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པར་དབང་།   ༢༠༡༦ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།

   པར་དབང་ཧྲིལ་བུམ་ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ 

   ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ག་གིས་ཡང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི་དང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་  

   པར་ལོག་བཏབ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག།

ཞིབ་འཚོལ་དང་རྩོམ་སྒྲིག    ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག། ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ།  

   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

ཞུན་དག་ཐེངས་དང་པ།   དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།  སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།  

   མཁན་པོ་རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག། 

ཞུན་དག་ཐེངས་གཉིས་པ།  མཁས་དབང་ཆོས་བསྟན་ཚེ་རིང་།སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

   སློབ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ལེགས་བཤད་པ། སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། 

   དྲག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས། ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད།

   རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། ལེགས་བཤད་པ། སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།   

   སློབ་དཔོན་ཚེ་རིང་། རིན་སྤུངས་རབ་སྡེ། གཞུང་གྲྭ་ཚང་། སྤ་རོ།   

   རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། སྲོལ་འཛིན་ལས་རོགས། ཧཱ་རྫོང་ཁག།  

   སློབ་དཔོན་ཕྲིན་ལས། གནས་བཤད་པ།  

   གནག་སྐྱིད་ལ། སྲོལ་འཛིན་ལས་རོགས། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། 

   ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག།  

མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག།  དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁ་མཁས་མཆོག།

   སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ལས་སྡེ།

བཟོ་བཀོད་པ།   བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ལས་སྡེ།

དཔེ་སྐྲུན།   ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། 

   བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༣༢༢༦༩༤/༣༢༢༢༨༤ འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་ ༢༣༣
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ཨང རྩ་དོན།                        ཤོག་གྲངས།
༡ ཆེད་བརྗོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་xv
༢ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་xviii
༣ དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་xx
༤ ངོ་སྤྲོད་སྔོན་བརྗོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་xxiii

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག།
༡ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣
༢ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ཧེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦
༣ སྲིན་མོ་ལག་རིངམོ་དང་ཆུ་ཁའི་མིང་གནས་དར་ཚུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧

སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག།
༡ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡
༢ སྐྱབས་ཆ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡
༣ གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ་ངོ་མཚར་ཅན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥
༤ རིན་ཐང་ཁ་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩
༥ སྐྱབས་ཆ་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཡོད་པའི་རྡོ་ཁ་ཀེར་དགོན་པའི་གནས་་་་་་་་་་་་་༣༥
༦ གནས་གསརཔ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༧

དཀར་ཆག།
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༧ མཐའ་བྲག་གནས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩
༨ ལོམ་སྦྱིས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༣
༩ བྲང་ཉལ་སྤང་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༤
༡༠ མཚམས་བྲག་དགོན་པ་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༥
༡༡ དརམོ་ཆུ་ལུང་པའི་བཀའ་འགྱུར་བཞེངས་སའི་བྱག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༧
༡༢ མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་ཤིང་སྡོང་གསུམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༩
༡༣ ཤཱཀྱ་བྲག་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༩
༡༤ རྗེ་ངག་དབང་འབྲུག་པའི་ཞབས་རྗེས་དང་སྐུ་འབབ་ཤོར་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༠
༡༥ སྐྱིབས་བྱག་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༢
༡༦ དརམོ་ཆུ་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༣
༡༧ དརམོ་ཆུ་གཞུང་ལམ་ལྟག་གི་གྲུབ་ཆུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༤
༡༨ མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་བཀའ་འགྱུར་ཞུ་སའི་བྱག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༥
༡༩ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཁང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༦
༢༠ ཁྲོ་ཆུ་གཏེར་བཞེས་སའི་བྱག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༨
༢༡ འདྲེ་འཛོམས་འདུ་རྐྱབ་སའི་སྤང་ཅུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༨
༢༢ དར་མོ་ཆུ་གཞུང་ལམ་འོག་གི་གྲུབ་ཆུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༩
༢༣ གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༠
༢༤ སྤ་སྒར་དགོན་པའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༡
༢༥ སྤ་སྒར་དགོན་པའི་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༤
༢༦ སྤ་སྒར་དགོན་པའི་བཀའ་འགྱུར་དང་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་་་་་་་་་༦༦



vཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

དཀར་ཆག

༢༧ ལྷ་མོ་རྐང་གཅིག་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་ཅན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༩

བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འོག།
༡ བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༡
༢ བྱག་ཕྱོགས་དགོན་པའི་མགུ་གི་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༢
༣ ཞབས་དྲུང་གི་བཞུགས་ཁྲི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༤
༤ བྱག་ཕྱོགས་གཡུས་སྦུག་ན་གི་མཚོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༤
༥ ཝང་ཁ་ཚེས་བཅུ་རྡོ་ལེགས་ཀྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༥
༦ རྩི་མ་ཁའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༧
༧ གཡུས་སྒང་ཅུང་ཁའི་རྡོའི་ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༨
༨ གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་གིས་ཟམ་བཏགས་སའི་ཤུལ་དང་   
 མཆོད་རྟེན་གདངས་རིངམོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༠
༡༠ འབུམ་ནང་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༠

སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག།
༡ སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༣
༢ གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་གི་ཕྱག་ཐམ་དང་རྟ་མཆོག་བྷ་ལ་ཧའི་ཞབས་རྗེས་་་་་་༨༣
༣ མེ་རི་རྩེ་མོའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༤
༤ རྒྱས་ཤིང་གི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༨
༥ བཀྲོངས་བཀྲོངས་མའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༨
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༦ མེ་རི་རྩེ་མོའི་ཕྱུག་པོའི་རྡོ་གཡུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༩
༧ སྦོང་སྒོ་ལུ་ཡོད་མི་སྒྲུབ་ཁང་དང་གྲུབ་ཆུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༠
༨ སྨན་མོ་སྒང་གི་མཆོད་རྟེན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༡
༩ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གཏེར༌སྟོན༌འབྲུག༌སྒྲ༌རྡོ༌རྗེའི༌མཛད༌པ༌ངོ༌མཚར༌ཅན༌  
 འཕྲོ༌མཐུད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༡
༡༠ བྱེ་མའི་ཆུའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༠
༡༡ གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་གནས་
 མཇལ་བར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༣
༡༢ ཨ་མའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༤
༡༣ གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཁང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༥
༡༤ ཨ་མའི་བླ་མཚོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༦
༡༥ མཁའ་འགྲོ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༦
༡༦ དགེ་སྟོད་ཕུག་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༨
༡༧ བླ་མའི་བྱག་ཕུག་ཅན་དང་ གཏེར་སྟོན་གྱི་གྲུབ་ཆུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༩

དར་ལ་རྒེད་འོག།
༡ དར་ལ་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༡
༢ གྱེན་མགུ་གཡུས་ཚན་ནང་གི་ཞབས་རྗེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༡
༣ གྱེན་མགུ་གཡུས་ཚན་མཇུག་གི་གྲུབ་ཆུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༢
༤ ཨ་རི་ཁའི་གཏེར་བཞེས་པའི་ཤུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༣
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༥ གཏུམ་བྲག་ཨ་མའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༤
༦ ལྷ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་བླ་མཚོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༥
༧ གཏུམ་བྲག་ཨ་མའི་གནས་ཀྱི་ལམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༦
༨ ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡༧
༩ གཏུམ་བྲག་ཨ་མའི་རིའི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༥
༡༠ ཚང་ཚིང་མེ་རི་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༦
༡༡ ཤཱཀྱ་ཕུག་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༡
༡༢ སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་གིས་གཏེར་སྟོན་སྦ་བཞག་སའི་རྡོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༡
༡༣ དཔག་བསམ་ཁ་བདེ་གླིང་ཁའི་མཚོ་ཤུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༣
༡༤ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གཏམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༤
༡༥ གཏུམ་བྲག་གི་གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༤
༡༦ ཨམ་རྐང་གཅིགམ་གིས་བུའི་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༨
༡༧ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟློག་པའི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༩

