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པ་འབད་མི་འདི་ལུ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཀྱི་ལེགས་སོ་ཡོད། ལཱ་ཤུལ་འདི་གིས་དད་ལྡན་ཡོངས་ལུ་ 
འབྲུག་གི་གནས་ཆེ་ཆུང་ཆ་མཉམ་གྱི་ གནས་ཚུལ་ཐོབ་ཆོགཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་
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སྟང་རྒེད་འོག           

ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ཚུགས་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་
ནི་ཨིནམ་ལས་ ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་
པའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ཞེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ།
                                  
                              

             (མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།)
        ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ།
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སྟང་རྒེད་འོག           

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།
༈ འབྲུག་གཞུང་གི་བཀའ་དགོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲུག་གི་གནས་ཆེ་ཆུང་ག་ར་ མ་
འོངས་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་
རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ ས་གནས་ཁག་གི་
མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ ཤེས་མཐོང་ཅན་གྱི་མི་ རྒྱུས་ཅན་ཚུ་གིས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལུ་མཐུན་
འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་ གང་དྲག་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཚུལ་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བྱུངམ་ལས་ དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་
ནི་དང་། རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཡང་ ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ལུ་མཉམ་རོགས་སྦེ་
གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་མི་ལུ་ཡང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 

ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་གནས་བཤད་པ་ མཁན་པོ་རིག་འཛིན་བསམ་གྲུབ་དང་
ཨཔ་དབང་འདུས། ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲིའི་གནས་བཤད་པ་ དཀོན་གཉེར་ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་མཚན་
དང་ ཤུག་བྲག་གི་གནས་བཤད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ། སྐུ་རྗེས་ཀྱི་གནས་བཤད་པ་ལྕགས་
མཁར་བླམ་རྡོ་རྗེ། ལུག་གི་རྭཝ་གི་གནས་བཤད་པ་ མཚམས་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། ཨྱོན་
བྲག་ཕུག་གི་གནས་བཤད་པ་ ལྕགས་མཁར་བླམ་བསྟན་འཛིན། ཨྱོན་ཞབས་རྗེས་ཀྱི་གནས་
བཤད་པ་ སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས། གཏམ་ཞིང་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་གི་
གནས་བཤད་པ་ སློབ་རྩིས་དྲུང་པདྨ་ཀུན་ཁྱབ། དམྱལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གོང་མཁར་དགེ་སློང་
མ་དཔལ་མོའི་གདན་སའི་གནས་བཤད་པ་ ཨཔ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། པད་ཚལ་གླིང་
དགོན་པའི་གནས་བཤད་པ་ པད་ཚལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། སྟང་རྒེད་འོག་
མཐོ་བ་བྲག་དང་གླང་མ་ལུང་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་གི་གནས་བཤད་པ་ མཐོ་བ་བྲག་བླམ་པདྨ་ཤེས་
རབ་རྡོ་རྗེ། སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་བཤད་པ་ སློབ་དཔོན་རྩིསཔ་མར་པ། ཀུན་བཟང་བྲག་གི་
གནས་བཤད་པ་ མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། ཀུན་བཟང་བྲག་ཚོགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་
ཕྱུག་དང་ སྦལཔ་ཟུར་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར། ཆལ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཨཔ་ཚེ་རིང་
རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་རྩེའི་གནས་བཤད་པ་ བླ་ཚབ་དབུ་མཛད་ཀརྨ་ རིག་འཛིན། ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ཤིང་
མཁར་གཤམ་ཟུར་གྱི་གནས་བཤད་པ་ ཤིང་མཁར་ཚོགས་པ་དཀོན་མཆོག སུམ་ཕྲང་རྒྱལ་བ་



ལྷ་སྣང་པའི་གདན་སའི་གནས་བཤད་པ་ སུམ་ཕྲང་ཆོས་རྗེ་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོ། ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་
ཆོས་བྲག་གི་གནས་བཤད་པ་ ཆོས་བྲག་བླམ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། བིམ་ཐར་པ་གླིང་གི་གནས་
བཤད་པ་ བིམ་ཐར་གླིང་བླམ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་གནས་བཤད་པ་ ཨཔ་
རྒྱལ་མཚན་ལ། གཞུ་རིའི་གནས་བཤད་པ་ ཨཔ་ཀརྨ་ ཐང་ཆེན་ཚུ་གིས་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བར་མ་
གཟིགས་པར་ གནས་ཚུའི་བརྡ་སོྟན་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནངམ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་
ཁུངས་ལྡན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་གནང་སྟེ་ གྲོགས་རམ་མཛད་གནང་མི་ལུ་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པའི་
བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་ལས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྒཔོ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྫོང་ཁག་གི་བཀའ་བསྐུལ་བཞིན་ ས་གནས་
ཁག་གི་གནས་བཤདཔ་ དྲག་ཤོས་དང་ མི་ཚུ་གིས་ཆ་བཞག་ཤོས་ཚུ་ དལ་ཁོམས་མེད་པ་
དང་ ཐག་རིང་ལུ་སོང་སྟེ་མེད་མི་ཚུ་ཡང་ འབོད་བཀུག་འབད་དེ་ ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་དུས་
ཚོད་ཁར་ཚུདཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་མི་དེ་ལུ་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསམ་བརྗོད་
ལས་འདས་པའི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད།

ང་བཅས་ཀྱིས་བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ལཱ་
ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མི་དང་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཚུགས་མི་འདི་ 
གཅིག་ གོང་གསལ་ཞུན་དག་ལེགས་བཅོས་གནང་མི་ཚུ་གི་བཀྲིན་ཨིནམ་ལས་ ནང་སྲིད་དང་
སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་མི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་
ཞུཝ་ཨིན་ལགས།། །། 



དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།
༈ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་མི་རྗེ་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་
ལས་མཆོག་གིས་ འབྲུག་གི་གནས་ཆེན་དང་གནས་ཕྲན་ཆ་མཉམ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་
བཀའ་རྒྱ་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ་དེ་བབས་ཅི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ 
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེ་གིས་ སྐུ་ གསུང་ ཐུགས་ ཡོན་ཏན་ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་ཆེན་ལྔ་ལས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་
གནས་སུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ སྦས་པའི་གནས་སྦེ་ ཆགས་
ཡོད་པའི་སྐོར་ ཆོས་འབྱུང་དང་རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག། 

དེ་ཡང་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དུས་རབས་༨ པའི་ནང་འགོ་དང་པ་ ཁེངས་མནའ་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་
བརྒྱུད་དེ་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལུ་བྱོན། གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་སྲིན་
གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ། རྒྱལཔོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་སྙུང་གཞི་ལས་དྭངས་ཚུགས་པའི་བཅོས་ཐབས་
མཛད། བུམ་ཐང་བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྱག་ཕུག་ནང་སྐུ་རྗེས་བཞག་གནངམ་ལ་སོགས་
པའི་མཛད་པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་གི་ས་ཁྱོན་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ སྐུ་དངོས་
དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། གཏེར་ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྦས་ཏེ་ སྦས་པའི་
གནས་ཆེན་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེའི་ཤུལ་མ་དུས་ཚོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རང་སོའི་ལུང་བསྟན་
དང་འཁྲིལ་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་བྱོན་ཏེ་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་
བའི་ཤུལ་ཚུ་ ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་སར་ཨིནམ་ལས་ང་གིས་ཞུ་མ་ཞུ་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་དེ་བཟུམ་མའི་གནས་ཚུ་གི་གནས་ཡིག་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་མཛད་བཞག་
མི་ཚུ་ འབྱང་སྟོར་ཤོར་བ་དང་མེདཔ་ཐལ་ཐལཝ་ དེ་ལས་གནས་ལུ་རྒྱུས་ཆ་ཡོད་མི་རྒན་རབས་
ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཚེ་ལས་འདས་སོངཔ་ད་ ཁུངས་ཆོད་མི་མེད་པར་ གནས་ཚུ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་
ཉམས་ནི་དང་འབྱང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་དུས་ཚོད་འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ ལ་མ་བརྒལ་
ལབ་རྩའི་སྦུག་དང་ ཆུ་མ་བརྒལ་ཟམ་པའི་སྦུག་ ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྟོ་ལས་གོང་མའི་མཛད་
ཤུལ་གྱི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞག་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལུ་
ལྷོད་ནུག། 



དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གནས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཐོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གོང་
མའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་ཁུར་ལེན་འབད་དེ་ དང་པ་རང་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་གི་དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་ཚུ་
ལུ་སྙན་འབུལ་ཞུ་སྟེ་ འབྲུག་གི་གནས་ཁག་ཆ་མཉམ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ཐོ་ཡིག་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ གནས་ཡིག་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ལས་རིམ་
བརྩམས་ཏེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་འགོ་བཟུང་ ཅ་རྙིང་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་སངས་
རྒྱས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
མི་ཚུ་ལས་ ད་རེས་བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུའི་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ཐོ་བཀོད་
བསྒྲུབས་ཏེ་ཡོད། 

ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས་དེ་ཡང་ ས་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ གནས་ཡིག་མ་པ་ལས་མེད་མི་དང་ ལ་
ལུ་ཅིག་འབྱང་སྟོར་ཤོར་བ་དང་ མེ་གིས་འཚིགས་ཏེ་མེད་ས་ཚུ་ནང་ གནས་བཤད་པ་ལ་ལུ་ཅིག་
གིས་ ཕོག་ཚོད་དང་ཧམ་རྫུན་གུ་བཀལ་ཏེ་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་
འོག་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ ཀུན་གྱིས་ཆ་བཞག་ཡོད་པའི་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་ ངོ་སྟོན་འབད་དགོཔ་
སྦེ་གསོལ་བཏབ་ཞུ་སྟེ་ གནས་བཤདཔ་ཤེས་མཐོང་ཅན་དང་རྒྱུས་ཆ་ཆེ་ཤོས་ཚུ་ལས་ མི་རབས་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད། འདྲ་མ་འདྲ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ག་
བསྡུར་འབད་དེ་ ཁུངས་བཙན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད། 

གནས་ཡིག་དེ་ཚུ་ ལ་ལུ་སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཡིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དང་། ལ་
ལུ་ཅིག་མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ གནས་བཤད་རྐྱབ་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་བཤད་མི་ཙང་ཙ་
ཨིནམ་ལས་ ག་ར་གིས་ཆ་བཞག་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། འདི་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ དོ་རུང་
གནས་ཡིག་གླེགས་བམ་དེབ་རེ་གི་ཁྱོན་ལངམ་ད་ མཁས་མཆོག་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚུ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཞུན་དག་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ མཐའ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ པར་སྐྲུན་འབདཝ་
ཨིན། ད་ནཱ་ལས་ཕར་ གནས་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་འདྲ་རེ་ ས་གནས་སོ་སོའི་དཀོན་གཉེར་དང་ 
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ལག་པར་ རྩིས་སྤྲོད་རྐྱབ་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་སྟེ་བཞག་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་
གིས་ ང་བཅས་རའི་གནས་ཚུ་ཉམས་སྲུང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། 

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་མཛད་གནང་བའི་
གནས་ཡིག་ཚུ་ནང་ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་མཉམ་པའི་གནས་ཟེར་ཐོནམ་ཨིན་རུང་ མི་མང་



ཤོས་ཀྱིས་སྤྲོ་བ་དང་དག་སྣང་ཆུང་སུ་ཅིག་ལས་མ་བསྐྱེད་མི་འདི་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ ཧ་མ་གོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ད་ལས་ཕར་གནས་དེབ་པར་སྐྲུན་འབད་མི་
འདི་གིས་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་མཇལ་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་དང་  མཇལ་བར་ལྷོད་མ་
ཚུགས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་དེབ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ནི་དང་ཁུངས་ཆོད་ཚུགས་པའི་ཕན་
ཐོགས་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབ་
ཚུགས་པ་ལུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 

     

        (ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།) 
                     ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན།



ངོ་སྤྲོད་སྔོན་བརྗོད།
༈ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དད་པའི་རྟེན་ འགུལ་ཅན་དང་འགུལ་མེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་
གཉིས་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ གནས་འདི་འགུལ་མེད་ཀྱི་དད་རྟེན་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། གནས་
ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ལུ་ གོ་དོན་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་འདི་ནང་ལུ་ གདོད་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་ རི། བྲག མཚོ། གླིང་། སྐྱེད་ཚལ། ས། ཆུ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ 
གསར་དུ་བཅོས་མ་ཟེར་བཟོ་བཟོཝ་མེན་པར་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་གུ་ གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེ་གིས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་སྟེ་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཙམ་གྱིས་ རང་རྒྱུད་ལུ་བྱིན་རླབས་
ཐོབ་ཚུགས་པའི་རྟེན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ལུ་གྱུར་གནང་མི་ཚུ་ལུ་གནས་ཟེར་གོ་ནི་ཨིན། 

དེ་ཡང་དང་པ་རང་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལུ་གནས་ཆེན་བཞི་ལུ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས། ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ལན་གྲངས་
མང་རབས་ཅིག་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ལས། 
བདག་གིས་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་ས་ལ་ནི༔ རྨིག་རྗེས་ཙམ་དང་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད༔ 
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་འབྲུག་གི་ས་ཆ་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ སྐུ་དངོས་དང་
རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། བྱེ་བྲག་ལུ་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཀའ་དང་དམ་འོག་
ལུ་བཙུགས། མ་འོངས་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆོས་ནོར་དམ་རྫས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་མང་རབས་
ཅིག་སྦས་ཏེ་ སྦས་པའི་གནས་ཆེན་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་ཤུལ་དང་། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ 
དུས་ཚོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རང་སོའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ གཏེར་བཏོན་པ་དང་གནས་སྒོ་ཕྱེ་མི་
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་བྱོན་ཏེ་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་གནང་བའི་
ཤུལ་མང་རབས་ཅིག་འདུག། 

ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ 
དེང་སང་གི་མི་ཚུ་ རིག་གསར་ཤེས་ཡོན་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་
ལུ་ དབང་ཐལ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དག་སྣང་ཆུང་བའི་དུས་
ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལས་བརྟེན་ ལ་ལུ་གིས་ ཚན་རིག་གི་ཐོག་ལས་ དེ་ཚུ་བདེན་པ་མེད་ལུགས་ཀྱི་
ཁུངས་སྐྱེལ་མི་ཡང་འཐོནམ་ཨིན་མས། ལས་དང་སྐལ་བ་མེད་པའི་ལོག་ལྟ་ཅན་ཚུ་ལུནི། ཆོས་སྐུ་



ནམ་མཁའ་གང་ཡང་སྟོང་པར་མཐོང་། །སྤྲུལ་སྐུས་ས་གཞི་ཁྱབ་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས། །སངས་རྒྱས་
སྒོ་རྩར་བྱོན་ཡང་ཡོན་པོར་མཐོང་། །ཆོས་མེད་མི་མགོ་བསྐོར་ན་ཡ་མཚན་བསྐྱེད། །ཟེར་གསུངས་
ཡོདཔ་བཟུམ་ སེམས་ཅན་རྒྱུ་མ་ལུད་རུང་སྙིང་རྗེ་མེདཔ། སངས་རྒྱས་གནམ་ཁར་འཕུར་རུང་
དད་པ་མེད་པའི་རིགས་ཆད་ཀྱི་མི་ལུ་ གནས་དེ་ཚུ་ཕར་བཞག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་སུ་བྱོན་
རུང་ སངས་རྒྱས་སྦེ་མཇལ་ནིའི་སྐལ་བ་མེདཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ད་ མ་མཐོང་མི་ཆ་མཉམ་མེདཔ་མེནམ་ལས་བརྟེན་ བདེ་སྨོན་ལས། བདག་གི་ཆུ་
བུར་མིག་གིས་མ་མཐོང་ཡང་། །རང་སེམས་གསལ་བའི་ཡུལ་ལ་ལམ་མེར་གསལ། །ཞེས་དང་
།མཁས་པའི་གནས་ཡིག་ཚུ་ལས། མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་མེད་པ་མིན། །རང་མཐོང་ཆེ་ན་རང་དོན་
བུལ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཁྲི་གནས་ཕྲན་སྟོང་ལ་སོགས། །ངོ་མཚར་
བསམ་ཡས་རྒྱལ་བས་གསུངས་ལགས་ཀྱང་། །བྱིན་རླབས་ཆེ་ཆུང་རང་གི་སེམས་ལ་འདུས། ། 
རང་སྣང་མ་དག་དད་མོས་མེད་འགྱུར་ན། །ཀུན་ནས་ཀུན་ཀྱང་ས་རྡོའི་རང་བཞིན་མཐོང་། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དག་པའི་སྣང་ངོར་ ཞིང་ཁམས་དངོས་དང་ མ་དག་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་
སྣང་ངོར་ ས་རྡོ་རི་བྲག་ ལ་སོགས་པ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་
ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ གཙོ་བོ་སོ་སོའི་དད་མོས་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན་རུང་ བདུད་འདུལ་
གུ་རུའི་བཀའ་བཤུས་ལས། སྒྲུབ་པའི་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ གནས་ལ་མི་དད་ལོག་
ལྟ་ཅན་རྣམས་ཀུན༔ སྲོག་རྩ་ཆོད་ལ་སྙིང་ཁྲག་ཐང་དུ་འཕོས༔ ཕྱི་མ་དམྱལ་བར་སྐྱོལ་ཅིག་ས་མ་
ཡཱ༔ ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་ལུང་རྒྱུན་ཚུ་ལུ་ཐུགས་དགོངས་བཞེས་ཏེ་ ང་བཅས་རང་
སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཚུ་གིས། གནས་དེ་ངོ་མ་ཨིན་ན་མེན་ན་དང་ བདེན་ག་མི་བདེན་ཟེར་བའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
མི་རུང་བ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་གནས་དགོན་ཚུ་ལུ་ དད་པ་བསྐྱེད་མ་ཚུགས་
རུང་ བསྐུར་པ་མ་བཏབ་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ན་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བའི་བསམ་འཆར་ཙམ་
ཞུཝ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་སྐྱེས་པའི་མི་མང་ཤོས་རང་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ 
ལྷག་པར་ ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་
མི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། སྦས་པའི་གནས་ཆེན་རང་
ཡུལ་ཡོད་པ་ལ། །གཞན་ཡུལ་གནས་མཇལ་འགྲོ་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། །རྒྱལ་བའི་བཞུགས་གནས་
སྒོ་རྩར་ཡོད་པ་ལ། །ས་རྡོ་ཡིན་པར་སྙམ་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། །སྐུ་གསུམ་ཕོ་བྲང་རང་ལ་ཡོད་པ་ལ། །མ་



མཐོང་མ་ཤེས་འགྲོ་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། །རང་སེམས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ངེས་ཀྱང་། ། 
ཆོས་སྐུ་ཕྱི་ལ་བཙལ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ། །ཞེས་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་དང་ ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་ དད་པ་
ཅན་ལུ་ ཁྱིའི་སོ་ལས་ཡང་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་པའི་དཔེ་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་རྒྱལ་དབང་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་འཕྲེང་དྲུག་པ་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་གྱི་གནས་བསྐོར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་རི་ལུ་ཕེབས་ད་ བྱག་དང་རྡོ་ཆ་མཉམ་དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་དང་རྡོན་ཁྲི་གི་རྡོ་ལེབ་གུ་ལཉྩའི་ཡི་གེ་ལེ་ཤ་གཟིགསཔ་ལས་ རི་གི་རྩ་བ་
ལས་སྐུ་ཕྱག་གནང་སྟེ་ལོག་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཟུམ་ ལུང་པ་རེ་ལུ་སྐད་ཡིག་རེ་དང་ བླ་མ་རེ་ལུ་
ཆོས་ལུགས་རེ་ཟེར་ ང་བཅས་རའི་ཕ་མེས་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་
གནས་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་གནས་བཤད་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་
ན་ རང་སོའི་རྒྱུ་སྦུངས་དང་ དད་མོས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ གནས་བསྐོར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ད་ལྟོའི་བར་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོད་མི་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་བརྩི་བཀུར་
བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི། 

དེ་འབདཝ་ལས་ རང་ཡུལ་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་ དད་ཅན་ཡོངས་ཀྱིས་ དུས་ཇི་སྲིད་བསྐལ་
པའི་བར་དུ་མཇལ་ཚུགསཔ་དང་ཁུངས་ཆོད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་
གི་འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་དང་པ་ འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་མཆོག་ ནང་སྲིད་དང་
སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་མཛད་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་
ཚན་གྱིས་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཐོ་བཀོད་
འབདཝ་ད་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་སྦས་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ གནས་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་
རང་ ཧེ་མ་ལས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་མཛད་གནང་མི་གནས་ཡིག་དང་ རྣམ་ཐར་དཔེ་ཆ་ 
ཀླུ་བཙན་དང་གཞི་བདག་ཚུ་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞི་རྟེན་འབད། དེ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་
གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་མཐོང་ཅན་དང་། རྒྱུས་ཆ་ཡོད་པའི་རྒན་རབས་དང་ གཞན་ཡང་
སྔོན་གོང་ལས་མི་རིགས་རིམ་བརྒྱུད་སྦེ་ གནས་བཤད་རྐྱབ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་
དེ་གནས་ཚུལ་ཐོབ་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁག་ག་ར་ནང་གི་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ ཐོ་ཡིག་བཀོད་ནི་ལུ་ དད་གུས་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་དང་ཞུ་བཞིན་དུ་ཡོད།
དེ་སྦེ་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་
དྲགས་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་མེདཔ་



གཏང་མ་བཅུག་པར་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ གནས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
གི་ཁུངས་དོན་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་ ཤུལ་ལས་མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མཁས་པའི་དབང་
པོ་ཚུ་གིས་ མཛད་ནི་གུ་བཞག་སྟེ་ ད་ལྟོ་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་དོན་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་
ཅན་གྱི་གནས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཐོ་བཀོད་ཤར་ར་ར་འབད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་མེན་པར་ གནས་
ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་རྒྱས་པར་འབྲི་ན་ དུས་ཡུན་ཡང་ལེ་
ཤ་འགོར་ནི་དང་ ཤོག་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་ལས་བརྒལ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་གི་བར་ན་ གནས་ཀྱི་
ས་ཁོངས་ཚུ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་
གི་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་གནས་ཚུ་ ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་གང་མགྱོགས་ཐོ་བཀོད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ནང་
གསེས་ལས་ ད་རེས་བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཏེ་ གནས་
ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་གླེགས་བམ་༥ པ་འདི་པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གིས་འབྲུག་གཞུང་
གི་དགོངས་དོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས། གནས་མཆོག་དག་གི་ཆེ་བ་སུས་
བརྗོད་པ༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཐར་ལམ་བསྒྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་
མེད༔ ཟེར་གསུངས་གནང་ཡོདཔ་བཟུམ་ དད་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་མང་རབས་ཅིག་བསོད་ནམས་
གསག་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཨིན་རུང་ལཱ་འབད་མི་རང་ཉིད་སོ་སོའི་སྐྱེ་
བོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ བརྗོད་དོན་ནོར་འཁྲུལ་དང་ པར་རིས་ཧིང་སང་
ས་མེདཔ་ ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་རེ་ཡོད་སྲིད་ན་ མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་བཟོད་པར་བཞེས་
ཏེ་ མ་འོངས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐུགས་འཆར་སྦ་གསང་མེད་པར་གསུང་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ འདི་ནང་མ་ཚངམ་དང་ལྷག་ཆད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེ་ཤོར་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ནང་ཚུད་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན་ལགས།

                                
                            (སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ།)                                 
                      སྲོལ་འཛིན་དང་ཅ་རྙིང་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གོངམ།



བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག
གླེང་གཞི།
༈ བུམ་ཐང་ཟེར་མི་འདི་ སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དབུས་གྱུར་ས་ཡི་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་ རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞབས་ཀྱིས། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་མཆོག་རྣམས་བྱོན་པའི་ཡུལ། 
།ངོ་མཚར་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བཞུགས་པའི་ཡུལ། །མཁས་གྲུབ་དུ་མ་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པའི་
ཡུལ། །བུམ་ཐང་ལྷ་ཡི་སྦས་ཡུལ་བཀོད་པ་གསོན། །ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར། བུམ་ཐང་ལུང་
ཕྱོགས་འདི་ནང་ དུས་རབས་དང་པ་ཙམ་ལས་རང་ དགེ་སློང་མ་ དཔལ་མོ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་
ཐོབ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་བ་མ་ཚད་ དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་
བཙན་སྒམ་པོ་གིས་ སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཞེངས་པའི་མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་
ལག་ཁང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྱོན་གྱི་
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ བོད་དུ་མ་བྱོན་པའི་ ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ རྒྱལ་
པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་གིས་ བུམ་ཐང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས། རྡོ་
རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལུ་ མ་འོངས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ལུ་ སྐུ་རྗེས་ངོ་མཚར་ཅན་
བཞག་སྟེ་གནང་བ་དང་ གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགོ་དང་པ་བསྐོར་བའི་གནས་
ཆེན་ཅིག་ཨིན་མས། 

ལྷག་པར་དུ་ ཨྱོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ བསམ་ཡས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་
བོད་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བོད་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་ལུ་ དམ་ཆོས་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་ འགོ་དང་པ་
སྤར་ཏེ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་དུ་ 
བུམ་ཐང་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ ལན་གྲངས་
དུ་མར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ཆོས་ནོར་དམ་རྫས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ མང་རབས་ཅིག་གཏེར་ལུ་
སྦ་སྟེ་བཞག་གནང་ནུག དེ་མ་ཚད་ མ་འོངས་པའི་དུས་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་སྤྲུལ་པའི་
གཏེར་སྟོན་པ་དང་ སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ཚུ་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་ ཟབ་མོའི་གཏེར་ཁ་བཞེས་ཞིནམ་
ལས་ བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་ཐ་དོན་མཛད་གནང་ནི་གི་ ལུང་བསྟན་མང་རབས་ཅིག་གསུངས་ཏེ་
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ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་ཏེར་མ་ཡང་གསལ་ཀློང་གསལ་སྙིང་
བཅུད་ནང་གི་ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ བུམ་ཐང་ལུང་པར་གཏེར་རིགས་
ཀྱི་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་གནས་ཚུ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཞུ་
ནི་འདི་ཡང་།

དེ་ནས་འཕོས་ནས་བུམ་ཐང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུཿ རྩེ་ལུང་ལྷ་ཁང་ཐད་ཀར་སྐྱེ་བར་འགྱུརཿ སྤྲེའུ་ལོ་
པ་ཤེས་རབ་བློ་རྩལ་ཅནཿ ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་རིན་ཆེན་གླིང་དང་ཕྲད༔ ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཉམས་
བླངས་པས༔ ཚེ་ཡང་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་ཚེ་སྨད་ཉིད་ལ༔ བུམ་ཐང་སྨད་ནས་གཏེར་གྱི་སྒོ་ཡང་འབྱེད༔ 
བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་ཆུ་གསུམ་འདུས་པའི་མདོ༔ སེངྒེ་བྲག་གི་ཕྱི་ནས་མི་གསལ་བུ་ག་ཕུག༔ ཀློང་
གསལ་ཉི་མའི་རྒྱུད་དང་བཅུ་བདུན་རྒྱུད༔ སྙིང་ཐིག་མན་ངག་དང་ནི་རྒྱུད་སྐོར་རྣམས༔ གཏེར་སྒོ་
ལྔ་འབྱེད་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་མཛད༔ མཚན་ཡང་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞེས་སུ་གྲགས༔ དེ་དུས་ལྷོ་
བྲག་མཁར་ཆུར་རྫོགས་ཆེན་དར༔ སོགས་དང་།

མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས་པ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་༔ ད་ལྟའི་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལཿ མ་
འོངས་པདྨའི་མིང་ཅན་དུས༔ ཟབ་གཏེར་རྣམས་དང་ཕྲད་པ་ན༔ ས་ཕོྱགས་རྣམས་དང་སྦ་བའི་
གནས༔ སྐུ་རྟེན་ཆོས་བཀའ་བཅས་པ་ཡི༔ དབྱེ་གསལ་བདག་ལ་གནང་བར་ཞུ༔ ཞེས་ཞུས་
པས༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་གསུངས་པ༔ མཚོ་རྒྱལ་གསོན་དང་དད་ལྡན་མ༔ ད་ལྟའི་ལྷས་ལྕམ་
པདྨ་གསལ༔ མ་འོངས་གཏེར་དང་འཕྲད་དུས་སུ༔ གཏེར་གྱི་རྣམས་གྲངས་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ལྕགས་
ཁམས་པདྨའི་མིང་ཅན་དེ༔ བཅོ་ལྔའི་ཐོག་ཏུ་ཟབ་གཏེར་འཕྲད༔ གུང་ལོ་རྩ་བདུན་ལོན་པའི་དུས༔ 
མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཤར་བའི་ཚེ༔ པདྨ་ང་ཡིས་ལུང་བསྟན་ཅིང་༔ མེ་འབར་མཚོ་ནས་ཟབ་གཏེར་ཐོན༔ 
གསང་བའི་ཡང་བཅུད་གདམས་པ་རྙེད༔ སྐྱེས་བུ་གང་འཁྲུངས་ལུང་པའི་མདའ༔ སྣ་རིང་བྲག་
ཅེས་ཐལ་སྦྱར་ནང་༔ སྟངས་ཆུ་སྔོན་པོ་རྒྱ་མདུད་འཁྱིལ༔ རྩེ་ན་ཐང་ཤིང་རྐང་གཅིག་འོག༔ ཟམ་
པའི་ཟུར་ནས་མར་འཇལ་ནས༔ འདོམ་གང་འདས་པའི་ས་ཆ་ན༔ ཁྲུ་གང་ཆུའི་ནང་མཚམས་
སར༔ གཏེར་སྒོ་ཁྲོ་ཆུས་བསྡམས་ནས་ཡོད༔ ཕུག་ན་ཀློང་གསལ་ཁྲིད་སྐོར་བཞུགས༔ དེ་ཡི་བུ་
ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ དབང་འཁྲིད་ཐོད་རྒལ་བསྐོར་རྣམས་ནི༔ ནེ་རིང་སེངྒེ་རྫོང་ལ་སྦས༔ རྒྱ་གར་འདའ་
ཚ་ལུང་དུ་སྦས༔ མ་དང་བུ་ཡི་མན་ངག་རྣམས༔ དུང་རང་ལེ་ཆུང་མདའ་རུ་སྦས༔ གཏེར་ཁ་དེ་
རྣམས་རྫོགས་པའི་དུས༔ ཀློང་གསལ་སྙིང་ཏིག་སྐོར་རྣམས་ཚང་༔ ཆོས་འདི་འདྲ་མིན་གཉིས་སུ་
ཡོད༔ གཅིག་ནི་རི་མོ་ཅན་ལ་སྦས༔ བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་ལུང་གསུམ་མདོ༔ སེངྒེ་གནམ་རྫོང་བྲག་
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ལོགས་ལ༔ བཅུ་བདུན་རྒྱུད་དང་ཉི་མའི་རྒྱུད༔ མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཏིག་ལས་ཚོགས་སྐོར༔ རྒྱ་
རིམ་བདུན་གྱིས་བཏབ་ནས་སྦས༔ བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་གཙང་ཆབ་སྟེང་༔ སེངྒེ་ཁྱི་ཙོག་བྲག་ལོགས་
ལ༔ དྲག་སྒྲུབ་སྟོན་པའི་སྐུ་གཅིག་སྦས༔ རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་ལོགས་ལ༔ མུན་སེལ་སྒྲོན་མའི་
གདམས་པ་དང་༔ བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བརྒྱ་ཙམ་སྦས༔ བུམ་ཐང་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ལོགས་ལ༔ ནོར་བུ་
ལམ་ཁྱེར་ཚེ་བཅུད་སྦས༔ བཻ་རོས་དམོད་པ་སྒྲུབས་པ་ཡིས༔ ཆུ་ཤིང་ཕུར་པ་བསྐུམ་ཁྲུ་གང་༔
བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་རྣམ་སྣང་གི༔ སྐུ་རྒྱབ་སོག་སྒྲོམ་གཉིས་ཀྱི་བར༔ པདྨ་གུ་རུའི་སྐུ་གཅིག་དང༔ 
པདྨའི་བསླབ་བྱ་གཙོ་བྱས་པའི༔ གཏེར་ཁ་རྣམ་གྲངས་ལྔ་རུ་སྦས༔ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་
ནང་༔ རྟ་མགྲིན་དབང་གི་སྒྲུབ་རྒྱུད་སྦས༔ ཐར་པ་གླིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ན༔ སེངྒེ་འདྲ་བའི་བྲག་
ལོགས་ལ༔ མཁའ་འགྲོའི་འབུམ་རྒྱུད་དྲག་སྒྲུབ་སྦས༔ རིན་ཆེན་དགེ་གནས་སྐུ་འབུམ་དུ༔ རླུང་
འཁོར་གསང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་སྦས༔ སྣ་རིང་གཏེར་གནས་གཅིག་པོ་དེའི༔ བྲག་རྩ་ཆུའི་ནང་
མཚམས་ན༔ སྟོན་པའི་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་སྦས༔ ཕ་བོང་ཁྲ་མོ་གཅིག་གི་ནང་༔ ཐོད་པ་ཁ་སྦྱོར་
རྫས་བཀང་སྦས༔ སྟེང་དུ་རྡོར་སེམས་སྐུ་གཅིག་སྦས༔ བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་བྲག་གི་ལོགས༔ ཆུ་
གཉིས་འདུས་པའི་ཐད་ཀ་རུ༔ རྟ་མགྲིན་སྐུ་དང་སྐྱེ་བདུན་སྦས༔ དེ་རྣམས་བུམ་ཐང་གཏེར་ཁའོ༔ 
 ལྷས་ལྕམ་སྐྱེས་མཐའ་བུམ་ཐང་དུ༔ པདྨའི་མིང་ཅན་འབྱུང་དུས་སུ༔ གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཐོན་
པར་འགྱུར༔ གཏེར་གྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །
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༈ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལུ་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་རྗེས་

བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཡོདཔ་ལས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཨྱོན་གུ་རུའི་གནས་མཆོག་ཞབས་རྗེས་

ཐང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ སྔོན་དུས་རབས་༧ པའི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་

པ་ ཆོས་རྒྱལ་སོྲང་བཙན་སྒམ་པོ་གིས་ མཐའ་འདུལ་དང་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་

ཤ་ཅིག་བཞེངས་གནང་ནུག ཁྱད་པར་དུ་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ རྒྱལ་

པོ་ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཞེངས་གནང་པའི་བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ལུ་ ཨྱོན་གྱི་སློབ་དཔོན་

པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་གིས་ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་ཡུམ་སྲས་ཚུ་ལུ་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་

བཀའ་དབང་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྦེ་གནངམ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཉིད་ ཕྱི་ནང་གི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ་

བའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཚུལ་ལུ་ ནོར་སྣ་ཁྱད་པར་ཅན་ལེ་ཤ་དང་གཅིག་ཁར་ ཇི་སྐད་དུ། 

བུ་དང་ཆུང་མ་སྟོང་འགྱུར་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་གི་སྲས་མོ་མཚན་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་

ཁྱེའུ་སྒྲོན་ཡང་ ཕྱག་རྒྱ་མ་སྦེ་ཕུལ་ནུག དེའི་སྐབས་ལུ་ ཡུལ་དེ་ཁར་ ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་པའི་

བདུད་རིགས་ཚུ་ལུ་ དབང་བསྒྱུར་བའི་སྲིན་པོ་དགའ་བྱེད་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད་མི་དེའི་ཁ་གནོན་ལུ་ 

ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་ལྷ་ཁང་།
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གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྱག་ཕུག་ནང་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་

ཏེ། དབང་དྲག་པདྨའི་ཐོད་ཕྲེང་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་ག་ར་དཔའ་

ཞུམ་བཏངམ་མ་ཚད་ ཁྱད་པར་དུ་ སྲིན་རྒྱལ་མ་ཧཱ་ར་ཛ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་སོྦྱར་བས་ སྐད་ཅིག་ལུ་

བསྒྲལ་ཏེ་བཏུལ་བའི་གཟུགས་དང་ཕུང་པོ་ཚུ་ སྲ་མཁྲེགས་རྡོའི་རྣམ་པ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། 

དམ་ལུ་བཏགས་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ ལུས་ཀྱི་ཁོག་པ་གན་རྐྱལ་སྦེ་བཞག་མི་གུ་ སྐུའི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་རྗེས་མངོན་སུམ་དུ་བཞག་གནང་ས་དེ་ལུ་ ཤུལ་བྲག་ཟེར་བའི་མཚན་གནས་བྱུང་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་(ཤུག་བྲག་) ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སོང་མི་དེ་ཨིན་མས། དེ་སྐབས་ ནང་

ཁྲོལ་ གློཝ་མཆིན་པ་དང་བཅས་པ་ རྡོ་ལུ་བསྒྱུར་མི་མགུ་ལུ་ ཟིལ་གནོན་ཞབས་ཀྱིས་བྲོ་བརྡུང་

མཛདཔ་ད་ འདམ་ནང་བཙུགསཔ་བཟུམ་མའི་ཞབས་རྗེས་དང་ཕྱག་རྗེས་བྱོན་མི་ཚུ་ ཕྱོགས་དང་

ཕྱོགས་ལུ་ དད་ཅན་བསོད་ནམས་གསག་པའི་རྟེན་དང་ དམ་ཉམས་ཡར་མཐོ་རིར་འདྲེན་པའི་

རྟགས་ལུ་འཕངས་གནངམ་ལས་ མང་ཤོས་དེ་ཁ་ལས་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་བབ་

པའི་ཐང་དེ་ ད་ལྟོ་གི་ཞབས་རྗེས་ཐང་ཨིནམ་སྦེ་ རྡོར་གླིང་སྤྲུལ་སྐུའི་ ཡང་སྤྲུལ་སྦ་ཁཿ རིག་

འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་གྱི་གསུང་གིས་གསལ་ཡི་ཟེར་ ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་གནས་ཡིག་

ནང་ལུ་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞན་ཡང་ཁྲི་ཐོག་ལུ་གདན་ཟེར་བའི་དཔེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ 

སྲིན་རྒྱལ་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ ཁྲག་གི་རྒྱུན་གཅིག་ བདུད་པོ་གཡག་བདུད་ནག་པོ་དང་ཨ་ཕྱི་

མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་འབག་སྟེ་ ད་ལྟོ་ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་སར་ལྷོདཔ་ད་ སྤང་ཐང་དེ་ 

མཚོ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ དེ་ཁར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་བསྒང་ཁོང་གཉིས་ དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་

ལས་བཏུལ་ནིའི་དུས་ལུ་མ་བབ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཐ་ཚིག་ཁས་བླངས་ཀྱི་གཡར་དམ་

ལུ་བཞག་སྟེ། ཐ་ཚིག་གཡར་དམ་དེ་མི་འགྱུར་བའི་བཀའི་རྟགས་སུ་ཞབས་རྗེས་ལེ་ཤ་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་འཕངས་ཡོད་མི་དེ་ ཞབས་རྗེས་ཐང་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཤུལ་ལས་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ཡར་ལུང་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ན་ རྒྱལ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་

སོགས་ རྗེ་འབངས་འདུས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་

ཐོད་གཡུས་བཏོན་ཏེ་བཏང་བའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་གནས་འདི་ལུ་ཞབས་
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བཅགས་གནང་ནུག དེའི་སྐབས་ ཧེ་མའི་གཡའ་བདུད་ནག་པོ་དང་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་གཉིས་

ཀྱིས་ སྔོན་མའི་ཐ་ཚིག་ཁས་བླངས་ཀྱི་གཡར་དམ་ལུ་མ་གནས་པར་ སྐྱེ་འགྲོའི་སེམས་ཅན་ལུ་

གནོདཔ་བཀལ། དཀར་པོའི་ཆོས་ལུ་ཞེ་ནག་དང་གནོད་འཚེ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཨྱོན་རིན་

པོ་ཆེ་ཉིད་ འཇིགས་བྱེད་ཀཱི་ལ་ཡ་དམར་ནག་མེ་ཡི་ཕྲེང་བ་ཅན་ལུ་སྐུར་བཞེངས། ད་ལྟོ་ཞབས་

རྗེས་ཐང་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་སྒྲུབ་སྡེ་གསརཔ་ཨྱོན་དཔལ་རིའི་ལྟག་ལུ་ བྲག་རི་ཁྱུང་ཚང་བཟུམ་

ཅིག་ཡོད་མི་ལུ་བབས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་གིས་ བྱག་ཚུ་མར་བཟུམ་སྦེ་བཞུ་སྟེ་ མདག་མེ་

འབར་བའི་རྡོ་ཚུ་ མར་བཟུམ་སྦེ་བཅད་དེ་ ཞབས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པའི་ཞབས་རྗེས་ག་

ཅི་ལས་གསལཝ་ཚུ་གནང་ཡི་རང་ ད་ལྟོའི་ཞབས་རྗེས་ཐང་འདི་ ཧེ་མ་མཚོ་སྦེ་ཨིན་མིའི་ནང་

འཕངསམ་ད་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ མཚོ་སྐམ་སོངཔ་ལས། བདུད་པོ་གཡའ་བདུད་ནག་པོ་ག་

ཅི་ཡང་འབད་མ་ཤེས་པར་ རྡོ་ཕུག་གཅིག་ནང་ཐིམ་སོངམ་ཅིག་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཁར་ཕེབས་

ཏེ་ ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་གིས་ རྡོ་ཕྱེད་ཀ་བཀག་བཏང་བའི་བར་ལས་ བདུད་པོ་དེ་ངུ་སྐད་ཙི་རི་

རི་ཐོན་མི་དེ་ཁར་རང་བསྒྲལ་ཏེ་ རྣམ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ལུ་བསྲེས་ནུག དུམ་བུ་གཉིས་

ལུ་གཏུབས་པའི་རྡོ་དང་ བདུད་ཀྱི་སྒྱེད་བུའམ་རྫིབུ་ཚུ་ད་ལྟོ་དངོས་སུ་མཇལ་སར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 

མ་འོངས་གདུལ་བྱ་ཚུ་ཡིད་ཆེས་ནིའི་དོན་ལུ་ བདུད་ཀྱི་བེམ་གཟུགས་རྡོ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ མགུ་ཏོག་

ལམ་འོག་ལུ་དང་ པགས་ཀོ་ལམ་ལྟག་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མགུ་ཏོག་དེ་ སོ་ནམ་

ཞིང་ལམ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ལྟག་གི་ཐང་ནང་བཀལ་བཞག་ནུག དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་

རེས་ནངས་པར་གཡག་བདུད་ནག་པོའི་མགུ་ཏོག་དང་པགས་ཀོ་ཟེར་ དངོས་སུ་མཇལ་ནི་ཡོད་

མི་ཚུ་རྒྱུ་མཚན་མེདཔ་མེན་ཟེར་གནས་ཡིག་ནང་གསུངས་ནུག། 

ཡང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཁྲོ་བོ་ཁྱུང་སྔོན་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་ལུ་ འཁོར་འབྱུང་བ་བཞི་ལུ་དབང་

བསྒྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི་གིས་ བསྐོར་བའི་སྐུར་བཞེངས་

ཏེ། ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀླུ་བདུད་མང་ཤོས་ དམ་ལུ་བཏགསཔ་ད་ ཨ་ཕྱི་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཚུ་ཡང་བྱོལ་སའི་གཡུས་དང་གཡིབ་སའི་དོང་མེད་པར། མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཞབས་ལུ་

ཕྱག་འཚལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལཝ་ད་ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་སྤྱི་བོར་བཀོད། ཕྱིན་ཆད་འགྱུར་བ་མེད་

པའི་མནའ་ཆུ་ལྕེ་ལུ་བཞག་སྟེ་ གཞུང་ཆུའི་འགྲམ་ལུ་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་མངའ་

གསོལ་མཛད་མི་དེ་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་ གཡུས་སྒོ་དེ་གི་གནསཔོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་
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དེ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་དེ་གི་མིང་ཡང་ཁྱུང་སྔོན་ཐང་ཟེར་ཨིན་མི་དེ་ ད་ལྟོ་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ 

ཁྱུང་མགུ་ཡུང་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ས་གནས་དེ་ཁའི་མཚོ་ཚུ་སྐམ་པའི་ཤུལ་ལས་ རྡོ་ཐོན་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གུ་བཞུགས་ཏེ་སྐུ་

ངལ་གནངམ་ལས་ སྐུ་དང་ཞབས་ ཕྱག་ལ་སོགས་པའི་རྗེས་ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ ཐངམ་བརྡལཝ་

བཟུམ་སྦེ་བཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ སྐལ་བ་དང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་མཇལ་སར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 

གནས་འདི་གི་མཚན་ཡང་ ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ སྨྲ་བའི་

དབང་པོ་སློབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར་རམ་བླམ་གནག་མདོག་(༡༩༢༢_༡༩༨༩) ཟེར་མི་

མཆོག་གིས་ཡང་ ཤུག་བྲག་གནས་ལས་ཐག་གངམ་མ་རིང་བའི་ ས་ཐང་ཡངས་ཏོག་ཏོ་འབད་

མི་ཅིག་ནང་ གུ་རུའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ རྡོ་ལུ་ཞབས་རྗེས་ཆེ་ཆུང་བསྡོམ་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་

མི་དེ་ཁར་ མིང་ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག ཨིན་རུང་དེ་ཚུ་སོ་སོའི་ལས་

སྐལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རེས་ཅིག་སྐབས་མཐོང་ རེས་ཅིག་སྐབས་མ་མཐོང་མི་དེནི་ བཀའ་སྲུང་

དང་གནས་བདག་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་བདག་གཉེར་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་བརྡ་རྟགས་འཁྲུལ་

མེད་ཨིན་པའི་ཁར་ དུས་དང་དུས་སུ་ གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་དང་བསྟུན་མཇལ་ཚུགས་མི་དེ་ 

དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་གྱི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་མཐོང་སྣང་།
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གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་དང་གཏེར་གནས་ཚུ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་

ནུག།

དེ་བཟུམ་མའི་དཔལ་ཡོན་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་ གནས་མཆོག་ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་མི་འདི་ གཏེར་

ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་གཏེར་བཞེས་མཛད་པའི་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཡིག་ལས། 

སྒོ་གཅིག་འབྲོག་མཚམས་པ་ནས་ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་མི་གི་གནས་སྒོ་ཡང་ས་ས་གནས་འདི་

ནང་ལས་ཨིནམ་དང་ གུ་རུ་ཆོས་དབང་(༡༢༡༢_༡༢༧༠) གི་རྣམ་སྤྲུལ་ སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་

ཀྱིས། ཨའི་སྨོ། མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་ས་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཛད་གནང་བའི་ ཉམས་

དགའ་བའི་ཐང་འདིནི་ དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་གྱི་གཤོགཔ་བཟུམ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ གསུངས་

པའི་ཤུལ་ལུ་ དེ་ཁར་བཞུགས་ཏེ། ཁོ་གིས་ཡང་། དུང་མཐའ་ཆུ་ལ་རེག་པའི་ས། །གྲགས་པའི་

སྒྲ་ཡིས་འཁོར་ཡུག་གང་། །ཟེར་གསུངས་གནང་པའི་གནས་དེ་ཁར་སྔོན་ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་དུས་

མཇུག་འཚམས་ལུ་ སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་(༡༦༣༨_༡༦༩༧) ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་

ཁང་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ བལ་པོ་པཉྫ་དྷེ་ཝའི་ཕྱག་བཟོ་གུ་རུ་བྱིན་ལྡན་གྱིས་གཙོས་པའི་ནང་རྟེན་

ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་བཙུགས་གནང་ནུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྡོར་གླིང་ཡང་སྲིད་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་གིས་ཡང་ ཡང་བསྐྱར་ཞབས་བཅགས་

གནང་སྟེ་མཛད་པ་དང་འཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་གནས་སུ་བཟུང་ནུག རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་

དྲུག་པའི་མཚམས་ལུ་ དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་འབྲི་གུང་ར་ཧོར་ཆོས་གྲགས་ཟེར་ཞུ་མི་གི་སྐྱེས་

བུ་དམ་པ་དེ་ཡང་གནས་འདི་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་སྒོའི་གཡོན་གྱི་རྡོ་ཕུག་གཅིག་གུ་ ཡི་གེ་ བཛྲ་

ས་ཏྭ་དང་སིངྡྷི་བརྐོས་གནང་མི་ཚུ་མཇལ་ནི་འདུག དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་ པ་རང་བྱུང་རིག་

པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཡང་ གནས་འདི་ནང་ཕྱག་ཕེབས་གནང་སྟེ་ དགུང་ཞག་བདུན་བཞུགས་པའི་

སྐབས་ ལྷ་ཁང་སྒོ་མདུན་གྱི་རྡོ་སྦོམ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་ མཁའ་འགྲོ་ཚུའི་བོྲ་འཁྲབ་ས་ཨིནམ་ལས་ 

མནོལ་གྲིབ་ཕོག་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་ཚུ་འབྱུང་ནི་དང་ མཆོད་ཡོན་གཙང་མའི་སྒོ་ལས་ཕུལ་

ཏེ་བཞག་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་ཟེར་གསུངས་ནུག ཁམས་རྦ་ཁ་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་

ཡོངས་གྲོལ་གྱིས་ ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་གནང་བའི་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་མི་ལས་ སྟར་
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ཀོ་བཏབ་པའི་ སྟར་ཤིང་སྡོང་པོ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་ སྤྲོ་

སྣང་རོལ་རྩེད་ལས་བྱུང་བ་སྣ་ཚོགས་ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལུ་དད་མོས་ཚད་མེད་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་

གནས་ ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོད། 

གཉིས་པ་ཨྱོན་དཔལ་རིའི་སྒྲུབ་སྡེའི་སྐོར་ཞུ་བ་ཅིན། ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་རི་ཆོས་མཚམས་

ཀྱི་ཞལ་གདམས་ལས། དང་པོ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་བརླབས་ཤིང་། །བར་དུ་ཨྱོན་ཆེན་

པོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། །རིམ་པར་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ངོས་བཟུང་བའི། །ཙཱ་རིའི་གནས་

ལག་གནས་ཕྲན་དུ་གཏོགས་པའི། །གནས་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་གནས་ཕྲན་སྟོང་རྩ་གཉིས། །དེ་དག་

རྣམས་སུ་ཞག་གཅིག་སྒྲུབ་པ་དེ། །གཞན་དུ་ལོ་གཅིག་བསྒྲུབས་ལས་ལྷག་པ་ནི། །ལུང་བསྟན་

བཀའ་རྒྱ་མ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། །དེ་འདྲར་སྒྲུབ་གནས་བྱས་ན་མཆོག་ཏུ་བསྔགས། །ཟེར་

གསུངས་པ་ལྟར་ གནས་མཆོག་ཙཱ་རིའི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་

གནས་སྒོ་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྒྲུབ་རི་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངསམ་བཟུམ་མའི་རི་

རྩེ་ལུ་ ཉིན་ཟླ་ནོར་བུའི་ཚུལ་ལུ་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་ཨྱོན་དཔལ་རིའི་སྒྲུབ་སྡེ་ཟེར་མི་དེ་ལུ་ཡང་ 

བཟའ་ཤིང་དང་སྨན་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཡལ་ག་དང་མེ་ཏོག་ ལོ་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

གནས་ ས་དཔྱད་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ། སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་

ཞབས་ཀྱིས། གཡས་སུ་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུའི་རི་ ཆོས་འཆད་ཉན་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་

ས། གཡོན་ལུ་བླ་མ་སྤོ་མཐོ་ཟེར་བའི་སྤང་ལྗོངས་གཡུ་ཡི་མན་ཌལ་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའི་རི། འབྱོར་

ལྡན་དད་སྦྱིན་གྱི་དཔལ་ཡོན་ཡུན་དུ་ཕྱེ་བའི་ས། མདུན་རི་ཚེ་རིང་མའི་གངས་གཟུགས་ལྟ་བུའི་

རི། སྒྲུབ་རྒྱུད་རྣལ་འབྱོར་པའི་སྐུ་ཚེ་རིང་བའི་ས། ལོགས་གཅིག་ཧོངས་ལུ་གཡུ་མཚོ་ཟེར་བའི་

ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡོན་ཆབ་གཤམ་པ་ལྟ་བུའི་མཚོ། ཏིང་འཛིན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་ས། ཟེར་

བ་སོགས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་དང་། ཇི་སྐད་དུ། གནས་ཡིག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་ལས། ཁྱད་

པར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ཁའི་བྲག་རྣམས་ལ། །སྐུ་རྗེས་བཞག་སོགས་ཞལ་ནས་གསུངས་མོད་ཀྱང། 

།དོན་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུའམ་བརྒྱད་ནི་ཡོད། །དང་པོར་འཇོག་པ་བུམ་ཐང་རྡོ་རྗེ་བྲག །གཞན་

རྣམས་མཁས་པས་དེ་ཀ་དེ་མཁྱེན་ཞུ། ། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་གནས་འདི་ལུ་ཡང་ སྔོན་

བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ སྐྱབས་མགོན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས་འཁྲུལ་མེད་
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ངོས་འཛིན་གནང་མི་དེ་སྒྲུབ་སྡེའི་ལྟག་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ དུས་

རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཇུག་ཙམ་ལུ་སྒྲུབ་སྡེ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་ཐོག་ས་

བཅགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་ལུ་མ་བབ་ལས་ཚར་ཅིག་རིམ་གྱིས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་

སོང་ནུག དེ་ལས་རབ་འབྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་བྱི་ལོ་ལུ་ གྲུབ་དབང་པདྨ་ཀློང་ཡངས་སམ་སྐྱོ་

བྱམས་རིན་པོ་ཆེ་(༡༩༡༢_༡༩༩༩) གི་བཀའ་བཞིན་ དད་སྦྱིན་ཚུ་གིས་བླ་མ་རིག་འཛིན་དཔལ་

ལྡན་ནམ་བླམ་སེར་པོ་(༡༩༡༦_༢༠༡༡)དང་

མཉམ་གྲོས་བསྟུན་ཞུ་སྟེ་ དཔལ་ཡུལ་

དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་

མའི་ཞབས་སར་བཅར། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་

བཀོད་དང་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་

བརྟེན་ ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་

དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་(༡༨༤༠_༡༩༢༤) གདུང་

སྲས་རྒྱལ་སྲས་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་

རྡོ་རྗེའི་(༡༨༩༦_༡༩༦༠) ཡང་སྲིད་རྒྱལ་

སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ གནས་འདི་ལུ་བྱོན་

ཏེ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱབས་

མགོན་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། ཡུལ་གྱི་དཔོན་དང་གཞི་བདག་ཆོས་ལ་དགའ། །ཁྱད་

པར་ས་དེའི་བདག་པོས་བཀའ་གནང་དགོས། །ཞེས་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ ཆགས་མེད་ཀྱི་རི་ཆོས་

ཞལ་གདམས་ལས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ས་སྐྱོང་བཞི་པ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ཞུ་སྟེ་ བཀའ་གྲོལ་གནངམ་ལས་ དད་སྦྱིན་དང་ ཡུལ་འབངས་མཆོག་དམན་

ཡོངས་ཀྱིས་གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ རྩིག་པའི་རྨང་གཏིང་བའི་སྐབས་སུ་ ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་

མ་བསྒྲིགས་རང་འགྲིགས་སུ་བྱུངམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ དེ་བསྒང་ཤིང་གཅིག་རི་བཟུམ་

སྦེ་འགྱེལ་བའི་འོག་ལུ་ མི་གཅིག་ཚུད་སོང་མི་དེ་ལུ་ཡང་གནོད་སྐྱོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རང་མ་བྱུང་བའི་

ཁར་ འཇའ་འོད་ཀྱིས་གང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཚུ་བྱུང་

ཨྱོན་དཔལ་རིའི་སྒྲུབ་སྡེ།
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ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་མ་ཚད་ ནང་རྟེན་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་གདན་དྲངས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལྷ་རྣམས་དགའ་

བའི་ཚུལ་གྱིས་ འཇའ་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ས་ལ་འཕོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཚུ་ཀུན་

གྱི་མཐོང་སྣང་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དུས་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སྒྲུབ་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་བྲག་ལུ་གུ་རུའི་

ཕྱག་འཁར་ལས་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ཤིང་དང་ ཞབས་རྗེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་པར་བཀྲ་བའི་དབུས་

སུ་ ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་གསུམ་

ཐོད་བརྩེགས་སྦེ་ བཞུགས་པའི་གུ་རུའི་ཁྲི་དྲུང་ལུ་ རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་བ་ལ་

སོགས་པའི་སྐུ་བརྙན་རང་བྱོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སྦེ་ གནས་དེ་ཡང་ ཆོས་

ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་དང་ དཔལ་ཆེན་ཕུར་པའི་ཞིང་སྦེ་ངོས་བཟུང་ཆོག་པ་དང་ གཞན་ཡང་སྒྲུབ་

སྡེའི་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དྲག་པོ་འཇིགས་བྱེད་ཀཱི་ལ་ཡ་དམར་

ནག་མེ་ཡི་ཕྲེང་བ་ཅན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ བྲག་རི་མར་བཟུམ་སྦེ་བཞུས་བའི་ཤུལ་དང། མེ་ལྕེ་

འབར་བའི་རྡོ་དང་ ཞབས་རྗེས་ཚུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ གསརཔ་ཐོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 

གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་། རྡོ་གུ་མ་ཎི་རང་བྱོན་ཚུ་ཡང་ཐོན་ནུག། 

ཡང་དེའི་ཚེ་ ཞབས་ཐང་གནས་ཡིག་བྲིས་གནང་མི་ མདོ་ཁམས་སྤྲུལ་མིང་པ་ ཆོས་ཉིད་རང་

ཤར་(སྟང་རིན་པོ་ཆེ་)གི་མནལ་ལམ་ལུ་  རྣལ་འབྱོར་པ་ སྐྱ་དང་ཞལ་རྒྱབོ་ཡོད་མི་ཅིག་དང་

མཇལ་ཏེ། ཁོ་གིས་ཁྱེད་ག་སྨོ་ཟེར་དྲིསཝ་ད། ང་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཨིན་ཟེར་གསུངས། ཁྱེད་ག་

ལས་བྱོནམ་སྨོ་ཟེར་ཞུཝ་ད། ཞབས་རྗེས་ཐང་ལས་འོངས་ཡི། དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁ་ཙ་ང་གིས་ 

དེ་ཁ་ལས་ ཨ་མ་ལམ་སྒྲོན་ལས་ རྡོ་གནགཔོ་འོད་ཆགས་མི་གཅིག་འབག་འོང་ཡི། རྡོ་དེ་ཁྱེད་

ཀྱིས་ཧེ་མ་མཇལ་ཡི་ག་ མཇལ་བ་ཅིན་རྡོ་འདི་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་དྲིསཝ་ད། ཁོ་གིས་ ང་ཧེ་མ་གནས་

དེ་ཁར་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སྡོད་པའི་གདན་ལུ་ རྡོ་ཨ་མོ་ལི་ཀ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གི་ དུམ་

བུ་དག་པ་ཅིག་ས་ནང་འཛུལ་སོང་མི་དེ་ ལོག་ཐོན་ཐོནམ་ཨིན་མས་ཟེར་གསུངས་ནུག དེ་སྦེ་

འབད་བ་ཅིན་ རྡོ་དེ་ང་གིས་གནས་ཡིག་ནང་འབྲི་བཏུབ་ག་ཟེར་ཞུཝ་ད་ མ་བཏུབ་མེད་ཟེར་

གསུངས་པའི་འཕྲོ་ལུ་མནལ་ཚོར་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ གནས་དེ་ཁར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་

སྟོང་རྒྱལ་པོ་(༡༣༦༡_༡༤༨༥) ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ སྐུ་དངོས་དང་
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རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨྱོན་དཔལ་རིའི་སྒྲུབ་སྡེ་དེ་ 

མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། དེ་ནས་དགོན་པ་བརྟེན་པའི་ཆོས་དྲུག་ནི། །ས་ཕྱོགས་དབེན་

ཞིང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དང་། །གྲུབ་ཐོབ་གོང་མས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པ་དང་། །ཉམས་གྲིབ་

མེད་པས་དམ་ཅན་འདུ་བ་དང་། །རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛིའི་སྐྱོན་རྣམས་མེད་པ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་

ཡོ་བྱད་བསྒྲུབ་པར་སླ་བ་དང་། །མི་དང་མི་མིན་འཚེ་བ་མེད་པའོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་མའི་ 

དགོན་པ་བརྟེན་པའི་མཚན་ཉིད་ག་ར་ཚང་བའི་ས་ཆ་ཅིག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྦོམ་འདི་གུ་རུ་དང་ཆུང་ཀུ་འདི་མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས་ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་

ཞབས་རྗེས་ཡོད་མི་འདི་ཁར་རྐྱངམ་ཅིག་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ལྷ་

ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཞབས་རྗེས་འདི་ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་ ཞབས་

རྗེས་ཚུ་གི་གཙོ་བོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་གི་འོག་ཐོག་ལུ་ཡོད། 

གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས། བཞུགས་ཁང་ནང་ན་བཞུགས་བཞུགསཔ།
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མཁའ་འགྲོམ་བྲོ་འཁྲབ་སྐབས་བྱོན་པའི་ཞབས་རྗེས་འདི་ གུ་རུ་གིས་བདུད་བཏུལ་ཚར་ཏེ་དགའ་

སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་གནང་བའི་ཞབས་རྗེས་དང་ བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ ཀརྨ་ པ་སྐུ་ཕྲེང་༡༦ 

པ་རང་འབྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་གིས་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལུ་དགུང་ཞག་བདུན་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ 

མཁའ་འགྲོ་བྲོ་འཁྲབ་སའི་གནས་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག ཞབས་

