྱི། །ཕ་གཅིག་མགོན་པྲོ་ཐམས་ཅད་ལ། ། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྲོལ། །སྲིད་གསུམ་བདག་པྲོ་མན་ཆད་ནས། །ནམ་གྲུ་

མ་ནི་ཡན་ཆད་ཀྱི། །མ་གཅིག་ལྷ་མྲོ་ཐམས་ཅད་ལ། །བཞེས་ནས་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཏུ་

གསྲོལ། །བ་རྲོག་གདྲོང་ཅན་མན་ཆད་ནས། །ལས་བྱེད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བར། །དམ་ཅན་

ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། །བཞེས་ནས་འགལ་རྐྱེན་

བར་ཆད་སྲོལ། །ཞིང་སྐྱོང་ཕྲོ་ཉ་མན་ཆད་ནས། །ཡུལ་ཕྱྲོགས་འདི་ཡི་ལྷ་ཡན་གྱི། །གནས་

བདག་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། །བཞེས་ནས་རུ་

ང་མ་མཛད་ཅིག །སྲིད་པའི་རྩེ་མྲོ་མན་ཆད་ནས། །མནར་མེད་ལྕགས་མཁར་ཡན་ཆད་ཀྱི། 

།འགྲོ་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་རྣམས་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། །བཞེས་ནས་

གནྲོད་སེམས་མ་མཛད་ཅིག །བགེགས་དང་ལྲོག་འདྲེན་མན་ཆད་ནས།  །བླྲོ་བུར་ཡེ་འདྲྲོག་

ཡན་ཆད་ཀྱི། །ལན་ཆགས་བདག་པྲོ་ཐམས་ཅད་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། 

།བཞེས་ནས་ཕྱིན་ཆད་གནྲོད་མ་བྱེད། །” ཟེར་བརྗོད་དེ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་བའི་ཐྲོག་ལས་ 

རང་གི་འདྲོད་དྲོན་ཚུ་ཞུཝ་ཨིན་པས། མགྲོན་བཞི་དེ་ཡང་ཚུར་བསྡུ་ན་ རླུང་རྟ་ཡར་བསྐྱེད་

བསངས་མཆོད་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༩༣) “བསངས་མཆོད་དུད་སྤྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པས་ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡྲོངས་སུ་གང་ཞིང་འཇིག་རྟེན་དང་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མགྲོན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དབང་པྲོ་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག༔” 

ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལྟར་དུ་ འཇིག་རྟེན་པའི་མགྲོན་དང་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

མགྲོན་ནང་བསྡུཝ་ཨིན་པས། འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཟེར་མི་ཡང་ 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ས་བཅུ་དང་ལམ་ལྔ་ཟེར་བཤད་ནི་ཡྲོད་

ས་ལས་ ལམ་གྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ མཐྲོང་ལམ་ཡན་ཆད་ཐྲོབ་ཚར་མི་དང་ སའི་

དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ ས་དང་པ་ཡན་ཆད་ཐྲོབ་ཚར་མི་དེ་ལུ་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་

དང་ ས་ལམ་དེ་ཚུ་མ་ཐྲོབ་མིའི་རིགས་ལུ་འཇིག་རྟེན་པ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བཏགསཔ་ཨིན། 

དར་རྒུད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། ཁ་རྒྱུན་ལུ། ལྷ་དང་མི་གཉིས་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་

ཟེར་དང་། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སྣང་བ་གཅིག་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ ས་གནས་ཀྱི་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 430

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་འཛྲོམས་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་དེ་གི་ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་

ཡང་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡནམ་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་གི་ཡུལ་མི་ཚུ་དཀའ་སྡུག་མྲོང་བའི་སྐབས་

ལུ་ ཡུལ་དེ་གི་གཞི་བདག་ཚུ་ཡང་དཀའ་སྡུག་མྲོང་ནི་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་ཚང་ཕན་ཚུན་དྲོ་འགྲན་འབད་དྲོ་བཟུམ་ ལ་ལུ་

ཅིག་གིས་བསངས་གསྲོལ་གྱི་མཆོད་པ་ཚུ་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག་ལ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་

འཕལ་འཕལ་རང་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་

ཏུ་ལེགས་ ཚེ་རིང་ནད་ཉུང་བའི་དུས་ཚྲོད་ཅིག་ཤར་ཡྲོད་རུང་། ད་རེས་ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བསངས་གསྲོལ་ཕུལ་ནི་འདི་ ཉིན་མའི་སྐར་མ་བཟུམ་ཨིན་པས། 

དེ་ཡང་འ་ཆད་འུ་ཐུག་པའི་གནས་སྐབས་དང་ ལྲོ་མཇུག་གི་ལྲོ་མཆོད་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ 

སབས་གཅིག་ཁར་གནང་ནི་དང་ དེ་ཡང་ཁྱལ་ཕྲོག་ཡྲོད་པའི་སྣང་བ་ཅིག་ལས་མི་ཤརཝ་

ལས་ ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཚུ་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡྲོད་པའི་

ཐྲོག་ལུ་ ལ་ལུ་ཅིག་རྩ་མེད་ཡང་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ཚུ་རྒྱུ་རྐྱེན་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ གཙྲོ་བྲོ་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་

གྱི་ ཡྲོན་ཏན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཁེ་ཕན་མ་ཤེསཔ་ད་ར་ རིག་གནས་དེ་

ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་འགྱོ། དེ་ལས་ཕ་མ་རྒན་ཤྲོས་བཟང་པྲོ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འྲོང་

མིའི་ལྷ་གསྲོལ་ཀླུ་གསྲོལ་གྱི་ཚིག་ ཐྲོགས་ཆགས་མེད་པར་ སྐྱོར་ཤེས་མི་གི་གཡུས་ཁའི་

རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ནི་ རིམ་བཞིན་དུ་ཟད་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ དུས་ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ ཐུན་མྲོང་

མ་ཡིན་པའི་གཞི་བདག་གི་རིག་གནས་དེ་ཡང་ རྩ་བརླག་ཏུ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། ག་

དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕ་མེས་སྐབས་ལས་ར་ བསྟེན་བཞིན་དུ་ སྲོངས་གྲོགས་མཛད་མིའི་དཀར་

ཕྱྲོགས་ཀྱི་གཞི་བདག་ཚུ་དང་ཁ་བྲལ་དགོཔ་བྱུང་པ་ཅིན་ རང་གི་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་

སྲོལ་བཟང་པྲོ་འདི་ ས་སྟེང་འདི་ལས་ཡལ་འགྱོཝ་ལས་ སེམས་ཕམ་གྱི་གཞི་ཅིག་ཨིན་

པས། གནད་དྲོན་འདི་ལས་བརྟེན་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་གཅེས་འཛིན་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ ཐབས་

ཤེས་ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྲོལ། །སྲིད་གསུམ་བདག་པྲོ་མན་ཆད་ནས། །ནམ་གྲུ་

མ་ནི་ཡན་ཆད་ཀྱི། །མ་གཅིག་ལྷ་མྲོ་ཐམས་ཅད་ལ། །བཞེས་ནས་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཏུ་

གསྲོལ། །བ་རྲོག་གདྲོང་ཅན་མན་ཆད་ནས། །ལས་བྱེད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བར། །དམ་ཅན་

ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། །བཞེས་ནས་འགལ་རྐྱེན་

བར་ཆད་སྲོལ། །ཞིང་སྐྱོང་ཕྲོ་ཉ་མན་ཆད་ནས། །ཡུལ་ཕྱྲོགས་འདི་ཡི་ལྷ་ཡན་གྱི། །གནས་

བདག་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། །བཞེས་ནས་རུ་

ང་མ་མཛད་ཅིག །སྲིད་པའི་རྩེ་མྲོ་མན་ཆད་ནས། །མནར་མེད་ལྕགས་མཁར་ཡན་ཆད་ཀྱི། 

།འགྲོ་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་རྣམས་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། །བཞེས་ནས་

གནྲོད་སེམས་མ་མཛད་ཅིག །བགེགས་དང་ལྲོག་འདྲེན་མན་ཆད་ནས།  །བླྲོ་བུར་ཡེ་འདྲྲོག་

ཡན་ཆད་ཀྱི། །ལན་ཆགས་བདག་པྲོ་ཐམས་ཅད་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལྲོ། 

།བཞེས་ནས་ཕྱིན་ཆད་གནྲོད་མ་བྱེད། །” ཟེར་བརྗོད་དེ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་བའི་ཐྲོག་ལས་ 

རང་གི་འདྲོད་དྲོན་ཚུ་ཞུཝ་ཨིན་པས། མགྲོན་བཞི་དེ་ཡང་ཚུར་བསྡུ་ན་ རླུང་རྟ་ཡར་བསྐྱེད་

བསངས་མཆོད་ལས། (༢༠༠༥ ཤྲོག ༡༩༣) “བསངས་མཆོད་དུད་སྤྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པས་ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡྲོངས་སུ་གང་ཞིང་འཇིག་རྟེན་དང་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མགྲོན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དབང་པྲོ་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག༔” 

ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་ལྟར་དུ་ འཇིག་རྟེན་པའི་མགྲོན་དང་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

མགྲོན་ནང་བསྡུཝ་ཨིན་པས། འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཟེར་མི་ཡང་ 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ས་བཅུ་དང་ལམ་ལྔ་ཟེར་བཤད་ནི་ཡྲོད་

ས་ལས་ ལམ་གྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ མཐྲོང་ལམ་ཡན་ཆད་ཐྲོབ་ཚར་མི་དང་ སའི་

དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ ས་དང་པ་ཡན་ཆད་ཐྲོབ་ཚར་མི་དེ་ལུ་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་

དང་ ས་ལམ་དེ་ཚུ་མ་ཐྲོབ་མིའི་རིགས་ལུ་འཇིག་རྟེན་པ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བཏགསཔ་ཨིན། 

དར་རྒུད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། ཁ་རྒྱུན་ལུ། ལྷ་དང་མི་གཉིས་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་

ཟེར་དང་། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སྣང་བ་གཅིག་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ ས་གནས་ཀྱི་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 430

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་འཛྲོམས་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་དེ་གི་ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་

ཡང་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡནམ་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་གི་ཡུལ་མི་ཚུ་དཀའ་སྡུག་མྲོང་བའི་སྐབས་

ལུ་ ཡུལ་དེ་གི་གཞི་བདག་ཚུ་ཡང་དཀའ་སྡུག་མྲོང་ནི་ཡྲོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་ཚང་ཕན་ཚུན་དྲོ་འགྲན་འབད་དྲོ་བཟུམ་ ལ་ལུ་

ཅིག་གིས་བསངས་གསྲོལ་གྱི་མཆོད་པ་ཚུ་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག་ལ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་

འཕལ་འཕལ་རང་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་

ཏུ་ལེགས་ ཚེ་རིང་ནད་ཉུང་བའི་དུས་ཚྲོད་ཅིག་ཤར་ཡྲོད་རུང་། ད་རེས་ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བསངས་གསྲོལ་ཕུལ་ནི་འདི་ ཉིན་མའི་སྐར་མ་བཟུམ་ཨིན་པས། 

དེ་ཡང་འ་ཆད་འུ་ཐུག་པའི་གནས་སྐབས་དང་ ལྲོ་མཇུག་གི་ལྲོ་མཆོད་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ 

སབས་གཅིག་ཁར་གནང་ནི་དང་ དེ་ཡང་ཁྱལ་ཕྲོག་ཡྲོད་པའི་སྣང་བ་ཅིག་ལས་མི་ཤརཝ་

ལས་ ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཚུ་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡྲོད་པའི་

ཐྲོག་ལུ་ ལ་ལུ་ཅིག་རྩ་མེད་ཡང་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་མས། དེ་ཚུ་རྒྱུ་རྐྱེན་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ གཙྲོ་བྲོ་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་

གྱི་ ཡྲོན་ཏན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཁེ་ཕན་མ་ཤེསཔ་ད་ར་ རིག་གནས་དེ་

ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་འགྱོ། དེ་ལས་ཕ་མ་རྒན་ཤྲོས་བཟང་པྲོ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འྲོང་

མིའི་ལྷ་གསྲོལ་ཀླུ་གསྲོལ་གྱི་ཚིག་ ཐྲོགས་ཆགས་མེད་པར་ སྐྱོར་ཤེས་མི་གི་གཡུས་ཁའི་

རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ནི་ རིམ་བཞིན་དུ་ཟད་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ དུས་ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ ཐུན་མྲོང་

མ་ཡིན་པའི་གཞི་བདག་གི་རིག་གནས་དེ་ཡང་ རྩ་བརླག་ཏུ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། ག་

དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕ་མེས་སྐབས་ལས་ར་ བསྟེན་བཞིན་དུ་ སྲོངས་གྲོགས་མཛད་མིའི་དཀར་

ཕྱྲོགས་ཀྱི་གཞི་བདག་ཚུ་དང་ཁ་བྲལ་དགོཔ་བྱུང་པ་ཅིན་ རང་གི་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་

སྲོལ་བཟང་པྲོ་འདི་ ས་སྟེང་འདི་ལས་ཡལ་འགྱོཝ་ལས་ སེམས་ཕམ་གྱི་གཞི་ཅིག་ཨིན་

པས། གནད་དྲོན་འདི་ལས་བརྟེན་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་གཅེས་འཛིན་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ ཐབས་

ཤེས་ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལྲོ་རྒྱུས་ལྷག་མི་ཚུ་མི་ལུ་ ལྲོ་རྒྱུས་ནང་གཞི་བདག་

ཟེར་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ དེ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ཟེར་བའི་ཐེ་ཚྲོམ་འཆར་སྲིད་མི་དེ་ སེལ་

ཐབས་ལུ་ གནས་ཚུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གཞི་བདག་གི་ངོ་སྤྲོད་སྤྱི་ཁོགས་ཙམ་ཅིག་ ཞུ་བའི་

ངལ་བ་བསྟེན་ཡི་མ་གཏྲོགས་ མཐིལ་ཕྱིན་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་ཅིག་མེནམ་ལས་ འདི་གི་སྐོར་

ལས་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདྲོད་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་གཟིགས་གནང་ཟེར་

གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ལྲོ་རྒྱུས་འདྲི་གཏུགས་འབད་སའི་མི་ངོམ།

ཨཔ་ཀོ་དྲོ་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༨༢)། ཁོ་ར་གཡུས་སག་རྩེ་ལས་ཨིན་རུང་ བཟའ་ཚང་དང་གཅིག་

ཁར་གཡུས་གསར་ལུ་སྲོདཔ་ཨིནམ་དང་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ངོ་མ་ཅིག་

ཨིན།

ཨཔ་ནྲོར་བུ་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༢)།  ཁོ་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ལས་ལྷབ་ཡྲོདཔ་དང་ 

གཡུས་དང་སྲོད་ས་སག་རྩེ་ར་ལུ་ཨིན། 

ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས། (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༠)། གཡུས་གསར་ལས་ཨིན་རུང་ བཟའ་ཆང་

དང་གཅིག་ཁར་སག་རྩེ་ལུ་སྲོདཔ་ཨིནམ་དང་། ཁོ་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ས་གནས་

དང་ གནས་སངས་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡི།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ། (༢༠༠༥) ཆོས་འབྱུང་བསན་པའི་ཉིན་བྱེད། (ཆོས་འབྱུང་བསན་

པའི་པདྨ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། ) ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ། (༢༠༠༥) “བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་།” དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་ཞལ་འདྲོན་ཕྱྲོགས་བསྡེབས་བང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། རྟ་

མགོ་ཆེས་མཐྲོའི་སྲོབ་གྲྭ། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 432

ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྲོ་རྗེ། (༢༠༡༡) བསང་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་འགྲེལ་པ། (ལྷ་བསང་

བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་མའི་དགོས་དྲོན་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་མདྲོ་ཙམ་བཀྲལ་བ་རེག་ཟིག་ཟབ་དྲོན་

རྒྱ་མཚྲོའི་སྒོ་འབྱེད་བླྲོ་གསལ་ཡིད་ཀྱི་རེ་སྐོང་།)  ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༡༢) རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད། ཐིམ་ཕུ། འབྲུག ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། 

ཀྲང་དབྱི་སུན་སྲོགས། (རྩྲོམ་སྒྲིག) (༡༩༩༦) བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། བྲོད། མི་རིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། (༢༠༠༧) དེབ་སྔོན་གསར་མ།  ཉིན་བྲོད་ནང་རིག་

དེབ་ཕྲེང་། ༡༠། (དཔར་བཏབ་ས་མི་གསལ་)གངས་ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚྲོགས། 

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། (༢༠༠༨) གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།  དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་

གྱི་གསུང་རྩྲོམ། དེབ་གཉིས་པ། གངས་ཅན་རིག་མཛྲོད། ༡༠། བྲོད། བྲོད་ལྗོངས་བྲོད་ཡིག་

དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། (༢༠༠༨) གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།  དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་

གྱི་གསུང་རྩྲོམ། དེབ་གཉིས་པ། གངས་ཅན་རིག་མཛྲོད། ༡༡། བྲོད། བྲོད་ལྗོངས་བྲོད་ཡིག་

དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། (༢༠༠༥) “བསངས་གསུར་ཐུན་མྲོང་གི་མཆོད་པ།” དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་ཞལ་འདྲོན་ཕྱྲོགས་བསྡེབས་བང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། རྟ་

མགོ་མཐྲོ་རིམ་བཤད་གྲྭ། 

རྒྱལ་སས་ཐྲོགས་མེད་བཟང་པྲོ། (༢༠༠༤) རྒྱལ་སས་ལག་ལེན། འབྲུག ཆོས་ཚན་རྩ་

གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལྲོ་རྒྱུས་ལྷག་མི་ཚུ་མི་ལུ་ ལྲོ་རྒྱུས་ནང་གཞི་བདག་

ཟེར་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ དེ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ཟེར་བའི་ཐེ་ཚྲོམ་འཆར་སྲིད་མི་དེ་ སེལ་

ཐབས་ལུ་ གནས་ཚུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གཞི་བདག་གི་ངོ་སྤྲོད་སྤྱི་ཁོགས་ཙམ་ཅིག་ ཞུ་བའི་

ངལ་བ་བསྟེན་ཡི་མ་གཏྲོགས་ མཐིལ་ཕྱིན་པའི་ཞིབ་འཚྲོལ་ཅིག་མེནམ་ལས་ འདི་གི་སྐོར་

ལས་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདྲོད་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་གཟིགས་གནང་ཟེར་

གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ལྲོ་རྒྱུས་འདྲི་གཏུགས་འབད་སའི་མི་ངོམ།

ཨཔ་ཀོ་དྲོ་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༨༢)། ཁོ་ར་གཡུས་སག་རྩེ་ལས་ཨིན་རུང་ བཟའ་ཚང་དང་གཅིག་

ཁར་གཡུས་གསར་ལུ་སྲོདཔ་ཨིནམ་དང་ ལྲོ་རྒྱུས་འདི་གི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ངོ་མ་ཅིག་

ཨིན།

ཨཔ་ནྲོར་བུ་(༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༢)།  ཁོ་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཨཔ་ཀོ་དྲོ་ལས་ལྷབ་ཡྲོདཔ་དང་ 

གཡུས་དང་སྲོད་ས་སག་རྩེ་ར་ལུ་ཨིན། 

ཨཔ་རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས། (༢༠༡༦ ལྲོ་ན་༦༠)། གཡུས་གསར་ལས་ཨིན་རུང་ བཟའ་ཆང་

དང་གཅིག་ཁར་སག་རྩེ་ལུ་སྲོདཔ་ཨིནམ་དང་། ཁོ་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ས་གནས་

དང་ གནས་སངས་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཡི།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ། (༢༠༠༥) ཆོས་འབྱུང་བསན་པའི་ཉིན་བྱེད། (ཆོས་འབྱུང་བསན་

པའི་པདྨ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། ) ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ། (༢༠༠༥) “བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་།” དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་ཞལ་འདྲོན་ཕྱྲོགས་བསྡེབས་བང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། རྟ་

མགོ་ཆེས་མཐྲོའི་སྲོབ་གྲྭ། 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 432

ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྲོ་རྗེ། (༢༠༡༡) བསང་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་འགྲེལ་པ། (ལྷ་བསང་

བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་མའི་དགོས་དྲོན་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་མདྲོ་ཙམ་བཀྲལ་བ་རེག་ཟིག་ཟབ་དྲོན་

རྒྱ་མཚྲོའི་སྒོ་འབྱེད་བླྲོ་གསལ་ཡིད་ཀྱི་རེ་སྐོང་།)  ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༡༢) རྫྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད། ཐིམ་ཕུ། འབྲུག ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། 

ཀྲང་དབྱི་སུན་སྲོགས། (རྩྲོམ་སྒྲིག) (༡༩༩༦) བྲོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། བྲོད། མི་རིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་། (༢༠༠༧) དེབ་སྔོན་གསར་མ།  ཉིན་བྲོད་ནང་རིག་

དེབ་ཕྲེང་། ༡༠། (དཔར་བཏབ་ས་མི་གསལ་)གངས་ལྗོངས་ནང་རིག་མཐུན་ཚྲོགས། 

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། (༢༠༠༨) གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།  དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་

གྱི་གསུང་རྩྲོམ། དེབ་གཉིས་པ། གངས་ཅན་རིག་མཛྲོད། ༡༠། བྲོད། བྲོད་ལྗོངས་བྲོད་ཡིག་

དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། (༢༠༠༨) གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།  དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་

གྱི་གསུང་རྩྲོམ། དེབ་གཉིས་པ། གངས་ཅན་རིག་མཛྲོད། ༡༡། བྲོད། བྲོད་ལྗོངས་བྲོད་ཡིག་

དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། (༢༠༠༥) “བསངས་གསུར་ཐུན་མྲོང་གི་མཆོད་པ།” དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་ཞལ་འདྲོན་ཕྱྲོགས་བསྡེབས་བང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། རྟ་

མགོ་མཐྲོ་རིམ་བཤད་གྲྭ། 

རྒྱལ་སས་ཐྲོགས་མེད་བཟང་པྲོ། (༢༠༠༤) རྒྱལ་སས་ལག་ལེན། འབྲུག ཆོས་ཚན་རྩ་

གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། (༡༩༩༠) བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲོད་པ་ལ་འཇུག་པ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤྲོད་པ་ལ་འཇུག་པ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་བཞུགས། བྲོད། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

རྗེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པྲོ། (༢༠༠༥) རྒྱུད་བླ་མ། འཕགས་པ་ཐྲོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་རྣམ་བཤད་དང་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་ཚིག་

དྲོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། རྒྱ་གར། ཝཱ་ཎ་མཐྲོ་སྲོབ་བཀའ་

བརྒྱུད་སྐྱོང་ཚྲོགས་པ།

བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། (༢༠༡༠) བྲོད་ཀྱི་བར་དག་བྱིས་པའི་ལམ་མཁན། གངས་ལྗོངས་

བར་དག་ཀུན་བཏུས།  དྷ་རམ་ས་ལ། རྒྱ་གར། བྲོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། 

དུང་དཀར་བླྲོ་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༢) དུང་དཀར་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། བྲོད། ཀྲུང་གོའི་

བྲོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

དྲག་ཤྲོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། (༢༠༠༣) རྫྲོང་ཁའི་དཔྱེ་གཏམ་ཚིག་འགྲེལ།   དགེ་

ལེགས་ཕུ། ཤེས་རབ་ལྷམྲོ་དཔར་སྐྲུན་ཁང་། 

དྲག་ཤྲོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། (༢༠༠༤) འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་། རྫྲོང་ཁ་ལྷག་

དེབ་ལྷན་ཐབས། དཔེ་དེབ་བཅུ་གསུམ་པ།   དགེ་ལེགས་ཕུ། ཤེས་རབ་ལྷམྲོ་དཔར་སྐྲུན་

ཁང་། 

སྣུབ་བན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། (༢༠༠༥) “སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས།” དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་ཞལ་འདྲོན་ཕྱྲོགས་བསྡེབས་བང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། རྟ་མགོ་ཆེས་

མཐྲོའི་སྲོབ་གྲྭ། 

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ། (དཔར་ལྲོ་མི་གསལ་) “ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་

ལབ་ཙེ་དར་ཚུལ་སྲོགས་ལ་སྲོགས་པའི་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི་ཉུང་བསྡུ།” ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕན་
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ཡྲོན་དང་རྣམ་བཤད་འགའ་ཞིག་ཕྱྲོགས་སུ་བསྡུས་པ་ཀུན་ཕན་ལམ་བཟང་། (དཔར་འདེབས་

ས་དང་དཔར་སྐྲུན་པ་མི་གསལ)།

སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚྲོ། ཞུ་དག (༡༩༩༧) བྲོད་ཀྱི་ཁ་དཔེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད། ར་རམ་ས་ལ།

བྲོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། 

རིག་འཛིན་ཆེན་པྲོ་རྲོལ་པའི་རྲོ་རྗེ། (༢༠༠༥) “རླུང་རྟ་ཡར་བསྐྱེད་བསངས་མཆོད།” དཔལ་

ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞལ་འདྲོན་ཕྱྲོགས་བསྡེབས་བང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། 

རྟ་མགོ་མཐྲོ་རིམ་བཤད་གྲྭ། 

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག། (Wednesday, September 28th, 2016- 8:32 

am) དབང་བཙྲོང་འདྲོད་སྤྲོད་ཀྱི་བཙྲོན་ཁྲིམས་ལྲོ་༩ དང་ ཆུང་གཉེན་ཆ་མེད་བཏང་ཡྲོདཔ། 

ཀུན་གསལ། (རྫྲོང་ཁ་) www.dzkuensel.bt/?p=1017 ནང་ལས་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

ཤེས་རབ་བསན་འཛིན། (༢༠༡༥) “སག་རྩེ་པའི་གླུ་གཞས་བླྲོ་གསར་དགྱེས་པའི་གླུ་མ།” 

རིག་གཞུང་ཞིབ་འཚྲོལ་དུས་དེབ། འཐྲོན་རིམ་གཉིས་པ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན། 

འབྱུང་རབས་དང་ལམ་སྲོལ་ལྟེ་བ། 

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༡༠) ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་

པྲོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་དྲོན་འགྲེལ་བླྲོ་གསལ་བུང་བའི་བསྟི་གནས། ར་རམ་ས་ལ། བྲོད་གཞུང་ཤེས་

རིག་དཔར་ཁང་། 

སྲོབ་དཔྲོན་གནག་མདྲོག། (༢༠༠༨) གཟིམ་དཔྲོན་པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས། ཐིམ་ཕུ། 

འབྲུག ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། (༢༠༡༠) པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག (དཔེ་གཟུགས་) ལྡི་ལི། 

ཆོས་སྤྲོད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། (༡༩༩༠) བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲོད་པ་ལ་འཇུག་པ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤྲོད་པ་ལ་འཇུག་པ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་བཞུགས། བྲོད། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

རྗེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པྲོ། (༢༠༠༥) རྒྱུད་བླ་མ། འཕགས་པ་ཐྲོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་རྣམ་བཤད་དང་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བླ་མའི་ཚིག་

དྲོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། རྒྱ་གར། ཝཱ་ཎ་མཐྲོ་སྲོབ་བཀའ་

བརྒྱུད་སྐྱོང་ཚྲོགས་པ།

བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། (༢༠༡༠) བྲོད་ཀྱི་བར་དག་བྱིས་པའི་ལམ་མཁན། གངས་ལྗོངས་

བར་དག་ཀུན་བཏུས།  དྷ་རམ་ས་ལ། རྒྱ་གར། བྲོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། 

དུང་དཀར་བླྲོ་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༢) དུང་དཀར་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། བྲོད། ཀྲུང་གོའི་

བྲོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

དྲག་ཤྲོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། (༢༠༠༣) རྫྲོང་ཁའི་དཔྱེ་གཏམ་ཚིག་འགྲེལ།   དགེ་

ལེགས་ཕུ། ཤེས་རབ་ལྷམྲོ་དཔར་སྐྲུན་ཁང་། 

དྲག་ཤྲོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། (༢༠༠༤) འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་། རྫྲོང་ཁ་ལྷག་

དེབ་ལྷན་ཐབས། དཔེ་དེབ་བཅུ་གསུམ་པ།   དགེ་ལེགས་ཕུ། ཤེས་རབ་ལྷམྲོ་དཔར་སྐྲུན་

ཁང་། 

སྣུབ་བན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། (༢༠༠༥) “སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས།” དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་ཞལ་འདྲོན་ཕྱྲོགས་བསྡེབས་བང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། རྟ་མགོ་ཆེས་

