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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་རོའི་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་རོང་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་ཟེརོ་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ཡོང་ སྤྱོོད་འཇུག་བསྔོ་བའི་ལེའུ་ལས། དགོན་
སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བརོ། །བྱིས་པ་རྒན་པོ་མགོན་མེད་པ། །གཉིད་ལོག་མྱོོས་ཤིང་རོབ་མྱོོས་རྣམས། །ལྷ་
དག་སྲུང་བ་བྱེད་པརོ་ཤོག །ཟེརོ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་དཀརོ་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་རོ་ཨིན་རུང་ རོང་ག་ཏེ་སྐྱེ་ས་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་དེ་རོང་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་
དཀརོ་ཕྱོོགས་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་མི་ལུ་བཙན། འདི་ལུ་ཡོང་ ལྷ་བཙན། ཀླུ་བཙན། བདུད་བཙན། ཟེརོ་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་ཟེརོ་གཞི་བདག་ཨིནམ་ ཅོག་རོང་འཐད་རུང་ 
ནང་གསེས་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གཞི་བདག་གི་གོ་དོན་ཡོང་ཧེ་མ་རྒྱ་གརོ་གཡུས་ལུ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོའི་སྐབས་གནོད་སྦྱིན་འཕྲོོག་
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་མརོ་ ཡུལ་ལྷརོ་བསྐོས་ཏེ་ ཡུལ་དེ་གི་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་གི་ཚུལ་དུ་བཟུང་དོ་བཟུམ་དང་། སྔོན་ལྕང་
རོ་སྨུག་པོའི་གྲོང་ཁྱེརོ་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་དམརོ་པོ་དྲག་པོ་སྤུན་བདུན་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ རྒྱལ་རིགས་ཚུ་གི་སྲོོག་དབུགས་ལེན་མི་དང་། འཇིག་རྟེན་ག་
རོ་ཕུང་དཀྲོགས་ཀྱི་གཞི་ལུ་གྱུརོ་མི་དེ དབང་དྲག་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟོན་པ་སྲུང་བརོ་ཁས་བློངས་ཚུལ་དེ་ཡོང་ ཙིའུ་དམརོ་གསོལ་མཆོད་ལས། དང་པོ་འདུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་
པའི་དགེ་སློོང་ཆེ། །བརོ་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། །ཟེརོ་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་རོབས་
ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན། 
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གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ང་བཅས་རོའི་རྒྱལ་ཁབ་རོང་བཙན་དང་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་ཡོོདཔ་མ་
ཚོད་མཐའ་སྐོརོ་གནས་སྟོངས་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་ཡོང་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་སྦེ་རོང་ཡོོདཔ་ལས་ མི་སྡེའི་ནང་ 
དརོ་ཏེ་ཡོོད་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོོལ་ཚུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཡོང་ཨིན། དེ་ཡོང་། དཔེརོ་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་འཁོརོ་ཚུ་ནང་ ཤིང་
བཅད་ནི་དང་བཙོག་པ་བཏང་ནི་ལུ་འཛེམས་གཟན་འབད་དེ་བདག་འཛིན་འབདཝ་ལས་ མཐའ་འཁོརོ་གནས་
སྟོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཡོང་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་སྦེ་རོང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་ ལྷ་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་
དུས་སྟོོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ ཨ་ལུ་གསརོ་སྐྱེས་བཅོལ་ནི་བཟུམ་ རོང་གི་གོམས་གཤིས་ལུ་ཡོོད་པའི་ལམ་སྲོོལ་ལེ་
ཤ་ཅིག་རོང་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། ཟེརོ་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་ ཚོརོ་
གཅོད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོང་ཡོོདཔ་ལས་དད་གུས་བསྐྱེད་དེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།
ལྷག་པརོ་དུ་ ང་བཅས་རོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡོོད་པའི་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མི་སེརོ་ཡོོངས་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནང་སྟེ་ མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་བྱུང་མི་དེ་ 
འཕྲོལ་དང་མྱུརོ་དུ་རོང་ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་ནི་དང་ འགལ་རྐྱེན་བརོ་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་བརོ་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་སྐོརོ་ལས་ ཞིབ་འཚོོལ་དང་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དེ་ དུས་སྟོོན་ཁྱད་
པརོ་ཅན་གྱི་ཉིནམ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐརོ་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་
ཁརོ་ 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་སྐྱོརོ་ཐོག་ སྤ་རོོ་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་བརོ་ ལུང་ཕྱོོགས་སོ་སོ་ལས་ཕརོ་གསོལ་
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མཆོད་ཕུལ་སྲོོལ་ཡོོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྲུང་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཡོོངས་བསྡོོམས་ ༡༠༦༢༡༠༦༢ དེ་ཅིག་
ཞིབ་འཚོོལ་འབད་དེ་ཡོོད། 
ལྷག་པརོ་དུ་ ཞིབ་འཚོོལ་འདི་ མཐརོ་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བྱུང་ཚུགས་མི་དེ་ཡོང་ གཙོ་བོ་རོང་ 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་སྐྱོརོ་ག་དེ་དྲག་དྲག་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ རོང་སོའི་ཉམས་མྱོོང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ འགན་ཁུརོ་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐུགས་ཁརོ་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་རོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་ལས་རོང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེརོ་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་ནོརོ་བ་དང་འཛོལ་བ་ཡོོད་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེརོ་ཞུ་ནི་ཨིན།

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

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་འགྲེམས་སྟོོན་ཁང་། སྤ་རོོ།
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དཀརོ་ཆགདཀརོ་ཆག
ཨང།ཨང། དོན་ཚོན་དོན་ཚོན་ ཤོག་གྲངས།ཤོག་གྲངས།

༡ དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༢) ༡
༡ རྡོོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན། ༡
༢ དོས་གཞི་སྒང་བཙན། ༥
༣ གཟའ་བུ་བཙན། ༨
༤ བྲག་སྐྱེས་བཙན། ༡༡
༥ གངས་རི་ལྷ་བཙན། ༡༤
༦ དམ་ཅན་རྡོོ་རྗེ་ལེགས་པ། ༡༧
༧ སྒང་བཙན། ༢༠
༨ ཇོ་མོ་རྣམ་སྨིན་དཀརོ་མོ། ༢༣
༩ སྤུས་སྒང་བཙན། ༢༦
༡༠ མཚོོ་སྨོན། ༢༩
༡༡ བྲག་ཆེན་པོ། ༣༢
༡༢ དཔལ་ན་རྡོོ་རྗེ། ༣༥

༢ རྡོོ་དཀརོ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༥) ༣༨
༡ ལྔ་ཤརོ་བཙན། རྡོོ་ལེགས་སྨོན་བཙུན། ༣༨
༢ རྡོོས་སྒརོ་བཙན། ༤༢
༣ བདུད་བཙན། ༤༥
༤ སྒང་བཙན། ༤༨
༥ མགོན་པོ་ཨ་གྷོ་རོ། ༥༡
༦ དཔལ་ལྷ་མོ། ༥༤
༧ བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀརོ། ༥༧
༨ འོད་གསལ་ལྷ་མོ། ༦༠
༩ གཟའ་རུ་བཙན། ༦༤
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༡༠ སྔགས་སྲུང་མ། ༦༨
༡༡ ཝང་འདུས་དགྲ་ལྷ། ༧༣
༡༢ ལྔ་ཤརོ་བཙན། ༧༦
༡༣ བྲག་དཀརོ་བཙན། ༨༠
༡༤ བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ལེགས། ༨༣
༡༥ གཟའ་རཱ་ཧུ་ལ། ༨༦
༡༦ བཀྲ་ཞིས་བྲག་དཀརོ། ༩༠

༣ ཧཱུཾ་རོལ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༧) ༩༤
༡ ཧཱུཾ་རོལ་མགོན་པོ། ༩༥
༢ མགོན་པོ་སྡེ་བརྒྱད། ༩༨
༣ རྒྱལ་པོ། ༡༠༡
༤ མ་གཟའ་དམ་གསུམ། ༡༠༥
༥ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབརོ། ༡༠༩
༦ གདོང་བཙན། ༡༡༣
༧ མཚོོ་སྨོན། ༡༡༦

༤ ལམ་གོང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༠) ༡༢༠
༡ སྒེརོ་བཙན། ༡༢༠
༢ གཞི་མཇུག་སྒང་བཙན། ༡༢༤
༣ གཞི་བདག་བྷོོ་ལབ། ༡༢༧
༤ བསྟོན་ཆེན་སྒང་བཙན། ༡༣༡
༥ དོཝ་ཁ་སྒང་བཙན། ༡༣༥
༦ རྒྱལ་རྟོགས་བཙན། ༡༣༨
༧ ཇོ་མོ་བྲག་དཀརོ་མོ། ༡༤༡
༨ ལུང་ཕུག་བཙན། ༡༤༥
༩ དམ་ཅན་སྒོ་བདུད་ཆེན་པོ། ༡༤༨
༡༠ སྨོན་མོ་རི་བཙན། ༡༥༣
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༥ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༢) ༡༥༨
༡ སྤངས་དཀརོ་བཙན། ༡༥༨
༢ འོ་དོད་བདུད་པོ། ༡༦༣
༣ མཚོོ་སྨོན། ༡༦༦
༤ བྱི་རི་བཙན། ༡༧༠
༥ སྲིད་ས་བཙན། ༡༧༤
༦ སྐྱིད་ལ་བཙན། ༡༧༨
༧ དམ་ཅན་རྡོརོོ་ལེགས། ༡༨༢
༨ དགོན་གསརོ་བཙན། ༡༨༦
༩ དམ་པ། ༡༩༠
༡༠ ཚེ་རིང་མ། ༡༩༤
༡༡ བཀྲིས་ཚེ་རིང་མ་མཆེད་ལྔ་ལས་ དབུས་ཀྱི་ཚེ་རིང་མ། ༢༠༠
༡༢ ཤིང་དཀརོ་བཙན། ༢༠༦

༧ ནགས་རྒྱ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༥) ༢༡༠
༡ སྒང་བཙན་རྟོ་ནག་རོལ་པ། ༢༡༠
༢ སྨོན་བཙུན་མ། ༢༡༤
༣ ཧཱུཾ་ལས་བཙན། ༢༡༧
༤ ཀླུ་བདུད། ༢༢༡
༥ གཡོང་ཅུ་བཙན། ༢༢༤
༦ ཚེ་བྲག་བཙན། ༢༢༧
༧ གཞི་བདག་ཁྱུང་བདུད་བཙན་གསུམ། ༢༣༠

༨ ཤརོ་རི་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༤) ༢༣༣
༡ འབྲས་ལ་པ། ༢༣༣
༢ དགེ་བསྙེན། ༢༣༧
༣ དཔལ་ན་བཙན། ༢༤༢
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༤ སྤུས་མོ་བཙན། ༢༤༦
༩ ཤརོ་པ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༥) ༢༤༩

༡ གདོང་དཀརོ་བཙན། ༢༤༩
༢ ཆུ་མིག་གཞི་བདག། ༢༥༣
༣ རྡོོ་རྗེ་བྲག་བཙན། ༢༥༦
༤ གནས་བདག་ཟམ་ཤིང་པ། ༢༦༡
༥ ཡུམ་བཀྲིས་ལྷ་མོ། ༢༦༥
བཙན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༠) ༢༦༩
༡ ཆ་རུ་བཙན། ༢༦༩
༢ རྡོོ་རྗེ་བྲག་བཙན། ༢༧༣
༣ འོག་སྒང་རྡོོ་རྗེ་བྲག་བཙན། ༢༧༨
༤ སྟོག་ཚོང་སེངྒེ་བསམ་གྲུབ། ༢༨༢
༥ བྲག་དཀརོ་བཙན། ༢༨༧
༦ ཆོས་སྡིངས་དཀོན་མཆོག། ༢༩༠
༧ རྡོོ་གསུམ་བཙན། ༢༩༣
༨ རྣོ་མྱུརོ་བཙན། ༢༩༦
༩ བཀྲ་བཙན། ༣༠༠
༡༠ ཡུལ་བཙན། ༣༠༣

༡༡ ཝང་ཅན་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༤) ༣༠༦
༡ སྒང་བཙན། ༣༠༦
༢ རྡོོ་རྗེ་འབརོ་བ། ༣༡༣
༣ རྡོོ་རྗེ་གཟི་ལྡན། ༣༡༦
༤ བྲག་དམརོ་བཙན། ༣༢༠
༥ བྱ་རོོ། ༣༢༤
༦ དཔལ་ལྷ། ༣༢༩
༧ གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་དརོ་རྒྱས། ༣༣༤
༨ སྤོས་ཆུ་གཞི་བདག། ༣༣༩
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༩ དཔལ་རི་བཙན། ༣༤༢
༡༠ བེད་བཙན། ༣༤༦
༡༡ རྭ་མེ་བཙན། ༣༥༠
༡༢ གཞི་བདག་བཀྲིས་གཡོང་ཆགས། ༣༥༣
༡༣ ཚེ་རིང་མ། ༣༥༦
༡༤ དགོན་སྟོོང་གསལ་གནམ་དགུཔ། ༣༦༠



x

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

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

དྲན་གསོ།དྲན་གསོ།

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

མཁརོ་
ཚེ་རིང་སྟོོབས་རྒྱས། ༨༧

༡༠ བཀྲིས་སྒང་ རྡོོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ༥༣
༡༡ བཀྲིས་གཡོང་རྩེ་ རྡོོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ༥༡
༡༢ ཀྲོང་གསརོ་ 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 གསརོ་སྤང་ ཚེ་རིང་སྟོོབས་རྒྱས། ༢
༢༠ རྩི་རོང་ རྡོོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ༡

ཡོོངས་བསྡོོམསཡོོངས་བསྡོོམས ༡༠༦༢༡༠༦༢
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ཧཱུཾ་རོལ་མགོན་པོ།ཧཱུཾ་རོལ་མགོན་པོ།
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1

ཆུ་མོ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།�
 

དདོསོས་་སྟེསྟེངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།����༡༡༢༢����
༡༡  རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་གྲགྲགགསས་་ལྡལྡནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  
གཞི་བདག་གི་མཚན།  རོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན།�
གནས་ཁང་།� � � ཆུ་མོ་ཕུག། 
གཡུས།    ཆུ་མོ་ཕུག། �
བསྟེན་མི།    དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ལྷ་ཁང་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ཆུ་མོ ་ཕུག་
ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ 
རིག་འཛིན་གཏེར་བཏོན་ཆེན་པོ་འབྲུག་སྒྲ་
རོ་རྗེའི་དག་སྣང་ལས་ ཨོན་རིན་པོ་ཆེས། 
༼ཆུ༽ རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པའི་འུར་སྒྲ་
ལ། །སྒྲ་གྲགས་སོང་ཆོས་སྐུའི་གདངས་
དབྱངས་ཡོད། །༼མ༽ རིག་འཛིན་
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ། །མཆོག་ཐུན་

མོང་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཡོད། །༼ཕུག༽ ཆོས་འབྱུང་འདྲ་བའི་བྲག་ཕུག་ན། །རྟེན་གནམ་ལྕགས་ཨུ་མའི་
རལ་གྲི་ཡོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།��
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རོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན།�

ཆུ་མོ་ཕུག་གནས་གོང་འགོ་གཉིས་ལས་ གདན་ས་འོག་མ་ལྷ་ཁང་ ང་པའི་ གས་ ལ་ ་ ས་རབས་  པ་
དང་  པའི་མཚམས་ ག་ལུ་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོམ་ ་ ་ ་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ན་ ས་བ བས་པའི་
ས་གནས་ ད་ ་འ གས་པ་ ག་ཨིན་པས། ད་ ོ་མ ལ་ ་ཡོད་མིའི་ལྷ་ཁང་གི་གདན་ས་ ག་བཏབ་

གནང་མི་འདི་ མཁན་ ས་རབ་བྲག་འགོའི་ཆོས་རྗེ་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བ ངས་བ ངསཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་
རྒྱུས་ མ་མ་གཏོགས་ གནས་ ག་དང་ མ་ ར་ཚུ་ནང་ ཁ་གསལ་འབད་བ ད་ ་ དཔ་ཨིན་པས།�
ད་ ོ་མ ལ་ ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ན་ ན་འདི་ བྲག་ ་གམ་དབང་ཆེན་ ་ ་ལུ་ འདོམ་ ག་གྲུ་བཞི་ ོག་
གཉིས་འབད་ གས་ཏེ་ ག་ ་བ་ ན་ གས་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ ལ་བ་ མ་ ས་ངན་སོང་གི་ ་ ་ཡང་
བ ད་འོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག། གསོལ་འ བས་ འུ་བ ན་མ་ནང་ལས། རོ་རྗེ་ ག་མོས་ ན་ ས་བ བས་
པའི་གནས། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ མས་ ད་འ ་བའི་ ང་། །གསང་ གས་བར་ ་རང་སྒྲ་དི་རི་རི། །གནས་
འདིར་ ན་པ་ མ་ ས་བྱང་ཆུབ་ ོབ། །གནས་མཆོག་ ད་པར་ ན་ལ་གསོལ་བ་འ བས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན། �
དདམམ་་བབ གག།།�

 ད་དང་ ལ་འབོྱར་བདག་ ག་གཉིས། །པད་མ་ ོད་ ང་
ལ་ ་འབངས། །དམ་ ག་ག ག་པའི་གཡར་དམ་ལས། །མ་

ག ལ་ ་རིང་བདག་དོན་ བས། ། ད་ ལ་མཆོད་པའི་རབ་
འབྱམས་ ན། ། ང་འཛིན་ གས་རྒྱས་མཁའ་ བ་ ལ་བ ་
འདི། ། ད་ཐུགས་བ ་བ་ཆེན་པོས་མ ས་ ར་ ག །ཟེར་
གསུངས་ནུག།�
��
��
��
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
 ་ ོགས་ཆེན་པོའི་འ ོ་འ ་ལས། །འ ག་རྟེན་གསུམ་པོའི་ ོག་གི་བ ད། །མ ོང་བའི་མོད་ལ་ ང་

འ ན་པ། །འ གས་ ང་ག གས་སུ་ ར་ལ་བསོད། །ལྷ་དང་གནོད་ ན་བ ད་དང་བ ན། །གང་གར་ཡོད་པ་
ར་སོན་པས། །བསན་དང་ ལ་འབྱོར་ ང་བ་དང་། །མི་བ ན་ ལ་བར་ ོག་ལ་བསོད། །ཡུམ་ ོན་ ས་དང་
འ ར་ ་ཚོགས། །འདོད་ད ར་བ ར་བའི་མཐུ་ལྡན་ད ང། ། ན་ ང་བདག་གིས་བསོད་ལགས་
ཀྱིས། །བ ་བའི་དོན་འདི་ ར་ ་ བས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།��
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ ་ལས་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ མ་བ བ་བ བ་ ་
ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་འ ག།�
ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་གནས་ ན་བ བས་ ན་ ག་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལུ་རྒྱབ་ ར་ཡང་ མི་
་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་གྲ་ ་མ་གཏོགས་ ག ན་ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་ཚོགས་ ག་ཚང་ལས་ དགོན་ ་འདི་

ནང་ འབད་དགོཔ་བ འ་དགོཔ་ག་ ་ཡོད་ ང་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ར་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། �
མམ འའ་་དདོོནན།།��
་རོ་ཆུ་མོ་ཕུག་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ རོ་རྗེ་ ག་མོའི་གནས་ ད་པར་ ན་ ག་ཨིན། གནས་བདག་གི་མཚན་འདི་ 

རོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་ཟེར་ ་ཨིན་པས། འབྲུག་མི་ ་ ་ ག་གིས་ལྷ་ཁང་མ ལ་བར་འོང་དོ་ཡོད་ ང་ གནས་
བདག་འདི་ལས་མགོན་ བས་ ་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་
ཨིན་པས།�
  ��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོ་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་ ན་ ོ། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ལྷང་ཁང་གི་ མ་བ ན་ གས་གྲུབ་པ། 
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དོས་གཞི་ལྷ་ཁང་།�

༢༢  དདོསོས་་གགཞིཞི་་ ངང་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  དོས་གཞི་ ང་བ ན།�
གནས་ཁང་།   དོས་གཞི་ལྷ་ཁང་།�
གཡུས།   � བྱག་ ས།�
བསྟེན་མི།     དོས་གཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན།�
�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

དོས་གཞིའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཁག་གཉིས་
་འ ག།ག གཔོ་འདི་ལྷ་ཁང་ ངམ་ ག་ཨིན་པའི་

ཁར་ བདག་འཛིན་ཡང་ ར་ ་མི་ ་གིས་འ བ་
སྟེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་
གས་ཚུལ་ཡང་ རྒྱལ་ག མ་བ སཔ་དྲག་ ོས་རོ་
རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ ་མ་ མ་དང་ ག་ ་སུ་ ག་ ་
འ ག།�ག ན་མི་ག གཔོ ་འདི་ ག ང་གི་མ་
ད ལ་རྒྱབ་ ར་ ་ ོག་ལས་ ང་བ ལ་ ་ ་

འདི་ དོས་གཞི་མི་སེར་ ས་ཕུལ་ ོག་ལས་ གསར་བ ངས་འབད་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ ས་ནངས་པ་ ལྷ་
ཁང་གི་ འི་བ ད་པ་དང་ ནང་གི་རྟེན་གསུམ་འདི་ཡང་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ ་བ བས་ཏེ་འ ག།�
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དདམམ་་བབ གག།།  ��
ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ ། །བ འ་བཞིན་བདག་ ག་འ ར་བ ས་
མས། །བྱམས་བ ་ ང་ལ་ ན་བ ་ བས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག། �
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��
ཕུན་ཚོགས་འདོད་ད ར་འབྱུང་བའི་ལྷ། ། ང་བ ན་ ད་བཞིན་ནོར་ ་ ། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་འ མ་པའི་
ལ། །དར་འབབས་ལང་ཚོ་དཔལ་ ས་མ ས། ། ་དམར་དར་གོས་མ ས་པས་བ བས། །རིན་ཆེན་གསེར་
་གོ་ བ་གསོལ། ། ག་གཡས་དར་དམར་ ་མཚོན་འ ར། །གཡོན་པ་ ད་བཞིན་ནོར་ ་འཛིན། ། ་དམར་

རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་བ བས། །ལྷ་ ་བ ད་བ ན་ ན་མོ ་སོགས། ། ལ་འ ར་ ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་
བ ར། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག། 
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ས་རྒྱུན་ ་བ ང་གསོལ་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ཚུ་ ག ང་གི་མངའ་འོག་ཡོད་པའི་དགོན་ ་ཚུ་ནང་
བ མ་ ་ རྒྱུན་མ་ ད་པར་བ ང་ ོལ་ ད་ ང་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ ས་བཅུ་དང་
དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ལ་སོགས་པའི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��
ལྷ་ཁང་འདི་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་བདག་དབང་ ོག་ལུ་ རྒྱུན་ ང་འ བ་སྟེ་ཡོདམི་ ག་འབད ་ལས་ ད་ ོ་
ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ་ ་ཆེནམོ་ ག་ དཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
་གྲོའི་གཡུས་ཚན་ ་ འི་ནང་ རང་སོའི་གནས་བདག་ཡང་སོ་སོ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་བདག་བསྟེན་མིའི་མི་

སེར་ཡང་ ངས་ཁ་ ང་སུ་ ག་ལས་བ ལ་ཏེ་ ད་དོ་བ མ་ ་ གནས་བདག་ ང་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ 
བསྟེན་མིའི་མི་སེར་ཡང་ དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་ལས་ དོས་གཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན།�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �

 
�

 
�
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སེ ་བྲག་ལྷ་ཁང་། 

  གག འའ་་ ་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།�
གནས་བདག་གི་མཚན།  བ འ་ ་བ ན།�
གནས་ཁང་།� � � སེ ་བྲག་ལྷ་ཁང་། 
གཡུས།    ལུག་མཆོད། �
བསྟེན་མི།    དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ རར་་ལལསས་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

དོས་ ར་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་ཆེན་སེང་
་བྲག་འདི་ མ་འ ར་ལམ་ལས་ཁ་ཡར་ ་སྟེ་ ས་ཡུན་
ར་མ་ ་ ག་གི་ ས་ འ ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་
གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་འདི་སག་ཚང་གི་གནས་ ་
དང་པ་ ག་ཨིནམ་ ་ ད་ཆེས་ཡོད་མི་ ་ཡང་གནས་
ག་ཚུ་ནང་སག་ཚང་དང་ར་ ད།�ཆུམོ་ཕུགགསུམ་ ་

གནས་ ་ག ོ་བོ་ ག་ཨིནམ་ ་འ ོན་ ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།�
སེང་ ་བྲག་འདི་ ་ འི་ བ་གནས་ ད་པར་ ན་ ག་

ཨིན་ཟེར་ བ་མི་ ་ཡང་ ་མ་བྱག་ ་ཁར་ ་ག ག་པ་ ན་ ་ོམོ་གཉིས་ཡོདཔ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་
དང་ལྷག་པར་ ་ ་རོ་དོས་ ར་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ ས་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་བ ལ ་ལས་ ་བ ད་ ོ་



9

མོ་གཉིསཔོ་འདི་ དམ་ལུ་བཏགས་ འི་ ས་ལུ་བབས་མི་དང་བ ན་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སེང་གདོང་མའི་
རིགས་ གས་བ བས་ཏེ་སེང་གདོང་མ་གིས་ ལ་ག གས་ཏེ་ ་བ ད་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ བས་ ་བ ད་
བྱག་ལུ་ མ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།�
ངག་རྒྱུན་བ ད་ ོལ་ ག་དང་འ ལ་བ་ ན་མཁའ་འགྲོ་ ་ ས་མཚོ་རྒྱལ་ ས་ ་དམ་སེང་གདོང་མའི་སྐུར་
བ ངས་ཏེ་བ ད་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཚུལ་དང་། བས་རྗེས་ ག་ཡང་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་མཁའ་འགྲོ་ ་
ས་མཚོ་རྒྱལ་ ་ཨིན་པའི་ ངས་བ ད་ ་འ ག། གནས་ ་ཁར་འ ་ད་དང་པ་ར་ ་ འི་གསོལ་ བ་ཨིན་

ཟེར་རོའི་ བ་ ང་དང་ འི་ ག་ལུ་ ་ འི་སྐུ་རྗེས་ཚུ་མ ལ ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་ འི་འོག་ལུ་ རང་བཞིན་
ས་ གས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ ་མཚོ་ ་ ང་འབྲས་ཀྱི་ མ་ར་ཨིན་པའི་ ད་ཆེས་ཡོདཔ་ལས་ཆོས་ཀྱི་ལས་འ ོ་ཡོད་

མི་ཚུ་གིས་ ང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་མ ོངམ་ཨིན་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་པས། བྱག་ཕུག་གི་འགོ་ལུ་ ་མ་གྲུབ་ཆུ་ ག་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ མ་སོངམ་ལས་བརྟེན་མ ལ་ས་མིན་འ ག། 
དདམམ་་བབ གག།།�
རྒྱལ་དབང་པད་འབྱུང་གཡུ་མགོན་རོ་རྗེ་དང་། །གསང་གསུམ་ ་ ས་རོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འ ར་ ། །དབང་བསྐུར་
ག ན་ ན་ བ་པར་དམ་བ འ་བཞིན། །བ འ་གསང་ག ན་ལས་མ་འདའ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་
་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
མ་པར་ ོས་པའི་ ས་ཀྱི་ ་འ ལ་ལས། །གནས་འདིའི་བསན་པ་ ང་ཞིང་བ ན་བ ད་ཆེ། ། ག་ཆེན་བ འ་
གས་མཚོན་ ར་ ང་ ན་སྟེང་། །དམར་ནག་དཔའ་བོའི་ ས་ལྡན་རྒྱ་ ན་ ན། །ཅུང་ ད་ ་བོའི་ ལ་ ས་
དགྲ་བ གས་གནོན། ། ག་གཡས་དགོས་འདོད་ ལོ་བའི་ ད་བཞིན་ནོར། །གཡོན་པ་ ད་གསུམ་དབང་སྡུད་
གས་དམར་བསྣམས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག། 

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
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ལོ་ ར་བཞིན་ ་ དོས་པའི་གཡུས་མི་ཚུ་མ མ་འ ོམས་ཀྱི་ ོག་ལས་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་བཅུ་ མ་ལུ་ 
མི་སེར་དམངས་འ ོམས་ཀྱི་ ོག་ལས་ ོལ་མཆོད་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་གནང་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཆེན་ཁག་
དང་ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་ ་དོན་ལུ་གནང་ ོལ་ཡོད།�
ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་ཚོགས་ལས་ མ་ག ག་གསར་བ ས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་རྒྱུན་ ་ ོལ་མཆོད་
ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་གསོལ་ཡང་གང་ལ་གང་མཚམས་ ག་གནང་སྟེ་འ ག།��
མམ འའ་་དདོོནན།།��
དོས་ ར་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ གནས་ཆེན་སེང་ ་བྲག་འདི་ མ་འ ར་ལམ་ལས་ཁ་ཡར་ ་སྟེ་ ས་
ཡུན་ ར་མ་ ་ ག་གི་ ས་ འ ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ གས་ཏེ་འ ག། གནས་འདི་སག་ཚང་གི་གནས་
་དང་པ་ ག་ཨིནམ་ ་ ད་ཆེས་བ ད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་འདི་ ག འ་ ་བ ན་

ཟེར་ ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ལས་ བས་མགོན་ ་མི་ཡང་ སེ ་བྲག་གི་ ་འདབས་ལས་མར་
གས་ཏེ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། �
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ �� ལྷ་ོ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་ ན་
ཁང་།�
རོ་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ།��
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བྲག་ ས་ ང་མའི་ལྷ་ཁང་།�

  བྲབྲགག་་ སས་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།� � བྲག་ ས་བ ན། 
གནས་ཁང་།   བྲག་ ས་ ང་མའི་ལྷ་ཁང་།   �
གཡུས།    ཕུག་ནུབ།�
བསྟེན་མི། དོས་སྟེང་དང་ ར་རི་རྒེད་འོག། ་རལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ ས་བསྟེནམ་

ཨིན་པས།�
གགནནདད་་བབསྡུསྡུསས་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་ཡང་ ་ ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོའི་ག ང་ ས་ཚུ་ལས་ ས་དམ་
པའི་ག ང་བརྒྱུད་ལས་ ང་ ང་རྒྱལ་མཆོག་ ས་གནས་འདི་
ཁར་ བས་པའི་ བས་ ་མའི་ག གས་སྣང་ལུ་ ས་གནས་
འདིའི་ འི་བ ད་པ་ རོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་མཚོན་ ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པའི་བྲག་རི་དང་། ནགས་ཚལ་ ག་པོ་ ་བོའི་རལ་པ་ 
གནམ་ ་གཟེངས་པ་རི་བོ་ ན་ཚུན་བསོྣལ་བ། ནང་གི་བ ད་པ་
ན་ ང་སྣ་ཚོགས་པའི་ནང་། འདོད་ལྷའི་ ད་ཚལ་ ད་ མས་

ལྡན་པ། ད ན་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལུ་ ཐུགས་ ོ་
ཚད་ ད་བྱུང་སྟེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དགོན་ ་འདི་ ག་བཏབ་

གནང་བའི་ བས་ གནས་བདག་བྲག་ ས་པ་གིས་ བསུ་ ན་ གས་ ོམ་མ དཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་
འདི་གི་མིང་ཡང་ བྲག་ ས་ ང་མ་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག།�
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བྲག་ ས་བ ན། 

དགོན་ ་འདི་ནང་བ གས་ བས་ གོང་མའི་ལུང་བསན་ཐུགས་ལུ་དྲན་ཏེ་དགོན་ ་ཡན་ལག་ ག་ ག་བཏབ་
དགོ་པའི་ ས་ཚོད་རན་ཏེ་ དགོན་ ་ ག་ལས་དང་པ་ གསོལ་ཆུ་ཕུའི་དགོན་ ་འདི་ ག་བཏབ་གནངམ་ལས་
བརྟེན་ དགོན་ ་འདི་ནང་བ གས་ མ་མ་བྱུང་པས། ཨིན་ ང་ ལ་ལས་ དོས་སྟེང་དང་ ་རལ་རྒེད་འོག་
གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞི་བདག་བྲག་ ས་པའི་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་ ག་ལུ་ ར་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �

ད་ ོ་དགོན་ ་འདིའི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ལྷ་ཁང་གསར་བ ངས་དང་ 
ལོ་ ས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ ད་པར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབ གག།།  ��
ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པ ་འབྱུང་གནས་དང་། ། ན་བྱོན་

གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ ་ ད་ཀྱིས། །བ ས་པའི་བ འ་
བཞིན་ ལ་འབྱོར་བདག་ ག་ལ། །གྲོགས་དང་ད ང་
ག ན་ག ང་སེམས་ཆེ་བར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་
འ ག།��
��
  

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
རིག་འཛིན་པ འི་བ འ་བཞིན་རྒྱལ་བའི་བསན། ། ་བོའི་ག ག་ ་འ ར་ལ་མི་ངལ་ཞིང་། །འགྲོ་ལ་བྱམས་
ག ང་བ ་བའི་ ་འོད་ ན། ། ག་གཡས་ལྷ་ ་བ་དན་ད ར་པོ་དང་། །གཡོན་པ་འདོད་འབྱུང་ ད་བཞིན་
ནོར་ ་བསྣམས། །བ འ་ ་ལས་མཁན་མཐུ་སོབས་ ་འ ལ་ ན། །རབ་འ གས་བྲག་དམར་བ ན་དང་བྲག་
ནག་གི །ད ་བ ན་ ་ ན་འ ར་ཚོགས་འ མ་བ ས་ལ། ། ས་པས་བསོད་དོ་བསམ་དོན་ ད་བཞིན་
བས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
མི་སེར་ ་འབྱོར་པ་དང་བ ན་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་ ་དང་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་ བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ 
རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཉིནམ་ག ག་དང་། རང་ ་བཅུ་ག གཔ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ 
ད ན་མཆོད་ཉིནམ་ག ག་བ ས་ གཡུས་མི་ཚུ་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་འ ོམས་ཏེ་ བ ་ ང་ ་ ོལ་ཡོདཔ་མས།�
་མ་ཡོད་མི་ལྷ་ཁང་འདི་ མས་ ག་ ོར་སོངཔ་ལས་བརྟེན་ ག ང་ལས་མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་དང་ ང་

བ ལ་མི་སེར་ ་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ 
རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་ཚུགས་ འི་དོན་ལུ་ མི་སེར་ ང་ར་གིས་རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ་ཕུལ་ཏེ་ གནས་བདག་ལུ་
གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ བྲག་ ས་ ང་མའི་ལྷ་ཁང་འདི་  ་ ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོའི་ག ང་ ས་ དམ་
པ་ཟེར་ ་མིའི་ག ང་བརྒྱུད་ལས་ ང་ ང་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ དགོན་ ་འདི་ ག་བཏབ་གནང་བའི་ བས་ 
གནས་བདག་བྲག་ ས་པ་གིས་ བསུ་ ན་མ ད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་འདི་གི་མིང་ཡང་ བྲག་ ས་
ང་མ་ཟེར་བཏགས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ བྲག་ ས་བ ན་འདི་ དོས་སྟེང་རྒེད་
འོག་དང་ ར་རི་རྒེད་འོག ་རལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་ ན་
ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ མ་ ན་ ོས་�དར་ ་ ་རིང་།� ོབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན། 



14

་འ ས་དགོན་པ། 

  གགངངསས་་རིརི་་ལྷལྷ་་བབ ནན།།�
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གངས་རི་ལྷ་བ ན།�
གནས་ཁང་།� � � ་འ ས་དགོན་པ། 
གཡུས།    ཕུ་ ར།�
བསྟེན་མི།   དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ་འ ས་
དགོན་པ་འདི་ ནོར་ ་ ང་རིག་གཏེར་
མ ོ་རིམ་ ོབ་ ་ལས་ ཁ་ཡར་ ་སྟེ་ ང་
ང་ ་ ས ་ཡུན་ཆུ་ཚོད ་ ༢ ་ ག ་

འ ་ད་ ་ལ་བྲག་མགོ་ཆོས་རྗེའི་གདན་
ས་ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན་པས། ད་ ང་ ་ཁ་
ལས་ ས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ དང་ ད་ ་
ག་འ ་ད་ ་འ ས་དགོན་པའི་ལྷ་

ཁང་འདི་ཁར་ལྷོདཔ་ཨིན་པས། གཡུས་མི་ ས་ ོས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ དགོན་པ་འདི་ཁར་ 
འ མ་བྲག་ལས་མཁའ་འགྲོམ་འ མ་ག ག་འཕུར་ཏེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ཡོད་མི་ཚུ་ མཁའ་འགྲོ་མ་ག ོ་



15

བོ་ག ག་ལུ་འ ས་ཏེ་ ལོག་སྟེ་འཕུར་བྱོནམ་ལས་བརྟེན་ དགོན་ ་འདི་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ ་འ ས་དགོན་པ་
ཟེར་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ ་བ ད་ ་འ ག།��
དདམམ་་བབ གག།།��
་ ་ ་དང་པ ་འབྱུང། །བ ད་པ་རོ་རྗེའི་ ན་ ་ ། །རིམ་བཞིན་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །བ ལ་བའི་ ན་
ལས་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��
ག་མདོག་ ་ མ་ ག་གི་རལ་པ་ ན། ། ལ་ ག་ ག་གཉིས་གཡས་པ་མ ང་དམར་བསྣམས། །གཡོན་པ་
བས་བ ང་ ར་ ན་ ་དམར་ བས། ། ་ ོར་ ར་གསོལ་ བ་ཆེན་སག་ལྷམ་ ན། ། གས་པ་མི་བ ན་

ཡོངས་ཀྱི་ ་དཔོན་ཆེ། ། ད་གསུམ་རང་འདྲའི་ ལ་པའི་གར་མ ད་དོ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ར་ ་ལྷ་ཁང་ ག་འབད ་ལས་ ས་ཆེན་འ མ་ ་དང་ ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ ལྷ་ཁང་གི་ ན་

བདག་གིས་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་ ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་ལས་ག ན་ གནས་བདག་འདི་ལུ་དམིགས་
བསལ་ ་བ ་མ ོང་བ ད་ ་ བས་གནས་འབད་བསྟེན་མི་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་རང་སོའི་དད་མོས་དང་
བ ན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་བདག་འཛིན་ ་ ོག་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་ ང་ བར་ བས་ ག་ཁར་ མས་
ག་ ོར ་ལས་བརྟེན་ མས་གསོའི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་གི་ ན་བདག་ ང་ར་དང་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་ ་ 

ག ང་ལས་མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ག་ ོབ་མི་འདི་གིས་ མས་གསོ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་ནང་ ས་
རྒྱུན་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་མ་ ད་པར་ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
�
�



16

མམ འའ་་དདོོནན།།��
དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ་འ ས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ གཡུས་མི་གི་ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ 
དགོན་པ་འདི་ཁར་ འ མ་བྲག་ལས་ མཁའ་འགྲོམ་འ མ་ག ག་འཕུར་ཏེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ཡོད་མི་
ཚུ་ མཁའ་འགྲོ་མ་ག ོ་བོ་ག ག་ལུ་འ ས་ཏེ་ ལོག་སྟེ་འཕུར་བྱོནམ་ལས་བརྟེན་ དགོན་ ་འདི་གི་མཚན་ལུ་
ཡང་ ་འ ས་དགོན་པ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ ་བ ད་ ་འ ག། ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་གི་མཚན་ལུ་ 
གངས་རི་ལྷ་བ ན་ཟེར་ ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་ ན་
ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ོབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན།�

ད ན་ག ར་སངས་རྒྱས་མགོ་ཏོག། 
  
 
� �
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མགོན་གསང་མཁའ།�

  དདམམ་་ ནན་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་ གགསས་་པཔ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  དམ་ ན་རོ་རྗེ་ གས་པ།�
གནས་ཁང་།� � � དཔལ་ལྷ་ཆོས་འ ར་དར་རྒྱས་ ང་དགོན་པ།�མགོན་གསང་མཁའ།�
གཡུས།    བྱག་ ས།�
བསྟེན་མི།�� རོ་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ག ན་དད་དམ་མི་སེར་དང་ས་ འདི་ནང་ ོད་

མི་ ་ལུ་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ས་རབ་༡ པའི་ནང་ ་ ས་མཁའ་འགྲོ་མ་
འ མ་ཚོགས་ག ག་ ་འ ས་པའི་ མ་ ལ་
མགོན་གསང་མཁའ་འགྲོ་ཟེར་བའི་མཁའ་འགྲོ་
མ ་ ག ་བྱུང་ཡོདཔ་ ་བ ད ་ ོལ ་འ ག ། 
གནས་འདི་ཆུ་མོ་ཕུག་དང་ སག་ཚང་གི་ ་
འདབས་ རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པ་གིས་ ན་ ས་
བ བས་ བས་ཀྱིས་བ གས་གནང་བའི་

གནས་མཆོག་ ད་པར་ ན་ ག་ཨིན་པས། ་མ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ མས་ ག་ ོར་ཡོད་ ང་ མི་དབང་
མངའ་ བས་ཀྱི་བ འ་ ན་དང་ ག ང་ ང་དང་ས་གནས་ག ང་གི་རྒྱབ་ ར་ མི་ འི་ བས་ཏོག་ཚུ་ ཕུན་
སུམ་ཚོགསཔ་ལས་བརྟེན་ ལོག་སྟེ་ར་ མས་གསོ་ གས་ ོམ་ ་ ་སྟེ་བསན་པའི་ བས་ཏོག་དང་ ས་
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དམ་ ན་རོ་རྗེ་ གས་པ།�

གནས་འདི་ཁའི་ ་སེར་ ོ་མོ་ཚུ་གི་བསོད་ནམས་བསག་པའི་ཞིང་ལུ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ འབྲུག་མི་ ་དང་ དད་
ན་ ོ་མོ་ཡོངས་ཀྱིས་ མ ལ་བའི་ཡུལ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།��

ན་ ས་ ་རྒྱན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་ བར་ ་རྒྱལ་བ་ཀློང་
ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བ འ་དང་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ བསན་པ་
་དང་ ་བྲག་དགོན་ ་ འི་འ ན་ལས་ བ་དགོ་པའི་འ ན་

ལས་བ ལ་ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
སོང་པའི་ངང་ལས་ ག་ལས། །ར འི་རྒྱ་མཚོ་རྦ་ཀློང་
འཁྲུག།ད ས་སུ་ ་ ་ལོང་ འི་མཁར། །འ འ་ཚོན་སྣ་ འི་
འོད་ཟེར་འ ོས། །འབྲུག་སྒྲ་དྲག་པོ་དང་བ ས་པས། །གནམ་
ལྕགས་ ོག་གི་ ་ཡུག་འཚུབས། ། ་ནས་ ང་ནག་འཚུབས་
མར་འ ལ། ། ་མ ར་ལྕགས་རི་ནག་པོས་བ ར། །དཀྱིལ་

་པད་ཉི་གདན་སྟེང་ལ། །ར་ ད་དང་ ་སེང་ ་བ ས། །སོབས་ལྡན་བ ོན་པ་ བས་པའི་སྟེང་། ། ལས་
དམ་ ན་ ས་ ་མཆོག །སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ག ་བ ད་འབར། ། ས་པའི་ ལ་གདངས་མཆེ་བ་ག གས། 
གས་དམར་ ག་ ར་ཁ་ ངས་འཐུལ། །དམར་ མ་ ག་ ་ ལ་བའི་ ན། །གསུམ་པོ་ ང་མིག་དགྲ་ལ་

བ ས། ། ་ག ར་ཆུ་ ་ བས་བཞིན་འཁྲུག ། ་ར་ ན་མ་ ་ ར་འབར། ། ག་གཡས་གསེར་ ་རོ་རྗེ་
བསྣམས། ། ག་གཡོན་མགར་ ག་ ་འབར་འཛིན། །དར་ ན་དར་དམར་འ ལ་ ར་བ ས། །ལྷབ་ བ་
མནབས་པའི་གོས་རྒྱན་མ ས། །ད ་ ་ ང་ ་དམར་པོའི་སྟེང། རོ་རྗེའི་ཏོག་དང་ ་བ ན་བརྒྱན། ། བས་ལ་
སག་ལྷམ་ཡུ་རིང་གསོལ། ། ོ་བའི་འ ར་གསུམ་ ད་ལ་ ོད། ། ་ག མ་ མ་པའི་འ གས་ ང་ ན། ། ་མི་
བ ོད་པའི་ཚུལ་ ་གནས། །ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ ་ ་ ། །ཡབ་རྗེ་ནག་པོ་ཡམ་ ད་དམར། །བ འ་ ོད་གིང་
ཆེན་ ་བཞིས་བ ར། །བོད་ ང་བ ན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་། ། ོང་ ་ལྷ་ ན་ ་བརྒྱད་ཀྱིས། ། ་འ ན་དམག་
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ད ང་ ་མཚོན་འཛིན། །མ ན་ན་ ངས་ཀྱི་འ ར་བ་རྒྱུག །གཡས་ན་ ད་མོ་ལག་ད ར་ བ། །གཡོན་ན་དོམ་
་ ང་ད ར་ངར། །རྒྱབ་ན་ག ན་ ང་འུར་བ་ ག ། ད་ན་ལྕགས་ཀྱི་བྱ་ ་ ང་། །བ ན་འ ར་འ མ་ ག་
ད ་བཅུ་དང་། །ག ན་རྗེའི་འ ར་གཡོག་འ མ་ ག་བརྒྱད། །གནས་ག ང་ ག་མོ་འ མ་ ས་བ ར། །མ་
ང་ གས་པ་ ་བརྒྱད་ཀྱིས། །བསམ་མི་ བ་པའི་དམག་གི་ད ང་། །བ ར་ཞིང་ བ་པའི་ ས་ ་ལ། །འ ན་
ལས་རབ་འབྱམས་ ོགས་ ད་པ། ། བ་པའི་ཚུལ་ ས་གནས་པའོ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་ ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ ་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ། ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ གནས་
བདག་གི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
་གྲོ་ལུང་ ོགས་ནང་ཡོད་པའི་དད་ ན་ ་ ན་བདག་དག་པ་ ག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དགོན་ ་ ་ཁར་རྒྱབ་ ར་

ཚུ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ ག ང་དང་ ར་བཏང་གི་མི་ ་ལས་ རྒྱབ་ ར་མ ད་མི་ ་ ག་ར་ 
མ་ ོནམ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
མགོན་གསང་མཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་ ན་ ས་བ བས་ བས་ཀྱིས་
བ གས་གནང་བའི་གནས་མཆོག་ ད་པར་ ན་ ག་ཨིནམ་འབད་བ ་དོ་ཡོདཔ་དང་། ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་
བདག་ རོ་རྗེ་ གས་པ་འདི་ དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་འདི་
ནང་ལས་ ཁ་འ ས་ཏེ་འ ་མིའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ བསྟེན་དགོ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བ ད་ ོལ་འ ག།��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་ཁའི་ མ་ ན་ ོསམ། � ོབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན། 
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་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།�

  ངང་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ང་བ ན།   �
གནས་ཁང་།   དལ་པོ་བྱ་ ས།   �
གཡུས།    དལ་པོ་བྱ་ ས།   �
བསྟེན་མི།�     བྱ་ ས་གཡུས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།��  
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ན་ ་ ས་སུ་ གདན་ས་ ་དགོན་པ་འདི་ཁར་ 
བ འ་ ན་ ་ན་མ་མ ས་པ་ ས་གསུམ་མ ན་
པའི་བདག ་པོ ་ ་རྒྱན་ ་ ་རིན་པོ ་ཆེ ་གིས ་ 
བས་ཀྱིས་བ གས། ན་ ས་བ བས་གནང་

བའི་ཁར་ ལ་མར་ གདན་ས་བཏབ་གནང་མི་
འདི་ ཆོས་རྗེ་ ་དཔལ་འབར་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་
པས། ་པ་ ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ དགོན་པ་
་ཁར་བྱོན་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། �

དགོན་པ་ ་གི་ ་འདབས་ལུ་ ་ འི་ ག་འཁར་དང་། བ གས་ ། བས་ ་ ང་གི་ བས་རྗེས་དང་ སག་
གི་ བས་རྗེས། མཁའ་འགྲོའི་ བས་རྗེས། ག ན་ཡང་ ་ མ་ལ་སོགས་པ་ ་ ་ ག་མ ལ་ ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ མཚོ་ ན་ ་ ་མཚོ་དང་ བྲག་ལ་གནས་བདག་ ང་བ ན་དང་མཚོ་ ན་ ་སྐུ་ག གས་ཡང་མ ལ་ ་
ཡོདཔ་མས།�
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ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ ར་ ་བདག་དབང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ ་ལོ་ ༢ ༡  ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
ག ང་ ་ཚང་ལུ་ ས་ཕུལ་ཏེ་ ་ལོ་ ༢ ༢༡ ལུ་ རྗེ་མཁན་ ་རབས་  པ་ ལ་སྐུ་འ གས་ ད་ཆོས་
གྲགས་མཆོག་དང་ ོབ་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་ ཐུགས་ ོན་དང་བ ས་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ 
་བྲག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡུལ་ ོགས་འདི་ནང་ ན་ ོགས་འབྱུང་ འི་དོན་ལུ་ ོགས་ ང་ད ན་པའི་རི་
ད་བ གས་མི་ མཚམས་པ་འབྲུག་སྒྲ་རྒྱ་མཚོ་འམ་ ་རོར་ཟེར་ ་མི་འདི་ ངས་ ངས་བ ་བ་ཆེན་པོའི་ ོ་

བྲང་ལས་ རང་ ་ ༢ པའི་ ས་  ལུ་ བ ་ ས་པའི་ གས་དར་གནང་སྟེ་ དགོན་ ་འདིའི་ མ་ ་བ ་
བ ག་མ ད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
དདམམ་་བབ གག།།��
 དང་པོ་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་། །བར་ ་རིག་འཛིན་ ་མ་ མས་ ད་ཀྱིས། །མ འ་མར་ ལ་

འབྱོར་བདག་ ག་འ ར་བ ས་ཀྱིས། །བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ་ལུས་ བས་པར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་
འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 ར་བར་ ང་མ ད་ལྷ་ཆེན་གཞི་ ་བདག །དབང་གི་མདོག་ ན་ ་དམར་སྟེང་ ་ བས། །གཡས་ཀྱི་
ག་དང་གཡོན་པ་ནོར་ ་འཛིན། ། ་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྟེར་མ ད་ ད་ལ་བསོད། །འ ར་ ་ ན་མོ་ལྷ་ ན་
གཞི་ ་བདག །ད ར་འ མ་ལྡན་པས་ ག་གཉིས་ནོར་ ་བསྣམས། །གནས་གཞི་བ ང་ནས་མི་ ང་དགྲ་
བ གས་ ལ། །བསན་ ང་འ ར་དང་བ ས་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ་ ར་བསོད་ནས་འདོད་པའི་དོན་གསོལ་
བ། ། ལ་འབྱོར་བདག་ ག་འ ར་དང་བ ས་པ་ མས། ། གས་ ོད་ ས་སོྣལ་འགལ་ ན་བར་ ད་
སེལ། །གནས་མགྲོན་དམ་ལྡན་འ ན་ལས་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ཉིན་ ར་བཞིན་ ་གི་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་། ་བ མ་ ་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་ རྒྱུན་
མ་ ད་པར་ བ ང་དང་བ ང་བཞིན་ ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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ག ང་ལས་ ་མའི་ ོ་ ོགས་དང་ ད ལ་ ོགས། ་ལས་ རྒྱུན་གསོལ་ ་འཐུས་ཚུ་ དགོན་ ་ག ན་དང་
ག་འ དཔ་ ་ གནང་དང་གནངམ་བཞིན་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ ་ལས་ཡང་ གང་ལ་གང་མཚམས་ཀྱི་
བས་ཏོ་ཚུ་ ་སྟེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
དོལ་པོ་བྱ་ ས་ཡོད་པའི་ ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ་རྒྱན་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བས་ཀྱིས་བ གས། 
ན་ ས་བ བས་གནང་བའི་ཁར་ ལ་མར་ གདན་ས་བཏབ་གནང་མི་འདི་ ཆོས་རྗེ་ ་དཔལ་འབར་ཟེར་
་མི་འདི་ཨིན་པས། ་པ་ ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ དགོན་པ་ ་ཁར་བྱོན་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། དགོན་པ་

འདི་ཁ་རའི་གནས་བདག་ ང་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ བྱ་ ས་གཡུས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�� �

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་ ན་ ས། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ོབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན།�

ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 
 
��
��
��
��
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  ་་མམོ་ོ་ མམ་་ ནན་་དད རར་་མམོ།ོ།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ་མོ་ མ་ ན་ད ར་མོ།  �
གནས་ཁང་།   བྱུག་ད ར།   �
གཡུས།    ་མཚམས་བྱུག་ད ར།     �
བསྟེན་མི།�     ་མཚམས་བྱུག་ད ར་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།    
�� ��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།�� �
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ལྷ་ཁང་འདི་ མ་བསོད་ནམས་བ ང་པོའི་ ོབ་མ་ 
ོ བ ་དཔོ ན ་རྒྱལ ་མཚན ་ཟེར ་ ་མི ་འདི ་གིས ་ 

བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ ་བ དཔ་ཨིན་
པས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་
ཁང་ ག་ཨིན་པས། གནས་བདག་ དཔལ་ནག་རོ་

རྗེ་དང་ ་མོ་ མ་ ན་ད ར་མོ་གཉིསཔོ་འདི་ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བ གས་སུ་གསོལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
��
��

བྱུག་ད ར་ལྷ་ཁང་།�
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་མོ་ མ་ ན་ད ར་མོ།�

དདམམ་་བབ གག།།��
  ོ  ་ ་ ་དང་པད་མ་འབྱུང་། །གྲུབ་པ་རིག་

འཛིན་བརྒྱུད་བ ས་ཀྱི། ། ན་ ར ་ ་ ར ་ཁས་ ངས ་
པའི། །གཡར་དམ་ ོན་ནོ་བ ལ་བར་ བས། །ཟེར་བ ད་ ་
འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
ོ  ོག་མ འ་ད ས་བྲལ་དག་པའི་ད ངས་། །འ ར་ ད་
བ ་བ་ཆེན་པོའི་ ལ། ། ན་ བ་ ས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་
ཡུམ། ། ་ག ོ་མོ་གནང་ལ་བསོད། ། ན་ ོབ་འ མ་ ང་
ལས་ཀྱི་སར། ། ་འགྲོ་ གས་ ས་སངས་འཛིན་ ར། །ཞི་
གས་ ་སོགས་ མ་འ ལ་ ས། །ལས་བཞིན་ ོགས་ ད་
བ ་ལ ་བསོ ད ། །རྒྱལ ་བསན ་ ་ད ང ་དཔལ ་འབྲུག ་

པའི། །བསན་དང་བ ་འཛིན་ ་བཞིན་ ངས། ། ད་པར་
བདག་ ག་འ ར་བ ས་ཀྱི། ། ད་ལ་འདོད་པ་ ན་ བ་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ས་དང་ ས་སུ་གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་ ་དང་ ས་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་ཡང་ ོབ་རྒྱལ་མཚན་ ་ར་གིས་ར་མ ད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་
ང་ འ ལ་འ ལ་ བས་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཕུད་ཁ་ ་འབག་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ ་
བ དཔ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ ང་གསོལ་མཆོད་ ་ཕུལ་བ་འོངམ་མ་
གཏོགས་ ག ན་རྒྱབ་ ར་ག་ ་ཡང་ དཔ་ཨིན་པས།�
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མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
གནས་བདག་དཔལ་ན་རོ་རྗེ་དང་ ་མོ་ མ་ ན་ད ར་མོ་འདི་ ་མཚམས་བྱུག་ད ར་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ གནས་ བས་ བས་མགོན་ ་སའི་རྟེན་ ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་། ལྷ་ཁང་འདི་ མ་བསོད་
ནམས་བ ང་པོའི་ ོབ་མ་ ོབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་གིས་ བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ ་བ དཔ་
ཨིན་པས། �
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
གནས་ ག་བསྡུས་པ།�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ལྷ་ཁང་གི་ མ་� བོ་རྒྱལ་མཚན། 

��
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ལྷ་ཁང་གསར་ །�

  སས་་ ངང་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ས་ ང་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   ལྷ་ཁང་གསར་ །   �
གཡུས།    ལྷ་ཁང་གསར་ །    �
བསྟེན་མི།�     དོས་ ར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�   
  
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

�

ལྷ་ཁང་འདི་ ་ ང་ ང་གི་ ས་ གསེར་ ་ ང་ ང་དང་། འི་ ས་ ངག་དབང་འ མ་དཔལ་ཟེར་ ་མི་
འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་བ ངས་གནང་ཡོདཔ་འབད་ཨིན་པས། ་མ་འབད་བ་ ན་ ད་ ོ་ཡོད་པའི་ས་གནས་
འདི་གི་ ག་ལུ་ འདམ་སྟེང་ཁ་ཟེར་སར་བ ངས་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ ལ་ལས་ སེམས་ ན་ ་བསོད་ནམས་



27

ས་ ང་བ ན།�

ཀྱིས་མ་ ག་པར་ ལྷ་ཁང་འདི་ ་མཆོད་བ ས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ནང་རྟེན་ག ོ་བོ་ ་མགྲིན་གསུང་
བྱོནམ་གིས་ག ོས་པའི་ ན་ ན་ ་ནང་རྟེན་ཚུ་ ་ནང་མ་ ོར་བར་ཡོདཔ་ལས་ ་མའི་བ འ་དང་འ ལ་ཏེ་ 
གཡུས་ འི་མི་སེར་ཚུ་གི་འགོ་འ ན་ ་ ོག་ལས་ ད་ ོ་ཡོད་པའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ ལྷ་ཁང་གསར་ བ་
འབད་བ ངས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ ལྷ་ཁང་གསར་ ་ཟེར་མཚན་གསོལ་གནང་
གནངམ་ཨིན་པས། མ་ འི་བརྒྱུད་པ་ལས་ མ་རྒྱལ་མཚན་དང་ མ་བསན་འཛིན་ཟེར་ ་མི་ཚུ་གིས་ 
ལྷ་ཁང་བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ད་ ོ་ ང་རའི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ར་ ལྷ་ཁང་གི་འཛིན་ ང་
འ བ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

