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4I II

                      ཆེད་བརྗོད།        སྤྱི་ཚེས་༠༣-༠༦-༢༠༡༠

༈ 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་ཏེ་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་གནང་མི་གནས་ཚུ་
ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་གཞུང་གི་ཐོ་བཀོད་ནང་ཚུད་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་
བས། དེ་འབདཝ་ལས་དེ་བཟུམ་མའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནས་ཚུའི་སྐོར་ཟིན་
བྲིས་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཞག་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ཤེས་མཐོང་ཅན་གྱི་རྒན་
རབས་ཚུ་ཚེ་ལས་འདས་སོང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ཡང་མེད་
པར་ལུས་ནི་དང་ གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་དཀོན་གཉེར་ཚུ་སོར་འགྱོཝ་ད་ གནས་
བཤད་ཚུ་རྟགས་མ་མཐུནམ་སྦེ་འགྱོ་ནི་དང་ སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་གཞི་ལུ་ཡང་འགྱུར་
ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་
སྡེ་ཚན་གྱིས་ད་རེས་མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་ཚུ་གི་
སྐོར་ཞིབ་འཚོལ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་སྟེ་པར་སྐྲུན་ཐེངས་དང་པ་འབད་མི་འདི་གིས་ 
འབྲུག་གི་གནས་ཆེ་ཆུང་ཆ་མཉམ་གྱི་ གནས་ཚུལ་ཐོབ་ཆོགཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་
ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ཁར་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ཚུགས་ནིའི་དགོས་པ་
སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རྗེས་སུ་ཡི་
རངས་དང་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།

                                          མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།
                                  ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ།
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5I II

ཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།
༈ འབྲུག་གི་གནས་ཆེ་ཆུང་ཚུ་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ གནས་
ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མོང་སྒར་རྫོང་
ཁག་གི་གནས་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་མཇུག་མ་
བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ ས་
གནས་ཁག་གི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ ཤེས་མཐོང་ཅན་གྱི་མི་རྒྱུས་ཅན་ཚུ་
གིས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལུ་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་གང་དྲག་འབད་དགོ་
པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོབ་
ཚུགསཔ་བྱུངམ་ལས་ དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་མཆོག་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
། རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཡང་ ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ལུ་མཉམ་
རོགས་སྦེ་སོང་སྟེ་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་མི་ལུ་ཡང་
བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ལར་རྒྱབ་སྒྲུབ་སྡེའི་སྒྲུབ་
དཔོན་ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག་དང་ ཨཿབརྒྱ་གནས་ཀྱི་གནས་བཤདཔ་ ཨམ་ཀུན་
ལེགས་གསལ་སྒྲོན་དང་འཇམ་དཔལ་དཔལ་སྒྲོན། སྐོར་རི་ལ་ཝ་དི་པ་གནས་
ཀྱི་གནས་བཤདཔ་ ཐེམ་ནང་སྦིས་ཨཔ་དོན་གྲུབ་དང་ཚོགས་པ་རིག་འཛིན། 
དགྲ་མེད་རྩེ་གི་གནས་ཡིག་ལེགས་བཅོས་མཛད་གནང་མི་གསུང་སྤྲུལ་རིན་
པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཀུན་བཟང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་གནས་བཤད་པ་འཆམ་
སློབ་ཕུན་ཚོགས་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་
བར་མ་གཟིགས་པར་ གནས་ཚུའི་བརྡ་སྟོན་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནངམ་
མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ཁག་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་ ནོར་བཅོས་འབད་ནི་ལས་བཟུང་
གྲོགས་རམ་མཛད་གནང་མི་ཡོངས་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་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་ཁོམ་མེད་པ་དང་ ཐག་རིང་ལུ་སོང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ འབོ་བཀུག་འབད་དེ་ 
ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་དུས་ཚོད་ཁར་ཚུདཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་མི་འདི་ལུ་ཡང་ ཞིབ་
འཚོལ་པ་ངེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་བཀའ་དྲིན་དགའ་
ཚོར་ཡོད་ཟེར་སྙིང་ཐག་པ་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
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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། དེ་
ཡང་ འབྲུག་འདི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་
བྱང་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སྐུ་ གསུང་ ཐུགས་ ཡོན་ཏན་ འཕྲིན་ལས་ལྔ་
ལས་མཐའ་མ་ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་སུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ རང་བཞིན་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྦས་གནས་འདི་ སྨན་ལྗོངས་འདི་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ 
ཆོས་འབྱུང་དང་རྣམ་ཐར་སོགས་ལས་གསལ་བ་ལྟར་ལོགས་སུ་ཞུ་དགོཔ་
མིན་འདུག ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྤྱི་ལོ་༧༣༧ 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་དཀརཔོ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ། 
རྒྱལཔོ་སིནྡྷ་ར་ཛ་སྙུང་གཞི་ལས་དྭངས་ བུམ་ཐང་བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་
པའི་བྱག་ཕུག་ནང་སྐུ་རྗེས་བཞག་གནངམ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་ལས་འགོ་
བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་གི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ལུ་སྦས་གནས་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། 
ཤུལ་མ་ཡང་ རང་སོའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་
ཅིག་བྱོན་ཏེ་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་ཚུལ་ཚུནི་ཀུན་གྱིས་
མཁྱེན་ས་ཨིནམ་ལས་ང་གིས་ཞུ་མ་ཞུ་མིན་འདུག

སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་མཛད་བཞག་མི་གནས་ཡིག་ཚུ་འབྱང་སྟོར་
ཤོར་བ་དང་མེདཔ་ཐལ་བ་ དེ་ལས་གནས་ལུ་རྒྱུས་ཆ་ཡོད་མི་རྒན་རབས་ཚུ་ཚེ་
ལས་འདས་སོང་ནི་ལ་སོགས་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ གནས་ཚུ་འགྲོས་ཀྱིས་
སྦེ་ཉམས་ནི་དང་འབྱང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་དུས་ཚོད་འ་ནེམ་ཅིག་
ཁར་ ལ་མ་བརྒལ་ལབ་རྩའི་སྦུག་དང་ ཆུ་མ་བརྒལ་ཟམ་པའི་སྦུག་ ཟེར་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྟོ་ལས་གོང་མའི་མཛད་ཤུལ་གྱི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
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བཞག་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཅིག་ལུ་ལྷོད་ནུག 

དེ་འབདཝ་ལས་འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཐོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གོང་མའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་ཁུར་ལེན་འབད་དེ་ 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་
ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ལཱ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནི་ལུ་བྱ་སྟབས་
བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་ཅ་རྙིང་ཁྲ་དེབ་འགོ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ 
འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ད་ ས་གནས་
ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ གནས་ཡིག་མ་པ་ལས་མེདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་འབྱང་སྟོར་ཤོར་
བ་དང་མེ་གིས་འཚིགས་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། གནས་བཤད་
པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཕོག་ཚོད་དང་ཧམ་རྫུན་མགུ་བཀལ་ཏེ་གནས་བཤད་རྐྱབ་
ཡོད་པའི་སྙན་འབུལ་ཡང་བྱུང་ཡི། 

ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གནས་ཚུའི་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ད་ རྒེད་འོག་
འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཀུན་གྱིས་ཆ་བཞག་ཡོད་པའི་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་ངོ་
སྟོན་འབད་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞིན་ གནས་བཤདཔ་ཤེས་མཐོང་དང་
རྒྱུས་ཆ་ཆེ་ཤོས་ཚུ་ལས་གནས་ཚུལ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད། ད་ལས་ཕར་ ད་
རེས་ཐོ་བཀོད་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཡིག་རེ་ དཀོན་གཉེར་རྩིས་སྤྲོད་ནང་བཞག་
ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ཨིནམ་ལས་ གོང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་
ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་རྫོང་ཁག་གཞན་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་གནས་ཚུ་ཡང་པར་བཏབ་སྟེ་
ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་པར་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན།

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་མཛད་གནང་བའི་གནས་ཡིག་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ 
འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་ 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་
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མི་འདི་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ ཧ་མ་གོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་
པས། 

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་ གནས་དེབ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ལ་སོགས་པའི་ བསྟན་
པའི་ཞབས་ཏོག་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བའི་དམིགས་
ཡུལ་ཨིན།

         ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ། 
                           ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན།
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ངོ་སྤྲོད། 
༈ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ དངོས་དང་ བརྒྱུད་དེ་ བྱིན་
གྱིས་བརླབས་པའི་འགུལ་ཅན་དང་འགུལ་མེད་ཀྱི་དད་རྟེན་ཁག་གཉིས་ཡོད་
པའི་གྱས་ལས་ གནས་འདི་འགུལ་མེད་ཀྱི་དད་རྟེན་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ གནས་ཞེས་ཐ་སྙད་ལུ་ སྒྲ་དོན་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་བསྡུ་ན་ 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་ལུ་ གནས་ཟེར་གོ་ནི་དང་ དེ་ཡང་དང་
པ་རང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལུ་གནས་ཆེན་བཞི་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། 
ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྨན་ལྗོངས་འདིར་ལན་གྲངས་མང་རབས་ཅིག་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ སྤྱིར་འབྲུག་གི་ས་ཆ་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་
བྱིན་གྱིས་བརླབས། བྱེ་བྲག་ལུ་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཀའ་དང་དམ་འོག་
ལུ་བཙུགས། མ་འོངས་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གི་མཛད་ཤུལ་དང་མཛད་རྣམ་ཚུ་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་གོ་
སྐབས་མ་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ དེ་ཚུ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་
གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་གནས་ཆེན་ཡོངས་
གྲགས་ཅན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ 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་

V VI
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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་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དད་པ་
ཅན་ལུ་ ཁྱིའི་སོ་ལས་ཡང་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་པའི་དཔེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཨྱོན་
ཆེན་པོས། 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༔ ཅེས་བསླུ་མེད་
རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ གཙོ་བོ་སོ་སོའི་དད་མོས་ལུ་རག་ལས་ནི་
ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་རང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཚུ་གིས། གནས་དེ་ངོ་མ་ཨིན་ན་མེན་
ན་དང་ བདེན་ག་མི་བདེན་ཟེར་བའི་ ཐེ་ཚོམ་ཟ་མི་རུང་བ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཡང་། 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་ཕོས༔ འཆི་མེད་དམྱལ་བར་སྐྱོལ་ཅིག་ས་མ་ཡཱ༔ ཞེས་སོགས་
རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་ལུང་རྒྱུན་ཚུ་ལུ་ཐུགས་དགོངས་བཞེས་ཏེ་ རྟེན་དང་བརྟེན་
པའི་གནས་དགོན་ཚུ་ལུ་དད་པ་མེད་རུང་བསྐུར་པ་མ་བཏབ་པར་བཏང་སྙོམས་
སུ་བཞག་ན་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བའི་བསམ་འཆར་ཙམ་ཞུཝ་ཨིན།    

ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པར་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ དེང་སང་གི་མི་ཚུ་ རིག་གསར་ཤེས་རིག་ལུ་སྦྱང་
བརྩོན་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་དབང་དུ་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་ཐོག་ལས་ དེ་ཚུ་བདེན་པ་མེད་ལུགས་ཀྱི་ཁུངས་
སྐྱེལ་མི་ཡང་འཐོནམ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ལུང་པ་རེ་ལུ་སྐད་ཡིག་རེ་དང་ བླ་མ་
རེ་ལུ་ཆོས་ལུགས་རེ་ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་ཕ་མེས་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ 
རང་སོའི་རྒྱུ་སྦུངས་དང་ དད་མོས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ གནས་སྐོར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་
མི་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོད་མི་ལུ་ བརྩི་བཀུར་བསྐྱེད་དགོཔ་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།
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དམང་གཙོའི་གཞུང་གི་འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་དང་པ་ འཇིགས་མེད་འོད་
ཟེར་འཕྲིན་ལས་མཆོག་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་མཛད་བཞུགས་པའི་
སྐབས་ལུ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབྲུག་གི་
གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་
ད་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་སྦས་གནས་ཚུའི་སྐོར་ གནས་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་
བོ་རང་ ས་གནས་ཁག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་ཡིག་དང་ ཀླུ་བཙན་དང་གཞི་བདག་
ཚུའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཚུ་དང་ གཙོ་ཆེ་བ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུའི་སྐོར་
ཤེས་མཐོང་ཅན་དང་། རྒྱུས་ཆ་ཡོད་པའི་རྒན་རབས་ཚུ་ལུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་
དེ་ གནས་ཚུལ་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ གནས་
ཡིག་མེད་མིའི་ཐད་གཙོ་བོ་རང་ ས་གནས་ཁག་གི་རྣ་རྒྱུན་ཡོད་མི་དང་ སྔོན་
གོང་ལས་རིམ་བརྒྱུད་སྦེ་གནས་བཤད་རྐྱབ་སྡོད་མི་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་
འབད་ཡོདཔ་ད་ འདི་ནང་མ་ཚུད་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་
བཀོད་ནང་ཚུད་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་མཁྱེན་ལྡན་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་
བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་འདི་ལུ་ པར་རིས་ཧིང་
སང་ས་མེད་པ་དང་ བརྗོད་དོན་ནོར་འཁྲུལ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་རེ་ཡོད་སྲིད་ན་ 
མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་ མ་འོངས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐུགས་སྦ་
གསང་མེད་པར་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

                                          སངས་རྒྱསདོན་གྲུབ།                                 
                                        ཅ་རྙིང་ཁྲ་དེབ་འགོ་དཔོན།
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ཐང་རོང་རྒེད་འོག 
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1

༈ དེ་ཡང་ ལོ་རྒྱུས་དོན་གྱིས་མ་ཤེས་ན། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར།། 
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྟོ་བཞུགས་མི་དང་ ཤུལ་ལས་འབྱོན་ནི་ཨིན་
མིའི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་ཡིད་ཆེས་ཐབས་ལུ་ མོང་སྒར་ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་
ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་གདན་ས་ཆགས་ཚུལ་དང་ཉམས་གསོའི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་
ཅིག་ མ་འོངས་མཁྱེན་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ལྷོ་
རོང་ནགས་མའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཞིང་བཀོད་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་དང་དབུས་སྤུངས་ཐང་ཁ་
བཅས་ཁག་ལྔ་ལུ་ཕྱེ་བའི་ནང་ལས་ དབུས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་ཉི་མ་ཤར་གྱི་
ཕྱོགས་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཟེར་གྲགས་པའི་ནང་གསེས་
གཞོང་སྒར་ཆ་འདུས་ལུ་ སྟག་ཚང་ དྲེད་ཚང་ ཕག་ཚང་ དོམ་ཚང་ཟེར་ཡོངས་
གྲགས་ཅན་གྱི་ལ་ཆེན་བཞི་ལུ་གནས་ཆེན་བཞི་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་མོང་སྒར་
རྫོང་གི་གཡས་རི་ལ་མོའི་རྒྱབ་ལུ་ སྟག་ཚང་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་

ལྷ་ཁང་ངམ་སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༦༨༠ གྱ་གྲངས་ཀྱི་ལོའམ་འདས་ལོ་༦༠ 
ཙམ་གྱི་རབ་བྱུང་༡༢ པ་དང་ ད་རེས་མི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཧེ་མ་ རྗེ་
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2

བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གིྱ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་བསམ་བཞིན་
ལྗོངས་འདིའི་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་བྱོན་པ། ལྷོ་ལྗོངས་ནགས་མའི་ལྗོངས་ཀྱི་
ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་དམ་པ་སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དགུ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་
རིན་ཆེན་(སྤྱི་ལོ་༡༧༡༠-༡༧༥༩ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ལྕགས་སྟག་ལས་ རབ་
བྱུང་༡༣ པའི་ས་ཡོས) མཆོག་གི་དངོས་སློབ་ཐུགས་སྲས་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་བོ་
མཁས་དང་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ལྷ་དང་བླ་མའི་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་
པའི་ རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་བཟང་རས་ཆེན་ནམ་ཡོངས་གྲགས་
ལུ་ ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ མོང་སྒར་རྒེད་འོག་ཕྱི་ཚང་ཐེམ་ནང་
སྦིས་ཟེར་མི་ལས་ཨིནམ་ད་ ཧ་ལམ་རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ལྕགས་ཕག་དང་སྤྱི་ལོ་
༡༧༣༡ ཙམ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་འཁྲུངསམ་འདྲས་ཟེར་རུང་དོགས་པ་ཨིན། 

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དེ་སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རྒྱལ་ས་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་
ནང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཚུ་མཐར་ཕྱིནམ་སྦེ་
གསན་སྒོམ་མཛད་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ་སྒོམ་སྒྲུབ་
ཉམས་ལེན་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ བླ་མའི་ཞལ་ལས་ ད་ཁྱོད་ 
ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལུ་ སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་བསྐྱང་བའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀུན་གྱི་
བདག་པོ་སྦེ་འགྱོ་ནིའི་དུས་ལུ་བབས་ལས་ དབུས་ཕྱོགས་སྤུངས་ཐང་ཁ་འདི་
ཁ་ལས་ རྟ་ལམ་བཅོ་ལྔའི་སར་ རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ལེན་སྐྱོང་བའི་གནས་ཀྱི་
ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ གདུལ་བྱ་ངང་གིས་འདུ་ཞིང་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་
སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱང་བཀའ་བཞིན་གྲུབ་པའི་ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་གནས་ཀྱི་བྲག་
སྐྱིབས་ན་ སྡོད་པ་ཅིན་ སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ དཔུང་
གྲོགས་འོང་། ད་ནི་ཉིནམ་གཅིག་ཡང་ངལ་མ་གསོ་བར་སོང་ཤིག ལྷོད་རནམ་
ད་གནས་བདག་གིས་བསུ་བ་འཐོན་འོང་ དེའི་རྟིང་བདའ་སྟེ་སོང་ཞིནམ་ལས་
སྒོམས་ཤིག་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ནོར་བུ་བསེ་ལི་རྭ་བར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
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པའི་བྱག་ཕུག་གི་དཔེ་ཡོད་མི་ནང་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཡོད་མི་ཅིག་གི་རྟེན་
གྱིས་གཙོས་པའི་ གདམས་ངག་ལྷག་མ་ཚུ་ཡང་ཡོངས་རྫོགས་གནང་། བྱིན་
རླབས་དབང་བསྐུར་དང་མཐའ་མའི་ཕྱག་དབང་ཞུས་ཏེ་བླ་མའི་བཀའ་དང་ལུང་
བསྟན་ཚུ་དྲན་བཞིན་དུ་དབུས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལུ་ལ་
ལུང་ལེ་ཤ་བརྒལ་ཏེ་བྱོན་པའི་ཉིན་ལམ་བཅོ་ལྔ་སོངམ་ད་ ནགས་གསེབ་ནང་ལུ་
ཕེབས་པའི་ཚེ་ གཅན་གཟན་སྟག་གི་རྐང་རྗེས་གཟིགསཔ་ལས་ བླ་མའི་ལུང་
བསྟན་གྱི་གནས་ལུ་ལྷོདཔ་འདྲས་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་ནུག 

