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༤༩ དྭངས་དུང་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང༌། ༢༧༧

༥༠ ཝེན་མཁར་ལྷ་ཁང༌། ༢༧༨-༢༧༩

༥༡ བ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁུངས་དོན། ༢༨༠-༢༨༤

༥༢ མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་དང་ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་གི་གཡུག་རྡོ། ༢༨༥༢༨༧

བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག ༢༨༩

༥༣ རེད་འཕེལ་གཡུས་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་གནས། ༢༩༡-༢༩༤

༥༤ སྤྱང་རས་ལྕགས་མཁར་ཟུར་ལྷ་ཁང་། ༢༩༥

ནུབ་སྦྱིས་རྒེད་འོག ༢༩༧

༥༥ རྟ་ཕག་དགོན་པ་ལུ་ཡོད་མི་རྟ་མགྲིན་དང་ཕག་མོའི་གནས། ༢༩༩-༣༠༡



༥༦ སྦྱིས་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་། ༣༠༡-༣༠༨

༥༧ སྲིན་ཕུ་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་གནས། ༣༠༩-༣༡༨

༥༨ བོནམ་སྦྱིས། ༣༡༩-༣༢༤

༥༩ ཉ་ལ་བདུད་མོ་དགའ་སེངཔ་སྒོམ་ཆེན་གྱིས་བཏུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས། ༣༢༥

༦༠ རྡོ་གཞོང་དགོན་པར་ཡོད་པའི་གནས། ༣༢༦-༣༢༧

༦༡ ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་གདན་ས་དགའ་སྒར་དགོན་པའི་སྐོར། ༣༢༨-༣༣༠

སྟང་སི་སྦྱིས་རྒེད་འོག ༣༣༡

༦༢ ཚང་ཁ་གཡུས་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་
གནས།

༣༣༣-༣༣༦

༦༣ དུང་སྦྱིས་ལུ་ཡོད་པའི་གནས། ༣༣༧-༣༣༩

༦༤ སྟང་སི་སྦིས་གཡུས་ཀྱི་རི་མགོ་ལུ་ཡོད་མི་ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་
དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕོ་བྲང་དང་ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་ཆུ།

༣༤༠-༣༤༤

༦༥ སྟང་སི་སྦྱིས་ཨྱོན་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས། ༣༤༥-༣༤༦

༦༦ པར་བྱང་སྨོན་ཚིག ༣༤༧

༦༧ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཐོ། ༣༤༨-༣༤༩





i

ཆེད་བརྗོད།

༈ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་གིས་ཕྱུག་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གཉིས་ཆ་
རའི་ཐོག་ལས་ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ལ་ལུང་དང་རི་བྲག་ལ་སོགས་པའི་ས་ཆ་རྟ་རྨིག་ཙམ་
ཡང་མ་ལུས་པར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་མ་སྲིན་ག་ར་བཏུལ། ཆོས་ནོར་དམ་རྫས་
ཀྱི་གཏེར་ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྦས་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་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་ཅན་གྱི་གནས་ཚུ་ སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་གཞི་ལུ་ཡང་འགྱུར་
ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་གི་གནས་ཚུ་ ག་ར་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཐོ་བཀོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་བའི་

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག།
Ministry of Home & Cultural Affairs

Royal Government of Bhutan
Tashichho Dzong, Thimphu

བློན་པོ། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང།MinisTeR

སྤྱི་ཚེས་༡༠-༠༦-༢༠༡༤



ནང་གསེས་ལས་ ད་རེས་ གཞལམ་སྒང་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་ཐོ་བཀོད་
བསྒྲུབས་ཏེ་ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་གླེགས་བམ་༧ པའི་ དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་དང་པ་འབད་
མི་འདི་ལུ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཀྱི་ལེགས་སོ་ཡོད། ལཱ་ཤུལ་འདི་གིས་དད་ལྡན་ཡོངས་ལུ་ འབྲུག་གི་
གནས་ཆེ་ཆུང་ཆ་མཉམ་གྱི་ གནས་ཚུལ་ཐོབ་ཆོགཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ཁར་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ཚུགས་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ 
ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་
ལེགས་ཡོད། ཞེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༧  ལུ།

                                                     (ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།)
ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་དྲུང་ཆེན།

ii



བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།
༈ འབྲུག་གཞུང་གི་བཀའ་དགོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲུག་གི་གནས་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ག་ར་ མ་
འོངས་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་
འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཞལམ་སྒང་དང་ཀྲོང་གསར་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་ཚུ་གི་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་གཞལམ་སྒང་དང་ཀྲོང་གསར་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་

iii



ཚུགས་མི་འདི་ གཅིག་ གོང་གསལ་པར་དབང་ཤོག་ལེབ་ནང་མིང་ཐོ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ ཞུན་དག་
ལེགས་བཅོས་གནང་མི་ཚུ་གི་བཀྲིན་ཨིནམ་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ སྲོལ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་
དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་ལགས།། །།

iv



v

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།
༈ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལས་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ཁོངས་གཏོགས་སྲོལ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབྲུག་གི་གནས་ཆེན་དང་གནས་ཕྲན་ཆ་མཉམ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་གནང་བ་གྲུབ་
ཅི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྐུ་ གསུང་ ཐུགས་ ཡོན་ཏན་ 
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་ཆེན་ལྔ་ལས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་སུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་ སྦས་པའི་གནས་སྦེ་ ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ ཆོས་འབྱུང་དང་རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་ཁ་
གསལ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག། 

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

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



vi

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



vii

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་མཛད་གནང་བའི་
གནས་ཡིག་ཚུ་ནང་ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་མཉམ་པའི་གནས་ཟེར་ཐོནམ་ཨིན་རུང་ མི་མང་ཤོས་
ཀྱིས་སྤྲོ་བ་དང་དག་སྣང་ཆུང་སུ་ཅིག་ལས་མ་བསྐྱེད་མི་འདི་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
ཧ་མ་གོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ད་ལས་ཕར་གནས་དེབ་པར་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་གིས་ 
འབྲུག་གི་གནས་ཚུ་མཇལ་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་དང་  མཇལ་བར་ལྷོད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གིས་
ཡང་ གནས་དེབ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ཧ་གོ་ནི་དང་ཁུངས་ཆོད་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོདཔ་
ལས་ འདི་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབ་ཚུགས་པ་ལུ་ཐེ་ཚོམ་
མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 

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

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

ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ དེང་
སང་གི་མི་ཚུ་ རིག་གསར་ཤེས་ཡོན་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ དབང་
ཐལ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དག་སྣང་ཆུང་བའི་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་
ལས་བརྟེན་ ལ་ལུ་གིས་ ཚན་རིག་གི་ཐོག་ལས་ དེ་ཚུ་བདེན་པ་མེད་ལུགས་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་མི་ཡང་
འཐོནམ་ཨིན་པས། ལས་དང་སྐལ་བ་མེད་པའི་ལོག་ལྟ་ཅན་ཚུ་ལུནི། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་གང་ཡང་
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སྟོང་པར་མཐོང་། །སྤྲུལ་སྐུས་ས་གཞི་ཁྱབ་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས། །སངས་རྒྱས་སྒོ་རྩར་བྱོན་ཡང་ཡོན་པོར་
མཐོང་། །ཆོས་མེད་མི་མགོ་བསྐོར་ན་ཡ་མཚན་བསྐྱེད། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ སེམས་ཅན་རྒྱུ་
མ་ལུད་རུང་སྙིང་རྗེ་མེདཔ། སངས་རྒྱས་གནམ་ཁར་འཕུར་རུང་དད་པ་མེད་པའི་རིགས་ཆད་ཀྱི་མི་ལུ་ 
གནས་དེ་ཚུ་ཕར་བཞག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་སུ་བྱོན་རུང་ སངས་རྒྱས་སྦེ་མཇལ་ནིའི་སྐལ་བ་
མེདཔ་ཨིན། 

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

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་སྐྱེས་པའི་མི་མང་ཤོས་རང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ 
ལྷག་པར་ ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་མི་
ཨིནམ་ལས་དེ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། སྦས་པའི་གནས་ཆེན་རང་ཡུལ་ཡོད་
པ་ལ། །གཞན་ཡུལ་གནས་མཇལ་འགྲོ་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། །རྒྱལ་བའི་བཞུགས་གནས་སྒོ་རྩར་ཡོད་
པ་ལ། །ས་རྡོ་ཡིན་པར་སྙམ་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། །སྐུ་གསུམ་ཕོ་བྲང་རང་ལ་ཡོད་པ་ལ། །མ་མཐོང་མ་ཤེས་
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འགྲོ་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། །རང་སེམས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ངེས་ཀྱང་། །ཆོས་སྐུ་ཕྱི་ལ་བཙལ་
བ་སྙིང་རེ་རྗེ། །ཞེས་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་དང་ ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་ དད་པ་ཅན་ལུ་ ཁྱིའི་སོ་ལས་
ཡང་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་པའི་དཔེ་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་
འཕྲེང་དྲུག་པ་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གནས་བསྐོར་ལུ་
བྱོན་ཏེ་ བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་རི་ལུ་ཕེབས་ད་ བྱག་དང་རྡོ་ཆ་མཉམ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་དང་རྡོན་
ཁྲི་གི་རྡོ་ལེབ་གུ་ལཉྩའི་ཡི་གེ་ལེ་ཤ་གཟིགསཔ་ལས་ རི་གི་རྩ་བ་ལས་སྐུ་ཕྱག་གནང་སྟེ་ལོག་བྱོན་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཟུམ་ ལུང་པ་རེ་ལུ་སྐད་ཡིག་རེ་དང་ བླ་མ་རེ་ལུ་ཆོས་ལུགས་རེ་ཟེར་ ང་བཅས་རའི་
ཕ་མེས་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་གནས་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་གནས་བཤད་
རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ རང་སོའི་རྒྱུ་སྦུངས་དང་ དད་མོས་
ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ གནས་སྐོར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོད་མི་གི་
ལམ་སྲོལ་འདི་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བརྩི་བཀུར་བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི། 

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་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ནང་སྲིད་
དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་གི་
གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ད་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་
སོའི་སྦས་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ གནས་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ ཧེ་མ་ལས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
ཚུ་གིས་མཛད་གནང་མི་གནས་ཡིག་དང་ རྣམ་ཐར་དཔེ་ཆ་ ཀླུ་བཙན་དང་གཞི་བདག་ཚུ་གི་གསོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞི་རྟེན་འབད། དེ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་མཐོང་ཅན་དང་། 
རྒྱུས་ཆ་ཡོད་པའི་རྒན་རབས་དང་ གཞན་ཡང་སྔོན་གོང་ལས་མི་རིགས་རིམ་བརྒྱུད་སྦེ་གནས་བཤད་
རྐྱབ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་དེ་གནས་ཚུལ་ཐོབ་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁག་ག་ར་ནང་
གི་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཐོ་ཡིག་བཀོད་ནི་ལུ་ དད་གུས་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་
ཕྱག་ཞུ་དང་ཞུ་བཞིན་དུ་ཡོད།

དེ་སྦེ་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་
དྲག་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལུ་གོང་འཕེལ་གྱི་
ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་མེདཔ་གཏང་མ་བཅུག་པར་ཉམས་



xi

སྲུང་འབད་དེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ གནས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ཁུངས་དོན་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་
ཞིབ་འཚོལ་འདི་ ཤུལ་ལས་མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་ མཛད་ནི་གུ་
བཞག་སྟེ་ ད་ལྟོ་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་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་གཞལམ་སྒང་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་
ཏེ་ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་གླེགས་བམ་༧ པ་འདི་པར་སྐྲུན་འབད་ནི་གུ་ལྷོད་དེ་ཡོད། འདི་
གིས་འབྲུག་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས། གནས་མཆོག་
དག་གི་ཆེ་བ་སུས་བརྗོད་པ༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཐར་ལམ་བསྒྲོད་
པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཟེར་གསུངས་གནང་ཡོདཔ་བཟུམ་ དད་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་མང་རབས་ཅིག་བསོད་
ནམས་གསག་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཨིན་རུང་ལཱ་འབད་མི་རང་ཉིད་སོ་སོའི་
སྐྱེ་བོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ བརྗོད་དོན་ནོར་འཁྲུལ་དང་ པར་རིས་ཧིང་སང་ས་
མེདཔ་ ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་རེ་ཡོད་སྲིད་ན་ མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་བཟོད་པར་བཞེས་ཏེ་ མ་
འོངས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐུགས་འཆར་སྦ་གསང་མེད་པར་གསུང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་
གཅིག་ཁར་ འདི་ནང་མ་ཚངམ་དང་ལྷག་ཆད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེ་ཤོར་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཤུལ་ལས་
ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ནང་ཚུད་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

                                          
 
                                                   (སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ།)                                        

སྲོལ་འཛིན་ཅ་རྙིང་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གོངམ།





གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག  





གླེང་གཞི།
༈ གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་འདི་ འབྲུག་གི་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་སླ་ལས་ ཀྲོང་གསར། བུམ་ཐང་། 
མོང་སྒར། གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ཚུ་དང་ས་མཚམས་འབྲེལ་བའི་ དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ གལ་
ཅན་ཅིག་ཨིན། རྫོང་གཞིས་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་༡༢ པའི་ནང་བོད་ལས་མར་བླ་མ་ཞང་ཟེར་ཞུ་མི་
ཅིག་བྱོན་ཏེ་ ད་རེས་རྫོང་ཆགས་སའི་སྒང་དེ་གུ་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་གནངམ་ལས་ སའི་མིང་ཡང་
ཞང་སྒང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ཤུལ་མ་དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ 
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
མངའ་འབངས་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་པའི་སྐབས་ ཁེངས་
རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ་འདི་ བླ་མ་ཞང་གི་གདན་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་
རྫོང་གཞིས་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་གྲངས་སུ་
ཚུདཔ་ལས་ རྫོང་གི་མཚན་ལུ་ཡང་གཞལ་སྒང་བདེ་ཆེན་ཡང་རྩེའི་རྫོང་ཟེར་གསོལ་གནང་ནུག།

རྫོང་གཞིས་ཆགས་སའི་ས་ཆའི་མིང་ལུ་ ཧེ་མ་ཞང་སྒང་དང་ དེ་ལས་གཞལ་སྒང་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ད་ལྟོ་ཡང་ ཞམ་གཞོང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་ཡང་ འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་༡༣ པ་ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་རྟོགས་བརྗོད་ནང་ གཞལ་
གཞོང་དང་། ད་རེས་ནངས་པར་གཞལ་སྒང་དང་ གཞལ་མེད་སྒང་ གཞལྒང་ གཞལམ་སྒང་ཟེར་འབྲི་
སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ གཞལམ་སྒང་ཟེར་འབྲི་མི་དེ་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཨིན་མས། 

གཞལ་སྒང་ལུ་ཧེ་མ་གདན་ས་བཅགས་མི་བླ་མ་ཞང་གི་མཚན་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་
ནང་ ཞང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་རང་རིག་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་འདུག་རུང་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ རབ་བྱུང་༣ 
པའི་ནང་བོད་ལས་བྱོན་ཏེ་ཐེད་སྤང་ཀ་གཤོང་གི་གདན་ས་བཅགས་མི་ཞང་སྐྱེ་མེད་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་འདི་ 
ཁེངས་ཕྱོགས་ལུ་ཡང་བྱོན་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན་བཀོད་དེ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཞང་སྒང་གདན་ས་

༣



བཅགས་མི་བླམ་དེ་ཡང་འདི་རང་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་ཨིན་པ་ཅིན་དཔལ་ལྡན་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་
ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ ཞང་གཡུ་བྲག་པ་ཡང་ རབ་བྱུང་༣ པའི་ནང་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ ཁོའི་མཚན་
ལུ་ཞང་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ་དང་། ཞང་དར་མ་གྲགས་ ཞང་གཡུ་བྲག་པ་ཟེར་མི་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ད་རུང་ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོཔ་འདུག།

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་གཞལ་སྒང་གདན་ས་བཅགས་མི་བླམ་དེ་དང་ གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་ཉེ་
འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་བཀྲོང་དང་ བརྡ་ཁར་ཟེར་བའི་གཡུས་གཉིས་ཀྱི་མིང་གི་བྱུང་རབས་གཉིས་
གཅིག་ཁར་བཤད་ནིའི་ཁ་རྒྱུན་ཚུད་དེ་ གདན་ས་བཅགས་མི་བླམ་ཞང་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ས་གནས་
འདི་ནང་བཀྲོང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག། འདི་གི་སྐོར་ལས་ བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གི་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་རབས་མུན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ནང་ བླམ་ཞང་དེ་སྦས་ཡུལ་བླམ་ཤཱཀྱ་འོད་ཟེར་གྱི་སྐུ་འཕྲེང་གཉིས་
པ་ཁེངས་སྒོང་ཕུ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་མི་དེ་ཨིནམ་སྦེ་འཁོད་ཡོད་པའི་ཁར་ བླམ་དེ་འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་༨ པ་
འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་(ཁྲི་ལོ་༡༧༠༧-༡༧༡༧) བཀྲོང་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་རི་རི་འཁོད་དེ་ཡོད། 

གཞལ་སྒང་བདེ་ཆེན་ཡང་རྩེའི་རྫོང་དེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་དང་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་
གིས་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༥ ནང་འཁོད་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་གཅིག་འབད་དེ་
བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༣ སྐོར་ཆ་བཞེངས་
ཡོདཔ་སྦེ་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་
བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གདན་ས་བཅགས་མི་བླམ་དང་ ཤུལ་མ་བཀྲོང་མི་བླམ་གཉིས་མཚན་འདྲ་རུང་ དུས་
ཚོད་སོ་སོ་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་ཚན་དེ་གཉིས་ཀྱི་མིང་འདི་ རྫོང་གཞིས་ཆགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་
བྱུང་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་འཆརཝ་ཨིན་མས། 

ད་རེས་མཇལ་སར་ཡོད་མི་བདེ་ཆེན་ཡང་རྩེའི་རྫོང་འདི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་
མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་ཐོག་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་གསོ་ཞུ་གནང་མི་དེ་ཨིན་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༦༦ ལས་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཡང་གསར་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་
གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། 

༤



རྫོང་ཁག་དེ་འོག་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཧེ་མ་དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཏེ་ 
སྦས་གནས་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷ་སྲས་གཙང་
མ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ཡང་བྱོན་ཏེ་ སྲས་བརྒྱུད་ཚུ་ལས་གདུང་དང་མཁོ་ཆེའི་མི་དྲག་གི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་
ཡང་རིམ་པར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁར་ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་དང་ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་
ཡབ་སྲས་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་མཛད་ཤུལ་ཚུ་དང་ 
གཞན་ཡང་གཡུས་ཁ་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་མི་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་གི་སྐོར་བཅས་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་
གསུམ་གྱི་རྒེད་འོག་བརྒྱད་ལས་ ཤིང་མཁར་ བར་དོ་ ནང་སྐོར་དང་ཀྲོང་རྒེད་འོག་བཞིའི་ནང་ལུ་
ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་ཆགས་རབས་དང་ད་ལྟོ་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༥





ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག





༩

༈ གཏིང་ཁ་རའི་གནས་འདི་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༨༦༦ དེ་ཅིག་ཁར་ཆགས་
ཏེ་ཡོད། ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་གནས་རྩ་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ སྔོན་མ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་ དཀོན་གཉེར་ལུ་ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གནང་པའི་བཀའ་ཤོག་ཚུ་ད་ལྟོ་ཡང་དཀོན་གཉེར་རིན་
ཆེན་དབང་འདུས་ཀྱི་ལག་པར་འཆང་སྟེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ཆུ་ལུག་
ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༠ (སྤྱི་ལོ་༡༨༨༣)དང་ ད་རུང་ས་ཕག་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༤ (སྤྱི་ལོ་༡༨༩༩) ལུ་
གནང་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ཧེ་མ་ལས་རང་ སྦས་གནས་ཨིན་པའི་བརྩི་མཐོང་ཞུ་སྟེ་
སྡོད་ནུག། ད་ལྟོ་ཚུན་སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགས་མི་གི་གཏིང་ཁ་རའི་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཚུ་ དང་པ་
མེས་མེ་ཆོས་རྒྱལ། བླམ་རྣམ་རྒྱལ། མ་ཎི་བ་གླེན་གོག་ རྡོ་རྗེ། ད་ལྟོའི་དཀོན་གཉེར་རིན་ཆེན་དབང་
འདུས་བཅས་རིམ་ཐེངས་ལྔ་སོང་ནུག།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྒྱལ་ཟེར་མི་རྟོགས་ལྡན་པ་ཅིག་གི་ཉམས་སྣང་ལུ་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་པའི་ སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་ར་ཡི་གནས་ཡིག་པདྨའི་བཀའ་རྒྱ་མ་ཟེར་མི་དང་། 
སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་གླང་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་སྤྲང་རྒན་དཀོར་ཟན་རྒན་
པོ་ལ་བྱུང་བའི་རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་ཟེར་མི་ཡིག་ཆ་གཉིས་མཛད་གནང་ནུག སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་རའི་
གནས་ཡིག་ནང་ལས་དང་པ་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་ རྩ་ཆེ་བའི་སྐོར་ཚུ་གནས་ཡིག་གཟིགས་
མི་ཡོངས་ཀྱིས་གོ་བདེ་བའི་ཕྱིར་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ལྷུག་ཚིག་ནང་སྦེ་རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་བསྒྱུར་འབད་
དེ་ཞུ་བ་ཅིན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྷི་ཧཱུཾ༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ང་གིས་ དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་
ཆ་མཉམ་མཁྱེནམ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་ས་ཅིག་རུང་མ་འོངས་དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལུ་དགོངས་ཏེ། བོད་
ཡུལ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ག་ཏེ་ཡང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཏེར་དེ་ཚུ་ཡུལ་ཁམས་ནང་ཚད་མེདཔ་
ཅིག་ གཏེར་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་བསྐལ་པའི་བར་ མ་ཉམས་པར་སྐྱེས་བུ་ལས་ཅན་
ཚུ་གིས་སྤྱོད་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལུ་ འགོང་པོ་སྤུན་དགུ་བོད་ལུ་འོང་། རྒྱལ་པོ་ཟེར་
མིང་ཐོབ་པའི་ དཔོན་པོ་ཅིག་གི་སྙིང་ལུ་འགོང་པོ་ཞུགས་ཏེ་ མི་རུངས་པའི་ལཱ་སྣ་དགུ་འབདཝ་ལས་ 
ཆོས་འབད་མི་ཚུ་གཡུས་ཐོན་ཏེ་མཐའ་ལུ་བྱོག་འགྱོ་འོང་། དེ་བསྒང་ རང་དབང་རང་གིས་མ་ཐོབ་
པའི་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལས་ངན་པ་ལུ་སྤྱོད་དེ་ དུ་རུ་ཁ་གིས་བོདཔ་ཚུ་བརྡུང་རྫོབ་འབད་ནི་དང་ ཧོར་

སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་རའི་གནས།



གྱིས་ཕུང་དཀྲོགས་འབད་འོང་། དེ་ལུ་དགོངས་ཏེ་པདྨ་ང་གིས་ སྦས་ཡུལ་དང་གནས་སྒོ་ཚད་མེདཔ་
ཅིག་བཞག་སྟེ་ཡོད། དེ་ཡང་ སྦས་ཡུལ་བཞི་དང་ཡུལ་ཕྲན་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ཀྱང་ ཁྱད་པར་
དུ་པདྨ་ང་གི་དོན་སྙིང་བཟུམ་ ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས་པ་ ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་གཏིང་ཁ་
ར་འདི་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་གཞན་ལུ་མེད། དེ་ཁར་མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། 
དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ཐར་པ་གླིང་དང་དེ་ལས་འགྱོཝ་ད་གྲོ་མ་ལུང་། དེ་ཁ་
ལས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧོངས་ལུ་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ཆུ་གི་མཇུག་དང་། ཁེངས་རིགས་ལུང་པའི་ཡུལ་
གྱི་སྟོད༔ རི་རོང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ནང་༔ ཨུ་རྒྱན་ང་ཡིས་གསང་ཞིང་སྦས༔ ཕོ་ཆུ་གཡས་ནས་
བབས་པ་ཡིས༔  གནས་ཚུ་ཆུ་དེ་གི་གཡས་ཧོངས་བྱག་གུ་ཡོདཔ་ད་ བྱག་ཡང་གནམ་ལུ་ཟིང་སྟེ་
ཡོད། མོ་ཆུ་དེ་ཡི་གཡོན་ནས་བཙལ༔ དེ་ལས་བྱག་ལམ་དོག་དྲགས་འཛིནམ་གི་ཁ་འདྲཝ་ཅིག་ཡོད་
ཟེར་གསུངསམ་མ་ཚད། རི་ཟུར་གླངཔོ་ཆེ་ཉལ་ཉལཝ་བཟུམ་ ཕུ་ལག་པའི་མཐེ་བོང་ལོངསམ་བཟུམ་
(རི་མགོའི་ཐང་ན་རྡོ་ཆ་མཉམ་མཐེ་བོང་ལོངམ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད) ལུང་གཤོང་གཞོང་པ་གན་རྐྱལ་
བཟུམ་ མ་ཆུ་ (ལྕམ་མཁར་ཆུ) ཡར་གྱེན་ལུ་འཁྱིལ་འཁྱིལཝ་བཟུམ་དང་ ལུང་པ་ཁ་ལྷོ་རུ་བསྟན་
པ་དང་། ལུང་སྒོ་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་གཏད་དེ་ཡོདཔ། བྲག་རིའི་ཟུར་བཞི་སོག་ལེ་འདྲ་བ། གསེར་
གྱི་གཉྫིར་(གསེར་ཏོག་)འདྲ་བའི་བྱག་གུ་ དར་དཀརཔོ་བཏགས་པ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད། སྟེང་དུ་བྱ་ཕོའི་
གཤོག་ཐང་ཡོད༔ ཆུ་ནི་བྱ་ཕོའི་དྲི་ཆུ་ཟེར༔ དབྱར་ནི་ཆུ་གྲང་དགུན་མི་གྲང༔ མདུན་ནི་རྒྱ་དར་བཏིང་པ་
འདྲ༔ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཉམས་དགའ་བ་དེ་བཟུམ་མའི་གནས། གཏིང་ཁ་ར་ཡི་གདོང་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་
ངོས་འདི་ཡང་ རུས་སྦལ་ཁ་སྦུབས་བཟུམ་སྦེ་ཡོད། བྱག་ལྕགས་རྨོག་ཁ་སྦུབས་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་
གནས་དེ་ གུ་རུ་ལོ་ཕྱེད་བཞུགས་པའི་དབུས་ཀྱི་བྱག་ཕུག་ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་གནས་
ཨིནམ་ལས། ཤིན་ཏུ་གསང་ཞིང་རང་བྱོན་མང་དུ་ཡོད༔ ངོ་མཚར་མཁའ་སྤྱོད་གནས་དང་ཁྱད་པར་
མེད༔ ཟེར་གསུངས་མི་ཚུ་གིས་གཏིང་ཁ་ར་གི་གནས་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་དང་རྩ་ཆེ་ཧིང་
སྐོར་སྟོནམ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་སྐལ་བ་ཅན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ གཞན་གྱིས་ཐོབ་མི་ཚུགས་ཟེར་
གསུངས་ནུག།

གནས་ཡིག་ནང་ལུ་གནས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་གསུངས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ངོ་མ་སྦེ་མཇལ་བར་
འགྱོ་བའི་སྐབས་སུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ངོ་སྟོན་འབད་ཚུགས་མི་མིན་འདུག་ ཨིན་རུང་ས་གནས་
ཀྱི་གནས་བཤད་པ་ཚུ་གིས་ག་ངོ་སྟོན་འབད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། ངོ་སྟོན་ཐོབ་མ་ཚུགས་མི་

༡༠

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



༡༡

གནས་གཞན་ག་ཅི་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་ར་ཡི་གནས་ཡིག་པདྨའི་
བཀའ་རྒྱ་མ་དང་། ལྕགས་གླང་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་སྤྲང་རྒན་དཀོར་གཟན་རྒན་པོ་ལ་བྱུང་བའི་
རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན། ཟེར་མི་ཡིག་ཆ་འདྲ་བཤུས་གཉིས་གནས་ཡིག་འདི་གི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་
མི་ལས་མཁྱེན་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི། ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་སྦེ་
གནས་ཆ་མཉམ་རྡོག་རྡོག་རིལ་རི་སྦེ་ངོ་སྟོན་འབད་མ་ཚུགས་མི་དེ་ གནས་ཡིག་མཛད་པ་པོ་རྟོགས་
ལྡན་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་ཁོ་རའི་ཉམས་སྣང་ལུ་ཤར་ཏེ་མཇལ་མི་གནས་ཚུ་ཆ་མཉམ་གནས་ཡིག་ནང་
འཁོད་བཞགཔ་མ་གཏོགས་ སློབ་བརྒྱུད་ཅིག་ལུ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་སྦེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་མ་ཚུགསཔ་འོང་
ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཡུན་འགྱངས་དང་གནས་ཚུ་མང་དྲགས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་
བརྒྱུད་དེ་ཁུངས་གཏམ་རྒྱུན་མཐུད་སྦེ་གཟུང་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་
མས། 

རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ ཁེངས་གཏིང་ཁ་ར་གི་གནས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ས་
གནས་གཞན་ཡང་ ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག་ལུ་ ཉིམ་གཞོང་དང་ ར་དྷི་ ཝམ་གླིང་ ཁྲི་ས་དང་། བར་དོ་
རྒེད་འོག་ལོ་ལྔའི་གནས་དང་ ཁོམ་ཤར་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་
པའི་གནས་ཚུ་ལུ་ ཆེ་བསྟོད་དང་ ཧེ་མ་ལས་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ཚུ་གསར་སྟོན་མཛད་གནང་
ནུག། 

གཉིས་པ་གནས་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དག་པ་ཅིག་གི་ངོ་སྤྲོད་གནས་ཡིག་གི་གོ་དོན་རྫོང་ཁ་ནང་ཞུ་བ་
ཅིན་ དེ་ཡང་ གནས་ཡིག་ལས་ ཕུག་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ་བའི་ རྫ ་ཕུག་ཟེར་བའི་ཕུག་མོ་ཆེའི་
སྒོ་ཤར་ནུབ་གཉིས་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་གི་ གཡས་ཀྱི་ནུབ་སྒོ་ཕྱོགས་ལོགས་ལུ་ མཚོ་རྒྱལ་སྒོམ་གནང་
བཞུགས་པའི་ སྒོམ་ཁང་དེ་ ཤུལ་ལས་སྒྲུབ་པ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ སྒྲུབ་པ་མྱུར་བའི་སྒྲུབ་ཁང་ཨིན་ཟེར་
གསུངས་ནུག དེ་ལས་བུ་མེད་མི་ཚུ་གིས་བུ་དགོ་པ་ཅིན་ བུ་བྱིན་པའི་སྔགས་སྒྲོམ་དེ་ མ་གསང་བར་
ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཏེ་ཡོད། གེ་ར་གིས་མཇལ་ཚུགསཔ་ལས་ བུ་མེད་མི་ཚུ་གིས་ འབག་སྟེ་ རབ་ཀྱིས་
བསྐོར་བ་བརྒྱ་སྦེ་བསྐོར་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་འབྲིང་གིས་ལན་བདུན་ལྔ་གསུམ་གཅིག་བཅས་གང་
རུང་བསྐོར་བ་ཅིན་ མགྱོགས་པ་རང་བུ་སྐྱེ་འོང་ཟེར་གསུངས་ནུག། 

གནས་ཡིག་ལས་ ནོར་གཏེར་ཆོས་གཏེར་ལེ་ཤ་ཡོད། ཚེ་ལོ་སུམ་ཅུའི་དུས་ལུ་ཀུན་དང་མི་མཐུན་པ་

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གཏིང་ཁ་རའི་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང།
༡༢

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



འབད་མི་སྣ་ཚོགས་འཐོན་འོང་། དེ་བསྒང་གྲུབ་ཐོབ་ནུས་པ་ཅན་དང་ བླ་བརྒྱུད་མ་ཉམས་པའི་བླ་མ་
དང་ དབང་ལུང་དང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་མ་ཉམས་པར་འབད་མི་ཚུ་གིས་ བཟུང་པ་ཅིན་དངོས་
གྲུབ་སྣ་ཚོགས་འོང་ནི་མ་ཚད་ ལྷག་པར་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་གིས་ བཟུང་པ་
ཅིན་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། གལ་སྲིད་འདུལ་ཁྲིམས་ཉམས་མི་དང་བོན་པོའི་རིགས་ཅན་
གྱིས་ བཟུང་པ་ཅིན་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ནུག།

གཏིང་ཁ་རའི་རི་ངོས་འདི་ལུ་སྒོ་བཞི་དང་ སྒོ་ཆེན་བཞི་ལུ་བླ་མཚོ་བཞི་ཡོད། དེ་ཡང་ ཤར་ལྷོ་
མཚམས་ལུ་ཆར་ཆུ་བྲག་དང་ བླ་མཚོ་སྟུང་ལ་སྦིས་ཟེར་སར་ཡོད། དེ་གི་ཤར་ལས་བབ་པའི་ཆུ་ཕྲན་
ལུ་ ཚ་ཆུ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཡོད། བླ་མཚོའི་བདག་པོ་སྨན་མོ་ལྕམ་མོ་ཡོད། སྒོ་གཅིག་ཁོམ་ཤར་ལུང་པར་
ཡོད། ནུབ་སྒོ་འཛམ་བུ་ལུང་ལུ་ཡོད། བྱང་སྒོ་སྟག་མ་མཁར་བསང་ལུ་ཡོད། བླ་མཚོ་སྒོ་ང་བཤུས་
པའི་ཚལ་ཡོད། དེ་ལས་མདུན་ལུ་བྱེ་མའི་ཐང་གཅིག་ཡོད་མི་ཁར་ ལོ་ཐོག་ཤིང་ཐོག་ག་ཅི་རང་
བཙུགས་རུང་སྐྱེ་ནི་དང་དེ་ཁར་ མི་ཁྱིམ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཤོང་། 

དེ་ལས་གདུག་སྦྲུལ་འདྲ་བའི་རི་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གི་རྩེ་ལས་མར་བལྟཝ་ད་ ཁོམ་ཤར་ཟེར་མི་གཡུས་
མཐོང་འོང་། ས་གནས་དེ་གི་སྦུགས་ལུ་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཡོད་མི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་རླུང་
དམར་ཐང་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཁར་དགོན་པ་བཟུང་པ་ཅིན་ ཡིད་ལུ་ཅི་འདོད་འགྲུབ་ནི་ཨིན། དེ་ཁ་ལས་
མར་དེ་ཅིག་ཁར་ ལུང་པ་ཧོམ་ཁུང་བཟུམ་ཅིག་གི་མཇུག་ལུ་ མ་འོངས་དུས་ཀྱི་མཐའ་མར་ ནད་
མཚོན་མུ་གེ་དར་བའི་དུས་ལུ་ དེ་ཚུ་བསྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་སྒོ་ཤར་ལས་ཐོན་པའི་མཇུག་ལུ་བདུད་
མཚོ་འཁྱིལ་མི་ནང་ལུ་ གཏེར་བདག་ཟོ་ར་རྭ་སྐྱེས་དེ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་གནས་ཏེ་
ཡོད་ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་ ད་རེས་ཉོག་མེད་འདབས་གཏེར་བདག་བླ་མཚོ་
ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། བླ་མཚོ་དེ་ཤིང་མཁར་སྣ་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ལས་ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་མཇུག་
ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ལྕམ་མོ་སྦལ་མགོ་ཁྲག་མིག་མ་དེ་ཡང་ བླ་མཚོ་ག་ཏེ་ཡོད་སར་གནས་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་གསོལ་ཁ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འབྱུང་ནི་དང་ ནམ་
ཡང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་འབྱུང་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། 

གཏེར་བདག་དེ་བྱཱར་གྱི་ཟླཝ་གསུམ་གཏིང་ཁ་ར་ལུ་དང་ དགུན་གྱི་ཟླཝ་གསུམ་ཝམ་ལེང་ལུ་གནས་
ནི་དང་ གོང་གི་ཉོག་མེད་འདབས་བླ་མཚོ་ལུ་དུས་རྒྱུན་གནས་ཏེ་བཞུགས་འོང་ཟེར་གསུངས་ནུག དེ་

༡༣

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



འབདཝ་ལས་རབ་ཀྱིས་ར་ལུག་རྟེན་དུ་བཙུགས་ནི་དང་ འབྲིང་གིས་ཕྱེ་མར་གཏོར་མ་བཤམས་ ཟས་
སྣ་གསེར་སྐྱེམས་སྨན་ཕུད་ཚུ་ དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིག ཐ་མས་ཀྱང་རང་བཟའ་འཐུང་ག་
སྤྱོད་མི་དེ་ ཕུད་ཀྱིས་ལན་གསུམ་མཆོད་ཅིག སྙིང་ནས་དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མ་བྱས་ན༔ ཁ་ཡིས་
ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད༔ དད་མོས་བྱས་ན་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ དད་མེད་རྣམས་ལ་སྟེར་རེ་སྐན༔ 
ཟེར་གསུངས་ནུག།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་འདི་ དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་རྟེན་བཟང་པོ་བཞུགས་པའི་གནས་ཨིན། དེ་
ལུ་དད་པ་མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ བསོད་ནམས་བསག་ནིའི་དོན་ལུ་ག་དེ་ཅིག་རྩ་འགེངས་
རུང་སྟོང་ལོག་འགྱོ་ནི་ཨིན། ས་བོན་བཏབ་རུང་སྐྱེ་མི་བཏུབ་མ་ཚད་ སྐྱེས་རུང་སད་སེར་མང་་སྟེ་ལོ་
ཕྱུགས་མི་ལེགས། རི་དྭགས་སེམ་ཅན་དང་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ཁ་ལོ་ཐོག་ཕྱོགས་ལུ་གཏད་དེ་ 
སྤྱ་དང་བྱི་ཙི་ལ་སོགས་པ། མང་དུ་འོང་ངོ་དད་མེད་རྣམས༔ ཐ་མ་ཟས་སྐོམ་ག་ལ་མཐོང་༔ དད་མོས་
བྱས་པའི་མི་རྣམས་ལ༔ ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ ཚེ་སྲོག་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལས་སྲ༔ འཆི་
དུས་མཐོ་རིས་ཐར་ལམ་འདྲེན༔ ཕྱི་མ་རིག་འཛིན་ས་ལ་འཁོད༔ ལ་སོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་
གསུང་ལེ་ཤ་ཅིག་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད་མི་ཆོས་སྐད་ཐོག་གི་གནས་ཡིག་འདྲ་བཤུས་ནང་གཟིགས་གནང་ཞུ།

གླང་ཆེན་ཉལ་བ་འདྲ་བའི་རི། 
གནས་ཡིག་ལས། རི་ཟུར་གླང་པོ་ཉལ་བ་འདྲ༔ ཟེར་མི་འདི་ཨིན།

༡༤

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཤིང་མཁར་ལས་ཡར་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༣༠ དེ་ཅིག་བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ལྟག་ལུ་བྱག་
སྦྱངམ་དམ་ལུ་བཏགས་ས་དང་ ལམ་འོག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གནམ་ལྕགས་ཕབ་སྟེ་བདུད་
དམ་ལུ་བཏགས་པའི་གནས་ཨིན་ཟེར་ ངག་རྒྱུན་ལུ་བཤད་ནི་འདུག།

བྱག་སྦྱངམ་དམ་ལུ་བཏགས་མི།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གནམ་ལྕགས་ཕབ་སྟེ་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་མི།

༡༥

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



༩

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ་དང་བཞུགས་ཁྲི། 

བྱག་སོག་ལེ་འདྲ་བའི་གཏིང་མཁར་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་། 

གནམ་ལོ་༢༠༡༣ འབྲུག་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢ ལུ་སྐྱབས་རྗེ་ནམ་སྙིང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཕྲེང་བདུན་པ་
འཇིགས་མེད་པདྨ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་གནས་འདི་ཁར་སྐར་མ་༡༥ དེ་ཅིག་ཐུགས་སྨོན་
གནང་སྟེ་བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཤིང་མཁར་ཚོགས་པ་དམ་ཆོས་བསྟན་པ་དང་དཀོན་གཉེར་རིན་ཆེན་དབང་
འདུས་ གནས་བཤད་པ་ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་གསུམ་གྱིས་དཔའ་ཉམས་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ ངག་
རྒྱུན་ལུ་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་ཡིག་ལས། བྲག་རི་ཟུར་བཞི་སོག་ལེ་
འདྲ་ཟེར་ཐོན་མི་གི་ སོག་ལེ་དེ་མགོ་མར་ལྟ་
བཙུགས་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་མས། 

༡༦

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གཏེར་བདག་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་སྡོད་ས་འདི་ 
གནས་ཡིག་ལས། དབྱར་གསུམ་གཏིང་ཁ་ར་
ལ་བསྡད༔ གཡུས་སྐད་ལས་ སྦིར་པོ་ཆེན་ཟེར་
སྦུལམོ་ཆེན་ལུ་སླབ་ཨིན་མས། གནས་འདི་
ཁར་གཏེར་བདག་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་སྡོད་མི་མགུ་
ཏོ་གཟེ་ཏོག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད་མི་ཕྱད་དོ་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

གཏེར་བདག་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་སྡོད་ས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མདའ་ཕོག་པའི་ཤུལ་འདི་ བདུད་ཀྱིས་ཕགཔ་ལུ་སྤྲུལ་སྡོདཔ་ད་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་གིས་གཏིང་ཁ་ར་གནས་བྱག་ལས་ཕྱག་མདའ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཏགས་ནུག བདུད་ཕགཔ་གི་
མགུ་ཏོ་གུ་ ཕྱག་མདའ་རྣམ་ཅོ་ཅནམ་ཕོག་པའི་ཤུལ་དང་ དེ་གི་ཕར་དེ་ཅིག་ཁ་ལུ་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ 
ཕྱག་མདའ་གིས་རྡོ་ཁ་སྤོག་བཏང་བའི་ཤུལ་ཨིན་ཟེར་ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་འདི་ ལམ་ལྟག་ལུ་འདུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མདའ་ཕོག་པའི་ཤུལ།
༡༧

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཕགཔ་གི་མགུ་ཏོ་གུ་ ཕྱག་མདའ་རྣམ་ཅོ་ཅནམ་ཕོག་པའི་ཤུལ།

ཟླཝ་རང་བྱོན། ངག་རྒྱུན་ལུ་བཤད་མི་ཟླཝ་རང་བྱོན་གཅིག་ ལྷ་ཁང་
གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་ཁར་ཡོད།

དྲན་གསོ། གུ་རུའི་ཆིབས་རྟ་མཆོག་བྷ་ལ་ཧའི་རྐང་རྗེས། ལྷ་ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་ཆུ་འཁོར་མ་ཎིའི་སྦོ་
ལོགས་ཁར་ཡོད་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་རང་བྱོན། ལྷ་ཁང་
རྒྱབ་ཀྱི་བྱག་གུ་ཡོད། 

༡༨

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཤར་སྒོ། 

གནས་ཡིག་ལས། ཕུག་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་
པ་འདྲ༔ རྫ་ཕུག་ཞེས་པའི་ཕུག་མོ་ཆེ༔ སྒོ་
ནི་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་སྦེ་རྫ ་ཕུག་གི་གནས་འདི་ལུ་ཤར་
སྒོ་ནུབ་སྒོ་གཉིས་འདུག།

དྲན་གསོ། ཤར་སྒོ་ལས་འཛུལ་སྦེ་འགྱོཝ་
ད་ མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟེར་ 
བྱག་ཕུག་མགུ་ལས་མར་མཇལ་ནི་འདུག། 

དེ་ལས་ནོར་གཏེར་ཆོས་གཏེར་གྱི་དངོས་
གྲུབ་ཞུ་ས་ཡོད། གནས་ཡིག་ལས། ནོར་
གཏེར་ཆོས་གཏེར་མང་པོ་ཡོད༔ ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འདུག

སྒྲིབ་པ་བཤུད་ས།  
གནས་ཡིག་ལས། སྒྲིབ་བཤུད་ཕུག་པ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར༔ གསུངས་མི་དེ་ཨིན་མས།

༡༩

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ཡོད་མི་དམར་ཐམ་འདི་ ཟླ་༥ པའམ་སྤྲེལ་ཟླའི་སྐབས་ལུ་བཀྱག་
དམརཔོ་མང་སུ་སྦེ་ཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག

གནས་ཡིག་ལས། གཡས་
ཀྱི་ནུབ་སྒོ་ཕྱོགས་ལོགས་
ནས༔ ཕྱོགས་དེར་མཚོ་རྒྱལ་
སྒོམ་བྱེད་པའི༔ སྒོམ་ཁང་
དག་ཀྱང་ཡོད་པས་ན༔ ཕྱིས་
སུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་མི་ནས༔ 
སྒྲུབ་པ་མྱུར་བའི་སྒྲུབ་ཁང་
ཡིན༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་སྒྲུབ་
ཕུག་ནང་ལུ་མི་བདུན་དེ་ཅིག་
ཤོང་ནི་ཨིན་མས། མཁའ་འགྲོ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག།

དམར་ཐམ།

༢༠

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་རྔ་རང་བྱོན། བརྡུངམ་ད་རྔ་སྐད་སྦེ་གོཝ་ཨིན།

ནུབ་སྒོ། 

གནས་ཡིག་ལས་གོང་ལུ་ སྒོ་ནི་ཤར་ནུབ་གཉིས་
སུ་ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་མི་ལས་ནུབ་སྒོ་ཨིན།

༢༡

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



མཆོད་རྟེན་གསུམ་བརྩེགས། 

གནས་ཡིག་ལས། ཕུག་པ་དེ་ཡི་ཁ་བྱང་ནི༔ ཤར་ན་མཆོད་རྟེན་གསུམ་བརྩེགས་ཡོད༔ དེ་ནི་དུང་
ལས་བྱས་པའོ༔ ཟེར་ཐོན་མི་འདི་ཨིན།

གནས་ཡིག་ལས། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བུ་འདོད་ན༔ བུ་ནི་སྦྱིན་པའི་སྔགས་སྒྲོམ་ཡོད༔ དེ་ནི་མ་
གསང་ཕྱི་རུ་ཡོད༔ སུས་ཀྱང་མཐོང་བར་གྱུར་པས་ན༔ བུ་མེད་པ་རྣམས་འདི་བཞིན་བྱ༔ འབག་དང་
ཁུར་དང་སྒྲུབ་པ་བྱ༔ རབ་ཀྱིས་སྐོར་བ་བརྒྱ་བརྒྱ་བསྐོར༔ འབྲིང་གིས་ལན་བདུན་ལྔ་ཉེར་གཅིག༔ དེ་
ལྟར་བྱས་ན་བུ་མྱུར་བསྒྲུབ༔ ཟེར་གསུངས་པའི་བུ་གཏེར་གྱི་རྡོའི་སྔགས་སྒྲོམ་ལྗིད་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་
འདི་ཨིན།

བུ་གཏེར། བུ་མོའི་གཏེར་རྡོ།
༢༢

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གནས་ཡིག་ལས། མཆོད་རྟེན་མཐེ་
བོང་ཙམ་ཅིག་ལ༔ རང་བྱོན་ལྷ་མོ་
མང་པོ་ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་པའི་
རྡོའི་མཆོད་རྟེན་འདི་གུ་ལྷ་དང་ལྷ་
མོའི་པར་མ་འདྲཝ་མཇལ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས།

མོན་ལུང་ཐང་གཡུས་ཚན་འདི་ གཡུས་སྐད་ལས་མོ་ཡོམ་སྦིས་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་ད་ གནས་ཡིག་
ལས་ རླུང་མར་ཐང་ཟེར་ཐོན་མི་དེ་ཨིན་མས། དེ་ནང་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཡོད། གནས་ཡིག་ལས། 
མིང་ཡང་བཀྲིས་སྤུངས་པ་བྱ༔ ཟེར་གསུངས་པའི་ས་གནས་འདི་ལུ་གཡུས་སྐད་ལས་སྟར་ཤིང་སྤོང་
ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་མས། གཏིང་ཁ་ར་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།

མཆོད་རྟེན་མཐེ་བོང་ཙམ།

མོན་ལུང་ཐང་གཡུས་ཚན།

༢༣

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



 གཤོག་ཐང་།

གནས་ཡིག་ལས། སྟེང་དུ་བྱ་ཕོའི་གཤོག་ཐང་ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་པའི་གཏིང་ཁ་ར་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་
སྟེ་སྐར་མ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་སར་ལྕང་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་གདོང་ཁར་དུང་འཁོར་མ་ཎིའི་སྦོ་ལོགས་
ཁར་ཡོད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན་མས། ལྕང་མཁར་གཡུས་ཚན་འདི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༡༧༣༥ དེ་ཅིག་གི་ས་
ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་ཡིག་ལས། བྱང་སྒོ་སྟག་མ་མཁར་བསང་ཡོད༔ བླ་མཚོ་སྒོ་ང་ཤུག་པའི་ཚལ༔ སྒོ་ཆེན་བཞི་
ལ་བླ་མཚོ་བཞི༔ ལུང་པ་གོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནི༔ གཡོན་དུ་འཁན་པའི་གསེབ་ཐང་ཡོད༔ ནགས་
གསེབ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལ༔ ས་ཆུ་ཤིང་གསུམ་འཛོམས་པ་ཡོད༔ དེ་ལ་མི་ཁྱིམ་བརྒྱ་ལྷག་ཤོང་༔ 
དེ་ལ་ཡུལ་ས་བཟུང་བ་ན༔ སྐྱེ་ཁྲུང་འབྲས་བུ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བྲ་བོ་རྒྱ་རས་ནས་དང་གྲོ༔ སྲན་མ་
མོན་སྲན་ལ་སོགས་སྐྱེ༔ བྲེ་གང་བཏབ་པའི་བྲེ་ཁལ་ཉི་ཤུ་ཐོན༔ ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་

༢༤

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



 སྟག་མ་མཁར་བསང་ས་ཆའི་མཐོང་སྣང།

འདི་ ལྕང་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་ གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་རྗེས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་གནས་
ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་འབད་ནི་དེ་གིས་ གུ་རུ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་གནས་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ དེ་ཁར་བྱཱ་གི་ཐོན་ཤུགས་བོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག དེ་ཡང་ གནས་བཤདཔ་
ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཁར་བསང་ཨ་རིང་ཨེ་ཀར་༡.༥༠ ཙམ་ནང་བྱཱ་ལཱ་འབདཝ་ད་ དེ་ཁ་ལས་
རེད་བྲེ་ ༡༣༠༠ ལྷགཔ་རེ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཆུམ་ཡང་ཞིམ་བཅུད་དང་ལྡནམ་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག ས་གནས་འདི་ནང་བླ་མཚོ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་འདི་
ལྕང་མཁར་གཡུས་ཚན་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་མཐོང་ཚུགས་ནི་དང་ བུམ་ཐང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ལྟག་
ལུ་ཡོད།

༢༥

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ལྕང་མཁར་གཡུས་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་སྐུ་རྗེས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས།

༈ ལྕང་མཁར་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༢༠༠ དེ་ཅིག་གི་ས་
ཁར་ལྷོདཔ་ད་ རྟོགས་ལྡན་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་སྣང་ལུ་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ལུང་བསྟན་པའི་
གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་རྗེས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་གནས་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གིས་ གནས་དེ་ཚུ་མ་བཏོན་པའི་ཧེ་མ་ འོག་གི་སྤང་སྤོ་ཏོ་ཅིག་གུ་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགསཔ་
ད་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་གནས་དེ་ཚུ་གིས་སྐོར་ལས་ལུང་བསྟན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་སྐུ་
རྗེས་ཡོད་སའི་ས་ཆ་འདི་ ཧེ་མ་ནགས་ཤིང་སྦོམ་ཚུ་གིས་གང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ལུང་བསྟན་
བྱུང་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རའི་སློབ་མ་དང་ འུར་ལཱཔ་ཚུ་ཁྱིད་དེ་ཉིན་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ནགས་ཤིང་
སྦོམ་ཚུ་བརྡབས་ ས་རྐོ་བཅུག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཀུན་གྱི་མཇལ་སྣང་ལུ་ཡོད་མི་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་
རྗེས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འདི་ས་འོག་ལས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་གནས་ཀྱི་མཚན་
ཡང་སྐུ་རྗེས་གནས་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག དེ་བསྒང་ས་རྐོ་བའི་སྐབས་སྐུ་རྗེས་ནང་ལས་ཐོན་མི་ས་
ཡང་ ས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྲ་དྲགས་ དྲིམ་མངར་སངས་ས་ཡོདཔ་ལས་ བཟའཝ་ད་ ཚ་རིམས་

གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་རྗེས་བཞུགས་སའི་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
༢༦



 བྱ་རྒོད་ཕུག ལྕང་མཁར་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ཡོད། སྐུ་རྗེས་ཀྱི་རྩ་བ་ལས་ཕར་ཡོད་པའི་གནས་བྱག

སྐུ་རྗེས་ཀྱི་རྩ་བ་ལས་ཕར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་ མི་ལོ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཤིང་ཚུ་མེད་པར་ཧིང་
སངས་ས་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བྱག་དེ་ཁར་མཆོད་ཆས་རིགས་དང་ལྷ་ཚོགས་འདྲ་མིན་
ལེ་ཤ་མཇལ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཤིང་དང་ཚལ་མ་ཚུ་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་
མཇལ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

སངས་པའི་ཁར་ གཟུགས་ལུ་བདེ་ཉམས་ཐོབ་པའི་མྱོང་ཚོར་བྱུངམ་ལས་ ས་ཆ་མཉམ་མི་ཚུ་གིས་ཞུ་
འབག་སྟེ་བཟའ་ཚར་ཡི་ཟེར་ དེ་བསྒང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ལཱ་འབད་མི་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་ཨྱོན་
བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྐུ་རྗེས་གནས་དེ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་ཐོག་ཚད་གཅིག་མ་ཅིག་བཞེངས་ནུག ལྷ་ཁང་བཞེངས་
ཏེ་ཁྱིམ་ཐོག་ལྕགས་ཤོག་བཀབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྟོགས་ལྡན་མཆོག་ཁྱིམ་ཐོག་མགུ་ལས་མར་ ཧ་
ལམ་ཐོག་ཚད་གསུམ་གྱི་རྩིས་ བྱག་གི་རྐེད་པར་ཚུན་བུད་སོང་སྟེ་སྐུ་རྦབ་ཤོར་རུང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་
གནོད་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་བར་ རྩ་བར་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཕྱག་ཞུ་མི་སློབ་མ་
ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་བླམ་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས།

༢༧

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་མཇལ་ས། གཞལ་ཡས་ཁང་ཟེར་མི་གནས་བྱག་གི་མཐོང་སྣང་།

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་གནས། གཞལ་ཡས་ཁང་ཟེར་བའི་གནས་འདི་ནང་ལས་སྐལ་བ་ཅན་ཚུ་གིས་
ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་མཇལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ གཞན་ཡང་རང་སོའི་དད་
མོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཆོད་རྟེན་དང་ལྷ་ཚོགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་མཇལ་ཚུགས་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག དེ་གི་གདོང་ཁར་མི་གཅིག་བརྒྱ་དེ་ཅིག་ཤོང་ཚོད་ཀྱི་ཐང་ཅིག་ཡང་འདུག ད་རེས་
གཞལ་ཡས་ཁང་ཟེར་བའི་གནས་བྱག་གུ་ གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་དང་ ལྷ་ཞལ་དཀརཔོ་དང་གནགཔོ། 
མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་འདྲ་བ། རྟེན་སྒྲོམ། བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དང་ གདོང་ཁར་གུ་རུའི་ཆིབས་
རྟ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ། གནས་བྱག་གི་གཡས་ཟུར་གྱི་རྩ་བར་གཡག་ཤོང་སྒ་མི་ཤོང་བའི་སྒོ་ཚུ་མཇལ་
ནི་ཡོད།

དེ་ལས་ཡར་དེ་ཅིག་ཁར་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ དབྱར་གྲང་དགུན་མི་གྲང་བའི་ཆུ་དང་མཁའ་
འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བའི་མཆོད་པའི་ཏིང་ དེ་གི་ལྟག་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་རང་བྱོན། བཀའ་བརྒྱུད་
བླ་མའི་ཕོ་བྲང་དང་ རྟེན་སྒྲོམ་ཟེར་མི་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད། རྟེན་སྒྲོམ་དེ་ནང་ལས་ཧེ་མ་ རྡོ་ཤེལ་ལས་
གྲུབ་པའི་གཏེར་རྫས་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ག་ར་འབག་ཚར་ཏེ་མིན་འདུག།

༢༨

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ལྷ་ཞལ་དཀརཔོ་དང་གནགཔོ།

མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་འདྲ་བ།  རྟེན་སྒྲོམ།
༢༩

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

གཞལ་ཡས་ཁང་ཟེར་མི་གནས་བྱག་གི་གདོང་ཁར་
གུ་རུའི་ཆིབས་རྟ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

གནས་བྱག་གི་གཡས་ཟུར་གྱི་རྩ་བར་གཡག་ཤོང་
སྒ་མི་ཤོང་བའི་སྒོ་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད།

༣༠

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



དབྱར་གྲང་དགུན་མི་གྲང་བའི་ཆུ།

བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཕོ་བྲང་།

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བའི་
མཆོད་པའི་ཏིང།

བྱ་ཁྱུང་རང་བྱོན།

༣༡

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



རྟེན་སྒྲོམ།

རྟེན་སྒྲོམ་ཟེར་མི་བྱག་དོང་དེ་ནང་ལས་ཧེ་མ་ རྡོ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་གཏེར་རྫས་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ག་ར་འབག་ཚར་ཏེ་མིན་འདུག། 

དེ་ལས་ སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་
ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་
ལུ་གྲུབ་ཆུ་ཕོ་མོ་ཡོདཔ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན་རུང་ད་རེས་
གྲུབ་ཆུ་དེ་ཉམས་སོང་ནུག།

༣༢

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ལྕམ་བཞོག་བཞོགཔ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འོག་གི་རྡོ།

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཚོགས་ཕུལ་སའི་རྡོ་སྟེགས་འདི་ སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་འོག་གི་བྱག་གི་རྐེད་པར་
མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་མཆོད་བཤམ་དང་མཆོད་ཁྲི་བཟོ་སྟེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཚོགས་ཕུལ་བའི་རྡོའི་
ཨེན་ཏ་རང་བྱུང་དང་ ཨེན་ཏ་མཐུད་མཐུདཔ་ཡ་མཚན་ཅན་ཚུ་ཡོད།

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ཚོགས་ཕུལ་སའི་རྡོ་སྟེགས།

༣༣

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་བྲོ་འཁྲབ་ས་འདི་ གནས་ཡིག་ལས། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གར༔ ནང་
དུ་པདྨ་སམྦྷ་ཡོད༔ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་གི་རི་མོ་ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་པའི་ མཁའ་འགྲོམ་དེ་ཚུ་མཆོད་བཤམ་
འོག་གི་རྡོ་ཐེམ་གུ་བཞུགས་ཏེ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ས་དང་བྲོ་འཁྲབ་ས་ཨིན་མས།

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་བྲོ་འཁྲབ་ས།

༣༤

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



སྒོ་སྲུང་ཡི་དམ་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་གིས་བྱག་སྤེད་བཏང་མི།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་བར་མ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་འོག་མ།
༣༥

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ལྕང་མཁར་སྐུ་རྗེས་གནས་ལས་ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་ལོགཔ་ད་འོག་གི་
གནས་ཚུ་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན།

གནས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་བྱུང་ས། 

རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བཞུགསཔ་ད་གིྱི་ཉམས་སྣང་ལུ་ མཁའ་
འགྲོམ་ཚུ་གིས་ལྕང་མཁར་སྐུ་རྗེས་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལུང་བསྟན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རུས་སྦལ་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ཁོག་པ། 
༣༦

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གནས་ཡིག་ལས། མ་ཆུ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་འདྲ༔ ལུང་པ་ལྷོ་རུ་བསྟན་ནས་ཡོད༔ ལུང་སྒོ་བྱང་ཤར་
མཚམས་སུ་གཏད༔ ཅེས་དང་། མདུན་དུ་བྱེ་མའི་ཐང་གཅིག་ཡོད༔ དེ་ལ་འབྲས་དང་ཁྲེ་དང་ཁ་ཟས་
ཅི་བཏབ་སྐྱེ༔ དེ་ལ་མི་ཁྱིམ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཤོང༔ ཟེར་གསུངས་པའི་ཆུ་མོ་གྱེན་དུ་ལོག་པ་འདྲ་བ་
དང་བླ་མཚོ་ བྱེ་མའི་ཐང་བཅས་ཚང་བ་ཡོད།

རླུང་དམར་ཐང་གི་མཐོང་སྣང་།

མ་ཆུ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་འདྲ༔

༣༧

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



མོ་ཡུམ་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་རྡོ་ཕུ་གུ་ཡོད་མི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས།

རུས་སྦལ་ཁ་སྤུབས་འདྲ་བའི་རི། 
༣༨

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



རླུང་དམར་ཐང་ལུ་ཡོད་མི་མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན། 

མཆོད་རྟེན་དེ་གི་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ཡར་ལྟག་ལུ་དངུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་ མར་མཇུག་ལུ་ལྕམ་མཁར་ཆུའི་
ལྟག་ལུ་ཟངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་ཡང་། གནས་ཡིག་ལས། དུག་སྦྲུལ་འདྲ་བའི་རི་བོ་གཅིག༔ 
དེ་ཡི་རྩེ་ནས་མར་བལྟས་པས༔ ཁོམ་ཤར་ཞེས་བྱའི་ཡུལ་མོ་མཐོང་༔ དབུས་སུ་རྡོ་ཡི་མཆོད་རྟེན་
ཡོད༔ དེ་ལ་ཡུལ་ས་བྱས་པ་ན༔ ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་འགྲུབ་པ་ཡིན༔ མིང་ཡང་རླུང་དམར་ཐང་ཞེས་བྱ༔ 
ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་རུ་དུ་ལང་ཉིས་བརྒྱ་གསོས༔ ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན།

གནས་ཡིག་ལས། རྒྱུན་དུ་བླ་མཚོ་འདི་ལ་གནས༔ ཟེར་གསུངས་མི་འདི་ཨིན་མས། ཤིང་མཁར་སྣ་
ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ལས་ཁ་མར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས།