རྗེས་གཙོ་བོ་བཞུགས་སའི་སྒོའི་རྩ་བར་ཡོད།

དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདིའི་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་རྡོ་ཕུག་བཞི་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ ཨྱོན་གུ་རུ་གིས་བདུད་

ཚུ་བཏུལ་ཏེ་རྡོ་ཕུག་ལུ་བསྒྱུར་བཞག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཞབས་རྗེས་ཐང་ལྷ་ཁང་གི་ མཚམས་ཐོ་སྦེ་

བརྩིཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག།

མཁའ་འགྲོ་བྲོ་འཁྲབ་སའི་ཞབས་རྗེས།
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ཨྱོན་དཔལ་རི་སྒྲུབ་སྡེའི་ལྟག་དང་ཉེ་འདབས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།

གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས་དང་དེའི་གཡོན་ལུ་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་རྗེས། ཞབས་རྗེས་ཐང་ལས་ ཁ་ཡ་བལྟ་དུས་

ཡུན་སྐར་མ་༤༠ ཙམ་གྱི་སར་ཨྱོན་དཔལ་རི་སྒྲུབ་སྡེའི་ལྟག་ལུ་ཡོད། དེའི་འོག་ལུ་མཁའ་འགྲོམ་

གི་བྷ་ག་མཇལ་ནི་ཡོད།

དེ་ལས་ དབུ་ཞྭ་དང་སྤྱན་གྱི་ཚུལ་རང་བྱོན་མཇལ་སའི་གནས་རྡོ། གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་

རྗེས་བཞེངས་སྟབས་ཅན་བཅས་ གོང་གི་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད། 

གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས།                       གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་བཞུགས་ཁང་།
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སྐུ་རྗེས་བཞུགས་སའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས།

གུ་རུའི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་རང་བྱོན། གུ་རུའི་
སྐུ་རྗེས་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་གཡས་ལུ་བྱག་གི་
རྩ་བར་ཡོད།

གཏེར་སྒྲོམ་ཕྱག་ཐམ་དང་བཅས་པ། གོང་གི་
གནས་ཚུལ་མཇལ་ཏེ་ཁ་མ་བལྟ་འབབ་པའི་
ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།
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 གུ་རུའི་ཆིབས་རྟ་བཏགས་ས། ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་དད་མོས་ཅན་ལུ་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་
དང་དེའི་གཡས་གཡོན་ལུ་ཞབས་རྗེས་བཅས་མཇལ་ས།

གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག དད་མོས་ཅན་ལུ་བདུད་རྩི་བྱོན་པ། ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་ཡོད་སའི་བྱག་གི་འོག་ལུ་ཡོད།
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དེ་ལས་ ཨྱོན་དཔལ་རི་སྒྲུབ་སྡེའི་རྒྱབ་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་དེའི་འོག་ལུ་གུ་

རུའི་བླ་མཚོ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གླང་ཆེན་དབྱིབས་འདྲ་བའི་རྡོ།  འདི་གུ་གདུགས་དང་
མ་ཎི་ ཕྱག་པར་རང་བྱུང་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད།

གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོམ་ཐུགས་དམ་གནང་སའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་གུ་རུའི་ཕྱག་འཁར།

ཕྱག་འཁར་འདི་སྔོན་དང་ཕུག་ལས་སྦོམ་ཚད་དེ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་བྱཱར་དགུན་མེད་

པར་སྔོ་མདངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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ཚེ་རིང་མའི་གངས་གཟུགས།                     

ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་གཙང་ཆུའི་ལྟག་ལས་ཡ་གི་རི་འདི་ལུ་ཚེ་རིང་མའི་གངས་

གཟུགས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་ རི་འདི་མེ་རྐྱེན་ཤོར་བ་ཅིན་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལུ་ གནོད་པ་

འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

འབྲི་གུང་ར་ཧོར་ཆོས་གྲགས་གནས་འདི་ལུ་ཕེབས་

ཏེ་ ལྷ་ཁང་སྒོའི་གཡོན་གྱི་རྡོ་ཕུག་གཅིག་གུ་ ཡི་གེ་ 

བཛྲ་ས་ཏྭ་དང་སིདྷི་རྡོ་བརྐོ་གནང་བའི་གནས་རྡོ།

ཞབས་རྗེས་ཐང་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་
གནས། 
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གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས། མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས།

གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས། ལྷ་ཁང་ཉེ་འདབས་བྱང་ཁ་ཐུག་གི་རྡོ་ཕུག་ཅིག་གུ་ཡོད།
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དུང་དཀར་རང་བྱོན། གོང་གི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་སའི་རྡོ་ཕུག་གུ་ཡོད།

གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས། ལྷ་ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་
གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུའི་ཕྱག་འཁར། ལྷ་ཁང་སྦོ་ལོགས་
ཁའི་རྡོ་ཕུག་གུ་ཡོད།

གཡག་བདུད་གནག་པོའི་སྙིང་སྲི་མནན་མཛད་པའི་ལིངྒ། གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས།
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གཡག་བདུད་སྲི་མནན་མཛད་པའི་རྡོ་ལེབ་གུ་ གུ་རུའི་ཁ་ཊྭཱཾ་རང་བྱོན་དང་ གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་ 

འོག་ལུ་གཡག་བདུད་ཀྱི་རྐང་རྗེས་བཅས་ཡོད།

 

གཡག་བདུད་ཀྱི་སྙིང་། གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྦྱོར་བ་གནང་ས། འདི་གུ་གུ་
རུའི་ཕྱག་རྗེས་དང་མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་བཅས་མཇལ་ནི་
ཡོདཔ་ཨིན།

གུ་རུའི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ། གཡག་བདུད་གནག་པོ་གི་མགོ་རང་འབྱུང་།     
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ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཞུགས་ཁྲི་འདི་ཁར་བཞུགས་ཏེ་གཙང་ཆུའི་ཕ་ཁར་ ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་

ཆུ་བཏོན་གནང་མི་འདི་ད་ལྟོའི་བར་ཡང་མཇལ་སར་ཡོད། 

གཏེར་སྒྲོམ།     གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི།     

གཡག་བདུད་གནག་པོ་དམ་ལུ་བཏགས་ས་འདི་ ད་ལྟོ་སྒྲུབ་

སྡེ་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་ སྐུ་རྗེས་བཞག་གནང་ས་ལས་ གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བྱག་ཚུ་མར་བཟུམ་སྦེ་བཞུ་སྟེ་སྤོག་ཞིནམ་

ལས་ རྡོ་གུ་ཞབས་རྗེས་གནང་ཡི་རང་ ད་ལྟོ་ཞབས་རྗེས་

ཐང་འདི་ ཧེ་མ་མཚོ་སྦེ་ཡོད་ས་ལུ་བཀོ་གནངམ་ད་ མཚོ་ག་

ར་སྐམ་སོངཔ་ལས་ གཡག་བདུད་ནག་པོ་སྡོད་ས་མེད་པར་

ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཏེ་ རྡོ་འདི་གུ་ཐིམ་ད་ གུ་རུའི་ཕྱག་གྲི་གིས་ རྡོ་

བཀག་བཏང་ཞིན་ན་ དམ་ལུ་བཏགས་སའི་གནས་འདི་ ཡ་

མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

གཡག་བདུད་ནག་པོ་དམ་ལུ་བཏགས་ས།
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རྫིབུ་གསུམ།

རྫིབུ་འདི་གུ་ གུ་རུ་གིས་བདུད་བཙོ་ས་དང་ བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཆང་

བསྐོལ་ས་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ལམ་ཟུར་ལུ་གཡག་བདུད་གནག་པོའི་པགས་ཀོ་སྐམ་ས་དང་ ལམ་ལྟག་ལུ་གུ་རུ་གིས་

བདུད་བཏུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ གུ་རུ་ལུ་ཆང་བཀང་སྟེ་དྲངས་པའི་ཐོད་པ་

ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི་གནས་བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད།

གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས། སངས་སངས་མའི་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད།
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དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྒོམ་ཆེན་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སངས་སངས་མའི་ཕྱུག་མོའི་ཁྱིམ་ནང་

བྱོན་ཏེ་གསོལཝ་བསྙུངས་པའི་ཚུལ་སྟོན་གནངམ་ད་ ཨམ་ཕྱུག་མོ་དེ་གིས་ སྒོམ་ཆེན་དེ་ལུ་ཀར་

ཕྱེ་དང་སིང་ཆང་དྲངས་ནུག དེ་གིས་འབད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གསོལཝ་བསྙུངསམ་སངསམ་ལས་ 

སའི་མིང་ཡང་སངས་སངས་མ་ཟེར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་སྒོམ་ཆེན་དེ་

གིས་ ང་རྒྱབ་ཐལཝ་ད་ ཁྱོད་རའི་ནོར་གྱི་ཨོ་ཀ་ནང་ལུ་བལྟ་ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨམ་དེ་

གིས་བལྟཝ་ད་ ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཐོག་ཨོ་ཀ་ནང་ ཞབས་རྗེས་ཅིག་བཞག་གནང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 

ཨམ་དེ་གིས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་རྟིང་བདའ་སོང་སྟེ་ ད་རེས་ས་གནས་ཕོག་ཐང་ཟེར་

སར་དང་ཕུ་གི་གཞུང་ལམ་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ བདའ་ཟུན་ཏེ་ལོག་འབྱོན་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་རུང་ གུ་རུ་གིས་

མ་གསན་པར་ད་རུང་དེ་ཁ་ལུ་ཡང་ཞབས་རྗེས་ཅིག་གནང་བཞག་མི་དེ་ཡང་ ད་རེས་ཀུན་གྱིས་

མཇལ་སར་ཡོདཔ་ཨིན། སངས་སངས་མའི་ཕྱུག་མོའི་ཁྱིམ་ནང་གི་ཞབས་རྗེས་དེ་ ཤུལ་མ་ཁྱིམ་

རྙིངམ་བཤུབས་ཏེ་ལོག་རྐྱབ་ད་ ཁྱིམ་དུམ་གྲ་ཅིག་ཕར་བཤུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་རྗེས་དེ་

ཁྱིམ་སའི་ཟུར་ཁར་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་བཞག་ནུག།

སངས༌སངས༌མའི༌ཨམ༌ཕྱུག༌མོ༌གིས༌གུ༌རུ༌རིན༌པོ༌ཆེའི༌
རྟིང༌བདའ༌སོང༌སྟེ༌བདའ༌ཟུན༌སྐབས༌གནང༌བཞག༌

གནང༌མི༌ཞབས༌རྗེས།
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འགྲམ་འཕེལ་གཡུས་ཚན་ལུ་གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་གཉིས་ཡོད། ཞབས་རྗེས་འདི་མར་སྒང་ཆུའི་

བདུད་ཀྱི་ཁ་གནོན་ལུ་བཞག་གནངམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཞབས་རྗེས་དེ་གི་གུ་ལུ་ད་རེས་

མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་རྗེས་གཉིསཔོ་དེ་ མཆོད་རྟེན་དེ་གི་ཟུར་ལོགས་

ཅིག་གི་རྩ་བ་ལས་མཇལ་ཚུགས།

གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་གཉིས་ཡོད༌མི༌འགྲམ་འཕེལ་གཡུས་ཚན་གྱི༌མཆོད༌རྟེན།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་ཡ་མཚན་ཅན་བདུད་རྩི་རང་
འབབ། ས་གནས་རྒྱ་ཐང་ཐང་གི་འོག་ལུ་བྱག་ཕུག་
སྦོམ་ཅིག་གི་གུ་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་ཡ་མཚན་ཅན་བདུད་རྩི་རང་འབབ། 
གོང་གི་སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་རྡོ་ཕུག་ཅིག་གི་འོག་ཟུར་ལུ་ཡོད།



46

ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག     

གུ་རུ་གིས་བཏོན་གནང་པའི་གྲུབ་ཆུ། ཆུ་དེ་ལུ་ད་རེས་ཆུ་བྲེ་གང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། རྒྱ་ཐང་ཐང་གི་གུ་ལུ་ཡོད།

ཆུ་བྲེ་གང་ལས་སྐར་མ་༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་གྲུབ་ཆུ་ བྱག་གུ་ལས་ཡ་མཚན་

ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱོན་བྱོནམ་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གྲུབ་ཆུ་དེ་ དགུན་མ་གཏོགས་བྱཱར་

མཇལ་མི་ཚུགས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

འགྲམ་འཕེལ་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་གནས་ཚུ་སྐྱེས་ལོ་༦༡ ལངས་མི་ཨམ་ཚེ་རིང་གིས་བརྡ་སྟོན་

འབད་དེ་གནས་བཤད་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་གནས་འདི་གཙོ་བོ་རང་ མཁན་པོ་རིག་འཛིན་བསམ་གྲུབ་དང་ སྐྱེས་ལོ་

༦༥ ལངས་མི་ཨཔ་དབང་འདུས་གཉིས་ཀྱིས་ ལམ་ཁྲིད་འབད་དེ་བརྡ་སྟོན་འབད་གནང་མི་དང་

འཁྲིལ་ པར་བཏབ་ནི་དང་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ མདོ་ཁམས་

སྤྲུལ་མིང་པ་ཆོས་ཉིད་རང་ཤར་ ཡོངས་གྲགས་སྟང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ མཛད་གནང་མི་ཞབས་རྗེས་

ཐང་གི་གནས་ཡིག་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ཞབས་ཐང་བསྟན་གཉིས་དཔལ་སྟེར་གྱི་གནས་

ཡིག་འདོད་འཇོའི་གླུ་དབྱངས་ ཟེར་མི་དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མཁན་

པོ་གིས་གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ གོང་གསལ་གནས་ཡིག་དེ་མཇལ་ཏེ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨྱོན་

དཔལ་རིའི་སྒྲུབ་སྡེ་ལུ་ཞལ་ཐུན་གནང་བཞུགས་ཏེ་ལོ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡང་སོང་ནུག ཨཔ་དབང་

འདུས་ཀྱིས་ གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ སྔོན་གྱི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་ངག་རྒྱུན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ་

སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་གནས་འདི་ སྐུ་རྗེས་ལས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ ཆོས་

འཁོར་སྟོད་ལུ་འགྱོཝ་ད་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་དེ་གི་སྐོར་

ལས་ཧ་གོ་མི་དད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ གནས་དེ་མཇལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཞབས་རྗེས་

ཐང་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་ རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༤༠ ཙམ་འཛེགཔ་ད་ ཨྱོན་དཔལ་རི་སྒྲུབ་

སྡེའི་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ མང་ཤོས་ཀྱིས་མ་མཇལ་བར་ལོག་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་

སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
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༈ ཤུག་བྲག་གི་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཡང་ བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་ཡུམ་སྲས་ཚུ་ལུ་ 

ཨྱོན་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་གིས་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་དབང་རྒྱ་

ཆེན་པོ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡུལ་དེ་ཁར་ ཤིན་ཏུ་མ་རུང་པའི་བདུད་རིགས་ཚུ་ལུ་དབང་བསྒྱུར་

བའི་སྲིན་པོ་དགའ་བྱེད་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད་མི་དེའི་ཁ་གནོན་ལུ་ གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ བྲག་

དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྱག་ཕུག་ནང་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་ཏེ། དབང་དྲག་པདྨའི་ཐོད་ཕྲེང་

ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་ག་ར་བཏུལ་ཏེ་དཔའ་ཞུམ་བཏངམ་མ་ཚད་ 

ལྷག་པར་དུ་སྲིན་རྒྱལ་མ་ཧཱ་ར་ཛ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་སྦྱོར་བས་ སྐད་ཅིག་ལུ་བསྒྲལ་ཏེ་བཏུལ་བའི་

གཟུགས་དང་ཕུང་པོ་ཚུ་ སྲ་མཁྲེགས་རྡོའི་རྣམ་པ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ དམ་ལུ་བཏགས་

པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ ལུས་ཀྱི་ཁོག་པ་གན་རྐྱལ་སྦེ་བཞག་མི་ལུ་ སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྗེས་

ཤུལ་མངོན་སུམ་སྦེ་བཞག་གནང་ས་དེ་ལུ་ ཤུལ་བྲག་ཟེར་བའི་མཚན་གནས་བྱུང་ནུག ཨིན་རུང་ 

ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ད་རེས་ཤུག་བྲག་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཤུག་བྲག་ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་རྫོང་།
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དེ་བཟུམ་མའི་གནས་མཆོག་དེ་ལུ་ དབྱེ་བ་ཅིན་ཕུ་ལུ་བྲག་དཀར་ནམ་མཁའ་རྫོང་དང་ བར་ན་

བདུད་འདུལ་སེང་གེ་རྫོང་། མདའ་ལུ་ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་རྫོང་ཟེར་གནས་ཁག་གསུམ་སྦེ་ཡོད་

པའི་གྲས་ལས་ ད་རེས་ཤུག་བྲག་ཟེར་ཞུ་མི་གི་ གནས་གཙོ་བོ་འདི་མདའ་ལུ་ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་

ལྡིང་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ཨིན། གནས་དེ་ཚུ་གི་རི་བྲག་ཆ་མཉམ་ལུ་ སྐུ་རྗེས་དང་ ཕྱག་རྗེས་ ཞབས་

རྗེས་ཚུ་ཚད་མེདཔ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་བཞག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ད་རེས་ཀུན་གྱིས་མཇལ་

བཏུབ་སྦེ་ཡོད་མི་གནས་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། 

བཤད་སྲོལ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྦས་ཡུལ་གྱི་གནས་འདི་མ་ཉམས་ཚུན་ གནས་འདི་གི་

ལྷ་ཁང་ཡང་ཉམས་ནི་མེད་པའི་ཐུགས་སྨོན་དང་ གནས་འདི་མཇལ་ཚད་ངན་སོང་ལས་འགྲོལ་

ནིའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་སྟེ་ ཕྱག་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་ཚུ་གནང་བཞགཔ་སྦེ་བཤད་ནི་ཡོདཔ་

བཞིན་དུ་ ཕྱག་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་ཚུ་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་སར་འདུག།

ཤུག་བྲག་གནས་འདི་ མཁར་ས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ལས་ རྐང་ཐང་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་དང་ ཤུག་

བྲག་གནས་ངོ་མ་ལས་ ཕུའི་ནམ་མཁའ་རྫོང་ཚུན་ལྷོད་ལྷོད་ཁ་ཡ་བལྟ་ཆུ་ཚོད་༢ ཙམ་འགོརཝ་

ཨིན། ཤུག་བྲག་ནམ་མཁའ་རྫོང་དང་ སེང་གེ་རྫོང་། ཁྱུང་ལྡིང་རྫོང་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་

ཆ་མཉམ་མཇལ་ནི་ལུ་ཉིནམ་གཅིག་འགོར་ནི་ཨིན་མས།
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གནས་འདི་ཁར་ཧེ་མ་ བོད་ཁམས་ལས་

བྱོན་མི་ཁམས་སྤྲུལ་བརྒྱད་པ་བསྟན་པའི་

ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཤུག་བྲག་གནས་

ཀྱི་དཀོན་གཉེར་སྒོམ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལུ་ 

སེང་གེ་རྫོང་གི་གནས་བྱག་ལས་དུང་རྒྱ་

གླིང་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པའི་སྒྲ་ཚུ་གསན་

ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཡོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་འདུག

ཤུག་བྲག་སེང་གེ་རྫོང་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

ཕུ་ནམ་མཁའ་རྫོང་གི་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

གནས་འདི་ཁ་ལས་ཁ་མ་བལྟ་བལྟཝ་ད་ 

སྒོ་གླེང་དང་མཁར་ས་ ཐང་སྦིས་གཡུས་

ཚན་ཚུ་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཐོང་ཚུགས།
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ནམ་མཁའ་རྫོང་གི་སྒོ་སྲུང་། 

ཤུག་བྲག་ལས་ཆུ་ཚོད་༡ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། 

  སྒོ་སྲུང་ལས་ཡ་བལྟ་སྐར་མ་༡༠ ཙམ་                 

  གྱི་ས་ཁར་ཡོད།

གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་བཞུགས་སའི་མཐོང་སྣང་། ཞབས་རྗེས་འདི་ཤིང་

འདིའི་རྩ་བའི་བྱག་གི་ལོགས་ལུ་ཡོད།

ཕུ་ནམ་མཁའ་རྫོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་ས་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ ནམ་མཁའ་

རྫོང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཤུག་བྲག་ལས་འཕུར་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་

བཞུགས་ཁྲི་མཇལ་ནི་ཡོད།

བཙན་བྲག 

བྲག་འདི་གི་མིང་ལུ་བཙན་བྲག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། འདི་གི་རྩ་བར་གུ་རུའི་བླ་མཚོ་ཅིག་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། ནམ་མཁའ་རྫོང་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་སྐར་མ་༢༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།

པད་གླིང་ལྕགས་བརྡུང་སའི་མགར་ཚང་།            ལྕགས་རོ།

ཤུག་བྲག་ལས་ཡ་ཆུ་ཚོད་༡ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།
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ཁྱུང་ལྡིང་ནམ་མཁའ་རྫོང་དང་སེང་གེ་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་མཇལ་
ནི་ཡོད་པའི་གནས།

ཤུག་བྲག་གནས་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་།     གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་བདུད་མོ།

ཆུ་འཁོར་མ་ཎིའི་རྩ་བར་ཡོད། ཆུ་འཁོར་མ་ཎིའི་རྩ་བར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འི་གྲུབ་ཆུ་ ཆུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ།

ཆུ་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་ཡང་སླབ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ ཁ་ལུ་རེགཔ་ཙམ་གྱིས་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་ནི་

ཨིན་མས། སྒོ་སྲུང་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།
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དུང་དཀར་གྱི་རྗེས་ཤུལ།

གྲུབ་ཆུ་ལས་ཁ་ཡ་བལྟ་འགྱོཝ་ད་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྒྲུབ་ཕུག་གི་སྒོ་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་ ལྟག་ལས་མར་གྱི་རྡོ་འདི་ སྒོ་

རས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ཡོད་མི་ཁ་ལས་ དོང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཁ་ལས་འཕྲུལ་མེ་བཏེག་

སྟེ་བལྟཝ་ད་ ཡི་གེ་ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ༔ མཇལ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་སྒོ་རས་སྦེ་

ཡོད་མི་རྡོ་དེ་མར་བུད་དེ་འོངམ་ལས་ ད་རེས་ཡི་གུ་མཇལ་ས་མེདཔ་ཨིན་མས།
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ས་ཁར་བུད་དེ་འོང་མི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་སྒོ་རས་རྡོ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

བཞུགས་ཁྲི་འདི་ཤུག་བྲག་སེང་གེ་རྫོང་ལུ་ཡོད་མི་བཞུགས་ཁྲི་དང་གདོང་སྐོར་སྦེ་ཡོད། མཁའ་

འགྲོའི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།
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ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཆུ་རག

བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་མི་ཡི་དྭགས་ཚུ་

ལུ་སྦྱིན་པ་གནང་ནི་གི་ཕྱེ་འཐག་ནིའི་དོན༌ལས་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཟོ་གནང་ཡོད་པའི་ཆུ་རག 

གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་ཡོད་ས་ལས་ཁ་བྱང་ཁ་ཐུག་

ལུ་ཡོད།
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུབ་ཆུ།

ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཆུ་རག་ལྟག་ལུ་དང་ཀུན་

དགའ་ར་བ་ཟེར་བའི་བྱག་གི་རྩ་བར་

ཡོད། 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཆོས་འབུམ་པོ་སྟི་ཚུ་

བརྩིགས་ཏེ་ཀུན་དགའ་ར་བ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་གནང་

ཡོད་པའི་གནས། གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོད་སར་

ཡོད།
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ཕྱག་འཁར་ཡོད་ས་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་སྐར་མ་༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་

རྒྱབ་ཡོལ་དང་བཅས་པ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར། ཀུན་དགའ་ར་བའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།
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ཤུག་བྲག་སེང་གེ་རྫོང་གི་སྐེད་པར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཞུགས་ཁྲི་ཡོད། བཞུགས་ཁྲི་དེ་གི་འོག་

ལུ་ཡོད་མི་བདུད་ཀྱིས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་ལས་ བཞུགས་ཁྲི་གུ་ལས་མ་ཞབས་

དཔྱངས་ཏེ་མནན་ཞིན་ན་དམ་ལུ་བཏགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི་གནས་ཡོད། ད་རུང་སེང་

གེ་རྫོང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་མར་ དམྱལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆུ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་ལམ་གྱི་འཛུལ་སྒོ།                  གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་ལམ་གྱི་འཐོན་སྒོ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་སྐར་མ་༥ ཙམ་གྱི་སར་ཤུག་བྲག་སེང་གེ་རྫོང་གི་

རྩ་བར་ཡོད།
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སེང་གེ་རྫོང་གི་སྐེད་པར་ཡོད་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་༢ །
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གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་སའི་སྒྲུབ་ཁང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་རྣམ་པ་

སྦེ་བྱོན་པའི་ཆིབས་པ་སྟག་གི་ཞབས་རྗེས་ལྟག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྦེ་བྱོན་པའི་ཆིབས་པ་སྟག་གི་ཞབས་རྗེས། 

དྲུང་འཚོ་སྤོག་ཏོ་ཟེར་མི་བྱག་གི་རྩ་བའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།
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གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ བྱག་

འདི་ཁ་ལས་གཏེར་བཞེས་ནི་སྦེ་གཏེར་

སྒོ་ཕྱེ་གཟིགས་པའི་སྐབས་ གཏེར་མ་

ཁུག་པར་ཡོདཔ་ལས་ ལོག་སྒོ་བསྡམ་

བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག བྱག་

འདི་ཁར་གཏེར་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་སྦེ་སྔོན་

བྱོན་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གིས་གསུང་རྒྱུན་ཡོད་

པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་འབྲུག་

ཟླ་དང་པའི་ཚེས་༤ ལུ་ད་ལྟོའི་ཞལ་

བཞུགས་ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་༩ པ་

འཇིགས་མེད་པདྨ་ཉིན་བྱེད་རིན་པོ ་

ཆེ་ཤུག་བྲག་གནས་ལུ་བཞུགས་པའི་

སྐབས་ མནལ་ལམ་ནང་ དགེ་སློང་

ཅིག་གིས་ཕྱག་ལས་བཟུང་ཁྱིད་དེ་གནས་བྱག་འདི་ཁར་བསྐྱལ་ཏེ་གཟིགསཔ་ད་ ནང་ན་ལུ་ཚེ་

བུམ་གཅིག་གཟིགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ད་ལྟོའི་དཀོན་གཉེར་དགེ་སློང་ལྷུན་གྲུབ་ལུ་གསུངས་ཡི་

ཟེར་བཤད་ལུགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ གནས་འདི་ཁར་གཏེར་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་འོང་ནི་ཨིན་མས། 

གནས་འདི་ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་རྫོང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད། 

གཏེར་བྲག་གནས།
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གྲུབ་ཐོབ་སྒྲོལ་མ་དགེ་སློང་བཞུགས་ས།

དུས་རབས་༢༠ པའི་ནང་སྒྲོལ་མ་དགེ་སློང་ཟེར་མི་གྲུབ་ཐོབ་ཅིག་གིས་ གནས་འདི་ཁར་སྒྲོལ་མ་

ཁོ་ན་སྒྲུབ་བཞུགསཔ་ལས་ མཚན་ཡང་སྒྲོལ་མ་དགེ་སློང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཁོ་གིས་འདི་ཁར་

སྒྲོལ་མ་སྒྲུབ་སྟེ་གྲུབ་པ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་འདི་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བསང་གཏང་ས་

ཨིན་མི་འདི་ དུ་པ་འཐོན་སའི་དོང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག

གྲུབ་ཐོབ་སྒྲོལ་མ་དགེ་སློང་སྒྲུབ་པ་གནང་སའི་སྒྲུབ་ཕུག་

ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་རྫོང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ་རྗེས། 
ཤུག་བྲག་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།
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       གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་བའི་སྐུ་རྗེས།                

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་གཡས་པའི་ཞབས་རྗེས་། ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

གནས་སྒོའི་ལྡེ་མིག

མ་འོངས་པར་འདི་ཁ་ལས་གནས་སྒོ་ཕྱེ་ནི་ཨིན་མས། ཞབས་རྗེས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་གཡོན་པའི་ཞབས་

རྗེས་། (ཞབས་ལྷམ་བཞེས་བཞེསཔ་) ལྷ་

ཁང་ནང་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་ལྷམ་མ་བཞེས་པའི་ 

ཞབས་རྗེས། ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་པར། ལྷ་ཁང་ནང་

ཡོད།

ཡི་གུ་ ཨ་ རང་བྱོན། ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།ཡི་གུ་ ཡ་ རང་བྱོན། ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།
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མཁའ་འགྲོ་མནྡྷ་ར་བའི་གསང་ཕུག

དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་མི་སྒྲུབ་ཕུག་གཙོ་བོ་ནང་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགསཔ་

ད་ མཁའ་འགྲོ་མནྡྷ་ར་བ་འདི་ཁར་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ས་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་

ཁང་ནང་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་གཙོ་བོ་ཡ་མཚན་ཅན།

དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཤུག་བྲག་ལུ་བྱོན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་རང་ ཤུག་བྲག་གནས་ཀྱི་

གདོང་ཕྱོགས་འོག་གི་རྩ་བར་ཡོད་མི་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་ལུ་ བདུད་མོ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ བཏུལ་

ནིའི་དོན་ལུ་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་སའི་ སྒྲུབ་ཕུག་གི་



67

ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག     

ཕྱི་ཁ་ལས་ ད་རེས་ལྷ་ཁང་གི་མཆོད་བཤམ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ དེ་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་སྨན་འདམ་གྱི་གུ་རུ་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ་གཅིག་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་འདུག

བདུད་མོ་གི་གནས་ཁང་།

བདུད་མོའི་གནས་ཁང་འདི་ ཤིང་གི་རྩ་བར་རྡོ་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན་མས། ཤུག་

བྲག་ལྷ་ཁང་ལས་མཐོང་ཚུགས།

མཁའ་འགྲོམ་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས།

འོག་གི་ཞབས་རྗེས་འདི་མཁའ་

འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་ 

ལྟག་གི་ཞབས་རྗེས་འདི་ལྷ་ལྕམ་

མནྡྷ་ར་བ་གི་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་

ནང་ཡོད།
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ལྷ་ཁང་སྒོའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ཡོད་པའི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

ཤུག་བྲག་གནས་ཡིག

ཤུག་བྲག་གནས་ཡིག་ངོ་མ་འདི་ དབུ་མེད་ནང་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་གནས་ཡིག་ མགྱོགས་

ཡིག་ནང་འབད་མི་མགོ་ཚེམ་ཅནམ་འདི་ གཏམ་ཞིང་བླམ་ཚེ་བརྟན་གྱིས་ཡིག་བསྒྱུར་གནང་

ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བརྟག་ས་ཡོད།

 

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ རྡོར་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་རྦ་ཁ་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་

གྱིས་མཛད་མི་བུམ་ཐང་ཤུག་བྲག་སེང་གེ་རྫོང་གི་གནས་ཡིག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་

དང་ ཆོས་ཉིད་རང་ཤར་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཛད་པའི་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ཞབས་ཐང་བསྟན་

གཉིས་དཔལ་སྟེར་གྱི་གནས་ཡིག་འདོད་འཇོའི་གླུ་དབྱངས་ཟེར་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ གནས་

བཤད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་

ཡོད། 

གནས་བཤད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ མཚམས་པ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་

དང་ ཨང་རྒས་ཆོས་སྒྲོན། ཨ་ཞང་རྣམ་རྒྱལ་ཚུ་ལས་ལྷབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་གནས་ཡིག་ཡང་མཇལ་

ཏེ་ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲི།  

༈ དེ་ཡང་ ཆོས་

འཁོར་རྒེད་འོག་ས་གནས་

ཤུག་བྲག་གི་ཉེ་ འདབས་

ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཨྱོན་

བཞུགས་ཁྲི་ཟེར་མི་གནས་

འདི་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

གི་བཞུགས་ཁྲི་ཐོག་ཚད་

གསུམ་འབད་མི ་གཅིག་  

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་

ཀྱི ་ མཚན ་ལུ ་ཡང ་ཨྱོ ན ་

བཞུགས་ཁྲི་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། དེ་ལུ་འོག་ཀླུ་ཡུལ་ལས་ཕུལ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ བར་བཙན་

གྱིས་ཕུལ་བ། སྟེང་ལྷ་ལས་ཕུལ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་

པར་ ཨྱོན་ཞབས་རྗེས་གནས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག། 

འདི་ཁར་ལོ་ངོ་༡༣ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ སྐྱེས་ལོ་༩༣ ཙམ་ལོན་མི་བླམ་གྲོ་ལོད་ཟེར་མི་གིས་སྦྱིན་

བདག་མཛད་དེ་ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་གནངམ་ད་ བཞུགས་ཁྲི་ཁར་མཆོད་བཤམ་བཞེངས་ཏེ་

ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་བཞུགས་ཁྲི་འདི་མཇལ་མི་ཚུགས་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་རྟེན་གཙོ་བོ་གུ་

རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་མི་ཚད་མ་གཅིག་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་འདུག།
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ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲི་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་གནས་ཚུ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཞུགས་ཁྲི་ཐོག་ཚད་གསུམ་མ་འདི་མཆོད་བཤམ་འདི་གི་རྒྱབ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྒོམ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཕྱོགས་ཤར་ལྷོ་མཚམས་ལུ་གཏད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷ་

ཁང་འོག་ལུ་ལྕམ་མཁར་ཆུ་གི་ཟུར་ཁར་ཡོད།
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མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་གྲུབ་ཆུ་བཏོན་ནི་འབདཝ་ད་ དུས་ལུ་མ་བབས་ལས་ལོག་གཏེར་ལུ་སྦས་བཞག་

ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་གནས།

གཡག་གི་རྐང་རྗེས།

བདུད་ཀྱིས་གཡག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འདི་

ཁར་གཡིབ་སྡོདཔ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་ད་

ཐོན་པའི་གཡག་གི་རྐང་རྗེས། ལྷ་

ཁང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད། དེ་

གི་ཉེ་འདབས་ལུ་གཡག་གི་རྐང་

རྗེས་གཞན་ཡང་ཡོད།
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ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བསམ་དོན་འགྲུབ་དང་མི་འགྲུབ་བལྟ་ས་ཡོད།

ཕུར་པ་རང་བྱོན།

ཕུར་པ་འདི་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་གཏེར་ལུ་སྦས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་

མས།

ཕུར་པ་རང་བྱོན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་བཏུལ་བའི་སྐབས་ལུ་བཏོན་གནང་བའི་ 

ཞབས་རྗེས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཡག་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་
སྐབས་ཕྱག་གྲི་གིས་བཏོགས་གནང་མི་དོན་ཧིང་།

       གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་བླ་མཚོ།

བླམ་གྲོ་ལོད་ཀྱིས་བླ་མཚོ་འཁྱིལ་ས་འདི་སེལ་བའི་སྐབས་ལུ་བླ་རྡོ་གཉིས་ཐོབ་མི་དེ་ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་

ནང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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བླ་མཚོ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་པུས་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་དང་ དེ་གི་གཡས་ཁ་

ཐུག་ལུ་ཉི་མ་རང་བྱོན་དང་ བླ་མཚོ་ཡོད་སའི་གུ་ལུ་ ཟླ་བ་རང་བྱོན་ཟེར་བའི་གནས་དང་ དེ་ལས་

བླ་མཚོ་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་རྗེས་བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད།

དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ ལྟག་ལུ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་དང་

འོག་ལུ་ལྷ་ལྕམ་མནྡྷ་ར་བའི་ཞབས་རྗེས་ཡོད། ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་གྲུབ་ཆུ།

གྲུབ་ཆུ་འདི་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ཚད་གཅིག་སྦེ་སྡོད་པའི་ཁར་བསིལ་དྲོད་རོ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་

ཅིག་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་བྲུབ་ཁུང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཕྱག་པར། ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།
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མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་ཞབས་རྗེས་མཇལ་ས། ལྷ་ཁང་རྩ་བར་ཡོད།

ལྷ་ལྕམ་མནྡྷ་ར་བ་གི་བཞུགས་ཁྲི།

བཞུགས་ཁྲི་འདི་རྩ་བ་ལས་མེ་ཏོག་ཁ་རྒྱས་རྒྱསཔ་

བཟུམ་མའི་གུ་ཞབས་རྗེས་དང་བཅསཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་

ཡོད། ལྷ་ཁང་རྩ་བར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་མི་བདུད་ཀྱི་མགུ་ཏོ། མགུ་ལས་མར་དོང་ཡོད་མི་འདི་ཕུར་པ་བརྡབ་པའི་བཤུལ་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག



78

ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག     

ཞབས་རྗེས་ཡོད། 

བླམ་གི་གཟིམ་ཅུང་རྩ་བའི་སྒོའི་གདོང་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་རྗེས་དང་ དེ་གི་གཡོན་ཁ་

ཐུག་ལུ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི། དེ་ལས་དེ་གི་གཡོན་ལུ་གླང་ཆེན་རང་བྱོན་

དང་ གླང་ཆེན་གྱི་མིག་ཏོ་གཡས་ལུ་ མ་འོངས་པར་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་གཏེར་ཁ་ཕྱེ་ནི་

ཨིན་པའི་ ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཚུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཇི་སྐད་

དུ་ གནས་ཡིག་ལས། གླང་ཆེན་སྣ་ལས་བདུད་རྩི་བབས། །ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་དུས་བཟང་སྐབས་

ལུ་ གླང་ཆེན་གྱི་ལྷ་པ་ནང་ལས་བདུད་རྩི་བྱོན་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི། ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་མཆོད་རྟེན་
ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་གི་གདོང་ཕྱོགས་ཆུ་ཕ་ཀི་ལོགས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ རྗེ་བཙུན་

མི་ལ་གི་གནས་ཚུ་ཡོད་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་གནས་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་མི་

ག་ཡང་མིན་འདུག གནས་འདི་ཁར་འགྱོ་ས་འདི་ མཁར་ས་གཡུས་ཚན་དང་ཡང་ཅིན་འགྲམ་

འཕེལ་ལས་སྦེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས།
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གོང་གི་གནས་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་༢༩ དེ་ཅིག་ལངས་མི་ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲིའི་དཀོན་གཉེར་ ཕུན་ཚོགས་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད། ཁོ་

གིས་གནས་དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཆོས་འཁོར་སྟོད་ལས་ཨིན་མི་ བླམ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་ཕྱག་ཞུ་སྡོད་པའི་

སྐབས་ བླམ་གིས་གསུངསམ་ལས་བརྟེན་ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲིའི་གནས་འདི་ ཤུག་བྲག་ལས་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལུ་འགྱོ་སའི་

ལམ་འོག་ལུ་ལྕམ་མཁར་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད། གནས་དེ་ཁར་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་

ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དཀར་མེ་ཕུལ་ནི་དང་གནས་བསྐོར་རྐྱབ་པར་འོང་མི་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས།
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སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་གི་གནས། 

 ༈ གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ལས། ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ཁའི་བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག༔   

ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ གུ་རུའི་གནས་ཆེན་ག་ར་གི་ནང་ལས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ སྐུ་

རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་གི་གནས་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ སངས་རྒྱས་

གཉིས་པ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷ་ཅིག་འབུམ་ལྡན་ བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་ རྡོ་རྗེའི་

གུར་ཁང་གི་ཕུག་པ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ 

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གིས་སྒྲུབ་པ་

མཛད། ལྷ་ཅིག་འབུམ་ལྡན་གྱིས་

ཆུ་ལེན་པ་དང་གཏོར་མ་བཤམས་

པ ་ལ ་སོགས་པའི་འཕྲིན་ལས་

མཛད། དེ་ལས་ ཨྱོན་པདྨ་གིས་

རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལུ་ ཙན་

དན་གྱི་ཕྱག་འཁར་བཙུགསཔ་ད་ 

ཀླུ་ཡི་ཕོ་བྲང་ལུ་ཕོག་སྟེ་ ཕོ་བྲང་

སྤརཝ་ད་ ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་རྟོག་

ལང་སྟེ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཅན་ཟེར་མི་གིས་མངོན་ཤེས་གཟིགསཔ་ད་ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ག་ཅི་གསུངས་ནི་ཡོདཔ་སྨོ་ཟེར་ཞུཝ་ད་ གུ་རུ་གིས་ང་ལུ་ ཆུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར་

མི་འདི་ དགོ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གིས་ཆུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་

ཅི་སྨོ་ཟེར་ཞུ་བའི་ལན་ལུ་ གུ་རུ་གིས་ ཆུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཆུ་སྣ་དགུ་ཚང་མི་ཅིག་

ལུ་གོ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུང་གསུངསམ་ཨིན་མས། ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཅན་གྱིས་ འདི་ང་གིས་ཕུལ་

གེ་ཟེར་ཞུ་ནུག དེ་ལས་ཞག་བདུན་ལངམ་ད་དྲོ་པ་ གུ་རུ་གིས་ ལྷ་ཅིག་འབུམ་ལྡན་ལུ་ ད་
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རེས་ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་སྒྲུབ་རྟགས་བཏོན་ནི་ཨིན། ལྷ་ཅིག་འབུམ་ལྡན་

ཁྱོད་ཀྱིས་གསེར་གྱི་གྷ་ཌ་འབག་སྟེ་ ནུབ་བྱང་མཚམས་ལུ་བྱག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་གྲུབ་ཆུ་འཐོན་

ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་དེ་འཐོནམ་ཅིག་ཆུ་ཕུད་ས་ཁར་རེག་མ་བཅུག་པར་བཟེད་ཅིག་ཟེར་གསུངས་

ནུག ལྷ་ཅིག་འབུམ་ལྡན་དེ་ཁར་ཕེབས་མ་ཐག་ལུ་ གུ་རུའི་ཐུགས་སྨོན་དང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་

བསྟན་ལས་ བྱག་ཆུང་ཀུ་དེ་ཁ་ལས་ཆུ་ཐོན་ནུག ཆུ་ཕུད་ས་ཁར་རེག་མ་བཅུག་པར་གསེར་གྱི་གྷ་

ཌ་ནང་ལུ་བཟེད་པའི་མོད་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་ལྔ་ལུ་གྱུར། མཁའ་འགྲོ་ལྔའི་དཔུང་པར་གསེར་གྱི་གྷ་

ཌ་ལྔ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ མར་ཐང་ནང་ཕེབས་མ་ཐག་ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལས་ཉི་མའི་རྩེ་ཤརཝ་ད་ ཉི་མའི་

འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་གྷ་ཌ་ལུ་ཕོག 

གྷ་ཌའི་མདངས་བྲག་ལུ་ཕོག 

བྲག་གི་མདངས་མཁའ་འགྲོ་ལུ་

ཕོག དེ་ལས་འཇའ་དང་འོད་

ཀྱིས་ཐང་གང་བའི་སྐབས་ སྣང་

སྲིད་ལྷ་འདྲེ་གེ་ར་ཧ་ལས་པའི་

འུར་སྐད་སྦོམ་ཐོནམ་ད་ ཤེལ་

གིང་དཀར་པོ་ཡང་བྲག་གསེབ་

ལས་ སེང་གེ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཕྱི་

ཁར་ཐོན་འོངམ་ཅིག་ གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱ་ཁྱུང་ལུ་སྤྲུལ་ཞིནམ་ལས་ ཤེལ་གིང་དཀར་པོའི་སྟེང་ལུ་བཞོན་ཏེ་ རྔམ་བརྗིད་

ཀྱི་སྒོ་ལས་ ད་རེས་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་ཟེར་མི་ཁྱོད་ སྔགས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ངེའི་ལག་

པར་ཚུདཔ་ཨིན། སྲིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་བླ་སོྲག་ཁྱོད་ཀྱིས་ལེན་ནུག་ཟེར་གསུངསམ་ད། ལྷ་འདྲེའི་གཙོ་

བོ་ ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་གིས་གུ་རུ་ལུ་དེ་སྦེ་ཞུ་ནུག ཀྱཻ། སྔགས་པ་ཆེན་པོ་ལགས། བདག་ནི་

སྲོག་བདག་དཔོན་བྱེད་ཚེ༔ ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་བྱ་བ་ཨིན༔ གནོད་སྦྱིན་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ 

གང་བ་བཟང་པོ་བྱ་བ་ཡིན༔ རྨུའི་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ རྨུག་རྟ་འུར་ཆེན་བྱ་བ་ཡིན༔ བཙན་གྱི་

དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་བྱ་བ་ཡིན༔ གཟའ་ཡི་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ གཟའ་

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷ་ཅིག་འབུམ་ལྡན་མོན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་འདྲེན།
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བདུད་རྒྱལ་པོ་ར་ཧུ་ལ༔ བདུད་ཀྱི་དཔོན་

པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ འཆི་བདག་ཟྭོ་ར་ར་སྐྱེས་

ཡིན༔ ཀླུ་ཡི་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ ཀླུ་

ཆེན་མགོ་དགུ་ང་ཡིན་ནོ༔ མ་མོའི་དཔོན་པོ་

བྱེད་པའི་ཚེ༔ ང་ནི་དམ་སྲི་མ་མོ་ཡིན༔ ང་

ནི་ལྷ་འདྲེ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ སྣང་སྲིད་

ལྷ་འདྲེ་ང་ཡི་འབངས༔ ང་ལས་ཆེ་བཙན་

སུ་ཡང་མེད༔ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་བླ་སྲོག་

འདི་ཡིན་ཁྱེད་ལ་འབུལ་ལོ༔ སྔར་ཡང་སྤྱོད་

ངན་བྱེད་པས་ལན༔ ད་གཟོད་སྤྱོད་ངན་མི་

བྱེད་ཞུ༔ ལར་ནི་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་

རྣམས༔ དབུགས་མེད་ས་རྡོ་མ་གཏོགས་

པ༔ དབུགས་ཅན་སྲོག་ཀུན་ང་ཡིས་དབང་༔ 

སྲོག་འདི་རྒྱལ་པོ་རང་ལུ་ལོག་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ ལྕགས་ཀྱི་གའུ་ནང་ལུ་ བྲ་བའི་བརླིད་བུ་

(བྱི་ཙིའི་གསོབ་བཟུམ་ཅིག) ཁྲ་ཤིག་ཤིག་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་དབུགས་དང་སྲོག་ཨིན། དེའི་ནང་ལུ་

བབ་ཤེམ་དཀརཔོ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་བླ་ཨིན་ནོ། །ངའི་སྲོག་སྔགས་ཏྲི་དུ་ཏྲི་ཛ༔ ཨིན་ཟེར་སློབ་

དཔོན་ལུ་ཕུལ་ནུག 

དེ་ལས་ ཨྱོན་པདྨའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལུུ་སྐུ་རྗེས་བཞག འཛམ་གླིང་

བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་དང་འདྲ་བའི་ཙན་དན་གྱི་ཕྱག་འཁར་བྱག་གུ་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་ ལྷ་

ལྕམ་འབུམ་ལྡན་གྱིས་ཡང་བྲག་ལུ་སྐུ་རྗེས་དང་ རྡོ་ནག་ལུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་བཞག གུ་

རུའི་ཐུགས་སྨོན་ལས་ ཤེལ་གིང་དཀར་པོའི་བྲག་གུ་ ཕྱག་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་ཚུ་ ཆ་མཉམ་

སྒྲུབ་རྟགས་སྦེ་བྱུངམ་ལས་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ག་ར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཧ་ལས། ད་

རིས་ རྨི་ལམ་ཨིན་ན་ དངོས་སུ་ཨིན་ན་ ཟེར་སླབ་སྡོད་པའི་བར་ན་ སློབ་དཔོན་དང་ལྷ་གཅིག་

འབུམ་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་ ཆུ་ཕུད་དང་རྒྱལ་པོའི་བླ་སྲོག་བསྣམས་ཏེ་ལྕགས་མཁར་ལུ་བྱོན་ནུག 

ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་ལ་ན་མོ།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་པོའི་ཧང་ཁར་བྱོན་ཏེ་ བྱི་

ཙིའི་གསོབ་དེ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་བླ་སྲོག་སྣའི་ནང་ལས་

ཡར་བཏང་། ད་རུང་གསོབ་ནང་ལུ་བབ་ཤེམ་

དཀརཔོ་དངོས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་འཇའ་ཚོན་

བཟུམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱལ་པོའི་སྤྱི་གཙུག་

ལས་མར་བཏང་། ཆུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་ཆུ་དེ་

རྒྱལ་པོ་ལུ་དྲངས་ཏེ་ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་ནད་

ལས་གྲོལ་སོང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ ད་

རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་

དབུས་མེད་པའི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བུམ་

ཐང་སྐུ་རྗེས་འདི་ག་ཅི་དེ་རྩ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་

དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གྲུབ་ཆུ་ལུ་ དད་པ་དག་སྣང་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ ཁ་ལུ་འཐུང་ གཟུགས་འཁྱུ། 

འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་གིས་ཁྱོསམ་གི་དོན་ལུ་ལཱ་ཁག་སྦེ་ཞུ་འབག་དགོ་མི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། 

སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།

རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་དང་ལྕགས་མཁར་ཕོ་བྲང་དགུ་

བརྩེགས་མ།

གུ་རུ་གིས་བཙུགས་གནང་མི་ཕྱག་འཁར།         ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྒྱལཔོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་ནད་ལས་འགྲོལ་
སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།             ཐབས་ལུ་བཏོན་གནང་མི་གྲུབ་ཆུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ།                          
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གནས་བདག་ཤེལ་གིང་སེང་གེ་ལུ་

སྤྲུལ་པའི་སེང་མགོ       

གནས་བདག་སེང་གེ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་པའི་སེང་གེའི་

ཕྱག་པར།

མོན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་གྲུབ་ཆུ་ལས་མར་
བྱོན་ཏེ་འདི་ཁར་ཕེབས་ད་སྒྲུབ་རྟགས་བཏོན་
གནང་བའི་སྐུ་རྗེས། ལྷ་ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་
གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལྟག་གི་བྱག་གུ་ཡོད།

གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་གི་ཞབས་རྗེས། རྡོ་
རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་གུ་ཡོད།
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ཟངས་ཐེར་པོ།

བྲག་ཐོད་པ་དགུ་བརྩེགས། ལྷ་ཁང་འོག་གི་རྡོ་རྗེ་
བརྩེགས་པའི་བྲག་གུ་ཡོད།

རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་ཡོད།

གཡུས་སྐད་ལས་ཟངས་ཐེར་པོ་ཟེར་མི་འདི་ ཁྲོ་

སྦོམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་དང་ གནས་འདི་དམྱལ་བའི་ཁྲོ་

ཆེན་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཨིན་མས། དེ་གི་མགུ་ལས་

མར་རྡོ་རིལ་ཏེ་གཏངམ་ད་ཕྱི་ཁ་འཐོན་འགྱོ་ཚུགས་

པ་ཅིན་མཐོ་རིས་འགྱོ་ནིའི་རྟགས་དང་ དེ་མིན་

དམྱལ་བར་ལྷུང་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག 

དེའི་མདུན་ལས་མར་ཆུ་འགྱོ་སའི་གཤོང་ཚུ་དམྱལ་

ཁམས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག ཧེ་མ་འབད་བ་

ཅིན་ཆུ་ཕར་ཁ་ལས་ ཆོས་འཁོར་སྟོད་སྨད་ཀྱི་མི་ཚུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ལམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་བསྒང་མི་ཚུ་

གིས་སྔུ་སྐད་ཡང་གོ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཧེ་མ་ ཟངས་ཐེར་པོའི་ཟུར་ཁར་ལུ་རྡོ་

གཞོང་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བྱ་དཀར་དཔོན་སློབ་ཅིག་གི་སྐབས་ལུ་ དམྱལ་བའི་ཁྲོ་ཆེན་གཅིག་མ་གཏོགས་

གཉིས་མི་འོང་ཟེར་ གཅིག་བསུབ་བཞག་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་རྡོ་འདིའི་

གཤམ་ལུ་ཧོག་ཀ་ནེ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་མི་ཚུ་གིས་རོྡ་རིལ་གཏང་ནི་མང་བ་ལས་ ཧོག་

ཀ་ཐོན་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་དེང་སང་གི་བར་ན་ཡང་ 

ཟངས་ཐེར་པོ་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག
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དེ་ལས་ ཆུ་ཕ་ཀི་ལོགས་ལུ་ལྷ་ཁང་ཨིན་ཚུལ་གྱི་བྱག་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་

ཤིང་ཚུ་གིས་སྦེ་མཇལ་མི་ཚུགས་པས། ད་རུང་ཆུ་ཕ་ཀ་བྱག་གནགཔོ་སྦེ་མཇལ་མི་འདི་ ནང་ལྟར་

དུ་འཇམ་དབྱངས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ ཕྱག་རྡོར་བཅས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཚུལ་སྦེ་ཨིན་

མི་དེ་ ཕྱི་ལྟར་དུ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ལྷ་དཀར་པོ་ འདྲེ་གནག་ཅུང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་ཚུ་

ཟངས་ཐེར་པོ་ཟེར་མི་གནས་ཡོད་ས་ལས་མཇལ་ཚུགས།

གྱེདཔ་སྟེང་མཚོ་དང་གནསཔོ་འདི་ ད་རེས་

ནངས་པར་སྐུ་རྗེས་རྡོ་ཟམ་ཟེར་སའི་ཟམ་

འོག་ལུ་གནས་ཤིང་དང་བཅས་པར་ཡོད།

སྲིན་པོ ་གི ་པགས་ཀོ ་དཔྱངས་

བཞག་པའི་ཤུལ་ཟེར་མི་འདི་ གུ་

རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྲིན་པོ་དམ་ལུ་

བཏགས་ཏེ་ མགུ་ཏོག་དང་ནང་

ཁྲོལ་ མཆིན་པ་དོན་ཧིང་གློཝ་ཚུ་ཆ་

མཉམ་ཁ་གཏོར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། མགུ་ཏོག་འདི་ཟླ་བ་ཐང་ལྷ་

ཁང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་

འདུག
སྲིན་པོ་གི་པགས་དཔྱངས་བཞག་པའི་ཤུལ།

གྱེདཔ་སྟེང་མཚོ་དང་གནསཔོ།
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གོང་གསལ་གྱི་གནས་གཉིསཔོ་ ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྒོམ་གནང་བཞུགས་སྐབས་ གཙང་ཆུ་ནང་

ལས་བདུད་ཀྱིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཞིནམ་ལས་ ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་གནོདཔ་བཀལ་བར་འོངམ་ད་གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྐེདཔ་བཏོགས་ མགུ་ཏོག་དཀྲུམས་ཏེ་དམ་ལུ་བཏགས་ས་ཨིན་མས།

སྦུལ་གྱི་གཟུགས།                         ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྦུལ།

སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་རྣམ་ཐར་ལས། གྱེདཔ་སྟེང་མཚོ་ལ་རོ་བསྲེག་བྱས་པའི་དུས། །རྡོ་རྗེ་

བརྩེགས་པར་དམག་སྒར་ཆགས་པའི་དུས། །བླ་མ་སློབ་དཔོན་ནང་འཁྲུགས་བྱས་པའི་

དུས། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གྱེདཔ་སྟེང་མཚོ་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་མི་ལོ་༡༠ དེ་

ཅིག་གི་རིང་ མིའི་རོ་བསྲེག་ཚུ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་

ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་དེ་བཟུམ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་

བཀའ་རྒྱ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རོ་བསྲེག་འབད་ནི་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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མོན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་གྱིས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ གསོལཝ་དྲང་ནི་སྦེ་ཆུམ་བརྡུང་སའི་ལྷིའུ་དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞབས་རྗེས།

མཁའ་འགྲོམ་གིས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་གསོལཝ་ཚོགས་དྲངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གསོལ་ཐབ་རང་བྱུང་དང་རྫམ་དང་
གཟར་རུ་གཟན་སྐྱ་བཀལ་ས་དང་ཞབས་རྗེས། 
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པདྨ་སམྦྷ་ལུ་ཡོད་པའི་དུང་དཀར་གཤོག་པ་ཅན་འཕུར་བྱོན་སའི་ཤུལ། ད་ལྟོ་ཆུ་དང་འདམ་གྱིས་བསུབ་སྟེ་འདུག ཆུ་
འདི་གིས་རྐངམ་ལགཔ་འཁྱུཝ་ད་མཛེརཔ་ཚུ་དྲགཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་ལམ། གནས་འདི་མཁའ་འགྲོ་དང་གུ་རུ་གཉིས་སྦྱོར་བ་མཛད་ས་ཡང་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་
འདུག
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གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ལྕགས་མཁར་བླམ་རྡོ་རྗེ་གིས་གནང་མི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་

ཀྱི་གནས་ཡིག་མདོར་བསྡུས། ཟེར་མི་དང་ བླམ་ཁོ་རང་ལུ་ངོ་ཐུག་འདྲི་བསྟུན་ཐོག་ལས་ ལོ་

རྒྱུས་གསུངས་མི་དང་གནས་ཚུ་གི་བརྡ་སྟོན་མཛད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བླམ་མཆོག་ད་རེས་དགུང་ལོ་༨༡ ལོན་ཡོདཔ་དང་ ཆུང་ཚེ་མའི་བསྒང་ལས་

ས་གནས་འདི་ནང་བཞུགས་མི་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ བླ་མའི་དགོན་པའི་

དྲག་ཤོས་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས་དང་ དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པར་བསྐོར་ལའི་བླམ་གཉིས་ལས་ ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་གསན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ད་རེས་ནངས་པར་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་

འདབས་ལས་ཕར་ གནས་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ཧེ་མའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལས་གོ་ཡི་ཟེར་གསུངས་

ཡོདཔ་ཨིན།

མོན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་གྱི་གྲུབ་ཆུ། གྲུབ་ཆུ་འདི་མོན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་གྱི་གསང་ཆབ་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་
བཤད་སྲོལ་འདུག
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པདྨ་སམྦྷའི་གནས་ཀྱི་སྐོར།  

༈ པདྨ་སམྦྷའི་གནས་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་རྗེས་ལུ་

བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ མཁའ་འགྲོ་རྡོ་

རྗེ་ཕག་མོ་དང་ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་ གུ་རུ་གཙོ་

འཁོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྗེས་ཡ་མཚན་ཅན་ཚུ་བཞག་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ གནས་འདི་གི་མཚན་

ཡང་ པདྨ་སམྦྷ་ཟེར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གི་ཧེ་མ་ ས་གནས་དེ་ལུ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཟེར་

ཨིནམ་དང་། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་ཡང་ པདྨ་སམྦྷའི་གནས་བདག་གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆའི་མཚན་

བྱང་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་ཆོས་གླིང་གི་གཏེར་བདག་གསོལ་ཁ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཟེར་འཁོད་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་གི་རྩིས་སྤྲོད་མ་ཁྲམ་གྱི་མཚན་བྱང་ལུ་ཡང་ བདེ་སྐྱིད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་

རྩིས་སྤྲོད་དེབ་གཏེར་འཁྲུལ་མེད་ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག་པ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 
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པདྨ་སམྦྷའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་པོ་ དཔོན་སློབ་འཇིགས་

མེད་རྣམ་རྒྱལ་(༡༨༢༥-༡༨༨༡) གྱིས་བཞེངས་གནང་ནུག གནས་དེ་ཁར་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་

གསུམ་ཟེར་ དབུས་སུ་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་རྗེས་དང་ གཡས་སུ་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་

རྗེས་ གཡོན་དུ་ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་རྗེས་བྱིན་རླབས་ཅན་ཚུ་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་

ནང་གི་རྟེན་གཙོ་བོ་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་བརྙན་མི་ཚད་མའི་རྒྱབ་ཁར་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

མཇལ་སར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་སྒོ་རྩའི་བྱག་གུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་

ཕྱག་གི་མཐེབ་རྗེས་དང་ ལྷ་ཁང་རྒྱབ་

ཁར་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༣ 

ཙམ་གྱི་སར་ སྦྱིས་ཤིང་ཅིག་གི་རྩ་བ་

ལས་གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡ་

མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱོན་མི་ཚུ་མཇལ་ནི་

ཡོད། པདྨ་སམྦྷ་ལུ་ཡོད་མི་གྲུབ་ཆུ་འདི་ 

གྲུབ་ཆུ་མོ་དང་ སྐུ་རྗེས་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ་འདི་ 

གྲུབ་ཕོ་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། པདྨ་སམྦྷའི་གནས་འདི་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལྷ་

ཁང་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཏེ་ཡོད།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ བདེ་སྐྱིད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་རྩིས་སྤྲོད་དེབ་གཏེར་འཁྲུལ་མེད་

ཟེར་མི་ མ་ཁྲམ་དེབ་ཆུང་དང་ དཀོན་གཉེར་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ ཆོས་མིང་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད་

ཀྱིས་ གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་དང་འཁྲིལ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་གི་མཐེབ་རྗེས།
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ལུག་རྭ་དགོན་པའི་སྐོར།  

༈ ལུག་རྭ་དགོན་པ་འདི་ དུས་རབས་༡༡ པའི་ནང་གྲུབ་ཐོབ་ ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་གདན་ས་བཏབ་གནང་ནུག ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་དེ་ དུས་རྒྱུན་

ཁ་རག་གི་ཕུག་པ་ནག་པོར་ ཆོས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐུགས་དམ་མཛད་དེ་བཞུགས་པ་

ལས། མཚན་ཡང་ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ལྷ་

ཁང་འདི་ ཤུལ་ལས་དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དགོན་པའི་མཚན་ལུ་ལུག་གི་རྭཝ་ཟེར་བཏགས་དགོ་མི་དེ་ གདན་ས་བཅགས་མི་བླམ་གྲུབ་