དགེ་གླིང་རྒེད་འོག།
༡ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༡
༢ བཀའ་དགྲ་དང་བཙན་དགྲའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༡
༣ ལུང་པའི་རྒཔོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༣
༤ ཤཝ་རྒྱས་མཚོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༣
༥ ཤཝ་རྒྱས་བྲག་དཀར་པོའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༥

དཀར་ཆག
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༦ གངས་རི་བྱ་དཀར་བྱམོ་གི་གནས་སམ་ ཇོ་མོ་གངས་སྨན་   
 བྲག་དཀར་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༦
༧ གདུང་གི་རྟ་ཕག་སེརཔོ་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༨
༨ ལྷོ་གདུང་ཁའི་མཚོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༠

གདུང་ནག་རྒེད་འོག།
༡ གདུང་ནག་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༣
༢ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གཟིམ་ཅུང་གི་ཤུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༤
༣ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ གཞིས་ཁྱིམ་མཐའ་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་༡༥༥
༤ སྣག་ཚང་གི་ཤུལ་དང་གཞིས་ཁྱིམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༧

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག།
༡ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༡
༢ དུན་ཏིང་མའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༡
༣ དུན་ཏིང་དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༧
༤ ཁོ་པི་དྷམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༨
༥ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༡
༦ ཁོ་པི་གནས་ལས་ཐོབ་པའི་གནས་རྡོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༣
༧ སྒོ་དགུའི་གནས། (ནྭ་དྲོ་ཀེ་དྷམ)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༤
༨ སྤ་ཆུའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༦
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ཧཱ་རྫོང་ཁག།
༡ ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༡
༢ ཧཱ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༣
༣ མི་རི་སྤུན་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༥
༤ དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༧
༥ ནུབ་མཚོ་ནག་པ་ཏྲའི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༩
༦ ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གི་ཆགས་རབས་ངག་རྒྱུན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༢
༧ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གདན་ས་ཧཱ་ལུ་ཆགས་དགོ་པའི་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༣
༨ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་དང་ཇོ་བོ་བྲག་སྐྱེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༥
༩ ཧཱ་གི་རྒེད་འོག་བཞིའི་མིང་གནས་ཁུངས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༦
༡༠ གཏེར་སྒོ་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༧
༡༡ གཏེར་སྒོ་ལའི་བདུད་མོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༨

སྦྱིས་རྒེད་འོག།
༡ སྦྱིས་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༩
༢ ཁྱུང་བདུད་ལྷ་གསོལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༩
༣ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༡
༤ གྱེན་རྩར་རྫོང་ཤུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༧
༥ གྱེན་རྩར་བྱག་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༨
༦ ཡང་ཕུ་རི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༩

དཀར་ཆག



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།

x ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༧ སྟག་ལུང་བྱག་རྡོ་རྩ་བའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༠
༨ ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༡
༩ ཡང་ཐང་ལྷ་ཁང་གི་མེ་ཏོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༡

སྐར་ཚོགས་རྒེད་འོག།
༡ སྐར་ཚོགས་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༣
༢ འབྱུང་གནས་བྲག་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༣
༣ འབྱུང་གནས་བྲག་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་བདའ་སྟེ་ཡོད་པའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༥
༤ འབྱུང་གནས་བྲག་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༨
༥ སྤ་རོ་ལུ་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པར་འགྱོ་མི་ཧཱ་ཆུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༩
༦ ནཱ་འཚོ་གཡུས་ཚན་གྱི་གདོང་སྐོར་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༠
༧ སྤ་རོ་རྫོང་གི་གཏེར་རོལ་བརྡུང་ས་གོ་བའི་བྱག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༢

དབུས་སུ་རྒེད་འོག།
༡ དབུས་སུ་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༥
༢ ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༥
༣ དུམ་མཆོག་རྫོང་ཤུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༧
༤ སྟག་ཆུ་དགོན་པའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣༠
༥ ཤེལ་དཀར་བྲག་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣༢
༦ གཡིབ་རི་གུ་རུའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣༣
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༧ སང་ཀིར་གཡུས་ཚན་གྱི་རྡོའི་གསོལ་ཐབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣༦

ས་དམར་རྒེད་འོག།
༡ ས་དམར་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣༧
༢ ཆུ་ཟངས་ཁ་ལྷ་ཁང་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣༨
༣ ཆུ་ཟངས་ཁ་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༠
༤ སྤུར་གདུང་ལྷ་ཁང་དང་གྲུབ་ཆུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༠
༥ ནོར་བུ་སྒང་གི་གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ་དང་ཞབས་རྗེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༢
༦ སྤང་དཀར་སི་མའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༣
༧ བླངས་པ་གཡུས་ཚན་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༣
༨ རྡོ་རི་ཁའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༤

དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག།
༡ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༧
༢ རོང་རྩེ་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༧
༣ རོང་རྩེ་གནས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༩
༤ རོང་རྩེ་གནས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥༠
༥ རོང་རྩེ་གནས་ཀྱི་གནས་སྒོ་དང་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥༢
༦ གནས་མཇལ་ཁའི་རིམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥༤
༧ གནས་སྒོ་གཉིས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥༦

དཀར་ཆག



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།
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༨ གནས་སྒོ་གསུམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥༨
༩ གནས་སྒོ་བཞི་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦༡
༡༠ གནས་སྒོ་ལྔ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦༡
༡༡ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦༢
༡༢ གུ་རུའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦༨
༡༣ རོང་རྩེ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧༡
༡༤ གསང་སྦས་སྦས་མཚོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧༥
༡༥ སེ་ཏེག་ནང་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧༥
༡༦ ཕུར་པ་བྲག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧༦

གསང་སྦས་ཁ་རྒེད་འོག།
༡ གསང་སྦས་ཁ་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧༧
༢ གསང་སྦས་རྫོང་ཤུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧༧
༣ སྐྱིད་པའི་ཕུག་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧༩
༤ སྟིམ་མའི་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨༣
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བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག།
༡ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨༧
༢ བསམ་རྩེ་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨༩
༣ བུ་སྐྱེས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨༩

ནོར་བུ་སྒང་རྒེད་འོག།
༡ ནོར་བུ་སྒང་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩༣
༢ ནི་ལ་ཀཎྛའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩༣

པདྨ་གླིང་རྒེད་འོག།
༡ པདྨ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩༥
༢ ཛྭ་ལེ་ཤྭར་གྱི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩༥

བརྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག།
༡ བརྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩༩
༢ ཇོམོ་ཨར་མཁན་རྒྱལ་མོའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩༩
༣ ཁན་སྟོང་གི་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠༡
༤ མོན་པ་ཨ་ཆོག་རྫོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠༢
༥ རྫོང་གསར་རྫོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠༤
༦ བིནྡུའི་མཚོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠༦

དཀར་ཆག



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།
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༧ དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་གྲུབ་ཆུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠༧

པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠༨
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠༩
གནས་བཤད་པའི་ཐོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡༢



ཆེད་བརྗོད།

༈   སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་གིས་ཕྱུག་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་
གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ལ་ལུང་དང་ རི་བྲག་ལ་སོགས་
པའི་ས་ཆ་ རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་མ་
སྲིན་ག་ར་བཏུལ། ཆོས་ནོར་དམ་རྫས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྦས་གནང་
བའི་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན།  དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་མང་
རབས་ཅིག་གིས་གནས་སྒོ་ཕྱེས། ཟབ་གཏེར་བཏོན་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་
གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་བཏོན་གནང་བའི་གནས་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་
མི་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ གཞུང་གི་ཐོ་བཀོད་ནང་ཚུད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཅན་
ཅིག་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཐོ་བཀོད་ཟིན་བྲིས་
ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཞག་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ཤེས་མཐོང་ཅན་གྱི་རྒན་རབས་ཚུ་མེད་པའི་
ཤུལ་ལུ་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་རང་མི་འོང་ནི་དང་ གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་དཀོན་གཉེར་
ཚུ་སོར་འགྱོཝ་ད་ གནས་བཤད་ཚུ་རྟགས་མ་མཐུནམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ བྱིན་ཅན་གྱི་གནས་ཚུ་ 
སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་གཞི་ལུ་ཡང་འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། 

དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་གནས་ཡིག་ཐོ་བཀོད་དང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་བཞི་འགྲུབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ 



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།

xvi ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

དང་པ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་མི་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་ཕན་པ་དེ་ གནས་རྩ་ཆེན་ཚུ་མ་
ཉམས་པར་བཞག་ནི་དང་། དད་མོས་ཅན་གྱི་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ སྤྱི་
དང་སྒེར་ག་ར་ལུ་ཚོགས་བསགས་དང་སྒྲིབ་སྦྱོང་འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཡུལ་ཁམས་
ལུ་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ཞི་བའི་དགོས་པ་ཡང་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད། གཉིས་པ་ལམ་སྲོལ་
ཡུན་བརྟན་ལུ་ཕན་པ། དད་ཅན་ཚུ་ གནས་བསྐོར་ནི་དང་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་ ཚེས་
བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་ལུ་ ཚེས་བཅུ་དང་དུས་ཆེན་བཟུང་ནི་ཚུ་ཡང་ གནས་བྱིན་རླབས་ཅན་
ཡོད་སར་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་པའི་ནང་ཆོས་ལས་བརྟེན་འབྱུང་བའི་ ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་
ཅན་ལུ་ཕན་ཐབས་སྦོམ་ཡོད། 

གསུམ་པ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ཕན་ཐབས། དེང་སང་འགྱུར་བ་གསར་པའི་འོག་
ལུ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཉམས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་གནས་
ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་
བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད། བཞི་པ་དཔལ་འབྱོར་འོང་འབབ་ཡང་ དེ་
ལས་འབྱུང་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་དཔལ་འབྱོར་འོང་འབབ་དེ་ སྟོབས་
ཅན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ས་གཏེར་གྱི་འཐོན་ཁུངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་འབབ་བཟོ་
ཐབས་རྒྱ་ཆེཝ་མེདཔ་ལས། ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ གནས་རྩ་ཆེན་ཚུ་མ་ཉམས་པར་
ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི་ཁའི་བལྟ་བཤལ་པ་འོང་མི་ལས་འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་པ་ཨིན། 
འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་དེ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚ་གྱང་ལང་མི་
དང་ཡང་མཐུནམ་སྦེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་བཞག་པའི་ཐོག་ལས་བཟོ་
ཚུགསཔལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་ཡང་དཔེ་སྟོན་བཏུབ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཚུགསཔ་ཨིན། 



xviiཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

དེ་འབདཝ་ལས་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་གི་གནས་ཚུ་ག་ར་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་འབད་བའི་ནང་གསེས་ལས་ ད་རེས་ ཆུ་ཁ་དང་ ཧཱ་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ 
གནས་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་སྟེ་ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་གླེགས་བམ་ ༩ 
པའི་ དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་དང་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་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་རང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་
ལེགས་ཡོད།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་  པའི་ཚེས་  ལུ།     

             གནག་མཚོ་རྡོ་རྗེ།
            མདོ་ཆེན་ལས་ཚབ།
                                                            

ཆེད་བརྗོད།



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།

xviii ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༈   འབྲུག་གཞུང་གི་བཀའ་དགོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་གནས་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་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་ ཆུ་ཁ་དང་ཧཱ་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་གནས་
ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ རྫོང་ཁག་སོ་
སོའི་རྫོང་བདག་ཚུ་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་གནངམ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགསཔ་
ལས་ རྫོང་བདག་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་དང་། དེ་དང་ཅིག་ཁར་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་
སྲོལ་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གནག་སྐྱིད་ལ་དང་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་སྲོལ་འཛིན་ལས་རོགསཔ་ 
རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་གིས་ཡང་ ས་
གནས་ཁག་སོ་སོ་ལུ་མཉམ་རོགས་སྦེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་མི་
དེ་ལུ་ཡང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ལྷག་པར་དུ་ཡང་ འོག་ལུ་རྒེད་འོག་དང་འཁྲིལ་ མཚན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གནས་བཤད་
པ་ཚུ་གིས་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བར་མ་གཟིགས་པར་ གནས་ཚུ་གི་བརྡ་སྟོན་ངོ་སྤྲོད་དང་ ཁུངས་
དོན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གསུངས་གནངམ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ཁུངས་ལྡན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་
གནང་སྟེ་ གྲོགས་རམ་མཛད་གནང་མི་ལུ་ཡང་ ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པའི་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།
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སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྒཔོ་དང་དམངས་
མི་ ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྫོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་གིས་བཀའ་བསྐུལ་
གནངམ་བཞིན་དུ་ ས་གནས་ཁག་གི་གནས་བཤདཔ་ རྒན་ཤོས་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་ 
དལ་ཁོམ་མེད་དེ་འབད་རུང་ དུས་ཚོད་ཁར་ཚུདཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་མི་དེ་ལུ་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་
པ་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའིབཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་རང་
ཡོད། 

ང་བཅས་ཀྱིས་ གོང་གསལ་རྫོང་ཁག་གསུམ་གྱི་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་  གོང་གསལ་པར་དབང་ཤོག་ལེབ་ནང་ མཚན་ཐོ་འཁོད་དེ་ཡོད་
མི་ མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་ 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་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།།

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།
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དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

༈   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལས་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ སྲོལ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་གནས་ཆེན་དང་གནས་ཕྲན་ཆ་མཉམ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་གནང་
བ་གྲུབ་ཅི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་ 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་བརྒྱད་པའི་ནང་ འགོ་དང་པ་རང་ 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། རྒྱལ་པོ་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་ལ་ལུ་
ཅིག་ནང་ སྐུ་དངོས་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ནང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྦེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།  གཏེར་
ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ སྦས་པའི་གནས་ཆེན་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེའི་ཤུལ་ལས་
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་པའི་ཤུལ་ཚུ་ ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་སར་ཨིནམ་ལས་ 
ང་གིས་ཞུ་དགོཔ་ག་ནི་ཡང་མི་ནུག། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་ཚུ་གི་གནས་ཡིག་ སྔོན་
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བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ མཛད་བཞག་མི་ཚུ་བྱང་སྟོར་དང་ མེདཔ་ཤོར་ནི་ 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་བྱང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་རང་ཡོདཔ་ལས་ ད་
རེས་དུས་ཚོད་འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ ལ་མ་བརྒལ་ལ་རྩེའི་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་གྲུབ་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་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ད་རེས་ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་
དཔོན་འོག་མ་ ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཆུ་ཁ་དང་ཧཱ་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་
འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་དང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས་
དེ་ཡང་ ས་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ གནས་ཡིག་མ་པ་ལས་མེད་མི་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་བྱང་སྟོར་
ཤོར་བ་དང་ མེ་གིས་འཚིགས་ཏེ་མེད་ས་ཚུ་ནང་   གནས་བཤད་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཕོ་ཚོད་
དང་ ཧམ་བཤད་གུ་བཀལ་ཏེ་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་ཚུ་ མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་  རྒེད་འོག་འགོ་
ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ ག་ར་གིས་ཆ་བཞག་ཡོད་པའི་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་ རྒན་ཤོས་ཉམས་མྱོང་ཅན་
ཚུ་  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་དེ་ 
འདྲཝ་མ་འདྲཝ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ ཁུངས་བཙན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།

xxii ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

དེ་ཡོད།   གནས་ཡིག་དེ་ཚུ་  ལ་ལུ་ཅིག་ཧེ་མ་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་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་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་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་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་ཞུ་ཚུགས་པ་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།།  



xxiiiཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

ཨོཾ་སྭསྟི།  མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཔལ་ཡོན་རབ་འབར་ཞིང་། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་
པོའི་དམག་དཔུང་གིས། །རྒོལ་ངན་ཚར་གཅོད་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་ཅན། །ཨོ་རྒྱན་སངས་
རྒྱས་གཉིས་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཅེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་
ནས། དེ་ཡང་ 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་གྲལ་ལས་ གནས་འདི་འགུལ་མེད་དད་རྟེན་གྱི་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་ བཅོས་མ་ཟེར་གསར་དུ་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་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ་ 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་ཚུལ་ཡང་། 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་

སྔོན་བརྗོད།



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།

xxiv ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་འབྲུག་གི་ས་ཆ་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ གུ་རུ་གིས་སྐུ་དངོས་དང་
རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། བྱེ་བྲག་ཏུ་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་སྟོན་
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་
ལུགས་སྲོལ་ལུ་ དབང་ཤུགས་ཐལ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཡིད་ཆེས་
དང་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་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འཐོནམ་ཨིན་
པས། ལས་དང་སྐལ་བ་མེད་པའི་ལོག་ལྟ་ཅན་ཚུ་ལུ་ནི། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་གང་ཡང་སྟོང་
པར་མཐོང་། །སྤྲུལ་སྐུས་ས་གཞི་ཁྱབ་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས། །སངས་རྒྱས་སྒོ་རྩར་བྱོན་ཡང་
ཡན་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་ སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་སུ་བྱོན་
རུང་ སངས་རྒྱས་སྦེ་མཇལ་ནིའི་སྐལ་བ་མེདཔ་ཨིན།  

དེ་འབདཝ་ད་ མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་མེད་པ་མིན། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མ་མཐོང་མི་
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ཆ་མཉམ་མེདཔ་མེནམ་ལས་བརྟེན་ བདེ་སྨོན་ལས། བདག་གི་ཆུ་འབུར་མིག་གིས་མ་
མཐོང་ཡང་། །རང་སེམས་གསལ་བའི་ཡུལ་ལ་ལྷམ་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་གྱུར་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་ཡ༔ ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་
ལུང་རྒྱུན་ཚུ་ལུ་ཐུགས་དགོངས་བཞེས་ཏེ་ ང་བཅས་ར་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་དང་ ལྷག་པར་དུ། ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། །ལ་སོགས་པའི་གསང་
སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་མི་ཨིནམ་ལས་དེ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་

སྔོན་བརྗོད།



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།

xxvi ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

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་དོ་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་ལུ་གནས་
སྐོར་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་གཟིགས་པ་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་སྐོར་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་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ རང་ཡུལ་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་ དད་ཅན་ཡོངས་ཀྱིས་ དུས་ཇི་སྲིད་
བསྐལ་པའི་བར་དུ་མཇལ་ཚུགས་ནི་དང་ཁུངས་ཆོད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༥ ལུ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་
འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ལུ་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནངམ་



xxviiཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

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་སྦེ་ 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་ ས་གནས་ཐདམ་
ཐད་ཁ་ལུ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་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་འདི་ 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་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་མེན་པར་ གནས་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་རྒྱས་པར་འབྲི་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཡང་ལེ་ཤ་འགོར་ནི་དང་ ཤོག་གྲངས་སྟོང་
ཕྲག་ལས་བརྒལ་འཐོན་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་གི་བར་ན་ གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ཉམས་
ཆག་ཤོར་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྔོན་བརྗོད།



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།

xxviii ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།   སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
འབྲུག་གི་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་གནས་ཚུ་ གང་མགྱོགས་ཐོ་བཀོད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ནང་
གསེས་ལས་ ད་རེས་ ཆུ་ཁ་དང་ ཧཱ་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ གནས་ཁག་མང་
རབས་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཏེ་ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་གླེགས་བམ་ ༩ པ་
འདི་ པར་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་འབྲུག་གཞུང་གི་ཐུགས་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་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ དད་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་མང་རབས་ཅིག་བསོད་ནམས་གསག་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་འབྱུང་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། 

ཨིན་རུང་ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་ལུ་ མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་ རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་མ་ཚང་ནི་འདི་གིས་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ བརྗོད་དོན་ནོར་འཁྲུལ་དང་ པར་རིས་ཧིང་སངས་
ས་མེདཔ་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱོན་རེ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་
བཟོད་པ་བཞེས་ཏེ་ མ་འོངས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྦ་གསང་མེད་པའི་ཐུགས་འཆར་
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།།

                                      (ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག)
                                       ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ༌དཔོན༌འོག་མ།
                                          སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།