��

དདམམ་་བབ གག།།��
་ ་ ་དཔལ་དམ་ ག་ཆུ། ། ངས་ནས་ ་ ར་ ལ་བ ས་པའི། །གཡར་དམ་ག ན་པོ་བདག་ ོན་
ས། །མ་ག ལ་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ ངས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག། 
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 མ་འགགས་ག ས་ལ་ཚོན་བཞིན་ ། ། ་མར་ ལ་པའི་ ་འ ལ་ག གས། །བ ་ག གས་བསན་པའི་བྱ་

ར་བ། །བ ན་ ད་ཆེན་པོ་སྣང་ལ་བསོད། །མ་བ ད་རང་བཞིན་ ན་ལུགས་སུ། ། ད་དང་རྒྱལ་ ན་རོ་
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ག ག་ ང། ། ར་ཡང་ ་བའི་འ ན་ལས་ ན། །འགྲོ་འ ལ་ བས་སུ་ ས་ལ་བསོད། །བསན་པ་ ང་ཞིང་ ་
འཛིན་ ངས། །ཆོས་བཞིན་བ བ་པའི་སོངས་གྲོགས་ ས། །མི་བ ན་ལོག་པར་སེམས་པའི་ ། ། ལ་བཞིན་
ོག་པའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག། 

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ ་ལས་ ས་ཆེན་ཁག་ཚུ་ ད ན་ག ར་ ་འགོ་
འ ན་ ོག་ལས་ དད་ ན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱབ་ ར་མ ད་ ་ གང་ལ་གང་མཚམས་ ་བ ང་ ོལ་ཡོད་
པའི་ཁར་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་ ༡  ལས་ ༡  ཚུན་ཉིན་གྲངས་  ་རིང་ལུ་ གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་
འ ོམས་ཏེ་ བ ན་བརྒྱ་ཚར་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་ ་འོག་ འི་མི་སེར་ཚུ་དང་ དད་ ན་ ་ ན་བདག་ཚུ་གིས་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་
བ ང་བའི་ བས་ རྒྱབ་ ར་ཚུ་མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ ་འ ག། མས་གསོའི་ ་ཚུ་གི་ བས་ རྒེད་འོག་
བརྒྱུད་ ་ ག ང་གི་རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
ལྷ་ཁང་གསར་ ་འདི་ ་ ང་ ང་གི་ ས་ གསེར་ ་ ང་ ང་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིནམ་དང་། འི་ ས་ ངག་
དབང་འ མ་དཔལ་ ས་ ལྷ་ཁང་འདི་བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདིའི་གནས་བདག་ ས་
ང་བ ན་འདི་ དོས་ ར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བས་མགོན་ ་སའི་ཡུལ་ ག་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 



29

བྱང་ཆུབ་ ན་མོའི་ལྷ་ཁང་།�

༡༡   མམཚཚོ་ོ་ ནན།།�
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � མཚོ་ ན།�
གནས་ཁང་།   བྱང་ཆུབ་ ན་མ།   �
གཡུས།    ཆུ་བར།  �
བསྟེན་མི།�   ཆུ་བར་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།   �� �� �
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

བྱང་ཆུབ་ ན་མོའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་གནས་ ་
འ ས་དགོན་པ་ལས་མར་བ ་ད་ ཆུ་བར་
་གཡུས་ཀྱི་ ག་ལུ་ ས་གནས་ ས་ ལ་ ་

བ ོ་ད བས་དང་འདྲ་བའི་ ར་ གྲུབ་ ོབ་
ང་སོང་རྒྱལ་པོ་གིས་ བ ངས་གནང་ཡོད་

པའི་ལྷ་ཁ་ ག་ཨིནམ་ ་བ དཔ་ཨིན་པས། 
ལྷ་ཁང་འདི་ ཆུ་བར་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་

གི་དོན་ལུ་ ག ན་གསོན་ ་ད ་ ་ བ་སའི་དགོན་ ་ངོ་མ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་ནང་
ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ་འདོད་བཞིན་ ལྷ་ཁང་བདག་འཛིན་དང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་གོང་ ་འ ལ་ཆེད་ 
ག ང་ ་ཚང་གིས་ ས་བ ས་དགོ་པའི་ ་བ་ཕུལ་བ་བཞིན་ ག ང་ ་ཚང་ལས་ཡང་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་དང་ ས་སུ་ས་གནས་འདི་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་མ འ་དོན་ལུ་ག གས་ཏེ་ མ་ ག་གསར་
བ ས་གནང་སྟེ་ མི་སེར་ ་ ་འདོད་ བ་དང་ བ་བཞིན་ ་འ ག།��



30

མཚོ་ ན།�

དདམམ་་བབ གག།།�
རྒྱལ་དབང་པད་འབྱུང་ ང་རོ་རྗེའི། །ངག་དབང་བ ད་

འ མས་རོ་རྗེ་ ། །བ འ་ གས་ག ན་པོ་ ས་དྲན་ནས། །མ་
ག ང་བསན་དང་འཛིན་ ས་ ངས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
་ ད་རང་བཞིན་གདོད་མའི་སེམས་ཉིད་ལ། །འགྲོ་འོང་

ོག་མ ར་མ་མ ས་ ན་བྲལ་ཡང་། ། མ་ ན་ མ་ ད་ཚུལ་
་རིག་པའི་ག གས། །མ་ག ག་མཚོ་ ན་ ས་པའི་ངང་ ་

བསོད། །ལུས་ ་ མ་འ གས་ ་ ལ་པ འི་ ན། ། ར་ ོན་
གཡོ་ མ་ ན་ ་ ད་འ ོག་པ། །འ མ་ལྡན་བཅུ་ ག་ནུ་
འ ར ་མ ལ ་རྒྱན་ ། །ཉི ་ འི ་འོད ་ ར ་ ་ ག ་བྱུ ་ ་

ག ། །གསེར་གཡུ་ ་ ་ལྷ ་གོས་རབ་ད ར་ ས ། །སོད ་གཡོགས་ནོར ་ འི ་དོ ་ ལ ་མ ས་པར་
བ བས། ། ག་གཡས་མདའ་དར་ ད་ཞིང་ གས་འ ར་བའི། ། ་ལོང་འཛིན་པའི་གཡོན་ན་འགྲོ་ ན་
། །ད ལ་བསལ་མཆོག་བ ལ་ ད་བཞིན་ནོར་ ར་བ ང་། །རང་འདྲ་ ན་བ ན་འ མ་ འི་ཚོགས་བ ས་

ལ། །སྣང་གྲགས་དྲན་གསུམ་ ་མའི་རང་བཞིན་ ། ། ས་པས་ངོ་བོར་འཛིན་ ད་ ད་ལ་བསོད། །ཟེར་བ ད་
་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ག ང་ད ་འ ན་ ་ཚང་ལས་ མ་ ག་ཡང་གསར་བ ས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
ཉིན་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་བ ང་ ། ་བ མ་ ་ ས་ཆེན་ ད་པར་
ན་ཚུ་གི་ བས་ ས་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་ཡང་ དགོན་ ་ག ན་དང་འདྲ་མ མ་འབད་ར་ འབད་དོ་ཡོད་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བ ད་ ་འ ག།�
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མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ དད་མོས་དང་
བ ན་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་མ ད་དང་མ ད་བཞིན་འ ག། ག ང་ལས་ཡང་ ལྷ་ཁང་ མས་
བ ས་ཚུ་གི་ བས་ མ་ད ལ་ ་གྲོགས་རམ་ ་ཡང་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ འདི་ནང་
བ གས་མིའི་ ་མའི་ ོ་ ོགས་སོགས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་གནང་དང་གནང་ཞིན་པ་ཨིན་
པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��

བྱང་ཆུབ་ ན་མོའི་ལྷ་ཁང་འདི་ གྲུབ་ ོབ་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་གིས་ བ ངས་གནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁ་ ག་ཨིནམ་ ་
བ ད་དོ་ཡོདཔ་དང་། ་རོ་དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་ ཆུ་བར་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ག ན་གསོན་
་ད ་ ་ བ་སའི་དགོན་ ་ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
མ་ ན་ ོསམ།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་རོ་རྗེ། 

  
��
��
��
��
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འབའ་ར་ལྷ་ཁང་།�

༡༡༡༡  བྲབྲགག་་ཆེཆེནན་་པཔོ།ོ།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  བྲག་ཆེན་པོ།�
གནས་ཁང་།   འབའ་ར།�
གཡུས།    ཕུ་ ར།�
བསྟེན་མི།     དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།   ��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་ ཕུ་ ར་ ་འོག་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོད་མི་ 
འབའ་ར་ལྷ་ཁང་འདི་ ནོར་ ་ ང་རིག་གཏེར་མ ོ་རིམ་ ོབ་
་ལས་ ཁ་ཡར་བ ་སྟེ་ ང་ ང་འབད་ ས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢ 

མ་ལངམ་ ག་ ང་ ང་འབད་འ ་ད་ ་འ ས་དགོན་པའི་
འོག་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ལྷ་ཁང་གི་མིང་ལུ་ 
གདན་ས་བཏབ་མིའི་ ་མའི་མཚན་ལས་ ་དྲངས་ཏེ་ འབའ་
ར་བ་ཟེར་ བ་དགོཔ་ཨིན་ ང་ ཁ་ ར་ མས་ཏེ་པ་ར་ཟེར་ 
ཡོངས་གྲགས་ཡར་སོང་ནུག།�
�
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དགོན་ ་འདི་ གྲུབ་ ོབ་འབའ་ར་བ་གིས་ གདན་ས་བཏབ་པའི་ ལ་ལས་ ་ལ་བྲག་མགོའི་ཆོས་རྗེ་རིམ་བྱོན་
ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཆོས་རྗེ་ ་ ན་པ་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་ མས་གསོ་དང ་འ ལ་ གསར་
བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ ་བ དཔ་ཨིན་པས།�
ད་ ོ་ཡང་ འབའ་ར་ལྷ་ཁང་འདི་ ་ལ་བྲག་མགོའི་ཆོས་རྗེ་གི་མི་བརྒྱུད་ལས་ཨིན་མི་ ཆུ་བར་ལས་ ་
ག ག་དང་ ་མཚོ་ལས་ ་ག ག་བ ས་ ང་ ་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་ལྷ་ཁང་དང་ ལྷ་ཁང་
ནང་ལུ་བ ང་དགོ་པའི་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། �
དདམམ་་བབ གག།།�

 ད་དང་ ལ་འབྱོར་བདག་ ག་གིས། །པ ་ ོད་འ ང་ ལ་ ་འབངས། ། ག་ག ག་པ་ ་གཡར་
དམ་ལས། །མ་ག ལ་ ་རིང་བདག་དོན་ བས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
་ ོགས་ཆེན་པོ་འ ོ་འ ་ལས། །འ ན་རྟེན་གསུམ་པོ་ ོག་གི་བ ད། །མ ོང་བའི་མོད་ལ་ ང་འ ན་

པའི། །འ གས་ ང་ག གས་སུ་ ར་ལ་བསདོ། །ལྷ་དང་གནོད་ ན་བ ད་དང་བ ན། །གང་ ར་ཡོད་པ་ ར་
སོན་པའི། །རྟེན་དང་ ལ་འབྱོར་ ང་བ་དང་། །མི་བ ན་ ལ་བར་བ ག་ལ་བསོད། །ཡུམ་ ོན་ ས་དང་
འ ར་ ་ཚོགས། །འདོད་ད ར་ ར་བའི་ཐུགས་ ་ད ང་། ། ན་ ང་བདག་གིས་བསོད་ལགས་ན། །དགོས་
པའི་དོན་ ་ ར་ ་ བས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།��
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ལོ་ ས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་འདི་ སོ་ཁའི་ ས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ ངས་ག ག་དང་།  སེར་ཁའི་ ས་ལུ་གསོལ་
མཆོད་ ངས་ག ག་དོས་སྟེང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་ གནས་བདག་བྲག་ཆེན་བསྟེན་མི་ཚུ་གིས་ ཕུད་ཁ་འབག་སྟེ་ 
ལྷ་ཁང་གི་ ན་བདག་གིས་འགོ་འ ན་ ོག་ལུ་བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་འབག་ ་བའི་ ར་ད ་ལུ་ ལྷ་
ཁང་གི་ ན་བདག་ ་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་ གཏོར་རྒྱབ་ཉིནམ་ག ག་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། �
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ག ང་ལས་ མས་བ ས་ ་ ་དགོ་པའི་ བས་ མ་ད ལ་ ་གྲོགས་རམ་ མ་གྲ་ ་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་
གཏོགས་ ས་རྒྱུན་ ་ ད་འགྲོ་ཚུ་ ན་བདག་ ང་ར་གིས་རང་འབད་ ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བ ད་ ་འ ག། 
་བ མ་ ་ གནས་བདག་ བྲག་ཆེན་པོ་བསྟེན་མིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཕུད་ཁ་ ་ཕུལ་ཏེ་ རྒྱབ་ ར་འབད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
དོས་སྟེང་རྒེད་ ཕུ་ ར་ ་འོག་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོད་མི་ འབའ་ར་ལྷ་ཁང་འདི་ གྲུབ་ ོབ་འབའ་ར་བ་གིས་ གདན་
ས་བཏབ་པའི་ ལ་ལས་ ་ལ་བྲག་མགོའི་ཆོས་རྗེ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཆོས་རྗེ་ ་ ན་པ་ཟེར་ ་མི་
འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་ མས་གསོ་དང་འ ལ་ གསར་བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ ས་ནངས་པ་ 
དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་བྱུང་སྟེ་འ ག།   �
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་ ན་ ོ། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་མི་ ན་ ོསམ་�སངས་རྒྱས་བསན་པ། �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 
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༡༡༢༢  དདཔཔལལ་་ནན་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � དཔལ་ན་རོ་རྗེ།  �
གནས་ཁང་།   བྱུག་ད ར།   �
གཡུས།    ་མཚམས་བྱུག་ད ར།     �
བསྟེན་མི།�     ་མཚམས་བྱུག་ད ར་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།    �� �� �
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ལྷ་ཁང་འདི་ མ་བསོད་ནམས་བ ང་པོའི་ ོབ་
མ་ ོབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ 
བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ ་བ དཔ་ཨིན་
པས།��
ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་
ཁང་ ག་ཨིན་པས། གནས་བདག་ དཔལ་ནག་
རོ་རྗེ་དང་ ་མོ་ མ་ ན་ད ར་མོ་གཉིསཔོ་འདི་

ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བ གས་སུ་གསོལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
��
��

དཔལ་ན་ར་ོརྗེའི་གནས་ཁང་།�
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དཔལ་ན་ར་ོརྗེ།�

དདམམ་་བབ གག།།��
 རིག་འཛིན་ ་མ་ མས་ ད་ཀྱིས། །བ འ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །རྒྱལ་བའི་བསན་དང་ ་འཛིན་
ས། །བ ང་ ང་ནམ་ཡང་མ་ག ལ་ ག །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
གནས་བདག་ཐུགས་རྗེ་རོལ་པའི་ག ང་། །སྣ་ཚོགས་སྣང་བའི་ ་

འ ལ་ ས། །བསན་པ་བ ང་བའི་མཐུ་ ལ་ ན། །དཔལ་ནག་རོ་
རྗེར་ ག་ལ་བསོད། །གནས་ཡུལ་ ་དང་ ་བྲག་འདིར། །མི་མཐུན་
འགལ་ ན་བར་ ད་སེལ། །མཐུན་ ན་མ་ལུས་ ད་བཞིན་
བས། །བདག་གིས་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་

ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིནམ་
ལས་བརྟེན་ ས་དང་ ས་སུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་དང་ ས་
མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་ཡང་ ོབ་རྒྱལ་མཚན་ ་ར་གིས་ར་མ ད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ འ ལ་འ ལ་ བས་ གཡུས་མི་ཚུ་
གིས་ཕུད་ཁ་ ་འབག་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ ་

བ དཔ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ ང་གསོལ་མཆོད་ ་ཕུལ་བ་འོངམ་མ་
གཏོགས་ ག ན་རྒྱབ་ ར་ག་ ་ཡང་ དཔ་ཨིན་པས།�
��
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མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
གནས་བདག་དཔལ་ན་རོ་རྗེ་དང་ ་མོ་ མ་ ན་ད ར་མོ་འདི་ ་མཚམས་བྱུག་ད ར་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ གནས་ བས་ བས་མགོན་ ་སའི་རྟེན་ ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་། ལྷ་ཁང་འདི་ མ་བསོད་
ནམས་བ ང་པོའི་ ོབ་མ་ ོབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་གིས་ བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ ་བ དཔ་
ཨིན་པས། �
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
ངག་རྒྱུན་ལས།�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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མ་བྲག་ལོགས་ལྷ་ཁང་།�

རརོ་ོ་དད རར་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།����༡༡ ����
༡༡  ་་ རར་་བབ ནན།།  རརོ་ོ་ གགསས་་ ནན་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་ ར་བ ན། རོ་ གས་ ན་བ ན།�
གནས་ཁང་།   རོ་ད ར།�
གཡུས།    བྱག་འོག་ལོགས།�
བསྟེན་མི།     རོ་ད ར་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་དང་ བྱག་འོགཔ་གི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ 

ཨིན་པས།��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

མ་བྲག་ལོགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ ངག་རྒྱུན་
དང་འ ལ ་ད་ ན་མཚམས་བྲག་དགོན་
པའི་ མ་ རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་གིས་ གདན་
ས་བ གས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
་ཡང་ རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་གིས་ མཚམས་
བྲག་དགོན་པ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁར་
ག གསཔ་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ སེམས་

ན་ ་ག ག་ མ་ བ་སྟེ་ཡོདཔ་ ་ག གསཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་འདི་གི་མིང་ལུ་ཡང་ མ་བྲག་
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ལོགས་ཟེར་མཚན་གསོལ་ཏེ་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་གོང་འ ལ་དང་ ་བྲག་དགོན་ འི་ ་འདབས་ལུ་
ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་མ འ་དོན་ལུ་ག གས་ཏེ་ ག ག་ལག་ཁང་ནང་རྟེན་དང་བ ས་པ་བ ངས་གནང་ཡོད་
མི་འདི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ ོད་ཡོད་ ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ མས་ ག་ ོར ་ལས་
བརྟེན་ ག ང་ ་ཚང་ལུ་ ས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ མ་རིམ་ ངས་བཞི་ ་ ག་སོར་ཏེ་ ད་
ས་འབད ་ད་ དགོན་ ་འདི་ནང་ ཆོས་ ོགས་དང་འ ལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ ར་ག་ཨིནམ་ ་མ ད་དང་

མ ད་བཞིན་ ་ཡོདཔ་་ཨིན་པས།�
དདམམ་་བབ གག།།�
ད་ ན་པ ་དབང་དྲག་དང་། ། ན་ ན་ ་བརྒྱུད་ ་མ་ ། ། ན་ ར་བ འ་ གས་དམ་ནོད་པ། །སངས་

རྒྱས་བསན་དང་ ་འཛིན་ ། ། ལ་འབྱོར་འ ན་ལས་མཆོད་ བ་པར། །དམ་བ ས་ཁས་ ངས་ ་བཞིན་
། །དམ་ ག་ག ན་པོ་བ ར་དགོངས་ལ། །འ ན་ལས་ མ་བཞི་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
 བསན་ ང་ཆེན་པོ་མཐུ་ ལ་བདག །དབང་དྲག་རོལ་པ་བ ་ག ང་ ན། །རབ་མ ས་ ་འ མ་བ ད་

པའི་ ལ། །པ ་ ་གའི་ག ་འོད་བར། །འདོད་ད ་འ ད་པའི་སོབས་ཀྱི་སྐུར། །རིན་ཆེན་རོ་རྗེ་གོ་ བ་
གསོལ། ། ག་གཡས་ ་མཚོན་དགྲ་ ང་ག ར། །གཡོན་པ་རིན་ཆེན་དགོས་འདོད་ ོལ། ། ་འ ལ་ ར་
མ གས་ ་དམར་ བས། །ལས་ ད་ ་བའི་འ ར་ ས་བ ར། །སོང་གསུམ་དབང་འ ས་ ་འ ལ་
འ ས། ། ད་ལ་དད་པས་བསོད་པར་བ ། །རིག་འཛིན་ ལ་འབོྱར་འ ར་བ ས་ཀྱི། ། ང་དགྲ་གནོད་ ད་
ལ་བར་ ོགས། ། ་དཔལ་སོབས་འབྱོར་མངའ་ ང་དང་། །ཆོས་ ད་གོང་འ ལ་འ ན་ལས་མ ོད། ། ོ  
དཔལ་མོ་ག གས་གསར་རབ་མ ས་ ན་ལས་ཀྱི། །ག ོ་མོ་རྒྱལ་ཡུམ་རོ་རྗེ་ གས་ལྡན་མ། ། ག་གཡས་
འདོད་ད ་འབྱུང་བའི་རིན་པ་ོཆེ། །གཡོན་པ་སྣང་གསལ་ ་ལངོ་མདའ་དར་འཛིན། །བ འ་ག ན་ད ང་འ ར་
ད་འོང་དཔལ་ ་འོད། །ད ར་སེར་དམར་མ ང་ ག་མཚན་སྣ་ཚོགས་པ། ། ད་པའི་ ད་དབང་ ན་འ ོག་

ལང་ཚོ་ མ། །ལྷ་ ན་ཆེན་མོ་འ ར་དང་བ ས་ལ་བསོད། །རྒྱལ་བའི་བ འ་ ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་
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མ། །བདག་གི་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་ བ་པ་དང་། ། ན་མོངས་བ ད་བཞིའི་གཡུལ་ངོ་ལས་རྒྱལ་ཏེ། ། ་ ད་
བྱང་ཆུབ་ བ་པའི་གྲོགས་མཆོག་མ ོད། །ལྷ་ ན་ ད་དཔོན་ཆེན་པོ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །གནས་འདིའི་གཞི་བདག་
ག ན་པོ་འ ར་བ ས་ ། ། མ་བཞིའི་འ ན་ལས་ ོགས་ ད་ བ་པའི་ ར། །སྐུ་མདོག་ ག་མཚན་ མ་
འ ར་ ་ཡང་སནོ། །བ ོད་ ད་དད་ག ང་དབྱངས་ཀྱིས་མཆོད་བསོད་ན། །ལྷག་བསམ་བྱང་སེམས་ལྡན་པའི་
བ ་ག ང་གིས། །མི་མཐུན་ ར་འ འི་གནོད་པ་ ན་བསལ་ནས། །ཆོས་ལྡན་འདོད་དོན་ ན་ ས་གྲུབ་པར་
མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།��
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ཉིན་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ ་རིམ་ ་གསོལ་མཆོད་ ་ལས་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་ཆེན་ ད་པར་
ན་ཚུ་ནང་ཡང་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་འ ག།  �
ལྷ་ཁང་འདི་ ན་མ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་འབད་ ་ཡོད་ ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ ག ང་ ་ཚང་
ལུ་ཕུལ་ཏེ་འདི་ནང་ མ་ག ག་བ བ ག་འབད་ ་རིམ་ ངས་བཞི་ ་ ག་ལུ་ལྷོད་ ་འ ག།ཨིན་ ང་ 
དགོན་ ་འདི་ཁར་ རྒྱུན་གསོལ་དང་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ལ་སོགས་པའི་ ོབ་ལམ་ ་རིམ་པ་གང་ཡང་ དཔ་
ལས་ མ་ ང་ར་གིས་ ངོ་ ས་འ ས་ ས་ཀྱི་ ན་བདག་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་ ར་འཚོལ་ཏེ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ 
ས་ཆེན་ ་ བས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ད་ལུས་ ད་པར་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ད་ ས་བ གས་ཏེ་ཡོད་
པའི་ མ་གིས་གསུངསམ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
མ་བྲག་ལོགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་ མ་ རྗེ་ངག་དབང་

གྲུབ་པ་ཟེར་ ་མི་གིས་ གདན་ས་བ གས་གནང་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། དགོན་པ་འདི་ ་མར་ མི་སེར་ ་
བདག་དབང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ འཛིན་ ང་འ བ་མ་ཚུགས་པར་ ག ང་ ་ཚང་ལུ་ ས་ཕུལ་ཏེ་ ད་ ས་
ནངས་པ་ རིན་ ངས་རབ་ ་གིས་བདག་འཛིན་མ ད་ ་ ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་དང་ ས་ཆེན་
འ མ་ ་བ ང་ ། ་ལས་ མི་དམང་ལུ་ ན་པའི་གསོན་ག ན་ ་ཆོ་ག་ ག་ ན་ཚུ་ཡང་མ ད་དང་མ ད་
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བཞིན་ ་འ ག། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ གནས་བདག་ཡང་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ག གཔོ་འདི་ ་ ར་
བ ན་དང་ ག ན་མི་ག ག་གི་མཚན་འདི་ རོར་ གས་ ན་བ ན་ཟེར་ ་ཨིན་པས།   �
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ། 
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༢༢  རརོསོས་་ རར་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  རོས་ ར་བ ན། 
གནས་ཁ་།   ས་ ང་།�
གཡུས།    ས་ ང་།�
བསྟེན་མི།     ས་ ང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནངང་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��
གནས་བདག་རོས་ ར་བ ན་འདི་ ན་བྱོན་ ་རྒྱན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་ ་
ག ང་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ་ མས་ཀྱི་ ན་ ར་ཁས་ ངས་དམ་བ འ་ཕུལ་ཏེ་ ས་ ང་གཡུས་ཚན་ ་
མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ ་དང་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ ད་བཞིན་ ་འགྲུབ་ ། 
གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་རང་སོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འོང་ འི་དོན་ལུ་ བས་གནས་ ་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གནས་བདག་འདི་ ས་ ང་གཡུས་ཚན་ ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བ གས་ཏེ་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།�
 ན་ ་རྒྱལ་བ་ མས་ ད་ཀྱི། །གསང་གསུམ་མི་ ད་རོ་རྗེའི་གསུང་། །དམ་ ག་ག ན་པོ་རྗེས་སུ་

དགོངས། ། ང་འདིར་བསན་པའི་བྱ་ར་མ ད། ། ད་པར་ཡོན་མཆོད་འ ར་བ ས་ཀྱི། །འགལ་ ན་བར་ ད་
རབ་སེལ་ཞིང་། །མཐུན་ ན་དབྱར་ ་མཚོ་བཞིན་བ ལ། །ནམ་ཡང་ག ལ་ ད་གྲོགས་མ ོད་ ག།ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འ ག།�
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་ཀྱི། །འ ར་མ ད་ ར་མའི་སྐུར་བ ངས་པ། ། ད་པའི་ལྷ་ཆེན་བ ན་ ད་

ཆེ། །སྐུ་མདོག་པ ་ ་གའི་མདངས། །ཉི་འོད་འ མ་ ་ ངས་པ་བ ལ། ། ག་གཡས་མ ང་ ་དགྲ་ ང་
ག ར། །གཡོན་པས་ ད་བཞིན་བསམ་འ ལ་འཛིན། ། བ་པོར་དངོས་གྲུབ་ ་འདོད་ ོར། །ལྷབ་ བ་དར་
གོས་ གས་པར་ ས། །འ ག་རྟེན་འདི་ན་མཐུ་ཆེ་བའི། །ལྷ་ ན་ གས་པས་མ འ་བ ར་ནས། ། ་ ད་
དམར་པོ་ བས་ལ་བསོད། ། ་ ར་ ད་ལ་བསོད་པའི་མཐུས། ། ས་དང་གནས་ བས་ མས་ ད་ ། ། ང་
བ་རོ་རྗེའི་ར་བ་ལས། །བ ག་པར་མ་ག ལ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ས་རྒྱུན་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ དད་ ན་ ན་བདག་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་དང་
བ ན་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ས་ ང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་
དང་བ ན་ཏེ་ གནས་བདག་རོས་ ར་བ ན་ལུ་ ལོ་འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ཞི་ ་དང་ བསམ་
དོན་འབད་ ད་འགྲུབ་ ། མི་དབང་ཡབ་ ས་སྐུ་འ ར་དང་བ ས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བ ད་འགྲུབ་ བས་
ལུ་དམིགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་དམིགས་བསལ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་ ་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ག་འབད ་ལས་ ག ང་ལས་ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་དང་འ ལ་བའི་ ་
་ ོན་པའི་ བས་ རྒྱབ་ ར་ ་མ་གཏོགས་ ་མིན་ ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་དང་ ས་ཆེན་ཚུ་

གི་ བས་ལུ་མི་སེར་ ང་ར་གིས་ ་ གས་གང་ གས་ཀྱི་ ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
གནས་བདག་རོས་ ར་བ ན་འདི་ ས་ ང་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་
སེལ་ ་དང་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ ད་བཞིན་ ་འགྲུབ་ ། གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་རང་སོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་
འོང་ འི་དོན་ལུ་ བས་གནས་ ་བསྟེན་པའི་གནས་བདག་ ག་ཨིན་པས།�
�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ན་ ོསམ། �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 
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བ ད་བ ན་ ་གནས་ཁང་།�

  བབ དད་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  བ ད་བ ན། 
གནས་ཁང་།   ཁམས་བྲག�
གཡུས།    ཁམས་བྲག�
བསྟེན་མི།     ཁམས་བྲག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

གནས་བདག་བ ད་བ ན་འདི་ ན་བྱོན་ ་རྒྱན་
པ ་འབྱུང་གནས་དང་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་
རྒྱལ་ ་ག ང་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ་ མས་ཀྱི་
ན་ ར་ཁས་ ངས་དམ་བ འ་ཕུལ་ཏེ་ ཁམས་བྲག་

གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་
བར་ ད་སེལ་ ་དང་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ ད་བཞིན་
་འགྲུབ་ ། གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ རང་

སོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ གས་ ོམ་འོང་ འི་དོན་ལུ་ ནམ་ཁག་ཆེ ་ ག་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཚུ་
ཕུལ་ཏེ་ མགོན་ བས་ ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གནསཔོ་འདི་བ གས་སའི་གནས་ཁང་ ག་མ་གཏོགས་ 
ལྷ་ཁང་ཟེར་དགོན་ ་ག ན་ཁ་བ མ་ ་ ལོགས་སུ་ ་བ ངས་ཏེ་མིན་འ ག།�
��
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དདམམ་་བབ གག།།�
 ད ན་མཆོག་རིན་ཆེན་ མ་གསུམ་ ། །བ ན་པའི་གཡར་དམ་དངས་ ན་ལ། །དགོངས་ཏེ་ ོག་ལ་

བ ལ་ ང་འགྲོར། །གནོད་ ོངས་ ན་འདོགས་མ་ག ལ་ ག།ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 ང་འ ག་བ ་བ་ཆེན་པོའི་མདངས། །སྣ་ཚོགས་འགྲོ་བའི་ ན་ ་ངོར། །ག ག་པ་འ ལ་ལ་རབ་ ས་

ག གས། །བ ད་བ ན་ཆེན་པོར་སྣང་ལ་བསོད། །ལྷ་ ་གནོད་ ན་བྲག་བ ན་སོགས། །གང་འ ལ་ ་
འ ལ་སྣ་ཚོགས་ག གས། །ག ག་དང་ ་མར་སྣང་བའི་ ། །མ འ་ཡས་རོལ་མོར་སོན་ལ་བསོད། ། ད་ལ་
བསོད་པས་བདག་ ག་གི །འགལ་ ན་གནོད་འ ་ ན་ཞི་ཞིང་། །ཡུལ་འ ར་བ ་ ས་དཔལ་འབྱོར་
ས། །ཡར་ངོའི་ ་བཞིན་གང་བར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དད་ ན་ ན་བདག་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ལོ་འ ག། ་
མ་ཚད་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ གནས་བདག་གི་གནས་ཁང་ནང་སོང་སྟེ་ 
ལོ་འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ཞི་ ་དང་ བསམ་དོན་འབད་ ད་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཚུ་དམིགས་བསལ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ གནས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་ མས་གསོ་ ་ ་དང་། ལོ་ ས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ 
རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
གནས་བདག་བ ད་བ ན་འདི་ ཁམས་བྲག་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ས་ནམ་ཁག་ཆེ ་ ག་ གནས་
བདག་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་ བས་ ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གནསཔོ་
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འདི་བ གས་སའི་གནས་ཁང་ ག་ལས་བ ལ་ ལྷ་ཁང་ཟེར་དགོན་ ་ག ན་ཁ་བ མ་ ་ ལོགས་སུ་ ་
བ ངས་ཏེ་མིན་འ ག།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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ང་བ ན།�

  ངང་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ང་བ ན། 
གནས་ཁང་།   མཚོ་ཁ།�
གཡུས།    མཚོ་ཁ།�
བསྟེན་མི།      མཚོ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

མཚོ་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་
ག་འབད ་ལས་ མས་ ག་སོངམ་ལས་བརྟེན་ ་
ལོ་ ༢ ༡  ལུ་ ག ང་གི་མ་ད ལ་གྲོགས་རམ་དང་ 
མི་སེར་ ་རྒྱུ་ ང་གི་གྲོགས་རམ་ལས་བརྟེན་ མས་
གསོ་འབད་ ་ མི་ འི་ བས་ཏོག་ བ་སའི་ལྷ་ཁང་
ག་ ་བ ངས་ཏེ་འ ག།�

གནས་བདག་ ང་བ ན་འདི་ ན་བྱོན་ ་རྒྱན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་སོགས་ 
ས་ ་ མས་ཀྱི་ ན་ ར་ཁས་ ངས་དམ་བ འ་ཕུལ་ཏེ་ མཚོ་ཁའི་གཡུས་མི་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་

བར་ ད་སེལ་ ་དང་ བསམ་པའི་ ་འདོད་འགྲུབ་ ། ་མ་ཚད་ གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་རང་སོའི་བྱ་བ་
ལམ་འགྲོ་ གས་ ོམ་འ ་ཚུགས་ འི་དོན་ལུ་ མགོན་ བས་ག ོ་བོ་བསྟེན་སའི་གནསཔོ་ ག་ཨིན་པས། �
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དདམམ་་བབ གག།།�
ན་ ་རྒྱལ་ ན་འ ས་པའི་ ས། །བསན་དང་ ་འཛིན་ ང་བ་ལ། ། ད་ཉིད་འོས་པར་ ན་ ས་

བ གས། ། ་ ར་ ང་ བ་བྱ་ར་མ ོད། ། ད་བསྟེན་ ད་ བ་ ད་གསོལ་བའི། ། བས་འབངས་པ འི་ ད་
ཚལ་ མས། ། ད་ཐུགས་བྱམས་བ འི་ཚ་ཟེར་ ས། ། ང་ བ་འ ན་ལས་ ད་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་
ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 སངས་རྒྱས་ ན་ ་གསང་བའི་བདག །ད ་བ ན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཞིང་ ད། །སྐུ་མདོག་ ས་མ འི་ ་

འབར་ ས། །དགྲ་བ གས་མ་ལུས་ མས་ ང་འདར། ། ་ཞིང་འ མ་པའི་མདངས་ ངས་ ག །ཅུང་ ད་
བ ད་པའི་ མ་འ ར་དང་། ། ག་གཡས་དར་ད ར་རྒྱལ་མཚན་ ས། །ད ་བཅུ་ལམ་ ་སོང་ལ་
བསོད། །གཡོན་ན་དགོས་འདདོ་ ད་བཞིན་ ས། །འདོད་པའི་ ་བ་ ང་མ ད་པ། །ད ལ་ ོངས་སྡུག་བ ལ་
སེལ་མ ད་ ར། ། མ་ ོས་ ་ལས་ག ན་ ་ ། ། ་ ར་བ ན་ ད་ཡུལ་བདག་གིས། ། ་བསོད་དཔལ་
འབྱོར་ད ང་ ་འ ར། །མཐུན་ ན་དབྱར་མཚོ ་ ར་རྒྱས་འདིར། ། ད་མཐུས་ ན་པར་ ས་པས་
བསོད། །འ མ་ ལ་རྒྱས་པའི་མཚོ་ ན་མ། ། ས་དང་ མ་པ་ མས་ ད་ ། ། ར་ཆུ་ ས་འ བས་ལོ་ གས་
གས། །བ ལ་བའི་འ ན་ལས་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག། 

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དད་ ན་ ན་བདག་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ལོ་འ ག། ་
མ་ཚད་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་འོག་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ གནས་བདག་གི་གནས་ཁང་ནང་སོང་སྟེ་ 
ལོ་འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ཞི་ ་དང་ བསམ་དོན་འབད་ ད་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཚུ་དམིགས་བསལ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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་མ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་འདི་ མས་ ག་ ོར་ཏེ་འབད་ ང་ ག ང་དང་མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ལས་བརྟེན་ 
ལྷ་ཁང་གསར་བ ངས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་དང་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་
ཚུ་ཡང་ མི་ འི་འབྱོར་པ་དང་བ ན་ཏེ་ ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
མམ འའ་་དདོོནན།།��
མཚོ་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་ ག་འབད ་ལས་ མས་ ག་ ོར་སོངམ་ལས་བརྟེན་ 
་ལོ་ ༢ ༡  ལུ་ ག ང་གི་མ་ད ལ་གྲོགས་རམ་དང་ མི་སེར་ ་ ོངས་ལས་རྒྱུ་དང་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་

ལས་ མས་གསོ་ ་སྟེ་ མི་ འི་ བས་ཏོག་ བ་སའི་ལྷ་ཁང་ ག་ལུ་ ར་ཡོད་ ་འདི་གིས་ མཚོ་ཁའི་མི་
སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 

��
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བྲག་ན་ལྷ་ཁང་།�

  མམགོགོནན་་པཔོ་ོ་ ་་ ་་རར།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
མགོན་པོ་གི་མཚན།  མགོན་པོ་ ་ ་ར། 
གནས་ཁང་།   བྱག་པའི་ །�
གཡུས།    བྱག་པའི་ །�
བསྟེན་མི།     བྱག་པའི་ ་བའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

བྱག་པའི་ ་བའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ལ་སྐུ་དཔལ་
འབྱོར ་རྒྱལ ་མཚན ་ཟེར ་ ་མི ་འདི ་གིས ་ 
གདན་ས་བ གས་ཡོདཔ་ ་བ དཔ་ཨིན་
པས། ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་མགོན་པོ་
་ ་ར་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་དང་། མགོན་པོ་

འདི་ བྱག་པའི་ ་བའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ བས་
གནས་ངོ་མ་ ག་ ་ ད་ཆེས་བ དཔ་ཨིན་
པས། ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་གི ་གནས་

བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ ་དང་ མི་སེར་རང་སོའི་བསམ་དོན་དང་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ གས་ ོམ་འ ་
འི་དོན་ལུ་ བས་མ དཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ད་ཆེས་ཚུ་བ དཔ་ཨིན་པས།�

��
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མགོན་པོ་ ་ ་ར། 

དདམམ་་བབ གག།།��
ད་ ་ཡང་དག་དོན་ ་ན། །ད ངས་ནས་

བ ངས་པ་མི་མངའ་ཡང། ། འི་བསན་པ་
བ ང་བ་དང། ། ལ་འབྱོར་བདག་ལ་བ ་བའི་
ར། །མཆོད་པའི་ཡུལ་འདིར་ ན་འ ན་

ན། ། བ ་པའི ་གནས ་འདིར་ག གས་སུ ་
གསོལ། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 བ ་ཆེན་འ ་འབྲལ་ ད་པའི་དཀྱིལ་འ ར་ནས། །ཡང་དག་གསང་བའི་སྐུ་ ག་འབྱུང་བ་སྟེ། །མ ང་

ནག་ ་ ད་འ གས་གསལ་འབར་བའི་སྐུ། །ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མདོག་མ ང་ནག་འབར་བ་ལ། །ད ་ ་རལ་པའི་ ོར་
ག་ ན་ ་བ ས། ། ན་བགྲད་ ལ་གདངས་འ གས་པའི་མཆེ་བ་ག གས། ། ག་གཉིས་ བས་དང་ ས་

རབ་ ང་ ་འ ལ། །གཡས་ཀྱི་ ག་ན་ ན་དན་ ང་ཆེན་འཛིན། །བ ད་དང་ ་སྟེགས་འ ལ་པའི་ ད་པ་
འ མས། །གཡོན་ ་ ག ་ན ་བན་ ་དམར་ཆེན་བསྣམས། །དམ་ མས་དགྲ ་བོའི་ ་ ག ་མ་ལུས་
གསོལ། །དར་ཆེན་ ་ འི་ ར་ཆེན་སྐུ་ལ་གསོལ། །གསེར་སྐུ་རིན་ཆེན་འབར་བ་ ད་ལ་བ ངས། །མ ་ ་
ལའི་ཚོགས་ ་ ན་ ར་འ བས། །ད ན་མཆོག་ད ་བསོད་བ འ་ ་བྱ་ར་མ ོད། །མ ས་པའི་དམ་ ས་
གཏོར་མ་འདི་བ ས་ལ། །བསན་པའི་ ་ལག་ག ན་པོ་ ད་ཀྱིས་བ ང། །ད ན་མཆོག་ད ་འ ང་ག ན་པོ་
ད་ཀྱིས་བསོད། ། ་མའི་སྐུ་ ་ག ན་པོ་ ད་ཀྱིས་བ ངས། །རིག་འཛིན་ བ ་པའི་བར་ ད་ ད་ཀྱིས་

སེལ། ། ལ་འབྱོར་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།��
��
��
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དད་ ན་ ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་ ར་ གོ་ལས་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ལོ་ཡདོ་
པའི་ཁར་ ལྷག་པར་ ་ཡང་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་ཟེར་ བྱག་འོག་པའི་ལོ་འབག་དང་
འ ལ་ གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་འ ར་ ག་གི་ ན་ངན་བར་ ད་ཞི་ ་དང་ བསམ་དོན་
ན་ ས་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོན་ལམ་བཏབ་པའི་ ོལ་བ ང་ ག་ཡདོཔ་ཨིན་པས།�

བྱག་པའི་ ་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ་དང་ མི་ ་ ང་
རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་ ར་ ལ་ མ་འབད་ ་ ལྷ་ཁང་དང་གནས་བདག་གི་གསལོ་ཁ་ཕུལ་ ་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་
ད་པར་འབད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��
བྱག་པའི་ ་བའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ལ་སྐུ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་གིས་ གདན་ས་བ གས་ཡོདཔ་ ་
བ དཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་མགོན་པོ་ ་ ་ར་ཟེར་ ་མི་འདི་ བྱག་པའི་ ་བའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བས་
གནས་ངོ་མ་ ག་ ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་དང་། མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ ་དང་ བྱ་བ་
ལམ་འགྲོ་ གས་ ོམ་འོང་ འི་དོན་ལུ་ བས་མ དཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ད་ཆེས་ཚུ་བ དཔ་ཨིན་པས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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  དདཔཔལལ་་ལྷལྷ་་མམོ།ོ།�
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  དཔལ་ལྷ་མོ། 
གནས་ཁང་།   ང་ཁ།�
གཡུས།    ང་ཁ།�
བསྟེན་མི།     ང་ཁ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།��
གགནནདད་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��
ང་ཁ་གནས་བདག་འདི་ ན་བྱོན་ ་རྒྱན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་ ་ག ང་

བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ་ མས་ཀྱི་ ན་ ར་ཁས་ ངས་དམ་བ འ་ཕུལ་ཏེ་ ང་ཁའི་གཡུས་ཚན་ ་མི་
སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ ་དང་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ ད་བཞིན་ ་འགྲུབ་ ། གཡུས་
འདི་ནང་གི་མི་སེར་རང་སོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ གས་ ོམ་འ ་ཚུགས་ འི་དོན་ལུ་ བས་གནས་ ་བསྟེནམ་
ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གནསཔོ་འདི་བ གས་སའི་གནས་ཁང་ ག་མ་གཏོགས་ ལྷ་ཁང་ཟེར་དགོན་ ་ག ན་
ཁ་བ མ་ ་ ལོགས་སུ་ ་བ ངས་ཏེ་མིན་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།�
 འགྲོ་ ན་བ ་དང་སྡུག་བ ལ་རྒྱུ། ། ན་གནོད་གཉིས་ལ་འབྱུང་ངོ་ ས། །རྒྱལ་བའི་བ ན་པས་བ འ་

བ ལ་པ། ། ་བོར་ ར་ལ་ག ན་ ན་ བས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 ཆོས་བཞིན་ ོད་པའི་ ང་ ག་ལྷ་ ན་རྒྱལ། །རབ་མ ས་ ་བས་མི་ངོམ་ ད་འ ོག་མ། །བཅུ་ ག་ལང་

ཚོ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གོས་ ན། ། ག་གཉིས་མདའ་དར་ ་ ་བསྣམས་ལ་བསོད། །བ འ་ ་ལས་མཁན་མཐུ་
སོབས་ ་འ ལ་ ན། །བ ན་བ ད་ ་ག ན་ས་བདག་ ན་མོ་སགོས། །ལྷ་ ན་ གས་པའི་འ ར་དང་བ ས་
པ་ལ། ། ས་པས་བསོད་དོ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་ བས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སབས་བ ་སྡུག་དང་འ ལ་ཏེ་ གནས་བདག་དཔལ་ལྷ་མོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་

ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ ་བ་ཁག་གི་མི་སེར་ ར་བཏང་གི་ལོ་འབག་ཟེར་ ས་ ང་
་ ོལ་ཡོད་པའི་བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ གནས་པོ་ལུ་ཡང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་བ བ་བ བ་ ་ཕུལ། 

ལོ་འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ཞི་ ་དང་ བསམ་དོན་འབད་ ད་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ བས་འ ག་ ་ཨིན་པས།�
གནས་བདག་འདི་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་མགོན་ བས་ ་སའི་གནསཔོ་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ས་རྒྱུན་ ་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ འི་ ོལ་ ད་ ་འབད་ ང་ མི་སེར་ ང་རའི་སབས་བ ་སྡུག་དང་བ ན་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ་ལུ་རྒྱབ་ ར་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ རམ་ ་ འི་ བས་ལུ་ཡང་ ཕུད་ཁ་ཚུ་འབག་སྟེ་གནས་
པོ་ལུ་གསོལ་ཁ་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་འབད་ཕུལ་ ་ལུ་ རྒྱབ་ ར་ཕུལ ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
གནས་བདག་ དཔལ་ལྷ་མོ་ཟེར་ ་མི་འདི་ ང་ཁའི་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གནས་ བས་ཀྱི་
ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ ་དང་ བསམ་དོན་འགྲུབ་ བས་ལུ་ གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ འ ལ་ ་
བས་གནས་ ་བསྟེནམ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གནསཔོ་འདི་བ གས་སའི་གནས་ཁང་ ག་མ་གཏོགས་ ལྷ་

ཁང་ཟེར་དགོན་ ་ག ན་ཁ་བ མ་ ལགོས་སུ་ ་བ ངས་བ ངསམ་མིན་འ ག།�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ན་ ོསམ།�
ོབ་�འ ན་ལས། 

  
��
  
  



57

  བབ ་་ སས་་བྲབྲགག་་དད རར།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  བ ་ ས་བྲག་ད ར། 
གནས་ཁང་།   དགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་།�
གཡུས།    དགོན་ས་ཁ།�
བསྟེན་མི།     དགོན་ས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��
དགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ན་ ས་ མ་གནས་ ང་པའི་གདན་ས་ ག་ཨིན་ ང་ ལ་ལས་ དཔལ་འབྲུག་
པ་རིན་པོ་ཆེ་ བས་ ང་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་མཆོག་ འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་བྱོན་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
ལ་བའི་ ས་ལུ་ དགོན་ས་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ས་བ ས་གནང་གནངམ་ཨིན་

པས།�
གནས་བདག་བ ་ ས་བྲག་ད ར་འདི་ ན་བྱོན་ ་རྒྱན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ ་
ག ང་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ་ མས་ཀྱི་ ན་ ར་ཁས་ ངས་དམ་བ འ་ཕུལ་ཏེ་ དགོན་ས་ཁའི་གཡུས་
ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ ་དང་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ ད་བཞིན་ ་འགྲུབ་
། གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་རང་སོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ གས་ ོམ་འ ་ཚུགས་ འི་དོན་ལུ་ མགོན་ བས་
འབད་བསྟེན་སའི་གནསཔོ་ ག་ཨིན་པས། �
��
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དདམམ་་བབ གག།།�
 བ ལ་ གས་གྲུབ་པ་པ ་འབྱུང་། །བ ད་འ མས་རོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ། །གྲུབ་པར་བརྒྱུད་པའི་བ འ་
གས་ལས། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་བ བས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 ལྷ་ཆེན་ད ་བ ན་བྲག་ད ར་བ། །རབ་བ ད་ ལ་ ་ས་
འཛིན་ལ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་གོས་ ས་པ་ ར། །བྱམས་བ འི་
མདངས་ལྡན་ ད་ལ་བསོད། །འདོད་ད ་སྟེར་ ར་རིན་ཆེན་
དང་། ། ན་ལས་རྒྱལ་བའི་ ་མཚོན་ ས། ། ག་མཚན་དཔའ་
བོའི་ ས་ ན་ ས། ། མ་པར་ གས་པ་ ད་ལ་བསོད། ། ང་གི་
གས་ལྡན་ ་ད ར་ བས། །ད ར་པོའི་ ོགས་ལ་ ་ ་

དང་། །ནག་པོའི་ ་ལག་འ མས་མ ད་པའི། །མཐུ་ལྡན་འ ར་
ས ་བ ར ་ལ ་བསོ ད ། །རྒྱལ ་བསན་བ ང ་བའི ་ ལ ་ ་

དང་། །དམ་ལྡན་ ང་བའི་བྱ་ར་ལ། །ཉིན་མཚན་ད ར་ ད་འ ན་ལས་ཀྱིས། །བདག་ ག་ ་བ་ ོགས་པར་
མ དོ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དད་ ན་ ན་བདག་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་
ཁར་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ ལྷ་ཁང་ནང་འ ་སྟེ་གནས་བདག་ལུ་ ལོ་
འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ ད་པའི་དགའ་ཚོར་ ་ ་དང་། ད་ ང་ ལོ་གསརཔ་འདི་ནང་ཡང་ 
དགའ་ ད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ དོ་ཚུགས་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ོན་འ བས་ ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་དང་འ ལ་བའི་ལས་སྣ་ ་འ ོན་པའི་ བས་ རྒེད་འོག་ལས་བརྒྱུད་ ་ ག ང་ལས་རྒྱབ་
ར་གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ ་ལས་ཡང་ རང་སོའི་འབྱོར་པ་དང་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་ གང་ལ་གང་

བྲག་ད ར་བ ན།�
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མཚམས་ཀྱི་རྒྱབ་ ར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ལོ་ ར་ད ན་མཆོག་མཆོད་ འི་རྒྱབ་ ར་ཚུ་
ཡང་ཕུལ ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
དགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ན་ ས་ མ་གནས་ ང་པའི་གདན་ས་ ག་ཨིན་ ང་ ལ་ལས་ དཔལ་འབྲུག་པ་
རིན་པོ་ཆེ་ བས་ ང་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་མཆོག་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་ ས་བ ས་གནང་གནངམ་
ཨིན་པས། གནས་བདག་ བ ་ ས་བྲག་ད ར་འདི་ དགོན་ས་ཁའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ བས་ཀྱི་ ན་
ངན་བར་ ད་སེལ་ ་དང་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ ད་བཞིན་ ་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ མགོན་ བས་ ་བསྟེན་སའི་
གནས་བདག་ ག་ཨིན་པས། �
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
��
��
��
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འོད་གསལ་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་།�

  འའོདོད་་གགསསལལ་་ལྷལྷ་་མམོ།ོ།�
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  འོད་གསལ་ལྷ་མོ། 
གནས་ཁང་།   རོ་ ས་ ོང་།�
གཡུས།    ་བ་ཁ།�
བསྟེན་མི།   �� ་བ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

རོར་ ས་ཆོས་འ ར་ ོང་འདི་ རབ་བྱུང་  
པའི་ནང་ལུ་ མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ས་
གདན་ས་བ གས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ོང་འདི་ག་ ་བ་ ན་ བས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ག་
ཨིནམ་ལས་ ་མ་ག ང་ལས་ ོང་དཔོན་
ག་རང་བ ས་ ོལ་ཡོད་ ང་ ལ་ལས་

ལམ་ ོལ་ མས་སོངམ་ད་ ས་གནས་བ ན་
ཏོག་ཏོ་ ག་འབད ་ལས་ ་ལོ་ག ག་སོང་

ད ་བརྒྱ་བ ན་ཅུ་དོན་གྲངས་ལས་ག ང་གི་ ས་ མས་ ོམ་ ོག་ཡོད་མི་ཚུ་བ ག་སའི་ ་བ་ ག་ལུ་ ར་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ོང་གི་མིང་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་མིངདང་འ ལ་ཏེ་ རོ་ད ར་ ོང་ཟེར་ བ་ ོལ་ ག་དང་ 
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འོད་གསལ་ལྷ་མོ།�

ནང་རྟེན་རྗེ་བ ན་མི་ལའི་སྐུ་ ་གིས་ ས་གནས་ ་ཁ་ལས་ མཚམས་བྲག་དགོན་པར་གདན་འ ན་ ་ ་
འབད ་ད་རོགཔ་བགྲད་ ་ ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ རོག་བགྲད་ ོང་ཟེར་ བ་ ོལ་ཡང་འ ག།�
ཨིན་ ང་ ད་ ས་ནངས་པ་ ག ང་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ ོབ་ ་ ག་ཡང་བ གས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་
འཛིན་ ང་ ལ་གསུམ་ ོག་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མས་པ་སོར་ཆུད་ ོག་ཡོདཔ་ཨིན། ོང་གི་གདོང་
ོགས་ལུ་ ནང་རྟེན་ག ོ་བོ་རྗེ་བ ན་མི་ལ་རས་པ་གསུང་བྱོན་མ་བ གས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ་ ་མ་ས་ཡོམ་
ས་ མས་ ག་ རོ་ཡདོ་ ང་ ད་ ས་ནངས་པ་ མས་གསོ་ ་སྟེ་ བས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ ་རབས་བ ན་ཅུ་པ་ 
ལ་སྐུ་འ གས་ ད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་ རབ་གནས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ོང་ འི་འོག་ལུ་ དང་ཕུ་ མ་

འ ར་ ་ལམ་ ད་པའི་ བས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་སའི་ག ང་ལམ་ ་བ་ ག་ཨིན་པའི་ལམ་ ་ ག་ལུ་ འི་
དགྲ་བྱང་ ད་འོང་མི་འོང་གི་ བྱ་ ་སའི་ ་ ོང་ ག་བ ངས་ཡོད་པའི་ ལ་ ག་ཡང་མ ལ་ ་འ ག།�
ོང་གི་རྒྱབ་ལས་མར་ ག ང་ཆུའི་ཁ་ཐུག་འ ་ད་ ན་ཆུ་ ག་ཡོད་མི་འདི་ ད་ ས་ནངས་པ་ མི་མང་ཆེ་
བ་ ག་གིས་ ན་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ལུ་ ན་ ོགས་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་འབད་ ད་ཆེས་བ དཔ་ཨིན་པས། ོང་

གཞིས་འདི་ནང་ ་ཚང་གི་ ོངས་ལས་ མ་ ག་དང་ ་
བ ན་གསར་བ གས་གནང་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ར་ ་རོ་
ད ར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་ ལྷག་པར་ ས་གནས་འདི་གི་ ་
འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གསོན་ག ན་ ་ད ་ ་ཚུ་
བ་པའི་ བས་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

པས།�
དདམམ་་བབ གག།།��
རིག་འཛིན་པ ་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་དང་། །ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་
བ ད་འ མས་རོ་རྗེ་སོགས། ། ་བརྒྱུད་ ་མའི་བ འ་ལས་མ་
འདས་པར། །བསན་དང་ ་འཛིན་ ང་བའི་འ ན་ལས ་
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མ ོད། །ད་ ་དམ་ལྡན་ ལ་འབོྱར་བདག་ ག་གིས། །མཆོད་ ང་བསོད་ ་ལས་ཀྱི་ག ར་གཏད་ན། ། ད་
ང་ ན་ ་ཐུགས་དམ་བ ར་དགོངས་ཏེ། །བ ལ་བའི་ལས་ མས་ ར་ ་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་

འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��
 ཆོས་འ ར་ག ག་ལག་ ང་བའི་ ང་མ་ ། །ཆོས་ད ངས་ངང་ལས་རང་བྱུང་ལྷ་མོའི་ག གས། །མཚར་

སྡུག་ལང་ཚོ་བ ་བའི་དཔལ་ལྡན་མ། །ད ར་དམར་མདངས་ལྡན་པ འི་བཞིན་རས་ ན། ། མ་ འི་ཆོ་ག་
ོགས་པའི་ ན་ ར་གཡོ། །འདོད་ལྡན་ ད་འ གས་མིག་ལ་བ ད་ ་སྟེར། །བ ་བས་ངོ་མཚར་ ན་ ་
མ ས་པའི་སྐུ། ། ག་གཡས་ལྷ་ ་ ལ་ ས་རོ་བརྒྱའི་སོྣད། །གཡོན་ན་སྣང་ ད་གསལ་བའི་ ་ལོ ང་
འཛིན། །སྣ་ཚོགས་ བ་གོས་དར་ ་ལྷབ་ བ་དང་། །རིན་ཆེན་ ་མའི་རྒྱན་དང་འ ང་འ ལ་ ན། ། བ་ཆེན་
དར་ ་ ང་ལྷམ་ ས་མ ས་པའི། ། ན་བ ན་འོད་ཟེར་ལྷ་མོ་བདག་གིས་བསོད། ། ད་ལ་བསོད་པའི་ ལ་
འབྱོར་དཔོན་ ོབ་ཀྱི། །མི་མཐུན་ ན་དང་བར་ ད་ཞི་བ་དང་། །མཐུན་པའི་ ན་ མས་ ད་བཞིན་ བ་པར་
མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་། ་ལས་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ 
ག ང་དང་མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ལས་བརྟེན་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ ད་པར་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་
འ དཔ་ ་ གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
རོགཔ་ ས་ ོང་འདི་ ་མར་ མི་སེར་ ས་བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ཡོད་པའི་ ོང་གཞིས་ ག་ཨིན་ཏེ་འབད་
ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ ག ང་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ ་ཚང་ལས་ མ་དང་ད ་ ོང་དག་པ་ ག་གཞི་