དེ་ལས་རྐང་རྗེས་བདའ་སྟེ་བྱོན་སྦེ་ ད་ལྟོའི་གཏེར་ཆུ་བྲག་ཟེར་སར་ལྷོདཔ་ད་ 
རྐང་རྗེས་གར་སོང་མེདཔ་འབྱང་དཔ་ལས་ གནས་བདག་གཅན་གཟན་སྟག་དེ་
བྲག་དེ་ཁར་ཐིམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། དེ་ལས་རི་བདའ་སྟེ་རི་རྩེ་མ་རྫོགས་
ཚུན་བྱོན་རུང་བྱག་ཕུག་མ་གཟིགསཔ་མ་ཚད་སྟག་གི་རྐང་རྗེས་ཡང་འབྱང་དཔ་
ལས་ཐུགས་མ་བདེ་བར་ རི་དེ་ཁར་གནས་ཁང་བཅགས་བཞུགས་ཏེ་བྲག་རི་
འཚོལ་བར་བྱོནམ་ལས་དེང་སང་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ ས་བཅགས་གནས་
ཟེར་ཨིནམ་ད་ ད་རེས་ཀྱི་དགོན་གནས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ཆ་མཉམ་ནགས་ཤིང་
དང་སྦ་སྙུག་སྟུག་པགས་པ་གིས་སྤུབས་ཏེ་ལམ་འཚོལ་མ་ཐོབ་རུང་ཡུདཔ་
ཅིག་ལས་ ད་རུང་རྐང་རྗེས་གཟིགས་ཏེ་ རྐང་རྗེས་བདའ་བྱོན་སྦེ་བྱག་ཅིག་གི་རྩ་
བར་ལྷོདཔ་ད་ ད་རུང་རྐང་རྗེས་འབྱང་ ཐུགས་འགམ་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ བྱག་གི་
རྐེད་པ་ལས་སྟག་སྐད་གསན་ཏེ་ བྱག་དེ་ཁར་བྱོན་གཟིགསཔ་ད་ བླ་མའི་ལུང་
བསྟན་གྱི་བྲག་རི་འདྲ་བའི་བྱག་ཕུག་ལུ་རྩིག་པའི་རྨང་གཞི་ཁྲུ་གང་ལྷག་ཙམ་
ཅིག་བརྩིགས་ཏེ་ཡོདཔ་གཟིགསཔ་ལས་ རྩ་བའི་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་གྱི་གནས་
དེ་ཨིནམ་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནུག 

ཨིན་རུང་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིགཔ་མགུར་ཤིང་གི་སྤང་ལེབ་
གཅིག་བཀལ་བཞག་ དེ་གི་ནངས་པར་གཟིགསཔ་ད་ སྤང་ལེབ་མགུ་ལས་ད་
རུང་རྩིགཔ་བརྩིགས་ཏེ་རང་འབགཔ་ད་གཏམས་ཏེ་ལུས་མི་ཤིང་ལེབ་དང་ལྕམ་
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དེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཀུན་གྱིས་གཟིགས་ས་ཡོད་མི་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། 
དེ་བཟུམ་མའི་ལྷ་ཁང་གི་དབྱིབས་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མི་དང་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་
མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ཧ་ལམ་རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ་༡༧༦༡ 
ཙམ་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་པར་
ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས། 

བླམ་དེ་ལྷ་ཁང་གི་བྱག་དུམ་གྲ་ཅིག་མཐོ་བའི་ལྟག་གི་བྱག་གི་རྩ་བར་སྒྲུབ་
ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གནང་སྟེ་སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་པའི་དུས་ལུ་ ལྷ་ཁང་ལྟག་
གི་བྱག་གི་བར་ན་ལས་སྒྲུབ་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཏོན་ཏེ་གསོལ་ཆུ་སྦེ་བཞེསཔ་ད་ 
བདུད་ཀྱིས་ཕྲག་དོག་འབད་དེ་ བཞེས་མ་སྟེརཝ་ལས་ དེའི་གཡས་ཁ་ཐུག་
གི་བྱག་ལས་ད་རུང་སྒྲུབ་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཏོན་ཏེ་བཞེས་མི་དེ་ལུ་ཡང་ བདུད་
ཀྱིས་ཉའི་གཟུགས་ལུ་སྤྲུལ་ཞིནམ་ན་ཆུ་མིག་བཀག་སྟེ་མ་བྱིནམ་ལས་ སློབ་
མ་གིས་བླམ་ལུ་ཞུཝ་ད་ བླམ་གིས་འབྲུ་ལུ་སྔགས་བཏབ་སྟེ་ འདི་འབག་
ཞིནམ་ལས་ ཉའི་མགུར་གཏོར་ཏེ་བཟུང་འབག་ཤོག་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་
དུ་ སློབ་མ་གིས་ཡང་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་ ཉ་དེ་བཟུང་སྟེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་
སྤྱན་སྔར་ཕུལཝ་ད་ བླམ་དེ་ནུས་མཐུ་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་ལས་ གནས་བདག་
བཙན་རྒྱལ་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་མི་དེ་དམ་ལུ་བཏགསཔ་ད་ བཀའི་སྲུང་
མར་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་ལས་ བླ་མའི་བྲག་རི་དེ་ལུ་མིའི་ཚེ་སྲོག་ལུ་མི་གནོད་
པའི་མནའ་སྐྱེལ་བཅུགཔ་བཞིན་དུ་ཁས་བླངསམ་ལས་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་
ལུ་ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཁང་སྒོ་ཁ་ལས་རྫམ་གཅིག་རྦབ་རིལ་བཏངམ་
ད་ ལྷ་ཁང་འོག་ལས་མར་རྦབ་རིལ་སོང་རུང་ཆག་སྐྱོན་མེད་པར་ག་ཨིནམ་སྦེ་
ཆགསཔ་ལས་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་ བསྟན་པ་དང་དེའི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་
བའི་གནས་བདག་སྦེ་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་གནངམ་ལས་ ད་ལྟོ་བཙན་
རྒྱལཔོ་སྦེ་ཨིན་མི་དེ་  བླ་མའི་བཀའ་གྲུབ་ནིའི་བསོད་ནམས་ཆེཝ་ལས་ མིང་
ཡང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བཏགས་ཏེ་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་སྐྱོང་བའི་དཔུང་གྲོགས་
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ལུ་གྱུར་ནུག 

སྒྲུབ་ཆུ་དེ་ཡང་ད་ལྟོ་དངོས་སུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བླམ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཡང་གཡོ་བ་
མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་དམ་བརྟནམ་ལས་ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་བཅིངས་
པའི་ནང་ལུ་བྱའི་ཚང་ཆགས་ཏེ་བྱི་ཅུང་འཕུར་འགྱོ་རུང་ཡང་ བླམ་ཐུགས་དམ་
ལས་མི་གཡོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལུ་བཞུགས། རང་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་
གི་དངོས་གྲུབ་ཆོས་སྐུའི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། དག་སྣང་ལུ་ཡི་དམ་ལྷའི་
ལུང་བསྟན་བཞིན་ སྟག་ཚང་གཉིས་པ་སྦེ་ངོས་འཛིན་མཛད། གཅན་གཟན་
སྟག་དེ་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་གདན་
ས་འདིནི་མོང་སྒར་གཡག་སྤུ་སྒང་གི་རྒྱབ་རི་ ཁ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་གཏད་དེ་ཐང་རོང་
གཡུས་དང་ཝམ་རོང་། གདུང་བསམ། པདྨ་དགའ་ཚལ་ཚུ་མཐོང་བའི་བྲག་རི་
གཟར་དྲགས་ཅིག་ལུ་ཕྱག་བཏབ་མཛད་གནང་ནུག 

དེ་ལས་མ་དག་འཁོར་བའི་གནས་རི་ལུ་འཁྱམས་པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་འདུལ་
བའི་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ སྟོན་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡུལ་
ཝ་ར་ཎ་སི་ལུ་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་ལུ་བདེན་བཞི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་མི་
ལས་བཟུང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་དརཝ་བཟུམ་
སྦེ་ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་གིས་ཡང་ བླ་མའི་ལུང་བསྟན་གྱི་གནས་དེ་ལུ་རང་བཞིན་
གྱིས་ཚོགས་པའི་གདུལ་བྱ་ཚུ་དང་ གདུང་རུས་ཀྱི་སྲས་སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་
ལ་སོགས་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་བཅུ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལུ་ ཐེག་གསུམ་ཆོས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཚུ་རང་སོའི་ལས་འཕྲོ་དང་འཚམས་སྦེ་བསྐོར་གནང་སྟེ་ སྒྲུབ་པ་
ཉམས་ལེན་ཁོ་ན་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོནམ་ལས་རང་དབང་ཐོབ་སྟེ་ སྒྲུབ་རྟགས་
དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལུ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གྲུབ་ཐོབ་སྔགས་འཆང་གོས་དཀར་ལྕང་
ལོ་ཅན་ ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༥༩ ཙམ་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱ་དང་རྩ་
བརྒྱད་ཙམ་ཐོན་མི་དེ་ཚུ་གིས་ བརྟགས་ཤིང་མ་དཔྱད་པར་ གདུང་གི་སྲས་
སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་ལུ་ མཐུ་དང་ནུས་པ་འགྲན་ཏེ་གནམ་ལྕགས་ཕབས་རུང་



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

6

སྲས་ལུ་གནོད་མ་ཚུགས་པས། 

ཨིན་རུང་ཡབ་ཀྱིས་སློབ་མ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཉེས་པ་ཆེ་བར་གཟིགས་ཏེ་ བཤགས་
བྱང་གི་དོན་ལུ་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད།  གདང་རིངམོ། 
བྱ་རུང་ཁ་ཤོར། བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་བཞེངས་པའི་བཀའ་དམ་མཆོད་
རྟེན། དེ་ལས་ལམ་གསརཔ་བཏོན་པ་དང་། གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་གླིང་མེད་ཐང་
བར་གྱི་ཆུ་ལུ་ཤིང་ཟམ་བཏགསཔ་ལ་སོགས་པ་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་
བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་ཚུ་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་ རྫུ་
འཕྲུལ་གྱིས་ཉིནམ་རེ་ལུ་མཆོད་རྟེན་གདང་རིངམོ་དང་བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་ཚུ་
བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ཡང་ རྫུ་འཕྲུལ་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ གནམ་
ལས་གནམ་ལྕགས་ཕབས་ཏེ་རྡོ་དང་ཤིང་ཚུ་མེ་ཏོག་བཟུམ་སྦེ་གཏོར། ས་ལས་
ས་ཆུ་བཏོན་ཏེ་བྱག་ཚུ་རི་བཟུམ་སྦེ་བརྡལ་བའི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མ་
ཚད་ སྐུ་ལུས་དངོས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གཞན་ཡང་ གྲུབ་ཐོབ་གཅིག་གིས་གསོལཝ་
ཐེངས་གཅིག་ལུ་ཕྱེ་བྲེ་དགུ་རེ་བཞེས་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་གཅིག་གིས་བདུན་ ལྔ་ 
གསུམ་ གང་རེ་བཞེས་མི་ཚུ་གི་མཐུ་སྟོབས་དང་ནུས་ཤུགས་ཡང་ གསོལཝ་ཕྱེ་
བྲེ་དགུ་བཞེས་མི་གིས་ ཐོཝ་ཐེངས་གཅིག་རྐྱབ་ད་རྡོ་མིའི་ཁུར་ཆ་དགུ་རེ་ཆག་
དཀྲུམ་འབད་ཚུགསཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རིམ་བཞིན་འབད་ཚུགས་པའི་ནུས་
སྟོབས་ཡོད་མི་ཚུནི་ མ་དག་པའི་སྐྱེ་བོ་ཚུ་གིས་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་
ཅིག་ཨིན་པས། 

ག་ཅི་ཨིན་རུང་གྲུབ་ཐོབ་དེ་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་རྟེན་ཚུ་ མང་ཤོས་གཞོང་སྒར་
ཆ་འདུས་ལུ་ད་ལྟོ་དངོས་སུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ད་ གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་
ཆེན་གྱི་ལུང་བསྟན་ལས་ ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀུན་གྱི་བདག་
པོ་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལྟར་ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་སློབ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་
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འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་དར་ཤུལ་གཞོང་སྒར་ཆ་འདུས་ལུ་དར་
ཁྱབ་བྱུངམ་མ་ཚད་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་ཁ་སྟོད་དམ་ཁབ་ཏི་སྤྱི་ཕུ་དགོན་པ། སྦི་
མཁར་དགོན་པ་ དེ་ལས་མཆེད་དེ་ཡངས་རྩེ་བྱང་ཕུ་སྣང་དཀར་དགོན་པ་དང་ 
སྦི་གདུང་ཝམ་བུ་དགོན་པ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་ཆ་སྨད་ལུ་ ཝམ་རོང་སྒྲུབ་ཁང་
དགོན་པ། ངང་ཤིང་དགོན་པ། དེ་ལས་མཆེད་དེ་བྲེ་ཁ་དང་ཁྲིམས་ཤིང་དགོན་པ། 
བསམ་ལྗོངས་ཆ་འདུས་ སྒོམ་དར་དང་ སཱ་ཙ་ལོ་ གདུང་བསམ་པདྨ་དགའ་ཚལ་
ཆ་འདུས་ གཡུ་རུང་དང་རྩེ་འབར་ཚུ་ནང་དགོན་པ་བཅགས་ཏེ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་
བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་སོང་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཡང་ ད་རེས་ཚུན་གྱི་ནང་ལུ་ 
བསྟན་པ་འཛིན་བཞིན་དུ་རས་རྐྱང་དཀར་པོའི་ཤམ་ཐབས་དང་ མགོ་སྐྱེས་ནག་
པོའི་ཐོར་ཅོག་བཅིངས་མི་ཚུནི་ མོང་སྒར་ལར་རྒྱབ་རི་ཁྲོད་ཀྱི་གདན་ས་ཕྱག་
བཏབ་མཛད་པའི་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་བཟང་རས་ཆེན་གྱི་སློབ་མ་ཆོས་བརྒྱུད་
བཟུང་མི་ཚུ་ཨིན་རུང་ གདན་ས་བཟུང་མིའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནི་ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་
ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཤུལ་མ་ སློབ་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་
བཟུང་མིའི་བླ་ཚབ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་མ་ལང་ཙམ་ཅིག་བྱོན་
མི་ཚུ་གིས་ཕྱིའི་ལྷ་ཁང་དང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ གསང་བ་སྒྲུབ་པའི་
ཆོས་བརྒྱུད་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་ ཆ་མཉམ་ཧེ་མ་བཟུམ་འདི་ག་ལས་
འོང་ནི། མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མིའི་སློབ་མ་
ཚུ་ཡང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་ཁ་གྱེས་སོང་སྟེ་ ཆོས་བརྒྱུད་ཉམས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ 
གདན་ས་འདི་ཡང་གཡུས་སྒོ་དེའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་ལས་ 
གྲུབ་ཐོབ་དང་འཁོར་སློབ་ཚུ་གི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་རོ་དང་ ཆུ་འཐུང་ཤུལ་ འཚོ་
བའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དོན་ལུ་གྲུབ་མི་རྡོའི་ལྷེའུ་དང་རང་འཐག་གཅིག་བརྒྱ་ཐམ་
པ་དང་ བླ་མའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཞིག་རོ་རྡོ་གི་ཀཝ་བཞི་བཅས་ ད་རེས་ནངས་པར་
ཧ་ལམ་རེ་ ཀུན་གྱིས་མཇལ་ས་དང་མང་ཤོས་ནགས་ཚལ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ དྲོ་པ་ཕྱི་
རུ་བསང་གསུར་དང་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་མི་བདག་གཉེར་པ་སློབ་དཔོན་བསྐོ་བཞག་
རིམ་བརྒྱུད་ཚུ་དང་ དཀོན་གཉེར་ཚུ་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཚུ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་
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ཕྲག་གསུམ་ཙམ་
གྱི་བར་ལུ་བདག་
འཛིན་འཐབ་སྟེ་
བྱིན་རླབས་ཅན་
གྱི ་ རྟེ ན ་ ཚུ ་ མ ་
ཉམས་ཙམ་སྦེ ་
དངོས་སུ་མཇལ་
ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ བླ་
མ་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་
གི་ཐུགས་བསྐྱེད་
བྱིན་རླབས་དང་ 
ང་བཅས་ཚུ་གི་ཁ་
རྗེ་སྨོན་ལམ་ཡང་
འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་
པས། 

གང་ལྟར་ཡང་གདན་ས་འདི་གི་ཤིང་ཆ་དང་ཁྱིམ་ཐོག་ཚུ་རུལ་ཏེ་ཉམས་ཆག་
ཤོར་མི་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཞུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་སྤྱི་ལོ་
༡༩༩༥ ལུ་མོང་སྒར་རབ་སྡེའི་དབུ་འཛིན་བླམ་གནས་བརྟན་རིམ་

བྱོན་བདུན་པ་བླམ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ལུ་གསོལ་འདེབས་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བླམ་
གནས་བརྟན་དང་བཙན་ཕུའི་སྒྲུབ་དཔོན་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་གྲོས་
བསྟུན་ཐོག་ལྕགས་ས་མཁར་དང་ཐང་རོང་རྒེད་འོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་དམངས་
ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་སྟེ་ 

༡ བླམ་གིས་ལུང་བསྟན་གནང་མི་སྒྲུབ་ཕུག
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ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཡོད་མི་འདི་དངོས་སུ་
མཇལ་ན་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་ནི་ཨིན་པས། 

གདན་ས་འདི་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ད་རེས་ཐང་རོང་དང་ལྕགས་ས་མཁར་ 
མོང་སྒར་ འབྲས་སྤུངས་ཚུའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ལས་དད་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཚུ་སྦྱངས་
བརྩོན་འབད་བཞིན་ཡོད། 

དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་དབེན་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་དེ་ཡང་ མངོན་མཛོད་ལས། 
གཞུ་འདོམ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ལ་ནི། །རྒྱང་གྲགས་དེ་ལ་དགོན་པར་འདོད། །ཟེར་
གསུངས་པ་ལྟར་གཡུས་ཚན་ལས་ཐག་རིང་ཐུང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལུང་བསྟན་ཅན་
གིྱ་དགོན་པ་འདི། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། བློ་ལྡན་གང་རུང་སྒྲུབ་པའི་ཡུལ། །ལེགས་
པར་རྙེད་དང་གནས་བཟང་དང་། །ས་བཟང་བ་དང་གོྲགས་བཟང་དང་། །རྣལ་འབྱོར་
བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ལྡན། །ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ དམ་པའི་ཆོས་ལུ་འཇུག་པའི་
རྣལ་འབྱོར་པ་ཚུ་སྡོདན་སྐྱིད་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཐོབ་
འཇམ་པའི་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་འདི་ལུ་ སྒྲུབ་གནས་
སྦེ་བསྟེན་པ་ཅིན་ཕན་ཡོན་ཚད་མེདཔ་འཐོབ་ནི་ཨིན་མི་ཡང་། ཟླ་བ་སྒྲོན་མེའི་
མདོ་ལས། གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དག་ལ་དགའ་སྤོངས་ལ། །རྟག་ཏུ་དབེན་ཞིང་
ནགས་ཁྲོད་བསྟེན་པར་གྱིས། ། བསེ་རུ་ལྟ་བུ་རྟག་ཏུ་གཉིས་མེད་བྱོས། །རིང་
པོར་མི་ཐོགས་ཏིང་འཛིན་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་མའི་
ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོདཔ་ཨིན་པས་གོ ། 