མཐྲོའི་སྲོབ་གྲྭ། 

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ། (དཔར་ལྲོ་མི་གསལ་) “ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་

ལབ་ཙེ་དར་ཚུལ་སྲོགས་ལ་སྲོགས་པའི་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི་ཉུང་བསྡུ།” ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕན་

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། 434

ཡྲོན་དང་རྣམ་བཤད་འགའ་ཞིག་ཕྱྲོགས་སུ་བསྡུས་པ་ཀུན་ཕན་ལམ་བཟང་། (དཔར་འདེབས་

ས་དང་དཔར་སྐྲུན་པ་མི་གསལ)།

སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚྲོ། ཞུ་དག (༡༩༩༧) བྲོད་ཀྱི་ཁ་དཔེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྲོད། ར་རམ་ས་ལ།

བྲོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། 

རིག་འཛིན་ཆེན་པྲོ་རྲོལ་པའི་རྲོ་རྗེ། (༢༠༠༥) “རླུང་རྟ་ཡར་བསྐྱེད་བསངས་མཆོད།” དཔལ་

ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞལ་འདྲོན་ཕྱྲོགས་བསྡེབས་བང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། 

རྟ་མགོ་མཐྲོ་རིམ་བཤད་གྲྭ། 

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག། (Wednesday, September 28th, 2016- 8:32 

am) དབང་བཙྲོང་འདྲོད་སྤྲོད་ཀྱི་བཙྲོན་ཁྲིམས་ལྲོ་༩ དང་ ཆུང་གཉེན་ཆ་མེད་བཏང་ཡྲོདཔ། 

ཀུན་གསལ། (རྫྲོང་ཁ་) www.dzkuensel.bt/?p=1017 ནང་ལས་ཐྲོབ་ཡྲོདཔ་ཨིན། 

ཤེས་རབ་བསན་འཛིན། (༢༠༡༥) “སག་རྩེ་པའི་གླུ་གཞས་བླྲོ་གསར་དགྱེས་པའི་གླུ་མ།” 

རིག་གཞུང་ཞིབ་འཚྲོལ་དུས་དེབ། འཐྲོན་རིམ་གཉིས་པ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན། 

འབྱུང་རབས་དང་ལམ་སྲོལ་ལྟེ་བ། 

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༡༠) ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་

པྲོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་དྲོན་འགྲེལ་བླྲོ་གསལ་བུང་བའི་བསྟི་གནས། ར་རམ་ས་ལ། བྲོད་གཞུང་ཤེས་

རིག་དཔར་ཁང་། 

སྲོབ་དཔྲོན་གནག་མདྲོག། (༢༠༠༨) གཟིམ་དཔྲོན་པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས། ཐིམ་ཕུ། 

འབྲུག ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། (༢༠༡༠) པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག (དཔེ་གཟུགས་) ལྡི་ལི། 

ཆོས་སྤྲོད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ།
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སྲོབ་དཔྲོན་ཟ་བ་གྲགས་པ། (༢༠༠༥) དབུ་མ་འཇུག་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་

ལྟ་གྲུབ་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། རྒྱ་གར། ཝཱ་ཎ་མཐྲོ་སྲོབ་བཀའ་བརྒྱུད་སྐྱོང་

ཚྲོགས་པ། 

སྲོབ་དཔྲོན་དབྱུག་པ་ཅན། (༢༠༠༦) སྙན་ངག་མེ་ལྲོང་། སྙན་ངག་དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན། 

ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། རྒྱ་གར། ཝཱ་ཎ་མཐྲོ་སྲོབ་བཀའ་བརྒྱུད་སྐྱོང་ཚྲོགས་པ། 

སླེ་ལུང་བཞད་པའི་རྲོ་རྗེ། (༢༠༠༣) དམ་ཅན་བསན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐར། (དམ་ཅན་བསན་

སྲུང་རྒྱ་མཚྲོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པ་སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད།)  བྲོད། མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ཧྲོང་གཙང་འཇིགས་མེད། (དཔར་ལྲོ་མི་གསལ་) “བྲོད་ཀྱི་གཞི་བདག་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་

ཕན་བུ་བས་པའི་ཟིན་བྲིས།” (ཚན་བཤུས) ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕན་ཡྲོན་དང་རྣམ་བཤད་

འགའ་ཞིག་ཕྱྲོགས་སུ་བསྡུས་པ་ཀུན་ཕན་ལམ་བཟང་། (དཔར་འདེབས་ས་དང་དཔར་སྐྲུན་

པ་མི་གསལ)།

 

བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ།
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སྲོབ་དཔྲོན་ཟ་བ་གྲགས་པ། (༢༠༠༥) དབུ་མ་འཇུག་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་

ལྟ་གྲུབ་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། རྒྱ་གར། ཝཱ་ཎ་མཐྲོ་སྲོབ་བཀའ་བརྒྱུད་སྐྱོང་

ཚྲོགས་པ། 

སྲོབ་དཔྲོན་དབྱུག་པ་ཅན། (༢༠༠༦) སྙན་ངག་མེ་ལྲོང་། སྙན་ངག་དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན། 

ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། རྒྱ་གར། ཝཱ་ཎ་མཐྲོ་སྲོབ་བཀའ་བརྒྱུད་སྐྱོང་ཚྲོགས་པ། 

སླེ་ལུང་བཞད་པའི་རྲོ་རྗེ། (༢༠༠༣) དམ་ཅན་བསན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐར། (དམ་ཅན་བསན་
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ཧྲོང་གཙང་འཇིགས་མེད། (དཔར་ལྲོ་མི་གསལ་) “བྲོད་ཀྱི་གཞི་བདག་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་

ཕན་བུ་བས་པའི་ཟིན་བྲིས།” (ཚན་བཤུས) ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕན་ཡྲོན་དང་རྣམ་བཤད་
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བྲྲོམ་ལེགས་བསྲོད་ནམས་དབང་རྒྱལ།
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Bhutanese Culture – 
Looking through the Lens of Lhasoel Tradition

         
   Sangay Tashi 

Abstract 
Bhutan is well known for its unique culture and traditions. Such 
unique culture and tradition has been handed down from generations 
to generations. However, with onset of modernization, this unique 
culture and tradition is in crossroad with much confusion – confusion 
to follow or not to follow. This paper attempts to unravel confusion 
of ‘what is Bhutanese culture and why it is so important for Bhutan 
in 21st century. To do so, the concept of ‘soft security’ has been 
invoked engaging lhasoel as medium. Moreover, the study nets all 
the core cultural components like Shamanism, Bon and Buddhism. 
These components are the nucleus of Bhutanese culture. Thereby, 
the culture and tradition has been cementing unity within family, 
community and nation. This unity is the core of Bhutanese security 
system, a country sandwiched between two big countries.

In the process, it was observed that with the influx of ‘western culture’ 
the union of unity has been cracking, which is posing security threat 
within family, community and to the nation. To dig deeper into the 
problems, Lhasoel was brought into lime light to further re-examine 
the bigger problem.

From this study, we understand that this essential practice passed 
down through many generations is being slowly disappearing for 
many reasons. We can infer that many other similar practices which 
are the components of Bhutanese culture are also disappearing at 
alarming rate. If, culture and tradition of Bhutan is the cornerstone 
for national security, we need to refocus the trajectory of preserving 
lhasoel tradition before tilting towards tragedy – tragedy of being 
lost forever.

440

Introduction 
Bhutan is well known for its unique culture and traditions. Bhutanese 
culture can be categorized into tangible and intangible culture. These 
two are greatly influenced by religious belief systems. Many scholars 
have elaborated meaning of culture in different ways. Most agree 
upon five definitions - summarized by Robert Bocock, as ‘culture is 
structural systems of explanations, rules, norms, myths and rituals’. 
Many may agree with me in saying culture was the main casual 
factors in the historical transition to modernity as argued by great 
classical sociologists and scholars. For instance, Weber states that 
(religious) belief possessed a greater influence on daily life than any 
other factor. Conversely, Americans’ dedication to work and success 
is still influenced by this ascetic Protestant tradition. On contrary, 
Asian nations still today possessed by strong Asian religious belief 
which determines daily life- a life of being happy and contended. 

The worrying fact is that the modern society’s   overarching 
emphasize on rationalizing all aspects of life brings direct dispute 
with the traditional cultures where society actions are administered 
by (religious) belief. As argued by Weber that evolution of modern 
culture - western culture has not produced the increased in over all 
human happiness that maybe hoped for - as provided by savage 
culture in the past and that still do. The notion of western culture 
superiority over eastern culture - savage thinking is problematic, 
where western culture represents rationality.  In reality, it is simply 
a fiction used in struggle for power as put up by Nietzsche1 , jostles 
modern society in dilemma particularly Asian society. 

Today, Bhutan enjoys credit of being the cradle of happiness 
webbed by its rich culture and tradition, some argue a unique culture 
and tradition; on the contrary, it is confusing to confess the real 
culture and tradition today. This study intends to clarify confusion – 
confession may require if in the process may lead to more confusion. 
This confusion is one of the characteristic of all myth, culture and 
religion in all race as Lang Andrew (1880) observed. If confusion 
is the characteristic, then it is of no use making things more clear.  

1  Friedrich Wilhelm Nietzsche was a German philosopher, poet, composer, 
cultural critic, and classical philologist
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Many a time’s lives of human and animals are sacrificed. Indeed, 
sacrificial is what all about culture and tradition- perhaps many may 
oppose to.

This study will focus on complexity of Bhutanese culture axing 
down to Lhasoel the annual rimdro (puja) being performed by 
Bhutanese families. Without a proper barrier to resist the invaders, 
old culture is susceptible to invader – ‘western culture’ to mutate 
into new “hybrid culture’ – good or bad, a test of time will tell 
but rather depends on thinking as Shakespeare would agree. A 
collective conscience to consider otherwise societal reflection 
outcome perhaps determine the acceptance of the ‘hybrid culture’. 
Finally, involuntary with regret- acceptance is guaranteed voluntary 
mutation to become a new culture – a Bhutanese culture – is the 
case with the past and present one -  Superficial satisfactory sends 
daring doubt demanding urgent internally operations to determinate 
symbiosis in this entwined world of rapid annexation of culture and 
tradition.   
  
Bhutan 
I am not trying to re-write the history of Bhutan. Many Bhutanese 
as well as foreign scholars had detailed at length – discussed on 
various valuable subjects related to religion, society and politics. 
To diffuse confusion amongst the readers of my confession of 
confusion on the topic, this might congest your clear thinking – 
forgiveness to the wisdom of wise reader. Let me put it as plainly 
as factual, Bhutan is a small geographically hidden country situated 
between two giant countries with Tibet (China) in the North and 
India on other sides. With land mass of 47,000 km² with rugged 
high mountains covered with thick vegetation through which big 
rivers cascade. Within such geographical genesis, a population little 
more than 700,000 is settled sparsely on the slopes of mountains 
thriving on subsistence farming. Until 1907, theocratic form of 
government governed the country ‘with no political ideas’ (Mathou, 
T. 1999) which frequented outbreaks of ‘internal civil war’ (Aris, 
M. 1998).  After the long internal civil war, on 17th December 1907, 

2  Most powerful Eastern  governor (before 1907) of the country during theocrat-
ic form of government 
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Trongsa Penlop , Ugyen Wangchuck was unanimously appointed by 
the people as the first hereditary king of Bhutan. Thence, under the 
rule of successive hereditary kings, people enjoyed uninterrupted 
peace and prosperity. The successive kings worked tirelessly for the 
‘well-being’ of his citizen - as citizen entrusted all their ‘faith’ to 
the king for peaceful living. It is accepted datum that ‘everything 
and anything’ is achievable in times of peace. Seemingly, Bhutanese 
culture and tradition got major revitalization during this period, 
what today we called as Bhutanese culture.  Bhutanese culture is 
combination of many mythological, mysterious and enigmatic, Bon 
religion and Buddhist religious principles.  As observed in all the 
great civilization, Bhutanese culture in my view is initially begun 
as tribal culture – a savage culture commonly referred to. Gradually 
grew as community culture and finally as national culture. 

Although; Bhutan is geographically very small in size, in terms of 
culture and tradition, it has got vast and varieties to present. It was 
possible primarily due to its self-isolation policy imposed by natural 
geographic conditions.  Almost every community or a village has 
their own unique culture and tradition to present today. With opening 
of Bhutan’s door to the outside world, people are exposed to many 
different cultures.  However, there are measures in place, with 
flooding of new culture; there is potential risk for local, community 
and national culture being dissolved partly or permanently (Sangay 
Tashi, 2013, p 54).

Such trends are being observed today. Bhutan seems to be fighting 
losing battle in this front.  Without tactical re-enforcements and better 
equipment provided to fight, we would be watching our comrade die 
helplessly. From many dying culture and tradition, this study will 
see through ‘lhasoel’ culture and gauge the degree of disappearance 
of Bhutanese culture and tradition.
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Conceptual frame work of culture and tradition as core of national 
security 

                 
Figure 1.1 

The Creation of Bhutanese Culture 
There are many cultures and tradition practiced in different places – 
each practice may be different although they could have originally 
originated from same notion of practice –‘shamanism’ (see figure 
2.1). Darwin’s theory of ‘survival of the fittest’ is convergence to 
survival of not only from its own race but also from nature: sun, rain 
wind and other tribes. Tribes’ men turn to the nature for its survival- 
‘security’.  The ‘Bhutanese culture’ and other Asian countries 
culture lies deep within the rich soil of ‘North Asian Shamanism’. 
For instance, when the usual herbal medication fails, a shaman is 
called into. After dancing and chanting mysterious words, shaman 
falls into an altered state of consciousness that give access to the 
world of spirits. 

In a similar fashion, the invocation of nature embodied in ‘supper 
human form’- not exactly ‘god’. For example, praying before 
plantation of seedlings and thanksgiving prayer to nature after 
bounty harvest. It is amazing to witness so many of such practices 
being practiced by Bhutanese but at very diminishing rate. In the 
past, all the activities were co-related to such practices – that in a 
way created a fusion between man and nature- a sustainable living.  
For instance, the traditional Shama in the Amazon jungle was 
responsible for the health and balance of tribe, the teachings from 
the ancestors, and the spirit connections of animals, trees, rivers and 
mountains. This knowledge of plants led to the use of psychedelic 

Culture  and tradition  
Individual  security  
Community security
Nation  security 

Bhutanese Culture – Looking through the Lens of Lhasoel Tradition 444

plants to induce altered states of consciousness and enter into the 
spirit world. Lageman August (2017). 

With the passage of time, man became wiser and equally greedy. This 
‘greed’ breeds all sorts of problems that human beings face today. 
Civilization become civilized and many other western thinking or 
advance believes advent into tribal members resulting in building 
community. Gradually, communities merged to become kingdoms 
and finally a nation building set forth.  The savage culture became an 
obstacle for development or otherwise human advancement.  More 
institutionalized   culture and religion started to flourish. In Asian 
countries of Himalayan region, Buddhism gained its popularity 
preached by Gautama Buddha, an Indian prince. In all most same 
era, when Bon religion flourished into the ancient kingdom of Shang 
Shung- much of today’s Tibetan territory introduced by Tonpa-
Sherub Miwo.  

In Bhutan, this teaching was taught by Bon master, Buddhist 
scholars and lamas- mostly came from Tibet. As the teaching landed 
in Bhutan, it came with lots of flavor of mysticism, ritualism and 
exorcisms. Too many ingredients were added to a simple, profound 
teaching taught by Buddha in India. 

Many Buddhist followers may oppose to; but most scholars agree 
with my proposition that many of representation of wrathful deities 
or super being were borrowed from Bon teachings- particularly the 
Nyinpma School, that of the concepts of nine Yana- ways of vehicles.  
Besides, Bon rituals on getting to heaven Sridpa Yesang’ and three 
deities controlling the world and the people – past ‘Dagpa’, present 
‘Salba’ and future ‘Shepa’. The belief of world conquered by god 
and evil spirit was associated with Bon teaching thought to have 
originated in the land of Olmo Lungring. 

 It was Guru Rinpochhe who began teaching Buddhism to the people 
of this region who were already practicing Bon religion. It was Guru 
Rinpochhe’s acumen to turn people into Buddhist infusing Bon 
teaching with Buddhism, that lead to less or no resistance from the 
Bon followers at all.
In Bhutan, the practice of Lhasoel/Choesung ritual became more 
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prominent after the arrival of Zhabdrung Ngawang Namgyal to 
Bhutan in year 1616. It was Zhadrung’s command to all his followers 
to perform ritual for the protective deities.  This had dual purposes: 
firstly, it kept his followers constantly in touch with his teachings 
and secondly brought families and communities closer, thus this is 
how unity of country was further strengthened, thereby enhancing 
national security- presently  community unity for Bhutan is corner 
stone for national security of Bhutan. His Majesty the King always 
highlight in his public speeches. Therefore, this is an invisible thread 
that binds the family member, communities and finally as a nation 
(see figure 1.1). 

Lhasoel and Choesung 
Lhasoel as name suggest is an annual carnival’- carnival a close 
term to categorize.  The carnival is very important to a family and 
to the community. This celebration as required to celebrate as per 
the standard practice of the ancestors- preferably as accurate as 
initial introducer- be it Bonpo master, shaman or Buddhist master.  
Introducers begin such practice for the wellbeing of tribe’s man’s 
family - protection from both manmade and natural phenomenon.  
In some instances, history notes that a misfortune resulted from 
‘nature wrath’led to the extinction of the family and the community. 
Opposition to such notion is certain, but history holds such incidence 
in and around the world- even in this 21st century as per Lageman 
August (2017).

Lhasoel celebration can be loosely grouped into Shamanism and 
Buddhism. This categorization cannot be conclusive as there 
might be many more, however, generalization serves this purpose. 
Obviously and my favorite fourth category is hybrid ‘modern 
practice’ – a combination of all three practices.  And for better 
or worse, the fourth practice is dominant as observed most  part 
of the country.  This, thus observed is a natural adjustment with 
the changing demographic preference – younger generation with 
different preferences ignited by the intrusion of new practices.

 
Shamanistic practice  
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 Apparently, there is little line of distinction between Shamanism and 
Bonism practice in general. Actually, digging deeper into practices, 
practices in Bon has its distinctive dimension. This distinctive 
dimensional practice pretty convergence to Buddhism flourished 
in Tibet, Bhutan and other Himalayan regions. Of the four major 
schools, it is more closely related to tantric Buddhism founded by 
Guru Rinpoche in 8th century. Whatsoever, the present practices 
such as Lhasoel and Lusoel in Bhutan is a common practice believed 
to be borrowed from shamanistic practices.  In other words, a refined 
version of shamanistic practices juxtapose to current usage, as I 
have already suggested earlier as ‘adaptation to change in time and 
taste’ of mankind. 
  
There is annual, three year and sometimes twelve year gap 
celebration dedicated to particular ‘super being’.  The common 
shamanistic practices are seasonal, conditional and location based. 
It is time bound, for instance, if a community does not receive rain 
on time, the offering or invoking of ‘rain making’ super being is 
carried out. It is done by involving experienced or learned shaman. 
In extreme cases, even human beings are sacrificed for greater cause- 
for well-being of family, community and nation in the distant past as 
per Tsipa Wangdi.  In Bhutan, today neither human nor animal are 
being sacrificed to please the super being. However, ‘torma’ in lieu 
of human or animal in accordance to shaman’s or lama’s advice is 
offered. 

Such practices or celebration are carried out before and after an event 
has taken place. The essence of carrying out such amazing practice 
or celebration is for family, community and nation’s security.  As 
witness throughout the globe, with the end of the cold war, the 
issues of collective identity have become centrally important. For 
Bhutan, the Bhutanese believe that the collective identity is the right 
weapon to defend Bhutan rather than normal security arrangements.

In shamanistic practice, there are no textual records for invoking 
and thanksgiving prayers. However, a shaman shaking and dancing 
falling into spirit world and communicate with spirit for remedial 
measures – probably spoken by the spirit itself.  Accordingly, then 

Sangay Tashi 



445
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the preparation for performing prayers or celebrations begins. 
Therefore, a textual record is not possible as different spirit could 
say different thing depending on situation and location as suggested 
earlier. 

The situation is even getting worse as the younger generation with 
many valid reasons have no knowledge or little knowledge on such 
practices. Besides, not interested in such practices- for such interest 
reflects its image.  Considering such engagements as uncivilized – a 
savage culture.  Today ‘western culture’ has intoxicated Bhutanese, 
particularly youth.  Today’s youth refuses to follow such practice- 
because it is a ‘savage culture’ looked down by the modern society. 
Sadly and slowly, society and the countries are losing such practices, 
with older generations leaving the world and taking away such 
amazing practices for good. It is not going to take much time to 
meet its natural death. Most developed countries around had already 
lost and now trying all means to revive back for instance. 
Bhutan could still follow the path others have taken - a chase after 
material wealth or can still strike balance without replacing entirely 
with materialism. Effort has been made but lack of lucidity and 
the vagueness of such effort is doing little help in its continuity.  
Charlies Darwin theory would not be applicable as to survival of 
fittest or one size fit all purposes. 

If we let it for ‘self-preservation’, this may lead to imbalance in the 
family, community and to the country. You many not disagree with 
me in stating that the men live in three worlds of the physical, mental 
and emotional. Maintaining close equilibrium within this three world 
is necessary – disturbances derail the purposes of human existence. 
To do so, a super being’s benefits have sought – a celebration or 
practice in praise of super being’s power of protection. Though 
savage in nature, such practices has created balance between nature 
and the beast. 

Thus, this could be a solution to today’s problem of materialistic 
appetite of men. Economist would oppose this proposition echoed 
by politicians- where more production of goods and services is 
the main aim.  If I may, I would prefer to use ‘creative creation’ 
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over ‘creative destruction’ echoing Joseph Schumpeter believe ‘no 
destruction can be considered creative’.  Thus, creative destruction 
begins on mass scale to fulfill human desire, thereby mugging all 
super being properties without request.  

Buddhist practice 
As introduced in the introduction, in Bhutan; Buddhism was 
introduced in 8th century by Guru Rinpoche. From 12th century 
onwards, five major schools of Tibetan Buddhism made its way into 
Bhutan.  However, during 17th century, on arrival of Zhabdrung 
Ngawang Namgyal (1616) to Bhutan, other sect could not flourish 
due to ‘survival of the fittest’. Interestingly, the Nyingma tradition 
existed side by side as it was not with direct confrontation with 
Zhabdrung political consolidation. Zhadrung Rinpoche propagated 
Drukpa Kagyud tradition, a sub school of Kagyud tradition.  As 
Zhabdrung was destined to unify the country and rule, it was under 
his rule varied but unique culture and tradition were introduced. 
Therefore, all these unique culture and tradition can be credited to 
Zhadrung Rinpoche. It is interesting to note that although Zhabdrung 
was Tibetan, but he envisioned very different cultural identity for 
the newly established country known as Druk -Yul.

Whatsoever, the practice of Choesung ritual in Buddhist term for 
similar offering but to a different subject. This practice is carried out 
by Bhutanese people across the country except for the southern part 
of the country following different religion, Hinduism. However, 
these people do carry out practice but in their own religious way.  
This is an annual offering to one’s own protector deity or deities, 
to ward off evil force and to bless with health and happiness.  
Deities are borrowed from Bon religious practice. This is why, such 
practice is loosely combination of Bon and Buddhism. Buddha 
taught is teaching to the mankind in plain and simple way. Later, 
with introduction of Mahayana and Varjayana tradition by Guru 
Rinpochhe, requirement for more complex teachings emerged. 

The Choesung, invoking prayers for seeking protection by protective 
deities and thanking giving prayers. It has become an important 
function under the rule of Zhabdrung Ngawang Namgyal.  It was 
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as per his instruction to his followers to conduct Choesung ritual 
for protective deities for protection from natural and man-made.  
Bhutanese history records twelve Tibetan invasions to Bhutan were 
successfully defeated ‘with sorcery of Zhabdrung Rinpoche and the 
protection of his protective deities and divine force’.  Therefore, 
everyone became intimidated even at the mention of Zhabdrung 
Rinpoche which not only prevented future invasion from Tibet and 
Mongolia, help in settling the long internal dispute within the local 
leaders in different regions of Bhutan (Drukpa Dorji Gyaltshen, 
2010). 
 
To celebrate the victory over Tibetan invasion, Zhabdrung Rinpoche 
started Punakha Dromche in 1649 to honor all protective deities 
– Palden Lhamo, Pal Yeshe Gonpo, Jarog Dongchen  (Gonpo 
Chamdrelusum). The protective deities are of two kinds, one 
category enlightened is being who promised to protect Buddha’s 
teachings. The other kind is subdued demons or spirit by the great 
Buddhist masters and took oath to protect and help in spreading 
masters teaching in return of their life. 

That is the reasons; there are references in soelkha prayer in 
ascending order first with enlightened protector to subdued ones and 
then the respective locations worldy deities or Kelha and Yullha.

Performing Ritual for the Protective Deities
Such performance is carried by the family or a community as an 
annual activity. Mostly it is performed after harvest- during winter 
seasons as the Bhutanese family or community don’t have much 
farming work to carry out. Generally the main function is conducted 
for two days. The monks or lay monks or shaman prepare all 
necessary things as per the written instruction (Buddhist religion) 
and oral transmission for shaman.  On the second day, about five 
or nine monks perform the rituals as passed down by the older 
generations. In some cases, the rituals are conducted for five days or 
even thirteen days (highest record by a family at Paro) as recorded 
by  Drukpa Dorji Gyaltshen, 2010, p485.   

For many reasons raised earlier, family and community in the 
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villages are confronted with challenge. There are very few people 
available who can perform ritual. These people are worried about 
continuing such practices. If family and community fail to perform, 
there is risk of angering protective deities and super beings.  The 
cost of neglecting them is risky business, but without knowledgeable 
person able to perform such ritual is frustrating for the family and 
community.  In any case, there is risk worth paying attention. 

Coming to my fourth  trend – the hybrid one.  As more and more 
people migrate from rural to urban, hybrid one is commonly 
followed. Since it was practiced and followed by the family and 
the communities for many generations, people are afraid of unseen 
consequences, for the sake of continuing, today ritual are performed 
according to family’s convenience not as it was followed in the past. 

With commoditization of religion, the expenditure for continuing 
such practices has gone way and bound.  Firstly, it is really difficult 
to get good (lay) monks to perform really satisfactory ritual. Most 
have migrated from village to towns, from towns to cities.  Some 
even migrated abroad may be for the benefit of sentient beings. 
Secondly, the expenditure to perform is so expensive; an average 
family is unable to afford such practices. This is one factor leading 
to natural death of such practices. In the past, it was duty on part of 
(lay) monk to perform ritual in the family and community’s request 
and in return, family and community happily shared their harvest.  
Such was the unity shielded a family and community from famine 
(physically and spiritually).  Today, this trend had already changed 
and it has almost become taxing issue for all the stakeholders. 

Creation of Bhutanese Culture and Tradition 
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Conclusion 
Culture and tradition has played very vital role in enhancement of 
human security in general. In particular, for Bhutan, it is the core 
of Bhutanese identity. While tangible culture and tradition has been 
preserved, however, intangible culture and tradition seems to be 
lagging behind. This is due to the fact that we can feel only after 
losing it.  

Lhasoel as discussed earlier is heading to same direction without 
much notice of general public. As I argue that the culture and 
tradition is the basis of Bhutan’s security, (see figure 1.1), without 
further discussion, re-examination is urgently necessary. Since 
it is the matter of country’s security, compromising would be 
incomprehensible, which nobody would like venture by any means.
 
Since there is no comprehensive policy on culture and tradition of 
Bhutan, losing of such crucial culture and traditions is inevitable. 
Therefore, I foresee more confusion and confrontation within society- 
noticeably between older and younger generation, commercial entity 
and orthodox, village community and town community and so on.
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COSTUMES OF MERAK AND SAKTENG

Pema Dorji

ABSTRACT
Merak and Sakteng have always been uniqueand exotic places 
for the people from other parts of Bhutan and for the people from 
abroad. This is mainly attributed to their rich culture and tradition. 
Among the many rich and cultural heritages that the people of 
Merak and Sakteng should be proud of, their costumes is one of the 
rarest heritage that we have in Bhutan, and this has made Merak and 
Sakteng even  more unique and attractive to the people from other 
parts of Bhutan and  the people from outside  world.

Rich cultural fabrics like the one that exist in Merak and Sakteng, 
with special focus on their costumes, need a closer look and in-
depth studies because it is important for such a cultural heritage 
to be recorded for the good of posterity, and more importantly the 
present generation needsto know about this, and attention needs to 
be paid to this unique cultural and traditional heritages.