ཉོག་མེད་འདབས་གཏེར་བདག་བླ་མཚོ།

༣༩

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཝམ་གླིང་གཏེར་བདག་བླ་མཚོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས།

གཏེར་བདག་བླ་མཚོ། 

བླ་མཚོ་འདི་ཝམ་གླིང་ཕག་ཝ་ཟེར་སར་
མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༡༢༨༥ དེ་ཅིག་ལུ་ཡོད། 
གནས་ཡིག་ལས། དགུན་གསུམ་ཝམ་
གླིང་ཡུལ་ལ་བསྡད༔ ཟེར་གསུངས་ཏེ་
ཡོད་དོ་བཟུམམ་གཡུས་ཁའི་མི་གི་ངག་
རྒྱུན་ལུ་ ཟླཝ་༧ པ་༨ པ་༩ པ་གསུམ་
གྱི་རིང་གཏེར་བདག་དེ་ ཝམ་གླིང་ལུ་
བཞུགས་དོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ནི་འདུག དེ་ཡང་ བླ་མཚོ་འདི་དུས་དེང་སང་བར་འབྲུག་ཟླ་༧ 
པ་ལས་འུར་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་བྱོནམ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
བླ་མཚོ་འདི་ གཤམ་སྦུགས་ལས་ཡར་ཐོན་ཏེ་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་མི་བླ་ཤིང་གི་རྩ་བར་ཚུན་གང་སྟེ་
ཁ་ལས་ལུད་དེ་མཇུག་འཐོན་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གཏེར་བདག་བླ་ཤིང་།

༤༠



བླ་ཤིང་འདི་གཡུས་སྐད་ལས་བུམ་ཅ་ལི་ཤིང་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་པས། ཤིང་འདི་གི་རྩ་བ་ལས་མཚོའི་
མཇུག་ཐོན་སའི་དོང་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། བཤད་སྲོལ་ལས་ བླ་ཤིང་འདི་གི་ ཞལ་ལག་ཅིག་ཡང་
བཏོགས་མི་སྟེར་དོ་ཨིནམ་ད་ གལ་སྲིད་བཏོགས་པ་ཅིན་དེ་ལུ་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་འོང་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།

ཤིང་འདི་གི་རྩ་བ་ལས་མཚོའི་མཇུག་ཐོན་སའི་དོང་།

གཏེར་བདག་གི་ཨེན་ཙེ་རྡོ།
༤༡

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ངག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ས་གནས་ཧ་མོ་སྦིས་ཟེར་སར་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ གཏེར་བདག་གིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ གཏིང་ཁ་ར་བྱག་ལུ་བྱོག་འགྱོ་བའི་
སྐབས་ ཡར་ལས་བདའཝ་ད་ ད་ལྟོ་ཤིང་མཁར་དང་ཝམ་གླིང་བར་ན་ཡོད་མི་ཉོག་མེད་འདབས་བླ་
མཚོ་ནང་འཛུལ་སྡོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། ད་རུང་ གུ་རུ་གིས་དེ་ཁ་ལས་ཡང་བདའཝ་ད་ ཝམ་གླིང་
ཕག་ཝ་བླ་མཚོ་འདི་ནང་འཛུལ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རུང་དེ་ཁ་ལས་བདའཝ་ད་ ད་རེས་ཝམ་
གླིང་པདྨ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་མི་གི་སྐམ་ཞིང་ཟུར་ཁ་ལས་ཡར་ས་དོང་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་ལས་ཡར་ 
སྦལཔ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཐོན་ཞིནམ་ལས་ ད་རུང་ཕག་ཝ་བླ་མཚོ་ནང་འཛུལ་ནི་འབད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 
དེ་བསྒང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཧེན་མགྱོགས་རྐྱབ་བྱོནམ་ད་ སྦལཔ་གིས་ཧེ་མ་ཐོན་སའི་ས་དོང་ནང་
ལུ་འཛུལ་ནི་སྦེ་ལོག་འགྱོཝ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ད་རུང་གདོང་སྐོར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་རྡོ་རྗེ་
ཟེར་མི་གི་ཞིང་ནང་ལྷོདཔ་ད་དམ་ལུ་བཏགས་མི་རྡོ་སྦལཔ་དེ་ད་ལྟོ་མཐོང་ནི་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་མས།

བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་མི་རྡོ།

༤༢

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཕག་ཝ་བླ་མཚོ་ལས་བདུད་སྦལཔ་ཐོན་སའི་དོང་དེ་ ཕག་ཝ་བླ་མཚོ་ས་འོག་ནང་ ལས་ཚུར་ གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ས་དང་བདུད་འོང་སའི་དོང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ས་དོང་འདི་
ནང་བཙོག་པ་རེ་འཛུལ་ཏེ་བསུབ་པ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་ནང་ནཝ་ཚཝ་འབྱུངམ་ལས་བསལ་ཏེ་བཞག་
དགོ་ཟེར་ཨིནམ་ད་ བྱཱར་ཟླཝ་གསུམ་གྱི་རིང་བླ་མཚོ་འཁྱིལ་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ དོང་ནང་ལས་
ཡར་ ད་ལྟོ་ཡང་ཆུ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བླ་མཚོ་དེ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་སྡོད་མི་ ཝམ་གླིང་ཚོགས་པ་བགྲེསཔ་ ཨཔ་བསྟན་
འཛིན་གྱིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མའི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་
རྣ་རྒྱུན་སྦེ་བཤད་མི་ལས་གོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཕག་ཝ་བླ་མཚོ་ལས་བདུད་སྦལཔ་ཐོན་སའི་དོང་།

༤༣

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཝམ་གླིང་དུང་དཀར་བྲག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས།

༈ ཝམ་གླིང་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་ དུང་དཀར་བྲག་ཟེར་མི་གནས་བྱག་གི་ལོགས་ལུཝཡོད་
ནི་འདི་གིས་གནས་ཀྱི་མཚན་ཡང་དུང་དཀར་བྲག་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག གནས་འདི་མཐོ་ཚད་མི་
ཊར་༡༤༣༠ ཙམ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་སྐྱེས་ལོ་༦༢ ལོན་མི་ཚེ་མཚམས་པ་ཨང་རྒས་ཤཀྱཱ་མོ་ཟེར་
མི་འདི་ ཧེ་མ་གནས་དེ་ནང་ལོ་གསུམ་མཚམས་ལུ་སྡོདཔ་ད་ མོ་གི་མནལ་ལམ་ནང་ལུ་ དུང་དཀར་
བྲག་གི་ལྷ་ཁང་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་ལས་ཚུར་ རྟག་བུ་རང་དགེ་སློང་ལེ་ཤ་ཐོན་པའི་རྟིང་ལས་གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོནམ་མཇལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་ཨང་རྒས་དེ་ གནས་དེ་ལུ་བྱིན་རླབས་ག་ཅི་
དེ་ཆེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ཚོརཝ་ལས་ ཚེ་མཚམས་ལུ་སྡོད་ནི་སྦེ་ཐག་བཅད་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ གནས་ཀྱི་གཡས་
ཁ་ཐུག་ལུ་མཚམས་བཅད་དེ་སྡོད་ནུག། 

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྐྱེས་ལོ་༦༩ ལོན་མི་གནས་བཤད་པ་ཝམ་གླིང་ཨཔ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་
བཤད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་གནས་བཟང་སར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་
ལེན་འབད་བ་ཅིན་ གྲུབ་པ་མྱུར་དོ་ཡོདཔ་མེན་ན་མནོ་སྟེ་ དད་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གནས་ཚུལ་བཟུམ་
ཅིག་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན།

དུང་དཀར་བྲག་གི་མཐོང་སྣང།

༤༤



དུང་དཀར་ཁ་འཐབ་རང་བྱོན།
༤༥

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



དབུས་སུ་གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་གཡས་གཡོན་ལུ་མཁའ་འགྲོའི་བཞུགས་ཁྲི་བཅས།

གུ་རུའི་ཞབས་ལྷམ། 
༤༦

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གཏེར་སྒྲོམ་འདི་ཁ་ལས་དུས་བཟང་སྐབས་སུ་བདུད་རྩི་འབབ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།
གཏེར་སྒྲོམ། རྡོ་གཏེར་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི།

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར།
༤༧

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



འབྲུག་གི་གཟུགས་བརྙན། གྲྭ་ཚང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

ཝམ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ཡོད་མི་ས་སྤོ་ཏོག་ཅིག་གི་མིང་ལུ་ བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ཟེར་སླབ་ཨིན་
མས། ཧེ་མ་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་བཟུམ་ཅིག་
བཞེངས་ནི་སྦེ་ མཚོ་སྐྱེས་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་བྱང་ཁ་ཐུག་ རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ 
ས་གནས་ནི་མཐོང་ཟེར་སར་རྡོའི་ལྕམ་བཞོག་ཞིནམ་ལས་མར་བཀལ་ནི་འབདཝ་ད་ བདུད་ཀྱི་བྱ་
པོད་འབོཔ་ལས་ ལུང་བསྟན་མེདཔ་གཟིགས་ཏེ་ བཀོ་བཞག་མི་དེ་ད་ལྟོ་གྲྭ་ཚང་གི་རྩ་བར་མཇལ་ནི་
ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་རྡོའི་ལྕམ་ཚུ་དེ་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ འབྲུག་ཟླ་༩ པའི་ནང་ 
སྐྱབས་རྗེ་ནམ་སྙིང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་རྡོའི་ལྕམ་གྱི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་སྟེ་ མར་ལྟ་ཞུ་བཏུབ་མི་བཏུབ་
གཟིགས་བཅུགཔ་ད་ རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ནི་མཐོང་ལུ་རྡོའི་ལྕམ་གསུམ་འདུག་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ལྕམ་དེ་ཡང་ཞུ་བཏུབ་པས་ཟེར་བཀའ་གྲོལཝ་ལས་འབྲུག་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་མི་གྲངས་༡༢ 
ཀྱིས་སྦེ་གདན་དྲངས་ནུག རྡོའི་ལྕམ་གཞན་མི་གཉིསཔོ་དེ་མ་དག་ཆུ་བུར་མིག་གིས་མཇལ་བའི་
གོ་སྐབས་མིན་འདུག ས་གནས་དེ་ཁར་རྡོའི་ཨེན་ཏ་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ རེས་མཐོང་རེས་མི་
མཐོང་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

༤༨

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྐྱེས་ལོ་༦༩ ལོན་མི་གནས་བཤད་པ་ཝམ་གླིང་ཨཔ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་
གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡི། ཁོ་གིས་གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ 
ཁོ་རའི་ཨ་རྒས་མེས་མེ་གླེན་གོག་ལས་ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྦལཔ། གྲྭ་ཚང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

༤༩

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཁྲི་ས་ལུ་ཡོད་མིའི་གནས།

༈ ཤིང་མཁར་ཁྲི་སའི་གཡུས་སྒོ་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་འདི་ ལ་ལུ་ཅིག་ཧེ་མ་ལས་ཡོདཔ་ད་
ལ་ལུ་ཅིག་ མི་ལོ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་རྟོགས་ལྡན་བླམ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་མནལ་ལམ་ལུང་བསྟན་
དང་འཁྲིལ་ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་ནུག རྟོགས་ལྡན་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ རྟོགས་ལྡན་ཤཀྱཱ་ཤྲཱི་གི་
ཞལ་སློབ་ བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སློབ་མ་ཨིན་མས། 

དུང་དཀར་གསང་སྔགས་ཆོས་
གླིང་དགོན་པ་འདི་མཐོ་ཚད་མི་
ཊར་༡༩༨༥ ཙམ་ཁར་ཡོདཔ་
ཨིན། རྟོགས་ལྡན་ཨྱོན་ཆོས་
རྒྱལ་མཆོག་ ཁྲི་ས་དུང་དཀར་
གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་
ལུ་ཕེབས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་
སོངམ་ད་ དགོན་པའི་རྒྱབ་ཁར་
ཧེ་མ་བླ་མའི་སྣག་ཚང་ཟེར་མི་ནང་
བཞུགས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་ཅིག་གིས་
དམ་ལུ་བཏགས་མི་ཁེ་ཏང་སྦིས་
ཟེར་བའི་མཚོའི་གནས་བདག་ 
སྦུལམོ་ཆེ་ཐུང་ཀུ་ཇ་དུམ་བཟུམ་
འབད་མི་གསུམ་གྱིས་མི་སྦོམ་
ཅིག་ཁྱིད་སྦེ་ ཚལ་ལུ་སྡེརམ་གང་
དང་ཆུམ་བང་ཅུང་གང་འབག་སྟེ་ 
ང་བཅས་ཀྱི་མིང་དོན་གྲུབ་སྤུན་
གསུམ་ཨིན་ཟེར་ བླ་མའི་ཕྱག་
དབང་བཅར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཁེ་ཏང་སྦིས་མཚོ།

དུང་དཀར་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

༥༠



རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་རང་བྱོན་དང་གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས། དུང་དཀར་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་
མ་ལྷོདཔ་ཅིག་གི་ལམ་ཁར་ རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་གཟུགས་རང་བྱོན་ཟེར་མི་གནས་རྡོ་ཡ་མཚན་
ཅན་ཅིག་གུ་ སྐེ་རགས་བཅིང་པའི་ཤུལ་དང་འདི་ཁར་ གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་
མཇལ་ནི་ཡོད།

རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་རང་བྱོན་དང་གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས།

དུང་དཀར་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལས་ ཤར་ལྷོ་མཚམས་ལུ་མདའ་རྒྱང་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་
ས་ཁར་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གིས་བཏོན་གནང་མི་ཛམྦྷ་ལ་རང་བྱོན་གྱི་གནས་ཅིག་
ཡོད། དེ་ཁར་ གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་རྩ་བར་ཡི་གེ་ཡཿབརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད། དེ་
ལས་ བླམ་གིས་ཛམྦྷ་ལའི་བྱག་གི་མགུ་ལུ་ཀླུ་བུམ་མཆོད་རྟེན་བཞེངསམ་ད་ ཚར་གསུམ་བརྩིགས་
རུང་ཞིག་སོངམ་ལས་ ལུང་བསྟན་མིན་འདུག་ཟེར་གསུངསམ་ཅིག་ནང་ ཨ་ཁ་ ངེའི་རྐངམ་མར་
འཛུལ་སོང་ཡི་ཟེར་གསུངས་ཞིནམ་ལས་བལྟཝ་ད་ རྡོ་གུ་ཞབས་རྗེས་བྱོན་མི་དེ་ དེ་བསྒང་སྲས་
འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་དང་ རྡོ་སྐྱེལ་འདམ་བསྣད་འབད་མི་ཞལ་སློབ་མ་བསོད་ནམས་འཕྲིན་
ལས་དང་ གླེན་གོག་ཁོང་གསུམ་གྱིས་མཐོང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ བླམ་གིས་ དེ་
གི་སྐོར་ལས་ག་ལུ་ཡང་སླབ་ནི་མི་འོང་། རོགས་ཀྱིས་ཁ་གཏང་འོང་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ ད་
ཚུན་མི་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་གསང་བཞག་མི་དེ་ ད་རེས་གཞུང་ལས་གནས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་ལུ་
འོངམ་ད་ ཡིད་ཆེས་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ལོ་རྒྱུས་ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

༥༡

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཛམྦྷ་ལ་རང་བྱོན། 

རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་རང་བྱོན་དང་གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས།

ཡཿབརྒྱ།

༥༢

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



སེངྒེ་བྲག བྱག་གི་ལོགས་ལུ་སེང་གེའི་མགུ་ཏོའི་རྣམ་པ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ གནས་བྱག་གི་མིང་ཡང་
སེང་གེ་བྲག་ཟེར་སླབ་མི་ལུ་ རྟོགས་ལྡན་བླམ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ནུག 
ཤུལ་ལས་ སྲས་བླམ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ཡང་ལོ་བརྒྱད་མཚམས་བཅད་དེ་བཞུགས་
ནུག བྱག་དེ་ཁར་སེངྒེའི་ལག་པའི་པར་སྡེའུ་ཞ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད།

སེངྒེ་བྲག

སེངྒེའི་སྡེའུ་ཞ།
༥༣

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



རྔ་ཆུང་གསང་བའི་འབྲུག་ལྡིར། དེ་ཡང་ 
རྟོགས་ལྡན་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་ལུ་ 
ཧེ་མ་ལས་རྔ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་
ཡོད་རུང་འཚོལ་མ་ཐོབ་ཅིག་ནང་ ཆར་
ཆུ་སྤང་གི་ལམ་བིར་(ལམ་རྒྱ་གྲམ་)གྱི་
ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་ དག་ལུས་དགོན་པ་
ལུ་ཉམས་ལེན་གནང་བཞུགས་ཏེ་ཞག་
གསུམ་འགྱོཝ་ད་ཉམས་སྣང་ལུ་མཇལ་
མི་ མཁའ་འགྲོམ་ལུ་རྔ་ཆུང་གསང་བའི་
འབྲུག་ལྡིར་དེ་མ་ཐོབ་ཟེར་ཞུ་བའི་ལན་ལུ་ 
མཁའ་འགྲོམ་གིས་ ཁྱེད་བཞུགས་སའི་
འོག་ལུ་རང་ཡོད་ཟེར་གསུངམ་བཞིན་དུ་
ནངས་པར་གཟིགས་པར་བྱོནམ་ད་ཐོབ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྔ་ཆུང་གསང་བའི་འབྲུག་ལྡིར་གྱི་ལུང་བསྟན་བྱུང་སའི་དག་ལུས་དགོན་པ།

རྔ་ཆུང་གསང་བའི་འབྲུག་ལྡིར།
༥༤

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཆར་ཆུ་བྲང་ལུ་ཡོད་པའི་སྤོ་ཏོག་རྫོང་སྒྱིར་སྒྱིར་ཟེར་སར་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དགེ་སློང་༥༠༠ 
ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཚར་ཅིག་ཁོ་རའི་སློབ་མ་ཚུ་གིས་ རྫོང་ སྒྱིར་སྒྱིར་སྤོ་ཏོག་གུ་
མཚམས་ཁང་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལ་གེ་ དེ་ཁར་བཞུགས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ དེ་གི་
འོག་ལུ་དགེ་སློང་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་སྦེ་སྡོད་མི་བཏུབ་ཟེར་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྲས་བླམ་
འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན།

རྫོང་སྒྱིར་སྒྱིར་སྤོ་ཏོག་འོག་ལུ་ཡོད་མི་གནས།

རྫོང་སྒྱིར་སྒྱིར།

གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་ཤངས་རང་བྱོན། ནོར་བུ་སི་ལིའི་མགུ་ཏོ་རང་བྱོན།
༥༥



ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་གཏེར་སྦས་པ།

བསི་ལི་རྭཝ་གཏེར་སྦས་པ།
༥༦

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



རྨ་ བྱ་ཕོ་མོ་རང་བྱོན།

སེམས་ཅན་དང་བྱ་གི་རིགས་ཚུ་ཡང་གནས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོ་མི་དེ་ བླམ་འཇིགས་མེད་ཆོས་
གྲགས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་ཚུ་ལུ་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་རང་སོའི་
གཟུགས་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཤོག་ཟེར་འབོ་ཞིནམ་ལས་ དམ་ལུ་བཏགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས། 
བདུད་ཚུ་གིས་སེམས་ཅན་ལེགས་ཤོམ་ལུ་སྤྲུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ མི་ཚུ་སེམས་ཆགས་བཅུག་ཞིནམ་
ལས་ བལྟ་བར་འོངམ་ད་གནོདཔ་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས་ཟེར་གསུངམ་ཨིན་མས།

བདུད་ཀྱིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཡར་ལོངམ་ད་ དམ་
ལུ་བཏགས་པའི་གཟུགས་དང་དེ་གུ་རལ་གྲི་རང་
བྱོན་ཡོད།

བདུད་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་བའི་རྡོ།
༥༧

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཀྱི་རྐང་རྗེས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གྭའུ་བཞག་ས། བདུད་ཀྱིས་ མགུ་མཇུག་སློག་སྟེ་བཞེངས་མི་
མཆོད་རྟེན་གཉིས། 

རྫོང་སྒྱིར་སྒྱིར་འོག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་ སྐྱེས་ལོ་༧༡ ལོན་མི་རྟོགས་
ལྡན་བླམ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སློབ་མ་ མཚམས་པ་བསོད་ནམས་འཕྲིན་ལས་ཨིན།

༥༨

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཆར་ཆུ་བྲང་ཟེར་སར་ཡོད་མི་གནས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུར་ལོགས་ཀྱི་བྱག་གུ་
བདུད་བཏུལ་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་ མཁའ་
འགྲོམ་ཚུ་གིས་ གུ་རུ་ལུ་གསོལ་ཚོགས་
དྲང་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུ་སྣ་དང་ཚོད་བསྲེས་
ལ་སོགས་པའི་ རྒྱུ་ཆས་རིགས་བཞག་
སའི་རྟེན་སྒྲོམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་
མས། འདི་ནང་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་གཏེར་ལུ་
སྦས་པ། རོལམོ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ། རྔ་
གཏེར་ལུ་སྦས་པ་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་
ཨིན།

གླངམོ་ཆེའི་མཆེཝ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

མཁའ་འགྲོ་མའི་རྟེན་སྒྲོམ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ།

༥༩



བདུད་ཨ་ལི་ཆ་ལི་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཆམ་གནང་ས།

བདུད་ཡར་ལོངམ་ད་མགུ་ཏོ་གི་པར་བྱག་ལུ་ཐོན་ཐོནམ།
༦༠

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གུ་རུ་སྐུ་འཆམ་གནངམ་ད་ཐོན་མི་སྐུ་བཅིང་རལ་པའི་པར།

མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན། སྐུ་འཆམ་གནང་སའི་
གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད། གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི། མཆོད་རྟེན་རྩ་བར་ཡོད།

༦༡

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་འཆམ་རྐྱབ་པའི་པར། 

བདུད་ཨ་ལི་ཆ་ལི་གིས་ཡང་ གུ་རུ་ལུ་འགྲན་ཟླ་འབད་དེ་ འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཐོན་པའི་པར། 
ལམ་འོག་གི་བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་ཡོད།

གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ།
༦༢

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཨ་ལི་ཆ་ལི་དེ་བདུད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཟེར་མི་བྱག་ཅིག་ནང་སྡོདཔ་ད་ དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད། 
བདུད་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་དེ་ཁ་ལས་ཐོན་སོང་ཞིནམ་ལས་དེ་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་བྱག་ཕུག་ནང་འགྱོཝ་ད་ དེ་
ཁར་སྐུ་འཆམ་གནང་སྟེ་བཏུལ་ནི་འབད་ནུག བདུད་ཀྱིས་ད་རུང་དེ་ཁ་ལས་ཡང་བྱོག་སོང་སྟེ་ ཅང་
ཅང་གནས་ཟེར་སར་ལྷོདཔ་ད་རྐྱངམ་གཅིག་དམ་ལུ་བཏགས་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་འདི་
ཆར་ཆུ་བྲག་གི་གདོང་ཕྱོགས་ལུ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ དེ་ཅིག་གི་སར་ཅང་ཅང་གནས་
ཟེར་སར་ཡོད།

བདུད་ཀྱི་སྡོད་ཁྲི།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།
༦༣

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཅང་ཅང་གནས་འདི་ ནོར་བྱང་ས་ལས་ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢༠ དེ་ཅིག་
གི་སར་ བདུད་ཨ་ལི་ཆ་ལི་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་བའི་སྐབས་འདི་ཁར་བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས་ཨིན་
མས། བདུད་ཀྱིས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡོ་སོང་བའི་
སྐུ་རྗེས་དང་ ཕྱག་གཡོན་པའི་ཀི་ལི་བཅས་ཀྱི་ པར་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད། དེ་ལས་
སྐུ་རྗེས་དང་གཅིག་ཁར་ཞབས་གཡོན་པའི་རྗེས་ཡང་ཡོད།

བདུད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་ལུག་མགོ གཡུས་སྐད་ལས་ཡུར་ལ་མགུ་ཡུང་ཟེར་ བདུད་ཀྱིས་ལུག་ལུ་སྤྲུལ་
སྡོད་མི་ཅིག་ དམ་ལུ་བཏགས་པའི་མགུ་ཏོ་ཨིན་མས། སྐུ་རྗེས་ཡོད་སར་ཡོད།

བདུད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་ལུག་མགོ།

༦༤

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཨ་ལི་ཆ་ལི་རྡོ་ཕུ་འོག་ལུ་འཛུལ་སྡོདཔ་ད་ གུ་རུ་གིས་རྡོ་ཕུ་མགུ་ལས་བཟུང་སྟེ་ མར་མནེམ་
བཏང་པའི་སྐབས་ཐོན་པའི་ ཕྱག་པར་གཡས་གཡོན། གོང་གི་སྐུ་རྗེས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་མི་ཊར་
༡༥ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད།

གུ་རུའི་ཕྱག་པར་གཡས་གཡོན།

༦༥

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཨ་ལི་ཆ་ལིའི་རྭཝ་གི་ཤུལ།

མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་དང་གསོལ་ཐབ།
༦༦

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་དང་གསོལ་ཐབ་ཟེར་མི་འདི་ ཅང་ཅང་གནས་སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་གདོང་
ཕྱོགས་ ཆར་ཆུ་བྲག་གི་འོག་ལུ་ མཁའ་འགྲོམ་གི་གྲུབ་ཆུ་དང་ གུ་རུ་ལུ་གསོལཝ་དྲངས་པའི་
གསོལ་ཐབ་བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ ཁྲི་ས་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གོངམ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

མཆོད་ཏིང་རང་བྱོན།
༦༧

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



མཆོད་ཏིང་རང་བྱོན་ཚུ་  ཅང་ཅང་གནས་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་ རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་གི་སར་ 
བྱག་གི་རྐེད་པར་ མཆོད་ཁྲི་བཟུམ་མའི་གུ་ མཆོད་པའི་ཏིང་བདུན་ཚར་གཅིག་བྱག་གུ་ལས་རང་
བྱུང་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཆོད་ཏིང་ཚུ་ག་ར་སྦོམ་ཆུང་མ་འདྲཝ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཆུ་ལི་ཊར་
༡ ལས་༡༠ གྱི་བར་ན་ཤོང་པའི་ཚད་ཁར་འདུག གནས་ཡིག་ལས། མཆོད་པའི་ཏིང་ནི་བདུན་ཚར་
ཡོད༔ ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ཨིན་མས། གནས་ཡོད་སའི་རི་འདི་སྟུང་ལ་སྦིས་བླ་མཚོ་ཡོད་ས་ལས་ཡང་
མཇལ་ཚུགས་པས།

༦༨

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཆར་ཆུ་བྲག་གི་གནས།

ཆར་ཆུ་བྲག་གྲོ་ལོད་ལྷ་ཁང་། ཆར་ཆུ་བྲག་གི་ས་བདག་ཕག་མགོ།

ས་བདག་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྐབས་གནང་བའི་གུ་རུའི་ཕྱག་དམ།
༦༩



དབང་ཕྱུག་གི་ལིངྒ་རང་བྱོན།

དྲན་གསོ། དེ་ལས་གནས་སྒོ་ལྡེ་མིག་དང་གུ་རུའི་ཕྱག་རྗེས་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་རུང་པར་ཐོབ་མ་
ཚུགས།

༧༠

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



དྲན་གསོ། ཆར་ཆུ་བྲག་གྲོ་ལོད་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ་རྗེས་དང་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་
ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་རྗེས། གུ་རུའི་ཁ་ཊཾ་རྩེ་གསུམ་མ་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་དོང་ནང་ལས་
ཡར་ ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་མཇལ་ས་ཡོད་ཟེར་གནས་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་རུང་ ས་གོ་དོག་ནི་དེ་གིས་པར་
ལེན་མ་ཚུགས།

ཆར་ཆུ་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༧༠ ལོན་མི་མཚམས་པ་གནག་མདོག་ཨིན། ཁོ་བླམ་
ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སློབ་མ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཆར་ཆུ་བྲག་ལུ་སྡོད་དེ་ལོ་༢༥ སོང་ནུག།

 རྡོ་རང་བྱུང་གི་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ།

གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་དེ་ ཧེ་མ་ཤིང་
མཁར་རྒེད་འོག་གཡུས་ར་དྷི་
འགྲམ་མཁར་ སྤོ་ཏོག་ལུ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། བླམ་ཨྱོན་
ཆོས་རྒྱལ་གྱི ་མནལ་ལམ་
ནང་ལུ་གནས་རྡོ་དེ་ གུ་རུ་རྡོ་
རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་གསང་བའི་རྡོ་
རྗེ་སྦེ་གཟིགསཔ་ལས་ ཆར་
ཆུ་བྲག་གི་གྲོ ་ལོད་ལྷ་ཁང་
ནང་ཞུ་བཞག་ཅི་ཟེར་ དཀོན་
གཉེར་གནག་མདོག་གིས་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

༧༡

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཆར་ཆུ་བྲག་གི་འོག་ལས་གཡས་བསྐོར་སྦེ་འགྱོཝ་ད་མཇལ་ནི་
ཡོད་པའི་གནས།

མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན་གཉིས།

མ་ཎི་ལག་འཁོར་བཞག་ས།
༧༢



གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི།  གླང་ཆེན་མགུ་ཏོ་རང་བྱོན། 

མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན། ཀ་ཆེན་རང་བྱོན་དང་མཁའ་འགྲོའི་རྟེན་སྒྲོམ།
༧༣

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གུ་རུའི་ཕྱག་རྗེས།

མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་དང་ འོག་ལུ་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་རྗེས། རྟོགས་ལྡན་བླམ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག།
༧༤

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ།

དེ་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ རྟོགས་ལྡན་བླམ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་ ལྟག་ལུ་གུ་རུའི་གྲུབ་
ཆུ་ཚུ་ཡོད། གཞན་ཡང་རང་སོའི་དད་མོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་ལེ་ཤ་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།

༧༥

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཟངས་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་གནས། 

༈ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༩༦༠ ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཟངས་གླིང་གཡུས་
ཚན་འདི་ ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག་ཉིམ་གཞོང་གཡུས་ཚན་ལས་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ མཐའ་ལྗོངས་བརྒྱུད་
དེ་ རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༤ ལྷགཔ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། ཟངས་གླིང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ཁ་
ཡར་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཁོམ་ཤར་གཡུས་ཚན་དང་ བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལོ་ལྔའི་གནས་ཟེར་ཨྱོན་རིན་
པོ་ཆེ་ལོ་ལྔ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་པའི་གནས་ཡང་ མཇལ་ཚུགས་པའི་མཐོང་རྒྱ་དང་ལྡན་པའི་ས་
ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཁར་ ཁེངས་
ཤིང་མཁར་ལུང་པའི་གནས་སྒོ་
ཕྱེ་གནང་མི་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་
ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཡང་ ལོ་
དག་པ་ཅིག་གི་རིང་སྐུ་མཚམས་
བཅད་དེ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་
མ་ མཁན་པོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་
དང་ གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཟངས་གླིང་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་ ཟངས་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
རྐང་ཐང་ཧ་ལམ་སྐར་མ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་སར་ ཡ་ཝང་ཨ་རིང་ལུ་འགྱོ་སའི་ ལམ་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་
བྱག་ཅིག་གི་ལོགས་ལུ་ ཁྲོ་ཟངས་ཁ་སྤུབས་བཞགཔ་བཟུམ་མའི་གནས་ བརྡུངམ་ད་ཡང་ཟངས་ཀྱི་
སྐད་བཟུམ་སྦེ་རྐྱབ་མི་ཅིག་ཡོད་མི་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཟངས་གླིང་ཟེར་དར་ཡོདཔ་
སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 

ཟངས་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་ཧ་ལམ་ཆུ་ཚོད་༡.༠༠ དེ་ཅིག་
གི་ས་ཁར་ ནགས་ཚལ་ནང་ ཨྱོན་གནས་སམ་ཨྱོན་སྤོང་ཟེར་མི་གནས་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ས་
གནས་དེ་གི་མཇུག་ལུ་ལྕམ་ཁར་ཆུ་དང་མི་ནི་ལ་སྒང་ཟེར་མི་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་ 

ཟངས་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང།

༧༦



བདུད་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ ཟངས་གླིང་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མི་ བདུད་གདུག་པ་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་ 
མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་ བདུད་དེ་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ ས་
གནས་དེ་ཁར་བྱོན་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས།

ཟངས་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་གནས་འདི་ དང་ཕུ་ས་ཆགས་གནམ་ཆགས་བསྒང་
ལས་རང་འདུག་ཟེརཝ་ཙམ་ལས་ གནས་སྒོ་ཕྱེ་གནང་མི་ག་ཨིན་ནའི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་མེད་རུང་ ད་
ལྟོ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་གནས་ཚུ་ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་སྦེ་ ངག་ཐོག་གནས་བཤད་རྐྱབ་སྲོལ་གྱི་སྲོལ་ཁྱུན་
མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི་གུ་ དུས་རབས་༢༠ པའི་མཇུག་ལུ་ རྟོགས་ལྡན་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཡང་ 
གནས་བསྐོར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ངོས་ལེན་མཛད་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ ད་ལྟོ་ཡང་བརྡ་སྟོན་འབད་ཆོག་
ཆོག་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན།

ཟངས་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནགས་
ཚལ་ནང་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༡༡༡༥ 
ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་ཧ་ལམ་ཆུ་
ཚོད་༡.༠༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ཨྱོན་
སྤོང་ཟེར་མི་བྱག་གུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ་མཇལ་
ནི་ཡོད། 

ཕོ་བྲང་འདི་ནང་ ཚོད་བསྲེ་གི་རིགས་དང་རྡོག་མ་
ཤིང་ ཚལ་ལུ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
ལོ་ལྔ་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཟངས་གླིང་ལས་ཨིན་མི་དབང་
དྲག་ཟེར་མི་འདི་གིས་ ཕོ་བྲང་རྩ་བར་སོང་སྟེ་ ཚལ་ལུ་བཏོགས་ཏེ་འབག་སྦེ་ཨུ་མ་གླིང་སྤོང་ཟེར་
བའི་ངལ་འཚོ་སར་ལྷོདཔ་ད་ ཚལ་ལུ་དེ་ལག་པ་ལས་དངོས་སུ་འཕྱོག་འབག་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་
འདུག དེ་མ་ཚད་གནསཔོ་དེ་གིས་གཉིད་ལམ་ནང་ལུ་ཡང་འོང་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེའི་ཚལ་ལུ་ག་ཅི་སྦེ་
བཏོག་འབགཔ་སྨོ། ང་ས་གནས་འདི་གི་གནསཔོ་ཨིན་ཟེར་སླབ་པའི་ནངས་པ་ལས་ ཁོ་ཤུགས་སྦེ་
ན་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག། ཟངས་གླིང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འདི་ ཨྱོན་སྤོང་ལས་ཁ་མར་ལྟ་སྐར་མ་
༣༠ ཙམ་འབབ་འགྱོཝ་ད་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ།

༧༧

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཟངས་གླིང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་།

གནས་སྒོ།
༧༨

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ནང་ན་ལུ་མི་གྲངས་༦ དེ་ཅིག་ཤོང་པའི་ས་གོ་ཡོདཔ་ད་ ཕྱི་མཆོད་རྟེན་རང་བྱུང་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་
ཡོད་པའི་ཁར་ ལས་འཕྲོ་ཅན་ཚུ་གིས་ དེ་ཁ་ལས་མཆོད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཚུ་གོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་
ནི་འདུག  མི་ལོ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གནས་སྐོར་ལུ་ བྱོན་
པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་མི་ མཁན་པོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་གནས་བཤད་རྐྱབ་ཡོདཔ་
ཨིན།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་གནང་བཞག་ས།

བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཕུར་པ་བཙུགས་གནང་བའི་ཤུལ་དོང་། 
གསང་བའི་རྡོ་རྗེའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསང་བའི་
རྡོ་རྗེ་གནང་བཞག་ས། དེ་ཡང་
བདུད་ཀྱིས་བྱག་ཕུག་འོག་ལུ་
འཛུལ་འགྱོཝ་ད་ ལྟག་ལས་མར་
གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་གནང་བཞག་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་སྒོ་
ཡོད་སའི་འོག་ལམ་སྦུག་ན་ཡོད།

ཕུར་པའི་ཤུལ་དོང་།

༧༩

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



 གུ་རུའི་ཕྱག་ཐམ། 

ཟངས་གླིང་ལས་ཡ་ཝང་ཨ་རིང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོད།
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་
ནི་སྦེ་བདའ་བྱོན་པའི་སྐབས་ཐོན་པའི་ཤུལ་དེ་ 
ཨྱོན་སྤོང་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ་ཡོད་
སའི་བྱག་གི་རྩ་བ་ལས་མར་ ཡ་ཝང་ཨ་རིང་
ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཚ་ཆུའི་ཤུལ་ཡོད་སའི་
ལྟག་ལུ་ཚུན་ཚོད་ཧ་ལམ་མི་ཊར་༥༠ ལྷགཔ་
ཅིག་ བྱག་གི་ལོགས་ལས་མར་གསལ་རིལ་
རི་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་
སྦུལ་འགྱོ་སའི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་མི་ཡར་མར་
འགྱོ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ས་
དང་རྩྭ་ཚུ་གིས་བསུབས་ཏེ་ དུམ་གྲ་རེ་ལས་
བརྒལ་མཐོང་མི་ཚུགས་པས།

བདུད་ཀྱིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་འགྱོ་སའི་ཤུལ།
༨༠

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཀྱི་མགུ་ཏོ། 

འདི་གི་མཇུག་མ་འདི་ ཨུ་མ་ལེང་སྤོང་ངལ་འཚོ་སའི་འོག་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག

བདུད་ཀྱི་མགུ་ཏོ་ཡོད་སའི་ཕར་ཁར་ཚ་ཆུ་ཡོད། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཚ་ཆུ་འདི་གནས་སྟངས་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་བསྒང་གཞུང་ལས་དཔོན་དང་ འབོད་སྒརཔ་ཚུ་ཚ་ཆུ་སྦང་པར་བྱོན་པའི་
སྐབས་ལུ་ འུར་ལཱ་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ཚ་ཆུ་ནང་ལུ་རྟ་རོ་དང་ཁྱི་རོ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཉམས་
བཅུགཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག།

༨༡

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་མ་གནོད་པའི་ལོ་ཐོག་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ 
ཟངས་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཟངས་
གླིངཔ་དམངས་ཀྱི་ཆུ་ཞིང་ཧ་ལམ་ཨེ་ཀར་༡༠ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ མི་མེད་ལུང་པའི་ནགས་ཚལ་ནང་
ཨིན་མས། ཆུ་ཞིང་མི་གིས་མ་བསྲུང་རུང་ བྱ་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་ གནོདཔ་སྤུ་ལས་མ་
བཀལ་བར་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྡུ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག མ་གཞི་ས་གནས་དེ་ཁར་ 
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཕགཔ་དང་ཤཝ་སྤྱ་ ལ་སོགས་པ་དང་ དེ་ལས་བྱའི་རིགས་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ 
བྱཱར་འཚོ་རན་པའི་བསྒང་ལས་ དེ་ཚུ་ས་གནས་གཞན་ཁར་སོང་སྟེ་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྤུ་ལས་མི་
བཀལ་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་དེ་ དང་པ་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་
གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ གཉིས་པ་ དེ་ཁའི་གནས་བདག་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་བཀའ་དྲིན་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཟངས་གླིང་ལས་ཨིན་མི་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་དང་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་
སློབ་མ་ མཁན་པོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་མ་གནོད་པའི་ལོ་ཐོག

༨༢

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཉིམ་གཞོང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡོད་མི་གནས། 

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།
ཕུ་མེད་ཐང་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལས་སིབ་བཟང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་གཡས་ཟུར་ལུ་ པི་སེང་མཐོན་པོ་
ཟེར་སར་ཡོད།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི།
༨༣



ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གནས་འདི་ཁར་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཟངས་མདོག་
དཔལ་རི་སྦེ་གཟིགས་ཡོདཔ་ལས་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཟེར་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་ འོག་ལུ་མི་གསུམ་
དེ་ཅིག་ཤོང་པའི་ས་གོ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་འདི་ཕུ་མེད་ཐང་དགོན་པ་ལས་ ཁ་མར་ལྟ་འགྱོ་བའི་
ལམ་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆུ་ཞིང་ཟུར་ཁར་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་མའི་མཆོད་ཀོང་།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལས་ ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་མདའ་རྒྱང་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཉིམ་གཞོང་ཨམ་
འཆི་མེད་ལྷ་མོ་ཟེར་མི་གི་ཆུ་ཞིང་ནང་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཟེར་མི་གནས་དེ་
ཁར་བཞུགསཔ་ད་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ རྡོ་ཕུ་གུ་དོང་བརྐོས་ཞིནམ་ལས་ དཀར་མེ་ཕུལ་སའི་
མཆོད་ཀོང་ཨིན་ཟེར་མི་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

ཉིམ་གཞོང་ཚོགས་པ་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ མཆོད་ཀོང་དེ་ཚུ་ ཁོང་རའི་ཆུ་
ཞིང་ནང་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ ཞིང་ནང་ལུ་ལུད་ག་ཅི་ཡང་མ་བླུགས་རུང་བྱཱ་གི་
ཐོན་ཤུགས་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འོང་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

༨༤

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



དུང་དཀར་རང་བྱོན། གྭའུ་གི་ཟུར་ཁའི་ལྟག་ལུ་ཡོད། གུ་རུའི་སྲུང་འཁོར་གྭའུ་བཞག་ས། ཕུ་མེད་ཐང་དགོན་པ་
ལས་ སིབ་བཟང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་གནས་རྡོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དམ།
༨༥

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



རྡོ་ཕུ་འདི་ དང་ཕུ་ལས་རང་ཨྱོན་གོར་
ཟེར་གནས་སྦེ་བརྩི ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་ཁ་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་
མཇལ་ནི་ཡོད་མི་ཤིང་མཁར་གནས་
དེ་ཡར་མཐོ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་
དེ་དང་ མཐོ་དམན་འདྲན་འདྲ་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྡོ་དེ་
བཀལ་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་
རྒྱུན་ཚུ་གོ་ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག 
ལམ་ཁར་ཡོད།

 ཨྱོན་གོར།

 ཕྲེང་མའི་གནས་རྡོའི་མཐོང་སྣང་།

ཕྲེང་མའི་གནས་དེ་ གཡུས་ས་སྨད་
མཇུག་ལུ་ གཡུས་སྐད་ལས་ ཀིརན་
པོ་གོར་(སྲིན་པོ་རྡོ་)ཟེར་མི་རྡོ་ཕུ་ཡོད་
ས་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཕྱག་
མདའ་གནང་སྟེ་ དམ་ལུ་བཏགས་
གནང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་གནས་
རྡོ་མགུ་ལུ་སྲིན་པོའི་པགས་ཀོ་བཤུད་
བཀོ་བའི་སྐབས་ཐོན་པའི་ཞབས་རྗེས་
གཡས་གཡོན་གཉིས་དང་ ཕྱག་
གཞུ་བཙུགས་གནང་སའི་ཤུལ། བདུད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་འབྲོང་གྱིམ་ཙེ་ལུ་སྤྲུལ་མི་བསད་པའི་མགུ་
ཏོ་ བདུད་ཀྱི་ཨ་ལོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སོ་རས་པ་ལང་མར་བཤུད་འགྱོཝ་ད་ མདའ་ལྕགས་རྣམ་ཅོག་
ཅནམ་ཡར་ལོག་པའི་ཤུལ། བདུད་ཀྱི་ཁྲག་འབབ་འགྱོ་ས་བཅས་ཡོད།

༨༦

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ཕྱག་གཞུ་བཙུགས་གནང་སའི་ཤུལ།

བདུད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་འབྲོང་གྱིམ་ཙེ་ལུ་སྤྲུལ་མི་བསད་པའི་མགུ་ཏོ།
༨༧

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཀྱི་ཨ་ལོ།

མདའ་ལྕགས་རྣམ་ཅོག་ཅནམ་ཡར་ལོག་པའི་ཤུལ།
༨༨

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཀྱི་ཁྲག་འབབ་འགྱོ་ས།
༨༩

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བདུད་ཀྱི་པགས་ཀོ་སྐམ་བཞག་ས་དང་དེ་གི་མགུ་ལུ་བདུད་ཀྱི་མོ་མཚན་བཅས་ཡོད།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སློབ་མ་ མཁན་པོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་དང་
སྐྱེས་ལོ་༨༩ ལོན་མི་མཚམས་པ་པ་སངས་རྡོ་རྗེ་དང་ དེ་ལས་ཉིམ་གཞོང་ཚོགས་པ་བསོད་ནམས་
ཕུན་ཚོགས་གསུམ་གྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་ ངག་ཐོག་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་ཐོ་བཀོད་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། མཚམས་པ་པ་སངས་རྡོ་རྗེ་དེ་ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ཆོས་གྲལ་ཞུགས་ཏེ་ ཤིང་མཁར་
མཚམས་པ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་ལས་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་ཞུ་སྟེ་ ལོ་གསུམ་བཅད་ཚར་
མི་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལས་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ད་རུང་སེམས་
བསྐྱེད་ལས་འགོ་བཙུགས་ལོ་གསུམ་ཚར་གཅིག་གནང་ནུག ཕྱག་འབུམ་༡༡ དང་ བཛྲ་གུ་རུ་དུང་
ཕྱུར་༢ བཏོན་ཚར་ཏེ་ ད་རུང་༡ བཏོན་ནི་ལུ་བརྩོན་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་ཆོསཔ་ཅིག་ཨིན་མས། གོང་གི་
གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྩ་བའི་བླ་མའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ རི་ཁྲོད་འགྲིམས་ཏེ་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བསྒང་ཧ་
གོ་ཡི་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

བདུད་ཀྱི་པགས་ཀོ་དང་མོ་མཚན།

༩༠

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



ར་དྷི་གསེར་སྤོང་ལུ་ཡོད་པའི་གནས། 

ར་དྷི་གསེར་སྤོང་ལུ་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཅུང་སྦ་སྒོར་དང་ ལྷ་ཁང་ཆུང་
ཀུ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཟིམ་ཅུང་དེ་ནང་ཞིང་ལུ་ཕེབས་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། གཟིམ་ཅུང་འོག་ལུ་པུར་ཐལ་གཟུངས་གཞུག་སྦེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་བཞེངས་པའི་པུར་
ཁང་མཆོད་རྟེན་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད།

རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཅུང་སྦ་སྒོར་དང་ལྷ་ཁང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་དུམ་གསུམ་ལུ་བཏོགས་གནང་མི། གསེར་སྤོང་ལྷ་ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་
ལམ་ཁར་ཡོད།

༩༡



གསེར་སྤོང་ལྷ་ཁང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འཕངས་གནང་མི་དམར་གཏོར།

གསེར་སྤོང་ལྷ་ཁང་རྩ་བར་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་
གིས་ ཤར་ ལྷོ་ ནུབ་གསུམ་ལུ་ འཕངས་
གནང་བའི་དམར་གཏོར་༣ ཡོད། དེ་ཡང་ 
ལྷ་ཁང་དེ་བཞེངསམ་ད་ བདུད་ཀྱིས་
འཚུབ་སྟོན་ཏེ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་མ་སྟེརཝ་
ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཕྱོགས་སོ་
སོ་ལུ་དམར་གཏོར་འཕངས་ཏེ་ དམ་ལུ་
བཏགས་གནང་བའི་ ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་
ཨིན་མས། ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་ཐོག་གཅིགམ་
སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ ལོ་ངོ་༢༤ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་
མ་ཉམས་བཅོས་ཚར་གཅིག་དང་ དེ་གི་
ཤུལ་ལས་ལོ་ངོ་༡༥ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་
ཡང་ཉམས་བཅོས་ཚར་གཅིག་ཞུ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་དེ་འགོ་ཐོག་བཞེངས་
པའི་དུས་ཚོད་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེད་རུང་ 
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ས་འདུལ་གྱི་དོན་
ལུ་དམར་གཏོར་འཕངས་གནང་བའི་ལོ་
རྒྱུས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ དུས་རབས་བརྒྱད་
པའི་ནང་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་དང་ ཡང་
ཅིན་ཤུལ་མའི་དུས་རབས་ནང་ལུ་ ཨྱོན་
རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་པ་གྲུབ་ཐོབ་གཞན་
ཅིག་གིས་ བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་
སྐོར་དཔྱད་དགོཔ་འདུག ལྷ་ཁང་འདི་
ད་ལྟོ་ར་དྷི་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་སྦེ་ཨིན་
མས།

༩༢

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



དམར་གཏོར་གྱི་གཏོར་གདན་རྡོ་ལེབ་གསུམ། ལྷ་ཁང་ཟུར་ཁར་ཡོད།

ཧ་མོ་སྦིས་ཟེར་མི་གནས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་ བདུད་
ཀྱིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་འོངམ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་གིས་འཐུ་སྟེ་མར་
བརྡབས་གནང་བའི་ཤུལ་བཅས་ སྐུ་རྗེས་ཀྱི་གདོང་ཁ་ལས་མར་ཐོན་ཐོནམ་མཇལ་ནི་ཡོད།

གནས་འདི་ཁར་ར་དྷིཔ་དམངས་ཀྱིས་སྦེ་ ལོ་རེར་གཏེར་བདག་གསོལ་ཁ་ཚར་གསུམ་རེ་ཕུལཝ་
ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ ར་དྷི་གཡུས་ཚན་ནང་ཉིམ་ཤར་ཏེ་རང་སྡོདཔ་འདྲཝ་ ཡང་ཅིན་ཆརཔ་རྐྱབ་
སྟེ་རང་སྡོད་དེ་ ཆད་མ་བཏུབ་ལ་སོགས་པའི་དུས་ངན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་འདི་ཁར་འོང་
སྟེ་གཏེར་བདག་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཆརཔ་དགོ་སར་ཆརཔ་དང་ ཉིམ་དགོ་སར་ཉིམ་ཤར་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

༩༣

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



དྲན་གསོ། ཧ་མོ་སྦིས་སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཤིང་མཁར་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ 
མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་ཕོ་མོ་དང་དེ་གི་ལྟག་ལུ་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ གཏིང་ཁ་ར་གནས་ལུ་
མཆོདཔ་ཕུལ་སའི་མཆོད་ཁྲི་བཅས་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག། 

ར་དྷི་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ རྩིསཔ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་བརྡ་སྟོན་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་གནས་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ར་དྷི་ལས་ཨིན་མི་ སྐྱེས་ལོ་༨༩ ཚུན་ཚོད་སྡོད་མི་
ཨ་རྒས་ལྟའུ་ལ་ལས་གོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

སྤྱིར་བཏང་ཁེངས་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་གོང་གི་གནས་ཚུ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་མཇལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཡོད་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་བྱོན་མི་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་
རྒྱལ་གྱི་ ཉམས་སྣང་ལུ་ ལུང་བསྟན་བྱུང་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཡིག་དང་རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་གནས་སྒོ་ཕྱེ་གནང་ནུག།

ཧ་མོ་སྦིས་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས་མཇལ་སའི་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

༩༤

ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག



བར་དོ་རྒེད་འོག





༈ བར་དོ་གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢.༣༠ ཙམ་གྱི་སར་རྒྱ་མཚོའི་
ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༡༣༠ དེ་ཅིག་ལུ་ཡོད་མི་ལོ་ལྔའི་གནས་ཟེར་མི་འདི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་ ལོ་ལྔ་བཞུགས་པའི་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གནས་ཀྱི་མཚན་ལུ་ཡང་ལོ་ལྔའི་
གནས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ལས་སྟག་གུ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཡོདཔ་ལས་ སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་གཉིས་པ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག ལོ་ལྔའི་གནས་བྱག་ཅིག་གུ་
ཡི་གེ་ ་ ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་དེ་བྱག་གཟར་དྲགས་ཅིག་ལུ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མཇལ་མི་
ཚུགས་ཟེར་ཁོམ་ཤར་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། གནས་དེ་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་གནང་སའི་ བྱག་ཕུག་ཨིན་ཟེར་མིའི་ནང་ ཡི་གེ་ ཧ་ རང་བྱོན་ཡ་མཚན་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ཿཡིག་དེ་ཡང་ཡོད་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གནས་དེ་ཁར་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ ཧེ་མ་ཁོམ་ཤར་བཱེལ་ཏོ་ལ་ལས་ མི་སྤྱང་
ཀ་ཅིག་གིས་ ལོ་ལྔའི་གནས་ལུ་སྒོམ་ཆེན་ཅིག་བཞུགས་ནུག་ཟེར་གོཝ་ལས་ དེ་ཁར་སོང་སྟེ་ང་ལུ་
དངོས་གྲུབ་ཅིག་གནང་ཟེར་ཞུཝ་ད་ སྒོམ་ཆེན་དེ་གིས་རྫམ་ཅིག་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཁོ་ལུ་
དགོ་ཚད་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལས་ རྫམ་དེ་ལོག་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།

ལོ་ལྔའི་གནས། 

ལོ་ལྔའི་གནས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

༩༧



ལོ་ལྔའི་གནས་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ རི་མགུ་ས་འབུར་སྤོ་ཏོག་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བར་དོ་ལས་
ཨིན་མི་བླམ་འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ལུ་ སའི་བརྟག་པ་གཟིགས་ཕུད་ཕུལཝ་ད་ འོག་ལུ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གཏེར་སྦེ་
བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤོ་ཏོག་འདི་མགུ་ལུ་མཚམས་ཁང་དང་སྒར་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ སྡོད་མི་རུང་པས་
ཟེར་གསུངས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། བར་དོ་ལས་ཨིན་མི་ རྒྱ་གར་མེའི་སོར་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་གྲོལ་
གླིང་གི་གྲྭ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཡང་ སྤྱི་མི་བགྲེསཔ་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ལུ་ སྤོ་ཏོག་
འདི་གུ་སྒར་ཚུ་བཅགས་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་པའི་སྐོར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་
ལྷོད་ཅི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་ལོ་ལྔའི་གནས་ཀྱི་གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ་ལུ་འོང་མི་དང་ནོར་རྫིཔ་ཚུ་
གིས་སྤོ་ཏོག་ཁར་ སྒར་བཅགས་ཏེ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་སྡོད་མི་མིན་འདུག།

༣ དེ་གི་འོག་ལས་མར་དེ་ཅིག་ཁར་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ དུས་ཚོད་ནམ་བཞེངས་
ཡི་ག་དང་ ག་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ཤེས་མི་མིན་འདུག

ལོ་ལྔའི་གནས་རི་མགུ་ཡོད་མི་ས་འབུར་སྤོ་ཏོག།

༩༨

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཡི་གེ་ ཧ་ རང་བྱོན་ཡ་མཚན། ལོ་ལྔའི་གནས་ཀྱི་སྤོ་ཏོག་འོག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་གནང་སའི་བྱག་ཕུག་ནང་ ཧ་ ཡིག་རང་བྱོན་ཡ་མཚན་ཅན་དང་
མགུ་ལུ་རལ་གྲི་རང་བྱོན་མེ་རིས་དང་བཅསཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད།

རལ་གྲི་རང་བྱོན་གྱི་མེ་རིས།
༩༩

བར་དོ་རྒེད་འོག



གྲུབ་ཆུ་འདི་ ས་སྐམ་བྲག་སྐམ་འོག་ལས་ ཡ་
མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱོནམ་ཨིན། དེ་སྦེ་བཏོན་
གནང་དགོ་མི་དེ་ ཧེ་མ་གུ་རུ་ལོ་ལྔའི་གནས་ལུ་
སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ ཕྱག་གཡོག་གིས་
གསོལ་ཆུ་འདི་ རྟ་སྒ་ཆ་ཟེར་ས་ལས་དབོགས་
ཏེ་དྲང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མས། ལམ་ཐག་རིང་ནི་
དེ་གིས་ ཕྱག་གཡོག་གིས་གསོལཝ་བཏབ་
ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གསང་ཆབ་གནང་སྟེ་ 
བཏོན་གནང་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག རྟ་སྒ་
ཆ་ལུ་ཡོད་མི་གསོལ་ཆུ་དབོགས་ས་དེ་ཉམས་
སོང་ནུག གྲུབ་ཆུ་འདི་གི་ནུས་པ་གིས་ལྦཝ་
སསང་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ནད་རིགས་ལུ་
ཕན་ཟེར་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ཁེངས་སྨད་ཀྱི་མི་
ཚུ་གིས་ཡང་འཕྲལ་འཕྲལ་འོང་སྲོལ་འདུག། 
གྲོ་ལོད་བྲག་ཕུག་གི་འོག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་ཆབ་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ།

རལ་གྲི་རང་བྱོན།

༡༠༠

བར་དོ་རྒེད་འོག



དྲན༌གསོ། གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ་གི་འོག་མཚམས་ལུ་ མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་ལས་ཐོན་མི་མཁའ་འགྲོའི་གྲུབ་
ཆུ་ཡོད།

གྲུབ་ཆུ་གི་ལྟག་ལུ་ གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་
གྲོ་ལོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་དང་ དེ་
ནང་ཆིབས་སྟག་གི་རྐང་རྗེས། 
གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུའི་དབུ་ཞྭ་
གི་པར། མཁའ་འགྲོམ་སྟག་མོ་
ལུ་སྤྲུལ་བཞུགས་པའི་བྲག་ཕུག་
ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད།

གྲོ་ལོད་བྲག་ཕུག

གྲོ་ལོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་གི༌མགུ༌ལས༌ཕར༌ མཁའ་འགྲོ་མའི་རྔ་དང་ཕྲེང་བའི་སྒྲིབ་པ་བཤུད་ས་ གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ། གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་བྱག་ཕུག་ལྟག་ལས་ཡར་ མཁའ་འགྲོ་མའི་རྔ་རང་བྱོན། 
བརྡུངམ་ད་རྔ་སྐད་ཅོག་འཐདཔ་ཐོན་མི་དང་། ཕྲེང་བའི་སྒྲིབ་པ་བཤུད་ས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ་ཚུ་
མཇལ་ནི་ཡོད་རུང་ ས་གོ་དོག་ནི་དེ་གིས་པར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོབ་མ་ཚུགས།

གཏེར་བདག་གང་བ་བཟང་པོའི་ཕོ་བྲང་། ལོ་ལྔའི་གནས་
ཀྱི་གཡས་ཕྱོགས་འོག་ལུ་ཡོད།

མཁན་པོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ བར་དོ་སྤྱི་མི་
བགྲེསཔ་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་
གཟིམ་པའི་མནལ་ལམ་ནང་ལུ་ གཏེར་བདག་
དེ་སྐུ་གཟུགས་ཐུང་སུ་ཅིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
སྐུ་ཉམས་ཡོདཔ་ སེར་ཁྲ་ན་བཟའ་ཅིག་བཞེས་
ཏེ་འཇའ་རིསམོ་ཅིག་སྦེ་མཇལ་ཡོདཔ་ལས་ 
མཚན་གང་བ་བཟང་པོ་ཟེར་ཞུ་མི་དང་དོན་མཐུན་
པས་ཟེར་ཨིན་མས།

༡༠༡

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཞབས་རྗེས་འདི་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༡༨༠༠ ཙམ་གྱི་ས་གནས་གླང་རྒྱ་ལ་ཟེར་སར་རྡོ་
ཕུག་གླང་བཟུམ་ཅིག་གི་ལོགས་ལུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་གནས་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད། གནས་ཡིག་ནང་མི་གུང་པ་ལྔ་བཅུ་ཤོང་
ཟེར་མི་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ཡོད་རུང་དཔྱད་དགོཔ་འདུག

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས།

ར་བ་ཐང་ལྷ་ཁང་།

༡༠༢

བར་དོ་རྒེད་འོག



དྲན་གསོ། བར་དོ་ལས་ལོ་ལྔའི་གནས་ལུ་འགྱོཝ་ད་འགོ་ཐོག་ཕྱད་མི་ཆུ་འདི་ལུ་ གོང་མཐོ་མའི་
ཆུ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ཆུ་འདི་གུ་རུ་གིས་ཁྲུས་གསོལ་གནང་པའི་ཆུ་སྦེ་བཤད་ནི་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་
འདི་འཐུང་པ་ཅིན་ནང་གི་སྒྲིབ་པ་དག་ནི་དང་ འཁྱུ་བ་ཅིན་ཕྱིའི་དྲེག་པ་དག་ནིའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་
བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག གཡུས་སྒོ་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་ཆུ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ གོང་
མཐོ་བ་ཆུ་འདི་ལས་ལྷགཔ་མེདཔ་ལས་ མིང་ཡང་གོང་མཐོ་མ་ཟེར་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།  

ལོ་ལྔའི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བར་དོ་ལས་སྤྱི་མི་བགྲེསཔ་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་དང་ ཚོགས་པ་
ངོ་ཚབ་པ་སངས་རྡོ་རྗེ། མི་ཤི་བླམ་སྐལ་བཟང་ཚུ་གིས་གནས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་དང་
འཁྲིལ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་ཡིག་ལས། བླ་མཚོ་སྟུང་ལ་བི་བཞེས་རུ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་བླ་མཚོ་འདི་སྟུང་ལ་སྦིས་ཟེར་
སར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་མཚོ།

༡༠༣

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཁོམ་ཤར་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་པའི་གནས།  

༈ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༡༡༨༠ ཙམ་ལུ་ཡོད་མི་ཁོམ་ཤར་གཡུས་ཚན་ནང་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
སྐུ་དངོས་སྦེ་བྱོན་ཏེ་ ལྷ་སྲིན་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་ ཕྱག་
ཐམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ ལེ་ཤ་
མཇལ་ནི་འདུག། ཁོམ་ཤར་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་ ཁོམ་ཤར་མདོ་སྔགས་འོད་གསལ་དར་རྒྱས་གླིང་
གྲྭ་ཚང་གི་ དབུ་འཛིན་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ཆོས་འབད་ཁོམ་པའི་དུས་ཚོད་
ཤར་ནི་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ ཁོམ་ཤར་ཟེར་འོང་ནི་མས་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཁོམ་ཤར་གནམ་གླིང་ལྷ་ཁང་ལུ་ཡོད་མི་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་ཡ་མཚན་ཅན་འདི་ བསམ་
དག་ཕུ་ཟེར་མི་ བཙན་བདུད་གདུག་པ་ཅན་དམ་ལུ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། ཧེ་མ་ཁོམ་ཤར་གཡུས་ཚན་ནང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཐོན་ཏེ་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་ཏེ་
འབད་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་ཐོན་མི་མེས་མེ་ཕ་ལའི་རྨི་ ལམ་ནང་དམངས་ཀྱི་རིམ་

གནམ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

༡༠༤



གྲོ་དེ་ ཕྱག་རྗེས་དང་ཞབས་
རྗེས་ཡོད་སར་འབད་བ་ཅིན་
ཕན་ནི་མས་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་
འབདཝ་ལས་གཡུས་སྒོའི་མི་
ཚུ་བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་བལྟཝ་
ད་ ཞབས་རྗེས་དེ་བདག་མེད་
སྦེ་བཞག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཨིན་
པའི་རྣམ་རྟོག་འཆར་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་མི་
དམངས་ཁ་འཆམ་སྟེ་ཞབས་
རྗེས་ཀྱི་བཞུགས་ཁང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་
དམངས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་དུ་
འདུག སྤྱི་ལོ་༡༩༧༨ ལུ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལས་ ཞབས་རྗེས་འདི་མཆོད་བཤམ་
གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ཨེན་ཏའི་འོག་ལས་མཇལ་ས་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ནུག།

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས།

༡༠༥

བར་དོ་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྗེས། མཆོད་བཤམ་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་རྡོ་གུ་ཡོད།

རྡོ་ཀོང་འདི་ཧེ་མ་ཆ་ཀ་ལ་ཟེར་མི་མི་ཅིག་གིས་འཐུ་འབག་སྟེ་ལམ་བར་ན་ལྷོདཔ་ད་ཆར་རླུང་དང་
སེརཝ་རྐྱབ་སྟེ་འཚུབ་འོངམ་ལས་ལོག་བསྐྱལ་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྡོ་གི་དཀར་མེ་ཀོང་བུ།

༡༠༦

བར་དོ་རྒེད་འོག



ལྷ་ཁང་ཕྱི་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་གནས།

ལྷ་ཁང་ཕྱི་ཁར་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་པར་དང་ ཕྱག་ཐམ་གཉིས།

ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཁར་ སྒྲིབ་པ་བཤུད་ས་དང་ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུབ་ཆུ་བྱཱར་དགུན་མེདཔ་འབབ་མི་བཅས་ཡོད།
༡༠༧

བར་དོ་རྒེད་འོག



ལྷ་མོའི་ཆིབས་བོང་ཀུའི་ཞབས་
རྗེས་འདི་ གནམ་གླིང་ལྷ་ཁང་
ལུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གསོལ་ནི་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་
གནམ་གླིང་ལུ་ མའི་ལས་ལྟག་
པ་ཟེར་ས་ལུ་ཡོད། བསམ་དྭངས་
ཕུག་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ གནམ་
གླིང་ལས་དགོན་པར་འགྱོ་སའི་
ལམ་ཁར་རྡོ་གུ་ལྷ་མོའི་ཆིབས་
བོང་ཀུའི་ཁ་རང་བྱོན་ཡང་ཡོད།

ལྷ་མོའི་ཆིབས་བོང་ཀུའི་ཞབས་རྗེས།

བོང་ཀུའི་ཁ་རང་བྱུང་།
༡༠༨

བར་དོ་རྒེད་འོག



ལོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་ལས་ ཧེ་མ་
ཞུ་བྲང་ཟེར་མི་ལུ་སྡོད་མི་ཅིག་གིས་ 
རྡོ་དེ་གནས་རྡོ་ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ 
ཁོ་རའི་སྒོ་ཁར་རྡོ་ཐེམ་སྦེ་བཞག་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གི་རྐྱེན་གྱིས་
ཁྱིམ་དེ་ནང་མི་རབས་ཆད་སོང་
ནུག ཤུལ་ལས་ཁོམ་ཤར་པ་ཚུ་
གིས་ གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཟེར་
ཞུ་མི་ (རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་
ཆོས་རྒྱལ་)གྱི ་མནལ་ལམ་ལུ་ 
རྡོ་འདི་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་སྦེ་
གཟིགསཔ་ལས་ ཕྱི་ལས་རྡོའི་ཁང་
གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་
ཏེ་ དེ་གི་ནང་ན་ཞུ་བཞག་ནུག དེ་
ལས ་ཚུར་གཡུས ་ཁ ་ལུ ་ཡང་
ལེགས་ཤོམ་འོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་
རེས་ནངས་པར་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་
ལུ་ ནཝ་ཚཝ་རེ་འབྱུང་རུང་མཆོད་
རྟེན་འདི་ཁར་སོང་སྟེ་ ཚོགས་དང་
དཀར་མེ་ཕུལཝ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་
ལས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལཝ་ད་ 
དྲགཔ་མས་ཟེར་ཞུ་བྲང་ཨཔ་གླེན་
གོག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

རྡོ་རང་བྱུང་གི་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན།
༡༠༩

བར་དོ་རྒེད་འོག



གནམ་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ ས་གནས་ཆེམ་ཆེ་ལ་སྒང་ཟེར་སར་ཡོད་མི་བླ་མཚོ་འདི་ཁར་ གཡུས་
ཁ་ལུ་ཆརཔ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཕོ་རྒས་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་མཚོ་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ཕར་
ཚུར་གཏོར་ནིའི་ཁྱལ་བརྗེ་བ་ཅིན་ དེ་ལས་ཆརཔ་རྐྱབ་བཏུབ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། མཚོའི་
རྐ་ཡང་མཚོ་འདི་གི་ཟུར་ཅིག་ལས་ཁག་གསུམ་སྦེ་འཐོན་ནི་འདུག མཚོ་འདི་ནང་དྲོ་པ་ཧ་སག་ བཟོ་
བལྟ་ཕུ་ཀྲེ་འདྲ་བའི་མཚོ་བྱ་གནགཔོ་གཉིས་རེ་མཐོང་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

བླ་མཚོ།

བསམ་དྭངས་ཕུག
༡༡༠

བར་དོ་རྒེད་འོག



གནམ་གླིང་ལྷ་ཁང་ལུ་ཟླ་རིམ་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་འབདཝ་ད་ བསམ་དྭངས་ཕུག་ཟེར་མི་བྱག་ཕུག་
འདི་ནང་ གནས་བདག་མོ་ལྷ་བསམ་དྭངས་ཕུག་པ་ལུ་ ཆོསཔ་གཅིག་ཞུ་སྟེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་དགོཔ་
ཨིནམ་དང་། དེ་དང་དུས་མཚུངས་ལུ་རང་ ཡར་དེ་ཅིག་ཁར་ཡོད་མི་བྱག་ཕུག་ནང་ཡང་ བོན་པོ་ཅིག་
གིས་སྦེ་གསོལ་ཁ་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གིས་གཡུས་སྒོ་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ་ཨིན་
ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

བསམ་དྭངས་ཕུག་གི་ལྟག་ལུ་
ཚལ་མ་ནང་ཡོད་མི་ རྡོ་རང་བྱུང་
གི་མཆོད་རྟེན་འདི་ བྱག་ཕུག་
ཐོག་ཚད་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་རྩ ་བ་
ལས་ཡར་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ ཧེ་མ་དེ་
ནང་འཛུལ་ནི་དང་འཐོན་ནིའི་སྒོ་
ཡོདཔ་ག་གིས་ཡང་མ་ཤེསཔ་
ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་
འབདཝ་ད་བྱག་ཕུག་ནང་གི་ལྷོ་
ཁ་ཐུག་ལས་ འཛུལ་ནི་དང་འཐོན་
ནིའི་སྒོ་ཅིག་ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ 
གནས་མཇལ་པ་ཚུ་ལུ་སྟབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་སོང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༨ ལུ་སྐྱབས་རྗེ་ནམ་
མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་པདྨ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ གནས་
དེ་ཁར་བྱོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལུ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་གིས་ཡང་ ཐུགས་སྨོན་གནང་པར་བྱོན་ནུག།

རྡོ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན།

༡༡༡

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཁོམ་ཤར་ལས་ཤ་བ་སྒར་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ཨི་མོ་ལ་སྤོང་ཟེར་སའི་ལམ་ཁར་ བཞུགས་ཁྲི་སྦལཔ་གི་
གཟུགས་རང་བྱུང་སྦེ་ཡོད། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁར་བཞུགས་དགོ་མི་དེ་ ཡར་མགུ་ལུ་བཙན་ཆེན་ལྷ་
བཙན་དཀར་པོ་དང་མར་མཇུག་ལུ་བདུད་གཡག་གླིང་གཉིས་ཀྱི་ཁ་གནོན་ལུ་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་
མས།

གུ་རུ་གིས་བཙན་ཆེན་ཁ་
ཡར་ལྟ་སྟེ་བདའ་བཏང་
པའི་སྐབས་ མཁའ་འགྲོམ་
གིས ་ཞབས ་སྐྱེལ ་བྱོན་
པའི་སྐབས་ལུ་ བཞུགས་
པའི་བཞུགས་ཁྲི་ཨིན་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན།

མཁའ་འགྲོ་མའི་བཞུགས་ཁྲི།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

༡༡༢

བར་དོ་རྒེད་འོག



བཙན་ཆེན་ལྷ་བཙན་དཀར་པོ་ཁ་ཡར་ལྟ་
སྟེ་ བདའ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་ར་གིས་ 
མར་ལོག་ནི་མེད་པའི་ཁ་གནོན་ལུ་ གུ་རུའི་
བཞུགས་ཁྲིའི་ལྟག་ལུ་ རྟ་མགྲིན་མེ་རི་འདི་
སྤྲུལ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ 
ཁོམ་ཤར་གཡུས་སྒོ་ལུ་ ལྷ་བཙན་དཀར་
པོ་དེ་བརྟེན་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ གསོལ་
ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་སྐབས་ལུ་མར་ཞུཝ་ད་ སྡོང་
གྲོགས་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ 
གསོལ་ཁའི་ལྷག་མ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ གསེར་
སྐྱེམས་དང་གཏོར་མ་སྦྲགས་ཏེ་ལོག་ཡར་
བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས་ ཁོམ་ཤར་གཡུས་སྟོད་
ཀྱི་ མདོ་སྔགས་འོད་གསལ་དར་རྒྱས་གླིང་
གྲྭ་ཚང་ལྟག་ལུ་ ཁོ་རའི་ཕོ་བྲང་ཨིན་མི་རི་དེ་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ མར་ལོག་ནི་མེད་ཟེར་སློབ་དཔོན་ཤེས་
རབ་རྡོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྟ་མགྲིན་གྱི་མེ་རི།

ལྷ་བཙན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ན་བཟའ། རྟ་མགྲིན་མེ་རི་གི་ལྟག་ལུ་ལྷ་བཙན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ན་བཟའ་ཟེར་བའི་གནས་ཡོད།

༡༡༣

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཁོམ་ཤར་མདོ་སྔགས་འོད་གསལ་
དར་རྒྱས་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་འོག་ ལམ་
གྱི་ཟུར་ཁར་བདུད་ཀྱི་ཁ་ཡོད་མི་རྡོ་འདི་
གུ་རུ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་
ཞིནམ་ལས་བདུད་འདི་རྡོ་འདི་ཁར་
གནས་ཡོདཔ་ལས་ རྡོ་འདི་ཁོ་གི་ཕོ་
བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

བདུད་ཀྱི་ཁ།

ཤ་འུག་སྟག་སྒོའི་གནས།
༡༡༤

བར་དོ་རྒེད་འོག



དེ་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས། ཤ་འུག་སྟག་སྒོ་ཞེས་བྱ་བ༔ པདྨ་ང་ཡིས་བྱིན་བརླབས་པས༔ བསིལ་
བའི་ཚལ་དང་མཉམ་པ་ཡོད༔ ཕྱི་ལྟར་མོན་རོང་སྦས་པའི་ཡུལ༔ ནང་ལྟར་ཁྲོ་རྒྱལ་དྲག་པོའི་ཞིང་༔ 
གསང་བ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ རང་བྱུང་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པར་ལྡན༔ ཞེས་སོགས་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་
མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མོན་ཤ་འུག་སྟག་སྒོ་དང་ཆ་མཚུངས་ཀྱི་གནས་
ཨིན་མས། ཤ་འུག་སྟག་སྒོ་ཟེར་མི་དེ་ ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མའི་ཆིབས་ཤ་བ་ཡུ་མོ་དེ་གིས་ བྱག་ཕུག་ནང་
ལུ་ཡོད་མི་རྡོ་དེ་ ལྕེ་གིས་བལྡག་སྟེ་སྡོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་མིང་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཤ་འུག་སྟག་སྒོ་གནས་འདི་ལུ་གཡུས་སྐད་ལས་ ཤ་བ་
སྒར་ཟེར་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་ སྤྱིར་བཏང་ཕྱི་ཁའི་བྱག་ཕུག་ཁོ་
རང་ མགོན་པོ་མ་ཎིང་གི་ཕོ་བྲང་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག 
ཤ་བའི་ལྕེ་གིས་བལྡག་པའི་གནས་རྡོ་འདི་གྲྭ་ཚང་ལྟག་ལུ་
བྱག་ཕུག་ཅིག་ཡོད་མིའི་ནང་ན་ཡོད།

ཤ་བའི་ལྕེ་གིས་བལྡག་པའི་གནས་རྡོ།
༡༡༥

བར་དོ་རྒེད་འོག



བྱག་ཕུག་ནང་ལུ་ མགོན་པོ་མ་ནིང་
གི་བླ་རྡོ་ཧཱུཾ་རང་བྱོན་གཏེར་ཚག་
དམརཔོ་དང་བཅས་སྦེ་མཇལ་ནི་
ཡོད། བླ་རྡོའི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་རྡོ་འདི་
མགོན་པོའི་ཁྲོ་ཞལ་ཨིན་མས།

གཏེར་རྡོ།

མགོན་པོ་མ་ནིང་གི་བཞུགས་ཁྲི། མགོན་པོའི་གནས་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ཡོད།

དྲན་གསོ། གྲྭ་ཚང་འོག་ལུ་གུ་རུའི་དམར་གཏོར་སྦོམ་ཅིག་དང་ ས་མིང་པི་ཤི་མའི་དོབ་ཟེར་སར་གུ་
རུའི་ཞབས་རྗེས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག་རིགས་ལྔའི་
དབྱིབས་ཅན་ཅིག་ཡང་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

༡༡༦

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཁོམ་ཤར་སྐོར་ཤིང་སྦིས་གཡུས་སྟོད་ལུ་ཡོད་པའི་གནས།  

གླང་ཆེན་མགོ་རང་བྱོན་དང་ དུང་དཀར་རང་བྱོན། ས་གནས་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལུ་ཡོད།

མཁའ་འགྲོའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ ཛམྦྷ་ལ་ ས་གནས་ངེའི་མ་གླིང་ལུ་ཡོད།
༡༡༧



དྲན་གསོ། གུ་རུའི་ཆིབས་རྟའི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་སའི་གནས་རྡོ་གུ་ གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་
རྗེས་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གུ་རུའི་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས། ས་གནས་ངེའི་མ་གླིང་ལུ་ཡོད།

ཨྱོན་པད་ཞྭ། ས་གནས་ཨུམ་ཆུ་སྒང་ལུ་ཡོད།
༡༡༨

བར་དོ་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་གཏེར་གནས།

ས་གནས་ཨུམ་ཆུ་སྒང་ལུ་ མཁའ་འགྲོམ་གིས་ ནོརབུ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་ཟེར་མི་གནས་ཡ་མཚན་
ཅན་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ གནས་འདི་དེ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ སོལ་མོའི་མདོག་སྦེ་ མཐོངམ་ཨིན་རུང་ དཔྱད་
བལྟཝ་ད་རྡོ་རང་ཨིན་མས།

༡༡༩

བར་དོ་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གཏོར་མ། དུང་དཀར་འཕུར་བྱོན་པའི་ཤུལ།

གུ་རུའི་བླ་མཚོ།

དུང་དཀར་འདི་ འོག་མཚམས་ཅིག་ཁར་ཡོད་མི་ གུ་རུའི་བླ་མཚོ་ནང་འཕུར་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
ཧེ་མ་མེས་མེ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཟེར་མི་གིས་ ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་བྱག་ཕུག་ལས་བལྟ་
སྡོད་པའི་སྐབས་ཅིག་ལུ་ བླ་མཚོ་ནང་དུང་དཀར་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་མས།

༡༢༠

བར་དོ་རྒེད་འོག



གུ་རུའི་བླ་མཚོ།

གཟའ་གི་མེ་རི། བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་གྱི་ཅུང་གིས་བཏོགས་བཏང་མི།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྗེས།
༡༢༡

བར་དོ་རྒེད་འོག



གུ་རུའི་ཕྱག་ཐམ་རྗེས་ཡ་མཚན་ཅན།

གུ་རུ་གིས་བདུད་ཀྱི་གཟུགས་ཁར་རལ་གྲི་བཙུགས་པའི་ཤུལ། གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ།
༡༢༢

བར་དོ་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་སྲུང་འཁོར་གྭའུ་གཏེར་ལུ་སྦས་པ་ཐགཔ་དང་བཅས་པ།

གུ་རུའི་གྲུབ་ཆུ། མཁའ་འགྲོའི་གྲུབ་ཆུ་ཕོ་མོ་མཇལ་ནི་ཡོད།
༡༢༣

བར་དོ་རྒེད་འོག



ས་གནས་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལུ་ 
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀྲིས་
ཆོས་གླིང་ལུ་གཙུག་ལག་ཁང་
བཞེངས་ནི་སྦེ་ ཨེན་ཏ་བཞོག་
བཞོག་པའི་བར་ན་བདུད་ཀྱིས་
བར་ཆད་བརྩམས་ད་ བཀོ་
བཞག་སྟེ་བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་
བཏགས་ནུག་ཟེར་བཤད་སྲོལ་
ཡོད་པའི་གནས་རྡོ་དང་ དེ་གི་
མགུ་ལུ་གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་
དང་བཅས་པ་ཡོད།

བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་གནས་རྡོ་དང་གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས།

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་སྤོ་ཏོག་འོག་གི་བྱག་ཕུག་མགུ་ལས་མར་གུ་རུའི་དབུ་ཞྭའི་པར།

མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་གཉིས།

༡༢༤

བར་དོ་རྒེད་འོག



གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས།

མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་གཉིས། ཨྱོན་ཆོས་གླིང་བྱག་འོག་ལུ་གུ་རུ་གིས་ཁྱུང་དམ་
ལུ་བཏགས་མི། ཁྱུང་དེ་གང་རྐྱལ་སྦེ་ཡོད།

༡༢༥

བར་དོ་རྒེད་འོག



དྲན་གསོ། ཨྱོན་ཆོས་གླིང་གི་ཕར་ཧོངས་ས་གནས་ཁ་གའི་ཏང་(ཁ་སྟེང་གནས་)ཟེར་ས་ལུ་ གུ་རུའི་
བླ་མཚོ་དང་དམར་གཏོར་རང་བྱོན། དྲང་སྲོང་གི་བྱག་ཕུག་ མཁའ་འགྲོ་མའི་བྲོ་ར་ ནེའུ་ལེ་རང་བྱོན་
བཅས་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 

ས་གནས་གཡག་གླེང་ཟེར་སར་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་བདུད་ཀྱི་པགས་ཀོ། གཡག་གླེང་སྒོར་
འབབ་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་འཆམ་ར་ཟེར་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་བྲོ་འཁྲབ་ས་ཡོད། ས་གནས་སྨན་ཆུ་སྒོར་
གྱི་འོག་ལུ་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་ མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་དང་ གཅན་གཟན་སྟག་གི་རྐང་རྗེས་
ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་ཁོ་མ་ཏང་ཟེར་སར་ མི་༡༥ ཙམ་ཅིག་ཤོང་བའི་ གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་
དཀརཔོ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་བྲོ་འཁྲབ་པའི་ཞབས་རྗེས་དང་མཆོད་པའི་ཏིང་མཇལ་སའི་རྡོ་ཕུ།

ཨམ་ལྷ་མོ་ཟེར་མི་གི་ཆུ་ཞིང་ཟུར་ཁར་ ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་ལྔའི་གནས་ལུ་བཞུགསཔ་ད་ མཁའ་
འགྲོམ་ཚུ་གིས་བྲོ་འཁྲབ་སྟེ་གླུའི་མཆོད་པ་དང་ ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བའི་མཆོད་ཏིང་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཡ་
མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག གནས་འདི་རྡོ་ལེབ་ཅིག་གུ་ཨིནམ་ད་ ཞབས་རྗེས་ཡང་གཡས་
གཡོན་ཆ་ཆ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

༡༢༦

བར་དོ་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་བྲོ་འཁྲབ་པའི་ཞབས་རྗེས།

མཆོད་པའི་ཏིང།
༡༢༧

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཁོམ་ཤར་ལས་ལང་དོར་སྦིས་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་བྱག་གུ་ ལྕགས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཨིན་ཟེར་མི་དེ་ཧེ་
མ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལྡེ་མིག་དེ་ཤུལ་ལས་མི་ཚུ་གིས་བཅག་བཀོ་བའི་ཤུལ་ཅིག་འདུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འཕངས་གནང་བའི་འུར་རྡོ།
༡༢༨

བར་དོ་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འཕངས་གནང་བའི་འུར་རྡོ་ཟེར་མི་ གནས་རྡོ་འདི་ཡོད་སའི་ཕར་ལོགས་ལུ་ མེ་
ཝང་ལ་པའི་བདུད་ཀྱིས་ ལམ་ཁ་ལས་མི་དང་རྟ་ཚུ་འཐེན་འབག་སྟེ་གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་ གུ་རུ་
གིས་འུར་རྡོ་དང་པམ་དེ་འཕངསམ་ད་ བདུད་ཡོད་སའི་ལྟག་གི་རི་དེ་བསྟིམས། གཉིས་པམ་དེ་གིས་ 
དེའི་འོག་གི་རི་བསྟིམས། ད་རུང་གསུམ་པམ་དེ་འཕངས་ནི་འབདཝ་ད་ མི་ཅིག་ཐོན་ཏེ་བཀབ་ནེ་
དམརཔོ་ཅིག་བཀབ་སྟེ་ཕྱག་ཕུལ་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུྲུབ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཞུཝ་ལས་ དམ་
ལུ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྕགས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཤུལ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད།

ལྕགས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཤུལ་ཁ་ལས་ཕར་འགྱོཝ་ད་ བདུད་མེ་ཝང་ལ་པའི་ཁ་གནོན་ལུ་བཞག་པའི་ཁྱུང་
མགོ་དང་ དེ་ལས་འགྱོཝ་ད་ ཧེ་མ་བཀྲིས་སྒང་སྟོང་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ དགྲ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ནི་ཡོད་ལུགས་
བཤད་སྲོལ་གྱི་རྡོ་སྒོར་ཅོང་པ་ཟེར་མི་དང་ དེ་ལས་ཕར་འགྱོཝ་ད་རྡོ་ལེབ་སྦོམ་གཉིས་གུ་སེམས་ཅན་
སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་ཡོད།

གདུང་ལ་སྦིས་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ས་གནས་སེ་རིང་ཕོག་ལུ་ གུ་རུའི་དབུ་ཞྭ་དང་བཞུགས་ཁྲི་
ཚུ་ཡོད། དེ་ལས་ གཡུས་སྐད་ལས་ཨྱོན་སྣ་ཟེར་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་ས་ཨིན་ཟེར་
སླབ་མིའི་ལམ་ཁར་ གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ གུ་རུ་ཐུགས་སྨོན་གནང་བཞུགས་
པའི་བྱག་ཕུག་ཅིག་ཡོད།

ངག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་
ཁ་ལས་ཡར་ ཁོམ་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ལོག་བྱོན་ཏེ་ 
ཁེངས་སྨད་ལུ་མ་བྱོན་པར་ དེ་ཁ་ལས་འབྲུ་སྣ་
གཏོར་གནངམ་ལས་ ད་རེས་ཁེངས་སྨད་ལུ་འབྲུ་
སྣ་དགུའི་རིགས་ཆ་མཉམ་ འཚོ་འོང་ཟེར་བའི་ལོ་
རྒྱུས་འདུག།

སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས།
༡༢༩

བར་དོ་རྒེད་འོག



ས་གནས་ལེགས་པ་ཏི་
ཟེར་སར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
མར་མ་བྱོན་རུང་ མ་ལས་
ཡར་སེང་གེ་གིས་ གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་ལུ་དགའ་ཚོར་
ཕུལ་བའི་སེང་མགོ་ཡོད། 
གཡུས་སྐད་ལས་ལྕེ་ལུ་ཏི་
ཟེར་སླབ་ཨིནམ་ད་ སེང་
མགོ་ཁ ་རྒྱང་པའི་ནང ་
ལས་ ལྕེ་གི་ཚུལ་སྦེ་རྡོ་
ལེབ་ཏེག་ཏེ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ལེགས་པ་ཏི་ཟེར་ཨིན་རུང་ལྕེ་དེ་ཤུལ་
ལས་མི་ཚུ་གིས་བཅགས་བཀོ་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

གནམ་གླིང་ལྷ་ཁང་ལས་ བསམ་དྭངས་ཕུག་ཚུན་ཡོད་མི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
སྐྱེས་ལོ་༦༧ ལོན་མི་ཨཔ་རྔེའུ་པོ་དང་ དམང་ཨཔ་ཚེ་དབང་། རྒེད་དྲུང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། ཁོམ་
ཤར་སྐོར་ཤིང་སྦིས་ལས་པདྨ་ཟླ་བ་དང་ སྐྱེས་ལོ་༥༩ ལོན་མི་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ཚུ་ཨིན། 
ཨཔ་རྔེའུ་པོ་གིས་ གནས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ཧེ་མ་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་མཇལ་
བར་སོང་ཡོདཔ་ལས་ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་གིས་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྔའི་སློབ་དཔོན་དང་ གནས་ཀྱི་སློབ་
དཔོན་ཟེར་ཞུ་མི་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་གནས་སྒོ་ཕྱེ་གནང་པའི་སྐབས་ སློབ་
མ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ཧ་གོ་ནུག ཁོ་གིས་བཤད་མིའི་ནང་ གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དེ་གིས་སྤྱི་
ལོ་༡༩༧༢-༧༥ ཚུན་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་གཡུས་ཁའི་གནས་ཚུ་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་ཚལ་མ་ནང་ལས་ཕར་
བཞུགས་ཡོདཔ་ད་ གནས་ཚུ་འཚོལ་བའི་སྐབས་ཉིནམ་གང་རང་ཚལ་མ་བཤལ་ཏེ་ ཕྱི་རུ་གནམ་ག་
ཏེ་བསྲོ་སའི་ཚལ་མ་དང་ བྱག་ཕུག་ནང་གཟིམ་བཞུགས་འོང་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

སེང་མགོ།

༡༣༠

བར་དོ་རྒེད་འོག



རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

༈ ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱ། དེ་ཡང་ མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་ སྐུ་ཚེའི་རིང་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་
མཚན་སྒྲེང་བའི་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྟོགས་ལྡན་ཨྱོན་
ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་༡༩༡༣ ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་
བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་དུས་ལས་ འབྲི་
ཀློག་དང་བཟོ་རིག་ཚུ་ལུ་བསླབ་སྟོན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མཛད་མ་
དགོ་པར་ རང་བྱུང་གི་དགོངས་པ་ཀློང་དུ་བརྡོལ་བ་མ་ཚད་ 
རྟོགས་ལྡན་ཤཀྱཱ་ཤྲཱིའི་ཞལ་སློབ་བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་
ལས་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཟབ་ཆོས་སྐོར་ འཁྲུལ་འཁོར་
ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་གསན་པར་མ་ཚད་ རྫོགས་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་ལས་དངོས་གཞིའི་སྐོར་ཡོངས་
སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་ གསན་བསམ་མཛད། དེ་ལས་ཕུ་སྙིང་ལ་བརྒྱུད་དེ་ ཨ་བརྒྱ་ནང་ལུ་བྱོན་སྦེ་ གཡུ་
སྒྲ་སྙིང་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ བུ་ལི་བླམ་མཁའ་ཁྱབ་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་མཉམ་གཅིག་ལོ་༣ བཞུགས་ནུག 
དེ་ལས་ཤྲཱི་ཆུ་ལུ་བཞུགས། དེ་ལས་ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་
བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་སར་ལོ་གཅིག་བཞུགས། རྫོགས་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་སྐོར་
དོགས་བཅད་མཛད་ཚར་རུང་ ད་རུང་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ལོག་ལོག་བཅརཝ་ད་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་
གིས་ ཨའི་ཁོ་ཙ་ཨོ་ཐའི་ལག་ཏང་མཱན་ཅ་སྒྲིག་པེ་ ཨུ་ཕ་ཏ་ལེགས་ལ་ ཨོམ་ཨ་ཅིང་པུརུས་ཀེན་
དེ་བ་ན་ (དབའི་ཨ་ལོ་ ནེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ ད་བཏུབ་རང་བཏུབ་ཅི། ཁྱོད་འོངམ་ད་འདི་དགའ་
བས། ད་ང་བཅས་གཉིས་ཅོག་འཐདཔ་སོང་ཡི་མས།) ཟེར་ཚངས་ལྷའི་ཁ་སྐད་ནང་གསུངས་མི་དེ་ 
དེ་བསྒང་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེའི་སྲས་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་དགུང་ལོ་༦ ཙམ་ལོན་པའི་སྐབས་
ལུ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལོག་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གཞལ་སྒང་བར་དོ་རྒེད་འོག་ལོ་ལྔའི་གནས་ལུ་ལོ་དག་པ་ཅིག་བཞུགས། དེ་
བསྒང་ བར་དོ་དང་ཁོམ་ཤར་ཚུ་གི་གཡུས་ཚན་ལུ་ གནས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཕྱེ་གནང་། གུ་རུ་དང་མཁའ་
འགྲོའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ཁྲི་ས་ལུ་བྱོན་ དགོན་པ་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་ཕྱག་བཏབ་མཛད། དེ་ཁར་མ་
རུངས་པའི་ཀླུ་བཙན་བདུད་གསུམ་  བཀའ་དམ་ལུ་བཞག དགོན་པ་དེ་ཁར་ད་ལྟོ་བར་གདུང་སྲས་ 

རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ།

༡༣༡

བར་དོ་རྒེད་འོག



བླམ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་མཚམས་པ་ རྟོགས་ལྡན་གྲུབ་ཐོབ་པ་མང་རབས་
ཅིག་ སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་བཅགས་སྤྱན་
གྱིས་གཟིགས་སར་ཡོད། 

ལུང་བསྟན་ལྟར་ཁྲི་ས་ལས་ཉིམ་གཞོང་དང་ མཐའ་ལྗོངས་ཟངས་གླིང་གཡུས་ཚན་གསུམ་ལུ་ 
ཞབས་འཁོད་མཛད་དེ་གནས་སྒོ་ཕྱེ་གནངམ་ལས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ཏེ་ ཀུན་གྱིས་
ཞབས་ཏོག་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བཞིན་པ་ནི་ དེ་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་འདྲི་དཔྱད་མཛད་ན་གསལ་ཆོག་པར་འདུག 
གོང་གསལ་གཡུས་ཚན་གསུམ་ནང་ ལོ་ལེ་ཤ་ཅིག་བཞུགས་པའི་ཤུལ་མར་ ཤིང་མཁར་ལུ་བྱོན་སྦེ་ 
རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་ལྟར་གནས་སྒོ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་ཕྱེ་གནང་བའི་ནང་ལས་ཀྱང་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་ལུ་ གནས་སྒོ་ཕྱེ་ནིའི་ལུང་བསྟན་ཡང་ཡང་བྱུངམ་བཞིན་དུ་ ཁེངས་སྟོད་ལས་ཕར་བཞུགས་
ཏེ་གནས་ལེ་ཤ་ཅིག་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལྕང་མཁར་གཡུས་སྟོད་ཀྱི་
ནགས་ཚལ་ནང་གི་ ནགས་ཤིང་སྡོང་པོའི་རྩ་བ་ལས་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་རྗེས་ཕྱིར་བཏོན་མཛད་དེ་ 
དེང་སང་སྐལ་ལྡན་ཚུ་གིས་མཇལ་ཆོག་པར་མཛད་གནང་མི་དེ་ ག་ཅི་དེ་ཡ་མཚན་བསྐྱེད་དགོ་པའི་
གཞིར་གྱུར་ནུག། 

རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལུ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟེ་ རང་སྣང་ལུ་
མཁྱེན་རབ་ཀྱི་རྩལ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་པ་འབར་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་རུང་ སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་
ཚུལ་འཛིན་ཏེ་ཉམ་ཆུང་སྦེ་བཞུགསཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ཁེངས་ལུང་པའི་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་
གྱིས་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་ཡུལ་ལུ་གྱུར་ནུག། མཐར་ར་དྷི་གཡུས་ཚན་ལྟག་གི་ནགས་ཚལ་ནང་
ལས་ཕར་ རི་ཁྲོད་འགྲིམ་བཞུགས་པའི་བར་སྐུ་སྙུང་གཞི་ཐེབས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་ གཡུས་སྟོད་ལུ་
སྦ་སྒོར་གཅིག་ནང་སྦེ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་
ཐིམ་ནུག། 

གོང་ལུ་ཞུ་མི་ རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དེ་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་མཁན་པོ་ཚེ་རིང་དོན་
གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ད་ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རའི་སྲས་བླམ་འཇིགས་མེད་ལུ་ཡང་འདྲི་
བསྟུན་འབད་དེ་ལོ་རྒྱུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད། མཁན་པོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་

༡༣༢

བར་དོ་རྒེད་འོག



སྤྲང་རྒན་རྒས་པོས་བརྩམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དྭངས་སྤྲོའི་མགུར་གླུ་བཞུགས་སོ།།

༈ ཨ་ཧོ། སྦས་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གནས་འདི་ལ་ཕེབས་ཤོག །སྐུ་ཚབ་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་
རྗེས་ལ་མདངས་སྤྲོ། །ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྐུ་གཉེར་ལ་ཕེབས་སོང་། །ལུས་ཀྱིས་ཕྱག་
འཚལ་བསྐོར་བས་སྒྲིབ་པ་ནི་དག་སོང་། །ངག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་ཕྱིར་ཚིག་དོན་ནི་བཟླས་ནས། །ཡིད་
ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ལག་ཐལ་ནི་སྦྱར་བས། །ཕྱག་འཚལ་ས་གཉིས་ཐོབ་ནས་རྣལ་འབྱོར་རང་
དྭངས་སྤྲོ། །མི་མེད་རི་ཁྲོད་བསྐོར་བས་རང་སེམས་ནི་དྭངས་སྤྲོ། །ཆགས་མེད་རང་སེམས་གནས་
ལུགས་གཤིས་ལུགས་ལ་འདུག་གོ །སྙིང་པོ་མེད་པའི་སེམས་སྟོང་སྐྱོ་བ་ནི་མིན་འདུག །བླ་མའི་
ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ལ། །འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་བདེ་བའི་གདེང་རང་ལ་ཐོབ་
ནས། །བསམ་བརྗོད་མེད་པའི་ངང་ལ་འཇའ་ཚོན་ལྟར་ཡལ་སོང་། །ནགས་རི་ནང་ལ་བསྐོར་ནས་འགྲོ་
དགོས་ཞེས་བསམ་ལ། །རྨི་ ལམ་ལྟ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་སྣབས་བཞིན་དུ་བོར་ནས། །ཆགས་པའི་གཉེན་
འཁོར་ཆུང་མ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་བཞག་གོ །དགོས་འདོད་ཟས་དང་ནོར་རྣམས་རི་ཙམ་དུ་སྤུངས་ཀྱང་། 
།མར་དཀྱིལ་བར་གྱི་སྤུ་ལྟར་ཕྱུང་བཞིན་དུ་འགྲོ་དགོས། །འཆི་བའི་དུས་ལ་འབབ་འབྱུང་ཁྱེར་དབང་ནི་
མིན་འདུག །ཕན་པའི་འབྲས་བུ་དགོས་འདོད་བླ་མ་ཡི་གདམས་ངག །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཁོ་ནར་རང་
སེམས་རང་སྐྱོང་འགྲོ། །རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ངོ་རང་ནི་མ་ཤེས། །སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་
བཙལ་བ་མི་དགོས་པར་ཡོད་པས། །ད་ནི་བཞུགས་ཤིག་བཞུགས་ཤིག་ཡུལ་རྣམ་པ་ཀུན་ལ། །ང་
རང་སྤྲང་རྒན་རི་ཁྲོད་བསྐོར་ནས་ནི་འགྲོ་དགོས། །རང་སེམས་སངས་རྒྱས་བརྟན་པ་མ་འཐོབ་ཀྱི་བར་
དུ། །བདག་གྲོལ་རྟོགས་པའི་གནས་ལུགས་རང་འགྲོལ་དུ་ཚུགས་ན། །སླར་ཡང་ཡང་ཡང་མཇལ་
བའི་སྨོན་ལམ་རང་ཞུ་འོ། །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ལ་འགྲོ་དགོས་བསམ་ན་སྐྱོ་ཤས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

མཁྱེན་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ མཁན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ལོགས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ སྐལ་ལྡན་དགའ་བའི་
རོལ་དབྱངས་ཟེར་མི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ལུ་གཟིགས་གནང་ཞུ།

༡༣༣

བར་དོ་རྒེད་འོག



ལྕགས་གླང་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་སྤྲང་རྒན་དཀོར་ཟོན་རྒད་པོ་ལ་བྱུང་བའི་རྨི་
ལམ་ལུང་བསྟན་བཞུགས་སོ།། 

༈ ལྕགས་གླང་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་ཁེངས་ཤིང་མཁར་གྱི་གནས་གསར་པ་སྒོ་ཕྱེ་བའི་
གནས་ཡིག་ལས། ཐོག་མར་སྤྲང་རྒན་ང་ཡི་རྨི་ ལམ་ལ་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་འདི་ཡང་ རྨི་ ལམ་ལ་
སློབ་དཔོན་ཅིག་གིས་ཕྱག་གཡོན་པས་བཀྲིས་སྒོ་མང་བཟུང་། གཡས་པས་སྐུ་བཅིང་བཤིག་ནས་ ང་
ཡིས་ཁྱོད་ལ་དྭངས་སངས་སངས་མཇལ་ཁ་གནང་ནས་སྟོན་པར་བགྱི་གསུངས་པ་ན། ང་ཡིས་ཀྱང་
སྟོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུ་ནས་མཇལ་ཁ་གནང་བའི་ཚེ་ན་ དད་པ་དང་མོས་གུས་ཆེན་པོའི་
སྒོ་ནས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འདུག་པ་མཐོང་བའོ། དེ་ནི་རྨི་ ལམ་དང་པ་ཡིན་ནོ།། 

ཞག་གཉིས་པའི་རྨི་ ལམ་ན་ཡང་། བྲག་ཆེན་དཀར་པོ་གཅིག་གི་ནང་ན་དགེ་སློང་གསུམ་བརྒྱས་ རྔ་
བརྡུང་རོལ་མོའི་མཆོད་སྒྲ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དི་རི་རི་གནང་བའི་ཆོ་ག་གནང་བའི་ནང་ སློབ་
དཔོན་ཅིག་གིས་ཚོགས་གླུ་གནང་ནས་འདུག་པ་ལ་ལན་རྒྱབ་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་མ་ཟད། དགེ་
སློང་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་ལན་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མིན་འདུག་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ང་ལ་
གསུངས་པས། ང་ཡིས་ལན་ཞུ་བརྩམ་པ་ན། ད་དུང་ང་ཡི་རྒྱབ་ན་སློབ་དཔོན་ཆུང་བ་ དབུ་ཞྭ་དམར་པོ་
གསོལ་བ་ལོ་བརྒྱད་ཚོད་དང་ལྡན་པ་ཅིག་ གང་ནས་བྱོན་མི་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་ཚོགས་གླུའི་ལན་བྱེད་
པར་བསམ་ནས་ཕར་སློབ་དཔོན་ལ་ལྟས་པའི་ཚེ། རང་ཡང་སློབ་དཔོན་ཆུང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ངོ་ཚ་བའི་
ངང་ནས་རང་ལན་ཞུ་བའོ། ལན་ཚིག་ཡང་། ཨེ་མ་ཧོ་ མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གནང་བར་ཞུ། 
།བྱིན་རླབས་ཆར་སྤྲིན་ལྟ་བུར་གནང་བར་མཛོད། །ནད་མུ་གེ་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་སྨྲེ་
ངག་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོའི་སྒོ་ནས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། མིག་ཆུ་ཤ་ར་ར་ཐོན་སོང་བ་མཐོང་ངོ་
། དེ་ནི་རྨི་ ལམ་གཉིས་པའོ།། 

ཡང་ཞག་གསུམ་པའི་རྨི་ ལམ་ན་ཡང་མི་གཅིག་གིས་ཚྭའི་ལུང་བསྟན་ཡིན་ཟེར་ཞིང་ ཆུ་ཆེན་གཅིག་
བརྒལ་ནས་བྲག་དཀར་པོ་གཅིག་གི་མཇུག་ན་ཚྭ་གཏེར་དོང་འདོམ་དགུ་ཡོད་ཟེར་རོ། མི་ཁོ་རང་
ཡང་ཚྭ་དོས་གཅིག་འབག་ནས་ཡོད་པས་ ཁོའི་ཚྭ་དེ་ལ་ང་ཡིས་བལྟ་དགོས་ཟེར་ནས་ཚྭ་ཁམ་གཅིག་
བཟའ་བལྟས་ཙམ་ན། བཅུད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཐོང་ངོ་། དེ་ནི་རྨི་ ལམ་གསུམ་པའོ།། 

༡༣༤

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཡང་ཞག་གསུམ་སོང་བའི་ཚེ་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དུས་ཆེན་
ལ། ང་ཡང་འགྲོ་བའི་ཚེ་ན་བྲག་ཆེན་ཤུག་ཐང་རིང་བ་གཅིག་མཇལ་བ་ དེའི་རྩ་བའི་གཡོན་ཕྱོགས་
སུ་གདོང་དར་རང་ལ་བསྟན་ནས་ཡོད་པའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་རང་བྱོན་དངོས་སུ་མཇལ་
ནས། རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་གྱི་རྨི་ ལམ་ནང་ཡང་སྒོམ་ཆེན་རལ་པ་ཅན་ཞིག་གིས་བཀའ་འགྱུར་
དང་བསྟན་འགྱུར་ཡིན་ཟེར་བ་དང་ དེའི་སྒོ་སྲུང་ཡང་སྦྲུལ་མགོ་ཡིན་ཟེར་རོ། བྲག་ཆེན་གྱི་གཡས་
ཕྱོགས་ན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་ད་ལྟ་འཕྲལ་མོད་དུ་གནང་བ་དངོས་སུ་མཇལ། དེའི་འོག་
གཡས་ཕྱོགས་ན་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དང་མཛོད་བདུན་པོ་སྟི་རང་བྱོན་ངོ་བོ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་ཞལ་
ཕྱེ་གནང་ངོ་། དེའི་འོག་ན་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་འོ་མས་བྲིས་པ་ལྟར་དཀར་ཁྱུག་ཁྱུག་ཨང་ཡིག་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པས་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་བྲིས་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་ཡིད་ཆེས་སོ། 
དེའི་སྟེང་གི་གནམ་ཁར་བྲག་རྩེ་ལ་ཚེའི་བུམ་པ་དང་རིགས་ལྔ་གཏེར་མཛོད་ལྡེ་མིག་བཀྲིས་སྒོ་མང་
དང་བཅས་པ་དང་། དེའི་གཡས་ཕྱོགས་ན་ད་དུང་བཀྲིས་སྒོ་མང་གཏེར་མ་རང་བྱོན་གཅིག་དང་ལྡེ་
མིག དེའི་ཕར་ལ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དང་རྡོ་ཀ་མ་རུ་པའི་གཏེར་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ཡོད་པ་དང་བཅས་པ། 
དེའི་ཕར་ལ་གུ་རུའི་བྲག་ཕུག་གསང་ལམ་དང་ཚེའི་གསང་ལམ་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ཚེས་དྲུག་གི་རྨི་ ལམ་ན་ཡང་སྒོམ་ཆེན་ཞལ་དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བྲག་རི་བརྩེགས་
པ་ལྟར་ཡོད་ཟེར་ནས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། སྔ་དྲོ་བལྟ་བའི་ཚེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་བྲག་རི་བརྩེགས་
པ་ལྟར་ཡོད་པས་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་དངོས་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་སོ།། གཏེར་གྱི་དྲིལ་བུ་
གསུམ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་གསུངས་ནས། མཆོད་བཤམ་སེང་ཁྲི་ཅན་དང་རྟེན་སྒྲོམ་བར་སྣང་
བཞུགས་ཁྲི་དང་བཅས་པ་མཇལ་བའོ།། 

ཡང་ཚེས་བདུན་གྱི་རྨི་ ལམ་ན་གྲོང་ཁྱེར་སྔོ་ལྗང་ཡོད་པའི་མདོག་ཅན་ལ་ཆར་པ་བབས། དེའི་ནང་ན་
འཇའ་དང་འོད་ཀྱིས་གང་བར་མཐོང་ལ། གྲོང་ཁྱེར་གཞན་རྣམས་ལ་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་
པར་ཉི་མ་ཤར་ནས་འདུག་པ་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་མཚམས་ན་ བུ་མོ་བར་རྒན་གཉིས་འདུག་པ་དེ་ལ་
གྲོང་ཁྱེར་ཆར་པས་གང་བ་ཅི་ཡིན་དྲིས་པ་ན། བུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ན་རེ། ཆར་པས་གར་སླེབས་པའི་
ས་ལ་གནས་ཡིན་ཟེར་རོ། ཟླ་བ་གསུམ་འགྲོ་བའི་གནས་ཡོད་ཟེར་བ་དང་ བུ་མོ་གཉིས་ཡང་གཅེར་
བུར་མཐོང་བས་ ཁྱེད་གཉིས་གྲང་བ་མིན་ནམ་དྲིས་པས་ ངེད་གཉིས་ཐོ་རང་གི་དུས་ཚོད་ལས་གཅེར་

༡༣༥

བར་དོ་རྒེད་འོག



བུར་ཕྱུང་ནས་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གི་བར་དུ་སྡོད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་རོ། ཡང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་རེ་རེ་ཤར་ཞིང་གོས་
གྱོན་ནས་ཡོད་པས། བུ་མོ་གཉིས་གང་ནས་འོང་། ད་ལྟ་གར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་དྲིས་པས། ཁོང་གཉིས་ན་
རེ་ངེད་གཉིས་འབྲུ་སྲུང་མི་ཡིན་ཟེར་རོ། བུ་མོ་གཉིས་ཀྱི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ལྟ་ན་འབྲུ་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པར་སྤུངས་ནས་ཡོད་པ་འདི་འབྲུའི་གཏེར་ཡིན་ཟེར་ནས་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ད་རུང་མི་གཅིག་གིས་གྲྭ་ཕད་ཁ་བསྡམ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅི་ཡིན་དྲིས་པས་འདི་ཚྭ་ཡི་གཏེར་ཡིན་ཟེར་ནས་
ཚྭ་ཡི་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ཡང་གང་ནས་བབས་མི་ཤེས་པའི་ཆུ་ཞིག་འབབ་པས་གནམ་ཁར་ལྟས་པ་ན་གནམ་ཁ་སྟོང་པ་ནས་
གཟར་ཆུ་དང་མཉམ་པ་གཅིག་བབས་ནས། ང་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཡིན་ཟེར་བས་ང་ཡིས་ཁྲུས་ནས་ཡར་
ལྟས་ཙ་ན། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཟེར་བ་ཐོག་གསུམ་མ་ཅིག་མཇལ་
ནས། དེ་ལ་སྐོར་ར་རྒྱབ། མ་ཎི་བསྐུལ་ནས་ལྷ་ཁང་བང་རིམ་གཉིས་པ་ཟུར་བཞི་ལ་གཏེར་གྱི་མཆོད་
རྟེན་བཞི་མཇལ་བའི་རྨི་ ལམ་མཐོང་བའོ།། སང་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་འགྲོ་ནས་བལྟ་བའི་ཚེ་
ན་རང་བཞིན་དངོས་སུ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་མཇལ་ནས་དད་པ་དང་མོས་གུས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པ་འོང་ནས་མཇལ་བའོ།། རྨི་ ལམ་ནང་གནམ་ཁ་ལས་བབས་པའི་ཆུ་དེ་ལ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་
འགྱུར་གྱི་ཆུ་དངོས་སུ་འཁྲུལ་མེད་མཇལ་བའོ།། ད་རུང་རྣམ་དག་སྒོ་གསུམ་དང་ཡི་དམ་རྟ་ཕག་
གཏེར་སྲུང་ཡིན་ཟེར་རོ།། 

ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་ནི། ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་ནང་ན་སློབ་དཔོན་གཅིག་དང་བུ་
ཆུང་བ་ལོ་བརྒྱད་ཚོད་གཅིག་དང་བུ་མོ་ཞལ་དཀར་སེར་གྱི་བྱུ་རུའི་དོ་ཤལ་བརྒྱན་པ་གཅིག་མཐོང་
ནས། བུ་མོ་ན་རེ་ ཁྱོད་ལ་གདན་མེད་པས་གདན་གཅིག་བྱིན་པ་ཡིན་གསུངས། ང་ཡིས་རང་ལ་
གདན་གནང་མི་དགོས་ལགས། ཞུ་བའི་བསམ་པའང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནའང་། བུ་ཆུང་བ་ལོ་
བརྒྱད་ཚོད་ཀྱིས་གདན་འཐུ་ནས་ང་ལ་གནང་བ་མཐོང་བའོ།། གདན་ཡང་ཁྲུ་གང་པ་རྒྱ་ཕྱིང་ལས་
གྲུབ་པ་ཅིག་འདུག་ལ་ དེ་ནི་གདན་མ་ཡིན་པར་མ་ཎི་རྡོ་བརྐོ་དངོས་པོ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་ཡོད་པའི་
ལུང་བསྟན་པའོ།། ཡང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་མདུན་དུ་ཕྱག་དབང་སྒྲུབ་མི་ཚུགས་པར་མཐོང་བ་
དེ་ རྒྱལ་པོ་མ་ཡིན་པར་བཙན་ཆེན་རྣམ་ཀྱི་དམ་གཏོར་དམར་གཏོར་རང་བྱོན་དངོས་པོ་ལས་ཀྱང་
ལྷག་པ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་པའོ།། ད་རུང་ཡང་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་ནང་ལ་ མཁའ་འགྲོ་མ་མང་

༡༣༦

བར་དོ་རྒེད་འོག



པོ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་ཡོད་པའི་ནང་དུ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་མཚན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་
ཀྱི་སྒྲོན་མ་ཡིན་ཟེར་བ་དེས་ འདི་ནི་ངའི་ལྷ་ཁང་ཡིན་གསུངས་སོ།། ལྷ་ཁང་དེ་ནི་བཀའ་འགྱུར་གྱིས་
བརྩིགས་པ་དང་རྩེའི་ཐོག་ནི་རྒྱལ་མཚན་ལྷ་ཁང་ཡིན་ལུང་བསྟན་པའོ།། དེའི་ནང་དུ་དཔའ་བོ་དང་
དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བཞིན་ཡོད་པའི་ དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་སྡེར་མའི་
ནང་དུ་ཚོགས་དཀར་ཁྱུག་ཁྱུག་བཀང་ཞིང་ དེའི་སྟེང་ན་ཙམ་པ་ཀའི་མེ་ཏོག་དང་མཚུངས་པའི་དཀར་
རྒྱན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཙུགས་པ་ང་ལ་བྱིན་ནས་ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསོལ་ལོ་གསོལ་
ལོ་གསུངས་པས་ ང་ཡིས་བཟའ་བ་ན་ཞིམ་མངར་གྱི་བཅུད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་མྱོང་ངོ་། དེ་ནི་
ཛམྦྷ་ལའི་ལུང་བསྟན་པའོ།། དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལ་ཆང་གི་ཇ་དོབ་རེ་རེ་བསྣམས་ནས་ང་ལ་བྱིན་
གསུངས་ནས་ང་ཡིས་འཐུང་བ་ན་ཞིམ་མངར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། དེ་ནི་ཆང་གི་
ཇ་དོབ་མ་ཡིན་པར་མ་ཎི་ལག་འཁོར་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན་པའོ།། ད་རུང་ཡང་ཁྱིའི་
ལྤགས་པ་སྔོ་ལྗང་གསོལ་བའི་མི་གཅིག་ན་རེ་ འདི་ནི་ངའི་ར་དང་ལུག་བཞག་པའི་ས་ཡིན་གསུངས་
སོ།། ཁྱི་ལྤགས་གསོལ་མཁན་འདི་ཡང་ ཡི་དམ་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་
ཡི་དམ་པོ་སྟི་དང་བཅས་པ་མཐོང་བའོ།། ད་རུང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ལས་གྲུབ་པའི་གུར་ཕུབ་པའི་
ནང་དུ་མི་དཀར་པོ་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ་བཅུ་ཙམ་ཅིག་མཆོད་རྫས་ཀོང་བུ་པད་སྡེར་རོལ་མོ་དུང་རྒྱ་
གླིང་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བརྡུངས་ནས་ཡོད་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ནི། གསེར་དངུལ་
ཟངས་གསུམ་གྱི་གཏེར་ཁ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་པའོ།། ཡང་རྩེ་ཐོག་རྒྱལ་མཚན་ལྷ་ཁང་གི་མཇུག་ན་
སྒྲིབ་པ་བཤུད་པའི་དོང་གཅིག་དང་སྐུ་རྗེས་དམར་ཐམ་དང་རྩ་བ་ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པའོ།། བར་ཐོག་གི་
སྒོ་སྲུང་ཨོ་རྒྱན་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་སྟག་གདོང་མ་གནམ་ཁ་སྟོང་པ་ལས་སྐད་སྒྲོགས་པ་དེ་ཡི་མཚན་མར་
སྟག་མོའི་ཞབས་རྗེས་དངོས་སུ་མཇལ་བའོ།། རྩེ་ཐོག་རྒྱལ་མཚན་ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་སྲུང་ཡང་སེངྒེ་དང་
དབང་ཕྱུག་མ་ཡོད་ཟེར་རོ།། ད་རུང་ཡང་མཆོད་རྟེན་སེར་པོ་གཅིག་དང་ཛམྦྷ་ལ་འདི་ལས་དངོས་གྲུབ་
མེད་ན་ང་རང་ཤེས་གསུངས་པའི་ཕྱག་གི་མཛུབ་མོའི་ཕྱག་རྗེས་དངོས་སུ་ཡོད་པའོ།། 

ཚེས་བཅུའི་དུས་བཟང་གི་རྨི་ ལམ་ན། གནམ་ཁ་སྟོང་པ་ལས་རིགས་སྔགས་སྟོང་གྱུར་གི་ལྷ་སྐད་
འབྱུང་ནས་ལྟས་པས་ དེར་རིགས་སྔགས་སྟོང་གྱུར་གྱི་ལྷ་ཁང་དངོས་སུ་མཇལ། ད་རུང་ཡང་སྒོམ་
ཆེན་གཅིག་ལ་བུ་ཆུང་ལོ་བརྒྱད་ཚོད་ལོན་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེས་གདན་ལ་གཡུང་དྲུང་བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ནས་འདུག སྒོམ་ཆེན་གྱིས་ངའི་བུ་ལ་མིང་ཅིག་གནང་ཟེར་

༡༣༧

བར་དོ་རྒེད་འོག



བས། ང་ཡིས་བུ་ཆུང་གི་གདན་ལ་བལྟས་ནས་མིང་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེར་བཏགས་སོ།། སྒོམ་ཆེན་
གྱིས་ཡང་ ས་འགྲེང་བུ་སེ་སེམས་མ་མ་ས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ལན་གསུམ་བརྗོད་པ་ལ། ཅི་
ཡིན་དྲིས་པས་ དེ་ཡིས་ང་ཡི་མིང་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་བརྗེད་ཡོང་བསམས་ནས་ཡིད་ལ་བཟུང་བ་
ཡིན་ཟེར་རོ།། གདན་ལ་གཡུང་དྲུང་མཐོང་བ་ནི་མཁའ་འགྲོ་མས་གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་པའོ།། ཡང་སློབ་
དཔོན་ཅིག་གིས་ལྷ་བྲིས་གི་པིར་སྨྱུག་བརྒྱད་སྡེར་མའི་ནང་དུ་བཙུགས་ནས་ལྡེབ་རིས་བྱེད་ནས་ཡོད་
པ་དེ་ནི། པིར་བརྒྱད་མ་ཡིན་པར་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པའོ།། དེའི་འོག་ན་ལྕགས་
ཀྱི་ཤལ་མ་རི་ནི། ངའི་རྨི་ ལམ་ན་མར་ཁུ་འཐུང་བར་མཐོང་བ་དེ་མར་མ་ཡིན་པར་ཁྲོ་ཆུ་འཁོལ་མའི་
གནས་ལྕགས་ཀྱི་ཤལ་མ་རིར་ལུང་བསྟན་པའོ།། དེའི་འོག་ན་འཇམ་དབྱངས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་རས་
གཟིགས་གསུམ་གྱི་སེང་ཁྲི་དང་བཅས་པ་ལུང་བསྟན་པའོ།། ཡང་མི་གཅིག་གིས་ང་ཡི་གྲི་མིན་
འདུག་ཟེར་བ་མཐོང་བ་ནི། གྲི་མ་ཡིན་པར་ཕུར་པ་གཉིས་དངོས་སུ་མཐོང་བའོ།། ཡང་མི་གཅིག་
གིས་ཏོག་ཙེ་ལག་པར་བཟུང་ནས་ཡོད་པར་མཐོང་བ་འདི་ལ་ནི་སྐུ་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་
པའོ།། རྨི་ ལམ་ན་ཁྱིའི་སྐད་སྒྲ་དི་རི་རི་ཐོས་པ་མཐོང་བ་ནི། སེངྒེ་དཀར་མོ་མ་བུ་གཉིས་དང་ཉི་མ་ཟླ་
བར་ལུང་བསྟན་པའོ།། ད་རུང་ཡང་མི་ཅིག་གིས་ན་རེ། འདི་ནི་འབྲུ་ཁལ་དགུ་སོང་བའི་མ་རྨོས་པའི་
ལོ་ཏོག་ཟེར་བ་དང་། ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་རྨི་ ལམ་ན་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་གཅིག་མཐོང་བ་ནི། རྒྱ་
མཚོ་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པར་སྦས་ཡུལ་གྱི་ས་དབྱིབས་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་ལུང་བསྟན་པའོ།། ཡང་རྒྱ་
མཚོའི་ནང་དུ་གསེར་ཉ་གཉིས་མཐོང་བ་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ།། 

ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྨི་ ལམ་ན། སློབ་དཔོན་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་སེར་པོ་གསོལ་བ་ཅིག་གིས་པད་
གླིང་གི་ཆོ་ག་གཏང་ཤིག་གསུངས་ནས་ཕྱག་དཔེ་མདའ་ཚད་མ་ཅིག་གནང་བར་མཐོང་བའོ།། དེར་
པད་གླིང་གི་གཏེར་མ་པོ་སྟི་རྣམས་དང་ བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་དང་བཅས་པའོ།། སློབ་དཔོན་དེ་ཡང་ང་
ནི་དམྱལ་བའི་ཐུབ་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། སློབ་དཔོན་ཁོ་བཞུགས་པའི་སེང་ཁྲི་དང་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་
བརྒྱད་བཞུགས་པའི་སེང་ཁྲི་དང་བཅས་པར་ལུང་བསྟན་པའོ།། ད་རུང་མ་ཎི་རྡོ་བརྐོ་བཙུགས་པའི་
ཤུལ་དང་ཡང་ཞབས་རྗེས་ཕྱག་རྗེས་བཅས་པ་ལུང་བསྟན་ནས། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་པོ་སྟི་བཀའ་བརྒྱུད་
བླ་མའི་བྲག་ཕུག་དང་བཅས་པ་ལུང་བསྟན་པའོ།། ད་རུང་མི་ཅིག་གིས་གདན་ཁྲིའི་སྟེང་ན་ཚོགས་
ལྷམ་གཉིས་ཡོད་ཟེར་རོ།། དེའི་སྟེང་ན་རིན་ཆེན་དར་ཟབ་ཀྱི་རྟེན་སྒྲོམ་རིགས་ཡོད་པར་ལུང་བསྟན་
པའོ།། ཡང་ཚེས་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྨི་ ལམ་ན། མཚོ་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་རྩ་བར་གཡས་ཕྱོགས་ན། བུ་མོ་

༡༣༨

བར་དོ་རྒེད་འོག



གཞོན་མ་ཅིག་ཡོད་པ་དེའི་འོག་ན་ལྷ་ཁང་གསར་པ་ཅིག་འདུག་པ་ལ། ངས་བུ་མོ་ལ་ལྷ་ཁང་དེ་ལ་ཅི་
ཟེར་དྲིས་པས། བུ་མོས་ལྷ་ཁང་དེ་ལ་ལྷ་བྲིས་ལྷ་ཁང་ཡིན་ཟེར་ནས་ལྷ་ཁང་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ཡང་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་རྨི་ ལམ་ན། ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་རྩ་བའི་གཡས་ཕྱོགས་ན་སློབ་དཔོན་ན་
བཟའ་གོས་ཆེན་གསོལ་བ་ཅིག་གི་ཞལ་ནས། ལྷ་ཁང་དེ་ལ་རྩ་བ་སྡིག་སྒྲིབ་ལྷ་ཁང་། བར་ལས་
འབྲལ་ལྷ་ཁང་། རྩེ་མོ་དངོས་གྲུབ་ལྷ་ཁང་ཡིན། དེ་ཡི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་བྲག་ཕུག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ང་
ཡི་སྒྲུབ་ཁང་ཡིན་གསུངས་སོ།། 

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་རྨི་ ལམ་ན། དགོན་པ་ལ་མི་མང་པོ་ཚོགས་ནས་ཡོད་པའི་ནང་ན་བུ་མོ་བར་རྒན་མ་
ཅིག་གིས་ དགོན་པ་དེ་ནི་ཨ་ཎེ་མོ་རྣམས་ཀྱི་དགོན་པ་ཡིན་ཟེར་རོ།། དགོན་པ་དེའི་ནང་ན་ཨ་ཎེ་མོ་
ང་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྗེས་ཡོད་ཟེར་བ་བཞིན་ ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་འགྲོ་ནས་བལྟས་པའི་སྐབས་ན། མཁའ་
འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྗེས་དངོས་སུ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་མཇལ་བའོ།། དགོན་པ་གསར་པའི་ཁྱིམ་
རྣམས་ཀྱང་མཁའ་འགྲོ་མའི་བྲག་ཕུག་རྣམས་སུ་མཇལ་བའི་ལུང་བསྟན་པའོ།། ཡང་སྤྱན་རས་
གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་རྣམས་སུ་ལུང་བསྟན་པའོ།། ད་རུང་མཁའ་འགྲོ་
མའི་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་འོག་ཏུ་མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་རྗེས་བྲག་ཕུག ཡང་རྨི་ ལམ་ན་གནམ་ཁ་ལས། དེའི་
འོག་ཏུ་འཇིགས་མེད་རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་རྗེས་གཉིས་ཡོད་ཅེས་གསུང་སྐད་སྒྲོགས་སོ།། 

ཚེས་བཅུ་བདུན་གྱི་རྨི་ ལམ་ན། སྤོས་དྲི་ལྷ་ཁང་ཡིན་ཟེར་བ་ལ་ སློབ་དཔོན་ཅིག་གིས་མཁའ་འགྲོ་
མའི་གསང་ཕུག་ཁྲུས་དང་སྤོས་ཀྱིས་བདུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཡིན་ལ་ དེའི་ནང་ལ་ནོར་བུ་འཇའ་ཕིབས་
ཡོད་གསུངས་སོ།། སྔ་དྲོ་བལྟ་ཡང་ནོར་བུ་འཇའ་ཕིབས་མ་ཡིན་པར། གཡུ་ཁྲ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པར་མཇལ་ནས་ལུང་བསྟན་པའོ།། དེའི་སྟེང་ན་ད་རུང་ལྷ་ཁང་གཅིག་གི་ནང་ རྟེན་སྒྲོམ་གཅིག་དང་
ཞབས་རྗེས་གཉིས་ལུང་བསྟན་པའོ།། དེའི་ཕར་ལ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ལྷ་ཁང་ཟེར་ནས། མཆེད་ལྔ་
པོ་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སྒྲོལ་མ་ལ་སྤྲུལ་ནས་བཏུལ་བའི་སྐུ་རྗེས་དང་བཅས་པའོ།། དེའི་སྟེང་
ན་མ་ཎི་འཁོར་ཆེན་གྱི་ལྷ་ཁང་ཡིན་ཟེར་རོ།། དེའི་ཕར་ལ་བརྒྱ་མཆོད་ཀོང་བུའི་ལྷ་ཁང་། དེའི་ཚུར་ཡར་
མ་ཎི་ཆུ་བསྐོར་རྣམས་དང་དྲིལ་བུམ་མཆོད་རྟེན་དུ་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་ན། མཁའ་འགྲོའི་བྲག་ཕུག་གི་ནང་དུ་ཕྱག་རྗེས་དང་དེའི་ཚུར་
ལ་གླང་ཆེན་དངོས་སུ་མཇལ་བའོ།། 

༡༣༩

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཉེར་གསུམ་གྱི་རྨི་ ལམ་ན། བུ་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཤམ་ཐབས་ཡང་དཀར་པོ་གསོལ་བ་ཅིག་
གིས་ཤེལ་གྱི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ནང་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་མཇལ་ཁ་གནང་བར་
མཐོང་ནས། འགྲོ་བལྟ་ཡང་སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྗེས་དང་ཕྱག་རྗེས་སྤྱན་
རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྱན་དང་བཅས་པ་ལུང་བསྟན་པའོ།། ད་རུང་ཡང་ལྷ་ཁང་གཅིག་ལ་ རྩེ་མོ་ཆོས་
སྐུའི་ལྷ་ཁང་། བར་ལོངས་སྐུའི་ལྷ་ཁང་། རྩ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་ཁང་ཡིན་གསུངས་སོ།། རྩ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་
ལྷ་ཁང་ནང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དངོས་སུ་ཡོད་པ་དང་ བར་ལོངས་སྐུའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཕྱག་རྗེས་
དང་བཅས་པའོ།། དེ་ཡང་རྩེ་མོ་ཆོས་སྐུའི་ལྷ་ཁང་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བུ་མོ་ཤམ་ཐབས་
དཀར་པོ་གསོལ་བ་ཅིག་གིས་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ཉེར་ལྔ་ལ་རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་པ་ནི། བུ་ཆུང་བ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ན་བཟའ་དམར་པོ་གསོལ་བ་ལོ་
བརྒྱད་ཚོད་ཅན། ཕྱག་ལ་མེ་ཏོག་གསུམ་བསྣམས་པ་དེ་ཡིས་ ངའི་མེ་ཏོག་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་
སམ་གསུངས་སོ།། ངས་མེ་ཏོག་གི་རྩ་བའི་ཤིང་ངོ་ཤེས་ན་ལོ་འདབ་དང་ཟེའུ་འབྲུའི་རིགས་རང་
བཞིན་གྱིས་ངོ་ཤེས་ལགས་ཞུས་པས། ཞལ་འཛུམ་སེག་གནང་ནས་ཅི་ཡང་མི་གསུངས་བར་ ཡར་
ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལ་འགྲོ་དགོས་གསུངས་ནས་བྱོན་པར་མཐོང་བའོ།། ཡར་བལྟས་པས་མི་
རྣམས་ཡོད་པ་མཇལ་བའོ།། དབང་ཕྱུག་མའི་དབང་བསྐུར་བ་མཐོང་བ་དེ་ལ་དབང་ཕྱུག་མའི་མཚན་པ་
བྷ་ག་གཉིས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པའོ།། སློབ་དཔོན་གྱི་ལུང་བསྟན་བཞིན་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཡང་ལྷ་
ཁང་དེ་ལ་བསྟན་པའོ། ཡང་སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་བའི་སློབ་དཔོན་ཅིག་གིས། གནས་
འདི་ལ་བསྐལ་པའི་འཇིགས་པ་མེད་དོ་གསུངས་སོ།། གནས་གཞན་རྣམས་ལ་བསྐལ་པས་ཞིག་
ཀྱང་འདི་ལ་ཞིག་རྒྱུ་མེད། ཡིད་མ་ཆེས་ན་ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་
པར་བགྱི་གསུངས་པའི་མོད་ལ་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་རྣམས་ནག་མཐིང་སོང་ནས་རྒྱ་མཚོའི་མདོག་ལྟ་
བུ་ཅི་ཡང་མེད་པར་སྟོང་པ་གར་འགྲོ་བའི་ས་ཕྱོགས་རྒྱུས་མེད་ལྟ་བུ་གཅིག་ཡང་མི་ཤེས་པ་ངེས་བྱུང་
སྐྱོ་ཤས་ཀྱི་ངང་ལ་འདུག་པའི་བར་ལ། ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་ངའི་གནས་དེར་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་མེད་
ཀྱང་རུང་བའི་གནས་ཡིན། ང་ཡིས་གནས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་བརྟག་པ་བསྟན་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། 
འཕྲལ་དུ་གནས་ཀྱི་དབྱིབས་ཟླུམ་བུ་མདོག་ལྗང་སེར་འོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཉམས་དགའ་བ་ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་བ་
བསྟན་ཏོ།། 

ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་གཅིག་གི་རྨི་ ལམ་ན། གཙོ་བོ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི། གཡས་ཕྱོགས་ན་གུ་རུའི་

༡༤༠

བར་དོ་རྒེད་འོག



སྐུ་རྗེས་གཡོན་ཕྱོགས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད་པ་ནི་ མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་
པའི་བུ་མོ་ཅིག་གིས་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ཚེས་གསུམ་གྱི་རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་ནི། ཕྱི་སྐོར་ཡིན་པས་ན། ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་ནང་ན། བུ་མོ་
ཅིག་གིས་ལྟོ་དང་ཤ་ཆང་འོ་མ་སྣོད་གཅིག་ལྟེམ་གྱིས་བཀང་ནས་བྱིན་པར་མཐོང་བ་དེ་ལ། ཛམྦྷ་ལ་
རང་བྱུང་གི་གཏེར་མ་དང་ནོར་བུ། ཡང་གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་སྐུ་རྗེས། དེའི་སྟེང་ན་ཛམྦྷ་ལའི་
རྟེན་སྒྲོམ་དང་བཅས་པའོ།། དེའི་ཚུར་ལ་གསེར་གྱི་རང་འཐག་དང་ཞབས་རྗེས། འདི་ལས་ཕར་ལ་གུ་
རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྗེས་གསང་ཕུག་དང་ཞབས་རྗེས་ལྕགས་རི་ལྷ་ཁང་དང་བཅས་པའོ།། བུ་
མོ་ཅིག་གིས་ལུང་བསྟན་པའི་ཚེས་བདུན་གྱི་རྨི་ ལམ་ནི། ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་ཕྱི་རོལ་ན། མེ་འབར་
ཞིང་ཡོད་པར་མཐོང་བ་དེ་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་འོག་ན་སྦྲུལ་གྱི་མཇུག་མ་དང་སྙིང་གཏེར་དུ་སྦས་
ནས་ཡོད། དེའི་འོག་ན་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ་རྗེས་དང་ཅོག་ཕུག་མར་གཏོར་འདྲ་བ་གཅིག དེའི་
ཕར་ལ་བདུད་ཀྱི་གདོང་ ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་སྤྲུལ་ནས་སྒོ་སྲུང་ནས་བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས། དེ་
ལས་ཡར་རྩ་བ་ན་བརྩིགས་པའི་རྩེ་ན་མཆོད་རྟེན། གུ་རུ་བཞུགས་པའི་ཁྲི་འོག་ན་བདུད་ཕོ་མོ་གཉིས་
ཞབས་ཀྱིས་མནན་བཞག་ནས་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ།། སྟེང་གྲུབ་ཁང་ན་གཡས་རྡོ་རྗེའི་རྩེའི་སྐུ་རྗེས་
དང་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱི་རྗེས། འདས་མ་འོངས་གཉིས་ཀའི་བསྟན་པ་འཛུགས་པའི་ཕྱག་རྗེས། དེའི་རྩ་བ་
གཡས་ཕྱོགས་ན་རྔ་ཆུང་བ་གཅིག ད་རུང་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་རྗེས་བྱོན་པའི་བྲག་ཕུག་ཆུང་བ་གཅིག 
མ་ཎི་ཕྲེང་བ་སྒྲིབ་པ་བཤུད་པའི་དོང། དེའི་ཕར་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་སྐུ་རྗེས། སྟེང་ན་
གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་རྗེས་སོ།། དེ་ཡང་སྒོམ་ཆེན་གཅིག་གིས་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་རྨི་ ལམ་ན། སློབ་དཔོན་གཅིག་གིས་སྔོན་ཐོག་མའི་སྐྱེ་བ་ཤེས་སམ་
གསུངས། དེའི་མདུན་དུ་ཕྱག་སོར་མོ་བསྐུམས་པའི་ཕྱག་རྗེས་ཡོད་པས། ད་རུང་ང་ཡིས་ཕྱག་
རྗེས་གཉིས་ཙམ་ཕྱུང་ནས་རྒས་པའི་སྐུ་རྗེས་བྲག་ཕུག་གི་ནང་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱུང་བའི་རྨི་
ལམ་མཐོང་བའོ།། སློབ་དཔོན་གྱིས་གསུངས་པ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་མིང་ཅི་ཡིན་ཤོད་ཅིག་
གསུངས་པ་ན། ང་ནི་སྐྱེ་བ་ཐོག་མའི་མིང་མི་དྲན་པར་ སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་ཟད་པ་འོང་བའོ།། 
ད་རུང་སློབ་དཔོན་གྱིས་མིང་ཤོད་གསུངས་པས། ད་ཡང་མིང་མི་ཤེས་པར་ངོ་ཚ་སོང་བའི་བར་ལ། རང་
དྲན་པ་ལྷང་ངེར་འོང་ནས་ང་ཡི་སྔོན་ཐོག་མའི་མིང་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཞུས་པ་ན། འོ་ན་འདི་
རྣམས་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྗེས་དང་སྐུ་རྗེས། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་སྐུ་རྗེས་ཡིན་གསུངས་སོ།། 

༡༤༡

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་ལས་འཕྲོ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་གསུངས་པས། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་དུས་
བཟང་ལ་སྔ་དྲོ་སོང་ནས་བལྟས་པས་དངོས་སུ་མཇལ་བའོ།། ངའི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་བྲག་ཕུག་གི་སྟེང་ན་
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་དང་སློབ་དཔོན་བཞུགས་པའི་བྲག་ཕུག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་སྐུ་རྗེས་
བཅས་ཡོད་དོ།།

ད་རུང་ང་ཡི་རྒྱབ་ན་རྟེན་སྒྲོམ་གཅིག་ཁུར་བའི་རྨི་ ལམ་མཐོང་བ་དེ་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་
བང་སྒྲོམ་དང་སྐུ་རྗེས་མཇལ་བའོ།། དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་བསྟན་པའོ།། 

ཉེར་གཅིག་གི་རྨི་ ལམ་ན། དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་གུང་བཀབ་མེད་པ་གཅིག་མཇལ་བ་མཐོང་བ་
དེ་ལ། ཉེར་གཉིས་ལ་འགྲོ་བལྟ་ཡང་དངོས་སུ་མཇལ། ད་རུང་ཡང་སྒོ་ཁྱི་དང་བཅས་པ་མཇལ་བའོ།།

ཅེས་པའང་རྟོགས་ལྡན་བླམ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ལྕགས་གླང་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་སྤྲང་རྒན་དཀོར་ཟོན་རྒད་
པོའི་རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན་ཟེར་མི་ རྟོགས་ལྡན་མཆོག་གི་ཕྱག་བྲིས་ད་ལྟོ་ཁོ་རའི་སྲས་བླམ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཕྱག་ལུ་
ཡོད་མི་ལས་པར་བཏབ་མི་དེ་ལས་ སྲོལ་འཛིན་ཅ་རྙིང་འཇིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་
འདྲ་བཤུས་འབད་དེ་ཕུཝ་ཨིན།

༡༤༢

བར་དོ་རྒེད་འོག



སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་ར་ཡི་གནས་ཡིག་པདྨའི་བཀའ་རྒྱ་མ་བཞུགས་སོ།།

༄༅ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྷི་ཧཱུཾ༔ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་དེ་
ཡི་ཕྱིར༔ མ་འོངས་དུས་མཐར་དགོངས་ནས་ཀྱང་༔ བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་དཔག་མེད་དུ༔ སྐུ་
གསུང་ཐུགས་གཏེར་ཡུལ་ནོར་ཕྱུག༔ དཔག་མེད་གཏེར་གྱི་བསྐལ་པའི་བར༔ མི་འཇིག་ལས་ཅན་
རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད༔ འོན་ཀྱང་དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལ༔ འགོང་པོ་སྤུན་དགུ་བོད་དུ་ཡོང་༔ བློ་བུར་རྒྱལ་པོར་
མིང་བཏགས་པའི༔ བོད་དུ་དཔོན་མགོ་བསིལ་བུར་འོང་༔ ཧོར་མིན་ཧོར་འདྲས་བོད་ཡུལ་གང་༔ མི་
ཕྱུགས་གཉའ་ཐག་གཅོད་པ་འོང་༔ ས་བཙན་མདོ་འགག་རྫོང་དུ་བརྩིགས༔ སྙིང་དུ་འགོང་པོ་ཞུགས་
པ་ཡིས༔ མི་རུང་སྣ་དགུ་བྱེད་པ་འོང་༔ ཆོས་བྱེད་མཐའ་ལ་བྲོས་པ་འོང་༔ རང་དབང་རང་གིས་མི་
ཐོབ་པ༔ སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྤྱོད་པ་འོང་༔ དུ་རུ་ཁ་ཡི་བོད་རྣམས་བརྡུངས༔ ཧོར་གྱིས་ཕུང་རྟེན་བྱེད་
པ་འོང་༔ དེ་ལ་དགོངས་ནས་པདྨ་ངས༔ སྦས་ཡུལ་གནས་སྒོ་དཔག་མེད་བཞག༔ སྦས་ཡུལ་བཞི་
དང་ཡུལ་ཕྲན་བཞི༔ ཁྱད་པར་པདྨའི་སྙིང་ལྟ་བུ༔ ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས༔ ཤིན་ཏུ་
གསང་བའི་གཏིང་ཁ་ར༔ འདི་ལས་ངོ་མཚར་གཞན་ན་མེད༔ མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་
བཞུགས༔ དེ་གང་ཞེ་ན་འདི་ལྟར་འདུག༔ ཐར་པ་གླིང་དང་གྲོ་མ་ལུང་༔ དེ་ནས་གསལ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་
སུ༔ བུམ་ཐང་མདའ་ཞེས་བྱ་བ་རུ༔ ཆོས་འཁོར་ཆུ་ཡི་མཇུག་ནས་བཙལ༔ ཁེངས་རིགས་ལུང་པའི་
ཡུལ་གྱི་སྟོད༔ རི་རོང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ནང་༔ ཨུ་རྒྱན་ང་ཡིས་གསང་ཞིང་སྦས༔ ཕོ་ཆུ་གཡས་
ནས་བབས་པ་ཡིས༔ བྲག་ལ་བརྡབ་ཅིང་གནམ་དུ་ཟིངས༔ མོ་ཆུ་དེ་ཡི་གཡོན་ནས་བཙལ༔ འཕྲང་
བསྡམས་སྐེམ་པའི་ཁ་འདྲ་ཡོད༔ རི་ཟུར་གླང་པོ་ཉལ་བ་འདྲ༔ ཕུ་ནི་མཐེ་བོང་ལངས་པ་འདྲ༔ མདའ་
ནི་གཞོང་པ་གན་རྐྱལ་འདྲ༔ མ་ཆུ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་འདྲ༔ ལུང་པ་ལྷོ་རུ་བསྟན་ནས་ཡོད༔ ལུང་སྒོ་བྱང་
ཤར་མཚམས་སུ་གཏད༔ བྲག་རི་ཟུར་བཞི་སོག་ལེ་འདྲ༔ གསེར་གྱི་གཉྫིར་འདྲ་བ་ལ༔ དར་དཀར་
ལེ་བརྒན་བཏགས་འདྲ་ཡོད༔ སྟེང་དུ་བྱ་ཕོའི་གཤོག་ཐང་ཡོད༔ ཆུ་ནི་བྱ་ཕོའི་དྲི་ཆུ་ཟེར༔ དབྱར་ནི་ཆུ་
གྲང་དགུན་མི་གྲང་༔ མདུན་ནི་རྒྱ་དར་བཏིང་པ་འདྲ༔ མཐོང་བས་ཉམས་དགའ་དེ་འདྲའི་གནས༔ 
གཏིང་ཁ་ར་ཡི་རི་ངོས་འདི༔ རུས་སྦལ་ཁ་སྦུབས་བྱས་པ་འདྲ༔ བྲག་ནི་རྨོག་ཞྭ་ཁ་སྦུབས་འདྲ༔ གུ་
རུ་ལོ་ཕྱེད་བཞུགས་པའི་དཀྱིལ་ཕུག་བྲག༔ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་གནས་ཡིན་པས༔ ཤིན་
ཏུ་གསང་ཞིང་རང་བྱོན་མང་དུ་ཡོད༔ ངོ་མཚར་མཁའ་སྤྱོད་གནས་དང་ཁྱད་པར་མེད༔ སྟེང་དུ་ཟིལ་
གནོན་ཕུག་ཅེས་པར༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་བཞུགས་ཁྲི་དང་༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་སྐུ་ཚབ་ཡོད༔ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་
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ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས༔ ཐོད་པར་བདུད་རྩི་ཕུལ་བ་ཡོད༔ ཡོན་ཆབ་ངོ་མཚར་བདུན་ཕུལ་ཡོད༔ མཆོད་
རྟེན་ཐེ་བོང་ཙམ་གཅིག་ལ༔ རང་བྱོན་ལྷ་མོ་མང་དུ་ཡོད༔ དེ་ནས་འདོམ་གང་མར་བབ་ནས༔ རྡོ་ནི་ཆ་
ལང་ཙམ་གཅིག་ལ༔ ཕྱག་རྗེས་ཞབས་རྗེས་རང་བྱོན་ཡོད༔ དུས་ལ་སླེབས་ཚེ་མ་གཏོགས་པ༔ སུས་
ཀྱང་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ༔ བར་དུ་བྱ་ཟེ་ཕུག་ཅེས་ཡོད༔ གྲིབ་ཤུག་ཕུག་པ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར༔ བྲག་
རྟའི་རྐན་གཉེར་འདྲ་བ་ཡོད༔ གཡག་ཤོང་སྒ་མི་ཤོང་པ་ཡོད༔ དེ་ནས་འདས་པའི་འདོམ་གང་ན༔ 
གཏེར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཡོད༔ པདྨ་ང་ཡི་དབུ་ཞྭ་དང་༔ མགུལ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཡོད༔ སེང་ལྡེང་
རྔ་དང་གསེར་གྱི་ཏིང་༔ ཆ་ལང་འཛམ་གླིང་དབང་འདུས་ཡོད༔ དེ་རྣམས་ཞ་ཉེ་བསྡམས་ནས་ཡོད༔ 
སྐལ་ཅན་བྱུང་ཚེ་མ་གཏོགས་པ༔ གཞན་གྱིས་རྙེད་མིན་ན་ར་ཀན༔ ཕུག་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ༔ 
རྫ་ཕུག་ཞེས་པའི་ཕུག་མོ་ཆེ༔ སྒོ་ནི་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ཡོད༔ གཡས་ཀྱི་ནུབ་སྒོ་ཕྱོགས་ལོགས་
ནས༔ ཕྱོགས་དེར་མཚོ་རྒྱལ་སྒོམ་བྱེད་པས༔ སྒོམ་ཁང་དག་ཀྱང་ཡོད་པས་ན༔ ཕྱིས་སུ་སྒྲུབ་པ་
མཛད་མི་ནས༔ སྒྲུབ་པ་མྱུར་བའི་སྒྲུབ་ཁང་ཡིན༔ བུ་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བུ་འདོད་ན༔ བུ་ནི་བྱིན་པའི་
སྔགས་སྒྲོམ་ཡོད༔ དེ་ནི་མ་གསང་ཕྱི་རུ་ཡོད༔ སུས་ཀྱང་མཐོང་བར་འགྱུར་པས་ན༔ བུ་མེད་པ་རྣམས་
འདི་བཞིན་བྱ༔ བག་དང་ཁུར་དང་སྒྲུབ་པ་བྱ༔ རབ་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བརྒྱ་བརྒྱ་བསྐོར༔ འབྲིང་གིས་
ལན་བདུན་ལྔ་གསུམ་གཅིག༔ དེ་ལྟར་བྱས་ན་བུ་མྱུར་བསྒྲུབ༔ ཕུག་པ་དེ་ཡི་ཁ་བྱང་ནི༔ ཤར་ན་མཆོད་
རྟེན་གསུམ་བརྩེགས་ཡོད༔ དེ་ནི་དུང་ལས་བྱས་པའོ༔ ལྷོ་ན་སེར་ལ་ནུབ་ལ་དམར༔ བྱང་ན་གཡུ་སྦྱང་
རང་བྱོན་ཡོད༔ ལྷོ་རུ་ཕྱི་སྒོ་ཕྱེ་བའི་སྟེང་༔ གནས་བརྟན་འདུས་པའི་གཎྜི་ཡོད༔ སྔགས་པའི་བྲུབ་ཁུང་
ཆེན་མོ་ཡོད༔ དེ་ཡི་ཟུར་ནས་བྲག་ལོགས་ལ༔ གླང་པོ་ཁྲོས་འདྲའི་རི་མོ་ཡོད༔ མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་
དྲུག་དང་༔ དེའི་ནང་པདྨ་སམྦྷ་ཡོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་གི་རི་མོ་ཡོད༔ བར་གྱི་གྲིབ་ཤུག་ཕུག་པ་དང་༔ བྲག་
རྟའི་རྐན་གཉེར་འདྲ་བའི་བར༔ ཕུག་པ་ཐོག་རེ་བྱས་པའི་གོང་༔ དེ་ལ་སྐས་གདང་བཅོ་ལྔས་སླེབས༔ 
སྔར་གྱི་ཐབ་ཆས་ཚང་མ་ཡོད༔ ནོར་གཏེར་ཆོས་གཏེར་མང་པོ་ཡོད༔ ཚེ་ལོ་སུམ་ཅུའི་དུས་སུ་ནིཿ 
ཀུན་དང་མི་མཐུན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་༔ དེ་ལ་གྲུབ་ཐོབ་ནུས་ཅན་དང་༔ བླ་བརྒྱུད་མ་ཉམས་བླ་མ་དང་༔ 
དབང་ལུང་མ་ནོར་ཤེས་པ་དང་༔ སྡེ་བརྒྱད་ཁ་སྙོམས་ཤེས་པ་དང་༔ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་བརྒྱུད་མ་ནོར་
བས༔ བཟུང་ན་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་ཡོང༔ པདྨ་གསལ་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་པས༔ བཟུང་ན་བྱིན་རླབས་
བསམ་མི་ཁྱབ༔ འདུལ་ཁྲིམས་ཉམས་དང་བོན་སྡེའི་རིགས༔ བཟུང་ན་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད་
ཡོད༔ དུས་ངན་མཐའ་རུ་སླེབས་པའི་དུས༔ སུས་ཐོབ་བཟུང་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ གཏིང་ཁ་ར་ཡི་
རི་ངོས་འདི༔ སྒོ་བཞི་ཁ་ཡི་རྟ་མཆོག་བཞི༔ ཤར་ལྷོ་མཚམས་ན་ཆར་ཆུ་བྲག༔ བླ་མཚོ་སྟུང་ལ་སྦིས་
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ཞེས་རུ༔ ཤར་ནས་བབ་པའི་ཆུ་ཕྲན་ལ༔ ཚ་ཆུ་ཕོ་མོ་གཉིས་སུ་ཡོད༔ བླ་བདག་སྨན་མོ་ལྕམ་མོ་ཡོད༔ 
སྒོ་གཅིག་ཁོམ་ཤར་ལུང་པར་ཡོད༔ ནུབ་སྒོ་འཛམ་བུ་ལུང་དུ་ཡོད༔ དུ་ལང་ར་དྷེ་ཡུལ་དུ་ཡོད༔ བྱང་
སྒོ་སྟག་མ་མཁར་བསང་ཡོད༔ བླ་མཚོ་སྒོ་ང་བཤུས་པའི་ཚལ༔ སྒོ་ཆེན་བཞི་ལ་བླ་མཚོ་བཞི༔ ལུང་
པ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནི༔ གཡོན་དུ་མཁན་པའི་གསེབ་ཐང་ཡོད༔ ནགས་གསེབ་འཇིགས་སུ་རུང་
བ་ལ༔ ས་ཆུ་ཤིང་གསུམ་འཛོམས་པ་ཡོད༔ དེ་ལ་མི་ཁྱིམ་བརྒྱ་ལྷག་ཤོང་༔ དེ་ལ་ཡུལ་ས་བཟུང་བ་
ན༔ སྐྱེས་འཁྲུངས་འབྲས་བུ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བྲ་བོ་རྒྱ་རས་ནས་དང་གྲོ༔ སྲན་མ་མོན་སྲན་ལ་
སོགས་པའི༔ ས་བོནབྲེ་གང་བཏབ་པ་ན༔ འབྲས་བུ་བྲེ་ཁལ་ཉི་ཤུ་ཐོན༔ མདུན་དུ་བྱེ་མའི་ཐང་གཅིག་
ཡོད༔ དེ་ལ་འབྲས་དང་ཁྲེ་ལ་སོགས༔ ལོ་ཏོག་ཁ་ཟས་ཅི་བཏབ་སྐྱེས༔ མི་ཁྱིམ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་
ཤོང་༔ དེ་གཉིས་བར་ལ་ཆུ་བར་ལུང་༔ དེར་ཡང་མི་ཁྱིམ་བཞི་བཅུ་ཤོང་༔ འབྲང་རྒྱས་ཐང་གི་ཞིང་ས་
ཡོད༔ སྤང་ལྗོངས་མེ་ལོང་འདྲ་བ་ཡོད༔ རྒྱས་སྦིས་ཞེས་བྱའི་ཡུལ་ས་ཡོད༔ དེར་ཡང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་
ཙམ་ཤོང་༔ སྐྱེས་འཁྲུངས་གོང་གི་ཡུལ་དང་མཚུངས༔ དེར་ནས་ཡར་ལ་ཕྱིན་ཙ་ན༔ ནོར་འབྲོག་མོན་
ལུང་ཐང་གཅིག་ཡོད༔ མིང་ཡང་བཀྲ་ཤིས་སྤུངས་པ་བྱ༔ ཆོས་བྱེད་སྐུ་ཚེ་རིང་བ་ཡིན༔ གཡས་རི་
བྲག་པོ་ཆེ་ལ་གཏད༔ གཡོན་རི་སྤང་ནགས་འདྲེས་པ་ཡོད༔ དེ་ཡི་མཇུག་བཅད་ཕྱིན་པ་ན༔ སྲིན་མོ་
གནམ་གུང་བྱ་བར་སླེབས༔ སྨན་སྣ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཡོད༔ གདུག་སྦྲུལ་འདྲ་བའི་རི་བོ་གཅིག༔ དེ་
ཡི་རྩེ་ནས་མར་བལྟས་པས༔ ཁོམ་ཤར་ཞེས་བྱའི་ཡུལ་མོ་མཐོང་༔ དབུས་སུ་རྡོ་ཡི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ 
དེ་ལ་དགོན་ས་བྱས་པ་ན༔ ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་འགྲུབ་པ་ཡིན༔ མིང་ཡང་རླུང་དམར་ཐང་ཞེས་བྱ༔ ཡུལ་
དེར་དུ་ལང་ཉིས་བརྒྱ་གསོས༔ དེ་ནས་ཕྱིན་པའི་མར་ལམ་ན༔ ལུང་པ་ཧོམ་ཁུང་འདྲ་བ་རུ༔ ནགས་
གསེབ་མུན་ནག་འཚུབས་འདྲའི་གནས༔ གྲུ་གསུམ་ཐུར་དུ་བསྣོལ་བ་ལ༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱི་མཐའ་
མ་ལ༔ ནད་མཚོན་མུ་གེ་དར་བའི་དུས༔ དེ་དག་རྣམས་ལ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར༔ ཆུ་སྒོ་ཤར་ནས་ཐོན་པ་
ཡི༔ མཇུག་ཏུ་བདུད་མཚོ་མེར་བ་ལ༔ གཏེར་བདག་ཟོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ནི༔ མགོན་སྐྱབས་མཛོད་ཕྱིར་འདི་
རུ་གནས༔ ལྕམ་མོ་སྦལ་མགོ་ཁྲག་མིག་མ༔ བླ་མཚོ་གར་ཡོད་ས་རུ་གནས༔ གནས་ས་འདི་རུ་བྱས་
པ་ལ༔ གསོལ་ཀ་རྒྱུན་དུ་གཏོང་བར་བྱ༔ དེ་ལ་གསོལ་ཀ་མ་བྱས་ན༔ ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སོགས་
འབྱུང་༔ ནམ་ཡང་བཀྲ་མི་ཤིས་པར་འབྱུང་༔ དབྱར་གསུམ་གཏིང་ཁ་ར་ལ་གནས༔ དགུན་གསུམ་
ཝམ་ལེང་ཡུལ་དུ་སྡོད༔ རྒྱུན་དུ་བླ་མཚོ་འདི་ལ་གནས༔ ལུང་པ་གཞན་ལའང་མང་དུ་ཡོད༔ དེ་དག་
ཡི་གེར་འཇིགས་ནས་མ་བྲིས་ཤིང་༔ རབ་ཀྱིས་ར་ལུག་རྟེན་དུ་བཙུགས༔ འབྲིང་གིས་ཕྱེ་མར་གཏོར་
མ་བཤམས༔ ཟས་སྣ་གསེར་སྐྱེམས་སྨན་ཕུད་དང་༔ དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱ༔ ཐ་མས་

༡༤༥

བར་དོ་རྒེད་འོག



ཟས་སྐོམ་ཅི་ཟོས་ཀྱང་༔ ཕུད་ཀྱིས་ལན་གསུམ་མཆོད་པར་བྱ༔ དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མ་བྱས་ན༔ ཁ་
ཡིས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད༔ དད་མོས་བྱས་ན་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ དད་མེད་རྣམས་ལ་སྟེར་རེ་
སྐན༔ རྒྱལ་པོས་དད་མེད་འདི་ལྟར་ཡོང་༔ དབང་ཆུང་འབངས་ཀྱིས་ཁ་ལོ་བྱེད༔ ཕྱུག་པོ་དད་མེད་
ནོར་གྱིས་དབུལ༔ སྤྲང་པོ་དད་མེད་ཟས་ཀྱིས་རྡུགས༔ བླ་མ་དད་མེད་ཁྱི་ལྟར་འཁྱམས༔ གཞན་
རྣམས་དེ་ཡི་རིགས་པས་ལྟོས༔ གྲོང་ཡུལ་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནི༔ དངོས་གྲུབ་བཞུགས་པའི་
རྟེན་བཟང་ཡིན༔ དད་པ་མེད་ན་འདི་ལྟར་ཡོང་༔ བསོད་ནམས་བྱས་ཚད་གཏོང་པར་འགྲོ༔ ས་བོན་
བཏབ་ཀྱང་ག་ལ་སྐྱེས༔ ལོ་ཕྱུགས་མི་ལེགས་སད་སེར་མང་༔ རི་དྭགས་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཁ་ནི་
ལོ་ཐོག་ཕྱོགས་སུ་གཏད༔ སྤྲ་དང་སྤྲེའུ་བྱི་བ་སོགས༔ མང་དུ་འོང་ངོ་དད་མེད་རྣམས༔ ཐ་མ་ཟས་
སྐོམ་ག་ལ་མཐོང་༔ དད་མོས་བྱས་པའི་མི་རྣམས་ལ༔ ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ ཚེ་
སྲོག་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལས་སྲ༔ འཆི་དུས་མཐོ་རིས་ཐར་ལམ་འདྲེན༔ ཕྱི་མ་རིག་འཛིན་ས་ལ་འཁོད༔ ཆོས་
བྱེད་སྐྱེས་བུ་གང་རུང་གིས༔ གཏིང་ཁར་དེ་ལ་བརྟེན་བྱས་ནས༔ བསང་དང་མེ་བསུར་མི་ཆད་པར༔ 
རྒྱུན་དུ་གཏང་ན་ལྷག་མཐོང་འགྲུབ༔ གཞན་ཡང་མི་ནག་སྐྱེ་བོ་རྣམས༔ སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་ལེན་
སུས་བྱེད་པ༔ ཚོགས་འཁོར་སྒྲིབ་སྦྱོང་སུས་ཕུལ་བ༔ ཞལ་ཟས་མར་མེ་མེ་ཏོག་སོགས༔ ཡོན་ཆབ་
བདུག་སྤོས་དྲི་ངད་དང་༔ ཇོ་དར་ལྷ་ཁང་ཡིག་འབྲུའི་རྟེན༔ མཆོད་རྟེན་གླེགས་བམ་སུས་བཞེངས་
པ༔ འདི་ལ་དངོས་གྲུབ་མི་སྟེར་ན༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་སྒྲུབ་གནས་མིན༔ མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་
རེ་ཆུང་༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་སྙིང་འདྲ་བ༔ ཁེངས་ཡུལ་བཞག་པ་ངོ་མཚར་ཆེཿ ཁ་ཡིས་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ༔ 
སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་དཀྱིལ་དག་ནས༔ ཆེ་ཆུང་མང་ཉུང་རྒྱུ་དང་བསྟུན༔ ལོ་རེ་ཟླ་རེ་མ་ཆད་པར༔ རང་
ལ་ཅི་ཡོད་དེ་ལ་འབུལ༔ ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་ཅིག་དད་ལྡན་རྣམས༔ དེ་ལྟར་བྱས་པའི་དད་ལྡན་ལ༔ ད་
ལྟ་ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ཕྱི་མ་མཐོ་རིས་ཐར་ལམ་འདྲེན༔ འབུངས་ཤིག་རེམས་ཤིག་ད་ལྟ་
རེམས༔ སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཧབ་ཐོབ་སུ་མགྱོགས་མྱུར་དུ་གྱིས༔ དད་མོས་
སྒྲིབ་སྦྱོང་བྱས་ནུས་ན༔ གཤན་པ་ཡིན་ཡང་མཐོ་རིས་སྐྱེ༔ དབུལ་པོ་ཡིན་ཡང་གཏེར་ལ་སྤྱོད༔ དད་
ལྡན་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ན༔ གཏེར་རྣམས་རྙེད་པར་བྱེད་འདོད་ན༔ སྔོན་ལ་ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་སྐུ༔ འགྲོ་བ་
འདུལ་ཕྱིར་ཁྲོ་ཚུལ་བཞེངས༔ འཁོར་དུ་མཚན་བརྒྱད་བསྐོར་བ་ལ༔ ལོགས་བྲིས་ལྷ་ལྕམ་གཏེར་
ལུགས་བཞེངས༔ ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་དུ༔ སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས༔ ལྷ་འདྲེ་
བཀའ་གཉན་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྐུ་ཡང་བཞེངས༔ བཀའ་སྲུང་མ་ནིང་ནག་པོར་
གཏད༔ ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་མ་ནོར་བར༔ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་བྱས་

༡༤༦

བར་དོ་རྒེད་འོག



པའི་མཐར༔ བུད་མེད་གཙང་མ་བྱ་ལོ་མས༔ མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་སྣ་འདྲེན་བྱས༔ རྒྱལ་པོ་ཆུ་
ཁམས་ཕག་ལོ་པས༔ སྣ་ལ་སྤུ་གྲི་འཁྱེར་ནས་ནི༔ ཤར་ནུབ་ལན་གསུམ་གཡུག་ཚུལ་བྱ༔ ར་ཡི་རྭ་
ལ་དར་སྣ་བཏགས༔ གཏེར་བདག་འདི་ཡི་རྟེན་དུ་བཀོད༔ གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཞིང་ཁ་གསོ་བྱ༔ 
རྒྱ་མང་གསེབ་ནས་མི་དབུལ་པོ༔ ནོར་ཟས་མེད་ལ་གཟུགས་བྱད་ངན༔ ལུག་སྤྲེལ་བྱ་གསུམ་གང་
རུང་ལོས༔ སྨྱོན་པའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ནས་འགྲོ༔ དེ་དུས་ཐབ་ཆས་ཚང་མ་རྙེད༔ དེ་ནས་རིམ་གྱིས་རྙེད་
པར་འགྱུར༔ རྙེད་ཀྱང་ཁང་ཁྱེར་མ་ཐོབ་ཅིག༔ གཡོག་ངན་རྣམས་ཀྱིས་དཔོན་བཟང་དཀྲུགས༔ སྙིང་
གི་དཀྱིལ་དུ་འཆང་ཞིང་སྦས༔ དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད༔ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ལེགས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག༔ གཏེར་ཁ་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད༔ ལམ་ཡིག་རྣམས་དང་གཏེར་ཁ་
རྣམས༔ མང་དུ་འདུག་ཀྱང་མ་བྲིས་སོ༔ འདི་བྲིས་པའི་ཕན་ཡོན་གྱིས་གཏེར་ཁ་འདི་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་
འགྲོ་རྣམས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ནས་རིག་འཛིན་གྱི་དྲུང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག༔  
སརྦ་མངྒ་ལཾ། ཞེས་པའང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྒྱལ་རང་གི་རྨི་ ལམ་གྱི་ཉམས་སྣང་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་
གནས་ཡིག་བཀའ་རྒྱ་མ་འདི་བྲིས་པའི་ཕན་ཡོན་གྱིས་གཏེར་གནས་འདི་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་འགྲོ་རྣམས་འཁོར་བའི་སྡུག་
བསྔལ་ལས་འགྲོལ་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་དྲུང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག། །།

༡༤༧

བར་དོ་རྒེད་འོག





ནང་སྐོར་རྒེད་འོག 





འདུན་མང་ཚ་ཆུ་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གནས།   

༈ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༣༡༥ ཙམ་ལུ་ཡོད་མི་འདུན་མང་ཚ་ཆུ་འདི་ འགོ་
ཐོག་རང་ དེ་བསྒང་སྐམ་ལྗོངས་ལུ་ཡོད་མི་གྲུབ་ཐོབ་ཅིག་གིས་ལམ་བསལ་ཏེ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ 
གཟིགས་གནང་ནུག ཚ་ཆུ་དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཨིནམ་ལས་ 
འདུན་མང་ཚ་ཆུ་གི་ཉེ་འདབས་ལྟག་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་ཡོད། སྒྲུབ་ཕུག་མགུ་ལས་
མར་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭའི་པར་ཟེར་མི་ལས་ རང་སོའི་དད་མོས་དང་བསྟུན་ བྱག་སྐམ་གུ་
ལས་བདུད་རྩི་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱོན་ནི་འདུག་ གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་གིས་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
འདུན་མང་ཚ་ཆུ་ལུ་ཞབས་བཅགས་མཛད་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོནམ་ཨིན་
མས།

སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཤོག་གྲངས་༢༧༠ ནང་། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལུ་
གསོལ་འདེབས་མཛད་པའི་ནང་དུའང་། རིགས་དྲུག་འདུལ་ཕྱིར་ཐུབ་པ་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་

འདུན་མང་ཚ་ཆུའི་མཐོང་སྣང།

༡༥༡



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།

འདུན་མང་ཚ་ཆུ་ལུ་རྫིང་བཞི་ ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་སྦེ་ཡོདཔ་དང་། ལག་ལེན་མ་འཐབ་
པའི་རྐ་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་འདུག ཚ་ཆུ་དེ་ཚུ་གིས་ནད་རིགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ཕན་པའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་
ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དབུས་མེདཔ་ལས་ སྦང་པར་འོངམ་ཨིན་མས། 

འདུན་མང་ཚ་ཆུ་འདི་ཁ་དམའ་ས་ཚ་དྲོད་ཆེ་ས་ལུ་དང་ བྱག་གི་རྩ་བར་འབད་ནི་དེ་གིས་ཚ་ཆུ་སྦང་ནི་
འདི་འབྲུག་ཟླ་༡༠,༡༡,༡༢ པ་དང་༡ པ་ཟླ་ཕྱེད་ཚུན་ཚོད་ལུ་ལེགས་ཤོམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
མས། ཚ་ཆུ་འདི་ཏིང་ཏི་སྦིས་ལས་རིན་དི་སྒང་འགྱོ་སའི་པཱར་གླིང་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལས་ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་
རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ ཙམ་འགོརཝ་ཨིན།

ཚ་ཆུ་རྫིང་དང་པ།

གཡས་ཤར་ཕོ་ཆུ་དང་གཡོན་བྱང་མོ་ཆུ་ དེ་ལས་གྱིབ་ཀྱི་དུང་ཅུང་ནང་འཐེན་མི་བརྩིཝ་ད་རྐ་གསུམ་
ཨིན་མས། ཚ་ཆུ་གཞན་ཚུ་མ་སྦང་པའི་ཧེ་མ་རྫིང་གི་ཕྱི་ཁར་ གཟུགས་འཁྱུ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་
གཅིག་སྦང་དགོཔ་ཨིན་མས། ཐིམ་ཕུག་ནང་པའི་སྨན་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༥/༢༠༠༦ ལུ་
ཚ་ཆུའི་ཕན་ནུས་སྐོར་བརྡ་བྱང་བཀོད་བཞག་མི་ནང་། མ་བཞུའི་ནད་དང་མེ་དྲོད་སྐྱེད། །བད་ཀན་ལྷེན་
དང་ལྕགས་དྲེག་སེལ། །དྲེག་གྲུམ་གྲང་བའི་ནད་ལ་ཕན། །དྲོད་ཚད་༤༣˚c ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

༡༥༢

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



རྫིང་གཉིས་པ།

རྐ་གཅིག་བྱག་གི་རྐེད་པ་ལས་དང་ གཅིག་འོག་ལས་ཡར་འབད་དེ་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན། བརྡ་བྱང་
ནང་། ཕོ་བ་སྨུག་པོའི་ནད་དང་ དུག་ནད་ ཚད་རྙིང་ནད་ལ་ཕན། དྲོད་ཚད་༤༨˚c ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

རྫིང་གསུམ་པ།
རྐ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཡོད། བརྡ་བྱང་ནང་། མགོ་ནད་ཕོ་བའི་ནད་དང་མཁྲིས་པའི་ནད་ལ་ཕན། 
དྲོད་ཚད་༥༡˚c ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

༡༥༣

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



 རྫིང་བཞི་པ།

པགས་པའི་ནད་དྲེག་གྲུམ་ནད་རྩ་དཀར་ནད་དང་གྲང་བའི་ནད་ལུ་ཕན། དྲོད་ཚད་༥༢˚c ཟེར་བཀོད་
དེ་འདུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག
༡༥༤

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་འགྱོཝ་ད་ ལྕགས་ཐག་ལས་བཟུང་སྟེ་ཡར་འཛེགས་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། ནང་
ལུ་གསེར་སྦྲོན་པའི་ཚུལ་ལུ་གསེར་གྱི་མདོག་མཇལ་ནི་འདུག དེ་ལས་རང་སོའི་དད་མོས་དང་བསྟུན་ 
སྒྲུབ་ཕུག་མགུ་ལས་མར་བདུད་རྩི་བྱོནམ་ཨིན།

གསེར་གྱི་མདོག་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་མཐོང་སྣང་།

སྒྲུབ་ཕུག་མགུ་ལས་མར་བདུད་རྩི་བྱོན་པའི་བསྒང་གི་མཐོང་སྣང་།

༡༥༥

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག མཁའ་
འགྲོའི་སྒྲུབ་ཕུག་འདི་གི་ནང་ལུ་བཀའ་
འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གཏེར་ལུ་སྦས་
ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཚ་ཆུ་
ལས་པཱར་གླིང་ལུ་འགྱོཝ་ད་ཀྲིང་ཟམ་ལུ་
མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ལམ་ལྟག་ལུ་ཡོད། 
སྒྲུབ་ཕུག་འདི་བྱག་གི་རྐེད་པར་འབད་
ནི་འདི་གིས་ནང་ལུ་འཛུལ་མི་ཚུགས་
པས།

མཁའ་འགྲོ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག

གུ་རུའི་ཁྲོ་ཟངས་འདི་ནང་ལུ་དད་མོས་
ཅན་གྱིས་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་མཇལ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཀྲིང་ཟམ་བརྒལ་
ཞིནམ་ལས་མང་སྡེ་ཆུའི་ཆུ་འགོ་ཁ་
ཐུག་ལུ་ཡོད།

གུ་རུའི་ཁྲོ་ཟངས།
༡༥༦

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོའི་ཚ་ཆུ།

མཁའ་འགྲོའི་ཚ་ཆུ། མཁའ་འགྲོ་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པའི་ཞབས་རྗེས། 

མཁའ་འགྲོའི་ཚ་ཆུ་འདི་ ཚ་ཆུ་གཞན་ལས་དྲོད་ཆེཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ མཁའ་འགྲོའི་ཚ་ཆུ་ཨིན་
པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ སྦོ་ལོགས་ཁའི་རྡོ་ཕུག་གུ་མཁའ་འགྲོ་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པའི་ཞབས་རྗེས་ཡོད། 
ཕྱི་ཁ་ལས་ཐེ་སྒོར་སྒོར་མཚམས་སྦེ་ཡོད་མི་རི་མོ་འདི་ གདུབ་ཅུང་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།

༡༥༧

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



གཏེར་བདག་གི་ཆིབས་སྒ། མང་སྡེ་ཆུ་ནང་ཡོད།

བྷ་ག་རང་བྱོན།

མང་སྡེ་ཆུའི་མཐའ་མར་ད་རུང་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་ལུ་མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་རང་
བྱོན་ཡོད།

འདུན་མང་ཚ་ཆུའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་དང་ཚ་ཆུའི་སྐོར་ལས་ ཚ་ཆུའི་ཁང་གཉེར་རྣམ་
རྒྱལ་གྱིས་བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་
གིས་ཁང་གཉེར་འབད་དེ་ལོ་༩ སོང་ཡོདཔ་ད་ ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་གཡུས་ འདུན་མང་ལས་ཨིན་མི་ ཁོ་
རའི་ཨམ་སྲུའི་ཨ་པ་ཚེ་རིང་ལས་ལྷབ་ནུག ཨཔ་ཚེ་རིང་གིས་ལོ་༡༠ དེ་ཅིག་ཚ་ཆུའི་བདག་འཛིན་
འཐབ་སྟེ་སྡོད་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཕུག

༡༥༨

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



བུ་ལི་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་གནས།   

༈ བུ་ལི་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་ བུ་ལི་གཡུས་ཚན་གྱི་སའི་དབྱིབས་གསེར་གྱི་གཞོངམ་
བཟུམ་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ གཡུས་ཚན་འདི་ པདྨའི་ལོ་འདབས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ ཡར་འབུར་
ཏེ་ཡོད་པའི་གླིང་ནང་ཆགས་ནི་འདི་གིས་འབུར་གླིང་ཟེར་ཨིན་མི་དེ་ ཟུར་ཉམས་ཏེ་བུ་ལི་ཟེར་དར་ཁྱབ་
སོང་ནུག་ཟེར་གཡུས་ཁའི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ།
༡༥༩



གྲུབ་ཆུ་འདི་གིས་ དྲོ་པ་ཚར་གསུམ་དེ་ཅིག་འཁྱུ་བ་ཅིན་ བྱབས་ཁྲུས་ཀྱི་ཁྱད་ཡང་ཆོདཔ་ལས་ མགུ་
ཏོག་ན་མི་དྲགཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག ཆུ་འདི་དྲོ་པ་ཚ་ཏོག་ཏོ་དང་ཉི་མ་ཁོདམ་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཟླཝ་༧ པའི་ནང་བུ་ལིཔ་དམངས་ཀྱིས་ ཚེས་བཅུ་བཟུང་
པའི་སྐབས་ གཏོརམ་དཀར་རྒྱན་རྐྱབ་པར་ཆུ་དེ་ཁར་འབག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ 
ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཀྱི་དཀར་རྒྱན་མར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་སྦེ་འབད་མི་དགོ་
པས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཆུའི་རྐ་འདི་གཤམ་ལས་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ ད་རེས་ཡོད་
མི་ལས་སྦོམ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

བེར་སྤང་ཟེར་སར་བུ་ལི་སྨན་མོའི་བླ་མཚོ་ཆགས་ཤུལ།

བུ་ལི་སྨན་མོའི་བླ་མཚོ་འདི་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་གཞུ་རི་ལས་འོང་སྟེ་ བུ་ལི་གཟིར་བ་ཁ་ཟེར་སར་
ཆགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ཁར་མི་ཚུ་གིས་བཙོག་གྲིབ་བཏངམ་ལས་ བེར་སྤང་ཟེར་སར་སྤོ་
སྟེ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཁར་ཡང་ ཉག་མཁར་དང་མཚལ་དྭངས་འདུན་མང་ཚུ་ནང་འགྱོ་སའི་
གཞུང་ལམ་འདི་ཁ་ལས་ཨིནམ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ཡར་མར་འགྱོཝ་ད་ ལ་ལུ་སྐྱེས་གྲིབ་དང་ཤི་གྲིབ་
ཚུ་བསྒྱེས་ཏེ་འོངམ་ལས་ དེ་ཁར་ཡང་བཞུགས་མ་ཚུགས་པར་ ད་ལྟོ་བཞུགས་སར་སྤོ་བྱོན་ནུག བེར་
སྤང་ལུ་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་མཚོ་ཤུལ་ཨ་ཙི་རེ་ཡོདཔ་ད་ བེར་སྤང་ལས་ཕྲང་སྟེ་ད་ལྟོ་བླ་མཚོ་ཡོད་སར་ 
ས་འོག་ལས་ཐོན་བྱོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

༡༦༠

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



བུ་ལི་སྨན་མོའི་ལྷ་ཁང་བྱག

འདི་ཁར་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ དྲོ་པ་ཧ་སག་བསང་གཏང་དོ་ཡོད་པའི་དུ་པ་མཇལཝ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག 
དང་ཕུའི་བཤད་རྒྱུན་ལས་ ས་གནས་བེར་སྤང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ དར་སྣེ་ལྔ་ཚུ་
མཇལ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ཁེངས་བུ་ལི་ལུང་པར་ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ བུ་ལི་སྨན་མོ་འདི་ཨིན་མས། 
ལྷ་ལུང་ཐུགས་སྲས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་(༡༩༥༡-༢༠༡༠) མཆོག་
གིས་མཛད་གནང་མི་བུ་ལི་སྨན་མོའི་མངོན་རྟོགས་ནང་བཀོད་མི་ནང་ ག་ནི་བ་མཛེས་པའི་ཡན་
ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་མཚོ་ཆེན་ ལྟེམ་ལྟེམ་གང་སྟེ་འཁྱིལ་བའི་ནང་བྱ་ཚུ་གནས་ཏེ་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་
པ། མཐའ་བསྐོར་ལུ་རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་སྤུངསམ་བཟུམ་མའི་རི་དང་སྨན་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ལྗོན་ཤིང་
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་གྱིས་བརྒྱན་པའི་གུ་ བྱ་དང་རི་དྭགས་ཚུ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གནས་
ཏེ་ཡོདཔ་དང་། དབུས་ལུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ནང་། འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་བཟའ་འཐུང་དང་ བཀབ་གོ་ རྒྱན་ཆ་ འབྲུ་སྣ་ སྨན་ 
བཞོན་རྟ་ གསེར་དངུལ་ དར་ཟབ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་ཀླུ་མི་གསུམ་གྱི་ནོར་སྣ་ཁྱད་པར་འཕགས་
པ་ལེ་ཤ་གིས་ལྟེམ་ལྟེམ་གང་བ། མདོར་ན་སུམ་ཅུ་རྩ་སུམ་གྱི་ལྷའི་དཔལ་ཡོན་ལུ་དོ་འགྲན་ཚུགས་
པའི་གནས་མཆོག་ཉམས་དགའ་བའི་ནང་ ཆུ་འཛིན་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལང་ལོང་སྦེ་ཡོད་པའི་སྦུག་ལུ་ 

༡༦༡

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



བུ་ལིའི་སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་ སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་མཛེས་པའི་འཛུམ་མདངས་ཅན་ མཚན་དཔེའི་གཟི་
འོད་འཕྲོ་བ་ མེ་ཏོག་གི་ཐོད་བཅིངས་དང་། སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་ཅན། སྐུ་ལུ་འཇམ་པའི་དར་ཟབ་
ཀྱི་ན་བཟའ་གིས་བརྒྱན་པ། གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱན་ཆ་མགུལ་རྒྱན། ཕྱག་གདུབ། ཞབས་
གདུབ། སོར་གདུབ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲ་ཚོམ་ཅན་གྱིས་བརྒྱན་པ། བརྒྱད་གཉིས་
ལང་ཚོའི་དཔལ་ཅན། མཛེས་སྡུག་གི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆ་མཉམ་ 
སྟེར་བ་ལུ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བརྡ་རྟགས་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ཕྱག་གཉིས་ཐལ་སྦྱར་གྱི་ཚུལ་ལུ་
འཛིན་པ། སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་ཞིང་བཞུགས་པ། སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
ཀཱ་ར་དང་པདྨ་གླིང་པ་ལ་སོགས་པའི་ བླ་མ་དམ་པ་ཚུ་གི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་ ཉམས་
པ་རྩད་ནས་གཅོད་ཅིང་། དམ་ལྡན་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་དུ་མཛད་པ། གཞན་ཡང་
འཁོར་བུ་མོ་རིགས་ཀྱི་བཟང་མོ། ཆོས་ཀྱི་བཟང་མོ། ཨར་མོ་མ་རྒན་ལྷ་མོ། ཐབས་མཆོག་རོང་ལའི་
ལྷ་བཙན་དཀར་པོ་འགྲམ་གནས་དཔའ་བོ། གསང་སྔགས་རིན་ཆེན་སྐུ་ལྔ་མཐའ་ཡས་འཛམ་གླིང་
འབྲུག་རྒྱལ་དང་། གཏོམས་སྟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ། ཨོ་སྦི་སྡིག་པ་རས་ཆེན། རྨིགས་པ་རས་
ཆེན་ལ་སོགས་པ་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་པ་ལྟར་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་
གནང་བཞག་ནུག། 

སྤྱིར་བཏང་བུ་ལི་སྨོན་མོ་བླ་མཚོའི་མཐོང་སྣང་།

༡༦༢

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



བླ་མཚོ་འདི་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་ཨིན་མས། འདི་གི་མཇལ་ཁ་ཞུཝ་ད་ རང་སོའི་སྐལ་བ་དང་བསྟུན་ 
དཀར་མེ་དང་མེ་ཏོག་ ལྷ་ཁང་ དར་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུའི་མཇལ་ཁ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་
རེས་ང་བཅས་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་བར་འགྱོ་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་ཡང་ དཀར་མེ་དང་མེ་ཏོག་ཆེ་
ཆུང་ཚུ་གི་མཇལ་ཁ་གནང་ཡོད།

གལ་སྲིད་སྐྱེས་གྲིབ་དང་ཤི་གྲིབ་ཡོད་མི་རེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ མཚོ་ཁྲོས་ཏེ་ཡར་ལོང་ནི་དང་ རླུང་ཆར་
དང་སེརཝ་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་པའི་འཚུབ་སྟོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེ་བཟུམ་དངོས་སུ་མཐོང་མི་
ཡང་ལེ་ཤ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་མཚོ་མཇལ་བར་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོ་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས། 

སྨན་མོའི་བླ་མཚོ་ཁར་ མཚོ་ཞགས་དང་ཤོམ་འདབ་ཆགས་མི་ཚུ་ མཚོ་བྱ་གཉིས་ཀྱིས་དྲོ་པ་ཨ་
རྟག་ར་སེལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མི་ལ་ལུ་ལུ་མཚོ་བྱ་གིས་གཤོགཔ་ཕར་ཚུར་རྒྱ་རིངམོ་བཟོ་སྟེ་
སེལ་བའི་མཇལ་ཁ་ཡང་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ཞིབ་འཚོལ་ལུ་འགྱོ་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཡང་
མཚོ་བྱའི་གཤོགཔ་དུམ་གྲ་ཅིག་མསྣར་ཏེ་འགྱོ་བའི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད།

རང་ཟླ་༨,༩,༡༠ པ་གསུམ་འདི་མཚོ་བསྡམ་ཟེར་མཚོ་མཇལ་བར་འགྱོ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ བུ་ལིཔ་
དམངས་ཀྱི་བར་ན་གན་རྒྱ་བཟོ་སྟེ་འདུག དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་དེ་དུས་ཚོད་དེ་ཁར་ལོ་ཐོག་བཏབ་ནི་
དང་ བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚོད་འབད་ནི་དེ་གིས་ མཚོ་ལུ་གྲིབ་མ་གོས་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས།

མཚོ་ཞགས་དང་ཤོམ་འདབ་ཆགས་མི་མཚོ་བྱ་གཉིས་ལས་གཅིག
༡༦༣
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མཚོ་བྱ་གིས་གཤོགཔ་ཕར་ཚུར་རྒྱ་རིངམོ་བཟོ་སྟེ་སེལ་བའི་མཐོང་སྣང་།

བུ་ལི་སྨན་མོའི་བླ་མཚོ་ལས་དཀར་མེ་དང་མེ་ཏོག་ཆེ་ཆུང་ཚུ་གི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པའི་བསྒང་གི་པར།
༡༦༤

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



བུ་ལི་སྨན་མོའི་བླ་མཚོ་ལས་དཀར་མེ་དང་མེ་ཏོག་ཆེ་ཆུང་ཚུ་གི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པའི་བསྒང་གི་པར།

སྒོ་རཔ་གི་མཚོ།
༡༦༥

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



ཧེ་མ་གཡུས་སྒོའི་ཨ་རིང་ནང་ལུ་
གཡུས་སྐད་ལས་ ནམ་ཀིརན་
མོ་(སྲེ་མོང་)ཟེར་མི་སེམས་ཅན་
བྱི་ཙི་བཟུམ་ཅིག་ཐོནམ་ད་ ལྷ་
བཙན་གྱི ་ཕོ་བྲང་ཡོད་སར་སོང་
སྟེ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ 
སྦ་གཉིས་བཅད་དེ་བྱི་ཙི་བདའ་
ཚུགས་པའི་ བྱི་ལིའི་དངོས་
གྲུབ་ཞུ་གེ་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་
སྟེ་ སྦ་འཐེན་འབག་འོང་ཞིནམ་
ལས་ ཨ་རིང་གི་ཟུར་ཁར་བསྐྱལ་
བཞགཔ་ད་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལོ་
ཐོག་ལུ་གནོདཔ་མ་བཀལ་བར་ 
ལོག་འགྱོ་འོང་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག 
དེ་སྦེ་ཨིན་མི་དེ་ལྷ་བཙན་དཀར་པོ་
གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པའི་ཁུངས་
ཨིན་མས། རོང་ལ་ལྷ་བཙན་
དཀར་པོ་དང་བུ་ལི་སྨན་མོ་གཉིས་ 
ཡབ་ཡུམ་ཟེར་གཉེན་ཨིནམ་སྦེ་
ཡང་བཤད་ནི་འདུག།

སྨན་མོའི་སྒོ་རཔ་གི་མཚོ་འདི་ཁར་ཡང་སྐྱེས་གྲིབ་ཤི་གྲིབ་ཡོད་མི་ཚུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ མཚོ་འདི་གིས་
ཡང་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ འདམ་པ་འཁོལ་དོ་བཟུམ་མའི་སྐད་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་
ལས་འོག་ལུ་ཡོད་མི་སྨན་མོའི་བླ་མཚོའི་རྩ་བར་མ་སོང་ཟེར་བའི་ རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ཨིན་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག།

རོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པོའི་ཕོ་བྲང་།

མཚོ་སྨནམོ་གི་སྒོ་ཁྱི།
༡༦༦

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



ཨར་མོ་མར་མགོན་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ།

དེ་ཡང་མཚོ་སྨན་ལུ་འཁོར་༡༠༥ ཡོདཔ་སྦེ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ནང་ལས་གཅིག་འདི་ཨིན་མས། སྨན་
མོའི་འཁོར་༡༠༥ པོ་དེ་ས་གནས་འགྲམ་ན་དཔའ་བོ་མན་ཆད་དང་ སྨན་མོ་བླ་མཚོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་
ནའི་ནགས་ཚལ་ནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

མཚོ་སྨནམོ་ཨོམ་བྱིན་ས།

མཚོ ་སྨནམོ ་ལྷ ་བཙན་དཀར་པོ ་
བཞུགས་སར་བྱོནམ་ད་ ཨ་ལོ་ལུ་
ཨོམ་བྱིན་ས་ཟེར་བཤད་སྲོལ་གྱི ་
གནས། ཁ་བརང་ཟེར་སའི་ལམ་ཁར་
ཡོད།

དྲན་གསོ། དེ་ལས་ མཚོ་སྨནམོ་ཨོམ་བྱིན་སའི་ལྟག་ལུ་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ གཡུས་སྐད་ལས་ཐགས་
བརང་ཟེར་སྨན་མོ་ཐགས་འཐག་ས་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

༡༦༧

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



འདི་ཁར་ཟླཝ་༥ པའི་ནང་བུ་ལིཔ་དམངས་ལས་ འབྲུ་དཀར་དང་ནག་གང་རུང་ཕུད་ཏ་གང་རེ་ བསྡུ་
སློང་རྐྱབ་སྟེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་འདུག ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་སྨན་མོ་བརང་འོག་མ་ཟེར་སླབ་ཨིན་
མས།

སྨན་མོ་གསོལ་ས། གསོལ་ཁའི་སྐབས་ལུ་ཕུད་སྤུངས་ས་རྡོའི་མཆོད་ཁྲི།

ཟླཝ་༡༠ པའི་ནང་སྨན་མོ་གསོལ་ས།

འདི་ཁར་སྨན་མོ་གསོལཝ་ད་བུ་ལིཔ་དམངས་ལས་ ཆུམ་གསརཔ་ཕུད་ཏ་གང་རེ་བསྡུ་སློང་རྐྱབ་སྟེ་ 
ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཆུམ་ཕུད་དང་ཚོགས་སྤུངས་སའི་རྡོ་ལེབ།

༡༦༨

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



འདི་ཁར་ཟླཝ་༥ པ་དང་༡༠ 
པའི་ནང ་ས ་གནས་སྨན་མོ ་
བརང་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཞིནམ་
ལས་ མཇུག་འདི་ཁ་ལས་བསྡུ་
དགོཔ་ཨིན་མས། སྨན་མོ་འདི་
སྨན་མོ་བྲང་ལས་ ཤུ་སྤང་ལུ་
ལོག་བྱོན་པའི་སྐབས་ལེགས་
པས་འཐེན་ཏེ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་
ཨིན་མས། ཤུ་སྤང་ལྷ་གསོལ་
རྩ་བོ་གིས་ མར་ཐང་གི་སྦུག་
ན་རྡོ ་ཕུ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཁར་
ཚུན་ཕེབས་བསུ་ལུ་འོང་དགོཔ་
ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ཏོག་ཤིང་
འབག་མི་ལྷའི་སྦྱིན་བདག་ཟེར་
མི་ཕེབས་བསུ་པ་གིས་ མར་
སྨོན་མོ་གསོལ་ས་ལས་འོང་མི་
དཔོན་པོ་དང་བོན་པོ་ཟེར་ཡོད་མི་
གང་རུང་ལུ་ སྦང་ཆང་ཏོག་ཤིང་
གཅིག་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ 
ཆང་ཕུད་གཏོར་དགོཔ་ཨིན་མས། བོན་པོ་དང་དཔོན་པོ་ག་ཨིན་མི་དེ་ཤུ་སྤང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ དེ་ཁ་ལུ་
མདའ་རྐྱབ་སྡོད་མི་རེ་ཡོད་རུང་མཚམས་འཇོག་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་མཚོ་སྨནམོ་དང་
ལྷ་བཙན་འཁོར་དང་བཅས་པ་བྱོནམ་ལས་ དེའི་ཕེབས་བསུ་དང་གུས་ཞབས་ལུ་ཨིན་མས། ཤུ་སྤང་
ལུ་ཆང་ཕུད་གཏོར་ཞིནམ་ལས་ བུ་ལིཔ་དམངས་གུང་གྲངས་བཞིན་དུ་ཤོམ་འདབ་གནམ་ཁར་བཀོ་
སྟེ་མོ་བཏབ་སྲོལ་འདུག དེ་བསྒང་ཤོམ་འདབ་གན་རྐྱལ་སྦེ་སྡོད་པ་ཅིན་ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ 
ག་སྦུབ་སྦེ་སོང་པ་ཅིན་རིམ་འགྲོ་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།

ཤུ་སྤང་སྨན་མོ་གསོལ་ས།

༡༦༩

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་དང་གསོལ་ཐབ།

ས་གནས་ཤུ་སྤང་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་སར་ཧེ་མ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མནའ་སྦྱིས་སྐོར་
ཕུག་ལས་བྱོན་པའི་སྐབས་ས་གནས་འདི་ཁར་གསོལ་ཇ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ འདི་ཁ་ལས་ལོ་ལྔའི་
གནས་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱོན་ནི་དེ་གིས་ཞབས་རྗེས་ཚུ་ཡང་ལོ་ལྔའི་གནས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་གཏད་དེ་ཡོདཔ་
སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། རྡོ་ལེབ་དེ་གུ་སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས་ཡང་ཡོད། མཁའ་
འགྲོ་མའི་གསོལ་ཐབ་ཡང་ཡོད།

དྲན་གསོ། གསོལ་ཐབ་འོག་ལུ་རྡོའི་གུ་བ་མེན་གྱིས་ལྕེ་བལྡག་པའི་ཤུལ་ཡོད་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག།
༡༧༠

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



བཞེས་བང་འདི་ཧེ་མ་བུ་ལི་གཡུས་ཚན་གྱི་ཨ་རིང་ཅིག་
ནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་བཤད་སྒྲུབ་མདོ་སྔགས་
ཕན་བདེ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་དཀར་མེ་ཕུལ་སའི་ཁྱིམ་ཟུར་
ཁར་བསྐྱལ་བཞག་སྟེ་འདུག།

པད་གླིང་གི་བཞེས་བང་།

ཛམྦྷ་ལའི་གནས།

ཛམྦྷ་ལའི་གནས་ཟེར་རྡོ་ཕུག་
ཅིག་གུ་བ་མེན་གྱི་རྐང་རྗེས་
མཇལ་ནི་ཡོད།

༡༧༡

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



བུ་ལི་དཔོན་པོའི་སྲོག་ཤིང་།

བུ་ལི་གཡུས་ཚན་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་ཙན་དན་ཤིང་འདི་ བུ་ལི་དཔོན་པོའི་སྲོག་ཤིང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

གླང་པོ་ཆེའི་རྐང་རྗེས། སིམ་གླིང་ལུ་ཡོད།

གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ བུ་ལི་
ལུ་བྱོན་ཏེ་མགརཝ་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་
པའི་སྐབས་ཀྱི་མགར་ཚང་འདི་ ཧེ་
མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་མ་དཀྲོགས་པར་རང་
འཇགས་འདུག ཨམ་སྔུ་ཤོར་མོ་ཟེར་
མི་གི་ཁྱིམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད། དེ་
བསྒང་པད་གླིང་གིས་བརྡུངས་མི་ཁུར་
ལེབ་ལྷོག་ནིའི་ཧོད་(གོ་ལང་)ལྕགས་
ཡུ་པད་གླིང་ཕྱག་ཐམ་ཅནམ་ཅིག་ བུ་
ལི་ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་ཟེར་མི་གི་
ཁྱིམ་ནང་འདུག

པད་གླིང་མགར་ཚང་།

པད་གླིང་གིས་བརྡུངས་མི་ཁུར་ལེབ་ལྷོག་ནིའི་ཧོད་(གོ་ལང་)
༡༧༢

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



གནས་རྡོ་འདི་ཧེ་མ་རྦབ་རིལ་འོང་སྟེ་ མར་ཐང་ནང་ལྷོདཔ་ལས་མི་ཚུ་གིས་ བུ་ལི་སྤང་ལྷ་ཁང་ནང་
ལུ་ཞུ་བཞག་ནི་འབདཝ་ད་ མི་བཞི་གིས་ཡང་འཐུ་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ལོག་ཡར་ཁོ་རའི་ཧེ་མའི་ས་
གོ་ནང་བསྐྱལ་ནི་སྦེ་འཐུཝ་ད་ མི་གཅིག་གིས་རང་འཐུ་ཚུགས་ཏེ་ཡར་བསྐྱལ་བཞག་ནུག གནས་རྡོ་
འདི་དེ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ དབུ་ཞྭ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱི་དབྱིབས་བཟུམ་སྦེ་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག།

དྲན་གསོ། དེ་ལས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཟེར་མི་གནས་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད།

གཏེར་མ་རྡོ།

༡༧༣

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



གཡས་གུ་རུ་དང་གཡོན་མཁའ་འགྲོའི་བཞུགས་ཁྲི། མཁའ་འགྲོའི་བཞུགས་ཁྲི་འདི་དུམ་གྲ་ཅིག་འོག་ལུ་སྦེ་འདུག

ཨྱོན་སྒོམ་ཕུག
༡༧༤

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



ས་གནས་འདི་ཁར་རྡོ་ཕུ་ རུས་
སྦལ་ཁ་སྤུབས་བཟུམ་ཅིག་གི་
འོག་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་
པ་གནང་བཞུགས་པའི་རྟགས་
མཚན་ལུ་ རྡོ་ཕུ་མགུ་ལས་མར་
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་དབུ་ཞྭའི་པར་ 
ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱོན་ཡོད་
མི་དེ་མཇལ་ནི་འདུག དེ་ཡང་ 
བོད་བདུད་ཟེར་མི་བདུད་དྲག་པོ་
ཅིག་བོད་ལས་མར་བྱོག་འོང་
མི་དེ་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྟིང་
བདའ་བྱོན་སྦེ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ས་ཨིན་མས། གནས་འདི་ དང་ཕུ་བུ་ལིཔ་དང་ སྐྱིད་མཁར་
མི་སེར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ལམ་ཟུར་ཁར་ བུ་ལི་ལས་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་
༥ ལྷགཔ་ཅིག་ཁའི་ས་གནས་བུམ་སྡེ་གླིང་ཟེར་སར་ ཟམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་མི་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་
རྐང་ཐང་སྐར་མ་༡༥ ཙམ་འགྱོ་བའི་ས་ཁར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་དབུ་ཞྭའི་པར།

༡༧༥

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། ཨྱོན་སྒོམ་ཕུག་གནས་རྡོ་གི་ཟུར་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་ཡོད།

བདུད་་ཀྱི་མགོ་གསུམ། ས་གནས་བོདཔ་བདུད་བཏུལ་ས་ཟེར་སར་ཡོད།
༡༧༦

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



འདི་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་བཏུལ་གནང་ནུག བདུད་དེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁར་མ་ཕེབས་
པའི་ཧེ་མ་བུར་གང་ཆུ་ནང་འཛུལ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁར་ཕེབས་ད་ གུ་རུའི་
གཟི་བརྗིད་ལུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཕྱི་ཁར་ཐོན་འོང་སྟེ་གཡིབ་སྡོད་ནུག གུ་རུ་གིས་བཏུལ་བའི་
སྐབས་ལུ་ཐོན་པའི་ སྦུལམོ་ཆེ་གི་གཟུགས་དང་མགོ་གསུམ་མ་གི་པར་ཚུ་ཡོད།

བདུད་ཀྱི་མཇུག་མའི་པར།
༡༧༧

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བདུད་ཀྱི་ལྟག་ཀོ་མགུ་ཁ་ཊཾ་གིས་མནེམ་བཞགཔ་ད་ བདུད་ཀྱིས་མཇུག་མ་
སྤར་ཏེ་ བསྒྱིར་བའི་སྐབས་ཐོན་པའི་དོང་སྦོམ་ཚུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འདུག

 སྨན་ཆུ་འདི་ཆུ་ཕར་ཁ་ལས་དབོག་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་རྡོ་བཙོ་རྐྱབ་སྟེ་སྦང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

སྨན་ཆུ་སྦང་སའི་རྡོ་གཞོང་།

དེ་ཡང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བོད་བདུད་གསུམ་བཏུལ་བའི་སྐབས་བཞུགས་ཁྲི་འདི་ཁར་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

༡༧༨

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



ཨཱ ཿདྷི་(ཨཱན་དྷི)གནས།   

གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་སྐུ་རྗེས་སྦྲགས་པ། དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་རང་བྱོན་ཡ་མཚན་ཅན།

ཨཱ ཿདྷི་(ཨཱན་དྷི)གནས་ཟེར་མི་འདི་ཁར་ལོ་ངོ་༣༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ཧེ་མ་ མཁན་པོ་ཟླ་ཟེར་བྱོན་ཏེ་
ཉམས་ལེན་ནང་བཞུགསཔ་ད་ བདུད་རྩི་བྱོན་མི་དེ་ད་ལྟོ་གནས་བཤད་པ་ཨཔ་ཆོས་སྐྱོང་གིས་ཡང་
མཇལ་ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག དེ་ལས་མཁན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་འདི་ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གི་གནས་
འཁྲུལ་མེད་ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ དེ་ཁར་ལོ་བསྟར་ཚེས་བཅུ་དང་སྨོན་ལམ་འདྲཝ་རེ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཀའ་བསྐུལ་གནང་སྟེ་མ་དངུལ་གནང་བཞག་རུང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་བཟུང་ནི་
དེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ རྒྱུན་མཐུད་མ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག དེའི་ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༧ དེ་ཅིག་ལུ་ མཱའི་སོར་གྱི་མཁན་ཆེན་རིག་འཛིན་ཡང་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་འདི་ས་
གནས་གཙང་འདུས་སྒོར་ལྟབ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་བུར་གང་ཆུ་འགོ་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༥༠ 
དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ཡོད།

༡༧༩



ཨཱ ཿདྷི་(ཨཱན་དྷི)གནས་ལུ་ཡོད་པའི་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་རང་བྱོན་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་མཐོང་སྣང་།
༡༨༠

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



སྐྱིད་བརག་བཙན་ཆེན་ཕོ་བྲང་།

བཤད་རྒྱུན་ལས་ བཙན་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནང་ དགེ་སློང་ཚུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ 
འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཆང་ཆ་ལ་དུར་ཁྲོད་ལུ་མི་གི་ཕུངཔོ་བསྐྱལ་མི་ཚུ་ལུ་ ཡར་ལས་མར་གསུང་ཆོག་
གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ཉམ་ཆུང་ཚུ་གིས་ དབང་བསྐུར་གནང་མི་བླམ་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐོབ་རུང་ 
བློ་འགྱོད་བསྐྱེད་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ ཧེ་མ་བཙན་ཆེན་ཕོ་བྲང་གནས་ལུ་སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་
མི་ སྦས་ཡུལ་བླམ་ཤཀྱཱ་འོད་ཟེར་གྱིས་གསུངས་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གོང་གི་གནས་ཚུའི་སྐོར་ལས་སྐྱེས་ལོ་༥༧ ལོན་མི་ཨཔ་ཁྲོ་ཅུང་གིས་ བུ་ལི་གཡུས་སྒོ་ལུ་ཡོད་མི་
གནས་དེ་ཚུ་ བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གནས་ཚུའི་སྐོར་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༡ ཕྱི་རུ་ བུ་ལིཔ་
མི་སེར་དམངས་ལུ་ཡང་ གསལ་བཤད་འབད་དེ་གོ་བསྡུར་འབད་ཡོད།

༡༨༡

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



ཞོབ་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་གནས། 

ཞོབ་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༢༥ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་དུམ་དུམ་སྦེ་ བཏོགས་བཏང་མིའི་གཟུགས་དང་མགུ་ཏོ་
དང་བཅས་པ་ཡོད། དེ་ལས་བདུད་ཀྱིས་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་མིའི་པགས་ཀོ་དང་ ཕྱག་བཤེད་བཞག་པའི་
ཤུལ་དང་ཕྱག་བཤེད་ལས་ཁྲག་འཛགས་སོང་བའི་ཤུལ། དེ་ལས་བདུད་ཀྱི་གཟུགས་ཁར་གུ་རུ་གི་
ཕྱག་གིས་ བཞར་བཏང་བའི་ཕྱག་སེན་གྱི་པར་ཚུ་ཡོད། དེ་གིས་འབད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞོབ་
གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡང་བྱོན་ཏེ་ ཞབས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོནམ་
ཨིན་མས། གནས་འདི་ས་གནས་རྡོ་རྗེ་སྨད་ཟེར་སར་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་བཏུལ་སའི་མཐོང་སྣང་།

༡༨༢



བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་དུམ་དུམ་སྦེ་ བཏོགས་བཏང་མི།

 བདུད་ཀྱི་མགུ་ཏོ།
༡༨༣

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



གུ་རུའི་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས།

ས་གནས་རྡོ་རྗེ་སྨད་ཟེར་ས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་ཡོད།

ཕྱག་བཤེད་བཞག་པའི་ཤུལ་དང་ཕྱག་        
བཤེད་ལས་ཁྲག་འཛགས་སོང་བའི་ཤུལ།

གུ་རུ་གི་ཕྱག་གིས་བཞར་བཏང་བའི་              
ཕྱག་སེན་གྱི་པར།

༡༨༤

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



གླང་ཆེན་མགོ་རང་བྱོན། ས་དཀར་
སྨད་ཟེར་སའི་ལམ་ཁར་ གླང་ཆེན་

མགོ་རང་བྱོན་ཡོད།

གུ་རུའི་ཁ་ཊཾ་ཤུལ་ཡོད་ས།

ཀུ་མ་སྦུང་ཟེར་མིའི་ལ་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བདུད་ལོག་སྟེ་ཁ་དར་མི་ཚུགས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ 
ད་རུང་དམར་གཏོར་འཕངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཁ་ཊཾ་རྩེ་གསུམ་མ་གིས་གསོབ་བཏང་བའི་དོང་རྡོ་
ལེབ་གུ་ཐོན་ཐོནམ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཞོབ་གླིང་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གནས་བཤད་རྐྱབ་མི་ ཨམ་ཆོས་སྐྱིད་མོ་དང་ བསྟན་འཛིན་དབང་
མོ། རྡོ་རྗེ་དཔལ་མོ། པ་སངས་དབང་མོ་ཚུ་ཨིན། ཞོབ་གླིང་འདི་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་
༡༢༤༥ ཙམ་ལུ་ཡོད།

༡༨༥

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག



སྐྱིད་མཁར་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་པའི་གནས།   

སྐྱིད་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང།

མཁའ་འགྲོ་མ་མོན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་གྱིས་སྒྲུབ་པ་གནང་སའི་བྱག་ཕུག།
༡༨༦



གོང་གི་གནས་ཚུ་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་ སྐྱིད་མཁར་ཨཔ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་ཨིན།

མཁའགྲོའི་གྲུབ་ཆུ།

 དུང་དཀར་ཐོན་སའི་དོང་དང་དུང་དཀར།

༡༨༧

ནང་སྐོར་རྒེད་འོག





ཀྲོང་རྒེད་འོག  





༈ གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་
སྟག་མ་ཟེར་སླབ་དགོས་པའི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ནང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་
པའི་སྐུ་གདུང་ བུམ་ཐང་ལས་ སྔར་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ པད་གླིང་ཁོ་རའི་སློབ་མ་གཉིས་
ཀྱིས་སྐུ་གདུང་ཞུ་འབག་འོང་སྟེ་ ས་ཆ་སྒང་ཏོག་ཅིག་གུ་ལྷོདཔ་ད་ གཅན་གཟན་སྟག་ཨམ་གཅིག་

དང་ཕྱདཔ་ལས་ ལུང་པ་འདི་གི་མིང་ཡང་སྟག་མ་ཟེར་ བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གི་
ཧེ་མ་ལུང་པ་འདི་གི་མིང་ལུ་མཁར་སང་སྤོང་ཟེར་སླབ་སྡོད་ནུག སྤོག་ཏོ་འདི་ཁར་ལུང་བསྟན་མིན་
འདུག་ཟེར་གསུངསམ་ལས་ སློབ་མ་གཉིས་ཀྱིས་འདྲི་དཔྱད་ཞུ་བའི་སྐབས་ འདི་ཁ་ལས་ཁ་ཡར་
ལྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་མཇལ་ས་ཡོད། མཁའ་
འགྲོའི་བྷ་ག་ལས་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༣༠ འགོར་བའི་སྒང་ཏོག་ལུ་ པད་གླིང་ཁོ་རའི་སྐུ་གདུང་དེ་ ངལ་
གསོ་བཞག་དགོ་པའི་གསུང་བྱོནམ་བཞིན་དུ་ངལ་གསོ་བཞག་སའི་རྡོ་རང་བྱུང་གི་བཞུགས་ཁྲི་
མཇལ་ནི་འདུག འདི་ཁར་ས་ཆའི་མིང་ཡང་བཞུགས་ཁྲི་ཐམ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག དེའི་ཉེ་འདབས་
ལུ་ མ་ཎི་གདངས་རིངམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཁ་གནོན་གྱི་བཟློག་

སྟག་མ་སྒོམ་སྡེའི་སྐོར།   

པད་གླིང་གི་གདན་ས་སྟག་མ་སྒོམ་སྡེ།

༡༩༡



ཐབས་ལུ་ པད་གླིང་ཁོ་རའི་སློབ་མ་ཚུ་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་གཡུས་ཁའི་གོ་ཤེས་ཉན་
ཤེས་ཚུ་ལས་གོ་ཡི་ཟེར་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་གིས་གསུངསམ་ཨིན་མས། དེ་ལས་སྐུ་
གདུང་དེ་ས་གནས་ཁ་ལས་ཞུ་འབག་སྟེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་སྐུ་གདུང་དེ་
ཁར་བཞག་དགོཔ་སྦེ་ པད་གླིང་ཁོ་རའི་གསུང་བྱོན་ཏེ་ སྐུ་ལ་མཁའ་རིའི་ཞུས་ལན་ལུང་བསྟན་ལས། 
ལྷོ་ཕྱོགས་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་མདུན་ཞལ་དུ། །སྟོབས་ལྡན་གླང་པོ་ཉལ་འདྲའི་མགོ་བོའི་གཡས། །མཚན་
ལྡན་ཐོད་པ་ཁ་སྦུབ་འདྲ་བའི་སར། །འདོད་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྷ་མིའི་མགོན། །སྐུ་གདུང་ས་ཡི་
བཅུད་དུ་དེར་བཞག་ན། །སྤྱིར་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། །སྒོས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་ཆོས་སྲིད་བཅས། །གོང་འཕེལ་རྫོགས་ལྡན་གསར་པ་རྨད་དུ་འབྱུང་། །ཞེས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་
བཞིན་ པད་གླིང་སྐུ་གདུང་དེ་ཡང་ གསང་ཐབས་ཀྱིས་ལུང་པ་དེར་མི་ལོ་༡༦༠ ཙམ་བཞུགས་ནུག ས་
ཕྱོགས་འདི་ནང་ ཐར་པ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་དེ་ཡང་ པད་
གླིང་གི་སྐུ་གདུང་དགྲའི་ཕྱོགས་ལས་ ཐར་བ་ལས་ ལུང་པ་འདི་གི་མིང་ཡང་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་ཟེར་
བཏགས་གནང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 

དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ པད་གླིང་གིས་བཞེངས་གནང་མི་ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་རིང་ཐུང་ ཨིན་ཅི་
༥༡ འབད་མི་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ པད་གླིང་ཁོ་རའི་ཕྱག་བཟོ་ངོ་མའི་བཞེས་བང་ཡང་མཇལ་
ནི་འདུག བཞེས་བང་གི་ནང་ལུ་ སྟག་མ་གདུང་གིས་སྦེ་ ཆུམ་གསརཔ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལོ་
བསྟར་བཞིན་ཆུམ་གྱི་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་བཟང་ངན་གི་བརྟགས་པ་ཡང་བལྟ་ནི་འདུག ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་
ལོ་ཐོག་ལེགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕུད་འདི་ལས་ཧེང་སྐལ་འཕེལ་ཏེ་འོང་ས་མཐོང་ནི་དང་ ནཝ་ཚཝ་
འོང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕུད་འདི་ཁ་ལས་མར་བབས་ཏེ་ སྐམ་འགྱོཝ་མཐོང་ནི་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་
འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་དམར་གདུང་ངོ་མ་ཀྲོང་གསར་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ཕོ་
བྲང་ནང་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་མས།

༡༩༢

ཀྲོང་རྒེད་འོག



པད་གླིང་གི་ཕྱག་བཟོ་བཞེས་བང་། པད་གླིང་གི་སྐུ་གདུང་བཞག་ས།

པད་གླིང་གི་བཞུགས་ཁྲི། མཁའ་འགྲོ་མའི་བྷ་ག

མ་ཎི་གདངས་རིངམ་གྱི་མཆོད་རྟེན།

གོང་གི་གནས་ཚུ་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་གིས་བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༡༩༣

ཀྲོང་རྒེད་འོག





ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག།  





གླེང་གཞི།
༈ ཀྲོང་གསར་འབྲུག་མི་འགྱུར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་
ཞུ་བ་ཅིན། རབ་བྱུང་༩ པ་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ཆུ་བྱི་ལོའམ་ སྤྱི་ལོ་༡༥༥༢ ལུ་ འབྲུག་ཆེན་
ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་སྲས་ ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ འབྲུག་ཤར་
གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཞབས་སྐོར་ལུ་བྱོན་ས་ལས་ ད་ལྟོ་གི་ཆོས་རྩེ་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ ས་གནས་ཡུལ་གླིང་
ཟེར་ས་ལུ་ སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ད་ལྟོའི་མགོན་ཁང་ཐད་ཀྱི་ བྲག་རིའི་ནང་ལས་ 
ནུབ་མོ་ཨ་རྟག་རང་དཀར་མེ་འབར་བ་གཟིགས་ཏེ། དེ་ཁར་བྱོན་གཟིགསཔ་ད་ ས་གནས་དེ་ཡེ་ཤེས་
མཁའ་འགྲོམ་འབུམ་གྱི་བཞུགས་གནས་ཨིནམ་སྦེ་གཟིགས་ནུག ད་ལྟོ་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་གི་ཐད་
ལུ་ སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ དེ་བསྒང་མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མོ་ མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་
དུད་སོལ་ལྷ་མོ་གིས་ ཞལ་དངོས་སུ་གཟིགསཔ་མ་ཚད་ བྲག་རིའི་ནང་ལུ་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ་མཇལ་
བ་ལ་སོགས་པའི་ ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་མང་པོ་བྱུང་ནུག དེ་ལས་ས་གནས་དེ་ཁར་ སྒྲུབ་ཁང་
གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་ འཁོར་བུ་སློབ་མང་པོའི་མཚམས་ཁང་ཆགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་དུས་ལུ་ 
དེའི་ཉེ་འདབས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁ་སྐད་ལུ་ གཡུས་གསརཔ་ཆགས་མི་ལུ་ཀོརང་གསར་ཟེར་སླབ་དོ་
ཡོད་མི་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཀྲོང་གསར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག། 

རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་ཕག་ལོའམ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༤༧ ལུ་སྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ བཀའ་
བཀོད་བཞིན་དུ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ སྔར་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་དེ་ རྫོང་གཞིས་
གསར་དུ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་སྲོག་
རྫོང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ནུག དེ་ཡང་ད་ལྟོ་སྤོས་ཁང་ཡོད་སར་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ 
རྨང་གཞི་བཏིང་སྟེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་དབྱིབས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་། ནང་ཆོས་ཕྱོགས་
ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པར་བཞེངས། རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ་
ཡང་ ཆོས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་བཀྲ་ཞིང་རྩ་བ་རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་རྩེ་ལུ་
ཆགསཔ་ལས་ མཚན་ཡང་འབྲུག་མི་འགྱུར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག།

༡༩༧



རྫོང་ཁག་འདི་གི་མངའ་འོག་གི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཧེ་མ་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་ལས་ ཨྱོན་གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞབས་བཅགས་གནང་སྟེ་ གནས་རྩ་ཅན་མང་རབས་ཅིག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་
བཞག་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བསྟན་པ་བར་དར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཚུ་
དང་ གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླི་པ་དང་པདྨ་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་ཚུ་བྱོན་ཏེ་ གདན་ས་བཅགས་གནང་བའི་ཤུལ་
ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་བཀའ་རྙིང་གི་བླ་ཆེན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་བྱོན་ཏེ་ 
འགྲོ་དོན་མཛད་གནང་བའི་ཤུལ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འོག་ ནུབ་སྦྱིས་ སྟང་སི་སྦྱིས་ བྲག་སྟེང་ གླང་
མཐིལ་དང་སྐོར་ཕུག་ལྔ་ཆ་རའི་ནང་ ད་ལྟོ་ལོ་རྒྱུས་མ་ཡལ་བར་ཡོད་མི་གི་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
འོག་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད།



སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག  



༢༠༠



སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་པད་གླིང་གནས།   

༈ ཀྲོང་གསར་ རྫོ ང་
ཁག་སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་
ནང ་ལུ ་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ ་བ ་
གོངམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ རིག་
འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་
གདན ་ས ་བཅགས་གནང ་
ནུག དེ་ཡང་དུས་རབས་༡༥ 
པའི་ནང་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་
པ་མཆོག་སྐོར་ཕུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ས་གནས་ཨམ་སྒོ་ར་ཟེར་སར་ཕེབས་ཏེ་ཆུ་ག་ཏེ་འཚོལ་རུང་མ་ཐོབ་
ལས་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༤༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ཨམ་སྒོ་རའི་མཇུག་གི་སྨན་ཆུ་སྒང་ཟེར་ས་
ལས་ཆུ་དབོག་སྟེ་བཞེས་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་དེ་ཁར་རིག་
འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་སྨན་ཆུ་སྦང་སའི་རྡོ་གཞོང་དང་རྡོན་ཁྲི་གསུམ་བཟོ་གནང་མི་ཚུ་ད་ལྟོའི་
བར་ན་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། 

རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་རྡོན་ཁྲི་ཚུ་ནམ་སྒྲིག་ཚར་འོང་ག་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ས་
གནས་ཨམ་སྒོ་ར་ཟེར་སར་སྐུ་ངལ་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ ཤ་རོགཔ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མི་ཅིག་དང་ཕྱད་
དེ་ བླམ་གིས་ཤ་རོགཔ་ལུ་ནཱ་ལས་ཕར་འཐུང་ནི་གི་ཆུ་མེད་ག་ཟེར་དྲིཝ་ད་ལུ་ ཆུ་ག་ཏེ་ཡང་མེད་ཟེར་ཞུ་
ནུག བླམ་གིས་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་དྲིཝ་ད་ ཤ་རོགཔ་གིས་ས་གནས་གཞན་ཁར་ག་ཏེ་ཡང་ཆུ་མེད་ 
ཕར་དེ་ཅིག་ཁར་ངེ་གི་ཤ་ཆུ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནུག དེ་ལས་བླམ་གིས་ཤ་རོགཔ་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤ་ཆུ་དེ་ང་ལུ་
སྟོན་གནང་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཤ་རོགཔ་གིས་བླམ་གིས་ང་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་འོང་ མི་སྟོན་ཟེར་སླབ་
སྟེ་ཉན་མ་བཏུབ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ བླམ་གིས་ཤ་རོགཔ་ལུ་ང་གིས་ཁྱོད་ལུ་རྟ་གཅིག་བྱིན་གེ་ ཆུ་
སྟོན་གནང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་རྟ་གཅིག་གནང་པའི་ཤུལ་མ་ཆུ་སྟོན་ཕུལཝ་ལས་ ཨུམ་ཆུའི་མིང་ཡང་རྟ་
ཨུམ་ཆུ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།

སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང།

༢༠༡



དེ་ལས་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ཨུམ་ཆུའི་མིང་ རྒྱའི་ལ་ཨུམ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་
པད་གླིང་ཨུམ་ཆུ་དང་ དང་ཕུའི་ཨུམ་ཆུ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡང་འདུག ཨུམ་ཆུ་དེ་ སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་
ལས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད། དེ་ལས་བླམ་གིས་ས་གནས་ཨམ་སྒོ་ར་ལས་
གནས་སྤོ་སྟེ་ད་ལྟོའི་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་སྒོམ་སྡེ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཆགས་ཏེ་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག། 

དེ་བསྒང་ཤ་རོགཔ་དེ་གིས་ ཨུམ་ཆུའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་གསང་མདའ་དང་ཧིང་བཀལ་ཏེ་ཉན་རང་མ་
བཏུབ་ལས་ ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་ཏེ་ རླུང་འཚུབ་དང་ 
གནམ་ཁ་ལས་ཆརཔ་དང་སེརཝ་ཕབ། ཁོ་རང་གསེར་སྦྱངམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ རྡོ་ཕུག་ཆུང་
ཀུ་ཅིག་གི་འོག་ལུ་འཛུལ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ ཤ་རོགཔ་གི་གསང་མདའ་དང་ཧིང་ཚུ་ག་ར་མེདཔ་
བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ཤ་རོགཔ་དེ་ ནངས་པར་ ཤ་བལྟ་བར་འགྱོཝ་ད མདའ་དང་ཧིང་ཚུ་ག་ར་མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་
མཐོངམ་ལས་ མེདཔ་བཏང་མི་དེ་ ཨ་ཕི་སྒོམ་ཆེན་སྤྱང་སློང་དེ་རང་ཨིན་ཟེར་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ རིག་
འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་བཞུགས་སར་སོང་སྟེ་བླམ་གུ་མདའ་རྐྱབ་ད་ མདའ་ལོག་སྟེ་ཤ་རོགཔ་ཁོ་ར་ཁ་
ཐུག་ལུ་འོངམ་ལས་ ཤ་རོགཔ་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་ཁྱོད་བླམ་ཨིནམ་ང་གིས་མ་ཤེས། བླམ་གིས་གནང་
མི་རྟ་ཡང་ལོག་བཞེས་ཅིག ཨུམ་ཆུ་ཡང་བླམ་ཁྱེད་རང་བཞེས་ད། ད་ལས་ཕར་ང་ཡང་སྲོག་གཅོད་
ཀྱི་ལཱ་མི་འབད་ཟེར་ མདའ་དང་གཞུ་ཡང་བླམ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཤ་རོགཔ་དེ་བླམ་གི་སློབ་མ་ལུ་གྱུར་སོང་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་གསེར་སྦྱངམ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་རྡོ་ཕུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་འོག་ལུ་འཛུལ་
བཞུགསཔ་ལས་ཚུར་ གཡུས་སྐད་ལས་རྡོའི་མིང་ལུ་གོར་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་ཀྱི་མིང་
ཡང་གོར་ཕུག་ཟེར་བཏགས་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་སྐོར་ཕུག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་
ཡང་དེ་སྦེ་རང་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་དེ་ཕྱོགས་ལུ་བྱོན་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་ཡང་ ད་རེས་མནའ་སྦྱིས་ལུ་
པད་གླིང་གི་མགར་ཚང་ཅིག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐོར་ཕུག་ལྷ་ཁང་ནང་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་
བཞུགས་ཡོད་པའི་ནང་རྟེན་པད་གླིང་རང་གི་ཟླ་གམ། དབུ་ཞྭ། བརྒྱད་སྟོང་པ་གསེར་བྲིསམ་པོ་སྟི་

༢༠༢

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



གཅིག་ གླེགས་ཤིང་གུ་པད་གླིང་ཁོ་ར་གིས་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་བརྐོ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་བརྟན་༡༦ 
གི་སྐུ་འདྲ། བརྒྱད་སྟོང་པའི་མགུ་ཤོག་ལུ་ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་གིས་ཕུལ་མི་ཨ་ཎེ་མོ་རའི་གཡུ་
འབྲུག་དཀར་གྱི་སྙན་རྒྱན་བརྡབ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་ སྲུང་འཁོར་གྭའུ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ད་ལྟོ་མཇལ་སར་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྲུང་འཁོར་གྭའུའི་ནང་ པད་གླིང་གི་སྐུ་འདྲ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ཀརྨ་ པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་
པ་ཀུན་མཁྱེན་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་གིས་བཞེངས་ཏེ་པད་གླིང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་པའི་ཁར་ དེ་བཟུམ་
སྦེ་རང་པད་གླིང་གིས་ཡང་ཀརྨ་ པ་ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཏེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་བརྗེ་སོར་མཛད་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་སྲོལ་འདུག། 

དེ་ལས་པད་གླིང་གི་ཕྱག་བཟོ་དྲིལབུ་དང་ ལི་གི་ཀྲིང་ཀྲི་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ ཀྲིང་ཀྲི་དེ་ད་རེས་ནངས་པར་
སྐོར་ཕུག་ལུ་ཡོད་མི་པད་གླིང་གི་གདན་སའི་ལྷ་ཁང་ནང་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་
ལུ་བརྡུངམ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་པད་གླིང་མཆོག་སྐུ་དངོས་སྦེ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་
བཞུགསཔ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། དེ་ཤུལ་ལས་ ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་ཡང་ཁོ་རའི་ཡབ་ཀྱི་གདན་
སའི་གཟིགས་སྐོར་ལུ་བྱོན་བྱོནམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་གཡུ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལོགས་སུ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་ཤ་རོགཔ་
ཅིག་ཤ་བདའ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་ཕུ་(black mountain) གི་ཆ་ཤས་གཡུ་
མཚོ་དང་གསེར་མཚོ་ཡོད་སར་ཤ་རོགཔ་དེ་ལྷོད་དེ་བལྟཝ་ད་ ས་གནས་དེ་ཁར་གཡུ་གིས་གང་སྟེ་
ཡོདཔ་ལས་ཤ་རོགཔ་ཡ་མཚན་ཆེ་སྟེ་ གཡུ་ཚུ་འཐུ་སྟེ་ སོ་རས་ནང་བཙུགས་ཏེ་འབག་འོང་བའི་
སྐབས་ གཡུ་མཚོ་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྦེ་ཤ་རོགཔ་ལམ་འཛོལ་ཏེ་ ལོག་ས་གནས་དེ་ཁར་རང་ལྷོདཔ་
ལས་ ཤ་རོགཔ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་གཡུ་འབག་སྟེ་ལོག་ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་མི་བདེན་པས་མནོ་སྟེ་ གཡུ་
ཚུ་ག་ར་ལོག་གཡུ་མཚོ་ནང་བླུགས་བཏང་སྟེ་ཤ་རོགཔ་ལོག་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ནུག 

ཤ་རོགཔ་དེ་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་དེ་སོ་རས་སྤྱུགས་བལྟཝ་ད་ གཡུ་གཅིག་ལྷོད་ཡོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་ཤ་
རོགཔ་དེ་གིས་ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་ལུ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཨ་ཎེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་
སྐོར་ཕུག་ལྷ་ཁང་ནང་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་བཞེངས་ཡོད་པའི་བརྒྱད་སྟོང་པ་གསེར་བྲིས་མའི་
མགུ་ཤོག་ལུ་བརྡབ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གསེར་མཚོ་དང་གཡུ་མཚོ་འདི་ སྐོར་

༢༠༣

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



ཕུག་དང་མནའ་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལས་འབབ་མི་གཙང་ཆུ་གི་རྐ་མགུ་ལུ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།

རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ པད་གླིང་མཆོག་གིས་ མནའ་སྦྱིས་འདི་གཡུས་
ཚན་བཟུམ་ཅིག་དང་སྐོར་ཕུག་འདི་དགོན་པ་སྦེ་བཅགས་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། སྐོར་ཕུག་
ལྷ་ཁང་འདི་མཚོ་གི་ཐོག་ཁར་བཞེངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དེ་བསྒང་མཚོ་སྨནམོ་གིས་བཞེངས་མ་
སྟེར་བར་པད་གླིང་གིས་མཚོ་དེ་བདའ་བཏང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་བཤད་སྲོལ་འདུག། དེ་བསྒང་པད་
གླིང་གི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ཡང་བྱོན་ཡོད་
པའི་ཁར་ ཤུལ་མ་པད་གླིང་གི་སྐུ་ཚབ་མཛད་དེ་ཡང་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིནམ་དང་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ནང་
གི་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་ཕྱག་བཟོ་ཨིན་
ཟེར་ གླང་མཐིལ་དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་གྱི་བླམ་མཚམས་པ་བཀྲིས་དབང་འདུས་ཀྱིས་བཤདཔ་
ཨིན་པས།

ཤུལ་ལས་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་གདུང་བུམ་ཐང་ལས་སྦེ་ཁེངས་སྟག་མ་ཕྱོགས་ལུ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་སོང་བའི་ཤུལ་མ་ལོག་སྟེ་བུམ་ཐང་བལྟ་སྟེ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ད་ 
སྐོར་ཕུག་ལུ་ཞུ་ཞིན་ན་ སྐུ་གདུང་སྦ་བཞག་ས་ཨིན་ཟེར་ གཡུས་སྐད་ལས་སྤུར་སློམ་ས་ཟེར་མི་གི་
ས་གནས་ཅིག་ད་ལྟོ་ཡང་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་འདུག ཤུལ་ལས་སྐུ་ཕུང་དེ་ཀྲོང་གསར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཞུཝ་
ད་ ས་གནས་གཟིགས་ཟེར་མི་དེ་ཁར་ སྐུ་ཞག་གཅིག་བཞགཔ་ད་ ཞལ་བུམ་ཐང་ཁ་ཐུག་བསྒོར་ཏེ་
བཞག་ཡོད་རུང་ དྲོ་པ་ཞལ་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ཁ་ཐུག་ལུ་བསྒོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད། དེ་
ཁ་ལས་ཡར་བུམ་ཐང་ལུ་ཞུ་ནི་སྦེ་ངང་དག་ལ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ཡང་ དེ་ཁ་ལས་ཡར་མི་བྱོན་ནི་སྦེ་ཆརཔ་
དང་སེརཝ་རྐྱབ་ས་རུད་ཆད་པའི་ཤུལ་ཁར་ ད་ལྟོ་བར་ཤིང་དང་རྩྭ་ཡང་མ་སྐྱེས་བར་ཡོད་ཟེར་བཤད་
ནི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་སྐུ་གདུང་དེ་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལུ་ཞུ་བཞག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

༢༠༤

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



མཚོ་ཆགས་ཤུལ།

 སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས།                                                     
སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ཨུམ་ཆུ་སྒང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

༢༠༥

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



ཨུམ་ཆུ་སྒང་ཆུ།

རྫིང་འདི་ཁར་ཧེ་མ་པད་གླིང་གིས་བཙུགས་གནང་མི་རྡོ་ལེབ་རིངམོ་ཅིག་ཡོད། སྐོར་ཕུག་ལས་ལྷོ་
ནུབ་མཚམས་ལུ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠ ཙམ་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད།

ལི་གི་བུམ་པ་གཉིས།

བུམ་པ་འདི་གཉིསཔོ་སྔོན་གོང་ལས་འདི་ཁར་ཡོདཔ་ད་ ཧེ་མ་པད་གླིང་བཞུགས་པའི་སྐབས་གསོལ་
ཆུ་བུམ་པ་འདི་གིས་དབོགས་བཞེས་བཞེསཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཨུམ་ཆུ་སྒང་
འདི་སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་ལས་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ལུ་སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད།

༢༠༦

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



ཨུམ་ཆུ་སྒང་ལས་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་
ཕྱོགས་ལུ་སྐར་མ་༤༠ དེ་ཅིག་གི་ས་
ཁར་ཡོད།

པད་གླིང་གི་སྐུ་ཕུང་སྦ་བཞག་ས་(སྤུར་རློམས་བྲག)

པད་གླིང་གིས་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་བརྐོ་གནང་བའི་བརྒྱད་སྟོང་པ་གསེར་བྲིས་མའི་གླེགས་ཤིང་།

ནང་ན་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་གཡས་སུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། གཡོན་དུ་བྱམས་པ་
མགོན་པོ་ གཞན་ཡང་གནས་བརྟན་༡༦ དང་རྒྱལ་ཆེན་༤ འི་སྐུ་བརྙན་ཚུ་བཞུགས་ནུག

བརྒྱད་སྟོང་པ་འདི་པད་གླིང་རང་གི་ཕྱག་བྲིས་ཨིན་ཟེར་སྐོར་ཕུག་བླམ་ཀརྨ་ ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཤདཔ་
ཨིན་མས། ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་གིས་ཕུལ་བའི་གཡུ་འབྲུ་དཀར་ཡང་བརྒྱད་སྟོང་པའི་མགུ་
ཤོག་གུ་འདུག།

༢༠༧

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



པད་གླིང་གི་ཟླ་གམ། པད་གླིང་གི་ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ།

པད་གླིང་གི་ཕྱག་བྲིས་བརྒྱད་སྟོང་པ་གསེར་བྲིས་མ།

ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་གིས་ཕུལ་མི་གཡུ་འབྲུག་དཀར།

༢༠༨

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



པད་གླིང་གི་རྟེན་འབྲེལ་དབུ་ཞྭ། ཨ་ཎེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་དབུ་ཞྭ།

པད་གླིང་གི་སྲུང་འཁོར་གྭའུ།

པད་གླིང་ཕྱག་བཟོ་དྲིལ་བུ།རྒྱུ་ལི་ལས་བསྒྲུབས་པའི་པད་གླིང་ཕྱག་བཟོ་ཀྲིང་ཀྲི།
༢༠༩

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



པད་གླིང་གིས་བཅགས་གནང་མི་སྨན་ཆུ་སྦང་ས། སྨན་ཆུ་སྒང་ཆུ་མཐའ་མར་ཡོད།

འདི་ཁར་སྐོར་ཕུགཔ་ཚུ་གིས་སྨན་ཆུ་སྦང་པར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ རྐོང་ནད་ཐོབ་མི་དང་རྐང་
ཚིགས་ལག་ཚིགས་དང་རྐེདཔ་ན་མི་ གྲང་གཞི་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཕནམ་ཨིན་མས། ནདཔ་ལམ་འགྱོ་མ་
ཚུགས་མི་དང་རྒན་རྒས་ས་གནས་འདི་ཁར་ལྷོད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་འདི་ཁ་ལས་རྡོ་འབག་
འོངས་ཞིནམ་ལས་རྡོ་བཙོ་རྐྱབ་སྟེ་སྦང་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

པད་གླིང་གིས་ཆུ་ལམ་བཏོན་ནི་སྦེ་བཟོ་མི་རྡོན་ཁྲི་གསུམ།
༢༡༠

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



ཨམ་སྒོ་ར།

འདི་ཁར་ཤ་རོགཔ་དང་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ཕྱད་དེ་ཆུའི་སྐོར་བསྟུན་གྲོས་འབད་ས་ཨིན་མས།

གོར་ཕུག་རྡོ།

པད་གླིང་གིས་གསེར་སྦྱངམ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་གཡིབ་བཞུགས་ས། འོག་ལས་ཨང་༡ བརྐོ་སྟེ་འདུག

༢༡༡

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



པད་གླིང་གི་སྐུ་ཕུང་ཞུ་སྟེ་ངལ་གསོ་བཞག་ས། ཚོགས་པ་ཨམ་འཆི་མེད་དབང་མོ་གི་ཁྱིམ་རྩ་བར་ཡོད།

པད་གླིང་གི་གདན་ས་སྐོར་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

སྐོར་ཕུག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་དམངས་ཨཔ་རྡོ་རྗེ་དང་ སྐྱེས་ལོ་༨༢ ལོན་མི་ཨ་རྒས་ཕུར་པ་གཉིས་
ཀྱིས་བཤད་ཡོད། སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་འདི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༡༥༡༥ ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྐོར་ཕུག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༨༠ ལང་མི་ཨང་རྒས་མཱོན་མེད་དང་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་
འོག་གི་བླམ་ཀརྨ་ ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་ཡོད། བླམ་གིས་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་གཡུས་སྒོའི་
རྒན་ཤོས་ སྐྱེས་ལོ་༩༡ ལོན་མི་ཨ་རྒས་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་དང་ཨ་རྒས་རྡོ་རྗེ། གཞན་ཡང་ཤེས་
མཐོང་ཅན་གྱི་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་དྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ཤེས་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངམ་ཨིན་མས།

༢༡༢

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



མནའ་སྦིས་(མནའ་སྦྱིས)ལུ་ཡོད་པའི་གནས།    

༈ མ ན འ ་ སྦིས ་ གཡུས ་
ཚན་འདི་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་
ཚད་མི་ཊར་༡༣༠༠ ལྷག་ཙམ་
ཅིག་གུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད། མནའ་
སྦིས་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་དེ་ཧེ་མ་བུམ་
ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་
རཱ་ཛ་དང་རྒྱལཔོ་སྣ་བོ་ཆེ་གཉིས་
མ་འགྲིགས་པར་དམག་རྐྱབ་སྟེ་
ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔོ་ཕམ། སྲས་སྟག་ལ་མེ་འབར་བཀྲོངས་དཔ་ལས་ ལྷ་དང་སྲུང་མའི་མཐུ་མེད་
པར་བསམ་སྟེ་མནོལ་གྲིབ་བཏངམ་ལས་རྒྱལཔོ་སྙུང་སྟེ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲངས། རྒྱལཔོ་
སྙུང་གཞི་དྭངས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལུ་ལོག་བྱོན་ནི་སྦེ་མནའ་སྦིས་ལུ་ཕེབས་ད་ རྒྱལཔོ་
གཉིས་ རྡོ་རིང་ཅིག་གུ་ཕྱག་བཀལ་བཅུག་སྟེ་ ཕྱིན་ཆད་རྒྱ་དམག་མོན་ལུ་མི་འོང་ མོན་དམག་
རྒྱ་ལུ་མི་འགྱོ་ནི་གི་མནའ་བོར་བཅུགཔ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་གཡུས་སྐད་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་
མནའ་ཐང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་བྱུང་ཡོད་རུང་ཤུལ་ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་མནའ་སྦྱིས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཏེ་
ཡོད་མི་དེ་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་དེ་སྦེ་རང་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

མནའ་སྦིས་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་དུས་ཡུན་སྐར་༣༠ ཙམ་གྱི་སར་སྐུ་བྲག་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ཉིན་༡ གི་སར་ཇོ་
བོ་དུར་ཤིང་། ལྷོ་ཁ་ཐུག་སྐོར་ཕུག་ གཡུས་སྟོད་ལུ་པོ་ཏ་ལ་ པོ་ཏ་ལ་གི་འོག་གསར་སྤང་རེ་ཏི་ཁ་ཐུག་
གི་གནས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། རེ་ཏི་ལས་འོངམ་ད་གནས་ཐང་། འདི་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ཤར་ཤར་ཕུ་
བཅས་ལས་ཚུར་བརྒྱུད་དེ་གུ་རུ་མནའ་སྦིས་ལུ་བྱོན་ཏེ་དེ་ཁ་ལས་ཤར་ཕུར་ཟུར་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་གི་
སྐུ་བྲག་ལུ་བྱོན་ཏེ་སྐུ་ཞག་གཅིག་བཞུགསཔའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་བྲག་གི་བདུད་ཚུ་བཏུལ་གནང་ནུག

གུ་རུ་སྐུ་བྲག་ལུ་ཕེབས་ད་སྐུ་བྲག་གི་མི་ཅིག་གིས་གུ་རུ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་སྦ་གི་དུང་ཅུང་ནང་ལས་
རེད་བཏོན་ཏེ་བརྡུངས་ཞིནམ་ལས་གུ་རུ་ལུ་དྲངས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་
གཅིག་ཕྱུགཔོ་ཐལ་སོངཔ་ལས་བརྟེན་སྐུ་བྲག་ཕྱུགཔོ་ཟེར་བའི་མིང་ཐོན་ནུག། 

མནའ་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང།

༢༡༣



ཤུལ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ས་གནས་དེ་ཁར་ལན་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕེབས་ད་ སྐུ་བྲག་ཕྱུགཔོ་བཟའ་
ཚང་གཉིས་ཀྱིས་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་གཉིས་ལུ་རྟ་ནོར་དང་འབྱུ་གིས་ག་ཏེ་ཡང་མི་ཤོང་པས། དེ་ཚུ་
ཨ་ཙི་ཅིག་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་སྟོན་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུཝ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ 
དེ་འབད་བ་ཅིན་ཁྱོད་ར་ང་དང་འདྲན་འདྲ་སྦེ་ཨུབ་ངེའི་གདན་གུ་བཀལ་ ཕོརཔ་ངེའི་ཅོག་ཙེ་གུ་བཀལ་
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབདཝ་ལས་ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་སྤྱང་ཀ་ཐལ་ཁྱིམ་ཡང་རམ་
སོང་ནུག ཤུལ་ལས་གུ་རུ་ལོག་བྱོནམ་ད་ ད་རུང་ ད་དེ་སྦེ་མཛད་མ་ད་ལོག་སྟེ་ཕྱུགཔོ་འགྱོ་ནི་ཡོདཔ་
ཅིག་ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ད་ གུ་རུ་གིས་ཕྱུགཔོ་སྦེ་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཟ་ནི་མས། འདི་བ་འདི་ཁ་དང་
ལགཔ་གུ་བརྟེན་ཏེ་ཟ་ཟེར་གསུངམ་ལས་ད་རེས་མོན་པ་ཚུ་སྦ་གི་རིགས་ཚུ་གི་ཚར་བཟོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཟ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད། སྐུ་བྲག་ཕྱུགཔོ་དེ་བསོད་
ནམས་ཟདཔ་ལས་བརྟེན་མི་བརྒྱུད་རང་ཆད་དེ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཁང་ཤུལ་ཅིག་མ་གཏོགས་
མཐོང་ནི་མིན་འདུག

མནའ་བོར་བཅུག་པའི་རྡོ་རིང་།

རྡོ་རིང་གི་ཤར་ཧོངས་ལུ་ཡོད་པའི་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་ཕྱག་པར།

ནུབ་ཧོངས་ལྟག་གི་འདི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེའི་ཕྱག་པར།
༢༡༤

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



བྱང་ཧོངས་རྒྱབ་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་པར། གདོང་ཕྱོགས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཕྱག་
མཐེབ་རྗེས། དེ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་ནམ་ལྷ་

ཅིག་འབུམ་ལྡན་འདི་འཛོམས་དཔང་སྦེ་ཨིན་མས།

རྡོ་རིང་འདི་ལས་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་བདུད་རྩི་འབབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར།

ལྷ་ཁང་གདོང་གི་ཟུར་ཁར་ཡོད་མི་ཙན་དན་
ཤིང་འདི་གུ་རུ་གི་ཕྱག་འཁར་ཨིན།

༢༡༥

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



ཙན་དན་ཤིང་གཞན།

ཤུལ་ལས་མནའ་སྦིས་གཡུས་སྒོ་ལུ་ནད་
རིམས་གདུག་དྲགས་ཅིག་ཐོན་ཏེ་མོ་བཏབ་
ད་ སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་(འབྲུག་མཁས་
པ)ཟེར་ཞུ་མི་འདི་གིས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཙན་
དན་ཤིང་ཅིག་བཙུགས་པ་ཅིན་ཕན་ནི་མས་
ཟེར་གསུངམ་ལས་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་
ནི་འདུག

དྲན་གསོ། ཤུལ་ལས་བཙུགས་མི་དེ་སྦོམ་ཐལ་ནུག་ཟེར་དྲི་བཀོད་འབདཝ་ད་མི་གིས་བཙུགས་མི་དེ་
སྦོམ་ཡང་མགྱོགས་པའི་ཁར་རྒསཔ་ཡང་མགྱོགས་པས་ཟེར་ཨིནམ་ད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར་
དེ་སྦོམ་ནི་ཡང་ཆེནམོ་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་རྒས་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག

ལྷ་ཁང་གི་ཟུར་ཁར་ཡོད་པའི་ཞབས་རྗེས།

འདི་ལུ་ཞབས་རྗེས་ཨིན་ཟེརཝ་ཙམ་ལས་ག་གི་ཞབས་རྗེས་ཨིན་ན་ཁུངས་སྦྲགས་ཚུགས་མི་མིན་འདུག
༢༡༦

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



མནའ་སྦིས་ལྷ་ཁང་འདི་ཕར་
ཚུར་རྒྱ་ཚད་འདོམ་བཞི་དང་
ཕྱེད་ཡར་མར་གཉིས་དང་ཕྱེད་
འབད་མི་རྩིགཔ་རྙིངམ་འདི་
མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་བཞེངས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ཉི་
མ་མི་གིས་བཞེངས་ཡི་རང་
ཕྱི་རུ་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་གིས་བཤུབས་
བཏངམ་ལས་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་གུ་རུ་ལུ་ཞུཝ་ད་ དེ་གི་ཟློག་ཐབས་ང་གིས་འབད་གེ་ཟེར་
གཏེར་འཆམ་གསར་བརྩམས་གནང་སྟེ་གཏེར་འཆམ་རྐྱབ་ད་ ལྷ་འདྲེ་ཚུ་འཆམ་ལུ་ཡེངས་ཏེ་སྡོདཔ་
ད་ ལྷ་ཁང་དེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ལོ་བསྟར་འབྲུག་ཟླ་༡༡ 
པའི་ཚེས་༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཚེས་༡༩ ཚུན་མནའ་སྦྱིས་ལྷ་ཁང་བསྒྲུབས་པའི་སྒྲུབ་ཟེརཝ་མ་
གཏོགས་ཚེས་བཅུ་ཟེར་སླབ་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་མས། འབྲུག་ལུ་གཏེར་འཆམ་ཡང་འགོ་ཐོག་ དེ་ལས་
ཚུར་བྱུང་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

མནའ་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

མཁའ་འགྲོ་མའི་ཕྱག་མཛུབ་གཉིས་ཀྱི་པར།

དེ་ཡང་ཉི་མ་མཁའ་འགྲོམ་
ཚུ་གིས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་
བརྩིགས་མི་དེ་ནུབ་མོ་བདུད་
ཀྱིས་བཤུབས་བཏངམ་ལས་ 
ནམ་ཚར་འོང་ག་ཟེར་ཕྱག་
མཛུབ་བཙུགས་ཏེ་ ཁ་ཡར་
ལྟ་སྟེ་གཟིགསཔ་ད་ཐོནམ་སྦེ་
བཤད་ནི་འདུག རྩིགཔ་གི་བཟོ་
རྣམ་ཡང་དེང་སང་གི་དང་མ་
འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢༡༧

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



མནའ་སྦིས་ལུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ ཐུགས་རྟེན་འདི་ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྡོ་རིང་དང་ 
གསུང་རྟེན་འདི་ལྷ་ཁང་ལྟག་གི་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག སྐུ་རྟེན་འདི་ལྷ་ཁང་ལྟག་གི་རྡོ་གཉིས་
བརྩེགསམ་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

གསུང་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག

སྐུ་རྟེན། འདི་ཁ་ལས་བདུད་རྩི་བྱོནམ་ཨིན་མས།
༢༡༨

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



གཏེར་བདག་ཕོ་བྲང་།

དེ་གི་འོག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོདཔ་ད་ གྲུབ་ཆུ་འདི་གིས་པུས་མོ་ན་མི་དང་རྐང་ཚིགས་
ལག་ཚིགས་ན་མི་ མིག་ཏོ་ན་མི་ཚུ་ལུ་ཕནམ་ལས་མི་ཚུ་གིས་དེ་ཁར་གྲུབ་ཆུ་ཞུ་བར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། མནའ་སྦིས་ལྷ་ཁང་གི་བྱང་ཤར་མཚམས་ལུ་ཡོད།

འདི་ཁར་དྲིལ་བུ་བླུགས་པའི་དྲིལ་ཤུལ་འབུར་ཐོན་ཏེ་
ཡོད། མགར་ཚང་འདི་མནའ་སྦིས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་
སྒྲོན་དང་ཕུན་ཚོགས་བཟའ་ཚང་གི་ཞིང་ནང་ཡོད།

པད་གླིང་གི་མགར་ཚང་།
༢༡༩

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



དེ་གི་ལྟག་ལུ་སྦུདཔ་རྐྱབ་སའི་རྡོ་ཕུག དེ་གི་ལྟག་ལུ་པད་གླིང་སྐུ་རྒྱབ་ཧེན་བཞུགས་སའི་རྡོ་
ལེབ་བཅས་ཡོད།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་༨༩ ལོན་མི་མནའ་སྦིས་ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་གྲུབ་པ་ལ་གིས་བཤད་ 
ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལྕགས་མཁར་བླམ་རྡོ་རྗེ་ལས་གོ་ནུག།

༢༢༠

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག



གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག   





སྐུ་བྲག་གནས་ཀྱི་སྐོར། 

ཆིབས་གླང་ཆེན་ལུ་ཚྭ་
བྱིན་ས་ལས་མདའ་རྒྱང་
གང་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་སྐུ་
དམའ་བྲག་ཟེར་མིང་
ཐོབ ་མི ་གུ ་རུ་རིན ་པོ ་
ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི། ས་
གནས༌སྐུ་དམའ་བྲག་
ལུ་ཡོད།

༈ སྐུ་དམའ་བྲག་ཟེར་མི་འདི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་སྐུ་བྲག་གནས་ལུ་ཡོད་མི་བཞུགས་
ཁྲི་གུ་བཞུགསཔ་ད་ རྒྱབ་ཀྱི་བྲག་རི་འདི་མཐོ་སྟེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་སྐུ་གཟུགས་
དམའ་ནི་འདི་གིས་སྐུ་དམའ་བྲག་ཟེར་བཏགས་ཏེ་དར་ཁྱབ་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག ཨིན་རུང་ད་
རེས་ནངས་པར་སྐུ་བྲག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 

མནའ་སྦིས་ལས་སྐུ་བྲག་གནས་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་དུས་ཡུན་རྐང་ཐང་ཧ་ལམ་ཚུད་༤ དེ་ཅིག་གི་
ས་ཁར་རང་འཐག་སྦིས་ཟེར་བའི་གནས་ཡོད། རང་འཐག་སྦིས་ཟེར་བའི་གནས་(མོན་སྐད་ལས་ཧེང་
དེག་སྦིས) འདི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལས་བྱོནམ་ད་ས་གནས་འདི་ཁའི་བདུདམོ་གིས་ལམ་
ལྟག་ལུ་རང་འཐག་ཁབ་ཏོག་མབ་ཏོག་གཉིས་བསྒྲིགས་ཏེ་སྡོདཔ་གཟིགསཔ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་
ཆེ་གིས་དེ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་མི་བཞུགས་ཁྲི་གུ་བཞུགས་ཏེ་འདི་ཁར་ག་ཅི་འཐག་ནི་སྨོ? ཟེར་
འདྲི་བའི་ལན་ལུ་བདུདམོ་གིས་ འཛམ་གླིང་གི་མིའི་མགུ་ཏོ་འཐག་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་རང་འཐག་
གི་ལྟེ་བ་མེད་ཟེར་བརླད་དོ་ཡ་གཅིག་སྟོནམ་ད་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཟུངས་ཤིང་ཁྱོད་ལུ་མེདན་
ངེའི་ན་ཡོད་ཟེར་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་དེ་བརྡབས་ཏེ་དམ་ལུ་བཏགས་ནུག དེང་སང་མི་ཚུ་མིག་ཏོ་རེ་ནཝ་ད་ 
རྡོ་རྗེ་དེ་གི་ཤུལ་དོང་ནང་ལས་ཆུ་བཏོན་ཏེ་དབུར་བ་ཅིན་དྲག་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

༢༢༣



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་དོང་།རང་འཐག་ཁབ་ཏོག་མབ་ཏོག

རང་འཐག་གནས་ལས་ཡར་རྡོས་སྒོར་འབའ་ཚད་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆིབས་རྟ་ཁ་ལོག་པའི་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་
དང་སྐུ་རྗེས། དེ་ཡང་སྐུ་བྲག་ལས་མནའ་སྦིས་ལུ་བྱོནམ་ད་སྐུ་བྲག་ཁ་ཐུག་ལོག་པའི་སྐབས་ཐོན་པའི་རྗེས་ཨིན་མས།

ས་གནས་རང་འཐག་སྦིས་ཟེར་སར་ཡོད་མི་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

༢༢༤

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་གླང་ཆེན་གྱི་སྒ། ཆིབས་ལོག་ས་
ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།

གཞོང་པ།

གཞོང་པ་འདི་ཁར་བདུདམོ་གི་པགས་ཀོ་བཤུས་ཏེ་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་ 
སྤགས་བསྣས་ཏེ་ཆིབས་ལུ་དྲངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། འདི་ཁར་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་བདུདམོ་གི་
ཁྲག་དང་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཆིབས་ལོག་ས་ལས་ཀི་
ལོ་མི་ཊར་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་སར་ཡོད།

མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག གཞོང་པ་ལས་མི་ཊར་༡༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།
༢༢༥

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དེ་ཡང་བརྡ་ཡིག་འདི་ཧེ་མ་མེད་རུང་ཤུལ་ལས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་སློབ་མ་སྐུག་
ཞོགས་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་གྱི་སློབ་མ་མནའ་སྦིས་ལས་ཨིན་མི་སློབ་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་
ངོས་འཛིན་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གནས་སྒོ།
༢༢༦

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གནས་སྒོ་འདི་ མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་ལས་མདའ་རྒྱང་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད། གནས་དེ་ལུ་
འོག་ཤ་པོག་གནས་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་༤ པ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་མནའ་སྦིས་ལུ་བྱོན་ལམ་སྦས་གནས་འདི་ཁ་ལས་བྱོན་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
དང་། ད་རེས་ནངས་པར་གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ནང་ན་ལམ་གྱི་རིང་ཐུང་དང་གནས་
ཀྱི་མཇལ་སྣང་ཚུ་རང་སོའི་དད་མོས་དང་ལས་འཕྲོ་དང་བསྟུན་མཇལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག 
ལ་ལུ་གིས་མེ་འཕུ་སྟེ་བྱཱ་ཁུ་བཙག་སར་དང་ ལ་ལུ་གིས་གསུང་ཆོག་གནང་སར་ལྷོདཔ་ལ་སོགས་
པ་མཇལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལ་ལུ་གིས་ནང་ལུ་གནས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཕྱེ་སྟེ་མཇལ་ནི་དང་ལ་ལུ་ལུ་
སྒོ་གངམ་མ་ཕྱེ་བར་བྱག་སྒོ་བསྡམ་མི་དང་ཕྱད་ནི་ལ་སོགས་པ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལ་
ལུ་ལུ་བདུད་རྩི་འབབ་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག དེ་ལུ་གནས་སྒོ་
གཡས་གཡོན་གཉིས་སྦེ་ཡོད།

གནས་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ལོགཔ་ད་ལམ་འཛོལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་འབྲུ་སྣ་དང་སྤྱ་རྩི་
སྤེམ་འབར་དཀར་མེ་སྤོས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ལམ་བརྡ་བཀལ་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས།

ཆིབས་གླང་ཆེན་ལུ་ཚྭ་བྱིན་ས་དང་ལྕེ་གིས་བལྡག་པའི་ཤུལ་མཇལ་ས།                                    
དེ་གི་རྩ་བར་གླང་ཆེན་ཞབས་རྗེས་གཅིག་ཡོད།

༢༢༧

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་རྟ་གི་ཞབས་རྗེས། སྐུ་དམའ་བྲག་ལུ་ཡོད།

གཏེར་བྲག སྐུ་བྲག་ཕྱུག་པོའི་(སྐུ་བྲག་ས་པ)ཁང་རུལ་ཤུལ།
༢༢༨

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



སྐུ་བྲག་ཕྱུག་པོའི་ཁང་རུལ་ཤུལ་གདོང་ཁར་ ཕྱུག་པོའི་རྟ་རས་ཡོད། ཁང་ཤུལ་ལས་ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་
ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ད་རུང་ཕྱུག་པོའི་ཁང་ཤུལ་ཡོད།

གསེར་གཞོང་ལབ་རྩ། སྐུ་བྲག་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཅིག་
དང་ཕྱེད་ཙམ་ཁར་ཡོད།

དེ་ལས་གསེར་གཞོང་ལབ་རྩ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གསུམ་ཙམ་གྱི་སར་སྒོམ་ཆེན་བྲག་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་
སྐུ་བྲག་གི་མི་ཚུ་གིས་ཨོ་རྒྱན་བྲག་ལུ་ཡོད་མི་བྱག་སྦྱངམ་བཅོམ་པར་འོངམ་ད་གུ་རུ་གིས་སྒོམ་ཆེན་
ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགསཔ་དང་མཇལཝ་ལས་བྱག་གི་མིང་ཡང་སྒོམ་ཆེན་བྲག་ཟེར་དར་ཁྱབ་འགྱོ་
ནུག།

སྒོམ་ཆེན་བྲག།

༢༢༩

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དེ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཨོ་རྒྱན་བྲག་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་མ་མནའ་སྦིས་དང་
ཕུར་ཟུར་བར་ན་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ལམ་གཞན་ཁ་ལས་མེདཔ་ལས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
བྲག་གི་བར་ལས་ལམ་བཏོན་གནངམ་ལས་ཨོ་རྒྱན་བྲག་ཟེར་དར་ནུག། མི་གི་ཁ་གཏམ་བཤད་
སྲོལ་ལས། གཡུས་མནའ་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་དགའ་བས་པ། །བྲག་ཨྱོན་བྲག་ལས་མི་ཐར་བས། །ཟེར་
སླབ་སྲོལ་འདུག།

ཞབས་རྗེས་དང་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱི་རྗེས་བཅས་ཡོད།

་ཨོ་རྒྱན་བྲག།

༢༣༠

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དྲན་གསོ། ཨོ་རྒྱན་བྲག་གཡས་ཁ་ཐུག་ཡར་ལྟ་སྟེ་བྱག་གི་རྐེད་པ་ཅིག་ཁར་གསང་བའི་ལམ་བཏོན་
པའི་སྐབས་ཞལ་སྐོམ་སྟེ་གྲུབ་ཆུ་བྱིན་ཅན་ཅིག་བཏོན་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་མི་དེ་ཧེ་མ་ཕམ་
རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

གུ་རུ་སྐུ་ཞག་བཞུགས་ས།

འདི་ཁར་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་བཞུགས་ཁྲི་དེ་ཐད་སྒོར་སྒོར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་
ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་བའི་སྐབས་མི་ཚུ་གིས་ཧ་མ་གོ་བར་མེད་པ་བཏང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

གུ་རུའི་ཕྱག་མཛུབ་བཙུགས་གནང་ས། ཨྱོན་བྲག་ལུ་ཡོད།

༢༣༡

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭའི་པར།

འདི་ཁར་གུ་རུ་ཐུགས་དམ་གནང་
བཞུགས་བཞུགསཔ་ཨིན་མས། བྱག་
འདི་ཁར་གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱག་
མཛུབ་ཀྱི་རྗེས་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་འདུག 
ཨོ་རྒྱན་བྲག་ལས་ཀི ་ལོ ་མི ་ཊར་
གཅིག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད།

དྲན་གསོ། གུ་རུའི་དབུ་ཞྭའི་གཡས་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་དབུ་ཞྭ་ཡོད་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག། 

གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱི་རྗེས།

༢༣༢

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གྲུབ་ཆུ་འདི་ཨུམ་ཆུ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཧེ་མ་ཕུར་ཟུར་ལས་ཨང་རྒས་ཀོག་ཀྲ་ཟེར་མི་གིས་
གུ་རུ་ཞལ་མཇལ་ཏེ་གྲུབ་ཆུའི་སྐོར་ལས་གསུང་ཐོས་ཏེ་ཤི་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་
ལས་ཉམས་བཙོག་ཤོར་ཏེ་འདུག།

དྲན་གསོ། དབུ་ཞྭ་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་གི་གྲུབ་ཆུ་ ཨུམ་ལྔ་འཁྱིལ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན་རུང་ད་རེས་ས་གནས་འདི་ཁར་ཨིན་ཟེར་གཏན་འཁེལ་སླབ་ཤེས་མི་མིན་འདུག།

གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་གྲུབ་ཆུ།

གྲུབ་ཆུ། ཕུར་ཟུར་གཡུས་ལྟག་ལུ་མིག་ནད་དང་སོ་ནད་ལུ་ཕན་པའི་རྡོ་བར་ལས་ཐོན་པའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོད།
༢༣༣

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་གུ་རུ་གིས་ བརྡབ་
གནང ་མི ་ཕུར་པའི་ཤུལ ་ལས ་
བརྟེན་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་ཕུར་
ཟུར་ཟེར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་
ཟུར་ཉམས་ཏེ་ཕུརམ་ཟུར་ཟེརཝ་མ་
གཏོགས་ཕུར་ཟུར་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་
སླབ་མི་མིན་འདུག གྲུབ་ཆུའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དྲིལ་དང་རྡོ་རྗེ་གི་

ཤུལ་མཇལ་ནི་ཡོད།

དྲན་གསོ། དེ་གི་ལྟག་ལུ་སེང་གེ་ཕོ་མོ་ཟེར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའི་གནས་ རྐང་ལམ་གྱི་གཡས་དང་
གཡོན་ལུ་སྦེ་རྡོ་ཕུག་གཉིས་ཡོད།

གུ་རུ་གིས་ བརྡབ་གནང་མི་ཕུར་པའི་ཤུལ།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་བྱང་སྦིས་བླམ་རྡོ་ཕུག་གིས་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན། བླམ་
མཆོག་གིས་གོང་གསལ་གནས་ཚུའི་སྐོར་ལས་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་གསུང་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་མཁྱེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གི་གསུང་རྒྱུན་དང་ཕམ་རྒན་
ཤོས་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་འོང་མི་གནས་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་མོན་སྐད་ལས་རྫོང་སྐད་ནང་བསྒྱུར་
ཏེ་བཞག་མི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ཡང་གཟིགས་ཞིབ་མཛད་ནུག གནས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་པ་སྐུ་བྲག་
དཀར་ཅུང་ཨིན།

༢༣༤

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



༈ མང་སྡེ་ཆུའི་སྤྲིང་ཟམ་ཕར་ཁ་་ལས་ཡར་ རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཚོུད་༢ ཙམ་འགྱོཝ་ད་ རྒྱ་
མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༡༥༦༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ མཐོང་གསལ་ཆེ་བའི་སྤོ་ཏོག་ཅིག་གུ་ ཤེ་
ལེང་ལྷ་ཁང་དེ་ཆགས་ཏེ་འདུག།  

མི་གི་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ རབ་བྱུང་༦ པའི་སྐོར་རམ་ དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་ སྔ་
འགྱུར་རྙིང་མའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་གིས་ གདན་ས་བཅགས་
ཏེ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

དང་ཕུའི་ལྷ་ཁང་ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་དེ་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་བཞེངས་ཞིན་
ན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ མཁན་པོ་དབང་ཕྱུག་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དགེ་སློང་གི་སྡེ་
ཅིག་ཡང་ གསར་བཙུགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་གི་ནང་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་ཞབས་
རྗེས་ཨིན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག།

ས་གནས་འདི་གི་མིང་ ཤེ་ལེང་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་དེ་ དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ 
བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་མི་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་གི་དཔེ་དེབ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་བཤན་

ཤེ་ལེང་ལྷ་ཁང༌།  

ཤེ་ལེང་ལྷ་ཁང༌གི་མཐོང་སྣང།

༢༣༥



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར་ལས་འཁྲུངས་པའི་ཙན་དན་ཤིང༌།
༈ ལྷ་ཁང་འདི་ཁ་ལས་ཡར་དེ་ཅིག་ཁར་ ཧེ་མ་ཙན་དན་ཤིང་སྦོམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
ཙན་དན་ཤིང་དེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཕྱག་འཁར་བཙུགས་གནང་མི་ལས་འཁྲུངས་ནུག། ལོ་༡༥ དེ་
ཅིག་གི་ཧེ་མ་ སྤང་མེ་ཤོར་བའི་སྐབས་ མེ་གིས་འཚིགས་ཏེ་ ཙན་དན་ཤིང་དེ་འགྱེལ་སོང་ནུག 

ཨིན་རུང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྨོན་དེ་བརྟན་ཅིང་རྒྱ་ཆེཝ་ལས་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གདན་
ས་འདི་གི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཏེ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནིའི་རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་
པའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་ མེ་གིས་འཚིགས་ཤུལ་གྱི་རྩ་བ་ལས་ཙན་དན་ཤིང་གཅིག་ རང་བཞིན་གྱིས་
འཁྲུངས་ཡོད་མི་དེ་ ད་རེས་སྦོམ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད། 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཕྱག་འཁར་ཙན་དན་
བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ 
མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༤༠༠ ཙམ་ལུ་ཡོད་མི་ས་
གནས་རྒྱ་མཚོ་སྦུང་ཟེར་སར་ ཧེ་མ་ བདུད་
ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་
གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
སྒོམ་ཆེན་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བདའ་བྱོནམ་ད་ 
ད་རེས་ཤེ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལམ་འོག་ལུ་
ཡོད་མི་ཁྱིམ་ཅིག་ནང་སོང་སྟེ་ དེ་ཁར་ཨམ་
སྲུ་གཅིག་ཡོད་མི་ལུ་ སྲིནམོ་མི་གཟུགས་
ལུ་གྱུར་སོང་མི་དེ་གིས་ སྒོམ་ཆེན་ཞྭམོ་
དམརཔོ་བཞེས་མི་ཅིག་གིས་ ང་བདའ་འོང་
དེས། ང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕུག་ནང་སྦ་བཞག་ཞིནམ་

གླིང་ཟེར་ཨིན་རུང་ བརྗོད་སྒྲའི་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ཤེ་ལེང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་འདུག 
ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཤེས་རབ་གླིང་ཟེར་བའི་བསྡུས་མིང་དང་ ཡང་
ཅིན་ཤེལ་གྱི་གླིང་ལ་སོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སླབ་ཚོད་ཡོད་རུང་དཔྱད་པ་མཛད་དགོཔ་འདུག།

ཤེ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཁྱིམ་ཤུལ།
༢༣༦

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ལས་ ནཱ་མེད་ཟེར་སླབ་སྨ་རེ་ཟེར་ གཡིབ་སྡོདཔ་ཅིག་ནང་ སྒོམ་ཆེན་འོང་སྟེ་ཨ་ནཱ་ལས་ཕར་མི་ཅིག་
འཛུལ་སོང་ཡི་ མ་མཐོང་ག་ ཟེར་དྲིཝ་ད་ ཨམ་སྲུ་གིས་མ་མཐོང་ཟེར་སླབ་ནུག སྒོམ་ཆེན་གྱིས་ལྟ་
མ་ང་རྒྱབ་ཐལ་ཞིནམ་ལས་ཁྱོད་ཟ་འོང་སྨ་རེ་ ཁོ་བདུད་ཨིན་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཨམ་སྲུ་དེ་གིས་སྐད་
མ་ཐོནམ་སྦེ་ཁ་མཆུ་གཡོ་སྟེ་བརྡ་སྟོནམ་ཅིག་ སྒོམ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་འཁར་གྱིས་བཏབ་སྟེ་འཐེནམ་ད་རོ་
ཁྱི་ཅིག་ཐོན་ནུག རོ་ཁྱི་ཕུག་ལས་ཚུར་འདྲུད་དེ་ཨམ་སྲུ་གི་གདོང་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ལགཔ་གིས་ཨམ་
སྲུ་གི་ཁ་མཆུ་མགུ་གཞར་བཏངམ་ལས་ དེ་གིས་ཧད་བཏགས་འབད་དེ་ཨམ་སྲུ་ཡང་ཤི་སོངམ་ལས་
མི་རབས་ཆད་པའི་ཁང་ཤུལ་དེ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་མཐོང་སར་འདུག། 

དེ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བདུད་དེ་འདྲུད་དེ་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ས་དོང་
རིམ་པ་དགུ་ཚུན་བརྐོས་ཞིནམ་ལས་ ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་ལུ་ ལོག་འཐོན་ནི་མེད་པའི་
དམ་བཞག་ལུ་མགུ་ལས་ཕྱག་
འཁར་ཙན་དན་ཤིང་དེ་བཙུགས་
གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར་ཙན་
དན་འདི་ ཧེ་མ་རྩཝ་གཅིག་ལུ་
མགུ་གསུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ཙམ་གྱི་འབྲུག་ཟླ་༤ 
པའི་ནང་མེ་མཆོད་ཉིནམ་གཉིས་
ཀྱི་རིང་བཞེས་ཏེ་ མེ་ལྕེ་ཡར་མགུ་
ལས་ཐོན་ཐོན་རང་འཚིགས་ཅི་
ཟེར་ཨིན་མས། རྩཝ་གཅིག་ལུ་
མགུ་གསུམ་ཡོད་མི་དེ་ གཅིག་
བྱང་ཁ་ཐུག་དང་ གཅིག་ནུབ་ཁ་
ཐུག་ གཅིག་ལྷོ་ཁ་ཐུག་བལྟ་སྟེ་
གྱེལ་སོང་ནུག། ཉིནམ་༡༠ གྱི་

མེ་གིས་འཚིགས་མི་ར་ཏོག་ལས་ལོག་འཁྲུངས་མི་ཕྱག་འཁར་གྱི་མཐོང་སྣང་།
༢༣༧

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



རྒྱབ་ལས་ ར་ཏོག་མེ་གིས་འཚིགས་མི་ལས་ལོག་ལྕུག་གུ་ཧ་ལས་སི་སི་སྦེ་སྐྱེས་ནུག་ཟེར་ སྐྱེས་
ལོ་༦༣ ལོན་མི་ཤེ་ལེང་ཨཔ་རྡོ་རྗེ་དང་གཞན་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར་བྱིན་ཅན་དེ་ ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་མེ་མཆོད་བཞེས་ཏེ་ སྦོ་ལོགས་དང་
རྩ་བའི་ས་རྡོ་མེན་ཚད་འཚིགས་སོངམ་ལས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ག་ཅི་ཡང་སྐྱེ་ནིའི་དཔེ་མ་
སྲིདཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ཕྱག་འཁར་ལོག་འཁྲུངས་མི་དེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཕྱག་

མེ་གིས་འཚིགས་མི་ར་ཏོག་ལས་ལོག་འཁྲུངས་མི་ཕྱག་འཁར་གྱི་མཐོང་སྣང་།

༢༣༨

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



འཁར་བཙུགས་པའི་ནམ་དུས་ལས་ ཁོ་རའི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་དམ་ལུ་
བཏགས་མི་ བདུད་གདུག་པ་ཅན་དེ་ཡང་ ལོག་མི་ཚུགས་ནིའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན་མས།

དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་ལྷ་འབབ་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་ལུ་གླང་མཐིལ་སློབ་གྲྭ་ལས་མི་༣༠ དེ་ཅིག་

ཕྱག་འཁར་གསར་རྙིང་གུ་འཇའ་ཤར་ རྙིངམ་ལས་དར་ལམ་དཀརཔོ་ཤར་ཏེ་ ཕྱག་འཁར་གསརཔ་འཁྲུངས་མི་ལུ་
སྟོན་པའི་མཐོང་སྣང་།

༢༣༩

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



རྒྱ་མཚོ་སྦུང་གི་གནས།
༈ ཤེ་ལེང་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ འོ་ལོག་འཁོར་བའི་ས་གནས་རྒྱ་མཚོ་སྦུང་
(གནས་ཐང་)ཟེར་ས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་ དམར་གཏོར་རྡོ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
བཞག་མི་གནས་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད། དང་ཕུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་སྒོམ་སྒྲུབ་
གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ མོན་པ་བོན་ཆོས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ངོ་ལོག་རྐྱབ་སྟེ་གནོདཔ་བསྐྱལ་ནི་
འབད་འོངམ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དམར་གཏོར་འཕངས་ཏེ་ ཚར་བཅད་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་
ནི་འདུག། 

དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་མི་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་གི་དཔེ་
དེབ་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རང་བྱུང་གི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ རྡོ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་དྲིལ་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་
པའི་ཁར་ སྒྲུབ་ཕུག་གི་གཡས་ཧོངས་ལུ་ བྱག་གཅིག་གུ་དོང་ཐད་སྒོར་སྒོར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། མི་
གཞན་དེ་ཚུ་རྒྱང་གྲགས་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་སྡོད་དེ་ མི་གཅིག་གིས་ དོང་གུ་ཁ་དཔག་སྟེ་ མིའི་
མིང་བཏོན་འབོ་པ་ཅིན་ སྦོ་ལོགས་ཁ་ལས་འབོ་དོ་བཟུམ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གོ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཀོད་དེ་
འདུག།

གནས་སྐོར་ལུ་སོང་སྟེ་ དར་འཕྱར་བསང་བཏང་འབད་དེ་ པར་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གླང་མཐིལ་གྱི་
སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་གི་ཨམ་སྲུ་པདྨ་སྒྲོལམ་ ད་རེས་མགར་ས་རྫོང་ཁག་སྦྱིས་གཞོང་
འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ལུ་ཡོད་མི་གི་པར་ཆས་ནང་ ཕྱག་འཁར་བསྐོར་ཏེ་འཇའ་ཤར་ ཕྱག་འཁར་
མེ་འཚིགས་པའི་ཤུལ་དུམ་ཡར་ལོང་ཡོད་མི་ལས་ དར་ལམ་དཀརཔོ་ཤར་ཏེ་ ཕྱག་འཁར་གསརཔ་
འཁྲུངས་མི་ལུ་སྟོནམ་ལ་སོགས་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རྟགས་མཚན་བྱུང་ནུག དེ་སྦེ་དར་ལམ་
དཀརཔོ་ཤར་ཏེ་ ཕྱག་འཁར་གསརཔ་འཁྲུངས་མི་ལུ་སྟོན་མི་ཡང་ ངེའི་སྐུ་ཚབ་འདི་ཨིན་ཟེར་སྟོནམ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ བཤད་ནི་འདུག། 

ཕྱག་འཁར་མེ་འཚིགས་ཏེ་འགྱེལ་སོང་བའི་ཤུལ་དུམ་ཚུ་ལས་ཨེན་ཏ་དྲ་སྟེ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་
སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་པར་བཏབ་པའི་སྐབས་ཡོད་མི་ཤུལ་དུམ་ཡར་ལོང་ཡོད་
མི་ཡང་ ཤུལ་ལས་རྟགས་མཚན་བྱུང་ཞིནམ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ མཆོད་ཆས་བཟོ་ནི་དང་གྲིབ་བསང་
གི་དོན་ལུ་ བཏོགས་འབག་སྟེ་རྫོགས་སོང་ནུག།

༢༤༠

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཤེ་ལེང་
གཡུས་ཚན་ནང་བསོད་སྙོམས་
ལུ་བྱོནམ་ད་ མི་ཚུ་གིས་གུ་རུ་
ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ སྒོམ་ཆེན་
སྤྱང་སློང་ཁྱོད་ ང་བཅས་ཐོག་
བསྡུ་རནམ་ད་རང་ཁྱོད་ལྷོདཔ་
མས་ཟེར་ རྡོ་བཤུད་རྐྱབ་བདའ་
སྟེ་ འདི་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྦལཔ་རྡོ་གུ་
འཛེགས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། མི་ཚུ་གིས་རྡོ་ག་
དེ་ཅིག་རྐྱབ་རུང་སྦལཔ་གི་མ་
མཁལ་འོག་ལུ་འཛུལ་སྡོད་དེ་
གུ་རུ་ལུ་ཕོག་མ་ཚུགསཔ་ལས་
མི་ཚུ་ལོག་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་
མས།

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་
གྲུབ་ཆུ། ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་
ཁར་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་
པའི་སྐབས་ འོག་ལས་གྲུབ་ཆུ་
ཅིག་ཡང་བཏོན་གནང་ནུག

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྦལཔ་རྡོ།

ཤེ་ལེང་ལས་རྒྱ་མཚོ་སྦུང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་བདའ་ཡོད་པའི་གནས།

༢༤༡

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གནས་འདི་གི་བྱག་གུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཐམ་ཟེར་མཚལ་གྱིས་འབྲི་བྲིསཝ་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་
ཨིན། ཧེ་མ་གནས་བྱག་འདི་གིས་སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་རྡོ་རྦབ་རིལ་ཏེ་ནོར་གུ་རྐྱབ་ལ་སོགས་པ་འབདཝ་
ད་ གུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ཕྱག་ཐམ་གནང་ཡོདཔ་ལས་བྱག་གི་མིང་ཡང་ཕྱག་ཐམ་
བྱག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ཕྱག་ཐམ་བྱག

ཕྱག་ཐམ་བྱག་གི་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྐབས་ལུ་ བཞུགས་ཁྲི་འདི་ཁར་བཞུགས་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། ཕྱག་ཐམ་བྱག་གི་ཚུར་ཧོངས་ལུ་ཡོད།

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

༢༤༢

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



བྷ་ག་གཏོར་མ།  བྷ་ག

གནས་རྡོ་གཅིག་གི་མགུ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྷ་གའི་དབྱིབས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ གནས་རྡོ་གི་མིང་
ལུ་ཡང་བྷ་ག་གཏོརམ་དང་ སའི་མིང་ཡང་བྷ་ག་བ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ཕྱག་ཐམ་བྱག་ལས་འགྱོཝ་
ད་ལྟག་འཚམས་ཅིག་ཁར་ཡོད།

 རྒྱ་མཚོ་སྦུང་གི་གནས་སྒོ།

གནས་སྒོ་སྒོ་འདབ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད། གནས་འདི་ལས་ཡར་ལྟ་སྟེ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་སའི་
མིང་ལུ་གནས་ཚང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

གཏེར་སྒྲོམ། ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཟླ་གམ།
༢༤༣

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤགས་ཚོགས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྤགས་ཚོགས་འདི་འཐུ་
སྟེ་བདུད་ལུ་རྐྱབ་སྟེ་འོག་ལུ་མནན་བཞག་ཡོད་
རུང་ བདུད་ཀྱིས་ས་འོག་ལས་མར་འཛུལ་སོང་
བའི་དོང་ཡང་འདུག བདུད་དེ་ཤུལ་ལས་ཤེ་
ལེང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ ས་འོག་
ལུ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་གུ་ལས་ཕྱག་འཁར་
བཙུགས་བཞག་མི་དེ་ཨིན་མས།

དམར་གཏོར་གྱི་མཐེབ་ཀྱུ།ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འཕངས་གནང་བའི་དམར་གཏོར།

དེ་ཡང་ཤེ་ལེང་གི་མི་ཚུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བསོད་སྙོམས་མ་ཕུལ་བར་ རྡོ་བཤུད་རྐྱབ་སྟེ་བདའ་བའི་
རྣམ་སྨིན་གྱིས་ ཤེ་ལེང་གི་མི་ཚུ་དམྱལ་བར་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ མཐོ་རིས་ལུ་དྲངས་ནིའི་དོན་
ལུ་ དམར་གཏོར་འཕངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དམར་གཏོར་དེ་འཕངས་པའི་ཕྱི་རུ་ལས་མི་ཚུ་
ལུ་སྤོ་རོ་དཀར་ཅུང་གི་ནད་ཐོབ་སྟེ་ནངས་པར་ལས་ཤེ་ལེང་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་༡༨ ཀྱི་མི་ཆ་མཉམ་ཕྱི་
རུ་ཉལ་ཞིནམ་ལས་དྲོ་པ་ལོང་ནི་མེད་པར་ཤི་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ད་རེས་ཀྱི་ཤེ་ལེང་ལྷ་ཁང་འདི་
བཞེངས་པའི་སྐབས་དེ་བསྒང་གི་ཁང་ཤུལ་གྱི་རྩིགཔ་ཚུ་བཤུབ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ཟེར་ ལྷ་ཁང་
གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་ཨཔ་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

༢༤༤

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



བྱ་ཁྱུང་།  ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་མགུ་ལས་མར་ མེ་རིས་ རལ་གྲི་གི་དབྱིབས་ཚུ་འདུག སྒྲུབ་ཕུག་
ནང་ན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི། དེ་ལས་ཕར་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་ཐབ། 
ལྟག་ལུ་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྦྲུལ་མགོ། བྱག་གི་ལོགས་ལུ་མཆོད་མེ་སྟོང་ཕུལ་ས། དར་
ཤིང་རང་བྱོན། མཆོད་ཏིང་སྟོང་ཚུ་འདུག

སྒྲུབ་ཕུག་མགུ་ལས་མར་ཡོད་མི་མེ་རིས། སྒྲུབ་ཕུག་མགུ་ལས་མར་ཡོད་མི་རལ་གྲི་གི་དབྱིབས།
༢༤༥

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་ཐབ།

བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྦྲུལ་མགོ།

བྱག་གི་ལོགས་ལུ་མཆོད་མེ་སྟོང་ཕུལ་ས།

༢༤༦

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དར་ཤིང་རང་བྱོན།

མཆོད་ཏིང་སྟོང་ཚུ་འདུག

གནས་བཤད་ལོགས་སུ་རྐྱབ་ནི་མེད་རུང་ས་གནས་དེ་ཁར་རྡོ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་གཞན་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག
༢༤༧

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ཤེ་ལེང་ལས་འགྱོཝ་ད་ ལམ་ཁར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་གཟུགས་རང་བྱོན་ཟེར་ཡོད་མི་གནས་རྡོ་
འདི་ལུ་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་རྟའི་མགུ་རང་བྱུང་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་མི་ཅིག་གིས་བཅགས་
བཀོ་ནུག་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱ་མཚོ་སྦུང་གི་གནས་ཚུ་འབྲུག་ཟླ་དང་པ་རྫོགས་ཁམས་ཅིག་ཁ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འབྲུག་ཟླ་
གཉིས་པའི་ནང་མཇལ་བ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་མེན་ཚལ་མ་ཚུ་གིས་ལམ་བསུབ་
ནི་དང་པདཔ་གི་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་ཨིན་མས།

དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་གཟུགས་རང་བྱོན།

དེ་ལས་ ཤེ་ལེང་ལས་ངོར་སྨད་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྒོམ་གནང་བཞུགས་སའི་
སྒོམ་བྲག་ལུ་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཡོདཔ་ཨིན། བཞུགས་ཁྲི་འདི་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་ད་ལྟོ་བཞེངས་བྱོན་བྱོནམ་བཟུམ་སྦེ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ཟད་དེ་འདུག བཤད་སྲོལ་ལས་ ཏོང་ཏོང་
འཕེལ་ལུ་ཡོད་མི་ཨྱོན་བྲག་གཉིས་པ་ཟེར་མི་གནས་ཀྱི་མགུ་ལས་མར་ལྟ་སྟེ་ཡོད་མི་རི་འདི་བདུད་
ཀྱི་གཟུགས་ཨིནམ་ལས་ མ་འོངས་པར་གནོདཔ་མི་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ 
གནས་འདི་ཁ་ལས་ཕྱག་འབྲུ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ ཕར་བྱོན་ཏེ་བདུད་ཀྱི་མགུ་ཏོ་

༢༤༨

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ནང་ལུ་སྒོམ་གནང་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ ཨྱོན་བྲག་གཉིས་པ་ཟེར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་
མས། སྒོམ་བྲག་གནས་འདི་བྱག་གི་རྐེད་པར་འབད་ནི་འདི་གིས་མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་ལམ་གྱི་
དཀའ་ངལ་འདུག།

གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི།

ངོར་སྨད་གཡུས་ཚན་ལྟག་གི་ཐང་ཅིག་ནང་ལམ་
འོག་ལུ་ ས་མིང་གུ་རུ་ལེང་ཟེར་སར་ གུ་རུ་གཙོ་
འཁོར་གསུམ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་རྡོ་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྐབས་ཅིག་ལས་བཞུགས་ཁྲི་རྡོ་འདི་ ག་ཕུབ་སྦེ་གྱེལ་སོང་ནི་འདི་གིས་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་མཇལ་མི་ཚུགས་པས།

༢༤༩

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་རྡོན་ཁྲི་དང་ཆིབས་ཀྱི་ཆག་གཞོང༌།
ཤེ་ལེང་ལྷ་ཁང་ལས་ངོར་སྨད་གཡུས་ཚན་ལུ་མ་ལྷོད་པའི་བར་ན་ རྡོའི་ལོགས་ལུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་
རྡོན་ཁྲི་ཨིན་ཟེར་མི་དང་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་ཆིབས་ཀྱི་ཆག་གཞོང་ཨིན་ཟེར་བའི་རྡོའི་གཞོངམ་
དེ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད། དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་
མི་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་དེབ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ ཤེ་ལེང་ཡར་འགྱོ་མར་འགྱོའི་ལམ་
ཁར་ བསམ་གཏན་གླིང་བླ་མའི་ཆིབས་ལུ་ ཆག་བྱིན་སའི་རྡོ་གཞོང་དང་ ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་ཚུ་ 
ད་ལྟོ་ཡང་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

མཁའ་འགྲོ་མའི་རྡོན་ཁྲི།

བསམ་གཏན་བླམ་གི་བཞུགས་ཁྲི་དང་།

བསམ་གཏན་གླིང་བླམ་གྱི་ཆིབས་ལུ་ཆག་བྱིན་པའི་རྡོ་གཞོང་།         
ཤེལ་ལེང་དང་ངོར་སྨད་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོད།

༢༥༠

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ལམ་(གནས་ཆེན་སྤྱི་ཟུར་ཕུག) 
༈ ཏོང་ཏོང་འཕེལ་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ ཤེ་ལེང་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་
དོང་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ དང་ཕུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་སའི་ལམ་རྡོན་ཁྲི་དང་
བཅསཔ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། གནས་རྩ་ཅན་ཨིནམ་ལས་ ཐ་ན་མི་ཤི་བའི་ཕུངམོ་མེར་བཏང་
བའི་ཐལཝ་དུམ་གྲ་ཅིག་དེ་ནང་བསྐྱལ་ཚུགས་རུང་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཚུགས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་ནི་
དེ་གིས་ མི་ཚུ་གིས་ཐལཝ་དང་རུ་ཏོ་ལེ་ཤ་བསྐྱལཝ་ལས་ དོང་བསུབས་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག 
སྐབས་ཅིག་ལས་ གནས་ཀྱི་ཟུར་ཁ་ལས་ས་རུད་ཆད་དེ་ཧེང་བཀལ་རང་བསུབས་ཆི་ནུག།

དང་ཕུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དོང་འདི་
ནང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འོག་ཕྱོགས་
ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ཞིན་ན་ ལོག་
ཕེབས་པའི་སྐབས་ འོག་ཕྱོགས་
ཀླུ་འདི་ཚུ་ ད་རེས་སྤྲིང་ཟམ་
ཡོད་སའི་ མང་སྡེ་ཆུའི་མཐའ་
མར་ དོང་ཅིག་གི་ནང་ལས་ཕར་
འཛུལཝ་ད་ ནང་ན་བྱག་ཕུག་
སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུན་ གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སྐྱེལ་ལུ་ འོང་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག།

གོང་ལུ་འཁོད་མི་ ཤེ་ལེང་དང་རྒྱ་མཚོ་སྦུང་གི་གནས་ཚུའི་སྐོར་ ཨཔ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་གིས་བཤད་
ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་གནས་དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཚེ་འདས་ཨ་རྒས་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་ལས་གོ་ནུག དེ་ཡང་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ཙམ་ལས་ ཨཔ་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་གིས་ཤེ་ལེང་ལྷ་ཁང་གི་ས་ཆ་ཡོ་བྱད་དང་བཅསཔ་སྦེ་
མཁན་པོ་དབང་ཕྱུག་ལུ་ཕུལ། མཁན་པོ་གིས་ ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་འབད་
ནིའི་གན་ཁུར་ ཨཔ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ལུ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ གདན་སའི་རྒྱབ་ཁུངས་རྩ་ཅན་ཡོད་མེད་
སྐོར་འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཧ་གོ་ནུག། ཤེ་ལེང་དེ་ ས་གནས་མཐའ་ཟུར་མོན་པའི་གཡུས་

འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་སའི་ལམ་

༢༥༡

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ཁ་ལུ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཚེ་འདས་ཨ་རྒས་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་གིས་ ལོ་རྒྱུས་དེ་ཅིག་མ་བཤད་པ་ཅིན་ 
ཤེས་མི་གཞན་ག་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། 

གཞན་ཡང་དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་མི་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་
སྲུང་གི་དཔེ་དེབ་བཅུ་གསུམ་པ་ཟེར་མི་ཀི་དེབ་ཡང་རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད།

རྩོད་འགྲན་རྡོ་ལེབ།
༈ ཏོང་ཏོང་འཕེལ་ལས་འབད་ མང་སྡེ་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ཤེ་ལེང་ཁ་ཐུག་ ཁ་ཡར་བལྟ་སྟེ་འགྱོཝ་
ད་ མི་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་རྡོ་ལེབ་ཅིག་འདུག ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ 
ཤེ་ལེང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ མོནཔ་བོན་ཆོས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཅིག་ཁར་
རྩོད་འགྲན་འབད་ནི་དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར་བཙུགས་མི་ལས་ སྐྱེས་མི་ཙན་དན་ཤིང་འདི་ 
བརྡབ་གཏང་ནི་འབད་འོངམ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ མངོན་ཤེས་མཁྱེན་སྦེ་ རྩོད་འགྲན་འབད་བར་
བྱོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ད་རེས་རྡོ་ལེབ་ཡོད་སར་ཕེབས་ད་ མོན་པ་ཚུ་ཡང་འདི་ཁར་ལྷོདཔ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ལས་ 
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ མོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཁྱོད་ཆ་ཁྱབ་ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྨོ་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ 
ང་བཅས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཅིག་ཁར་རྩོད་འགྲན་འབད་བར་དང་ ཙན་དན་ཤིང་བརྡབ་པར་འགྱོཝ་
ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་རྩོད་འགྲན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ མོན་པ་ཆ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་ཅིན་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ས་གནས་འདི་
ནང་ལས་འཐོན་འགྱོ་ནི་དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བ་ཅིན་ མོན་པ་ག་ར་སྡོད་གནས་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་
ཁ་ཚིག་བཟོ་སྦེ་ རྩོད་འགྲན་འབདཝ་ད་ མོན་པ་ཆ་ཁྱབ་ཕམ་སྟེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ས་གནས་ག་
ར་ང་གིས་དབངམ་ཨིན། ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་འཐོན་འགྱོ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཞིན་ན་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་བདེན་
དཔང་ལུ་ རྡོ་ལེབ་གུ་ཞབས་རྗེས་བཞག་གནང་པའི་བསྒང་ མོན་པ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ 
ང་བཅས་ལུ་སྡོད་སའི་ས་ཁོངས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ གནང་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་དགོ་ཟེར་གསོལ་འདེབས་
ཞུཝ་བཞིན་དུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཐུགས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་ རྡོ་ལེབ་
ཟུར་ཁ་ལས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྤོག་གནང་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་འབད་ ད་རེས་མཐའ་མཚམས་བདའ་

༢༥༢

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ཨོ་རྒྱན་བྲག་གཉིས་པ། 
༈ ཨོ་རྒྱན་བྲག་གཉིས་པ་དེ་ གླང་མཐིལ་རྒེད་
འོག་ཏོང་ཏོང་འཕེལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ལུ་འགྱོ་སའི་
ལམ་སྒོར་ལྟབ་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ཡོད། བྱག་དེ་ཨོ་རྒྱན་བྲག་
དང་པ་དང་གདོང་གཏད་ཕྲང་ཕྲང་ཕོག་པའི་ཁར་ བྱག་
དེ་གི་མིང་ལུ་གཡུས་སྐད་ནང་ ཨུར་ཅན་བྲག་ཟེར་སླབ་
སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་འགྱོཝ་མ་གཏོགས་
དོན་ལུ་ཨོ་རྒྱན་བྲག་ཟེར་ཨིན་མི་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ 
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ལས་ 
ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་དོན་ལས་ མོན་བུམ་
ཐང་ལུ་བྱོན་པའི་ལམ་བདའ་སྟེ་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ། མ་འོངས་ལས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
ཕྱག་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་ལ་སོགས་པ་བཞག་སྟེ་གནས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་
བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ཕོགཔ་མ་ཚད་ བྱག་དེ་ནང་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གནས་ལེ་ཤ་ཅིག་དེང་སང་གི་བར་
ན་ཡང་མཇལ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་ཡོད།

གནས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ གཡུས་ཚན་ལས་ ས་གནས་མཐའ་ཟུར་
ཅིག་ནང་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་རྒན་ཤོས་ཤེསཔ་མཐོངམ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་
མཇལ་བར་འགྱོ་མི་མེད་དེ་རང་འབད་རུང་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གནས་
འདི་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ད་རེས་ནངས་པ་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་དང་ གསོ་བ་ ཤེས་རིག སོ་ནམ་ 
སྒོ་ནོར་ ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཚང་གེ་ར་དུས་མཉམ་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༠དེ་ཅིག་ལས་ཚུར་ ས་གནས་དེ་ཁར་དང་ཕུ་ལས་གཞིས་ཆགས་ཏེ་སྡོད་མི་ ཨཔ་ཀརྨ་ བསོད་
ནམས་ཟེར་མི་འདི་གིས་མི་སྡེའི་ཁེ་ཕན་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གནས་འདི་གི་མཐའ་འཁོར་གེ་ར་

སྟེ་ མོན་པ་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་གིས་འབད་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆམ་དང་ཟློས་གར་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གོངམ་སློབ་ཀུན་
བཟང་རྡོ་རྗེ་ ཡོངས་གྲགས་དྭངས་དུང་ཀུན་བཟང་ཟེར་མི་ལས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨོ་རྒྱན་བྲག་གི་མཐོང་སྣང།

༢༥༣

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསལ་ཐོག་ལས་ གནས་དེ་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གེ་ར་གིས་མཇལ་ཚུགས་པའི་
གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག

ཚོགས་འཁོར་བྱག་ཕུག ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་སའི་བྱག་ཕུག་འདི་ནང་
ཧེ་མ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འདི་ཁ་ལས་ཧེ་མ་གྲུབ་ཆུ་འབབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་སའི་བྱག་ཕུག་ཟུར་
ལོགས་ལས་མར་ཡོད།

སྒྲིབ་པ་བཤུད་ས། ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་སའི་བྱག་གི་གཡས་ཟུར་ལས་ཡོད།

མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་འབབ་ས།

༢༥༤

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གནས་སྒོ། 

གནས་སྒོའི་གཡས་གཡོན་ལུ་རྡོ་མི་གིས་བརྩིགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྒོ་ཁར་ སྒོ་
འདབ་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་པའི་རྡོ་ལེབ་སྦོམ་ཅིག་ཡང་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི། 

ནང་ན་ལུ་བྱག་ཐོག་ཚད་གཉིས་དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་མགུ་ལུ་རྒྱབ་ཡོལ་དང་བཅསཔ་སྦེ་འདུག ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་བདུད་རྩི་ཡང་བྱོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག

༢༥༥

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གོང་གསལ་གནས་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་ཏོང་ཏོང་འཕེལ་ལས་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་ཨིན། ཁོ་གིས་
གནས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ཧེ་མའི་ཕམ་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་བཤད་མི་ལས་གོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་
པར་དུ་ཁོ་རའི་ཨཔ་ཀརྨ་ བསོད་ནམས་ལས་གོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།

ཨྱོན་བྲག་གནས་ནང་ཚེ་རིལ་བྱོན་པའི་མཐོང་སྣང་།

ཨྱོན་བྲག་གནས་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ།

༢༥༦

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



༈ རྟ ་འཚེར་ལའི་ལྷ ་ཁང་
འདི་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པའི་ཐུགས་
སྲས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྲས་ ཀྲོང་
གསར་དགའ་སྒར་ཆོས་རྗེ་ ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ དུས་རབས་
༡༧ པའི་ནང་ལས་ གདན་ས་སྦེ་
བཅགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  
དང་ཕུའི་མི་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་བཤད་
པའི་ནང་གསལ་ དང་ཕུ་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ ས་གནས་གཏེར་མཛོད་ལས་ གཏེར་ལས་
བཞེས་པའི་སྐུ་རྟེན་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་གནམ་འཕུར་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་མི་རྟ་མགྲིན་དེ་ བླམ་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཁོ་རའི་ཡི་དམ་ཨིན་པས། 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་དེ་བཞུགས་སྒྲོམ་ནང་མེད་པར་ བླམ་དེ་གིས་ རྡོ་ཅིག་ཕྱག་ལུ་
བསྣམས་སྦེ་ ངེ་གི་ཡི་དམ་གྱི་སྐུ་དེ་ ཕྱོགས་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་བཞི་ག་ཏེ་ལས་ཕར་ འཕུར་བྱོན་བྱོནམ་
ཨིན་ན་ ཕྱོགས་དེ་ཁར་ལྷོདཔ་ཅིག་ རྡོ་གུ་ཕྱག་པར་ཐོན་པར་གྱུར་ཅིག་ཟེར་ ཐུགས་སྨོན་གནང་ཞིན་ན་ 
ལྷ་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ཡོད་པའི་ལྷ་དར་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་འཚོལ་བའི་བསྒང་ ཕྱོགས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལྷོདཔ་
ཅིག་ རྡོ་གུ་ཕྱག་པར་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ སྐུ་རྟེན་དེ་ལྷོ་ཁ་ཐུག་འཕུར་བྱོན་བྱོནམ་ཨིནམ་མཁྱེན་ནུག་
ཟེར་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་བླམ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བཞུགས་གནས་གདན་ས་ཅིག་ ལྷོ་
ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་ཞིན་ན་ རྗེས་
དཔྱད་དེ་འཚོལ་བར་བྱོན་པའི་བསྒང་ སྒྲུབ་པའི་སྡིངས་ཀྱི་ལ་ཁར་(པད་ངའི་ལ)ལྷོདཔ་ད་ མཚོ་ཅིག་
གིས་འཚུབས་སྟོན་ཏེ་བྱོན་ལམ་བཀགཔ་ད་ བླམ་གིས་རྟས་ལྕག་དྲངས་སྦེ་བཏུལ་མི་ མཚོ་དེ་ད་རེས་
ཀྱི་བར་ན་ཡང་ སྒྲུབ་སྡིངས་ལ་ལུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ རྟས་ལྕག་འདི་
ཡང་ ད་རེས་རྟ་འཚེར་ལ་ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྟེན་སྒམ་ནང་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད།

རྟ་འཚེར་ལ་ལྷ་ཁང༌དང་སྣག་ཚང་། 

རྟ་འཚེར་ལ་སྣག་ཚང་གི་མཐོང་སྣང་།

༢༥༧



མཚོ་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ བསུ་བ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་རིམ་པར་བྱོནམ་ད་ ད་རེས་ལྷ་ཁང་ཆགས་
ཏེ་ཡོད་སར་ཕེབས་པའི་བསྒང་བླ་མ་གིས་ རྟའི་སྐད་རྐྱབ་མི་གསན་ཏེ་གཟིགས་པའི་སྐབས་ ཡི་དམ་
རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་དེ་ ཙན་དན་ཤིང་གུ་ཆགས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཡི་དམ་འདི་གི་ལུང་བསྟན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གདན་ས་བཅགས་ཞིནམ་ལས་ གདན་སའི་མིང་ཡང་རྟ་སྐད་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་རྟ་འཚེར་ལ་
ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག། 

དེ་ལས་གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་གནམ་འཕུར་ལུ་དང་ དགུན་གྱི་བཞུགས་
གནས་ ཀྲོང་གསར་རྟ་འཚེར་ལ་ལུ་སྦེ་ གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ལུ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ཡི་
དམ་རྟ་མགྲིན་དང་ བླམ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་གདུང་ དབུ་ཞྭ་ཚུ་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ཡོད། 

དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལོང་གླེགས་
བམ་གསུམ་པའི་ནང་ དགའ་སྒར་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཁོ་ར་གིས་ རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་
འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ དཔྱད་པ་ཕུལ་ཕྱིན། ལྟོ་འཕྱེ་བརྟག་པ། ས་བླངས་པ། དབང་དུ་བྱ་བ། 
སྦྱངས་པ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། བསྲུང་བ། བཟུང་བ་ཚུ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་མ་
ཉམས་པ་སྦེ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཁྱམས་ཀ་བ་དང་བཅས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་ དགོན་པའི་མིང་ཡང་ངེས་
དོན་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཞིན་ན་ ཁོ་རའི་གདུང་སྲས་གཞོན་པ་ཆོས་རྗེ་པདྨ་
བསྟན་འཛིན་རྟ་འཚེར་ལའི་ཆོས་རྗེ་འབད་མིང་བཏགས་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག།

ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཧོངས་ལུ་ རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་ཆགས་མི་ ཙན་དན་ཤིང་དེ་ སྣག་ཚང་རྐྱབ་པའི་སྐབས་
ཤིང་ཆ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་སྣག་ཚང་དེ་ནང་ལས་ཙན་དན་ཤིང་
གི་དྲིམ་མནམ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་མ་ཚད་ཤིང་ཆ་རྙིངམ་མེར་བཏང་སྟེ་བལྟ་རུང་བདེན་པ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་ཧོངས་ལུ་ ཧེ་མ་བླམ་གིས་བཏོན་གནང་མི་གྲུབ་ཆུ་དེ་ ད་རེས་
ནངས་པ་བསྐམས་ཏེ་མིན་འདུག། 

ངག་རྒྱུན་ཅིག་ནང་ བླམ་རྟ་འཚེར་ལ་ལུ་བཞུགསཔ་ད་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་དང་མང་སྡེ་ཚོ་བཞི་ཁེངས་
རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་བླམ་
ཁེངས་ལུ་བྱོན་ཏེ་རི་བོ་ཏ་ལའི་བྱག་གུ་ལྷོདཔ་ད་བླ་མའི་ཆིབས་རྟ་རྦབ་རིལ་སོང་སྟེ་ཤི་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ བླམ་ཁེངས་ལས་ལོག་བྱོན་པའི་སྐབས་རི་བོ་ཏ་ལའི་བྱག་བར་ནང་ལས་རྟ་སྐད་རྐྱབ་གསན་ཏེ་

༢༥༨

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གཟིགས་པར་བྱོནམ་ད་ཆིབས་རྟའི་ཚེམས་ལས་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་མི་དེ་བླམ་གིས་བསྣམས་བྱོན་
ཏེ་ད་ལྟོ་རྟ་འཚེར་ལ་སྣག་ཚང་གི་ཡི་དམ་གྱི་རྟེན་སྒམ་ནང་མཇལ་ནི་ཡོད། དེ་ལས་ཚུར་ས་གནས་ཀྱི་
མིང་ཡང་རིལ་བའི་རྟ་ལ་ཟེར་དར་ཡོདཔ་འོང་ནི་མས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་ཡིག་ཐོག་འབྲིཝ་
ད་རི་བོ་ཏ་ལ་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་ཡར་སོང་ནུག 

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༨ པའི་ནང་ ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ བསྐང་གསོ་ཉིནམ་
གཅིག་གནང་ནི་ཡོད་མི་དེ་ཁར་གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ནང་ཨ་ལོ་གསོ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གཉེར་ཁ་ཡི་
དམ་ལུ་བཅོལ་ཏེ་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་མིང་ཚུ་ཡང་ཡི་དམ་གྱི་མཚན་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རྟ་མགྲིན་ཟེརཝ་
ལ་སོགས་པ་བཏགས་གནང་མི་ཚུ་གེ་ར་བསྐང་གསོའི་སྐབས་ཚོགས་དང་སྙན་དར་ཚུ་འབག་སྟེ་ད་
རེས་ནངས་པར་ཡང་འཛོམས་སྲོལ་ཡོད། དེ་ལས་རང་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་བླ་མའི་སྐུ་མཆོད་
(དུས་མཆོད)ཉིནམ་གཅིག་བཟུང་པའི་སྐབས་ དུས་མཆོད་ཀྱི་རྩ་བོ་ངོ་མ་རྟ་འཚེར་ལ་ཆོས་རྗེ་ཁོང་
ར་ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་ གླང་མཐིལ་དང་ དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་གཉིས་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ བླམ་དང་
ཡི་དམ་གྱི་སྐུ་འདུན་ལུ་ཤོ་བླུགསཔ་ཟེར་ཕུད་འཕུལ་དགོཔ་མ་ཚད་གཉེར་ཚང་གི་ལྷན་ཐབས་ཚུ་
ཡང་ཕུལ་བའི་སྲོལ་ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་སྐོར་རྒྱབ་ག་ཕོག་མི་
གཡུས་ཚན་འདི་གིས་གཅིག་བ་གཅིག་དྲགཔ་སྦེ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཉིནམ་དེ་ཁར་ནང་
རྟེན་གྱི་མཇལ་ཁ་ཡོདཔ་ལས་མི་རྒྱུས་ཅན་ཚུ་གིས་ས་ཐག་རིང་ས་ལས་ཡང་དོན་ཆེད་དུ་མངགས་
ཏེ་དབང་ཞུ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་བླ་མའི་སྐུ་མཆོད་ཀྱི་གསུང་ཆོག་པད་གླིང་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་ནོར་
བུ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ཆོག་ཚུ་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་། རང་ཟླ་བརྒྱད་པའི་བསྐང་གསོ་དེ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་
ལུགས་འབད་གནངམ་ཨིན་མས།

ཐུགས་གཏེར་པདྨ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཁ་བྱང་བཞུགས།
༁༔ ༔ཨོ་རྒྱན་སྐད་དུ༔ རུ་ཨཀྵ་ཀ་རི་ནི༔ བོད་སྐད་དུ༔ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་
འཁྲུངས་རབས་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་ལས་ཐུགས་གཏེར་རྟ་མགྲིན་རིགས་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་
ཙམ་སྨོས་ན༔ བདེན་པ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔ་འཆང་༔ སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་
བདེ་ལ་བཀོད༔ གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་མཛད་པ༔ སྐྱེ་འཆི་མི་མངའ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་
འདུད༔ ཡི་དམ་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཁྱད་དུ་འཕགསཿ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ མ་

༢༥༩

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



འོངས་སྙིགས་མའི་དོན༔ མ་གཅིག་བུ་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་དགོངས་བཞེད་ནས༔ གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་
དང་གཏེར་ཆུང་བྱེ་བ་ས་ཡ་ས་ལ་སྦས་པ་ལས༔ དེ་ཡི་ནང་ནས་ཀྱང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ༔ ཟབ་མོ་
ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་སྦས་པ་ལས༔ བཛྲ་རྟ་མགྲིན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་
ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞིག༔ བྱང་ཡར་ལ་ཤམ་པོའི་མགུལ་དུ་སྦས༔ རཏྣ་རྟ་མགྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ཚེ་དང་བསོད་
ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་ཞིག་༔ སྐུ་ལྷ་མཁའ་རིའི་གྱེར་ཕུག་ཏུ་སྦས༔ པདྨ་རྟ་
མགྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པ་སྲིད་གསུམ་གཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་ཞིག༔ བུམ་
ཐང་སྨད་ཀྱི་སེངྒེ་ཙོག་བྲག་ཕུག་ཏུ་གཏེར་དུ་སྦས༔ ཀརྨ་ རྟ་མགྲིན་ཞེས་བྱ་བ་མཐའ་དམག་གདུག་
པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཞིག༔ གནམ་སྐས་བྲག་གི་མགུལ་ལ་སྦས༔ བུདྡྷ་རྟ་མགྲིན་ཞེས་བྱ་
བ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག༔ རྒྱ་གར་གསང་བའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་སྦས༔ དེ་རྣམས་
ཀྱི་ནང་ནས་འདི་ནི་བུམ་ཐང་གི་སེངྒེ་ཙོག་བྲག་ཕུག་ཏུ་སྦས་པའི་པདྨ་རྟ་མགྲིན་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་
པས་གདན་དྲངས་པ་དེ་འདི་ཡིན་ལགས༔ རྒྱུ་གང་ལས་གྲུབ་ཅེས་ན༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་བྱེ་མ་ཨ་
ཀྲོང་དཀར་པོ་དང་༔ རྒྱ་གར་གྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་དབུ་ལོ་དང་༔ ཕྱག་སེན་ན་བཟའི་དུམ་བུ་དང་༔ 
བོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དབུ་ལོ་དང་ཕྱག་སེན་ན་བཟའི་དུམ་བུ་དང་༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་
བྱང་སེམས་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ༔ སྲོག་ཤིང་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྨྱུ་གུ་ཁྲུ་གང་པ་
བི་མ་མི་ཏྲའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ༔ སློབ་དཔོན་བི་མ་མི་ཏྲས་སྐུ་བཞེངས་པའི་དགོངས་པ་མཛད་པ་ཙམ་
གྱིས་བཞེངས་མ་དགོས་པར་རང་བྱོན་དུ་བྱོན་པ་ཡིན་པར་འདུག་གོ༔ དགོས་པ་གང་གི་ཆེད་དུ་ཞེས་
ན༔ ཡི་དམ་དེའི་དགོས་པ་སྔོན་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་ཚེ༔ བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་
འདུལ་བའི་ཕྱིར་དུའོ༔ དེ་བས་ན་མ་འོངས་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཉོན་མོངས་དུག་
ལྔ་ཕྱིར་ཤར་ཏེ༔ སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་གྱི་གནོད་པ་བཟློག་ན་ལྷ་མཆོག་འདི་ལས་ལྷག་པ་
མེད་དོ༔ འོག་གདོན་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱི་གནོད་པ་བཟློག་པའི་ནུས་མཐུ་འདི་ལས་ཆེ་བ་མེད་དོ༔ 
བར་གདོན་བཙན་དང་འབྱུང་པོ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་གནོད་པ་ལ་བྱིན་རླབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་མེད་དོ༔ 
གང་གི་རྣམ་ཐར་དྲི་མེད་འཛམ་བུའི་གསེར༔ གང་མོས་དེ་དེའི་རྒྱན་གྱུར་པ་ཏྲའི་འཕྲུལ༔ འཕགས་
མཆོག་བི་ཤྭའི་བློ་ཡང་ངལ་བྱེད་ན༔ ཚུར་མཐོང་གཟུ་བོའི་སྙིང་གིས་ག་ལ་སྤོབས༔ མ་འོངས་བློ་
གསལ་དག་གི་མིག་ཡུལ་དུ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་པའི་དཔེ་ཞིག་མེད་ཐབས་མེད༔ སྔོན་གྱི་དཔེ་རྙིང་དེ་
ལ་གཞིར་བཞག་ནས༔ ཚུལ་ཙམ་བསྒྲིགས་མཁན་བྱམས་པ་དབང་ཕྱུག་གོ༔ དེ་སྐད་ཨུཏྤལ་གསར་
པའི་དོ་ཤལ་འདི༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུ་མདུན་ཕུལ་བའི་ཚེ༔ སྦྲང་རྩིའི་ཟིལ་མངར་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་

༢༦༠

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ཡིས༔ པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་རྐང་དྲུག་ཚིམས་པར་ཤོག༔  ༔གཟིམ་དཔོན་རང་གིས་བཞུགས་ཁང་
ལ་འབྲེལ་ཞུ་མ་ཊམ་ཁལ་བརྒྱད་དང་གསེར་ཞོ་ལྔ༔ ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཐུགས་གཏེར་རྟ་
མགྲིན་རིགས་ལྔའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་བྲིས་མ་ནང་ག་ཡོད་མི་གི་འདྲ་བཤུས་ལྷད་མེད་
ཨིན།

གླིང་སྟོད་ལྷ་ཁང༌།
༈ གླིང་སྟོད་ལྷ་ཁང་དེ་ དྭངས་དུང་གཡུས་
ཚན་ལས་ཡར་ རྐང་ཐང་དུས་ཚོུད་ ༡ འགྱོཝ་ད་ 
དུས་བྲག་དགོན་པར་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ གླིང་
སྟོད་སྒེར་དབང་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ཆགས་ཏེ་འདུག  
ལྷ་ཁང་དེ་བླམ་ག་གིས་བཅགས་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་ཚུ་ཁ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁུངས་ལྡན་ག་ནི་
ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ གླང་མཐིལ་དྭངས་དུང་གི་
བླམ་ མཚམས་པ་བཀྲིས་དབང་འདུས་ཀྱི་ངག་
རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་དེ་ཡབ་བསྟན་པ་ཉི་མ་གིས་བཅགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གླིང་སྟོད་ཀྱི་སའི་ཆགས་ཚུལ་ཡང་ གཡུས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁར་བྱག་གནགཔོ་དང་དེ་གི་གདོང་ཁར་ཆུ་མིག་
དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད། ཆུ་མིག་དེ་ཡང་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གྲུབ་ཆུ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། དེ་གི་
གདོང་ཁར་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཆགས་ཡོད་མི་དཔེ་དཀར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེ་ལུ་གླིང་སྟོད་པའི་
ལྷ་ཁང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། 

ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ ནང་རྟེན་རྩ་ཆེ་དྲགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་དེ་རང་འབད་རུང་གཙོ་བོ་ཞབས་དྲུང་དབུ་ཅོག་
ཅོགམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མཚམས་པ་
བཀྲིས་དབང་འདུས་ཀྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་དྲུང་དབུ་ཅོག་ཅོགམ་ 
གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ནང་གསུམ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཅིག་གླང་མཐིལ་ལྷ་ཁང་ནང་དང་ གཅིག་ཁྲིས་
སྦིས་དགོན་པ་ལུ། གཅིག་གླིང་སྟོད་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ཞབས་དྲུང་དེ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་
ཁང་འདི་གི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ལུ་ བདུད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ རྡོ་ཕུ་གནགཔོ་ ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་གཅིགམ་ཅིག་
ལས་སྦོམ་འབད་མི་ཅིག་ཡང་འདུག། 

གླིང་སྟོད་ལྷ་ཁང༌གི་མཐོང་སྣང། རྟ་འཚེར་ལ་སྣག་ཚང་
ལས་ཚུ་ཚོད་༡.༠༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད།

༢༦༡

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དཔེ་དཀར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་/བདུད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་། སྣག་ཚང་རྒྱབ་ལུ་ཡོད།

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གྲུབ་ཆུ།     
སྣག་ཚང་རྒྱབ་ལུ་ཡོད།

༢༦༢

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དུས་བྲག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང༌།
༈ དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་ལས་
ཡར་ རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཚོུད་ ༤ དེ་
ཅིག་འགྱོཝ་ད་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་
ཚད་མི་ཊར་ ༢༤༦༠ འི་ས་ཁར་ དུས་
བྲག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ཆགས་ཏེ་
ཡོད། རྡོ་གུ་མཁའ་འགྲོ་མའི་བྷ་ག་ཡོད་
ནི་འདི་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ 
སྟུ་བྲག་ཟེར་བཏགས་ཡོད་རུང་ ད་རེས་
ཡོངས་གྲགས་ལུ་ དུས་བྲག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷ་ཁང་འདི་ ཀརྨ་ པ་ཞྭ་དམར་སྐུ་འཕྲེང་ཅིག་གིས་ བཞེངས་ཡོད་ལུགས་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་
དུ་ རྣམ་ཐར་ནང་ ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་དེ་ མང་སྡེ་རེད་འཕེལ་དང་ས་གནས་
གཞན་ཁར་ཡང་ བྱོན་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ར་ཁུངས་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་ཁའི་ཆོསཔ་རྒས་ཤོས་དང་ མི་
རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ཀརྨ་ པ་ཞྭ་དམར་ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་ཀྱི་གདན་ས་ཨིནམ་སྦེ་རང་བཤད་མི་གི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྦས་ཡུལ་བླམ་སྐུ་གཞོགས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སློབ་མ་ བོད་ སྟོད་ཟངས་ཟངས་ལས་
ཨིན་པའི་བླམ་ཅིག་བྱོན་ཏེ་ དགོན་པ་དེ་ཁར་ཡུན་རིངམོ་འབད་རང་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་  ད་ལྟོ་
ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ཨ་ཎེའི་དགོན་པ་བཏབ་མི་བླམ་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ད་ལྟོ་དགུང་
ལོ་༨༠ བཞེས་ཏེ་བལ་པོ་ལུ་བཞུགས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ དེ་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་
ཨ་ཎེམོ་དང་དགེ་སློང་གི་ཚོགས་པ་བསྐྱངས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཞིབ་འཚོལ་པ་ང་རང་གིས་
ཡང་ཚོར་ཡོད། 

ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་དྭངས་དུངཔ་དམང་གིས་བྱཱར་མཆོད་དགུན་མཆོད་ཟེར་ཟླཝ་༣ པ་དང་༧ པའི་ནང་
ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་སྲོལ་ད་ལྟོ་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ནང་གི་ལྷམོ་དུད་སོལ་མ་ཨིནམ་
ལས་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན།

དུས་བྲག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང༌།

༢༦༣

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཡོད་མི་ཟངས་ཀྱི་ཅ་ཆས་ མཆོད་ཏིང་དང་ བུམ་པ་ རྫམ་རྫ ་ཆས་ ཨ་རག་ཟངས་ཚུ་
ཡང་དེ་བསྒང་ཟངས་ཟངས་བླམ་གིས་བསྒྲུབས་གནང་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ལྷ་ཁང་འདི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༥༣༠ དེ་ཅིག་ཁར་དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་རྐང་ཐང་
ཆུ་ཚོད་༥.༠༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་བཅུ་གཅིག་ ཞལ་ཁྲུ་༢ ཙམ་
འབད་མི་ཅིག་དང་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་མགོན་ཁང་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཅིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད།

སྲིན་པོ་གིས་ཨམ་མ་སྨད་གཉིས་ལུ་གནོདཔ་བསྐྱལ་ས།
༈ ཕམ་ཚུ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ དང་ཕུ་དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་དེ་ཚུ་ 
གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ཚར་ཞིན་ན་ སོ་ཁ་གཞིས་དུས་བྲག་ལུ་འགྱོ་སྦེ་སྡོད་དེ་ གནམ་སེར་ཁ་འབྱ་
བསྡུ་རན་པའི་བསྒང་དུས་བྲག་ལུ་ དཀར་དང་ནག་བཏབ་སྟེ་ མཇུག་བསྡུ་བའི་འཕྲོ་ལས་ གཞིས་
དྭངས་དུང་ལུ་ལོག་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ དུས་བྲག་ལུ་སྡོད་མི་གཞན་ག་ར་ དྭངས་དུང་ལུ་གཞིས་སྤོ་འོངམ་ད་ ད་
རེས་ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་ཤུལ་ཡོད་མི་ན་ལེང་ཟེར་སར་སྡོད་མི་ ཨམ་མ་སྨད་གཉིས་ཡོད་མི་
དེ་ ཨའི་ཤུགས་སྦེ་ན་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་མ་སྨད་གཉིས་འོང་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 
ཁོང་ག་ར་རྒྱབ་ཐལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོང་མ་སྨད་གཉིས་ འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་སུ་ཅིག་འབད་སྡོད་པའི་
བསྒང་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ སྒོམ་ཆེན་བསོད་སྙོམས་ལྷང་མི་ཅིག་ ཁོང་མ་སྨད་གཉིས་སྡོད་སར་ 
གནསཔོ་བརྙ་བར་འོང་ནུག།

དེ་ལས་ཁོང་མ་སྨད་གཉིས་ ཁ་རོགས་མིག་རོགས་འབད་ ཆ་རོགས་ག་ཡང་མེད་པའི་འགུ་ བླམ་
ཆོསཔ་ཅིག་བྱོན་འོང་ཡི་མནོ་སྟེ་ དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་སྦེ་ འདི་འཕྲོ་ལས་གནསཔོ་སྡོད་བཅུག་ནུག 
བུམོ་གིས་ སྒོམ་ཆེན་ལུ་གདོང་ལེན་ཇ་བསྐོལ་སྦེ་དྲང་ནི་འབདཝ་ད་ ཨའི་གིས་ བུམོ་ལུ་སྐད་ཆུང་
སུ་ཅིག་འབད་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོམ་ཆེན་ལུ་མོ་ཅིག་བཏབ་བཅུག་ད་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ ཁོ་གིས་གོ་སྟེ་ ཨའི་
གིས་ཁྱོད་ལུ་ག་ཅི་སླབ་སྨོ། མོ་ཅིག་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ ང་གིས་བཏབ་གེ་ ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་ 
མོ་བཏབ་ད་ གདོན་གཞན་འཚུབས་དྲགས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག བླ་དང་ཚེ་ཨ་ཙི་ཅིག་ཉམས་སོ་
ནུག རིམ་གྲོ་བླ་ཁུག་ཚེ་ཁུག་འབད་བ་ཅིན་དྲག་ནི་མས་ ཟེར་སླབ་ད་ བུམོ་གིས་ བླ་ཁུག་ཚེ་ཁུག་ 

༢༦༤

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ཨཔ་སྒོམ་ཆེན་གྱིས་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ཁོ་གིས་བཏུབ་ཟེར་ཁ་བཟེད་དེ་ ཅ་ལ་བསྒྲིགས་ཞིན་
ན་ ཆོ་ག་འགོ་བཙུགས་ད་ནུག།

ཕྱི་རུ་ཉལ་རནམ་ད་ སྒོམ་ཆེན་གྱིས་ བུམོ་ཁྱོད་རང་འོག་ཐོག་ལུ་ཉལ་བར་སོང༌། ང་གིས་ཨའི་གི་བླ་
ཚེ་ཁུག་གེ་ ཟེར་སླབ་ཞིན་ན་ བུམོ་འོག་ཐོག་ལུ་ཉལ་བར་བཏང་ད་ནུག དེ་ཚེ་ནུབ་ཅིག་བུམོ་དེ་གཉིད་
རྩ་ལས་ལོག་མ་བཏུབ་པས། ནུབ་ཕྱེད་དེ་ཅིག་ཁར་ ཨའི་གིས་ ཨ་ཙའུ་ཟེར་ སྐད་ལོག་ཚར་གཉིས་
གསུམ་དེ་ཅིག་ཤོར་སར་གོ་སྟེ་ བུམོ་བློ་མ་བདེ་བར་སྡོད་པའི་བར་ན་ ཁྲག་ཐིགས་པ་དག་པ་ཅིག་ཡང་
འཛགས་སོང་ནུག།

མོ་གིས་ཙང་བཏང་སྟེ་ སྒོམ་ཆེན་གྱིས་མ་ཤེསཔ་འབད་ ཐོག་ཁར་འཛེགས་ཏེ་ སྒོའི་སེར་གུ་ནང་ལས་
ཕར་ལྟཝ་ད་ སྒོམ་ཆེན་དེ་ སྲིན་པོ་དངོས་སུ་གྱུར་ཏེ་ མོ་གི་ཨའི་ཟ་སར་མཐོང་སྦེ་ བུམོ་གིས་སྐད་རྐྱབ་
ད་ སྒོམ་ཆེན་གྱིས་ བུམོ་ཁྱོད་རང་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་སྡོད། འར་འུར་བཏང་པ་ཅིན་ ཨའི་གི་བླ་ཚེ་
ཁུག་མི་ཚུགས། ཟེར་སླབ་སླབ་མས། 

དེ་ལས་བུམོ་ག་ནི་ཡང་འབད་སའི་ལམ་མ་ཐོབ་པར་ འོག་ཐོག་ལུ་ལོག་འོང་སྦེ་སྡོད་དེ་ དྲོ་པ་ནམ་
ལངས་ཏེ་ཐོག་ཁར་སོང་ལྟཝ་ད་ སྒོམ་ཆེན་སྲིན་མིག་ཐལ། ཨའི་སྡོད་སའི་ཤུལ་ལུ་ རུ་ཏོ་སྐྱ་རོང་
རོ་སྦེ་བཏོན་བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་བུམོ་འདྲོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་
མཁྱེན་ནོ། །ཟེར་འབད་ལོང་བཅའ་ལོང་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ བྱོག་སྟེ་ན་ལེང་གི་མཇུག་ལུ་ལྷོད་དེ་ལོག་
ལྟཝ་ད་ མོ་རའི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ རོ་ཁྱི་གནགཔོ་སྦོམ་ཅིག་ ཕར་དང་ཚུར་རྒྱུག་སྟེ་ དྲི་དཔྱད་
སར་མཐོང་ནུག བུ་མོ་ཚ་ངེར་བཏོན་རྒྱུག་སྟེ་ གྱིབ་མའི་ ཟེར་ས་ལས་ལོག་ལྟཝ་ད་ རོ་ཁྱི་གནགཔོ་དེ་ 
དྲི་དཔྱད་ཅི་ར་ མོ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་འོང་སར་མཐོང་ནུག། 

བུམོ་སྤྱགས་རྡུགས་འཐབ་སྟེ་ ཡར་ལས་མར་འོངམ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བུམོ་གི་སྲོག་སྐྱབས་
འབད་དེ་ སྲིན་པོ་དམ་ལུ་བཏགས་ནི་འབད་ སྒོམ་ཆེན་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ མར་ལས་ཡར་བྱོནམ་ད་ 
བུམོ་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ མོ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེ་གི་ཨའི་ཟ་ད་ཡི། ད་ ང་ཡང་བཟའ་ནི་སྦེ་ཨིན་
ན་ཟེར་སླབ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ང་ཁྱོད་ཀྱི་ཨའི་ཟ་མི་སྲིན་པོ་མེན་ ཁྱོད་ལུ་སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི་
སྦེ་འོང་འོངམ་ཨིན། ཁྱོད་ར་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་ ངེ་གི་རྒྱབ་ཁར་འཛུལ་ཟེར་གསུངམ་བཞིན་དུ་ མོ་སྒོམ་
ཆེན་གྱི་རྒྱབ་ཁར་འཛུལ་ཚརཝ་ཅིག་ སྲིན་པོ་གིས་ རོ་ཁྱི་གནགཔོ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ལྕེ་དམར་ལྷབ་

༢༦༥

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ལྷབ་ འདོམ་གང་ས་ཁར་འདྲུད་དེ་ མོ་གི་རྟིང་བདའ་རྒྱུག་འོངམ་ད་ སྒོམ་ཆེན་གྱི་གདོང་ཁར་ལྷོད་དེ་ 
ཁ་བརྒྱངས་སྦེ་མཆོངས་ནི་འབདཝ་ཅིག་ སྒོམ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་གཡོན་པ་གིས་ རོ་ཁྱིའི་རྣམ་ཅོ་ར་ཏོག་
ལས་བཤེད་ཞིན་ན་ ཕྱག་གཡས་པའི་ཁ་ཊཾ་ རོ་ཁྱིའི་ཁ་ལས་མར་ཁོག་པར་བཙུགས་ཏེ་ ཁའི་རུ་ཏོ་
ཡ་མཁལ་དང་ མ་མཁལ་གཉིས་སོ་སོར་ཕྱལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ རྡོ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བཞག་
བཞགཔ་འདི་ ས་གནས་གྱིབ་མའི་ཟེར་སའི་མཇུག་ལུ་ལྟག་སྒམ་མ་སྒམ་ཟེར་ ད་རེས་ལམ་གྱི་ལྟག་
ལུ་ དོད་རིལ་རི་སྦེ་མཐོང་སར་ཡོད།

སྒོམ་ཆེན་གྱིས་ རོ་ཁྱི་གི་དོན་ཧིང་དང་ རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་ག་ར་བཏོན་སྦེ་གཏོར་བཏང་ཞིནམ་ལས་ 
གཟུགས་དང་མགུ་ཏོ་ ཡན་ལག་དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ས་དོང་ནང་སྲི་མནན་རྐྱབ་སྟེ་ འདི་གུ་མཆོད་
རྟེན་བཞེངས་སྦེ་ བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་ བདུད་འདི་ལོང་ནི་མེད་པར་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་
གནངམ་ཨིན་ཟེར་མི་ རྟ་བྲག་མཆོད་རྟེན་དེ་ ད་རེས་ལམ་ཁར་ཡོད་མི་འདི་ཨིནམ་མས། མཆོད་རྟེན་
དེ་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་སྐུ་དཀར་ག་དེ་ཅིག་སྒྲོན་རུང་དཀརཔོ་ལུ་འགྱུར་བའི་ཟེརཝ་རྩ་ལས་
མེདཔ་ཨིན། དེ་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ བུམོ་འདི་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་
བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དྭངས་དུང་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ དྭངས་དུང་
ཨོ་རྒྱན་སྦས་ཡུལ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།

རྟ་འཚེར་སྣག་ཚང་ལས་དུས་བྲག་དགོན་པ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ལམ་བདའ་
སྟེ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།

རྟ་བྲག་མཆོད་རྟེན།

རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་
ཊར་༡༧༠༠ ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
གིས་ བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་
གནང་སྟེ་ རྟ་བྲག་མཆོད་རྟེན་
བཞེངས་གནང་མི་འདི་ རྟ་འཚེར་
སྣག་ཚང་ལས་ཚུ་ཚོད་༡.༤༠ 
གི་སར་ཡོད།

༢༦༦

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ལྟག་སྒམ་མར་སྒམ་རྡོ། 

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ལྟག་སྒམ་མ་སྒམ་ཟེརཝ་ཨིན། རྟ་འཚེར་སྣག་ཚང་ལས་ཚུ་ཚོད་༢.༥༠ ཙམ་
ཁར་ཡོད།

༢༦༧

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ལྟག་སྒམ་མ་སྒམ་གུ་ལུ་ཡོད་མི་སྒ་ཆ། རྣམ་ཐེར་དང་དྭངས་དུང་པའི་ཕོ་ལྷ་ སྐྱེས་ཅར་སྦིས་གཡུང་དྲུང་
རྡོ་ལེགས། ལྟག་སྒམ་མ་སྒམ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་གུ་ཡོད།

འདི་ཁར་ཕྱག་གི་ཀི་ལི་དང་ཕྱག་གཡོན་པའི་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་པར་ ཕྱག་འཁར་བཙུགས་ས་བཅས་
ཡོད། ས་གནས་གྱི་སྨད་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར།

གུ་རུ་སྐུ་ངལ་གནང་ས།

༢༦༨

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་ཐགས་རུན་ས།

ཕྱག་འཁར་བཙུགས་སའི་ལྟག་
ལུ་མཁའ་འགྲོ་ཐགས་སྦྱན་སའི་
རྡོ་ལེབ་དང་རྡོ་ལེབ་ཟུར་གཉིས་
ལས་ ཐགས་སྦྱན་པའི་སྐབས་ཤིང་
བཙུགས་སའི་དོང་དང་ སྦུག་ལས་
ཐགས་ཀྱི་གདན་སྣེ་ཤིང་བཙུགས་
ས་བཅས་ཡོད།

༢༦༩

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ཐགས་འཐག་ས་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་
སྐར་མ་༢༠ ཙམ་གྱི་སར་ས་གནས་
ཨོར་སྨད་ལུ་ཡོད། འདི་ཁར་ཞབས་
རྗེས་དག་པ་ཅིག་ཡང་འདུག

མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས།

༢༧༠

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དེ་གི་ལྟག་ལུ་བ་མེན་གྱི་རྐང་རྗེས་ཆེ་ཆུང་དག་པ་ཅིག་འདུག

ཞབས་རྗེས་འདི་ས་གནས་ཨོར་སྨད་ལུ་ཡོདཔ་ད་ གཞན་
ཡང་ཕྱག་མཐེབ་ཀྱི་རྗེས་འདྲཝ་རྒྱབ་ལས་དང་ཟུར་ཁ་ལས་
ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་ཆེ་བ།

༢༧༡

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ལྷ་ཁང་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག

དུས་བྲག་ལུ་ཡོད་མི་མཆོད་རྟེན་རྙིངམ།
༢༧༢

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དུས་བྲག་ལུ་དྭངས་དུང་པའི་བྱཱར་ས་ཁང་ཤུལ། 

དུས་བྲག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུབ་ཆུ། གྲུབ་ཆུ་ལུ་རྐ་གཉིས་ཡོད། ལྷ་ཁང་ལྟག་ལུ་མི་ཊར་༡༠༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད། 
མཁའ་འགྲོ་མའི་བྷ་ག་ཡོད་ས་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་འགྱོ་དགོ།

༢༧༣

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གྱི་མ་ཟེར་མི་ས་གནས་ལས་ དར་སྦིས་ རྒྱལ་བཏང་སྦིས་ སྤོ་ལོམ་སྦིས་ཚུ་མཐོང་ཚུགས། ས་
གནས་དེ་ཚུ་ གྱི་མ་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ཨིནམ་ད་ དུས་བྲག་ལྷ་ཁང་ལས་ཤར་ལྷོ་
མཚམས་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། གྱི་མ་ས་ཆ་འདི་དང་ཕུ་དྭངས་དུང་པ་ཚུ་གི་དཀར་ཞིང་ཨིན་མས། དེ་ཁར་
ཁང་ཤུལ་ཚུ་ཡོད།

གྱི་མ་ས་ཆའི་མཐོང་སྣང་།

ན་ལེང་ས་ཆའི་མཐོང་སྣང་། གླགས་ལེང་སྣག་ཚང་ཁང་ཤུལ།
༢༧༤

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་གྱི་སྐོར།
༈ ས་གནས་ཀྱི་མིང་དྭངས་དུང་ཟེར་བའི་ཁུངས་དོན་དེ་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་
མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་ལས་བུམ་ཐང་ཁ་ཐུག་བྱོན་པའི་སྐབས་ མང་སྡེ་ཆུ་ཕ་ཁ་ལས་ཚུར་གཟིགསཔ་
དང་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁམས་ལྷ་ལྟར་དྭངས་དབྱིབས་དུང་ལྟར་འཁྱིལཝ་སྦེ་གཟིགསཔ་ལས་བརྟེན་ 
གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ཡང་དྭངས་དུང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཨོ་རྒྱན་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་དོན་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་བྱོན་ལམ་དེ་ཁ་ལས་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་བྱོན་པའི་ཞོར་ཁར་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཞིནམ་
ལས་ས་ཆ་ཚུ་སྦས་ཡུལ་ལུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བའི་སྐབས་དྲངས་ཏེ་གཏེར་སྟོན་གྱིས་དྭངས་
དུང་ཨོ་རྒྱན་སྦས་ཡུལ་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་མིང་བཏགས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་
ཡང་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ཁ་བཤད་རེ་བཏང་པའི་སྐབས་ དྭངས་དུང་ཨོ་རྒྱན་སྦས་ཡུལ་ལུ་ཟེརཝ་ལ་
སོགས་པའི་ཚིག་གི་རྒྱན་ཚུ་བཙུགས་ནི་ཡོད། 

གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ པདྨ་གླིང་
པའི་ཁལ་དྲེལ་བཏགས་ས་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡང་གཡུས་ཀྱི་མིང་རྟ་ལྗོངས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ 
གསོལ་ཐབ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་གདང་རས་སྦུག་ལུ་ཡོད་མི་མཚམས་པ་བཀྲིས་དབང་འདུས་ཀྱི་
ཨམ་བཟང་མོའི་ཁྱིམ་ཡོད་སར་ཨིནམ་དང་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་གི་དམངས་ཐབ་ད་ལྟོ་གཡུས་ཀྱི་མཇུག་
ལུ་ཡོད་པའི་ཨམ་རྟ་མགྲིན་དཔལ་མོའི་ཁང་ཤུལ་དེ་ཨིནམ་ལས་ཁྱིམ་དེ་གཉིས་གུ་ཕྱི་ལས་ཀ་ར་ག་
དེ་ཅིག་སྒྲོན་རུང་དཀརཔོ་འགྱོ་ནི་མེད་ཟེར་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། པད་གླིང་ཁོ་རའི་
ཆིབས་བཏགས་ས་དེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཨམ་ཕོག་མོ་ལ་དང་ཨཔ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་བཟའ་ཚང་
གཉིས་ཀྱི་ལྡུམ་ར་ནང་ཨིནམ་ལས། དེ་ཁ་གི་རྩིགཔ་ཚུ་གུ་ཆིབས་བཏགས་སའི་ཤུལ་ རྡོ་ལུང་ཅནམ་
ཚུ་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ངོ་མ་འབད་རང་མཐོང་ནི་འདུག། 

༢༧༥

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



སྒྲིབ་པ་བཤུད་ས།

དྭངས་དུང་ལུ་ཡོད་པའི་རྟ་ལྗོངས་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང་།

དྭངས་དུང་ལུ་ཡོད་པའི་གནས།

པདྨ་གླིང་པའི་ཁལ་དྲེལ་བཏགས་སའི་རྡོ་ལུང་།
༢༧༦

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དྭངས་དུང་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང༌།
༈ གཡུས་ཚན་གྱི་གཡས་ཧོངས་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ དྭངས་དུང་ཡུལ་གསར་ལྷ་ཁང་
དེ་ བཞེངས་ལོ་སླབ་ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ ཆོས་རྗེ་ཤེས་རབ་
དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ཡང་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་མེདཔ་མ་
གཏོགས་ རྒས་ཤོས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ལྷ་ཁང་གི་གསུང་རྟེན་བྱིན་ཅན་འབུམ་བྲིས་
མ་དེ་པད་གླིང་ཁོ་ར་གི་ཕྱག་བྲིས་འཁྲུལ་མེད་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་མི་དེ་གིས་ལྷ་ཁང་དེ་ དེ་བསྒང་པདྨ་
གླིང་པ་མཆོག་འགོ་ཐོག་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་
ཏེ་ཡོད་ཚོད་འདུག ད་ལྟོའི་ལྷ་ཁང་དེ་སྤྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་དེ་ཅིག་ཁར་དྭངས་
དུངཔ་དམངས་ཀྱིས་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མིའི་སྦྱིན་བདག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་ དེ་
བསྒང་བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་བྷུ་ལི་དང་རྒྱལ་རྩའི་མི་སེར་ཚུ་གནམ་དགུན་ལྟོ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལུ་གཡུས་
ཚན་དེ་ཁར་གནསཔོ་གནས་མགྲོན་བཟོ་སྟེ་འོང་པའི་སྲོལ་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ དྭངས་དུང་མ་ཎིའི་
སྐབས་ཀྱི་བླམ་དང་ འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཡང་འཆམ་ཆས་དང་ཞལ་འབགཔ་ཚུ་གེ་ར་སྦྲགས་ཏེ་བྷུ་ལི་
ལས་མར་འབག་འོང་སྟེ་འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་
དྭངས་དུང་མ་ཎི་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ཚེས་བཅུའི་གསུང་ཆོག་ཚུ་ཡང་རྡོར་གླིང་ལུགས་
ཀྱི་བླམ་བཀའ་འདུས་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ གར་འཆམ་ཚུ་ཡང་རྡོར་གླིང་ལུགས་ཀྱི་གར་འཆམ་ཚུ་
གནང་སྟེ་སྡོད་ནུག ཨིན་རུང་དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
འཆམ་གྱི་སྦྱང་བ་ཚུ་འབད་དེ་མཐར་ཕྱིནམ་ལས་ཚུར་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་དེ་ཅིག་ལས་ཚུར་
རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཀྱི་ཐོག་ད་རེས་ནངས་པ་རྡོར་གླིང་འཆམ་ཉིནམ་གཅིག་དང་ ཀྲོངགསར་ཚེས་
བཅུའི་ལུགས་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིནམ་གཉིས་ཧེང་སྐལ་བཀལ་ཏེ་ད་རེས་ནངས་པ་དྭངས་དུང་མ་ཎི་དེ་
ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་མེ་དབང་དང་བཅསཔ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།། 

༢༧༧

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ཝེན་མཁར་ལྷ་ཁང༌།
༈ ཝེན་མཁར་གཡུས་ཚན་ནང་ སྤོ་ཏོག་ཅིག་གུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་མི་ ལྷ་ཁང་ཐོག་ཚད་གཅིག་
མ་དེ་ བླམ་ག་གིས་བཞེངས་བཞེངམ་ཨིན་ན་དང་ བཞེངས་ལོ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེད་རུང་ འབྲུག་གི་
སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༡༣ པ་ ཆོས་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ལས་ དུས་རབས་༡༨ པའི་ནང་ལས་བཞེངས་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཅིག་ཨིན་མས། དཀོན་
གཉེར་གྱི་ངག་རྒྱུན་ལུ་ ལྷ་ཁང་དེ་ ཇོ་བོ་སྨ་རའམ་ཝེན་མཁར་མེས་མེའི་ཕོ་བྲང་ཨིནམ་ལས་ བཀའ་
གཉན་དྲགས་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ ཕྱོགས་མདའ་རེ་རྐྱབ་ད་ སྐྱབས་ཞུ་བ་
ཅིན་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་དགྲ་ལྷ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་མི་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་དེབ་
བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་ རྣམ་ཐེར་པའི་ཨའི་དང་མེས་མེ་ཟེར་མི་ གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་གཉིས་པོ་ ཝེན་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་

ཝེན་མཁར་ལྷ་ཁང༌གི་མཐོང་སྣང།

༢༧༨

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



བཀུག་ཞིན་ན་ དམར་མཆོད་འབད་མ་དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཝེན་མཁར་ཇོ་བོ་སྨ་ར་ཡང་དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་སྦེ་བཤད་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བུམ་ཐང་པད་
ཚལ་གླིང་གི་བླམ་ སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ གླང་མཐིལ་ཝེན་
ཁར་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་ནང་ འབྱུང་པོ་མི་མ་ཡིན་པའི་གདོན་བགེགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཆེཝ་ལས་
བརྟེན་ གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་དེ་ཁར་བྱོན་ཏེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་ཞིན་ན་ མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་
ཅན་ག་ར་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་དམ་བཞག་ངོ་མ་དེ་ པད་
ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་འཕྲེང་དང་པ་ གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ལས་རང་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། ཨིན་རུང་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་འཕྲེང་གཉིས་པའི་སྐབས་གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ནང་
འཁྱམས་པའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་ལུ་དམ་བཞག་གི་བཀའ་ཤོག་ལྷན་ཐབས་གནང་ཡོད་ལུགས་
དང། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཝེན་མཁར་མེས་མེ་ཇོ་བོ་སྨ་ར་ལུ་ཡང་ དམར་མཆོད་འབད་མ་དགོ་པའི་
བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡོད་ལུགས་ཚུ་རྣམ་ཐར་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། 

 ཝེན་མཁར་མེས་མེ་ཇོ་བོ་སྨ་རའི་ཕོ་བྲང་།
༢༧༩

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



  བ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁུངས་དོན།

༈ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་ལས་ཡར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢ ཀྱི་ས་ཁར་ བ་
ལེང་གཡུས་ཚན་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ དང་ཕུ་ནགས་ཚལ་ཨིནམ་ལས་ ནོར་རྫིཔ་ཅིག་ནོར་བྱང་མི་དེ་
འཚོལ་བར་འོངམ་ད་ ནོར་འདི་གིས་ རྡོ་ཕུ་ཅིག་གུ་རྐང་རྗེས་བཞག་ཞིན་ན་ འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ 
ཉལ་སྡོད་ཡོདཔ་མཐོངམ་ལས་ གཡུས་ཚན་ཆགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་འདི་ ནོར་གྱིས་བསྟནམ་ལས་
བརྟེན་ བ་དང་ ལེང་ཟེར་མི་འདི་གཡུས་སྐད་ལས་ཞིང་ཁ་ལུ་སླབ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ བ་
ལེང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།

ཕ་མའི་མི་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལུ་ བ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་འདི་ གསེར་གྱི་བུམ་པ་དང་ གཡུས་
མཇུག་འདི་དངུལ་གྱི་གཞོང་པ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་བཞི་ལུ་ ཡུལ་སྲུང་མི་གཞི་བདག་གི་
སྒོ་ར་ཁ་བཞི་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཚན་གཞན་ཁར་ནད་རིམས་ཐོན་རུང་ བ་ལེང་གི་གཡུས་ཚན་
ནང་མི་ཐོན་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་སྦྲགས་ནི་འདུག། 

དཀོན་གཉེར་གྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ རབ་བྱུང་དྲུག་པའམ་དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་ 
ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་གིས་ གདན་ས་བཅགས་གནང་སྟེ་ ལྷ་ཁང་ཐོག་ཚད་
གཅིག་མ་ཅིག་བཞེངས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། ད་རེས་ཡོད་མི་ལྷ་ཁང་དེ་ ཤུལ་ལས་བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་
སྤང་ལས་ཨིན་མི་ བླམ་ཡེ་ཤེས་ཟེར་མི་གིས་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་སྟེ་ བཞེངས་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་
འདུག  ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་དམངས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གཅིག་བཟུང་
ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་ཟླཝ་དང་པའི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་གནང་ནི་ཡོད་རུང་ ད་རེས་དུས་ཚོད་འདི་ མི་
སེར་གྱི་བདེ་སྡུག་དང་བསྟུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པས།

༢༨༠



ལཉྫའི་ཡིག་འབྲུ་རང་བྱོན།

བ་མེན་གྱི་རྐང་རྗེས།

༢༨༡

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས། སྦུལ་དམ་བཏགས་པ།

སྟག་གི་རྐང་རྗེས།

༢༨༢

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



བདུད་དམ་བཏགས་ཏེ་རྡོ་བཀག་བཏང་མི།

རུས་སྦལ་རང་བྱུང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་གཉིས།
༢༨༣

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ། མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞབས་རྗེས།

བདུད་དམ་བཏགས་པ་ ད་ལྟོ་གནས་སྒོ་སྦེ་ཨིན་མི། འདི་ཁར་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ དེ་གུ་མཆོད་རྟེན་
བཞེངས་བཞག་ནུག

ཕོ་ལྷ་གཡུང་དྲུང་མདོ་ལེགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་། གཡུང་དྲུང་མདོ་ལེགས་ཀྱི་བླ་མཚོ།
༢༨༤

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་དང་ཇོ་
བོ་དུར་ཤིང་གི་གཡུག་རྡོ།
༈ ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཧོངས་ལས་ཕར་
འགྱོཝ་ད་ མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་མི་དེ་ 
གནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ཐང་ཐིག་གཅིག་
སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཞིབ་
འཚོལ་པ་རང་གིས་དཔྱད་པ་ཅིན་ ཀུན་མཁྱེན་
ཀློང་ཆེན་པའི་གཟའ་ཆུ་མེན་ན་མནོ་བའི་དོགས་
གཞི་འདུག།

ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་ཧོངས་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ ཤིང་ཚང་ནང་རྡོ་ཕུ་ཅིག་གུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་
སྟག་གི་རྐང་རྗེས་ཨིན་ཟེར་མི་དེ་འདུག འདི་ཁ་ལས་ཡར་ལྟ་སྟེ་་འགྱོཝ་ད་ ཐག་རིང་ས་ཅིག་ཁར་ 
རྡོ་ཕུ་ཅིག་གུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་ཅིག་ཡང་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། གཡུས་ཚན་དེ་
ཁའི་ཚེ་འདས་ཨང་རྒས་རྡོ་རྗེ་བཟང་མོའི་ངག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཕོ་ལྷ་ལྭ་ཝ་རྒྱལ་
མཚན་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གདུག་དྲགས་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ལ་ཝ་
རྒྱལ་མཚན་དང་ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་གཉིས་མ་འགྲིགས་པར་སྡོདཔ་ད་ ལྭ་ཝ་རྒྱལ་མཚན་ཙིགཔ་ཟ་བའི་
ཤུགས་ཀྱིས་ མཚོན་ཆ་གཞན་འཐུ་ལོང་བཅའ་ལོང་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་  གདོང་ཁར་ཡོད་མི་ ལག་
ལྷིའུ་འཐུཝ་ཅིག་ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་འགྱིམ་གཡུག་བཀོཝ་ད་ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་གི་རྣམ་ཅོ་ཧྲལ་བཏང་ད་ཡི་
ཟེར་ཨིན་མས། འདི་གིས་འབད་ བ་ལེང་ལས་བལྟཝ་ད་ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་གི་རི་མགུ་ ལོགས་གཅིག་
ལས་དོང་ཡོདཔ་སྦེ་ཆད་དེ་ཡོད། དོང་དེ་དུས་ཚོད་གཞན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་མཐོང་
རུང་ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་གི་རི་མགུ་ས་སྨུག་སྤུབས་ད་ དོང་བཏོན་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ གསལ་
རིལ་རི་མཐོང་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་གིས་ ཕོ་ལྷ་ལྭ་ཝ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ ལན་
ལོག་ལུ་ལག་རྡོ་གཡུག་བཀོཝ་ད་ ཁོའི་སྒོ་རཔ་གིས་བཟུང་བཞག་སྟེ་ ཕོ་ལྷ་ལྭ་ཝ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་
ཕོག་མ་ཚུགས་པས། དུར་ཤིང་སྒང་ལས་བཀོཝ་ད་ ལག་རྡོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ སྒོ་རཔ་
གིས་བཟུང་སྦེ་ས་ཁར་ བཞག་པའི་བསྒང་ བགག་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ ད་རེས་བ་ལེང་གཡུས་ཚན་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

༢༨༥

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



དེ་ལས་ ས་གནས་སྤང་ཟུར་མཇུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་ཕྱག་གི་ཀི་ལི་དང་བཅས་པ། དབུ་
རྗེས། ཚོགས་ཁང་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ། མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཁང་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུ་བྱག་གི་
རྐེད་པར་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་རུང་ས་གོ་དོག་ནི་དེ་གིས་པར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལེན་མི་
ཚུགས་པས། གནས་འདི་སྤང་ཟུར་ལས་ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་སྐར་མ་༤༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད། 

གོང་གི་གནས་ཚུ་གི་བརྡ་སྟོན་པ་ བ་ལེང་བླམ་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར་ཨིན།

གྱི་མཇུག་ལུ་སྤང་ནང་ རྡོ་ཕུ་བཀྱག་ཧོནམོ་འབད་མི་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ ཡོད་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་མི་ འབྲུག་གི་གཏམ་
རྒྱུད་དང་སྲུང་དེབ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ བ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་གཞི་བདག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡང་དེ་
སྦེ་རང་བཀོད་དེ་འདུག།

ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་གི་ལག་རྡོ།

༢༨༦

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག



ས་གནས་སྤང་ཟུར་མཇུག་ལུ་བཙན་མཐོ་མཐོ་རིའི་ཕོ་བྲང་།

གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྗེས་དང་ཚོགས་ཁང་བཅས།

༢༨༧

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག





བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག   





རེད་འཕེལ་གཡུས་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་གནས།  

༈ རེད་འཕེལ་གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ རྡོ་ཕུག་གཅིག་
གུ་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཕྱག་པར་དང་ཕྱག་འཁར་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ཡོད། གནས་འདི་ ད་ལྟོ་
གནས་རྡོ་ཡོད་སའི་ཚུར་ལོགས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གིས་ཧེ་མ་གསེར་གྱི་ཕྱེ་
འཐག་བཞུགསཔ་ད་ རེད་འཕེལ་པ་ཚུ་གིས་མཐོང་སྟེ་ ཁོ་བྱེམ་འཐགཔ་མས་ཟེར་རྡོ་བཤུད་རྐྱབ་སྟེ་
བདའ། བླམ་བྱོག་བྱོནམ་ད་སྐུ་རྦབ་ཤོར་བའི་སྐབས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག ཡབ་
བསྟན་པའི་ཉི་མ་གིས་སྐྱ་བོ་(བཀྲ་མ་ཤིསཔ་)རེད་འཕེལཔ་ཚུ་གུང་པ་༧ ལས་བརྒལ་འཕྱེལ་མ་
བཅུག་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལས་ཚུར་རེད་འཕེལ་ལུ་མི་འཕྱེལ་ནི་མེད་པར་སྡོདཔ་ལས་ 
ཤུལ་ལས་རྒྱལཔོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལུ་ཁྲལ་པ་གསརཔ་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་
གཏོགས་ ད་ལྟོ་རེད་འཕེལཔ་ངོ་མ་འདི་ཨམ་བསོད་ནམས་རྐྱངམ་གཅིག་གུ་ཐུག་ནུག་ཟེར་ཨིན་
མས། ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཕྱག་འཁར་དེ་ ད་ལྟོ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ཡོདཔ་དང་། ཕྱག་འཁར་དེ་
ལས་ ལོ་བསྟར་ཟླཝ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ཚེ་དཔག་མེད་དབང་གི་སྐབས་ ཕྱག་འཁར་དབང་དེ་རྩ་
ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་དེང་སང་གི་བར་དུ་ཡང་དབང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྡོ་ཕུག་འདི་ལུ་ཤུལ་
ལས་མི་ཚུ་གིས་གནས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག 

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཕྱག་པར་དང་ཕྱག་འཁར་ཤུལ་དོང་།
༢༩༡



ལྷ་ཁང་དེ་ དགྲ་མེད་ཐང་དགོན་པ་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ཟེར་ བསམ་ཆོས་གླིང་རྫོང་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ཡར་
རི་སྟོད་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཕྱག་པར་དང་ཕྱག་འཁར་བཙུགས་པའི་ཤུལ།

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གི་གདན་ས་དགྲ་མེད་ཐང་ལྷ་ཁང་།

༢༩༢

བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག



ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ཁ་ཡར་
ལྟ་སྟེ་སྐར་མ་༢༠ ཙམ་གྱི་ས་
ཁར་རྡོ་ཕུག་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་
མིའི་ལོགས་ཅིག་ཧོངས་ལུ་ 
རྡོ་སྦ་ཀྲ་སྦོ་ཀྲོ་མ་འདྲཝ་སྦེ་
ཡོད་མི་དེ་ གུ་རུ་གིས་བདུད་
དམ་ལུ་བཏགས་བཏགསཔ་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 
དེ་གི་རྩ་བར་ གཡུས་སྐད་ལས་ རང་པོའི་ཁ་ཟེར་སྦུལ་གྱི་ཁའི་གནས་ཡོད་རུང་ནོར་རྫིཔ་ཚུ་གིས་
ལྷོག་བཀོ་བཏང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། གནས་འདི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༤༦༠ ཙམ་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག།

རེད་འཕེལ་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་
ཆུ་ཚོུད་གཉིས་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་
དང་ གོང་གི་ཡབ་བསྟན་པའི་
ཉི་མ་གི་གནས་ལས་ཁ་ཡར་
ལྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༡.༣༠ 
ཙམ་གྱི་ས་ཁརས་གནས་ཀྱི་
མིང་གུ་རུ་ཐང་ཟེར་སར་བྱ་པོད་
གནས་ཟེར་བྱཔོ་འབོ་ས་ཡོད། 
ཧེ་མ་འབདན་ འདི་ཁ་ལས་
དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་
བྱཔོ་འབོ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ལུ་གནས་ཀྱི་བྱ་
པོད་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་ལོ་རྒྱུས་
གཞན་བཤད་ནི་མིན་འདུག

༢༩༣

བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག



དེ་ལས་མར་དེ་ཅིག་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་གཡིབ་བཞུགསཔ་ད་བདུད་
ཀྱིས་ཐོན་མ་བཏུབཔ་ལས་ གནས་དེ་ཁ་ལས་ ཉིན་ལམ་༢ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ ས་གནས་བོང་ཀུ་སྦས་
ཟེར་སར་བྱོན་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་ བདུད་ཀྱིས་སྟག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེ་གིས་ ཕྱག་མདའ་གནང་པའི་སྐབས་སྟག་གི་རྐངམ་གཉིས་བཀག་རྐྱབ་བཏང་པའི་པར་བཅས་
ཡོད་ཟེར་ཨིན་རུང་ གནས་བཤད་པ་ཨ་རྒས་གྲུབ་པ་ལ་དེ་ལོ་ན་རྒས་སོང་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ གནས་
བརྡ་སྟོན་འབད་བར་འགྱོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སྟག་གི་རྐང་རྗེས་ཀྱི་པར་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས། 
ས་གནས་གུ་རུ་ཐང་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ། གུ་རུ་ཐང་ལས་ཁ་མར་
ལྟ་སྟེ་ལོག་ས་ལུ་ཡོད།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་མི་ སྐྱེས་ལོ་༩༡ ལོན་
མི་ཨ་རྒས་གྲུབ་པ་ལ་ཨིན། ཨ་རྒས་དེ་ཧེ་མ་ཨ་
ཞེ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གྱི་གསོལ་གཡོགཔ་འབད་ལོ་༡༢ 
སྡོད། དེ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་༣ པའི་གསོལ་གཡོགཔ་
གོངམ་སྦེ་ལོ་མང་རབས་ཅིག་ཕྱག་ཞུ་སྡོད་ནུག། 

གནས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་པ་ ཚོགས་པ་བཀྲིས་བསྟན་
འཛིན་དང་དཀོན་གཉེར་ཀུན་བཟང་གཉིས་ཨིན།

༢༩༤

བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག



སྤྱང་རས་ལྕགས་མཁར་ཟུར་ལྷ་ཁང་།

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གིས་ཉིམ་ཐགཔ་གིས་
བཏགས་པའི་རྡོའི་ཨ་ལོང་། ལྷ་ཁང་རྒྱབ་རྩ་
བར་ཡོད།

 ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གི་ཆིབས་ཐགཔ་བཏགས་པའི་རྡོའི་ཨ་ལོང་།

ལྷ་ཁང་གི་པར་།

༢༩༥

བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག





ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག    





རྟ་ཕག་དགོན་པ་ལུ་ཡོད་མི་རྟ་མགྲིན་དང་ཕག་མོའི་གནས།   

༈ ཀྲོང་གསར་རྟ་ཕག་དགོན་པ་ཟེར་བའི་ གནས་དེ་ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་
རྫོང་ལས་ ཁ་ཡར་བལྟ་སྟེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ དབེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་འདུག།

གནས་བཤད་པ་སློབ་དཔོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་
ཧོངས་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ བྱག་ཡོད་མི་འདི་ ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་དང་ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གནས་ཨིན་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། བྱག་གི་ལོགས་རྡོ་གཉིས་བརྩེགས་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལྟག་གི་རྡོ་རྟའི་
མགུ་ཏོའི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ རྟ་མགྲིན་གྱི་དབུ་དང་ འདི་གི་ལྟག་ལུ་རྟའི་རྐང་རྗེས་དང༌། འདི་ཁ་
ལས་ཕར་འགྱོཝ་ད་ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྷ་ག་དང་ འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཞབས་རྗེས་
ལ་སོགས་པ་མཇལ་ནི་འདུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གནས་འདི་གི་གཡོན་ཧོངས་ལས་ཡར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༤༥ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་
འགྱོཝ་ད་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༣༡༥༠ འི་ས་ཁར་ ལའི་ཞོལ་ལུ་བྱག་གི་ལོགས་ གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་གཉིས་མཇལ་ནི་འདུག། འདི་གི་གཡས་
ཧོངས་ལས་ཕར་དེ་ཅིག་ཁར་ མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག།

མཁའ་འགྲོ་མའི་གསོལ་ཐབ།
ཀྲོང་གསར་དགེ་སློང་བགྲེསཔ་ནོར་བུ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་
ཕུག་གི་ལྟག་ལས་ཡར་འཛེགས་ཞིན་ན་ ལའི་སྤྱི་ཏོག་གུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ ལ་འདི་གི་རྒྱབ་ཁ་ལས་
མར་དུམ་གྲ་ཅིག་ འབབ་འགྱོཝ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་ལས་ དུས་ཡུན་ཚོུད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་གི་ས་
ཁར་ བྱག་གི་སྐེད་པར་ མཁའ་འགྲོ་མ་ཚུ་ ཆང་ཨ་རག་བཀལ་སའི་རྡོ་ཐབ་དང༌། རྡོ་ཅིག་གུ་ གུ་

༢༩༩



རུ་རིན་པོ་ཆེ་འཕུར་བྱོན་པའི་ ཞབས་རྗེས་གཡསཔ་ཨིན་ཟེར་མི་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད་རུང་ ལམ་བྱག་གི་
སྐེད་པ་ལས་ཕར་ ཤིང་ཟམ་བརྒྱུད་དེ་འགྱོ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་ནི་ལུ་ཉེན་ཁ་
སྦོམ་འདུག།

སེངྒེ་ཐང༌།
རྟ་ཕག་དགོན་པའི་གཡས་ཧོངས་ལས་ཡར་ སྤང་བདའ་སྟེ་རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཚོུད་ ༡ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་
ད་ ལའི་ཞོལ་ལུ་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༣༣༤༠ འི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་སེངྒེ་ཐང་གི་སྦུག་
ལུ་ རྡོ་སེངྒེའི་མགུ་ཏོ་ཅོག་འཐདཔ་ཅིག་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཐང་གི་མིང་ཡང་སེངྒེ་ཐང་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་
དར་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག། 

གནས་བཤད་པ་སློབ་དཔོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ དང་ཕུའི་མི་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ 
ཐང་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ རྡོ་སེངྒེའི་མགུ་ཏོ་ཅོག་འཐད་མི་དེ་ མིའི་བསྐལ་པའི་གནས་ཚད་བལྟ་ནིའི་ 
རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། རྡོ་སེངྒེའི་མགུ་ཏོ་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་མི་འདི་ སའི་
ནང་ན་ཐིམ་ཚར་བ་ཅིན་ བསྟན་པ་ཡང་ནུབ་ཚར་བའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་
ཨིན་པས། 

ཧེ་མ་ས་གནས་འདི་ནང་ལྷོད་མི་ གཡུས་བརྡ་བབས་ལས་ཨིན་མི་ ཀྲོང་གསར་རབ་སྡེའི་གནས་
བརྟན་བགྲེསཔ་ བླམ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གིས་ལྟཝ་ད་ སེངྒེའི་མགུ་ཏོ་ལགཔ་དང་བཅས་པ་མཐོང་ནི་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ས་ནང་ནུབ་ཡོད་ལུགས་དང༌། ཏ་ལིའི་བཤད་གྲྭའི་དབུ་
འཛིན་ཨྱོན་གྱིས་ ཁོ་ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ རྡོའི་སེང་གེ་མགུ་ཏོ་ཨོལ་ལྐོག་དང་བཅསཔ་མཐོང་
ཡོད་རུང་ ད་རེས་མགུ་ཏོ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ལུགས་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ མར་ས་ནང་འཛུལ་དོ་ཡོད་པའི་ 
བདེན་ཁུངས་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ས་གནས་འདི་གི་གཞི་བདག་བཀའ་གཉན་དྲགས་
ཡོདཔ་ལས་ སྐད་རྐྱབ་པ་ཅིན་ རླུང་འཚུབས་དང་ཆརཔ་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ལས་ སྐད་
རྩ་ལས་རྐྱབ་མི་ཆོག་པས།

དགོན་པ་དེ་རྩ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་དང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་ནང་

༣༠༠

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



ལས་ སློབ་དཔོན་རྒས་ཤོས་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་འགན་ཁག་རྩ་ཆེ་དྲགས་ཚུ་འབག་ནིའི་དོན་ལས་ སྒོམ་
ཉམས་ལེན་མཛད་དགོ་པའི་རིགས་གེ་ར་ དགོན་པ་དེ་ནང་བྱོན་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཚུ་གནང་ཞིནམ་ལས་
གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཚུ་བཞེསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།།

སྦྱིས་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།  
༈ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༥༨༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད་མི་སྦྱིསཔ་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ གྲུབ་
ཆེན་ངག་དབང་བསམ་གཏན་གྱི་སློབ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ངག་དབང་དར་རྒྱས་ཟེར་མི་གིས་གདན་ས་
བཅགས་གནང་ནུག 

གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་འགོ་ཐོག་བྱོནམ་ད་ སྲས་ཕུ་ལྕགས་ཟམ་བརྒལཝ་ཅིག་ ར་སྦོ་ ན་ཁ་ ཤོག་སྤྱེ་
ལ་ སྲེག་སྟངས་ བ་བུ་ལ་ སྨོན་ལམ་ཕུག་ པུབ་ལ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱོན་ནུག བླམ་ངག་དབང་དར་རྒྱས 
བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ས་གནས་གཡུས་སྐད་ལས་རྡོག་སིང་སྦིས་ཟེར་
སྟོང་ཕུ་ཤིང་ཚང་ནང་ཐུགས་དམ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཡོད་ས་ལས་དཀར་མེ་འབར་ས་
གཟིགསཔ་ལས་ ལུང་བསྟན་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་གདན་ས་བཅགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་བླམ་
ལུ་གྲྭ་པ་ལྔ་དྲུག་དེ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གི་ཁང་ཤུལ་ཚུ་ཡང་ལྷ་ཁང་འོག་ལས་མར་འདུག།

སྦྱིསཔ་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།

༣༠༡

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



གྲུབ་ཐོབ་མཆོག་ད་ལྟོའི་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་ལྟག་ཅིག་ཁ་ལས་ཡར་ཆུ་བཏོན་པར་འགྱོཝ་ད་བདུད་ཀྱིས་
འཚུབ་སྟོནམ་ལས་ དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་མགུ་ལུ་ཞབས་རྗེས་ཡང་གནང་བཞག་ནུག དེ་གི་གཡས་
གཡོན་ལྟག་ལས་ཕར་ཆུ་རྐ་དག་པ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་བླམ་གིས་བཏོན་གནངམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག 
སའི་མིང་ཡང་བླ་མའི་སྦུང་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ཆུ་འདི་སྨན་ཆུ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་ཁར་ཧེ་མ་བླ་མའི་
བླ་མཚོ་ཡོད་རུང་ད་རེས་རྩྭ་ཚུ་གིས་བཀབ་སྟེ་ཨིན་མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་མཚོ་དེ་གིས་ སྐད་ཡང་
རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ སྤར་ཡང་སྤར་འོང་ཟེར་ཨིན་མས།

བླམ་ངག་དབང་དར་རྒྱས་ཀྱིས་གདན་ས་བཅགས་ཞིནམ་ལས་ ནང་གི་ལྡེབས་བྲིས་ཚུ་ཀྲོང་གསར་
གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་གནས་བརྟན་ཚར་གཉིས་མཛད་མི་ བླམ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་གིས་ བཞེངས་ཏེ་མཆོད་
ཆས་ཚུ་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཕུལ་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

གཡུས་ཁའི་ཞབས་བྲོ་ལས། ཕུ་བ་བུ་ལ་ཡི་ཞོལ་ལུ། །གདན་ས་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ཆགས། 
།བླ་མ་ངག་དབང་དར་རྒྱས་བཞུགས། །རྔ་དང་རོལ་མོའི་སྐད་མ་ཡལ། །བསང་དང་སྤོས་ཀྱི་དྲི་མ་
ཡལ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་དྲོད་མ་ཡལ། །ལ་སོགས་པ་ཚུ་འཐེན་སྲོལ་སྡོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

ངག་དབང་དར་རྒྱས་ལྷ་ཁང་གི་ཆུ་བཏོན་པར་འགྱོཝ་ད་བདུད་ཀྱིས་འཚུབ་སྟོན་ཏེ་འོངམ་ལས་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་
ནུག། ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་བཏགས་ཅན་ཟེརཝ་ཨིན་མས།

༣༠༢

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་
སའི་རྡོ་ཕུག་མགུ་ལུ་བླ་
མའི་ཞབས་རྗེས་འདུག།

ཞབས་རྗེས་ཡོད་སའི་རྡོ་ཕུག་གཡས་ཟུར་ལས་མར་སྦུལ་གྱི་རི་མོ་མགུ་ཏོ་
དང་བཅསཔ་སྦེ་འདུག།

༣༠༣

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



བླམ་ངག་དབང་དར་རྒྱས་ཀྱི་གྲྭ་ལྷམ་གྱི་པར་ཡོད།

གོང་གི་གནས་ཚུ་ལྷ་ཁང་ལས་སྐར་མ་༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་ནུབ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད།

བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་སའི་གནས་ཀྱི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡུས་སྐད་ལས་སྙེམ་པའི་ཕུག་ཟེར་གཡིབ་
སྡོད་སའི་བྱག་ཕུག་ལུ་སླབ་མི་འདི་སྦས་ཡུལ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་སིམ་ཕྱི་ལས་ཨམ་ཅིག་

༣༠༤

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



ལུག་འཚོ་སྡོདཔ་ད་ ལུག་གིས་བྱག་ཕུག་ནང་འཛུལ་འགྱོ་སྟེ་རྟིང་བདའ་སོང་སྦེ་ནང་ན་ལྷོདཔ་ད་ ནང་
ལུ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ནི་ལ་སོགས་པའི་སྟོནམོ་དང་ཟས་སྣ་ལུ་གཡེང་སྟེ་ཞག་གཅིག་སྡོད་པའི་
སྣང་བ་ཤར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལུག་གཞན་ཚུ་གི་མནོ་བསམ་བཏངམ་ཅིག་ཕྱི་ཁར་ཐོནམ་ད་ལོ་༣ སོང་
བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

དེ་གི་འོག་རྩ་བར་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཨ་རིང་ཟེར་
ཡོད། འདི་ཁར་ཟླཝ་༥ པ་ལས་ལྕང་ལ་རྐྱབ་
པའི་ཚུལ་ལུ་ཆུ་ཐོན་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན། ཨ་རིང་ལུ་ཆུ་དྲངས་སའི་ཆུ་ལམ།

༣༠༥

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



དེ་ལས་མར་ལྟ་འབབ་ད་མཁའ་འགྲོའི་བྷ་ག་རང་བྱོན། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་བྷ་ག་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ཚུར་ལྷ་ཁང་ཁ་ཐུག་འོངམ་
ད་དབང་ཕྱུག་རང་བྱོན་ཟེར་འདུག དེ་
སྦེ་བལྟཝ ་ད་བྷ་ག་ནང་བཙུགས་
བཙུགསཔ་བཟུམ་སྦེ་འདུག།

༣༠༦

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



དྲན་གསོ། ལྷ་ཁང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་གྱི་གནས་ཟེར་ ཕུ་བ་བུ་ལ་ལུ་ མར་བཙིར་
སའི་རྡོ་ཟེར་གཡུས་སྐད་ལས་མར་ཆུ་ ཟེར་སླབ་མི་དང་ རྡོ་རང་བྱུང་གི་ལྷ་ཁང་ རྡོ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་
རྟེན། ལྕགས་བརྡུང་སའི་མགར་ཚང་ སྦུདཔ་རྐྱབ་ས་དང་བཅས་པ་ ས་གནས་བཱས་སྤང་ཟེར་ས་ལུ་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་རུང་ ད་རེས་ལམ་ག་ར་ཚལ་མ་གིས་བསུབས་ཏེ་ཨིནམ་ལས་པར་བཏབ་པར་ལྷོད་
མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད།

སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་གྱི་ཆིབས་རྟ་གི་ཞབས་རྗེས། ལྷ་ཁང་ནང་གི་ཨེན་ཏ་གུ་ཡོད།

སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འདྲ།
༣༠༧

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



བླམ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། བླམ་གིས་ལྷ་ཁང་གི་   
ལྡེབས་རིས་རྩ་བོ་མཛད་ནུག།

ལྷ་བྲིས་གནང་མི་ཀྲོང་གསར་སྟག་རྩེ་ལས་         
སློབ་དཔོན་ཤཀྱཱ།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཨཔ་གླེན་གོག་གིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་གནས་དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཧེ་མ་
ཨའི་པདྨོ་བུདྡྷ་དང་ཨཔ་པདྨ་ཟླ་བ་ཚུ་ལས་གོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༣༠༨

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



སྲིན་ཕུ་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་གནས།    

༈ སྦྱིས་ཟམ་ལས་སྲིན་ཕུ་གཡུས་ཚན་ཚུན་ཚོད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་
༢༥ ཙམ་ཡོད། སྲིན་ཕུ་གཡུས་སྒོ་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་འོང་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ 
གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ ཧེ་མ་སྲིན་པོ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཐོན་ཏེ་མི་ལུ་གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
བྱོན་ཏེ་ ད་ལྟོ་སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་རྐྱབ་ཡོད་མིའི་བྱག་ཕུག་ནང་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ཏེ་ བདུད་ཕོ་དེ་
དམ་ལུ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ བསྐལ་པའི་བར་ལོག་ནི་མེད་པའི་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྡོ་ཕུག་གུ་ 
ཞབས་རྗེས་ཡ་མཚན་ཅན་ དོད་རི་རི་ཅིག་གནང་བཞག་མི་དེ་ཀུན་གྱིས་མཇལ་སར་ཡོད། སྲིན་པོ་ཕོ་
འདི་ཁར་དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ སའི་མིང་ཡང་སྲིན་ཕོ་ཟེར་དར་ནུག ཨིན་རུང་ཤུལ་
ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་སྲིན་ཕུ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། 

སྲིན་མོ་དེ་བདའ་མ་ཟུན་པར་སྲིན་ཕུའི་གཡུས་ཚན་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཅིག་ལྷག་ཙམ་
གྱི་ས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་བདའ་ཟུན་ཏེ་དེ་ཁར་དམ་ལུ་བཏགསཔ་ལས་ གཡུས་དེ་གི་མིང་ཡང་སྲིན་མོ་ཟེར་
དར་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ ད་རེས་སྲིན་མ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

སྲིན་ཕུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་ངག་དབང་པད་དཀར་གྱི་གདན་
ས་ཨིན་མས། དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྲསམོ་གཅིག་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ཤར་རྩིབས་
ལོགས་ལུ་འཁྲུངས། དེ་གི་སྲས་ངག་དབང་པད་དཀར་གྱིས་གདན་ས་བཅགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་
འབདཝ་ལས་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་འདི་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཤར་རྩིབས་ལོགས་ལས་བསྐོས་སྲོལ་འདུག།

རྡོར་གླིང་གི་སྲསམོ་གི་མཚན་བསམ་གཏན་པད་མོ་ཟེར་ཨིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ཡང་བསམ་
གཏན་པད་མོའི་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་དེ་ཡང་ མོ་རའི་སྲས་ངག་དབང་
པད་དཀར་གདན་ས་དེའི་བླམ་འབདཝ་ལས་མོ་རང་ཡང་དགོན་པ་འདི་ཁར་བཞུགས་ནི་འདི་གིས་ 
སྲས་ཀྱིས་ཡུམ་གྱི་མཚན་ལས་དྲངས་ཏེ་ལྷ་ཁང་གི་མཚན་དེ་སྦེ་བཏགས་བཏགསཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

༣༠༩



ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་གཙོ་བོ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མི་ཚད་ལྷག་པ་ཅིག་འདུག དེ་གི་ཡེ་ཤེས་སེམས་
དཔའ་འདི་ཤར་རྩིབས་ལོགས་ལུ་ ཡུམ་བསམ་གཏན་པདྨོ་གི་གསོལ་བམ་རྒྱ་ཚམོ་གཅིག་གི་
རྩིབས་ལོགས་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཅིག་འཁྲུངས་མི་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག རྒྱ་ཚམོ་
གི་རྩིབས་ལོགས་ལས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་དེ་འཁྲུངསམ་ལས་གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཤར་རྩིབས་
ལོགས་ཟེར་དར་ནུག་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག།

སྤྱིར་བཏང་ལོ་རྒྱུས་ལས་ སྲིན་ཕུ་གཡུས་སྟོད་ཚབ་ཆེ་ཟེར་མིའི་ རི་གུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་ ཨཔ་དམུ་
བཙན་གྱི་གནས་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ བོན་པོ་གསོལཝ་ད་ཡང་ ལྕགས་ཡང་བལ་དེ་འཁལ་མི། །ཤིང་ཡང་
གཞུ་དེ་བཀུག་མི། །རྡོ་ཡང་འདམ་དེ་བསྣས་མི། །དམག་ལྷ་ཨཔ་དམུ་བཙན། ཟེར་བསྟོད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་པདྨ་རྣམ་
རྒྱལ་མཆོག་༢༠༡༠ ལུ་དེ་ཁར་བྱོན་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དག་སྣང་ནང་གནས་དེ་ཚུ་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེའི་གནས་ཨིན་མས་ཟེར་གསུངས་ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག དེ་ལས་ཚུར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་
སྦེ་ཆ་བཞག་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། རང་གིས་དཔྱད་རུང་དམུ་བཙན་དེ་གུ་རུ་གིས་དམ་བཞག་གནང་
བའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཧེ་མ་སྲིན་ཕུའི་གཡུས་ སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལུ་ཡོད་མི་ བདུད་གདུག་
པ་ཅན་ཚུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པར་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
གནང་བའི་གནས་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

སྲིན་ཕུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྣང།

༣༡༠

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



དམུ་བཙན་འདི་དམག་ལྷ་དང་སྐྱེས་ལྷ་ཨིན་མས། དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ཨཔ་དམུ་བཙན་དངོས་སུ་
སྦེ་ཡང་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག ཨཔ་དམུ་བཙན་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་༣ པ་ཞིང་གཤེགས་
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་༤ 
པ་དང་༥ པ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་བྱོན་ཏེ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཚབ་ཆེ་ཟེར་མི་རི་མགུ་འདི་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༣༤༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ད་ 
སྲིན་ཕུ་དགོན་པ་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་བྱང་ཁ་ཐུག་རྐང་ཐང་ཆུ་ཚོད་༢.༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད། ཚབ་
ཆེ་རི་མགུ་ལས་ཨ་ཙི་འགྱོཝ་ད་ སའི་མིང་ཨོ་རྒྱ་ཝ་རེ་ལམ་མཇུག་ཟེར་སླབ་མི་ཡར་བཅད་གནས་ཚུ་
མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

དམུ་བཙན་ཕོ་བྲང་གི་མཐོང་སྣང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་རྟ་གི་ཞབས་རྗེས། ཚབ་ཆེ་རྩེ་མོ་ལུ་ཡོད། 

གནས་བདག་ཚབ་ཆེ་བྲག་བཙན་འབདཝ་ལས་རིའི་མིང་ཡང་
ཚབ་ཆེ་རྩེ་མོ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག

༣༡༡

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་བཏགས་སའི་རྡོ་ལུང་གཉིས། 
ས་གནས་ཚབ་ཆེ་རྩེ་མོ་ལུ་ཡོད།

གཡས ་མཁའ་འགྲོ ་ ད ང ་
གཡོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་
རྗེས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་སྒ།                      
ས་གནས་ཚབ་ཆེ་རྩེ་མོ་ལུ་ཡོད།

༣༡༢

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



དབང་ཕྱུག་རང་བྱོན་གྱི་གནས་རྡོ་འདི་ཡོད་
སར་ལོགས་ཅིག་ཧོངས་ལས་བྷ་ག་རང་བྱོན་
དང་ ད་རུང་མཚོ་བྱ་ངང་པ་རང་བྱོན་ རྒྱབ་
ལས་དོ་ཤབ་རྐྱབ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་
འདུག། ས་གནས་ཨོ་རྒྱ་ཝ་རེ་ལམ་མཇུག་
ཟེར་སར་ཡོད།

དབང་ཕྱུག་རང་བྱོན།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་
ཏེ་ཨ་ཁམ་བསྣས་ཞིནམ་ལས་མ་འོངས་
པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་མཇལ་ཚད་ངན་སོང་ལས་
འགྲོལ་ནིའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་བཞག་ནུག་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན། གནས་རྡོ་འདི་རི་ཁར་ཡོད་
མི་རྡོ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད། གནས་
རྡོ་འདི་དེ་སྦེ་མཇལཝ་ད་ ཆུ་ཕག་གི་མགུ་ཏོ་
བཟུམ་སྦེ་ཡང་མཇལཝ་ཨིན་མས།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ཨ་ཁམ་བསྣས་བཞག་མི།

བྷ་ག་རང་བྱོན།
༣༡༣

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



མཚོ་བྱ་ངང་པ་རང་བྱོན་གྱི་གཟུགས།

བདུད་ཀྱིས་ཕགཔ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འཚུབ་སྟོནམ་ད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་ནུག མགུ་ཏོ་གུ་
ཕྱག་འཁར་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ཡ་མཚན་ཅན་རྟིང་རིང་ཚད་ཧ་ལམ་སི་ཨེམ་༧ དེ་ཅིག་འདུག ལྷ་
པ་གུ་གཟེར་བརྡབ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་མའི་རྡོ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ ཕག་མགོ་གི་རྡོ་དང་མ་
འདྲཝ་སྦེ་འདུག།

བདུད་ཀྱིས་ཕགཔ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འཚུབ་སྟོནམ་ད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
དམ་ལུ་བཏགས་མི།

བདུད་ཀྱི་མགུ་ཏོ་གུ་ཕྱག་འཁར་བཙུགས་པའི་ཤུལ། ལྷ་པ་གུ་གཟེར་བརྡབ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ།

༣༡༤

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི། ཚབ་ཆེ་རྩེ་མོའི་མཐོང་སྣང་། གོང་འཁོད་གནས་ག་ར་ས་
གནས་དེ་ནང་ཡོད།

སྲིན་ཕུ་ལྷ་ཁང་གི་མཆོད་བཤམ་རྒྱབ་ལུ་ གུ་རུ་
གཙོ་འཁོར་གསུམ་གི་སྐུ་རྗེས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
མཆོད་གཤམ་གྱིས་བཀབ་སྟེ་པར་བཏབ་ངོ་མ་
བདེཝ་ལས་པར་ཐོབ་མ་ཚུགས། ལྷ་ཁང་རྒྱབ་
ཁའི་གནས་བྱག་དེ་ཡང་སྦུལ་གྱི་མགུ་ཏོ་བཟུམ་སྦེ་
འདུག

སྲིན་ཕུ་ལྷ་ཁང་།

༣༡༥

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



ལྷ་ཁང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་མི་ཊར་༣༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་སྲིན་པོ་དམ་ལུ་བཏགས་སའི་རྡོ་ཕུག་གུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་
གཡས་པའི་ཞབས་རྗེས་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཡོད།

སྲིན་ཕུ་ལྷ་ཁང་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ཀི་
ལོ་མི་ཊར་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་ཁར་ རྟ་
མཆོག་བྷ་ལ་ཧའི་ཞབས་རྗེས་ཡོད། 
བཤད་སྲོལ་ལས་གུ་རུ་ནུབ་རྔ་ཡབ་
གླིང་ལུ་བྱོནམ་ད་བཏོན་བཏོནམ་ཨིན་
ཟེར་མི་རྟ་མཆོག་བྷ་ལ་ཧའི་ཞབས་
རྗེས་འདུག

རྟ་མཆོག་བྷ་ལ་ཧའི་ཞབས་རྗེས།
༣༡༦

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



སྲིན་ཕུ་ལྷ་ཁང་གི་ལྷོ་ཁ་
ཐུག་ ས་མིང་སྦ་ཟམ་བྱག་
ཟེར་སའི་མང་སྡེ་ཆུའི་རོང་
ཆུ་ཟུར་ཁར་ གུ་རུ་བཞེངས་
བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད། 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་དེ་གི་སྦོ་
ལོགས་ཁར་ཚོགས་འཁོར་
བསྐོར་སྲོལ་སྡོད་ནུག། དེ་
ཁར་གུ་རུ་གིས་བཙུགས་
གནང་མི་གནས་བདག་སྒོ་
རཔ་སྒོབ་བཙན་གཡུ་སྦོམ་
གྱི་གནས་ཁང་ཡང་འདུག གནས་བདག་དེ་གཡུས་སྒོ་ལུ་ནད་ཡམས་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་
མ་གཏང་པར་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

སྲིན་མོ་དམ་ལུ་བཏགས་སའི་རྡོ་ཕུག ས་གནས་སྲིན་མ་ལུ་ཡོད།

གུ་རུ་བཞེངས་བཞུགས་པའི་སྐུ་རྗེས།

༣༡༧

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་གཡས་པ། སྲིན་མ་ལས་ཚུར་བོན་སྦྱིས་ལུ་ལོགཔ་དང་ལམ་ལྟག་ལུ་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་
ཟུར་ཁར་ ས་གནས་རི་ཆད་སྒང་ཟེར་སར་ཡོད།

གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་བཞུགས་
ཁྲི། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་
གཡས་པ་ཡོད་སའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་
ལམ་འོག་ལུ་ཡོད།

སྤྱིར་བཏང་སྲིན་ཕུ་གི་གནས་མཇལ་ནི་ལུ་ཉིནམ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཙམ་འགོར་ནི་ཨིན་མས།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་༥༩ ལང་མི་སྲིན་ཕུ་ཚོགས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་དང་ཨཔ་ཐེར་ཅུང་ལ་
གཉིས་ཨིན། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་གོ་ནུག

༣༡༨

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



བོནམོ་སྦྱིས།     

༈ བོན་མོ་ཅིག་གིས་གཞིས་
བཅགས་ཏེ་གཡུས་ཆགསཔ་ལས་
གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་བོནམ་སྦྱིས་ཟེར་
དར་ནུག ཧེ་མ་བོནམ་སྦྱིས་སྣག་ཚང་
དེ་ས་གནས་ཁང་རུལ་རྙིངམ་ཟེར་སར་
ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ ཐུགས་སྲས་ཟླ་
བ་གིས་ད་ལྟོ་སྣག་ཚང་ཡོད་སར་ལུང་
བསྟན་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ཆགས་བཅུག་
ནུག། དེ་ཁར་ཆུ་མེདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་གིས་ལྟག་གི་གྲུབ་ཆུ་དེ་བཏོན་གནང་ནུག 
བོནམ་སྦྱིས་ལུ་གྲུབ་ཆུ་ཡ་མཚན་ཅན་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ འོག་གི་འདི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་
ཨིན་མས། མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་རྩ་བ་ལས་ཧེ་མ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཡུམ་ཆུ་
དབོག་པར་བྱོནམ་ད་རགས་ཅུང་ཅིག་ཡང་ཐོབ་མི་དེ་ དེ་ཁར་མཆོད་རྟེན་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་གཅིག་
གི་ནང་གཟུངས་སྦེ་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

བོནམོ་སྦྱིས་སྣག་ཚང་།

ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་གིས་བཏོན་གནང་མི་གྲུབ་ཆུ།
༣༡༩



ཨུམ་སྒང་མཆོད་རྟེན།

གཡུས་སྐད་ལས་ དོག་སེང་(སྟོང་ཕུ་
ཤིང་) འོག་གི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་ 
སྒང་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་
གྲུབ་ཀྱིས་རབ་གནས་མཛད་ཡོདཔ་
ཨིན་མས།

མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ།

༣༢༠

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



སྒང་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་ ཡུམ་གྱི་ཕོཝ་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཡུམ་ནོར་
འཚོ་སྡོདཔ་ད་ཞལ་སྐོམ་སྟེ་ཆུ་འཚོལ་བའི་སྐབས་ ཕོཝ་ནང་ལས་ཨའི་ལུ་རྡོ་ཕུག་འདི་ནང་ལགཔ་
བཙུགས་ཟེར་གསུང་བྱོན་ཏེ་ ཨའི་གིས་ དབའི་ག་ཅི་སླབ་ཨིན་ན་ཟེར་ཕྱག་བཙུགས་བལྟཝ་ད་ 
འདམ་ནང་བཙུགས་བཙུགསཔ་བཟུམ་འཛུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཆུ་ཐོན་ཏེ་བཞེས་མིའི་དོང་དེ་ད་ལྟོ་
ཡང་ ས་གནས་ཞུད་ཟེར་སར་དོག་སེང་ཕེ་དགོན་པར་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་གི་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད། བོནམ་
སྦྱིས་སྣག་ཚང་གི་ ཨམ་ཕུརཔ་ལྷ་མོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཧེ་མ་མོ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྡོདཔ་ད་མཁའ་འགྲོམ་
གིས་མཛུབ་ཅུང་བཙུགས་ཏེ་ཆུ་བཏོན་འཐུང་འཐུངམ་ཨིན་ལོ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ཁོང་གིས་ཡང་མཛུབ་མོ་
བཙུགས་བལྟ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

སྒང་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་ཀྱི་
ཡུམ་གྱིས་བཏོན་གནང་མི་གྲུབ་ཆུ།

༣༢༡

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



དོག་སེང་ཕེ་དགོན་པར་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ ས་གནས་བརག་ལམ་ཟེར་སའི་ལམ་ཁར་དབོན་སྲས་
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ཞབས་རྟིང་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ ཕྱག་འཁར་གྱི་རྗེས་ཨིན་ཟེར་མི་
གནས་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་བདུད་ཀྱིས་འཚུབ་སྟོནམ་ད་འདི་ཁར་བཞུགས་ཏེ་བདུད་དམ་
ལུ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ལམ་བཏོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དོག་སེང་ཕེ་ལྷ་ཁང་འདི་དབོན་སྲས་ཚེ་
རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་བཅགས་ཡོདཔ་ད་ ད་རེས་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་བདག་འཛིན་མཛདཔ་ཨིན་
མས།

དོག་སེང་ཕེ་དགོན་པ།

དབོན་སྲས་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ཞབས་རྟིང་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ ཕྱག་འཁར་གྱི་རྗེས་བཅས་མཇལ་ས།
༣༢༢

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



སྤྱེ་ལ་གཡུས་ཚན་ལུ་གྲུབ་ཆུ་ཅིག་འདུག གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་སྨན་ཏོ་ཅན་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་སླབ་ཨིན་
མས། དེ་ཡང་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་འཕྲེང་ཅིག་སྤྱེ་ལ་ལས་འཁྲུངས། སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་སྐུའི་བསྒང་
ཡུམ་དཀར་བརྔ་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ཞལ་སྐོམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨའི་ལུ་ཆུ་ཅིག་རང་འབག་འོང་
མི་ཚུགས་སྨོ? ཟེར་སྣང་མེད་སྐྱུར་སུ་འཚམས་ཅིག་སྦེ་གསུངམ་ད་ ཨ་ལོ་དེ་ཕར་སྤོ་ཏོག་ཁར་སོང་
སྟེ་ཨའི་ཆུ་འཐུང་པར་ཤོག་ཟེར་འབོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨའི་བདེན་རྫུན་མ་རེ་བར་ཨ་ལོའི་སྦོ་ལོགས་
ཁར་སོང་བལྟཝ་ད་སྤང་སྐམ་ལས་ཆུ་ཐོན་སྡོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཆུ་དེ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ཚད་
གཅིག་སྦེ་ཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དྲོ་པ་ཧ་སག་བྱ་པོད་མ་འབོཔ་ལས་དབོག་སྟེ་འཐུང་འཁྱུ་
འབད་བ་ཅིན་ མིག་ནད་དང་པགས་ཀོའི་ནད་ཚུ་ལུ་ཕན་ཟེར་ཨིན་མས།

གོང་ལུ་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་འཕྲེང་ཅིག་སྤྱེ་ལ་ལས་འཁྲུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡོད་རུང་ རྣམ་
ཐར་ཚུ་ནང་བལྟཝ་ད་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་འཕྲེང་ཅིག་ཡང་སྤྱེ་ལ་ལས་འཁྲུངསམ་སྦེ་ཐོན་ནི་མེདཔ་
དང་། བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ནང། 
པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྤྱི་ལོ་༡༧༨༨ ལུ་མང་སྡེ་
སྤྲེལ་ལར་འཁྲུངས་ཟེར་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གི་གྲུབ་ཆུ་དེ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་བཏོན་གནང་
གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས། 

སྤྱེ་ལ་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་གྲུབ་ཆུ།

༣༢༣

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



དང་ཕུ་སྤྱེ་ལ་ཕྱུག་པོའི་ཁྱིམ་ཟེར་མིའི་རྩ་བར་མཁའ་འགྲོ་མའི་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། 

དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ཁྱིམ་དེ་ནང་མཁའ་འགྲོམ་ཅིག་འཁྲུངས་ཞིནམ་ལས་གསོལ་ཆུ་སྦེ་བཏོན་གནང་ནུག་
ཟེར་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་མཁའ་འགྲོམ་འདི་བྱཱར་དམུ་བཙན་ཕོ་བྲང་གི་རྒྱབ་ཁར་ ས་གནས་ཆུ་
མིག་སྲསམོ་ཟེར་སར་བྱག་ཕུག་ནང་མཚམས་བཅད་བཞུགསཔ་ད་ གྲུབ་ཆུ་ཡང་བྱཱར་སྐམ་ མཁའ་
འགྲོམ་དེ་དགུན་ལོག་ཁྱིམ་ནང་ཕེབས་ད་ཆུ་ཡང་འབོལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་
འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཆུ་འདི་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་བྱཱར་བསིལ་ཏོང་ཏོ་དང་དགུན་ཚ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

དེ་ལས་ མཁའ་འགྲོ་མའི་བྱག་ཕུག་ནང་མཚམས་བཅད་བཞུགསཔ་ད་མནལ་ལམ་ནང་ལྟེའུ་ཅིག་
ཕང་མར་བུད་འོངམ་གཟིགསཔ་ལས་ དབའི་ངེའི་སྤྱེ་ལ་ལུ་ལུང་བསྟན་མ་རྫོགས་པས་ཟེར་ལོག་བྱོན་
ཏེ་བཞུགསཔ་ད་ སྲས་ཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་འཁྲུངས། སྲས་དེ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཡར་བསྐྱེད་
བཏགས་ཏེ་ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་གྲུབཔ་ལས་སྤྱེ་ལ་ཕྱུགཔོ་ཉི་མ་ཟེར་བའི་མིང་གཏམ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་
འདུག།

བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ སྤྱེ་ལ་ཕྱུགཔོ་ཉི་མ་གིས་ཀྲོང་གསར་རྫོང་མཇུག་ལུ་གཡང་གཞི་མཚོ་ཟེར་
སར་བྱོནམ་ད་ མཚོའི་ཁར་ཁྲོ་ལེ་ཤ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ ཀྲེབ་ཀྲེམ་བཀོཝ་དང་ཁྲོ་ཅིག་གུ་ཕོག་
མི་ཁྲོ་དེ་འཁོར་ཏེ་ཁོ་གི་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ལས་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་
ཕྱུགཔོ་ཐལ་ནུག་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག།

༣༢༤

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



ཉ་ལ་བདུད་མོ་དགའ་སེངཔ་སྒོམ་ཆེན་གྱིས་བཏུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
༈ ཧེ་མ་ཉ་ལ་བདུདམོ་གིས་ མི་ཚུ་ཕར་ཚུར་རྒྱུ་འགྲུལ་འཐབཔ་ད་ མི་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཉིནམ་ཅིག་གི་ཚེ་དགའ་སེང་སྒོམ་ཆེན་ཀྲོང་གསར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ས་གནས་དེ་ཁར་
ཕེབས་ད་ ལམ་ཁར་སེམས་ཅན་གྱི་གློཝ་སྦོམ་གཅིག་ཚ་རླམ་རླམ་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་དང་ཕྱད་ནུག 
སྒོམ་ཆེན་གྱིས་ འདི་ག་གི་འཕྲུལ་ཡང་མེན་ འ་ནཱི་ཉ་ལ་བདུདམོ་གི་འཕྲུལ་རང་ཨིན་ཟེར་ ཕྱག་འཁར་
ཕོཝ་གུ་ལས་མར་བརྡབས་ཞིནམ་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལུ་བཞུགསཔ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ བདུདམོ་དེ་
དྲེགས་རང་མ་ཚུགས་པར་སྐད་རྐྱབ་ད་ མོ་རའི་བུ་དུར་ཚ་ཆུའི་གཡག་བདུད་གནགཔོ་གིས་ཚ་དོ་
༡༠༠ ཕུལ་ནིའི་ཁས་བླངས། ནུ་ཅུང་ཝེན་མཁར་ཇོ་བོ་སྨ་ར་གིས་བཙོད་དོ་༡༠༠ ཁས་བླངས། བུམོ་
སྦོམ་ཤོས་རྫོང་ཅུང་ལུངམ་གི་བདུདམོ་གིས་ཆུམ་དོ་༢༠༠ ཁས་བླངས། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཕར་ཁའི་
གཏེར་སྒང་བདུདམོ་གིས་འཛརཝ་དོ་༡༠༠ ཕུལ་ནིའི་ཁས་བླངས་རུང་ཨའི་གཏང་མ་བཏུབ་ཨིན་
མས། དེ་ལས་མཇུག་ར་ བུམོ་ཆུང་ཤོས་སྤྱེ་ལ་གཡུས་མཇུག་ལུ་ཡོད་མི་བདུདམོ་གིས་སྤྱེ་ལ་ཕྱུག་
པོའི་གཡང་ཁྲོ་དེ་ཕུལ་ནིའི་ཁས་བླངམ་ད་ སྒོམ་ཆེན་གྱིས་མགུ་ཀྱོག་ཀྱོ་ཅིག་འབདཝ་ཙམ་གྱིས་ཁྲོ་
འབག་སོང་སྟེ་སྒོམ་ཆེན་ལུ་ཕུལ་མི་དེ་ ད་ལྟོ་དགའ་སེང་ལོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

སྤྱེ་ལ་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་རྐང་ཐང་སྐར་མ་༡༥ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ སྤྱེ་ལ་བདུདམོ་འཛམ་
གླིང་རྒྱལ་མོ་གིས་ ཁྲོ་དེ་བསྐྱལ་བར་འགྱོ་བའི་
སྐབས་ངལ་གསོ་སའི་རྡོ་ཕུག་གུ་ཁྲོ་བཞག་
པའི་ཤུལ་ཟེར་ སྤྱེ་ལ་ལས་སྦྱིས་ཟམ་དང་
བཀའ་བབ་བརྡ་བབ་སྲིན་ཕུ་ སྤང་བོནམ་སྦྱིས་
ཚུ་ལུ་འགྱོ་སའི་དང་ཕུ་གི་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ ས་
གནས་ཁེམ་ཆི་ཟམ་ཟེར་སར་ཡོད།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྐྱེས་ལོ་༦༡ ལང་མི་སྤྱེ་ལ་ཨཔ་ཐེར་ཅུང་ལ་དང་སྤྱེ་ལ་ཚོགས་པ་ཟླ་བ་རྒྱལ་
མཚན་གཉིས་ཨིན། ཨཔ་ཐེར་ཅུང་ལ་གིས་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཨང་རྒས་རྡོ་རྗེ་མོ་ལས་གོ་ནུག།

ཁྲོ་བཞག་པའི་ཤུལ།

༣༢༥

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



རྡོ་གཞོང་དགོན་པར་ཡོད་པའི་གནས།     

༈ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༧༦༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད་མི་ རྡོ་གཞོང་དགོན་པ་དེ་ཀྲོང་གསར་གྲྭ་
ཚང་གི་དགེ་སློང་བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐར་ཕྱིན་གྱིས་བཅགས་ནུག རྡོ་གཞོང་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་
དེ་ ས་གནས་དེ་ཁའི་སྨན་མོ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་སའི་རྡོའི་གཞོངམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ མིང་དེ་སྦེ་བཏགས་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག རྡོའི་གཞོངཔ་འདི་ད་རེས་རྡོ་གཞོང་དགོན་པའི་འཁོར་ལམ་འོག་ལུ་ཡོད་
རུང་ དེ་བསྒང་འཁོར་ལམ་སེལ་བའི་སྐབས་རྡོ་གཞོང་གི་ཟུར་ལོགས་ཅིག་སྤོག་བཀོ་ད་ནུག

རྡོ་གཞོང་དགོན་པའི་ལྟག་ལུ་ རྐང་ཐང་སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐར་ཕྱིན་གྱི་
ཞབས་གཡོན་པའི་ཞབས་རྗེས་གཅིག་ཡོདཔ་ད་ ཞབས་རྗེས་ཀྱི་བཞུགས་ཁང་བཟོ་མིའི་རྡོ་ལེབ་
བཀབ་མི་གུ་ཕྱག་གཡོན་པའི་པར་ཡང་འདུག 

དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་མར་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ལུ་ཧ་ལམ་མི་ཊར་༡༠༠ དེ་ཅིག་གི་ས་
ཁར་ ཀྲོང་གསར་ལས་བུམ་ཐང་ལུ་འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་འོག་ལུ་བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐར་ཕྱིན་
གྱིས་བཏོན་གནང་པའི་གྲུབ་ཆུ་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཡོད། ལམ་ལྟག་ལུ་བླམ་གིས་བཞེངས་པའི་
མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། བླམ་གིས་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་ལས་ས་བསྣམས་ཏེ་དུར་
ཁྲོད་ཡང་བཅགས་གནངམ་ལས་ དུར་ཁྲོད་དེ་རྩ་ཅན་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་
ཨིན།

བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐར་ཕྱིན་གྱི་ཞབས་གཡོན་པའི་ཞབས་རྗེས།
༣༢༦



ཞབས་རྗེས་ཀྱི་བཞུགས་ཁང་གི་རྡོལེབ་བཀབ་མི་གུ་ཡོད་མི་ཕྱག་གཡོན་པའི་པར།

བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་བཏོན་གནང་མི་གྲུབ་ཆུ། བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་བཞེངས་མི་མཆོད་རྟེན།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྐྱེས་ལོ་༧༣ ལོན་མི་ཨཔ་རྡོ་ཏི་ཨིན། ཁོ་གིས་གནས་དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཧེ་མའི་
རྒས་ཤོས་ཚུ་ལས་རྣ་རྒྱུན་སྦེ་གོ་ནུག

༣༢༧

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་གདན་ས་དགའ་སྒར་དགོན་པའི་སྐོར།     

༈ ད་ལྟོ་དགའ་སྒར་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་ས་དབྱིབས་འདི་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་མནལ་ལམ་ནང་
ལུ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་པའི་དག་སྣང་ཤརཝ་ལས་ དྲོ་པ་གཟིགསཔ་ད་ མཁའ་འགྲོ་མ་ཚུ་གིས་མེ་
ཏོག་གིས་སྦེ་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ས་མཚམས་བཀལ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་བླམ་གིས་
དགའ་སྒརཔ་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་ལྷ་ཁང་དེ་བཞེངས་བཅུགཔ་ད་ ཁོང་ཚུ་མི་རློབས་ཉུང་ནི་དེ་གིས་ དཀའ་
ངལ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ ས་མཚམས་བཀལ་མི་ལས་ཧ་ལམ་མི་ཊར་ཕྱེད་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་བསྐུམ་སྟེ་
བཞེངས་ནུག དེ་གི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སྦེ་ ད་རེས་དགའ་སྒར་སྣག་ཚང་ནང་ལུ་ མི་བརྒྱུད་དེ་ ཨམ་སྲུ་
གིས་རྨགཔ་བཙུགས་ཏེ་བཟུང་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ཕོ་སྐྱེས་ཀྱིས་མནའམ་ལེན་ཏེ་ཁྱིམ་བཟུང་སྡོད་
པ་ཅིན་ མི་རློབས་དར་མི་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མས། 

ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་ བླམ་དང་མཁའ་འགྲོམ་ ཆིབས་རྟ་གི་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་གྲུབ་ཆུ་བཞི་ཐོན་སའི་ཤུལ་ཡོད་
རུང་ ད་རེས་གྲུབ་ཆུ་ཚུ་སྐམ་སོང་ནུག། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དགའ་སྒར་སྣག་ཚང་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཤི་
རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ བླ་མའི་གྲུབ་ཆུ་དེ་སྐམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ མི་ཤི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 
གྲུབ་ཆུ་དེ་ལོག་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ང་བཅས་ལུ་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ནུབ་སྦིས་རྒཔོ་
བཀྲིས་དཔལ་ལྡན་གྱི་མི་ཐོག་ལུ་རང་ ཕམ་ཚུ་གིས་ དབའི་ཨ་མི་གྲུབ་ཆུ་འདི་སྐམ་སོང་ནུག་སྨ་
རེ། ད་འབདན་སྟབས་མ་བདེཝ་ཅིག་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ཚུ་ག་ར་
དེ་བསྒང་གྲུབ་ཆུ་དེ་ བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་སྦེ་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཨིན་མས། གྲུབ་ཆུ་དེ་ལོག་
བྱོན་པའི་རེ་བ་གིས་ ཞིང་གཤེགས་ལྷ་ལུང་ཐུགས་སྲས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་(༡༩༥༡-༢༠༡༠) མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ཁྲུས་གསོལ་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་སྒང་སྟེང་
སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སླབ་ནི་འདུག 

དེ་ལས་མར་དེ་ཅིག་ཁའི་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་ཡོད། ཧེ་མ་མི་ཚུ་བླམ་
མཇལ་བར་འོངམ་ད་ དེ་ཁར་སྡོད་དེ་བླམ་ལུ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་བླམ་མར་
བྱོན་ཏེ་ མཇལ་ཁ་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ལས་མཁའ་འགྲོམ་ཚུ་གིས་རྡོ་ཟམ་
རྐྱབ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་པའི་རྡོ་ཕུག་ཡོད་མི་དེ་ཁར་ སའི་མིང་ཡང་རྡོ་ཟམ་སྦྱིས་ཟེར་སླབ་དོཝ་ཨིན་
མིའི་ ཟམ་ལོགས་ཅིག་གི་རྡོ་ཕུག་ཡང་དགའ་སྒར་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༣༢༨



ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་གདན་ས་དགའ་སྒར་དགོན་པ
ས་མཚམས་བཀལ་མི་ལས་ཧ་ལམ་མི་ཊར་ཕྱེད་

དེ་ཅིག་གི་རྩིས་བསྐུམ་མའི་རྩིགཔ།

ལྷ་ཁང་འོག་ལུ་ བླམ་དང་མཁའ་འགྲོམ་ ཆིབས་རྟ་གི་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་གྲུབ་ཆུ་བཞི་ཐོན་སའི་ཤུལ།

དགའ་སྒར་ལས་སེང་སྦྱིས་ལུ་ལོགཔ་ད་ ལམ་ལྟག་ལུ་སྦས་ཡུལ་གྱི་གཏེར་སྒྲོམ་ཟེར་མི་གནས་
དང་ ལམ་འོག་ལུ་སྦས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་མི་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད། སྦས་ཡུལ་གནས་
ཟེར་མི་བྱག་གུ་ལས་ སེར་གུ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཁ་ལས་མ་འོངས་པར་ གནས་སྒོ་ཕྱེ་ནི་དང་
གྲུབ་ཆུ་འདི་སྦས་ཡུལ་ཡོན་ཆབ་ཆུ་གི་མཇུག་ཨིནམ་ལས་ གྲུབ་ཆུ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག སྦས་ཡུལ་ཟེར་དགོ་མི་འདི་ ཧེ་མ་དགའ་སྒར་ལས་ཨཔ་ཅིག་ནོར་འཚོལ་བར་འགྱོ་སྟེ་ བྱག་
དེ་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ བྱག་དེ་སྒོ་ཕྱེཝ་དང་ཕྱདཔ་ལས་བྱག་ཨིན་པའི་སྣང་བ་མེད་པར་ནང་ན་འཛུལ་སོངམ་
ད་ ནང་ན་བཟའ་འཐུང་དང་དགའ་སྤྲོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྟོན་མོ་ཚུ་ལུ་སྤྲོ་སྟོན་ཏེ་སྡོད་མི་དང་ཕྱད་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། ཁོ་ཡང་བསུ་བ་འབད་དེ་སོངམ་ད་ ཁོ་གི་བ་དེ་ཡང་ཕར་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡོད་སའི་

༣༢༩

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



ལྷ་དར་རྩ ་བར་རྩྭ ་བཟའ་སྡོདཔ་མཐོང་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཁོ་ཡང་ཆང་
འཐུང་ར་བཟིས་ཏེ་ གཉིད་ཐེངས་ཅིག་
ལོག་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་དྲོ་པ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ཁོ་གཉིད་
ཚོར་ཏེ་ ཡ་ད་འབདན་ ནོར་འཚོལ་
མི་གི་མི་འདི་ཕྱི་སོང་ནུག་སྨ་རེ། ང་
ཆང་འགྲངས་ལུས་སོང་ནུག་ཟེར་མནོ་
བསམ་བཏང་སྟེ་མིག་ཏོ་བརྒྱང་བལྟཝ་
ད་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཨ་རྟག་ཧར་
ལུགས་ཀྱི་བྱག་ཕུག་རྩ ་བར་འདུག་ལོ་
ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ཨཔ་དེ་ཡང་ ད་འབདན་ཁ་ཙ་
ང་ཞག་རང་ནཱ་ལུས་སོང་ནུག ཁྱིམ་ནང་
གི་མི་ཚུ་ཚ་གྱང་ལང་སྡོད་སྡོདཔ་འོང་སྨ་
རེ་ཟེར་ཁྱིམ་ནང་སོང་བལྟཝ་ད་ ཁོ་བྱང་
སྟེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་དུས་ཕོད་བཟུང་
པའི་བསྒང་སྡོད་ནུག་ལོ་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་སྦས་ཡུལ་གྱི་ཞག་ཅིག་
ལུ་ འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་གྱི་ལོ་གཅིག་འདྲན་འདྲ་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་སླབ་སྲོལ་དང་ དེ་ལས་ཚུར་ས་
གནས་དེ་ཡང་སྦས་ཡུལ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་དེ་གི་རྩ་བ་ལས་ཡོད་པའི་སོ་
ནམ་ཞིང་ལམ་ཟུར་ཁའི་བྱག་གུ་ཚོན་བཏང་ སྐུ་འདྲའི་རི་མོ་ཚུ་བྲིས་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ གནས་ཀྱི་
བརྡ་མཚོན་ལུ་སྦེ་བཟོ་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་བྱག་དེ་
དཀྲོགས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ནུབ་སྦིས་རྒཔོ་བཀྲིས་དཔལ་ལྡན་ལས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན།

སྦས་ཡུལ་གྱི་གཏེར་སྒྲོམ།

སྦས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆུ།

༣༣༠

ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག



སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག    





ཚང་ཁ་གཡུས་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གནས།     

༈ དེ་ཡང་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ མོན་བུམ་ཐང་ལུ་ ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་ སིན་དྷུ་རཱ་
ཛ་ སྙུན་གཞི་ལས་ གྲོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་ ལྷ་གཅིག་ཨྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ 
གདན་འདྲེན་ཞུ་སྐབས་ ཕེབས་ལམ་དང་པ་ ཀྲོང་གསར་མང་སྡེ་ཚོ་བཞི་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་ ཡུལ་
མནའ་སྦིས་བརྒྱུད་དེ་བྱོན་ཡོདཔ་དང་། ཕེབས་ལམ་གཉིས་པ་ ཀྲོང་གསར་སྟང་སི་སྦིས་ ཨྱོན་གླིང་གི་
བྲག་ལུ་སྐུ་རྗེས་བཞག་པའི་ཤུལ་ལས་ དུང་སྦིས་དགོན་པར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ཤ་བ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་
བྱོནམ་ད་ ད་ལྟོ་བྲག་ལོགས་ལུ་ ཤ་བའི་རྭཝ་གིས་བཏོན་པའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུའི་མིང་ལུ་ཡང་
ཤ་བ་ཁེ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སོང་སྟེ་ཡོད། 

དེ་ལས་གུ་རུ་དུང་སྦིས་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བཙན་ཆེན་ཅིག་གིས་ དབྱར་ཟླའི་སྐབས་
སུ་ཀྲོང་གསར་ཡུལ་གླིང་གི་རྒྱལཔོ་དང་ སྟོན་ཟླའི་སྐབས་སུ་ཚང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ ནོར་ལྷ་ཨབ་
ཤ་བདགཔོ་གི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ནོར་ལྷ་ཨབ་ཤ་བདག་པོ་གིས་ ཨྱོན་གུ་རུ་
ལུ་ཕྲག་དོག་བསྐྱེད་དེ་ གནོདཔ་བསྐྱེལ་ནིའི་ལས་འཆར་བརྩམས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཨྱོན་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཁྱེན་ཏེ་ བཙན་ཁང་འདི་ཁར་བྱོན་ཞིན་ན་ རྡོའི་བཞུགས་ཁྲི་གུ་བཞུགས་ཏེ་ ནོར་
ལྷ་ཨབ་ཤ་བདགཔོ་ ཞི་བའི་ཐོག་ལས་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྐབས་ དམ་ལུ་གནས་མ་བཏུབ་པར་ 

ཚང་ཁ་བཤད་གྲྭ་གི་མཐོང་སྣང།

༣༣༣



ནོར་ལྷ་ཨབ་ཤ་བདགཔོ་བཏུལ་བའི་སྐབས་   
བཞུགས་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་        
ནུའི་སྐུར་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཞལ་ཐོད་སྐམ་ཅན།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ནོར་ལྷ་ཨབ་ཤ་བདགཔོ་ཞབས་
འོག་ལུ་མནན་ས། མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་སྦྲུལ་ཆེན་གྱི་གཟུགས་ལུ་སྤྲུལ་མི།

༣༣༤

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་སྤྲུལ་ཏེ་ ཞབས་འོག་ལུ་མནན་སྦེ་ དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ ནོར་ལྷ་
ཨབ་ཤ་བདགཔོ་གི་ གཟུགས་བརྙན་རྡོའི་གུ་ཡོད། དེ་ལས་གནས་འདིའི་འོག་ལུ་མང་སྡེ་ཆུ་ནང་བླ་
མཚོ་དང་ ནོར་ལྷ་ཨཔ་ཤ་བདག་པོའི་ཨམ་སྲུ་ མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་ཡིནམ་ལས་ མོ་གིས་ཡང་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ གནོདཔ་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྲུལ་ཆེན་གྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ་ འོང་པའི་སྐབས་ གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ མོ་ཡང་ས་གནས་འདི་ཁར་དམ་ལུ་བཏགས་ཡོདཔ་ལས་ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་
ནུའི་ཞལ་དང་སྦྲུལ་ཆེན་གྱི་སྣང་བརྙན་དེ་ བྲག་ལོགས་ལུ་ ད་ལྟོ་དངོས་སུ་མཇལ་ནི་ཡོད། དེ་ལས་
ནོར་ལྷ་ཨཔ་ཤ་བདགཔོ་དང་ ཨམ་སྲུ་མཚོ་སྨན་གཉིས་ཀྱིས་ མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གི་སྒོ་ལས་ 
འགྱོད་བཤགས་དྲག་པོའི་ཐོག་ལས་ ནོར་དང་གླང་ ར་ལུག་ སོགས་ཀྱི་འབུལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པ་ དད་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ཕུལ་བའི་དུས་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ང་ལུ་དགོཔ་ག་ཅི་
ཡང་མེད། ཨིན་རུང་གྲོང་ཚན་འདིའི་དོན་ལུ་ ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་ གཏེར་ལུ་སྦ་བཞག་
ནི་ཨིན་ཟེར་གཏེར་ལུ་སྦ་ཡོདཔ་ལས་ དེང་སང་ང་བཅས་ར་གེ་ར་གིས་མངོན་སུམ་དུ་རྡོའི་ལོགས་ལུ་ 
གླང་ལུག་ལ་སོགས་པའི་ རྐང་རྗེས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མཇལ་ནི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ ཚང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ ནོར་དང་ལུག་སོགས་ཀྱི་ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆར་འབབ་རྒྱུའི་ བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པར་མཛད། ལྷག་པར་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དོན་ལུ་ བྲག་
ནང་གཏེར་སྦས་ཡོད་པའི་མཛད་ཤུལ་ གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད། 

ཚང་ཁ་བཤད་གྲྭའི་རི་མགུ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གནས་དེ་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་
ལུ་སྤྲུལ་པའི་ཞལ། ནོར་ལྷ་ཨཔ་ཤ་བདགཔོ། གུ་རུ་གིས་ནོར་ལྷ་ཨཔ་ཤ་བདགཔོ་ཞབས་འོག་ལུ་
མནན་སྟེ་དམ་ལུ་བཏགས་མི། སེམས་ཅན་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐང་རྗེས། སྦུལམོ་ཆེན་མཚོ་སྨན་
རྒྱལ་མོ་དམ་ལུ་བཏགས་མི་སྦུལམོ་ཆེན་གྱི་མགུ་ཏོ་དང་། གཏེར་སྒྲོམ་བཅས་ཡོད། 

ནོར་དང་གླང་ ར་ལུག་ཚུའི་རྐང་རྗེས།
༣༣༥

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



གཏེར་སྒྲོམ།

དེ་ལས་ ཚང་ཁ་བཤད་གྲྭ་ལས་ནུབ་བྱང་ཧོངས་ལུ་ རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༤༥ ཙམ་གྱི་སར 
སྨན་ཆུ་ཕོ་མོ་ཡོད། སྨན་ཆུ་འདི་གིས་པགས་ནད་དང་ ཕོཝ་རྨ་ ཐོན་མི་ རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་ན་
མི་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་བཤད་སྲོལ་དང་ སྨན་ཆུ་སྦང་པར་ལྷོད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གིས་ སྨན་ཆུ་ཡོད་ས་ལས་ 
རྡོ་འཐུ་འབག་སོང་སྟེ་དབུརཝ་ཙམ་གྱིས་ཡང་ཕན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། སྨན་ཆུ་མོ་འདི་རྡོ་
དབྱིབས་མོ་མཚན་བཟུམ་ཅིག་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོནམ་ཨིན་མས། 

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཚང་ཁ་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་མཁན་པོ་པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་མཛད་མི་ དཔལ་
ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གནས་མཆོག་མུན་སེལ་ཟེར་མིའི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་དང་ མཁན་པོ་དང་གཅིག་
ཁར་འདྲི་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་གནས་ཚུའི་བརྡ་སྟོན་མཛད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་
ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

སྨན་ཆུ་ཕོ་མོ།

༣༣༦

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



དུང་སྦིས་ལུ་ཡོད་པའི་གནས།      

༈ དེ་ཡང་ ད་རེས་དུང་སྦིས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་མི་ ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་དབང་
ཕྱུག་གི་ཕྱག་བྲིས་ཅན་མའི་ དུང་སྦིས་དགོན་པའི་དཀར་ཆག་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ས་ཡི་བཀོད་པ་འདི་ 
བསྐལ་བཟང་གི་ཞིང་ཁམས་འགོ་ཐོག་ཆགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ འོག་མིན་གྱི་བཀོད་པ་མ་
བཅོས་རང་བྱུང་གི་ངོ་མཚར་བའི་སྤང་ལྗོངས་དང་བྲག་རི་ལྗོན་ཤིང་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་
ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལུ་ཤར་ཏེ་ཡོདཔ་བཟུམ་དང་། ཕྱོགས་ག་ཏེ་ལས་བལྟ་རུང་བྱ་ཆི་ཆི་དང་སེམས་ཤོར་
སི་སི་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ཧེ་མ་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་གདུལ་བྱ་ཚུ་གི་བགོ་སྐལ་ལུ་
ཨྱོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཤ་བ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་གནས་དེ་ཁར་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཤ་བའི་རྭ་ཅོ་གིས་བཏོན་
པའི་སྒྲུབ་ཆུ་བདུད་རྩི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ ད་ལྟོ་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འབབ་ཆུ་ལུ་ཡང་ཤའུ་ཁེ་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་འདུག། 

དེ་ལས་གཡས་ངོས་སུ་ ལྷ་འདྲེ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ ཐུགས་རྗེ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ ལྷ་འདྲེ་གིས་གདུག་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་
རྗེས་ཤུལ་དང་ སྐུ་རྗེས་ ཞབས་རྗེས་ ཕྱག་འཁར་གྱི་རྗེས་ རིན་ཆེན་གྱི་གཏེར་སྒྲོམ་སྦ་བཞག་མི་ལ་
སོགས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་གནས་ལེ་ཤ་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་གསུངས་བཞག་ནུག། 

གཡོན་ངོས་ལུ་ ཞིང་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་གཙོ་མོ་ སྨན་མོར་སྤྲུལ་(བརྫུས)ཏེ་
བཞུགས་པའི་ཕོ་བྲང་བྲག་རི་ཡ་མཚན་ཅན་ ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་མི་ལས་ འདོད་
ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་དུ་ གཡང་མོ་ལུག་གི་དངོས་གྲུབ་ རྫོགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་གནང་
མི་དེ་ ལྷའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དང་ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གིས་ཡང་
དོ་འགྲན་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་ཚུ་ག་རའི་བཤད་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་རྐྱབ་ཡང་མི་ཚར་ཟེར་
བཀོད་དེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ དུང་སྦིས་དགོན་པའི་གནས་འདི་ སྔོན་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་དག་
སྣང་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པའི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་འཁྲུལ་མེད་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་
པས། 

༣༣༧



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི། གུ་རུ་གིས་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྦུལམོ་ཆེ་མགུ་ཏོ་གི་
རྗེས་ཤུལ།

སྦུལམོ་ཆེ་གི་པར། རིང་ཐུང་འདོམ་གསུམ་
ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་གཉིས།

༣༣༨

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་འཁར་བཙུགས་སའི་དོང་།

དུང་སྦིས་ལས་ཁ་མར་ལྟ་སྟེ་འོངམ་ད་ཤ་བའི་གྲུབ་ཆུ་ (བཀྲིས་གླིང་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ཚལ་མ་ནང་
ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཡོད) དེ་ཡང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཤཝ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་དུང་སྦིས་ལུ་བྱོན་པའི་
སྐབས་ཤ་བའི་རྭཝ་གིས་སྦེ་ཆུ་བཏོན་གནངམ་ལས་ ཤ་བའི་གྲུབ་ཆུ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ དུང་སྦིས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་མི་ ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་གི་ཕྱག་བྲིས་ཅན་མའི་ དུང་སྦིས་དགོན་པའི་དཀར་ཆག་དང་ དུང་སྦིས་ཨྱོན་དཔལ་རི་དགོན་
པའི་ལྷ་ཁང་གི་ཇོ་བདག་ཨམ་དབང་མོ་དང་ ཚོགས་པ་སྲིད་ཐར་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱིས་གནས་ཀྱི་
བརྡ་སྟོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་པར་བཏབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གུ་རུ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས།

ཤ་བའི་གྲུབ་ཆུ།

༣༣༩

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



སྟང་སི་སྦིས་གཡུས་ཀྱི་རི་མགོ་ལུ་ཡོད་མི་ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་
དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕོ་བྲང་དང་ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་ཆུ།      

༈ དེ་ཡང་ ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་
གི་ཕྱག་བྲིས་ཅན་མའི་ སྟང་སྦིས་བཟའ་མོའི་གཞས་
མོར་གྲགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན། ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་པའི་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆ་ནང་། ལུང་པའི་ཕུ་ལུ་བྲག་རི་
ངོ་མཚར་སྟོང་ལྡན་ ཕྱི་ཡུལ་ལྷ་གསེར་བཅུ་རྒྱན་མཛེས་
ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཟེར་ཡོངས་སུ་གྲགས་མི་དང་། ནང་ལྟར་ལྷ་
མོ་བཀྲིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་ཡོད་པ་སྦེ་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གི་
གཟིགས་སྣང་ལུ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཧེ་མ་སྟང་སྦིས་ཕྱུག་མོ་ ཕྲིན་
ལས་རྒྱལ་མོ་ཟེར་མི་དེ་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བྲག་རི་འདི་ནང་(ཅན་དན་སྦྱིས་ལས་བཀྲིས་
གླིང་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་ཆུ་གི་ཡར་སྟོད་ལུ་ཡོད་མི་རི) གསེར་གྱི་ཁྲོ་གོང་འོག་
ལྔ་ལུ་གསེར་གྱི་གཟར་བརྒྱུད་དེ་ ཆུ་རྒྱུན་འབབ་སར་མཐོང་བའི་གཏམ་ མངོན་སུམ་སྦེ་གོ་ཡོདཔ་
བཞིན་དུ་ བྲག་རི་དེའི་ནང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གཤམ་འོག་ལས་འཐོན་མིའི་ཆུ་རྒྱུན་དེ་ ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་
ཆུ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སོང་སྟེ་ཡོད། དེ་གི་བཀྲིན་གྱིས་སྦེ་སྟང་སྦིས་པའི་ཕོ་མོ་ཆ་མཉམ་སྐད་ཧན་ཏོང་
ཏོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ རླུང་བཟུམ་སྦེ་ཁྱབ་མི་དེ་ བདེན་པ་ཡོད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཡིད་ཆེས་ཡང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། 

དེ་ལས་གཞན་ཡང་ བླམ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་མཛད་མི་ ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་དྲག་པོ་རྒྱལ་
མཚན་གྱི་ཆོ་ག་འདོད་རྒུའི་གཏེར་མཛོད་ ཟེར་མི་སྔོན་རྟོགས་ནང་ལས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བདུན་
དུ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ས་གཞི་མེ་རླུང་རབ་ཏུ་འཚུབ་པའི་ཀློང་ན། བཙན་མཁར་དམར་པོ་ཟངས་མ་
ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་འདྲ།

༣༤༠



གསོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་རུ། །སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས། །བཀའ་ཡི་འབངས་སུ་བསྡུས་ནས་ཁྱོད། །དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག །དེ་འོག་
འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མར་མངའ་ཡང་གསོལ། །ད་ལྟ་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་
ངས། །མཆོད་བསྟོད་གནས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་ན། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་
གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ དང་པ་ སློབ་དཔོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀའ་ཡི་འབངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་ དམ་ཚིག་གི་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག གཉིས་པ་ 
ཤུལ་ལས་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ ས་གནས་དེ་ཁའི་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྦེ་མངའ་གསོལ་མཛད། 
གསུམ་པ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣལ་འབྱོར་བླམ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་ མཆོད་བསྟོད་ལུ་གྱུར་པའི་
གནས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་ཆ་མཉམ་ཁོ་ལུ་གཏད་མི་དེ་ ཐུགས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡང་མ་གཡེང་པར་བཅོལ་བའི་
ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག་ ཟེར་བཀའ་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བྲག་རི་དེ་ཡང་ ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་
ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གནས་ཀྱི་གྲས་ཁར་བཙུགས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བར་བལྟ་
སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད།

ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་ཆུ་འདི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་ཧ་ལམ་མི་ཊར་༦༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་
ཆུའི་རྐ་སྦོམ་སྦེ་འདུག གྲུབ་ཆུ་ཕྱེད་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་སྟང་སི་སྦྱིས་གུང་པ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་འཐུང་ཆུ་སྦེ་
དུང་ཅུང་ནང་འཐེན་ཏེ་འབག་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ སྟང་སི་སྦྱིསཔ་ཚུ་སྐད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་འདི་
དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་། ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་འདི་
ཁར་ལྷོདཔ་ད་ གྲུབ་ཆུ་འདི་མ་འཐུང་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་ཆུ།ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་ཆུའི་རྐ།
༣༤༡

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་གཡུས་སྐད་ལུ་ཡུལ་ལྷ་གསེར་
ཅུ་རྒྱན་མཛེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཉེ་འདབས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་གནས།

དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥-༢༠༠༦ ཙམ་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ རྡོ་བཏོན་ནི་ལཱ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་
ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ཆརཔ་མ་ཆད་པར་རྐྱབ་
ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ལམ་
སེལ་གྱི་རྡོ་བཏོན་མི་ལཱཔ་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་
འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷའི་གནས་ཁང་གི་
ས་ཁོངས་ནང་འབད་ནི་འདི་གིས་རྡོ་བཏོན་
མི་བཏུབ་ཟེར་ ག་དེ་ཅིག་ སླབ་རུང་ཉན་
མ་བཏུབ་ཨིན་མས། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་
ད་ཁོང་ཚུ་གིས་གས་རྫས་རྐྱབ་ད་ རྡོ་བཏོན་སའི་བྱག་གུ་ལས་སྦུལ་ཧོནམ་མགུ་ཏོ་གསུམ་རལཔ་
ཅནམ་ཅིག་ཐོན་མི་དེ་ཡང་བསད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ནུབ་མོ་ ལཱ་འབད་མི་རྒྱ་གར་བ་ཚུ་གི་
སྒར་ནང་རྡོ་རྐྱབ་སྟེ་གུར་ཚུ་ཡང་དོང་སྤེད་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་སྡོད་མ་ཚུགས་པར་ དེ་གི་ནངས་
པ་རང་ལཱ་བཀོག་བཞག་སྟེ་བྱོག་སོང་ཡི་ཟེར་མཚམས་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཡུལ་བཙན་དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་གསེར་ཅུ་
རྒྱན་མཛེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་།

ཡུལ་བཙན་དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བླ་མཚོ།

ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་མར་བཅད་ཡུལ་བཙན་དྲག་པོ་རྒྱལ་
མཚན་གྱི་ཕྱག་མཛོད་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

༣༤༢



སྨན་མོ་དུང་དཀར་ལྷ་མོའི་ཕོ་བྲང་གི་སྐོར་ གསོལ་ཁལས། སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་ནི། 
།འཇིགས་རུང་རྔམས་པའི་སྐྱེ་ཚལ་ཡངས་པ་ནས། །འཁོར་དུ་སྨན་བཙུན་རུ་འདྲེན་དཔའ་བོའི་ཚོགས། 
།ཟེར་གསུངས་པའི་སྨན་བཙུན་དང་ དེང་སང་སྨན་མོ་དུང་དཀར་ལྷ་མོ་ཟེར་མིའི་ཕོ་བྲང་ཨིན་མས། 

ཛམ་ཕུག་ཟེར་ ཧེ་མ་བླམ་
ཅིག་གིས་གནས་འདི་ཛམྦྷ་
ལའི་ཕུག་ཨིན་མས་ཟེར་
གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཡོདཔ་ད་ གཡུས་སྐད་
ལས་ཟངས་ཕུག་ཟེར་སླབ་
ཨིན་མས།

ཛམ་ཕུག

སྨན་མོ་དུང་དཀར་ལྷ་མོའི་ཕོ་བྲང་མདུན་ཕྱོགས། སྨན་མོ་དུང་དཀར་ལྷ་མོའི་ཕོ་བྲང་གུ་ཡོད་མི་ཤེལ་རྡོ།

༣༤༣

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



སྨན་མོའི་ཕོ་བྲང་དེ་ཤེལ་རྡོ་དཀར་པོའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཡི་རྩ་བར་བུད་མི་ཤེལ་རྡོ་
ཚུ་ ཧེ་མ་སྟང་སི་སྦྱིས་པའི་མི་ཚུ་དེ་ཁར་སོང་སྟེ་ རྡོ་དཀརཔོ་ལེགས་ཤོམ་བུད་ཡོདཔ་ཐོབ་པ་ཅིན་
འཐུ་འབག་སྟེ་ཁྱིམ་ནང་ལུག་གི་བལ་བཞག་སའི་ཧོད་ནང་བཙུགས་བཞགཔ་ད་ ལུག་གི་ཕྱུག་ཀུ་
དཀརཔོ་འཚའཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་ བ་མེན་འདི་ཚེ་རིང་མའི་ནོར་ལྷ་ཨིནམ་ད་ བ་མེན་གྱི་གདོང་འདི་ཡུལ་ལྷའི་ཕོ་བྲང་ཁ་ཐུག་
དང་རྒྱབ་སྟང་སི་སྦྱིས་ཁ་ཐུག་གཏད་དེ་ཡོདཔ་ལས་སྟང་སི་སྦྱིས་གཡུས་ཁ་ལུ་བ་མེན་ག་དེ་ཅིག་
གསོ་རུང་ཚེ་ཐུབ་མི་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། བ་མན་གྱི་མགུ་ཏོ་ཡོད་སའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ས་སྤོ་
ཏོ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཚེ་རིང་མའི་གངས་གཟུགས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱག་བྲིས་ཅན་མའི་ སྟང་སྦིས་བཟའ་མོའི་
གཞས་མོར་གྲགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་ ཟེར་མི་ཡིག་ཆ་དང་ བླམ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་
མཛད་མི་ ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཆོ་ག་འདོད་རྒུའི་གཏེར་མཛོད་ཟེར་མི་ལུ་གཞི་
བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྟང་སི་སྦྱིས་ལས་སྐྱེས་ལོ་༥༨ ལོན་མི་ཨཔ་བཀྲིས་དོན་གྲུབ་ལུ་ཡང་ངག་
ཐོག་འདྲི་དཔྱད་འབད་ཡོད།

བ་མེན་གྱི་མགུ་ཏོ་རང་བྱོན། ཚེ་རིང་མའི་
གྲུབ་ཆུ་ལྟག་ལུ་ཡོད།

ཚེ་རིང་མའི་གངས་གཟུགས། འདི་གི་རྩ་བ་ལས་
ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་ཆུའི་རྐ་ཡོདཔ་ཨིན།

༣༤༤

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



སྟང་སི་སྦྱིས་ཨྱོན་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།       

༈ སྟང་སི་སྦྱིས་ཨྱོན་གླིང་
ལྷ་ཁང་དེ་བླམ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་
གིས་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག 
དེ་ཡང་ ཨ་ཀྵ་ར་ཤ་ས་ན་དྷཱ་རས་ ཐ་
སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་བྲིས་པའི་ 
ཨྱོན་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་
ཆག་ནང་། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སློབ་
དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
ལྷོ་རོང་སྦས་པའི་ཡུལ་ཞེས་གནས་
མཆོག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཕྱིས་
སུ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ དབོན་
རས་དར་མ་སེངྒེའི་བཀའ་བཞིན་
ལྗོངས་འདིར་བྱོན། ཁྱད་པར་ཕྱག་
ན་པདྨོའི་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
ལྗོངས་འདིའི་བསྟན་འགྲོའི་བསོད་
ནམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཞབས་
ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་ ནག་ཕྱོགས་
མི་དང་འདྲེ་སྲིན་ཐམས་ཅད་ཆོས་
ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་
རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་མཚན་དོན་མཐུན་པར་
བྱུང་བའི་ལྗོངས་འདིར་ ཁ་བཞིར་དབྱེ་

སྟང་སི་སྦྱིས་ཨྱོན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།
༣༤༥



ལྷ་ཁང་ཕྱི་ཁར་རྡོ་ཕུག་སྦོམ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་ 
བཤད་སྲོལ་ལུ་ ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ མནའ་
སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་ལས་སྦེ་འདི་ཁར་ཕེབས་ཏེ་
ཞག་གཅིག་ཐུགས་དམ་གནང་བཞུགས་
པའི་སྐབས་ བདུད་ཀྱིས་འཚུབ་སྟོན་འོངམ་ད་ 
ཕྱག་འབྲུ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཏགས་ནུག་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

བས་ ཤར་དཔག་བསམ་ཁའི་ཆར་གཏོགས་ མང་སྡེ་མཚོ་བཞིའི་ནང་ཚན་སྟང་སི་སྦིད་ཅེས་ མཧཱ་གུ་
རུའི་སྐུ་རྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡོད་ཅིང་ དེར་མ་ཟད་ངོ་མཚར་དཔལ་དུ་མས་ཕྱུག་པའི་གནས་འདིར་ 
དུས་ཕྱིས་སློབ་དཔོན་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་ འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་རྟེན་མཆོག་
ཏུ་གཟིགས་ཏེ་ རང་གི་གཅུང་པོ་སྒོ་ར་པ་ཆོ་པ་དང་ ཀུན་བཟང་ལྷ་མོ་གཉིས་ལ་སྐུ་རྗེས་དང་འབྲེལ་
གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་དགོས་པའི་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན་ དེ་གཉིས་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་གུས་པའི་
སྒོ་ནས་ཕྱི་རྟེན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ནང་རྟེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་གསར་དུ་བསྐྲུན། ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་སྦེ་རྩིས་མཐོང་
མཛད་བཞིན་འདུག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཕྱག་འབྲུ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་
བཏགས་མི་བདུད།

དྲན་གསོ། སྟང་སི་སྦྱིས་གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མནའ་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་ལས་བྱོནམ་
ད་ ཞལ་སྟང་སི་སྦྱིས་ཁ་ཐུག་ལུ་བསྒོར་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་གཡོན་གཉིས་བརྐྱངས་ཏེ་བྱག་གུ་སྟེགས་
བཞུགས་པའི་སྐབས་གྲུབ་ཆུ་གཉིས་བྱོན་ཡོད་མི་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་གྲུབ་ཆུ་ཕོ་མོ་ཟེར་
བརྩིཝ་ཨིན་རུང་པར་ཐོབ་མ་ཚུགས།

གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུའི་སྐོར་ ཨྱོན་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་ད་ དཀོན་
གཉེར་སངས་རྒྱས་རིན་འཛིན་ལུ་ཡང་འདྲི་དཔྱད་འབད་དེ་བཀོད་ཡོད་པ་ལགས་སོ།། །།

༣༤༦

སྟང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག



པར་བྱང་སྨོན་ཚིག
༈ རྟེན་མཆོག་སྨན་ལྗོངས་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་འདི། །བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་བརྡ་རྟགས་ཀུན། 

།གཟི་བྱིན་དངོས་སུ་འཕོས་པའི་དག་པའི་གནས། །རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་གཉིས་པར་ཡོངས་
སུ་གྲགས། །

 མཚོན་བྱ་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས། །མཚོན་བྱེད་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། 
།གཉིས་མེད་རང་རིག་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པའི། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་
ཐོབ། །

 གང་དག་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐལ་དབེན་ཡང་། །དྭངས་བའི་དད་པ་ལན་གཅིག་སྐྱེས་
ཙམ་གྱིས། །ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་འབྱང་བ་དང་། །དངོས་གྲུབ་སྣ་རེ་ཐོབ་པར་
རྒྱལ་བས་གསུངས། །

 དེ་ཕྱིར་ནང་ལྷན་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི། །ཅ་རྙིང་སྡེ་ཚན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས། 
།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། །

༣༤༧



རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 
༡ པདྨའི་སྦས་ཡུལ་མོན་དགོན་བྲག་ཅེས་བྱ་བའི་གནས་ཡིག པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་མ།

༢ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་གནས་ཡིག་དཔེ་དེབ་དད་པའི་ས་བོན།

༣ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།

༤ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ སློབ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བའི་
ཡིག་ཆ།

༥ 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།

༦ བླམ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་སྟང་སི་སྦྱིས་ཨྱོན་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
དཀར་ཆག

༧ ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་སྟང་སྦིས་བཟའ་མོའི་གཞས་མོར་
གྲགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

༨ ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་དུང་སྦིས་དགོན་པའི་དཀར་ཆག

༩ བླམ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཆོ་
ག་འདོད་དགུའི་གཏེར་མཛོད།

༡༠ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར།

༡༡ ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་རྣམ་ཐར།

༡༢ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

༣༤༨



༡༣ སློབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་གི་རྟོགས་བརྗོད།

༡༤ དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡུ་བསྒྲིགས་མཛད་པའི་སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་དེབ་
༡༣ པ།

༡༥ པད་གླིང་གཏེར་མ་ཐུགས་གཏེར་པདྨ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཁ་བྱང་།

༡༦ རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་བསྐྲུན་ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༡༧ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར།

༡༨ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྦས་ཡུལ་གཏིང་ཁ་ར་ཡི་གནས་
ཡིག་པདྨའི་བཀའ་རྒྱ་མ།

༡༩ རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཨྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ལྕགས་གླང་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་
ལ་སྤྲང་རྒན་དཀོར་ཟོན་རྒད་པོ་ལ་བྱུང་བའི་རྨི་ ལམ་ལུང་བསྟན།

༢༠ དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལོང་
གླེགས་བམ་༣ པ།

༢༡ བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་སྣང་བ།

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

༣༤༩


