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Foreword

Bhutan has had an age-old tradition of worshipping Protective and Guardian Deities. 

People worship and seek protection from deities who are unique to their villages and 

localities. Thus far, the tradition has been transmitted orally through generations, and 

rarely  recorded in writing. Proper record-keeping and documentation is a must, to 

ensure that the sacred practices do not die out and is preserved for future generations. 

The National Museum of Bhutan, Paro, led by their Officiating Director Phendey 
Lekshey Wangchuk has taken the initiative of researching and documenting the 

principal and universally known Protective and Guardian Deities of the twenty 

Dzongkhags. They have compiled them into 11 volumes of books, as well as 11 potis 

or volumes of Soekha texts. 

The initiative has been undertaken to preserve and promote the spiritual and historical 

values of Bhutan. The books are designed in such a manner that it is easily accessible 

by a wide range of readers and would encourage interest in the sacred deities of 

Bhutan, especially those of their locality. 

This publication is timely as part of an effort in preserving and promoting our 
historical, cultural, spiritual and traditional values which makes Bhutan, truly unique 

in the world. 

༼ HRH Princess Sonam Dechan Wangchuck  ༽
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སྔོན་བརྗོད།སྔོན་བརྗོད།

༉ ང་བཅས་རའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ག་ཏེ་ལུ་ཡོང་ ས་གནས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོོགས་རེ་རེ་ལུ་དབང་བའི་གནས་བདག་
དང་གཞི་བདག་རེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ལུ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་གནས་བདག་ གཞི་བདག་ ཡུལ་ལྷ་ 
སྐྱེས་ལྷ་ ཀླུ་དང་བཙན་ལ་སོགས་པ་མིང་བཏགས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོོདཔ་ཨིན། མིང་དེ་སྦེ་བཏགས་
དགོ་མི་དེ་ཡོང་ ས་གནས་དེ་གི་བདག་པོ་འབད་ནི་འདི་གིས་གནས་བདག་དང་། ས་གཞི་དེ་ཚུ་གི་བདག་པོ་འབད་
ནི་འདི་གིས་གཞི་བདག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ཡོང་ སྤྱོོད་འཇུག་བསྔོ་བའི་ལེའུ་ལས། དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་
ང་བར། །བྱིས་པ་རྒན་པོ་མགོན་མེད་པ། །གཉིད་ལོག་མྱོོས་ཤིང་རབ་མྱོོས་རྣམས། །ལྷ་དག་སྲུང་བ་བྱེད་པར་ཤོག 
།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་དཀར་ཕྱོོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནི་དང་ ཡུལ་
མི་ཚུ་གིས་ཡོང་ སྐྱབས་མཛད་པའི་ལྷ་བཞིན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནི་འདི་གིས་ཡུལ་ལྷ། མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ རང་ག་
ཏེ་སྐྱེ་ས་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་དེ་རང་གི་སྐྱེ་ལྷ། བྲག་རི་དང་གངས་རི་ཚུ་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་ལྷ་ཀླུ་
བདུད་ཚུ་མཉམ་དུ་འདྲེས་པ་ལས་སྟོོབས་དང་ནུས་པ་སྦོོམ་སྦེ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་དཀར་ཕོྱོགས་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་
མི་ལུ་བཙན། འདི་ལུ་ཡོང་ ལྷ་བཙན། ཀླུ་བཙན། བདུད་བཙན། ཟེར་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡོོདཔ་
ཨིན། ལྗོན་ཤིང་དང་ཆུ་མིག་མཚོོ་རྫིང་ཚུ་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་ལུ་ཀླུ། བྲག་དང་ཤིང་ཆེན་རྡོོ་ཕུང་བཟུམ་ལུ་
གནས་པའི་གཞི་བདག་ལུ་བདུད་ཟེར་གཞི་བདག་ཨིནམ་ ཅོག་རང་འཐད་རུང་ ནང་གསེས་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལེ་
ཤ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གཞི་བདག་གི་གོ་དོན་ཡོང་ཧེ་མ་རྒྱ་གར་གཡུས་ལུ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོའི་སྐབས་གནོད་སྦྱིན་འཕོྲོག་མའི་
རྟོོགས་བརྗོད་དང་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་དུས་ལུ་ བློོན་པོ་གཅིག་ཤི་བའི་ཤུལ་ལས་གནོད་སྦྱིན་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་  
གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ཆོ་འཕྲུལ་མ་རུངས་པ་སྟོོན་པའི་སྐབས་ སྟོོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ཤུལ་
མར་ ཡུལ་ལྷར་བསྐོས་ཏེ་ ཡུལ་དེ་གི་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་གི་ཚུལ་དུ་བཟུང་དོ་བཟུམ་དང་། སྔོན་ལྕང་ར་
སྨུག་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལུ་དགེ་སློོང་གཅིག་སྒོམ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་རྐྱེན་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་པོ་གིས་
བསད་ནིའི་དཔའ་བཅམས་ལས་ དགེ་སློོང་གིས་སྨོོན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་སྟེ་ ཤི་བའི་ཤུལ་ལས་ བཙན་རྒྱལ་
ཙིའུ་དམར་པོ་དྲག་པོ་སྤུན་བདུན་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ རྒྱལ་རིགས་ཚུ་གི་སྲོོག་དབུགས་ལེན་མི་དང་། འཇིག་རྟེན་ག་ར་
ཕུང་དཀྲོགས་ཀྱི་གཞི་ལུ་གྱུར་མི་དེ དབང་དྲག་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟོན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བློངས་ཚུལ་དེ་ཡོང་ ཙིའུ་དམར་གསོལ་མཆོད་ལས། དང་པོ་འདུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་
དགེ་སློོང་ཆེ། །བར་དུ་ཚོངས་སྤྱོོད་ཉམས་པའི་གདུག་པ་ཅན། །ཐ་མ་སྲིད་གསུམ་ཕུང་བ་སྲོོག་གི་གཤེད། །ད་ལྟ་
བསྟོན་པ་བསྲུང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་ཁག་
མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ཡོོད་མི་ཚུ་ནང་ཡོང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ བཙན་ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན། 
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གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་དང་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་ཡོོདཔ་མ་
ཚོད་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟོངས་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་ཡོང་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་ཡོོདཔ་ལས་ མི་སྡེའི་ནང་ 
དར་ཏེ་ཡོོད་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོོལ་ཚུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཡོང་ཨིན། དེ་ཡོང་། དཔེར་ན་གནས་བདག་
གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་རེ་ཕུལ་ཏེ་ འཕྲིན་བཅོལ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱི་ལས་བརྐུ་ཇག་འཕྲོོག་གསུམ་དང་ 
ནང་ན་ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་ལས་སྲུང་ཐུབ་ནི་དང་ ཀླུ་དང་བཙན་ རྒྱལ་པོ་ཚུ་གནས་པའི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ནང་ ཤིང་
བཅད་ནི་དང་བཙོག་པ་བཏང་ནི་ལུ་འཛེམས་གཟན་འབད་དེ་བདག་འཛིན་འབདཝ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཡོང་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་ ལྷ་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་
དུས་སྟོོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་བཅོལ་ནི་བཟུམ་ རང་གི་གོམས་གཤིས་ལུ་ཡོོད་པའི་ལམ་སྲོོལ་ལེ་
ཤ་ཅིག་རང་ཡོོདཔ་ལས་ ལམ་སྲོོལ་གྱི་སྲོོག་ཤིང་བཟུམ་ཡོང་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟོགས་བཟང་པོ་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཡོང་ཨིན།

དེ་ཡོང་གཏམ་དཔེ་ལས། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སྤྱོོད་ལམ་གཅིག། ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་ ཆོས་སྲུང་དང་གནས་
བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་སྡོོང་གྲོགས་མཛད་ནི་དང་གནོད་པ་བཀལ་བ་ཅིན་ ཚོར་
གཅོད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོང་ཡོོདཔ་ལས་དད་གུས་བསྐྱེད་དེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡོོད་པའི་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོོངས་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནང་སྟེ་ མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་བྱུང་མི་དེ་ 
འཕྲོལ་དང་མྱུར་དུ་རང་ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་ནི་དང་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནི་ཚུ་ཨིན་པས། 

དེ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲོསམོ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ འབྲུག་གི་གནས་
བདག་གཞི་བདག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ ནུས་མཐུ་ཅན་དང་ སྐྱབས་ཀྱི་སྡོོང་གྲོགས་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོོང་བར་དུ་གནས་ཐབས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ འབྱུང་ནི་ལུ་
ཐུགས་བཞེད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་གནས་ཏེ་ཡོོད་པའི་གནས་བདག་
དང་གཞི་བདག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོོལ་དང་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དེ་ དུས་སྟོོན་ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་ཉིནམ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་
ཁར་ གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།  

དེ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ སྲོོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོོངས་
འགྲེམས་སྟོོན་ཁང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ ༡༤ དེ་ཅིག་གིས་ རྫོོང་ཁག་ ༢༠ 
གི་འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་ཡོོངས་གྲགས་ཡོོད་མི་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ལུང་ཕྱོོགས་སོ་སོ་ལས་ཕར་གསོལ་
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མཆོད་ཕུལ་སྲོོལ་ཡོོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྲུང་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཡོོངས་བསྡོོམས་ ༡༠༦༢ དེ་
ཅིག་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་དེ་ཡོོད། 
ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་འཚོོལ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བྱུང་ཚུགས་མི་དེ་ཡོང་ གཙོ་བོ་རང་ མི་དབང་རྒྱལ་
པོའི་སྲོསམོ་མཆོག་གིས་ ཐུགས་སྨོོན་དང་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་མི་དང་ དངུལ་རྩིས་བློོན་པོ་དང་ སྲོོལ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ དེ་ལས་རྫོོང་ཁག་ ༢༠ གི་རྫོོང་བདག་དང་ སྲོོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་༢༠ རྒེད་
འོག་ ༢༠༥ འི་རྒཔོ་དང་ དམངས་མི་དང་ཚོོགས་པ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་སའི་མཁས་མཆོག་ཉམས་མྱོོང་ཅན་ཚུ་
གིས་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་དེ་དྲག་དྲག་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཉམས་མྱོོང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ འགན་
ཁུར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་ མཉམ་འབྲེལ་གང་དྲག་མཛད་དེ་ ཕྱོག་ལཱ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ 
ད་རེས་གྲུབ་འབྲས་སྦོོམ་བྱུང་མི་ལུ་ འགོ་འདྲེན་པ་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་ལས་རང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

ད་རེས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ནང་ལུ་ རྫོོང་ཁག་ ༢༠ གི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དཔེ་དེབ་གླེགས་བམ་ ༡༡ དང་ ད་
རུང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོོད་པའི་ དཔེ་ཆ་ པོ་ཏི་གྲངས་ 
༡༡ ཡོོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ ཞུན་དག་ཐེངས་གཉིས་པ་འབད་དེ དམིགས་བསལ་གྱི་དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་དང་པ་འབད་
དེ་ཡོོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ནོར་བ་དང་འཛོལ་བ་ཡོོད་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག།
 ཞིབ་འཚོོལ་འགོ་འདྲེན་པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་འགྲེམས་སྟོོན་ཁང་། སྤ་རོ།
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དཀར་ཆགདཀར་ཆག
ཨང།ཨང། དོན་ཚོན་དོན་ཚོན་ ཤོག་གྲངས།ཤོག་གྲངས།
༡ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག།༼༡༥༽ ༢

༡ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། ༢
༢ ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན། ༧
༣ དཔལ་ལྡ་ལྷ་མོདུད་སོལ་མ། ༡༠
༤ སྐྱེས་བུ་རླང་བཙན། ༡༣
༥ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག། ༡༧
༦ སྤྱི་བདུད་ཁ་ལ་མེ་འབར། ༢༡
༧ གཏེར་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ། ༢༤
༨ གཏེར་བདག་མེ་ལོང་རྡོོ་རྗེ། ༢༦
༩ ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད། ༢༨
༡༠ དམར་པོ་སྒོམ་ཆེན། ༣༠
༡༡ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ། ༣༢
༡༢ ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚོན། ༣༣
༡༣ ཀླུ་བདུད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚོན། ༣༥
༡༤ སི་ལིང་རྒྱལ་མོ། ༣༧
༡༥ གྲགས་བཙན་དམར་པོ་རྡོོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ། ༤༠

༢ སྟོངས་རྒེད་འོད༌གི༌གཞི་བདག། ༼༥༽ ༤༣
༡ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོོ། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚོན། ༤༤
༢ བ་ཤི་ཕོ༌ལྷ། ཐང་ལྷ་ཡོབ་བཤུད། ༤༦
༣ ལྷ་བརྒྱ་བྱིན་དབང་པོ། ༤༩
༤ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ༌དུད་སོལ༌མ། ༥༡
༥ གཏེར་བདག་རིན་ཆེན་མགོན་གཡོག། ༥༨

༣ ཨུ་ར་རྒེད་འོག༌གི༌གཞི༌བདག། ། ༼༡༨༽ ༦༡
༡ ཝ་གཟིག་བྲག་གི༌ཕོ༌ལྷ། ༥༢
༢ གཡོང་མོ༌རྒྱན༌གྱི༌ཕོ༌ལྷ། ༦༥
༣ དབྱངས་བྲག་གནས༌པ། ༦༧
༤ སུམ་ཕྲོང་བྲག་བཙན། ༧༠
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༥ གནས་བདག་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་། ༧༢

༦ གནས་བདག་ཕུན་ཚོོགས་དབང་འདུས། ༧༤༧༤

༧ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ། ༧༦

༨ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། ༧༧

༩ གནས་བདག་འཕྲིན་ལས་རྟོ་རྩེ། ༨༠

༡༠ གནས་བདག་ཧོོར་པོ་བྱང་རི། ༨༣

༡༡ ལྷ་བཙན་རོག་པོ་རྐྱང་རེ། ༨༥

༡༢ ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད། ༨༧

༡༣ ཕ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྡོོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ། ༨༨

༡༤ གནས་བདག་གཞན་གསུམ། ༩༠

༡༥ ཡིད་དམ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། ༩༢

༡༦ སྲོས་ཡོ་མ་རཱ་ཛ། ༩༤

༡༧ ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། ༩༥

༡༨ ལས་བྱེད་འདོད་ཁམས་དབང་མོ། ༩༦

༡༩ ནང་འཁོར་གནསཔོ། ༩༩

༢༠ བྲག་ཆུ་སྒང་གི་གནསཔོ། ༩༩

༢༡ བསམ་གཏན་གླིང་གི་གནསཔོ། ༩༩

༤ ཆུ་མིག་རྒེད་འོག་བདག ། ༼༢༤༽ ༡༠༠

༡ གནས་བདག་རྒྱ་བོད་རོགས༌པོ༌སྤུན༌གསུམ། ༡༠༠

༢ ལྷ་བཙན་འོད་འབར་གྲགས་པ། ༡༠༣

༣ གནས་བདག་བྲམ་འབྲོམ། ༡༠༥

༤ ཆོས་སྲུང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། ༡༠༨

༥ གནས་བདག་སངས་རྒྱས་སྐྱིལ་ལི། ༡༠༩

༦ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ། ༡༡༢

༧ ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར། ༡༡༤

༨ མཐའ་མ་ལེང་གི་རྒྱལ་པོ། ༡༡༨

༩ གནས་བདག་ཡུལ་བཙན་ཇོ་བོ་བློ་མ། ༡༡༩

༡༠ ནག་པོ་དཔལ་བཟང་། ༡༢༢
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༡༡ གནས་བདག་ཇོ་བོ་འབར་གདོང། ༡༢༤

༡༢ གནས་བདག་ས་འཛིན་ལག་པ། ༡༢༧

༡༣ གནས་བདག་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། ༡༢༩

༡༤ ཆོས་བདག་ཁམས་པ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་། ༡༣༢༡༣༢

༡༥ གནས་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚོན། ༡༣༤

༡༦ ཟམ་གདོང་ཤ་ལ་རིན་ཆེན། ༡༣༦

༡༧ དཀར་པོ་ཕོ་ལྷ་འོད་ལྡན། ༡༣༧

༡༨ ཨབ་ཏིར་ས་གནས། ༼བཙན་རྒད་ཐོགས་རྩལ་འབར་བ།༽ ༡༣༩

༡༩ གནས་བདག་ཟོ་རས་པ། ༡༤༡

༢༠ བུ་ལི་སྨོན་མོ། ༡༤༣

༢༡ གནས་བདག་དགེ་སློོང་རབ་བྱུང་། ༡༤༥

༢༢ གནས་བདག་ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད། ༡༤༨

༢༣ གནས་བདག་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས། ༡༥༡

༢༤ གནས་བདག་ལྷ་སྲོས་བུམ་པའི་ཕོ་ལྷ། ༡༥༣

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོོང་ཁགབསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོོང་ཁག ༡༥༥

༡ ལའུ་རི་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༢༤) ༡༥༧

༡ ཚོངས་ལྷ་རི་པ་བཙན། ༡༥༧

༢ མེ་རྩེ་སྒང་དགེ་ཆེན། ༡༦༢

༣ མོར་ཕུ་ལྗོངས། ༡༦༥

༤ དྲན་སྒང་བཙན། ༡༦༧

༥ ཕུ་གསར་མ་བཙན། ༡༦༩

༦ བཙན་བསྐང་བཙན། ༡༧༡

༧ ཚེ་ཕུ་ཟླ་བ་བཟང་པོ། ༡༧༤

༨ སྒོར་ཕུ་གནས་བཙན། ༡༧༧

༩ གདོང་གནག་པོ་བཙན། ༡༨༠

༡༠ ཡོང་ལ་ཡོང་འགྱུར་བཙན། ༡༨༢

༡༡ སྐུ་ཞབས་དགོན་པའི་གནས་བཙན། ༡༨༥

༡༢ ལ་ཟོར་ཚོོགས་བདག་རྒྱལ་པོ། (མེས་མེས་ལ་ཟོར།) ༡༨༧
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༡༣ བཙན་རྡོོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ། ༡༩༡
༡༤ སྐྱོར་ཕུ་བཙན། ༡༩༣
༡༥ མདའ་དབང་མོ། ༡༩༧
༡༦ མེས་མེས་ཡུལ་ནགས་གླིང་། ༡༩༩
༡༧ ཨ་བག་གཏང་། ༢༠༣
༡༨ གཙང་ཕུ་བཙན། ༢༠༥
༡༩ མདའ་ཧཱུཾ་བཙན། ལི་ཤིང་ལྐོག་གཏེར། ༢༠༧
༢༠ རྩེ་ཕུག/ ཚེ་ཕུག། ༢༡༢
༢༡ བཟང་རྒྱལ་མོ། རྫེང་རྒྱས་མོ། ༢༡༤
༢༢ ནོར་བུ་བཟང་པོ། ༢༡༦
༢༣ བདུད་འཇོམས་རྩེ་མོ། ༢༡༨
༢༤ ཐུམ་རིང་བཙན་ཨྱོོན་ལྷ་མོ། ༢༢༠

༢ གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༨) ༢༢༣
༡ བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད། ༢༢༣
༢ ཚེ་ཕུ་དགེ་སློོང་བཙན། མོན་བུ་ལྷུན་གྲུབ་རྡོོ་རྗེ་དྲག་རྩལ། ༢༢༦
༣ འཇོན་ཕུ་བཙན། ༢༣༡
༤ ཐེག་ཀ་རི། ༢༣༣
༥ དུང་དཀར་ཆོས་གླིང། ༢༣༥
༦ མོན་མོ་ལ་བཙན། ༢༣༧
༧ བཙན་ཆེན་ཨ་ནི་ཨུ་ནི། ༢༣༩
༨ ཚེ་རིང་དབང་མོ། ༢༤༣

༣ གླང་ཆེན་ཕུག་གི་གཞི་བདག། (༡) ༢༤༧
༡ མངགས་གཞུག་པ་ཨརྱ་དྷེ་ཝི། ༢༤༧

༤ བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་གཞི་བདག། (༡༨) ༢༤༩
༡ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་འདོད་ཡོོན་བཟང་པོ། ༢༤༩
༢ བཀའ་བློོན་ཡོོང་བྷ། ༢༥༤
༣ གྲུང་/འབྲུང་ལའི་བདག་པོ། ༢༥༨
༤ ལབ་རྩ་པ།/ཧོོར་མཐའ་པ། ༢༦༡
༥ ལོར་ཕུག་པ། ༢༦༤
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༦ ས་ཝང་པ། ༢༦༧

༧ ཁལ་ལ་འཁོར་པ། ༢༦༩

༨ ལྷོ་ཕྱོོགས་སྒོ་ར་ཁ་པ། ༢༧༢

༩ བལྟ་རྫོོང་གནས་པོ། ༢༧༥
༡༠ ཤོསུ་ཀུམ་མཁར་པ། ༢༧༨

༡༢ གོ་ཟོར་གནས་པོ། ༢༨༠

༡༣ ཁྱི་གདུང་གནས་པོ། ༢༨༥

༡༤ རོ་ཁྱི་ནང་ཟོར་གནས་པོ། ༢༨༧

༡༥ ཡོོ་མཐོང་བདག་པོ། ༢༨༩

༡༦ གནས་བདག་ནིའུ་ལི་ཕོ་མོ། ༢༩༡

༡༧ སྤུངས་ཟོར་གནས་པོ། ༢༩༣

༡༨ ཁོའི་ཕུང་གནས་པོ། ༢༩༥

༥ ཨོ་རོང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༤) ༢༩༧

༡ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་འདོད་ཡོོན་བཟང་པོ། ༢༩༧

༢ ཉེར་སྲུང་ལུ་པ། ༣༠༢

༣ ལེགས་ཏི་རི་པ། ༣༠༥

༤ དུག་ཏི་རི་པ། ༣༠༧

༥ ཡུལ་བཙན་དོ་གོ་ན་པོ། ༣༠༩

༦ བཙན་ཕའི་པ། ༣༡༢

༧ ཡུལ་བཙན་ ཀོ་གི་པ། ༣༡༥

༨ གླང་ཟོར་པ། ༣༡༨

༩ སྐྱེ་གདོན་པོ། ༣༢༡

༡༠ ལེ་རོང་པ། ༣༢༥

༡༡ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། ༣༢༨

༡༢ ཀུམ་པུ་རི་བཙན། ༣༣༡

༡༣ མདའ་རུང་གནས་པོ། ༣༣༣

༡༤ ཁོན་མེ་ནེ་གནས་པོ། ༣༣༥
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༦ ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༧) ༣༣༧

༡ སྐྱོར་ཕུ་བཟང་པོ། ༣༣༧
༢ ཨོམ་ཕུ་རྡོོ་རྗེ་བྲག་བཙན། ༣༤༠
༣ ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་དབང་། ༣༤༣
༤ བཙན་རྒོད་བཅོ་ལྔ་པ། ༣༤༦
༥ བསྟོན་འཛིན་བྲག་བཙན། ༣༤༩
༦ བཙན་ཆེན་མཐའ་མཁར་དབང་ཕྱུག། ༣༥༢
༧ ཝང་ཕུ་བཙན། ༣༥༦

༧ སྒོམ་དར་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༤) ༣༥༨
༡ ཤ་དབང་ཕུ་བཙན། ༣༥༨
༢ ཤར་གྱི་མེ་ལོང་། ༣༦༡

༣ ལུང་ཡོོང་བྷ། ༣༦༣
༤ ཨ་མ་ཇོ་མོ། ༣༦༥

༨ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་གི་གཞི་བདག། (༡༡) ༣༦༧

༡ མུར་ཤིང་ལྷ་རི་རྒྱལ་མོ། ༣༧༦

༢ མི་རུ་འདོད་ཡོོན་བཟང་པོ། ༣༧༡

༣ ལྷ་མོ་དེ་ཝི་བཙན། ༣༧༣
༤ སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ། ༣༧༥
༥ དམག་དཔོན་སེངྒེ་ནོར་བུ། ༣༧༧
༦ དི་འབུང་གནས་པོ། ༣༧༩
༧ ཡོོངས་ཕུ་གསེར་ག་ཁོ་ལོམ། ༣༨༡
༨ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག ༣༨༣
༩ འབྲུག་པོ་ལ་གནས་པོ། ༣༨༥
༡༠ ཕུ་ཀབ་ཏོང་བཙན། ༣༨༧
༡༡ ཧོོར་མཐའ་ཕ། (ཧོོར་ཐོག་པ) ༣༨༩
གསར་སྤང་རྫོོང་ཁགགསར་སྤང་རྫོོང་ཁག ༣༩༡

༡ གསར་སྤང་རྫོོང་ཁག་གི་གཞི་བདག། (༢) ༣༩༣

༡ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན། ༣༩༣
༢ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་། ༣༩༧

x



འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ཚོར་བའི་ཐོ་བཅུད་བསྡུས།འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ཚོར་བའི་ཐོ་བཅུད་བསྡུས།  

ཨངཨང རྫོོང་ཁགརྫོོང་ཁག ཞིབ་འཚོོལ་པ།ཞིབ་འཚོོལ་པ། ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ཚོར་བའི་ཁ་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ཚོར་བའི་ཁ་
གྲངས།གྲངས།

དྲན་གསོ།དྲན་གསོ།

༡ ཐིམ་ཕུག་ རྡོོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚོན། ༥༦
༢ དར་དཀར་ན ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོོགས། ༡༩
༣ སྤ་རོ་ འཆི་མེད་རིག་འཛིན། ༨༥
༤ ཧཱ་ རྒྱལ་པོ་ཚེ་རིང་། ༢༨
༥ སྤུ་ན་ཁ་ སངས་རྒྱས་བསྟོན་འཛིན། ༦༢
༦ མགར་ས་ སངས་རྒྱས་བསྟོན་འཛིན། ༡༤
༧ མོང་སྒར་ པདྨ། ༥༣
༨ ལྷུན་རྩེ་ བསོད་ནམས་སྟོོབས་རྒྱས། ༡༢༠
༩ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་

མཁར་
ཚེ་རིང་སྟོོབས་རྒྱས། ༨༧

༡༠ བཀྲིས་སྒང་ རྡོོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ༥༣
༡༡ བཀྲིས་གཡོང་རྩེ་ རྡོོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ༥༡
༡༢ ཀྲོང་གསར་ བསྟོན་འཛིན་རྡོོ་རྗེ་། ༦༤
༡༣ བུམ་ཐང་ བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག ༦༥
༡༤ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ ཀརྨ་ དབང་འདུས ༡༣༢
༡༥ ཆུ་ཁ་ ཀརྨ་ ཚེ་དབང་། ༤༡
༡༦ བསམ་རྩེ་ ཀརྨ་ ཚེ་དབང་། ༣
༡༧ པདྨ་དགའ་ཚོལ་ རིན་ཆེན་རྡོོ་རྗེ་། ༣༨
༡༨ གཞལམ་སྒང་ རིན་ཆེན་རྡོོ་རྗེ་། ༨༨
༡༩ གསར་སྤང་ ཚེ་རིང་སྟོོབས་རྒྱས། ༢
༢༠ རྩི་རང་ རྡོོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ༡

ཡོོངས་བསྡོོམསཡོོངས་བསྡོོམས ༡༠༦༢༡༠༦༢
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བུབུམམ་་ཐཐངང་་བྱབྱ་་དདཀཀརར་་རརྫོྫོངང་་།།
སྫོང་བཙན་སྒམ་པྫོས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་དང་། །མཧཱ་གུ་རུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས།།

ཆོས་འཁོར་གནས་ཀྱིས་དུས་རབས་གསར་པའི་མི། །མ་བྫོས་ན་ཡང་མགྲོན་དུ་འགུགས་པར་མཛྫོད།།

དེ་ཡང་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་རྫོང་འདི་ ཡྫོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་ཨིནམ་དང་། ཤུལ་ལས་
ཆོས་རྩེ་དཔྫོན་སྫོབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་སའི་
ཕྫོགས་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

ཆོཆོསས་་སྲུསྲུངང་་གགཙཙྫོྫོ་་བབྫོྫོ་་མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ་་ལྕལྕམམ་་དྲདྲལལ་་གགསུསུམམ།།
མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་བརྩི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་ཕག་བཞི་པ། ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་
ཅན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་བཅས་གསུམ་ལུ་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་
ན་འཛུལ་ཏེ་བལྟ་བ་ཅིན་ ལྷ་ཚྫོགས་སྫོང་ལས་ལྷགཔ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ། ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ།
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བུབུམམ་་ཐཐངང་་ཆོཆོསས་་འའཁོཁོརར་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།  ༡༡༥༥
༡༡  ཡེཡེ་་ཤེཤེསས་་མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ།
ལྷ་ཁང་། བྱ་དཀར་རྫོང་།
གཡུས། ལྕམ་མཁར།
བསྟེན་མི། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་དང་མི་སེར་ཡྫོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། མི་སེར་གྱི་བདེ་སྐྱིད།

གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
འདི་ཡང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོའི་ལྷ་ཚྫོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ ཐྫོག་ཚད་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ། སྟེང་ཐྫོག་ལུ་
ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། བར་ཐྫོག་ལུ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར། འྫོག་ཐྫོག་ལུ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅས་
ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་སྦེ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ གཏྫོར་བཞེངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་
བང་རིམ་གསུམ་བརྩེགས་སྦེ་བཞེངས་དགོ་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་
ལས་ དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚྫོགས་ཚུ་ ངོ་སྫོད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ གྲུབ་དབང་གསྫོལ་ཁ་དང་སྦྱར་ཏེ་ཞུ་ནི་
ཨིན།
སྟེང་ཐྫོག་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ནང་ དང་པ་ཐིག་གྲུ་བཞི་གཅིག་རྐྱབ། དེ་གི་ནང་ཡར་མར་དང་ཕར་
ཚུར་ ཐིག་གཉིས་རེ་འཐེན་པ་ཅིན་ གྲུ་བཞི་གླིང་དགུ་ཟེར་ ས་སྫོང་གྲུ་བཞི་མ་དགུ་ཐྫོན་འྫོང་། དགུ་གི་
སྦུག་ཁའི་གྲུ་བཞི་འདི་ནང་ དང་པ་ཐིག་ཟླུམ་སྐོར་སྒོར་སྒོར་གཅིག་དང་། དེ་གི་སྦུག་ལུ་ཨེ་དབྱིབས་གྲུ་
གསུམ་གཅིག་བྲིས།། གྲུ་གསུམ་ལུ་ཨེ་དབྱིབས་ཟེར་ཡྫོད་མི་འདི་ རྒྱ་གར་གྱི་ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་ནང་
ཨེ་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་གྲུ་གསུམ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས། དེའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དང་།
འདབ་བརྒྱད་པདྨའི་སྦུག་ལུ་ཡང་ པད་ཉིའི་གདན་དང་ བམ་ཆེན་ཀེང་རུས་ཀྱི་གདན་དང་བཅས་པ་བྲིས་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚྫོགས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཨིནམ་སྦེ་ ཤེས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
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༡ འདི་ཡང་ ནང་གི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལུ་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་ཕག་བཞི་པ། དེ་གི་གཡས་ལུ་
དབྱིངས་ཡུམ་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་དང་ གཡྫོན་ལུ་སྒྲོལ་ཡུམ་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་བཅས་གཙྫོ་བྫོ་གསུམ། ༢
མེ་ཏྫོག་པདྨའི་ཕྫོགས་བཞིའི་འདབ་མ་བཞི་ལུ་རེ་མ་ཏི་མཆེད་བཞི། ༣ གྲུ་གསུམ་གྱི་ཟུར་གསུམ་ན། ཧཱུྃ་
མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ། མྱུར་མཛད་དམ་ཚིག་གི་མགོན་པྫོ། གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་གསུམ།
༤ གྲུ་གསུམ་དང་ཟླུམ་པྫོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དབྱིབས་ཟླ་གམ་གསུམ་ཐྫོན་མི་འདི་ནང་ ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་མགོན་
པྫོ་ལ་སྫོགས་པའི་ཡུམ་གསུམ། ༥ ཟླུམ་པྫོ་དང་གྲུ་བཞིའི་བར་ན་གྲྭ་ཟུར་བཞི་ཡྫོད་མི་འདི་ན་ ལས་
མགོན་སྡེ་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ གླིང་དགུའི་དབུས་དེ་རྫོགས། ༦ གླིང་དགུའི་ལྷག་ལུས་
གྲུ་བཞི་གླིང་བརྒྱད་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ མགོན་
པྫོ་བཀའ་བརྒྱད་ཡུམ་དང་བཅས་པ་སྟེ། འདི་
ཡང་དང་པ་སྐུའི་མགོན་པྫོ་སག་ཞྫོན། གཉིས་
པ་དམྫོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་མགོན་པྫོ ་བེང་
དམར་སྨུག། གསུམ་པ་ཡྫོན་ཏན་གྱི་མགོན་པྫོ་
ལེགས་ལྡན་མཐིང་ནག། བཞི་པ་རྫོད་གཏྫོང་
གི་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོ། ལྔ་པ་གསུང་གི་
མགོན་པྫོ་ཨ་གྷོ་ར། དྲུག་པ་ཐུགས་ཀྱི་མགོན་
པྫོ་རྫོ་རྗེ་ནག་པྫོ་འབར་བ། བདུན་པ་ཕྲིན་ལས་
ཀྱི་མགོན་པྫོ་ནག་པྫོ་གྲི་གུག། བརྒྱད་པ་འཇིག་
རྟེན་དྲེགས་པའི་མགོན་པྫོ་ཏྲག་ཤད་ནག་པྫོ་བཅས་སྫོ།། ༧ གླིང་དགུའི་ཕྱི་ཁ་སྒོ་བཞི་དང་མཚམས་བཞི་ལུ་
གདྫོང་ཅན་བརྒྱད་བཅས་ ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་གཙྫོ་བྫོ་སུམ་ཅུ་སྫོ་གསུམ་དང་། རང་རང་གི་འཁོར་
དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འཆར་བའི་ ཁྲག་འཐུང་གི་ལྷ་ཚྫོགས་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།
འདི་ཡང་། གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་། གྲུ་བཞི་གླིང་དགུ་ཟླུམ་སྐོར་ཨེ་དབྱིབས་དབུས། །འདབ་བརྒྱད་པད་ཉི་
བམ་ཆེན་གདན་དང་བཅས། །ལྷ་གནས་ཀུན་ཏུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ཡྫོངས་གྱུར་ལས། །དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་སྐུ་
མདྫོག་ནག །གཡས་གཡྫོན་དབྱིངས་སྒྲོལ་འདབ་བཞིར་རེ་ཏི་བཞི། །ཟུར་གསུམ་རིགས་གསུམ་ཟླ་གམ་ཡུམ་
ཆེན་གསུམ། །གྲྭ་བཞིར་ལས་མགོན་སྡེ་བཞིའི་གཡྫོན་དུ་ཡུམ། །གླིང་བརྒྱད་མགོན་པྫོ་བཀའ་བརྒྱད་ཡུམ་
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དང་བཅས། །སྒོ་མཚམས་བརྒྱད་དུ་གདྫོང་
ཅན་་་། །ཞེས་དང་། ཛབ་སྐུལ་གསེར་སྐྱེམས་
ཀྱི་ཚིག་ལས། མཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་ཐམས་
ཅད་དང་། །རེ་ཏི་མཆེད་བཞི་སྒོ་མཚམས་ལྷ་
མྫོ་བརྒྱད། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འཆར་བའི་
ཁྲག་འཐུང་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ལྫོ ་
བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་མི་ཚུ་དྫོན་
དག་གཅིག་ཨིན་མས།

གགསུསུངང་་གིགི་་དདཀྱིཀྱིལལ་་འའཁོཁོརར་་ལྷལྷ་་ཚཚྫོྫོགགསས།།

གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་ གྲྭ་ནང་མ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ ༡ ནང་མ་འདི་ནང་ ཙར་ཙིག་
དྲག་པྫོས་འཁྱུད་པ་སྫོགས་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མྫོ་བརྒྱད་དང་། རེ་རེ་ལུ་འཁོར་བཞི་རེ་བརྩི་སྟེ་བཞི་བཅུ། ༢
གྲྭ་ཕྱི་མ་ལུ་ཞིང་སྐྱོང་ཉེར་བཞི་ལ་ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་རེ་ཕྱེ་བས་ ཞེ་བརྒྱད། ༣ གསུང་དཀྱིལ་གྱི་ཕྱིའི་སྒོ་
བཞི་ལས་ ཤར་སྒོར་ སྲིད་པའི་རྒྱལ་མྫོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། ལྷྫོ་སྒོར་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་དང་། ཡབ་ཚྫོགས་
བདག་གླང་སྣ། ནུབ་སྒོར་རྫོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་ཁྲོས་པའི་དམག་ཟྫོར་རྒྱལ་མྫོ་དང་། ཡབ་རྟ་ནག་དྲེགས་པ་ཆེན་པྫོ།
བྱང་སྒོར་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བདག་མྫོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་། ཤ་ཟའི་རྗེ་མྫོ་བཅུ་བཞི་དང་། སྲིད་པའི་སྨན་མྫོ་ལྔ་
བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ལུ་ རྩ་རླུང་ཁམས་ལས་འཆར་བའི་ མ་མྫོ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚྫོགས་ཟེར་སབ་
ཨིན་མས།
འདི་ཡང་གོང་གི་གསྫོལ་ཁའི་འཕྫོ་མཐུད་ལས།
་་་གསུང་འཁོར་འཁྱམས། །ནང་མར་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མྫོ་བརྒྱད་དང་ནི། །ཕྱི་རིམ་ཞིང་སྐྱོང་ཉེར་བཞི་སྒོ་
སྐྱོང་བཞི། རང་རང་ཡབ་བཅས་་་། །ཞེས་དང་། ཛབ་སྐུལ་ལས། འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མྫོ་བརྒྱད་དང་ཉི་ཤུ་
བཞི། །སྒོ་བཞི་ཞིང་སྐྱོང་མ་མྫོ ་མཁའ་འགྲོའི་ཚྫོགས། །རྩ་རླུང་ཁམས་ལས་འཆར་བའི་ལྷ་ཚྫོགས་
ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ལྫོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
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སྐུསྐུའིའི་་དདཀྱིཀྱིལལ་་འའཁོཁོརར་་ལྷལྷ་་ཚཚྫོྫོགགསས།།
སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ཡང་ གྲྭ་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ གྲྭ་ནང་མ་ན་ ཕྫོགས་རེ་རེ་ལུ་གཡས་དང་
གཡྫོན་གཉིས་རེ་ཕྱེ་སྟེ་བརྒྱད་ལས། ༡ ཤར་གྱི་གཡས་ན་ལྷའི་མགོན་པྫོ་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཡབ་ཡུམ་
དང་། འཁོར་དུ་ ཚངས་པ། འདྫོད་ལྷ། དབང་པྫོ། ཁྱབ་འཇུག། ཉེ་དབང་། གཞྫོན་ནུ། བྷྲྀཾ་གི་རྀ།
ཚྫོགས་བདག་སྫོགས་གཟུགས་དང་འདྫོད་ལྷའི་ལྷའི་ཚྫོགས། ༢ ཤར་གྱི་གཡྫོན་ན་ བདུད་ཀྱི་མགོན་པྫོ་
སེང་གེ་གདྫོང་ཅན་ཡབ་ཡུམ། འཁོར་དུ་ཀླུད་བདུད། སྲིན་པྫོ། སྫོག་བདག་བཙན། མ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པའི་
བདུད་ཀྱི་སྡེ།
༣ ལྷྫོའི་གཡས་ན་གཤིན་རྗེའི་མགོན་པྫོ་ གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ། འཁོར་དུ་གཤིན་རྗེ་ཡ་བ་ཏི།
མིག་དམར། ཆོས་རྒྱལ། ཕ་སང་། ཏེལ་པ། རྨིག་པ། ཨ་པ། རལ་པ་སྫོགས་གཤིན་རྗེ་སྡེ་དཔྫོན་བརྒྱད།
༤ ལྷྫོའི་གཡྫོན་ན་སྲིན་པྫོའི་མགོན་པྫོ་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པྫོ་རཱ་ཧུ་ལ་ཡབ་ཡུམ། འཁོར་དུ་སག་སྲིན། བམ་
སྲིན། ཀོང་སྲིན། འབྫོག་སྲིན་ལ་སྫོགས་པ་སྲིན་པྫོའི་རིགས་དང་། ལྗང་སྔོན་དྲག་པྫོ། དྲང་སྫོང་དཀར་སེར།
བདུད་པྫོ་རྫོག་ཏི། བིཥ་ཊི་པ་ཏྲ། བིཥྞུ་རཱ་ཛ། དུ་བ་མཇུག་རིང་། བིཥྞུ། སྒྲ་གཅན་ལ་སྫོགས་པ་གཟའི་
རིགས།
༥ ནུབ་ཀྱི་གཡས་ན་ ཀླུའི་མགོན་པྫོ་ནཱ་ག་རཀྵ་ཡབ་ཡུམ། འཁོར་དུ་ སྫོབས་ཀྱི་རྒྱུ། དུང་སྐྱོང་། པདྨ།
ནྫོར་རྒྱས། མཐའ་ཡས། རིགས་ལྡན། འཇོག་པྫོ། པད་ཆེན་ལ་སྫོགས་པའི་ཀླུའི་རིགས། ༦ ནུབ་ཀྱི་
གཡྫོན་ན་ བཙན་གྱི་མགོན་པྫོ་བེག་རྩེ་དམར་པྫོ་ཡབ་ཡུམ། འཁོར་དུ་སྲིན་མྫོ་གདྫོང་དམར་དང་། ལས་
མཁན་དམག་དཔྫོན་ལ་སྫོགས་པ་བཙན་གྱི་རིགས།
༧ བྱང་གི་གཡས་ན་ གནྫོད་སྦྱིན་གྱི་མགོན་པྫོ་ ཞང་འྫོན་ནག་པྫོ་ཁྲག་རལ་ཅན་ཡབ་ཡུམ། འཁོར་དུ་གང་
བ་བཟང་པྫོ། ནྫོར་བུ་བཟང་པྫོ། ཡང་དག་ཤེས། ཀུ་བེ་ར། འབྫོག་གནས། ལྔས་རྩེན། པི་ཙི་ཀུཎྜ་ལི། ཛམ་
བྷ་ལ་སྫོགས་གནྫོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་བརྒྱད། གཞན་ཡང་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་བཞི་
སྫོགས་གནྫོད་སྦྱིན་གཏུམ་པྫོའི་ཚྫོགས། ༨ བྱང་གི་གཡྫོན་ན་ གིང་གི་མགོན་པྫོ་རྒྱལ་པྫོ་ཆེན་པྫོ་པེ་ཧ་ར་
མཐིང་ནག་རྔམ་ཁྲོས་ཡབ་ཡུམ། ནང་བྫོན་གསུམ་སྟེ་ པུ་ཏྲ་ནག་པྫོ། བྷ་དྲ་ནག་པྫོ། སྲིང་མྫོ་སྤུ་གྲི་ཅན་དང་།
ལས་མཁན་རྩེ་མ་ར་སྟེ་ ཙིའི་དམར་པྫོ་སྫོགས་སྐྱེས་བུ་གིང་གི་སྡེ་ཚྫོགས་དང་བཅས་པའྫོ།།
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སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐངས་ནང་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དང་ སྤྲུལ་པའི་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སྫོགས་པ་ཕྱེ་ནི་ཡྫོདཔ་
ཨིན་རུང་ ཡྫོངས་གྲགས་དང་གཙྫོ་བྫོ་འདི་ གོང་ལུ་ཞུ་མི་སྡེ་བརྒྱད་འདི་ཨིན་མས།
སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གྲྭ་ཕྱི་མའི་ནང་ ཕྫོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་སྟེང་འྫོག་གཉིས་བཅས་ཕྫོགས་བཅུ་ལུ་
ཕྫོགས་སྐྱོང་བཅུ་སྟེ། ཤར་དུ་བརྒྱ་བྱིན་དཀར་པྫོ་རྫོ་རྗེ་འཆང་བ། ཤར་ལྷྫོར་མེ་ལྷ་དམར་པྫོ་བགྲང་འཕྲེང་
འཆང་བ། ལྷྫོར་གཤིན་རྗེ་ནག་པྫོ་བེ་ཅོན་འཆང་བ། ལྷྫོ་ནུབ་ཏུ་སྲིན་པྫོ་ནག་པྫོ་རལ་གྲི་འཆང་བ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་
བདག་དཀར་པྫོ་སྦྲུལ་ཞག་འཆང་བ། ནུབ་བྱང་དུ་རླུང་ལྷ་ནག་པྫོ་བ་དན་འཆང་བ། བྱང་དུ་གནྫོད་སྦྱིན་སེར་
པྫོ་དབྱུག་ཐྫོ་འཆང་བ། བྱང་ཤར་དུ་དབང་ལྡན་དཀར་པྫོ་རྩེ་གསུམ་འཆང་བ། སྟེང་དུ་གདྫོང་བཞི་སེར་པྫོ་
འཁོར་ལྫོ་འཆང་བ། འྫོག་ཏུ་ས་འཛིན་སེར་པྫོ་བུམ་པ་འཆང་བ་བཅས་ཕྫོགས་སྐྱོང་བཅུ།
སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱིའི་སྒོ་བཞི་ལུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སྟེ། ཤར་སྒོར་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་། ལྷྫོ་སྒོར་འཕགས་སྐྱེས་
པྫོ། ནུབ་སྒོར་སྤྱན་མི་བཟང་། བྱང་སྒོར་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སས་བཅས་པ་ལུ་ འཇིག་རྟེན་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་
དྲེགས་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།།
འདི་ཡང་གོང་གི་འཕྫོ་མཐུད་ལས། སྐུ་ཡི་འཁོར་ལྫོའི་ནང་། །སྡེ་བརྒྱད་མགོན་པྫོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་
དང་། ཕྱི་ཁྱམས་ཕྫོགས་བཅུ་སྐྱོང་བ་སྒོ་བཞི་རུ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་རྣམས་རང་རང་སྡེ་དཔུང་གིས། །ཡྫོངས་
བསྐོར་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པྫོའི་ལྷ་ཚྫོགས་གསལ།། ཞེས་དང་། ཛབ་སྐུལ་ལས། བཀའ་སྫོད་སྡེ་བརྒྱད་ཕྫོགས་
སྐྱོང་རྒྱལ་པྫོ་བཞི། །བཙུན་མྫོ་ནང་མི་གཉེན་དང་དམག་གི་ཚྫོགས། །འཇིག་རྟེན་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་དྲེགས་
པ་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ལྫོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ཟེར་གསུངས་ནུག།
གོ་བདེ་བའི་ཕྱིར་དུ་ གྲུབ་དབང་གསྫོལ་ཁ་དང་ཛབ་སྐུལ་
གཉིས་དང་སྦྱར་ཏེ་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་རེ་རེ་གི་སྐུ་མདྫོག་ཕག་
མཚན་ འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གཟིགས་དགོ་
པ་ཅིན་ མགོན་པྫོའི་མངོན་རྟྫོགས་དང་ མཆོད་བསྫོད་ཀྱི་
བསྫོད་པའི་ནང་གཟིགས་ནི་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱསཔ་དགོ་པ་
ཅིན་ མགོན་པྫོའི་རྒྱུད་ནང་གཟིགས་པར་ཞུ།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྫོང་གཞིས་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ། ཡན་ལག་གི་གྲྭ་ཚང་དང་། གྲྭ་ཚང་སྫོབ་གྲྭ་
ཡན་ཆད་ རེ་རེ་ནང་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ མགོན་ཁང་རེ་རེ་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། དགོན་སྡེ་ཆེ་བ་ཚུ་
ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ མགོན་པྫོའི་རྟེན་མདྫོས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཡྫོདཔ་ལས་ གནས་ཁང་ཡང་འདི་ར་ཨིན་
མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྫོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ བསན་པ་སྐྱོང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། དེ་འྫོག་ཕག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་།
པཎ་ཆེན་ན་རྫོ་པ། ཐ་མར་ཞབས་དྲུང་རིན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ འབྲུག་ཡུལ་ཕག་ལུ་བཏེགས་ཏེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་
སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་མཛད་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལ་ཏེ་ འབྲུག་ཡུལ་འདི་གི་སྲུང་མ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཁག་དང་ ཡན་ལག་གི་དགོན་སྡེ་ག་ཏེ་ཡྫོད་ས་ རྟེན་མདྫོས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱསཔ་གནང་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད། ཟླཝ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཚེས་༡༤དང་༢༩ལུ་མགོན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་།
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ སྫོབ་གྲྭ། གཡུས་སྒོའི་རིམ་གྲོ་ཚུ་ན་ཡང་ མགོན་པྫོའི་ཚྫོགས་བརྒྱཔ་ཕུལ་ཏེ་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན།
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༢༢ ལལསས་་མམགོགོནན་་བྱབྱ་་རརྫོྫོགག་་གགདདྫོྫོངང་་ཅཅནན།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན།
ལྷ་ཁང་། བྱ་དཀར་རྫོང་།
གཡུས། ལྕམ་མཁར།
བསྟེན་མི། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་དང་མི་སེར་ཡྫོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། མི་སེར་གྱི་བདེ་སྐྱིད།

གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྤྱིར་བྫོད་དང་ ལྷག་པར་འབྲུག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་སྫོ་སྫོ་གིས་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ ཆོས་སྲུང་ག་ར་ ཡེ་ཤེས་
མགོན་པྫོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ཆོས་བརྒྱུད་རང་རང་སྫོ་སྫོ་གིས་ ཐུན་མྫོང་
མ་ཡིན་པ་རེ་རེ་གཙྫོ་བྫོར་བཟུང་སྟེ་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལུ་
ཡང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་གཏང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་ལས་མགོན་དང་ དཔལ་
ལྡན་ལྷ་མྫོ་གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་གཉིས་ལྫོགས་སུ་གཏང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་
ཅན་འདི་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལས་མཁན་ཨིནམ་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་འདི་ པཎ་
ཆེན་ན་རྫོ་པ་དང་མར་རྔོག་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད། ཞབས་དྲུང་རིན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ སྲུང་
སྐྱོབ་གཙྫོ་བྫོ་མཛད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་འདི་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཐུང་ཞིང་ཤ་ཉམས་རྒྱས་པ། ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་བྱ་རྫོག་
གི་གདྫོང་ལུ་ ཐྫོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་ལ་རང་བྱུང་གི་གཤྫོག་སྒྲོ་ལྡན་པའི་ཁར་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་
ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཕག་གཡས་ལུ་ མེ་ལྕེ་འབར་བའི་གྲི་གུག་དང་ གཡྫོན་ཐུགས་ཀའི་ཐད་ལུ་ ཐྫོད་པ་ཁྲག་
གིས་བཀང་བ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་པའི་གཡྫོན་ལུ་ ཡུམ་ཅནྜི་ཀ་དམར་མྫོ་བཞུགས་པ། འཁོར་གཞན་ཡང་
སྐུའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་བདག་དང་ དེ་གི་ཡུམ་ཤ་ཟ་མ། གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་སྫོག་བདག་དང་ དེ་གི་ཡུམ་ཁྲག་འཐུང་
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མ། ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་བདག་དང་ ཡུམ་རྩ་འཇིབ་མ་བཅས་ ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་ཆ་ར་ མེ་དཔུང་འབར་
བའི་དབུས་ན་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྫོལ་པའི་སབས་སུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དྫོན་ཚན་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོའི་སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་དང་འདྲ།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གནས་ཁང་ཡང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོའི་སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་འདི་གི་ཁ་ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་མགོན་ཁང་དང་། དབང་
འདུས་རྫོང་ཁག་གི་ཁུ་བྱུག་ལ་གཉིས་ ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན་གྱི་གནས་ཁང་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན། སྤུ་
ན་ཁ་མགོན་ཁང་ནང་ མགོན་པྫོའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ མགོན་པྫོའི་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་
རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ མགོན་ཁང་གི་མདུན་ཕྫོགས་ལུ་ ལས་མགོན་
གྱི་སྐུ་འདྲ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད། ཟླཝ་དང་པྫོའི་མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ འདུ་ཁང་ནང་
ལས་མགོན་སྡེ་བཞིའི་གར་འཆམ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་གནང་ནི་ཡྫོད།
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༣༣ དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་ལྷལྷ་་མམྫོྫོ་་དུདུདད་་སསྫོྫོལལ་་མམ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ།
ལྷ་ཁང་། བྱ་དཀར་རྫོང་།
གཡུས། ལྕམ་མཁར།
བསྟེན་མི། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་དང་མི་སེར་ཡྫོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། མི་སེར་གྱི་བདེ་སྐྱིད།

གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནད་དྫོན་དག་པ་ཅིག་ ལས་མགོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་དང་འདྲ། ཁ་སྐོང་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་
མྫོ་འདི་ ན་རྫོ་མར་རྔོག་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་ར་ རིན་པྫོ་ཆེའི་ཞལ་ལས་འཕལ་འཕལ་ར་ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་མ་གནང་པའི་
འབྲུག་པའི་ལྟྫོ་ཐྫོན་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་གིས་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར། ཤུལ་ལས་འབྲུག་ལུ་བྱྫོན་
ཞིནམ་ལས་ ལྕགས་རི་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཚར་ཅིག་ཐུགས་བག་གཡེང་ཤྫོར་ཏེ་
ཕྱི་ཁར་བྱྫོན་ནི་སྦེ་གོམ་སྫོཝ་ད་ བུམྫོ་གཅིག་འྫོངས་ཏེ་ རིན་པྫོ་ཆེ་གི་འགྲམ་པར་ལྡན་ལྕག་དྲངས་སྦེ་ ཐུགས་
དྲན་པ་བཏྫོན་ཟེར་ཞུ་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཐུགས་དྲན་པ་བཟུང་སྟེ་ལྟཝ་ད་ ཞབས་རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་བྱག་ལས་
མར་བསྣར་ཡྫོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་ དེ་འཕྫོ་ལས་ཞབས་ཚུར་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་འདི་
བཀའ་གཉན་དྲགས་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་མཛད་མི་ཅིག་ཨིན་མས། ཟེར་གསུངས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་
ཞབས་དྲུང་རིན་པྫོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ནང་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་འདི་ཡང་ སྐུ་མདྫོག་གནགཔྫོ་ཤ་ཉམས་སྐམ་པའི་ཀེང་རུས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལུ་ གླང་ཆེན་
དང་བ་གླང་པགས་པའི་སྫོད་གཡྫོག་སྨད་གཡྫོག་གྱོན་པའི་ཕྱི་ཁ་ལས་ རུས་པའི་རྒྱན་དང་ སྦྲུལ་གྱི་སྐེ་
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རགས་དང་། མི་མགོ་སྐམ་རླྫོན་གྱི་དྫོ་ཤལ་གྱོན། ཞལ་ལུ་མི་རྫོ་གསྫོལ་ཞིང་མཆེ་བ་གཙིགས། ཕག་བཞིའི་
གཡས་པ་གཉིས་ན་ རལ་གྲི་དང་བཉྫ། གཡྫོན་པ་གཉིས་ན་ཤཀྟིའི་མཚྫོན་ཆ་དང་ཏྲི་ཤུལ་འཛིན་ཏེ་ བྫོང་ཀུ་
གྭ་དམར་གྱི་སྟེང་ལུ་ བཙན་འཁྱིལ་གྱིས་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་ལྷལྷ་་མམྫོྫོའིའི་་དདཀྱིཀྱིལལ་་འའཁོཁོརར།།

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚྫོགས་ཡྫོངས་རྫོགས་ཞུ་བ་ཅིན། ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མའི་དཀྱིལ་ནང་། ལྷ་ཚྫོགས་གཙྫོ་བྫོ་ཉི་
ཤུ་དང་། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཅས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ལྷ་
མྫོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལུ་ ཕྱི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་ལས་ ཕྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་འབབ་བཞི་
དང་ལྡན་པ་དང་། ནང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ ཐྫོད་པ་སྐམ་རླྫོན་བརྩེགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་
བཅས་གཉིས་ལས་ ནང་མ་འདི་ནང་ ཁྲག་མཚྫོ་ཁོལ་ཞིང་མེ་རླུང་འཚུབ་པའི་དབུས་ན་ ༡གཙྫོ་བྫོ་ལྷ་མྫོ་དུད་
སྫོལ་མ། དེ་གི་ཟུར་གསུམ་ན་ ༢ ༤གཅེར་བུ་རལ་ཅན་གསུམ། ཐྫོད་དཀྱིལ་གྱི་ཕྱི་ཁའི་ས་སྫོང་ནང་ ཕྱི་ནང་
གཉིས་སྦེ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ ནང་མ་ན་ ༥ ༨རིགས་བཞིའི་ལྷ་མྫོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི་བཅས་ ཕག་ན་
གྲི་ཐྫོད་འཛིན་པའི་འཁོར་བདུན་ཡང་ གཙྫོ་མྫོ་དང་འདྲ་བར་བྫོང་བུ་གྭ་དམར་ལ་ཆིབས་པ་དང་། ལྷ་མྫོ་བཞི་
གི་རྒྱབ་དང་ ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱི་མ་ན་ ༩ ༡༦ ཕག་ན་གྲི་ཐྫོད་འཛིན་ཅིང་དྲེལ་ནག་རྐང་གསུམ་ལ་
ཆིབས་པའི་གདྫོང་ཅན་བརྒྱད། ཕྫོགས་བཞི་ལུ་རིམ་བཞིན་ སེང་གེ། སག། སྤྱང་ཀི། ཕག་གི་གདྫོང་ཅན་
བཞི། མཚམས་བཞི་ལུ་ བྱ་རྒོད། སྐྱུང་ཀ། དུར་བྱ། བྱ་རྫོག་གི་གདྫོང་ཅན་བཞི། དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱིའི་སྒོ་
བཞི་ལུ་ ༡༦ ༢༠ ཀང་ཀའི་གདྫོང་ཅན་གྱི་སྒོ་མ་བཞི། ཤར་སྒོར་སག་ཞྫོན་ཀངྐའི་གདྫོང་ཅན་མདའ་གཞུ་
དང་བྷཉྫ་འཛིན་པ། ལྷྫོ་སྒོར་སྤྱང་ཞྫོན་ཀངྐའི་གདྫོང་ཅན་སྤུ་གྲི་དང་བྷཉྫ་འཛིན་པ། ནུབ་སྒོར་སྤྲེལ་ཞྫོན་ཀངྐའི་
གདྫོང་ཅན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་བྷཉྫ་འཛིན་པ། བྱང་སྒོར་དྲེལ་ཞྫོན་ཀངྐའི་གདྫོང་ཅན་རྒྱུ་ཞགས་དང་ནད་རྐྱལ་
འཛིན་པ། བཅས་ཡྫོངས་བསྫོམས་གཙྫོ་འཁོར་ཉི་ཤུ་དང་། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་བཅས་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས།
ལྷ་མྫོའི་འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་གྲུབ་དབང་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དང་སྦྱར་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན།
ཟུར་གསུམ་གཅེར་བུ་རལ་ཅན་སྙིང་ཁྲག་འཛིན། །གཙྫོ་མྫོའི་ཞལ་དུ་སྫོབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས། །ཕྱི་
སྣམ་ནང་ཕྫོགས་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི། །གྲི་ཐྫོད་འཛིན་མ་བདུན་ཡང་བྫོང་བུར་བཞྫོན། །ཕྱི་སྣམ་ཕྱི་
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ཕྫོགས་གྲི་ཐྫོད་འཛིན་ནས་ནི། །དྲེལ་ནག་རྐང་གསུམ་ཆིབས་པའི་གདྫོང་ཅན་ཏེ། །ཕྫོགས་བཞིར་སེང་གེ་སག་
སྤྱང་ཕག་དང་མཚམས། །བྱ་རྒོད་སྐྱུང་ཀ་དུར་བྱ་བྱ་གདྫོང་མའྫོ། །སྒོ་བཞིར་སག་སྤྱང་སྤྲེལ་དྲེལ་ལ་ཞྫོན་
པའི། །ཀངྐ་བཞི་པྫོའི་ཕག་གཡས་རིམ་པ་བཞིན། །མདའ་གཞུ་སྤུ་གྲི་སྦྲུལ་དང་རྒྱུ་ཞགས་འཛིན། །གཡྫོན་
གསུམ་བྷཉྫ་བཞི་པས་ནད་རྐྱལ་བསྣམས། །འཁོར་གཡྫོག་མ་མྫོ་འབུམ་གྱི་སྡེ་ཚྫོགས་ཀྱང་། །དུར་ཁྲོད་ཆས་
བརྒྱན་ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན།།
ཟེར་གསུངས་ནུག། གོང་གི་ཚིག་འདི་བཅོས་ཁ་དང་འཕྲི་བསྣན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་ཡི། འདི་ཡང་ཀངྐ་བཞི་
གི་ཕག་མཚན་ནང་འཛྫོལ་བ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཞུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ དག་སེལ་འབད་ནི་དང་། ལྷ་ཚྫོགས་བྫོ་ལུ་
ཤར་བདེ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ དྫོན་གྱི་བཅད་མཚམས་དང་ ཚིག་གི་ཆ་ཡ་ཁོད་སྙོམས་བཟྫོ་བཟྫོཝ་ཨིནམ་ལས་ བ་
སྫོབ་ཚུ་ཐུགས་དགོངས་ཁྲེལ་མ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དདམམ་་བབཞཞགག་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

དྫོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོའི་སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་དང་འདྲ།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མགོན་པྫོ་དང་ལས་མགོན་གཉིས་ལས་ཀྱང་ ལྷ་མྫོའི་གནས་ཁང་
མང་པས། འདི་ཡང་ རྫོང་ཁག་སྫོ་སྫོ་གི་རྫོང་གཞིས་གཅིག་ན་ལུ་ཡང་ ལྷ་མྫོའི་མགོན་ཁང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་
གསུམ་རེ་ཡྫོདཔ་དང་། རྫོང་ཁག་གཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཉུང་ཤྫོས་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལས་ མང་ཤྫོས་སུམ་ཅུ་
ལྷག་འྫོང་ནི་མས། བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ཡང་ མགོན་ཁང་ཡྫོད་པ་ཙམ་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་མེན་པར་ དཔལ་
ལྡན་ལྷ་མྫོ་གཙྫོ་བྫོར་སྫོན་མི་ གཡུས་སྒོ་དང་དགོན་སྡེ་དྲུག་འདུག།
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༤༤ སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན།
ལྷ་ཁང་། བྱ་དཀར་རྫོང་།
གཡུས། ལྕམ་མཁར།
བསྟེན་མི། བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་གཞུང་དང་མི་སེར་ཡྫོངས་དང་།

མྫོང་སྒར་དང་ ཀྲོང་གསར་ཕྫོགས་ལུ་ཡང་ བསྟེན་མི་ལེ་ཤ་འདུག།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། རང་གི་བདེ་སྐྱིད་དང་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་

ཨིན་མས།

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་
ལྡེབས་རིས།

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། བྱ་དཀར་རྫོང་གི་ལྡེབས་རིས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཡྫོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཁོ་རའི་གདན་ས་ཅིག་ སྐྱིད་ཀྱི་ལཱ་ཟེར་སར་ཆགས་ནི་སྦེ་ ས་
གནས་དེ་ཁར་བྱྫོནམ་ད་ གནས་བདག་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་འདི་ བྱ་ཕུ་ཀྲོ་དཀརཔྫོ་ཅིག་གི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་
ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་འཕུར་ཞིནམ་ལས་ ད་ལྟྫོ་གི་རྫོང་ཡྫོད་སའི་ཕྫོགས་ལུ་སྫོང་ཡྫོདཔ་ལས། དེ་གི་ལུང་
བསན་དང་འཁྲིལ་རྫོང་བཞེངས་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་གི་མཚན་ཡང་ བྱ་དཀར་རྫོང་ཟེར་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་
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དང་། གནས་བདག་འདི་ བྱ་དཀར་རྫོང་གིས་གཙྫོས་པའི་བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་གནས་བདག་སྦེ་ཆགས་
ཡྫོདཔ་དང་། གཞན་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་ཆ་ལས་ ཀྲོང་གསར་དང་ མྫོང་སྒར་ གཞལམ་སྒང་ཚུ་དང་ཡང་
འབྲེལ་བ་ཡྫོདཔ་ལས་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ན་ཡང་ བསྟེན་མི་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལུ་དར་གྱི་བེར་གོས་དང་། བསེ་
རྫོག་བསེ་ཁྲབ་བཞེས། སག་རལ་གཡས་དང་གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན་ལས་དཔྱངས། བསེ་ཕུབ་དམར་པྫོ་རྒྱབ་
ཁར་བཙུགས། ཕག་གཡས་མདུང་དམར་གནམ་ལུ་འཕར། གཡྫོན་པ་མདའ་དང་བཙན་ཞགས་དམར་པྫོ་
དགྲ་ལུ་འཕེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ བཙན་རྟ་དམརཔྫོ་གཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ ད་ལྟྫོ་ར་དམག་ལུ་འགྱོ་སག་ས་གི་
དམག་དཔྫོན་གྱི་ཆས་བཞེས་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ ཆོས་བག་དགོན་པའི་རིའི་རྒྱབ་ཁར་ རི་རྩེ་ལུ་མ་ལྷྫོདཔ་གཅིག་ཁར་
ཡྫོདཔ་ཨིནམ་དང་། ལྕམ་མཁར་ཁྲོམ་དང་ བྱ་དཀར་རྫོང་ལས་ལྟ་བ་ཅིན་ རི་རྩེ་ལུ་སྐྱ་སེང་སེང་སྦེ་མཐྫོང་
སར་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཡུས་ཁའི་དུས་སྫོན་བཟུམ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ལམ་ལུགས་ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ བྱ་དཀར་རྫོང་
དང་ ཁོ་རའི་གནས་ཁང་ཡྫོད་སར་ བསྐང་རྒྱུན་པ་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལཝ་
ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།
འདི་ཡང་མངོན་རྟྫོགས་ཀྱི་ཚིག་ལས། ཏྲི༑ དམར་པྫོ་ཡྫོངས་སུ་གྱུར་པས་དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་བསན་
བསྲུང་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པྫོ་ལ་ཉི་འྫོད་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་བཞིན་གཟི་འྫོད་འབར་བ་
ཞིང་ཞིང་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཅན། །སྐུ་ལ་དར་དམར་གྱི་བེར་དང་བསེ་ཡི་གོ་ཁྲབ་གསྫོལ་ཞིང་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་
སྐེ་རགས་བཅིངས་པ། དབུ་ལ་བསེ་ཡི་རྫོག་ཞུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་ཕ་ཚྫོམ་དུ་མས་བརྒྱན་པར་སྣ་ཚྫོགས་དར་གྱི་འཕྲུ་
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ཕྫོད་ལྡེམ་པ། སག་གདྫོང་གཡས་དང་གཟིག་ཤུབ་གཡྫོན་དུ་འཕང་བ། བསེ་ཕུབ་དམར་པྫོ་རྒྱབ་ཏུ་འཁྱིལ་བ།
ཕག་གཡས་བསེ་མདུང་དམར་པྫོ་དར་དམར་གྱི་རུ་མཚྫོན་ཅན་གནམ་དུ་འཕར་ཞིང་། གཡྫོན་པ་གཡུ་ཡི་
མདའ་དང་བཙན་ཞགས་དམར་པྫོ་དགྲ་ལ་འཕེན་པ། ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་གསེར་
གྱི་སྒ་ལ་དངུལ་གྱི་ཡྫོབ་ཅན། གསེར་སབ་གཡུ་ཡི་ཐུར་ཅན་སྦྲུག་ནག་གི་གོང་སྨད་བྱས་པ་ལ་ཆིབས་པ།
རབ་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྱིང་བའི་མཐའ་སྐོར་བཙན་དམག་འབུམ་སྡེའི་འཁོར་གྱིས་
བསྐོར་བ། བཙན་བྱ་མང་པྫོ་སྟེང་དུ་ལྡིང་བ། བཙན་ཁྱི་མང་པྫོ་རྫོལ་ཏུ་འཁྲིད་པ། བཤན་པ་གྲི་ཐྫོགས་ལས་ལ་
འགྱེད་པ། སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དམག་དཔུངས་འཁྲིགས་པར་གསལ་བའི་སྤྱི་བྫོར་ཨོྃ། མགྲིན་པར་ཨཿ
ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དང་། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འྫོད་ཟེར་འཕྫོས་པས། འུ་ཡུག་
ཤང་གི་བྲེ་མྫོ། གཙང་གི་གཡས་རུ་བག་དམར། བུམ་ཐང་སྐྱེད་ཀྱི་རི་བྫོ་བག་དམར་སྒོ་མྫོའི་ཕྫོ་བང་སྫོགས་
རང་བཞིན་གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་ནས་དམ་ཅན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཁའ་ལ་གློག་
དམར་འཁྱུག་པ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་མདུན་དུ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཞེས་གསལ།

བྱབྱམམསས་་པཔ་་ལྷལྷ་་ཁཁངང་་།།
བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་འདི་ དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བྱྫོན་པའི་ བྫོད་ཀྱི་རྒྱལཔྫོ་སྫོང་བཙན་སྒམ་པྫོ་
མཆོག་གིས་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིནམ་དང་། ལྷ་ཁང་འདི་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་གདན་ས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་
ཨིན་མས།
ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་ཀྱིཀྱི་་དདྫོྫོགགསས་་སེསེལལ།།
གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཡང་། ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཉིནམ་གཅིག་ནང་བཞེངས་
ཡི་ཟེར་མེན་པར་ དུས་སྐབས་གཅིག་ནང་བཞེངས་ཡི་ཟེར་བ་ཅིན་ རྣམ་ཅོག་ཁར་འཛུལ་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་
སེམས་ཁར་འབབ་ཏྫོག་ཏྫོ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཨིནམ་སྨྫོ་ཟེར་བ་ཅིན། འདི་ཡང་རྒྱལཔྫོ་ཁོ་ར་
གིས་ ཧི་མ་ལ་ཡའི་གངས་ལྗོངས་འདི་ནང་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྒོ་ཕྱེ་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་ཞིནམ་
ལས་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་གནང་། དེ་ལས་ཁོ་གི་དམག་སྡེ་ཚུ་གིས་
བཀའ་རྒྱ་འདི་ས་ཆ་སྫོ་སྫོ་ལུ་བཀྲམ། དེ་ལས་གཡུས་ཕྫོགས་རང་རང་སྫོ་སྫོའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་པྫོའི་
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བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་ལྷ་ཁང་ཚུ་བཞེངས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་ཚུ་ མིའི་རྒྱུ་དང་སྦུང་གིས་བཞེངས་ཡྫོདཔ་
ལས་ ལྫོ་དང་ཟླཝ་ལེ་ཤ་འགོར་ཡྫོདཔ་འྫོང་། ད་ལྟྫོ་གི་དུས་ཚྫོད་འདི་ སྲུང་གཏང་ནི་དང་ ལྷ་སྒྲུང་བཤད་ནི་
གི་དུས་ཚྫོད་མེནམ་ལས་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་བཞེངས་ཡི་ཟེར་མེན་པར། སྫོང་བཙན་སྒམ་པྫོའི་དུས་སྐབས་
གཅིག་ན་དང་། ཡང་ཅིན་ བཀའ་རྒྱ་གནང་པའི་དུས་གཅིག་ནང་བཞེངས་ཡི་ཟེར་བ་ཅིན་འྫོས་འབབ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

16



 

 

༥༥ ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག
ལྷ་ཁང་། བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ལྕམ་མཁར།
བསྟེན་མི། བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ན་རྐྱངམ་གཅིག།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ས་གནས་འདི་གི་གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་འདི་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཨིན་མས། ལྷ་ཆེན་འདི་ གནས་བདག་སྦེ་
གསྫོལཝ་ཨིན་ཟེརཝ་ད་ ཐུགས་རྣམ་རྟྫོག་ལང་དྫོ་འྫོང་། ཨིན་རུང་རྣམ་རྟྫོག་ལང་མི་དགོ། གནས་བདག་
མང་ཤྫོས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཨིན་པ་ལུ་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གནས་བདག་སྦེ་ མ་བཏུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་
ཡང་མེད།

ལྷའི་མགོན་པྫོ་གུ་ལང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྫོ།
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འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་འདི་གི་ ས་གནས་ ས་རྫོ་རི་བག་ཆུ་ཀླུང་དང་བཅས་པ་ཚུ་གི་བདག་པྫོ་འདི་
འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ར་ཨིན་དགོཔ་ལས་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གིས་གཙྫོས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་
ཚུ་ཡང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལས་ སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚྫོགས་ནང་
ཚུད་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་མནྫོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་འདི་ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྫོའི་གནས་ཁང་གཙྫོ་བྫོ་
གངས་རི་ཏི་སེ་ཨིནམ་ལས་ བུམ་ཐང་ལུ་ག་དེ་སྦེ་ལྷྫོད་ལྷྫོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་མི་འདི་ཨིན།
མནྫོ་བསམ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ལྟ་བ་ཅིན་ འབྲུག་པའི་ཁྱིམ་གྱི་ཁྱིམ་ཐྫོག་གུར་ཟུར་ཆེན་བཏགས་ནི་དང་། ཁྱིམ་གྱི་
བྱང་གུར་བྲིས་མི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྫོ་ཚུ་ཡང་ དྫོན་ལུ་ལྷ་ཆེན་འདི་ར་ཨིནམ་ལས། ཡང་ཅིན་བུམ་ཐང་གི་
གདྫོད་མའི་མི་རིགས་ཚུ་གིས་ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྫོ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན། ཡང་ཅིན་ གུ་རུ་
རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ཞབས་དྲུང་རིན་པྫོ་ཆེ། ཡང་ཅིན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གཅིག་གིས་ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་
གཉེར་གཏད་འདི་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལུ་བཅོལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་འདི་ རྩ་ལས་བཤད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་
ཨིན་མས།
འདི་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་སངས་ རྟ་མགྲིན་སྒང་གི་གནས་བདག་འདི་ཡང་ ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་ཨིནམ་
ལས་ འདི་ཚུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་ མནྫོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ག་ལས་བསྒོར་
རུར་ གདྫོད་མའི་མི་རིགས་ཀྱིས་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་དང་། དེའི་དབང་གིས་ལམ་སྫོལ་མ་ཉམས་པར་གནས་
པའི་ཤུལ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་
ནི་ཨིན།
ལྷ་ཆེན་འདི་ ཧིན་དུ་ཚུ་གིས་བསྟེན་པའི་ལྷ་ཆེན་འདི་ར་ཨིན་རུང་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་ཨ་ཙི་ཅིག་མ་འདྲཝ་
སྦེ་འདུག། འདི་ཡང་ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། ཕག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། གཡྫོན་པར་
ལིངྒ་དང་བཅས་པའི་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་པ། སྐུ་ལུ་དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་། དབུ་ལུ་ཚེས་གསུམ་ཟླ་བའི་
རྒྱན་ཆ་ཅན། སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་ཚུལ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་དང་། དེའི་གཡྫོན་ལུ་ ལྷ་མྫོ་ཨུ་མ་དང་། གཞན་
ཡང་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཚངས་པ། ཁྱབ་འཇུག། ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན། གཞྫོན་ནུ་གདྫོང་དྲུག། ཚྫོགས་བདག།
འདྫོད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ལྷའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་ཁང་འདི་ཡང་ ལྷ་ཁང་གཙྫོ་བྫོའི་གཡྫོན་ཕྫོགས་མགོན་ཁང་འདི་ན་ར་ཨིནམ་དང་། གསྫོལ་མཆོད་
འདི་ཡང་ ཉིན་ལྟར་མགོན་པྫོའི་བསྐང་གསྫོ་ཕུལཝ་དང་གགཅིག་ཁར་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲལ་ཁར་ གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏྫོགས། དུས་སྫོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོལ་མཆོད་ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།
མངོན་རྟྫོགས་དང་བསྫོད་པའི་ཚིག་འདི་ མགོན་པྫོའི་མངོན་རྟྫོགས་དང་བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ཡྫོད་མི་འདི་ར་
ཨིནམ་དང་། སྤྱན་འདྲེན། མཆོད་པ། གཏྫོར་བསྔོ། བསྐང་གསྫོ་ཚུ་ལྫོགས་སུ་བསྒྲིགས་ཏེ་འདུག། འདི་ཡང་
མངོན་རྟྫོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་། མདུན་དུ་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ། ཧཱུཾ་ཡིག་ཡྫོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ལྷའི་
མགོན་པྫོ་གུ་ལང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཕག་གཡས་སྐྱེ་འགྲོ་
འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། ཡྫོན་སྲིད་པ་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནྫོན་པའི་རླུང་གི་ཞགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལིང་ག་
བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པྫོ་ཆེས་བརྒྱན་ཅིང་རལ་པ་ཟླ་ཚེས་ཀྱིས་སས་པ། འྫོད་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་གྱེན་
དུ་བསྒྲེང་ཞིང་ཕྱེད་དཀྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ། སྫོགས་དང་། སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་། ཧཱུྃ༑ འདྫོད་གཟུགས་
ལྷ་ཡི་རྒྱལ་ཁམས་ནས། །མ་ཧཱ་དེ་བ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར། །ཕྱི་ཡི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བཅས། །གནས་འདིར་སྤྱན་
འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །མཐུ་རྩལ་ཆེན་པྫོའི་ནུས་སྫོབས་ཀྱིས། །ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་མ་ལུས་པ། །བདག་
ཅག་རྣམས་ཀྱི་ལག་པའི་རྩེར། །འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།། ཛ་ཧཱུྃ་བཾ་ཧྫོ། དམ་ཚིག་པ་
དང་དབྱེར་མེར་དུ་གྱུར།། ཨོཾ་བཛྲཱ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཟེར་འདུག།
དཔེ་ཆ་འདི་ནང་གལ་ཆེ་བའི་ཚིག་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཡང་། འཇིག་རྟེན་ཕན་པར་བཞད་པ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་
ཚུལ་བཟུང་ཁྱེད་རྣམས་ལ། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཕྱིར། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་བསྟུན་ཕག་བགྱི་
འྫོ།། ཟེར་བའི་ཚིག་ཐ་མ་འདི་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ འཇིག་རྟེན་པའི་གནས་བདག་ལུ་ཕག་མཆོད་ཕུལ་
ཐངས་འདི་ བསམ་པའི་གདིང་ལས་ གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་ཨིནམ་སྦེ་མནྫོ་བསམ་གཏང་ནི་མེན་པར་
གནས་སྐབས་ཀྱི་རྐྱེན་སེལ་དང་གདྫོང་གྲོགས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་མནྫོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་སྦེ་སྫོནམ་ཨིན་མས།
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ལྕལྕགགསས་་མམཁཁརར།།  
ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་འདི་ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ཉེ་འགྲམ་གཞུང་ལམ་གྱི་འྫོག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་
ཡང་ ཁ་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལཔྫོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་ཕྫོ་བང་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་
ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་
གནས་བདག་འདི་ ཁ་ལ་མེ་འབར་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།
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༦༦ སྤྱིསྤྱི་་བབདུདུདད་་ཁཁ་་ལལ་་མེམེ་་འའབབརར།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྤྱི་བདུད་ཁ་ལ་མེ་འབར།
ལྷ་ཁང་། ལྕགས་མཁར།
གཡུས། ལྕམ་མཁར།
བསྟེན་མི། ལྕགས་མཁར་ཉེ་འཁོར་དང་ ཁོང་རའི་མི་བརྒྱུད།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། དགོན་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ།

སྤྱི་བདུད་ཁ་མེ་འབར། ལྕགས་མཁར་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབ་རིས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྤྱི་བདུད་ཁ་ལ་མེ་འབར་འདི་ རྣམ་འགྱུར་དང་ཕག་མཚན་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་
ནང་ལས་ཐྫོན་འདུག། ཨིན་རུང་མགོན་ཁང་ནང་ལྡེབས་རིས་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ ཞི་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་
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ཕྫོ་ལྷ་ སྐུ་ལུ་དར་གོས་དང་ དབུ་ལུ་ལྕགས་ཞྭ་གསྫོལ། ཕག་གཡས་ཁྲུས་བུམ་དང་། གཡྫོན་ལུ་ནྫོར་བུ་
བསྣམས་ཏེ་ རྟ་མཆོག་གཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བྲིས་ནུག། ཕག་མཚན་དང་རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲཝ་
གཞན་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་འྫོག་གི་ཚིག་ནང་གཟིགས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྷ་ཁང་ནང་ན་མགོན་ཁང་བཟྫོ་སྟེ་འདི་ནང་ཨིནམ་དང་། ཟླཝ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་༨ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གཅིག་མ་གཏྫོགས། གཞན་ལྷ་ཁང་ནང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་གསྫོལ་མཆོད་དང་། ལྫོ་
ཆོག་གི་སྐབས་ལུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་གགཞཞནན།།

ལྕགས་མཁར་བམ་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ནང་ ཕུ་ལུ་སྐྱེས་བུ་
རླུང་བཙན། མདའ་ལུ་མཚྫོ་སྨན་རྒྱལམྫོ། བར་ན་ཁ་ལ་མེ་འབར་གསུམ་འདི་ གནས་བདག་གི་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཟིན་བྲིས་པ་རང་གིས་བལྟ་རུང་ བུམ་ཐང་གི་ཧེ་མ་གི་རྒྱལཔྫོ་འདི་ སིན་དྷུ་རཱ་
ཛ་ཨིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ རྒྱལ་པྫོའི་གནས་བདག་ཁ་ལ་མེ་འབར་ཨིནམ་ལས་ གནས་བདག་འདི་
གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན་དགོཔ་དང་། གནས་བདག་ཁོ་རང་གི་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ལུ་བལྟ་རུང་
གནས་བདག་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཀྱཻ༑ ངོ་བྫོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །རྣམ་པ་མཐུ་རྩལ་ཅན་གྱི་ལྷ། སྤྱི་བདུད་ཁ་ལ་མེ་འབར་བ། །དཔྫོན་
གཡྫོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནི། །སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། བཀའ་ཡི་ནྫོར་བུ་རིན་པྫོ་ཆེ། རྣམ་ཀུན་
གཙུག་ཏུ་ཁུར་བ་ལས། །བཀའ་གཏེར་བསན་པ་སྐྱོང་ལ་བསྫོད། །བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་
སྐྱོང་། །སྙིང་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་ཀུན་ལ་གཟིགས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ཟུང་འཇུག་བདག །བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་ངོ་བྫོར་བསྫོད། །འྫོན་ཀྱང་སྣ་ཚྫོགས་འདུལ་བའི་སད། །ཞི་ཆགས་ཁྲོ་གཏུམ་རྣམ་མང་གར། །ཅིར་
ཡང་སྫོན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས། །རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྱུར་བར་མཛད། །ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་
པའི་ཚེ། །ཕག་ན་སྨན་སྣ་ཁྲུས་བུམ་བསྣམས། །འགྲོ་བའི་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་
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ངོ་བྫོར་བསྫོད། །རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཚེ། །ཕག་ན་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་བསྣམས། །འགྲོ་བའི་
དགོས་འདྫོད་རེ་བ་སྐོང། །གནྫོད་སྦྱིན་ནྫོར་ལྷའི་ངོ་བྫོར་བསྫོད། །དབང་གི་འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཚེ། །ཕག་
གིས་དབྱུག་ཐྫོ ་སྡིག་མཛུབ་མཛད། །ཞལ་ནས་དྲག་པྫོའི་ང་རྫོ ་སྒྲོགས། རྟ་མཆོག་རྫོལ་པའི་ངོ་བྫོར་
བསྫོད། །དྲག་པྫོའི་འཕྲིནལས་མཛད་པའི་ཚེ། །ཕག་ན་ལྕགས་ཐྫོ་འབར་བ་བསྣམས། །བསན་འགྲོར་འཚེ་
བའི་དགྲ་མགོ་བཅོམ། །འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ངོ་བྫོར་བསྫོད། །སྤྱི་བདུད་ཐབས་ཆེན་དཔའ་བྫོ་ལ། །མཚྫོ་
སྨན་ཤེས་རབ་དཔའ་མྫོས་འཁྱུད། །རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་མཛད་ཡུམ་ཆེན་མྫོས། །རྣམ་འཕྲུལ་མཚྫོ་སྨན་རྒྱལ་མྫོར་
བསྫོད། གཞན་ཡང་གདན་ས་འདི་ཉིད་ནི། ལེགས་པར་སྐྱོང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་མ་མྫོ་
རྣམས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྫོད་པར་བགྱི། །བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱྫོར་ཡྫོན་བདག་གི། །མི་མཐུན་འགལ་
རྐྱེན་བར་ཆད་སྲུངས། །ཚེ་བསྫོད་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ནྫོར་ཕྱུགས་རྣམས། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

སྐུསྐུ་་རྗེརྗེསས་་ལྷལྷ་་ཁཁངང་་།།
བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཨིནམ་ལས་རྒྱས་བཤད་ཞུ་དགོཔ་མིན་འདུག སྐབས་
སུ་འབབ་པའི་ ས་བཅད་མ་སྫོང་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔྫོ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
དེ་ལས་དྲག་ཕྱིར་གུ་རུ་རིན་པྫོ་སྤྱན་དྲངས། མྫོན་ཁའི་བག་དམར་རྫོ་རྗེ་བརྩེགས་པ་ལུ་ སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཤེལ་གིང་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་སྫོནམ་དང་། གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ བག་ལུ་སྐུ་རྗེས་
བཞགཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བག་གི་མཚན་སྐུ་ལུ་རྗེས་བག་ཟེར་ཐྫོབ། ཤེལ་གིང་གིས་རྒྱལ་པྫོའི་བ་སྫོག་ལྫོག་སྟེ་
ཕུལཝ་ལས་ རྒྱལ་པྫོ་ནད་ལས་དྲག། གནྫོད་སྦྱིན་ཧ་ལ་མེ་འབར་དང་། ཤེལ་གིང་དཀར་པྫོ་སྫོགས་པའི་
ལྷ་འདྲེ་མཐུ་བྫོ་ཆེ་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་བཀོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ པདྨ་བཀའ་ཐང་ནང་རྒྱས་ཤིང་
རྒྱསཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
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༧༧ གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་ཤེཤེལལ་་གིགིངང་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤེལ་གིང་དཀར་པྫོ།
ལྷ་ཁང་། སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཟླ་བ་ཐང་།
བསྟེན་མི། ལྷ་ཁང་འདི་དང་ ཟླ་བ་ཐང་། ཆུ་སྨད་ནང་སྒར་ཉང་རལ་ལྷ་ཁང་།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ།

གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གཏེར་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པྫོ་འདི་ མཚན་ཙམ་ཐྫོས་པ་ཙམ་གྱིས་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ཨིནམ་ཤེས་
ཚུགས་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར། ན་བཟའ་ཡང་དར་དཀར་གྱི་བེར་གོས་བཞེས། ཕག་གཡས་རལ་གྲི་དང་ ཕག་
གཡྫོན་ཐུགས་ཀར་སྡིག་མཛུབ་མཛད་པའི་བར་ན་ བ་དན་དང་ཁྲམ་ཤིང་བསྣམས། རྟ་མཆོག་དཀར་པྫོ་
གཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་སྐྱ་སེང་ངེར་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྐུ་རྗེས་ཀྱི་བག་འདི་ར་ ཁོ་རང་གི་གནས་ཁང་ཨིནམ་དང་། བག་འདི་ལུ་ དཔེ་ཆ་ན་ལས་བག་དམར་རྫོ་རྗེ་
བརྩེགས་པ་ཟེར་ཐྫོན་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་། ཧཱུྃ༑ ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོ ་གདྫོད་མའི་མགོན། །སྫོང་ཉིད་རྣམ་པར་འཆར་བའི་
མདངས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་སྒྲུ་འཕྲུལ་གར། །གཏེར་སྲུང་ཆེན་པྫོར་སྣང་ལ་བསྫོད། །གང་སྐུ་གསང་བ་
འབུམ་གྱི་གཟི། །ཟླ་ཤེལ་འབུམ་ཕག་བརྩེགས་པའི་མདྫོག། །མཚན་དཔེའི་རི་བྫོང་མཛེས་པའི་ཞལ། །བསེ་
རྫོག་འབར་བས་བརྒྱན་ལ་བསྫོད། །བསྫོད་ནམས་ཚྫོང་ཟྫོང་དུ་མ་ལས། །ཉེ་བར་བསྐྲུན་པའི་ལྷ་རས་
གོས། །རབ་དཀར་ཀུནྡའི་མདྫོག་ཅན་གྱི། །འཇོལ་བེར་གསུམ་རིས་གསྫོལ་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་དཀར་
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འཇམ་གདེངས་པའི་རྩེར། །གཏི་མུག་མུན་པ་གཅོད་པའི་མཚྫོན། །ཤེས་རབ་རལ་གྲི་གདེངས་ཙམ་
གྱིས། །འཁོར་བའི་གཡུལ་ངོ་འཇོམས་ལ་བསྫོད། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཉིད། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་
ཉིད་མཚྫོན་ཕྱིར། །ཕག་གཡྫོན་ཐུགས་ཀར་སྡིག་མཛུབ་དབུས། །བ་དན་ཁྲམ་ཤིང་བསྣམས་ལ ་
བསྫོད། །གཅིག་ལས་དུ་མའི་འཕྫོ་འདུ་ཡི། །རང་དང་ཐ་དད་མི་མངའ་ཡང་། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་རིག་
པའི་རྟ། །གངས་རིའི་མདྫོག་འཛིན་བཅིབས་ལ་བསྫོད།། ཟེར་འདུག།

གགཏཏམམ་་ཤིཤིངང་་།།
གཏམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གི་གདྫོང་སྐོར་ ལྕམ་མཁར་ཆུའི་ཕར་ཁར་ཆགས་ཡྫོདཔ་དང་།
ལྷ་ཁང་འདི་ གཏེར་སྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་གླིང་པའི་གདན་ས་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་། གདན་ས་འདི་གི་ནང་
ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ཙིའུ་དམར་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་འདི་གི་གནས་བདག་ངོ་མ་འདི་ གཏེར་
བདག་མེ་ལྫོང་རྫོ་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།
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༨༨ གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་མེམེ་་ལལྫོྫོངང་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། གཏེར་བདག་མེ་ལྫོང་རྫོ་རྗེ།
ལྷ་ཁང་། གཏམ་ཤིང་།
གཡུས། ལྕམ་མཁར།
བསྟེན་མི། ལྷ་ཁང་འདི་དང་། ཉེ་འཁོར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བདེ་སྐྱིད།
གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གཏེར་བདག་མེ་ལྫོང་རྫོ་རྗེ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ན་བཟའ་དར་གོས་རིན་པྫོ་
ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། ཕག་གཡས་མེ་ལྫོང་དང་གཡྫོན་པ་ནྫོར་བུ་བསམ་འཕེལ་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་མཆོག་
དཀརཔྫོ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཏམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་ནང་ན་ཀ་ཁྲབ་མགོན་ཁང་བཟྫོ་སྟེ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས། ས་རྫོ་རི་བག་གི་གནས་ཁང་
ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག། གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་
བདག་འདི་གི་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། ཟླཝ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༠ལུ་ དར་ཤིང་ལྷྫོང་།
ཚྫོགས་མཆོད་ཅིག་ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

གཏེར་བདག་འདི་གི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཧེ་མ་ལས་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གོ་རིམ་ལེགས་ཤྫོམ་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་བ་མ་འཇིགས་མེད་མིང་ཅན་གྱིས་
གསར་རྩྫོམ་མཛད་ནུག།
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འདི་ཡང་། བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ མི་འགྱུར་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་གཤིས། །འགགས་མེད་རྫོལ་པ་
ལྫོངས ་སྐུའི་རྩལ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་སྣ ་ཚྫོགས། །སྫོན ་མཛད་གཏེར་བདག་ཁྱོད་ལ ་
བསྫོད། །བྱམས་ལྡན་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པའི་ལྷ། །རབ་དཀར་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན། །རིན་ཆེན་
རྒྱན་མཛེས་འྫོད་ཟེར་འཕྫོ། །ཅང་ཤེས་སྟེང་དུ་འགྱིངས་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་དཀར་ཞིང་གདེངས་པའི་
རྩེར། །ཆོས་ཉིད་མདངས་གསལ་མེ་ལྫོང་འཛིན། །གཡྫོན་པས་འདྫོད་འཇོ་བསམ་འཕེལ་བསྣམས། །འདྫོད་
པའི་རེ་བ་སྐོང་ལ་བསྫོད། །གཞན་ཡང་སྨན་བཙུན་འབུམ་སྡེ་དང་། །འཁོར་ཚྫོགས་རྒྱ་མཚྫོའི་དཔུང་བཅས་
པས། །ལས་བཞིའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས། །གཡེལ་མེད་རྒྱལ་བསན་བསྲུང་ལ་བསྫོད། །དེ་ལྟར་བསྫོད་
པས་ཐུབ་པའི་བསན། །སྙིང་པྫོའི་རིང་ལུགས་ཕྫོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །དེ་འཛིན་འཁོར་བཅས་ཉིན་མཚན་
དུ། །སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ཟེར་གསུངས་ནུག།

གོགོངང་་ཁཁརར།།
གོང་ཁར་ལྷ་ཁང་འདི་ བྱ་དཀར་རྫོང་གི་གདྫོང་སྐོར་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ཡང་ལྕམ་མཁར་ཟམ་
ལས་སངས་ཀྱི་ལམ་བདའ་སྟེ་འྫོང་ཞིནམ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་གཅིག་མ་ལངམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡྫོད་པའི་
གཡུས་ཚན་འདི་ཁ་ལས་ རི་ཕྫོགས་ལུ་འཛེགས་ཞིནམ་ལས་ སྒོར་ལྟབ་བཅུ་ཐམ་བརྒལཝ་ད་ ལྷ་ཁང་འདི་
ནང་ལྷྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༩༩ ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་ཀླུཀླུ་་བབདུདུདད།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད།
ལྷ་ཁང་། གོང་མཁར།
གཡུས། ལྕམ་མཁར།
བསྟེན་མི། སྒྲུབ་གནས་འདི་དང་ ཆུ་སྨད་ཀྱི་མཇུག། ཨུ་ར། ཤིང་གཉེར། སངས་སི་སྦི།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་། སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་བདེ་སྐྱིད།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
བུམ་ཐང་ལུ་ གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་དག་པ་ཅིག་ཡྫོད་པའི་གྲལ་ལས་ ད་ལྟྫོ་གི་འདི་
གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ནང་མཇལཝ་ད་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་གཞུང་ལའི་གནས་བདག་ ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ གྲགས་
པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས། ཆུ་སྨད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་གཟིགས།
གནས་བདག་འདི་གོང་དཀར་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་སྦེ་ ལྷྫོད་དགོ་མི་འདི་ གདན་ས་བཅགས་མི་བམ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན། ཡང་ན་ དགོན་འཛིན་བམ་དང་། གོངམ་དང་དཔྫོན་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཨིན་ན། ག་
ལས་བསྐོར་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་ཐད་ལས་འབྲེལ་བ་རྩ་ལས་མེདཔ་ལས་ བལྟ་དགོཔ་ཅིག་འདུག།

པཔདད་་ཚཚལལ་་གླིགླིངང་་།།
པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་འདི་ ཆོས་འཁོར་དང་སངས་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ རི་འདི་གི་རྩེ་ལུ་ཆགས་
ཡྫོདཔ་དང་། དགོན་པ་འདི་གི་ཚན་ངོ་མ་འདི་ བྱང་ཆུབ་དཔལ་རི་ཟེར་ཨིན་རུང་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ པདྨ་
དང་འདྲ་བའི་ མེ་ཏྫོག་གི་ཚལ་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ པད་ཚལ་གླིང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྫོང་ནུག་ཟེར་
ཨིནམ་དང་། དགོན་པའི་མིང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གདན་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཡང་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་
ཟེར་དར་ནུག། དགོན་པ་འདི་ནང་ ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་དང་། སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་གཉིས་
ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་འདི་ དམར་པྫོ་སྒོམ་ཆེན་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།
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༡༡༠༠ དདམམརར་་པཔྫོྫོ་་སྒོསྒོམམ་་ཆེཆེནན།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། དམར་པྫོ་སྒོམ་ཆེན།
ལྷ་ཁང་། བྱང་ཆུབ་དཔལ་རི།
གཡུས། པད་ཚལ་གླིང་།
བསྟེན་མི། དགོན་པ་འདི་དང་ འདི་གི་མཐའ་འཁོར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་ བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ།

དམར་པྫོ་སྒོམ་ཆེན། པད་ཚལ་གླིང་ལྡེབས་རིས། དམར་པྫོ་སྒོམ་ཆེན་གྱི་གནས་ཁང།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་དམར་པྫོ་སྒོམ་ཆེན་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ། སྐུ་ལུ་དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་བཞེས། དབུ་ལུ་
དར་དཀར་བཅིངས། ཕག་གཡས་རྫོ་རྗེ་གནམ་ལ་འཕར། གཡྫོན་པར་ནྫོར་བུ་ཐུགས་དཀར་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་
དཀར་གཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ ཟླཝ་གཉིས་པའི་ནང་ལས་ བྱཱར་གྱི་གནས་ཁང་ར་བ་ཕུག་ལུ་བྱྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ གནམ་
དགུན་བ་མྫོ་རྐྱབ་ད་ པད་ཚལ་གླིང་ལུ་བྱྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ པད་ཚལ་གླིང་བྱང་ཕྫོགས་རི་གུར་
གནས་ཁང་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡང་འདུག། དགོན་པའི་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་གསྫོལ་མཆོད་སྐབས་ལུ་ གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏྫོགས་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གཡུས་སྒོའི་དུས་སྫོན་གསྫོལ་མཆོད་ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག།
ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་གགཞཞནན།།
གནས་བདག་འདི་ མི་དང་འབྲེལ་བ་ཆེ་སུ་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ ཨ་ཞེ་བསྫོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་
དང་། སྤྲུལ་སྐུའི་གསང་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་མཇལ་ཡྫོདཔ་དང་། སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡང་འཕལ་འཕལ་ར་མཇལ་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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ཀླུཀླུ་་དདགགའའ་་རྭརྭ་་བབའིའི་་དདགོགོནན་་པཔ།།  ལུལུགག་་རྭརྭ་་དདགོགོནན་་པཔ།།
༡༡༡༡ དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་ལྷལྷ་་མམྫོྫོ་་དུདུདད་་སསྫོྫོལལ་་མམ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ།
ལྷ་ཁང་། ཀླུ་དགའ་རྭ་བ། ལུག་རྭ་དགོན་པ།
གཡུས། དུར།
བསྟེན་མི། དགོན་པ་འདི་དང་དུར་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རང་གི་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ལུག་རྭ་དགོན་པ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་འདི་ཀླུ་དགའ་རྭ་བ་ཟེར་ཨིན་མས། ས་
གནས་འདི་ཡང་ དུར་ལྷ་ཁང་གི་གདྫོང་ཕྫོགས་ བྱང་ཤར་ཕྫོགས་ལུ་ རི་སྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ ཞྫོལ་ལུ་
གནས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། དགོན་པ་འདི་ གྲུབ་ཐྫོབ་ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གི་ གདན་ས་ཨིན་པའི་ཁར་ རྗེ་ཞྭ་
དམར་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་སྫོགས་པ་ ཀམ་ཚང་བམ་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ དགོན་པ་འདི་ནང་བཞུགས་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས།
དུར་དང་ལུག་རྭ་དགོན་པ་འདི་ནང་ ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་གཙྫོ་བྫོར་བཏྫོན་ཏེ་གཏང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྔོག་སྫོན་
ཆོས་སྐུ་རྫོ་རྗེ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། རྔོག་སྫོན་མཆོག་ དུར་ལུ་བཞུགས་པའི་ཞྫོར་ཁར་ ཀླུ་
དགའ་རྭ་བའི་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ལུ་བྱྫོན་ཞིནམ་ལས་ ཉམས་ལེན་གནང་སྟེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་མས།
ག་ལས་བསྐོར་རུང་ས་གནས་འདི་ཚུ་ནང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་འདི་ དགོན་པའི་ཆོས་སྲུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
གཡུས་སྒོ་མི་སེར་ཚུ་གི་ཆོས་སྲུང་ཡང་འདི་ར་ཨིནམ་ལས་ དགོན་པ་དང་མི་སེར་གྱི་འབྲེལ་བ་དམིགས་
བསལ་ཅིག་འདུག།
ལྷ་མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་དང་ དགོན་པ་དང་མི་སེར་གྱི་འབྲེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྐོར་ལས་ སངས་བ་མ་
ལུང་གི་སྐབས་ལུ་གཟིགས།
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༡༡༢༢ ལལ་་ཝཝ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།