ཐོབ་ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་དེ་ ཕར་

ཚུར་ག་ཏེ་བྱོན་རུང་ སྐུ་ཆས་

འབག་མི་ལུག་གཅིག་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་

ད་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ 

བླམ་དེ་ལུག་རྭ་དགོན་པར་བྱོན་

ཏེ་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་སྒྲུབ་པ་

གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་

ལུ་ གཞི་བདག་བཙན་བདུད་རྡོ་

རྗེ་གིས་འཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་ཏེ་ བྱག་ཧྲམ་བཏངམ་ད་ བླ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཞབས་ཡ་གཅིག་གིས་

བྱག་ཡར་བཏེགས། བླ་མའི་ལུག་གིས་ཡང་རྭཝ་བྱག་གུ་གཏད་དེ་ བྱག་ཡར་བཏེགས་བཞག་

ཞིནམ་ལས་བྱག་རམ་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་གི་བར་ན་ བཙན་བདུད་དེ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ནུག 

རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱག་ཡར་བཏེགས་པའི་སྐབས་ལུ་ བླ་མའི་ཞབས་རྗེས་དང་ལུག་གི་རྭཝ་གི་པར་

དང་བཅས་པ་ བྱག་གུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱོན་ཡོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་

ལུག་རྭ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྣང་།
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ཅན་ཚུ་གི་མཇལ་སྣང་ལུ་གྱུརཝ་ལས་ཚུར་ དགོན་པའི་

མཚན་ལུ་ཡང་ལུག་གི་རྭཝ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས། 

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུག་གི་རྭཝ་ལུ་ སྒྲུབ་

པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ལུག་བཏགས་

བཞགས་སའི་ཙོ་ཕུར་ཤིང་ བྱག་གི་བར་ན་བརྡབས་

མི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤིང་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་

མཇལ་ནི་འདུག གཞན་ཡང་ བླམ་གིས་བྱག་ཕུག་

ནང་ལས་བཏོན་གནང་པའི་གྲུབ་ཆུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་

ཅིག་ ཧེ་མའི་དུས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ ཉམས་ཏེ་ཤུལ་ཙམ་ལས་

མིན་འདུག དེ་ལས་ གནས་བདག་བཙན་བདུད་རྡོ་རྗེ་གི་ཕོ་བྲང་དང་། གདན་ས་བཅགས་གནང་

མི་གྲུབ་ཐོབ་ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གི་བཞུགས་ཁྲི་ཚུ་དངོས་སུ་མཇལ་ས་འདུག ལུག་རྭ་ལྷ་ཁང་འོག་

ལས་མདའ་རྒྱང་༢ ཙམ་གྱི་ས་ལུ་ རྡོ་རང་བྱུང་ལས་གྲུབ་པའི་གནས་ཀྱི་སྒོ་རའི་ཀཝ་རྡོ་ཆེན་

གཉིས་ལས་ ཡ་གཅིག་གི་དབྱིབས་ ལུག་གི་མགུ་ཏོ་དང་འདྲ་བ་དེ་གིས་ ལུག་རྩྭ་བཟའ་བའི་

བསྒང་གི་ཚུལ་སྦེ་ མགུ་ཏོ་ས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་སྡོད་སྡོདཔ་བཟུམ་མའི་གནས་ཡ་མཚན་ཅན་ཚུ་

མཇལ་ནི་འདུག།  

ལུག་རྭ་དགོན་པ་འདི་ ཆོས་འཁོར་སྟོད་ དུར་གཡུས་ཚན་ལས་བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྐང་ཐང་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ དང་སྐར་མ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རི་སྟོང་ནགས་ཚལ་ནང་ བྱག་ཕུག་ཅིག་

གི་སྐེད་པར་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གི་སྐུ་འདྲ།

རྡོ་རང་བྱུང་གི་ ལུག་རྭ་དགོན་པའི་གནས་ཀྱི་
སྒོ་རའི་ཀཝ། སྒོ་ར་ཁའི་བྱག་ལོགས་གཅིག་
གི་དབྱིབས་ལུག་རྩྭ་བཟའ་སྡོདཔ་བཟུམ་མའི་
ཚུལ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ལུག་རྭ་ལྷ་
ཁང་འོག་མདའ་རྒྱང་༢ ཙམ་གྱི་ས་ལུ་ཡོད།
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ལུག་བཏགས་བཞག་སའི་ཙོ་ཕུར་ལས་སྐྱེས་མི་ཨེ་ཏོ་མེ་ཏོག་ཤིང་། ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་བྱག་གུ་ཡོད།

བླ་མའི་ལུག་གིས་རྭཝ་བྱག་གུ་གཏད་དེ་ བྱག་ཡ་བཏེགས་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ཐོན་མི་ལུག་གི་རྭཝ་གི་ཤུལ། ལྷ་
ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་བྱག་གུ་ཡོད། 
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གནས་བདག་བཙན་བདུད་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་། 
ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་བྱག་གུ་ཡོད།

གྲུབ་ཐོབ་ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གི་ཞབས་རྗེས། ལྷ་ཁང་
རྒྱབ་ཀྱི་བྱག་གུ་ཡོད

གྲུབ་ཐོབ་ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གི་བཞུགས་ཁྲི། 
ཞབས་རྗེས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད།

ཞབས་རྗེས་ཀྱི་འོག་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ཡོད་མི་བྱག་དོང་
རིངམོ་ཅིག་ནང་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་བཏོན་གནང་པའི་
གྲུབ་ཆུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཉམས་སོང་ནུག

བཞུགས་ཁྲིའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་གཏེར་སྦས་གནང་སའི་གནས་མཇལ་ནི་འདུག།
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ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་རྡོ་རང་བྱོན་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་མི་ལས་གཅིག ལུག་རྭ་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།

ལྷ་ཁང་ལས་ནུབ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་སར་བྱག་ཅིག་གི་རྩ་བ་ལས་ཕར་

ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་རྡོ་རང་བྱོན་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་མི་བརྒྱ་ལྷགཔ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ མཚམས་

པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ ལོ་དག་ཅིག་གི་ཧེ་མ་བྱག་ཅིག་གི་རྩ་བ་ལས་ཕར་བརྩིགས་ཏེ་

ཡོདཔ་མཇལ་ནུག ད་རེས་གནས་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འཚོལ་བར་སོང་རུང་ གནས་

དེ་འཚོལ་མ་ཐོབ། ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ནང་པོ་སྟི་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་ དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཅིག་

ཨིན་མས། གནས་རྡོ་འདི་རྡོ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལྗིད་ཡོདཔ་ལས་ཧ་ལམ་མི་གཅིག་གིས་འཐུ་

ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་གཏངམ་ཨིན་མས།

ལྷ་ཁང་འོག་ལས་ཕར་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་ཐགས་འཐག་སའི་མཁའ་འགྲོ་སྤང་དང་ སྐུདཔ་ཚོས་

རྐྱབ་ས་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ད་རེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཚུན་ལོ་ངོ་༢༢ ཀྱི་རིང་ ལུག་རྭ་དགོན་པ་བདག་འཛིན་

འབད་དེ་སྡོད་མི་ མཚམས་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ཀྱིས་སྔོན་མའི་རྒན་རབས་ཚུ་ལས་རྣ་རྒྱུན་

སྦེ་གོ་མིའི་ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལ་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་ལྟར་དུ་ གནས་སྡུད་ལེན་ཏེ་ཐོ་བཀོད་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན།།
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ཨྱོན་ལུང་ངམ་ཨྱོན་བྲག་ཕུག  

༈ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཨྱོན་བྲག་ཕུག་ཟེར་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་

སྒྲུབ་ཕུག་འདི་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་སྨན་ཁང་གི་ལྟག་ལས་ མདའ་རྒྱང་༣ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་

ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྒྱལཔོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་སྙུང་གཞི་ཐེབས་པའི་བཅོ་ཐབས་

མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁེངས་མནའ་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་ལས་བརྒྱུད་དེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྕགས་

མཁར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ལུ་མ་ཕེབས་

པའི་ཧེ་མ་ སྒྲུབ་ཕུག་འདི་ནང་གུང་

ཞག་༣ བཞུགས་པའི་གནས་ཨིན་

མས། གནས་བཤད་པ་ ལྕགས་མཁར་

བླམ་རྡོ་རྗེ་གི་སྲས་བླམ་བསྟན་འཛིན་

གྱིས་བཤད་མི་ནང་ ཁེངས་མནའ་

སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་ལས་བརྒྱུད་དེ་བྱོན་ཏེ་ 

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ ཤག་ཤག་ཕུག་

རྒེད་འོག་མའུ་སྒང་གི་མགུ་ལུ་ཡོད་མི་

བྲག་ཕུག་ཅིག་ནང་བཞུགས། དེ་ལས་ 

རི་ཏི་གནས་ལས་སྦེ་བྱོན་ཏེ་ ད་རེས་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཕུར་ཟུར་ཨྱོན་བྲག་ལུ་ཕེབས་ད་ ལྕགས་

མཁར་རྒྱལཔོ་གིས་མདུན་བསུ་ལུ་བཏང་མི་ཚུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེ་ཁར་མཇལ་ཡོད་རུང་ ཁོང་

ཚུ་གིས་གུ་རུ་ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ གསེར་གཞོང་ལབ་རྩ་ལུ་ཐལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། གུ་

རུ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ མདུན་བསུཔ་ཚུ་གི་ཧེ་མ་བྱོན་ཏེ་ སྒོམ་ཆེན་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་

ཏེ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁར་གུ་རུ་གིས་དྲི་བ་ཚུ་མཛདཔ་ད་ མདུན་བསུཔ་ཚུ་གིས་ཡང་གུ་

རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ཕྱག་མཇལ་ཚུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྫུ་

ཨྱོན་བྲག་ཕུག་གི་ཕྱིའི་མཐོང་སྣང་།
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འཕྲུལ་གྱིས་ཧེ་མར་

བྱོན་ཏེ་ མདུན་བསུཔ་

ཚུ་མ་ལྷོད་ཚུན་ ད་

རེས་དབང་འདུས་ཆོས་

གླིང་སྨན་ཁང་ལྟག་

གི་ཨྱོན་ལུང་ ཡོངས་

གྲགས་ལུ་ཨྱོན་བྲག་

ཟེར་སའི་བྲག་ཕུག་ཡ་

མཚན་ཅན་ཅིག་ཡོད་

མི་དེ་ནང་ བཞུགས་

ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག སྒྲུབ་ཕུག་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་མདའ་རྒྱང་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་སྤང་སྤོག་

ཏོ་ཅིག་གུ་ གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་འདུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གནས་འདི་ནང་བཞུགསཔ་ད་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཆང་ཨ་ར་བཙོ་སྟེ་ བདུད་

རྩི་སྦེ་དྲངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྡོ་རང་བྱུང་གི་ཨར་ཟངས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡང་ བོད་པ་

བརླགས་ཐང་གནམ་ཐང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ རང་

བཞིན་སླར་འབྱུངའཐོན་བསྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བའི་

ཡིག་ཚང་ལུ་འགྱོ་སའི་འཁོར་ལམ་གྱི་སྒོར་བལྟབ་

དང་པའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་འདུག གནས་འདི་གུ་

རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་གདོང་གཏད་ཕྲང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཨར་ཟངས་འདི་ཕྱི་ལས་བལྟཝ་ད་རྡོ་རང་བྱུང་སྦེ་

ཨིན་རུང་ ནང་ལུ་ཟངས་སྣོད་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་ 

དོང་ཐད་སྒོརམ་ཧ་ལས་སི་སི་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕྱི་

ལས་བརྡུངམ་ད་ཡང་རྡོ་གི་སྐད་སྦེ་མེན་པར་ཟངས་

ཀྱི་སྐད་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ དབང་

ཨྱོན་བྲག་གི་མཐོང་སྣང་།

བོད་པ་བརླགས་ཐང་གནམ་ཐང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་
ཡོད་པའི་ཨར་ཟངས་ནང་གི་མཐོང་སྣང་།
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འདུས་ཆོས་གླིང་ ཕོ་

གདོ ང ་གི ་ཨམ ་སྤྲ ་

སྐྱིད་ཀྱིས་བཤད་ནི་

འདུག།

 

གནས་འདི་སྔོན་ཕ་

མེས་ཚུ ་གི ་སྐབས་

ལས་རང་ གནས་

རྩ་ཅན་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ 

དད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ དེ་ནང་ཚེ་བཅུ་གཟུང་ནི་དང་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ད་ལྟོ་

བར་ན་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་འདི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ ཨྱོན་བྲག་ལས་ལྕགས་མཁར་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་

མཆོད་རྟེན་འདི་ཡོད་སར་ཕེབས་ད་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་འདི་ཁར་ ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་གནངམ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཆོས་འཁོར་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུངམ་སྦེ་བཤད་

ནི་འདུག བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་གོང་གི་ཨར་

ཟངས་ཡོད་ས་ལས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ ཆང་

བཙོ་འབག་ཞིནམ་ན་ འདི་ཁར་དྲངས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཨིན་མས། ཧེ་མ་མཆོད་རྟེན་རྙིངམ་གཅིག་

ཡོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྟེ་བཞེངས་

ཡོདཔ་དང་ ད་རེས་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཨ་ཞེ་

སྐལ་བཟང་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

བཀའ་གནང་སྟེ་ལྕགས་རི་བསྒོར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་

ནི་འདུག།

གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ།

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།
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ཨྱོན་ཞབས་རྗེས། 

༈ ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་ཨྱོན་ཞབས་རྗེས་ཟེར་བའི་གནས་འདི་ཁར་ ཨྱོན་གུ་རུའི་ཞབས་

རྗེས་ཡོདཔ་ལས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཨྱོན་ཞབས་རྗེས་དང་། གནས་འདི་སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་ལས་ཁ་

ཡར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་དུས་ཡུན་སྐར་མ་

༤༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་

ནང་ཨྱོན་གུ་རུའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་

ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་མཚམས་པ་སངས་

རྒྱས་ཟེར་མི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ ལོ་

ལུ་ལྷ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ ནང་

རྟེན་གཙོ ་བོ ་སློབ ་དཔོན་ཨོཾ ་སྟོང་

(༡༩༤༦-༢༠༠༤) གི་ཕྱག་བཟོ་ 

སྨན་འཇིམ་གྱི་གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་ 

མཚམས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་ ཀུན་

མཁྱེན་ཡབ་སྲས་གཉིས་བཞེངས་གནང་ནུག

གནས་འདི་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་

ལས་ཡར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་གི་ས་

ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ། ཨྱོན་ཞབས་རྗེས་ལྷ་
ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སའི་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྡོ་ཐེམ་རྐང་ཐེམ་བརྒྱད་ཅན་མ། ལམ་
ལྟག་ལུ་ཡོད།

འདི་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡ་མ་བྱོན་
པའི་ཞབས་རྗེས་གསུམ་དང་ གུ་
རུའི་ཆིབས་པ་རྟ་མཆོག་བྷ་ལ་ཧའི་
ཞབས་་རྗེས་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡོད།
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དེ་ལས་ གོང་གསལ་གནས་ཀྱི་གཡས་འདབས་ཟུར་ཁ་ལུ་ མཁའ་འགྲོའི་གསང་ལམ་ཡོད།

 

           ཞབས་རྗེས་ཕུག

བྱག་གུ་ཡོད་མི་མ་ཎི་ཡི་གེ་དྲུག་མ། ཡིག་འབྲུ་རིང་ཚད་མི་རྟ་ལུ་བཞོན་པའི་མཐོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡ་མཚན་ཅན།           
ཞབས་རྗེས་ལྟག་ལུ་བྲག་དཀར་པོ་ཟེར་སར་ཡོད།
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གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས་མཇལ་ས། ལྷ་ཁང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུའམ་བླ་མཚོ། ལྷ་ཁང་ཉེ་འདབས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་པར།  ལྷ་ཁང་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་བྲག་ཕུག་གུ་ཡོད།

གུ་རུའི་ཕྱག་པརདང་ཞབས་རྗེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་བཅས་བཞུགས་སའི་བྲག་ཕུག
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བྲག་ཕུར་པ་རང་བྱོན། གནས་འདི་ཕུར་པ་རང་བྱོན་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བླམ་ ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་
མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།
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རྫིང་བུ་འདི་ནང་སྨན་ཆུ་སྦང་པ་ཅིན་ནད་རིམ་ཀུན་ལུ་ཕནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག གུ་རུའི་ཁྲུས་

རྫིང་འདི་ནང་མི་བདུན་ཙམ་ཤོངམ་ཨིན་མས། དེའི་ལྟག་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཁྲུས་རྫིང་གཅིག་ཡོད་

མི་ནང་མི་གཉིས་ཙམ་ཤོང་ནི་ཨིན་མས།

གོང་གི་ཁྲུས་རྫིང་ཡོད་སའི་ལྟག་གི་སྦ་ཚང་ནང་སྨན་ཆུ་སྣ་དགུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག དེ་ལས་

བརྟེན་སའི་མིང་ཡང་སྨན་ཆུ་ཨོཾ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་གི་

སློབ་དཔོན་དང་དགེ་སློང་རྣ་རྒྱུས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ གསོལ་ཐབ་སྐུ་རྗེས་ལུ་བཞུགས་སྐབས་སྨན་

ཆུ་སྦང་པར་འོང་དོཝ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག གནས་འདི་ཕུར་པའི་བྱག་ལས་སྐར་མ་༡༠ ཙམ་

འགྱོ་བའི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

གོང་གི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་དགུང་ལོ་༦༧ ཙམ་བཞེས་མི་སློབ་དཔོན་

ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས་དང་ སྐུ་རྗེས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ནོར་སྒང་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༤༧ ལངས་

མི་ ཆོས་ཀྱི་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ལས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན། ཆོས་ཀྱི་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་གནས་འདི་གི་སྐོར་

ལས་ ཁོ་རང་གཡུས་འདི་ནང་ལས་ཨིནམ་ལས་སྔོན་མའི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ལས་ཧ་གོ་

ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

     གུ་རུའི་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་རྡོ་གཞོང་ གུ་རུའི་དབུ་རྗེས་དང་བཅས་པ་མཇལ་ནི་ཡོད།
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གཏམ་ཞིང་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་
འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་གནས།       

༈ ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་སྐྱེ་མཐའ་ གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་(༡༤༥༠-༡༥༢༡) མཆོག་ 

བུམ་ཐང་ཆལ་བ་རི་བྲང་ལུ་ ཡབ་དོན་གྲུབ་བཟང་པོ་དང་ཡུམ་པདྨ་སྒྲོལ་མའི་སྲས་ལུ་ དབྱིན་

ལོ་༡༤༥༠ རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་རྟ་ལོ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་༢༧ ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེ་དང་དངོས་སུ་མཇལ། གཏེར་

ཁ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཚུ་

ཕྱག་ལུ་བབ་སྟེ་ མེ་འབར་མཚོ་ལ་

སོགས་པའི་གཏེར་གནས་ཚུ་ལས་ 

ཟབ་གཏེར་ལེ་ཤ་བཞེས་ཏེ་ བུམ་

ཐང་གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་

གླིང་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་གདན་

ས་བཏབ། ལྷོ་བོད་གཉིས་ལུ་འགྲོ་

དོན་མཐའ་ཡས་པར་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་གདན་ས་གཏམ་ཞིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དང་ དེ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཕྱག་

བཏབ་པའི་བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་ལྷ་ཁང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུ་བའི་

ཉེ་འདབས་ལུ་ མཇལ་ནི་ཡོད་མིའི་གནས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

པདྨ་བཀའ་ཐང་ལས། བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་རྗེ་གཏེར་སེམས་ཕྱོགས་སྦས༔ ཞེས་དང་། བུམ་ཐང་

རྩེ་ལུང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་

སྟོན་བོན་པོ་དྲག་རྩལ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྩེ་ལུང་ལྷ་ཁང་ངམ་ པད་གླིང་

རྣམ་ཐར་ནང་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་། ཡོངས་གྲགས་ལུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ 

སོག་ཟློག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་ནི། རྒྱུ་ལི་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ དུས་

གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ མོན་པ་ཚུ་གིས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་

གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།
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ཁང་ཟེར་མི་དེ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་དང་། གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་དྲག་རྩལ་གྱིས་ རྫོགས་ཆེན་གུ་

རུ་བཞི་པ་ གུ་རུ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་ ཤྲཱི་སིང་ཧའི་རྫོགས་རིམ་བླ་མ་དམར་ཁྲིད་སོགས་འདི་ཁ་ལས་

གཏེར་བཞེས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་དེ་ གཏམ་ཞིང་བླམ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་(ངག་དབང་མཆོག་ལེགས་བཟང་

པོ)གིས་བྲིས་གནང་མི་ ལོ་རྒྱུས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་

པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ མ་འོངས་པར་

བུམ་ཐང་ལུ་དར་རྒུད་ག་ཅི་བཟུམ་རང་འབྱུང་འོང་ག་ ལུང་བསྟན་ཅིག་གསུངས་གནང་ཟེར་ཞུཝ་ད་ 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བུམ་ཐང་དབུས་ལུ་ སྲིན་མོ་གན་རྐྱལ་སྦེ་ཉལ་དོ་བཟུམ་དང་འདྲ་བའི་རི་

གཅིག་ཡོད་མི་དེའི་ རྐངམ་གཡོནམ་གི་རྩེ་ལུ་ དམ་སྲི་དང་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ཚོགས་པའི་ས་ཡོདཔ་ལས་ 

དེ་ཁར་ ལྷ་ཁང་དབུ་རྩེ་རིགས་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཅིག་བཞེངས་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པ་དང་ སྒོས་སུ་བསམ་ཡས་ ལྷག་པར་དུ་ བུམ་ཐང་གི་ བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ལུ་འགྱུར་

འོང་ཟེར་ལུང་བསྟན་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་

གྱིས་ ཡར་ལུང་སྦ་མི་ཁྲི་ཞེར་ཟེར་མི་དེ་ བུམ་ཐང་ལུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པར་བཏང་གནང་ཞིནམ་

ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་གི་བཟོ་དབྱིབས་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་བཀོད་ཚུ་མཛད་དེ་ 

གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས། ཤར་ལྷོ་ལུ་མཆོད་རྟེན་རྩེ་དགུ་པ་དང་། 

ཆུ་མིག་དང་ནགས་ཚལ་ཡོད་སར་ ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་སྐུ་འབུམ། ས་དགྲ་སྤྱིའི་མནན་ཐབས་ལུ་ 

མཆོད་རྟེན་བཅུ་བདུན་བཞེངས། དེ་དང་དུས་མཚུངས་ལུ་ མཐའ་འདུལ་སྟང་ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་དང་། 

ཡང་འདུལ་ཆུ་སྨད་ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས་ཏེ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཚུ་ལུ་གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རབ་གནས་མཛད་གནང་བའི་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་ཨིན་མས། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༤༧༩ ལོ་ལུ་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྩེ་ལུང་

ལྷ་ཁང་གི་ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙན་གྱི་གཡས་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ས་གནས་ཅིག་ལུ་ གསེར་

བོང་རྒྱབ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་བཏོན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་ཉམས་གསོ་ཞུ་ད་ཟེར་ལུང་བསྟན་གནངམ་

བཞིན་དུ་ ཆོས་འཁོར་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་བསྙེན་བཀུར་གྱི་བསྐུལ་མ་གནང་། ལྷོ་

བྲག་ལས་དཔོན་ཀུན་དགའ་བོས་ཏེ་ ལྷ་བྲིས་འགོ་བཙུགས་སྦེ་ཟླཝ་གཅིག་ལངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
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གསེར་གཏེར་བཞེསཔ་ད་ ལ་ཆའི་བོང་བུ་མཐེ་བོང་ཙམ་ལས་མ་ཐོནམ་ལས་ ཐུགས་འགམ་སྟེ་ 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་གསོལ་བ་དྲག་པོར་བཏབ་པའི་དྲོ་པ་མནལ་ལམ་ནང་ རྣལ་འབྱོར་པ་ཅིག་འོང་

སྟེ་ ང་རྔ་ཡབ་གླིང་ལས་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན། གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུཝ་

ད་ ཁྱོད་ནེ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་དབུགས་འགམ་མི་དགོ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲུབ་སྟེ་འོང་ནི་ཨིནམ་

ལས་ བུ་ཁྱེད་རང་ལཱ་འདི་འགོ་བཙུགས་ད་ཟེར་གསུངས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ ལ་ཆའི་བོང་

བུ་དེ་ལུ་གཟིགསཔ་ད་ རྩིབ་ལོགས་གཡས་གཡོན་གྱི་སྟེང་ལས་ གསེར་སྲན་རྡོག་བཟུམ་གཉིས་

བྱུང་འོང་མི་དེ་བཏུལ་ཏེ་ རྟེན་གཙོ་བོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གཙོས་པའི་རྟེན་ཚུ་དང་ ལྡེབ་

བྲིས་གཙོ་བོ་ཚུ་ལུ་ཞལ་གསེར་ཕུལཝ་ད་ ག་ཅི་དེ་ཁྱབ་ཆེཝ་བྱུང་སྟེ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ 

ཞིག་གསོས་རབ་གནས་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་གནང་ནུག།

གཏམ་ཞིང་གྲྭ་ཚང་གི་རྩིས་དྲུང་ པདྨ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ལུ་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རྩེ་ལུང་ལྷ་ཁང་དང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་

ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་

རུང་ ཤུལ་ལས་སྟོན་པའི་སྐུ་གསུམ་

ནང་རྟེན་སྦེ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་

མས། སྐུ་རྟེན་གསུམ་པོ་དེ་ཀུར་སྟོད་

ལས་འཕུར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་

འདུག བཤད་རྒྱུན་ལས་ སྐུ་གསུམ་

པོ་དེ་ཧེ་མ་ཚར་ཅིག་བོདཔ་ཚུ་གིས་

ཨརཝ་རྐུ་འབག་སྟེ་ ད་ལྟོ་བོདཔ་

བརླགས་ཐང་ཟེར་སར་ལྷོདཔ་ད་ ཐབ་

ཀྱི་རྫིབུ་སྦེ་བཙུགསཔ་ལ་སོགས་པའི་

ལཱ་ངན་འབདཝ་ལས་ ཨརཝ་རྐུ་མི་བོདཔ་ཚུ་ལུ་ འཚུབས་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་བོདཔ་ག་ར་བརླགས་

ཚརཝ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་བོད་པ་བརླགས་ཐང་ཟེར་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་།
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གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་བཅགས་གནང་བའི་དུར་ཁྲོད་འདི་

ནང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དུར་ཁྲོད་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། 

ཉེ་འདབས་གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་དང་བརྩི་མཐོང་

སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ ཉེ་འདབས་གཡུས་སྒོའི་མི་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་

ཕྱི་ཁ་ལས་ཀྱི་མི་གཞན་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མིའི་ཕུངམོ་ཚུ་འདི་ནང་

བསྲེག་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཏམ་ཞིང་ལྷ་

ཁང་རྒྱབ་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།པད་གླིང་གིས་བཅགས་གནང་བའི་དུར་ཁྲོད།

པད་གླིང་ཕྱག་ཐམ།

གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་གནང་བཞག་མི་ཕྱག་ཐམ་འདི་ དུར་ཁྲོད་འདི་ཁར་རོ་བསྲེག་འབད་
མི་ཚུ་ངན་སོང་ལུ་མི་ལྷུང་ནིའི་དབུ་མནའ་བཞེས་ཏེ་གནང་པའི་ཕྱག་ཐམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་
པས། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད།

པད་གླིང་སྐུ་ཁྲུས་གནང་སའི་ཁྲུས་རྫིང་། ཨཔ་
སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་ཁྱིམ་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

པད་གླིང་གི་ཞབས་རྗེས།  ཁྲུས་རྫིང་མདུན་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་ལོགས་གཅིག་ལུ་ཡོད།
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པད་གླིང་ཕྱག་བཟོ་ཆུ་འཐག་གཡས་་སྐོརམ།  གཏམ་ཞིང་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་བར་ནའི་བྱུང་ཁ་ཆུ་ཟེར་
ས་ལུ་ཡོད།

པད་གླིང་དང་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་གི་ཞབས་རྗེས་བཞུགས་ས།
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གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་ཕྱག་དཔེ་གཏེར་བཞེས་ནིའི་ལུང་

བསྟན་བྱུང་སྟེ་ ཞལ་ཡ་གཏེར་བཞེས་སའི་ཧོངས་ལུ་བསྒོར་ཏེ་ ས་དཔྱད་གཟིགས་བཞུགས་པའི་

བར་ན་ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་བོྱན་ཏེ་ ཁྱེད་རའི་རྟེན་སྐལ་འདི་ཡ་གི་ནང་ཨིན་ཟེར་བརྡ་སྟོན་

ཕུལ་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ བཞག་གནང་བའི་པད་གླིང་དང་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་གི་

ཞབས་རྗེས་ཨིན་མས།

པད་གླིང་གིས་བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་ཕྱག་དཔེ་གཏེར་བཞེས་སའི་གནས།

གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་ཕྱག་དཔེ་

གཏེར་བཞེས་སའི་གནས་འདི་ དཀོན༌མཆོག༌གསུམ༌ལྷ༌ཁང༌གི༌ཕར༌ཧོ

ངས༌ནགས་ཤིང་ནང་ཡོད་མི་བྱག་ གཏེར་བདག་མེ་ལོང་རྡོ་ཟེར་མི་ལས་ 

ཕྱག་དཔེ་གཏེར་བཞེས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་ད་རེས་

ནངས་པའི་བར་ཡང་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ ཤིང་གི་གུ་

ལུ་དར་ཤིང་རེ་འཕྱར་ཏེ་བཞག་སྲོལ་འདུག།
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སྒྲིབ་པ་ཤུབ་སའི་གསང་ལམ།

པད་གླིང་གི་བཞུགས་ཁྲི།

གནས་འདི་ལུང་བསྟན་ཀུན་གསལ་སྙིང་པོ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། རྩེ་ལུང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་
ཡོད་པའི་རྡོ་མནར་མནར་འབད་མི་ཅིག་གི་ནང་སྔགས་སྲུང་གིས་གཙོས་པའི་མ་མོའི་རྒྱུད་དང་ 
མདོ་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་ཅིག་གི་སྙིང་བཅུད་གཅིག་ཁར་འདྲིལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་གཏེར་བཞུགས་ས་
ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ གནས་རྡོ་དེ་གི་འོག་ལས་སྒྲུབ་པ་ཤུབ་སྲོལ་ཡོདཔ་
ཨིན།
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གཏམ་ཞིང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་དོན་ལུ་པད་གླིང་གིས་རྡོ་གུ་སྟྭ་རེ་གནང་སྟེ་རྡོ་སྤོག་པའི་སྟྭ་རེའི་ཁ་ཤུལ།
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འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་ལས་གུ་རུ་ལུ་ཕུལ་བའི་ཆོས་དྲིལ།

ཕྱག་ཐམ་རྡོ།

འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་བའི་ཆོས་དྲིལ་འདི་ གསིགཔ་ད་གསུང་སྐད་བོད་

ལྷ་ས་ལུ་གོཝ་ལས་(ཟེར་མི་འདི་གསུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ཨིན་

མས།) བོདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ཆོས་དྲིལ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྟེ་འབག་ནི་འབདཝ་ད་ འབག་མ་

ཚུགས་པར་བཅག་དཀྲུམ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཆོས་དྲིལ་དེ་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་

ཧེ་མ་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ནང་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ཞུ་འབག་པའི་ཤུལ་ལུ་ གཡུས་

སྒོ་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་མ་བྱུངམ་ལས་ གཞུང་ལུ་སྙན་འབུལ་ཞུ་སྟེ་ ལོག་རང་འཇགས་ཞུ་

ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ཕྱག་ཐམ་རྡོ ་འདི་གུ་རུ་གིས་ཀླུ་ཡུལ་ལས་ཕུལ་

མི་ཆོས་དྲིལ་དེ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ཀླུ་ཚུ་གིས་

གནོདཔ་བཀལ་ནི་མེད་པའི་ཕྱག་ཐམ་གནང་བའི་

ཕྱག་ཐམ་རྡོ་ཨིན་མས།
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གོང་གི་གནས་ཚུ་ གཏམ་ཞིང་གྲྭ་ཚང་གི་ སློབ་དཔོན་རྩིས་དྲུང་ པདྨ་ཀུན་ཁྱབ་དང་ མཆོད་

དཔོན་ཀུན་དགའ་འགྱུར་མེད་གཉིས་ཀྱིས་ བརྡ་སྟོན་དང་ལོ་རྒྱུས་བཤད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་

པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཏམ་ཞིང་བླམ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་(ངག་དབང་མཆོག་

ལེགས་བཟང་པོ་) གིས་བྲིས་གནང་མི་ གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ མི་ལོ་

བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་སོང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་བྱིན་རླབས་ཅན་འདི་ཉིད་ཀྱི་གནས་བཤད་

ཉུང་བསྡུས། དེ་ལས་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད། སློབ་དཔོན་

པདྨ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱིས་གནས་ཚུའི་སྐོར་ གཏམ་ཞིང་བླམ་ཚེ་བརྟན་གྱིས་གསུངས་མི་ལས་གོ་ཡོདཔ་

ཨིན་མས།

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་བྷ་ག དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་
ཐང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་སར་ས་
གནས་ལྡིར་སྦིས་ཐང་ཟེར་སར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས། ས་གནས་དྭངས་འཕེལ་ཟེར་སའི་ལྟག་
ལུ་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་ལས་ཁ་ཡ་བལྟ་རྐང་ཐང་ཆུ་
ཚོད་གཉིས་ཙམ་གྱི་སར་ཕྱོགས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་
བྷ་ག་ཡོད་ས་ལས་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད། གནས་འདི་
ཧེ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་ལས་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་
ད་རེས་ཤིང་ཚུ་གིས་བཅད་དེ་མཇལ་མི་ཚུགས་པས། 
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ཨྱོན་སྒང་དམྱལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར།   

༈ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་ རྒྱལ་མཁར་གཡུས་མཇུག་གི་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད་

མི་དམྱལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཟེར་མི་གནས་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔོ་

སིནྡྷུ་ར་ཛ་སྙུང་གཞི་ལས་དྭངས་པའི་ཐབས་ལུ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་

ལོགས་ལུ་ བདུད་རྒྱལ་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་བཏུལ་མི་དང་དུས་མཚུངས་ལུ་ དང་པ་རང་ཨྱོན་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་རི་གསུམ་དང་ཆུ་གསུམ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ བདུད་འཚུབ་དྲགས་ཡོདཔ་མཁྱེན་

ཏེ་འདི་ཁར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལུ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དམྱལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཟེར་མི་ཡང་ དང་ཕུ་གི་མི་ཚུའི་ཁ་རྒྱུན་

ལས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི་ནང་ རི་གསུམ་དང་ཆུ་གསུམ་འཛོམས་པའི་ས་ཆ་འཚུབ་དྲགས་ཅིག་གི་

སྦུག་ལས་ ཤུལ་ལས་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ གཏེར་བཞེས་གནང་སའི་ལྟག་ལུ་ རྡོ་རང་

བྱུང་གི་ཁྲོ་ཟངས་གཤམ་རྡོལ་རྡོལཝ་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་ དམྱལ་ཁམས་ཀྱི་ལས་ངན་ཅན་ཚུ་བཙོ་

དོ་ཡོད་པའི་ཚུལ་ཨིནམ་ལས་ གནས་ཀྱི་མཚན་ལུ་ཡང་དམྱལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་

ཡོདཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། གནས་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་ཟངས་ཐེར་པོ་ཟེར་མི་ རྡོ་

རང་བྱུང་གི་དམྱལ་བའི་ཁྲོ་ཆེན་འདི་ མ་ཎི་བ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཟེར་མི་གིས་ ཆོས་འཁོར་

དང་སྟང་གི་རི་མཇུག་གི་རྡོ་ཕུག་ཅིག་གུ་བཞུགས་ཏེ་མ་ཎི་ཡར་འདྲེན་བསྐུལཝ་ད་ ཟངས་ཆེན་

འདི་ཁ་སློག་བཏང་ཡོདཔ་སྦེ་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ཁ་གཏམ་ལས་གོ་ཡི་ཟེར་གནས་བཤད་པ་བསོད་

ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ དུས་དེང་སང་གི་བར་ན་ མར་

ངོའི་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་རྩ་བོ་འབྱོར་པ་ཅན་ཚུ་གིས་སྦྱིན་བདག་ཐོན། ཞག་འབབ་གནས་ཀྱི་ས་

ཁོངས་ནང་སྡོད་ཞིནམ་ལས་ དྲོ་པ་ཉི་མའི་རྩེ་དང་སྦྲགས་ མ་ཎི་ཡར་འདྲེན་འཐེན། གྱལ་བསྣར་

ཏེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཡང་ དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡར་འདྲེན་པའི་ཁུངས་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་

འདུག།
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པད་གླིང་གིས་གཏེར་བཞེས་སའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྡོ་དབྱིབས་ཁྲོ་བཟུམ་འབད་མི་ཅིག་ཡོད་མི་

ནང་ གཡུས་སྒོ་ལུ་མི་ཤི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྲོ་ནང་ཁྲག་འཁྱིལ་སྡོད་དོ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་

ནི་འདུག ཨིན་རུང་རྡོའི་ཁྲོ་འདི་གནམ་དགུན་མ་གཏོགས་བྱཱར་ཆུ་གི་འོག་ལུ་ཨིནམ་ལས་མཇལ་

མི་ཚུགས་པས། 

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རི་གསུམ་དང་ཆུ་གསུམ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་

མི་ རི་གསུམ་དང་ཆུ་གསུམ་འདི་ སྟང་དང་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མཇུག་དང་ ཨུ་ར་དང་སྟང་གི་རི་

མཇུག ཆུ་སྨད་དང་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མཇུག་བཅས་གསུམ་ལུ་རི་གསུམ་ཟེར་བརྩིཝ་ཨིན་མས། 

ཆུ་གསུམ་འདི་ ལྕམ་མཁར་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་དང་ སྟང་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་ཏེ་ 

ཁ་མར་ལྟ་འབབ་འགྱོ་མི་དང་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཆུ་གསུམ་འཛོམས་ས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། རི་

གསུམ་དང་ཆུ་གསུམ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལས་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་གཏེར་བཞེས་གནང་མི་དེ་ ད་ལྟོ་གོང་མཁར་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་

ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་མཁར་གྲོང་མཇུག་གི་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད་མི་དམྱལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་
ཟེར་མི་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།

པད་གླིང་གིས་ཆུ་གསུམ་འདུས་པའི་མཚམས་
ལས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་གཏེར་
བཞེས་གནང་ས།

པད་གླིང་གིས་གུ་རུའི་སྐུ་གཏེར་བཞེས་
སའི་རྡོ་ཕ་བོང་གི་རྒྱབ་ཀྱི་པར།
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ཆུ་གསུམ་འཛོམས་ས་སྦེ་བརྩི་ས།

སེངྒེ་གནམ་རྫོང་བྲག ཆོས་འཁོར་དང་སྟང་གི་རི་མཇུག་
ལུ་ཕེབས་ད་ སྟང་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཉིད་རང་ཤར་གྱིས་
དགོངས་གཏེར་བཞེས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

དམྱལ་བའི་ཟངས་ཆེན། སྟང་ཆུའི་སྦུག་ནང་ཡོད།
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ཆོས་འཁོར་དང་ཆུ་སྨད་ཀྱི་རི་མཇུག ཨུ་ར་དང་སྟང་གི་རི་མཇུག

གུ་རུ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་གཡིབ་སྟེ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་རྗེས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་

ནིའི་དོན་ལུ་གཡིབ་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་

སྐུ་རྗེས་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གནས་འདི་ཁར་

ཕེབས་ད་བདུད་ཚུ་གིས་ཕྱི་ཁར་ཐོན་མ་བཏུབ་

པར་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གུ་རུ་གིས་གཟིམས་

བཞུགས་བཞུགསཔ་བཟུམ་སྦེ་གཡིབ་སྟེ་

བཞུགས་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། གུ་རུ་

གིས་གཡིབ་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ བདུད་ཚུ་གིས་ 

ད་རེས་ཨ་ཕི་ནང་ཤ་མ་འདྲཝ་ཅིག་འདུག 

ཁྲག་ཚ་ཏོམ་ཡང་འཐོབ་ནི་མས་ཟེར་སླབ་རུང་
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ལགཔ་གིས་གུ་རུའི་སྐུ་གཟུགས་ལུ་དཀྲོགས་མ་ནུམ་པར་ ཧེ་མ་རང་ཡར་ལས་མར་རྡོ་སྦོམ་ཅིག་

བཀོ་སྟེ་ཨམ་སྐྱག་གླེབས་ཏེ་བསད་བཟའ་གེ་ཟེར་ རྡོ་བཀོ་ཞིནམ་ལས་བདུད་ཚུ་སྦོ་ལོགས་ཁར་

ལྷོདཔ་ད་ གུ་རུ་གིས་རྡོ་ཕུག་དེ་ཕྱག་གིས་ལྷོག་བཏང་སྟེ་བདུད་ཚུ་ཨམ་སྐྱག་གླེབས་བཏངམ་ད་ 

བདུད་ཀྱི་ཁྲག་ཚུ་ཐོན་ཏེ་བབས་སོང་བའི་ཤུལ་དང་ཁྲག་འཁྱིལ་སའི་གཞོང་པ་ཚུ་ ད་རེས་དངོས་

སུ་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་མི་དེ་ཨིན་མས།

གུ་རུ་གིས་རྡོ་ལྷོག་བཀོ་སྟེ་བདུད་ཨམ་སྐྱག་གླེབས་བཏང་
པའི་རྡོ་ཕུག གུ་རུ་གཡིབ་བཞུགས་སའི་སྐུ་རྗེས་དང་སྦྱར་
ཏེ་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

བདུད་ཀྱི་ཁྲག་འཁྱིལ་སའི་རྡོ་གཞོང་། བདུད་ཨམ་
སྐྱག་གླེབས་སའི་རྡོ་ཕུག་ཐད་ཕྲང་བའི་འོག་ལུ་ཡོད།

པད་གླིང་གིས་བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་སྐུ་ཤ་
རིལ་བུ་གཏེར་བཞེས་ས།

པད་གླིང་གིས་ ཆུ་གསུམ་འདུས་པའི་མཚམས་ལས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་གཏེར་བཞེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ལུ་དབང་
གནང་ས། འདི་ནང་ལུ་ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ དད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་
གིས་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག
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པད་གླིང་གིས་དབང་གནང་སའི་བྱག་ཕུག་ལས་བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་སྐུ་ཤ་རིལ་བུ་གཏེར་

བཞེས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་ལས་ སྟང་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཉིད་རང་ཤར་གྱིས་ 

བྱག་གི་ལོགས་ལུ་ཡི་གེ་སྣ་ཚོགས་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཚུལ་དང་ རིན་པོ་ཆེ་གིས་གནས་འདི་ནང་

གུང་ཞག་གཅིག་ བཞུགས་པའི་ནངས་པར་ མདུན་ཁའི་ཆུ་གི་ཡར་མར་མཚམས་ཅིག་གི་བར་ལུ་ 

ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་མ་རང་བྱོན་ཅིག་འདུག་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ འཚོལ་བའི་སྐབས་

ལུ་ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རང་བྱོན་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཐོབ་ལས་ ཡིད་ཆེས་ཡི་ཟེར་གནས་བཤད་

པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག ཤུལ་ལས་ཡང་སྟང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཐུགས་

མཉེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གུང་ཞག་གཉིས་བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས། གནས་དེ་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་

ཁུངས་སྦེ་ཞིང་གཤེགས་ ལྷ་ལུང་ཐུགས་སྲས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

(༡༩༥༡-༢༠༡༠)མཆོག་གིས་ཡང་གནས་དེ་ཁར་འཕྲལ་འཕྲལ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་

འདུག།

སྟང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གནམ་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་

གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ཏེ་གུང་ཞག་བཞུགས་

པའི་མནལ་ལམ་ནང་ལུ་གཟིགས་མི་དང་

འཁྲིལ་འཚོལཝ་ད་ཐོབ་མི་ དབང་ཕྱུག་

རང་བྱོན་འདི་ རྡོ་མོ་མཚན་འདྲ་བའི་ནང་ལུ་

ལྷིགསཔ་གི་འབུར་དབྱིབས་དང་བཅསཔ་སྦེ་

ཧུམ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྡོ་འདི་གི་སྦུག་

ཕྲང་སྟེ་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཆ་ར་ལས་གས་

འགྲམ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་མི་ལུ་བལྟཝ་ད་ རྡོ་འདི་

གནམ་ཁ་ལས་མར་བུད་དེ་འདི་ནང་ཆགས་

པའི་ཤུགས་ཀྱིས་གས་འགྲམ་ཐོནམ་བཟུམ་སྦེ་

ཚོརཝ་མས་ཟེར་གནས་བཤད་པ་གིས་བཤད་

ནི་འདུག གནས་རྡོ་འདི་གནམ་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་

འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་སྐབས་མི་སེར་འཐུས་དཔོན་བགྲེསཔ་དྲག་ཤོས་ཀརྨ་

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རང་བྱོན།
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དགེ་ལེགས་གཤགས་མི་གིས་ཁྲི་མངའ་གསོལ་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྫས་རིམ་སྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་

ས་ལྟེ་བ་ལུ་འབག་འོང་ནི་སྦེ་ཧ་ལམ་ཕོ་རྒས་

ལྔ་དེ་ཅིག་གིས་ བཏོན་ནིའི་དཔའ་བཅམ་རུང་

འབད་མ་ཚུགས་པར་ ལུས་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ 

དྲག་ཤོས་ཀརྨ་ དགེ་ལེགས་གཤགས་མིའི་སྤུན་

ཆ་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ལས་གོ་ཡི་ཟེར་གནས་

བཤད་པ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ སྐུར་སྐུར་སྦིས་ཐང་ཟེར་མི་སྤང་ཅིག་གི་མཇུག་ལུ་ཐང་ཅིག་ཡོད་མིའི་ཟུར་ལྟག་ལུ་ ཧེ་

མ་འབད་བ་ཅིན་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་གུ་རུ་གིས་གོང་

གི་གནས་ཆུ་གསུམ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཞིན་ན་གཏེར་ཁ་ཚུ་སྦས་

ཚར་ཏེ་ལོག་བྱོནམ་ད་ འདི་ཁར་མཁའ་འགྲོ་ཚུ་གིས་གླུ་དབྱངས་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་བཞུགས་པའི་གནས་

ཅིག་འབདཝ་ལས་ དུས་དེང་སང་བར་ཡང་ རྒྱལ་མཁར་དང་གོང་མཁར་གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་ 

མར་ངོའི་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་སྤྲོ་སྟོན་སྡོད་པའི་སྲོལ་ཚུ་ད་ལྟོ་གི་བར་ན་

ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག ཨིན་རུང་བཞུགས་ཁྲི་འདི་གནམ་ལོ་༡༩༩༡ ཙམ་

ལུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ སྤོག་བཀོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཁག་འབགཔ་གི་མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག འདི་གི་ཤར་

ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༡༠ ཙམ་གྱི་སར་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཚོགས་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། 

དབང་ཕྱུག་བཞུགས་སའི་གནས་རྡོའི་རྒྱབ་ཀྱི་མཐོང་
སྣང་།



130

ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག     

བུ་ལི་སྨན་མོའི་མཚོ ་ཆགས་

ཤུལ་འདི་ བུ་ལི་སྨན་མོ་ཟེར་ 

ད་ལྟོ་ཁེངས་བུ་ལི་ལུ་ཡོད་མི་

མཚོ་སྨནམོ་དེ་ སྟང་ལས་བྱོག་

འོང་སྟེ་ འདི་ཁར་ཆགས་ཡོདཔ་

ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་ མཚོ་

འདི་ལུ་བཙོག་གྲིབ་བཏངམ་

ལས་ འདི་ཁ་ལས་གཞུ་རི་ལུ་

བྱོག གཞུ་རི་ལས་བུ་ལི་ལུ་སོང་

སྟེ་ ད་ལྟོ་བུ་ལི་སྨན་མོའི་མཚོ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ཡང་སྐུར་སྐུར་སྦིས་ཐང་ལུ་ཡོད་མི་བུ་

ལི་སྨན་མོའི་མཚོ་ཆགས་ཤུལ་འདི་ གཡིབ་མཚོ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདི་ལུ་

དཀྲོགས་པ་ཅིན་ ལུང་པ་ལུ་ལྟས་ངན་པ་ཚུ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ལོ་

ངོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་ཧེ་མ་རྫོང་ཁག་གིས་ཕྱག་སྙིགས་བླུགས་སའི་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་

ལམ་བཏོན་ཏེ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་འབད་བའི་ལོ་དེ་ལུ་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལུ་ ཨ་

རྟག་དང་མ་འདྲ་བའི་དུས་མིན་གྱི་བ་མོ་ཆགས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་བཏང་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་

ནི་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་

ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

རྫོང་ཁག་ལུ་ཞུ་སྟེ་ གཞུང་གི་

ཧོངས་ལས་འགྲོ་སོང་སྦོམ་སྦེ་

བཏང་ཚར་རུང་ ཆ་མེད་བཏང་

སྟེ་ཕྱག་སྙིགས་བླུགས་སའི་ས་

གོ་དེ་གཞན་ཁར་སྤོ་དགོཔ་བྱུང་

ནུག དེའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་བུ་ལི་

སྨན་མོའི་མཚོ་སྨནམོ་གི་སྒོ་རཔ་

ཆགས་ཤུལ་ཡང་འདུག།

གུ་རུ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་གཟིགས་ས།

བུ་ལི་སྨན་མོའི་མཚོ་ཆགས་ཤུལ།
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གུ་རུ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་གཟིགས་སའི་གནས་འདི་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེ་གིས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཚོགས་དང་མཉམ་ ལུང་བསྟན་གཟིགསཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག ཧེ་

མ་འབད་བ་ཅིན་འདི་ཁར་ གུ་རུ་གིས་ཐུགས་སྨོན་གནང་སྐབས་བཞུགས་སའི་དོང་ཕུག་ཆུང་ཀུ་

ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཕྱག་སྙིགས་བླུགས་སའི་ལམ་སེལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤོག་བཀོ་དཔ་ཨིན་

མས། གནས་འདི་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་སྔོན་གོང་ལས་གནས་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་

དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ གནས་རྡོ་སྤོག་དགོཔ་ཐོན་མི་དེ་ལུ་བློ་ཕམ་བྱུངམ་

སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་༥༧ ལང་མི་རྒྱལ་མཁར་ཨཔ་བསོད་ནམས་སོྟབས་རྒྱས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་

བཤད་ཐོག་ལས་ གནས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་ 

གནས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དྲག་ཤོས་མགྲོན་གཉེར་བགྲེསཔ་རྡོ་རྗེ་གི་ཕྱག་

ཞུ་མི་སྣ་ལེབ་ཟེར་མི་གིས་བཤད་མི་ལས་གོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ཕྱག་སྙིགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་

བཟོ་མིའི་བྲེལ་ཟིང་ཐོནམ་ད་ གཞུང་གིས་དྲི་དཔྱད་འབད་བའི་ལན་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕར་ཚུར་འདྲི་

ཞིབ་འབད་མི་གིས་ཡང་གནས་ཚུལ་ཧེང་སྐལ་ཐོབ་ལུགས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།
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དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་གདན་ས་གོང་མཁར་དགོན་པ། 

༈ དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་གདན་ས་འདི་གོང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷ་

ཁང་ནང་ལུ་ དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་འདུག  འདི་ཁར་ཧེ་མ་

ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ སྦྱིན་བདག་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སྦྱིན་

བདག་ཁག་གིས་གནམ་ལོ་༢༠༡༡ ལས་ལྷ་ཁང་ཐོག་ཚད་གསུམ་མ་གཅིག་གསར་བཞེངས་

བསྒྲུབས་ནུག།
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དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་
དང་སྐུ་འདྲ། གོང་མཁར་དགོན་
པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།
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པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ། 

༈ པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་དེ་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་པ་གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་

(༡༧༡༨-༡༧༨༦) ཀྱིས་གདན་ས་མ་བཅགས་པའི་ཧེ་མ་ ས་གནས་དེ་བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་རིམ་

བྱོན་གྱི་ནོར་གྱི་རྩྭ་འབྲོག་ཨིན་མས། དེ་ནང་མེ་ཏོག་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་ ཁྱད་པར་དུ་ མེ་

ཏོག་སྡོང་སྡོང་ལ་ཟེར་མི་

འདི་ བྱཱར་དགུན་མེདཔ་

ཤར་ཏེ་སྡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་

ཡོངས་གྲགས་ལུ་པད་ཚལ་

གླིང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཤུལ་

མ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་གདན་

ས་བཅགས་གནང་ཞིནམ་

ལས་ གདན་སའི་མིང་ལུ་ 

ལྷ་ས་ཇོ་བོ་གིས་གནང་མི་ བྱང་ཆུབ་དཔལ་རི་ཟེར་བཏགས་གནང་འདུག་རུང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་

ད་ལྟོ་བར་ཡང་པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས།

པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་དེ་ པད་ཚལ་གླིང་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་

གདན་ས་བཅགས་དགོ་མིའི་གནད་དོན་

གཙོ་བོ་རང་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་

མཆོག་ ལྷ་ས་ཇོ་བོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ འགྲོ་

བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཕགས་པ་

པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ།

           མེ་ཏོག་སྡོང་སྡོང་ལ།
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བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་འབུམ་བཏོན་ནིའི་

དམ་བཅའ་བཞེས་ཏེ་ སྨོན་ལམ་འབུམ་ཐོནམ་

ད་ ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་

ཁྱོད་འདོད་པ་དེ་རང་མ་ཆེ་བར་ ནཱ་ལས་ཉི་མ་

ལྷོའི་ཕྱོགས་ལུ་སོང་ཞིནམ་ལས་ ལྷོ་མོན་གུ་རུའི་

སྐུ་རྗེས་ཡོད་ས་ལས་ ཤར་ཕྱོགས་སྐར་མ་སྨིན་

དྲུག་ཤར་བའི་ཐད་ཀར་ལུ་སྒྲུབ་གནས་བཟུང་པ་

ཅིན་ འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

དགོན་པའི་མིང་ཡང་ བྱང་ཆུབ་དཔལ་རི་ཟེར་

བཏགས་ཤིག་ཟེར་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། 

དེ་བཟུམ་མའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་གནས་མཆོག་

དེ་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཧོངས་ལུ་ ནགས་ཀྱི་གསེབ་

ནང་ ཛམྦྷ་ལ་དཀྱིལ་དཀྲུང་སྦེ་བཞུགསཔ་བཟུམ་མའི་ཕྱག་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ལུ་ སྒྲུབ་པའི་

བསྟི་གནས་བྱང་ཆུབ་དཔལ་རི་འདི་ ནོར་བུ་སྤུངས་སྤུངསམ་བཟུམ་མའི་ཚུལ་ལུ་ བུམ་ཐང་ལྕམ་

མཁར་ཁྲོམ་ལས་ ཁ་ཡར་བལྟ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༡ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ རྒྱ་མཚོ་

ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༣༢༥༠ གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་དང་ དགོན་པའི་ཆགས་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཚུའི་སྐོར་རྒྱས་ཤིང་

རྒྱསཔ་སྦེ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པའི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བཟོ་མི་ བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད། 

ཟེར་མི་ཀི་དེབ་ནང་གཟིགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ ད་རེས་ དགོན་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་མཇལ་

ནི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

པད་ཚལ་དགོན་པ་གདན་ས་བཅགས་གནང་མི་གྲུབ་
ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་འདྲ།
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དེ་ཡང་ གྲུབ་ཐོབ་སྐུ་གོང་མ་འགོ་དང་པ་པད་ཚལ་གླིང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་ཇོ་

བོ་གིས་ལུང་བསྟན་པའི་ས་ཆ་ འདི་ཨིན་པས་ཟེར་དེ་ཁར་སྒར་བཅགས་ཏེ་བཞུགས་ནུག ཉིནམ་

དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ དུ་པ་དེ་རང་འཐོན་ས་མཐོངམ་ལས་ བྱ་དཀར་

རྫོང་དཔོན་གྱིས་འབོད་སྒརཔ་གཉིས་བལྟ་བར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འབོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་ས་

ཆ་འདི་བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་ནོར་གྱི་རྩྭ་འབྲོག་ཨིནམ་ལས་འདི་ནང་སྡོད་མི་ཆོག་ཟེར་

བདའ་བཏངམ་ལས་ པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་ལས་ཁ་ཡ་བལྟ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་སྐར་མ་༤༥ ཙམ་

གྱི་སར་ ལ་རྒྱབ་ལུ་ཡོད་མི་བྱག་ཕུག་འདི་ནང་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཡང་བླམ་

སྐུ་གོང་མའི་སྒྲུབ་ཁང་ཟེར་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ བྱ་དཀར་རྫོང་ནང་རྟ་ནད་

གདུག་དྲག་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ཐབས་རིམ་འགྲོ་ག་ཅི་གིས་ཡང་མ་ཕན་པར་ རྟ་ག་ར་རབས་ཆད་ནི་གུ་

ཐུགཔ་ད་ མི་ཚུ་གིས་པད་ཚལ་གླིང་གི་ལ་རྒྱབ་ལུ་བཞུགས་མི་གྲུབ་ཐོབ་ལུ་ཞུཝ་དྲག་ཟེར་སླབ་

བཞིན་དུ་ རྫོང་དཔོན་གྱིས་བླམ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་བགེགས་བསྐྲོད་གནངམ་ད་ བྱ་དཀར་རྫོང་

གི་རྟ་རས་ནང་ལས་ རྟ་ལུ་གནོད་མི་གདོན་ ཕགཔ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་བོང་ཀུ་བཟུམ་ཅིག་ 

དངོས་སུ་བདའ་བཏང་གནངམ་ལས་ དེའི་ནངས་པ་ལས་ རྟ་ན་མི་ཚུ་ག་ར་དྲག་སོང་ནུག དེ་

མཁའ་འགྲོ་མའི་ནུ་མ། པད་ཚལ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་པའི་སྒྲུབ་ཁང་། གཡས་
ཁ་ཐུག་ལས་སྒྲུབ་པ་གནང་སའི་རྩིགཔ་རྐྱབ་
པའི་བརྩིགས་རོ་དང་བཅས་པ་ཡོད།

པད་ཚལ་དགོན་པ་ལས་ཁ་ཡ་བལྟ་བྱང་ཁ་

ཐུག་ལུ་སྐར་མ་༡༥ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད།
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ལས་རྫོང་དཔོན་གྱིས་བླ་མ་ལུ་བཤགས་སྦྱང་ཕུལ་ཏེ་ནོར་གྱི་གླགས་དེ་ནང་སྡོད་ཆོག་པའི་གནང་བ་

ཕུལ་ནུག དེ་དང་དུས་མཚུངས་ སྤྱི་ལོ་༡༧༦༨ ལུ་ཧེ་མའི་སྦྱིན་བདག་གཞོང་དཀར་རྫོང་དཔོན་

པད་དཀར་དེ་ཡང་ ཀྲོང་གསར་སྤྱི་བླའི་བདག་འགན་ཐོབ་ལས་ ཁོ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་བུམ་

ཐང་སྡེ་བཞིའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་འུར་ལཱཔ་ཐོན་ཏེ་ པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་

དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༦༩ ལུ་བཞེངས་གནང་ནུག། 

གནས་འདི་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་

གོང་མ་ ལྷ་ས་ཇོ་བོ་གིས་ལུང་བསྟན་

པའི་གདན་ས་འཚོལ་ཏེ་ པད་ཚལ་

གླིང་དགོན་པའི་ཐང་ཅིག་ནང་ཕེབས་ཏེ་

གདན་ས་བཅགས་ནི་འབདཝ་ད་ དེ་

ཁའི་སྤང་ལྗོངས་ཅིག་ནང་སྡོད་མི་མཚོ་

སྨནམོ་གིས་གནོདཔ་བཀལ་བར་འོངམ་

ད་ བླམ་གིས་བཏུལ་ཏེ་བེམ་པོ་རྡོའི་

སྦུལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་

ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བཞག་གནང་

མི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་བདུད་བཏུལ་

བའི་རྡོ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག། གནས་

འདི་པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་ལས་ཤར་

ཁ་ཐུག་སྐར་མ་༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ས་

གནས་ཀུན་བཟང་སྤོག་ཏོ་ཟེར་སའི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།

སྦྲུལ་ཕོ་མོའི་མགུ་ཏོ།
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གྲུབ་ཆུ་ཕོ་མོ་གཉིསཔོ་འདི་ ཧེ་མ་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་གོང་མ་ རྟ་དཀར་དགོན་པ་ལས་

ཡར་གྱེན་གཟར་དྲག་སྦེ་བྱོན་པའི་ལམ་བདའ་ཆུ་རྩ་ལས་མེདཔ་ལས་ ཞལ་སྐོམ་པའི་སྐབས་ལུ་ 

བཏོན་གནང་སྟེ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱིན་ཆད་ཆུ་འདི་འཐུང་ཚད་སྒྲིབ་པ་དག རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་

བའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ལས་ ནད་གདོན་གྱི་བར་ཆད་སེལ་ཚུགས་པའི་གྲུབ་ཆུ་བྱིན་ལྡན་

ཅིག་ཨིན་མས། 

དགོན་པའི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་པད་ཚལ་གླིང་གི་གནས་

བདག་དམར་པོ་སྒོམ་ཆེན་གྱི་གནས་ཁང་ཡོདཔ་ཨིན། 

དམར་པོ་སྒོམ་ཆེན་ཟེར་མི་འདི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་

བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ་གནས་མི་ས་ཐོབ་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་

ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་དགོན་པའི་གཡག་

དང་ནོར་ཚུ་ཡང་ཁོ་གིས་འཚོ་སྐྱོང་འབདཝ་ལས་

ལོགས་སུ་སྦེ་ནོར་འཚོ་བར་ཡང་འགྱོ་མི་དགོ་དོ་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། དགོན་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་བྱ་