Brief History of Origin of people Merak and Sakteng
The people of Merak and Sakteng are known as Brokpas. They 
are believed to have originated from Tshona region of Tibet, and 
their arrival to Merak and Sakteng  is  traced back to the advent of 
legendary figure, AumJomo and Lam Jarepato Bhutan from Tshona 
Region in southern Tibet in around 15th century. Before going into 
details of their costumes,a brief history on the origin of the people 
of Tshona need to be discussed.

It is said that a child was born with auspicious features out of an egg 
of mythical bird Garuda (Shokzang and Dabzang) in the cave of 
Yanglegshed, Nepal. When he grew old, he reached YarlungJasa and 
saw Jadung-thri.So he was named as Tri-zig.He had fourprincesses, 
Serdokchen (golden coloured scholar), Jakar(silveredcoloured) was 
called Nguldogchen,one prince wore mixed colour,soit was called 
Jathra, and  the youngest one wore black coloured, soshe was called 
Janak.This gave the originto the JaKar Nag Thra sum.
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From the line of Janak, threesons were born. One of them ruled 
Ja, the second one ruled Loro and the thirdbrother, known as 
ChoyalPelzang ruled Nyel. From the hereditary of Janak, came Ami 
JanakChenpoDorjiZinpa who built fortress on top of Yangtsedrak.
One of the descendants of the Janak was Ja TashiDargay who 
prophesied that his descendants would be found in southern land. 
This was JanakNadum.  JanakNadum cut off his right ear and offered 
it in golden plate to KarmapaPakshi. He was therefore known as 
DrubthobNadum. He came to Zimphug to protect the crops from the 
hailstorm. He had a son called JaDondrub who had a son called Lam 
Jarepa, who came to Tshona region.

At the same time, the Chief of the place, Yazang ruled the fortress 
of the Kardong. He wanted the people of Kom, Lon and Rok to 
make the top summit of the Mountain flat as it was blocking the sun 
from shining on the fortress.Thepeople worked very hard, dayin and 
day out to bring down the mountain, but they could hardly achieve 
their Chieftains desire of flattening the mountain. In this way he had 
caused a lot of sufferings among his people. One day, in her sing 

song tune, Oh lolo. Oh lolo (ཨོ་ལོ་ལོ་་ཨོ་ལོ་ལོ་་་ཡར་གི་རི་ཆེན་བརྡལ་བ་བ་མར་
གི་མི་ཆེན་བརྡལ་བ་དྲག). AumJomo suggested that it would be easier for 
them to cut down the Chief’s head than cutting down the crest of 
the mountain. The people realized that she was the emanation of 
LhamoRemati, and theyunderstood that she was suggesting them to 
cut down the chief’s head. Following her suggestions, the chieftain 
was slain.

As some of the supporters of the slain chieftain attempted to avenge 
his death, people pleaded LamJerepa to help them find a new place to 
live and  requested for  a land with red cliff, open slope like  the face 
of the horse, the summit of mountain like a lotus with three  heads, 
a lake and rocky white road. Lam Jarepa told them that he could not 
decide by himself, and that they needed to consult AumJomo.

 As per the instructions of AumJomo, LamJarepaand their supporters 
fled from Tshona with their yaks, sheep and carrying with them 
scriptures.
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ABSTRACT
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called Nguldogchen,one prince wore mixed colour,soit was called 
Jathra, and  the youngest one wore black coloured, soshe was called 
Janak.This gave the originto the JaKar Nag Thra sum.
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1. ORIGIN OF THEIR COSTUMES 

1.1. Types of Costumes
The people of Merak and Sakteng wear very different type of attire 
which is not found in any other parts of Bhutan. They wear a dress 
which is spun from yak hair.

Merak and Sakteng are situated at an altitude of over 3,500 meters 
above sea level, making these valleys two of the coldest places in 
Bhutan. Their costumes are most suitable for the formidable and 
harsh climatic condition. It is said that Lam Jarepa had designed the 
dress based on the legend that they were the direct descendants of 
Jakar nag Thrasum.Their dress was designed to resemble the bird 
(Jachung).While many aspects of their dress are to resemble the bird, 
some were designed to suit the climatic conditions. Significance 
of each component of their dress will be described along with the 
description of male and female costumes.

1.2.  Raw material for the costumes
It is told that since the Brokpas are yak and sheep herders, they get 
raw materials for their costumes easily as explained above, wool is 
used as it was the  lump of wool which gave warmth to AumJomo 
when she was feeling  cold.

2. MALE COSTUMES

2.1. Brokpa Tsitpai Zham (Cap) 
One of the most unique and attractive 
dress is their hat. Popularly known 
as Tsitpaizham, it is also most 
sought for and prized possession 
of the Brokpas.To add to its beauty 
and uniqueness, it has five pointed 
projections. When asked aboutits 
purpose, it was told that it serves 
the purpose of draining water drops 
away from the face when it rains. 
It is made of yak hair/fur, and 
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its thickness helps Brokpas to remain warm even in the harshest 
climate.  Only the hard or rough furs are used to make the hat. The 
fur is sheared from yak in the month of May and June. Whey is 
used during the process of making the cap as it helps to holds the 
fur together firmly, resulting to its hardness and desirable shape. 
The caps are worn by both men and women in Merak and Sakteng 
to protect from harsh weather, heavy rain in summer and icy cold 
winter.

2.2. Brokpa Gho (Chuba)
The Gho orChupa, as it is known, is a traditionalBrokpa dress 
used by men in Merak and SaktengGewogs and people of some 
part ofThongrong under Phongmey Gewog. It reaches mid-thigh 
in length, and is tightly tied around the waist by a woven belt. As 
shown in the picture, it has four inch slits at the sides and edges are 
decorated with binding of green red or blue woolen cloth.Chuba 
ismadeof both yaks hair and sheep wool. Chuba which is made of 
yak’s hair is black whereas one which is made of sheep wool is dyed 
with red dyes. 

The type of gho they  used are the most appropriate dress  keep 
people of Merak-Sakteng warm and protect them from harsh 
weather and rain in the highland compared to other clothes. Over 
Chupa, they also wear thick jacket like outer garmentcalledPagtsa 
which is made of an animal hide.

Red chuba
 

Decorative picture (kurma) 

 

Slits, decorated with green 
for red chuba 
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Black chuba

3.3. Pishub1  (cover for thigh)
Inside the chuba, Brokpamen wear leather leggings called Pishub. It 
looks like a leather pipe, and reaches above knees. It is suspended by 
two leather thongs on each side attached to the belt. These leggings 
were made of hide of calf, deer or goat. Today, it is very rare as it is 
being replaced by Nylon trousers from Indian markets. The reason 
for its disappearance is, it is easier to get the Nylon pants.

2.4. Brokpa Trouser (Kango).
This Kangos are worn by male as short pair oftrouser or shorts. It 
covers the top of the legs and buttocks. It is open at the sides and 
has two large flaps at the front and back thus making it so peculiar 
and unique. It is made of sheep wool. It is woven in similar way 
the chubasare woven, but it is not dyed with red color, rather bright 
white colour is preferred.Kango protects from heavy and continuous 
rain in summer andbitter cold winter.

There is an opening at the right side 

 

Slits, decorated with red for black 
chuba 

 

 

Flaps in front and at the back 
(Lheblhem) 
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1 Pishub is completely being replaced by nylon trousers. Therefore, photograpgh 
could not be taken. 
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The flap (lheblhem) in the front denotes the wings of the bird, while 
the flap at the back represents the tail of the bird (Chung Khading, 
Ja Kar Nag Thra sum)

2.5.Pagtsa (Over coat)
The harsh climatic condition has made the Brokpas more innovative 
and creative. To give warmth and protect from cold, they wear a deer 
or calk hides resembling a half coat over the chuba calledPagtsa. 
It has a round hole in the centre to put the head and side is left 
unstitched. It is tied/fastened around the waist by a long belt made 
of yak hair. Interestingly, this over coat of Brokpa can serve dual 
purposes. In winter they wear the hide with fur inside for warmth 
and in summer they put the fur outside and keep themselves dry. 
It givesprotection from the thorn andsharp twigs when they have 
to go into thick forest lookingforyaks, and while going to collect 
firewood.

2.6.Tang taen
Most Brokpa man wear or dangle asmall round or circular woolen 
cloth piece called Kupthan.It is used to protect from cold or dampness 
of the ground when they have to sit on the ground.

2.7. FootWear (Pulham)
Brokpasuse shoes which are made of the mixture of yak leather (hide), 
yak fur (black part), and sheep’s wool (red part). It is called Pulham.
Besides giving warmth, it is more comfortable to wear in snow and 

 

Pagtsa 
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rough terrain as compared to othershoes.The yak hide is processed 
untilit gains its suppleness and softness while wearing it.Therefore, 
it is seen that Brokpa have designed the most appropriate shoesthat 
protect them from harsh highland weather. It is the result of their 
ingenuity and creativity.

2.8. Brokpa Nyarey (གཉའ་རེས)
Nyareyis used as a symbol of respect while paying visit to royals, 
high level officials or during the visit of the royal or higher 
authorities to their locality in Merak-Sakteng.  They also used 
Ngyareywhile visiting Lhakhang, Dzongs and for official purpose. 
It is similar to kapney and used in place of kapney for official’s 
purpose. WhenAumJoma and Lam Jarepa reached a place called 
MoktoChazam, inTawang, they halted there for some time, and their 
luggages which were fastened with a robe called nyenthag(ནནཐག)
were kept on the ground. When the place became so hot it go 
infestedwith snakes, and it became very difficult for the people to 
distinguish between snakes and yak hair rope (nyenthag).So in order 
to distinguish between the rope and the snakes easily, the people 
attached a tuft of white yak hair at both ends of the rope (nyenthag). 
Later red tuft was also attached. 

 

Yak fur 

 
Wool of ship 

 
Yak hide 
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Full set costumes of male
  

3. FEMALE COSTUMES
Women wear their long hair tied up in plaits with colourful ribbons. 
An apron reaching their knees is tied at the waist. Woven out of 
silk, their dress is designed with colourfulpatterns of animals and 
flowers. They are very fond of jewelries, so they wear long strands 
of corals, cat’s eye, and necklaces of semi-precious stones.

2.1. Hat 
The women also wear a hat which is worn by man, as described 
above.

 

Red tuft was added to 
distinguish it from 
snake 

 

NGAREY 
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3.2.Brokpaskirt(Shingkha)
Shingka, one of the most beautifuldresses is worn by Brokpa women. 
It is a red and white stripped dress. The women wear it from the 
shoulder and reaches down to the mid-calf. It is made of raw silk, 
mostly bought from the nearby Indian markets. They are made of 
bura (silk thread) which they buy from market and colored with red 
dyes before they are woven. It is said that the strips are designed to 
give a look of the feather of the bird, the Jachung.

3.3. Mekyem(སྨད་ཁེམས)
Just like the Kupthan for men for protecting from cold while they sit 
on ground, women have Meykhem སྨད་ཁེམས་ (སྨད་ཁེབས) (mey means 
buttock and khem means mat).  It is wrapped around and below hips 
around buttock by the belt which fastens theShingka.Meykhems are 
made of both yak’s hair and sheep’s wool discolored with dark black 
dyes. Its primary uses is to keep the Shingka (soft/thin) in proper 
shape and to protect from the cold while sitting and sleeping in the 
open snow ground during herding of animals.

 

5 Pointed edges 
(shambi) 

 

Red and white strips 
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3.4.BrokpaTego(Toedung)
Women wear over their Shingka, a sleeved shirt with fringes at 
bottom called Toedung.It somehow resembles the Tego worn by 
women in otherpartsof Bhutan. These are woven in same way 
Shingkas are woven.Patternedwith different designs and colors, 
Toedungis very beautiful dress, and this gives additional smartness 
and beauty to Brokpa woman.It reaches down to mid buttocks. It is 
made of raw silk. Traditionally it is white or red. As shown in the 
picture, the red ones are decorated with designs that are so colorful. 
In the past the Toedungs used to be decorated with the pictures of 
different animals (Nor na,ནོར་སྣ) which symbolized thatthe people 
of Merak and Sakteng depend on livestock for their livelihood, 
and they have high regard for animals. The Toedungs are mostly 
designed red in colour to resemble the colour of the Jachung.

3.5. BrokpaRachu(Lhemba)
Almost similar in size and shape as the Meykhem, another piece of 
woolen cloth is worn on the upper back by women called Lhemba.
Either black or red in colour, this is worn to keep them warm. While 
primary purpose is to keep them warm against the harsh weather, it 
is also used as rain coat in rainy season. Itis also used as Rachuby 
women and girls as a symbol of respect while visiting higher 
authorities or Lams and while going to lhakhangs and dzongs for 
official purposes. It was designed to represent the wings of the bird, 
the Chung Khading.

Pema Dorji



461

3.2.Brokpaskirt(Shingkha)
Shingka, one of the most beautifuldresses is worn by Brokpa women. 
It is a red and white stripped dress. The women wear it from the 
shoulder and reaches down to the mid-calf. It is made of raw silk, 
mostly bought from the nearby Indian markets. They are made of 
bura (silk thread) which they buy from market and colored with red 
dyes before they are woven. It is said that the strips are designed to 
give a look of the feather of the bird, the Jachung.

3.3. Mekyem(སྨད་ཁེམས)
Just like the Kupthan for men for protecting from cold while they sit 
on ground, women have Meykhem སྨད་ཁེམས་ (སྨད་ཁེབས) (mey means 
buttock and khem means mat).  It is wrapped around and below hips 
around buttock by the belt which fastens theShingka.Meykhems are 
made of both yak’s hair and sheep’s wool discolored with dark black 
dyes. Its primary uses is to keep the Shingka (soft/thin) in proper 
shape and to protect from the cold while sitting and sleeping in the 
open snow ground during herding of animals.

 

5 Pointed edges 
(shambi) 

 

Red and white strips 

Costumes of Merak and Sakteng 462

3.4.BrokpaTego(Toedung)
Women wear over their Shingka, a sleeved shirt with fringes at 
bottom called Toedung.It somehow resembles the Tego worn by 
women in otherpartsof Bhutan. These are woven in same way 
Shingkas are woven.Patternedwith different designs and colors, 
Toedungis very beautiful dress, and this gives additional smartness 
and beauty to Brokpa woman.It reaches down to mid buttocks. It is 
made of raw silk. Traditionally it is white or red. As shown in the 
picture, the red ones are decorated with designs that are so colorful. 
In the past the Toedungs used to be decorated with the pictures of 
different animals (Nor na,ནོར་སྣ) which symbolized thatthe people 
of Merak and Sakteng depend on livestock for their livelihood, 
and they have high regard for animals. The Toedungs are mostly 
designed red in colour to resemble the colour of the Jachung.

3.5. BrokpaRachu(Lhemba)
Almost similar in size and shape as the Meykhem, another piece of 
woolen cloth is worn on the upper back by women called Lhemba.
Either black or red in colour, this is worn to keep them warm. While 
primary purpose is to keep them warm against the harsh weather, it 
is also used as rain coat in rainy season. Itis also used as Rachuby 
women and girls as a symbol of respect while visiting higher 
authorities or Lams and while going to lhakhangs and dzongs for 
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4. NEED TO PRESERVE THE COSTUMES 
Merak and Sakteng had so far been an important tourist destination, 
and this is mainly attributed to its unique culture and tradition. And 
more importantly, their dress has occupied very important place in 
the history of the communities. As much as their origin can be traced 
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back tothe coming of legendaryfigure, AumJomo and Lam Jarepa, 
the origin of their dress is also traced back to AumJomo’stime. It has 
been passed down from generations to generations, and today it is 
one of the most important social and cultural fabrics that kept Merak 
and Sakteng vibrant society, and their being on limelight has also 
increased when it was introduced as one of the most important and 
must visit tourist destination by the Royal Government of Bhutan.
However, it is evident that some of the important aspects of their 
dress is losing its original essence/originality. For example, their 
shorts,Pishu and Kangoare slowly getting replaced with nylon/
cotton pants from India.

Raghubir Chand(2004), points out that the lone survivor of the lost 
glory of the Tibetan border land and the lone representative of the 
fast disappearing Tibetan culture are the Brokpas of Bhutan (p, 
11).He goes on to say that the Brokpas are the most important and 
celebrated tribe, and are one of the most spectacular semi-nomadic 
people in Bhutan.

Until recent times, they remained far from the bustle of the modern 
world, owing to lack of modern facilities. With the provision of 
modern facilities like road and telecommunication, Brokpas easily 
get access to the modern way of life, thereby giving less importance 
to their culture, especially their dress. It is now common sight to 
see Brokpa man and woman in stylish pants and shirts, which in 
fact, is a growing concern. If appropriate measures are not taken, 
there is a high risk ofthis important part of culture of this important 
Community vanishing.

Conclusion
A simple research on the costumes of Merak and Sakteng had 
been attempted with the hope that the vanishing culture is being 
recorded before it is totally replaced by the modern /western style 
dress as is the case. Owing tothe lack of reliable sources, not much 
is known about the dress, and therefore, what is presented here is 
just a rudimentary. Therefore, it is beyond the scope of this paper 
to give a comprehensive description on the costumes of Merak and 
Sakteng. It might be necessary for appropriate researchers to carry 
out a detail study on this.
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Lhakhang Kar-Nag: Its Foundation & Historical 
Background

Jigme Choden 

Introduction

Haa dzongkhag which is located in the western part of the country 
is known to have received its name from the very construction 
of the two most popularly sacred temples – Lhakhang Karpo and 
Lhakhang Nagpo. It is believed that the two lhakhangs were built 
by people who appeared miraculously from the ‘three significant 
Mountains’ known as ‘Miri Puensum’1. The abrupt appearance of 
those people has given the valley its name ‘Ha’. The two lhakhangs 
of Haa, stands amongst the most sacred places in Bhutan.

Since there is very little literature thoroughly written on the two 
important sacred sites, this paper is an attempt to bring forward the 
significant history of the two lhakhangs and the interesting myths 
and the stories that has remained mostly unknown.  There are many 
questions that arise in one’s mind regarding the black and white 
colors of the temples or its names, questions on its nangtens or its 
founder, doubts about if it is as old and as sacred as the other Buddhist 
temples in the country. Therefore, this paper tries to uncover the 
historical significance that has been shrouded in mysteries for very 
long. However, my paper is based mostly on oral sources due to 
scant literature.

1. Founding of Lhakhang Kar-Nag: A Brief History

Located in Esu2 Gewog3 of Haa Dzongkhag, Lhakhang Karpo and 
Nagpo are revered and considered amongst the holiest places in 
Bhutan. Believed to have built in 7th century, the two lhakhangs are 

1 The three mountains are known as the embodiment of Chagna Dorji,  
 Jampelyang and Chenrezig respectively. For details, See Phendey  
 Lekshey Wangchuk. (2016). Essential Guide to Sacred Sites Volume IX, 
  pp.185-187
2 Since the Gewog is located in the centre, between Haa toed (upper) and  
 Haa med (lower), it was named Eusu which means centre or in- 
 between.
3  Block
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a significant landmark of Haa and occupies an important place in 
the hearts of all Haaps since time immemorial. And there is also 
no evidence of who and how the lhakhangs were built. No human 
efforts were involved for the construction of it, according to oral 
account, instead there are amazing tales of supernatural powers and 
miracles being involved.

According to sources, Gyalpo Songtsen Gampo4, built 108 lhakhangs 
of which the popular ones in Bhutan are Kyichu Lhakhang in Paro, 
Jampa Lhakhang in Bumthang. Lhakhang Karpo and Nagpo in Haa 
are also believed to have been built by Gyalpo Songtsen Gampo.

A white and a black pigeon flew from the north of the country 
towards Haa and landed at the place where the two lhakhangs stand 
today. The pigeons signified the imminent construction of two very 
sacred and significant religious site of Bhutan. As per his dreams, 
Gyalpo Songtsen Gampo built the lhakhangs in Tibet and in Bhutan 
for which he disguised himself as two pigeons with his miraculous 
powers. He flew towards the western part of Bhutan where he built 
the lhakhangs. 

It is also believed that the lhakhangs were built by people who 
appeared suddenly from the three mountains known as Miri Puensum 
which stand majestically at the back of the lhakhangs. Those people 
are believed to be the Avalokiteshvara (Chenrezig – the god of 
compassion) in disguise. The sudden appearance of people from the 
mountains gave the place its name ‘Ha’ and because of it, there is a 
popular saying ‘‘ཧདཔ་མི་མོན་ལྷ་ཨིན།’’ until today which indicates that 
the Haaps have a sacred origin. The Haaps5 believe that they are 
blessed with good health and bountiful harvest because of the very 
reason. The presence of Miri Puensum and sanctity of the lhakhangs 
further adds prominence to the valley of Haa. The sacredness of the 
lhakhangs is complemented by the presence of, Ap Chundu6, 
  

4 Dharma King of Tibet (629-49), incarnation of Avalokiteshvara, under  
 his rule Tibet is said to have gained great military power.
5 People of Haa
6 Revered as a guardian deity in the western part of Bhutan, Ap Chundu  
 was bound to oath by Guru Rinpoche to protect Drukpa Kagyud. He is  
 worshipped as Dralha (protector deity) especially of men. 
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revered as the local guardian deity. The Haaps have special reverence 
for Ap Chundu and a separate ritual is performed every year to 
appease the deity. The deity has been invoked in times of war, 
disasters or in times of any other chaotic situations that needs 
appeasement for the deity is known for its protective nature. The 
Haaps revere Ap Chundu also because of the fact that he is said to 
have presented the head of the main nangten of Lhakhang Karpo by 
appearing miraculously.

2. Brief description of Lhakhang Karpo

The Lhakhang Karpo is located about a kilometer distance south of 
Wangchuk Lodzong7. It is en-route to and nearby the Haa-Thimphu 
Highway and is easily accessible. After the extensive extension 
works, the lhakhang looks much larger and the residences for the 
monks in the surrounding are now complete. A courtyard is also in 
place now for performing all sorts of religious activities.  

3.1 Nangtens8 of Lhakhang Karpo

Just as the lhakhang was built by miraculous powers, myth has it 
that the main nangten of the lhakhang was also miraculously built. 
The main nangten of Lhakhang Karpo is a large statue of Tshepame9 
that is placed in the centre of the shrine. Myths have it that while the 
statue was being erected, the statue’s head was demolished each time 
it was erected. And one day, a man carrying a basket came to sell 
heads. As the Jimzop10 tried a head on, the head fitted automatically. 
Immediately after the head was fitted, the Jimzop looked back 
to pay the seller and found that the mysterious man disappeared.  

Thus, the man is believed to be Ap Chundu. It is said that head of 
Tshepame is slightly bigger than what should normally be.

7 After the Dumchog Dzong was destroyed by fire, in 1913 Haa Wangchug  
 Lodzong was built during the time of Haa Drungpa Kazi Ugyen Dorji. 
 By 1963, the Dzong was made a military training centre and therefore,  
 the Haa Dzongkhag Administration shifted to the current location. 
8 The treasures i.e. statues, paintings, scrolls and religious texts (kuten,  
 sung ten, thukten) that are inside the lhakhang
9 (Amitayus) God of Longetivity
10 A sculptor
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Another important nangten at the Lhakhang Karpo is the statue of 
Ap Chundu. There are four statues of Chundu in the lhakhang, each 
one standing in a position that looks fierce and protective. 

Aside from the Tshepame statue and the statue of Ap Chundu, there 
are also other important sacred nangtens that adds to the sacredness 
of the lhakhang. The nangtens that are placed in the right side of the 
main nangten are:

A Statue of Dolma Namgyelma 
A Jangchub Choeten 
A small statue of Guru Rinpoche 
Drakmar 

Nangtens on the left are:

A statue of Dolma Delkar 
A statue of Chuchig zhey  
Jangchub Choeten

Debri11 on the right side of the entrance:

Neten Chudrug 
Gongdue Lhatshog

On the left side of the entrance:

Guru Tshengye 
Zhabdrung Phunsum Tshogpa

3. Brief description of Lhakhang Nagpo

Lhakhang Nagpo is situated about less than a kilometer distance 
away from Lhakhang Karpo. It is built further amid the woods  
 
in a serene environment. The lhakhang was amazingly built on a 
lake of which a small proportion of it is still visible from inside the 

11  Mural Paintings. The inside walls of the temples are usually filled with 
mural paintings of different kinds. The mural paintings vary from the images of 
Lord Buddha and Guru Rinpoche and their activities, bhavacakra (sidpakhorlo) 
or wheel of existence, varied icons of deities (lhatshog), adepts and saints.  We 
also find the paintings of Mandala. These frescos are, therefore, strictly religious
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lhakhang. The lake is a བླ་མཚོ་ (la tsho) of Yeshe Gonpo and at the 
back of the lhakhang there is a gonpoi kilkhor (mandala of protective 
deity). Lhakhang Nagpo is proportionately smaller than Lhakhang 
Karpo and the stone slabs of the outer walls are haphazardly built. 
Besides the roof and the floor, the lhakhang was never extended or 
repainted.

4.1. Nangtens of Lhakhang Nagpo

Like the two lhakhangs and the main nangten of Lhakhang Karpo, the 
main nangten of Lhakhang Nagpo is also supposed as miraculously 
built. The one storey high statue of Jowo12 is the main nangten of 
Lhakhang Nagpo. According to sources, once when a plague spread 
all over Bhutan and when people were dying of it, the people of 
Haa survived the plague as the Jowo is said to have ingested all the 
plague and saved the Haaps. This is one reason why the Haaps still 
worship the Jowo with unshaken faith. It is also said that the Jowo 
is similar to that of the Lhasa Jowo which is reckoned as one of the 
most sacred statue by all Buddhists. Similar sacred statues of Jowo 
can be found at Kyichu Lhakhang 13and Jampa Lhakhang14 that were 
built amongst the 108 lhakhangs by Gyalpo Songtsen Gampo.

Debri:

Zhabdrung Phunsum Tshogpa 
Neten Chudrug 
Gyalpo Songtsen Gampo 
Guru Tshengye 
Ap Chundu 
Miri Puensum

12  Buddha Shakyamuni
13  Located in Paro
14  Located in Bumthang
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4. Significance of the names Karpo and Nagpo: Why the 
white is white and the Black is black?

The lhakhangs are said to be miraculously built because of which 
the architecture is devoid of any design. Outwardly it is built with 
the stones haphazardly arranged.  Just as mythical as is the existence 
of the two lhakhangs, the names and the colours are mythical too. 
No concrete sources confirm how it was named Karpo and Nagpo 
or how the paints were chosen black and white except for the fact 
that the few available written sources like Seeds of Faith, Lho Druk 
Choejung and the Essential guide to Sacred Sites, all mention of 
the landing of the black pigeons at the site or the light rays falling. 
The exterior of the lhakhangs too are believed to have been painted 
black and white miraculously. According to some local sources, the 
two lhakhangs have never been repainted. As such, the names of the 
lhakhangs were clearly drawn from the colours that were painted 
miraculously. The black and white colours are still vivid today. 

People believe it could be because of the landing of the two pigeons 
on each of the location. The names Karpo and Nagpo were given 
as indicated by the two pigeons (kar = white and nag=black) which 
landed at the sites of the lhakhangs. Words are that the two birds 
flew from the north side of the country and were believed to be the 
emanations of the Gyalpo Songtsen Gampo.

According to another account, light rays emanated from the heart 
(nying) of Gyalpo Songtsen Gampo. And the Lhakhang Karpo was 
built where the white rays settled and Nagpo on the place where the 
black rays had descended accordingly. 

5. Lhakhang Karpo as Rabdey or Religious Centre of 
Haa Valley

Aside from the sacred purposes served by the lhakhangs, Lhakhang 
Karpo is the seat of the monk body of Haa Dzongkhag. Today the 
Rabdey has 90 monks and headed by a Lam Neten15. Lam Jampel 
Dorji is the present Lam Neten of Haa Rabdey.All major religious 
events are held here. Haa Dzongkhag Tshechu16 is also conducted 
here every year on the 10th lunar month. 

15  Head of District Rabdey (Monk Body)
16 Religious festivals consisting of various sacred mask dances. Tshechus  
 are performed in all 20 Dzongkhags.
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lhakhang. The lake is a བླ་མཚོ་ (la tsho) of Yeshe Gonpo and at the 
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Debri:

Zhabdrung Phunsum Tshogpa 
Neten Chudrug 
Gyalpo Songtsen Gampo 
Guru Tshengye 
Ap Chundu 
Miri Puensum

12  Buddha Shakyamuni
13  Located in Paro
14  Located in Bumthang
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4. Significance of the names Karpo and Nagpo: Why the 
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According to an oral account, prior to the establishment of Haa 
Rabdey, the lhakhangs were managed and taken care by Geshe Durti. 
In 1983, during the time of the second Lam Neten Yeshi Rinchen, 
a dratshang (monastery) was established at Lhakhang Karpo with 
twenty five monks.