བ གས་མ ད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་དང་ ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་ཕུལ་ ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་
ོགས་དང་འ ལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ བས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ག ག་མཚུངས་ཀྱི་རྒྱབ་ ར་གནང་ཡོད་པའི་
ཁར་ མ་གིས་ ོག་དང་ད ལ་ ོག་ཡང་ ག ང་ལས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
རོབ་ ས་ཆོས་འ ར་ ོང་འདི་ རབ་བྱུང་  པའི་ནང་ལུ་ མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ས་ གདན་ས་བ གས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ོང་འདི་ག་ ་བ་ ན་ བས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ག་ཨིནམ་ལས་ ་མ་འབད་བ་ ན་ 
ག ང་ལས་ ོང་དཔོན་ ག་རང་ བ ས་ ོལ་ཡོད་ ང་ ་ལོ་ ༡  དོན་གྲངས་ལས་ ག ང་གི་ ས་
མས་ ོམ་ ོག་མི་ཚུ་བ ག་སའི་ ་བ་ ག་ལུ་ ར་སོངམ་ཨིན་པས། ོང་འདི་གི་གནས་བདག་ འོད་གསལ་

ལྷ་མོ་ཟེར་ ་མི་འདི་ ་བ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷ་ོ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ོབ་འ ས། 
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ག འ་ ་བ ན་ ་གནས་ཁང་། 

  གག འའ་་ ་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ག འ་ ་བ ན། 
གནས་ཁང་།   ་བ་ཁ།�
གཡུས།    ་བ་ཁ།�
བསྟེན་མི།  � ་བ་ཁ་དང་མ ོང་རྗེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

གནས་བདག་ག འ་ ་བ ན་འདི་ ན་
བྱོན་ ་རྒྱན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་ མཐུ་
ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་ ་ག ང་བརྒྱུད་
ལ་སོགས་པའི་ ས་ ་ མས་ཀྱི་ ན་ ར་
ཁས་ ངས་དམ་བ འ་ཕུལ་ཏེ་ ་བ་ཁའི་
གཡུས་ཚན་ ་ལྷ ་ཁང་ནང་ལུ་ གནས་
བདག་ ་བ ས་ནུག། ལྷ་ཁང་འདི་ ་བ་
ཁ་དང་མ ོང་རྗེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 

འདི་ ་གཉིས་ཀྱི་ བས་ ་སའི་རྟེན་ ད་པར་ ན་ ག་ཨིནམ་མ་ཚད་ གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་སེལ་
་དང་ བསམ་དོན་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་འདི་ཡོད་པའི་གནས་བདག་འདི་གིས་ བས་མ ད་དོ་ཡོད་
པའི་ ད་ཆེས་ཡང་བ དཔ་ཨིན་པས།��
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ག འ་ ་བ ན།�

དདམམ་་བབ གག།།��
 རིག་འཛིན་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་། །མཐུ་ཆེན་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སོགས། །གྲུབ་བ ས་ ་མ་ མས་
ད་ཀྱི། །བ འ་བཏགས་ ད་པན་ ོད་ ་འ ར། །འགྲོ་

ལ་འ ་བའི་གནོད་སེམས་ ང། ། ན་བ འི་ལྷག་བསམ་
དང ་ ་ ང ། ། ང ་ ང ་ད ར ་ ད ་བྱ ང ་སེ མས ་
ཀྱིས། །ཡུལ་ ོགས་ ་ཉིད་ ག་ ་ ངས། །ཟེར་གསུངས་
ཏེ་འ ག།�
��
��
��
��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 གདོད་མའི་རང་བཞིན་ད ངས་ཉིད་ལས། །འགགས་ ད་རང་བཞིན་ཆེ་བའི་མཆོག།གང་འ ལ་གསལ་

བའི་ག གས་ ར་བའི། །བ ན་ ད་ཆེན་པོ་སྣང་ལ་བསོད། ། ག་མདོག་ཉི་འོད་ག ་བ ད་ ལ། །བཞིན་
འ མ་ ག་གཡས་བ་དན་འ ར། །གཡོན་པ་གང་བསམ་ ར་འགྲུབ་པའི། ། ད་བཞིན་ནོར་ ་འཛིན་ལ་
བསོད། །སྣ་ཚོགས་དར་ ་ལྷབ་ བ་དང་། །གོ་ བ་ ོག་སོགས་དཔའ་བོའི་ ས། །རིན་ཆེན་སྣ་མང་ ་མ ས་
རྒྱན། །མ་ལུས་ཡོངས་ ོགས་བ བས་ལ་བསོད། ། ་འ ལ་ གས་འ ང་ ག་འ ག་ ར། །ག ་བ ད་ཉི་
མའི་འོད་འ ོག་པའི། །རབ་མ ས་རྒྱན་ ས་ ང་ ས་སྟེང་། །དཔའ་བོའི་གར་ མས་འ ང་ལ་བསོད། །ད ་
བ ་སྟེར་བའི་ ་རིང་ ན། །ད ར་ཞིང་ད ར་བ་ ་བའི་ ལ། །མ ས་ ང་མ ས་པའི་རྒྱན་ ས་
བ བས། ། ་ལོང་འབྲས་ག ོང་འཛིན་ལ་བསོད། །བ འ་ག ན་ལྷ་ ་བ ད་བ ན་དང་། །ཡུལ་འ ར་སྣང་
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ད་ གས་པའི་ཚོགས། །རྒྱན་དང་ ག་མཚན་རབ་ ོགས་པའི། །མ་ལུས་འ ར་བ ས་བདག་གིས་
བསོད། ། ད་འ ར་མ་ ས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །འཛིན་ ད་མ་ ངས་གནོད་ ད་ཚོགས། །འཛིན་ ད་རང་སེམས་
གང་ ར་བའི། །བ ་བའི་ངང་ ་ག ང་ ད་བསོད། ། ་ ར་བསོད་པས་རྒྱུ་ ོར་བའི། །ཡོན་ ་བདག་དང་
ཡུལ་ ོགས་འདིར། །མི་མཐུན་ ན་ཞི་ ་བསོད་རྒྱས། །སོབས་འབྱོར་གོང་འ ལ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་
བ ད་ ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
མི་སེར་དད་ ན་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ་རིམ་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ་མ་ཚད་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ གནས་
བདག་ལུ་དམིགས་བསལ་ ་ བས་ ་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་དམིགས་བསལ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།�
ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་དང་འ ལ་བའི་ ་ ་འབད་དགོཔ་འ ོནམ་ད་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་ ་ ་བ་ཕུལ་མི་དང་འ ལ་
ཏེ་ ག ང་ལས་ཡང་རྒྱབ་ ར་ཚུ་ གང་ལ་གང་མཚམས་ ་མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་
ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རང་སོའི་འབྱོར་པ་དང་བ ན་ གནས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་ མས་གསོ་ ་ ་

དང་། ལོ་ ས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
གནས་བདག་ག འ་ ་བ ན་འདི་ ་བ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གནས་བདག་ ག་ཨིན་པས། ལྷ་
ཁང་འདི་ ་བ་ཁ་དང་ མ ོང་རྗེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ག ན་གསོན་ ་ད ་ ་ བ་ ་དང་ ་འདིའི་
བསམ་དོན་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ ད་ བས་ དཔ་ ག་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ ་བ་ཁ་དང་མ ོང་རྗེ་
ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
�
�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ ོབ་འ ས། 

��
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ཕུར་ བ་གནས། 

༡༡   གགསས་་ ངང་་མམ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གས་ ང་མ། 
གནས་ཁང་།   ཕུར་ བ་དགོན་པ།�
གཡུས།    ཕུར་ བ་དགོན་པ།�
བསྟེན་མི།     ར་ བ་དགོན་པ་དང་ བྱག་པའི་ ། ་བ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ 

ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནངང་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ཕུར་ བ་དགོན་པ་འདི་ ཆུ་འ ོམས་ལས་ ་ལུ་
འ ་སའི་ལམ་ཁ་ལས་ ་བ་ཁ་ ོབ་ ་ལུ་མ་ལྷོད་
པའི་ ་ལོ་མི་ ར་༢ ་ ག་གི་ས་ཁ་ལས་ ར་
ལམ་བདའ་སྟེ་ ་ལོ་མི་ ར་  ་ ག་གི་ས་ཁར་ 
ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ་ བྱག་ཕུར་པ་རང་
བྱོན་ ་ མ་པ་ ་ཡོད་མི་རི་མ ་ལུ་ གས་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན། ལྷ་ཁང་འདི་ ས་རབས་ ༡ པའི་

ནང་བྱོན་མི་ག ང་མཁན་ཆེན་ འ མ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་ ོབ་མ་ ག་ཨིན་མི་ གནས་ཕུ་ ལ་སྐུ་
པ ་རྒྱ་མཚོ་གིས་གདན་ས་བ གས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ལུ་ ཕུར་ བ་དགོན་པ་ཟེར་ ་
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གས་ ང་མ།�

ོལ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷ་ཁང་ གས་སའི་རི་འདི་ ཕུར་པའི་ད བས་ཀྱི་རང་ག གས་ ་མ ལ་ ་ཡོདཔ་ལས་
མཚན་ ་ ་གསོལ་གནང་ནུག།�
ད་ ས་ནངས་པ་ ང་སྟེང་ ལ་སྐུ་གིས་བདག་དབང་ གོ་ ནང་པའི་ ོབ་ ་བ གས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ནང་
པའི་ཆོས་ལྷབ་ ང་འབད་ས་ ང་སྟེང་གསང་ གས་ཆོས་ ང་གི་ཡན་ལག་ ་ཚང་ ག་ ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན། མ་གཞི་ས་གནས་འདི་ཁར་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ན་ ས་བ བས་གནང་བའི་གནས་མཆོག་ ད་པར་
ན་ ག་ཨིནམ་ལས་ གནས་མ་འདྲ ་ ་ ་ ག་ར་མ ལ་ འི་གོ་ བས་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།�

ད ་ ་ནང་ལུ་དཔལ་ གས་ ང་ ས་མའི་རྒྱལ་མོ་འ ར་དང་
བ ས་པ་ མས་ཀྱིས། །ཆོས་སྐུ་ ན་ ་བ ང་པོ། སོན་པ་རོ་རྗེ་
སེམས་དཔའ། ལ་སྐུ་དགའ་རབ་རོ་རྗེ། ོབ་དཔོན་འ མ་
དཔལ་བ ས་ག ན། རིག་འཛིན་ ་ ང་ ། པ ་ཆེན་ ་མ་ལ་
མི་ ། ་རྒྱན་པ ་འབྱུང་གནས། ན་མ ན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
ནས་ ན་ ན་ ་བའི་ ་མའི་བར་ ་བྱོན་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་
པ་ མས་ཀྱི་བ འ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་ ངས།ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
ད ་ ་ནང་ལུ་སོང་པའི་ངང་ལས་མ ན་ ་ནམ་མཁར་ ར་ ད་ཆེན་པོའི་ད ས་སུ་ཡ་ལས་བ ལ་པའི་ ་ ང་
དམར་ནག་འབར་ཞིང་འཚུབས་པའི་ཀློང་ ་ར་ལས་ར འི་རྒྱ་མཚོ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ། མ་ལས་ ས་པའི་རི་
རབ་འཛིངས་སབས་སུ་བ གས་པའི་སྟེང་ ་ ་ལས་ ་འབར་བའི་ག ལ་ཡས་ཁང་རྒྱ་ ན་ཚད་ ད་པ་
འ གས་ ང་ མས་པའི་རྒྱན་ མས་ ད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ད ས་སུ་པ ་དང་ཉི་མ་དགྲ་བ གས་ཀྱི་གདན་ལ་
ག་ ག་ ག་ནག་ཡོངས་སུ་ ར་པ་ལས། དཔལ་ ་ ས་ཀྱི་མ་མོ་ གས་ཀྱི་ ང་མ་སྐུ་མདོག་ ག་ནག་ ད་
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ན་འ གས་པ་ ་ ་ ལ་ག ག་ ག་གཉིས་པ། ་ག མ་མི་བ ད་པའི་ག གས་ ན། ད ལ་བའི་ད ངས་
ན་ ་ ས་ཀྱི་ ན་ག ག་དམར་ མ་ག ར་ཞིང་བ ་བ། ལ་རབ་ ་གདངས་ ང་ ་ ས་ ་ འི་མཆེ་བ་
ག ག་ཐུར་ ་ག གས་པ། གས་འ ལ་ཞིང་ ་དང་ ོའི་ང་རོ་དྲག་པོ་ ག་པ། རལ་པ་ཁམ་ནག་ཐུར་ ་གྲོལ་
བའི་ད ས་ན་ལྕགས་ཀྱི་རལ་པ་ ག་ག ག་ ན་ ་ག གས་པ། ཐུགས་ ་ན་བ ད་ འི་རྒྱུན་འ ག་པའི་ནུ་མ་
ག ག་འ ང་བ། ག་གཡས་ཞིང་གི་དབྱུག་པ་ ད་ལ་འ ར་ཞིང་། གཡོན་དགྲ་ ང་དང་ལྕགས་ ང་ ་ བས་
སུ་འ ད་པ། ོད་པ་ མ་པོའི་ ད་པན་དང་དོ་ ལ་ ན། མི་ གས་ཀྱི་གཡང་གཞི་དང་འ འ་ ན་ ས་སོད་
གཡོགས་ ང་སག་གི་ གས་པའི་ མ་ བས་འ ང་བ། ག་རྒྱ་ ས་བརྒྱན་ཏེ་གཡོན་བ ང་བའི་གར་སབས་
ཀྱིས་རོའི་གདན་ལ་རོལ་པ། འ ར་ ལ་པའི་མ་མོ་ མ་གསུམ། ོར་ ལ་ ོག་ག ད་ཀྱི་གིང་གསུམ། ་
ས་ཀྱི་མ་མོ་ ། རྗེ་མོ་བཅུ་བཞི། ན་མོ་ ་བཅུ་ ་བརྒྱད་སོགས་སྣང་ ད་མ་མོའི་འ ར་ཚོགས་བསམ་ ས་

མི་ བ་པས་བ ར་བ། མ་མོའི་མ ན་ ་ ོ་ལས་བ ན་པ་ ོག་ བ་ནག་མོ་ མས་ ང་ ས་པ། གཡས་ཆུ་གྲི་
ོན་པོ་འ ར་ཞིང་། གཡོན་དགྲ་བོའི་ ་ ང་ ་བ། མི་ གས་ཀྱི་གོས་དང་ ོད་ ས་ ལ་ ས་བརྒྱན་ ང་ ད་
པའི་ ང་ནག་ ོན་པ། གཡས་ན་ ་ ང་གདོང་མ། གཡོན་ན་ ་གདོང་མ། མ ན་ན་འུག་གདོང་མ་སོགས་ ་
་དང་མ་མོ་འ མ་ ས་བ ར་བ། མ་མོའི་གཡས་སུ་ ་ལས་ག འ་བ ད་ ་ ་ལ་ ག་ནག་མགོ་བོ་ད ་པ་
ག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས་ཆུ་ ན་ ་རྒྱལ་མཚན་དང་ ལ་ གས། འོག་མ་གཉིས་མདའ་ག ས་དགྲ་ ང་ག ར་
བ།ལུས་ ན་མིག་གིས་གང་ཞིང་རོ་ ད་ ལ་ ་འ ལ་བ། ར་ ད་འ གས་པའི་ ས་ ན་ག འ་དང་གདོང་
མོ་རྒྱུ་ ར་སོགས་འ གས་ ད་ གས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བ ར་བ། མ་མོའི་རྒྱབ་ ་ ་ལས་གནོད་ ན་བ ན་པ་
དམར་ནག་ ལ་ག ག་ ག་བཞི་པ། གཡས་གཉིས་གྲི་ ག་དང་རལ་གྲི། གཡོན་གཉིས་ ོད་པ་དང་ ལ་
གས་འཛིན་པ། དར་དམར་ ་ ར་དང་ ར་ ད་ཀྱི་ ས་ ན་མཁའ་ ང་ལ་ ོན་པ། ལས་ ད་ ོ་ ་ ་

བརྒྱད་སོགས་ ་ ་བ ད་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བ ར་བ།མ་མོའི་གཡོན་ ་ ་ལས་ ས་མཆོག་རོ་རྗེ་ གས་པ་དམར་
པོ། ག་གཡས་རོ་རྗེས་དགྲ་མགོ་ག ར་ཞིང་། གཡོན་མི་ ང་འཛིན་པ། དར་ད ར་ ་ ར་དང་བ ད་པའི་ ས་
ན་ར་ ས་ཁམ་པ་ལ་བ ོན་པ། འ ར་གིང་ཆེན་ ་བཞི་ལྷ་བ ན་བ ད་ཀྱི་ད ་བ ན་སུམ་བརྒྱ་ ག་ཅུ་

ད ས་ ་མོ་བཅུ་གཉིས་ ་ ད་མཆེ་བ་ ན་སོགས་ གས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བ ར་བ།ག ན་ཡང་ འི་ ར་ཡུག་
ལ་ ་ ས་དང་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་ གས་པ་ ོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ ོ་ ་ལས་ ད་བསམ་ ས་མི་ བ་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་
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བ ར་བ། མས་ ད་ ང་འ གས་ ང་ མས་པའི་ག གས་འ ང་ཞིང་ ན་ལས་འདོད་ ར་བ ར་བས་ བ་པ་
པོའི་ ་འདོད་ ད་བཞིན་ ་ ར་བའི་ཚུལ་ ས་གནས་པའོ ། ། མས་ ད་ཀྱི་ད ལ་བར་ །མགྲིན་པར་
ཐུགས་ ར་ ཐུགས་ འི་ ་ལས་འོད་ཟེར་འ ོས་པས་ཆོས་ད ངས་ཡུམ་ ་མཁའ། ལྷོ་ ོགས་རྒྱ་མཚོའི་
ང་། རི་རབ་ཀྱི་ ། ར་ ད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སོགས་གྲུབ་པའི་གནས་ཡུལ་ད ས་པར་ ོད་པའི་ཞིང་ཁམས་
མས་ ད་ནས་ ་ ས་ཀྱི་མ་མོ་འ ར་དང་བ ས་པ་བ ་ས་ ་ །ཟེར་གསལ ་མས།��
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
མི་སེར་དད་ ན་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ་རིམ་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ་མ་ཚད་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ གནས་
བདག་ལུ་དམིགས་བསལ་ ་ བས་ ་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་དམིགས་བསལ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།�
ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་དང་འ ལ་བའི་ ་ ་འབད་དགོཔ་འ ོནམ་ད་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་ ་ ་བ་ཕུལ་མི་དང་འ ལ་
ཏེ་ ག ང་ལས་ཡང་རྒྱབ་ ར་ཚུ་ གང་ལ་གང་མཚམས་ ་མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་
ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རང་སོའི་འབྱོར་པ་དང་བ ན་ གནས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་ མས་གསོ་ ་ ་

དང་། ལོ་ ས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
ཕུར་ བ་དགོན་པ་འདི་ བྱག་ཕུར་པ་རང་བྱོན་ ་ མ་པ་ ་ཡོད་པའི་རི་མ ་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་
ཁང་འདི་ ས་རབས་ ༡ པའི་ག ང་མཁན་ཆེན་ འ མ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་ ོབ་མ་ གནས་ཕུ་
ལ་སྐུ་ པ ་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་ ་མི་གིས་ གདན་ས་བ གས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ལུ་ 

ཕུར་ བ་དགོན་པ་ཟེར་ ་ ལོ་ཡདོ་མི་འདི་ ལྷ་ཁང་ གས་སའི་རི་འདི་ ཕུར་པའི་ད བས་ཀྱི་རང་ག གས་ ་
མ ལ་ ་ཡོདཔ་ལས་མཚན་ ་ ་གསོལ་གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བ ད་ ་འ ག། གནས་བདག་
གས་ ང་མ་འདི་ ཕུར་ བ་དགོན་པ་དང་ བྱག་པའི་ ། ་བ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར།� ོབ་འ ས། 

  
��
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ང་འ ས་དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་།�

༡༡༡༡  ངང་་འའ སས་་དདགྲགྲ་་ལྷལྷ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ང་འ ས་དགྲ་ལྷ། 
གནས་ཁང་།   ང་མིག་ཁ།�
གཡུས།    ང་མིག་ཁ།�
བསྟེན་མི།   �� ང་མིག་ཁ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

གནས་བདག་ ང་འ ས་དགྲ་ལྷ་འདི་ 
ན་བྱོན་ ་རྒྱན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་ 

མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་ ་ག ང་
བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ་ མས་ཀྱི་
ན་ ར་ཁས་ ངས་དམ་བ འ་ཕུལ་ཏེ་ 
ང་མིག་ཁའི་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་

གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་
སེལ་ ་དང་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ ད་བཞིན་ ་འགྲུབ་ ། གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་རང་སོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་
གས་ ོམ་འ ་ཚུགས་ འི་དོན་ལུ་ མགོན་ བས་འབད་བསྟེན་སའི་གནསཔོ་ ག་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ 

གནསཔོ་འདི་བ གས་སའི་གནས་ཁང་ ག་མ་གཏོགས་ ལྷ་ཁང་ཟེར་དགོན་ ་ག ན་ཁ་བ མ་ ལོགས་སུ་ ་
བ ངས་ཏེ་མིན་འ ག།�
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ང་འ ས་དགྲ་ལྷ། 

དདམམ་་བབ གག།།�
མཆོག་ ་མི་འ ར་རྒྱུ་འབྲས་ལས་སོྣད་ ། །ད ར་ནག་ ོང་

བའི་རོ་རྗེའི་ཆུ་བྲུབ་ནས། ། ད་ཀྱི་ ང་ ང་ ད་རྒྱུའི་ ང་ནང་
། །སེམས་པར་བྱས་པས་ ག་ལས་བ ོག་པར་ ས། །ཟེར་

གསུངས་ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
རབ་ ་དམར་སེར་མདངས་ལྡན་པའི། །དར་ ་འ ལ་ ར་སྐུ་ལ་
གསོལ། ། ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྲགས་པ་ ན། །རྒྱས་པའི་འ ན་
ལས་མ ད་ལ་བསོད། །རབ་ གས་ ག་རྒྱས་དམར་མདངས་
ན། །འ གས་ ད་རྒྱན་ ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །མ་ལུས་ལུས་པ་

ད་པར་བརྒྱན། །དབང་གི་འ ན་ལས་མ ད་ལ་བསོད། །རབ་འ གས་དྲག་པོའི་ག ་བ ད་ ན། །མདའ་
མ ང་མཚོན་ ་མང་པོ་བསྣམས། །ཞིང་བཅུར་ ར་པ་ ན་ལ་བ ར། །མངོན་ ོད་འ ན་ལས་མ ད་ལ་
བསོད། །ཟེར ་ལ་སོགས་པ་གཞི་བདག་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དད་ ན་ ན་བདག་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ་
མ་ཚད་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ གནས་བདག་གི་གནས་ཁང་ནང་སོང་སྟེ་ 
ལོ་འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ཞི་ ་དང་ བསམ་དོན་འབད་ ད་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཚུ་དམིགས་བསལ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ གནས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་ མས་གསོ་ ་ ་དང་ལོ་ ས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ 
རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
ང་འ ས་དགྲ་ལྷ་འདི་ ང་མིག་ཁའི་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ ་

དང་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ ད་བཞིན་ ་འགྲུབ་ བས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གནས་ བས་ཀྱི་མགོན་ བས་ ་བསྟེན་
སའི་གནས་བདག་ ག་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གནས་བདག་འདི་གི་བ གས་སའི་གནས་ཁང་ ག་མ་གཏོགས་ 
ལྷ་ཁང་ཟེར་དགོན་ ་ག ན་ཁ་བ མ་ ལོགས་སུ་ ་བ ངས་ཏེ་མིན་འ ག།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
��
��
��
��
��
  
  
  
  
��
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་ ར་བ ན་ ་གནས་ཁང་། 

༡༡༢༢  ་་ རར་་བབ ནན།།�
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་ ར་བ ན།�
གནས་ཁང་།   ཕུར་ ་ནང་། �
གཡུས།    ས་རྗེ་ཁ་ཕུར་ ་ནང་།�
བསྟེན་མི།  ས་རྗེ་ཁ། ཕུར་པ་ནང་། ་ལུས་ན། ནགས་ ས་ ་ཆུ་ཁ་ ང་མ ག 

ངམ་ཆུ། ་ ོང་ཁག་འོག་གི་ད ས་སུ་དང་ མ་ཆོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
བསྟེནམ་ཨིན་པས།       �

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��
ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ ན་ ་ ས་སུ་ ་ ང་
ང་གིས་ བས་ཀྱིས་བ གས། ན་ ས་བ བས་

གནང་ཡོདཔ་ ་བ དཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གནས་
ཁང་འདི་ མས་ ག་ ོམ་ ་ར་ ོར་སོངམ་ལས་བརྟེན་ 
་ལོ་ ༡  ལོ་ལུ་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་རྒྱུ་ ང་གི་

རྒྱབ་ ར་དང་ ག ང་ལས་མ་ད ལ་གྲོགས་རམ་གནང་
སྟེ་ གནས་ཁང་འདི་གསར་བ ངས་འབད་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ནང་ན་གནས་པོའི་སྐུ་འདྲ་ ག་བ ངས་གནང་
ནུག།�
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་ ར་བ ན།�

གནས་བདག་ ་ ར་བ ན་འདི་ ས་རྗེ་ཁ་ཕུར་ ་ནང་དང་ ་ལུས་ན་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གནས་
བས་ཀྱི་མགོན་ བས་འཚོལ་སའི་ བས་གནས་ ག་ཨིན་པ་མ་ཚད་ ་དང་ ངམ་ཆུའི་མི་སེར་མང་ཆེ་བ་
ག་གི་ བས་གནས་ཡང་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ གནས་ཁང་དང་གནས་བདག་གི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ ད་ བས་ དཔ་
ག་ཨིན་མས། ་འབད ་ལས་ ས་གནས་ ་ ར་ཕུ་ཟེར་སར་ ་ ར་བ ན་ ་གནས་ཁང་ཆུང་སུ་

མཚམས་ ག་དང་ སྐུ་འདྲ་ཆུང་སུ་ ག་ བས་ ་ ར་ བས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ང་བ ས་ཀྱིས་མ ལ་ཚུགསཔ་
ཨིན་པས།�
བ ད་ཚུལ་ག ག་ལས་འབད་བ་ ན་ བ ན་ ན་གསུམ་ཟེར་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ གདོང་ད ར་ལའི་གདོང་
བ ན་དང་། ངས་པའི་ འི་ ངས་ད ར་བ ན། ་ ར་ཕུའི་ ་ ར་བ ན་གསུམ་པོ་འདི་ ོ་ ནམ་དང་ནོ་
གཅུང་ཨིནམ་འབད་བ ད་ ོལ་འ ག། ་ ར་བ ན་ ་མ ོང་སྣང་འདི་ བས་ ར་ བས་ཏེ་ ད་ ོ་ར་
འབྱོན་ ་བ མ་ ་ཡོད་མི་འདི་ ་ ར་ལ་ལུ་འབོྱན་ འི་དོན་ལུ་གྲ་ ག་འབད་བའི་ ངས་ཨིན་ ང་ ་ མ་
གྲ་ ག་གཉིད་མ་ཚོར་བའི་བར་ན་ ན་ ན་ ོས་གདོང་ད ར་བ ན་དང་ ངས་ད ར་བ ན་གཉིས་ ང་

རའི་གནས་ཁང་ གདོང་ད ར་ལ་དང་ ངས་ད ར་ལ་
ལུ་ལྷོད་པའི་ གས་མཚན་ལུ་ ་དང་ ་ ད་ བ་ལས་
བརྟེན་ ་ ་ ར་ཕུག་ལུ་འ ་དགོཔ་ཨིན་ ང་ དངམ་
གཉིད་ ལ་སོང་པའི་ཁར་ གཉིསཔོ ་ལུང་བསན་དང་
འ ལ་ ང་ ས་གནས་ ་ ར་ཕུག་གི་གནས་བདག་འབད་ 
ལུས་ལུསཔ་ཨིནམ་འབད་བ ད་ ོལ་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།  ��
སྣང་ ད་ གས་པའི་ ་དཔོན་ ད། །འ ་ ད་འ ་
པར་མ ད་ མས་ཀྱིས། །ནག་པོ་ ོད་པའི་མ འ་བསྡུས་
ནས། །བསོད་ནམས་དམ་པའི་ལམ་ལ་བ ད། །དཔལ་
ལྡན་པ ་ ་ར་སོ ། །མཆོག་ག ་དབང་པོ་མ འ་ཡས་
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ཀྱིས། །བ འ་ནན་རོ་རྗེའི་ ོད་བ ངས་ཏེ། །ད ར་པོའི་ ོ ་ མས་ ང་བར་མངའ། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
པ ་གར་ ་དབང་ ག་ཆེ། ། ་པའི་རྗེ་བོར་ མ་འ ལ་བ། །དགྲ་ལྷ་མཆེད་ འི་ ་ཆུང་ ། །ལྷ་ ་ ་དཔོན་
བ ན་ ད་ཆེ། ། ག་མདོག་ཉི་མའི་ག ་བ ད་ཀྱི། ། ས་ ང་མི་ཚུ ་མི་བ ག་པའི། །རོ་རྗེ་ ོག་ ་གོ་ བ་
དང། །དར་དང་རིན་ཆེན་ ་མས་བརྒྱན། ། ག་གཡས་མ ང་དར་མཁའ་ལ་འ ར། །གཡོན་པ་ བས་ཐུར་
གས་པ་འཛིན། ། ་འ ལ་སོབས་དང་ ར་མ གས་ ལ། ། ང་གི་ གས་ ན་ ་དམར་ བས། ། ར་

འབྲང་རབ་མ ས་ ན་མོར་བ ས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལོ་ ར་བཞིན་ ་ རང་ ་གསུམ་པ་དང་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ས་རྗེ་ཁ་ཕུར་ ་ནང་། ་ལུས་ན། ་
ོང་ཁག་གི་ད ས་སུ་རྒེད་འོག་ མ་ཆོག་དང་ ངམ་ཆུ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཕུད་ཁ་འབག་སྟེ་ གནས་པོའི་
གསོལ་ཁ་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་འབད་ཕུལ་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་བཅུ་བཞིའི་ ་ ་ གཡུས་ཚན་
གསུམ་ ་མི་སེར་ཚུ་ ་མ་འབད་བ་ ན་ ཕུར་ ་ནང་འོག་ ོག་ཟེར་སར་ ོད་ཞིནམ་ལས་ འི་ནངས་པ་དྲོ་
པ་ གནས་ཁང་ནང་འ ོམས་ཏེ་ ་ ་དམར་མཆོད་ཟེར་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་གསོལ་ཡོད་མི་འདི་ གསོལ་
རྒྱུན་ཕུལ་ ོལ་ག ན་དང་མ་འདྲ ་ ག་ ་མ ོངམ་ཨིན་པས།�
་བ མ་ ་ རང་ ་བཅུ་ག ག་པའི་ ས་བཅུ་གསུམ་ ་ ་ ་དང་ ས་བཅུ་བཞིའི་དྲོ་པ་ ་སག་གནས་པོ་
ལས་དངོས་གྲུབ་ ་ འི་དོན་ལུ་ གཡུས་མི་ཚུ་ ག་མ གས་ བ་སྟེ་གནས་ཁང་ནང་ གནས་པོ་ལུ་གསོལ་ཁ་
ཕུལ་ དངོས་གྲུབ་ ་བ་བ ར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ ཕུར་ ་ནང་ མ་ ང་པ་ བཅུ་བཞི་ ་ ག་
གིས་ད ན་ཆོག་ བས་ ཉིནམ་དང་པའི་གསོལ ་རན་ ་གི་བར་ན་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་
ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ར་ཆོག་ བས་ ཉིན་མའི་གསོལ ་གྲོལ ་ད་ གནས་ཁང་ནང་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་
ཕུལ་ ལོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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གཡུས་ ་གསུམ་ ་མི་ འི་རྒྱབ་ ར་དང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འོང་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ ད་པར་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ཚུགས་ འི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་
དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་ ཕུད་ཁ་དང་རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ར་བཏང་གི་
རྒྱབ་ ར་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ གཡུས་ ་གསུམ་ ་མི་སེར་དང་ རྒེད་འོག་ལས་རྒྱབ་ ར་འཚོལ་ ོག་ལས་
འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
ར་པ་རྒེད་འགོ་ ཕུར་ ་ནང་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་ གནས་བདག་ ་ ར་བ ན་ཟེར་ ་མིའི་གནས་ཁང་འདི་ 

ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ ན་ ་ ས་སུ་ ་ ང་ ང་གིས་ བས་ཀྱིས་བ གས་ ན་ ས་བ བས་
གནང་ཡོདཔ་ ་བ དཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གནས་ཁང་འདི་ བར་ བས་ ག་ལས་ མས་ ག་ ོམ་ ་
ར་ ོར་སོངམ་ལས་བརྟེན་ ་ལོ་ ༡  ལོ་ལུ་ གནས་ཁང་འདི་ མས་གསོ་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་ན་
གནས་པོའི་སྐུ་འདྲ་ ག་བ ངས་གནང་ནུག། གནས་བདག་ ་ ར་བ ན་བསྟེན་མི་འདི་ ས་རྗེ་ཁ། ཕུར་
་ནང་། ་ལུས་ན། ནགས་ ས་ ། ཆུ་ཁ་ ང་མ ག ངམ་ཆུ་གི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ ་ ོང་

ཁག་འོག་གི་ད ས་སུ་དང་ མ་ཆོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བ ད་ ་འ ག།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
ངག་རྒྱུན་ལས།�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ འི་ཚོགས་པ།�

    
  



80

གྲོ་ལོད་དགོན་པ།�

༡༡   བྲབྲགག་་དད རར་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � བྲག་ད ར་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   གྲོ་ལོད་དགོན་པ།   �
གཡུས།    ཕུ་ཆེ་ཁ། དགོན་ས་ཁ།   �
བསྟེན་མི།�� ར་བཏང་ རོ་ད ར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་། ་བྲག་ ་ ཕུ་ཆེ་ཁ་དང་ 

དགོན་ས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།� ��  
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནངང་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

གྲོ་ལོད་དགོན་པ་འདི་ རོ་ད ར་རྒེད་འོག་
གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ དགོན་ས་
ཁ་དང་ ཕུ་ཆེ་ཁ་ ་བར་གཡུས་ཚན་ཚུ་
གི་ ག་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
དགོན་ ་འདི་གནམ་ལོ ་ མ་ ག་ཁར་ 
མ་ ་གིས་བ ངས་གནང་ནུག་ཟེར་བའི་

ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་མ་ ོབ་སྟེ་
འབད་ ང་ ལྷ་ཁང་འདི་ ན་བ བས་ ན་
དང་ ངམ་ ག་ཨིན་ ་བ ད་ ་འ ག།�
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བྲག་ད ར་བ ན། 

ནང་རྟེན་ཡང་ སོན་པ་དང་། ་ ། ན་རས་ག གས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ ན་ ན་ཚུ་བ གས་ཏེ་ ོད་ཡོདཔ་ཨིན་
ང་ ལོ་ངོ་དག་པ་ ག་གི་ ་མར་ མི་ངན་ཚུ་གིས་ནང་རྟེན་བ ག་ད མས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ནང་

ག ངས་ ར་ ན་འབད་ ་འབག་ཡར་སོངམ་ཨིན་པས།�

ཨིན་ ང་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ མས་གོང་འ ལ་གཏང་ ་དང་ ལྷག་པར་ ་ཡང་ རོ་ད ར་
རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་མ འ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དད་ ན་ ན་བདག་ ག་གིས་ ལོག་སྟེ་ར་ནང་རྟེན་ཚུ་ 
གསར་བ ངས་འབད་ འི་འ ར་གཞི་ཚུ་ བ མས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབ གག།།��

འ ་ ད་མགོན་པོ་པད་འབྱུང་དང ། །རིག་འཛིན་ ་མ་
མས་ ད་ཀྱི། །བསན་པ་ ང་བའི་ ལ་བ ས་བཞིན། །ལྷ་
བ ན་རྒྱལ་བའི་འ ན་ལས་ ད། །མ་ ངས་ག ག་པ་ཚར་
ག ད་ ང ། ། བ་པོ་བདག་གི་གནས་མཆོག་འདིར། །བྱང་
ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་བྱོན་ནས། ། ན་བ ་ ལ་བའི་གྲོགས་
མ ོད་ ག། ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �

 རྒྱལ་བསན་དད་པའི་སྐུ་མདོག་ད ར ། ། ང་རྗེས་རྒྱུད་
བ ན་དམར་བའི་འོད། །ག ན་དོན་བ ་བའི་ཉིན་ ད་
ཀྱི། །མདངས་ལྡན་ལྷ་བ ན་ ད་ལ་བསོད། །རིན་ཆེན་

གསེར་གཡུ་ ས་པ་ ། ། ང་ ས་ ན་ ར་མ གས་པའི་སྟེང ། །རྒྱལ་པོ་རོལ་སབས་ཀྱིས་བ གས་
པའི། །སོང་གསུམ་དབང་ ་འ ས་ལ་བསོད། ། ག་གཡས་མ ང་གི་རྒྱལ་མཚན་དང ། །གཡོན་པ་ནོར་ ་
གས་བསྣམས་ནས། །མི་མཐུན་གནོད་པ་ ན་ཞི་ཞིང ། །ད ལ་ ོངས་ག ང་བ་ ང་ལ་བསོད། །བཞིན་

མ ས་ ད་འོང་ ན་མོ ་ ། །གཡས་གཡོན་མདའ་དར་ མ་པ་དང ། །དར་ བ་རིན་ཆེན་ ་མས ་
བརྒྱན། །རིགས་མཐུན་ན་ཆུང་བ ར་ལ་བསོད། །ག ན་ཡང་བ ད་ ་ གས་པའི་ཚོགས། །མིང་ ་མ་འཚལ་
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མས་ ད་ལ། །བསོད་དོ་བདག་ ག་བསམ་པའི་དོན། །འབད་ ད་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་
བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལོ་ ར་བཞིན་ ་ གནས་བདག་བྲག་ད ར་བ ན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་བདག་
བསྟེན་དགོ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ མ་ནང་ལུ་ ཆོས་ ང་གི་གྲངས་སུ་བ གས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ་མ་ཚད་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ང་གནས་དང་ རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་བ ་ ་ བྱག་ ང་
རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་བྲག་བ ན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བར་འོང་ ོལ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
ལྷ་ཁང་ མས་བ ས་དང་འ ལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ འགོ་འ ན་འ བ་པའི་ བས་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་དང་ 
མི་ ་ལས་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། �
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
གྲོ་ལོད་དགོན་པ་འདི་ རོ་ད ར་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ དགོན་ས་ཁ་དང་། ཕུ་ཆེ་ཁ། ་
བར་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ ག་ལུ་ གས་ཏེ་འ ག། དགོན་ ་འདི་གནམ་ལོ་ མ་ ག་ཁར་ མ་ ་གིས་
བ ངས་བ ངསམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མིན་ནུག། ཨིན་ ང་ ར་བཏང་ རོ་ད ར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་
དང་། ་བྲག་ ་ ཕུ་ཆེ་ཁ་དང་། དགོན་ས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་བྱུང་སྟེ་འ ག།�
�� ��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་ཚོགས་པ་ཨོན། 
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བ ་ ས་ ན་ གས་ཀྱི་གནས་ཁང་།�

༡༡   བབ ་་ སས་་ ནན་་ གགསས།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � བ ་ ས་ ན་ གས།  �
གནས་ཁང་།   ད ས་སུ་མ ལ་གནས་ཁང་།   �
གཡུས།    ད ས་སུ་མ ལ།    �
བསྟེན་མི།�     ད ས་སུ་མ ལ་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།� �
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  ��
གགནནངང་་ཁཁངང།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ན་བྱོན་གྲུབ་ ོབ་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་དང་ འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་
་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་སོགས་ཀྱིས་ བས་ཀྱིས་བ གས། 

བ འ་དང་དམ་བ ག་མ ད་གནང་ཡོད་པའི་གནས་བདག་
ག་ཨིན་པའི་ཁར་ གནས་བདག་འདི་ ད ས་སུ་མ ལ་ ་

མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་ ་ བསྟེན་པའི་གནས་བདག་ག ོ་
བོ་ ག་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ད་ ོ་བར་ན་ཡང་ གནས་
བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་ཟེར་ ལོགས་སུ་བ ངས་ཏེ་མིན་
འ ག། ་འབད ་ལས་ གནས་བདག་གི་ས་ ངས་ནང་ལུ་ 
གནས་ཁང་ ག ་གསར་བ ངས་གནང་ཚུགས་པ་ ན ་ 

གནས་བདག་དང་ གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་མིའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ ་ཕུལ་བའི་ བས་ བྱ་སབས་
བ ་ཏོག་ཏོ་འོང་ ་ཨིན་མས།�
��
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དདམམ་་བབ གག།།��
རྒྱལ་བའི་མཐུ་སོབས་འབར་བའི་ག ། །མི་བ ད་རབ་འ ོ་ ོད་འ ང་ ལ། །བརྒྱུད་པར་བ ས་པའི་ ན་ ར་
ད། །དམ་བ ས་ཁས་ ངས་དྲག་པོ་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 དམ་ ག་ལྡན་ལ་གྲུབ་སྟེར་བའི། །མཐུ་ལྡན་དཔའ་བ ད་ག མ་པའི་ ། ། ་པའི་ ་དཔོན་བ ་ ས་

དང། །དཔལ་ ས་འ ངས་མ ོད་ ་ལ་བསོད། །སོང་གསུམ་ ར་ ད་ ན་ གས་ལྡན། ། ང་ ས་ད ར་པོ་
ལ་ བས་ནས། ། ག་གིས་བགྲོད་པ་ ས་ ད་པའི། །ཆོ་འ ལ་སནོ་མ ད་ ད་ལ་བསདོ། །སྐུ་མདོག་ད ར་པ་ོ
གངས་རིའི་མདངས། །འ ོག་ ད་ངོས་ན་རིན་ཆེན་དང། །དཔའ་ ས་ ོག་ ་ཉི་ ར་གསོལ། །ལྷ་བ ན་ཆེན་
པོ་ ད་ལ་བསོད། ། ག་གཡས་འདོད་པའི་དོན་མ་ལུས། ། ག་ ད་ ད་བཞིན་ནོར་ ་དང། །བ ད་ཀྱི་ད ང་
ག ོམས་ ་དར་ད ར། ། ད་ ར་བ ངས་པ་ ད་ལ་བསོད། །བ ད་བ ན་ ན་བ ན་ ས་འ ར་
སོ ། །དྲག་ ལ་མཐུ་ ལ་ལྡན་པ་ ས། །འ ར་ཚོ ་འ མ་ ག་ཚོ ་པ་ལ། །བསོད་དོ་འ ན་ལས་ག ན་པོ་
བས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
གནས་བདག་འདི་གི་ གནས་ཁང་ ག་ལས་བ ལ་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ ་བ ངས་བ ངསམ་ དཔ་ལས་བརྟེན་ ཉིན་
ར་བཞིན་ ་གི་གསོལ་མཆོད་ཟེར་ ཕུལ་དགོཔ་ག་ ་ཡང་ དཔ་ཨིན་པས། ་འབད ་ད་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ 

རང་ ་ ༡  པའི་ ས་ ༡  ལུ་ གཡུས་མི་ཚུ་ག ག་ཁར་འ ོམས་ཏེ་ བྱག་ ང་ ར་མ་ ་ ་དང་འ ལ་ 
གཞི་བདག་བ ་ ས་ ན་ གས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།�
གནས་བདག་འདི་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཁང་ ག་ལས་བ ལ་ཏེ་ ད་ ་འདི་གིས་ ས་རྒྱུན་འཛིན་ ང་འ བ་
དགོཔ་དང་ མས་བ ས་ཀྱི་ ་ཚུ་ ག་ ་ཡང་འབད་དགོཔ་ དཔ་ལས་ ག ང་ལས་ཡང་རྒྱབ་ ར་ ་དགོཔ་
མིན་འ ག། ཨིན་ ང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བའི་ བས་ མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ལས་བརྟེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ ་
ཨིན་པས།�
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མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
གནས་བདག་བ ་ ས་ ན་ གས་ཟེར་ ་མི་འདི་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་གནས་ཁང་ཟེར ་ ད་ ་འབད་ ང་ 
ད ས་སུ་མ ལ་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་ ་ བསྟེན་པའི་གནས་བདག་ག ོ་བོ་ ག་ཨིན་པས། གནས་
བདག་གི་ས་ ངས་ནང་ལུ་ གནས་ཁང་ ག་གསར་བ ངས་འབད་ཚུགས་པ་ ན་ གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་
མིའི་མི་སེར་ ད ས་སུ་མ ལ་ ་གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་འབད་ར་འབྱུང་ ་ཨིན་པས།�
�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
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་མཆོག་ ང་ལྷ་ཁང་།�

༡༡   གག འའ་་ ་་ ་་ལལ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ག འ་ ་ ་ལ།  �
གནས་ཁང་།   ་མཆོག་ ང་།   �
གཡུས།    ་མཆོག་ ང་།     �
བསྟེན་མི།� ་མཆོག་ ང་དང་ད ས་སུ་ན་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་

མས།      �� ��  
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་མཆོག་ལྷ་ཁང་འདི་ རོ་ད ར་རྒེད་
འོག་ལུ་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ན་ ས་
བ བས་གནང་བའི་གནས་ཆེན་ཁག་མ་
འདྲ ་ ་ ་ ག ་ཡོད ་པའི་ནང་ལས་
ག ག་འདི་ ་མཆོག་ ང་གི་གནས་
འདི་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་ གས་ས་འདི་ 
་ས་བདག་གིས་དབང་བའི་ས་གནས་
ག་འབད ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་རི་ ་

བ ད་ཀྱི་ཁ་གནོན་ལུ་ ང་ ་ འི་རི་
རང་བྱོན་ལུ་ རྒྱབ་གཏད་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ རི་ ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ་མགྲིན་ ་གནས་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུག་
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ག འ་ ་ ་ལའི་གནས་ཁང་།�

རོ་རྗེ་ ག་མོའི་གནས་ཟེར་ ་ ག་ཡབ་ཡུམ་ ་གནས་མ ལ་ ་ཡོད། ལྷ་ཁང་གི་ ད་འ ང་སྟེ་ གྲུབ་ ོབ་
ཀྱིས་ལྕགས་བ ང་སའི་ལྕགས་གཅུས་ ང་ཟེར་ཡོད་པའི་བྲག་གི་ ་བར་ ས་རབས་ ༡  པ། ་ལོ་ 
༡  ལུ་གྲུབ་ཆེན་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལྷ་ཁང་ ོག་ཚད་ད ་འབད་མི་ ག་བ ངས་གནང་ཡོད་
ང་ ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་ ལྕགས་ མ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་བ ང་མི་ཚུ་ཡང་ མ་ཁག་ འི་གྲངས་སུ་
ཚུདཔ་ལས་ ོང་དཔོན་ འུ་ ་རིང་གིས་ ་ ར་བཏང་བཏངམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འ ག།�
ལ་ལས་རྒྱལ་ ས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ འུ་ ་རིང་ལུ་ བ གས་ ང་གི་དོན་ལུ་ལོག་སྟེ་བ ངས་

བཅུག་སྟེ་ ་རོ་བར་ ར་ཚོ་ ག་གི་མི་སེར་ ་ བ་ ་བ ངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་བ ང་ རྒྱལ་ ས་བསན་
འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ བས་ལུ་ ལ་སྐུ་ ང་གིས་ བ ངས་ཡོད་པའི་ནང་རྟེན་ ན་ ན་ཚུ་ མ ལ་ ་ཡོད་པའི་
ཁར་ གྲུབ་ ོབ་ ང་སངོ་རྒྱལ་པོ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ལྕགས་ མ་བཏགས་ཡོད་པའི་ལྕགས་ ག་ཚུ་ཡང་
མ ལ་ ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷ་ཁང་ ་གི་གདོང་ཁར་ རོ་ཕུ་ ག་ ར་ ག་བ ང་སྟེ་ཡོད་མི་རོ་ ག་མ ལ་ ་ཡོད་མི་
་ གདོང་ད ར་ལའི་ ལ་སྐུ་གཏམ་ཞིང་ཆོས་རྗེ་ མ་འ མ་དཔལ་ ོ ་གྲོས་ཀྱི་ བས་ལུ་ ལྷ་ཁང་ མས་
གསོ་ ་ཚར ་ད་ བ ོ་བོ་ ་ལྷ་ཁང་ ོག་ཁ་ལས་ ག འ་གིས་འཐུ་བ ག་བཏངམ་ད་ མ ་ཏོ་རོ་ ར་ ག་
པའི་ ལ་ཨིན་ཟེར་ བ་ཨིན་པས།�

ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ མ་མོ་ ་
་ ་ ་དང་། ག འ་བ ད་ ་ ་ལ། 

དམ་ ན་རོ་རྗེ་ གས་པ། ཟེར་གསུམ་
ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ བ འ་ ང་གི་
ག ོ་བོ་ ག འ་བ ད་ ་ ་ལ་བསྟེན་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
གྲུབ་ ོབ་ ང་སོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ ས་ 
བ ་བ་བ ངཔོ་ཟེར་ ་མི་འདི་ མཐུ་
གྲུབ་ཀྱི་ བ་པ་གནང་སྟེ་བ གསཔ་ད་ 
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་རྒྱན་ ་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ ལ་དངོས་སུ་ག གས་སའི་ས་གནས་འདི་ཡང་ གནས་ཁང་འདི་ན་ཨིན་མས་ ཟེར་
བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བ ད་ ་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

 ག འ་བ ད་འ ར་དང་བ ས་པ་དང། །རིག་འཛིན་ ལ་འབྱོར་བདག་ ག་གཉིས། ། ག་ ་མི་འབྲལ་
འགྲོ ་པའི་ ར། །དམ་ ག་ག ན་པོ་ག ག་ ་བ ས། །འགོ་ཞིང་སོངས་གྲོགས་ག ན་པ་ོམ ོད། ། ་ ་ ་ལ་
སརྦ་པ ་ ཏ་ལ་མ་ ་ ་ ་ །བདག་ ང་དམ་ལས་མ་མདའ་ཞིང། ། ད་ ང་དམ་ལས་མ་འདའ་
ཞིག།གཉིས་ ་དམ་ལས་མ་འདའ་འཚལ། །གལ་ཏེ་དམ་ལས་འདས་པ་ན། །རོ་རྗེ་ད ལ་བར་ ་ ་ ། ། ་
བས་དམ་ ག་ག ན་པོ་བ ང། ། ་ ་ ་ལ་ས་མ་ཡ་ན་ན་ ན། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 ན་པོའི་ག གས་ཀྱིས་ག ག་པ་འ ལ། །ཚར་ག ད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །མཚན་གསོལ་ག འ་
མཆོག་ ་ ་ལ། །དམ་ ག་ ན་ལ་བདག་བསོད་དོ། །  རིག་འཛིན་ ོག་ ང་གཏེར་ ་བདག།ག ག་ལག་
ག ན་བ ང་མཐུ་བོ་ཆེ། ། ལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་ཐུ ་ ་ ན། །དམ་ མས་ གོ་ག ད་ག ོ་ལ་བསོད། །  བ་
འ ག་ཆེན་པོ་སྒྲ་ ན་འཛིན། །འ གས་པའི་ལུས་ལ་འབར་བའི་ཀློང། ། ལ་ད ་ ག་བཞི་ མ་པ་སྟེ། །འ ག་
རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དྲག་ ལ་ ན། །གནམ་ལྕགས་ ོག་གི་བདག་པོ ་སྟེ། ། ན་ ང་སེར་བ་འ བས་པའི་
ག ོ། ། ལ་པ་ཆེན་པོའི་ ་འ ལ་ ན། །མཐུ་སོབས་ཆེན་པོ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ། །རི་རབ་སྟེང་ ་ལྷའི་ག ོ། །རྒྱ་
མཚོའི་སྟེང་ ་ འི་བདག།བར་སྣང་ཁམས་སུ་ ་བརྒྱད་ག ོ། །ད ་ད ་ ད་པ་གསུམ་ ་བདག།མགོ་ ག་ལྷ་
མིན་ ས་པའི་ ལ། །ཉི་མ་ ་བ་གྲིབ་པས་གནོན། །ག ག་ ་བ ད་ ང་ ད་པའི་ ལ། །ད ས་པ་བ འ་ ་
བྱ་ར་མ ད། །སོགས་ག འི་གསོལ་མཆོད་ནང་བ ད་ ་འ ག།�
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ཉིན་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ ས་བཅུ་ ་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ག འ་ ་གནས་ཁང་གི་ ད་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་ཟེར ་གཏང་ ་ ད་ ང་ ཡར་ངོ་དང་མར་
ངོའི་ བས་ ད ར་ ་དང་ཚོགས་མཆོད་ ་ཕུལ་བར་ འ ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ 
༡  དང་། རང་ ་གསུམ་པའི་ ས་ ༡༢ ལུ་གཏོར་བ ངས་ བ་ཞིནམ་ལས་ ས་ ༡  ལས་ ༡  ཚུན་ 
ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ས་བཅུ་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ ས་ ༡  གི་ ས་ལུ་ ག འ་ ་གནས་ཁང་ཡོད་སར་ 
ག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་བར་འ ་དོ་ཡོདཔ་ ་བ ད་ ་འ ག། �
གྲུབ་ ོབ་ ང་སོང་རྒྱལ་པོའི་གདན་ས་ ་མཆོག་ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ས་བདག་འཛིན་འ བ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
ལྷ་ཁང་ མས་གསོའི་ ་ ་འ ོན་ ང་ ལྷ་ཁང་གི་ ན་བདག་ ང་ར་གིས་ར་ བས་ཏོག་ ་དོ་ཡོདཔ་མ་
གཏོགས་ ད་ ོ་ཚུན་ཚོད་ག ང་ལས་མ་ད ལ་ ་གྲོགས་རམ་ཡང་ ་དགོཔ་ཆེནམོ་ ག་མ་ ོན་ཟེར་ཨིན་པས། �
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
་མཆོག་ལྷ་ཁང་འདི་ ་ལོ་ ༡  ལུ་གྲུབ་ཆེན་ ང་སངོ་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལྷ་ཁང་ ོག་ཚད་ད ་འབད་
མི་ ག་ བ ངས་གནང་སྟེ་ཡོད་ ང་ ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་ ལྕགས་ མ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་བ ང་མི་ཚུ་
ཡང་ མ་ཁག་ འི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ལས་བརྟེན་ ་རོ་ ོང་དཔོན་ འུ་ ་རིང་གིས་ ་ ར་བཏང་བཏངམ་
ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འ ག།�ལྷ་ཁང་འདི་ ན་བ བས་ ན་ ག་འབད་བ ས་ཏེ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་མ ལ་བར་
འོང་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ལྷག་པར་ ་ཡང་ ་མཆོག་ ང་དང་ ད ས་སུ་ན་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ གནས་བདག་ག འ་ ་ ་ལ་འདི་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།..  ལྷ་ཁང་གི་ ད ན་ག ར།  
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༡༡   བབ ་་ སས་་བྲབྲགག་་དད རར།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  བ ་ ས་བྲག་ད ར། 
གནས་ཁང་།   ད ས་སུ་བ ་ཆེན་ ང་།�
གཡུས།    ད ས་སུ་ནང་།�
བསྟེན་མི།     གཡུས་ ་འདིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རོ་རོ་ ར་རྒེད་འོག་གི་�མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་�
ད ས་སུ་�བ ་ཆེན་ ང་དགོན་པ་འདི་� ན་
ོགས་ལྡན་ ་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་མཆོག་གིས་�
ས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ ོག་མར་�ས་མོ་ཡོས་�
ོས ་ལྡན་ ས་པ་རང་བྱུང་བཞི་པའམ་� ་ལོ ་�

༡༢༡ �ལོ་མ ག་ མ་ནང་� ་ ་རིན་པོ་ཆེ་� ་
རོ་ལུང་ ོགས་བརྒྱུད་ ་� ང་གི་ ོགས་�སེ ་
ཕུག་ལུ་�བྱོན་པའི་ ོར་ཁར་�ས་གནས་འདི་ཁར་�
གདན་ས་ ག་བཏབ་གནང་ཡོདཔ་ ་�ལོ་རྒྱུས་
བ ད་ ོལ་འ ག།� འི་ ལ་མར་�གྲུབ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེ་�འཁྲུལ་ཞིག་བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་སོགས་བྱོན་ཡོདཔ་ད་�ལྷ་ཁང་འདིའི་རི་མགོར་�གྲུབ་ཆེན་ ་བ་རིའི་ མ་
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འ ལ་�བསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་གདན་ས་�བལ་གྲོང་དགོན་པ།� ་ལས་མར་བབས་པའི་ལུང་ཆུ་འདི་� ངསཔ་ ་
རྒྱན་ ་ འི་ ་ མ་རང་བྱོན་ལས་ ོན་པའི་ ་ཆུ་དང་།�ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཀྱི་རི་ འི་རྒྱབ་ ོགས་�དབང་འ ས་
གནས་དང་།�གཡོན་ ོགས་ལུ་�བ ་མཆོག་འ ར་ལོ་ ོམ་པའི་གནས།� ལ་ལུང་དགོན་པ།�མ ན་ ོགས་ཀྱི་
རི་ཚུ་�གྲུབ་ཆེན་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་ ན་ ས་བ བས་པའི་གནས་�མ ོ་བ་གནས་ཆེན་གདོང་ད ར་ལ་
དང་།�དམའ་བ་ ་མཆོག་ ང་གིས་ག ོས་པའི་གནས་ ད་པར་ ན་ ་ ག་གིས་�མ འ་བ ར་ཏེ་�དད་མོས་
དང་བ ན་� ་འདི་དང་ ་མའི་ལམ་བ བ་སའི་བ ་གནས་ ད་པར་ ན་ ག་ཨིན་པའི་ཁར་�གཡུས་ ་
འདིའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་�གསོན་ག ན་ ་ད ་བ་བ བ་ འི་དོན་ལུ་�མི་སེར་ ་ ་འདོད་བཞིན་�ལྷ་ཁང་
འདི་ ་ཚང་གིས་ ས་བ ས་ཏེ་� མ་ཡང་བ ས་བ ག་གནང་སྟེ་འ ག།���
དདམམ་་བབ གག།། � ན་ ་རྒྱལ་བ་པ ་འབྱུང་གནས་དང།�།བར་ ་གྲུབ་ཆེན་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་ །�། ན་ ར་
རང་ག གས་བསན་ནས་ ོག་ ང་ཕུལ།�།གཡར་དམ་དགོངས་ཏེ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད།�། ་ནས་གྲུབ་
པའི་ག ང་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་དང།�།བསན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ མས་ཀྱི་བ འ་བཞིན་ །�།བསན་དང་ ་འཛིན་མ་
ལུས་ ང་བ་དང།�། ན་བདག་བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་འ ན་ལས་མ ོད།�།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