སྣ་ཚུ་ཡང་སྐྱེས་ལྷ་འདི་གི་སྤྱན་གཟིགས་འདབ་ཆགས་

སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་གོང་མའི་གྲུབ་ཆུ་ཕོ།
ལྷ་ཁང་འོག་ལྷོ་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་གོང་མའི་གྲུབ་ཆུ་མོ།
གྲུབ་ཆུ་ཕོ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

པད་ཚལ་གླིང་གི་གནས་བདག་དམར་པོ་སྒོམ་
ཆེན་གྱི་གནས་ཁང་། ལྷ་ཁང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་
ལུ་ཡོད།
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སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། སྐྱེས་ལྷ་འདི་ལུ་ རང་གི་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

དོན་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་མ་ཚད་ལྷག་པར་དུ་ཡང་ དུས་མིན་ཆར་ཆུའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཟློག་ཐབས་ལུ་

གསོལ་ཁ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།

དུང་དཀར་རང་བྱོན། ལྷ་ཁང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་གིས་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ མ་འོངས་དད་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་རྡོ་ལུ་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་བཞག་པའི་གནས། གནས་འདི་ ས་གནས་འུ་དུར་ཐང་ཟེར་སར་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།



141

ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག     

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་

རིམ་བྱོན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད། ཟེར་མི་ཀི་དེབ་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐྱེས་ལོ་༥༣ ལོན་མི་

པད་ཚལ་གྲྭ་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ངག་ཐོག་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དེ་གནས་ཀྱི་ བརྡ་

སྟོན་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་པད་ཚལ་གླིང་

གནས་ཚུའི་སྐོར་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་༥ པ་པདྨ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

གིས་གསུངས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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གནས་ཆེན་མཐོ་བ་བྲག་གི་སྐོར།                             

༈ བུམ་ཐང་སྟང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ གནས་ཆེན་

མཐོ་བ་བྲག་གི་སྐོར་ལས་ སྔོན་མ་ལས་ཐོས་རྒྱུན་ཡོད་

པའི་མཐོ་བ་བྲག་གི་བླམ་པདྨ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་གིས་གསུངས་

དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་

གནས་ཀྱི་མཐའ་མ་ཨིནམ་ལས་ མཐའ་བྲག་དང་ ཡང་

བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལུ་ཡོད་པའི་

གནས་ཆ་མཉམ་ལས་ ས་ཁ་མཐོ་སར་ཨིནམ་ལས་ མཐོ་

བ་བྲག་ཟེར་ དར་ཁྱབ་སོངམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། གང་

ལྟར་ཡང་མཐོ་བ་བྲག་གི་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ཕུ་གི་

ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ཚུ་ནང་ མཐོ་བ་བྲག་སྦེ་རང་འདུག་ཟེར་

གསུངསམ་ཨིན་མས། ཀུར་སྟོད་ལུ་ཡོད་པའི་སྦས་ཡུལ་

མཁན་པ་ལྗོངས་ལུ་འགྱོ་ནིའི་གསང་ལམ་ཡང་ མཐོ་བ་བྲག་གི་གནས་འདི་ཁ་ལས་ཡོདཔ་སྦེ་

བཤདཔ་ཨིན་མས། 

མཐོ་བ་བྲག་འདི་ སྔོན་སྤྱི་ལོ་མ་ཐོན་པའི་ཧེ་མ་ ཁ་ཆེ་(ཀཤ་མིར་)ཁྲི་བརྟན་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་

ལཀྵིཾ་ཀཱ་ར་ ཆོས་མིང་དགེ་སློང་མ་ དཔལ་མོ་ གཡོག་མོ་བསམ་འཕེལ་མ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ 

མཐོ་བ་བྲག་དགོན་པར་བྱོན། སྔོན་གྱི་ལུང་བསྟན་སྨོན་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་སྒྲུབ་

པ་ཡང་དགཔ་སྦེ་མཛདཔ་ལས་ དཔོན་གཡོག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་སྒྲུབ་རྟགས་བཏོན་གནང་བའི་སྐུ་

རྗེས་ཚུ་ དངོས་སུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

དགེ་སློང་མ་ དཔལ་མོ་གིས་གྲུབ་རྟགས་བཏོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྐུ་འཇའ་ལུས་གྲུབ་སྟེ་བྱོན་

སྐབས་ སྐུ་ གསུང་ ཐུགས་ཀྱི་ཚབ་ཚུ་མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་རྟེན་སྐལ་ལུ་བཞག་གནང་མི་ཚུ་ 

ད་ལྟོ་ཡང་དངོས་སུ་མཇལ་སར་འདུག།
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ཤུལ་ལས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཟིགས་བསྐོར་ཚར་གསུམ་

མཛད་གནང་ས་ལས་ གཟིགས་བསྐོར་དང་པའི་ནང་ རྒྱ་གར་ལས་ཚར་ཅིག་བྱོན་ཏེ་སྐུ་རྗེས་ལས་

རང་ལོག་བྱོནམ་ལས་ བུམ་ཐང་གི་ས་གནས་གཞན་ཁར་འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག གཟིགས་བསྐོར་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ བུམ་ཐང་ལུ་ལོ་གསུམ་

གྱི་རིང་བཞུགས་ཏེ་ གནས་ཚུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ མཐོ་བ་བྲག་ ཀུན་བཟང་བྲག་ ཤུག་བྲག་ 

ཆོས་རྗེ་བྲག་བཅས་བྲག་ཆེན་བཞི་གི་ནང་གསེས་ལས་གཅིག་ཨིན་མི་ མཐོ་བ་བྲག་དགོན་པ་ལུ་

ཡང་བྱོན་ནུག དེ་སྐབས་བྲག་ཕུར་པ་རང་བྱོན་གྱི་དབྱིབས་ཅན་བྲག་གུ་ སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

ཡོདཔ་དང་ དེ་ཁར་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ གཏེར་སྟོན་

པདྨ་གླིང་པ་ཚུ་བྱོན་གནང་ནུག ཤུལ་ལས་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་

པའི་སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་ལྷ་ཁང་ཚུ་རྒྱ་བསྐྱེད་སྦོམ་སྦེ་མཛད་གནངམ་ད་ དེའི་བདག་འཛིན་ཡང་ 

དཀར་བརྒྱུད་བླམ་ཅིག་ཨིན་མི་ བླམ་ཤེས་རབ་མཚན་ཅན་ཅིག་གིས་མཛད་དེ་ ནང་རྟེན་ཡང་ 

གཙོ་བོ་གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་བཙུགས་གནང་ནུག།

དེ་གི་ཤུལ་མ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ(༡༧༦༩-༡༧༩༨) འི་སློབ་མ་ཝང་འཇིགས་མེད་ཀུན་

གྲོལ་མཚན་ཅན་ཚུ་ཡང་ སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ལས་ དེ་ལས་བཟུང་ཆོས་ལུགས་ཡང་ ད་

ཚུན་གྱི་བར་དཀར་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་མ་ཉམས་པར་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གནས་མཇལ་ནི་གི་དུས་ཚོད་འདི་ཟླཝ་༨ པ་དང་༩ པའི་ནང་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་རུང་ ཚེས་བཟང་

དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ གནས་སྐོརཔ་ཚུ་འོང་ནི་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། གནས་

སྐོརཔ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཕྱིའི་གནས་ཚུ་མ་མཇལ་བར་ ནང་གི་རྟེན་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་མཇལ་ཏེ་ལོག་

འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ རང་སོའི་དད་པ་དག་སྣང་གི་ཁྱད་པར་དང་ ལ་ལུ་གིས་ ཕྱིའི་གནས་བྱིན་

ཅན་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཧ་མ་གོ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

བྱ་དཀར་རྫོང་ཁག་སྟང་རྒེད་འོག་གི་གནས་ཆེན་མཐོ་བ་བྲག་འདི་ མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་ལྕམ་

མཁར་ལས་སྟང་ཁང་རབ་ཚུན་ཟུར་ལམ་བདའ་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་དང་ དེ་

ལས་རྐང་ཐང་སྦེ་མཐོ་བ་བྲག་ཚུན་ལུ་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་མས།།
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མཐོ་བ་བྲག་གི་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཨིན།

མཐོ་བ་བྲག་གི་གནས་སྒོ་འདི་

མུར་སྟི ་ ཟམ ་ལས ་ཁ ་གྱེན ་

འཛེགས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་

གི་ས་ཁར་རྡོ་ཡུང་སྤང་ཟེར་ས་

ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ཡོད་མི་

གནསཔོ་གི་མཚན་འདི་ གྲགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་དང་ གཏམ་

བརྒྱུད་ལས་སྒོ་རཔ་སེང་གེ་རྡོ་རྗེ་

ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། སྒོ་རཔ་གི་

ཕོ་བྲང་འདི་ རྡོ་ཡུང་སྤང་ལས་ 

ཁ་ཡར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་ལམ་གྱི་གཡོན་ཧོངས་ལུ་རོང་ཆུ་ཅིག་གི་མཐའ་མར་ སྦ་ཚང་ནང་ལུ་ཡོདཔ་

ཨིན་རུང་ མི་ཚུ་གིས་ཕོ་བྲང་ཐད་ཁའི་ལམ་ཟུར་ལུ་ཡོད་མི་སྦ་ཤིང་ཅིག་གུ་ དར་བཏགས་ནི་དང་ 

ཡང་ཅིན་དར་གྱི་ཚབ་མ་སྐུདཔ་དང་རས་གང་རུང་ཅིག་བཏགས་ཏེ་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ལུ་གནས་སྒོ་ཕྱེ་གནང་ཞིནམ་ལས་ གནས་མཇལ་ཏེ་ལོག་མ་ལྷོད་

ཚུན་ལུ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབྱུང་མ་བཅུག་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་མས། 

འདི་ཁར་གཡག་རྫིཔ་ཚུ་གིས་དར་གྱི་ཚབ་ལུ་གཡག་སྤུ་ཡང་བཏགས་ཏེ་འདུག། 

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཐོ་བ་བྲག་དཀོན་གཉེར་འདི་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་རྒྱགས་སྐལ་རེ་ལེན་

པར་འགྱོ་དགོཔ་ཐོནམ་ད་ མཐོ་བྲག་ལྷ་ཁང་ནང་སྦེ་གནསཔོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ གནང་

བ་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གནང་བ་ཞུ་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་མ་ལྷོད་

པ་ཅིན་ སྒོ་རས་འདི་ཁར་དོམ་ཅིག་ཉལ་སྡོད་དེ་ལམ་གཏང་མི་བཏུབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེའི་

སྐབས་ལུ། ལྷུན་གྲུབ་གོར་མ་རྡོའི་ཕོ་བྲང་ནང་། །ཟབ་གཏེར་དུ་མའི་གཉེར་འཛིན་གཏེར་གྱི་

བདག །པདྨའི་སྒྲུབ་ཕུག་མཐོ་བའི་བྲག་གི་གནས། །རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་ཁྱོད་ལ་མཆོད་པ་

མཐ་ོབ་བྲག་གི་གནས་སྒོ
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འབུལ། །ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ད་ དོམ་གྱིས་ཡང་ལམ་

གཏང་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་མཐོ་བ་བྲག་གནས་ལུ་བྱོན་

སྐབས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བྱོན་པའི་རྟགས་

མཚན་ལུ་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་རྡོན་ཁྲི་འདི་བཞག་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། གནས་སྒོ་ལས་སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་འགྱོ་སའི་

ལམ་ཁར་ཡོད།

ཨྱོན་གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོམ་

སྦྱོར་བ་མཛདཔ་ད་ གཡས་

གཡོན་ལུ་ཞབས་པུས་གཉིས་

དང་ སྦུག་ལུ་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་

བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

མཁའ་འགྲོའི་རྡོན་ཁྲི་ཡོད་ས་

ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་ལམ་

གྱི་སྦུག་ལུ་ཡོད།

གཏེར་བདག་རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་གི་ཆིབས་ཀྱི་
ཞབས་རྗེས། གུ་རུའི་ཞབས་པུས་གཉིས་དང་རྡོ་རྗེའི་
པར་ཡོད་ས་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་ལམ་ཁར་ཡོད།

ཤར་ཕྱོགས་མའི་ནགས་ར།

མཁའ་འགྲོ་མའི་རྡོན་ཁྲི།

གུ་རུའི་ཞབས་པུས་གཉིས་དང་རྡོ་རྗེའི་རྗེས།
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ཤར་ཕྱོགས་མའི་ནགས་ར་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མ་ཤར་ཕྱོགས་ལུང་པའི་བུམོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་མཐོ་

བ་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་གོཝ་ཙམ་གྱིས་ དད་པ་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་གནས་མཇལ་བར་འོང་

སྟེ་ ལོག་འདི་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཁ་ཡར་བསྒོར་ཏེ་ ལོག་ཤུལ་ལས་གནས་འདི་ཁར་ མིའི་ལུས་རྟེན་

ལུ་སྐྱེས་མ་ཚུགས་རུང་ བྱ་དང་བྱི་ཅུང་ཅིག་ལུ་ཨིན་རུང་སྐྱེས་བཅུག་ཅིག་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་

སྟེ་ ཚིག་ཡང་གཞསམོ་གི་ཐོག་ལས་གདངས་འཐེན་ཏེ་ཕུལཝ་ད་ དེའི་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་གིས་ 

མཆོད་པའི་ལྷ་མོའི་ཚུལ་ལུ་ཤིང་གཉིས་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ཨ་རྟག་རང་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་སྦེ་

དེང་སང་ཀུན་གྱིས་མཇལ་སར་ཡོདཔ་ཨིན། ཤིང་གཉིསཔོ་འདི་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་ཕྲང་སྟེ་འོག་ལུ་

ཡོད།

ཕུར་པའི་དབལ་རང་བྱོན་འདི་ གནས་ཡིག་ལས། རྩ་བ་

གསེར་གྱི་ཕུར་པའི་སྟེང་དུ་ཆགས། །རྩེ་མོ་བྱ་རྒོད་གནམ་

ལ་ལྡིང་བ་འདྲ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཐོ་བ་བྲག་

གི་ལྷ་ཁང་འདི་ རྩ་བ་ཕུར་པ་རང་བྱོན་གྱི་དབལ་གྱི་མགུ་ལུ་

དང་ རྩེ་མོ་བྱ་རྒོད་གནམ་ལུ་ལྡིང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་

ཟེར་ཨིན་མས། སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ཕུར་པའི་དབལ་གྱི་རྩེ་

དབྱིབས་ཚུ་དོད་རིལ་རི་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་སྐོརཔ་

ཚུ་གིས་བཅག་འབག་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་

གི་ཐད་ཕྲང་འོག་ལུ་ལམ་ཁར་ཡོད།                             

སྒྲུབ་སྡེཔ་ཚུ་ཁམས་སངས་གནང་ས་

ཨིནམ་ལས་ཁམས་སངས་ཕུག་ཟེར་

མི་འདི་ཁར་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་

ལྷ་དང་ལྷ་མོ ་ཚུ་ཞབས་བྲོ ་རྐྱབ་ས་

ཨིནམ་ལས་ སྒྲུབ་ཕུག་རྩ་བའི་ས་

ཡང་ཨ་རྟག་རང་ཟད་སུ་འཚམས་སྦེ་

རང་སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་

མས། 

ཕུར་པའི་དབལ་ཟུར་རང་བྱོན།

ཁམས་སངས་ཕུག
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དུང་དཀར་རང་བྱོན། ཁམས་སངས་ཕུག་གུ་ཡོད། འབྲུག་ཕོ་མོ་ཁ་འཐབ། ཁམས་སངས་ཕུག་གི་གཡས་
ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།

དུང་དཀར་རང་བྱོན་འདི་གི་གུ་ལས་རང་

སོའི་དད་མོས་དང་འཁྲིལ་བདུད་རྩི་ཡང་

འབབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གུ་ཡིག་འབྲུ་སྣ་

ཚོགས་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། ལྷ་

ཁང་ནང་གི་བྱག་གི་ལོགས་ལུ་ཡོད།

དུང་དཀར་རང་བྱོན།

        

                  

བུ་དང་བུ་མོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ས་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་རྡོ་ སྦོམ་དྲིལ་གཟུགས་ཅནམ་འདི་བུ་མོའི་

དངོས་གྲུབ་ཞུ་ས་དང་ ཆུང་ཀུ་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་ཅན་འདི་བུའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ས་ཨིན་མས། དེ་

ཡང་ རྡོ་དེ་སྒལ་པར་ཞུ་སྟེ་ ཤོ་མོ་ཨ་ལེ་འཐེན། 

ཀ་ཆེན་ཚར་གསུམ་བསྐོར་བ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་མས། གཞན་ཡང་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་རྡོ་

དེ་ཆུ་གིས་བཤལ་ཏེ་ འཐུང་པ་ཅིན་ཨ་ལོ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་སྐྱེ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། གནས་རྡོ་འདི་

མཐོ་བ་བྲག་ལྷ་ཁང་ནང་ན་ཡོད།
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བུ་དང་བུ་མོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ས།

མཁའ་འགྲོམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་དབུ་ཐོད་ཀྱི་པར། 
ལྷ་ཁང་གཡས་བསྐོར་སྦེ་འགྱོཝ་ད་བྱག་ཕུག་གུ་ཡོད།

སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་བྱོན། མཁའ་
འགྲོ་མའི་དབུ་ཐོད་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད།
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རྡོ་གནམ་ལས་དཔྱངས་པ་འདི་བསྐལ་པའི་བྱག་ཟེར་མི་གསང་ལམ་གུ་ལས་དཔྱངས་ཏེ་འདུག 

གསང་ལམ་གྱི་ལོགས་གཉིས་ཁ་མཐུད་དེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལས་ རྡོ་གནམ་ལས་དཔྱངས་པ་འདི་

ཡང་ ས་ཁར་བུད་འོང་ནི་དང་ དེ་བསྒང་བསྐལ་པ་ཡང་ནུབ་རནམ་ཨིན་མས། བཤད་སྲོལ་ལས་

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ གསང་ལམ་འདི་ཁ་ལས་མི་གཟུགས་ཕྲང་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ཤོངམ་ཨིན་རུང་ ད་

རེས་ཟུར་གཏད་དེ་འགྱོ་དགོ་མི་འདི་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཁ་བསྡམ་སུ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

མ་འོངས་པར་འདི་ཁ་ལས་གནས་ཀྱི་

ལམ་ཡིག་གཏེར་བཞེས་ནི་ཨིན་མས། 

གནས་སྒོའི་ལྡེ་མིག སྤྲེའུ་བྱང་སེམས་ཡོད་
སའི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

རྡོ་གནམ་ལས་དཔྱངས་པ། ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་ཡོད།

གནས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་གཏེར་སྦས་ས། རྡོ་གནམ་དཔྱངས་ཀྱི་ཉེ་
འདབས་ལུ་ཡོད།



153

སྟང་རྒེད་འོག           

ཕག་མོ་རང་བྱོན། ལྷ་ཁང་སྒོའི་གཡས་
ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ཨྱོན་གུ་རུའི་རྡོ་རྗེ་རང་བྱོན། ལྷ་ཁང་རྒྱབ་
ཀྱི་བྱག་ཟུར་ལུ་ཡོད།

གུ་རུའི་ཕྱག་རྗེས། ཕག་མོ་རང་བྱོན་གུ་ཡོད
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ཕྱག་རྡོར་གྱི་གསང་ལམ། ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་ཡོད།                          སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ། ལྷ་ཁང་
ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད

ཕག་མོའི་བྷ་ག་རང་བྱོན། 
ཕག་མོ་རང་བྱོན་གུ་ཡོད།

དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་གསང་ལམ། གསང་ལམ་གོང་འོག་གསུམ་
སྦེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཁ་ལས་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས་ཡོད། ལྷ་ཁང་ལུ་
འཛུལ་སའི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གུ་ཡོད།
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དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་གྲུབ་ཆུ་བྱཱར་དགུན་མེདཔ།

གྲུབ་ཆུ་འདི་གིས་ཆུ་འཁྱུ་བ་ཅིན་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་བྱབ་ཁྲུས་ཞུ་མི་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་ཨིན་

མས། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་བཟུང་སྐབས་ ཆོ་གཔ་ཚུ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་པར་བྱོན་

སྲོལ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐབས་བུམོ་ཚུ་གིས་ཞབས་བྲོ་འཐེན་ཏེ་བསུ་བ་དང་བཅསཔ་སྦེ་བྱོན། དེ་

ཁར་ཕེབས་ད་བརྟན་བཞུགས་ཡང་ཕུལ་དགོ་པའི་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།        

གཏེར་ཚག ཕྱག་རྡོར་གསང་ལམ་ལས་འགྱོཝ་ད་
གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།

གསེར་ཕྱེ་དངུལ་ཕྱེ།
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གསེར་ཕྱེ་དངུལ་ཕྱེ་ཡོད་མི་འདི་ཁ་ལས་གནས་སྐོརཔ་ཚུ་གིས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་འབག་པའི་ཤུལ་

ཡང་འདུག མ་དཔལ་མོའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོད་སའི་བྱག་གུ་ཡོད།

ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བསམ་ཡས་ལུ་ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ། འཆི་མེད་

ཚེའི་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བར་ཤོག་ཟེར་འབོ་

བའི་སྐབས་ལུ་ བདུད་བློན་ཚུ་གིས་རྒྱལཔོ་ལུ་ ཁྱེད་མགོ་ནག་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བོ་ཨིན། རང་གི་དབུ་

གཞན་ལུ་བསྐྱལ་ནི་མི་འོང་ཟེར་ཞུ་སྟེ་བྱོན་མ་སྟེརཝ་ལས་ ག་ཡང་འོང་ནི་མེད་པར་གུ་རུ་ཐུགས་

ཕམ་སྟེ་ བདུད་རྩི་སར་བླུགས། རིལབུ་གནམ་ལུ་གཏོར་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐིགས་པ་གཅིག་ 

མཐོ་བ་བྲག་གི་གནས་འདི་ཁར་ལྷོདཔ་ལས་ ལས་ཅན་ཚུ་ལུ་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་འབབ་དོ་ཡོདཔ་

དང་ བྱག་འདི་ལུ་ཡང་ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་ཕུག་ཟེརཝ་ཨིན་མས། རིལབུ་གནམ་ལུ་གཏོར་གནང་

མི་དེ་དང་པ་རང་བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཐོབ་ལས་ བྱ་རྒོད་ཀྱིས་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་དང་ གཉིས་པ་ བྱ་ཨོ་རོག་

གནགཔོ་གིས་ཐོབ་ལས་ བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཚེ་ཚད་ལས་ཕྱེད་ཀ་ཐུབ་ཨིནམ་དང་ གསུམ་པ་ ཨོ་ལ་གིས་

ཐོབ་ལས་ ཨོ་ལ་དེ་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ རོ་མིག་གིས་མཐོང་ནི་མེད་མིའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་

ཏེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཕུག་འདི་ལྷ་ཁང་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

འཆི་མེད་བདུད་རྩི་ཕུག
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ཁྱུང་རང་བྱོན། འཆི་མེད་བདུད་རྩི་ཕུག་
གི་བྱག་གུ་ཡོད།

ཨྱོན་གུ་རུའི་ཞབས་པུས་གཉིས་ཀྱི་པར། 
ཁྱུང་རང་བྱོན་གྱི་བྱག་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ཞབས་པུས་གཉིས་ཀྱི་པར་འདི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་སྲིན་པོའི་ཡུལ་ལུ་འཕུར་བྱོན་སྐབས་བཞག་གནང་

ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག ལྷ་ཁང་གི་བྱང་
ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

གཡོག་མོ་བསམ་འཕེལ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག མ་དཔལ་
མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་རྩ་བར་ཡོད།
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ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས། མ་དཔལ་མོ་
དཔོན་གཡོག་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཤར་
ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ཐོད་རྒལ་གནང་སའི་བཞུགས་ཁྲི། དགེ་སློང་
མ་དཔལ་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གུ་ཡོད། 

ཆོས་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་བརྩེགས་པའི་བྱག་རང་
བྱོན། དེ་ཡང་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་
ཚུ་ཨིན་མས། མཐོ་བ་བྲག་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་རྒྱབ་ཕྲང་སྟེ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

མཁའ་འགྲོམ་གི་རྡོན་ཁྲི། མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གཙུག་ལག་ཁང་ལས་
ཡར་མར་གསང་བའི་ཐོག་ལས་བྱོན་སའི་རྡོན་ཁྲི་ཨིན་མས། མཐོ་
བ་བྲག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱབ་ཕྲང་སྟེ་ལྟག་ལུ་ཡོད།
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བཞུགས་ཁྲི་ཐང་། ཨྱོན་གུ་རུ་ཆོས་གནང་སའི་བཞུགས་
ཁྲི་ཐང་འདི་གི་རྒྱབ་ལས་ཕྱག་འཁར་གྱི་ཙན་དན་ཤིང་དང་
བཅས་པ་ཡོད།

བྱག་ཚེ་དཔག་མེད་རང་བྱོན། བཞུགས་ཁྲི་ཐང་
ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་སའི་གསང་ལམ། ཚེ་
དཔག་མེད་བྱག་གི་སྐེད་པར་ཡོད།

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ། ཚེ་དཔག་མེད་བྱག་གི་
རྩ་བར་ཡོད།

         

        

གནས་ཡིག་ལས། བྲག་རི་རང་བྱོན་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ། །གསང་ལམ་གྲུབ་ཆུ་ལ་སོགས་ཡ་

མཚན་པའི། །ཟེར་བ་ལྟར་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བྱག་འདི་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཚུ་
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ཨའི་གྲུབ་ཆུ།

འདག་ནི་ཨིནམ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་གནང་མི་ཡང་ལེ་ཤ་འོང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་

བཤདཔ་ཨིན་མས།

འོད་དཔག་མེད་རང་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གི་ཟུར་ཁར་ཡོད་མི་བྱག་ཕུག་འདི་ལུ་ཡང་འོད་གསལ་

ཕུག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་ཨ་རྒས་དཔལ་འབྱོར་ཟེར་མི་གིས་བྱག་འདི་གི་རྩ་བ་ལས་ཕར་ 

ཕུངམོ་ལྔ་གྱལ་སྦེ་ཡོདཔ་མཐོང་སྟེ་ དེ་གུ་ཤིང་གིས་གསོབ་བལྟཝ་ད་ ནང་ན་ལས་རུ་ཏོ་ཚུ་ཐོན་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་དང་ཕུ་གི་མི་ཚུ་

དེ་ཁར་ཉམས་ལེན་དང་ཞི་གནས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཞིང་ལུ་

བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། མཐོ་བ་བྲག་སྒྲུབ་སྡེཔ་གི་

མཚམས་ཁང་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།།

གནས་ཡིག་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་གཏད་

ཕྱོགས་ངོས་སུ། །ཨཿཡིག་བདུད་རྩིར་བཞུ་བའི་གྲུབ་ཆུ་

ཡོད། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས་དང་

། །གུ་རུས་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད་པའི་མཚན་མ་བཅས། 

།དུས་བཟང་མཁའ་འགྲོ་ཁྲུས་མཛད་འཇའ་ཟེར་མཇལ། 

ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། མཐོ་བྲག་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

      འོད་དཔག་མེད་རང་བྱོན།
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།དད་པ་ཅན་ལ་ལུང་བསྟན་དངོས་སུ་འབྱུང་། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འདི་ཁར་ཡི་གེ་ ཨཿ 

བཞུ་མི་ལས་འབབ་པའི་གྲུབ་ཆུ་ལུ་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས་ཨིན་མས། བླམ་གི་

གཟིམ་ཅུང་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཨཿ ཆུ་ཡོད་ས་ལས་ཁ་མར་བལྟ་

འབབ་འགྱོཝ་ད་མཇལ་ཚུགས།                      

                                               

མཐོ་བ་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གནས་ཚུལ་ཚུ་ མཐོ་བ་བྲག་དགོན་པའི་གནས་ཀྱི་ཆགས་

རབས་ལྷ་ཆུའི་རྒྱུན་བཟང་ ཟེར་མི་གནས་ཡིག་དང་ ལྷག་པར་དུ་བླམ་ཁོ་རང་དང་ཞལ་དངོས་

མཇལ་ཐོག་ལས་གནས་ཚུལ་ལེན་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བླམ་པདྨ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་འདི་ 

དགུང་ལོ་༧༢ བཞེས་ཡོདཔ་དང་ མཐོ་བ་བྲག་གི་བླམ་མཛད་དེ་ལོ་ངོ་༢༠ ལྷགཔ་ཙམ་ཅིག་སོང་

ནུག།
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༈ མཐོ་བྲག་དགོན་པའི་གནས་ཀྱི་ཆགས་རབས་ལྷ་ཆུའི་རྒྱུན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། བཀྲིན་མཚུངས་མེད་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་། །རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་རིག་འཛིན་གོང་མ་དང་། 

།གཉིས་མེད་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །རབ་གུས་དད་པའི་ཕྱག་གིས་ལན་བརྒྱར་བཏུད། །ཡེ་ཤེས་

ཀློང་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྲུང་མ་དང་། །གནས་འདི་སྲུང་མཛད་མཐུ་ཆེན་གཏེར་གྱི་བདག །སྔོན་གྱི་ཞལ་

བཞེས་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་དུ། །བསྟན་པའི་བསྟི་གནས་གཡེལ་མེད་བསྲུང་བར་མཛོད། །འདི་ན་

སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་བྱིན་བརླབས་པའི། །དཔལ་རི་གཉིས་པ་སྟང་གི་མཐོ་བའི་བྲག །གནས་ཀྱི་

ཆགས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་གཏམ། །སྐལ་ལྡན་རྣ་བའི་དཔྱིད་དུ་སྒྲོག་གིས་གསོན། །

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས། །ལྷ་སྲས་རྗེ་འབངས་ཡོངས་ལ་གདམས་པ་ཡི། །ཟབ་

ཆོས་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་ནང་། །ཕྱོགས་བཞི་བྲག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་རྗེས་བཞག 

།གསུངས་པའི་ཕྱོགས་བཞི་བྲག་གི་ནང་གསེས་ལས། །བུམ་ཐང་སྟང་གི་མཐོ་བྲག་དགོན་པ་ཞེས། 

།ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གནས་ཆེན་བསྟི་གནས་འདིར།  །ཐོག་མར་དགེ་སློང་དཔལ་མོ་དཔོན་

གཡོག་གཉིས། །བྱོན་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་གཏམ་གྱིས་སྣ་དྲངས་ཏེ། །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུས་ཞབས་བཅགས་

གནང་ཚུལ་དང་། །ས་རྡོ་རི་བྲག་མ་ལུས་གསང་གསུམ་གྱི། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པའི་ཚུལ། །ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་ཏེ་གསོལ། །སྔོན་གོང་སྤྱི་ལོ་མ་ཐོན་སྔོན་རོལ་

དུ། །ཡུལ་འདི་མཐའ་འཁོབས་མོན་ཡུལ་གནས་པའི་སྐབས། །རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་ཁྲི་བརྟན་རྒྱལ་པོ་ཡི། 

།སྲས་མོ་ལཀྵིཾ་ཀཱ་ར་ཞེས་བྱ་བ། །བླ་མའི་ཆོས་མིང་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ། །སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་མཐུ་

ཡིས་གཡོག་མོ་ཡང་། །བསམ་འཕེལ་མོ་བཅས་གནས་དགོན་དེ་ཉིད་དུ།  །ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་

ཤིང་སྨྱུང་གནས་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ། །སྒྲུབ་རྟགས་བྲག་ལ་དཔོན་གཡོག་གཉིས་ཀ་ནས། །སྐུ་རྗེས་ཐོག་

མར་བཞག་པ་སྐུ་ཡི་གནས། །ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་། །སླར་ཡང་དགེ་སློང་

དཔལ་མོ་དཔོན་གཡོག་གཉིས། །སྒྲུབ་གནས་དེ་ཀར་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་བསྡུས་ནས། །གཞན་གྱི་

གདུལ་བྱ་བསྐྱང་ཕྱིར་གཤེགས་དུས་སུ། །སྐུ་ཚབ་གསུང་ཚབ་ཐུགས་ཚབ་ནང་རྟེན་དུ། །མ་འོངས་

དད་ཅན་རྟེན་སྐལ་བཞག་པའི་ཚུལ། །རྒན་རབས་གནའ་གཏམ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ། །དེ་

རྗེས་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་། །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་སྐུ་དངོས་བུམ་ཐང་བྱོན། །སྐུ་རྗེས་བྲག་
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ལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་རྗེས་བཞག །སིནྡྷུ་ར་ཛཱ་འཆི་ཁའི་མལ་ནས་སློང་། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཐོག་

མར་སྤར། །དེ་རྗེས་ལྷོ་མོན་ཞེས་སུ་གྲགས་པའི་སྐབས། །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུས་ཞབས་བསྐོར་གཉིས་

པ་གནང་། །སྐུ་དངོས་མཐོ་བ་བྲག་གི་གནས་འདིར་བྱོན། །ཡུལ་གྱི་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་ཅན་མ་ལུས་

བཏུལ། །གནས་བདག་གཏེར་སྲུང་བཀའ་སྒོ་དམ་བཞག་གནང་། །དད་རྟེན་ཕྱག་ཞབས་སྐུ་རྗེས་

རིམ་པར་བཞག །ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་ཆེན་བཞི་ཡི་ཡ་གྱལ་དུ།  །སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པར་

བྱིན་གྱིས་བརླབས།།  །།

བར་གྱིས་དུས་སུ་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་དང་། །ཀུན་མཁྱེན་

ཀློང་ཆེན་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་། །པད་གླིང་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་དང་། །སྒྲ་སྒྱུར་རྒྱལ་

པོ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་དང་། །རྔོག་སྟོན་ཆོས་རྡོར་ཆོས་བྲག་བླ་ཆེན་ནི། །ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་དམ་

ཆོས་པད་དཀར་སོགས། །ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བླ་ཆེན་རིམ་བྱོན་དང་། །འཇིགས་གླིང་དངོས་སློབ་

འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་དང་། །སྐུ་གཞོགས་ཕྲིན་ལས་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོ་སོགས། །རིས་མེད་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཡིས། །ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད། །དེ་

ལྟར་སྔོན་བྱོན་དམ་པ་གོང་མ་ཡིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཛད་ཤུལ་དད་པའི་རྟེན། །འགངས་

ཅན་གནས་སུ་ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་ཚུལ། །ཁུངས་ལྡན་གཏམ་གྱིས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བར་བྱ།།  །།

སྦས་ཡུལ་སྟང་སྟོད་ཡུལ་གྲུའི་བསྟི་གནས་སུ། །བྱིན་རླབས་ཉམས་མེད་གནས་ཆེན་མཐོ་བའི་བྲག 

།རྩ་བ་གསེར་གྱི་ཕུར་པའི་སྟེང་དུ་ཆགས། །རྩེ་མོ་བྱ་རྒོད་གནམ་ལ་ལྡིང་བ་འདྲ། །གཡས་ངོས་

སྡིག་སྒྲིབ་འཁྲུད་པའི་གྲུབ་ཆུ་དང་། །གཡོན་ངོས་བདུད་རྩི་རྒྱུན་བཟང་ལྷུང་ལྷུང་བབ། །གཡུ་ཡི་

རྡོ་གཅལ་འདྲ་བའི་སྟེང་ཉིད་ནས། །ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་འཛེགས་མཚུངས་རྡོ་སྐས་ཡོད། །བར་དུ་

ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་རྒྱབ་ས་དང་། །སྒོ་མོ་གསེར་སྒོ་གཡུ་སྒོའི་ནང་ངོས་སུ། །མི་མིན་མ་དང་ཌཀྐིའི་

ཚོགས་རྣམས་དང་། །སྤྲུལ་པའི་བཟོ་བོས་བསྐྲུན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་། །འོག་མིན་གཉིས་པ་

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་འདྲ། །སྐུ་རྟེན་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གཙོར་གྱུར་པའི། །རང་བྱུང་བྲག་

ལ་དུང་དཀར་རང་བྱོན་དང་། །གསུང་རྟེན་རྡོ་ལ་འབྲུ་དཀར་རང་བྱོན་གྱིས། །ཡི་གེ་དྲུག་མའི་ནང་

རྟེན་མཐོང་གྲོལ་བཞུགས། །མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ངན་སོང་སྒོ་རྣམས་ཁེགས། །གཙུག་ཁང་དེ་ཡི་

ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ངོས་སུ། །ཨཿཡིག་བདུད་རྩིར་བཞུ་བའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོད། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་
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སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས་དང་། །གུ་རུས་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད་པའི་མཚན་མ་བཅས། །དུས་བཟང་མཁའ་

འགྲོ་ཁྲུས་མཛད་འཇའ་ཟེར་མཇལ། །དད་པ་ཅན་ལ་ལུང་བསྟན་དངོས་སུ་བྱུང་། །གཙུག་ཁང་ནུབ་

ངོས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཕུག །གུ་རུས་ཚེ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་མཛད་པའི་མཐུས། །སྐལ་བ་ཅན་ལ་

བདུད་རྩི་དངོས་སུ་བྱོན། །མྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ། །འོག་ཏུ་བསྟན་དགྲ་མིང་གི་ལྷག་མ་

རུ། །འཇོམས་མཛད་བྲག་ཆེན་ཕུར་པ་རང་བྱོན་ཡོད། །ལྷུན་གྲུབ་གོར་མ་རྡོ་ཡི་ཕོ་བྲང་ནང་། །གནས་

སྲུང་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་བཞུགས། །རྟེན་གསུམ་གནས་ལ་མེལ་འཚེ་བྱ་ར་དང་། །གང་

བསམ་གཡེལ་མེད་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །གཙུག་ཁང་ཉེ་འདབས་དགེ་སློང་དཔལ་མོ་དང་། 

།གཡོག་མོ་བསམ་འཕེལ་གཉིས་ཀའི་སྐུ་རྗེས་དང་། །མདུན་ངོས་གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས་ཞབས་རྗེས་དང་། 

།ཕྱག་རྗེས་རྣམས་དང་སྟེང་ངོས་བཞུགས་ཁྲི་དང་། །བྲག་རི་རང་བྱོན་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ། །གསང་

ལམ་གྲུབ་ཆུ་ལ་སོགས་ཡ་མཚན་པའི། །བྲག་ལ་ཕག་མོ་རང་བྱོན་དབྱིབས་མཚན་སོགས། །བྱིན་

ཅན་གཏེར་གནས་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བཞུགས། །རྒྱབ་ལོགས་བསྐལ་པའི་བྲག་ཞེས་བསྐོར་སའི་

ལམ། །བྲག་བར་ཁང་བཟང་སྒོ་མཚུངས་གསང་ལམ་རྩེ། །ཇི་སྲིད་སྐལ་བ་ནུབ་མིན་རྟགས་མཚན་

རྡོ། །ཕ་ཝང་གནམ་ལ་དཔྱང་འགྲམ་གནས་ལམ་ཡིག །བྲག་དབྱིབས་གྲུ་བཞིའི་ངོས་ཀྱི་ཨེ་ཁུང་

དུ། །ཡོད་ཅིང་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །གནས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་མཁའ་འགྲོའི་དབུ་ཐོད་རྣམས། 

།རྡོ་ཡི་རྟགས་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་པ། །མཇལ་ཙམ་ཚེ་རབས་ལས་སྒྲིབ་འདག་པར་གསུངས། 

།མཐའ་སྐོར་གནས་དེར་སྐྱེ་བའི་སྙུག་མ་ཡང་། །ཙཱ་རི་སྨྱུག་མར་གྲགས་ཤིང་ཚེ་མདའ་རུ། །བྱིན་གྱིས་

བརླབས་བརྟེན་མོས་ལྡན་ཡོངས་ཀྱིས་ཁྱེར། །རྒྱལ་ཁབ་ཤར་ནུབ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་བམ་སྙམ། །གཞན་

ཡང་ཕྱག་གདུབ་རུ་ཤིང་འདྲ་བ་ཡང་། །ཚེ་ཡི་སྲུང་མར་གྱུར་བས་ལག་གདུབ་ཆེད། །གཞོན་ནུ་དད་

མོས་ཅན་གྱིས་ཁྱེར་སྲོལ་ཡོད། །གནའ་དུས་བདེན་སྨོན་མཐུས་བསྐྱོད་ཤར་ཕྱོགས་ནས། །བུ་མོ་

སྤུན་གཉིས་གནས་དེ་དྲན་ཙམ་གྱིས། །མི་ཕྱེད་དད་པས་བསྐུལ་བརྟེན་གནས་དེར་ལྷགས། །གནས་

མཇལ་གྲུབ་མཚམས་སླར་བསྐྱོད་ལམ་ཁ་ནས། །མཐའ་མའི་སྨོན་ལམ་གནས་དེར་སྐྱེ་བར་སྨོན། 

།མིར་སྐྱེས་མ་ཐུབ་གནས་བྱར་སྐྱེ་བར་སྨོན། །དེ་ལྟའི་སྨོན་ཚིག་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས་ཕུལ་བས། །བདེན་

མཐུས་ནགས་ཤིང་གཉིས་སུ་གནས་གྱུར་བས། །ད་ལྟའི་བར་ཡང་གནས་ཞབས་ནགས་ཤིང་ཟུང་། 

།གླུ་གར་མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ་འདྲ་བ་ཡོད། །མིང་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ནགས་ར་འབོད་སྲོལ་ཡོད།། །།

དེ་ཕྱིར་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་རིམ་པ་ནས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་རྡོ་རི་བྲག་དང་། །ད་ལྟ་དངོས་
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སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་རིགས་རྣམས། །བློ་ལྡན་ཡོངས་ནས་དད་པས་མཇལ་བར་རིགས། །གང་ཞིག་

གནས་དང་རྟེན་གསུམ་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་བས་རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་རླབས་བརྟེན། །སྙིང་ནས་

དད་པས་མཇལ་ཞིང་སྨོན་པ་དང་། །བསྙེན་བཀུར་ཞབས་ཏོག་འབྲེལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །གནས་

སྐབས་དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་ལས་སྐྱོབས། །ཡིད་ལ་ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ། 

།མཐར་ཐུག་བདེ་ཅན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ། །རིག་འཛིན་གོང་མས་མགྲིན་གཅིག་ལན་བརྒྱར་

གསུངས། །མཚོན་བྱེད་བརྡར་བཏགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས། །མཚོན་བྱ་རང་རིག་

ཀློང་དུ་རྫོགས་ན་ཡང་། །གཟུང་འཛིན་ཨ་འཐས་ཞེན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །གནས་འདི་མཇལ་དང་

བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་འཇུག །ཀུན་རྫོབ་བརྡ་ཡི་མཚན་མ་ལ་བརྟེན་ནས། །དོན་དམ་རང་རིག་ཆོས་

སྐུའི་རང་ཞལ་མཆོག །ནམ་ཞིག་མངོན་གྱུར་རྟེན་འབྲེལ་འདིར་འགྲིགས་ནས། །འཕོ་མེད་ཆོས་

སྐུའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པར་ངེས། །ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། །མ་འོངས་དུས་ན་

ཆོས་སྤྱོད་གང་ཟག་རྣམས། །གནས་གཞན་ལོ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ལས། །གནས་འདིར་ཞག་

གཅིག་སྒྲུབ་ཐག་ཉེ་བར་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་སྔོན་བྱོན་སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་། །འབད་པ་ཆེན་

པོས་གནས་འདི་མཇལ་དུ་བྱོན། །གནས་འདི་བསྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་འཁྱོལ། །ཆོས་ཉིད་

ཟད་སར་འཁྱོལ་བའི་སྒྲུབ་པ་བརྙེས། །དེས་ན་ཕྱི་མའི་དུས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །གནས་འདིར་སྒྲུབ་

པ་སྐྱོང་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས། །ཐ་ན་དད་པས་ལན་ཅིག་མཇལ་ན་ཡང་། །ཐར་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་ངེས་

པར་ཐེབས། །དེ་ཕྱིར་ད་རེས་དལ་རྟེན་རྙེད་དུས་འདིར། །རྟག་ཏུ་ལེ་ལོའི་འཁོལ་པོར་མི་འཕྱན་

པར། །མི་ཚེ་དོན་ལྡན་འབྲས་བུ་རྙེད་ཕྱིར་དུ། །དཀའ་ཡང་འབད་པས་གནས་འདི་མཇལ་བར་

བསྐུལ།  །མཐའ་མར་འདིར་འབད་དགེ་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱང་། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་

ཕན་བདེའི་གཞིར། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་མཛད་རྗེས་སུ། །འབྲངས་པའི་བསྔོ་སྨོན་

གཏམ་གྱི་ཚིག་འདི་གསོལ། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་གར་གྱིས། །མ་འོངས་སྙིགས་

མའི་འགྲོ་ལ་སྨན་སླད་དུ། །མཛད་འཕྲིན་མི་ཟད་དབྱར་གྱི་གངྒཱ་ལས། །བདག་བློའི་དད་གསུམ་ཀུ་

ཤའི་རྩེ་མོས་བླངས། །འོན་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་རྣམས། །བློ་དམན་ཁོ་བོས་གཞལ་བར་

མ་ནུས་པའི། །འགལ་དང་མ་རིག་ནོངས་པ་ཅི་གྱུར་ཡང་། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཟོད་

མཛད་གསོལ། །གུ་རུའི་གནས་ཆེན་བྲག་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ལས། །གནས་ཆེན་མཐོ་བྲག་དགོན་པའི་
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ཆགས་རབས་འདི། །འགའ་ཞིག་རྒྱ་ཆེ་ཕལ་ཆེར་བསྡུས་དྲག་ནས། །མང་ཉུང་འཚམས་པའི་ཕྱི་མོ་

དཀོན་པར་བརྟེན། །དད་ལྡན་འགའ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྐུལ་བ་ལས། །གནས་ཡིག་གཞུང་དང་ཀུན་

མཁྱེན་ཞལ་ལུང་དང་། །གནའ་བོའི་རྒན་རབས་གཏམ་ལས་ལེགས་བཏུས་ཏེ། །མ་འོངས་ཕྱིས་

སུ་གནས་དང་རྟེན་གསུམ་རྣམས། །ཇི་ཡིན་ཡལ་བར་ཕངས་པ་མ་བཟོད་པར། །རང་གཞན་ཀུན་

ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས། །དད་ཅན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་དྲན་གསོས་སུ། །རང་མལ་མཐོ་བྲག་

བསྟི་གནས་ཉིད་དུ་བྲིས་། །འདིར་འབད་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་རྒྱུན་བཟང་གིས། །འབྲེལ་ཐོག་མར་

འགྱུར་འགྲོ་བའི་ཞིང་ས་རུ། །འཁོར་གསུམ་མཚན་བྲལ་བསྔོ་བས་བརླན་མཛད་དེ། །རང་རིག་

གདོད་མའི་སྙེ་མ་རྒྱས་པར་ཤོག །བདག་ཀྱང་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །གནས་དགོན་

ཉིད་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ཡོངས་གྲུབ་སྟེ། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་

དགོངས་ཀློང་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་འང་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ་དང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་

གནས་སྟང་མཐོ་བྲག་དགོན་པའི་གནས་ཀྱི་ཆགས་རབས་ལྷ་ཆུའི་རྒྱུན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ རིང་མོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་

མཆེད་པོ་རྣམས་ནས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ རང་ངོས་ནས་ཀྱང་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པའི་གནས་དགོན་དེ་ཉིད་ལ་

མི་ཕྱེད་པའི་དད་པས་རིང་མོ་ནས་ དེ་ལུགས་འབྲི་འདོད་ཡོད་ཀྱང་སྙོམས་ལས་སུ་ཤོར་ཞིང་ དེང་སྐབས་སྒྲུབ་སྡེ་པ་

རྣམས་ལ་སྒྲུབ་ཁང་གསར་རྒྱབ་ཀྱི་མི་རྣམས་སྙོམས་ལས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ལ་ཡིད་ཤིན་ཏུ་འཕྲེང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ མཐའ་

བསྡུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་རབ་བྱུང་༡༧ སྣ་ཚོགས་ཞེས་པ་འབྱུང་བ་བཞི་ལྡན་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་ཁམས་ལྡན་ཁ་ལོ་

ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ལོ་ རྒྱལ་ཟླའི་དགའ་བ་༣ པར་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ སྟང་མཐོ་

བ་བྲག་དགོན་པའི་བླ་མིང་ཀ་མ་ལ་པྲཛྙཱ་བཛྲ་(པདྨ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་) པས་བྲིས་པ་དོན་ལྡན་དུ་གྱུར་ཅིག།  མངྒ་ལཾ།
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གླང་མ་ལུང་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་། 

༈ བུམ་ཐང་སྟང་རྒེད་འོག་གླང་མ་ལུང་གི་གནས་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་༡༡ པའི་ནང་
བླམ་རྔོག་སྟོན་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་(༡༠༣༦-༡༡༠༥) ལུ་ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླམ་སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་མར་པ་
ལོ་ཙཱ་བ་གིས་ བུམ་ཐང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡུལ་ལྷོ་ལྗོངས་ཀྱི་པུཥྤ་ཧ་རིར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་
མའི་གནས་ཡོད་མི་དེ་ནང་གདན་ས་བཅག་དགོ་པའི་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ལྷ་མོའི་
གནས་ཁང་གི་གནས་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བོད་ལས་མར་སྦེ་ བུམ་ཐང་གི་ས་གནས་མཚམས་པ་
ཟེར་མི་དེ་བརྒྱུད་དེ་ རིམ་གྱིས་ ཆོས་འཁོར་སྟོད་ངང་ལྷ་ཁང་ལས་ འཕགས་པའི་ལ་བརྒྱུད་དེ་རྟ་
མགྲིན་སྒང་ལུ་ཕེབས་ནུག དེ་ཁ་ལས་ཆུ་སྟོད་ས་ཁོངས་ཀྱི་རི་རྒྱུད་བདའ་སྟེ་བྱོན་སྐབས་ གླང་མ་
ལུང་ལྷ་ཁང་གི་སྟོད་ངོས་ལུ་ རི་དབྱིབས་དུང་དཀར་འདྲཝ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་སྐབས་ གནས་དེ་པུཥྤ་ཧ་རི་གཉིས་པ་སྦེ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ ད་ལྟོ་གླང་མ་ལུང་གི་ལྷ་ཁང་ཡོད་མི་འདི་ཁར་ གླང་
མ་ཤིང་གི་ཚལ་མ་ནང་ཤིང་སྡོང་ཁ་ཊཱཾ་ཅན་སྦེ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་ བོང་ཀུ་ཅིག་གིས་བསྐོར་བ་རྐྱབ་སྟེ་
སྐད་རྐྱབ་གཟིགསཔ་ལས་བརྟེན་ གོང་མས་ལུང་བསྟན་པའི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གནས་དེ་ དེ་
ཁར་ཨིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ དེ་ཁར་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག  ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་
འོག་ལུ་བོང་ཀུའི་ཞབས་རྗེས་དང་རྡོ་གུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཞབས་རྗེས་དངོས་སུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ པུཥྤ་ཧ་རི་གཉིས་པ་ཟེར་བའི་རི་དང་བླམ་རྔོག་པའི་གྲུབ་ཆུ་བྱིན་ལྡན་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྐུ་འདྲ་བྱིན་ཅན་བདུད་རྩི་རྒྱུན་འབབ་ཡང་བཞུགས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཤིང་སྡོང་ཁ་ཊཱཾ་ཅན་རང་བྱུང་གི་བར་ན་ལུ་ ལྷ་མོའི་བླ་
མཚོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་ དུས་བཟང་སྐབས་སུ་ ལྡིར་བའི་འུར་སྒྲ་ཡང་གོ་ཐོས་
མྱོང་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒན་རབས་ཚུ་གིས་བཤད་རྒྱུན་འདུག ས་གནས་དེའི་མིང་ཡང་ ཧེ་མ་གླང་

གླང་མ་ལུང་ལྷ་ཁང་།
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མ་ཤིང་གི་ཚལ་མ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྟང་གླང་མ་ལུང་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་
སོང་སྟེ་འདུག།

ཤུལ་ལས་དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ 
གནས་ཁང་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་དེ་ བརྟེན་དང་རྟེན་པར་བཅས་པ་ཡང་ ཀྲོང་གསར་ལྷ་མོའི་གནས་
ཁང་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་གྲུབ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཞབས་བཅགས་
གནང་ རབ་གནས་བསྐྱར་གསོ་གནང་བའི་གནས་བྱིན་ལྡན་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ 
གནས་ཁང་འདི་གཞུང་དབང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གྲས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་བསྟར་གསོལ་མཆོད་
ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐང་རྒྱུན་པ་དཔོན་གཡོག་གཉིས་རེ་ཡང་ཆོས་རྩེ་རབ་སྡེ་ལས་
བསྐོ་བཞག་གནང་སྲོལ་འདུག།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དེ་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ སྐྱབས་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་
སྡོང་གྲོགས་མངོན་སུམ་དུ་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནད་རིམས་དྲག་པོ་འབྱུང་རུང་ ལྷ་མོ་ལུ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱིས་ ས་ཕྱོགས་དེ་ནང་ནད་རིམས་མ་མཆེད་པར་བཀག་ཚུགས་ནི་
དང་ ནད་ལས་གྲོལ་ཚུགསཔ་ལ་སོགས་པའི་མཐུ་རྩལ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་
གིས་རྩབོ་བཟུང་སྟེ་ལོ་བསྟར་ཟླཝ་༧ པའི་ནང་ གླང་མ་ལུང་ཕག་ལ་མཆོད་པ་ཟེར་མི་ཡང་མ་ཆད་
པར་བཟུང་སྲོལ་འདུག དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ཆོས་རྩེ་རབ་སྡེ་དབྱར་གྱི་གསོལ་ཐབ་བུམ་ཐང་ལུ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་༡༥ ཙམ་གྱིས་ ལོ་བསྟར་ཟླཝ་༦ པའི་ནང་གསུང་
ཆོག་ཉིན་༣ གནང་དོ་ཡོད་མི་དེ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག།

དེ་ཡང་ དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་དང་ བྱ་དཀར་
དཔོན་སློབ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་གཉིས་མ་འགྲིགསཔ་ལས་ སྐུ་གསོད་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་གསུང་ཆོག་
དང་འབྲེལ་ཀྲོང་གསར་པ་སྐུ་མགྲོན་སྦེ་ཞུ་སྟེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་མཚོ་རྫིང་ཅིག་བཟོ་སྟེ་མ་མཐོངམ་
སྦེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྦོ་ལོགས་ཁར་རྡོའི་ཁྲི་བརྩིགས་ བཞུགས་གྲལ་དགའ་སྟོན་བསྒྲིགས་ཏེ་
བཀྲོང་ནིའི་དཔའ་བཅམ་རུང་ བརླག་ཁེལ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། གསུང་ཆོག་ལས་རིམ་འདི་ད་
ལྟོ་བར་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཚོ་རྫིང་དང་རྡོའི་བཞུགས་ཁྲི་ཡང་དེང་སང་བར་
མཇལ་ཆོགཔ་སྦེ་འདུག།
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ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་བླ་མཚོ་འདི་ ཤིང་ཁ་ཊཱཾ་འབད་མི་ཅིག་ནང་ཡོདཔ་དང་ ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་
གིས་ ལོ་བསྟར་གསུང་ཆོག་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ལོག་བྱོནམ་ད་ དམ་སྦྱིས་ཕྱེད་དེ་ཅིག་དབོག་
བསྣམས་ཏེ་ གྲྭ་ཚང་དམང་ལུ་བདུད་རྩི་སྦེ་དྲངས་སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨཔ་བསམ་གཏན་གྱིས་བཤད་
ནི་འདུག བླ་མཚོ་འདི་ལུ་བྱཱར་དགུན་ཟེར་མེད་པར་ཚད་གཅིག་སྦེ་སྡོདཔ་སྦེ་བཤད་པ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་གླང་མ་ལུང་ལྷ་ཁང་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ཆུ་ཚོད་༡ ཙམ་གྱི་ས་ལུ་བླམ་རྔོག་སྟོན་ཆོས་སྐུ་
རྡོ་རྗེའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོདཔ་དང་ གྲུབ་ཆུ་དེ་ཡང་ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་གིས་གོང་མཚུངས་དམངས་ཁར་
དྲངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལྷ་མོའི་ཆིབས་བོང་ཀུའི་ཞབས་རྗེས།

ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་བླ་མཚོ།
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གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ སྟང་མཐོ་བ་བྲག་གི་སྒྲུབ་སྡེའི་དབུ་འཛིན་བླམ་པདྨ་ཤེས་རབ་
རྡོ་རྗེ་གིས་མཛད་མི་ སྟང་གླང་མ་ལུང་དགོན་པའི་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་པའི་སྣང་
བརྙན། ཟེར་མི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་དང་ བསྐང་རྒྱུན་པ་ཚེ་རིང་ལེགས་སྐྱིད་དང་ གཞན་ཡང་ཉེ་
འདབས་ཀྱི་རྒན་རབས་ཀྱི་རྣ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་འདྲི་ཞིབ་སྐབས་ བཤད་མི་ཁ་གཏམ་ཚུ་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

བྱ་དཀར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ བཀྲོང་ནིའི་དོན་ལུ་བཟོ་མི་བླ་མཚོ་དང་བཞུགས་ཁྲི།

བླམ་རྔོག་སྟོན་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་གིས་གཟིགས་མི་པུཥྤ་ཧ་རི་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་རི། གླང་མ་ལུང་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལས་ཕར་ཡོད།



171

སྟང་རྒེད་འོག           

སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས།                             

༈ སྟང་རྒེད་འོག་གི་གནས་ཆེན་སྟང་རི་མོ་ཅན་འདི་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་
སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། གནས་དེ་གི་མཚན་ལུ་ སྟང་གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ལས་རྟ་
དྲངས་ཏེ་ སྟང་རི་མོ་ཅན་དང་ གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་བྱག་སྦོམ་དེ་གུ་གཏེར་ཚག་སྟག་གི་རི་
མོ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་དེ་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ སྟག་རི་མོ་ཅན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག་རུང་ པད་
གླིང་རྣམ་ཐར་ནང་རི་མོ་ཅན་ཟེར་འདུག བུམ་ཐང་པདྨ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་འོད་ཟེར་ཀུན་མཛེས་
ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྐལ་ལྡན་སྤྲོ་བ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དུ་བྲིས་པ་ཟེར་མི་ཤོག་གྲངས་༤༢ ཅན་
མ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཁྱིའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ཐམ་གྱི་ནུབ་མོ་ 
གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པའི་རྨི་ ལམ་ལུ་ དགེ་སློང་ཆོས་གོས་གཤམ་ཐབས་གསོལ་བ་གཞོནམ་ཅིག་
ཐོན་ཏེ་ པདྨ་གླིང་པ་ལོངས་དང་ བུམ་ཐང་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྱག་སེངྒེའི་མགོ་བོ་བཟུམ་ཅིག་གི་རྣ་བ་
གཡས་པ་ཟངས་ཕུབ་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་ལས་ སྟོན་པའི་སྐུ་ལི་མ་ ཁྲུ་གང་མ་ཅིག་ཡོད། དེ་བཏོན་དང་
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ཟེར་གསུངས་ནུག དེ་གི་ལན་ལུ་ པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ངོ་རྟགས་
མེདཔ་ལས་ ང་གིས་བཏོན་མི་ཚུགས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བྱག་ཕུག་ཚེས་ལྔའི་ཟླཝ་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་མི་
དེ་གི་ཕུག་ལུ་མཚལ་དམརཔོ་ཅིག་གིས་ནོར་བུ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བརྐོ་བ་ཅིན་ནང་ན་
ཡོད། གཏེར་བདག་ཟོ་ར་རྭ་སྐྱེས་དང་ ཡུམ་ཁྲག་མིག་མ་གཉིས་མཆོད་དེ་བཏོན་ཟེར་གསུངསམ་
ཅིག་གཉིད་སད་ནུག དེ་ལས་ཟླ་བ་ཉ་གང་གི་ནུབ་མོ་གཏེར་དེ་ བཏོན་པར་བྱོནམ་ད་ སྟང་གི་
མི་ལེ་ཤ་ཚོགས། ཁྲོམ་དེ་ཁའི་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་གདོང་ཁར་བྱག་གི་སྦུག་ལུ་འཛེགས་ཏེ་ གཏེར་
ཚག་ནོར་བུ་དེ་ ཟོརཝ་གིས་བརྡུངསམ་ད་ གཏེར་སྒོ་ཁྲུ་གང་དེ་ཅིག་ཕྱེ་བའི་ནང་ལས་ རྟེན་དེ་
གདན་དྲངས་ཏེ་ མི་ཆ་མཉམ་ལུ་སྟོནམ་ད་མི་ཚུ་གིས་ འདི་ལྷ་ནི་མེན་པས། ལ་ཆའི་སྒོང་རིལ་
ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་སྡོད་པའི་བར་ན་ དཔོན་ཀུན་ཐུབ་བྱོན་ཏེ་(ཆོས་འཁོར་སྡེཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས་) 
འདི་གི་ཞལ་ཅིག་ཡང་ ད་རེས་རང་ཕྱེ་གནང་དགོ་ཟེར་ཡང་བསྐྱར་དུ་གསོལཝ་བཏབ་ལས། ལ་
ཆའི་སྒོ་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་སྟོན་པའི་སྐབས་ སྟོན་པའི་སྐུ་ག་ཅི་དེ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ཞལ་མཇལཝ་ལས་ 
ལྷག་པར་དུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཛད་རྣམ་ཅན་གྱི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
བུམ་ཐང་སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་ཡིག་ངོ་མཚར་འཛུམ་ཕྲེང་ཅན་ནང་གསུངས་བཞག་མི་དང་
འཁྲིལ་ གནས་ག་ར་རྟགས་མཐུནམ་སྦེ་མེད་དེ་འབད་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ཆ་མཚུངས་ཏེ་ཡོདཔ་
ལས་ ཁ་གསལ་འོག་ལུ་ཡོད་མི་བུམ་ཐང་སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་ཡིག་ངོ་མཚར་འཛུམ་ཕྲེང་ཅན་ 
ཟེར་མི་ལུ་གཟིགས་གནང་། 

རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་འདི་ བྱ་དཀར་རྫོང་ཁག་ལྕམ་མཁར་ཁྲོམ་ལས་ ཟུར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་
མི་ཊར་༡༨ ཙམ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཟུར་ལམ་གྱི་ལྟག་
ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
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རི་མོ་ཅན་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་
གི་བྱག་གི་སྐེད་པར་ ཞབས་གཡོན་པ་རྡོ་ལེབ་གུ་
མནེམ། ཕྱག་གཡས་པ་གིས་ཐུན་གཏོར་འཕངས་
གནང་པའི་སྐབས་བཞག་གནང་པའི་ཞབས་རྗེས་
ཨིན་མས། བཤད་རྒྱུན་ལས་གཏོར་མའི་རྩེ་འདི་ད་
རེས་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྱག་གི་སྐེད་པར་ཡོད་མི་འདི་དང་། 
རྩ་བ་འདི་ལྷ་ཁང་འོག་གི་གཙང་ཆུ་ནང་དང་། བར་ན་
གི་འདི་སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག 
གནས་འདི་ ལྷ་ཁང་ལུ་འཛུལ་སའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་
གི་ལམ་ཟུར་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་གཡོན་པའི་ཞབས་རྗེས།

གུ་རུ་གིས་འཕངས་གནང་མི་ཐུན་གཏོར་གྱི་རྩེ།
ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གི་སྐེད་པར་ཡོད།

གུ་རུ་གིས་ཕངས་གནང་མི་ཐུན་གཏོར་གྱི་རྩ་བ།
ལྷ་ཁང་འོག་གི་སྟང་ཆུའི་ནང་ཡོད།
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ལོ་འཁོར་༡༢ རང་བྱོན་མཇལ་ས། ལྷ་ཁང་གཡས་ཟུར་གྱི་
རྩ་བ་ལས་ཕར་ཡོད། བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་
ཚོགས་མཇལ་ས་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་མས།

མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས། ལོ་འཁོར་༡༢ ཀྱི་
གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྗེས། ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་བྱག་གུ་ཡོད།
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འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བྱོན་ས།

འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འདི་ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་བྱག་སྐམ་གུ་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་འབྱོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་གཡོན་ཟུར་ལུ་ཡོད།
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མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རང་བྱོན། ཛམྦྷ་ལ་རང་བྱོན།

སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་སྒོ། ལྷ་ཁང་གི་
ལྕགས་ཤོག་དང་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་གཏེར་ཁ།
གནས་སྒོའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་སྟེགས་ཅིག་གུ་ ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་ལུ་བདུད་རྩི་བྱོན་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་
མོ་རང་བྱོན། ཛམྦྷ་ལ་རང་བྱོན། དེ་ལས་བ་མེན་གྱི་རྐང་རྗེས། བཅས་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་སྦེ་བཞག་
སྟེ་འདུག།   
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    ཕུར་པའི་གཏེར་ཁ།                      མཁའ་འགྲོ་མའི་ཤངས་ཁྲག་གིས་བྲིས་པའི་གཏེར་ཚག

མཚལ་དམརཔོ་གིས་བྲིས་བྲིསཝ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་ རང་བྱུང་གི་གཏེར་ཚག་དམརཔོ་སྦེ་ཡོད་མི་
འདི་ ཕུར་པའི་གཏེར་ཁ་ཡོད་པའི་བརྡ་རྟགས་ལུ་ཨིན་མས། དུང་འཁོར་གྱི་ལྕགས་ཤོག་དང་ཐད་
ཕྲང་སྟེ་ལྟག་ལུ་ཡོད། དེ་ལས་ ཕུར་པའི་གཏེར་ཁ་གི་འོག་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཤངས་ཁྲག་གིས་
བྲིས་པའི་གཏེར་ཚག་འདི་ བྱག་གུ་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན།

སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་ གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་བྱག་འདི་ལུ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་ གཡོན་ཕྱོགས་
ཀྱི་འདི་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། གཡས་ཁྲོ་བོའི་བྱག་གུ་ མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན་དང་ 
དགོངས་འདུས་ལྷ་ཚོགས། ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན་མ་
གཏོགས་ གཞན་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། གནས་ཡིག་ལྟར་འབད་
བ་ཅིན། བྲག་གི་སྟེང་ན་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ལྔས། །གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའི་སྒྲུབ་པ་མཛད། 
།ཟེར་གསུངས་ནུག།
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བྱག་གུ་ཡོད་མི་གཏེར་ཚག་རི་མོ་རང་བྱོན།
མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན་གྱི་བྱག་གུ་ཡོད།

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་༨ ལས་གཅིག མཆོད་
རྟེན་གཞན་ཚུ་ འདི་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡར་
ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་ཡིག་ལས་ བྱག་གུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྐུ་རྗེས་འདོམ་དོ་ཙམ་ཡོད་ཟེར་ཐོན་མི་འདི་ངོས་འཛིན་
འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད།
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ལྷ་ཁང་ལས་གཡས་བསྐོར་སྦེ་འགྱོཝ་ད་མདའ་རྒྱང་གང་གི་ས་ཁར་བྱག་གུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
མཇལ་ཚུགས།

མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེ་གདོང་ཅན་རང་བྱོན།
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གནས་ཡིག་ལས་ བྱག་གུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྐུ་རྗེས་འདོམ་དོ་ཙམ་ཡོད་ཟེར་ཐོན་མི་འདི་ངོས་འཛིན་
འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད།

                     
                                                        
                               
                               

མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེ་གདོང་ཅན་རང་བྱོན་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད།
                               

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་གསལ་སྒྲོན་མ་གཏེར་བཞེས་ས།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་གསལ་སྒྲོན་མ་གཏེར་བཞེས་ས་འདི་  གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་དང་
མཁའ་འགྲོ་སེང་གེ་གདོང་ཅན་རང་བྱོན་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱག་ཕུག་གུ་ཡོད།
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འདི་ཁར་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ལུ་བཀའ་ཁྲིད་གནང་ས་དང་ སྟང་གི་ཆུའི་དཀྱིལ་ལས་ཀླུའི་ལྷ་མོ་ཚུ་
གིས་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གནས་འདི་ཁ་ལས་པད་གླིང་གིས་ཁྲོམ་གཏེར་བཞེས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གཏེར་ག་ཅི་བཞེས་ཅི་
གའི་སྐོར་ཁ་གསལ་མིན་འདུག རི་མོ་ཅན་གྱི་བྱག་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་སྐེད་པར་འཚམས་ལུ་ཡོད།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་གསལ་སྒྲོན་མ་གཏེར་བཞེས་སའི་འོག་ལུ་ འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་ལས་སྤྱན་
དྲངས་པའི་ཆོས་འབུམ་རང་བྱོན་ཡོད། དེ་ལས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེ་གདོང་ཅན་དང་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་ པི་ཝང་སྒྲ་སྙན་རང་བྱོན་ཡོད། པི་ཝང་སྒྲ་སྙན་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་
རྡོར་གླིང་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་གཏེར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

གུ་རུརིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

མཁའ་འགྲོ་གསང་ཕུག



182

སྟང་རྒེད་འོག           

གཡས་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡོན་ལུ་ལྷ་ལྕམ་མནྡྷ་ར་བའི་སྐུ་རྗེས་འདི་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་ 
གཡས་བསྐོར་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་རྟེན་སྐལ་སྤྱན་དྲངས་ས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་མནྡྷ་ར་བའི་སྐུ་རྗེས།

གོང་གསལ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་མནྡྷ་ར་བའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་རྡོ་ཕུག་འོག་ཁ་ཐུག་
གི་ལོགས་གཅིག་ལུ་ ཉིན་ཟླ་རང་བྱོན་ཟེར་ ཉི་མ་མི་དང་ ནུབ་མོ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་གིས་
བསྐོར་བ་རྐྱབ་སའི་གནས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་རྡོ་འདི་ལུ་ལྷ་ཁང་གཅིག་དང་མཉམ་པའི་རྟེན་
སྐལ་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག།

གནས་ཡིག་ལས་ བྲག་དབུས་དཔྱངས་ཐག་
འདོམ་དགུའི་ཐད་ཁ་ན། །ཆོས་རྒྱལ་སྲས་མོ་ལྷ་
ལྕམ་པདྨ་གསལ། །དགུ་ལོན་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་
ནས། །གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་པདྨ་གླིང་པ་ཡིས། 
།ཀློང་གསལ་སྡེ་མའི་བརྒྱུད་དང་མོ་ཡི་གཏེར། 
།སྤྱན་དྲངས་གཏེར་ཚབ་བུམ་པ་བཀང་ནས་སྦས། 
།ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ འདི་ཁ་ལས་སྤྱན་དྲངས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁ་གསལ་འོག་གི་(བུམ་ཐང་
སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་ཡིག་ངོ་མཚར་འཛུམ་ཕྲེང་
ཅན་) ལུ་གཟིགས་གནང་། རི་མོ་ཅན་གནས་ཀྱི་
གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།
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གནས་ཀྱི་ཤར་སྒོ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཉེ་འདབས་སྟང་ཆུའི་མཐའ་མ་ལུ་ རྡོ་ཕུག་སྦོམ་གཉིས་ཡོད་མི་ལས་ ལྟག་གི་འདི་
གླང་ཆེན་དང་ འོག་གི་འདི་སྤྲེའུ་འབད་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ རི་མོ་ཅན་གནས་ཀྱི་ཤར་སྒོ་ཨིན་
པས།

གནས་ཀྱི་ཤར་སྒོ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་འདི་ ཕྱོགས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་གཏད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་འབད་བ་
ཅིན་ འདི་ཁར་བཞུགས་ཁྲིའི་རྡོ་ལེབ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་རྒྱབ་ཡོལ་མ་གཏོགས་མེད་
མི་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ཧ་མ་གོ་བར་འཐུ་འབག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། རི་མོ་ཅན་གནས་བྱག་
གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།       
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཅགས་གནང་མི་དུར་ཁྲོད་འདི་ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་

ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དུར་ཁྲོད་འདི་གུ་ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དང་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་དགང་

གཟར་དགང་བླུགས་ གཞན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུ་གསེར་གྱིས་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མ་

གཞི་མིའི་ཕུངམོ་ཚུ་འདི་ཁར་བསྐྱལ་ཏེ་ བྱིན་རླབས་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ཉེ་འདབས་དང་ ཡང་

ཅིན་ ས་གནས་གཞན་ཅིག་ཁར་བསྐྱལ་ཏེ་མེ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་

མི་ཚུ་གིས་མེ་སྦྱང་འདི་ཁ་རང་འབད་དེ་དྲོད་མ་ཆདཔ་ལས་ ཆུ་བླུགསཔ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་གཞག་

གིས་ ཧེ་མའི་རི་མོ་ཚུ་ཉམས་སོངམ་ལས་ད་ལྟོ་མཇལ་ནི་མེད་མི་དེ་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན་མས། དུར་ཁྲོད་འདི་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཧ་གོ་མི་སྟང་ལུང་པའི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་མི་

ཚུ་ཤི་རྐྱེན་ག་ཏེ་བྱུང་རུང་ མེ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་དུར་ཁྲོད་འདི་ཁར་འབག་འོང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་

འདུག འདི་གི་དབྱིབས་འདི་ཐོད་གཟུགས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།།

པདྨའི་ཞབས་རྗེས་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་འདི་ དུར་ཁྲོད་ནང་ཕུངམོ་བསྐྱལ་བར་འོངམ་ད་ མཚོ་སྨན་

རྒྱལམོ་གིས་འཚུབས་བཏོན་ཡར་ལོང་སྟེ་ མི་ཚུ་ས་གནས་དེ་ཁར་འོང་མ་བཅུགཔ་ལས་བརྟེན་ 

གུ་རུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ཞབས་རྗེས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་འདི་ཆུ་གི་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཅགས་གནང་མི་དུར་ཁྲོད།
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ནང་ན་ཨིནམ་ལས་དགུན་མ་གཏོགས་བྱཱར་ལུ་

མཇལ་མི་ཚུགས་པས། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཐད་ཕྲང་

སྟེ་འོག་ལུ་ཆུའི་སྦུག་གི་རྡོ་ལེབ་གུ་ཡོད།

                               

དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་

མི་ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་གི་ཐད་ཕྲང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་

ལམ་གྱི་འོག་ལུ་ ནད་རིགས་ཀུན་ལུ་ཕན་

པའི་སྨན་ཆུ་ཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་མི་འདི་ ད་

རེས་ཚལ་མ་ཐལ་ཏེ་ཨིནམ་ལས་པར་བཏབ་མ་

ཚུགས།
པདྨའི་ཞབས་རྗེས་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་བཞུགས་ས།

གུ་རུ་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་                            
སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་རྡོ་ཕ་བོང་།  

ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་སྐུ་རྗེས།

ལྷ་ཁང་འོག་གི་རྡོ་ཕ་བོང་གཅིག་གི་རྩེ་ལུ་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐུ་རྗེས་དང་ དེའི་རྩ་བར་
ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད། 
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ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་མཛད་ས།

གོང་གི་གནས་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ལུ་བོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་འཛིན་
མཆོག་བརྒྱད་སོགས་བཞུགས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་མཛད་ས་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས

གཡས་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་དང་གཡོན་ལུ་མཁའ་གྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་རྗེས། དེའི་རྩ་བར་གུ་རུ་དང་
མཁའ་འགྲོ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས་འདི་ ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད།
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གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས།

ལྷོའི་སྒོ་ར།

གནས་ཀྱི་ལྷོའི་སྒོ་ར་འདི་གི་ རྡོ་གཉིས་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་འདི་བྱ་ཁྱུང་ཕོ་དང་ གཡོན་གྱི་
འདི་མོ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ཡོད། བྱང་གི་སྒོ་འདི་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་བྱག་འདི་ཨིན་
མས།
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གནས་འདི་ སློབ་དཔོན་དྷུ་ཧར་ནག་པོ་

གླང་ཆེན་གུ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས་

ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་མཁྱེན་མི་མཁྱེན་

གཟིགས་ནིའི་དོན་ལུ་གཡིབ་སྟེ་བཞུགས་

སྐབས་བཞག་གནང་བའི་སྐུ་རྗེས་ཨིན་

མས། གཏེར་བདག་ཟོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་

གནས་ཁང་འོག་གི་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད།

རི་མོ་ཅན་གནས་ཀྱི་ལམ་འོག་ཆུ་ཞིང་ཅིག་གི་འོག་ལུ་ རྡོ་ཕུག་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ གཏེར་

བདག་གི་གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྦྱོར་བ་མཛད་པའི་སྐུ་རྗེས། མཆོད་རྟེན་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།
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སློབ་དཔོན་དྷུ་ཧར་ནག་པོ་གླང་ཆེན་གུ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན་སྦེ་འདི་ཁར་ཕེབས་ད་ གླང་པོ་ཆེ་གིས་གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གཡིབ་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཤེས་ཏེ་ འདི་ཁ་ལས་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས་ཐོན་པའི་རྐང་

རྗེས་ཨིན་མས། དེ་ཁར་ སློབ་དཔོན་དྷུ་ཧར་ནག་པོ་གི་ཞབས་རྗེས་གཉིས་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་

ནི་ཡོད་རུང་ འཚོལ་མ་ཐོབ།     

སློབ་དཔོན་དྷུ་ཧར་ནག་པོའི་ཆིབས་གླང་ཆེན་རང་བྱོན། ལྷ་ཁང་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ དང་ཕུ་གི་གཞུང་ལམ་ཁར་
གཙང་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད།

སློབ་དཔོན་དྷུ་ཧར་ནག་པོའི་ཆིབས་གླང་པོའི་རྗེས་གཉིས།
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ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་ཆིབས་སྒ་རང་བྱོན།

ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས། གནས་འདི་གླང་ཆེན་རང་བྱོན་དང་ ཆིབས་སྒ་རང་བྱོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 
དང་ཕུ་གི་གཞུང་ལམ་ཟུར་ལུ་ཡོད།

བཤད་སྲོལ་ལས་ བསྐལ་པ་ནུབ་རནམ་ད་ཆིབས་

སྒ་འདི་ཡང་མར་འཛུལ་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་

མས། ཧེ་མ་འབད་ཅིན་ ཡར་མཐོ་སུ་འཚམས་སྦེ་

ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ མར་རང་

འཛུལ་སོང་ནུག་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག འདི་ཁར་ཆུའི་

སྐད་ཡང་མར་ཕབས་ཏེ་ཡོད། སློབ་དཔོན་དྷུ་ཧར་

ནག་པོའི་ཆིབས་གླང་ཆེན་རང་བྱོན་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་

ལུ་ དང་ཕུ་གི་གཞུང་ལམ་ཁར་ཡོད།  
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རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་ཀྱི་བྱག་སེང་གེའི་མགོ་འདྲ་བ།

གནས་ཡིག་ལས། གཡས་ཀྱི་བྲག་རི་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་ལོགས། །སྲིན་པོའི་རྣམ་ཤེས་བྲག་

ལ་བསྟིམ་པའི་ཚུལ། །དེའི་ཁ་གནོན་པདྨའི་ཕྱག་མདའ་བཞག །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་

རེས་ལྟ་ཟུར་ཟེར་སའི་གཡུས་ཀྱི་ཟུར་ཅིག་ལས་ ཕྱག་མདའ་གནང་སྟེ་བྱག་འདི་གུ་བཞག་གནང་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕྱག་མདའ་འདི་ བྱག་གུ་ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ཚུགས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ལྟ་

ཟུར་གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་མདའ་ཟུར་ཟེར་ཨིན་རུང་ ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ལྟ་ཟུར་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་ལས་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ལུ་སྐར་༣ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་མཆོད་རྟེན་གདང་

ཕྱག་མདའ་བྱག
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རིངམོ་ཡོད་སའི་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

གནས་ཡིག་ལས། དེ་གཡས་སྲིན་མོ་ཁྲོས་

འདྲའི་བྲག་སྣ་ལ། །སྲིན་མོ་མནན་པའི་

སྒོར་མོ་རྡོ་ལེབ་སྟེང་། །མཆོད་རྟེན་པདྨའི་

ཕྱག་བཟོ་ཞབས་རྗེས་བཅས། །དེང་སང་

ཡོད་པས་ཀུན་གྱིས་མཇལ་བར་ཡོད། །ཟེར་

གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འདི་ཁར་སྲིན་མོ་

ཚུ་ཁུ་ལེ་ལྷོག་སྟེ་ཟ་སྡོདཔ་ད་ གུ་རུ་རིན་

པོ་ཆེ་གིས་ལྟ་ཟུར་ལས་ མདའ་གཅིག་འདི་

ཁར་གནང་སྟེ་སྲིནམོ་ཚུ་བཏུལ། དེའི་གུ་

ལུ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཞེངས་གནང་པའི་

རྡོ་ལེབ་འདི་ སྲིན་མོའི་པགས་ཀོ་ཨིན་མས། མཆོད་རྟེན་མདུན་གྱི་རྡོ་ལེབ་གུ་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

གིས་ཞབས་རྗེས་ཡང་བཞག་གནངམ་ལས་མཆོད་རྟེན་འདི་ཡང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཕྱག་བཟོ་ངོ་མ་

ཨིན་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ སྲིནམོ་གི་ཁོད་སྨད་ཡང་བཏོགས་ཏེ་ཆུ་ནང་བཀོ་ཡོད་མི་འདི་ གནམ་

དགུན་ཆུ་སྐམ་པའི་སྐབས་ལུ་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། མཆོད་རྟེན་འདི་ཟུར་

ལམ་ལྟག་ལུ་དང་ཕུ་གི་གཞུང་ལམ་ཁར་ཡོད།    

ཨྱོན་གུ་རུའི་ཕྱག་བཟོ་མཆོད་རྟེན།

ཞབས་རྗེས། མཆོད་རྟེན་མདུན་གྱི་རྡོ་ལེབ་
གུ་ཡོད།
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སྲིན་མོ་གི་ཁོད་སྨད། པདྨའི་ཕྱག་བཟོ་མཆོད་རྟེན་གྱི་འོག་ལུ་སྟང་ཆུ་གི་ནང་ལུ་ཡོད།

ནུབ་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་གཉིས།

རི་མོ་ཅན་ལས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་པདྨའི་ཕྱག་བཟོ་མཆོད་རྟེན་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ཟུར་ལམ་

ལྟག་ལུ་ དང་ཕུ་གི་གཞུང་ལམ་ལྟག་དང་འོག་ལུ་སྦེ་ཡོད།                             
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ནུབ་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཡོད་སའི་འོག་ལུ་བྱག་བར་ནང་ལས་བཏོན་པའི་ 

མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོད།

བྱག་སྟག་གི་རི་མོ་ཅན།

མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན།

ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ ་ཆེ་གིས་སྟང་རི་མོ ་

ཅན་གྱི་བྱག་གུ་སྟག་ཁྲ་བྲིས་གནང་མི་

དེ་ཀུན་གྱིས་མཇལ་སར་ཡོདཔ་ལས། 

གནས་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ལ་ལུ་གིས་

སྟག་རི་མོ་ཅན་ཟེར་ཡང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་

སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། གོང་ལུ་ སྟང་རི་

མོ་ཅན་གྱི་བྱག་ལས་ གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་

འདི་ལུ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་ གཡོན་

ཕྱོགས་ཀྱི་འདི་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་འབད་

བརྩི་མི་བྱག་འདི་མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན་སྦེ་

ཡང་བརྩིཝ་ཨིན་མས།                    
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གོང་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ བུམ་ཐང་སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་ཡིག་ངོ་མཚར་འཛུམ་ཕྲེང་

ཅན་ ཟེར་མི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དགུང་ལོ་༧༥ ལངས་མི་སྟང་གི་སློབ་དཔོན་རྩིས་པ་རིན་ཆེན་

ཚེ་དབང་ཡོངས་གྲགས་ལུ་མར་པ་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་བརྡ་སྟོན་མཛད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ པར་

བཏབ་སྟེ་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སློབ་དཔོན་མར་པ་འདི་ རི་མོ་ཅན་ལུ་ལོ་

ངོ་༢༠ ཙམ་གྱི་རིང་དཀོན་གཉེར་མཛད་དེ་བཞུགས་ནུག སློབ་དཔོན་མར་པ་གིས་རི་མོ་ཅན་གྱི་

གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཧེ་མའི་མཚམས་པ་དང་ཨ་ཎེ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་དྲིས་གཏུགས་འབད་ཐོག་ལས་

ཧ་གོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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བུམ་ཐང་སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་ཡིག་ངོ་མཚར་འཛུམ་ཕྲེང་ཅན་བཞུགས་སོ། །

༄༅།  །ཨེ་མ་ཧོ།  གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ན། ཁྱི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བྱས་པའི་མཚན་རྨི་

ལམ་དུ་བཙུན་པ་ཆོས་གོས་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ་གཞོན་ཤ་ཅན་གཅིག་བྱུང་པདྨ་གླིང་པ་ལོངས་

དང༌། བུམ་ཐང་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་སེངྒེའི་མགོ་བོ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལ་རྣ་བ་གཡས་ནུབ་ཟངས་ཕུག་རྡོ་

རྗེ་ར་བ་ནས་སྟོན་པའི་སྐུ་ལི་མ་ཁྲུ་གང་པ་གཅིག་ཡོད་ཐོན་ཅིག་བྱས་པས། གང་ན་ཡོད་ཀྱི་མཚན་

མ་མེད་པར་ངས་མི་ཐོན་བྱས་པས། ཕུག་པ་ཚེས་ལྔའི་ཟླ་བ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ་ དེའི་ཕུག་ན་

མཚལ་གྱི་ནོར་བུ་གཅིག་བྲིས་པ་ཡོད། དེ་བཀོག་པའི་ནང་ན་ཡོད་དོ། ཟོ་ར་རྭ་སྐྱེས་དང་ཁྲག་མིག་

མ་གཉིས་མཆོད་ལ་ཐོན་ཅིག་བྱས་མ་ཐག་གཉིས་སད་བྱུང་། དེ་ནས་ཟླ་བ་ཉ་ཡི་ནུབ་མོ་གཏེར་དེ་

འདོན་དུ་ཕྱིན་པས་ཆོས་འཁོར་ཕན་ཚུན་སྟང་པ་སོགས་མི་མང་པོ་འཚོགས་བྱུང་ཞིང་།ཁྲོམ་གྱི་མི་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་སར་ཉི་མའི་གུང་ལ་ཕྱིན་ནས། གཏེར་ཚག་ནོར་བུ་དེ་ཉིད་ལ་གཟོང་རྒྱབ་

པས་གཏེར་སྒོ་དེ་ཁྲུ་གང་ཙམ་གོག་བྱུང་བས། དེའི་ནང་ནས་སྐུ་རྟེན་དེ་གདན་དྲངས་ནས་མི་ཐམས་

ཅད་ལ་བསྟན་པས་མི་རྣམས་ན་རེ། ལྷ་ནི་མིན་ ལ་ཆའི་རིལ་རིལ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ དེ་ནས་ཆལ་

དུ་སླེབ་དུས། དཔོན་པོ་ཀུན་ཐུབ་ཡང་སླེབས་ནས། ས་མལ་གཞོང་ན། འདིའི་ཞལ་ཅིས་ཀྱང་

དེ་རིང་རང་ཕྱེ་དགོས་ཞེས་ནན་ཆེས་པས། ལ་བསེའི་སྒྲོམ་ཞལ་ཕྱེ་ནས་བསྟན་པས་རབ་ཏུ་གཟི་

བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་རྟེན་དེའི་ཞལ་མཇལ་བས་དད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་བྱུང་། དེའི་ཕྱག་གཡོན་

མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་ར་གན་སྨྱུག་སྦུབས་ལྟ་བུ་སོར་གསུམ་པ་གཅིག་གི་ནང་ན། རྟེན་གྱི་

དཀར་ཆག་གི་ཤོག་སེར་ཞིག་ཀྱང་འདུག དེ་ནས་པདྨ་གླིང་དུ་གདན་དྲངས་ཞག་གཅིག་བཞུགས། 

དེའི་སང་ཉིན་ཆོས་འཁོར་དུ་གདན་དྲངས་པས་གཏེར་སྔུར་བྱུང་ནས་ཕར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཁར་རྟ་

ཐོག་ནས་དྲན་མེད་དུ་འགྱེལ་ནས་འགྲོ་མ་ནུས་ཏེ། སླར་ལོག་ནས་པདྨ་གླིང་དུ་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་

བར་དུ་བསྐང་བཤགས་གཏེར་བདག་ལ་གསོལ་མཆོད་མང་དུ་བྱས་པས་ཕན། ཕྱི་དུས་རྟེན་དེ་ཀུན་

ཐུབ་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ནས་ཞག་གཅིག་བཞག་པས་མིའི་སྐད་ལྟ་བུའི་གླེང་མོ་མང་པོ་བྱུང་བས་འཛིན་མ་

ནུས་ཏེ། གཏམ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐྱལ་འདུག  དེ་ནས་དེའི་དཀར་ཆག་གི་ཤོག་དྲིལ་

ཕབ་ཅིང་བལྟས་པས། སྔོན་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འོག་མིན་གྱི་གནས་སུ་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་

སངས་རྒྱས་དང་ལྷ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་གྱིས་དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་ལ་བརྟེན་ནས། གྲོང་ཁྱེར་
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སེར་སྐྱ་ཞེས་བྱ་བར་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་དང་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་

ནས་རིམ་བཞིན་མཛད་པ་བཅིུས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསྟན་པའི་བར་དུ་

རྫོགས་པར་མཛད་པའི་རྗེས་ལ། འཁོར་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་དང་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་དགྲ་བཅོམ་

པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་ཨ་སུ་རའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་བཀའི་བསྡུ་བ་མཛད་དུས་བསྡུ་བར་མ་ནུས་

ཏེ་ དེའི་དུས་སུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོྟན་པས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ་གསུངས་པ། ངའི་སྐུ་འདྲ་

གཅིག་བཞེངས་ལ། དེ་པང་དུ་ཞོག་ལ་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ནས་དབྱིངས་སུ་ཡལ་ལོ། དེ་ནས་

ཡུལ་ཀ་རན་ཏ་བྱ་བ་ནས། བི་ཤྭའི་སྤྲུལ་པ་དྷརྨ་ བྷ་དྲ་བོས་ཏེ་རིན་ཆེན་ལི་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་

འདྲ་བཞེངས་ནས་ནང་རྫོང་ལ་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་པོ་ལྔ་ལས་བྱོན་པའི་རིང་བསྲེལ་བཅུག་

ནས་ན་བཟའ་གསོལ་ཏེ་ཁྲི་ལ་བཀོད་ཅིང་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ་ཞིང་

བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་བཀའི་བསྡུ་བ་བྱས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀའི་བསྡུ་བ་ཐོགས་པ་མེད་

པར་བྱས་ནས་ངོ་མཚར་ཏོ། དེ་ནས་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་ནས་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

ནས་ལོ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ན། དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་མཚོ་གླིང་དུ་པདྨའི་སྡོང་པོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། 

སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧ་སྟི་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཨ་སུ་རར་བྱོན་ཏེ་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཆོས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་

ཤིང་བཞུགས་པའི་དུས་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་དེ་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕུལ་ལོ། དེ་ནས་བལ་

ཡུལ་ཨེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་དུས་བོད་ནས་གདན་འདྲེན་བྱུང་བས་བོད་ལ་ཕེབས་

ནས། ཐུབ་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང༌། དེ་ནས་

ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཇོ་མོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ལ་གནང་ནས་ངེད་རང་གི་མཆོད་པའི་རྟེན་བྱའོ་གསུངས་ནས་

ཡི་དམ་མཛད་ཅིང༌། རྗེས་སུ་བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་དུས་ན་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་

ཀྱང་མང་དུ་བྱུང་། དེ་དུས་ཇོ་མོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ལ་བུ་མོ་གཅིག་བཙས་པའི་མིང་ཡང་པདྨ་སྲས་

སུ་བཏགས་ཏེ་ཡུམ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་རྟེན་དེ་ལ་མཆོད་ཅིང་ཡོད་པའི་སྐབས། པདྨ་སྲས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མྱ་ངན་སེལ་ཕྱིར་མ་འོངས་པའི་དུས་མོན་བུམ་ཐང་གི་ཕྱོགས་སུ་

བུར་སྐྱེས་ནས་ངའི་ཟབ་གཏེར་གྱིས་བདག་པོར་འགྱུར་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ། འོ་

ན་རྟེན་འདི་ཡང་གཏེར་དུ་སྦོས་ལ་མོའི་རྟེན་སྐལ་དུ་སྨོན་ལམ་ཐོབས་ཤིག་ཞུས་པས། ཨྱོན་གྱིས་

འོ་ན་དེ་ལྟར་བྱའོ་གསུངས་ནས། ཨྱོན་དང་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་མོན་བུམ་ཐང་དུ་གདན་དྲངས་ནས། 

སྟང་རི་མོ་ཅན་དུ་བྲག་སེངྒེའི་གདོང་འདྲ་བའི་རྣ་བ་གཡས་པའི་ནང་ཟངས་ཕུག་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་ནས་
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མ་འོངས་རྩུབ་འགྱུར་གྱི་དུས་སུ་སྐྱེས་བུ་པདྨའི་མིང་ཅན་ངའི་ཐུགས་སྲས་དམ་པས་རྙེད་པར་གྱུར་

ཅིག་ཅེས་ སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་མཐུས་ བདག་གིས་གདན་དྲངས་ནས་གཏམ་ཞིང་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཤིང་ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་པའི་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱོབ་པས་

སུས་ཀྱང་འགྲན་པར་མི་བཟོད་པའི་རྟེན་མཆོག་ལྷ་མི་ཀུན་གྱི་མཆོད་གནས་དམ་པ་མཐོང་བ་དོན་

ལྡན་ཞེས་དད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་ན་གནས་སྐབས་སུ་མི་མཐུན་ཉེར་འཚེའི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་

ཞིང་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་བྱང་ནས་བསམ་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་

རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་སློབ་

དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞལ་གྱིས་བཞེས་འདུག་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་ཕོ་

མོ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ཕྱིའི་བདེ་བ་འཐོབ་ཕྱིར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷག་བསམ་

དག་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་སོགས་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་སྲི་ཞུ་ཆེ་འབྱོར་ཆུང་འབྱོར་ལ་

ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་ངལ་མེད་བརྩོན་འགྲུས་བགྱིད་ན་འབད་པ་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་ལགས་

སོ། གཏེར་ལས་བཞེས་པའི་སྟོན་པའི་སྐུ་དེ་ད་ལྟ་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་དུ་བཞུགས་སོ། ། 

࿑ ཨོཾ་སྭ་སྟི། སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བུམ་ཐང་དུ་ཕེབས་ནས་སྲིན་པོ་མ་ལུས་པ་བཀའ་འོག་

ཏུ་བཙུགས་ནས་གནས་འདིར་ཕེབས་ཤིང་སྲིན་པོ་ཕོ་མོ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས། གཞན་ཡང་

འདྲེ་སྲིན་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ། སྲིན་པོ་ཕོ་མོ་གཉིས་བཏུལ་ནས་ཡན་ལག་

མནན་ཕྱིར་ཕ་བོང་གཉིས་འཐུང་འདྲ་བའི་རྩེ་ལ་པདྨས་སྐུ་རྗེས་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་བཞག 

གཡོན་དུ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་། ཨྱོན་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད། 

ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་སྐུ་རྗེས་བཞུགས། མདུན་དུ་བོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་རྣམ་པ་བརྒྱད། རྒྱ་གར་རིག་འཛིན་

ཆེན་པོ་མཆོག་བརྒྱད་སོགས་བཞུགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་མཛད་པའི་ཚེ་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་

སོགས་ཀྱི་རྗེས་ཀྱང་ཡོད། ཕ་བོང་གླང་ཆེན་འདྲ་བའི་ལོགས་ཤེད་ན་པདྨས་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར་བའི་

སྐུ་རྗེས་ཡོད། ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་འགྲམ་ན་ཨྱོན་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཞེས་པའི་སྐུ་རྗེས་གཉིས་ཀྱིས་

གཙོས་པའི་ཕ་བོང་གླང་མགོ་འདྲ་བའི་ནང་ན་བཀའ་སྲུང་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་ཆིབས་རྗེས་ཡོད། ཆིབས་

སྒ་རང་བྱོན་དང་། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བའི་ཚུལ། ད་ལྟ་ཆུ་བོའི་དཀྱིལ་ན་གསལ་

བ་ཡོད། སློབ་དཔོན་པདྨས་དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་དུས་རྒྱ་ནག་སློབ་དཔོན་དྷུ་ཧར་ནག་པོའི་
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ཞབས་རྗེས། གླང་ཆེན་ཆིབས་ནས་ཕེབས་པས་མཇལ་འཕྲད་མཛད། ཨྱོན་གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས་ཀྱིས་

གཙོས་པའི། སློབ་དཔོན་དྷུ་ཧར་ནག་པོའི་ཞབས་རྗེས་གཉིས་དང་། གླང་པོ་ཆེ་ཕྱག་ཕུལ་བྱས་

པའི་རྐང་རྗེས་གཉིས་དང་ཕྱག་འཁར་ལྗོན་པར་བརླབས་པའི་ཐང་ཤིང་ཡོད། དེའི་གཤམ་ན་བཻ་

རོའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད། སྲིན་པོའི་རྩིབས་མ་གློ་སྙིང་དང་བཅས་པ་ ད་ལྟ་ས་རྡོར་གྱུར་པའི་གནས་དེ་

ལ། །རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་ཆིབས་རྗེས་ཡོད། །ཆུ་བོའི་དཀྱིལ་ན་ཨྱོན་གུ་རུའི་རྗེས། །ཁམས་

གསུམ་དབང་འདུས་རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད་པ་ཅན། །གཡས་ཀྱི་བྲག་རི་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་ལོགས། 

།སྲིན་པོའི་རྣམ་ཤེས་བྲག་ལ་བསྟིམ་པའི་ཚུལ། །དེའི་ཁ་མནོན་པདྨའི་ཕྱག་མདའ་བཞག །དེ་

གཡས་སྲིན་མོ་ཁྲོས་འདྲའི་བྲག་སྣ་ལ། །སྲིན་མོ་མནན་པའི་གོར་མོའི་རྡོ་ལེབ་སྟེང་།  །མཆོད་རྟེན་

པདྨའི་ཕྱག་བཟོ་ཞབས་རྗེས་བཅས། །དེང་སང་ཡོད་པས་ཀུན་གྱིས་མཇལ་བར་ཡོད། །ཡིག་དྲུག་

རང་བྱུང་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འབབ། །ཆུ་བོའི་འགྲམ་ན་སློབ་དཔོན་བཞུགས་ཁྲི་དང་། །སྤྲུལ་པའི་

མཚན་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་སྐུ་རྗེས་ཡོད། །པདྨས་ཆབ་གཏོར་མཛད་པའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་། །སྒོ་སྲུང་

ལྕམ་དྲལ་ལ་སོགས་རང་བྱོན་ཡོད། །བྱ་ཁྱུང་རང་བྱོན་འདྲ་བའི་བྲག་ཕུག་ན། །འཆི་མེད་བདུད་རྩི་

ཟབ་མོའི་གཏེར་ཁ་ཡོད། །དེ་སྟེང་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་བྲག་ལོགས་ན། །པདྨའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་

རྗེས་ཁྲུ་དོ་ཙམ། །དེ་སྟེང་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་གཏེར་ཁ་ཡོད། །མཁའ་འགྲོའི་ཤངས་མཚལ་

གཏེར་ཚག་བྲིས་པ་ཡོད། མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན་དང་། དགོངས་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་

རང་བྱོན་ཡོད། །དེ་སྟེང་མ་མོའི་བཤོས་བུ་རང་བྱུང་ཡོད། །དེ་གཡས་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་གཏེར་

གནས་ཡོད། །གཏེར་ཚག་མཚོ་རྒྱལ་ཤངས་ཁྲག་བྲིས་པ་ཡོད། །དེ་སྟེང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་མི་

ཚད་ཙམ། །དེ་གཡས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་ཕུག་ཆེན་མོའི་གནས། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་

པ་ཡིས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མུན་སེལ་སྒྲོན་མའི་གཏེར། །བཞེས་ནས་གཏེར་ཚབ་ཤོག་

སེར་སླར་སྦས་ནས། །དེ་མདུན་ཨྱོན་བདུད་འདུལ་སྐུ་རྗེས་ཡོད། དེ་མདུན་པི་ཝང་སྒྲ་སྙན་རང་

བྱོན་ཡོད། །དེ་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གནས། །མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་རི་མོ་

བྲིས་པ་ཡོད། །དེ་སྟེང་པདྨས་ཆབ་གཏོར་གནང་བའི་ཚུལ། །རྫུ་འཕྲུལ་སྐུ་རྗེས་ད་ལྟའི་འདོམ་དོ་

ཙམ། །སྟེང་ན་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་ཡིས། །ཐུབ་དབང་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་ཁྲོམ་གཏེར་བཞེས། 

།གཏེར་ཚབ་ཚེ་བུམ་འབྲུ་སྣས་བཀང་ནས་སྦས། །བྲག་གི་སྟེང་ན་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ལྔས། །གསང་

སྔགས་བླ་ན་མེད་པའི་སྒྲུབ་པ་མཛད། །པདྨའི་བཞུགས་ཁྲི་མཇལ་བ་དོན་ལྡན་ཡོད། །མནྡྷ་ར་དང་
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མཚོ་རྒྱལ་སྐུ་རྗེས་ཡོད། །ཟོ་ར་རྭ་སྐྱེས་བདུད་རྩི་ཕུལ་བའི་ཚུལ། །ཕ་བོང་དེ་ལ་ཟབ་མོའི་གཏེར་

ཁ་ཡོད། །ཉི་ཟླ་རང་བྱོན་ལྷ་འདྲེས་བསྐོར་བ་བྱེད་པའི་གནས། གཡོན་ན་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་

ཡི། གཏེར་སྐལ་རྙིང་མའི་རྒྱུད་སྡེ་བཅུ་བདུན་ཡོད། །གཏེར་ཚབ་བདེ་གཤེགས་གསུང་ལས་སྤྲུལ་

པའི་ཨཿ །དེ་འོག་ཆུ་འགྲམ་ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲི་དང་། །མཁའ་འགྲོས་འོ་མ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཡང་ཡོད། 

།པདྨའི་ཞབས་རྗེས་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དང་། །བྱི་རུ་གཡུ་ཡི་སྒྲོམ་བུ་རང་བྱོན་ཡོད། ནད་རིགས་

ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ཆུ་ཡོད། །འཕགས་ཡུལ་བསིལ་བ་ཚལ་དང་མཚུངས་པའི་གནས། །དུར་

ཁྲོད་ཆེན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གནས། །པདྨས་བདག་གཞན་དོན་ལྡན་མཛད་པ་ཡོད། །བྲག་

དབུས་དཔྱང་ཐག་འདོམ་དགུའི་ཐད་ཁ་ན། །ཆོས་རྒྱལ་སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ། །དགུང་ལོ་

དགུ་ལོན་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་ནས། །གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་པདྨ་གླིང་པ་ཡིས། །ཀློང་གསལ་སྡེ་མའི་རྒྱུད་

དང་ཟབ་མོའི་གཏེར། །སྤྱན་དྲངས་གཏེར་ཚབ་བུམ་པར་བཀང་ནས་སྦས། །དེ་འོག་གཏེར་སྟོན་

པྲཉྫཱ་ཛྭ་ལ་ཡིས། །དུང་འཕེལ་གདུང་གི་བརྒྱན་གྱི་སྐར་རྩེས་བསྐོར། །གདན་དྲངས་ཅུང་ཞིག་

དུས་ལ་མ་བབ་པས། །གཏེར་སྲུང་བཀའ་ཆད་བྱུང་ནས་དཔོན་པོ་གྲོངས། དེ་འོག་ཌཀྐཱི་སྙིང་ཐིག་

ནས། །ལུང་བསྟན་ཕུར་པ་རང་བྱོན་ཡོད།  །གཞན་ཡང་བ་མེན་ཞབས་རྗེས་ཡོད། །བོད་ཀྱི་རྗེ་

འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔས། །སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་བྲག་ཕུག་ཡོད། །བདུད་དཔུང་སྤྱི་ནས་འཇོམས་མཛད་

པའི། །ཞབས་རྗེས་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་བཞག །རྡོ་ལ་འདམ་ལྟར་བརྫིས་པ་ཡོད། །གཞན་ཡང་

འདི་རུ་མ་སྨོས་པའི༌། །གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་སོ་སོའི་ཚུལ། །གཏེར་ཚག་བརྡ་རིས་མང་མཆིས་ཀྱང་། 

།ཡི་གེར་འཇིགས་པས་མ་བྲིས་སོ། གཞན་ཡང་ཕུ་ན་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས། །གནས་སྒོ་མཐོ་

བའི་བྲག་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན། །བར་ན་གྲུབ་ཆེན་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ཡི། །རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་དཔལ་གྱི་

གཟིམས་ཕུག་བཞུགས། །མདའ་ན་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་ཡིས། །གཏེར་གནས་མེ་འབར་མཚོ་

ཆེན་བྱིན་རླབས་ཅན། །ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གནས་ཆེན་དེ་རྣམས་ལ། །མོས་གུས་སྙིང་ནས་གསོལ་

བ་འདེབས་ནུས་ན། །ཨྱོན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ནས། མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་

ཞིང་དུ་སྒྲོལ་བར་འགྱུར།། །། མངྒ་ལཾ།།
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གནས་ཆེན་ཀུན་བཟང་བྲག་དང་མེ་འབར་མཚོའི་སྐོར། 

༈ བུམ་ཐང་སྟང་རྒེད་འོག་ཀུན་བཟང་བྲག་གི་གནས་འདི་ 
ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཙིཏྟའི་གུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་
གི་མཚན་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ཀུན་བཟང་བྲག་ཟེར་དར་ཁྱབ་
སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཕྱོགས་བཞིའི་
བྲག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་རྗེས་བཞག༔ ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་
དུ་ ཀུན་བཟང་བྲག་གི་གནས་འདི་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལུ་ཡོད་
མི་བྲག་ཆེན་བཞི་གི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན་མས། གནས་འདི་
དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ནུག ཤུལ་ལས་ དུས་
རབས་༡༥ པའི་ནང་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་ བུམ་ཐང་
སྟང་ ཆལ་བ་རི་བྲང་ཟེར་ས་ལུ་ཡབ་དོན་གྲུབ་བཟང་པོ་དང་ཡུམ་
པདྨ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༤༥༠ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་དང་
འཁྲིལ་ ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁར་གདན་ས་བཅགས། མཚམས་སྒྲུབ་དང་ གཏེར་ཁ་བཞེས་
གནངམ་ལ་སོགས་པའི་མཛད་རྣམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྒོ་ལས་འགྲོ་དོན་ཚུ་  མཛད་གནང་
ནུག།

གནས་ཆེན་ཀུན་བཟང་བྲག

གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག
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ཀུན་བཟང་བྲག་གི་ལྷ་ཁང་འདི་མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་ ལྕམ་མཁར་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་སྦལཔ་
ཟུར་ཚུན་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་དང་། དེ་ལས་ཟུར་ལམ་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་
རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༢ ཙམ་འགོརཝ་ཨིན་མས།

སྟང་སྦལཔ་ཟུར་ལས་རྒེད་འོག་ལྟེ་བར་འགྱོ་སའི་ཟུར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢༠ དེ་
ཅིག་གི་སར་ཡོད་མི་པད་གླིང་གི་གདན་ས་དང་པ་བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་ གཞན་ཡང་སྨྱུག་མ་ལྷ་
ཁང་ཟེར་ཡང་ཞུ་མི་འདི་ པད་གླིང་གིས་སྦ་ལེབ་ཀྱི་ཁྱིམ་བཟོ་སྟེ་དབང་གནང་ཚརཝ་ད་ ང་པད་
གླིང་ཨིན་པ་ཅིན་ སྨྱུག་མ་དེ་སྐྱེས་བཅུག་ དེ་མེན་སྐྱེས་མ་བཅུག་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ སྦ་ལེབ་ཀྱི་
ཁྱིམ་འདི་ཡར་ལྷོག་གནང་མི་ལས་སྐྱེས་མི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྨྱུག་མ་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་ 
ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་སར་འདུག སྨྱུག་མ་འདི་ད་རེས་ནངས་པར་ མི་ཚུ་གིས་ཚེ་དར་གྱི་
དོན་ལུ་བཏོགས་འབག་དོ་ཡོདཔ་ལས་རྫོགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཀུན་བཟང་བྲག་གི་ཆ་ཤས་བདེ་ཆེན་གླིང་ངམ་                     
སྨྱུག་མ་ལྷ་ཁང་།                                                                    

པདྨ་གླིང་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྨྱུག་མ།  
བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

པད་གླིང་གི་དབུ་ཞྭའི་པར།མི་ཚུ་སྦ་ལེབ་ཀྱི་དབང་ཁང་ནང་བཞག་སྟེ་དབང་གནང་
པའི་སྐབས་ཀྱི་པད་གླིང་གི་བཞུགས་ཁྲི།
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པད་གླིངགི་དབུ་ཞྭའི་པར་འདི་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་ཀུན་བཟང་བྲག་ལུ་བཞུགས་པའི་
སྐབས་ལུ་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་གླང་བཏགས་བཞག་མི་དེ་ གཞོང་སྨད་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ 
གླང་ཨརཝ་བརྐུ་བདའ་ནུག དྲོ་པ་གཟིགསཔ་ད་ གླང་དེ་གཞོང་སྨད་ལས་སྐད་རྐྱབ་གསན་ཏེ་ 

པད་གླིང་མར་བྱོན་ཏེ་ངེའི་གླང་དེ་ལོག་
གནང་ ཟེར་གསུངསམ་ད་ མི་ཚུ་
གིས་པད་གླིང་ལུ་ སྤྱང་སློང་ཁྱོད་ཀྱི་
གླང་འདི་ང་བཅས་ཀྱིས་མཐོང་རང་མ་
མཐོང་ ཁྱོད་རྟས་ཐག་ཅིག་དགོནི་
ན་ ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ 
ཧད་བཏགས་ཚད་མེདཔ་ཅིག་འཚོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གིས་པད་གླིང་
ཐུགས་ཕམ་སྟེ་བྱོན་སྦེ་ སྤང་གླིང་ཁེ་
ཟེར་སར་ཕེབས་ད་ རྡོ་ཕུག་ཅིག་གུ་
བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ ངེའི་གླང་དེ་
གཞོང་སྨད་མི་ཚུ་གིས་ཨརཝ་བརྐུཝ་
ངེས་བདེན་ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན་ ངེའི་
དབུ་ཞྭ་ཡང་རྡོ་འདི་ཁར་ ཆགས་ཏེ་
སྡོད་བཅུག་ཟེར་བདེན་ཚིག་བོར་ཏེ་ 
དབུ་ཞྭ་ཕུད་དེ་བཀོ་གནངམ་ད་ འོག་
གི་རྡོ་ཅིག་གུ་ཟུག་སྟེ་ དེའི་པར་ཐོན་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག དེ་ལས་ 
གཞོང་སྨད་གཡུས་ཚན་ལུ་ གཡུས་
གཞན་ག་ཏེ་ཡང་མ་ཐོན་པའི་རིམས་
ནད་ཅིག་ཐོནམ་ལས་ མི་རབས་
ཆད་དེ་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་
གཡུས་སྟོངམ་སྦེ་འདུག ཀུན་བཟང་
བྲག་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་སྦུག་ལུ་
ཡོད།

པད་གླིང་གི་གླང་བཏགས་སའི་བྱག་ཕུག 
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ཕོ་བྲང་གི་འོག་ལུ་ཡོད།

དབུ་ཞྭ་བཀོ་གནངམ་ད་བཞུགས་པའི་བཞུགས་ཁྲི། དབུ་ཞྭའི་
པར་་ཡོད་ས་ལས་འདོམ་བཞི་ཙམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཡོད།
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གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་བཙུགས་སའི་ཤུལ་འདི་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་བྱག་ཕུག་ནང་བཞུགསཔ་ད་གུ་རུ་གིས་
རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་
ལུ་ཡོད།

ཀུན་བཟང་བྲག་ལྷ་ཁང་ལས་གཡོན་གྱི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་མི་རི་དེ་ལུ་ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ཕོ་
བྲང་ཟེར་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

པད་གླིང་གིས་གཟིམ་ཅུང་ཅིག་བཞེངས་ནིའི་
དོན་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་བཞེངསམ་དྲག་ག་ཟེར་
ཐུགས་བཞེད་གནང་བཞུགས་པའི་ནུབ་ཅིག་
གི་ཚེ་ ལྷ་ཁང་འོག་གི་རྡོ་ཅིག་གུ་ས་ཁྲ་ཅིག་
གཟིགས་མི་དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷ་ཁང་
འདི་བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། 
ལྷ་ཁང་འདི་ཤུལ་ལས་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་
པོ་གི་མགོན་ཁང་སྦེ་བཟོ་གནང་ནུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་བཙུགས་པའི་ཤུལ།

པད་གླིང་གཟིམ་ཅུང་།
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པད་གླིང་གིས་འདི་ཁ་ལས་དུང་དཀར་ཆ་གཅིག་
གཏེར་བཞེས་གནང་ས་ལས་གཅིག་སྐྱེ་རྩིས་སྤང་
ཟེར་སའི་བྱག་གུ་འཕུར་བྱོན་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་
པར་ཡང་མཇལ་ཚུགས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 
མགོན་ཁང་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གུ་ཡོད།

པད་གླིང་སྒོམ་ཉམས་ལེན་གནང་སའི་སྒྲུབ་ཕུག་
འདི་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་
རུང་ དེ་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ བར་སྐབས་ཅིག་
ཐབ་ཚང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག གནས་འདི་
ལུ་ཉམས་ལེན་ཕུག་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག 
མགོན་ཁང་ལས་འོངམ་ད་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་
ཡོད།

པད་གླིང་གི་ཕྱག་འཁར་མགོ་མཇུག་སློག་སྟེ་
བཙུགས་གནང་མི་ལས་ སྐྱེས་པའི་ཤུག་པ་ཤིང་
ཨིན་མས། དེའི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་རྡོ་འདི་ བདུད་
ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ས་དང་། དེ་གུ་ཕྱག་
འཁར་ཤིང་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་
ཁང་གཙོ་བོ་ལུ་འགྱོ་སའི་རྡོན་སྒྲིག་ལྟག་ལུ་ཡོད།

པད་གླིང་གིས་དུང་དཀར་གཏེར་བཞེས་སའི་ཤུལ།

དུང་དཀར།

པད་གླིང་སྒོམ་གནང་བཞུགས་སའི་སྒྲུབ་ཕུག

  པད་གླིང་གི་ཕྱག་འཁར།
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མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་རྟེན་གཙོ་བོ་པད་གླིང་ང་འདྲ་མ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན།

ཀུན་བཟང་བྲག་གི་ལྷ་ཁང་གཙོ་བོ།

པད་གླིང་གི་ཡུམ་གྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན། 
ལྷ་ཁང་གཙོ་བོ་གི་རྒྱབ་ཁར་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་
འདི་ནང་དབང་གནང་སའི་དབང་
ཁང་སྦེ་བཞེངས་གནང་ནུག་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་གི་
སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་ བཅུ་གཅིག་
ཞལ་ གཡས་ལུ་མགོན་པོ་འོད་
དཔག་མེད་དང་ གཡོན་ལུ་ གུ་
རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཚུ་ མ་
ཎི ་དགོན་པའི་ལྷ ་ཁང་ལས་
བསྣམས་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་མགརཝ་གི་ཕྱག་ལཱ་
མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ད་ནཱ་ལས་ཕར་འཇིག་རྟེན་པའི་ལཱ་
མི་འབད་ཟེར་དབུ་མནའ་བཞེས་ཏེ་ སྟནམ་གུ་ཞབས་
རྗེས་དང་ཕྱག་ཐམ་བཞག་གནང་མི་འདི་ མགར་ཚང་
ལས་ཞུ་སྟེ་ ད་རེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བཞེངས་
པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡོད། རྟེན་རྡོ་འདི་རང་གི་མགུ་
ཏོག་ཁར་བཀལ་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་ཚར་གསུམ་སྐོར་བ་
རྐྱབ་པ་ཅིན་རང་གི་ལས་སྒྲིབ་ཚུ་འདག་ཚུགས་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས། 

པད་གླིང་གི་ཞབས་རྗེས།

པད་གླིང་གི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་མི་སྟནམ་རྡོ་ཞུ་
སྟེ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་པའི་བསྒང་།

ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་སྐུ་
ཚེ་གོང་མའི་ཕྱག་འཁར་
ཤུག་པ། མཁའ་འགྲོམ་
ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་
ལུ་ཡོད།

ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་
ཕྱག་བཟོ་མཆོད་རྟེན། 
མཁའ་འགྲོམ་ལྷ་ཁང་
གི་རྩ་བར་ཡོད།
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ཛམྦྷལའི་ཞལ་རང་བྱོན།

པད་གླིང་གི་ཕྱག་མཛུབ་གཡས་པ་གིས་བྱག་
གུ་ལས་བཏོན་གནང་པའི་གྲུབ་ཆུ། མཁའ་
འགྲོ་མའི་ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ཡོད།

གྲུབ་ཆུ་གི་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་ཡི་
གེ་དྲུག་མ་རང་བྱོན་ཡ་མཚན་ཅན་
མཇལ་ནི་ཡོད། དེ་ལས་ཛམྦྷ་ལའི་
ཞལ་རང་བྱོན་ཟེར་བའི་གནས་བྲག་
ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད།

གནས་འདི་ལུ་ རང་སོའི་དད་མོས་
ཀྱི་སྒོ་ལས་གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་
བྱིན་རླབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་
པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་
མས། གྲུབ་ཆུ་ཡོད་སའི་བྱག་གུ་ཡོད།
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ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ།

མ་ཎི་རང་བྱོན།

ཛམྦྷ་ལའི་ཞལ་རང་བྱོན་བྱག་གུ་མ་ཎིའི་ཡིག་འབྲུ་རང་བྱོན་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ་འདི་ ག་གིས་འཐུང་
རུང་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནི་ཨིན་མས། ཚེ་
དཔག་མེད་གྲུབ་ཆུའི་རྐ་ལས་པད་གླིང་གིས་ཚེ་
དཔག་མེད་སྐུ་གཅིག་གཏེར་བཞེས་གནང་མི་
འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ལྷ་ཁང་གཙོ་བོའི་ནང་
ཡོདཔ་ཨིན། བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ པད་
གླིང་གིས་འདི་ཁར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་ཅིན་
ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ཆུ་མིན་འདུག་
ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་བཞུགསཔ་ཅིག་
ན་ གཏེར་སྐུ་དེ་གིས་བྱག་གུ་ལས་ ཆུ་ང་གིས་
བྱིན་གེ་ཟེར་གསུང་བྱོནམ་ད་ པད་གླིང་གིས་
དེ་འབད་བ་ཅིན་ཁྱོད་ཡང་ང་བཅས་ཀྱི་རྟེན་སྦེ་
འབྱོན་གེ་ཟེར་ གསུངས་ཏེ་ཞུ་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།།
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དྲང་སྲོང་བླ་མཚོ་འདི་ ཟླཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་༨ ལས་དགུ་པའི་ཚེས་༡༦ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་
ལུ་མཇལ་ཁ་མེདཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ བླ་མཚོ་འདི་ལུ་ ཆརཔ་དང་སེརཝ་ 
རླུང་འཚུབས་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་ཚུ་ག་ར་ཡོདཔ་ལས་ མི་གསརཔ་ཚུ་སོང་སྟེ་སྒྲིབ་བསྐྱལ་
བ་ཅིན་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབས་ལོངས་ཏེ་གཡུས་ཁའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་གནོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་དྲང་སྲོང་བླ་མཚོ་འདི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུབ་ཆུ་
ཨིནམ་སྦེ་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཆུ་འདི་ལུ་བྱཱར་དགུན་ཟེར་མེད་པར་ཨ་རྟག་རང་ཚད་གཅིག་
སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན་མས། ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་སྒྲུབ་ཁང་ལྟག་ལུ་ཡོད།

མགོན་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་གཙོ་བོ་གི་ལྟག་ལུ་མཁའ་འགྲོམ་འབུམ་གྱི་བཞུགས་གནས་མཁའ་འགྲོའི་
གསང་ཕུག་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས། དྲང་སྲོང་བླ་མཚོ་
གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

དྲང་སྲོང་བླ་མཚོ།
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པད་གླིང་གིས་གཟིམས་ཅུང་བཞེངས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ལ་ཝང་འདི་གུ་མེ ་བཏེགས་ཏེ་
བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོ་སའི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ཐབ་བྲང་ཟེར་མི་འདི་ གཡུས་སྐད་ལས་རྟ་ནོར་ཚུ་ཐགཔ་བཏགས་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་གོ་ནི་
དང་ འདི་ཁར་པད་གླིང་གི་ཆིབས་བཏགས་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཨིན་མས།

པད་གླིང་ཆིབས་རྟའི་ཐོདཔ་གི་རྗེས་ཟེར་བའི་གནས་འདི་ ལྷ་ཁང་ལས་ཁ་མར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་
གཡས་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གུ་ཡོད། ཆིབས་རྟའི་རུ་ཏོ་ཚུ་མགོན་ཁང་གི་རྟེན་སྒྲོམ་ནང་བཞག་ཡོདཔ་
སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

སྨན་ཆུ་འོག་ལུ་མཚོ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ནང་
གི་བདུད་ཀྱིས་ མི་ཚུ་ཉེ་འདབས་ལས་
ཕར་འགྱོ་མ་སྟེར་བར་གནོདཔ་བཀལཝ་
ལས་བརྟེན་ པད་གླིང་གིས་ལམ་ཁར་
བསྒུག་བཞུགས་ཞིན་ན་དམ་ལུ་བཏགས་
གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྨན་ཆུ་འདི་རྡོ་
རང་བྱུང་གི་སྒྲོམ་ནང་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ 
དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་སྨན་རྡོ་ཡང་ཡོདཔ་
ཨིན། འདི་ཁར་ཟླཝ་༣ པའི་ཚེས་༨ 
ལས་ཟླཝ་༩ པའི་ཚེས་༡༦ ཚུན་གྱི་རིང་
ལུ་ ལ་བསྡམ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་མས།

ཐབ་བྲང་།

པད་གླིང་སྨན་ཆུ་སྦང་ས།

ལ་ཝང་།
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ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་གཟིམ་ཅུང་གི་ཤུལ་
འདི་ ཀུན་བཟང་བྲག་ལྷ་ཁང་ལས་དུས་
ཡུན་སྐར་མ་༢༠ ཙམ་འགྱོཝ་ད་ ལམ་
ཅིག་གི་ལྟག་ལུ་ཡོདཔ་དང་ ལྷ་ཁང་ལས་
མར་བལྟཝ་ད་ཡང་མཇལཝ་ཚུགས།

གནས་འདི་ པད་གླིང་གིས་ལྕགས་གཏེར་
བཞེས་ས་ཨིན་མས། ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་
བཞེས་ཞིནམ་ལས་ གཞན་གྱིས་བཏོན་
ནིའི་ལུང་བསྟན་མེདཔ་ལས་ འདི་གུ་
མ་ཎི་གདང་རིང་མའི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་
བཞེངས་གནང་ནུག ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་
གཟིམས་ཅུང་གི་ཤུལ་ཡོད་ས་ལས་ཁ་
ཡར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་སྐར་མ་༥ ཙམ་གྱི་ས་
ཁར་ཡོད།