ད་རེས་ནངས་པར་གཏེར་ཆུ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་གནས་འདིའི་མགུ་ལས་
མར་ སྔོན་མ་རྡོ་གཅིག་དཔྱངས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ཨམ་སྲུ་མོ་རེངམོ་གཅིག་
གིས་རྡོ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གིས་བླུགསཔ་ཅིག་ རྡོ་འདི་བུད་འོང་པའི་ཤུལ་ལུ་ བླམ་
གིས་ ཨམ་སྲུ་ཁྱོད་ལུ་ཕྲག་དང་གཟེར་ཆེཝ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་
བླུགསཔ་ཅིག་ གནས་རྡོ་འདི་བུད་འོང་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ལས་བརྟེན་
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ཨིན། ད་ག་དེ་འབད་རུང་ཁྱོད་རང་གིས་རང་ལོག་འཚོལ་དགོ་ཟེར་གསུངསམ་
བཞིན་དུ་ གཞན་གྱིས་ག་དེ་ཅིག་འཚོལ་རུང་མ་ཐོབ་མི་དེ་ མོ་གིས་ཐོབ་སྟེ་བླམ་
ལུ་ཕུལཝ་ད་ བླམ་གིས་འདི་གཏེར་ཨིན། རྟེན་སྦེ་བཞག་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་
བཞག་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་བཤུལ་ཁ་ལས་ཐིགས་པ་སྦེ་འབབ་མི་ཆུ་འདི་ལུ་ཡང་
གཏེར་ཆུ་ཟེརཝ་ཨིནམ་ད་ གཡས་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་འདི་ཕོ་དང་གཡོན་གྱི་
འདི་མོ་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་འདུག གཏེར་རྡོ་འདི་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་ཡོད།

ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་གནས་འདི་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ ཐང་རོང་རྒེད་
འོག་ལུ་རྒྱ་མཚོ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༦༠༠   ཁར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ སྐོར་
རི་ལ་ལྷོད་པར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཉིས་དེ་ཅིག་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་རྐང་
ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན། 



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

11

༣ གདན་ས་བཅགས་མི་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ལུ་བསུ་བ་ཞུ་མི་གཞི་བདག་   
   སྟག་ཐིམ་སའི་བྱག

༢ གཏེར་ཆུ་ཕོ་མོ་འབབ་སའི་བྱག          



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

12

༤ ནོར་བུ་བསི་ལི་རྭ་བར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྱག་ཕུག་གི་དཔེ་ཡོད་མི།
ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

13

༥ ཨམ་སྲུ་མོ་རེངམོ་གཅིག་གིས་སྤུད་བཏང་མི་རྡོ་ཕོ་མཚན་འདྲ་བའི་གནས་རྡོ།
ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད། 



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

14

༦ སྔོན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཚུའི་ལྷེའུ་༡༠༨ ལས་གཉིས།

གནས་འདི་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ཧེ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གི་ལྷེའུ་༡༠༨ དང་རང་འཐག་
༡༠༨ ཚུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་རུང་མང་ཤོས་འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ད་ ལྷ་
ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གི་རྩ་བར་ལྷེའུ་༣ དོད་རིལ་རི་སྦེ་མཇལ་ས་འདུག



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

15

༧ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་བཞེངས་མི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིགཔ།    

    ༨ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་བཞེངས་མི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིགཔ།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

16

༩ བླ་མའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་འདི་ཁར་ཕེབས་ཏེ་གཟིགས་སྐབས་རྩིགཔ་ཁྲུ་གང་ཙམ་ 
  བརྩིགས་ཏེ་ཡོད་མི།

བླམ་གིས་བརྟག་དཔྱད་གནང་ནི་འབད་རྩིགཔ་མགུ་ཨེན་ཏ་གཅིག་བཀལ་
གནང་སྦེ་དྲོ་པ་གཟིགསཔ་ད་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཨེན་ཏ་མགུ་ལས་རྩིགཔ་
འཕྲོ་མཐུད་དེ་རྐྱབ་མི་འདི་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

 



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

17

༡༡ ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་བཏོན་མི་སྒྲུབ་ཆུ།
དང་པའི་སྐབས་ཀྱི་འདི་དེའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡༠ ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་པའི་སྐབས་སུ་སློབ་མ་གཅིག་གིས་དཔྱད་རིག་མེད་པར་
ལྕམ་གཅིག་རྩིག་པའི་མགུར་ལུས་མི་དེ་གི་མགུ་ལས་ཡང་ ནུབ་མོ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་
བརྒྱད་ཚུ་གིས་རྩིགཔ་རྐྱབ་སྟེ་རང་བདའཝ་ལས་ བར་ན་གཏམས་ལུས་མི་
ལྕམ་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

18

༡༢ གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་བཟང་རས་ཆེན་གྱི་གཟིམ་ཁང་ཀ་བཞི།

སྔོན་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཁོ་རང་བཞུགས་པའི་སྐབས་རྡོའི་ཀཝ་བཞིཔོ་མགུ་ལུ་གཟིམ་
ཁང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་བཤུལ་ལུ་ད་རེས་ཟངས་མདོག་ 
དཔལ་རི་བཞེངས་ཏེ་ཡོད།

 ༡༣ གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་བཟང་རས་ཆེན་གྱི་གཟིམ་ཁང་བཤུལ་ཁར་བཞེངས་
     མི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

19

༡༤ རྫམ་རྦབ་རིལ་བཏང་མི་དེ་སྐྱོན་མེད་པར་ཆགས་སྡོད་ས།

གནས་བདག་བཙན་རྒྱལ་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་གིས་ བཀའི་སྲུང་མར་དམ་
བཅའ་ཕུལཝ་ལས་ བླ་མའི་བྲག་རི་དེ་ལུ་མིའི་ཚེ་སྲོག་ལུ་མི་གནོད་པའི་མནའ་
སྐྱེལ་བཅུགཔ་བཞིན་དུ་ཁས་བླངསམ་ལས་ བརྟག་དཔྱད་ཕྱིར་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་
ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཁང་སྒོ་ཁ་ལས་རྫམ་གཅིག་རིལ་བཏང་ས་དེ་ཟངས་མདོག་
དཔལ་རི་འདི་གི་ཟུར་ཁར་ལས་མར་ཨིན།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

20

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་སྒྲུབ་སྡེའི་སྒྲུབ་དཔོན་དགེ་སློང་
ཕན་བདེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྡུ་བསྒྲིགས་གནང་མི་ ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་
གླིང་གི་གདན་ས་ཆགས་ཚུལ་རྗེས་དྲན་དཔྱད་གཞིའི་ཆུ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ ཟེར་
མི་དང་སྒྲུབ་དཔོན་མཉམ་སྐུ་དངོས་སྦེ་གོྲས་བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་བརྡ་སྟོན་
མཛད་གནང་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ། །



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

21

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། 
ཤྲཱི་མུ་ཁུང་རྒེད་འོག



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

22

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

23

༈ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སྦས་ཡུལ་ ཨཱཿབརྒྱ་གནས་ དེ་ཡང་ བཤད་
རྒྱུན་ལྟར་ ཡི་གེ་ ཨོྃ་ཨཱ་ཧཱུྃ་ གསུམ་ལས་ཡངས་རྩེ་ཨོྃ་སྦ་གནས་ལུ་ ཨོྃ་བརྒྱ་
དང་ མོང་སྒར་ལུ་ཨཱཿབརྒྱ་ ཡང་མོང་སྒར་ཤྲཱི་ཆུའི་བྱག་གི་ལོགས་ལུ་ ཧཱུྃ་བརྒྱ་ 
གཏེར་ལུ་སྦས་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་དེ་ཁར་ཨཱཿབརྒྱ་ཐམ་པ་གཏེར་ལུ་སྦས་

ཏེ་ཡོད་པའི་གནད་ཁུངས་ལས་ ཨཱཿབརྒྱ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་
སྲོལ་ཡོད་རུང་ ཨོྃ་བརྒྱ། ཨཱཿབརྒྱ། ཧཱུྃ་བརྒྱ་ཟེར་མི་འདི་ ཡང་ན་གྲངས་ཀྱི་
གྱངས་ཁའི་བརྒྱ་མེན་པར་ཕྱག་རྒྱ་བཏབ་པའི་རྒྱ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་འོང་
ནི་ཨིནམ་ལས་དཔྱད་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་ཡང་གྱུར་ཏེ་འདུག 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

24

སྦས་ཡུལ་ཨཱཿབརྒྱ་ལུང་གི་གནས་ཡིག་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་དང་ལུང་ལས། 
དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དཔའ་
བོ་མཁའ་འགྲོ་དང༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་སྲུང་དམ་ཅན་ལ༔ གུས་པས་
ཕྱག་འཚལ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རྩོལ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མ་འོངས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་སྙིང་རྗེ་གིས་མ་བཟོད་པར་ 
བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཡང་དབེན་ལུ་ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་
ཚེ་ གསང་ཆེན་རོལ་པའི་དབང་བསྐུར་གནང་སྟེ་ བློན་འབངས་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་
ལུ་ ལུང་བསྟན་སྨོན་ལམ་ལེ་ཤ་མཛད་པའི་དུས་ལུ་ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་གིས། 
མ་འོངས་ཀུན་མཁྱེན་ཨྱོན་རྗེ༔ དུས་ངན་བསྐལ་པའི་སྙིགས་མ་ལ༔ བདུད་ཀྱི་
བསྐལ་པ་དར་དུས་སུ༔ དེ་དུས་བཟློག་ཐབས་བྲོས་ས་ཇི་ལྟར་ལགས༔ གནས་
དང་ཡུལ་ས་བྲོས་ས་གང་དུ་བྲོས༔ གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པ་འགྱེད་ཚུལ་

རྣམས༔ བདག་ཅག་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གསུང་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ་བའི་ལན་
ལུ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གིས་ ལུང་བསྟན་ལེ་ཤ་གསུངས་གནང་ཡོད་རུང་ཡིག་
ཚོགས་མང་བའི་དོགས་པ་གིས་འདི་ནང་མ་བཀོད། 

ཡང་རྒྱལ་པོ་གིས་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ལགས། དེ་དུས་ལས་ངན་དེ་བཟུམ་ཡོད་མིའི་

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ཨིན་ན། དམག་དཔོན་གྱི་མིང་དང་དེའི་གྱངས་ཁ་ བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་
པ་ཚུ་འབྱུང་ཚུལ་དང་དེ་ཚུ་གི་བཟློག་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ལགས་ཟེར་ཞུཝ་
ད། དེ་ཚུ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ ཧེ་མ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་དུས་ལུ་སངས་རྒྱས་དང་
བདུད་གཉིས་རྩལ་འགྲནམ་ད་ བདུད་ཕམ་ལས་བདུད་ཀྱིས་མཆོད་པ་བསམ་
གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཤམས་ཏེ་ ཁྱེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱེད་ཀྱི་
བསྟན་པའི་མཐའ་ང་གིས་བསྡུ་ནི་ཨིན་ཟེར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྨོན་
ལམ་དེ་སྦེ་བཏབ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག 

དེ་ལས་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དེའི་བཟློག་ཐབས་དང་དམག་མིའི་གྱངས་ཁ་
ཚུའི་ལུང་བསྟན་བཅས་པར་གསུངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ད་རུང་གུ་རུ་གིས་ དེ་འདྲའི་
དུས་ངན་བྱུང་བའི་ཚེ༔ སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཨ་ཙ་མ༔ བྲོས་ན་ཐར་ཏེ་བྲོས་མཁན་
ཉུང༔ བྲོས་ན་སྦས་པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ལྟར་ཡོད༔ ཤར་ན་གཡུ་རུ་ལུང་བྱ་བ་
ཡོད༔ ལྷོ་ན་འབྲས་མོ་གཤོང་བྱ་བ་ཡོད༔ ནུབ་ན་ཨཿབརྒྱ་ལུང་བྱ་བ་ཡོད༔ བྱང་
ན་མཁན་པ་ལྗོངས་བྱ་བ་ཡོད༔ ཤར་ལྷོ་སྦ་ལྕགས་ཤིང་ལྗོངས་བྱ་བ་ཡོད༔ ལྷོ་
ནུབ་ན་གྲོ་མོ་ལྗོངས་བྱ་བ་ཡོད༔ ནུབ་བྱང་ན་སྤ་མ་ལྗོངས་བྱ་བ་ཡོད༔ བྱང་ཤར་
དུ་གོ་ལྗོངས་བྱ་བ་ཡོད༔ དབུས་སུ་པདྨ་བཀོད་པ་བྱ་བ་ཡོད༔ ལ་སོགས་པའི་
སྦས་ཡུལ་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་དེ་ཚུ་ནང་ མིའི་ཤོང་ཚད་དང་ཡོན་ཏན་བཅས་པར་
གསུངས་གནང་ནུག 

དེ་ལས་ མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ སྦས་ཡུལ་གཞན་ཚུ་གི་གནས་ཡིག་
རྒྱས་པར་གསུངས་གནང་བ་བཀྲིན་ཆེ། ནུབ་ཕྱོགས་ཨཱཿབརྒྱ་ལུང་ཟེར་བའི་
གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ གནས་ཡིག་ཡང་གསུངས་ཏེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་
ཕྱག་འཚལ་ཏེ་གསོལཝ་བཏབ་ད། ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཚན་ལྡན་མ་མཚོ་

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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རྒྱལ་ཉོན་ཅིག ཨཱཿབརྒྱ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས༔ གནས་དེར་
སླེབས་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་ཐོབ༔ དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་ཐོབ༔ 
ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་དང་ཁྱད་མེད་ཡིན༔ ཟེར་གསུངསམ་མ་ཚད་གཞན་ཡང་
གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཚུའི་སྐོར་གསུངས་བའི་ནང་ལས། ཨཱཿབརྒྱ་ལུང་དུ་སྲིན་པོ་ར་
མགོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་བཏུལ༔ སྲིན་པོ་བཏུལ་ནས་སྦས་ལུང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས༔ 
སྒྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་དམ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ སྦས་ཡུལ་དབྱིབས་ནི་
སྲིན་པོ་གན་བརྐྱལ་འདྲ་བ་ཡོད༔ ལ་སོགས་པའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་བསམ་
གྱིས་མ་ཁྱབ་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡོད་པའི་གྲས་ལས། གནས་དེ་ལུ་ལྷོད་པའི་
སེམས་ཅན་ཚུ་ངན་སོང་ལུ་མི་གཏང་ཟེར་པདྨ་ང་གིས་དབུ་མནའ་བཞེས་པའི་
ཕྱག་མཛུབ་ཀྱི་རྗེས་བྱག་མགུར་ཡོད༔ ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
སྦས་གནས་ཨིནམ་ལས། གནས་ཡིག་ནང་ལུ་གསུངས་བཞགཔ་བཟུམ་མའི་
གནས་ཆ་མཉམ་མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་མེདཔ་ད་ རིགས་བཟང་དང་སྐྱེས་བུ་
གང་ཟག་རབ་ང་ལུ་མོས་པའི་དད་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཚེ་ཆུ་རང་བྱོན་དང་གུ་རུ་དྲག་པོའི་
སྐུ་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་གནང་བའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལེ་ཤ་
མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། 

གནས་ཡིག་ལས་ ལས་ངན་ལོག་པར་ལྟ་བའི་གང་ཟག་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་
མངོན་སུམ་མཇལ་ཡང་ལོག་པར་མཐོང༔ ལྟས་ངན་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པས་སྲོག་
དང་བྲལ༔ ཨྱོན་ང་ཡིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་དྲངས༔ ངན་སོང་ཁ་བཅད་སེམས་
ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞི༔ སེམས་ཅན་བསམ་པ་མི་འདྲ་ཐ་དད་ཡིན༔ ཟེར་དང་ ཡང་ 
གནས་དེར་སླེབས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མེད༔ 
དགའ་བདེ་ཉམས་དགའ་བ་དང་ཕྲད་སེམས་བག་ཕེབས་ཤིང་བདེ་

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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བ་ཡིན༔ གནས་དེའི་ཆུ་འཐུང་ཚད་ཚེ་ལུས་ཀྱི་གཅོང་ནད་མ་ལུས་པ་ཞི༔ དབང་
པོ་གསལ༔ ཀླུ་ནད་གཟའ་ནད་བརྒྱལ་ནད༔ གག་ལྷོག་གཟེར་ཟུག་སོགས་
ཀྱང་ཞི་བ་ཐོབ་བོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ གནས་དེར་སླེབ་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་ཐོབ༔ དྲན་
པ་ཙམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྣ་འདྲེན༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་དང་ཁྱད་པར་
མེད༔ གནས་དེར་བརྩོན་པས་བགྲོད་ལ་སྒྲུབ་ཏུ་འབུངས༔ གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་
མ་འོངས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ང་དང་མ་ཕྲད་རྗེས་འཇུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ 
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་བཏབ་པའི་སྐལ་ལྡན་ལ༔ ཨྱོན་ང་ཡིས་དགོས་འདོད་བྱིན་
རླབས་མྱུར༔ བསོད་ནམས་ཅན་ནི་ང་ལ་མོས་གུས་བྱེད༔ དགེ་སྡིག་བཟང་ངན་ང་
ཡིས་ཕྱེ་བ་ཡིན༔ དགེ་བ་ཅན་ལ་ང་ཡིས་རྟག་ཏུ་དགོངས༔ སྡུག་པོ་རིན་འཇལ་
བྱོན་ནས་དུས་ངན་ཟེར༔ ང་ལ་གསོལ་བ་མི་འདེབས་ངུ་འབོད་བྱེད༔ གསོལ་བ་
མི་འདེབས་བྱིན་རླབས་ག་ལ་འོང༔ གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་རྗེས་འཇུག་རིགས་ཀྱི་
བུ༔ པདྨའི་རི་ལ་ཚོགས་འཁོར་མཆོད་འབུལ་ན༔ ལོངས་སྤྱོད་ཐོབ་ཅིང་ཕྱི་མ་ང་
དྲུང་སྐྱེས༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་གླུར་བཞེས་ནས༔ ཡང་བཀའ་བསྩལ་པ༔ 