But later in 2008, Haa Rabdey was established at Lhakhang Karpo 
to cater to the religious needs of the local population. Since then the 
Rabdey has been conducting the annual Haa Dzongkhag Tshechu 
for the well being of all sentient beings and the Haaps in particular. 
The Rabdey and the District Administration works together closely 
and oversees the needs of the Haa Dzongkhag and its people. 

Religious activities are carried out daily and monthly generally for 
the benefit of all sentient beings and for the welfare of the whole 
community around. Besides the Haaps, people from all over Bhutan 
and also the tourists visit the place for the two lhakhangs are known 
for its sanctity and its magnificence. 

6. Rituals & Prayers conducted at Lhakhang Karpo17 

In addition to above offerings, other offerings such as daily sang 
‘incense offering’ and Tsechus on every 10th month are conducted.

17 Source: Nim Dorji, Haa Rabdey Drungchen (updated as of April, 2017)

Sl. No. Rituals & Prayers/Dates Month (lunar)/
No. of Days

1

On the 1st day: Offering to Namsey Gy-
alpo (one day);
From 6th -8th day: Offering to Lhamo 
and Chenrezig (3 days);
From 9th till 15th day: Kanjur recitation 
(7days);
On  the 15th day: Ritual prayer of Neten 
Chudru- (1 day).

1st Month/12 Days
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2 From 4th-10th day: Recitation of Tshig-
don Soeldep 2nd month/7 days

3
From 5th- 9th day: Recitation of Jigten 
Wangchuk (5 days);
On the 10th day: Zhabdrung Kuchoe.

3rd month/6 days

4

From 7th – 13th day: Chundu Tendoe 
(7days);
On 15th day: Ritual prayer of Neten 
Chudru & Tshepame (1 day);
From 21st –29th day: Monlam Chenmo 
(9 days).

4th Month/17 days

5 From 8th -10th day: Trelda Tshechu (3 
days). 5th Month/3 days

6

On 4th day: Namgay Tongchoe and of-
ferings to Tshepame (1 day);
On 15th day: Choeje Dagpo Lhaje Kuch-
oe (1 day).

6th Month/2 Days

7 On the 15th day: Kunkhyen Pema Karpoi 
Kuchoe. 7th Month/1 day

8 From 8th-10th day: Haa Dzongkhag 
Tshechu and Thongdrol (3 days). 8th Month/3 days

9

On the 13th day: Thongwa Shacha 
Rinchen Kuchoe;
On 15th day: Chundu Jatshar;
On 22nd day: Neten Chudrug & offerings 
to Tshepame.

9th Month/3 days

10

On 15th Day: Tsheringma Rinchen 
Bumzang (1 day);
From 27th -29th day: Yeshe Gonpoi Tor-
dup (3 days).

10th Month/4days

11 On 15th day: Chundue Jatshar. 11th Month/1 day

12 From 8th-10th day: Dechog (3 days);
Kurim (ritual for wellbeing).

12th Month/62 
Days

13 Offering to Yeshe Gonpo & Lhamo. Monthly
14 Chundu Soelkha. Daily
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7. Extension and Renovations of the Lhakhangs: Past 
and current situation

While Lhakhang Nagpo stood untainted and undistorted, just the 
same as when it was first built except for some minor renovations 
done, for Lhakhang Karpo successive renovations and extensions 
were carried out. The roof of Lhakhang Nagpo was changed and a 
sertog was installed. 

The Lhakhangs are said to be built in a Tibetan architectural style. 
But later when the first Lam Neten was appointed in 1980, he 
initiated the extension of the Lhakhang Karpo. The walls of the 
small room were extended and the floor of the Lhakhang was also 
changed into a Bhutanese architecture.

And in 2010, during the 6th Lam Neten’s time, the renovation and 
extension works for Lhakhang Karpo as a Rabdey and in its vicinity 
began. Major extension works began for the Rabdey as the seat of 
the Haa monastic body. Though the extension took a little longer, 
the construction is now complete and the Lhakhang looks majestic.

8. Successive Lam Netens of Haa Dzongkhag at Lhakhang 
Karpo

Lam Dago 
Lam Yeshe Rinchen   1983 
Lam Tshering Dorji    1990 
Lam Tsencho              1997 
Lam Taki                    1998 
Lam Passang                 ? 
Lam Jampel Dorji        current  
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Conclusion

Amongst many of the old tangible cultural heritages of Bhutan, the 
two oldest Lhakhangs of Haa in particular, have received unchanging 
ovation and admiration. Miraculous powers could only be involved 
in the construction of such incredible holy sites. 

Besides providing a spiritual sanctuary for the Haaps, the religious 
events held at the lhakhangs bond the community and provide 
them a chance to celebrate their spiritual heritage. The lhakhangs 
provide them a sense of belongingness and a sense of pride. But if 
proper study is not conducted on time, there is a risk of the younger 
generations growing up without knowing the historical background 
and significance.  The dearth of literature limited the scope for an in-
depth study on the subject but the paper will prompt further research. 
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Marriage Custom of Lhop Community and Its change

         
 Ngawang Choden1  

Abstract

This paper attempts to study the marriage tradition of Lhop com-
munity of Lotokuchhu under Dophuchen Gewog and Taba-Dramtey 
under Tading Gewog of Samtse Dzongkhag. Lhop community hav-
ing remained isolated from the rest of the country for many centu-
ries has developed its own culture and tradition. Amongst different 
aspects of their culture and tradition, marriage custom is unique 
in its own way and this being so attracted the present researcher’s 
interest and curiosity to study it. 

The paper explores how marriage custom has been practised in 
Lhop community with stringent social belief system in the past. 
But howsoever distinctive and valuable the culture is to the people, 
modernization has not spared its impact and even the Lhop mar-
riage custom has not escaped the influence and change over the 
years. Socio-cultural intercourse of the people with the dominated 
national culture and the influence of the Lhotshampa culture in their 
immediate environment seem to have affected changes in their tra-
ditional ways, thus threatening to dilute the originality and essence 
of genuine Lhop marriage culture. So the paper also reflects on how 
this unique tradition is challenged in the face of change and devel-
opment.

1 The present researcher formerly worked at National Library and  
 Archives and now works with National Land Commission. While with  
 NLAB, she has gained research experience through participation in the  
 research trips with her seniors and been familiarized with cultural and  
 customs of Bhutan, because of which her interest prompted her to take  
 up this research topic. 
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1. Introduction – Community background

Lhops, the small ethnic group of people commonly known as Doyas 
lived in remote South-Western Bhutan, under Samtse Dzongkhag. 
The Dzongkhag is a hill district with an altitude of 3000 to 3500 ft., 
approximately, from the Tea gardens in the Duar plains bordering 
India (Sharma, 2005), and the Dzongkhag’s total land area is 1309.1 
sq.km (NSB, 2010). The population size of the Samtse Dzongkhag 
as recorded in the Population and Housing Census of Bhutan, 2005 
(Office of the Census Commissioner, 2006) reflects  total population 
as of 2005 at 60,100 and over the years, the size of the population 
has increased to 62,185 in the year 2006-2007, 64,314 in the year 
2008-2009, 66, 459 in 2010-2011, 68,579 in 2012-2013 and 70, 618 
in the year 2014 to 2015 (National Statistical Bureau, June, 2008). 
The population density is 49 people per square kilometer and size is 
further projected to escalate over the years.  The Dzongkhag is also 
one of the biggest amongst 20 Dzongkhags of Bhutan and currently 
govern 15 Gewogs (Block). Of 15 Gewogs, Lhops falls under the 
Gewog of Dophuchen, which also serves as the Dungkhag (Sub-dis-
trict) administration. Dophuchen Gewog or the Dungkhag occupies 
an area of 104.56 sq.km.  As of 2015, the Dzongkhag total popula-
tion stands at 70,618 and the Lhop community is estimated to repre-
sent only 800 populations (as recorded in Gewog Administration). It 
is to be noted that majority of the Lhop community falls and reside 
permanently under the Chiwogs of Jigme, Singye and Wangchuck 
villages which is 14 kilometers away from the Gewog centre and 
lies above the base of the Toorsa River. Few Lhops are also found 
to be settled in Sengden chiwog along with dominant Lhotsham2 
people, especially Rai3.  

Lhops are the small group of indigenous people who have not been 
studied and documented so far in a systematic fashion (Sharma, 
2005). The other inhabitants occupying the Lhop community settle-
ment areas are Rais, the Lhotsham speaking people who inhabited 
the area as immigrants. When Rais first came to this area, Lhops 
2 Lhotshampa are the native people of Southern Bhutan, which literally  
 means Southerners. They are Nepali language speaking Bhutanese.
3 Rai is the surname used by Nepali speaking people of Southern Bhut 
 anese. The use of surname is mandatory as this let people know about  
 the caste that they belongs to.
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were generous and let these people work on their ancestral land. 
It is also known that few lhops have their inheritance exchanged 
with bangchang4 and other gifts. Owing to kind and naïve attribute 
of indigenous Lhops, Nepali immigrant called them Daya, mean-
ing kind. Later, with the passage of time, Daya was pronounced as 
Doya (corrupted form of Daya as mentioned by Dorji, 2003), and to 
this day, this group of people is known as Doyaps to the rest of the 
people in Bhutan. Lhops have lived with their own ethnic identity 
over time immemorial. They have retained a distinctive culture and 
social organization of their own amidst the dominant Ngalop5, espe-
cially Haaps6 and culturally influential Lhotshampa communities in 
their immediate neighbourhood. At present, fast changing socio-po-
litical scenario in the country besides influences from Lhotsham-
pa community has made the traditional life of the Lhop exposed. 
Besides, the Millennium Development Goals and the government’s 
policy on the equitable regional socio-economic development such 
as universal primary enrollment, health care services centre and the 
market economy is affecting the Lhop’s ways of life thereby bring-
ing change in tradition and the cultural practices such as marriage 
and social lives. 

The Lhop community has a rigid culture of marrying their own 
people. The culture of Lhops marrying only Lhops is passed down 
through  generations and even to this day, marrying within Lhops is 
considered integral part of the community lives as this practice not 
only strengthen family bond but also help continue the clan. Lhops, 
however do not prohibit against multiple marriages, but marriage 
outside the community is not encouraged (Dorji, 2003).  At pres-
ent, the aesthetic traditional marriage custom is getting distorted 
under the influence of modernization and also under the dominion 
Lhotshampa population. Besides, the construction of new Amoch-
hu Bridge between Phuntsholing and Samtse Dzongkhag, is also 
further likely to increase the cross-sector marriage among Lhops. 
4 Bangchang: Strong acrid liquor sieved from fermented millet
5 Ngalops are the one of the ethnic group in Bhutan who speaks Dzongkha, 
 the national language. Ngalops are found mostly settled in Western and  
 Northern part of Bhutan. 
6 Haaps refers to people of Haa Dzongkhag. Since Haaps share the  
 geographical boundaries with the Samtse Dzongkhag, Haaps are found 
  to be influencing socio-cultural lives of the Lhop community. 
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Of course the social development make people lives exposed to 
the modern amenities but in tandem, it also jeopardize the value of 
unique culture and traditions that has been passed down through the 
generations.  Since, Lhops represent small portion of population in 
the country (80 households as recorded in the Gewog Administra-
tion) the modernity pressure could pose socio-cultural threats to this 
vulnerable community in safeguarding their cultural practices.  

2. Objective of study

Marriage culture is one of the important components of Intangible 
Cultural Heritage. Anthropologists also invariably mention Bhutan 
as a treasure house of indigenous cultural conceptions and living 
practices (Chand, December 2009). Today, if these indigenous liv-
ing practices are not carried out, the cultural diversity that Bhutan 
hold for generations may diminish with the passage of time. Be-
sides, custom of traditional marriage practice is superseded in the 
late twentieth century with marriages based on mutual affection. 
Therefore, the importance of marriage culture is not just the cultural 
manifestation itself but rather the wealth of knowledge and skills 
that is transmitted through one generation to the next (UNESCO & 
ICH).  

In the age of globalization, giving up one’s rich culture and embrac-
ing the modern culture could bring social fissure in the future. At 
present, if we are ignorant of the values of one’s culture and tradi-
tion, after few years, not too far from now, the cultural diversity and 
regional identity of the country may diminish with the passage of 
time and Lhops are no exception.  

The preservation and promotion of traditional knowledge is cru-
cial at this stage, as hitherto knowledge has been orally transmitted 
through the generations from one person to another, and it is the re-
sponsibility of every Bhutanese to preserve and promote one’s own 
culture. If today’s generations fail to preserve one’s culture, it may 
jeopardize the future of the younger generations in identifying their 
roots for all time to come.
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were generous and let these people work on their ancestral land. 
It is also known that few lhops have their inheritance exchanged 
with bangchang4 and other gifts. Owing to kind and naïve attribute 
of indigenous Lhops, Nepali immigrant called them Daya, mean-
ing kind. Later, with the passage of time, Daya was pronounced as 
Doya (corrupted form of Daya as mentioned by Dorji, 2003), and to 
this day, this group of people is known as Doyaps to the rest of the 
people in Bhutan. Lhops have lived with their own ethnic identity 
over time immemorial. They have retained a distinctive culture and 
social organization of their own amidst the dominant Ngalop5, espe-
cially Haaps6 and culturally influential Lhotshampa communities in 
their immediate neighbourhood. At present, fast changing socio-po-
litical scenario in the country besides influences from Lhotsham-
pa community has made the traditional life of the Lhop exposed. 
Besides, the Millennium Development Goals and the government’s 
policy on the equitable regional socio-economic development such 
as universal primary enrollment, health care services centre and the 
market economy is affecting the Lhop’s ways of life thereby bring-
ing change in tradition and the cultural practices such as marriage 
and social lives. 

The Lhop community has a rigid culture of marrying their own 
people. The culture of Lhops marrying only Lhops is passed down 
through  generations and even to this day, marrying within Lhops is 
considered integral part of the community lives as this practice not 
only strengthen family bond but also help continue the clan. Lhops, 
however do not prohibit against multiple marriages, but marriage 
outside the community is not encouraged (Dorji, 2003).  At pres-
ent, the aesthetic traditional marriage custom is getting distorted 
under the influence of modernization and also under the dominion 
Lhotshampa population. Besides, the construction of new Amoch-
hu Bridge between Phuntsholing and Samtse Dzongkhag, is also 
further likely to increase the cross-sector marriage among Lhops. 
4 Bangchang: Strong acrid liquor sieved from fermented millet
5 Ngalops are the one of the ethnic group in Bhutan who speaks Dzongkha, 
 the national language. Ngalops are found mostly settled in Western and  
 Northern part of Bhutan. 
6 Haaps refers to people of Haa Dzongkhag. Since Haaps share the  
 geographical boundaries with the Samtse Dzongkhag, Haaps are found 
  to be influencing socio-cultural lives of the Lhop community. 

Marriage Custom of Lhop Community and Its change 480

Of course the social development make people lives exposed to 
the modern amenities but in tandem, it also jeopardize the value of 
unique culture and traditions that has been passed down through the 
generations.  Since, Lhops represent small portion of population in 
the country (80 households as recorded in the Gewog Administra-
tion) the modernity pressure could pose socio-cultural threats to this 
vulnerable community in safeguarding their cultural practices.  

2. Objective of study

Marriage culture is one of the important components of Intangible 
Cultural Heritage. Anthropologists also invariably mention Bhutan 
as a treasure house of indigenous cultural conceptions and living 
practices (Chand, December 2009). Today, if these indigenous liv-
ing practices are not carried out, the cultural diversity that Bhutan 
hold for generations may diminish with the passage of time. Be-
sides, custom of traditional marriage practice is superseded in the 
late twentieth century with marriages based on mutual affection. 
Therefore, the importance of marriage culture is not just the cultural 
manifestation itself but rather the wealth of knowledge and skills 
that is transmitted through one generation to the next (UNESCO & 
ICH).  

In the age of globalization, giving up one’s rich culture and embrac-
ing the modern culture could bring social fissure in the future. At 
present, if we are ignorant of the values of one’s culture and tradi-
tion, after few years, not too far from now, the cultural diversity and 
regional identity of the country may diminish with the passage of 
time and Lhops are no exception.  

The preservation and promotion of traditional knowledge is cru-
cial at this stage, as hitherto knowledge has been orally transmitted 
through the generations from one person to another, and it is the re-
sponsibility of every Bhutanese to preserve and promote one’s own 
culture. If today’s generations fail to preserve one’s culture, it may 
jeopardize the future of the younger generations in identifying their 
roots for all time to come.

Ngawang Choden



481

3. Limitation and problem 

The study is carried out in the two Gewogs of Tading and Dophuchen 
under Samtse Dzongkhag and the field study was conducted only 
within the permanent residents of Lhops’ villages of Tading, Jigme, 
Singye and Wangchuck. The study has focused more towards 
Dophuchen than Tading gewog due to the fact that majority of the 
lhops are found to be settled in Dophuchen gewog. In addition, the 
neighbouring Lhotsham families have been interviewed with regard 
to Lhotsham dominant culture on the Lhop’s culture. 

4.  Marriage Custom

4.1. What Marriage means 

Lhops of Lotokuchhu under Samtse Dzongkhag literally interpret 
marriage as “Tshe-dro lo Nga” while Lhops of Tading interpret mar-
riage as Beha. Marriage is an important institution in Lhop com-
munity for it plays vital role in continuing clan through marriages 
within community people.  For that reason, Lhops have a culture of 
marrying only Lhop since the time immemorial. Even to this day, 
the traditional marriage practices are persuaded primarily to perpet-
uate the relations amongst Lhops. Lhops, neither have a system of 
arranging marriage nor do they have sexual promiscuity. The mar-
riage among Lhops occurs through consensus between the lovers, 
there is no sexual humiliation; both parties have to agree when it 
comes to sex and marriage. Parents also do not interfere in such af-
fairs as their sayings indicates: “Ga dey tse dro long la hed ne ga ka 
long mee”: which mean a person will marry a man or woman that 
he or she love but the lover has to be someone they know or it has 
to be within  their community. Marriage culture in Lhop communi-
ty is paramount as the relation is accepted through cultural norms 
and has to base purely on interpersonal trust between husband and 
wife. It is only through marriage that reminds people of their lives as 
Lhops and helps create unity and integrity in the community.
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4.2. Matrilineage and Makpa

The female members of the Lhops are the backbone of the clan and 
considered as the descent line of a primordial matrilineage occupy-
ing ancestral house Makhim. It is only through maternal lineage that 
helps perpetuate the clan. Thus, female lhops are not encouraged to 
marry outsiders as this not only anger their deity for distorting the 
clan but also women married to outsiders are ostracized by the com-
munity. It is believed that if female lhop marries outsiders, it impact 
directly on their consanguinity and affinities thereby inflicting suf-
fering such as fatal accidents and sudden deaths on family and the 
community members due to indignant deity. 

As per their ancient tradition, Lhop men are preferred and welcomed 
as ‘Makpa,’ the son-in-law at his lover’s maternal place. Once lover 
becomes son-in-law, he will live along with his wife’s family mem-
bers at her “Makhim,” the ancestral home. Makhim, is the simple 
one room main ancestral household administered by mother and her 
husband, where married daughters and their husbands, unmarried 
daughters and sons, and small boys and girls live together. Makh-
im usually is small and encounter difficulties of accommodating all 
the family members, therefore daughter and her husband will have 
a choice either to live in Makhim or in separate house that is built 
around Makhim called Khim. Parents sometime build another small 
room called bochung, adjoining main house in order to accommo-
date all the family members but bochung most often is occupied by 
the newly wedded couple as their secret annex.  

4.3. Sending Woman as Nama (daughter-in-law) 

Sending daughters to live in husband’s family is not a common 
practice, but if Makpa’s family has no daughter and his parents does 
not wished to send him, then boy’s family will demand Nama, a 
daughter-in-law. Lhops daughters are the backbone of the family 
and they do not have the practice of sending their daughter as Nama 
(Daughter-in-law).  However, upon incessant request from the boy’s 
parents, daughter is being sent as a nama by her parents only when 
boy’s parents do not have female children or when they have only 
child with them. In approving girl as a nama, boy’s parents have to 
offer bride price of terug chuni (12 coins), gyetpu ngoi (eight tolas 
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of silver), and pak nig (two live pigs). Boy’s parents would reaffirm 
the commitment to the girl’s parents by saying, “Nanga med san 
ded yang med ded, kong yang me kong ka nga khim nang la pa ka 
ma tog wa pa beg yang” which means that they will not abuse nama 
nor she would become the victim of the domestic violence. They 
are taking her as they do not have daughter and also she could be of 
helpful in managing their household chores.  When women become 
Nama, she is not entitled to any inheritance from her parents.  

Apart from paying bride price, boy’s parent annually has to offer 
one yong7 of fermented ja-tou (millet) filling the pot at brim or they 
also have an option to offer raw millet weighing around ten to fif-
teen kilograms as a gratitude towards daughter-in-law’s parents for 
letting their daughter’s stay with her husband at his ancestral home, 
which by tradition is not a common practice in Lhop community. 
After receiving kind offering from son-in-law’s parents, daughter’s 
parents will return the Yong with little remains of fermented millet 
to Son-in-law’s parents. Yong is never returned empty. However, if 
man goes as a makpa, the only thing he gets to take along with him 
is his belongings such as his cloths. He will get his share from his 
wife’s place; hence he is not entitled to any inheritance from his 
parents.

4.4. Attaining the age of Marriage 

When it comes to marriage, Lhops do not have any age limit. As 
soon as the children enter puberty, they are considered ready for 
marriage. Early teenage is the most preferred marriage age in the 
Lhop’s community as this brings in additional labour and contribute 
to financial and domestic support to the family. Some of the indica-
tions of early affairs revealed by girl and boy upon finding a lover 
is that both girl and boy are seen to be working together, walking 
together and through this action, they remind parents of their strong 
bondage, wherein parents from both side will have no objection on 
this affairs. Lover will also not inform their parents as they believe 
it as their inherent right to build relations. 
7 Yong is cylindrical shape earthen pot used to fill cooked millet. In the  
 olden days, people use this earthen pot not only to store cooked millet,  
 but pots are used in storing grains, water, and also use it as kitchen 
  utensils. At present, Yong is replaced by modern jerry can. 
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Lhops then was unaware of the existence of any laws in the country 
and this unawareness has propelled the increasing incidence of ear-
ly marriages to take place mainly for the benefits of economic and 
social well-being of family members. Besides, the geographical ter-
rain and its locations have also contributed to early marriages ensur-
ing degree of consanguinity and affinity within community people.    

While marrying, Lhops do not require any auspicious day to get 
married due to the fact that they neither have religion nor do they 
have astrologers to see the auspicious day. Therefore, parents who 
often send their son as makpa do not have any such belief for send-
ing their son and the same is also being reciprocated by the girl’s 
parents in welcoming Makpa at her house. Makpa, after marriage 
usually takes resident at his wife’s household. 

4.5. Purification Ceremony

Traditional marriage of the Lhops begins with the purification cer-
emony starting early morning by the groom. For this ceremony, 
groom gets one live chicken, clutch its neck tightly with his left 
hand and get it killed by slamming its head three times against the 
threshold. After killing the chicken, he instantly slit its neck; dis-
pense its hot blood into the hollow bamboo. The groom will also 
have an opportunity to open and sieve first bangchang, millet liquor 
from the sealed ja-tou (millet) yong, which is fermented exclusive-
ly for the purpose of marriage ceremony. The sieved bangchang 
then gets mixed with chicken blood inside the cylindrical-shape 
hollow bamboo container. When blood and bangchang thoroughly 
get mixed, groom uses small bamboo stick and blends the mixture. 
With the help of same bamboo stick, he draws red cross sign on or 
in front of the threshold in every household as a mark of cleansing 
drib or defilement that newly wedded couple would likely bring 
to the community; both in terms of health and harvest. It is during 
this purification ceremony that groom visit each household, interact 
with the people and invite them to join nasang, a simple marriage 
party. Since Lhops consist of few households, keeping every house-
hold informed of the marriage ceremony does not take much time. 
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The purification ceremony of the newly wedded couple also include 
burning of sang- the incense offering. After this event, girl’s parents 
will open another sealed fermented earthen cauldron, grease surface 
ridge of the earthen pot for five times with butter, then sieve and 
pour the liquor into another pot. The first sieved fermentation is 
offered to appease the deity. Then newly wedded couple, holding 
cup with their two hands serve bangchang to their parents and to 
themselves.  

4.6. Marriage Ceremony

Lhop’s marriage is held in a simple way and the ceremony takes 
place only when woman attains seven months of her pregnancy. 
Conceived woman is considered very important in Lhop culture as 
this ensures legitimacy bond between a man and a woman. The mo-
ment the news of woman’s conception is revealed, the girl’s family 
will ferment ja-tou (millet) in two large earthen cauldrons called 
yong exclusively to be used during marriage ceremony. As a part 
of the marriage ceremony and the celebration of conceiving baby, 
girl’s parents would host Nasang, a simple marriage party to the 
community living nearby and also to those far-flung relatives are 
invited to join the feast. Lhops cannot hold their marriage party ear-
lier nor can it be hold late. Nasang has to be held between four and 
seven months of woman’s pregnancy. If marriage ceremony is cele-
brated earlier than the prescribed months, community consider it as 
immature marriage and if it is held after seven months of woman’s 
pregnancy, then community will condemn for ignoring the tradi-
tional values and cultural norms. Marriage ceremony has to take 
place within the stipulated time frame because failing to abide by 
the traditional practices will result family to accept extra burden in 
compensating additional fermented ja-tou bangchang to the com-
munity people. Since drinking liquor is ingrained in Lhop culture, 
people do not insist any compensation other than bangchang.  

4.7. Nasang: The Marriage Party

Nasang of Lhops exclusively include “Bangchang” sieved liquor 
from fermented Ja –tou (millet). A bangchang is fermented in two 
large earthen cauldrons called “Yong” by the girl’s parents through 
anaerobic process to give strong flavour. Each yong of bangchang 
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would weigh around ten to fifteen kilograms of millet and one yong 
would be earmarked exclusively for close relatives and one for the 
neighbours and far-flung community people. The celebration of Na-
sang for Lhop is primarily to ensure legitimacy marriage. It is during 
this party that close relatives would have the luxury of having one 
full yong of bangchang, while nearby and far-flung people would 
share one yong, weighing same kilograms of fermentation. When 
it comes to drinks, it is close-relatives that enjoy the advantage of 
receiving more bangchang than that of neighours and far-flung peo-
ple. People unable to attend the party get their share of bangchang 
upon being reached by relatives and the neighbor. Other than bang-
chang, no other delights get served during the marriage ceremony. 

4.8. Cross-cousin Marriage 

Sons and daughters of Koo (maternal uncle) and Niee (paternal 
aunty), are considered the most preferred marriage amongst Lhops 
as this system not only built  strong web of relation but also help 
retain intact relations amongst Lhops. Sons and daughters of one’s 
mother’s brother or father’s sisters; who are related as first cross 
cousins are literally referred as dhok cha for boy and Mun cha for 
girl. Dhok cha and Mun Cha are considered as golden cross cous-
ins and endogamy between this cross cousin is permissible to share 
sexual relationships and marital unions. Unlike Tshangla8 speaking 
people of eastern Bhutan, Lhops do not have a practice of zapa da-
cha peekha, the system of arranged marriages. Lhops says: “Koo 
dang Niee ka men sen za pa kor la Ael ka ba ma pa shey” which 
means marrying one’s uncle and aunt’s daughter and son is bond of 
good relation as it retain family bond within the circle and for them 
there are no reasons to be embarrassed or feel humiliated. 

9. Practices of Monogamy and polygamy

Monogamy is a common and widely accepted marriage practice 
within the community as it brings more economic benefits to the 
family. Under this practice, man can give more time to family to 
become more productive and hence it does not distort the harmony 
of the family members. Besides, monogamy helps improve spousal 
relation and make man and woman become more dedicated to each 
8 8 
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mother’s brother or father’s sisters; who are related as first cross 
cousins are literally referred as dhok cha for boy and Mun cha for 
girl. Dhok cha and Mun Cha are considered as golden cross cous-
ins and endogamy between this cross cousin is permissible to share 
sexual relationships and marital unions. Unlike Tshangla8 speaking 
people of eastern Bhutan, Lhops do not have a practice of zapa da-
cha peekha, the system of arranged marriages. Lhops says: “Koo 
dang Niee ka men sen za pa kor la Ael ka ba ma pa shey” which 
means marrying one’s uncle and aunt’s daughter and son is bond of 
good relation as it retain family bond within the circle and for them 
there are no reasons to be embarrassed or feel humiliated. 