བཞུགས་ཁྲི་འདི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
པད་གླིང་ལུ་ གཏེར་གྱི་ལུང་བསྟན་འགོ་
ཐོག་གནང་སའི་བཞུགས་ཁྲི་ཨིན་མས། 
ལྕགས་གཏེར་བཞེས་ས་ལས་སྐར་མ་
༡༠ ཙམ་གྱི་སར་དང་མ་ཎི་དགོན་པར་མ་
ལྷོདཔ་ཅིག་གི་བར་ན་ཡོད། ཧེ་མ་འབད་
བ་ཅིན་བཞུགས་ཁྲི་ཡོད་སའི་འོག་ལུ་པད་
གླིང་གི་གཟིམ་ཅུང་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ད་རེས་ནངས་པར་མིན་འདུག།

མ་ཎི་དགོན་པ་འདི་ པད་གླིང་སྐུ་མ་
འཁྲུངས་པའི་ཧེ་མ་ལས་འདི་ཁར་ ལྷ་
ཁང་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ པད་གླིང་ཁོ་རང་
ཡང་ཨ་ཞང་དང་གཅིག་ཁར་ དགོན་པ་
འདི་ཁར་བཞུགས་བཞུགསཔ་ཨིན་མས། 

ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་གཟིམ་ཅུང་གི་ཤུལ།

པད་གླིང་གིས་ལྕགས་གཏེར་བཞེས་ས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།
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ཤུལ་ལས་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་གི་ནང་རྟེན་ཚུ་ 
ཀུན་བཟང་བྲག་གི་ལྷ་ཁང་གཙོ་བོ་ནང་ལུ་
ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་
ལས་འགྱོཝ་ད་ཀུན་བཟང་བྲག་མཇུག་གི་
བྱག་གི་རྩ་བར་ཡོད།

པད་གླིང་མགར་བཟོ་གནང་སྐབས་ཀྱི་
མཛོད་ཁང་འདི་ ཀུན་བཟང་བྲག་ལས་
ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་ས་
ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། མཛོད་ཁང་གི་འོག་ལུ་ 
པད་གླིང་གིས་ལྕགས་བརྡུང་སའི་མགར་
ཚང་འདུག དེ་ཁར་ འབྲུག་ལུ་ལྕགས་
རིགས་ལས་བསྒྲུབས་པའི་པད་གླིང་གི་
ཕྱག ་ཤུལ་ཚུ་བརྡུངས་གནང་ས་ཨིན་
མས། ལྕགས་རོ་ཚུ་དེའི་འོག་ལས་མར་
བཀོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ལོ་༢༠ ཙམ་གྱི་
ཧེ་མ་ ཀུན་བཟང་བྲག་དང་སྦལཔ་ཟུར་
གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ས་ཚུ་སློང་། ལྕགས་
རོ་འཚོལཝ་ད་ ལ་ལུ་གིས་དོས་སྦེ་ཡང་
ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེ་ཚུ་ལ་ལུ་གཞུང་
གཡོགཔ་དང་ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་ཚུ་ལུ་ནང་རྟེན་དང་སྲུངམ་མཚོན་ཐུབ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་
སྤེལ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 

མ་ཎི་དགོན་པའི་ཁང་ཤུལ།

པད་གླིང་གི་ལྕགས་བཞག་སའི་མཛོད་ཁང་།

ཆོས་བཤད་བྲག
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པད་གླིང་གིས་ཆོས་བཤད་གནང་སའི་བྲག་ཕུག་དེ་ཁ་ལས་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་
ལུ་དུང་རྒྱ་གླིང་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པའི་སྒྲ་ཚུ་གོཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་
སྦལཔ་ཟུར་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་སྐབས་
ལུ་འདི་ཁར་ཚེ་བཅུ་རེ་ཡང་བཟུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། པད་ཚལ་གླིང་དང་ཉི་མ་ལུང་འགྱོ་སའི་དང་
ཕུའི་གཞུང་ལམ་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་སྐར་མ་༢༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་བྱག་ཅིག་གི་རྩ་བར་ཡོད། དེ་གི་
ལྟག་ལུ་པད་གླིང་གི་མཚམས་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རྩིགཔ་གིས་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།

པད་གླིང ་ལུག ་རྫིཔ ་སྦེ ་
བ ཞུ ག ས ་ པ འི ་ སྐ བ ས ་
ལུ་ འདི་ཁར་ཁོ་རའི་ལུག་
ཚུ་ལུ་ཆོས་ལུང་ཚུ་གནང་
སྟེ་བཞུགས་པའི་ལོ ་རྒྱུས་
འདུག། ནོར་གྱི་བྱང་སའི་
སྤང་ཐང་ནང་ཡོད།

 པད་གླིང་ཞབས་རྗེས་དང་ལུག་གི་རྐང་རྗེས་ཡོད་སའི་གནས།

ཆལ་བ་རི་བྲང་།

གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་འདི་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས་འཁྲུངསམ་ཨིན་མས། གནས་འདི་ད་རེས་
ཁང་ཤུལ་ཙམ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མཇལ་ནི་མིན་འདུག།
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པད་གླིང ་གི ་ཆིབས ་འདི་ཁར་
བཏགས་བཞགཔ་ད་ལུ་ཐོན་མི་
ཐགཔ་གི་པར་འདི་ རྡོ་འདི་གུ་
གསལ་རི་རི་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། 
རྩེ་མོ་རི་ཟེར་མི་ལུང་ཤོང་ལུ་ གཏེར་
སྒྲོམ་ཡོད་སར་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ 
ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ཡོད། དེའི་འོག་
ལུ་རྡོ་ཅིག་གུ་ པད་གླིང་གི་ཆིབས་
པའི་རྗེས་ཡང་ཡོད།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ པད་གླིང་གི་གདན་ས་འདི་ཁར་ 
ཡོད་མི་གཟིམ་ཅུང་གི་རྩིགཔ་དང་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གནས་
སྟངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོདཔ་མཐོང་ཅི་ཟེར་ ཆལ་
ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ ད་
རེས་ནངས་པ་ཤུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་མི་འདི་ ཉེ་
འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྩིགཔ་གི་རྡོ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་
འབག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས། མཆོད་རྟེན་རྐང་
གཉིསམ་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

མཆོད་རྟེན་འདི་ལུ་ གུ་རུའི་ཕྱག་བཟོ་མཆོད་རྟེན་ཟེར་
བཤད་སྲོལ་འདུག མཆོད་རྟེན་འདི་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་

གཏེར་སྒྲོམ། མ་འོངས་པ་ལུ་གཏེར་སྒྲོམ་འདི་ནང་ལས་
གཏེར་བཞེས་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག

པད་གླིང་ཆིབས་རྟ་བཏགས་སའི་ཐགཔ་གི་ཤུལ་ཡོད་ས།

པད་གླིང་གི་གཟིམ་ཅུང་གི་ཤུལ།

གུ་རུའི་ཕྱག་བཟོ་མཆོད་རྟེན། མཆོད་རྟེན་
རྐང་གཉིསམ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།
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ཆེ་གིས་ སྦུལ་གྱི་མཇུག་མ་གུ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཙམ་ཅིག་ལས་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། 

པད་གླིང་གི་སྨན་ཆུ་འདི་ ནད་རིགས་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་ཆུ་མོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་སྨན་ཆུ་ཨིན་
མས། འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་མི་ཚུ་གིས་ཐག་རིང་ས་ལས་ཡང་འོང་སྟེ་སྦང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ འདི་ཁར་བྱོན་
ཏེ་སྦང་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྦལཔ་ཟུར་གཡུས་ཚན་གྱི་ཟུར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཡོད།   

དྲན་གསོ། གདན་ས་ཀུན་བཟང་བྲག་ལུ་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
སྒོ་ལས་ཁོ་རའི་རྣམ་ཐར་ཡོངས་རྫོགས་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ཤིང་པར་བརྐོ་གནང་ཡོད་མི་གི་འདྲ་
གཅིག་ ད་ལྟོ་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་བདག་འཛིན་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་
ཁང་ནང་བཞུགས་ཡོད།

པད་གླིང་གི་སྨན་ཆུ། ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་ཞབས་རྗེས། 
སྦལཔ་ཟུར་ཕྱུག་པོའི་ཁྱིམ་ནང་ཡོད།
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༈ མེ་འབར་མཚོ་འདི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་མ་ཎི་དགོན་པར་རྡོའི་བཞུགས་ཁྲི་
ཅིག་གུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ལེ་ཤ་ཅིག་གནང་བའི་ནང་
ལས་ མེ་འབར་མཚོ་ལས་གཏེར་
བཞེས་ནི་གི་ཁ་བྱང་ཡང་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་
པ་མཆོག་དགུང་ལོ་༢༧ སྟོན་ཟླ་
ར་བའི་ཉ་ལུ་ མཁའ་འགྲོའི་ལུང་
བསྟན་བཞིན་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
སྣ་རིང་བྲག་ཟེར་བའི་སྐད་གྲགས་
ཅན་གྱི་མེ་འབར་མཚོའི་ སྣ་རིང་
བྲག་གི་ལོགས་ལས་ཟབ་གཏེར་
སྤྱན་དྲངས་ནུག དེ་གི་སྐབས་ལུ་ 
གཏེར་སྟོན་མཆོག་གིས་ ཕྱག་ལུ་མཆོད་མེ་བསྣམས་ཏེ་མཚོ་ནང་བྱོན་སྦེ་གཏེར་བཞེས་ཏེ་ལོག་
བྱོནམ་ད་ མཆོད་མེ་དེ་མ་གཤགས་པར་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་དེ་ལས་ཚུར་མེ་
འབར་མཚོ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
 

པད་གླིང་གིས་མེ་འབར་མཚོ་ལས་
གཏེར་བཞེས་ཡོདཔ་ཆོས་འཁོར་
སྡེཔ་གིས་གསནམ་ལས་ ཆོས་
འཁོར་སྡེཔ་གིས་ པད་གླིང་གིས་
དེ་བཟུམ་མའི་གཏེར་བཞེསཔ་མི་
བདེན། གཞན་ཁ་ལས་ཨརཝ་
བརྐུ་བརྐུཝ་འོང་ དེ་མེན་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ད་
རུང་ཡང་ མི་ག་ར་འཛོམས་སའི་
སྦུག་ལུ་གཏེར་བཏོན་དགོ་ཟེར་

མེ་འབར་མཚོ།

གཏེར་སྐུ་ལུ་ཆོས་འཁོར་སྡེཔ་གིས་ཕྱག་བཤེད་ཕུལ་ས་གཏེར་ངལ་གསོ།



218

སྟང་རྒེད་འོག           

གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། པད་གླིང་གིས་དུས་སྐབས་ལུ་མ་འབབ་པར་གཏེར་བཏོན་མི་བཏུབ་
ཟེར་གསུངས་རུང་ མ་གསནམ་ལས་ ཤུལ་ལས་ད་རུང་མཚོ་ནང་བྱོན་ཏེ་ལ་ཆུའི་སྒྲོམ་བཟུམ་ཅིག་
བསྣམས་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་མེ་འབར་མཚོ་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་སྤང་འདི་ནང་ངལ་གསོ་སྟེ་
བཞུགསཔ་ལས་ གཏེར་ངལ་གསོ་ཟེར་མི་འདི་ཁར་ཕེབསཔ་ད་ ཆོས་འཁོར་སྡེཔ་གིས་ ཁོ་གིས་
གཏེར་བཏོནམ་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ཤོབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཅི་མེན་ན་ ཟེར་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ ཕྱག་
བཤེད་ཀྱིས་གཏེར་སྒྲོམ་རྫམ་བཏངམ་ད་ ནང་ན་ལས་ ཨ་ཙཝ་ ཆོས་འཁོར་སྡེཔ་མི་རབས་
ཆད་བཅུག པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཚེ་ཐུང་བཅུག་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་གསུང་བྱོན་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་མས། འདི་ནང་ལས་ཐོན་མི་སྐུ་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ གཅིག་བྱ་དཀར་རྫོང་ནང་དང་ 
གཅིག་སྤ་རོ་གདོང་དཀར་ལ་ལུ་དང་ གཅིག་མོང་སྒར་གཡག་སྒང་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
གཏེར་ངལ་གསོ་འདི་མེ་འབར་མཚོ་གི་ལྟག་ལུ་སྦལཔ་ཟུར་ལུ་འགྱོ་སའི་ཟུར་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

དུར་ཁྲོད་དེ་གུ་རུ་གིས་བཅགས་གནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཁར་དགང་གཟར་དགང་བླུགས་དང་
བཅསཔསྦེ་ཡོད། མི་ཚུ་གིས་འདི་ཁར་ ཤི་བའི་ཚུལ་སྦེ་ཉལ་ཏེ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཕྱི་མ་
ངན་སོང་ལས་འགྲོལ་ནིའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དུར་ཁྲོད་ཁར་མིའི་ཕུངམོ་ཚུ་བཀལཝ་
ད་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབང་བསྐུར་གནང་སའི་བཞུགས་ཁྲི་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་
ལྡོག་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད། གནས་འདི་མེ་འབར་མཚོ་གི་ལྟག་ལུ་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད།

དུར་ཁྲོད།                                     གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི།
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ཁྲོ་ཟངས་འདི་ནང་ཡོད་མི་ཆུ་འདི་ ཚར་རེ་བཏོན་ཚུགས་པ་ཅིན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་
འགྲོལ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དུར་ཁྲོད་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཆུ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ཟམ་བཏགས་ནི་
འབདཝ་ད་ བདུད་ཀྱིས་བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་བྱ་པོད་འབོཝ་ལས་
རྐྱབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། མེ་འབར་
མཚོའི་ཟམ་ལས་མཐོང་ཚུགས།

གནས་སྒོའི་ལྡེ་མིག་འདི་བྱག་གི་
ལོགས་ལུ་ནུ་མའི་དབྱིབས་བཟུམ་སྦེ་འབུར་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་འདི་ཁ་ལས་མ་འོངས་
པར་ལྡེ་མིག་འདི་དཀྲོགསཔ་ད་གནས་སྒོ་ཚུ་ཕྱེ་སྟེ་གཏེར་བཞེས་ནི་ཨིན་པའི་སླབ་རྒྱུན་ཡོད་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས། མེ་འབར་མཚོའི་རྡོ་ཕུག་གུ་ལས་མཇལ་ཚུགས།

དམྱལ་བའི་ཁྲོ་ཟངས་ནང་ཆུ་འཁྱིལ་ཡོདཔ།                   དམྱལ་བའི་ཁྲོ་ཟངས་སྟོངམ་བཏོན་ཡོདཔ།     

རྡོ་ཟམ།

གནས་སྒོ་ལྡེ་མིག

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི། མེ་འབར་མཚོ་གི་
གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།
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པད་གླིང་གཏེར་བཞེས་པར་བྱོན་སའི་གསང་ལམ།

པད་གླིང་གཏེར་བཞེས་པར་བྱོནམ་ད་ལུ་གསང་ལམ་འདི་ཁ་ལས་མར་སྦེ་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་འདི་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་གཏེར་
བཞེས་ནི་འབདཝ་ད་ལུ་ བདུད་ཚུ་གིས་བར་ཆད་
རྐྱབ་སྟེ་བཞེས་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་
འདུག  

མེ་འབར་མཚོ་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་གཡོན་ཁ་
ཐུག་གི་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

མེ་འབར་མཚོ་གི་མཆོད་མེ་ཁང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་གསང་ལམ་ཡོད་མི་འདི་ ཡ་ལས་མར་
གཡས་བསྐོར་སྦེ་འཛུལ་ཏེ་འོག་ལས་འཐོན་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཚོགས་གཞོང་གི་རྡོ་ཕུག་འདི་
གུ་ རྡོ་ཚུ་སྤུང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉི་མ་ནོར་རྫིཔ་ཚུ་
གིས་འཐུ་བཀོ་བཏང་རུང་ ནུབ་མོ་མི་མ་ཡིན་ཚུ་
གིས་ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ 
དེའི་ནངས་པར་ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་སྦེ་རྡོ་རུག་ཚུ་
སྤུངས་ཏེ་སྡོད་འོང་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བུམ་ཐང་ཀུན་བཟང་བྲག་གི་རྟོགས་བརྗོད་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་རྒྱང་གླུ་ཞེས་བྱ་
བ་ལེགས་པར་བཀོད་པ་ ཟེར་མི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཀུན་བཟང་བྲག་གི་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་
བཟང་པོ། དེ་ལས་ཀུན་བཟང་བྲག་གི་ཚོགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་དང་ སྦལཔ་ཟུར་ཚོགས་
པ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར། ཆལ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཨཔ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ཚུ་ལུ་འདྲི་བསྟུན་འབད་དེ་ 
ལོ་རྒྱུས་བསྡུ་ལེན་དང་ པར་ཚུ་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི།

མཁའ་འགྲོམ་གི་ཚོགས་གཞོང་། ཟུར་ལམ་བདའ་
འོངམ་ད་ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་
ཡོད།
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བུམ་ཐང་ཀུན་བཟང་བྲག་གི་རྟོགས་བརྗོད་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་རྒྱང་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་
ལེགས་པར་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ།

༈ ཨེ་མ་ཧོ།  ཡུལ་དེ་སྐྱིད་ལ་ཉམས་དགའ་བུམ་ཐང་ལྷ་ཡི་སྦས་ཡུལ། །དབེན་གནས་
སྤྲོ་ལ་བྱིན་ཆགས་ཀུན་བཟང་བྲག་གི་གནས་མཆོག །ཕ་དེ་དྲན་པས་གདུང་སེལ་རིག་འཛིན་
པདྨ་གླིང་པ། །མཚན་དེ་བརྗོད་པར་དཀའ་ཡང་དེ་རིང་སྙིང་ནས་དྲན་ནོ། །རང་བྱུང་པདྨས་བྱིན་
བརླབས་ངོ་མཚར་ཆལ་གྱི་ལུང་པ། །ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡངས་ཤིང་ཉི་ཟླའི་རྒྱུན་ལམ་རིང་
བ། །རིན་ཆེན་ས་གཞི་ལྗོན་ཀུན་འདབ་རྒྱས་པདྨ་ལྟ་བུ། །ལྷུན་ཆགས་རི་དང་རི་ཕྲན་བག་དྲོ་སྣུམ་
འོད་འཚེར་བ། །རྩེ་མོ་བྲག་རིའི་བ་གམ་ན་བུན་དོ་ཤལ་གཡོ་ཞིང་། །བར་མཚམས་ལྗོན་ཤིང་སྐྱེད་
ཚལ་བྱ་ཚོགས་གསུང་སྙན་སྒྲོགས་པ། །སྤང་ལྗོངས་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་བུང་བས་གླུ་དབྱངས་ལེན་
ཅིང་། །འཐུག་པོའི་ནགས་ཁྲོད་ཀུན་ཏུ་རི་དྭགས་རྩེད་འཇོ་རྒོད་པ། །མདའ་ན་འདོད་འབྱུང་ཞིང་
ས་སྔོ་ལྗང་མཚར་དུ་དངར་ཞིང་། །མཐའ་བསྐོར་བཟའ་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཞིམ་མངར་འབྲས་བུས་གང་
བ། །ཨཧོ། འདི་འདྲའི་སྐྱིད་པ་ས་ཕྱོགས་གཞན་ན་མིན་འདུག །ལུང་སྟོད་གདུགས་ཀྱི་དབྱིབས་
ཅན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་བསྐོར་འདྲ་བ། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་གདུགས་དཀར་པོས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱོབ་
པའི་བརྡ་རྟགས། །ལུང་མདའ་བྲག་གི་སྒོ་མོ་ཆུ་བོའི་གཡགས་ཤིང་རྒྱབ་པ། །ངན་སོང་འཁོར་
བའི་སྒོ་མོ་ཐུགས་རྗེས་གཅོད་པའི་བརྡ་རྟགས། །ལུང་དབུས་ཆོས་འབྱུང་ཧོཾ་ཁུང་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་
མཁའ་དབྱིངས། །ཆོས་ཀུན་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད། །བར་ན་
སྤང་ལྗོངས་ནགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་མས་བསྐོར་བ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་བསྐོར་
བའི་བརྡ་རྟགས། །སྨན་ལྗོངས་ནེའུ་གསིང་ར་བས་རི་ཀླུང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ། །བྱང་སེམས་ཐུགས་
རྗེའི་རྒྱུན་གྱིས་འགྲོ་ལ་ཁྱབ་པའི་བརྡ་རྟགས། །དབེན་གནས་སྒྲུབ་པའི་རི་ལ་གྱེན་དུ་འགྲོ་བའི་ཐེམ་
སྐས། །མ་དག་འཁོར་བའི་གནས་ནས་ཐར་ལམ་འདྲེན་པའི་བརྡ་རྟགས། །བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ཤིང་ཡོན་ཏན་དུ་མས་གང་བས། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་
། །དབུས་རི་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་རི། །ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཚན་
དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ། །རང་བྱུང་གསལ་ལ་དག་པ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ཡོད། །ངོ་
མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་། །ཐུགས་ཀ་དཔལ་གྱི་བེའུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའི་དབུས་སུ། །པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཁང་ཀུན་བཟང་ཕོ་བྲང་། །ཁྲལ་དང་འུར་ལས་
མ་བྱས་མ་དང་མཁའ་འགྲོས་བརྩིགས་པ། །ལས་དཔོན་མི་ལ་མ་བཅོལ་དྲང་སྲོང་གཟའ་བདུད་
ཆེན་པོ། །ལས་གཡོག་གཞན་ནས་མ་འཚོལ་གཟུགས་མེད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད། །ཡ་མཚན་སྤྲུལ་
པའི་གཙུག་ལག་མ་འགྱུར་བརྟན་པར་བཞུགས་ཡོད། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པས་ལྷ་
ཕྱག་འཚལ་དང་། །ཕོ་བྲང་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་འདྲ་སྐུ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། །ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་
བཞུགས་པའི་བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་འབར་བ། །དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ན་ངན་སོང་མྱོང་དགོས་
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མི་འདུག །སྲ་མཁྲེགས་གོར་མོའི་རྡོ་ལ་འདམ་ལྟར་བརྫིས་པའི་ཞབས་རྗེས། །སྙིང་ནས་གསོལ་
བ་བཏབ་ན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་འབེབས་པ། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་
འཚལ་དང་། །གཡས་ཕྱོགས་བྲག་རི་བྱ་སྐྱིབས་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་སྒྲུབ་གནས། །འཆི་མེད་བདུད་
རྩིའི་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་སྨན་ཆབ། །ཁོང་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་དུས་མིན་འཆི་རྐྱེན་སེལ་བ། 
།དེ་འོག་བྲག་རིའི་བ་གམ་ཛམྦྷ་ལ་ཡི་ཕོ་བྲང་། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
ལྟ་བུ། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་། །གཡོན་ཕྱོགས་བྲག་རིའི་རྩེ་
ལ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་ཕུག་པ། །ཌཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས་ཁང་བྱིན་རླབས་ན་བུན་འཐིབས་པ། 
།སྙིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ན་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གཏེར་མཛོད། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་
དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གཞོང་ཆེན་མོ་མཁའ་དབྱིངས་བྷ་གའི་ནང་
དུ། །དྲང་སྲོང་སྨུག་ནག་འོད་འཕྲོའི་བླ་མཚོ་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི། །དུག་རླུང་ཁོལ་བས་དྲིལ་བ་
རྦ་རླབ་འཕྱུར་བའི་ཆུ་མིག །སྐལ་མེད་ལོག་ལྟ་ཅན་གྱི་མིག་གིས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས། །སྐྱིན་
ཐང་སེར་བ་བུ་ཡུག་ཆོ་འཕྲུལ་འཕྲལ་དུ་སྟོན་པའི། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་
འཚལ་དང་། །གཡོ་མེད་ཏིང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་འཕེལ་བའི། །འོད་གསལ་
ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་སྒྲུབ་ཁང་། །ཤུག་པ་ཡལ་ག་སྟོང་ལྡན་ཌཱ་ཀི་བྱེ་བའི་བླ་ཤིང་
། །རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་ཕྱག་གནས། །ཆོས་བྲང་མ་ཎིའི་ཚོགས་ཁང་
པད་གླིང་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས། །དམ་ཆོས་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་འགྲོ་ལ་སྩོལ་བའི་ཕོ་བྲང་། །ངོ་
མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་། །ཤར་ཕྱོགས་རབ་འཇིགས་བྲག་རི་རཱ་ཧུ་
ལ་ཡི་རང་བྱོན། །ལྟོ་བ་ཞལ་གྱི་ཕུག་པ་གཟིམ་ཕུག་དགའ་བ་འཁྱིལ་བར། །སྔོན་དུས་ཐུགས་
སྲས་ཟླ་བས་འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་བསྒྲུབས་ཤིང་། །རྗེས་སུ་པད་གླིང་ཡབ་སྲས་རིམ་བྱོན་ཀུན་གྱི་སྒྲུབ་
ཁང་། །སྒོ་འགྲམ་སྦྲུལ་མཇུག་འཁྱིལ་བར་ཡི་གེ་ཧཱོུཾ་གིས་མཚན་པ། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་
དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་། །གཞན་ཡང་བར་མཚམས་ཀུན་ཏུ་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན། 
།ཕྱག་དང་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་སོགས་ངོ་མཚར་བསམ་མི་ཁྱབ་པ། །གྲངས་མེད་བརྗོད་མཐའ་མེད་ཅིང་
ཟབ་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས་གཏམས་པའི། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་
། །ཤར་ཕྱོགས་བྲག་རི་ལྔ་པོ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ཕོ་བྲང་། །ཆོས་རྗེ་གྲུབ་པའི་མཚན་གྱི་སྒྲུབ་ཆུ་ཡེ་
ཤེས་བདུད་རྩི། །ནུབ་བྱང་གསེར་གཞོང་སྒང་དུ་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པས། །སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པའི་
བསྟི་གནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ས། །དབེན་གནས་མ་ཎིའི་དགོན་པ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏྲིའི་ཕོ་
བྲང་། །བྲག་ལ་ཡིག་དྲུག་རང་བྱོན་དུས་བཟང་བདུད་རྩི་འབེབས་པ། །པད་གླིང་ཟབ་གཏེར་ཤོག་
སེར་ཐོག་མར་ཕབ་པའི་གནས་མཆོག །མདུན་གྱི་རི་ཡི་ཟུར་དུ་ཨོ་རྒྱན་དངོས་སུ་བྱོན་ཏེ། །ཟབ་
གཏེར་ཁ་བྱང་གནང་ས་རང་བྱུང་རྡོ་ཡི་བཞུགས་ཁྲི། །སྟེང་ཕྱོགས་བྲག་རིའི་ཁྲོད་ནས་དབང་ཆེན་
ཐུགས་སྲས་ཟླ་བས། །མྱོང་གྲོལ་སྐྱེ་བདུན་དམ་རྫས་ཟབ་གཏེར་བཞེས་པའི་གནས་མཆོག །ངོ་
མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་། །ནུབ་ཕྱོགས་བ་རི་བྲང་ཞེས་པད་གླིང་
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འཁྲུངས་པའི་གཟིམ་ཁང་། །ཉེ་སྐོར་རྡོ་བའི་རིགས་ལ་བྱིས་པའི་རོལ་རྩེད་ཚུལ་གྱིས། །ཕྱག་དང་
ཞབས་ཀྱི་རྗེས་སོགས་གྲངས་མེད་ངོ་མཚར་དུ་མ། །ལྷོ་ཕྱོགས་བཙན་པོ་རི་ལ་པདྨ་གླིང་གི་གདན་
ས། །ཕ་དེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་། །ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་རྫུ་
འཕྲུལ་སྤྲུལ་པས་ཕེབས་ནས། །ཨྱོན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ཞལ་མཇལ་ལུང་བསྟན་བྱུང་ས། །རྗེས་
སུ་དབང་ཆེན་དངོས་སྤྲུལ་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་བསྟི་གནས། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་
ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་། །བྱིན་རླབས་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་བདེ་ཆེན་གླིང་གི་ཕོ་བྲང་། །ཨྱོན་གཙོ་འཁོར་
རྣམ་གསུམ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེངས་ཏེ། །ལས་ཅན་སྐལ་ལྡན་ཚོགས་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་འཁོར་
བསྐོར་ཞིང་། །ནུབ་ཕྱོགས་ཆོས་ཁྲིའི་སྟེང་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་གསུངས་སྐབས། །འཇའ་
འོད་མེ་ཏོག་ཆར་སྤྲིན་རི་ཀླུང་ཁྱབ་པར་བྱུང་བ། །འཇམ་དབྱངས་དངོས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དཀོན་མཆོག་
བཟང་པོའི་བསྟི་གནས། །ངོ་མཚར་འདི་ལ་བསམ་སྟེ་དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་། །གུ་རུས་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་ལུང་པ། །ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་འདྲ་གཞན་ན་མེད་
ཀྱང་། །བཤད་ན་བཤད་ཀྱིན་མི་ལང་འདི་ཀ་ཙམ་ལ་བཞུགས་སོ། །དད་པས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་
གཞན་ན་འབུལ་དགོས་མིན་འདུག །བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་འབྱུང་གནས་གནས་མཆོག་འདི་རུ་
ཕུལ་དང་། །ཐག་རིང་བསྐོར་བ་གནས་མཇལ་གཞན་ལ་འགྲོ་དགོས་མི་འདུག །རྩ་གསུམ་རྒྱལ་
བའི་ཕོ་བྲང་གནས་མཆོག་འདི་རུ་བསྐོར་དང་། །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ན་གཞན་ལ་འགྲོ་དགོས་
མིན་འདུག །ཟག་མེད་ཏིང་འཛིན་འཕེལ་བའི་གནས་མཆོག་འདི་རུ་སྒོམས་དང་། །ལས་དང་སྐལ་
བ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཕོ་མོ་ཡོད་ན། །དད་པའི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དང་དྭང་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་དང་། །
སྙིང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ་དང་མོས་པས་སྐོར་བ་བསྐོར་དང་། །ང་ཅག་རྡོ་རྗེ་སྤུན་ཚོགས་བསོད་
ནམས་བསགས་པའི་མཐུ་ལས། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་འཛོམས་པ་ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་ལོས་
ཡིན། །སྒོ་གསུམ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འབད་དེ། །མ་དག་འཁོར་བའི་ཆོས་དེ་མི་གཙང་
ལུད་བཞིན་བོར་གཏོང་། །ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས་དང་རིག་འཛིན་པད་གླིང་ཡབ་སྲས་། 
།དངོས་གྲུབ་སྦྲང་ཆར་ཕོབས་དང་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། །ཕྲིན་ལས་གློག་དམར་འཁྱུག་དང་
མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱ་མཚོ། །མཐུ་རྩལ་ཐོག་ལྟར་ཕོབས་དང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་བརྒྱད། 
།མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་སྒྲུབས་དང་གཏེར་སྲུང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག །འདིར་ཚོགས་སྐལ་ལྡན་ཕོ་
མོ་གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་། །མཐར་ཐུག་ཀ་དག་ཆོས་སྐུར་མངོན་པར་རྫོགས་སངས་
རྒྱས་ནས། །སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་ནུས་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་ཞུའོ།།  །།

ཅེས་པའང་མདོ་སྔགས་གླིང་སྤྲུལ་སྔགས་བན་རྦ་ཁ་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་གྱིས་དབེན་གནས་ཀུན་
བཟང་བྲག་ཏུ་འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་བསྙེན་པའི་ཐུན་བར་དུ་གང་ཤར་བཟོ་མེད་དུ་སྨྲས་པའོ།།  དགེའོ།།  །།བཀྲ་ཤིས་
ཤོག །།
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རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགོན་པ། 

༈ སྟང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགོན་པ་འདི་ འཕོ་གྲོང་གཡུས་ཚན་ལས་ བྱང་ཁ་ཐུག་
རིའི་རྒྱབ་ཁར་ རི་སྟོང་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ནང་སྤང་ཚལ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་
ཡོད། འཕོ་བ་གྲོང་འཇུག་གི་གདན་ས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགོན་པ་དེ་ དུས་རབས་༡༡ པ་དེ་ཅིག་ཁར་ཆགས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དགོན་པ་དེ་བླམ་ཕ་མར་པའི་སྲས་དྷརྨ་ མདོ་སྡེ་དེ་བོད་ལུ་ ཞི་བར་ཕེབས་པའི་
དུས་འཕོ་བ་གྲོང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་གིས་སྦེ་ ཐུགས་བྱ་ཕུག་རོན་གྱི་རོ་ལུ་འཕོས་ཏེ་ དུར་ཁྲོད་
བསིལ་བ་ཚལ་ལུ་ བྱོན་པའི་སྐབས་ གུང་ཞག་གཅིག་འདི་ཁར་ལུས་ནུག དེ་བསྒང་ མ་འོངས་
པར་ངའི་སྤྲུལ་པ་གིས་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་
ལམ་བཏབ་གནངམ་ལས་ ཡང་སྲིད་འགོ་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་རབ་རྒྱལ་ལས་བཟུང་ རིམ་པར་བྱོན་
པའི་སྐུ་འཕྲེང་༡༠ པ་ཐུབ་སྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ ད་ལྟོ་ཞལ་བཞུགས་ངག་
དབང་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཚུན་བྱོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་དབྱིབས་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་པའི་མགུ་ལུ་ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ལྷ་ཁང་འདི་བརྩིཝ་ད་ རྡོ་རྗེ་རྩེ་༥འི་
ཚུལ་སྦེ་ཡོད་པའི་མགུ་ གདན་ས་བཅགས་གནངམ་ལས་ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་
ཨིན་མས། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྷ་ཁང་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ འཕོ་གྲོང་གཡུས་ཚན་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཁ་
ཡར་བལྟ་ཆུ་ཚོད་༢ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ འཕུར་རྩེ་ལ་ཟེར་སའི་ལབ་རྩ་ཁར་ རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགོན་པ་གདན་
ས་བཅགས་མི་ རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་དང་ སྲས་དྷརྨ་ མདོ་སྡེ་འཕོ་བ་གྲོང་འཇུག་
མཛད་དེ་ རྣམ་ཤེས་བྱ་ཕུག་རོན་ལུ་བཞུགས་ཏེ་བྱོན་སྦེ་དགོན་པ་ཆགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་གནང་པའི་
བྱ་ཕུག་རོན་གྱི་རྐང་རྗེས་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད། 
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རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགོན་པ་ཆགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་

གཟིགས་མི་བྱ་ཕུག་རོན་གྱི་རྐང་རྗེས།

རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགོན་པ་གདན་ས་བཅགས་མི་ 

རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས།

རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྷ་ཁང་ནང་སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་ གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དང་ བཀའ་སྲུང་གཙོ་བོ་དཔལ་
ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་སྐར་མ་༥ གི་ས་ཁར་ བླ་མཚོ་ཡང་
མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་བླ་མཚོ།
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ཨྱོན་ཆོས་གླིང་། 

༈ བུམ་ཐང་སྟང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཨྱོན་ཆོས་གླིང་གདན་ས་འདི་ འགོ་ཐོག་རང་ཀུན་
མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་(སྤྱི་ལོ་༡༣༠༨-༡༣༦༣) ཀྱིས་དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་ཕྱག་བཏབ་
གནང་ནུག ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་ ད་ལྟོ་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འཁོར་སློབ་ཚུ་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ ག་ཏེ་ལུ་གདན་ས་བཏབ་པ་
ཅིན་དྲག་ག་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བླམ་གིས་གདན་ས་འདི་ངེའི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་འོག་ལུ་ ད་ལྟོ་དབང་གནང་
སའི་དབང་ཁང་ ད་རེས་ནངས་པར་གཏེར་སྤོང་ཟེར་སའི་འོག་ལུ་ ས་དབྱིབས་རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་
པའམ་མཎྜལ་བཤམས་བཤམསཔ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ནོར་གཏེར་ལེ་ཤ་བཞུགས་ནུག 
དེ་ཁ་ལས་མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་གྱི་འོག་ལུ་གླང་ཆེན་ཁ་མར་བལྟ་རྒྱུག་རྒྱུགཔ་བཟུམ་མའི་མགུ་
ལུའམ་ སྲིན་པོ་གན་རྐྱལ་སྦེ་འགྱེལ་བའི་ མགུ་ཏོག་གུ་གདན་ས་བཏབ་པ་ཅིན་ ལྷོ་མོན་སྤྱི་
དང་ ལྷག་པར་དུ་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལུ་བཀྲ་ཤིས་པར་འོང་ནི་མ་ཚད་ ངེའི་བསྟན་པ་ཡང་ཡུན་རིང་
དུ་གནས་པའི་དགོས་པ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པ་དང་འདྲ་བའི་ས་དབྱིབས་
དེ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྲུང་བཞག་ཤིག་ཟེར་ ཀུན་མཁྱེན་གྱི་གསུང་འཐོར་བུ་
ཅིག་ནང་གསུངས་བཞག་ནུག་ཟེར་ ཁ་བྱང་མ་གསལ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་བཀོད་དེ་
འདུག ད་རུང་ཡང་ ཇི་སྐད་དུ། རྟ་ཆུ་ས་ཡི་ཐིག་ལེའི་ལྟེ་བ་རུ། །མི་ཟད་ལོངས་སྤྱོད་དུ་མས་གང་
བ་ཡིས། །རིན་ཆེན་སྤུངས་འདྲའི་གཏེར་བུམ་དམ་པ་ཉིད། །མ་ཉམས་ཕན་བདེའི་བདུད་རྩི་ཅི་ཡང་
སྤྲོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཤུལ་ལས་དུས་རབས་༢༠ པའི་སྟོད་ལུ་བྱོན་མི་ གཏེར་སྟོན་ཟིལ་
གནོན་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་གྱི་རི་གི་ལྷ་པ་ནོར་བུ་བཟུམ་
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འབད་མི་དེ་ནང་ ནོར་གཏེར་ཡོད་པའི་ཉམས་སྣང་ཤརཝ་ལས་ ས་དེ་བརྐོ་ནི་དང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་
ནི་ལ་སོགས་པའི་ལཱ་ཚུ་མ་འབད་བར་ གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་པ་ཅིན་ ལུང་པ་དེ་ནང་མ་ཚད་
ལུང་ཕྱོགས་ཆ་མཉམ་ལུ་ཕན་པ་ག་ཅི་དེ་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ སེམས་ཁར་ངེས་དགོ་པའི་བསྐུལ་མ་
གསུངས་བཞག་ནུག ཧེ་མ་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་(༡༣༤༦-༡༤༠༥)མཆོག་གིས་ བོད་དབུས་
གཙང་དང་ཁམས་ཀོང་། བུམ་ཐང་ སྤ་གྲོ་ཚུ་ལུ་ཞབས་བཅགས་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ཨྱོན་ཆོས་
གླིང་ལུ་ཡང་བྱོན་ཏེ་གདན་ས་མཛད་གནང་ནུག།

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ གཏེར་སྤོང་ཟེར་སྤོག་ཏོ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། སྔོན་དང་
ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ས་གནས་འདི་ཁར་ཏོག་ཙེ་ཁ་གང་རྐོ་རུང་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ཆོས་རྗེ་ཚུ་གིས་ཆདཔ་
བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ དེའི་སྦོ་
ལོགས་ཁར་ནོར་གྱི་བྱང་ས་རེ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ས་ཆ་དེ་སྤྱོད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ། གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ།

གཏེར་སྤོང་། ཀུན་མཁྱེན་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་འོག་ལུ་ཡོད།
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ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་
སྒྲུབ་ཕུག་འདི་ཁར་བཞུགས་སྐབས་ 
འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཞིང་ཅིག་ནང་ མི་ཚུ་
ལུ་དབང་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཞིང་
གི་མིང་ལུ་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་
ཡང་དབང་ཁང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག། 
ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལས་སྐར་མ་༡༥ ཙམ་
གྱི་ས་ཁར་ཡོད།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ་འདི་ 
བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ཚད་གཅིག་སྦེ་
སྡོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ དགུན་ཁཝ་རྐྱབ་
ད་ཡང་རླངམ་འཐོན་ཏེ་སྡོད་འོང་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག གཞན་ཡང་ ཀུར་
སྟོད་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ ཕྱག་རྡོར་
གྲུབ་ཆུ་དང་ སྒམ་གླིང་ལུ་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ་བཅས་ 
སྦོམ་ཚད་དང་བྱོ་ལྷ་ བཀྱག་ ལྗིད་
ཚད་ཚུ་ག་ར་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཡོད་མི་
ཚུ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གྲུབ་ཆུ་
ཟེར་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གྲུབ་
ཆུ་དེ་ཚུ་གཏེར་སྟོན་རྡོ ་རྗེ ་གླིང་པ་
མཆོག་གིས་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་གདན་
ས་བཏབ་པའི་ཤུལ་ལུ་བཏོན་གནང་
གནངམ་ཨིན་མས། ཀུན་མཁྱེན་དེ་ དེ་ཁར་བྱོན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་དང་ཆོས་ལུང་ཚུ་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་
མ་གཏོགས་ གདན་ས་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་བཅགས་མ་གནངམ་ཨིན་མས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་གཏེར་སྟོན་
རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་བྱོན་ཏེ་ གདན་ས་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་བཅགས་ཏེ་གདུང་རྒྱུད་ཚུ་ཡང་བཞག་གནངམ་ལས་ 
དེ་ནང་ད་ལྟོ་བར་ན་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་ཡང་རྡོར་གླིང་ལུགས་སྦེ་བཟུང་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
དཀོན་གཉེར་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་གྱིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ།
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དཔལ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

བུམ་ཐང་སྟང་རྒེད་འོག་ལུ་སྐྱིད་འཛོམས་
(ཁྱི་བཙུམ་)སྦོ ་ལོགས་ཁར་ཡོད་མི་
དཔལ་ཕུག་འདི་རྒྱལཔོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ 
སྐྱིད་འཛོམས་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ 
གུ་རུ་རིན་པོ ་ཆེ་བྱོནམ་ད་ཁོ་འདི་ཁར་
གཡིབ་སྟེ་བཞུགས་པའི་ཕུག་གཅིག་
ཨིནམ་ལས་ སྦས་ཕུག་ཟེར་ཨིན་རུང་ 
ཤུལ་ལས་སྐད་ཀྱི་ཟུར་ཉམས་ཏེ་དཔལ་
ཕུག་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། གནས་དེ་ནང་ཤུལ་ལས་གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་
རྡོ་རྗེ་(༡༢༤༣-༡༣༠༣) བྱོན་ཏེ་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག  འདི་ནང་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞབས་རྗེས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། དཔལ་ཕུག་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།
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གནས་འདི་ལས་བརྟེན་ས་མིང་ཡང་པཱར་མཱན་ཏི་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དཔལ་ཕུག་ལྷ་ཁང་ལས་ཁ་
ཡ་བལྟ་འགྱོཝ་ད་ཤར་ཁ་ཐུག་དགོན་ཞིང་གུ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་དང་རོང་ཆུའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་
ཡོད། 

གུ་རུ་གིས་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་སྤྱ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་ས། 

མཁའ་འགྲོ་ཚུ་གིས་གུ་རུ་ལུ་ཨ་ར་བདུད་རྩི་བཟོ་སྟེ་
དྲངས་པའི་འོག་ཟངས། པཱར་མཱན་ཏི་གནས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་
རོང་ཆུའི་ཟུར་ཁ་ཡོད།

ཨ་ར་ཟངས་ཀྱི་ཁ་ཟངས། ཨ་ར་ཟངས་ཀྱི་ཟུར་ཁ་ཡོད།
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གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི། ཨ་ར་ཟངས་ལས་མདའ་རྒྱང་
ཕྱེད་ཙམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུའི་མཆོད་བཤམ། བཞུགས་ཁྲིའི་མདུན་ལུ་
ཡོད།

གཏོརམ་བསྣས་ནིའི་དོན་ལུ་ཆུ་དྲངས་སའི་ཝ་གཤོང་། 
མཆོད་བཤམ་གྱི་ལྟ་ལུ་ཡོད།

གཏོརམ་བསྣས་སའི་གཞོང་པ། གནས་འདི་
ལས་བརྟེན་སའི་མིང་ཡང་གཏོརམ་གཞོང་པ་ཟེར་
སླབ་ཨིན་མས། ཝ་གཤོང་ལྟག་ལུ་ཡོད།

བདུད་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་སྡོདཔ་ད་གུ་རུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཡོདཔ།
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སྦུལ་འདི་གི་ཁ་ཀུར་སྟོད་ཨུང་སྒར་གཡུས་ཚན་དང་གདོང་གཏད་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ཨུང་སྒརཔ་ཚུ་ལུ་
གནོདཔ་མས་ཟེར་ ཨུང་སྒརཔ་ཚུ་ཧེ་མ་འུར་ལཱ་འཇུག་པར་འོངམ་ད་ དུམ་གྲ་སྤོག་བཏངམ་སྦེ་
བཤད་ནི་འདུག།

ཨྱོན་ཕུག་ཟེར་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་དཔལ་ཕུག་ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

གོང་གི་གནས་ཚུ་ གཡུས་སྒང་མཇུག་སྣང་རུད་ལས་སྐྱེས་ལོ་༧༠ ལངས་མི་རྒཔོ་བགྲེསཔ་
གསང་སྔགས་ཀྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
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༈ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཤིང་མཁར་གཤམ་ཟུར་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་
སྨྱོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལོང་གླེགས་བམ་དང་པ་ལས། སྨྱོས་རབས་༢༡ པ་བདེ་བའི་དཔལ་
འབྱོར་(༡༢༩༡-༡༣༥༩)དགུང་ལོ་༥༥ དེ་ཅིག་ཁར་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་(༡༣༠༧-
༡༣༦༢) ཤིང་མཁར་ལུ་བྱོནམ་ད་ སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དོགས་པ་ཆ་མཉམ་བཅད། 
ཤུལ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་གིས་ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་གི་གདན་ས་འདི་ཕྱག་བཏབ་གནང་
ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་གིས་ ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་དེ་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་
༡༤ པ་དེ་ཅིག་ཁར་གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་འོང་ནི་མས། ཤིང་མཁར་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་
དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་གིས་ གླིང་བརྒྱད་ཕྱག་བཏབ་གནང་པའི་ནང་གསེས་ལས་ ད་
ལྟོ་ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་འོག་ཐོག་ལུ་རྡོ་རང་བྱོན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཅིག་གུ་
བཞུགས་ཏེ་ མི་ཚུ་ལུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་མ་གནང་པའི་གོང་ལུ་ ས་གནས་དེ་ཆ་མཉམ་
ནགས་ཚལ་སྦེ་ཨིན་མིའི་ཤིང་དང་ཚལ་མ་ནང་ལུ་ མཁར་རམ་གྲོང་གཡུས་ཆགས་པ་ལས་ ས་
གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཤིང་མཁར་ཟེར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཤིང་མཁར་གཤམ་ཟུར། 

ཤིང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
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ཤིང་མཁར་གཤམ་ཟུར་དགོན་པའི་མཐོང་སྣང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། ཀུན་མཁྱེན་སྒྲུབ་ཕུག

ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་གཡས་ཁ་
ཐུག་གི་བྱག་གུ་ཡོད།

སྒྲུབ་ཕུག་འདི་གཤམ་ཟུར་དགོན་པའི་འོག་ལུ་བྱག་
གི་རྐེད་པར་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་
དགོན་པའི་མཚན་ཡང་གཤམ་ཟུར་ཟེར་དར་ནུག

ཤིང་མཁར་གཤམ་ཟུར་གྱི་གནས་ལུ་མཚན་མ་འདྲཝ་ ཤར་ཟུར་རམ་གཤམ་ཟུར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཤིང་མཁར་ལུ་ཡོད་མི་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་བྱང་ཆུབ་
གླིང་ལས་ཤར་གྱི་ཟུར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕོག་ནི་དེ་གིས་ཤར་ཟུར་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། དེ་ལས་གཤམ་ཟུར་ཟེར་ཡང་སླབ་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ཤར་ཟུར་ལྷ་ཁང་ཡོད་
སའི་གནས་བྱག་སྦོམ་ཅིག་གི་འོག་ ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་གཤམ་ཟུར་ལུ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབས་
འབྱམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་ནང་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ཏེ་གནས་རྩ་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་གནངམ་
ལས་ ཤར་ཟུར་རམ་གཤམ་ཟུར་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ཡོངས་གྲགས་ལུ་
གཤམ་ཟུར་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 

གཤམ་ཟུར་དགོན་པ་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།
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དྲང་སྲོང་ར་ཧུ་ལ་གིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་སོང་བའི་ཤུལ།

གནས་འདི་དྲང་སྲོང་གིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་
ཏེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་གུ་རུ་གིས་རྡོ་
རྗེ་གྲོ་ལོད་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་དམ་ལུ་བཏགས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དྲང་སྲོང་གིས་སྦུལ་
ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་སོང་བའི་ཤུལ་འདི་ གུ་རུ་རྡོ་
རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་ཆིབས་པ་སྟག་གི་རྐང་རྗེས་
ཡོད་ས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བྱག་
གི་གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡོད་ས་ཚུན་ཚོད་
ཡོདཔ་ཨིན།

ཆོས་གཏེར་ལུ་སྦས་ཏེ་ཡོད་པའི་གནས།

གཤམ་ཟུར་གནས་ཀྱི་བྱག་
འདི་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བརྩིགས་
ཏེ་གཏེར་ལུ་སྦས་བཞག་
བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་མས།

སྒྲུབ་ཕུག་དེ་གི་བྱག་གི་རྩ་བ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བདུད་བཏུལ་བར་
བྱོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིབས་པ་སྟག་གི་རྐང་རྗེས་ཡང་ཡོད།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག གཤམ་ཟུར་

གནས་ཀྱི་བྱག་གི་སྐེད་པར་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ།

མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་འདི་
བྱག་གི་སྦུག་ལས་ཡ་མཚན་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོནམ་ཨིན། དེ་
གི་རྩ་བར་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་ཁྲུས་
གནང་ས་ཨིན་མས། གཤམ་
ཟུར་གནས་བྱག་གི་རྩ་བར་
ཡོད།
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གུ་རུརིན་པོ་ཆེ་གི་ཕྱག་འཁར་ཤུག་པ།

དྲང་སྲོང་གིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་སོང་བའི་ཤུལ།

དྲང་སྲོང་འདི་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་བཀའ་སྲུང་
ཨིན་མས། གནས་འདི་ཁར་དྲང་སྲོང་
གི་གསང་ལམ་ཟེར་བྱག་གི་རྐེད་པ་ལས་
ཕར་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
གཤམ་ཟུར་ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་
ཡོད།
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དྲང་སྲོང་ར་ཧུ་ལ་གི་བླ་མཚོ།

དྲང་སྲོང་ར་ཧུ་ལ་གི་བླ་མཚོ་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་རྡོ་ལེབ་འདི་གི་འོག་ལུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད།

བྱ་ཁྱུང་གཤོགཔ་དང་མགུ་ཏོག་རང་བྱུང་། ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།
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པད་གླིང་གི་མགར་ཚང་།

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྡོ་གཉིས།

ཕྱག་རྡོ་གཉིསཔོ་དེ་པུར་རྒྱལ་ལ་ཟེར་ས་ལས་འཕངས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། པུར་
རྒྱལ་ལ་འདི་ཤིང་མཁར་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ད་ ལ་
དེ་ཁ་ལས་སྤ་རོ་གདོང་དཀར་ལ་དགོན་པ་ཡང་མཇལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

པད་གླིང་གི་མགར་ཚང་
ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་
མི་གནས་འདི་ཁ་ལས་
ད་ལྟོ་ཡང་ལྕགས་རོ་ཚུ་
ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་
གནས་ཆུམ་མཚེར་ས་
ཟེར་སར་ཡོད། 
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ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་འོག་ཐོག་སྦུག་ལུ་དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་ཀུན་མཁྱེན་
གྱིས་ཆོས་གནང་སའི་བཞུགས་ཁྲི་མཇལ་ནི་ཡོད། ཨིན་རུང་བཞུགས་ཁྲི་གི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་རྡོའི་
རྩིགཔ་གྲུ་བཞི་སྦེ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ དེ་གུ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་
ཁང་བཟོ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ བཞུགས་ཁྲི་ངོ་མ་མཇལ་མི་ཚུགས་པས། 

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་བཞུགས་ཁྲི།
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ལྷ་ཁང་འོག་ལས་ཐོན་མི་བཞུགས་ཁྲི་གུ་ཡོད་པའི་རི་མོའི་མཐོང་སྣང་།

ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་མཚོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ ཧེ་
མ་ལྷ་ཁང་འོག་ཐོག་ལུ་འཐིང་གཞི་ཨེན་ཏ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་རུལ་ཏེ་མེདཔ་ཐལ་
སོང་བའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོ་ལུ་ཨེན་ཏ་ཚུ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ རྡོ་ལེབ་བསྒྲིག་
ནི་སྦེ་སེལ་བའི་སྐབས་ལུ་བཞུགས་ཁྲི་དེ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མ་གཞི་ལྷ་ཁང་འོག་ཐོག་གི་སྦུག་
ལུ་ བཞུགས་ཁྲི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣ་རྒྱུན་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་
བཞུགས་ཁྲི་དེ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་བཞུགས་ཁྲི་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་བཏབ་བཞག་མི་
པར་  ད་རེས་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་མི་ནང་མཇལ་བལྟཝ་ད་ བཞུགས་ཁྲི་གི་མགུ་ལུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་
ཨིན་ཚོད་ཀྱི་རིས་མོ་ཡ་མཚན་ཅན་ཡོདཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།
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ཤིང་མཁར་འབྲོག་རི་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དགོན་པའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་དྲང་སྲོང་གི་གྲུབ་ཆུ་རྐ་
དགུ་ཡོད་མི་ཅིག་འདུག གྲུབ་ཆུ་དེ་ ཧེ་མ་ཀུན་མཁྱེན་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་
གསོལ་ཆུ་དེ་ ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་འོག་འཚམས་ཅིག་ལས་ ཆུ་དབོག་དྲངས་དགོ་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་ལམ་ཐག་རིང་ནི་དེ་གིས་དྲང་སྲོང་ར་ཧུ་ལ་གིས་ སྒྲུབ་པ་གནང་སའི་སྦོ་ལོགས་
ཁ་ལས་གྲུབ་ཆུ་དེ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་དྲངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གྲུབ་ཆུ་དེ་ ད་རེས་ཤིང་མཁར་
གཡུས་ཚན་གྱི་བཟའ་ཆུ་སྦེ་བེད་སྤྱོད་འབད་མི་འདི་ཨིན། གྲུབ་ཆུ་འདི་བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མི་

དང་རྟ་མགུ་བཀལ་ཏེ་འབག་དོ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་གཟའ་ནད་
ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གཟའ་
བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་ཆུ་འདི་གིས་སྨན་
བཅོས་འབདཝ་ད་དྲག་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག ཆུ་འདི་རྐ་དགུ་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ མཇུག་གཅིག་སྦེ་ཐོནམ་ཨིན་མས།

དྲང་སྲོང་གྲུབ་ཆུ།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༡ ལུ་ཕྱག་བཏབ་གནང་མི་ ཤིང་མཁར་འབྲོག་རི་རིན་

ཆེན་འབྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་།
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གཤམ་ཟུར་གནས་འདི་ ཨུ་རའི་གཡུས་ཚན་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ སུམ་ཕྲང་དང་ཤིང་མཁར་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཧ་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་ནི་དང་། དེ་
ལས་ཤིང་མཁར་གཡུས་ཚན་ལས་ ཁ་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡ ལྷག་
ཙམ་ཅིག་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ཤིང་མཁར་བླམ་ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་མི་ ཤིང་མཁར་
ཆགས་རབས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤིང་མཁར་ཚོགས་
པ་དཀོན་མཆོག་ལས་ཡང་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་ཤིང་མཁར་གཤམ་
ཟུར་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བླམ་ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག་དང་ སྐྱེས་ལོ་༨༦ ཚུན་ཚོད་སྡོད་མི་ཨ་
རྒས་པདྨ་རྒྱ་མཚོ། དེ་ལས་སྐྱེས་ལོ་༩༧ ཚུན་ཚོད་སྡོད་མི་ཨམ་འཇིགས་མེད་བཟང་མོ་གསུམ་
གྱིས་བཤད་བྱིནམ་ལས་བརྟེན་གོ་ཐོས་མྱོང་ཡི་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། བླམ་ཀུན་བཟང་དབང་
ཕྱུག་ལུ་ཡང་ཨ་རྒས་པདྨ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཨམ་འཇིགས་མེད་བཟང་མོ་གིས་ཡང་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།
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ཝང་ཐང་དགོན་པའི་གནས།

༈ ཨུ་ར་ཝང་ཐང་དགོན་པ་དེ་ཉིད་ ཨུ་ར་མ་གྲོང་ལས་རྐང་ཐང་ཚོུད་ ༣ གྱི་ས་ཁར་ ཤར་

ཁ་ཐུག་ལུ་པུར་རྒྱལ་ལའི་སྐེད་པར་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  ཝང་ཐང་དགོན་པ་ལུ་ལྷ་ཁང་

གསར་རྙིང་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ལྷ་ཁང་རྙིང་པ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་དེ་ཉིད་ ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་

གླིང་པའི་ཞལ་སློབ་ མོན་མཁས་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་(༡༧༢༩-༡༧༩༨) གྱིས་ རབ་བྱུང་

༡༣ པའི་ནང་ གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་མས།  མཁས་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཀུན་

གྲོལ་མཆོག་དེ་ནང་བཞུགསཔ་ད་ མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་དང་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མ་ཚུ་གིས་ཞལ་

གཟིགས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའི་གནས་རྩ་ཆེན་ཅིག་ཨིན་མས། སྔོན་གོང་གི་ལྷ་ཁང་རྙིངམ་དེ་ཧེ་མ་

ཅིག་ཁ་ལས་མེ་མཆོད་བཞེས་འདུག་རུང་ སླར་ཡང་ལུང་བསྟན་གདུལ་བྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རབ་

བྱུང་༡༦ པའི་ནང་ཁམས་ཕྱོགས་ལས་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཚན་ཅན་བྱོན་ཏེ་ ཨུ་ར་མདོ་བཞི་

དམངས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་འབད་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༠ ལུ་ལྷ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་བླ་མའི་

གཟིམ་ཅུང་དང་བཅས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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ཝང་ཐང་བླམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་༡༩༣༠-༡༩༨༣གིས་ དགོན་གནས་དེ་ཁར་ དུས་རབས་ ༢༠ པའི་

ནང་ སྒོམ་སྡེ་གསར་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཨུ་ར་མདོ་བཞིའི་མི་སེར་དམངས་དང་ སྒོམ་སྡེ་

མཉམ་རུབ་ཐོག་ ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་གསརཔ་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དགོན་

པ་དེ་ཉིད་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་བྱིན་ལྡན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཤུལ་ལས་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་

ཀུན་གྲོལ་མཆོག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ ཐུབ་དབང་མཚན་ཅན་ཡང་ སྐུ་མཚམས་གནང་

སྟེ་བཞུགས་འདུག་པ་ལས་ ལྷ་ཁང་རྩ་བར་ཀརྨ་ ཐུབ་དབང་གི་གྲུབ་ཆུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 

པུར་རྒྱལ་ལ་རྫ་རོང་ནང་ལུ་ ཀརྨ་ ཐུབ་དབང་གི་སྒྲུབ་ཁང་རྩིག་ཤུལ་ཉེ་འདབས་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་མེ་

ལོང་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ཝང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

མཚན་ལས་ཐོབ་མི་ ཝང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།
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༈ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་སུམ་ཕྲང་(སོམ་བཱརང་)འདི་འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས་ཡང་གསལ་

མེ་ལོང་གླེགས་བམ་དང་པ་ནང་ལུ་ གདན་ས་བཅགས་མི་ལུ་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་

ལས་ དང་པ་སྤྱི་ལོ་༡༡༧༩ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་མི་ སྨྱོས་རབས་༡༨ པ་བདེ་མཆོག་ཡོངས་གྲགས་

ལུ་སྨྱོས་སྟོན་འཁྲུལ་ཞིག་ཆོས་རྗེ་མཆོག་དགུང་གྲངས་༤༧ བཞེསཔ་ད་བོད་ལས་མོན་ཁ་ཐུག་ལུ་

བྱོན་ཏེ་གདན་ས་བཏབ་གནང་ནུག དེ་བསྒང་ཙཱ་རི་བསྐོར་ཏེ་བྱོན་སྦེ་ལ་གཅིག་གུ་ཕེབས་ད་ ཧོར་

གྱི་བར་ཆད་བྱུངམ་ལས་ལྷ་ཕུར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་གིས་བར་སྣང་ཁམས་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཧོར་བདུད་

བསྒྲལ་བཏང་བའི་མགུ་ཏོག་

དང་ བྱང་ཁོག་གིས་པད་སྡེར། 

པགས་ཀོ་གིས་རྔ་གདན་བཟོ་

མི་ཚུ་ ཆོས་སྲུང་གི་རྟེན་སྦེ་ 

བསྣམས་བྱོན་མི་འདི་ད་ལྟོ་སུམ་

ཕྲང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

སུམ་ཕྲང་ཟེར་བའི་མིང་གི་ཐ་

སྙད་འབྱུང་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ཁག་

དག་པ་ཅིག་འདུག  དེ་ཡང་ རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་སྲས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ་བཀྲིས་དཔལ་

ལྡན་ལུ་སྲས་༣ ཡོད་ས་ལས་ཆུང་ཤོས་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ མོན་

བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་སྦེ་ སྦོམ་ཤོས་ཀྱིས་ ངེད་ཀྱི་དགོན་པ་འདི་ག་ཏེ་བཅགས་ནི་ཨིན་ན་ཟེར་དམོད་

