
1

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།
གླེགས་བམ་༦ པ།

དར་དཀར་ནང་དང་རྩི་རང་གསར་སྤང་རྫོང་ཁག

སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།
ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ །



2 3

པར་སྐྲུན་ཐེངས་དང་པ་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ །

པར་དབང་། © ༢༠༡༣ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། 
 པར་དབང་ཧྲིལ་བུམ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་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 སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།

ཞུན་དག་པ། ༡ དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
 ༢ སློབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། རྫོང་ཁ་མཁས་མཆོག རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ།
 ༣ མཁན་པོ་ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། མདོ་སྡེ་བྲག་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།
 ༤ སློབ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། རྩོམ་སྒྲིག་གཙོ་འཛིན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་སྐྲུན་ཁང་།
 ༥ སློབ་མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། སྟག་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།
 ༦ སློབ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་ཡོངས་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ།
 ༧ སློབ་རྡོ་རྗེ། དར་དཀར་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
 ༨ སློབ་པདྨ་དབང་དྲག གསར་སྤང་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

དཔེ་བསྐྲུན། ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། 
 བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༣༢༢༦༩༤/༣༢༢༢༨༤ །
 འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་ ༢༣༣ །

པར་བཏབ་ས།        

ISBN NO 978-99936-770-9-3



3

དཀར་ཆག

ཨང་ རྩ་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ ཆེད་བརྗོད། i

༢ དཔེ་བསྐྲུན་གསལ་བཤད། iii-iv

༣ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར། v

༤ ངོ་སྤྲོད། vii-x

དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག
༥ དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི་གླེང་གཞི། ༡-༥

རྩེ་བཟང་རྒེད་འོག
༦ དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ། ༦-༩ 

༧ མ་ཧེ་ལུངམ། ༡༠-༡༡

༨ དཔལ་གླིང་། ༡༢-༡༤

༩ ཆོས་རྗེ་སྤང་ཁ། ༡༥-༡༧

༡༠ རྡོ་དུང་དཀར། ༡༨-༡༩

༡༡ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག ༢༠-༢༣

༡༢ རྩེ་བཟང་རྒོད་པོའི་ཕྱག་བཤེད། ༢༤

༡༣ སྒོམ་ཆེན་གསེར་བྱུ་རུ་གི་གྲུབ་ཆུ་དང་སྒྲུབ་ཕུག ༢༥

༡༤ ཤ་མཐོང་དགོན་པ། ༢༦-༢༧

༡༥ སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པ། ༢༨-༣༠



4 5

དཀར་ནག་རྒེད་འོག
༡༦ རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ། ༣༡-༣༢ 

༡༧ རྡོ་རང་འཐག ༣༣-༣༦

༡༨ རྡོ་བསྐལ་པའི་སྒོན་ཐེམ/རྡོན་ཁྲི། ༣༧-༣༨

༡༩ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས། ༣༩-༤༠

འབྲུག་རྒྱལ་སྒང་རྒེད་འོག
༢༠ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་རྗེས། ༤༡-༤༢

གཙང་ཁ་རྒེད་འོག
༢༡ གཙང་ཁ་མཚོ། ༤༣-༤༥ 

ལ་རྒྱབ་རྒེད་འོག
༢༢ མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་། ༤༦-༥༢

བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་རྒེད་འོག
༢༣ རང་དགའ་གནས། ༥༣-༥༥

༢༤ ཤམས་རྡོ་ལེབ། ༥༦

གེ་སར་གླིང་རྒེད་འོག
༢༥ ཝང་ཅན་གནས།(མཧཱ་དེཝི་དཱམ) ༥༧-༦༡ 

འཁྱིལ་པའི་ས་རྒེད་འོག
༢༦ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་འཁར། ༦༢-༦༤

ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག
༢༧ ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ། ༦༥-༦༦

༢༨ ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལ་ཤྲཱི་དམ། ༦༧-༦༨



5

རྩི་རང་རྫོང་ཁག

༢༩ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་གི་གླེང་གཞི། ༦༩-༧༢

རྩི་རང་སྟོད་རྒེད་འོག
༣༠ གུ་རུའི་གནས ༧༣-༧༦

དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་རྒེད་འོག

༣༡ དོང་ཕུག་གནས། (དུམ་བུ་གནས) ༧༧-༧༩

༣༢ ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་།(དེ་ཝི་དཱམ) ༨༠-༨༡

༣༣ བརྡར་རས་མཚོ། ༨༢-༨༣

༣༤ ལྷ་ཆེན་གྱི་གནས། ༨༤-༨༦

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག

༣༥ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་གི་གླེང་གཞི། ༨༧-༩༡

དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག

༣༦ རྒྱལ་ལྕམ་བཞུགས་ཁྲི། (ར་ཎི་དྲུང་ག) ༩༢-༩༣ 

༣༧ རྡོ་དུང་དཀར་དང་དཔའ་རྟགས། ༩༤-༩༥

༣༨ དགོན་བྲག་ཟླ་གམ་རྫོང་། ༩༦-༩༧

བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག

༣༩ ཌོལ་ཁོ་ལ་མཱན་དིར།  ༩༨-༡༠༠

ཆུ་འཛོམས་རྒེད་འོག

༤༠ ལྷ་ཡུལ་ཁ་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་གནས། ༡༠༡-༡༠༩ 



6 i

འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག

༤༠ རེ་ཏིའི་གནས་ཀྱི་སྐོར། ༡༡༠-༡༢༡  

གསེར་གཞོང་རྒེད་འོག

༤༡ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཚ་ཆུ།(ཏ་ཏོ་པ་ནི) ༡༢༢-༡༢༣

གསར་སྤང་ཀྲར་རྒེད་འོག

༤༢ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་གནས། ༡༢༤

༤༣ པར་བྱང་སྨོན་ཚིག ༡༢༥

༤༤ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ། ༡༢༦-༡༢༧



i

སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༥/༢༠༡༣།

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་ཀྱི་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་ཏེ་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་བ་དང་ 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་ སྒྲོ་བཏགས་
ཀྱི་གཞི་ལུ་ཡང་འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་ནང་
གི་གནས་ཚུ་ ག་ར་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཐོ་བཀོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་བའི་ནང་གསེས་ལས་ ད་རེས་ དར་
དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་ཐོ་བཀོད་བསྒྲུབས་ཏེ་ 
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་གླེགས་བམ་༦ 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་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཧིང་དྭངས་
མའི་དཀྱིལ་ལས་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ཞེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ འབྲུག་ཟླ་༣ 
པའི་ཚེས་༢༨ ལུ།

                                                                                        
       
         (ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།)

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་དྲུང་ཆེན།
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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་ར་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་ཏེ༌ཁུངས༌མ༌ཆོདཔ༌འགྱོ་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་འགྲུབ་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་
ཁྲ་དེབ་འགོ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་
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དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ད་རེས་དར་དཀར་ནང་དང་རྩི་རང་གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་གསུམ་གི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ང༌བཅ
ས༌རའི༌མི༌སྡེ༌ཚུ༌གིས༌མི༌རབས༌རྒྱུད༌དེ༌ དད༌མོས༌བསྟེན༌སྲོལ༌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་ཁུངས་དོན་ 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། 

       
       
         (རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།) 

སྲོལ་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།



v

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་ དར་
དཀར་ནང་དང་རྩི་རང་གསར་སྤང་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་ཚུ་གིས་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་ འོག་ལུ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་མཇུག་ལུ་མཚན་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གནས་བཤད་པ་ཚུ་གིས་
སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བར་མ་གཟིགས་པར་ གནས་ཚུའི་བརྡ་སྟོན་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་ཡང་ 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་དར་དཀར་ནང་དང་རྩི་རང་གསར་སྤང་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་གི་
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།། །།
                                                                     



vi vii



vii

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་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་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་པས། 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།
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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་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་ 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་སྐྱབས༌མགོན༌རྒྱལ་དབང་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་རོྡ་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་
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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་དྲག་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་དར་དཀར་
རྫོང༌ཁག༌དང་རྩི་རང་རྫོང༌ཁག༌གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་གསུམ༌ནང་གི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཏེ་ གནས་
ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་གླེགས་བམ་༦ པ་འདི་པར་སྐྲུན་འབདཝ༌ཨིན། གླེགས༌བམ༌འདི༌ནང༌ང༌བཅས༌རའི༌ལྷོ༌ 
མཚམས༌མི༌སེར༌ཚུ༌གིས༌དད༌མོས༌ཡོད༌པའི༌ལྷ༌རྟེན༌གནས༌ཚུ༌ཡང༌ཚུད༌དེ༌ཡོད༌མི༌འདི༌ རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌རྩ༌ཁྲིམས༌
ཆེན༌མོའི༌དགོངས༌དོན༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌ཨིནམ༌ལས༌ ད༌ལས༌ཕར༌གནས༌རྟེན༌དེ༌ཚུ༌ཡང༌ཉམས༌སྲུང༌འབད༌ཚུགས༌ 
པའི༌དོན༌ལུ༌ཨིན། 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་དང༌རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌མི༌སྡེ༌ཚུ༌གིས༌ཆ༌འཇོག༌དང༌དད༌མོས༌ཞུ༌དང༌ཞུ༌བཞིན༌དུ༌ཡོད༌ 
པའི༌ལམ༌སྲོལ༌གྱི༌རྟེན༌གཞི༌རྒྱལ༌རབས༌དང༌ལྡན༌པའི༌གནས༌ཚུ༌ཉམས༌སྲུང༌གི༌ཐོགས༌ལས༌ དུས༌ཇི༌སྲིད༌བསྐལ༌ 
པའི༌བར༌དུ༌ཉམས༌འགྱུར༌མེད༌པར༌གནས༌ཚུགས༌ནི༌གུ༌ཕན༌ཐོགས༌འབྱུང༌ཚུགས༌པའི༌རེ༌བ༌ཡོད། 
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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།
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དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག
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༈ དར༌དཀར༌ནང༌རྫོང༌ཁག༌འདི༌ འབྲུག༌རྒྱལ༌ཁབ༌ནང༌གི་རྫོང༌ཁག༌ཉི༌ཤུའི༌ནང༌ལས༌ག

ལ༌ཅན༌ཅིག༌ཨིནམ༌དེ༌ཡང༌ས༌ཕྱོགས༌འདི༌ནང༌ ཧེ༌མ༌ཨྱོན༌རིན༌པོ༌ཆེ༌བོད༌ལུ༌བྱོན༌སའི༌ལམ༌ཁ༌

ལས༌ གཙང༌གི༌མཚོ༌སྨནམོ༌བྱོག༌འོང༌མི༌གི༌རྟིང༌བདའ༌སྟེ༌བཀའ༌དམ༌གནང༌བར༌བྱོན༌ཡོདཔ༌མ༌ 

དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག

གླེང་གཞི།

དར་དཀར་རྫོང་གི་མཐོང་སྣང་།

ཚད༌དེའི༌ཤུལ༌མ༌གྲུབ༌ཆེན༌ཐང༌སྟོང༌རྒྱལ༌པོ༌ལ༌སོགས༌པའི༌སྐྱེས༌ཆེན༌དམ༌པ༌ཚུ༌ཡང༌བྱོན༌ཡོད༌པ

འི༌ས༌གནས༌ཅིག༌ཨིན། ལྷག༌པར༌དུ༌སྨན༌ལྗོངས༌ཙན༌དན༌བཀོད༌པའི༌ཡུལ༌ལྗོངས༌འདི༌ དཔ

ལ༌ལྡན༌འབྲུག༌པའི༌རྒྱལ༌ཁབ༌ལུ༌བསྒྱུར༌གནང༌བའི༌སྐབས༌སྤྱི་ལོ་༡༦༤༧ ལུ༌ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་དགུང་ལོ་༥༤ བཞེསཔ་ད་ ལྷོ་དར་དཀར་ན་གི་མི་སེར་རྒན་ཤོས་དག་པ་ཅིག་གིས་ 

དབུས་གཞུང་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཏེ་ ལྷོ་དར་དཀར་

ལུང་ཕྱོགས་ལུ་ དཔུང་ཤུགས་ཅན་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་དབང་བཙོང་དང་འཕྲོག་བཅོམ་

འབད་དེ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་སྟེ་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐྱབས་

འཇུག་མཛད་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བར༌བཅར༌ནུག
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སྤྱི་ལོ་༡༦༤༩ ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས༌ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་

མཆོག་ ལྷོ་དར་དཀར་ལུང་པ་ལུ་བཏང་། ལྷོ་དར་དཀར་ལུང་གིས་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་བྱེ་མའི་

གླིང་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཆོས་གཞི་ལུ་བསྡུ་སྟེ། གནས་ཤ་མཐོང་དགོན་པའི་

རི་མཇུག་ལུ་ རི་གླང་ཆེན་བཟུམ་ཡོད་སའི་མགུ་ཏོ་གུ་ དགྲ་རྫོང་སྦེ་ རྩེ་བཟང་དང་ དར་རྒྱས་

གླིང་གི་གཉའ་རྒོད་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ དར་དཀར་ལུང་གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་ ལས་གཡོག་ལུ་

བཀོལ་ཏེ་རྫོང་བཞེངས་ནུག
 

དེ་ལས་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༡ ལོ་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཏེ་ ད་འབདན་ལྷོ་དར་དཀར་ནང་གི་མི་སེར་དང་ གཞི་ཁ་ཆ་མཉམ་ 

རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་རའི་འབངས་དང་ཆོས་གཞིས་ལུ་བསྡུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་དགྲ་རྫོང་ཅིག་ཡང་

བཞེངས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡང་ཐུགས་གནམ་མེད་ས་མེད་

མཉེས་ཏེ་ རྫོང་གི་མིང་ཡང་དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག དུས་

དེའི་སྐབས་ལུ་ད་རེས་ནངས་པར་བཟུམ་སྦེ་ དེ་འཕྲོ་ལས་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་སའི་སྣུམ་འཁོར་

ལམ་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་ནི་དེ་གིས་ དར་དཀར་ན་གི་དགྲ་

ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཚུ་དབང་ལུ་བསྡུས་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་བཞེངས་ཏེ་ལོ་ངོ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་

བ་མེནམ་སྙན་འབུལ་ཞུ་མ་ཚུགས་པས། ཨིན༌རུང༌ཞབས་དྲུང་རིན༌པོ༌ཆེའི༌ཞབས༌ལས༌དར༌ 

དཀར༌སྤྱི༌བླ༌དང༌པ༌བསྟན༌པ༌འཕྲིན༌ལས༌བསྐོ༌བཞག༌གནང༌སྟེ༌ དེ༌ལས༌ཚུར༌སྤྱི༌བླ༌རིམ༌པ༌ 

བཞིན༌དུ༌གིས༌འཛིན༌སྐྱོང༌གནང༌ཡོདཔ༌མ༌ཚད༌ ཞབས༌དྲུང༌རིན༌པོ༌ཆེ༌གི༌ཡང༌སྲིད༌དང༌པ༌ ཞབ

ས༌དྲུང༌ཕྱོགས༌ལས༌རྣམ༌རྒྱལ༌ཡང༌དར༌དཀར༌ནང༌ལས༌བྱོན༌ཡོདཔ༌ཨིན།

དར་དཀར་བླམ་གནས་བརྟན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བའི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ཅིག་

ནང་། ལྷོ་དར་དཀར་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ཡང་། གདན་ས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་

བརྩིཝ་ད་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕོག་ནི་དེ་གིས་ལྷོ་དང། དར་དཀར་ལའི་རི་མཇུག་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ 

གནས་བདག་ཇོ་མོ་དར་དཀར་མོའི་ས་ཁོངས་མངའ་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ལས་དར་དཀར་དང། 

མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་དེ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དབང་འོག་ལུ་བསྡུ་སྟེ་ ལེགས་པའི་
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ཕྱག་ལཱ་ག་ར་གྲུབ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་བཀྲ་ཤིས་དང་། རྫོང་ཁག་དེ་ནང་ལས་ ལྷོ་རྒྱ་གར་གྱི་

གཡང་ནོར་ག་ར་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་སྦེ་བསྡུ་ནི་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ གཡང་རྩེ་སྟེ་ ལྷོ་དར་དཀར་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཟེར་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཐུགས་སྨོན་དང་བཅས་

པར་མཚན་གསོལ་གནང་གནངམ་ཨིན་མས༌ཟེར༌འཁོད༌དེ༌འདུག།

མ་གཞི་དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་འདི་འབྲུག་ལྷོ་ཁ་ཐུག་གི་ས་གནས་མཐའ་ཟུར་ཅིག་ལུ་ཆགས་

ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ན་ ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན་ལས། བདག་གི་ཞབས་

ཀྱིས་མ་བཅགས་ས་ཆ་ནི༔ རྨིག་རྗེས་ཙམ་དང་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད༔ ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་

བཟུམ་སྦེ་ ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་ལུ་ཡང༌ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་ མ་རུངས་

གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཏུལ་ཏེ་ ཞི་བའི་གནས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་ཁར༌ 

ཤུལ་ལས་བླ་ཆེན་དང་ གྲུབ་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ཡང་

ཞབས་ཀྱིས༌བཅགས་ཏེ༌གནང་མི༌གནས༌ཚུ༌གིས༌གཙོས༌པའི༌དར༌དཀར༌ནང༌རྫོང༌ཁག༌ནང༌ 

འཁོད༌ལུ༌ཡོད༌པའི༌གནས༌ཚུ༌གི༌སྐོར༌ལས༌ རྒེད༌འོག༌རིམ༌པ༌བཞིན༌དུ༌འོག༌ལུ༌བཀོད༌དེ༌ཡོད།
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༈ དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་གཙོ་བོ་རང་ ཧེ་མ་གནས་འདི་ཁ་ལས་དུང་

ཆེན་ཅིག་རང་གཏེར་སྦེ་བྱོན་ཏེ་ དུང་ཆེན་སྨན་ཆུའི་གདོང་གཏད་དཀར་ནག་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་

མི་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང་ལུ་བལྟ་སྟེ་འཕུར་ཏེ་བྱོན་ནུག དུང་ཐོན་སའི་བྱག་དོང་ནང་ལས་གཙང་

རྩེ་བཟང་རྒེད་འོག 

དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ།

ཞིང་བསིལ་བའི་ཆུ་སྦོམ་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཐོན་མི་དེ་གིས་ ཁར་འཐུང་གཟུགས་འཁྱུཝ་ལ་

སོགས་པ་འབདཝ་ད་ ནད་རིགས་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་མྱོང་ཚོར་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཀྱི་

མིང་ཡང་དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སོང་ནུག།

དུང་ཆེན་གཏེར་བྱོན་ས་དང་དུང་ཆེན་སྨན་ཆུའི་མཐོངསྣང་།
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དུང་ཆེན་གཏེར་བྱོན་ས་འདི་ བྱག་གི་སྐེད་པ་ལས་ཚུར་ཨིནམ་དང་ རིང་ཚད་ཧ་ལམ་མི་ཊར་

༨ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས། དོང་གི་དབྱིབས་འདི་ཡང་ཐད་སྒོར་སྒོར་/ཟླུམ་པོ་འབད་

ཞིནམ་ལས་རྩེམ༌མཇུག༌དུང་གི་བཟོ༌དབྱིབས༌བཟུམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རུང་ལོགས་ཅིག་

ཁ་ལས་དུང་ཆེན་ཡ་གཅིག་པོ་དེ་ཡང་གཏེར་འབྱོན་ནི་འབདཝ་ད་གནམ་ལངས་ཏེ་གཏེར་བྱོན་མ་

ཚུགས་པར་ལུས་སོང་པའི་བཤད་རྒྱུན་དང་ མ་འོངས་པར་ལོག་གཏེར་འབྱོན་སྲིད་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་མས།

དུང་ཆེན་གཏེར་བྱོན་སའི་ནང་གི་མཐོང་སྣང༌དང་དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ་དང་བཅས་པ།

དུང་ཆེན་གཏེར་མ་བྱོན་པར་ལུས་མི། དུང་ཆེན་གཏེར་བྱོན་སའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།
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དར་དཀར་བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་གསུངས་མི་ནང་ དུང་ཆེན་དེ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ནམ་

མཁའ་ལས་ས་སྨུག་གིས་དར་ལམ་དཔྱངས་ཏེ་ དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ་ལས་འུར་སྒྲ་ལྡི་རི་རི་

སྦེ༌ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ སྤྱི་གཞི་བླམ་དེ་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང་ལུ་བཞུགས་

ཡོདཔ་ལས་ བླམ་གིས་གསན་ཏེ་ ཕྱི༌ཁར་ཐོན་གཟིགསཔ་ད་ ལྷ་ཁང་སྒོ་མང་རབ་གསལ་

ནང་དུང་ཆེན་ཆགས༌ཏེ༌ཡོདཔ་གཟིགསཔ་

ལས་དུང་ཆེན་དེ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་སྟེ༌ནང༌རྟེ༌སྦེ༌བཞག༌གནང༌ནུག་ཟེར་ཨིན་

མས། དུས་དེའི་སྐབས་ལུ་སྤྱི་གཞི་བླམ་དེ་ 

དགེ་བསྙེན་ཁ་དང་ དར་དཀར་ནང་གཉིས་

ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུའི་ཤི་གསོན་རིམ་འགྲོ་མཛད་

དེ་བཞུགས་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ བདེ་

སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང་དེ་ཡང་ བླམ་གིས་བདག་

འཛིན་མཛདཔ་མ་ཚད་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་

ཡང་བླམ་གིས་ཅི་གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ་མི་

ཅིག་སྦེ་སྡོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཚར་ཅིག་

འབདཝ་ད་ བླ༌མའི༌ཐུགས༌ཁ༌ལུ༌གཏེར་

དུང་དེ་ བླམ་བྱོན་སའི་གཡུས་སྒོ་ནང་

ལས་ཕར་བསྣམས་ཏེ་ མཇལ་ཁ་གནང་། 

འཕུ༌སྟེ༌གསུང༌ཐོས༌བཅུག༌པ་ཅིན་ གསུང་

ཐོས་ མིག་གིས་མཐོང་མི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་

ཚོགས་གསོག་སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་ཁེ་ཕན་འོང༌ནི༌མས༌ཟེར༌ཐུགས༌བཞེད༌གནང༌སྟེ༌  བླམ་ག་བྱོན་ས་

ལས་ཕར་བསྣམས་བྱོན་ཏེ་ འགྲོ༌དོན༌སྐྱོང༌བའི༌མཐའ་མཇུག་ལུ་དགེ་བསྙེན་ཁ་སྤྱི་གཞི་དགོན་

པ་ལུ་བསྣམས་བྱོན་ཏེ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་རང་ཟླ་༨ པའི་ནང་ལོ་རེར་ཚར་རེ་མཇལ་ཁ་གནང་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། དུང་ཆེན་དེ་གི་ཚབ་ལུ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཟངས་དམར་

གྱི་གསེར་ཏོག་ཅིག་བཀལ་ཏེ་གནང་ནུག།

དགེ་བསྙེན་ཁ་སྤྱི་གཞི་དགོན་པ་ལུ་ཡོད་མི་དུང་ཆེན།
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སྤྱི༌གཞི༌ཁའི༌དགོན༌གནས༌དེ༌ ཧེ༌མ༌བླམ༌ཞབས༌དྲུང༌འབྲུག༌ལུ༌ མ༌བྱོན༌གོང༌ལས༌ས༌སྐྱ༌

བླམ༌ཚུ༌གིས༌གདན༌ས༌བཅགས༌ཏེ༌ བླམ༌རིམ༌པ༌བཞིན༌དུ༌སྐོས༌སྲོལ༌ཡོདཔ༌ཨིནམ༌ལས༌ 

དེ༌དང༌འཁྲིལཝ༌ད༌ དུང༌ཆེན༌གཏེར༌ལས༌བྱོན༌པའི༌དུས༌རབས༌ཡང༌ ཧེ༌མ༌ཅིག༌ཁ༌ལས༌ 

རང༌འོང༌ནི༌ཨིན༌མས༌ཟེར༌ཞུ༌ནི།

དུང་ཆེན་གཏེར་བྱོན་སའི་བྱག་དོང་ནང་ལས་ཚུར་ བསིལ་ཞིང་རོ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ གྲུབ་ཆུ་

ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ བྱཱར་དགུན་ཟེརཝ་མེད་པར་སྦོམ་ཚད་གཅིག་སྦེ་བྱོནམ་ཨིན་མས། གྲུབ་

ཆུ་འདི་ ཁ་ལུ་འཐུང་ཆུ་འཁྱུ་བ་ཅིན་ ནད་རིགས་ལུ་ཕན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཧ་གོ་མི་ མི་ཆེ་འབྲིང་

ཆུང༌གསུམ་གྱིས་ སྦང་པར་འོང་མི་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ཡོད་པའི་ སྨན་ཆུ་སྦང་ས་ལུ་སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༡ ལུ་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སྔར་ཁྱུན་བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་གཡང་

རྩེ་རྫོང་ཉམས་བཅོས་ལས་འགུལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ ཤིང་གི་ཝ་སྒྲོམ་ཅིག་ཡང་བསྒྲིགས་ཏེ་བཞག་

ནུག།

དུང་ཆེན་སྨན་ཆུ་གནས་དེ་ དར་དཀར་རྫོང་ལས་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ལུ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་

༤༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།

དུང་ཆེན་སྨན་ཆུའི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་ལས་བྲིས་བཞག་པའི་ཡིག་ཐོག་རྒྱབ་རྟེན་ཅིག་

ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག ཨིན་རུང་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྔོན་གོང་ལས་ངག་ཐོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་དར་དཀར་གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་གནས་བརྟན་

བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་དང་གྲྭ་ཚང་རྟེན་གསུམ་འཛིན༌སྐྱོང༌འགོ༌དཔོན༌སློབ་ཀོ་ཏ་དང་ སྐྱེས་ལོ་

༦༨ ལང་མི་ཀ་ལི་རྫིང་ཁའི་ཨཔ་མཚོ་སྐྱིད་གསུམ་གྱིས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་ གནས་སྡུད་ལེན་

ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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༈ དར་དཀར་དཔོན་སློབ་དང༌པ༌བསྟན་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་གི་ཤར་ཁ་

ཐུག་ ད་རེས་མ་ཧེ་ལུངམ་ཟེར་ས་ལས་ མ་ཧེ་གི་སྐད་དེས་རང་རྐྱབ་སར་གོཝ་ལས་ཁོ་རའི་

མགྲོན་གཉེར་བལྟ་བར་བཏངམ་ད་ ས་གནས་ཁར་མ་ཧེ་ག་ཏེ་ཡང་མེད་པའི་ མ་ཧེ་རྭཝ་ཆ་

མ་ཧེ་ལུངམ།

གཅིག་རླངམ་འཕོས༌འཕོས༌སྦེ༌ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་མཐོང་མི་དེ་ལེན་ཏེ་དཔོན་སློབ་ལུ་ཕུལ་མི་ལས་ཡ་

གཅིགཔོ་འདི་ ད་ལྟོ་དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ནང་ཡོད༌མི༌རྭཝ་འདི་ དར་དཀར་

རྫོང་ནང་གི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། ཡ་གཅིགཔོ་དེ་ཤུལ་ལས་ཞབས་དྲུང་

འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་སྐབས་ལུ་སྤུངས་ཐང་ཁ་རྟ་ལོག་དགོན་པར་ཞུ་འབག་ཡོདཔ་དང་ དེ་

གི་ཚབ་ལུ་ཇོ་བོ་གསུང་བྱོནམ་ཅིག་གནང་མི་དེ་ ད་ལྟོ་དར་དཀར་རྫོང་ནང་བཞུགས་ཡོདཔ་

ཨིན། རྭཝ་འདི་རིང་ཐུང་ཕིཊི་ ༤ དང་ཨིན་ཅི་ ༥ ཡོདཔ་ཨིན། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ༌མཁན༌ཁྲི་རབས་ 

༧༠ པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་མ་ཧེ་འདི་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་

སྤྲུལ་པ་སྦེ་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག།

 

ཧེ་ལུངམ་གི་མཐོང་། དར་དཀར་རྫོང་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་མཇལ་ཚུགས།
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དར་དཀར་དཔོན་སློབ་བསྟན་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མ་

ཧེ་ལུངམ་ལས་ཐོབ་མི་མ་ཧེ་རྭཝ།

རྟ་ལོག་དགོན་པར་ཞུ་འབག་མི་མ་ཧེ་རྭཝ་གི་བཟུང་ཤིང་།

ད་ལྟོ་དར་དཀར་རྫོང་ནང་ཡོད།
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༈ དཔལ་གླིང་ཟེར་མི་ས་གནས་དེ་ རྩེ་བཟང་རྒེད་འོག་ལུ་ དར་དཀར་རྫོང་ལས་རྐང་

ཐང་ཆུ་ཚོད་༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་གཡུས་དཔལ་གླིང་ལས་ཨིན་

མི་ དོམ་ཅུང་དང་དཀར་པོ་སྤུན་ཆ་གཉིསཔོ་དེ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་འབོད་

སྒརཔ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་མས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་

ཆོས་རྒྱལ་རྟ་ལོག་ལས་དར་དཀར་ནང་ལུ་བྱོནམ་ད་འབོད་སྒརཔ་ཁོང་གཉིས་ཡང་ཕྱག་ཞུ་

སྟེ༌ཡོདཔ༌ལས༌ ཁོང་རའི་གཡུས་དཔལ་གླིང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ སྐུ་ངལ་གནངམ་དང་འབྲེལ་ དེ་

ཁར་གུང་ཞག་བཞུགས་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ཕྱག་ཞུ་མི་འབོད་སྒརཔ་ཆ་རོགས་

གཞན་ཚུ་གིས་ ཁྱེད་ཡར་རྟ་ལོག་ལུ་སྡོདཔ་ད་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་མར་གཡུས་དཔལ་

གླིང་ལུ་ཁྱིམ་སྦོམ་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རང་ཨིན། ནཱ་ལྷོད་བལྟཝ་དནི་ ཁྱིམ་ཡང་

རམ་སག༌ས༌སྦེ་འདུག་ཟེར་ འབོད་སྒརཔ་སྤུན་གཉིས་ལུ་དཀྲོགས་དཀྲོགསཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས་ དེ༌འབདན་ ཁྱེད་རང་སྤུན་ཆ་གཉིས་ཀྱི༌ཁྱིམ་འདི་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་

སྟེ་ད་རུང་ཐོག་གཅིག་བཀལ་ད་ཟེར་བཀའ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རུང་ཞབས་དྲུང་མཆོག་ 

དེ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་མི་ཙན་དན་ཤིང་ཅིག་གི་རྩ་བར་རྡོ་ལེབ་ཅིག་ཡོད་མི་གུ་སྐུ་ངལ་གནང་

སྟེ་བཞུགསཔ་ཅིག་གི་བར་ན་ མི་ཚུ་གིས་ ས་གནས་དེ་ཁར་རོ་ཁྱི་གནགཔོ་ཅིག་རྟག་བུ་རང་

འོངམ་མས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས་འཁྱིལ་པའི་ས་གི་བོན་འདྲེ་གདུག་དྲགས་

ཅིག་གིས་དེ་ཁར་འོང་སྟེ་གནོདཔ་བཀལཝ་མཁྱེན་ཏེ་ དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ཁྱེད་མི་སེར་ཚུ་གིས་

འདི་ཁར་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ད་ཟེར་བཀའ་གནང་ཞིནམ༌ལས། ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་དར་

དཀར་རྫོང་ནང་གཟིགས་སྐོར་ལུ་བྱོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཉིནམ་༡༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བོད་

སྒརཔ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཐོག་བཀལ། མི་སེར་ཚུ་གིས་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡོད་མི་དེ་ད་ལྟོ་

ཡང་ཡོད། འཁྱིལ་པའི་ས་དང་དཔལ་གླིང་གཡུས་གཉིསཔོ་དེ་གདོང་སྒོར་སྦེ་ཨིན་མས།

དཔལ་གླིང་།
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དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་མཆོག་དར་དཀར་རྫོང་ལས་ལོག་བྱོན་ཏེ་ དེ་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ 

འབོད་སྒརཔ་དོམ་ཅུང་དང་དཀར་པོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་ མཆོད་རྟེན་ ཙན་དན་ཤིང་ཆ་

མཉམ་ལུ་རབ་གནས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་ རོ་ཁྱི་གནགཔོ་དེ་ཡང་འོང་

ནི་ཆད་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་དཔལ་གླིང་ལུ་ཡོད་མི་འབོད་སྒརཔ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐོག་གོངམ་

གི་བཟོ་རྣམ་ཡང་ཐོག་འོགམ་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།
 

དར་དཀར་རྫོང་དཔོན་བསྟན་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མ་ཧེ་ལུངམ་ལས་ གོང་གི་མ་ཧེ་རྭཝ་ཆ་

གཅིག་བཞེས་གནང་ས་ལས་ ཡ་གཅིགཔོ་དེ་ དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས་རྟ་ལོག་ལུ་

བསྣམས་བྱོན་ཏེ་ ད་ལྟོ་རྟ་ལོག་གི་ཁྲི་གཟུངས་སྦེ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་དང་ དེ་གི་

ཚབ་ལུ་ ད་ལྟོ་དར་དཀར་རྫོང་ནང་བཞུགས་ཡོད་མི་ཇོ་བོ་གསུང་བྱོནམ་དེ་ གནངམ་སྦེ་བཤད་

ནི་འདུག དེ་ཡང་ ཇོ་བོ་དེ་རྟ་ལོག་ལས་མི་བརྒྱད་དཔྱའ་སྦེ་བཅིངས་ཏེ་ཞུ་སྦེ་དབང་འདུས་

རྫོང་ཁག་དར་དཀར་རྒེད་འོག་གི་ས་གནས་

ལ་ནས་རྩ་བ་ལས་ཡར་ ཨུ་མ་ལུ་སོང་སྟེ་

དཔལ་འཛོམས་རྒྱལ་མོའི་བྱག་ལུ་ལྷོདཔ་

ད་ ལམ་དོག་དྲགས་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ མ་

ཤོང་པར་ནང་དོག་སྡོདཔ་ད་ ཇོ༌བོ༌གིས༌མི་

གཉིས་ཀྱིས་སྦེ་ཞུ་ད་ ཟེར་གསུང་བྱོནམ་

མ༌ཚད༌ མི༌གཉིས༌ཀྱིས༌ཞུ༌ཐེག༌པའི༌རྫུ༌ 

འཕྲུལ༌ཡང༌སྟོན༌གནང༌མ༌ལས༌ ད་ལྟོ་ཡང་

ཇོ་བོ་གསུང་བྱོནམ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་

ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མ་ཧེ་རྭཝ་གི་ཚབ་ལུ་

གནང་མི་ཇོ་བོ་གསུང་བྱོནམ་གྱི་སྐུ་འདྲ།
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དེ་ལས་ ཁ་ཡར་བལྟ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༤༥ ཙམ་གྱི་སར་སྒྲུབ་པ་བླམ་ཟེར་མིའི་

མཚམས་ཁང་ཟེར་བྱག་ཕུག་ཅིག་ མདུན་ལུ་བསང་བུམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་

ཡོད་རུང་ བླམ་དེ་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འབོད་སྒརཔ་དོམ་ཅུང་དང་དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་ སྐྱེས་ལོ་༧༥ ལོན་

མི་ ཨཔ་བཟོ་བོ་ཤར་རིཔ་གིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་རབ་གནས་གནང་མི་

འབོད་སྒརཔ་དོམ་ཅུང་དང་དཀར་པོ༌ཀྱི་ཁྱིམ༌དང༌ཙན་དན་ཤིང་

བཅས་ཀྱི་པར།

བོན་འདྲེ་གི་ཁ་གནོན་ལུ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ 

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་རབ་གནས་

གནང་མི་མཆོད་རྟེན།
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༈ ཆོས་རྗེ་སྤང་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ ད་རེས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ཆུ་འཆད་སྤང་ཁ་ཟེར་དར་ནུག ལྷ་

ཁང་འདི་གྲུབ་ཐོབ་བླམ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱིས༌རབ་འབྱུང་༡༠-༡༡ གི་བར་ན་གདན་ས་

བཅགས་གནངམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལུ་བཞུགས་

མི་ རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ངག་དབང་

བསམ་གཏན་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས་ གྲུབ་ཐོབ་

མཆོག་དར་དཀར་ནང་ལུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཐོན་ནི་མེདཔ་ལས་མ་འོངས་པར་ཞིབ་

འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་དགོཔ་འདུག 

ཨིན་རུང་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ལས་བཤད་མི་ནང་ གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་འཁྲུངས་ས་འདི་སྟོདཔ་བོད་

སྒར་བྲག་དཀར་པོ་ལས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ཡོད་མི་དེ་ རྣམ་ཐར་ལས་ཐོན་མི་དང་འདྲཝ་ལས་ 

མཚན་འདྲ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་གཞན་ཅིག་འོང་མི་སྲིད་ནི་དང་ བླ་མའི་སྐུ་འདྲ་ཡང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

འདུག།

གྲུབ་ཐོབ་བླམ་དེ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དང་པ་དང་གཉིས་པ་

དང་ དུས་མཚུངས་འཚམས་ལུ་གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་

ནང་བཞུགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་

གིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་

གྱིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ཤོག་གྲངས་ ༤༤༢ 

དང་ གྲུབ་ཐོབ་ཁོ་རའི་རྣམ་ཐར་ནང་ལས་གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་

སྟོད་སྦིས་ས་ལུ་ཡོད་མི་བོད་སྒར་བྲག་དཀར་པོ་ལུ་གདན་

ས་བཅགས་ཏེ་མང་ཤོས་ཅིག་དེ་ཁར་བཞུགས་ཡོདཔ་དང་ གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་ཀྲོང་གསར་དཔོན་

སློབ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་བླ་གཟིམ་མཛད༌དེ༌ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བཞུགས་ནུག

རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱི་

གདན་ས་ཆོས་རྗེ་སྤང་ཁ་ལྷ་ཁང་།

གྲུབ་ཐོབ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱི་སྐུ་འདྲ།

ཆོས་རྗེ་སྤང་ཁ།
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བཤད་སྲོལ་ལས་ བླམ་དེ་གིས་ གདན་ས་ག་ཏེ་བཅགས་སར་ དུང་དཀར་རེ་གཏེར་བཞེས་

གནང་ནུག་ཟེར་བཤད༌སྲོལ༌འདུག།

གྲུབ༌ཐོབ༌དེ༌གིས༌ རྩེ་བཟང་རྒེད་

འོག་གི་ས་གནས་གཡུས་ས་སྨད་ 

ཧོ་ལོ་བྱ་ཤིང་ལས་རྡོ་རང་འབྱུང་

གི་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་

ཅིག་གཏེར་བཞེས་མི་འདི་ ད་

ལྟོ་ཆོས་རྗེ་སྤང་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་ 

ཀུན་གྱིས་མཇལ་སའི་རྟེན་ལུ་

བཞུགས་ཏེ་ཡོད།

དེ་འབདཝ་ལས་ གྲུབ་ཐོབ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་དར་དཀར་ནང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཆོས་རྗེ་

སྤང་ཁར་གདན་ས་བཅགས་བཞུགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཨིནམ་སྦེ༌བཤད་ནི་འདུག། 

བླམ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱིས་གཏེར་བཞེས་མི་དུང་དཀར་རྒྱབ་ཀྱི་མཐོང་

སྣང།

གྲུབ༌ཐོབ༌ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱིས་གཏེར་བཞེས་མི་དུང་དཀར་མདུན་གྱི་མཐོང་སྣང།
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དེ་ལས་ ཆོས་རྗེ་སྤང་ཁའི་ལྷ་ཁང་ལྟག་ལས་ཡར་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་བླམ་ངག་དབང་བསམ་

གཏན་གྱི་གྲུབ་ཆུ་དང་ དེའི་མདུན་གྱི་སྤང་འདི་བླ་མཚོ་ཟེར་བཤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མཚོ་དེ་

ད་ལྟོ་ཤུལ་ཙམ་ལས་མིན་འདུག།

གཞན་ཡང་ རྩེ་བཟང་དམངས་ཨཔ་དགེ་བགྲེས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་ངག་ཐོག་ལས་སྐྱོར་མི་ 

བླམ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱི་ཞབས་བརྟན་ལས། བྱམས་པའི་གོ་ཆ་བསྟན་འཛིན་རྟོགས་

པའི་བདག །འགྲོ་རྣམས་མ་ལུས་ཐེག་ཆེན་བདུད་རྩི་ཡིས། །རབ་ཏུ་ཚིམས་མཛད་སྙིང་རྗེའི་

དབང་པོ་ཅན། །ངག་དབང་བསམ་གཏན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་དང་ཡང་ ཤ་

མཐོང་དགོན་པའི་གཞི༌བདག༌གསོལ་ཁའི་ཡིག་ཁྲོད་ནང་ལས། འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ཟུང་

འཇུག་སྤྲོས་བྲལ་ལམ། །གང་ཤར་ངོ་བོ་དག་པའི་མཉམ་ཉིད་ལ། །བྱ་བྲལ་དབུ་མའི་དོན་རྟོགས་

རྣལ་འབྱོར་རྗེ། །ངག་དབང་བསམ་གཏན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པའི་གསོལ་འདེབས་དེ༌ཚུ་ལུ་བལྟ་རུང་ བླམ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་དེ་ ས་གནས་དེ་ཁ་

ལས་ཕར་བྱོན་ཏེ་གདན་ས་བཅགས་བཞུགས་བཞུགསཔ་ཨིནམ་ཧ༌གོ༌ཚུགས༌པས། དེ་མ་ཚད་ 

གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་གི་གདན་ས་སྟོདཔ་བོད་སྒར་བྲག་དཀར་པོ་ལུ་ཡང་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་

གོང་གི་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་རང་ཨིན་མས་ཟེར་ མདོ་སྡེ་བྲག་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ མཁན་

པོ་ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངས་ཡི།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཆོས་རྗེ་སྤང་ཁའི་བླམ་ཚེ་རིང་དང་རྩེ་བཟང་དམངས་ཨཔ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་

གཉིས་ཀྱིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

བླམ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱི་གྲུབ་ཆུ།
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༈ གོང་ལུ་བླམ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱིས་ཆོས་འཆད་སྤང་ཁའི་དུང་དཀར་གཏེར་

བཞེས་སའི་གནས་འདི་ཁ་ལས་དུང་དཀར་ཆེ་ཆུང་ཧ་ལམ་༧ དེ་ཅིག་འཕུར་བྱོན་པའི་ཤུལ་ཨིན་

ཟེར་བཤད་དོ་ཡོད་པའི་ཤུལ་ཚུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

རྡོ་དུང་དཀར།

དུང་དཀར་འཕུར་བྱོན་པའི་ཤུལ༌ལུ་ཡོད་པའི་རྡོ་དུང་དཀར་འདྲ་བ།

དུང་དཀར་འཕུར་བྱོན་པའི་ཤུལ་༧ ལས་གཅིག
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བཤད་སྲོལ་ལས་ ཨ་ལོ་གསོ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ གནས་འདི་ཁར་བཅོལ་ཏེ་ མིང་ཡང་ བུ་

ཨིན་པ་ཅིན་དུང་ཆེན་དང་ བུམོ་འབད་བ་ཅིན་དུང་ཆེན་མོ་ཟེར་བཏགས་པའི་སྲོལ་

ཡོདཔ༌མ༌ཚད༌དེ༌སྦེ༌འབད༌བ༌ཅིན༌ ཨ༌ལོ༌གསོ༌ཚུགས༌པའི༌བྱིན༌རླབས༌དང༌ནུས༌མཐུ༌ཡོདཔ༌སྦེ༌ 

སླབ༌སྲོལ༌འདུག ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་དད་མོས་ཅན་ཚུ་གིས་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ 

ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སྲོལ་འདུག 

སྤྱིར་བཏང་གནས་རྡོ་འདི་གི་དབྱིབས་དེ་རང་དུང་དཀར་བཟུམ་སྦེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དུང་

དཀར་སྦོམ༌ཅིག་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ གནས་ཀྱི་མཚན་ཡང་རྡོ་དུང་དཀར་(དུང་ཆེན་)

ཟེར་དརཝ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག རྡོ་དུང་དཀར་གཏེར་བྱོན་སའི་མགུ་ལུ་རྡོ་འབུར་ཐོན་སྦོམ་ཅིག་ 

དུང་དཀར་གྱི་དབྱིབས་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ དུང་དཀར༌གྱི་གཏེར་ཨིནམ༌སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 

གནས་ཀྱི༌བརྡ་སྟོན་པ་དམངས་ཨཔ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ཨིན།
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༈ དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ ས་སྨད་གཡུས་ཚན་གྱི་འོག་ལུ་ འོག་འབབ་ ཟེར་གཡུས་ཚན་ཅིག་

ཡོད་མི་ མི་ཚུ་ལུ་ལྟག་ལུ་སྡོད་མི་ས་སྨདཔ་ཚུ་གིས་ གནམ༌ཉི་མ་ དབའི་འོག་འབབ་གི་ ཡར་

ལུ་འཛོམས་འདུ་ནང་ཤོག་ཟེར་འབོཝ་བཞིན་དུ་ འཛོམས་འདུ་རྐྱབ་པར་འགྱོ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། དེ་བསྒང་ས་གནས་དེ་ཁར་ལྷ་སྲིན་དབང་ལུ་འདུ་ཚུགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་བྱོན་ཏེ་ལྷ་

སྲིན་འདྲེ་བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་མི་ག་ཡང་མ་ཐོནམ་ལས་ བདུད་ཚུ་ཁ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་མས། 

དེ་ལས་བདུད་ཚུ་གིས་ཡང་ ཉི་མ་མི་གིས་སླབ་མིའི་ལད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་ཕྱི་རུ་ དབའི་འོག་འབབ་

གི་འཛོམས་འདུ་རྐྱབ་པར་ཤོག་ཟེར་འབོ་སྟེ་མི་ཚུ་འགྱོཝ་ད་རང་ བདུད་ཀྱིས་ཟ་སྟེ་མི་ཚུ་རབས་

ཆད་ནི་གུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག

དེ་སྦེ་བདུད་ཀྱིས་མི་ལུ་གནོད་འཚེ་འབདཝ་ཨིནམ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་ གུ་རུ་རིན་

པོ་ཆེ་སྤྲུལ་པ་བཀྱེས་ཏེ་བོའུ་ཆུང་གནས་ཟེར་སའི་བྱག་གུ་བྱོན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ཞིནམ་

ལས་ བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ས་གནས་དེ་ཁར་

བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་པར་བྱོན་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ ས་སྨད་གཡུས་ཚན་མཇུག་གི་

ས་གནས་གཟར་ཅུང་ལུངམ་ཟེར་སར་ གུ་རུ་རང་གི་ཞབས་རྗེས་དང་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་

བཞག་གནང་མི་ཚུ་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་མིག་ལམ་ལུ་མཇལ་སར་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་སྨད་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་།
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ས་སྨད་གཡུས་མཇུག་ལུ་ཡོད་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། ས་སྨད་གཡུས་མཇུག་ལུ་ཡོད་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་

ཀྱི་ཞབས་རྗེས།

ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ རྩེ་བཟང་ལས་རྒན་ཤོས་དག་པ་ཅིག་ ད་ལྟོ་ཞལ་བཞུགས་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ༌འཇིགས༌མེད༌བསྟན༌འཛིན༌དབང༌པོའི་ཞབས་སར་

བཅརཝ་ད་ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ ཁྱེད་རྩེ་བཟངཔ་ཚུ་གི་གཡུས་ཕ་ཀི་ལོགས་ལུ་གུ་རུའི་

གནས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་མཇལ་བར་སོང་ཡི་ག་ཟེར་གསུངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་

མས།

གུ༌རུའི༌སྒྲུབ༌ཕུག༌དེ༌ད༌ལྟོ༌ད༌ལྟོ༌དངོས༌སུ༌མཇལ༌ནི༌ཡོད༌མི༌དེ༌ཁར༌ རྒྱལ༌སྲས༌སྤྲུལ༌སྐུ༌བྱོན༌བྱོནམ༌ 

མེད༌དེ༌འབད༌རུང༌ དེ་སྦེ་གསུངས་མི་དེ་ རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་གོང་མའི་སྐབས་ལུ་གནས་དེ་

ཁར་བྱོན་པའི་བག་ཆགས་སད་དེ་གསུངས་གསུངསམ་འོང་ནི་ཨིན་མས། འབྲུག་དཀར་པོ་ཤོག་

གྲངས་ ༡༣༥ ལས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་མཆོག་སྤྲུལ་དང་པ་ 

བོད་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་ལས་གཤགས་མི་དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་སྤྲུལ་གཉིས་པ་དེ་ དར་

དཀར༌ནང༌ལས༌བྱོན༌སྲོལ༌ཡོད༌མི༌དེ༌ དར༌དཀར་ནང་ས་སྨད་ལས་བྱོན་ཡོདཔ༌སྦེ༌ཨིན༌མས།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་འདི་ས་སྨད་གཡུས་ཚན་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ བྱང་ས་སྒང་གཡུས་

ཚན་གསུམ་གྱི་གདོང་གཏད་ལུ་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཀ་ཀ་ལུངམ་གི་གཟར་ཆུ་དང་གཡོན་ཁ་

ཐུག་ལུ་གནས་ཆུ་གཟར་ཟེར་མི་ཆུ་འབབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལས་ཡར་མགུ་འཚམས་ལུ་ཡོད། 

རྩེ་བཟང་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་བཤེད་པར་ཡོད་ས་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཙམ་

འགོརཝ་ཨིན་མས། གནས་ཀྱི་སོྦ་ལོགས་ཁར་ལྷོད་རནམ་ད་ བྱག་གཟར་དྲགས་སྦེ་རང་

ཡོདཔ་ལས་ རྒན་རྒས་ཚུ་གནས༌མཇལ༌ཚུགས༌པ༌ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་ཨིན༌མས། 

དེ༌མ་ཚད་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ཧོ་སྦུལ་ཟེར་མི་སྦུལ་གདུག་ཅན་རེ་གཉིས་རེ་ཕྱད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ཟབ་

དགོཔ་འདུག སྒྲུབ་ཕུག་གི་དབྱིབས་འདི་ཅོག་པུ༌བཟུམ༌སྦེ༌ མི་གཅིག་ཤོང་ཚད་ཁར་འདུག 

སྒྲུབ་ཕུག་གི་འོག་ལུ་གནས་སྒོ་ཟེར་མི་དོང་ཅིག་འདུག།
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གནས་ཆུ་གཟར་གྱི་མཐོང་སྣང་།

ཆུ་འབབ་དེ་གི་མིང་ལུ་ གནས་ཆུ་གཟར་ཟེར་ཨིན་མི་དེ་ གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་གནས་དེ་ལས་

བརྟེན་ གནས་ཆུ་གཟར་ཟེར་དར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག གནས་དེ་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་

མཇལ་བར་འགྱོ་མི་ག་ཡང་མེད་པར་ཡུན་རིངམོ་ལུས་སོང་རུང་ ད་ལྟོ་ཞལ་བཞུགས་རྒྱལ་སྲས་

སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ གནས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས༌གསུངས་ཞིནམ༌ལས་ཚུར་ མི་ཚུ་གིས་གནས་

བསྐོར་འགྱོ་མི་ཨ་ཙི་རེ་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་ཀྱི༌བརྡ་སྟོན་པ་གཡུས་ས་སྨད་ལས་སྐྱེས་ལོ་ ༥༡ ལང་མི་ཨཔ་གང་ཟག་ཨིན།
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༈ ཀ་ཀ་ཟམ་ལས་རྐང་ཐང་སྐར་

མ་༣༠ ཙམ་གྱི་ས༌ཁར་དར་དཀར་རྫོང་

ལས་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་འགྱོ༌དགོ༌པའི༌ས་

ཁར་ཡོད༌པའི༌རྒོད་སྟོད་དགོན་པ་ལྷ་

ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ལྟག་ལུ་ ས་

གནས་བྱ་དགའ་ཐང་ཟེར་སར་རྩེ་བཟང་

རྒོད་པོའི་ཕྱག་བཤེད་པར་ཡོད། ཕྱག་

བཤེད་འདི་རིང་ཐུང་མཐོ་༤ ཙམ་

འདུག། ཕྱག་བཤེད་གནང་སའི་རྡོ་

འདི་ ཀ་ཀ་ཆུ་ལས་དཔུང་རྡོ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ ཁོ་རའི་དབང་ཐང་དར་རྒུད་ག་དེ་

སྦེ་འབྱུང་ནི་ཨིན་ནའི་བརྟག་པ་གཟིགས་

ནིའི་དོན་ལུ་ཕྱག་བཤེད་གནངམ་སྦེ་

བཤད་ནི་འདུག  དུས༌རབས༌ཤེས༌མི༌མེད༌རུང༌ དེ༌ལུ༌བལྟཝ༌ད༌ དར༌དཀར༌ནང༌ལས༌མི

༌གཉའ༌རྒོད༌མ༌འདྲཝ༌ཅིག༌བྱོན༌ཡོད༌པའི༌བརྡ༌མཚོན༌སྟོནམ༌ཨིན༌མས། དེ༌གི༌སྐོར༌ལས༌ཡང༌ 

ལོག༌སྟེ༌ཞིབ༌འཚོལ༌འབད༌དགོཔ༌འདུག མ༌གཞི༌རྩེ་བཟང་རྒོད་པོའི་ཕྱག་བཤེད་འདི་གནས་ཀྱི་

གྲངས་སུ་མི་ཚུད་ནི་ཨིན་རུང་ ལམ་སོྲལ་ཉམས་སྲུང་དང་ གནས་ཆུ་གཟར་གནས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་

གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ཅིག་སྦེ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན། 

གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་ཚོགས་པ་བགྲེསཔ་ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ཨིན།

རྩེ་བཟང་རྒོད་པོའི་ཕྱག་བཤེད།

རྩེ་བཟང་རྒོད་པོའི་ཕྱག་བཤེད་པར་ཡོད་མི་རྡོ་ཕུག
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༈ སྒོམ་ཆེན་གསེར་བྱུ་རུ་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཟེར་མི་འདི་ ཟམ་ཏོག་གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་

སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལས་སྐར་མ་༣ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད། སྒོམ་ཆེན་གསེར་བྱུ་རུ་ཟེར་མི་འདི་

གྲུབ་ཐོབ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ལས་ ཁོ་གི་དུས་ཚོད་དང་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་

ལ༌སོགས༌པའི༌གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཅིག་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ མ་འོངས་པར་ཞིབ་འཚོལ་

ཁ་གསལ་འབད་དགོཔ་འདུག། 

སྒོམ་ཆེན་གསེར་བྱུ་རུ་གི་གྲུབ་ཆུ་དང་སྒྲུབ་ཕུག

སྒོམ་ཆེན་གསེར་བྱུ་རུ་གི་སྒྲུབ་ཕུག སྒོམ་ཆེན་གསེར་བྱུ་རུ་གི་གྲུབ་ཆུའི་རྐ། སྒྲུབ་ཕུག་གཡོན་ཁ་

ཐུག་ལུ་ཡོད།

སྒོམ་ཆེན་གསེར་བྱུ་རུ་གི་གྲུབ་ཆུ་འདི་བྱག་གི་བར་ན་ལས་ཚུར་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐོནམ་

ཨིན་མས། གཟུགས་ཁར་རྨ་ ཐོན་མི་དང་ སྲིན་ཐོལ་ཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ གྲུབ་ཆུ་འདི་གིས་ འཁྱུ་བ་

ཅིན་རྨ་ ཚུ་མགྱོགས་པར་སྐམ་སྟེ་དྲག་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
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༈ ཤ་མཐོང་དགོན་པ་འདི་ གོང་ས་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་(༡༨༦༢-༡༩༢༧)གི་སྲུང་འཁོརཔ་

དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་གདན་ས་བཅགས་གནངམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། ཤ་མཐོང་དགོན་

པའི་གནས་བདག་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་ཁྲོད་བཞུགས་མགོ་མཇུག་མ་ཚང་བའི་འདལ་ཤོག་

དཔེ་ཆ་ཅིག་ནང་། བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་ཀུ་མུད་རྒྱས་པའི་མཚོ། །ཕན་བདེ་དཔལ་གྱི་འོད་

ཤ་མཐོང་དགོན་པ།

དཀར་རྟག་རྒྱས་ཤིང་། །ཏིང་འཛིན་མེ་ཏོག་འབྲས་

བུ་ལེགས་གང་བའི། །དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་ཞབས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ཐུགས་

རྗེ་གྲུ་གཟིང་གིས། །གཉིས་འཛིན་འཁོར་བའི་རྒྱ་

མཚོ་ལས་སྒྲོལ་ནས། །རྣམ་གྲོལ་རིན་ཆེན་གླིང་དུ་

འདྲེན་པའི་དཔལ། །དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་ཞབས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་

འདུས་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད། །རྣམ་ཀུན་སྙིང་ནས་དྲན་

པའི་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །ཐ་མལ་ཤེས་རྒྱུད་ངོ་བོ་

རང་རིག་པའི། །སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདིར་རྟོགས་

ཤ་མཐོང་དགོན་པ།

ཤ་མཐོང་དགོན་པའི་གདན་ས་བཅགས་གནང་མི་

དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ།
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པར་ཤོག །ཟེར་བའི་གསོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད་དེ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ ཤ་དགོན་གདན་ས་

བཅགས་མི་དེ་དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཁོ་རའི་སློབ་མ་ཚུ་གིས་

གསོལ་འདེབས་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷ་ཁང་མེ་མཆོད་བཞེསཔ་ད་ཁ་འཐོར་

སོང་སོངམ་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་མེ་མཆོད་བཞེས་མི་དེ་

གནམ་ལོ་༢༠༠༢ ལུ་ཉམས་གསོ་ཞུ་བསྒྲུབས་ནུག།

སྒྲུབ་དཔོན་དཔལ་ལྡན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ ཤ་མཐོང་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་

འདི་ དགོན་པ་འདི་ཁ་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཡུས་ཚན་ཆ་མཉམ་མཐོང་ནི་འདི་གིས་ཤར་

མཐོང་ཟེར་བའི་སླབ་སྲོལ་ཁག་གཅིག་དང་ ཁག༌གཅིག༌ལས༌ཧེ༌མ༌གྲུབ་ཐོབ་ཤ་བ་རི་པ་གིས་

ད༌སྟོ༌ཡོད༌མི༌ཤ་མཐོང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གདན་ས་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལས་ཁ་མར་བལྟ་

དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་ལུ་གཟིགསཔ་ད་ ཤཝ་གཉིས་ཆུ་འཐུང་སྡོད་ས་གཟིགསཔ་ལས་ དགོན་

པའི་མིང་ཤ་མཐོང་ཟེར་དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཤ་མཐོང་དགོན་པ་ལས་

ཁ་མ་བལྟ་རྐང་ཐང་སྐར་

མ་ ༡༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ 

གྲུབ་ཐོབ་ཤ་བ་རི་པ་སྒྲུབ་པ་

གནང་བཞུགས་སའི་སྒྲུབ་

ཕུག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་འདུག 

དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཤ་མཐོང་

དགོན་པ་དེ་ཧེ་མ་གྲུབ་ཐོབ་

ཤ་བ་རི་པ་གིས་གནས་དེ་ཁར་བྱོན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ 

ཤུལ་ལས་དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཡང་གདན་ས་བཟུང་སྟེ་བཞུགས་བཞུགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་

མས།

གྲུབ་ཐོབ་ཤ་བ་རི་པའི་སྒྲུབ་ཕུག
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༈ སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པ་ཟེར་མི་འདི་ དར་དཀར་མངའ་སྡེའི་ཕོ་ལྷ་ཅིག་ཨིན་མས། 

གནས་འདི་བརྩེ་བཟང་རྒེད་འོག་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཁ་ཡར་བལྟ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

༣ ཙམ་འཛེགས༌ཏེ༌འགྱོ༌དགོ༌པའི༌ས༌ཁར༌ཡོདཔ་ཨིན། ཕོ་བྲང་རྩེ་ལས་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་གླིང་

བཞི་ཁ་ཐུག་གི་གངས་རི་ཁཝ་ཆགས་ཆགསཔ་དང་། ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཀ་ཀ་ལ་ ལ་ཝ་མགུ་

ཟེར་མི་ ལ་ཆ་མཉམ་ལས་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ལ་དེ༌ཚུ༌འཇལ༌ཚུགས༌པས། ལ་དེ་གི་རྒྱབ་

ལས་མར་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤ ཙམ་འགྱོཝ་ད་ཐིམ་ཕུག་དགེ་བསྙེན་ཁ་ལུ་ལྷོད་ནི་དང་ 

དར་དཀར་གསེར་མཚོ་གཡུ་མཚོ་ཡང་དེ་ཁ་ལས་མར་འགྱོཝ་ད་མཇལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ ཕོ་བྲང་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་གངས་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ཇོ་མོ་གཡང་བདགམོ་དང་ 

ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་དར་དཀར་རྫོང་བཅས་མཇལ་ཚུགས་པའི་མཐོང་རྒྱ་དང་ལྡན་སར་ ལ་ཚུ་གིས་

བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཕོ་བྲང་གི་མགུ་ལུ་སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པའི་ཀྲོབ་མདའ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་གྱི་གནས་རྡོ་འདི་ ཨཔ་

སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པ་ཤ་བདའ་བར་འགྱོཝ་ད་གི་ལག་ཆ༌ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པ། 

སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པ་གི་ཕོ་བྲང་།
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དེ་ལས་ཁ་མར་བལྟ་འོངམ་ད་སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོད།

རྩེ་བཟང་རྒེད་འོག་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ ཙམ་གྱི་སར་སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་

པའི་སྒོ་ཁྱི་ཟེར་མི་འདི་བྱག་ཅིག་གི་ལོགས་ལུ་ཡོད།

སྒོ་ཁྱི་ཡོད་ས་ལས་ཁ་མར་བལྟ་འོངམ་ད་བྱག་གཡང་གཟར་དྲགས་ཅིག་གི་རྐེད་པར་ལྷ་དབང་

ཕྱུག་གི་གནས་ཟེར་མི་བྱག་ཕུག་ཅིག་ཡོད། བྱག་ཕུག་ནང་གི་གཡོན་ལོགས་ལས་ རྡོ་འབུར་

ཐོན་ཁྲུ་གང་ལྷག་ཙམ་འབད་མི་དེ་ དབང་ཕྱུག་རང་བྱོན་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་ལས་བརྟེན་

གནས་དེ་ལུ་ཡང་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་ཁང་ཟེར་སླབ་དོཝ་ཨིན་མས། བྱག་ཕུག་ནང་ལུ་ཧ་

ལམ་མི་༥༠ ཙམ་ཤོང་ནི་ཨིན་རུང་ གནས་འདི་བྱག་གི་རྐེད་པར་ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་གི་ས་གོ༌ནང་

ཨིནམ་ལས་ ག་ར་གིས་མཇལ་ནིའི་གོ་སྐབས་མིན་འདུག ད་རེས་པར་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་

བརྩེ་བཟང་དམང་ཨཔ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་རྐེད་པར་ཐགཔ་བཏགས་ ཤིང་གཅིག་ཟམ་སྦེ་

དཔགས༌ཏེ་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་པར་བཏབ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་དེ་ཁར་ཧེ་མ་

འབད་བ་ཅིན་ མཚམས་བཅད་དེ་སྡོད་མི་ཡང་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཟུར་ཁ་ལས་རྩིགཔ་རྐྱབ་པའི་

རྩིག་ཤུལ་དང་ ནང་ན་ལུ་འཛུལ་སའི་ཟུར་ལྟག་ལུ་ བསང་བུམ་ཅིག་ དུ་པ་ཐོན་སའི༌དོང་ ས་

རྫམ་བཙུགས་ཏེ་རྐྱབ་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་འདུག 

སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པའི་ཀྲོབ་མདའ། སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པའི་རྟ་རས། ཕོ་བྲང་གི་འོག་ལུ་སྤང་ཉམས་དགའ་

ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་ཡོད།
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དེ་ལས་གནས་ཁང་གི་མགུ་ལུ་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ འོག་ལུ་སྒྲུབ་

ཕུག་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་རུང་ དེ་ནང་ག་ཟེར་མི་སྡོད་ཅི་གའི་

སྐོར་ཤེས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག སྒྲུབ་ཕུག་དེ་ཁ་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཤ་མཐོང་དགོན་པ་ཡང་

གསལ་རི་རི་སྦེ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། གནས་འདི་སྟག་ཚང་སྒང་འབུར་པའི་སྒོ་ཁྱི་འོག་ལུ་

སྐར་མ་༡༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཡུས་རྩེ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལས་ཨཔ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་དང་ རྩེ་བཟང་དམང་

ཨཔ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་

སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དབང་ཕྱུག་གནས་ཟེར་མི་བྱག་ཕུག་ནང་འཛུལ་ས།

བསང་བུམ།

དབང་ཕྱུག་གནས་ཟེར་མི་བྱག་ཕུག་ནང་གི་མཐོང་སྣང།

གནས་ཁང་གི་མགུ་ལུ་ཡོད་མི་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།
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རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་གི་མདུན་ཕྱོགས། རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་གི་རྒྱབ་ཕྱོགས།

༈ རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་ཟེར་མི་གནས་འདི་གི་ནང་ན་ལུ་ སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་རྟེན་

གཏེར་བཞུགས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་མེད་ཟེར་ཨིན་

མས།  བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རྡོ་དེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལས་ བྱོན་

ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་སྐབས་ལུ་ས་གནས་དེ་ཁའི་ཤིང་དང་རྡོ་ཚུ་ཡང་གུས་པའི་ཚུལ་

གྱིས་ གནས་རྡོ་དེ་གི་ཁ་ཐུག་ལུ་སྒུར་སྒུར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ལྟོ་ཡང་དེ་སྦེ་ར་མཇལ་ནི་འདུག 

དེ་མ་ཚད་ གནས་རྡོ་དེ་གི་མགུ་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་ཡང་གསལ་རི་རི་སྦེ་མཇལ་ནི་

ཡོདཔ་ཨིན། 

དཀར་ནག་རྒེད་འོག

རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ། 
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རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་འདི་རིང་ཚད་ཧ་ལམ་མི་ཊར་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་རྩིས་འདུག ཧ་ལམ་

མི་ཊར་༣ ཙམ་གྱི་རྩིས་འདི་ཁྲི་གི་ཚུལ་བཟུམ་སྦེ་ བར་ན་ལས་བཅད་མཚམས་ཡོདཔ་སྦེ་ཡོད་

པའི་མགུ་ལུ་རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ ཤར་ཁ་ཐུག་དར་དཀར་

རྫོང་ཕྱོགས་ལུ་གུག་སུ་འཚམས་སྦེ་འདུག བཤད་སྲོལ་ལས་ གནས་རྡོ་འདི་གི་ནང་ལས་ ལས་

འཕྲོ་ཅན་ཚུ་ལུ་མཆོད་པའི་སྒྲ་ཚུ་གོ་དོ་ཡོད་པའི་སླབ་རྒྱུན་འདུག། 

རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་འདི་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་དགོན་པ་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ 

ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།
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༈ རྡོ་རང་འཐག་ཟེར་མི་འདི་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་

༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རྡོ་རང་འབྱུང་གི་རང་འཐག་ ཁབ་ཏོག་མབ་ཏོག་དང་ དེ་ལས་སྦུག་

ལས་བཙུགས་མི་ལྟེའུ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྡོ་རང་འཐག

རང་འཐག་འདི་ དང་ཕུ་གི་མི་ཚུ་དར་དཀར་རྫོང་ལས་དཀར་ནག་ལུ་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་སའི་

ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ཡོད།  ཧེ་མ་ མི་ཚུ་ལམ་དེ་ཁ་ལས་ཡར་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ས་གནས་

དེ་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུ་བཟུང་ཞིནམ་ལས་རང་འཐག་ནང་བསྒྲལ་ཏེ་ཟ་དོ་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། 

རང་འཐག་གི་མབ་ཏོག་ཟུར་ཁ་ལས་མར་མི་ཚུ་རང་འཐག་ནང་བཙུགས་ཏེ་འཐགཔ་ད་ཁྲག་

ཐོན་འགྱོ་སའི་གཡུར་བ་ ཧོག་ཀ་ཡང་འདུག་པའི་ཁར་ ཁབ་ཏོག་གི་ཟུར་ལུ་ཡང་ མབ་ཏོག་

གུ་ཡོད་མི་ཧོ་ཀ་དོང་གི་ཚད་དང་མཉམ་པའི་རྡོ་འབུར་ཐོན་ཡོད་མི་འདི་ ཧ་ལས་སི་སི་ཅིག་སྦེ་

འདུག བཤད་སྲོལ་ལས་ ཧེ༌མ༌གུ༌རུ༌རིན༌པོ༌ཆེ༌བོད༌ལུ༌བྱོནམ༌ད༌ གཙང༌ཁ༌ལ༌རོང༌ལས༌མ

ཚོ༌སྨནམོ༌བྱོག༌འགྱོ༌མི༌གི༌རྟིང༌བདའ༌སྟེ༌ མོ༌བཏུལ༌བར༌བྱོནམ༌ད༌ ས༌གནས༌འདི༌ཁ༌ལུ༌ཡང༌ 

བདུད་ཚུ་གིས་སེམས་ཅན་ལུ་གནོདཔ་བཀལཝ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་ འདི་ཁར་བྱོན་

བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང་།
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ཞིནམ་ལས་ བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས། རང་འཐག་འདི་ཕྱག་གིས་ལོྷག་བཀོ་བཏང་པའི་ལོ་

རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། མཚོ་སྨནམོ་གི་ལོ་རྒྱུས་འོག་ལུ་ཡོད། རང་ཐག་

ཁབ་ཏོག་གུ་ རང་འཐག་ཁབ་ཏོག་དེ་ལྷོག་བཏང་བའི་སྐབས་ཐོན་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་

མཛུབ་ཀྱི་པར་ཡང་གསལ་རི་རི་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་འཐག་ཁབ་ཏོག་མགུ་ གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་གཡོན་པའི་ཞབས་རྗེས་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། ཞབས་གཡས་པའི་ཞབས་

རྗེས་འདི་ རང་འཐག་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་བྱག་གུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་

འདུག། 

རང་འཐག་འདི་ཡོད་སའི་འོག་འཚམས་ལུ་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུ་བརྡུངས་ཏེ་

ཟཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་རྡོ་ལྷིའུ་ཅིག་ཡང་འདུག།

 རང་འཐག་གི་ལྟེའུ།      རང་འཐག་གི་མབ་ཏོག     གུ་རུ་གི་ཕྱག་གིས་ལྷོག་བཀོ་མི་རང་འཐག་གི་ཁབ་ཏོག

རང་འཐག་གི་མབ་ཏོག་ཟུར་ལས་མར་མི་ཚུ་རང་འཐག་ནང་བཙུགས་ཏེ་འཐག་པའི་སྐབས་ཁྲག་ཐོན་འགྱོ་སའི་གཡུར་བ།

མབ་ཏོག་གི་ཟུར་ལོགས་ཅིག་ལས་འདུག།
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གུ་རུ་གི་ཕྱག་གིས་ལྷོག་བཀོ་མི་རང་འཐག་གི་ཁབ་ཏོག་གུ་ཡོད་མི་རྡོ་འབུར་ཐོན། འདི་གིས་འབད་རང་འཐག་འདི་ཁབ་ཏོག་

མབ་ཏོག་ཨིནམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

རང་འཐག་ཁབ་ཏོག་གུ་ཡོད་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་གཡོན་པའི་རྗེས།
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རང་འཐག་ཁབ་ཏོག་ལྷོག་བཏང་པའི་སྐབས་ཐོན་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱི་པར།

བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུ་བརྡུང་སྟེ་བཟའ་བའི་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་རྡོ་ལྷིའུ།
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༈ རྡོ་བསྐལ་པའི་སྒོན་ཐེམ་/རྡོན་ཁྲི་ཟེར་མི་གནས་འདི་ རྡོ་རང་འབྱུང་གི་རྡོན་ཁྲི་སྦེ་

ཨིནམ་ད་ བསྐལ་པ་ནུབ་རནམ་ད་ རྡོ་འདི་མར་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་གིས་ཞུ་སྟེ་འབག་ནི་དང་ རྡོན་

ཁྲི་འདི་མཇལ་ཞིནམ་ལས་འདི་གུ་ལས་ཡར་བལྟ་ཚར་ཅིག་འཛེགས་པ་ཅིན་ རང་གི་ལས་

སྒྲིབ་ཚུ་དག་སྟེ་ཕྱི་མ་མཐོ་རིས་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིན་པའི་སླབ་སྲོལ་འདུག གནས་འདི་ རྟ་ནག་སྦྱིས་

གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་མར་བལྟ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༡༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།

རྡོ་བསྐལ་པའི་སྒོན་ཐེམ་/རྡོན་ཁྲི།

རྡོ་བསྐལ་པའི་སྒོན་ཐེམ་/རྡོན་ཁྲི།
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དེ་ལས་རྟ་ནག་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་

བཞུགས་ཁྲི་དང་ཕྱག་འཁར་ཙན་དན་ཡོད། 

གོང་གི་གནས་རྡོ་རང་འཐག་དང་རྡོ་བསྐལ་པའི་སྒོན་ཐེམ་གཉིས་ཀྱི་གནས་བཤད་པ་རྒཔོ་

བགྲེསཔ་དཀར་མདོག་ཨིན།

རྟ་ནག་སྦྱིས་ལུ་ཡོད་མི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ཕྱག་འཁར་ཙན་དན།
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༈ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འདི་ དར་དཀར་

ནང་རྫོང་ཁག་དཀར་ནག་རྒེད་འོག་ཉིན་

གདུགས་ཁ་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༨ ལུ་ཡབ་ཡེ་

ཤེས་བསྟན་འཛིན་དང་ཡུམ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་

ནུག སྐུ་མ་འཁྲུངས་པའི་ཧེ་མ་ཕྱོགས་

བཅུ་ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ཁང་གཟུགས་

མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡོད་མིའི་རྩ་བར་ ཡུམ་

གྱི་མངལ་ནང་ལས་ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་

ཧཱུྃ༔ ཟེར་གསུང་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ཚུར་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་

རྟེན་དེ་ལུ་མ་ཎི་རྩ་བར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འབྱུང་མི་དེ་ད་རེས་ཡང་དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན། གསུང་སྤྲུལ་

མཆོག་ དགུང་ལོ་༦ དེ་ཅིག་བཞེསཔ་ད་ ཞབས་དྲུང་སྐུ་གོང་མའི་སྔོན་གནས་གསལ་ཏོག་

ཏོ་གསུངསམ་ལས་ སྡེ་སྲིད་བརྒྱད་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་གདན་ས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ དགའ་སྟོན་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པའི་ཐོག་ལས་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག ཡོངས་

འཛིན་དབང་རྫོང་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་གིས་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 

སྐུ་ཡོན་ཕུལཝ་ད་ ཀ་ཁ་ག་ མ་གཏོགས་ ང་ རྩ་ལས་གསུངས་མ་བཏུབཔ་ཨིན་མས། 

ང་ག་ཅི་སྦེ་མ་གསུངསམ་སྨོ་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ང་ ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ང་རང་ཨིན། ཟེར་ཕྱག་

མཛུབ་ཤངས་གུ་དཔག་སྟེ་ སྟོན་གནངམ་མ་ཚད་ བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་བུ་འཁྲིད་ངེའི་ཨ་

མ་ཨིན། བསྟན་པའི་ཉི་མ་ངེའི་ཨ་པ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ དགུང་ལོ་༨ ལུ་

ཞབས་དྲུང་གི་ཁྲི་ལུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག 

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ།

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས།
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དེ་ལས་ ཡོངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་གཞན་ཚུ་ལས་ཡང་སྐུ་ཡོན་བཞེས་ཏེ་མཁས་པའི་སྙན་

གྲགས་ཐོན་ཏེ་ གདན་ས་ཕན་ཚུན་སྤ་གྲོ་ཕྱོགས་དང་བཅས་པར་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་སྐྱོང་

བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་བར་ན་ སྡེ་སྲིད་བརྒྱད་པའི་རྗེས་ཤུལ་གྱི་ནང་འཁྲུགས་ཚུ་ལུ་ཐུགས་

ཕམ་སྟེ་ དགུང་ལོ་༢༩ བཞེས་པའི་ སྤྱི་ལོ་༡༧༣༧ རང་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༡ ལུ་དགོངས་པ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་གནང་ནུག།

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཐུང་སྟེ་འབད་རུང་ ཁོ་གི་

གསུང་ ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླམ་ཆོས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་ ཁོ་རའི་གསན་ཡིག་

ལ་སོགས་པ་ ག་ནི་ལས་སྙན་འཇེབས་དང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཚུ་མཇལ་སར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་

འཁྲུངས་པའི་གཟིམ་ཁང་ཡང་ ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བཟུམ་གྱི་བྱིན་ཅན་ཨིནམ་ལས་ རྗེས་

འཇུག་པ་ཚུ་ བླ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་དད་རྟེན་ལུ་སྦེ་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་ནང་གི་གནས་རྟེན་

ཉམས་སྲུང་ཞུ་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཐོ་བཀོད་ཞུཝ་ཨིན་ནོ།། 

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་འཁྲུངས་

པའི་གཟིམ་ཅུང་།

ཞབས་དྲུང་གི་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་པར། ད་ལྟོ་

ཉིན་གདུགས་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།
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༈ འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་

རྗེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བྲིས་མི་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་

སྟོན་ཁང་གི་ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་གསུམ་པ་ བློ་གསར་རྣ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ ཤོག་གྲངས་༡༠༢-

༡༡༠ པའི་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་  ཧེ་མ་དར་དཀར་ནང་ལུ་ བྱོན་མི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་

མེད་ཆོས་རྒྱལ་ལུ་སྐུ་མཆེད་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་སྤུན་གསུམ་མམ་ 

ཆོས་རྗེ་རྣམ་གསུམ་ཟེར་ཞུ་མི་ཚུ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་དང་། རྟ་མགོ་སྤྲུལ་

སྐུ་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་བཅས་གསུམ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན་

མས། དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་དར་དཀར་རྫོང་ནང་བཞུགས་པའི་

སྐབས་ གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་མི་ཚུ་གིས་ གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཤི་གསོན་གྱི་སྐྱབས་གནས་དང་ 

ཆོས་ལུང་ཚུ་གནང་བཞིན་དུ་ཞབས་བསྐོར་བྱོན་ཏེ་ འབྲུག་རྗེས་སྒང་ལུ་ཕེབས། 

དེ་ཁར་དགུང་ཞག་༡༥ ཙམ་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ མི་དམང་གི་དད་པའི་རྟེན་ལུ་ ཞབས་

རྗེས་བཞག་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་སྒང་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་

འབྲུག་རྗེས་སྒང་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་དར་ནུག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། ཞབས་རྗེས་འདི་འབྲུག་རྗེས་

སྒང་ཡོངས་སི་སྦིས་ལུ་ཡོད།

འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འོག

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་རྗེས།  
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ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་རྗེས།
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༈ གཙང་ཁ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་གཙང་ཁ་མཚོ། གཙང་ཁ་མཚོ་གི་མཚོ་སྨནམོ་འདི་ 

བོད་གཙང་ལས་མར་བྱོག་འོང་སྟེ་འདི་ཁར་ཆགསཔ་ལས་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ གཙང་ཁ་ཟེར་

དར་ནུག མཚོ་སྨནམོ་དེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བོད་ལུ་དམ་བཏགསཔ་ད་ དམ་ལུ་གནས་མ་

བཏུབ་པར་ཡར་ལས་མར་བྱོག་འོང་སྟེ་མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་ གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་ལུ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ དམར་གཏོར་འཕངས་ཏེ་ 

དམ་ལུ་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འོག་ལུ་ཡོད།

མཚོ་སྨནམོ་འདི་གཙང་ཁ་རྒེད་འོག་ཆོས་སྡེའི་བླམ་གིས་ ཉིན་བསྟར་གསོལ་ཁ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་

ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ར་ མཚོ་སྨནམོ་སྤུན་ལྔ་ཟེར་ལག་པར་དར་

བཤེད་དེ་ གནསཔོ་མཆོདཔ་ཟེར་ དར་ཚིལ་དང་མར་ཨོམ་ ཉ་གསོན་པོ་ཚུ་ འབག་འོང་

སྟེ་མཚོ་ནང་བླུགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པར་ཨཔ་ཟླ་བ་གིས་སྦེ་རང་ཟླ་༡ པ་

ལས་༢ པའི་ནང་གནསཔོ་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནསཔོ་འདི་མཆོདཔ་ད། ཁྱེད་གཏན་

དུ་བཞུགས་པའི་གནས་པོ་ཨིན། །ང་ད་སང་འཁོར་བའི་མགྲོན་པོ་ཨིན། །གནས་པོ་འདི་བཟང་

དགོ མགྲོན་པོ་འདི་སྐྱིད་དགོ ལོ་ཕྱུག་རྟགས་ཏུ་ལེགས་དགོ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ་དགོ ཕུ་

ཡ་ལས་སད་དང་སེརཝ་བསྒོར། མདའ་མ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ་བསྒོར་དགོ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་

ཚུ་བརྗོད་དེ་ མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་ མཚོ་སྨནམོ་མ་མཆོད་པ་ཅིན་ ལོ་ཐོག་

འབུཔ་གིས་བཟའ། མི་ལུ་ནཝ་ཚཝ་ཚུ་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་ མཚོ་འདི་དམརཔོ་

འགྱོ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁ་ལུ་ལེགས་ཤོམ་མི་འོང་ནིའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ལས་ གཟབ་དགོ་

ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 

གཙང་ཁ་རྒེད་འོག

གཙང་ཁ་མཚོ། 
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ཧེ་མ་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ ཚུན་ལུ་ མཚོ་འདི་གིས་ ལྡིར་ནི་ཡང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ཤུལ་ལས་ 

མཚོའི་མཐའ་མ་ལས་ཕར་ མ་ཧེ་དང་ བྱ་ཕག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བཙོག་གྲིབ་བཏངམ་ལས་ 

མཚོ་འདི་ཡང་སྐམ་སྟེ་ཆུང་སུ་འགྱོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་རྒེད་འོག་འཛིན་སྐྱོང་གི་

ཁ་ཐུག་ལས་ བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་འདུག།

རྒེད་འོག་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་བོད་གཙང་ ཁ་ལ་རོང་པ་ཚུ་གིས་ ང་

བཅས་ཀྱི་མཚོ་ཅིག་ཐོན་སོང་སྟེ་མ་མོན་ཡུལ་ལུ་ཡོད་ཟེར་ སླབ་རྒྱུན་ཡོད་མི་ཚུ་རྒན་རབས་ཚུ་

གིས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

གཙང་ཁ་མཚོ་དང་ གཡུས་ཚན་ལས་བརྟེན་ དར་དཀར་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་

༡༩༥༡ ལས་བླམ་དང་པ་ སྒོམ་སྤྲུག་བསྐོས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ད་ལྟོ་བར་ཡང་གཙང་ཁ་

བླམ་བསྐོས་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག།

གཙང་ཁ་མཚོའི་མཐོང་སྣང་།
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གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཙང་ཁ་མཚོ་དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་འཕངས་གནང་མི་དམར་གཏོར། གཙང་ཁ་མཚོའི་ཟུར་ཁ་ཡོད།