9. Practices of Monogamy and polygamy

Monogamy is a common and widely accepted marriage practice 
within the community as it brings more economic benefits to the 
family. Under this practice, man can give more time to family to 
become more productive and hence it does not distort the harmony 
of the family members. Besides, monogamy helps improve spousal 
relation and make man and woman become more dedicated to each 
8 8 
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other.

The polygamy is also being practiced but it is very rare in the com-
munity. Lhop men can have as many wives as he can but wives do 
not dwell together under the same roof. All the wives live in their 
respective ancestral home; it is the husband that will visit his wives 
whenever they feel the need of his labour or man also has an option 
to live with the wife that he feels the most intimate.  

Polygamy, however is never encouraged since this creates misun-
derstanding between family and community members. Polygamy 
further aggravated the problems among family and community 
members when wives are not from same household or when they 
are not related. There are exceptional incidences where wives, lives 
in harmony even if they are not related but does not share the same 
household.  Today, elderly Lhop speculate that the incidence of po-
lygamy is likely to increase under the influence of exposed modern 
lives and may distort the exquisite cultural and traditional practices 
of the community. 

4.10. Commitment between husband and wife 

Marriage amongst Lhops is considered as a committed family bond. 
Both married couple need to commit tha damtsig (faithfulness) of 
their spouse to perpetuate the relations. For instance, if husband 
passes away, wife will mourn for three years to express loyalty to 
her husband. She will neither cut her hair nor would she involve in 
another marital affairs.  If wife gets married before the completion of 
her mourning period, community would disparage her misdemeanor 
for breaching the commitment. Similarly, if wife passes away, man 
will observe the same mourning period that has been followed by 
their ancestral parents. After the death of the spouse, widowers can 
visit, communicate and interact with their relative, neighbours and 
friends but traditional beliefs and cultural practices will not allow 
widower to cross threshold of any houses. By default if widowers 
happen to cross the threshold, the house owner will throw ashes 
towards widower to ward off misfortune that could befall upon their 
family. However, door of the house is never shut completely, it is 
always kept ajar. 
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5. Changes of Lhop culture over the years

5.1. Cross-culture marriage 

Lhops marriage culture is changing over the years as ceremony at 
present time is influenced by outsiders and the ceremony is not ac-
corded as per their ancient tradition. Lhops marrying non-Lhops es-
pecially Lhotshampas (Nepali speaking people) are distorting the 
age-old marriage culture. Today, the practice of exogamy makes 
Lhops get settle at different parts of the Himalayan region, where 
they get an opportunity to exposed themselves to different social, 
cultural and economic life style thereby losing touch with their age-
old custom and cultural practices. The practice of such lifestyle, ac-
cording to elder Lhops is believed to provoke not only their god 
(Khendum) but it also degenerate the continuation of the clan in the 
community.  

In the past, cross culture marriage was uncommon and the practice 
was never encouraged by the people. However, under the influence 
of other dominant community, Lhops embrace and emulate their 
ways of lives and get married often outside their community. When 
women are married to outsiders, they tend to adopt new ways and 
submit themselves to the dominant culture. In doing so, they gain 
little about the dominant culture but they fail to realize that they are 
losing a lot about their culture. It is also to be noted that a decline 
practice of one’s custom may weaken the community’s age-old 
tradition. Today, marriages are not accorded as per their tradition. 
Lhops woman marrying a Lhotshampa’s man celebrates the cere-
mony without having woman to get pregnant. Such practices have 
jeopardized the essence of age-old culture and tradition, which has 
been passed down through the generations to degenerate. 

When Lhop is married to outsider, the girl’s parents would shout 
at the peak of their voice to be heard by all community members 
by saying “Na sang chala wei wei, med tsang ka dran chhu ka na 
sang” meaning my daughter is married to outsider please come for 
her marriage party. The party usually is marked by a feast of rice, 
pak (pork) and bangchang which is given in excessive amount to 
the gathering. Beer, a modern branded drink is also served to the 
gathering. Marriage, at present time is held in a modern way with 
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the expenses of the party all borne by a man proposing for marriage 
except bangchang is offered free of cost from bride’s parents. 

Although marriage is mostly occurred with Lhotshampa, the mar-
riage is also found to be taken place between Ngalops (the people of 
West), Sharchops (the people of East) and Khengpas (the people of 
central Bhutan).  Hitherto, the marriages amongst these people are 
not restricted as community presumes these people as Buddhist and 
as this would not adversely provoke their local deity.  However, the 
practice of exogamy has loosened the consanguinity bond within 
the community 

5.2. Makhim the Ancestral home

Older Lhops always prefer their daughter at Makhim to continue 
their clan but the circumstances hardly favour the desired preference 
of elderly Lhops since marriages among educated and non-educated 
Lhops are often seen to be taking place with the outsiders. In olden 
days, married couples live with their parents at her ancestral house-
hold. At present, married couples live in separate houses because of 
the fact that the size of the family is large and Makhim obviously 
encounter difficulties in accommodating all the family members to 
live in the same household. In order to ease the congestion, many 
couples built separate household away from the ancestral house. 
Some even have to abandon their Makhim and get settle with their 
spouse, away from their community.

Today, it is conspicuous that married couples live in different re-
gions and get influenced by the socio-religious practices of the place 
they live. The exposed lives make people ignore old values, seek 
and embrace new ways of lives thereby devaluing the custom of 
marriage culture and other traditions. Owing to such practices, cross 
culture marriage makes women abandon their makhim.

5.3. Early Marriage 

Unlike past, early marriage is hardly seen owing to the fact that 
Lhop community is aware on the prohibition of child marriage as 
village Tshogpa (village Head), Mangmi (Assistant Block Head) 
and Gup (Block Head) keep everyone informed of the laws, rules 
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and regulations of the government. Today, it became known among 
Lhops that the marriage between two lovers is accepted only after 
attaining eighteen years of age, both by girl and the boy. The Mar-
riage Act of Bhutan 1980 also succinctly emphasize, “No Marriage 
Certificates shall be granted for marriages performed between a 
male person not attaining the age of eighteen years and a female not 
attaining sixteen years as they are considered not to have attained 
full age.” The laws of the country seem to have positive impact on 
the community people as teenage or early marriage practices are on 
declining trend. 

 5.4. Divorce 

Lhops has strong consanguinity bond and Chaikha, (divorce) hap-
pens very rare in the past. Divorce amongst the community occurs 
only where there are extra marital affairs; however matter gets set-
tled through the mediation. There is no written agreement; divorce 
is often resolved through consensus between the couple in presence 
of elderly people and the alimony gets paid in terms of kind.  

At present, divorce is becoming a common trend and the cases are 
decided through conciliation organized by Chuepon (Assistant vil-
lage head) and Tshogpa (Elected village Head) in presence of hus-
band and wife along with Jompang (witness), and get settled at 
community level. If these two people are unable to solve the divorce 
issues, then matter is being forwarded to Gewog level where Gup 
(Block Head) will involve in settling the matter.  If the matter be-
comes complex to be solved by the Gup, then the case is being for-
warded to Dungkhag court. Further if Dungkhag is unable to solve 
the cases, then it gets settled at District court. 

6. Challenges:  survival of traditional marriages practices 
through time

At present, fast changing socio-political scenario in the country be-
sides influences from Lhotshampa community has made traditional 
life of Lhop exposed. Besides, the Millennium Development Goals 
(MDG) and the government’s policy on the balanced regional so-
cio-economic development activity such as universal primary en-
rollment, health care services centre and the market economy is af-
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fecting the Lhop’s ways of life thereby bringing change in tradition 
and the cultural practices such as marriage and social lives.

The government initiative on equitable regional balanced socio-eco-
nomic development has not only brought in remarkable changes in 
the livelihood of the Lhop community but also community faces 
cultural threats in maintaining and preserving their age-old cultural 
values. Today, elder Lhops live in a fear of losing their indigenous 
living practices since many educated youths show little interest to 
carry forward the age-old cultural practices of the community that 
they hold for generations. The changes that people endured become 
inevitable especially amongst younger generations owing to in-
creasing impact of modernization. Some of the challenges face now 
and foreseen ahead are:  

6.1. Socio-economic development

The socio-economic developments initiated through Five year Plans 
have propelled Bhutan into an era of modernization, socio-econom-
ic growth, prosperity and happiness. The country has gear up for 
yet another multitude socio-economic development planning and 
programmes ahead. Such initiative on socio-economic development 
through Five Year Plan, the Royal Government of Bhutan has been 
able to open the eye of the Lhops to abandon self-imposed isolation 
that has been followed for more than a century. Before inception of 
Five Year Plans, Lhops had difficulty in accessing the nearest mar-
ket as the journey without load would take one whole day on foot 
to reach Samtse, and with load, journey arduously took maximum 
of three days. At present, with the development of farm road till 
Dophuchen Dungkhag and also the feeder roads connecting Chi-
wogs have made people’s life easy and comfortable. People could 
now effortlessly frequent the nearest town of Samtse and also bor-
dering town of India as journey could barely take two and half hours 
by car to reach the town. Further, the construction of modern bridge 
across the Amochhu River is likely to bring in new ways of living 
as people can frequent Phuntsholing town more often than Samtse 
due to geographical proximity and conveniences. Owing to easy ac-
cess to modern amenities, the genuine practices of their customs and 
traditions may face modern threats to embrace new cultural system. 
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It is further projected by the elderly Lhops that the rapid moderniza-
tion will lure people develop materialistic attitude, and compromise 
social and cultural values of the community. It is to be noted that the 
socio-economic development programme has brought in dramatic 
physical change such as better houses, modern schools, good health 
and sanitation, but in tandem, this has also made people forget their 
inner social values: social cohesion, beliefs, culture and tradition. 
People are now engrossed in modern way of living hypnotized by 
flavor of modernization and fail to keep in touch with the age-old 
culture and traditions passed down through generations.

Besides Royal Government’s development initiative, programme 
under Tarayana Foundation9 patron by Royal Grandmother Ashi 
Dorji Wangmo Wangchuck is also providing socio-economic sup-
port to the Lhop community. Through Tarayana programme, the 
rural lives and livelihood has enhanced by having good housing 
for vulnerable families, support for the elderly, young children and 
those with special needs (Annual Report, 2015). The Foundation 
also work as an implementing partner to the Royal Government of 
Bhutan in alleviating largest target of poverty reduction through a 
programme called, “Rural Economic Advancement Programme” 
(REAP), funded by Government of India and executed by Gross 
National Happiness Commission (GNHC). Through such develop-
mental activities and modern amenities, people have been benefited 
but at the same time, preservation and promotion of age-old cultural 
practices for posterity may face challenge under modern threats.

6.2. Education 

Education is found to be playing pivotal role not only in enhancing 
the quality of life but also it has undermine the priority in the young-
er minds to preserve and promote one’s cultural identity. Today, 
Lhops are in danger of losing the community’s cultural tradition as 

9 Tarayana Foundation is a registered charity and non-profit organization  
 first instituted in the year 2003 by Her Majesty the Royal Grandmother  
 Ashi Dorji Wangmo Wangchuck. The Foundation primarily help vul 
 nerable individuals achieve greater economic security by providing  
 maintenance allowances for people lived in difficult circumstances to  
 tide them over a crisis and providing basic maintenance grants for stu 
 dents who lack support and care and are in disadvantage circumstance.  
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education is found to be influencing younger generation to adopt 
dominant socio-cultural lives that are being practiced by the ma-
jority. For instance, government has school constructed in Sengden 
Chiwog, where Rais are the greater part of the area. Since school 
is in Rai inhabited area, and located few kilometers away from the 
Lhop community, their children have to avail boarding facilities 
along with other dominant Lotshampa’s children. Besides, school 
at Sengden provides education up to eighth grade, after completion 
of this level, student has to move either to Dophuchen or Samtse for 
continuation of higher education. 

Education has contributed to continuous exposure and integration 
with cross-culture people, and made traditional lives of Lhops ex-
posed to modern thoughts and influences. Owing to these factors, 
some of the children and even grown-ups show little interest in their 
own customs and traditions and marries outsider. Since children are 
mostly enrolled in schooling, after completion of secondary and ter-
tiary education, some have to move to urban centres in search of job 
and employment, and some even get settled in urban centre with 
their spouse. Today, it is conspicuous that community comprise el-
derly and few young Lhops. Such living practice has brought in real 
threats in transmitting their oral traditions since the migrated Lhops 
fail to keep in touch with the community and its cultural practices. 

Even to this day, the prevalence of social stigma that their culture 
and tradition is of different and minor when compares to rest influ-
ence the educated youths and of those who are exposed to modern 
thoughts. Such misconceptions induce educated people to embrace 
socio-cultural lives of the dominant people thereby losing great deal 
of the past. 

6.3. Migration 

Due to geographical proximity of the Lhops’ settlement to the 
commercial hubs of Phuntsholing and Samtse, of late, the area has 
started attracting influx of migrants from other districts. The Dz-
ongkhag is also economically viable for commercial purpose, and 
so far, the Dzongkhag has leased the largest State land measuring 
1709.93 acres (NLCS, 2016) to operate different commercial activ-
ities. Besides leasing of State land, people from other communities 
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and districts have bought piece of land and are found to be migrat-
ing and getting settled in the Lhop inhabited areas like Dorokha and 
Tading. Although this trend   contributed to the richness in diversity 
of cultures, ethnicity, and races to the area, it negatively affected the 
mental well-being of the indigenous Lhop community where they 
found themselves vulnerable to the influence of the habits, customs 
and manners and the language of the migrated population. Migra-
tion has brought changes to almost every part of their traditional life 
and has started to seriously undermine the essence, practice and the 
seriousness of the customs.

6.4. Conversion to new faith

Traditionally, Lhops do not favour marriages of their people with 
the outsiders as this practice makes people adopt the socio-cultural 
practices of their spouse and abandon their cultural practices. Be-
sides, employment and education, these and migrated Lhops are 
not interested to carry forward their socio-cultural lives. Some are 
already being influenced by other faiths and cultures, adoption of 
other faiths and influence will stop the practice of their tradition or 
modify their original one to suit the new faiths and influences. To-
day, Lhops marrying different race, religion and language has loos-
en the social network within the community and if this trend con-
tinue, then the exquisite age-old cultural practices that they hold for 
generations may face socio-cultural threats and it may diminished 
with the passage of time. 

Conclusion 

Traditionally, Lhops has a custom of marrying their people and the 
practice has been passed down through the generations’ primarily 
to perpetuate the community clan.  Marriage of Lhops to outsiders 
is never encouraged as this not only distorts social fabric but also 
infuriate their deity. Lhops neither have a system of arranging mar-
riage nor do they have sexual promiscuity.  The marriages of Lhops 
take place through consensus between the lovers and also parents 
will also not intervene in such affairs. The female members are con-
sidered as the strength of the community clan and considered the 
descent line of a primordial matrilineage occupying ancestral house 
Makhim. It is believed that female members of the Lhop family help 
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continue the clan and keep social relation intact. For this very rea-
son, they are never encouraged to marry outsiders for she had to 
look after the ancestral household and continue the clan.

Lhops have no age limit when it comes to marriage. Besides, early 
marriage is the most preferred as this not only brings in additional 
labour, but also provide financial and domestic support to the fam-
ily. Marriages of the Lhops traditionally begin with the purification 
ceremony carry forward by groom. The purification ceremony be-
gin with the use of a chicken blood, which is used as a red paint to 
draw cross sign in front of every household as a mark of cleansing 
drib. The ceremony also includes sang offering and serving first fer-
mentation to appease god. Lhop prefer marriages amongst golden 
cross-cousin called Dhok cha and Mun Cha, but they do not have 
the system of arranging such marriages. 

Lhop tradition prefer daughter at Makhim to continue their clan but 
when their daughter get married to outsiders, they abandon main 
household and get settled with their spouse, away from the commu-
nity. Besides, the cross-cultural marriages are on the rise and this 
is occurring due to higher educational attainment and exposed life 
style. At present, greater part of Lhop people are seen to be married 
to outsiders, especially with the immediate Lhotsham neighbour-
hood. Since Lhops represents small portion of population in the 
country, the modernity pressure and cross-culture marriages pose 
socio-cultural threats to this vulnerable community in safeguarding 
their cultural practices. 

Therefore, the author feels the need to preserve and promote tradi-
tional knowledge at this stage. Today, if we are ignorant of the values 
of one’s culture and tradition, after few years, not too far from now, 
the cultural diversity and regional identity of country may diminish 
with the passage of time and Lhop’s will neither be spared too. 
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Glossary 

Bangchang:  Liquor, fermented through anaerobic process of  
  cooked millet

Bochung:  Secret annex designed especially to accommodate  
  newly wedded couple

Chaikha: Divorce

Chupen: village messanger 

Dhog Cha: in-law (Father’s sister’s son, considered as first  
  cross-cousin)

Drib:  impurities 

Getpu Ngoi: Eight numbers of siliver

Ja-tou- fox: millet

Jomdu:  public meeting 

Jompang: witness

Khim:  newly constructed house

Koo:  Uncle (mother’s brother)

Makhim: Ancestral house

Makpa: Son-in-law

Mun cha:  in-law (Mother’s brother’s daughter, considered as  
  first cross cousin)

Nama:  Daughter-in-law

Nasang: Party for celebrating marriage ceremony

Nee:  Aunt (Father’s sister)

Pak:  Pig  

Tsak-tou: fox-tail millet

Tsedro:  marriage 

Ra-am:  maize 

Yong:  earthen pot 

Zapa dacha peekha: arrange marriage 
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Local Curative and Healing Methods Practised in 
Wamling 

Ngawang Phuntsho

Abstract

Bhutanese farmers inherited a wide range of practical curative and 
healing methods from their forefathers. And in absence of modern 
day medical facilities and establishments, these traditional healing 
practices, which are essentially inspired by and in harmony with 
nature, played critical roles in the lives of the villagers. But today with 
an overwhelming influence of western and traditional medicines, 
these unrecorded healing practices are fast disappearing. These local 
practices, unlike traditional medicines and other healing traditions, 
remain unstudied until now. This paper, therefore, documents some 
of these curative methods practised in a remote village of Wamling in 
Zhemgang Dzongkhag. However, with no written sources, this paper 
relies on the oral sources, and the author’s own lived experiences. 

Key words: curative methods, healing, medicinal plants, western 
medicine, traditional medicine

1. Introduction 

Situated between India and China, Bhutan was known as Lhojong 
Menjong– the Southern Land of Medicinal Herbs. About 72% 
of Bhutan’s land is covered in forest, which is a home to several 
endangered species of flora and fauna and has officially recorded 
7,000 species of plants, 165 species of mammals and some 700 
species of birds. The country has also identified more than 600 
medicinal plants, and some 300 are used to concoct traditional 
medicines. In addition to its rich biodiversity, Bhutan boasts a rich 
and unique cultural heritage, and local healing and curative practice 
is an intangible cultural heritage.  
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Until the arrival of modern medicine in the villages, less severe 
injuries resulting from accidents and minor illnesses were treated 
locally using plants and herbs that are available in the forest and 
the village. Such methods of healing are passed down from one 
generation to the next. 

Folk medicine is a set of practices and methods employed to heal a 
sick or injured person, but unlike the other forms of healing practices, 
the skills in local curative practices are not restricted to just one or 
two experts in a village. Instead, such methods and practices are 
within the reaches of all villagers, and in this respect local curative 
practices empower the entire village. 

Wamling is a small village in Shingkhar Gewog in Zhemgang 
Dzongkhag. Until recently, the village was officially four days’ walk 
from the nearest road. But today, a farm road connects about 76 
households to the rest of the country. According to a recent census, 
the population of the village stands at 858. Children go to Shingkhar 
Primary School, which is stationed at Shingkhar village, about 
an hour’s walk from Wamling. The only BHU is also located at 
Shingkhar and the Gewog Centre road goes through Wamling.  

People of Wamling cultivate rice, maize, wheat, buckwheat, soya 
bean, and a wide range of vegetables. People also keep animals 
for dairy and poultry products, and also to plough the fields and 
transport goods. The village has clean drinking water supply and 
coinciding with the Sixtieth Birth Anniversary of His Majesty the 
Fourth King of Bhutan, Jigme Singye Wangchuck (November 11, 
2015), Wamling and its neighbouring villages received electricity 
for the first time. 

2. Origin of Folk Medicine 

Living close to the nature and being able to recognize plants and 
other things in the forest, farmers developed indigenous curative and 
healing practices, which were inspired by nature and the availability 
of natural resources in the forest. This was a time when the modern 
medical facilities were yet to reach villages or difficult to access 
them, even if there were, due to long distance to reach them.  
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The story is not unique to Wamling. Like most rural villages in the 
country, villagers in Wamling devised and developed their own local 
healing methods. In absence of veterinary centers, farmers also had 
to find ways to treat their animals. These local healing methods, 
thus also extend to treating of sick and injured animals. Like in most 
rural villages, people of Wamling treated their cows and bulls for 
various illnesses and injuries using folk medicine. 

Some of these practices include basic medication for a simple 
stomach ache to food and mushroom poisoning to fixing dislocated 
limbs of both domestic animals and people. 

A few of these methods may appear crude and even innocuous to an 
urban and educated person, but villagers were serious about them. 
For instance, when someone has stomachache after consuming a 
spicy meal, a burning end of a firewood is dipped in a japhur1 of 
cold water with embers. Drinking such solutions is believed to cure 
the burning sensation in your stomach immediately. When someone 
suffers from food poisoning, the belief is that a stump of burning 
firewood has to be moved in a circular motion around the person 
thrice and every time the sick person has to spit once on the wood. 

But for farmers, who followed them diligently and practiced them 
with strong faith, these methods proved effective, though some of 
us today may judge them as childish. In some cases, the methods 
adopted simply make no sense, but for farmers, who have settled 
with their fates, these practices were their last options.  

This account lists some of the random methods and practices adopted 
over time in Wamling with some anecdotes and uses the term 
folk medicine interchangeably with the local healing and curative 
practices, as they originate from the people and are developed by 
the villagers. In absence of credible sources of information on 
the subject, this paper relies mostly on oral sources and personal 
interviews conducted with the people of Wamling.

1 Japhur is a Khengkha term for a carved wooden cup; known as Phob in  
 Dzongkha
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3. Healing Practices in Wamling 

Like in other rural villages in the country, curative practices in 
Wamling mostly use plants as the raw materials to treat injured 
persons or prevent infections. One of the most interesting and unique 
features of the folk medicine is that the skill of healing is not limited 
to one individual. Almost everyone in the village would be familiar 
with the methods, and accordingly treated themselves or their loved 
ones when the need was felt. In this regard, folk medicine empowers 
an entire village with knowledge to treat themselves from minor 
injuries and illnesses. Another important feature of folk medicine 
as practised in the village never encouraged use of blades or any 
other sharp objects to make incisions unlike other forms of healing 
practised elsewhere. Therefore, the risks of wounds turning septic 
and infectious were limited.

A Tibetan Drungtsho2 was said to have visited Wamling a long 
time ago. As the villagers were eating a meal, the visitor saw them 
consuming a huge quantity of chilies. As a medical practitioner, the 
Drungtsho was literally worried thinking that people will soon be 
sick. He was also worried that he had no medicine to treat pains in 
the stomach. True to his fear, soon people were down with stomach 
aches. But that did not worry the villagers. Immediately, they dipped 
a butt of burning firewood in a cup of cold water and drank it. Soon 
everyone was alright. This made the intimidated Drungtsho to 
remark, “these people are Drungtsho by default.” And it is said that 
the visiting doctor left for his home in Tibet thinking that he would 
of not much help to the natives.

The whole idea of medicine may be summed up in the following 
two lines (in Khengkha): 

ཁག་པ་ཐམས་ཅད་སྨན།།
ཉོག་པ་ཐམས་ཅད་དོག།

All that are bitter are medicine.

All that are sweet are poison.

2 A story narrated by 55-year-old Pema Dechen, a farmer from Wamling 
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4. Random Samples of Healing Methods 

The following is a random list of healing and curative practices 
practised in Wamling, but it is far from being exhaustive. However, 
a disclaimer has to be made here – most of the practices that are 
listed here were not medically tested, and therefore please do not try 
these plants or methods identified below without proper consultation 
with the medical experts.  

i. Snake bites 

Living close to the forest, the people live in constant dangers of wild 
animal attacks. Snake bites are common, especially during summers 
when weeds grow thicker and places are damp. 

According to 62-year-old Phuntsho, when someone is bitten by a 
snake, the first thing one must immediately do is to tie the bitten 
portion with a string of tshud3. This is said to prevent the poison 
from entering the other parts of the victim’s body. It is also advised 
that the victim drinks a little amount of churma4, most probably 
to relieve the pain. “It is also believed that killing the snake and 
extracting its bile and applying it on the bitten portion will heal 
the wound,” Phuntsho heard. “But we don’t encourage killing.” 
(Phuntsho, personal communication, November 25, 2016)

Ara is also believed to deter snakes from biting people as the odour 
renders them immobile. 

ii. Bleeding

Having to work with various sharp agricultural tools and equipment, 
injury is part and parcel of a famer’s life. And in order to stop bleeding 
resulting from the cuts, urine is preferred as a disinfectant. Fresh 
urine is poured on the cuts. Sometimes a piece of rug is also burnt and 
remaining fine ashes are applied on the cuts. Juices extracted from 
dungmai 5 is believed to stop bleeding and also prevent infections. 
Dungmai is considered as one of the most important ingredients for 

3 Bot. Rubia cordifolia; madder plant in English
4 Locally brewed alcohol, also known as arra
5 Wormwood, known as Khempashing in Dzongkha (Bot. Artemisia  
 absinthium)  
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curative practices in Wamling. Another method to stop bleeding is 
to apply some strands of cobwebs on the cuts. 

iii. Dislocated Limbs 

A sprained limb is twisted and turned to correct the dislocation. The 
sprained area is then covered with four to five pieces of small wooden 
pads joined together by a small string. Sometimes for more severe 
sprains, a small cut is required and this would require a specialized 
person to handle it. “It is a painful process,” said Phuntsho, who 
have also fixed many such dislocated animal limbs in the past. “For 
a bull, it requires many people to hold the animal in one place.”

iv. Foot and Mouth Diseases

For farmers, one of the biggest nightmares is to see their animals 
dying from foot and mouth disease (FMD), which is highly 
infectious and difficult to treat. When cows are infected with FMD, 
people are advised to refrain from consuming milk from the sick 
cow. And in some cases, animals stop lactating. The dead animals 
are directly buried underground and eating their meat is avoided. 
But farmers could still treat their sick animals if the disease was 
less severe. Jaggery was imported from India even in the past when 
there were no road connection and people had to literally walk for 
months to buy the necessities. Even today jaggery is fed to the sick 
cows and bulls. 

When available wild honey is also used to treat FMD and in 
between mustard oil is also fed to the sick animals. Buckwheat is 
another important medicine. It is mixed with water and applied on 
the infected body parts of the animals, such as mouth, nose, hooves, 
etc. Oil is also used to grease the infected hooves. 

v. Allergies/Rashes Resulting from Tree Saps 

Sey6 is a special tree that is found in the forest of Wamling. When 
leaves are plucked, they emit milky white sap, which is used to 
lacquer wooden utensils such as bowls. When the sap is evenly 
applied on the surface of the wooden bowls, utensils can retain  
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liquid and prevent leakages. However, the sap contains highly 
allergic substance that if it comes in contact with some people’s 
skin, they soon develop big rashes on their skins. Similarly, another 
tree called kin7 is also known to irritate and trigger rashes.  

Thinley Phuntsho, a 30-year-old teacher in Paro, who is from 
Wamling, remembers how one day his whole body had filled with 
rashes, as he came home after helping his father chop firewood in 
the forest. While splitting the firewood, tree saps were accidentally 
smeared all over his body. “In the evening, I felt a little itch,” Thinley 
says. “That was just the beginning; soon it turned all red and started 
to form rashes all over my body.” 

Soft and fresh butter is applied on the skin. It is also believed that 
if a red cow’s milk is applied on the affected skin, the rashes will 
subside and heal. “My mother brought me some milk of a particular 
red cow and after I applied it all over my body, I was alright,” 
Thinley recollects and says he does not understand what is in the red 
cow’s milk that renders it a medicinal quality.  (Thinley Phuntsho, 
personal communication, November 20, 2016).

vi. Fever 

Fever was considered a serious illness, many years ago. The sick 
person is advised to avoid all forms of alcohols or dairy products 
as they are believed to increase the intensity of fever. A green bitter 
grass called jyardali-gundali8, is dried in the sun or in the fire. It is 
then made into fine powder. The powder, mixed with hot water, is 
then fed to the person down with high fever. When people are down 
with malaria, they are also fed fresh human urine. 

vii. Leeches 

Leeches are one of the biggest nuisances to farmers. As soon as they 
step their feet on the ground, leeches would be ready to climb and 
suck blood. It is believed that these leeches would look for blood 
the whole of summer and once they have their fill, they would sleep 
underneath the stones and rocks the entire winter months. 

7 Of Rhus species, its fruits are used to extract oil used for suja 
8 It is a small plant found in Wamling and has bitter taste  
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Sour leaves are also used as leech-repellents. When these leaves are 
applied on the leeches, they immediately fall off a person’s legs. 
However, these leaves do not kill the insects. Another repellent used 
is salt. When cow herders go out into the woods, they would take 
a small pouch filled with salt to which a small amount of water 
is added. When leeches start to climb onto the legs, the pouch 
containing the salt solution is touched on them. They immediately 
fall off losing their grips. Sometimes ash is also used to peel off 
slippery leeches stuck to the skin. 

viii. Mushroom Poisoning 

Living close to the forest also comes with blessings. There are many 
edible plants and fruits in the forest. Most villagers feel that they 
are blessed and recognize it as the nature’s gift to them. One of the 
most important vegetables that farmers collect from the forest is 
mushroom. Farmers are able to differentiate edible mushrooms from 
poisonous ones from young age. But there are many which look 
similar and sometimes farmers end up with a poisonous species. 

“It is a frightening experience,” admits 62-year-old Phuntsho, 
recollecting of an instance where he had seen a man getting restless 
after consuming a poisonous mushroom. “The victim becomes almost 
insane and hallucinate.” (Phuntsho, personal communication, 
November 25, 2016)

However, it is believed that people don’t die from mushroom 
poisoning. Age old practice has it that in order to treat someone 
who had consumed a wrong mushroom is to dig out the roots of a 
particular nettle plant called tshekpai kui9. Nettle roots are cooked 
as curry and fed to the person who had unknowingly consumed a 
wrong mushroom. In most severe cases, even human waste is fed to 
the victim. Minor instances are treated by feeding the victims with 
milk, skimmed milk and whey. 

9  Common stinging nettle plant (Bot. Urtica dioica)
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9  Common stinging nettle plant (Bot. Urtica dioica)
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Long ago, a family in Wamling10 was severely poisoned after eating 
a particular mushroom. Then everyone started to hallucinate and 
went on to do crazy things without their knowledge. Five members, 
who stayed home that day were however lucky, as all their neighbours 
came out to help them and treated them with various materials, 
including human stool. But one unfortunate family member, who 
was far away working in a field, received no such timely treatment 
and succumbed to poison. 

ix. Dog bites

Dog bites are common in the villages. Due to increasing number 
of household-owned pets and stray dogs, there is a high risk of a 
dog biting you. And when someone is bitten by one, a strand of dog 
hair is pulled out immediately and applied on the wound to prevent 
it from turning septic. Villagers also believe that the dog owners 
must feed the victims with good food in order for the person to heal 
quickly and fully. The wound is also soaked in water boiled with 
Artemisia plants. 

x. Back/Knee aches 

Tshud (madder plant) is mixed with little bit of ara, sangja11 leaves 
and ashes. The combination is then mixed thoroughly and grounded 
until the mixture produces red juice. The mixture is then applied on 
the back and knee areas. It cures the person immediately that “it is 
almost like a miracle,” admits Phuntsho. 

Sometimes when the area where the mixture is applied dries up, 
one can clearly notice scratch marks and even the teeth marks are 
visible. These marks are believed to be the marks of soendreys, 
shindreys and momo.12 “But today’s children will not believe in such 
occurrences,” Phuntsho lamented, almost nostalgically.

10 Mr. Phuntsho, a farmer from Wamling, heard this story from his parents  
 when he was a young boy. Then on, when someone acted crazy, the vil 
 lagers would jokingly remark, “Don’t be a like a poisoned family mem 
 ber of that ____ household.” 
11 Indigo plants; also, used as dye
12 Soendreys, shindreys and momo are believed to be malevolent spirits  
 that attack human beings
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xi. Headaches 

In order to treat someone with a headache, he or she has to drink 
plenty of hot water. The person is also advised to wash his/her head 
alternately with cold and hot water. Villagers say that sometimes 
even cold water turns hot when poured onto a person’s head, if the 
headache is severe. A person with a headache is also advised to tie 
his/her head with a thin strip of cloth. It is believed to bring down 
the pain immediately. 

xii. Cough and cold

Drinking plenty of hot water is recommended when someone is 
down with cough and cold. To clear the throat, the infected person 
is advised to gurgle with hot water mixed with salt. Repeating this 
three or four time a day works like a magic. In severe cases, the 
patient is fed with bitter juice extracted from wormwood. Such 
home remedies have helped many people in the village cure cough 
and cold. 

xiii. Diarrhoea 

Buckwheat is a healthy food and contains a high amount of calories. 
It is also known to heal diarrhoea. Buckwheat flour is mixed with 
some water and kneaded into a ball. It is then cooked in warm ashes. 
When the ball hardens, the soft content inside is then rolled and 
kneaded into a ball again. It is again cooked in the ashes. After 
repeating the process several times, the buckwheat ball becomes 
hard and solid. Hardened and well-cooked buckwheat ball is then 
fed to the person suffering from diarrhoea. 

xiv. Stomach ache

When someone suffers from stomach-ache, an aluminium pot’s lid is 
repeatedly warmed and pressed against his/her stomach. If stomach-
ache is result of consuming a spicy meal, a burning end of firewood 
is dipped into a bowl of cold water. It is believed that drinking such 
solution will neutralize the burning sensations immediately.
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xv. Boils

Boils are painful infections and leave big scars on the affected 
areas when not treated properly. In the past, boils were common 
occurrences, but today they’re less common. “Maybe it is because 
of the vaccinations that our children received,” Pema Dechen (55) 
believes. Yeast is applied on the boil areas. Leaves of a tiny plant 
known as dongdongma13 are pasted on the infected areas. It is 
believed that these leaves would pull up the core contents. Hence, 
it is easier to squeeze out pus in the boils once the contents are 
closer to the surface. A boil will come again if aai14 (grandmother) 
is not removed properly. Some grandmothers come in the size of a 
bean-seed. (Pema Dechen, personal communication, November 15, 
2016).

xvi. Removal of Dust from the Eyes 

When a small dust particle enters a person’s eyes, a mother’s milk is 
squeezed and splashed on the eye, which has dust in it. It immediately 
removes the foreign particle and the person becomes alright.

5. Survival of Local Curative Practices 

The above are some common and random list of curative practices 
and methods used in Wamling. But most of these practices are 
forgotten, gradually. Today, the influence of allopathic medicine and 
traditional medicine is ever growing that more and more people, 
especially the educated younger generation, are increasingly 
becoming skeptical of such practices. It is feared that these local 
traditions would die with the death of older villagers. Such will be a 
big loss to the community and its cultural heritage. 

According to the Annual Health Bulletin, 2016, Bhutan today has 
11 hospitals [in 1961 there were only 2]), 235 Basic Health Units 
(BHU), 52 indigenous units and 562 Outreach Clinics. All these 
hospitals, BHUs, indigenous units and Outreach Clinics provide 
“both traditional and modern medicine as two arms of the Ministry  

13  A small hairy plant that has yellow flowers; mostly found in the higher 
  altitude areas
14  Core content/pus inside a boil is known as aai in Khengkha
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of Health… thereby giving Bhutanese people choice on the type 
of medicinal treatments.” Bhutan has now some 251 doctors, 35 
clinical officers, 1,618 nurses, 100 drungtshos, and 47 sMenpas. 
That’s why more and more people are going to avail freely available 
allopathic and traditional medicine as our medical facilities and 
infrastructure grow by manifold.

6. The Need to Preserve and Record Local Curative 
Practices

There is a strong and urgent need to record these local curative 
practices, so that even if the efficacy of modern medicine overshadows 
our way of life, we would at least have something to pass onto our 
posterity, our traditions and cultural values. However, this is never to 
underestimate the importance of western and traditional medicines. 

Simply, the objective of this compilation is to document local 
curative practices for cultural and social interest. It is hoped that in 
doing so, we might also be able to bring out some home remedies 
to treat less severe injuries and infections. We also hope that this 
account inspires more scientific research into finding compositions 
of many of the plants that the people can identify in the forest as 
possessing curative powers and hopefully arrive at some medical 
solutions to some of the modern diseases. 

Finally, we might also need to ask ourselves the following questions:

• What is it in the nettle plants that neutralize the effect of  
 poisonous mushrooms? 

• What does buckwheat flour contains that renders it a medical  
 quality? 

• Why is a red cow’s milk a possible solution for skin rashes?

• Why do alcohols render snakes immobility and less  
 dangerous? 

• What does a jyardali-gundali plant have that makes it cure  
 fever? 
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• Can wormwood be used to extract solutions to cure some  
 serious diseases?

This is a small sample selection of curative practices from a small 
village. But such practices are numerous, as many villages in the 
country have their own versions. And this calls for a much bigger 
study with a wider scope and with objectives of carrying out a 
nationwide survey and creating an inventory of indigenous practices 
and local healing practices from our villages. 

7. Conclusion 

In absence of modern medicines, our forefathers had learnt from 
their forefather ways to treat bodily injuries and less severe illnesses 
using various plants and other raw materials from the forest. For 
farmers, the curative practices and methods were only available 
options to treat themselves and their family members. But today, 
for an urban and young literate young person, some of the methods 
adopted and raw materials used make no sense. But they served 
their intended purposes to the farmers.

Unfortunately, with a steady progress in western medicine, such 
local healing practices are gradually forgotten and would die in 
time. Today, when someone is injured, he/she is rushed to a nearby 
health unit or hospital and even for a minor headache we are used to 
taking painkillers. A cut is stitched with no pain. 

Most people would not understand what it means to treat oneself 
using local healing practices. While we may have the best of 
medicines, we also need to pass on our indigenous knowledge to the 
future generation for such practices would come in handy when one 
is far off from the reaches of the modern medical facilities. 

That’s why we feel it is important to preserve and promote such 
local practices. But while emphasizing the importance of folk 
medicine by no means do we want to underestimate the importance 
and effectiveness of western medicine or traditional medicine for 
that matter. It is with a hope that by studying and recording some of 
these practices that might let to open up research avenues to find out 
more about the medicinal values of some of the plants used in folk 
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medicine and thereby even leads to some solutions to the modern-
day health concerns.
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Chubjakha Dzong: A Forgotten Edifice

Yonten Dargye

Introduction

The historical texts reveal that after the revival and the blossoming 
growth of religious schools in Tibet in the 11th and 12th centuries, 
feudal lords, who were ruling in various parts of Tibet, tried to 
patronize different schools in order to gain their support. Taking 
the difference between various schools for granted, they used the 
schools as a means to incite their followers to fight against each 
other. Thus, secular and spiritual power intermingled and strove for 
dominance. Unhealthy competition for prestige, political power and 
influence resulted in mutual distrust and disharmony. 

It was under unfavourable circumstances in Tibet that, regardless of 
which school they belonged to, Tibetan Buddhist masters intruded 
into the sacred valleys of Bhutan, then known as Lhomon (the pre-
Bhutan designation prior to its formation in mid- 17th century), 
to escape from the turmoil of Tibetan politics caused by incessant 
rivalries between different schools, and to search for local patronage 
and recognition. To the Tibetan Buddhist world, Bhutan was known 
as a calm and quiet land of picturesque beauty, with sacred valleys 
and mountains which had received the profound blessings of Ugyen 
Guru Rinpoche (Padmasambhava). 

From the end of the 12th century to the beginning of the 17th 
century Tibetan itinerants visited Bhutan continuously, and the 
land became a suitable field for the religious activities of different 
Tibetan Buddhist masters. Over the centuries a number of influential 
Buddhist masters belonging to Nyingma, Kagyud, Drukpa Kagyud, 
Sakya and Geluk visited, pre-dominantly in the western part of 
Bhutan.  Once they arrived in Bhutan they moved around seeking 
the support of affluent and generous local patrons, which enabled 
them to establish hermitages as well as suitable places for founding 
their monastic seats.

Among various Buddhist missionaries, the Nyingmapa, and the 
Kagyud/Drukpa Kagyud masters played influential roles in bringing 
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about cultural influence and establishing religious seats and family 
lineages that have had lasting impact on the Bhutanese religio-
cultural fabric of life. 

Longchen Rabjam (1308–1364): Founding of Damchen Wogma 
(Kunzangling) 

One of the well-known Buddhist masters who prominently occupy 
the hearts of devotees is Kunkhyen Longchen Rabjam Drime 
Yoezer of the Nyingma tradition. He was born in central Tibet in 
1308 amidst auspicious signs. As a child he learned the Dharma in 
depth. He became most learned in both sutra and tantra and is to this 
day revered as one of the greatest scholars of Tibetan Buddhism. 
He carried the title Kunkhyen – All-Knowing. Although one of the 
most realized sages of Tibet, with crowds of disciples following 
him wherever he went, he remained a simple hermit with minimal 
belongings, often dwelling in caves. He saw solitude in nature as 
a source of spiritual awakening. He wrote more than 200 treatises 
on a wide variety of topics, but is best known for his works on 
Dzogchen (Great Perfection), especially the extensive analysis of 
the Dzogchen tantras known as Dzoedun (the Seven Treasures).

Coming to Bumthang on self-exile in around 1359, the first seat 
he founded was Drogri Rinchen Jungney of Shingkhar. And 
gradually he founded other seats: Babron Tharpaling (in Chume 
valley in Bumthang), Nganlung Drechagling (in Phobjikha valley), 
Shar Kunzangling (Wangdue), Khothang Rinchenling (Khothakha 
in Wangdue), Tang Ugyen Choeling (Tang Valley in Bumthang), 
Shingkhar Dechenling (Ura valley), Kurtoe Kunzangling (Lhuentse), 
and Paro Samtenling/Kunzangling. Thus, there spread a saying: “the 
earliest lama to visit Bhutan is Drime Yoezer and the earliest seats 
founded are eight seats” became widely spread. Amongst these, 
Tharpaling in Bumthang was his main seat where he mostly stayed.  

According to Geshe Gedun Rinchen in his book “Lhoyi Choejung 
(the Religious History of Bhutan)”, Kunkhyen Longchen Rabjam 
is mentioned as having founded two residential seats known as 
Damchen Gongma Kunzangling and Damchen Wogma Chebel 
[Chewekha] Samtenling in Paro. The pilgrimage book “Dadpai 
Sabon (Seeds of Faith)”  mentions that Geshe Gedun Rinchen 
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seemed to have identified a place today locally known as Drakar, 
situated on the ancient trek route to Drela, as Damchen Gongma 
Kunzangling. Today at that place there is a ruined mud wall and 
the remains of a temple. Though there is no direct reference to 
the names either of Kunzangling or Samtenling in Drung-drung’s 
biography, it is mentioned that Kunkhyen Longchen Rabjam had 
a seat established at a pleasant and vast flat land called Chewekha 
(Che bas kha), encircled by stone walls. 

Dasho Sangye Dorje, former Secretary of the Dzongkha 
Development Commission (DDC), is of the view that Kunkhyen 
Rinpoche’s religious seat of Damchen Gongma Kunzangling must 
be where the present ruins of Chubjakha Dzong stand. The Dadpai 
Sabon also mentions that Kunzangling is where the present ruins 
stand, not the place referred to by Geshe Gedun Rinchen above. 

With regard to Damchen Wogma Samtenling, it is said that during 
H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche’s visit to the temple of Shaba 
Bara, below Drakarpo and above the highway leading from Paro 
to Thimphu, Rinpoche is reported to have said that Shaba Bara is 
Longchen’s seat of Samtenling while others claimed that Rinpoche 
had not confirmed this. The Dadpai Sabon also identified Samtenling 
as Shaba Bara. So, different scholars have different views on the 
location of these two places of Longchen Rabjam.  

However, the present researcher is of opinion that Damchen Gongma 
Kunzangling could be either the place presently known as Drakar or 
somewhere else above the present ruins of Chubjakha Dzong. Today 
the place where the Tibetan settlement is located on the trek route 
to Drela is known by the name Damchen Gongma and this in itself 
supports that Kunzangling could be somewhere around that area. 
However, Kunzangling could be a branch seat while Samtenling 
could be his main seat in Paro1. The present researcher is also of 
the opinion that Damchen Wogma Samtenling2 could be the place 

1 Kunzangling in Paro being a branch or minor seat is not enumerated as  
 amongst the eight religious seats of Kunkhyen Rinpoche.  
2 Shaba Bara presumed to be Longchen’s seat of Samtenling hitherto  
 must be the winter residential seat of Drung-drung Rinchen Choedor  
 and his disciple Terton Tshering Dorje of Dongkala while their summer  
 seat was Mendrub Gonpa above Drakarpo and Dongkala. 
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where the present ruins of Chubjakha Dzong stand. This is because 
the Lhoyi Choejung makes clear reference to “Damchen Wogma 
Chebel [Chewekha] Samtenling” and scholars are in agreement that 
the place “Chebel or Chewekha” is where the present ruins stand. 
However, this is not conclusive; future researchers may wish to 
investigate further to identify the exact locations.

Descendants of Phajo Drugom Zhigpo (1179–1247)3

piritual master Phajo Drukgom Zhigpo, one of the foremost 
disciples of Onre Dharma Senge, the nephew and successor of the 
Drukpa school founder Tsangpa Gyare Yeshe Dorje (1161–1211), 
introduced Drukpa Kagyud in Bhutan in the 12th century. He had 
six children, the eldest being Dampa Sangay (1220–1325) who was 
reincarnation of Pha Dampa Sangay. Dampa succeeded the seat 
of his father at Chubar Dorden (present Dodena). As directed by 
his father, after handing over the properties at Chubar Dorden to 
Khampa Sonam Gyalpo, Dampa went to meditate in meditation 
centres which had been established by his father. Afterwards, he 
established a new meditation centre at Dechenphu and handed this 
over to his own son Drok Kunzang Dorje (b.1244–?) who had a son 
Loden Gyalpo (b.1326 –?) who was recognised as the reincarnation 
of Drok Kunzang Dorje’s father, Dampa. Trulku Loden Gyalpo in 
turn had two sons, Gyalchog and Gyaldzom.4 As children, the two 
would never leave their father’s side, and on that account they were 
given the pet name Drung-drung (side-by-side). They were widely 
known as the Drung-drung brothers. 

In his early years Drung-drung Rinpoche Gyalchog (1400–1503 
went to Ralung in Tibet, studying there under the guidance of 
Gyalwangje Kuenga Penjor (1428–1476), thirteenth incumbent of  
Ralung and incarnation of the Drukpa founder Tsangpa Gyare. He 
became an accomplished scholar, and when he later came back to 

3 Different dates exist on Phajo Drugom Zhigpo’s birth and death. The  
 date given here is based on Dasho Sangay Dorje’s finding in the Hung  
 ral Drung-drung gi rTogs brjod. 
4 Gyalzom for some time stayed at Dechenphu in Thimphu, and then  
 moved to Paro where he established a residential seat at Gangtakha,  
 henceforth descended Gangtag Lama (i.e. the family line of Lama of  
 Gangtag).  
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Gangtagkha in Paro, which was his brother Gyalzom’s residence, 
Gyalzom refused to let him stay in the house, pointing out that 
there were no beggars in their family. Drung-drung Rinpoche then 
settled at Hungrelkha, the place named after its protective deity, 
the Hungrel Gonpo.5 The local affluent people from Wang, Chang 
and Dolpo honoured and patronized him. Under their patronage, in 
1455 (wood-pig year) he built a five storeyed building on the top of 
the Hungrel Drak, which came to be known as Hungrel Dzong and 
the lineage was known as the Hungrel Zhelngo (Hungrel Nobility). 
During his life he benefitted a large number of local people through 
his dharma activities (details of which are not considered here in 
view of the limited scope of this paper). 

Founding of Religious Seat of Yang-yen Dechenling

In 1473, when Drung-drung Rinpoche Gyalchog had attained the 
advanced age of 73, he appointed his eldest son Namkha Gyaltsen 
as lineage holder of Hungrel Dzong (Rinpung Dzong). He himself 
retired to meditate at Gonsarkha Shedrubling Gonpa, the temple 
he had built which now became his residential seat, just above the 
present Deyangkha near Rinpung Dzong.

The biography mentions that one day he made a visit to Chewekha 
[presently known as Chubjakha] area where Kunkhyen Longchen  
Rabjam had already established his seat in the 14th century. He 
found the area around Chewekha quite appealing and invigoratingfor 
spiritual practice. So he built a small hermitage in the deep forest just 
5 Druk Karpo mentions that while Drung-drung Rinpoche was meditating  
 at the Druk Choeding (at the present  market place of Paro), he is  
 supposedly said to have summoned local demons with a view to convert  
 them, but the one which was residing at the huge rock-like cliff edged  
 with the river on the opposite side, refused to come to him. So he uttered  
 the Hum-Syllable, at the same time casting his threatening finger at the  
 rock, as a result of which the rock broke into two parts. Henceforth, the  
 rock became known as the Hungrel Drak (Broken Rock of Hum).  
 Coming out from this broken rock in wrath, the demon transformed itself  
 into various dreadful apparitions before him, tried to frighten Drung- 
 drung, but in vain. Finally the demon submitted to Drung-drung and  
 promised to help spread his teachings, and to be protector of religion in  
 future. Thus the demon came to be known as the Hungrel Gonpo  
 (protective deity of Hungrelkha), now believed to be residing below the  
 Rinpung Dzong.
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above the religious seat [Samtenling] which Kunkhyen Longchen 
had established. On the right of the hermitage stood Zechukha, the 
seat of Barawa Gyaltsen Pelzang (1310?–1391?) on the grounds of 
Chewekha. There Drung-drung Rinpoche Gyalchog remained in 
meditation, attended by a few disciples/attendants. He found the 
place quite favourable to him and was able to make remarkable 
improvement in meditation practice there. Moreover, the guardian 
deity of Drela temple (situated on a hilltop on the trekking route 
to Thimphu) helped him accomplish numerous activities; the deity 
even approached Drung-drung Rinpoche in the form of a person 
and received teachings and vows and  Rinpoche was presented with 
a gift of an iron plough (thong lcags).6 Since the deity continued 
to serve as helper on the path of spiritual practice, Drung-drung 
Rinpoche even composed invocation prayers (gsol kha) dedicated 
to the deity. 

Since the pursuit of spiritual practice was progressive and worked 
well in his favour, he thought of building a permanent temple there 
for himself. But first, he wanted to find out if the place was suitable. 
He thrust his walking stick into the ground and prayed: “If my 
activities are to prosper, let this stick grow into a tree, if not let it 
not grow.” Quite surprisingly the stick, fashioned out of juniper,7 
started to grow immediately, signalling the auspiciousness of the 
place.  Following this, a temple was built with the labour mainly 
being contributed by the households from Wang, Chang and Dolpo, 
the main patrons of Drung-drung Rinpoche. After completion of its 
construction, the temple was named as Yang-yen Dechenling (Yang 
dben bDe chen gling).

Although Drung-drung’s biography gives a rough description of 
the location where his religious seat of Yang-yen Dechenling was 

6 This iron plough is mentioned as still being in the possession of Drung- 
 drung descendants at the time when the biography of Drung-drung Rin 
 poche and his descendants was written in the 1730s. This researcher is  
 not able to locate where this sacred object is today. 
7 The juniper tree (shug shing) is mentioned as still being there in the  
 1730s. Today there are several juniper trees around the temple (that  
 belonged to Drung-drung’s descendants and is now owned by Lam  
 Thekchog), above the ruins of the dzong. But it is not known whether  
 any of them was the one planted by Drung-drung Rinpoche. 
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built, today the exact location cannot be identified. The description 
makes clear that it is not very away from where the present ruins 
of Chubjakha Dzong stand. Taking cue from this, one is even 
tempted to conclude that the present Chubjakha temple, offered to 
Lam Thekchok by a descendant of Drung-drung, must be Yang-yen 
Dechenling, but no concrete information to support this has yet been 
found.  No physical trace could be found in or around the location 
described in the biography, nor were elderly people of the area able 
to provide any information, so this researcher is left with only the 
option of undertaking another round of investigations in near future

Taking over of Kunkhyen Longchen Rabjam’s Seat

Before delving into discussion with regard to how Drung-drung took 
over the religious seat of Kunkhyen Longchen, a clarification needs 
to be made in regard to the date of Longchen Rabjam and Drung-
drung Rinpoche. The author of Drung-drung’s biography seems to 
be greatly in error in assuming Longchen Rabjam Drime Yoezer to 
have lived during the lifetime of Drung-drung. Kunkhyen Longchen 
lived from 1308 to 1364 while, according to Hungrel Drung-drung’s 
Togjod researched by Dasho Sangye Dorje, Drung-drung Rinpoche 
Gyalchok lived from 1400 to 1503; hence Kunkhyen Longchen 
passed away some 36 years before the birth of Drung-drung 
Rinpoche. So it can be said with certainty that the personality who 
held/occupied the religious seat of Kunkhyen at Chewekha during 
the time of Drung-drung was Kunkhyen’s disciple or his seat holder, 
and definitely not Kunkhyen Longchen himself as presumed in the 
biography. 

Coming back to the main point, after his permanent temple was 
constructed, Drung-drung Rinpoche mostly remained in meditation, 
at times giving empowerments and initiations to devout followers. 
It was around that period that Kunkhyen Longchen’s seat holder 
of Chewe Samtenling, after having made preparations to leave for 
Tibet with monastic treasures of three sacred objects (rten gsum) 
including door frame and house pillar of cypress tree, came to 
Drung-drung Rinpoche and entrusted Chewe Samtenling to his 
care. Drung-drung in turn took over the religious seat including the 
entire monastic estate/land surrounding it. Drung-drung Rinpoche 
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farewelled the seat holder and his disciples with many gifts.

Thereafter, Drung-drung Rinpoche renovated Kunkhyen Rinpoche’s 
religious seat in its entirety and made it as his zimkhang wogma 
(the lower residence) while his own seat of Yang-yen Dechenling 
was made as his zimkhang gongma (the upper residence). In the 
upper residence, he established a monk community upholding 
pure monastic discipline while in the lower he established a lay 
community (Grav sde skya ser), separating the upper and the lower by 
strong walls with a gate.8 When he initiated such a transformation in 
managing and running the two communities, Kunkhyen Rinpoche’s 
umdze (chant master) was still residing in the lower residence and 
refused to move out. However, in deference to the chant master’s 
status as a learned man, a separate house was built for him not far 
away from the complex and from him descended Yulsar Phajo.9   

Sometime later, Kunkhyen Rinpoche’s seat holder and his disciples 
returned from Tibet and stayed at Zechugang[kha] and requested 
Drung-drung to give back their religious seat. To this Drung-drung 
said, “We thought that you won’t come back since you have taken 
all your possessions (monastic treasures), other than door frames 
and pillars; anyway if you want it back we will return it, but for 
the time being may you please stay at Zechugang[kha].” However, 
Kunkhyen Rinpoche’s seat holder in his meditative vision knew that 
the place was now within Drung-drung’s domain of influence and 
so he left.10

8 This clearly indicates the distance between the lower and the upper 
  residential seats were not far away from each other.  
9 When we walk down for about fifteen minutes from the right side of the  
 ruined dzong towards Jishingang, we will come across the ruins of a  
 mud wall. On the one hand this place is believed to be the remains of the  
 house where Longchenpa’s umdze (chant master) stayed after disrobing  
 and started a family line known as Yulsar Phajo [which today locally  
 known by gyangkhog which means “ruins”).  
10 Taking into account the circumstance under which the religious seat of  
 Kunkhyen Rinpoche was taken over and the umdze was expelled, it  
 seems that Drung-drung Rinpoche took over the seat forcibly, rather  
 than as a voluntary offering. Drung-drung was very powerful in the area  
 and had strong influence over the local populace, thus he must have tak 
 en advantage of his position to get the incumbent to hand over the seat to  
 him. 
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Drung-drung Rinpoche thought that Kunkhyen Rinpoche’s 
disciples might have been attracted to their religious seat because 
of treasures that it might contain; so he instructed that no monks 
or hermits should be allowed inside it (the lower residence). But 
due to the caretaker’s carelessness, three adepts/siddhas (rtogs 
ldan pa) managed to gain entry. Shortly thereafter, the temple had 
a fire accident. To everyone’s astonishment, while all other things 
including the temple were lost in the fire, the statue of Mahakaka 
(Ye she mgon po),11 the tutelary deity of Pel Galo was found to have 
miraculously transported itself some distance away on a square-
shaped stone. Also, a gold-gilt Buddha statue was recovered intact 
without the slightest damage, and since then this statue was known 
by the name Thubpa Methub (the Buddha statue that could endure 
fire).12 With the support of Drung-drung’s patrons, the temple and its 
sacred objects were restored to their former grandeur.  

11 At the time when Zhabdrung came to Bhutan, the two most powerful  
 families in Paro were the Drung-drung descendants and Zarchen Choeje.  
 Although they were bound through intermarriage, the Drung-drung  
 descendants — the Hungrelpas — never forgave the contempt showered  
 on them by the Zarchenpas one time when they were in a house together  
 at Gepteng. They were further hurt when the Zarchenpas, in order to win  
 a greater favour from Zhabdrung, made offerings to him over and above  
 what was agreed between them. 
 This ill feeling remains to be seen even today. Every year the Hungrelpas  
 and the Zarchenpas fling torma (ritual cakes) against each other with  
 the intention to harm the other party. It is believed that one time in the  
 past when such cakes were flung at each other, the Chubjakha guardian  
 deity is supposed to have destroyed the sight of the Zarchenkha guardian  
 deity and the Zarchenkha deity in turn destroyed the hearing of the  
 Chubjakha guardian deity. Therefore, when the rituals are performed  
 today, the Zarchenpas have to light a fire even by day indicating that  
 their deity is blind. And on the contrary, when the Hungrelpas perform  
 their ritual, they have to make the loudest noise possible, indicating that  
 their guardian deity is unable to hear. 
12 Until recently, the statue has been the main relic of Chubjakha Lhakhang.  
 Once it was lost from the temple, but fortunately it later came back into  
 the possession of the owner of the temple, the Chang Silma family in  
 Paro.
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Drung-drung Rinpoche’s Spiritual Practice

Drung-drung Rinpoche resided in the upper residence, while his 
wife Gedan Zangpo resided in meditation in the lower residence 
in meditation. Drung-drung Rinpoche imparted the highest of 
teachings to his wife, attendants and all others who came to receive 
his teachings. He displayed numerous miracles, indicating his 
highest spiritual realization. For this, his wife, children and followers 
composed the following prayer of longevity (zhabs brtan): 

The supreme accomplished one, the lord of the compassionate mind 
of all Victorious Ones,

Having planted in the ground a staff which grew into a leafy tree,

In the upper residence, transformed a dead bird into a living one,

Pray to the lord who transcended objective appearances and 
subjective perception! 

Having received quintessential teachings and put these into practice, 
his disciples, including wife and attendants, have left behind many 
a hand and foot print on the surrounding rocks as well as displayed 
many miracles, indicating their meditative powers and realization.  

Furthermore, Drung-drung Rinpoche also instituted a ritual 
performance called Doetor (mDos gtor; cross-thread ritual) 
dedicated to the protective deity Yeshe Gonpo with costs for this 
levied from his patrons. The week long ritual used to be performed 
along with mask dances like Shinje Cham (gShin rje ’cham), 
Zorcham (Zor ’cham) and Ging cham (Ging ’cham) every year to 
the jollity of followers and patrons from the area. The same ritual 
together with three additional mask dances, Rigon Phomo (Rigs 
mgon pho mo), Tsen Cham Shenpai Tshog (bTsan ’cham bshan pa’i 
tshogs) and Hungon Degyed Cham (Hum mgon sde brgyad) was 
later on introduced in Paro Rinpung Dzong. 
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Name of the Place

The Drung-drung’s biography mentions that since the place is 
located on pleasant flat land with vast open sky above, it is called 
Chewekha (Che bas kha), which literally means ‘the area with a vast 
open sky’ while the Lhoyi Choejung mentions as Chebalkha (Che 
bal kha). 

In the biography of Barawa Gyaltsen Pelzang, it is mentioned as 
Chiwakha (’Chi ba kha) literally meaning the “Area of Death”. 
However, according to the verbal account shared by Aum Tshering 
Wangmo from Chang Silma, who is a descendant of Drung-drung, 
when Drukpa Kunley (1455–1529) visited this place he saw a man 
single-mindedly tilling a field. Drukpa Kunley told to this man, “Chi 
dag wong do, jok jok (’chi bdag ’ong do byog byog!)”, meaning, 
“Death is approaching, run, run!’ but the man did not pay any heed 
to his words and is said to have instantly died there. Deriving from 
this incident, the place is said to have been named “Chidagkha (’Chi 
bdag kha), literally meaning the “area of death or in the jaws of 
death”. 

Whatever different accounts, both written and oral, exist, the earliest 
name that was in use is Chewekha, the name given after the natural 
landscape of the area. So with the name of the area, the temple or 
religious seat was known as Chewe or Chebel Samtenling. The 
pronunciation, however, seems to have become corrupted over the 
years, and today the place is locally known by the name Chubjakha 
(Chub byag kha).

Conversion to Dzong or Defensive Fortress

From the foregoing description we come to understand that in the 
14th century Kunkhyen Longchen had founded his religious seat at 
Chewekha. Towards the latter half of the 15th century, this religious 
seat was taken over by Drung-drung Rinpoche and was subsequently 
renovated to become his zimkhang wogma. Later, this temple-
residence was ravaged by fire and the biography makes reference to 
the entire structure, including paraphernalia inside, being destroyed 
completely (thal phung du song ’dug). Until this point of time, it 
appears that the edifice was in the form of temple structure but not 
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in the form of defensive dzong or fortress, as the ruins of which now 
stand. 

After the fire, the edifice was rebuilt entirely from its base, in the 
extended structure of temple-cum-dzong. Some say it was rebuilt 
during the time of Drung-drung Rinpoche himself and others say 
it was rebuilt by his descendants. However, in this connection 
the Drung-drung’s biography mentions: “When Drung-drung 
Rinpoche’s age was fully ripened [i.e. when he had reached the 
advanced stage of his life], he presented gifts/awards to his patrons 
who had undergone great hardship during earlier house (mkhar las) 
construction and as a sign of the enduring nature of the priest-patron 
relationship, he granted to his patrons the sharecropping of lands 
surrounding entire hill slope of Chewe [Chubjakha].” Considering 
this, it seems that the edifice was rebuilt during the time of Drung-
drung Rinpoche himself, that is approximately between 1480 
to1500.  

From the period of Zhabdrung and until the beginning of the 
18th century, the country was confronted with repeated external 
invasions from Tibet and internal opposition from the five groups 
(schools) of Lams. The ancient route from Thimphu to Paro used 
to be through Chubjakha and this being so, there could have been 
constant movement of travellers, and even invading troops and 
enemy forces could have used this route to come to Paro. Therefore, 
in order to keep close watch on the movement of enemy forces and 
to suit the needs to protect against their attack, Chubjakha Temple-
Dzong must have been enlarged during the time of later descendants 
and converted to dra dzong or defensive fortress. 

We find a reference which mentions Chewe Lhakhang (Chubjakha 
Temple) including Samdrub Dechen and Gonsar Shedrubling suffered 
damage from the invasion of Lhazang Qan, the Qosot Mongol ruler 
of Tibet in the month of Wood-Horse Year, corresponding to 1714 
during the time of the 8th Desi Druk Rabgye (1707–1719). And 
it was Choeje Tshewang’s brother Lam Samten Dondrub, who 
subsequently renovated it. This reference clearly establishes that 
Chubjakha Dzong was also the target of attack by enemies.
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Religious Articles Preserved at Chubjakha Dzong

It appears that Chubjakha Dzong once was an invaluable treasure-
trove of sacred religious objects, acquired over the period of 
successive descendants of Drung-drung Rinpoche. However, as 
the edifice slowly declined into ruins with the passage of time, the 
sacred objects appear to have been scattered, coming into the hands 
of different family members of Drung-drung descendants.

The biography of Drung-drung mentions a list of sacred artifacts/
objects registered under Chewe Lhakhang (Chubjakha Lhakhang). 
They are: Yeshe Gonpo Methub (statue of Mahakala that endured 
fire), the tutelary deity of Pal Galo, Thubpa Serku Methub (gold-
gilt statue of Buddha that endured fire), one Dorje Chang  Serku 
(Gold-gilt Vajradhara statue), three clay statues of the Buddha, one 
Ugyen Guru statue, one clay statue of Trulku Loden Gyalpo, one 
statue of Zhabdrung, one Gonpo Yab-yum mask, three one hundred 
sets of scriptures, one Gyadtongpa (800 verses of Prajnaparamitra 
sutra), one Thangyig (Biography of Guru Rinpoche), one Namgyel 
Choeten (stupa of victory), one skull cup (thodpa), two gyaltsen 
(banner) and three phen (tassel).

Furthermore, one Terphur (treasure dagger) of Dorje Lingpa, two 
drums, silver-band bird bone trumpet, one thigh-bone trumpet of 
Dondrub, the son of Achog, one conch-shell, three sets of seven 
offering bowls (sizes ranging small and big), three sets of butter 
lamp offering cups (small and big sizes), one drum-mask (rnga 
’bag), two rolls of cloth/brocade, and three peacock fans.13 

When the Dzong Descended into Ruins

It is not known when Chubjakha Dzong became ruined. Neither the 
Drung-drung biography nor other historical texts mention anything 
about it. However, it is not incorrect to make some assumptions on 
the basis of documented historical incidents so as to arrive at an 
approximate time frame for this.

13  It is said that when the dzong descended into ruins, most of the artefacts  
 were said to have been moved to the present Chubjakha Lhakhang. 
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The Chubjakha Dzong had been one of the main seats of Drung-
drung descendants. The Drung-drung biography makes reference to 
the fact that the dzong was under direct custodianship of Drung-
drung descendants until it became ruined.  The oral account says 
that the Dzong became ruined after being ravaged by fire during 
one of the warring conflicts. However, there are no written sources 
to substantiate the account, and moreover data collected from 
surveying and rummaging through the ruins found no indications 
of fire having taken place. It appears that the dzong became ruined 
after having been abandoned due to reasons beyond descendants’ 
control. The following account will prove in a certain way what 
circumstance forced the Drung- drung descendants to abandon it. 

After the Hungrel Dzong had been offered to Zhabdrung Rinpoche, 
Drung-drung descendants came forward to serve in the Zhabdrung’s 
government and held important posts; and as a matter of fact they 
were strong supporters of Zhabdrung’s process of unification. The 
record reveals that most of the members died in the battles against 
external invasions and internal attacks. For example, Lama Pelzang, 
the son of Zilnon Wangpo, died during a joint attack of the Tibetans 
and the five groups of lamas (Lam Khag Nga) at Semtokha, and 
Druk Phuntsho, the son of Druk Gyatso, died in the fight against the 
Tibetans at Lingzhi, and Druk Phuntsho’s younger brother Lama 
Druk Tenzin (1611–1681) returned to Bhutan after having served 12 
years in Tibet as a war hostage. 

In the 17th century, there came about a Hungrel Lam by the name 
of Tandin Wangyel. He had a son called Zilnon Wangpo who in 
turn fathered four children. The eldest of those children, Lama Druk 
Gyatso, the 13th Drung-drung descendant, was a great womanizer, 
and married several times. Since many of them were other men’s 
wives, he had to pay a lot of alimony/compensation to the husbands 
and the compensation included both moveable and immoveable 
properties thereby draining the treasury and causing him to sell 
most of his land. The biography describes one instance whereby he 
pawned properties, and it reads, “Whatever religious estates were 
there were pawned...; patrons and other properties were paid as 
stake, except for a few landed properties, the rest were all paid as 
compensation; even Gonsar Shedrubling existed as merely a name.” 
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Lama Druk Gyatso descended into poverty which finally compelled 
him to leave in the direction of Karpey [i.e.Karbisa] in Thimphu. 
There too he married, fathering six sons. The second of the six sons, 
Lama Druk Tenzin, returned to Paro to manage what was left of his 
father’s property. Though he married and had nine children, this was 
a period of great difficulty for the Drung-drung descendants. Lama 
Druk Tenzin had a son who was called Druk Samphel (1652–1730), 
and he and his family had to live in miserable conditions.14 The 
house of the Drung-drung descendants [the Hungrel Nobility], once 
so rich and powerful, reached its lowest point at that time and was 
close to disappearance altogether. 

Although the written records do not draw attention to this, the 
poverty and difficulties which came upon the Drung-drung 
descendants in the 1660s proved to have a far-reaching impact in 
the coming years. Thereafter, the successive descendants were not 
in a position to properly safeguard and maintain Chubjakha Dzong 
as they had in previous times when the house was at the peak of its 
influence and power. The family grew larger, descendents married 
and settled in different places, probably in the lower fertile Paro 
valley, and the dzong was left to fend for itself on the slopes of 
Chewekha. It seems the dzong was still in existence in the 1730s 
just before the biography of Drung-drung Rinpoche was written. 
However, with the passing of the years and nobody to take care of 
it, the condition of the dzong deteriorated, and by the end of the 
18th century Chubjakha Dzong, which once served as a garrison 
and was an architectural masterpiece in its heyday, had descended 
into a completely ruined state. 
14 At that time, Ngawang Choda was Paro Chila (Governor) and he  
 became the Chila around 1657. Concerning about unfortunate conditions  
 of Drung-drung family, Chila Ngawang Choda thought that since Paro  
 Dzong was offered to Zhabdrung by the Hungrelpas there was need  
 to pay back the gratitude. So he summoned Lama Druk Tenzin and  
 generously rewarded them with many gifts including cost of the land;  
 they were waived of the labour contributions for the government and  
 rewarded with high honour whenever they visited any other district.  
 After many years of suffering, happiness eventually returned to the  
 descendants of Drung-drung Rinpoche. From then onwards, the  
 successive governors including other authorities in the dzong have  
 lways held them in high respect. 
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Calculating the end of 19th century as the year when the dzong was 
descended into ruins, today the Chubjakha Dzong has for more than 
three centuries been lying in ruins amidst huge trees and bushes.

Present Ruined Structures 

Dzongs are of three types: pre-Zhabdrung dzongs, Zhabdrung-era 
dzongs and post-Zhabdrung dzongs. The Chubjakha Dzong seems 
to be a pre-Zhabdrung-era dzong. It is situated on a pleasant ridge 
(like any other dzong), overlooking Paro valley and projecting quite 
prominently from the surrounding area. Data collected through 
observation suggests that the dzong was built for strategic reasons as 
a dra dzong (fortress built as garrison against the attack of enemies) 
with the unique features of a Ta Dzong (watchtower) and a Chu 
Dzong (water storage /reservoir). From the defence point of view, 
the area has a vantage point from which the entire surrounding area 
could be surveyed. 

This dzong comprises: a main massive upper section, believed to 
have contained temples and residential quarters; another structure 
(in the middle) which may have functioned as a Ta Dzong, and is 
connected to the upper section by a well-protected, gently sloping 
passage; a lower structure (possibly also functioning as a Ta Dzong 
or used for storage) connected to the middle structure by a protected 
passage with stone staircase; and, connected to this and at the lowest 
level, a Chu Dzong (for water storage) into which water was drawn 
especially during times of siege and warfare. The entire surroundings 
of the dzong are well protected from all sides with a deep trench
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Conclusion

Chubjakha was originally the religious seat of Kunkhyen Longchen 
Rabjam, who founded his seat known as Samtenling there in the 14th 
century. In the 15th century, Drung-drung Rinpoche Gyalchok took 
over this important seat of Kunkhyen Rinpoche from his disciples; 
having renovated the edifice, he converted the lower part of the 
premises to his zimkhang wogma (the lower residence), his zimkhang 
gongma (the upper residence) being Yang-yen Dechenling, which 
was not far above it. It was in this temple-cum-residence during 
his time that he also introduced a community of laity to undergo 
religious training and studies. 

Sometime later, the temple and its contents were destroyed by 
fire and following this the temple was renovated completely and 
new artefacts installed inside it. It appears that the edifice was 
expanded and converted to a dzong during the time of Drung-
drung’s descendants so that it could serve as a defensive fortress, 
as the country was then going through a troubled period, facing 
both external invasions and internal opposition during Zhabdrung’s 
unification process. For more than 300 years, from the later 15th 
century to the 18th century, the dzong not only served as the seat 
of the Drung-drung descendants but also as a garrison against the 
attack of enemies. 

Being a minor dzong, most of the historical records found to date 
give it only a passing reference and do not mention much about it. 
The elderly people of Paro said that all the dzong’s own records 
could have been destroyed in the fire when the temple was razed. 
So, in the absence of any reliable record, the present research has 
had to rely on oral history and whatever else has been written about 
it in general historical records of the district. 

The Division for Conservation of Heritage Sites, Department of 
Culture, has carried out complete inventory—photo documentation 
of structures with structural designs—of the entire ruined structures 
and the surrounding area, for the record. However, as of now, there 
is no plan of carrying out archaeological excavation. The researcher 
agrees that if excavation takes place this will clear most of the 
ambiguities in historical accounts of the dzong hitherto and also 
throw more light on religious and political history at the local level 
as well as on that of the country at large. 
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A Historical Report on Sampa Rinpoche: A Great 
Yogi of Langthel

Dorji S. Kheng

Abstract
Bhutan has been blessed with life and teachings of numerous 
Buddhist luminaries of different traditons of Tibetan Buddhism. 
Although, many were from Tibet and came to Bhutan because of 
various reasons- political and religious, but there were many, who 
were born in Bhutan. Those born in Bhutan, some were known while 
many went unheard because of their simple nature of practice and 
living. One of the enlightened and accomplished spiritual masters 
was Togden Chador from Langthel, Trongsa. He spent his entire life 
traveling and teaching to people. This paper is an attempt to record 
oral accounts of his life, travel, teachings both in Tibet and Bhutan 
and other matters relating to his life and works.

Introduction
Biographies, autobiographies, spiritual praises, hymns, namthars, 
soeldeps, etc. of accomplished masters and practitioners are 
important sources of knowledge and information.  Most believers 
of Buddhism believe in accumulating merits by knowing and 
learning of the past great saints, spiritual masters, and yogis. To 
many, knowing about great Buddhist masters inspire the beings of 
the present and future to embark on the spiritual path of Buddha-
dharma to liberate not only oneself from this samsara but also to 
develop compassion and strive to liberate other sentient beings too. 
And also, most people without question believe in the power of the 
great Buddhist masters in freeing from the vicious circle of samsara 
for all sentient beings. Study of learned, and accomplished Buddhist 
saints and masters of different traditions of Tibetan Buddhism; 
atleast of their own tradition/school is one of the subjects in study 
in different monastic institutions. Such studies are usually taught to 
inspire every individual and to get encouraged in their practice to 
sacrifice like lineage masters for the benefit of all sentient beings.
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Second Buddha- Orgyen Guru Rinpoche visited Bhutan several 
times (theoretically three times) and blessed as Baeyul, the hidden 
paradise. Centuries later, many accomplished Buddhist masters and 
saints travelled to Bhutan from Tibet. Many came to Bhutan for 
multiple reasons –both political and religious in nature. Some of 
the Buddhist saints like Lama Phajo Drugom Zhigpo, Lama Drukpa 
Kuenley, Kuenkhyen Longchen Rabjam, Zhabdrung Nagawang 
Namgyel, Dilgo Khyentse Rinpoche, second Dudjom Rinpoche 
Jigdrel Yeshey Dorji, 16th Gyalwa Karmapa Ranjung Rigpai 
Dorji, 4th Dodrupchen Rinpoche Jigme Thubten Thrinley Palbar, 
and Dungse Thrinley Norbu Rinpoche have come from Tibet and 
endured all difficulties for the spread and cause of Buddha Dharma 
in Bhutan. Equally, there were many who were born in Bhutan and 
became accomplished Buddhist practitioners- further impacting the 
growth and spread of Buddha Dharma. One such great saint was 
Terton Pema Lingpa of Bumthang who not only became popular 
with large followers not only in Bhutan but also in Tibet and other 
Himalayan region. But, there were also many great masters whose 
lives and works went unheard albeit they spent their whole life in 
learning and teaching of Buddha Dharma in Bhutan.

One of the accomplished masters who passed his life unnoticed 
was Togden Chador Rinpoche. He was a Dzogchen master of great 
realization. He was locally known as Sampa Rinpoche for his 
immense realization. He has spent many years in meditation in his 
own place as well as in Mongar in Eastern Bhutan and Tibet. He 
was one of the primary lineage holders of the Longchen Nyingthig1, 
Dorling2 and Padma Sangthig3. He also held the Taklung Kagyu 
lineage within Kagyu tradition. Therefore, he became one of the 
Remey masters (Non-Sectarian) of his time.  

Togden Chador always drew inspirations from the lives of Milarepa 
and Dza Patrul Rinpoche, who were both great Yogis. Both 
these masters never organized Sangha or monastic community 
1 It is the one of the practices within Nyingma tradition and it was  
 discovered by Terton Rigzin Jigme Lingpa in 18th century.
2 The treasure teachings discovered in 14th century by Terton Dorji Lingpa within  
 Nyingma tradition.
3 Terton Dujom Namkhai Dorji’s revealed treasure
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and wandered as ascetics- mostly in wilderness. Togden Chador 
followed the same path and had no monks following him nor did 
lead mundane life of luxury or become abbot of any temple and 
monastery. He even did not have a proper house or shelter as he 
was in the mountains practicing and meditating for the liberation 
of all sentient beings. Because of his immense understanding and 
realization, he became one of the root spiritual teachers of Druk 
Gyalpo King Jigme Wangchuck.

Sources, problems and methods
There are no written materials available regarding the subject 
of study; most information is based on oral accounts and related 
secondary sources of his time. Because, he lived simple and never 
assumed any spiritual authority or had any particular place, it 
probably did not draw the attention of most people. Therefore, it 
could be the very reason why there is no written material as of now 
being known except some sketchy oral accounts. 

It is a historical descriptive-narrative study. Qualitative tools were 
employed to explore data and information –formal & informal 
interviews, personal communications, field visits and secondary 
information. Careful examination and analysis of information 
was considered. Conflict of interest and need of protecting the 
respondent’s identity incase if there are ethical issues- were kept 
in mind while conducting this historical study. Needless to say, this 
study has heavily relied on oral sources, there could be some subject 
of controversy and reader’s discretion is solicited. 

A glimpse of his early life 
Sampa Rinpoche was born in 1866 to father Namgay and mother 
Dema Shethrup of Baling4 village in Langthel Gewog under Trongsa 
Dzongkhag. This small Baling village is very fortunate because it was 
blessed by Guru Padmasambhava in the 8th century, when he visited 
Bhutan for the first time on the invitation of legendary king Sindhu 
Raja of Bumthang. Later, it is also believed that Baling village was 
also blessed by one of the Buddhist luminaries of Nyingma tradition 
Kuenkhyen Longchen Rabjam in the 14th century. 

4 It is 70 Kilometres away from Trongsa on the Trongsa-Gelephu highway
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In accordance with oral tradition maintained in the village, the origin 
of the name Baling reveal an interesting account. Linguistically, 
word Baling consists of two words: ‘Ba’ which means ‘cow’ in 
local dialect/language and ‘Ling’ means ‘large land/or pasture’. 
According to one oral account, there lived a couple in the Rasa5 
village and owned cattle. One day one of the milking cows was lost. 
Couple went in search of the lost cow and found in the place called 
Baling. The couple took the cow back but miraculously the cow left 
a hoof print on a rock and it can be seen even today. Since the lost 
cow was found there, so it was called ‘Baling’ which literally means 
‘runaway cow’.

Sampa Rinpoche as a child was named Chador. He was the only 
child and his parents wanted him to take care of the family and 
their property. Their wish of continuing ancestral family holdings 
was not fulfilled. Because as a child, he was very extraordinary and 
exhibited lot of inclination towards taking up religious practices. 
Even in the midst of works, Chador could learn on his own alphabets 
and would utter it at the loudest of his voice. Every time he uttered 
the alphabets, his father would give him lot of lashings, intending 
to stop him from pursuing the Buddha Dharma path.  Despite his 
father’s effort of making him forget his urge of taking religious life 
by making him work and keeping engaged everyday in household 
chores and in farms, Sampa Rinpoche was never deterred and kept 
his desire alive. One day, he decided to run away when his parents 
were tending to farming activities. As planned, he ran away while 
his parents were at work in the farm. He left his ancestral village 
at the age of twenty five listening to the silent call of his heart to 
devote his life to Buddha Dharma. After running away from his 
village, Sampa Rinpoche reached at a place called Prumzur, a place 
on the other side of valley facing Baling village. It is believed that 
upon reaching Prumzur, he turned back to have a last glimpse of 
his village and did it three times. He also returned to Baling from 
Prumzur and he did it for three times before making a final decision 
to leave his village in pursuit of his dream.    

5 Rasa is approximately 18 kilometres away from Baling village

Dorji S. kheng



535

and wandered as ascetics- mostly in wilderness. Togden Chador 
followed the same path and had no monks following him nor did 
lead mundane life of luxury or become abbot of any temple and 
monastery. He even did not have a proper house or shelter as he 
was in the mountains practicing and meditating for the liberation 
of all sentient beings. Because of his immense understanding and 
realization, he became one of the root spiritual teachers of Druk 
Gyalpo King Jigme Wangchuck.

Sources, problems and methods
There are no written materials available regarding the subject 
of study; most information is based on oral accounts and related 
secondary sources of his time. Because, he lived simple and never 
assumed any spiritual authority or had any particular place, it 
probably did not draw the attention of most people. Therefore, it 
could be the very reason why there is no written material as of now 
being known except some sketchy oral accounts. 

It is a historical descriptive-narrative study. Qualitative tools were 
employed to explore data and information –formal & informal 
interviews, personal communications, field visits and secondary 
information. Careful examination and analysis of information 
was considered. Conflict of interest and need of protecting the 
respondent’s identity incase if there are ethical issues- were kept 
in mind while conducting this historical study. Needless to say, this 
study has heavily relied on oral sources, there could be some subject 
of controversy and reader’s discretion is solicited. 

A glimpse of his early life 
Sampa Rinpoche was born in 1866 to father Namgay and mother 
Dema Shethrup of Baling4 village in Langthel Gewog under Trongsa 
Dzongkhag. This small Baling village is very fortunate because it was 
blessed by Guru Padmasambhava in the 8th century, when he visited 
Bhutan for the first time on the invitation of legendary king Sindhu 
Raja of Bumthang. Later, it is also believed that Baling village was 
also blessed by one of the Buddhist luminaries of Nyingma tradition 
Kuenkhyen Longchen Rabjam in the 14th century. 

4 It is 70 Kilometres away from Trongsa on the Trongsa-Gelephu highway

A Historical Report on Sampa Rinpoche: A Great Yogi of Langthel 536

In accordance with oral tradition maintained in the village, the origin 
of the name Baling reveal an interesting account. Linguistically, 
word Baling consists of two words: ‘Ba’ which means ‘cow’ in 
local dialect/language and ‘Ling’ means ‘large land/or pasture’. 
According to one oral account, there lived a couple in the Rasa5 
village and owned cattle. One day one of the milking cows was lost. 
Couple went in search of the lost cow and found in the place called 
Baling. The couple took the cow back but miraculously the cow left 
a hoof print on a rock and it can be seen even today. Since the lost 
cow was found there, so it was called ‘Baling’ which literally means 
‘runaway cow’.

Sampa Rinpoche as a child was named Chador. He was the only 
child and his parents wanted him to take care of the family and 
their property. Their wish of continuing ancestral family holdings 
was not fulfilled. Because as a child, he was very extraordinary and 
exhibited lot of inclination towards taking up religious practices. 
Even in the midst of works, Chador could learn on his own alphabets 
and would utter it at the loudest of his voice. Every time he uttered 
the alphabets, his father would give him lot of lashings, intending 
to stop him from pursuing the Buddha Dharma path.  Despite his 
father’s effort of making him forget his urge of taking religious life 
by making him work and keeping engaged everyday in household 
chores and in farms, Sampa Rinpoche was never deterred and kept 
his desire alive. One day, he decided to run away when his parents 
were tending to farming activities. As planned, he ran away while 
his parents were at work in the farm. He left his ancestral village 
at the age of twenty five listening to the silent call of his heart to 
devote his life to Buddha Dharma. After running away from his 
village, Sampa Rinpoche reached at a place called Prumzur, a place 
on the other side of valley facing Baling village. It is believed that 
upon reaching Prumzur, he turned back to have a last glimpse of 
his village and did it three times. He also returned to Baling from 
Prumzur and he did it for three times before making a final decision 
to leave his village in pursuit of his dream.    