བཅོལ་རྐྱབ་སྟེ་ རྔ་ཆུང་གསང་བའི་འབྲུག་ལྡིར་ནམ་མཁའ་ལུ་བཀོཝ་ད་ རྔ་ཆུང་གི་སྒྲ་ལས་ སོ་

འབྲང་ཟེར་བབས་ས་ལུ་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ལས་ མིང་ཡང་སོ་འབྲང་ཟེར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ད་རུང་ལོ་རྒྱུས་གཅིག་ལས་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་སྲས་ ལྕགས་རྡོར་ཟེར་མི་འདི་ལུ་སྲས་༣ བྱུང་

སུམ་ཕྲང་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་གདན་སའི་སྐོར།
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པའི་ཕོ་རྒནམ་གིས་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས། ནོ་གཅུང་

གཉིས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དབུས་

གཙང་བརྒྱུད་དེ་ཡར་ལུང་ལུ་བྱོནམ་དང་ ཡེ་ཤེས་

མཁའ་འགྲོམ་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་མོན་ཁ་ཐུག་ལུ་

ཡོད་ཟེར་བའི་ལུང་བསྟན་གནངམ་བཞིན་དུ་ ལྷོ་བྲག་

བརྒྱུད་དེ་བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ལུ་ཕེབས་ད་ ཕོ་རྒནམ་གིས་

རྔ་ཆུང་ཅིག་གནམ་ཁར་བཀོ་སྦེ་ང་གིས་དགོན་པ་ག་ཏེ་

ལུ་བཞེངས་པ་ཅིན་དྲག་ག་ཟེར་ཐུགས་སྨོན་གནངམ་

ད་ རྔ་ཆུང་གི་སྒྲ་ལས་སོ་འབྲང་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ས་

ཁར་བབས་ལས་ སོ་འབྲང་ངམ་སུམ་ཕྲང་ཟེར་དར་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ད་རུང་བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ ལྷ་ལས་བབས་པའི་སྨྱོས་བྱ་ཐུལ་དཀརཔོ་དང་སྨྱོས་ཡེ་ཤེས་སྣང་

བ་ཟེར་མི་གཉིས་ལྷ་སྣང་པའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ འདི་གིས་ཙཱ་རི་གནས་

སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷོ་བྲག་བརྒྱུད་དེ་སུམ་ཕྲང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ རྔ་ཆུང་གསང་བའི་འབྲུག་ལྡིར་བརྡུངམ་ད་ 

རྔ་སྒྲ་ལས་སུམ་ཕྲང་ཟེར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག། མིང་གི་ཐ་སྙད་དེ་ཚུ་ག་ར་རྔ་ཆུང་གསང་

བའི་འབྲུག་ལྡིར་གྱི་སྒྲ་ལས་འབྱུང་བའི་ཁུངས་སྟོནམ་ལས་ བཤད་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་

རུང་ དོན་གྱི་གནད་ལུ་མ་འདྲཝ་མིན་འདུག། 

གདན་ས་བཅགས་མི་གི་ཐད་ གོང་གསལ་སྨྱོས་རབས་༡༨ པ་བདེ་མཆོག་སྨྱོས་སྟོན་འཁྲུལ་

ཞིག་ཆོས་རྗེ་མཆོག་ཡབ་སྨྱོས་གཟི་བརྗིད་དཔལ་ལམ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པ་ཟེར་

ཞུ་མི་དང་ ཡུམ་ལྷ་ཅིག་བདེ་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སྦེ་སྤྱི་ལོ་༡༡༧༩ རབ་བྱུང་༣ པའི་ས་ཕག་

ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་འཁྲུངས་མི་དེ་ མངའ་བདག་མྱང་གིས་ཡུམ་གྱི་མཚན་ལས་གཤག་སྟེ་ 

བདེ་མཆོག་ཟེར་མཚན་གསོལ་ནུག དགུང་ལོ་༡༥ ལུ་ཨ་ཁུ་དང་ཡབ་ལས་སྨྱོས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་

ཚུ་གསན་བསམ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ་ ལྷ་ས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུག་བྲག་དམར་ཀེའུ་

ཚང་ལུ་ སྔགས་འཆང་རྣལ་འབྱོར་རྩེ་མོའི་ཞབས་ལུ་བཅར་ཏེ་ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབང་ལུང་མན་

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་གདན་ས་སུམ་ཕྲང་

བསམ་གྲུབ་ཆོས་རྫོང་།
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ངག་ཚུ་དང་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཚུ་གསན་ཞིནམ་ལས་ གངས་ཁྲོད་གཡའ་ཁྲོད་

ཚུ་འགྱིམས་ཏེ་ ལོ་དགུ་དེ་ཅིག་སྒྲུབ་པ་མཛད་བཞུགསཔ་ད་ བླ་མ་དང་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཚུ་

གི་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ སྦས་ཡུལ་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ནང་གདུལ་བྱ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་གནང་ནུག 

དོ་རུང་ཉིནམ་གཅིག་ཁྲིད་ཁང་ལུ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་གནངམ་ད་ མཆོད་པའི་ཏིང་ནང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཁྲོ་

བཅུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲ་ལྷམ་ལྷམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ག་ཅི་ཨིན་ན་མནོ་སྟེ་གནམ་ལུ་གཟིགསཔ་

ད་ འཇའ་ཚོན་གྱི་གུར་ཁང་ནང་ལུ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཀྲ་ལྷམ་ལྷམ་སྦེ་མཇལ་ཏེ་ མཆོག་

གི་གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟེ་ཕུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྦོམ་ལུ་གྱུར་ནུག།

དགུང་གྲངས་༤༧ དེ་ཅིག་ལུ་རང་གི་ཡུམ་གཤེགས་མིའི་དགོངས་རྫོགས་ལུ་བསམ་ཡས་དང་

ཡར་ལུང་ཚུ་ལུ་མཆོད་འབུལ་ལུ་བྱོན་པའི་ཞོར་ཁར་སྔགས་འཆང་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་བའི་

བསྒང་ བླམ་གིས་ བདེ་མཆོག་སྨྱོས་

སྟོན་འཁྲུལ་ཞིག་ ཁྱོད་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་

འདི་ལྷོ་མོན་ལུ་ཨིན། ལྷ་སྣང་པའི་

གདུང་རྒྱུད་དང་རྡོ ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཕྲིན་

ལས་ཚུ་ མར་ལུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་

ཨིན། ཡུན་མ་རིང་པར་མགྱོགས་པར་

སོང་ཟེར་བཀའ་གནངམ་ལས་ ལྷོ་

མོན་ཁ་བཞིའི་ཆ་ལུ་གདུལ་ཞིང་ག་ཏེ་

ཡོད་ག་ཟེར་ བདུན་ཕྲག་༡ མངོན་

པར་བཞག་གཟིགསཔ་ད་ བུམ་ཐང་

གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་

འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལུང་པའི་དབྱིབས་

ཟླུམ་པོ་སྦེ་ཡོདཔ། རྒྱས་པའི་ཕྲིན་

ལས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དགུན་ཡང་མེ་

ཏོག་པདྨ་ཤར་བ། དབང་གི་ཕྲིན་ལས་

སུམ་ཕྲང་བསམ་གྲུབ་ཆོས་རྫོང་གདན་ས་བཏབ་གནང་མི་རྒྱལ་བ་
ལྷ་སྣང་པའི་སྐུ་འདྲ།



254

ཨུ་ར་རྒེད་འོག
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ནུབ་བྱང་ལུ་ཟངས་རི་དམར་པོ། དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཤར་

ལུ་ལྕགས་རི་སྨུག་པོ། ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་

ཡུན་རིང་གནས་པའི་ཕྱིར་བྱང་ལུ་བྱག་རི་

ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བརྩིགས་པ་ལྟ་བུ། དམ་

རྫས་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཕྱིར་ཤར་ལུ་རྫ་

གཡུ་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་ལྟ་བུ། ཆོས་སྒྲ་

བཟང་པོས་ས་སྟེང་ལུ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ལྷོ་ལུ་

ས་དུང་དཀར་ལྟ་བུ་དང་ རྡོ་ལུ་དུང་དཀར་

རང་བྱོན་གཤོག་པ་ཅནམ། རིགས་བརྒྱུད་

དཀརཔོ་ཆུ་ལས་རིང་བའི་ཕྱིར་ ནུབ་ལུ་ཆུ་

ཨོམ་བཟུམ་ཚུ་གིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ དུག་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དང་ལྡན་ནིའི་འཕྲང་གསུམ་ཡོད་

མི་འདི་ནང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་ནི་དང་ རྡོ་རིང་གནམ་གྱི་ཀཝ་

ཕྲིན་ལས་བཞི་གི་ཟུར་དང་ལྡན་མི་ དུས་བཟང་ཚུ་ལུ་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་པ་འཛགས་ཏེ་ གདུལ་བྱ་

སྐལ་བ་དང་ལྡན་མི་ཚུ་ཚིམས་པའི་ ངོ་མཚར་བའི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་གདུལ་ཞིང་ཅིག་

གི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཚུ་ཡོདཔ་གཟིགས་ནུག། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ ཡ་ལས་མར་བྱོན་ཏེ་ མོན་ལ་དཀར་ཅུང་བརྒལ་ཏེ་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ངང་

ཟེར་མི་གཡུས་ཁ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ སུམ་པ་ཟེར་མི་གཡུས་ཁ་ལུ་ཕེབས་ནུག མི་ཚུ་གིས་དེ་ཁར་

བཞུགས་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་རུང་མ་གསན་པར་བྱོན་ཏེ་ཞང་མ་ལ་ལུ་ཕེབས་ད་སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་

སའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ ཆིབས་རྟ་བཏགས་སའི་རྡོ་རིང་ཁྲུ་གང་ལྷག་ཙམ་ཚུ་ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ནི་

ཡོདཔ་ཨིན། 

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱོནམ་ད་ བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཀྱིས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་སུམ་ཕྲང་ཁ་ཐུག་མེན་

པར་རི་མགོ་བརྒྱུད་དེ་ ཤར་ཕྱོགས་ཤིང་མཁར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཐལ་སོང་སྟེ་ སུམ་ཕྲང་དང་ཤིང་མཁར་

པའི་རི་མགུ་ ས་མཚམས་སྤོག་ཏོག་ཟེར་ས་ལུ་ཆིབས་ཀྱི་ཨ་ཝ་ལས་སྐྱེས་པའི་བོད་རྩྭ་ མཐའ་

བསྐོར་གྱི་རྩྭ་གཞན་ཚུ་དང་མ་འདྲཝ་ ས་ཆ་དགྲ་ལི་བཟུམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ཐད་རིལ་རིལ་སྦེ་སྐྱེས་

སྐྱེཝ་ད་ལྟོ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞང་མ་ལ།
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དེ་ལས་ཤིང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་སྦོ་ལོགས་ཁ་ལུ་ཕེབས་ད་ ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་ས་དབྱིབས་ཚུ་ ཧེ་

མ་མངོན་པར་གཟིགས་པའི་གདུལ་ཞིང་དང་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་གཟིགསཔ་ལས་ དེ་ཁར་སྒར་

བཅགས་གནངམ་དང་ ཉིམ་དགུང་ལུ་གནམ་སྲོ་སྟེ་སྐརམ་ཚུ་ཁྲ་ཆེམ་ཆེམ་སྦེ་ཤརཝ་ལས་ ལུང་

བསྟན་གྱི་གནས་འདི་ནང་མེནམ་འདྲས་ཟེར་གསུངས་ས་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ 

མམ་བྲག་ཟེར་འབོ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།

མམ་བྲག་ལུ་རྟེན་ཚུ་སྐབས་ཅིག་གཏེར་ལུ་སྦ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ གནམ་དགུན་ཤར་མི་མེ་

ཏོག་པདྨ་ཚུ་ག་ཏེ་འཚོལ་རུང་འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་ཐུགས་མུག་སྟེ་ ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལུ་གསོལཝ་

བཏབ་ཞིནམ་ལས་ རྔ་ཆུང་གསང་བའི་འབྲུག་ལྡིར་དེ་བརྡུངམ་ད་ཧེ་མ་མེད་པའི་སྒྲ་ལས་ སོམ་

འབྲང་ཟེར་བྱུང་སྟེ་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནམ་མཁར་འཕུར་བྱོནམ་ལས་ ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་རྟིང་

བདའ་བྱོན། ལ་ཆུང་ཅིག་གུ་ཕེབས་ཏེ་གཟིགསཔ་ད་ ཤར་ལུ་རྫ་གཡུ་དྲུང་བཟུམ། ལུངམ་ཟླུམ་

པོ་གསེར་གཞོང་བཟུམ། གནམ་དགུན་ཤིང་སྐམ་ལུ་མེ་ཏོག་པདྨ་རྒྱུ་སྐར་བཟུམ། ནུབ་བྱང་ལུ་

ཟངས་རི་དམར་པོ། བྱང་ཤར་མཚམས་ལུ་ལྕགས་རི་སྨུགཔོ། སྦུག་ལུ་རོྡ་རིང་གནམ་གྱི་ཀཝ་ཚུ་

གཟིགསཔ་ལས་ ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ ད་ངེད་ཀྱི་གདན་ས་མཐོང་ཅི་ ལེགས་སོ་ཟེར་གསུངསམ་

ལས་ ལ་འདི་གི་མིང་ལུ་ཡང་ ཧེ་མ་མཐོང་ལེགས་ལ་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ཟུར་ཉམས་

ཏེ་ སྟོང་ལེགས་ལ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་བྱོན་ཏེ་སྦུག་གི་རྡོ་རིང་ཀཝ་ཡོད་སར་ཕེབས་ད་ རྔ་ཆུང་དེ་ཡང་གནམ་ཁ་ལས་མར་ས་

ཁར་བབས་པའི་སྒྲ་སོམ་འབྲང་ཟེར་བྱུང་ནུག དེ་ཁར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏེ་སྒྲུབ་

པ་མཛདཔ་ད་ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གིས་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའི་ཁར་ དེ་

ཁའི་གཡུས་བཙན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་ཡང་ རང་གཟུགས་སྟོན། སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་ཕྲིན་ལས་

བསྒྲུབ་ནི་སྦེ་ཁས་བླངམ་ལས་ བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་གཙོ་བོ་ལུ་བསྐོས་གནང་ནུག། 

དེ་ཁར་མཚོ་མིག་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ བུམོ་དཀར་མོ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ རྡོ་ལུ་རང་བྱོན་གྱི་དུང་དཀར་

གཡས་འཁྱིལ་ཡོད་མི་ཅིག་དང་ མཚོ་མིག་འདི་ཡང་གདན་སའི་ས་སྦེ་ཕུལཝ་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་

བཟང་པོའི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལུ་གྱུར་ནུག རྔ་སྒྲ་ལས་སོམ་འབྲང་ཟེར་བའི་སྒྲ་དང་ 

ས་ཁ་ལུ་འཕྲང་གསུམ་འཛོམས་ཡོད་མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ སུམ་
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ཤིན་སྦྱར་རམ་ཤིང་གཉེར་གཡུས་ཚན་ལུ་ས་ཆ་སྦལཔ་ག་ཕུབ་རྐྱབ་རྐྱབ་བཟུམ་མའི་མགུ་ལུ་བཞེངས་མི་ལྷ་ཁང་།

ཕྲང་ཟེར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མཚོ་མིག་འདི་གུ་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་དཔལ་

གྱི་གནས་མཆོག་སུམ་ཕྲང་བསམ་གྲུབ་ཆོས་རྫོང་ཟེར་མཚན་གསོལ་རབ་གནས་བཀྲིས་མངའ་

གསོལ་རྒྱས་པར་མཛད་གནང་ནུག། 

ལམ་འཕྲང་གསུམ་འདི་ ཤར་ཁ་ཐུག་ལས་ཤིང་མཁར་བརྒྱུད་དེ་ ཀུར་སྟོད་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་དང་ 

ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ལྕམ་མཁར་ལྕམ་མཁར་བརྒྱུད་དེ་ཐིམ་ཕུག་འགྱོ་སའི་ལམ་དང་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལས་ 

ཨུ་ར་བརྒྱུད་དེ་ཁེངས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་ས་བཅས་ལམ་འཕྲང་གསུམ་འཛོམས་ས་ལུ་སླབ་ཨིན་མས། 

དོ་རུང་སྨྱོས་སྟོན་བདེ་མཆོག་གམ་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པ་ཁོ་རང་ཐུགས་དམ་རིམ་ཐེངས་གཉིས་ 

བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གསལ་སྣང་ལུ་ ཤིན་སྦྱར་རམ་ཤིང་གཉེར་ཟེར་མི་གཡུས་ལུ་ ས་ཆ་

སྦལཔ་ག་ཕུབ་རྐྱབ་རྐྱབ་བཟུམ་མའི་མགུ་ལུ་ ལྷ་ཁང་བྲེ་ཅོག་འཐདཔ་ཅིག་བཞེངས་དགོ་པའི་
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གཟིགས་སྣང་ཤརཝ་ལས་ དེ་ཁར་བྱོན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་བརྩིགས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཛདཔ་ད་ བཀྲིས་

པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་སུམ་ཕྲང་ལུ་བཟུམ་སྦེ་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་ གནམ་དགུན་ལུ་མེ་ཏོག་ཤརཝ་

ལས་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་སུམ་ཕྲང་དང་ཤིན་སྦྱར་གཉིས་ལུ་རང་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་སེའུ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་

དཀརཔོ་ཤར་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཤིང་འདི་ཡོད་རུང་ དེ་བཟུམ་གྱི་

མེ་ཏོག་ཤར་ནི་མེད་དོ་ཨིན་མས། 

ཤིང་གཉེར་ལུ་ཨམ་སྲུ་ཅིག་གིས་ལས་ངན་དབང་གིས་ སྨྱོས་བདེ་མཆོག་གམ་ལྷ་སྣང་པ་མཆོག་ལུ་ 

གསོལ་དུག་དྲངསཡོདཔ་ཨིན་མས། བླ་མ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་འབད་རུང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོངས་

པའི་ཕྱིར་ལུ་ མཁྱེན་བཞིན་དུ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་མཇུག་དེ་མདུན་ཅོག་གུ་བླུགས་གནངམ་

ད་ དུག་གི་ནུས་པ་གིས་རྡོ་རྐེད་པ་ལས་ཆག་སོ་ནུག དེ་ལས་རི་ཕ་གི་ལོགས་ལུ་ཡོད་མི་ ནམ་

ལིང་ནགས་ཚལ་ལུ་ཕུར་པ་བསྟན་གནངམ་ད་ རྩྭ་སྐམ་མེ་གིས་འཚིགཔ་བཟུམ་སྦེ་ལྷག་མཇུག་

མེདཔ་འཚིགས་སོངམ་ལས་ སེམས་ཅན་འགུགས་པ་ཀུན་ལ་ཡོད། །སེམས་མེད་འགུགས་པ་

ཁོ་བོའི་མཐུ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ དུག་གིས་ཡང་གནོད་མ་ཚུགས་པའི་ཚུལ་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ང་

ལུ་དུག་གིས་གནོད་མི་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་འདི་བཟུམ་ཡོད། གཞན་ལུ་འདི་བཟུམ་མ་འབད་ཟེར་

ཐུགས་བརྩེ་བའི་བསླབ་སྟོན་ཡང་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ ལོག་སྟེ་གདན་ས་ཆེན་མོ་སུམ་ཕྲང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གུང་ལོ་༨༧ བཞེས་པའི་སྤྱི་ལོ་༡༢༦༥ 

ལུ་ འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་སྤུབས་པ་དང་ ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་

ཞིང་ལུ་ཕེབས་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༢༦༢ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་མི་སྨྱོས་རབས་༢༠ པ་བཛྲ་འདུས་པ་མཆོག་གུང་གྲངས་༡༤ སྐོར་

ཆ་ལུ་ལྷོ་བྲག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ལས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཚུ་ཉམས་བཞེས་མཛད་དེ་

ལོག་བྱོན་ནུག ཤུལ་ལས་ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ཡང་ སུམ་ཕྲང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ཤར་གླིང་

བྲག་ཕུག་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་ནང་གི་སྒྲོ་འདོགས་གེ་ར་བཅད་གནང་ནུག གྲུབ་ཐོབ་

མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གཟུགས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རང་འབར་བྱུང་སྟེ་ གནམ་ལུ་བྱ་བཟུམ་འཕུར་ཏེ་

བྱོན་བྱོནམ་ དེ་ཁའི་མི་དྲག་ཞན་ཡོངས་ཀྱིས་མཇལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བྲག་ཕུག་མེ་གིས་འཚིགས་
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དུག་གི་ནུས་པ་གིས་རྡོ་རྐེད་པ་ལས་ཆག་སོང་བའི་མདུན་ཅོག

པའི་ཤུལ་དང་ བཛྲ་འདུས་པ་གིས་བྱག་གི་རྩ་བ་ལས་རྩིགཔ་རྐྱབ་སྟེ་ཐོག་ཚད་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་

རྩིས་ རྡོན་ཁྲི་བཟོ་གནང་བའི་ཤུལ་ཚུ་ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ས་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ བྱག་ཕུག་གི་མིང་ཡང་

གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཟེར་ཞུ་དོ་ཡོད་མི་འདི་ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་སར་འདུག།

སྨྱོས་རབས་༢༣ པ་མཚེ་མ་ཉི་ཟླ་༢ ལས་ཆེ་བ་ཉི་མ་ བསྟན་པའི་ཉི་མ་སྤྱི་ལོ་༡༣༨༢ ལུ་

སྐུ་འཁྲུངས་ནུག དེ་བསྒང་མ་འཕུ་བའི་དུང་སྒྲ་ཚར་༣ དང་སྤོས་དྲི་ཞིམ་པོ་གིས་གཟིམ་ཅུང་

ཁྱབ། སྐྱིད་ཁྲ་ནགས་ཚལ་ལས་ཆུ་ཅིག་གསརཔ་བྱུང་། སྔོན་མ་མེད་པའི་འཇམ་དབྱངས་མེ་

ཏོག་གསརཔ་ཤར་མི་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པར་མདོག་སེར་མེ་ཏོག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་ལས་

དགུང་གྲངས་༣༥ དེ་ཅིག་ལུ་བོད་ལས་ལོག་བྱོན་ཏེ་ སྔོན་མ་ཁོ་རང་འཁྲུངས་པའི་སྐབས་ཆུ་མིག་

གསརཔ་ཐོན་སའི་དགོན་གླང་འབྲང་ལུ་གདན་ས་བཏབ་བཞུགས་ནུག། 

བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལུ་སྲས་སྲསམོ་སྨྱོས་རབས་༢༤ པ་སྐུ་མཆེད་༣ ཡོད་པའི་བར་ན་སྐོརམ་དོན་

གྲུབ་བཟང་པོའམ་བརྟན་པ་དེ་ བུམ་ཐང་སྟང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཆལ་ལུ་ཕེབས་ད་ རང་གི་ཡུམ་དང་མི་

ཁུངས་གཅིག་པའི་འབྲོག་མོ་པདྨ་སྒྲོན་མའམ་དཔལ་འཛོམས་མ་ཟེར་མི་མཉམ་ཁྱིམ་ཐབ་མཛད་

བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་སུམ་འཕྲང་ལུ་བླ་ཤིང་ཙན་དན་གྱི་སྡོང་པོ་༩ བླ་མཚོ་འཇའ་སྣ་ཟུག་པའི་
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ཆུ་མིག་༩ བླ་རྟ་གསེབ་པ་༩ བླ་གླང་རྒྱ་ཚ་༩ བླ་བྱ་ཕོ་༩ ཚུ་ལོ་༡ གི་ནང་རིམ་པ་བཞིན་བྱུང་

བའི་ཤུལ་ལུ་ སྟང་ཆལ་སྟོད་ལུ་ཕ་དོན་གྲུབ་བཟང་པོ་ལུ་སྲས་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་གཙོས་

པའི་ སྨྱོས་རབས་༢༥ པ་སྤུན་༩ བྱུང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། 

བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སུམ་ཕྲང་བསམ་གྲུབ་ཆོས་རྫོང་བཅགས་གནང་མི་ལུ་བཤད་ཚུལ་མ་

འདྲཝ་ཁག་བཞི་དེ་ཅིག་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ དང་པ་སྨྱོས་རབས་

༡༨ པ་བདེ་མཆོག་གིས་བཅགས་གནང་ཡོད་ཟེར་མི་དེ་དང་ སྨྱོས་གཟི་བརྗིད་དཔལ་ལམ་ཡོངས་

གྲགས་ལུ་ལྷ་སྣང་པ་གིས་མངོན་པར་གཟིགས་མི་གཉིས་ དོན་དག་གཅིག་གུ་བབས་ལས་ སུམ་

ཕྲང་གདན་ས་བཅགས་མི་འདི་ སྨྱོས་རབས་༡༨ པ་བདེ་མཆོག་ཟེར་མི་དེ་རང་ཨིན་མས། དེ་

ལས་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ མི་ངོ་སོ་སོ་ཡོདཔ་མིན་པར་སྨྱོས་རབས་༡༨ པ་བདེ་

མཆོག་གི་ཡབ་སྨྱོས་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དེ་གིས་ བོད་ལུ་གདན་ས་བཅགས་པའི་སའི་མིང་ལུ་ ལྷ་

སྣང་ཟེར་དར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡབ་གཟི་བརྗིད་དཔལ་གྱི་མཚན་ལུ་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པ་ཟེར་

ཞུཝ་མ་ཚད་ དེ་གི་སྲས་བརྒྱུད་ག་ར་ལུ་ལྷ་སྣང་པ་ཟེར་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྨྱོས་རབས་༡༨ པ་

བདེ་མཆོག་ལུ་ཡང་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པ་ཟེར་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པ་མཆོག་བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་གིས་ལུང་བསྟན་པའི་གདན་ས་འཚོལ་ཏེ་འགོ་

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ཆིབས་རྟ་བཏགས་སའི་རྡོ་རིང་།
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ཐོག་ཕེབས་གནང་སྐབས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ཆིབས་རྟ་བཏགས་སའི་རྡོ་རིང་འདོམ་གང་ལྷག་ཙམ་

འབད་མི་འདི་ ས་གནས་ཞང་མ་ལའི་འོག་ལུ་དང་ བོད་རྩྭ་ཡོད་ས་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆུ་ཚོད་

༡.༣༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད། དེའི་རྩ་བ་ལས་གདུང་ཤིང་སྦོམ་གཅིག་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ རྡོ་རིང་

བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་སྐྱེས་སྐྱེསཝ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་གི་འོག་ལུ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

རྙིངམ་གཅིག་ཡོད་མི་ཡང་སྔོན་གོང་ལས་རང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་ཆིབས་ཀྱི་ཨ་

ཝ་ལས་སྐྱེས་པའི་བོད་རྩྭ་འདི་ ཧེ་

མ་འབད་བ་ཅིན་འདོམ་གང་དང་

ཕྱེད་ཙམ་གྲུ་བཞི་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་

རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡར་མར་

རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་འགྱོ་ནུག རྩྭ་དེ་ཡོད་

སའི་ས་ཁོངས་ནང་ས་ཡང་སྲ་ཀྲ་སྦེ་

ཡོདཔ་ཨིན། མི་རྣ་རྒྱུས་ཅན་ཚུ་

གིས་བོད་རྩྭ་སྐྱེས་སའི་ས་དེ་རྡོས་སྒོར་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་གྲུ་བཞི་སྦེ་སྤོག་སྟེ་འབག་པའི་ཤུལ་ཡང་

འདུག། སུམ་ཕྲང་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་རི་མགོ་ལུ་ ས་མཚམས་སྤོག་

ཏོ་ཟེར་སར་ཡོད། ས་གནས་དེའི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་གཤམ་ཟུར་གནས་མཇལ་ཚུགས།

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་ཆིབས་ཀྱི་ཨ་ཝ་ལས་སྐྱེས་པའི་བོད་རྩྭ།

བོད་རྩྭ་སྐྱེས་ས་ལས་སྤོག་པའི་ཤུལ་རྙིངམ།                               བོད་རྩྭ་སྐྱེས་ས་ལས་སྤོག་པའི་ཤུལ་གསརཔ།
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སྨྱོས་རབས་༡༨ པ་བདེ་མཆོག་ལུ་ཧོར་བདུད་ཀྱིས་བར་ཆད་

རྐྱབ་ད་ལྷ་ཕུར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་གིས་བར་སྣང་ཁམས་ལུ་

བྱོན་ཏེ་ ཧོར་བདུད་བསྒྲལ་བའི་མགུ་ཏོག

ཧོར་བདུད་ཀྱི་བྱང་ཁོག་

གིས་བཟོ་མི་པད་སྡེར།

ཆུ་འོ་མ་ལྟ་བུ་འཐོན་ས།

སུམ་ཕྲང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་མི་ཆུ་འོ་མ་ལྟ་བུ་འདི་ སྤང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ཡོད། ཆུ་

འོ་མ་ལྟ་བུའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་དགོན་གླང་འབྲང་གི་གདན་ས་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ཁང་

ཤུལ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག 
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དགོན་གླང་འབྲང་གི་ཁང་ཤུལ།

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་མཚེ་མ་སྦེ་འཁྲུངས་

པའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་མིག་༩ གསརཔ་ཐོན་སའི་ས་ཁོངས་

ཀྱི་མཐོང་སྣང་། དགོན་གླང་འབྲང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད།

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་མཚེ་

མ་སྦེ་འཁྲུངས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་མིག་༩ 

གསརཔ་ཐོན་མི་ལས་གཅིག
སུམ་ཕྲང་ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་ཡོད་མི་དུར་ཁྲོད་འདི་ལྷ་

སྣང་པ་གིས་བཅགས་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེའི་

གཤམ་སྦུག་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་ཟེར་

མི་གཅིག་འདུག ཞབས་རྗེས་ནང་ལུ་ མིའི་རོ་

མ་བཀལ་བའི་ཧེ་མ་ འབྲུ་སྣའི་རིགས་ག་ཅི་རང་

འབད་རུང་ཅིག་བཀལ་བཞགཔ་ད་ མིའི་རོ་སྲེག་

འབད་ཚར་ཏེ་བལྟཝ་ད་ འབྲུ་སྣ་དེ་མ་འཚིག་པར་

སྡོད་དོ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་མགུ་རྐངམ་ཡང་བཀལ་

ཏེ་སྡོད་ཚུགས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ལྷ་སྣང་པ་གིས་བཅགས་གནང་བའི་དུར་ཁྲོད། ལྷ་

ཁང་འོག་ལུ་ཡོད།
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ལྷ་སྣང་པ་གིས་བཅགས་གནང་བའི་དུར་ཁྲོད་སྦུག་ལུ་ཡོད་མི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས།

སུམ་འཕྲང་གདུང་རབས་བརྒྱད་པ་དཔལ་ལྡན་

བཟང་པོ་གིས་པད་གླིང་ལུ་པུ་ཏ་བཟོ་དྲངས་

པའི་རྡོ་གཞོང་། ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་གི་

ལྟག་ལུ་ལྕགས་སྐུད་རཝ་ནང་ཡོད།

པད་གླིང་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱི་པར།

པད་གླིང་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱི་པར་འདི་ སུམ་ཕྲང་གདུང་རབས་བརྒྱད་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་གིས་པད་

གླིང་ལུ་པུ་ཏ་བཟོ་དྲངསམ་ད་པུ་ཏ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ཕྱག་རྡོ་གུ་འཕྱགཔ་ད་ཐོན་པའི་ཕྱག་མཛུབ་

ཀྱིས་པར་ཨིན་མས། གནས་རྡོ་འདི་ཧེ་མ་ གོང་གི་རྡོ་གཞོང་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མི་

ཚུ་གིས་གནས་རྡོ་གུ་ཐོཝ་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱབ་ལོགས་གཅིག་ལས་སྤོག་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་སུམ་

འཕྲང་ལྷ་ཁང་ནང་ཞུ་སྟེ་བཞག་ནུག།

བཞུགས་ཁྲི་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ 

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་པདྨ་གླིང་པའི་བཞུགས་ཁྲི་འབད་བཤད་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ཁག་གཉིས་འདུག་རུང་ 

གོང་ལུ་སུམ་འཕྲང་གདུང་རབས་བརྒྱད་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་གིས་པད་གླིང་ལུ་པུ་ཏ་དྲངས་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་པད་གླིང་གི་བཞུགས་ཁྲི་རང་འོང་ནི་ཨིན་མས།
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བཞུགས་ཁྲི། ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་གི་

ལྟག་ལུ་ལྕགས་སྐུད་རཝ་གི་ཕྱི་ཁར་ཡོད།

གནས་ཀྱི་ལྡེ་མིག སུམ་ཕྲང་ལས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་

ཐུག་ལུ་ས་དུང་དཀར་འདྲ་བའི་ཉེ་འདབས་ལུ་དང་ 

བཞུགས་ཁྲིའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

ལྷོ་ལུ་ས་དུང་དཀར་ལྟ་བུ།
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བྲག་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བརྩིགས་པ་འདྲ་བ། ནུབ་གླིང་ཟེར་མི་བྱག་འདི་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན།

རྟེན་སྒྲོམ་ཕྱག་ཐམ་ཅནམ། བྲག་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་རྩིག་པའི་རྩ་བ་དང་མཚམས་ཁང་མཇུག་གི་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

རྡོ་རང་བྱུང་གི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷིའུ་དང་ལག་

ལྷི་ཤིང་བཞག་པའི་ཤུལ་འདི་ གུ་རུ་སྐུ་ཞག་

གསུམ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་རེད་བརྡུངས་ཏེ་གསོལཝ་

ཚོགས་དྲངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་

རྩིག་པའི་བྱག་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ཆུའི་ཕར་ཧོངས་

ལུ་ཡོད།

རྡོ་རང་བྱུང་གི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷིའུ་དང་ལག་ལྷི་ཤིང་

བཞག་པའི་ཤུལ་ཡ་མཚན་ཅན།
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ལྷ་སྣང་པ་ལུ་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ནིའི་ཁས་བླངས་

ཕུལ་མི་གཡུས་བཙན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་ཕོ་བྲང་། 

ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བརྩིགས་པའི་བྱག་གི་གཡོན་ཕྱོགས་

ལྟག་ལུ་ཆུའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་མའི་པད་ཀར་མར་ཁུ་བཙིར་སའི་རྡོ་

རང་བྱུང་གི་མར་སྟེམ། མཚམས་ཁང་ལུ་འགྱོ་

སའི་ལམ་ཟུར་ལུ་ཡོད།

གོང་གི་གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ཕར་ཚུར་ འབུམ་སྡེ་ལྔ་གཏེར་ལུ་སྦས་པའི་བྱག་ སྤགས་ཚོགས་ཀྱི་

མདུན་ཕྱོགས་ གྱི་ཅུང་གིས་གཞོག་གཞོགཔ་བཟུམ་ཡོད། 

སྒྲིབ་པ་ཤུབ་ས། མཚམས་ཁང་གཡས་

ཁ་ཐུག་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ལྷ་སྣང་པའི་གདུང་རབས་ལྔ་པ་ནམ་མཁའི་མཚན་

ཅན་འཕུར་བྱོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་མཇལ་ས། 

ནུབ་གླིང་མཚམས་ཁང་ལྟག་ལུ་བྱག་གུ་ཡོད།
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ནུབ་གླིང་དགོན་པའི་ལྟག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞག་གསུམ་སྒྲུབ་པ་གནང་

བཞུགས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་ དེ་གི་མདུན་ལུ་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཡུངས་ཀར་མར་བཙིར་ཏེ་

གསོལཝ་ཚོགས་དྲངས་པའི་གསོལ་ཐབ་བཅས་ཡོད་རུང་ སྒྲུབ་ཕུག་འདི་བྱག་གི་འོག་ལས་ཕར་

ཨིནམ་ལས་པར་ལེན་མ་ཚུགས།

ཤར་གླིང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ལྕགས་བརྡུང་སའི་མགར་ཚང་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཁར་ལྕགས་

རོ་ཡང་འདུག མགར་ཚང་འདི་ག་གི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ཏན་ཏན་ཤེས་མི་མིན་འདུག དེ་གི་ལྟག་ལུ་

ཅུག་ཅུག་སྦ་སྦའི་ཟེར་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱག་ལྕོང་འབུཔ་བཟུམ་འབད་མི་འདི་ཨུ་ར་པའི་ཁ་སྐད་

ལུ་ཅུག་ཅུག་མ་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་སྦལཔ་བཟུམ་འབད་མི་འདི་ སྦ་སྦའི་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་བརྟེན་སའི་མིང་ཡང་ ཅུག་ཅུག་སྦ་སྦའི་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། གནས་འདི་དྭགས་པ་སྤང་

ཅན་པ་ཚུ་གིས་ཕོ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་སླབ་རྒྱུན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། 

ཤར་གླིང་མཚམས་ཁང་གི་མགུ་ལུ་མཁའ་འགྲོམ་བྲོ་འཁྲབ་པའི་ཞབས་རྗེས་མཇལ་ནི་ཡོད།

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་བཞོག་པའི་རྡོ་རང་བྱུང་གི་ལྕམ་ རིང་ཐུང་འདོམ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་འབད་མི་དང་ 

འདོམ་གང་ལས་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཨིན་པའི་ཚོད་ཀྱི་ལྕམ་བརྩིགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་མའི་

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་བཞོག་པའི་རྡོ་རང་བྱུང་གི་ལྕམ་རིང་ཚད་འདོམ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་འབད་མི།
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འདོམ་གང་ལས་གསུམ་གྱི་བར་ན་འབད་མི་ལྕམ་བརྩིགས་བཞག་བཞགཔ་གི་མཐོང་སྣང་།

གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕུག

གནས་འདི་ ཤར་གླིང་བྱག་གི་མགུ་ལུ་དང་ ནུབ་གླིང་མཚམས་ཁང་གི་གདོང་གཏད་ལུ་ཡ་མཚན་

ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད། དེའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་རྡོའི་ལྕམ་ཀ་ཆེན་གྱི་ཚད་ཅན་འདོམ་གང་ལྷག་

པ་དང་རྡོ་ལེབ་ཨེན་ཏ་ཅོག་འཐདཔ་ཚུ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤར་གླིང་མཚམས་ཁང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕུག་འདི་ བྱག་གི་སྐེད་

པར་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་སྒྲུབ་པ་གནངམ་ད་ སྐུ་གཟུགས་ལས་

མེ་འབར་ཏེ་བྱག་འཚིགསཔ་ལས་ བྱག་གི་ཁ་དོག་གྱུར་ཏེ་སྐྱ་ཐལ་ཐལ་སོང་ཡོད་མི་དང་ སུམ་

བཛྲ་འདུས་པ་གིས་བཟོ་གནང་བའི་རྡོན་ཁྲི།
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ཕྲང་ཆོས་རྗེ་བཛྲ་འདུས་པ་གིས་ བྱག་གི་རྩ་བ་ལས་རྩིགཔ་ཐོག་ཚད་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་རྐྱབ་

སྟེ་ རྡོན་ཁྲི་བཟོ་གནང་བའི་ཤུལ་དེ་ ཀུན་གྱིས་མཇལ་སར་ཡོདཔ་ཨིན། 

གནས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གཏེར་ལུ་སྦ་ས་ཟེར་མི་གནས་འདི་བྱག་གི་གསེབ་བར་ནང་ལུ་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་

སྟེགས་ཅིག་མགུ་བཀལ་ཏེ་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕུག་

གི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གི་གསེབ་བར་ནང་ཡོད།

ཤར་གླིང་བྱག་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་

སྒྲུབ་ཕུག་གི་གཡས་གཡོན་དང་རྩ་བ་ལས་ཕར་ 

ཁང་ཤུལ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ལྷ་སྣང་པའི་སློབ་མ་

ཚུ་གི་སྒྲུབ་ཁང་ཤུལ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

མམ་བྲག་གམ་མེན་འདྲ་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པ་ གནས་འདི་ཁར་ཕེབས་ད་ 

ལུང་བསྟན་གྱི་གནས་ཨིན་པའི་ཐུགས་བཞེད་

གནང་སྟེ་ གདན་ས་བཅག་ནི་སྦེ་ས་བསླངས་

མཛདཔ་ད་ གནམ་བསྲོ་སོངམ་ལས་ བླ་མ་

གིས་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་དེ་འདི་ནང་མེན་

འདྲ་ཟེར་གསུངསམ་ལས་ ས་མིང་མེན་འདྲ་

ཟེར་ཨིན་རུང་ཟུར་ཉམས་ཏེ་མམ་བྲག་ཟེར་དར་

གནས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གཏེར་ལུ་སྦ་ས།                དཀར་ཆག་གཏེར་ལུ་སྦ་ས་ལུ་འགྱོ་སའི་སྒོ།

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་སློབ་མ་ཚུ་གི་སྒྲུབ་ཁང་ཤུལ།

མམ་བྲག་གམ་མེན་འདྲ།
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ནུག དེ་ལས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྟེན་རྔ་ཆུང་གསང་བའི་འབྲུག་ལྡིར་ལུ་ ད་གདན་ས་འཚོལ་ནིའི་འགན་

ཁུར་ཁྱོད་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། འཚོལ་ཤིག་ཟེར་རྔ་ཆུང་གནམ་ལུ་བཀོཝ་ད་ རྔ་ཆུང་གིས་སོར་འབྲང་

སོར་འབྲང་ཟེར་འཕུར་བྱོན་ཏེ་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་གི་སྦུག་ལུ་ཡོད་མི་རྡོ་རིང་ཡོད་སར་བབས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་ སུམ་ཕྲང་ཆོས་རྗེ་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོ་གིས་གསུངས་ཡི། གནས་འདི་ ཤིང་མཁར་ལས་

སུམ་ཕྲང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡ ཙམ་གྱི་སར་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད། ད་ལྟོ་བྱག་གི་

གདོང་ཁ་ལས་ཤིང་ཚུ་སྐྱེས་ཏེ་འདུག།

མཐོང་ལེགས་ལའམ་སྟོང་ལི་ལ་ཟེར་མི་འདི་ 

ལྷ་སྣང་པ་ མམ་བྲག་ལས་རྔ་ཆུང་གསང་བའི་

འབྲུག་ལྡིར་གྱི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ལུང་བསྟན་གྱི་

གདན་ས་འཚོལ་བར་བྱོན་ཏེ་འདི་ཁར་ཕེབས་

ད་ ཤར་ལུ་རྫ་གཡུ་དྲུང་བཟུམ་དང་ ལུངམ་

ཟླུམ་པོ་གསེར་གཞོང་བཟུམ་ ནུབ་བྱང་ལུ་

ཟངས་རི་དམར་པོ་ སྦུག་ལུ་རྡོ་རིང་གནམ་གྱི་

ཀཝ། ས་དབྱིབས་དུང་དཀར་བཟུམ་ལ་སོགས་པ་ བླ་མས་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་

ཆ་མཉམ་འདི་ཁ་ལས་གཟིགསཔ་ལས་ ཐུགས་མཉེས་ཏེ་མཐོང་བར་ལེགས་པའི་མཐོང་ལེགས་ལ་

ཟེར་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་སྟོང་ལི་ལ་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག།

མཐོང་ལེགས་ལའམ་སྟོང་ལི་ལ།
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རྡོ་རིང་གནམ་གྱི་ཀཝ། ལྷ་ཁང་འོག་ཐོག་ལུ་ཡོད། མཚོ་སྨན་གྱིས་ལྷ་སྣང་པ་ལུ་ཕུལ་མི་དུང་དཀར་

གཡས་འཁྱིལ་རང་བྱོན། སུམ་ཕྲང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པའི་ཕྱག་རྗེས། ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།

རྫ་གཡུ་རུང་ཡོད་སའི་མཐོང་སྣང་།
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བཞུགས་ཁྲི་འདི་ ཨུ་ར་གདུང་ནག་པོ་གིས་

སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་

པ་གིས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གནང་བའི་སྐབས་

ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་

བརྟེན་ཞིང་གི་མིང་ཡང་ད་ལྟོའི་བར་ན་ བླ་

མའི་ཆོས་འཁོར་ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། གདུང་ནག་པོའི་ཕོ་བྲང་ཤུལ་ཡོད་སའི་

ས་ཁོངས་ནང་གི་ རོང་ཆུའི་ཕར་ལོགས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལོང་གླེགས་བམ་དང་པ་ལུ་

གཞི་བཞག་ཡོདཔ་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚུ་སུམ་འཕྲང་ཆོས་རྗེ་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོ་གིས་

བརྡ་སྟོན་འབད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

པད་གླིང་གིས་ཆོས་འཁོར་གནང་སའི་བཞུགས་ཁྲི།
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ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག                                            
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༈ ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་གནས་འདི་ ཧེ་མ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

གིས་ རྫུ་འཕྲུལ་དང་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་བྱོན་ཏེ་ གངས་དང་མཚོ་བྲག་ལ་

སོགས་པའི་ ས་ཆ་རྟ་རྨིག་ཙམ་རང་མ་ལུས་པར་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། ཆོས་ནོར་ཚད་མེདཔ་

ཅིག་ གཏེར་ལུ་སྦས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཆོས་རྗེ་བྲག་འདི་ཡང་ བུམ་

ཐང་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིའི་བྲག་གི་གནས་ཆེན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ བྲག་

རི་འདི་ཕྱི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་བརྩིགས་པ་དང་ ནང་ལྟར་ཆོས་གོས་དཔྱངསམ་བཟུམ་སྦེ་

ཡོདཔ་ལས་ ཆོས་བྲག་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པའི་

གདན་ས་འབད་ནི་འདི་གིས་ཡང་ཆོས་རྗེ་བྲག་ཟེར་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གུ་རུ་སྐུ་དངོས་བཞུགས་

པའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ ནང་ལུ་གཏེར་ཁ་༢༢ སྦས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྒོའི་འགྲམ་ལས་ ལས་ཅན་ཚུ་གི་

ངོ་ལུ་གནས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་སྦས་ཡུལ་སྦེ་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་ རྒན་རབས་ཚུ་གིས་བཤད་སྲོལ་

ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། 

གནས་འདི་ལུ་ དུས་རབས་༡༢ པའི་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་ ཆོས་

རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་ དབོན་རས་དརྨ་ སེངྒེའི་སློབ་མའི་ ཐུ་

བོ་རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་(༡༡༧༥-༡༢༥༠)གིས་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་

ཆོས་བྲག་གནས།                           

ཆོས་རྗེ་བྲག
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མཛད་དེ་ སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིནམ་ལས་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་སྟེ་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་ གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཚང་བརྡོལ་བའི་གནས་ལུ་གྱུརཝ་ལས་ ཆོས་རྗེ་བྲག་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་

ཁུངས་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས།

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞབས་ཀྱི་གསུང་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ལས། ཞི་

བ་རབ་བཟང་ཐར་པའི་གླིང་མཆོག་ལགས། །འདི་ནི་སྔོན་ཚེ་རང་བྱུང་པདྨ་ཡིས། །ལུང་བསྟན་ཟབ་

གཏེར་བྱིན་རླབས་འབྱོར་པས་བརྒྱན། །མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་འདུ་བ། །འདི་

འདྲའི་གནས་སུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་རིགས། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྦས་ཡུལ་རིན་ཆེན་སྒོ་རྣམས་ཀྱང་། །རིང་

པོར་མི་ཐོགས་མྱུར་དུ་འབྱེད་འགྱུར་ལ། །དད་ལྡན་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་མཛོད། །ཞེས་

སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པའི་ཞལ་ནས། རྩེ་མོ་གནམ་ལ་སྙེགས་འདྲ་

ལྷ་ཡི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་ཞིང་དགའ་སྐྱིད་ལྡན། །རྩ་བ་ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོའི་བཏེགས་སུ་

གནས། །ཟས་ནོར་མཆོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །གཡས་སུ་བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚང་རི་

འདྲ། །རྒྱལ་བའི་རྣམ་སྤྲུལ་སྐྱེས་བུ་རྒྱུན་མི་ཆད། །གཡོན་རི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཀོད་དང་མཚུངས། 

།གནས་དགོན་འདི་མཐོང་སེམས་ཅན་དད་མོས་བྱུང་། །མདུན་རི་ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ཕུལ་བ་འདྲ། 

།དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་གཏེར་མཆོག་ཡང་ཡང་བྱོན། །རྒྱབ་རི་སེང་ཆེན་དགུང་ལ་བསྒྱིངས་དང་

མཚུངས། །ཆོས་མཚན་དྲི་མེད་ཕས་རྒོལ་ཁ་བཏགས་བྱུང་། །དྲི་མེད་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་

ཤེལ་གྱིས། །མོས་ལྡན་འཐུང་བ་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་འབྱུང་། །དཔག་བསམ་འཁྲུངས་པའི་ལྷ་ཡི་

ལྗོན་ཤིང་འདི། །ཡལ་འདབ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་གསེབ་ཀྱི་ནང་། །དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་སྙན་པའི་གླུ་

དབྱངས་ལེན། །རིན་ཆེན་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་ནང་ཤེད་ནས། །སྙིགས་དུས་སེམས་ཅན་དབུལ་བ་

བསལ་བའི་ཕྱིར། །གཏེར་ཁ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ནང་དུ་སྦས། །ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་དགོངས་མ་ལུས་གྲུབ་

པའི་གནས། །འགྲོ་དྲུག་སྒྲིབ་གཉིས་མ་ལུས་སྦྱང་བའི་ཕྱིར། །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་ཞབས་རྗེས་

བཞག །ནམ་ཞིག་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པ་བྱོན་པའི་ཚེ། །བྲག་རི་འདི་ནས་གཏེར་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ནི། །སངས་

རྒྱས་བསྟན་པའི་ཞིག་གསོ་འདི་ཡིས་བྱས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ནུག།
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ཆོས་བྲག་དགོན་པ་དེ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་སྤུངས་ཐང་གྲྭ་ཚང་གིས་བདག་འཛིན་མཛད་

དེ་ ཆོས་བྲག་བླམ་ཟེར་ བླ་ཆེན་བཞི་གི་གྲས་ལས་གཅིག་ ཆོས་བྲག་བླམ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་

བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ཆོས་བྲག་བླམ་འདི་ ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་གིས་བསྐོས་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་

གནངམ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་ཆོས་བྲག་དགོན་པའི་བདག་འཛིན་དང་ བླམ་བསྐོ་བཞག་

གི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་གིས་མཛད་བཞིན་དུ་འདུག།

ཆོས་རྗེ་བྲག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐར་པ་གླིང་དགོན་པ་དེ་ཡང་ དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ 

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་(༡༣༠༨-༡༣༦༣)འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ གླིང་

བརྒྱད་བཏབ་སྟེ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སྤེལ་བའི་གདན་སའི་གཙོ་བོ་ 

བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་ལུ་མཛད་དེ་ སློབ་མ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་ སྐུ་འཇའ་ལུས་གྲུབ་སྟེ་ཐར་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་ ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་བཀོད་པར་མཛད་གནང་བའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་

ལུ་གྱུར་བ་ལས་བརྟེན། དགོན་པའི་མཚན་ཡང་ཐར་པ་གླིང་ཟེར་ དོན་ལྡན་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་

པའི་སྒོ་ལས་བཏགས་པ་ལས་ རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་ཀུན་ལུ་ དགོན་གནས་དེ་གི་མཚན་གྱི་སྙན་

གྲགས་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དགོན་པ་དེ་ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་དེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་

རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ དགོན་པའི་མིང་ཙམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨོྱན་དབང་ཕྱུག་(༡༨༦༢-

༡༩༢༦) ཞབས་ཀྱིས་ གྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་(༡༨༥༣-༡༩༡༩) ལུ་བཀའ་གྲོས་ཀྱི་ཞུ་བ་

ཕུལ་བ་ལྟར་ ཀློང་ཆེན་གྱི་གདན་ས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རང་

གི་སློབ་མ་ ཨ་ཙར་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བཀའ་སློབ་གནང་། མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་སྦྱིན་

བདག་མཛད་དེ་ སླར་ལོག་ ཞིག་གསོ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྒྲུབ་གྲྭ་ཞལ་གྲངས་༡༣ བཙུགས་

གནང་ནུག དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཁམས་རྫོགས་ཆེན་ལས་ དགེ་བཤེས་ཀུན་སྟོབས་བྱོན་ཏེ་ གཞུང་

ཆེན་གྱི་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་གནང་ནུག དེ་ལས་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བྱོན་ཏེ་ དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེ་དང་ གཞུང་ཆེན་༡༣ གྱི་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་པའི་

འབྱུང་ཁུངས་ལུ་གྱུར། དེའི་ཤུལ་ལས་ བླ་མ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་དཔལ་སྤུང་མཁྱེན་བརྩེ་ཡང་སྲིད་
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གཉིས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་མཐའ་མར་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སློབ་ཐུན་མོང་ཐོག་ གསོལཝ་བཏབ་བཞིན་དུ་ 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ བླམ་གནག་མདོག་ཟེར་མི་

གིས་དབུ་འཛིན་མཛད་དེ་བཞུགས་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོ་ལུ་ཆོས་རྒྱལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་

སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ཀྱིས་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་བསོད་སྙོམས་རྐྱབ་མ་དགོ་པར་ རྫོང་

གཞིས་ཁག་གི་གྲྭ་ཚང་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་འཐོབ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ནུག།

ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་བྲག་རི་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བརྩིགས་པ་བཟུམ་མའི་ལོགས་ལུ་ གུ་རུ་དངོས་སུ་བཞུགས་

པའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ དུང་དཀར་རང་བྱོན། ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་ཕོ་བྲང་བྲག་

མེ་ལོང་འདྲ་བའི་རྩེ་མོ་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྲིན་ཡུལ་ལུ་འཕུར་བྱོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་ཁྲུ་

གང་གི་ཚད་ཅན་མ་དང་། རྡོའི་བཞུགས་ཁྲི་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་

ཏེ་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ལས་འཕུར་བྱོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིབས་པ་སྟག་གི་ཞབས་རྗེས་ཚུ་གསལ་རིལ་རི་

སྦེ་བཞུགས་ཡོད།

དགོན་གནས་ཐར་པ་གླིང་གི་བྱང་ཤར་ལུ་ཡོད་མི་སེང་གེ་བྲག་ཟེར་མིའི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལས་ གཏེར་

སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྐུ་དང་ དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་གསུམ་

སྤྱན་དྲངས་པའི་གཏེར་གནས་དང་། ཐར་པ་གླིང་གི་ཚོགས་ཁང་གི་ཁང་ཤུལ་རྩིག་གསེབ་ལས་

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱིས་སྦས་པའི་ དགོངས་འདུས་ཆོས་ཚན་ཚུ་པདྨ་གླིང་པ་གིས་གཏེར་བཞེས་

པའི་ཤུལ་གྱི་གཏེར་གནས་ཀྱིས་མཚོན། གཞན་ཡང་གནས་དགོན་དེ་གི་ གཡས་གཡོན་ལུ་ ཧེ་

མ་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་བཞུགས་པའི་སྒྲུབ་ཁང་ཤུལ་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།།

གྲུབ་ཆུ་འདི་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་བྷ་ག་ལས་བྱོནམ་

ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་གཡས་བྱག་གི་རྩ་བར་ཡོདཔ་

དང་ ནང་ལས་ཆུ་འཁོལ་བའི་སྒྲ་བཟུམ་ཅིག་གོ་ནི་

འདུག།

རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གྲུབ་ཆུ།
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ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་

མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།

བླ་མཚོ་འདི་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་བཀའ་

སྲུང་དྲང་སྲོང་གི་བླ་མཚོ་ཨིན་མས། 

བླ་མཚོ་འདི་ནང་ལས་ཀུན་མཁྱེན་

ཆེན་པོ་གིས་ རོལམོ་དང་བླ་གཡུ། 

བླ་རྡོ་གཏེར་བཞེས་མི་ཚུ་ ད་ལྟོ་

བསམ་གཏན་གླིང་སྣག་ཚང་ནང་ 

ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་འབད་དེ་དངོས་སུ་

མཇལ་སར་ཡོདཔ་ཨིན། བླ་མཚོ་

འདི་ཆོས་བྲག་དགོན་པ་ལས་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་སར་ནགས་

ཚལ་ནང་བྱག་ཅིག་གི་རྩ་བར་འཁྱིལ་ཏེ་འདུག།

དྲང་སྲོང་གཟའ་བདུད་ཀྱི་བླ་མཚོ།

བྱ་ཁྱུང་གི་གཤོག་མཐིལ་གཟུགས་བརྙན་རང་བྱོན། ཤམ་བྷ་ནོར་གྱི་བྱང་སའི་ལྟག་ལུ་ཡོད།
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ཆོས་བྲག་དགོན་པའི་མགུ་ལས་ཤར་ཕྱོགས་ཧོངས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་ཕྱི་བསྐོར་
གྱི་གནས།

སེང་གེའི་མགོ་རང་བྱོན་ཟེར་མི་གནས་འདི་ ཛམྦྷ་ལ་བྱག་གཡོན་དང་མཚམས་ཁང་ཤུལ་ཡོད་ས་

ལས་མཇལ་ཚུགས།

བཀའ་བརྒྱུད་བླམ་ཚུ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཤུལ།

སྒྲུབ་ཁང་ཤུལ། སེང་གེ་བྱག་ལྟག་གི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།
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ཆོས་རྗེ་བྲག་གཡོན་རྒྱབ་ ཛམྦྷ་ལའི་གནས་བྱག་ལས་རི་རྩེ་ལུ་འགྱོ་བའི་ལམ་འོག་ལུ་ རུས་སྦལ་

གཟུགས་བརྙན་གྱི་བྲག་ཕུག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད།

ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་བྲག་ཕུག ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་གཡོན་རྒྱབ་དང་རུས་སྦལ་བྲག་ཕུག་གི་ལྟག་ལུ་ མི་

གྲངས་བརྒྱད་ཙམ་ཤོང་ཚོད་འདུག

ཀུན་མཁྱེན་བཞུགས་གདན་རྡོ་ལེབ་གྲུ་བཞི་གཉིས། ཆོས་བྲག་གི་གཡོན་རྒྱབ་ཀུན་མཁྱེན་བྲག་ཕུག་གི་མདུན་ལུ་

ཡོད།
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ཀུན་མཁྱེན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི།

       ཀུན་མཁྱེན་ལུ་གསོལ་དུག་དྲངས་སའི་བཞུགས་ཁྲི་རྡོ་ལེབ། 

འདི་ཁར་མི་ངན་ཚུ་གིས་ ཀུན་མཁྱེན་ལུ་གསོལ་དུག་དྲངསམ་ད་ ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་མ་བཞེས་

པར་ དུག་དེ་རྡོ་གུ་བླུགས་བཏངམ་ལས་ རྡོ་དུམ་གསུམ་ལུ་གས་སོང་ནུག

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་གིས་ བཞུགས་ཁྲི་

འདི་ཁར་ གསུང་རབ་མཛོད་བདུན་འགོ་

ཐོག་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་བཞུགས་ཁྲི་

ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག བཞུགས་ཁྲི་

འདི་གི་རྩ་བའི་གཡས་གཡོན་ལས་གསང་

ལམ་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན།



283

ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག

ཟངས་ལ་རྩེ་གི་ལབ་རྩ།

ཨོམ་ཆུ།

ཆུ་འདི་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་ཆིབས་ཀྱི་རྐངམ་གིས་བཏོན་པའི་ཨོམ་ཆུ་བྱཱར་དགུན་མེདཔ་ཚད་གཅིག་

ཁར་སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཟངས་ལ་རྩེ་ལབ་རྩ་ལས་ལོག་ཆོས་བྲག་དགོན་པར་

ལོག་སའི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།
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སེང་གེ་བྲག

སེང་གེ་བྲག་ཟེར་མི་གནས་འདི་གི་བྱག་གི་སྐེད་པ་ལས་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ཆོས་སྐོར་

དྲག་པོ་གསུམ་ལས་ དྲག་པོ་ཆུང་བ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་སྐོར་དང་ བླ་མ་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྐུ་དང་

དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་གསུམ་སྤྱན་དྲངས་པའི་གཏེར་གནས་ཨིན། དེ་མ་ཚད་

ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་ཡང་ བ་སོའི་ཌཱ་རུ་ཅིག་བྱག་དེ་ཁ་ལས་གཏེར་བཞེས་མི་ཚུ་ད་ལྟོ་བུམ་ཐང་ཆུ་

སྨད་བསམ་གཏན་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། བྲག་ཕུག་འདི་

ནང་ལས་གཏེར་བཞེས་པའི་གཏེར་ཤུལ་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད། གནས་འདི་ཆོས་བྲག་དགོན་པའི་

གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

སེང་གེ་བྲག་གཡོན་གྱི་འོག་ལུ་ ཀུན་མཁྱེན་གྱི་ཆོས་གོས་བལྟབས་ཏེ་གཏེར་སྦས་བཞག་པའི་

གནས་མཇལ་ནི་ཡོད།
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སེང་གེ་བྲག་ལས་གཏེར་བཞེས་ས།

ཧྲཱི་རང་བྱོན། སེང་གེ་བྱག་མདུན་གྱི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།
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སེང་གེ་བྲག་གི་རྩ་བར་སྒྲུབ་ཕུག་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་བརྩེགས་པ་འདྲ་བ་འདིའི་ནང་ལུ་ དགེས་བཤེས་བསྟན་པ་རིན་
ཆེན་གྱིས་ བདེ་སྨོན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག

གསང་ལམ།

གསང་ལམ་འདི་ཁ་ལས་བྱི་ལི་དང་བྱ་ཚུ་

བཙུགས་ཏེ་གཏང་པ་ཅིན་སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་དུས་

གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྒྱབ་ལས་ཐོན་པའི་

ལོ་རྒྱུས་འདུག ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་གཡོན་ཕྱོགས་

སེང་གེ་བྲག་གཡས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད།
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ཆོས་བྲག་དགོན་པའི་འོག་ནུབ་ཕྱོགས་ཧོངས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།  
འགོ་དང་པ་རང་ཕ་དམ་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཡབ་བསྟན་པའི་བཞུགས་ཁྲི་རྡོ་མཁར་བརྩེགས་པ། 
ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ གླང་ཆེན་གྱི་རྡོ་མགོའི་ལྟག་ལུ་ 
མཆོད་རྟེན་གདང་རིངམོ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