དད་ཅན་གྱི་མཚོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག༔ སྦས་ཡུལ་ཨཿབརྒྱ་ལུང་དེ་གནས་འོག་
མིན་དང་མཚུངས་སོ༔ ཨུ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ་མོ༔ བདེ་བ་ཅན་དངོས་ཡིན་
པས་སྦས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ༔ སྦས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་
མཇལ་བའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིའི་
གསང་བའི་གནས་དང་ ལྟེ་བ་ སྙིང་ཁ་ མགྲིན་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་
ལྒང་བུ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པས༔ ཕྱི་རབས་ཀྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཕྱག་དང་བསྐོར་
བ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚོགས་མཆོད་མར་མེ་སོགས༔ མོས་གུས་གདུང་བས་
ཅི་འབྱོར་ཕུལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་ན༔ ཚེ་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཀྲེས་
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སྐོམ་མེད་ཅིང༔ ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ༔ བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ་ཅིང་ཕྱི་མ་པདྨ་ང་ཡི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཡུལ་གཞན་
ལ་ལོ་གཅིག་ཏུ་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་བས་ནི༔ གནས་འདི་ལ་ཟླ་བ་
གཅིག་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་འཕེལ་འགྱུར་ཆེ་བར་ཨུ་རྒྱན་ང་ཡི་རྡོ་རྗེ་
གསུང་གི་ལུང་བསྟན་ཏོ༔  

ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་ གནས་མཆོག་དམ་པ་ཨཱཿབརྒྱ་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ཅིག་ཨིན་
ཟེརཝ་ག་གིས་སླབ་མི་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་ལུ་ཤར་གྱི་འཛམ་བུ་གླིང༔ ནུབ་ཀྱི་
ཨཱཿབརྒྱ་གླིང༔ ཙཱ་རི་གཉིས་པ་པདྨ་གླིང༔ ཤར་གྱི་ལྗོན་པ་གླིང༔ གླིང་འདི་བཞིའི་
ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས༔ མ་དང་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་སྦས་གནས་དེར༔ 
རང་བྱོན་རྟེན་གྱིས་གང་བས་བྱིན་རླབས་འཕགས༔ འགྲོ་དང་མཇལ་དང་སླེབས་
པས་ཆོག༔ བརྟེན་ཀྱང་ཆོག་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཞིང༔ དེ་ལ་ཕྱིའི་ཡུལ་བརྒྱད༔ བར་
ལུང་ཕྲན་བརྒྱད༔ ནང་སྦས་ལུང་བརྒྱད༔ གསང་བའི་གནས་བརྒྱད༔ རྩེ་གངས་
རི་བརྒྱད༔ མདའ་ཆུ་ཆེན་བརྒྱད༔ དེ་ལ་གནས་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱད༔ གྲུབ་
པ་ཐོབ་པའི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད༔ མཛད་པའི་འཕྲིན་ལས་བརྒྱད༔ གུ་རུའི་མཚན་
བརྒྱད༔ སྒྲུབ་ཁང་ཕུག་པ་བརྒྱད༔ དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་གནས་དེ་ལུ་ཚངམ་ལས་
དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ངོ་མ་དང་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གི་བཞུགས་གནས་ཡང་ཨིན་
ཟེར་གསུངསམ་མ་ཚད་ གནས་ཡིག་འདི་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཨིན། རྒྱས་པར་
དགོས་ན་བུམ་ཐང་སྨད་ནས་པདྨའི་ཐང་ཡིག་ནང་གསལ་ལོ༔ 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་མཇལ་བའི་སྐབས་གཙོ་བོ་ རང་གི་དད་མོས་ལུ་
རག་ལས་ནི་དང་ གནས་ཡིག་ལས་ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ཡི་བདེན་
པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གསུངསམ་ལས་ ལོག་ལྟ་ཅན་ཚུནི་གནས་འདི་ལུ་ལྷོད་ཡང་
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མི་ཚུགས། གལ་སྲིད་ལྷོད་དེ་འབད་རུང་ཚེ་ཐུང་གནོད་འཚེ་མང་ནི་ཨིནམ་ལས་
ཟབ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ གནས་དེ་མཇལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དད་
མོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མཇལ་དགོ་ནི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ནངས་པར་དད་ཅན་གྱི་
སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱིས་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་ཨིན། 

གནས་བཤད་པ་ཨམ་ཀུན་ལེགས་གསལ་སྒྲོན་གྱིས་བཤད་སྲོལ་ལྟར་འབད་བ་
ཅིན་ ཨཱཿབརྒྱའི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་དུས་རབས་མ་གསལ་ཡང་ རྗེ་བཙུན་ཀརྨ་
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཟེར་མི་གིས་གནས་སྒོ་ཕྱེ་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ བླམ་
དེ་ལུ་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ བཀྲིས་ཡངས་རྩེ་སྟོང་ཕུ་ཞང་ཚན་ལས་སྦེ་
བྱོནམ་ད་ ཨཱཿབརྒྱ་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་བཙན་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་གིས་ཕེབས་
བསུ་ཞུ་སྟེ་སྟག་མོ་ལུང་གི་སྤང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ད་རེས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལུ་
ཕེབས་ད་ ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་དང་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྗེས་
ཚུ་གཟིགསཔ་ལས་ཐང་དེའི་མིང་ཡང་ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་བཏགས་གནང་མི་དེ་ 
དེང་སང་བར་ཡང་སླབ་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་འདུག སྟོང་ཕུ་ཞང་ཚན་ལས་འགྱོཝ་
ད་ཨཿབརྒྱའི་གནས་སྒོ་ཅིག་སྟག་མོ་ལུང་གི་སྤང་ལས་བརྩིཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་
ནི་འདུག 

དེ་ལས་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལས་སྐར་མ་༥ ཙམ་འགྱོ་བའི་ས་ཁར་ཐང་དགའ་ཏོག་
ཏོ་ཅིག་ནང་ཕེབས་ད་ ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཤརཝ་ལས་ཟླ་བའི་ཐང་དང་། ཡང་ཕུ་སྙིང་
ལ་ཕྱོགས་ལུ་འགྱོ་བའི་ཐང་ཅིག་ནང་ཕེབས་པའི་ཚེ་གནམ་ལས་སྐར་མ་ཤརཝ་
ལས་ སྐར་མའི་ཐང་དང་། ད་རུང་བྱོན་ཏེ་ ད་རེས་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་
བཞེངས་པའི་བསྒང་གི་ས་ཆ་པདྨ་གཡང་རྫོང་ངམ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཟེར་སར་ཚུན་
ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་རུང་  ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་ཅིག་

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་ནི་ཨིན་པས། 

ས་གནས་དེ་ཧེ་མ་སྐྱེས་བཙན་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་གིས་ བླམ་ལུ་ཕུལ་བའི་
ཤུལ་ལུ་བླམ་གིས་ ལྷ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་ཡོད་མི་དེ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་
ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ལོན་པའི་ཤུལ་མ་ ད་ལྟོ་སྒང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བཟང་
རིག་འཛིན་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་ལྷ་ཁང་ཐོག་ཚད་
གཅིག་མ་གཅིག་བཞེངས་པའི་བསྒང་འདུག ལྷ་ཁང་དེ་གི་འོག་ལུ་འོག་ཕྱོགས་
ཀླུ་ལས་ཕུལ་བའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཨིན་ཟེར་མི་ཡང་ད་ལྟོ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་
ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས་འདི་ རྒྱ་མཚོ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༦༨༠ ཁར་ཡོདཔ་
ད་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ཡ་དྷི་ལས་གསེར་གཞོང་ཚུན་ཟུར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་
མི་ཊར་༡༨ ཙམ་དང་དེ་ལས་རྐང་ཐང་སྦེ་གསེར་གཞོང་ལས་ཡ་རབ་ཚུན་དུས་
ཡུན་ཆུ་ཚོད་༦ ཙམ་དང་ ཡ་རབ་ལས་ཨཱཿབརྒྱ་ཚུན་ལུ་ཆུ་ཚོད་༥ དང་༦ ཙམ་
འགོརཝ་ཨིན།

ཨཱཿ་བརྒྱ་གནས་ལུ་སྤྱིར་བཏང་བར་བསྐོར། ནང་བསྐོར། རྩེ་བསྐོར། ར་བསྐོར་
རམ་རོང་བསྐོར་ཟེར་ཡོད་ས་ལས་ བར་བསྐོར་འདི་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལྷ་ཁང་
གི་ཤར་ཕྱོགས་ཧོངས་ལུ་དང་ ནང་བསྐོར་འདི་ལྷ་ཁང་གི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྩེ་
བསྐོར་འདི་ལྷ་ཁང་གི་བྱང་ཤར་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་
གཡས་བསྐོར་སྦེ་མཇལ་ཏེ་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་ལོགཔ་ཨིནམ་ད་ ཉིནམ་རེ་སྦེ་
བསྡོམས་ཉིནམ་གསུམ་ཙམ་འགོརཝ་ཨིན་པས། 

ར་བསྐོར་རམ་རོང་བསྐོར་འདི་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལྷ་ཁང་ལས་ལོག་ཡ་རབ་ལུ་

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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འགྱོ་བའི་སྐབས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཨཱཿབརྒྱའི་གནས་
གཞན་ཚུ་མཇལ་ཚར་ཏེ་ལོག་པའི་ཞོར་ཁར་མཇལ་བར་བཏུབ་ཨིན་རུང་ གལ་
སྲིད་ཕུ་སྙིང་ལའི་གནས་མཇལ་ཏེ་ལྷུན་རྩེ་ལས་ལོག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དམིགས་
བསལ་གྱིས་མཇལ་བར་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས། 

སྤྱིར་བཏང་གནས་མཇལ་ནི་གི་དུས་ཚོད་འདི་འབྲུག་ཟླ་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་
ནང་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་རུང་ ལ་བསྡམ་མེན་པའི་སྐབས་ལུ་གནས་སྐོརཔ་ཚུ་འོང་
དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། 

ལ་བསྡམ་འདི་འབྲུག་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༥ ལས་ཟླཝ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་༡༥ 
ཚུན་ཨིནམ་ད་ ལ་བསྡམ་འབད་དགོ་མི་འདི་ མི་གསརཔ་འདྲ་མིན་ཚུ་ གནས་
བཟང་པོ་འདི་གི་ས་ཁོངས་ནང་འཛུལཝ་ད་ དུས་མིན་ཆར་ཆུ་འབབ་སྟེ་ ཤྲཱི་མུ་
ཁུང་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་སྒོའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་གཏང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་
རྣམ་རྟོག་དང་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ལ་བསྡམ་འབད་
སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།   

ཨཿབརྒྱ་ལུ་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའི་ས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ ད་རེས་ཚེ་འདྲིལ་
བསྣས་ས་ཟེར་མི་དང་ རྩྭ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ། ཆུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར་ཡོདཔ་
ཨིན། ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྩ་དབུ་མ་ལས་འབབ་པའི་རྩྭ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར་མི་
འདི་ བཟོ་རྣམ་ ར་ཏོག་པུ་ཏ་འདྲ་བ་ ཤིང་སྨྱུག་མ་འདྲ་བ་ མེ་ཏོག་དྲིལ་བུ་འདྲ་
བ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ རྩྭ་དེ་ཁ་ལུ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཨིན་རུང་
ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ལོ་ཟེར་གསུངས་པའི་བཤད་སྲོལ་དང་ ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱིས་
མ་གཏོགས་མི་འཐོབ་ནི་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

32

ཨམ་ཀུན་ལེགས་གསལ་སྒྲོན་གྱིས་བཤད་མིའི་ནང་ སྔོན་གོང་ལས་ངག་རྒྱུན་
ཐོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཡོད་མི་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ མཚམས་པ་དཀར་ཅུང་གིས་ 
ཨཿབརྒྱ་གནས་ལུ་སྡོད་མི་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་དང་ ཁོ་གིས་ཁོ་རའི་བུ་མཚམས་པ་ལྷག་
པ་འོད་ཟེར་དང་ ཁོ་གིས་ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་ཀུན་བཟང་ཐུགས་རྟེན་དང་སྐལ་
བཟང་གཡུ་སྒྲོན་ ཀུན་ལེགས་གསལ་སྒྲོན་ དེ་ལས་ད་རེས་ང་བཅས་ལུ་བརྡ་
སྟོན་འབད་མི་འཇམ་དཔལ་དཔལ་སྒྲོན་ཚུ་ལུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་ཡོདཔ་ད་ 
ཁོང་ཚུ་ག་ར་ཉེ་ཚན་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ཨཿ་བརྒྱ་བླམ་རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་གིས་མཛད་གནང་བའི་ ཨཿབརྒྱ་བདེ་ཆེན་ཕོ་
བྲང་ངམ་པདྨ་གཡང་རྫོང་གི་གསོལ་འདེབས།

དག་པའི་ཞིང་ཕྱོགས་སྦས་ཡུལ་ཨ་བརྒྱ་ལུང། །གནས་མཆོག་དམ་པ་བདེ་
ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ། །ཨྱོན་པདྨའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་འདིར་རིག་
འཛིན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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ཨཿབརྒྱ་བར་བསྐོར་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས་གཤམ་གསལ་
ལྟར་ཨིན།

༡ བར་བསྐོར་གྱི་གནས་སྒོ་དང་པ།  

ལྷ་ཁང་ལས་སྐར་མ་༥ཙམ་གྱི་སར་ཡོད།       

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

34

༢ རྔ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

འདི་མགུར་བརྡུངས་ཏེ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ངན་སོང་
ལས་ཐར་བར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་དགོཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
པས།

དྲན་གསོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བསང་གནང་སའི་བསང་ཕོར་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

35

༣ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དམར་གཏོར། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

36

༤ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟེན་སྒྲོམ།

དྲན་གསོ། དམར་གཏོར་གིྱ་ལྟག་ལུ་རུས་སྦལ་ཕོ་མོའི་སྒྲུབ་ཆུ་ ཁ་ལུ་རེགཔ་ཙམ་གིྱས་མི་
ལུས་ཚར་བདུན་ཐོབ་ནི་དང་། རྟེན་སྒྲོམ་གིྱ་ལྟག་ལུ་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གིྱ་ཁྲུས་གནང་
ས་དེ་ཁར་ སྐུ་ཁྲུས་གནང་ནིའི་ཆུ་འདི་གུ་རུ་གིས་ཕྱག་འཁར་གིྱས་གཡུར་བ་གཟང་སྟེ་དྲངས་
པའི་ཤུལ་དང་བཅས་པ་མཇལ་ནི་ཡོད། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

37

༥  སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ལྷ་ཁང་།     

༦ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོག་བུ།

ཅོག་བུ་འདི་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གཅོད་གནང་བཞུགས་ས་དང་ དེང་སང་གནས་
བསྐོར་པ་ཚུ་གིས་འདི་ཁར་གཅོད་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

38

༧ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཏོགས་གནང་བའི་སྦྲུལ་གྱི་བར་དུམ།    

   ༨ པད་གླིང་གིས་གཏེར་ཁ་ཕྱེ་གནང་བའི་ཕྱག་གྲིའི་བཅད་ཤུལ།

བཤད་སྲོལ་ལས་ གུ་རུ་གིས་བདུད་དུམ་ཚན་བཞི་ལུ་བཏུབ་ས་ལས་ མཇུག་འདི་
སོན་སྣ་ཁར་ལུ་དང་ བར་དུམ་གཅིག་ཨཿབརྒྱའི་ནང་བསྐོར་ལུ་དང་ དེའི་མགུ་
ཏོག་འདི་ཡ་རབ་གཡུས་ཚན་གིྱ་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

39

༩ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ནུབ་སྲིན་ཡུལ་ལུ་འཕུར་བྱོན་སྐབས་ཀྱི་ཆིབས་རྟ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

༡༠ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

40

དྲན་གསོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དཀར་གཏོར་གཏེར་ལུ་སྦས་པ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ནུབ་སྲིན་
ཡུལ་ལུ་བྱོན་སྐབས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཇ་དྲངས་པའི་དམ་སྦྱིས་མཇལ་ནི་ཡོད། འདི་
ཁར་རང་གིས་ཇའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚུལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། 

༡༡ མཁའ་འགྲོའི་ཚེའི་མེ་ལོང་།   

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

41

༡༢ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་དང་ཡང་ གཡས་དང་གཡོན་གིྱ་འདི་ཤར་བྱང་
    ཆུབ་དབུས་ཁང་བཟང་ ནུབ་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག

དྲན་གསོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཚྭ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་ཟེར་བའི་གནས་ཡོད།    

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

42

༡༣ མར་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།    

འོག་གི་གནགཔོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ལྡེ་མིག་དང་ ལྡེ་མིག་ཕྱེ་བའི་ཚུལ་འབད་ཞིནམ་
ལས་ལྟག་གི་ཧོག་ཀ་ནང་ལས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་པས། འདི་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་ལུ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་དང་ཕྲེང་བའི་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས། སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་བཅས་
ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

43

༡༤ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་བྷ་ག་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

དྲན་གསོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིམ་བསྲོ་སྟེ་བཞུགས་པའི་གནས་བྱག་འདི་འཕུར་བྱོན་ནི་
འབདཝ་ད་གཏེར་ལུ་སྦས་གནངམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

44

༡༥ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཐབ།  

༡༦ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག
དད་མོས་ཅན་ལུ་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་བྱོན་པ།

འདི་ཁར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་གནས་བསྐོརཔ་ཚུ་གིས་ཤིང་རེ་བཀལ་དགོཔ་
ད་ ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་ལུ་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་འབབ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

45

༡༧ མཁའ་འགྲོའི་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ།   
   ལས་འཕྲོ་ཅན་ལུ་བདུད་རྩི་བྱོནམ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

46

༡༨ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།
མ་འོངས་པར་འདི་ཁ་ལས་བང་མཛོད་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་གཏེར་བཞེས་ནི་ཨིནམ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

47

༡༩ མཁའ་འགྲོའི་གསང་ལམ།
འདི་ཁར་སྒོ་ཕྱོགས་བཞི་སྦེ་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་ལས་ སྒྲིབ་པ་བཤུབ་དགོཔ་ཨིན་པས།

དྲན་གསོ། བྱག་གི་རྐེད་པར་མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡོད།    

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

48

༢༠ ཨཿབརྒྱ་ལྷོའི་ཀ་ཆེན།
ལྷོའི་ཀ་ཆེན་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ཀ་ཆེན་ཡོད་པའི་ཚོར་

སྣང་འབྱུང་རུང་ ཕྱོགས་གཞན་ཚུ་ནང་ཀ་ཆེན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུག

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

49

༢༡ བྱ་ཁྱུང་གི་ཞལ་དང་དེའི་ལྟག་ལུ་ཕྲེང་བའི་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས།  

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

50

དྲན་གསོ། རྡོ་གནམ་གྱི་ཀཝ་ཟེར་བའི་གནས་མཇལ་ནི་ཡོད། འདི་ཁར་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་
བརྟག་ས་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

༢༢ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་དང་དེའི་མགུ་ལུ་
ཕྲེང་བའི་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས།   