5 Rasa is approximately 18 kilometres away from Baling village

Dorji S. kheng



537

His departure to Aja in Mongar
Chador in his early age, he heard about the presence of great Aja6 
lama also known as Buli Trulku in a place called Aja, which is in 
Mongar district in Eastern Bhutan. After having left behind his 
village, young Chador trudged further from Prumzur and reached 
Dakphey.7 Upon reaching there he saw people performing Tsechu 
(religious festival) and he considered it as good omen to pursue 
Buddha Dharma. Young Chador walked against all odds to reach 
Aja. Oral accounts mention of his hardships and sufferings on his 
way to Aja like having nothing to eat, sleeping under the trees, and 
walking through dense and impenetrable forest and also facing 
extreme climatic conditions. It is also said that he even had to herd 
the cattle for his survival on his way to Aja. With lot of hardships on 
the way, he reached Aja on the day Guru Rinpoche was believed to 
have born. On his arrival at Aja, people were hoisting the Lhadar8 in 
front of Aja Lama’s temple. Chador then in tears prostrated before the 
Aja lama Trulku Kachab Namkhai Dorji and offered his obeisance. 
Chador experienced extraordinary joy and happiness in meeting Aja 
lama. Trulku Kachab Namkhai Dorji alias Aja Lama and sometimes 
simply known as Buli Trulku was also extremely happy on meeting 
young Chador.  The meeting of two great souls was so auspicious 
because they met on the fifteenth day of the first month of lunar 
calendar, one of the good days of a month. Since Togden Chador set 

6 It is believed to have been blessed by Guru Rinpoche and it is one of  
 the sacred pilgrimage sites in eastern Bhutan. 
7 It is a small hamlet under Zhemgang District
8 Lhadars are tall prayer flags hoisted usually infront of temples,  
 monasteries, Dzongs 

Figure 1. A house where Sampa 
Rinpoche was born (Photo by K. 
Wangdi)

Figure 2. Hoof print of a lost cow 
(photo by K.Wangdi)
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his foot at Aja when Buli Trulku was in the process of performing 
Tshechu and people hoisting Lhadar, he regarded all of these events 
as fulfilling of his internal desire. 

Young Chador began his religious studies under Aja Lama. He faced 
no difficulties reading and writing as he learned the choekey script 
as a child. Because of reading and writing skills, he learned and 
studied advanced terma teachings particularly Dorling Terchoe. He 
also began practicing meditation under the guidance of Aja Lama 
and spent three years meditating in solitary9. 

It is not known how long he stayed at Aja. In his religious pursuit, he 
spent many years in isolated hermitages meditating and practicing. 
His way of learning was clear indication of his intention of remaining 
all through his life as yogi and wander from place to place. In one of 
his meditations, he realized through his vision that his parents have 
passed away. This very visualization made him delve into Buddha 
Dharma and understand more about the impermanence of life. 
Parent’s demise also encouraged him to pursue religious studies and 
practices more rigorously. Demise of parents did not obstruct his 
spiritual journey, so he did not return home even for funeral rites. 
His bold determination of not returning to his village and complete 
his parent’s last rites showed his full faith to continue his study and 
practice even in bad times for the benefit of all sentient beings. He 
continued meditating and finally became himself a realized being 
and later returned to his village.

His return to village
As a realized being, he was known as Sampa Rinpoche. He took 
leave from his master and returned to Baling. As departing is hard 
for everyone, Sampa Rinpoche was filled with tears when he left 
behind his master. Upon reaching his village, he could only meet 
his relatives as his parents expired long before. But the news of his 
arrival in the village spread like wildfire and people from near and 
far of his village and neighbouring villages came to see him and 
receive his blessings. During his stay in the village, he became a 
9 Lho Sum Chog Sum is a term used such meditations and practitioners  
 stay in solitary retreat for three years, three months and three days  
 without meeting anyone during the entire period
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Tsawai Lama or root guru to most people of his village and other 
villages - Gongphu, Digala and Mamong of adjoining Zhemgang 
District. Considering his knowledge and experience people of his 
village were said to have been exempted from paying taxes to the 
government. While Sampa Rinpoche was in the village it is said that 
people always felt secure and comfortable.

His departure for Riwoche10 in Tibet
Because of his immense realization, he was also known as Togden 
(realized practitioner) Chador . He continued to stay in his village till 
he received a letter stating him to come to Tibet. In accordance with 
the letter rather a prophecy of Terton Jedrung Thrinley Jampa Dorji 
Jungne11, who sent it, Togden Chador traveled to Tibet. Receiving 
a letter was fulfilling his dream of going to Tibet to pursue higher 
studies under a great master of the time. Interestingly, at around a 
same time, second King Jigme Wangchuck came to know of him 
as a great lama and asked him whether he wanted to go to Tibet or 
not. During those times, King and Royal Families sponsored young, 
intelligent and committed monks in their spiritual pursuit especially 
to Tibet. They were to come back upon completion of their studies 
and further propagate Buddha Dharma in Bhutan. Sampa Rinpoche 
joyfully accepted the generous sponsorship and decided to go to 
Tibet fulfilling his dream of going to Tibet for higher studies and 
deeper practice of Dharma for sentient beings. 

Journey to Tibet was never an easy task for travelers, traders, 
officials including pilgrims and monks. All  had to go through 
different hurdles from shelter to provisions. For his journey, all 
provisions were granted by King Jigme Wangchuck, even attendants 
to accompany the great Togden Chador. King also expressed his 
wish that Rinpoche should return and teach young monks and 
others in Bhutan. Rinpoche along with attendants left for Tibet 
from Wangdicholing palace one early morning and passed through 
Choekhortoe village to Kham Riwoche in eastern Tibet. They 

10 Riwoche Monastery is one the largest and the oldest monastery in Kham  
 and the main seat of Taklung Kagyu. 
11 He is also known as Terton Dujum Namkhai Dorji according to Pema  
 Sangthig a treasure revealed by him and was 7th in line of Jedrung  
 incarnations
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trudged through steep and snow capped mountains to the unfamiliar 
land. Similar to his journey towards Aja, the entourage faced difficult 
situations of unpredictable environment and climatic conditions. 
Their journey took them through wild barren landscapes and mostly 
traveled at night. Travellers, traders and officials journeyed in the 
night because of the fear of Tibetan brigands who made attempts to 
rob and extort from traders in those times. Their journey also took 
them through many beautiful places besides rugged terrains and 
unwelcoming weathers. In their journey, they came through number 
of temples, monasteries and hermitages. One of the difficulties faced 
by the entourage was the shortage of rations and at times resorted to 
begging for the survival and continuity of journey.

Figure 3: The Riwoche monastery in the early 1950s before Cultural Revolution. 
Source: http://www.riwoche.com/lineage.html

Despite of these hardships, they visited monasteries and temples 
that they came across on their way. The entourage reached Riwoche 
after traveling for months. Sampa Rinpoche was said to be so 
happy that he felt like stepping on heaven on seeing the Riwoche 
monastery and meeting his incredible master Jedrung Thrinley 
Jampa Jungne. He shed tears of satisfaction. He prostrated before 
his master Jedrung and offered whatever gifts he had brought. 
Jedrung Rinpoche was also impressed on having Sampa Rimoche 
near him. Sampa Rinpoche did not enroll himself as a  formal monk 
in Riwoche monastery, rather he lived as lay monk (gomchen). At 
Riwoche monastery, Jedrung Rinpoche became his principal teacher. 
But Sampa Rinpoche has also met and studied under some of the 
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Tsawai Lama or root guru to most people of his village and other 
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10 Riwoche Monastery is one the largest and the oldest monastery in Kham  
 and the main seat of Taklung Kagyu. 
11 He is also known as Terton Dujum Namkhai Dorji according to Pema  
 Sangthig a treasure revealed by him and was 7th in line of Jedrung  
 incarnations
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renowned lamas of the time like first Azom Drukpa Pawo Dorji12. 

While in Tibet, Sampa Rinpoche spent most of his time with his 
root guru Terton Jedrung Thrinle Jampa Jungne. After his return 
from Tibet, he always shared to his disciples about his root guru’s 
extraordinariness and always said that his root guru is beyond 
description. There are few accounts still narrated which was shared 
by Sampa Rinpoche about his Guru’s super-natural powers.  One 
extraordinary incident that is still remembered by his disciples was 
arrest of Jedrung Rinpoche by the Chinese Soldeirs13. According 
to the oral accounts maintained in Baling village, Jedrung was 
arrested by the Chinese and subsequently tortured him. As a means 
of torturing, Jedrung Rinpoche was kept inside a tent which was 
guarded by Chinese soldiers all around and was fired mercilessly. 
But to their surprise no bullets could penetrate through the tent.  
Since, Chinese soldiers could do no harm to Rimpoche, they sent 
him back to his residence and asked his attendants to come out of 
his residence. Two attendants were sent by Jedrung Rinpoche as 
per the order given by the Chinese soldiers and one of them was 
Sampa Rinpoche himself. Before they went out, they were given a 
shoelace each by Jedrung Rinpoche to be tied around their neck as a 
talisman to protect them against any dangers and harm. As soon as 
they were out of residence door, Chinese soldiers began firing and 
due to the blessings and miraculous powers of Jedrung Rinpoche, 
nothing happened to them. This ordeal of Jedrung and his attendants 
is recounted by people as narrated by Sampa Rinpoche. All bullets 
fell to the ground smashing itself with no physical injuries to the 
attendants. Because of this very incident, Jedrung Rinpoche became 
more popular and earned lot of respects and admiration from people.

12 Azom Drukpa Drodul Pawo Dorji popularly known as Azom Drukpa  
 was born at Tashi Dungkargang in Tromkhor (Tromtor) in the eastern  
 part of Tibet (kham) in 1842. He was recognized as the incarnation  
 of Fourth Drukchen Khyenkhyen Pema Karpo. He was also recognized  
 as the incarnation of Azom Rigzen Sangay Tashi by Second Kathok Situ 
 Choeki Lodro and Third Drime Zhingkyong Jigme Yonten Gonpo.
13 When this incident happened needs to be ascertained. Oral accounts say  
 it as a feudal feuds in the Kham region leading to Chinese intervention
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He lived in Tibet particularly in Kham region for many years as a 
foremost disciple to Jedrung Rinpoche and Azom Drukpa. While in 
Kham, he spent meditating at various remote places and hermitages. 
He had to survive with spoon full of Tsampa14  battery in cold water 
(sbjar zey) and had no enough to clothe or beddings. His greatest 
survival test was facing severe cold conditions on top of a mountain 
in extreme weather condition but he never gave up his practice and 
study.  He was emaciated and hungry like yaks that eat even after 
their stomachs are full. He spent years meditating underground 
without meeting anyone except his attendants. This showed his 
determination, courage, devotion to master first and benefit sentient 
beings later.

His return from Tibet
Having spent many years in Tibet studying, practicing and 
meditating, Sampa Rinpoche returned to Bhutan. There is no 
information when and after how many years he returned to Bhutan 
from a place which he felt like heaven when he saw for the first time. 
Although, he thought of living lifelong in Tibet and die in presence 
of his great masters but had to return to Bhutan on the advice of his 
root teacher to teach Buddha Dharma to other people. It was hard 
for him to depart from his master and others as well. He bid farewell 
to his root teacher Jedrung Jampa Jungne with deep remorse and 
entreated him to continue to look upon him compassionately 
throughout his life. His root Guru Jedrung Jampa Jungne blessed 
him reciting prayers and gifted him three sacred statues: Amitabha 
(Yoepamey), Padmasambhava (Guru Pema Jungne) and the statue 
of Avalokiteshvara (Chenrezig). Sangyum Yangkha (Wife of his 
guru) also gifted Sampa Rinpoche with ivory as a parting gift. His 
return journey was also no different from his journey to Tibet.  He 
faced shortage of rations and begged for his survival. Despite the 
difficulties he always found time to meditate wherever possible or 
when the situation was favourable.  After having returned to Bhutan, 
he decided to marry a woman from his own village. He married 
Damchoe, a woman who was a relative to him. 

14  A flour usually made from Wheat and popular amongst Tibetans
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14  A flour usually made from Wheat and popular amongst Tibetans

Dorji S. kheng



543

Introductory notes of his teachers: Buli Trulku Kachab Namkhai 
Dorji
Sampa Rinpoche’s first spiritual path began under the Buli Trulku 
Kachab Namkhai Dorji also known as Aja Lama, sometimes 
referred to as Buli Trulku too. Buli Trulku was born in 1883 to a 
father Pema Tashi who was a Trongsa Dron-nyer, a descendant of 
Buli Choeje whose generation was traced to Terton Dorji Lingpa. 
His mother was Kuenzang Choden, a descendant of Tamzhing 
Choeje. He was among seven children born to Pema Tashi family: 
Lam Sangay Tenzin, Drugyel Thrimpon Padhey15, Sangay Thrinley, 
Jambay, Lhundrup and Dorji Dema – the only daughter who died 
at young age. Although, Trulku Khachab Namkhai Dorji was 
known as Aja Lama, people of Mongar referred him as Yarab 
Lama and had no relation in terms of lineage or in blood (Chophel, 
2005, &, Wangchuk, n.d.). He married Dorji Tshomo, a daughter 
of Chungkhar Choeje of Dungsam region, presently under Pema 
Gatshel Dzongkhag. Zhenphen Drodul Dorji Tenzin was born to 
them and was recognized as the reincarnation of Dromton Zhenphen 
Namdrol16.

Buli Trulku Kachab Namkhai Dorji himself was recognized as the 
reincarnation of Yudra Nyingpo17 but according to Lam Kezang 
Choephel18 he was a reincarnation of Thukse Choeying Rongdrol19. 
But it is to be understood that there is no reincarnation issue because 
Thukse Choeying Rongdrol was a reincarnation of Yudra Nyingpo. 
Lopon Kuenga Gyeltshen became a teacher to Buli Trulku and spent 
seven years in Drangla Goenpa under him. According to Wangchuk 
(n.d) he studied under ex-Yanglop Tenzin Dorji and spent five years 
in Sharlipang Goenpa in Gaselo under Wangduephodrang district 
studying grammar, poetry, language and literature. Buli Trulku had 
15 His real name was Samten Yoeser
16 He was one of great masters of Dzogchen lineage holder of the Nyingma  
 sect of Terton Dorji Lingpa and was one of the gurus to Terdark Lingpa.  
 It is said that he taught entire Dorling terchoe to Rigzen Terdark Lingpa  
 Padma Garwang Gyurmed Dorji.
17 He was a scholar and the translator who received teachings from Guru  
 Rinpoche, Vairotsana and Vimalamitra. He was one of the disciples  
 among twenty-five disciples of Lopen Pema Jungne.
18 He was a great grand son of Trulku Kachab Namkhai Dorji
19 He was one of the sons of Terton Dorji Lingpa
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to leave Sharlipang Goenpa and return to Buli due to sudden death 
of his sister Dorji Dema as all other family members have arrived 
for the funeral of his sister.

Buli Trulku received teachings from many of the Buddhist masters 
of his time: Kathog Situ Thubten Choeki Gyatso, 15th Karmapa 
Khachab Dorji, Baeyul Rinpoche Kuzhu Jigme Thrinley and also 
from Drupwang Shacha Shri Rinpoche. Amongst these masters, 
Baeyul Rinpoche became his root master. Trulku Khachab Namkhai 
Dorji became a principle lineage holder of Dorling Terchoe, a terma 
revealed by Terton Rigzin Dorji Lingpa. He received this teaching 
from Kathog Situ Thubten Choekyi Gyatso II (1880-1925). Buli 
Trulku possessed vast knowledge and composed prayers. According 
to Lam Kezang Choephel (2005, p.59) ‘Buli Trulku always composed 
prayers and earned an epithet of authorship in composing prayers.’  
Buli Trulku built Dungkar Choeling Gonpa of Aja in accordance 
with the instruction given by the 15th Gyalwa Karmapa (Wangchuk, 
n.d.) and there was a prediction made by Baeyul Rinpoche Kuzhu 
Jigme Thrinley that he would build a monastery at Aja. 

Oral accounts recorded by Wangchuk (n.d.) regarding the 
construction of Dungkar Choeling Goenpa in Aja, it highlights that 
Buli Trulku saw a vision of three goddesses appearing before him 
and promising of providing stones for the construction of goenpa. 
When actual construction began, true to the promise, stones in the 
shape of traditional religious texts were unearthed from the very 
temple site. Once the construction was completed, goddesses who 
helped in the construction have disappeared like a rainbow. This 
is the very reason which makes Dungkar Choeling Goenpa very 
sacred amongst many other monasteries around Aja. A son was 
born in 1921 to Buli Trulku and was named Zhenphen Drodul Dorji 
Tenzin and later became lineage holder of his father and spent most 
of his time in Dungkar Choeling Goenpa. Buli Trulku passed away 
in 1941 at Yarab in Mongar when his son was just nineteen years old 
(Choephel, 2005). His son Dromton Zhenphen Drodul Dorji was 
recognized as the reincarnation of Dromton Zhenphen Namdrol 
who was the lineage holder of Terton Dorji Lingpa by his father 
when he was aged three.
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Jedrung Thrinley Jampa Jungne:

Figure 4: Jedrung Thrinley Jampa Jungne’s rare photos (Photos contributed by 
Tenzin Gyalmo)

Jedrung Jampa Jungne was an accomplished author, treasure 
revealer and one of the greatest masters of his time. He was born 
in 1856 at Riwoche monastery in Kham region and was popularly 
known as Jedrung Rinpoche. He belonged to Shol Danak family 
of Gar Tatsang clan which descended from Gar Songtsan who in 
turn was one of the ministers of Songtsen Gampo. Jedrung Jampa 
Jungne was also known as Terotn Dudjom Namkhai Dorji. Jedrung 
Jampa Jungne was considered an emanation of Longchok Konchok 
Jungne, believed to be an reincarnation of one of the disciples of Guru 
Rinpoche. He was the seventh in line of reincarnations of Jedrung 
line. He became the head of Riwoche monastery. He was a disciple 
of Jamyang Khyentse Wangpo, Jamyang Kongtrul Lodro Thaye 20 
and 15th Gyalwa Karmapa Khachab Dorji 21 and later he became 
teacher to Dudjom Jigdrel Yeshi Dorji 22 and Kangyur Longchen 

20 Jamyon Kongtrul Lodro Thaye (1813-1899) played key role in  
 Rime movement (Non-Sectarian movement) of Tibetan Buddhism. He  
 was a contemporary of Jamyang Khyentse Wangpo, Dza Patrul  
 Rinpoche, Terton Chogyur Lingpa,and Do Khyentse Yeshi Dorji.
21 He was a reincarnation of Duesum Khyenpa the first Karmapa recognized  
 by Jamyon Kongtrol Lodro Thaye and Jamyang Kyentse wangpo and  
 received various transmission, empowerment, and teachings from  
 various sects; Nyingma, Kamtsang Kagyu, Sakya, Drukpa kagyu,  
 Shangpa Kagyu. Thus he became of the master who held the Rime  
 movement.
22 Dudjom Rinpoche Jigdrel Yeshi Dorji (1904-1987) was one of the  
 greatest Nyingma masters of his time.He was the reincarnation of the  
 Terchen Dujum Lingpa. 
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Yeshi Dorji Rinpoche23. He was known for being Rimey approach 
and he upheld both Nyingma and Taklung Kagyu traditions. He 
finally passed away in 1922.   
   
Sampa Rinpoche’s teachings and miraculous powers
As said earlier he followed the life style of Jetsun Milarepa 24 and 
Dza Patrul Ugyen Jigme Choeki Wangpo Rinpoche25, therefore 
he neither had a proper monastery nor regular monks (Sangha 
community) following him. He and his consort lived wandering as 
they did not own a proper house because he always portrayed himself 
as a wanderer. He spent most of his time wandering, meditating in 
different places for the sake of all sentient beings. Besides being a 
teacher to local people, it is said that he was also one of the teachers 
of second King Jigme Wangchuck. He gave teachings to the king 
and others in the courtyard of the Kuenga Rabten Palace.
           
  

                                     

23 Kangyur Rinpoche Ngawang Choekyi Yeshe Dorji (1897-1975) of Riwoche 
Monastery was the disciple of Jedrung Thrinle Jampa Jungne alias Terton Dudjom 
Namkhai Dorji. He was a treasure revealer and  father of two incarnate Trulkus: Taklung 
Tsetrul Pema Wangyal (1945) and Jigme Khyentse Rinpoche (1963) the third son.
24 Jetsun Milarepa (1040-1123) was a disciple of ‘Marpa the translator’. He was 
a hermit, yogi, and poet and wrote many spiritual songs (Gubum).His Gurma has great 
impact in the Tibetan Buddhism.
25 Dza-Patrul Rinpoche was known as Ogyen Jigme Choekyi Wangpo (1801-
1887) and was speech incarnation of Rigzen Jigme Lingpa. He was also recognized 
as the incarnation of Palge Samten Phuntsok by first Dodrupchen Jikme Thrinle Ozer. 
He became chief disciple to Jigme Gyalwa Nyugu where he received instruction on 
Dzogchen and Tsalung practice.

Figure 5: House that houses 
belongings of Sampa Rinpoche.               

Figure 6: Kuenga Rabten Palace (Photos 
K. Wangdi)
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teacher to Dudjom Jigdrel Yeshi Dorji 22 and Kangyur Longchen 

20 Jamyon Kongtrul Lodro Thaye (1813-1899) played key role in  
 Rime movement (Non-Sectarian movement) of Tibetan Buddhism. He  
 was a contemporary of Jamyang Khyentse Wangpo, Dza Patrul  
 Rinpoche, Terton Chogyur Lingpa,and Do Khyentse Yeshi Dorji.
21 He was a reincarnation of Duesum Khyenpa the first Karmapa recognized  
 by Jamyon Kongtrol Lodro Thaye and Jamyang Kyentse wangpo and  
 received various transmission, empowerment, and teachings from  
 various sects; Nyingma, Kamtsang Kagyu, Sakya, Drukpa kagyu,  
 Shangpa Kagyu. Thus he became of the master who held the Rime  
 movement.
22 Dudjom Rinpoche Jigdrel Yeshi Dorji (1904-1987) was one of the  
 greatest Nyingma masters of his time.He was the reincarnation of the  
 Terchen Dujum Lingpa. 
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Yeshi Dorji Rinpoche23. He was known for being Rimey approach 
and he upheld both Nyingma and Taklung Kagyu traditions. He 
finally passed away in 1922.   
   
Sampa Rinpoche’s teachings and miraculous powers
As said earlier he followed the life style of Jetsun Milarepa 24 and 
Dza Patrul Ugyen Jigme Choeki Wangpo Rinpoche25, therefore 
he neither had a proper monastery nor regular monks (Sangha 
community) following him. He and his consort lived wandering as 
they did not own a proper house because he always portrayed himself 
as a wanderer. He spent most of his time wandering, meditating in 
different places for the sake of all sentient beings. Besides being a 
teacher to local people, it is said that he was also one of the teachers 
of second King Jigme Wangchuck. He gave teachings to the king 
and others in the courtyard of the Kuenga Rabten Palace.
           
  

                                     

23 Kangyur Rinpoche Ngawang Choekyi Yeshe Dorji (1897-1975) of Riwoche 
Monastery was the disciple of Jedrung Thrinle Jampa Jungne alias Terton Dudjom 
Namkhai Dorji. He was a treasure revealer and  father of two incarnate Trulkus: Taklung 
Tsetrul Pema Wangyal (1945) and Jigme Khyentse Rinpoche (1963) the third son.
24 Jetsun Milarepa (1040-1123) was a disciple of ‘Marpa the translator’. He was 
a hermit, yogi, and poet and wrote many spiritual songs (Gubum).His Gurma has great 
impact in the Tibetan Buddhism.
25 Dza-Patrul Rinpoche was known as Ogyen Jigme Choekyi Wangpo (1801-
1887) and was speech incarnation of Rigzen Jigme Lingpa. He was also recognized 
as the incarnation of Palge Samten Phuntsok by first Dodrupchen Jikme Thrinle Ozer. 
He became chief disciple to Jigme Gyalwa Nyugu where he received instruction on 
Dzogchen and Tsalung practice.

Figure 5: House that houses 
belongings of Sampa Rinpoche.               

Figure 6: Kuenga Rabten Palace (Photos 
K. Wangdi)
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Druk Gyalpo Jigme Wangchuck used to fervently ask him to visit the 
King at Kuenga Rabten Palace. According to oral sources, Sampa 
Rinpoche by then was known as Togden26 Chador and gave various 
teachings including Kuenzang Lamai Zhelung27 to the Second King. 
It is believed that Togden Chador has mastered Tsa-lung28. 

There are many oral accounts kept alive of his supernatural powers. 
One of the interesting oral accounts is his power to hold and withdraw 
his urine in the process of urination. Once he was made to pee from 
the window of Kuenga Rabten Palace. He did as he was asked, but 
to the amazement of people gathered there, he withdrew his pee 
before it fell without letting a drop to fall on the courtyard. Another 
account maintained in the villages’ mention of how he put off the 
blazing fire in one of the houses using his ritual dagger (Phurba29). 
According to one oral account, he struck the fire with Phurba three 
times and the blazing fire was instantly controlled. Another story 
vividly recollected by people is, his power to separate mixture of 
milk and water which was offered to him. This incidents show his 
extra-ordinariness and accomplishments. Sampa Rinpoche as a 
wandering yogi, he spent most of his time meditating in caves in 
solitary. Some of the caves that he mostly meditated are Tongnath, 
Kumjan and Zangbu Draphu.

26  It is also referred as Drubwang which means one who has attained great 
realization
27 The words of my perfect teacher written by Dza Patrul Rinpoche.
28 It is one of the practices where it involves the secret practice. This practice 
helps oneself to transform the ordinary body to the body with wisdom and bliss. When 
the practitioner gain independent from this practice one will gain control over four 
elements. 
29 Ritual Dagger mostly used by Vajrayana practitioners
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Kumjan cave is located to the north east of Baling village and it is the 
cave where Togden spent most of his time with his wife Damchoe. 
Oral sources mention that Sampa Rinpoche mastered Tsalung in 
Tongnath cave. The cave is located at Tongnath, in ancestral land, 
in the shape of phurba and is located to the north-west of Baling 
village. After the death of Sampa Rinpoche, one of his disciples 
Kezang from Kheng region meditated for sometime in the Zangbu 
Phu. This cave is located north side of Baling village. From this 
cave one has the good view of the Baling village. Today, there is 
Tsha-tshas30 kept inside this cave. 

His Death
Sampa Rinpoche passed away in 1966 at the age of one hundred, 
it is said that Rinpoche attained parinirvana in meditative posture 
(Thugdam). Before he passed away, Togden Chador or Sampa 

30  Votives or stamped clay figures

Figure 7. Kumjan Cave. 
(Photo K.Wangdi)                                                               

Figure 8. Tongnath Cave. (Photo 
K.Wangdi)       

Figure 9. Zangbu Phu – inside 
view. (Photo K.Wangdi)                                              

Figure 10. Zangbu Phu – far view 
(Photo K.Wangdi)
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Rinpoche even told his attendants that he is going to die and gave 
his valedictory speech to them. When he was cremated his skull 
detached itself from the Kudung (Body) and funeral pyre and 
landed on the ground but people who were there could not find it. 
Bhutanese believe it as a good omen and it can happen only with 
an accomplished masters. There is also a belief that if anyone can 
catch this relic, the person can keep it as a precious relic. During 
his cremation rainbows appeared indicating his extraordinary being.  
His passing away reminds us of impermanence nature in the world 
and none can escape from death. 
   

Figure 11. A house where Rinpoche     
passed away31.                          

Conclusion
Sampa Rinpoche adopted the life of Neljorpa (Yogi) and lived as an 
ordinary Gomchen32. In most occasions, he maintained a low profile 
in the eyes of public. His entire life was spent in upholding the 
treasure teachings of Rigzin Dorji Lingpa, Rigzin Jigme Lingpa and 
Terton Dudjom Namkhai Dorji (his root guru). Sampa Rinpoche was 
perfect source of happiness to the people of his village particularly 
to his disciples. His memory is still very much alive and offers a 
constant source of inspiration to all the dharma practitioners. He 
became a great practitioner of dharma and practiced with great 
energy and kept his life very simple. Sampa Rinpoche was truly 

31 This house is the remains of the Baling Chukpug (once the wealthy house in 
this village).According to the oral source it is believd that under this house there is lake. 
32 This is title given to the male lay dharma practitioner. They are also referred as 
Ngagpa. For female practitioner it is called as Gomchenma. 

Figure 12. Rinpoche was cremated in 
front of this stone (Photos: K. Wangdi)
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an accomplished being, learned, great meditator, practitioner and 
extraordinary being. He was truly a selfless spiritual, wandering 
yogi, who strived for the welfare of all sentient beings and 
possessed no wealth. He never had any attachment to anything as he 
understood there is no meaning in wealth and fame. Indeed, Sampa 
Rinpoche was an extraordinary being who went unnoticed because 
of simplicity. Therefore, this paper is written with an intention 
that it might encourage researchers alike to carry indepth inquiries 
and bring this wonderful luminary to limelight and make people 
appreciate his life and accomplishments. 
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