ཕ་དམ་པ་རྒྱ་གར་ལས་གླང་ཆེན་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་པའི་
གླང་ཆེན་གྱི་མགོ མཆོད་རྟེན་གདང་རིངམོ་གི་སྦོ་
ལོགས་ཁར་ཡོད།

ཕ་དམ་པའི་གྲུབ་ཆུ། གླང་ཆེན་མགོ་ལས་ཁ་མར་བལྟ་སྐར་མ་༤ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད།
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རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པའི་གྲུབ་ཆུ། ཐར་པ་གླིང་
དགོན་པའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པའི་ཕྱག་དམ་རྡོ། རྒྱལ་བ་
ལོ་རས་པའི་གདན་སའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།

གུ་རུའི་ཞབས་གཡས་གཡོན་གྱི་རྗེས།

ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་ལྟག་ལུ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཅགས་གནང་པའི་དུར་ཁྲོད་ཡོད།

ཆོས་བྲག་ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ཉེ་འདབས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས། 

བྱག་གུ་ཡོད་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་

རྗེས་གཡས་གཡོན་གཉིསཔོ་དེ་ ནུབ་སྲིན་

ཡུལ་ལུ་འཕུར་བྱོན་པའི་སྐབས་བཞག་

གནང་པའི་ཞབས་རྗེས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་

འདུག ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གུ་

ཡོད། 
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ཐར་པའི་ལམ། ལྷ་ཁང་གཡོན་གྱི་བྲག་གུ་ཡོད་
པའི་ཞབས་རྗེས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལུ་ཡོད།

ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་
བམ་བརྩེགས་ཏེ་བཞག་པ་དང་འདྲ་བའི་མཐོང་སྣང་།

བཞུགས་ཁྲི་འདི་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་ལུ་ཆོས་གནང་ཡོདཔ་འབད་བཤདཔ་
ཨིན་མས།

གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་གོང་འོག་གསུམ།
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དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་རྡོ་ལྷ་འདི་ཛམྦྷ་ལའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན་མས། ཛམྦྷ་ལའི་

གནས་བྲག་གི་གུ་ལུ་ཡོད། 

བར་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་མགུ་ལུ་ སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ལས་འཕུར་བྱོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་

ཆིབས་སྟག་གི་རྐང་རྗེས་དང་ བཞུགས་ཁྲི་གསུམ་པའི་ལྟག་ལུ་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་ཚུགས་མི་

ཚུགས་བརྟག་ས་ཡོད། 

  ནོར་ལྷ་ཛམྦྷ་ལའི་བསོད་ནམས་གླང་ཆེན་འཁོར་ལོ། ཛམྦྷ་ལའི་གནས། 

གནས་འདི་ཁར་ཛམྦྷ་ལ་གིས་གཙོས་པའི་ནོར་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་གཡོན་རྒྱབ་ལུ་ཡོད།  

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ། 
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ཛམྦྷ་ལའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ས། ཛམྦྷ་ལའི་གནས་བྲག་གི་རྩ་བར་ཡོད།

རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་ཟླ་ཟེར་གྱི་བཞུགས་ཁྲི། ཛམྦྷ་ལ་ཁང་གི་
མདུན་ལུ་ཡོད།

གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ། ཆོས་བྲག་རྩ་བ་ལུ་ཡོད།

ཛམྦྷ་ལ་གནས་བྲག་གི་ཉེ་འདབས་ ཛམྦྷ་ལ་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ ཧེ་མ་ཨ་ཎེམོ་

ཅིག་སྒྲོལ་མ་གྲུབ་སྟེ་འཕུར་བྱོནམ་ལས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཟེར་མི་གནས་མཇལ་ནི་ཡོད།
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དུང་དཀར་རང་བྱོན། ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་སྐེད་པར་ཡོད། དུང་དཀར་དབྱིབས་ཀྱི་གནས་རྡོ། ལྷ་ཁང་

གཙོ་བོའི་གཡོན་ལུ་ཡོད།

གུ་རུའི་ཆིབས་སྟག་དང་བཞུགས་གདན་གྱི་རི་མོ་ཡོད་པའི་གནས། བྱག་གི་སྐེད་པར་ཡོད།
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            ཆོས་བྲག་གནས་སྒོ། 

བྲག་འདི་གི་ནང་ལུ་གཏེར་ཁ་༢༢ སྦས་པའི་སྦས་ཡུལ་དང་ ལས་ཅན་ཚུ་གི་ངོ་ལུ་གནས་སྒོ་ཕྱེ་

བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག  

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། མཁའ་འགྲོའི་དབུ་ཐོད་རང་བྱོན།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི། བྱག་གི་སྐེད་
པར་ཡོད།

རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་ཕོ་བྲང་ བྲག་དཀར་ཤེལ་
གྱི་མེ་ལོང་།

བྱང་ཆུབ་གླིང་ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ལུ་ཡོད་མི་གཏེར་ཤུལ།

ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་རང་བྱུང་། ཆོས་རྗེ་བྲག་གི་རྐེད་པར་ཡོད།

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གདན་ས་ ད་ལྟ་བཤད་གྲྭའི་

ཚོགས་ཁང་ བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་ཟེར་ཞུ་མི་ལྷ་ཁང་

གི་རྩིག་པའི་གསེབ་ལས་སྔར་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་སྦས་

པའི་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་བཅུ་ཐམ་

པདྨ་གླིང་པ་གིས་གཏེར་བཞེས་པའི་གཏེར་གནས།
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དེ་ལས་ གཟའ་ར་ཧུ་ལ་གི་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ཐར་པ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་གསོལ་ཆུ་

སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཨིན་མས།
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གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཆོས་བྲག་དགོན་པའི་བླམ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་མཉམ་འདྲི་བསྟུན་འབད་

ཐོག་ལས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བླམ་གིས་ཟིན་

བྲིས་གནང་མི་ A Pilgrimage guide to Choejedrak and Tharpaling 

ཟེར་མི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་དང་ ལྷོ་འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་སྦས་ཡུལ་ཁག་དང་

སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་འཕགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཡིག་དང་ལོ་རྒྱུས་གང་རྙེད་ཕྱོགས་བསྡུས་དད་

པའི་ཉི་མ་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས་དཀར་པོ་ལས། བུམ་ཐང་ཆོས་རྗེ་བྲག་དང་ཐར་པ་གླིང་གི་ལོ་

རྒྱུས་ཟེར་མི་བཅས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན།།
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༈ ཉི་མ་ལུང་ཟེར་མི་འདི་སྔོན་གོང་ལས་དར་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་མིང་དང་ མིང་གཞན་ ས་

གནས་སྐྱིད་སྐྱིད་ལ་ལས་བལྟཝ་ད་ ས་ཆའི་དབྱིབས་དུང་དཀར་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་བའི་མགུ་ལུ་ ཉི་

མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་འདི་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་དང་ བཤད་གྲྭ་ཆགས་ཞིནམ་

ལས་ བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ཟེར་ཨིན་རུང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་དང་ 

བཤད་གྲྭ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།

ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་ལས་ཤར་ལྷོ་མཚམས་ལུ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གི་སྐུ་རྗེས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ བྱག་གི་་སྐེད་པར་ ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་

དང་གདོང་སྒོར་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་འདི་ལུ་ད་རེས་ནངས་པར་བྲེམ་སྦིས་(བཱེརམ་

སྦིས་)གནས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་བྲེམ་སྦིས་ཟེར་མི་འདི་གཡུས་སྐད་ལས་ སྔུ་གཟུགས་

ཀྱི་གདོང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་མང་ཤོས་ཅིག་གནམ་སྤུབས་སུ་

འཚམས་སྦེ་རང་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འདི་ སྔུ་གཟུགས་ཀྱི་གདོང་

བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་  གནས་འདི་གི་མཚན་ལུ་ཡང་སྔོན་གོང་ལས་རང་བྲེམ་སྦིས་གནས་

ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་(༡༩༢༦-༢༠༠༩) གཤགས་མི་གི་ཞལ་

རྒྱུན་ཨིན་ཟེར་ ཉི་མ་ལུང་ བཤད་གྲྭའི་དྲུང་ཆེན་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཉི་མ་ལུང་བྲེམ་སྦིས་གནས་དང་ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་
ལྷ་ཁང་།                        

ཉི་མ་ལུང་བཤད་གྲྭའི་མཐོང་སྣང་།
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བྲེམ་སྦིས་བྱག་དེ་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཟུང་ངེས་དགེ་

གནས་ལྷ་ཁང་མེ་མཆོད་བཞེས་དོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ སྐུ་གཟུགས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡོ་སྟེ་

གཟིགས་པའི་སྐབས་བྱོན་པའི་སྐུ་རྗེས་ཡང་གཡོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ཀུན་གྱིས་མཇལ་སར་ཡོདཔ་

ཨིན། སྐུ་གཟུགས་གཡོ་སྟེ་གཟིགས་དགོ་མི་དེ་ བྱག་གི་མདུན་ཕྲང་སྟེ་ཤིང་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་

དེ་གིས་བཅད་དེ་ ལྷ་ཁང་གཟིགས་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ཟུང་ངེས་དགེ་

གནས་ལྷ་ཁང་ལས་གནས་འདི་མཇལ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཤིང་དེ་བཏོགས་བཀོ་ནུག།

གནས་འདི་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་མི་གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་

སྐབས་ལུ་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་མཇལ་བར་འགྱོཝ་ཨིན་རུང་ རྒྱུས་ཆ་ཡོད་མི་ལམ་སྟོན་པ་ཅིག་མེད་

པ་ཅིན་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་འབད་ནི་འདི་གིས་འཚོལ་ཐོབ་པར་ལཱ་ཁག་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས།

ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་རང་གི་ཕྱག་བྲིས་ཐོག་

ལས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་གནང་མི་ ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་ ཟེར་མི་ནང་ བུམ་

ཐང་ཆུ་སྨད་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་འདི་ ལོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་པའི་ཧེ་མ་ བོད་ལུ་ རྒྱལཔོ་སྲོང་བཙན་

སྒམ་པོ་གིས་དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་ ལྷ་སའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ མཐའ་འདུལ་ཡང་

འདུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་སྦེ་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཐང་ཡིག་ནང་ལས་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས། གོང་

ས་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་

གསུངསམ་མ་ཚད་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ རྒྱལཔོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་བསམ་ཡས་ལྷ་

ཁང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ བྲེམ་པོའི་(བྲེམ་སྦིས་)གནས་ལུ་

བཞུགས་སྐབས་ ལྷ་ཁང་མེ་མཆོད་བཞེསཔ་ལས་ དབའི་ དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་མེ་མཆོད་བཞེས་

དོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་དེ་ལོག་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རབ་གནས་

གནང་སྟེ་ གཏེར་ཁ་ཡང་སྦས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཏེར་སྟོན་མངའ་བདག་མྱང་ཉི་མ་

འོད་ཟེར་ཡང་ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་བྱོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་ཡང་གཏེར་

བཞེས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 
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བཤད་རྒྱུན་ལས་ ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་འདི་ ཉི་མ་མི་གིས་བརྩིགས་ ཕྱི་རུ་མི་མ་ཡིན་ཚུ་

གིས་བརྩིགས་ཏེ་བཞེངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ རྩིག་པའི་རྩ་བའི་བཟོ་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་

མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྟེན་གཙོ་བོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཞུགས་སའི་སེང་ཁྲི་འོག་

ལུ་ བོང་ཀུ་གཅིག་གི་ཁུར་ཆ་ལང་པའི་གསེར་ གཏེར་ལུ་སྦས་ཡོདཔ་ལས་ལྷ་ཁང་འདི་ཉམས་ཆག་

ཤོར་བའི་ཚེ་ ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་གཏེར་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་གཏེར་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ཉམས་གསོ་ཞུ་

ནིའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འདི་གིས་ལང་ཚུགས་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་

གཤགས་མི་གི་སྐུ་ཚབོ་ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག སྟང་ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་། ཟུང་ངེས་

དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་/རྩེ་ལུང་ལྷ་ཁང་། སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་། བྱམས་

པ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་སྐབས་དུས་མཉམ་ལུ་བཞེངསམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གནས་འདི་ཁར་ སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།

ལྷ་ཁང་མེ་མཆོད་བཞེས་དོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ སྐུ་གཟུགས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡོ་སྟེ་གཟིགས་

པའི་སྐབས་བྱོན་པའི་ སྐུ་རྗེས་ཡང་གཡོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཤད་སྲོལ་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་དེ་
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བྲེམ་སྦིས་གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད་ས་ལས་མཇལ་ཚུགས་མི་ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་ལུ་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་གི་སྐུ་རྗེས་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། སྐུ་རྗེས་འདི་ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་ལས་ཤར་ལྷོ་

མཚམས་ལུ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་བྱག་གི་་སྐེད་པར་ཡོད།
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གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཞིང་གཤེགས་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་གནང་མི་ཟུང་ངེས་

དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་ ཟེར་མི་དང་ ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན་སློབ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ དེ་

ལས་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གཤགས་མི་གི་སྐུ་ཚབོ་ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་གིས་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་

དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

བྲེམ་སྦིས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་གཞན་ཡང་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་

གསོལ་ཆབ་ཆང་བཙོ་སྟེ་དྲངས་པའི་སྒྱེད་བུའམ་རྫིཔ། ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ སྣུམ་

འཁོར་ལམ་འོག་ལུ་མི་ཊར་༣༠༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད། སྒྱེད་བུ་གི་ལྟག་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་

བཞུགས་ཁྲི་ཡང་ཡོད།

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་སྨན་ཆུ། སྨན་ཆུ་འདི་ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་ལས་

གཞུང་ལམ་ལུ་བལྟ་སྟེ་འོང་སའི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད། སྨན་ཆུ་འདི་ལུ་བྱཱར་དགུན་ཟེརཝ་མེད་པའི་ཡ་

མཚན་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་བརྩི་མཐོང་མཛད་དེ་སྦང་

གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག དད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་སྦང་

པར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྨན་ཆུ་སྦང་པར་འོང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་སྡོད་ཁྱིམ་གཅིག་ཡང་རྐྱབ་བཞག་

ནུག།
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ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་སྨན་ཆུ།

གོང་གི་གནས་ཚུ་དང་ཕུ་ལས་རང་ གནས་སྦེ་བརྩི་ནི་ཡོད་ཟེར་ ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་རིག་

འཛིན་དབང་ཕྱུག་གིས་བརྡ་སྟོན་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྨན་ཆུ་གི་གཡོན་ལྟག་ལུ་གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྨན་ཆུ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་མེ་བཏེགས་

ཕུལ་བའི་ལ་ཝང་ཨིན་ཟེར་བཤད་

སྲོལ་ཡོད་པའི་གནས་ཡང་མཇལ་

ནི་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་མའི་ལ་ཝང་།
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བིམ་ཐར་པ་གླིང་།                 

༈ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་བིམ་ཐར་པ་གླིང་གི་གནས་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་

༡༤ པ་དང་༡༥ པའི་བར་མཚམས་ལུ་བིམ་ཐར་པ་གླིང་གི་བླམ་རྒྱ་མཚོ་དར་ ཟེར་མི་དེ་སྟང་སི་

སྦིས་ལས་བྱོན་ཏེ་ཕ་ཁ་ཐུག་གི་ལ་ཅིག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ ད་ལྟོ་ཐར་པ་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་

མཚོ་དང་ མཚོའི་སྦུག་ལས་དར་ཤིང་ཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་གཟིགས་ནུག དེ་ལས་ས་གནས་དེ་ཁར་

ཕེབས་ཏེ་གཟིགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་མཚོ་དང་སྦུག་ལུ་དར་ཤིང་ཡོདཔ་གཟིགསཔ་ལས་ མཚོའི་

མཐའམ་བདའ་སྟེ་མཚམས་ཐོ་བཀལཝ་ཅིག་མཚོ་དེ་ས་ནང་ཐིམ་སོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ 

བླ་མ་གིས་དེ་ཁར་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ཡང་དར་ཤིང་གི་བཟོ་རྣམ་བཟུམ་ཅིག་འབད་

ཞིནམ་ལས་ཐོག་ཚད་༥ དེ་ཅིག་གི་ཚད་གུ་བཞེངས་གནང་ནུག དེ་གི་ནང་རྟེན་འདི་བླམ་ཁོ་རའི་

སྐུ་འདྲ་དང་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་གཏེར་མ་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཐར་པ་གླིང་གི་བླ་མ་

རྒྱ་མཚོ་དར་ཟེར་མི་འདི་ གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དང་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ དེ་ལས་པདྨ་གླིང་པ་

དང་ གཏེར་ཆེན་གསུམ་ཆ་ར་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་མཇལ་འབྱུང་ཡོད་མི་གི་བླམ་ཅིག་ཨིན་མས།

ལྷ་ཁང་འོག་ཐོག་ལུ་རྡོ་ཕུག་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་མགུ་ མིའི་རྐང་རྗེས་དང་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་

གནས་རྡོ་འདི་ཐར་པ་གླིང་ལུ་ལྷོད་དེ་ཞག་གསུམ་ 

གྱི་རྒྱབ་ལས་མ་གཏོགས་མཇལ་ཁ་མེད་མི་དེ་

ཡང་ དེ་ཁའི་གནསཔོ་འདི་ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད་བཀའ་

གཉན་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྒྲིབ་རེག་པ་

ཅིན་ མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་དང་

ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་འདི་གིས་ཨིན་ཟེར་ དགུང་ལོ་༦༠ 

བཞེས་མི་ད་ལྟོའི་ཐར་པ་གླིང་གི་བླམ་ཚེ་རིང་དོན་

གྲུབ་ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། 
བིམ་ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྣང་།
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གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་དབུ་ཞྭ་པཎ་ཆེན་རྣ་རིང་མཇལ་ས།  མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས་མཇལ་ས།

བྱ་པོད་འབོ་ས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁར་
ཕེབས་ད་ འབོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
མས། 

བིམ་ཐར་པ་གླིང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས།

གུ་རུའི་དབུ་ཞྭ་མཇལ་སའི་གནས་རྡོའི་མགུ་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་ཡོད། བིམ་གཡུས་

ཚན་ལས་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༢༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཟུར་ལུ་ཡོད། 
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་བཏགས་སའི་ཙོ་ཕུར་དང་ ཆག་གཞོང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་དང་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་ མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས་བཅས་མཇལ་
ས། ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུའི་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས། 
ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་བཏགས་སའི་ཙོ་ཕུར་

དང་ཆག་གཞོང་ཡོད་ས་འདི་ཁར་ བིམ་ཐར་

པ་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་ལུ་ཆརཔ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་

པ་ཅིན་ ཙོ་ཕུར་འདི་མགུ་མཇུག་སློག་སྟེ་

བཞགཔ་ད་ཆརཔ་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་རྣམ་རྟོག་

དང་ཡིད་ཆེས་ཚུ་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ཡོདཔ་

ལས་དེ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བའི་སྲོལ་འདི་ད་ལྟོ་

ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་

མས།  

གོང་གི་གནས་རྡོ་གུ་ཡོད་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞབས་རྗེས།
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ལམ་ཟུར་ལུ་ གནས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཡོད་མི་འདི་ ཡ་ལས་མར་ཐར་པ་གླིང་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ལྡེ་

མིག་འདི་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ཡ་བལྟ་ལོག་འགྱོཝ་ད་བཅད་དེ་བཞག་དགོ་པའི་སྲོལ་

ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ལྡེ་མིག་འདི་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ མ་ལུ་ཐར་པ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་

གྱི་ནང་ལུ་བཙུགས་མི་བཏུབ་ཟེར་བའི་སླབ་རྒྱུན་ཚུ་འདུག།

ཕྱི་ལས་རྩིགཔ་གི་ལྕགས་རི་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ཡོད་མི་བཞུགས་ཁྲི་འདི་གུ་མཆོད་ཆའི་རིགས་ཚུ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཁྲི་གུ་བཞུགས་ཏེ་གསུང་ཆོག་གནང་པའི་

སྐབས་ཀྱི་མཆོད་ཁྲི་ཟེར་མི་འདི་ བཞུགས་ཁྲི་འདི་གི་མདུན་གཏད་ལུ་ཡོདཔ་དང་ མཆོད་ཁྲི་གུ་

མ་གཟའ་དམ་གསུམ་གྱི་གཏོར་མ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་མཇལ་ནི་འདུག།

འདི་ཁ་ལས་འགྱོཝ་ད་ གསང་

ལམ་ཟེར་བའི་གནས་ཡོདཔ་དང་ 

དང་ཕུ་གནས་དེ་ཁ་ལས་ བྱི་ལི་

བཙུགས་གཏངམ་ད་ གཞལ་

སྒང་ཆ་འོག་སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་ར་

ལས་འཐོནམ་ཨིན་ཟེར་བའི་སླབ་

རྒྱུན་འདུག།

བ་མེན་གྱི་མགོ་རང་བྱུང་ཡོད་

པའི་དངོས་གྲུབ་ལས་བརྟེན་

བིམ་ཐར་པ་གླིང་ལུ་ནོར་ལེ་ཤ་

དར་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཨིན་

ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི།

ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་བིམ་ཐར་པ་གླིང་གི་ནུབ་ཀྱི་གནས་སྒོ་ཡོད།

བ་མེན་གྱི་མགུ་ཏོག་རང་བྱུང་།
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མཚོ་སྨནམོ་གིས་ཉ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འོང་ཞིནམ་ལས་གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་བཀག་བཏང་མི།

མཚོ་སྨནམོ་ཉ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ གུ་རུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་མགུ་ཏོག་དཀྲུམས་བཏང་པའི་གནས་རྡོ།

དེ་ཁ་ལས་ཁ་མར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་ མཚོ་ཆགས་ཤུལ་ཟེར་ ཧེ་མ་དུག་མཚོ་སྦེ་ཨིན་མི་དེ་ གུ་རུ་

གིས་དམ་ལུ་བཏགསཔ་ད་ མཚོ་སྨནམོ་གིས་ཉ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་

བཀག་བཏངམ་ད་ གུ་རུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་མགུ་ཏོག་དཀྲུམས་བཏང་པའི་གནས་ཡོད།
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དེ་ལས་མར་འགྱོཝ་ད་ གུ་རུའི་ཆིབས་སྒ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཆིབས་སྒ་ཡོད། དེ་གི་ལྟག་ལུ་སྒ་

ཆས་སྒ་གདན་བཅས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ གནས་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་དམ་ཁྱི་དང་ གནས་ཁྱི་ལུ་ལྟོ་

བྱིན་སའི་གཞོང་པ་དང་ བྱ་ཁྱུང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་གནས་བཅས་ཡོད། 

གུ་རུའི་ཕྱག་འཁར་ཤུག་པ། མཁའ་འགྲོམ་གིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན།

འདི་ཁར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད་སྐབས་ལུ་ བིམ་ཐར་པ་གླིང་གི་མི་ཚུ་གིས་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་

སྲོལ་འདུག།

གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡ་མཚན་ཅན་ བདུད་
རྩི་བྱོན་ས།
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དེ་གི་འོག་ལུ་ གུ་རུ་གིས་བདུད་སྲིན་

བཏུལ་ཏེ་བཏོགས་བཏངམ་ད་ རྒྱུ་

མ་ནང་ཁྲོལ་ཕྱིར་ཐོན་ཐོནམ་དང་ དེ་

ལས་བདུད་ཀྱི་ལྷ་པ་དང་ བྱང་ཁོག་ 

དོན་ཧིང་དང་གློཝ་མཆིནམ་ཚུ་གི་

གནས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤིང་

གྱེལ་ཏེ་བསུབས་ཡོདཔ་ལས་ པར་

ཐོབ་མ་ཚུགས། 

གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་དང་ ཐར་གླིང་བླམ་གཉིས་རྫུ་འཕྲུལ་འགྲན་མི་དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་

ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས་བྱག་མགུ་ལས་མར་རྟ་གུ་བཞོན་ཏེ་བྱོནམ་ད་ཐར་གླིང་བླམ་གིས་ཙིའུ་ནང་

མར་ཆང་བཀང་ གཞོངམ་ནང་པུ་ཏ་བླུགས་ཏེ་དྲངསམ་ད་ གཏེར་སྟོནམ་གིས་པུ་ཏ་ཚུ་ག་ར་ལྕོང་

འབུཔ་ལུ་གྱུར་བཏངམ་ལ་སོགས་

པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཚུ་འགྲན་ཡོདཔ་སྦེ་

བཤདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ཁ་མར་འགྱོཝ་ད་ ཐར་གླིང་

བླ་མའི་ཞབས་རྗེས་དང་ མཁའ་

འགྲོའི་ཞབས་རྗེས་ཚུ་ལྷ་ཁང་ལུ་

མ་ལྷོདཔ་ཅིག་གི་ལམ་ཁར་ཡོདཔ་

དང་ ལྷ་ཁང་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཐར་

གླིང་བླ་མའི་ཡུམ་གྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་

རྟེན་དང་ ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་རང་བྱོན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་གྱི་རྡོ་ཕུག་སོྦམ་ཅིག་དང་ གུ་རུའི་

ཆིབས་རྟ་དང་ཤཝ་གི་རྐང་རྗེས། དེ་ཁར་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་སའི་གནས་ཚུ་ཡོད། ལྷ་ཁང་སྦོ་ལོགས་

ཁར་མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས་མཇལ་སའི་གནས་རྡོ་བཅས་ཡོད། །

གུ་རུའི་ཆིབས་པའི་ཞབས་རྗེས།

གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་དང་ བིམ་ཐར་གླིང་བླམ་རྒྱ་མཚོ་དར་
གཉིས་རྫུ་འཕྲུལ་འགྲན་ས།
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དུང་དཀར་རང་བྱོན། པད་གླིང་གིས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་སའི་བཞུགས་ཁྲི།

ཐར་གླིང་གནས་ཀྱི་ཤར་སྒོ།
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ཐར་གླིང་ལྷ་ཁང་ལས་རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡ ཙམ་གྱི་སར་ཡུལ་ལྷ་ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་བྱག་

ཕུག་མི་གྲངས་༢༠༠ ཙམ་ཤོངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། བྱག་ཕུག་འདི་ཧེ་མ་ཆུ་སྨད་དྲུང་པ་གིས་

བོད་དམག་འོང་པ་ཅིན་དེ་ནང་གཡིབ་སྟེ་དམག་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་འཚོལ་བར་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་

ཐོབ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ས་སྦེ་གྱུར་ཡོདཔ་དང་ བྱག་གུ་ལཉྫའི་ཡི་

གུ་གནགཔོ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

བིམ་ཐར་པ་གླིང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གནས་ཡིག་དང་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆའི་

རིགས་ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ གནས་བཤད་པ་དང་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ སྔོན་དང་

ཕུ་ལས་རང་གནས་སྦེ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ གནས་བསྐོར་ཆོས་བསྐོར་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཞུ་སྲོལ་

ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ བིམ་ཐར་པ་གླིང་གི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཐར་གླིང་

བླམ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལུ་དྲིས་གཏུགས་འབདཝ་ད་ གནས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་དང་

འཁྲིལ་ ངག་ཐོག་ལོ་རྒྱུས་ཁོ་ན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡི། བླམ་གིས་གནས་དེ་གི་

སྐོར་ལས་མི་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ཐོག་ལས་མཁྱེན་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི། གནས་འདི་ཆུ་སྨད་རྒེད་

འོག་ཆུ་སྨད་མཇུག་གི་ཐར་པ་གླིང་དང་བིམ་གཡུས་ཚན་གྱི་བར་ན་དང་ བིམ་ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་

གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད།།
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སྦས་ཡུལ་མཁར་རམ་གྲོ་མ་ལུང་། 

༈ སྦས་ཡུལ་མཁར་རམ་གྲོ་མ་ལུང་ཟེར་བའི་གནས་འདི་ སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་རའི་གནས་

ཡིག་པདྨའི་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས། དུ་རུ་ཁ་ཡི་བོད་རྣམས་བསྟུང༔ ཧོར་གྱིས་ཕུངས་རྟེན་བྱེད་པ་འོང་

༔ དེ་དུས་དགོངས་ནས་པདྨ་ངས༔ སྦས་ཡུལ་གནས་སྒོ་དཔག་མེད་བཞག༔ སྦས་ཡུལ་བཞི་

དང་ཡུལ་ཕྲན་བཞི༔ ཁྱད་པར་པདྨའི་སྙིང་ལྟ་བུ༔ ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས༔ ཤིན་

ཏུ་གསང་བའི་གཏིང་ཁ་ར༔ འདི་ལས་ངོ་མཚར་གཞན་ན་མེད༔ མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་

བཞུགས༔ དེ་གང་ཞེས་ན་འདི་ལྟར་འདུག༔ ཐར་པ་གླིང་དང་གྲོ་མ་ལུང༔ དེ་ནས་གསལ་བའི་ལྷོ་

ཕྱོགས་སུ༔ བུམ་ཐང་མདའ་ཞེས་བྱ་བ་རུ༔ ཆོས་འཁོར་ཆུ་ཡི་མཇུག་ནས་བཙལ༔ ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་ར་ཡི་གནས་ལག་ གྲོ་མ་ལུང་ཟེར་མི་འདི་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ལས་ཧ་

ལམ་ཉིན་ལམ་བཞི་ཙམ་འགོར་བའི་ས་ཁར་ཡོད། དེ་ལུ་ད་རེས་ནངས་པར་སྦས་ཡུལ་མཁར་ཟེར་

སླབ་སྲོལ་འདུག། 

སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་རའི་གནས་ཡིག་པདྨའི་བཀའ་རྒྱ་མ་ ཟེར་མི་འདི་ དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་ 

ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་ཟེར་མི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཅིག་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ཤིང་མཁར་

དང་། འོ་མ་གླིང་། ཁོམས་ཤར་ཚུ་ལས་ཕར་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལུ་ 

གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སྡོད་པའི་དུས་ཅིག་ལུ་ གཉིད་ཐུམ་ཅིག་སོང་བའི་རྨི་ ལམ་གྱི་ཉམས་སྣང་ལུ་ 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མི་དཀརཔོ་ཅིག་གི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་རའི་གནས་ཡིག་དངོས་

སུ་གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་གནས་ཡིག་གི་མཚན་ལུ་ཡང་

པདྨའི་བཀའ་རྒྱ་མ་ཟེར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་ཡིག་འདི་ནང་ སྦས་ཡུལ་དང་གནས་

སྒོ་ཚད་མེདཔ་བཞག་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གཏིང་ཁ་རའི་གནས་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ་དང་ དེའི་

ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ལས། བྲག་སོག་

ལེ་འདྲ་བ་དང་ གླང་ཆེན་ཉལ་བ་ མཐེ་བོང་བྲག་ལ་སོགས་པའི་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་གྲོ་མ་ལུང་ངམ་

སྦས་ཡུལ་མཁར་འདི་ནང་ཚུད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ སྦས་ཡུལ་མཁར་འདི་ཡང་ གཏིང་ཁ་
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རའི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་མས། གོང་ལུ་ཐོན་མིའི་གནས་ཁག་དག་པ་ཅིག་འོག་ལུ་

པར་གྱི་ཐོག་ལས་གཟིགས་ཕུལ་ཞུ་མི་ལུ་གཟིགས་གནང་།

གནས་འདི་དང་པ་རང་ཨཔ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གིས་ ཡི་རངས་སྦིས་ཀྱི་ ཨམ་མ་ཆེན་ལས་གནས་

ཡིག་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་མཇལ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ གནས་དེ་ལུ་སྤྲོ་བ་མ་འདྲཝ་ཅིག་བྱུང་སྟེ་སྡོད་པའི་

བར་ན་མེས་མེ་ཤག་པ་ཟེར་མི་གིས་ ཤིང་གི་རྫབ་ཕྱི་དང་ལྦ་བ་འཚོལ་བར་འགྱོཝ་ད་གནས་དེ་

མཐོངམ་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ལུ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ 

མཁར་གྱི་གནས་འགོ་ཐོག་མཐོང་མི་མེས་མེ་ཤག་པ་ཟེར་མི་དང་ རྒྱལ་མཚན་ལ་ཁོ་རང་དང་ 

ལྕགས་མཁར་བླམ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་གཙོས་པའི་ མི་གྲངས་བརྒྱད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལུ་

ལམ་སེལ་ཡི་སེལ་ཡི་རང་སོང་སྟེ་གནས་འཚོལ་བར་འགྱོཝ་ད་གནས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མཇལ་

ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ ཨཔ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གིས་ སྲོལ་འཛིན་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་

སྡེ་ཚན་གྱིས་འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གོཝ་ལས་ བུམ་ཐང་

སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་ལུ་ སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་གནས་འདི་ཡང་ ཡ་

མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་བསྐུལ་མ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ ཧ་ལམ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཙམ་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་རུང་དུས་ཚོད་དང་ གནམ་གཤིས་

གནས་སྟངས་ལ་སོགས་པའི་བདེ་སྟབས་འགྲིག་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག ཨིན་རུང་ད་རེས་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༡ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ སྲོལ་འཛིན་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་

བར་བཏང་སྟེ་དངོས་མཐོང་བྱུང་མི་གི་ཞིབ་བཅུད་གྲུབ་འབྲས་ཡང་། 

ཐོ་བཀོད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ལུང་མཇུག་ བིམ་ཐར་པ་གླིང་ལས་ཐོན་ཏེ་ས་

གནས་བར་དགོན་པ་ལས་སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་གནས་ནང་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁ་མར་བལྟ་བབས་ཏེ་

ཁེངས་ཤིང་མཁར་ཕྱོགས་ལུ་ལྟ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ས་གནས་གདོང་གཏད་སྤོང་ཟེར་ས་ལས་བལྟཝ་ད་ 

སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་བྱག་སྦོམ་ཅིག་གི་སྐེད་པར་ མཆོད་རྟེན་རང་བྱུང་བཟུམ་ཅིག་ དཀརཔོ་ཧིང་

སངས་ས་སྦེ་མཇལ་ནུག ན་འཐན་སྦེ་བལྟཝ་ད་ སྟོན་པ་ཆོས་འཁོར་མ་སྦེ་ཡང་མཇལཝ་ལས་

ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ལུ་ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་སྦོམ་བྱུང་ནུག །



315

ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག

སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་རི་ངོས་ལས་སྟོན་པ་ཆོས་འཁོར་མའི་སྐུ་བརྙན་མཇལ་བའི་མཐོང་སྣང་།
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ད་རུང་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ གནམ་ལོ་༢༠༡༡ རང་ཟླ༩ པའི་ཚེས་༩ འམ་སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་

༤ གི་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༥ ཙམ་ལུ་སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་ཉེ་འདབས་ ས་གནས་གདོང་

གཏད་སྤོང་ཟེར་ས་ལས་ སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་ཕོ་བྲང་གི་རིའི་་སྐེད་པར་ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་རང་

བྱོན་མངོན་སུམ་སྦེ་མཇལ་བའི་བར་ན་ ས་སྨུག་གིས་ཡོལ་ལེ་བཟུམ་སྦེ་སྤུབས་པའི་ས་སྨུག་ནང་

ལས་ ཟླ་བ་ཉ་གང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དོད་རིལ་རི་ཅིག་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ཁ་གནང་ནུག 

དེ་ཚེ་ཚེས་༩ ཨིནམ་ལས་ ཡར་ཚེས་ཀྱི་ཟླཝ་འདི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལས་འོང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དེ་

བསྒང་མཇལ་མི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ལས་མཇལ་ཁ་གནང་མི་དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ 

གནས་དེ་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྦས་གནས་ ད་ལྟོ་ཡང་བྱིན་རླབས་མ་

ཉམས་པར་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་སྟོན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱུང་ནུག འདི་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་

ཁ་གསལ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་སྐྲུན་ཁང་གི་ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་སློབ་

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད་མི་ཡ་མཚན་དངོས་འབྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ནང་གཟིགས་

གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་ཕོ་བྲང་ས་སྨུག་སྤུབས་པའི་ནང་ལས་ཟླ་བ་ཉ་གང་གི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པའི་པར། 
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ད་རུང་འདི་གིས་མ་ཚད་གནས་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་འདི་ནང་ལུ་ལྷོད་མི་གཞན་དང་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་

གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ལྷ་ཁང་དང་ དར་ཤིང་འཕྱར་འཕྱརཝ་ གནས་སྒོའི་རྒྱ་ལམ་གཞན་དང་མ་

འདྲཝ་སྦེ་མཇལ་མི་དང་ མཆོད་པའི་སྒྲ་ཚུ་ཡང་གོ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་མི་མང་རབས་ཅིག་

ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བདག་འཛིན་

འཐབ་དགོཔ་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་བའི་གྲོས་འཆར་བྱུངམ་བཞིན་དུ་ གནས་ཡིག་འདི་ནང་ཐོ་བཀོད་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

མཐེ་བོང་བྲག་འདི་རྡོ་རང་བྱུང་གི་རྫོང་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ སྦས་ཡུལ་མཁར་དང་ མཐེ་བོང་བྲག་

གི་གནས་འདི་ས་གནས་གདོང་གཏད་སྤོང་ལས་མཇལ་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་ཁ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊཪ་༡ 

ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ གནས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་པའི་བྲག་སོག་ལེ་འདྲ་བ་འདི་ཡང་མཇལ་ཚུགས། གདོང་

གཏད་སྤོང་ལས་ཁ་མར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་ 

གུ་རུའི་དབུ་ཞྭ་རང་བྱོན་དང་ བཞུགས་

ཁྲི་རང་བྱོན་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ཁ་ལས་ད་རུང་ཁ་ཡར་བལྟ་འགྱོཝ་ད་

རྡོ་རང་བྱུང་གི་དམར་གཏོར་(ཐུན་གཏོར་

)རིང་ཚད་ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་༣ ཙམ་གྱི་

རྩིས་ བྱག་བར་ནང་རང་བྱུང་སྦེ་མཇལ་ནི་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ས་གནས་གདོང་གཏད་སྤོང་ལས་ཁ་མར་

བལྟ་འགྱོཝ་ད་ ཆུའི་མཐའ་མར་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་མི་

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཤོང་ནི་དང་ སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ལུ་གཡུ་རུང་གི་རི་མོ་དང་ བྱག་ཕུག་ནང་གི་ལྕམ་དང་

གདུང་མ་ཚུ་ཤིང་གིས་བསྒྲིགས་བསྒྲིགསཔ་བཟུམ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག མཐེ་བོང་བྲག་ལུ་

འགྱོ་བ་ཅིན་ དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཆུ་ཕར་ཀི་ལོགས་ལས་ཡར་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས། དེའི་གཡོན་ཁ་

ཐུག་ ཐེག་པ་གླིང་གི་གདོང་གཏད་དང་ གདོང་གཏད་སྤོང་མཇུག་གི་བྱག་སྦོམ་ཅིག་གི་ལོགས་ལུ་ 

དར་དཔྱངས་རང་བྱོན་ཚུ་མཇལ་ས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མཐེ་བོང་བྲག
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བར་དགོན་པའི་ནོར་བྱང་ས་འདི་

ཨམ་མ་ཆེན་ཟེར་མི་གི་བྱང་ས་

ཨིན་མས། ས་གནས་འདི་ཚུ་གུ་

རུ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་

གནས་རྩ་ཆེན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་

གིས་ བྱང་ས་འདི་ནང་ དཀར་མེ་

ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འཕྲལ་

འཕྲལ་སྦེ་ དཀར་མེ་ལས་ཕེབས་

གདུང་ཡང་བྱོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

བར་དགོན་པའི་ནོར་གྱི་བྱང་ས།

གནས་ཀྱི་རི་གླང་པོ་ཆེ་ཉལ་བ་འདྲ་བ། 

གནས་རི་འདི་ བར་དགོན་པ་ལས་ཁེངས་བུ་ལི་ཁ་ཐུག་དང་ ལྷོ་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་མཇལ་ཚུགས། 

རི་འདི་མ་ལས་ཡར་བལྟ་བ་ཅིན་སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་ལྟག་ལུ་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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གནས་སྒོའི་ལྡེ་མིག གནས་འདི་བར་དགོན་པའི་གཡས་ཧོངས་ལུ་ ལྷོ་ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་ཅིག་གི་ཟུར་ཁར་ཡོད།  
བར་དགོན་པ་ལས་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས། 

ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བརྩིགས་པ། གནས་
སྒོ་ལྡེ་མིག་གི་རྩ་བར་ཡོད།

མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན། ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་
བརྩིགས་སར་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ཡོད།
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བིམ་ལས་བར་དགོན་པའི་བར་ན་ལམ་བདའ་སྟེ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།

 
སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་མཇལ་ས། རྐང་རྗེས་འདི་རྡོ་ཕུག་གི་འོག་ལས་མར་བལྟ་ཡོདཔ་ཨིན། 
བིམ་གཡུས་ཚན་ལས་ཆུ་ཚོད་༢ ཙམ་གྱི་སར་འབོལ་གང་ཆུ་(འབོལ་གང་ཁོས་) ཟེར་མི་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད།

སྦས་ཡུལ་བླམ་ཤཀྱཱ་འོད་ཟེར་གྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་སྦས་ཡུལ་བླམ་ཁོ་ར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ 

ས་གནས་འདི་ཁར་མཐུན་རྐྱེན་རིགས་ག་ཅི་གི་འཐད་ལས་འབད་རུང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་

རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་གཡུས་སྟོངས་ཏེ་ སྡོད་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག ལྷ་ཁང་ལྟག་ལས་བྱག་

ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཁ་ལས་དང་ གཞན་ཕར་ཚུར་ལས་ དུས་བཟང་སྐབས་སུ་མཆོད་པའི་སྒྲ་ཚུ་གོ་

དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བྱག་གི་རྩ་བ་ལས་ དར་སྣེ་ལྔ་ཚུ་འཕྱར་ཏེ་ཡོདཔ་ཚུ་ཡང་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་

ཡོདཔ་ལས་ གནས་འདི་ལུ་དད་མོས་ག་ཅི་དེ་ཆེཝ་སྦེ་ འོང་ལུགས་ཚུའི་སྐོར་གནས་བཤད་པ་

ཨཔ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གིས་བཤད་ནི་འདུག །

དུང་དཀར་གཤོག་པ་ཅན། འབོལ་སྒང་
ཁོས་ལས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་སར་དང་ཨུ་
ཨུ་ལ་སྤོང་གི་འོག་ལུ་ལམ་ཁར་ཡོད།

གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས། སྦས་ཡུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་
གཡས་ལྟག་ལུ་ བེརཔ་སྟེང་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།
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སྦས་ཡུལ་མཁར་ཕྱོགས་ལུ་བལྟ་

སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ནོར་གྱི་བྱང་ས་

ཞིན་ཟིང་སྤོང་ལུ་ལྷོད་དེ་ཚུར་ལོག་

བལྟཝ་ད་ བླ་མ་ཞང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

སྦས་ཡུལ་བླམ་ཤཀྱཱ་འོད་ཟེར་གྱི་ལྷ་

ཁང་གྱང་ཁོག་དང་སྦས་ཡུལ་གྱི་ས་

གནས་ཚུ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

མཇལཝ་ཨིན། ཞབས་བྲོ་ནང་ལས་

ཡང་། སྦས་ཡུལ་པདྨ་ལུང་ལ་

སེམས་རེ་དགའ། །ཤཱཀྱ་འོད་ཟེར་

འཁྲུངས་པ་དྭངས་རེ་སྤྲོ། །ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་སེམས་རེ་དགའ། 

།ལ་སོགས་པ་ཚུ་དེང་སང་བར་ན་ཡང་

འཐེན་སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨམ་དབྱངས་

ཅན་ལྷ་མོ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། སྦས་ཡུལ་བླམ་ཤཀྱཱ་འོད་ཟེར་གྱི་ལྷ་ཁང་།

སྦས་ཡུལ་བླ་མའི་གྲུབ་ཆུ།



322

ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག

སྦས་ཡུལ་མཁར་གྱི་གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་ནིའི་ལམ་འདི་ ཕོ་གོ་ལ་ལས་བིམ་ལུ་དང་ བིམ་

ལས་སྦས་ཡུལ་དང་ སྦས་ཡུལ་ལས་བར་དགོན་པ་ བར་དགོན་པ་ལས་གདོང་གཏད་སྤོང་ 

གདོང་གཏད་སྤོང་ལས་མཁར་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གནས་ཚུ་མཇལ་ཏེ་ལོག་གདོང་གཏད་

སྤོང་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། གདོང་གཏད་སྤོང་ལས་མཁའ་འགྲོ་ཕུག་དང་དར་དཔྱངས་ཚུ་

མཇལ་བར་འགྱོ་བ་ཅིན་དེ་ནང་ཉིནམ་གཅིག་འགོར་ནི་དང་ དེ་ཁ་ལས་མཐེ་བོང་བྲག་ལུ་འགྱོ་

བ་ཅིན་ལོག་མཁའ་འགྲོ་ཕུག་ལུ་ལྷོད་ནི་ཨིན་རུང་ ལམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་

འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༤༦ ལོན་མི་གནས་བཤད་

པ་ཨཔ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གིས་བཤད་ཡོད། ཁོ་གིས་གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ འགོ་ཐོག་རང་ཨམ་མ་

ཆེན་ལས་གནས་ཡིག་གཅིག་ཐོབ་སྟེ་མཇལ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ གནས་དེ་ལུ་སྤྲོ་བ་མ་འདྲཝ་ཅིག་

བྱུང་སྟེ་ ཧེ་མ་ལས་རྒྱུས་ཆ་ཡོད་མི་ མི་ཚུ་ཁྱིད་སོང་ཞིནམ་ན་ གནས་ཚུ་གནས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་

འཚོལ་ཏེ་མཇལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་དང་བསྟུན་གནས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་དང་

འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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གཞུ་རི་རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པའི་གདན་ས།

༈ གཞུ་རི་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་ གཡུས་སྒོའི་མགུ་གི་རི་གི་དབྱིབས་འདི་གཞུ་བཟུམ་སྦེ་

ཡོད་ནི་དེ་གིས་གཞུ་རི་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། གཞུ་རིའི་གནས་འདི་ དུས་རབས་༡༣ པ་སྐོར་ཆ་ལུ་

རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་གིས་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག གཞུ་རི་ལུ་རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་དང་འབྲེལ་

བའི་གནས་ཁག་དག་པ་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ཡང་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཤོས་གཅིགཔོ་འདི་ ད་ལྟོ་ལྷ་

ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་  ཁོ་རའི་བརྒྱུད་

པ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་བཞག་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཐུགས་ཀ་ལས་ འོད་ཟེར་དང་

པ་འཕྲོས་ཏེ་ སྲས་བསམ་གཏན་འཁྲུངས། སྲས་དེ་ གསོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡུམ་མེདཔ་ལས་ འོད་

ཟེར་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཏེ་ཡུམ་གྱི་ཚབ་སྦེ་མཛོ་མོ་གཅིག་སྤྲུལ་པ་བཀྱེས་གནང་ནུག། མཛོ་མོ་ལས་

ཨོམ་བཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མཛོ་མོའི་རྐང་རྗེས་གཅིག་ཡང་ སྒྲུབ་ཕུག་སྦོ་ལོགས་ལུ་ གཡོན་ཁ་

ཐུག་གི་ལམ་ཁར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

བཅག་བཀོ་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། མ་འོངས་ལས་ཅན་ཚུ་ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་པའི་དོན་ལུ་

མཛོ་མོ་དེ་གི་རྐངམ་གི་རྨིག་པ་དང་དོན་ཧིང་། མཁལ་རྡོག་དང་ མཁྲིས་པ་ཚུ་རྡོ་གཏེར་ལུ་སྦས་

བཞག་གནང་མི་དེ་ལས་ ལྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་ལུ་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་འབྱོན་དོ་ཡོད་མི་དེ་ 

གཞུ་རི་གཡུས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།



324

ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག

རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་དང་མཛོ་མོའི་ལྡེབས་རིས། སྲས་བསམ་གཏན་གྱི་སྐུ་འདྲ།

རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག

ད་ལྟོ་གཞུ་རི་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་རྟེན་དེ་ཚུ་ལས་ རང་ཟླ་དང་པའི་ཉེར་༦ དང་

༧  ལུ་རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་སྐུ་མཆོད་དང་འབྲེལ་ ཡབ་རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་

དང་ཡུམ་མཛོ་མོ། སྲས་བསམ་གཏན་གྱི་དབང་ཟེར་  མི་དམངས་ལུ་དབང་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་

འདི་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག། 

རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་

འདི་ཁར་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ 

སྒྲུབ་ཁང་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 

ད་རེས་མིན་འདུག སྒྲུབ་ཕུག་

འདི་གི་ཁ་ ཕྱོ གས ་ནུབ ་

ལུ་གཏད་དེ་ཡོདཔ་དང་ གཡུས་

སྐད་ལས་གནས་འདི་ལུ་ཕོ་སྡོང་

ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

སྒྲུབ་ཕུག་གཡས་ཟུར་ལུ་རྒྱལ་

བ་ལོ་རས་པའི་ཞབས་རྗེས་ཨིན་



325

ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག

གསེར་ཐོག་༩ འི་མཆོད་རྟེན་རང་
བྱོན་ཟེར་སླབ་མི་གནས།

མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས། ཡི་རངས་
སྦིས་གཡུས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལྟག་ལུ་
ཤེལ་ནགས་ཟེར་སར་ཡོད།

ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་གནས་ཡོད། ལྷ་ཁང་ལས་ཡར་སྐར་མ་༡༠ ཙམ་གྱི་སར་གསང་ལམ་

ཕུག་དང་ དེ་གི་ལྟག་ལུ་རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པའི་གསང་ལམ་ཡོད། དེ་ལས་ དུང་དཀར་ཕུག་ཟེར་མི་

གནས་འདི་ གཞུ་རིའི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་མི་སྒྲིབ་སྟེང་ལ་ལུ་ དུང་དཀར་མཚོ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད་

མི་དེ་ཁ་ལས་དུང་དཀར་འཕུར་བྱོན་ཏེ་ འདི་ཁར་ཆགས་པའི་ཤུལ་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དུང་

དཀར་ཕུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཨ་ཎེམོ་ཕུག་ཟེར་སྒྲུབ་ཕུག་འོག་ལས་ཡར་རྩིགཔ་རྐྱབ་

སྟེ་ཡར་བཏེག་སྟེ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ས་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་མཇལ་ནི་འདུག།

མཛོ་མོ་དཀར་མོའི་རྐངམ་གི་

རྨིགཔ་སྟེང་འོག་གི་པར། 

ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།
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མཛོ་མོའི་དོན་ཧིང་། མཛོ་མོའི་མཁལ་རྡོག མཛོ་མོ་དཀར་མོའི་མཁྲིས་པ།

གོང་གི་གནས་འདི་གཞུ་རི་ལས་ཨིན་མི་ཨཔ་ཀརྨ་ ཐང་ཆེན་གྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་གནས་བཤད་

རྐྱབ་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ གནས་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སྔོན་མ་ལས་ཕམ་ཚུ་གིས་གནས་བཤད་རྐྱབ་

དོ་ཡོད་མི་ལས་གོ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།
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༈ དེ་ཡང་ སྤྲུལ་སྐུ་ཨྱོན་ཕྱག་རྡོར་གླིང་པའི་ཞལ་རྒྱུན་བཞིན་བཀོད་བཞག་མི་དཀར་ཆག་

ལས། བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་མངའ་ཁུལ་ ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་ལུ་ གཏེར་སྟོན་མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་

ཟེར་(༡༡༢༤-༡༡༩༢)གྱི་གདན་ས་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་༡༢ པའི་ནང་ གདུལ་བྱའི་ལུང་བསྟན་

གཟིགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མདའ་འཕངས་གནངམ་ད་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་སྦོ་ལོགས་གཡས་

ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག ཤུལ་ལས་གཏེར་སྟོན་ཁོ་རང་གིས་མདའ་དེ་འབལཝ་ད་ 

གྲུབ་ཆུ་ཅིག་ཐོན་ས་དེ་ལུ་

སའི་མིང་ཡང་མདའ་ཆུ་སྒང་

ཟེར་གསུངས་ནུག དེ་ལས་

བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་ གྲུབ་

ཆུ་ཐོན་སའི་ཆུ་མིག་ལས་

བརྟེན་ སའི་མིང་ཡང་ཆུ་

མིག་ཟེར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་

རུང་ ཤུལ་ལས་ ད་རུང་ 

ཟུར་ཉམས་ཏེ་ཆུ་སྨད་ཟེར་

དར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ཡོད་མི་མྱང་རལ་ལྷ་ཁང་འདི་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོ་ལུ་ཉམས་གསོ་ཞུ་

ནུག།

གནས་དེ་ཁ་ལས་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ ཧ་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡ ལྷག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་རྡོ་རང་བྱུང་

གི་གཏེར་སྒྲོམ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། གཏེར་སྒྲོམ་དེ་གུ་ མཁའ་འགྲོའི་

བརྡ་ཡིག་དང་ལཉྫའི་ཡི་གེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཚུལ་གྱི་འབུར་ཡིག་ཡ་མཚན་ཅན་ལེ་ཤ་མཇལ་ནི་

འདུག དེ་ལས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གཏེར་སྟོན་མྱང་རལ་ ཁོ་རའི་ཕྱག་བཟོ་ཨིན་ཟེར་མི་ ཤིང་ཕུར་

ཆུ་སྨད་མྱང་རལ་ལྷ་ཁང་གི་སྐོར།

གཏེར་སྟོན་མྱང༌རལ༌གྱིས་མདའ་འབལཝ་ད་ཐོན༌མི༌གྲུབ་ཆུ།
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ཁྲུ་གང་ཙམ་འབད་མི་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོ་ལུ་ གཏེར་སྟོན་ལས་

རབ་གླིང་པའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་(༡༩༣༣-༢༠༠༤)ཀྱིས་ ཤིང་ཕུར་དེ་

དབུ་གུ་བཀལ་ཏེ་ཐུགས་སྨོན་གནང་བཞུགས་པའི་བར་ན་ ཤོག་ཀུ་དང་སྨྱུ་གུ་ཅིག་འབག་ཤོག་

ཟེར་གསུངས་པའི་འཕྲོ་ལས་ ཤིང་ཕུར་དེ་ཁ་ལས་དགོངས་གཏེར་བཞེས་ཏེ་བསྣམས་བྱོན་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གཡུས་སྤྲ་མཁར་ལས་འབད་མི་ ཟུང་ངེས་ཚོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས་ཀྱིས་

བཤད་ནི་འདུག དེ་གི་ཧེ་མ་ཚུན་ ཤིང་ཕུར་དེ་ སྣང་མེད་འཚམས་འབད་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 

མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཕུར་པ་དེ་ གཏེར་སྟོན་མྱང་རལ་གྱི་ཕྱག་བཟོ་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཚུལ་སྐོར་

གསུངས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ནུག །

གཏེར་སྒྲོམ། གནས༌འདི༌བཞུགས༌

འདི༌ནང༌ཡོད། 
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གཏེར་སྟོན༌མྱང༌རལ༌ཉི༌མ༌འོད༌ཟེར༌གྱི༌ཕྱག༌བཟོ༌ཤིང༌ཕུར། 
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རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཐོ།

༡ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལུ་ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དེབ་གཟུགས་ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་དེ་ 

 པར་སྐྲུན་འབད་མི་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་མི་ལྷོ་འབྲུག་ 

 ཆོས་འབྱུང་སྐབས་༧ པ།

༢ བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་གོང་མ་རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་  

 ཞབས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་སྙེ་མ།

༣ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་པར་སྐྲུན་འབད་མི་དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་མཛད་མི་    

 འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལོང་ གླེགས་བམ་དང་པ།

༤ གུ་རུའི་བཀའ་ཐང་དང་ལུང་བྱང་ཁག

༥ འཇམ་པ་ཎི་བླམ་པདྨ་ཨྱོན་རྣམ་གྲོལ་ལས་བྱུང་བའི་ སྦས་ཡུལ་སྐྱིད་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་  

 འབྱུང་།

༦ གཞི་སྤྲུལ་ཆོས་ཉིད་རང་ཤར་གྱིས་མཛད་པའི་ལྷོ་མོན་གཡའ་མ་ལུང་དུ་གྲགས་པ་ཡང་  

 གསང་ཌཀཱིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་མོའི་གནས་ཡིག་ལུང་གི་སྙེ་མ།

༧ མདོ་ཁམས་སྤྲུལ་མིང་པ་ཆོས་ཉིད་རང་ཤར་ཡོངས་གྲགས་སྟང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཛད་ 

 གནང་མི་ཞབས་རྗེས་ཐང་གི་གནས་ཡིག བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ཞབས་ཐང་བསྟན་ 

 གཉིས་དཔལ་སྟེར་གྱི་གནས་ཡིག་འདོད་འཇོའི་གླུ་དབྱངས།

༨ རྦ་ཁ་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་གྱིས་མཛད་པའི་ བུམ་ཐང་ཤུག་བྲག་སེང་  

 གེ་རྫོང་གི་གནས་ཡིག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་དོན་ལྡན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

༩ ལྕགས་མཁར་བླམ་རྡོ་རྗེ་གིས་མཛད་མི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་གནས་  

 ཡིག་མདོར་བསྡུས།

༡༠ བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྟོགས་   

 བརྗོད།



༡༡ སྟང་མཐོ་བ་བྲག་བླམ་པདྨ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་གིས་མཛད་མི་ མཐོ་བ་བྲག་དགོན་པའི་  

 གནས་ཀྱི་ཆགས་རབས་ལྷ་ཆུའི་རྒྱུན་བཟང་། 

༡༢ སྟང་མཐོ་བ་བྲག་བླམ་པདྨ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་གིས་མཛད་མི་ སྟང་གླང་མ་ལུང་དགོན་པའི་  

 ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་པའི་སྣང་བརྙན།

༡༣ བུམ་ཐང་སྟང་རི་མོ་ཅན་གྱི་གནས་ཡིག་ངོ་མཚར་འཛུམ་ཕྲེང་ཅན། 

༡༤ རྦ་ཁ་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་གྱིས་མཛད་པའི་ བུམ་ཐང་ཀུན་བཟང་  

 བྲག་གི་རྟོགས་བརྗོད་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་རྒྱང་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པར་བཀོད་པ།

༡༥ ཆོས་བྲག་དགོན་པའི་བླམ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གིས་མཛད་མི་ A Pilgrimage

 guide to Choejedrak and Tharpaling ཟེར་མི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ། 

༡༦ ལྷོ་འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་སྦས་ཡུལ་ཁག་དང་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་འཕགས་ 

 རྣམས་ཀྱི་གནས་ཡིག་དང་ལོ་རྒྱུས་གང་རྙེད་ཕྱོགས་བསྡུས་དད་པའི་ཉི་མ་འདྲེན་པའི་སྐྱ་ 

 རེངས་དཀར་པོ། 

༡༧ བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་གནང་མི་ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་  

 རྒྱུས།

༡༨ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་ཏེར་མ་ཡང་གསལ་ཀློང་གསལ་སྙིང་བཅུད་ནང་གི་ལུང་  

 བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ།

༡༩ དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

༢༠ གཏེར་སྟོན་ཨྱོན་བཟང་པོའི་གཏེར་མ་སིནྡྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

༢༡ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་བུམ་ཐང་ལྷ་ཡི་སྦས་ཡུལ་གྱི་གནས་བསྟོད་མེ་ཏོག་གི་  

 སྐྱེད་མོས་ཚལ།

༢༢ གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་འོད་ཟེར་ཀུན་མཛེས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།

༢༣ བླ་མ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

༢༤ ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་རའི་གནས་ཡིག་པདྨའི་བཀའ་རྒྱ་མ།

༢༥ གཞན་ཡང་རྣ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་རྒན་རབས་དང་ཤེས་མཐོང་ཅན་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་བཅས་སོ།།



པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

༈ རྟེན་མཆོག་སྨན་ལྗོངས་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་འདི། །བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་བརྡ་རྟགས་ 

 ཀུན། །གཟི་བྱིན་དངོས་སུ་འཕོས་པའི་དག་པའི་གནས། །རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་གཉིས་ 

 པར་ཡོངས་སུ་གྲགས། །

 མཚོན་བྱ་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས། །མཚོན་བྱེད་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་སྒྱུ་མའི་  

 འཕྲུལ། །གཉིས་མེད་རང་རིག་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པའི། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་མཆོག་གི་ 

 དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

 གང་དག་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐལ་དབེན་ཡང་། །དྭངས་བའི་དད་པ་ལན་གཅིག་སྐྱེས་ 

 ཙམ་གྱིས། །ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་འབྱང་བ་དང་། །དངོས་གྲུབ་སྣ་རེ་ཐོབ་པར་ 

 རྒྱལ་བས་གསུངས། །

 དེ་ཕྱིར་ནང་ལྷན་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི། །ཅ་རྙིང་སྡེ་ཚན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ 

 གིས། །བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་གནས་ཡིག་ལམ་སྟོན་འདི། །དད་ལྡན་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ 

 ལ་བཀོད། །

 མ་དག་ནོར་འཁྲུལ་དྲི་མའི་ཆ་སྲིད་ན། །གནས་སྲུང་རྣམས་དང་མཁྱེན་ལྡན་ཡོངས་ལ་ 

 བཤགས། །རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་དངོས་པོ་ཅི་མཆིས་པ། །མ་གྱུར་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་ 

 རྒྱུ་རུ་སྨོན། །

 ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི། །སྤྱི་ནོར་མི་དབང་མངའ་བདག་ 

 ཡབ་སྲས་ཀྱི། ། ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་མཛད་འཕྲིན་གྱིས། །མངའ་ 

 འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཡུན་གནས་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །