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

51

༢༣ ཨཿབརྒྱ་བར་བསྐོར་གྱི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི།  

ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གནས་འདི་གཡས་དཔའ་བོ་དང་གཡོན་དཔའ་མོ་ཚུ་
གིས་བྲོ་འཆམ་པའི་གནས་ཨིནམ་ལས་ གནས་བསྐོརཔ་ཚུ་གིས་འདི་ཁར་
ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་བའི་སྲོལ་འདུག

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

52

༢༤ དམྱལ་བ་གསེར་ཕྲེང་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་།

འདི་ནང་གཡས་ལྷ་དཀརཔོ་དང་གཡོན་འདྲེ་གནག་ཅུ་གི་ཚུལ་ཨིན་པའི་གནས་
རྡོ་གཉིས་ཡོད།

དྲན་གསོ། ཞིང་ཁམས་ལུ་འགྱོ་ཚུལ་གིྱ་ལམ་དང་ དེ་གི་མགུ་ལུ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
བཞུགས་ཏེ་གཟིགས་ཡོདཔ་བསམ་སྟེ་ཁར་ཡར་ལྟ་འཛེགས་ཞིནམ་ན་འབབ་ས་འདུག དེའི་
ཉེ་འདབས་ལུ་སྤང་བྱ་བླང་བྱའི་ཁས་བླངས་འབད་ས་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

53

༢༥ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་སའི་སྒྲུབ་ཕུག་གསུམ་ལས་གཅིག
སྒྲུབ་ཕུག་འདི་བྱག་གི་རྐེད་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་གསོ། སྒྲུབ་ཕུག་འོག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གཏེར་
ལུ་སྦས་གནང་བ་ཨིན་ཟེར་བའི་གནས་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

54

༢༦ གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་སའི་ཨེ་ཁུག
པར་འདི་གནས་ཅིག་མེན་རུང་ གཟིགས་མི་ཚུ་གིས་གནས་མཇལ་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་སྦེ་བཞག་ཡོད་ཞུ།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

55

སྒྲུབ་ཕུག་འདི་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་སྒྲུབ་ཆུ་དང་གཡས་ལུ་གཟིམ་ཁང་བར་ལུ་
སློབ་མ་ཚུ་བཞུགས་ས་མདུན་ལུ་གསོལ་ཐབ་བཅས་པར་མཇལ་ནི་ཡོད། འདི་
ནང་གླུ་གར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།

༢༧ གནུབས་གནམ་མཁའ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཕུག་

དྲན་གསོ། རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཕོ་མོ་དང་དེའི་གཡས་ལུ་སྒྲུབ་ཆུ་ཕོ་དང་གཡོན་ལུ་མོ་བཅས་
དང་ རྟ་མགྲིན་དཀར་དམར་ཡོད། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལུ་འགྱོ་ཚུལ་གྱི་ལམ་
ཡོད། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

56

༢༨ རྡོ་རྗེ་ཁ་ལྟབ།  

དྲན་གསོ། སྐྱེས་གནས་བར་དོ་ཟེར་བའི་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས་ འདི་ཁ་ལས་འཛུལ་བ་ཙམ་
གྱིས་མའི་མངལ་ལས་སྐྱེས་བའི་ལས་སྒྲིབ་དག་ནི་དང་ བླ་མ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ཕོ་
བྲང་ཟེར་མི་འདི་ཁ་རྒྱུན་ཙམ་སྦེ་མཐོངམ་ལས་དཔྱད་དགོཔ་འདུག དེ་ལས་ཆིབས་རྟ་མ་བུ་
ཟེར་རྟ་དང་རྟིའུ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།  གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་དབུ་ཞྭ་དང་ཕྲེང་བའི་སྒྲིབ་
པ་བཤུབ་ས། གུ་རུའི་དམར་གཏོར། བྱ་ཁྱུང་ཕོ་མོ་བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

57

༢༩ བྱ་ཁྱུང་མགོ  

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

58

༣༠ མཁའ་འགྲོའི་གསང་ལམ། 

༣༡ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབེབ་གནང་ས།  

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

59

དྲན་གསོ། མཁའ་འགྲོའི་གསང་ལམ་ལས་འགྱོཝ་ད་ རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དང་ ཨ་
ལོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སའི་དབང་ཕྱུག་རང་བྱོན་བཅས་ཡོད། འབེབ་གནང་ས་ལས་འགྱོཝ་ད་
ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་དབུ་ཞྭ་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་སླབ་རྒྱུན་ཡོད་རུང་ ཀུན་མཁྱེན་པད་
དཀར་མཆོག་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེདཔ་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདུག

༣༢ གཤིན་རྗེ་ཁོག་པ་དང་པའི་འཛུལ་སྒོ། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

60

༣༣ གཤིན་རྗེ་ཁོག་པ་ལས་འཐོན་ས། 

གཤིན་རྗེ་ཁོག་པ་འདི་བྱག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལས་མི་ཊར་༡༢ ཙམ་དང་བར་ལས་
ཆུ་ཡང་འབབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ནང་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ལོག་འཐོནམ་ད་ དམྱལ་བར་
འཛུལ་ཏེ་ལོག་ཐར་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ ཐར་རོ་ཟེར་ཚར་གསུམ་སླབ་དགོཔ་
ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

61

དྲན་གསོ། གཤིན་རྗེ་ཁོག་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཡང་ཡོད། 

 ༣༤ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྗེས།

ཕྱག་རྗེས་འདི་གཤིན་རྗེ་ཁོག་པ་གསུམ་པའི་ནང་དང་ དེའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་བཅས་ཡོད།

༣༥ ཡང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༣༦ གཤིན་རྗེ་ཁོག་པ་བཞི་པའི་འཐོན་སྒོ།   

༣༧ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚེ་གཏོར།

འདི་ཁ་ལས་གནས་བསྐོརཔ་ཚུ་གིས་ཕྱག་འཚལ་སྨོན་ལམ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་པས།  

འདི་ཁ་ལས་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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དྲན་གསོ། གནས་རྡོ་ཅིག་ལས་རིག་འགྲེས་ཏེ་ས་གི་མིང་ཡང་རྔ་མོ་ཆེན་ཟེར་བའི་ཁུངས་
དང་ གནས་བསྐོརཔ་ཚུ་གིས་འདི་མགུར་བརྡུང་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་
བརྡུང་ཁ་གཉིས་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེང་སང་གནས་བསྐོརཔ་ཚུ་གིས་ག་ཐོབ་སྦེ་
བརྡུངསམ་ལས་ཁ་ལེ་ཤ་ཐོན་ཏེ་འདུག ལྷ་ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད། 

སའི་བཟོ་དབྱིབས་ཟངས་ཁ་སྤུབས་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ སའི་མིང་ཡང་ཟངས་སྤོག་པ་
ཟེར་ འདི་ཁར་འབྲུ་སྣ་གཏེར་ལུ་སྦས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ལམ་ལྟག་ལུ་བདུད་ཀྱིས་སྦལཔ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་མི་ལུ་གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་གིས་དམ་བཏགས་ས་དང་ གླང་ཆེན་ཉིམ་བསོྲ་ས། དེ་ལས་གྲོ་ལོད་ཐང་ཟེར་སར་སྡིག་
པ་ར་ཙ། མི་རོ་རྟ་རོ་ཚུ་དང་ ཟངས་ཆེན་ནང་བཙོས་བའི་གནས་རྡོ་དང་ དེའི་ལྟག་ལུ་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་ལུ་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་གིས་ཕུལ་བའི་ཤེལ་དཀར་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཨིན་ཟེར་བ་
བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༣༨ སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་རང་བྱོན། 

དེ་ཡང་ སྡིག་པ་ར་ཙ་གིས་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་འཚེ་འབདཝ་ད་སྙིང་རྗེ་གིས་མ་
བཟོད་པར་གཟིགས་བཞུགསཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།    

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

65

༣༩ ཚོགས་གཞོང་།
དེ་ཡང་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྩེ་བསྐོར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལུ་བཞུགས་པའི་
སྐབས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་འདི་ཁ་ལས་ཚོགས་ཕུལ་བའི་ཚོགས་གཞོང་
ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ཡོད།

དྲན་གསོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དམ་བཏགས་གནང་བའི་སྦུལ། དེའི་ལྟག་ལུ་བ་མེན་རྭ་བ་
གཏེར་ལུ་སྦས་པ། དེ་ལས་འགྱོ་བའི་ལམ་ཟུར་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐེམ་སྐས་བཅས་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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 ༤༠ ཉི་མའི་ཐང་ལུ་ཡོད་མི་གསེར་གྱི་རུས་སྦལ། 
དེ་ཡང་ བླ་མ་ཀརྨ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཨཿབརྒྱ་གནས་ཀྱི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་བར་
བྱོན་ཏེ་ས་གནས་འདི་ཁར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཤརཝ་ལས་ 
ཐང་འདི་གི་མིང་ཡང་ཉི་མའི་ཐང་ཟེར་བཏགས་མི་དེ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་སླབ་རྒྱུན་མ་
ཉམས་པར་འདུག 

ཨཿབརྒྱ་ནང་བསྐོར་ནང་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས་གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཨིན།
དྲན་གསོ། བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྱི་ཞལ་ནུབ་སྲིན་ཡུལ་ལུ་གཏད་པ་ཟེར་མི་
གནས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི་ གནས་རྡོ་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བླམ་
འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ མོང་སྒར་ཕྱོགས་ལུ་སྐུ་དངོས་སྦེ་བྱོན་མ་བྱོན་དང་ ཡང་ཅིན་རྫུ་
འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་བྱོན་ཞིནམ་ན་གནས་འདི་ཚུ་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུའི་སྐོར་ལས་
དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ལྷ་ཁང་ལས་སྐར་མ་༥ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༤༡ ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་བཞུགས་ཁྲི།  
ཟླ་བའི་ཐང་ལུ་ལྷོད་རན་པའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

དྲན་གསོ། ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྲུང་གའུ་ཟེར་བའི་སྤང་སྤོ་ཏོ་ཅིག་ཡོད།

འདི་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་མི་གནས་རྡོ་
ཚུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་གསོལ་བམ་ནོར་ཚུ་གཏེར་ལུ་སྦས་ཡོདཔ་ད་ མ་འོངས་

པར་དེ་ཚུ་ལོག་གསོལ་བམ་ནོར་སྦེ་འཐོན་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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 ༤༢ བླ་མ་ཀརྨ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་རྗེས།

ཟླ་བ་ཐང་ལས་རྩེ་བསྐོར་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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དྲན་གསོ། ཟླ་བ་ཐང་ལས་ནང་བསྐོར་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ལྟག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་
གཏོར་ཟེར་མི་གནས་རྡོ་དང་ ཨཿབརྒྱ་བླ་མའི་བཞུགས་ཁྲི་ཟེར་མི་གནས་རྡོ་བཅས་མཇལ་ནི་
ཡོད། 

༤༣ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཞལ་དང་ཕག་གདོང་མཇལ་ས།   
        ཨ་བརྒྱ་བླ་མའི་བཞུགས་ཁྲི་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ཡོད།   

ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

70

༤༤ དེའི་ལྟག་ལུ་གསེར་གྱི་རང་འཐག

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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༤༥ དེ་ཡང་གནས་ཡིག་ལས་ གཡས་ཨཿབརྒྱ་ཕོ་ཆུ་དང་ གཡོན་ཤེལ་(ཤིྲཱ་)
ཆུ་མོ་ཆུ་གཉིས་ཀྱིས་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་འདྲ་བ། ཕུའི་ལྕགས་རི་བསྐོར་བ་འདྲ་
བ། སྤང་གིས་མཎྜལ་ཕུལ་བ་འདྲ་བའི་སྟེང་ལུ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་
ཟེར་མི་ཁར་སྤང་མཎྜལ་ཕུལ་བ་འདྲ་བའི་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཐང་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེ་ཁར་ཧེ་མ་ཨ་བརྒྱ་བླ་མའི་གཟིམ་ཁང་ཅིག་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བཤུལ་ལས་ཉམས་སོང་པའི་བཤུལ་མགུ་ ད་རེས་སྒང་སྟེང་
སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ལྷ་ཁང་ཐོག་ཚད་
གཅིག་མ་གཅིག་བཞེངས་པའི་བསྒང་འདུག 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

72

 ༤༦ གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་དབུ་ཞྭ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

༤༧ སྒྲོལ་མ་༢༡ གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

73

༤༨  གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཏོན་གནང་བའི་སྨན་ཆུ་ཕོ།   

༤༩ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཏོན་གནང་བའི་སྨན་ཆུ་མོ། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

74

སྨན་ཆུའི་རྫིང་འདི་ཁར་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱ་ཁྱུང་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་སྨན་ཆུ་སྦང་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། འདི་ཁར་ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་སྦང་མ་བཏུབ་ཨིནམ་ལས་ མི་
ཚུ་སྦང་ནི་གི་དོན་ལུ་འོག་ལུ་རྫིང་སོ་སོ་སྦེ་ཡོད་མི་ནང་སྦང་དགོཔ་ཨིན་པས།

༥༠ སྨན་ཆུ་ཕོ་མོ་འཁྱིལ་ས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

75

༥༡ མཁའ་འགྲོའི་དབུ་ཐོད་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ། 

༥༢ དུང་དཀར་རང་བྱོན།

ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དུང་དཀར་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་
ལུ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

76

དྲན་གསོ། མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་ལས་འཐོན་པའི་སྒྲུབ་ཆུ། དེའི་ལྟག་ལུ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྡོ་རྗེ། 
དེའི་ལྟག་ལུ་ཆུའི་མཐའ་མར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་དམ་བཏགས་གནང་བའི་རྡོ་རྗེ་
བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད།

༥༣ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་
རྡོ་ལུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བ།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

77

༥༤ བདུད་ཀྱི་མཁལ་རྡོག་རྡོ་ལུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བ།

དྲན་གསོ། དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་བཏུལ་སྐབས་ དབུ་ཕྱག་ཞབས་
གསུམ་གྱིས་སྦེ་བཏུལ་གནང་བའི་བཤུལ་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

78

  ༥༥ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཨཿབརྒྱ་ཐམ་པ་གཏེར་སྦས་གནང་ས།   

གནས་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་གནས་ཀྱི་མཚན་ཡང་ཨཿབརྒྱ་གནས་ཟེར་དར་ཁྱབ་
སོང་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་ ཨཿབརྒྱ་གནས་ཟེར་ཡོངས་
གྲགས་འཐོན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དད་པ་ཅན་
ལུ་བདུད་རྩི་ཡང་བྱོནམ་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

79

༥༦ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།
དད་མོས་ཅན་ལུ་བདུད་རྩི་བྱོནམ་ཨིན།

         གོང་གི་ཨཿབརྒྱ་གཏེར་སྦས་པའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།   

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

80

 ༥༧ སྨན་སྒྲུབ། 

སྨན་སྒྲུབ་འདི་ཨཿབརྒྱ་གཏེར་སྦས་སའི་གདོང་ཁ་གི་ཆུའི་ནང་ལས་ཞུ་ནི་འདུག

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

81

༥༨ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཐོད་དང་ཞབས་པུས་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་བཤུལ།
དེ་ཡང་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གནས་འདི་ཁར་འགོ་ཐོག་བྱོནམ་ད་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན། ཨཿགི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

82

༥༩ ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་དབུ་ཞྭ་རང་བྱོན།

ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེདཔ་ལས་དཔྱད་དགོཔ་ཡོད། གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེའི་དབུ་ཐོད་དང་ཞབས་པུས་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་བཤུལ་ཡོད་སའི་གདོང་གཏད་ལུ་
ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

83

༦༠ པད་གླིང་གི་བཞུགས་ཁྲི་ཐོག་༣ མ།

འདི་ཁར་པད་གླིང་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་གླུའི་མཆོད་
པ་འཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་རུང་ བཞུགས་ཁྲི་འདི་པད་གླིང་གི་ཨིན་
སྲིད་དང་མི་སྲིད་དཔྱད་དགོཔ་འདུག

དྲན་གསོ། ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་དབུ་ཞྭ་རང་བྱོན་གྱི་རྩ་བར་སྒྲུབ་ཆུ་རྩ་ཅན། གུ་རུ་སྐུ་
ངལ་གནང་བཞུགས་སྐབས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་བཞུགས་པའི་གནས། གཏེར་བཏོན་པདྨ་
གླིང་པའི་ཆིབས་དང་སྐུ་ཆས་བཅས་ཡོད་ས་ལས་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

84

  ༦༡ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུ་རང་བྱོན་ཕྱག་འཁར་དང་བཅས་པ།  

༦༢ བཞུགས་ཁྲི་གོང་འོག་གསུམ་ལས་བར་ན་གི་བཞུགས་ཁྲི།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

85

དྲན་གསོ། དེ་ལས་འགྱོཝ་ད་བྱམོ་བྱིི་ཅུང་དང་བཅས་པ། བྱ་པོད་གཤོག་སྒྲོ་ཅནམ་བཅས་
མཇལ་ནི་ཡོད།

 ༦༣ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ། 

བཞུགས་ཁྲི་འདི་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ངན་སོང་ལས་འགྲོལ་ནི་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

86

༦༤ ཕ་མའི་དྲིན་ལན་བརྟག་ས། དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་བྱོན་པ། 

དྲན་གསོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་ལས་འགྱོཝ་ད་ རྡོ་རྗེ་ཕག་
མོའི་ནུ་མ་དང་དུང་དཀར། ཚེ་རིང་མའི་བང་མཛོད་ཐོག་༣ མ། དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་
དངོས་སུ་བྱོན་པའི་ཚེ་གཏོར་རང་བྱོན། དེའི་ལྟག་ལུ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གཏེར་ལུ་
སྦས་པ། དེ་ལས་འགྱོཝ་ད་དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་བྱོན་པའི་ནོར་བུ་མིག་༣ མ། ཕ་མའི་
དྲིན་ལན་བརྟག་ས། དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་བྱོན་པའི་རྟ་མགྲིན་དཀར་དམར་གྱི་ཞལ་
བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

87

༦༥ ནང་བསྐོར་གྱི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི། 

༦༦ ཕྱག་རྡོར་སྒྲུབ་ཕུག དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་བྱོན་པ།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

88

༦༧ བླ་མ་ཀརྨ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་སྐབས་བྱིན་གྱིས་རླབས་
    གནང་བའི་གནས་རྡོ།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

89

༦༨ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་འདི་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་ཕུལ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ལུ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

90

༦༩ གསེར་ཆུ་དངུལ་ཆུ་འཐོན་ས་ནང་ན།              

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

91

༧༠ གསེར་ཆུ་དངུལ་ཆུ་འཐོན་ས་ཕྱི་ཁ།

གསེར་ཆུ་དངུལ་ཆུའི་གནས་འདི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་ནི་དེ་གིས་
གནས་བསྐོརཔ་ཚུ་གིས་ཞུ་སྟེ་འབག་མི་ལེ་ཤ་ཐོནམ་ལས་ རྫོགས་ནི་དང་
མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་གཞུང་
གིས་བཀག་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ལས་སྐར་མ་༢༠ ཙམ་གྱི་
སར་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

92

  ༧༡ ཚེ་རིལ་བསྣས་ས།  

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གནས་ས་འདི་གིས་ཚེ་རིལ་བསྣས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ 
ས་འདི་ས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་མཉེན་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་ས་འདི་ལུ་
ས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་པས།     

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

93

༧༢ ཛམ་བྷ་ལྷའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ས་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་སྒྲུབ་ཆུ་ཕོ་མོ་བཅས་ཡོདཔ་ཨིན། 

པདྨ་གཡང་རྫོང་ལུ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

94

༧༣ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ན་བཟའ། ཁ་རྒྱུན་ལུ་ཨ་བརྒྱ་བླ་མའི་ན་བཟའ་ཟེར་ཡང་བཤད་ནི་
       ཡོད་རུང་ངོ་མ་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ན་བཟའ་རང་ཨིནམ་འོང་ནི་མས།

༧༤ ནང་བསྐོར་ལུ་ཡོད་མི་སྦྲུལ་དུམ་ཚན་གཅིག

 པདྨ་གཡང་རྫོང་གི་ལམ་ཁར་ཡོད།

དྲན་གསོ། དུར་ཁྲོད་ས་ཁོངས་ནང་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

95

 ༧༥ ཨཿབརྒྱའི་དུར་ཁྲོད།

དུར་ཁྲོད་འདི་ལུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་རྒྱུན་དང་ ཕོ་གཡས་དང་མོ་
གཡོན་ལུ་སྦེ་ཤི་བའི་ཚུལ་འབད་དགོ་མི་ཡང་ཕྱི་མ་ཞིང་ཁམས་ལུ་སྐྱེ་ནིའི་རྟེན་
འབྲེལ་དང་ གལ་སྲིད་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཤུལ་ལས་དུར་ཁྲོད་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་
ཐོབ་མ་ཚུགས་རུང་ འདི་ཁར་ལྷོད་པ་ཅིན་བཏུབ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

96

༧༦ ཡི་དམ་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་ལམ་ སྒྲོལ་མ་༢༡ གི་ལྷ་ཚོགས་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་
     པའི་གནས་ཨིན།

རྩེ་བསྐོར་ལུ་འགྱོ་ནིའི་གྱེན་འགོ་བཙུགས་སའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད།

ཨཿབརྒྱ་རྩེ་བསྐོར་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས་གཤམ་གསལ་
ལྟར་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

97

དྲན་གསོ། རྩེ་བསྐོར་ལུ་འགྱོ་ནིའི་གྱེན་འཛེགས་སའི་ལམ་རྒྱ་གྲམ་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
གིས་དམར་གཏོར་གཏེར་ལུ་སྦས་པ། དེ་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་དཀར་གཏོར་
ཟེར་ རྡོ་ཟུར་གསུམ་མ་དཀརཔོ་གཅིག་ ཚེ་བུམ་འོག་མ། དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་བྱོན་
པའི་ཨ་ཞེ་རྒྱ་ཟའི་རྡོ་ཆུང་ཟེར་ འདི་ཁར་ཨ་ཞེ་གི་དར་སྣ་གོས་སྣ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ། དེ་
ལས་དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་བྱོན་པའི་ཛམ་བྷ་ལྷའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ས་གཡང་གི་རྭཝ་དང་
བཅས་པ། ཚེ་རིང་མའི་བང་མཛོད་ཐོག་གསུམ་མ། ཨ་ཞེ་རྒྱ་ཟ་སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་
སའི་སྐུ་རང་བྱོན། བ་མན་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་ འདི་ཁར་བ་མེན་གྱི་སྐད་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་
པས། གསེར་གྱི་རང་འཐག་ཁ་སྦུབ་མ་སྦུབ་བཅས་པའི་གནས་བཅས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
ཨ་ཞེ་རྒྱ་ཟ་དེ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དེ་བསྒང་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་ནི་འདི་གིས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

98

 ༧༧ མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

99

དད་མོས་ཅན་ལུ་བདུད་རྩི་བྱོན་པ།

 ༧༨ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཅོད་གནང་སའི་སྒྲུབ་ཕུག  

དྲན་གསོ། གོང་གི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་ལུ་གླུའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་
གསང་ལམ་བཅས་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

100

༧༩ མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཕུག 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

101

༨༠ ཚེ་བུམ་ཆེ་བ།

 དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་བྱོན་པ།  

དྲན་གསོ། མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ལས་འགྱོཝ་ད་ སྒྲུབ་ཆུ་བྱཱར་དགུན་མེདཔ། ཕྲེང་བའི་
སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས་བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

102

༨༡ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སྒོམ་གནང་བཞུགས་ས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

103

 ༨༢ ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བ་སྒོམ་གནང་བཞུགས་ས།

དད་མོས་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་བྱོན་པ།  

དྲན་གསོ། རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཕོ་མོ་ཟེར་མི་གནས་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

104

༨༣ བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ཚོགས་ལྷམ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།  

བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་གནས་ཨིན་ཟེརཝ་ད་ བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་
ལེགས་ཤར་ཕྱོགས་ཧོངས་ལུ་བྱོན་དང་མ་བྱོན་སྐོར་ཡང་དཔྱད་དགོཔ་འདུག

 ༨༤ བྱང་སེམས་དཀར་དམར།
བདེ་གཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བྱག་ཕུག་མགུ་ལས་མར་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

105

༨༥ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོད་སའི་བྱག་ཕུག

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

106

༨༦ རྩེ་བསྐོར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི།

དྲན་གསོ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་སྒྲུབ་ཆུ་ཕོ་དང་ ཟངས་མདོག་
དཔལ་རི་ལས་འགྱོཝ་ད་སྒྲུབ་ཆུ་མོ་བཅས་ཡོད།                            

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

107

 ༨༧ མཁའ་འགྲོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་བྷ་ག 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

108

༨༨ དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཇལ་ས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

109

༨༩ མཁའ་འགོྲ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་བྷ་ག་དང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
མཇལ་བར་འགྱོ་སའི་འཛུལ་སྒོ།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

110

༩༠ མཁའ་འགྲོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་སྒྲུབ་ཆུ་འཐོན་ས།

དྲན་གསོ། ཕྱོགས་བཞིའི་སྒོ་ཟེར་བའི་སྒོ་ཡོད་སའི་བྱག་ཕུག་ཚུ་ལས་བདུད་རྩི་བྱོན་པའི་
གནས་དང་ ཞི་ཁྲོ་དམ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཞི་ཁྲོའི་ཞལ་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

111

༩༡ བྱག་ཕུག་འདི་ནང་གཤིན་རྗེ་ལས་མཁན་གྱི་ཞལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

112

 ༩༢ གཤིན་རྗེ་ལས་མཁན་ཕོ་བྲང་གི་སྒོ་ར།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

113

༩༣ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བར་སྣང་བཞུགས་ཁྲི།

བཞུགས་ཁྲི་འདི་བྱག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གཏམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དད་མོས་ཅན་ལུ་བདུད་རྩི་ཡང་འབབ་ཨིན་པས།  

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

114

 ༩༤ དེའི་གཡོན་ལུ་གུ་རུརིན་པོ་ཆེའི་སྒོམ་ཕུག

དྲན་གསོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་སྒ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

115

༩༥ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཅོད་གནང་བཞུགས་སའི་ཅོག་བུ།

དྲན་གསོ། གསེར་གྱི་བུམ་པ་རང་བྱོན། བདུད་རྩི་འབབ་པའི་སྔགས་མར་ཞུ་ས། ནོར་བུ་
མིག་གསུམ་བྱག  འདི་ཁར་ནོརབུ་གཏེར་ལུ་སྦས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

116

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་མི་༢༠ ཙམ་ཤོངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ གདོང་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་འདི་
ཐུགས་དམ་གཏོར་མ་དང་ ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཡང་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་འབབ་མ་
ཚད་ ཐུགས་དམ་གཏོར་མའི་རྡོ་སྐམ་མགུ་ལས་བདུད་རྩི་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་འབབ་ཨིན་པས། བཤད་སྲོལ་ལས་ གཡས་དཔའ་བོ་དང་གཡོན་དཔའ་
མོ་གར་འཆམ་པའི་བར་ལུ་ཐུགས་དམ་གཏོར་མ་འདི་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
པས།

ཐུགས་དམ་གཏོར་མའི་ཞལ་ལས་
བདུད་རྩི་བྱོན་པའི་བསྒང་།

༩༦ དཀར་བརྒྱུད་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་དང་            
ཐུགས་དམ་གཏོར་མ།              

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

117

  ༩༧ དད་ཅན་ལུ་བདུད་རྩི་བྱོན་པའི་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས།

དྲན་གསོ། དེའི་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་ཤར་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དང་ནུབ་བདེ་གཤེགས་
མཆོད་རྟེན་ བར་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་ཟེརཝ་ཡོད། སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
རྐང་རྗེས་ཡོད་ས་ལས་འགྱོཝ་ད་ བུམ་པ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༩༨ གསེར་གྱི་ཀ་ཆེན་རང་བྱོན་དང་ དེ་ལུ་ཕྱག་རྡོར་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས་
ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༩༩ གསེར་གྱི་ཀ་ཆེན་ཕྱི་ལས།    

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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དྲན་གསོ། ཧོར་གུར་ཀར་རྒྱལ་པོའི་མཆེཝ་གཡས་དང་གཡོན་ལས་གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་
གསུམ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་སྐབས་སྒྲུབ་རྟགས་སྟོན་པའི་གནས་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ ཧོར་གུར་ཀར་རྒྱལ་པོའི་གནས་ཨིན་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་འཚོལ་དགོཔ་འདུག

༡༠༠ དེའི་རྩ་བར་ཕྱག་རྡོར་སྒྲུབ་ཆུ་ཡ་མཚན་ཅན།     

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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 ༡༠༡ ཧོར་གུར་ཀར་རྒྱལ་པོའི་མཆེཝ།  
གོང་བཞིན་ཧོར་གུར་ཀར་རྒྱལ་པོའི་གནས་ཨིན་དགོ་

པའི་ར་ཁུངས་འཚོལ་དགོཔ་འདུག   

 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༡༠༢ ཨ་ཞེ་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོའི་སྐུ་རང་བྱོན།
གནས་འདི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལས་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ ཨ་ཞེ་སེང་ལྕམ་
འབྲུག་མོ་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་མ་བྱོན་གྱི་དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོཔ་འདུག

 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༡༠༣ མཁའ་འགྲོ་ལོ་བརྒྱད་མའི་ཞབས་རྗེས།       ཡང་མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས།

འདི་ཁར་སྤང་བྱ་བླང་བྱའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ས་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་གསོ། ཧོར་གུར་ཀར་རྒྱལ་པོའི་མཆེཝ་ཡོད་ས་ལས་འགྱོཝ་ད་བདུད་གླང་དར་མ་གིས་
སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ལུ་བར་ཆད་བརྩམ་ནི་འབདཝ་ད་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་གིས་མགུ་ཏོ་གསེར་གྱི་ལྷ་རྔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གཏམས་བཞག་པའི་གནས་མཇལ་ནི་
ཡོདཔ་ད་ ཕྱི་ལས་བལྟཝ་ད་ཤིང་དུམ་སྦོམ་ཅིག་བཟུམ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་རུང་ མ་གཞི་རྡོ་
རང་བྱུང་ཨིན་པས། ཡང་ཧོར་གུར་ཀར་རྒྱལ་པོའི་སྙིང་ཨིན་ཟེར་མི་ལས་ཕྲེང་བའི་སྒྲིབ་པ་
བཤུབ་ས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨ་ཞེ་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོའི་སྐུ་རང་བྱོན་ལས་འགྱོཝ་ད་ རི་བོ་པོ་
ཏ་ལའི་ཞིང་ཁམས། ཕྱི་ལས་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མདའ་གཞུ་གཏེར་སྦས་པ། རི་བོ་པོ་ཏ་
ལའི་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས་བཅས་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གནས་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ད་ པོ་ཏ་ལའི་ནང་
ལུ་བདུད་རྩི་ཡང་འབྱོན་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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དྲན་གསོ། རྡོ་རྗེ་སྤུན་བསྡོམ་ས་འདི་ཁར་ རང་སོའི་ཅ་ལ་རེ་བསྡུ་ཞིནམ་ན་མི་གཉིས་རེ་སྦེ་
རྡོ་རྗེ་སྤུན་བསྡོམ་པའི་སྲོལ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལུ་རང་གི་སྤུན་ཆ་ངོ་མ་ལས་ཡང་ལྷག་པའི་
འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དགོཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། དེ་ལས་རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན། དད་ཅན་ལུ་བདུད་
རྩི་བྱོན་པའི་གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་བཅས་ཡོད། 

༡༠༤ ཨཱཿཆུའམ་ཆུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ།  

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༡༠༥ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས། གོང་གི་ཨཿཆུའི་རྩ་བར་ཡོད།

ཆུ་འདི་ཡི་གེ་ཨཿལས་འབབ་པའི་ཆུ་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་སྐད་ལས་ཨ་ཆུ་ཟེར་
སྐད་གྲགས་ཅན་ཅིག་དང་ ཆུ་དེའི་རྩ་བར་ཨྱོན་གུ་རུ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་སའི་ཁྲུས་
གཞོང་དང་ འདི་ནང་མི་ཚུ་གིས་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཚུ་དག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་འཁྱུ་
སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་འོག་ལུ་མཁའ་འགོྲ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས་ཡང་ཡོད།
གོང་གི་ཆུ་དེ་ལུ་གཡུས་སྐད་ལས་སྒྲ་མ་དག་པའི་རྐྱེན་གིྱས་ཨཿབ་ཆུ་ཟེར་ཡང་
སླབ་སྲོལ་འདུག འདི་ལུ་ཆུ་འགོྲ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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དྲན་གསོ། ཨ་བ་ཆུ་གི་གཡོན་ལས་མར་ བདུད་ཀྱིས་འགྲན་ཟླ་འབད་དེ་ ཡར་ལས་མར་
ཆུ་དྲངསམ་ད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར་གྱིས་ཁ་བསྐྱོར་ཏེ་ཕར་ལོགས་ལུ་བཏང་བའི་ཆུ་
ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཁ་མར་ལྟ་ལོག་འོངམ་ད་ འཇམ་དབྱངས་ ཕྱག་
རྡོར་ ལ་སོགས་པའི་གནས།  དེ་ལས་ ཨྱོན་སྒྲུབ་ཕུག རྩེ་བསྐོར་མཇུག་གི་སྤོ་ཏོ་འདི་
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་དང་ གླང་ཆེན་སྣ་ལས་འབབ་པའི་སྒྲུབ་ཆུ། རོ་དངོས་
གྲུབ་ཅན། མཆོད་དཔོན་ཨ་མགོ་ར། ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་རང་བྱོན་གཏེར་སྦས་པ། གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་དང་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་དང་རྐང་རྗེས་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་སའི་
མིང་ཡང་ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེར་བ་དང་ ཡི་གེ་བཛྲ་གུ་རུ་དང་མ་ཎི་བཅས་ཡོད་པའི་གནས་རྡོ། 
ཕྱག་རྡོར་སྐུ་རང་བྱོན་གྱིས་རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་ལུ་ཐུགས་སྨོན་གནང་བཞུགས་པའི་གནས་
བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༡༠༦ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། 

ཨཿབརྒྱ་ལས་ལོག་ཡ་རབ་ལུ་འོང་སའི་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད། 

ཨཿབརྒྱ་ར་བསྐོར་རམ་རོང་བསྐོར་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

128

 ༡༠༧ གླང་ཆེན་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

ལམ་ཟུར་ལུ་ཡོད།

དྲན་གསོ། ལམ་འོག་ལུ་རྒྱལཔོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་དང་ཕོ་བྲང་། ལམ་ཟུར་འོག་ལུ་གནས་
རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ ལམ་ཟུར་ལྟག་ལུ་གནམ་ལྕགས་འབར་བ། ལམ་ཁར་ཡུངས་
ཀར་སྒྲུབ་ཆུ་བཅས་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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  ༡༠༨ མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག 

ཡུངས་ཀར་སྒྲུབ་ཆུ་འབབ་སའི་ལམ་ཟུར་འོག་ལུ་ཡོད།   

༡༠༩ འཇམ་དབྱངས་སྐུ་རང་བྱོན་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་བཞུགས་པ།

ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༡༡༠ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྲུང་འཁོར་གའུ་གི་རྟེན་སྒྲོམ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།  
ལམ་ཁར་ཡོད།  

དྲན་གསོ། དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ལམ་ཟུར་ལུ་འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་ཆུ། ལམ་འོག་ལུ་ལྕགས་
ཀྱི་གཤེད་མ་རིའི་སྡོང་པོ་དུར་ཁྲོད་དང་བཅས་པ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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   ༡༡༡ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།

དེ་ཡང་ སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་གདོང་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་ཆུའི་མཐའ་མར་ སྒོམ་གདོང་
མཚོ་ཟེར་སའི་བདུད་བཏུལ་ནི་སྦེ་བཞུགས་སྐབས་མཚོ་ནང་ལས་བདུད་ཡར་
ལོངས་འོངམ་ད་ལུ་ཐུགས་དུམ་གྲ་ཅིག་དཀྲོགསཔ་ལས་ སྐུ་གཡོ་སོངམ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན། དད་མོས་ཅན་ལུ་བདུད་རྩི་ཡང་བྱོནམ་ཨིན་པས།                   

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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                   ༡༡༢  གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྗེས།

དེའི་མགུ་གི་རི་འདི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དང་གསེར་ཏོག་འདི་ཤཝ་གི་རྭཝ་
སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་སྟག་ཚང་
ལས་ཕྱག་མདའ་གནང་སྟེ་ཤཝ་བསད་མི་གི་རྭཝ་ཚུ་གིས་ཟངས་མདོག་དཔལ་
རི་གི་གསེར་ཏོག་སྦེ་བཀལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་བཤད་ནི་ཡོད་རུང་ མཁྱེན་
ལྡན་ཡོངས་ཀྱིས་དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྟག་དཔྱད་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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 ༡༡༣ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཕྱག་འཁར་བརྡབས་གནང་བའི་ཤུལ།

དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཕྱག་འཁར་བྱག་མགུར་བརྡབས་གནང་ཞིནམ་
ལས་ དེའི་འོག་གི་ཆུ་འདི་ཡང་ཕྱག་འཁར་གྱིས་གཡུར་བ་གཟང་སྟེ་ དམ་པའི་
ཆོས་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ ཆུ་ཁ་ཡར་ལྟ་ ཨཿབརྒྱ་ཁ་ཐུག་ལུ་ དྲངས་གནང་
མི་འདི་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ ཆུ་མོ་གྱེན་དུ་ལོག་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༡༡༤ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་དབུ་ཐོད་ཀྱི་རྗེས་བཤུལ། 
ལམ་ཟུར་ལྟག་ལུ་ཡོད།

དྲན་གསོ། ཆུ་མོ་གྱེན་ལོག་ནང་ལུ་གསེར་ཉ་ཕོ་མོ་འཁྱིལ་སའི་རྗེས་ཤུལ་མཇལ་ནི་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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  ༡༡༥ གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་རྟགས་རིའི་སྐུ་རང་བྱོན།
ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།

གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་རྟགས་རི་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཡིག་ཤོག་གྲངས་༢༩༧ ནང་
ལས། གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་རྟགས་རི་ནི་པདྨའི་སྤུངས་པ་འདྲ༔ དེ་ལ་གནས་ཚེ་
ངན་སོང་སྐྱེ་སྒོ་བཅད༔ ཟེར་བ་སོགས་གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་མེན་ནམ་ཟེར་བའི་
དོགས་པ་ཨིན་རུང་ ཨ༔བརྒྱའི་གནས་དང་གྲུབ་ཐོབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འབྲེལ་
བ་འབྱུང་དགོ་པའི་སྐོར་དབྱེ་དཔྱད་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༡༡༦ བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་མདའ་གཞུ་དང་  སྒྲུབ་ཕུག་ དེ་ནང་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས་
བཅས་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་རྒྱུན་ཡོད་རུང་བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་གནས་འོང་དགོ་
པའི་སྐོར་གོང་མཚུངས་དབྱེ་དཔྱད་མཛད་དགོཔ་ཡོད།  
ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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༡༡༧ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་དུང་དཀར་
ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་པའི་བཤུལ།

དྲན་གསོ། བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་གནས་ལས་ ཆུའི་ནང་ ཚ་དམྱལ་གྲང་དམྱལ་
དང་སྦུདཔ་ ཟངས་ཆེན་སྒོར་མོ་ཟེརཝ་ཡོད་མི་དི་ཁར་ལྷོདཔ་ཙམ་གྱིས་ ཕྱི་མ་དེ་ཚུའི་སྡུག་
བསྔལ་མྱོང་མི་དགོ་ནི་ཨིན་པས། དེའི་ལྟག་ལུ་སྒྲུབ་ཐོབ་སངས་རྒྱས་ཀ་ལ་རུ་པའི་སྒྲུབ་
ཆུའི་གཞོངམ་ཡོད། དེ་ཁར་སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ལས་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆུ་
འཐུང་པར་འོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་བརྟེན་ ལམ་ཡང་ཟད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། བླམ་
འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྱིའི་བྱག་ཕུག་དང་དེའི་གཡས་ལུ་གཞོང་པ་བཅས་ཡོད་མི་
ལུ་ཡང་གོང་མཚུངས་དབྱེ་དཔྱད་མཛད་གནང་ཞུ། དེ་ལས་ཨྱོན་གུ་རུའི་འབེབ་གཞོང་དང་
ཞབས་རྗེས་གསུམ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༡༡༨ བཀྲིས་སྒོ་མང་། 

དྲན་གསོ། གྲུབ་ཐོབ་ཤ་ཝ་རི་པའི་སྒྲུབ་ཆུ་ཡོད།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༡༡༩ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབུ་མནའ་བཞེས་པའི་ཕྱག་ཐམ་ ༡ པ། 

༡༢༠ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབུ་མནའ་བཞེས་པའི་ཕྱག་ཐམ་ ༢ པ །

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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 ༡༢༡ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབུ་མནའ་ཕྱག་ཐམ་གནང་སའི་བྱག་ཕུག་གི་མཐོང་སྣང་། 

དེ་ཡང་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ སྦས་ཡུལ་ཨཿབརྒྱ་ལུ་
རྐངམ་བཀལ་ཚད་ཅིགཔོ་ ངན་སོང་ལུ་མི་ལྷུང་ གལ་སྲིད་ལྷུང་ན་ཨྱོན་ང་རང་
མཁྱེན་ནོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་བྱག་འདི་མགུར་ཕྱག་ཐམ་གཉིས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན། དད་མོས་ཅན་ལུ་ཕྱག་ཐམ་འདི་གི་བྱག་སྐམ་མགུ་ལས་བདུད་
རྩི་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱོནམ་ཨིན།

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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༡༢༢ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།

བཤད་སྲོལ་ལས་མོང་སྒར་ཤྲཱི་ཆུའི་བྱག་འདི་ཁར་ ཧཱུཾ་བརྒྱ་གཏེར་ལུ་སྦས་ཡོདཔ་
སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཅིག་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཤུལ་
ལས་ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོ་ནི་དང་ ལ་ལུ་གིས་ཨཿབརྒྱའི་གནས་
མཇུག་ཨིནམ་སྦེ་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་པས། མོང་སྒར་ཤྲཱི་ཆུའི་སྣུམ་འཁོར་ཟམ་
གྱི་ལམ་འོག་ལས་མར་ཨ་ཙིག་ཅིག་ཁ་མར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ཡོད།

དྲན་གསོ། དེའི་གཡོན་ལུ་ཕྲེང་བའི་སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས། མ་ཎི་ལག་འཁོར་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་
བཅས་ཡོད། དེ་ལས་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་གཏེར་ལུ་སྦས་པ། དུང་དཀར་གྱི་རྗེས་བཤུལ། བྱ་
པོད་མགུ་ཏོ་། བསང་གཏང་ས། གསོལ་བ་འདེབས་སའི་ཕྱག་འཚལ་སྒང་། གནས་སྒོ་དང་
པ་རྡོ་ལེབ་ཏང་། ཡ་རབ་ལུ་ཡ་བརྒྱ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་བཅས་ ཨཿབརྒྱ་ལས་ཁ་མར་ལྟ་
ལོག་པའི་ལམ་བདའ་སྟེ་རིམ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཨཱཿབརྒྱ་གནས། ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཨ་ཿབརྒྱ་གནས་ཀྱི་གནས་བཤདཔ་ ཀུན་ལེགས་གསལ་
སྒྲོན་དང་འཇམ་དཔལ་དཔལ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་
པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ གཞན་ཡང་ སྦས་ཡུལ་ཨཿབརྒྱ་ལུང་
གི་གནས་ཡིག་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་དང་ལུང་བསྟན་ཟེར་མི་གནས་ཡིག་དེ་རྒྱབ་
རྟེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ། །

ཨཱཿབརྒྱ་གནས།
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སྐོར་རི་ལ་ཝ་དི་པ་གནས།
མོང་སྒར་རྒེད་འོག 
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༈ སྐོར་རི་ལ་ཝ་དི་པ་གནས་ ཝ་དི་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཚངས་ལ་གི་ཁ་སྐད་
ནང་ ནོར་རྫིཔ་ལུ་སླབ་ཨིནམ་ད་ གནས་འདི་འགོ་ཐོག་རང་ ནོར་རྫིཔ་གཅིག་
གིས་མཇལཝ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་ཝ་དི་པ་གནས་ཟེར་སླབ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་ བཤད་རྒྱུན་ལས་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ གུང་ཞག་གསུམ་ཐུགས་
དམ་གནང་བཞུགས་སའི་ ཝ་དི་པ་གནས་ཟེར་ས་ལུ་ ད་ལྟོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་
བཞུགས་ཁྲི་ཡོད་མི་ཁར་ ནོར་རྫིཔ་གཅིག་གིས་ སྒོམ་ཆེན་གཅིག་བཞུགས་
ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་ལས་ ནོར་རྫིཔ་དེ་གིས་ དེ་འཕྲལ་ལས་ཨོམ་ལེན་པར་

སོང་སྟེ་ ད་རེས་ས་གནས་མཐོང་བྱ་སྒང་ཟེར་ས་ལུ་ལྷོདཔ་ད་སྒོམ་ཆེན་དེ་ དེ་
ཁར་བཞུགས་ཡོདཔ་མཇལ་ཏེ་ ཨོམ་དྲངསམ་ལས་ ད་རེས་ མོང་སྒར་སྔ་ཚང་
གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ལུ་ སྔ་ཚང་ཟེར་བཏགས་མི་འདི་ གུ་རུ་ཧེ་མ་རང་ སྔ་ཚང་

ཝ་དི་པ་གནས།

ཝ་དི་པ་གནས
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པའི་གཡུས་ཚན་ཕྱོགས་ལུ་ཞལ་བསྒོར་ཏེ་བཞུགསཔ་ལས་སྔ་ཚང་དང་ ཨོམ་
དྲངས་ཚརཝ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཞལ་ ཕྱི་ཚང་(ཐེམ་ནང་སྦིས)ཁ་ཐུག་
ལུ་བསྒོརཝ་ལས་ཕྱི་ཚང་ཟེར་བཏགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག  ཕྱི་ཚང་
གཡུས་ཚན་ལུ་ད་རེས་ནངས་པར་ཐེམ་ནང་སྦིས་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། 

སྔ་ཚང་གཡུས་ཚན་ལུ་ནོར་དར་ཏེ་ཡོད་མིའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ནོར་རྫིཔ་དེ་གིས་གུ་

རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཨོམ་དྲངས་པའི་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག

དེ་ལས་རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ནོར་རྫིཔ་དེ་གིས་ དྲོ་པ་ཉི་མའི་རྩེ་དང་སྦྲགས་
ཏེ་སྒོམ་ཆེན་དེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་སྦེ་མཇལཝ་ལས་ དེ་ལས་ཚུར་ ཕྱི་ཚང་
པའམ་ཐེམ་ནང་སྦིས་པ་ཚུ་གིས་ དུས་དེ་ལས་བཟུང་ གོང་གི་ཚེས་གྲངས་ལུ་

སྐོར་རི་ལ་གནས།

ཝ་དི་པ་གནས
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ཚེས་བཅུའི་རྩ་བོ་བཟུང་སྟེ་ ལོ་བསྟར་ཚེས་བཅུ་བཟུང་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་མི་ 
དེ་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་
ལུ་ དད་ཅན་གྱི་མི་ ལྕགས་ས་མཁར་དང་ཤྲཱི་མུ་ཁུང་ལས་ཚུར་ཡང་འཛོམས་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

ས་གནས་དེ་ཁར་ བཞུགས་ཁྲི་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ལྟག་གི་འདི་ལུ་ཝ་དི་པའི་
གནས་དང་ འོག་གི་འདི་ལུ་སྐོར་རི་ལ་གནས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཝ་དི་པའི་
གནས་ལུ་རྡོ་རང་རོང་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ ནོར་ཕྱུགས་ཀྱི་གཏེར་སྦས་ཡོདཔ་
ལས་ ནོར་འཕྱེལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་འདི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་པས། 

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཐེམ་ནང་སྦིས་ལས་ཨིན་མི་ སྐྱེས་ལོ་༦༡ ལངས་མི་ཨཔ་
དོན་གྲུབ་དང་ ཐེམ་ནང་སྦིས་ཚོགས་པ་རིག་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་ཅི། ཨཔ་
དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཚམས་པ་དཀར་ཅུང་ལས་གོ་ཡི་ཟེར་
བཤད་ཡོདཔ་ད་ སྐོར་རི་ལ་ཝ་དི་པའི་གནས་འདི་ སྐོར་རི་ལ་མཆོད་རྟེན་ཡོད་
ས་ལས་ བཙན་ཕུག་དགོན་པ་ལུ་འགྱོ་སའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་དུམ་
གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ རྒྱ་མཚོ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༤༠༠ ཁར་གནས་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན་ནོ། ། 

ཝ་དི་པ་གནས
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༈ དེ་ཡང་ ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཞིང་གཤེགས་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་
མཛད་གནང་མི་ མོང་སྒར་དགྲ་མེད་རྩེ་གདན་ས་ཆགས་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་
བསྡུས ཟེར་མིའི་དཀར་ཆག་ནང་ལས་གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རིག་
འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༥༠༡ དུས་རབས་༡༦ པ་རབ་བྱུང་༨ པ་
གནམ་ལོ་ལྕགས་བྱ་ལོ་ལུ་ བུམ་ཐང་གཏམ་ཞིང་ལུ་གདན་ས་དང་པ་ལྷུན་གྲུབ་
ཆོས་གླིང་ཕྱག་བཏབ་གནང་སྟེ་མི་ལོ་༡༠ གྱི་ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༥༡༡ ལུ་ཨ་
ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་གིས་གདན་ས་དང་པ་དགྲ་མེད་རྩེ་སྒྲུབ་ཆུ་དགོན་པ་ཕྱག་
བཏབ་གནང་ནུག 

ཤུལ་ལས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་སྒོམ་ཆེན་གྱི་སྡེ་ཨ་ཎེ་མོའི་སྡེ་ཚུ་བཙུགས་
གནང་སྟེ་ སློབ་མ་ལེ་ཤ་དར་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དགོན་པ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་
རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་དེ་ ད་ལྟོ་དགྲ་མེད་རྩེ་གཙུག་ལག་ཁང་ ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་
ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་འཐོན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་པས། 

ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ ཇི་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལ་བྲན་བརྒྱས་བསྐོར། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། གཏེར་ཆེན་བརྒྱ། གཏེར་ཕྲན་སྟོང་ལས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་
གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་འབྱོན་ནིའི་ལུང་བསྟན་མི་ལས་ གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་བཞི་
པ། ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་སྐྱེ་མཐའ་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་བཀའ་འབུམ་
(ཆ་)པ་ལས། ཨ་ཆེ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མོ་གིས་ཞུ་བའི་ལན་ལུ་འདི་ལྟར་གསུངས། 
ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མཚན་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་མེན་པར་ 
ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མོ་ཟེར་འོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་ནུག 

གཞན་ཡང་ ཡབ་དོན་གྲུབ་དང་ཡུམ་པདྨ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ལུ་ པདྨ་གླིང་པ་གིས་
གཙོས་པའི་ སྲས་སྲོས་སྐུ་མཆེད་དགུ་ཡོདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་
མཚོའི་རྣམ་ཐར་ནང་ལས་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཡཻས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ 
ཨ་ཆེ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མོ་ཟེར་མི་དེ་ སྙིགས་མའི་དུས་འདི་ལུ་ མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་

དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
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ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ བུད་མེད་ཀྱི་
གཟུགས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་སྦེ། སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་
ཆོས་མཛད་དེ་ ཐུགས་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིས་ འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་ཆོས་རྩ་
བ་ལས་སྤངས་ཏེ་ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་སུ་
རྫོགསཔ་སྦེ་ཞུ། སྐུ་ན་གཞོན་པའི་བསྒང་ལས་ འགོ་ཐོག་བུམ་ཐང་ལུ་བཞུགས་
པའི་སྐབས་པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཅིག་ནང་ 
མཚམས་ཁང་རྐྱབ་སྟེ་ དེ་ཁར་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་པའི་བཤུལ་ལུ། ཨ་ཆེ་
ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མོའམ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་བཞུགས་སའི་མཚམས་ཁང་གི་གྱང་

རོ་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ ཧེ་མའི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་བཤད་རྒྱུན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
ཨ་ཎེ་དེ་སྐུ་བྱད་དང་ཞལ་ག་ཅི་དེ་མཚར་བ་ འཇའ་རིསམོ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྡེཔ་ཀུན་ཐུབ་དང་། ཐུབ་པ་བཀྲིས། ཆོས་ཀྱི་བཀྲིས་སྐུ་
མཆེད་རྣམ་གསུམ་ལས་ གཅིག་གིས་ ཐུགས་བསུན་པའི་གཏམ་ཚུ་ཞུ་བའི་
དུས་དང་ཅིག་ཁར་ ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་གདུལ་བྱའི་དུས་

༡ དགྲ་མེད་རྩེ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་།

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
ལུ་བབས་ཏེ་བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ལུང་པ་ལས། གནས་སྤོས་ཏེ་བྱོན་པའི་ཚེ་ 
ཤར་ཕྱོགས་མོང་སྒར་ཆ་འོག་ཨཿབརྒྱ་གནས་ལས་སྦེ་བརྒྱུད་དེ་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། 

དགྲ་མེད་རྩེ་འདི་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ བོད་ལས་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་ལྗོངས་འདི་
ལུ་བྱོན་ཏེ་ སྲས་བརྒྱུད་ལེ་ཤ་མཆེད། གོང་དཀར་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ཚུ་ལུ་
སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཏེ་སྲས་བརྒྱུད་ལེ་ཤ་དརཝ་ལས་ གོང་དཀར་
རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་སྟོབས་མངའ་ཐང་གིས་ རྟ་ཝང་ཕྱོགས་ཀྱི་དག་པ་སྦྲ་
མི་ཚུ་དབང་ལུ་འདུས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ས་ཆའི་མིང་ལུ་ སྦྲ་མི་རྩེ་ཟེར་
ཨིན་པས། 

ཤུལ་ལས་ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་བུམ་ཐང་ལས་བྱོན་པའི་སྐབས་ རིག་འཛིན་
པདྨ་གླིང་པ་གིས་དུང་དཀར་གཅིག་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་རང་དུང་དཀར་འདི་
འབག་ཞིནམ་ན་ དུར་དཀར་འདི་འཕུཝ་ད་ གསུང་སྐད་ག་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
འབྱོན་སར་ལྷོདཔ་ཅིག་ ས་གནས་དེ་ཁར་གདན་ས་བཟུང་ཤིག་ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྦྲ་མི་རྩེ་ལུ་བྱོན་པའི་ཞོར་ཁར་ཨ༔བརྒྱ་གནས་ལུ་ཕེབས་སྐབས་ 
དུང་དཀར་འདི་འཕུཝ་ད་ གསུང་སྐད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱོན་མ་བཏུབ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ད་རུང་བྱོན་སྦེ་ཤྲཱི་མུ་ཧཱུྂ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ད་རུང་དུང་དཀར་དེ་འཕུ་རུང་གསུང་
སྐད་མ་ཐོན་པས། དེ་ལས་ད་རུང་བྱོན་ཏེ་སྦྲ་མི་རྩེ་གྲུབ་ཆུ་དགོན་པར་ཕེབས་
ད་ དུང་དཀར་འདི་འཕུ་བའི་སྐབས་ གསུང་སྐད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱོནམ་ལས་ 
ད་འབདན་ང་ལུ་ཐུགས་བསུན་ཁག་ཁག་གི་གཏམ་ཞུ་མིའི་དགྲ་མེད་ཟེར་
གསུངསམ་ལས་བཟུང་སྟེ་ ཧེ་མ་སྦྲ་མི་རྩེ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ དགྲ་མེད་
རྩེ་ཟེར་མིང་གནས་གྱུར་སོང་ནུག 

དེ་ལས་ཨ་ཆེ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མོ་ མཚན་གཞན་ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་ཟེར་ཞུ་
མི་དེ་ གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་ བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་
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སོགས་ཡི་དམ་ཞི་དྲག་གི་བསྐྱེད་རྫོགས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རིམ་པ་ག་ར་མཐར་
ཕྱིནམ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཏེ་ རི་ཁྲོད་དབེན་པ་ལས་ཡང་ ཡང་དབེན་དགྲ་མེད་རྩེ་གྲུབ་
ཆུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཟེར་སར་ ལུས་དབེན་ངག་དབེན་སེམས་དབེན་ངང་
ལུ་ སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ཚུ་ མཐར་ཕྱིནམ་སྦེ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་
མར་ མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པ་དང་དགོངས་པ་
དབྱེར་མེད་ལུ་གྱུར་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་རྗེ་བཙུན་མ་ མཁའ་སྤྱོད་ཊཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་
ཛྙ་ན་ཝ་ར་ཧི་ དངོས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་མི་དེ་ ཞིང་འདིའི་

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོར་མཛད་དེ་ དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་
ཐིམ་སྟེ་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་ཡང་ དད་ཅན་བསོད་ནམས་བསག་པའི་རྟེན་
སྐལ་སྦེ་བཞུགས་ཡོད་མི་འདི། མདོ་ལས། ཞི་བར་གཟིམས་པའི་སྙིགས་མས་
ཀྱང། །མཚམས་མེད་བྱང་ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས། །ཟེར་གསུངས་པའི་དོན་
དང་མཐུནམ་སྦེ་ སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་ བསོད་ནམས་བསག་པའི་
ཞིང་ལུ་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་ དམར་གདུང་ཆེན་པོ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་ སྐལ་
ལྡན་ཀུན་གྱིས་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་ནོ། ། 

༢ སྒྲུབ་ཆུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི།

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
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ཞབས་དྲུང་གི་གསོལ་ཆུ་བཞེས་ས་ཟེར་མི་གནས་འདི་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་
མེད་གྲགས་པ་གི་སྐབས་ དགྲ་མེད་རྩེ་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡.༣༠ 
ཙམ་གྱི་ས་ཁར་གཡུས་སྐད་ལས་བཱརག་ཀ་ཕའི་ (བྱག་གི་ཁྱིམ་) ཟེར་སར་ཧེ་
མ་བྱག་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་རྫུ་འཕྲུལ་གིྱས་ཨ་ཅེ་ལྷ་མོའི་འཆམ་གནང་སྟེ་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་
གཡེང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་བྱག་ཚུ་བཅད་དེ་གཟིམ་ཅུང་བརྐྱབ་གནང་སྟེ་མ་གྲུབ་
ཅིག་ཁར་ རྟ་ལོག་དགོན་པར་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག ཆུ་
འདི་ དེ་བསྒང་གསོལ་ཆུ་སྦེ་བཞེས་ས་དང་། རྩིགཔ་གི་བཤུལ་ཚུ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཆའི་མིང་ཡང་བཱརག་ཀ་ཕའི་ཟེར་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་སླབ་རྒྱུན་
མ་ཉམས་པར་འདུག

༣ ཞབས་དྲུང་གི་གསོལ་ཆུ་བཞེས་ས།

དེ་བཟུམ་མའི་ཡེས་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གདན་ས་རྩ་ཅན་ དགྲ་མེད་རྩེ་
ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་དང་སྒྲུབ་ཆུ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ལུ་
མཇལ་ནི་ཡོད་མི་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པའི་གནས་ཚུ་ གནས་བཤད་པ་ འཆམ་སློབ་
ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་ལོ་རྒྱུས་བཤད་རྒྱུན་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ པར་
བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གནས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།
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བཞུགས་ཁྲི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་ནང་ ལ་ལུ་གིས་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ ལ་ལུ་གིས་ཞབས་དྲུང་གི་བཞུགས་ཁྲི་སྦེ་བཤད་སྲོལ་
ཁག་གཉིས་འདུག བཞུགས་ཁྲི་འདི་འོག་ལས་རྡོ་ཤབ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ 
བཞུགས་ཁྲི་འདི་ཧེ་མ་ཕྲང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ས་ཡོམ་
གྱིས་གཡོ་བཏང་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཞབས་དྲུང་གསོལ་ཆུ་ཡོད་ས་
ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༨ ཙམ་འགྱོ་བའི་ས་ཁར་ཡོད། 

༤ བཞུགས་ཁྲི། 

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
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ཨ་ཅེ་ལྷ་མོ་ཟེར་མི་སྤང་
སྤོ་ཏོ་འདི་ཁར་ཞབས་དྲུང་
གིས་གོང་ལུ་བཀོད་མི་
བཱརག་ཀ་ཕའི་ཟེར་མི་དེ་
རྐྱབ་གནང་བའི་སྐབས་
ལུ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཨ་
ཅེ་ལྷ་མོའི་འཆམ་རྐྱབ་
གནང་སའི་སྤང་ཨིན་
པས། བཞུགས་ཁྲི་ལས་
ཁ་ཡར་ལྟ་སྒྲུབ་ཆུ་དགོན་
པར་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་
ཡོད།༥ ཨ་ཅེ་ལྷ་མོ།

སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ལས་ ཚེ་བཟང་དུས་བཟང་དང་ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་ལུ་
བདུད་རྩི་ཡང་འབབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  

༦ ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་གི་མཐོང་སྣང་། 



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༧ ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་
   ཕྱིའི་མཐོང་སྣང་།

༨ སྒྲིབ་པ་བཤུབ་ས། སྒྲུབ་ཕུག་
    རྩ་བར་ཡོད།

ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་གིས་གོང་རི་ཆུ་ལེན་ཏེ་བླུགས་ཞིནམ་ན་སྒྲུབ་ཆུ་སྦེ་
བཏོན་གནངམ་ལས་དགོན་པའི་མཚན་ཡང་སྒྲུབ་ཆུ་དགོན་པ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་
ནུག སྒྲུབ་ཆུ་འདི་ ཁག་གསུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ བླ་མ་ཡི་དམ་ མཁའ་འགྲོ་
སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། སྒྲུབ་ཆུ་དགོན་པ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་
གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

 ༩ སྒྲུབ་ཆུ། ཕྱིའི་མཐོང་སྣང་། 

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

159

 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

༡༠ སྒྲུབ་ཆུ་ནང་ན་གི་མཐོང་སྣང་།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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 ཨ་ཎེ་ཆུ་གཏོར་གནང་སའི་རྡོ་གཞོང་། སྒྲུབ་ཆུ་རྩ་བར་ཡོད།

༡༡ དུང་དཀར་རང་བྱུང་། སྒྲུབ་ཆུ་  
ལས་ལོག་པའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

དེ་ཡང་གུ་རུ་གིས་སྦྲུལ་དུམ་ཚན་གསུམ་སྦེ་བཟོ་གནང་ས་ལས་ བར་ཉེར་བཟུང་ཕུང་
ལུ་དང་ མཇུག་སེར་ཁག་པུ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

༡༢ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་
སྦྲུལ་མགོ 

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

༡༥ གནསཔོ་བཤུད་ས།

༡༣ ལྷ་མོ་ཨུ་མ་དྷེ་བའི་བྷ་ག་རང་བྱོན། ༡༤ ཆོས་འབུམ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ། ཀུན་བཟང་
ཆོས་གླིང་གཡས་ཁ་ཐུག་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

དྲན་གསོ། ལྷ་མོ་ཨུ་མ་དྷེ་བའི་བྷ་ག་རང་བྱོན་གྱི་འོག་ལུ་ གཡུས་སྐད་ལས་ཕག་ལུང་ཟེར་ 
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གནས་རྡོ་ཡོད།

གཡུས་སྐད་ལས་གནསཔོ་བཤུད་
ས། གུ་རུ་གི་སྒོམ་ཐག་གིས་ཧིང་
བཀལ་ཞིནམ་ལས་སྦྲུལ་ལུ་སྤྲུལ་
མི་གནསཔོ་བཟུང་བའི་ཤུལ་ཨིན་
པས། 



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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གཡུས་སྐད་ལས་དགེ་སློང་སྐོ་(སྒོ)ཟེར་མི་གནས་འདི་ དུས་ངན་སྙིགས་མར་
མི་རབས་མེདཔ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་འདི་ཁ་ལས་དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་འབྱོན་ནི་
ཨིནམ་ལས་ སའི་མིང་ཡང་དགེ་སློང་སྐོ་ཟེར་ཨིན་པས། ས་གནས་པ་ཐུང་འོག་
ལུ་ཡོད།

༡༦ དགེ་སློང་སྐོ།

དྲན་གསོ། དེའི་གཡས་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཡིབ་བཞུགས་ས་ཨིན་ཟེར་བའི་རྡོ་ཕུག་
གཅིག་དང་ ས་གནས་པ་ཐུང་ཟེར་སར་གསེར་སྒ་དང་ཆོས་སྲུང་ཕོ་བྲང་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད། 

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

བཤད་སྲོལ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་གཡང་རྩེ་
གཤགས་ཤིང་དགོན་པ་ལུ་ཞིང་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་ཕུང་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་ཞུ་བའི་སྐབས་
ལུ་ བསུ་ཆང་བསྒྲིགས་ས་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་འོག་གི་འདི་བསུ་ཆང་བསྒྲིགས་
ས་དང་ ལྟག་གི་འདི་དམར་གདུང་བཞུགས་ས་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཉེར་
བཟུང་ཕུག་ལྟག་ལུ་ཡོད།

༡༧ བསུ་ཆང་བསྒྲིགས་ས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༡༨ མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོའི་བཞུགས་ཁྲི་ཉི་ཟླ་མཐོང་གྲོལ།  

        ཉེར་བཟུང་ཕུག་མགུ་ལུ་ཡོད།

དྲན་གསོ། དེའི་འོག་ལུ་གནསཔོ་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྦྲུལ་གྱི་བར་དུམ་ཡོད།
                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

                    སེར་ཁག་པུ་ལུ་ཡོད།

༡༩ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་སའི་གནས་རྡོ། 

དྲན་གསོ། སེར་ཁག་པུ་ཞབས་རྗེས་འོག་ལུ་པདྨ་གླིང་པའི་ཆིབས་སྒ་མཇལ་ནི་ཡོད།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༢༠ གཡུས་སྐད་ལས་མཁའ་འགྲོ་མའི་རེ་ངཱན་(ཨེ་ཁུག) 

སེར་ཁག་པུ་ལུ་ཡོད།

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

༢༡ གཡུས་སྐད་ལས་བཙན་གྱི་རེ་ངཱན། (ཨེ་ཁུག)



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༢༢ སྦྲུལ་གྱི་མཇུག་དུམ། 

གོང་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྦྲུལ་དུམ་ཚན་གསུམ་ལུ་བཏོགས་ཏེ་དམ་ལུ་
བཏགས་པའི་མཇུག་དུམ་འདི་སེར་ཁག་པུ་ལུ་ཡོད།

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས། དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གནས་འདི་ཁར་ ཨ་ལོ་གསོ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་དང་ རྟ་ནོར་སེམས་
ཅན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཕྱེལ་མ་ཚུགས་མི་གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་
ཡང་ འདི་ཁར་བཅོལ་ཏེ་བརྟེན་པའི་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག

༢༣ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྷ་ག



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༢༤ གུ་རུ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྐབས་བྱ་ཁྱུང་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་པའི་       
     གནས་རྡོ།

༢༥ སེརཝ་བཀག་མི། 
གནས་རྡོ་འདི་ལས་བརྟེན་གཡུས་སྐད་ལས་ས་ཆའི་མིང་ཡང་སེར་ཁག་པུ་ཟེར་
སེརཝ་བཀག་མི་ལུ་སླབ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་པ་ཐུང་དགོན་པ་ལུ་བླམ་སེར་སྲུང་

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

༢༦ སེར་ཁག་(བཀག)མཆོད་རྟེན།

པ་ཟེར་མི་གིས་གཡུས་ཚན་ལུ་སེརཝ་འོང་མ་བཅུག་པར་བཀག་ཐབས་མཛད་
དེ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག
གནས་བཤད་པ་གིས་སླབ་སྲོལ་ལས་གནས་རྡོ་འདི་ལུ་སེརཝ་བཀག་མི་ཟེར་
སླབ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བསྡུ་སྒྲིགས་པ་ང་རའི་བསམ་འཆར་ལས་སེརཝ་
བཀག་དགོ་པ་ཅིན་ དུང་དཀར་འཕུ་སྟེ་བཀག་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་གནས་
རྡོ་འདི་ དུང་དཀར་དབྱིབས་ཀྱི་གནས་རྡོ་བཟུམ་སྦེ་ཡང་མཇལཝ་ཨིན་པས།

མཆོད་རྟེན་འདི་སེརཝ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་བླམ་
སེར་སྲུང་པ་གཤགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ སེརཝ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་
ད་ ཧེ་མ་དགྲ་མེད་རྩེ་གཡུས་ཚན་ནང་སེརཝ་རྩ་ལས་རྐྱབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ལོ་
ངོ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་མཆོད་རྟེན་འདི་གི་ནང་གཟུང་ཨར་རྐུན་ཤོར་ཞིནམ་ལས་ 
སེརཝ་རྐྱབ་ཅི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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༢༧ གནས་རྡོ་འདི་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོ་འགོ་ཐོག་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་
    བྱོན་སྐབས་མར་ཆང་བསྒྲིགས་པའི་ཁྲོའི་གཤམ་གྱི་པར་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་  
    འདུག

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

༢༨ བྱག་འདི་མགུར་འབྲུག་ཁ་འཐབ་ཀྱི་རི་མོ་ཡོདཔ་ལས་ སའི་མིང་ཡང་ 

    གནམ་འབྲུག་ཆོས་གླིང་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག
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སྒྲུབ་ཆུ་འདི་ཨ་ཎེ་
མཆོད་རྟེན་བཟང་
མོ་སྒྲུབ་ཆུ་དགོན་
པར་ཆུ་བཏོན་ནི་
སྦེ་གོང་རི་ལས་ཆུ་
གི་སོན་བསྣམས་
ཏེ ་ བྱོ ན ་ པ འི ་
སྐབས་ འདི་ཁར་
སྐུ་ངལ་གནངམ་
ད་ ཆུ་ཐིགས་པ་
གཅིག ་ས ་ཁར་
བུདཝ་ལས་ ཆུ་

ཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་
སྲོལ་དང་ ཧེ་མ་གཡུས་
སྒོའི་མི་ཚུ་བསྐང་གསོ་
དང་ཚེ ་བཅུ་ཚུ ་བཟུང་
པའི་སྐབས་གཏོརམ་
བཞེངས་ནིའི་གཏོར་ཆུ་
སྦེ་ སྒྲུབ་ཆུ་འདི་རང་
ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེང་
སང་ཉམས་ཏེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་པས།

༢༩ སྒྲུབ་ཆུ། 

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།

༣༠ ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་ འདི་གི་ཟུར་ཁར་གསོལ་ཐབ་
དང་བཅསཔ་སྦེ་ ས་གནས་མཚམས་ཕའི་རོང་ཟེར་སར་ཡོད། 



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 
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༣༡ ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་སྒྲུབ་ཆུ། གོང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་རྩ་བར་ཡོད།

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
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 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།
དྲན་གསོ། ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་གནས་གཞན་ཡང་ས་གནས་ མཱན་མཁར་ཟོར་ཟེར་
སར་ ཨ་ཎེ་སྨན་སྒྲུབ་གནང་སའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་ མ་ཎི་པད་མོ་ཟེར་སར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་མོ་
སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ དེ་ལས་ས་གནས་རྟ་ཆ་མོ་ཟེར་སར་ཐོད་རྒོལ་སྒོམ་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཚུ་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

མོང་སྒར་དགྲ་མེད་རྩེ་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ ཞིང་
གཤེགས་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་མཆོག་གིས་དབྱིན་ལོ་༡༩༩༩ གནམ་ལོ་ས་ཡོས་
ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་དང་པ་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་སྦེ་མཛད་
གནང་མི་ མོང་སྒར་དགྲ་མེད་རྩེ་གདན་ས་ཆགས་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 
ཟེར་མི་དཀར་ཆག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཕྱི་ཁ་གི་གནས་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་༤༨ ལངས་མི་གནས་བཤད་
པ་ སློབ་དཔོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་
བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཁོ་གིས་གོང་གི་གནས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཁོ་རའི་ཨ་པ་ དགྲ་མེད་རྩེའི་རྡོར་སློབ་
བགྲེསཔ་ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལས་བརྒྱུད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སློབ་དཔོན་ཕུན་
ཚོགས་འདི་ ད་ལྟོ་དགྲ་མེད་རྩེ་གི་འཆམ་སློབ་ཨིན་པས། 

པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

༈  ནང་ལྷན་སྲོལ་འཛིན་ཅ་རྙིང་སྡེ་ཚན་ལས། །མོང་སྒར་མངའ་སྡེའི་གནས་ཡིག་
ལམ་སྟོན་འདི། །ལྷག་བསམ་ཞིབ་འཚོལ་པར་སྐྲུན་འབད་མི་འདིས། །དད་ལྡན་
ཕོ་མོ་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤོག ། །། 
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རྒྱབ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

༡ སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་དགེ་འདུན་རིན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ལྷོ་འབྲུག་
  ཆོས་འབྱུང་། 

༢ གཞི་སྤྲུལ་ཆོས་ཉིད་རང་ཤར་གྱིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་མོན་གཡའ་མ་ལུང་དུ་
  གྲགས་པ་ཡང་གསང་ཌཀཱིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་མོའི་གནས་ཡིག་ལུང་གི་སྙེ་མ།

༣ ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་སྒྲུབ་དཔོན་ དགེ་སློང་ཕན་བདེ་དབང་
   ཕྱུག་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་མི་ ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་གདན་
   ས་ཆགས་ཚུལ་རྗེས་དྲན་དཔྱད་གཞིའི་ཆུ་མིག

༤ ལྷོ་འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་སྦས་ཡུལ་ཁག་དང་སྒྲུབ་གནས་
   ཁྱད་འཕགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཡིག་དང་ལོ་རྒྱུས་གང་རྙེད་ཕྱོགས་
   བསྡུས་དད་པའི་ཉི་མ་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས་དཀར་པོ་ལས་སྦས་ཡུལ་ཨཿ
   བརྒྱ་ལུང་གི་གནས་ཡིག་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་དང་ལུང་བསྟན། 

༥ ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཞིང་གཤེགས་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ མོང་  
   སྒར་དགྲ་མེད་རྩེ་གདན་ས་ཆགས་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

༦ བོད་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུའི་དྲན་རྟེན།

༧ གཞན་ཡང་རྣ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་རྒན་རབས་དང་ཤེས་མཐོང་ཅན་ཚུ་ལས་ངག་ 
   རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་བཅས་སོ། །

                                                      དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

179

 དགྲ་མེད་རྩེའི་གནས།



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་། 

180

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་བགི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན །     ༢༠༡༠ །



ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

181

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན།
སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།
རབ་བྱུང་༡༧ པའི་ལྕགས་ཕོ་སྟག་ལོ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ། 

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་བགི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན །     ༢༠༡༠ །