གནས་དྫོན་བཅུད་བསྡུས།
གནས་བདག་གི་མཚན། ལ་ཝ་རྒྱལ་མཚན།
ལྷ་ཁང་། ཀླུ་དགའ་རྭ་བ།
གཡུས། དུར།
བསྟེན་མི། ཀླུ་དང་རྭ་བ་དང་ དུར་གཉིས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་ལ་ཝ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ན་བཟའ་དར་གོས་
དང་ དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་བཅིངས། ཕག་གཡས་ནྫོར་བུ་དང་གཡྫོན་ལུ་མདུང་དར་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་མཆོག་
དཀརཔྫོ་ཅིག་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཟུར་ཁར་ ལྷ་ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་ ཕག་གཡས་མདའ་དར་
དང་ གཡྫོན་པར་མེ་ལྫོང་འཛིན་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་མཛད་མི་ག་ཨིན་ན་མཚན་མེད་རུང་ གཏྫོར་བསྔོ་འདི་ཚིག་ལྷུག་ཨིནམ་ལས་ལྫོགས་སུ་
བཞག་ཞིནམ་ལས། གཞན་མི་ཚུ་ཀ་རྩྫོམ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་གནང་ནུག། འདི་ཡང་ ཀ་སྡེ་དང་ཅ་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་
སྤྱན་འདྲེན། ཏ་སྡེ་དང་པ་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད་པ། ཙ་སྡེ་གིས་བསྫོད་པ། ཞ་སྡེ་དང་ར་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་
བསྐང་གསྫོ་ཚངམ་སྦེ་བཀོད་ནུག།
འདི་ཡང་མངོན་རྟྫོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་། སྔོན་བྱྫོན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་མའི་དབེན་གནས་སུ། །ཕུན་ཚྫོགས་ར་བས་
བསྐོར་བའི་རི་རྒྱལ་ནས། །ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་ལ་ཝ་རྒྱལ་མཚན་ནི། སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་ཞི་འཛུམ་དགྱེས་པའི་
ཉམས། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྐུ་ལ་དར་གོས་མཛེས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན། །ཕག་
གཡས་ནྫོར་བུ་རིན་ཆེན་འབར་བ་ལས། །ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ལ་འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །ཕག་གཡྫོན་
མདུང་དང་བ་དན་དཀར་པྫོ་བསྣམས། །ཡུལ་ལྗོངས་གནྫོད་བྱེད་མི་མཐུན་རྒྱང་རིང་བསྐྲད། །ཆིབས་སུ་རྟ་
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མཆོག་ངང་དཀར་རླུང་ཤུགས་བཅིབས། །སུས་བསྟེན་པྫོ་ལ་བསྫོད་ནམས་རླུང་རྟ་བསྐྱེད། །གཡྫོན་དུ་ལྷ་ཡུམ་
བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་མྫོ། །ཕག་གཡས་མདའ་དར་དང་ནི་མེ་ལྫོང་འཛིན། །ཡུལ་ལྷ་སྨན་བཙུན་དུ་མའི་འཁོར་
དང་བཅས། །སྟེང་ཕྫོགས་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཕྫོ་བང་ནས། །མ་ཐྫོགས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།། ཞེས་
དང་། དམ་བཞག་ལས། སྔོན་ཚེ་ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི། །བུ་སྫོབ་ཀར་རབ་འབྱྫོར་རིག་འཛིན་
དང་། །ཀར་འཕྲིན་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སྫོགས། །བཀའ་བསྒོ་ཐ་ཚིག་དམ་ལས་མ་འདའ་མཛྫོད།། ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འདུག།

ཐཐངང་་སྦིསྦི།།
ཐང་སྦི་གཡུས་ཚན་འདི་ ཆོས་འཁོར་རྒེད་འྫོག་ཡིག་ཚང་ལས་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཆོས་འཁོར་སྫོད་ལུ་
འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ དུར་གྱི་གཙང་ཆུ་བརྒལཝ་ཅིག་ གཡུས་འདི་ནང་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་འདི་ནང་
ཐང་སྦི་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཟེར་བའི་ལྷ་ཁང་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ཡང་ ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཆོས་གྱི་གྲགས་
པའི་གདན་ས་ཅིག་ཨིན་མས། དགོན་པ་འདི་ ཀར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགོན་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་ནང་
ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་མགོན་པྫོ་བེར་ནག་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་འདི་ གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།
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༡༡༣༣ ཀླུཀླུ་་བབདུདུདད་་གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཀླུ་བདུད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།
ལྷ་ཁང་། ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
གཡུས། ཐང་སྦི།
བསྟེན་མི། ཐང་སྦི། མཁར་ས། སྒོ་གླིང་གསུམ་གྱི་དགོན་སྡེ་ནང་།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་ ཆོས་དང་ལམ་སྫོལ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ སྐུ་མདྫོག་ཧྫོནམ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ན་བཟའ་བེར་གོས་
གནགཔྫོ་ཅིག་བཞེས། ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་དང་གཡྫོན་པ་ཆུ་སྲིན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས། སྦྲུལ་གྱི་དབུ་
རྒྱན་དང་སྦྲུལ་གྱི་སྐེ་རགས་བཅིངས་ཏེ་ བདུད་རྟ་གནགཔྫོ་ཅིག་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་བདག་འདི་ རྗེ་ཞྭ་དམར་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མགོན་པྫོ་བེར་གྱི་མགོན་ཁང་
ནང་ ཀ་ཁྲབ་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ མཐའ་འཁོར་ས་རྫོ་རི་བག་གི་གནས་ཁང་ལྫོགས་སུ་མིན་
འདུག། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་འདི་ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ཉིན་ལྟར་གྱི་མགོན་པྫོའི་བསྐང་གསྫོ་ཕུལཝ་
ད་ གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ གནས་བདག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ དུས་སྫོན་དང་དུས་མཆོད་ལྫོགས་སུ་
མེདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་ཡང་རིམ་པ་ལྔའི་གོ་རིམ་མེད་པར་ ཁོང་རའི་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་སྤྱིར་བཏང་
ཅིག་འདུག། འདི་ཡང་། ཕ་ནི་བདུད་ལ་མ་ནི་ཀླུ། །ཀླུ་བདུད་ཚྫོགས་པའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །ཀླུ་བདུད་སྦྲུལ་གྱི་
དབུ་རྒྱན་ཅན། །ཞལ་གཅིག་ཕག་ནི་གཉིས་པ་སྟེ། །ཕག་གཡས་བདུད་ཀྱི་ཁྲམ་ཤིང་བསྣམས། །དམ་ཉམས་
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དགྲ་བྫོ་ཁྲམ་ལ་འདེབས། །གཡྫོན་པ་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་འཕར། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བན་དུ་བསྐོལ། །སྐུ་ལ་
བདུད་ཀྱི་བེར་ནག་གསྫོལ། །སྦྲུལ་ནག་བཅུ་ཡི་སྐེ་རགས་ཅན། །སག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབས་
གཡྫོན། །བསེ་ཕུབ་འྫོད་འབར་སྐུ་ལ་གསྫོལ། །ཆིབས་སུ་བདུད་རྟ་ནག་པྫོར་ཆིབས། རྫོལ་དུ་འགྱིང་གཡག་
ནག་པྫོ་འཁྲིད། །སྦྲུལ་གྱི་རལ་པའི་ཐྫོད་བཅིང་ཅན། །རུ་དར་ནག་པྫོ་རྫིངས་ལ་འཕར། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་
གཏྫོར་མ་བཞེས། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པའི་སྐྱབས་
སྫོང་ཞིང་། །ཁྱད་པར་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སྫོགས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་བཀའ་ཉན་དམ་གནས་པའི།
ཀླུ་བདུད་ཆེན་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི།། ཟེར་གསུངས་ནུག།

ཐང་སྦི་ ཀླུ་བདུད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་ཁང་
ལྡེབས་རིས།

སི་ལིང་རྒྱལ་མྫོའི་གནས་ཁང་།

མམཁཁརར་་སས།།
མཁར་སའི་གཡུས་འདི་ མཆོ་འཁོར་སྫོད་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ ཐང་སྦི་དང་སྒོ་གླིང་གི་སྦུག་ལུ་ཆགས་
ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ནང་ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་ལྫོགས་སུ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟྫོ་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་བཞེངས་ནི་འབད་
བའི་སྒང་ཨིན་མས།
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༡༡༤༤ སིསི་་ལིལིངང་་རྒྱརྒྱལལ་་མམྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། སི་ལིང་རྒྱལ་མྫོ།
གཡུས། མཁར་ས།
བསྟེན་མི། མཁར་སའི་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་ ཆོས་བརྒྱུད་དང་བམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་འྫོང་འྫོངམ་མེན་པར་ ཧེ་མ་ལས་ར་གཡུས་ཁའི་མི་
སེར་ཚུ་གིས་ ཕ་ཇོའི་ལུགས་སྫོལ་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་འྫོང་པའི་གནས་བདག་ཅིག་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
མཁར་སའི་གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ སི་ལིང་རྒྱལམྫོ་ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་
ཆ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་བཙུན་བདེ་མྫོ་འྫོད་དཀར་ཅན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། གནས་བདག་འདི་ ལྷ་མྫོ་
སྐུ་མདྫོག་ཧྫོནམ་ ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལུ་དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་དབུ་ལུ་ནྫོར་བུའི་ཐྫོད་
བཅིངས། ཕག་གཡས་མདའ་དར་དང་གཡྫོན་པ་ནྫོར་གྱི་གཞྫོངམ་བསྣམས་ཏེ་ དྲེལ་སྔོ་ནག་ཅིག་ལུ་ཆིབས་
ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། གདྫོང་ཁར་དགེ་བསྙེན་ཤུ་ལ་ར་ཙ། གཡས་ལུ་གྲི་བཙན། རྒྱབ་ལུ་ལྷ་བཙན། གཡྫོན་ལུ་ཀླུ་
བཙན་བཅས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་དང་། གཞན་ཡང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་
མས།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ས་གནས་འདི་གི་རྒྱབ་རི་འདི་གུར་ གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་ བྱཱར་ས་དགུན་ས་སྦེ་གནས་ཁང་
གསུམ་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས། གནས་ཁང་དམའ་ཤྫོས་འདི་ གཡུས་སྒོ་འདི་གི་རྒྱབ་ཁར་ ཤིང་གཅིག་གི་རྩ་
བར་ ཀླུ་བུམ་བཟུམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིན་མས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གུང་པ་གཉིས་རེ་བསྫོམས་ཞིནམ་ལས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ ཟླཝ་རེ་གསྫོལ་མཆོད་ཚར་རེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་
མི་འདི་ ད་ལྟྫོ་བར་ན་ཡང་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་གནས་བདག་འདི་གི་མཆོད་གཞིས་ཅིག་
ལྫོགས་སུ་ཡྫོདཔ་དང་། མཆོད་གཞིས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ ཟླཝ་གཉིས་པའི་ཚེས་༡༢ལས་༡༨ཀྱི་
བར་ན་ ཚེས་གྲངས་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཅིག་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ན་ཧིང་ལས་འགོ་
བཙུགས་ མཆོད་གཞིས་འདི་ ལཱ་མ་འབད་བར་ལུས་སྫོ་ནུག།

གགནནསས་་ཚུཚུལལ་་གགཞཞནན།།

གཡུས་སྒོ་འདི་མཇུག་ལུ་ ཤིང་རིངམྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཁར་ གནས་བདག་མྫོ་ར་དང་ མྫོ་གི་དགའ་རྫོགས་
ཐང་སྦི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འཛྫོམས་ས་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་ཀྱིཀྱི་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཧེ་མ་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་རུ་ ཤུལ་ལས་ཨ་བརྒྱ་བ་མ་རྫོ་རྗེ་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་ མངོན་
རྟྫོགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ བསྐང་གསྫོ་ཚུན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཡྫོངས་རྫོགས་ལྗགས་རྩྫོམ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
འདི་ཡང་མངོན་རྟྫོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་། མ་གཅིག་སྨན་བཙུན་ཆེན་མྫོ་སྐུ་མདྫོག་སྔོན་མྫོ་ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་
ལྡ་པ། དར་དཀར་གི་གོས་དང་སྔོ་ལྗང་རས་ཀྱི་གཡང་ཕྱེ་བསྣམས་པ་ཉི་ཟླའི་ནུ་ཁེབས་དང་དར་སེར་གྱི་རྒྱབ་
དར་གསྫོལ་བ། དབུ་ལ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ནྫོར་བུ་འབར་བའི་ཏྫོག་གིས་སས་པ། ཕག་གཡས་མདའ་དར་དཀར་
པྫོས་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པ། གཡྫོན་པས་ནྫོར་གྱི་གཞྫོང་པ་འཛིན་ཅིང་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ།
ཞབས་ལ་ལྕགས་ལྷམ་ཡུ་རིང་གསྫོལ་ཞིང་། དྲེའུ་སྔོ་ནག་ལ་ཆིབས་ཏེ་སྫོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་བ།
༡དེའི་མདུན་དུ་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་དམར་ནག་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ང་རྫོ་ཅན། ཕག་གཉིས་མདའ་གཞུ་
འགེངས་ཤིང་ཟངས་ཁྲབ་དང་ཟངས་རྫོག་གསྫོལ་ཞིང་རྟ་མཆོག་ལ་བཞྫོན་པ། རལ་པ་དམར་སེར་བར་སྣང་
ཁམས་སུ་དཀྲུགས་པའི་གསེབ་ནས་ཁྲ་ཉོན་སྫོགས་ཁྲོས་པ། ༢གཡས་སུ་གྲི་བཙན་སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་སང་
མིག་བསྒྲད་པ། ཕག་གཉིས་དགྲ་སྟྭ་དང་ཞག་ཁྲིལ་འཛིན་ཏེ་རྟ་དམར་ལ་བཞྫོན་པ། ༣རྒྱབ་ཏུ་ལྷ་བཙན་སྐུ་
མདྫོག་དཀར་པྫོ་ཕག་གཡས་ཤེལ་གྱི་གྲི་རིང་གནམ་ལ་འཕར་ཞིང་གཡྫོན་གསེར་གྱི་བུམ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་
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ཏེ་རྟ་མཆོག་ངང་དཀར་ལ་ཆིབས་པ། ༤གཡྫོན་དུ་ཀླུ་བཙན་སྨན་འཛིན་སྐུ་མདྫོག་སྔོན་མྫོ་ཕག་གཉིས་སྦྲུལ་
ཞགས་དང་རྐྱལ་པ་འཛིན་ཏེ་དུག་སྦྲུལ་ལ་ཆིབས་པའྫོ།། ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
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༡༡༥༥ གྲགྲགགསས་་བབཙཙནན་་དདམམརར་་པཔྫོྫོ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དདགྲགྲ་་འའདུདུལལ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། བག་བཙན་དམར་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
གཡུས། ཆོས་འཁོར་སྫོད།
བསྟེན་མི། ཆོས་འཁོར་སྫོད་ཀྱི་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
གནས་བདག་འདི་ཆོས་རྒྱུད་དང་བམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་འྫོང་འྫོངམ་མེན་པར་ ཧེ་མ་ལས་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ ཕ་ཇོའི་ལུགས་སྫོལ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་འྫོང་པའི་གནས་བདག་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད། གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་འདི་ཡང་ རིམ་པ་ལྔའི་ཐྫོག་ལས་མེན་པར་ ཧེ་མ་གི་ཕ་ཇོའི་ལུགས་སྫོལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་
ཆ་ཅིག་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

བག་བཙན་སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། སྐུ་ལུ་དར་དམར་གྱི་གོས་དང་ཟངས་ཀྱི་གྱོན། དེ་གི་ཕྱི་ལས་བེར་གོས་
བཞེས། དབུ་ལུ་དར་དམར་པྫོའི་ཐྫོད་བཅིངས། ཕག་གཡས་པ་གིས་ མདུང་དམརཔྫོ་ཅིག་སྤྱི་གཙུག་བསྐོར།
གཡྫོན་པ་འཇའ་ཚྫོན་གྱི་ཞགས་པ་བསྣམས། བཙན་རྟ་དམརཔྫོ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་གི་ཟུར་
ཁར་བཙན་གྱི་ཡུམ་དང་། བཙན་འཁོར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་གཤམ་འཁོད་དཔེ་ཆ་ནང་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་འདི་ན་ཨིན་ཟེར་ཁ་
གསལ་མིན་འདུག། གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་ར་ བྫོད་བཙན་པྫོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་ རྩྫོམ་རིག་ཨིན་
པའི་དང་ཕུ་གི་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་སྲུང་གི་གཏྫོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་གཏང་ནི་མེན་པར་ ཕ་ཇོ་ཚུ་
གིས་གཏང་ནི་གི་ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཨིན་མ་ལས་ གནམ་སྫོ་ཁ་ལྫོ་ཐྫོག་གི་གཉེར་ཁ་བཅོལ་ནི་དང་།
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སེར་ཁ་གཏང་རག་གི་ཚུལ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་མས། དེ་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ཐྫོབ་མ་
ཚུགས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

སྭཽ༑ ཀྱཻ༑ ཉི་མ་ཕྫོགས་ཕྫོགས་ཕ་གི་ན། ཕྫོགས་ཕྫོགས་ཀྱང་ནི་ཕ་གི་ན། ཉི་མ་ལྷྫོ་ནུབ་ཕ་གི་ན། བག་ཆུ་
འཐབ་ས་ལུང་རིང་ན། །བག་རི་དམར་པྫོ་ཟར་མ་ཟུར། །བག་གཤྫོང་བསེར་བུ་ཧ་ར་ར། །བྱ་ནག་ཁ་ཏ་མང་
པྫོ་ཐིབས་སེ་ཐིབས། །མྫོན་མྫོ་གླུ་ཆུང་ཙེ་རེ་རེ། །འབྫོག་མྫོ་ཤུགས་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ། མྫོན་འབྫོག་འཕར་ནག་ལྷབས་
སེ་ལྷབས། །ལྷ་སྲིན་ཆོང་ངེ་ལྷངས་སེ་ལྷངས། །གདུག་པའི་འདྲེ་སྲིན་ཟང་མ་ཟིང་། །ཚྫོང་པ་ཤུགས་གླུ་ཀྱུ་རུ་
རུ། འབྲི་གན་རྫོ་གཡག་དུར་སེ་དུར། །དེ་འདྲའི་ལུང་པའི་གཡས་ཟུར་ན། །ཕྫོ་ལྷ་བཙན་རྒོད་བག་བཙན་
ཁྱོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །ཕག་ན་མདུང་དམར་ཀླད་ལ་སྐོར། །ཁྱི་དམར་བག་ཆ་ཁང་
ཁང་ཟ། །འཁོར་དུ་བཙན་དམག་འབུམ་གྱིས་སྐོར། །དགྱེས་པའི་ཡུམ་དང་ལྷན་ཅིག་བཀྱེས། །དགྲ་ལྷ་
བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།
ཀྱཻ༑ ཁྱོད་ཇག་ལ་འགྲོ་ན་ཇག་དཔྫོན་མཛྫོད། །ཚྫོང་ལ་འགྲོ་ན་ཚྫོང་དཔྫོན་མཛྫོད། དམག་ལ་འགྲོ་ན་དམག་
དཔྫོན་མཛྫོད། །དགྲ་བགེགས་འགྲོལ་བའི་ལས་མཁན་མཛྫོད། །བདག་ཅག་མཚམས་དགོན་གནས་པ་ཡི།
སེར་སྐྱ་ཡྫོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ་མཛྫོད། །འདི་རིང་ཚྫོགས་མཆོད་འདི་བཞེས་ལ། གནག་རྟ་བ་ར་ལུག་གསུམ་སྤེལ།
མི་ནྫོར་ཟས་གསུམ་ཆར་ལྟར་ཕྫོབ། །རྣལ་འབྱྫོར་ཡྫོངས་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ། །སངས་རྒྱས་བསན་པའི་བྱ་ར་
མཛྫོད། །བ་མ་སྫོབ་དཔྫོན་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་། །ཉེས་པ་མཆིས་ན་ལྷ་ལ་མཐྫོལ། །ཕྱིན་ཆད་ཉེས་པ་མི་བགྱིད་
དྫོ། །བདག་གིས་མ་ཚྫོར་མ་ཉམས་ཀྱང་། །བཙན་རྒོད་ཐུགས་དང་འགལ་སྲིད་པས། །བཤགས་སྫོ་བསྐང་ངོ་
བཤགས་ལགས་སྫོ། །ཐུགས་དམ་གཉན་པྫོ་བསྐང་ལགས་སྫོ། །ཁྱོད་ཀྱང་རྒྱང་ངེ་མ་མཛད་ཅིང་། །ཐུགས་
དང་འགལ་བ་བཤགས་ལགས་སྫོ། །ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་གདུང་ཆེ་བར་མཛྫོད། །སྐང་ངོ་བཤགས་སྫོ་སྦྱངས་
ལགས་སྫོ། །བདག་ཅག་དཔྫོན་སྫོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་། །དམ་རས་གཏྫོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །དགྲ་བགེགས་
ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་རླྫོགས། །སྐུལ་བའི་དུས་སུ་འབངས་མ་སྐུལ། །རད་པའི་དུས་སུ་མཐུ་མ་ཆུང་། །དྫོ་ནུབ་
ཚྫོགས་མཆོད་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ལ་མགོན་སྐྱབས་མཛྫོད། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་
པར་མཛྫོད།། ཞེས་དང་། ཡང་། བཙན་དམར་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ལ། །སྐུ་ལ་དར་དམར་བེར་ཆེན་གསྫོལ།
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དབུ་ལ་ལེ་བརྒན་སྦྱང་ཐྫོད་གསྫོལ། །སག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན། །ཕྫོ་དམར་ལྡན་པ་དབུ་ལ་
བཙུགས། །བསེ་ཡི་མདུང་དམར་ཀླད་ལ་སྐོར། །འཇའ་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ཞགས་པ་བསྣམས། །སྐུ་ལ་ཟངས་ཁྲབ་
འྫོད་ཀྱིས་མཛེས།། ཟེར་གསུངས་ནུག།
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སསངངསས་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༥༥
སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་བག་ཆེན་རྣམ་གཉིས་དང་། །རྔོག་པའི་གདན་ས་པུཥྤ་ཧ་རི་ནས།།

དུད་སྫོལ་ལྷ་མྫོས་འཕྲིན་ལས་སྐྱོང་བའི་གནས། །སངས་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་སས་པའི་གཏེར་དང་འདྲ།།
བུམ་ཐང་གི་རྒེད་འྫོག་བཞི་ལས་ སངས་རྒེད་འྫོག་འདི་ སངས་མེ་འབར་མཚྫོའི་གཡས་གཡྫོན་གཉིས་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་ཐྫོ་བ་བག་གིས་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ སངས་ཀྱི་ལུང་གཤྫོང་ངོ་མ་
འདི་ སངས་རི་མྫོ་ཅན་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

ཀུཀུནན་་བབཟཟངང་་བབགག།།
བུམ་ཐང་ལུ་བག་བཞི་ཡྫོད་ས་ལས་ ལྷྫོའི་བག་འདི་ཀུན་བཟང་བག་ཨིནམ་དང་། འདི་ཡང་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་
གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་གདན་ས་ཡང་ཨིན་མས།
ས་གནས་འདི་ནང་ ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ དྲང་སྫོང་རཱ་ཧུ་ལ་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། འབྲེལ་ཡྫོད་ཚུ་གིས་བཤད་
མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཀུན་བཟང་བག་དང་ བུམ་ཐང་ཤིང་མཁར་བར་ན་ འཕལ་འཕལ་ར་ རཱ་ཧུ་ལ་
འབྱྫོན་ནི་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་གི་སྐབས་ལུ་སྐར་རྫོ་འབུད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ མེ་འབར་ཏེ་འགྱོ་ས་མཐྫོང་ནི་ཡྫོད་ཟེར་
ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་ངོ་མ་འདི་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།
འདི་ཡང་ སངས་མེ་འབར་མཚྫོ་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ གཡུས་ཚན་དང་པ་འདི་ སས་ཟུར་ཟེར་མི་འདི་
ཨིནམ་དང་། ས་གནས་འདི་གི་ལུང་གཤྫོང་བརྒལ་ཏེ་ རི་གུ་ལས་འཛེགས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ ཀུན་བཟང་བག་གི་
གཡུས་ཚན་ནང་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས། ད་རུང་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ སྒང་ཏྫོག་གུར་ལྷྫོད་
རནམ་ད་ ལམ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ཚུར་ལྫོག་སྟེ་ཡྫོད་མི་འདི་གུ་ལས་འགྱོཝ་ད་ ཀུན་བཟང་བག་གི་རྩ་བར་ལྷྫོད་དྫོ་
ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ཁ་ལས་རྐང་ཐང་སྦེ་ ཆུ་ཚྫོད་གཅིག་དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཀུན་བཟང་བག་ནང་ལྷྫོདཔ་ཨིན་
མས།
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༡༡ གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱ་་མམཚཚྫོྫོ།། གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།
ལྷ་ཁང་། ཀུན་བཟང་བག་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཀུན་བཟང་བག
བསྟེན་མི། ཀུན་བཟང་བག་དང་ ཐྫོ་བ་བག་ སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ 

དང་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་ ཐྫོ་བ་བག་གི་གནས་བདག་རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་གི་སྒོ་ར་པ་ཨིནམ་ལས་ བཞུགས་ས་
ངོ་མ་ ཐྫོ་བ་བག་ལུ་ཨིན་རུང་ ཀུན་བཟང་བག་ལུ་ཆོས་བརྒྱུད་བམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷྫོད་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ གནས་བདག་འདི་གི་སྐུ་མདྫོག་
ཕག་མཚན་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་མེད་རུང་། ལྡེབས་རིས་
ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ། ཕག་གཡས་
རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་ གཡྫོན་ལུ་ནྫོར་གཞྫོང་བསྣམས། སྐུ་ལུ་
བེར་གོས་དང་དར་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་
དར་ཐྫོད་བཅིངས། རྟ་མཆོག་དཀརཔྫོ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། དྲག་པ་རྒྱ་མཚྫོ་དྲག་པ་རྒྱལ་
མཚན་གཉིས།། ཟེར་གནས་བདག་གཉིས་ཐྫོན་ནི་ཡྫོད་
རུང་ དྫོན་ངོ་མ་ལུ་ཁོང་གཉིས་འདི་ ངོ་བྫོ་གཅིག་ལ་ལྡྫོག་པ་ཐ་དད་ཀྱི་ གནས་བདག་གཅིག་ཨིནམ་དང་།
དག་ཆ་འདི་ཡང་ ད་དྲག་མེན་པར་ ག་གྲགས་འྫོང་དགོཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཀུན་བཟང་གྲགས་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ ཤིང་སྫོམ་ཅིག་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ གནས་བདག་འདི་གི་བ་ཤིང་དང་
གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག། ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་བཟང་པྫོས་མངོན་ཕྱུག་པའི། །དགོན་གནས་ཀུན་བཟང་
བག་གི་གནས་མཆོག་འདིར། །མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བཀའ་ཉན་གཏེར་གྱི་བདག །དྲག་པ་རྒྱ་མཚྫོ་དྲག་པ་རྒྱལ་
མཚན་གཉིས། །རང་རང་དཔུང་གི་འཁོར་དང་རབ་བཅས་ཤིང་། །གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་བཙན་སྫོགས་གནས་
འདི་ལ། །སྲུང་སྐྱོབ་ཁས་འཆེ་གཞི་ཡི་བདག་པྫོ་རྣམས། །མ་ལུས་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་དགྱེས་པས་
བྱྫོན།། ཟེར་འདུག།

སིསིབབ་་ཤིཤི་་ལལ།།
སིབ་ཤི་ལ་འདི་ ཀུན་བཟང་བག་གི་རི་དང་། སངས་ཀྱི་ལུང་གཤྫོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡྫོད་པའི་ རི་འདི་གི་
མིང་ཨིན་མས། རི་འདི་གི་ཤར་ཕྫོགས་ཀྱི་རི་གཤམ་ལུ་ སངས་ཀྱི་ལུང་གཤྫོང་ངོ་མ་འདི་ཆགས་ཡྫོདཔ་དང་།
བྱང་ཕྫོགས་ཀྱི་ལུང་གཤྫོང་ཕར་ཀ་ སངས་རྟ་མགྲིན་སྒང་གི་གཡུས་ཚན་ཆགས་ནུག། དེ་ལས་ལྷྫོའི་ཕྫོགས་ཀྱི་
རི་མཇུག་གཉིས་སྦེ་ཡྫོད་ས་ལས་ དང་པ་འདི་གི་ནུབ་ཕྫོགས་ལུ་ སང་ཞིང་དང་ འཇོག་ཟེར་གཡུས་ཚན་
གཉིས། ཤར་གྱི་ཕྫོགས་ལུ་བྱེམ་གཤྫོང་བཅས་གཡུས་ཚན་གསུམ་ཆགས་ཡྫོདཔ་དང་། གཉིས་པ་འདི་གི་
མཇུག་ལུ་ སངས་རྒེད་འྫོག་ཡིག་ཚང་དང་ སངས་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
སངས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་འདི་ཡང་ སེབ་ཤི་ལའི་ལྷྫོ་ཕྫོགས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཤར་གྱི་ལུང་
གཤྫོང་ནང་ལྷྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ལུང་གཤྫོང་ངོ་མ་འདི་ནང་ ཚུར་ཀ་ལས་ཡར་ དང་པ་ར་ སངས་རི་
མྫོ་ཅན། མཁང་རབ་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ། སྐྱིད་འཛྫོམས། ཉི་མ་ལུང་། མཁང་རབ་གཡུས་ཚན་ཆགས་
ཡྫོདཔ་དང་། སངས་ཀྱི་ཆུའི་ཕར་ཀ་ལས་ཡར། ཟླ་ཟུར། སས་ཕུག། སྐྱོང་འཇམ། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་།
སྒམ་གླིང་གི་ང་ནུ་ལྷ་ཁང་། མཁང་རབ་དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ རིམ་པར་བཞིན་དུ་ཆགས་ཏེ་འདུག།
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༢༢ བབ་་ཤིཤི་་ཕཕྫོྫོ་་ལྷལྷ།། ཐཐངང་་ལྷལྷ་་ཡཡབབ་་བབཤུཤུདད།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། སེབ་ཤི་ཕྫོ་ལྷ། ཐང་ལྷ་ཡབ་བཤུད།
གཡུས། སྐྱིད་འཛྫོམས། ཉི་མ་ལུང་།
བསྟེན་མི། སང་ཞིང་། འཇོག། ཟླ་ཟུར། སྐྱིད་འཛྫོམས། ཉི་མ་ལུང་སྫོགས་སངས་ཀྱི་གཡུས་

ཚན་ཕལ་ཆེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཙྫོ་བྫོ་ལྫོ་ཐྫོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཡང་

ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་ ཆོས་རྒྱུད་དང་བམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་འྫོང་འྫོངམ་མེན་པར་ ཧེ་མ་ལས་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ ཕ་ཇོའི་ལུགས་སྫོལ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་འྫོང་པའི་གནས་བདག་ཅིག་ཨིནམ་དང་། ཤུལ་
ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་སྫོལ་ལུ་ འགྱུར་བཅོས་འབད་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཡང་འདུག། ཕ་ཇོའི་མི་བརྒྱུད་ཨིན་པའི་ཁར་ འཇོག་གི་
ཚྫོགས་པ་ཡང་ཨིན་མི་འདི་གིས་བཤད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། དམ་བཞག་གནང་མི་འདི་ གསེར་སྐོང་
རིན་པྫོ་ཆེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་། དམ་བཞག་ཚུ་ནང་ དེ་གི་ཁ་གསལ་
མིན་འདུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

གཡུས་ཁའི་ལུགས་སྫོལ་གྱི་ སེར་དམ་ལ་སྫོགས་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ ཕ་ཇོའི་ལུགས་ཀྱི་བསངས་རབ་
ཕུལ་ཏེ་ ཧེ་མའི་ལུགས་སྫོལ་ག་ཨིནམ་སྦེ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། ཁྱིམ་ནང་རིམ་གྲོ་དང་ལྫོ་ཆོག་ལ་སྫོགས་
པའི་སྐབས་ ཆོས་སྲུང་གཏྫོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ལུགས་སྫོལ་གཉིསཔྫོ་ཆ་ར་འབད་
དྫོ་ཟེར་ ཕ་ཇོའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཨིན་མི་དགེ་བགྲེས་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་ནི་འདུག།

46



 

 

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཐང་ལྷ་ཡབ་ཤུད་ཀྱི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ། ཀླུ་བཙན་དམར་པྫོ།
བདུད་བཙན་ནག་པྫོ་ཟེར་ གནས་བདག་སྤུན་གསུམ་དང་། ཡུམ་སྨན་མྫོ་གཅིག་ཡྫོད་པའི་གནས་ཚུལ་མ་
གཏྫོགས་ དཔེ་ཆ་ནང་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་འདི་ སིབ་ཤི་ལའི་ རྩེ་ལུ་མ་ལྷྫོདཔ་གཅིག་ཁར་ བྱག་གཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་
ནང་ཨིན་མས། བྱག་འདི་གི་ཐག་རིང་ས་གཅིག་ཁར་ རྩིག་སྐོར་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཁ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་སབ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ ཟླཝ་གཉིས་པའི་ནང་ ས་གནས་སང་ཞིང་ཁ་ལུ་ ཏ་ལའི་མཆོད་པ་ཟེར་ བསངས་གཏང་། ཚྫོགས་
ཕུལ། བུམྫོ་བདུན་གྱིས་ ཤྫོ་མྫོ་ཨ་ལེ་ཟེར་གླུ་འཐེན་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
༢ དེ་ལས་ཟླཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༡གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བྱེམ་གཤྫོང་། སང་ཞིང་། འཇོག་གསུམ་གྱི་ཡུམ་མི་
འཛྫོམས་ཞིནམ་ལས་ ཚྫོགས་མཆོད་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་ སེར་དམ་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། སེར་དམ་འདི་རྐྱབ་
ཚར་ཞིནམ་ལས་ བཙྫོག་གྲིབ་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་ རིའི་ཕྫོགས་ལུ་འགྱོ་མི་ཆོག་པར་བཀག་བསམས་འབད་དྫོ་
ཡྫོདཔ་དང་། གལ་སྲིད་དཀའ་ངལ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ དེའི་འཕྫོ་ལས་བསངས་གཏང་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས།
༣ ཟླཝ་བཞི་པའི་ནང་ གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལས་ཡར་ ཁྲི་ཁར་སྟེ་དང་། ཆུ་དཀརཔྫོ་ཟེར་ས་ལུ་ འགྱོ་ཞིནམ་
ལས་ དེ་ནང་མཆོད་པ་ཚར་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས།
༤ དེ་ལས་མཇུག་ར་ ཟླཝ་༥པའི་ཚེས་༡༡ལས་ ༡༥འི་བར་ན་ཚེས་གྲངས་གང་རུང་གཅིག་ལུ་ ས་གནས་
གྷཎྚ་ལ་ཟེར་སར་ ཚྫོགས་མཆོད་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཕྫོ་ལྷ་སྐུ་མཚམས་ལུ་
བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། གནམ་དགུན་ལུ་ ཕྫོ་ལྷ་འདི་ ས་གནས་ནྫོར་བུ་སྒང་ཟེར་སར་ བྱྫོནམ་ཨིན་ཟེར་
ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྫོད་པའི་ཚིག། ཀྱཻ༑ རད་བྱུང་དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་སྐུ་མཁར་ནང་། །སྫོབས་ཆེན་མི་
བཟད་འཇིགས་པའི་མཚྫོན་ཆ་དང་། །རྟ་གླང་འཁོར་ལྫོ་སྡེ་བཞིའི་དཔུང་དང་བཅས། །མཐུ་སྫོབས་གློག་ལྟར་
མྱུར་ལ་བདག་བསྫོད་དྫོ། །རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་ལྷུན་པྫོ་ལ། སྨན་ལྗོངས་འབབ་ཆུ་མཛེས་པའི་མེ་
ཏྫོག་དང་། །སྤུ་སྡུག་རི་སྐྱེས་གཞན་གསྫོས་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས། །ཡུལ་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་བསྫོད་
དྫོ ། །ལྷ ་བཙན་དཀར་པྫོ ་ཀླུ ་བཙན་དམར་པྫོའི ་མདྫོག །བདུད་བཙན་ནག་པྫོ ་རབ ་ཏུ ་ཁྲོས་པའི་
གཟུགས། །ལྷབ་ལྷུབ་ན་བཟའ་ཕག་མཚན་བརྒྱན་དང་བཅས། །སྫོ་སྫོར་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་བསྫོད་
དྫོ། །བཞིན་མཛེས་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་སྨན་མྫོ་ནི། །ཕག་གཉིས་མདའ་དར་དང་ནི་མེ་ལྫོང་འཛིན། །དར་
དཀར་གོས་སུ་གྱོན་ནས་སྒྲུབ་པ་པྫོའི། །རེ་འདྫོད་བསྐོང་བར་བཅས་ལ་བདག་བསྫོད་དྫོ། །ཧ་ཅང་མི་བསྲུན་
འཚེ་བ་མ་ཡིན་པའི། །འཇིག་རྟེན་རྫོངས་པས་ནྫོངས་པའི་ཆ་ཙམ་ལ། །བཞིན་གཉེར་དབྱར་གྱི་སྤྲིན་ལྟར་མ་
སྡུད་པར། །རབ་དཀར་རྒྱལ་བའི་བསན་བསྲུང་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ཟེར་འདུག།

རྟརྟ་་མམགྲིགྲིནན་་སྒསྒངང་་།།
རྟ་མགྲིན་སྒང་འདི་ གོང་ལུ་ཞུ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སིབ་ཤི་ལའི་ བྱང་ཕྫོགས་ཀྱི་ལུང་གཤུང་ཕར་ཀ་ལུ་ཆགས་
ཡྫོདཔ་དང་། འགྱོ་སའི་ལམ་འབད་བ་ཅིན་ སངས་མཁང་རབ་ལུ་ རྫོང་ཆུ་གཉིས་འཛྫོམས་ས་ལས་ ནུབ་
བྱང་གི་རྫོང་ཆུ་བརྒྱུད་དེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས།
ས་གནས་འདི་ནང་ ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད། ཟླཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་
༡༥ལུ་ ཡུལ་མི་དམངས་ཀྱིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་དང་། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་གྲངས་སུ་
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དང་། ལྷ་བརྒྱ་བྱིན་དབང་པྫོ་གཉིས་ལས་ གཙྫོ་བྫོ་འདི་བརྒྱ་བྱིན་དབང་པྫོ་སྦེ་བརྩིཝ་
ཨིན་མས།
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༣༣ ལྷལྷ་་བབརྒྱརྒྱ་་བྱིབྱིནན་་དདབབངང་་པཔྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་བརྒྱ་བྱིན་དབང་པྫོ། ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན།
གཡུས། རྟ་མགྲིན་སྒང་།
བསྟེན་མི། རྟ་མགྲིན་སྒང་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཙྫོ་བྫོ་ལྫོ་ཐྫོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཡང་
ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་ཆོས་རྒྱུད་དང་ བམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་འྫོང་འྫོངམ་མེན་པར་ ཧེ་མ་ལས་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ ཕ་ཇོའི་ལུགས་སྫོལ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་འྫོང་པའི་གནས་བདག་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད། གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་འདི་ཡང་ རིམ་པ་ལྔའི་ཐྫོག་ལས་མེན་པར་ ཧེ་མ་གི་ཕ་ཇོའི་ལུགས་སྫོལ་གྱི་ གསྫོལ་མཆོད་
དཔེ་ཆ་བསངས་རབས་ཟེར་མི་འདི་ར་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདི་གི་ འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལྡེབས་རིས་ཡང་མིན་འདུག།
ཨིན་རུང་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཕ་ཇོ་གྱིས་སབ་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་
ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས། དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ཕག་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་དང་།
གཡྫོན་ལུ་ནྫོར་བུ་བསྣམས། གདན་ལུ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཟླཝ་དྲུག་པའི་ཚེས་༢ལུ་ རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ཞུ། ཚེས་༣ལུ་དྲྫོ་པ་ ཆ་ལ་ ཟེར་
བའི་མྫོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་རིམ་གཅིག་ཡང་འབད་དེ་ཚྫོགས་མཆོད་ཕུལ། དེ་ལས་ཁོ་རའི་གནས་ལུ་སྐྱེལ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ལུགས་སྫོལ་འདི་ཉམས་སྫོངཔ་ཨིན་མས།
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ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཚྫོགས་ཕུལ་ནི་གི་ལས་རིམ་འདི་ ཟླཝ་གསུམ་པ་ལས་དགུ་པ་ཚུན་ཚྫོད་ ཟླཝ་རེ་
ན་ཚར་རེ་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་། ཟླཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ལུ་ སེར་དམ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་དང་། དུས་ཚྫོད་དེ་ལས་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ བཙྫོག་གྲིབ་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་
ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ལས་ བཀག་སྫོམ་འབད་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱི་མི་ཚུ་ཡང་ དྫོན་དག་མེད་པར་
གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་འགྱོ་བཅུག་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ཟླཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༥ལུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་ལུ་ཚྫོགས་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་། ཟླཝ་འདི་གི་ཚེས་
༢༢ལུ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལུ་ཚྫོགས་མཆོད་ཕུལ་བའི་ལུགས་སྫོལ་ཚུ་ ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་
པར་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

གནས་བདག་གི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་སྦེ་ བསངས་རབས་ ཟེར་བའི་དཔེ་ཆ་གཅིག་ཡྫོད་མི་
འདི་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཕུལཝ་ཨིན་མས། བསངས་རབས་དེ་ནང་ མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ ནང་པའི་
མཆོག་གསུམ་དང་ ལྷ་ཚྫོགས་ཚུ་ལུ་གསྫོལ་འདེབས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ བསངས་རབས་ངོ་མ་འདི་ནང་ ཕ་
ཇོའི་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་པ་ཆགས་རབས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

ཆུཆུ་་སསྫོྫོདད།།
སངས་མཁང་རབ་ལུ་ ཆུ་གཉིས་འཛྫོམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་གཉིས་ལས་ བྱང་གི་གཙང་ཆུ་གི་ལུང་གཤྫོང་
བརྒྱུད་དེ་ཆགས་ཡྫོད་པའི་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ལུ་ཆུ་སྫོད་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། ལུང་གཤྫོང་འདི་བརྒྱུད་དེ་འགྱོཝ་
ད་ དང་པ་ནམ་མཁའ་ལྷ་ཁང་དང་། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཁོད་ཡར། བ་མ་ལུང་། ཆུ་སྫོད་བཅས་ཀྱི་
གཡུས་ཚན་བཞི་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་ལས་ཡར་ཆུ་གཉིས་འཛྫོམས་སར་ལྷྫོདཔ་ད་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་རྫོགས།
དེ་ལས་རི་གུར་འཛེགས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ ཐྫོ་བ་བག་ལུ་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༤༤ དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་ལྷལྷ་་མམྫོྫོ་་དུདུདད་་སསྫོྫོལལ་་མམ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ།
ལྷ་ཁང་། བ་མ་ལུང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཆུ་སྫོད།
བསྟེན་མི། མཁང་རབ་དང་ཆུ་སྫོད།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཙྫོ་བྫོ་ལྫོ་ཐྫོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཡང་
ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ལྷ་མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་སྫོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བྱ་དཀར་རྫོང་གི་ལྷ་མྫོའི་སྐབས་ལུ་
གཟིགས་པར་ཞུ། ད་ལྟྫོ་ན་ལུ་ ཆུ་སྫོད་ཀྱི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་ཨིནམ་དང་། འདི་གི་གནས་
ཁང་འདི་ བ་མ་ལུང་ལྷ་ཁང་ནང་ཨིནམ་ལས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན།

བབ་་མམ་་ལུལུངང་་།།

ཆུ་སྫོད་ཀྱི་གཡུས་ཚན་གསུམ་པ་འདི་ལུ་ ལྷྫོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ལས། གླང་མ་ལུང་དང་། བྱམས་མགོན་
ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ན་ལས་ གླང་མ་གླིང་། གནས་ཀྱི་ཐྫོ་ཡིག་ནང་ བ་མ་ལུང་ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གླེ་མ་ལེང་། ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ གླང་མ་ཟེར་བའི་ཚིག་
འདི་ ཁོང་རའི་ཁ་སྐད་ནང་ ངོ་ཚ་དགོ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ལུ་གོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
མས།
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མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་ བ་མ་ལུང་འདི་ བྱང་པུཥྤ་ཧ་རི མེ་ཏྫོག་མདངས་འཕྫོག གཉིས་པ་ཨིན་
ཟེར་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཁར་ཡྫོད་པའི་ བྱང་པུཥྤ་ཧ་རི་
འདི་ པཎ་ཆེན་ན་རྫོ་པའི་གདན་ས་དང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོའི་གནས་ཁང་ངོ་མ་ཨིན་པའི་ཁར། ན་རྫོ་པ་དང་
མར་རྔོག་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་ཨིནམ་ལས། པཎ་ཆེན་ན་རྫོ་པའི་དངོས་སྫོབ་ སྒྲ་
སྒྱུར་མར་པ་ལྫོ་ཙ་མཆོག་གི་ལུང་བསན་ལྟར་དུ་ མར་པའི་དངོས་སྫོབ་ རྔོག་སྫོན་ཆོས་སྐུ་རྫོ་རྗེ་མཆོག་ ལྷྫོ་
བག་བྫོ་བྫོ་ལུང་ལས་ མྫོན་ལ་དཀར་ཅུང་བརྒྱུད་དེ་མྫོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་ལུ་བྱྫོན། ཆོས་འཁོར་སྫོད་ཀྱི་ངང་ལྷ་
ཁང་། དུར། ཐང་སྦི་ཚུ་ན་བྱྫོན་ཞིནམ་ལས་ བ་མ་ལུང་གི་ས་གནས་དེ་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་
དངོས་སུ་བྱྫོན་ཏེ་ རྫོ་ལུ་ ཆིབས་རྟ་བྫོང་ཀུའི་ཞབས་རྗེས་བཞག་ ཤིང་ལས་བ་མཚྫོ་བརྫོལ་ཏེ་བྱུངམ་ལས་
རྔོག་སྫོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་ མྫོན་ཡུལ་འདི་ནང་ པཎ་ཆེན་ན་རྫོ་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་བྱྫོན་ནི་ཨིནམ་
དང་། གཡུས་འདི་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་གིས་ བདག་བཟུང་མཛད་ཡྫོདཔ་མཁྱེན་ཞིནམ་ལས་ བ་མ་ལུང་གི་
གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ མྫོན་ཡུལ་འདི་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་དར་ནི་གི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་
ནུག།
དེ་འབདཝ་ལས་ བ་མ་གིས་ལུང་བསན་གནང་མི་ལྟར་དུ་ གདན་ས་བཅགས་ཡྫོདཔ་ལས་བ་མ་ལུང་། ས་
གནས་འདི་ བྱང་པུཥྤ་ཧ་རི་དངོས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
པའི་ གནས་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ པུཥྤ་ཧ་རི་གཉིས་པ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།
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ལྷྫོ་མྫོའི་བ་ཤིང་། ཤིང་ལས་བ་མཚྫོ་བརྫོལ་བའི་ས་ཁོངས།

འདི་གི་ལྫོ་རྒྱུས་འདི་ རྗེ་རྒྱལ་བ་ཤ་ཀྱ་རིན་ཆེན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་
གྱི་རྣམ་ཐར་ནང་གསུངས་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས། འབྲུག་སྒོམ་
ཞིག་པྫོའི་རྣམ་སྤྲུལ་མི་ཕམ་ངག་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་། བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ བུམ་
ཐང་བྱ་དཀར་རྗོང་གི་རྟེན་མདྫོས་བཙུགས་པར་བཏང་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་གི་ཞྫོ་ཁར་བ་མ་ལུང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ལྷ་
མྫོའི་རྟེན་མདྫོས་བཙུགས། རབ་གནས་གསུང་ཆོག་རྒྱས་པར་གནང་པའི་སྐོར་ལས་ཡྫོད་མི་འདི་གཤམ་ལུ་ཞུ་
ནི་ཨིན།
དེ་ནས་ཡང་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྫོ་སེམས་ཅན་གྱི་དྫོན་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚྫོའི་ཕག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྫོལ་པས་
སང་ལྗོངས་ཡིད་དུ་མཆིས་པ་དང་། སྐྱེ་བྫོའི་སྤྱྫོད་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཇི་སྙེད་འདས་ཏེ་འདྫོད་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོའི་གནས། ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་ས། སྔོན་གྱི་དུས་རྗེ་བཙུན་ཆོས་སྐུ་རྫོ་རྗེ་
ལ་སྫོགས་པས་ཞབས་ཀྱིས་གཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བསྟི་གནས་གླང་མ་གླིང་བྱ་བར་ཕེབས་སྫོ།།
དེའི་ཚེ་སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་སྐྱོ་སྣང་དང་། བས་མཐའི་གནས་དབེན་པའི་ངང་ཚུལ་
ཤིང་གི་གྲིབ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསིལ་བ་དང་། འཁྲི་ཤིང་གིས་འཁོར་ཞིང་འབབ་ཆུ་དང་ལྡན་པ། སྫོས་ཀྱི་མྱུ་
གུ་དང་ཤིང་ལྗོན་པའི་ལྕུག་ཕན་འཛིངས་པས་མཛེས་པར་བྱས་པའི་བཀོད་པ་ཡིད་དུ་འྫོང་བ་ཐག་ཉེ་བ་དང་རིང་
བ་ཇི་སྙེད་མཆིས་པས་ཐུགས་འཕྫོད་ཅིང་གནས་བཞིའི་ངོ་མཚར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཇལ། དེར་དཔྫོན་སྫོབ་
དྲུང་ནས། རྗེ་བཙུན་རྔོག་པའི་གདན་ས་འདི་ ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་ཟིལ་ཆེན་པྫོ་གདའ་
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བས། རྟེན་མདྫོས་ཤིག་འཛུགས་ན་གསུང་བ་བཞིན་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕག་ལེན་དུ་བཏབ་ནས་ལེགས་པར་
བཙུགས། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མྫོའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པའི་སྒོ་ནས་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བརྒྱན་པར་མཛད་དེ་དིང་སང་
གི་སྐབས་ནའང་ཟིལ་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་སྫོ།། ཟེར་གསུངས་ནུག།

གགསུསུངང་་ཆོཆོགག་་གགནནངང་་ནིནི་་གིགི་་ལུལུགགསས་་སསྫོྫོལལ།།

སྤུང་ཐིམ་དང་ ལུང་ཕྫོགས་སྫོ་སྫོའི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ རང་གི་ཉེ་འཁོར་ལུ་ཡྫོད་པའི་རྫོང་གཞིས་དང་ ལྷ་
ཁང་དགོན་སྡེ་རྩ་ཅན་ཚུ་ནང་ གསུང་ཆོག་གནང་པར་བྱྫོན་སྫོལ་ཅིག་ཧེ་མ་ལས་འདུག། འདི་ཡང་ གཞུང་
དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ སྤུང་ན་ཁ་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དགའ་ས་དང་ དབང་རྫོང་། ཐིམ་
ཕུ་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྕགས་རི། བདེ་ཆེན་ཕུག སེམས་རྟྫོགས་ཁ། ས་གྲོ་སག་ཚང་
ཚུ་ནང་གསུང་ཆོག་གནང་པར་བྱྫོན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་གིས་ཡང་
གནམ་བྱཱ་གི་བཞུགས་གནས་བུམ་ཐང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྔོག་པའི་གདན་ས་ བ་མ་ལུང་ལུ་གསུང་
ཆོག་བྱྫོན་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ ད་ལྟྫོ་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ ཧེ་མ་རྫོང་
སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་ ཉམས་ཆགས་ཤྫོར་བའི་ཤུལ་ལས་ ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཆོས་འཁོར་སྫོད་ཀྱི་ལུག་རྭ་དགོན་པ། དུར་ལྷ་ཁང་། སྐུ་རྗེས་སྫོད་ཀྱི་དུད་སྫོལ་མའི་མགོན་ཁང་། བྱ་དཀར་
རྫོང་། ཨུ་ར་ཝ་ཐང་དགོན་པ་བཅས་ཕྫོགས་ཀྱི་མགོན་ཁང་ལྔ་དང་ དབུས་བ་མ་ལུང་བཅས་ དུད་སྫོལ་མའི་
མགོན་ཁང་དྲུག་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཚུཚུལལ་་ཁཁ་་སྐོསྐོངང་་གགཞཞནན།།

དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་གཞན་མི་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། སྤྱན་འདྲེན་གྱི་སྐབས་ལུ། དྲག་པྫོ་ཆེན་པྫོའི་དུར་ཁྲོད་
བྱང་པུཥྤ་ཧ་རི་ མར་རྔོག་གི་གདན་ས་སྫོགས་ནས་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དུད་པའི་སྫོལ་བ་མ་འཁོར་ནག་མྫོ་
འབུམ་སྡེ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བཛྲ་ས་མ་ཛ། ཟེར་བའི་ཚིག་ནང་གི་རྔོག་པའི་གདན་ས་ཅིག་བ་མ་ལུང་
འདི་ཡང་ཨིན་མས།
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དེ་ལས་གཞན་མི་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། བ་ཆེན་ལེ་ཤ་གཅིག་ར་ ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་གཏང་ནི་འདྲྫོགཔ་ཨིན། ག་
ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་དེ་སྦེ་འདུག།
ཨོཾ་ཧཱུྃ་བྫོ་ཨཱ་ར་ལི་ཧྲི་ཛཿ དུད་པའི་སྫོལ་བ་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གི་སེམས་ལ་ཅི་འདྫོད་པའི་དྫོན་ཐམས་ཅད་
གྲུབ་པར་གྱིས། ཨོྃ་བཛྲ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལྷ་མྫོ་ཁྱོད་དམ་ཚིག་འདི་ལས་འདས་
ནས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་ན། གཟིར་བ་ཆེན་པྫོ་བྱེད་པ་དང་། དམ་ཚིག་གི་ཆུ་འདི་ཡང་ དུག་ཧ་ལ་ཧ་ལ་
ཆེན་པྫོར་གྱུར་ཏེ། འཐུང་པས་ཁྲག་ཏུ་སྐྱུག་པ་དང་། གནྫོད་སྦྱིན་གྱིས་གསྫོད་པར་གྱུར་པ་དང་། སྙིང་བགས་
པ་དང་། ཁྲོ་བྫོ་ཟ་བྱེད་ཆེན་པར་གྱུར་ཏེ། མེ་དབལ་རྫོ་རྗེ་འབར་བས་འཚིག་ནས་ལུས་ཐལ་བར་གྱུར་ཏེ། སྫོ་
སྫོ་རང་རང་གི་མནའ་བྫོར་བ་བཞིན་དུ་དམྱལ་བ་དང་འབྫོད་སྒྲོག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྫོ།།
ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ལུ་འདྲྫོགཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་ཚིག་གི་དྫོན་དག་མནྫོ་བསམ་མ་
བཏང་པར་ བྱ་ནེ་ཙྫོ་བཟུམ་སྦེ་ པར་པར་ཟེར་ སབ་སྟེ་བཞགཔ་མས། ཚིག་གི་དྫོན་དག་གོ་སྟེ་གཏང་པའི་
སྐབས་ལུ་ཡང་ མར་རྔོག་གཉིས་དང་ ལྷ་མྫོ་མྫོ་རང་ལུ་ དད་པ་དག་སྣང་ར་ཡྫོད་པ་ཅིན་ འདྲྫོག་བྱེལ་
འཐབ་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ང་ཡང་དེ་སྦེ་ར་གཏང་དྫོ།
ད་རུ་གཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ གཏེར་སྫོན་འབྲུག་སྒྲ་རྫོ་རྗེའི་གསུང་ལས། སྤྱིར་སྲིད་པ་གསུམ་དང་། ལྷག་པར་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ས་གནས་ཨིནམ་ལས་ མྫོ་གི་ཐུགས་དང་
འགལ་བ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ཡྫོད་ལུགས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ལས་ གནས་ཚུལ་མཁྱེན་མི་ཚུ་གིས་ རང་གིས་
གཏང་མ་ཤེས་རུ་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་ གཞན་ལུ་གཏང་བཅུག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་
ལས་ གཏང་ཤེས་པ་ཅིན་ རྫོགས་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་གིས་གཏང་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤྫོམ་འྫོང་ནི་མས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

འདི་ཡང་ཟླཝ་དང་པའི་ཚེས་༡༨ལུ་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་སྦེ་ ལྷ་མྫོའི་ཚྫོགས་བརྒྱཔ་གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་
དང་། ཟླཝ་གཉིས་པའི་ཚེས་༡༠ལུ་ ལྷ་ཁང་ནང་ ཚེས་བཅུའི་ཆོ་ག་བཏང་། ལྷ་སང་ནང་ ཕ་ཇོ་གིས་ ལྷ་
གསྫོལ་སྦེ་སེར་དམ་རྐྱབ་སྟེ་ གྲིབ་ལས་བཀག་སྫོམ་འབད་བའི་ལུགས་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་
པར་ ལྷ་གསྫོལ་འདི་ཡང་ ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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དེ་ལས་ཟླཝ་དྲུག་པའི་ཚེས་༡༧ལུ་ ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་ཆོགཔ་བྱྫོན་ཏེ་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༡༩ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ ལྷ་མྫོ་རྟེན་མདྫོས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་གནང་དྫོ་ཨིན་
མས།
དེ་ལས་ཟླཝ་བདུན་པའི་ཚེས་༡༨ལུ་ ཕ་ལ་མཆོད་པ་ཟེར་མི་གཅིག་ ཧེ་མ་འབད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་
རེས་ནངས་པ་ འདི་གི་ཡྫོ་བྱད་ཚུ་ ཟླཝ་དྲུག་པའི་གསུང་ཆོག་ནང་བཏང་སྟེ་ གསུང་ཆོག་དང་གགཅིག་ཁར་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ཕ་ལ་མཆོད་པ་ལྫོགས་སུ་མེདཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ཟླཝ་བཅུ་པའི་ཚེས་༨ལས་༡༡ཚུན་ཉིན་གྲངས་བཞི་གི་རིང་ལུ་ སངས་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཁང་ན་སྦེ་ ནམ་
མཁའི་རབ་གནས་ ཟེར་མི་ཅིག་འབད་ནི་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལྷ་མྫོའི་གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ། ཚེས་༡༠ལུ་ ཕྱི་ཁར་དཔའ་གཟའ་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ནང་ སངས་ཀྱི་མི་སེར་ག་ར་
འཛྫོམས་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ མཁང་རབ་ཀྱི་དཔྫོན། ཟླ་ཟུར་རྒཔ། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་དྲག་ཤྫོས་ཚུ་ ཆིབས་
གྲལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ རྟེན་འབྲེལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་བརྩི་སྫོལ་ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན་
མས།

ཆུཆུ་་སསྫོྫོདད་་གགཡུཡུསས་་ཀྱིཀྱི་་གགནནསས་་བབདདགག་་གགཞཞནན།།

ཆུ་སྫོད་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞན་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་ གཏེར་བདག་
རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་གཉིས་ཡང་ཡྫོད་ས་ལས། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ ཀུན་བཟང་བག་གི་གནས་
བདག་དང་། རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་འདི་ ཐྫོ་བ་བག་གི་གནས་བདག་ཨིནམ་ལས་ གོང་འྫོག་དེ་གཉིས་
ནང་གཟིགས།

ཐཐྫོྫོ་་བབ་་བབགག།།
ཐྫོ་བ་བག་འདི་ བུམ་ཐང་གི་བག་ཆེན་བཞི་ལས་གཅིག་གཅིག་ཨིནམ་དང་། འདི་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་གུ་རུ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཨིནམ་མ་ཚད། གྲུབ་ཐྫོབ་མེ་ལྫོང་རྫོ་རྗེ་སྫོགས་
ཀྱིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་ གནས་རྩ་ཅན་གཅིག་ཨིན་མས། གནས་ཀྱི་མཚན་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ཐྫོ་བ་
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བག་ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་གི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ ཐ་བ་བག་ཟེར་
ལྫོག་ཅི་ལྫོག་ཅི་ར་ཐྫོན་ནི་འདུག།
ས་གནས་འདི་ སངས་མཁང་རབ་ལས་ བྱང་གི་གཙང་ཆུ་བརྒྱུད་དེ་ ཆུ་སྫོད་ཀྱི་ཕྫོགས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་མ་རྫོགས་ཚུན་ཚྫོད་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ཟམ་གཅིག་བརྒལ་ཏེ་ རྐང་ཐང་སྦེ་ཆུ་ཚྫོད་གསུམ་ལྷག་
ཙམ་ཅིག་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས།
གནས་ཆེན་འདི་གི་གནས་བདག་ངོ་མ་འདི་ གཏེར་བདག་རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་དང་།
གནས་ཀྱི་སྒོ་ར་པ་སྦེ་ གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གནས་ནང་ལྷྫོད་
རན་པའི་བསྒང་ལས་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྒོ་སྲུང་མཛད་པའི་ཚུལ་གྱི་གནས་རྫོ་མ་འདྲཝ་དང་། ཤིང་
རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༥༥ གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་རིརིནན་་ཆེཆེནན་་མམགོགོནན་་གགཡཡགག།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། རིན་ཆེན་མགོན་གཡག།
ལྷ་ཁང་། ཐྫོ་བ་བག་ལྷ་ཁང་།
བསྟེན་མི། ཆུ་སྫོད་ཀྱི་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཙྫོ་བྫོ་ལྫོ་ཐྫོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཡང་
ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་ཧེ་མ་བདུད་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ གཏེར་
བདག་གི་མཚན་གསྫོལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གཏེར་བདག་རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་འདི་ སྐུ་མདྫོག་གནགཔྫོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཅན།
ཕག་གཡས་འཁོར་ལྫོ་དང་ གཡྫོན་ན་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་ཏེ་ བ་གླང་གནགཔྫོ་གཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ དཔེ་ཆ་གཅིག་ནང་མ་འདྲཝ་གཉིས་
འདུག། སྤྱན་འདྲེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཕག་གཡས་འཁོར་ལྫོ་དང་གཡྫོན་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་།
བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་དང་གཡྫོན་ན་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཐྫོན་ནི་
འདུག། ལྡེབས་རིས་ནང་དེ་གཉིས་ཕྫོགས་བསྫོམས་རྐྱབ་སྟེ་ ཁྲམ་ཤིང་འདི་བཏྫོག་གཏང་། རྒྱལ་མཚན་དང་
སྦྲུལ་ཞགས་གཅིག་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། ་ གཞན་ཡང་ བསྫོད་པའི་ཚིག་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་
གནས་བདག་འདི་གི་སྤྲུལ་པ་གཞན་ མི་ལུས་སྡིག་མགོ་ཅན་ཅིག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཨིན་རུང་ ལྡེབས་རིས་
ནང་ དབུ་གི་སྟེང་ལུ་སྡིག་མགོ་གཅིག་ལྫོགས་སུ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཧཱུྃ༑ ཐ་བ་བག་གི་གནས་མཆོག་ནས། །ཇོ་བྫོ་རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་ནི། །སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་མུན་པའི་
མདྫོག། །སྐུ་ཡི་རྣམ་སྤྲུལ་ཅི་ཡང་སྫོན། །ཕག་གཡས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལྫོ་བསྣམས། །ཕག་གཡྫོན་སྦྲུལ་ནག་
ཞགས་པ་བསྣམས། །ཁྱོད་ནི་ལྟས་ངན་བདག་པྫོ་སྟེ། །ཐ་བ་བག་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་
གཏྫོར་མ་བཞེས་སད་དུ། །ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཤ་ཆེན་ཟ་ཞིང་ཚིལ་
ཆེན་སྣྫོམས། །སྔགས་འཆང་བདག་གིས་འབྫོད་
པའི་ཚེ། །ཇོ་བྫོ་རིན་ཆེན་མགོན་གཡག་འཁོར་
བཅས་རྣམས། །རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་
འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །མཐུན་པའི་རས་ལ་
སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །བདུད་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་
འདྲེན་ནྫོ། །དམ་ལས་མ་འདའ་མྱུར་དུ་བྱྫོན།།
ཞེས་དང་། ཡབ་ཡུམ་དང་ཆིབས་སྫོགས་ཀྱི་་
ལས་བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ ཕྫོགས་ཕྫོགས་
དེ་ནི་ཡ་གི་ན། །ཉི་མ་བྱང་ཕྫོགས་ཡ་གི་ན། །ཐ་
བ་བག་གི་ནང་ཤེད་ན། །བདུད་པྫོ ་རིན་ཆེན་
མགོན་གཡག་བཞུགས། །ཡབ་ནི་བདུད་ལ་ཡུམ་
ནི་ཀླུ། །ཀླུ་བདུད་ཚྫོགས་པའི་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །དྫོམ་
གྱི་ཡན་ལག་ཡྫོད་པ་དེ། །སེམས་ཅན་ཤ་ཁྲག་འཐུང་བའི་རྟགས། །སྦྲུལ་ནག་དབུ་སྐྲ་ཡྫོད་པ་དེ། །ཀླུ་ཡི་ཕྫོ་ཉ་
གཏྫོང་བའི་རྟགས། །གླང་ནག་རྟ་རུ་བཞྫོན་པ་དེ། །གཏི་མུག་གླང་དང་མཉམ་པའི་རྟགས། །ནག་པྫོ་འཛིན་
ཤེས་གཏྫོང་མི་ཤེས། །བདུད་པྫོ་མགོན་གཡག་ཞེས་སུ་གྲགས། །ཁྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཡང་ཅིག་
བརྫུས་ཤིང་སྤྲུལ་པའི་ཚེ། །ཀླུ་བདུད་སྡིག་པའི་མགོ་བྫོ་ཅན། །སྐུ་ལ་བདུད་གྱི་བེར་ནག་གསྫོལ། །ཆིབས་སུ་
བདུད་གླང་ནག་པྫོ ་ཆིབས། །རྫོལ་དུ་བདུད་གླང་ནག་པྫོ ་རྫོལ། །སག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབས་
གཡྫོན། །རུ་དར་ནག་པྫོ་རྗེས་ལ་འཕར། །ཕག་གཡས་བདུད་ཀྱི་ཁྲམ་ཤིང་ཐྫོགས། །ཁྲམ་ཐྫོགས་རྒྱལ་པྫོའི་
འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །གཡྫོན་ན་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཐྫོགས། །ཐུགས་རྗེས་ཞག་ཐྫོགས་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།
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ཞེས་སྫོགས་དང་། དམ་བཞག་ནང་། ཧཱུྃ༑ ཐ་བ་བག་གི་དབེན་གནས་སུ། །སྫོབ་དཔྫོན་པདྨའི་སྤྱན་མངའ་
རུ། །རང་བདག་སྫོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་སུ། །གཏེར་བདག་ཆེན་པྫོར་དབང་ཡང་བསྐུར། །སྒྲོལ་གིང་ཆེན་པྫོར་
མངའ་ཡང་གསྫོལ། །དབེན་གནས་སྲུང་མར་དམ་ཡང་བཅས། །བཀའ་ཡི་གཏྫོར་མ་འདི་འབུལ་ལྫོ། །སྫོལ་
ཅིག་རྫོལ་ཅིག་ཁ་རམ་ཁ་ཧི། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད།། ཟེར་འདུག།
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ཨུཨུ་་རར་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༨༨
ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་དང་། །གཉོས་ཀྱི་གདུང་དང་ཕ་ཇོའི་གདུང་དང་བཅས།།
གང་དུ་བཞུགས་ཤིང་ལེགས་པར་སྐྱོང་བའི་གནས། །ཨུ་རའི་བཀོད་པ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་འདྲ།།

ཨུ་ར་རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་ གཤམ་ལས་ཡར་བརྩི་བ་ཅིན་ དང་པ་སངས་སི་སྦི། གཉིས་པ་ཤིང་གཉེར།
གསུམ་པ་ཨུ་ར། བཞི་པ་ཤིང་མཁར་བཅས་ཡུལ་ལྗོངས་གཙྫོ་བྫོ་བཞི་ཡྫོདཔ་དང། ཨུ་ར་ངོ་མ་འདི་ན་ཡང་
ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི། སས་སྟེང་། སང་མཁར། སུམ་འཕང་བཅས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

བུབུམམ་་ཐཐངང་་ཨུཨུ་་རར་་ཤིཤིངང་་མམཁཁརར་་བབདེདེ་་ཆེཆེནན་་གླིགླིངང་་།།
བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་འདི་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་ཨིནམ་ལས་
འདི་ནང་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་ལས་དྲང་སྫོང་གཟའ་རཱ་ཧུ་ལ་ཨིནམ་དང་། གཡུས་ཕྫོགས་
འདི་གི་གནས་བདག་འབད་བ་ཅིན། ཝ་གཟིག་བག་གི་ཕྫོ་ལྷ། གཡང་མྫོ་རྒྱན་གྱི་ཕྫོ་ལྷ། དབྱངས་བག་
གནསཔྫོ་བཅས་གསུམ་ཨིན་མས།
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༡༡ ཝཝ་་གགཟིཟིགག་་བབགག་་གིགི་་ཕཕྫོྫོ་་ལྷལྷ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཝ་གཟིག་བག་གི་ཕྫོ་ལྷ། ལྷ་བཙན་ནྫོར་ལྷ་དབང་ཕྱུག
ལྷ་ཁང་། ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་།
གཡུས། ཤིང་མཁར།
བསྟེན་མི། ཤིང་མཁར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཤིང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་
ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ ཝ་གཟིག་བག་གི་ཕྫོ་ལྷ་ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་འདི་ལྷ་བཙན་ནྫོར་ལྷ་
དབང་ཕྱུག་ཟེར་ཨིན་མས། གནས་བདག་འདི་ཡང་ གཞན་ལས་བརྒྱུད་དེ་འྫོང་འྫོངམ་མེན་པར་ གཡུས་
འདི་ཁའི་གནས་བདག་ར་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལུ་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་། དབུ་ལུ་དར་གྱི་ཐྫོད་
བཅིངས། ཕག་གཡས་བ་དན་གནམ་ལུ་འཕར། གཡྫོན་པ་ཐུགས་ཁར་ནྫོར་བུ་འཛིན། ལྷ་རྟ་ངང་དཀར་ལུ་
ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་པའི་གཡྫོན་ལུ། ཡུམ་གངས་སྨད་དཀར་མྫོ་དང་། ཕྫོགས་བཞིར་བྫོན་ཆེན་བཞི་གིས་
བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

འདི་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན། ཤིང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་བྱང་ཕྫོགས་ལུ་ བྱག་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིནམ་
དང་། གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་དང་། མི་སེར་རང་རང་སྫོ་སྫོ་གི་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་
ལུ་ཆོས་སྲུང་གི་གྲངས་སུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ར་མ་གཏྫོགས་ གནས་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་
སྫོན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།
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ཝ་གཟིག་བག་གི་ཕྫོ་ལྷ། གཡང་མྫོ་རྒྱན་གྱི་ཕྫོ་ལྷ། ཤིང་མཁར་ལྡེབས་རིས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། ལྷ་བཙན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་དུང་ལྟར་དཀར་ལ་གཟི་འྫོད་འབར་
ཞིང་། ཞི་འཛུམ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཅན། སྐུ་ལ་དར་སྣ་ཚྫོགས་པའི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གསྫོལ་ཞིང་། གསེར་
གྱི་སྐེ་རགས་བཅིངས་པ། དབུ་ལ་དར་གྱི་ཕྫོ་ལྫོང་དང་སྫོག་གཞུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་ཕ་ཚྫོམ་དུ་མས་བརྒྱན་པ། སག་
དྫོང་གཡས་དང་གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན་དུ་འཕང་བ། བསེ་ཕུབ་སེར་པྫོས་རྒྱབ་ཏུ་འཁྱིལ་བ། ཕག་གཡས་ལྷའི་
བ་དན་དཀར་པྫོ་གནམ་དུ་འཕར་ཞིང་། གཡྫོན་པ་དགོས་འདྫོད་དཔུང་འཇོམས་འགྲོ་བའི་དབུལ་བ་སེལ་བ། 
ཞབས་ལ་ས་ལྷམ་གསྫོལ་ཞིང་། ལྷ་རྟ་ངང་དཀར་རླུང་ཤུགས་ཅན། གསེར་གྱི་སྒ་ལ་དངུལ་གྱི་ཡྫོབ་ཅན། 
གསེར་སབ་གཡུ་ཡི་མཐུར་དང་། དར་དམར་གྱི་གོང་རྨེད་བྱས་པ་ལ་ཆིབས་པ། རབ་ཏུ་བརྗིད་པའི་ཚུལ་
གྱིས་འགྱིང་བའི་གཡྫོན་ན། ཡུམ་གངས་སྨད་མ་དཀར་མྫོ་ལང་ཚྫོ་ལྡན་ཞིང་། ལྷའི་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། 
ཨུཏྤལའི་ཐྫོད་བཅིངས་པ། ཕག་གཡྫོན་ན་བསམ་འཕེལ་དབང་རྒྱལ་དང་། གཡས་པས་ཡབ་ལ་བསྟེན་ཏེ་
བཞེངས་སབས་སུ་བཞུགས་པའྫོ།། ཟེར་གསུངས་ནུག།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ལྷ་བཙན་ནྫོར་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་། གཡང་མྫོ་རྒྱན་གྱི་ཕྫོ་ལྷ་གཉིས་ ཕན་ཚུན་ཆ་རྫོགས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ ཕར་
དང་ཚུར་བྱྫོན་ནི་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ རྟ་དྲེལ་གྱི་ཤྫོ་གྲལ་བསྒྲིགས་ཏེ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ སྐད་
ཡང་གོ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས། 
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༢༢  གགཡཡངང་་མམྫོྫོ་་རྒྱརྒྱནན་་གྱིགྱི་་ཕཕྫོྫོ་་ལྷལྷ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། གཡང་མྫོ་རྒྱན་གྱི་ཕྫོ་ལྷ།
ལྷ་ཁང་། ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་།
གཡུས། ཤིང་མཁར།
བསྟེན་མི། ཤིང་མཁར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཤིང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་
ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་གཡང་མྫོ་རྒྱན་གྱི་ཕྫོ་ལྷ་ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་གཏེར་བདག་དྲག་པྫོ་
ཟིལ་གནྫོན་ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་། འདི་ཡང་ས་གནས་འདི་གི་གནས་བདག་ར་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཕྫོ་ལྷ་འདི་ཡང་ ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ལྡན། སྐུ་ལ་ན་བཟའ་ཕྫོད་ཆེན་དམརཔྫོ་དང་། དབུ་ལུ་ཟངས་ཀྱི་རྫོག་
ཞྭ་གསྫོལ། ཕག་གཡས་མདུང་དར་གནམ་ཁར་འཕར། གཡྫོན་པ་ཐུགས་ཁར་ནྫོར་བུ་འཛིན། ལྷ་གཡག་
གནགཔྫོ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཟུར་ཁར། ཡུམ་འྫོད་ལྡན་དཀར་མྫོ་གཡག་དཀར་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

འདི་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་བྱང་ཤར་མཚམས་ཀྱི་རི་འགོ་ལུ་ སང་ཐང་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིནམ་དང་། གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྫོལ་འདི་ གོང་ལུ་ཞུ་མི་དེ་ར་ཨིན་མས།

65



 

 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་གནས་པའི་མངོན་རྟྫོགས་ལས། གཏེར་བདག་དྲག་པྫོ་ཟིལ་གནྫོན་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་ ཞལ་
གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། སྐུ་ལ་ལྷའི་ཕྫོད་ཆེན་དམར་པྫོ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གསྫོལ་བ། དབུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་རྫོག་ཞྭ་
གསྫོལ་ཞིང་། ཕག་གཡས་མདུང་དར་ནམ་མཁར་འཕར་བ། གཡྫོན་ནྫོར་བུ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། སག་
རལ་དང་གཟིག་ཤུབས་སྫོགས་ འཁོར་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལྷ་གཡག་ནག་པྫོ་དཔྲལ་བར་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་
ལ། གསེར་སྒ་དངུལ་གྱི་ཡྫོབ་ཅན། གཡུའི་ཕ་ཚྫོམ་ཅན་གྱི་མཐུར་ཐག་བྱས་ཤིང་། སྦུལ་གྱི་གོང་སྨེད་ཅན་ལ་
ཆིབས་པའྫོ།། ཡུམ་ཀླུ་མྫོ་འྫོད་ལྡན་མ་དཀར་མྫོ་མཛེས་འཛུམ་ངོམས་པ། གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། གཡྫོན་
གཏེར་གྱི་བུམ་པ་འཛིན་ཏེ། ལྷ་གཡག་དཀར་པྫོ་ལ་ཆིབས་པ། གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་བདུད་གསུམ་གྱི་འཁོར་
ཚྫོགས་བྱེ་བས་བསྐོར་བར་གྱུར།། ཟེར་གསུངས་ནུག།
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༣༣  དདབྱབྱངངསས་་བབགག་་གགནནསསཔཔྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། དབྱངས་བག་གནསཔྫོ། བཱི་ན་བྷཱ་ཏྲ།
ལྷ་ཁང་། ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་།
གཡུས། ཤིང་མཁར།
བསྟེན་མི། ཤིང་མཁར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཤིང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་
ཨིན་མས།

དབྱངས་བག་གནསཔྫོ ། བཱི་ན་བྷ་ཏྲ། ལྡེབས་རིས་
རྙིངམ།

དབྱངས་བག་གནསཔྫོ། འགྱུར་བཅོས་འབད་ཡྫོདཔ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་དབྱངས་བག་གནསཔྫོ་ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་ཀླུ་བདུད་བཱི་ན་བྷཱ་ཏྲ་ཟེར་
སབ་ཨིནམ་དང་། འདི་ཡང་ས་གོ་འདི་ནང་གི་གནས་བདག་ར་ཨིན་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
སྐུ་མདྫོག་གནགཔྫོ། ཁྲོ་བའི་ཉམས་ལྡན། སྐུ་ལུ་འཇོལ་བེར་སྨུག་ཁྲའི་ན་བཟའ་དང་། དབུ་ལུ་དར་ནག་གི་
ཐྫོད་བཅིངས། ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་དང་། གཡྫོན་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན། བ་གླང་གནགཔྫོ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་
བཞུགས་པའི་རྒྱབ་ཁར། ཡུམ་ཀླུ་སྨན་དཀར་མྫོ་དང་། གཞན་ཡང་ཕྫོ་ཉ་མངག་གཞུག་བདུད་ཀྱི་དམག་
ཚྫོགས་བཅས་ཏེ་བཞུགས།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་ཁང་འདི་གཡུས་ཀྱི་རི་མཇུག་ཐག་རིང་ས་ཅིག་ཁར་ བྱག་ཅིག་ནང་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་ལས་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ གོང་ལུ་བཤད་མི་དང་འདྲ་བས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་གནས་པའི་མངོན་རྟྫོགས་ལས། རབ་འཇིགས་བ་གླང་ནག་པྫོ་སྫོབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་ན། ཀླུ་བདུད་བཱི་
ན་བྷཱ་ཏྲ་ནག་པྫོ་ཆར་སྤྲིན་ལྟར་གནག་པ་ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་ཞལ་གདངས་ཤིང་སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་ཁྲག་
ཏུ་ཁོལ་བ། སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་བསྐལ་པའི་གློག་སྫོང་འཁྲུག་ཅིང་། ཁྲག་གི་རལ་པས་སྐུ་རྒྱབ་ཁེབས་པ།
འཇོལ་བེར་སྨུག་ཁྲའི་ན་བཟའ་གསྫོལ་ཞིང་། དབུ་ལ་དར་ནག་གི་ཐྫོད་བཅིངས་པ། སག་རལ་དང་གཟིག་
ཤུབས་གཡྫོན་དུ་འཕང་བ། དུག་རལ་སྤུ་གྲི་རེག་གཅོད་རྐེད་ལ་བརྟེན་པ། བསེ་ཕུབ་ནག་པྫོ་རྒྱབ་དུ་འཁྱིལ་
བ། ཕག་གཡས་དགྲ་བྫོ་ཁྲམ་ལ་འདེབས་པའི་ཁྲམ་ཤིང་དང་། གཡྫོན་པས་གདུག་པ་ཅན་སྐེ་ནས་བཅིངས་
པའི་སྦྲུལ་ཞག་ཅན། རྒྱབ་ཏུ་ཡུམ་ཀླུ་སྨན་དཀར་མྫོ་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚྫོ་དང་ལྡན་པའི་མཛེས་སྡུག་ཅན། དར་
དང་རིན་པྫོ་ཆའི་རྒྱན་གྱིས་སས་ཤིང་མདའ་དར་དང་ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན་པ། གཞན་ཡང་བཀའི་ཕྫོ་ཉ་ལས་བྱེད་
མངག་གཞུག་སྫོགས་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚྫོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་ཏེ་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཡྫོངས་
སུ་གང་བར་གྱུར། ཟེར་གསུངས་ནུག།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

གནས་བདག་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཅིག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ཤིང་མཁར་བམ་ཧེ་མམ་དེ་
གིས་ གནས་བདག་འདི་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲལ་ལས་བཏྫོན་བཏང་ཡྫོདཔ་དང་། ད་ལྟྫོ་འཚྫོ་ཞིང་བཞུགས་པའི་
ཤིང་མཁར་བམ་གིས་ ལྫོག་སྟེ་ཆོས་སྲུང་གི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་དང་། ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཞལ་རས་
གནགཔྫོ་དང་། ཆིབས་ཆུ་གླང་ལས་གཡག་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འགྱུར་བ་གཏང་ཡི་ཟེར་ཤིང་མཁར་སྐུ་གཉེར་
གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

ཨུཨུ་་རར་་སུསུམམ་་འའཕཕངང་་།།
སུམ་འཕང་དགོན་པ་འདི་ ཨུ་ར་གཡུས་ཀྱི་སྫོད་དང་། ཤིང་མཁར་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་འྫོག་ལུ་ཆགས་
ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ཡང་འབྲི་གུང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་གདན་ས་ཅིག་ཨིན་མས།
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༤༤ སུསུམམ་་འའཕཕངང་་བབགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། སུམ་འཕང་བག་བཙན། བག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
ལྷ་ཁང་། སུམ་འཕང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སུམ་འཕང་།
བསྟེན་མི། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

སུམ་འཕང་བག་བཙན། ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་
ལྡེབས་རིས།

བག་བཙན་གནས་ཁང་།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
གནས་བདག་འདི་ཡང་ གཞན་ཁ་ལས་འྫོང་པའི་གནས་བདག་མེན་པར་ གཡུས་འདི་ཁའི་གནས་བདག་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་རའི་གཡུས་སྒོ་ག་ར་ནང་བག་བཙན་ འདི་གིས་གཙྫོས་པའི་གནས་བདག་དྲུག་
བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

བུམ་ཐང་ཨུ་ར་གསུམ་འཕང་གི་གནས་བདག་ བག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་ནི། སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་ཁྲོ་བའི་
ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྫོག་གསྫོལ། ཕག་གཡས་སྦྲུལ་ཞགས་དང་། གཡྫོན་
པར་མཚན་བྱ་འུག་པ་བསྣམས་ཏེ། ལྷ་རྟ་དམརཔྫོ་གཅིག་ལུ་བཞྫོན། རུ་འདྲེན་སྡེ་བཞིའི་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསུམ་འཕང་གཡུས་ཀྱི་བྱང་ཕྫོགས་ཀྱི་ བག་ཆོས་ཀྱི་པྫོ་སྟི་བརྩེགས་པ་དང་འདྲ་བའི་གནས་ཁང་ནང་
བཞུགསཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ ཕུན་ཚྫོགས་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་གསུམ་འཕང་ལུང་། །བཙན་
མཁར་བག་རི་དམ་ཆོས་བརྩེགས་འདྲ་ནས། །རྒྱལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མི་བསྲུན་བདུག་པའི་གཤེད། །ལས་བྱེད་
དགྲ་འདུལ་རུ་འདྲེན་སྡེ་བཞིའི་འཁོར། །དམ་ལྡན་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུངས་བཅས་རྣམས། །ཞེས་དང་། 
བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ མཐུ་ལྡན་བདུད་འདུལ་ཀུན་གྱི་གཙྫོ། །རབ་ཏུ་བཟྫོད་པར་དཀའ་བའི་
གཟུགས། །དྲག་པྫོར་ཁྲོས་པའི་ང་རྫོ་ཡིས། །སྲིད་གསུམ་གཡྫོ་བར་མཛད་ལ་བསྫོད། །མི་བཤིགས་རྫོ་རྗེ་གོ་
ཁྲབ་དང་། །བསེ་རྫོག་དར་གོས་སག་རའི་ལྷམ། །མགུལ་གཡུ་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྡན། །སྣ་ཚྫོགས་མདངས་
ཀྱིས་སས་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཉིས་སྦྲུལ་ཞགས་མཚན་བྱ་བསྣམས། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་
རྣམས། །བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ་གནྫོད་འཚེ་བའི། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་འབྱྫོར་པའི་
འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

ཨུཨུ་་རར་་སསངང་་ཁཁརར།།
སང་ཁའི་གཡུས་འདི་ ཨུ་ར་མདྫོ་བཞིའི་སྫོད་དང་། ཨུ་ར་དང་ལྕམ་མཁར་གཞུང་ལམ་གྱི་འྫོག་ རི་གཤྫོང་
གཅིག་ནང་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ནང་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོར་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་།

 

 

གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་འདི་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་དང་། ཕུན་ཚྫོགས་དབང་འདུས་ཟེར་གཉིས་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས།
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༥༥ གགནནསས་་བབདདགག་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་།
ལྷ་ཁང་། སང་ཁར་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སང་ཁར།
བསྟེན་མི། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་། ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་ལྡེབས་
རིས།

ཕུན་ཚྫོགས་དབང་འདུས་ཀྱི་གནས་ཁང་།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་ཡང་ གཡུས་འདི་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཨུ་ར་གཡུས་ཚན་ག་ར་གིས་
བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཨུ་ར་སྫོད་སང་མཁར་གཡུས་ཀྱི་ གནས་བདག་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ཞི་བའི་
ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལ་གོ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྫོག་གསྫོལ། ཕག་གཡས་རུ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་འདྫོད་འབྱུང་
ནྫོར་བུ་འཛིན། ལྷ་རྟ་དཀརཔྫོ་གཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ གཡུས་ཀྱི་བྱང་ཕྫོགས་རེའི་རྩེ་ལུ་བཞུགས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་གི་གནས་ཁང་འདི་ སང་ཁ་དང་སུམ་འཕང་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལས་ཡར་ཡྫོད་པའི་ རི་
རྩེ་འདི་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསྫོད་ཚིག་ལས། ཀྱཻ༑ ཟླ་བའི་མདངས་ཅན་མཛེས་པའི་སྐུ། །རྫོ་རྗེ་ཁྲབ་དང་
རྫོག་བགོས་ཤིང་། །རུ་དར་འདྫོད་འབྱུང་ནྫོར་བུ་འཛིན། །གངས་རི་སྤྲིན་བཅས་རྒྱུ་འདྲར་བསྫོད། །རླུང་གི་
ཤུགས་ལྡན་རབ་དཀར་རྟར། །བཅིབས་ཤིང་དཔུང་གི་སྡེས་བསྐོར་ཏེ། །བསན་དགྲ་གཞྫོམ་དུ་ཁྱོད་ཆས་
ཚེ། །བརྒྱ་བྱིན་གཡུལ་ངོར་ཞུགས་འདྲར་བསྫོད། །རིག་འཛིན་སྲུང་མ་་མཐུ་རྩལ་ཅན། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་
དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་གསལ་འཛུམ་བག་ཅན། །དུང་བཙན་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྫོད་དྫོ། །ས་རི་
ལྷམ་གསྫོལ་གདྫོང་དྲུག་ཆས། །ཉིན་བྱེད་འབུམ་གྱི་འྫོད་ཟེར་འཕྫོ། །མཆོག་ཏུ་དགྱེས་ནས་བདག་ཅག་
ལ། །མཛའ་བས་བསམ་དྫོན་སྒྲུབ་པ་དང་། །འགལ་རྐྱེན་སེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ཟེར་འདུག།
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༦༦ གགནནསས་་བབདདགག་་ཕུཕུནན་་ཚཚྫོྫོགགསས་་དདབབངང་་འའདུདུསས།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕུན་ཚྫོགས་དབང་འདུས།
ལྷ་ཁང་། སང་ཁར་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སང་ཁར།
བསྟེན་མི། སང་ཁར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
འདི་ཡང་གཡུས་སྒོ་འདི་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གནས་བདག་འདི་སང་ཁ་གཡུས་སྒོ་
ནང་མ་གཏྫོགས་ ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི་ལུ་གཏང་ནི་མིན་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་ཕུན་ཚྫོགས་དབང་འདུས་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལུ་
ཕྱྭ་རུ་དམར་པྫོའི་བེར་གོས་དང་ དེ་གི་ཕྱི་ལས་རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། དབུ་ལུ་དར་དཀར་གྱི་ཐྫོད་
ཆིངས་བཅིངས། ཕག་གཡས་མདུང་དར་གནམ་ལ་འཕར། གཡྫོན་པ་འདྫོད་འབྱུང་ནྫོར་བུ་འཛིན་ཏེ། རྟ་
མཆོག་དཀརཔྫོ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཕུན་ཚྫོགས་དབང་འདུས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལས་ཡར་ སྫོང་ཕུ་ཤིང་ཚྫོམ་ཚྫོམ་གཅིག་ཡྫོད་
མི་འདི་གི་རྩ་བར་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། སྫོབས་ལྡན་ཕྫོ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་ཞི་མ་ཁྲོ། །ཕག་གཡས་མདུང་
དར་མཁའ་ལ་འཕར། །མ་རུངས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བའི། །གཡྫོན་པ་དགོས་འདྫོད ་ནྫོར ་བུ་
བསྣམས། །སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་གང་འདྫོད་སྟེར། །དབུ་ལ་དར་སྣའི་ཐྫོད་ཆིངས་བརྒྱན། །སྐུ་ལ་ཕ་རུ་དམར་པྫོ་
གསྫོལ། །དེ་སྟེང་རིན་ཆེན་དུ་མས་སས། །ལྷ་རྟ་ངང་སེར་ཆིབས་ལ་བསྫོད། །སས་དང་བཙུན་མྫོ་བཀའ་བྫོན་
བཅས། །ཁྱེད་ཀྱི་འཁོར་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ཅག་ཡྫོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །དུས་རྣམས་
ཀུན་ཏུ་བསྫོད་པར་བགྱི། །མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཚར་གཅོད་ལ། །རྒྱལ་བསན་སྤེལ་བའི་གདྫོང་གྲོགས་མཛྫོད།།
ཟེར་གསུངས་ནུག།

ཨུཨུ་་རར་་ཝཝ་་ཐཐངང་་དདགོགོནན་་པཔ།།
ཨུ་ར་ཝ་ཐང་དགོན་པ་འདི་ ཨུ་ར་གཡུས་ཀྱི་གཡྫོན་ པུ་ཤི་ལ་ཟེར་མི་འདི་གི་རི་ཞྫོལ་ལུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་དང་།
དགོན་པ་འདི་ནང་ མྫོན་མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཀུན་གྲོལ། གྲུབ་ཐྫོབ་མེ་ལྫོང་རྫོ་རྗེ་དང་། གཞན་ཡང་ཞྭ་
དམར་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ཀར་ཐུབ་དབང་སྫོགས་ རྩ་ཆེན་བ་སྫོབ་ལེ་ཤ་བཞུགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་
དགོན་པ་ཅིག་ཨིན་མས།
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༧༧ དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་ལྷལྷ་་མམྫོྫོ་་དུདུདད་་སསྫོྫོལལ་་མམ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
སྲུང་མའི་མཚན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ།
ལྷ་ཁང་། ཝ་ཐང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཝ་ཐང་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
དགོན་པ་འདི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བའི་དགོན་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བ་མའི་ཐྫོབ་ཐང་དང་
དགོན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ག་ར་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་གི་ཆོས་སྲུང་ཡང་ དཔལ་
ལྡན་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་ཨིན་མས།
གནས་ཁང་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་མགོན་ཁང་འདི་ནང་ཨིནམ་དང་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དགོན་པའི་
བསྐང་གསྫོ་དང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས། དེ་ལས་རིམ་གྲོའི་སྐབས་ལུ་ གཏང་ནི་མ་གཏྫོགས་ གཞན་འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་དུས་སྫོན་ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག།

ཨུཨུ་་རར་་སསསས་་སྟེསྟེངང་་དདགེགེ་་ལྡལྡནན་་ལྷལྷ་་ཁཁངང་་།།
ཨུ་ར་སས་སྟེང་ལྷ་ཁང་འདི་ ཨུ་ར་གཡུས་ཀྱི་གཡྫོན་ཕྫོགས་གཞུང་ལམ་དང་ ཨུ་ར་སྫོབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ཆགས་ཡྫོདཔ་དང་། ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ རྟྫོགས་ལྡན་ཕ་ཇོའི་སས་ དབང་ཕྱུག་ལས་བརྒྱུད་པའི་བརྒྱུད་
འཛིན་གྱི་གདན་ས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ གདན་ས་འདི་ན་ ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས།
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༨༨ ཚེཚེ་་རིརིངང་་མམཆེཆེདད་་ལྔལྔ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།
ལྷ་ཁང་། སུམ་འཕང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཨུ་ར་སས་སྟེང་།
བསྟེན་མི། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གདུང་བརྒྱུད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད།

དེ་ལས་རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་འདི་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་འབད་བ་ཅིན། གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན་
ལས་ ལྷྫོ་སྒོའི་མ་མྫོ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚྫོགས་ཅིག་ཨིནམ་དང་། གནས་ཁང་ངོ་མ་འདི་ བལ་བྫོད་གཉིས་ཀྱི་
སྫོ་མཚམས་ གངས་མཐྫོན་མཐིང་རྒྱལ་མྫོ་ཟེར་མི་འདི་ན་ཨིན་མས། དེ་དང་ཉེ་བའི་ས་གནས་ཆུ་བར་ ཟེར་
སར་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་མཆོག་བསྒོམ་བསྒྲུབ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མྫོ་གིས་བར་ཆད་རྐྱབ་
རུང་ གླགས་མ་ཁེལཔ་ལས་བརྟེན་ ཞལ་རས་མངོན་སུམ་བསན་ཏེ་ རྗེ་བཙུན་དང་གསུང་གླེང་བྱུང་། རྗེ་
བཙུན་མི་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་ བསན་པ་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ནི་གི་ཁས་བངས་འབད་དེ་ ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡྫོདཔ་མ་ཚད། ནྫོར་ལྷ་ཡང་ཨིན་ནི་འདི་གིས་ གཙྫོ་བྫོར་བསྟེན་དང་མ་བསྟེན་
གྱི་ཁྱད་པར་མ་གཏྫོགས། འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲངས་སུ་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་མ་བསྟེན་མི་ག་
ཡང་མི་འྫོང་ཟེར་མནྫོཝ་མས།

ཚེཚེ་་རིརིངང་་མམཆེཆེདད་་ལྔལྔའིའི་་གགརར་་འའཆཆམམ།།

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གར་འཆམ་འདི་ཡང་ གདན་ས་འདི་གི་དུས་སྫོན་དང་འབྲེལ་བའི་གར་འཆམ་ཅིག་ཨིནམ་
དང་། མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ རྒྱལ་བཙུན་སྦེ་ཁྲི་མངའ་གསྫོལ་བའི་སྐབས་
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གདན་ས་འདི་ལས་དཔེ་བངས་ཏེ་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གར་འཆམ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་རྐྱབ་ཡྫོདཔ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་
འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཆམ་འདི་དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

ཚེཚེ་་རིརིངང་་མམཆེཆེདད་་ལྔལྔའིའི་་གགཙཙྫོྫོ་་འའཁོཁོརར་་གྱིགྱི་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཟེར་མི་འདི་ བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་ལང་ཚྫོ་དང་ལྡན་པ། བལྟ་རུང་ཚིམ་ནི་མེད་པར་ ཡིད་
དབང་འཕྫོག་ཚུགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྔ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་། དབུས་སུ་ཇོ་མྫོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་
མ། །སྐུ ་མདྫོག ་དཀར་ལ ་སེང་གེ ་དཀར་མྫོར ་ཆིབས། །ཕག ་གཡས་གསེར་གྱི ་རྫོ ་རྗེ ་གནམ་ལ ་
འཕར། །གཡྫོན་པ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན། །མདུན་ན་མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་སྐུ་མདྫོག་སྔོན། །རྐྱང་བུ་
ཁ་དཀར་ཆིབས་ནས་སྒེག་ཉམས་འགྱུར། །ཕག་གཡས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལྫོང་བསན་པ་དང་། །གཡྫོན་པ་བ་དན་
དཀར་པྫོ་གནམ་ལ་འཕར། །གཡས་ན་མི་གཡྫོ་གླང་བཟང་སྐུ་མདྫོག་སེར། །སག་མྫོ་དྲུས་མར་ཆིབས་ནས་
ཞལ་འཛུམ་སྫོན། །ཕག་གཡྫོན་ལྷ་ཡི་ཟས་ཀྱི་གཞྫོང་པ་ལས། །གཡས་པས་གང་ལ་གང་འདྫོད་བསྩལ་བར་
མཛད། །རྒྱབ་ན་ཅོད་པན་མགྲིན་བཟང་སྐུ་མདྫོག་དམར། །ཤ་བ་ཡུར་མྫོར་ཆིབས་ནས་ཟུར་མིག་
བལྟས། །རིན་ཆེན་སྒྲོམ་དང་ནྫོར་བུ་འཛིན་ནས་ནི། །དབུལ་ཕྫོངས་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་སེལ་བར་
བྱེད། །གཡྫོན་ན་གཏད་དཀར་འགྲོ་བཟང་སྐུ་མདྫོག་ལྗང་། །འབྲུག་སྔོན་ཆིབས་ནས་སྒམ་པྫོའི་ཚུལ་གྱིས་
བཞུགས། །གཡས་པའི་དུར་བས་དུག་གདྫོན་མ་ལུས་སེལ། །གཡྫོན་པས་དམ་ཉམས་རྣམས་ལ་སྦྲུལ་ཞགས་
སྫོན། །གཞྫོན་པའི་ལང་ཚྫོ་ལྡན་པའི་ན་ཆུང་མ། །འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་བུ་མྫོ་རྣམ་ལྔ་ཡིས། །སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་མཆོག་
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ཐུན་དངོས་གྲུབ་གཉིས། །ཅི་དགར་སྦྱིན་ལ་ཕྫོངས་པ་མཛད་དྫོན་ཅི།། ཟེར་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་བཤད་པ་
གསྫོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན།

ཨུཨུ་་རར་་མམདདྫོྫོ་་བབཞིཞི།།
ཨུ་ར་མདྫོ་བཞིའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཨུ་ར་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ཡང་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་
ཁང་ཅིག་ཨིན་མས། 
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༩༩  གགནནསས་་བབདདགག་་འའཕྲིཕྲིནན་་ལལསས་་རྟརྟ་་རྩེརྩེ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འཕྲིན་ལས་རྟ་རྩེ།
ལྷ་ཁང་། མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི།
བསྟེན་མི། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

འཕྲིན་ལས་རྟ་རྩེ། ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་ལྡེབ་
རིས། ཧྫོར་པྫོ་བྱང་རེ། ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་ལྡེབས་རིས།
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གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
ཨུ་ར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ སུམ་འཕང་བག་བཙན། སང་ཁར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་། འཕྲིན་ལས་
རྟ་རྩེ། ཧྫོར་པྫོ་བྱང་རེག། ལྷ་བཙན་རྫོག་པྫོ་རྐྱང་རེག། ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་བཅས་དྲུག་ལུ་གསྫོལ་བསྟེན་སྫོལ་
ཡྫོད་པའི་ནང་ལས་ གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་འཕྲིན་ལས་རྟ་རྩེ་འདི་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཨུ་ར་ཡུལ་གྱི་གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་འཕྲིན་ལས་རྟ་རྩེ་ནི། སྐུ་མདྫོག་ཧྫོནམ་ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ལྡན། ན་
བཟའ་དར་གོས་གྱི་ཕྱི་ཁ་ལས་གོ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྫོག་གསྫོལ། ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་དང་གཡྫོན་པ་སྦྲུལ་
ཞགས་འཛིན་ཏེ་གཡག་རྒོད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས། གནས་ཁང་ཡང་ལྷ་ཁང་ཐག་ཉེ་
སར་ མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཡྫོད་ས་འདི་ནང་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ ད་ལྟྫོ་མཆོད་རྟེན་གསར་བཞེངས་འབད་མི་ལས་མར་ གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ སང་རི་
མཚམས་ལུ་ བྱག་ཆུ་ཀུ་ཅིག་དང་། ཆུ་མིག་དང་བཅས་ཡྫོད་ས་འདི་ན་ཨིནམ་དང་། དེ་ཁར་གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་སའི་མཆོད་ཁང་ཅིག་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་བསྫོད་ཚིག་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ ལེགས་བྱས་དྲི་མེད་དགེ་བའི་འབས། །སྲིད་ན་དབང་ཆེན་མཐུ་ཐྫོབ་
པ། །མི་བསྲུན་ཀླུ་བདུད་དྲེགས་པའི་དཔྫོན། །སྫོབས་རྩལ་ཆེན་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །མི་མཐུན་གདུག་པའི་
ཚྫོགས་འཇོམས་ཤིང་། །མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དྫོན་བསྒྲུབ་པའི་གཉེན། །འགོ་བའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་ནི། །འཕྲིན་
ལས་རྟ་རྩེ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །སྐུ་མདྫོག་བཻ་ཌུར་མཐིང་གའི་མདྫོག །གནམ་སྔོན་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་
ལ། །སྤྱན་རས་ཉི་མ་སྫོང་འབར་བས། །སང་བའི་མུན་ནག་འཇོམས་དེར་བསྫོད། །འཁྱུག་ཅིང་ཕུན་ཚྫོགས་
མཛེས་པའི་སྐུར། །ཡིད་འྫོང་དར་གོས་ལྷབ་ལྷུབ་གསྫོལ། །རིན་ཆེན་ནྫོར་བུའི་རྒྱན་ལྡན་པའི། །གཏེར་བདག་
ཁྱོད་ལ་དད་པས་བསྫོད། །གཡས་པའི་ཕག་གིས་ཁྲམ་ཤིང་དང་། །གཡྫོན་ན་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་
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ཐྫོགས། །ཚར་གཅོད་དབང་འདུས་ལས་མཛད་པའི། །མཐུ་སྫོབས་ཆེན་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ཆིབས་སུ་གཡག་
རྒོད་འཇིགས་རུང་བ། །སྤུ་ཞྫོལ་ཆར་སྤྲིན་བརྙིལ་འདྲར་ཆིབས། །སང་དགྲའི་སྫོག་ལ་རྔམ་ཆས་ཚེ། །རླུང་
ལྟར་མྱུར་མགྱོགས་རྒྱུགས་དེར་བསྫོད། །ནང་འཁོར་ཡིད་འཕྫོག་ལྷ་ཀླུའི་སྨན། །སྐྱེ་རྒུའི་མིག་གི་བདུད་རྩི་
སྟེ། །ཅི་བགྱིད་མངག་གཞུག་རིགས་མཐའ་ཡས། །མ་ཚང་མེད་པས་བསྐོར་དེར་བསྫོད། །མཆོད་ཅིང་བསྫོད་
པས་རྒྱལ་བའི་བསན། །དེ་འཛིན་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས། །བཅོལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་འདུག། དྫོགས་དཔྱྫོད། བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་གནས་བདག་འདི་
སྐུ་མདྫོག་ཧྫོནམ་བཻ་ཌུརྻའི་མདྫོག་ཅན་སྦེ་གསུངས་ཡྫོད་རུང་། སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་། དགྱེས་པའི་འཛུམ་
ཞལ་སྫོན་ཟླ་ལྟར་དཀར་བས། །ཟེར་གསུངས་མི་འདི་དང་མ་འདྲཝ་འདུག།
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༡༡༠༠ གགནནསས་་བབདདགག་་ཧཧྫོྫོརར་་པཔྫོྫོ་་བྱབྱངང་་རེརེ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཧྫོར་པྫོ་བྱང་རེ།
ལྷ་ཁང་། མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཨུ་ར།
བསྟེན་མི། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་ ཆོས་བརྒྱུད་དང་བ་མའི་རྗེས་འབངས་སྦེ་འྫོང་འྫོངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་འབདཝ་
ལས་ གནས་ཁང་ཡང་ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཕྫོགས་ལུ་ མཆོད་རྟེན་ཅིག་བརྩིགས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་མ་
གཏྫོགས་ བདག་དབང་གི་ས་གནས་སྫོ་སྫོ་ཅིག་མིན་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་ཧྫོར་པྫོ་བྱང་རེ་འདི་སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། སྐུ་ལུ་གོ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྫོག་བཞེས་ཏེ་དཔའ་བའི་
ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཕག་གཡས་ནམ་མཁར་འཕར། གཡྫོན་པ་མདུང་དར་འཛིན་ཏེ་ ཅང་ཤེས་རྟ་མཆོག་
དམརཔྫོ་གཅིག་ལུ་བཞྫོན། འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཨུ་ར་ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཕྫོགས། སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ ས་འབུར་ཅིག་གུར་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་
གཉིས་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།
འདི་ཡང་བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། ཧཱུྃ༑ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །གསང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྫོའི་
རྩལ། །འགགས་མེད་ཀློང་ལས་བཞེངས་པའི་སྐུ། །གཏེར་བདག་ཧྫོར་པྫོ་བྱང་རེ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དམར་ལ་
འཛུམ་པའི་ཞལ། །ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་འབར་ཞིང་། །ཕག་གཡས་ནམ་མཁའི་མཐྫོངས་སུ་འཕར། །རྣམ་
གྲོལ་ཐར་པའི་ལམ་རྙེད་མཚྫོན། །མ་རིག་དགྲ་དཔུང་གཞྫོམ་ཕྱིར་གཡྫོན། །མདུང་དར་སྲིད་རྩེར་གཡྫོ་བཞིན་
འཛིན། །རྫོ་རྗེའི་ཁྲབ་རྫོག་སག་ལྷམ་དང་། །འཁོར་གསུམ་དཔའ་བྫོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །གློག་ལྟར་
མགྱོགས་པའི་ཅང་ཤེས་པ། །རབ་དམར་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ལྡན་སྟེང་། །དགྱེས་པའི་ཉམས་ཀྱིས་འགྱིང་བའི་
རྒྱལ། །སྲིད་པའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པྫོར་བསྫོད། །བདེ་ཆེན་གཅིག་ལས་སྣ་ཚྫོགས་གར། །ཆུ་ཟླས་མཚྫོན་པའི་
འཁོར་གྱི་དཔུང་། །ཅི་འདྫོད་ལས་ལ་ཆེས་མྱུར་བའི། །ལྷ་སྲིན་གཉེན་པྫོའི་ཚྫོགས་བཅས་ཀུན། །དམ་ལྡན་
ཀུན་ལ་སྙིང་ཉེ་ཞིང་། །དམ་ཉམས་བསྒྲལ་བའི་གཤེད་ཆེན་པྫོ། །དཀར་ཕྫོགས་སྐྱོང་བའི་མཐུ་རྩལ་
ཅན། །རྒྱལ་བསན་སྤེལ་བའི་ཕྫོ་ཉ་བར། །ཡིད་ཆེས་དད་པས་སྙིང་ཁོང་ནས། །གདུང་དབྱངས་རྫོལ་མྫོའི་སྒྲ་
དང་བཅས། །མཆོད་ཅིང་བསྫོད་ལ་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབས། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འདུག།
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༡༡༡༡ ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་རརྫོྫོགག་་པཔྫོྫོ་་རྐྱརྐྱངང་་རེརེ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་བཙན་རྫོག་པྫོ་རྐྱང་རེ།
ལྷ་ཁང་། མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཨུ་ར།
བསྟེན་མི། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

ལྷ་བཙན་རྫོག་པྫོ་རྐྱང་རེ། ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་ལྡེབས་རིས། ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད། ཨུ་ར་མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་
ལྡེབས་རིས།

  

85



 

 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཨུ་ར་མདྫོ་བཞིའི་གནས་བདག་ལྷ་བཙན་རྫོག་པྫོ་རྐྱང་རེག་འདི་སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ། སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་དར་
དཀར་གྱི་ཐྫོག་ལུ་གོ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྫོག་གསྫོལ། ཕག་གཡས་བ་དན་དང་། གཡྫོན་པ་ནྫོར་བུ་འཛིན་ཏེ། རྟ་
དཀར་ལ་ཆིབས། འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་ཚྫོགས་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཨུ་རའི་གདྫོང་སྐོར་ ཝ་ཐང་དགོན་པའི་ལྟག་གི་ པུ་ཤི་ལའི་རྩེ་ལུ་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། འྫོག་གི་
བསྫོད་ཚིག་དྲངས་མི་འདི་ན་ རྗེར་གྱུར་པུ་རྒྱལ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།། ཟེར་བའི་པུ་རྒྱལ་འདི་ཡང་ བྫོད་ཀྱི་རྒྱལཔྫོ་
ལུ་གོ་ནི་མེན་པར་ པུ་ཤི་ལའི་རྒྱལ་པྫོ་ཟེར་གོ་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཀྱཻ༑ ཀུན་བཟང་ཐུགས་རྗེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ནི། །ཆུ་ཟླ་བཞིན་དུ་རྫོ་པ་ལས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་མ་ལུས་པའི། །རྗེར་
གྱུར་པུ་རྒྱལ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །སྐུ་མདྫོག་གངས་རིའི་མདངས་འཕྫོག་ཅིང་། །དར་དམར་ཁྲབ་རྫོག་ལ་སྫོགས་
གསྫོལ། །ཞི་འཛུམ་ཞལ་རས་ཉམས་ཀྱིས་འཕྫོ། །སྤྱན་གཉིས་ཨུཏྤལ་རྒྱས་དེར་བསྫོད། །ཕག་གཉིས་མཉམ་
པའི་བ་དན་དཀར། །མཁའ་ལ་འཕར་ཞིང་ནྫོར་བུ་འཛིན། །རྫུ་འཕྲུལ་རྟ་དཀར་སྟེང་ན་ཆིབས། །ཁམས་
གསུམ་སྲིད་གསུམ་མྱུལ་ལ་བསྫོད། །གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་སས། །བྫོན་འབངས་ལས་བྱེད་ཕྫོ་ཉའི་
ཚྫོགས། །ལྷ་ཀླུ་ལ་སྫོགས་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི། །འཁོར་ཚྫོགས་རྣམས་ལ་བདག་བསྫོད་དྫོ། །ཁྱེད་རྣམས་སྲུང་མ་
མཐུ་རྩལ་ཅན། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་རྣམ་པ་བཞི། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གང་བཅོལ་བའི། །འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་
འགྲུབ་པར་ཤྫོག །ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
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༡༡༢༢ ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་ཀླུཀླུ་་བབདུདུདད།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད།
ལྷ་ཁང་། མདྫོ་བཞི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཨུ་ར།
བསྟེན་མི། ཨུ་ར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་འདི་ ཆུ་སྨད་གཞུང་ལའི་གནས་བདག་འདི་ཨིནམ་ལས། ས་གནས་ཆ་ལས་ གཡུས་འདི་གི་
གནས་བདག་མེན་པས། ཨིན་རུང་ ཨུ་ར། ཤིང་གཉེར། སངས་སི་སྦི་གསུམ་གྱིས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་
ཡིད་ཆེས་སྫོམ་སྦེ་བསྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། ཆོས་སྲུང་གི་གཏྫོར་གྲལ་གཏང་ནི་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ ཆུ་སྨད་
གཞུང་ལའི་ཕྫོགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གི་ལུགས་སྫོལ་ཅིག་ཡང་འདུག།
སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་དང་ གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ཆུ་སྨད་གཞུང་ལའི་སྐབས་ལུ་གཟིགས།

བུབུམམ་་ཐཐངང་་ཨུཨུ་་རར་་ཤིཤིངང་་གགཉེཉེརར།།
ཤིང་གཉེར་གྱི་གཡུས་འདི་ སངས་སི་སྦི་གི་གདྫོང་སྐོར་ལུ་ཡྫོད་པའི་རི་དང་། ཨུ་ར་གི་རྒྱབ་རི་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ རི་གཤྫོང་སྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ན་ལས་ རི་ཆུང་ཅིག་ཐྫོན་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་གུ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྷ་ཁང་གཅིག་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ སུམ་འཕང་གི་ཡན་ལག་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་
གདན་ས་ཨིན་མས།
གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ གཞི་བདག་བཞི་ཐྫོ་བཀོད་ཡྫོད་ས་ལས་ གཙྫོ་བྫོ་ཕྫོ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་ 
རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་གདན་ས་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ སྐུ་འདྲ་གསརཔ་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གསྫོལ་མཆོད་
དཔེ་ཆ་ཡང་འདུག། དེ་ལས་གཞན་གནསཔྫོ་གསང་སྔགས་བཀྲ་ཤིས། མ་མྫོའི་གཡུ་སྒྲོན་བཟང་མྫོ། སྟིང་

 

 

ཤིང་རས་པ་ཟེར་མི་གསུམ་འདི་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཇ་ཕུད་ཆང་ཕུད་རེ་ཕུལ་ནི་ཙམ་ཅིག་ལས་
གཞན། གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དང་ སྐུ་འདྲ་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། 
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༡༡༣༣  ཕཕྫོྫོ་་ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་པཔྫོྫོ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དདགྲགྲ་་འའདུདུལལ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕྫོ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
ལྷ་ཁང་། ཤིང་གཉེར་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཤིང་གཉེར།
བསྟེན་མི། ཤིང་གཉེར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སུམ་འཕང་གི་གདུང་བརྒྱུད་གཅིག་གིས་
བཤད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་
གཉེར་གྱི་གནས་བདག་ རྫོ ་རྗེ་དགྲ་
འདུལ་འདི་ སུམ་འཕང་བག་བཙན་
འདི་ར་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་
ད་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ནང་མཇལ་བ་ཅིན་
དེ་གཉིས་མ་པ་ལས་འདྲ་ས་མེད་པའི་སྫོ་
སྫོ ་ཅིག ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་སུམ ་
འཕང་གི་གནས་བདག་འདི་ བག ་
བཙན་རྫོ ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་དང་། ཤིང་
གཉེར་གྱི་གནས་བདག་འདི་ ཀླུ་བཙན་
རྫོ ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་ཟེར་ཨིན་པའི་ཁར་
ཕག་མཚན་དང་འཁོར་ཚུ་སྫོ ་སྫོ ་ཨིན་
མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཕྫོ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཕག་གཡས་
རྟའི་མཐུར་ལུ་བཟུང་། གཡྫོན་པ་མདུང་དར་དམརཔྫོ་གནམ་ཁར་འཕར། རྟ་དམར་རླུང་གཤྫོག་ཅན་ལུ་
ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་པའི་གཡས་ལུ་ སས་ནྫོར་བུ་འཛིན་པ་དང་། གཡྫོན་ལུ་ཡུམ་ཆེན་ཀླུ་སྨན་དཀར་མྫོ་གཉིས་
ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཤིང་གཉེར་གཡུས་ཀྱི་བྱང་ཕྫོགས་རི་འགོ་ལུ་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེརཝ་མ་གཏྫོགས་ གནས་ཁང་ལྫོགས་སུ་མིན་
འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་མངོན་རྟྫོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་། ཕྫོ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་ཀླུ་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ། ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་པའི་ཞལ་
གཅིག་ཕག་གཉིས་སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ། ཕག་གཡས་རྟ་ཐུར་སྦྲུལ་ཞགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟུང་ཞིང་། གཡྫོན་
པས་མདུང་དར་དམར་པྫོ་སྲིད་རྩེའི་བར་སྣང་ལ་འཕར་ཞིང་དགྲ་ལ་བསྣུན་པ། སྤྱན་གསུམ་གློག་ལྟར་འཁྱུག་
ཅིང་། འཁོར་གསུམ་མདྫོང་དྲུག་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་བཞུགས་པའི་གཡས་སུ། སས་ནྫོར་བུ་འཛིན་པ་ཞལ་
གཅིག་ཕག་གཉིས་སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་གཡས་བ་དན་དཀར་པྫོ་དང་། གཡྫོན་ཡིད་བཞིན་དབང་གྱི་ནྫོར་བུ་
ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡྫོན་དུ་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ཀླུ་སྨན་དཀར་མྫོ་ ཕག་གཡས་མདའ་དར་སྣ་ལྔ་དང་། 
གཡྫོན་པས་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་ནྫོར་བུ་འཛིན་པ། བཞིན་བཟང་མཛེས་སྡུག་ཡིད་རིས་བྲིས་པ་ལྟ་བུར་རིན་
པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། ཡབ་ལ་དགྱེས་བཞིན་གནས་པའྫོ།། ཟེར་གསུངས་ནུག།
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༡༡༤༤  གགནནསས་་བབདདགག་་གགཞཞནན་་གགསུསུམམ།།

ཤིང་གཉེར་གྱི་གཡུས་འདི་ཁར། ༡ ཤར་སྒོ་བསྲུང་མི་སྟིང་ཤིང་རས་པ། ༢ ལྷྫོ་སྒོ་བསྲུང་མི་མ་མྫོའི་གཡུ་
སྒྲོན་བཟང་མྫོ་དང་། ༣ ནུབ་སྒོ་བསྲུང་མི་གནསཔྫོ་གསང་སྔགས་བཀྲ་ཤིས། ༤ བྱང་སྒོ་བསྲུང་མི་རྫོ་རྗེ་
དགྲ་འདུལ་ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ དྫོན་ངོ་མ་ལུ་གནས་པྫོའི་གནས་ཁང་གསུམ་ གཡུས་ཀྱི་བྱང་
ཕྫོགས་ལུ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་དང་། གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལྷྫོ་ནུབ་མཚམས་ལུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
འདི་ཡང་བྱང་གི་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་གོང་ལུ་ཞུ་མི་འདི་དང་། མ་མྫོའི་གཡུ་སྒྲོན་བཟང་མྫོའི་གནས་ཁང་འདི་
གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བག་རི་ཤིང་ནགས་སྟུག་དྲགས་ཅན་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཨིནམ་ལས། ལྷྫོ་དང་
བྱང་གཉིས་ཀྱི་ཕྫོགས་ཏག་ཏ་མཚམས་ཅིག་འདུག།
ཨིན་རུང་ཤར་གྱི་སྟིང་ཤི་རས་པ་དང་། ནུབ་ཀྱི་གསང་སྔགས་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ གཡུས་
ཀྱི་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་རི་སྫོམ་དེ་གི་ཞྫོལ་ལས་ སྒང་ཏྫོག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་ད་ སྒང་ཏྫོག་འདི་གུར་ཤར་
གྱི་གནས་བདག་དང་། འདི་གི་གདྫོང་སྐོར་རི་ངོ་མ་འདི་གུ་ལུ་ ནུབ་ཀྱི་གནས་བདག་སྦེ་ཁོ་རང་གཉིས་
ཤར་ནུབ་གདྫོང་སྐོར་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས། གཡུས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་ལུ་མེན་པར་ གཡུས་ཀྱི་བྱང་ཕྫོགས་ལུ་ཨིནམ་
དང་། མདྫོར་ན་ཤར་ནུབ་བྱང་གསུམ་གྱི་གནས་ཁང་གསུམ་ཆ་ར་ གཡུས་ཀྱི་བྱང་ཕྫོགས་ལུ་ཨིན་མས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཤར་ནུབ་ལྷྫོ་གསུམ་གྱི་གནས་བདག་གསུམ་ཆ་ར་ གདྫོན་བཅོས་བཀལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་མཆོད་ནི་མ་གཏྫོགས་
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག།

བུབུམམ་་ཐཐངང་་ཨུཨུ་་རར་་སསངངསས་་སིསི་་སྦིསྦི།།
སངས་སི་སྦི་གི་གཡུས་འདི་ ཆུ་སྨད་ཨུ་རའི་ཕང་ལམ་འདའ་སྟེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ གཏེར་མཛྫོད་ཀྱི་ལྕམ་
མཁར་ཆུའི་ཟམ་བརྒལ། ཕ་གི་རི་གུ་ལས་འཛེགས་འགྱོཝ་ད་གི་གཡུས་སྒོ་དང་པ་འདི་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་
གཞུང་ལམ་ལྟག་ལས་ཡར་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྷ་ཁང་གསརཔ་དག་པ་ཅིག་
ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་གི་རྙིངམ་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་མི་འདི་ བདེ་ཆེན་
གླིང་ལྷ་ཁང་དང་། བཀྲ་ཤིས་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཨིན་མས།
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བདེ་ཆེན་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ གཏེར་སྫོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་གདན་ས་ཨིནམ་ད་ འདི་ནང་ཡིད་དམ་
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ། ཆོས་སྲུང་མ་གོན་པྫོ་དང་ མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ལས་འགོ་བཙུགས་ སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་
ཛཱ་ཊི། རེ་མ་ཏི། རྣམ་སས་ཚེ་རིང་མ་ལ་སྫོགས་པ་ འབྲུག་ལུགས་ལྟར་དུ་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་
གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ཁ་ནང་ ཡབ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ། ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། གནས་བདག་གངས་སྦི་ཇོ་བྫོ་
ཟེར་ ཁོང་གསུམ་འདི་ འུར་དིང་དིང་ཨིན་མས།
སྤྱིར་བཏང་གཡུས་འདི་ནང་ གནས་བདག་ལྔ་བརྩི་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ༡གངས་སྦི་ཇོ་བྫོ་འམ་ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་འདི་མ་གཏྫོགས་ གཞན་ ༢ནང་འཁོར་གནསཔྫོ། ༣བག་ཆུ་སྒང་གི་གནསཔྫོ།
༤བསམ་གཏན་གླིང་གི་གནསཔྫོ། ༥བཀྲ་ཤིས་གླིང་གི་གནསཔྫོ་ཟེར་མི་ཚུ་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་མེདཔ་མ་ཚད་
མཚན་ངོ་མ་ཡང་མིན་འདུག། དེ་ལས་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པྫོ་མཧཱ་ཀ་ལ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༡༡༥༥ ཡིཡི་་དདམམ་་འའཇཇམམ་་དདཔཔལལ་་གགཤིཤིནན་་རྗེརྗེ་་གགཤེཤེདད།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཡི་དམ་གྱི་མཚན། ཡབ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད།
ལྷ་ཁང་། བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སངས་སི་སྦི།
བསྟེན་མི། སངས་སི་སྦི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས། 

ཡབ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། སས་ཡ་མ་རཱ་ཛ། ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊཱི།
སངས་སི་སྦི་བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་མཐྫོང་གྲོལ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལྷ་ཚྫོགས་འདི་ ཡི་དམ་སྦེ་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད། ཆོས་སྲུང་སྦེ་ཡང་བསྟེན་
སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ནང་ལས། ད་ལྟྫོ་སྐབས་སུ་འབབ་པ་འདི་ནང་ ཡིད་དམ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། འདི་
གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་། ཡིད་དམ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་བདག་བསྐྱེད་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་དང་། ཆོས་སྲུང་སྦེ་
ཨིན་པ་ཅིན་ བདག་བསྐྱེད་ཡིད་དམ་གཞན་ཅིག་བསྒོམས་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་སྲུང་འདི་ཚུ་མདུན་བསྐྱེད་
རྐྱངམ་སྦེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། ད་ལྟྫོ་གི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་ནང་། ཉི་
ཟླའི་གདན་སྟེང་དཀྱིལ་ཀྲུང་གིས། །བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེ་གཤེད།  །ཟེར་བདག་བསྐྱེད་སྦེ་ཐྫོན་དྫོ་
ཡྫོདཔ་དང་། ཆོས་སྲུང་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ལ་སྫོགས་པ་ མདུན་བསྐྱེད་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
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གགཤིཤིནན་་རྗེརྗེ་་གགཤེཤེདད་་ཀྱིཀྱི་་དདཀྱིཀྱིལལ་་འའཁོཁོརར།།

གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ཕྫོ་བང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ། ཐྫོག་བརྩེགས་རིམ་པ་གསུམ་ཡྫོད་ས་
ལས། གོང་མ་ནང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚྫོགས། འདི་ནང་ཡབ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། 
སས་ཡ་མ་རཱ་ཛ། ལས་བྱེད་འདྫོད་ཁམས་དབང་མྫོ་བཅས་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚྫོགས་བཞི། བར་མ་ནང་གསུང་གི་
ལྷ་ཚྫོགས་ཞིང་སྐྱོང་ལྔ། འྫོག་མ་ནང་སྐུའི་ལྷ་ཚྫོགས་རིམ་པ་གསུམ་ལས། ནང་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་
ལྔ། བར་དུ་གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། ཐ་མ་ལྷ་ཀླུ་གནྫོད་སྦྱིན་སྡེ་བརྒྱད་བཅས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཡབ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་འདི་ ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་ཡྫོད་ས་ལས། རྩ་བའི་ཞལ་དམར་ནག། 
གཡས་ཧྫོནམ། གཡྫོན་ལྗང་ཁུ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་དང་། ཕག་དྲུག་ཡྫོད་ས་ལས་གཡས་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་
དུ་བེ་ཅོན། གཏུན་ཤིང་། སྡིག་མཛུབ། གཡྫོན་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བྷནྫ། རལ་གྲི། རྒྱུ་ཞགས་འཛིན་
ཏེ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་ལུ་དཀྱིལ་ཀྲུང་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༡༡༦༦  སསསས་་ཡཡ་་མམ་་རཱརཱ་་ཛཛ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། སས་ཡ་མ་རཱ་ཛ།
ལྷ་ཁང་། བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སངས་སི་སྦི།
བསྟེན་མི། སངས་སི་སྦི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

སས་མཆོག་ཡ་མ་རཱ་ཛ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དམར་ནག་སྐུ་ལུ་ སག་ལྤགས་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། 
ཕག་གཡས་པ་རལ་གྲི་གནམ་ལུ་འཕར། གཡྫོན་པ་ལུ་ཐྫོད་པ་འཛིན་ཏེ་ ཡབ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་གཡས་
ཕྫོགས་ལུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་གཉིས་མས།
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༡༡༧༧  ཡུཡུམམ་་ཨེཨེ་་ཀཀ་་ཛཱཛཱ་་ཊིཊི།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊཱི།
ལྷ་ཁང་། བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སངས་སི་སྦི།
བསྟེན་མི། སངས་སི་སྦི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་འདི་ སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་སྐུ་གཟུགས་གཅེར་བུ་ལུ་ དགྲ་བྫོའི་པགས་ཀོ་གྱོན། ཕག་
གཡས་རལ་གྲི་འཕར། གཡྫོན་པ་ལུ་དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་དྫོན་ཧིང་ཞལ་ལུ་བཞེས་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཡབ་ཀྱི་
གཡྫོན་ཕྫོགས་ལུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༡༡༨༨  ལལསས་་བྱེབྱེདད་་འའདདྫོྫོདད་་ཁཁམམསས་་དདབབངང་་མམྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། ལས་བྱེད་འདྫོད་ཁམས་དབང་མྫོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ།
ལྷ་ཁང་། བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སངས་སི་སྦི།
བསྟེན་མི། སངས་སི་སྦི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གདྫོང་ཁ་ལུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོའི་རྣམ་སྤྲུལ་མ་མྫོ་དང་ སྲིན་པྫོ་ཚུ་གི་བདག་པྫོ་འདྫོད་ཁམས་དབང་མྫོ་ཟེར་མི་
འདི་ སྐུ་མདྫོག་གནགཔྫོ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་གྱོན། ཕག་གཡས་རལ་གྲི་འཕར། གཡྫོན་པ་དམ་ཉམས་དགྲ་
བྫོའི་དྫོན་ཧིང་ཞལ་ལུ་བཞེས་པའི་ཚུལ་སྦེ་བྫོང་ཀུ་ཅིག་གུར་བཞྫོན་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

དདཀྱིཀྱིལལ་་འའཁོཁོརར་་གྱིགྱི་་ལྷལྷ་་ཚཚྫོྫོགགསས་་གགཞཞནན།

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བར་ཐྫོག་ གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ ཞིང་སྐྱོང་ནག་མྫོ། དཀར་མྫོ། སྔོན་མྫོ། དམར་
མྫོ། གསེར་མྫོ་བཅས་ལྔ། འྫོག་ཐྫོག་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ནང་ན་ཚངས་པ། བཙན་རྒོད་
ཡབ་ཤུད་དམར་པྫོ། ཞང་པྫོ་ཁུ་ལིངས། ཏྲི་ལིང་ལག་རིང་། གཤིན་རྗེ་དམར་པྫོ་བཅས་ལྔ། དེའི་ཕྱི་རིམ་ན་
གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། དེའི་ཡང་ཕྱི་རིམ་ནང་ལྷ་ཀླུ་གནྫོད་སྦྱིན་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ལྷ་ཁང་ནང་ན་ ཡིད་དམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་མགོན་ཁང་བཟུམ་སྦེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སྒོ་བསམས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་
ནང་ཨིན་མས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཟླཝ་དང་པའི་དམངས་ཀྱི་དུས་སྫོན་སྦེ་ ཡིད་དམ་གྱི་གསུང་ཆོག་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སྐུ་
འདྲ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་མི་དམངས་ལུ་ མཇལ་ཁ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་གསུང་ཆོག་དཔེ་ཆ་ལས། ཧཱུྃ༑ ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་སྐྱེས་མེད་དབྱིངས། །ངང་ལས་མ་འགགས་
ཁྱབ་པར་སྣང་། །རིག་པ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་བཞིན། །སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སྫོང་འཛིན་གྱིས། །སྫོང་གྲོགས་
འབྱུང་བ་ཀློང་ཡངས་ཨེ། །འབྱུང་བརྩེགས་ཁྲོས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །གྲུ་གསུམ་སྟེང་འཁོར་རྩེ་ལྔ་
དང་། །དེ་ཕྱི་མེ་ལྔ་འཁྱུད་འཁོར་གསུམ། ། ༡ ལྟེ་བར་མ་ཧེ་བཏེགས་པའི་ཁྲིར། །ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་
དཀྱིལ་ཀྲུང་གིས། །བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེ་གཤེད། །རབ་འཇིགས་ཁྲོས་པའི་ཧེ་རུ་ཀ། །དམར་
ནག་གཡས་མཐིང་གཡྫོན་ལྗང་ཞལ། །སྤྱན་དགུ་སང་མིག་ཕྫོགས་བཅུར་གཡྫོ། །སྨིན་མ་ཨག་ཚྫོམ་མེ་ལྟར་
འཕྫོས། །རལ་པའི་གན་མཛེས་ཐྫོད་སྐམ་བརྩེགས། །ཕག་དྲུག་གཡས་གསུམ་བེ་ཅོན་དང་། །གཏུན་ཤིང་
སྡིག་མཛུབ་གཡྫོན་བྷནྫ། །དེ་འྫོག་རལ་གྲི་རྒྱུ་ཞགས་འཛིན། །སྐུ་ལ་ཁྲག་ཞག་རཀྟས་མཚན། །གླང་ཆེན་
ལྤགས་པའི་སྫོད་གཡྫོག་ཅན། །སག་ཤམ་རྒྱུ་མ་ཞགས་དང་ནི། །ཐྫོད་ཕྲེང་གསུམ་དང་སྦྲུལ་ཚུན་
བརྒྱན། །ཞབས་བཞི་དྫོར་སབས་འགྱིངས་བབ་སྐུ། །སྒེག་པ་དཔའ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་། །རྒོད་དང་གཤེད་
མ་རབ་འཇིགས་པར། །གཏུམ་རྔམ་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་གར། །ཡེ་ཤེས་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དབུས།།
༢ གཡས་སུ་སས་མཆོག་ལས་ཀྱི་གཤེད། །ཡ་མ་ར་ཛ་དམར་ནག་སྐུ། །རལ་གྲི་འཕར་ཞིང་བྷན་དམར་
གཡྫོན། །སག་པགས་དུར་ཁྲོད་ཆས་དང་ལྡན། ། ༣ གཡྫོན་དུ་ཡུམ་མཆོག་དབྱིངས་ཀྱི་བདག །ཨེ་ཀ་ཛཱ་
ཊི་མཐིང་ནག་སྐུ། །རལ་གྲི་འཕར་ཞིང་དགྲ་སྙིང་གསྫོལ། །གཅེར་བུ་ཞིང་ལྤགས་རྒྱན་འཕྲེང་ལྡན། ། ༤
མདུན་དུ་མ་མྫོ ་སྲིན་པྫོའི་བདག །འདྫོད་ཁམས་གཙྫོ ་མྫོ ་ཁྲོས་པའི་སྐུ། །ནག་མྫོ ་རལ་གྲི་དགྲ་སྙིང་
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གསྫོལ། །བྫོང་ཞྫོན་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་སས། །ལྟེ་བ་རྩེ་ལྔའི་མདུན་རིམ་ནས། ། ༡ ནག་མྫོ་རལ་གྲི་དགྲ་
སྙིང་གསྫོལ། ། ༢ དཀར་མྫོ་འབར་མྫོ་འཇིགས་པ་ཅན། །གཡས་པ་མི་ལྫོང་ཁྲམ་ཤིང་གཡྫོན། །ལྷབ་ལྷུབ་
རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྡན། ། ༣ སྔོན་མྫོ་འབར་བ་སྦྲུལ་མཇུག་ཅན། །གཡས་གཡྫོན་ཐུགས་ཁར་སྦྲུལ་
ཞགས་འཛིན། །རིན་པྫོ་ཆེ་ཡི་རྒྱན་གྱིས་སས། ། ༤ དམར་མྫོ་གཡུ་ཡི་རལ་པ་ཅན། །ཁྲམ་ཤིང་གཡས་ལ་
ནད་རྐྱལ་གཡྫོན། །འཇིགས་རུང་གཅེར་བུ་རལ་པ་བསིགས། ། ༥ གསེར་མྫོ ་གསེར་གྱི་རལ་པ་
ཅན། །ཁྲམ་ཤིང་གཡས་ལ་ཐྫོད་རླྫོན་གཡྫོན། །ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་རྩིབ་
ལྔ་ན། །༡ ཚངས་པ་དུང་གི་ཐྫོར་ཚུགས་ཅན། །གདྫོང་བཞི་ལག་ན་རྔ་གཡབ་ཐྫོགས། །རྒྱན་ལྡན་ཉི་ཟླའི་
གདན་ལ་བཞུགས། ། ༢ བཙན་རྒོད་ཡབ་ཤུད་དམར་པྫོ་ནི། །བསེ་ཁྲབ་སག་རལ་གཟིག་ཤུབས་
ཅན། །མདུང་དམར་འཕར་ཞིང་རྟ་དམར་ཞྫོན། ། ༣ ཞང་པྫོ་ཁུ་ལིང་ལས་དགུ་པ། །གཡས་གཡྫོན་ཁྲམ་
ཤིང་ནད་རྐྱལ་འཕར། །དཀར་སྐྱ་མཆེ་བརྩེགས་འཇིགས་པའི་གཟུགས། ། ༤ ཏྲི་ལིང་ལག་རིང་སེར་སྐྱའི་
གཟུགས། །གཅེར་བུ་ལག་གཉིས་སྫོབས་པའི་ཚུལ། །མགྱོགས་པ་རྟ་དམར་རླུང་གཤྫོག་ཅན། ། ༥
གཤིན་རྗེ་དམར་པྫོ་སྲིན་པྫོའི་གཟུགས། །ཤང་ལང་གཡས་ལ་ཁྲག་ཞགས་གཡྫོན། །མི་རྫོ་ཐལ་སྐྱ་གདན་ལ་
འགྱིང་། །དེ་ཕྱི་འཁྱུད་འཁོར་ནང་སྨད་ན། །གིང་ཆེན་གྲི་ཐྫོད་བཅོ་བརྒྱད་ནི། །ཀུན་ཀྱང་དམར་ནག་ཐལ་སྐྱ་
མདྫོག །གཅེར་བུ་ཞིང་གསྫོལ་རལ་པ་བསིགས། །རལ་གྲི་མཚྫོན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་ཐྫོགས། །དེ་ཕྱི་མུ་འཁྱུད་ཕྱི་
ཁྱིམ་ལ། །ལྷ་ཀླུ་གནྫོད་སྦྱིན་སྲིན་པྫོ་དང་། །གཟའ་བཙན་བདུད་དང་མ་མྫོ་སྟེ། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དཔུང་
བཅས་སྫོགས། །ཨོཾ་ཡ་མ་ར་ཙ་ས་ཏྭ་མེ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཟེར་གསུངས་ནུག།

གགངངསས་་སྦིསྦི་་ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གངས་སྦི་ཇོ་བྫོ་འདི་ ཆུ་སྨད་གཞུང་ལའི་གནས་བདག་ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ར་ཨིན་
མས། ཨིན་རུང་ གངས་སྦི་ཇོ་བྫོ་འདི་ཆོས་སྲུང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད། ཟླཝ་གཉིསཔའི་ནང་
གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཚྫོགས་ཅིག་འབག་ཞིནམ་ལས་ གཡྫོན་ཕྫོགས་ཀྱི་རི་མཇུག་ གཞུང་ལམ་ཡྫོད་ས་
ལས་མར་ ཇོ་བྫོ་གི་ཕྫོ་བང་ཡྫོད་སའི་ཕྫོགས་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ལུགས་སྫོལ་ཅིག་ཡང་འདུག། 
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༡༡༩༩  ནནངང་་འའཁོཁོརར་་གགནནསསཔཔྫོྫོ།།

ནང་འཁོར་གནས་པྫོའི་གནས་ཁང་འདི་ གཡུས་ཀྱི་ལྟག་བྱང་ཤར་ཕྫོགས་ལུ་ ཤིང་ནགས་མཐུག་དྲགས་
གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

༢༢༠༠  བབགག་་ཆུཆུ་་སྒསྒངང་་གིགི་་གགནནསསཔཔྫོྫོ།།

བག་ཆུ་སྒང་གི་གནས་པྫོའི་གནས་ཁང་འདི་ གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུང་ཆུ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ཕར་ཁ་ 
བག་རི་རྩེ་གསུམ་འབད་མི་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། བག་རི་དང་པ་འདི་ ལྷ་ཁྲོ་
བའི་ཞལ་འབག་གི་རྣམ་པ་ཡྫོད་མི་གཅིག་འདུག། ཚྫོགས་པ་གིས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་མ་གསུངས། 
ཨིན་རུང་པར་ཅིག་བཏབ་ཡྫོད་མི་འདི་ལྟཝ་ད་ ཞལ་འབག་གི་རྣམ་པ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་
གཅིག་ལུ་དྲིས་ཏེ་ལྟཝ་ད་ སྐབས་རེས་དེ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས།

༢༢༡༡  བབསསམམ་་གགཏཏནན་་གླིགླིངང་་གིགི་་གགནནསསཔཔྫོྫོ།།

བསམ་གཏན་གླིང་ཟེར་མི་འདི་ སངས་སི་སྦི་གཡུས་ཀྱི་གདྫོང་སྐོར་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཤིང་ནགས་འདི་ཨིན་མས། 
འདི་ཡང་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་གི་གཡུས་ངོ་མ་འདི་བསམ་གཏན་
གླིང་ལུ་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་བདུད་འཚུབ་དྲག་གཅིག་གིས་སྫོད་མ་སྟེར་བར་ ཤུལ་ལས་གཡུས་འདི་ སངས་
སི་སྦི་ལུ་སྫོ་བཤུད་འབད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། ག་ལས་སྐོར་རུང་བསམ་གཏན་གླིང་ཟེར་སའི་ 
གཡུས་སྒོའི་རི་གཤྫོང་ནང་ གྲོང་ཤུལ་ཡྫོདཔ་དང་། གཡུས་མཇུག་འདི་ཤིང་ནགས་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།
དེ་ལས་བསམ་གཏན་གླིང་གི་གནསཔྫོ་འདི་ཡང་ གཡུས་མཇུག་གི་ཤིང་ནགས་འདི་ནང་ གནས་ཏེ་ཡྫོདཔ་
སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
གནས་བདག་གསུམ་ཆ་ར་ ཡུལ་ལྷ་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ དཀའ་ངལ་རེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ 
གཡུས་ཁའི་མི་གནགཔ་ཚུ་གིས་འབད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ གསྫོལ་མཆོད་གདྫོན་མཆོད་རེ་འབདཝ་མ་གཏྫོགས།
ཆོ་གའི་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མིན་འདུག།
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ཆུཆུ་་མིམིགག་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༢༢༤༤
སྨད་འབྲུག་བདག་པྫོ་རྒྱལ་བ་ལྫོ་རས་པའི། །གདན་ས་ཆོས་གྲགས་དགོན་དང་གཞུ་རི་སྫོགས།།

གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཆུ་སྨད་གཞུང་། །སུམ་རྩེན་ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་འཕྫོས་པ་འདྲ།།

བྷུབྷུ་་ལིལི་་དདགོགོནན་་པཔ།།
བྷུ་ལི་དགོན་པ་འདི་ ཆུ་སྨད་རྒྱལ་རྩའི་ལྟག་ལུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ཡང་གཏེར་སྫོན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པའི་
གདན་ས་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན་མས། དགོན་པ་འདི་ན་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་དང་། ལྷ་མྫོ་དུད་
སྫོལ་མ་ཚུ་ཨིན་རུང་ ཆོས་བརྒྱུད་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ རྒྱ་བྫོད་རྫོགས་པྫོ་སྤུན་གསུམ་དང་། ལྷ་བཙན་
འྫོད་འབར་གྲགས་པ་གཉིས་ཨིན་མས།
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༡༡ གགནནསས་་བབདདགག་་རྒྱརྒྱ་་བབྫོྫོདད་་རརྫོྫོགགསས་་པཔྫོྫོ་་སྤུསྤུནན་་གགསུསུམམ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། རྒྱ་བྫོད་རྫོགས་པྫོ་སྤུན་གསུམ།
ལྷ་ཁང་། བྷུ་ལི་དགོན་པ།
གཡུས། ཆུ་སྨད་བྷུ་ལི།
བསྟེན་མི། བྷུ་ལི་དགོན་པ་དང་། རང་སྦི་གི་རྫོ་གླིང་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ ཨུ་རུག་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཆོས་དང་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་
ཨིན་མས།
གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།

གནས་བདག་འདི་རྫོར་གླིང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གནས་བདག་ཨིནམ་དང་། འདི་ཡང་སྤུན་ཆ་གསུམ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

རྫོགས་པྫོ་སྤུན་གསུམ་འདི་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ། ཀླུ་བཙན་སྔོན་པྫོ། བདུད་བཙན་ནག་པྫོ་གསུམ་ཨིནམདང་།
ངོ་སྫོད་ཁ་གསལ་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ནང་ཡྫོད་མི་འདི་ ཐད་ཀར་ཞུ་བ་ཅིན། ལྷ་བཙན་སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་
སྟེ། །ཕག་གཡས་མདུང་དམར་མཁའ་ལ་འཕར། གཡྫོན་པ་ནྫོར་གཞྫོང་ཐུགས་ཀར་འཛིན། །ཀླུ་བཙན་སྐུ་
མདྫོག་སྔོན་པྫོ་ལ། །ཕག་གཡས་མདའ་དར་སྔོན་པྫོ་སྟེ། །གཡྫོན་པ་སྦྲུལ་ཞགས་ནག་པྫོ་བསྣམས། །བདུད་
བཙན་ནག་པྫོ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་དགྲ་ལ་རྡེབ། །གཡྫོན་པ་ཤྫོ་རྡེའུ་དཀར་ནག་
འཛིན། གསུམ་ཀ་བསེ་ཁྲབ་བསེ་རྫོག་དང་། །དཔའ་བྫོ་སག་ཆས་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། འཁོར་གསུམ་སྫོག་
ཐག་སྐེད་ཆིངས་ཅན། །ལྷ་རྟ་སྤུན་གསུམ་ཆིབས་སུ་བཅིབས། །སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར།།
ཟེར་གསུང་མི་ལྟར་དུ་ གསུམ་ཀ་རྟ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

མགོན་ཁང་ནང་ན་ཀ་ཁྲབ་བཟྫོ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ལས་ གནས་ཁང་ཡང་འདི་ནང་ར་ཨིན་མས།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ཨ་བརྒྱ་བ་མ་རྫོ་རྗེ་བསན་འཛིན་མཆོག་ བྷུ་ལི་ལུ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་བདག་འདི་གིས་ ཞལ་རས་
དངོས་སུ་སྫོན་ཞིནམ་ལས་ གསེར་གྱི་རྫོ་རྗེ་གཅིག་ཕུལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
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༢༢ ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་འའྫོྫོདད་་འའབབརར་་གྲགྲགགསས་་པཔ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་བཙན་འྫོད་འབར་གྲགས་པ།
ལྷ་ཁང་། བྷུ་ལི་དགོན་པ།
གཡུས། བྷུ་ལི།
བསྟེན་མི། བྷུ་ལི་དགོན་པ་དང་། ཨུ་རུག་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་ གཡུས་འདི་ཁའི་གནས་བདག་ཨིནམ་དང་།
ས་གནས་ཀྱི་ཆ་ལས་ བྷུ་ལི་དང་ཨུ་རུག་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱིས་
བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ལྷ་བཙན་འྫོད་འབར་གྲགས་པ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་དཔའ་བྫོའི་ཆས་དང་ལྡན་པ། གོ་ཁྲབ་དང་རྫོག་ཞུ་
གསྫོལ་ཞིང་། རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་མཆོག་ལུ་ཆིབས། ཟུར་ཁ་ཡུམ་སྨན་བཙུན་མ་བཅས་ཡྫོདཔ་ཨིན་
མས། ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་། ཕག་གཉིས་རིན་ཆེན་སྣྫོད་ནང་དུ། །ཡིད་བཞིན་
འབྱུང་བའི་ནྫོར་བུའི་ཚྫོགས། །ཡྫོངས་སུ་བཀང་ནས་བདག་ཅག་ལ། །དགོས་འདྫོད་འབད་མེད་སྩྫོལ་ལ་
བསྫོད།། ཟེར་ཡྫོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཕག་གཡྫོན་པར་ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན། གཡས་པ་གིས་སྦྱིན་པའི་
ཚུལ་སྦེ་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡྫོད་རུང་ བྷུ་ལི་དང་ཨུ་རུག་ལྷ་ཁང་གཉིས་ནང་ ལྡེབས་རིས་ཡྫོད་མི་ལྟར་
དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཕག་གཡས་མདུང་དར་འཕར་ཞིང་། གཡྫོནམ་གིས་གནྫོར་གཞྫོང་འཛིན་པའི་ཚུལ་སྦེ་བྲིས་
ནུག།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་ཁང་འདི་ལྷ་ཁང་གི་གཡྫོན་ཕྫོགས་ལུ་ཙན་དན་གྱི་ཤིང་ཚམ་ཚྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིནམ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན་མས། གནས་སྲུང་གཉིས་ཆ་རའི་ གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ མི་སེར་གྱི་དུས་སྫོན་བཟུམ་ག་ནི་
ཡང་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ལྷ་ཁང་ནང་དུས་རྒྱུན་གྱི་བསྐང་གསྫོ་དང་གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་ཨིན་མས།།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ བསན་པ་སྲུང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །མ་རུངས་པ་རྣམས་ཚར་གཅོད་
པའི། །ལྷ་བཙན་འྫོད་འབར་སྫོབས་ལྡན་ནི། །རྫུ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྣང་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཉིས་རིན་ཆེན་སྣྫོད་
ནང་དུ། །ཡིད་བཞིན་འབྱུང་བའི་ནྫོར་བུའི་ཚྫོགས། །ཡྫོངས་སུ་བཀང་ནས་བདག་ཅག་ལ། དགོས་འདྫོད་
འབད་མེད་སྩྫོལ་ལ་བསྫོད། །ལྷ་རས་དར་གོས་སྣ་ཚྫོགས་དང་། །རིན་ཆེན་དུ་མས་སྐུ་ལ་བརྒྱན། །རྐང་
གསུམ་ལྡན་པའི་རྟ་མཆོག་ལ། །ཆིབས་ནས་འཛམ་གླིང་བསྐོར་ལ་བསྫོད། །ཡིད་ཀྱི་འདྫོད་འཇོ་སྨན་བཙུན་
མ། །བཞིན་མཛེས་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་དང་ལྡན། །གཟུགས་བརྙན་གསལ་བའི་མེ་ལྫོང་དང་། །མདའ་དར་
སྣ་ལྔ ་འཛིན་ལ ་བསྫོད། །གཞན་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ། །ས ་བདག་སྨན་མྫོ ་ཀླུ་བདུད་
བཙན། །གནམ་ས་བར་སྣང་ཁམས་ཁྱབ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མི་ཟད་འཆར་ལ་བསྫོད། །དེ་ལྟར་གུས་ཤིང་བསྫོད་
པའི་མཐུས། །ཆོས་འཁོར་དཔལ་གྱི་དགོན་གནས་འདིའི། །ཉེར་འཚེ་མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་སྟེ། །མཐུན་རྐྱེན་ཡར་
ངོའི་ཟླ་བཞིན་མཛྫོད། །རྣལ་འབྱྫོར་དཔྫོན་སྫོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་། །མཐར་
ཐུག་རྣམ་མཁྱེན་མཆོག་ཐྫོབ་པའི་། །འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛྫོད།། ཟེར་ཡྫོདཔ་དང་། དམ་བཞག་
གི་སྐོར་ལས་འབད་བ་ཅིན་དེ་སྦེ་འདུག། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་རྫོ་རྗེ་གླིང་པ་དང་། །ཐུགས་སས་མཆོག་ལྡན་མགོན་
པྫོ་ཡིས། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཀོད། །ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དམ་ལ་བཏགས། །བར་དུ་ཤེས་རབ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་ལེགས་སྐྱོང་བར། །བཀའ་གཏད་ཕག་རྒྱ་གཉན་པྫོ་ལས། །མ་གཡེལ་
བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ད་ལྟ་བརྒྱུད་སྫོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །གཡར་དམ་གཉན་པྫོ་བསྐུལ་བའི་
ཕྱིར། །མཐུན་རས་སྣ་ཚྫོགས་དངོས་བཤམས་ནས། །བདག་ཅག་བསམ་དྫོན་འགྲུབ་པར་མཛྫོད།། ཟེར་
བཀོད་དེ་འདུག།  

 

ཨུཨུ་་རུརུགག།།
ཨུ་རུག་གི་གཡུས་འདི་ ཆུ་སྨད་རྒྱལ་རྩ་ལས་ ཐར་པ་གླིང་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ བྷུ་ལི་དགོན་པའི་རི་གི་རྩ་
བར་ སང་ཐང་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༣༣ གགནནསས་་བབདདགག་་བབམམ་་འའབབྫོྫོམམ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། བམ་འབྫོམ།
ལྷ་ཁང་། ཨུ་རུག་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཨུ་རུག
བསྟེན་མི། ཨུ་རུག་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་གི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་ཡང་ ཨ་བརྒྱ་བ་མ་མཆོག་གིས་མཛད་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་
འདི་ནང་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ག་ནི་ཡང་མ་གསུངས་པས། ཨིན་རུང་ཨུ་རུག་ལྷ་ཁང་ནང་
ལྡེབས་རིས་གཅིག་བྲིས་ཡྫོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། དཔའ་བྫོའི་ཆས་ཅན་ཞལ་རས་ཨམ་རྩིག་
བསམས། །དབུ་ལ་ཡུལ་མིའི་ལུགས་ཀྱི་དར་ཐྫོད་བཞེས། །མདུང་དམར་སྒྲེང་ཞིང་ཞགས་པ་པུ་གྲི་
འཛིན། །རྟ་དམར་རླུང་ཤུགས་སྟེང་དུ་ཆིབས་ལ་བསྫོད།། ཟེར་བཞག་པ་ཅིན་ཏག་ཏ་འྫོང་ནི་ཨིན་མས།

གནསཔྫོ་བམ་འབྫོམ། ཨུ་རུག་ལྷ་ཁང་ལྡེབས་རིས། གནས་ཁང་།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་ཁང་འདི་ གཡུས་སྒོ་འདི་གི་གཡས་ཕྫོགས་ལས་མར་ རྫོང་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ཕར་ཀ་
གནས་ཁང་གི་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཁར་ཨིནམ་དང་། དེ་གི་གདྫོང་སྐོར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་
ཟུར་ཁར་ མཆོད་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་གསར་བཞེངས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཟླཝ་བདུན་པའི་
ཚེས་༣ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་འཛྫོམས་ཞིནམ་ལས་ མཆོད་ཁང་འདི་ནང་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་
མི་འདི་ ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་ ལྫོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཀྱཻ༑ རང་བཞིན་དྫོན་དམ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྫོས་ཀྱང་། །མ་འགགས་སྒྱུ་མའི་སྣ་ཚྫོགས་འཆར་བའི་
སྤྲིན། །ཡེ་ནས་མ་བཅོས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་བཀྲ་བའི་སང་རིའི་མཚམས། །ཆུ་
ཐིག་བག་ཕུག་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་ནང་། །མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཕྫོ་བང་ནས། །གནས་པྫོ་ཆེན་པྫོ་
བམ་འབྫོམ་ཡུམ་སས་དང་། །བཀའ་བྫོན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས། །གུས་ཤིང་མཆོད་རས་ཚང་
བཤམས་གནས་འདི་རུ། །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །བཛྲ་ས་མ་ཡཱ་ཛཿཛཿདམ་བཞག་
ནི། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །རྫོར་གླིང་ཐུགས་སས་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི། །དམ་བཞག་བཀའ་
གཏད་གཉེར་བཅོལ་འདི། །བསྲུང་ཞིང་འགལ་བར་མ་མཆིས་དམ། །ད་ལྟ་སྔགས་འཆང་རིམ་བརྒྱུད་
ཀྱིས། །མཆོད་ཅིང་བསྫོད་པ་འབུལ་ལགས་ན། །སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་དྲན་བགྱི་ལ། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་ཐུབ་
པར་སྲུངས། །ལ་སྫོགས་པ་གསུངས་ཡྫོད་ཨིན་རུང་ གོང་ལུ་ཞུ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་སྫོགས་
ཀྱི་སྐོར་ལས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

རརངང་་སྦིསྦི།།
རང་སྦིའི་གཡུས་འདི་ ཐར་པ་གླིང་ལས་མར་འྫོངས་པའི་ལམ་ཁར་ རི་གཤམ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་།
གཡུས་འདི་གི་ལྷ་ཁང་ གནམ་འབྲུག་ཆོས་གླིང་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་དཀར་པདྨ་བསན་འཛིན་མི་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་
བདག་འཛིན་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༤༤ ཆོཆོསས་་སྲུསྲུངང་་ཚེཚེ་་རིརིངང་་མམཆེཆེདད་་ལྔལྔ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།
ལྷ་ཁང་། རང་སྦི་གནམ་འབྲུག་ཆོས་གླིང་།
གཡུས། རང་སྦི།
བསྟེན་མི། རང་སྦིའི་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད།

དེ་ལས་རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་འདི་ རང་སྦི་གཡུས་ཚན་གྱི་ནྫོར་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་ གནས་ཁང་ཡང་རིའི་རྩེ་ལུ་
ཡྫོདཔ་ལས་ གཡུས་འདི་ཁའི་གནས་བདག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས། སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་
ལས་ ཨུ་ར་སས་སྟེང་གི་སྐབས་ལུ་གཟིགས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གཡུས་འདི་ཁ་ལས་བལྟཝ་ད་ ཐར་པ་གླིང་གི་གཡས་ཕྫོགས་ལུ་ རི་རྩེ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གུར་ ཤིང་
ནགས་དུམ་གྲ་རེ་ཡྫོད་མི་ཅིག་འདུག། འ་ནི་རི་རྩེ་འདི་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
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༥༥ གགནནསས་་བབདདགག་་སསངངསས་་རྒྱརྒྱསས་་སྐྱིསྐྱིལལ་་ལིལི།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། སངས་རྒྱས་སྐྱིལ་ལི།
ལྷ་ཁང་། རང་སྦི་གནམ་འབྲུག་ཆོས་གླིང་།
གཡུས། རང་སྦི།
བསྟེན་མི། རང་སྦིའི་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་སྲུང་སྐྱིལ་ལི་འདི་གི་ ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་གང་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད། དཔེ་ཆ་ན་ལས་ཡང་ སྐུ་
མདྫོག་གི་སྐོར་ལས་ཐྫོན་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ཞི་བའི་ཚུལ་དང་རྟ་དཀར་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་
བལྟ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་འྫོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་ལས་ཕག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་གདེང་ཙམ་
དང་། གཡྫོན་པ་ཐུགས་ཁ་ལུ་ནྫོར་བུ་བསྣམས། རྟ་མཆོག་དཀརཔྫོ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སངས་རྒྱས་སྐྱིལ་ལིའི་གནས་ཁང་འདི་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་ ཐར་པ་གླིང་གི་ལམ་བདའ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་
སྒོར་ལྟབ་གཅིག་ནང་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་སའི་འྫོག་ལས་ ཆུ་ཕར་ཀ་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ལུ་ བྱག་
ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིན་མས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལྟར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ཡང་ གནས་ཁང་འདི་ལས་མར་ སྒོར་ལྟབ་ཅིག་གི་འྫོག་
ལུ་ སང་ཐང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ འཛྫོམས་ཞིནམ་ལས་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། ད་རེས་ནངས་པ་ས་
གོ་འདི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ ས་སྒོར་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡང་བཟྫོ་སྟེ་འདུག།།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ཧེ་མ་གཡུས་ཁའི་ཨམ་གཅིག་སྫོག་འཕག་པར་འགྱོཝ་ད་ གནས་ཁང་གི་ས་གོ་འདི་ནང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསེར་སྐུ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་མཇལ་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་མྫོ་གིས་གཡུས་ཁ་ལས་ཆ་རྫོགས་ཁྱིད་དེ་འྫོང་
ཞིནམ་ལས་ ལེན་པར་འགྱོཝ་ད་ བྱག་གཅིག་མ་གཏྫོགས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག།
དེ་ལས་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་ཡང་ ཨ་བརྒྱ་བ་མ་རྫོ་རྗེ་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་ཡང་
བ་མ་མཆོག་རང་སྦི་ལུ་ ཆོས་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་གཅིག་
མཛད་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ གནས་སངས་ཅིག་གཟིགས་ནི་སྦེ་
བསྒུག་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཟླཝ་ལྷག་རུང་ གནས་བདག་འདི་གིས་ བ་མའི་སྐུ་མདུན་བཅར་མ་བཏུབ་
ལས་ ཨ་བརྒྱ་བ་མ་མཆོག་ གནས་ཁང་འདི་གི་རྩ་བར་ ཐེངས་གསུམ་བྱྫོནམ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ གནས་
བདག་དང་མཇལ་ཕད་མཛད་ དེ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་མཛད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་ ཨ་
ཞང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་གསུང་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཀྱཻ། ཀ་དག་འགྱུར་མེད་ཀློང་ཡངས་ནས། །སྤྱིར་སྣང་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར། །ཞི་ཚུལ་དགུ་ཡི་ཉམས་
དང་ལྡན། །གནས་སྲུང་ཆེན་པྫོའི་སྐུ་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་གདེང་ཙམ་མཛད། །བསན་པའི་
སྤྱི་དགྲ་ཟིལ་གྱིས་གནྫོན། །ཕག་གཡྫོན་ནྫོར་བུ་ཐུགས་ཁར་འཛིན། །དགོས་འདྫོད་ཀུན་འབྱུང་ཁྱེད་ལ་
བསྫོད། །རྟ་ཕྫོ་ངང་དཀར་སྟེང་དུ་ཆིབས། །འཛམ་གླིང་སྫོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་བསྐོར། །སྦྱིན་བདག་མི་ནྫོར་
འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཛད་ལ་བསྫོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

ཆོཆོསས་་བབགག་་དདགོགོནན་་པཔ།།
ཆོས་བག་དགོན་པ་འདི་ ཐར་པ་གླིང་བཤད་གྲྭའི་ ལྟག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ཨིནམ་དང་། འདི་ཡང་
ཐྫོག་མར་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ལས་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མགོ་སྫོད་ལུ་
འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྫོབ་མ་ རྒྱལ་བ་ལྫོ་རས་པ་ གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་ ༡༡༨༧ ༡༢༥༠ འབྲུག་
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ཡུལ་འདི་ནང་བྱྫོན་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་ལྗོངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ཀྱི་ ལུང་གཞུང་བརྒྱུད་དེ་
བཞུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ ཆུ་སྨད་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ གཞུ་རི་དང་། སྫོད་ལུ་ ཆོས་བག་དགོན་པ་བཅས་ཀྱི་གདན་
ས་བཅགས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཡྫོདཔ་དང་། ཀྲོང་གསར་དཔྫོན་སྫོབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་ ༡༦༡༣ ༡༦༨༠
སྐབས་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་དམ་ཆོས་པད་དཀར་ ༡༦༣༩ ༡༧༠༨ མཆོག་ ཁྲི་ཁར་མ་བྱྫོན་པའི་
ཧེ་མར་ ཆོས་བག་བམ་སྦེ་བསྐོས་ཞིནམ་ལས་ དགོན་པ་ཉམས་གསྫོ་ཞུ་སྟེ་བ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱྫོན། དེ་
ལས་ཆོས་རྩེ་དཔྫོན་སྫོབ་ནས་ལུང་པ་ ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ ད་ལྟྫོ་རིག་གཞུང་སྫོབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལུ་
ཡྫོད་པའི་ མང་སྡེ་སག་རྩེ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཆོས་བག་བ་མའི་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་སྦེ་གནང་ཞིནམ་ལས་
ཚུར་ ཆོས་བག་བམ་ཡང་ བྱཱར་ས་དགུན་སའི་གསྫོལ་ཐབ་བྱྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དགོན་སྡེ་འདི་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་མགོན་ཁང་དང་
བཅས་པ་འདུག། བྱ་དཀར་རྫོང་གི་སྐབས་ལུ་གཟིགས།
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༦༦ ཞིཞིངང་་སྐྱོསྐྱོངང་་དདབབངང་་མམྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོ། རྫོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ།
ལྷ་ཁང་། ཆོས་བག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཆོས་བག་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ཆོས་བག་དགོན་པའི་དགེ་འདུན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད།

དེ་ལས་རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཆོས་སྲུང་འདི་གི་མཚན་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ རྫོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ཟེར་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ མཚན་གྱི་རྣམ་
གྲངས་གཞན་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོ་ཟེར་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ སྤྱིར་འབྲུག་ནང་འཁོད་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྗེས་འཇུག་ག་ར་གིས་ ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་པྫོ་བསྟེན་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ལ་སྫོགས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བམ་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ ཆོས་སྲུང་དམིགས་
བསལ་རེ་ གཙྫོ་བྫོར་བསྟེན་ཏེ་གནང་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་བག་དགོན་པའི་ཆོས་སྲུང་འདི་ཡང་
ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོ་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

རྫོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་འདི་ཡང་ ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ སྐུ་མདྫོག་
དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ བཅུ་དྲུག་ལྫོན་
པའི་ལང་ཚྫོ་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལ་གཡུ་དང་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བའི་རྒྱན་
གྱིས་བརྒྱན། ཕག་གཡས་པ་ལུ་གསེར་གྱི་རྔ་ཆུང་དང་། གཡྫོན་པ་
ལུ་གསེར་གྱི་འུ་ལུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས།
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ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་གགཞཞནན།།

ཚེ་རིང་མའི་མཆོད་བསྫོད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ སྙན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ལེགས་ཤྫོམ་ཡྫོད་རུང་ གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྤྱན་
འདྲེན་མཆོད་བསྫོད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ རིང་ཐུང་མ་སྙོམས་དང་། དང་ཕུ་གི་རྩྫོམ་འགྲོས་མཚམས་ཅིག་སྦེ་ ཚིག་
དྫོན་ལེགས་ཤྫོམ་ཅིག་མེད་མི་འདི་ལུ་བལྟ་སྦེ་ མྫོ་སེམས་ཕམ་སྟེ་བཞུགསཔ་ད། ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་སེམས་
གསྫོ་འབད་དེ་ བསྐང་གསྫོའི་ཚིག་དྫོན་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གནང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཅིག་བཤད་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་
ཡང་། དྫོན་ངོ་མ་ལུ་ རྫོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་འདི་ བྫོད་སྐྱོང་བསན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཙྫོ་བྫོ་དང་། བྫོད་ཀྱི་གཞི་
བདག་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྫོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་
འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ མྫོ་གི་མཆོད་བསྫོད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་གསར་རྩྫོམ་མེན་པར་ ཧེ་མ་ལས་ཡྫོད་མི་འདི་
ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་བཅོས་ཁ་མ་རྐྱབ་པར་ རང་འཇགས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ བསྐང་གསྫོའི་ཚིག་ཚུ་གསར་
རྩྫོམ་གནང་གནངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ག་ལས་བསྐོར་རུང་ ཆོས་སྲུང་འདི་ནྫོར་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིནམ་མ་
ཚད། ཉམས་རྟྫོགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཚུ་ལུ་ ཞལ་རས་མངོན་སུམ་སྫོན་ཞིནམ་ལས་ གསང་བའི་
ཕག་རྒྱར་མཛད་དེ་ ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྲུང་ཅིག་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ལྷ་ཁང་སྟེང་ཐྫོག་གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་ཡྫོད་སའི་བག་ཕུག་ནང་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོའི་མགོན་ཁང་བཙུགས་ཏེ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

113



 

 

༧༧ ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདཔཔལལ་་འའབབརར།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར།
ལྷ་ཁང་། ཆོས་བག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཆོས་བག་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ཆོས་བག་དགོན་པ། ཐར་པ་གླིང་། ཆུ་སྨད་ཨུང་སངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར། བཤད་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་ལྡེབས་
རིས།

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར། སྤྱན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་
ལྡེབས་རིས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཆོས་བག་དགོན་པ་དང་། འྫོག་གི་ཐར་པ་གླིང་སྟེ་ མདྫོར་ན་ས་གནས་འདི་གི་གནས་བདག་འདི་ ལྷ་བཙན་
བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས། ལྷ་བཙན་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་
པ། སྐུ་ལུ་དར་དང་རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་། དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་བཅིངས། གཡག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་འདུག།
ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་སབས་མ་བདེཝ་ཅིག་ཐྫོན་ཡྫོད་མི་འདི་ཡང་། གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསྫོད་པའི་ཚིག་
ནང་། །ཕག་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕག་རྒྱའི་མཚྫོན།། ཞེས་དང་།། ཕག་གཡས་ནྫོར་བུ་མཁའ་ལ་གདེངས།།
ཟེར་ཕག་གཉིས་ཆ་ར་གཡས་པ་ཟེར་འདུག། ཕག་གཅིག་འདི་གཡྫོནམ་འདི་ར་འྫོང་། དེ་འབདཝ་ད་ ཆོས་
བག་དགོན་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་ནང་ ལྷ་བཙན་གྱི་ལྡེབས་རིས་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ན་ ཕག་
གཡས་བརྐྱང་སྟེ་ནྫོར་བུ་བསྣམས། གཡྫོན་པ་བསྐུམ་སྟེ་དར་ཤིང་སྒྲེང་སྟེ་བཞུགས་ནུག། བཤད་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་
རྙིང་པའི་སྒོའི་ཟུར་ཁའི་ལྡེབས་རིས་ནང་། ཕག་གཡས་ཐུགས་ཁར་སྐྱབས་སྦྱིན། གཡྫོན་ནྫོར་བུ་གནམ་ཁར་
གདེངས་ཏེ་བྲིས་ཡྫོདཔ་དང་། ལྡེབས་རིས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཡུམ་སྨན་བཙུན་མ་བྲིས་པས། ཁུངས་
གཏུགས་འབད་ས་དཔེ་ཆ་ཨིན་རུང་ དེ་ནང་ཡང་ཚིག་འཛྫོལ་བ་ཡྫོདཔ་ལས་ དག་དང་མ་དག་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་
མ་ཚུགས།།
དེ་ལས། ཆིབས་སུ་ལྷ་གཡག་དཀར་པྫོར་བཅིབས། །སྨན་བཙུན་ལྷ་མྫོའི་ཡུམ་དང་དང་བཅས། །ཟེར་མི་འདི་
དང་། ཕྫོ་བང་གཞལ་མེད་ཁྲི་སྟེང་དུ། །བག་ཕེབས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་ལ་བསྫོད།། ཟེར་བའི་ཚིག་གཉིསཔྫོ་འདི་
ཡང་། ལྡེབས་རིས་འབྲི་དགོ་པ་ཅིན་ སབས་མ་བདེཝ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འྫོང་ནི་མས། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཕག་
མཚན་དང་ཡུམ། བཞུགས་ཐང་སྫོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འབྲེལ་ཡྫོད་བ་སྫོབ་ཚུ་གིས་དག་བཅོས་མཛད་དགོཔ་
འདུག།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཐར་པ་གླིང་གི་གཡྫོན་ཕྫོགས་ཀྱི་རི་རྩེ་ལུ་ བག་རི་ཅན་གྱི་རི་རྩེ་གསུམ་འབད་མི་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ ལྷ་བཙན་
འདི་གིས་གནས་ཁང་ཨིནམ་དང་། སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་ཡང་ སྤྱིར་སྲིད་པ་གསུམ་དང་། ལྷག་པར་བུམ་
ཐང་གི་རི་འདི་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཚིག་ཚུ་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་གི་བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། སྐུ་མདྫོག་གངས་རིའི་ཕུང་པྫོ་ལ། །ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་
བརྗིད་ཅན། །མ་རིག་མུན་པ་སེལ་མཛད་པ། །ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་བསྙེན། །འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་
བདག་ཉིད་ཅན། །ཕག་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕག་རྒྱའི་མཚྫོན། ཕག་རྒྱས་མཚན། །སྲིད་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་ལྷ་
ཆེན་པྫོ། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་གཤེན་མར་བསྔགས། །ཕྫོངས་པའི་ པས གདུང་བའི་འགྲོ་ཀུན་ལ། །ལྷ་ཀླུ་
མི་ཡི་དཔལ་ཀུན་ཀྱང་། །ཅིག་ཅར་སྟེར་བའི་མཐུ་མངའ་ཕྱིར། །ཕག་གཡས་ གཡྫོན ནྫོར་བུ་མཁའ་ལ་
གདེངས། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དར་གྱི་ཐྫོད། །ཞི་འཛུམ་ཉམས་པའི་ ཉམས་ཀྱི་ ཚུལ་ལྡན་ཞིང་། །འཆི་མེད་
དབང་པྫོའི་དཔལ་འཕྫོག་པའི། །ཁྱོད་ཉིད་འཇིག་རྟེན་གཙྫོ་བྫོར་བསྔགས། །ཆིབས་སུ་ལྷ་གཡག་དཀར་པྫོར་
བཅིབས། །སྨན་བཙུན་ལྷ་མྫོའི་ཡུམ་དང་དང་བཅས། །ཕྫོ་བང་གཞལ་མེད་ཁྲི་སྟེང་དུ། །བག་ཕེབས་གཟི་
བརྗིད་ལྡན་ལ་བསྫོད།། ཟེར་ཡྫོདཔ་དང་། དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ རྒྱལ་བ་པདྨའི་སྒྲུབ་གནས་
དང་། །ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་ལྫོ་རས་པའི། །དབེན་གནས་འདི་ཡི་སྲུང་མ་རུ། །ཁས་བངས་སྫོག་གི་སྙིང་པྫོ་
ཕུལ། །བཀའ་བཏགས་དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་ཆུ། །ངག་ཏུ་བླུད་ནས་ཐ་ཚིག་སྫོད། །བསན་པ་སྐྱོང་བར་དམ་བཅས་
པའི། །གཡར་དམ་དྲན་ལ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ཟེར་འདུག།

ཐཐརར་་པཔ་་གླིགླིངང་་།།
བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་སྫོད་ཀྱི་ཐར་པ་གླིང་འདི་ རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་གླིང་བརྒྱད་ལས་
གཅིག་ཨིན་མས། འདི་ནང་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ རྟྫོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ལུང་བསན་ལྟར་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་
པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་བཞེངས་གནང་ཡྫོདཔ་དང་། བ་རབས་དང་པ་འདི་ཡང་ གཞུང་
གྲྭ་ཚང་གི་སྫོབ་དཔྫོན་ཞུ་དག་པ་ མཁས་གྲུབ་བསན་པ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་དེ་ གསར་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་
བཤད་གྲྭ་ཅིག་ཨིན་མས།  

 

ཆོཆོསས་་སྲུསྲུངང་་གགཙཙྫོྫོ་་བབྫོྫོ་་མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ་་ལྕལྕམམ་་དྲདྲལལ།།

གོང་འཁོད་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཐར་པ་གླིང་གི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་འདི་ཡང་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་འདི་ར་
ཨིན་མི་འདི་ མཁན་པྫོ་ཀར་ལེགས་སྐྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ ཐར་པ་གླིང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་ཟེར་
མི་འདི་ནང་བཀོད་ནུག།
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༨༨ མམཐཐའའ་་མམ་་ལེལེངང་་གིགི་་རྒྱརྒྱལལཔཔྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། མཐའ་མ་ལེང་གི་རྒྱལཔྫོ།
ལྷ་ཁང་། མཐའ་མ་ལེང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཐར་པ་གླིང་།
བསྟེན་མི། མཐའ་མ་གླིང་གི་མི་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། རྐྱེན་ངན་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཐར་པ་གླིང་གི་དགོན་པའི་འྫོག་ལུ་ ལྷ་ཁང་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ མཐའ་མ་ལེང་
ཟེར་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ གོང་འཁོད་ རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་ཟེར་མི་འདི་ནང་བཀོད་ནུག། ས་གནས་འདི་
ཁར་ ཆོས་སྲུང་དཀོར་བདག་རྒྱལཔྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གིས་ གདུག་རྩུབ་གནྫོད་འཚེ་ཆེ་དྲགཔ་ལས་བརྟེན་
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གསེར་སྐོང་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་དང་། རྒྱལཔྫོ་འདི་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་གང་ཡང་ཕུལ་མ་
ཆོག་པའི་ ཆོས་རྩེ་དཔྫོན་སྫོབ་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཤྫོག་འདྲིལ་མ་གཅིག་ དགོན་པ་འདི་ནང་འདུག། འདི་ཡང་
࿐ ན་མྫོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་ར་ཡེ། ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གདངས་ལས། །མ་འགགས་འཇའ་
ལུས་རྫོ་རྗེའི་སྐུར་ཤར་བ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དྲིན་ཅན་པད་འབྱུང་གིས། །མ་རུངས་དྲེགས་རྒོད་འདུལ་
བར་བྱིན་གྱིས་རླྫོབས། །རབ་ཁྲོས་མི་བཟད་དྲག་པྫོའི་གཟུགས་འཆང་བ། །རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་ངོ་བྫོ་པདྨ་
འབྱུང་། །མཚན་ཙམ་འཛིན་པས་ཡིད་གཟུགས་བདག་པྫོའི་སྡེ། །མིང་ཙམ་མ་ལུས་ཐལ་བར་བརླགས་བྱེད་
ན། །པདྨ་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྣལ་འབྱྫོར་པས། །བསྒོ་བའི་བཀའ་ལ་ཉན་སྟེ་བག་ཡྫོད་བགྱིས།། པདྨ་རྫོ་
རྗེ་དགྱེས་རྫོལ་རྒྱལ་པྫོར་འབྫོད་པའི་གཏམ། ཐར་གླིང་ཉི་འྫོག་ཏུ་འཁོད་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་ལ་སྤྲིངས་པ། སྔོན་མ་
རིག་བག་ཆགས་ངན་པའི་རང་སྣང་རྒྱལ་གདྫོན་གདུག་པ་ཅན་གྱི་གཟུགས་སུ་འཆང་བ་སྡེ་སྤུངས་དང་བཅས་
པ་མཐའ་དག་དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྲེགས་ཟིན་པ་ལགས་ན། ཕྱིན་ཆད་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་རིགས་
གཏན་ནས་བགྱི་མི་དགོས་པ་ཀུན་གྱི་བྫོ་ཡུལ་དུ་ངེས་འཇགས་ཡྫོད་པ་གྱིས།། བ་མའི་ཐིའུ།
༉ རྒྱལ་ཅང་དྲུང་འྫོག་ཏུ་ བཀའ་ཤྫོག་གོང་གསལ་ལྟར་ ཐར་གླིང་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་རྒྱལ་གདྫོན་དེ་
བཞིན་ད་ལས་ཕར་ གསྫོལ་མཆོད་སྫོགས་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་བཏང་མི་ཆོག་པར་ཀུན་ནས་སེམས་དགོས་རྒྱུ་
ལས་ བ་མའི་བཀའ་དང་དམ་ལ་མི་གནས་ རྒྱལ་པྫོའི་ཁྲིམས་ལ་མི་བཙན་པར་ རང་སའི་རྣམ་རྟྫོག་དགྲར་
ལངས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་འབད་ལུགས་མ་ཤེས་ན་ ཉེས་ཆད་དང་སྦྲག་སྟེ་ལྫོ་རྒྱུས་འདིར་ཞབས་ནས་གསུང་
ནྫོད་ཡིན་པས་ དེ་བཞིན་ཀུན་ནས་སེམས་ངེས་ཡྫོད་པ་བྱེད། ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ཚེས་ལ།
ཟེར་ཆོས་རབ་རྩེའི་ཐིའུ་དང་བཅས་གནང་ནུག།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ར་ལྷག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་
གནྫོད་འཚེ་དང་ དམ་བཞག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ས་གནས་འདི་གི་རྒྱལཔྫོ་འདི་ རྒྱལ་ཆེན་ཀུན་
ཏུ་བཟང་པྫོ་མེན་པར་ ཐར་གླིང་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་ དཀོར་བདག་རྒྱལཔྫོ་གཞན་ཅིག་ཨིནམ་འྫོང་ནི་
མས།  

 

རྒྱརྒྱལལ་་རྩརྩ།།
རྒྱལ་རྩའི་གཡུས་འདི་ འྫོད་སྫོང་ལ་བརྒལ་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ འགོ་དང་པ་འཕད་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ཨིནམ་
དང་། གཡུས་འདི་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ བྷུ་ལི་དགོན་པ། ཨུ་རུག། ཐར་པ་གླིང་། ཆོས་གྲགས་དགོན་པ་ཚུ་
གསལ་རིལ་རི་མཇལ་ཚུགས་པའི་ ཆགས་ཉམས་དགའ་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཅིག་ཨིན་མས།
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༩༩ གགནནསས་་བབདདགག་་ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་བབ་་མམ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡུལ་བཙན་ཇོ་བྫོ་བ་མ།
ལྷ་ཁང་། རྒྱལ་རྩ་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། རྒྱལ་རྩ།
བསྟེན་མི། རྒྱལ་རྩའི་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

ཇོ་བྫོ་བ་མ། གནས་ཁང་གི་འབུར་བརྐོས། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཇོ་བྫོ་བ་མའི་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ནང་དེ་སྦེ་འདུག།
ཆིབས་དང་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་སྫོགས། །རྣམ་འགྱུར་ཆ་ལུགས་མ་ངེས་པར། །གང་མྫོས་དེ་དང་དེ་ཡི་
ངོར། །རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་ལ་བསྫོད།། ཟེར་གསུངས་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། སྐུ་མདྫོག་ཕག་
མཚན་ངེས་པ་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། ཨིན་རུང་གནས་ཁང་ནང་གི་ རྫོ་ནག་གི་འབུར་སྐུ་མཚྫོན་མདྫོག་
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ཅན་ཅིག་ཡྫོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། དགེ་སྫོང་གི་རྣམ་པ་ ཕག་གཡས་དར་ཤིང་དང་ གཡྫོན་ལུ་ནྫོར་བུ་
བསྣམས། རྟ་མཆོག་སྨུགཔ་ཅིག་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བྲིས་ནུག།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གནས་ཁང་འདི་ རྒྱལ་རྩ་གཡུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་རྫོང་ཆུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་འགོ་ཁ་ཐུག་
འགྱོཝ་ད་ སང་ཐང་རྫོགས་པའི་མཚམས་ཀྱི་རི་འདི་གུ་ཨིནམ་དང་། དེ་གི་གདྫོང་ཁར་ མཆོད་ཁང་གཅིག་
ཡང་གསར་བཞེངས་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། གོང་ལུ་ཞུ་མི་ སྐུ་འདྲ་
འདི་ཡང་མཆོད་ཁང་འདི་ནང་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
སྐུསྐུ་་འའདྲདྲའིའི་་རྣརྣམམ་་པཔ་་འའགྱུགྱུརར་་བབཅོཅོསས་་འའབབདད་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་བབསསམམ་་ཚུཚུལལ།།
ཇོ་བྫོ་བ་མའི་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་ངེས་མེད་ཨིནམ་ལས་ ཉེ་འཆར་གྱི་འབུར་སྐུ་གསར་བཞེངས་སྐབས་ ཇོ་
བྫོ་བ་མ་ཟེར་བའི་མཚན་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ བམ་སྦེ་བཞེངས་ཡྫོདཔ་མེན་ན་མནྫོ་བའི་ མནྫོ་བསམ་ཡང་གཏང་
དགོཔ་ཐྫོན་ཡི། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན། ཇོ་བྫོ་བ་མ་དགེ་སྫོང་གི་རྣམ་པ་སྦེ་མི་བཏུབ་ནི་བཟུམ་འདུག། འདི་
ཡང་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་། བཙུན་མྫོ་སས་དང་ཕྱི་ནང་བྫོན་འབངས་སྫོགས། །བགྲང་ཡས་འཁོར་གྱི་
ཚྫོགས་བཅས་དེང་འདི་རུ། །བརྩེ་དུང་ཆེན་པྫོའི་རྫོལ་པས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །ཕུན་ཚྫོགས་རད་བྱུང་གདན་
ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཟེར་གསུངས་པའི་ཚིག་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། ཇོ་བྫོ་བ་མ་ལུ་བཙུནམྫོ་དང་སས།
བྫོན་འབངས་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད། ཁོ་ར་གཡུས་
ཁའི་བཙན་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དགེ་སྫོང་གི་རྣམ་པ་ལས་ རྒྱལ་པྫོ་འམ་དཔའ་བྫོའི་རྣམ་པ་ སྐུ་མདྫོག་
དམརཔྫོ་སྦེ་བྲི་བ་ཅིན་ལེགས་ཤྫོམ་འྫོང་ནི་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ། འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པྫོའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །འགག་མེད་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བས་
སྒྱུ་འཕྲུལ་གདངས། །སྣ་ཚྫོགས་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཅན། །ཡུལ་བཙན་ཇོ་བྫོ་བ་མ་སྤྱན་འདྲེན་
ནྫོ། །ཞེས་དང་། བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། ཆིབས་དང་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་སྫོགས། །རྣམ་འགྱུར་ཆ་ལུགས་
མ་ངེས་པར། །གང་མྫོས་དེ་དང་དེ་ཡི་ངོར། །རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་ལ་བསྫོད། །ཁྱོད་འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་
བརྒྱད་ཚྫོགས། །རང་དང་རིགས་སྡེ་དཔུངས་བཅས་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་
འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ལ་བསྫོད། །ཡུལ་ལ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་། །ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱྫོར་རྒྱས་པ་སྫོགས། །ཕན་
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དང་བདེ་བ་ཀུན་སྩྫོལ་བའི། །ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བསྫོད་པའི་མཐུས། །རྣལ་
འབྱྫོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་རྣམས། །གཞི་ལམ་བྱེས་གསུམ་གར་འདུག་ཀྱང་། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་
འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

དདྫོྫོམམ་་མམཁཁརར།།
དྫོམ་མཁར་གྱི་གཡུས་འདི་ རྒྱལ་རྩ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ གཞུང་ལམ་གྱི་ལྟག་
ལུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་དང་། གཡུས་སྒོ་འདི་གི་ལྟག་ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་གཟིམ་ཆུང་ཡང་
ཡྫོདཔ་ཨིན།
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༡༡༠༠ ནནགག་་པཔྫོྫོ་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ནག་པྫོ་དཔལ་བཟང་།
ལྷ་ཁང་། དྫོམ་མཁར་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། དྫོམ་མཁར།
བསྟེན་མི། དྫོམ་མཁར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་ནག་པྫོ་དཔལ་བཟང་ཡང་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་ངེས་མེད་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ཁོ་གི་ཡུམ་
སྨན་མྫོ་ཡིད་འཕྫོག་ལྷ་མྫོ་ཟེར་ཁོང་ར་གཉིས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། གནས་ཁང་འདི་ ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཁར་ མཆོད་
རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ལས། ཀྱཻ༑ ཀ་དག་མ་བཅོས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །རང་གསལ་མ་འགགས་
གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་བ། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་བདག །གནས་པྫོ་ཆེན་པྫོ་ནག་པྫོ་
དཔལ་བཟང་དང་། །བདུད་བག་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཡིད་འཕྫོག་དཀར། །གཞན་ཡང་ཡུལ་འདིའི་གཞི་བདག་
འཁོར་དང་བཅས། །བདག་གིས་མཆོད་ཅིང་འབྫོད་པའི་གནས་འདི་རུ། །མྱུར་དུ་གཤེགས་ཤིག་བཛྲཿས་མ་
ཛ།། ཞེས་དང་། བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། ཀྱཻ༑ མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པྫོ་ལས། །རང་རྩལ་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་
རྫོལ་ཤར། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་མ་ཛད་པའི། །དགྲ་ལྷ་གནས་པྫོའི་སྐུ་ལ་བསྫོད། །མཛེས་པའི་རྣམ་
འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྫོན། །ཀུན་གྱི་ཡིད་འཕྫོག་ལྷ་མྫོའི་གཟུགས། །ཡུལ་འདི་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོབས་པའི་མ། །སྨན་
མྫོ་ཡིད་འཕྫོག་ལྷ་མྫོར་བསྫོད། །གཞན་ཡང་ཡུལ་འདིར་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་གཞི་བདག་
རྣམས། །བདག་སྫོགས་མི་ནྫོར་འཁོར་བཅས་ལ། མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཛད་ལ་བསྫོད།། ཟེར་
འདུག།
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ཕུཕུརར་་བྱབྱྫོྫོནན།།
ཕུར་བྱྫོན་གྱི་གཡུས་འདི་ བསྫོད་ནམས་ཀུན་འཕེལ་སྫོབ་གྲྭ་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་སྨད་རྒེད་འྫོག་
ཡིག་ཚང་ནང་ མ་ལྷྫོདཔ་ཅིག་ཁར་ སྒོར་ལྟབ་རིངམྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ གཞུང་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཆགས་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཡྫོདཔ་དང་། གཅིག་ས་གོ་འདི་ནང་ར་ཡྫོདཔ་དང་།
གཅིག་འདི་ གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ ས་ཞིང་སྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ལྟག་ལུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༡༡༡༡ གགནནསས་་བབདདགག་་ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་འའབབརར་་གགདདྫོྫོངང་་།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བྫོ་བར་གདྫོང་།
ལྷ་ཁང་། ཕུར་བྱྫོན་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཕུར་བྱྫོན།
བསྟེན་མི། ཕུར་བྱྫོན་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཇོ་བྫོ་འབར་གདྫོང་གི་དཔེ་ཆ་ནང་ སྐུ་མདྫོག་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ཅིག་མིན་འདུག། སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་
འདི་ གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་རྐྱབ་སྟེ་
ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་གི་ཚིག་འགྲོས་
བལྟ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་གནགཔྫོ་
འྫོ ང ་དགོ ་ནི ་བཟུམ ་ཅིག ་འདུག །
ཨིན་རུང་ལྡེབས་རིས་ནང་མཇལཝ་
ད་ སྐུ་མདྫོག་དམར་སེར་ཅུང་ཟད་
ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་བྲིས་
ནུག། དེ་ལས་ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་
དང ་ གཡྫོ ན ་པ ་པདྨ ་བསྣམས །
གཡག་རྒོད་གཅིག་ལུ ་ཆིབས་ཏེ་
ཡྫོདཔ་དང་། ཟུར་ཁ་སྨན་བཙུན་ཚེ་
འཛིན་ལྷ་མྫོ་བཅས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་འདི་ ཕུར་བྱྫོན་ལས་ རྒྱལ་རྩ་ཁ་ཐུག་འྫོང་ཞིནམ་ལས་ ལམ་ཟུར་ལས་
མར་བབས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ ཆུ་སྨད་རྫོང་ཆུའི་ཕར་ཁ་བག་རྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིན་མས། གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་སའི་མཆོད་ཁང་གཅིག་ ཚུར་ཁ་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ ཟླཝ་༤པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཁྱིམ་རེ་
ལས་མི་ངོམ་རེ་གིས་ ཚྫོགས་པད་སྡེར་རེ་དང་ བསིང་ཆང་དམ་སྦྱིས་གང་རེ་འབག་སྟེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་
འཛྫོམས་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཁའི་ལུགས་སྫོལ་ལྟར་དུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ལས། བག་ནག་མི་བཟད་གཏུམ་པ་གཤིན་རྗེའི་གདྫོང་། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་ལན་བུའི་
གཟུང་གཡྫོ་ཞིང་། གདུག་རྩུབ་མཆེ་བ་རྣྫོན་པྫོའི་བར་དག་ལས། །འབབ་ཆུ་དྲག་པྫོའི་རྐན་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་
ས།། ཞེས་དང་། བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་བསྣམས་ལ་བསྫོད། །འགྲོ་བའི་ཁམས་དང་
རྗེས་མཐུན་པའི། །འཇིག་རྟེན་སྤྱྫོད་ལ་ཉེར་ཞུགས་ཀྱང་། །འཁོར་བའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པས། །ཕག་གཡྫོན་
པདྨ་བསྣམས་ལ་བསྫོད། །རྒྱལ་བའི་བསན་དང་འགྲོ་བ་རྣམས། །སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་མཛད་པའི་
ཕྱིར། །མྱུར་མགྱོགས་གཡག་རྒོད་བཅིབས་ནས་ནི། །སྫོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་མྱུལ་ལ་བསྫོད། །ཁྱོད་ཐུགས་
ཟག་མེད་བདེ་བསྐྱེད་པའི་། །སྨན་བཙུན་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ཆ་ཅན། །འཁྲིལ་ལྡེམ་ཟུར་མིག་ཕྫོགས་བཅུར་
འཕེན། །མཚར་སྡུག་དཔེ་ལས་འགོངས་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་མདའ་དར་ཕྫོགས་བཅུར་གཡྫོབ། །གཡྫོན་
གྱི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བསྟིམ། །འགྲོ་བའི་ཚེ་ཉིད་གསྫོ་བར་མཛད། །ཚེ་འཛིན་ལྷ་མྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །གཞན་
ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་ལྟྫོས་འཁོར། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས། །སྐུ་མདྫོག་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་
ཤིང་། །ཕག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ཡིས། །རྣམ་བཞི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ལ་བསྫོད། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བསྫོད་
པའི་མཐུས། །ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བདག་ཅག་ཡྫོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་རྣམས། །ཡུལ་ལམ་
བྱེས་སུ་གར་གནས་ཀྱང་། །ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་རྗེས་འབྫོངས་ལ། །འགལ་རྐྱེན་གནྫོད་འཚེ་ཀུན་ཞི་
ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ཟེར་འདུག།
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ཆོཆོསས་་སྡེསྡེ་་སྤུསྤུངངསས།།
ཆོས་སྡེ་སྤུངས་ཀྱི་ས་གནས་འདི་ ཆུ་སྨད་རྒེད་འྫོག་ཡིག་ཚང་ལས་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ལུང་གཤྫོང་གཅིག་
བརྒལ་བའི་ཕར་ཀ་ལས་ཡར་ རི་གུར་འཛེགས་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་འདི་ཁར་ ས་ཞིང་སྫོམ་
སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་ བུམ་ཐང་པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཆུམ་སྦི་ཐང་། ཆུ་སྨད་ཐང་ ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་།
ཆོས་སྡེ་སྤུངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་གནས་འདི་ཁར་གསར་བཞེངས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126



 

 

༡༡༢༢ གགནནསས་་བབདདགག་་སས་་འའཛིཛིནན་་ལལགག་་པཔ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ས་འཛིན་ལག་པ།
ལྷ་ཁང་། ཆོས་སྡེ་སྤུངས།
གཡུས། ཆུམ་སྦི་ཐང་།
བསྟེན་མི། དགོན་པའི་དགེ་འདུན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་གཏེར་སྲུང་ས་འཛིན་ལག་པ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དམར་སེར་ ཕག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་གཡྫོན་
ལུ་ནྫོར་བུ་བསྣམས། དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་དང་གཙུག་རྒྱན་ནྫོར་བུ་བཞེས་ཏེ་ རུས་སལ་གྱི་ཐྫོག་ཁར་བཞེངས་ཏེ་
བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་ ཆོས་སྲུང་གཏྫོར་གྲལ་གཏང་ནི་མེན་པར་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་སྦེ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་འདི་ནང་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་རྒྱན་གོས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་ཚུད་དེ་འདུག།
རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། རང་ཉིད་ལྷ་རུ་གསལ་བའི་མདུན། །རབ་སྣ་ཆུ་སྨད་ཆོས་སྡེ་སྤུངས། །ལྔ་ལྡན་གཡུ་ལྫོ་
བཀོད་ཞིང་གི ། གནས་བདག་གཏེར་སྲུང་དྲེགས་པའི་རྗེ། །ས་འཛིན་ལག་པ་ཆེན་པྫོ་ནི། །པད་སྟེང་གསེར་
གྱི་རུས་སལ་ཐྫོག །བཞེངས་སབས་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས། །ལྕགས་ཀྱུ་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་
འཛིན། །སྐུ་མདྫོག་དམར་སེར་བརྗིད་ཆགས་ཉམས། །འྫོད་འབར་ནྫོར་བུའི་གཙུག་དྫོར་སྫོགས། །དར་ཕྫོད་
རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སས། །སག་ལྷམ་པདྨའི་འཇའ་རིས་བཅས། །འགྱིང་ཐབས་ན་བུན་འྫོད་ལྔ་དང་། །མེ་
ཏྫོག་ཆར་འབེབས་ཀློང་དུ་གསལ། །མཆོད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་གནས་འདི་རུ། །དགྱེས་ཤིང་བརྩེ་བའི་ཚུལ་གྱིས་
བཞུགས། །དངོས་འབྱྫོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ཐུགས་མཐུན་མཆོད་པ་དམ་པ་བཞེས། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་
སྫོགས་པ་ཡི། །འདྫོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་དུ་ཕྫོབས། །བསན་དང་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། །གར་དབང་
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པདྨ་རྫོལ་བའི་ལྷའི། །དཀྱིལ་འཁོར་གྲལ་དུ་ཁས་བངས་བཞིན། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་སྒྲུབས་མཛྫོད།།  
ས་མ་ཡ།  དྷར་ཏཱ་ཡི་རིག་ཀློང་ནས། །བརྫོལ་རིམ་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་འཕྫོས།། ཞེས་གསལ།།

སསངང་་བབསསྫོྫོདད་་གགསསངང་་སྔསྔགགསས་་ཆོཆོསས་་གླིགླིངང་་།།
འདི་ཡང་ ཆུ་སྨད་རྒེད་འྫོག་ཡིག་ཚང་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་གསུམ་དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཆུ་སྨད་ཟམ་གྱི་ལྟག་ལུ་
ཡྫོད་པའི་གཡུས་ཚན་ ཡམ་ཁྲག་ཟེར་སར་ལྷྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་ལས་ལྟག་གི་ལམ་བདའ་སྟེ་ རིའི་
ཕྫོགས་ལུ་འཛེགས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ སྣང་ངེས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ ལྷྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་སྣང་
ངེས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་འདི་ ལམ་གྱི་འྫོག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་ལས་ཡར་ རི་ཕྫོགས་ལུ་འཛེགས་ཏེ་
འགྱོཝ་ད་ སང་སྫོད་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་དགོན་པ་འདི་ནང་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས།
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༡༡༣༣ གགནནསས་་བབདདགག་་བབསསྫོྫོདད་་ནནམམསས་་དདབབངང་་འའདུདུསས།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། བསྫོད་ནམས་དབང་འདུས།
ལྷ་ཁང་། སང་སྫོད་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སང་སྫོད།
བསྟེན་མི། དགོན་པའི་དགེ་འདུན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

སང་སྫོད་བསྫོད་ནམས་དབང་འདུས། གནས་ཁང་།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

སང་སྫོད་དགོན་པའི་གནས་བདག་ བསྫོད་ནམས་དབང་འདུས་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་ཞི་བའི་ཉམས་
དང་ལྡན་པ་ སྐུ་ལུ་བེར་གོས་དང་དར་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས། དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་བཅིངས། ཕག་གཡས་བ་དན་
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དང་། གཡྫོན་པ་ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན་ ཅང་ཤེས་རྟ་མཆོག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། ཟུར་ཁར་ཡུམ་སྨན་མྫོ་
དང་བཅས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

དགོན་པའི་ཟུར་ཁར་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ སྐྱ་ལྡེམ་ལྡེམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མི་འདི་ གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་
ཨིན་མས། གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དགོན་པའི་དུས་མཆོད་བསྐང་གསྫོ་བཏང་པའི་སྐབས་
ལུ་ཕུལ་མི་འདི་ར་མ་གཏྫོགས། གནས་བདག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ དུས་སྫོན་གཞན་ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། ཧཱུྃ༑ ཀ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྫོས་ཀྱང་། །ལྷུན་གྲུབ་སྒྱུ་མའི་
སྐུར་བཞེངས་ཆུ་ཟླའི་གཟུགས། །རབ་དཀར་ཟླ་གཞྫོན་བྱེ་བའི་འཛུམ་ཞལ་ཅན། །སྣ་ཚྫོགས་དབང་པྫོའི་གཞུ་
ཡིས་འཁྱུད་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་བ་དན་དཀར་པྫོ་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེང་། གཡྫོན་པས་འདྫོད་བྱུང་ནྫོར་བུ་
ཐུགས་ཀར་འཛིན། །དར་དཀར་ཐྫོད་བཅིངས་སྣ་ཚྫོགས་ནྫོར་བུས་བརྒྱན། །རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་ཅང་ཤེས་
ཆིབས་ལ་བསྫོད། །ཕུལ་བྱུང་འཇོ་སྒེག་ལང་ཚྫོ་གསར་པའི་ཞལ། །མཛེས་སྡུག་ལྟ་བས་མི་ངོམ་སྨན་མྫོའི་
གཟུགས། །རིན་ཐང་སངས་པའི་ལྷ་རས་མཆོག་གིས་བཀླུབས། །སྲིད་ཞིའི་བདེ་བ་སྟེར་མཛད་མ་ལ་བསྫོད།།
ཟེར་འདུག།

སས་་མམཁཁརར་་བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་ཆོཆོསས་་གླིགླིངང་་།།
ས་མཁར་སྣག་ཚང་དང་ ལྷ་ཁང་འདི་ ཆུ་སྨད་ཟམ་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ ཟུང་ངེས་ཡ་ཁྲ་ཚྫོང་ཁང་དང་། དེ་
ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཆུ་ཕར་ཀ་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཐྫོང་ཚུགསཔ་དང་། སྣག་
ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ཁང་འདི་ པད་གླིང་ཐུགས་སས་ཟླ་བའི་གདན་ས་ཅིག་ཨིན་མས། ས་གནས་འདི་གི་
གནས་བདག་གསུམ་ཐྫོ་བཀོད་ནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གཅིག་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་མིན་འདུག།
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༡༡༤༤ ཆོཆོསས་་བབདདགག་་ཁཁམམསས་་པཔ་་རིརིགག་་འའཛིཛིནན་་རྩརྩལལ་་འའཆཆངང་་།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཁམས་པ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་།
ལྷ་ཁང་། ས་མཁར་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
གཡུས། ས་མཁར།
བསྟེན་མི། སྣག་ཚང་གི་མི་བརྒྱུད།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཁམས་པ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་འདི་ དཔལ་གླིང་གི་ཆོས་བདག་གཅིག་ཨིནམ་དང་། འདི་ཡང་སྐུ་མདྫོག་
དུད་ཁ་ཐལ་མདྫོག་ཅན་ ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་དང་ གཡྫོན་པ་སྦྲུལ་ཞགས་བཟུང་སྟེ་ ཆུ་གླང་སྔོན་པྫོ་ལུ་
ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཟུར་ཁར་ ཡུམ་སྨན་བཙུན་རྣམ་གཉིས་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཧཱུྃ༑ གནས་སྲུང་གཞི་བདག་ཆེན་པྫོ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དུད་ཁ་འབར་བ་ལ། །ན་བཟའ་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་
བརྒྱན། །མཐུ་རྩལ་ཆེན་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་ནམ་མཁར་གདེངས། །དགྲ་བགེགས་མ་
ལུས་ཁྲམ་ལ་འབེབས། །ཕག་གཡྫོན་འཇིགས་བྱེད་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས། །གནྫོད་བྱེད་འདུལ་བའི་གཙྫོ་ལ་
བསྫོད། །ཆིབས་སུ་ཆུ་གླང་སྔོན་པྫོར་བཅིབས། །འཁོར་དུ་སྨན་བཙུན་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །བདུད་བཙན་བྱེ་བའི་
ཚྫོགས ་དང་བཅས། །རྣལ་འབྱྫོར ་བསམ་དྫོན ་བསྒྲུབ་ལ་བསྫོད། །དེ ་ལྟར་བསྫོད ་ཅིང་གསྫོལ་བ་
ཡིས། །འགལ་རྐྱེན་མ་ལུས་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་དཔལ་འབྱྫོར་སྫོབས། །མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་
སུམ་ཚྫོགས་པར་མཛྫོད།། ཞེས་དང་། དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། །སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་པད་གླིང་དང་། །སས་
མཆོག་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །སྤྱན་སྔར་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་བཞིན། །དམ་ལས་མ་འདའ་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།
ཟེར་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ་་རྩརྩྫོྫོམམ་་མིམི།།

གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ལྗགས་རྩྫོམ་གནང་མི་གི་སྐོར་ལས་དེ་སྦེ་འདུག། དེ་ལྟར་ཐུགས་སས་ཟླ་བའི་གདན་ས་
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་གཞི་བདག་ ཁམས་པ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ ཞེས་བྱ་བའི་མཆོད་ཐབས་འདི་
བཞིན་ སྔགས་སྨན་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚྫོས་ རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་འཁོར་ལྫོ་ཟུང་དང་ལྷ་རས་བཅས གསྫོལ་
བ་བཏབ་བཞིན་ པད་གླིང་བདུན་པས་ ལྷ་ལུང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ སེམས་ཅན་ལ་
ཕན་འདྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག། དགེའྫོ།། ཟེར་འདུག། 
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༡༡༥༥ གགནནསས་་བབདདགག་་ཆོཆོསས་་ཀྱིཀྱི་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
ལྷ་ཁང་། ས་མཁར་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
གཡུས། ས་མཁར།
བསྟེན་མི། སྣག་ཚང་གི་མི་བརྒྱུད།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གནས་ཁང་། ཟམ་གདྫོང་ཤ་ལ་རིན་ཆེན་གནས་
ཁང་།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་འདི་ ས་གནས་འདི་གི་གནས་བདག་ཨིནམ་དང་། འདི་ཡང་ ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བྫོའི་ཉམས་
དང་ལྡན་པ་ སྐུ་ལ་དར་གོས་དང་ དེ་གི་ཕྱི་ལས་བེར་གོས་གྱོན། ཕག་གཡས་རལ་གྲི་དང་གཡྫོན་པར་
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དགྲ་བྫོའི་དྫོན་ཧིང་བསྣམས། རྟ་མཆོག་དཀརཔྫོ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་གི་ཟུར་ཁ་ཡུམ་སྨན་
བཙུན་དང་། སས་མྫོ་བཅས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་ནང་ སྐུ་མདྫོག་གི་སྐོར་
ལས་ཐྫོན་ནི་མིན་འདུག།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འདི་གི་གནས་ཁང་འདི་ ས་མཁར་གདྫོང་སྐོར་ གཞུང་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཤིང་གི་རྩ་བར་ མཆོད་རྟེན་ཅིག་
ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།
ཀྱཻ༑ ཀ་དག་སྫོས་དང་བལ་བའི་དབྱིངས། །གང་འདུལ་འཆར་ལ་ཚད་གཟུང་མཐའ། །མ་མཆིས་ན་ཡང་ཁྱོད་
ཉིད་ནི། །བསན་སྲུང་དྲེགས་པའི་གཙྫོ་ལ་བསྫོད། །གང་སྐུ་བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཀྱི། །དར་ནག་ཟབ་གོས་སྔོ་
སངས་ཅན། །གསེར་གྱི་ཕ་ལི་ཟ་འྫོག་གི། །བེར་ཆེན་གསྫོལ་བ་ཁྱོདལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་རལ་གྲི་མཁའ་
ལ་འཕར། །གཡྫོན་པའི་ཕག་གིས་ཙིཏྟ་བསྣམས། །མྱུར་མགྱོགས་རྩལ་ལྡན་རྟ་དཀར་ཆིབས། །འཁོར་བཅས་
སྫོང་ཁམས་མྱུལ་ལ་བསྫོད། །རབ་དཀར་ཡུམ་ཆེན་སྲིད་ཆའི་མཛྫོད། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་གོས་ཀྱིས་
སས། །སས་མྫོ་སྙིང་སྡུག་ཕྫོ་ཉའི་ཚྫོགས། །ལས་རྣམས་ཐྫོགས་མེད་བསྒྲུབ་ལ་བསྫོད།། ཟེར་ཡྫོདཔ་དང་།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ་་རྩརྩྫོྫོམམ་་མིམི།།
གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ ལྗགས་རྩྫོམ་མི་གི་སྐོར་ལས་ མཇུག་ལུ་དེ་སྦེ་འདུག། དེ་ལྟར་ཆུ་སྨད་ཀྱི་ གདན་ས་
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་ གནས་པྫོའི་ཆོ་ག་འདི་ཡང་། གདུལ་བྱ་དུས་ལ་ཅུང་ཟད་མ་བབས་ཀྱང་ ཞལ་
ངོའམ་དྲག་ཤྫོས་འཆི་མེད་རྫོ་རྗེས་ རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་པུཥྤེ་ཟུང་བཅས་ ནན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོ་མ་ཆོག་
པར་ སས་ཡུལ་ཤིང་དྲུང་ལ་གནང་བའི་ བ་མའི་བ་དྭགས་ཅན་གྱིས་བྲིས་པ་སར་མངྒ་ལཾ།། 
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༡༡༦༦ ཟཟམམ་་གགདདྫོྫོངང་་ཤཤ་་ལལ་་རིརིནན་་ཆེཆེནན།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཟམ་གདྫོང་ཤ་ལ་རིན་ཆེན།
ལྷ་ཁང་། ས་མཁར་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
གཡུས། ས་མཁར།
བསྟེན་མི། སྣག་ཚང་གི་མི་བརྒྱུད། སངས་སང་ཞིང་དང་འཇོག་གི་མེ་སེར་དག་པ་ཅིག།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཟམ་གདྫོང་ཤ་ལ་རིན་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྲུང་དཔེ་ཆ་མེདཔ་མ་ཚད། ལྡེབས་རིས་ཡང་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་
མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ཞུ་མི་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་ གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ ས་མཁར་ལས་
མར་ ཆུ་འགྲམ་ལུ་འབབ་ཞིནམ་ལས་ ཕར་ཁ་གཞུང་ལམ་ཁར་འགྱོ་སའི་ ཟམ་གི་གདྫོང་ཁར་ མཆོད་
རྟེན་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིན་མས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་ ཟམ་གྱི་གདྫོང་ཁར་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ མཚན་གྱི་
མཐའ་མར་ ཟམ་གདྫོང་ཟེར་བའི་མཚན་འདི་ཐྫོབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
ནནངང་་སྒསྒརར།།
ནང་སྒར་གྱི་གཡུས་འདི་ ལྕམ་མཁར་དང་ཨུ་རའི་གཞུང་ལམ་ ཁ་བྱལ་ཡྫོད་ས་འདི་ནང་ཨིནམ་དང་། ས་
གནས་འདི་གི་ གནས་བདག་གསུམ་ཐྫོ་བཀོད་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
སསྫོྫོགག་་བབདདགག་་ཤེཤེལལ་་གིགིངང་་།།
ནང་སྒར་ལུ་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ཆུ་ཕར་ཀའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཁོང་རའི་ཁ་སྐད་ནང་ ཉང་རལ་ལྷ་ཁང་
ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། གུ་གལ་ས་ཁྲ་ ན་ལུ་ ན་བཟའ་ལྷ་ཁང་ཟེར་འདུག། སྫོག་
བདག་ཤེལ་གིང་འདི་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གི་
གནས་བདག་དེ་རང་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནང་གཟིགས་པར་ཞུ།
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༡༡༧༧ དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ་་ཕཕྫོྫོ་་ལྷལྷ་་འའྫོྫོདད་་ལྡལྡནན།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕྫོ་ལྷ་འྫོད་ལྡན་དཀར་པྫོ།
ལྷ་ཁང་། ནང་སྒར་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ནང་སྒར།
བསྟེན་མི། ནང་སྒར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

ཕྫོ་ལྷ་འྫོད་ལྡན་དཀར་པྫོའི་གནས་ཁང་། ཨཔ་ཏིར་ས་གནས་པའི་གནས་ཁང་།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཕྫོ་ལྷ་འྫོད་ལྡན་དཀརཔྫོ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཞལ་གདངས་མཆེ་
གཙིགས་ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ དབུ་ལུ་བསེ་རྫོག་དང་ དེའི་སྟེང་ལུ་ཐྫོད་སྐམ་གྱི་རྒྱན་དང་རུ་དར་འཕར། 
མགུལ་ལུ་མེ་ལྫོང་བཏགས། ཕག་གཡས་བ་དན་སྒྲེང་ཞིང་། གཡྫོན་པར་ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན་ཏེ་ བཞེངས་པའི་
སངས་སབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་གཡྫོན་ལུ་ ཡུམ་སྨན་མྫོ་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། 
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གགནནསས་་ཁཁངང་་།།  

གཞུང་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ ནང་སྒར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཕང་སྟེ་ མཆོད་རྟེན་དཀརཔྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ཨིན་
མས། འདི་ཡང་
གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་སྐབས་ མཆོད་རྟེན་འདི་གི་རྩ་བ་ལས་ར་གཞུང་ལམ་བཏྫོན་ཏེ་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

གཡུས་མི་ག་ར་གིས་ ཟླཝ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༠ལུ་ དྲྫོ་པ་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། དེ་
ལས་ཚྫོགས་དང་ གསེར་སྐྱེམས་བསིང་ཆང་རེ་འབག་སྟེ་ ཕྫོ་ལྷ་འྫོད་ལྡན་དཀརཔྫོ་དང་། ཨཔ་ཏིར་ས་
གནསཔྫོ་གཉིས་ཀྱི་ཕྫོ་བང་སྒོ་ཁར་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

རང་ཉིད་མདུན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །ཁྲག་ཞག་ར་ཀློང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་དབུས། །སྣ་ཚྫོགས་པདྨ་
འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་ལ། །གདྫོད་ལྔའི་དབང་པྫོ་རབ་ཏུ་འགྱིངས་པའི་སྟེང་། །ཏྲི་ལས་ཕྫོ་ལྷ་འྫོད་ལྡན་དཀར་པྫོ་
ཆེ། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཁྲོ་འཛུམ་ཅན། །སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་ཞལ་གདངས་ལྗགས་
འདྲིལ་ཞིང་། །རབ་རྣྫོ་མི་བཟད་མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཙིགས། །དབུ་ལ་བསེ་རྫོག་ཐྫོད་སྐམ་རུ་དར་ཅན། །སྐུ་
ལ་ཟ་འྫོག་ཕྫོད་ཀ་དར་སྣས་བརྒྱན། །ཕག་གཡས་བ་དན་དཀར་པྫོ་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེང་། །གཡྫོན་པ་དགོས་
འདྫོད་སྩྫོལ་བའི་ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན། །འཁོར་དུ་གསང་ཡུམ་བྫོན་པྫོ་བན་གཡྫོག་དང་། །རུ་འདྲེན་སྡེ་བཞིའི་
གཟིགས་མྫོ་ཆར་དུ་ཆེ། །གནས་གསུམ་རྫོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན།། ཟེར་འདུག།
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༡༡༨༨  ཨཨབབ་་ཏིཏིརར་་སས་་གགནནསསཔཔྫོྫོ།། བབཙཙནན་་རྒོརྒོདད་་ཐཐྫོྫོགགསས་་རྩརྩལལ་་འའབབརར་་བབ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨབ་ཏིར་ས་གནསཔྫོ།
ལྷ་ཁང་། ནང་སྒར་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ནང་སྒར།
བསྟེན་མི། ནང་སྒར་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཨཔ་ཏིར་ས་གནསཔྫོ་ཟེར་ཞུཝ་མ་གཏྫོགས་
མཚན་ངོ་མ་འབྫོད་སྫོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ སྤྱན་འདྲེན། གཏྫོར་བསྔོ། བསྐང་གསྫོའི་ཚིག་ནང་ལས་
བཙན་རྒོད་ཐྫོགས་རྩལ་འབར་བ་ཟེར་ཐྫོན་ནི་འདུག།
འདི་ཡང་སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་གྱི་རྒྱན་དང་བསེ་ཁྲབ། དབུ་ལུ་བསེ་
རྫོག་བཞེས། ཕག་གཡས་མདུང་རིང་གནམ་ཁར་བསྒྲེང་། གཡྫོན་པ་དགྲ་བྫོའི་གློ་སྙིང་འཛིན། བཙན་རྟ་
དམརཔྫོ་གཅིག་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་ཚུལ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཡུམ་སྨན་བཙུན། འཁོར་སྡེ་བརྒྱད་
དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གནས་ཁང་འདི་ཡང་ ནང་སྒར་གྱི་གཡུས་བརྒལཝ་ཅིག་ གཞུང་ལམ་གྱི་འྫོག་ལུ་ སྫོང་ཕུ་ཤིང་གི་སྦུག་ལུ་
སང་ཐང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་མཐའ་མར་གྱད་པ་གུར་ ཕྫོ་བང་མཆོད་རྟེན་དམརཔྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་
ནང་ཨིན་མས། ལམ་གྱི་རིང་ཚད་འབད་བ་ཅིན་ ནང་སྒར་གཞུང་ལམ་ཁ་བྱལ་ལས་ཨུ་རའི་ཕང་ལམ་འདའ་
སྟེ་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་གཅིག་མ་ལངམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཨིན་མས།  
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

རང་ཉིད་མདུན་དུ་བག་དམར་བརྩེགས་པའི་དབུས། །ཡིད་འྫོང་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པའི་ཚལ། རིན་
ཆེན་བྱུ་རུ་ལས་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ནང་དུ་འཇའ་འྫོད་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་དུ། །མཐུ་སྫོབས་ནུས་
པའི་རང་གཟུགས་བཙན་རྒོད་ཆེ། །ཐྫོགས་རྩལ་རབ་འབར་སྐུ་མདྫོག་བྱུ་རུའི་མདྫོག །ཕག་གཡས་མདུང་
རིང་འྫོད་འཕྫོས་གནམ་དུ་བསྒྲེང་། གཡྫོན་པ་འདར་ཞིང་འཕྫོག་པའི་གློ་སྙིང་འཛིན། །བསེ་ཁྲབ་བསེ་རྫོག་
རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སས། །བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་ཆིབས། །འཁོར་དུ་ཡུམ་བྫོན་སྡེ་བརྒྱད་
ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར།། ཧཱུྃ༑ བཙན་ཡུལ་ཟངས་ཐང་དམར་པྫོའི་གནས་མཆོག་ནས། །གསང་སྔགས་བསན་
པའི་བཀའ་སྲུང་མ་ཐུ་རྩལ། །དྲེགས་པ་བཙན་རྒོད་ཡུམ་བྫོན་སྡེ་བརྒྱད་བཅས། །ཐྫོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་
ཤུགས་ཀྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན།། ཟེར་འདུག།

གགཏེཏེརར་་མམཛཛྫོྫོདད།།
ནང་སྒར་གཞུང་ལམ་ཁ་བྱལ་ལས་ ཨུ་རའི་ཕང་ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་བཞི་གི་ས་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ ལམ་
གྱི་འྫོག་ལུ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཡྫོད་ས་འདི་ལས་ ཡར་ལྫོག་ཞིནམ་ལས་ ཟམ་བརྒལ་ཏེ་རི་གུར་འཛེགས་ཏེ་
འགྱོཝ་ད་ གཏེར་མཛྫོད་ཀྱི་གཡུས་ལུ་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས། གཏེར་མཛྫོད་གཡུས་ཀྱི་འྫོག་ལུ་ སང་ཐང་གི་སྦུག་
ལུ་མཚྫོ་ཆགས་པའི་ཤུལ་ཅིག་ཡང་ཡྫོད་མི་འདི་ ཧེ་མ་བུ་ལི་སྨན་མྫོ་བཞུགས་སའི་ཤུལ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ གནས་བདག་ཟྫོ་རས་པ་དང་། བུ་ལི་སྨན་མྫོ་གཉིསཔྫོ་ཆ་
ར་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

140



 

 

༡༡༩༩ གགནནསས་་བབདདགག་་ཟཟྫོྫོ་་རརསས་་པཔ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཟྫོ་རས་པ།
ལྷ་ཁང་། གཏེར་མཛྫོད་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། གཏེར་མཛྫོད།
བསྟེན་མི། གཏེར་མཛྫོད་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།

གཏེར་མཛྫོད་ལྷ་ཁང་། ཟྫོ་རས་པ། ལྷ་ཁང་འདི་གི་ལྡེབས་
རིས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ནང་ ཟྫོ་རས་པའི་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་སྐོར་ལས་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་གཏེར་མཛྫོད་
ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་ནང་ཡྫོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན། སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ སྐུ་ལུ་ཕེར་གོས་ཀྱི་་ཕྱི་ལས་
དར་གྱིས་བརྒྱན། དབུ་ལུ་བུམ་ཐང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དར་ཐྫོད་བཅིངས། ཕག་གཡས་ནྫོར་བུ་གནམ་ཁར་
གདེངས། གཡྫོན་པ་ནྫོར་གཞྫོང་ཐུགས་ཁར་བསྣམས། རྟ་མཆོག་དཀརཔྫོ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་། ངོ་བྫོ་རང་བཞིན་དབྱིངས་ལས་གཡྫོ་མེད་ཀྱང་། །གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེའི་འགྲོ་བ་སྐྱོང་
བའི་ཕྱིར། །རྣམ་པ་སྲིད་པའི་ལྷ་ཡི་སྐུར་སྣང་བའི། །ཡུལ་འདི་སྐྱོང་བའི་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་བསྫོད། །འཆི་
མེད་པདྨཱ་ཀ་རའི་གནས་ཀྱི་གཙྫོ། །རིན་ཆེན་གཏེར་གྱིས་གང་བའི་ལུང་གསུམ་མདྫོར། །བཞུགས་པའི་གཏེར་
སྲུང་གུ་རུའི་བཀའ་ཉན་རྣམས། །སྐུ་ནི་ཞི་ཁྲོའི་རྫོལ་གར་ཅིར་ཡང་སྫོན། །གསུང་ནི་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་
འགྲོ་བ་འདུལ། །ཐུགས་ནི་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་གིས། །འགྲོ་ལ་བུ་བཞིན་དགོངས་པའི་མཐུ་རྩལ་
ཅན། །རྣམ་བཞི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་མཛད་ལ་བསྫོད།། ཟེར་འདུག།།
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༢༢༠༠ བུབུ་་ལིལི་་སྨསྨནན་་མམྫོྫོ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། བུ་ལི་སྨན་མྫོ།
ལྷ་ཁང་། གཏེར་མཛྫོད་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། གཏེར་མཛྫོད།
བསྟེན་མི། གཏེར་མཛྫོད་གཡུས་ཚན་དང་ ཁེངས་བུ་ལི།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
བུ་ལི་སྨན་མྫོ་འདི་ སྐུ་སྫོད་མི་དང་སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པ། དབུ་ལུ་སྦྲུལ་གྱི་གདེངས་ཀ་བཀལ། ཕག་ལུ་
ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། མྫོ་གི་འཁོར་ལུ་ ཡབ་རྫོང་ལའི་ལྷ་བཙན། ཡུམ་ཨར་མྫོ། སས་མྫོ་རིགས་
ཀྱི་བཟང་མྫོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བཟང་མྫོ་བཅས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ རྩྫོམ་པ་པྫོ་གི་མཚན་མེད་རུང་། ཁ་རྒྱུན་བཤད་སྫོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སས་
ཡུལ་གྲོ་མ་ལུང་གི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་མི་ བ་མ་ཞང་གི་ཡང་སྲིད་ སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་གིས་ལྗགས་རྩྫོམ་གནང་གནངམ་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། འདི་ཡང་ ཀ་ནས་ཨའི་བར་གྱི་ཀ་རྩྫོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་གནང་ཡྫོདཔ་དང་། སྐུ་
མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ།
ཝ༵་དང་ཡུར་བས་མ་དྲངས་ཤིང་། །ཆུ་མཚྫོ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །སྐུ་སྫོད་མི་མགོ་གདེངས་ཀ་
ཅན། །སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་འཁྱིལ་ལ་བསྫོད། །ཞ༵་ལྫོང་འཐེང་གསུམ་མ་ཡིན་པའི། །མི་ཕྱུགས་དར་ཞིང་ཅི་
འདྫོད་པའི། །དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ལ་བསྫོད། །ཟ༵་འྫོག་གོས་
དང་རིན་ཆེན་འཕྲེང་། སྫོར་མྫོའི་འཕྲུལ་གྱིས་བསྐྲུན་པ་དང་། །དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། །ཅིར་ཡང་
བསྣམས་པ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །འ༵་ཅག་དགྲ་བགེགས་གསྫོད་མཛྫོད་ཅེས། །རྫོང་བཙན་གསང་སྔགས་རིན་ཆེན་
དང་། །གཏྫོམས་སང་གནས་པྫོ་སྡིག་རས་ཆེན། །འཁོར་དང་བཅས་པས་ཐལ་སྦྱར་ནས། །ཡ༵་རབས་གོང་
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མས་བསྩལ་བའི་ཚིག། །ཐུགས་ལ་བྲིས་པ་གསལ་བཏབ་སྟེ། །མཆོད་ཡྫོན་མི་ཕྱུགས་འཁོར་བཅས་ལ། །སྲུང་
སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་མཛད་ཅེས་བསྫོད།། ཟེར་བརྩམས་གནང་ནུག།

གགཞུཞུ་་རིརི།།
གཏེར་མཛྫོད་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ཤར་ལྷྫོའི་ཕྫོགས་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ཅུང་འཕེལ་གྱི་གཡུས་དང་།
དེ་ཁ་ལས་ ལམ་ཁག་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ལྟག་གི་འདི་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ རི་གཤམ་ལུ་ སྫོད་ཉམས་
དགའ་བའི་སང་ཐང་ཅིག་ནང་ གཞུ་རིའི་གཡུས་འདི་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་འདི་ནང་ལྷ་ཁང་
གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ རྒྱལ་བ་ལྫོ་རས་པའི་གདན་ས་ཨིནམ་དང་། ཟླཝ་དང་པའི་ཉེར་ལྔ་ལུ་ ལྫོ་རས་པའི་
དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་ ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་འདུག།
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༢༢༡༡ གགནནསས་་བབདདགག་་དདགེགེ་་སསྫོྫོངང་་རརབབ་་བྱུབྱུངང་་།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། དགེ་སྫོང་རབ་བྱུང་།
ལྷ་ཁང་། གཞུ་རི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། གཞུ་རི་དང་ཅུང་འཕེལ།
བསྟེན་མི། གཞུ་རིས་དང་ཅུང་འཕེལ་གཡུས་ཚན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གཡུས་སྒོ་འདི་གི་ གནས་བདག་དགེ་སྫོང་རབ་བྱུང་གི་སྐོར་ལས་ དཔེ་ཆ་དང་ལྡེབས་རིས་ག་ཅི་ཡང་མིན་
འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་ཞུ་ཐབས་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་
ལྫོ་རྒྱུས་ཧན་ཏྫོང་ཏྫོ་ཅིག་སབ་ནི་འདུག། འདི་ཡང་ གཞུ་རི་གཏེར་མཛྫོད་གཉིས་ཀྱི་བུམྫོ་ཚུ་ འཇའ་རིམ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ རགཔ་ཡང་མང་ཤྫོས་ དགེ་སྫོང་ཚུ་ཐྫོབ་དྫོ་ཡྫོད་མི་འདི་ གནས་བདག་དགེ་སྫོང་འབད་ནི་
འདི་གིས་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ ལྫོ་རྒྱུས་འདི་ངོ་མ་ར་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་བདག་ཁོ་ར་ཡང་
དགེ་བགྲེས་ཐྫོན། དགེ་སྫོང་དང་མཁན་པྫོ་ཚུ་ཡང་ དགེ་བགྲེས་བཏྫོན་ནི་འདི་ ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཨིན་
མས།
དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་སྐུ་གཉེར་ལས་བརྒྱུད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གསྫོལ་མཆོད་གནང་མི་ སྫོབ་དཔྫོན་དགེ་སྫོང་འདི་ལུ་
ཞུཝ་ད་ དཔེ་ཆ་ཅིག་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ དཔེ་ཆ་འདི་ གཞུང་ལའི་གནས་བདག་ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་དཔེ་
ཆ་འདི་ར་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ གཞུ་རི་དང་གཞུང་ལ་གཉིས་ས་གནས་ཀྱི་ཆ་ལས་འབྲེལ་བ་ཡྫོདཔ་
ལས་ གནས་བདག་ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་གསྫོལ་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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གགཞུཞུངང་་ལལ།།
གཞུང་ལ་ཟེར་བའི་ས་གནས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་དང་ ཚྫོགས་པ་གིས་ཡང་ སབ་ནི་མིན་
འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ འགྲེལ་བཤད་མདྫོར་བསྡུས་ཅིག་རྐྱབ་དགོ་ནི་ཨིན་མས།
འདི་ཡང་ བུམ་ཐང་། ཀྲོང་གསར། གཞལ་སྒང་གསུམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ ལ་གཅིག་འདུག། དེ་གི་མིང་ལུ་
བུམ་ཐང་པའི་ཁ་ལས་སྦེ་རེབ་སྟེང་ཡ། ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་། འདི་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་པ་ཚུ་གིས་ འྫོད་
སྫོང་ལ་དང་། ཁྲུམས་ཤིང་ལ་ལུ་ཡང་ འྫོད་སྫོང་ཡ། ཁྲུམས་ཤིང་ཡ་ཟེར་ ལ་གི་ཚབ་ལུ་ ཡ་ཟེར་སབ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་གསུམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ལ་འདི་གི་མིང་ངོ་མ་འདི་ གྲོ་
སྟེང་ལ་ཟེར་ཨིནམ་དང་། འདི་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ལ་འདི་སས་ཡུལ་གྲོ་མ་ལུང་གི་ སྟེང་ལུ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་
ཨིནམ་འྫོང་ནི་མས།
གྲོ་སྟེང་ལའི་རི་རྒྱུད་གཙྫོ་བྫོ་བཞི་ཡྫོད་ས་ལས་ དང་པ་བྱང་ཕྫོགས་ལུ་བསྣར་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་འྫོད་སྫོང་ལ།
གཉིས་པ་འདི་གཞུ་རི་ཅུང་འཕེལ་ལས་མར་འྫོང་པའི་རི་བརྒྱུད། གསུམ་པ་འདི་ དང་པ་ཤར་གྱི་ཕྫོགས་ལུ་
ཐྫོན། དེ་ལས་ལྷྫོའི་ཕྫོགས་ལུ་བསྣར་ཞིནམ་ལས་རི་མཇུག་ཁེངས་བུ་ལི། བཞི་པ་འདི་ ཐད་ཀར་ལྷྫོའི་ཕྫོགས་
ལུ་བསྣར་ཞིནམ་ལས་ རི་མཇུག་ གཞལམ་སྒང་གི་རི་བྫོ་ཏ་ལ་ལུ་ལྷྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
གྲོ་སྟེང་ལའི་རི་རྒྱུད་གསུམ་པ་འདི་ལས་ ཡན་ལག་གི་རི་ཕན་ལེ་ཤ་ཡྫོད་ས་ལས་ སྫོམ་ཤྫོས་དང་ དང་ཤྫོས་
འདི་གི་ཞྫོལ་ལུ་ སྦིམ་དང་ཐར་པ་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་
འདི་ཡང་ རི་འདི་གི་རི་མཇུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་ རི་རྒྱུད་འདི་ལུ་ གཞུང་ལ་ཟེར་སབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་འྫོང་
ནི་མས།

སྦིསྦིམམ།།

ཅུང་འཕེལ་གཡུས་ཁ་ལས་ ལམ་གཉིས་ཡྫོད་པའི་ འྫོག་གི་ལམ་བདའ་སྟེ་ རི་གཤམ་ལུ་བབས། ཟམ་
བརྒལ་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་མ་རྫོགས་ཚུན་ཚྫོད་འགྱོཝ་ད་ སྦིམ་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལྷྫོདཔ་ཨིན་
མས། གཡུས་འདི་ ཨུ་ར་ཤིང་གཉེར་ཆུ་མཇུག་དང་གདྫོང་སྐོར་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཤིང་གཉེར་སྒང་མཇུག་
སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཁ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ མཐྫོང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།
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ཐཐརར་་པཔ་་གླིགླིངང་་།།

སྦིམ་གྱི་གཡུས་ཚན་འདི་ཁ་ལས་ ཕྫོགས་འབད་བ་ཅིན་ ཤར་ལྷྫོའི་མཚམས་དང་ ལྕམ་མཁར་ཆུ་མཇུག་
ཕྫོགས་ལུ་ ནགས་ཚལ་ན་ལས་འགྱོཝ་ད་ ཐར་པ་གླིང་ཟེར་ས་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས། སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟྫོ་བ་
ཅིན་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ བཞི་དང་ལྔ་གི་བར་ཐྫོན་ནི་མས།
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༢༢༢༢ གགནནསས་་བབདདགག་་ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་ཀླུཀླུ་་བབདུདུདད།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད།
གཡུས། གཞུང་ལ།
བསྟེན་མི། གཏེར་མཛྫོད་མན་ཆད་ཀྱི་གཡུས་ཚན། ཨུ་ར། ཤིང་གཉེར། སངས་སི་སྦི། གོང་

ཁར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཐར་པ་གླིང་ལས་ ཆུ་མཇུག་ཕྫོགས་ལུ་འགྱོཝ་ད་ སྒང་ཏྫོག་སྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ གཞུང་ལའི་རི་རྒྱུད་འདི་
ཨིནམ་དང་། རི་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ བྱག་ཕུག་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་གནས་
ཁང་འདི་ཨིན་མས།
གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། གངས་སྦི་ཇོ་བྫོ། གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་ཟེར་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལེ་ཤ་འདུག། འདི་ཡང་སྐུ་སྨད་སྦྲུལ། སྐུ་སྫོད་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི། སྐུ་
མདྫོག་གནགཔྫོ་ དབུ་ལུ་སྦྲུལ་མགོ་བདུན་གྱི་གདེང་ཀ་ཅན། ཕག་གཡས་པ་གཉིས་ལུ་ཁྲམ་ཤིང་དང་མཐྫོ་བ།
གཡྫོན་གཉིས་ལུ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་གླང་གནགཔྫོ་ཅིག་གི་སྟེང་ལུ་བཞུགས།
གཡས་ན་མྫོན་མ་ཁྲམ་ཐྫོགས། གཡྫོན་ན་ནག་པྫོ་ཞགས་ཐྫོགས། མདུན་ན་དཔའ་བྫོ་གོ་མཚྫོན་ཅན། རྒྱབ་ན་
གཏུམ་མྫོ་སར་ཐྫོགས་བཅས་ཟུར་བཞི་ལུ་བཀའ་ཉན་བཞི། སྟེང་ལུ་ཀླུ་བདུད་བཞི་དང་ མཚྫོ་སྨན་རིགས་
བཞི་སས་དང་བཅས་པ། གཞན་ཡང་འཁོར་ལྷ་སྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པ་ ག་ནི་བ་གཟི་
བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གཏེར་མཛྫོད་མན་ཆད་ཁོ་རང་གི་ས་ཁོངས་ཨིནམ་ལས་ གནས་བདག་འདི་གཏང་དགོཔ་དང་། ཨུ་ར།
ཤིང་གཉེར། སངས་སི་སྦི་ཚུ་ ཁོ་དང་གདྫོང་སྐོར་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ཚུ་ག་ར་གིས་ གནས་བདག་
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འདི་གཏང་དགོཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འྫོག་གི་ གོང་ཁར་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ཡང་
ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་ཅིག་འཚྫོལ་མ་འཐྫོབ།

ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གནས་ཁང་། གཞུང་ལའི་བྱག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་སྫོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཆེན་པྫོ་ནི། །ཆུ་གླང་པདྨའི་
གདན་སྟེང་ན། །ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་སྐུ་མདྫོག་ནག །སྐུ་སྨད་དུག་སྦྲུལ་འཁྱིལ་ལ་བསྫོད། །ཞེ་བགྲད་མཆེ་
གཙིགས་ནཱ་ག་སྒྲོགས། །སྤྱན་གསུམ་ཟླུམ་འཁྱིལ་གློག་སྫོང་འཁྱུག །སྦྲུལ་མགོ་བདུན་གྱི་གདེང་ཀ་
ཅན། །རིན་ཆེན་བརྒྱན་ཆ་རྫོགས་ལ་བསྫོད། །གཡས་གཉིས་ཁྲམ་ཤིང་མཐྫོ་བ་བསྣམས། །གཡྫོན་གཉིས་
ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་བསྣམས། །མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན། །དར་ནག་འཇོལ་བེར་ཅན་ལ་
བསྫོད། །གནམ་ལ་བདུད་བཞིའི་ཀླུ་བདུད་དང་། །མཚྫོ་སྨན་རིགས་བཞི་སས་དང་བཅས། །སྫོ་སྫོའི་རྒྱན་
དང་ཆ་ལུགས་འཛིན། །ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་བསྫོད། །གཡས་ན་མྫོན་མ་ཁྲམ་ཐྫོགས་
དང་། །གཡྫོན་ན་ནག་པྫོ་ཞགས་ཐྫོགས་དང་། །མདུན་ན་དཔའ་བྫོ་གོ་མཚྫོན་ཅན། །རྒྱབ་ན་གཏུམ་མྫོ་སར་
ཐྫོག་དང་། །སྤྲུལ་པ་ལྷ་སྲིན་མང་པྫོ་དང་། །བཀའ་གཉན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྫོད། །ཀླུ་བདུད་སངས་
རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དང་། །ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །ཚྫོགས་མཆོད་བདུད་རྩི་འདི་བཞེས་
ལ། །བདག་སྫོགས་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་གདྫོན་ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་རྣམས། །དགྲ་བགེགས་
སྟེང་དུ་བཟླྫོག་ཅིང་བསྒྱུར། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །རྟག་ཏུ་གཏེར་བདག་ཁྱོད་མཆོད་
ཀྱི། །བདག་སྫོགས་ཡྫོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་གདྫོན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་
རྒྱས་པར་མཛྫོད། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པ་དང་། །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
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མཛྫོད། །བདག་ནི་སྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མྫོ་ཡི། །བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་རུ། །མཐུན་རྐྱེན་འབྱྫོར་པ་སྤེལ་བ་
དང་། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛྫོད་ཅིག།།
གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག། ཀྱཻ༑ ལྷ་མྫོན་ཡུལ་གྱི་དབུས་ཕྫོགས་ན། །ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོའི་
སས་ཡུལ་ན། །གྲོང་ཡུལ་ཆེན་པྫོའི་འྫོག་རྫོལ་ན། །ས་ཕུག་བག་གི་གནས་ཕྫོགས་ན། །བདུད་མཁར་ནག་
པྫོའི་ནང་ཤེད་ན། །པདྨ་འབར་བའི་ཕྫོ་བང་ན། །ཆུ་གླང་ནག་པྫོའི་ཁྲི་སྟེང་ན། །ཇོ་བྫོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་
ཁྱོད།  །ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །གནམ་ལ་བདུད་བཞིའི་ཀླུ་བདུད་ཀྱང་། །མཆོད་
ཕྱིར་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །མཚྫོ་སྨན་རིགས་བཞི་བཅས་པ་ཡང་། །མཆོད་ཕྱིར་གནས་འདིར་
སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ལྷ་མགོན་ཀླུ་མགོན་བཅས་པ་ཡང་། །མཆོད་ཕྱིར་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་
གཤེགས། །བཀའ་སྲུང་བཀའ་གཉན་བཅས་པ་ཡང་། །མཆོད་ཕྱིར་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ས་
བདག་ཀླུ་གཉན་བཅས་པ་ཡང་། །མཆོད་ཕྱིར་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཐམ་
བཅད་ཀྱང་། །མཆོད་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ནཱ་ག་དུ་ན་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧྫོ།། ཟེར་འདུག།

སསསས་་ཡུཡུལལ་་གྲོགྲོ་་མམ་་ལུལུངང་་།།
སས་ཡུལ་གྲོ་མ་ལུང་འདི་ གཞུང་ལ་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ གྲོ་སྟེང་ལའི་རི་རྒྱུད་གསུམ་པ་ལས་གྱེས་
པའི་ ཡན་ལག་གི་རི་རྒྱུད་གཉིས་པ་འདི་ཡང་ རི་མཇུག་གཉིས་སྦེ་འགྱེས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་བར་ན་ ཆགས་ཏེ་
ཡྫོདཔ་དང་། གཡུས་སྒོ་འདི་ན་ ཧེ་མ་གྲོང་ཚན་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་གྲོང་སྫོང་སྦེ་ལུས་སྫོང་ནུག། ས་གནས་འདི་ ཨུ་རའི་རི་མཇུག་དང་ཧ་ལམ་གདྫོང་
སྐོར་མཚམས་ཅིག་ཡྫོདཔ་དང་། པུ་ཤི་ལའི་རི་མཇུག་གི་སྒང་ཏྫོག་ བུམ་ཐང་མྫོང་སྒར་གྱི་གཞུང་ལམ་ལས་
བལྟ་བ་ཅིན་མཐྫོང་ནི་ཨིན་མས།

150



 

 

༢༢༣༣ གགནནསས་་བབདདགག་་ཟཟྫོྫོ་་རར་་རར་་སྐྱེསྐྱེསས།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས།
གཡུས། སས་ཡུལ་གྲོ་མ་ལུང་།
བསྟེན་མི། སས་ཡུལ་གྲོ་མ་ལུང་གི་མི་བརྒྱུད་དང་། ཁེངས་བུ་ལི།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་ཆོས་སྲུང་དཔེ་ཆ་ཕྫོགས་བསྒྲིགས་ནང་ གནས་བདག་ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས་ཟེར་མི་གཅིག་ཡྫོདཔ་
ཨིན་རུང་ དེ་དང་ སས་ཡུལ་གྲོ་མ་ལུང་གི་ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས་གཉིས་སྫོ་སྫོ་ཨིན་མས། ཆོས་སྲུང་དཔེ་ཆ་ཕྫོགས་
བསྒྲིགས་ནང་ཡྫོད་མི་འདི་ མཁན་པ་ལྗོངས་གི་གནས་བདག་ཨིནམ་དང་། གྲོ་མ་ལུང་གི་དཔེ་ཆ་འདི་ ཀུན་
བཟང་བསན་འཛིན་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་ལྗགས་རྩྫོམ་གནང་ནུག། དཔེ་ཆ་འདི་གི་མཚན་ནང་ ཟྫོར་ར་སྐྱེས་ཀྱི་
གསྫོལ་ཁ་ཟེར་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ དངོས་གཞིའི་ཚིག་ནང་ ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས་ཟེར་ཡྫོདཔ་དང་། དཔེ་ཆ་འདི་ནང་
གནས་བདག་འདི་གི་ སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་སྫོགས་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་ སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་པའི་
ཚིག་སྤྱིར་བཏང་ནང་ ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས་ཀྱི་མཚན་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་ཐབས་
མིན་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཀྱཻ༑ རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་གི། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་གསུང་བསྫོད་པའི། །ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །འཁོར་
བཅས་འཇིགས་རུང་བག་རི་དང་། །བ་མཚྫོ་མེར་བ་ལ་སྫོགས་ནས། །རྣལ་འབྱྫོར་དཔྫོན་སྫོབ་འཁོར་བཅས་
ཀྱིས། །དད་པས་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ན། །དགྱེས་བཞིན་མྱུར་བར་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།། བཛྲ་ཨང་ཀུ་
ཤ་ཛཿ ཟེར་འདུག།
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གྲོགྲོ་་སྟེསྟེངང་་ལལ།།
གྲོ་སྟེང་ལའི་ངོ་སྫོད་འདི་ གོང་ལུ་གཞུང་ལའི་སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་འདི་ཨིན། ལ་འདི་གནམ་ཁ་ལས་མར་བལྟ་བ་
ཅིན་ ནྫོར་བུ་སྒོར་ཁྱིམ་གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡྫོདཔ་དང་། རི་རྒྱུད་གསུམ་པ་འདི་གི་རྩེམྫོ་པད་སྐོར་འགྱིར་ཏེ་ཡྫོད་
པའི་སྦུག་ལུ་ རྫོ་གི་ཀཝ་བཟུམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ གནས་བདག་ལྷ་སས་བུམ་པའི་ཕྫོ་ལྷ་ཟེར་མི་འདི་གི་
གནས་ཁང་ཨིན་མས།
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༢༢༤༤ གགནནསས་་བབདདགག་་ལྷལྷ་་སསསས་་བུབུམམ་་པཔའིའི་་ཕཕྫོྫོ་་ལྷལྷ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་སས་བུམ་པའི་ཕྫོ་ལྷ།
བསྟེན་མི། ཁེངས་བུ་ལི།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གནས་བདག་གྲོ་སྟེང་ལྷའི་གནས་བདག་ཨིན་རུང་ དེ་ཁར་གཡུས་ཚན་དང་ ལྷ་ཁང་སྫོགས་ག་ཅི་ཡང་མིན་
འདུག། ཨིན་རུང་ དང་ཕུ་ ཁེངས་དང་བུམ་ཐང་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ དེ་ཁ་ལས་ཨིནམ་ལས་ གནས་
བདག་འདི་ ཁེངས་ཀྱི་ཕྫོགས་ལུ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ སྤྲེལ་སྟེང་དང་། ལྷ་སས་བུམ་པའི་ཕྫོ་ལྷ་ཟེར་ཁག་གཉིས་འདུག། འདི་ཡང་
སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལུ་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་དང་། བསེ་ཁྲབ་བསེ་རྫོག་
གསྫོལ། ཕག་གཡས་བ་དན་དང་ གཡྫོན་ལུ་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་རྟ་དཀར་ལུ་ཆིབས། ལ་ཝ་རྫོ་རྗེ་ལ་སྫོགས་
པའི་འཁོར་རྣམ་པ་དྲུག་དང་བཅས་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

འདི་ཡང་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི ་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ ཁ་བ་ཅན་ནས ་ལྷ ་མྫོན ་ཁ་བཞིའི་
ལྗོངས། །ཁེངས་དང་མང་ལུང་བུམ་ཐང་ཡུལ་གྱི་དབུས། །ནྫོར་འཛིན་དབང་པྫོ་གདྫོད་ནས་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ། །སྨན་དང་བ་མཚྫོ་མེ་ཏྫོག་རྒྱན་ལྡན་མཛེས། །རང་སྣང་ངོ་མཚར་ལས་གྲུབ་ཕྫོ་བང་ནས། །ཕྫོ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་
སྤྲེལ་སྟེང་ལྷ་སས་བུམ། །ཡབ་ཡུམ་བཀའ་བྫོན་འབངས་འཁོར་མངག་གཞུག་བཅས། །མཐུན་རས་བཤམས་
པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ན། །དགྱེས་པའི་འཛུམ་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།། ཞེས་དང་།
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སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ ཀ་དག་ཀློང་ལས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ། །མ་
འགགས་འཆར་བ་ཀུན་དའི་མདྫོག །དར་དཀར་རིན་ཆེན་དུ་མ་དང་། །རཏྣའི་ཁྲབ་རྫོག་གསྫོལ་ལ་
བསྫོད། །ཞལ་རས་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་ལྡན། །སྤྱན་རས་ཨུཏྤལ་འདབ་མ་སྟེ། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་
བུ་བཞིན་གཟིགས། །སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་མཛད་ལ ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་མཉེན་པའི་བ་དན་
དཀར། །གཡྫོན་པ་འདྫོད་འབྱུང་ནྫོར་བུ་བསྣམས། །མྱུར་མགྱོགས་རྩལ་ལྡན་རབ་དཀར་རྟར། །བཅིབས་
ནས་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ་ལ་བསྫོད། །གཞན་ཡང་ལ་ཝ་རྫོ་རྗེ་དང་། །ཁ་སྙོན་འྫོ་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་། །གུང་རི་
གུང་བཙན་ཟུར་གསུམ་བརྩེགས། །ཧ་ཤ་པན་ཏར་གྲགས་པ་རྣམས། །རང་རང་ཡུམ་བྫོན་སྤྲུལ་འཁོར་
འབངས། །སྐུ་མདྫོག་ལ་སྫོགས་མ་སས་པར། །རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་སྫོབས་ལྡན་ལ་བསྫོད། །བདག་ཅག་དཔྫོན་
སྫོབ་ཡྫོན་མཆོད་ཀྱིས། །ཕྫོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་བཅོལ་
བ། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་འདུག་གོ།།
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བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོོང།
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ལལའུའུ་་རིརི་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༢༢༤༤
༡༡  ཚཚངངསས་་ལྷལྷ་་རིརི་་པཔ་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཚངས་ལྷ་རི་པ་བཙན།
ས་གནས།  མཚོ་ཐང་གཡུས་སདོ།
གཡུས་ཚན།   མཚོ་ཐང།
བསྟེན་མི།    བཟང་ཐིག་མཚོ་ཐང་དང་གསེར་གཞོང་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་

ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བ་ོཨིན་མས། མཚོ་ཐང་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་སོང་སྦེ་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་༣ ལྷག་ཙམ་གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གནས་བདག་དེའི་གསོལ་མཆོད་ལས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། 
སྣང་སྲིད་རང་སྣང་དག་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །སྣང་
བའི་ངོ་བོ་བཛྲ་སིདྡྷི་རྩལ། །སྣང་སོང་དབྱེར་མེད་ཟུང་
འཇུག་རོལ་ན་ཡང་། །གཉིས་འཛིན་སྦྲུལ་ཐག་སྣང་
བའི་དགྱེས་སྤྲིན་མཆོད། །ཟེར་མཆོད་བརྗོད་ཚིག་གི་
མེ་ཏོག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ འབྲུག་ཤར་ཕོགས་
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཆ་འདུས་ ཇོ་མོ་གཙང་
དྲུང་ཁག་ ལའུ་རི་རྒེད་འགོ་ བཟང་ཐིག་དང་མཚོ་
ཐང་ དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་
བཙན་གཙོ་བོ་ ཚངས་ལྷ་རི་པའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་
མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན། ཟངས་མདགོ་དཔལ་རིའི་སོན་ལམ་ལས། བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཙིཏྟའི་ས་
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འཛིན་སོ༔ རྩ་བ་གདེངས་ཅན་འཇོག་པའོི་ཐོད་དུ་བཅིངས༔ རྐེད་པར་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོས་ཚགོས་འཁོར་
བསྐོར༔ རྩེ་མོ་གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་བསྙེགས་པ་ལྟའི༔ ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་
ཤོག༔ ཟེར་གསུངས་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་ཕོ་བྲང་འདི་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པའི་ཚངས་པ་ ལྷའི་ཕ་ོབྲང་ཙིཏྟའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཡོདཔ་ལས་ ཚངས་ལྷ་རི་པ་བཙན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། 
གསོལ་མཆོད་ལས། དགོས་མཁོ་བྱུང་བའི་སྨུག་ཆུང་ནི། །རྨ་བྱའི་ཐརོ་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམས། །ཟེར་ཡང་
ཐོན་ད་ོཡདོཔ་ལས་ བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་འདི་ཕོགས་གཞན་ཅིག་ལས་ རྨ་བྱའི་ཐོར་ཚུགས་བཟུམ་སྦེ་ཡང་
མཇལཝ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གསལོ་མཆོད་ལས། ཀྱཻ༑ རབ་མཛེས་ནགས་ཚལ་བསྐོར་བའི་
དབུས། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །རྒྱ་ཕིབས་ཏགོ་དང་བཅས་པའི་དབུས། །བཙན་ཆེན་ཚངས་
པ་ལྷ་ཡི་རྒྱལ། །ཟེར་ཡང་ཐནོ་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།
ཕག་གཡས་དུང་དར་གཡོན་ཡིད་བཞིན། །བསྣམས་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་པར། །ཀ་ཤའི་སྐེང་དུ་གྱིང་
ཞིང་མཛེས། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བཙན་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐོར། །གཡས་སུ་གཞི་བཙན་མཐུ་དབང་གི །བསན་པའི་
སྒྲོན་མེ་གསོས་པའི་བཙན། །བཤད་སྒྲུབ་རྩ་བ་བསྲུང་བའི་བཙན། །གངས་ལྗོངས་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པའི་
བཙན། །མདུན་དུ་སྐྱེས་བུ་ཕ་ོམོར་ཡོངས། །ཕུ་ནུ་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བའི་བཙན། །ཟེར་ཐནོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བྷུ་ལི་
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བླ་མ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་མནལ་ལམ་ནང་ལུ་ཡང་ བཙན་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་གི་ཕ་ོབྲང་འདི་ རབ་ཏུ་
མཛེས་པའི་ནགས་ཚལ་གྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལྡན་པའི་རྒྱ་ཕིབས་ཏོག་དང་བཅས་པའི་
ནང་ལུ་ ཡབ་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་པ་གླང་པོ་ཆེའི་སྟེང་དུ་བཞོན་པ་དང་ ཡུམ་ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་ཀ་ཤའི་སྟེང་དུ་
ཆིབས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡབ་ཀྱི་ཕག་གཡས་ལུ་ དུང་མདར་བསྣམས་པ་དང་ ཕག་གཡོན་ལུ་ ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ འཁོར་རང་འདྲ་བཅུ་ཚན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཟུར་མིག་བལྟ་བའི་ངང་ལུ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་གཟིགས་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 
དྲདྲནན་་གགསསོ།ོ།  ལྡེབས་རིས་འདི་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་ བླམ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཕག་བྲིས་བྱིན་ཅན་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་ཁ་ལས། ཨོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔར་དང་། །དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ། །ཁྲག་འཐུང་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་
ཡི། །བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསལོ། །ཟེར་ཐོན་ད་ོ
ཡོདཔ་ལས་ བཙན་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་པ་འདི་ སྔོན་ཚེ་ཨོན་ཆེན་པོ་དང་ དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ། ཁྲག་
འཐུང་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་གིས་ དཀྱིལ་འཁོར་ནང་བཀུག་ཞིནམ་ལས་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་མཛད་
གནང་གནངམ་ཨིན་མས། གཞན་ཡང་ གནས་འདིར་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ མེ་ཏགོ་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་
སྐལ་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླམ་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་དབུ་འདྲེན་མཛད་དེ་ སྐྱེས་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པ་དང་
མེ་རྩེ་སྒང་བཙན མོར་ཕུ་ལྗོངས་བཅས་ཀྱི་རྩ་བར་ འཇམ་དབྱངས། ཕག་ན་རོ་རྗེ། སྤྱན་རས་གཟིགས་
གསུམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་གསུམ་ ལོ་ཐོག་ལུ་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནོད་རྐྱེན་བཟོག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་
ལུ་ བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་ཏེ་ དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ལས་  ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མཚོ་
ཐང་དང་ ར་ཤུ་ཐང་། གུང་པ་ཟུམ་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་སོམ་སྦེ་རང་ཐགོས་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐྱེས་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པ་འདི་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་གནས་བདག་གཞི་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ 
མཚན་ཙམ་ཅིག་ཤེསཔ་མ་གཏོགས་ བཙན་ཆེན་དང་བཙན་ཕྲན་ཚུ་ ཐུགས་དམ་བསྐང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་ག་ནི་ཡང་མེད་ནི་འདི་གིས་ མཚ་ོཐང་གཡུས་ཚན་གྱི་ འཇིག་རྟེན་ས་ོནམ་པ་ཚུ་ལུ་ 
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གེ་ཟ་དང་རེད་ཚུ་ ཟཝ་༦ པ་དང་༧ པའི་དུས་ཚདོ་ཅིག་ནང་ལུ་ བཙན་ཆེན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ རླུང་འཚུབ་
ཀྱིས་བཅོམ་སྟེ་ ཟ་འཐུང་གི་དཀའ་ངལ་སོམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་ལུ་ རརོ་སབོ་རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་ བཀའ་དྲིན་བླ་
ན་མ་མཆིས་པའི་སྐྱབས་མཆོག་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་མ་བསདོ་ནམས་བླ་ོགྲོས་མཆོག་ལུ་ ཡུལ་བཙན་དང་སྐྱེས་
བཙན་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་མཛད་གནང་མི་
འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་ས་གནས་ལུ་ རང་ཟ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་མར་ གྲོ་
ལོད་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བསང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་དང་ དགྲ་ལྷ་རླུང་རྟ་བསག་ནིའི་སལོ་བཟང་འགོ་བཙུགས་
གནང་ནི་འདི་གིས་ དུས་ཚདོ་འདི་ལས་ཚུར་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ མི་ནོར་ཕྱུགས་ནོར་དང་འབྲུ་ནོར་ལོངས་
སོྤྱད་ཚུ་ལུ་ རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནོད་པ་མེདཔ་མ་ཚད་ ནད་རིམས་ཡང་མ་བྱུང་བར་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་
བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཨིནམ་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ནང་ བཙན་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་པ་གིས་ ཁམས་གསུམ་ཨ་མ་ཇོ་མོ་དང་ ཡབ་དགའ་བ་བཟང་པ་ོ
གཉིས་ཀྱི་སས་མོ་དགུ་ཡོད་ས་ལས་ སས་མོ་ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་པ་གི་
གནསམོ་སྦེ་ལེན་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་སས་མོ་ཆུང་ཤསོམ་འདི་ཡང་ གཉེན་གྲོགས་མེད་ནི་འདི་གིས་ མོ་
གི་ཨ་ཞེམོ་དང་གཅིག་ཁར་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གཡུས་དེ་ཁའི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
གནས་བདག་ཚངས་ལྷ་རིའི་ཕྱིའི་འཁོར་ལུ་ མེ་རྩེ་སྒང་བཙན། མོར་ཕུ་ལྗོངས་བཙན། དྲན་སྒང་བཙན་ཟེར་
བཙན་གསུམ་ཡདོཔ་སྦེ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བྷུ་ལི་བླ་མ་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། 
ཟངས་མདགོ་དཔལ་རིའི་སོན་ལམ།
ལ་རྒྱབ་བླམ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པའི་གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདདོ་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
གཙོ་འཛིན་ པདྨ་མཁས་གྲུབ། མད་ོསྔགས་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ། དུང་མཱན་མ།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༢༢  མེམེ་་རྩེརྩེ་་སྒསྒངང་་དདགེགེ་་ཆེཆེནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མེ་རྩེ་སྒང་དགེ་ཆེན།
ས་གནས། མེ་རྩེ་སྒང།
གཡུས་ཚན། མེ་རྩེ་སྒང།
བསྟེན་མི། མེ་རྩེ་སྒང་དང་མཚོ་ཐང་ དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བ་ོཨིན་མས། མཚོ་ཐང་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་སོང་སྦེ་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་༣ ལྷག་ཙམ་གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ བཙན་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་
པའི་གཡས་ཕོགས་དང་ ཕྱིའི་བཟོ་དབྱིབས་
འབད་བ་ཅིན་ རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་ནོར་བུ་
རིན་པོ་ཆེའི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བར་མཐོང་ཚུལ་
དང་ ཕྱི་ཁ་ལས་མི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གཡུས་
ཚན་འདི་ནང་ལྷོད་པའི་ཚེ་ དབང་གི་ལས་སུ་
གྱུར་ཏེ་ ནམ་མཁའ་ལས་འབྲུག་ལྡིར་བ་དང་
གློག་འཁྱུག་པ་ སྤྲིན་གསེབ་ཆརཔ་ལ་སོགས་རླུང་འཚུབ་འཕུ་སྟེ་ རང་མི་དང་གཞན་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 
དབྱེ་བ་སྤེལ་ཤེས་པའི་བཙན་འཁོར་གཅིག་ཨིན་ཟེར་ གཡུས་དེ་ཁའི་དབུ་མཛད་དམ་པ་རོ་རྗེ་གིས་གསུངས་
མས། ཕོ་བྲང་དེ་ཁར་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ མཚོ་ཐང་གཡུས་སོད་གཡས་ཕོགས་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་༣ 
ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགོར་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། དེ་ཁ་ལས་ རྒྱ་ཐང་ག་ནི་བ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་ཉམས་དགའ་ཏགོ་ཏོ་
སྦེ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
མེ་རྩེ་སྒང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལོགས་སུ་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་ དེའི་སྐུ་འདྲ་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་
རུང་ ཕ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རྣམ་པ་དགེ་སོང་གི་ཆས་འདྲ་སུ་ཅིག་ཡདོ་པའི་
གནད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མཚན་ཡང་མེ་རྩེ་སྒང་དགེ་ཆེན་ཟེར་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཡངོས་གྲགས་ལུ་ 
མེ་རྩེ་སྒང་བཙན་ཟེར་ཞུ་སལོ་དར་ཏེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ དེའི་རྗེས་སུ་འཛིན་
པའི་བླ་སྤྲུལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ 
ས་གནས་དེ་ཁར་བཞུགས་མི་ བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླམ་བསདོ་ནམས་བླ་ོགྲོས་
མཆོག་གིས་ཡང་ བཀའ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐགོ་ལས་ ཕན་བདེའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ 
དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དང་ཕུ་ཇོ་མོ་དཔའ་མོ་དང་ཁ་རམ་གྱི་བཟགོ་ཐབས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ བཙན་དེ་ལུ་བོན་མཆོད་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་ཡདོ་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླམ་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་བྱོན་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དཀར་པ་ོནང་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ བཙན་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་དང་གཅིག་ཁར་ མེ་རྩེ་སྒང་
བཙན་ཟེར་མཚན་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་སལོ་བཟང་པོ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟ་༥ པའི་ནང་ལུ་ བཙན་དེ་གི་ཕོ་བྲང་རྩེ་ལུ་ 
རིགས་གསུམ་མགོན་པའོི་དར་ཟེར་ ཁ་མདོག་དཀར་སེར་སྔོན་པོ་སྦེ་འཕར་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དྲདྲནན་་གགསསོ།ོ།  གཞི་བདག་གི་མཚན་ལུ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ མེ་རྩེ་སྒང་དང་ ལ་ལུ་གིས་མེ་ལྕེ་སྒང་ ལ་ལུ་གིས་ 
མེ་བསད་སྒང་ཟེར་སབ་སལོ་མ་འདྲཝ་ཁག་གསུམ་དེ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། བྷུ་ལི་བླ་མ་ བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། ལ་རྒྱ་བླམ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༣༣  མམོརོར་་ཕུཕུ་་ལྗོལྗོངངསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མོར་ཕུ་ལྗོངས་བཙན།
ས་གནས།  མོར་ཕུ།
གཡུས་ཚན།   མཚོ་ཐང།
བསྟེན་མི།    མཚོ་ཐང་དངདེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། གཞི་བདག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། མཚོ་ཐང་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་

སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་༣ ལྷག་ཙམ་གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
མོར་ཕུ་བཙན་ཕྲན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ ལྷ་ཆེན་ཚངས་རི་པ་
བཙན་དང་མེ་རྩེ་སྒང་བཙན་གཉིས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་སྦུག་
ལས་ མགུ་ལུ་དམག་ཆས་ལྕགས་རྨོག་བཙུགས་
བཙུགསཔ་བཟུམ་ཡདོ་མི་འདི་ ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག། ཨིན་རུང་རྒན་ཤསོ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་
ཅིན་ བཙན་དེ་གི་ཕ་ོབྲང་དེ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞི་
ལས་ དབང་གི་ལས་གྲུབ་པ་འདྲ་བའི་བཟ་ོརྣམ་གྲུ་
གསུམ་སྦེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཕག་
མཚན་ བཙན་མདུང་གིས་དགྲ་བོ་ལ་སགོས་པ་ལུ་ ད་
ལྟོ་ར་གསོབ་ཆོག་པའི་བཟ་ོདབྱིབས་དང་འདྲ་བར་ཡདོ་
ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ རང་སོའི་མཐོང་སྣང་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ རྒྱ་གར་ཨ་རུ་
ནཱ་ཅལ་གྱི་མངའ་སྡེ་དང་ འབྲུག་གི་ས་མཚམས་ཁར་སྒོ་ར་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ས་མཚམས་བརྟན་པོར་
བསྲུང་ནི་ལུ་དགོས་པ་སོམ་ར་མཐོང་ཅི། ཕོ་བྲང་དེ་ མཚོ་ཐང་གཡུས་སོད་གཡས་ཧངོས་ལས་ ཕོ་བྲང་དེ་
ཁར་གསེབ་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགོར་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་ཁ་ལས། གཞན་ཡང་ཡུལ་འདིའི་གནས་བདག་བཅས། །ཨོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔར་དང་། །དཔལ་ཆེན་
བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ། །ཁྲག་འཐུང་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་ཡི། །བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །མ་
ཐོགས་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་གསུངས་ཡདོཔ་ལས་ མོར་ཕུའི་ལྗོངས་བཙན་འདི་ཡང་ ཨོན་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་རྗེས་འཛིན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཚུ་གིས་ཡང་ 
དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡདོཔ་འངོ་ནི་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ མེ་ཏགོ་གང་ལ་ཕགོ་པའི་ལྷ་སྐལ་ བྷུ་ལི་
སྤྲུལ་སྐུ་བླམ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་ ཡུལ་བཙན་ཐུན་མོང་གི་བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་ 
དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡདོཔ་སྦེ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
མོར་ཕུ་བཙན་དེ་ཚངས་ལྷ་རིའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་ནི་འདི་གིས་ གསེར་སྐྱེམས་དང་གསོལ་ཁ་ལོགས་སུ་ཅིག་
མེད་དེ་འབད་རུང ལོ་ལྟར་ རང་ཟ་༥ པའི་ ཚེས་༡༥ ཉིནམ་གཅིག་དང་ རང་ཟ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ 
ཉིནམ་གཅིག་དམངས་བསང་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་དང་ལྷན་དུ་ མཚན་ཙམ་བརྗོད་དེ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས། བཙན་ཕྲན་དེ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་མི་ནོར་དང་རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་
ལུ་ གནདོ་པ་བཀལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་
ཡང་བཤད་ནི་མིན་ནུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། བྷུ་ལི་བླ་མ་ བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། ལ་རྒྱ་བླམ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༤༤  དྲདྲནན་་སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དྲན་སྒང་བཙན།
ས་གནས།  དྲན་སྒང།
གཡུས་ཚན། དྲན་སྒང།
བསྟེན་མི།    མཚོ་ཐང་དངདེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། མཚོ་ཐང་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤ ལྷག་ཙམ་

གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དྲན་སྒང་གི་གནས་ཁང་འདི་ མེ་རྩེ་སྒང་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་འོག་ལས་བར་མཚམས་ལུ་ ཀླུ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་
གྱི་ནོར་བུ་ལས་གྲུབ་གྲུབ་བཟུམ་དང་ གསེར་གྱི་སལ་པ་ཉལ་ཉལཝ་བཟུམ་སྦེ་མཐངོ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ ས་གོ་འདི་གུ་དགོ་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འདྲགོ་སི་སི་ཅིག་སྦེ་ར་བརྩི་
དོ་ཡདོ་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་དེ་ མེ་རྩེ་སྒང་དགེ་ཆེན་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་འགོ་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ མཚོ་ཐང་
གཡུས་ཚན་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ ནང་ལྷོད་ཚུགས་པའི་སྒང་བཙན་ཅིག་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
བྲག་བཙན་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་
ལས་ རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཐབས་མིན་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་བཙན་དང་བྲག་བཙན་ ཤིང་བཙན་དང་མཚོ་སན་ལ་སགོས་པའི་ཡུལ་
བཙན་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཨོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་ སེམས་ཅན་ལུ་འཚེ་
བ་སང་དགོ་པའི་དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེའི་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་ཚུ་གིས་ཡང་ 
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བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུགས་སོན་རྒྱ་ཆེན་པའོི་ཐོག་ལས་ དྲེགས་པའི་བཙན་བདུད་ཚུ་ 
བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ་མནན་ཏེ་ གང་བསམ་གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བཙན་དེ་ ཚངས་པ་ལྷ་རི་པའི་འཁོར་བཟུམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ གོང་གི་གསལོ་མཆོད་དེ་ནང་ དྲན་
སྒང་བཙན་ཟེར་མཚན་བརྗོད་དེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་མ་གཏོགས་ གསོལ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཅིག་ 
ལོགས་སུ་སྦེ་མེད་དེ་འབད་རུང་ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདདོ་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ་
བར་མཛད་པ་ཡིས། །ཟེར་གསུངས་ཡདོཔ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་དེ་སེམས་ཁར་དྲན་ཞིན་ན་ གནས་བདག་
གཞི་བདག་ཐུན་མངོ་གི་གསལོ་ཁ་ ལོ་ལྟར་རང་ཟ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ དང་ རང་ཟ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིནམ་
གཅིག་དམངས་བསང་སྦེ་ཕུལ་བའི་སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གནས་བདག་གི་ཕོ་བྲང་རྩ་བར་ དུས་མིན་ལུ་མི་སྐད་རྐྱབ་པ་ཅིན་ དེ་འཕོྲ་ལས་ གནམ་ས་སྨུག་སྤུར་ཏེ་
ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ག་ཏེ་ལས་འོངམ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པའི་རླུང་འཚུབ་འཕུ་ནི་ཡོད་ཟེར་ དེ་ཁའི་
གཡུས་མི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་བཤད་སར་གོ་ཡི་ཟེར་ དབུ་མཛད་དམ་པ་ར་ོརྗེ་གིས་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། ཕོ་
བྲང་གི་ས་གོའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ སྔོན་མ་ཟ་སྤྱོད་སྦེ་ལོངས་སྤྱདོ་དེ་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་འདི་ཁར་ ནོར་འཚོ་སདོ་
མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་མ་གཏགོས་ གཏན་རྐྱང་སྦེ་གཞི་བཅགས་ཏེསདོ་མི་མིན་ནུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། བྷུ་ལི་བླ་མ་ བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། ལ་རྒྱ་བླམ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༥༥  ཕུཕུ་་གགསསརར་་མམ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕུ་གསར་མ་བཙན།
ས་གནས།  མཚོ་ཐང་གཡུས་ལས་ཤར་ཕགོས།
གཡུས་ཚན།   མཚོ་ཐང།
བསྟེན་མི།    བསྟེན་མི་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།
དམིགས་བསལ། མཚོ་ཐང་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ༥ ལྷག་ཙམ་གི་

ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བསམ་ལྗོངས་མཁར་ཆ་འདུས་ ཇོ་མོ་གཙང་དྲུང་ཁག་ ལའུ་རི་རྒེད་འོག་ བཟང་ཐིག་མཚོ་ཐང་ལས་ ཤར་
ཁ་ཐུག་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༥ ལྷག་ཙམ་ཅིག་རྐང་སོང་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟུར་གསུམ་གྲུ་གསུམ་འབད་
མི་ སྒང་ཏགོ་མགུར་ལྕགས་ཞྭམོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་མི་འདི་ གནས་བདག་ཕུ་གསར་མ་
བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་
མེདཔ་ལས་ རྣམ་པ་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་ཐབས་མིན་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་ རང་རེས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་བདག་
གཞི་བདག་དང་ ཡུལ་བཙན་ཆེ་ཆུང་མང་ཤསོ་ཅིག་ར་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨནོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
དུས་རབས་༨ པ་ལས་རང་ བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ སྒང་བཙན་ཕུ་གསར་མ་
བཙན་དེ་ཡང་ སབོ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་སྦེ་ ཆ་བཞག་རུང་འགལ་བ་
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མེད་ཟེར་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་འདི་ནང་ སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་གྲངས་ལས་འདས་པ་
བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གིས་དམ་བཞག་མཛད་དེ་ བསན་པ་དང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན་པའི་ཕྲིན་ལས་
བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།  
ཕུ་གསར་མ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ དམིགས་བསལ་ཅིག་སྦེ་ཕུལ་བའི་སོལ་
མེད་རུང་ བཙན་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་པ་འདི་དང་ལྷན་དུ་ ལོ་ལྟར་རང་ཟ་༥ པའི་ ཚེས་༡༥ ཉིནམ་གཅིག་
དང་ རང་ཟ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིནམ་གཅིག་གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ སོལ་རྒྱུན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ར་ཡདོཔ་སྦེ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
བཙན་དེ་ལུ་ ཕུ་གསར་མ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ ཤ་རོགསཔ་ཚུ་ རི་ཁ་ལས་ཤ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་བའི་
སྐབས་ལུ་ ཕུ་གསརཔ་སྦེ་མཐོང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཤ་བདའ་བའི་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རི་དེ་
ལུ་བཙན་བཟུམ་སྦེ་བསྟེན་ནི་འདི་གིས་ ཕུ་གསར་མ་བཙན་ཟེར་ཐ་སྙད་བཏགས་བཞག་བཞགཔ་ཅིག་
ཨིནམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་རོར་སོབ་བཀྲིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུངས་མས། ཕུ་གསར་མ་
བཙན་དེ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་གིས་སྐྱེ་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སོལ་མེད་རུང་ ཤ་རོགསཔ་ལ་
ལུ་ཅིག་གིས་ ཤ་བདའ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གང་འདོད་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་རེ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་སོང་
གྲོགས་འཚོལ་ཏེ་ བསྟེན་ད་ོཡོདཔ་འངོ་ནི་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། བྷུ་ལི་བླ་མ་ བསོད་ནམས་བོླ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། ལ་རྒྱ་བླམ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན་ ར་ོརྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༦༦  བབཙཙནན་་བབསྐསྐངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་བསྐང་བཙན།
ས་གནས།  བཟང་ཐིག་གཡུས་སདོ།
གཡུས་ཚན།   གསེར་གཞོང་་གཡུས་སོད་གཡོན་ཕོགས།
བསྟེན་མི།    བཟང་ཐིགགཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། བཟང་ཐིག་གཡུས་ཚན་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟག་ རྐང་སངོ་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་

ཚོད་༢ ལྷག་ཙམ་གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབསྡུསྡུསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འབྲུག་ཤར་ཕོགས་བསམ་ལྗོངས་མཁར་ཆ་འདུས་ ཇོ་མོ་གཙང་དྲུང་ཁག་ ལའུ་རི་རྒེད་འགོ་ བཟང་ཐིག་
གསེར་གཞོང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ མེས་མེས་ཚངས་ལྷ་རིའི་གསང་བཙན་ བཙན་བསྐང་བཙན་ཟེར་སྔོན་
དང་ཕུའི་དུས་ལུ་ ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞོག་གུ་རུ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ལུ་ བཀའ་ཤགོ་
གསུང་བྲིས་གནང་སའི་ ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་དང་ བཙན་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྐང་བ་ཕུལ་
སའི་ ས་གནས་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ བཙན་བསྐང་ཟེར་སབ་ད་ོའངོ་ནི་ཨིན་མས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྤྱིར་བཏང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བཀའ་བསྒོ་
དམ་བཞག་མཛད་དེ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་རིག་པ་འཛིན་པའི་བླམ་དང་ སྤྲུལ་
སྐུ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞབས་གུ་རུ་
སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཡང་ ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ལུ་ བཀའ་ཤགོ་བྲིས་གནང་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་
མཛད་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་མེད་པར་ དཔལ་འབྱོར་
ལོངས་སོྤྱད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དེ་ཡང་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལ་ོལྟར་རང་ཟ་༥ པའི་ཚེས་༨ དང་རང་ཟ་༨ པའི་ཚེས་
༨ ཀྱི་ཉིནམ་ལུ་ ཆང་དང་གཏོར་ཕྱེ་མཆོད་ཆས་ཀྱི་རིགས་རྒྱབ་ཁར་འབག་སྟེ་ ཁ་ཡར་ལྟག་གྱེན་འཛེགས་
ཏེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་༢ ལྷག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་ བཙན་བསྐང་ཕོ་བྲང་གི་སོ་ཏོ་ཅིག་ནང་སོང་
སྟེ་ ལྷ་འདྲེའི་བཀའ་ཤགོ་ལྷག་ནི་དང་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།
ཨིན་རུང་བཙན་བསྐང་ཟེར་བའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ འཐུང་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡདོཔ་ལས་ འདི་ཕྱི་
གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་མཆོག་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་མ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་ མཐུ་དང་ནུས་སབོས་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་ཁུར་ཆའི་རིགས་རྣམས་འབག་སྟེ་ གྱེན་འཛེགས་བཙན་བསྐང་སོ་ཏོ་ཚུན་ཚདོ་
འགྱོ་མ་དགོ་པར་ ད་ལྟ་ོམཇལ་ས་ཡོད་པའི་བཟང་ཐིག་གསེར་གཞོང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭའི་ལྟག་ལུ་ རྣམ་རྒྱལ་
ཁང་བཟང་གི་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ རབ་གནས་དང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་
ནངས་པ་རང་ཟ་༥ པའི་ ཚེས་༡༥ ཉིནམ་གཅིག་དང་ རང་ཟ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིནམ་གཅིག་ ལྷ་བསང་
དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ ས་གནས་དེ་ནང་སྦེ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ལ་སགོས་
པའི་དམ་ལོག་མེད་པའི་བཀའ་ཤོག་ཡང་ ས་གནས་འདི་ནང་ལྷག་ནིའི་སོལ་བཟང་པོ་བཙུགས་གནང་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
བཙན་བསྐང་ཟེར་མི་འདི་ དང་ཕུ་ཕམ་ཚུ་གི་ངོ་སྐབས་ལུ་ གསེར་གཞོང་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་མི་
མཚམས་པ་དང་གཙ་ོཅན་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་གི་ཚུལ་ཙམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་
བཙན་རིགས་ཚུ་ལུ་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སའི་ ས་གནས་གཙོ་ཅན་ཅིག་འབདཝ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཙན་བསྐང་ཟེར་སབ་ད་ོཡདོཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ རོར་སོབ་བགྲེས་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་
འབྱོར་གྱིས་གསུངས་མས། 
ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཡང་ དང་ཕུ་བཙན་བསྐང་ཟེར་སར་ བཙན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ དེ་ཁར་ཆུ་
མེད་ནི་འདི་གིས་ ཨང་རྒས་ཧོ་པ་ོཟེར་ཅིག་གིས་ ཆུ་ལེན་དོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་དང་ སྐུ་ཞབས་གུ་རུ་མཆོག་
གིས་བཞུགས་གནས་དང་པོ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ནང་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཡུས་དེ་ཁའི་ནང་རྟེན་གཙ་ོཅན་
གནང་སའི་ས་གནས་ཡང་ བཙན་བསྐང་ཟེར་སར་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་ཞབས་གུ་རུ་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ སྒོས་སུ་ ཡུལ་ལྷ་གནས་
བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གྲབ་གྲིབ་དང་གནདོ་རྐྱེན་མེད་པར་ གཙང་ཏོག་ཏོ་དང་བརྟན་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་བཞག་
ཐབས་ལུ་ ཕུ་དང་བར་མདའ་གླིང་གསུམ་ཟེར་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ ས་རྟགས་རོ་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ རོ་ཟུར་གསུམ་ 
རིང་ཐུང་མི་ཀྲར་གཅིག་འབད་མི་ཅིག་ ས་གནས་དེ་ནང་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ལྷོང་
གནང་ཡདོ་མི་འདི་ ད་ལྟའོི་བར་ནང་ཡང་མཐོང་ནི་ཡདོཔ་ལས་ དེ་ཁ་ལས་ཡར་བཅད་ རྩེ་རི་བརྫམ་ནི་
དང་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། བྷུ་ལི་བླ་མ་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། ལ་རྒྱ་བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༧༧  ཚེཚེ་་ཕུཕུ་་ཟཟ་་བབ་་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཟ་བ་བཟང་པ།ོ
ས་གནས།  ཚེ་ཕུ་སོད།
གཡུས་ཚན། ཚེ་ཕུ་གཡུས་སདོ།
བསྟེན་མི།    བཟང་ཐིགགཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། བཟང་ཐིག་གཡུས་ཚན་གྱི་གདོང་ཕོགས། རྐང་སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད༣ 

གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཚེ་ཕུ་ཟ་བ་བཟང་པ་ོཟེར་ བཟང་ཐིག་གཡུས་ཀྱི་གདོང་ཕགོས་
ལུ་ སངོ་ཕུ་ཤིང་གིས་བསྐོར་བའི་བྲག་རི་མཐོན་པ་ོ འབྲོག་
པའི་ལ་ནོར་གཡག་ཉལ་ཉལཝ་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་མི་རི་
འདི་ ཟ་བ་བཟང་པའོི་ཕ་ོབྲང་ ཡང་ན གནས་ཁང་ཨིན་
ཟེར་ ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེའི་
དབུ་མཛད་དམ་པ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་གཞི་
བདག་འདི་གི་ཕོ་བྲང་གི་རི་འདི་ ཐག་རིང་ལས་བལྟ་བའི་
སྐབས་ རྩེ་ཅན་སྦེ་མཇལ་དོ་ཡདོ་རུང་ ས་གནས་དེ་ཁར་
དངོས་སུ་སྦེ་ལྷདོ་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རི་དེའི་གུ་ལུ་ ཐང་ཆུང་ཀུ་ ལ་ནོར་དང་སྒོ་ནརོ་ཚུ་བཞག་གོ་
བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ཁ་ལས་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་ཐང་ཉམས་དགའ་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་མཐོང་
ཚུགསཔ་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་དེའི་རྩ་བར་ མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བའི་བར་ཡིག་དང་ ལར་རྒྱབ་རིན་པ་ོཆེ་
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ གནས་སྒོ་ཕྱེ་གནང་བའི་གནས་ མེ་ལོང་རིན་ཆེན་ཚུ་ལེ་ཤ་ར་མཇལ་ནི་ཡདོ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏགོས་ ད་རེས་མཇལ་བར་འགྱོ་མི་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ལལ་་རྒྱརྒྱ་་རིརིནན་་པཔོ་ོ་ཆེཆེ་་གིགིསས་་མམཛཛདད་་པཔའིའི་་གགསེསེརར་་སྐྱེསྐྱེམམསས་་དདགོགོསསའའདདོདོད་་ལྷུལྷུནན་་གྲུགྲུབབ་་གགཏེཏེརར་་གྱིགྱི་་བུབུམམ་་བབཟཟངང་་ལལསས།།
ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་ཚེ་ཐུབ་དབང་པདྨ་དང་། །བར་དུ་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། །ད་ལྟ་གཏེར་ཆེན་
བདུད་འཇོམས་གང་གི་དྲུང་། །བསན་པ་རིན་ཆེན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་ལྟར། །གནས་མགོན་འདིས་མཚོན་
མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཁམས་སུ། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་ཀྱི་ཕུལ། །ཟབ་གཏེར་རིང་ལུགས་
དར་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་ཐོན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ སྔོན་མ་ལས་ར་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོན་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ འབྲུག་ལུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ནིའི་དོན་ལུ་ སོངས་གྲོགས་སྦེ་འབྲུག་གི་བཙན་
ཆེན་དང་བཙན་ཕྲན་ཚུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བར་དུ་ 
དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་ ལྷ་འདྲེ་བཙན་ཚུ་
བཀའ་ཤོག་བཏང་སྟེ་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདའོི་དུས་ལུ་ 
སེམས་ཅན་གྱི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་བྱོན་པའི་ གཏེར་སོན་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ 
དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་ལྟར་རང་ཟ་༥ པའི་ ཚེས་༡༥ ཉིནམ་གཅིག་དང་ རང་ཟ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིནམ་ལུ་ དྲོ་པ་བསང་
གསེར་སྐྱེམས་དང་ཉིན་མར་ བླ་སྒྲུབ་གཏེར་ཁ་བདུན་འདུས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནང་སོལ་ཡདོ་མི་འདི་ ད་ལྟའོི་བར་
ན་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནང་ད་ོཡདོཔ་ལས་ ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ལུ་གནས་མི་ཆ་མཉམ་ བདེ་ཞིང་
སྐྱིད་པའི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
སྐྱེས་བཙན་ ཚེ་ཕུ་ཟ་བ་བཟང་པོ་གི་གནས་ཚང་འདི་ ཁམས་གསུམ་ཨ་མ་ཇོ་མོའི་སས་མོ་དགུ་ཡོད་ས་ལས་ 
གཟེངས་རྗེ་མོ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ སས་མོ་གཟེངས་རྗེ་མོ་འདི་ ཚེ་ཕུ་ཟ་བ་
བཟང་པ་ོལུ་སེམས་ཆགས་ཡདོ་རུང་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་གིས་ ཁོ་བོའི་གནསམོ་སྦེ་བཏང་མ་བཏུབ་ཨིན་མས། ཨིན་
རུང་ མོ་གིས་རྩ་ལས་ར་ཉན་མ་བཏུབ་པར་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་གིས་ ཟ་ོཆག་གིས་དྲངས་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ད་ཚུན་ཚེ་ཕུ་གཟེངས་རྗེ་མོ་གིས་གནདོ་པ་བཀལ་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་གཡའ་སྟེ་ 
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སོ་ནི་དང་རྨ་ཡང་ཐོན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ནད་རྟགས་འདི་ཚུ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེས་བཙན་དེ་ལུ་གསོལ་ཁ་
དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་བ་ཅིན་ སངས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལུགས་སལོ་ལས རྫ་ཤབ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ གཡའ་སའི་ས་གོ་ནང་དབུར་བའི་སྐབས་ཡང་ ནད་ལས་དྲག་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་ཡདོ་
རུང་ ད་རེས་སན་ཁང་གོང་འཕེལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདི་ཚུ་སོལ་རྒྱུན་ཉམས་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེ་ཕུ་
ཟ་བ་བཟང་པོ་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཤར་ལས་དཀར་གསལ་ཟ་བ་ཚེས་པའི་སྐབས་ ཚེ་ཕུའི་རི་རྩེ་ལུ་
ཕོག་ནི་འདི་གིས་ ཚེ་ཕུ་ཟ་བ་བཟང་པོ་ཟེར་མཚན་གསལོ་ཡོདཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ བླ་ཚབ་རོར་སབོ་བགྲེས་
པ་བཀྲིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡདོཔ་ཨིན།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། བྷུ་ལི་བླ་མ་ བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། ལ་རྒྱ་བླམ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༨༨  སྒོསྒོརར་་ཕུཕུ་་གགནནསས་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྒོར་ཕུ་གནས་བཙན།
ས་གནས།  སྒོར་ཕུ།
གཡུས་ཚན།   བཟང་ཐིག་གཡུས་ལས་གཡས་ཕགོས།
བསྟེན་མི།    བཟང་ཐིག གཡུས་ཚན་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། བཟང་ཐིག་གཡུས་ཚན་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་ གསེབ་ལམ་བདའ་

སྟེ་ རྐང་སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༥ གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བཙན་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རིའི་འཁོར་དུ་གཏགོས་པའི་ སྒོར་ཕུ་
གནས་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ མེ་རྩེ་སྒང་དང་ཚེ་ཕུ་བཙན་ མོར་
ཕུ་དང་ཡང་ལ་ཡང་གྱུར་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་ཚུ་གིས་མཐའ་
བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྒོར་ཕུ་ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྒོར་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་གི་དབྱིབས་འདི་ ཕྱི་ལས་ དུག་
གསུམ་རྩ་བ་ལས་གཅོད་པའི་ ཕག་མཚན་ཁ་ཊཱཾ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་མཐངོ་ཚུགསཔ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་རྒྱབ་རིན་པ་ོཆེ་བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ སྒོར་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་
འདི་ཁར་ སྐུ་གསུམ་མཚོན་པའི་གནས་སདོ་ལུ་ ཆོས་སྐུའི་གནས་མཇལ་ནི་དང་ བར་དུ་ལོངས་སྐུའི་
གནས། སད་དུ་སྤྲུལ་སྐུའི་གནས་རིགས་མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ 
དེ་ཁར་གནས་མཇལ་བར་འགྱོ་མི་མིན་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
དབུ་མཛད་དམ་པ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་ཡང་ ཕོ་བྲང་གི་ནང་
ན་ལུ་ དགེ་སངོ་གྲངས་ལས་འདས་པར་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དགེ་སོང་གི་
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རིགས་ཡང་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཉག་རྐྱང་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཕོ་བྲང་དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་གནས་ཏེ་སོད་མི་ཚུ་
གིས་ ཐ་ན་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཐབ་གཞོབ་ཤརོ་ནི་དང་གྲིབ་རེ་བཏང་པ་ཅིན་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ མི་
མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བྱུང་ནི་དང་ ནོར་ལུ་གོད་ཁ་ཡང་བྱུང་ད་ོཡདོ་པའི་སྔ་རབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྦེ་
བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་ལས། ཁྲེ་ཕུ་མོར་ཕུ་ཚེ་ཕུ་སྒོར་ཕུ་གནས། །མེ་
ལོང་རིན་ཆེན་ལུང་བསན་ཕ་ོབྲང་བཙན། །ཁྲག་འཐུང་རོང་དང་བདུད་འཇོམས་རྩེ་མོ་སོགས། །གནས་ཡུལ་
ཕུ་གདའ་བར་གསུམ་སྐྱོང་མཛད་ལྟར། །གསོལ་ལ་ོམཆོད་དོ་གྲུབ་བསན་དར་རྒྱས་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔནོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སྒོར་ཕུ་གནས་བཙན་འདི་ གནས་ཡུལ་ཕུ་གདའ་བར་
གསུམ་སྐྱོང་དགོ་པའི་ དམ་བཞག་དང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐྱབས་མཆོག་བྷུ་ལི་བླམ་
མཆོག་གིས་ཡང་ བཀའ་དམ་གྱི་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ ས་གནས་དགོན་པ་སོད་
ཟེར་སར་བཞེངས་གནང་སྟེ་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ལས་བཟགོ་ཐབས་ཀྱི་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྒོར་ཕུ་གནས་བཙན་འདི་གཡུས་དེ་ཁའི་དང་ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་ར་
བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་གཏང་སོལ་མི་ནུག། ཨིན་རུང་ལ་ོལྟར་ རང་ཟ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ 
ཉིན་དང་ རང་ཟ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ འི་ཚེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་བསང་གསེར་སྐྱེམས་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ བཙན་དེ་བསྟེན་མི་བུ་གཞི་ཚུ་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་
ཆད་ལས་སྲུང་ནི་ལུ་ སོང་གྲོགས་དང་སྐྱབས་མགོན་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ བཙན་དེ་དྲག་པོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ཕག་ཤ་དང་ནོར་གྱི་ཀོཝ་ དེ་ལས་གྲིབ་ཀྱི་རིགས་
ཚུ་རྩ་ལས་མེ་གཏང་ནི་མེད་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ གལ་སྲིད་གྲབ་གྲིབ་ཀྱི་རིགས་མེ་བཏང་པ་ཅིན་ ཉེ་
འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ གཉིད་ལམ་འཚབ་འཚུབ་མཐོང་ནི་དང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཐོན་ཏེ་ ལོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་པ་ལ་སགོས་པའི་རྐྱེན་ངན་འཐནོ་སྲིད་ནི་འདི་གིས་ ནད་མ་འོངམ་ལས་རིམ་གྲོ་དང་ 
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ཆུ་མ་འོངམ་ལས་གཡུར་བ་ཟེར་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གྲིབ་མེད་པའི་གཙང་སྦྲ་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་སདོ་དགོ་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
བཙན་དེ་གི་ཕ་ོབྲང་གི་མདུན་ཕོགས་ལུ་ ལ་རྒྱབ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་ཏེ་ གནས་ཡིག་དང་བཅས་པར་ གནས་སྒོ་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་སྦེ་ཕྱེ་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་ སྔོན་
མ་མཇལ་བར་འགྱོ་སོལ་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ མཇལ་བར་འགྱོ་མི་མིན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། གནས་
བཙན་འདི་གི་ཕོ་བྲང་རྐེད་པ་ལས་ བཟང་ཐིག་གཡུས་ཚན་ལས་ཏག་ཏ་པ་གཡུས་ཚན་ནང་ འགྱོ་སའི་
གསེབ་ལམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ལམ་འདི་ནང་ལས་ རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་
མེདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། བྷུ་ལི་བླ་མ་ བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། ལ་རྒྱ་བླམ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༩༩  གགདདོངོང་་གགནནགག་་པཔོ་ོ་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གདོང་གནག་པ།ོ
ས་གནས།  གདོང་གནག་པ།ོ
གཡུས་ཚན།   ཏག་ཏ་པའི་གཡུས་རྒྱབ།
བསྟེན་མི།    ཏག་ཏ་པ་དང་བཟང་ཐིགགཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། ཏག་ཏ་པ་གཡུས་ཚན་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟག་ རྐང་སངོ་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་

ཚོད༤ གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གདོང་གནག་པ་ོབཙན་ཟེར་མི་འདི་ བཙན་དེ་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཐབ་ཤོར་བ་ཅིན་ ས་སྨུག་
གནགཔ་ོསྤུར་ཏེ་འཚུབ་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཙན་དེ་གི་མཚན་ལུ་ གདངོ་གནག་པོ་ཟེར་བཏགས་
བཏགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། བཙན་དེ་གི་ཕ་ོབྲང་དེ་ཡང་ལ་ཡང་གྱུར་གྱི་ཕོ་བྲང་གཡས་ཧངོ་ལས་ རིའི་
བཀོད་པ་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ཕ་ོབྲང་དེ་
ཁར་སོང་སྟེ་ ཚུལ་མིན་གྱི་མི་སྐད་རྐྱབ་པ་ཅིན་ དྲེད་པོ་དང་དྲེད་མོའི་སྐད་ངན་རྐྱབ་སྟེ་ འཇིགས་སྐྲག་
བཏོན་ད་ོཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

ཕོ་བྲང་དེ་ཁར་ བཟང་ཐིག་གཡུས་ཚན་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༦ ལྷག་ཙམ་ཅིག་དང་ ཏག་ཏ་པའི་
གཡུས་ཚན་གྱི་རྒྱབ་ལས་ཡར་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་
ཨིན། སྔོན་མ་གདོང་གནག་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་རྩ་བར་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ལཱ་འབད་དེ་ ཟ་སྤྱདོ་
འབད་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་གྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་མང་ཤསོ་
ཅིག་ གནས་སོ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་དེ་ནང་སདོ་མི་གུང་པ་༣ ཙམ་ལས་བརྒལ་མིན་ནུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཙན་དེ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསོལ་ཁ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་
ཏོག་ཏ་ོསྦེ་བཀོད་ཐབས་མེད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་དང་ སྒོས་སུ་རང་རེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཆ་མཉམ་རང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨནོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ 
དུས་རབས་༧ པ་ལས་ དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ སངོ་གྲོགས་མཛད་དགོ་པའི་
འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བཙན་དེ་ལུ་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཇོ་མོ་དཔའ་མོ་དང་ཤ་རགོསཔ་ཚུ་གིས་ དམིགས་བསལ་ཅིག་འབད་
རང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་ཡོད་རུང་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་
པ་དང་ཚིགས་ཚུ་ གསལ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་སབ་ཚུགས་མི་མེདཔ་མ་ཚད་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གི་སོལ་འདི་ཡང་
ཉམས་ཏེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ 
དུས་མིན་ཆརཔ་དང་ ནད་རིགས་ཐོན་པའི་སྐབས་ ལ་ོལྟར་རང་ཟ་༥ པའི་ཚེས་༡༥དང་ རང་ཟ་༨ པའི་
ཚེས་༡༥ལུ་ གསོལ་མཆོད་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་གཏང་སོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྡེ་
བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚགོས་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་དང་ སྒོས་སུ་ས་གནས་
དེ་ཁའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གནང་ཚུགས་པའི་ རི་བཙན་ཅིག་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༡༡༠༠  ཡཡངང་་ལལ་་ཡཡངང་་འའགྱུགྱུརར་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡང་ལ་ཡང་འགྱུར་བཙན།
ས་གནས། ཡང་ལ་ཡང་གྱུར།
གཡུས་ཚན། ཏག་ཏ་པའི་གཡུས་རྒྱབ།
བསྟེན་མི། ཏག་ཏ་པ་དང་བཟང་ཐིགགཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། ཏག་ཏ་པ་གཡུས་ཚན་ལས་ རྒྱབ་ཕོགས་ཁ་ཡར་ལྟག་ རྐང་སོང་སྦེ་དུས་

ཡུན་ཆུ་ཚོད ༦ གི་ས་ཁར་དང་ བཟང་ཐིག་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་
ཐང་སྦེ་ཉིན་གཅིག་ཙམ་འགོར་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  མདུན་དུ་སྐྱེས་བུ་ཕ་ོམ་ོཡོངས། །ཕུ་ནུ་
བཞིན་དུ་སྐྱོང་བའི་བཙན། །རང་རང་ཕན་ཚུན་ལེགས་ཤར་
བའི། །རབ་མཛེས་ཡང་ལ་ཡང་འགྱུར་རི། །ཟེར་གསུངས་
ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ སྐྱེས་བཙན་ཆེན་པོ་ ཚངས་པ་ལྷ་རིའི་ཕོ་
བྲང་གི་མདུན་ཕོགས་ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པ་ོསྦེ་མཇལ་མི་འདི་ 
གནས་བཙན་ཡང་ལ་ཡང་འགྱུར་གྱི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་དེ་ཁ་ལས་མར་བལྟ་བའི་ཚེ་ རི་ཕྲན་
འཁོར་ཐབས་སུ་གནས་པའི་སྒོར་ཕུ་གཡུ་དྲུང་སྔོན་མོ་ དེ་
ལས་གདོང་གནག་པ་ོདང་ཚེ་ཕུ། སོང་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ 
སྐུ་ཞབས་དགོན་པའི་གནས་བཙན་མང་རབས་གཅིག་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན། 
རི་བ་ོཡང་ལ་ཡང་འགྱུར་གྱི་ཕྱིའི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་ རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་ཕོ་བྲང་དང་དབྱེ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་
མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཡང་ལ་ཡང་འགྱུར་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ཁར་ ཤིང་རིགས་རྩ་ལས་རང་སྐྱེས་མ་བཏུབ་ཨིན་
རུང་ སན་སྣ་ བཙན་དུག་དང་ཤེ་ལེ་དཀར་པ།ོ མཁན་པ་དཀར་པ་ོཚུ་སྐྱེས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་རྩ་བར་ 
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ཤུགཔ་ཤིང་རང་བཞིན་གྱི་དྲི་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་ཡདོ་མི་ཚུ་སྐྱེས་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་བཙན་དེ་གི་ཕ་ོབྲང་དེ་ ཇོ་མོ་
སྐུ་མཁར་དང་མཐོ་ཚད་འདྲན་འདྲ་ཡདོཔ་ལས་ རྒྱ་ཐང་ཚུ་ཡང་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་གསལ་ཡོད་པའི་
ཁར་ དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གངས་རི་གཞན་ཚུ་ ཁང་ཁྱིམ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་མཐོང་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག། ཕོ་བྲང་དེ་བྲག་རང་བཞིན་གྱི་རི་མཐོན་པ་ོཅིག་ཨིན་རུང་ དང་ཕུ་ བཀྲིས་སྒང་རྫངོ་ཁག་ལུ་འགྱོ་
སའི་ གསེབ་ལམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བཙན་དེའི་ཕ་ོབྲང་དང་ ལྡེབས་རིས་ཀ་ཁྲབ་ཚུ་ ལོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་ག་ནི་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ 
རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་ དེ་ལས་བར་དོན་ཚུ་ཡང་བཤད་ཐབས་ཅིག་མེད་རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་
གིས་བཤད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཡང་ལ་ཡང་འགྱུར་གྱི་བཙན་འདི་ དགེ་སངོ་གི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ཡདོ་
ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
དེ་ཡང་ཕ་ོབྲང་དེ་ རྒྱ་ནག་རི་བ་ོརྩེ་ལྔའམ་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་བར་དང་ ནང་དུ་འཆི་མེད་མི་གཏེར་
དགེ་སོང་ཆོས་གོས་དམརཔ་ོབཞེས་ཏེ་ཡོད་ཁར་ ཕག་གཡས་པར་ལྕགས་དམར་གྱི་བཙན་མདུང་བསྣམས་
པ་དང་ ཕག་གཡོན་པ་ལུ་ བཙན་དར་ཟུར་དུ་འཕར་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་བཟང་དང་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་ 
རང་སའོི་ཆོས་གོས་དམརཔ་ོགསོལ་ཏེ་ རས་གཟན་ཡང་སེར་པོ་གཡོགས་ཏེ་ གྲོ་ལདོ་ཀྱི་ཆོ་ག་གནང་ད་ོཡོད་
པའི་སྐོར་ལས་ ཁམས་གསུམ་ཨ་མ་ཇོ་མོའི་སསམོ་ གསེར་རྒྱ་ལྷ་མོ་གིས་རྒྱབ་ཀྱི་གསུང་བྱུང་སལོ་ཡདོ་པའི་
ཁར་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གནས་མི་རྒན་རྒས་དང་ ཉེ་འདབས་སུ་ཉལ་བའི་རྨིས་ལམ་ནང་ཡང་དེ་ལྟར་
མཐོང་ཡདོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་ལས། ལྷག་པར་ཤར་ཕགོས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ལྡན་
རྫོངས། །མགོན་སྐྱབས་ལྷུར་བཞེད་སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་པོ། །ཇོ་མོ་སྐུ་མཁར་དྭངས་གླིང་ཚོང་ཚོང་མར། །དུང་
ལ་གཡང་ལ་གསེར་ལ་གཅན་ལ་ཆེ། །ཀཱ་ལ་མ་ཏི་ཁཱཿདང་མཉྫུ་ལི། །སེང་ནོར་ཨ་ནི་ཨུ་ནིང་པདྨ་
དང་། །འབྲོག་གླིང་ཚངས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཕོ་རབ་གླིང་། །ཤིང་རིས་ལ་སོགས་གནས་གཏེར་གཞི་བདག་
རྣམས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་གྲུབ་བསན་དར་རྒྱས་མཛོད། །ཟེར་གསལ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སབོ་དཔོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་པའི་བྲག་རི་ཆུ་རི་ཤིང་རོ་ནང་གནས་པའི་བཙན་
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ཚུ་ གནས་ཡུལ་ཕུ་གདའ་བར་གསུམ་སྐྱོང་ནིའི་དོན་ལུ་ དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཤིང་མཁར་རོང་པ་ཚུ་གི་ སྐལ་བཟང་དྲིན་ཆེན་བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་ བླ་མ་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་མནལ་
ལམ་གྱི་ནང་ལུ་ཡང་ རི་བཙན་འདི་ནི་ཕྱིའི་བཟོ་དབྱིབས་ རྒྱ་ནག་རི་བ་ོརྩེ་ལྔའི་ཕོ་བྲང་དང་འདྲ་རུང་ཡང་ 
ནང་ན་སྲིད་གསུམ་ལས་ལྷག་པའི་དགེ་སོང་གཞོན་སྐྱེས་ཡོད་པ་མ་ཚད་ སྒྲུབ་པ་ཡང་གྲོ་ལདོ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཉག་
ཀྱང་བསྒྲུབས་ཡདོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཐ་ོརང་སག་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ དགེ་སོང་གཙོ་ཅན་གཅིག་གིས་བཤད་
པའི་གཟིམ་སྣང་གཟིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ གསོལ་མཆོད་ཡང་། རབ་མཛེས་ཡང་ལ་ཡང་འགྱུར་རི། །ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་ཕོ་བྲང་ནང་། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་རྣམ་བཞིའི་ཕྱིར། །ལ་སོགས་པའི་གསོལ་མཆོད་གསུང་
བྲིས་གནང་ཡདོ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ རང་ཟ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིནམ་གཅིག་དང་ རང་ཟ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ 
ཉིནམ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ ཕ་ཤུལ་བུ་གིས་འཛིན་ཏེ་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
དང་ཕུ་ལས་རང་ གནས་བཙན་དེ་ལུ་ རོགསཔ་ཉ་རོགསཔ་ཚུ་གིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ནད་ལས་གྲོལ་
ཐབས་དང་རང་གི་དོན་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བོན་ལུགས་བཟུམ་སྦེ་ གནསཔོ་མཆོད་སལོ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ ད་རེས་གཡུས་སྒོ་དེ་ཁར་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སར་གནང་མི་བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་ བླ་མ་བསདོ་ནམས་
བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་ཡང་ དཀར་པོ་ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པར་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ དམ་བཞག་མཛད་
གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱེ་བཙན་ཚངས་ལྷ་རི་པའི་གསོལ་མཆོད། བྷུ་ལི་བླ་མ་ བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་། ལ་རྒྱབ་བླམ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླ་ཚབ་བགྲེས་པ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་ཐང་།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ རོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
དབུ་མཛད་ དམ་པ་རོ་རྗེ། ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༡༡༡༡  སྐུསྐུ་་ཞཞབབསས་་དདགོགོནན་་པཔའིའི་་གགནནསས་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐུ་ཞབས་དགོན་པའི་གནས་བཙན།
ས་གནས།   ངང་ཕང་རེ། 
གཡུས་ཚན།  བཀྲ་ཤིས་ཕུག་པོའི་གཡུས་ཀྱི་མདུན་ཕགོས།
བསྟེན་མི།     བཀྲིས་ཕུག་པོའི་གཡུས་ཀྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སོལ་མེད། བཀྲ་ཤིས་ཕུག་པ་ོལས་ ཏག་ཏ་པ་

གཡུས་ཚན་ལུ་འགྱོ་བའི་ལམ་ལྟག་ ངང་ཕ་རེའི་ཟརོ་གུ་གནས་ཏེ་ཡོད། 
བཀྲ་ཤིས་ཕུག་པོ་ལས་ རྐང་སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ༢ ཀྱི་ས་ཁར་
གནས་ཏེ་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྐུ་ཞགོ་དགོན་པའི་གནས་བཙན་འདི་ སྔོན་དུས་རབས་༡༨ པའི་
སྐབས་སུ་ བླ་མ་རྟ་མགྲིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ ས་གནས་དེ་ཁར་ཆིབས་
བསྐྱོད་གནང་བའི་ཞབས་རྗེས་དང་ ཕག་རྗེས་ཚུ་མཇལ་ནིའི་གོ་སྐབས་
བཟང་པ་ོཡོདཔ་མ་ཚད་ དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་བྲག་རང་བྱུང་གི་ནང་ལས་ 
སྐུ་ཞགོ་སངས་རྒྱས་མཚོ་མཆོག་གིས་བཏོན་གནང་བའི་སྒྲུབ་ཆུ་ཡང་
མཇལ་ནི་དང་འཐུང་ནི་ཡདོཔ་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ གཅན་གཟན་སག་གི་རྐང་རྗེ་དང་ རའི་རྐང་རྗེ་ དེ་ལས་ 
ཨོ་ལ་གི་མཆུ་ཏོ་དང་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་འབྱོར་གྱི་རོ་ཆུང་བརྐོ་སའི་སྒོ་སྒྲིག་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བཙན་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་གསོལ་མཆོད་ཟུར་པ་ཅིག་བརྩམས་བརྩམས་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་
དང་ཀ་ཁྲབ་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ 
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ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་ཞུ་ཐབས་མེད་རུང་ བཙན་ཆེན་ཡང་ལ་ཡང་གྱུར་གྱི་འཁོར་འབངས་སུ་གཏགོས་པ་ལྟ་བུ་
ཨིནམ་ལས་ གནས་བཙན་དེའི་རྣམ་པ་ཡང་ དགེ་སོང་གི་ཚུལ་དུ་གནས་ཏེ་ཡདོཔ་འངོ་ཟེར་ དབུ་མཛད་
དམ་པ་རོ་རྗེ་གིས་གསུང་ཡདོཔ་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྤྱིར་བཏང་ང་བཅས་རང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ ཡུལ་བཙན་མང་ཤསོ་ཅིག་ར་ 
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ་གནས་མི་ཙང་ཙ་ར་ཨིནམ་
མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཞགོ་དགོན་པའི་གནས་བཙན་དེ་ཁར་ དུས་རབས་༡༨ ནང་བྱོན་པའི་ བླ་མ་རྟ་
མགྲིན་སྒྲོལ་མ་དང་ སྐུ་ཞགོ་སངས་རྒྱས་མཚོ་མཆོག་གིས་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་ཏེ་ སྒྲུབ་ཆུ་ཡང་བཏོན་གནང་
ཡོདཔ་ལས་ གནས་བཙན་དེ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ བཀའ་དང་དམ་འགོ་ལུ་བཙུགས་ཡདོཔ་ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་
ཨིན།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གོང་གི་གནས་བཙན་མང་རབས་ཅིག་ བཟ་ོདབྱིབས་ལ་སོགས་པ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་
ཡང་ ལ་རྒྱབ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་ སྐྱབས་མཆོག་བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་མ་བསདོ་ནམས་བློ་
གྲོས་མཆོག་གིས་ གཟིམ་ལམ་མངོན་ཤེས་དུ་གཟིགས་ཏེ་ གནང་མི་གནས་བཙན་ཙང་ཙ་ར་ཨིནམ་ལས་ 
མི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པའི་ཐོག་ལས་ གསོལཝ་བཏབ་དང་བཏབ་བཞིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
སྐུ་ཞགོ་གནས་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་དེ་ བདོ་ལྷ་ས་ལས་མར་ སྦུལ་མགུ་གཅིག་སྦེ་འངོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟ་ོ
ཕོ་བྲང་གི་ས་གནས་ལས་མར་ཆུ་འཐུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རི་མགུ་ཏོ་གཉིས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པའི་ཁར་ 
རི་འདི་བདའ་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ བོད་ལྷ་ས་ལུ་ལྷདོ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དབུ་མཛད་དམ་པ་རོ་རྗེ། མཚོ་ཐང་ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་།
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༡༡༢༢  ལལ་་ཟཟོརོར་་ཚཚོགོགསས་་བབདདགག་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ།ོ།  མེམེསས་་མེམེསས་་ལལ་་ཟཟོརོར།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མེས་མེས་ལ་ཟོར།
ས་གནས། ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་གཡུས་སདོ་ལུ།
གཡུས་ཚན།   ཕ་ཇོ་དགོན་པ།
བསྟེན་མི།     ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་གཡུས་ཀྱི་སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བོ་ཨིན་མས། ཕ་ཇོ་དགོན་

པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ རྐང་སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཀྱི་ས་
ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དེ་ཡང་འབྲུག་ཤར་ཕོགས་ བསམ་
གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་ ཇོ་མོ་
ཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ ལའུ་རི་རྒེད་
འོག་ ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་གནས་བདག་
གཞི་བདག་གམ་ སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་
བཙན་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱབས་དང་སོང་
གྲོགས་འཚོལ་སའི་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོགི་
མཚན་འདི་ མེས་མེས་ལ་ཟོར་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཡུལ་ལྷ་མེས་མེས་ལ་ཟརོ་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ཕ་ཇོ་དགོན་
པའི་གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ རྐང་སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁར་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་
མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། མེས་མེས་ལ་ཟོར་ཁོ་རའི་ཕ་ོབྲང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ གཡུས་ཚན་གསུམ་ཡོད་ས་
ལས་ ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ཡུལ་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
གནས་བདག་མེས་མེས་ལ་ཟརོ་ཁོ་གི་ཕ་ོབྲང་གི་བཀོད་པ་འདི་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་གི་བཀོད་པ་བཟུམ་སྦེ་
ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གནས་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏགོ་ཏ་ོདང་བྱིན་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

187



 

 
 

ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གནས་བདག་མེས་མེས་ལ་ཟོར་གྱི་ཕོ་བྲང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་རོ་རང་བྱུང་གུ་ ཨོན་
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་ཨིན་ཟེར་གསལ་རི་རི་སྦེ་མཇལ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཕོ་བྲང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་
ཡང་ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་བྷ་ག་ སྒྲུབ་ཕུག་ སྒྲིབ་པ་བཤུད་ས། ཟངས་མདགོ་དཔལ་རི་གི་བཀོད་པ་ཆ་
ཚང་བའི་རོ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་ དེ་ལས་ གུ་རུའི་དམར་ཐམ་འདི་ཚུ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་
གི་གནས་ཡིག་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་མཇལ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་གི་རྩ་བར་ ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ གྲངས་ལས་འདས་
པ་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡདོ་མི་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལུ་ གཏེར་བཏོན་པ་ཅིག་ངེས་པར་དུ་འབྱོན་ནི་ 
ལུང་བསན་དང་ལྡན་པའི་གནས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ དེ་ཁའི་སྔོན་གྱི་བླ་སབོ་དང་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་
སོལ་ཡདོ་ཟེར་ བླ་མ་བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
མེས་མེས་ལ་ཟོར་ཁོ་རའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ མགོན་ཁང་བཟུམ་སྦེ་ ལོགས་སུ་སྦེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཡང་མེད་
པའི་ཁར་ ཁོ་རའི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་ དེ་ལས་འཁོར་ལ་སགོས་པ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་
དང་ ཁོ་ར་ས་ཐབོ་མ་ཐོབ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ གཡུས་སྒོའི་བླ་སབོ་དང་ ཕམ་རྒན་ཤོས་ག་གིས་ཡང་
མཁྱེན་མི་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རུང་ བླ་སོབ་དང་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་གཉིད་ལམ་ནང་མཇལ་དོ་
བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་མེས་མེས་ལ་ཟརོ་ཁོ་ར་ དགེ་སོང་གི་རྣམ་པ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡདོ་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བླམ་གསང་སྔགས་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་གསལོ་མཆོད་ལས། ཀྱཻ༑ཡུལ་སྐྱོང་ལ་ཟརོ་བཙན་རྒོད་གཙོ་
འཁོར་བཅས། །འདིར་གཤེཊ་དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་རལོ། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བསལ་ལ་
དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །ལོ་ལེགས་འབྲུ་རྒྱས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། །མི་དགེ་ཞི་ཞིང་རྒྱལ་བསན་དར་ཞིང་
རྒྱས། །རྣལ་འབྱརོ་བདག་གི་ཡིད་ལ་བརྣག་པའི་དོན། །ཐགོས་མེད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད།  །ཟེར་
ཐོན་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ མེས་མེས་ལ་ཟོར་བཙན་ཁོ་ར་ སྔོན་ལས་ཨོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་
གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཕྱིས་སུ་ བླམ་གསང་སྔགས་བསན་འཛིན་གྱིས་ཡང་དམ་བཞག་མཛད་དེ་འཕྲིན་ལས་
བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

188



 

 
 

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་མེས་མེས་ལ་ཟརོ་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཡང་ ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་གིས་ དད་དམ་
ལྷད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་དུས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཟ་རིམ་བཞིན་གྱི་དུས་བཟང་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཚེས་པ་༢༩ སྲུང་མའི་དུས་
ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་ རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་སྤྱི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་གནས་བདག་མེས་མེས་ལ་ཟརོ་ལུ་ 
གསོལ་མཆོད་རྒྱས་པ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་བསན་འགྲོ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་སན་ལྗོངས་སྐྱེས་
འགྲོའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཐབས་དང་ བློན་འབངས་ཚུ་
ཞི་བདེ་ སྔར་ལས་དར་རྒྱས་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་བླ་ཚབ་མཚམས་པ་ངག་དབང་ཤེས་
རབ་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ མེས་མེས་ལ་ཟརོ་གྱི་ཕོ་བྲང་གི་རྩ་བར་ ཚགོས་ཁང་གཅིག་གསར་བཞེངས་
འབད་དེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟ་༦ པའི་ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཐོག་མར་སྨྱུང་གནས་
དང་དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྦྱིན་སྲེག། ཚོགས་འཁོར་དང་ དེ་ལས་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་སྤྱི་དང་ ལྷག་
པར་དུ་མེས་མེས་ལ་ཟོར་ལུ་ བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་གསོལ་ཁ་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ར་ཕུལ་སོལ་ཡདོ་ནི་
འདི་གིས་ ཕུན་ཚོགས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་གནས་ཡུལ་ལྷ་མེས་མེས་ལ་ཟོར་འདི་ སྔོན་ལས་ད་ལྟོའི་བར་
ན་བྱིན་རླབས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡདོ་ཟེར་བཤདནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཨ་ལུ་ཅིག་སྐྱེས་རུང་ མེས་མེས་ལ་ཟརོ་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིནམ་
མ་ཚད་ གནས་བདག་མེས་མེས་ལ་ཟརོ་གྱི་ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འདབས་ལས་ཕར་ ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་མི་མང་གིས་ 
གནམ་བྱཱར་ནོར་བཞག་སའི་ས་གནས་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ བསང་ཕུད། ཞ་ོཕུད། ཟས་ཕུད། ཆུ་ཕུད་ལ་
སོགས་པ་ ཐ་ན་ནོར་རྫིཔ་གླེན་གོ་གཅིག་གིས་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁམས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཤར་ཕགོས་ཤིང་མཁར་རངོ་དང་འདིའི་ནང་ལས་ཀྱང་ 
ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ནད་ཡམས་དང་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་
གང་ཡང་མ་བྱུང་མི་འདི་གཙབོོ་ར་ གནས་བདག་མེས་མེས་ལ་ཟོར་གྱི་བཀའ་དྲིན་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ། བླམ་གསང་སྔགས་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་བསན་པ་རྒྱ་མཚོ།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
དྲུང་འཚོ་ཨོན་ཆོས་གྲགས།
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༡༡༣༣  བབཙཙནན་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་སྒྲོསྒྲོལལ་་མམ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ།
ས་གནས། སྒང་ཏ་ོཅིག་ནང་།
གཡུས་ཚན།   ཕ་ཇོ་དགོན་པ་དང་རོལ་ནང་།
བསྟེན་མི།     ཕ་ཇོ་དགོན་པ་དང་རོལ་ནང་།
དམིགས་བསལ། ཕ་ཇོ་དགོན་པ་དང་རོལ་ནང་གི་སྐྱེས་ལྷ་གཙ་ོབ།ོ
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལ་ཟརོ་ཚོགས་ཟ་རྒྱལ་པའོི་ཕ་ོབྲང་ལས་ བྱང་ཕགོས་ཁ་ཐུག་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༠ ལྷག་ཙམ་འགྱོ་
བའི་སྐབས་ ས་སྒང་ཏ་ོཅིག་ནང་ ཡུམ་རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་ཕ་ོབྲང་ཡདོཔ་ཨིན། མོ་གིས་ སྐྱབས་མགོན་གཙ་ོབ་ོ
ར་ མོའི་ཕོ་བྲང་གི་གདོང་གཏད་དེ་ཡདོ་པའི་བླ་མཚོ་འདི་ བདག་འཛིན་འབད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཡུམ་རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ 
བུམོ་འཇའ་རིསམོ་བོད་པའི་མོ་ཆས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་གྱོན་སྟེ་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ ཡུམ་རོ་རྗེ་སྒྲོལ་
མ་དེ་ ལ་ལུ་གིས་དངོས་སུ་དང་ ལ་ལུ་གིས་གཉིད་ལམ་ནང་ལུ་མཐངོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག་ཟེར་
བཤད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། མོ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ འགྲོ་བ་ཀུན་ལུ་གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་སྐྱབས་འབདཝ་
ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕ་ཇོ་དགོན་པ་དང་ རོལ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསང་གསོལ་ཁ་དང་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་ཚན་དེ་གཉིས་ལུ་ སྐྱབས་མགོན་སོང་
གྲོགས་མཛད་ད་ོཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཡུམ་རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ༡༩༦༡ དེ་ཅིག་ཁ་ལུ་ ཚོང་ཚོང་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་གསོལ་ཁ་དཔེ་
ཆའི་རིགས་ཚུ་གསར་བརྩམས་མཛད་དེ་ དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ 
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དེ་མཛད་པའི་སྐབས་ ཡབ་ལ་ཟོར་ཚོགས་བདག་རྒྱལ་པ་ོདང་ཞལ་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་ 
གསུང་གྲོས་ཡང་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སབོ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
འབད་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་ཁཁ།།
གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ ཡབ་ཚོགས་བདག་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷན་དུ་ མཚན་ཙམ་བཙུགས་ཏེ་ དེ་སྦེ་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། རི་བཙོང་ཕ་ོལྷ་ཆེན་པ་ོསྦེང་དཀར་ཕ་ོལྷ་དང་། །ཤུགས་མ་ོབཙན་དང་ཚོང་
འདུས་བཙན་པོ་དང་། །ཚགོས་བདག་རྒྱལ་པ་ོརོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་དང་། །བཙན་འཁོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་
ཚོགས་རྣམས་ལ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་ད་ོབཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད། ། ཟེར་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡདོཔ་
ཨིན། དུས་རྒྱུན་དུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ 
ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱབས་མགོན་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ མ་བསྟེན་པ་ཅིན་ ལོ་ཐོག་
སེརཝ་གིས་བཅོམ་ནི་དང་ སྒོ་ནོར་ལུ་གོད་ཁ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་འབྱུང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གཡུས་མི་རྒས་ཤསོ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡུམ་རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་འདི་ མི་རྒས་ཤོས་འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་
ན་བཟའ་བཞེས་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལག་པར་གྱི་རིང་དཔའ་རྟགས་བསྣམས་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕག་གཡོན་པར་ 
ནག་ཐགས་བསྣམས་ཡདོཔ་སྦེ་མཇལ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

པད་གླིང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ། ཚོང་ཚོང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སོབ་དཔནོ་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
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༡༡༤༤  སྐྱོསྐྱོརར་་ཕུཕུ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐྱོར་ཕུ།
ས་གནས། མོམ་རིང།
གཡུས་ཚན།   མོམ་རིང་དང་རལོ་ནང་གཡུས་ཚན་གཉིས།
བསྟེན་མི།     མོམ་རིང་དང་རལོ་ནང་སྤྱི་འགོ་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ།  གནས་སྐབས་མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་དང་ ལོ་ཐོག་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

བབས་པའི་དགོས་པ་ཡདོ་པའི་ཁར་ རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཆོས་
སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས། 
རྐང་ཐང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ལྔའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསསཁཁངང་་།།
གནས་བདག་སྐྱོར་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ སའི་བཀོད་པ་ རི་བྲག་ཐོག་དགུ་བརྩེགས་དོ་བཟུམ་ཡདོ་པའི་
ཁར་ ཕྱིའི་ལྕགས་རི་གིས་བསྐོར་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་མཚོ་དང་རྩི་ཤིང་སན་སྣ་འཛམོས་པའི་ནགས་ཀྱིས་
མནྡལ་ཕུལ་དོ་བཟུམ་དང་ དེའི་མདུན་ཕོགས་ལས་ མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ལུ་ སག་ཚང་ཆུ་མོ་རྒྱུན་དུ་
འབབ་སྟེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕོ་བྲང་དེའི་མདའ་ལུ་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་མ་བཅོས་རང་བཞིན་གྱིས་
ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཡདོཔ་ཨིན། གནས་བདག་འདིའི་ཕོ་བྲང་གི་འོག་ལུ་ མོམ་རིང་མི་དམངས་
ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ཨོ་རྒྱན་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་ལྷ་ཁང་དང་ བླམ་ཙཱ་རི་པའི་སྒེར་དབང་དགོན་པ་བཅས་
བཞེངས་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱོར་ཕུ་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་མ་ཇོ་མོའི་སྤུན་ཆ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ ཨ་མ་ཇོ་མོའི་འཁོར་སྦེ་ཡང་
བརྩི་སལོ་ཡདོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱོར་ཕུ་བཙན་གྱི་འཁོར་དུ་གཏགོས་མི་ཡང་ཉི་མ་རྒྱལ་པོ། ཟ་བ་རྒྱལ་
པོ། མདའ་དབང་མོ་བཅས་བཞི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། གནས་བཙན་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡང་ མོམ་རིང་དང་
རོལ་ནང་ཕ་ཇོ་དགོན་པའི་གཡུས་ཚན་གསུམ་ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱེས་བཙན་ ཡང་ན་ ཡུལ་ལྷ་
སྦེ་བསྟེན་མི་འདི་ མོམ་རིང་དང་རོལ་ནང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་མས། 
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སྤྱིར་བཏང་ཨ་མ་ཇོ་མོ་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱི་ལྟར་དུ་བཙན་གྱི་གྲས་ཁར་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་རུང་ ནང་ལྟར་དུ་ 
ས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ སྐྱོར་ཕུ་བཙན་ཡང་ཨ་མ་ཇོ་མོའི་འཁོར་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་
འདི་གིས་ ས་ཐབོ་ཀྱི་སེམས་དཔའི་གྲས་ཁར་བཞག་རུང་མ་བཏུབ་མེད་ཟེར་ བླ་མ་བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་
གིས་བཤད་ནི་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་གྱི་རྣམ་པ་འདི་ ཕག་གཡས་བཙན་དར་བསྣམས་པ་དང་
ཕག་གཡོན་གསལ་བའི་མེ་ལངོ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
རླུང་རྟ་དཀར་པོ་ལུ་བཞོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ གཡུས་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་
བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ མཚམས་པ་ཨ་རྒས་ཀྱི་ཚུལ་
ཅིག་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  ཀྱེ༑ ཡུལ་ལྗོངས་ཅོར་ཕུ་བཙན་རྒོད་
འཁོར་བཅས་རྣམས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་
ནི། །དགྱེས་པའི་ཞལ་འཛུམ་མདངས་བཅས་ཐུགས་དམ་
བསྐང་། །རྣལ་འབྱརོ་བསམ་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁར་ གསོལ་མཆོད་
འདདོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ལས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཛམ་གླིང་
གནས་གཞིའི་བདག །ཁྱད་པར་ཡུལ་འདིའི་དཀར་ཕགོས་སྐྱོང་མཛད་ལྷ། །ཅོར་ཕུ་བཙན་རྒོད་ཡབ་ཡུམ་
འཁོར་བཅས་རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི། །མ་ཐགོས་རིས་པའི་ཚུལ་གྱིས་
གནས་འདིར་གཤེགས། །རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་ཐོན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ 
སྐྱོར་ཕུ་བཙན་དེ་ རིག་འཛིན་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ གཞན་ཡང་ གྲུབ་པའི་སོབ་དཔོན་
བརྒྱུད་པ་ཚུ་ལས་ ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ལེན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་ བླམ་གསང་སྔགས་བསན་འཛིན་
གྱིས་གསོལ་མཆོད་མཛད་དེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནངམ་ལས་ ཡུལ་ལྗོངས་དེ་ནང་ལུ་ ནད་མུག་འཁྲུག་
རྩོད་མེད་པར་ ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཇོ་མོ་དཔའ་མོ་ཚུ་གིས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ལུགས་སོལ་
ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་དུས་ཚོད་ངེས་པ་མེད་པར་ བླམ་གསང་སྔགས་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་གནང་
བའི་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེའི་དཀོན་གཉེར་ཚུ་གིས་ དྲོ་པ་ཕྱི་
རུའི་བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཉིན་ལྟར་བཙན་གྱི་གསོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལཝ་ཨིནམ་མ་
ཚད་ གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ལུ་མི་རྒན་གཞོན་མེད་པར་ སྐྱོར་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་གི་ས་གནས་དེ་ཁར་ 
གནས་རིགས་ཚུ་མཇལ་བར་འགྱོ་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ རླུང་དར་འཕར་ནི་དང་ མཆོད་མེ་ཚོགས་མཆོད་ཚུ་ཡང་
ཕུལ་བའི་སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
སྐྱོར་ཕུ་ཟེར་མི་འདི་བཙན་དྲག་པ་ོཅིག་འབདཝ་ལས་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་གི་ཐབ་གྲིབ་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཤརོ་རུང་ 
གནསཔ་ོསྐྱོར་ཕུ་དགོངསམ་ཁྲོས་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ དོན་མེད་རོ་ཁྱི་སྤྱང་ཁྱི་ཚུ་འཐོན་ཏེ་ མི་ནོར་ལུ་
གནོདཔ་བཀལ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ནོར་གྱི་གྱང་སར་སོད་མི་ཚུ་གིས་ བསང་གསུར་ཚུ་
དུས་ཚོད་ཁར་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ སྐྱོར་ཕུ་བཙན་ཆེན་དངོས་སུ་བྱོན་ཏེ་ ཉེན་བར་གཏང་ནི་ཡོད་ཟེར་ ནོར་རྫིཔ་
ཚུ་གིས་བཤད་སོལ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚར་ཅིག་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་གི་སོ་ལོགས་ཁ་ལས་ མེའི་རྐྱེན་སོམ་ཅིག་ཤརོ་ཡདོ་རུང་ སྐྱོར་ཕུ་
བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་ལུ་ གནོད་མ་བཅུག་པར་ མཐའ་འཁོར་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བཙན་
ཆེན་གྱི་མཐུ་སབོས་ནུས་པ་འདི་ ད་ལྟའོི་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་པར་ཡདོཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག། གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་ཁ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་པ་ཅིན་ གནས་སྐབས་
མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཞི་བའི་ཁར་ ཆར་ཆུ་དང་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་ཡོད་རུང་ གལ་སྲིད་ མ་བསྟེན་པ་
ཅིན་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ ལོ་ཐོག་ཚུ་སེར་བ་དང་རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་གནདོ་པ་
བཀལ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གཡུས་མི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
བཙན་ཆེན་གྱི་ས་གནས་དེ་ཁར་དགེ་ཁྱིམ་ཅིག་དང་། མཚོ་མ་ཉམས་པར་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་ར་
བ་བསྐོར་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ གནས་སྐབས་བཙན་འདི་ལུ་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ་ནི་དང་ 
ཕུགས་ལུ་ ཡུལ་ལྗོངས་དང་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་ཞི་བདེ་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་འབྱུང་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་འོང་
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ནི་མས་ཟེར་ མི་ཁའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ གཡུས་མོམ་རིང་ལས་ 
མཚམས་པ་པདྨ་བཟང་པའོི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་ བླ་མ་བསན་པ་རྒྱ་མཚོ་བརྒྱུད་དེ་ལེན་ལེནམ་ཅིག་ཨིན།   
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་མཆོད་འདདོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ། བླམ་གསང་སྔགས་བསན་འཛིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
མཚམས་པ་པདྨ་བཟང་པ།ོ
བླ་མ་བསན་པ་རྒྱ་མཚོ།
མཚམས་པ་བསདོ་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
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༡༡༥༥  མམདདའའ་་དདབབངང་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མདའ་དབང་མོ།
ས་གནས། སག་ཚང་ཟམ་པའི་ལྟག་ལུ།
གཡུས་ཚན།   མོམ་རིང་དངརོལ་ནང་།
བསྟེན་མི།     མོམ་རིང་དངརོལ་ནང་།
དམིགས་བསལ། ཡུལ་བཙན་ལྟ་བུ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྐྱོར་ཕུ་ཉི་ཟ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡུམ་དུ་གྲགས་པའི་ མདའ་དབང་མའོི་ཕ་ོབྲང་དེ་ སག་ཚང་གི་ཟམ་པའི་ལྟག་
ལུ་ ཆུའི་རྫིང་སོམ་ཅིག་དང་ རོ་ཕུང་སོམ་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ ཡུམ་མདའ་དབང་མོའི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་
སོལ་འདུག། དེ་ཡང་ རོ་ཕུང་དེ་ ཡུམ་དེ་གི་ཕོ་བྲང་དང་ ཆུ་རྫིང་འདི་ ཡུམ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་སའི་རྫིང་འངོ་
ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ སོབ་དཔནོ་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཡུམ་མདའ་དབང་མའོི་རྣམ་པ་ཡང་ འབྲུག་པའི་གྱོན་ཆས་དཀྱི་ར་གྱོན་ཡདོ་པའི་ཁར་ བལྟ་ན་མི་ངོམས་
པའི་མཛེས་མ་འཛུམ་མདངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡདོཔ་ལས་ ཀུན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་ཚུགས་པའི་མཛེས་མ་ཅིག་སྦེ་ 
མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཤར་ཕོགས་ཤིང་མཁར་རོང་གི་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མེད་པའི་ དཔལ་ཚོང་ཚོང་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་
གིས་ གཞི་བདག་དེ་ཚོའི་གསལོ་མཆོད་ཀྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་མཛད་དེ་ ཨོན་པདྨའི་བཀའ་དང་རྗེས་སུ་
མཐུན་པའི་ དམ་བཞག་ཟབ་མོ་མཛད་གནང་ཡདོ་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཚོང་ཚོང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་གསོལ་མཆོད་ལས། སྤྱན་ལ་གནས་པ་ངག་དབང་བསན་འཛིན་དང་།།
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གནས་ཀྱི་བདག་པ་ོདང་།།སྐྱོར་ཕུ་ཉི་ཟ་རྒྱལ་མཚན་མདའི་དབང་མ་ོསོགས།། བཙན་འཁོར་
འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་
གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལོ་ཐགོ་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་སྒོ་ནོར་ལ་གོད་ཁ་མེད་པར་དར་ཞིང་རྒྱས་དོ་ཡོདཔ་
རུང་ གསོལ་ཁ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལོ་ཕྱུགས་ལུ་མི་མཐུན་པའི་གནོད་པ་རྐྱབ་དོ་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
སྐྱོར་ཕུ་ཉི་ཟ་རྒྱལ་མཚན་དང་མདའ་དབང་མོ་དེ་ ཇོ་མའོི་འཁོར་ལྟ་བུ་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐྱོར་ཕུ་
བཟང་པ་ོདེ་ བྱང་སེམས་ས་བརྒྱད་པའི་ནང་གནས་མི་ཅིག་སྦེ་ཡང་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ལྷ་ས་
བསམ་ཡས་དང་པ་སོར་བཤིག་བཏང་བའི་དུས་ལས་ ད་ལྟོ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ ཕུ་བདག་
སྦེ་གཏེར་དུ་ཆགས་ཏེ་ལུས་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ མདའ་དབང་མོ་དེ་ ཁོའི་གཉེན་སྦེ་ལེན་ཡདོ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁ། ཚོང་ཚོང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
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༡༡༦༦  མེམེསས་་མེམེསས་་ཡུཡུལལ་་ནནགགསས་་གླིགླིངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། མེས་མེས་ཡུལ་ནགས་གླིང་།
ས་གནས། ཨོན་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
གཡུས་ཚན། ལའུ་རི།
བསྟེན་མི། ལའུ་རི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་ཁ་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་དང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཡོད། ཨོན་

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ལས་ རྐང་ཐང་སྦེ་དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚདོ་༦ 
ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བྲག་བཙན་ཡུལ་ནགས་གླིང་ཟེར་མི་འདི་ བཙན་ཆེན་དྲག་པ་ོཅིག་དང་མཐུ་སབོས་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པའི་
རྟགས་མཚན་ལུ་ དེའི་ཕོ་བྲང་ཡང་ རི་གཟར་དྲགས་ཅིག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལ་རྒྱབ་རིན་པ་ོཆེ་ 
བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་ བཙན་ཆེན་ཡུལ་ནགས་གླིང་གི་སྐོར་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་
བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ་མཆོག་ལུ་ཞུ་བའི་སྐབས་ བཙན་ཆེན་ཡུལ་ནགས་གླིང་འདི་ བཙན་ཆེན་དྲག་པ་ོཅིག་
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ཨིནམ་མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ཏེ་ མཚན་ཡང་ བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡདོ་
ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།
བཙན་ཆེན་གྱི་ཕོ་བྲང་མཇུག་མཚམས་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ཁྱོསམ་
བཀལ་སའི་ལབ་རྩ་ཅིག་ཡང་བཟོ་སྟེ་འདུག། ལབ་རྩའི་ས་གོ་འདི་ནང་ལས་ ལའུ་རི་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་
དང་ དེ་ལས་ གཞན་ཡང་ ཚོང་འབྲེལ་པ་ཚུ་ ཡར་མར་དུས་རྒྱུན་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་སའི་ལམ་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཕགོས་གཞན་
ཅིག་ཁ་ལས་བསལ་ཡདོ་ནི་འདི་གིས་ གནས་བདག་གི་ཕ་ོབྲང་སོ་ལོགས་ཁ་ལས་ འཐོན་ཏེ་འགྱོ་མི་དགོ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཨོན་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་ གནས་བདག་
འདི་གི་སྐུ་མདོག་དམརཔོ་དང་ ཕག་གཡས་རལ་གྲི་དང་ཕག་
གཡོན་དར་ཤིང་དམར་པོ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཞལ་རས་
ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་དང་ སྤྱན་གསུམ་ལྡན་སྦེ་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་འཁོར་ནི་ གསོལ་ཁ་ལས། 
ཀྱེ༑ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །འབདོ་དོ་བརྟེན་ནོ་བཙན་
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གྱི་རྗེ། །བཙན་རྒོད་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་རྩལ། །འཁོར་ནི་བཙན་ཕྲན་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །རྣལ་འབྱོར་
བདག་གིས་འབོད་ལགས་ཀྱི། །དུས་ལས་མ་འགྱངས་ད་ཚུར་བྱོན། །ཡུལ་ལྷ་བྲག་བཙན་ད་ཚུར་བྱོན། །ལྷ་
བཙན་དཀར་པ་ོད་ཚུར་བྱོན། །ཀླུ་བཙན་སྔོན་པོ་ད་ཚུར་བྱོན། །བདུད་བཙན་ནག་པ་ོད་ཚུར་བྱོན། །བྲག་
བཙན་དམར་པོ་ད་ཚུར་བྱོན། །ཤིང་བཙན་དམར་པ་ོད་ཚུར་བྱོན། །རོ་བཙན་སྔོན་པོ་ད་ཚུར་བྱོན། །ས་བཙན་
སེར་མོ་ད་ཚུར་བྱོན། །མེ་བཙན་དམར་པོ་ད་ཚུར་བྱོན། །ཆུ་བཙན་སྔོན་པོ་ད་ཚུར་བྱོན། །ནགས་ཚལ་སྨུག་པ་ོ
ད་ཚུར་བྱོན། །གྲིབ་བཙན་ནག་པ་ོད་ཚུར་བྱོན། །རུ་འདྲེན་དམག་ཚགོས་ད་ཚུར་བྱོན། །དགྱེས་པའི་གདན་
ལ་བཞུགས་ཀྱང་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ ཡུལ་ནགས་གླིང་ངམ་དྲེགས་པ་
དབང་སྡུད་ནི་ བཙན་ཚུ་གི་ནང་ལས་ བཙན་གྱི་གཙོ་བོའམ་བཙན་རྒྱལ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེའི་
འཁོར་དུ་གཏོགས་པའི་བཙན་ཕྲན་འབུམ་སྦེ་ཡདོ་རུང་ དམིགས་བསལ་ ལའུ་རི་རྒེད་འོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ 
བཙན་ཆེན་དེའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་འབྱོན་ཕུག་བཙན་དང་ གདོང་ཁར་གཙང་ཕུག་བཙན་ དེ་ལས་ འུང་ཐིག་
སོད་ལུ་ ཐུམ་གླིང་ ཡང་ན་ ཐིམ་རིང་བཙན་གསུམ་ཨིན་ཟེར་ གཡུས་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་
ཨིནམ་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་གསོལ་ཁ་ལས། བཙན་གྱི་རྒྱལ་
པོ་མཐུ་བོ་ཆེ། །དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་འཁོར་བཅས་ལ། །མངོན་པར་བསོད་ད་ོམངའ་གསོལ་ལོ། །སྔོན་ཚེ་
པདྨའི་བཀའ་ལུང་བཞིན། །བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །རྟག་ཏུ་སྲུང་སྐྱོབ་མ་གཡེལ་
བར། །ཁ་འཛིན་སོང་གྲོགས་རྒྱབ་བསྟེན་མཛོད། །ཅེས་པའི་ཚིག་གི་གསོལ་མཆོད་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ 
དགྲ་ལྷ་ཆེན་པ་ོབཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་ གཏོར་མའི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ཡང་མཛད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་
མས།
བཙན་ཆེན་ཡུལ་ནགས་གླིང་ཟེར་མི་འདི་ སྐུ་ཞབས་གུ་རུ་འདདོ་ཡོན་བསན་འཛིན་དང་ རི་བརྒྱ་མཆོག་སྤྲུལ་
རིན་པོ་ཆེ་ རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་ ༡༩༢༤ ཡས་མས་ གཉིས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ དམ་
བཞག་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ལས་ ལ་རྒྱབ་རིན་པོ་བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་ སྐྱབས་རྗེ་
བདུད་འཇོམས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ གསོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་
བརྩམས་གནང་ཡདོ་མི་ཚུ་ ད་ལྟའོི་བར་ན་ཡང་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་འགོ་གི་ དགོན་སྡེའི་བླམ་དང་ 
ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་བསྐང་བརྒྱུན་པ་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གསོལ་མཆོད་ལས། སྙིགས་མའི་འགྲོ་ཁམས་སྐྱོབ་མཛད་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་
ཡུམ་སས་བློན། །གནས་གཏེར་གཞི་སྲུང་ཐུགས་སྲུང་སྐུ་སྤྲུལ་ལ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསམ་དོན་མྱུར་གྲུབ་
མཛདོ། །དགྲ་ལྷ་བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་འདི་ ལའུ་རི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བསང་གསོལ་
ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ ཡང་ན་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་
རུང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཚདོ་ འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ཨིན་ཟེར་ ཏན་ཏན་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གཞན་ཡང་ བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་དེ་ གཙོ་བོ་ནོར་ལྷ་ཨིནམ་ལས་ ལའུ་རི་རྒེད་འགོ་གི་མི་མང་
ཤོས་ཀྱིས་བསྟེན་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གནས་བདག་ཁོ་རང་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོད་ནི་འདི་
གིས་ ཕོ་བྲང་གི་རྩ་བར་ བླམ་ཆོསཔ་མ་གཏོགས་ མི་སྐྱ་དང་ཨམ་སྲུ་འགྱོ་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་མས། གནས་
བདག་འདི་ལུ་གསོལ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཆར་རླུང་སེརཝ་གིས་ལ་ོཐོག་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་ནི་
ཡོད་རུང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ལ་ོཐགོ་ལུ་གནོད་པ་བསྐྱལཝ་ད་ བཙན་ཆེན་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་
ཅིན་ གནོད་ཁ་རྒྱུན་ཆད་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ་གིས་མཛད་པའི་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཚམས་པ་ བསདོ་ནམས་ཆོས་རྒྱལ།
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༡༡༧༧  ཨཨ་་བབགག་་གགཏཏངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨ་བག་གཏང།
ས་གནས། པད་པ་ན་དང་།
གཡུས་ཚན།   པད་པ་ན་དང་།
བསྟེན་མི།     པད་པ་ན་དང་།
དམིགས་བསལ། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལྟ་བུ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཡུམ་ཨ་བག་ཏང་གི་གནས་ཁང་འདི་ པད་པ་ན་དང་གི་གཡུས་ཚན་མཇུག་ལུ་ རི་བྲག་གི་ནང་ལས་བབས་
པའི་ཆུ་ཕྲན་དང་ ཇོ་མོའི་གཙང་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་སའི་ཆུ་བབས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཆུ་རྫིང་སོམ་ཅིག་འཁྱིལ་ཏེ་
ཡོད་མི་འདི་ ཡུམ་ཨ་བག་ཏང་གི་ཕོ་བྲང་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། དེ་ནང་ རོ་ལེབ་སོམ་ ཐང་ཆུང་ཅིག་
བཟུམ་སྦེ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་ཅིག་ཡང་མཐོང་གསལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཡུམ་ཨ་བག་ཏང་དེ་ ལ་ོན་རྒས་སུ་ཅིག་དང་ འབྲུག་པའི་མོ་ཆས་འཇའ་ཆི་ཆི་སྦེ་གྱོན་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་
ཡོད་ཟེར་བཤད་སོལ་ཡདོ་རུང་ གསལོ་ཁ་ཚུ་ནང་ལས་ དེའི་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་
ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ལ་རྒྱབ་རིན་པོ་ཆེ་ བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ ཡབ་
དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་དང་ལྷན་དུ་ གསོལ་མཆོད་ལ་སགོས་པ་གསར་བརྩམས་མཛད་དེ་ གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་སོབ་གནང་ཡདོ་པ་མ་ཚད་ ཡུལ་བཙན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ དེའི་མཐའ་
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འཁོར་དུ་གནས་པའི་ གཞི་བདག་མང་ཤསོ་ཅིག་ བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གསོལ་མཆོད་དེ་ ཡབ་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་དམ་ ཡུལ་ནགས་གླིང་དང་ལྷན་དུ་ མཚན་ཙམ་བཙུགས་ཏེ་
གཏང་སོལ་ཡོདཔ་ཙམ་མ་གཏོགས་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་གཏང་སལོ་མེད་ཟེར་ 
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་གི་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་མང་ཤསོ་ཅིག་
ཕན་གནོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨིནམ་ལས་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་ལུ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ནི་དང་ གནས་
པོའི་གནས་ཁང་ལས་ ཤིང་བཏོག་ ས་བརྐོ་ར་ོསོག་ལ་སོགས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་དང་སགོ་ལུ་གནོད་པ་
འབྱུང་ནི་ཡདོ་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
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༡༡༨༨  གགཙཙངང་་ཕུཕུ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གཙང་ཕུ་བཙན།
ས་གནས། ལའུ་རི།
གཡུས་ཚན།   ལའུ་རི།
བསྟེན་མི།     ལའུ་རི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཡུལ་བཙན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གཙང་ཕུན་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་དེ་ ལའུ་རི་གཡུས་ཚན་ལས་རྐང་ལམ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༤ ལྷག་ཙམ་ཅིག་
འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ རི་བུམ་པའི་དབྱིབས་ཅན་དང་ གཡས་དང་གཡོན་ལས་ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་བཟུམ་སྦེ་ མར་
འཕེལ་དང་འུང་ཐིག་ཆུ་གཉིས་བབས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕ་ོབྲང་དེའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ ཤིས་དགོན་པའི་གནས་
དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་ཡང་ གནས་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ད་རེས་ གནས་
བཙན་གྱི་ས་གནས་དེ་ཁར་ མཚམས་བཅད་དེ་བཞུགས་མི་ཡང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གཙང་ཕུ་བཙན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ ང་བཅས་རང་མིའི་བཟ་ོརྣམ་བཟུམ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གླང་ཆེན་གྱི་
སྟེང་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ གཡུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་དངོས་སུ་སྦེ་ མཐོང་ཡདོ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་རེ་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཆ་མཉམ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོན་གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་བཀའ་དང་དམ་འགོ་ལུ་བཞག་ཡོད་པ་དེ་ 
མི་སེར་ཀུན་གྱི་མགྲིན་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ཁས་ལེན་གྲུབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཤུལ་ལས་ སངས་རྒྱས་
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བསན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ ལ་རྒྱབ་རིན་པོ་ཆེ་བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཁར་ གནས་བསྐོར་ལ་སགོས་པ་གང་མང་གནང་
ཐོག་ལས་ ཡུལ་བཙན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་གང་མང་བརྩམས་ཞིནམ་ལས་ འཕྲིན་ལས་
བཅོལ་ཏེ་ བཀའ་དང་དམ་འགོ་ལུ་བཞག་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཙང་ཕུ་བཙན་དེ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ལོགས་སུ་སྦེ་ ཕུལ་ནིའི་སོལ་མེད་དེ་འབད་རུང་ བཙན་ཆེན་དྲེགས་
པ་དབང་སྡུད་དང་ལྷན་དུ་ གཙང་ཕུ་བཙན་ཟེར་གཏརོ་གྲལ་མཚན་ཙམ་བཙུགས་ཏེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཕུལ་སོལ་
ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
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༡༡༩༩  མམདདའའ་་ཧཱུཾཧཱུཾ་་བབཙཙནན།།  ལིལི་་ཤིཤིངང་་ལྐོལྐོགག་་གགཏེཏེརར།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། མདའ་ཧཱུཾ་བཙན།
ས་གནས ཡང་ན་ ལྷ་ཁང་། མདའ་ཧཱུཾ་། 
གཡུས་ཚན། ལའུ་རི།
བསྟེན་མི། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ནི་མེད།
དམིགས་བསལ། ཡུལ་བཙན་ལྟ་བུ། འཇོམ་སངས་གཡུས་མཇུག་ལུ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གདུང་མན་མའི་གཡུས་ཚན་འདི་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ སྒང་སྡིངས་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཁར་ དེ་ནང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཕྲན་ སས་རྩེ་གླིང་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་སྒོ་འདི་
ནང་ མདའ་ཧཱུཾ་བཙན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ལ་རྒྱབ་རིན་པ་ོཆེ་ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་གི་སབོ་མ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་ བླ་མ་ བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་སབོ་མ་ཡང་ཨིན་མི་ མདོ་
སྔགས་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་བགྲེས་པ་ མཚམས་པ་ པདྨ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་
གསུངས་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་འཁོད་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་ ཡུལ་བཙན་མདའ་ཧཱུཾ་ཟེར་མི་འདི་ 
དང་པོ་ ས་ཆགས་གནམ་ཆགས་ཀྱི་སྐབས་
ལས་རང་ ས་གནས་དེ་ཁར་གནས་ཏེ་འོང་
སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ མི་ལོ་༥༠གི་ཧེ་
མ་ བཟང་ཐིག་དང་ གདུང་མན་མ་ དེ་
ལས་ སས་རྩེ་གླིང་གཡུས་སྒོ་ཚུ་གཞི་ཆགས་
ཏེ་ ས་གནས་མདའ་ཧཱུཾ་ཟེར་ ས་གོ་དགོས་
དྲག་དང་འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ནང་གནས་ཡདོ་

པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་ཨིན་མས། མདའ་ཧཱུཾ་གྱི་བཙན་འདི་ གདུང་མན་མའི་གཡུས་མཇུག་ལུ་ ཆུ་འབབ་
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ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་སྦེ་ཡདོ་ས་ལས་ ཆུ་བབས་ཐོག་མཐའ་མ་དེ་ལུ་སབ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་མི་
ལ༥ོ༠ གི་ནང་འཁོད་ དེ་ཁའི་ཆུ་འབབ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་བསྐམས་ཏེ་ དེའི་གཤམ་ལུ་ཆུ་རྫིང་ཧོ་དིང་
དིང་སྦེ་འཁྱིལ་ཡདོ་མི་འདི་ཡང་བསྐམས་སོང་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ལེགས་སུ་སྦེ་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་དང་སྐུ་འདྲཝ་ག་ནི་ཡང་་མེདཔ་ལས་ རྣམ་
པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་ཐབས་མིན་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་ལས། གཞན་ཡང་ས་འགོ་ས་སྟེང་ས་བླ་
ཡི། །སྲིད་པའི་ལྷ་སྲུང་མ་མོ་སན་རིགས་སོགས། །སྤྲུལ་སྒྱུར་མ་ངེས་འབུམ་སྡེ་གྲངས་མེད་ལ། །གསོལ་ལོ་
མཆོད་དོ་གྲུབ་བསན་དར་རྒྱས་མཛོད། །ཞེས་གསུངས་ཡདོ་པ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་བྲག་ཚུ་ནང་
གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་བཙན་རྒྱལ་དང་ བཙན་ཕྲན་རྣམས་ དུས་རབས་༨ པ་ལས་རང་ སོབ་དཔོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྟགོས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་གྲངས་ལས་
འདས་པ་བྱོན་ཏེ་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡོད་པ་ཐེ་ཚམོ་མེདཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་ འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་
མཆོག་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་ བླམ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཡང་ དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བྲག་བཙན་གཞི་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ལགོས་སུ་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རུང་ དེ་ཁའི་མི་དང་ཕྱུགས་
ནོར་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་བ་ཅིན གསེར་སྐྱེམས་ལས། གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདོད་
པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་བྱེད་པ་ཡི། །ཡུལ་ལྷ་གནས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས། །བདག་ཅག་བསམ་
དོན་མ་ལུས་བསྒྲུབ་པར་མཛདོ། །ཡུལ་འདི་གཞི་བདག་གཉན་པའོཁོར་བཅས་ལ། །ཇ་ཆང་མཉེས་པའོི་
མཆོད་པ་འདི་འབུལ་བས། །བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་བསམ་དོན་འགྲུབ་པ་དང་། །སངསརྒྱས་བསན་པ་རྒྱས་
པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་མི་འདི་བཏང་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ ལུང་པའི་ལུགས་སོལ་སྦེ་ ཁ་ལས་སྨྲང་སྦེ་
ཆང་མཆོད་དང་ཚགོས་མཆོད་རེ་ སྐབས་ཐབོ་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་དང་བསྟུན་ཏེ་འབད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
དེ་ཡང་ མདའ་ཧཱུཾ་བཙན་ཟེར་དངོས་སུ་ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་མི་འདི་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་ ཀློང་ཆེན་དགྱེས་
པའམ་ བླམ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་ ཚར་ཅིག་བཟང་ཐིག་ཟེར་སའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ཁོ་རའི་བུ་
སོབ་ཚུ་ལུ་ ཆོས་བཤད་དང་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚེ་ནུབ་མོ་རང་ གཡུས་ཚན་མཚོ་
ཐང་ཟེར་ས་ལུ་ ཁོ་རའི་གཟིམ་གཅུང་ནང་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ ཁོ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ དངོས་སུ་སྤྱན་གྱིས་
གཟིགས་མ་ཚུགས་རུང་ བུམོ་ལྔ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་མའི་ཉམས་སྣང་ནང་ ཨ་རྒས་རྣམ་རྒྱལ་ནོར་བུ་དང་གཞན་
མི་ཚུ་ཡང་ མདའ་ཧཱུཾ་གིས་ས་གནས་དེ་ཁར་འཁྱིད་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྐང་ལག་ཚུ་བསམས་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་ཚུད་
ཡོད་ཟེར་སབ་ད་གསན་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
དེའི་ནངས་པར་ མཚོ་ཐངས་ལས་ཨིན་མི་ ཨ་རྒས་རྣམ་རྒྱལ་ནོར་བུ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ན་སྟེ་ཡདོཔ་བླམ་
གི་གསནམ་ལས་ བླམ་གིས་མདའ་ཧཱུཾ་ཟེར་བའི་ས་གནས་འདི་ ག་ཏེ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་པའི་སྐབས་ལུ་ 
གདུང་མན་མའི་གཙ་ོའཛིན་བགྲེས་པ་མཚམས་པ་པདྨ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ འཇོམ་སངས་གཡུས་མཇུག་ལུ་
ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ དེ་ཚེ་བུམོ་ཚུ་གིས་ ཨ་རྒས་རྣམ་རྒྱལ་ནོར་བུའི་བླ་ོསབ་པའི་སྐབས་ 
མདའ་ཧཱུཾ་ཟེར་མི་ས་གནས་འདི་ དེ་ཁར་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ ཨ་རྒས་དེའི་བཟགོ་ཐབས་རིམ་གྲོ་ 
ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་གནང་དགོ་པའི་བཀའ་སབོ་ཟབ་མོ་གནང་ནི་འདི་གིས་ བསྙུང་གཞི་དྭངས་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། 
སྔོན་མ་མདའ་ཧཱུཾ་བཙན་ཡདོ་སའི་ས་གནས་དེ་ཁ་
ལས་ ལའུ་རི་དང་བཟང་ཐིག་གི་མི་སེར་ཚུ་ 
ཕར་ཚུར་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་
དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་བཙན་བདུད་དེ་གིས་ 
ལམ་ལྟག་དང་ལམ་འགོ་ལས་ ས་གཏོར་བ་དང་
རོ་གཏང་བ་ལ་སགོས་པའི་འཇིགས་སྣང་སོན་དོ་
ཡོད་པའི་ཁར་ འཕྲལ་ཕྲལ་སྐབས་རང་ དེ་ཁ་
ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་ཚུ་ ཉིན་གཉིས་གསུམ་
དང་ ལ་ལུ་བདུན་ཕྲག་སྦེ་ གར་སོང་མེད་པར་
བྱང་སོར་ཤོར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལོག་ཁོང་རང་
གཡུས་ཁར་ལྷོད་ནི་ཡདོ་མི་འདི་ མདའ་ཧཱུཾ་བཙན་དེ་གིས་གཡིབ་བཞག་དོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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དུས་ཚོད་དེ་ཁར་ ཨ་མ་ཇོ་མོའི་ཤགོ་ཐབས་ལས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ལབ་རྩ་གཅིག་བཟོ་སྟེ་ དེ་ནང་ལས་ 
ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ལྟོ་ཕུད་དང་ཨོ་ཕུད་ ཆང་ཕུད་ དེ་ལས་ མགྱོནམ་
གིས་ཁྱོསམ་བཀལ་སོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྫས་ཀྱི་རིགས་གཙང་ཏགོ་ཏོ་ཕུལ་ནི་དང་ དེ་མིན་རུང་ཤིང་དང་
མེ་ཏོག་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ མདའ་ཧཱུཾ་གི་བཙན་བདུད་འདི་གིས་ དེ་ཁའི་མི་ནོར་སེམས་
ཅན་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ནི་ལས་བཀག་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ རོ་ཆེ་ཆུང་ཚུ་སྤུངས་ཏེ་ 
འཁྱོསམ་བཀལ་སའི་ལབ་རྩ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ འཇིགས་པ་འདི་ཚུ་ལས་སྲུང་ཚུགསཔ་སྦེ་བཤདཔ་མས།
ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་གི་འཆར་གཞི་ལས་སྣ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
སྣུམ་འཁོར་ལམ་སེལ་བའི་སྐབས་ ས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་གི་ལབ་རྩ་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ཅིན་ བདུད་བཙན་དེའི་ཆོ་
འཕྲུལ་གྱིས་ ལམ་སེལ་ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ རྩ་ལས་རང་གཡགོ་བཀོལ་མ་བཏུབ་ཐལཝ་ལས་ མཚོ་ཐང་
ཀུན་དགའ་འཇིགས་བྲལ་སེངྒེ་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེའི་མཚམས་པ་ཞལ་གྲངས་༣༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གདན་
འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བསང་གསུར་དང་གསེར་སྐྱེམས་ དེ་ལས་གསོལ་མཆོད་དང་སོ་ཆོག་གནང་སྟེ་ལབ་རྩ་དེ་ ས་
གནས་དེའི་ལྟག་ལུ་ སོ་གནང་པའི་འཕྲོ་ལས་ ལམ་སེལ་འཕྲུལ་འཁོར་འདི་ཡང་ མིག་འཕྲུལ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཅ་ཆས་ག་ནི་ཡང་བཅོས་མ་དགོ་པར་ སྔར་བཞིན་ འཕྲ་ོམཐུད་ལམ་སེལ་ཚུགས་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བཙན་
བདུད་མདའ་ཧཱུཾ་ཟེར་མི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ས་གནས་དེ་ཁར་གནས་ཡདོཔ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ལས་ 
ལབ་རྩ་ཡོད་སར་ ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་ ཁྲུ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་བཞེངས་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེའི་གསོལ་ཁ་
དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ དྲ་ོཔ་དང་ཕྱི་རུའི་གསོལ་ཁ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ གཏང་སལོ་ཡདོ་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།
དེའི་ཤུལ་ལས་ ཚར་ཅིག་བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་མ་ བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་ གདུང་མན་མ་སས་རྩེ་གླིང་
གཡུས་སདོ་ལུ་ བདུད་འཇོམས་རྩེ་མོའི་སྒྲུབ་སྡེའི་མཚམས་པ་ཡོངས་ལུ་ ཐུན་མཚམས་ཁ་སྐོང་གནང་ནིའི་
དོན་ལུ་བྱནོ་ཏེ་ དེ་ཚེ་བླ་མའི་གཟིམ་སྣང་ནང་ལུ་ མི་རྒན་རྒས་གཅིག་དང་གཞོན་པ་གཉིས་འངོ་ཞིནམ་ལས་ 
བླ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་སོབ་མ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཐོན་ཏེ་འབད་རུང་ ང་བཅས་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་བཤགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ར་མ་བཞེངས། མི་རྒན་ང་དང་ངེའི་འཁོར་དུ་གཏགོས་མི་ཚུ་ སྐོར་བ་རྐྱབ་སྟེ་
ལས་སྒྲིབ་དག་ཐབས་ལུ་ སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་
ཅིག་བཞེངས་གནང་ཟེར་གསོལ་བ་བཏབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གཞོན་པ་གཉིས་ལས་ དང་པ་འདི་གིས་ ང་རང་ གདུང་མན་གཡུས་ཀྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ བདེ་ཆེན་བྲག་
གི་ས་བདག་ཨིན། ང་དང་ངེའི་འཁོར་ཚུ་ཡང་ སྐོར་བ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕག་ན་རོ་རྗེའི་མཆོད་རྟེན་ཅིག་
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བཞེངས་གནང་ཟེར་གསལོ་འདེབས་ཕུལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དོ་རུང་ གཞོན་པ་གཉིས་པ་འདི་གིས་ ང་ནི་
བདུད་འཇོམས་རྩེ་མོའི་སདོ་ལས་ཨིན། ང་ལུ་ཡང་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་
གནང་ཟེར་གསོལ་བ་བཏབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ཚེ་དྲོ་པ་ དེ་འཕྲོ་ལས་རང་ བླམ་གིས་ཁོ་རའི་སབོ་མ་
ཡོངས་ལུ་བཀའ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ས་བདག་གསུམ་གྱིས་གསལོ་བ་བཏབ་པའི་མཆོད་རྟེན་གསུམ་ཆ་ར་ 
ཉིན་གཅིག་ལུ་གསར་བཞེང་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་ མཆོད་རྟེན་རེ་ལུ་ དགོན་སྡེའི་
གཙོ་འཛིན་རེ་གཙསོ་གཏང་སྟེ་ དེའི་དབུས་ཕོགས་ལུ་ བླ་མ་ཁོ་ར་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ རབ་གནས་རྒྱས་
ཤིང་རྒྱས་པར་མཛད་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
མདའ་ཧཱུཾ་བཙན་གནས་སའི་ས་གནས་ལུ་ སྔོན་གྱི་མིང་ ལི་ཤིང་ལྐོག་གཏེར་ཟེར་སབ་སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 
དེ་ཡང་ ཨ་མ་ཇོ་མོའི་ཕག་འཁར་དཔག་ཤིང་དེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་མགུ་མཇུག་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མི་ལས་  
ལི་ཤིང་ཟེར་ གཞུ་བཟ་ོམི་དཔག་ཤིང་བཟུམ་སྦེ་མི་ཅིག་སྐྱེས་ཡདོ་མི་ལས་དྲངས་ཏེ་ བཏགས་ཡོདཔ་སྦེ་
བཤད་ནི་འདུག། ལི་ཤིང་ཟེར་མི་འདི་ ཚངས་ལྷའི་ཁ་སྐད་ལས་ སག་ཤིང་འདི་ལུ་སབ་དོ་ཡདོཔ་དང་
ལྐོག་གཏེར་ཟེར་མི་འདི་ སག་ཤིང་ངོ་མ་མེན་པར་ རྫུན་མ་གསང་བ་སྦེ་ས་བཞག་མི་དེ་ལུ་སབ་ཨིནམ་ལས་
ས་གནས་དེ་ནང་ སག་ཤིང་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལས་བརྒལ་མཐོང་ནི་མིན་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་འབུམ་བཟང།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཙོ་འཛིན་པདྨ་མཁས་གྲུབ། མདོ་སྔགས་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ། དུང་མཱན་མ།
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༢༢༠༠  རྩེརྩེ་་ཕུཕུགག ཚེཚེ་་ཕུཕུགག།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། ཚེ་ཕུག་ཟ་བ་བཟང་པོ།
ས་གནས། མོམ་རིང་གཡུས་སདོ། 
གཡུས་ཚན། མོམ་རིང།
བསྟེན་མི། མོམ་རིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས།
དམིགས་བསལ།         ཡུལ་བཙན་ལྟ་བུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཚེ་ཕུག་ཟ་བ་བཟང་པོའི་ཕ་ོབྲང་དེ་ མོམ་རིང་གཡུས་ཚན་དང་ཚེ་ཕུག་གདོང་སོན་ལས་ རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་
ཆུ་ཚོད་ ༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ རི་ཟུར་གསུམ་ཀ་བས་གནམ་ལུ་གདུང་མ་བཏེག་དོ་བཟུམ་ཡདོ་མི་
འདི་ བཙན་དེ་གི་ཕོ་བྲང་སྦེ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། ཚེ་ཕུག་བཙན་དེ་ ཤར་བཙན་དུང་ལས་རྒྱལ་
པོའི་འཁོར་གཡགོ་ལྟ་བུ་ཨིན་ཟེར་ སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གཡུས་མི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་ཕུག་བཙན་གྱི་ཕག་གཡས་པར་ ཀྲིང་ཀ་དང་
ཕག་གཡོན་པར་ཕདོ་ཅུང་བསྣམས་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ བཙན་ཁོ་རང་སྤྱང་ཀ་ཅིག་འབད་ནི་
འདི་གིས་ གོ་ལ་དང་ན་བཟའི་རིགས་ཚུ་ ལྷན་པ་བཏབ་སྟེ་གྱོན་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བླམ་གསང་སྔགས་བསན་འཛིན་གྱིས་ཨོན་པདྨའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ ཤིང་མཁར་རངོ་གི་ཡུལ་ལྷ་ གནས་
བདག་གཞི་བདག་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་གསོལ་མཆོད་མཛད་དེ་ མི་ལ་མི་མཐུན་མེད་པ་དང་ སེམས་ཅན་ལ་གོད་
ཁ་མེད་པའི་སྐྱབས་མགོན་མཛད་དགོ་པའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ་བཙུགས་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཀྱཻ༑ ཇོ་མོ་དྭངས་གླིང་ཚངོ་ཚོང་སྐྱོར་ཕུ་བཙན། །འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་
རོལ། །གསང་ཆེན་བསན་དང་བསན་འཛིན་སྐྱོང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་
མཛོད། །ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ གཏོར་གྲལ་ནང་གནས་པའོི་མཚན་བཙུགས་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ 
གནས་སྐབས་ལ་ོཕྱུགས་རྟགས་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ནི་ སྒོ་ནོར་ལ་གོད་ཁ་མེད་པའི་
སྐྱབས་མགོན་མཛད་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
བཙན་དེ་སྤྱང་ཀ་འབད་དེ་འབད་རུང་ སྐུ་གཟུགས་རིངམོ་ ཕོ་གསར་རིསམོ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་མ་ཇོ་
མོའི་ནུ་མོ་བཟང་རྒྱལ་མོ་སེམས་ཤོར་ཏེ་ གཉེན་གྲོགས་སྦེ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ ཨ་མ་
ཇོ་མོ་གིས་ བཙན་ཟ་བ་བཟང་པོ་དེ་སྤྱང་ཀ་འབདཝ་ལས་ གཉེན་གྲོགས་སྦེ་མ་བྱིན་ཏེ་འབད་རུང་ མོ་གིས་
རྩ་ལས་ཉན་མ་བཏུབ་པར་ བཙན་དེ་གི་གཉེན་གྲོ་སྦེ་སོང་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
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༢༢༡༡  བབཟཟངང་་རྒྱརྒྱལལ་་མམོ།ོ། རྫེརྫེངང་་རྒྱརྒྱསས་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། བཟང་རྒྱལ་མོ།
ས་གནས། མོམ་རིང་གཡུས་སདོ། 
གཡུས་ཚན། མོམ་རིང།
བསྟེན་མི། ལའུ་རི་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས།
དམིགས་བསལ།         ཡུལ་བཙན་ལྟ་བུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཚེ་ཕུག་ཟ་བ་བཟང་པོའི་ཕ་ོབྲང་གི་འགོ་ལུ་ རི་བྲག་གཟར་པོ་འདྲགོ་སི་སི་སྦེ་མཐངོ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ ཨ་མ་ཇོ་
མོའི་ནུ་མོ་བར་མ་ བཟང་རྒྱལ་མོའི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཕོ་བྲང་དེའི་མཐའ་འཁོར་གཡས་
གཡོན་ལས་ བྲག་ཆུ་ཕ་ོམོ་འབབ་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ དེ་ནང་ལྷ་ཤིང་རིགས་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་སེམས་ཅན་
གྱིས་མ་གཏོགས་ རང་རེ་མི་གིས་རེག་པ་ཅིན་ ཚེ་སོག་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
བཟང་རྒྱལ་མོའི་རྣམ་པ་དང་ སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཅིག་ལོགས་སུ་མེད་ནི་འདི་
གིས་ ག་ཅི་ཡང་གསུངས་ཏེ་མེད་དེ་འབད་རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཚུ་གིས་བཤད་ད་ོབཟུམ་
འབད་བ་ཅིན་ གྱོན་ཆས་བདོ་པའི་བུ་མོ་བཟུམ་སྦེ་གྱོན་ཡདོཔ་ལས་ བལྟ་ན་མཛེས་ཏགོ་ཏོ་དང་ ཡིད་ཁར་
འོང་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་ཡདོ་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཤིང་མཁར་རོང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ བྱོན་པའི་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཨནོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་
བཀའ་དང་མཐུན་པར་དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་པ་དེ་ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ ལའུ་རི་
དང་མོམ་རིང་ རོལ་ནང་གི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་མི་ བླ་མ་གསང་སྔགས་བསན་འཛིན་
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གྱིས་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་མཛད་དེ་ སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མེད་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་
ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གསོལ་མཆོད་ལགོས་སུ་ཅིག་བརྩམས་ཏེ་མེད་རུང་ ཡུལ་བཙན་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་གསལོ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ 
དེ་དང་ལྷན་དུ་གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཇོ་མོ་དཔའ་མོ་དང་ཤ་
རོགསཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་དོན་ཉེ་བར་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཆོད་པ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ སོན་ལམ་བཏབ་ད་ོཡོད་
པའི་སྐོར་ལས་བཤད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ རང་རེ་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་བའི་སྐབས་ཡང་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་སོན་
ལམ་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ནད་ལས་འགྲོལ་ད་ོཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
བཟང་རྒྱལ་མོ་འདི་གིས་ གནོད་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ གཟུགས་ལུ་གཡའ་ནི་དང་ སོ་ར་ོའཐོན་འོང་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
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༢༢༢༢ ནནོརོར་་བུབུ་་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། ནོར་བུ་བཟང་པོ།
ས་གནས། གདུང་མན་མའི་གཡུས་སོད། 
གཡུས་ཚན། ལའུ་རི།
བསྟེན་མི། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ནི་མེད།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གདུང་མན་མའི་གཡུས་སོད་ལུ་ བཙན་དེའི་ཕོ་བྲང་ རི་ནོར་བུ་སྤུངས་པའི་དབྱིབས་བཟུམ་ཡདོ་མི་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ ནོར་བུ་བཟང་པོ་ཟེར་བཤད་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཀྱི་མི་རབས་༦ ལྷག་ཙམ་གི་
སྔོན་མ་ གདུང་བསམ་པདྨ་དགའ་ཚལ་གཡུ་དྲུང་ལས་
ཨིན་མི་ ཨ་རྒས་པདྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ཁོང་རའི་གཡུས་
ཀྱི་སྒང་རི་ནོར་བུ་བཟང་པའོི་དབྱིབས་དང་འདྲ་ནི་འདི་
གིས་ གདུང་མན་མའི་གཡུས་སོད་ཀྱི་སྒང་རི་འདི་ལུ་
ཡང་ ནོར་བུ་བཟང་པ་ོཟེར་བཏགས་ཡོད་ཚུལ་ཡང་
བཤད་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ སྒང་རི་འདི་ཡང་ གཡུས་
སོད་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེའདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཡུལ་བཙན་ནོར་བུ་བཟང་པ་ོཡང་ 
གཞི་བདག་སྐྱེས་བཙན་ཆེན་པོ་ ཚངས་ལྷ་རི་པའི་
འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལྟ་བུ་ཨིན་རུང་ ཡུལ་ལྗོངས་དེའི་
གནས་བདག་ལྟ་བུ་ཡང་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ བཙན་བདུད་འདི་གིས་ གདུང་མན་མའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་ མི་ནོར་དང་རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་
ཚུ་ལུ་ བཙན་མདའ་རྐྱབ་ཏེ་ བཙན་དུག་འདི་གིས་ མི་དང་སེམས་ཅན་གློ་བུར་དུ་འཆི་བ་ལ་སགོས་པའི་ 
གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ བཙན་བདུད་དེ་ལུ་ བསང་དང་
གསོལ་ཁ། དེལས་གསེརསྐྱེམས་དུས་ཚདོ་ཁར་མ་ཕུལ་བ་དང་ གྲིབ་ལ་སགོས་པ་གཏང་པ་ཅིན་ ལོ་ཐོག་
དང་འབྲུ་ནོར་ལངོས་སོྤྱད་ཚུ་ཡང་ རླུང་འཚུབ་དང་སེར་བ་ལ་སོགས་པ་གིས་བརྡུངས་ཏེ་ གནདོ་པ་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་བཀལ་ད་ོཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།་

དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་ལུ་ གདུང་མན་མའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ བླམ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་ལུ་ གནདོ་
རྐྱེན་བཟགོ་ཐབས་ཀྱི་སྐྱབས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གསོལཝ་ལོག་ཅི་ར་བཏབ་ནི་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ལུ་ 
སོབ་མ་ཡོངས་ལུ་ བཀའ་སོབ་གནང་སྟེ་ ཁོང་རའི་གཡུས་སདོ་བདུད་འཇོམས་རྩེ་མོའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ 
བཙན་བདུད་ཀྱི་འཇིགས་པ་བཟགོ་ཐབས་ལུ་ བཀའ་དམ་ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་གནང་ཡདོ་པའི་
ཁར་ནང་ གཟུངས་ཡང་སྣང་སྲིད་དབང་དུ་བསྡུས་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་
པར་བཏབ་སྟེ་ གྲངས་ ༥༠༠ལྷག་ཙམ་ཅིག་པར་བཏབ་སྦེ་བཙུགས་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་འདི་ ཕྱི་ནང་མེད་པར་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཏེ་ རབ་གནས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ 
གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་ནརོ་དང་རྟ་ནོར་ལ་སགོས་པ་ལུ་ གནོད་པ་བཟགོ་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཚདོ་
མེན་པའི་ཆརཔ་དང་རླུང་འཚུབ་སེར་བ་ཚུ་གིས་གནོད་པ་ཡང་བཀག་ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡདོ་ལུགས་
བཤདཔ་མས། ད་རེས་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ གཞུང་ལས་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་ཅིག་ཡང་ལྷདོ་དེ་ཡོདཔ་ལས་ 
དགུང་པ་༨༥ ལྷག་ཙམ་ལུ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དེ་ཁ་ལས་རྐང་ཐང་སྦེ་ དུས་
ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ གི་ས་ཁར་ བཙན་བདུད་ནོར་བུ་བཟང་པའོི་ཕོ་བྲང་ནང་ལྷོད་ཚུགས་པས་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཙོ་འཛིན་པདྨ་མཁས་གྲུབ། མདོ་སྔགས་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ། དུང་མཱན་མ།
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༢༢༣༣  བབདུདུདད་་འའཇོཇོམམསས་་རྩེརྩེ་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། བདུད་འཇོམས་རྩེ་མོ།
ས་གནས། སས་རྩེ་གླིང་གཡུས་སདོ།  
གཡུས་ཚན། སས་རྩེ་གླིང།
བསྟེན་མི། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ནི་མེད།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ལ་རྒྱབ་རིན་པོ་ཆེ་ བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་
མཛད་པའི་ གསེར་སྐྱེམས་དགོས་འདདོ་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་
གྱི་བུམ་བཟང་ལས། ཁྲེ་ཕུ་མོར་ཕུ་ཚེ་ཕུ་སྒོར་ཕུ་
གནས། །མེ་ལོང་རིན་ཆེན་ལུང་བསན་ཕ་ོབྲང་
བཙན། །ཁྲག་འཐུང་རོང་དང་བདུད་འཇོམས་རྩེ་མོ་
སོགས། །གནས་ཡུལ་ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་སྐྱོང་མཛད་
ལྷར། །གསལོ་ལ་ོམཆོད་དོ་ཐུབ་བསན་དར་རྒྱས་
མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཡདོ་མི་འདི་ སས་རྩེ་གླིང་གཡུས་
སོད་ལུ་ སའི་དབྱིབས་སྡིག་པ་རཱ་ཛ་བཟུམ་ཡདོ་མི་འདི་
ཁར་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་མས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་དུས་ཚོད་ངེས་ཏིག་ཅིག་མེད་རུང་ ལ་རྒྱབ་
རིན་པོ་ཆེ་ བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ གཞི་བདག་གནས་པོ་འདི་གིས་ དུས་ད་ལྟོ་དང་མ་འངོས་
པར་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ གནདོ་འཚུབ་དང་འཇིགས་པ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ མངོན་མཁྱེན་གྱིས་
གཟིགས་ཏེ་ གཞི་བདག་གནས་པོ་འདི་ལུ་ བཙན་ཆེན་ཚངས་ལྷ་རི་པ་དང་ལྷན་དུ་ དེའི་མཚན་བཙུགས་ཏེ་
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གསོལ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་བརྩམས་གནང་ཡདོཔ་ལས་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་རེ་ཐོན་པའི་སྐབས་
ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་ བླམ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་ཡང་ མི་དང་
སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་བདུད་ཐེའུ་རང་གི་ཕོ་བྲང་བཟུམ་ དོང་གཏིང་རིངམོ་ཅིག་ཡོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་ བྲག་
བཙན་ཐེའུ་རང་གི་ཁ་གནོན་སྦེ་ བཀའ་དམ་བདུད་འདུལ་མཆོད་རྟེན་ནང་ལུ་ རོ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕུར་པ་ཡབ་
ཡུམ་བཅས་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་གཡུས་སྒོ་དེ་ཁར་ ནད་དང་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་མེད་པར་ 
དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏེ་འདུག།
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༢༢༤༤  ཐུཐུམམ་་རིརིངང་་བབཙཙནན་་ཨཨོནོན་་ལྷལྷ་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། ཐུམ་རིངབཙན་ཨོན་ལྷ་མོ།
ས་གནས། འུང་ཐིག་གཡུས་སདོ།  
བསྟེན་མི། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ནི་མེད།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གདུང་མན་མའི་གཡུས་ཀྱི་མདུན་ཕགོས་ལུ་ སའི་དབྱིབས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་དོ་བཟུམ་ ས་གོ་སྡིངས་
ཅིག་ནང་ འུང་ཐིག་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་ཆུང་ཅིག་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་ཚན་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་
ཉེ་འདབས་ལུ་ གསེར་གྱི་གཞོང་པ་འདྲ་བའི་ཐང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་
ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ དགའ་ཏགོ་ཏ་ོདང་སྐྱིད་ཏོང་ཏ་ོསྦེ་གནས་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འུང་ཐིག་གཡུས་
ཚན་དེའི་མཇུག་ལུ་ ཇོ་མོ་སྐུ་མཁར་ལས་མར་བབ་པའི་ ཇོ་མོ་རི་རོང་ཆུ་ཅིག་བབས་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
གཡུས་སདོ་ལུ་ མཆོད་རྫས་བུམ་པའི་དབྱིབས་བཟུམ་གྱི་སྒང་ཆུང་འདི་ ཡུལ་བཙན་ཐུམ་རིང་བཙན་གྱི་ཕོ་
བྲང་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཐུམ་རིངབཙན་ཨོན་ལྷ་མོ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལྡེབས་རིས་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་བཞེངས་
ཏེ་མེདཔ་ལས་ རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ངེས་ཏིག་འབད་བཤད་ཐབས་མེད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་
གིས་ ཇོ་མོ་མཛེས་པའི་རང་བཞིན་འབདཝ་ལས་ སྐུ་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ ལྷའི་བུ་མོ་ལོ་
བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་འཚོ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་འོང་ནི་མས་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྤྱིར་བཏང་ སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་
ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་པའི་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་དེ་ཁར་བྱོན་མི་ ལ་རྒྱར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ 
བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླམ་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ དེ་ལས་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ གང་ཞིག་
ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ བསན་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྲུང་དགོས་པའི་བཀའ་
དམ་གནང་ཡདོ་པ་ཐེ་ཚོམ་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནསཔ་ོའདི་ལུ་ སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ཁ་བཤད་ཐོག་ལས་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏགོས་ ལོ་ལྟར་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཚདོ་ཏན་ཏན་ཅིག་བཟོ་སྟེ་མེད་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
འུང་ཐིག་གཡུས་མཚན་གྱི་སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བོ་ དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཨིན་རུང་ རང་སའོི་གཡུས་སྒོའི་ཉེ་
འདབས་ལུ་ ཡུལ་བཙན་རེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འུང་ཐིག་གཡུས་མཚན་ལུ་ཡང་ སྐྱེས་བཙན་དྲེགས་པ་
དབང་སྡུད་ཀྱི་འཁོར་དུ་གཏགོས་པའི་ཡུལ་བཙན་ ཐུམ་རིང་བཙན་ཨོན་ལྷ་མོ་ཟེར་མི་ཅིག་གནས་ཏེ་ཡདོཔ་
སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཡུལ་བཙན་གྱི་མཚན་ངོ་མ་ ཐུམ་རིང་ཨོན་ལྷ་མོ་ཟེར་ཞུ་དགོཔ་
ཨིན་རུང་ ཐུམ་རིང་ ཡང་ན་ཐུམ་གླིང་བཙན་ཟེར་ཞུཝ་མས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ཡུལ་བཙན་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ཐུམ་རིང་ཨོན་ལྷ་མོ་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ བཙན་འདི་གཡུས་ཀྱི་སདོ་ལུ་ 
ཐུམ་རིང་ཟེར་སར་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐུམ་རིང་ཟེར་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཏགས་ཡདོ་
པའི་ཁར་ ཨོན་ལྷ་མོ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མ་བོད་ལས་ ཁམས་གསུམ་ཨ་མ་ཇོ་མོ་ ཨ་ནི་ཨུ་ནིའི་གངས་ཆེན་
བསྐོར་ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཇོ་མོ་དེའི་བུ་རྫི་སྦེ་འཁྱིད་དེ་འོང་མི་བུ་རྫི་ཨོན་ལྷ་མོ་ཟེར་མི་ཅིག་ ད་ལྟའོི་ས་
གནས་འུང་ཐིག་ཟེར་སར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ དེ་ཁའི་ས་སྲུང་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་བཞག་
གནངམ་ལས་ ཡུལ་བཙན་དེའི་མཚན་ལུ་ ཐུམ་རིང་ཨནོ་ལྷ་མོ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་སྦེ་ གཙོ་འཛིན་བགྲེས་
པ་ མཚམས་པ་བསདོ་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཁོ་རའི་བླ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་དང་ ཕ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ཨིན་
ཟེར་བཤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
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འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཙོ་འཛིན་བགྲེས་པ་ མཚམས་པ་ བསདོ་ནམས་དབང་ཕྱུག
གཙོ་འཛིན་ མཚམས་པ་ པདྨ་མཁས་གྲུབ། 
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གགསེསེརར་་ཐིཐིགག་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༨༨
༡༡ བབཙཙནན་་ཆེཆེནན་་དྲེདྲེགགསས་་པཔ་་དདབབངང་་སྡུསྡུདད།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དྲེགས་པ་དབང་སྡུད།
ས་གནས། པད་པ་ན་དྭངས། 
གཡུས་ཚན། པད་པ་ན་དྭངས།
བསྟེན་མི། གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གསོལ་མཆོད་ལས། ཀྱཻ༑ 
ཡུལ་ཕགོས་དེ་ཡི་ནུབ་ཕགོས་
ན། །ཕོ་བྲང་རི་རབ་ཆེན་པོ་
ནང་། །བཙན་ཆེན་དྲག་པ་ོགཡུ་
ནགས་གླིང་། །ཟེར་ཐོན་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ བཙན་ཆེན་དྲེགས་
དབང་འདུས་ཀྱི་ཕ་ོབྲང་དེ་ ནུབ་ཕགོས་མོན་ཡུལ་རྒྱ་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རི་ཟངས་མདགོ་དཔལ་རི་འདྲ་
བའི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ བལྟ་ན་སྡུག་པ་གཡུ་ཡི་ནགས་གསེབ་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ ཤ་དྲེགས་མི་དྲེགས་གཅན་
གཟན་འཕར་སྤྱང་འདྲོག་སི་སི་ཡདོ་མིའི་ས་ཆ་ གཡུ་ནགས་གླིང་ཟེར་སར་ཨོན་གྱི་སས་གནས་ ཡང་གསང་
གི་བདག་པ་ོདཔའ་བ་ོརྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྤྲུལ་པ་ གཏེར་བདག་ཆེན་པོ་དྲེགས་པ་དབང་འདུས་ཀྱི་ཕ་ོབྲང་
ཨིན་ཟེར་ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སོན་ ནང་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

                                                           
1བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སོན། ཤོག་གྲངས ༢༤༩  ནང་གསལ། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་མཆོད་ལས། སྐུ་མདགོ་དམར་པོ་བྱུ་རུའི་མདོག །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཁྲོ་བའོི་ཞལ། །ཆིབས་སུ་
དགྲ་རྟ་རྟིང་དཀར་ཆིབས། །ཐུགས་ནི་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །གནས་ནི་མོན་ཡུལ་རྒྱ་མཚམས་
བཞུགས། །ཁྱེད་ཀྱི་འཁོར་ཚགོས་མ་ལུས་པ། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་ཐོན་ད་ོ
ཡོདཔ་མ་ཚད་ བསདོ་པ་ལས། ཀྱཻ༑ སྲིད་གསུམ་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་ཁྱོད། །སྐུ་ནི་དམག་དཔོན་ཆས་སུ་
བཞུགས། །གསུང་ནི་འབྲུག་སོང་ལྡིར་བ་ཙམ། །ཐུགས་ནི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་གཟིཊ། །སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །སྐྱབས་རྟེན་བཙན་རྒོད་ཁྱེད་ལ་བསདོ། །ཟེར་འཁོད་་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དམར་པ།ོ 
ཞལ་གཅིག། ཕག་གཉིས་ཁྲོ་བའི་ཞལ། དགྲ་རྟ་རྟིང་དཀར་གུ་ཆིབས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྐུའི་ན་བཟའ་ནི་
དམག་དཔོན་གྱི་ཆས་སྒྲིག་ཡདོ་རུང་ ཐུགས་ནི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་བརྩེ་བས་གཟིགས་པའི་ནརོ་ལྷ་ཅིག་ཨིན་
མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་མཆོད་ལས། སྔོན་ཚེ་ཨོན་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་བར། །སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་
འཁོར་བཅས་ལ། །སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་ཁྱེད་མཛོད་ཅིག །རྣལ་འབྱོར་ང་ཡིས་རྗེས་འཇུག་གིས། །ཁྱེད་
ལ་མཆོད་པའི་གཏང་རག་འབུལ། །ཞི་བ་བྱང་སེམས་ལྡན་པར་མཛདོ། །ཟེར་ཐོན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ བཙན་
ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཟེར་མི་འདི་ བཙན་གྱི་རིགས་སུ་གཏགོས་མི་འདི་ཡང་ སྔོན་ཚེ་སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་འཛམ་གླིང་ཕོགས་ཀུན་ཉི་མ་
ཤར་དོ་བཟུམ་སྦེ་དར་ཐབས་ལུ་ འབྱུང་པོ་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་སྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ བཙན་
ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཡང་ ལྷ་འདྲེའི་གྲས་ཁར་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་འདིར་བྱོན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ཁྱད་པར་དུ་ལ་རྒྱབ་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོམཆོག་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་། སྒོས་སུ་རང་རེ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་སྔར་ལས་གོང་འཕེལ་དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ སངོ་
གྲོགས་མཛད་ཐབས་ལུ་ བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱིས་གཙསོ་པའི་ བཙན་ཕྲན་ཚུ་ལུ་ གསོལ་
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མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྩམས་ཞིནམ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ 
ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཤིང་རངོ་འཕགས་མཆོག་མེས་མེས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་གསོལ་མཆོད་
བརྩམས་གནང་ཡདོ་མི་ཚུ་ དེ་ཁའི་ དགོན་སྡེའི་བླམ་དང་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ དེ་ལས་བསྐང་རྒྱུན་པ་
ཚུ་གིས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་ཨིནམ་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ།
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སནོ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
འཕགས་མཆོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་མཁན་པ་ོ ཚེ་དབང་མི་འགྱུར།
མཚམས་པ་བསདོ་ནམས་ཆོས་རྒྱས། ལའུ་རི།

225



 

 
 

༢༢ ཚེཚེ་་ཕུཕུ་་དདགེགེ་་སསོངོང་་བབཙཙནན།།  མམོོནན་་བུབུ་་ལྷུལྷུནན་་གྲུགྲུབབ་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་དྲདྲགག་་རྩརྩལལ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། མོན་བུ་ལྷུན་གྲུབ་རོ་རྗེ་དྲག་རྩལ།།
ས་གནས། བཀྲ་ཤིས་ཕ་ོབྲང་ལས་ནུབ་ཕགོས། 
གཡུས་ཚན། འཕགས་མཆོག
བསྟེན་མི། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།འཕགས་མཆོག་གཡུས་ཚནལས་ 

རྐང་ཐང་དུས་ཡུནཆུ་ཚདོ་༦ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགོར་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཚེ་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་དེ་ འཕགས་ཆོག་གཡུས་ཚན་
ལས་མཇལ་མ་ཚུགས་རུང་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁ་ལས་ 
ཁ་ཡར་ལྟ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་ ༤ ལྷག་ཙམ་འགྱོཝ་ད་ 
སྒོམ་བྲག་ཟེར་མཚམས་པ་ཚུ་མཚམས་བཅད་དེ་
བཞུགས་སའི་མཚམས་ཁང་ཡོད་ས་ལས་མཇལ་
ཚུགསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་དོ་རུང་ འདི་ཁ་ལས་ 
མགྱོགས་ལྷདོ་རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་
ཆུ་ཚོད་༢ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཚེ་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་
བྲང་གུ་ལྷདོ་ཚུགསཔ་ཨིན། བཙན་འདི་གི་ཕོ་བྲང་གི་
མཐའ་འཁོར་ལུ་ མཚོ་གཉིས་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཉི་མ་དང་ཟ་བའི་ཕ་ོབྲང་ཟེར་སྒང་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བར་ཁང་ཤུལ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། བཙན་དེ་གི་ཕོ་བྲང་དེ་ཡང་ འཕགས་མཆོག་གཡུས་ཚན་དང་ རྒྱ་གར་ཨཱ་རུ་ནཱ་ཅཱལ་
མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ནང་ ག་ནི་བ་མཉམ་དགའ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དེ་ཁ་ལས་ རྒྱ་
ཐང་ཏཱེསི་པུར་དང་མོན་ཏ་དབང་གི་གངས་ཆེན་ དེ་ལས་ ཇོ་མོ་སྐུ་མཁར་དང་གཅེན་ལ་ཚུ་ག་ནི་བ་མཛེས་
ཏོག་ཏ་ོསྦེ་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།། སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་ཉི་ཟའི་མདངས་འཕྲོ་བ། །དབུ་ལ་ས་ཞུ་མུ་མེན་འདོ་འབར་
ཏོག །དར་ཟབ་སྣ་ལྔའི་རོ་རྗེའི་མདུད་ཀྱིས་བརྒྱན། །སྐུ་ལ་དར་དམར་ངུར་སྨྲིག་སྦྲགས་མ་གསོལ། །གསེར་
སྐད་བཅིངས་ཤིང་སྭག་ལྷམ་སྨུག་པོ་གསལོ། །ཕག་གཡས་གསེར་གྱི་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །གཡོན་པས་
གསེར་གཞོང་ནོར་བུས་བཀང་བ་ཐགོས། །ཆིབས་སུ་ཀླུ་རྟ་སྔོན་པོ་རླུང་གཤགོ་ཅན། །རིན་ཆེན་སྒ་སབ་དར་
སན་གསེར་སན་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་གཡུ་སྣ་ལྔའི་ཕྲ་ཚམོ་བཀོད། །གོང་ཐག་གློ་ལེན་གཡུ་འབྲུག་ལྤགས་
པའི་རྒྱན། །གསེར་དངུལ་ཡབོ་ཆེན་དྲིལ་གཡེར་སིལ་སིལ་སྒྲོག །ཟེར་ཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞལ་གྱི་སྐུ་མདོག་
དམར་སྨུག་ ཁྲོ་ཉམས་ལྡན་པ་ ཧེ་རུ་ཀའི་ཆ་བྱད་ཅན་ ཕག་གཡས་རོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ནམ་མཁའ་འཕར་བ་ 
གཡོན་པའི་སྡིག་མཛུབ་ཀྱིས་ཕུར་བུ་འཛིན་པ་ ཞབས་གཉིས་འགྱིང་སབས་ཀྱི་ངང་ལས་ སྤྱན་གཉིས་འབུར་
ཚུགས་ཀྱིས་གཟིགས་ནས་ ཞལ་ལས་ཧཱུཾ་ཧྲཱི་༔ ཕགོས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སགོས་གསུངས་པའི་ཚུལ་དུ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ བླམ་ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་མཛད་པའི་གསོལ་མཆོད་ལས། གནས་བདག་ཆེན་པོ་ཚེ་ཕུག་
བཙན་ཆེན་ནི། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་བྱུ་རུའི་མདོག་འདྲ་ཞིང་། །ཆིབས་སུ་རྟ་སྔོན་རྟིང་དཀར་འཆིབས་སུ་
བཅིབས། །ཐུགས་རྗེ་དཀར་བའི་དགེ་སོང་ཆ་ལུགས་འཛིན། །ཕག་གཡས་རལ་གྲི་འཕར་ཞིང་སང་དགྲ་
འདུལ། །གཡོན་པའི་ཕྲེང་བ་འཛིན་ཅིང་བྱང་སེམས་མཛོད། །ཟེར་ཐོན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ གནས་བཙན་དེ་དགེ་
སོང་གི་ཚུལ་སྦེ་ཡདོ་པའི་ནང་ལས་ ཕག་གཡས་རལ་གྲི་དང་གཡོན་པར་ཕྲེང་བ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་
མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  ཕགོས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་ཆེ། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ཀྱིས། །གངས་ཅན་ལྗོངས་དང་མོན་ཡུལ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། །སེངྒེ་རྫངོ་དང་མོན་ཁ་ནེ་རིང་
རྫོང་། །གནས་མཆོག་བྲག་དཀར་ས་གྲོ་སག་ཚང་སོགས། །ལུང་ཆེན་ལུང་ཕྲན་ལུང་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ལྷ་
ཀླུ་དགེ་བསྙེན་བཙན་བདུད་དམ་འགོ་བཙུགས། །གནས་ཡུལ་བྱིན་བརླབས་གཏེར་གྱིས་ཕྱུར་བུར་
བཀང་། །གཏེར་ཁའི་གཉེར་གཏད་གཏེར་སྲུང་བཀའ་བསྒོས་ཚེ། །གསེར་ཐིག་ཡུལ་ལྷ་ཚེ་ཕུ་དགེ་སོང་
ཞེས། །སས་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་ཕོ་བྲང་གནས་སྲུང་དུ། །སར་ཡང་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཐ་ཚིག་གིས། །བཀའ་བསྒོས་
དམ་བཞག་དབང་བསྐུར་གསང་མཚན་དུ། །མོན་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ར་ོརྗེ་དྲག་རྩལ་གསོལ། །ཞེས་གསལོ་མཆོད་
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ཚིགས་ཀྱིས་གསལ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཚེ་ཕུ་དགེ་བསྙེན་རོ་རྗེའམ་མོན་བུ་ལྷུན་གྲུབ་རོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་འདི་ སབོ་
དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མོན་ཡུལ་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ཀུར་སདོ་སེངྒེ་རྗོང་དང་ བྲག་དཀར་སག་
ཚང་སགོས་ ལུང་ཆེན་དང་ལུང་ཕྲན་ལུང་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྷ་ཀླུ་དགེ་བསྙེན་བཙན་བདུད་དམ་འོག་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ གཏེར་ཁའི་གཉེར་གཏད་གཏེར་སྲུང་བཀའ་བསྒོས་གནང་པའི་སྐབས་ཚེ་ གསེར་ཐིག་ཡུལ་ལྷ་
ཚེ་ཕུ་དགེ་སོང་ཟེར་མི་འདི་ སས་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་ཕོ་བྲང་གནས་སྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་ སར་ཡང་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཐ་
ཚིག་གིས་ བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་དང་དབང་བསྐུར་གནང་སྟེ་ འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ནུག།
གཞན་ཡང་ ཚེ་ཕུ་དགེ་སངོ་ངམ་མོན་བུ་ལྷུན་གྲུབ་རོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཟེར་མི་འདི་ བླ་མ་མི་སྣང་གྱུར་གྱིས་
མཛད་པའི་ཁོ་བོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་ཡིག་ཆུང་ནང་ལུ་ བུམ་ཐང་གི་གནས་སྲུང་ ཤེལ་གིང་དཀར་པོའི་
སས་ཆེ་བ་ཨིན་ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་མ་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ལས་ ཨོན་སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ ཀུར་སདོ་སེངྒེ་རྫོང་དང་ ས་རོ་སག་ཚང་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་
ཚུ་ནང་བྱོན་པའི་སྐབས་ གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་དང་དུས་
མཉམ་དུ་དམ་བཞག་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དུས་རབས་༡༨པའི་ནང་ འཕགས་མཆོག་ཡུལ་སདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕོ་བྲང་ རི་ཁྲོད་ཉམས་དགའ་བའི་ནང་ལུ་ 
གྲུབ་ཐོབ་ཉི་མ་དང་ཟ་བ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་བྱུང་ཡདོ་པའི་ཁར་ གྲུབ་ཐོབ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ས་གནས་
དེ་ཁའི་གནས་བདག་ ཚེ་ཕུ་དགེ་སོང་སོབས་རྒྱས་ཟེར་མི་ཅིག་ ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ 
གཞི་བདག་ ཚེ་ཕུ་དགེ་སོང་སོབས་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ལ་སོགས་པ་མཛད་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏགོས་ ད་ལྟོ་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་སགོས་གང་ཡང་མཇལ་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ འཕགས་
མཆོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་མཁན་པོ་ཚེ་དབང་མི་འགྱུར་གྱིས་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་སྦེ་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
དེ་བཞིན་དུ་ ས་གནས་དེ་ནང་གཞི་བཅགས་བའི་ཤུལ་མ་ འཕགས་མཆོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་སྒོམ་སྡེ་
དང་ སྒྲུབ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་དང་བཤད་གྲྭ་ཀུན་གྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྲུང་མའི་བསྐང་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བཞིན་ཡདོ་པ་མ་ཚད་འཕགས་མཆོག་ཡུལ་ལུང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ལོ་ལྟར་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སལོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ལོར་ མེས་མེས་བླམ་སངས་རྒྱས་དབང་འདུས་མཆོག་གིས་ འཕགས་མཆོག་ལུ་གཞི་གསར་
བཅགས་ཏེ་ སྤྱི་ལ་ོ༡༩༧༣ལས་ དགོན་པ་གསར་བཞེངས་འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཟིམ་ལམ་
ནང་ལུ་ ཚེ་ཕུ་ལས་ཨིན་ཟེར་རི་བོ་རྩེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡིད་དུ་འངོ་བ་ཅིག་གི་ནང་ལས་ གཞི་བདག་
བཙན་དགེ་སོང་སྐུ་བགྲེས་ཕག་ལུ་ཕྱེངམ་ཅིག་བསྣམས་ཡདོ་པའི་ཁར་ དགེ་སོང་སྐུ་བགྲེས་དེ་དང་གཅིག་
ཁར་ དགེ་སོང་གཞོན་ཅུང་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ དགེ་སོང་གི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི་ བཙན་ཕྲན་ཁྲི་འབུམ་
གྱིས་ལྷ་ཁང་གང་བའི་ནང་ལུ་ མེས་མེས་བླ་མ་མཆོག་བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་
ཞིནམ་ལས་ ཇ་ཆང་ཚོགས་རྫས་དང་ཤ་རིགས་སྤུངས་ཏེ་ སྔོན་ནས་འབྲེལ་བ་སོམ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་
ཞིནམ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དུས་གཏན་རྐྱང་བཞུགས་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་བརྟེན་ 
མེས་མེས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསོལ་མཆོད་འདི་བརྩམས་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ བླ་མའི་ཞལ་ལས་
གང་གསུང་གང་དྲན་ཅིག་ མཁན་པོ་ཚེ་དབང་མི་འགྱུར་གྱིས་བཤད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན།
གཞན་ཡང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་སྐྲུན་ཁང་གི་ཞིབ་འཚོལ་གཙ་ོའཛིན་འགོ་དཔོན་ སབོ་དཔོན་
ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས གནས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་སྐབས་  ཚངས་ལ་རོང་ངམ་ཁྲག་འཐུང་རོང་གི་
གནས་དེར་ཉལ་བའི་སྐབས་ལུ་ འདི་ནི་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན༔ འདི་ནི་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚགོས་ཡིན༔ འདི་ནི་ཚེ་
ཡི་བུམ་པ་ཡིན༔ འདི་ནི་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིས་ཡིན༔ ཟེར་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་བྱང་གཏེར་ཚག་ཅན་མ་
བཏགས་ཡདོཔ་མཐོང་བའི་ཁར་ གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ སྔགས་པ་དང་དགེ་སོང་ལེ་ཤ་
ཚོགས་ཏེ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཚུལ་དང་ སྐུ་དྲུང་དགེ་སངོ་ཤམ་ཐབ་མཐིང་མདོག་སྦེ་བཞེས་མི་ཅིག་
གིས་ ཁོ་ལུ་ཚགོས་སྐལ་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་ལས་ཚིག་མང་པ་ོགསུངས་ཡོད་པའི་གཉིད་ལམ་
མཐོང་ཡདོ་མི་འདི་ ཚིག་དོན་རྩ་ལས་ཧ་མ་གོ་རུང་ གནས་དེའི་གཏེར་བདག་འདི་ དགེ་བསྙེན་ཅིག་
ཨིནམ་འོང་ནི་མས་མནོ་སྟེ་བྲིས་ཡོད་པའི་གསོལ་མཆོད་འགོ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
ཀྱཻ༑ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །གནས་དེའི་གཏེར་ཁ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་པའི། །དགེ་བསྙེན་
ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ལོ་འདི་བཞེས་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །གཞིས་ལ་འདུག་
རྣམས་ཕན་པའི་གྲོགས་མཛད་ཅིང་། །བྱེས་ནས་ཡོང་བའི་མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ལམ་འཕྲང་འཇིགས་
པའི་ཉེ་འཚེ་སྲུང་བཞིན་དུ། །བདེ་བར་སླེབས་པའི་སོངས་གྲོགས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཟེར་གསུངས་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
འབྲུག་ཤར་ཕོགས་སས་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་ཕ་ོབྲང་གི་གནས་སྲུང་མོན་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ར་ོརྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་གསོལ་
མཆོད། རྫོགས་ཆེན་དགའ་ནོར་རིན་པ་ོཆེས།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ། འཕགས་མཆོག་བླམ་ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་མཛད་པའོ།།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཚེ་དབང་མི་འགྱུར། འཕགས་མཆོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
རོ་རྗེ་དབང་མོ། གནས་ཁང་པར་ལེན་མཁན། འཕགས་མཆོག་གཡུས་ཚན་ལས།
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༣༣  འའཇོཇོནན་་ཕུཕུ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འཇོན་ཕུ་བཙན།
ས་གནས། བར་ཀ་ལང་ཐང་།
གཡུས་ཚན།   བར་ཀ་ལང་ཐང་། མོན་མོ་ལ། གསེར་ཐིག།
བསྟེན་མི།     གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས།
དམིགས་བསལ། བར་ཀ་ལང་ཐང་ལས་ རྐང་ཐང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་ ༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་

ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འཇོན་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་དེ་ གསེར་ཐིག་དང་མོན་མོ་ལ་ དེ་ལས་ བར་ཀ་ལང་ཐང་གཡུས་ཚན་ལས་ ཁ་
ཡར་ལྟ་ རྐང་ཐང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ མཆོད་རྫས་བུམ་པའི་དབྱིབས་ཅན་
སྦེ་མཐོང་གསལ་ཡོད་མི་རི་འདི་ འཇོན་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཆོས་པ་ོཏི་བརྩེགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་དང་ གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག། 
མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཚུ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
འཇོན་ཕུ་བཙན་གྱི་བཙན་གྱི་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསལོ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་
གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཁོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཁུངས་ལྡན་སྦེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཐབས་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ 
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ཁའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ས་
གནས་དེ་ཁར་ སྒོམ་ཆེན་ལ་ོན་རྒས་སུ་མཚམས་ཅིག་འབད་མི་ཅིག་འཕད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ བཙན་གྱི་རྣམ་པ་
དེ་ སྒོམ་ཆེན་གྱི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ཡདོཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ བསམ་འཆར་བཤད་སར་གོ་ཡི་ཟེར་སབ་སྟེ་ཡདོཔ་
ཨིན།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཕགས་མཆོག་མེས་མེས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་དབང་འདུས་ཀྱིས་ བཙན་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་མཛད་དེ་ དམ་
བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡདོ་རུང་ གསོལ་མཆོད་དེ་ ཞིབ་འཚལོ་པ་རང་གིས་ཐབོ་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ སེམས་ཕམ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མ་འངོས་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་
གིས་ གསལོ་མཆོད་དེ་བྱུང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
འཇོན་ཕུ་བཙན་དེ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་རེ་མིའི་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་གྱི་སྐྱབས་མགོན་དང་ 
ནོར་ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་མེད་པའི་སོངས་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ གསལོ་མཆོད་རེ་ཆད་པ་ཅིན་ མི་
དང་སྒོ་ནརོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ གློ་བུར་དུ་ལྔ་པའི་ལམ་དུ་སོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡང་འབྱུང་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
བཙན་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལས་ བུ་དང་བུ་མོ་ཕོ་གསར་མོ་
གསར་སྦེ་ སྐྱེས་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡདོ་ལུགས་དང་ ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཡང་ གནང་ཚུགས་པའི་ནོར་
ལྷ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
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༤༤  ཐེཐེགག་་ཀཀ་་རིརི།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཐེག་ཀ་རི་བཙན།
ས་གནས། ཆུ་ཞིང་གི་ལྟག་ལུ།
བསྟེན་མི།     གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས།
དམིགས་བསལ། ཡུལ་བཙན་ལྟ་བུ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
མདའ་ཐེག་ཀ་རི་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ ཆུ་ཞིང་གི་ལྟག་ལུ་འདམ་གཙང་གི་མཚོ་འཁྱིལ་ཏེ་ཡདོ་མི་འདི་ལུ་ 
བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། ཕོ་བྲང་འདི་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཤིང་ཆེན་སྣ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞན་
དང་མ་འདྲ་བའི་རོ་ཕུང་གི་རིགས་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཐེག་ཀ་རིའི་བཙན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ གསོལ་མཆོད་ལོགས་སུ་ཅིག་ཐབོ་མ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ རྣམ་པ་དང་
སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་ཐབས་མེད་རུང་ གཡུས་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་
འབད་བ་ཅིན་ བཙན་འདི་གི་རྣམ་པ་མཚོ་སན་རྒྱལ་མོའི་བཟོ་རྣམ་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཕགས་མཆོག་མེས་མེས་བླ་མ་ སངས་རྒྱས་མཆོག་གིས་བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་འདུས་ལ་སགོས་པ་ 
བཙན་རིགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཅིག་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མདའ་ཐེག་ཀ་
རི་ཡང་ འཇོན་ཕུ་བཙན་དང་ལྷན་དུ་དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
མདའ་ཐེག་ཀ་རི་བཙན་ལུ་ འཕགས་མཆོག་མེས་མེས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་དབང་འདུས་མཆོག་གིས་ གསོལ་
མཆོད་ཅིག་མཛད་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ད་རེས་དངོས་སུ་མཇལ་ཐབས་མིན་
འདུག། ཨིན་རུང་ བཙན་དེ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་བཙན་རིགས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་ མཚན་ཙམ་བཙུགས་ཏེ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
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༥༥ དུདུངང་་དདཀཀརར་་ཆོཆོསས་་གླིགླིངང།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། དུང་དཀར་ཆོས་གླིང།
ས་གནས། བཀྲ་ཤིས་ཐང་རྒྱས་གཡུས་ཚན་ལས་གཡོན་ཕོགས་ཁ་ཐུག། 
གཡུས་ཚན། བཀྲ་ཤིས་ཐང་རྒྱས།
བསྟེན་མི། གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། གཞི་བདག་ཨིན་མས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་གནས་འདི་ གསེར་ཐིག་རྒེད་འགོ་ 
གཡུས་བཀྲ་ཤིས་ཐང་རྒྱས་ཀྱི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྐང་ཐང་དུས་
ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ གནས་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན། གནས་ཁང་དེ་ བཀྲ་ཤིས་ཕོ་བྲང་གི་གདངོ་
ཕོགས་སྦེ་ཡདོཔ་ལས་ གནས་ཆེན་དེའི་ཡན་ལག་ཅིག་སྦེ་
ཆ་བཞག་ད་ོཡོདཔ་ཨིན། གསོལ་མཆོད་ལས། ཀྱཻ༔ 
གནས་ཕོགས་དམ་པ་འདི་ཡི་ཤར་ལྷོ་མཚམས། །དུང་
དཀར་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་དགའ་བའི་འཚལ། །གཞི་བདག་
ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །ཉང་ཞུར་མོ་དང་སངས་
རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ཡི། །འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས་པ་ཐཾད་
ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་
ནས། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་དམིགས་ནས་འབུལ། །འདདོ་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་
བཞེས། །སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །སད་སེར་བཙའ་དང་མུ་གེ་མེད་པར་མཛདོ། །ཟེར་
གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ སས་ཡུལ་ཤིས་ཕོ་བྲང་ལས་ ཤར་ལྷོ་ཕོགས་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཐང་རྒྱས་ལུ་ སངས་
རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཕོ་བྲང་དང་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པའོི་གནས་དང་ དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་གནས་ཀྱི་བདག་པ་ོ

དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་།
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དང་ དེའི་འཁོར་ཡང་ ཉང་ཞུར་མོ་དང་ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས་པ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ནང་ རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ འཁོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་དང་
ཀ་ཁྲབ་ཚུ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ དེའི་སྐོརལས་བྲིས་ཐབས་མ་བྱུང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་མཆོད་ལས། ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར། །སངྱས་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཟེར་ཐོན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་གཞི་བདག་འདི་ཡང་ སྔོན་ཚེ་ཨོན་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ གཏེར་ཁ་གཉེར་གཏད་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ གནས་དེར་བུ་སོབ་དམ་པ་
རྣམས་རིམ་པར་བཞིན་དུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ དམ་བཞག་མཛད་དེ་ འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ 
དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དེ་ཡང་ ཤིང་ཕོ་ཁྱི་ལརོ་ཟཝ་༣ པའི་ཡར་ཚེས་༥ འི་ནུབ་མོ་ཆུ་ཚོད་༡༢ ལུ་རླུང་ཤུགས་ཅན་ཅིག་འཕུ་སྟེ་ 
མི་ནོར་དང་འབྲུ་སྣ་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་ཡདོཔ་ལས་ བླ་མ་ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་ མ་འོངས་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་
ངན་སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལུ་ ཡུལ་བཙན་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་ གསོལ་མཆོད་རྒྱུན་ཁྱེར་མཛད་གནང་མི་
འདི་ དེ་ཁའི་དགོན་འཛིན་བུ་སབོ་རྣམས་ཀྱིས་ ལོ་ལྟར་གནས་པའོི་གསལོ་ཁའི་གཏོར་གྲལ་དུ་བཙུགས་ཏེ་
གཏང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་གསལོ་མཆོད་རྒྱུན་མཁྱེར། བླམ་ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཚེ་དབང་མིན་འགྱུར། འཕགས་མཆོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
རོ་རྗེ་དབང་མོ། གནས་ཁང་པར་ལེན་མཁན། འཕགས་མཆོག་གཡུས་ཚན་ལས།
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༦༦ མམོོནན་་མམོ་ོ་ལལ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། མོན་མོ་ལ་བཙན།
ས་གནས། མོན་མོ་ལ་ཡུལ་གྱི་ནུབ་ཕགོས།། 
གཡུས་ཚན། མོན་མོ་ལ།
བསྟེན་མི། གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དེ་ཡང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་
ཁག་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ གསེར་
ཐིག་རྒེད་འོག་ མོན་མོ་ལ་་གཡུས་ཚན་གྱི་
ནུབ་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རི་བོ་ཡིད་བཞིན་
གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ ཡིད་ཁ་འངོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
མཇལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ བཙན་ཕྲན་མོན་
མོ་ལའི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
གཞི་བདག་བཙན་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་དེ་ཁར་ 
སྔོན་བྱོན་བླ་མ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ གདན་ས་སྦེ་བཏབ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ཡང་ རི་
ཁྲོད་དེ་ཁར་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་ མཚམས་བཅད་དེ་བཞུགས་མི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
དེ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ལས། བོ༔ སན་ལྗོངས་དགའ་བའི་གཞི་བདག་མོན་མོ་ལ། །སྐུ་མདོག་གཡུ་ཡི་མདགོ་
འདྲ་གཡུ་སྒྲོན་མ། །ཕག་གཡས་ནམ་མཁར་འཕར་ཞིང་རལ་གྲི་བསྣམས། །ཕག་གཡོན་སྐྱབས་སྦྱིན་མཛད་
ཅིང་འཁོར་འབངས་སྐྱོང། །ཆིབས་སུ་ཕག་ལ་ཆིབས་ཤིང་ཡུམ་ཆེན་མོ། །ཁྱེད་རྣམས་འཁོར་བཅས་གསེར་
སྐྱེམས་མཆོད་པ་བཞེས། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་གཉན་པོ་སྲུང་མཛོད་ལ། །བདག་ཅག་བསམ་དོན་མ་ལུས་
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འགྲུབ་པར་མཛདོ།།ཟེར་གསུངས་ཡདོཔ་ལས་ གཞི་བདག་འདི་གི་སྐུ་མདོག་གཡུ་ཡི་མདོག་བཟུམ་ཡོད་པའི་
ཁར་ ཕག་གཡས་པར་རལ་གྲི་ནམ་མཁའ་འཕར་ཞིང་ ཕག་གཡོན་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། 
ཆིབས་སུ་ཕག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་འབངས་སྐྱོང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་མཆོད་ལས། སྔོན་ཚེ་ཨོན་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་བཀའ་ལས་མ་འགལ་
བར། །རྣལ་འབྱརོ་བདག་གིས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །སད་སེར་རྩ་དང་རླུང་འཚུབ་བར་ཆད་
བཀག །བདག་ཅག་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཞེས་གསོལ་མཆོད་ལས་ཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་ཆེན་རི་ཆུང་ བྲག་ཆེན་བྲག་ཆུང་ ཤིང་ཆེན་ཤིང་ཆུང་ མཚོ་ཆེན་མཚོ་ཆུང་ནང་གནས་
པའི་གནས་བདག་མང་ཤོས་ར་ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་
མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ལས་ བཙན་ཕྲན་མོན་མོ་ལ་དེ་ཡང་ རི་བཙན་ལྟ་བུ་
འབདཝ་ལས་ དམ་འགོ་ལུ་གནས་མི་ཅིག་ར་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བླམ་ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་ཀྱང་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་དགོངས་ནས་ སྔོན་བྱོན་
རྒྱལ་བ་གོང་མའི་རྗེས་སུ་འཛིན་ཏེ་ བཙན་ཕྲན་མོན་མོ་ལ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་བསྡུས་པ་ཞིག་བརྩམས་ཐོག་
ལས་ སྐྱབས་མགོན་སོངས་གྲོགས་མྱུར་དུ་གནང་དགོ་པའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ནུག། རི་བཙན་ཕྲན་དེ་
ལུ་ གསོལ་མཆོད་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གཏང་སལོ་ཡོདཔ་མ་གཏགོས་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་གཏང་ནིའི་སོལ་
མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བཟགོ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཐགོ་ལས་
ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་མཆོད། ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཚེ་དབང་མིན་འགྱུར། འཕགས་མཆོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
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༧༧ བབཙཙནན་་ཆེཆེནན་་ཨཨ་་ནིནི་་ཨུཨུ་་ནིནི།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབསྡུསྡུསས་་པཔ།།
གཞི་བདག་མཚན། ཨ་ནི་ཨུ་ནི།
ས་གནས། མཁའ་འགྲོ་ཕུག་གཡུས་ཚན་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག། 
གཡུས་ཚན། མཁའ་འགྲོ་ཕུག།
བསྟེན་མི། འབྲུག་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་མི་སེར་སྤྱི། མཁའ་འགྲོ་ཕུག། སན་བྱུང་འུང་། ཏགོ་དཀར་

ཕུག། འཇམ་པ་ཎི། ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་གི་མི་སེར། རྒྱ་མཚོ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཀྲར་ 
༢༣༠༠ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བ་ོསྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དེ་ཡང་ ཆོས་དབྱིངས་རལོ་པའི་སྐུ་
མཁར་ནས། །བདག་ཅག་ཀུན་གྱི་
སྐྱབས་གཅིག་མ། །ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བ་
ཆེན་པའོི་མ། །ཨ་ཎི་ཨུ་ཎི་ཇོ་མོ་
རྣམས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་
གཤེགས་སུ་གསལོ། །ཞེས་གསོལ་
མཆོད་ཚིགས་ཀྱི་མདུན་བསུས་ཏེ་ ཇོ་
མོ་ཨ་ནི་ཨུ་ནིའི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་མདོར་ཙམ་ཅིག་བཤད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་
ཁག་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ གསེར་ཐིག་རྒེད་འགོ་ མཁའ་འགྲོ་ཕུག་གཡུས་ཚན་གྱི་སདོ་མཚམས་དང་ 
སན་བྱུང་འུང་ལས་ཡར་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ ཡབ་མེ་ལ་མཁོ་མཆི་ཟེར་བའི་ལ་རྩེ་རྣོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་ཁ་ལས་ 
ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ ལྷག་ཙམ་གི་ས་ཁར་ རི་ཆེན་རིགས་ལྔའི་བཟ་ོརྣམ་བཟུམ་མཐངོ་མི་འདི་སྐྱེས་བཙན་ཆེན་མོ་ 
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་སྤྲུལ་པ་ ཁམས་གསུམ་ཨ་མ་ཇོ་མོ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མའི་སས་མོ་ རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་དང་ 
སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ ཨ་ཎི་ཨུ་ཎི་སྤུན་གཉིས་ རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་དང་ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ ཀྱི་ ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་
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བཤད་ནི་འདུག། བཙན་ཆེན་ཨ་ནི་ཨུ་ནིའི་ཕོ་བྲང་དེ་ རྒྱ་མཚོའི་གནས་ཚད་ལས་ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༢༣༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཡོད་པའི་ཁར གདངོ་རྒྱ་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་སྒོར་ཏེ་འདུག། 
བབཙཙནན་་ཆེཆེནན་་ཨཨ་་ཎིཎི་་ཨུཨུ་་ཎིཎིའིའི་་གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།། ཆོས་དབྱིངས་སྒྱུ་མར་རལོ་པའི་གར། །དཀར་ཕགོས་སྐྱོང་བའི་
མཐུ་ལྡན་མ། །ཨ་ཎི་ཨུ་ཎི་འཁོར་ཚགོས་བཅས། །གདུང་བས་འབོད་བསྐུལ་ད་ཚུར་སོྤྱན། །ཟེར་ཐོན་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ ཇོ་མོ་འདི་ནི་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་མོ་མཐུ་ལྡན་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀློཀློངང་་
ཆེཆེནན་་དདགྱེགྱེསས་་པཔསས།། ཨེ་མ། མཆོག་གསུམ་དད་དམ་མ་འངོས་རྣམ་མཁྱེན་སྒོ། །མ་གཅིག་ཤེས་རབ་གཡུ་ལ་ོ
བཀོད་ཞིང་སྒོ། །རིག་ན་ཡང་དག་ས་ལམ་ཕོགས་པའི་སྒོ། །ཕྱི་ནས་སོང་གྲོགས་ཇོ་མོའི་སྒོ་མོ་ཡིན། །ནང་
ལྟར་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོའི་སྒོ་མོ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་ཡདོ་དོ་བཟུམ་ཨིན།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཇོ་མོ་དེའི་བར་དོན་ངོ་སོད་ཡང་ སྐུ་གསུམ་དོན་དམ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །ཞི་ཁྲོའི་གར་གྱི་ངང་
ཚུལ་ཟབ་མོ་ཡིས། །ལེགས་ཉེས་ཤན་འབྱེད་བདུད་དཔུང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །ཟེར་ཐནོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་
བཙན་ཇོ་མ་ོའདིའི་ཕག་གཡས་ལ་ མདའ་དར་བསྣམས་པ་དང་། ཕག་གཡོན་ལུ་ནོར་གཞོང་འཛིན་པ། 
ཨུཏྤལ་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྒྱན་པ། པུཎྜ་རི་ཀའི་གདན་གྱི་སྟེང་ལུ་ ཞབས་གཉིས་ངལ་གསོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐྱེས་ལྷ་ཆེན་མོ་ཇོ་མོ་ཨ་ནི་ཨུ་ནི་དེ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་
པར་དུ་ འབྲུག་ཤར་ཕོགས་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་སུ་ བསམ་རྫོང་ཆ་འདུས་ མཁའ་འགྲོ་
ཕུག། སན་བྱུང་འུང་། ཏགོ་དཀར་ཕུག། འཇམ་པ་ཎི། ཇོ་མོ་གཙང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་
གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ གསལོ་ཁ་མཛད་གནང་ཡདོ་མི་ཚུ་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱུན་
མ་ཆད་པར་ཕུལ་བཞིན་ཡདོཔ་ཨིན་མས། མཆོད་ཐབས་གསོལ་ཁ་ལས། ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པའི་སྐུ་མཁར་
ནས། །བདག་ཅན་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་ཅིག་མ། །ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་མ། །ཨ་ཎི་ཨུ་ཎིའི་ཇོ་མོ་
རྣམས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསལོ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་མཆོད་པ་དང་། །ཇ་ཆང་འ་ོམ་དཀར་
མངར་སགོས། །ངག་ལ་གང་འདོད་མཁོ་དགུའི་རྫས། །མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་སྤྲུལ་ཏེ། །སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ལ་འབུལ་བའི་འབྲས། །དགྱེས་པར་རལོ་ལ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པར་
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མཛོད། །ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པར་མཛོད། །འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཞི་བར་མཛདོ། །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་
པའི་རྣལ་འབྱོར་རིགས། །ཅི་བཅོལ་མ་གཡེལ་སོང་གྲོགས་མཛོད། །ཉམས་ཆགས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་
བཤགས། །ཟེརབ་ལ་སགོས་པའི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  སྔོན་ཚེ་པདྨའི་བཀའ་ལུང་བཞིན། །བདག་ཅག་དཔོན་སབོ་འགལ་རྐྱེན་སལོ། །མཐུན་
རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །མི་དང་མི་མིན་དབང་སུ་སྡུད། །མ་རུངས་དགྲ་བགེགས་སྡུད་ཅིང་
སྒྲོལ། །གནས་འདིར་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་སྤེལ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་དགུང་དུ་སོར། །མདོར་ན་
འདདོ་པའི་གཉེར་གཏད་ལས། །དུས་ལས་མ་འགྱངས་ས་མ་ཡ། །ཟེར་ཐོན་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ བླ་མ་ཀུན་
བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་ཀྱང་། སྔོན་ཚེ་ཨོན་ཆེན་པའོི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་བཀའ་ལས་མ་
འགལ་བར། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །སད་སེར་བཙའ་དང་རླུང་འཚུབ་བར་
ཆད་བཀག །སྦྱིན་བདག་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ སྐྱེས་བཙན་དེ་ 
སྔོན་ཚེ་ཨོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་
གིས་ཡང་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ གསལོ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལེ་ཤ་མཛད་ཡདོཔ་ལས་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ གང་འདོད་ཀྱི་གསོལ་ཁ་སོགས་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
དེ་ཁའི་གཡུས་མི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལས་ དེ་ཡང་ བོད་སྐོམ་རློན་རགོ་གསུམ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་པ་ོཡིད་
བཟང་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱལ་པ་ོདེ་གིས་ ཁོ་རའི་ཕོ་བྲང་ནང་ཉི་མའི་འདོ་ཟེར་ཕོག་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ལུང་པའི་ངང་ཚང་རི་མགོ་བརལ་དགོ་པའི་བཀའ་བསྐུལ་དྲག་པོ་གནང་སྟེ་ མི་སེར་ཚུ་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་
དཀའ་སྡུག་མོང་སདོ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་ཨ་ལུ་འབག་མི་ཅིག་གིས་ ཨོ་ལོ་ལ།ོ རི་མགོ་བརལ་བ་ལས་ 
མི་མགོ་གཅད་པ་འཇམ་ཟེར་སབ་ལས་ མི་གཞན་གྱིས་ དཔོན་པོ་དེ་གསད་ཟེར་བའི་བར་ལུ་གོ་ཡདོཔ་ལས་ 
དཔོན་པོ་དེ་བཀྲོངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ བླམ་བྱ་རས་པ་དང་མེས་མེས་དྭངས་ལིང་། ཨ་མ་ཇོ་མོ་ཨ་ཎི་ཨུ་ཎི་མ་
སད་བཅས་པར་ ལྷོ་མོན་འབྲུག་ཡུལ་ཕོགས་ལུ་བྱོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ ཨ་མ་ཇོ་མ་ོཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ། སས་མོ་ཨ་ཎི་ར་ོརྗེ་སྒྲོལ་མ་དང་ ཨུ་ཎི་སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ། མ་སད་
གསུམ་འབྲུག་ཤར་ཕགོས་ལས་རིམ་པར་ རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་ཚུ་ནང་ གནས་བསྐོར་སོང་སྟེ་ ད་ལྟ་ོཇོ་མོ་
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ཨ་ཎི་ཨུ་ཎིའི་ཕོ་བྲང་ཡདོ་སར་ཕེབས་པའི་ཚེ་ བཞེས་སྒོ་ཟ་བའི་སྐབས་ལུ་ གྲིབ་ཟས་བྱ་ཕོ་རགོ་གི་ཤ་ཡང་ཟ་
ཡོདཔ་ལས་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་གིས་ དེའི་སས་མོ་ ཨ་ཎི་རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་དང་ ཨུ་ཎི་སངས་རྒྱས་
སྒྲོལ་མ་གཉིས་ རྒྱ་འབྲུག་མཚམས་ཀྱི་གནས་བདག་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་ མེ་རག་སག་སྟེང་ཁ་ཐུག་བྱོན་ཡདོ་པའི་
ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཀློང་ཆེན་དགྱེས་པས་མཛད་པའི་ཇོ་མོ་ཨ་ནི་ཨུ་ནིའི་གསལོམཆོད།
བླམ་ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་མཛད་པའི་ཇོ་མ་ོཨ་ནི་ཨུ་ནིའི་གསོལམཆོད།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཚེ་དབང་མིན་འགྱུར། འཕགས་མཆོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
མཁན་པོ་ བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། མཁའ་འགྲོ་ཕུག།
དབུ་མཛད་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། མཁའ་འགྲོ་ཕུག།
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༨༨  ཚེཚེ་་རིརིངང་་དདབབངང་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་མཚན། ཚེ་རིང་དབང་མོ།
ས་གནས། མཁའ་འགྲོ་ཕུག་གཡུས་མཇུག། 
གཡུས་ཚན། མཁའ་འགྲོ་ཕུག།
བསྟེན་མི། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་མི་མེད།
དམིགས་བསལ། གནས་བདག་ལྟ་བུ་ཨིན་མས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དེ་ཡང་ གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ནནངང་་ལལསས།།  སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་གཏརོ་གཞོང་ཡངས་པའི་ནང་། །ལྷ་རྫས་འདདོ་ཡོན་
དཔག་མེད་མཆོད་སྤྲིན་སྤུངས། །རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པ་ལས། །ཚེ་རབས་སྒྲིབ་བྱང་
ཚོགས་གཉིས་རྫགོས་པར་ཤགོ །གནས་མཆོག་འདི་རུ་དྲེགས་པ་སྡེ་དང་བཅས། །ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལྷ་མོས་
སྐྱོབ་པ་དང་། །དེ་འཁོར་བགེགས་རིགས་དཀར་ནག་གཏོགས་པ་རྣམས། །མ་ལུས་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་
པས་རྒྱབ་རྟེན་མཛོད། །ཟེར་ ཐོན་པའི་གསེར་སྐྱེམས་ཚིགས་ཀྱིས་མདུན་བསུ་སྟེ་ ཨ་ཎི་ཨུ་ཎིའི་ཉེ་གནས་
ཡུལ་བཙན་ ཚེ་རིང་དབང་མོའི་ལོ་རྒྱུས་མདརོ་ཙམ་ཅིག་བཤད་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་ སྔོན་མ་ སན་བྱུང་འུང་དང་མཁའ་འགྲོ་ཕུག་གཡུས་ཚན་གཉིས་ ཡར་དང་མར་ཕན་ཚུན་རྒྱུན་
འབྲེལ་འཐབ་སའི་ གསེབ་ལམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ བྱག་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ཁ་ལས་ ལོ་ལྟར་
བཞིན་དུ་ གཡུས་མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་དོན་མེད་རྦབ་རིལ་ཏེ་ ཤི་རྐྱེན་ལེ་ཤ་འཐནོ་ནི་འདི་གིས་ སྐབས་
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ཅིག་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ལམ་གཞན་ཅིག་ཁ་ལས་བསྐོར་ཏེ་
འགྱོ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ གི་ལ་ོལུ་བཟང་ཐིག་ལུ་བཞུགས་མི་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བླམ་བསདོ་ནམས་བློ་གྲོས་
མཆོག་གིས་ གདུལ་བྱ་ཆོས་ལ་བཀོད་པའི་བཀའ་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ མཁའ་འགྲོ་ཕུག་གཡུས་ཚན་དེ་
ཁར་ འཕོ་བའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨོན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེའི་གཙོ་
འཛིན་ བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཟ་བ་མཆོག་གིས་ གོང་གི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཐུགས་རྗེ་
གཟིགས་གནང་དགོཔ་སྦེ་གསོལ་བ་བཏབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། བླ་མ་རིན་པོ་མཆོག་གིས་ཡང་ གང་གི་བསྐུལ་
བའི་ངོ་བོར་ མངོན་པར་གཟིགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་སའི་ལམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རོ་ཕུང་
ར་བཱ་ནུ ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ བཙན་ཆེན་ཨ་ཎི་ཨུ་ཎིའི་ཉེ་གནས་སམ་ བུ་རྫི་ཚེ་རིང་དབང་མོའི་ཕོ་བྲང་ཨིནམ་
སྦེ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསལོ་མཆོད་ནང་འཁོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་
དང་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ ཡིག་ཐོ་ལུ་བྲིས་ཐབས་མིན་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀྱཻ༑ པད་འབྱུང་གྲུབ་དབང་གྲགས་རྒྱལ་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་
པའི། །གཞི་བདག་གནས་སྲུང་འཁོར་བཅས་མ་ལུས་པར། །གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ལ་ོབསམ་དོན་འགྲུབ་པར་
མཛོད། །ཡུལ་འདིའི་མི་ནོར་ཕྱུགས་སོགས་མཐའ་དག་གི །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཉེར་འཚེ་རྟག་སྲུང་
ཞིང་། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཆོས་མཐུན་འགྲུབ་པ་དང་། །ལེགས་ཚོགས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཞེས་གསལ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཉེ་གནས་མ་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ཟེར་མིའི་བཙན་ཕྲན་དེ་ཡང་ སོབ་དཔོན་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་ལས་ སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་ནི་སྦེ་ ཨ་ཎི་ཨུ་ཎིའི་བཙན་ཆེན་དང་མཉམ་དུ་ 
ཁས་བླང་དམ་བཅའ་བླངས་མི་ཅིག་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལ་ སྐྱབས་མཆོག་བྷུ་
ལི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ གནས་མཆོག་འདི་རུ་དྲེགས་པ་སྡེ་དང་བཅས། །ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལྷ་མོས་
སྐྱོབ་པ་དང་། །དེ་འཁོར་བགེགས་རིགས་དཀར་ནག་གཏོགས་པ་རྣམས། །མ་ལུས་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་
པས་རྒྱབ་རྟེན་མཛོད། །ཟེར་ཐོན་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ དམ་བཞག་དང་གསོལ་མཆོད་མཛད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཉེ་གནས་བཙན་ཕྲན་འདི་ལུ་ འཁོར་མང་པོ་ཡདོཔ་གཟིགས་ནི་འདི་གིས་ ཡུལ་བཙན་ལྕོགས་
ནི་ཨིནམ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་སབོ་ཟབ་མོ་གནང་སྟེ་ དེའི་གསལོ་མཆོད་ཡང་མཛད་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཨ་ཎི་ཨུ་ཎིའི་འཁོར་དུ་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་འཁོར་དང་ ནག་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་
འཁོར་མང་པོ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ཉེ་གནས་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ནི་ མཁའ་འགྲོ་ཕུག་དང་ སན་བྱུང་། དེ་
ལས་ ཏགོ་དཀར་ཕུག་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཕྲན་གྱི་ དཀར་ཕགོས་སྐྱོང་བའི་ཉེ་བཙན་སྦེ་ངོས་འཛིན་གནང་
སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་སངོ་གྲོགས་མཛད་ནི་དང་ དེ་མིན་ སྔོན་མ་བྱག་གཡང་
གཟར་དྲགས་ལས་རྦབོ་རིལ་ཏེ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་དང་ཆོ་འཕྲུལ་སནོ་མི་ཚུ་ ཉེ་གནས་མ་ཐུགས་ཁྲོས་པའི་
རྟགས་མཚན་ཨིན་མས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་  དེ་མཆོད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་མཛད་གནང་མི་འདི་ 
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདི་གིས་ རྐྱེན་ངན་འདི་ཚུ་ལས་བཟགོ་ཚུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་༢༠༡༨ལུ་ མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚགོས་ཀྱིས་ ཉེ་གནས་མ་ཚེ་རིང་དབང་མོའི་གནས་མཇལ་
བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཆང་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ལྷ་དང་
དྲང་སོང་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་མཐུས། །ཚེ་རིང་དབང་མོའི་སྲིད་ཞུའི་ཕུན་ཚོགས་དཔལ། །མ་ཚང་མེད་པས་
དུས་ཀུན་སྐྱོང་བར་ཤགོ །ཟེར་སོན་ལམ་བཏབ་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གཞན་ཡང་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་སྐྲུན་ཁང་གི་ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ སབོ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་
ལས་མཆོག་ གནས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཞག་གཅིག་སྨིན་བྱུང་འུང་ལུ་སོད་པའི་གཉིད་ལམ་
ནང་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཨིན་མནོ་བའི་ ཨམ་སྲུ་ལོ་ན་རྒས་སུ་
འཚམས་ཅིག་གིས་ ཕག་གཉིས་ཐལ་མ་སྦྱར་སྦེ་ དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་དང་ཁྱེད་གཉིས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་
ཟེར་ ཡང་ཡང་གསུངས་བའི་མཐར་ རང་ལུ་ནོར་བུ་བྱུ་རུ་དམརཔོ་གི་ཕྱེངམ་ཅིག་ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ་ཆེན་
པོའི་སྒོ་ལས་གནངམ་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ མཁའ་འགྲོའི་གནས་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཐབོ་སྟེ་ གསེར་སྐྱེམས་
བསྡུས་པ་ཅིག་བརྩམས་ཏེ་ཡདོ་མི་འདི་ འགོ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཉེ་གནས་མ་ཚེ་རིང་དབང་མའོི་གསོལ་མཆོད། ཀློང་ཆེན་དགྱེས་པས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། མཁའ་འགྲོ་ཕུག།
དབུ་མཛད་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། མཁའ་འགྲོ་ཕུག།
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གླགླངང་་ཆེཆེནན་་ཕུཕུགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།  ༡༡
༡༡  མམངངགགསས་་གགཞུཞུགག་་པཔ་་ཨཱཨཱརྱརྱ་་དེདེ་་ཝཝཱཱིི།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མངགས་གཞུག་པ་ཨཱརྱ་དེ་ཝཱི།
ས་གནས། མངགས་ཕུ། པདྨ་འོད་རིའི་གནས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གཡུས་ཚན། འཇམ་པ་ཎི།
བསྟེན་མི། གླང་ཆེན་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

པཔདྨདྨ་་མམ་་འའོདོད་་རིརིའིའི་་གགནནསས་་ཡིཡིགག་་ལལསས།།  སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ ཉེར་བཞིའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས༔ བར་དུ་ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷས༔ རྩ་མཆོག་གྲོང་མཉམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཐ་མར་ཨུ་རྒྱན་པད་
འབྱུང་གིས༔ བཀྲ་ཤིས་ཕ་ོབྲང་བྱིན་རླབས་དུས༔ པདྨ་འདོ་རིར་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ས་སོྤྱད་ཞིང་གི་གནས་
མཆོག་གོ༔ ཟེར་ཐོན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ པདྨ་མ་འོད་རིའི་གནས་འདི་ བཀྲ་ཤིས་ཕོ་བྲང་གི་གནས་དང་ དུས་

247



 

 
 

མཉམ་ལུ་བྱིན་གྱི་བརླབས་པའི་གནས་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གནས་འདི་ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ གླང་
ཆེན་ཕུ་རྒེད་འོག་ འཇམ་པ་ཎི་དགོན་པ་ལས་ ནུབ་བྱང་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྐང་ཐང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀྱི་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
པདྨ་མ་འོད་རིའི་གནས་དེ་གི་ལྟག་ལུ་ ཇོ་མོ་ཨ་ཎི་ཨུ་ཎིའི་འཁོར་ གནས་བདག་མངགས་གཞུག་པ་ཨརྱ་དྷེ་
ཝི་གནས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་མངགས་ཕུ་ཟེར་བཏགས་ཡདོ་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་སྒྲ་ཟུར་
ཉམས་ཏེ་ ངང་ཕུ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། གནས་འདི་ ལྷོ་མོན་རོང་ལྡིང་གི་
གནས་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཡིག་རྙིང་ནང་ལུ་ ནང་སྐོར་གྱི་གནས་རི་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག། གགནནསས་་ཡིཡིགག་་
ལལསས།།  གནས་བདག་ཨརྱ་དྷེ་ཝིས་དབང་༔ ཟེར་གསུངས་ཡདོཔ་ལས་ པདྨ་འོད་རིའི་གནས་ཀྱི་བདག་པ་ོ
ཡང་ གནས་བདག་ཨཱརྱ་དེ་ཝཱི་ཨིནམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་
ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་པའི་སྐབས་ བཀའ་བཏགས་ཕག་རྒྱ་གཉན་པོས་དམ་བཞག་གནངམ་མ་ཚད་ 
མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ བསན་པ་དང་
སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྲུང་དགོས་པའི་དམ་བཞག་ཟབ་མོ་གནང་ཡདོ་པ་ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་ཨིན།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནི་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕངས་བསོད། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིང། དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མགོན་སྐྱབས་འཚལོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཚེ་རིང་ནད་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་དང་ 
ཕྱུགས་ནོར་འཕེལ་བའི་དངོས་གྲུབ། དཔལ་འབྱོར་ཟས་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ། མཁོ་དགུ་
བང་མཛོད་ནོར་ལ་སགོས་པའི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
པདྨ་འོད་རིའི་གནས་ཡིག།
ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་གི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སོན།
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བབདེདེ་་བབ་་ཐཐངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༨༨
༡༡  སྤྲུསྤྲུལལ་་པཔའིའི་་ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་འའདདོདོད་་ཡཡོནོན་་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོ།
ས་གནས། བདེ་བ་ཐང་སདོ། 
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བ་ོསྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།

བདེ་བ་ཐང་གི་སདོ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བཙན་ཆེན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ།
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གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  གངས་ཅན་ལྷོ་ཕོགས་
ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པའི་གླིང་། །རྒྱ་བདོ་འདུ་
ལོང་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་གནས། །བཀྲ་ཤིས་
དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཐང་སདོ་ན། །གཟི་བརྗིད་
ལྷུན་ཆགས་གྱེན་དུ་འཕྱུར་བའི་རི། །ལྷ་ཡི་ཕོ་
བྲང་ཤྲཱི་མེ་རུ་ཞེས།  །མཐནོ་པོ་གནམ་གྱི་ཀ་
བ་ཆེན་པོ་ནས། །སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་
དོན་ཡདོ་བཟང་། །ཞེས་པའི་གསོལ་མཆོད་ཚིགས་བཅད་དེ་གིས་འགོ་དྲངས་ཐགོ་ལས་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ བཙན་ཆེན་འདོད་ཡོན་བཟང་པ་ོགི་ ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་བཤད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ 
བདེ་བ་ཐང་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ འབྲུག་ལྷ་ོཕགོས་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་
བདེ་བ་ཐང་གི་གཡུས་ཚན་སདོ་ལུ་ ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཤྲཱི་མེ་རུ་ཟེར་ རི་མཐོན་པོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་
མི་འདི་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོ་གི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ གསོལ་མཆོད་ནང་ལུ་
འཁོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་རང་ དེ་ཁའི་མི་སེར་རྒས་རྒན་ཚུ་གིས་ཡང་ ཞིབ་འཚལོཔ་རང་ལུ་ བར་སོན་དེ་
བཟུམ་སྦེ་ར་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ལྷ་ཆེན་བཞུགས་སའི་ཕོ་བྲང་དེ་ གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ ཤྲཱི་མེ་རུ་ཟེར་འཐོན་དོ་ཡདོ་མི་འདི་ བདེ་
བ་ཐང་གི་གཡུས་ཚན་གྱི་སོད་ ནགས་ཚལ་སྟུག་པོའི་ནང་ གསེར་ཏོག་ཟེར་མི་ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཟུམ་ཡདོ་
མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན། རི་འདི་ བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་དང་ ཨ་རོང་རྒེད་འགོ་གཉིས་ཀྱི་ས་
མཚམས་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ དེ་ཁའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལས་ རྐང་ཐང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༥ ལྷག་
ཙམ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷདོ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
བབསསོདོད་་པཔ་་ལལསས།།  ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་མགོན་གྱི་འཕྲུལ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་ཉུལ་བ་ལས། །གངས་ཅན་ལྷ་ོཡི་
བདག་བསྐོས་པ། །སྤྲུལ་པའི་དགེ་བསྙེན་ཁྱོད་ལགས་ས།ོ །ཟེར་ཐོན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་
བཟང་པ་ོནི་ ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་གི་སྤྲུལ་པ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ དེའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་ཡདོ་མི་ཡང་ 
སྤྱསྤྱནན་་འའདྲེདྲེནན་་ལལསས།། མཐུ་རྩལ་སབོས་ལྡན་བཀའ་བློན་ཡངོ་བྷ་དང་། །ཚུལ་གཙང་གྲྭ་བཙུན་མང་པའོི་འཁོར་
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དང་བཅས། །གཞན་ཡང་རྒྱ་བོད་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མ་སྲིན། །གནམ་ས་གང་བའི་ཚགོས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྐོར་
ནས། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་འཁོར་
ཡང་བཀའ་བློན་ཡོང་བྷ་དང་ གནསཔོ་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོ་ ཁོ་རའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ ཚུལ་
ཁྲིམས་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སངོ་དགྲ་བཅོམ་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ རྒྱ་བོད་མཚམས་ཀྱི་
ལྷ་མ་སྲིན་དང་ གནམ་ས་གང་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་དོན་ཡདོ་བཟང་པོའི་སྐུ་མདགོ་
དང་ཕག་མཚན་ཡང་ བབསསོདོད་་པཔ་་ལལསས་་  ཞི་ཁྲོའི་
གར་གྱི་རྣམ་རོལ་དུ། །ཅིར་ཡང་སོན་པའི་སྐུ་
མཆོག་ལ། །དར་དམར་ན་བཟའ་ཕང་ཕུང་
གིས། །བརྗིད་པར་བརྒྱན་ལ་ཕག་འཚལ་
བསདོ། །གསེར་དངུལ་མུ་ཏིག་ཕྲ་ཚོམ་
གྱིས།།ཆལ་ཆིལ་སས་པའི་ཅང་ཤེས་རྟ། །འབྲུག་
གཟུགས་འགྱིང་བའི་སྒ་བཅས་པར། །བཅིབས་
ནས་སོང་གསུམ་བསྐོར་ལ་བསོད། །ཟེར་ཐོན་
ད་ོཡདོ་རུང་ བདེ་བ་ཐང་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་
མཚོའི་མགོན་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་ནང་ཨིན་པ་
ཅིན་ ཞི་བ་སྐུ་མདགོ་དཀར་པོ་ ཞལ་གཅིག་
ཕག་གཉིས་ ཕག་གཡས་བ་དན་དང་ ཕག་
གཡོན་ནོར་གཞངོ་བསྣམས་པ་ ཅང་ཤེས་རྟ་དམར་པོ་གཅིག་གུ་བཞོན་པའི་ཚུལ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར 
བདེ་བ་ཐང་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆོས་གླིང་མགོན་ཁང་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ བཙན་གྱི་ཀ་ཁྲབ་བཞེངས་སབས་སྦེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཕག་གཡས་པར་ བཙན་དར་དང་གཡོན་པར་ ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ལྟ་བུ་བསྣམས་ཏེ་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་དདམམ་་བབཞཞགག་་ལལསས།།  སྔོན་ཚོ་སབོ་
དཔོན་པདྨ་འབྱུང་། །མཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་བདེན་
སོབས་ཀྱིས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་དམ་ལ་
བཏགས། །དབང་བསྐུར་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་
གཏད། །དེ་བཞིན་མཧཱ་དྷེ་ཝ་ཁྱོད། །གཡར་དམ་
གཉེན་པོ་བརྩེར་དགོངས་ལ། །གཞན་ལ་འཚེ་བའི་
བསམ་སྦྱོར་དང་། །གདུག་རྩུབ་ངན་པ་ཞི་བར་མཛོད། །ཕན་འབྲས་བདེ་བ་གནོད་པའི་འབྲས། །སྡུག་བསྔལ་
རྒྱུ་ཞེས་རྒྒྲལ་བའི་བཀའ། །དེ་ལས་འདས་ན་བསྐལ་པ་བརྒྱར། །དམལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེ་ཏ་རེ། །ཟེར་ཐོན་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོ་ཟེར་བའི་བཙན་ཆེན་ནི་ སྔོན་ཚེ་ཨོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མཐུ་
རྩལ་ནུས་པའི་བདེན་སབོས་ཀྱིས་ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་ཞིནམ་ལས་ 
བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་དམ་བཞག་མཛད་གནང་མི་ལས་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་ བླམ་
འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་ ཡངོས་ལ་དགོན་པ་དང་ བདེ་བ་ཐང་གཉིས་ལུ་ དབྱར་ས་དགུན་ས་སྦེ་བཞུགསཔ་
ད་ བདེ་བ་ཐང་གི་ས་ཕགོས་འདི་ནང་ལུ་ ནད་མུག་འཁྲུག་རྩདོ་དང་ཨར་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ལ་སགོས་པའི་
འགལ་རྐྱེན་ངན་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་ཞིང་ སྐྱོབ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གནས་བདག་དེ་ལུ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཚུ་ཡང་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་
གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བླམ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་མེན་པར་ བླམ་
གཞན་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ གསལོ་མཆོད་དེ་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ཕུལ་སོལ་མེད་རུང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ དེ་
ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ ཆོས་
ཀྱི་བསན་པ་ཉི་མ་ཤར་དོ་བཟུམ་སྦེ་དར་ཁྱབ་སོང་ནི་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་དཀོན་གཉེར་
དང་ བསྐང་རྒྱུན་པ་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
བཙན་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ སྤྱིརསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་
གསུམ་གི་དབུ་ཕང་བསོད་དེ་ བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས་ནི་དང་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལེགས་པར་སྐྱོང་། ལྷག་པར་
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དུ་ རང་ཕགོས་ལ་སྒོ་ལུང་སྒོའི་མི་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་མངའ་ཐང་ཐམས་ཅད་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ས་ཕགོས་
འདི་ཉིད་ལུ་ ནད་རིམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རྩོད་དང་། ཨར་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་ངན་པའི་
རིགས་ ཐམས་ཅད་སྲུངས་ཤིང་སྐྱོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པའི་ཁར་ རང་གི་བསམ་པའི་དོན་ཚུ་
ཡང་ མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ སོང་གྲོགས་མཛད་གནང་ཚུལ་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
འདི་འབདཝ་ལས་ སྔོན་མ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དུས་ཚོད་རིམ་གྱིས་འགྱུར་བ་ལེ་ཤ་སོང་ཡོད་རུང་ ཡུལ་
མི་ཚུ་གིས་ གཞི་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བསྟེན་སོལ་ཡདོ་མི་འདི་ དུས་ད་ལྟའོི་བར་ན་ཡང་ 
རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
འདདོ་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭ། བདེ་བ་ཐང་།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་།
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༢༢  བབཀཀའའ་་བླབློནོན་་ཡཡོངོང་་བྷབྷ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཀའ་བློན་ཡངོ་བྷ།
ས་གནས། བཀའ་བློན་མཚོ། བདེ་བ་ཐང་གི་གཡུས་སོད་ལུ་ཡདོ། 
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། བདེ་བ་ཐང་གི་སདོ་ལུ་བཀའ་བློན་

མཚོ་འདི་ནང་ལུ་ གནས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། སྣུམ་འཁོར་ལམ་
ལས་ ཆུ་ཚདོ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ནང་རྐང་ཐང་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན།
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གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་བཙན་ཆེན་དོན་ཡདོ་བཟང་པའོི་གསོལ་མཆོད་ལས། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་
དགེ་བསྙེན་དོན་ཡོད་བཟང་། །མཐུ་རྩལ་སབོས་ལྡན་བབཀཀའའ་་བླབློནོན་་ཡཡོངོང་་བྷབྷ་དང་། །ཟེར་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
བཀའ་བློན་ཡངོ་བྷ་ཟེར་མི་འདི་ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པ་ོདགེ་བསྙེན་དོན་ཡདོ་བཟང་པའོི་ བཀའ་བློན་མཐུ་རྩལ་
ཅན་ཅིག་དང་ སབོས་ལྡན་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།
སྤྱིར་བཏང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཞུགས་སའི་ཕོ་བྲང་ཚུ་ ཕུ་ལུ་རི་ཆེན་བྲག་ཆེན་དང་ མདའ་ལུ་མཚོ་
ཆེན་མཚོ་ཆུང་ཚུ་ནང་ཨིན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཀའ་བློན་ཡངོ་བྷ་བཞུགས་སའི་ཕོ་བྲང་འདི་ བདེ་བ་ཐང་གི་
གཡུས་སདོ་ཀྱི་གསེར་ཏགོ་རི་གི་གདོང་ཁར་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་ མཚོ་ཅིག་འཁྱིལ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན། མཚོ་འདི་གི་མིང་ལུ་ བཀའ་བློན་ཡོང་བྷའི་བླ་མཚོ་ཟེར་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་
ཏེ་ མི་ཚུ་གིས་ཀ་ལིང་བླ་མཚོ་ཟེར་སབ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་མཆོད་ནང་ རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ག་ནི་ཡང་འཁོད་དེ་མེད་རུང་ གཡུས་མི་ཚུ་
གིས་བཤད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་ཁོ་ར་ བཙན་ཆེན་དོན་ཡོད་བཟང་པོའི་བཀའ་བློན་ཨིན་
རུང་ གླེན་གོ་བཟུམ་ཅིག་ཡདོ་ནི་འདི་གིས་ ཚངས་ལྷའི་སྐད་ལས་ གླེན་གོ་ལུ་ ཡཡོངོང་་བྷབྷ་ཟེར་སབ་ད་ོཡདོཔ་
ལས་ བཙན་ཆེན་རྒྱལ་པའོི་བཀའ་བློན་དང་ གླེན་གོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བཀའ་བློན་ཡོང་བྷ་ཟེར་ཞུ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་ཁོ་རང་ བཙན་ཆེན་དོན་ཡོད་བཟང་པོའི་བཀའ་བློན་ཨིནམ་ལས་ བཙན་ཆེན་དེ་དང་མཉམ་
ཅིག་ སྔོན་ཚེ་ཨོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ བླམ་
འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་མཆོག་ཡོངས་ལ་དགོན་པ་དང་བདེ་བ་ཐང་གཉིས་ལུ་ དབྱར་ས་དགུན་ས་སྦེ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་གསལོ་མཆོད་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ དམ་བཞག་
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དང་བཀའ་བློན་སྦེ་བསྐོ་གནང་མི་ཡང་ བླམ་ཁོ་རང་ཨིནམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བཤད་སལོ་
འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དང་གསལོ་ཁ་ཟེར་ལགོས་སུ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ཉིན་ལྟར་
གསོལ་ཁ་ཕུལ་སལོ་མེད་རུང་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དོན་ཡོད་བཟང་པའོི་བཀའ་བློན་ཨིནམ་ལས་ ལྷ་ཆེན་འདི་
ལུ་ བསང་དང་གསལོ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ཕུལ་བའི་ལུགས་སལོ་ཡོདཔ་མ་གཏགོས་ 
དམིགས་བསལ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་སོལ་ཅིག་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
སྐྱསྐྱབབསས་་མམགོགོནན།།
གནས་བདག་འདི་གི་སྐྱབས་མགོན་ཡང་ གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་གནང་ལས་ཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་རྒྱལ་
དོན་ཡདོ་བཟང་པའོི་བཀའ་བླནོ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་པོ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་
ནི་དང་ ཨར་ཇག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་གནོད་པ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་དེ་ མི་སྡེ་ནང་གཅིག་སྒྲིལ་དང་གཅིག་མཐུན་
གྱི་ཞི་བདེ་འབྱུང་ནི་ལུ་ ཕྲིན་ལས་ཚུ་མཛད་གནང་ད་ོཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་དད་པ་ཚུ་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གནས་བདག་དེའི་ཕག་མཚན་དང་བར་མཚོན་ཚུ་ གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཚུ་ནང་ལུ་གསུངས་ཏེ་མེད་རུང་ 
གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བཀའ་བློན་ཡངོ་བྷ་ཁོ་རང་ལྐུགས་པ་ཅིག་ཨིན་
པའི་ཁར་ ཞལ་ཁྲོ་བོ་བཟུམ་ཅིག་དང་ཞལ་རས་གནགཔོ་ དབུ་ལུ་ཡང་ རྒྱ་ཞྭམོ་བཟུམ་ཅིག་བཙུགས་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཚུལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཀརྨ་་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆོས་གླིང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ཡང་ ཚུལ་དེ་
བཟུམ་སྦེ་ར་བཞེངས་སབས་ཅན་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་འདུག།
གནས་བདག་འདི་གིས་གནོད་པ་རྐྱབ་པའི་མི་ཚུ་ཡང་ ཁ་སབ་མ་ཤེསཔ་བཟོ་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེའི་བཅོས་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་ཡོདནི་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡདོ་རུང་ གལ་སྲིད་བྱ་སབས་མ་བདེ་བའི་
རྐྱེན་གྱིས་ བླམ་ཆོསཔ་མེད་པའི་དུས་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྐྱེན་ངན་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤསོ་
ཚུ་གིས་ ཆང་ཕུད་བཤམ་ཞིནམ་ལས་ འ་ནི་ཁྱོད་ལུ་ཕུལ་ད་ོ འདི་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ང་བཅས་མི་ཚུ་ལུ་
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གནོད་པ་མ་བཀལ་བར་ ཁྱོད་རང་བཞུགས་སའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལགོ་བྱོན་གནང་ཟེར་ ལག་བར་འབད་དེ་ 
བཟགོ་ཐབས་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་སོལ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
སྔོན་ལས་ ད་རེས་ཚུན་ཚདོ་ཀྱི་བར་ན་ མི་རབས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལེ་ཤ་་སོང་ཡོད་རུང་ གཞི་བདག་བཀའ་
བློན་ཡོང་བྷ་འདི་ལུ་ བདེ་བ་ཐང་གི་གཡུས་མི་ག་ར་གིས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་གྱི་གསལོ་
ཁ་དང་གཅིག་ཁར་ བབཀཀའའ་་བླབློོནན་་ཡཡོངོང་་བྷབྷའི་མཚན་བཙུགས་ཏེ་རང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཉམས་
པར་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཕུལ་བའི་སོལ་བཟང་པ་ོཚུ་ཡདོ་ནི་འདི་གིས་ ལམ་སལོ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་བརྟན་ཐབས་ལུ་ ཕན་རླབས་སོམ་སྦེ་རང་འབྱུང་དོ་ཡདོ་པའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་
བཤད་སོལ་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
འདདོ་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭ། བདེ་བ་ཐང་།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་།
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༣༣ གྲུགྲུངང་་ འའབྲུབྲུངང་་ལལའིའི་་བབདདགག་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འབྲུང་ལའི་བདག་པ།ོ
ས་གནས། རོ་ཕྱི་ནང་ཟོར། བྱག།
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། བདེ་བ་ཐང་གི་རི་

བྲག་ཅིག་ནང་ལུ་ གནས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། སྣུམ་འཁོར་ལམ་
ལས་ ཆུ་ཚོད་ ༢ དེ་ཅིག་རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ རི་གསུམ་འཛོམས་
སའི་ཕོ་བྲང་གི་བྱག་དེ་ཁར་ལྷདོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འའཛཛམམ་་གླིགླིངང་་ཉིཉི་་མམའིའི་་བབཙཙནན་་པཔོ་ོ་ལལསས།།  ང་ནི་ཆེ་མཆོད་ཆུང་མཆོད་ཀྱང་། །ཕུ་ཡི་འབྲུང་ལའི་བདག་པོ་
མཆོད། །འདི་རིང་འབྲུང་ལའི་བདག་པ་ོམཆོད། །ཡ་གི་རི་གསུམ་འཛོམས་པའི་སྟེང་། ། ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ འབྲུང་ལའི་བདག་པ་ོཟེར་མི་འདི་ བདེ་བ་ཐང་གི་གཡུས་ཚན་སོད་ལུ་ བླམ་འཇིགས་མེད་ཀུན་
གྲོལ་གྱི་ལྷ་ཁང་རྙིང་ཤུལ་ཡོད་མི་ འབྲུང་ལའི་ཕུ་ཟེར་མི་གི་རི་དང་ རོ་ཁྱི་ནང་ཟརོ་མི་གི་རི་ དེ་ལས་ 

དགོན་མཱན་མ་ཟོར་བཅས་ རི་གསུམ་འཛོམས་
སའི་བྱག་ཅིག་ལུ་ གནས་བདག་འབྲུང་ལའི་
བདག་པ་ོགནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུང་ལའི་
བདག་པའོི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་སོལ་འདུག།
ཕུ་ཅིག་འབྲུང་ལའི་བདག་པ་ོལ། །ཕ་ནི་བཙན་
ལ་མ་ནི་ཀླུ། །ཀླུ་བཙན་ཚོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་
ཡིན། །ཟེར་འཛམ་གླིང་ཉི་མའི་བཙན་པ་ོལས་
ཐོན་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་འབྲུང་ལའི་
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བདག་པ་ོཟེར་མི་འདི་ ཕ་བཙན་དང་མ་ཀླུ་འབདཝ་ལས་ ཀླུ་བཙན་ཚགོས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་
ཡང་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་ཐོབ་མ་ཐབོ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་གསུངས་ཏེ་མེད་པའི་ཁར་ 
དེ་ཁའི་གཡུས་མི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་ཡང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མེད་རུང་ བདེ་
བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གནས་བདག་ཁོ་ར་བཞུགས་སའི་ཕོ་བྲང་འདི་ འའཛཛམམ་་གླིགླིངང་་ཉིཉི་་མམའིའི་་བབཙཙནན་་པཔོ་ོ་ལལསས།།  རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་མཁར་
པོ་ལ། །གསེར་གྱི་སྒོ་ཆུང་ཉེ་རེ་རེ། །གསེར་གྱི་སྒོ་ཆུང་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིག །གསེར་གྱི་བྱ་ཕོ་ཀང་སེ་
ཀང་། །གསེར་གྱི་རྟ་སྐད་ཙེ་རེ་རེ། །བཟང་ཁྱི་དམར་པོ་ལྷང་སེ་ལྷང་། །དེ་ལ་སུ་བཞུགས་སུ་མི་
བཞུགས། །འདི་རིང་འབྲུང་ལའི་བདག་པོ་བཞུགས། །ཟེར་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕོ་བྲང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལ་
སོགས་པ་ལས་གྲུབ་གྲུབ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་གྱིས་གཟིགས་ན་མ་
གཏོགས་ ང་བཅས་རའི་ཆུ་བུར་མིག་གིས་ ར་ོཁྱི་ནང་ཟོར་གྱི་རི་ལུ་ཡདོ་མི་ བྱག་ཅིག་ལས་གཞན་ག་ནི་
ཡང་མི་མཇལ་བས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ཡུལ་བཙན་འབྲུང་ལ་བདག་པོའི་ཕག་མཚན་དང་བར་དོན་ནི་ ཕུ་ཅིག་འབྲུང་ལའི་བདག་པ་ོནི། དབུ་ལ་ཐགོ་
དམར་ལྡེམ་བུ་གསོལ། །སྐུ་ལ་ན་བཟའ་དམར་པ་ོགསོལ། །ཕག་ན་ཟངས་ཀྱི་མདུང་རིང་རྣམས། །ཞལ་ལ་
སྐྱེས་བུ་སི་ལི་ལི། །འཇའ་དང་འོད་དུ་ཁྱི་ལི་ལི། །སྟེང་དུ་དེ་ནི་བྱ་དམར་ལྡིང་། །འདོ་དུ་དེ་ནི་རྟ་དམར་
བཞོན། །རོལ་དུ་དེ་ནི་ཁྱི་དམར་ཁྲིད། །ཟེར་ཐོན་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སག་རལ་འདི་ནི་གཡས་སུ་
བཏགས། །གཟིག་ཤུབ་འདི་ནི་གཡོན་དུ་བཏགས། །འཇའ་རི་ཕུབ་ཆུང་རྒྱབ་ཏུ་འཁུར། །སག་རལ་གཡས་
སུ་བཏགས་ཙམ་ན། །སག་མོ་ཚང་ནས་འདོན་པ་འདྲ། །གཟིག་ཤུབ་གཡོན་དུ་བཏགས་ཙམ་ན། །གཟིག་མོ་
བྲེངས་སུ་འཛུམ་པ་འདྲ། །འཇའ་རི་ཕུབ་ཆུང་མགོ་ཙ་ན། །སྐྱེས་པ་དམག་ལ་ཆས་པ་འདྲ། །ཟེར་ཐོན་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་འབྲུང་ལ་བདག་པོའི་དབུ་ལུ་རས་དམར་དཀྱིས། སྐུ་ལུ་ན་
བཟའ་དམར་པོ་གསོལ། ཕག་གཡས་མདའ་དང་གཡོན་པར་གཞུ། རྟ་དམར་གུ་བཞནོ་ ཁོ་རང་ཡར་དང་
མར་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སག་ལྤགས་དཀྱི་བའི་སོ་རས་གཡས་ལུ་བཏགས་ གཟིག་ལྤགས་ཀྱིས་བཟོ་བའི་
མདའ་ཤུབས་གཡོན་ལུ་བཏགས་ འཇའ་རིས་ཀྱི་ཕུབ་ཆུང་ཅིག་རྒྱབ་ཁར་འབག་སྦེ་འབྱོན་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་
རྒྱུས་རྣ་རྒྱུན་ཚུ་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་འབྲུང་ལའི་བདག་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་འདི་ཡང་ སྔོན་མ་བླམ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་
བདེ་བ་ཐང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བཞུགས་གནས་གཙོ་བོ་ཅིག་འབྲུང་ལའི་ཕུ་ལུ་ཨིནམ་ལས་ བླམ་འདི་
གིས་ འབྲུང་ལའི་བདག་པོ་འདི་དམ་ལུ་བཞག་ཞིན་ན་ བསན་པའི་སོང་གྲོགས་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བཤད་ནི་ཡོད་རུང་ 
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བླམ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་མེན་པར་ བླམ་གཞན་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས་
ཟེར་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ཁ་དང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ གནས་སྐབས་མིའི་བདེ་བ་གང་འདདོ་
སྐྱོང་ཚུགས་པའི་སྐྱབས་མཛད་གནང་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ འབྲུང་ལའི་བདག་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་གིས་ 
བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་ ནད་དང་མུ་གེ་མེད་པར་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་སྦེ་ དགའ་ཞིང་སོ་བའི་ཐགོ་
ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡདོ་ལུགས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
འཛམ་གླིང་ཉི་མའི་བཙན་པ།ོ
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭ། བདེ་བ་ཐང་།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་།
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༤༤  ལལབབ་་རྩརྩ་་པཔ།། ཧཧོརོར་་མམཐཐའའ་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལབ་རྩ་པ། ཧོར་མཐའ་པ།
ས་གནས་། སྒང་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ།
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ནགས་ཚལ་སྟུག་

དྲགས་ཅིག་ནང་ གནས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། རྫ་ཆས་བརྙ་བར་
བྱིན་ད་ོཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། མི་གཡིབ་བཞག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་
བཤད་ནི་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གནས་བདག་ལབ་རྩ་པའམ་ ཧོར་
མཐའ་པའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ བདེ་བ་
ཐང་རྒེད་འོག་གི་གདངོ་ཕོགས་དང་ 
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་འགྱོ་
སའི་གཞུང་ལས་གྱི་འོག་ལུ་ སྒང་
ཆུང་ཅིག་མཐོང་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་
ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། ཕོ་
བྲང་དེའི་རྩ་བར་ སྔོན་མ་ཟ་སྤྱོད་
འབད་ནི་མེད་དེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ དེའི་ཉེ་འདབས་ལས་ཕར་ ཟ་སོྤྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་འདུག།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ལགོས་སུ་མེདཔ་ལས་ རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་བཅོལ་
ས་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རུང་ ལུང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཤད་པ་ཅིན་ དེ་ཡང་ མི་རབས་གསུམ་
དེ་ཅིག་གྱི་ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་བུཚུ་གཅིག་ མངོན་སུམ་འབད་རང་ གནས་བདག་ཅིག་ལུ་གྱུར་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འགོ་ ས་གནས་རི་ཁལ་ཟེར་ས་ལུ་ བུཚུ་ཅིག་ ཁོ་རའི་རྩ་
བའི་བླམ་ཅིག་གི་ཕག་ཞུ་སོད་པའི་རིང་ལུ་ ཁོ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བླམ་ལུ་ཞབས་ཏགོ་གསོལ་ཚོགས་འབད་
ནི་ལ་སགོས་པའི་སྐབས་ལུ་ མེ་འཕུ་ནིའི་དོན་ལས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ཐབ་ཤིང་འཐུ་སྟེ་ དུས་ཚདོ་ལུ་ཧ་ཕྱི་
མེད་པར་ ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་སྦེ་ར་བཀལ་ཏེ་སདོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཨ་རྟག་ལྷདོ་ནི་ཡདོ་པའི་དུས་ཚདོ་ཁར་ མ་ལྷདོ་པར་ཕྱི་སངོཔ་ལས་ བླམ་འདི་
གིས་ ཁྱོད་ད་རེས་ག་ཅི་སྦེ་ཕྱི་སངོཔ་སོ་ཟེར་དྲི་བ་གནང་པའི་ཚེ་ བུཚུ་འདི་གིས་ བླ་མ་ལགས་ ང་ནི་ཧེ་མ་
དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ལུ་གྱུར་སངོ་ཡི། བླམ་གིས་ང་ལུ་གཟིགས་མི་ཚུགསཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་
གིས་ག་ཅི་འབད་ཡི་ག་ཟེར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ ཁོ་ལུ་གཟིགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་ལས་སྤུ་
རིངམོ་སྦེ་སྐྱེས་ཏེ་ འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་སྦེ་གཟིགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དུས་ཚདོ་འདི་ལས་
འགོ་བཟུང་སྟེ་ འ་ནི་བུཚུ་འདི་ནགས་ཚལ་འདི་སྟུག་དྲགས་འདི་ནང་ལུ་སངོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁའི་གནས་
བདག་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡདོཔ་ལས་ ད་རེས་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་འདི་ གནས་བདག་ལབ་རྩ་པའམ་ཧོར་
མཐའ་པའི་ ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་ཧོར་མཐའ་པ་ལུ་ བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སྡེ་ཡངོས་ཀྱིས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་སྦེ་
ཕུལ་སོལ་མེད་རུང་རང་སའོི་བཀའ་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གསལོ་བ་བཏབ་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་
ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ དེ་མཐུན་གྱི་ལོ་དུས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་དང་ དུས་སོན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བརྩི་སོལ་མིན་འདུག། 
གནས་བདག་འདི་གི་སྐོར་ལས་ གསལོ་མཆོད་ལགོས་སུ་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རུང་ གནས་བདག་གཞན་
དང་གཅིག་ཁར་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སནོ་ལམ་བཏབ་སྟེ་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། གནས་
བདག་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ངོ་རྟགས་མ་འདྲཝ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དུ་ 
གནས་སྐབས་ཙམ་གྱི་བདེ་བ་མྱུར་དུ་ཐབོ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་དང་ རང་གིས་བརྩམ་པའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་
ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་ལབ་རྩ་པའམ་ཧོར་མཐའ་པ་ཟེར་མི་འདི་ བླམ་འདི་དང་འདི་གིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ ཕྲིན་
ལས་བཅོལ་བའི་ལ་ོརྒྱུས་དང་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་སགོས་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་ གཡུས་དེ་ཁའི་གོ་ཤེས་
ཉན་ཤེས་ཚུ་ལས་ བདེ་བ་ཐང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭའི་རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བསདོ་ནམས་བཟང་པོ་གིས་
བསྡུ་སྒྲིག་མཛད་གནང་མི་འདི་ ཡང་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་བྲིས་ཡོདཔ་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭ། བདེ་བ་ཐང་།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་།
ཨ་རྒས་ཁོ་ཙཱ། དགུང་ལོ་ ༨༠ ། དོམ་ཕུ་གཡུས་ཚན། 
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༥༥  ལལོརོར་་ཕུཕུགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལོར་ཕུག་པ།
ས་གནས། རི་བྲག་སྒང་རི་སྤུན་གཉིས། འུང་ཆི་ལོ།
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ།      བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། བདེ་བ་ཐངགི་སྒང་

སྤུན་གཉིས་ནང་ གནས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལོར་ཕུག་པ་ཟེར་མི་གནས་བདག་
བུམོ་སྤུན་གཉིསཔ་འདི་ བླམ་དང་
སོབདཔོན་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་
གནང་བའི་གསལོ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དང་ 
རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་
དེ་རང་འབད་རུང་ དང་ཕུའི་ཕམ་ཚུ་
གི་སྐབས་ལས་རང་ གནས་བདག་
ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་སོལ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ལུང་ཕོགས་འདི་ནང་གི་ 
ད་རེས་ཀྱི་མི་རབས་ཚུ་གིས་ཡང་ ས་གནས་འུང་ཆི་ལའོི་སྒང་ཆེན་གཉིསཔ་འདི་ གནས་བདག་ལརོ་ཕུག་
སྤུན་གཉིས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བརྩི་སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་
བདག་འདི་གཉིས་ལུ་བསྟེན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལརོ་ཕུག་གནས་བདག་མོ་སྤུན་གཉིས་པོའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ 
ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཀྱི་བར་ན་ གནམ་ཁར་མནྡྲལ་ཆ་གཅིག་ཕུལ་ད་ོབཟུམ་བའི་ རི་མཐོན་པ་ོགཉིས་
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ཡོད་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།  ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཕ་ོབྲང་འདི་ རི་གཉིས་སྦེ་ཡདོ་པ་ཙམ་མ་
གཏོགས་ གཞི་བདག་དེའི་ཕོ་བྲང་ལགོས་སུ་ཅིག་སྦེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཅིག་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ལོར་ཕུག་པ་གནས་བདག་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་
གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ལུང་པ་དེ་ཁའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་བཤད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ 
གཡུས་དེ་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ཧེ་མ་བུམོ་སྤུན་
གཉིས་པོ་ དུས་ཨ་རྟག་རང་གཅིག་ཁར་སདོ་ནི་ཡདོ་མི་འདི་ ད་ལྟའོི་བར་ནང་ ལུང་ཕགོས་འདི་ནང་ལུ་
གནས་ཏེ་ཡདོཔ་སྦེ་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ཡིད་ཆེས་དང་གུས་
བཀུར་འབད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གནས་བདག་སྤུན་གཉིས་པོ་འདི་ ཧེ་མ་མཐོང་ཡདོ་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཙམ་བཤད་སོལ་མ་གཏགོས་ ད་རེས་ནངས་པར་མིག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐངོ་ནི་མེད་རུང་ སྔོན་གྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དད་པའི་ཐགོ་ལས་ ལུང་པའི་སོལ་རྒྱུན་ལྟར་དུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ལ་སོགས་
པ་ཚུ་འབད་དེ་ར་ཡདོཔ་ཨིན་མས། དེའི་གཟུགས་བརྙན་དང་ཀ་ཁྲབ་སགོས་གང་ཡང་མེད་རུང་ ལྷ་འདྲེ་མི་
གསུམ་སྤྱདོ་ལམ་གཅིག་ཟེར་སབ་སོལ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གོང་གི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་ དེ་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་ལས་
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞིབ་འཚལོ་པ་རང་གི་སེམས་ཁར་ ལོར་ཕུག་བུམོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ 
ཡང་ན་ བཟོ་ལྟ་འདི་ ང་བཅས་མི་བཟུམ་སྦེ་རང་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ལོར་ཕུག་པ་གནས་བདག་སྤུན་གཉིས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་
ཆའི་རིགས་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བླམ་འདི་དང་འདི་གིས་དམ་བཞག་མཛད་གནང་ནུག་ཟེར་ ངེས་ཏིག་སྦེ་
བཀོད་ཐབས་མེད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒང་དང་རི་བྲག་ཤིང་ཚུ་ནང་གནས་པའི་ གནས་
བདག་གཞི་བདག་ཆ་མཉམ་ སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
ཐོག་ལས་ དམ་བཞག་མཛད་དེ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གནས་བདག་སྤུན་གཉིས་དེ་ཡང་ 
དམ་བཞག་དེའི་འོག་ལུ་གནས་པའི་གྲས་ཁར་བཞག་རུང་ མ་བཏུབ་མིན་འདུག་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་སྤུན་གཉིས་འདི་དང་ འབྲེལ་བའི་ཉིན་ལྟར་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་དང་ ལ་ོདུས་ཀྱི་ཚེས་
བཅུ་དང་དུས་སོན་དམིགས་བསལ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སོལ་མེད་རུང་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ དུས་མིན་རླུང་
འཚུབ་དང་སེརཝ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་དང་ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ ལོ་ཉེས་དམག་འཁྲུག་ ལོ་ཐགོ་འབྱུང་བ་བཞི་
གིས་བཅོམ་པ་ལ་སགོས་པའི་ རྐྱེན་ངན་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ཚུ་བཟགོ་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་
བདག་འདི་ལུ་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་གཏརོ་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཕན་
རླབས་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།
ལོར་ཕུག་པ་གནས་བདག་སྤུན་གཉིས་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ངོ་རྟགས་མ་འདྲཝ་ཅིག་སོན་ནི་མེད་དེ་
འབད་རུང་ གསལོཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ལུང་ཕགོས་འདི་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བ་དང་ བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཚུ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། 
རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་སྔོན་གྱི་ཕམ་ཚུ་གིས་ དད་འདུན་དྲག་
པོའི་ཐགོ་ལས་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ ད་ལྟོ་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ 
གནས་བདག་འདི་ལུ་ འཇིག་རྟེན་པའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་དུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་རང་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།
གནས་བདག་སྤུན་གཉིས་པོ་འདི་ གནས་བདག་ཨིན་ཟེར་བརྩི་སོལ་ཙམ་མ་གཏོགས་ ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་
ཅིག་ཤེས་མི་མེད་མི་འདི་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ཡིག་
ཆ་ཚུ་ བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ཚུ་གིས་མཛད་དེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དུས་མ་འོངས་
པའི་ནང་ལུ་ སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བླམ་དང་སོབ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ གསོལ་མཆོད་དང་བྱུང་ཁུངས་ཚུ་མཛད་
གནང་འངོ་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡདོ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭ། བདེ་བ་ཐང་།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་།
དོམ་ཕུ་གཡུས་ཚན་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༨༠ལང་མི་ ཨ་རྒས་ཁོ་ཙ། 
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༦༦  སས་་ཝཝངང་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ས་ཝང་པ།
ས་གནས། སའི་བཀོད་པ་གཤོང་ལྟ་བུ་ཅིག་ནང་།
གཡུས་ཚན། རི་ཁལ།
བསྟེན་མི། རི་ཁལ་གྱི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། རི་ཁལ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། བདེ་བ་ཐངགི་ནགས་

ཚལ་སྟུག་དྲགས་རྩ་བར་གཤངོ་ཅིག་ནང་གནས་ཏེ་འདུག། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གནས་བདག་ས་ཝང་པ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ བླམ་ཚུ་གིས་དམ་བཞག་མཛད་དེ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཡོད་པའི་ལ་ོ
རྒྱུས་མེད་དེ་འབད་རུང་ སྔོན་མ་ཨའི་གཅིག་ལུ་ བུ་གཅིག་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཙམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཁ་
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གསལ་ཁུངས་ལྡན་ཅིག་སྦེ་བཤད་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གནས་བདག་ས་ཝང་པའི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་ 
མཐའ་མར་ནགས་ཚལ་གྱིས་བསྐོར་བའི་ ས་གནས་གཤོང་ཅིག་ནང་བརྩི་སོལ་ཡདོཔ་མ་གཏོགས་ ཁང་
ཁྱིམ་དང་ཕ་ོབྲང་སགོས་ ལགོས་སུ་ཅིག་སྦེ་བཞེངས་བཞེངས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལུང་ཕགོས་དེ་ནང་ལུ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ས་ཝང་པ་ལུ་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་གསོལ་མཆོད་
སོགས་ཕུལ་སོལ་མེད་དེ་རང་འབད་རུང་ གྲོང་ཡུལ་དེ་ནང་ ནད་ཡམས་དང་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་ལ་
སོགས་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་ནད་
ཕྱུགས་ནད་ཚུ་ལས་ ཐར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་རླབས་སོམ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་རགས་ཙམ་ཅིག་བཤད་ནི་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གནས་བདག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་ཆ་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་
པའི་ཁར་ དེ་ནང་ལྷ་ཁང་ཕོ་བྲང་སོགས་ཡང་ག་ནི་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེད་རུང་ གནས་བདག་གིས་དབང་བའི་
ས་ཁོངས་ཨིན་ཟེར་ ས་གོ་གཤོང་ ཝང  ཅིག་ལས་མཐོང་གསལ་གཞན་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་འདི་གི་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་འདི་ཡང་ ང་བཅས་ར་དང་མི་དང་གཅིག་མཚུངས་
ཙམ་ཅིག་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མིན་འདུག། 
ཨིན་རུང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིན་ གནས་སྐབས་རང་སའོི་རེ་དོན་ཚུ་
འགྲུབ་ནི་ལུ་ སོང་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་མང་ཤསོ་ཀྱིས་བསྟེན་
སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
དྲདྲནན་་གགསསོ།ོ། གོང་གི་གནས་བདག་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་ 
དེ་ཁའི་མི་སེར་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ཡདོ་མི་ཚུ་ རང་གིས་ཡང་དབྱེ་དཔྱད་དང་དྲི་
དཔྱད་ཚུ་འབད་དེ་བྲིས་བྲིཝ་ཅིག་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭ། བདེ་བ་ཐང་།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་།
དོམ་ཕུ་གཡུས་ཚན་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༨༠ལང་མི་ ཨ་རྒས་ཁོ་ཙ།
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༧༧ ཁཁལལ་་ལལ་་འའཁོཁོརར་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།    ཁལ་ལ་འཁོར་པ།
ས་གནས། རི་བྲག་ཅིག་ནང། ངེས་ལང་།
གཡུས་ཚན། རི་ཁེ།
བསྟེན་མི། རི་ཁལ་དང་བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། རི་ཁལ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། བདེ་བ་ཐངགི་ནགས་

ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཅིག་ནང་གི་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་གནས་ཏེ་འདུག། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གནས་བདག་ཁལ་འཁོར་པའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ 
ནགས་ཚལ་ནང་བྲག་རི་ཅིག་མ་གཏོགས་ 
དེའི་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཁང་
དང་ཕོ་བྲང་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་མ་
ཚད་ ཀ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས་ལ་སགོས་པ་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་
གནས་བདག་འདི་ལུ་ མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་ནི་དང་ མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་
ནིའི་སོང་གྲོགས་ཚུ་ སྐྱབས་མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཁལ་འཁོར་པའི་དོན་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ལགོས་སུ་གྱུར་པ་ཅིག་མེད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཚན་
དེ་ཁའི་གཏམ་རྒྱུད་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ མདོར་ཙམ་ཅིག་བཤད་པ་ཅིན་ དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སོལ་ཅིག་ནང་ 
སྔོན་མ་ས་གནས་དེ་ཁར་ ཨ་པ་དང་ཨའི་དང་བུ་བཅས་ ཁོང་བཟའ་ཚང་གསུམ་འབྲེལ་བ་མེད་པར་སདོ་
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ཡོད་མི་འདི་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་ཨིན་པའི་རྣ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་ཅིག་བཤད་སོལ་ཡདོཔ་
མ་གཏོགས་ དེ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བདེན་ཁུངས་ཚུལ་ལྡན་གྲུབ་མ་
ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ལ་ོརྒྱུས་འདི་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་པ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གི་རྣམ་པ་
དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་ཚུ་ ང་བཅས་མི་དང་ཅོག་འཐདཔ་མཚམས་ཅིག་ཡདོ་པའི་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་སལོ་
ཙམ་མ་གཏགོས་ ད་རེས་ནངས་པ་ དངོས་སུ་མཐོང་མངོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཡུལ་བཙན་གནས་བདག་ཁལ་ལ་འཁོར་པ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་བྱོན་བླམ་དང་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་དམ་
བཞག་གནང་སྟེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་སོལ་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ 
གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་ཕམ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་ སྔོན་ལས་རང་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་བརྩི་མི་འདི་ ད་
རེས་བར་ན་ཡང་ གྱུར་བ་མེད་པར་གུས་བཀུར་དང་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ མ་ཉམས་པར་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་
མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞན་ཡང་ གནས་བདག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ བདེ་བ་ཐང་པ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལྟར་གྱི་གསོལ་
མཆོད་དང་ ལོ་དུས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་སགོས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་སོལ་ཅིག་མེད་རུང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ མི་
ནོར་ལུ་གནོད་པའི་ཚེ་སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ མཆོད་པ་རེ་ཕུལ་ སོན་ལམ་རེ་བཏབ་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
ང་བཅས་རང་ སྔོན་མ་ལས་ད་ལྟོའི་བར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལེ་ཤ་སོང་ཡོད་རུང་ ཁལ་ལ་འཁོར་པ་
གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཚུལ་འདི་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ ཕ་ཤུལ་བུ་གིས་བཟུང་སྟེ་ སལོ་ཁྱུན་མི་ཉམས་པར་ 
གཞི་བདག་འདི་ལུ་ མཆོད་པ་ཚུ་སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕུལ་སོལ་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་ ངག་རྒྱུན་སྦེ་
བཤད་སོལ་ཡདོཔ་མ་གཏོགས་ གསལོ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ཡིག་ཆ་ཁུངས་ལྡན་ཅིག་ཐོབ་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ ལུང་པའི་ངག་རྒྱུན་བཤད་ལུགས་ཙམ་ཅིག་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།

270



 

 
 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭ། བདེ་བ་ཐང་།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་།
ཨ་རྒས་ ཁོ་ཙ། དགུང་ལོ་ ༨༠  དོམ་ཕུ་གཡུས་ཚན། 
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༨༨  ལྷལྷོ་ོ་ཕཕོགོགསས་་སྒོསྒོ་་རར་་ཁཁ་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།    ལྷོ་ཕགོས་སྒོ་ར་ཁ་པ།
ས་གནས། ཁོའི་སྦུང། ས་ཟུར་གསུམ་ལྟ་བུ་ཡདོ། ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ།
གཡུས་ཚན། སྒར་པ་འུང་འབྲིང་རིམ་སབོ་གྲྭ་བར་མའི་འགོ་ལུ།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ།       བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། སྒར་

པ་འུང་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡ དང་ རྒེད་འོག་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༣ 
ལྷག་ཙམ།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷ་ོཕགོས་སྒོ་ར་ཁ་པ་ཟེར་མི་འདི་ བདེ་བ་ཐང་
རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ ལྷོ་ཕགོས་ཁ་ཐུག་དང་ 
སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དོན་ཡདོ་བཟང་པོའི་ སྒོ་ར་
ཁའི་འགེགས་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལྷོ་
ཕོགས་སྒོ་ར་ཁ་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་
གི་ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ དང་ཕུ་  ཤར་ཝང་ས་
གསུམ་དང་ ཀུར་སོད་མདོ་བཞི་ བཀྲ་ཤིས་
སྒང་དང་གཞོང་སྒར་ཆ་འདུས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ རང་སའོི་འཚོ་བའི་དོན་ལུ་ ཨ་སམ་མངའ་སྡེ་གུ་དཱ་མའི་ཁྲོམ་
ཁར་རྐང་སངོ་སྦེ་འགྱོ་སའི་གསེབ་ལམ་གཙོ་བ་ོཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ སའི་བཀོད་པ་འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་
འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རོ་ཕུང་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ར་བཟུམ་མའི་ནང་ལས་ ལམ་སྒོ་དོག་དྲགས་ཅིག་
ཡོད་མི་འདི་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཡདོ་རུང་ གནས་བདག་འདི་གིས་ རྩ་ལས་ལགཔ་
བཀལ་མ་བཅུག་པར་ལུས་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས། ས་གནས་འདི་ཁར་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གིས་ དངོས་སུ་སྦེ་
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པར་བཏབ་པར་འགྱོ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་ གླང་ཆེན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་
ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་འདི་གི་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་དེ་ཡང་ གཡུས་མི་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་མི་ཚུ་གིས་ 
ཤ་རགོ་པའི་རྣམ་པ་དང་དམག་མིའི་རྣམ་པ་སྦེ་མཇལ་ཡདོ་ཚུལ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ནང་
ལས་ སྔོན་མ་ ཤ་རགོཔ་བཟའ་ཚང་གསུམ་ཡོད་མི་ལས་ ཨ་རྟག་ར་ ཤ་རགོཔ་ཨཔ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་
གནསམོ་དང་བུ་གཞི་འདི་ཚུ་ རི་དང་ལུངམ་ལས་ཤ་བདའ་སྟེ་ འཚ་ོབ་ཤ་ལུ་བརྟེན་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་ར་ཁྱིམ་ནང་ཤ་འབག་འོང་སྦེ་ གཅིག་ཁར་ཟ་སོྤྱད་འབད་དོ་ཡདོ་རུང་ 
ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཤ་རོགཔ་ཨཔ་འདི་ ཤ་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁར་བཀལ་བཞག་ཞིན་ན་ ད་རིས་ལས་ང་
ལོག་སྟེ་ཁྱིམ་ནང་མི་འོང་། ཁྱོད་གཉིས་ཡང་ ང་ལུ་མ་བལྟ་ས་རེད་ཟེར་སབ་སྦེ་འགྱོ་བའི་ཚེ་ ཨའི་དང་བུ་
འདི་ ཨ་པ་ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིན་ན་མནོ་སྟེ་བལྟ་བའི་བསྒང་ གཟུགས་ཁ་ལས་སྤུ་རིངམོ་སྦེ་སྐྱེས་ཡདོཔ་
མཐོང་བའི་ཤུལ་ལས་ ལོག་ཁྱིམ་ནང་མ་ལྷོད་མི་འདི་ ལྷ་ོཕོགས་སྒོ་ར་ཁ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཨིན་ཟེར་ ཕ་མའི་
གཏམ་རྒྱུད་རྣ་རྒྱུན་ཅིག་སྦེ་ བང་ཚོ་ཚོགས་པ་བགྲེས་པ་ ཀརྨ་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
སྤྱིར་བཏང་ གནས་བདག་འདི་ བདེ་བ་ཐང་གི་ སྒོ་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ གནོད་པ་བཀལ་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་རུང་ ས་གནས་གཞན་གྱི་མི་ལུ་ བཙན་མདའ་ ཡང་ན་ དུག་མདའ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་
འདིའི་ཕོཝ་གུར་ བང་ཅུང་བཟུམ་མའི་ཚསོ་གཞི་དམརཔོ་ཅིག་གྱུར་ཞིནམ་ལས་ རིམ་གྱིས་ཕོཝ་ས་ོསྟེ་ ལྔ་
པའི་ལམ་དུ་ཐལ་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་ དགུང་ལ་ོ༦༠ ལྷག་ཙམ་ལངས་མི་ རྒཔོ་བགྲེས་མད་ོབཟང་གིས་
གནས་ཚུལ་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནསཔ་ོགི་ཕོ་བྲང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ བག་གཡེང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ 
མི་འདི་གླེན་གོ་བཟ་ོབཞག་ནི་ཡོད་ཟེར་ ཇོ་མོ་དཔའ་མོའི་ མོ་ནང་ལས་གསལ་ད་ོབཟུམ་དང་ དེའི་ཤོག་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་རབ་ཏུ་བྱུང་པ་ཅིན་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་དང་ དེ་མིན་ 
ཨོ་ཕུད་དང་ཆང་ཕུད་གཙང་མ་ ཁ་ལས་སྨྲང་སྦེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རྐྱེན་ངན་འདི་ཚུ་བསལ་ཚུགས་ཟེར་ རྒན་
ཤོས་ཀརྨ་་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་ཁ་ལགོས་སུ་ཅི་སྦེ་མཛད་དེ་མེད་རུང་ བཙན་ཆེན་དོན་ཡོན་བཟང་པའོི་འཁོར་
དུ་གཏོགས་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་དེ་ཁའི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེའི་དཀོན་གཉེར་ དེ་ལས་ སྒེར་དབང་མཆོད་ཁང་
བདག་གཉེར་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་སྟེ་ར་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་ཚེ་
ཨོན་པདྨའི་བཀའ་ལས་མ་འདས་པར་ བདེ་བ་ཐང་གི་གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དང་སོང་གྲོགས་ཡང་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭ། བདེ་བ་ཐང་།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་།
ཨ་རྒས་ཁོ་ཙཱ། དགུང་ལོ་༨༠ དོམ་ཕུ་གཡུས་ཚན། 
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༩༩ བབལྟལྟ་་རྫརྫོངོང་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བལྟ་རྫོང་གནས་པོ།
ས་གནས། རོ་རང་བྱུང་གི་བྲག་རི་བཟོ་རྣམ་བལྟ་རྫོང་བཟུམ་ཡོད།
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་རི་ཤོར་སྤྱི་འགོ།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་རི་ཤོར་སྤྱི་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་རི་ཤོར་སྤྱི་འགོ་གིས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་

སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥དང་ ཕོགས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་རི་ཤོར་སྤྱི་འགོ་གཡུས་ཚན་
ཆགས་ཏེ་ཡོད། གནས་བདག་བལྟ་རྫོང་པ་ཟེར་མི་འདི་ བདེ་བ་ཐང་རི་ཤརོ་གཡུས་ཚན་ལས་ལྷ་ོནུབ་
མཚམས་ལུ་ རྐང་སོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད༡ ལྷག་ཙམ་གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གོང་གསལ་རི་ཤོར་གཡུས་ཚན་གྱི་ གནས་བདག་བལྟ་རྫོང་པ་ཟེར་མི་ འདི་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་
མཚན་ མི་ཡི་གཟུགས་རྣམ་བཟུམ་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་འཁོར་གཡགོ་ཚུ་ཡང་ དེ་དང་འདྲ་བར་ཡདོཔ་ཨིནམ་
མ་ཚད་ གནས་བདག་ཁོ་རང་ཡ་ ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་དནོ་ཡོད་བཟང་པོའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་མི་ཨིན་མས་
ཟེར་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་སོབ་དཔནོ་ མདོ་བཟང་ གིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་ཨོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་
དུ། །སྒྲུབ་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣལ་འབྱརོ་བདག་ཅག་གིས། །རང་གསལ་དནོ་གྱི་སེམས་ལ་ངོ་སོད་
                                                           
ཨ་རོང་དང་བདེ་བ་ཐང་སྤྱི་སོམ་གྱི་རྒཔོ་དང་པ། བདེ་བ་ཐང་གི་རྒཔོ་དང་པ། རྒེད་འོག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་ཐེངས་གཉིས་མཛད་པ། 
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པས། །གཉན་པ་ོདམ་ཚིག་ཅན་གྱི་མདུན་བདར་ནས། །བསམ་སྦྱརོ་གདུག་རྩུབ་ངན་པ་ཞི་ནས་ཀྱང་། །ནག་
ཕོགས་བཏུལ་ནས་དཀར་ཕགོས་སྐྱོང་བ་ཡི། །འཕྲིན་ལས་གཉན་པ་ོཁྱེད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་
གསུངས་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ སྔོན་ཚེ་ཨོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ རི་བྲག་ལ་སགོས་པའི་གཞི་བདག་དང་
བཙན་ཆེན་བཙན་ཕྲན་ཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་ བཀའ་དང་དམ་འགོ་ལུ་བཙུགས་ཡདོ་རུང་ ཤུལ་ལས་ཡུལ་
ཕོགས་འདི་ཁར་ རང་སོའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱོན་པའི་ བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་
གྱིས་ཞལ་བཞེས་བཞིན་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ནང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་
པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཐབས་དང་ སྒོས་སུ་ ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ཁའི་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ སྐྱབས་མགོན་
མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིནམ་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་པོ་བལྟ་རྫོང་པ་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཟེར་ལོགས་སུ་མེད་རུང་ སྔོན་ཕ་མའི་བསྒང་ལས་ར་
གསོལ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ གནསཔ་ོགཞན་གྱི་གསལོ་མཆོད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་ཐོག་ལས་
གནས་བདག་བལྟ་རྫོང་པ་ཟེར་མཚན་བརྗོད་དེ་ གཏརོ་གྲལ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སལོ་ཡོདཔ་མ་གཏགོས་ 
སྐུ་རྐྱང་འབད་གཏང་ནིའི་སལོ་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ གཡུས་ཚན་དེ་ལུ་དམངས་དང་སྒེར་གྱི་རིམ་གྲོའི་རིགས་ག་ཅི་རང་འབད་དགོ་རུང་ དང་པ་ར་
གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཀྱི་ཕུད་མ་གཏོར་བ་ཅིན་ སྐབས་སྐབས་རེ་ཆར་ཆུ་རླུང་འཚུབ་འཕུ་ནི་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དུས་ཚདོ་དེའི་སྐབས་ལུ་མི་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ ཉིནམ་རེ་རེ་གཉིས་
གཉིས་གཡིབ་བཞག་སྟེ་བཏང་མ་བཏུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ ཆོ་འཕྲུལ་ཡང་བཏོན་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ 
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་གིས་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
སྤྱིར་བཏང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ ཕན་གནོད་གཉིས་ཆ་ར་་མི་ཨིནམཛད་མི་ཨིནམ་ལས་ གསོལ་ཁ་
རེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སོང་གྲོགས་མཛད་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ཁོང་ཆགས་སའི་ཕོ་བྲང་ལུ་གནོད་
པའི་ ས་བརྐོ་རོ་སོག་དང་ཤིང་གཅོད་ནི་ལ་སགོས་པ་འབད་བ་ཅིན་ གློ་བུར་དུ་རླུང་འཚུབ་དྲག་པོ་དང་
སེརཝ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མི་དང་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་སོམ་བྱུངམ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་དུ་བྱ་ངན་
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འབད་མི་དེ་ལུ་ ཚེ་སགོ་གི་བར་ཆད་རྐྱབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སམོ་ཡོདཔ་ལས་ ཀུན་གྱིས་དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ ཕ་ོབྲང་
དེ་གཙང་ཏོག་ཏོ་དང་གནོད་རྐྱེན་མེད་པ་སྦེ་ བཞག་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

རྒཔོ་བགྲེས་སོབ་དཔོན་མད་ོབཟང་། བདེ་བ་ཐང་གི་རྒཔ་ོདང་པ།
ཨ་རྒས་ ཁོ་ཙ། དགུང་ལོ་ ༨༠  དོམ་ཕུ་གཡུས་ཚན། 

277



 

 
 

༡༡༠༠  ཤཤོསོུསུ་་ཀུཀུམམ་་མམཁཁརར་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤོསུ་ཀུམ་མཁར་པ།
ས་གནས། ས་ཆའི་བཀོད་པ་ས་ཁྲ་བཟུམ་གྲུ་བཞི་ཡདོཔ་ལས་ཤོསུ་ཀུམ་མཁར་པ།
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་རི་ཤོར་སྤྱི་འགོ།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་རི་ཤོར་སྤྱི་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་རི་ཤོར་སྤྱི་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྗོང་ཁག་ བདེ་ཐང་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ ནུབ་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཀི་ལ་ོམི་ཊར་
༥ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ རི་ཤོར་སྤྱི་འགོ་གི་གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ལྷོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གནས་
བདག་ཤོསུ་ཀུམ་མཁར་པ་ཟེར་མི་འདི་བདེ་བ་ཐང་རི་ཤརོ་གཡུས་ཚན་ལས་ ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ཅིག་ནང་ 
རྐང་སོང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡གི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཤོསུ་ཀུམ་མཁར་པའི་དོན་ལས་ ཕོ་བྲང་དང་ལྡེབས་རི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེད་
རུང་ གཡུས་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གི་རྣམ་པ་སྐུ་མདོག་
ཕག་མཚན་ཚུ་ ང་བཅས་རང་མི་ཡི་གཟུགས་བཟུམ་དང་ དེའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་མི་གཞི་བདག་བཙན་ཕྲན་
ཚུ་ཡང་ དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡདོཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ སོབ་དཔོན་མད་ོབཟང་གིས་བསམ་འཆར་བཤདཔ་
ཨིན་མས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་རུང་ སྔོན་ཕ་མའི་བསྒང་ལས་ར་ གནསཔོ་གཞན་གྱི་
གསོལ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་རེ་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གཞི་བདག་ཤོསུ་ཀུམ་
མཁར་པ་ཟེར་མཚན་བརྗོད་འབད་དེ་ གནསཔ་ོམཆོད་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གིས་ 
སྤྱིར་བཏང་ མི་དང་རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ གནདོ་པ་ཤུགས་ཅན་བཀལ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་དེ་འབད་
རུང་ གྲབ་གྲིབ་རེ་ཤོར་བ་ཅིན་ དུས་མིན་ཆར་རླུང་དང་ སེརཝ་རྐྱབ་ནིཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་ལུ་ ང་བཅས་ར་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་མི་ཚུ་གནསཔོ་འདི་གིས་ 
བདུན་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་གཡིབ་བཞག་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གུས་པའི་སྒོ་ལས་ འཇིག་རྟེན་པའི་འགྲོ་ཐངས་ལྟར་དུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་
བསང་རེ་བཏང་པ་ཅིན་རང་གི་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་སངོ་གྲོགས་དངོས་སུ་སྦེ་ར་
འབད་དོ་ཡདོ་རུང་ གལ་སྲིད་ ཁོང་གི་ཕོ་བྲང་ཉེ་འདབས་ལུ་ ས་བརྐོ་རོ་སོག་དང་ཤིང་གཅད་པ་ཅིན་ 
ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་མི་མཐུན་པའི་ ནད་དང་མུ་གེ་འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ 
གནསཔ་ོདེ་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་མི་ཉེས་ཅན་འདིའི་ ཚེ་དང་སོག་ལུ་བར་ཆད་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡདོཔ་ལས་ 
ག་ར་གིས་བག་ཟོན་བསྐྱེད་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གནས་བདག་འདི་ནི་ ཚངས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དགེ་བསྙེན་དོན་ཡདོ་བཟང་པའོི་འཁོར་དུ་གཏགོས་ནི་འདི་
གིས་  གསལོ་ཁ་དང་གསལོ་མཆོད་ག་ཅི་རང་ཕུལ་རུང་ གང་གི་གསོལ་མཆོད་དང་གཅིག་ཁར་ མཚན་
ཙམ་བརྗོད་དེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་མེད་པར་ དཔལ་འབྱརོ་ལོངས་
སོྤྱད་གོང་དུ་འཕེལ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་། བདེ་བ་ཐང་གི་རྒཔོ་དང་པ།
མེས་མེས་ལས་གྲགས། དགུང་ལོ་ དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས། བདེ་བ་ཐང་ལས།
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༡༡༡༡ དུདུངང་་དུདུངང་་སས་་དདཀཀརར་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དུང་དུང་ས་དཀར་གནས་པོ།
ས་གནས། ས་དཀར་གྲུ་གསུམ་དམར་གཏོར་བཟུམ་རིང་པ་ོགནམ་ལུ་འགྱིངས་པ་གཟི་

བརྗིད་ཅན།
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་དོམ་ཕུག་སྤྱི་འགོ་མཁའི་རི་སམ།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་དོམ་ཕུག་སྤྱི་འགོ་ མཁའི་རི་སམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་དོམ་ཕུག་སྤྱི་འགོ་གི་མི་སེར་གྱིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དུང་དུང་ས་དཀར་གནས་བདག་དེ་ དོམ་ཕུག་
མཁའི་རི་སམ་གྱི་གཡུས་ཚན་འགོ་ལུ་ བྲག་རི་ཅིག་
ནང་གནས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁ་ལས་ 
ལག་མཐིལ་སྦུག་ལུ་ལེན་ལེནམ་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་
ཚུགསཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འགོ་
ལྟེ་བ་ལས་ ཤར་ཁ་ཐུག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༢ལྷག་ཙམ་
ཅིག་ནང་ དོམ་ཕུག་མཁའི་རི་སམ་གྱི་གཡུས་ཚན་
ཅིག་ཆགས་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན། གཡུས་ཚན་དེ་ལས་མར་ རྐང་སོང་སྦེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད༡གི་ས་གནས་ ཁར་
དུང་དུང་ས་ དཀར་གནས་བདག་གི་ཕ་ོབྲང་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་སའི་གནས་དོག་དྲགས་ཅིག་ཡདོཔ་ཨིན་
མས།

280



 

 
 

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།
དུང་དུང་ས་དཀར་གནས་བདག་དེ་ལུ་ བླམ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གསོལ་མཆོད་ལོགས་སུ་སྦེ་མཛད་དེ་
མེད་པའི་ཁར་ དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གནསཔ་ོདེ་གི་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལ་ོརྒྱུས་ཤེས་མི་ཅིག་ཕད་
ནིའི་གོ་སྐབས་མ་ཐབོ་ལས་ གཞི་བདག་དེའི་རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ རང་བཟོ་སྦེ་བྲིས་མིན་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུང་དུང་ས་དཀར་གནས་བདག་དེ་ བླམ་འདི་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་
མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་སྐྱེས་ལྷ་
ཡུལ་བཙན་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ རིག་འཛིན་མཐུ་སབོས་བདག་པ་ོ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སབོ་དཔོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་དང་ བླམ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཚུ་
གིས་ གནས་བདག་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ ཕུལ་ནིའི་སལོ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་
ལུ་བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་མཐངོ་བསྐྱེད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དུང་དུང་ས་དཀར་གནས་པོ་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ལོགས་སུ་མེད་དེ་འབད་རུང་ སྔོན་མ་ལས་ཕ་
མེས་ཡང་མེས་ཚུ་གིས་གསེར་སྐྱེམས་དང་གཏོར་བསྔོ་ཚུ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་དེ་གི་མཚན་
བརྗོད་འབད་དེ་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ཡང་སྔར་སོལ་བཟང་པོ་མ་ཉམས་པར་ སྤྱིར་བཏང་ དྲོ་
པའི་བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ དེ་ལས་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལུ་ ཚོགས་འཁོར་དང་ རིམ་གྲོ་ལ་སོགས་
པ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་བའི་ཚིགས་
ཡང་ ཀོ་ལོང་ཕྲ་དོག་མ་མཛད་པར། །བདག་སགོས་གྲོགས་དང་ཕྲིན་ལས་མཛདོ། །ས་ཡུལ་འདི་ན་གནས་
པ་ཡི། །ལྷ་གཉན་ཀླུ་གཉན་བཙན་གཉན་དང་། །ཡུལ་ལྷ་གཉན་དང་མ་མོ་གཉན། །ཡུལ་བདག་མཐུ་ཆེན་
བཞུགས་པ་རྣམས། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་ལ། །འཁོར་འདི་གནོད་པ་མ་མཛད་ཅིག །སྔ་མ་
ལེགས་པའི་བཏང་རགས་དང་། །ཕྱི་མ་ལེགས་པའི་ཞུ་སྐྱེམས་འབུལ། །ད་བཅོལ་ལེགས་པའི་ཕྲིན་ལས་
མཛོད། །བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསལོ། །ཟེར་གསལོ་མཆོད་དེ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གནས་བདག་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་མི་ནོར་དང་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ཤུགས་ཅན་སྦེ་རྐྱབ་ཡདོ་ཚུལ་ ག་
ནི་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག། དེ་ཡང་དུང་དུང་ས་དཀར་གནས་པོ་དེ་ ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་
པོ་གི་འཁོར་འབངས་སུ་གཏགོས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་མཚན་ཙམ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་
ཚུ་ཕུལ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས་ཟེར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་། བདེ་བ་ཐང་གི་རྒཔོ་དང་པ།
མེས་མེས་ལས་གྲགས། དགུང་ལོ་ དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས། བདེ་བ་ཐང་ལས།
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༡༡༢༢ གོགོ་་ཟཟོརོར་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གོ་ཟོར་གནས་པོ།
ས་གནས། རོ་ཕུང་གཟི་བརྗིད་ཅན།
གཡུས་ཚན། དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་དོམ་ཕུག་སྤྱི་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་དོམ་ཕུག་སྤྱི་འགོ་གི་མི་སེརཚུ་གིས་གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེན་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གོ་ཟོར་གནས་པོ་ཟེར་མི་གནས་པ་ོདེའི་ཕོ་བྲང་གི་བཀོད་
པ་བྱ་པདོ་ཀྱི་མགུ་ཏ་ོབཟུམ་ཡདོཔ་ལས་ གོ་ཟོར་ཟེར་
སབ་དོ་འོང་ནི་ཨིནམ་མས། དེ་ཡང་ གོ་བ་ཟེར་མི་འདི་ 
ཚངས་ལའི་ཁ་སྐད་ལས་ བྱ་པདོ་ལུ་སབ་པའི་ཁར་ 
ཟོར་ཟེར་མི་འདི་ ཕོ་བྲང་གི་རྩེ་ཟོར་བཟུམ་ཅིག་ཡདོཔ་
ལས་ 

གོ་བ་ཟརོ་གནས་པོ་ཟེར་སབ་ཨིན་ཟེར་ དོམ་ཕུ་ཚོགས་
པ་འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང་གིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ད་རེས་ནངས་པ་གནས་དེ་ཁར་ གུ་རུ་ང་འདྲ་མའི་སྐུ་འདྲ་
བཞེངས་སབས་ཅན་དང་ གུ་རུ་གྲོ་ལོད་ དེ་ལས་ མ་
ཅིག་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་བཅས་་སྐུ་འདྲ་གསུམ་བཞེངས་
ཡོདཔ་ལས་ ལྷག་པར་དུ་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཅིག་སྦེ་
མཇལཝ་ཨིན་མས།
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གནས་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་འདི་ དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཚན་འོག་ལས་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ བང་
ཊར འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་འགོ་ལུ་ སྐར་མ་༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རོ་ཕུང་སམོ་ཅིག་མཐོང་མི་འདི་ཨིན། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ གི་ལརོ་༧ བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་
གནང་སྟེ་ ཚོགས་མཆོད་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ རོ་ཕུ་འདི་ཁ་ལས་བདུད་རྩི་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་བབས་ཡདོཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ སྒོས་སུ་ རང་རེས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རི་
བྲག་སྒང་ཆེན་རོ་ཆེན་ཚུ་ནང་གནས་པའི་གཞི་བདག་ཚུ་ སྔོན་མ་ལས་རང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོན་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ རིག་འཛིན་གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མ་
རུང་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཏེ་ འགྲོ་བ་མི་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་
ཆེ་སྲུང་བའི་ ཡུལ་བཙན་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་ བཀའ་བསྐོས་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་བྱ་
བྲལ་སངས་རྒྱས་ར་ོརྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་ གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ འདི་ནང་
གནས་པའི་གཞི་བདག་དེ་ བཀའ་དམ་ཟབ་མའོི་འོག་ལུ་བཞག་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བཙན་དེ་ཡང་ བཙན་ཆེན་དོན་ཡདོ་བཟང་པའོི་འཁོར་བཟུམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ གོ་ཟོར་
གནས་བདག་ཟེར་མཚན་ཙམ་བཙུགས་ཏེ་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་གསོལ་མཆོད་སོགས་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་སབོ་དཔོན་མདོ་བཟང་། བདེ་བ་ཐང་གི་རྒཔོ་དང་པ།
མེས་མེས་ ལས་གྲགས། དགུང་ལ་ོ དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས། བདེ་བ་ཐང་ལས།
འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང་། དམོ་ཕུ་ཚོགས་པ།
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༡༡༣༣ ཁྱིཁྱི་་གགདུདུངང་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཁྱི་གདུང་གནས་པ།ོ
ས་གནས། བསང་ཤིང་ཟརོ་མཇུག།
གཡུས་ཚན། དོམ་ཕུག་གཡུས་ཚན་རྒྱབ།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་དོམ་ཕུག་སྤྱི་འགོ་་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་དོམ་ཕུག་སྤྱི་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེན་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གནས་པོའི་ཕོ་བྲང་ཟེར་ ལོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་
བཞེངས་བཞེངསམ་ཅིག་མེད་རུང་ དོམ་ཕུ་
གཡུས་ཚན་རྒྱབ་དང་ འབྲུང་ལའི་བདག་པའོི་
ཕོ་བྲང་གི་གདོང་ཕོགས་ལུ་ སྒང་ཆུང་གླང་ཆེན་
གྱི་ལྷ་པ་ སུ་ནི བཟུམ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། 
དེ་ཡང་ བདེ་བ་ཐང་ལས་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་
འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་གི་ལྟག་ལུ་ མི་ཀྲར་ 
༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་འདུག།
ཕོ་བྲང་དེ་གི་འགོ་གི་གཡུས་ཚན་དེ་ སྔོན་མ་བོར་ཤི་བོ་ར་ཧིལ་ཟེར་སབ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་རྒཔོ་
མདོ་བཟང་གིས་ མིང་སོར་ཏེ་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་ཟེར་བཏགས་ནུག། ད་རེས་ གནསཔ་ོགི་ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་
འདབས་ལུ་ སོ་ཏ་ོཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ཁར་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་ཁ་གསོ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་གསརཔ་བཞེངས་
ནིའི་དོན་ལུ་ས་བཅད་དེ་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཁྱི་གདུང་གནས་པ་ོཟེར་མི་འདི་ དགེ་བསྙེན་དོན་ཡདོ་བཟང་པོའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་ནི་འདི་གིས་ གསལོ་
མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་སགོས་ལོགས་སུ་མེད་རུང་ བཙན་ཆེན་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱི་གདུང་གནས་པ་ོ
ཟེར་མཚན་བརྗོད་དེ་ སེམས་ཀྱིས་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ གནསཔོ་མཆོད་པའི་སལོ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
ཁྱི་གདུང་གནས་པ་ོཟེར་སབ་མི་འདི་ སྔོན་མ་ས་གནས་དེ་ཁར་ ཁོས་རིགས་ཀྱི་མི་ཚུ་འཁྱམས་སདོ་སའི་
གཡུས་ཚན་ཅིག་དང་ དེ་ཁར་གནསཔོ་ཡང་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོས་གདུང་གནས་པོ་ཟེར་ཞུ་དགོཔ་
ཨིན་རུང་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ཁྱི་གདུང་གནས་པ་ོཟེར་སབ་ཨིན་མས།གནསཔོ་འདི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གཡུས་
དེའི་ཁའི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སའོི་དུས་རྒྱུན་ཁ་ཐུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ གནསཔོ་གི་མཚན་བརྗོད་དེ་ 
གསོལ་ཁ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདི་གིས་ མི་ནོར་དང་རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་བའི་
ལོ་རྒྱུས་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་།
འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང། དོམ་ཕུ་ཚགོས་པ།
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༡༡༤༤ རརོ་ོ་ཁྱིཁྱི་་ནནངང་་ཟཟོརོར་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རོ་ཁྱི་ནང་ཟོར།
ས་གནས། ཀོ་པརོ།
གཡུས་ཚན། ཀོ་པརོ་གཡུས་སདོ།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེན་དཡོོདཔ་

ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
རོ་ཁྱི་ནང་ཟོར་གནས་པའོི་ཕ་ོབྲང་འདི་ ཀོ་པོར་གཡུས་
ཚན་གྱི་སདོ་ལུ་དང་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་གྲྭའི་ལྟག་གི་
གདོང་ཕགོས་དང་ བདེ་བ་ཐང་བསན་སྲུང་དམག་སྡེ་ 
གསེང་མཁར་༡༠ པའི་ལྟག་ལུ་ བྱག་རང་བཞིན་གྱིས་
ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་སྦེ་མཐོང་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་ 
ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་ལུ་ དོམ་ཕུ་ཚོགས་པ་འཇམ་དབྱངས་
ཚེ་རིང་གིས་བར་སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་བཙན་དེབླམ་འདི་དང་འདི་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་
འདུག། ཨིན་རུང་ བདེ་བ་ཐང་གི་ཡུལ་ལྷ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོན་
རིན་པོ་ཆེ་དང་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ བླམ་འཇིགམ་མེད་ཀུན་གྲོལ་དང་ བླམ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཚུ་གིས་ 
གཞི་བདག་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་གསེར་སྐྱེམས་མཛད་དེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་
ཨིན་མས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནསཔ་ོའདི་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་སགོས་ལགོས་སུ་མེད་དེ་འབད་རུང་ དོན་ཡདོ་
བཟང་པའོི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཏརོ་གྲལ་སྦེ་གཞི་བདག་འདི་གི་མཚན་བརྗོད་དེ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་མ་གཏགོས་ དམིགས་བསལ་ཅིག་སྦེ་ཕུལ་ནིའི་སོལ་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
རོ་ཁྱི་ནང་ཟོར་གྱི་གནསཔོ་འདི་གིས་ དེ་ཁའི་གཡུས་མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མེད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་མི་འདི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཐུགས་
དགྱེས་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་སྐྱབས་དང་ སོང་གྲོགས་མཛད་གནང་ཡདོ་པའི་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་།
འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང་། དམོ་ཕུ་ཚོགས་པ།
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༡༡༥༥ ཡཡོ་ོ་མམཐཐོངོང་་བབདདགག་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡོ་མཐོང་བདག་པ།ོ
ས་གནས། བདེ་བ་ཐང་གཡུས་ཚན་རྒྱབ།
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༧ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་

གནས་ཏེ་ཡདོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཕྱི་ལས་རི་འཐོན་པོ་ཚུ་གིས་ལྕགས་རི་བསྐོར་ཡོད་པའི་ 
ཡོ་མཐོང་བདག་པོ་ཟེར་མི་འདི་ བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་
གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་མེན་
པར་ གྲོང་ཡུལ་དེ་ཁའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་
བརྩི་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།
གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་འདི་ འཇིགས་མེད་རྣམ་
རྒྱལ་བཟོ་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་རྒྱབ་ཕོགས་དང་ 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རྫོང་གསར་བཤད་གྲྭའི་གདངོ་ཕགོས་ལུ་ ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ནང་ ས་རུད་ཆད་ཆདཔ་
བཟུམ་སྦེ་ བྱག་དཀརཔ་ོཅིག་མཐོང་ནི་ཡདོ་མི་དེ་ཨིན་ཟེར་ ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡོདཔ་སྦེ་ གཡུས་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ ཕ་ོབྲང་དེ་ཁར་འགྱོ་ནིའི་ལམ་མེདཔ་
ལས་ དེ་ཁར་སོང་སྟེ་སའི་བཀོད་པ་དང་གནས་སངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ཤེས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་ཡང་ སྔོན་མ་ལས་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བྲག་རི་་ཚུ་ནང་གནས་པའི་
ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཏེ་ འགྲོ་བ་མི་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ 
སྲུང་བའི་ཡུལ་བཙན་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་ བཀའ་བསྐོས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་སར་
ཡང་ས་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་མི་ བླམ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་དང་ བླམ་བསདོ་ནམས་བཟང་པོ་ དེ་ལས་
གཞན་ཡང་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་ཚུ་ཡང་ 
རིམ་པར་དམ་བཞག་མཛད་དེ་ བསན་པའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནསཔ་ོའདི་ལུ་ མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་ སྤྱིར་བཏང་གི་གསོལ་ཁ་རེ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་མ་གཏོགས་ 
དེའི་དོན་ལུ་ བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ཚུ་གིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་
གང་ཡང་མིན་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་།
དོམ་ཕུ་ཚོགས་པ་ འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང་།
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༡༡༦༦ གགནནསས་་བབདདགག་་ནེནེའུའུ་་ལིལི་་ཕཕོ་ོ་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ནེའུ་ལི་ཕ་ོམོ།
ས་གནས། བདེ་བ་ཐང་ཁྲོམ།
གཡུས་ཚན། བདེ་བ་ཐང་ཁྲོམ་།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་ཁྲོམ་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བདེ་བ་ཐང་ཁྲོམ། དམག་སྡེ་གསེང་ཁར་ ༡༠ པའི་སྒོ་ར་དང་པའི་ནང།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཤིང་ཆེན་ཅིག་གི་རྩ་བར་ ར་ོཆུང་ཀུ་ཆ་གཅིག་ཡདོ་མི་
འདི་ གནས་བདག་ནེའུ་ལི་ཕ་ོམོ་གཉིས་ཨིན་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ གོང་ལུ་གནས་བདག་ཚུ་
བཟུམ་སྦེ་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལགོས་སུ་མེད་དེ་
འབད་རུང་ ལྷ་ཆེན་དོན་ཡོད་བཟང་པའོི་གསལོ་ཁ་
གཏོར་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དེའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་
པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་མཚན་བརྗོད་
དེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སོལ་ཡདོཔ་མ་གཏོགས་ 
དམིགས་བསལ་སྦེ་དུས་ཚོད་བཟུང་སྟེ་ གསོལ་ཁ་
ཕུལ་ནི་དང་དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་སོལ་མེད་ཟེར་
ཨིན་མས།
གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ནེའུ་ལི་ཕོ་མོ་ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ནོར་བུ་ནིའུ་ལི་བཟུམ་མའི་
རོ་ཕུ་ཆ་གཅིག་ཡོདཔ་ལས་ མཚན་ཡང་ནེའུ་ལི་ཕོ་མོ་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། གནས་
བདག་འདི་གི་ཕོ་བྲང་འདི་ རོ་ཕུ་འདི་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དོ་ཡདོ་རུང་ དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་ཤིང་ཆེན་ཡདོ་མི་འདི་
ཡང་ འདྲོག་སི་སི་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་མས།
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གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྔོན་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ གནས་བདག་འདི་གིས་གནོད་པ་སོམ་
སྦེ་བཀལ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ག་ནི་ཡང་སབ་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་གནས་བདག་འདི་ ས་བདག་ཀླུ་བཟུམ་
སྦེ་ཨིནམ་ལས་ གཙང་སྦྲ་མ་བཏོན་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་དང་སྒོས་སུ་ དེའི་ཉེ་འདབས་
ཁྲོམ་ཁའི་མི་མང་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་ལས་ བརྩི་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གནས་བདག་འདི་
ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་བདག་འཛིན་འབད་བ་ཅིན་ རང་ལུ་ཚེ་འདིའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་
གནང་ནིའི་དགོས་པ་སོམ་འདུག་ཟེར་ གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཅིག་ལས་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་གིས་ སྒྱེདཔ་རོ་ནོར་བུ་ ནེའུ་ལི་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བཞག་ཡོད་
ལུགས་དང་ སྔོན་དང་ཕུ་ཁོང་སྤུན་ཆ་གསུམ་གྱིས་ རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་ལས་ གླང་པོ་ཆེ་གི་མཆེཝ་གཉིས་
དངོས་གྲུབ་ཞུ་འབག་མི་དེ་ རོ་ཕུ་འདི་གཉིས་ལུ་ ཐིམ་ཡདོ་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་།
མེས་མེས་ལས་གྲགས། དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས།
སོབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ།
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༡༡༧༧ སྤུསྤུངངསས་་ཟཟོརོར་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྤུངས་ཟརོ་གནས་པོ།
ས་གནས། རི་ཁལ་གཡུས་སདོ།
གཡུས་ཚན། རི་ཁལ།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། རི་ཁལ་པ་ལ་ལུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྤུངས་ཟརོ་གནས་པོ་ཟེར་མི་འདི་ བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཤར་ཕགོས་ཁ་ཐུག་ལུ་བལྟ་བའི་སྐབས་ 
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་འོག་ལུ་དང་ རི་ཁལ་གཡུས་ཚན་གྱི་སདོ་ལུ་ རི་ནོར་བུ་སྤུངས་བཞག་
བཞགཔ་བཟུམ་མཐོང་མི་འདི་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་འགྱོ་བ་
ཅིན་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་ ཁང་ཁྱིམ་ལྟ་བུའི་ར་ོཕུང་སོམ་ཅིག་ཡདོཔ་ལས་ གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་ངོ་
མ་ རོ་ཕུང་འདི་ཨིན་པས་ཟེར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་ཡང་ཐནོ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།

གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་འདི་ ནགས་
ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཀྱིས་ ལྕགས་རི་བསྐོར་
ཡོད་པའི་ནང་ན་ལས་ གསེར་སྦྲང་བུང་བ་
འཁྱམས་སདོ་ས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་
ནང་མི་དང་སེམས་ཅན་ག་ཡང་འགྱོ་མི་
ཚུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱི་ལས་མི་གསརཔ་ཅིག་ 
ས་གནས་དེ་ཁར་བག་གཡེང་གི་ཐོག་ལུ་

འགྱོ་བ་ཅིན་ མི་གཡིབ་བཞགཔ་ལ་སགོས་པའི་གནོད་པ་བཀལ་ད་ོཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བླམ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གསལོ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ དམིགས་བསལ་ཅིག་སྦེ་མཛད་དེ་མེདཔ་
ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཚདོ་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་རྐྱེན་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཕམ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་ ཁ་ལས་སྨྲང་སྟེ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གནདོ་ངན་འདི་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ 
བསལ་འགྱོ་སར་མཐངོ་ཡི་ཟེར་ ཚོགས་པ་བགྲེས་པ་ཀརྨ་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་འདི་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ གསོལ་ཁ་གཞན་དང་གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་
ཐུགས་དགྱེས་པའི་གསལོ་ཁ་དང་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་མགོན་སོང་གྲོགས་ཞུ་ཡདོ་མི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་ཅ་ལ་སྐམ་བཞགཔ་ཡདོ་པ་ཅིན་ ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་མས། ནང་ན་བསྡུ་ཟེར་བའི་
བར་དོན་འབདཝ་མ་ཚད་ ཉེ་འཁོར་བཟུམ་སྦེ་བརྩི་སྟེ་ མི་རང་སོ་ལུ་ ཀ་ལ་རྫམ་ཟ་ཆས་དང་ཕོརཔ་ལ་
སོགས་པ་ཡང་ བརྙ་བར་བྱིན་ད་ོཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
གཙང་སྦྲ་དཀོན་ནི་འདི་གིས་ ཅ་ལ་བརྙ་བཅུག་ནི་འདི་རྒྱུན་ཆད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ 
གནསཔ་ོའདི་ལུ་ བདེ་བ་ཐང་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཙམ་ཅིག་བརྩིཝ་མ་གཏགོས་ 
སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ རི་ཁལ་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་མི་
ཡང་ཡདོཔ་ཨིན་མས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་།
མེས་མེས་ ལས་གྲགས།
བང་ཚོ་ཚོགས་བགྲེས་ ཀརྨ་བསན་འཛིན།
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༡༡༨༨ ཁོཁོའིའི་་ཕུཕུངང་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཁོའི་ཕུང་གནས་པ།ོ
ས་གནས། སྒར་དཔའ་འུང་མཇུག།
གཡུས་ཚན། ཁོའི་ཕུང།
བསྟེན་མི། བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སོལ་མེད།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བདེ་བ་ཐང་ལས་མར་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོའི་
ཕུང་གནས་པོ་ཟེར་མི་འདི་ སྒར་དཔའ་འུང་
འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་མཇུག་ལུ་ ཐང་
སོམ་ཡདོ་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། དེ་
ཡང་ཐང་ཆེན་འདི་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་
ས་ཁྲམ་ཡདོ་རུང་ ཁོའི་ཕུང་གནས་པའོི་ཕ་ོབྲང་
འབད་བརྩི་མཐངོ་དང་ དག་སྣང་སོམ་ཡདོཔ་
ལས་ ཟ་སྤྱོད་འབད་ནི་མེད་ཟེར་ བང་ཚའོི་ཚགོས་པ་བགྲེས་པ་ཀརྨ་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། 
ཕོ་བྲང་ཐང་འདི་གི་ཕྱི་ལས་ ལྕགས་རི་བཟུམ་སྦེ་རི་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ དེ་ནང་འགྱོ་ནི་མེད་ཟེར་
ཨིན་མས། དེ་ཡང་ དང་ཕུ་ས་གནས་དེ་ཁར་སོང་ཞིནམ་ལས་ མི་དེ་ལགོ་ཁྱིམ་ནང་མ་ལྷདོ་པར་འབྱང་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུས་ཆ་མེད་པའི་མི་གསརཔ་རེ་ ཕོ་བྲང་དེ་ཁར་འགྱོ་བ་ཅིན་ རེ་ཚེ་
སྐབས་གཡིབ་བཞག་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ 
ཡུལ་བཙན་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨནོ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ བཀའ་འགོ་ལུ་གནས་མི་ཙང་ཙ་
ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་ བདེ་བ་རྒེད་འགོ་འདི་ གཞུང་ལམ་གཙོ་བོ་
ཅིག་འབདཝ་ལས་ བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ཚུ་ དེ་ཁ་ལས་ཡར་མར་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཡིད་ལས་དྲན་པ་ཙམ་
གྱིས་ གཞི་བདག་ཁོའི་ཕུང་གནས་པའོི་རིགས་ཚུ་ཡང་ དམ་བཞག་མཛད་དེ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་སྟེ་ 
ས་གནས་ཡང་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བ་ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་ལས་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཁོའི་ཕུང་གནས་པ་ོའདི་ལུ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལགོས་སུ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ལྷ་ཆེན་དནོ་
ཡོད་བཟང་པའོི་གསལོ་ཁ་དང་གཅིག་ཁར་ མཚན་བཙུགས་ཏེ་ གནསཔོ་མཆོད་སོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ 
གནསཔ་ོའདི་གིས་ མི་དང་རྟ་ནོར་ལུ་གནོད་པའི་སྐབས་ འཇིག་རྟེན་མི་གནག་པའི་ལུགས་ལས་ ཆང་ཕུད་
དང་ཨོ་ཕུད་གཙང་མ་ཚུ་བཀང་ཞིནམ་ལས་ ནད་པའི་ལགཔ་གུར་རེག་མ་རེག་ཅིག་སྦེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ 
གནས་བདག་ཁོའི་ཕུང་ཁྱེད་ལ་ཕུལ་ད།ོ མི་ནོར་ལ་གནདོ་པ་མ་གནང། ཆང་ཕུད་ཨོ་ཕུད་གཙང་མ་བཞེས་
ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་གདན་ས་ཁར་ལོག་བྱོན་གནང་ཟེར་སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ནད་ལས་གྲོལ་དོ་ཡདོ་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
ཁོའི་ཕུང་གནས་པ་ོའདི་ ས་འདི་ནང་གནས་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཅིག་འབད་རུང་ དེ་ཁའི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ནིའི་སལོ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གནསཔོ་དེ་གིས་གདོན་པའི་སྐབས་ལུ་ 
བསང་གསུར་དང་གསོལ་ཁ་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་།
མེས་མེས་ ལས་གྲགས།
བང་ཚའོི་ཚོགས་པ་བགྲེས་ ཀརྨ་བསན་འཛིན།
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ཨོཨོ་་རརོངོང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༤༤
༡༡ སྤྲུསྤྲུལལ་་པཔའིའི་་ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་འའདདོདོད་་ཡཡོནོན་་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོ།   
ས་གནས། སན་ཆུ་རི་གཡུས་སོད།
གཡུས་ཚན། ཨེ་རོང་གཡུས་སདོ།
བསྟེན་མི། ཨོ་རོང་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། ཨོ་རོང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། ཡུལ་ཕོགས་འདི་

ནང་ལུ་ ནད་རིམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རྩདོ་དང་ ཨར་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་
འགལ་རྐྱེན་ངན་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་
ཆེན་མཛད་པའ།ོ།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོ་ཟེར་མི་འདི་ ཨོ་རོང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་
བཙན་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་བདེ་བ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
ཡང་ རང་སའོི་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་གྱི་ཕ་ོབྲང་འདི་ དམིགས་བསལ་
ཅིག་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་མེད་རུང་ ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན་གྱི་གདངོ་ཕགོས་ ཨེ་རོང་གཡུས་སདོ་ཤར་ལྷོ་མཚམས་ཀྱི་ 

རིའི་རྒྱབ་ཀྱི་རི་ཆེན་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
ང་བཅས་རའི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེའི་རྩེ་ལུ་ གསེར་ཏགོ་
བཀལ་སོལ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་འདི་གི་ཕོ་
བྲང་གི་ལ་རྩེ་གུ་ རོ་ཕུ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ གསེར་
ཏོག་བཟུམ་ཅིག་དང་དེའི་མཇུག་ལུ་ བྱག་དཀརཔ་ོ
ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ ལྷ་ཆེན་འདི་གི་ཕོ་བྲང་སྦེ་བརྩི་དོ་
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ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་འདི་གི་བྱང་ལགོས་ལུ་ ཚོན་དམར་པོ་བཏང་དོ་བཟུམ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷ་ཆེན་འདི་
གི་མདགོ་མ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ལྗགས་ཚིལ་བཀོ་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་
གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
ཕོ་བྲང་འདི་གི་རྩ་བར་ དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པ་ོསྐུ་ཁྲུས་གནང་སའི་ ཁྲུས་གཙང་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ 
སྔོན་མ་རྒྱ་གར་ཚུ་གིས་ ཚར་གཅིག་མེདཔ་བཏང་ཡདོ་རུང་ དགེ་བསྙེན་འདི་གི་མཐུ་རྩལ་ལས་བརྟེན་ 
ལོག་སྟེ་ར་ཆགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་པའི་ཁར་ ཕོ་བྲང་འདི་ལས་ ཁྲུས་གཙང་འདི་ཁར་བྱོན་པའི་ཨེ་ཁུག་འདི་ 
ད་ལྟོ་དངོས་སུ་མཇལ་ཚུགས་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ གླང་ཆེན་དང་གཅན་གཟན་ཚུ་གི་འཇིགས་པ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ དངོས་སུ་མཇལ་བར་འགྱོ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་ སེམས་ཕམ་བྱུང་ཡདོ།
ཕོ་བྲང་འདི་ཁ་ལས་ སྔོན་མ་ནོར་རྫིཔ་དང་ ཨེ་རོང་གཡུས་མི་ དེ་ལས་ ཚོང་པ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་རྒྱུན་
འབྲེལ་འཐབ་སའི་ གསེབ་ལམ་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡདོ་རུང་ ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་ལས་ གནས་བདག་འདི་
གི་ཕ་ོབྲང་གུར་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ གཤེགས་པ་ཤིང་ལས་སྦེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
གྱི་གཞུང་ལམ་ཁ་ཐོན། དེ་ལས་ཨེ་རོང་དང་ སན་ཆུ་རི་གཡུས་སོད་ བ་མེན་སྡེ་ཚན་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
གནང་ཡདོ་ས་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཕོ་བྲང་འདི་ནང་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག
ལྷ་ཆེན་འདོད་ཡོན་བཟང་པའོི་ཕོ་བྲང་འདི་ ཞལ་བདེ་བ་ཐང་ཕོགས་སུ་ཁ་བསྒོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེའི་སྐུ་
རྒྱབ་ལུ་ ཨོ་རངོ་གི་གཡུས་ཚན་དང་ཨེ་རོང་ སན་ཆུ་རི་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ཆགས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ དུས་མིན་
ནད་ཡམས་དང་ཁེད་པའི རིགས་ དེ་ལས་ གནོད་ངན་དང་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཐོན་པའི་སྐབས་ གཡུས་མི་ཚུ་
གིས་ ལྷ་ཆེན་འདི་ལུ་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ བསང་དང་གསོལ་ཁ་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ལས་ མི་
དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་མ་བཅུག་པར་ གནས་བདག་འདི་གིས་ས་སྨུག་གོང་ཏ་ོརིལ་
རི་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ དེའི་སྐུ་རྒྱབ་ལུ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་ ཁོ་རའི་ཉེ་ཚན་བཟུམ་སྦེ་ སྲུང་
སྐྱོབ་དང་སྐྱབས་མགོན་མཛདཔ་ཨིན་ཟེར་ དབུ་མཛད་སབོས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།

                                                           
3མིའི་མགུ་ཏོ་བཏོག་འབག་མི་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན། ཟམ་པ་སོགས་བརྟན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མིའི་མགུ་ཏོ་བཙུགས་སོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སོལ་
འདུག།
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རྣརྣམམ་་པཔདད་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་བབསསོདོད་་པཔ་་ལལསས།།  ཞི་ཁྲོ་གར་གྱི་རྣམ་རལོ་དུ། །ཅིར་ཡང་སོན་པའི་སྐུ་མཆོག་ལ། །དར་དམར་
ན་བཟའི་ཕང་ཕུང་གིས། །བརྗིད་པར་བརྒྱན་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད། །གསེར་དངུལ་མུ་ཏིག་ཕྲ་ཚོམ་
གྱིས། །ཆལ་ཆིལ་སྤྲུལ་པའི་ཅང་ཤེས་རྟ། །འབྲུག་གཟུགས་འགྱིང་བའི་སྒ་བཅས་པར། །བཅིབས་ནས་སོང་
གསུམ་བསྐོར་ལ་བསོད། །ཟེར་གསལོ་མཆོད་ནང་འཁོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་ཆེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོའི་
ཞལ་ནི་ ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གང་ཡང་སོན་ནུས་པའི་ཁར་ སྐུ་མཆོག་ལུ་ན་བཟའ་དམར་པོ་ཕང་
ཕུང་སྦེ་གསོལ་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ གསེར་
དངུལ་མུ་ཏིག་རྒྱན་ཆ་ཕྲ་ཚོམ་སྦེ་བརྒྱན་ཏེ་ སོང་གསུམ་སྐད་གཅིག་ཉིད་ལུ་བསྐོར་ནུས་པའི་ རླུང་རྟ་ཅང་
ཤེས་འབྲུག་གཟུགས་སྒ་དང་བཅས་གུ་ཆིབས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་ བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་ ཨོ་རོང་གསང་
སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་འདི་གི་ལྡེབས་རིས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་
མཇལ་ནིའི་གོ་སྐབས་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། ལྡེབས་རིས་འདི་ནང་ལུ་ ལྷ་ཆེན་དོན་ཡོན་
བཟང་པའོི་རྣམ་པ་ མགུ་ལུ་དབུ་ཞྭ་བཞེས་སེམས་ཅན་སག་གུ་བཞོན་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ མགྲིན་པ་གུར་ 
སྦྲུལ་ཐག་སྐྱིད་དེ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
སྐྱེས་བཙན་དགེ་བསྙེན་གྱི་འབངས་འཁོར་ཡང་ མེ་རུ་བཙན་ཆེན་དང་ ལྷོ་ཕགོས་སྒོ་ར་ཁ་པ་ བཀའ་བློན་
ཡོང་བྷ་དང་ཁེ་སྦེང་པ་ ཉེར་སུ་ལུ་པ་དང་ཤསོུ་ཀུམ་མཁར་པ་ ལེགས་ཏི་རི་པ་དང་དུག་ཏི་རི་པ་ ད་ོགོ་ན་པ་
དང་བཙན་ཕའི་པ་ ཀོ་གི་རི་པ་དང་སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་ ཁྲི་ཕུག་པ་དང་ཤར་ཨ་ནི་ཨུ་ནི་ དེ་ལས་དྭངས་
གླིང་ཇོ་མོ་ཚུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཡང་ བྱང་པདྨ་དགའ་ཚལ་ཡོང་ལ་དགོན་པ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཤར་ཨ་ནི་ཨུ་ནི་ ལྷོ་ཨ་སམ་དང་བདེ་བ་ཐང་  ནུབ་དིའུ་རི་ལས་ཚུར་བཅད་དེ་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་དདམམ་་བབཞཞགག་་ལལསས།།  ཧཱུྃ༑ སྔོན་ཚེ་སབོ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་། །མཐུ་རྩལ་གནས་པའི་བདེན་སོབས་
ཀྱིས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་དམ་ལ་བཏགས། །དབང་བསྐུར་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད། །དེ་བཞིན་མ་ཧཱ་
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དེ་ཝ་ཁྱོད། །གཡར་དམ་གཉན་པོ་བརྩེར་དགོངས་ལ། །གཞན་ལ་འཚེ་བའི་བསམ་འབྱོར་དང་། །གདུག་
རྩུབ་ངན་པ་ཞི་བར་མཛོད། །ཕན་འབྲས་བདེ་བ་གནོད་པའི་འབྲས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཞེས་རྒྱལ་བའི་
བཀའ། །དེ་ལས་འདས་ན་བསྐལ་པ་བརྒྱར། །དམལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེ་ཏ་རེ། །ཟེར་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་
ཚེ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ མཐུ་རྩལ་གནས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདེན་པའི་སོབས་ཀྱིས་ དྲེགས་
པའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་སྡེ་དཔུང་དང་བཅས་པར་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་སྟེ་ དབང་བཀུར་ཞིནམ་ལས་ 
སངས་རྒྱས་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ སེམས་ཅན་ལུ་འཚེ་བ་མེདཔར་བརྩེ་བའི་ཐོག་ལས་ འགྲོ་དོན་
འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་དེ་ཁའི་ཆོས་སྒོར་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལས་འབྲུ་སྣ་དང་ཆང་དང་ དངུལ་དུམ་གྲ་རེ་བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་དེ་ བསང་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ 
ནད་མུག་འཁྲུག་རྩདོ་མེད་པའི་ཁར་ འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟགོ་ནིའི་ སྐྱབས་མགོན་
མཛད་སོལ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་འབྱང་པའི་སྐབས་ ལྷ་ཆེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་
པོ་ལུ་གསལོ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་འཚོལ་ཐབོ་ནི་ལུ་ སོངས་གྲོགས་མཛད་སལོ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ ཁྲོས་
མའི་སབོ་དཔོན་ ལེགས་སྐྱིད་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ ལ་ོདུས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་དང་དུས་སནོ་ཟེར་ལོགས་སུ་མེད་རུང་ ལོ་ལྟར་ཚེས་བཅུ་དང་
རང་སའོི་ལྷ་གསལོ་སྐབས་ དེ་ལས་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་དང་ ཉི་ལོག་ལ་སགོས་པའི་དུས་བཟང་
ཁྱད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷ་ཆེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོ་ལུ་ཡང་ བསང་དང་གསལོ་ཁ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་ཕུལ་བའི་སལོ་ཡདོ་མི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཕ་ཤུལ་བུ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ་ གནསཔོ་མཆོད་
སོལ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གལ་སྲིད་ གསལོ་ཁ་རེ་ཆད་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་ 
མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་བའི་ཁར་ འབྲུ་ནོར་ལོགས་སོྤྱད་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་རྐྱབ་ནི་
ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

འདདོ་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་མཆོད།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་རིག་འཛིན། ཨོ་རོང་།
ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན་ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཨོ་རངོ་།
དབུ་མཛད་སོབས་རྒྱས། ཨོ་རོང་།
རྒཔོ་བགྲེས་མདོ་བཟང་། ཨོ་རོང་དང་བདེ་བ་ཐང་སྤྱི་བསམོ་གྱི་རྒཔོ་དང་པ།
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༢༢ ཉེཉེརར་་སྲུསྲུངང་་ལུལུ་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན།   ཉེར་སྲུང་ལུ་པ།   
ས་གནས། ཨོ་རོང་གཡུས་མཇུག།
གཡུས་ཚན། ཨོ་རོང་།
བསྟེན་མི། ཨོ་རོང་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ།     ཨོ་རོང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བསྲུང་ཐབས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་མཛད་དོ་ཡདོཔ་

         ཨིན། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གནས་བདག་ཉེར་སྲུང་ལུ་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ ལབ་རྩ་ཡོད་སར་གནས་ཏེ་
ཡོདཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ཉེར་སྲུང་ལུ་པ་ཟེར་ཞུ་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྔོན་མ་དབྱིན་གཞུང་དང་ འབྲུག་གཉིས་མ་འགྲིགས་པར་དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ 
གནས་བདག་འདི་གིས་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ ཨོ་རོང་དང་ཨེ་རོང་སན་ཆུ་རི་ཚུ་ནང་ དགྲ་བྱང་ཕད་ཚུ་ 
ས་གོ་དེ་ནང་ལས་ཡར་ལྟ་མ་བཏང་པར་བཞག་ནི་འདི་གིས་ ཉེར་སྲུང་ལུ་པ ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་
ཐོག་ལས་ མཚན་ཡང་དེ་སྦེ་བཏགས་ཡདོཔ་འངོ་ཨིན་མས་ཟེར་ དེ་ཁའི་ཁྲོས་མ་སོབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་
ཡོདཔ་ཨིན།
ད་རེས་ གནས་བདག་ཉེར་སྲུང་ལུ་པ་འདི་གི་ཕོ་བྲང་ཟེར་རུང་ བྱག་ཅིག་ལས་མཐངོ་ནི་མེད་རུང་ ས་
གནས་འདི་དགོ་དྲགས་ཅིག་སྦེ་ཡདོ་ནི་འདི་གིས་ ཡར་མར་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཚུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 
ཨིན་རུང་བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་དང་ཕུ་ ཨོ་རངོ་ལས་བདེ་བ་ཐང་འགྱོ་
སའི་གསེབ་ལམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་གོ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ དངོས་སུ་སྦེ་འགྱོ་མ་མོང་ཟེར་

                                                           
ཚངས་ལའི་ཁ་སྐད་ལས་ རྒྱ་གར་ལུ་ ཉེ་ར་ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གོ་འདི་ནང་ལས་ རྒྱ་གར་ཡར་མ་བཏང་པར་བསྲུངས་བཞག་ནི་འདི་གིས་ 
ཉེར་སྲུང་ལུ་པ་ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་འོང་ཨིན་མས།
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བཤད་པའི་ཁར་ ད་རེས་ གཡུས་ཚན་མཇུག་གི་ལམ་དེ་ཁ་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་མེད་ཟེར་གསུངས་
ཡོདཔ་ཨིན།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

ཡུལ་ལྷ་ཉེར་སྲུང་ལུ་པ་འདི་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སལོ་ཡདོཔ་
མ་གཏོགས་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བརྩི་སལོ་མིན་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ བསང་དང་
གསོལ་ཁ་ཅིག་ལགོས་སུ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོའི་འཁོར་
འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་མཚན་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སལོ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།
གལ་སྲིད་གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་ཁ་དུས་ཚདོ་ཁར་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གེ་ཟ་དང་རེད་ དེ་ལས་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་ཐགོ་གི་རིགས་ཚུ་ སྤྱ་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་གནོད་པ་བཀལ་ནི་ཡོད་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ རྐྱེན་ངན་འདི་བཟུམ་ཐོན་པའི་ཚེ་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་དེ་འཕོྲ་ལས་ གནས་
བདག་འདི་ལུ་ བསང་དང་གསོལ་ཁ་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་འདི་བསེལ་ཚུགས་ད་ོ
ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཅིག་སྦེ་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གྲིབ་ཤོར་བའི་རྐྱེན་བཟུམ་
ཅིག་གིས་ གནས་བདག་ཉེར་སྲུང་ལུ་པ་ཡདོ་སའི་ས་གོ་དེ་ཁར་ མཚོ་ཆེན་དུང་རྗེ་ལྷ་མོ་ཟེར་ སྐོར་མཚོ་
ཅིག་ཆགས་ཏེ་ ཨོ་རོང་གི་གཡུས་ཚན་དང་དེའི་ཉེ་འདེབས་ཀྱི་གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་འཚུབ་བཀལཝ་ལས་ 
ཨོ་རོང་གི་མི་ཚུ་གིས་མཚོའི་སོ་ལགོས་ཁར་ གུར་སྤུབས་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྒྲིག་ཞིན་ན་ 
བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ རྒྱ་གར་བཱང་ག་ལིའམ་ པཱན་རྒྱ་བཱི་ཚུ་
གིས་ གྱིབ་ཀྱིས་བཟ་ོབའི་གྲུ་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཏེ་ མཚོ་དེ་ནང་གྲུ་བཏང་སྦེ་ གཡུ་བཟུམ་ཅིག་བཏོན་འབག་
པའི་ཤུལ་ལས་ མཚོ་དེ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་བསྐམས་ཡོད་རུང་ གནས་བདག་བཞུགས་སའི་རོ་ཕུ་གི་སོ་ལོགས་
ཁར་ མཚོ་ཡོངས་རྫོགས་མ་བསྐམས་པར་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་རྩ་མེད་སོང་ནུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་རིག་འཛིན། ཨོ་རོང་།
ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན་ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཨོ་རངོ་།
དབུ་མཛད་སོབས་རྒྱས། ཨོ་རོང་།
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༣༣  ལེལེགགསས་་ཏིཏི་་རིརི་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལེགས་ཏི་རི་པ།   
ས་གནས། ཨོ་རོང་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག 
གཡུས་ཚན། བྱང་ཆུབ་གླིང་།
བསྟེན་མི། བྱང་ཆུབ་གླིང་དང་ཨོ་རོང་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ།     ཡུལ་ལྷ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གནས་བདག་ལེགས་ཏི་རི་པ་
ཟེར་མི་འདི་ ཨོ་རོང་གཡུས་
ཚན་གྱི་སདོ་ལུ་བཞེངས་ཡདོ་
པའི་ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་
ལྷ་ཁང་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་
བལྟ་བའི་སྐབས་ ནགས་ཚལ་
གྱི་སྦུག་ལས་ རི་ལྷ་ཁང་གི་
རྣམ་པ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡདོ་མི་
འདི་ གནས་བདག་ལེགས་ཏི་རི་པ་གི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་བདག་འདི་ བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ ལ་ོརྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་གང་
ཡང་ཐབོ་མ་ཚུགས་རུང་ བསང་གསོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ ལྷ་ཆེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོའི་འཁོར་
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འབད་ནི་འདི་གིས་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པའོི་གསལོ་ཁ་དང་ལྷན་དུ་ གནས་བདག་ལེགས་ཏི་རི་པའི་མཚན་
བརྗོད་དེ་ མཆོད་པའི་རྫས་རིགས་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཕཕནན་་གགནནོདོད་་ཀྱིཀྱི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཡུལ་ལྷ་ལྟ་བུའི་གནས་བདག་ལེགས་ཏི་རི་པ་འདི་གིས་ ཕན་གནོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
ཡིག་ཆ་དང་ཕ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་ལས་གང་ཡང་བཤད་སོལ་མེད་རུང་ སྤྱི་ལོ་ངེས་མེད་ཅིག་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་
གསུམ་ གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་རྩ་བར་ ས་ཚར སན་ཇི ལེན་པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཏམ་ཁུ་འཐུངམ་
ལ་སགོས་པའི་གྲིབ་ཤོར་ཡདོཔ་ལས་ ཏམ་ཁུ་འཐུང་མི་འདི་ གློ་བུར་དུ་ན་སྟེ་ ལགོ་གཡུས་ཁར་མ་ལྷོདཔ་
ཅིག་ལས་ གྱོངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སོྤྱད་ལམ་གཅིག་ཟེར་སབ་སལོ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གྲིབ་བཏང་ཡདོཔ་ལས་ དེ་གིས་མི་འདི་ལུ་གནོད་ཡདོ་པའི་སྐོར་
ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཕམ་རྒན་ཤོས་མགྲོན་གསེབ་པ་བྱང་ཆུབ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

དང་ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ ནུབ་ཀྱི་རི་མཐོན་པོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་ལེགས་ཏི་རི་པ་གི་ཕོ་
བྲང་ཨིན་ཟེར་ བརྩིས་དོ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆས་གང་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ 
གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཡང་ལགོས་སུ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་དེ་ཁར་
འགྱོ་སའི་ལམ་ཡང་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མེད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་དེ་ཁར་འགྱོ་ཚུགས་པའི་ལོ་
རྒྱུས་སབ་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ དང་ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ཀྱི་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཚུ་ 
རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་རིག་འཛིན། ཨོ་རོང་།
ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན་ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཨོ་རངོ་།
དབུ་མཛད་སོབས་རྒྱས། ཨོ་རོང་།
མགྲོན་གསེབ་པ་བྱང་ཆུབ་རོ་རྗེ། ཨོ་རོང་།
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༤༤ དུདུགག་་ཏིཏི་་རིརི་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། དུག་ཏི་རི་པ།   
ས་གནས། བྱང་ཆུབ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག།
གཡུས་ཚན། བྱང་ཆུབ་གླིང་།
བསྟེན་མི། བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ།     བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་ཡུལ་ལྷ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཡུལ་ལྷ་དུག་ཏི་རི་པའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་འདི་གིས་ གཞི་
བཅོལ་སའི་རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་ལྡན་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་
བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་ལེགས་ཏི་རི་པའི་ཕོ་བྲང་གི་གདོང་ཕོགས་ བྱང་ཆུབ་གླིང་
གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ ཐང་ཆུང་ཅིག་ཡདོ་པའི་སྦུག་ན་ ཆུ་གཙང་འདམ་གཙང་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ གནས་
བདག་དུག་ཏ་རི་པའི་ཕོ་བྲ་ཟེར་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །དབང་བསྐུར་བསན་པའི་གཉེར་ག་གཏད། །ད་ལྟ་
རྣལ་འབྱརོ་བདག་ཅག་གི། །དབེན་གནས་སྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་སྔོན་གྱི་དུས་
ལུ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཆ་མཉམ་ར་ 
བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མེད་པའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ སྔགས་འཆང་བསན་འཛིན་འདོ་ཟེར་གྱིས་ ཆོས་ཀྱི་བདེན་པའི་སབོས་ཀྱིས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་
པའི་སྡེ་དཔུང་དང་བཅས་པར་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་བདག་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་དུས་སོན་བརྩི་བསྲུང་ཞུ་སྟེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་མེད་དེ་འབད་
རུང་ གནསཔ་ོགཞན་ཚུ་དངར་གཅིག་ཁར་ གཏོར་གྲལ་དུ་བཙུགས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་
མས། དེ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་
བབས་ནི་ དེ་ལས་མི་ནད་ཕྱུག་ནད་ལ་སོགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་དྲག་པའོི་ཐོག་
ལས་ བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

གནས་བདག་འདི་གིས་ མི་དང་རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་མེད་རུང་ གནས་བདག་
སྐྱེ་གདོན་པོ་ཟེར་མི་ཡང་ གཡུས་ཚན་དེ་གི་གདོང་ཕགོས་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་རྐྱེན་ཅིག་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོང་གཉིས་དམག་འཁྲུག་ལང་བའི་སྐབས་ སྐྱེས་བཙན་སྐྱེ་གདོན་པོ་གིས་ དུག་ཏི་རི་པ་ལུ་ 
ཨེར་ཕྱེ་གཏོར་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ དུག་ཏི་རི་པ་གིས་ སྐྱེ་གདོན་པོ་ལུ་འདམ་པ་བླུགས་ནི་ཡོད་ཟེར་
བཤད་སོལ་ཡདོ་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དམག་རྐྱབ་མི་འདི་ སྐྱེ་གདོན་པོ་དང་དུག་ཏི་རི་པ་
མེན་པར་ སྐྱེ་གདོན་པོ་དང་ སྤུན་ཤིང་ཞིང་རི་པའི་ཨང་རྒས་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་མི་ཡང་འདུག་ཟེར་ 
གཡུས་དེ་ཁའི་རྒན་ཤསོ་ ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བྱང་ཆུབ་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས།
བརྩོན་འགྲུས། བྱང་ཆུབ་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས།
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༥༥  ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་དདོ་ོ་གོགོ་་ནན་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན།   ད་ོགོ་ན་པ།ོ   
ས་གནས། ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན་ལས་ནུབ་ཕོགས། 
གཡུས་ཚན། ཨོ་རོང།
བསྟེན་མི། ཨ་རོང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ།     སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཨོ་རོང་སྤྱི་འོག་ལས་ནུབ་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན་གྱི་རྒྱབ་ལས་མར་
བབས་པའི་ དོ་གོ་ན་ཆུ་དང་རི་བེ་ལ་ཆུ་
གཉིས་འཛོམས་སའི་ལྟག་ལུ་ ས་སྒོ་དགོ་
དྲགས་དང་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་ བྱག་
འདྲགོ་སི་སི་ཅིག་སྦེ་ མཐངོ་གསལ་ཡདོ་
མི་འདི་ གནས་བདག་ད་ོགོ་ན་པ་ོགི་ཕ་ོ
བྲང་བཟུམ་ཨིན་ཟེར་ སྔོན་གྱི་ཕ་མའི་བཤད་སོལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རིན་
འཛིན་མཆོག་གིས་ གནས་ཚུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན།
གནས་བདག་གི་ས་གནས་འདི་ བྱག་གཉིས་ཡར་ལྷངོ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་མའི་བར་ན་ ས་དོང་བརྐོ་སྟེ་
བཟོ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ གཤངོ་ག་ནི་བ་དགོ་དྲགས་ཨིན་པའི་ཁར་ གནམ་ཉི་མ་ཡང་གནམ་བསོ་
བསཔོ་བཟུམ་སྦེ་ གནག་དུང་དུ་སྦེ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་དོང་བཟུམ་མའི་གཤོང་འདི་
ནང་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་གནམ་ཁའི་སྐར་མ་ཡང་མཐོང་ནི་ཡོད་ཟེར་ ཁ་རྒྱུན་ཙམ་ཅིག་སྦེ་བཤད་སོལ་འདུག།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་དེ་གི་རྣམ་པ་དེ་ གསལོ་ཁ་དང་ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་སགོས་ ག་ནི་ཡང་བཞེངས་བཞེངསམ་
མེད་དེ་འབད་རུང་ གཡུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གི་གཉིད་ལམ་ནང་ལུ་ སྒོམ་ཆེན་སྐུ་ན་བགྲེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
མགུ་ཏོ་ཁར་ རྒྱ་ཞྭམོ་དམརཔོ་གྱོན་མི་མཐོང་ད་ོཡདོ་མི་འདི་ གནས་བདག་དོ་གོ་ན་པོ་ཨིནམ་སྦེ་ བརྩི་
སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ མགྲོན་གསེབ་བྱང་ཆུབ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ དུས་ཚདོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་
བའི་ལམ་སལོ་མེད་པའི་ཁར་ ལོ་དུས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་དང་དུས་སོན་ཚུ་ཡང་ ག་ནི་ཡང་བརྩི་སོལ་མེད་དེ་
འབད་རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བ་ོསྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་ དགེ་བསྙེན་འདོད་ཡོན་བཟང་པ་ོལུ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་དོ་གོ་ན་པོ་ཟེར་མི་འདི་ དེའི་འཁོར་དུགཏོགས་ནི་འདི་
གིས་ དེའི་གཏརོ་གྲལ་དུ་མཚན་བརྗོད་འབད་དེ་ གསོལ་མཆོད་དང་ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཕུལ་བའི་
སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གི་གནདོ་པ་ཟེར་རུང་ ལོ་ངོ་
གཉིས་གསུམ་ཅིག་གི་སྔོན་མ་ ཨམ་སྲུ་ཅིག་གནས་བདག་འདི་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ཐབ་ཤིང་འཐུ་བར་སོང་
བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་གི་ཤིང་གནང་མེདཔ་སྦེ་བཏོག་པའི་རྐྱེན་དང་ གྲིབ་ཤརོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ ས་
གནས་དེ་ཁ་ལས་རྦབ་རིལ་ཏེ་ གློ་བུར་དུ་གྱོངས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བཤད་སོལ་ཡོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ 
གནས་བདག་འདི་ལུ་གནོད་པའི་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ལུ་ཡང་ ལོག་གནོད་པ་རྐྱབ་དོ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

སྔོན་མ་ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ འུ་གླིང་དང་བྱང་ཆུབ་གླིང་ དེ་ལས་པདྨ་དགའ་ཚལ་གྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་
འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གསང་ལམ་ཆུང་ཀུ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་གྱུར་བ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལྷོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་ ག་
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ཡང་འགྱོ་མི་མེདཔ་ལས་ ས་གོ་འདི་ ཧེང་སྐལ་རང་འདྲགོ་སི་སི་དང་འཇིགས་སྣང་ཅན་ཅིག་སྦེ་ མཐངོ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན་ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཨོ་རངོ་།
དབུ་མཛད་སོབས་རྒྱས། ཨོ་རོང་།
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༦༦  བབཙཙནན་་ཕཕའིའི་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན།   བཙན་ཕའི་པ།   
ས་གནས།  ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བའི་གདངོ་ཕགོས། 
གཡུས་ཚན། ཨོ་རོང།
བསྟེན་མི། ཨོ་རོང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ།    སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སོལ་མེད་རུང་ ཨོ་རོང་གི་ཡུལ་བཙན་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིགས་དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་བ་ཅིན་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ཚུ་ལས་ སྐྱབས་མགོན་མཛད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཡུལ་ལྷ་བཙན་ཕའི་པ་ཟེར་མི་འདི་ གསང་
སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་འགོ་ལས་ གཡོན་ཁ་
ཐུག་དང་ ཨོ་རངོ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་གདོང་
ཕོགས་ སང་དང་ནགས་ཀྱི་མཚམས་ཅིག་ལུ་ 
ཚལ་མ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ ཤིང་
རིགས་ཚུ་གིས་གནམ་ཁར་མནྡལ་ཕུལ་དོ་བཟུམ་
མའི་ ས་ཁོངས་གྱེན་ཅིག་ནང་ལུ་གནས་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་ཕར་བཞག་ ཐ་ན་ཐབ་ཤིང་ཚུ་ཡང་
བཏོག་ནི་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

བཙན་ཕའི་པ་གི་གསལོ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་ཁར་ དེའི་ཀ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས་བཟུམ་ག་
ནི་བཞེངས་ཏེ་མེད་རུང་ གཡུས་མི་ཨང་རྒས་ལོ་༦༠ ལང་མི་ཅིག་གིས་ སྔོན་མ་ཕམ་ཚུ་གིས་ བཙན་ཕའི་
པ་ཟེར་ ད་རེས་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཡདོ་མི་འདི་ཁར་ ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་གཉིས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ཚལ་
ལུ་དང་ཁམ་ཤིང་མེད་རུང་ དེའི་འབྲས་བུའི་རིགས་ཚུ་ བཏགོ་སོད་ཡོདཔ་མཐོང་སོལ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག། ལོ་རྒྱུས་འདི་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་པ་ཅིན་ གནས་བདག་བཙན་ཕའི་པ་ཟེར་མི་འདི་ནང་ ཨ་རྒས་
དང་ཨང་རྒས་གཉིས་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཕ་ོབྲང་ཅིག་ཡང་འངོ་ནི་ཨིན་མས། གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གཙང་སྦྲ་
མ་བཏོན་པར་ ཡུལ་བཙན་འདི་ལུ་ གྲིབ་རེ་ཤོར་བ་ཅིན་ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཀྱིས་ ཤི་རྐྱེན་ཡང་འབྱུང་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ བཙན་དེའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ གཙང་སྦྲ་བཏོན་དགོཔ་མ་ཚད་ ས་
གནས་འདི་ནང་ལས་ཐབ་ཤིང་འཐུ་ནི་དང་ རྩེ་རི་རྫམ་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་མས། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་བཙན་ཕའི་པའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ སྔོན་མ་ཤིང་སོམ་ཅིག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་
སོལ་ཡདོ་མི་འདི་ ད་རེས་ ཤིང་འདི་མཐོང་གསལ་མེད་རུང་ ནགས་ཚལ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་མཐོང་ནི་འདུག་ཟེར་ 
གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་སྦེ་བཤད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་བདག་བཙན་ཕའི་པ་ཟེརམི་འདི་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་ བླམ་འདི་དང་ འདི་གིས་མཛད་བཞག་
ནུག་ཟེར་བའི་ལ་ོརྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག །གགསསོལོལ་་ཁཁའིའི་་དདཔེཔེ་་ཆཆ་་ལལསས།།  སྔོན་ཚེ་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་
ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ ཨོན་
རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རམ་སྦྱར་གྱི་ར་ོརྗེ་སབོ་དཔོན་
གྱིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རམ་སྦྱར་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ མཁས་སྒྲུབ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་བླམ་
ཅིག་བསད་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ རམ་སྦྱར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་ ཁོ་གི་
སྐབས་ལུ་བརྩམ་གནང་ཡདོཔ་མ་གཏོགས་ ཡུལ་བཙན་དེ་བླམ་དེ་གིས་དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བཙན་ཕའི་པ་ཟེར་སབ་མི་འདི་ ཤར་ཕོགས་པ་ཚངས་ལྷའི་ཁ་སྐད་ལས་ བཙན་འདི་གི་
ཕོ་བྲང་ཅིག་ལུ་སབ་དོ་འོང་ནི་ཨིན་མས། དང་ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ བཙན་ཕའི་པ་ཟེར་སབ་སོལ་
ཡོདཔ་ཙམ་མ་གཏགོས་ བཙན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་
དཔེ་ཆ་ལགོས་སུ་ཅིག་ཐོབ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ བཙན་ཕའི་པ་ཟེར་འདི་ཡང་ ལྷ་ཆེན་
འདདོ་ཡོན་བཟང་པོའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་ནི་འདི་གིས་ བཙན་ཆེན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་བདག་
བཙན་ཕའི་པ་ཟེར་མཚན་བརྗོད་ སྤྱན་འདྲེན་ཏེ་ བསང་དང་གསལོ་མཆོད་དང་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་བའི་
སོལ་ཙམ་མ་གཏགོས་ ལ་ོལྟར་བཙན་དེའི་དོན་ལུ་ དུས་སོན་གྱི་རིགས་ག་ནི་ཡང་བརྩི་བའི་སོལ་མེད་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་རིག་འཛིན། ཨོ་རོང་།
ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན་ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཨོ་རངོ་།
དབུ་མཛད་སོབས་རྒྱས། ཨོ་རོང་།
མགྲོན་གསེབ་པ་བྱང་ཆུབ་རོ་རྗེ། ཨོ་རོང་།
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༧༧  ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་  ཀོཀོ་་གིགི་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཀོ་གི་པ།   
ས་གནས། ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བའི་གདངོ་ཕགོས། 
གཡུས་ཚན། ཨོ་རོང།
བསྟེན་མི། ཨོ་རོང་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། ཨོ་རོང་གི་ཡུལ་བཙན་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་མེད་པར་ ཆར་

ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནིའི་མགོན་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་དང་ གསང་
སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་འགོ་ལས་ཀྱི་གཡོན་
ཕོགས་ལུ་ གནས་བདག་བཙན་ཕའི་པ་དང་ 
དེའི་ལྟག་ལུ་ ཡུལ་བཙན་ ཀོ་གི་པའི་ཕོ་བྲང་
ཨིན་ཟེར་ སྒང་ཆུང་ཐང་ཆུང་དང་རོ་ཕུ་བཅས་
མཇལ་ནི་འདུག། ཡུལ་བཙན་ཀོ་གི་པ་ཟེར་ སྔོན་
ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སདོ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཁུངས་ལྡན་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་
དང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་རིགས་ ག་ནི་ཡང་བཏོན་ནི་མིན་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གཡུས་ལྷ་གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ དེ་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་ལ་ོ
རྒྱུས་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མེད་ནི་འདི་གིས་ རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བྲིས་ཐབས་མིན་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་བདག་འདི་བླམ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཡང་
བཤད་སོལ་མེད་རུང་ པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ ཆོས་རྗེ་ཡོང་བྷ་གི་སས་ བླམ་གསང་སྔགས་ཟེར་མི་
ཅིག་གིས་གདུང་བསམ་ལས་ཕར་ ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་སྦེ་ ཨོ་རངོ་གི་གཡུས་མཚན་དེ་ནང་ཕེབས་ཏེ་ 
པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་འགོ་དང་པ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ལས་ བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་བསན་པའི་
འགྲོ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ གནས་བདག་འདི་ལུ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་
གནང་ཡདོཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་བདག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་འཕུལ་སལོ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ལ་ོ
ལྟར་གཡུས་ཁའི་ལོ་མཆོད་སྐབས་གནས་པོ་འདི་གི་མཚན་བརྗོད་ཐགོ་ལས་ གསལོ་མཆོད་འཕུལ་དགོ་དོ་
ཨིནམ་དང་ དེ་ལས་གནས་པ་ོགི་མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཇ་ཆང་དང་ཚོགས་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་དགོ་ཟེར་ 
གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། གནསཔོ་གསོལ་ནིའི་དོན་ལུ་དཔེ་ཆ་དམིགས་བསལ་ཅིག་
མེདཔ་ལས་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གནས་པོ་འདི་ལུ་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ཕུལ་སལོ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

གནས་བདག་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་རྩ་བར་ ཁྱིམ་གུང་པ་ཡང་དག་པ་ཅིག་ཆགས་ཡདོཔ་ལས་ དེ་ཁར་སོད་མི་
ཚུ་གིས་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཙང་སྦྲ་བཏོན་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ གྲིབ་རིགས་གཏང་ནི་ལས་
འཛེམ་དགོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ལུང་པ་འདི་ནང་ མི་ཤེས་རྨོངས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཅིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ཅིག་གླེན་གོ་ཐལ་ཡདོ་མི་འདི་ཡང་ ལོ་རྒྱུས་འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་
བདག་གི་ཕ་ོབྲང་རྩ་བར་ གོ་ལ་འཁྱུ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་བཙན་འདི་ལུ་ བཙོག་གྲིབ་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་ཟེར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། གླེན་གོ་ཐལ་མི་བུམོ་འདི་ ད་ལྟོ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡོད་
རུང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་དང་དངོས་སུ་ཕད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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གནས་བདག་འདི་ལུ་ ཕ་ོབྲང་སྦེ་ལགོས་སུ་ཅིག་སྦེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་འགོ་གི་ ཐང་གན་རྐྱལ་ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་ཀོ་གི་པའི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ས་ཁོངས་འདི་ ཡུལ་བཙན་འདི་གིས་དབང་བའི་ས་གནས་ཅིག་ཨིན་པའི་
རྩིས་ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ བཟའ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ ས་སངོ་འབད་བཞག་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་རིག་འཛིན། ཨོ་རོང་།
ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན་ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཨོ་རངོ་།
དབུ་མཛད་སོབས་རྒྱས། ཨོ་རོང་།
མགྲོན་གསེབ་པ་བྱང་ཆུབ་རོ་རྗེ། ཨོ་རོང་།
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༨༨ གླགླངང་་ཟཟོརོར་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན།   གླང་ཟོར་པ།   
ས་གནས། མགོན་མི་ནང་གཡུས་སདོ། 
གཡུས་ཚན། འུ་གླིང།
བསྟེན་མི། འུ་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། འུ་གླིང་གི་སྐྱེས་བཙན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་

ལེགས་ནིའི་སྐྱབས་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་མས། སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཡདོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

འུ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཡུལ་བཙན་ གནསཔོ་གླང་ཟོར་པ་ཟེར་
མི་འདི་ ཨོ་རོང་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་དང་ འུ་
གླིང་གཡུས་མཚན་ལས་ གཡོན་ཁ་ཐུག་བྱག་རི་གཟར་དྲགས་
སྦེ་ཡདོ་མི་འདི་ གནས་བདག་གླང་ཟོར་པའི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་གནག་ཟོར་དང་མགོན་མི་ནང་ 
གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་སོལ་
མ་གཏོགས་ དམིགས་བསལ་ཕོ་བྲང་སོགས་ག་ནི་བཞེངས་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་རུང་ ཨོ་རོང་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ལྟག་ལུ་ 
ཤི་ནང་ཟོར་མཆོད་རྟེན་ལས་བལྟཝ་ད་ འུ་གླིང་སྤྱི་འགོ་ལུ་
འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་གི་ལྟག་ལུ་ གླང་
ཟོར་པའི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ བྱག་ས་རུད་ཆད་ཆདཔ་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་ད་ོཡདོཔ་ལས་ 
ཕོ་བྲང་དེ་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་གིས་ཡང་ གསལ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དམིགས་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་ ཀ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ཡང་
བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་ཐབས་མིན་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྤྱིར་་བབཏཏངང་་  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་བྲག་སྒང་ཆེན་སྒང་ཕྲན་ཚུ་ནང་གནས་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་
མང་ཤསོ་རང་ སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་འོག་ལུ་མ་ཚུད་མི་མེདཔ་ཨིན།  དེདེ་་ཡཡངང་་  གགསསོལོལ་་
མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་ཨནོ་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་དུ། །སྒྲུབ་པའི་
རྗེས་འཇུག་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས། །རང་གསལ་དནོ་གྱི་སེམས་ལ་ངོ་སོད་པས། །གཉན་པོ་དམ་ཚིག་
ཅན་གྱི་མདུན་བདར་ནས། །བསམ་སྦྱརོ་གདུག་རྩུབ་ངན་པ་ཞི་ནས་ཀྱང་། །ནག་ཕགོས་བཏུལ་ནས་དཀར་
ཕོགས་སྐྱོང་བ་ཡི། །འཕྲིན་ལས་གཉན་པ་ོཁྱེད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་
སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བཀའ་དང་དམ་འགོ་ལུ་བཙུགས་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་ལུང་
ཕོགས་འདི་ཁར་བྱོན་པའི་བླམ་དང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་ པདྨའི་བཀའ་བཞིན་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ 
དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡདོ་པ་འདི་ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་ཨིན།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་བདག་གླང་ཟོར་པ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ་ག་ནི་
ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ བཙན་ཆེན་དོན་ཡོད་བཟང་པོའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་ནི་འདི་གིས་ བཙན་ཆེན་དེ་དང་
གཅིག་ཁར་ གནས་བདག་གླང་ཟོར་པ་ཟེར་མཚན་བརྗོད་འབད་དེ་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་བདག་འདི་ལུ་ ལོ་དུས་ཀྱི་དུས་སོན་བརྩི་སལོ་ཡང་གང་ཡང་མེད་རུང་ གཡུས་སྒོ་
རང་སའོི་སྐབས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གསོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་རིག་འཛིན། ཨོ་རོང་།
ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན་ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཨོ་རངོ་།
དབུ་མཛད་སོབས་རྒྱས། ཨོ་རོང་།
མགྲོན་གསེབ་པ་བྱང་ཆུབ་རོ་རྗེ། ཨོ་རོང་།
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༩༩ སྐྱེསྐྱེ་་གགདདོནོན་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐྱེ་གདོན་པོ།   
ས་གནས། བྱང་ཆུབ་གླིང་གཡུས་ཀྱི་གདངོ་ཕགོས། ཤར་ལྷ་ོམཚམས།
གཡུས་ཚན། བྱང་ཆུབ་གླིང།
བསྟེན་མི། བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ།    བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། ལམ་ཐག་

རིང་སར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་
ཞུ་བའི་སྐབས་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་སོང་གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡདོ་
ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྐྱེས་བཙན་སྐྱེ་གདོན་པོ་ཟེར་མི་འདི་ བྱང་ཆུབ་གླིང་
གཡུས་ཚན་གྱི་གདངོ་ཕགོས་ ཤར་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་
བྲག་ཆེན་ཟུར་གསུམ་འབད་མི་ཅིག་གུ་ མར་གྱི་
དཀར་རྒྱན་འབྱར་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ཡདོ་མི་
འདི་ གནས་བདག་དེའི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་འདི་ བྱང་ཆུབ་གླིང་
གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལས་ ཨོ་རོང་ཁ་ཐུག་འགྱོ་སའི་
དང་ཕུའི་གསེབ་ལམ་མདའ་སྟེ་ ཁ་ཡར་ལྟག་གྱེན་འཛེགས་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ གཅིག་མ་
ལངསམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ གནས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདི་ལུ་ ཕོ་བྲང་ཟེར་ལགོས་སུ་བཞེངས་ཏེ་མེད་རུང་ བྱག་རང་བཞིན་གྱི་ཕོ་བྲང་བཟུམ་གཟི་
བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོཅིག་ཡདོ་པའི་བྱག་ལོགས་ལུ་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བྱག་གི་
གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྟ་ཕོ་བཟུམ་ཅིག་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་བཟུམ་ཅིག་ དེ་ལས་ 
སས་སམོ་བཟུམ་མའི་བཟོ་རྣམ་པ་ཏྲ་རྐོ་བརྐོཝ་བཟུམ་ལེ་ཤ་མཐངོ་ནི་ཡདོ་འདི་ གནས་བདག་སྐྱེ་གདོན་པོ་
དང་དེའི་འཁོར་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

སྔོན་མ་བཙན་དེ་ལུ་ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོརམ་ཚུ་གིས་ བོན་ཆོས་དམར་མཆོད་ཐོག་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་
ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ ནང་པའི་ཆོས་དང་
མཐུན་པའི་གསོལ་མཆོད་ དུས་ཚོད་ཁར་
མ་ཕུལ་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་དེ་ཁར་ 
སེར་བ་དང་རླུང་འཚུབ་འཕུ་སྟེ་ ལ་ོཐགོ་
གི་རིགས་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ཡདོ་པའི་ལོ་
རྒྱུས་བཤད་རུང་ ཤུལ་ལས་ མེ་ཏགོ་
གང་ལ་ཕགོ་པའི་ལྷ་སྐལ་ སྐྱབས་རྗེ་
འཇོམས་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་ དམ་

བཞག་མཛད་དེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཅིག་བརྩམས་གནང་ཡདོཔ་ལས་ གནོད་ངན་ཚུ་ལས་བཟགོ་ཚུགས་ཏེ་ཡདོ་
ཟེར་ སོབ་དཔོན་བརྩནོ་འགྲུས་ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདྨ་ཡིས། །གངས་ཁྲོད་ས་གཞིར་ཞབས་ཀྱི་བཅགས། །ལྷ་
སྲིན་དྲེགས་པ་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །དམ་ལ་བཏགས་དུས་ཀླུ་བཙན་ཁྱེད། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་དེ་འཛིན་
གྱི། །རྣལ་འབྱརོ་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བརྩེར་དགོངས་ལ། །བདག་གིས་བཅོལ་
བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གངས་ཁྲོད་རི་ཁྲོད་
དང་ སྒང་ཆེན་སྒང་ཕྲན་ཚུ་ནང་གནས་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་ དམ་
བཞག་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་
དེ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་མེད་པར་ ཞི་
བདེའི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཡང་ གནས་བདག་གི་ཕ་ོབྲང་རྩ་བ་ལས་ ཤིང་དང་ར་ོཚུ་འཐུ་འབག་རུང་ ཤིང་ཚབ་རོ་ཚབ་
ལོག་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ བླམ་ཞིང་གཤེགས་
ཤེས་རབ་རོ་རྗེ་བྱོན་ཏེ་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི་འདི་
གིས་ ད་རེས་རྐྱེན་ངན་འདི་ཚུ་འཐོན་ནི་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
དེ་ཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་དུག་ཏི་རི་པ་ཟེར་མི་ཡང་ གཡུས་ཚན་དེ་གི་སོ་ལགོས་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ 
འཕྲལ་འཕྲལ་རྐྱེན་ཅིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོང་གཉིས་དམག་འཁྲུག་ལང་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེས་བཙན་སྐྱེ་གདོན་
པོ་གིས་ དུག་ཏི་རི་པ་ལུ་ ཨེབ་ཆི་གཏོར་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ དུག་ཏི་རི་པ་གིས་སྐྱེ་གདོན་པོ་ལུ་ 
འདམ་པ་བླུག་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་སོལ་ཡདོ་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱེ་གདོན་པ་ོདང་དུག་ཏི་རི་
པ་མེན་པར་ སྐྱེ་གདོན་པ་ོདང་སྤུན་ཤིང་ཞིང་རི་པའི་ཨང་རྒས་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ཡདོ་ཟེར་ 
གཡུས་དེ་ཁའི་རྒན་ཤསོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྔགས་འཆང་བསན་འཛིན་འདོ་ཟེར་གྱི་བཀའ་ཐམ།
དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངོར་བསྡུས་པ་བཞུགས་ས།ོ
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བྱང་ཆུབ་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས།
སོབ་དཔོན་བརྩོན་འགྲུས།
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༡༡༠༠ ལེལེ་་རརོངོང་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལེ་རོང་པ།   
ས་གནས། གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གཡས་ཕོགས། 
གཡུས་ཚན། ལེ་རོང་།
བསྟེན་མི། ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཡུལ་བཙན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འགྱོ་སའི་
གཞུང་ལམ་ལས་མར་ ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་ཁ་ཐུག་འགྱོ་
བའི་ལམ་ཁར་ ལེ་རོང་ཟེར་མི་གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་འདི་
ནང་ལྷོདཔ་ཨིན། ལེ་རོང་གཡུས་ཚན་དེའི་སདོ་དང་ ཨོ་
རོང་གཡུས་ཚན་རྒྱབ་ཀྱི་མཚམས་ལུ་ རི་མཐོན་པོ་གཉིས་
སྦེ་མཐོང་མི་འདི་ ལེ་རོང་དཔོན་སབོ་བཙན་དང་ མེས་
ཕུ་དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀྱི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ནང་ ལེ་རོང་དཔོན་སབོ་ཀྱིས་མེས་
ཕུ་དཔོན་སོབ་ལས་ ཧདོ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ འཕྲལ་འཕྲལ་
འབད་ར་བརྙ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ ཚར་གཅིག་
འབདཝ་ད་ ལེ་རོང་དཔོན་སོབ་ཀྱིས་ མེས་ཕུ་དཔོན་སབོ་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལོག་སྟེ་མ་བསྐྱལ་བར་ཡུན་རིང་
སོང་ཡདོཔ་ལས་ ལེ་རངོ་དཔོན་སོབ་བཞུགས་སར་སངོ་སྟེ་ ངེའི་རྫ་ཆས་འབག་ཤོག་ཟེར་ ཕག་ཕར་ལྟ་
བརྐྱངས་པའི་སྐབས་ ཕག་བཏོག་གཏང་ཡདོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཕ་མའི་ཞལ་ལས་རྣ་རྒྱུན་སྦེ་གོ་ཡདོཔ་ཨིན་
ཟེར་ དགུང་ལ་ོ༦༨ ལངས་མི་ ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན་ ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན་གྱིས་
བཤད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་ལོགས་སུ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་མེད་པའི་ཁར་ དེའི་རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་ཚུ་ 
ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་ག་ནི་ཡང་བཞེངས་བཞེངསམ་མེད་རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་ གནས་
བདག་འདི་གི་ཕོ་བྲང་རྩ་བ་ལས་འགྱོ་བའི་སྐབས་ དཔལ་ལྡན ་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ཅིག་
དང་དངོས་སུ་སྦེ་ཕད་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་དང་ ད་ོརུང་གཡུས་མི་རྒྱལ་མཚན ་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་ཡང་ ལམ་དེ་
ཁར་ལས་ཕར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ རྐངམ་སོམ་རྨ་ཡདོ་མི་ཅིག་གིས་ལམ་བཀག་བཞག་ཡོདཔ་དང་ མི་འདི་
གིས་ བླམ་ཅིག་ལས་སྐྱབས་འགྲོའི་ལུང་ཅིག་ཞུ་ཡདོཔ་ལས་ འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་འགྲོའི་ཚིག་ 
ཁ་ལས་སྐྱོར་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཅིག་ ལམ་བཏང་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་འདྲོག་སི་སི་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གགསསོལོལ་་ཁཁ་་ལལསས།།  ཧཱུྃ༑ བདག་ནི་རྣལ་འབྱརོ་སྒྲུབ་པ་པོ། །ཁྱོད་ནི་དམ་བཞག་བསྲུང་མ་སྟེ། །བཀའ་དང་དམ་
ལས་མ་འདའ་བར། །གང་བཅོལ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །ཞེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་སོབ་
དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་བཞག་མཛད་དེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕྱིས་
སུ་བྱོན་པའི་བླམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་གིས་ཡང་ དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་སྡེ་དཔུང་དང་བཅས་པར་ དམ་ལུ་
བཞག་གནང་ནུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གཞི་བདག་ལེ་རངོ་པའི་དོན་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ལགོས་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕུལ་སོལ་མེད་པའི་ཁར་ གནས་བདག་
འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་སོན་བརྩི་བསྲུང་ཞུ་ནི་མེདཔ་ཨིནམ་པས། ཨིན་རུང་གནསཔོ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ལོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ནི་ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སོགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་ 
ཡིད་ཆེས་དད་པའི་ཐགོ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།

                                                           
བུམོ་འཇའ་རིསམོ་དང་ཕད་མི་དཔལ་ལྡན་བཞུགས་སར་ དུས་ཚོད་མེད་ནི་འདི་གིས་ དངོས་སུ་སྦེ་ཕད་མ་ཚུགས།
རྐངམ་གུ་རྨ་ཡོདཔ་མཐོང་མི་རྒྱལ་མཚན་ ན་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་དངོས་སུ་སྦེ་ཕད་ཐབས་མ་བྱུང།
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འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཁྲོས་མའི་སབོ་དཔོན། ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན།
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༡༡༡༡ སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན།   
ས་གནས། གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྒྱབ་ལས་ཤར་ཕོགས།
གཡུས་ཚན། མི་གཏང་ཁར།
བསྟེན་མི། ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། ཨོ་རོང་

ལས་ རྐང་སོང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགོར་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

པད་མའི་བཀའ་སྲུང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་
ཆེ། །མཐུ་སབོས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་པོ་ཁྱོད་འབདོ་
ན། །བསན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་
ཕྱིར། །མྱུར་དུ་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་
གཤེགས་སུ་གསལོ། །ཟེར་མཆོད་བརྗོད་ཚིག་
གི་མེ་ཏགོ་འཐརོ་ཞིནམ་ལས་ སྐྱེས་བཙན་མཐུ་
སབོས་ཆེན་པོ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཨོ་རོང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བཤད་སོལ་མདརོ་
བསྡུས་ཅིག་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་བཤད་ནི་ཨིན། 
དེ་ཡང་ ཨོ་རངོ་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་བཙན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ཕ་
མའི་སྐབས་ལས་ ར་ སྐྱེས་བཙན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སདོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། གནས་བདག་འདི་གི་ཕོ་བྲང་འདི་ 
ཨོ་རོང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ལས་ ཤར་ཕགོས་ཁ་ཐུག་ མེ་ཕུའི་རྒྱབ་མཚམས་ལུ་ བྱག་
གཟར་དྲགས་ཅིག་ལས་ རབ་དཀར་དར་ཆེན་དཔྱངས་དཔྱངསམ་བཟུམ་གྱི་ཆུ་འབབས་ཐོག་གཅིག་ མི་
ཊར་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ  འབད་མི་འདི་ཨིན་མས།

328



 

 
 

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་གི་ཕགོས་འབད་བ་ཅིན་ ཨོ་རོང་གཡུས་ཚན་གྱི་གདངོ་ཕོགས་ ཨེ་རངོ་ཁ་ཐུག་
འགོར་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་སལོ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གཡུས་ཚན་དེ་གཉིས་ནང་ལས་ ཡུལ་བཙན་འདི་གི་ཕོ་
བྲང་འདི་མཇལ་ནི་མེད་རུང་ མི་གཏང་ཁར་ཟེར་མི་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལས་བལྟཝ་ད། བྱག་རི་མཐོན་
པོ་གཅིག་ལས་ དར་དཀར་ཕར་ཚུར་དབྱུག་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་
ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ དགུང་ལོ་༦༧ལང་མི་ སབོ་དཔོན་ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གགསསོལོལ་་ཁཁ་་ལལསས།།  རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །ཟེར་ཐོན་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་བྲག་དང་ ནགས་ཚལ་ནང་གནས་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་
བཙན་རིགས་ཚུ་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་ལུ་སྐྱབས་དང་ སངོ་གྲོགས་མཛད་ནིའི་དོན་ལས་
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ ཆོས་མཐུན་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ནུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

ཨོ་རོང་གཡུས་ཁ་ལུ་ སྐྱེས་བཙན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དང་འབྲེལ་བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་སོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ལ་ོལྟར་གཡུས་ཁའི་ལ་ོམཆོད་དང་ཆོ་གུའི་སྐབས་ བཙན་འདི་གི་མཚན་
བརྗོད་ཐགོ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་
ཟུར་པ་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རུང་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་གཞི་བདག་དང་བཙན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ 
སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཆང་མཆོད་དང་ཇ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་གི་སེམས་དང་མ་ལྡན་པའི་ གྲིབ་རེ་ཤརོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆོ་འཕྲུལ་སོན་
ཚུལ་ཡང་ མི་ལོ་༥༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་སྔོན་མ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་མི་ངོམ་ དཔལ་སྒྲོན་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་ 
གནས་བདག་འདི་གིས་དབང་བའི་ས་གོ་ འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སོམ་ཡོད་མི་ཅིག་ནང་སོད་ཡདོ་པའི་
སྐབས་ ནུབ་མོ་ཅིག་ གནམ་ལས་ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་ཡདོཔ་ལས་ རྫ་ཆས་དང་རྡིག་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་
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ནང་ འཐུང་ཆུ་ཟེད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དྲོ་པ་ལོང་སྟེ་ལྟ་ོའབད་ནི་འབདཝ་ད་ རྫམ་དང་རྡིག་ཚུ་
ག་ར་སོངམ་ཡོད་མི་འདི་ སྐྱེས་ལུང་བཙན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཡུས་མི་ཚེ་འདས་སོང་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་ལས་ 
སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་ཐད་མཚམས་ལུ་ དུར་ཁྲོད་བཟོ་མི་དེ་ཁར་ མེ༌སྦྱང༌འབད༌བའི༌སྐབས་ རླུང་
འཚུབ་འཕུ་ནི་དང་དུས་མིན་ཆརཔ༌རྐྱབ་སྟེ་ ཁང་ཁྱིམ་ལོ་ཐགོ་དང་སྒོ་ནོར༌ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་ད་ོཡདོཔ་ལས་ 
དེ་ཁའི་གཡུས་མི་ཆོས་སྒོར་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ རོ་མེ༌མ༌གཏང༌པའི༌སྔོན་མ་ སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཆེན་འདོད་ཡོན་
བཟང་པའོི་འཁོར་དུ་གཏགོས་པའི་ ཡུལ་བཙན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ཟེར་མཚན་བརྗོད་དེ་ གསོལ་ཁ་དང་
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གི་གནོད་པ་བཀལ་སོལ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་མར་ཕབ་སངོ་ཡདོ་
ཟེར་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དཔལ་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་རིག་འཛིན།
ལས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཁྲོས་མའི་སབོ་དཔོན།
དབུ་མཛད་ སོབས་རྒྱས།
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༡༡༢༢ ཀུཀུམམ་་པུཔུ་་རིརི་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཀུམ་པུ་རི་བཙན།   
ས་གནས། མཱན་དར་དང་ བེར་ཀ་ནང་རྒྱབ།
གཡུས་ཚན། འུ་གླིང་།
བསྟེན་མི། ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཡུལ་བཙན་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཀུམ་པུ་རི་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ མཱན་དར་དང་བེར་ཀ་ནང་གཡུས་ཚན་རྒྱབ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ 
ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ བྱང་ཕོགས་འུ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ས་གོ་དགོ་དྲགས་དང་
གཤོང་ཅིག་ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེ་ནང་ལས་ ཆུ་ཕྲན་ཅིག་ཡང་བབས་ཏེ་འདུག། གནས་བདག་
འདི་ལུ་ མཱན་དར་དང་ བེར་ཀ་ནང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ འཕྲལ་འཕྲལ་
གནོད་ངན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨོ་རོང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་སམ་བྷ་ཝས། །ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཅས་པ། །རྒྱལ་བའི་
བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །བསྒོ་བའི་བཀའ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱིས་བགྱི། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་
ཨོན་ཆེན་པོ་ སོབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་བ་མཆོག་གིས་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ རི་བྲག་གངས་
ཆེན་གངས་ཆུང་ནང་གནས་པའི་ ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤསོ་ཅིག་ར་ སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་
འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་གནང་མིའི་གྲས་ལས་ གཅིག་ཀུམ་པུ་རི་བཙན་ཟེར་མི་
འདི་ཨིན་མས། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ལུང་ཕགོས་དེ་ཁར་བྱོན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ འཕྲིན་
ལས་བཅོལ་ཏེ་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

331



 

 
 

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

སྤྱིར་བཏང་གནས་བདག་འདི་གིས་ མི་དང་སྒོ་ནོར་ལུ་གནོད་པ་ཤུགས་ཅན་བཀལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་
རུང་ སྐབས་རེ་ དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་མི་ཚུ་ གནསཔོ་འདི་གིས་བཟུང་སྟེ་གཡིབ་བཞག་དོ་ཡདོཔ་ལས་ 
དེ་ལས་གྲོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ ཆོས་སྒོར་བཞུགས་མི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་
སྐྱེམས་གནསཔོ་དེ་གི་མཚན་དང་བཅས་པར་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་ནོར་དང་ཕྱུགས་ནོར་ལུ་ གནོད་པ་ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ལགོ་གཏང་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། གནསཔ་ོའདི་གི་ཕོ་བྲང་དེ་ ཨོ་རོང་རྒེད་འོག་ལྟེ་
བ་ལས་ སྐར་མ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགོར་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ལེགས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན།
བརྩོན་འགྲུས། བྱང་ཆུབ་གླིང་གཡུས་ཚན།
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༡༡༣༣ མམདདའའ་་རུརུངང་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། མདའ་རུང་གནས་པ།ོ   
ས་གནས། རི་མུང་སདོ།
གཡུས་ཚན། རི་མུང།
བསྟེན་མི། ཨོ་རོང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར།
དམིགས་བསལ། ལམ་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ སྐྱེས་བཙན་འདི་ལུ་བསྟེན་པ་ཅིན་རྐྱེན་ངན་.   
            བར་ཆད་མེད་པར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫངོ་ཁག་ ཨོ་རོང་རྒེད་འོག་ལས་བྱང་ཕོགས་མཚམས་དང་ རི་མུང་གཡུས་ཚན་
གྱི་སདོ་ མེ་ལོང་བྱག་གི་མཇུག་ལུ་ རོ་ཆེན་གནམ་ལུ་ལྷོང་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་དང་ ཁ་མདོག་ཚོན་
དམརཔ་ོགཏང་དོ་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་སྐྱེས་བཙན་མདའ་རུང་གི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་ 
བང་ཚོ་ཚོགས་པ་བགྲེས་པ་རྒན་ཤོས་ཀརྨ་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་མདའ་རུང་གནས་པ་ོའདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ག་ནི་
ཡང་མཛད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ སྐུ་འདྲ་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་
རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདགོ་ཕག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་བྲིས་ཐབས་མིན་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྐྱེས་བཙན་མདའ་རུང་གནས་པོ་དེ་ དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ལས་རང་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཕྱིས་སུ་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ པད་
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གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་འདི་ཁར་བྱོན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ལུང་ཕོགས་
འདི་ནང་གནས་པའི་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ སྐུ་དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་
འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་གཞན་གྱིས་ཡང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་བསྟེན་སོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ དེའི་
ཉེ་འདབས་ཀྱི་རི་མུང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བ་ོབཟུམ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན་མས། གནས་པོ་འདི་གིས་ གནདོ་པ་བཀལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་དེ་འབད་རུང་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ མི་
རིགས་དང་རྟ་ནརོ་སེམས་ཅན་ལུ་ གནོད་པ་མི་འོང་ནིའི་དོནལུ་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ལོ་ཕྱུགས་
རྟག་ཏུ་ལེགས། ནད་ཡམས་མུ་གེ་མེད་པར་ དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སོྤྱད་སྔར་ལས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏོག་ཏོ་
འོང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་གཅིག་ཁར་ མདའ་རུང་གནས་པོ་ཟེར་མཚན་བཙུགས་
ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ལེགས་སྐྱིད་བསན་འཛིན། ཁྲོས་མའི་སོབ་དཔོན།
བང་ཚོ་ཚོགས་པ་བགྲེས་པ་ཀརྨ་བསན་འཛིན།
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༡༡༤༤  ཁོཁོནན་་མེམེ་་ནེནེ་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཁོན་མེ་ནེ་གནས་པོ།   
ས་གནས། ཐུང་ཤིང་ནང་དང་ཆི་ལ། 
གཡུས་ཚན། ཐུང་ཤིང་ནང་དང་ཆི་ལ།
བསྟེན་མི། ཐུང་ཤིང་ནང་དང་ཆི་ལའི་མི་སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཁོན་མེ་ནེ་གནས་པོ་ཟེར་མི་འདི་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་
གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁར་ ཐུང་ཤིང་ན་དང་ཆི་ལ་གཡུས་ཀྱི་གདོང་ཕགོས་ ཤེལ་བྲག་གནས་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་
ལྟག་ལུ་ བྱག་དཀརཔ་ོསྦེ་མཐོང་མི་འདི་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། གནས་བདག་
འདི་ལུ་ ཐུང་ཤིང་ན་དང་ཆི་ལ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་
མི་སེར་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་སའོི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བསལ་ནི་དང་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་
བྱུང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདི་ དགེ་སངོ་གི་ཚུལ་དུ་ཡདོ་པ་དང་ ར་སོམ་གཅིག་ཡདོ་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཇོ་མོ་དཔའ་
མོ་ཤོག་ཐབས་འབད་བའི་སྐབས་གསལ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ རྟ་ནརོ་སེམས་ཅན་གྲངས་ལས་
འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ དུས་མིན་ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ 
གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སའོི་ཅ་ཆས་ཕྱི་ཁར་སྐམ་བཞག་མི་ཚུ་ ནང་ན་བསྡུ་དགོ་པའི་བར་དོན་སོད་ལེན་
གནང་སལོ་ཡདོ་པའི་སྐོར་ལས་ དེ་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ ལོ་རྒྱུས་ཧ་ལས་སི་སི་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་བདག་ཁོན་མེ་ནེ་གནས་པོ་འདི་ལུ་ གཞུང་ཆོག་གསོལ་ཁ་ལགོས་སུ་མེད་རུང་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་
སྐྱེམས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཁོན་མེ་ནེ་གནས་པོ་ཟེར་མཚན་ཙམ་བཙུགས་ཐགོ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་
ཡོད་པའི་ཁར་ སྐབས་རེ་ཆོས་པ་མེད་པའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ འཇིག་རྟེན་མི་གནག་པའི་ལུགས་སོལ་སྦེ་ ཁོན་མེ་
ནེ་གནས་པོ་ ང་བཅས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གནདོ་འཚེ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ ཁ་ལས་སྨྲང་སྦེ་ 
ཆང་ཕུད་དང་ལྟོ་ཕུད་ ཆུ་ཕུད་གཙང་མ་ཚུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ནད་ལས་ཐར་ད་ོཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སོལ་
འདུག། ཨོ་རོང་རྒེད་འོག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཁོན་མེ་ནེ་གནས་པའོི་ཕོ་
བྲང་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བང་ཚོ་ཚོགས་པ་བགྲེས་པ་ཀརྨ་བསན་འཛིན།
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ཝཝངང་་ཕུཕུ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༧༧
༡༡ སྐྱོསྐྱོརར་་ཕུཕུ་་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐྱོར་ཕུ་བཟང་པོ།   
ས་གནས། བཅོ་ལྔ་པ།
གཡུས་ཚན། བཅོ་ལྔ་པ།
བསྟེན་མི། བཅོ་ལྔ་པ། ས་ཆི་ལོ།་ཀ་ཀ་ནི་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག་སྦེ་ཅིག་བརྩི་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ 

ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༤ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ལུ་ཡདོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཟཟབབ་་གགཏེཏེརར་་ཐུཐུགགསས་་ཀྱིཀྱི་་དདགོགོངངསས་་བབརྒྱུརྒྱུདད་་ལལསས།།  
ཤེལ་རི་དབྱིངས་ལ་ཟངས་རི་དགུང་ལ་
བསྙེགས༔ ལྷུན་གྲུབ་གཡང་ཆགས་བཀྲ་
ཤིས་འཁྱིལ་བའི་གནས༔  རིན་ཆེན་ཤེལ་
གྱི་ཕོ་བྲང་མཛེས་པ་ནས༔ རི་བཙན་ཆེན་པོ་
སྐྱོར་ཕུ་བཟང་པོ་ནི༔ ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་
བཀའ་དང་དམ་གནས་སུ༔ རྣལ་འབྱརོ་
གུས་པའི་སབོས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ༔ སྐད་
ཅིག་ཉིད་ལ་གནས་འདིར་ལ་འུར་གཤེགས༔ རང་མཐུན་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ དངོས་
འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད༔ སན་གཏརོ་རཀྟ་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ གུས་པས་བསདོ་
ཅིང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་
བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རི་བཙན་ཆེན་པ་ོསྐྱོར་ཕུ་བཟང་པོ་ནི་ གཏེར་
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ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་མཆོག་གིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་བའི་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་ཅིག་
ཨིན་མས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཡུལ་བཙན་སྐྱོར་ཕུ་བཟང་པའོི་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་སྦེ་ གནས་པའོི་ཕ་ོབྲང་དང་ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་ག་ནི་
ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདོག་གི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐ་ོགུ་བཀོད་ཐབས་མིན་འདུག། 
གནསཔ་ོདེ་གི་ཕོ་བྲང་དེ་ ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༤ ༡༦ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་
བཞེངས་ཡདོ་པའི་ སྒེར་དབང་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་གླིང་ལྷ་ཁང་ལས་བལྟཝ་ད་ འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་
ཀྱི་དྲག་པའོི་ཕུར་པ་ ཡར་གནམ་ཁར་ལྷོང་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་སྒང་མཐ་ོདྲགས་ཅིག་མཐོང་མི་འདི་ 
གནས་བདག་ཅོར་ཕུ་བཟང་པོའི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ དྲུང་ཚོ་སེངྒེ་ར་ོརྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གགསསོལོལ་་ཁཁ་་ལལསས།།  རི་བཙན་ཆེན་པོ་སྐྱོར་ཕུ་བཟང་པ་ོནི༔ ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་བཀའ་དང་དམ་གནས་སུ༔ཟེར་
ཐོན་ད་ོཡདོཔ་ལས་ གཏེར་བཏོན་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་ གནས་བདག་སྐྱོར་ཕུ་བཟང་པོ་འདི་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་འཚེ་བ་མེད་པའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ དམ་བཞག་
མཛད་གནང་ནུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

དང་ཕུ་ ཕམ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་དང་ འབུ་སྲིན་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ འཚོ་བ་ལ་ོ
ཐོག་ལུ་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ གཏེར་སོན་ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་གྱིས་གཏེར་ལས་བཞེས་
པའི་གསོལ་ཁ་འདི་ རི་བཙན་སྐྱོར་ཕུ་བཟང་པོ་ལུ་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ བསང་དང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་
སོལ་བཟང་བཙུགས་གནང་ནི་འདི་གིས་ མི་མཐུན་པའི་མུ་གེ་དང་གནོད་ངན་འདི་ཚུ་ རྒྱུན་ཆད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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འའགྱུགྱུརར་་བབ།།

ད་རེས་ འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་སོང་བའི་རྟགས་ཚན་
ལུ་ འབྲུག་གི་རྫངོ་ཁག་དང་རྒེད་འགོ་ དེ་ལས་ སྤྱི་འོག་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་སེལ་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་རྩ་བ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཡང་བཏོན་ཡདོཔ་ལས་ བཀའ་ཁྲེལ་
དགོངས་ཁྲེལ་གྱི་འཚུབ་ངན་རེ་མི་འཐོན་ག་མནོ་བའི་ ཐེ་ཚོམ་ཚུ་འབྱུང་ད་ོཡདོཔ་ལས་ ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆས་
ཀྱིས་ ལམ་སེལ་བའི་སྐབས་ གཡུས་དེ་ཁའི་མཚམས་པ་ཅིག་གིས་ རི་བཙན་འདི་ལུ་གསོལ་ཁ་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ར་ཡདོ་ཟེར་ དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས༔ ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ཕོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ།
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༢༢    ཨོཨོམམ་་ཕུཕུ་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨོམ་ཕུ་རོ་རྗེ་བྲག་བཙན།   
ས་གནས། ས་གཡུས་སདོ།
གཡུས་ཚན། ས་གཡུས།
བསྟེན་མི། མཁའ་འགྲོ་མ། ས་གཡུས། མཁོ་ཡར། སྤི་རུང་གདན་ཆི་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། རྒེད་

འོག་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡདོ།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཨོམ་ཕུ་རོ་རྗེ་བྲག་བཙན་བཞུགས་སའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ 
གགསསོལོལ་་ཁཁ་་ལལསས།།  འདི་རིང་ཨོམ་ཕུ་བདག་པ་ོནི། །ཡ་གི་
རི་གསུམ་འཛོམས་པའི་བརྩེ་གཤེགས་ན། །ཟངས་ཀྱི་
མཁར་པོ་ཟུར་གསུམ་ལ། །གསེར་གྱི་སྒོ་མོ་ཁྲི་ལི་
ལི། །གཡུའི་བག་གམ་ཤར་ར་ར། །གསེར་གྱི་ཀྱང་ཆུ་ཙེ་
རེ་རེ། །གསེར་གྱི་བྱ་པོ་ཀོངས་སེ་ཀོང་། །ཟངས་ཁྱི་
དམར་པོ་ལྷངས་སེ་ལྷང་། །ཡ་གི་རི་གསུམ་རྩེ་གཤེགས་
ན། །རི་གཅིག་ཡདོ་པ་བཙན་གྱི་རི། །ཤིང་གཅིག་ཡདོ་པ་
བཙན་གྱི་ཤིང་། །བྲག་གཅིག་ཡདོ་པ་བཙན་གྱི་བྲག །རྟ་
གཅིག་ཡདོ་པ་བཙན་གྱི་རྟ། །བྱ་གཅིག་ཡོད་པ་བཙན་གྱི་
བྱ། །མཁར་གཅིག་ཡོད་པ་བཙན་གྱི་མཁར། །དེ་འདྲའི་
སྐུ་མཁར་ཡ་མཚན་ཅན། །དེ་ལ་སུ་བཞུགས་སུ་མི་བཞུགས། །དེ་ལ་ཨོམ་ཕུ་བདག་པོ་བཞུགས། །ཟེར་ཐོན་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕོ་བྲང་དེ་ཁར་ཝང་ཕུ་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ 
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ས་གཡུས་ཟེར་མི་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཁྱིམ་གུང་པ་༡༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡདོ་མིའི་ལུང་སདོ་དང་ མཁའ་འགྲོ་མ་
གཡུས་ཚན་དང་ ས་གཡུས། མཁོ་ཡར། སྤི་རུང་། གདན་ཆི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ ལྕགས་རི་བཟུམ་སྦེ་
བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ན་ ཨོམ་ཕུ་གནས་པའོི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ བྱག་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མཐོན་
པོའམ་ ཕོ་བྲང་བཟ་ོརྣམ་གྲུ་གསུམ་སྦེ་ཡདོ་མི་འདི་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་མས། 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གགསསོལོལ་་ཁཁ་་ལལསས།། ཕུ་གཅིག་ཨོམ་ཕུ་བདག་པ་ོནི། །ཕ་ནི་བཙན་ལ་མ་ནི་ཀླུ། །ཀླུ་བཙན་ཚོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་
ནི། །ཟེར་གསུངས་ཡདོཔ་ལས་ ཡུལ་བཙན་ཨོམ་ཕུ་རོ་རྗེ་བྲག་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ ཕ་བཙན་དང་མ་ཀླུ་
ཚོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་བཟོ་རྣམ་ཡང་ 
ཕུ་གཅིག་ཨོམ་ཕུ་བདག་པོ་ནི། །དབུ་ལ་དར་ཐདོ་དམར་པོ་གསལོ། །ཕག་ན་རྔ་བརྡུང་དམར་པོ་
བསྣམས། །སྐུ་ལ་ན་བཟའ་དམར་པོ་གསོལ། །སྟེང་དུ་དེ་ནི་བྱ་དམར་ལྡིང་། །འགོ་ཏུ་དེ་ནི་རྟ་དམར་
བཞོན། །རལོ་དུ་དེ་ནི་ཁྱི་དམར་འཁྲིད། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ དབུ་ལུ་དར་ཐདོ་དམར་པོ་དང་ ཕག་
ལུ་རྔ་བརྡུང་ དེ་ལས་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་དམར་པོ་བཞེས་ཏེ་ རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུ་བཞོན་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར་དགོངས་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་དམ་ལས། ལྷོ་མོན་ཡུལ་ན་གཡང་
ཆགས་འཁྱིལ་བའི་གནས༔ མཛེས་ལྡན་གཡུ་ཡི་ཕོ་བྲང་དགུང་ལ་བསྙེགས༔ སྒང་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་ཕ་ོབྲང་
གཞལ་ཡས་ནས༔ སྐྱེས་བཙན་ཆེན་པ་ོཨོམ་ཕུ་རོ་རྗེ་བྲག༔ ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་བཀའ་དང་དམ་གནས་སུ༔ 
རྣལ་འབྱརོ་གུས་པའི་སོབས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གནས་འདིར་ལ་འུར་གཤེགས༔ རང་
མཐུན་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད༔ སན་
གཏོར་རཀྟ་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ གུས་པས་བསོད་ཅིང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་
ཞིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཟེར་གཏེར་ཆེན་
གུ་རུ་ཆོས་དབང་མཆོག་གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཁ་གླིང་རྒྱ་དྲུང་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ ཡུལ་ཕགོས་འདི་ནང་ལུ་
ཕེབས་པའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ སྐྱེས་བཙན་ཀླུ་བདུད་ལ་སགོས་པ་དམ་བཞག་མཛད་གནང་པའི་
གྲལ་ལས་ གཅིག་ཨོམ་ཕུ་རོ་རྗེ་བྲག་བཙན་འདི་ཨིན་ཟེར་ ལུང་པ་དེ་ཁའི་ཆོས་པ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་
བཤདཔ་ཨིན་མས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

ཨོམ་ཕུ་རོ་རྗེ་བྲག་བཙན་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་འཁོར་དུ་
གཏོགས་པའི་བཙན་ཕྲན་ཡང་ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་བཙན་གྱི་
ཚོགས། །འཁོར་ནི་བཙན་ཕྲན་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །རྣལ་འབྱརོ་བདག་གིས་འབོད་པའི་ཚེ། །འབདོ་པའི་
དུས་སུ་ཚུར་འབྱོན་ལ། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་གཤེགས་སུ་གསལོ། །ཟེར་མཐོན་དོ་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ བཙན་
ཆེན་འདི་ལུ་ བཙན་ཕྲན་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་འདི་ལུ་ མི་ལ་ན་
ཚ་མ་བཏང་ཞིག །ནོར་ལ་གོད་ཁ་མ་བཏང་ཅིག །ཞིང་ལ་སད་སེར་མ་བཏང་ཅིག །ཉིན་མོ་དེ་ནི་བྱ་ར་
མཛོད། །མཚན་མོ་དེ་ནི་མེལ་ཚེ་མཛོད། །རྟག་ཏུ་བསྲུང་ཞིང་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསལོ་ཁ་
ཕུལ་བ་ཅིན་ ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་ངན་ཐམས་ཅད་ཞི་ཐབས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
མས།
འའགྱུགྱུརར་་བབ།།

རི་དེ་ཁར་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཆུ་ཚོད་༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགོར་ནི་ཨིན་རུང་ 
ད་རེས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་བྱོན་དང་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ མཁའ་འགྲོ་མ་གཡུས་ཚན་ཚུན་ཚོད་ 
སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལྷོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ དེ་ཁ་ལས་ རྐང་ཐང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགོར་དོ་
ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས༔ ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ཕོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ།
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༣༣  ཀླུཀླུ་་རྒྱརྒྱལལ་་གགཙུཙུགག་་ནན་་དདབབངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་དབང།   
ས་གནས། གཙུག་ན་དབང།
གཡུས་ཚན། རི་བཙོང།
བསྟེན་མི། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག་སྦེ་ཅིག་བརྩི་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གཏེར་ཆེན་ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་གྱི་ ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་
དགོངས་བརྒྱུད་ལས། རིན་ཆེན་གཡུ་ཡི་ཕོ་བྲང་གཡོན་ཟུར་
ན༔ རི་བྲག་རྩི་ཤིང་འཇའ་འདོ་འཁྱིལ་བའི་ནང་༔ རིན་ཆེན་
སྣ་ལྔ་བརྩེགས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ གཏེར་སྲུང་ཆེན་པོ་ཀླུཀླུ་་རྒྱརྒྱལལ་་
གགཙུཙུགག་་ནན་་དདབབངང༔ ཟེར་ཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཏེར་སྲུང་ཆེན་པོ་
ཀླུ་བཙན་དེ་གི་ཕ་ོབྲང་འདི་ རི་བྲག་རྩི་ཤིང་འཇའ་འོད་
འཁྱིལ་བའི་ནང་ལུ་ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་
ཟེར་བཀོད་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ ཕོ་བྲང་དེ་བྱག་ཐོག་གཉིས་སྦེ་
ཡོད་མི་ལས་ ལྟག་གི་བྱག་འདི་གཙུག་ན་དབང་གི་ཕ་ོབྲང་
དང་ དེའི་འོག་གི་བྱག་འདི་ སྐྱེས་བཙན་བཅོ་ལྔ་པའི་ཕ་ོབྲང་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ཕོ་བྲང་བྲག་རི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལས་ གསེབ་ལམ་ཅིག་ཡང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕོ་
བྲང་འདི་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བར་ ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་མཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས་ མཚོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་འཁྱིལ་ཏེ་ཡདོ་
ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ དེའི་སྐོར་ལས་འཁོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་དང་སྐུ་འདྲ་ དེ་
ལས་ གཏམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་ཐབས་མིན་
འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  གཏེར་སྲུང་ཆེན་པོ་ཀླུཀླུ་་རྒྱརྒྱལལ་་གགཙུཙུགག་་ནན་་དདབབངང༔ ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་བཀའ་དང་དམ་
གནས་སུ༔ རྣལ་འབྱོར་གུས་པའི་སབོས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གནས་འདིར་ལ་འུར་
གཤེགས༔ རང་མཐུན་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཕྱི་ནང་གསང་
བའི་མཆོད༔ སན་གཏརོ་རཀྟ་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ གུས་པས་བསོད་ཅིང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་འབུལ༔ 
ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ 
གང་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་ ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་དབང་ནི་ གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་དམ་བཞག་གནང་
སྟེ་ ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་གནངམ་ཅིག་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་བསྡུས་པ་གཅིག་མཛད་གནང་
མི་འདི་ གཡུས་དེ་ཁའི་དགོན་པ་ནང་བཞུགས་མི་བླམ་སབོ་དཔོན་དང་དཀོན་གཉེར་ དེ་ལས་ རང་སའོི་
སྒེར་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་དྲག་པའོི་ཐོག་ལས་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

གནས་བད་ག་གི་ཕོ་བྲང་རྩ་བ་ལས་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ མི་དེ་དོན་མེད་ལྐུགས་པ་ཅིག་བཟུམ་སྦེ་ 
བློ་ཕྱི་ཁར་མཐོན་མ་ཚུགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བཏང་ད་ོཡདོཔ་ལས་ ཕྱི་མི་དང་གཡུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ གནས་
བདག་གི་ཕ་ོབྲང་རྩ་བ་ལས་ ཕར་ཚུར་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་གྲིབ་གཏང་ནི་ཚུ་
འཛེམ་གནང་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིནམ་མས།
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གཙུག་ན་དབང་གི་ཕྱིའི་ཕ་ོབྲང་གི་རྩེ་ལུ་ སྒེར་དབང་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་གླིང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་འདི་ རི་བཙོང་གཡུས་སོད་ལུ་
གནས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་ལས་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འགོ་ལུ་འགྱོ་སའི་འཁོར་ལམ་ལྟག་ལུ་ 
སྒང་སྤུན་གཉིས་བཟུམ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།
སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟ་༩ པའི་ནང་གནསཔོ་མཆོད་སོལ་ཅིག་དང་ ཆར་ཆུ་མེད་པ་
དང་ཉིམ་གཏན་དུ་ཤར་བའི་རྐྱེན་ངན་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་ཟ་༡ དང་ ༢ པའི་ནང་ལུ་ ཨོཾ་ཟོར་མཆོད་
རྟེན་རྩ་བར་ཐང་ཆུང་ཅིག་ནང་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གནསཔོ་ག་ར་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་
ཡོད་རུང་ ད་རེས་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཡོདཔ་ལས་ དུས་རྒྱུན་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ 
གནསཔ་ོཚུ་གི་མཚན་བཙུགས་ཏེ་གསལོ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་སོལ་བཟང་དར་ཏེ་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས༔ ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ཕོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ།
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༤༤  བབཙཙནན་་རྒོརྒོདད་་བབཅོཅོ་་ལྔལྔ་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། བཅོ་ལྔ་པ།   
ས་གནས། བཅོ་ལྔ་པ།
གཡུས་ཚན། རི་བཙོང།
བསྟེན་མི། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གགངང་་གིགི་་ཟཟབབ་་གགཏེཏེརར་་གགསསོལོལ་་ཁཁ་་ལལསས།། ཤེལ་རི་གཡོན་ཟུར་ཡུལ་
ལྗོངས་རྔམ་པའི་ནང་༔ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་དགུང་ལ་
བསྙེགས༔ བསན་པ་འཛིན་པའི་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ནས༔ རི་
བཙོང་གནས་བདག་བཙན་རྒོད་བབཅོཅོ་་ལྔལྔ་་པཔ༔ རི་བཙོང་གནས་
བདག་བཙན་རྒོད་བཅོ་ལྔ་པ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཀླུ་བཙན་གཙུག་
ན་དབང་གི་ཕ་ོབྲང་འགོ་ལུ་ རི་གཟར་དྲགས་ཚོས་གཞི་དཀར་
གནག་སྦེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ མཆོད་རྫས་ཁ་ཊཱཾ་བཟུམ་སྦེ་རྩེ་གསུམ་
སྦེ་འདུག། ཕོ་བྲང་དེ་ གསར་བྱུང་གཡུས་ཚན་གྱི་གདོང་ཕོགས་དང་ ཤེམ་ཤེམ་གཡུས་ཚན་གྱི་གཡས་
ཧོངས་མཚམས་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་བཅོ་ལྔ་པའི་རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསལོ་མཆོད་ནང་འཁོད་དེ་མེདཔ་ལས་ 
ལུང་ཕགོས་དེ་ཁའི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཤད་པ་ཅིན་ དེ་ཡང་ ཕ་ོབྲང་དེའི་ཉེ་འདབས་ལས་བབས་མི་ 
སྤྱན་ལའི་ཆུ་འདི་གིས་ དགེ་སོང་བཅོ་ལྔ་འབད་མི་ཅིག་ཕག་འབག་སྟེ་ ཤུལ་ལས་ ཇོ་མོ་དཔའ་མོ་ཚུ་གིས་
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ཤོག་ཐབསའབད་བའི་སྐབས ད་ལྟོ་བཅོ་ལྔ་པའི་ཕོ་བྲང་ཁར་སྐྱེས་ཡདོཔ་སྦེ་འཐོན་ནི་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
དགེ་སོང་བཅོ་ལྔ་པ་ཟེར་སབ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ མི་མང་ཤསོ་ཀྱིས་གནསཔོ་བཅོ་ལྔ་པ་ཟེར་སབ་སོལ་
དར་ནུག་ཟེར་ དྲུང་འཚ་ོསེངྒེ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། ལོ་རྒྱུས་འདི་ལུ་མནོ་བསམ་གཏང་པ་ཅིན་ 
གནས་བདག་བཅོ་ལྔ་པ་ཟེར་མི་འདི་ དགེ་སོང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་འདི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་
འདི་ཡང་ དགེ་སངོ་བཟུམ་སྦེ་རང་འངོ་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བསམ་འཆར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  རི་བཙོང་གནས་བདག་བཙན་རྒོད་བབཅོཅོ་་ལྔལྔ་་པཔ༔ ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་བཀའ་དང་དམ་
གནས་སུ༔ རྣལ་འབྱོར་གུས་པའི་སབོས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གནས་འདིར་ལ་འུར་
གཤེགས༔ རང་མཐུན་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཕྱི་ནང་གསང་
བའི་མཆོད༔ སན་གཏརོ་རཀྟ་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ གུས་པས་བསོད་ཅིང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་འབུལ༔ 
ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ 
ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ གཏེར་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་གྱིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ ཕྲིན་
ལས་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

སྤྱིར་བཏང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ག་ར་ ཕན་གནདོ་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གནས་བདག་
ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་རེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་གི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བསམ་དོན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ སོང་གྲོགས་མཛད་
གནངམ་མ་ཚད་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བསལ་ནི་ལུ་སྐྱབས་འཚོལཝ་ཨིན་རུང་ གནསཔ་ོའདི་ལུ་གནོད་པའི་བྱ་
ངན་རེ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ལུ་གདོན་ནི་དང་ཚེ་སགོ་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ 
ད་རེས་ལུང་ཕགོས་འདི་ནང་ལུ་ གཏེར་སོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་བའི་
གསོལ་མཆོད་འདི་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཏང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

དེ་ཡང་ མི་རབས་གཅིག་གི་ཧེ་མའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བཤད་མི་ནང་ སྔོན་མ་གཡུས་མི་ཅིག་གིས་ གནསཔ་ོ
བཅོ་ལྔ་པའི་ཕོ་བྲང་གུར་ མི་རོ་གཅིག་བཀལ་བཞག་ཡདོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་དེ་གི་མི་རྒྱུད་ལུ་ འཚེ་བ་
བཏང་དོ་ཡདོ་པའི་སྐོར་ལས་ དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ་གིས་འདྲོག་སི་སི་སྦེ་བཤད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས༔ ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ཕོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ།
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༥༥ བབསསནན་་འའཛིཛིནན་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། བསན་འཛིན་བྲག་བཙན།   
ས་གནས། ཡར་ཕུ་སདོ།
གཡུས་ཚན། ཡར་ཕུག།
བསྟེན་མི། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག་སྦེ་ཅིག་བརྩི་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ 

སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཆ་འདུས་ ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་ལྟེ་
བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༢ ལྷག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ 
ཡར་ཕུ་གཡུས་ཚན་གྱི་སོད་ལུ་ བྲག་གཟར་དྲགས་ 
བཀྱག་དཀརཔ་ོམཚམས་སུ་ཡོད་མི་འདི་ སྐྱེས་བཙན་
ཆེན་པོ་བསན་འཛིན་བྲག་བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་ཨིན་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གསོལ་མཆོད་ནང་ག་ནི་ཡང་འཁོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རི་དང་བཀའ་ཁྲབ་སགོས་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་
ལས་ རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་ཐབས་མིན་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཟཟབབ་་གགཏེཏེརར་་ཐུཐུགགསས་་ཀྱིཀྱི་་དདགོགོངངསས་་བབརྒྱུརྒྱུདད་་ལལསས།།  ཡུལ་མོའི་གཞུང་ལ་རི་བྲག་རྔམ་ཞིང་མཐོ༔ རིན་ཆེན་མུ་མེན་
གླིང་མཛེས་དཔལ་གྱི་རི༔ དགོས་འདོད་སྐོང་བའི་བསམ་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྐྱེས་བཙན་ཆེན་པོ་ཡར་ཕུ་
བསན་འཛིན་བྲག༔ ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་བཀའ་དང་དམ་གནས་སུ༔ རྣལ་འབྱརོ་གུས་པའི་སོབས་ཀྱིས་སྤྱན་
དྲངས་པ༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གནས་འདིར་ལ་འུར་གཤེགས༔ རང་མཐུན་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བརྟན་པར་
བཞུགས༔ དངོས་འབྱརོ་ཡིད་སྤྲུལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད༔ སན་གཏརོ་རཀྟ་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ 
གུས་པས་བསོད་ཅིང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ 
རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཟེར་གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་གྱིས་དམ་
བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

དེ་ཡང་ གཏེར་སོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་
མཆོག་གིས་ ཡུལ་ལྗོངས་འདིར་གནས་པའི་གཞི་བདག་
མ་ལུས་པ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ བསན་པ་
དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཏེ་ གསལོ་
མཆོད་བརྩམས་གནང་མི་འདི་དེ་ཁའི་གནསཔ་ོཡོངས་
རྫོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྟར་ ཨོཾ་ཟོར་མཆོད་རྟེན་ཟེར་སའི་
ཐང་ཆུང་འདི་ནང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ག་ར་འཛོམས་ཐགོ་
ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གི་སོལ་བཟང་པོ་བཙུགས་
ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ དྲུང་འཚོ་ སེངྒེ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁར་ ཕྱི་
ལས་མགྱོནམ་གསརཔ་རེ་བྱནོ་པའི་སྐབས་ལུ་ རླུང་འཚུབ་དང་ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ འཇིགས་སྣང་སོན་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ གཡུས་དེ་ཁར་ གོང་གི་བླ་མ་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་ གནས་བདག་འདི་ལུ་འཕྲིན་ལས་
བཅོལ་གནང་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ནད་མུག་
འཁྲུགས་རྩོད་མེད་པར་ འབྲུ་ནོར་ལོང་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས༔ ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ཕོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ།
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༦༦  བབཙཙནན་་ཆེཆེནན་་མམཐཐའའ་་མམཁཁརར་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབསྡུསྡུསས་་པཔ།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། མཐའ་མཁར་དབང་ཕྱུག།   
ས་གནས། ཤོག་ཤི་གཡུས་ཀྱི་མདུན་ཕགོས།
གཡུས་ཚན། ཤོག་ཤིད།
བསྟེན་མི། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག་སྦེ་ཅིག་བརྩི་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ 

ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ལུ་ཡདོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།། འབྱོར་ལྡན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་
པའི་གནས་མཆོག་ནས། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྲུང་
གནས་པོ་མཐའ་མཁར་བཙན། །ཡབ་ཡུམ་སས་
འཁོར་བཅས་པ་མ་ལུས་པ། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་
བཞེས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །གཡས་
གཡོན་གངས་ཆེན་བསྐོར་བའི་ལྷོ་འདབས་སུ། །གང་
འདདོ་ལས་རྣམས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ནང་། །རྒྱལ་བའི་
གནས་སྲུང་ཀླུ་བཙན་མཐའ་མཁར་བཙན། །བྲན་གཡགོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །གསེར་
སྐྱེམས་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །ཞེས་གང་ལ་ཡིད་སྤྲུལ་ཚིགས་ཀྱིས་གསོལ་ཁ་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་མཐའ་མཁར་གནས་པའོི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ བཙན་ཆེན་དེ་
གི་ཕ་ོབྲང་འདི་ ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་དང་ ཤོག་ཤི་གཡུས་ཚན་གྱི་
གདོང་ཕགོས་ལུ་ སྒང་ཆེན་ཤིང་སྣ་ཚུ་གིས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་བཞེངས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདམི་འདི་
ཨིན་ཟེར་ དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་ར་ོརྗེ་གིས་བཤད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས་ ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་
རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ལས། གཞུང་དབུས་ཆུ་མོ་ལྡེར་འཛིང་འཁྲིགས་པ་རུ༔ རི་བྲག་རྩི་ཤིང་གདུག་རྩུབ་ཁོལ་
མའི་ནང་༔ རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་བྷ་ལ་ཧ་སྒ་རུ༔ ཁོད་སྙོམས་གཡང་ལྡན་དགོས་འདདོ་འབྱུང་བའི་རི༔ ནོར་བུ་
བསམ་འཕེལ་ཕ་ོབྲང་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཀླུ་བཙན་ཆེན་པ་ོཐ་ཁར་དབང་ཕྱུག་དེ༔ འཇིགས་མེད་ཆོས་དབང་
བཀའ་དང་དམ་གནས་སུ༔ རྣལ་འབྱརོ་གུས་པའི་སབོས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གནས་
འདིར་ལ་འུར་གཤེགས༔ ཟེར་ཐོནམ་ལས་ ཡུལ་བཙན་ཐ་ཁར་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་ 
ཁོད་སྙོམས་གཡང་དང་ལྡན་པའི་ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་བཟུམ་ཡདོཔ་སྦེ་
གསུངས་ཏེ་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་མཐའ་མཁར་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་པ་དང་ སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་ནི་གགསསོལོལ་་ཁཁ་་ལལསས།། ཀ་དག་
གདདོ་ནས་ཤཱཀྱའི་ཚུལ། །ཐུགས་ནི་རྩེ་གཅིག་རབ་ཏུ་གནས། །གསུང་དབྱངས་དག་པའི་རྣམ་རོལ་
བ། །སོས་དང་བྲལ་བའི་སྐུ་ལ་བསོད། །རང་གདངས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གནས་པོ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་ཞི་མ་
ཁྲོ། །ཕག་གཡས་རལ་གྲི་དགྲ་ལ་གདེངས། །གཡོན་པ་བུམ་པ་རིན་ཆེན་ཏོག །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་བསྐོང་
ལ་བསོད། །མྱུར་མགྱོགས་བཙན་རྟ་དམར་པའོི་སྟེང་། །ཞབས་གཉིས་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །མཛེས་
པའི་དར་སྣ་སྐུ་ལ་གསལོ། །ཉམས་དགུའི་སབོས་ཀྱིས་དགྲ་རྣམས་འདུལ། །སྡེ་དཔོན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ལ་
བསདོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདོག་དཀར་པ།ོ ཕག་གཡས་རལ་གྲི་དང་། ཕག་གཡོན་བུམ་པ་
རིན་ཆེན་ཏགོ་བསྣམས་ཏེ་ བཙན་རྟ་དམར་པའོི་གུ་བཞོན་སྦེ་ ཉམས་དགུའི་སོབས་ལྡན་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པའི་ཁར་ སྤྱསྤྱནན་་འའདྲེདྲེནན་་ལལསས།། ཆོས་སྐུའི་རང་གདངས་འགགས་མེད་རིག་རྩལ་ལས། །སྣ་
ཚོགས་གར་གྱི་སྤྲུལ་པ་མི་ཟད་པའི། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔས་གྲུབ་པའི་ཕ་ོབྲང་ནང་། །མཐུ་སབོས་གཟི་བརྗིད་
འབར་བའི་གནས་པའོི་སྐུ། །བློན་འཁོར་འབངས་དང་བཅས་པ་དབེན་གནས་སུ། །མྱུར་མགྱོགས་ལྷ་ངེར་
གསལ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཅི་འདདོ་ལས་ལ་ཐགོས་མེད་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཚིག་འབར་བའི་
གདན་ལ་ས་མཱ་ཛཿ། །ཟེར་ཡང་གསུངས་ཡདོཔ་ལས་ མཐུ་སབོས་ལྡན་ལ་གཟི་བརྗིད་ལྷག་པར་འབར་བའི་
སྐུ་དེ་མཐའ་འཁོར་ལུ་ བློན་འཁོར་འབངས་དང་བཅས་པར་བཞུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཡང་གསུངས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་
མས།
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ཨིན་རུང་ གནས་བདག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷ་ཁང་དང་ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་སོགས་གང་ཡང་བཞེངས་ཏེ་
མེད་རུང་ སྔོན་གྱི་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་ར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་འདི་ ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་
དང་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་སོད་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་
བསྟེན་སོལ་དང་ བརྩི་མཐོང་ཡིད་ཆེས་ཚུ་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཨོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་མ་ནོར་བར། །ཇི་ལྟར་སགོ་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ། །དམ་ཚིག་རོ་
རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག །ལྷོ་མོན་ནགས་ལྗོངས་རི་བོ་རུ། །བསན་པ་བསྲུང་བའི་གཉེར་ཁ་གཏད། །ད་ལྟ་རྣལ་
འབྱོར་རྗེས་བསྐུལ་གྱིས། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་ཐོན་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་ཆེན་
པོ་མཐའ་མཁར་གནས་པ་ོཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་ལས་ 
སོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ་ཏེ་ ལྷ་ོམོན་ནགས་ལྗོངས་ཀྱི་རི་བོ་ཚུ་ནང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་བསྲུང་ནིའི་
དོན་ལུ་ གཉེར་ཁ་གཏད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ ཕྲིན་ལས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

གཡུས་མི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་ཞལ་རྒྱུན་ལས་ སྔོན་མ་ ཤོག་ཤི་ཟེར་མི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ འཐུང་ཆུ་
དཀའ་ངལ་སོམ་ཡོད་པའི་དུས་ལུ་ དེ་ཁའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ མེས་མེས་མཐའ་མཁར་པ་ཟེར་སྐད་ཤུགས་
སྦེ་རྐྱབ་འབ་ོསྟེ་ ང་བཅས་གཡུས་འདི་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་ཅིག་གནང་ཤགོ་ཟེར་ཞུ་བའི་སྐབས་ གནསཔ་ོའདི་
གི་རྩ་བར་མཚོ་ཅིག་ཡདོཔ་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུ་ དེ་ལས་ ཞིང་ཆུ་ལ་
སོགས་པའི་དཀའ་སྡུག་བསལ་ནི་ཡདོ་ཟེར་ ཕ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་ཅིག་སྦེ་བཤད་ནི་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ ཕོ་བྲང་
འདི་ཁར་ མཚོ་དངོས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་མེད་བརྟན་བརྟན་མིན་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་དང་ ནད་ཡམས་ལ་སགོས་པ་ཐོན་པའི་
སྐབས་ ཡུལ་བཙན་གནསཔོ་མཆོད་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་ལས་དྲག་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་སོལ་ཡདོ་རུང་ 
ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ནང་སན་དང་ཕྱི་སན་གྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
གནསཔ་ོམཆོད་ནི་དང་གནསཔོ་ལུ་བསྟེན་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལམ་སལོ་འདི་ ཉམས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་དྲུང་འཚོ་
སེངྒེ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས༔ ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ཕོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ།
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༧༧  ཝཝངང་་ཕུཕུ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཝང་ཕུ་བཙན།   
ས་གནས། ཝང་ཕུ་གཡུས་སདོ།
གཡུས་ཚན། ཝང་ཕུ།
བསྟེན་མི། ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། དགའ་གླིང་མཁར་དང་ཝང་ཕུ་ དེ་ལས་གདན་ཕྱི་དང་མཁའ་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་

གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཝང་ཕུ་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་ཝང་ཕུ་གཡུས་མཚན་གྱི་སདོ་ལུ་ ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ནང་གནས་
ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཝང་ཕུ་བཙན་ཟེར་ཞུ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། བཙན་དེ་ལུ་ དགའ་གླིང་མཁར་དང་ཝང་ཕུ་ 
དེ་ལས་ གདན་ཕྱི་དང་མཁའ་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས། བཙན་གྱི་
ཕོ་བྲང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཤིང་རིགས་དང་སན་རིགས་མེ་ཏོག་གི་རིགས་ཚུ་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་
པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ ཕག་མཆོད་སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་སྡིག་སྒྲིབ་བྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཨོན་གྱི་ཞིང་ཁམས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ དཔལ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཅིག་བཞེངས་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཨོན་
འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་གི་དགོན་པ་ཡང་བཞེངས་ཡདོཔ་ལས་ ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཡདོཔ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་
ཨིན་མས། ཝང་ཕུ་བཙན་དེ་གི་ཕ་ོབྲང་དེ་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་
ཡོདཔ་ཨིན།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གཞི་བདག་འདི་ གསལོ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ལོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་མེདཔ་ལས་ ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་ རྣམ་པ་དང་
ཕག་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་ཐབས་མེད་རུང་ བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ཀྱིས་བཤད་དོ་
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བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བཙན་དེ་ཞི་བ་འབདཝ་ལས་ ད་ཚུན་མི་ནོར་རྟ་ནོར་ལུ་གནོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་
སོལ་མེད་ཟེར་གསུངས་ཡོད།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

སྤྱིར་བཏང་ རི་བྲག་ཤིང་ཆེན་ཤིང་ཕྲན་ཚུ་ནང་ གནས་པའི་གཞི་བདག་དང་བཙན་ཚུ་ ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་
སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ལུ་ མི་ནོར་ཕྱུགས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་དྲག་
པོའི་ཐགོ་ལས་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་ལྷན་དུ་ བཙན་དའི་མཚན་བརྗོད་འབད་དེ་ གསེར་སྐྱེམས་
དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སོལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།
དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ།
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སྒོསྒོམམ་་དདརར་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༤༤
༡༡  ཤཤ་་དདབབངང་་ཕུཕུ་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤ་དབང་ཕུ་བཙན།   
ས་གནས། འཕྲལ་མེ་དང་བཱ་ཟོར།
གཡུས་ཚན། འཕྲལ་མེ་དང་བཱ་ཟོར།
བསྟེན་མི། འཕྲལ་མེ་དང་བཱ་ཟོར མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྔོན་དང་ཕུ་
ལས་རང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
གི་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དམ་འོག་ལུ་གནས་པའི་བཀའ་
སྲུང་དང་གཏེར་སྲུང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་
གཞི་བདག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལུང་ཕོགས་གཞན་ཁའི་
ཕམ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཚུལ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ སྒོམ་དར་འཕྲལ་མེ་དང་བཱ་ཟརོ་གཡུས་ཚན་
གྱི་གནས་བདག་ཤ་དབང་ཕུ་གི་སྐོར་ལས་ མདོར་
བསྡུས་ཅིག་བཤད་ནི་ཨིན།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།

གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་མཛད་པ་ཡི། །ཤ་དབང་ཡིད་
བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་ཅག་བསམ་དནོ་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསོལ་མཆོད་
ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་པར་བརྗོད་དེ་ གནས་བདག་ཤ་དབང་ཕུ་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ དེ་ཁའི་ཕ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་
ལྟར་བཤད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་ སྒོམ་དར་རྒེད་འགོ་ གཡུས་འཕྲལ་མེ་
དང་ བཱ་ཟོར་གྱི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱབས་དང་སོང་གྲོགས་འཚོལ་སའི་ཡུལ་ལྷ་གི་མཚན་
འདི་ ཤ་དབང་ཕུག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ ཤ་དབང་ཕུ་ཟེར་བཏགས་བཞག་པ་ཙམ་མ་གཏགོས་ དེའི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་
མཚན་ དེ་ལས་ འཁོར་ལ་སོགས་པ་ག་དེམ་ཅིག་ཡདོ་ག་ ཏན་ཏན་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་མི་ཅིག་མིན་ནུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཞི་བདག་སྤྱི་ལ་འགྲོ་བའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ 
གཞན་ཡང་བླ་མ་གྲུབ་ཐབོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་ལས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྲུང་བའི་དམ་
བཅའ་དང། སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་འཚེ་སང་སྟེ་ཕན་དང་སངོ་གྲོགས་འགྲུབ་ནི་སྦེ་ ཁས་བླང་དམ་
བཅའ་ལས་མ་གཡེལ་བར་ གནས་པའི་གཞི་བདག་ཅིག་ཨིན་འོང་ན་མས།
གགསསོལོལམམཆོཆོདད།།

ཨིན་རུང་སྤྱིར་བཏང་ འཁོར་མེད་པའི་གནས་པ་ོཅིག་མེད་ནི་འདི་གིས་ དེའི་འཁོར་ངེས་པར་དུ་འོང་ནི་ཨིན་
མས། དེ་ཡང་ ཕམ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་གཏམ་རྒྱུད་སྦེ་བཤད་དོ་ཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཀ་ཤ་ཕོ་མོ་གདོང་དཀར་
དང་ དུང་རྒྱན་གཅིག་མཐངོ་བའི་ལ་ོརྒྱུས་རགས་ཙམ་རེ་བཤད་ཚུལ་འདུག གནས་བདག་འདི་ལུ་ ཉེ་
འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྔོན་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ གསོལ་མཆོད་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ དད་དམ་
གཙང་མའི་ཐོག་ལས་གནང་སོལ་ཡདོ་མི་ཚུ་ ད་ལྟའོི་བར་ན་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཕུལ་སལོ་ཡདོ་ཟེར་
ཨིན་མས།
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དེ་མ་ཚད་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ དུས་བཟང་ཁྱད་པར་ཅན་དང་དུས་ཆེན་རྩ་ཅན་གྱི་སྐབས་ལུ་ རང་གི་
བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་འབྲེལ་ གནསཔ་ོའདི་གི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་བསང་མཆོད་དང་ 
གསེར་སྐྱེམས་ལ་སགོས་པ་རྒྱས་པར་ཕུལ་སོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ 
དུས་རིམ་གྱིས་འགྱུར་བའི་གནས་སངས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བྱུང་ཡོད་རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ ཡུལ་ལྷ་གནས་པོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་དང་བསྟེན་བཞིནདུ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས།
སྤྱིར་བཏང་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དེ་ཁའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་
གཡུས་ཚནའདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ཡུལ་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་ཤ་དབང་ཕུ་པས་བཀའ་དྲིན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ཤ་དབང་ཕུའི་གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཆོད་རྟེན། གྲུ་དཔོན།
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༢༢  ཤཤརར་་གྱིགྱི་་མེམེ་་ལལོངོང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤར་གྱི་མེ་ལངོ།   
ས་གནས། གཤེགས་པ་ཤིང་གི་རྒྱབ་དང་ ཏོ་ཀ་རོང་ལས་གཡས་ཧངོས།
གཡུས་ཚན། གཤེགས་པ་ཤིང།
བསྟེན་མི། སྒོམ་དར་དང་རི་ཆང་ལུ་གཡུས་མི་སེར་ཚུ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྒོམ་དར་དང་རི་ཆང་ལུ་ དེ་ལས་ དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཤར་གྱི་མེ་ལོང་རིན་ཆེན་ཟེར་མི་
འདི་ སྐྱེས་བཙན་གཙ་ོབ་ོཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། སྐྱེས་བཙན་དེ་གི་མཚན་ལུ་ ཤར་གྱི་མེ་ལོང་
རིན་ཆེན་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ གཞི་
བཅོལ་ས་ཅིག་མེད་རུང་ སྐྱེས་བཙན་དེའི་ཕོ་བྲང་དེ་ཁར་ ཤར་ལས་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཤར་བའི་སྐབས་ 
བྲག་མེ་ལོང་བཟུམ་ཡོད་མིའི་ནང་ཕོག་ནི་འདི་གིས་ ཤར་གྱི་མེ་ལོང་རིན་ཆེན་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་འོང་
ནི་མས་ཟེར་ རྒཔ་ོབསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་བསམ་འཆར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན། བཙན་དེ་གི་ཕ་ོབྲང་དེ་ 
སྒོམ་དར་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚདོ་༡ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཏོ་ཀ་རོང་ལས་ ནར་
ཕུང་འགྱོ་སའི་ལམ་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་ གཤེགས་པ་ཤིང་ལས་རྒྱབ་མཚམས་ལུ་ བྱག་གཟར་དྲགས་མེ་ལོང་
བཟུམ་མཐོང་ནི་ཡདོ་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། བྱག་དེ་གི་གདངོ་འདི་ ཨོ་རངོ་ཕགོས་འགོར་ཡོདཔ་
སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

བཙན་དེ་ལུ་ སྒོམ་དར་དང་རི་ཆང་ལུ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ སྔོན་ཕ་མའིསྐབས་ལས་རང་ སྐྱེས་
བཙན་སྦེ་བསྟེན་ཡདོཔ་ལས་ ད་ལྟའོི་བར་ན་ཡང་ ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་
ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་ལུ་ གང་ཞིག་ཡིད་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་
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ཀྱང་། །ཟེར་བའི་ཚིགས་ནང་ལུ་ སྐྱེས་བཙན་དེ་གི་མཚན་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

རང་སའོི་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་དར་རྒུད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐབས་རེ་ མི་ནོར་ལུ་གདོན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཐོན་
པའི་ཚེ་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་རེ་འབད་དེ་ སྐྱེས་བཙན་ཤར་གྱི་མེ་ལོང་རིན་ཆེན་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་བའི་སྐབས་ དྲག་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་ སྐྱེས་བཙན་དེ་གིས་ 
གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་ཤུགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སོགས་ཀྱི་གསེར་སྐྱེམས།
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༣༣  ལུལུངང་་ཡཡོངོང་་བྷབྷ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལུང་ཡོང་བྷ།   
ས་གནས། འབྲོང་ཤིང་གཡུས་སདོ།
གཡུས་ཚན། འབྲོང་ཤིང།
བསྟེན་མི། འབྲོང་ཤིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དེ་ཡང་ ནར་ཕུང་གཡུས་ཚན་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་
རྗོང་ཁག་ མེ་ལོང་བྲག་ལུ་མ་ལྷདོཔ་ཅིག་ཁར་ འབྲོང་ཤིང་གཡུས་ཚན་གྱི་སདོ་ལུ་ རི་བྲག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་
མཐོང་མི་འདི་ གནས་པོ་ལུང་ཡོང་བྷ་གི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། གནས་པའོི་ཕ་ོབྲང་དེ་ སྒོམ་
དར་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥ ལྷག་ཙམ་ཅིག་དང་ གཡུས་དེ་ཁའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལས་ཁ་
ཡར་ལྟ་ མདའ་རྒྱང་གཉིས་ལྷག་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ལུང་ཡོང་བྷ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ གནས་པོ་ཁོ་རའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ རོའི་རང་
བཞིན་དང་ ཁོ་རང་གླེན་གོ་མཚམས་སུ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཚངས་ལྷའི་ཁ་སྐད་ལས་ རོ་ལུ་ལུལུངང་དང་གླེན་གོ་
ལུ་ཡཡོངོང་་བྷབྷ་ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལུལུངང་་ཡཡོངོངསས་་བཱབཱ་ཟེར་བཏགས་བཞག་བཞགཔ་ཅིག་འོང་ཨིན་མས་ཟེར་ 
ཚོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ་གིས་བསམ་འཆར་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ འབྲངོ་ཤིང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྔོན་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ སྤྱིར་བཏང་ སྡེ་བརྒྱད་
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་སོལ་ཡདོ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ དེ་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་གསོལ་ཁ་དང་ 
གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སོགས་ཀྱི་གསེར་སྐྱེམས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཚོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ། འབྲོང་ཤིང་།
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༤༤  ཨཨ་་མམ་་ཇོཇོ་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨ་མ་ཇོ་མོ།   
ས་གནས། ནར་ཕུང་གཡུས་སོད།
གཡུས་ཚན། ནར་ཕུང།
བསྟེན་མི། ནར་ཕུང་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་རྫངོ་ཁག་ སྒོམ་དར་རྒེད་འོག་ ནར་ཕུང་གཡུས་ཚན་ལས་ ཀི་ལ་ོམི་ཊར་༡ ལྷག་ཙམ་
ཅིག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ བྲག་རི་ས་ོཏོ་ཤིང་ཆེན་ལྡེམ་ལྡེམ་ཅིག་སྦེ་མཐོང་མི་འདི་ 
ཨ་མ་ཇོ་མོའི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ནར་ཕུང་གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་
མི་སེར་མང་ཤསོ་ཀྱིས་ གནས་པ་ོཨ་མ་ཇོ་མོ་འདི་ སྐྱེས་བཙན་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་སོལ་འདུག།

365



 

 
 

གནས་པོ་ཇོ་མོ་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནོད་པ་བཀལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སོལ་མེད་རུང་ རེ་
ཚེ་སྐབས་ མི་གསརཔ་རེ་གཡུས་དེ་ཁར་བྱོན་པ་ཅིན་ རླུང་ཆར་སེར་བ་དང་བཅས་པར་རྐྱབ་ནི་ཡདོཔ་ལས་ 
ད་རེས་ ཕྱི་ཁ་ལས་མགྱོནམ་མ་བྱོན་པའི་སྔོན་མ་ གཡུས་དེ་ཁའི་ཆོས་སྒོར་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ གསང་
བའི་ཐགོ་ལས་སྐྱེས་བཙན་ཇོ་མོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་གནོད་པ་དེ་ཚུ་བྱུང་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་མས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་༣ ལྷག་ཙམ་གྱི་ཧེ་མ་ ནར་ཕུང་གཡུས་མི་ཅིག་གིས་ བག་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཨ་མ་ཇོ་
མོའི་ཕ་ོབྲང་རྩ་བ་ལས་ ཐབ་ཤིང་བཏགོ་ཡདོཔ་ལས་ གཡུས་དེ་ཁར་ རླུང་འཚུབ་འཕུ་སྟེ་ མུ་གེ་ཐོན་ནི་
འདི་གིས་ ད་ལས་ཕར་ ཕོ་བྲང་དེ་ནང་ལས ཤིང་རིགས་བཏགོ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀག་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། 
གཞན་ཡང་ འཕྲལ་འཕྲལ་གཡུས་མི་ཚུ་ མགུ་ཏོ་རེ་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེས་བཙན་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་
བ་ཅིན་ དྲག་ནི་ཡདོ་ཟེར་ཚགོས་པ་ཤེས་རབ་བསན་འཛིན་གྱི་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
ཨ་མ་ཇོ་མོའི་ཕོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལས་ ཀྲི་ཤིང་རི་ཟེར་ ཆུ་ཕྲན་ཅིག་ཡང་ཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས་ བདུད་འཇོམས་
ཆོས་ཁང་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ འཐུང་ཆུ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། དེ་ནང་ སྔོན་མ་གཡིབ་དམག་སྒར་
བཅགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་ཅིག་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཤེས་རབ་བསན་འཛིན།
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བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་ཆོཆོསས་་གླིགླིངང་་དྲུདྲུངང་་ཁཁགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༡༡
༡༡  མུམུརར་་ཤིཤིངང་་ལྷལྷ་་རིརི་་རྒྱརྒྱལལ་་མམོ།ོ།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མུར་ཤིང་རྒྱལ་མོ།   
ས་གནས། མཚོ་ཕང་མའི་གདོང་ཕགོས། 
གཡུས་ཚན། ཀེབ་ཏང་། མཚོ་བཙལ་ལ།ོ ལྡེང་ཤིང་ཟརོ། མཚོ་ཕང་མ། མར་ཚ་ལ།
རྒེད་འགོ མར་ཚ་ལ།
བསྟེན་མི། མར་ཚ་ལ་དང་ པདྨ་ཐང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གགསསོལོལ་་ཁཁ་་ལལསས།།
རྩ་གསུམ་གནས་གཏེར་གཞི་བདག་དང་། །མུར་ཤིང་དབང་མཛད་བསན་སྲུང་མ། །འཁོར་སྤྲུལ་འབུམ་ཕྲག་
ཡངས་པ་ལ། །གུས་པས་མཆོད་ཅིང་བསདོ་པར་གྱིས། །ཟེར་མཆོད་ཚིག་གིས་སྣ་དྲངས་ཏེ་ མར་ཚ་ལ་དང་ 
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པདྨ་ཐང་རྒེད་འོག་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་སྐྱེས་བཙན་ཆེན་མོ་ མུར་ཤིང་ལྷ་རི་རྒྱལ་མོའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་
མདོར་ཙམ་ཅིག་བཤད་ནི་ཨིན།
སྤྱསྤྱནན་་འའདྲེདྲེནན་་ལལསས།། འཛམ་གླིང་ཤར་གྱི་གླིང་ཕགོས་འདིར། །བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་སུ་འཁྱིལ། །རྩེ་མོ་
ཁ་བ་ཅན་དུ་སྒྲོགས། །ལྟོ་བ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞིང་། །དུང་མཇུག་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ཀུནའདུལ། །མུཿམེད་འགྲོ་ཀུན་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར། །ར་བ་རི་ཕྲན་ནགས་ཚལ་བསྐོར། །ཤིང་སྣ་འཛོམས་པའི་རི་
རྒྱལ་མཐོ། །མུར་ཤིང་ལྷ་རི་རྒྱལ་མོ་ནས། །དབང་མཛད་ཡུམ་ཆེན་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །ཟེར་སྤྱན་འདྲེན་ཞུ་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་བཙན་ཆེན་མ་ོ མུར་ཤིང་ལྷ་རི་རྒྱལ་མོ་ཟེར་མི་འདི་ཕྱིའི་ར་བ་རི་ཕྲན་ནགས་ཚལ་གྱིས་
བསྐོར་བའི་ཁར་ ཤིང་སྣ་འཛོམས་པའི་ནང་ལས་ རིའི་རྒྱལ་པོ་བཟུམ་མཐོན་པ་ོསྦེ་ཡདོ་མི་འདི་ ཡུམ་ཆེན་
མུར་ཤིང་ལྷ་རི་རྒྱལ་མ་ོགིས་དབང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་ ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས། ཡུལ་
ལྗོངས་གཡའ་རི་མཚམས་ལ་གནས་པ་ནི༔ གང་འདོད་འབྱོར་པ་ཕུན་ཚགོས་དཔལ་གྱི་རི༔ ལོངས་སོྤྱད་
སོབས་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཡོངས་བརྟན་མུར་ཤིང་ཇོ་མོ་བཞིན་བཟང་མ༔ ཆོས་དབང་རང་གྲོལ་
བཀའ་དང་དམ་གནས་སུ༔ རྣལ་འབྱརོ་གུས་པའི་སབོས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གནས་
འདིར་ལ་འུར་གཤེགས༔ རང་མཐུན་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ དངོས་འབྱརོ་ཡིད་སྤྲུལ་ཕྱི་
ནང་གསང་བའི་མཆོད༔ སན་གཏོར་རཀྟ་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ གུས་པས་བསདོ་ཅིང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་
འབུལ༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་
པར་མཛོད༔ ཟེས་ཐོན་ཡདོཔ་ལས་ གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབངའཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་གྱིས་དམ་བཞག་
གནང་སྟེ་ ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་གནངམ་ཨིན་མས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་མ་བཙན་དེ་ལུ་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་སལོ་ཡདོ་རུང་ ཤུལ་ལས་ ལ་རྒྱབ་རིན་
པོ་ཆེ་ བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ སན་ལྗོངས་ལྷོ་མཚམས་སྐྱོང་མཛད་མུར་ཤིང་རྒྱལ་མོའི་གསལོ་
མཆོད་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་མཛད་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ ད་རུང་གཙོ་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུ་
བའི་ངོ་བོར་གཟིགས་ཏེ་ བླ་མ་སྙིང་ཁུ་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་མཆོག་གིས་ གསལོ་མཆོད་ཚིགས་བསྡུས་

368



 

 
 

ལ་དོན་རྒྱས་པ་སྦེ་མཛད་གནང་མི་ཚུ་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་གི་སྐབས་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཁ་ཐུན་དགེ་
སྦྱོར་གི་སྐབས་ལུ་ཕུལ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།
མུར་ཤིང་ཇོ་མོའི་འཁོར་ཡང་ གགངང་་གིགི་་སྤྱསྤྱནན་་འའདྲེདྲེནན་་ལལསས་་ འཁོརཚོགས་མ་སྲིང་འབུམ་སྡེ་བྱོན། །ནོར་ལྷ་
དྭངས་ལིང་འབུམ་སྡེ་བྱོན། །ནགས་བཙན་རྒྱལ་པོ་འབུམ་སྡེ་བྱོན། །ཀླུ་རྒྱལ་ས་བདག་འབུམ་སྡེ་
བྱོན། །བདུད་རྒྱལ་ཀཱ་ལ་འབུམ་སྡེ་བྱོན། །གཟའ་སྐར་རྒྱལ་པོ་འབུམ་སྡེ་བྱོན། །ཕ་བཙན་ཚོང་ཚངོ་འབུམ་སྡེ་
བྱོན། །མ་བཙན་ཇོ་མོ་འབུམ་སྡེ་བྱོན། །གཞི་བདག་ཆེན་པོ་འབུམ་སྡེ་བྱོན། །གཏེར་བདག་ཆེན་པ་ོའབུམ་སྡེ་
བྱོན། །གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ཀུན། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་གནས་དེར་འབྱོན། །ཟེར་
སྤྱན་འདྲེན་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་དེའི་འཁོར་ཡང་ འབུམ་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ཡདོཔ་ཨིནམ་སྦེ་ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་ཨིན།
སྐྱེས་བཙན་དེའི་ཕོ་བྲང་འདི་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ བྱང་ཤར་མཚམས་ལུ་དང་ མཚོ་ཕང་མ་
གཡུས་ཚན་གྱི་གདངོ་ཕགོས་ལུ་ མི་རུ་བཙན་ལས་མཐ་ོབའི་ རི་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་
ཁར་ བཟོ་རྣམ་རིགས་ལྔ་བཟུམ་ཡདོ་མི་འདི་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་དེ་ཁར་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་
ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་༢ ནང་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ གོང་འཕེལ་གྱི་གྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བསལ་ཡདོ་མི་དེ་ཁ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཕོ་བྲང་དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཀེབ་ཏང་གཡུས་ཚན་དང་མཚོ་བཙལ་ལོ་ ལྡེང་ཤིང་ཟོར་དང་མཚོ་ཕང་མ་ དེ་
ལས་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་ཆགས་ཏེ་འདུག། བཙན་དེ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ད་ཚུན་མི་སེར་
དང་སོ་ནམ་ལ་ོཐགོ་ལུ་ གནདོ་པ་བཀལ་ཡོད་པའི་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མེད་མི་འདི་ གོང་གི་བླ་མ་རིམ་
པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་བརྩམས་གནང་བའི་གསལོ་མཆོད་བྱིན་རླབས་ཅན་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདི་
གིས་ཨིན་ཟེར་ དེ་ཁའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་དོཡདོཔ་ཨིན།
ཡུམ་ཆེན་མུར་ཤིང་རྒྱལ་མོ་དེ་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་ པདྨ་ཐང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་མང་ཤསོ་
ཀྱིས་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཝང་ཕུ་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་
བསྟེན་མི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་ ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག།
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༢༢  མིམི་་རུརུ་་འའདདོདོད་་ཡཡོནོན་་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།
གནད་དོན་བཅུད་བསྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མི་རུ་འདདོ་ཡོན་བཟང་པོ།
ས་གནས། མི་རུ་ཕུ།
གཡུས་ཚན། གོར་མཐོང་མ་དང་ཁྲི་ཟརོ།
རྒེད་འགོ མར་ཚ།
བསྟེན་མི། མར་ཚ་ལ། བདེ་བ་ཐང་། ཕུན་ཚོགས་ཐང་། ཨོ་རོང་། བསམ་ལྗོངས་ཁྲོམ་གྱི་མི་.        

སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫངོ་ཁག་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ ལྷ་ོ
ཕོགས་མཚམས་དང་ གོར་མཐོང་མ་དང་ཁྲི་ཟོར་གཡུས་ཚན་གཉིས་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ མི་རུ་ཕུ་བཙན་གྱི་
ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ ནགས་ཚལ་སྟུགས་པའོི་སྦུག་ལས་ རི་མཐོན་པོ་ནོར་བུ་བརྩེགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་
ཡོད་མི་འདི་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་ཡང་ གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་གྱིས་ ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་
ལས། ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་གླིང་མཚམས་ན་ལྷུན་ཆགས་པའི༔ ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་ཕ་ོབྲང་དགུང་ལ་བསྙེགས༔ 
རིན་ཆེན་རང་བཞིན་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ནས༔ བཙན་ཆེན་མི་རུ་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དེ༔ ཆོས་དབང་རང་
གྲོལ་བཀའ་དང་དམ་གནས་སུ༔ རྣལ་འབྱོར་གུས་པའི་སབོས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གནས་
འདིར་ལ་འུར་གཤེགས༔ རང་མཐུན་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ དངོས་འབྱརོ་ཡིད་སྤྲུལ་ཕྱི་
ནང་གསང་བའི་མཆོད༔ སན་གཏོར་རཀྟ་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་འདི༔ གུས་པས་བསདོ་ཅིང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་
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འབུལ༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་
པར་མཛོད༔ ཟེར་མཐོན་དོ་བཟུམ་ཨིན།
བཙན་ཆེན་མི་རུ་ཕུ་ཟེར་མི་འདི་ གཏེར་བཏོན་ཆེན་པོ་གུ་རུ་ཆོས་དབང་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་དང་ སྐུའི་
སས་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་ མཚན་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཡབ་སས་ཚུ་ ཤར་ཕགོས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ ཁ་
གླིང་རྒྱ་དྲུང་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་དེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཡུལ་ཕོགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ སྐྱེས་བཙན་
ཀླུ་བདུད་ལ་སགོས་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ ཡུལ་དེ་ནང་གི་ཆོས་པ་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་
བཤད་ནི་འདུག།

ཨིན་རུང་ བཙན་ཆེན་འདི་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་ཕོ་བྲང་སོགས་དམིགས་བསལ་སྦེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཅིག་མེད་
པའི་ཁར བཀའ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས་ལ་སོགས་པ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་སབ་མི་མེདཔ་ལས་ དེའི་ཕག་མཚན་
དང་བར་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཐབས་མིན་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ལ་ོདུས་
ཀྱི་དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་སོལ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ལུང་ཕགོས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྔར་གྱི་ཕམ་
ཚུ་གིས་བསྟེན་སོལ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ སལོ་ཁྱུན་བཟང་པོ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་
བསྟེན་ཏེ་རང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག།

                                                           
ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ལས༔ ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ཕོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་བཞུགས་སོ༔ ཤོག་གྲངས་ ༥ 
པར། གཏེར་ཆེན་གུ་ཆོས་དབང་གིས་གཏེར་ལས་བཞེས་ཡོད་པར་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
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༣༣  ལྷལྷ་་མམོ་ོ་དེདེ་་ཝཝཱཱིི་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་མོ་དེ་ཝཱི་བཙན།   
ས་གནས། གཡུས་གསར་ནང་སདོ། 
གཡུས་ཚན། གཡུས་གསར་ནང།
རྒེད་འགོ པདྨ་ཐང་།
བསྟེན་མི། པདྨ་ཐང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ལ་ལུ་གིས།
དམིགས་བསལ། གནས་བདག་ཙམ་ཨིནམ་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ པདྨ་ཐང་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བའི་གཡུས་གསར་ནང་སོད་ལུ་ རི་ཆུང་ཀུ་ཟུར་
གསུམ་སྦེ་མཐངོ་མི་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་གླངམཆེ་གི་བཟོ་རྣམ་བཟུམ་སྦེ་མཐངོ་ནི་ཡདོ་མི་འདི་ ལྷ་མོ་དེ་ཝཱི་
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བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ གཙོ་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན། དེ་ཝཱི་
བཙན་དེ་ མུར་ཤིང་ཇོ་མོའི་མདུན་གྱི་གཡས་ཕགོས་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ དེའི་འཁོར་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་
མས།
བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་དེ་ཁར་ ཁྱེའུ་ཆུང་ལ་ོཙཱ་གླིང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེའི་མཇུག་མཚམས་
ལུ་ དེ་ཝི་བཙན་གྱི་བླ་མཚོ་སྐམ་པའི་ཤུལ་མཐོང་ནི་འདུག། སྔོན་མ་མཚོ་འདི་ནང་ མི་དང་རྟ་ནོར་ག་ཡང་
འཛུལ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ འདམ་པ་ཁོག་ཁོག་སྦེ་ འོག་ལས་མཚོ་མཇུག་གི་ཚུལ་སྦེ་ ཆུ་ཕྲན་
འབབ་བཞིན་འདུག། སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཚོ་དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཙང་སྦྲ་མ་བཏོན་
པ་ཅིན་ བླ་མཚོ་དེ་གིས་ མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་དཡོོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ མཚོ་དེ་བསྐམས་
ཡོདཔ་ལས་ གནོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་མིན་འདུག།  
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཙོ་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག།
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༤༤  སྐསྐལལ་་བབཟཟངང་་དདོནོན་་གྲུགྲུབབ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ།   
ས་གནས། བཀག་པ་དུང་གཡུས་སདོ།
གཡུས་ཚན། བཀག་པ་དུང།
རྒེད་འགོ། མར་ཚ་ལ།
བསྟེན་མི། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེ་བཙན་ ཡང་ན་ ཡུལ་བཙན་བཟུམ་

ཅིག་བརྩི་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ ཀེབ་ཏང་གཡུས་མཇུག་དང་ 
བཀག་པ་དུང་གཡུས་སདོ་ལུ་ རོ་གནམ་ཁར་ལྡིང་བའམ་རོ་རིང་
བཟུམ་ཡདོ་མི་འདི་ སྐྱེས་བཙན་སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཕ་ོབྲང་
ཨིན་ཟེར་ གཙང་ཆུ་མཐའ་མའི་བླམ་ ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བཤད་
ཡོདཔ་ཨིན། བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་ར་ོརིང་འདི་ ཕྱེད་དཀར་ནག་
མཚམས་སུ་དང་ ཡར་མར་རིང་ཚད་དོམ་༢༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡོད་
པའི་ཁར་ ར་ོཕུ་དེའི་ཐོག་ཁར་སལ་པའི་མགུ་ཏ་ོབཟུམ་མར་ ཤིང་
རིགས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་
མཐོངམ་ཨིན་མས།
བཙན་དེ་དང་ཕུ་ལས་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་
གྱི་བསྟེན་མི་མེདཔ་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་
མི་སེར་དང་ པདྨ་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བླམ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་
ཀྱིས་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ ངོ་སོད་གནང་ཡདོཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ཁའི་
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མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་གཅིག་ཁར་ བཙན་དེ་གི་མཚན་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ བར་ཆད་མེད་པའི་ཁར་ ནོར་ལྷའི་དངོས་
གྲུབ་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་འབྱརོ་ལོངས་སོྤྱད་སྔར་ལས་ ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏེ་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
བཙན་དེ་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གནང་བའི་ བཙན་བཟང་ཤསོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ གསུང་སྙན་གྱི་དངོས་
གྲུབ་གནང་བའི་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་བཟུམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ མང་ཤོས་
ཅིག་བྱ་རིསམོ་གསར་རིསམོ་སྦེ་ཐོན་པའི་ཁར་ སྐད་ཧན་ཏོང་ཏོ་ཡོད་མི་ཙང་ཙ་ར་ཐནོ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག།
ཕོ་བྲང་དེའི་རྩ་བ་ལས་ སྔོན་མ་བཀག་པ་དུང་དང་ཀེབ་ཏང་འགྱོ་སའི་གསེབ་ལམ་ཅིག་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ 
དེ་ཁ་ལས་འགྱོ་སོལ་མེདཔ་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་དེ་ཁ་ལས་ མར་ཚ་ལ་དང་རི་ཆང་ལུ་ དེ་ལས་བསང་ཤིང་
ཟོར་ཚུ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན། བཀག་པ་དུང་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢ དང་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་
ཀྲར་༥ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།
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༥༥  དདམམགག་་དདཔཔོནོན་་སེསེངྒེངྒེ་་ནནོརོར་་བུབུ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།   སེངྒེ་ནོར་བུ།   
ས་གནས། བསམ་རང་།
གཡུས་ཚན། བསམ་རང།
རྒེད་འགོ། བསམ་རང་།
བསྟེན་མི། བསམ་རང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བསམ་རང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡུལ་བཙན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ལལསས།།  ཡུལ་ཕགོས་མངྒཱ་ལ་ཡི་ལྷོ་ཕོགས་སུ། །ཇོ་མོ་ཨ་ནི་ཨུ་ནི་མང་ཞུར་མ། །ཕ་ོབྲང་དགའ་
བའི་ཚལ་གྱི་གཡོན་ཕགོས་སུ། །ཡབ་ཆེན་མེ་ལ་མཁོ་མཆིས་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་བྱོན་གསེར་སྐྱེམས་
                                                           
བླ་མ་ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་མཛད་པའི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།  
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གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ། །དམག་དཔོན་སེསེངྒེངྒེ་་ནནོརོར་་བུབུ་གཡོག་འཁོར་བཅས། །འདིར་ཤེཊ་གསེར་སྐྱེམས་
མཆོད་པ་འདི་ཞེས་ལ། །ཐུཊ་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པར་མཛདོ། །ཟེར་ཐོན་དོ་བཟུམ་ དམག་དཔོན་
སེངྒེ་ནོར་བུ་ཟེར་མི་འདི་ ཇོ་མོ་སྤུན་དགུ་གི་དམག་དཔོན་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ དམག་དཔོན་
དེའི་ཕོ་བྲང་དེ་ ཇོ་མོ་མི་རུ་བཙན་དང་ཇོ་མོ་མུར་ཤིང་རྒྱལ་མོའི་ཕོ་བྲང་གི་མདུན་ཕགོས་མཚམས་ལུ་ དེའི་
འགེགས་སྲུང་པ་བཟུམ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བསྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།
དེ་ཡང་ དམག་དཔོན་དེ་གི་ཕོ་བྲང་དེ་ བསམ་རང་དང་ཇོ་མོ་གཙང་ཁའི་གཞུང་ལམ་གསར་པ་ལས་ 
གཡས་ཕགོས་དང་ བསམ་རང་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་གིས་མཐའ་
བསྐོར་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕོ་བྲང་གི་རྩེ་འདི་ དམག་དཔོན་གྱི་མགུ་ལུ་ ལྕགས་རྨོག་བཙུགས་བཙུགསཔ་བཟུམ་
སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ རྒན་ཤསོ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དམག་དཔོན་སེངྒེ་ནོར་བུའི་ཕ་ོབྲང་དེ་ སྲུང་འཁོར་
རྒྱབ་གའུ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཐངོམ་མས་ཟེར་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གིས་ མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་
གནོད་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མེད་པའི་ཁར་ དེ་ལུ་ལགོས་སུ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་ཁ་དང་གསེར་
སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་མི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།
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༦༦ དིདི་་འའབུབུངང་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དི་འབུང་གནས་པ།ོ   
ས་གནས། བསམ་རང་གཡུས་སདོ།
གཡུས་ཚན། བསམ་རང་།
བསྟེན་མི། བསམ་རང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། བསམ་རང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཡུལ་བཙན། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བསམ་རང་རྒེད་འགོ་ བསམ་རང་གཡུས་སདོ་མཚམས་ཅིག་ལུ་ དི་འབུང་གནས་པའོི་ཕ་ོབྲང་ཟེར་ མདའ་
རྒྱང་གང་ཙམ་གྱི་མཚོ་ཅིག་ མཐའ་མ་ལས་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། དང་ཕུ་
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བསམ་རང་ལས་ མཚོ་ཕང་མར་འགྱོ་སའི་གསེབ་ལམ་ཅིག་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ དེ་ནང་གླངམ་ཆེ་དང་
གཅན་གཟན་སག་དང་དོམ་ལ་སགོས་པ་འཐོན་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིས་ གསེབ་ལམ་མདའ་སྟེ་འགྱོ་མི་མེད་ཟེར་
ཨིན་མས།
གནས་པོའི་བླ་མཚོ་འདི་ སྒང་ཆུང་ཅིག་གི་རྐེད་པར་ཆགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་ཡདོཔ་
ལས་ མཇལ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མཚོ་དེ་གིས་ སྔོན་མ་མཚོ་གླིང་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གནོད་
བཀལ་ཏེ་གཡུས་སངས་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡདོཔ་ལས་ གནས་པོ་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཅིག་མེད་དེ་
འབད་རུང་ མི་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་བའི་སྐབས་ ཇོ་མོ་དཔའ་མོའི་ཁ་བཀོད་ལྟར་དུ་ བཙན་དེ་གི་མཚན་
བརྗོད་དེ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་བ་ཅིན་ མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་འཚེ་བ་མི་གཏང་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བསམ་རང་དམངས་མི།
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༧༧  ཡཡོངོངསས་་ཕུཕུ་་གགསེསེརར་་གག་་ཁོཁོ་་ལལོམོམ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡོངས་ཕུ་གསེར་ག་ཁོ་ལོམ།   
ས་གནས། གོར་མཐོང་མ་གཡུས་སོད།
གཡུས་ཚན། གོར་མཐོང་མ།
བསྟེན་མི། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཡུལ་བཙན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཡོངས་ཕུ་གསེར་ག་ཁོ་ལོམ་ཟེར་མི་འདི་ མར་ཚ་ལ་དང་གོར་མཐོང་མའི་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལས་ 
སོད་ཧོངས་མཚམས་ཀྱི་ལམ་ལྟག་ལས་ རོ་ཕུ་སོམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གུ་ གསེར་གྱི་གཞོང་པ་བཟུམ་མའི་ར་ོ
གཞོང་ཅིག་ཡདོ་པའི་ནང་ན་ ནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་མཚོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུ་རྫིང་འཁྱིལ་ཏེ་སདོ་མི་འདི་ལུ་
སབ་ཨིན་མས།
གནས་པོ་འདི་གི་ཕོ་བྲང་འདི་ གསར་བྱུང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་འགོ་ལུ་ ཐང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་
རུང་ སྔོན་མ་ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ འདྲགོ་སྣང་བྱུང་སྟེ་སགོ་བཅད་པ་ཅིན་ མི་ལུ་གནདོ་པ་བྱུང་ད་ོཡདོ་པའི་
ཁར་ ཚེ་སགོ་ལུ་ཡང་གནདོ་པ་སོམ་རང་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡདོཔ་ལས་ ད་རེས་སྤྱིར་བཏང་ སྡེ་བརྒྱད་
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གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ གནས་པ་ོའདི་ལུ་ ཁ་ལས་སྨྲང་སྟེ་གསོལ་བ་བཏབ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ གནདོ་པ་བཀལ་
བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་མིན་འདུག།
རོ་ཕུ་འདི་ཁར་གནས་པོ་གནས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ དང་ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་ར་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་སོད་
ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གནས་བདག་དེའི་རྣམ་པ་དང་ ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ 
དེའི་དོན་ལུ་ གསོལ་ཁ་དང་གསོལ་མཆོད་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་གི་དཔེ་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ དེའི་ཉེ་འདབས་
ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ བླ་མ་ཚེ་རིང་དནོ་གྲུབ་ཀྱིས་ཞལ་རྒྱུན་
ལྟར་དུ་ ཡིག་ཐོག་གུར་ཕབ་བཞག་བཞགཔ་ཅིག་ཨིན།
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༨༨ དདགགའའ་་རརབབ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།   
ས་གནས། དུང་མཱན་མ།
གཡུས་ཚན། མར་ཚ་ལ་དང་དུང་མཱན་མ།
བསྟེན་མི། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
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གནས་པོ་ཡབ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མ་ཤར་ཕགོས་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ ཀྲོང་
གསར་རྫོང་ཁག་ལས་ དྲུང་པ་ཅིག་གིས་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་གནས་པ་ོ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་མི་
འདི་ གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་འངོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གནས་པོ་འདི་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ དགའ་
རབ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་ཞུ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས།
གནས་པོ་དེ་གི་ཕ་ོབྲང་དེ་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ གཙང་ཆུ་མཐའ་མ་ལས་ བྱང་སད་ཀྱི་མཚམས་
དང་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ སོད་མཚམས་ལུ་ རི་འབུར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་ལས་ 
ཤིང་དང་ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། གནས་པོ་དེ་ལུ་ མར་ཚ་ལ་གཡུས་ཚན་དང་ གདུང་
མཱན་མ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོད་ཨིན་མས། གནས་པ་ོདེའི་གཡས་ཧོངས་ལུ་ ཡུམ་
འབྲུག་པ་ོལ་ཟེར་མིའི་ཕོ་བྲང་ཡོད་ཟེར་ བླམ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན།
གནསཔ་ོའདི་ལུ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལགོ་སུ་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རུང་ སྔོན་ཕ་མའི་སྐབས་
ལས་ཁ་ལས་སྨྲང་སྟེ་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་ བསྟེན་སདོ་མི་ཅིག་ཨིན་མས། བཙན་དེ་གིས་ད་ཚུན་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་
མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནདོ་པ་བཀལ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དམིགས་བསལ་ཅིག་སྦེ་བཤད་མི་མིན་
འདུག། ཨིན་རུང་སྐྱེས་བཙན་གསོལ་ནིའི་དུས་ཚདོ་དང་བསྟུན་ཏེ་མ་གསོལ་བ་ཅིན་ སྐབས་རེ་ན་ན་ཚ་ཚ་རེ་
འབྱུང་ད་ོཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་རགས་ཙམ་ཅིག་བཤད་ནི་འདུག།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།
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༩༩ འའབྲུབྲུགག་་པཔོ་ོ་ལལ་་གགནནསས་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འབྲུག་པ་ོལ་གནས་པ།ོ   
ས་གནས། དུང་མཱན་མ།
གཡུས་ཚན། མར་ཚ་ལ་དང་དུང་མཱན་མ།
བསྟེན་མི། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཡུལ་བཙན་བཟུམ་ཅིག་བརྩི་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
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མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་ གདུང་མཱན་མ་གཡུས་ཚན་གྱི་གཡས་ཧངོས་མཚམས་ཅིག་ལུ་ ཡུམ་འབྲུག་པོ་ལ་
གནས་པོའི་ཕོ་བྲང་ཟེར་གངས་རི་དོང་རྐོ་བརྐོཝ་བཟུམ་ཡདོ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན་མས། གནསཔ་ོཡུམ་འབྲུག་
པོ་ལའི་ཕོ་བྲང་དེ་ ཕོགས་གདུང་མཱན་མའི་སབོ་གྲྭ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཐད་ཕྲང་སྟེ་ཕོག་ནི་འདི་གིས་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་
ལུ་ན་ནི་དང་ཚ་ནི་མང་སུ་འབྱུང་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ གནས་པ་ོའི་ཕོ་བྲང་ལུ་ རི་ཆང་ལུ་
ཟེར་མི་ཆུ་འདི་གིས་ གཏན་རྐྱང་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་དུ་སྦེ་ཡང་མཐོངམ་ཨིན་མས།
འབྲུག་པ་ོལའི་ཕོ་བྲང་དེ་ ཡབ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕ་ོབྲང་ལས་ གཡས་ཧངོས་ལུ་ཡདོཔ་ཨིན། ཕ་ོ
བྲང་དེའི་ཉེ་འདབས་ལས་ དང་ཕུ་གསར་བྱུང་དང་སྒོམ་དར་རྒེད་འགོ་ནང་འགྱོ་སའི་ གསེབ་ལམ་ཅིག་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ནང་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལྷོད་
ཡོདཔ་ལས་ ལམ་དེ་ཁ་ལས་འགྱོ་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས། 
ཕོ་བྲང་དེའི་འགོ་ལུ་ རོ་གཞོང་ཅིག་ཡོད་པའི་ཁར་ གྲུབ་ཐོབ་མད་ོསྔགས་རིན་ཆེན་ནམ་ སོབ་དཔོན་ཁྱི་
བཞེས་མཆོག་གིས་བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེའི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་གྲུབ་ཁང་ཅིག་
བཞེངས་ཡདོ་མི་འདི་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ དེ་ནང་སདོ་མི་མེད་པར་ཧྲམ་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ བླམ་ཚེ་
རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ལོག་སྟེ་གསར་བཞེངས་མཛད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།
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༡༡༠༠  ཕུཕུ་་ཀཀབབ་་ཏཏོངོང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕུ་ཀབ་ཏངོ་བཙན།   
ས་གནས། ཀེབ་ཏང་དང་གདིང་ཤིང་ཟོར།
གཡུས་ཚན། ཀེབ་ཏང་།
བསྟེན་མི། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡུལ་བཙན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་མཐངོ་

བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
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བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ བྱང་ཁ་ཐུག་དང་ ཀེབ་ཏང་དང་གདིང་
ཤིང་ཟོར་ རི་ཆང་ལུ་དང་མཚོ་བཙལ་ལོ་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རི་མཐོན་པོ་གཡོ་གཡོཝ་བཟུམ་
ཡོད་མི་འདི་ ཕུ་ཀབ་ཏོང་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ཕུ་ཀབ་ཏངོ་ཟེར་མི་འདི་ ཚངས་ལའི་ཁ་སྐད་ལས་རི་ལུ་ཕུཕུ་ཟེར་སབ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཀབ་ཏོང་ཟེར་མི་འདི་ 
གགཡཡོ་ོ་གགཡཡོཝོཝ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིནམ་ལས་ རི་དེ་ཁར་བཙན་ཅིག་ཡང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་
ནི་འདི་གིས་ ཕུ་ཀབ་ཏངོ་བཙན་ཟེར་སབ་སོལ་འདུག།
སྔོན་མ་ཕུ་ཀབ་ཏངོ་བཙན་འདི་གིས་ མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་
ཐོག་ཚུ་རླུང་འཚུབ་དང་སེར་བ་ དུས་མིན་ཆརཔ་ལ་སགོས་པ་གཏང་དོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་དང་ ཤུལ་ལས་
སྤྱིར་བཏང་སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་གཅིག་ཁར་ ཕུ་ཀབ་ཏངོ་བཙན་ཟེར་མཚན་བརྗོད་དེ་ གསལོ་
མཆོད་ཕུལ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི་འདི་གིས་ རྐྱེན་ངན་འདི་ཚུ་བཟོག་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ 
གྱི་གཡིབ་དམག་གྱི་བྲེལ་ཟིང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ བཙན་འདི་གིས་མི་ནོར་ལུ་གནོདཔ་རྩ་ལས་
བཀལ་ས་མ་གོ་ཟེར་ བླམ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བཤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཕོ་བྲང་དེ་གི་མགུ་ལས་ རྒྱ་གར་གོ་ཧ་ཀྲིའི་ཁྲོམ་ཚགོས་ཡང་མཐོང་ཚུགས་ད་ོཡདོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྔོན་མ་ཕོ་བྲང་དེའི་རྩ་བར་ མཚོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་སོལ་ཙམ་མ་གཏགོས་ ད་རེས་ས་
གནས་དེ་ཁར་འགྱོ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀག་འཛིན་འབད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ མཚོ་འདི་ད་ལྟའོི་བར་ན་ཡང་ གནས་
ཏེ་ཡོད་ག་མེད་ག་ཏན་ཏན་ཤེས་མི་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།
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༡༡༡༡ ཧཧོརོར་་མམཐཐའའ་་ཕཕ།། ཧཧོརོར་་ཐཐོགོག་་པཔ
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཧོར་མཐའ་ཕ།   
ས་གནས། མཆོད་རྟེན་འུང་གི་གདོང་ཕགོས།
གཡུས་ཚན། མཆོད་རྟེན་འུང་།
བསྟེན་མི། ཕུན་ཚོགས་ཐང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། ཡུལ་གྱི་གཞི་བདག་བཟུམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གནས་བདག་ཧོར་མཐའ་ཕ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མ་མཁའ་གླིང་དྲུང་པ་ཅིག་གི་ གནས་པོ་ཨིན་ཟེར་བཤད་
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པའི་ཁར་ ད་རེས་ས་གནས་དེ་ཁར་ དྲུང་པ་བཞུགས་སའི་རྫངོ་ཤུལ་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག། བཙན་གྱི་ཕ་ོབྲང་དེ་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ གཙང་ཆུ་མཐའ་མའི་སོད་དང་ མཆོད་རྟེན་
འུང་གི་གདོང་ཕོགས་ལུ་ ཕུ་གསུམ་གྲུ་གསུམ་སྦེ་འཛོམས་ཡོད་པའི་ཁར་ མེ་རག་ཨ་མའི་ཆུ་དང་ རི་ཆང་
ལུ་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་སའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཀྱི་སྦུག་ལས་ སྒང་ཆུང་འབུར་ལྡེམ་ལྡེམ་
སྦེ་ཡདོ་མི་འདི་ཨིན་མས།
གནས་པོ་ཧརོ་མཐའ་ཕ་འདི་གིས་ མི་དང་རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་མང་སུ་བཀལ་ད་ོཡོདཔ་ལས་ 
གནསཔ་ོདྲག་པོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡདོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གནོད་ངན་དེ་ཚུ་ལས་བསྲུང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
སྤྱིར་བཏང་སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་པོའི་མཚན་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་
དོ་ཡདོཔ་ལས་ གནདོ་པ་དེ་ཅིག་ར་མི་རྐྱབ་པས་ཟེར་ བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ཀྱིས་བཤད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།
བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་དེ་ ཕུན་ཚགོས་ཐང་རྒེད་འགོ་ལས་ མེ་རག་ཨ་མའི་གཙང་ཆུ་བདའ་སྟེ་ ཁ་ཡར་ལྟ་ སྣུམ་
འཁོར་ནང་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལོྷད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཧོར་མཐའ་
ཕ་གནས་པོ་ཟེར་བརྩི་སོད་པ་ཙམ་མ་གཏགོས་ ཧརོ་མཐའ་ཕ་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་ བདེན་ཁུངས་གསལ་
ཏོག་ཏ་ོཅིག་ཤེས་མི་མེད་རུང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ན་ཚ་ཚ་རེ་འབྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ གསེར་
སྐྱེམས་དང་གསོལ་མཆོད་རེ་ཕུལ་ཏེ་ བསྟེན་སོལ་ཡདོ་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག།

དྲདྲནན་་གགསསོ།ོ། གཞི་བདག་མང་ཤསོ་ཅིག་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡདོ་རུང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལ་སགོས་
པའི་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ལ་ོརྒྱུས་ཤེས་མི་ཚུ་ཡང་དཀོན་སུ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་བ་
འཐབ་སྟེ་ཡིག་ཐོག་གུར་ཕབ་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན་རུང་ ང་གིས་ནཱ་སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ ས་
བོན་ཙམ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། མ་འོངས་པ་ལུ་དེ་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིན་ན་ ཞིབ་འཚལོ་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་
གནང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དོ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།
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གགསསརར་་སྤསྤངང་་རརྫོྫོངང་་ཁཁགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༢༢
༡༡  དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་ཇཇགག་་པཔ་་མེམེ་་ལེལེནན།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན།
ས་གནས། ཕུ་ལ་ལྷ་རི། དགེ་ལེགས་ཕུག།
གཡུས་ཚན། དགེ་ལེགས་ཕུག།
བསྟེན་མི། དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྤྱིར་བཏང་ དགེ་ལེགས་དྲུག་འྫོག་ལུ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པའི་

བཀའ་སྫོབ་ལུང་བསྟན་བཞིན་དུ་ སྐྱེས་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེ་ར་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྤྱིར་བཏང་ ཡུལ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་
མེ་ལེན་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཆ་
མཉམ་གྱིས་ ཡིད་ཆེས་དད་པའི་ཐྫོག་ལས་ སྐྱབས་
མགོན་འཚྫོལ་ཏེ་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
འབྲུག་ལྷྫོ་མཚམས་གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་དགེ་ལེགས་
ཕུག་ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་ཟེར་བསྟེན་པའི་ལུགས་
སྫོལ་ཅིག་མེདཔཔ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༠ གི་ལྫོ་ལུ་ 
ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དམ་པ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ 
པ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་མཆོག་
གིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་ནང་སྦེ་ བཀའ་ཁྲིད་ཟབ་མྫོ་གནང་བཞིན་ ལུང་བསྟན་གཟིགས་
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པའི་སྐབས་ལུ་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ རྒྱ་བྫོད་ས་མཚམས་སྲུང་བའི་ཕྫོ་ལྷ་དང་ སྒོས་སུ་ 
གསང་སྤང་རྫོང་ཁག་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་དང་ དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྒེད་འྫོག་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་ བསྟེན་དགོ་པའི་བཀའ་སྫོབ་ཟབ་མྫོ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། རྫོང་ཁག་དེ་ཁའི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ཡང་ རྗེ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་སྫོབ་ལམ་སྟྫོན་འདི་ལུ་ དགའ་མགུ་ཡིད་རངས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ དགེ་
བསྙེན་སྐྱེས་བཙན་བསྟེན་ནི་སྦེ་ ཁས་བླང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྫོ་འདི་ནང་རང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་
གི་ས་གནས་ ཕུ་ལ་ལྷ་རི་ཟེར་ས་ལུ་ སྐུ་ངོ་བྫོ་སྦེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་སྟེ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་དགེ་བསྙེན་
གྱི་གནས་ཁང་སྦེ་ ས་བསང་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱས་པར་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 

དེ་ཡང་ ད་ལྫོ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ལྷ་ཁང་ཡྫོད་སའི་གདྫོང་ཕྫོགས་ལུ་ མི་
དམངས་ཀྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་་གཟིགས་ཏེ་ དགེ་བསྙེན་ལྷ་ཁང་སྦེ་ས་བཅད་
གནང་མི་གནས་ཁང་དང་ ལྷ་ཁང་དེ་གཉིས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༡ གི་ལྫོ་ལུ་ 
ཡྫོངས་རྫོགས་སྦེ་གྲུབ་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྫོ་འདི་ནང་ར་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་
ཐིམ་ཕུ་ལས་ རྗེ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐྫོག་ལས་ དགེ་བསྙེན་གྱི་
སྐུ་འདྲ་ཞུ་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རབ་གནས་ཡང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་མཛད་
གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དུས་འདི་ལས་ཚུར་ རྫོང་ཁག་དེ་ཁའི་མི་སེར་
མང་ཤྫོས་ཀྱིས་ ཡུལ་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྫོ་ཇག་པ་མེ་ལེན་དེ་་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་

ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ དུས་ཅི་་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༢༡ ལུ་ མི་ལྫོ་ ༢༠ ཀྲིག་ཀྲི་ལངསས་ཡྫོད་ཟེར་ ཆུ་ཟེར་སྒང་གི་ཚྫོགས་པ་ 
ལས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་གྱི་ཞལ་
ནི་དམརཔྫོ་ཁྲག་གི་མདྫོག་ཅན་དང་། བསེ་ཁྲབ་དང་
བསེ་རྫོག་གསྫོལ་བ་ཟེར་ ནྫོར་བུ་བསི་ལི་རྭའི་པགས་
ཀོ་གིས་བཟྫོ་བའི་གོ་ཁྲབ་ དགྲ་ལི་དང་ལྕགས་ཞྭམྫོ་
གིས་བརྒྱན་པའི་ཁར་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ གདུང་གི་
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དར་དམརཔྫོ་གནམ་ལུ་འཕར་བ་དང་ ཕག་གཡྫོན་པ་ལུ་ སྤྱིར་བསྟན་པ་སེམས་ཅན་ལུ་སྫོངས་གྲོགས་ སྒོས་སུ་ 
རང་རེས་ དཔལ་ལྡལྡནན་་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ གནྫོད་པའི་ དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་དྫོན་སྙིང་ཞལ་ལུ་གསྫོལ་
བའི་ཚུལ་དང་། སྟྫོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལུ་བསྐོར་བའི་ རྟ་དམར་རླུང་གི་བང་རྩལ་སེམས་ལར་
མགྱོགས་པ་ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྟྫོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་ལས་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཉན་ཅིང་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ ཁས་
བླངས་་ནི་འདི་གིས་ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པྫོར་་ དབང་བསྐུར་ཏེ་ གསང་མཚན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་
མགྱོགས་བྱེད་རྩལ་དུ་བཏགས་གནང་ནུག། དེའི་རྗེས་སུ་ སྫོབ་དཔྫོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་་གིགིསས་་ཡཡང་ བསྟན་
པའི་སྲུང་མར་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་བ་མ་ཚད་ འཇམ་དབྱངས་ཀུན་སེངྒེ་བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་
སྐབས་ལུ་ བཙན་དེ་རང་གཟུགས་བསྟན་ནས་ སྫོག་གི་སྙིང་པྫོ་ཕུལཝ་ལས་ དགེ་བསྙེན་གྱི་སྫོམ་པ་ཡང་གནང་
སྟེ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྲུང་མར་བསྐོསྐོསས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། གཞན་ཡང་ འབྲུག་ཆེན་ངག་ཆོས་
རྒྱལ། གཅུང་ངག་གི་དབང་པྫོ། ངག་གི་དབང་ཕྱུག། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྫོགས་ བླ་མ་གོང་མ་ཚུ་
གིས་ཡང་ དམ་ཚིག་གི་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ དམ་བཞག་མཛད་དེ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ ང་བཅས་ར་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཚུ་གིས་ བཙན་དེ་ལུ་ དད་
དམ་ལྷད་མེད་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ བཙན་རྒོད་
ཆེན་པྫོ་འདི་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ སྒོས་སུ་ རང་རེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
སྲུང་མ་ མཐུ་སྟྫོབས་ཅན་ཅིག་དང་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དུས་དང་ཕུ་ཕམ་ཚུ་གི་ངོ་བསྒང་
ལས་རང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་ལྷྫོ་མཚམས་རྫོང་
ཁག་ཚུ་ནང་ དགེ་བསྙེན་ཡྫོངས་གྲགས་སྦེ་བསྟེན་སྫོལ་མེདཔ་ལས་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་ སྤྲུལ་སྐུ་
འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་ བཀའ་སྫོབ་ལམ་སྟྫོན་ཟབ་མྫོ་གནང་མི་ལར་དུ་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་
ནང་ལུ་ཡང་ བཙན་རྒོད་དགེ་བསྙེན་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཡང་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ སྐུ་རྐྱང་
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སྦེསྦེ་ཕུལ་སྫོལ་འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དགེ་བསྙེན་བརྒྱ་ཚར་རེ་ གཏང་ནིའི་སྫོལ་བཟང་
པྫོ་བཙུགས་གནང་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྫོའི་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་བསྙེན་ཡིག།། 
སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་ཆོས་འབྱུང་བླྫོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན།
དགེ་བསྙེན་གསྫོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དཀོན་གཉེར་ ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚྫོ།
ཆུ་ཟེ་སྒང་ཚྫོགས་པ་ལས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག།
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༢༢  ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་དུདུརར་་ཤིཤིངང་་།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བད་གི་མཚན། ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང།
ས་གནས། ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང། འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་རི་དྭགས་ཉམས་སྲུང་ལྟེ་བ།
བསྟེན་མི། གསར་སྤང་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
དམིགས་བསལ། སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོད་རུང་ 

དམིགས་བསལ་གྱིས་ གསར་སྤང་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་འྫོག་གི་མི་སེར་
ཚུ སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེསྦེ་རང་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གི་གསྫོལ་ཁ་འདྫོད་དྫོན་ལྷུན་གྲུབ་ལས། ཀྱེེ༑ གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཕྫོགས་ཁ་བཞི་དཀྱིལ་འཁོར་
དབུས། །རྒྱ་མྫོན་ས་མཚམས་ལྷུན་མམཐུག་གནམ་སྔོན་གྱི། །ཀ་བ་
དང་མམཚུཚུངངསས་་མངོན་མཐྫོ་རབ་བརྗིད་པ། །གངས་ཅན་གཏེར་ནས་
གསེར་མཚྫོ་གཡུ་མཚྫོ་དང་། །དུང་གི་མཚྫོ་མྫོ་འབབ་ཆུའི་སྒྲ་ལྡན་
པ། །རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དྲ་བས་ཡྫོངས་བསྐོར་བའི། །གཡང་ཆགས་
རི་བྫོ་མཆོག་གི་གནས་མཆོག་ནས། །སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་
ཆེ། །ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་འཇིགས་ཆོས་
གླིང་རྒེད་འྫོག་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རྩི་ཤིང་དང་ནགས་ཚལ་སྟུག་
དྲགས་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་བའི་ གངས་་རི་གནགཔྫོ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་
ཏྫོག་ཏྫོ་དང་འདྲྫོག་སི་སི་སྦེ་མཐྫོང་མི་འདི་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གི་གནས་
ཁང་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།  
བབསྟསྟྫོྫོདད་་པཔ་་ལལསས།། ཀྱེེ༑ རྒྱལ་བསྟན་སྲུང་བའི་དཔའ་བྫོ་ཆེ། །ལྷ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་འཛུམ་
མདངས་ཅན། །སྲིད་གསུམ་ཡུད་བསྐོར་རྟ་དཀར་བཅིབས། །དབུ་ལ་ཐང་ཞྭ་དཀར་པྫོ་གསྫོལ། །ཕག་གཉིས་
དགོས་འདྫོད་འབྱུང་བ་དང་། །རུ་དར་་དཀར་པྫོ་སྲིད་རྩེར་འཕར། །ན་བཟའ་དར་དཀར་བེར་ཆེན་གསྫོལ། །ཟེར་
གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུརཤིང་ནི་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལེགས་པའི་འཛུམ་
མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་ཐང་ཞྭ་དཀརཔྫོ་བཞེས་ཏེ་ ཕག་མཚན་ཕག་གཡས་པ་ལུ་ རུ་དར་དཀར་
པྫོ་སྲིད་རྩེར་འཕར་བ་དང་ ཕག་གཡྫོན་པ་ལུ་ དགོས་འདྫོད་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་པ་དང་ 
སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ན་བཟའ་དར་དཀར་གྱི་བེར་ཆེན་གསྫོལ་ཏེ་ སྲིད་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལུ་ བསྐོར་
ཚུགས་པའི་རྟ་དཀར་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུར་ཤིང་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཀྱེེ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་སམྦྷ་ཝས། །ཇི་ལར་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་
བཅས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །བསྒོ་བའི་བཀའ་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྲུབ། །ཟེར་འཁོད་དེདེ་ཡྫོད་
མི་ལུ་དཔྱད་བབལལ་་བབ་ཅིན་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་འདི་ སྔོན་ཚེ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ སྫོབ་དཔྫོན་སངས་
རྒྱས་གཉིས་པ་མཆོག་ ཁེངས་ལས་བརྒྱུད་དེ་འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་ གནས་བདག་ཤེལ་གི་དཀར་པྫོ་དམ་ལུ་
བཏགས་པར་འའབྱྫོན་པའི་སྐབས་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་འདི་ཡང་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ 
བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་ཨིན་མས། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐྱབས་རྗེ་སྤྫོ་ལྫོ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་སྫོབ་ཟབ་མྫོ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་འདི་ སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ 
དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་དུ་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།  
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གསར་སྤངས་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དགོས་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཡང་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༦༨ ལས་ 
༡༩༦༩ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་མཆོག་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ སྐྱབས་རྗེ་སྤྫོ་ལྫོ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ 
དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕྫོགས་ནང་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ སྐྱེས་ལྷ་
དང་ཡུལ་ལྷ་ཟེར་ག་ནི་ཡང་བསྟེན་སྫོལ་མེདཔ་གཟིགས་ནི་འདི་གིས་ སྐྱབས་རྗེ་སྤྫོ་ལྫོ་རིན་པྫོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱ་མྫོན་ས་མཚམས་དབང་བའི་ཡུལ་ལྷ་དགེ་བསྙེན་དང་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་
ལས་ སུ་རེ་བསམ་ཁ་ར་ལུ་བཞུགས་མི་ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་གོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པྫོ་ཆེ་བརྒྱུད་དེ་ གསེར་གཞྫོང་སྫོབ་
དཔྫོན་བསྫོད་ནམས་དབང་འདུས་ལུ་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ གོང་གི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཚུ་ སྤྱིར་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ སྒོས་སུ་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་དང་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས།  དུས་ཚྫོད་དེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་ལྫོ་ཚུན་མི་ལྫོ་ ༥༢ ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་སྐྱེས་
བཙན་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་དུ་ཡྫོད་
ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གསྫོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཆུ་ཟེ་སྒང་དམངས་མི་ ལས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག།  
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བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

མཇུག་བསྡུ།མཇུག་བསྡུ།

སྔོན་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཤིང་དྲུང་དུ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྤྱོན་སྔར་ཁས་བློངས་ཤིང་། །
སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་སྲུང་ལ་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོོགས་རྣམས་གྲངས་མེད་ཀྱང་། །

དེང་འདིར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟོན་པ་ལ། །ཕྲིན་ལས་མྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་། །
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལས་མགོན་བྱ་རོག་གསུམ། །འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའིགཙོ་བོར་མཛད། །

དེ་ཡི་འཁོར་དུ་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་། །ཡུལ་ལྷ་བཙན་དང་ལྷ་ཀླུ་འཁོར་ཚོོགས་ཀྱིས། །
འབྲུག་མི་ཡོོངས་ལ་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་གྱིས། །གནས་སྐབས་ནད་མེད་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ། །

མཐར་ཐུག་རྫོོགས་པའི་ས་ལ་བཀོད་མཛད་པའི། །ལྷ་ཚོོགས་ཡོོངས་ལ་དད་པའི་གཏང་རག་ཕུལ། །
དེ་ཡི་དགེ་བས་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་གཙོས། །དད་ཅན་ཡོོངས་ལ་དགའ་བདེའི་ཉི་མ་ཤར། །

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་དུ་བརྟོན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་བརྟོན་པར་ཤོག །
སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གོང་དུ་འཕེལ་པར་ཤོག །
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Email: samtenw.clcs@rub.edu.bt,   acharyasamten@gmail.com 
Mobile: 17448221/77809308 
I.D no: 10206001798 
Citizenship: Bhutanese 
Date of Birth: 17/July/1972 
Permanent address: Tsondu Gonpa under  Naja gewog, Paro 
 
Education 

Education Equivalent Institute Year 100% 

Jyotish Acharya 
རྩིས་རིག་སློབ་དཔློན།

M.A in Astrology Central University of Tibetan Studies 
(CUTS) Varanasi, India 

2009 83.6 

Jyotish shastri 
རྩིས་རིག་བསྟན་བཅོས། 

B.A in Astrology & 
Indian Astronomy  

Central University of Tibetan Studies 
(CUTS) Varanasi, India 

2007 82.4 

Uttar Mdyama 
དབུ་མ་གོང་མ་ལློ་རིམ་གཉིས་པ།  

12th in Men-Tse 
General 

Central University of Tibetan Studies 
(CUTS) Varanasi, India 

2004 74.3 

Purva Mdyama 
དབུ་མ་འློག་མ་ལློ་རིམ་གཉིས་པ། 

10th in Men-Tse 
General 

Central University of Tibetan Studies 
(CUTS) Varanasi, India 

2002 74.6 

Tenchoe Lorim  
བསྟན་བཅོས་ལློ་རིམ་ཐ་མ། 

B.A in Buddhist 
Philosophy 

Dzongsar Institute, Bir, H.P India 1999 91 

Lorig Tarig 
བློ་རིག་རྟགས་རིགས།

Special in Logic Drepung Loselling, Mangod, 
Karnataka India 

1996 81.3 

Uma lorim Shipa 
དབུ་མ་འློག་མ་ལློ་རིམ་བཞི་པ། 

12th in Buddhist 
Philosophy  

Tango Buddhist Collage 
Thimphu Bhutan 

1994 69.6 

Uma lorim Nyipa 
དབུ་མ་འློག་མ་ལློ་རིམ་གཉིས་པ། 

10th in Buddhist 
Philosophy 

Tango Buddhist Collage  
Thimphu Bhutan 

1992 59.6 

Zinda Chupa 
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ།

10th in Culture Ritual Dechen Phodrang  
Central monastic School 

1990  

 

Work Experience  
BLL Programe leader   (CLCS)  since 2014 ) 
Served as a treasurer for Kagyud Relief and Protection Committee (KRPC) in CUTS Varanasi (2007) 
Served as a treasurer for Kongpo Khangtshen in Drepung Loseling Monastry Karnataka (1995) 

 
Training /Seminar /workshop/ Conference Attended 

Sl. Course Title Place Start 
Date 

End date Organize by 

 Programme Design and Develoment TERI university  5/5/17 14/5/17 GOI 

 Annual Programme Monitoring 
Workshop 

CNR 5/11/16 5/11/16 RUB 

1 Led the Tashi Gomang Drama RTA 5/10/16 5/10/16 Tashi Goman project 
(MoHCA) 

2 Education tour Singapoor & 
Bankok 

18/8/15 29/8/15 RUB( HM) 

3 Human Values 1st level G.C.B.S 13/4/13 20/4/13 RUB 

4 Project Management for E 
Governance 

RIM 3/9/12 7/9/12 NIIT 

5 Workshop on Modern Astronomy CUTS 6/2/2009 9/2/2009 CUTS 
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6 Served as a treasurer for Kagyud 
Relief and Protection Committee 
(KRPC Varanasi) 

CUTS July 
2005 

June2006  

7 Samskrit Sambhashan CUTS 6/2/2002 9/2/2002 CUTS 
 
 

Computer Skill 
MS office, Graphic and Image Design 
 

Research/ Publication: 

Sl. Title Published By  Date 

བསྟན་རྩིས་པད་དཀར་ཆུན་པློ། སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ།  
ཟླ་ཐློ་རྒྱས་པ།

ཟླ་ཐློ་བསྡུས་པ
སྙན་ངག རིག་གཞུང་འཛིན་གྲྭ་༡༡དང་༡༢པའི་རྩ་གཞུང་སློབ་

དེབ
རིག་གཞུང་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་། ཤུལ་ལས་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་
སྟེ་ཡློད་མི་འདི་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚློགས་སྡེ་གིས་
དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན།

ཆུའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ།
འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པློའི་བསྟློད་པ་ཆབ་སྲིད་ཀུན་བཟང་འཁོར་
ལློ་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་པ།

སྐུ་ཐང་གི་བཟློ་རྣམ། གཟིམ་དཔློན་གྱི་སྐུ་མདུན་ཚུན་ཚློད་
བཅར་ཡློད་རུང་ ཕུལ་ནི་གི་གོ་སྐབས་མ་ཐློབ།
ཨིན་རུང་༢༣ ༡༢ ༠༨ཀྱི་ཀུན་གསལ་ནང་ཐློན་ཡློདཔ་མ་ཚད།
གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་

གྱི་ཤློག་གྲངས་༢༧༨ནང་ཚུད་ཡློད།
བློ་རིག་རྟགས་རིགས། རྒྱང་འབྲེལ་ལློ་ངོ་གཉིས་པའི་རྩ་གཞུང་སློབ་
དེབ།

རིག་གཞུང་ཞིབ་འཚློལ་དུས་དེབ་གསུམ་པ། 

ཡི་གེའི་གཏན་འབེབས་དང་། སྔོན་འཇུག་དང་རྗེས་འཇུག་གི་དཀའ་
གནད།

རིག་གཞུང་ཞིབ་འཚློལ་དུས་དེབ་བཞི་པ།

ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན། སྤ་རློ་ལྟག་རློང་ཞིབ་འཚློལ་དུས་དེབ།
བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་། སྤ་རློ་ལྟག་རློང་ཞིབ་འཚློལ་དུས་དེབ།
ཀྲོང་གསར་སྲིན་ཕུ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་གི་ལློ་རྒྱུས།
བསམ་གཏན་རྩེ་མློ་ལྷ་ཁང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཁག་གཉིས།
ང་རང་གི་ཟིན་བྲིས་གནམ་སའི་དྲྭ་བ་ནང་་ རྩློམ་ཡིག་༧༠ལྷག་ཙམ་
བྲིས་ཡློད་མི་འདི་ བལྟ་མི་སྟློང་ཕྲག་༣༠ལྷག་སློང་ཡི།
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Book will be publish in pending 

ནང་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

རྩིས་གཞུང་མྱུར་བ་རྟློགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ལེགས་སྦྱར་སྐད་ལས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡི།
རྩིས་གཞུང་ཉི་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ བཅུ་གཉིས་པ་སའི་གོ་ལའི་ལེའུ། ལེགས་སྦྱར་སྐད་ལས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡི།
ནང་སློལ་རྩློམ་གཞུང་། རྒྱང་འབྲེལ་ཤེས་ཡློན་ལློ་ངོ་གསུམ་པའི་རྩ་གཞུང་སློབ་དེབ།
འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོ། རིག་གཞུང་འཛིན་གྲྭ་༡༡དང་༡༢པའི་རྩ་གཞུང་སློབ་དེབ།
ཟླ་ཐློ་ལྡེ་མིག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལློང་། མཐློ་རིམ་ལློ་ངོ་དང་པའི་རྩིས་ཀྱི་ལམ་སྟློན་སློབ་དེབ
སྐྱེས་བག་ཀེག་རྩིས། ཐློ་རིམ་ལློ་ངོ་གཉིས་པའི་ རྩིས་ཀྱི་ལམ་སྟློན་སློབ་དེབ
གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་འཁྲབ་སྲུང་མཐློང་བ་དློན་ལྡན།
རློང་ཁའི་སྡེབ་སྦྱློར་གྱི་བསྟན་བཅོས། 
སྔར་སློལ་སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ། འབྲུག་དང་ཧི་མ་ལ་ཡ་ལློ་ངོ་གསུམ་པའི་སྦྱློང་ཚན།

 
Just Designed  

 10 Book’s Cover and 8 Chart,  published by Pelkhang publication 
 Dozens of flax banner for Sha Khothang Ringchenling  Rapnay 
 6 story book cover for CAPSD 
 Dozens of book cover for others 

Leadership 
 Programe Leader  (BLL,) CLCS 
 Chief editor for new curriculum Gide-book (CLCS Taktse) 

Interest 
 Exploring different culture 
 Reading books 
 Writing poems 

Language skills 
 Dzongkha (native speaker) 
 Tibetan ( read, write and speak) 
 Hindi (read, write  & speak) 
 English (read ) 
 Samskrit (read) 

References: 
1 Lopen Lungten Gyatsho (President) 

College of Language and culture studies, Taktse 

2 Geshey Ngawang Samten (V.C) 
 Central University of Tibetan Studies (CUTS) 
Sarnath, 221007 Varanasi India 

3  (Uzin) 
 Tango Buddhist Collage
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་་ངང་་ོབོབསས་་སས།།  

ོབ་དཔནོ་་ང་ོབས་ས་འ་ ག་་ད་ག་དང་ལམ་ོལ་མཐོ་མ་ོབ་་ནང་ལས་ 

ད་ག་དང་མོ་ག་ནང་་ གག་ལག་ག་མག་་ས་ཡནོ་ང་་ཡོདཔ་ན། ་

ས་ ་ལོ་ ༢༠༡༨ ་ལོ་་ འག་་་གཡོག་་གས་ོང་ཁ་ད་ཁ་ནང་ལས་ 

ཨང་དང་པ་ཐོབ་པ་ལ་ལས་ ད་ས་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ན་ཁག་ོལ་འན་ལས་

ངས་ ཅ་ང་འན་ང་་ཚན་ནང་་ ལམ་ོལ་་དས་ཐོ་བད་འ་དཔོན་་ ག་་

དོ་ཡོདཔ་ན། ་ས་ འག་་་ནོར་་དབང་ལ་བད་ལ་བོད་པ་ ོ་གསར་དགའ་

བ་་དངས་ར་་ག་དང་ ཕལ་ོམ་པ་་འ་ར་་ ད་བ་གས་་ཡོདཔ་

མ་ཚད་ དར་དཀར་ནང་ོང་ཁག་་གནས་ག་ན་ཕན་ལམ་ོན་འ་ ོང་ཁ་ལས་ང་ད་་ཐོག་་ད་ར་འབད་བ་

ཉམས་ོང་ཡོདཔ་ན། 
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