གཙང་ཁ་མཚོ་སྨནམོ།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྐྱེས་ལོ་༧༠ ལོན་མི་ཨཔ་ཟླ་བ་གིས་བཤད་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་གིས་ ཁོ་རའི་

ཨ་ཁུ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་པ་རྐྱབ་ས་ལས་གོ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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༈ མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་གནས་འདི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྦས་གནས་དང་ རྩི་རང་

སྟོད་ སྲང་སྲུང་རྫོང་ཤུལ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་འདི་མཁའ་འགྲོ་གི་གནས་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་

མས། མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་གནས་དེ་ཁ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྩི་རང་བལྟ་འཕུར་བྱོནམ་

ད་ མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་གནས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་དེ་ སུན་ཀོཤ་གཙང་ཆུའི་མཚོ་ནང་ཤོར་སོངམ་

སྦེ་ཨིན་མས། མ་འོངས་པར་ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཅིག་གིས་ལྡེ་མིག་བཏོན་ཏེ་གནས་སྒོ་

ཕྱེ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ བཤད་སྲོལ་ལུ་ཡང་། རྡོ་སྦལ་པའི་འོག་

ལ་གཏེར་ཅིག་ཡོད། །གཡུས་རྟ་སྦྱིས་ལུང་ལ་གཡུ་ཅིག་ཡོད། །ལྡེ་མིག་མཚོ་ལ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 

།ཟེར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་ཡི་ཟེར་ ཧེ་མ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་གོང་ལུ་ བོད་

པའི་བླམ་གསུམ་བྱོན་ཏེ་ གསུངས་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་ཟླཝ་༢ པའི་

ཚེས་༡༠ ལུ་རྟ་སྦྱིས་གཡུས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ཚེས་བཅུ་བཟུང་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ ད་

ལྟོ་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག། 

ལ་རྒྱབ་རྒེད་འོག

མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་།  

མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་མཐོང་སྣང་། 
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མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་བྱག་གི་མགུ་ལས་མར་ མཆོད་དྲིལ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་དཔྱངས་

ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཆོད་དྲིལ་འདི་ ཚུར་ལོགས་སྤོག་ཏོ་ལུ་ཡོད་མི་མཆོད་མེ་ཁང་ལས་བལྟཝ་

ད་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་མ་ཚུགས་རུང་ པར་ཆས་ཀྱིས་འཐེན་ཏེ་བལྟཝ་ད་ མཆོད་དྲིལ་

ངོ་མ་སྦེ་རང་མཇལཝ་ཨིན་མས། ཚུར་ལོགས་ལས་བལྟཝ་ད་ མི་སྤུ་ལས་མ་ཐར་བའི་བྱག་

གཡང་གཟར་དྲགས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་མཆོད་དྲིལ་གྱི་ལྕེ་འདི་ བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་འདབ་མའི་དབྱིབས་

བཟུམ་འབད་མི་དེ་ རླུང་མ་གིས་དཀྲོགས་ཏེ་ལེབ་ཏེག་ཧོངས་ལུ་ཕོགཔ་ད་ཁ་དོག་གནགཔོ་སྦེ་

མཇལཝ་ཨིན་རུང་ ཟུར་གཏད་ལུ་ཕོགཔ་ད་མཇལ་མི་ཚུགས་པས། དེ་ལས་ མཆོད་དྲིལ་ལྕེ་

དེ་རླུང་གིས་གཡབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྐད་སིང་སིང་གཏང་ ག་ནི་བ་ཧནམ་སྦེ་གོཝ་ཨིན་མས། 

བཤད་སྲོལ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ རེ་ཚེ་སྐབས་རླུང་མ་འཕུ་སྟེ་མཆོད་དྲིལ་གྱི་ལྕེ་སྤར་རུང་གསུང་

སྐད་གོ་ནི་མེདཔ་དང་ ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་ལུ་རླུང་མ་ མ་འཕུ་རུང་གོ་མི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་བྱག་གི་མགུ་ལས་མར་ དཔྱངས་ཏེ་ཡོད་མི་མཆོད་དྲིལ། 
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མཆོད་དྲིལ་འདི་ གོང་ལུ་རྡོ་སྦལ་པའི་འོག་ལ་གཏེར་ཅིག་ཡོད། །ཟེར་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 

མཆོད་དྲིལ་དཔྱངས་སའི་རྡོ་གི་དབྱིབས་འདི་སྦལཔ་བཟུམ་སྦེ་འདུག། མཆོད་དྲིལ་འདི་ ཧེ་མ་

སྦས་གནས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་མགུ་ལས་མར་དཔྱངས་དཔྱངསམ་འོང་

ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གནས་ཀྱི་སྐོར་ཁ་གཏམ་བཤད་སྲོལ་ལས་ ཧེ་མ་ མི་གཅིག་ནོར་

འཚོ་བར་སོང་སྟེ་དེ་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ནང་ལུ་མི་ཚུ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ཟས་ནོར་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་

དེ་ དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་ཏེ་སྡོད་ས་མཐོངམ་ལས་ ཁོ་ཡང་སྟོན་མོ་དེ་ལུ་ཡེངས་ཏེ་ལུས་པའི་ཤུལ་

ལུ་ ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་མནོ་བསམ་གཏངམ་ཅིག་ ཕྱི་ཁར་ཐོན་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཁོ་

རང་ནང་ན་ལུ་ཞག་དག་པ་ཅིག་སྡོད་པའི་སྣང་བ་ལས་མེད་རུང་ ཁོ་རའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ཡང་རྒན་རྒས་

ཐལ་ཏེ་ ཕ་དང་བུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་འདི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་གནས་རྩ་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གནས་བྱག་གི་ཚུར་

ལོགས་ལུ་མཚམས་བཅད་སྡོད་མི་ཡང་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྟ་སྦྱིས་གཡུས་འདི་རྟ་

དཔྱད་གཡུས་ཚན་ལས་མ་མཐའ་ས་ལུ་ཨིནམ་ལས་མཐའ་ས་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་དང་ གནས་དེ་

གོང་ལུ་ལྡེ་མིག་མཚོ་ལ་བཞག་སྟེ་ཡོད། ཟེར་མི་འདི་ བུ་རི་ཆུ་གི་གཙང་ཆུ་འདི་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
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ལུ་མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་ཟེར་དར་མི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས། སླབ་སྲོལ་ལས་

གོང་གི་གནས་ རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་དང་ རྡོ་བསྐལ་པའི་སྒོན་ཐེམ་མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་ཚུ་

བོད་ཀྱི་གནས་ཡིག་ནང་ལས་ཡང་འཐོན་

དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

དབང་འདུས་ཕོ ་བྲང་དང་རྩི་རང་གི་

གཞུང་ལམ་བུ་རི་ཆུ་ལས་ཡང་ མཐའ་

ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་གནས་བྱག་འདི་

མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན། གནས་འདི་བུ་

རི་ཆུ་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་

རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༤ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།

མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་རྩ་བར་ཡོད་མི་གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ལུ་ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་སླབ་ཨིན་

མས། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ གཡུས་ཚན་དེ་གི་སྤང་སྤོག་ཏོ་ཅིག་གུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་

རྗེས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་སའི་མིང་ཡང་ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག ཨིན་རུང་ ད་

རེས་ནངས་པར་ཞབས་རྗེས་འདི་ ངོ་སྟོན་འབད་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག།

གནས་བྱག་གི་ཚུར་ཧོངས་ལུ་ཡོད་མི་མཚམས་ཁང་།

མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་རྩ་བར་ཡོད་མི་ཞབས་རྗེས་ཐང་གཡུས་ཚན།
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ཞབས་རྗེས་ཐང་གཡུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནུབ་བྱང་མཚམས་ལུ་མཁའ་འགྲོམ་སྤུན་བདུན་ཕྱག་འཚལ་

བའི་སྐབས་ལུ་ཐོན་མི་སྐུ་རྗེས་མཇལ་ནི་ཡོད། དེ་ཡང་ མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་གི་གཡོན་ཧོངས་

ཀྱི་བྱག་གུ་གཏེར་སྒྲོམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ཕྱག་འཚལ་འཚལཝ་ཨིན་མས། བཤད་སྲོལ་

ལས། གོང་ལུ་ ལྡེ་མིག་མཚོ་ལ་བཞག་སྟེ་ཡོད། ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་གཏེར་སྒྲོམ་དེ་གི་ལྡེ་མིག་

འདི་ཡང་ བུ་རི་ཆུ་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་མི་ས་གནས་སྤོག་ཏོ་ཅིག་གི་འོག་ལུ་ གླང་པོ་ཆེ་གི་མགུ་ཏོ་དང་ 

གུ་རུའི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་རང་བྱོན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་གྱི་གནས་དང་། མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་

རྗེས་ཟེར་བཤད་རྒྱུན་གྱི་གནས་ཚུ་འདུག།

མཁའ་འགྲོམ་སྤུན་བདུན་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཐོན་

མི་སྐུ་རྗེས།

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཕྱག་འཚལ་མི་གཏེར་སྒྲོམ།

གླང་པོ་ཆེ་གི་མགུ་ཏོ། གུ་རུའི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་རང་བྱོན།
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དགེ་སློང་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས་གནང་མི་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་

ཟམ་པའམ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་

རྣམ་ཐར་འདལ་ཤོག་བྲིས་མ། ད་ལྟོ་རྒྱལ་ཡོངས་

དཔེ་མཛོད་ཁང་ལུ་བཞུགས་མི་ཤོག་གྲངས་བརྒྱ་

གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་གྲལ་དང་པ་ལས་བརྒྱ་གསུམ་གྱི་

མདུན་གྲལ་ལྔ་པ་ཚུན་ནང་ལུ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཕག་རི་ལུ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་སྐབས་ ཤིན་

ཏུ་མཛེས་པའི་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་དང་ སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བཞོན་པའི་སྤ་གྲོ་བྲག་སྐྱེས། མི་ནག་པོ་

རྟ་ལ་བཞོན་པའི་ཧཱ་གི་ཁྱུང་བདུད་བཅས་གསུམ་གྱིས་ བླ་མ་ཆེན་པོ་ལྷོ་ཁ་བཞི་ལ་འབྱོན་པར་

ཞུ་ཟེར་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ ཨྱོན་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གནས་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ལུ་བྱོན། འགྲོ་

དོན་འཕྲིན་ལས་ཚད་མེད་མཛད་པའི་ནང་ལས་ཀྱང་ སྟག་ཚང་གི་བྲག་ལོགས་ལས་ མདོ་རྒྱུད་

ཤོག་དྲིལ་འདོམ་བཅུ་པ་ཅིག་གཏེར་ལས་སྤྱན་དྲངས། དེ་ནས་མོན་ཡུལ་ནམ་མཁའ་རྫོང་ལ་ 

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་ཀྱིས་བསྐོར། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་མང་པོ་དང་མཇལ། དུར་ཁྲོད་རྔམ་པ་སྒྲ་སྒྲོག་

ཆུ་དང་བྱ་རྣམས་་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་དེར། ཤིང་སྡོང་གི་ཕུག་པར་ཉིན་མོ་མི་སོྟང་ཕྲག་དུ་མ་ཚོགས་

ཀྱང་ཤོང་། གཅིག་ལས་མེད་ཀྱང་ཉམས་དགའ་བ། མཚན་མོ་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཇི་སྙེད་

འདུ་བ་དེར་ཞག་ལྔ་བཞུགས་ནས་འབྱུང་པོ་མི་མ་ཡིན་མཐའ་ཡས་པ་ལ། ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་

གསུངས་པས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་སོ། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་པ་

མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས།

ཞབས་རྗེས་ཐང་། འདི་ཁར་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་དཀར་མེ་ཕུལ་སའི་མཆོད་མེ་ཁང་ཆུང་

ཀུ་ཅིག་རྐྱབ་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཚོགས་འཁོར་རེ་ཡང་བསྐོརཝ་ཨིན་མས།
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ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གནས་འདི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་གནས་ཨིན་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་དང་ དུར་

ཁྲོད་ཀྱི་གནས་ཅིག་ཡང་ཨིན་པའི་ཚོར་སྣང་འབྱུངམ་ཨིན་མས།

གཞན་ཡང་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ཡང་ མོན་ཡུལ་ནམ་

མཁའ་རྫོང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཡོད་ལུགས་སྐོར་བཀོད་དེ་ཡོད་

པའི་ཁར་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས། དད་ལྡན་ཡོན་བདག་རྣམས་

ཀྱིས་གསོལ་བཏབ་ངོར། །ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའི་རིམ་པར་སྒར་སྐོར་ཕེབས། །རང་རང་གང་ལ་གང་

འདོད་ཚེ་དབང་དང་། །བྱིན་རླབས་བསྩལ་ནས་མཐའ་ཡི་ནམ་མཁའ་རྫོང་། །རིང་ནས་མཇལ་

འདུན་ཐུགས་བཞེད་མཛད་པ་དེར། །ཕེབས་ཤིང་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །ཨོ་

རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །བསམ་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་དྲན། །ཟེར་

གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མཐའ་ནམ་མཁའ་རྫོང་དེ་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་གིས་ཡང་ ཨྱོན་རིན་

པོ་ཆེའི་གནས་ཨིན་པའི་བརྩི་མཐོང་སྦོམ་བསྐྱེད་ནུག།

མཐའ་ནམ་མཁའ་རྫོང་གི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོང་ལུ་ངག་ཐོག་ལོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་མི་དེ་སྐྱེས་

ལོ་༥༩ ལོན་མི་རྟ་སྦྱིས་ཨཔ་མཁའ་འགྲོ་དང་ སྦ་ལུ་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༦༣ ལོན་མི་རྒཔོ་བགྲེསཔ་

རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཨིན། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་གནས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ཧེ་མའི་རྒན་རབས་ཚུ་གི་རྣ་རྒྱུན་

སྦེ་གོ་ནུག།
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༈ རང་དགའ་གནས་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་རྒེད་འོག་རང་དགའ་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་

ནི་དེ་གིས་ རང་དགའ་གནས་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ ལྷོ་མཚམས་པ་ཚུ་གིས་མཧཱ་དེ་ཝི་དཱམ་ཟེར་

ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། གཡུས་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གནམ་ལྕགས་ལ་ལས་ 

སྐྱེས་ལོ་༧༠ ལོན་མི་ ཨཔ་ཇང་གྷ་བྷ་དུར་ཇིམ་བྷ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་

དེ་འགོ་ཐོག་རང་ གནས་དེ་གི་འོག་འཚམས་ཅིག་ལུ་སྡོད་མི་ཨཔ་བག་ཏ་བྷ་དུར་པ་ཁི་རིན་

གྱིས་མཐོང་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ ཨཔ་ཇང་གྷ་བྷ་དུར་ཇིམ་བྷ་དེ་སྐྱེས་ལོ་༡༠ 

སྦེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨཔ་པ་ཁི་རིན་དེ་སྐྱེས་ལོ་༤༥ ཙམ་ལོན་པའི་ཚོད་སྦེ་སྡོད་ནུག་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལུ་དཔྱད་བལྟཝ་ད་ ད་རེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ རང་

དགའ་གནས་མཇལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཧ་ལམ་ལོ་བརྒྱད་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་སོང་ནུག།

དཔའ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ཨཔ་པ་ཁི་རིན་གྱིས་བཤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ མཧཱ་དེ་ཝི་དཱམ་གི་གནས་

བྱག་མགུ་ལས་ ཨོམ་ཆུ་ཚུ་བབས་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོངམ་ལས་ ད་འབདན་ ང་བཅས་ཚུ་ བ་

ཡང་གསོ་མི་དགོ་པས་ ཨོམ་ལེ་ཤ་འབབ་མི་བྱག་ཅིག་འདུག བྱག་དེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་

ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་ལས་ཚུར་ ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་གྲགས་སོང་སྟེ་ ཧིན་དྷུའི་པཎ་ཊིཏ་དང་ ནང་

པའི་བླམ་ཆོསཔ་དང་ དེ་ལས་ དར་དཀར་རཱ་ཇ་ཟེར་དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཨིན་ཚོད་ཀྱི་

དཔོན་ཅིག་གིས་ཡང་མཇལ་བར་འགྱོ་ནི་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ས་གནས་

སོ་སོའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་གནས་མཇལ་ཞུ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་

པར་གནས་བྱག་མགུ་ལས་ཆུ་སྦེ་འབབ་མི་དེ་སྒྲིབ་ཕོག་ནི་དེ་གིས་འོང་ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་

མས། གནས་དེ་ཁ་ལས་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་མཆོད་པའི་སྒྲ་དང་ ལྷོ་མཚམས་ཚུ་གིས་རྒྱ་

ལུགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྒྲ་དང་ ནང་ན་ལས་མི་སྐད་མ་འདྲཝ་ཚུ་གོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཅིག་ཤུལ་

གཉིས་ཤུལ་སྦེ་ཁྱབ་སོངམ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་གནས་དེ་ཁར་སོང་སྟེ་ཞག་བབ་སྡོད་ནིའི་འགོ་

བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་རྒེད་འོག

རང་དགའ་གནས།   
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བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མི་ཚུ་གིས་ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་གནས་དེ་ཁར་སོང་སྟེ་ཞག་ཉལ་

དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཉལ་ཁང་ཅིག་ཡང་རྐྱབ་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་

གིས་ ལོ་ཐོག་འབྲུ་སྣའི་རིགས་གསརཔ་འཚོཔ་ད་ དང་པ་ར་གནས་དེ་ནང་གསར་ཕུད་བསྐྱལ་

ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁོང་རང་ཚུ་སྤྱོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕོག་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནས་དེ་ལུ་སྨོན་བཅོལ་འབད་ཞིནམ་

ལས་ སྤྱིར་བཏང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང་གནམ་གང་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་བར་འགྱོཝ་མ་ཚད་ ཉེ་

འདབས་སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ཡང་ཁོང་རའི་ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་རནམ་ད་ སྐྱབས་འཚོལ་བར་

འགྱོཝ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་རང་ཟླ་༡༠ པའི་གནམ་གང་ལུ་ དེང་སང་བར་ལོ་བསྟར་བཞིན་

དུ་ གོ་པི་ནི་(སྒང་རྒྱབ་)དང་འཁྱིལ་པའི་ས་ གེ་སར་གླིང་ གོ་ཤི་ བཙན་མདའ་སྒང་ བཀྲ་

ཤིས་སྡིངས་ དཀར་ནག་ རྡོ་རོ་ན་ རྩི་རང་ཚུ་ལས་ མི་བརྒྱ་ལས་བཅད་དེ་འཛོམས་དོ་ཡོདཔ་

སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

རང་དགའ་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་བའི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཤེས་མི་མིན་འདུག། 

གནས་དེ་ནང་གི་བྱག་དང་རྡོ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

རང་དགའ་གནས་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་རྒེད་འོག་རང་དགའ་གཡུས་ཚན་ལུ་དང་ དར་དཀར་

དཔལ་ལ་ལས་དེའུ་ར་ལི་ཚུན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༣ དང་དེའུ་ར་ལི་

ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཁ་མར་བལྟ་རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡ ཙམ་གྱི་སར་ཡོདཔ་ཨིན། 
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གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གཡུས་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གནམ་ལྕགས་ལ་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༧༠ ལོན་མི་ 

ཨཔ་ཇང་གྷ་བྷ་དུར་ཇིམ་བྷ་གིས་བཤད་ཡོད་པའི་ཁར་ སྒང་རྒྱབ་ཚོགས་པ་བགྲེསཔ་སུག་མཱན་

སུ་བྷ་དང་ཅཱན་དར་མཱན་བོམ་ཇཱན་གཉིས་ལུ་ཡང་འདྲི་དཔྱད་འབད་ཡོད། 
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༈ ཤམས་རྡོ་ལེབ་ཟེར་མི་གནས་འདི་ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ས་

གནས་འདི་ཁར་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཞབས་རྗེས་བཞག་གནང་ནི་དེ་གིས་ཤམས་རྡོ་ལེ་ཟེར་དར་

ཁྱབ་བྱུང་ནུག དེ་ཡང་ ལྷོ་མཚམས་ཏ་མང་པའི་ཁ་སྐད་ལས་ ཞབས་ལུ་ཤམས་དང་རྡོ་ལེབ་

ལུ་རྡོ་ལེ་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཧེ་མ་གནས་འདི་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་སྡོད་མི་མང་ཤོས་ཏ་མང་པ་

ཚུ་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་སྐད་ལས་སྦེ་ཤམས་རྡོ་ལེ་ཟེར་དར་ནུག།

ཨཔ་ཇང་གྷ་བྷ་དུར་ཇིམ་བྷ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རྡོ་ལེབ་འདི་མགུ་ཧེ་མ་ཞབས་

དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་གཡུས་

ཚན་དེ་ནང་འབྲུམ་ནད་ཐོན་ཏེ་མི་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་པའི་སྐབས་མི་ཚུ་གིས་ཧ་མ་གོ་

བར་ གནས་རྡོ་དེ་གི་རྩ་བར་ དུར་ཁྲོད་བཟོ་སྟེ་རོ་བསྲེག་འབདཝ་ལས་ ཞབས་རྗེས་དེ་ཉམས་

སོང་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཤམས་རྡོ་ལེབ།

ཤམས་རྡོ་ལེབ།

གནས་འདི་ དང་ཕུ་དར་དཀར་ནང་དང་རྩི་རང་བརྒྱུད་དེ་གསར་སྤང་ལས་སྦེ་རྒྱ་མཚམས་ལུ་

འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ལམ་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་སྡོད་ནུག ད་རེས་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་རྒེད་འོག་ཡིག་

ཚང་ལས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༦ གི་སར་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།
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༈ གེ་སར་གླིང་རྒེད་འོག་སྒང་རྒྱབ་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་གནས་དེ་ ལྷོ་མཚམས་ཁ་

སྐད་ལས་ མཧཱ་དེཝི་དཱམ་དང་ རྫོང་ཁ་ལས་ཝང་ཅན་གནས་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ཨིན་མས། གནས་

བཤད་པ་ཨཔ་དཱན་བྷ་དུར་གུ་རུང་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་འདི་ཧེ་མ་ ས་

དུ་ཅིག་ཨིན་མི་ཧིན་དྷུ་བླམ་རྒྱབོ་རིངམོ་སྐེད་པ་ཚུན་ལྷོད་མི་ཅིག་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

ས་དུ་བ་ཇེ་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོད་མི་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ཁོང་རང་གནས་ཀྱི་ནུབ་ཧོངས་ལུ་

ཧ་ལམ་མི་ཊར་༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་སར་རྩྭ་ཁྱིམ་ (སྤྱིལ་བུ) ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་

མས། ས་དུ་དེ་གིས་ གནས་དེ་ལུ་བརྩི་མཐོང་སྦོམ་སྦེ་རང་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་ལུ་

ཚོགས་ཕུལ་ཁོ་ནའི་གྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཚལ་ལུ་ཤིང་ཚུ་བཙུགས་མི་དེ་ད་ལྟོ་ཡང་ཚལ་མ་

ནང་ལས་ཕར་མཐོང་སར་འདུག དེ་བསྒང་ ས་དུ་བ་ཇེ་དེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་མཇལ་

མི་སྤ་རོ་དང་ཐིམ་ཕུག་ལས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ལྷོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་དུ་བ་ཇེ་གིས་མི་ཚུ་ལུ་

ཁོ་རའི་ཚལ་ལུ་ཤིང་ལས་ཚལ་ལུ་བཏོགས་ཏེ་གནས་ལུ་ཕུལ་ནི་ཟེར་བ་ཅིན་བཏོག་བཅུག་དོཝ་

ཨིན་རུང་ ཟ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་བཏོག་མི་བཅུག་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

མ་གཞི་ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ལྷོ་མཚམས་པ་ཚུ་གིས་གནས་འདི་ མཧཱ་དེཝི་དཱམ་ཟེར་ ལྷ་ཤི་བ་

(དབང་ཕྱུག་)གི་གནས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ནང་པ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་

དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ཡོད་མི་ཞབས་་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་བྲིས་མ་པར་ལོག་

རྐྱབ་མི་ཅིག་གི་ཤོག་གྲངས་༦༥ འི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་ལས་ཐོན་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། དེ་ནས་

ཝང་ཅན་གནས་དང་གནས་གསར་པོ། །ལ་སོགས་ལྷོ་གླིང་འདི་ཡི་གནས་དང་རྟེན། །ལྷག་མེད་

མཇལ་ཞིང་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་ནས་སླར། །དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རྫོང་དུ་ཕེབས།། 

གེ་སར་གླིང་རྒེད་འོག 

ཝང་ཅན་གནས། (མཧཱ་དེཝི་དཱམ་)   
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ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་སྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་གིས་ དེ་ཁར་གནས་མཇལ་

གནང་པར་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ ཝང་ཅན་གནས་འདི་ ནང་པའི་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་

ཅིག་རང་འོང་ནི་ཨིན་མས།

གནས་འདི་ས་འོག་ས་དོང་ནང་སྦེ་རྒྱ་ཚད་ཧ་ལམ་མི་གྲངས་ཅིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཤོངམ་སྦེ་

ཕྱི་ལས་ཤར་སྒོ་ནུབ་སྒོ་དང་བཅསཔ་སྦེ་འདུག གནས་བྱག་གི་སྒོ་མགུ་ཡིག་འབྲུ་བཟུམ་མའི་

རྡོ་འབུར་ཐོན་ཐོནམ་དང་ དེ་བཟུམ་ནང་ན་ལུ་ཡང་བྱག་གི་ལོགས་ལས་ཕར་དང་མགུ་ལས་

མར་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རི་མོ་དང་འབུར་དབྱིབས་ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་འདྲ་བ་དང་ སྤྱན་

གཟིགས་དར་དཔྱངས་ གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ དཀྱིལ་འཁོར་འདྲཝ་ལ་སོགས་པའི་རྡོའི་

འབུར་དབྱིབས་དང་རི་མོ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་བའི་

བཤད་པ་རྐྱབ་ཤེས་མི་ཅིག་ག་ཡང་མིན་འདུག།

འགོ་གི་ཚུ་ཝང་ཅན་གནས་ནང་ཡོད་མི་རྡོ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་པར་ཨིན།

ཝང་ཅན་གནས་ཀྱི་འཛུལ་སྒོའི་མགུ་ཡོད་མི་རྡོའི་རིས་མོ།
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ཝང་ཅན་གནས་ནང་འཛུལ་སའི་སྒོ།

ཝང་ཅན་གནས་ནང་གི་ཟུར་ལོགས་ཅིག་གི་མཐོང་སྣང་།



60 61

ཝང་ཅན་གནས་ནང་གི་ཟུར་ལོགས་ཅིག་ལུ་ཡིག་འབྲུ་འདྲ་བའི་རྡོ་འབུར་ཐོན་གྱི་མཐོང་སྣང་།

ཝང་ཅན་གནས་ནང་ནའི་མགུ་ལས་མཆོད་རྫས་དཔྱངམ་འདྲ་བའི་མཐོང་སྣང་།
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དེ་བསྒང་ལོ་ངོ་༦༠ ཙམ་གྱི་ཧེ་མ་ཚུན་ ས་དུ་བ་ཇེ་དེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་

ན་ལུ་དཀར་མེ་བཏེགས་ བསང་བཏང་ ཚོགས་ཕུལཝ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་

སྟེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་དུ་དེ་གྱོང་པའི་ཤུལ་ལས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་མ་ཐོན་

མས། ཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ཚུན་ མི་ཚུ་གིས་འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་རང་གནས་དེ་མཇལ་བར་

འགྱོ་སྲོལ་སྡོད་ནུག 

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ལྷོ་མཚམས་ལུ་ངོ་རྒོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོན་ཞིནམ་ལས་ མི་ཚུ་རྒྱུ་འགྲུལ་འཐབ་

ནི་ཉུང་སུ་འགྱོཝ་ལས་ གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་མི་ཡང་མ་ཐོནམ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་

ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ གནས་བྱག་ནང་ལུ་ སེམས་ཅན་ཕོཝ་མ་སྐྱེས་(ཕ་ཝང་) ཁྲི་ཕྲག་

ལས་བཅད་དེ་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་ཨ་ཝ་གི་སྟུག་ཚད་ཧ་ལམ་ཕིཏྲི་༣ ལྷག་ཙམ་སྦེ་

བསགས་ཏེ་དྲིམ་གདུག་ཁིག་ཁི་གིས་ཁྱབ་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་ 

གནས་རྩ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་བཟུམ་ལུ་ཐུགཔ་མཐོངམ་ད་ སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་ 

གེ་སར་གླིང་དམང་ཨཔ་ཕུར་སྟོད་པ་ཤེར་པ་གིས་ སྒང་རྒྱབ་མི་སེར་ཚུ་ལས་གྲོགས་རམ་ལེན་

ཏེ་དེ་ཚུ་སེལ་ནི་དང་ རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་གིས་ཡང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་

སྙན་འབུལ་ཞུ་སྟེ་ སྒོ་གཉིས་ལུ་ལྕགས་ཁྲམ་རྐྱབ་ བླམ་ཆོསཔ་རེ་ཞུ་སྟེ་ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསོལ་

འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོག་མཇལ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ མ་འོངས་

པར་མི་ཚུ་གིས་ལོག་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཅིག་ཡང་འདུག།

ཝང་ཅན་གནས་འདི་ དར་དཀར་དཔལ་ལའི་སློབ་གྲྭའི་ལམ་ཁ་འབྱལ་ལས་ གེ་སར་གླིང་ཚུན་

སྣུམ་འཁོར་གསེབ་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༧ ཡོད། གེ་སར་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལས་མར་ལྷ་

མོའི་རྫིང་ཁ་ལུ་བཏོན་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤ ལྷག་ཙམ་

ཅིག་འགྱོཝ་ད་ སྒང་རྒྱབ་གཡུས་ཀྱི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཁ་མར་བལྟ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༤༠ ཙམ་གྱི་

སར་ས་སྒོ་གཟར་དྲགས་ཅིག་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག།
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༈  འཁྱིལ་པའི་ས་རྒེད་འོག་སྒང་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་དེ་ སྔོན་དང་ཕུ་

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་ལུ་བཞེངས་བཞེངསམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་དེ་གི་མདུན་ལུ་ཧོན་ཤིང་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་

མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་འཁར་བཙུགས་གནང་མི་ལས་སྐྱེས་སྐྱེསཝ་སྦེ་བཤདཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་

འཁར་འདི་ལོགས་གཅིག་ཧོངས་ལས་འདབ་མ་བུདཝ་ད་ ལོགས་གཅིག་ཧོངས་ལས་རྒྱག་

དོ་ཡོདཔ་ལས་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག ཤིང་དེ་ལུ་སྐྱེས་གྲིབ་ཤི་གྲིབ་ཕོག་རུང་

འདབ་མ་བུད་དོཝ་ཨིན་མས། ཕྱག་འཁར་ཤིང་འདི་ཧོན་ཤིང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དར་དཀར་

ནང་རྫོང་ཁག་གི་ས་གནས་གཞན་ཁར་དེ་བཟུམ་མའི་ཧོན་ཤིང་མེདཔ་ཨིན་མས། 

འཁྱིལ་པའི་ས་རྒེད་འོག  

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་འཁར། 

སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་།
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ཕྱག་འཁར་གྱི་མདུན་ལུ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་བཞུགས་ནིའི་བཞུགས་ཁྲི་ཅིག་རྡོ་ལེབ་ཀྱིས་

བརྩིགས་ཏེ་བཟོ་ཕུལཝ་ལས་ དེ་མགུ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་འཁར་དེ་མདུན་གྱི་སྤང་ལུ་

བཙུགས། དེ་ལས་ཕྱག་འཁར་དེ་གི་སྐོར་ལས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ད་རེས་

ཡོངས་གྲགས་སོང་མི་ཞབས་བྲོ་གཤམ་གཤམ་རྡོ་ལེབ་ཟེར་མི་དེ་བརྩམས་གནངམ་སྦེ་ ཧེ་

མ་རྒན་རབས་ཚུ་ལས་གོ་ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག ཞབས་བྲོ་དེ་ལུ་གཤམ་གཤམ་རྡོ་ལེབ་ཟེར་

མི་དེ་ ཞབས་དྲུང་ཁོ་རའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གཤམ་འོག་ལུ་ཡོད་མི་རྡོ་ལེབ་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ལས་

བརྟེན་ཞབས་བྲོ་ཡང་གཤམ་གཤམ་རྡོ་ལེབ་ཟེར་བཏགས་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས། 

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་འཁར།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི།
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ཞབས་བྲོ་གཤམ་གཤམ་རྡོ་ལེབ། གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་སྤུབས་པའི་འོག །གཤམ་་་་་

་།  ། ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་འཐིང་པའི་གདན། །གཤམ་་་་་་། །བར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་

ཚངས་པའི་དབྱངས། །གཤམ་་་་་་། །རང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལས་གསུང་ཞུ་གེ །གཤམ་་་་

་་། །ཤར་རྡོ་རྗེའི་རི་ལས་ཁྲི་གདུགས་ཤར། །གཤམ་་་་་་། །ལྷོ་པདྨ་གླིང་ལས་གློག་ཅིག་ཀེམ།   

།གཤམ་་་་་། །ནུབ་པདྨ་ཅན་ལས་བསིལ་ཅིག་འཁོར། །གཤམ་་་་་་། །བྱང་རྡོ་རྗེ་རི་ལས་འབྲུག་

ཅིག་ལྡིར། །གཤམ་་་་་་། །ཡ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལས་འཇའ་ཆར་རྐྱབ། །གཤམ་་་་་་། །མ་

ས་གཞི་རློན་དང་ལྡན་ད་ཡི། །གཤམ་་་་་་། །མ་ས་གཞི་རློན་དང་ལྡནམ་ལས། །གཤམ་་་་་་། ། 

ཤིང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བཙུགས་དགོ་པས། །གཤམ་་་་་་། །ཤིང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་

བཙུགསཔ་ལས། །གཤམ་་་་་་། །རྩཝ་རྒྱས་ཤིང་འདྲཝ་ཅིག་ས་ལུ་བཀྲམ། །གཤམ་་་་། ། 

རྩེམོ་ཉི་ཟླ་འདྲཝ་ཅིག་གནམ་ལུ་ལྡིང་། །གཤམ་་་་་་། །འདབ་མ་གཡུ་ཁྲ་འདྲཝ་ཅིག་ཟུར་ལས་

བཏགས། །གཤམ་་་་་་། །མེ་ཏོག་འཇའ་ཚོན་འདྲཝ་ཅིག་ཁོང་ལུ་ཤར། །གཤམ་་་་་་། །རྡོག་མ་

ནོར་བུ་འདྲཝ་ཅིག་མགུ་ལུ་སྐྱེས། །ཟེར་མི་ཞབས་བྲོའི་ཚིག་འདི་ཕྱག་འཁར་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་

མཐུནམ་སྦེ་བརྩམས་གནང་མི་དེ་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་བླ་མ་རྗེས་

སུ་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་སྦེ་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་འཐེན་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

དེ་ལས་བཞུགས་ཁྲི་དང་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མི་མཆོད་རྟེན་གདང་རིངམོ་དེ་ཡང་སྔོན་གོང་ལས་ཞབས་

དྲུང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་བཞེངས་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འཁྱིལ་པའི་ས་ཡི་རྒཔོ་བགྲེསཔ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་ཨམ་ཕུརཔ་རྒྱལམོ་གཉིས་

འཛོམས་ཐོག་ལས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གཤམ་གཤམ་རྡོ་ལེབ་ཀྱི་ཞབས་བྲོའི་ཚིག་ཚུ་སྒང་ཁ་ལས་ཨམ་ཕུརཔ་རྒྱལམོ་གིས་བཤད་བྱིན་

ཡི། མོ་ལུ་མོ་རའི་ཨའི་གི་ནུམོ་ཨང་རྒས་གླེང་མགོ་མོ་གིས་སྟོན་བྱིན་ནུག།
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ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ།

༈ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་ལས་རྐང་ཐང་ཧ་ལམ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་གྱི་ས་

ཁར་ ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ་མཇལ་ནི་ཡོད། བླ་མཚོ་དེ་ཧེ་མ་ལྷོ་མཚམས་ཁ་སྐད་ལས་ཀ་ལི་ཁོ་ལ་

ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཧིནྡྷུའི་ཆོས་ལུགས་ལས་ལྷ་མོ་ལུ་མཧཱ་ཀ་ལི་ཟེར་ཨིནམ་

ལས་ བླ་མཚོ་དེ་ལུ་ཡང་ཀ་ལི་ཁོ་ལ་ཟེར་སླབ་མི་དེ་རྫོང་ཁ་ནང་ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཟེར་ཨིནམ་ལས་ 

དྲུང་ཁག་གི་མིང་ཡང་བླ་མཚོ་དེ་ལས་རིག་འགྲེས་ཏེ་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་ཟེར་བཏགས་

ནུག བླ་མཚོ་དེ་ལུ་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཧིན་དུའི་ཆོས་ལུགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ལོ་བསྟར་བཞིན་ལོ་མཆོད་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། 

ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག  

ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ། 

བཤད་སྲོལ་ལས་ ལོ་ཐོག་བཏབ་ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་མ་འབབ་པ་ཅིན་ བླ་མཚོ་དེ་ལུ་གསོལ་

ཁ་ཕུལ་གསོལཝ་བཏབ་འབདཝ་ད་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་ད་ཤ་ཆང་གི་རིགས་རྩ་ལས་ཕུལ་མ་བཏུབ་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་ཤ་ཆང་གི་

རིགས་རེ་ཕུལ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ རླུང་འཚུབ་ལོངས་ཏེ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཁྱིམ་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་

མ་ཚད་ན་ནི་ཚ་ནི་ཡང་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བླ་མཚོ་དེ་ནང་གི་

ཉ་ཚུ་བཟུང་པ་ཅིན་མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་ཡང་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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བླ་མཚོ་དེ་ཁར་མི་དབང་མངའ་བདག་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་

ཡང་གཟིགས་བསྐོར་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠ པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་

ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁའི་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་རབ་

གནས་དང་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམ་གཞི་བཙུགས་གནང་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་ བླ་མཚོ་

དེ་ཁར་བྱོན་ཏེ་ མཚོ་སྨནམོ་གི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་གནང་སྟེ་རབ་གནས་ཁྲུས་གསོལ་མཛད་དེ་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་གནང་ནུག།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁའི་རྒཔོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།
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༈ དེའུ་ར་ལི་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལ་ཤྲཱི་དམ་མམ་ དཔལ་གྱི་གནས་འདི་ 

ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ལས་རིའི་རྐེད་པར་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཧེ་མ་གུ་རུང་དྲང་ར་ཟེར་སར་ ད་

རེས་མེ་རག་པ་གཞིས་ཆགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ཟེར་བཏགས་ནུག 

དེ་ཁ་ལས་ཡར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ གནས་ནང་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

དཱལ་བཱ་རི་གཡུས་ཚན་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༦༤ ལང་མི་ལམ་སྟོན་པ་ཇིད་བྷ་དུར་སུ་བྷ་གིས་ངག་

རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ གནས་དེ་ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལའི་རི་མགོ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་ཀྱི་མིང་

ཡང་ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལ་ཤྲཱི་དམ་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་དར་ཡོད་ལུགས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ཁར་གནས་གོང་འོག་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ གནས་འོག་མའི་རྡོའི་ལོགས་ལུ་ བར་ཚིགས་

དང་བཅསཔ་སྦེ་ཨ་རིང་གི་བཀོད་པ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་གོང་མར་ ཧེ་མ་བྱག་ཕུག་ནང་ རྡོ་

སྐུའི་བཀོད་པ་དང་ མེ་ཏོག་ མཆོད་དྲིལ་ ཀོང་བུ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་མཇལ་

ནི་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
 

མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ བྱག་ཕུག་དེ་ནང་ ཧེ་མ་ཧིན་དུའི་ལྷ་ཤི་བ་དང་ 

ཧ་ནུ་མཱནྠ་ ལཀིྵ་མི་གསུམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་རང་བྱོན་ཡོད་མི་དེ་ ད་རེས་ཡལ་འགྱོ་སྟེ་མེད་མི་དེ་ཡང་ 

གནས་ཉམས་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

སློབ་དཔོན་འཕྲིན་ལས་སམ་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་རྒཔོ་བགྲེསཔ་གནག་འཕེལ་གྱིས་ ངག་རྒྱུན་

བཤད་པའི་ནང་གསལ་ ཧེ་མ་ཧཱ་རྒྱ་བབས་ནང་ལས་ཨིན་མི་ ངོམ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མི་གིས་ 

གནས་འདི་ནང་དཔྱངས་བཞག་མི་མཆོད་དྲིལ་ཅིག་འཐུ་འབག་འོངས་སྦེ་ རྒྱ་བབས་ཚེ་བྲག་

དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ལུ་ཕུལ་མི་དེ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

དེའུ་ར་ལི་རྒེད་འོག  

ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལ་ཤྲཱི་དམ། 
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གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་པའི་

དབང་ཕྱུག་རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དེ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་ 

བྱེ་མའི་ཆུ་ཟེར་མི་ནང་ སྐུ་འཇའ་ལུས་གྲུབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལའི་གནས་དེ་ཡང་

བྱེ་མའི་ཆུའི་གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཁུ་

ཉུང་ཁོ་ལའི་གནས་དེ་ཡང་ རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚུ་

གི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་གནས་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་བཟུམ་

འདུག། 

ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལ/ཆུ། ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལའི་གནས་རི་གི་མཐོང་སྣང་།

ཁུ་ཉུང་ཁོ་ལའི་གནས་རྡོའི་མཐོང་སྣང་།
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རྩི་རང་རྫོང་ཁག
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༈ རྩི༌རང༌རྫོང༌ཁག༌དེ༌ ཧེ༌མ༌དར༌དཀར༌དཔོན༌སློབ༌ཀྱི༌མངའ༌འོག༌ལུ༌ཚུད༌པའི༌མངའ༌རི

ས༌ཅིག༌ཨིན༌རུང༌ ཤུལ༌མ༌དར༌དཀར༌དཔོན༌སློབ༌ཀྱི༌ལམ༌ལུགས༌མ༌དགོཔ༌ཐལ༌བའི༌ཤུལ༌ལུ༌ 

འགྲོས༌ཀྱིས༌འབད༌འབྲུག༌རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌རྫོང༌ཁག༌ཉི༌ཤུའི༌ནང༌གསེས༌ ལྷོ༌མཚམས༌རྫོང༌ཁག༌ 

དགའ༌ཉམས༌ལྡན༌ཤོས༌ཅིག༌སྦེ༌ཡོདཔ༌ཨིན། རྫོང༌ཁག༌དེ༌གི༌ས༌གནས༌ཡང༌ མི་ཚུ༌གི་ངག་

རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ རྩི་རང་འགྲམ་ཕུག་ཟེར་མེན་པར་ རྩེ་ར་དུམ་བུ་ཨིན་

ཟེར་བའི་ར་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་ མཐའ་ནམ་མཁའི་རྫོང་

གི་གདོང་གཏད་ རྩི་རང་སྟོད་ལུ་ཡོད་པའི་ སྒང་འདི་གི་སྤོ་ཏོག་གམ་རྩེ་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་མའི་

གནས་ཡོདཔ་ལས་རྩེ་དང་ སྒང་རྒྱུད་འདི་གི་རྩ་བའམ་ར་ཏོ་ གཙང་ཆུའི་མཐའ་མར་ གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གཏེར་སྦས་པའི་རྡོ་ཕུ་ གྲུ་ཅོག་འཐདཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩེ་ར་ཟེར་

ཨིན་རུང་ ད་རེས་རྩི་རང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག ངག་རྒྱུན་

བཤད་སྲོལ་ཅིག་ལས་ ད་ལྟོ་འགྲམ་ཕུག་རྫོང་གི་གཡོན་ཧོངས་ལས་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠ དེ་

ཅིག་འགྱོཝ་ད་ རྒྱལ༌པོའི་མགྲོན་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་ རྡོ་རང་བྱུང་གི་བྱག་ཕུག་དང་གྲུབ་ཆུ་ཐོན་

ས་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ འབྲུག་ལྷོ་མཚམས་པ་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་སྦེ་བརྩི་དོ་

ཡོདཔ་ལས་ གནས་འདི་ བྱག་གི་དོང་ཕུག་ནང་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ 

དོང་ཕུག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག།

མི་གི་ངག་རྒྱུན་ལུ་ དོང་ཕུག་ཟེར་བའི་བརྗོད་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ འགྲམ་ཕུག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་

ཡོད་པའི་ ར་ཁུངས་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གིས་དཔྱད་པ་ཅིན་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་

སྐུ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང༌ལྷོའི༌ཆོས༌འབྱུང༌ནང་ རྩེ་རག་དུམ་བུ་ཟེར་བཀོད་

དེ་ཡོདཔ་ལས་ བརྗོད་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ རྩི་རང་འགྲམ་ཕུག་ཟེར་སླབ་སོྲལ་དར་ཡོད་པའི་ཚོད་

འདུག། 

རྩི་རང་རྫོང་ཁག

གླེང་གཞི།
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རྫོང༌ཁག༌དེ༌ནང༌གི༌མི༌སེར༌ཚུ༌གིས༌མི༌རབས༌རིམ༌པར༌དད༌མོས༌བསྐྱེད༌དེ༌ཉམས༌སྲུང༌ཞུ༌

སྟེ༌ཡོད༌པའི༌ནང༌པའི༌གནས༌དང༌ ཧིན༌དུའི༌གནས༌ཚུ༌ འོག༌ལུ༌རྒེད༌འོག༌གི༌རིམ༌པ༌དང

༌འཁྲིལ༌ཏེ༌བཀོད༌བཞག༌སྟེ༌ཡོད། ཞིབ༌འཚོལ༌པ༌རང༌གི༌བསམ༌འཆར༌ལས༌འབད༌རུང༌ 

ཧིན༌དུའི༌ལྷ༌ ཚངས༌པ༌དང༌བརྒྱ༌བྱིན། དབང༌ཕྱུག༌དང༌ཁྱབ༌འཇུག༌ དཔལ༌ལྡན༌ལྷ༌མོ༌དང༌ 

དཔལ༌མགོན༌ཚོགས༌བདག༌ཚུ༌ ནང༌པའི༌ཆོས༌སྲུང༌གྲངས༌སུ༌ཡང༌བསྟེན༌ཏེ༌རང༌ཡོདཔ༌ལས༌ 

གནས༌ཀྱི༌གྲངས༌ལུ༌བཀོད༌དགོཔ༌གལ༌ཆེཝ༌མ༌ཚད༌ ང༌བཅས༌རའི༌མི༌སྡེ༌གིས༌མི༌རབས༌བརྒྱུད༌ 

དེ༌ དད༌མོས༌བཀོད༌དེ༌བསྟེན༌དོ༌ཡོད་མི་ཚུ༌ ནཱ༌ལས༌ཕར༌ཡང༌ཉམས༌སྲུང༌འབད༌དགོཔ༌གལ༌ཆེ༌

ནི༌མས༌མནོ༌སྟེ༌གནས༌ཀྱི༌གྲངས༌སུ༌ཐོ༌བཀོད༌འབད༌ཡོད།
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༈ རྩི་རང་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་གུ་རུའི་གནས་ཟེར་མི་གི་སྐོར་ལས་ངག་ཐོག་ལོ་རྒྱུས་

བཤད་མི་ལྟར་ཞུ་བ་ཅིན་ གནས་འདི་ཡོད་སའི་འོག་ལུ་ དང་ཕུ་སྲང་སྲུངཔ་གི་ཕོ་བྲང་

གི་ཤུལ་ཨིན་ཟེར་མི་དེ་ ཧེ༌མ༌ལུང༌ཕྱོགས༌ཀྱི༌རྒྱལཔོ༌ཅིག༌བཞུགས༌ས༌འོང༌ནི༌དང༌། 

ཤུལ༌མ༌འབྲུག༌གཞུང༌གི༌ཁ༌ཐུག༌ལས༌ ས༌གནས༌དེ༌ཕྱོགས༌ཀྱི༌འཛིན༌སྐྱོང༌འཐབ༌མི༌ཚུ༌གི༌ 

བཞུགས༌ས༌འོང༌ནི༌ཨིན༌མས། ཉེ་འདབས་ལུ༌སྡོད༌མི༌རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ཡང་སྲང་སྲུངཔ་ཟེརཝ་

ཙམ་ཅིག་ལས་ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཤེས་མི་མེད༌རུང༌ ང༌བཅས༌རའི༌རྒྱལ༌རབས༌ཚུ༌ནང༌ལས༌རྩི༌རང༌ 

སྲང༌སྲུངཔ༌གི༌ལོ༌རྒྱུས༌ཐོན༌ནི༌ཡོད་མི་གྱི༌ སྲང་སྲུངཔ་གི་རྫོང་ཤུལ་དེ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་འདུག དེ་

བསྒང་སྲང་སྲུངཔ་ཚུ༌གིས་ ད་ལྟོ་གུ་རུའི་གནས་ཟེར་མི་སྤོག་ཏོ་ཁ་ལས་ ཚེས་བཟང་དུས་

བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ དུང་རྒྱ་གླིང་དང་རྔ་རོལ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའི་སྒྲ་ནེ་རང་གོཝ་ལས་ 

ཉིནམ་ཅིག་གནས་དེ་ཁར་སོང་སྟེ་ དོང་རྐོ་བལྟཝ་ད་ས་འོག་ལས་ བཛྲ་གུ་རུའི་ཡིག་འབྲུ་ཡོད་

པའི་རྡོ་ལེབ་ཅིག་ཐོན་ནུག རྡོ་ལེབ་དེ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ 

སྐྱེས་ལོ་༧༦ ལང་མི་ཨང་རྒས་དགེ་བསྙེན་ལྷ་མོའི་ཨ་པ་རིག་འཛིན་ཕུརཔ་གིས་བཤད་མི་ལས་

གོ་ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ དེ་བསྒང་ ཆོསཔ་ཅིག་ཨིན་མི་ རིག་འཛིན་

ཕུརཔ་གིས་རྩབོ་བཟུང་སྟེ་ གནས་དེ་ཁར་ ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ དང་ཟླཝ་ ༨ པའི་

ཚེས་ ༡༠ ལུ་ལོ་བསྟར་ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་རེ་བཟུང་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཕྱི་རུ་ཆོ་ག་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ 

གཏོརམ་ཚུ་བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཞུ་སྲོལ་སྡོད་ཅི་ཟེར་བཤད་ནི་

འདུག ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ཡང་ གསེར་སྦྲེང་འབད་དེ་ ཞུ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ གུ་རུའི་གནས་ལས་

སྦེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་བའི་མོས་འདུན་བསྐྱེད་དེ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་གཡུས་ཁ་ལུ་ཆརཔ་

དུས་ཚོད་ཁར་མ་རྐྱབ་རུང་ གནས་དེ་ཁར་ཚེས་བཅུ་བཟུང་ ཚོགས་འཁོར་བསྐོརཝ་ད་ བཛྲ་

གུ་རུའི་རྡོ་ལེབ་གུ་ལས་བདུད་རྩི་འབྱོན་ནི་དང་ ཆརཔ་ཡང་དུས་ཚོད་ཁར་འབབ་ནི་ཡོདཔ་ལས་

གནས་དེ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་ཐེབས་མི་ཡང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 

རྩི་རང་སྟོད་རྒེད་འོག 

གུ་རུའི་གནས། 
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གནས་བཤད་པ་ཨང་རྒས་དགེ་བསྙེན་ལྷ་མོ་གི་ཨ་ཞོམ་ཨྱོན་དཔལ་སྒྲོན་ཟེར་མི་དེ་ ཨ་ལོ་བུ་

ཅིག་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ བུམོ་ཅིག་དགོ་འདོད་བསྐྱེད་རུང་ མོ་ར་ལས་ཨ་ལོ་ར་སྐྱེ་ནི་མེད་པར་

སྡོདཔ་ད་ སྒོམ་ཆེན་རིག་འཛིན་ཕུརཔ་གིས་ ཁོ་རའི་བུམོ་ཨྱོན་དཔལ་སྒྲོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་མནོ་

དོནའ་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་གུ་རུ་གནས་དེ་ནང་ཚེས་བཅུ་ལོ་༣ གཟུང་ནིའི་ཁས་བླངས་ཤིག་ཟེར་

བསྐུལ་མ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ ཚེས་བཅུ་བཟུང་པའི་སང་ཕོད་ཀྱི་ལོ་ལས་བཟུང་བུམོ་༤ སྐྱེས་

པའི་སྦོམ་ཤོསམ་གི་མིང་ཡང་ཚེས་བཅུམོ་ཟེར་བཏགས་ཏེ་ད་ལྟོ་སྐྱེས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ཙམ་

ལོན་ཡོད་མི་དེ་ས་གནས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

མདུན་ཕྱོགས་ལས་བཛྲ་གུ་རུའི་ཡིག་འབྲུ་ཡོད་མི་རྡོ་ལེབ་དེ་ རྟེན་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཁང་གཟུགས་

མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ དུས་ཚོད་ནམ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ན་ཤེས་མི་མིན་

འདུག མཆོད་རྟེན་འདི་རྩ་བ་ལས་ཡར་བང་རིམ་གསུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་བང་

རིམ་དང་པ་ལས་ཡར་སྦེ་བཛྲ་གུ་རུའི་གདངས་དབྱངས་འཐེན་ཏེ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྲོལ་སྡོད་ནུག་

ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་བང་རིམ་དང་པ་དང་གཉིས་པ་གཉིསཔོ་དེ་ས་གིས་

བསུབས་ཏེ་འདུག མཆོད་རྟེན་དེ་གི་གཡོན་ཟུར་ལས་མར་མཆོད་དྲིལ་ཅིག་བཏགས་ཏེ་ཡོད་

མི་དེ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མཆོད་རྟེན་དེ་ཁར་ གུ་རུ་གིས་ཨང་གོང་

བསྒོང་གནང་བའི་རྡོ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་གྱི་གནས་རྡོ་ཅིག་འདུག རྟེན་དེ་ཚུ་ ལོ་ངོ་མང་རབས་

ཅིག་གི་གོང་ལས་ མཆོད་རྟེན་འདི་ཁར་ཡོད་རུང་འབྱང་སྟོར་མ་ཤོར་མི་འདི་ ས་གནས་འདི་ཁ་

ལས་ ཐ་ན་རྡོ་ཅུང་ཅིག་རང་འཐུ་འབག་རུང་ སྲུང་མ་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་འབད་དེ་རྟིང་བདའ་

སྟེ་གདོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ཨིནམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ རྩི་རང་སྟོད་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་

བླམ་བཟོད་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་འདི་གི་ནུབ་བྱང་མཚམས་ལུ་དར་དཀར་རྫོང་ཁག་ལ་རྒྱབ་རྒེད་འོག་གི་མཐའ་ནམ་

མཁའི་རྫོང་གི་གནས་ཡང་མཇལ་ཚུགས་པའི་མཐོང་རྒྱ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད། མཐའ་ནམ་མཁའ་

རྫོང་གི་གནས་བཤད་པ་ཨཔ་མཁའ་འགྲོ་དང་ སྦ་ལུ་གིས་ གནས་འདི་མཁའ་འགྲོམ་གི་
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གནས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་མི་དེ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྩི་རང་སྟོད་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་གུ་རུའི་གནས་སྦེ་

བརྩིཝ་ཨིན་མས། གང་ལྟར་ཡང་ གོང་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་པའི་

ལོ་རྒྱུས་བཤད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འགལ་བ་མིན་འདུག་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས།

གུ་རུའི་གནས་ཟེར་མི་སྤོ་ཏོག་དང་ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྣང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་སྦེ་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་བཛྲ་གུ་རུ་རྡོ་བརྐོས་མ། 

ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།
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གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་༧༦ ལང་མི་ཨང་རྒས་དགེ་བསྙེན་ལྷ་མོ་དང་རྩི་རང་སྟོད་བདེ་ཆེན་

ལྷུན་གྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་བཟོད་པ་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་ཐོ་

བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གུ་རུ་གིས་ཨང་གོང་བསྒོངས་གནངམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་གྱི་རྡོ། མཆོད་རྟེན་གྱི་ཟུར་ལས་མར་དཔྱངས་ཏེ་ཡོད་མི་མཆོད་དྲིལ།
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༈ དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་རྒེད་འོག་མེན་ཆ་ན་ཟེར་མི་གཡུས་འདི་ ཧེ་མ་ལྷོ་མཚམས་གཡུས་

སྐད་ལས་མི་ཐཱུན་ཏྲར་ཟེར་ཨིན་མས། མི་ཐཱུན་ཏྲར་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་དེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ རི་

གླང་(མི་ཐཱུན་) ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ཐཱུན་ཏྲཱར་ཟེརཝ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་སྐད་བསྒྱུར་རྐྱབ་

སྟེ་ མེན་ཆ་ན་ཟེར་བཏགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་མེན་ཆུ་ན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
 

ཧེ་མ་ལོ་ངོ་༡༣༠ ཙམ་དང་སྤྱི་ལོ་༡༨༨༠ གྱ་གྲངས་ཙམ་ལུ་གཡུས་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་རྩེ་རི་

བརྫམས་ཏེ་ ལྕངམ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལས་སྲུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། དེ་བསྒང་ཚེས་༡༥ ཟླ་བ་ཉ་གང་དང་ཧ་ལམ་སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་མཇུག་འཚམས་ཅིག་ལུ་མི་

ཚུ་གིས་གླང་དཀརཔོ་སྦོམ་ཅིག་གིས་ བྱཱ་ཞིང་ནང་བྱཱ་ཟ་སྡོདཔ་མཐོང་ནུག དེ་ལས་མི་ཚུ་གིས་ 

གླང་དེ་གཟུང་ནི་སྦེ་བདའ་སོང་སྟེ་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ར་ གར་སོང་མེད་པར་ཡལ་ཏེ་ 

དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་རྒེད་འོག  

དུམ་བུ་གནས།  

དུམ་བུ་གནས།
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ཕར་ཅིག་ཁར་ལྷོད་ཡོདཔ་མཐོངམ་ཨིན་མས། མི་ཚུ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་ ད་རེས་ང་བཅས་ཚུ་

གི་མིག་ཏོ་འཁྲུལཝ་ཨིན་ན། ཡང་ཅིན་གླང་དེ་རང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་ན་བལྟ་དགོ་པས་ཟེར་

རྟིང་བདའ་ཡི་རང་སོངམ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་གཡུས་ཚན་ལྟག་གི་བྱག་ཕུག་ ད་ལྟོ་མཧཱ་དེཝི་

དཱམ་(དུམ་བུ་གནས་)ཟེར་ཡང་སླབ་མི་དེ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ གླང་དེ་བྱག་ཕུག་གི་དོང་ནང་ལས་ཕར་

འཛུལ་ཏེ་ཡལ་སོངམ་ལས་མི་ཚུ་ག་ར་ཧ་ལས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། ནངས་པར་དྲོ་པ་མི་

ཚུ་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ གླང་དེ་གིས་བྱཱ་ཞིང་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མ་བཀལ་བལྟ་བར་འགྱོཝ་

ད་ གླང་འོངས་པའི་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ལོ་ཐོག་ལུ་ཡང་གནོད་པའི་ཤུལ་ག་ནི་ཡང་མ་

མཐོངམ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་མི་ཚུ་ གིས་ གླང་འདི་ལྷ་ཤི་བ་གི་འཁོར་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཤི་བ་གིས་

རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་སྟོནམ་འོང་ནི་མས། གནས་འདི་ཡང་ཤི་བ་གི་གནས་ཨིན་མས་ཟེར་ཁ་འཆམ་ 

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད། ལྷ་ཤི་བ་ལུ་བཤགས་པ་ཕུལ། དེ་ལས་ཚུར་ ཤི་བ་འཁྲུངས་པའི་ཉིནམ་དང་

འབྲེལ་ལོ་བསྟར་(བ་ལ་ཅཱཏ་ཏུར་ད་ཤི་) ཤི་བའི་པུ་ཇ་ཟེར་མི་ མཆོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག 

མེན་ཆ་ན་གཡུས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ བ་ལ་ཅཱཏ་ཏུར་ད་ཤི་ཟེར་མི་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ ལོ་བསྟར་

གསོལ་མཆོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་འདུག གསོལ་མཆོད་

སྐབས་ལུ་ ཆུམ་གསར་ཕུད་དང་འབྲུ་སྣ་གསརཔ་ཐོན་མི་ཆ་མཉམ་སླ་བསྲེས་ཏེ་ གནས་དེ་ཁར་

འབག་སྟེ་ཕུལ་ རེད་གསརཔ་ཚུ་གིས་བསང་གཏང་སྟེ་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།   

གནས་བཤད་པ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ཆར་ཆུ་གི་དཀའ་ངལ་ག་དེ་ཅིག་

ཐོན་རུང་ མེན་ཆ་ན་གཡུས་ཚན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་

ཏུ་ལེགས་མི་དེ་ གནས་དེ་ལུ་ལོ་བསྟར་གསོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བའི་བྱིན་རླབས་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཨ་ལོ་མེད་མི་ཚུ་ཡང་གནས་དེ་ཁར་སོང་སྟེ་སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་ཨ་

ལོ་སྐྱེ་ནི་དང་ ནད་རིམས་ལས་སྐྱོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས།
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གནས་བྱག་མགུ་ལུ་ཡོད་མི་རྩི་ཤིང་ཚུ་བཏོགས་ནི་མེདཟེར་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་ལ་ལུ་གིས་མ་

ཤེས་པར་བཏོགས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་ཆདཔ་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་

འདུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ཙམ་ལས་གནས་འདི་གི་མདུན་འོག་ལས་ མེན་ཆུ་ན་གཡུས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་སྦེ་

རྩིགཔ་རྐྱབ་སྟེ་ཐང་བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༧/༢༠༠༦ ལས་ གནས་ཀྱི་སྦོ་ལོགས་

ཁར་ཆུ་དུང་ཅིག་ཡང་བཏོན་ཏེ་འདུག།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་པུ་ཇ་རི་པན་དྲིཏ་ བེ་དྷ་ནི་སུ་བི་དྷི་གིས་བཤད་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ཟིན་བྲིས་

བཏབ་མི་ཨིན་སྐད་ཐོག་གི་ཡིག་ཆ་ལུ་ཡང་ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཡོད། ཁོ་གིས་རྒན་རབས་

ཚུ་ལུ་ གནས་དེ་ཁར་ལོ་བསྟར་གསོལ་མཆོད་ག་ཅི་སྦེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་ན་ཟེར་འདྲི་དཔྱད་

འབདཝ་ད་ རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་གོང་གསལ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ཡོདཔ་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས། དེ་

འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ པུ་ཇ་རི་པན་དྲིཏ་ བེ་དྷ་ནི་སུ་བི་དྷི་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་

ལུ་འབདཝ་ཨིན་མས།

དོང་ཕུག་གནས་ཀྱི་འཛུལ་སྒོ། དོང་ཕུག་གནས་ནང་ན།
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ལྷ་མོ་དུརྒའི་གནས་ཁང་།

༈ དེ་ཡང་ ལྷོ་མཚམས་ཁ་སྐད་ལས་དེཝི་དཱམ་ཟེར་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་

ཡོད་མི་གནས་འདི་ ལོ་ངོ་༧༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ ཨ་རྒས་དཔའ་བོ་མཁས་མཆོག་ཅིག་གིས་

ངོས་འཛིན་འབད་ནུག དཔའ་བོ་རམ་ཀིརཤ་ན་སུ་བི་དྷི་དེ་སྒོམ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ཡང་མཁས་མཆོག་

ཅིག་འབདཝ་ལས་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་མིང་གཏམ་ཅན་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ནུག ཁོ་གིས་གནས་ཁང་

དེ་གི་སྐོར་ལས་དེ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ་མི་དེ་ དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ པ་

ཁེ་གའུ་ཟེར་མི་ནང་ སེམས་ཅན་སྟག་ཐོན་ཏེ་ ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་ 

མི་ཚུ་གིས་ཁོ་ལུ་སྒོམ་གྱི་ཐོག་ལས་མངོན་པར་གཟིགས་ཏེ་ང་བཅས་ཚུ་ལུ་ལན་ཅིག་གསུངས་

གནང་ཟེར་ གསོལཝ་བཏབ་ནུག། 

ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་/དེཝི་དཱམ།

དེ་ལས་དཔའ་བོ་རམ་ཀིརཤ་ན་སུ་བི་དྷི་གིས་སྒོམ་རྐྱབ་སྟེ་མངོན་བརྟགས་གཟིགསཔ་ད་ 

གཡུས་སྒོའི་ལྟག་ལུ་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱའི་དོན་

ལུ་བགོ་སྟེ་སྤྱོད་དོ་ཡོད་མིའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ རྡོ་ཕུང་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ལྷ་མོ་དུརྒ་གི་གནས་

ཁང་ཨིན་མས། གནས་ཁང་དེ་ལུ་བཙོག་གྲིབ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ལྷ་མོ་ཁྲོས་ཏེ་ མོ་རའི་

ཆིབས་སྟག་དེ་གིས་སེམས་ཅན་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་བར་འོང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ གནས་

ཁང་དེ་གི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་གནོདཔ་མ་བཀལ་བར་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་མ་

ཚད་ལྷ་མོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པས་ཟེར་གསུངས་ནུག དེ་ལས་ཚུར་གཡུས་ཁའི་མི་

ཚུ་གིས་ ཚོགས་ཚུ་འབག་སྟེ་ལྷ་མོ་མཆོད་ཞིནམ་ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
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གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ཚོགས་ཚུ་བགོ་སྟེ་བྱིན་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་དེ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་ཡོདཔ་ད་ དུས་

སྟོན་དེ་ བྱཱ་ཞིང་ནང་ལྕངམ་བཏབ་ནིའི་དུས་ཚོད་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་ཁང་འདི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་ཤར་ཁ་ཐུག་བསྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༢༥ 

ཙམ་གྱི་སར་ཡོདཔ་ཨིན།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་༨༢ ལོན་མི་མེན་ཆུ་ན་གི་ཨཔ་དཱལ་བྷ་དུར་པཱན་ཐ་ཆེ་ཏི་རི་གིས་

བཤད་ཡོདཔ་ད་ ཧེ་མ་ཁོ་ར་ལོ་༡༥ དེ་ཅིག་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ སྐྱེས་ལོ་༦༠ ཙམ་ལོན་མི་ ཨ་རྒས་

དཔའ་བོ་ རམ་ཀིརཤ་ན་སུ་བི་དི་གིས་བཤད་མི་ལས་གོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཞན་ཡང་ པུ་

ཇ་རི་པན་དྲིཏ་ བེ་དྷ་ནི་སུ་བི་དྷི་ལས་ཐོབ་མི་ཨིན་སྐད་ཐོག་གི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ལུ་ཡང་ཁུངས་

གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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༈ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་སྦེ་ཏི་ནི་རྒེད་འོག་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༡༨༠༠ ལུ་

ཡོད་པའི་བརྡར་རས་མཚོ་འདི་ རྩི་རང་ལས་གསར་སྤང་ལུ་འགྱོཝ་ད་ རྫོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ས་

མཚམས་རྒྱལ་སྒོ་ལུ་མ་ལྷོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་གྱི་འོག་ལུ་ མར་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་

དང་ཕུའི་གཞུང་ལམ་གཡས་ཧོངས་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག།

མི་རབས་ལས་མི་རབས་བཅད་དེ་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་གཞིས་ཆགས་ཏེ་སྡོད་མི་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༥ 

ལང་མི་ཨཔ་ཚེ་རིང་ཤེར་པ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ ཁོ་གིས་དྲན་ཚོར་འབད་བའི་བསྒང་ 

མཚོ་འདི་ཉམས་ཆག་ག་ནི་ཡང་མ་ཤོར་བར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།
 

གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ མིག་ཏོ་མཚོའི་ཧོངས་ལུ་བལྟ་

བ་ཅིན་ མཚོ་ཁྲོས་ཏེ་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མིག་ཏོ་མཚོའི་ཧོངས་ལུ་མ་བལྟ་བར་ 

ཨོལ་ལྐོག་གཅུས་ཏེ་འགྱོ་དགོ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཕམ་ཚུ་གིས་ཁོ་ལུ་ངག་རྒྱུན་བཤད་

མི་ནང་ བྱ་ར་སྒང་ལས་འཕུར་ཏེ་བྱོན་མི་ ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འདྲ་ཅིག་ཐིམ་མི་ཤིང་དེ་ མཚོའི་

མཇུག་མཚམས་ཅིག་ལུ་ སོ་སྐྱེས་ཤིང་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་ངོ་སྦྲགས་ཏེ་སྟོན་ཡི་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས།

སྣུམ་འཁོར་ལམ་སེལ་བའི་ཤུལ་ལས་ མཚོའི་ལྟག་མཚམས་ཅིག་ལུ་ མི་གི་གཞིས་ཁྱིམ་

ཆགསཔ་ལས་བརྟེན་ མཚོ་ལུ་བཙོག་གྲིབ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ མཚོ་བསྐམས་སོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་

མས། མཚོ་བསྐམས་ཤུལ་གྱི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ནོར་འཛུལ་རུང་ ནང་ན་མི་བྱིམ་པས་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས། མཚོ་འདི་གི་ལྟག་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ དོ་རུང་མཚོ་གཉིས་དང་གཡས་

ཧོངས་ལས་ཕར་ལ་འགྱིམ་འགྱོཝ་ད་ མཚོ་གཉིས་དང་བསྡོམས་ཀྱིས་ བརྡར་རས་མཚོའི་ས་

ཁོངས་ནང་ མཚོ་ལྔ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ ད་རེས་བསྐམས་སོ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

སྦེ་ཏི་ནི་རྒེད་འོག

བརྡར་རས་མཚོ།
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དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་བརྩམས་མི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ནང་བཀོད་

པའི་ནང་གསལ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བྱ་ར་སྒང་ལས་ ལོག་འབྱོན་ནི་འབད་བའི་དྲོ་པ་གི་

གསོལ་ཇ་དྲངམ་ད་ བཞེས་རྩམ་སོྦན་འབྲས་ལྟོ་ཕྱག་གིས་བསྣས་ཏེ་ ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་གཉིས་

བཟོ་སྟེ་གནང་ས་ལས་ སྐུ་འདྲ་གཅིག་དེ་ཁ་ལས་འཕུར་བྱོན་ཏེ་ རྩི་རང་བརྡར་རས་མཚོ་ཟེར་

སར་ལྷོདཔ་ད་ ལུང་བསྟན་གྱིས་སྦེ་ བྱི་ཅུང་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཤིང་ཅིག་གུ་ཐིམ་སོངམ་ལས་ དེ་གིས་

འབད་ ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་ཁ་ཐུག་གི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ ཤུལ་ལས་གསར་སྤང་

ཁ་ཐུག་ལས་མར་དང་ རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་གཞིས་ཚུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བདག་

དབང་ལུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ དེ་གིས་འབད་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

གནས་འདི་གི་མིང་ ཡིག་ཆའི་ནང་བརྡར་རས་མཚོ་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ངག་རྒྱུན་ལུ་བརྡ་

ར་མཚོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ད་རེས་ལམ་གྱི་བརྡ་བྱང་ནང་ལུ་དར་ར་ཆུ་ཟེར་བྲིས་ཏེ་འདུག།

གོང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྐྱེས་ལོ་༧༥ ལང་མི་ཨཔ་ཚེ་རིང་ཤེར་པ་གིས་ ངག་རྒྱུན་ཐོག་ལས་བཤད་

ཡོདཔ་ཨིན།

བྱ་ར་སྒང་ལས་འཕུར་ཏེ་བྱོན་མི་ ཞབས་

དྲུང་གི་སྐུ་འདྲ་ཅིག་ཐིམ་མི་སོ་སྐྱེས་

ཤིང། མཚོའི་མཇུག་མཚམས་ཅིག་ལུ་

ཡོད་མི་འདི་ཨིན།

བརྡར་རས་མཚོ་ཆགས་ཤུལ་གྱི་མཐོང་སྣང་།
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༈ བར་གཤོང་རྒེད་འོག་ ས་གནས་སའི་ཅཱ་གཱ་རི་ཟེར་སར་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་

མི་ཊར་༦༥༠ ལུ་ མཧཱ་དེཝི་དམ་མམ་ ལྷ་ཆེན་གྱི་གནས་ཨིན་ཟེར་མི་དེ་འདུག བར་གཤོང་

གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ཆུ་ཚོད་༡ དང་སྐར་མ་༡༠ ལུ་ལྷོད་ཚུགས། མཎྜལ་

སྒང་ ཧེ་མ་དྲུང་པའི་ཡིག་ཚང་ཨིན་མི་འདི་ཁ་ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་

ཚོད་༢ དང་ སྐར་མ་༣༠ ལུ་ལྷོད་ཚུགས།

དེ་ཁར་ནང་པའི་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ཆུའི་

མཐའ་མར་བྱག་གི་ལོགས་བྱག་ཕུག་ཅིག་འདུག གཙོ་བོ་ཧིན་དུའི་ཆོས་ལུགས་བསྟེན་མི་ཚུ་

གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ གནས་མཇལ་གྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་

ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ནང་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་ནི་ཡོད་ཟེར་

སླབ་ནི་འདུག།

བར་གཤོང་རྒེད་འོག

ལྷ་ཆེན་གྱི་གནས།

བར་གཤོང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་བྱག་གི་མཐོང་སྣང་།
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བར་གཤོང་གནས་བྱག་གི་ནང་ན་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་དག་པ་ཅིག་གི་པར།
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གསར་སྤང་རྫོང་ཁག
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༈ དེ་ཡང་ ཧེ་མ་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ སེར་སྐྱ་ཟེར་ས་ལུ་ རྒྱལ་པོ་སིང་ཧ་ར་ཛ་ཟེར་མི་

ལུ་ སྲས་བདུན་བྱུང་བའི་བར་མ་ རྒྱལ་སྲས་ཀུན་འཇོམས་ཟེར་མི་ རྒྱུད་གཏུམ་པོ་མ་རུངས་

པའི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་དགའ་མི་ཅིག་བྱུང་ནུག དེ་ལུ་བློན་པོ་ཚུ་སེམས་མ་དགའ་བར་ ཡབ་རྒྱལ་

པོ་སིང་ཧ་ར་ཛ་ལུ་ རྒྱལ་པོ་སིང་ཧ་ར་ཛ་ཁྱོད་ཀྱི་སྲས་ཀུན་འཇོམས་དེ་དབང་སྟོབས་ཆེ་བའི་

ཁར་ སྤྱོད་པ་རྩུབ་ནི་དེ་གིས་རྒྱལ་སྲིད་བརླག་པ་ལུ་ཐེ་ཚོམ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་

ལས་ ཡང་ཅིན་མཐའ་ལུ་བཤུད་ནི་ཅིག་དང་ ཡང་ཅིན་ ཆོས་ལུ་གཏང་པ་ཅིན་ མི་འཚམས་

ག་ཟེར་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ དེ་ལུ་རྒྱལ་པོ་གིས་གནང་བ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ བློན་པོ་རབ་སྣང་

གིས་ སྲས་ཀུན་འཇོམས་འབད་སར་སོང་སྟེ་ རྒྱལ་སྲིད་འདི་ ཕོ་རྒསམོ་དང་ནུ་གཅུང་ཚུ་གིས་

སྐྱོང་རུང་བཏུབ་པས། རྒྱས་སྲས་ཁྱོད་ར་ཆོས་ལུ་བྱོན་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ལུགས་ཞུཝ་ད་ 

རྒྱལ་སྲས་ཀུན་འཇོམས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བཙུན་མོ་དང་བློན་པོ་ཚུ་ཞེ་སྡང་མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་

ཏེ་ ཡབ་དང་གཅིག་ཁར་དམག་རྐྱབ་རུང་འབད་མ་ཚུགས་པར་ རྒྱ་གར་སིན་དྷུའི་གཡུས་ཁར་

མཐར་བཤུད་བཏངམ་ལས་བརྟེན་ ཀུན་འཇོམས་ཀྱི་མིང་ལུ་ སིན་དྷུ་ར་ཛ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དར་

ནུག ས་གནས་དེ་ཁར་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལཔོ་སྣ་བོ་ཆེ་དང་མ་འཆམས་པར་དམག་འཐབཔ་

ལས་བརྟེན་ དེ་ལས་ཡང་ཕམ་སྟེ་ བྱོག་འོང་ཞིན་ན་ ལྷོ་རོང་བུམ་ཐང་གི་ས་གནས་ནང་གཞིས་

བཅགསཔ་ལས་བརྟེན་ ཡུལ་ལ་སྔ་བ་བུམ་ཐང་། ཕོ་བྲང་ལ་སྔ་བ་ལྕགས་མཁར་ རྒྱལ་པོ་ལ་

སྔ་བ་སིན་དྷུ་ར་ཛ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཚུ་བྱུང་ནུག།

རྒྱལ་རབས་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་ལོ་རྒྱུས་ རྒྱ་གར་ལས་ཕྲང་སྟེ་བུམ་ཐང་གི་ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་མ་གཏོགས་ རྒྱ་གར་དང་བུམ་ཐང་གི་བར་ནའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཡིག་ཐོག་

ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་རྫོང་ཁ་སློབ་དཔོན་བགྲེསཔ་ 

སློབ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་དགུང་ལོ་ ས་འབྲུག་(༨༦) བཞེས་ཡོད་མི་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག 

གསར༌སྤང༌རྫོང༌ཁག༌གི༌གླེང་གཞི།
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དུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལཔོ་ སིན་དྷུ་ར་ཛ་དེ་ མཐའ་མཚམས་ གསར་སྤང་གི་མངའ་ཁུལ་ལས་

བརྒྱུད་དེ་བུམ་ཐང་ཁ་ཐུག་བྱོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གསར་སྤང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ 

རྒྱལཔོ་སིན་དྷུ་ར་ཛ་དང་ བཙུནམོ་གཉིས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་ཕྱག་བཤེད་ཀྱི་

ཤུབ་ཚུ་གི་ཤུལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ གསར་སྤང་ལས་སྦེ་བརྒྱུད་དེ་ མོན་གྱི་ས་གནས་སྦ་ཡུལ་ 

རི་ཏི་སྤང་ཏི་ མོན་ཝའོ་ཅཱན་དང་ སྐུ་བྲག་ ཕུར་ཟུར་ བྱང་སྦིས་ ཝང་ལེང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ གླང་

མཐིལ་རྒེད་འོག་གི་ས་གནས་བདུད་བྲག་(སྟུ་བྲག) ལས་ཡར་སྦེ་(པེ་ངའི་ཡ) དཔལ་མངའི་

ལཱ་བརྒལ་ཏེ་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལུ་བྱོན་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ད་ལོྟའི་གསར་སྤང་གི་མིང་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཤོམ་སྤང་ཁ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་

སླབ་དགོ་པའི་དོན་དག་ཡང་ དེ་བསྒང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱོན་ལམ་དེ་ཁ་ལུ་ཕེབས་ད་ ཤེར་

ལི་གསངམ་ཟེར་བའི་ མི་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བཞུགས་གདན་ངང་ལྷ་ཤོམ་འདབ་

འཐིང་སྟེ་ཕུལཝ་ལས་ ཤོམ་སྤང་ཁ་ཟེར་བའི་གཡུས་ཀྱི་མིང་གི་ཐ་སྙད་དར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་

ཨིན་མས། དེ་ལས་ཡར་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྲུང་མ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་ ཇོ་

བོ་དུར་ཤིང་འདི་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ་བཞག་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་ སྲུང་མའི་དམ་

བཞག་ནང་ ཀྱེ་ སྔོན་ཚེ་པདྨ་སམྦྷ་ཝས། །ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཅས་པ། ། རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་། །བསྒོ་བའི་བཀའ་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱིས་བགྱི། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་

དང་ཁྲིལ་བ་ཅིན་ དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་ལུ་དམ་ལུ་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་གི་རི་

གཞོལ་ཤཱཀྱ་ཕུ་ཟེར་བའི་ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ ཙན་དན་གྱི་འཁརཝ་བསྣམས་ཞིན་ན་བུམ་ཐང་

སྐུ་རྗེས་ལུ་ བཙུགས་ཡོད་མི་ཙན་དན་དེ་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཁ་ལས་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ 

རྒྱལ་རབས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ཙན་དན་ཤིང་དེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྒྱ་གར་ལས་བསྣམས་

བྱོནམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་མི་གཉིས་བརྡ་འགྲིགས་མ་ཚུགས་རུང་མ་འོངས་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གི་

དོན་ལུ་དཔྱད་གཞི་སྦེ་བཀོད་བཞག་ཡོད། ད་ལྟོ་གསར་སྤང་ཆ་འདུས་ལུ་ ཡོད་པའི་རི་ཏི་སྤང་

ཏི་གི་ས་གནས་དང་ སྦས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཚུ་དེ་བསྒང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་པའི་

ཞོར་ཁར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
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ནང་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མོན་གླིང་ཚན་གསུམ་ཡང་ དེ་བསྒང་ཞོར་ཁར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

གནང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ ལམ་དེ་ཁ་ལས་ཡར་གུ་རུའི་གནས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བཏོན་གནང་

པའི་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།

སཱར་བཱང་ཟེར་བའི་ར་ཁུངས་དེ་ ཨེལ་ཨོ་བགྲེསཔ་ དབང་འདུས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ 

ནང་གསལ་ སྔོན་མ་རྒྱ་གར་གྱི་སཱ་དྷུ་ཅིག་ ཌུ་ཝར་ཟེར་སའི་བྱག་ཕུག་ནང་ སྒོམ་རྐྱབ་སྡོད་

པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རཀྴ་ཟེར་འདྲེ་བདུད་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་ ཁོ་ལུ་གནོད་འཚུབ་བཀལཝ་

ད་ སཱ་དྷུ་འདི་སེམས་ཚར་ཅིག་བག་ཡེངས་ཤོར་ཏེ་ དྲན་པ་གཏོར་སའི་ས་གནས་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལས་ སཱར་ཟེར་བའི་དོན་དག་དེ་ དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་ཁར་བཀལ་

ཏེ་སྒོམ་རྐྱབ་སྡོད་པའི་མི་དང༌། བཱང་ཟེར་མི་དེ་ཉམས་པའམ་གཏོར་འགྱོ་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་

ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། མིང་དེ་གཉིས་གཅིག་ཁར་འབྱེལ་ཏེ་སར་བཱང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དར་

ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ཁོ་གིས་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་

བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ལུ་ ས་གནས་འདི་གི་མིང་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ཟེར་དོགས་གཅོད་ཞུཝ་ད་ 

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ ཤོམ་སྤང་ཁ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་

བཤད་ནི་འདུག།

གསར་སྤང་གི་ས་གནས་འདི་འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ལུ་ཕོགཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་

རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བསིལ་དྲོད་ལྡན་པའི་ཁར་ཆུ་ཚུ་ཡང་ག་ཅི་དེ་གཙང་ཏོག་

ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ དབེན་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་ནི་དེ་གིས་དེ་བསྒང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་དྷུ་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་

ར་ཁོང་རའི་ས་གནས་ཀྱི་ཚདཔ་ལས་ཟུར་ཏེ་ས་མཚམས་ཀྱི་རི་སུལ་དང་བྱག་ཕུག་ཚུ་ནང་སྒོམ་

རྐྱབ་སྟེ་བཞུགས་པའི་ཚོད་ཨིན་མས།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གེ་ར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་མ་ཐོབ་རུང་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བྱ་ལམ་རྗེས་

མེད་ལུ་མི་འགྱོ་བའི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་རྫོང་སློབ་བགྲེསཔ་ 

བསོད་ནམས་དབང་འདུས་དང་དྭང་དུང་མཚམས་པ་བཀྲིས་དབང་འདུས་ཚེ་འདས་མོན་ལྟའུ་

ལ་བཅས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལྟར་དུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།
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༈ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་འདི་གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་དུས་ཡུན་

སྐར་མ་༥ གི་ས་ཁ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་འདི་ གསར་སྤང་ཁྲོམ་སའི་

མཇུག་གམ་ ཤེས་ལྕམ་ཐང་ ལྷོ་ཡི་ཆོས་བྱུང་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་སིན་དྷ་རྒྱལཔོ་ བུམ་

ཐང་ལུ་བྱོནམ་ད་ ཉིན་གུང་གསོལཝ་བཞེས་པའི་ས་གོ་ཨིན་ཟེར་ས་ལུ་ ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལྷོ་མཚམས་ཁ་སྐད་ལས་ར་ནི་དྲུང་ག་ཟེར་མི་གནས་རྡོ་འདི་ རྫོང་ཁའི་ནང་ལུ་རྒྱལ་ལྕམ་

བཞུགས་ཁྲི་རྡོ་ཟེར་ཕོག་ནི་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ལས་རྣ་རྒྱུན་སྦེ་བརྒྱུད་དེ་འོངས་བའི་ལོ་

རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་ལས་ རྒྱལཔོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་ རྒྱ་གར་རྒྱལཔོ་སྣ་བོ་ཆེ་ལས་ དམག་ཕམ་སྟེ་

བྱོག་བྱོན་སྦེ་ ད་ལྟོ་གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཤེས་ལྕམ་ལྡུམ་

ར་(ར་ནི་བ་གཱན་)ལུ་གསོལཝ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁ་ལས་ཡར་ གསང་ཁ་གཡུས་ཚན་ 

(ར་ཏོ་པ་ནི་) ལས་སྦེ་བྱོན་ཏེ་ འདི་ཁར་ཕེབས་ད་སྐུ་ངལ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་བཞུགས་ཁྲི་

རྡོ་ཨིནམ་ལས་ གནས་རྡོ་འདི་ལུ་ཡང་ ར་ནི་དྲུང་ག་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་མི་དེ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་ 

དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན་མས། མ་གཞི་ གནས་རྡོ་འདི་ལུ་ ར་ནི་དྲུང་ག་ ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་རུང་ 

རྒྱལཔོ་དང་ལྕམ་གཉིས་ཆ་རང་ བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། རང་གི་

ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ རྒྱུ་མཚན་དེ༌ལས་བརྟེན་ཏེ༌མིང༌གནས༌དེ༌སྦེ༌དར༌ཁྱབ༌སོང༌ཡོདཔ༌འོང༌

ནི༌ཨིན༌མས༌ཟེར༌མི༌འདི༌འདྲ༌ཆགས༌ཏོག༌ཏོ༌སྦེ༌མཇལཝ་ཨིན་མས། 

གནས་འདི་དང་ཕུ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩི་རང་དང་གསར་སྤང་གི་རྒྱ་མཚམས་

བར་ན་ཡར་མར་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་སའི་གཞུང་ལམ་ཟུར་ཁར་ཨིན་མས།

དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག  

རྒྱལ་ལྕམ་བཞུགས་ཁྲི། (ར་ནི་དྲུང་ག) 
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གནས་འདི་གསར་སྤང་ལས་རྩི་རང་ཁ་ཐུག་ལུ་དགེ་ཆུ་ཚུན་ཚོད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༠ དང་དེ་ལས་ 

ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ཤེར་པའི་ཁྱིམ་དང་ དེ་ཁ་ལས་ཡང་ད་རུང་ནུབ་ཁ་ཐུག་

ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ལམ་ཟུར་ལུ་ཡོད།

རྒྱལཔོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་དང་རྒྱལ་ལྕམ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གནས་བཤད་པ་ པ་སངས་ཚེ་རིང་ཤེར་པ་གིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་

ཤེས་མི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་རྒན་རབས་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་ངག་རྒྱུན་ཨིན་མས།
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༈ དགེ་ཆུ་ལས་ཁ་མར་བལྟ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༣ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་གསང་ཁེ་ཟེར་མི་

གཡུས་ཚན་ལུ་རྡོ་དུང་དཀར་ཟེར་ རྡོ་གཅིག་ལས་དུང་དཀར་ཐོན་པའི་ཤུལ་ཅིག་དང་ རྡོ་སྦོམ་

གཅིག་གི་ཟུར་འཚམས་ཅིག་ལས་ གྱི་རིང་དཔའ་རྟགས་བཏོན་པའི་ཤུབས་གཅིག་འདུག ལྷོ་

མཚམས་པའི་ཁ་སྐད་ལས་དུང་དཀར་ལུ་གསང་

ཁེ་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་རྡོ་འདི་ལས་

རྟ་དྲངས་ཏེ་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་གསང་ཁེ་ཟེར་

སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཟུར་ཉམས་

ཏེ་ གསང་ཁ་ཟེར་དར་སོང་ནུག་ཟེར་བཤད་ནི་

འདུག གནས་རྡོ་འདི་ལུ་ཧེ་མ་ལས་གསང་ཁ་

(དུང་དཀར་)ཟེརཝ་ཙམ་ལས་ལོ་རྒྱུས་གཞན་ག་

ཅི་ཡང་མ་གོ་མི་དེ་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ཧེ་མའི་རྒན་

ཤོས་ཚུ་ལུ་དྲིས་ཏེ་མ་བཞག་པའི་སྐྱོན་ཨིན་མས་

ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྡོ་དུང་དཀར་གྱི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཡོད་མི་དཔའ་རྟགས་ཀྱི་ཤུབས་འདི་རིང་ཐུང་ཧ་ལམ་མི་

ཊར་གཅིག་དེ་ཅིག་ དཔའ་རྟགས་ཀྱི་ཤུབས་ངོ་མ་བཟུམ་སྦེ་ནང་ན་ལུ་ཡང་ཧུམ་ཆི་ཆི་སྦེ་འབད་

ཞིནམ་ལས་ མདོག་དཀར་སེར་འཚམས་སྦེ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རང་འདུག། བཤད་སྲོལ་

གཅིག་ལས་དཔའ་རྟགས་ཀྱི་ཤུབས་དེ་རྒྱལཔོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་དཔའ་རྟགས་ཤུབས་ཨིན་ཚོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དུང་དཀར་ཤུལ།

རྡོ་དུང་དཀར་དང་དཔའ་རྟགས། 
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གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གནས་རྡོ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཙམ་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལོ་རྒྱུས་ཁ༌གསལ༌སླབ་

ཤེས་མི༌མེདཔ༌ལས༌ མ༌འོངས༌པ༌ན༌ཞིབ༌འཚོལ༌མཐིལ༌ཕྱིན༌འབད༌དགོཔ༌འདུག། 

གོང་གི་གནས་བརྡ་སྟོན་འབད་བྱིན་མི་ གསང་ཁེ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྤྱི་དཔོན་ སོ་བྷ་དུར་ལ་ཡོ་

ཨིན།

དཔའ་རྟགས་ཤུབས་ཀྱི་པར།
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ལ་གུ་ལས་གསར་སྤང་ཁྲོམ་གྱི་མཐོང་སྣང་།

༈  དགོན་བྲག་ཟླ་གམ་རྫོང་འདི་ དགའ༌སྐྱིད༌གླིང༌རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ སྣུམ༌འཁོར༌ནང༌དུས་

ཡུན་སྐར་མ་༣༠ ལུ་ ལྷ་རིང་གཡུས་ཚན་ནང་ལྷོད་ཞིནམ༌ལས༌ དེ་ཁ་ལས་རྐང་སྟོང་སྦེ་ 

ཕྱོགས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ གི་ས་ཁར་ སྤོག་ཏོ་ཅིག་གུ་ལོྷདཔ་ད་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་

གི་རྒྱ་ཐང་དང་ གསར་སྤང་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་པའི་ས་གོ་ནང་ 

ཤེར་པ་དང་ཏ་མང་ཁ་ལས་བུ་ཟི་ལ/ག་ག་ལ་ ཟེར་སླབ་སར་ཆགས་ཏེ་འདུག

དགོན་བྲག་ཟླ་གམ་རྫོང་། 

ཞིབ༌འཚོལ༌པ༌མང༌ཤོས༌ཀྱིས༌ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་

འབྱུང་ནང་ དགོན་བྲག་ཟླ་གམ་རྫོང་ཟེར་ འབྲུག་ལྷོ་བརྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་གུ༌རུའི༌གནས་ཆེན་

གྱི་གྲས་ལུ་ཐོ༌བཀོད་འབད༌དེ་ཡོད་མི་དེ༌འདི་འོང་ནི་ཨིན་མས༌ཟེར༌ཞལ༌འཆམཔ༌ཨིན༌མས། 

གནས་འདི་ནང་ རྡོ་ལྷ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ མགོན་པོའི་སྐུ་འདྲ་ཅིག་ཨིནམ༌བཟུམ༌འདུག།
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མགོན་པོའི་ཞལ།

ས༌གནས༌དི༌གཞན༌དང༌མ༌འདྲ༌བའི༌མཐོང༌རྒྱ༌དང༌བསིལ༌དྲོད༌ལྡན༌ས༌ཁྱད༌དུ༌འཕགས༌པ༌ཅིག༌

ཨིནམ༌ལས༌ གུ༌རུའི༌གནས༌མ༌འདྲཝ༌གཞན༌ལེ༌ཤ༌འོང༌སྲིད༌ནི༌ཨིན༌རུང༌ རྒྱུས༌ཅན༌གྱི༌མི༌ཆེན

མོ༌ཅིག༌མེདཔ༌ལས༌ བརྡ༌སྟོན༌འབད༌མི༌མེད༌པར༌ལུས༌ཡོདཔ༌ལས༌ མ༌འོངས༌པར༌གཏིང༌ཟབ༌

ཀྱི༌ཞིབ༌འཚོལ༌འབད༌དགོཔ༌འདུག།

 

གོང་གི་ས་གོ་འདི་ནང་ལས་ ཁ་མར་ཁ་ཐུག་རི་ཟུར་བདའ་སྟེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད ༡.༣༠ གི་ས་ཁ་

ལུ་ རྡོ་སྦོམ་གཅིག་གུར་ ལྷིའུ་ཡོད་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་རུང་ འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་ རྡོ་ལྷ་ཡོད་

སའི་རི་མཇུག་ལུ་ ཕོ་ཆུ་དང་མོ་ཆུ་ཟེར་ཆུ་ཁག་གཉིས་འཐོན་ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་

གནས་ཁག་གཉིས་ཡང་ཡོད་ཟེར་ པ་དམ་ལཱལ་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

མགོན་པོའི་སྐུ་འདྲ་ཡོད་པའིརྡོ་ལྷ།
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༈ ཌོལ་ཁོ་ལ་མཱན་དིར་ཟེར་སླབ་མི་གནས་འདི་ ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་ གནས་སྦེ་བརྩིཝ་

ཨིན་མས། གནས་འདི་འགོ་ཐོག་རང་ ནོརབུ་སྒང་གི་ཨཔ་མུག་ཏི་ནཏྲ་ཁ་ཏི་ཨོ་ར་གིས་ སྤྱི་ལོ་

༡༩༧༠ ལུ་སྤ་ཚར་འདམ་བུར་འཚོལ་བར་འགྱོཝ་ད་མཐོང་ནུག ཁོ་གིས་གནས་འདི་མ་འདྲཝ་

ཅིག་སྦེ་མཐོང་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་པའི་ཤུལ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

མཇལ་བར་འགྱོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག ཤི་བ་ལིངྒའི་རྡོ་སྦེ་བརྩི་མི་རྡོ་སོྦམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གི་ 

མགུ་ལས་མར་ཆུ་བབ་ག་ཅི་དེ་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབབཔ་ཨིན་མས། ཆུ་གི་རྐ་དེ་ ལིངྒ་ཡོད་སའི་

ལྟག་ལུ་མི་ཊར་༥༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རྡོ་སྦོམ་ཅིག་གི་འོག་ལས་འཐོནམ་ཨིན་མས།

ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ཙམ་ལུ་གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཧེང་སྐལ་དར་ཁྱབ་སོངམ་ལས་ 

རྒྱ་མཚམས་ལུ་སྡོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ གནས་མཇལ་བར་འོང་མི་

ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་གསར་སྤང་རྫོང་བདག་ རྡོ་ཕུག་འབྲུག་པ་གིས་ གནས་ཡོད་

སའི་ས་ཁོངས་ནང་ས་གོ་དོག་དྲགས་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཌོལ་ཁོ་

ལའི་ཟམ་ལུ་ལམ་འགེག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་སྲུང་རྒྱབ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱ་མཚམས་ཀྱི་མི་ཚུ་འགྱོ་མ་

བཅུག་པར་བཀག་དམ་འབད་བཞག་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

མི་ཚུ་གིས་ རང་གི་མནོ་དོན་འགྲུབ་ནི་དང་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆདསེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་

དེ་ཁར་སོང་སྟེ་གསོལཝ་བཏབ་པར་འགྱོ་མི་ད་ལྟོ་བར་ཡང་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་

དུ་ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ཆོས་རྒྱུགས་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་པར་

འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག

ཌོལ་ཁོ་ལ་མཱན་དིར། 
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རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་པདྨ་དབང་དྲག་གིས་བཤད་མི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བུམ་ཐང་

ལུ་བྱོནམ་ད་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ཡར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་དང་། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་མཇུག་

ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁར་ཨུལ་ཏྲ་པ་ནི་ཟེར་སར་མཚོ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མཚོ་

སྦེ་སླབ་སྲོལ་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གནས་འདི་གསར་སྤང་ལས་དགེ་ལེགས་ཕུ་ལུ་འགྱོ་སའི་ ཌོལ་ཁོ་ལ་ཟམ་ཚུན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

༡༣ དང་ དེ་ལས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ནོརབུ་སྒང་གཡུས་ཚུན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤ ། 

ནོརབུ་སྒང་གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡.༥༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཤི་བ་ལིངྒའི་རྡོ་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་གྱི་རྡོ་ཕུག་མགུ་ལས་མར་ཆུ་བབ་ཡོད་མི།
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ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་གནས་བྱག་གི་མཐོང་སྣང་།

ཆུ་འཐོན་སའི་རྐ།

གོང་གི་གནས་བརྡ་སྟོན་དང་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་  སྐྱེས་ལོ་༦༩ ལོན་མི་ཨཔ་མུག་ཏི་ནཏྲ་ཁ་ཏེ་

ཨོ་ར་དང་ སྐྱེས་ལོ་༤༤ ལོན་མི་ནོརབུ་སྒང་ཚོགས་པ་ཨཔ་མཱན་བྷ་དུར་ཀར་ཀི་གཉིས་ཨིན།
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ལྷ་ཡུལ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང་།

༈ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ ཙམ་འགྱོཝ་

ད་ ཆུ་འཛོམས་རྒེད་འོག་ ལྷ་ཡུལ་ཁ་ གཡུས་ཚན་ལུ་ལྷོད་ནི་དང་། དེ་ཁ་ལས་བྱང་ཕྱོགས་

ཁ་ཐུག་ལུ་ རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤ ཙམ་གྱི་རིང་ འགྱོཝ་ད་ནོར་བུ་སྒང་གཡུས་ཚན་ནང་

ལྷོདཔ་ཨིན་མས།

ཆུ་འཛོམས་རྒེད་འོག

ལྷ་ཡུལ་ཁ་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་གནས།
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ཆུ་འཛོམས་རྒེད་འོག་ ལྷ་ཡུལ་ཁ་གཡུས་ཚན་ལས་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་རྐང་ཐང་ དུས་ཡུན་ཆུ་

ཚོད་༢  དེ་ཅིག་ འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ སྤང་ཁེ་ལས་འོང་མི་ཆུའི་མཐའ་མར་ རྡོ་སྦོམ་གཅིག་ཡོད་

མི་འདི་ནང་ གླངམ་ཆེ་དང་ མི་གི་རྐང་རྗེས་ཨིན་ཟེར་མི༌དེ༌འདུག གླངམོ༌ཆེ༌འདི༌དཔལ༌མགེན༌ 

ཚོགས༌ཀྱི༌བདག༌པོའི༌སྤྲུལ༌པ༌བསོད༌ནམས༌སྟོབས༌བསྐྱེད༌ཀྱི༌ལྷ༌སྦེ༌བརྩིཝ༌ཨིན༌མས།

གླངམ་ཆེ་དང་ མི་གི་རྐང་རྗེས་ཡོད་མི་རྡོ་ཕུག

གོང་གི་རྡོ་ཕུག་གུ་ཡོད་མི་གླངམོ་ཆེའི་་རྐང་རྗེས།
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མིའི་རྐང་རྗེས། གོང་གི་རྡོ་ཕུག་མགུ་ཡོད།

མིའི་རྐང་རྗེས། གོང་གི་རྡོ་ཕུག་མགུ་ཡོད།
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དེ་ལས་ ལྷ་ཡུལ་ཁ་གཡུས་ཚན་ལས་ ནོར་བུ་སྒང་གཡུས་ཚན་ཚུན་རྐང་ཐང་ དུས་ཡུན་ཆུ་

ཚོད་༣ དེ་ཅིག་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ ཤེས་རབ་གླིང་འོགམ་ ནོར་བུ་སྒང་ལས་འོང་མི་ཆུའི་

མཐའ་མར་ ཆུ་གི་ཟུར་ཁར་རྡོ་སྦོམ་གཅིག་ཡོད་མི་མགུ་ལུ་ མོ་མཚན་རང༌བྱོན༌ཅིག༌འདུག་

རུང་ འདི་གི་ར་ཁུངས་སྦྲགས་ཏེ་སླབ་མི་ཅིག་ག༌ཡང༌མིན་འདུག གསང༌སྔགས༌ཀྱི༌ཆོས༌ལས༌ 

གསང༌བའི༌བྷ༌ག༌ཟེར༌ཐབས༌ལམ༌བདེ༌སྟོང༌སྐྱེད༌བྱེད༌ཀྱི༌བརྡ༌མཚོན༌ཁྱད༌དུ༌འཕགས༌པ༌ཅིག༌ 

བརྩིཝ༌ཨིན༌མས།

མོ་མཚན་དབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་རྡོ།

ནོར་བུ་སྒང་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང་།
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ནོར་བུ་སྒང་གཡུས་ཚན་ལས་ བྱང་ཁ་ཐུག་དུས་ཡུན་ སྐར་མ་༡༥ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཆུའི་གཡས་

ཁ་ཐུག་ལས་ཡར་ ལུང་ཆུང་ཅིག་ནང་ལུ་ ཡོད་མི་གནས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

སྒོ་ར་ཁ༌ཕྱོགས་ཤར་དུ་བལྟས་པ། ཕ་བོང་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་རྣམ་པ་ཅན།

སྒོ་ར་ཁའི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་སྟག་གདོང་དང་ཕྱག་འཁར་ཞབས་རྗེས་ཚུ་བཞུགས་ཡོད།

སྟག་གདོང་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ། སྒོ་ར་ཁའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།
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སྒོ་ར་ཁ་ཟེར་མིའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་མི་སྦྲུལ་ཆེན་དམ་ལུ་བཏགས་པ།

གུ་རུའི་དམར་གཏོར་ཟེར་མིའི་མཐོང་སྣང་། གུ་རུརིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས།
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གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་ཟེར་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་། སྒོ་ར་ཁ་དང་དམར་གཏོར་ཞབས་རྗེས་ཚུ་ཡོད་ས་ལས་ནུབ་

ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་ཐབ་རང་བྱོན། བཞུགས་ཁྲིའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།
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གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་ལས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ཆེན་ ལྡེ་མིག་དང་བཅས་པ། དུང་དཀར་རང་བྱོན་གྱི་མཐོང་སྣང་། ཨྱོན་

བཞུགས་ཁྲིའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།

གནས་འདི་ནང་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་བྱང་ཁ་ཐུག་འགྱོ་སའི་ལུང་གཤོང་

གཅིག་ནང་ རྡོ་སྦལ་པ་ཅན་ཟེར་མི་འདི་མཐོངམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ རེ་ཏི་ལས་ཨཔ་སེངྒེ་

གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ནོར་བུ་གླིང་གཡུས་ཚན་དང་ རེ་ཏི་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་

ལ་འདི་ གནས་ཤཀྱཱ་རི་ཟེར་ དང་ཕུ་གི་གཞུང་ལམ་ཅིག་ཨིན་མས། ལམ་འདི་ཁར་རྡོ་ཕ་བོང་

རི་གླང་བཟུམ་འབད་མི་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ མི་དང་རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབཔ་

ད་ ས་གོ་དོག་ནི་འདི་གིས་ མི་སེར་དམངས་ཁ་འཆམས་ཏེ་  རྡོ་འདི་ལྷོག་བཀོ་སྟེ་ ནུབ་

ཕྱོགས་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་ཐུག་ལུ་བལྟ་སྟེ་རྦབ་རིལ་བཏངམ་ད་ རི་གླང་གི་སྐད་དང་ གཞན་འུར་

སྒྲ་ཆེ་བའི་སྐད་མ་འདྲཝ་རྐྱབ་སྟེ་ བུད་འགྱོཝ་ད་ སྦལཔ་ཆུ་ནང་ལས་འཐོན་ཏེ་རྒྱབ་ལོག་བལྟ་

སྟེ་ཡེངས་མི་འདི་རྡོ་ལུ་གྱུར་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་མས། རྡོ་སྦལཔ་འདི་གི་ལགཔ་

ཨིན་ཟེར་བའི་རྡོའི་ཡན་ལག་འདི་ བུམ་ཐང་པའི་ནོར་རྫིཔ་གཅིག་གིས་འཐུ་འབག་འགྱོ་བའི་

ཤུལ་མར་ མི་དེ་གི་ཁྱིམ་ནང་ རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་དང་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང་ ནཝ་

ཚཝ་ལེ་ཤ་བྱུངམ་ལས་ ལོག་ཧེ་མའི་ས་གོ་ནང་རང་འཇགས་བསྐྱལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤདཔ་

ཨིན་མས། སྦལཔ༌འདི༌གནས༌འདི༌ཁའི༌སྲུང༌མ༌བཟུམ༌ཅིག༌ལུ༌ཆ༌བཞགཔ༌ཨིན༌མས།
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ནོར་བུ་སྒང་གཡུས་ཚན་ནང་ གུ་ཪུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་གནས་ཨིན་ཟེར་བའི་ཉེ་འདབས་ ཕྱོགས་བྱང་

ངམ་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ལྔ་ལས་བཅུ་ཐམ་གྱི་ས་ཁ་ལུ་ རྡོ་དབྱིབས་འདྲ་མིན་

སྣ་ཚོགས་ཡོད་རུང་ གནས་རྡོ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་མ་གཏོགས་པའི་ངོས་འཛིན་ཅིག་ག་གིས་

ཡང་འབད་མི་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་ནོར་བུ་སྒང་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

ཞབས་ཀྱི་བཅགས་ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ག་ར་གུ་རུའི་གནས་འོང་སྲིད་ནི་མས་མནོ་

སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད།

རྡོ་སྦལ་པའི་ཡན་ལག་ཆག་དཀྲུམ་འབད་མི།
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པདྨའི་སྦས་ཡུལ་མོན་དགོན་བྲག་ཅེས་བྱ་བའི་གནས་ཡིག་བཞུགས་སོ། དགེ་ལེགས་ཕུག་

དུར་ཤིང་ཕུའི་གནས་ཡིག།

༅༅། །ཨོཾསྭསྟི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་རིགས་བརྒྱའི་བདག །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་

འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་པོ། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །པདྨ་འབྱུང་གནས་

ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་

གནས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས། །བར་ཆད་སེལ་མཛད་མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་སྟེ། །རྩ་གསུམ་ཆོས་

སྐྱོང་བཅས་པས་ཤིས་པ་སྩོལ།།
 

ཀྱེ། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་༔ སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ནམ་མཁའི་མཐའ་

ཀླས་པ༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་ཤིང་༔ རྒྱལ་ཡུམ་ལྔ་ཡིས་ཞུ་བའི་རྣམ་

གྲངས་ཆོས༔ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གཙོ་བྱས་ཤིང་༔ ལོ་ཙཱ་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་

བཀའ་སྩལ་པ༔ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ མ་འོངས་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་

གསུངས༔ གླིང་གི་གླིང་མཆོག་ལྷོ་ཡི་འཛམ་བུའི་གླིང་༔ ཁྱད་པར་མོན་ཡུལ་སྦས་ཡུལ་འདིར༔ 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང་༔ སེམས་ཅན་བདེ་བར་བཀོད་པའི་ཕྱིར༔  པདྨ་ང་ཡིས་འདི་

འདྲར་བཀོད༔ ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་གསུངས༔ སའི་མིང། ཁྱད་པར་མནའ་སྦིས་སྐོར་

ཕུག་ཡུལ་སྟོད་ནས༔ ཡར་བཙལ་བའི་རི་ཟུར་སྐུག་མ་བྲག་ཕུག་འགོད་ལས་བྱ༔ འདི་ནས་ཉི་

མ་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ༔ ས་མིང་། པོ་ཏ་ལའི་རིའི་རྩེ་མོ་ནས་ཉི་མ་བྱང་ཤར་དུ་བལྟས་པ༔  ཡུལ་

མིང་། འཁན་སྟག་སྨད་དང་བསམ་མཁར་མཐོང་༔ འདི་ནས་ཉི་མ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་མནའ་སྦིས་

ལུང་དུ་བཙལ༔ འདི་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་རི་ཟུར་ནས་མར་བབས་ནས༔ སའི་མིང་། 

འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག

རེ་ཏིའི་གནས་ཀྱི་སྐོར། 
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གང་ལ་ནས་རི་ཆུང་ནུབ་ཏུ་བཙལ༔ འདི་ནས་མར་སྒྲུབ་ཕུག་གནས་ཆེན་གངས་ཀྱི་ཕུག་པ་ཞེས་

བྱ་བ་ཡོད༔ འདིའི་གཡས་ནས་མར་གྲུབ་ཆུ་ཡོད༔  རི་ཟུར་གཡོན་ནས་འབབ་པའི་གྲོང་པའི་

ཆུ་ཡར་བརྒལ་ནས༔ དུར་ཤིང་ཕུ་ནས་འབབ་པའི་ཕར་བཙལ་བའི་ཡར་དཔག་ཚད་ལྔ་འགྲོ་བའི་

བྲག་གནམ་ལ་གཟེངས་འདྲ་ཡོད་པའི་རྒྱབ༔ ལུང་ཆུང་གཅིག་གི་གཡས་ན་རྩི་ཤིང་ལྡེམ་པ་ཡོད་

པའི་ཡར༔ གུ་རུ་ཟླ་བ་ལྔ་བཞུགས་པའི་ཨྱོན་སྦས་ཡུལ་མོན་དགོན་བྲག་ཅེས་བྱ་བ༔ སྡོད་ན་

ཉམས་དགའ་བ་ལུས་སྤུ་ཟིང་བྱེད་པ་སེམས་ཅན་གླང་ཆེན་སྟག མ་ཧེ་བསེ་རུ་སོགས་སྣ་ཚོགས་

འཛོམས་པ་ཡོད༔ འདི་ན་ཆུ་ནི་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་འདྲ༔ ཆུའི་སྐད་ནི་བཛྲ་གུ་རུའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ༔ 

འདིའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་གནས་ན་སྒོ་ར་ཁ་ཆེན་པོ་མི་ཚད་གཉིས་ཡོད༔ འདིའི་གཡས་སྟག་གདོང་

དང་ཕྱག་འཁར་ཞབས་རྗེས་བཞུགས་ཡོད༔ དེའི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་སྦྲུལ་ཆེན་དམ་ལ་བཏགས་

པ་ཡོད༔ འདི་ནས་ཡར་རྟ་མགྲིན་དང་ཕུར་པ་རང་བྱོན་ཡོད༔ གཞོང་པ་རང་བྱོན་དང་ཞབས་

རྗེས་ལྔ་ཡོད༔ མཆོད་རྟེན་དང་གྲུ་གསུམ་དམར་གཏོར་རང་བྱོན་ཡོད༔ ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲི་སྐུ་

ཆས་བཞེས་བང་གསོལ་ཆས་རྣམས་ཚང་མ་ཡོད༔ འདིའི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་གསོལ་ཐབ་རང་

བྱུང་ཡོད༔ དེའི་རྒྱབ་སེང་གདོང་སྦྲུལ་གདོང་ཁ་འཐབ་ཡོད༔ གཙུག་ལག་ཁང་ཤར་དུ་སྒོ་ཆེན་

དང་ནུབ་ཏུ་ཆུ་བཅས་པ་ཡོད༔ འདིའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞེངས་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་དབུ་རྗེས་

ཡོད༔ བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་དུང་དཀར་ཁྲོ༌ཞལ༌མང༌པོ༌རང༌ བྱོན༌ཡོད༔ སྟེང་དུ་ཨྱོན་དཀྱིལ་

འཁོར་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ཤར་དུ་གཟིགས་པའི་གཏོར་ཁྲི་རང་བྱུང་༔ གཡས་ནས་ཡར་མཁའ་

འགྲོའི་གསང་ལམ་དང་༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་བྱུ་རུ་གཡུ་སྦས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཆེན་པོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་

འོག་ཏུ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་དང་ཁྱུང་སྡེ་ལྔ་ཡོད༔ དེ་ནས་ཡར་མན་དྷ་ར་བས་བདུད་རྩི་ཕུལ་བའི་ཐབ་

ཡོད༔ དེའི་འོག་སོྤས་དང་མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་མར་མེ་དང་༔ ཚ་ཆུའི་རླངས་པ་ཙམ་ཅིག་ཡོད༔ སྐུ་

རྗེས་དང་རང་བྱོན་མང་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད༔
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དེ་ན་ཚོགས་འཁོར་སུས་བྱས་པ༔ ཏིང་འཛིན་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ མེ་ཏོག་བདུག་

སྤོས་སུས་ཕུལ་བ༔ གཟུགས་བཟང་དྲི་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར༔ གླུ་གར་རོལ་མོ་སུས་ཕུལ་བ༔ 

འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཐོབ་གྱུར༔ གནས་འདིར་ཞབས་ཏོག་སུས་བྱས་

པ༔ པདྨའི་ཞིང་ཁམས་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ སྐྱེ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་ན་ར་ཀན༔ གནས་དེའི་ཡོན་

ཏན་བསྟན་པ་ནི༔ ས་བོན་བྲེ་གང་ལ་ལོ་བརྒྱ་གཅིག༔ ཡམས་དང་རིམས་དང་གདོན་བགེགས་

དང་༔ དུག་དང་མཚོན་དང་སད་སེར་དང་༔ མུ་གེ་ལ་སོགས་འབྱུང་མི་འགྱུར༔ ཚེ་ཚད་རྫོགས་

པ་མ་གཏོགས་པ༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་སྐྱོན་མི་འབྱུང་༔ ཆོས་བྱེད་སྒྲུབ་པ་ཕོ་མོ་རྣམས༔ སྒོམ་

དང་ཏིང་འཛིན་ངང་གིས་འཕེལ༔ ཐམས་ཅད་རིག་འཛིན་ས་ལ་འགྲོ༔ ས་དེར་སྡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་

ཀུན༔ ལས་ངན་སྒྲིབ་པ་ངང་གིས་འདག༔ གང་བསམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་བཞིན་གྲུབ༔  ནམ་

ཞིག་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ བོད་འབངས་དུ་རུ་ཁ་ཡིས་བཅོམ༔ གནས་འདིར་དུ་རུ་ཀས་མི་སླེབས༔ 

མི་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་གནས་དེར༔ སྐལ་ལྡན་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་པ༔ ལས་ངན་རྣམས་

ཀྱིས་སླེབ་མི་འགྱུར༔ གནས་འདིར་སྡོད་ཅིག་སྐྱེ་བོ་རྣམས༔ འབྱུང་བཞིའི་བར་ཆད་རྐྱེན་དབང་

མི་འགྲོ་ཞིང་༔ ཚེ་ཡང་མཐར་ཕྱིན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ པདྨ་ང་ཡི་སོྨན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་

ཅིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ།། གནས་ཡིག་འདི་ ཡིག་རྙིང་ཞིག་ལག་

ཏུ་སོན་པར་གཞིར་བཟུང་ནས་གློག་རིག་ཏུ་མཛུབ་སོྣན་བགྱིས་པ་ནས་ཆོས་སྦྱིན་དུ་ལྷག་བསམ་དག་པས་ཕུལ་བ་

ལགས་ཀྱང་ མ་དཔེ་མ་སོན་པས་ ཞུ་དག་མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་དམན་པར་བརྟེན་ ཡིག་འབྲུ་ཚང་མ་གཏེར་

ཡིག་ཡིན་མིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པ་དང་ གཞན་ཡང་སྡེབ་སྦྱོར་སོགས་དོགས་པའི་གནས་སུ་གང་མཆིས་ཀུན་ ལྷག་

བསམ་ཡིད་ལ་མཛའ་བའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཡིག་འདིའི་མ་དཔེ་གཏེར་ཡིག་ངོ་མ་སོན་སྐབས་ཞུ་དག་

ཟབ་ནན་གནང་བར་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེན། ཞེས་དད་སྦྱིན་གུ་རུ་ཚེ་དབང་པས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ 

རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༥ ལ་ཆོས་སྦྱིན་དུ་སྤེལ་བ་དགེའོ།།
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༈ རེ་ཏི་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ སྐོར་ཕུག་

རྒེད་འོག་ནང་ཚུད་དེ་འབད་རུང་ ལམ་ཐག་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་

ཁག་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ལུ་འཇམཔ་ལས་ འདི་ནང་བསྡབས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ རྐང་ཐང་ཉིན་ལམ་གཅིག་དང་ གསར་སྤང་རྫོང་

ཁག་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་ཆོས་འཁོར་གླིང་ལས་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཆུ་འཛོམས་རྒེད་འོག་ ལྷ་

ཡུལ་ཁ་གཡུས་ཚན་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ དང་ འདི་ནང་ལས་ ཤར་

ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ མཐའ་ཟུར་གཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

གཡུས་ཚན་འདི་ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་ལས་འབབ་པའི་གྲོང་ཆུ་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་དང་ གང་ལ་གི་རི་

ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ རི་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གི་རྩ་བར་ཡོདཔ་ཨིན།

རེ་ཏིའི་གཡུས་མཇུག་དང་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྣང་།
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གནས་ཡིག་ནང་ རེ་ཏི་གཡུས་ཀྱི་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་རི་དེ་ནང་ སྒྲུབ་ཕུག་གནས་ཆེན་གངས་ཀྱི་

ཕུག་དང་ འདིའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ གྲུབ་ཆུ་ཡོདཔ་སྦེ་འཁོད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་མཐོང་

ཐོས་བྱུང་ཏེ་མཇལ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ག་གིས་ཡང་མ་ཤེས་པར་འདུག གནས་ཡིག་

ནང་ལས། གང་ལ་ནས་རི་ཆུང་ནུབ་ཏུ་བཙལ༔ འདི་ནས་མར་སྒྲུབ་ཕུག་གནས་ཆེན་གངས་ཀྱི་

ཕུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད༔ རི་ཟུར་གཡོན་ནས་འབབ་པའི་གྲོང་པའི་ཆུ་ཡར་བརྒལ་ནས༔ ཟེར་

གསུངས་ཡོད་མི་དེ་ རེ་ཏི་སློབ་གྲྭའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ཆུ་འདི་ཨིན་མས། འདི་ནང་རེ་ཏི་གཡུས་

མཇུག་ལུ་རྡོ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ དཔག་ཚད་རྡོ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གང་ལ་གཡུས་ཚན་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་གི་རི་མཇུག།

གྲོང་མའི་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་རེ་ཏི་གཡུས་མཇུག་གི་དཔག་ཚད་རྡོ།

གནས་ཡིག་ལས། དུར་ཤིང་ཕུ་ནས་

འབབ ་པའི་ཕར་བཙལ ་བའི་ཡར་

དཔག་ཚད་ལྔ་འགྲོ་བའི་བྲག་གནམ་

ལ་གཟེངས་འདྲ་ཡོད་པའི་རྒྱབ༔ ཟེར་

གསུངས་མི་ དུར་ཤིང་ཕུ་ལས་འབབ་

པའི་ཆུ་འདི་ རེ་ཏི་གཡུས་མཇུག་ལུ་

ཕོགཔ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ གཡུས་མཇུག་

ལུ་ དཔག་ཚད་རྡོ་ཡོད་ས་ལས་ སྐར་

མ་༡༥ ལུ་ དུར་ཤིང་ཕུ་ལས་འབབ་



115

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས།

གོང་གི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་སའི་རི་མཇུག བྲག་གནམ་ལ་གཟེངས་འདྲ་ཡོད་པའི་མཐོང་སྣང་།

པའི་ཆུ་འདི་ཕར་བརྒལཝ་ད་ ཆུའི་མཐའ་མར་རྡོ་སྦོམ་ཡོད་ས་ལུ་ ཞབས་རྗེས་དག་པ་ཅིག་

བཞུགས་འདུག།
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དུར་ཤིང་ཕུ་ནས་འབབ་པའི་ཕར་བཙལ་བའི་ཡར་དཔག་ཚད་ལྔ་འགྲོ་བའི་བྲག་གནམ་ལ་

གཟེངས་འདྲ་ཡོད་པའི་རྒྱབ༔ ཟེར་དོ་བཟུམ་ ལྟག་གི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་ས་ལས་ཡ་གྲོང་ཆུ་རྐ་

དང་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་གི་སར་བྲག་གནམ་ལ་གཟེངས་པ་

འདྲ་བ་ཟེར་མི་དེ་གནས་ཡིག་ལས་གསུངས་པའི་བྲག་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག བྲག་འདི་

གི་མདུན་ཁ་ཐུག་ལུ་རེ་ཏི་པདྨའི་སྦས་ཡུལ་འདི་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ངང་ལག་གནས།

གནས་ཡིག་ལས། ལུང་ཆུང་གཅིག་གི་གཡས་ན་རྩི་ཤིང་ལྡེམ་པ་ཡོད་པའི་ཡར༔ གུ་རུ་ཟླ་བ་ལྔ་

བཞུགས་པའི་ཨྱོན་སྦས་ཡུལ་མོན་དགོན་བྲག་ཅེས་བྱ་བ༔ སྡོད་ན་ཉམས་དགའ་བ་ལུས་སྤུ་ཟིང་

བྱེད་པ་སེམས་ཅན་གླང་ཆེན་སྟག༔ མ་ཧེ་བསེ་རུ་སོགས་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པ་ཡོད༔ འདི་ན་ཆུ་

ནི་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་འདྲ༔ ཆུའི་སྐད་ནི་བཛྲ་གུ་རུའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ༔ ཟེར་གསུངས་མི་དེ་འདི་ཨིནམ་

སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ས་ཁོངས་འདི་ནང་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ངང་ལག་ཤིང་གླིང་སྦེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་

ཆུ་རུད་ཐོན་ཏེ་འཕྱགས་འབག་སོངམ་ལས་ ད་ལྟོ་མེད་རུང་ ངང་ལག་ཤིང་འདི་ལས་རིགས་

འགྲེས་ཏེ་ སའི་མིང་ཡང་ངང་ལག་གནས་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག 
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གྲུ་གསུམ་དམར་གཏོར།

གཞོང་པ་རང་བྱོན་གྱི་པར།

ཧེ་མ་དེ་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་མཚོ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མཚོ་དེ་ཡང་ཆུ་རུད་ཀྱིས་

འཕྱགས་འབག་པའི་ཤུལ་ལུ་ དེའི་ཟུར་ཁ་ལས་རྡོ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཏོན་ཏེ་འདུག།

གནས་ཡིག་ལས། འདིའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་གནས་

ན་སྒོ་ར་ཁ་ཆེན་པོ་མི་ཚད་གཉིས་ཡོད༔ འདིའི་

གཡས་སྟག་གདོང་དང་ཕྱག་འཁར་ཞབས་རྗེས་

བཞུགས་ཡོད༔ དེའི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་སྦྲུལ་ཆེན་

དམ་ལ་བཏགས་པ་ཡོད༔ འདི་ནས་ཡར་རྟ་

མགྲིན་དང་ཕུར་པ་རང་བྱོན་ཡོད༔ གཞོང་པ་རང་

བྱོན་དང་ཞབས་རྗེས་ལྔ་ཡོད༔ མཆོད་རྟེན་དང་གྲུ་

གསུམ་དམར་གཏོར་ཡོད༔  ཟེར་གསུངས་ཡོད་

རུང་ གཡས་ཀྱི་སྒོ་ར་ཁ་ཆེན་པོ་དང་ སྟག་གདོང་ 

ཞབས་རྗེས། གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྦྲུལ་ཆེན་དམ་ལ་

བཏགས་པ་ རྟ་མགྲིན་དང་ ཕུར་པ་རང་བྱོན་ ཞབས་རྗེས་ལྔ་ མཆོད་རྟེན་ཚུ་ངོས་འཛིན་

འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག ཨིན་རུང་ གཞོང་པ་རང་བྱོན་དང་ གྲུ་གསུམ་དམར་གཏོར་འདི་

མཇལ་སར་ཡོདཔ་ཨིན།
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གནས་ཡིག་ལས། ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲི་སྐུ་ཆས་བཞེས་བང་གསོལ་ཆས་རྣམས་ཆ་ཚང་ཡོད༔ ཟེར་

བཀོད་ཡོད་རུང་ བཞུགས་ཁྲི་འདི་འོག་གི་བྲག་ཕུག་འདི་མིན་ནམ་མནོཝ་མ་གཏོགས་གཞན་

ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པས།

གུ་རུའི་གསོལ་ཐབ་ཟེར་མི་ཐབ།

གནས་ཡིག་ལས། འདིའི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་གསོལ་ཐབ་རང་བྱོན་ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ལྟག་གི་བཞུགས་ཁྲིའི་ཕྱོགས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུའི་གསོལ་ཐབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་

སྲོལ་འདུག།
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གནས་ཡིག་ལས། དེའི་རྒྱབ་སེང་གདོང་དང་སྦྲུལ་གདོང་ཁ་འཐབ་ཡོད༔ ཟེར་བཀོད་ཡོད་རུང་ 

གོང་གི་ཉེ་འདབས་ཕན་ཚུན་ནང་རྡོ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ག་གིས་ཡང་ངོས་འཛིན་

འབད་འབདཝ་མིན་འདུག།

དེ་ལས་ གཙུག་ལག་ཁང་ཤར་དུ་སྒོ་ཆེན་

དང་ནུབ་ཏུ་ཆུ་བཅས་ཡོད༔ ཟེར་གསུང་

ཡོད་རུང་ ཤར་གྱི་སྒོ་ཆེན་འདི་ ཨྱོན་

བཞུགས་ཁྲིའི་གཡོན་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ 

སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས་ཨིན་ཟེར་ དོང་ནག་

དུང་དུ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཨིནམ་འོང་ནི་

མས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

དེ་ལས་ ནུབ་ཏུ་ཆུ་བཅས་ཡོད༔ ཟེར་དོ་

བཟུམ་ ཨྱོན་བཞུགས་ཁྲི་ལས་ནུབ་ཁ་

ཐུག་བྱག་སྦོམ་ཅིག་ནང་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

ཡོད་མི་དེ་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

གནས་ཡིག་ལས། འདིའི་ནང་གུ་རུ་རིན་

པོ་ཆེ་བཞེངས་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་དབུ་རྗེས་

ཡོད༔ བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་དུང་དཀར་ཁྲོ་ཞལ་མང་པོ་རང་བྱོན་ཡོད༔ ཟེར་ཡོད་རུང་ གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་བཞེངས་སྟབས་ཅན་གྱི་སྐུ་རྗེས་འདི་ཨིན་ཟེར་ ལོགས་སུ་ངོས་འཛིན་འབད་འབདཝ་

མེད་རུང་  དབུ་རྗེས་འདི་པར་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས།

བཞུགས་ཁྲི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་དོང།

གུ་རུའི་དབུ་རྗེས།
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གཏོར་མ་དང་འདྲ་བའི་རྡོ།

མཁའ་འགྲོའི་གསང་ལམ།

རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡུ་བྱུ་རུ་གཏེར་ལུ་སྦས་པའི་ཕུག

དེ་ལས་ གནས་ཡིག་ནང་ སྟེང་དུ་ཨོྱན་དཀྱིལ་

འཁོར་ཞལ་ཤར་དུ་གཟིགས་པའི་གཏོར་ཁྲི་རང་

བྱུང་༔ ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་དེ་ ཨྱོན་བཞུགས་

ཁྲིའི་མགུ་ལུ་གཏོརམ་བཟུམ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་

བརྩིཝ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ གཡས་ནས་ཡར་མཁའ་འགྲོའི་གསང་

ལམ་དང་༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་བྱུ་རུ་གཡུ་སྦས་པའི་

སྒྲུབ་ཕུག་ཆེན་པོ༔ ཟེར་མི་དེ་གཏོར་ཁྲི་འདི་གི་ 

གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་འགྱོཝ་ད་ མཁའ་འགྲོའི་

གསང་ལམ་ཟེར་ རྡོ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལས་ལམ་

ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ དཀྱིལ་འཁོར་འོག་ཏུ་ཁྲོ་བོ་དང་ཁྲོ་མོ་

ཁྱུང་སྡེ་ལྔ་ཡོད༔ དེ་ནས་ཡར་མན་དྷ་ར་བས་

བདུད་རྩི་ཕུལ་བའི་ཐབ་ཡོད༔ དེ་འོག་སྤོས་དང་

མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་མར་མེ་དང་༔ ཚ་ཆུའི་རླངས་

པ་ཙམ་ཅིག་ཡོད༔ སྐུ་རྗེས་དང་རང་བྱོན་མང་

པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་

མི་དེ་ ངོས་འཛིན་གཏན་འཁེལ་འབད་འབདཝ་

ཅིག་མིན་འདུག།
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དུར་ཤིང་ཕུ་ལས་འབབ་པའི་གྲོང་ཆུའི་ལུངམ། དུར་ཤིང་ཕུ་ལས་འབབ་པའི་གྲོང་ཆུ།

གཞན་ཡང་ རེ་ཏི་ཚོགས་པ་གིས་གྲོང་ཆུའི་མཐའ་མ་ལས་རྡོ་

དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཐོབ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་ཁོ་རང་གི་ཁྱིམ་

ནང་མཇལ་ནི་ཡོད་རུང་ འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཁུངས་བཀལ་མི་ཚུགས་

པས། ཨིན་རུང་ང་བཅས་ཀྱིས་ བལྟཝ་ད་འདི་དབང་ཕྱུག་ལིངྒའི་

ཚུལ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་མས།

གཞན་ཡང་ དུར་ཤིང་ཕུ་ལས་བབས་པའི་གྲོང་ཆུའི་ལུངམ་ལས་ཡར་ རི་སྦོམ་གི་ཁ་ཐུག་ལུ་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ རྡོ་མདའ་ཚད་མའི་གུ་ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྷ་ག་

དང་ འདི་ནང་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་སངས་རྒྱས་ཏེ་

འགྱོ་སའི་ལམ་ཟེར་རྡོའི་དོང་སྦོམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྡོ་འདི་གི་རྩ་བའི་གཡས་ཕྱོགས་ལས་ 

ཨར་ཟངས་ ཁ་ཟངས་བར་ཟངས་ཟེར་མི་ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་འདི་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་

ཡང་ གནས་རྡོ་ཁག་ལེ་ཤ་ཡོད་ཟེར་ཨཔ་སེངྒེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རེ་ཏི་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་གོང་གི་གནས་ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་ གུ་རུ་ཚེ་དབང་གིས་གློག་རིག་

ཀམ་པིའུ་ཏྲར་རྐྱབ་མི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དུར་ཤིང་ཕུ་གི་གནས་ཡིག པདྨའི་སྦས་ཡུལ་མོན་

དགོན་བྲག་ཅེས་བྱ་བའི་གནས་ཡིག་ཟེར་མི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་དང་ ཧེ་མ་ལས་ངག་རྒྱུན་ལོ་

རྒྱུས་སྦེ་ཐོས་སྦྱངས་ཡོད་མི་ ཨཔ་སེངྒེ་གིས་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཐོག་ལས་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།།



122 123

༈ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཐབས་རྣམ་

པ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་

པོའི་རྣམ་ཐར་ནང་། རིགས་དྲུག་འདུལ་ཕྱིར་ཐུབཔ་དྲུག་ཏུ་བྱོན། །གྲུབ་ཐོབ་དང་ནི་ཕོ་མོ་བཟོ་

རིགས་དང་། །ཆུ་ལ་གྲུ་ཟམ་ནད་འབྱིན་ཆུ་ཚན་སོགས། །འགྲོ་བ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་སྤྲུལ་པ་རེ། 

།དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚ་ཆུ་འདི་ཚུ་

ཡང་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྐུར་སྤྲུལ་ཏེ་འགྲོ་

དོན་མཛད་པའི་ཁུངས་སྟོནམ་ཨིན་མས།
 

ནང་པའི་གསོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཀོད་པའི་ འབྲུག་

གི་ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུའི་རྣམ་བཤད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུའི་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ཡོད་

པའི་ཚ་ཆུ་རྫིང་༤ པོའི་ཕན་པ་དང་ནུས་པ་དེ་ཡང་ རྫིང་དང་པ་གི་དྲོད་ཚད་ཨང་༣༤.༡ དང་། 

རྫིང་གཉིས་པ་གི་དྲོད་ཚད་ཨང་༣༦.༤། རྫིང་གསུམ་པ་གི་དྲོད་ཚད་ཨང་༣༨.༡། རྫིང་བཞི་པ་ལུ་

དྲོད་ཚད་ཨང་༠༠ ཨིན་པའི་ཁུངས་བཀོད་དེ་འདུག།

ཚ་ཆུ་འདི་གི་ཕན་ནུས་ཡང་ རྡོ་སོལ་དང་ཅོང་ཞི་མུ་ཟི་གསུམ་འདྲེས་པའི་ཚ་ཆུ་འདི་གིས་ གྲང་

བ་ལས་གྱུར་པའི་ཆུ་སེར་ནད་དང་ སྐྱ་རྦབ་ནད་ པགས་ནད་ དྲེག་དང་གྲུམ་བུ་ མཁལ་རྐེད་

ན་མི་དང་ མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ བད་ཀན་དང་གྲང་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་ཕན་

ནུས་ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་འདུག།

གསེར་གཞོང་རྒེད་འོག

དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ཚ་ཆུ། 
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དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ཚ་ཆུ་འདི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལས་ཡར་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༣ 

འགྱོཝ་ད་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་ལུ་འགྱོ་ས་དང་ ཚ་ཆུ་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁ་འབྱལ་གྱི་མཆོད་

རྟེན་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ཨིན། དེ་ཁ་ལས་མར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡.༨ ཀྱི་སར་

ཚ༌ཆུ༌ཡོདཔ་ཨིན།

དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ཚ་ཆུ་ཡོད་སའི་མཐོང་སྣང་དང་ཚ་ཆུའི་རྫིང་ ཚ་ཆུ་སྦང་པའི་བསྒང་བཅས་ཀྱི་པར།
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༈ གསར་སྤང་ལས་རྩི་རང་ལུ་འོང་སའི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་སྒོ་རའི་གཡོན་ཧོངས་

ལས་མར་འབབ་མི་ རོང་ཆུ་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ཆུའི་མཐའ་མར་ ལྷོ་མཚམས་པའི་ཁ་ལས་ཤི་

བ་དཱམ་ཟེར་སླབ་མི་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་དེ་ ཧིན་དུའི་ཆོས་ལུགས་གཟུང་མི་ཚུ་གིས་ 

ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ གནས་མཇལ་གྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་བཞིན་པར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོནམ་ད་ ས་

གནས་འདི་ཁ་ལས་ཡར་བྱོན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་གནས་ཁག་གཉིས་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གཅིག་ཆུ་རུད་ཀྱིས་འཕྱག་འབག་སྦེ་ མེདཔ་བཏང་ཡོད་ལུགས་བཤདཔ་

ཨིན་མས། གནས་མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་ རོང་ཆུ་ཕར་དང་ཚུར་ཚར་ལེ་ཤ་བརྒལ་དགོ་ནི་འདི་

གིས་ གནམ་བྱཱར་འགྱོ་མི་ཚུགསཔ་ལས་ གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་ནིའི་དད་པ་ཡོད་མི་ཚུ་ 

གནམ་དགུན་དང་ ལ་ལུ་ནང་སེར་ཁ་དང་སོ་ཁའི་སྐབས་ལུ་འབྱོན་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ནོ།།

གསར་སྤང་ཀྲར་རྒེད་འོག

ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་གནས། 

གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
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༈ 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། །བསྡུ་

སྒྲིག་བགྱིས་པའི་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། །མར་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། །

པར་བྱང་སྨོན་ཚིག
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༡ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་གསུམ་པ་ བློ་གསར་རྣ་བའི་

སྒྲ་དབྱངས་ ཤོག་གྲངས་༡༠༩-༡༡༠། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

༢ པདྨའི་སྦས་ཡུལ་མོན་དགོན་བྲག་ཅེས་བྱ་བའི་གནས་ཡིག པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་མ།

༣ ཀུན༌མཁྱེན༌ཚུལ༌ཁྲིམས༌རྡོ༌རྗེས༌མཛད༌པའི༌རྒྱལ༌སྲས༌པདྨ༌འཕྲིན༌ལས༌ཀྱི༌རྣམ༌ཐར༌བྱང༌

ཆུབ༌སེམས༌ཀྱི༌མེ༌ཏོག༌བསྟན༌པ༌མཛེས༌པར༌བྱེད༌པའི༌རྒྱན༌གཅིག།

༤ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་

འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།

༥ དགེ་སློང་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་མི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་

ཟམ་པའམ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་འདལ་ཤོག་བྲིས་མ། ད་ལྟོ་

རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལུ་བཞུགས་མི།

༦ འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རྒྱལ་རབས། པར་བསྐྲུན་ཐེངས་༤ པ་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ 

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་བསྐྲུན་ཁང་། ཐིམ་ཕུག

༧ བྷིཀྵུ་མནྟ་སཱ་ག་ར་(གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚོས་)སློབ་དཔོན་པདྨ་ཀཱ་རས་མཐའ་བྲག་རི་བོའི་

ཁྲོད་ཅེས་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་སུ་བྲིས་པའི་རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ངག་དབང་བསམ་

གཏན་གྱི་རྣམ་ཐར། ད་ལྟོ་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལུ་བཞུགས་མི།

༨ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར༌ཚངས༌སྲས༌ལྷ༌མོ༌དགྱེས༌པའི༌རྒྱུད༌ 

མངས།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 
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༩ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་རོྫང་ཁའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ སློབ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

བའི་ཡིག་ཆ།

༡༠ ནང་པའི་གསོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཀོད་པའི་ 

འབྲུག་གི་ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུའི་རྣམ་བཤད་འཆི་མེད་བདུད༌རྩིའི་རྫིང་བུ།

༡༡ དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་མཛད་པའི་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩།

༡༢ གཞན་ཡང་རྣ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་རྒན་རབས་དང་ཤེས་མཐོང་ཅན་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་

བཅས་སོ།།
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