�རྒྱལ་བའི་བ འ་བཞིན་བསན་པ་བ ང་མ ད་པ།�།བ ་ ས་བྲག་ད ར་གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ །�།དཔལ་
་འོད་འབར་ལྷ་ ་ ད་ཆེན་པོ།�།སྣང་ ད་ གས་པ་ཡོངས་ཀྱི་ ་དཔོན་ཆེ།�།སྐུ་མདོག་ད ར་པོ་རབ་བ ད་

ག ོན་ཚུལ་ ན།�། བ་ཆེན་ ར་གོས་དར་ད ར་ན་བ འ་དང།�།རིན་ཆེན་ ་མའི་དཔལ་ ས་ ན་གསོལ་
ཞིང།�།འ ན་ལས་ བས་མ ད་ ད་ལ་བདག་བསདོ་དོ།�། ་གཡས་ལྷ་ ་བ་དན་ད ར་པོ་འ ར།�།གཡོན་ན་
དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ནོར་ ་འཛིན།�།ས ས་བསན་པའི་བྱ་ར་མ ད་པའི་ །�།ད ར་པོ་ལྷ་ ་ ་དཔོན་ ད་
ལ་བསོད།�། ལ་འབྱོར་ ན་ ་དགྲ་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆེ།�།དམ་ལྡན་ མས་ལ་ ག་ ་ ་བཞིན་དགོངས།�།ཆོས་
མཐུན་དངོས་གྲུབ་ ོལ་བ་མ ད་པའི་ །�།ནོར་ ན་ ན་ ་ག ོ་བོ་ ད་ལ་བསོད།�། ར་མ ་ ་ད ར་
བ ད་པའི་སྟེང་ བས་ནས།�།འ ར་ ་ལྷ་ ན་ ་པའི་ཚོ ་དང་བ ས།�།དམ་ མས་དགྲ་བོའི་ག ན་དམར་
བ ་པའི་ །�།ལྷ་ ན་ ན་ ་དམག་དཔོན་ ད་ལ་བསོད།�། ་ ར་བསོད་པས་བདག་ ག་འ ར་བ ས་
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མས།�།ག ས་ ས་ ན་ ་ ་པར་བ ང་བ་དང།�།འ ར་དང་ལོང་ ོད་ ་དང་དཔལ་འབོྱར་དང།�།ཕུན་
ཚོ ་ཡར་ ་ ་ ར་རྒྱས་པར་མ ོད།།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

དད་ ན་ ན་བདག་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་
ཁར་ རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ བྱག་ ང་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ ལྷ་ཁང་ནང་འ ་སྟེ་གནས་བདག་ལུ་ ལོ་
འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ ད་པའི་དགའ་ཚོར་ ་ ་དང་། ད་ ང་ ལོ་གསརཔ་འདི་ནང་ཡང་ 
དགའ་ ད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ དོ་ཚུགས་ འི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ོན་འ བས་ ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་དང་འ ལ་བའི་ལས་སྣ་ ་འ ོན་པའི་ བས་ རྒེད་འོག་ལས་བརྒྱུད་ ་ ག ང་ལས་རྒྱབ་
ར་གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ ་ལས་ཡང་ རང་སོའི་འབྱོར་པ་དང་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་ གང་ལ་གང་

མཚམས་ཀྱི་རྒྱབ་ ར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ལོ་ ར་ད ན་མཆོག་མཆོད་ འི་རྒྱབ་ ར་ཚུ་
ཡང་ཕུལ ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

་རོ་རོ་ ར་རྒེད་འོག་གི་�མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་�ད ས་སུ་�བ ་ཆེན་ ང་དགོན་པ་འདི་� ན་ ོགས་ལྡན་
་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་མཆོག་གིས་གདན་ས་ ག་བཏབ་གནང་ཡོད་པའི་གདན་ས་ཨིན་པའི་ཁར་�ད་ ོ་ཡང་
ག ང་ ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་�སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ས་སུ་གཡུས་ཚན་འདིའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་�
མ་ཡང་བ ས་བ ག་མ ད་ ་�བསན་འགྲོར་ ན་པའི་ ག་ ་ཚུ་མ ད་དང་མ ད་བཞིན་འ ག།�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
གནས་བ ད་བསྡུས་པ།�ལྷ་ཁང་།�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ས་ ོསམ།�
ལྷ་ཁང་གི་ མ་ ་རིང་རོ་རྗེ།�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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་་རརལལ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།���� ����
༡༡�� ་་རརལལ་་མམགོགོནན་་པཔོ།ོ།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་རལ་མགོན་པོ།��
གནས་ཁང་།� �  བྲག་འོག་གནས་ཁང་།�
གཡུས།   � ་རལ།�བྲག་འོག།�
བསྟེན་མི།� ་རོ་ལུང་ ོགས་ཀྱི་མི་སེར་མང་ཆེ་བ་ ག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།  �

བྱག་འོག་གནས་ ་� ་རོ་རིན་ ངས་ ངོ་
གི་འོག ་ལུ་� ་ཆུ་དང་དོས ་ཆུ་གཉིས་
འ ོམས་སའི་ཆུ་མ ག་ལུ་ག་ ་བ་ག ་
བ ད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ་� གས་ཡོདཔ་ད་� ་
མ་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་�བྱག་ ་ཁར་ཡོད་
པའི་ ་བ ད་ ་�བ ལ་ � ས་ལུ་མ་
བབས་ག གས་ཞིནམ་ལས་� ་ ་གིས་

འི་ཁ་གནོན་ལུ་�བྱག་ འི་མ ་ལུ་ ་ ་ ག་བ ག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�� འི་ ལ་ལས་�གྲུབ་ཆེན་ ང་
སོང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་� མ་བ གས་ལྷ་ཁང་བ ངས་པའི་ བས་ལུ་ཡང་�ལུང་ག ོང་ ་ནང་གི་�གནས་བདག་
དང་གཞི་བདག་ ་བ ད་ ་ཚུ་ག་ར་བ ག་སྟེ་�ལྷ་ཁང་བ ངས་ ་ལུ་�བ འ་བ ་གནང་བའི་ བས་ལུ་�
བྱག་འོག་ ་བ ད་ཀྱིས་�གྲུབ་ ོབ་ཀྱི་བ འ་ ན་པར་འོང་མ་བ བ་ལས་� ་བ ད་ཡོད་པའི་བྱག་ ་ཁར་�



95

གྲུབ་ ོབ་ཀྱི་ ག་ ག་མ བ་བཏོན་ཏེ་� ་ཟེར་གསུངམ་ ག་�བྱག་ ་རལ་ཡར་སོངམ་ལས་� ་བ ད་བྱོག་
སར་ག་ཏེ་ཡང་ ད་པར་�གྲུབ་ ོབ་ལུ་ ོག་ ང་ཕུལ་ཏེ་�བ འ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཏེ་� ་རོ་བར་ ར་ཚོ་ ག་
ལུ་� ང་ བ་ག ལ་བ་ ད་པར་ཕུལ་ འི་ཁས་ ན་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ཚུར་� ་རལ་མགོན་པོ་ཟེར་མཚན་
གསོལ་�དམ་ལུ་བ ག་ནུག།��
ལ་ལས་� ་ ང་ ང་ལུ་�གདན་ས་བ གས་གནང་པ་ ན་� ་མའི་ ན་ལས་ག་ར་ ་གིས་བ བ་ ་ལུ་ཁས་
ན་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་� ་ཁར་ ་ ་གིས་ ང་ མ་� ོག་ཚད་ ་འབད་མི་ ག་བ ངས་ཏེ་བ གས་པའི་ ལ་
་� བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་�ཕུལ ་ལས་� ་ཁར་ བས་ ང་གིས་ད་ ས་ཡོད་པའི་ ་རོ་རིན་ ངས་ ོང་
བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།� ་ཡང་�བྱག་འོག་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ད ་ ་ལས།� ོབ་དཔོན་པ ་ ོད་
ང་ ལ་དང་གྲུབ་ཆེན་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་སོགས་ ་མ་གོང་མ་ མས་ཀྱི་བ འ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་�

གདན་ས་ཆོས་འ ར་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ག ོས་པའི་ཡུལ་ ོགས་ མས་ ད་ གས་པར་ ངས།�ཟེར་
གསུངས་འ ག།��
བ་ ོལ་ ག་ལས་འབད་བ་ ན་� ང་ ང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་� ་རོ་ཚོང་འ ས་ཚལ་ཁ་ལུ་� ར་
བས་ཏེ་བ གསཔ་ད་� འི་གདོང་ ོགས་ལུ་ཡོད་པའི་བྱག་� ་ནང་གནསཔོ་ག ག་དྲག་ ག་ཨིན་མི་� ་

རལ་མགོན་པོ་ ་གིས་�འཚུབས་ ་ ོམ་�སོན་ཏེ་བ གས་མ་སྟེར ་ལས་� ང་ ང་གིས་ ང་ ་འཛིན་ ་དམ་
འོག་ལུ་བ གས་ཏེ་� ་ཟེར་གསུངསམ་ ག་བྱག་ ་རལ་ཡར་སོངམ་ལས་� ་རལ་མགོན་པོ་ག་ཏེ་ཡང་�བྱོག་
ས་ ད་པར་�གནསཔོ་གིས་རང་ག གས་དངོས་སུ་སོན་ཏེ་�ས་གནས་ ་རྒྱལ་�མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་�
་ཁར་གདན་ས་བ གས་གནང་པ་ ན་� ་མའི་ ན་ལས་�ག་ར་ ་གིས་བ བ་ ་ལུ་ཁས་ ན་ཕུལ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།� ལ་ལས་�བྱག་རལ་ཡར་སོང་མི་ ་ཁར་གནས་ཁང་ ག་བ ངས་ཏེ་�གནས་བདག་ ་རལ་
མགོན་པོའི་སྐུ་�རྟེན་ཚུ་ཡང་བ ངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��
གནས་ཁང་ འི་ ག་གི་བྱག་ ་ཁར་�གནསཔོ་ག མ་བ གས་ཡོད་པའི་ཚུལ་ཨིན་�ཟེར་བའི་རོ་རང་བྱོན་མི་
ལ་ ོད་ ོདཔ་བ མ་ ་མ ལ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་�གནས་བདག་ ་� ་རོ་བར་ ར་མཚོ་ ག་གི་མི་སེར་ག་ར་
གིས་ བས་ ་ས་�དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞི་བདག་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་� ་ཆེ་ ོས་ ག་ ་ ་བ གཔ་ཨིན།��
འི་གདོང་ཁ་ལུ་�བྱག་འོག་གནས་པོའི་ མ་ར་ཟེར་�ག་ ་བ་མ ས་ཏོག་ཏོ་ ་� ོ་བྲང་ ག་བ ངས་ཡོད་མི་
་�བྱག་འོག་གི་གནས་བདག་ལུ་�ཚོགས་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་པས།��
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དདམམ་་བབ གག།།��
�འགྲོ་བ་འ ལ་མ ད་རྒྱལ་བ་པད་འབྱུང་དང །�།གྲུབ་ ོབ་བརྒྱུད་པའི་ ན་ ར་དམ་བ ས་བཞིན།�། ལ་

འབྱོར་དཔོན་ ོབ་འ ར་དང་བ ས་པ་ ས།�།བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ་ལུས་བ བ་པར་མ ོད།།ཟེར་གསུངས་
ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

�སྐུ་མདོག་མ ང་ནག་རབ་འ གས་ ་བོའི་བཞིན།�། ག་གཡས་ ་དར་གཡོན་པ་བ ད་ གས་
འཛིན།�།བ ད་ ་ བས་ནས་སོང་གསུམ་མ་ལུས་ ལ།�།བསན་པ་བ ང་བ་མ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ།�བ འ་
ོད་ལྷ་མོ་བ ད་བ ན་ལྷ་ ་ག ན།�།ས་བདག་ལ་སོགས་འ ར་གཡོག་ཡང་བྲན་བ ས།�།འ ན་ལས་ མ་

བཞི་ ོགས་ ད་བ བ་མ ད་པའི།�།ལྕམ་དྲལ་འ ར་དང་བ ས་ལ་བསོད་པར་བ །�། �འ ར་ ད་ཆོས་
ད ངས་མ ང་ནག་ད ་ ་མདངས།�། ་ ས་ ་གི་རལ་པ་ས་གསུམ་ན།�།ཆོས་བཞིན་ ོད་པའི་མགོན་དང་
བསནདགྲའི་མགོར།�།གནམ་ལྕགས་ ར་འ བས འ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ།�།ག ས་ལུགས་བ ད་ འི་ཆུ་
ང་འ ལ་བའི་ཀློང །�། ་འ ལ་རིན་ཆེན་བགྲང་ཡས་ ངས་པའི་ནང །�།སོང་ཉིད་ཡུམ་དང་ད ས་པའི་བ ་

ཆེན་ ན།�།འགག་ ད་རོལ་པ་ ད་ལ �།སེམས་ ན་མོས་པ་ ་ ད་རྗེས་མཐུན་པར།�། ད་ཀྱི་འ ན་ལས་
རོལ་མོ་འ ག་པས་ན།�། ག་མཚན་ བས་བསབས་ མ་འ ར་མ འ་ག ག་ །�། ས་ ད་སོན་པ་ ད་
ལ �། ངས་བའི་ ་ལོང་ག གས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་ ར།�།མོས་པ་ ་ འི་ ན་ངོར་ ད་འ ར་བས།�།ད ར་པོའི་
ོགས་ལ་ལྷ་དང་ནག་པོར་བ ད།�། ག་ ར་མ ད་པ་ ད་ལ �།དོན་ ས་ ད་ལ་ཅུང་ ད་བསོད་པ་
ཡང །�།འབྲལ་ ད་ཁ་བསགས་མ་ལགས་བ ན་པའི་མཆོག�།རོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལུང་བཞིན་ ན་ག གས་
ནས།�།བདག་ལ་རབ་ད ས་ ད་ལ �། ད་ཉིད་འགྲོ་བ་ ན་ ས་ཡབ་ལགས་པས།�། ་ལ་ ན་འདོགས་ ན་
དགོས་མ་མ ས་ ང །�། ་ ང་མ་ ངས་ནག་པོའི་ ངས་ ོད་ཀྱིས།�།རབ་འ གས་ མ་ ག་ ར་ མས་
བས་ ་གསོལ།�།རང་ག ན་ ན་བ འི་འབྱུང་གནས་དཔག་བསམ་ ང །�།ཐུབ་བསན་ ་བ་ག ད་པའི་མ་
ངས་པ །�།གང་དག་ཞི་བས་མི་ཐུལ་དྲག་པོའི་མཚོན།�།རོ་རྗེ་ ་ ོན་ ོག་གིས་བསྒྲལ་ ་གསོལ།�།བ ་མ ན་
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མཐུ་སོབས་ ་འ ལ་གཏར་ ད་ལ།�། ན་ ོངས་ལྡབ་ བ་ ག་གིས་བསྐུལ་འདི་ཡང །�།ལྷག་བསམ་དབང་
གིས་ ་བ་ ད་ག ག་ ར།�།གཏད་དོ་བ ་བ་ ད་པའི་འ ན་ལས་བ བ།�།ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

བྲག་འོག་གནས་ཁང་འདི་� ་རོ་ལུང་པའི་གནས་བདག་ག ོ ་བ གས་སའི་གནས་ཁང་ ག་འབད ་ལས་�
གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་འདི་�ཉིན་ ར་བཞིན་ ་བ ང་རྒྱུད་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་� ་
བ མ་ ་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་�ག ན་དང་ག ག་མཚུངས་ ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་� ་རོ་ ས་
བཅུ་ བས་ལུ་དམིགས་གསལ་ ་གསོལ་དང་།�བ ན་ ོལ་ཟེར་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་ཡང་གནང་དགོཔ་འ ག��
་ཚུའི་དོན་ལུ་�མ་ད ལ་ཡང་ག ང་ད ་ལྷན་ ག་ཚང་ལས་དང་དད་ ན་ ་སེར་ ོ་མོ་ཚུ་གིས་རང་སོའི་དད་
མོས་དང་བ ན་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་སྟེ་བ ང་ ོལ་འ ག།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

གནས་བདག་ ་རལ་མགོན་པོ་འདི་� ར་� ་རོ་བར་ ར་མཚོ་ ག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་ བས་ ་ས་�དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞི་བདག་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་� ་ཆེ་ ོས་ ག་ ་ ་བ གཔ་མ་ཚད་� ས་ ་རོའི་ལུང་ ོགས་ནང་
ས་ ོགས་ག ན་ཁ་ལས་འོང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་� ་ལྷ་བ མ་ ག་ཡང་བསྟེན་ ོལ་འ ག།��

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ས་ ོསམ།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར།�
སྐུ་ག ར་བ སཔ།�
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པ ་ཆོས་ ང་ལྷ་ཁང་།�

༢༢  མམགོགོནན་་པཔོ་ོ་ ་་བབརྒྱརྒྱདད།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  མགོན་པོ་ ་བརྒྱད། 
གནས་ཁང་།   ཆུ་བྱག་ཁ།�
གཡུས།    ཆུ་བྱག་ཁ།    �
བསྟེན་མི།    གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།    ��

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།        ��

པ ་ ང་ལྷ་ཁང་འདི་ ན་མ ན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་
ཀྱི་གདན་ས་ ངམ་ ག་ཨིན་ཏེ་འབད་ ང་ བར་ བས་
ག་ལས་ བདག་འཛིན་འབད་མི་ དཔ་ལས་བརྟེན་ 
མས་ ག་ ོམ་འབད་ར་ ོར་སོང་ནུག།�
ཨིན་ ང་ ན་ ་ ོན་ལམ་དང་ སེམས་ ན་ ་ཁ་རྗེ་
ལས་བརྟེན་ ་མ་དགྲ་ ད་ ་དགོན་པ་ལུ་ ག་ད ་ཚུ་
ག གས་ཏེ་ ལ་ལས་ བ ་ ས་ ང་ ང་ཐུང་དགོན་
པ་ལུ་ མ་འབད་བ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་ མ་རིན་ཆེན་ཟེར་
མི་ ག་ ས་གནས་འདིའི་ ན་བདག་ཚུ་གིས་ གདན་

འ ན་ ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་འདི་ མ་གིས་བདག་འཛིན་མ ད་གནང་དགོ་པའི་ ་བ་ཕུལ ་བཞིན་ ་ མ་མཆོག་



99

གིས་ཡང་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ས་སུ་པད་ ང་གི་བསན་པ་ལུ་ཐུགས་བ ་ག གས་ཏེ་ དགོན་
་འདི་ ་བ་ལས་ གསར་བ ངས་གནང་བ་མ་ཚད་ པད་མ་ ང་པའི་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་ ོགས་བ གས་

གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ དགོན་ ་འདིའི་ ང་མ་བ མ་ ག་འབད་ མགོན་པོ་ ་བརྒྱད་ཀྱི་གསུང་
ཆོག་ཚུ་ཡང་ ས་རྒྱུན་གནང་ ོལ་འགོ་བ གས་གནང་ནུག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

ར་འབྲུག་གི་མི་སེར་དང་ ་བྲག་ གཡུས་འདིའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་ སེམས་ཀྱི་སྡུག་བ ལ་ཚུ་འབྱུང་
མ་བཅུག་ ་གི་དོན་ལུ་ ན ་་ ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་བར་ ་ ན་མ ན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་
སོགས་ཀྱི་བ འ་དང་དམ་བ འ་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ་ ཉིན་མཚན་ག ལ་ ད་ བསན་པའི་བྱ་ར་ ད་དགོ་པའི་
་ ག་བཞིན་ ་མ ད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

ཆོས་ མས་ མ་དག་ནམ་མཁའ་ ་ ་ལས། །རང་རིག་ངོ་བོ་ ་ ་ ་ ་ ར། ། ་ལས་འོད་འ ོས་ མས་ ད་
སངས་རྒྱས་ ང་། །མ མ་ ོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས། ། ོགས་མཚམས་ མས་ ད་རོ་རྗེའི་ར་
བ་ ར། །མཚོན་ འི་དྲ་བ་ ་ ས་ ་ད ང་འབར། ། ་ད ས་བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ ་ ་  །ད ་གསུམ་
ག་ ག་ བས་བཞི་དོར་སབས་བསྒྲད། །གཡས་གསུམ་རོ་རྗེ་གཡོན་གསུམ་ ་ ོགས། །གར་ད འི་ མས་
ན་བར་ ད་བ གས་ མས་ ངས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།    ��

ཉིན་ ར་བཞིན་ ་གི་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ ས་བཅུ་ ས་ ན་ ད་པར་ ན་ཚུ་དང་ 
ལྷག་པར་ ལ་ ་ ས་བཅུའི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་འབད་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��
མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ ང་ ད ན་མཆོག་མཆོད་པའི་ཕུད་ ་ཕུལ ་མ་གཏོགས་ག ན་ག་ ་ཡང་མིན་འ ག། 
་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་ ངམ་ ག་འབད་ ང་ ན་མ་བདག་འཛིན་འབད་མིའི་ མ་ཟེར ་ ག་ཡང་མ་
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བ གསཔ་ལས་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་ ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཡང་མ་ ོན་པས། ཨིན་ ང་ ད་ ོ་དགོན་ ་
འདི་མི་ མས་གོང་འ ལ་དང་ མས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་རིན་ཆེན་ ་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་ ལྷ་ཁང་
འཛིན་ ང་གི་ ག་ ་ཚུ་མ ད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ལྷ་ཁང་འདི་ ན་མ ན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་ག ོ་བོ་ ང་བཞི། བྲག་བཞི། ཕུག་བཞི། 
ཟེར ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ག ག་ཨིན་པས། ་འབད ་ད་ བར་ བས་ ག་ལས་ གདན་ས་
འདི་འཛིན་ ང་འབད་མི་ ད་པར་ མས་ ག་ ོམ་ ་ར་ ོར་སོངཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ན་ ་ ོན་ལམ་
དང་ སེམས་ ན་ ་བསོད་ནམས་ལས་བརྟེན་ ར་ ོགས་དགྲ་ ད་ ་ལས་ཨིན་པའི་ མ་རིན་ཆེན་ཟེར་ ་མི་
ག་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་ མས་གསོ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདི་ནང་བ ད་ ་ ག་ཡང་ གཞི་བ གས་མ ད་

ཡོདཔ་ལས་ ད་ ས་ནངས་པ་དགོན་པ་འདི་ ར་ག་ཨིནམ་ ་ར་འ ་དོ་ཡདོ་པའི་བསམ་འ ར་བ དཔ་ཨིན་
པས།གནས་བདག་འདི་ཡང་ མགོན་པོ་ ་བརྒྱད་ལུ་འ ན་བ ལ་མ ད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་བདག་ལུ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་ཚུ་ཡང་ ལྷ་ཁང་གི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །། �

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
�
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ལ་སྟེང་ཁ་ལྷ་ཁང་།�

  རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ།ོ།  
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་མམཚཚནན།།    རྒྱལ་པོ།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།      ལ་སྟེང་ཁ།�
གགཡུཡུསས།།        ལ་སྟེང་ཁ།    �
བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།      ་རོ་ ང་གི་མི་སེར་དང་ ་རལ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དག་པ་ ག་ ་ལས་ 

གཡུས་ཚན་འདི་ཁ་ལས་ ཁ་འ ས་ཏེ་འ ་མིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་
ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ལ་སྟེང་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ན་བྱོན་ ས་ ་དམ་པ་ རྒྱལ་
དབང་རྗེ་ ན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ ས་ གདན་ས་
བ གས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། �
་གི་ ལ་མ་ ས་གནས་ འི་ ་འདབས་ དགོན་ཁ་

ཟེར་ས་ལུ་ དཔལ་ ས་རབ་སེ ་སྐུ་འཁྲུངསམ་ལས་
བརྟེན་ རྒྱལ་བ་ ་རིན་ཆེན་དང་། རྗེ་ ན་དགའ། 
རྗེ་ཡོན་ཏན་ཚུ་གིས་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ བས་
ཀྱིས་བ གས་གནང་ནུག། �
ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་འབད་བ་ ན་ ་རལ་རྒེད་འོག་གི་
མི་སེར་ཚུ་གིས་ བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ཡོད་པའི་ལྷ་
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རྒྱལ་པོ།�

ཁང་ ག་ཨིན་ ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ ་རོ་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ ་ཚང་ལས་ མ་ ག་བ ས་ཏེ་འབད་
ང་ ལམ་ ག་རིང་བའི་ ན་དང་ མཐུན་ ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ ག་ར་ ད་ ་འདི་གིས་ ཡུན་རིངམོ་
་བ གས་མ་ཚུགས་པས། �
་ལས་ ་ལོ་ ༢ ༡༢ ལུ་ ལོག་སྟེ་ར་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྗེ་མི་ལའི་ ལ་སྐུ་ མི་ མ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལུ་ ལྷ་
ཁང་འདི་བ ས་གནང་དགོཔ་འབད་ ་བ་ཕུལ ་བཞིན་ ་ ལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཡང་ ར་སེམས་ ན་ ་
མ འ་དོན་དང་ ལྷག་པར་ ་ཡང་ དགོན་ ་འདི་དང་ འི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ ་ 
ཐུགས་ཀྱི་བ ་བས་ག གས་ཏེ་ བདག་འཛིན་མ ད་ ་འབད་ ལ་བ ས་གནང་སྟེ་ ད་ ས་དགོན་ ་འདི་
ཁར་ མ་ག ག་དང་ ་བ ན་ ལ་གྲངས་ ཉི་ ་ ་ ་ ་ ག་གསར་བ གས་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་བསན་
པ་མི་ མས་གོང་འ ལ་དང་ མས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ ག་ ་མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ ་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

་དག་ད ངས་ནས་སྐུ་བ ད་ནས། ། ར་ ད་མ་མོའི་
ཚོགས ་རྗེ ་མ ད ། །ད ར ་པོ ་ལྷ ་ ་དམག ་དྲངས ་
ན ས ། །གྲོ ང ་ ར ་ག སུ མ ་བ ག ས ་ ལ ་བ ར ་
བཏགས། །ཁ་ ་ ་ ་རྒྱལ་ཁམས་བྱོན། །སྐུ་ ་ཆོ་
འ ལ་དཔག་ ད་སོན། ། ་ཏ་ ོར་ ས་དགྲ་ལྷར་
ས། །ལྕང་ར་ ག་པོའི་ མ་ ར་མཆོད། །ག་ལའང་

མཐུ་ ལ་འདོན་ག གས་ནས། །མི་རྗེ་ ་ ོང་ ་བ ན་
ས། ། ལ་པའི་དམག་གིས་ བ་གཡང་བ ག།བོད་

ཁམས་གནམ་ས་ ད་ལ་གཏད། །ང་རྒྱལ་ གས་པ་ ད་
ཀྱི་འ ལ། །རྒྱལ་ ས་པ ས་ ལ་མནན་ཏེ། །ག ན་ལ་
གནོད་འ ར་ག ག་ བ་བ ག།ཆོས་ ང་རྒྱལ་པོར་
དབང ་ཡང་བསྐུར ། ། ་ ས ་ ད ་པ ་བ ལ ་ནུས ་

པའི། །གནོད་ ན་ཆེན་པོ་ ་མ་ར། །སྣ་ཚོགས་ལས་མཁན་ ོན་པོར་བ ས། །ལྷ་ ད་ མས་ ད་འབངས་སུ་
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བ ག། ་བྱད་ ར་ཡང་བ ས་ནས་སུ། །དམ་པའི་བ ག་ལག་ཁང་ ང་ཞིང ། །བ ན་པ་བ ང་ ད་རྗེས་
འབྲང་བ ས། །དད་པས་འབོད་ཀྱིས་འདིར་ག གས་ ག། ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
་ ་ བ་ ་དོམ་ ག་གསོལ། ། གས་པ་ ་གྲི་ ག་ན་འཛིན། །མོན་ ་སྣ་ ད་ ང་ཆེན་བ ངས། ། ོག་

སེར་ ག་འ ད་བརྒྱ་ ན་ལགས། ། ་ ད་ ་རོ་ག ན་ཡུམ། །ད ་བ ན་ ལ་འ ང་ ལ་པ་སོན། ། ོག་
བདག་བ འ་ ་བྱ་ར་བ། །གཡར་དམ་ ངས་སོ་འ ན་ལས་ བས། །འ་ ་ཡུལ་ ་ ར་ ་ ན། །རོ་རྗེ་
གསོལ་ཞིང་གསེག་ ང་ ོགས། །སག་ག ག་དོམ་ ད་རོལ་ ་འ ར། །མདོག་ནག་སེང་ག ོན་ ་ ་ཆེ། །ཡ་
མ་རོ་ལངས་མ་དང་རོལ། །ད ་ ོང་དགྲ་བ མ་ ལ་པར་སོན། །བ ན་པ་བྱ་ ད་བ འ་ ོད་ ། །གཡར་
དམ་ ངས་སོ་འ ན་ལས་ བས། ། འི་གཡང་གཞི་སག་ག མས་ ན། ། ལ་བརྒྱན་དགྲ་ས་ གས་པ་
ར། །ནག་པོ་ ང་མགོ་གཡུ་འབྲུག་ ད། ། ་ འུ་ ོ་བའི་ ང་བྱ་ ན། །ལ་ལ་གསེར་ ས་ ་གྲི་འ ད། ། ་
་འབར་བ་ ལ་པར་སནོ། །མ ང་ནག་རོ་རྗེ་ གས་པར་ ོན། །གཡར་དམ་ ངས་ས་ོའ ན་ལས་ བས། ། ་

གོས་ ར་ནག་ ག་ ་ ན། ། ་མཁར་ ན་དན་ ང་ཆེན་བ ང ། ། ང་གི་ ས་བ ར་ འུ་ག ོན། །དམར་པོ་
དགྲ་ལྷ་ ད་ག ག་ ། །ས་ལ་པ ་ ས་དང་ད ས། །མ ང་ནག་རལ་བ ས་ ལ་པར་སོན། །རོ་རྗེ་གྲགས་
ལྡན་ཁ་ལོ་པ། །གཡར་དམ་བ ངས་སོ་འ ན་ལས་ བས། ། ་རི་ལ་བ ོན་ ལ་གསུམ་པ། ། ག་ ག་མཚོན་
བསྣམས་ ོད་སྟེང་ ། །དར་ད ར་ཞིང་ གས་སག་ ས་ ན། །ཚུབ་མ་ ད་པ་ད ་ ར་ཏེ། ། ་ ་བ ད་
ག འ་ ན་ད ར་ཡུམ། །ནག་པོ་ གས་ ན་ ལ་པར་སོན། ། ོན་པོ་ ་ ་ནག་པོ་སྟེ། །གཡར་དམ་ ངས་སོ་
འ ན་ལས་ བས། །འ ན་ལས་མ ད་པའི་ ་འ ན་དང ། ། ག་གསུམ་ག ག་པའི་ལྷ་མ་ ན། ། ་དག་ ན་
ང་མཆོད་ལགས་ཀྱིས། །དགོས་པའི་དོན་ ་ ར་ ་ བས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
་རིམ་བཞིན་ འི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་མ་ ད་པར་བ ང་
ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ང་གནས་དང་། མ་ ་ ག་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་ ལོ་ ར་བཞིན་
་རྒྱུན་མ་ ད་པར་བ ང་ ོལ་འ ག། ་མ་ཚད་ རང་ ་གསུམ་པ་དང་བརྒྱད་པའི་ནང་ ང་གི་མི་སེར་དང་ 
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དགོན་ ་འདི་ལུ་ བས་འ ག་ ་མི་ཚུ་གིས་ དགོན་ ་འདི་གི་གནས་བདག་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་ 
ལོ་ ར་བཞིན་ ་འོང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  �
ག ང་ལས་ལོ་ ར་བཞིན་ ་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ད ལ་ མ་ ཉིས་ ་ མ་པ་དང་ མ་ལུ་ ་
རིམ་ ་གསོལ་ ོགས་ཀྱི་འཐུས་དང་ ད ལ་ ོགས་ མ་གྲ་ ་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ ར་ ལ་སྐུ་དང་མཁན་པོ་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དད་ ན་ ་ ན་བདག་འཚོལ་ཏེ་ ་བ ན་ཚུ་ལུ་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་དང་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་
ཚུ་རྒྱུན་མ་ དཔ་ ་ར་བ ང་ ོལ་འ ག།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
ལ་སྟེང་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ན་ ་ ས་ལུ་ ས་ཆེན་དམ་པ་རྒྱལ་དབང་རྗེ་ ན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ཟེར་ ་མི་
གིས་ གདན་ས་བ གས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་བར་ བས་ ག་ལས་ དགོན་པ་འདི་ མས་སུ་
ག་ ་ཡར་སོང་ནུག། ་འབད ་ད་ ད་ ས་ནངས་པ་ ག ང་ ་ཚང་གི་ ོངས་ལས་ ལྷ་ཁང་བདག་འཛིན་
འ བ་མི་ དགོན་འཛིན་ ་ མ་ ག་ཡང་གསར་བ ས་གནང་སྟེ་འ ག། གནས་བདག་འདི་ རྒྱལཔོ་ཟེར་ ་
མི་འདི་ཨིནམ་དང་ ་ལུ་གནས་ བས་ཀྱི་ བས་གནས་ ་མི་ཡང་ ་རོ་ ང་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་། ་རལ་
རྒེད་འོག་གི་ ང་པ་དག་པ་ ག་ ་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁ་ལས་ ཁ་འ ལ་ཏེ་འ ་མིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�� �

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་ ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། 
འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
�

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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བསམ་གཏན་ ང་ལྷ་ཁང་།�

  མམ་་གག འའ་་དདམམ་་གགསུསུམམ།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་མམཚཚནན།།    མ་ག འ་དམ་གསུམ།�
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།      ཆུ་བྱག་ཁ།��
གགཡུཡུསས།།        ཆུ་བྱག་ཁ།    �
བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།      ཆུ་བྱག་ཁ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རོ་ ཆུ་བྱག་ཁ་གི་ས་གནས་ལུ་བ ངས་
ཏེ་ཡོད་མི་ བསམ་གཏན་ ང་ལྷ་ཁང་འདི་ 
ན་ ས་ རབས་བྱུང་བཅུ་ ག་པའི་ནང་ 
ན་མ ན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་ 

གདན་ས་བཏབ་གནང་ནུག།�
ན་མ ན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་འདི་ 
ོགས་པ་ཆེན་པོའི་བ འ་ ོལ་ཆེས་ཆེར་
གསལ་བར་མ ད་མི་ ང་མའི་ ་ཆེན་ 

ཀློང་ཆེན་པ་ ་ ད་འོད་ཟེར་རམ་ མཚན་ག ན་ཚུལ་ མས་ ོ་གྲོས་ཟེར་ཡང་ ་ཨིན་པས།�
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ན་མ ན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ང་བཞི། བྲག་བཞི། ཕུག་བཞི། ཟེར་
བའི་ བ་གནས་ ་ ་ ག་ ག་བཏབ་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ་རོ་ཆུ་བྱག་ཁ་བསམ་གཏན་ ང་འདི་
ཡང་ ང་བཞི་གི་གྲས་ལས་ག ག་ཨིནམ་ ་བ ་ཨིན་པས། �

དདམམ་་བབ གག།།��

ར་འབྲུག་གི་མི་སེར་དང་ ་བྲག་ གཡུས་འདིའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་ སེམས་ཀྱི་སྡུག་བ ལ་ཚུ་འབྱུང་
མ་བཅུག་ ་གི་དོན་ལུ་ ན་ ་ ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་བར་ ་ ན་མ ན་ཀློང་ཆེན་རམ་འབྱམས་
སོགས་ཀྱི་བ འ་དང་དམ་བ འ་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ་ ཉིན་མཚན་ག ལ་ ད་ བསན་པའི་བྱ་ར་ ད་དགོ་པའི་
་ ག་བཞིན་ ་མ ད་དགོཔ་ ་ཨིན་མས།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

་ ོ  མ་ ས་མ་འགགས་ཆོས་ཀྱི་ད ངས་ཉིད་ལས། ། ་ལ་ ག་ཆེན་
འ ལ་འདྲ་གར་ད འི་སྐུ། ། ་ལ་འ གས་ག མ་མགོན་པོ་འ ར་བ ས་
མས། ། ་ ་སྒྲ་དང་བ ས་ཏེ་ག གས་སུ་གསོལ། །ནག་ལ་འ གས་
པའི་ ར་ ད་བ ད་པ་དང ། །ནག་སེམས་འ ང་བའི་བསན་དགྲ་ ་ ་
 །ནག་པོ་འ ར་བ ས་ད ས་པའི་མཆོད་པ་འ ལ། །ནག་ག མ་སྐུ་ ་
མས་བ ད་ག ་ ན་བ ད། །དཔལ་འབར་གཏོར་ མས་ ར་ ོད་འདོད་
ཡོན་དང ། །དཔལ་མ ས་བ ་སོང་ལྷ་མོའི་མཆོད་ ན་མཆོག །དཔལ་
ཆེན་ད ས་པའི་རྟེན་བ ང་ བ་ ས་འ ལ། །དཔལ་ལྡན་རོ་རྗེ་ ོབ་དཔོན་

བ འ་ ན་ བས། །ལྷ་མཆོག་མ་ ་ ་ལ་འ ར་དང་བ ས། །ལྷ་ ་ལྷར་ ར་ ་ ་འ ལ་བའི་བ ད། །ལྷ་
འ ར་ཐུགས་འགལ་ ས་པ་ མས་ ད་བ གས། །ལྷ་འ ་གཉིས་ ོག་བ ག་པའི་ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་
བ ད་ ་འ ག།�
��

མ་མོ་ ་ ་ ་ ། 
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དམ་ ན་རོ་རྗེ་ གས་པ། 

། སོང་ཉིད་རང་ ལ་རྟེན་བ ང་ བ་པའི་ ས། །ར ་མི་ ན་ ས་འདྲའི་
དྲག་ ལ་ ན། ། ་ ་ལ་འ ར་ ས་ ལ་དམག་ལ་འ ལ། །མ་ ་ ་ འི་
དགོངས་བཅུད་རྒྱུད་ལུང་ ། །བ ་ ་རའི་བ འ་བཞིན་མ་ག ལ་
ངས། །ས་མ་ཡ་ལས་མ་འདའ་ག མ་པོའི་ ། ། ས་བ ག་པའི་

དམིགས་བྱ་དགྲ་བོ་ལ། །རྦད་ཐུམ་ ་ ་ ག་མདའ་ ་གྲིས་ བ། ། ་དང་
ོ་སྒྲས་ ་བརྒྱད་ ོ་མོའི་དམག །འུར་འུར་བསྡུས་ཏེ་ ོག་ཆོད་དོན་ ང་
མས། ། བ་ བ་བ ས་ལ་ད ས་ ང་ མས་པའི་ ད། ། ་ ་ ས་

གས་བདག་ ག་མི་ནོར་འ ར། །ད ས་ད ས་ གས་པས་མ་ག ལ་ ང་ བ་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་
འ ག།��

་ ོ མ་དག་འོག་མིན་རོ་རྗེ་འ ང་གི་ ས། ། མ་གསལ་ཆོས་ཉིད་
གདོད་མའི་ངོ་བའོི་མདངས། ། མ་མང་རྒྱུད་ལུང་བ འ་ ་བྱ་ར་བ། ། མ་
ན་དྲག་ ལ་འ ང་བ་རོ་རྗེ་ གས། །འ ར་བ ས་འདིར་བྱོན་ད ས་

ད འི་མཆོད་ ས་བ ས། །འ ར་འདས་མ མ་ཉིད་ ་དག་ག ས་ཀྱིས་
བ ང ། །འ ར་བ་ལུག་རྒྱུད་ ན་ གས་དགྲ་བོ་ ལ། །འ ར་ག ོ་
དཔག་ ད་ ན་ལས་ བ་ལ་བསོད། །བསན་པ་ ་དང་རོ་རྗེ་ ག་པའི་
བསན། །བསན་ ང་ ད་ལ་ བ་རྒྱའི་བ འ་གཏད་ན། །བསན་དགྲ་ ལ་

ལ་བསན་འཛིན་སྐུ་ ་ ངས། །བསན་ ་ཆོས་ ་ ང་ལ་མ་ག ལ་ ག།ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��

ཉིན་ ར་བཞིན་ ་གི་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ ས་བཅུ། ་ལས་ ས་ ན་ ད་པར་ ན་
ཚུ་དང་ ལྷག་པར་ ལ་ ་ ས་བཅུའི་ བས་ གནས་བདག་ མ་ག འ་དམ་གསུམ་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་
ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��

ག འ་བ ད་ ་ ་ལ། 
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མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ ང་ ད ན་མཆོག་མཆོད་པའི་ཕུད་ ་ཕུལ ་མ་གཏོགས་ག ན་ག་ ་ཡང་མིན་འ ག། 
་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་ ངམ་ ག་འབད་ ང་ ན་མ་བདག་འཛིན་འབད་མིའི་ མ་ཟེར ་ ག་ཡང་མ་

བ གསཔ་ལས་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་ ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཡང་མ་ ོན་པས། ཨིན་ ང་ ད་ ོ་དགོན་ ་
འདི་མི་ མས་གོང་འ ལ་དང་ མས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གི་ ་འདོད་ ར་ ་ དགོན་ ་འདི་
མ་ ག་ ས་ཕུལ་བའི་ ལ་ལུ་ དགོན་ ་འདི་ནང་ འབད་དགོཔ་བ འ་དགོཔ་ཚུ་ག་ར་ མ་གི་འགོ་འ ན་
ོག་ལས་མ ད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

་རོ་ ཆུ་བྱག་ཁ་ལུ་བ ངས་ཏེ་ཡོད་མི་ བསམ་གཏན་ ང་ལྷ་ཁང་འདི་ རབ་བྱུང་བཅུ་ ག་པའི་ནང་ རྒྱལ་བ་
ན་མ ན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་ གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ཁའི་གནས་

བདག་ཡང་ མ་ག འ་དམ་གསུམ་ཨིནམ་དང་། གནས་བདག་འདི་ལས་ བས་མགོན་ ་མི་འདི་ ཆུ་བྱག་ཁ་
ལྷ་ཁང་གི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
ངག་རྒྱུན་ལས།�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
�
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དགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་།�

  བབ ་་ སས་་དདཔཔལལ་་འའབབརར།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  བ ་ ས་དཔལ་འབར། 
གནས་ཁང་།   དགོན་ས་ཁ།�
གཡུས།    དགོན་ས་ཁ།    �
བསྟེན་མི།    དགོན་ས་ཁ་དང་ ་རལ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།��

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནངང་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

དགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་ ་ ང་ ང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་
པོ་ཆེ་གིས་ ་རལ་ ོང་ནང་ ས་ནམ་མཁའ་
རྒྱལ་མཚན་སྐུ་ཚབ་འབད་ ་མངའ་གསོལ་
མ ད་ཞིནམ་ལས་ ཡབ་ ་རའི་བ གས་ས་
འབད་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ལ་མ་ ང་
ང་ད ོད་ལྡན་ གས་པའི་ ོ་གྲོས་མཆོག་ལྷ་ཁང་
འདི་ནང་བ གས་བ གས་པར་ མ ་ནད་ ོགཔ་

ལས་ དགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་ ོ་ལོགས་ཁ་ཡང་བ ན་གྲུབ་ཕུག་ནང་ལུ་ ་དམ་རོ་རྗེ་ག མ་པོའི་ ལ་འབྱོར་ ་
་ལས་ སྐུ་མཚམས་དམ་དམ་ ་ ལོ་ངོ་  མ་བ གསཔ་ད་གསང་བའི་བདག་པོ་ ག་ན་རོ་རྗེ་སྐུ་དངོས་

སུ་གྲུབ་སོང་ནུག། ་ཁ་ལས་ཚུར་ ང་གཞི་ ་བ་ལས་ར་ ངསམ་མ་ཚད་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ང་ ང་བརྒྱུད་
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བ ་ ས་དཔལ་འབར།�

འཛིན་ག་ལུ་ཡང་ མ ་ནད་ཀྱི་ ན་ཁ་མི་འབྱུང་ ་གི་ཐུགས་ ོན་གནངམ་ལས་ ་མའི་མཚན་ལུ་ཡང་ གསང་
བདག་ གས་པའི་ ོ་གྲོས་ཟེར་ ་ནུག།��
དགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ནང་རྟེན་ག ོ་བོ་ ་ ང་ ང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ོའི་ གས་ ལ་ ས་ ་རའི་སྐུ་
འདྲ་ཆུང་ ་ ག་བ ངས་བཅུག་སྟེ་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ང་གི་ཚབ་མ་ ད་ཀྱིས་ གས་ག་ཟེར་གསུངམ་ད་ 
གས་ཟེར་གསུང་བྱོན་མི་འདི་ ་ ས་སེམས་དཔའ་ལུ་ཕུལ་བའི་ ་སྐུ་ ་དང་ ཡང་བ ན་བྲག་ཕུག་གི་ བ་

ཁང་ནང་ རོ་ཕུག་ ར་རོ་རང་བྱོན་ ་ཆོས་ཀྱི་པོ་ ་དང་མ ན་ ་ནམ་མཁའ་ལུ་ཉི་ ་ ར་གསུམ། ་ལས་ 
བ ་མཆོག་དཀྱིལ་འ ར་རང་བྱོན་ཚུ་ ད་ ས་ནངས་པ་ཡང་མ ལ་སར་ཡོད། ་འབད་ ་འདི་གིས་ དགོན་
ས་ཁ་ལྷ་ཁང་དང་ བ་ཁང་མ ལ་མི་ཚུ་ལུ་ ས་བདག་ ་ག ན་ ་གནོད་པ་མི་འབྱུང་བའི་ ན་ བས་ ོབ་ ་
བ ད་ ོལ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ ་ལས་ ་ཆེ་བའི་ལྷ་ཁང་དང་ བ་ཕུག་ ་ག་ར་གིས་མ ལ་ཁ་ ་དགོཔ་གལ་ ན་
ག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

 ན་ ་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །གཏེར་ ང་ཆེན་པོ་
བ འ ་བ ་ཞི ང ་། །བར ་ ་གྲུ བ ་ ོ བ ་ཡ བ ་ ས ་
རྗེ། །བ འ་བཞིན་ བ་ ང་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་
གསུངས་ནུག།  
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།    ��
ད་གསུམ་དབང་འ ས་ལྷ་བ ན་མཐུ་བོ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་

དམར་པོ་ ་དམར་ ང་ག ོག་ བས། །རིན་ཆེན་གོ་ བ་
སྣ་ཚོགས་སྐུ་ལ་གསོལ། ། ག་གཡས་མ ང་དར་དམར་
པོ་ནམ་མཁར་འ ར། །གཡོན་པ་དགོས་འདོད་ནོར་ ་
ཐུགས་ ར་འཛིན། །བསན་དང་འགྲོ་བའི་འ ན་ལས་
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བ་མཁན་ ད། །འ ར་འ མ་ལྷ་ ་བ ད་བ ན་མཐུ་ ལ་ ན། །བསན་འཛིན་ ང་ཞིང་བ ད་ད ང་
འ མས་ལ་བསོད། །ལྷ་ ན་ ར་ག གས་རབ་ད ར་པ ་འ མ། ། ་རྒྱས་གསེར་གཡུ་རྒྱན་ལྡན་ ར་མི་
འདའ། ། ག་གཡས་གསེར་ མ་གཡོན་པ་གཡུ་ མ་འཛིན། ། ན་བ ་ ང་ཞིང་ནོར་ ར་འ བས་ལ་
བསོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��

ལོ་ ར་བཞིན་ ་རང་ ་ ༡༢ པའི་ནང་ ་ ང་ ང་གི་སྐུ་མཆོད་བ ང་ ་དང་ རང་ ་  པའི་ནང་ ང་
གནས་བ ང་ ོལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་ཏེ་འ ག། �
དགོན་ ་འདི་ ་ ང་ ང་རྒྱས་མཆོག་གི་གདན་ས་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ མི་ འི་ ོངས་ལས་རྒྱབ་ ར་ མ་
གྲ་ ་དང་ ག ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ ་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་གི་ བས་ རྒྱུན་གསོལ་
་འཐུས་ ལྷ་ཁང་དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ར་གནང་ ོལ་འ ག།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

དགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་ ་ ང་ ང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ་རལ་ ོང་ནང་ ས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་
སྐུ་ཚབ་ ་ ་མངའ་གསོལ་མ ད་ཞིནམ་ལས་ ཡབ་ ་རའི་བ གས་གནས་ སོ་སོ་ ག་འབད་བ ངས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་བ ་ ས་དཔལ་འབར་བསྟེན་མི་འདི་ དགོན་ས་ཁ་གི་མི་སེར་དང་ ་
རལ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།�� ��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། ��

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །��

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
�
�
�
�
�
�
�
�
  
��
��
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��གགདདོངོང་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གདོང་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   དགོན་ཁ།� ་ཚོང་ནང་།   �
གཡུས།    དགོན་ཁ།    �
བསྟེན་མི།�    ལྕལྕངང་་ ང་སོདཔ་དང། ་རལ་ཁའི་མི་སེར། ་ལས་དགོན་ཁ་ལས་འ ས་ཏེ་ �

དོས་ཕུ་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།� � �

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།  ��

་རལ ་རྒེད་འོག ་གི ་མངའ་འོག ་ལུ ་ཡོད ་པའི ་�
དགོན་ཁའི་གནས་ �ས་གནས་ག ན་དང་འདྲ ་
་�གཡོན་ཁ་ཐུག་�ཨུ་རྒྱན་བྲག་གི་གནས་དང་�

གཡས་ ོགས་ལུ་�ལ་སྟེང་ཁའི་གནས་གཉིས་ཀྱི་�
ག་ ་ ་མར་མཚམས་ ག་ ་�ས་གནས་ག་ ་

བ་ མས་དགའ་བའི་ ང་ ང་�བརལ་བ ག་
བ གཔ་བ མ་ ག་ནང་� གས་ཏེ་འ ག།�
གནས་ ་� ་མ་སེ ་མཚན་ད འི་ནང་གསེས་
འ མ་དབྱངས་ ན་དགའ་སེང་ ་གིས་�གདན་ས་
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བ གས་ཏེ་� བ་ ་བ ་ཆེན་ ངས་ཟེར་མཚན་བཏགས་ཏེ་�སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་བཏང་སྟེ་
བ གས་ནུག� འི་ ལ་མར་��གཡུས་ ་ཁར་�མཚན་ ན་གྲགས་ ན་ ་ མ་�དཔལ་ ས་རབ་སེང་ ་
ཡང་ས་གནས་ ་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་མ་ཚད་��འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་�ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་�གསེར་ ་ ་མ་
བྱོན་ཏེ་འབད་ ང་�བྱོན་མི་བ་ཡང་ལྷགཔ་མ ད་གནང་མི་�དོམ་ཚངས་འ ན་འབྲུག་རྒྱལ་ཟེར་ ་མི་ ་དང་�
བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཟེར་ ་མི་གཉིས་ཡང་�ས་གནས་ ་ནང་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།� ་མ་ཚད་� ད་ཀྱི་ཁ་
ཐུག་ལས་འབད་པ་ ན་� ནམ་ ་ཆོག་� ང་མི་� ་ར་ ད་ ལ་འབྲུག་རྒྱལ་ཟེར་མི་� ས་ ་དམ་ ་ཡང་�
ས་གནས་དགོན་ཁ་ལས་ཨིནམ་ ་� བ་ཨིན་མས།� ་བ མ་ ་དགོན་ ་ ན་ བས་ ན་འདི་ཚུ་མ ལ་
ཚུགསཔ་འདྲ ་འབད་པ་ ན་�རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ ག་ བ་ཚུ་དག་ །�མ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འ ང་
ོབ་པ་ལུ་ཡང་ ་ཚོམ་ དཔ་ཨིན་མས།�

དདམམ་་བབ གག།།��

���པ ་འབྱུང་གནས་ ན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །མཐུ་སོབས་དབང་ ག་ག ོན་ནུ་མཐུ་ཆེན་
། ། ན་ ར་དམ་བ ས་བ འ་ལས་མ་འདའ་བར། །སངས་རྒྱས་བསན་བ ང་བདག་ ག་དཔོན་ ོབ་

ཀྱི། ། ལ་འབྱོར་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་གྲུབ་པར་མ ོད། །�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 ཉིན་མོར་ ད་པའི་བ ག་ལྡན་ ་ག མ་ ད། །མི་ག ད་ག ་ ན་ ག་གཡས་མ ང་དམར་
བསྣམས། །ནོར་ ་གཡོན་བསྣམས་ ་དམར་ ང་ག ོག་ བས། །གདོང་ཆེན་བ ན་ཆེན་འ ར་དང་བ ས་ལ་
བསོད། །ལྷ ་བ ན་ད ར་པོ ་ ་བ ན་དམར་པོའི ་མདོག །བ ད་བ ན་ནག་པོ ་རབ་ ་ ད ་པའི་
ག གས། །ལྷབ་ བ་ན་བ འ་ ག་མཚན་རྒྱན་དང་བ ས། །སོ་སོའི ་འ ར་དང་བ ས་ལ་བསོད་པར་
བ ། །བཞིན་མ ས་གསེར་གཡུས་རྒྱན་ལྡན་ ན་མོ་ ། ། ག་གཉིས་མདའ་དར་དང་ ་ ་ལོང་འཛིན། །དར་
ད ར་གོས་སུ་ ན་ནས་ བ་པ་པོའི། ། ་འདོད་ ང་བར་ ད་པ་ ་ལ་འ ད། །མཚུངས་ ད་འབྲུག་པ་ཡབ་
ས་ ་དབོན་ ། །ད ར་པོའི་ཆོས་ ང་ནག་པོའི་ ོགས་ མས་ ན། ། ་མར་བ ག་པའི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་
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ཚོགས། །བསན་ ང་འ ར་དང་བ ས་ལ་བསོད་པར་བ ། །བདག་ ག་དཔོན་ ོབ་རྒྱུ་ ོར་འ ར་བ ས་
ཀྱི། །འ ར་བ ང་ ན་བཞི་མི་མཐུན་ ོགས་ མས་བ ོག །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོའི་ལས་ མས་
ན། ། ་འདོད་འ ན་ལས་ ར་ ་འགྲུབ་པར་མ ོད། །�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  
ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ་བརྒྱད་པའི་གསར་ཕུད་ཀྱི་ཕུད་ཕུལ་ ་དང་།� ་བཅུ་ག ག་པའི་ ས་�༡ �དང་༡ �
་ལས་༡ �ཉིན་གསུམ་ ་རིང་ལུ་�གནས་བདག་གདོང་བ ན་བསྟེན་དགོ་མི་ཚུ་�ག ག་ཁར་འ ོམས་ཏེ་�ལོ་
ས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་�ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་�དགོན་ཁའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་�རང་སོའི་ མ་ནང་ལ་ཡང་�
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ོལ་འ ག�ཨིན་ ང་�གནས་བདག་གདོང་བ ན་ལུ་�གནས་ཁང་ཟེར་ལོགས་སུ་� དཔ་
མ་ཚད་�གནས་བདག་གི་སྐུ་འདྲ་དང་ བ་རིས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་ དཔ་ལས་�གནསཔོ་ལུ་�གསོལ་མཆོད་
ཚུ་ཕུལ་བའི་ བས་�ད འ་ངལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།��
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
་རལ་རྒེད་འོག་ དགོན་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་བ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་གནས་བདག་ གདོང་བ ན་ཟེར་ ་མི་
འདི་ལུ་ ང་བྱང་སོད་ནང་གི་གཡུས་མི་དང་། ་རལཔ། དོས་ཕུ་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འབྱོར་པ་
དང་བ ན་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ བས་མགོན་ ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་ ན་
ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �
འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ན་ ོསམ་དང་ མཁན་ ལ་རིན་པོ་ཆེ། 
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��མམཚཚོ་ོ་ ནན།།�

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  མཚོ་ ན།��
གནས་ཁང་།� �  བྲག་འོག་གནས་ཁང་།�
གཡུས།   � ་རལ།�བྲག་འོག།�
བསྟེན་མི།� ་རོ་ལུང་ ོགས་ཀྱི་མི་སེར་མང་ཆེ་བ་ ག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།  ��
�

བྱག་འོག་གནས་ ་� ་རོ་རིན་ ངས་ ོང་
གི་འོག ་ལུ་� ་ཆུ་དང་དོས ་ཆུ་གཉིས་
འ ོམས་སའི་ཆུ་མ ག་ལུ་ག་ ་བ་ག ་
བ ད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ་� གས་ཡོདཔ་ད་� ་
མ་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་�བྱག་ ་ཁར་ཡོད་
པའི་ ་བ ད་ ་�བ ལ་ � ས་ལུ་མ་
བབས་ག གས་ཞིནམ་ལས་� ་ ་གིས་

འི་ཁ་གནོན་ལུ་�བྱག་ འི་མ ་ལུ་ ་ ་ ག་བ ག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�� འི་ ལ་ལས་�གྲུབ་ཆེན་ ང་
སོང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་� མ་བ གས་ལྷ་ཁང་བ ངས་པའི་ བས་ལུ་ཡང་�ལུང་ག ོང་ ་ནང་གི་�གནས་བདག་
དང་གཞི་བདག་ ་བ ད་ ་ཚུ་ག་ར་བ ག་སྟེ་�ལྷ་ཁང་བ ངས་ ་ལུ་�བ འ་བ ་གནང་བའི་ བས་ལུ་�
བྱག་འོག་ ་བ ད་ཀྱིས་�གྲུབ་ ོབ་ཀྱི་བ འ་ ན་པར་འོང་མ་བ བ་ལས་� ་བ ད་ཡོད་པའི་བྱག་ ་ཁར་�
གྲུབ་ ོབ་ཀྱི་ ག་ ག་མ བ་བཏོན་ཏེ་� ་ཟེར་གསུངམ་ ག་�བྱག་ ་རལ་ཡར་སོངམ་ལས་� ་བ ད་བྱོག་
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སར་ག་ཏེ་ཡང་ ད་པར་�གྲུབ་ ོབ་ལུ་ ོག་ ང་ཕུལ་ཏེ་�བ འ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཏེ་� ་རོ་བར་ ར་ཚོ་ ག་
ལུ་� ང་ བ་ག ལ་བ་ ད་པར་ཕུལ་ འི་ཁས་ ན་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ཚུར་� ་རལ་མགོན་པོ་ཟེར་མཚན་
གསོལ་�དམ་ལུ་བ ག་ནུག།��
ལ་ལས་� ་ ང་ ང་ལུ་�གདན་ས་བ གས་གནང་པ་ ན་� ་མའི་ ན་ལས་ག་ར་ ་གིས་བ བ་ ་ལུ་ཁས་
ན་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་� ་ཁར་ ་ ་གིས་ ང་ མ་� ོག་ཚད་ ་འབད་མི་ ག་བ ངས་ཏེ་བ གས་པའི་ ལ་
་� བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་�ཕུལ ་ལས་� ་ཁར་ བས་ ང་གིས་ད་ ས་ཡོད་པའི་ ་རོ་རིན་ ངས་ ོང་
བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།� ་ཡང་�བྱག་འོག་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ད ་ ་ལས།� ོབ་དཔོན་པ ་ ོད་
ང་ ལ་དང་གྲུབ་ཆེན་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་སོགས་ ་མ་གོང་མ་ མས་ཀྱི་བ འ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་�

གདན་ས་ཆོས་འ ར་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ག ོས་�པའི་ཡུལ་ ོགས་ མས་ ད་ གས་པར་ ངས།�ཟེར་
གསུངས་འ ག།��
བ་ ོལ་ ག་ལས་འབད་བ་ ན་� ང་ ང་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་� ་རོ་ཚོང་འ ས་ཚལ་ཁ་ལུ་� ར་
བས་ཏེ་བ གསཔ་ད་� འི་གདོང་ ོགས་ལུ་ཡོད་པའི་བྱག་� ་ནང་གནསཔོ་ག ག་དྲག་ ག་ཨིན་མི་� ་

རལ་མགོན་པོ་ ་གིས་�འཚུབས་ ་ ོམ་�སོན་ཏེ་བ གས་མ་སྟེར ་ལས་� ང་ ང་གིས་ ང་ ་འཛིན་ ་དམ་
འོག་ལུ་བ གས་ཏེ་� ་ཟེར་གསུངསམ་ ག་བྱག་ ་རལ་ཡར་སོངམ་ལས་� ་རལ་མགོན་པོ་ག་ཏེ་ཡང་�བྱོག་
ས་ ད་པར་�གནསཔོ་གིས་རང་ག གས་དངོས་སུ་སོན་ཏེ་�ས་གནས་ ་རྒྱལ་�མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་�
་ཁར་གདན་ས་བ གས་གནང་པ་ ན་� ་མའི་ ན་ལས་�ག་ར་ ་གིས་བ བ་ ་ལུ་ཁས་ ན་ཕུལ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།� ལ་ལས་�བྱག་རལ་ཡར་སོང་མི་ ་ཁར་གནས་ཁང་ ག་བ ངས་ཏེ་�གནས་བདག་ ་རལ་
མགོན་པོའི་སྐུ་�རྟེན་ཚུ་ཡང་བ ངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��
གནས་ཁང་ འི་ ག་གི་བྱག་ ་ཁར་�གནསཔོ་ག མ་བ གས་ཡོད་པའི་ཚུལ་ཨིན་�ཟེར་བའི་རོ་རང་བྱོན་མི་
ལ་ ོད་ ོདཔ་བ མ་ ་མ ལ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་�གནས་བདག་ ་� ་རོ་བར་ ར་མཚོ་ ག་གི་མི་སེར་ག་ར་
གིས་ བས་ ་ས་�དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞི་བདག་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་� ་ཆེ་ ོས་ ག་ ་ ་བ གཔ་ཨིན།��
འི་གདོང་ཁ་ལུ་�བྱག་འོག་གནས་པོའི་ མ་ར་ཟེར་�ག་ ་བ་མ ས་ཏོག་ཏོ་ ་� ོ་བྲང་ ག་བ ངས་ཡོད་མི་
་�བྱག་འོག་གི་གནས་བདག་ལུ་�ཚོགས་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་པས།��

��
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དདམམ་་བབ གག།།��

 རྒྱལ་དབང་པད་འབྱུང་ ང་སོང་རྗེའི། །ངག་དབང་བ ད་འ མས་རོ་རྗེ་ ས། །བ འ་བཏགས་ག ན་པོ་
ས་དྲན་ནས། །མ་ག ལ་བསན་དང་ ་འཛིན་ ངས ་ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

 ་ ད་རང་བཞིན་གདདོ་མའི་སེམས་ཉིད་ལ། །འགྲོ་འོང་ ོག་མ འ་མ་མ ས་ ན་བྲལ་ཡང་། ། མ་ ན་
མ་ ད་ཚུལ་ ས་རིག་པའི་ག གས། །མ་ག ག་མཚོ་ ན་ ས་པའི་ངང་ ་བསོད། །ལུས་ ་ མ་འ གས་
་ ལ་པ འི་ ན། ། ར་ ོན་གཡོ་ མ་ ན་ ་ ད་འ ོག་པ། །འ མ་ལྡན་བཅུ་ ག་ནུ་འ ར་མ ལ་རྒྱན་
། །ཉི་ འི་འོད་ ར་ ་ ག་བྱུ་ ་ག ། །གསེར་གཡུ་ ་ ་ལྷ་གོས་རབ་ད ར་ ། །སོད་གཡོགས་ནོར་ འི་ད་ོ
ལ་མ ས་པར་ བས། ། ག་གཡས་མདའ་དར་ ད་ཞིའི་ གས་འ ར་བའི། ། ་ལོང་འཛིན་པའི་གཡོན་ན་

འགྲོ་ ན་ ། །ད ལ་སེལ་མཆོག་བ ལ་ ད་བཞིན་ནོར་ ར་བ ང་། །རང་འདྲ་ ན་བ ན་འ མ་ འི་ཚོགས་
བ ས་ལ། །སྣང་གྲགས་དྲན་གསུམ་ ་མའི་རང་བཞིན་ ། ། ས་པས་ངོ་བོར་འཛིན་ ད་ ད་ལ་བསོད ཟེར་
བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

བྲག་འོག་གནས་ཁང་འདི་� ་རོ་ལུང་པའི་གནས་བདག་ག ོ ་བ གས་སའི་གནས་ཁང་ ག་འབད ་ལས་�
གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་འདི་�ཉིན་ ར་བཞིན་ ་བ ང་རྒྱུད་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་� ་
བ མ་ ་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་�ག ན་དང་ག ག་མཚུངས་ ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་� ་རོ་ ས་
བཅུ་ བས་ལུ་དམིགས་གསལ་ ་གསོལ་དང་།�བ ན་ ོལ་ཟེར་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་ཡང་གནང་དགོཔ་འ ག��
་ཚུའི་དོན་ལུ་�མ་ད ལ་ཡང་ག ང་ད ་ལྷན་ ག་ཚང་ལས་དང་དད་ ན་ ་སེར་ ོ་མོ་ཚུ་གིས་རང་སོའི་དད་
མོས་དང་བ ན་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་སྟེ་བ ང་ ོལ་འ ག།�

��
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མམ འའ་་དདོོནན།།��

གནས་བདག་མཚོ་ ན་འདི་�གནས་ཁང་འདིའི་གནས་བདག་ ག་�འབད ་ལས་གནས་ཁང་འདི་ནང་གསོལ་
མཆོད་ཡང་མ་ ད་པར་གཏང་ ོལ་འ ག།��

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ས་ ོསམ།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར།�
སྐུ་ག ར་བ སཔ།� ོབ་ ་རོར།�
��
��
��
��
��
��
��
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ར་ཁ་ལྷ་ཁང་།�

ལལམམ་་གོགོངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།����༡༡ ����

༡༡  རར་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ར་བ ན། 
གནས་ཁང་།� � � ར་ཁ།�
གཡུས།    བ ན་ ོང་ ར་ཁ།    �
བསྟེན་མི། ར་ཁའི་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་དང་ བ ན་ ོང་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

བསྟེནམ་ཨིན།��

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��
ར་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་འབདན་ མི་སེར་ ས་བདག་

འཛིན་འ བ་སྟེ་ཡོད་ ང་ ་ལོ་ ༢ ༢  རང་ ་བཞི་པའི་
ས་བཅུ་ མ་ལུ་ ་རོ་ ་ཚང་ལས་ མ་དང་པ་གསར་

བ ས་མ ད་ ་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་དགོན་
་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།�
་ཡང་ ས་རབས་བཅུ་ད ་པའི་ནང་ མ་གྲགས་པ་རྒྱ་
མཚོ་མཆོག་ རིན་ ངས་དགོན་པ་ལུ་བ གསཔ་ད་ ཚར་
ག ག་ མ་མཆོག་གི་མནལ་ལམ་ནང་ རི་ ་ ་བར་ཡོད་
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ར་བ ན།�

པའི་ལུང་ ོགས་ནང་ ས་ ལ་ ལ་ ོད་ ོདཔ་བ མ་མའི་སྟེང་ ་ མཆོད་རྟེན་ད རཔོ་ག ག་ཡོདཔ་
ག གསཔ་ལས་ ལ་ལས་ས་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ཏེ་ས་བ དཔ་ད་ས་གོ་འདི་ནང་ལས་ མཆོད་རྟེན་ག ག་
བ ས་ཡོད་མི་འདི་ ད་ ོ་ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་རྟེན་ག ོ་བོ་ ་མ ལ་ ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷ་ཁང་གི་སྐུ་རྟེན་འབད་བ་
ན་ མཆོད་རྟེན་ འི་རྒྱབ་ལུ་ སོན་པ་དང་ ན་རས་ག གས་ ་ལས་ གདན་ས་བ གས་གནང་མིའི་ མ་

གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ ན་ བས་མ་ མས་པར་ བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་ལུ་མ ལ་
་འ ག།�
་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ ས་གནས་འདི་གི་གནས་བདག་ ར་བ ན་ ་ ་ བ་ ག་ཡང་ ག ་བ ད་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་ ་མ ལ་ ་འ ག། གསུང་རྟེན་འབད་བ་ ན་ འ མ་དང་ཉི་ ་བ གས་ཏེ་འ ག། ་འབད ་ལས་ 
མདོར་བསྡུ་བ་ ན་ སྐུ་རྟེན་སོན་པ་དང་ ན་རས་ག གས། གསུང་རྟེན་འ མ་དང་ཉི་ ། ཐུགས་རྟེན་ ་མ་
གིས་གདན་ས་བ འ་བའི་ བས་ ས་གནས་འདི་ནང་ལས་ བ ས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ན་ ན་ ་མཆོད་རྟེན་བ ས་ 
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བ གས་སུ་གསོལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
དདམམ་་བབ གག།�

ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །དམ་ལ་བཏགས་
པའི་བ ན་ ད་དྲག་བ ན་ ན། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ག ན་
པོ་འ ར་དང་བ ས། །འདིར་ག གས་ད ས་པའི་གདན་ལ་
བ གས་སུ་གསོལ། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
��
��
��
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།    ��

 མཐུ་ལྡན་ གས་པ་ ན་ ་ག ོ་བོ་མཆོག །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ ག་ ང་དཔའ་བོའི་ག གས། །རིན་ཆེན་
གོ་ བ་རྒྱན་ ས་རབ་མ ས་པ། །དཔའ་བོ་ག ་བ ད་ལྡན་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ག་གཡས་དགྲ་ ོག་ག ད་
པའི་རལ་གྲི་འ ར། །གཡོན་པ་དགྲ་བོའི་ ང་འཛིན་ ལ་ ་གསོལ། །གནོད་ ད་ ང་དགྲ་ ལ་བའི་མཐུ་བོ་
ཆེ། །དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ད་འ ར་མཐུ་དང་ ་འ ལ་ གས་ ར་བའི། །ལྷ་ ་ ན་
བ ད་རྒྱལ་སོགས་ གས་པའི་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་མ་ ས་ ག་མཚན་སྣ་ཚོགས་བསྣམས། །མ་ལུས་འ ར་དང་
བ ས་ལ་བདག་གིས་བསདོ། ། ་ ར་བསདོ་ནས་འདདོ་པའི་དནོ་གསལོ་བ། །གནས་ བས་མ ར་ཐུག་དགོས་
འདོད་བསམ་པའི་དོན། །མ་ལུས་ བ་ ང་འགལ་ ན་མི་མཐུན་པ། ། ་མ ས་ ར་ ་བ ོག་པའི་འ ན་ལས་
མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��

་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་བ ང་ ། ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་དགོན་ ་དང་ ག་
འ དཔ་ ་ཕུལ་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག་དང་ རང་ ་བཞི་པའི་ནང་ ་
ག ག། རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག། ་ལས་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་གཡུས་ཀྱི་དཔའ་
ག རཔ་ མདའ་ དཔ་དམངས་ཀྱིས་འགོ་འ ན་ ་ ོག་ལས་ ས་བཅུ་ཉིནམ་ག ག་དང་ གནས་པོའི་
གསོལ་ཁ། ་བ མ་ ་ རང་ ་བཅུ་པའི་ ར་ད ་ལུ་ གཏོར་རྒྱབ་འ ངས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ ལྷག་
པར་ ་ གཡུས་ ོགས་ འི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐུ་རིམ་བ མ་ ག་ ་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་
ད་པར་གནང་སྟེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ར་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་མི་སེར་ ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་ ང་ ལ་ལས་ རིན་ ངས་
་ཚང་ལུ་ཕུལ་ ་འདི་གིས་ ད་ ས་ནངས་པ་ ག ང་ ་ཚང་གིས་བདག་འཛིན་འ བ་གནངམ་ཨིན་པས། 



123

ར་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་རབས་བཅུ་ད ་པའི་ནང་ མ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ རིན་ ངས་དགོན་པ་ལུ་
བ གས་པའི་ བས་ ་མའི་མནལ་ལམ་ ་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་ བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་
པས། ལྷ་ཁང་འདི་ གནས་བདག་ ར་བ ན་ཟེར་ ་མི་ ་ལུ་ གཏད་གནང་སྟེ་ ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་
ཡང་ ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 

��
��
��
��
��
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ན་དན་བ ལ་མ་ལྷ་ཁང་།�

༢༢  ངང་་མམ གག་་ ངང་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གཞི་བདག་ ང་བ ན།�
གནས་ཁང་།   ང་མ ག�
གཡུས།    ང་མ ག�
བསྟེན་མི།      ང་མ ག་དང་ ར་ཆུའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ན་དན་བ ལ་མའི་ལྷ་ཁང་འདི་ དང་ཕུ་
ལས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ ན་པར་ ་
ལོ་ ༢ ༡  ལུ་ ག ང་གིས་མ་ད ལ་
གནང་ ོག་ ང་བ ལ་མི་སེར་ ས་
འབད་ ་ གསར་བ ངས་འབད་བའི་ལྷ་
ཁང་གསརཔ་ ག་ཨིན་པས།�

་མ་འབད་བ་ ན་ ལྷ་ཁང་ཟེར་ལོགས་སུ་ དཔ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་གི་གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཡང་ ན་དན་ ང་ཡོད་སའི་ས་ ་འདི་ཁར་འ ོམས་ཏེ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གོང་ལུ་
་དོ་བ མ་ ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བ འ་ ན་དང་ ས་གནས་ག ང་ ་ལས་ག ང་ ང་གི་སྐུ་
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གཞི་བདག་ ང་བ ན།�

ན་ལས་བརྟེན་ ད་ ོ་ས་གནས་འདི་ཁར་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ་གསོན་ ་ད ་བ་ བ་སའི་དགོན་གནས་
ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།��
དདམམ་་བབ གག།།��

ཕུན་ཚོགས་ལུང་པའི་གནས་ལུ་བ གས་པའི་ ། །དམ་ མས་
མས་ལ་ག གས་པའི་ ལ་ཡང་མ ས། །བསན་ལ་གནོད་
པའི་དགྲ་བོ་ཚར་ག ད་ནས། །བྱ་དམར་རལ་གྲི་བསྣམས་ནས་
མཆོད་བསོད་འ ལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།��
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
ང་བ ན་ ད་བཞིན་ནོར་ །�སྐུ་མདོག་དམར་ནག།� ལ་
མ་ག ག་བ མས་པ།� ན་གསུམ་མ་ ངས་པའི་དམ་ མས་

པའི་དགྲ་ལ་གཟེར་བ།� ག་གཡས་ ོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་
མ ང་དར་དང་།�གཡོན་བ ད་ གས་དང་ ་ལོང་བསྣམས་པ།�

མ ན་ ་བ ན་ད ས་ ངས་མ ར་དམར་པོ་ཡངས་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མ ན་ ་ཆུ་རིས་དང་བྲག་རིས་ལ་སོགས་
པར་ ་མཆོག་ ང་གི་ག ོག་ ན་ལ་ བས་ནས་མགོན་གནས་ཡུལ་འ ར་དང་བ ས་པ་བ ར་བ།�གཡོན་ ་
ཡུམ་ཆེན་མཚོ་ ན་རྒྱལ་མོ་བརྒྱད་གཉིས་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ ན་འ ར་བསམ་ ས་མི་ བ་པ་བསན་པ་ལ་གནོད་
པའི་དགྲ་བོའི་ ང་ ་གཟེར་བ།��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��

ལྷ་ཁང་འདི་གསར་བ ངས་འབད་ ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ ག་ལས་བ ལ་ཏེ་མ་འ ་བའི་ཁར་ མི་ ་གིས་བདག་
འཛིན་འ བ་སྟེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་འབད ་ལས་ ཉིན་ ར་བཞིན་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ་མིན་འ ག། 
ཨིན་ ང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་ ་དང་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་
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ལས་བརྟེན་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་འ ག། ་མ་ཚད་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་བ ་ ་ལུ་ གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་
འ ོམས་ཏེ་ དམངས་མཆོད་ཟེར་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ག་ཕུལ་ ོལ་འ ག།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

་རོ་ ང་མ ག་གི་གཡུས་ཚན་ནང་བ ངས་ཏེ་ཡོད་མི་ ན་དན་བ ལ་མའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་དང་ཕུ་ལས་
ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ ན་པས། ་ལོ་ ༢ ༡  ལུ་ ག ང་གིས་མ་ད ལ་གནང་ ོག་ ང་བ ལ་ ་ ་མི་
སེར་ ས་རྒྱབ་ ར་འབད་ ་ གསར་བ ངས་འབད་བའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བ གས་
ཡོད་མི་ གནས་བདག་གི་མཚན་ཡང་ གཞི་བདག་ ང་བ ན་ཟེར་ ་དོ་ཡོདཔ་དང་། གཞི་འདི་བསྟེན་མིའི་མི་
སེར་འདི་ ང་མ ག་དང་ ར་ཆུའི་གཡུས་ཚན་ ོད་མིའི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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་ཏོག་བྱང་ཆུབ་ ང་དགོན་པ།�

  གགཞིཞི་་བབདདགག་་ ོ་ོ་ལལབབ།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གནས་བདག་ ོ་ལབ། �
གནས་ཁང་།   ་ཏོག་དགོན་པ། �
གཡུས།    རྒྱ་གར་ ང་།�
བསྟེན་མི། རྒྱ་གར་ ང་གི་མི་སེར་དང་ ལ་འབྱོགཔ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་

པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་ཏོག་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ ང་དགོན་པ་འདི་ དཔོན་ ོབ་
གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ ོབ་མ་ ོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ ་རོ་
སག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ལུ་ ཕུར་པའི་བ ན་པ་གནང་
སྟེ་བ གས་པའི་ བས་ རྒྱ་གར་ ང་གི་རིའི་ ་མོ་
འདི ་ནང་ ནུབ་རིང་ ད ་ ད ་པར ་ ་འབར ་
ག གསཔ་དང་ག ག་ཁར་ སག་ཚང་གི་གནས་
བདག་གིས་ དངོས་སུ་ཕུརཔ་ཕུལ་བའི་ ས་ཚོད་
འགྲིགསཔ་ལས་བརྟེན་ བ ན་མཚམས་གྲོལ་ཞིནམ་
ལས་ རྒྱ་གར་ ང་གི་རིའི་ ་མོ་འདི་ཁར་བྱོན་ཏེ་
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གནས་བདག་ ་ོལབ།�

ག གསཔ་ད་ རི་ ་འདིའི་ ག་ལུ་མཚོ་ཆུང་ ་ ག་ མ འམ་ ང་དང་ ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་ ས་གནས་འདི་
ནང་ལས་ག གསཔ་ད་ འོག་ལས་མར་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ ་ཚུ་ མ ལ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ ་ག གས་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ རིའི་ད བས་ཕུར་པའི་དབལ་འདྲ ་ ་ག གསཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཁར་དགོན་ ་ ག་བཏབ་
གནང་ནུག།�
་ལས་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ན་བདག་འབད་ ་ མཚོ་ འི་ ོག་ཁར་ག ག་ལག་ཁང་བ ངས་ཞིནམ་ལས་ ་
མའི་ ག་ལུ་ཡོད་པའི་ཕུརཔ་འདི་ནང་རྟེན་ ་བ ག། མ་ ་ར་དགོན་ ་ ་ཁར་བ གས་ཏེ་ ོབ་མ་ ་ ་
བ ངས་ཏེ་ བསན་པ་དང་སེམས་ ན་ ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ ་ ་མ ད་པའི་མ འ་མར་ དགོངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་
ད ངས་སུ་ག གས་ནུག། �

སེམས་ ན་ ་ཁ་རྗེ་དང་ ་མའི་ཐུགས་ ོན་ལས་
བརྟེན་ ་མའི་ད ་ ོད་ལས་ ཉི་ ་དང་ ་རང་
བྱོན་སོགས་ དགོན་པའི་ནང་རྟེན་འགངས་ ན་ ་
བ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། བར་ བས་ ག་ཁར་ 
སྐུ་ལུ་བ ོག་པ་ ོར་བའི་ ན་ལས་ མཚོ་ ་ཡང་
རང་བཞིན་ ས་ མ་ཡོད་ ང་ མཚོའི་དོང་འདི་ 
ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ དངོས་སུ་ ་འབད་མ ལ་ ་
འ ག། ས་གནས་འདི་ཁར་ རྒྱ་གར་ ་གྲུབ་ཆེན་ 
་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཡང་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
ད་ ས ་འབད་བ ་ ན་ དགོན་ ་འདི ་མི་སེར་
དམངས་ཀྱིས་ ་རོ་རིན་ ངས་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་
ཡོད ་པའི ་ཁར ་ ་ཚང་གི ་ཁ ་ཐུག ་ལས ་ཡང ་ 

དགོན་ ་ ་དང་ འི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མ་ ག་གསར་བ ས་མ ད་ ་ཡོད་མི་
འདི་གིས་ མི་ ་དང་ དགོན་ ་ ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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དདམམ་་བབ གག།།��

ོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔ ་ དོ་འ ང་དང་། །མཚུངས་ ད་ ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ ན་ ་ ། །རང་ག གས་བསན་ནས་
ོག་གི་ ང་པོ་ཕུལ། །ཁས་ ངས་དམ་ལས་མ་འདའ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 གྲུབ་པའི་རིང་ལུགས་ ་འཛིན་ ས་ ་ ། །མི་མཐུན་ ན་བ ང་མཐུན་ ན་ཆོས་བཞིན་ བས། །གནོད་
ད་ཚར་ག ད་མཐུ་སོབས་ ་འ ལ་ ན། །ད ་བ ན་རོ་རྗེ་ གས་ ལ་ ད་ལ་བསོད། །སྐུ་མདོག་ ག་ནག་
ན་ ་ ས་པའི་ ལ། ། ག་གཡས་མ ང་དང་གཡོན་པས་བ ད་ གས་འཛིན། །བ ད་ ་ བས་ནས་ ད་

གསུམ་དགྲ་ལ་ག ར། །བསན་པའི་དགྲ་བོ་བསྒྲལ་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ་ ས་རང་སྣང་ ལ་ལས་འ ར་བའི་
ག གས། །མཚར་སྡུག་མིག་གི་བ ད་ ་འ ་ ག་ ན། ། ག་གཡས་ ས་ག ོང་དངོས་གྲུབ་ ན་སྟེར་
བའི། ། ད་ལ་འདོད་དོན་འགྲུབ་པའི་ ོང་གྲོགས་མ ོད། །ག ན་ཡང་འ ར་ཚོགས་ལྷ་ ་བ ད་བ ན་
སོགས། ། ་རོལ་བསམ་ ོར་ངན་པའི་བྱད་ཕུར་བ ོག།བསན་དང་ ་འཛིན་ ང་བའི་མཐུ་ ལ་ ན། །བསན་
འགྲོའི་བ ་ ད་ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

་རིམ་བཞིན་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་
ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་དང་གཡུས་མི་ ་ཚན་ ག་གིས་འགོ་འ ན་ གོ་ ་མ་ལས་བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་
རང་ ་དང་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག་དང་ རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག་བ ས་ ང་
གནས་ ་གཉིས་བ ང་ འི་དོན་ལུ་ མ་ད ལ་ཡང་བ ོ་སྟེ་བ ག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
་མ་ལྷ་ཁང་འདི་རྒྱ་གར་ ང་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་ ང་ ་ལོ་ ༢  ལས་ ་རོ་ ་ཚང་ལུ་

ཕུལ་ཏེ་ ་ཚང་ལས་ མ་ ག་གསར་བ ས་མ ད་ ་ ས་རྒྱུན་ཕུལ་དགོ་པའི་གསོལ་ཁ་དང་ སྐུ་མཆོད་
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འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ ག ང་ལས་མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ་དང་ མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་འཚོལ་ ོག་
ལས་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ལྷ་ཁང་འདི་ དཔོན་ ོབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ ོབ་མ་ ོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་ ་མི་འདི་ ་རོ་སག་ཚང་དཔལ་
ཕུག་ལུ་ ཕུར་པའི་བ ན་པ་གནང་སྟེ་བ གས་པའི་ བས་ རྒྱ་གར་ ང་གི་རིའི་ ་མོ་ལུ་ ་འབར་ས་
ག གས་པའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ ་ཏོག་དགོན་པ་འདི་ ག་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། རྒྱ་གར་ ང་གི་
མི་སེར་དང་ ལ་འབྱོགཔ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ ོ་ལབ་ཟེར་ ་མི་འདི་བསྟེན་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།��

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 

��
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བསན་ཆེན་དགོན་པ།�

  བབསསནན་་ཆེཆེནན་་ ངང་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  

གཞི་བདག་གི་མཚན། � ང་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   བསན་ཆེན་དགོན་པ།   �
གཡུས།    ག་པ།    �
བསྟེན་མི།� བསན་ཆེན་དགོན་པའི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་

པས།� �  

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

བསན་ཆེན་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་
ནང་ ས་མཆོག་འབའ་ར་བ་མཆོག་གིས་ རང་གི་
བ འ་ ང་ ་རིང་མཆེད་ འི་ནང་ཚན་ མི་གཡོ་ ང་
བ ང་མའི་བ གས་གནས་ ་ག གས་ཏེ་ ོང་བའི་
ཁང་ཆུང་ ག་བ གསཔ་ལས་འགོ་བ ང་ རིན་ ངས་
ང་ ག་ ད ན་ ག་བ ་ ས་ཀྱིས་ ་ལོ་ ༡  
ལུ་ ལྷག་བསམ་བ ང་པོའི་ ་ལས་བསན་ཆེན་དགོན་
པའི་ག ག་ལག་ཁང་འདིའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བ ས་
བ ངས་གྲུབ་ཡོད་ ང་། ་ལོ་ ༡  ལུ་ ས་ཡོམ་

ོམ་ ག་ བ་པའི་ ན་ལས་ མས་ ག་བྱུང་ནུག། ཨིན་ ང ་གི་ ལ་ལུ་ མཆོད་དཔོན་ ན་པ་རྒྱལ་མཚན་
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ང་བ ན།�

ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ ལོག་སྟེ་རང་ག ག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བ ས་ བ ངས་གནང་འ ག། བར་
བས་ ག་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ་རོ་རིན་ ངས་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ ་ཚང་ལས་ མ་དང་ 

ད ་ ག་ ལ་གྲངས་དག་པ་ ག་ དགོན་ ་འདི་དང་ འི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་མ འ་དོན་
ལུ་ག གས་ཏེ་ བ ་བ ག་གནང་སྟེ་ཡོད་ ང་ ལ་ལས་ དགོན་ ་འདི་ ད་ལ་དགོན་པའི་ ་ འི་མ ོ་
རིམ་བ ད་ ་ལུ་ ས་ ོད་འབད་ ་ ད་ ོ་ ་ འི་མ ོ་རིམ་ ོབ་ འི་ ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དགོན་
་ མས་གསོའི་ ་ཚུ་ཡང་འབད་བའི་བ ང་ར་འ ག། �

དདམམ་་བབ གག།།��

 ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་གོང་མ་
རིམ ་བྱོན ་ ། །བ འ ་བཞིན་བདག ་ ག ་འ ར ་བ ས ་
མས། །བྱམས་བ ་ ང་ལ་ ན་བ ་ བས། །ཟེར་བ ད་ ་
འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 ཕུན་ཚོགས་འདོད་ད ར་འབྱུང་བའི་ལྷ། ། ང་བ ན་ ད་

བཞིན་ནོར་ ་ ། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་འ མ་པའི་ ལ། །དར་
འབབ་ལང་ཚོ་དཔལ་ ས་མ ས། ། ་དམར་དར་གོས་མ ས་
པས་བ བས། །རིན་ཆེན་གསེར་ ་གོ་ བ་གསོལ། ། ག་

གཡས་དར་དམར་ ་མཚོན་འ ར། །གཡོན་པ་ ད་བཞིན་ནོར་ ་འཛིན། ། ་དམར་རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་
བ བས། །ལྷ་ ་བ ད་བ ན་ ན་མོ་སོགས། ། ལ་འ ར་ ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བ ར། །དམ་ ན་ ད་ལ་
བདག་བསོད་དོ ། ། ལ་འབྱོར་བདག་ ག་འ ར་བ ས་ མས། །ཡུལ་ལམ་ ས་གསུམ་གར་འ ག་
ང་། །རྒྱབ་ནས་ ལ་ལ་མ ན་ནས་བསུས། ། གས་དང་ ོད་ལ་ ས་དང་བསོྣལ། །བསམ་པ་ བ་ལ་ ་བ་
ངས། །བར་ ད་གནོད་པ་ ན་བ གོ་ ང་། ། ་དབང་ལོངས་ ོད་རྒྱས་པ་དང་། ། ་བསམ་ ན་ ས་འགྲུབ་

པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ ོལ་མཆོད་སོགས་འ ལ་ ོལ་ཡོད་པ་དང་ དམིགས་གསལ་ཆོ་འ ལ་ ་དང་པའི་ནང་ ང་
གནས་ ་ག ག་དང་། ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་ ག་གསུམ།��བཅུ་པའི་ནང་མགོན་པོའི་
གཏོར་རྒྱབ་ ག་གསུམ་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་མས།���
དགོན་ ་འདི་ག ང་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ་ ་མ ོ་རིམ་ ོབ་ ་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འི་
དགོན་ ་ མས་གས་ོགི་ ག་ ་དང་། ནང་བ གས་ད ་ ག་མ་ཚུ་ལུ་ ོ་ གོས་དང་ ་ ོབ་ མས་ཀྱི་ད ལ་
ོགས་ཚུ་ ་ ་བ ད་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ ོབ་ལམ་འ ག། ཨིན་ ང་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་
བས་ ག ང་གི་གནང་མི་འཐུས་ཀྱིས་མ་ལངསམ་ཚུ་ དགོན་ ་འདིའི་ལས་ དཔ་ཚུ་གིས་ དད་ལྡན་མི་སེར་

ཚུ་ལས་ རྒྱབ་ ར་འཚོལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ ་སྐུ་རིམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ མ་ ད་པར་
གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། �

མམ འའ་་དདོོནན།།  ��

བསན་ཆེན་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་ ་མཆོག་འབའ་ར་བ་མཆོག་གིས་བ ངས་གནང་
མི་འདི་ ་ལོ་ ༡  ལུ་ ས་ཡོམ་ ོམ་ ག་ བ་པའི་ ན་ལས་ མས་ ག་བྱུང་ནུག། ཨིན་ ང ་གི་
ལ་ལུ་ མཆོད་དཔོན་ ན་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ ལོག་སྟེ་རང་ག ག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

བ ས་ བ ངས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ད་ ས་ནངས་པ་ དགོན་ ་འདི་ ད་ལ་དགོན་པའི་ ་ འི་མ ོ་རིམ་
བ ད་ ་ ག་ ་ལག་ ན་འ བ་སྟེ་འ ག།��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ་འཛིན་འ ས། 
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དོ ་ཁ་ལྷ་ཁང་།�

  དདོོ ་་ཁཁ་་ ངང་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན། � ང་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   དོ ་ཁ།   �
གཡུས།    བ ན་གདོང་ནང་།    �
བསྟེན་མི།�   �� བ ན་གདོང་ན་དོ ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།���  
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་མ་འབད་བ་ ན་ གནས་བདག་ ང་
བ ན་མཆོད་ འི་ད ་ ་ཟེར ་ དཔ་ལས་
བརྟེན་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ང་རའི་ཕུད་
་གཏོར ་ཏེ་མཆོད་དོ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

ཨིན་ ང་ ལ་ལས་ བ ན་ ོ ང ་རི ་
བཞིའི་ པ་ རོ་རྗེ་ཟེར་མི་གིས་ བས་རྗེ་
ཞིང་ག གས་དམ་པ་ རྗེ་མཁན་ ་རབས་ 

 པ ་ རྗེ ་ད ་འ ན ་རིན ་ཆེན ་ལུ ་ 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ་ ག་ གསར་ ོམ་མ ད་གནང་དགོ་པའི་ ་བ་ཕུལ ་བཞིན་ ་ བས་
རྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་ གཡུས་ཚན་འདི་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ བས་དང་ 
བསམ་དོན་འབད་ ད་འགྲུབ་ ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་གསར་ ོམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ 
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ད་ ས་ནངས་པ་ ང་བ ན་འདི་ དོ ་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ ཆོས་ ང་གི་གཏོར་གྲལ་ལུ་ཡང་བ གས་ཏེ་ གསུང་
ཆོག་གནང་ ོལ་དར་ བ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
དདམམ་་བབ གག།།��

 ན་ ་ ་རྒྱན་པ འི་ ན་ ་ ། །ཁས་ ངས་དམ་བ ས་ ོག་གི་ ང་པོ་ཕུལ། ། ལ་འབྱོར་ ་བཞིན་
ང་བ་མ་ག ལ་བར། །དམ་ལས་མ་འདའ་ ར་ ་འ ན་ལས་མ ོད། །གྲུབ་ ོབ་ ས་ ་ མས་ཀྱི་ ན་ ་
། །དམ་བ འ་ ་བཞིན་བ འ་ལས་མ་འདའ་བར། །བརྒྱུད་འཛིན་ཡུལ་འ ར་ ང་བར་ཁས་ ངས་པའི། །མ་
ག ལ་ ར་ ་གྲུབ་པའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

སྐུ་མདོག ་དམར་པོ ་ ་ ལ ་འ མས་པའི་མདངས ། ། ་དམར་ བས་ནས་འ ག་རྟེན་མ་ལུས་
བ ར། །ད ས་པའི་ ག་མཚན་ མ་གྲངས་སོང་དང་ལྡན། །འ ར་ ་ ་ ན་ ན་སོགས་འ མ་ ས་
བ ར། །ད ར་སེར་དམར་ ང་རྒྱན་ལྡན་བསམ་མི་ བ། ། ་བསམ་ ར་འགྲུབ་དགྲ་ད ང་འ མས་པའི་
ལྷ། །འ ར་དང་བ ས་ལ་ ལ་འབྱརོ་བདག་ ག་གི །ཡུལ་འ ར་འདི་ཉིད་ ང་ བ་མ ད་ལ་བསོད། །མཁའ་
འགྲོ་མ ས་མ་སྐུ་མདོག་མདངས་མཚར་ ན། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དར་ བ་གོས་ ན་ནས། ། ་ ན་འ མ་
ག་ཚོགས་ཀྱིས་བ ར་བ་ལ། །བདག་ ་ ད་ལ་བསོད་པའི་ ན་ བས་ཀྱིས། །ད ས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་
གྲུབ་འདིར་ ོལ་ལ། །དམ་ ག་ ན་ ་ ང་མ་མཐུ་ ལ་ ན། །གང་བ མས་ལས་དང་བྱ་བ་ མས་ ད་
ལ། ། ལ་འབྱོར་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��

ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ མི་སེར་ ་འབྱོར་པ་དང་བ ན་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་མཆོད་
འ མ་ ་ཚུ་བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་བདག་ ང་བ ན་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ གཡུས་མི་འ ོམས་ ོག་
ལས་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�



137

རྒེད་འོག་བརྒྱུད་ ་ ག ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ མི་ འི་ བས་ཏོག་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 
ས་གནས་འདི་ཁར་ ལྷ་ཁང་གསར་བ ངས་གནང་ནུག། མི་སེར་ ་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་
གང་ལ་གང་མཚམས་ ་ རང་སོའི་འབྱོར་པ་དང་ དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་ ག་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།  ��

་མ་འབད་བ་ ན་ གནས་བདག་ ང་བ ན་མཆོད་ འི་ད ་ ་ཟེར ་ དཔ་ལས་བརྟེན་ བ ན་ ོང་རི་
བཞིའི་ པ་ རོ་རྗེ་ཟེར་མི་གིས་ བས་རྗེ་ཞིང་ག གས་དམ་པ་ རྗེ་མཁན་ ་རབས་  པ་ རྗེ་ད ་འ ན་
རིན་ཆེན་ལུ་ གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ་ ག་ གསར་ ོམ་མ ད་གནང་དགོ་པའི་ ་བ་ཕུལ ་
བཞིན་ ་ བས་རྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་ གཡུས་ཚན་འདི་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་ བས་ཀྱི་ ན་ངན་བར་ ད་
སེལ་ བས་དང་ བསམ་དོན་འབད་ ད་འགྲུབ་ཚུགས་ ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་
གསར་ ོམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ད་ ས་ནངས་པ་ ང་བ ན་འདི་ དོ ་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ ཆོས་ ང་གི་གཏོར་
གྲལ་ལུ་ཡང་བ གས་ཏེ་ གསུང་ཆོག་གནང་ ོལ་དར་ བ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
��
��
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རྒྱལ་ གས་ལྷ་ཁང་།�

  རྒྱརྒྱལལ་་ གགསས་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་ཚན། � རྒྱལ་ གས་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   རྒྱལ་ གས་ལྷ་ཁང་།   �
གཡུས།    རྒྱལ་ གས་ མ།    �
བསྟེན་མི།�     ལམ་གོང་རྒྱལ་ གས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།��  

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རོ་ ོང་ཁག་ ལམ་གོང་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་
ས་གནས་ རྒྱལ་ གས་ཁ་ཟེར་སའི་ རྒྱལ་ གས་ལྷ་ཁང་
འདི་གི་གདན་ས་བཏབ་མིའི་ ར་ལས་ གཏན་གཏན་ ག་
་ བ་མི་ ད་ ་འབད་ ང་ ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ 
ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་བྱོན་མི་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ མ་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གདན་ས་ ག་
བཏབ་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འབད་བ ད་ ་འ ག། �
ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ལས་ ར་ ་བདག་འཛིན་འབད་ ་
ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ལོ་དག་པ་ ག་
གི་ ་མ་ཚུན་ཚོད་ར་ མ་བསན་འཛིན་དབང་མོ་ཟེར་མི་

འདི་གིས་ བདག་འཛིན་འབད་ ་ ོད་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ མོ་ར་གིས་ ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་ ་མ་ཚུགསཔ་ལས་
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བརྟེན་ ་ལོ་ ༢  ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ ་ ་ ་རིང་དབྱངས་ ན་དབང་ ག་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་
ལས་ ད་ ས་ ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་ཡུམ་ ་ ་མཆོག་གིས་ བདག་འཛིན་མ ད་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མས་གསོ་
་ འི་དོན་ལུ་ མ་ད ལ་དང་ ས་རྒྱུན་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རྒྱབ་ ར་ལ་སགོས་པ་ ག་ ་ར་འབད་དགོཔ་འ ོན་
ང་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �

དདམམ་་བབ གག།།��

དང་པོ་པ ་ ོད་ ང་ ལ། །དབང་བསྐུར་མིང་ ན་དམ་ ོག་ནས། །བསན་པ་ ང་བའི་བ འ་ ང་གི།དམ་
ན་ མས་ཀྱི་གྲལ་ ་བ ད། །བར་ ་མཐུ་ཆེན་འབྲུག་པ་སོགས། །དམ་པ་ མས་ཀྱིས་གནས་ ང་བར། །དམ་
ག་རོ་རྗེ་མགོར་བ ད་ ། །ཆོས་བཞིན་ ོད་པར་དམ་ཡང་བ ས། །ད་ ་ ལ་འབྱོར་བདག་ ག་གི།མི་མཐུན་
ན་ མས་བ ོག་པའི་ ར། །གྲོགས་སུ་ ན་ནོ་མཐུ་ ལ་ ན། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་

མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 འ ར་ ད་ ན་ ་བ ང་པོའི་ ལ། །ཆུ་ འི་གར་ ་ ་འ ལ་ ན། །མི་བ ད་ག མ་པའི་ག གས་

འཛིན་ ས། ། ད་པའི་ཁམས་སུ་རོལ་ལ་བསོད། །གད་རྒྱང་འབྲུག་ ར་ གས་པའི་ གས། །སོང་གསུམ་
འ ག་རྟེན་ ན་ བ་པ། །དཔའ་བོའི་གར་སབས་མ་ ངས་པའི། །མགོ་བོ ་འ མས་པར་མ ད་ལ་
བསོད། ། ང་རྗེ་རབ་ ས་ ་ ང་གི །མདངས་གསལ་བཞིན་རས་ ག་མདོག་ ན། །བསན་པ་ ང་བར་དམ་
བ ས་པ། །ཡུལ་ཁམས་ཆོས་བཞིན་ ང་ལ་བསོད། ། མ་ ན་ད ས་པའི་རོལ་པ་ ལ། །ད ས་མ ད་ ན་
མོ་སོང་གིས་བ ར། །དགའ་བའི་ ་ ས་ཡོངས་ ོགས་པའི། །ལང་ཚོ་ངོམ་པར་འཐུང་ལ་བསོད། ། མས་པའི་
ོག་ལ་ ང་བའི་མཚན། །རིག་པའི་ག ང་བ་བཏེགས་པ་དང་། ། ོངས་པའི་སྡུག་བ ལ་སེལ་མ ད་

པའི། ། ད་བཞིན་ནོར་ ་འཛིན་ལ་བསོད། ། ་ འི་བ ན་ ད་སོབས་ཆེན་ ད། །བདག་ ག་ ས་པས་
བསོད་ལགས་ན། །བསམ་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་། །མི་མཐུན་འ མས་པའི་གྲོགས་མ ོད་ ག །ཟེར་
བ ད་ ་འ ག།�
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

གསོལ་མཆོད་ཡང་ ་རིམ་བཞིན་ ་ ས་བཅུ་བཞི་དང་ ར་ད ་ལུ་མགོན་པོ་གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ 
རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ སེར་མཆོད་ཟེར་ གནམ་ ར་ ་ལོ་ ོག་འཚོ་བའི་ ས་ཚོད་དང་བ ན་ཏེ་ ག ང་ཆོག་
ཕུརཔ་དང་ཆོས་ ང་། ་ལས་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།  ��

་རོ་ ོང་ཁག་ ལམ་གོང་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ རྒྱལ་ གས་ཁ་ཟེར་སའི་ རྒྱལ་ གས་ལྷ་
ཁང་འདི་གི་གདན་ས་བཏབ་མི་འདི་ ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་བྱོན་མི་ མཐུ་
ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ མ་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ཨིནམ་ ་བ ད་ ་འ ག། རྒྱལ་ གས་བ ན་འདི་ ལམ་གོང་
རྒྱལ་ གས་ཁ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ མ་ ན་ ོསམ།  �
མ་བསན་འཛིན་དབང་མོ། 
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་མོ་བྲག་ད ར་མོའི་གནས་ཁང་།�

  ་་མམོ་ོ་བྲབྲགག་་དད རར་་མམོ།ོ།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན། � ་མོ་བྲག་ད ར་མོ།  �
གནས་ཁང་།   ་ ་ཕུག   �
གཡུས།    ་ །     �
བསྟེན་མི།�     ་མོ་བྲག་ད ར་མོ་བསྟེན་མི་འདི་ ་ ་ཕུག་གི་ མ་ ང་པ་ག ོ་བོ ་

གཉིས་ཀྱིས་ག ོས་པའི་ ན་བདག་ག ན་ མ་ ང་ ༢  ལྷག་ མ་ ག་
གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།� 

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་མོ་བྲག་ད ར་མོའི་གནས་ཁང་ངོ་མ་འདི་ ་ ་ཕུག་ལས་
ཡར་ ས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ ་ ག་ ང་ ང་ ་ འ ་སའི་
ས་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ མ་མ་གཏོགས་ གཏན་གཏན་ ་
འཚོལ་ ོབ་མི་ ག་ ག་ཡང་མིན་འ ག་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་
པས། ་མོ་བྲག་ད ར་མོའི་གནས་ ང་ཨིན་ཟེར་ ང་ ོང་
ོམ་ ག་གི་ ་བར་ རང་ ་  པའི་ ས་ ༡  ལུ་ ལོ་
ར་བཞིན་ ་ ་ ་ཕུག་གི་ ་མོ་བྲག་ད ར་མོའི་ ན་

བདག་ག ོ་བ་ོ ས་པ་དབང་ ག་ཟེར་མི་གིས་ག ོས་ མ་
ང་པ་ ༢ དང་། ་ལས་ག ན གནས་བདག་ ་མོ་བྲག་
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ད ར་མོ་བསྟེན་མི་ མ་ ང་ ༢  ལྷགཔ་ ག་གིས་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། ་མ་གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་ཟེར་ ལོགས་སུ་ ག་ ད་ ་འབད་ ང་  ད་ ས་ནངས་པ་ 
ག ང་ལས་མ་ད ལ་འ མ་  ་ ག་གནང་ ོག་ལས་ ་མོ་བྲག་ད ར་མོའི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་
ཁང་ ཆུང་ ་ ག་ བ་པའི་བ ང་ར་འ ག། ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་མིའི་མི་སེར་དང་ 
ས་གནས་འདི་ནང་ཡོད་མིའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་འབྱུང་ཚུགས་ ་ཨིན་པས།�

དདམམ་་བབ གག།།��

 ོབ་དཔོན་པ ་ ོད་འ ང་དང་། ། ་ ན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །དབང་བསྐུར་བ ད་ ་ ན་པ་
བཞིན། །ཐུབ་བསན་རྒྱས་པའི་འ ན་ལས་མ ོད། ། བ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་པ་དང་། །ལྷག་པར་བ ད་
འ མས་ ོབ་མར་བ ས། ། ་ ར་དམ་ལ་བ ག་པ་བཞིན། །འབྲུག་པའི་བསན་དང་ ་འཛིན་ ང་། ། ལ་
འབྱོར་བདག་ ག་འ ར་བ ས་ཀྱིས། །མཆོད་ ང་བསོད་ ་བ ལ་བ་ ། ། ད་ལ་བསམ་པའི་དོན་ མས་
ད། །ཆོས་བཞིན་ ར་ ་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 རྒྱལ་ ང་ ད་བཞིན་འ ར་ལོའི་ ་ ས་ཀྱིས། །བ ་ ས་ ་ ་དབང་མོའི་ཆུ་ འི་གར། །གནས་ཡུལ་
ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ ་ གས་འ ང་བའི། །ལྷ་ ན་རྒྱལ་མོ་གྲུབ་པའི་ ་མ། །ད ར་འ མ་ ད་རིས་ ོགས་
པས་མཚར་བའི་སྐུ། །ལྷ་གོས་སྣ་ཚོགས་ནོར་ འི་རྒྱན་ ས་བཞིན། །མདའ་དང་ནོར་ ་འཛིན་པས་ བ་པ་
པོ། ། ད་ཞིའི་ གས་ཚོགས་མ་ལུས་ བ་པར་བསོད། ། ན་མདོག་འབར་བའི་ད ་བ ན་ ར་བ བས་
ནས། ། མས་པའི་ ོག་གི་ ར་ གས་འ ་བ ད་སོགས། ། ས་པའི་ མ་འ ར་མ་ ས་སོན་པ་དང་། །ད ་
ལ་ གས་ མས་ཞི་བས་ ང་ལ་བསོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།�
ད་ ོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ གནས་བདག་གི་ ོ་བྲང་ཟེར ་ལོགས་སུ་ དཔ་ལས་བརྟེན་ ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ ཕུལ་ ོལ་ ད་ ང་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ རང་ ་  པའི་ ས་ ༡  ལུ་ ་ ་ཕུག་གི་ ་མོ་བྲག་
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ད ར་མོའི་ ན་བདག་ག ོ་བོ་ ས་པ་དབང་ ག་ཟེར་མི་གིས་ག ོས་ ་ ་ཕུག་གི་ མ་ ང་པ་ ༢ དང་། 
་ལས་ག ན གནས་བདག་ ་མོ་བྲག་ད ར་མོ་བསྟེན་མི་ ང་ ༢  ལྷགཔ་ ག་གིས་ གནས་བདག་ལུ་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ ས་གནས་འདི་ཁར་འོངས་ཏེ་ ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ད་ལས་ ར་ གནས་བདག་གི་གནས་ཁང་གསར་བ ངས་འབད་ ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ 
་མ་བ་ལྷགཔ་ ་ ཕུལ་ཚུགས་ ་ལུ་ ་ཚོམ་མིན་འ ག།��
ལམ་གོང་རྒེད་འོག་བརྒྱུད་ ་ ག ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་ད ལ་གནང་སྟེ་གནས་བདག་གི་གནས་ཁང་དང་
འདྲ ་འབད་ ་ འི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསོན་ག ན་ ་ད ་བ་ བ་སའི་རྟེན་ ལྷ་ཁང་གསར་བ ངས་
གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རང་སོའི་དད་མོས་དང་བ ན་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་འབད་
ཚུགས་ཚུགསཔ་ ག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།  ��

་མོ་བྲག་ད ར་མོ་འདི་ ་ ་ཕུག་གི་ མ་ ང་པ་ག ོ་བོ་གཉིས་ཀྱིས་ག ོས་པའི་ ན་བདག་ག ན་ མ་
ང་ ༢  ལྷག་ མ་ ག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�� ་མོ་བྲག་ད ར་མོའི་གནས་ཁང་ངོ་མ་འདི་ ་ ་ཕུག་

ལས་ཡར་ ས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ ་ ག་ ང་ ང་ ་ འ ་སའི་ས་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ མ་མ་གཏོགས་ 
གཏན་གཏན་ ་འཚོལ་ ོབ་མི་ ག་ ག་ཡང་མིན་འ ག་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་པས། ་མོ་བྲག་ད ར་མོའི་གནས་
ང་ཨིན་ཟེར་ ང་ ོང་ ོམ་ ག་གི་ ་བར་ རང་ ་  པའི་ ས་ ༡  ལུ་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ་ ་ཕུག་

གི་ ་མོ་བྲག་ད ར་མོའི་ ན་བདག་ག ོ་བོ་ ས་པ་དབང་ ག་ཟེར་མི་གིས་ག ོས་ མ་ ང་པ་ ༢ དང་། 
་ལས་ག ན གནས་བདག་ ་མོ་བྲག་ད ར་མོ་བསྟེན་མི་ མ་ ང་ ༢  ལྷགཔ་ ག་གིས་ཡང་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 

 
��
��
��
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��
��
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ལུང་་ཕུག་ལྷ་ཁང་།�

  ལུལུངང་་ཕུཕུགག་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལུང་ཕུག་བ ན། �
གནས་ཁང་།  ན་ས།   �
གཡུས།   ཆུ་ཁ།   �
བསྟེན་མི།� ལམ་གོང་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཆུ་ཁ་གཡུས་ཚན་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་

ཨིན་མས། � �  

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

གནས་བདག་ལུང་ཕུག་འདི་ལུ་ ་མ་འབད་
བ ་ ན ་ གནས ་ཁང་དང ་ལྷ ་ཁང ་ཟེར ་ 
ལོགས་སུ་བ ངས་ཏེ་ ད་ ང་ ད་ ས་
ནངས་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
དང་ ག ང་ ང་གི་བ འ་ ན་ལས་བརྟེན་ 
ལུང་ཕུག་ལྷ་ཁང་གསར་བ ངས་གནང་སྟེ་ 
གནས་བདག་དང་ གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ ལུང་
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ཕུག་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་ ་མ་གནས་ ང་ ག་མ་གཏོགས་ལྷ་ཁང་འདི་ དཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ་ལོ་ 
༢  ལུ་ ན་ས་གཡུས་ཚན་དང་ འབྲུག་ག ང་མ མ་ བ་ཀྱི་ ོག་ལས་ ལྷ་ཁང་ ོག་ག གམ་ ག་
བ ངས་ནུག། ལམ་ཁར་ལུང་ཕུག་བ ན་ ་ ན་ཨིན་ཟེར་རོ་རོས་ ར་བ མ་འབད་མི་ ་ ག་མ ོང་ ་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

ན་པའི་འབྲས་ ་བ ་བ་ཆེ། །གནོད་པའི་འབྲས་ ་སྡུག་བ ལ་འབྱུང་། །རང་གི་ལུས་ལ་ད ་ལོངས་
ལ། །ག ན་ལ་གནོད་པ་མ་མ ད་ ག།རྒྱལ་བས་བ ན་པའི་བ འ་བ ལ་པ། ། ་བཞིན་ ད་ ང་དགོངས་
མ ོད་ནས། །འགྲོ་ལ་གནོད་འ ་མ་ ད་པར། ། ན་དང་བ ་བའི་ལས་ མས་ བས། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

འ ར་ ད་བ ་བ་ཆེན་པའོི་ད ངས། །གང་འ ལ་མོས་ངོར་འ ར་བའི་ལྷ། །སོབས་ལྡན་བ ད་ཀྱི་ ་དཔོན་
ཆེ། །རབ་འ གས་ ན་ནག་འ བས་པའི་ ལ། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གོས་ནོར་ འི་ག གས། །མི་བ ད་གྲོགས་
གཡོག་ ོགས་བཅུར་འ ོ། ། ་འགྲོ་བྱམས་པས་ ང་བ་དང་། ། ་འདོད་ ་བ་ ང་བ་བཞིན། ། ག་གཉིས་ ་
དར་ནོར་ ་འཛིན། ། ང་ རམ གས་པའི་ ་ནག་ལ། ། བས་ནས་སོང་གསུམ་མ་ལུས་པའི། །ཞི་རྒྱས་དབང་
དྲག་ལས་སྣ་ཚོགས། ། བ་པའི་མཐུ་ ལ་སོབས་ཀྱི་བདག།ཡབ་ཡུམ་ ས་འ ར་བ ས་པ་ལ། ། ངས་བའི་
ད་ཀྱིས་བསོད་ལགས་ན། །བདག་ ག་བསོད་ནམས་ ད་བཞིན་བ བ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ལམ་ཕུག་ལྷ་ཁང་ནང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་འདི་ཡང་ ་མ་འབད་བ་ ན་ ཆུ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་
སེར་ཚུ་ ག་ར་ག ག་ཁར་འ ོམས་ཏེ་ རང་ ་  པའི་ནང་གསར་ཕུད་དང་ རང་ ་ ༡  པའི་ནང་ ལོ་
འབག་དང་འ ལ་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ ད་ ས་ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་གསར་བ ངས་
འབད་ཚར་བའི་སབས་ཀྱིས་ ་རིམ་དང་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་འགོ་
བ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
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མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
གནས་བདག་ལུང་ཕུག་འདི་ལུ་ ་མར་འབད་བ་ ན་ གནས་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་ཟེར་ ལོགས་སུ་བ ངས་ཏེ་
དཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ་ལོ་ ༢  ལུ་ ན་ས་གཡུས་ཚན་དང་ ག ང་གི་གྲོགས་རམ་ལས་བརྟེན་ 

ལྷ་ཁང་ ོག་ག ག་འབད་མི་ ག་བ ངས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལམ་གོང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཆུ་ཁ་གཡུས་
ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་བྱུང་སྟེ་འ ག། �  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར།  
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གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར།�

  དདམམ་་ ནན་་ ་་བབ དད་་ཆེཆེནན་་པཔོ།ོ།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གནས་བདག་གི་མཚན།  དམ་ ན་ ་བ ད་ཆེན་པོ།�
གནས་ཁང་།� � � གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་མ ོ་རིམ་བ ད་ །�
གཡུས།   � གསང་ཆོས་འ ར།�
བསྟེན་མི།� � � ་རོ་ལུང་ག ོང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

��
གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་
འདི་ བས་ ང་གསུང་ ལ་གཉིས་
པ་ ོགས་ལས་ ་བསན་འཛིན་
མཆོག་གིས་ ་ལོ་༡ དང་ ་ལོ་
་ ་ ་བའི་ ས ་པ་གསུམ་ལུ ་

འབྲུག་གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་ ་
གདན་ས་བ ངས་ འི་ས་ཆོག་ས་
གོན་ལུ་ བས། དཔལ་འ ར་ལོ་
ོམ་པའི་དཀྱིལ་འ ར་ ་ག ོ ་

བོར་བ ངས་ཏེ། ས་བ ག་མ ད་ ་གདན་ས་བ ངས་ ་འགོ་བ གས་གནང་བའི་ བས་མ འ་ཡུལ་ ད་པའི་
མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ཁ་ ་གཉིས་ ད་ཀྱི་ ་ལས་ བས་ཏོག་ ས་ཏེ། ལོ་ ་ནང་ར་ག ག་ལག་ཁང་གསུམ་ ོག་
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་བརྒྱད་མ་ འི་ལྕགས་རི་དང་བ ས་པ་ གས་ ོམ་ ་གྲུབ་པའི་ཁར་ ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ཡང་ལོ་
གསུམ་ ་བར་ན་བ བས་ཚུགས་ནུག། ཡོངས་ ོགས་གྲུབ་པའི་རབ་སོན་ ། ང་ལོ་སནོ་ ་ར་བའི་ཡར་ ས་
ལུ་དཔལ་འ ར་ལོ་ ོམ་པའི་དཀྱིལ་འ ར་ ་ ་ལས་མ ད་གནང་བ་མ་ཚད་ ་ཁར་འ ོམས་མི་དད་ལྡན་ ་མི་
སེར་ཡོངས་ལུ་དབང་ལུང་བ འ་ཆོས་ཡང་གནང་ནུག། ཨིན་ ང་སེམས་ ན་ ་བསོད་ནམས་དམན་པའི་
སབས་ཀྱིས་ ་ལོ་༡ ༢ལུ་ ་མཆོད་བ ས། ཡང་རིན་ ་ག མ་དཔོན་ ་མགྲིན་ནས་འགོ་འ ན་ ོག་ ོགས་
ལས་ ་ ས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ ོབ་མ་ཚུ་གིས་ མས་གསོ་དང་ནང་གི་སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་ཚུ་ གས་ ོམ་ ་གྲུབ་
པར་མ ད་ ་ཡོད་ ང་ ་ཡང་ ་ལོ་༡ དོན་གྲངས་ནས་ ་ལྷའི་ ལ་ ་གསོལ་ཚར་འ ག། ་གི་ ལ་ལས་
གསང་འ ར་ ་ ོང་དཔོན་ ས་ལྷ་ཁང་ ག་གསར་བ ངས་མ ད་ ་འབད་ ང་ བས་ ག་ ག་ལས་ དཔ་
ལས་བརྟེན་གསང་འ ར་ ་བསན་པ་ ་ མས་པའི་མ འ་ལུ་ཐུག་ནུག། ཨིན་ ང་ ོགས་ལས་སྐུ་འ ང་ ་པ་
་ ས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚ་དང་སྐུ་འ ང་ ག་པ་འ གས་ ད་བསན་འཛིན་ ་ནོ་གཅུང་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་
མས་ཀྱི་ཡབ་ཞིང་ག གས་དྲགོས་ཨོན་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ་མ་ལས་ལྷ་ཁང་བ ངས་ འི་ ་འདོད་ཡོད་པའི་
ཁར་ཚར་ག ག་གསང་འ ར་ལུ་ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འོང་བའི་ བས་གནམ་ཁ་ལས་ལྷ་ཁང་ལོག་
བ ངས་དགོ་པའི་ལུང་བསན་ ་སྒྲ་གོ ་ལས་བརྟེན་ ་ལོ་༡ ལས་འགོ་བ གས་ཡབ་ ་ར་དང་ ་རའི་ནོ་
གཅུང་འ པ་ལྷན་ ས་གཉིས་ ར་ བ་མ ད་ ་ མས་གསོ་ཟེར་ ང་ལྷ་ཁང་ ་བ་ལས་གསར་བ ངས་གནང་
སྟེ་ ་ལོ་༡ ༡ལུ་ ོང་གི་ད ་ ་གཉིས་ ོག་མ་ནང་རྟེན་དང་བ སཔ་འབད་ གས་ ོམ་གྲུབ། འི་ ལ་ལས་ 
གནམ་ལོ་ལྕགས་ལུག་ ་༢པའི་ ས་པ་༡ དང་ ་ལོ་༡ ༡ ་ ་ པའི་ ་ ས་ ལུ་ཡབ་ཨོན་རོ་རྗེའི་ཐུགས་
དགོངས་བཞིན་བ ད་ འི་ ་བ གས། ག ང་ བས་ནས་ ་ལུང་སུང་ཁ་ལས་ཨིན་མི་ ོབ་རིག་འཛིན་དབང་
ག་ཟེར་ ་མི་ ་བ ད་ འི་ད ་འཛིན་དང་པ་ ་བ ས་བ ག་གནང་ནུག། ལྕགས་ལུགས་ ་བཞི་པའི་ ས་
བཅུ་གསུམ་ལུ་ བས་རྗེ་ད ་བ ས་ད ་འ ན་རིན་མཆོག་གྲུབ་སོན་རབ་གནས་གནང་བར་ བས། ས་བཅུ་
བཞིའི་ ་དྲོར་ བས་རྗེ་མཆོག་ནས་བ ད་ འི་ ོབ་ ག་ཚུ་དང ། ཡབ་དྲགོས་ཨོན་རོ་རྗེ་དང་དྲགོས་མ ོད་
དཔོན་བ ས་བ གས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འ ལ་ ་ ོག་ལས་ ས་རབ་འ ལ་ འི་དོན་ལུ་རྗེ་རང་
གིས་མ ད་པའི་གང་ ོ་མའི་ ད་དང ། བར་ ད་བསལ་ ར་དཔལ་འབྲུག་པའི་དམ་ ན་ ་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་
རྗེ་རང་གིས་མ ད་པ་འགོ་ ད་ ་གནང་སྟེ་ བ་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་བ ད་པའི་ ་ ོག་མར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
མ ད་གནང་། འི་ ལ་མ་ལྕགས་ལུགས་ ་བཞི་པའི་ ས་པ་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་ད ང་ལས་ བས་རྗེ་མཆོག་ད ་
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བ གས་ ོག་ད ་འ ན་ ལ་གྲངས་བརྒྱ་ ག་གིས་རབ་གནས་ས་གོན་ ་གསུང་ཆོག་གནང ། ས་བ ་ ་
ས་ཆེན་ ་འ ོམས་ཀྱི་ཉིན་མར་ བས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འ ར་ ་ག ོ་བོར་བ ངས་ཏེ། 
ག ག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བ ས་པར་མི་ ས་པ་ ངས་ཏེ་བ ས་ད ་ གས་ཀྱི་ ན་ ར་འ བས་པའི་
རབ་གནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མ ད་གནང་པའི་ ལ་ བས་རྗེའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ོབ་མ་ ོབ་རིག་འཛིན་དབང་
ག་གིས་བ ད་ འི་འཛིན་ ང་དང་འ ད་ ོད་ ོམ་གསུམ་ ་ ་ལས་ ་མ་འ ང་རིམ་བ ད་ ་ ་འགོ་

བ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་བ ད་ ་འདི་ བས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ དང་། ག ང་ ་ཚང་ཡབ་རྗེ་ཞིང་ག གས་དམ་པའི་
ཐུགས་དགོངས་བཞིན་མ ོ་རིམ་བ ད་ ་ཚུན་རྒྱ་བ ད་གནང་བ་མ་ཚད་མ ོ་རིམ་ ས་ཡོན་ ན་ ་ ོབ་ ག་
བརྒྱ་ ག་ལས་བ ད་ ་བསན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ན་ ོགས་ ན་ ་བ ོ་གནང་ནུག། འི་ བས་མཁན་པོ་
ཕུར་པ་རོ་རྗེ་དང་། མཁན་པོ་ ན་བ ང་འ ན་ལས། མཁན་པོ་འ མ་དཔལ་རོ་རྗེ་གསུམ་ ས་ཡང་ལྷག་བསམ་
དག་པའི་ ་ལས་ ག་ ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འི་ ལ་མར་ད ་འཛིན་གཉིས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་།ད ་འཛིན་
གསུམ་པ་ནོར་ ་རྒྱལ་མཚན་ ས་ཡང་བ ད་ ་འདི་གོང་ནས་གོང་འ ལ་ ་ ག་ ་དང་ན་ག ོན་ ོབ་ ག་ཚུ་
ལུ་རིག་གནས་ག ང་ཆེན་ ་བ ད་ ད་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

དདམམ་་བབ གག།།��

་རྒྱན་པ ་འགྲོ་མགོན་ག ང་པ་དང ། །གྲུབ་ ོབ་གཏེར་ ང་
ཆེན་པོའི་ ན་ ་ ། །རང་ག གས་བསན་ནས་ ོག་གི་ ང་པོ་
ཕུལ ། །ཁས ་ ངས ་དམ ་ལས ་མ ་འདའ ་འ ན ་ལས ་
མ ོད ། །སེ འི ་མཚན ་ད ་རིགས ་གསུམ ་ མ ་ ལ ་
དང ། །མཚུངས་ ད་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་ ན་ ་ ། །རང་
ག གས །ཁས་ ངས །ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་བསན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་དང ། །ཡོངས ་འཛིན་ངག ་གི ་དབང་ ག ་ ན་ ་
། །རང་ག གས །ཁས་ ངས །མི་ མ་ཆོས་རྒྱལ་བསན་པའི་
ཉི་མ་དང ། །མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་ ན་ ་ ། །རང་དམ་ ན་ ་བ ད་ཆེན་པོ།�
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ག གས་བསན་ནས་ ོག་གི་ ང་པོ་ཕུལ། །ཁས་ ངས་དམ་ལས་མ་འདའ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་
ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��
ོ བ་འ ག་ཐུགས་ཀྱི་ ལ་པ་ལས། ། ད་ ་ག འ་བ ད་མི་བ ན་པ། །སྐུ་བསོད་ག འ་ཆེན་འ གས་པའི་
ག གས། །སྐུ་ ད་ ལ་དང་ ག་པས་བརྒྱན། །ནག་པོ་ ས་མདོག་མཆེ་བཞི་ག གས། །མིག་སོང་ ན་ ་
རབ་ ་དམར། ། ག་གཉིས་བ ད་ གས་མདའ་ག ་འཛིན། ། ད་ཀྱི་ ལ་པ་འདི་ ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བསན་
པ་བ ང་ ་ན། །འ གས་ ད་ག འ་བ ད་དྲག་པོའི་ག གས། ། བས་སུ་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་ བས། ། ལ་འབྱོར་
བར་ ད་ ང་ ་ན། ། གས་འ ང་ག ོན་ནུ་མ ས་པའི་ག གས། ། བས་སུ་བ ད་ ་ནག་པོ་ བས། ། ་
འགྲོའི་ ོག་ལ་རྒྱུ་ ་ན། ། བ་འ ག་ག གས་ ན་འ གས་པར་ ད། ། བས་སུ་ ་ ངས་འོད་ལ་
བས། ། བས་མཆོག་དྲོད་ཚད་ ལ་ ་ན། །མི་ ན་འོད་དང་ ་མཆོག་ལྡན། །ག འ་བ ད་ ད་ལས་ལྷག་པ་
ད། །དམ་ ས་གཏོར་མ་འདི་བ ས་ལ། །བདག་ ག་བསམ་དོན་ ད་བཞིན་ བས། །འགལ་ ན་བར་ ད་

ཞི་བར་མ ོད། །བ འ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། ། ལ་འབྱོར་བདག་གི་སོང་གྲོགས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་
ཏེ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན། ་དང་པའི་ནང་རྒྱལ་བའི་བ འ་འ ར། ་དང་པའི་ ས་༡ ལུ་མི་དབང་རྒྱལ་
ཡུམ་ ་ ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ ན་ ་ མ་རྒྱལ་སོང་མཆོད། ་༢པའི་ ས་ ལུ་རྗེ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་
མཆོད། ་ པར་ བས་ ང་སྐུ་མཆོད། ་ པར་ ས་ཆེན་ ་འ ོམས། ་བཞི་པའི་ ས་༢ ལས་ ་ པའི་
ས་༡ཚུན་ ོགས་ལས་འ གས་ ད་བསན་འཛིན་ ་སྐུ་མཆོད་ཉིན་གསུམ། ་ པའི་ ས་༡ ལུ་ ལ་ ་ ས་

བཅུ། ་ པའི་ ས་༢ ལུ་ ོགས་ལས་ ་ ས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་མཆོད།  
་ པའི་ ས་ ལུ་བ ན་བཞི་ཆོས་འ ར། ས་༡  ལུ་ ན་རས་ག གས་དྲོ་ཆོག ་རིང་མའི་རིང་མའི་རྟེན་

མདོས། རྒྱལ པོའི རྟེན མདོས བ ས གསོལ མཆོད མང་རབས་ ག་བསན་པ་ ་དང་ ་བྲག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
དང་རྒྱལ་ ོན་འབངས་གསུམ་ ་སྐུ་རིམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ དང་ཕུལ་བཞིན་ཡོདཔ ཨིནམས།�
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དགོན་ ་འདི་ག ང་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ཡོད པའི་དགོན་ ་ ག འབད ་ལས་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་
ལ སོགས པའི གསོལ མཆོད་ཀྱི་རིགས་ག་ར་དགོན་ ་ག ན་དང་ གས་འ དཔ་ ་ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ཡང་ད ་འཛིན་ ས་ག ོས་པའི་ ་ ོབ་ཀྱི་ད ལ་ ོགས་དང་ ོ་ ོགས་ད ་ ག་གི་ཚུ་གི་ ོ་ ོགས་
ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ག ང་ལས་དགོན་ ་ག ན་དང་ག ག་མཚུངས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར།མི་ འི་ཁ་
ཐུག་ལས་ཡང་རང་སོའི་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་ལྷ་ཁང་འདི་ བས་ ང་གསུང་ ལ་ ་གདན་ས་ ག་ཨིནམ་ལས་ བས་ ང་གསུང་
ལ་གཉིས་པ་ ོགས་ལས་ ་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་ ་ལོ་༡ ལུ་ས་ ང་རྟེན་འ ལ་མ ད་གནང་ཡོདཔ་

མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་རྒྱུ་ ང་གཉིས་ ་རའི་ ོག་ལས་ བས་ཏོག་ ་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་
གནས་བདག་ དམ་ ན་ ་བ ད་ཆེན་པོ་ལས་ བས་རྟེན་ ་མི་ཡང་ ར་བཏང་འབྲུག་མི་ཡངོས་དང་ ལྷག་
པར་ ་ཡང་ ་རོ་ལུང་ག ོང་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

ོབ་རིག་འཛིན་དབང་གིས་བ མས་གནང་བའི་�གསང་འ ར་ ་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བསྡུས།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ོབ་སངས་རྒྱས་དབང་ ག། 

  



153

གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར།�

༡༡   ནན་་མམོ་ོ་རིརི་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ན་མོ་རི་བ ན།�
གནས་ཁང་།� � � གསང་ཆེན་ཆོས་མ ་ོརིམ་བ ད་ །�
གཡུས།  �  གསང་ཆོས་འ ར།�
བསྟེན་མི།� � � གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་ ་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

��
གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་
འདི་ བས་ ང་གསུང་ ལ་གཉིས་
པ་ ོགས་ལས་ ་བསན་འཛིན་
མཆོག་གིས་ ་ལོ་༡ དང་ ་ལོ་
་ ་ ་བའི་ ས ་པ་གསུམ་ལུ ་

འབྲུག་གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་ ་
གདན་ས་བ ངས་ འི་ས་ཆོག་ས་
གོན་ལུ་ བས། དཔལ་འ ར་ལོ་

ོམ་པའི་དཀྱིལ་འ ར་ ་ག ོ་བོར་བ ངས་ཏེ། ས་བ ག་མ ད་ ་གདན་ས་བ ངས་ ་འགོ་བ གས་གནང་
བའི་ བས་མ འ་ད ས་ ད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ཁ་ ་གཉིས་ ད་ཀྱི་ ་ལས་ བས་ཏོག་ ས་ཏེ། ལོ་ ་
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ནང་ར་ག ག་ལག་ཁང་གསུམ་ ོག་ ་བརྒྱད་མ་ འི་ལྕགས་རི་དང་བ ས་པ་ གས་ ོམ་ ་གྲུབ་པའི་ཁར་ 
ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ཡང་ལོ་གསུམ་ ་བར་ན་གྲུབ་ཚུགས་ནུག། ཡོངས་ ོགས་གྲུབ་པའི་རབ་སོན་ ། 
ང་ལོ་སོན་ ་ར་བའི་ཡར་ ས་ལུ་དཔལ་འ ར་ལོ་ ོམ་པའི་དཀྱིལ་འ ར་ ་ ་ལས་མ ད་གནང་བ་མ་ཚད་
་ཁར་འ ོམས་མི་དད་ལྡན་ ་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་དབང་ལུང་བ འ་ཆོས་ཡང་གནང་ནུག། ཨིན་ ང་སེམས་ ན་
་བསོད་ནམས་དམན་པའི་སབས་ཀྱིས་ ་ལོ་༡ ༢ལུ་ ་མཆོད་བ ས། ཡང་རིན་ ་ག མ་དཔོན་ ་མགྲིན་

ནས་འགོ་འ ན་ ོག་ ོགས་ལས་ ་ ས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ ོབ་མ་ཚུ་གིས་ མས་གསོ་དང་ནང་གི་སྐུ་རྟེན་གསུང་
རྟེན་ཚུ་ གས་ ོམ་ ་གྲུབ་པར་མ ད་ ་ཡོད་ ང་ ་ཡང་ ་ལོ་༡ དོན་གྲངས་ནས་ ་ལྷའི་ ལ་ ་གསོལ་
ཚར་འ ག། ་གི་ ལ་ལས་གསང་འ ར་ ་ ོང་དཔོན་ ས་ལྷ་ཁང་ ག་གསར་བ ངས་མ ད་ ་འབད་ ང་
བས་ ག་ ག་ལས་ དཔ་ལས་བརྟེན་གསང་འ ར་ ་བསན་པ་ ་ མས་པའི་མ འ་ལུ་ཐུག་ནུག།ཨིན་ ང་ 
ོགས་ལས་སྐུ་འ ང་ ་པ་ ་ ས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚ་དང་སྐུ་འ ང་ ག་པ་འ གས་ ད་བསན་འཛིན་ ་ནོ་
གཅུང་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་ མས་ཀྱི་ཡབ་ཞིང་ག གས་དྲགོས་ཨོན་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ་མ་ལས་ལྷ་ཁང་བ ངས་
འི་ ་འདོད་ཡོད་པའི་ཁར་ཚར་ག ག་གསང་འ ར་ལུ་ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འོང་བའི་ བས་
གནམ་ཁ་ལས་ལྷ་ཁང་ལོག་བ ངས་དགོ་པའི་ལུང་བསན་ ་སྒྲ་གོ ་ལས་བརྟེན་ ་ལོ་༡ ལས་འགོ་བ གས་
ཡབ་ ་ར་དང་ ་རའི་ནོ་གཅུང་འ པ་ལྷན་ ས་གཉིས་ ར་ བ་མ ད་ ་ མས་གསོ་ཟེར་ ང་ལྷ་ཁང་ ་བ་
ལས་གསར་བ ངས་གནང་སྟེ་ ་ལོ་༡ ༡ལུ་ ོང་གི་ད ་ ་གཉིས་ ོག་མ་ནང་རྟེན་དང་བ སཔ་ ་ གས་
ོམ་གྲུབ། འི་ ལ་ལས་ གནམ་ལོ་ལྕགས་ལུག་ ་༢པའི་ ས་པ་༡ དང་ ་ལོ་༡ ༡ ་ ་ པའི་ ་ ས་ ལུ་

ཡབ་ཨོན་རོ་རྗེའི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་བ ད་ འི་ ་བ གས། ག ང་ བས་ནས་ ་ལུང་སུང་ཁ་ལས་ཨིན་མི་
ོབ་རིག་འཛིན་དབང་ ག་ཟེར་ ་མི་ ་བ ད་ འི་ད ་འཛིན་དང་པ་ ་བ ས་བ ག་གནང་ནུག།ལྕགས་

ལུགས་ ་བཞི་པའི་ ས་བཅུ་གསུམ་ལུ་ བས་རྗེ་ད ་བ ས་ད ་འ ན་རིན་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་སོན་རབ་གནས་
གནང་བར་ བས། ས་བཅུ་བཞིའི་ ་དྲརོ་ བས་རྗེ་མཆོག་ནས་བ ད་ འི་ བོ་ ག་ཚུ་དང ། ཡབ་དྲགོས་ཨོན་
རོ་རྗེ་དང་དྲགོས་མ ོད་དཔོན་བ ས་བ གས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འ ལ་ ་ ོག་ལས་ ས་རབ་
འ ལ་ འི་དོན་ལུ་རྗེ་རང་གིས་མ ད་པའི་གང་ ོ་མའི་ ད་དང ། བར་ ད་བསལ་ ར་དཔལ་འབྲུག་པའི་དམ་
ན་ ་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་རྗེ་རང་གིས་མ ད་པ་འགོ་ ད་ ་གནང་སྟེ་ བ་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་བ ད་པའི་ ་
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ོག་མར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མ ད་གནང་། འི་ ལ་མ་ལྕགས་ལུགས་ ་བཞི་པའི་ ས་པ་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་
ད ང་ལས་ བས་རྗེ་མཆོག་ད ་བ གས་ ོག་ད ་འ ན་ ལ་གྲངས་བརྒྱ་ ག་གིས་རབ་གནས་ས་གོན་ ་
གསུང་ཆོག་གནང ། ས་བ ་ ་ ས་ཆེན་ ་འ ོམས་ཀྱི་ཉིན་མར་ བས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རོ་རྗེ་ཕུར་པའི་
དཀྱིལ་འ ར་ ་ག ོ་བོར་བ ངས་ཏེ། ག ག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བ ས་པར་མི་ ས་པ་ ངས་ཏེ་
བ ས་ད ་ གས་ཀྱི་ ན་ ར་འ བས་པའི་རབ་གནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མ ད་གནང་པའི་ ལ་ བས་
རྗེའི་རིན་པོ་ཆེའི་ ོབ་མ་ ོབ་རིག་འཛིན་དབང་ ག་གིས་བ ད་ འི་འཛིན་ ང་དང་འ ད་ ོད་ ོམ་གསུམ་ ་
་ལས་ ་མ་འ ང་རིམ་བ ད་ ་ ་འགོ་བ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་བ ད་ ་འདི་ བས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ དང་།ག ང་
་ཚང་ཡབ་རྗེ་ཞིང་ག གས་དམ་པའི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་མ ོ་རིམ་བ ད་ ་ཚུན་རྒྱ་བ ད་གནང་བ་མ་ཚད་

མ ོ་རིམ་ ས་ཡོན་ ན་ ་ ོབ་ ག་བརྒྱ་ ག་ལས་བ ད་ ་བསན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ན་ ོགས་ ན་ ་བ ོ་
གནང་ནུག། འི་ བས་མཁན་པོ་ཕུར་པ་རོ་རྗེ་དང་།མཁན་པོ་ ན་བ ང་འ ན་ལས།མཁན་པོ་འ མ་དཔལ་རོ་རྗེ་
གསུམ་ ས་ཡང་ལྷག་བསམ་དག་པའི་ ་ལས་ ག་ ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འི་ ལ་མར་ད ་འཛིན་གཉིས་པ་ཕུན་
ཚོགས་དང་།ད ་འཛིན་གསུམ་པ་ནོར་ ་རྒྱལ་མཚན་ ས་ཡང་བ ད་ ་འདི་གོང་ནས་གོང་འ ལ་ ་ ག་ ་
དང་ན་ག ོན་ ོབ་ ག་ཚུ་ལུ་རིག་གནས་ག ང་ཆེན་ ་བ ད་ ད་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།��

དདམམ་་བབ གག།།��

 ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ ་གྲོང་ ར་ ། ། ན་ ངས་ ་གྲོ་ཡུལ་ ་ད ས། ། ན་ གས་རི་བོ་ ན ་མ ན་
འབྲུག །གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་ ང་བའི་ག ན། ། ད་འོང་ལྷ་མོ་ ན་བ ན་མ། །རི་བ ན་འ ར་དང་བ ས་
པ་དང་། །ཞིང་ ང་ནགས་ཀྱི་བ ད་ད ང་ཆེ། །མཐུ་ལྡན་ གས་པའི་ད ང་བ ས་ག གས། ། ས་དང་། ན་
་པད་འབྱུང་ བ་བརྒྱུད་དང་། །མཐུ་ཆེན་བ ད་འ མས་བ འ་དར་ད ངས། །ལྷོ་ ངས་ལྷ་ ད་ ོད་འ ང་

བཞིན། །འབྲུག་པའི་བསན་དང་ ་འཛིན་ ང་། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
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ན་མོ་རི་བ ན། 

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

 ལྷ་མིན་ ན་ ་ ད་འངོ་མ། ། ་བའི་བཞིན་ ན་ལྷའི་ ་
མོ། ། གས་ལྡན་ག ང་བ་བ ད་པའི་བཞིན། །འ མ་བ ས་
མ ་ ་མིག ་ ར ་གཡོ ། །ན ་ཆུང ་དར ་མ ་མ ས ་པའི ་

ག གས། །དར་ ་དིང་ ན་ལྷབ་ལྷབ་ ན། །གསེར་ད ལ་
ག ་ག ཡུ ་བྱུ ་ ་ ། །རྒྱ ན ་ད ང ་དོ ་ ལ ་ ལ ་ ལ ་
ལ། །གཡས་ན་མདའ་དར་རིན་ཆེན་སྣོད། །འབྲས་ཀྱི་ ག་
ར ་གཡོ ན ་བ ང ་ ད ། ། ས ་ ་སོ བས ་ལྡན ་རི ་ ་

བ ན། །ག ོན་ནུ་དམར་པོ་ ་ མས་ལྡན། ། ངས་ཀྱི་ཡ་
ལད ་མཚོན ་ ་ ན ། ། ར ་བ ོ ན ་མ ང ་དང ་ནོར ་ ་

འཛིན། །ནོར་འཛིན་ ་མོ་ཆུ་ ་ལྷ། །འ ར་བ ས་བསོད་དོ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
དགོན་ ་འདི་ག ང་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ཡོད པའི་དགོན་ ་ ག འབད ་ལས་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་
ལ སོགས པའིགསོལ མཆོད་ཀྱི་རིགས་ག་ར་དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ཡང་ད ་འཛིན་ ས་ག སོ་པའི་ ་ བོ་ཀྱི་ད ལ་ ོགས་དང་ ོ་ ོགས་ད ་ ག་གི་ཚུ་གི་ ོ་ ོགས་ཀྱི་འཐུས་
ཚུ་ག ང་ལས་དགོན་ ་ག ན་དང་ག ག་མཚུངས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར།མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཡང་རང་སོའི་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་དང་གནང་བཞིན་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ ན་མོ་རི་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ གསང་ཆེན་ཆོས་འ ར་ ་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ 
གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་དང་ ལྷ་ཁང་འདི་ བས་ ང་གསུང་ ལ་གཉིས་པ་ ོགས་ལས་ ་བསན་
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འཛིན་མཆོག་གིས་ ་ལོ་༡ ལོར་ས་བ ང་རྟེན་འ ལ་མ ད་གནང་བའི་ ལ་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ བས་ཏོག་
་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རིག་འཛིན་དབང་ ག��གསང་འ ར་ ་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བསྡུས།��
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ོབ་སངས་རྒྱས་དབང་ ག། 
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་རྒྱན་ ་ འི་ལྷ་ཁང་།�

ལུལུངང་་གགཉིཉིསས་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།����༡༡༢༢����
༡༡  ངངསས་་དད རར་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ངས་ད ར་བ ན།�
གནས་ཁང་།   ངས་པའི་ས།�
གཡུས།    ངས་ཨོན་ ་ །�
བསྟེན་མི།  ག ོ་བོ་ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་ རྒེད་འོག་སོ་སོའི་མི་སེར་ ་

བ མ་ ་ག ན་ཡང་ ར་དང་ ང་གི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་
མས།  �

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

རབ་བྱུང་ ག་པའི་ནང་གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་
འབར་མཆོག་གིས་ བོད་ཁམས་ ོགས་ལས་
ག ལ་བྱ་ ས་ལུ་བབས་ཏེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ག ང་ ོགས་སུ་ ་
གྲོ་ ངས་པའི་ས་དང་རྒྱ་བར་ ་བྲག་དགོན་པ་
གདན་ས་བཏབ། ་གི་ བས་ལུ་ ནུབ་མཚོ་
ནག་པ་ ་ལས་ ནོར་གཏེར་བ ས་པར་བྱོན་
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ངས་ད ར་བ ན།�

པའི་ ས་སུ་ མ་གྲ་ ག་རྟེན་འ ལ་འ ག་སོངམ་ལས་གཏེར་ལ་ལུ་ ག་ལོག་སྟེ་ ོར་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
གཏེར་སོན་པ་འ ར་དང་བ ས་པ་བྱོག་སྟེ་བྱནོ་པའི་ བས་ གཏེར་བདག་ ང་ གས་ ལ་དང་མནའ་ ོ་མ ད། 
ད་ ོ་རིན་ ངས་ ོང་ནང་ཡོད་མི་ གཏེར་ལས་བ ས་པའི་རོལ་མོ་ ་ཡང་ནུབ་མཚོ་ནག་པ་ ་ལས་བ ས་
བ སཔ་ཨིན་པས། གཏེར་སོན་ ་ཡང་ ལ་ལས་མི་ངན་ ག་གིས་རང་ ལ་ ན་པའི་གཏེར་ ག་ བཏོན་
བཅུག་པའི་ ན་ ས་མི་ངན་ ་ཡང་འ ལ་ ་ ། གཏེར་སོན་པ་ ་ཡང་ སྐུ་ ་ལུ་བར་ ད་བྱུང་སྟེ་པ ་འོད་ཀྱི་
ཞིང་ལུ་ག གས། སྐུ་ག ང་ ག་ ད་ཀྱི་ཕུང་པ་ོག ལ་བྱ་འགྲོ་བའི་དོན་ལུ་བ གས་བ གསཔ་ཨིན་ ང་ ལ་
ལས་ རིན་ ངས་ ོང་ ་མཆོད་བ ས་པའི་ བས་ ་ལུ་ ོར་སོང་མི་འདི་ ང་བ ས་ར་འབྲུག་མི་ ་ བ་ 
བསོད་ནམས་དང་ཁ་རྗེ་ཆུང་བའི་ གས་མཚན་ཨིནམ་ལས་ སེམས་ མ་པའི་གཞི་ངོ་མ་ ག་ཨིན་པས། ཨིན་
ང་ བསོད་ནམས་ ་གིས་ ོགས་ ང་ ཕུད་ཀྱིས་མ་ ོགས་ཟེར་བའི་ད ་བ མ་ ་ གཏེར་སོན་མཆོག་གི་
ད ་ ོད་འདི་ ་མ་ལས་ ངས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གསང་བའི་ ོག་ལས་ ངས་པའི་ ར་ ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ ་བ ང་  ་རོ་རིན་ ངས་ ོང་ ་མཆོད་བ ས་པའི་ བས་ ད ་ ོད་འདི་ ་ལྷའི་ ལ་ལུ་མ་ཚུད་
པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ད་ ས་ ང་བ ས་ར་ འབྲུག་མི་ ་དང་ ལྷག་པར་ནང་ཆོས་ལུ་དད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་

དོན་ལུ་ ངས་པའི་རིལ་ ་ཟེར་ ོབ་ ་ཡོད་མི་འདི་ 
གཏེར་སོན་རིན་པོ་ཆེའི་ད ་ ོད་ཀྱི་བ འ་ ན་ལས་བརྟེན་
ཨིན་པས།�

དདམམ་་བབ གག།།��

ན་ ་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། ། ན་ ང་བྲག་རི་ ོ་བྲང་
། །བ འ་བ ས་དམ་ ག་རོ་རྗེ་ ། ། ་བོར་འ ག་པའི་
བ འ་འབངས་སུ། ། ོག་ ང་ཕུལ་ནས་ཁས་ ངས་
པའི། །དམ་ ག་ག ན་པོ་ ང་ ས་དགོངས། །གྲུབ་པའི་
ས་ ་ མས་ ད་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་བསན་པའི་ག ར་

ཁ་གཏད། ། ་འཛིན་ ས་ འི་ ང་མ་ ། །མངའ་གསོལ་
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་བཞིན་ བ་པ་པོ། །གཡར་དམ་ག ན་པོ་འ ན་ལས་ཀྱི། །བ ལ་བའི་ལས་ མས་བ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་
གསུངས་གནང་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

མཆོད་དོ་བསོད་དོ་ད ་བ ན་ ང་མའི་ཚོགས། ། ང་བ ན་འབར་བ་མཐུ་དང་ ལ་ ་བདག།སྐུ་མདོག་དམར་
པོ་རབ་ག མ་ མ་པའི་ ལ། །དར་དམར་གོས་ག གས་བསེ་ བ་ ོག་ ་གསོལ། །མ ང་དམར་བསྣམས་
ནས་ ་དམར་ ང་ལ་ བས། ། བ་ ན་འ ར་ཚོགས་དམག་ ས་བསོ་སྒྲ་ ར། །ཆོས་ ད་ ང་ཞིང་བསན་
པའི་བྱ་ར་མ ད། །ཞིང་བཅུའི་ ོག་འ ོག་འ ར་དང་བ ས་ལ་བསོད། །ནང་ ར་ ལ་པ་ར་ ་ད ་བ ན་
། །ད ར་ ་འ མ་དང་ ་ད ར་ བས་སུ་ བས། ། ག་འོག་ ར་དང་ཆོས་གོས་ ོག་ ་གསོལ། །བ་དན་
ད ར་པོ་གསེར་ ་ མ་ ་འཛིན། ། ་ ག་དམར་ད ས་ ོག་བདག་མང་པོས་བ ར། །ད ན་གནས་ལྷ་ཁང་
ལ་ཞིང་ཆོས་འ ར་ ང ། །ཆོས་ ད་ཡོངས་ཀྱི་ ང་མ་མཐུ་སོབས་ ན། །ད ་བ ན་དམ་ ག་ ན་ལ་བདག་
བསོད་དོ། །གསང་བའི་ ལ་པ་གནོད་ ན་ མ་པའི་ཚུལ། །སྐུ་མདོག་སྣ་ཚོགས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་འ ོ། ། ་
འ མ་འ ང་བག་རིན་ཆེན་བརྒྱན་ ས་ ས། །ག ན་ག ན་ལ་ བས་གནོད་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་བ ར། །དགོས་
འདོད་འབྱུང་བ་གཏེར་ ་ འུ་ ་འཛིན། །ནོར་ ང་ཆེན་པོ་ ་འ ལ་སོབས་ཀྱི་བདག། བ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་
སྟེར་མ ད་པའི། །ལོངས་ ོད་གཏེར་ ་བདག་པོ་ ད་ལ་བསོད། །ག ན་ཡང་ ལ་པའི་ཆོ་འ ལ་མི་ ད་
པའི། ། ་འ ལ་སྣ་ཚོགས་སནོ་པའི་མཐུ་བ་ོཆེ། ། བ་པའི་ ་ོ ་གཏེར་ ་ ང་མའི་ཚོགས། །འ ར་དང་བ ས་
ལ་ ང་འདིར་བདག་བསོད་དོ། ། ད་པར་བདག་ལ་ ང་བའི་སེམས་ལྡན་པའི། །མ་ ངས་དགྲ་དང་གནོད་ ད་
བ གས་ཀྱི་ཚོགས། ། ལ་བའི་ག ན་མ་ཉིད་ ་ ད་མངའ་གསོལ། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་ལས་ མས་ ར་ ་
བས། །ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཞི་བདག་འདི་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ངས་ཨོན་ ་ འི་ལྷ་ཁང་ནང་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ཡང་ ཉིན་ ར་དང་ ་རིམ་ 
་བ མ་ ་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་ནང་ དགོན་ ་ག ན་ཚུ་དང་ ག་ དཔ་ ་ར་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ཨིན་
ང་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ ོལ་རྒྱུན་མ་འདྲ ་ག གཔོ་འདི་ ངས་བ ན་བསྟེན་དགོ་མི་ ར་ ང་ ་གསུམ་ ་
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མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་ ་གསུམ་པའི་ ས་ ༡  ལུ་ ་མའི་བ ོག་ ག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་ ་གི་ ོལ་ ག་དང་ ཡང་ རང་ ་ ༡༡ པའི་ ས་ ༡  ལུ་ དམངས་ཀྱི་བ ོག་ ག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་
ཟེར་ ཨོན་ ་ འི་ལྷ་ཁང་གི་ ག་ལུ་ བ ན་ ་གནས་ཁང་ནང་ལུ་ ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་གི་ ོལ་ ག་
འ ག།�
བ ན་ ་གནས་ཁང་ངོ་མ་འདི་ ཨོན་ ་ འི་ལྷ་ཁང་གི་ ག་ལུ་ བ ངས་ཏེ་ཡོད་ ང་འདི་ནང་ལོ་ ར་ ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ བས་མ་གཏོགས་ གཏན་ ང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ོལ་ དཔ་ལས་ མི་ ་དང་ག ང་
ལས་རྒྱབ་ ར་ཡང་མིན་འ ག། ཨིན་ ང་ གནས་བདག་ག ོ་བོ་སོན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་འདི་ ཨོན་ ་
་ལྷ་ཁང་ནང་ཨིནམ་ལས་ ས་རྒྱུན་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ངས་དང་ ག ང་ལས་ ོབ་ལམ་ཚུ་ཡང ད ་

འ ན་ལྷ་ཚོགས་ལས་ དགོན་ ་ག ན་ཚུ་བ མ་ ་ར་ ོབ་ ོལ་འ ག།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

རབ་བྱུང་ ག་པའི་ནང་གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་འབར་མཆོག་གིས་ བོད་ཁམས་ ོགས་ལས་ག ལ་བྱ་ ས་ལུ་
བབས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ག ང་ ོགས་ལུ་ ་གྲོ་ ངས་པའི་ས་དང་རྒྱ་བར་ ་བྲག་
དགོན་པ་ལུ་ གདན་ས་བཏབ་གནང་ནུག། ་གི་ བས་ལུ་ ནུབ་མཚོ་ནག་པ་ ་ལས་ ནོར་གཏེར་བ ས་པར་
བྱོན་པའི་ བས་ མ་གྲ་ ག་རྟེན་འ ལ་འ ག་སོངམ་ལས་བརྟེན་ ནོར་གཏེར་ལ་ལུ་ ག་ལོག་སྟེ་ ོར་སོངམ་
ཨིན་པས།�
གནས་བདག་ ངས་ད ར་བ ན་བསྟེན་མི་འདི་ ག ོ་བོ་ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་། ར་དང་
ང་གི་མི་ལ་ལུ་ ག་གིས་ གནས་བདག་འདི་བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།  �

��
��
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 

�
  
��
  
��
��
��
��
��
  



163

མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་།�

༢༢  འའོ་ོ་དདོདོད་་བབ དད་་པཔོ།ོ།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  འོ་དོད་བ ད་པོ།�
གནས་ཁང་།   ་རོ་ཚོང་འ ས།�
གཡུས།    ་རོ་ཚོང་འ ས།�
བསྟེན་མི།  ་རོ་ཚོང་འ ས་ཀྱི་གཡུས་མི་ཚུ་དང་ ་ནང་ལས་འ ས་མིའི་མི་སེར་ཚུ་

གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་ཡང་ ་རོ་ མ་ ་ ག་ལུ་ག་ ་བ་མ ས་ ་དང་
ལྡནམ་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ གྲུབ་ཆེན་
ང་སོང་རྒྱལ་པོ་དང་། ལ་ལས་ཆོས་རྗེ་ ན་དགའ་
གས་པའི་ བས་འོ ་དོད་བ ད་པོའི་གནས་ཁང་

བ གས་ནུག། ལྕང་ ང་ ་བར་འོ་དོད་བ ད་པོའི་
བས་བཏགས་སའི་རོའི་ལུང་ད་ ོ་ཡང་མ ལ་སར་

འ ག།�
�
��
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འོ་དདོ་བ ད་པོ།�

དདམམ་་བབ གག།།��

རྒྱལ་བ་པད་འབྱུང་ ན་ གས་ཀྱིས། ། ག་ ོང་ད ་བ་ ན་ བ་ ང་། །རྒྱུ་འབྲས་བ ན་པའི་བ འ་བ ལ་
པ། །དགོངས་ནས་ག ན་ ན་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག།��
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �

རབ་འ གས་ཨི ་ ་ལའི་སྐུ། ། བ་གོས་ ར་དང་ བ་ ོག་
གསོལ། །མ ལ་གཡུ་རིན་ཆེན་ནོར་ ས་མ ས། །བསན་
འགྲོའི་ ལ་ ་མ ད་ལ་བསོད། ། ག་གཡས་མ ང་ནག་
དགྲ ་ལ ་བ ན ། །གཡོ ན ་པ ་མདའ ་ག ་ གས ་པ ་
བསྣམས། །སག་དོམ་ ་ནག་ ་ ་བརྒྱ། །དམ་ མས་ ོག་
ད གས་འ ོག་ལ་བསོད། ། ་ནག་ ང་ད ར་གཡག་ ད་
བས། །འབབ་ཆུའི་ག ང་སོགས་ ོགས་ ན་རྒྱུ། །ལྷ་
ན་ གས་པའི་འ ར་དང་བ ས། །མ་ ངས་ག ག་པའི་

ག ད་ལ་བསོད། །ཟེར ་ལ་སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གཞི་
བདག་འདི་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
ཉིན་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་གསོལ་མཆོད། ་ལས་ ས་ཆེན་ཁག་གི་གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ ས་རྒྱུན་གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་ ་ལས་རིམ་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ང་
གནས་གནངམ་དང་ག ག་ཁར་ གནས་བདག་ལུ་གསོལ་ཁ་ཡང་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་གནང་ ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་
པས།�
དགོན་ ་འདི་ ་མ་ལས་ རིན་ ངས་ ་ཚང་གི་མངའ་འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་དགོན་ ་ ག་ཨིནམ་ལས་ འདི་ནང་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ འི་རྒྱབ་ ར་ཚུ་ཡང་ ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་ཚོགས་ ག་ཚང་ལས་ དགོན་ ་ག ན་དང་
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འདྲ་མ མ་ ་ ོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ མ་ ་ ག་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ འི་ ོངས་ལས་
ཡང་ ཉིན་ ར་བཞིན་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་ལུ་ད འ་ངལ་
མིན་འ ག།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ད་ ས་ ་རོ་ མ་ ་ ག་ལུ་ ག་ ་བ་མ ས་ ་དང་ལྡནམ་ ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ གྲུབ་ཆེན་
ང་སོང་རྒྱལ་པོ་དང་། ལ་ལས་ཆོས་རྗེ་ ན་དགའ་ གས་པའི་ བས་འོ་དོད་བ ད་པོའི་གནས་ཁང་ ག་
བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།གནས་བདག་འོ་དོད་བ དཔོ་བསྟེན་མི་འདི་ ་རོ་ཚོང་འ ས་མི་སེར་ཚུ་
དང་། གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལས་ ཁ་འ ས་ཏེ་འ ་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

ལྷ་ཁང་གི་ མ་རྒྱལ་མཚན། 
�
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་ཆུ་ལྷ་ཁང་།�

  མམཚཚོ་ོ་ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  མཚོ་ ན།�
གནས་ཁང་།   ་ཆུ།  �
གཡུས།    ་ཆུ།   �
བསྟེན་མི།     ་ཆུ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ ལྷ་ཁང་འདི་ 
གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གི་ཡང་ ད་ བྱང་
ོ གས ་བ ང ་པོ ་གིས ་བ ངས ་གནང ་
གནངམ་ཨིན་པས།�
མ་བྱང་ ོགས་བ ང་པོ་མཆོག་ ་རོ་རིན་
ངས་ ོང་གི་ མ་གནས་བ ན་ ་བ གས་

པའི་ བས་ ་རལ་མགོན་པོའི་ལུང་བསན་
ར་བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ བ དཔ་ཨིན་པས།�
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མཚོ་ ན།�

་མ་ཚད་ མ་འདི་གིས་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ འུ་བརར་རོ་ལྷ་ཁང་དང་ 
ོང་བྲག་ཁག་གི་ ་ ་ལྷ་ཁང་། འབངས་ ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཡང་ མ་བྱང་ ོགས་བ ང་པོ་གིས་བ ངས་གནང་
ཡོདཔ་ ་ ད་ཆེས་བ དཔ་ཨིན་པས།�
ད་ ོ་འབད་བ་ ན་ ་ཆུ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་ ་ལྷ་ཁང་འདི་ ་རོ་རིན་ ངས་ ་ཚང་ལུ་
ཕུལ ་ལས་བརྟེན་ ་ཚང་ལས་ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་དོན་ལུ་ མ་དང་པ་ ་ ་རོ་ལམ་གོང་ཆུ་ཁ་ ང་ཁ་
ལས་ཨིན་མི་ མ་བསོད་ནམས་ཟེར་ ་མི་འདི་ ་ལོ་ ༢ ༡   རང་ ་ ༡  པའི་ ས་ ༢  ལུ་གསར་
བ ས་གནང་སྟེ་ མི་ ་ལུ་ཆོས་ ོགས་དང་འ ལ་བའི་རྒྱབ་ ར་ ག་ ་དགོཔ་ཡོད་ ང་ མ་འདི་གིས་མ ད་
གནང་དང་གནངམ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

དདམམ་་བབ གག།།��

 འགྲོ་ ན་བ ་དང་སྡུག་བ ལ་རྒྱུ། ། ན་གནོད་གཉིས་
ལས་འབྱུང་ངོ་ ས། །རྒྱལ་བས་བ ན་པའི་བ འ་ ལ་
པ། ། ་བོར་འ ར་ནས་ ན་བ ་ བས། །ཟེར་གསུངས་ནུག།��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �

མི་འ ར་ ན་ བ་ ་ ས་ ་མའི་གར། །གང་འ ལ་མོས་ ོ་
རྒྱ་མཚོར་འ ག་པས་ན། །ད ར་ ོགས་ ང་བའི་མགོན་དང་
ནག་ ོགས་བ ད། ། ག་ ར་སྣང་བས་འགྲོ་འ ལ་མ ད་ལ་
བསོ ད ། །ཆོས ་བཞིན་ ོ ད ་པའི ་ ང ་ག ག ་མཚོ ་ ན ་
རྒྱལ། །རབ་མ ས་ ་བས་མི་ངོམས་ ད་འ ོག་མ། །བཅུ་
ག་ལང་ཚོའི་དཔལ་དང་ག ་འབར་བས། །མ ས་སྡུག་ ན་
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་ཕུལ་ ན་ ་ལ་བསོད། ། ག་གཡས་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་མདའ་དར་དང་། །གཡོན་ན་ ད་གསུམ་སྣང་
ད་ ་ལོང་འཛིན། །ལྷ་ ས་གོས་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མང་པོས། །ཡོངས་བ བས་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ ་ལ་
བསོད། །ཟེར ་ལ་སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཞི་བདག་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ཉིན་ ར་བ ང་རྒྱུན་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་། ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་
ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་སོའི་སབས་བ ་སྡུག་དང་འ ལ་ཏེ་ ལྷ་
ཁང་འདི་ནང་འོངས་ཏེ་ གནསཔོ་དང་མཚོ་ ན་ལུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
ག ང་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་རྒྱུན་གསོལ་ ་འཐུས་ ་ ་རིམ་བཞིན་ ་ད ལ་ མ་ ༡  ་གནང་ ོལ་
ཡོད་མི་འདི་མ་གཏོགས་ ོབ་ལམ་ག ན་ དཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་
བས་ ང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་མ མ་ བ་ཀྱི་ ོག་ལས་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ 

རང་ ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ང་གནས་ ་ག ག་ ་ཆུ་གཡུས་ ད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་དང་། 
རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག་ ་ཆུ་གཡུས་སོད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་བ ང་
ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་བ ང་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཡང་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་

པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ་ཆུ་ལྷ་ཁང་འདི་ ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གི་
ཡང་ ད་ བྱང་ ོགས་བ ང་པོ་ཟེར་ ་མི་གིས་ བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ ་བ ད་ ོལ་འ ག། གནས་
བདག་མཚོ་ ན་འདི་ ་ཆུ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས།�
��
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བསོད་ནམས། 

�
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འབངས་ ་ལྷ་ཁང་།�

  ་་རིརི་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་རི་བ ན། 
གནས་ཁང་།� �  འབངས་ །  �
གཡུས།    འབངས་ །  �
བསྟེན་མི།  � ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

འབངས་ ་ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་
གིས་གདན་ས་བ གས་ཏེ་ བོད་པའི་ལྷ་ཁང་བ མ་
མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ཆུང་ ་ ག་ལས་ ད་ ་འབད་ ང་ 
ལ་ལས་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ ་ས ་མོ ་ཡོས ་ལོར ་ 

གཡུས་འབངས་ ་ལས་ཨིན་མི་ རིན་ ངས་ག མ་
དཔོན་ ་མགྲིན་དཔལ་འབྱོར་ ས་ བས་ཏོ་ ས་ཏེ་ 
ལྷ་ཁང་འདི་ ོག་ཚད་གཉིས་ལུ་རྒྱ་བ ད་བཏང་བཏངམ་
ཨིན་པས།�
གཡུས་མཚན་ ་མིང་ འབངས་ ་ཟེར་བཏགས་དགོ་
པའི་ ངས་དོན་འདི་ཡང་ ་མ་ གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་
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་ར་བ ན།�

རྗེ་ ལྕང་དཔལ་རི་མགོན་པར་བ གས་པའི་ བས་ ོང་བྲག་ཁའི་བྱག་ ག་ ་ལས་ ་ ་ ་ ག་ར་ ་
འབར་ ོད་ས་ག གས་ཏེ་ ཉིནམ་ག ག་གྲུབ་ ོབ་ཀྱིས་ དཔག་ཚད་བ ལ་བ ག་ཞིནམ་ལས་ ་གི་ ད་
ང་སྟེ་བྱག་གི་ ་བར་བྱོནམ་ད་ བྱག་གི་ལོགས་ལས་རོ་གཡག་བ མ་ ག་ས་ཁར་ ད་ ་ཡོདཔ་ག གས་ཏེ་ 
་ནང་ལས་ རིང་བ ལ་ཆེ་ཆུང་བྱའི་ ང་རོག་བ མ་འབད་མི་གསུམ་ གཏེར་ ་བ ས་གནང་ནུག།�
རིང་བ ལ་ག ག་གིས་ ང་ལྷ་ལུ་འབངས་ཟེར་གནམ་མཁར་འཕུར་ཡར་སོངམ་དང་། ག ག་གིས་ ང་ ་ལུ་
འབངས་ཟེར་ས་འོག་ལུ་འ ལ་སོངམ་ལས་ ག གཔོ་འདི་ ་འ ོ་ལས་གྲུབ་ ོབ་ཀྱིས་ འདི་ང་འབངས་ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ རིང་བ ལ་འདི་ ་ ད་ནང་བ གས་ཏེ་བསྣམས་བྱོན་ནུག། གྲུབ་ ོབ་འདི་ལོག་བྱོན་ཏེ་ འབངས་
་ ན་དན་ ང་གི་ ་བར་ བས་ད་ ོ་ ས་དག་པ་ ག་ དམོ་ ་ ོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ་ ད་འདི་གཏམས་

བ ག་ཞིན་ན་ གྲུབ་ ོབ་ ་ར་ཆུ་ ་ཁར་བསོད་ མས་ལུ་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་པས། ་བ ང་ གྲུབ་ ོབ་ཀྱི་ ་
ད་འདི་ ར ་ལས་ ོ་ ས་འདི་ཚུ་གིས་ ་ ད་འདི་ནང་ ་ ་དང་ ག་ཅུང་བ གས་བ ག་སྟེ་ཡོདཔ་
འདྲས་ཟེར་ ཁ་ ས་ཏེ་བ ་ ོད་པའི་བར་ན་ གྲུབ་ ོབ་ལོག་བྱོན་འོངས་ནུག། ོ ་ ས་ ་ཚུ་གིས་ལོ་རྒྱུས་
འ ་ད་ གྲུབ་ ོབ་ཀྱིས་ ོང་བྲག་ཁ་ལས་ གཏེར་བ ས་ཡོད་པའི་ ར་ལས་གསུངས་གསུངསམ་ཨིན་པས།�
་ལས་ ོ་ ས་ ་ཚུ་གིས་ གཏེར་འདི་ང་བ ས་ཀྱི་རི་མགོ་ལས་བ ས་བ སཔ་ཨིནམ་ལས་ ང་བ ས་ཀྱིས་

འབངས་ ་མ་ཚད་ གྲུབ་ ོབ་ ད་ར་ཡང་ ་ལུ་བ གས་དགོ་ཟེར་
་ལས་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ འབངས་ ་ཟེར་བཏགས་གནང་

གནངམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བ དཔ་ཨིན་པས།�

དདམམ་་བབ གག།།��

ན་ ་འགྲོ་མགོན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་། །མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་
ན་ ར་ཁས་ ངས་ ང་། །གནས་ཡུལ་ཆོས་འ ར་ ང་བར་ ལ་

བ ས་པའི། །གཡར་དམ་ག ན་པོ་ ང་ ས་ ར་ ་མ ོད། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འ ག།�
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 ་བ ན་མཐུ་སོབས་ ་འ ལ་ ན། །དགྲ་ལྷ་ ་ཞིང་ མ་པའི་ ལ། ། ་ག ར་ ན་བགྲད་འ གས་པའི་
སྐུ། །རབ་དམར་རོ་རྗེ་གོ་ བ་གསོལ། ། ག་ན་མ ང་དར་ནོར་ ་བསྣམས། །གནོད་ ད་དགྲ་བོའི་ ོག་ ང་
འ ོག ། ་དམར་ ང་གི་ གས་ ན་ལ། ། བས་ཏེ་སོང་གསུམ་ བ་པར་ ལ། །བ ན་མོ་བྲག་བ ན་འ མ་
ས་བ ར། །བསན་པ་མ་ལུས་བ ང་བ་ལ། ། ར་བའི་ལས་མ ད་སོབས་པོ་ཆེ། །བ ན་ ད་ཆེན་པོ་ ད་ལ་

བསོད། །བདག་ ག་ཡོན་མཆོད་འ ར་བ ས་ཀྱི། །འགལ་ ན་སེལ་ལ་མཐུན་ ན་ བས། །ཡུལ་དང་ཡུལ་
འ ར་ ང་བ་ ། །འ ན་ལས་ ར་ ་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ཉིན་ ར་བ ང་རྒྱུན་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་། ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་
ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་སོའི་སབས་བ ་སྡུག་དང་འ ལ་ཏེ་ ལྷ་
ཁང་འདི་ནང་འོང་སྟེ་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ འབངས་ ་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ག་འབད ་ལས་བརྟེན་ འདི་ནང་འབད་དགོཔ་དང་བ འ་དགོཔ་
ཚུ་ཡང་ ག་ར་མི་ ་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་ནང་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་བ ང་
པའི་ བས་ཡང་ རྒྱབ་ ར་ ལ་ མ་མི་སེར་ ང་ར་གིས་ར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ འབངས་ ་ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གདན་ས་
བ གས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ ་ ག་ལས་ ད་ ་འབད་ ང་ ལ་ལས་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ས་མོ་ཡོས་ལོར་ 
འབངས་ ་གཡུས་ཚན་ལས་ཨིན་མི་ རིན་ ངས་ག མ་དཔོན་ ་མགྲིན་དཔལ་འབོྱར་ ས་ བས་ཏོ་ ས་ཏེ་ 
ལྷ་ཁང་འདི་ ོག་ཚད་གཉིས་ལུ་ རྒྱ་བ ད་བཏང་གནང་གནངམ་ ག་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ 
་རི་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
གནས་ ག་བསྡུས་པ།�ལྷ་ཁང་།�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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  དད་་ལལ་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ད་ལ་བ ན།�
གནས་ཁང་།   ད་ལ་དགོན་པ།�
གཡུས།    ད་ལ།     �
བསྟེན་མི།  ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་མི་ཚུ་དང་། བ་སྟེགས་ཀྱི་མི་སེར། ་ལས་ 

ང་ ང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ད་ལ་དགོན་པ་འདི་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ ར་འདི་ནང་ 
སོད་འབྲུག་བསན་པའི་བདག་པོ་རྒྱལ་བ་ ད་ཚང་པའི་
ཐུགས་ ས་གྲུབ་པའི་དབང་ ག་ཆེན་པོ་ ་ད ར་བའི་
ག ང་རབས་བཞི་པ་བསན་འཛིན་ནོར་ ་ལས་ དཔའ་
བོ་རོ་རྗེ་དང་བ ་མཆོག་སྐུ་མཆེད་གཉིས་འཁྲུངས།�
་ལས་ དང་པ་གིས་རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེའི་ ོབ་མ་ ལྷ་
བ ན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཡབ་ ས་ལུ་བ ད་ ་གྲུབ་པ་
བ ས། གཉིས་པ་ཅུང་བ ་མཆོག་ལས་ ཆོས་རྒྱལ་ནོར་
་གིས་ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ལ་བ ད་ ་གྲུབ་པ་བ ས། ད་ལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།�
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ད་ལ་བ ན།�

ས་ལྷ་སའི་ཆོས་ ང་བྱ་ ་ ན་ག ག་དང་མ་ག ག་དཔལ་ལྷ་ ན་དྲངས་ཏེ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ ངས་འདིར་བྱོན། 
་ནས་ ་གྲོར་ག ར་ཆེན་བསམ་གཏན་ཆོས་ ང་དང་ ད་ལ་བ ་ཆེན་ཡངས་ ་གཉིས་གདན་ས་བཏབ།�
ཡང་དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་ ན་དྲངས་ཏེ་ ད་ལ་ད ང་ད ར་པོར་ཐུགས་དམ་ལུ་གནས་ཏེ་ ་ད ན་གསུམ་ ་འགྲོ་
དོན་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། ་ལས་ གཅུང་བསན་པའི་ག ང་རབས་ལས་ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་ག ང་རབས་རིམ་པར་
བྱོན་ཏེ་ ཆོས་རྒྱལ་ནོར་ ་གིས་ ་གྲོར་ ད་ལ་བ ་ཆེན་ཡངས་ འི་གདན་ས་འདི་ག ོ་བོར་འཛིན་ཏེ་བ གས་
བ གསཔ་ཨིན་པས།�
ལ་ལས་ དགོན་ ་འདི་ག ང་ ་ཚང་གིས་འཛིན་ ང་མ ད་གནང་དགོཔ་ ་ མི་སེར་ ས་ ་བ་ཕུལ ་

བཞིན་ ་ ་ཚང་གིས་ ས་བ ས་ཏེ་ ་ ་གི་ ་བ གས་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ་ ་ཚུ་ མ་ མས་ ན་གནང་
སའི་བ ་གནས་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་ཡོད་ ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ ་ མ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ནང་ཆོས་ ོབ་ ོང་
འབད་སའི་བ ད་ འི་ ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

ན་ ་བྲག་བ ན་མཐུ་ ལ་ ན། །རྒྱལ་དབང་པ ་ ་ར་
ས། ། བ་གཏེར་ ང་པོའི་ག ར་ ་བ ར། །རྗེས་འ ག་
ང་བར་དམ་ལ་བ ག། ་ ར་རིག་འཛིན་བདག ་ ག་

གིས། །བ ལ་བའི་འ ན་ལས་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་
གསུངས་གནང་ནུག།��
��
��
��
��
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

རྒྱལ་བའི་བསན་བ ང་བ ན་ ད་ད ་བ ན་ཆེ། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ ་ ་ཕུང་པོ་ ར། ། ག་གཡས་ ་དར་
དམར་པོ་ ད་ ར་འ ར། །གཡོན་པ་བསམ་འ ལ་ནོར་ ས་ད ལ་བ་སེལ། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་གོ་ བ་སྐུ་ལ་
གསོལ། ། ་ ད་ ང་གི་ གས་ལྡན་ བས་སུ་ བས། །ལྷ་ ན་རྒྱལ་མོ་མིག་གི་བ ད་ ་མ། །བ འ་ག ན་
བྲན་གཡོག་བ ས་ལ་བདག་བསོད་དོ། །ཟེར་བའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་གཞི་བདག་འདི་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་
པས།  ��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ས་རྒྱུན་ ་བ ང་རྒྱུན་ཕུལ་ ་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ། ་ལས་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་རྒྱུན་ ད་ ད་
པར་ བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ ་མའི་སྐུ་མཆོད་དང་། རང་ ་བཞི་པའི་ནང་ མ་ ་
ག་བ ན། རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་ད རཔོ་ ་བརྒྱད་ཚུ་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �

དགོན་ ་འདི་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་ ག་ཨིནམ་ལས་ ག ང་ལས་ཡང་དགོན་ ་ག ན་
དང་འདྲ་མ མ་ ་ ོབ་ལམ་ཚུ་གནང་དང་གནངམ་བཞིན་ ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ མི་ ་ལས་ཡང་ དད་ ན་ ་ ན་
བདག་ཚུ་གིས་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་བ ང་བའི་ བས་ རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

་རོ་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོད་མི་ ད་ལ་དགོན་པ་འདི་ རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ ར་འདི་ནང་ 
སོད་འབྲུག་བསན་པའི་བདག་པོ་ རྒྱལ་བ་ ད་ཚང་པའི་ཐུགས་ ས་གྲུབ་པའི་དབང་ ག་ཆེན་པོ་ ་ད ར་
བའི་ག ང་རབས་ལས་བྱོན་མི་ མ་དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་དང་ བ ་མཆོག་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱིས་ གདན་ས་བཏབ་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས། གནས་བདག་ ད་ལ་བ ན་འདི་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་མི་ཚུ་དང་། བ་
སྟེགས་ཀྱི་མི་སེར། ་ལས་ ང་ ང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ་འཛིན།� 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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རོར་ གས་གནས་ཁང་།�

  དདམམ་་ ནན་་རརོརོར་་ གགསས།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  དམ་ ན་རོར་ གས།�
གནས་ཁང་།� �  ོང་བྲག་ཁ།�
གཡུས།   � ོང་བྲག་ཁ།�
བསྟེན་མི།� � � ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ོང་བྲག་ཁའི་གནས་ཆེན་འདི་འུ་ཆུ་ ོབ་ ་ལས་ཡར་ ་ལུ་
འ ་སའི་ག ང་ལམ་ལས་ ར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ་ལོ་མི་ ར་
་ ག་གི་ས་ཁར་བྱག་གི་ ད་པར་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་

ཏོག་ཏོ་ ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།གནས་འདི་ ས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ན་ ས་བ བས་
གནང་བའི་ཁར་ལྷག་པར་ ་ ས་རབས་༡ པའི་ནང་ལུ་
གནས་ ང་པ་ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་
བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་
གིས་གནས་ ་ ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ་ཡང་གྲུབ་
ོབ་མཆོག་འབངས་ ་དཔལ་རི་ལུ་བ གས་པའི་ བས་

འོད་གསལ་ ་ མས་སྣང་ནང་ལུ་ ོང་བྲག་ཁ་གི་བྱག་མ ་ལས་ལོག་ ་ལོག་ ་ར་ ་འབར་སར་ག གས་ཏེ་
ལུང་བསན་ ས་ལུ་བབས་ལས་ཉིནམ་ག ག་ ོང་བྲག་ཁ་ལུ་བྱོན་པའི་ བས་འུ་ཆུ་གི་རོང་ཆུ་བདའ་སྟེ་སེམས་
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ན་འ་དོམ་ག ག་གིས་ལམ་སོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་གཡུས་ཚན་འདིའི་མིང་ལུ་འ་ཆུ་ཟེར་ བ་ཨིན་ ང་ད་ ས་
ནངས་པ་ ར་ མས་ཏེ་འུ་ཆུ་ཟེར་ བ་ ོལ་དར་སོ་ནུག།�
་བ ང་འབངས་ ་ལུ་ མ་ དཔ་ལས་ མ་པའི་ཚུར་ལོགས་ལུ་གྲུབ་ཆུ་ ག་ཡང་སོན་གནང་བའི་ཁར་ཆུ་ ར་
བ ལ་བའི་འགྲམ་ལུ་རོ་ཕུ་ ར་ བས་རྗེས་ ག་བ ག་ཡོད་ ང་ཆུ་ ད་ཀྱིས་མ ལ་མ་ཚུགསཔ་ ་བ ོ་ཡར་
སོངམ་ཨིན་པས།�
ག་གི་ལམ་བདའ་སྟེ་འ ་བ་ ན་  དང་པ་རང༡� ང་གསར་ ་ཆོས་རྗེ་ལྷ་ཁང་།༢� ་རིང་མའི་ལྷ་ཁང་། � ་
་ལྷ་ཁང་། �མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་མ ལ་ཞིན་ལས་འདི་ཁ་ལས་མར་བབ་སྟེ་  མ་མ་ ་

མཆོད་རྟེན་ལས་མར་འབབ་འོང་ས་འ ག། ལམ་ག གཔོ་འདི་ དགའ་དྲག་ནང་ལས་བརྒྱུད་ ་ ང་ཅུ་ནང་གི་
ལྷ་ཁང་མ ལ་ ་ཆུ་བ ལ་ཞིནམ་ལས་འདི་ཁ་ལས་ཡར་འ གས་ཏེ་ ་མ་ ་མཆོད་རྟེན་ཡོད་སར་ ནོ་ཏེ་འ ་ས་
ག་ཡང་འ ག། འདི་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ལས་ ་ཆེ་ ོས་འདི་ ་ ་ལྷ་ཁང་ལུ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ལྷ་

ཁང་འདི་ཨིནམ་ ་བ དཔ་མས།�
མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ལོ་ ར་ ་རོ་ ས་བཅུ་དང་འ ལ་ཏེ་ ་གཉིས་པའི་ ས་བརྒྱད་དང་བཅུ་ ག་ལུ་མ་
གཏོགས་མ ལ་ཁ་མིན་འ ག། མཆོད་རྟེན་འདི་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གཏེར་ལས་བ ས་པའི་སངས་
རྒྱས་འོད་ ང་གི་རིང་བ ལ་བ གས་ཡོད་ ་འདི་གིས་ ས་བ ང་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ ོན་ལམ་བཏབ་ད་ ར་
་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ལུ་ཡང་མཆོད་རྟེན་ད ར་མོ་འ ལ་ ས་ཟེར་མིང་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འདི་ཁར་
གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གཏེར་བ ས་ས་དང་གྲུབ་ཆུ་ཁག་གསུམ་འ ག། ོང་བྲག་ཁ་གི་ལྷ་ཁང་དགོན་ ་
ཚུ་ ་མ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ མ་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་མ ད་ ་ཡོད་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ལྷ་ཁང་ག ག་གཉིས་ ག་
མ་གཏོགས་ག ན་ཚུ་ག་ར་ ང་རའི་ ་འདདོ་བཞིན་ ་ག ང་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ག ང་ ་ཚང་ལས་
དགོན་ ་ ་ཁར་ མ་ ག་ཡང་གསར་བ ས་མ ད་ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ ར་བ་ལྷགཔ་ ་གོང་ལས་གོང་
་འ ལ་བཞིན་འ ག།�
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དམ་ ན་རོར་ གས།�

དདམམ་་བབ གག།།��
ན་ ་ ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་གནས་ནས། །ད་ འི་

རིག་འཛིན་ ལ་འབྱོར་བདག་གི་བར། །གྲུབ་ ོབ་
བརྒྱུད་པ་ མས་ཀྱི་ ན་ ་ ། །ཁས་ ངས་དམ་
བ འ་བཞིན་ ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་
འ ག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

སྐུ་མདོག་མ ང་ནག་རབ་ ་ མ་པའི་ ལ། །མཆེ་བ་
རབ་ག གས་ ན་གསུམ་ ག་ ར་འ ག།བསན་
འགྲོའི་བ ་ ད་ག གས་ལ་བདག་བསོད་དོ། །ད ་
ལ་ ོག་ ་སྐུ་ལ་ ར་ནག་གསོལ། །རབ་འ གས་མི་
་ཚ་ཚས་བ གས་ ང་བ ག།ར་ ས་ཁམས་པ་

བས་ནས་སོང་གསུམ་བ ར། །དགྲ་བ གས་ ལ་ ་ ོག་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ག་གཡས་ ོ་ཆེན་དགྲ་
བ གས་མགོ་བོ་འ མས། །གཡོན་པ་ ད་པས་ མས་པ་ ར་བར་ ད། །སག་རལ་ག ག་ བས་ ོ་བའི་
མཚོན་ ་ ན། ། ་འ ལ་སོབས་ཆེན་ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ན་ ་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་བ འ་བཞིན་
། ། བ་གནས་ ་དང་ ད་པར་གནས་ཆེན་འདི། ། ན་ ་བ ང་བའི་གཡར་དམ་བ ར་དགོངས་

པའི། །བ འ་བ ང་དམ་ ན་ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ད་པར་ད ན་གནས་ ང་བའི་མི་མ་ ན། །ལྷ་ ་
ོང་བ ན་གནོད་ ན་ ན་མོ་ཚོགས། ། ང་ད ར་གཞི་བདག་བྲག་བ ན་འ ར་བ ས་ལ། ། ངས་བའི་ ད་
ཀྱིས་ མ་ ན་བསོད་པར་བ ། །བདག་ ག་བརྒྱུད་འཛིན་ ལ་འབྱོར་དཔོན་ ོབ་ལ། །ནད་གདོན་འགལ་ ན་
བར་ ད་ཞི་བ་དང ། ། ་དབང་ལོངས་ ོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་སོགས། །བསམ་པའི་དོན་ ན་བ བ་པའི་
འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།��
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

རོར་ གས་བསྟེན་དགོ་མིའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ རོར་ གས་གནས་ཁང་ནང་འོང་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ོལ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་གི་ ང་མའི་གྲངས་སུ་ཡང་ཚུད་ ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་མ་
ད་པར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ོང་བྲག་ཁའི་གནས་ཆེན་འདི་འུ་ཆུ་ ོབ་ ་ལས་ཡར་ ་ལུ་འ ་སའི་ག ང་ལམ་ལས་ ར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ་ལོ་
མི་ ར་ ་ ག་གི་ས་ཁར་བྱག་གི་ ད་པར་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་རབས་
༡ པའི་ནང་ལུ་གནས་ ང་པ་ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་གྲུབ་
ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གནས་ ་ ་གནང་ཞིནམ་ལས་ གནས་བདག་དམ་ ན་རོར་ གས་ལུ་ ག ར་གཏད་
མ ད་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་
ཨིནམ་མས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
མ་�བ ས་རོ་རྗེ། 
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དགོན་གསར་བ ན་ ་གནས་ཁང་།�

  དདགོགོནན་་གགསསརར་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  དགོན་གསར་བ ན།�
གནས་ཁང་།� �  ོང་བྲག་ཁ།�
གཡུས།  �  ོང་བྲག་ཁ།�
བསྟེན་མི།� � � ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��
ོང་བྲག་ཁའི་གནས་ཆེན་འདི་འུ་ཆུ་ ོབ་ ་ལས་ཡར་ ་ལུ་
འ ་སའི་ག ང་ལམ་ལས་ ར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ་ལོ་མི་ ར་
་ ག་གི་ས་ཁར་བྱག་གི་ ད་པར་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་

ཏོག་ཏོ་ ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།གནས་འདི་ ས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ན་ ས་བ བས་
གནང་བའི་ཁར་ལྷག་པར་ ་ ས་རབས་༡ པའི་ནང་ལུ་
གནས་ ང་པ་ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་
བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་
གིས་གནས་ ་ ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ་ཡང་གྲུབ་
ོབ་མཆོག་འབངས་ ་དཔལ་རི་ལུ་བ གས་པའི་ བས་
འོད་གསལ་ ་ མས་སྣང་ནང་ལུ་ ོང་བྲག་ཁ་གི་བྱག་མ ་

ལས་ལོག་ ་ལོག་ ་ར་ ་འབར་སར་ག གས་ཏེ་ལུང་བསན་ ས་ལུ་བབས་ལས་ཉིནམ་ག ག་ ོང་བྲག་ཁ་ལུ་
བྱོན་པའི་ བས་འུ་ཆུ་གི་རོང་ཆུ་བདའ་སྟེ་སེམས་ ན་འ་དོམ་ག ག་གིས་ལམ་སོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་གཡུས་ཚན་



183

འདིའི་མིང་ལུ་འ་ཆུ་ཟེར་ བ་ཨིན་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ ར་ མས་ཏེ་འུ་ཆུ་ཟེར་ བ་ ོལ་དར་སོ་ནུག། ་
བ ང་འབངས་ ་ལུ་ མ་ དཔ་ལས་ མ་པའི་ཚུར་ལོགས་ལུ་གྲུབ་ཆུ་ ག་ཡང་སོན་གནང་བའི་ཁར་ཆུ་ ར་
བ ལ་བའི་འགྲམ་ལུ་རོ་ཕུ་ ་ བས་རྗེས་ ག་བ ག་ཡོད་ ང་ཆུ་ ད་ཀྱིས་མ ལ་མ་ཚུགསཔ་ ་བ ོ་ཡར་
སོངམ་ཨིན་པས།��
ག་གི་ལམ་བདའ་སྟེ་འ ་བ་ ན་  ༡�� ང་གསར་ ་ཆོས་རྗེ་ལྷ་ཁང་། ༢�� ་རིང་མའི་ལྷ་ཁང་། �� ་
་ལྷ་ཁང་། ��མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་མ ལ་ཞིན་ལས་འདི་ཁ་ལས་མར་འབབ་སྟེ་  མ་མ་ ་
མཆོད་རྟེན་ལས་མར་འབབ་འོང་ས་འ ག། ལམ་ག གཔོ་འདི་   དགའ་དྲག་ནང་ལས་བརྒྱུད་ ་ ང་ཅུ་ནང་
གི་ལྷ་ཁང་མ ལ་ ་ཆུ་བ ལ་ཞིནམ་ལས་འདི་ཁ་ལས་ཡར་འ གས་ཏེ་ མ་མ་ ་མཆོད་རྟེན་ཡོད་སར་ ོན་ཏེ་
འ ་ས་ག ག་ཡང་འ ག། འདི་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ལས་ ་ཆེ་ ོས་འདི་ ་ ་ལྷ་ཁང་ལུ་ཡོད་པའི་མཆོད་
རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ཨིན་ ་བ དཔ་མས།�
མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ་རོ་ ས་བཅུ་དང་འ ལ་ཏེ་ ་གཉིས་པའི་ ས་བརྒྱད་དང་བཅུ་
ག་ལུ་མ་གཏོགས་མ ལ་ཁ་མིན་འ ག། མཆོད་རྟེན་འདི་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གཏེར་ལས་བ ས་པའི་
སངས་རྒྱས་འོད་ ང་གི་རིང་བ ལ་བ གས་ཡོད་ ་འདི་གིས་ ས་བ ང་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ ོན་ལམ་བཏབ་ད་ 
ར་ ་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ལུ་ཡང་མཆོད་རྟེན་ད ར་མོ་འ ལ་ ས་ཟེར་མིང་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  འདི་

ཁར་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གཏེར་བ ས་ས་དང་གྲུབ་ཆུ་ཁག་གསུམ་འ ག། ོང་བྲག་ཁ་གི་ལྷ་ཁང་
དགོན་ ་ཚུ་ ་མ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ མ་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་མ ད་ ་ཡོད་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ལྷ་ཁང་ག ག་
གཉིས་ ག་མ་གཏོགས་ག ན་ཚུ་ག་ར་ ང་རའི་ ་འདོད་བཞིན་ ་ག ང་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ག ང་
་ཚང་ལས་དགོན་ ་ ་ཁར་ མ་ ག་ཡང་གསར་བ ས་མ ད་ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ ར་བ་ལྷགཔ་ ་

གོང་ལས་གོང་ ་འ ལ་བཞིན་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��
 ན་བྱོན་རྒྱལ་ ས་པ ་ ་ར་དང། །ད་ འི་གྲུབ་ཆེན་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་ ། །བ འ་དང་དམ་ ག་ག ན་པོ་

རྗེས་དྲན་ལ། །འགྲོ་ལ་ ན་བ ་ བ་པའི་གྲོགས་མ ོད་ ག །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

 ག ས་ལ་སྣ་ཚོགས་དར་ཞིང་ཞི་དྲག་དབང་། ། ་དགར་འ ར་བ་ ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་མདངས། །འགགས་
ད་འ ར་བར་ ས་པའི་དག་དྲན་དང་། ། ན་ ོབ་སྣང་བ་གནས་འདིའི་ ད་པན་ ད། །སྐུ་མདོག་རབ་ད ར་

དབང་མདངས་ཞི་ འི་འ མ། ། ག་གཡས་ མ་རྒྱལ་བ་དན་ ད་ ར་བ ངས། ། ན་ལ་དཔལ་སྟེར་ནོར་ ་
གས་པ་གཡོན། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དར་གོས་ལྷབ་ བ་གསོལ། །གྲུབ་རིག་ ན་ ་བ འ་ལུང་ ོད་ ་

བ ར། །དཔའ་བོའི་སོབས་ལྡན་ག ་འོད་ཞི་བཞིན་ ། ། ་ད ར་བ བས་ནས་སོང་གསུམ་ ད་ ག་
གིས། །རྒྱལ་བསན་ ་འཛིན་ བ་པོར་ ང་ལ་བསོད། ། ད་ལ་ ་བའི་ ་འགྲོ་མ་ལུས་པ། །བསམ་དོན་འ ན་
ལས་ ར་འགྲུབ་དགོན་གནས་འདིར། །ཆོས་འ ར་ལང་ཚོ་གསར་པས་གང་བ་དང། །ཡུལ་འ ར་ཕུན་ཚོགས་
འབྱོར་པ་ ལ་ལ་བསོད། །ངོ་བོ་ཉིད་ལས་འ ར་བའི་ ་ ན་དང་། །འ ར་ཚོགས་ གས་པའི་ལྷ་ ན་མ་ལུས་
པ། ། ས་པས་བསོད་དོ་མི་མཐུན་ ོགས་རྒྱལ། །མཐུན་འབྱོར་ ་བསོད་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་ ། །ཟེར་བ ད་
་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

དགོན་གསར་བ ན་འདི་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ མ་ནང་ལུ་ ཆོས་ ང་གི་གྲངས་སུ་བ གས་ཏེ་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་ནང་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

གྲོགྲོསས་་འའ ལལ།།��

དགོན་གསར་བ ན་འདི་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་གནས་ཁང་ཟེར ་ལོགས་སུ་ དཔ་ལས་བརྟེན་ མི་ ་དང་ག ང་
ལས་རྒྱབ་ ར་ ་དགོཔ་ཡང་མ་ ོན་པས། ཨིན་ ང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བའི་ བས་ བྱ་སབས་བ ་ འི་
དནོ་ལུ་ གནས་ཁང་ ག་དང་ གནས་པོའི་ ་ བ་ ཡང་ན་ བས་རིས་ ག་གསོལ་ཁའི་ད ་ ་དང་འ ལ་
ཏེ་ བ ོ་གནང་ཚུགས་པ་ ན་ ན་ ོགས་ ོམ་འོང་ ་ཨིན་པས།�
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མམ འའ་་དདོོནན།།��

དགོན་གསར་བ ན་འདི་གི་བ གས་གནས་ ལྷ་ཁང་དང་ གནས་ཁང་ཟེར ་ལོགས་སུ་ དཔ་མ་ཚད་ གནས་
བདག་འདི་གི་ འ་ བ་ཟེར ་ཡང་ མ ལ་ ་མིན་འ ག། ཨིན་ ང་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་དང་ ག་དང་མཆོད་པ་ཚུ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བ ས་རོ་རྗེ། 
��
��
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ོང་བྲག་ལྷ་ཁང་།�

  དད་་སས་་བབ ནན།།�

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ད་ས་བ ན།�
གནས་ཁང་།� �  ོང་བྲག་ཁ།�
གཡུས།   � ོང་བྲག་ཁ།�
བསྟེན་མི།� � � ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ོང་བྲག་ཁའི་གནས་ཆེན་འདི་འུ་ཆུ་ ོབ་
་ལས་ཡར་ ་ལུ་འ ་སའི་ག ང་ལམ་

ལས་ ར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ་ལོ་མི་ ར་ ་
ག་གི་ས་ཁར་བྱག་གི་ ད་པར་ག་ ་བ་

ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན།གནས་འདི་ ས་རབས་བརྒྱད་པའི་
ནང་ལུ་ ་ ་རིན་པོ ་ཆེ་གིས་ ན་ ས་
བ བས་གནང་བའི་ཁར་ལྷག་པར་ ་ ས་
རབས་༡ པའི་ནང་ལུ ་གནས་ ང་པ ་
ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་

བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གནས་ ་ ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ་ཡང་
གྲུབ་ ོབ་མཆོག་འབངས་ ་དཔལ་རི་ལུ་བ གས་པའི་ བས་འོད་གསལ་ ་ མས་སྣང་ནང་ལུ་ ོང་བྲག་ཁ་གི་

ང་གསར་ ་ཆོས་རྗེའི་ལྷ་ཁང་། 
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བྱག་མ ་ལས་ལོག་ ་ལོག་ ་ར་ ་འབར་སར་ག གས་ཏེ་ལུང་བསན་ ས་ལུ་བབས་ལས་ཉིནམ་ག ག་ ོང་
བྲག་ཁ་ལུ་བྱོན་པའི་ བས་འུ་ཆུ་གི་རོང་ཆུ་བདའ་སྟེ་སེམས་ ན་འ་དོམ་ག ག་གིས་ལམ་སོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
གཡུས་ཚན་འདིའི་མིང་ལུ་འ་ཆུ་ཟེར་ བ་ཨིན་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ ར་ མས་ཏེ་འུ་ཆུ་ཟེར་ བ་ ོལ་དར་སོ་
ནུག། ་བ ང་འབངས་ ་ལུ་ མ་ དཔ་ལས་ མ་པའི་ཚུར་ལོགས་ལུ་གྲུབ་ཆུ་ ག་ཡང་སོན་གནང་བའི་ཁར་
ཆུ་ ར་བ ལ་བའི་འགྲམ་ལུ་རོ་ཕུ་ ་ བས་རྗེས་ ག་བ ག་ཡོད་ ང་ཆུ་ ད་ཀྱིས་མ ལ་མ་ཚུགསཔ་ ་བ ོ་
ཡར་སོངམ་ཨིན་པས།�
ག་གི་ལམ་བདའ་སྟེ་འ ་བ་ ན་  དང་པ་རང་༡� ང་གསར་ ་ཆོས་རྗེ་ལྷ་ཁང་།༢� ་རིང་མའི་ལྷ་ཁང་། � ་
་ལྷ་ཁང་། �མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་མ ལ་ཞིན་ལས་འདི་ཁ་ལས་མར་འབབ་སྟེ་  མ་མ་ ་
མཆོད་རྟེན་ལས་མར་འབབ་འོང་ས་འ ག། ལམ་ག གཔོ་འདི་   དགའ་དྲག་ནང་ལས་བརྒྱུད་ ་ ང་ཅུ་ནང་
གི་ལྷ་ཁང་མ ལ་ ་ཆུ་བ ལ་ཞིནམ་ལས་འདི་ཁ་ལས་ཡར་འ གས་ཏེ་ མ་མ་ ་མཆོད་རྟེན་ཡོད་སར་ ོན་ཏེ་
འ ་ས་ག ག་ཡང་འ ག། འདི་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ལས་ ་ཆེ་ ོས་འདི་ ་ ་ལྷ་ཁང་ལུ་ཡོད་པའི་མཆོད་
རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ཨིན་ ་བ དཔ་མས།�
མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ་རོ་ ས་བཅུ་དང་འ ལ་ཏེ་ ་གཉིས་པའི་ ས་བརྒྱད་དང་བཅུ་
ག་ལུ་མ་གཏོགས་མ ལ་ཁ་མིན་འ ག། མཆོད་རྟེན་འདི་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གཏེར་ལས་བ ས་པའི་
སངས་རྒྱས་འོད་ ང་གི་རིང་བ ལ་བ གས་ཡོད་ ་འདི་གིས་ ས་བ ང་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ ོན་ལམ་བཏབ་ད་ 
ར་ ་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ལུ་ཡང་མཆོད་རྟེན་ད ར་མོ་འ ལ་ ས་ཟེར་མིང་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  འདི་

ཁར་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གཏེར་བ ས་ས་དང་གྲུབ་ཆུ་ཁག་གསུམ་འ ག། ོང་བྲག་ཁ་གི་ལྷ་ཁང་དགོན་
་ཚུ་ ་མ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ མ་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་མ ད་ ་ཡོད་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ལྷ་ཁང་ག ག་གཉིས་
ག་མ་གཏགོས་ག ན་ཚུ་ག་ར་ ང་རའི་ ་འདོད་བཞིན་ ་ག ང་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ག ང་ ་ཚང་
ལས་དགོན་ ་ ་ཁར་ མ་ ག་ཡང་གསར་བ ས་མ ད་ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ ར་བ་ལྷགཔ་ ་གོང་ལས་
གོང་ ་འ ལ་བཞིན་འ ག།�
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ད་ས་བ ན། ང་རི་བ ན།�

དདམམ་་བབ གག།།��

འདོད་ད འི་མཆོད་ ན་ཚོགས་པའི་གནས་མཆོག་འདིར། །འ ར་
བ ས་རང་རང་ད ས་པའི་གདན་ལ་བ གས། །ཆོས་ཉིད་བ ་
ད་བ ན་པའི་དམ་དགོངས་ལ། ། ལ་འབྱོར་འདོད་པའི་ ་འབྲས་
བ་ ་གསོལ། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

 ཆོས་ད ངས་ངང་ལས་གང་འ ལ་སྐུར་སོན་པའི། ། ད་
འདིར་ གས་པའི་དཔའ་བོ་ ང་རི་བ ན། ། ལ་འབྱོར་བདག་གི་
དགྲ་ལྷ་མ ད་པའི་ ། ། ན་འ ས་ ་མའི་ངོ་བོ ་བདག་གིས་

བསོད། ། ད་སྐུ་བཞིན་བ ང་ད ར་ལ་དམར་བའི་མདངས། །རབ་མ ས་དར་རྒྱས་ན་བ འ་ལྷབ་ བ་
གསོལ། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ ོད་དང་རྒྱན་འ ང་ལྡན། ། ག་ ང་དཔའ་བོའི་ ས་ ན་ ད་ལ་བསོད། ། ་
འགའ་རོ་རྗེའི་ཡ་ལད་ ོག་ བ་དང་། ། ོ་བའི་རལ་གྲི་སག་རལ་ག ག་ བས་དང་། །བ་དན་གཡོ་བའི་མ ང་
དར་ གས་པ་སོགས། །མ་ ས་ མ་འ ར་འ ང་བ་ ད་ལ་བསོད། ། ར་འགྲོའི་ ང་ ས་བ ོན་པ་ལ་ བས་
ང་། །བ ན་འ ར་ བ་ ན་ ་དང་བ ས་པ་སྟེ། ། ོགས་ ན་ ལ་ཞིང་སྣ་ཚོགས་ ལ་པ་འ ད། ། ང་རི་

རོ་ ་ ོ་བྲང་བ གས་ལ་བསོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག། 

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ང་གསར་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ མགོན་པོ་ལམ་དྲལ་གསུམ་ ་མགོན་ཁང་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ ཉིན་ ར་བཞིན་ ་ 
བ ང་རྒྱུན་གནང་ ོལ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ་རིང་མ། རོ་ གས། ད ་བ ན། ངས་བ ན། དམ་པ། གཞི་
བདག་བ ས་ དཔོན་གཡོག་ ག་གི་གསོལ་མཆོད་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ གཡང་ ག་དང་བ ས་གནང་ ོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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མམ འའ་་དདོོནན།།��

ས་རབས་༡ པའི་ནང་ལུ་གནས་ ང་པ་ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་
འ ལ་ཏེ་གྲུབ་ བོ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གནས་ ་ ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ་ཡང་གྲུབ་ ོབ་མཆོག་འབངས་ ་
དཔལ་རི་ལུ་བ གས་པའི་ བས་འོད་གསལ་ ་ མས་སྣང་ནང་ལུ་ ོང་བྲག་ཁ་གི་བྱག་མ ་ལས་ལོག་ ་ལོག་
་ར་ ་འབར་སར་ག གས་ཏེ་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་ གདན་ས་བ གས་གནང་ཞིནམ་ལས་ གནས་བདག་
ད་ས་བ ན་ལུ་ ག ར་གཏད་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། �

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བ ས་རོ་རྗེ། 
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ོང་བྲག་ཁ།�

  དདམམ་་པཔ།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  དམ་པ།�
གནས་ཁང་།�   ོང་བྲག་ཁ།�
གཡུས།   � ོང་བྲག་ཁ།�
བསྟེན་མི།� � � ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ོང་བྲག་ཁའི་གནས་ཆེན་འདི་འུ་ཆུ་ ོབ་
་ལས་ཡར་ ་ལུ་འ ་སའི་ག ང་ལམ་

ལས་ ར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ་ལོ་མི་ ར་ ་
ག་གི་ས་ཁར་བྱག་གི་ ད་པར་ག་ ་བ་

ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན།གནས་འདི་ ས་རབས་བརྒྱད་པའི་
ནང་ལུ་ ་ ་རིན་པོ ་ཆེ ་གིས་ ན་ ས ་
བ བས་གནང་བའི་ཁར་ལྷག་པར་ ་ ས་

རབས་༡ པའི་ནང་ལུ་གནས་ ང་པ་ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་
གྲུབ་ ོབ་མགོན་པ་ོརོ་རྗེ་གིས་གནས་ ་ ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ་ཡང་གྲུབ་ ོབ་མཆོག་འབངས་ ་དཔལ་རི་ལུ་
བ གས་པའི་ བས་འདོ་གསལ་ ་ མས་སྣང་ནང་ལུ་ ོང་བྲག་ཁ་གི་བྱག་ ་ལས་ལོག་ ་ལོག་ ་ར་ ་འབར་སར་
ག གས་ཏེ་ལུང་བསན་ ས་ལུ་བབས་ལས་ཉིནམ་ག ག་ ོང་བྲག་ཁ་ལུ་བྱོན་པའི་ བས་འུ་ཆུ་གི་རོང་ཆུ་བདའ་སྟེ་
སེམས་ ན་འ་དོམ་ག ག་གིས་ལམ་སནོམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་གཡུས་ཚན་འདིའི་མིང་ལུ་འ་ཆུ་ཟེར་ བ་ཨིན་ ང་ད་ ས་
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�

�

དམ་པའི་བ འ་ བ་ ད།�

ནངས་པ་ ར་ མས་ཏེ་འུ་ཆུ་ཟེར་ བ་ ོལ་དར་སོ་ནུག། ་བ ང་འབངས་ ་ལུ་ མ་ དཔ་ལས་ མ་པའི་ཚུར་
ལོགས་ལུ་གྲུབ་ཆུ་ ག་ཡང་སོན་གནང་བའི་ཁར་ཆུ་ ར་བ ལ་བའི་འགྲམ་ལུ་རོ་ཕུ་ ར་ བས་རྗེས་ ག་བ ག་
ཡོད་ ང་ཆུ་ ད་ཀྱིས་མ ལ་མ་ཚུགསཔ་ ་བ ོ་ཡར་སོངམ་ཨིན་པས།�
མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་འདི་ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ་རོ་ ས་བཅུ་དང་འ ལ་ཏེ་ ་གཉིས་པའི་ ས་བརྒྱད་དང་བཅུ་
ག་ལུ་མ་གཏོགས་མ ལ་ཁ་མིན་འ ག། མཆོད་རྟེན་འདི་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གཏེར་ལས་བ ས་པའི་
སངས་རྒྱས་འོད་ ང་གི་རིང་བ ལ་བ གས་ཡོད་ ་འདི་གིས་ ས་བ ང་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ ོན་ལམ་བཏབ་ད་ 
ར་ ་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ལུ་ཡང་མཆོད་རྟེན་ད ར་མོ་འ ལ་ ས་ཟེར་མིང་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  འདི་

ཁར་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་གཏེར་བ ས་ས་དང་གྲུབ་ཆུ་ཁག་གསུམ་འ ག། ོང་བྲག་ཁ་གི་ལྷ་ཁང་
དགོན་ ་ཚུ་ ་མ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ མ་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་མ ད་ ་ཡོད་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ལྷ་ཁང་ག ག་
གཉིས་ ག་མ་གཏོགས་ག ན་ཚུ་ག་ར་ ང་རའི་ ་འདོད་བཞིན་ ་ག ང་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ག ང་
་ཚང་ལས་དགོན་ ་ ་ཁར་ མ་ ག་ཡང་གསར་བ ས་མ ད་ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ ར་བ་ལྷགཔ་ ་

གོང་ལས་གོང་ ་འ ལ་བཞིན་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

 ན་ ་རྒྱལ་དབང་པད་འབྱུང་དང ། །མགོན་པོ་རོ་རྗེ་བ ད་འ མས་རྗེ་ ། །བ འ་དང་དམ་ལས་མ་
འདའ་བར། ། ལ་འབྱོར་བསམ་དོན་ ད་བཞིན་ བས། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

 དམ་ ན་རོ་རྗེ་ གས་པའི་བ འ་ག ན་མཆོག །ནོར་ ན་དབང་པོ་ ་
སངས་ག ོན་ནུའི་ག གས། ། ག་གཡས་ ་དར་གཡོན་པ་ནོར་ ་
འཛིན། །བར་ ད་ ང་ཞིང་འདོད་ད ་སྟེར་བའི་ག ན། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་
་འ ལ་སྣ་ཚོགས་སོན། །ཆོས་འ ར་ལྷ་ ན་ གས་པའི་ཚོགས་བ ས་

ལ། །དང་བས་བསོད་དོ་ནད་གདོན་བར་ ད་སེལ། །མཐུན་ ན་བསམ་དོན་
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ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན། ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོ། བཅུ་བཞི་མགོན་པོ་དང་ ར་ད འི་མགོན་པོ། ་ལས་
ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ལོ་ ར་བཞིན་ ་
རང་ ་༢པའི་ནང་ ོང་བྲག་ ས་བཅུ། རང་ ་ པའི་དང་ པའི་ནང་ ་རིང་མའི་གསོལ་ཁ་འ མ། ་གིས་མ་ཚད་
་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་སོགས་གནང་ ོལ་ཡོད་མི་ ་གིས་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ ོགས་མ ར་ བ་པའི་རྒྱུ་

ལུ་འ ་ ་དང་། ས་སུ་ ན་ ངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ ོན་འབངས་གསུམ་ཐུགས་མཐུན་ མས་ག ང་གནས་ཏེ་རྒྱལ་
ཁབ་བ ་ཞིང་ ད་པའི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་ ོན་འ བས་དང་བ ས་ཏེ་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
ོང་བྲག་ཁའི་དགོན་ ་འདི་ག ང་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ཨིན་པའི་དགོན་ ་འབད ་ལས་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་དང་
ས་བཅུ་ ་མའི་ད ལ་ ོགས་དང་ ོ་ ོགས་ད ་ ག་གི་ཚུ་གི་ ོ་ ོགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ག ང་ལས་དགོན་ ་ག ན་

དང་ག ག་མཚུངས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་རང་སོའི་དད་མོས་དང་འ ལ་
ཏེ་རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ས་རབས་༡ པའི་ནང་ལུ་གནས་ ང་པ་ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་
ཏེ་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་སངས་རྒྱས་འོད་ ང་གི་རིང་བ ལ་གཏེར་ལས་བ ས། གནས་བདག་དམ་པ་ལུ་ 
ག ར་ཁ་གཏད་གནང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ ས་ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་འདི་གིས་ ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་
ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བ ས་རོ་རྗེ། 

��
��
��
��
��
��
��
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་རིང་མའི་གནས་ཁང་།�

༡༡   ་་རིརིངང་་མམ།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་རིང་མ།�
གནས་ཁང་།� �  ོང་བྲག་ཁ།�
གཡུས།  �  ོང་བྲག་ཁ།�
བསྟེན་མི།� � � ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ོང་བྲག་ཁའི་གནས་ཆེན་འདི་འུ་ཆུ་ ོབ་ ་
ལས་ཡར་ ་ལུ་འ ་སའི་ག ང་ལམ་ལས་
ར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ་ལོ་མི་ ར་ ་ ག་གི་
ས་ཁར་བྱག་གི་ ད་པར་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་ ་ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།གནས་འདི་
ས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ་ ་རིན་པོ་

ཆེ་གིས་ ན་ ས་བ བས་གནང་བའི་ཁར་
ལྷག་པར་ ་ ས་རབས་༡ པའི་ནང་ལུ་

གནས་ ང་པ་ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་
གིས་གནས་ ་ ་གནང་གནངམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ་ཁར་ ་རིང་མ་མཆེད་ འི་ནང་ལས་གནས་ཡང་ཨིནམ་ ་ ས ་
ཨིན་མས།��
་ཡང་ལྷ་ ན་རྒྱལ་མོ་འདི་ །  ་ ར་ ་ཨིན་པ་ ན་ཞིང་ ང་གི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་ ་དང་། ནང་ ར་ ་
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འབད་བ་ ན་དམ་ ག་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་ ་ཨིནམ་ལས་ ན་ ར་ ད་ཆེན་པོ་ ང་ ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ ་
ས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེ འི་གདོང་ ན་དང་ ལ་འབོྱར་མ་ ་ན་ས་བ ་སོགས་གྲུབ་བ ས་ ལ་འབྱོར་མའི་

ཚོགས་ཀྱིས་དམ་ལ་བཏགས་ ང་ ན་ ས་བ བས་ཡོདཔ་ ་བ ད་པའི་ཁར་�ཡང་བ ད་ ོལ་ ག་ལས་
འབད་པ་ ན་ ན་རྒྱ་གར་ ་ ར་ ད་ ན་པ་སྒྲ་ གས་ཟེར་མི་ནང་ཡབ་ལྷོ་ལྷ་འ ང་པོ་དང་ཡུམ་འབྲང་ཡུམ་
ན་ག ག་མ་གཉིས་ལུ་ ་ ན་བ ན་དང་ ་མོ་ ན་ ་ཡོད་པའི་ ་མོ་ ན་ ་པོ་ ་ཨིན་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་

མས། ་ཡང་ ོབ་དཔོན་ གོས་ཀྱི་གོ་ ་ཟེར་མི་འདི་གིས་དམ་ལུ་བཏགས། བོད་ཡུལ་ཡང་ ་ ོད་ལུ་ ོབ་དཔོན་
ཆེན་པོ་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ ག་རོ་རྗེའི་འོག་ ་བཅུག་སྟེ་བསན་པ་བ ང་བ་ལུ་བ འ་བ ་མ ད་པ་དང་། 
ག ན་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ནག་པ་ོཔ་དང་། ད་པར་གངས་ ན་གྲུབ་པའི་དབང་ ག་རྗེ་བ ན་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པའི་
བས་ཀྱིས་བ འི་དམ་འགོ་ ་བཅུག་ནས་ བསན་པ་ ་དང་ ་བྲག་གི་བ འི་བ ང་མར་བ ས་པ་མ་ཚད་ ་

མོ་ ལ་མའི་རིག་གཏད་དང་  བས་འགྲོའི་ ོམ་པ་གནང་སྟེ་གསང་བའི་ ག་རྒྱར་བ ས་པ་དང་།  རྗེ་
བ ན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ལ་ ་རིང་མཆེད་ ་རང་རང་སོ་སོའི་དངོས་གྲུབ་དང་འ ན་ལས་འགྲུབ་པའི་ཁས་ ངས་
དང་དམ་བ འ་ཕུལ། རྗེ་བ ན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་བསན་བ ང་ ་མངའ་གསོལ་བ་
ལས། རྗེ་བ ན་ཆེན་པོ་རང་གི་གསུང་ལས་ ང་། ངའི་བསན་པ་ད ས་སོན་པ་དང་། ་མོ་ ་རིང་མས་བ ང་
བར་འ ག་ ས་ཐུགས་དགོངས་ མ་ནས་བ གས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། ར་བཏང་ ་རིང་མ་འདི་ ང་མ་
དང་ས་ །�བ འ་བརྒྱུད་དང་ད ་ལུགས་བ ས་ཆོས་བརྒྱུད་བཞིཔོ་ ་ར་གིས་བསྟེན་ ོལ་ཡོད་ ང་བ འ་
བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུན་འཛིན་མི་ཚུ་གིས་ག ོ་བོ་ ་བསྟེན་དགོ་མི་འདི་རྗེ་བ ན་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་མཐུན་མོང་མ་ ན་པའི་
ང་མ་ ག་ ་ཁས་ ངས་པ་མ་ཚད་གྲོགས་དང་འ ན་ལས་ཡང་ཆོས་བཞིན་ ་བ བ་ཡོད་ ་འདི་གིས་ཨིན་

མས།�

་་གྲོགྲོ་་ལུལུངང་་པཔའིའི་་ ་་རིརིངང་་མམཆེཆེདད་་ འིའི་་ནནངང་་ལལསས་་ ོོངང་་བྲབྲགག་་ཁཁའིའི་་ ་་རིརིངང་་མམ།།��

ས་རབས་དང་རབ་བྱུང་སོགས་ཁ་གསལ་བ ད་ ་ ད་ ང་ ན་ ོས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ ན།དོས་
ར་རྒེད་འོག་རམ་ནང་ཟེར་སའི་གཡུས་ཚན་ནང་ མ་ ང་གཉིས་ཡོད་པའི་གོང་མ་འདི་གི་གདོང་ཁ་ལུ་རོ་ བ་
ོམ་ ག་ཡོད་མི་འདི་ཁ་ལས་ ་རིང་མཆེད་ ་སབས་ ག་ལུ་རང་སོའི་གདན་ས་འཚོལ་ཏེ་འཕུར་བྱོན་པའི་
བས་ ོམ་ ོས་དང་པ་ ར་ ་ ོགས་འདི་ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་ ོང་བྲག་ཁ་ལུ་ གས་ཡོདཔ་ ་བ ད་ ོལ་
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་མོ་བ ས་ ་རིང་མ།�

ཡོད་པའི་ཁར་ ་རིངམ་མ ང་གི་ ལ་བ ང་མ་ཟེར་ ་མི་ ་ཨིནམ་ ་ བ་ ོལ་འ ག། ་རིང་མ་འདི་ལུ་
གསོལ ་བཏབ་པ་ ན་དངོས་གྲུབ་ཡང་སྣང་གསལ་བ ན་མ ོང་ ་ ་དངོས་གྲུབ་ ོལ།�།ཟེར་མོ་ ས་ཀྱི་བ ག་
པ་དང་མངོན་ ས་ཀྱིས་བ ན་ ན་ ་བའི་གསལ་ ་མ ོང་བའི་དངོས་གྲུབ་དང་འ ར་འབངས་ཟེར་ མ་འབད་
བ་ ན་འ ར་ ོབ་མ་དང་དཔོན་འབད་བ་ ན་འབངས་དང་འ ར་གཡོག་འ ལ་བའི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་
ཨིནམ་ ་གསོལ་མཆོད་ནང་ལས་འ ོན་ ་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

ོ ན ་ ་ ར་ ད་ ང་ ་ལར།གྲུབ་པའི་ ལ་འབྱོར ་མ་ མས་ཀྱིས། ། ག་རྒྱ་ག ན་པོའི་ ལ་འོག ་
མནན། །བ འ་འབངས་བ ད་པར་ ས་ལ་ བ། །རང་ གས་ ོག་གི་ ང་པོ་ཕུལ།རྗེས་འ ག་ ང་བར་དམ་ཡང་

བ ས། །ད་ ་ ལ་འབྱོར་བརྗེད་བསྐུལ་ ས། །མ་ག ལ་བ ལ་
བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །མཁའ་ལ་རོང་ ་ ན་བསུས་ ། ། ོབ་
དཔོ ན ་པ ་ ་ར ་ ས ། ། ག ་རྒྱ ་ག ན ་པོ འི ་ ལ ་འོ ག ་
མནན། །བ འ་འབངས །རང་ གས །རྗེས་འ ག །ད་ ་ ལ་
འབྱོར །མ་ག ལ་བ ལ །ཆུ་དབར་ ལ་སྐུའི་ ོ་བྲང་ ། །དབང་
ག་བ ད་པ་རོ ་རྗེ་ ས ། ། ག་རྒྱ །བ འ་འབངས །རང་
གས །རྗེས་འ ག་ ང་ །ད་ ་ ལ་འབྱརོ །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་
འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

ོ དགོས་འདོད་ ད་བཞིན་སྟེར་བའི་གནོད་ ན་མོ། ། ་ཛི་ ་
རའི་རིགས་ཀྱི་ ་མོ་ ། །མཚར་སྡུག་འོད་ གས་བཅུ་ ག་ལང་
ཚོ ་ ན ། །བ ་བ ས ་མི ་ངོ མ ས ་ར བ ་ ་མ ས ་པ འི ་

ག གས། །གངས་རིའི་མདངས་འ ོག་ ་ ལ་འ མ་པའི་ མས། །ཨུ ལ་ད ས་རིང་མིག་གི་ ར་མིག་
མདའ། ། ན་མའི་ག ་བ ང་དལ་ ས་འ ན་ ད་མ། ། ངས་ད ས་ ད་རིང་ ར་མ ས་མ ོན་མ ང་



197

། །ལྷས་མ་རྒྱབ་ ་འ ང་བའི་ ར་ཕུད་ ར། ། ད་བཞིན་ནོར་ ས་བརྒྱན་པའི་དཔལ་ཡོན་ ན། ། ན་གོང་
ཨུ ལ་གསེར་ ་པ ་དང ། ། ད་པན་འཕུར་ཞིང་ ་བརྒྱན་ ད་འོང་ལྡན། །མ ས་པར་མ ལ་བརྒྱན་ ག་
བས་ག ་ ས་ ས། །ནུ་འ ར་ངོས་སུ་ ་ ག་དོ་ ལ་ ན། ། ་ཞིང་ ་ ར་ མ་པའི་ ་ བས་ལ། །གསེར་
་ ་རགས་ ལ་ཆུང་ ལ་ ལ་ ག།རིང་མ ས་ད ར་འ མ་ག ོན་ ་རྒྱས་པའི་ ག།གཡས་པ་དམ་ ག་རོ་རྗེ་

ནམ་མཁར་འ ར། །གཡོན་པ་འ ་ ད་ ་ ་ མ་པ་བསྣམས། །རབ་ད ར་ལྷ་ ་གོས་ཀྱི་སོད་གཡོགས་
ང ། ། ་ ་ལ འི་གོས་ཀྱི་ ད་གཡོགས་ ན། །འདོ་ཟེར་འ མ་ ག་ད ས་ན་ལྷམ་ ་བ། །གསེར་ ་དྲ་བས་

བ ད་པའི་གདོང་ ་པའི། །སྟེང་ན་ ག་པར་གནས་པའི་ ོད་ཚུལ་ ། །ཐུབ་པ་ མས་ ང་བསམ་གཏན་
འ གས་ ད་པའི། ། ད་འོང་མིག་གི་བ ད་ ་ ་རིང་མ། །མ ན་ན་མ ང་གི་ ལ་བ ང་ ་ལོང་
བ ། །གཡས་ན་མི་གཡོ་ ོ་བ ང་ཁ་ ས་ ོགས། །རྒྱབ་ན་ ད་པན་མགྲིན་བ ང་ མ་ ་འཛིན། །གཡོན་ན་
གཏད་ད ར་འགྲོ་བ ང་ ར་བ་བ ང ། ། ་མོ་ མས་ཀྱི་ཁྲུས་ཀྱི་བྱ་བ་ ད། །མི་འམ་ ་མོས་ ན་པའི་ ་
དབྱངས་ ན། ། ་ འི་དགའ་མས་རིན་ཆེན་རྒྱུད་མང་ ང ། །མ ོ་རིས་མ ས་མས་ ་འ འི་གར་ ས་
རོལ། ། ག་འཛིན་ན་ཆུང་རིན་ཆེན་ག གས་ད ར་འཛིན། །རིག་འཛིན་མ་ མས་ ་ཡབ་དལ་ ར་
གཡོབ། །གྲུབ་པའི་ ་མོ་དག་གི་ག ལ་ ན་འ ལ། །ལྷ་མིན་མ ངས་མས་ ་དང་ ་ ་བ ངས། །ལྷ་ ན་ ་
བརྒྱད་ད ང་བཞིས་མ འ་བ ར་བའི། །ནུས་ལྡན་ ན་ ་ག ོ་མོ་བ མ་ལྡན་མ། ། ་ ར་ ར་ ད་འ ག་རྟེན་

འི་ཚུལ། །ནང་ ར་རིགས་ འི་མཁའ་འགྲོ་དམ་ ག་ ན། །གསང་བ་རྒྱལ་བ་ད ས་མ ད་ཡུམ་ཆེན་
ས། །བདག་ལ་འ ་ ད་ ་ ་རིག་འཛིན་དང ། ། ་ ོབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་མཆོག་ ན་མ། །སྣང་ ད་

གསལ་བ་འ ལ་ ་མངོན་ ས་དང ། ། ས་ནོར་ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཆེར་འ ལ་བའི། །དངོས་གྲུབ་ ལ་ནས་
གསང་ཆེན་ལམ་བགྲོད་པའི། ། མས་ ོགས་ཆེས་ཆེར་འ ལ་བའི་གྲོགས་མ ད་ ། །རོ་རྗེ་འ ང་དབང་ ོབ་
པར་ ན་ ས་ ོབས། ། མ་པ་ ན་ ་འགལ་ ན་ མས་ ད་ལས། ། གས་པར་ ངས་ཞིང་ བས་པའི་
འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
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��
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

རང་ ་དང་པའི་ ས་༡ ལུ་ལྷ་བསངས་རྒྱས་པ་ ་རིང་མའི་ཚོགས་བརྒྱ་དང་། ས་༡  ལུ་ བས་ ང་དག་
སྣང་མའི་ཚོགས་འ ར། ༡  ལུ་གནས་བ ན་བཅུ་ ག་དང་ ང་གནས་ ་ག ག། ས་༡  ལུ་ ལྷ་མོ་
གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར། ར་ད ་ལུ་ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུང་ཆོག།�
རང་ ་གཉིས་པའི་ ས་  ལུ་ ོང་བྲག་ ས་བཅུའི་འ མ་རྒྱུགས་དང་འ ལ་མཆོད་རྟེན་འ ལ་ ལ་ད ར་མོའི་
སྐུ་མ ན་ ས་བཅུའི་ཚོགས་འ ར། ས་༡  ལུ་ ས་བཅུའི་མ ག་བསྡུའི་ཚོགས་འ ར། ས་༡ ལུ་ལྷ་མོ་
གཏོར་ཅུང་། ས་ ༢  ལུ་མགོན་པོ། ས་ ལུ་དག་སྣང་ཚོགས་འ ར། �
རང་ ་ པའི་ ས་༡ བས་ ང་སྐུ་མཆོད། ས་༡  ལུ་ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་། ས་༢  མར་ངོ་མགོན་པོ།�
རང་ ་  པའི་ ས་༡  ལུ དག་སྣང་ཚོགས་འ ར། ས་༡ གནས་བཅུ་དང་ ་རིང་མའི་ཚོགས་བརྒྱ། ས་
༡  ལུ་ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་། ༢  ལུ་མགོན་པོ།�
རང་ ་ པའི་ ས་༡  ལུ་ ས་བཅུ་དང་། ས་༡  ལུ་ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་། ས་༢  ལུ་མགོན་པོ།�
རང་ ་  པའི་ ས་  ལུ་གནས་བཅུ་དང་ལྷ་མོ་ཚོགས་བརྒྱ། ས་༡ དག་སྣང་ཚོགས་འ ར་།�
རང་ ་  ས་༡  ལུ་འ གས་ ད་ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་མཆོད་། ས་༡  ལས་ ༡  ཚུན་ བ ང་གནས་ ་
ག ག།�
རང་ ་  པའི་ ས་༡  ལུ་དག་སྣང་། ས་༡  ལུ་ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར། ས་༢  ལུ་མགོན་པོ། �
རང་ ་  པའི་ ས་༡  ལུ་དག་སྣང་ཚོགས་འ ར་། ས་༡༡ ལས་ ༡  ཚུན་ བ ང་གནས་ ་
གཉིས་། ས་༢༢ ལུ་ལྷ་བབས་ ས་ཆེན་གནས་བ ན་བཅུ་ ག ས་༢  ལུ་མགོན་པོ།�
རང་ ་ ༡  པའི་ ས་༡  ལུ་དག་སྣང་ཚོག་་འ ར་། ས་༡  ལུ་ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་།�
རང་ ་༡༡ པའི་ ས་༡  ལུ་དག་སྣང་ཚོགས་འ ར། ས་༡༡ ལས་ ༡  ཚུན་ ་རིང་མའི་རྟེན་མདོས།�
རང་ ༡༢ པའི་ ས་༡  ལུ་དག་སྣང་ཚོགས་འ ར། ས་༡  ལུ་ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་། ས་༢  ལུ་མགོན་པོ། ་
ངོ་ག ག་གི་རིང་ལོ་ ར་ ་རིང་མའི་གསོལ་ཁ་འ མ་བསགས་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་ དགོན་ ་འདི་ནང་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ས་བཅུ་དང་རྟེན་མདོས་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་མཆོད་
འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ མི་ ་ལས་ རྒྱབ་ ར་ཚུ་ ལ་ མ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་དང་འ ལ་བའི་
ལས་སྣ་ཚུ་གི་ བས་ ག ང་ལས་ཡང་རྒྱབ་ ར་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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��

མམ འའ་་དདོོནན།།��

གནས་བདག་ ་རིང་མ་འདི་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ གཡང་གི་ལྷ་ ་ཡང་བསྟེན་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ་རོ་ལུང་
གཉིས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ོང་བྲག་གནས་ལུ་ ་རིང་མ་འདི་གནས་ཀྱི་བདག་པོ་ ་ དམ་བ ག་མ ད་གནང་
སྟེ་འ ག། ་ཡང་ ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་ལུ་ གནས་ ང་པ་ད འ་བཞི་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་
བ ང་གི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་ གྲུབ་ ོབ་མགོན་པོ་རོ་རྗེ་གིས་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་ སངས་རྒྱས་འོད་ ང་
གི་རིང་བ ལ་གཏེར་ལས་བ ས་པའི་ ལ་ལུ་ ་རིང་མ་ལུ་ག ར་ཁ་གཏད་གནང་མི་འདི་གིས་ ད་ ས་ནངས་པ་ 
ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བ ས་རོ་རྗེ། 

  
 �
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བྲང་རྒྱས་དགོན་པ། 

༡༡༡༡��བབ སས་་ ་་རིརིངང་་མམ་་མམཆེཆེདད་་ ་་ལལསས་་��དད སས་་ཀྱིཀྱི་་ ་་རིརིངང་་མམ།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གགནནསས་་བབདདགག་་གིགི་་མམཚཚནན།།��  ་རིང་མ།�
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།      བྲང་རྒྱས་དགོན་པ།��
གགཡུཡུསས།།��      བྲང་རྒྱས་དགོན་པ།�
བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།  བྲང་རྒྱས་དགོན་པའི་མི་སེར་དང་ འི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ ལ་འབྱོར་ ་

མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

  རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ རར་་ལལསས་་ལལོོ་་ ��

་རོ་ འབྲང་རྒྱས་ཁ་དགོན་པ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་
པའི་དགོན་ ་འདིའི་གདན་ས་དང་པ་བ གས་གནང་མི་ 
རྒྱལ་བ་ ད་ཚང་པའི་ བོ་མའི་ག ོ་བ་ོ ོགས་པ་རང་དང་
མ མ་པ་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ ལ་སྐུ་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བ ང་ཟེར་ ་མི་ ་ཨིན་པས།�
་མ་མཆོག་གིས་བོད་ལུ་འབའ་རའི་བྲག་ལུ་གདན་ས་

དོན་གྲུབ་ ངས་བཏབ་ལས་བརྟེན་ ་མའི་མཚན་ཡང་ 
ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ས་མཆོག་འབའ་ར་བ་ཟེར་གྲགས་
ནུག། ་ཡང་རབ་བྱུང་ད ་པའི་ནང་ ས་མཆོག་འབའ་
ར་བ་མཆོག་ མཁའ་འགྲོའི་བསུ་བ་དང་ རང་གི་ཐུགས་

བ ད་ ོན་ལམ་བཞིན་ ་ ག་རི་དང་ ་མོ་ལྷ་རི་ནས་བརྒྱུད་ ་ ལྷོ་མོན་ ངས་ཀྱི་ནུབ་ ོགས་ ་གྲོའི་ཡུལ་ཁར་
ག་ བས། འི་ བས་ ་གྲོའི་ཡུལ་ཁར་ ན་ ང་སོད་ ད་ཀྱི་ཡུལ་བདག་ ོབ་དཔོན་ས་མཁར་རོ་རྗེ་དང་ ་
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རྒྱལ་བྱ་བ་ མ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ ་མའི་ཡོན་བདག་ག ོ་བོ་འབད་ ག་ ། ་མ་ལུ་ ས་གཏན་ ང་གི་བ གས་
གནས་དགོན་པ་ ག་ དཔ་ལས་ གནས་ བས་ ས་ ད་ཀྱི་བ གས་གནས་ ས་གནས་འ ་བར་ཁ་དང་ 
དགོན་པ་ག ན་ཚུ་ནང་བ གས་ནུག། ལ་ལས་ ང་རང་ ་མའི་ ན་བདག་ ོབ་དཔོན་ མ་པ་གཉིས་བ ན་
གྲོས་གནང་སྟེ་ ་མ་ལུ་གཏན་ ་བ གས་གནས་ འབྲང་རྒྱས་ཁའི་དགོན་པ་འདི་དང་པོར་བཏབ་སྟེ་ཕུལ། ་
ལས་ ་མ་གིས་དགོན་པ་འདི་ནང་ སོད་འབྲུག་གནམ་ ་ ར་ཆེན་ ་གྲགས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ ་འ ན་ལས་
བ ངས། བ གས་གནས་ག ོ་བོར་མ ད། འ ལ་འ ལ་ བས་ བོད་འབའ་ར་དང་ འ ལ་འ ལ་དགོན་པ་
འདི་ཁར་བ གས་ཏེ་ལྷོ་བོད་འ ས་མར་ག ལ་བྱ་ཡུན་རིང་ ་བ ངས་ཏེ་་བ གས་པའི་མ འ་མར། རྗེ་ཉིད་
ད ང་ལོ་ ༢ བ ས་པའི་ཆུ་མོ་ལུག་ལོ། ཆོ་འ ལ་ ་བའི་ ས་ འི་ཉི་མ་ ་ནས་ ར་བ་དང་བ ན་ངོ་མཚར་བའི་
གས་མཚན་ ་ ་དང་བ ས་ག ལ་བྱ་ ག་འཛིན་ ན་ཚུ་གི་ངོ་ལུ་གནས་ བས་ ག་ག གས་སྐུའི་བ ད་པ་
དག་པ་ཆོས་ད ངས་ལུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསན། ་ནས་ཐུགས་དམ་གྲོལ ་ད་ ར་ ངས་ བས་ ཡ་མཚན་
ཆེ་བའི་ གས་མཚན་ངོ་མཚར་ ན་ ་ ་བཏོན་གནང་ནུག།�
ལ་མ་ ར་ཁང་ ལ་ ་བའི་ བས་ སྐུ་ག ང་རིང་ ལ་སོགས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ ན་ བས་ཀྱི་རྟེན་

བསམ་ ས་མི་ བ་པ་བྱོན་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ཐུགས་རང་བོྱན་འདི་ད་ ་དགོན་པ་འདི་ནང་གི་རྟེན་ག ོ་བོ་རྗེ་རང་
གི་སྐུ་འདྲ་ཆེན་མོའི་ཐུགས་ཁར་བ གས་ཡོད་པར་གྲགས། ས་ད་ འང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ ་ལུ་བྱ་དྲོད་ཡོད་པ་
དང་ ན་ ས་དད་པ་ ན་ ་ ་མ་ལ་ལུ་ ག་གི་ངོ་ན་ སྐུ་འདྲ་ ་གིས་ ལ་འ མ་མ ད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ དད་པ་ ན་ཚུ་ལུ་ ོན་ལམ་གང་བཏབ་གྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཟེར་ མཚན་
ལྡན་ ་ མ་ཚུ་གིས་གསུངས་ཡོདཔ་འབད་གོ་ །�

ལ་ལས་ ་མ་རང་གི་ ལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་གདན་རབས་རིམ་བྱོན་ཚུ་ཡང་དགོན་པ་འདི་ཁར་
བ གས་པའི་མ ར། ་མ་ཁག་ འི་ ར་གཏོགས་པའི་དབང་གིས་གདན་ས་འདི་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ ག་ལུ་
འབྱོར། དགོན་པ་འདི་གྲུབ་ ོབ་ ན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་འགོ་བ ང་སྟེ་ སག་ཚང་གདན་འཛིན་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་
བདག་འཛིན་མ ད། ད་ ས་ནངས་པ་ སག་ཚང་ ་མའི་ ་དར་བ ས་ཞིནམ་ལས་ རྟེན་འ ལ་མ ད་ འི་
རིམ་པ་ཡང་ དགོན་པ་འདི་ཁར་མ ད་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དགོན་པ་འདིའི་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ 
ཚོགས་ད པ་ཡང་ སག་ཚང་ ་མ་ ་གིས་མ ད་དགོས་པའི་ ོལ་དང་པ་ ་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་
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ཚད་ དགོན་ ་ ་ཁར་ ས་མཆོག་འབའ་ར་བའི་ཆོས་ཀྱི་འ ན་ལས་བ ལ་སའི་བ འ་ ང་ག ོ་བོ་ བ འ་
བརྒྱུད་གོང་མ་རྗེ་མི་ལ་བ ད་པ་རོ་རྗེ་གིས་ དམ་བ ག་གནང་ཡོད་པའི་ ང་མ་ཆེན་མོ་ ་མོ་བ ་ ས་ ་རིང་མའི་
གནས་ཁང་ཡང་ ག་དགོན་ ་འདི་ཁར་ཨིན་པས།  

་་མམོོ་་ ་་རིརིངང་་མམཆེཆེདད་་ འིའི་་བྱུབྱུངང་་རརབབསས་་དདངང་་ངོངོ་་ དད་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་ཡང་ལྷ་ ན་རྒྱལ་མོ་འདི་ །  ་ ར་ ་ཨིན་པ་ ན་ ཞིང་ ང་གི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་ ་དང་།  ནང་ ར་
་འབད་པ་ ན་ དམ་ ག་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་ ་ཨིན་མས།  ན་ ར་ ད་ཆེན་པོ་ ང་ ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ 
་ ས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེ འི་གདོང་ ན་དང་ ལ་འབྱོར་མ་ ་ན་ས་བ ་སོགས་གྲུབ་བ ས་ ལ་འབྱོར་མའི་

ཚོགས་ཀྱིས་ དམ་ལ་བཏགས་ ང་ ན་ ས་བ བས་ཡོདཔ་ ་བ ད་ ོལ་འ ག། ��
ཡང་བ ད་ ོལ་ ག་ལས་འབད་པ་ ན་  ན་རྒྱ་གར་ ་ ར་ ད་ ན་པ་སྒྲ་ གས་ཟེར་མི་ནང་  ཡབ་ལྷོ་
ལྷ་འ ང་པོ་དང་ཡུམ་འབྲང་ཡུམ་ ན་ག ག་མ་གཉིས་ལུ་  ་ ན་བ ན་དང་ ་མོ་ ན་ ་ཡོད་པའི་ ་མོ་
ན་ ་པོ་ ་ ན།  ་ཡང་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ཀྱི་གོ་ ་ ས་བྱ་བ་ ་གིས་   དམ་ལ་བ ག  བོད་ཡུལ་

ཡང་ ་ ོད་ལུ་  ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ ག་རོ་རྗེའི་འོག་ ་བཅུག་སྟེ་ བསན་པ་ ང་
མི་ ་བ འ་བ ་མ ད་ཡོད་ད། �
ག ན་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་པ་དང་། ད་པར་གངས་ ན་གྲུབ་པའི་དབང་ ག་རྗེ་བ ན་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པ་
མཆོག་གིས་ བ འི་དམ་འོག་ ་བཅུག་སྟེ་�བསན་པ་ ་དང་ ་བྲག་གི་བ འི་ ང་མར་བ ས་པ་མ་ཚད་ ་
མོ་སྒྲལ་མའི་རིག་གཏད་དང་  བས་འགྲོའི་ ོམ་པ་གནང་ ་ གསང་བའི་ ག ་རྒྱར་བ ས་པ་དང་།    
རྗེ་བ ན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ལུ་  ་རིང་མཆེད་ ་རང་རང་སོ་སོའི་  དངོས་གྲུབ་དང་འ ན་ལས་འགྲུབ་པའི་
ཁས་ ངས་དང་དམ་བ འ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་  རྗེ་བ ན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་བསན་ ང་
་མངའ་གསོལ་གནང་།    རྗེ་བ ན་ཆེན་པོ་རང་གི་གསུང་ལས་ཡང་།  ངའི་བསན་པ་ད ས་སོན་པ་དང་།  
་མོ་ ་རིང་མས་བ ང་བར་འ ག་ཟེར་ཐུགས་དགོངས་ མས་ནས་�བ གས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས་ཟེར་ ་ ། 
ར་བཏང་ ་རིང་མ་འདི་ ཆོས་ལུགས་བཞི་ ་རང་གི་བསྟེན་ ོལ་ཡོད་ ང་ བ འ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུན་
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འཛིན་མི་ཚུ་གིས་  ག ོ་བོ་ ་ བསྟེན་མི་ ་ རྗེ་བ ན་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ ཐུན་མོང་མ་ ན་པའི་ ང་མ་ ག་ ་  
ཁས་ ངས་པ་མ་ཚད་  གྲོགས་དང་འ ན་ལས་ཡང་  ཆོས་བཞིན་ ་བ བས་ཡོད་ ་འདི་གིས་ཨིན་མས།  �

དདམམ་་བབ གག།།��

ོ � ན་ ་ ར་ ད་ ང་ ་ལར།�།གྲུབ་པའི་ མ་
འབྱོར་མ་ མས་ཀྱིས། ། ག་རྒྱ་ག ན་པོའི་ ལ་འོག་
མནན། །བ འ ་འབངས ་བ ད ་པར ་ ས ་ལ ་
བ། །རང་ གས་ ོག་གི་ ང་པོ ་ཕུལ།། རྗེས་

འ ག་ ང་བར་དམ་ཡང་བ ས། །ད་ ་ ལ་འབྱོར་
བརྗེད་བསྐུལ་ ས། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་
ལས ་མ ོད ། །མཁའ ་ལ ་རོ ང ་ ་ ན ་བསུས ་
། ། ོབ་དཔོན་པ ་ ་ར་ ས། ། ག་རྒྱ་ག ན་

པོའི་ ལ་འོག་མནན། །བ འ་འབངས་བ ད་པར་
ས ་ལ ་ བ ། །ར ང ་ གས ་ ོ ག ་གི ་ ང ་པོ ་

ཕུལ། །རྗེས་འ ག་ ང་བར་དམ་ཡང་བ ས། །ད་
་ ལ་འབྱོར་བརྗེད་བསྐུལ་ ས། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཆུ་དབར་ ལ་སྐུའི་ ོ་བྲང་
། །དབང་ ག་བ ད་པ་རོ་རྗེ་ ས། ། ག་རྒྱ་ག ན་པོའི་ ལ་འོག་མནན། །བ འ་འབངས་བ ད་པར་ ས་
ལ་ བ། །རང་ གས་ ོག་གི་ ང་པོ་ཕུལ། །རྗེས་འ ག་ ང་བར་དམ་ཡང་བ ས། །ད་ ་ ལ་འབྱོར་བརྗེད་
བསྐུལ་ ས། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
སེ ་ད ར་མོ་ལ་ བས་པའི་ ་མོ་བ ་ ས་ ་རིང་མ་སྐུ་མདོག་ད ར་མོ།� ག་གཡས་གསེར་ ་རོ་རྗེ་ ་ད ་
པ་ནམ་མཁར་འ ར་ཞིང །�གཡོན་འ ་ ད་ འི་ མ་པ་འཛིན་པ།�ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད།��

ང་ད ར་བ ན།�
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་རིངམ་མཆེད་ ་ཡོད་ས་ལས་� ་པ་འདི་�༼ད ས་སམ་ ག།༽  ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་འབྲང་རྒྱས་དགོན་
པའི་ ་རིངམ་འདི་�༼ ་མོ་བ ་ ས་ ་རིང་མ་�སེ ་ད ར་མོ་ལུ་ བས་༽�ཏེ་ཡོད་མི་ ་ཨིན། �
་ལུ་གསོལ ་བཏབ་པ་ ན།�མི་བརྒྱུད་ ལ་ཞིང་ ་རིང་བ་དང་།  བ ་ ས་དཔལ་བ ད་པ་ལ་སོགས་གང་
ལ་གང་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ ་མཐུ་དང་ལྡནམ་ལས  ས་རྒྱུན་ ་ མཆོད་གཏོར་གསེར་ མས་གང་
དྲག་�ཕུལ ་འདྲ ་འབད་པ་ ན་� ་ལས་བརྟེན་འ ན་ལས་ ོགས་ ད་ ་འགྲུབ་སྟེ་ ་འདི་ལུ་དགོ་པའི་་ ་
རོགས་�རྒྱུ་ནོར་ལོངས་ ོད་དང་ ་ མོ་གྲོགས་མ འ་བ ས་སོགས་དང་ ན་དང་མཐུན་ལམ་ཆེ་དྲག་འོང་ ་
ཨིནམ་ལས་�ག་ ་དྲག་དྲག་གནང་ ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་ལུ་�བ ོན་གནང་ཟེར་ ་ ་ཨིན།  �

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ཉིན་བསར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ས་ཆེན་འ མ་ ་སོགས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་མཚུངས་འབད་ཨིན་པའི་
ཁར་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་ ག་གསུམ། རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་མགོན་པའི་གཏོར་
རྒྱབ་ ག་གསུམ། རང་ ་དང་པའི་ནང་ ས་མཆོག་འབའ་ར་བའི་སྐུ་མཆོད་ཉིནམ་ག ག ་འདི་ནང་རང་ 
ང་གནས་ ་ག ག རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་གཉིས་བ ས་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་དང་ ག་ཁར་ 

གནས་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཡང་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་འབད་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

བྲང་རྒྱས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་བ་ ད་ཚང་པའི་ ོབ་མའི་ག ོ་བོ་ ོགས་པ་རང་དང་མ མ་པ་རྒྱལ་བ་
ཡང་དགོན་པའི་ ལ་སྐུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བ ང་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ གདན་ས་བ གས་གནང་གནངམ་ཨིན་
པས། ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ ང་ད ར་བ ན་བསྟེན་མི་འདི་ བྲང་རྒྱས་དགོན་པའི་མི་སེར་དང་ འི་ ་
འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ ལ་འབྱོར་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེ། ༼༢ ༽ ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། ༼༢ ༡ ༽ གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་མི་ ས་ ོས།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར།�
ོབ་ ་རིང་རོ་རྗེ།� མ་བ ས་རོ་རྗེ།�

�
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བྲང་རྒྱས་དགོན་པ། 

༡༡༢༢  ངང་་དད རར་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ང་ད ར་བ ན།�
གནས་ཁང་།   འབྲང་རྒྱས་དགོན་པ།�
གཡུས།    འབྲང་རྒྱས་དགོན་པ།�
བསྟེན་མི། འབྲང་རྒྱས་དགོན་པའི་མི་སེར་དང་ འི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ ལ་འབྱོར་

་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རོ་ འབྲང་རྒྱས་ཁ་དགོན་པ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་
དགོན་ ་འདི་གི་ གདན་ས་དང་པ་བ གས་གནང་མི་ རྒྱལ་
བ་ ད་ཚང་པའི་ ོབ་མའི་ག ོ་བོ་ ོགས་པ་རང་དང་མ མ་པ་
རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ ལ་སྐུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བ ང་ཟེར་
་མི་ ་ཨིན་པས།�
་མ་མཆོག་གིས་བོད་ལུ་འབའ་རའི་བྲག་ལུ་གདན་ས་དོན་

གྲུབ་ ངས་བཏབ་ལས་བརྟེན་ ་མའི་མཚན་ཡང་ ཡོངས་
གྲགས་ལུ་ ས་མཆོག་འབའ་ར་བ་ཟེར་གྲགས་ནུག། ་ཡང་

རབ་བྱུང་ད ་པའི་ནང་ ས་མཆོག་འབའ་ར་བ་མཆོག་ མཁའ་འགྲོའི་བསུ་བ་དང་ རང་གི་ཐུགས་བ ད་ ོན་
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ལམ་བཞིན་ ་ ག་རི་དང་ ་མོ་ལྷ་རི་ནས་བརྒྱུད་ ་ ལྷོ་མོན་ ངས་ཀྱི་ནུབ་ ོགས་ ་གྲོའི་གཡུས་ཁར་ ག་
བས། འི་ བས་ ་གྲོའི་ཡུལ་ཁར་ ན་ ང་སོད་ ད་ཀྱི་ཡུལ་བདག་ ོབ་དཔོན་ས་མཁར་རོ་རྗེ་དང་ ་རྒྱལ་
བྱ་བ་ མ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ ་མའི་ཡོན་བདག་ག ོ་བོ་ ་ ག་ ། ་མ་ལུ་ ས་གཏན་ ང་གི་བ གས་གནས་
དགོན་པ་ ག་ དཔ་ལས་ གནས་ བས་ ས་ ད་ཀྱི་བ གས་གནས་ ས་གནས་འ ་བར་ཁ་དང་ དགོན་པ་
ག ན་ཚུ་ནང་བ གས་ནུག། ལ་ལས་ ང་ར་ ་མའི་ ན་བདག་ ོབ་དཔོན་ མ་པ་གཉིས་བ ན་གྲོས་གནང་
སྟེ་ ་མ་ལུ་གཏན་ ་བ གས་གནས་ འབྲང་རྒྱས་ཁའི་དགོན་པ་བཏབ་སྟེ་ཕུལ། ་ལས་ ་མ་གིས་དགོན་པ་
འདི་ནང་ སོད་འབྲུག་གནམ་ ་ ར་ཆེན་ ་གྲགས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ ་འ ན་ལས་བ ངས། བ གས་གནས་ག ོ་
བོར་མ ད། འ ལ་འ ལ་ བས་ བོད་འབའ་ར་དང་ འ ལ་འ ལ་དགོན་པ་འདི་ཁར་བ གས་ཏེ་ལྷོ་བོད་
འ ས་མར་ག ལ་བྱ་ཡུན་རིང་ ་བ ངས་ཏེ་བ གས་པའི་མ འ་མར། རྗེ་ཉིད་ད ང་ལོ་ ༢ བ ས་པའི་ཆུ་མོ་
ལུག་ལོ། ཆོ་འ ལ་ ་བའི་ ས་ འི་ཉི་མ་ ་ལས་ ར་བ་དང་བ ན་ངོ་མཚར་བའི་ གས་མཚན་ ་ ་དང་བ ས་
ག ལ་བྱ་ ག་འཛིན་ ན་ཚུ་གི་ངོ་ལུ་ གནས་ བས་ ག་ག གས་སྐུའི་བ ད་པ་དག་པ་ཆོས་ད ངས་ལུ་བསྡུས་
པའི་ཚུལ་བསན། ་ལས་ཐུགས་དམ་གྲོལ་ཏེ་ ར་ ང་འབད་བའི་ བས་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ གས་མཚན་ངོ་
མཚར་ ན་ ་ ་བཏོན་གནང་ནུག།�
ལ་མ་ ར་ཁང་ ལ་ ་བའི་ བས་ སྐུ་ག ང་རིང་ ལ་སོགས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ ན་ བས་ཀྱི་རྟེན་

བསམ་ ས་མི་ བ་པ་བྱོན་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ཐུགས་རང་བོྱན་འདི་ད་ ་དགོན་པ་འདི་ནང་གི་རྟེན་ག ོ་བོ་རྗེ་རང་
གི་སྐུ་འདྲ་ཆེན་མོའི་ཐུགས་ཁར་བ གས་ཡོད་པར་གྲགས། ས་ད་ ོ་ཡང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ ་ལུ་བྱ་དྲོད་ཡོད་པ་
དང་ ན་ ས་དད་པ་ ན་ ་ ་མ་ལ་ལུ་ ག་གི་ངོ་ན་ སྐུ་འདྲ་ ་གིས་ ལ་འ མ་མ ད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ དད་པ་ ན་ཚུ་ལུ་ ོན་ལམ་གང་བཏབ་གྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཟེར་ མཚན་
ལྡན་ ་ མ་ཚུ་གིས་གསུངས་ཡོདཔ་ ་གོ་ །�
ལ་ལས་ ་མ་རང་གི་ ལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་གདན་རབས་རིམ་བྱོན་ཚུ་ཡང་དགོན་པ་འདི་ཁར་

བ གས་པའི་མ ར། ་མ་ཁག་ འི་ ར་གཏོགས་པའི་དབང་གིས་གདན་ས་འདི་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ ག་ལུ་
འབྱོར། དགོན་པ་འདི་གྲུབ་ ོབ་ ན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་འགོ་བ ང་སྟེ་ སག་ཚང་གདན་འཛིན་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་
བདག་འཛིན་མ ད། ད་ ས་ནངས་པ་ སག་ཚང་ ་མའི་ ་དར་བ ས་ཞིནམ་ལས་ རྟེན་འ ལ་མ ད་ འི་



208

ང་ད ར་བ ན།�

རིམ་པ་ཡང་ དགོན་པ་འདི་ཁར་མ ད་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དགོན་པ་འདིའི་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ 
ཚོགས་འགོཔ་ཡང་ སག་ཚང་ ་མ་ ་གིས་མ ད་དགོས་པའི་ ོལ་དང་པ་ ་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་
ཚད་ དགོན་ ་ ་ཁར་ ས་མཆོག་འབའ་ར་བའི་ཆོས་ཀྱི་འ ན་ལས་བ ལ་སའི་བ འ་ ང་ག ོ་བོ་ བ འ་
བརྒྱུད་གོང་མ་རྗེ་མི་ལ་བ ད་པ་རོ་རྗེ་གིས་ དམ་བ ག་གནང་ཡོད་པའི་ ང་མ་ཆེན་མོ་ ་མོ་བ ་ ས་ ་རིང་མའི་
གནས་ཁང་ཡང་ ག་དགོན་ ་འདི་ཁར་ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབ གག།།��

འབྲང་རྒྱས་ག ག་ལག་ ང་བའི་གཞི་བདག་པོ། ། ང་ད ར་
་བ ད་འ ར་བ ས་འདིར་ག གས་ལ། །འབའ་ར་བ་དང་

བ ད་འ མས་ བོ་བ ས་ཀྱི། །བ འ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་
འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 ས་ ་གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ ན་པོའི་མདོག ། ་འ ལ་
སོབས་ལྡན་བ་དན་ནོར་ ་འཛིན། །རྒྱན་ ས་རབ་མ ས་ ་
དམར་མི་བ ད་བ བས། །ལྷ་ ་བ ད་བ ན་ ན་མོ་འ ར་
བ ས་བསོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
��
��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ས་ཆེན་འ མ་ ་སོགས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་མཚུངས་ ་ཨིན་པའི་ཁར་ 
རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་ ག་གསུམ། རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་མགོན་པའི་གཏོར་རྒྱབ་
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ག་གསུམ། རང་ ་དང་པའི་ནང་ ས་མཆོག་འབའ་ར་བའི་སྐུ་མཆོད་ཉིནམ་ག ག ་འདི་ནང་ར་ ང་
གནས་ ་ག ག རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་གཉིས་བ ས་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་དང་ག ག་ཁར་ 
གནས་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཡང་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ ང་ གནས་བདག་གི་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བར་འངོ་བའི་ བས་ ཕུད་ཁ་ ་ཕུལ་ ་དང་ 
རང་སོའི་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་ དགོན་ པ་ལུ་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་ འབད་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ 
སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་ཚོགས་ལས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ 
མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

བྲང་རྒྱས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་བ་ ད་ཚང་པའི་ ོབ་མའི་ག ོ་བོ་ ོགས་པ་རང་དང་མ མ་པ་རྒྱལ་བ་
ཡང་དགོན་པའི་ ལ་སྐུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བ ང་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ གདན་ས་བ གས་གནང་གནངམ་ཨིན་
པས། ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ ང་ད ར་བ ན་འདི་ བྲང་རྒྱས་དགོན་པའི་མི་སེར་དང་ འི་ ་འདབས་ལུ་
ཡོད་པའི་ ལ་འབྱོར་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར།�
��
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རྒྱ་བར་བ ོན་འགྲུས་དགོན་པ། 
 

ནནགགསས་་རྒྱརྒྱ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།���� ����

༡༡  ངང་་བབ ནན་་ ་་ནནགག་་རརལལ་་པཔ།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ང་བ ན་ ་ནག་རལ་པ།�
གནས་ཁང་།   བ ོན་འགྲུས་དགོན་པ། 
གཡུས།    རྒྱ་བར་བ ོན་འགྲུས་དགོན་པ།  �
བསྟེན་མི།     ནགས་རྒྱ་རྒེད་འོག་གི་མི་ཚུ་དང་ ང་ནག་དང་ ད་ཏ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ།��

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་ མ་བ ོན་འགྲུས་རྒྱ་
མཚོ་གིས་གདན་ས་དང་པ་ ས་གནས་བམ་སྟེགས་ཁ་
ཟེར་སར་ ་མཚོ་ཡོད་སར་བ གས་གནང་སྟེ་འབད་
ང་ ལ་མ་ ་མཚོ་འདི་ མ་སོངམ་ལས་བརྟེན་ 
མ་བ ོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུའི་ཚ་བོ་ ངག་གི་དབང་
ག་ཟེར་ ་མི་གིས་ ས་གནས་བ ོན་འགྲུས་དགོན་པ་
ལུ་ གདན་ས་གསརཔ་བ གས་གནང་ནུག།�

ཨིན་ ང་ མི་སེར་ཁ་རྗེ་ཆུང་བའི་སབས་ཀྱིས་ གདན་ས་འདི་ མས་ ག་ ོམ་ ་ར་ ོར་སོངམ་ཨིན་པས། ་
གི་ ལ་ལས མི་ལོ་གསུམ་ ་ ག་གི་ ་མར་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འགོ་འ ན་ ོག་ ས་གནས་ཕུ་
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སྟེགས་ཁ་ལས་ཨིན་མི་ བ ོ ་དར་ ་ཟེར་མི་གིས་ ལྷ་ཁང་ མས་ ག་ ོར་མི་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་ མས་གསོ་
་སྟེ་འབད་ ང་ ལོ་ངོ་དག་པ་ ག་གི་ ་མ་ ས་ཡོམ་ གས་ ་ བ་པའི་ ན་ལས་བརྟེན་ མས་ ག་ ོམ་ ་

ར་ ོར་སོངམ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ བསོད་ནམས་ ་གིས་ ོགས་ ང་ ཕུད་ཀྱིས་མ་ ོགས་ཟེར་བའི་ད ་
བ མ་ ་ ་ལོ་ ༢ ༢  ལོ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ ན་དང་ ག ང་ ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
རྒྱབ་ ར་ ལ་ མ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་ག ང་གི་འགོ་ དཔ་དང་ ད་ ོ་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་ མ་ ་
བ གས་ཏེ་ཡོད་མི་ མ་ ན་པ་ ་རིང་གིས་བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་འདི་མ་བ བ་བ བ་ ་ གསར་
བ ངས་གནང་སྟེ་ ས་གནས་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་འདི་ ་གཉིས་ཀྱི་ བས་འ ག་ ་སའི་དགོན་ ་ ག་ལུ་
ར་ཏེ་འ ག།�

དདམམ་་བབ གག།།��

 ན་ ་བ ན་ ང་མ་མོའི་ཚོགས། །མ་ ་པ ་ ོད་འ ང་གིས། །དམ་ ག་རོ་རྗེ་གང་ ན་པ། །བ འ་
བ ་དམ་བ འ་དྲན་པར་མ ོད། །ད་ ར་ ལ་འབྱོར་བདག་ ག་གིས། །ག ག་ལག་ཁང་གི་ག ར་ཁ་
གཏད། ། ད་ ང་ ན་ ས་ ལ་བ ས་བཞིན། །བ ལ་བའི་འ ན་ལས་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་
འ ག།��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

ང་བ ན་ ་ནག་རལ་པ་ ། །སྐུ་མདོག་ ག་ནག་འབར་བ་ལ། ། ན་བ ད་ལྷ་མོ་ད ར་མོར་འ ལ། ། ག་
གཡས་དམ་ ག་རོ་རྗེ་དང་། །གཡོན་པ་མ ང་དམར་ ་མཚོན་འཛིན། ། ་བ ན་རོ་རྗེ་གོ་ བ་གསོལ། ། ར་
མ གས་ ་ནག་རལ་པ་ བས། །བ ན་བ ད་ཆེན་པོ་ ད་ལ་བསོད། །ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཞི་བདག་གི་ད ་
་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�

�
�
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་ཡང་ ག ང་དང་མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ ་མའི་འགོ་འ ན་ ོག་ལུ་ ཡར་ངོ་
མར་ངོའི་འ མ་ ་ཚུ་ ་རིམ་བཞིན་ ་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ ང་གནས། རང་ ་
གཉིས་པའི་ནང་ ས་བཅུ། རང་ ་གསུམ་པའི་ནང་ བས་ ང་སྐུ་མཆོད། རང་ ་བཞི་པའི་ནང་ ང་གནས། 
རང་ ་ ་པའི་ནང་ ལ་ ་ ས་བཅུ། རང་ ་ ག་པའི་ནང་གནས་བ ན་བཅུ་ ག་དང་ རྒྱལ་བའི་བ འ་
འ ར། རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས་བརྒྱ། རང་ ་བ ན་པའི་ ས་ ར་གསུམ་ལུ་ 
མ་བ ོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མཆོད། རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ས་བཅུ། རང་ ་ད ་པའི་ནང་ལྷ་འབབ་ ས་

ཆེན། རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ར་ད ་ལུ་ ཕུར་པའི་གཏོར་བ ོག་བ ས་གནང་སྟེ་ ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ 
རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
ག ང་ལས་ལོ་ ར་བཞིན་ ་ རྒྱུན་གསོལ་དང་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་གི་དོན་ལུ་ མ་ད ལ་ མ་གྲ་ ་ ོབ་དོ་ཡོད་
པའི་ཁར་ ་མ་ལས་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ཡོ་བྱད་མ་ད ལ་བ ོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ལག་ ན་འ བ་
སྟེ་ ་རིམ་བཞིན་ འི་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་བ ང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ ་མའི་སྐུ་མཆོད་དང་ཕུར་པའི་གཏོར་
བ ོག།� ་ལས་ མ་ད ལ་ ས་ལངས་མ་ཚུགས་པའི་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་བ ང་བའི་ བས་ དགོན་ ་འདི་
གི་ མ་གིས་འགོ་འ ན་འ བ་སྟེ་ ན་བདག་འཚོལ་ ་བ ང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

རྒྱ་བར་བ ོན་འགྲུས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་ མ་བ ོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ་གིས་ 
གདན་ས་བཏབ་གནང་བའི་ ལ་ལུ་ གདན་འཛིན་ ་ ་རབས་ཚུ་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་ ད་ ས་ནངས་པ་ མ་
ན་པ་ ་རིང་ཟེར་ ་མི་གིས་ བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་འ ག།  ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་གི་མཚན་ཡང་ 
ང་བ ན་ ་ནག་རལ་པ་ཟེར་ ་ཨིན་པས། ་ལུ་ ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་དང་ ་རིམ་ ་ ས་

བཅུ་བ ང་ ་ཚུ་ཡང་ མ་ ་གི་འགོ་འ ན་ ོག་ལུ་ རྒྱུན་མ་ ད་པར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
�� ��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ། 
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རོར་ གས་དགོན་པ།�

༢༢  ནན་་བབ ནན་་མམ།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ན་བ ན་མ།  �
གནས་ཁང་།   རོར་ གས་དགོན་པ།   �
གཡུས།    རྒྱ་བར་ ལ་སྟེང་ཁ།   �
བསྟེན་མི།�     རྒྱ་བར་ནང་དང་ ནགས་པའི་སའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།�� ��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

རོར་ གས་དགོན་པ་འདི་ ས་རབས་ ༡  པའི་
ནང་བྱོན་མི་ གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་འབར་ ས་
བས་ཀྱིས་བ གས། ན་ ས་བ བས་གནང་ཡོད་

པའི་དགོན་ ་ ག་ཨིན་པའི་ཁར་ དགོན་ ་ ་དང་
ངས་པའི་ ་གི་དགོན་ ་གཉིས་ འ ལ་བ་ཡོདཔ་ ་

བ ད་ ོལ་འ ག། ་ཡང་ ་མ་འབད་བ་ ན་ 
ངས་པའི་ ་ལས་ མ་དང་ཆོསཔ་ ལ་གྲངས་

བརྒྱད་ད ་ ག་ རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་བརྒྱད་ལུ་ ས་
གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ཏེ་ ས་ད འི་དྲོ་པར་ གཏོར་རྒྱབ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བ ད་
་འ ག།�
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ན་བ ན་མ།�

ལྷ་ཁང་འདི་ བར་ བས་ ག་ལས་ མས་ ག་ ོམ་ ་ར་ ོར་ཏེ་ལུས་པའི་ བས་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་
ཨིན་མི་ ་རོ་རིན་ ངས་ ་ཚང་གི་ ོབ་དཔོན་ རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ འགོ་འ ན་ ་འ བ་སྟེ་ 
ག ང་ལུ་ ན་འ ལ་ ་སྟེ་ ག ང་དང་མིསེར་མ མ་ བ་ཀྱི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ ་ལོ་ ༡  ལས་འགོ་
བ གས་ཏེ་ མས་གསོའི་ ་ཚུ་འབད་ ་ དགོན་ ་ ་ ར་བ་ལྷགཔ་འབད་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ 
འདི་ནང་ད ན་ག ར་ཚུ་ཡང་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ ་འདོད་བཞིན་བ གས་ཏེ་ ས་དང་ ས་སུ་གསོལ་མཆོད་
ཚུ་ མ་ ད་པར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

དདམམ་་བབ གག།།��

 ན་ ་རྒྱལ་བ་པད་འབྱུང་སོགས། །རིག་འཛིན་ ་མ་
རིམ་བྱོན་ ། ། ན་ ར་བསན་བ ང་དམ་བ ས་པ། །མ་
ག ལ་འ ན་ལས་ ར་ ་ བས། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �

 ཆོས་བཞིན་ ོད་པའི་ ང་ག ག་ལྷ་ ན་རྒྱལ། །རབ་
མ ས་བ ་བས་མི་ངོམས་ ད་འ ོག་མ། །བཅུ་ ག་ལང་

ཚོ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གོས་ ན། །ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་མདའ་དར་འུ་ལུ་བསྣམས། ། ད་པར་བསན་དགྲ་གནོན་
པའི་ ག་ ན་ མས། ། ོག་ག ད་ག ན་མ་ ་ ་ འི་ག ོ། །ལྷ་ ན་ གས་པའི་འ ར་དང་བ ས་པ་
ལ། ། ང་བས་བསོད་དོ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ལོ་ ར་ ་ ས་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་ཡང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འགོ་འ ན་
ོག་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག རང་ ་གསུམ་པའི་ནང་ བས་ ང་སྐུ་མཆོད། རང་ ་
བཞི་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་གཉིས། རང་ ་ ་པའི་ནང་ ལ་ ་ ས་བཅུ། རང་ ་ ག་པའི་ ས་བཞི་ལུ་ 
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བ ན་བཞི་ཆོས་འ ར་བ ར་བའི་ ས་ཆེན། རང་ ་ད ་པའི་ནང་ ལྷ་འབབ་ ས་ཆེན། རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་
ད ་ལུ་ ངས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ འགོ་འ ན་ ོག་ལུ་ ནུབ་མཚོ་ནག་པ་ ་ལུ་ གཏོར་མ་ ག་ བ་དགོཔ་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བ ད་ ་འ ག།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ས་ཏེག་ཁའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ག་འབད ་ལས་ འདི་ནང་འབད་དགོཔ་དང་བ འ་
དགོཔ་ཚུ་ཡང་ མི་སེར་ ང་ར་གིས་རང་ རྒྱབ་ ར་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག ང་ལས་ཡང་ ལྷ་ཁང་ མས་
གསོ་དང་འ ལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།  ��

རྒྱ་བར་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ རོར་ གས་དགོན་པའི་གནས་བདག་ ན་བ ན་མ་ཟེར་ ་མི་འདི་ རྒྱ་
བར་ནང་དང་ ནགས་པའི་སའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་ བས་ཀྱི་བར་ ད་ཞི་ ་དང་ བསམ་དོན་འགྲུབ་
བས་ལུ་ ད་ བས་ དཔ་ ག་ ་བསྟེནམ་ཨིན་པས། རོར་ གས་དགོན་པ་འདི་ ས་རབས་ ༡  པའི་
ནང་བྱོན་མི་ གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་འབར་ ས་ བས་ཀྱིས་བ གས། ན་ ས་བ བས་གནང་ཡོད་པའི་
དགོན་ ་ ག་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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རྒྱ་བར་ས་ ོགས་དགོན་པ།�

  ་་ལལསས་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་ལས་བ ན།�
གནས་ཁང་།   བོན་ །�
གཡུས།    པ་པ་ ང་།�
བསྟེན་མི། རྒྱ་བར་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ པ་པ་ ང་། བ ར་ཞིབ། 

བོན་ ། ག ོ་ལུདཔ་ཚུ་གི་མི་སེར་དང་ ་ ར་རི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།   ��

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

རྒྱ་བར་ས་ ོགས་དགོན་པ་འདི་ བ ད་ ོལ་ ག་ལས་འབད་བ་
ན་ མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ གདན་ས་

བ གས་ཡོདཔ་འབད་བ དཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ཡོངས་
གྲགས་ལུ་འབད་བ་ ན་ ག ང་མཁན་ཆེན་འ མ་དབྱངས་
དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་དངོས་ ོབ་ རྒྱ་མཚོ་ མ་ ག་གི་ནང་ལས་ 
གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་ གདན་ས་བཏབ་གནང་
ཡོདཔ་ ་བ ད་མི་འདི་ འ ད་ ་བ མ་ ག་ཚོར་མི་ ་ཡང་ 
རྒྱ་བར་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་གི་གདན་ས་ ་ ་
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་ལས་བ ན།�

ག་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ས་ཚུགས་པས། �
དགོན་ ་འདི་ པ་པ་ ང་གི་མི་སེར་དང་ བ ར་ཞིབ། ག ོ་ལུདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསོན་ག ན་གཉིས་ཀྱི་
ད ་བ་ བ་སའི་བ ་གནས་ ད་པར་ ན་ ག་ཨིན་མས།�
དགོན་ ་འདི་ ད་ ོ་ཚུན་ཚོད་ ང་ར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ར་ བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མས་
གསོའི་ ་དང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ མི་སེར་ ང་ར་གིས་ར་ རྒྱབ་ ར་འབད་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �

དདམམ་་བབ གག།།��

ན་ ་རྒྱལ་བ་ མས་ཀྱི་ ན་ ་ ། ། ོག་ ང་ཕུལ་ནས་
ཁས་ ངས་དམ་བ ས་པ། ། ལ་འབྱོར་དཔོན་ ོབ་འ ར་
དང་བ ས་པ་ ས། ། ་འདོད་འ ན་ལས་དམ་ལས་མ་
འདའ་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

བསན་པ་ ང་མ ད་བ ན་ ད་མཐུ་བོ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་
དམར་པོ་མི་ ་འ ང་བ་ ན། ། མས་བ ད་འ ང་བག་
ག་སོང་འ ག་འདྲ་བ། ། ་འ ལ་སྣ་ཚོགས་ ས་མ འི་
ང་ཆེན་གཡོས། ། མས་པའི་ ོག་ག ད་ ག་གཡས་རལ་
གྲི་འ ར། །མ་ ངས་འ ང་ ད་གཡོན་པ་བ ད་ གས་

འཛིན། །བ ད་ ་ བས་ནས་སོང་གསུམ་ ད་ ག་བ ར། །གཡུལ་ངོར་ ོག་འ བས་ ད་ལ་བདག་བསོད་
ད།ོ །བསན་ལ་གནོད་ ད་ ་རོལ་དགྲ་ད ང་ མས། །ཡུལ་འ ར་ མ་ཡང་མི་ མ་འཛིན་ ད་པར། ། ལ་ ་
ོག་ ད་བ ད་བ ན་འ ར་བ ས་ལ། །འ ན་ལས་བ ལ་བའི་ལས་ མས་ ར་ ་ བས། །ཟེར་བ ད་ ་

འ ག།�
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ཉིན་ ར་བཞིན་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ་ ད་ ་འབད་ ང་ རང་ ་བཞི་པའི་ནང་ ང་གནས་དང་། རང་
་བ ན་པའི་ནང་ མ་ ་ ག་གསུམ། ་ལས་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ 

གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ལོ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་བ ན་པའི་མ་ ་ ག་གསུམ་ ་ བས་ ་ ར་རི་གི་མི་སེར་ 
གནས་བདག་ ་ལས་བ ན་བསྟེན་མི་ཚུ་འོངས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ོལ་ ག་དང་། པ་པ་ ང་གི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ཡང་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ་མ་ཚད་ རྒྱ་བར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ གནས་
བདག་འདི་བསྟེན་དགོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་སོའི་ མ་ནང་ལས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ ་བ དཔ་
ཨིན་པས།�
དགོན་པ་འདི་ མི་སེར་ ་བདག་ ་བ ང་བའི་དགོན་པ་ ག་འབད ་ལས་ ས་མཆོད་འ མ་ ་དང་ མས་
བ ས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ བས་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་ རང་སོའི་དད་མོས་དང་བ ན་ གང་ལ་གང་མཚམས་ ་
མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་ ག ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་དང་འ ལ་བའི་ལས་
སྣ་ཚུ་ལུ་ མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་གནང་སྟེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

གནས་བདག་ ་ལས་བ ན་འདི་ རྒྱ་བར་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ པ་པ་ ང་དང་། བ ར་
ཞིབ། བོན་ ། ག ོ་ལུདཔ་ཚུ་གི་མི་སེར་དང་ ་ ོང་ཁག་ ར་རི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱ་བར་ས་ ོགས་དགོན་པ་གདན་ས་བཏབ་མི་འདི་ གཏན་གཏན་ ག་ ད་ ་འབད་ ང་ ཡོངས་
གྲགས་ལུ་ ག ང་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་དངོས་ ོབ་ རྒྱ་མཚོ་ མ་ ག་གི་ནང་ལས་ གྲགས་པ་རྒྱ་
མཚོ་ཟེར་ ་མི་གིས་ གདན་ས་བཏབ་གནང་ཡོདཔ་ ་བ ད་ ོལ་འ ག།�
��
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
གཡུས་ཀྱི་ད ་ ོང་� ོབ་ ང་བ ད། 
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  ་་བབ དད།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་བ ད།�
གནས་ཁང་།   རྒྱ་བར་དགོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ ང་། �
གཡུས།    རྒྱ་བར་དགོན་པ།�
བསྟེན་མི།   �� རྒྱ་བར་དགོན་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།   ��

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ ན་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ས་མ མ་ལུ་འབྱོན་མི་ ག ང་མཁན་ཆེན་འ མ་དབྱངས་
དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་དངོས་ ོབ་ རྒྱ་མཚོ་ མ་ ག་གི་ནང་ལས་ གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་གིས་གདན་ས་བ གས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས།       དགོན་ ་འདི་ ་མ་འབད་བ་ ན་ རྒྱ་བར་མཚོ་ད འི་མི་སེར་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ོང་གཞིས་བ མ་ ག་དང་ དགོན་ ་ ་ཆེ་དྲག་ ག་ ་བ ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ བར་ བས་
ག་ལས་ མི་སེར་ ་ ་འདོད་བཞིན་ ་ཚང་གིས་བ ས་དགོཔ་ ་ ་བ་ཕུལ ་བཞིན་ ་ ་ཚང་ལས་ མ་
ག་ཡང་ གསར་བ ས་གནང་སྟེ་ ར་རྒྱ་བར་དགོན་པའི་མི་སེར་དང་ ལྷག་པར་རྒྱ་བར་མཚོ་ད འི་མི་སེར་
ཚུ་གི་དོན་ལུ གལ་ཆེ་བའི་དགོན་ ་འདི་ཁར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ བ་དང་ མི་ འི་ བས་ཏོག་
བ་ ་ལུ་ ན་ ོགས་ ན་ ་དགོན་ ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།�

��
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་བ ད། 

དདམམ་་བབ གག།།��

ན་པས་འབྲས་ ་བ ་བ་དང་། །གནོད་པས་སྡུག་བ ལ་རྒྱུར་འ ར་བ། །རྒྱུ་འབྲས་མི་བ ་རྒྱལ་བའི་
ད འ། །ག ག་ ་འ ར་ལ་མ་ག ལ་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 རྒྱལ ་བསན ་ག ག ་ལག ་ཁང ་དང ་དགོན ་ ་
མས། ། ང་ཞིང་ ང་ལ་མི་ག ལ་མཐུ་ ལ་ ན། །ས་
གསུམ་དབང་སྡུད་ལྷ་ ་ད ་བ ན་ཆེ། ། ་བ ད་ ་ག་
ར ་ ད་ལ་བསདོ། །ནད་གདོན་བར་ ད་ཞི་ལ་བ ད་ འི་
འ མ། ། ་དཔལ་སོབས་འབྱོར་དཔལ་ལ་ ད་བཞིན་
ནོར ། །དམ ་ མས ་ལོག ་པར ་བ ་བའི ་ ོག ་ག ད ་
མཚོན། །བ འ་ག ན་ གས་པའི་ཚོགས་དང་བ ས་ལ་

བསོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��

ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་བརྒྱད་དང་། རང་ ་བཞི་པའི་ནང་ ང་
གནས་ ་བརྒྱད། རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ས་བཅུ་བ ག་བ ན་ གནང་ ོལ་ཡོད་མི་འདི་ ས་བཅུ་ མ་ལུ་
ས་བཅུའི་གར་འ མ་དང་བ ས་ མི་དམངས་ལུ་མ ལ་ཁ་གནང་སྟེ་ མ ག་བསྡུ་དོ་ཡོདཔ་དང་། རང་ ་

བཅུ་པའི་ ས་ ར་ ་ལས་ གནམ་གང་ཚུན་ ཕུར་པའི་གཏོར་བ ོག་བ ས་ གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ་
རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ཚུ་ མི་སེར་ ང་རའི་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་ བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
དགོན་ ་འདི་ རྒྱ་བར་མཚོ་ད འི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ད་ བས་ ད་པའི་དགོན་ ་ ག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ 
་མར་ ག ང་ལུ་མ་ཕུལ་བའི་ བས་ལུ་ཡང་ མས་གསོའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ བས་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་ མ་
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གྲ་ ་ ོབ་ ོལ་ཡོད་པའི་ ར་ མི་སེར་ ་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་
ཚད་ དགོན་ ་འདི་གི་ ་མའི་ད ལ་ ོགས་དང་ ོ་ ོགས་ཚུ་ཡང་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ 
གནང་སྟེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

ནགས་རྒྱ་རྒེད་འགོ་ རྒྱ་བར་གཡུས་ཚན་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ མ་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ས་མ མ་ལུ་
འབྱོན་མི་ ག ང་མཁན་ཆེན་འ མ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་དངོས་ ོབ་ རྒྱ་མཚོ་ མ་ ག་གི་ནང་ལས་ 
གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་གིས་གདན་ས་བ གས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། དགོན་ ་འདི་ཁའི་གནས་བདག་ ་
བ ད་ཟེར་ ་མི་འདི་ རྒྱ་བར་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དགོན་ ་འདི་ཁར་ ག ང་ ་ཚང་
ལས་ མ་ ག་ཡང་ གསར་བ ས་གནང་སྟེ་ ར་བཏང་ རྒྱ་བར་མཚོ་ད འི་མི་སེར་དང་ ལྷག་པར་ ་ཡང་ 
རྒྱ་བར་དགོན་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་ ་ར་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
མ་རྒྱལ་མཚན། 
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གཡང་ཅུ་དགོན་པ།�

  གགཡཡངང་་ཅུཅུ་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གཡང་ཅུ་བ ན།�
གནས་ཁང་།   གཡང་ཅུ་དགོན་པ།�
གཡུས།    རྒྱ་གཞི་ནང་།�
བསྟེན་མི།   �� རྒྱ་བར་རྒེད་འོག་ རྒྱ་གཞི་ནང་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། ��

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རོ་ ོང་ཁག་ ནགས་རྒྱ་རྒེད་འོག་ རྒྱ་གཞི་
གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་གཡང་ཅུ་དགོན་པ་
འདི་ གཡུས་མིའི་ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ ་ད་ 
གདན་ས་དང་པ་བ གས་གནང་མི་འདི་ གྲུབ་
ོབ་ལྕགས་ མ་པ་ཨིནམ་ ་བ ད་པའི་ཁར་ 
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ ན་ གས་ཡང་ ་ཁར་བྱོན་
ཡོདཔ་ ་བ དཔ་མ་ཚད་ ལ་ལས་ ལྷ་ཁང་

ོག་ཚད་གཉིས་འབད་མི་ ག་ གནས་ཕུ་ ལ་སྐུ་ ད ན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་གིས་བ ངས་
གནང་ཡོདཔ་འབད་ཨིན་མས། ཨིན་ ང་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ག ང་ ་ཚང་ལུ་ ས་ཕུལ་ཏེ་ ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ས་སུ་ གཡུས་ ་འདིའི་མི་ ་གི་ བས་ཏོག་ བ་ བས་ལུ་ ་ལོ་ 



225

གཡང་ཅུ་བ ན།�

༢ ༡  ་ ་བ ན་པའི་ནང་ རྒྱ་བར་ན་ལས་ཨིན་མི་ ་མ་ ་མགོ་མ ོ་རིམ་བ ད་ འི་ ོབ་དཔོན་ བསན་
འཛིན་དབང་ ག་ཟེར་ ་མི་འདི་ དགོན་ ་འདིའི་ ་རབས་དང་པ་ ་ བ ས་བ ག་གནང་སྟེ་ མི་ ་ལུ་ཆོས་
ོགས་དང་འ ལ་བའི་ བས་ཏོག་ཚུ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དདམམ་་བབ གག།།��

ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་གནས་སོགས། ། ན་བྱོན་གྲུབ་དང་
རིག་འཛིན་ ས། །དམ་ ག་རོ་རྗེའི་གང་ ན་པ། །མ་ག ལ་
མ་འདའ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 སུས་ ང་མི་ཐུབ་རབ་འ གས་ ་བོའི་སྐུ། །སྐུ་མདོག་
དམར་ནག་གར་ ་ མས་ད ་ལྡན། ། ག་གཡས་མ ང་དར་
གཡོན་པ་དགྲ་ ང་བསྣམས། ། ་འ ལ་མཐུ་སོབས་ལྡན་པ་

ད་ལ་བསོད། །རབ་འ གས་ ་ག ར་གསུམ་ལྡན་ག མ་ལ་ མ། །འ གས་པའི་སྐུ་ལ་ ་བའི་གོ་ བ་
གསོལ། །དྲག་ གས་སོབས་ལྡན་ གས་འ ང་སྟེང་ན་འ ང་། །བསན་པ་ ང་བར་མ ད་ལ་ ག་འཚལ་
བསོད། ། ད་འ ར་བ ན་མོ་ནང་མི་མངག་ག ག་སོགས། །འ ར་དང་བ ས་ལ་དད་པས་བསོད་ལགས་
ན། །འགལ་ ན་མི་མཐུན་ ོགས་ལས་ མ་རྒྱལ་ཞིང་། །བསམ་དོན་ ད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་འ ན་ལས་
མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ཚུ་བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ 
ང་གནས། རང་ ་གཉིས་པའི་ནང་ ས་བཅུ། རང་ ་གསུམ་པའི་ནང་ བས་ ང་སྐུ་མཆོད། རང་ ་བཞི་

པའི་ནང་ ང་གནས་ ་གཉིས། རང་ ་ ་པའི་ནང་ ལ་ ་ ས་བཅུ། རང་ ་ ག་པའི་ནང་ ག་པ་ ས་བཞི་
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དང་ རྒྱལ་བའི་བ འ་འ ར་ཆེན་མོ། རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་
ཕུར་པའི་གཏོར་བ ོག རང་ ་ད ་པའི་ནང་ལྷ་འབབ་ ས་ཆེན། རང་ ་བཅུ་པའི་ནང་ ར་ད འི་མགོནཔོ་
བ ས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ ལོ་ ར་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ དད་ ན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་ 
གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག ང་ལས་ཡང་ ལྷ་ཁང་ མས་བ ས་ཀྱི་ལས་སྣ་དང་འ ལ་བའི་ ་ཚུ་འ ོན་པའི་
བས་ མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ཚུ་གནང་གནང་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

་རོ་ ནགས་རྒྱ་རྒེད་འོག་ རྒྱ་གཞི་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་མི་ གཡང་ཅུ་དགོན་པའི་གནས་བདག་ གཡང་ཅུ་
བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ རྒྱ་གཞི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དགོན་ ་འདི་ གཡུས་མིའི་
ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ གདན་ས་འགོ་ ོག་བ གས་མི་འདི་ གྲུབ་ ོབ་ལྕགས་ མ་པ་ཨིནམ་ ་བ ད་ ་
འ ག། ཨིན་ ང་ ལ་ལས་ ལྷ་ཁང་ ོག་ཚད་གཉིས་འབད་མི་ ག་ གནས་ཕུ་ ལ་སྐུ་ ད ན་མཆོག་རྒྱལ་
མཚན་ཟེར་ ་མི་གིས་ བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ ་ཨིན་མས།  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བསན་འཛིན་དབང་ ག། 
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�� ་་བྲབྲགག་་བབ ནན།།  

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན། ་བྲག་བ ན། 
གནས་ཁང་།  ་བྲག་དགོན་པ།�
གཡུས།�� � ་བྲག་དགོནཔ།�
བསྟེན་མི།� � ར་ ་ ང་དང་ ་བྲག་དགོནཔ་ པ་ ས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།��

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།    �

རྒྱ་བར་�ར་ ་ ང་གི་ ་ལུ་ཡོད་པའི་� ་བྲག་
དགོན་པ་འདི་�གནས་ཕུ་ ལ་སྐུ་ མ་གྲོལ་རོ་རྗེ་
གི་གདན་ས་ཨིན་པས།��དགོན་པ་ ་གི་ ག་ལུ་
ཡོད་པའི་བྱག་ནང་ལུ་� ་ མ་གཏེར་ ་ ས་ཏེ་
ཡོད་ ་ ་གིས་�དགོན་པའི་མཚན་ཡང་� ་བྲག་
དགོན་པ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ ་བ དཔ་

ཨིན་མས།� ལ་སྐུའི་མཚན་ཡང་ མ་ ལ་རོ་རྗེ་�ཟེར་ ན་པར་� མ་གྲོལ་རོ་རྗེ་ཟེར་ཨིན་པའི་ཚོད་འ ག།�
ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་�ལམ་ ་སོ་ཁར་ ལ་སྐུ་ ་གི་ བས་རྗེས་ག ག་མ ལ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་�གྲུབ་ཆུ་ག ག་
ཡང་�མ ལ་ ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ ་ད་�ལྷ་ཁང་གི་མ ག་ལུ་�གཡུས་མཚོ་ ས་ཟེར་སར་�
མཚོ་ག ག་འ ལ་ ་འདི་གིས་�གཡུས་ ་ཁའི་མི་ཚུ་�འབྱོར་པ་�ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ་ཡོདཔ་ལས་� འི་མ ་ལུ་ཡོད་
པའི་མི་ཚུ་གིས་� ག་དོག་གིས་ ་�མཚོ་� ་ནང་ལུ་�མི་རོ་དང་ ་རོ་ཚུ་བ ་ལས་�མཚོ་ ་རི་གི་རྒྱབ་ལུ་ ོ་
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འ ་ཡོདཔ་ཨིན་�མས།� ་མ་ཚད་�གྲུབ་ཆུ་ཡོད་སར་�གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་འབར་ ས་ཡང་� ་�དཔག་
ད་ཀྱི་སྐུ་ག ག་གཏེར་བ ས་ཡོད་མི་ ་�ད་ ས་ནངས་པ་ ང་པ་ ་རྒྱན་ ་� ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

དདམམ་་བབ གག།།��

ག་འཐུང་པ ་ ་ ་ �།གསལ་བའི་བདག་པ་ོརོ་རྗེ་འཛིན།�། ་རྒྱན་པ ་ ོད་འ ང་གི�།བ འ་དང་དམ་ ག་
ག ན་པོར་དགོངས།�།རིག་འཛིན་མ འི་མཚན་ ན་ ས།�།གསོལ་མཆོད་ལས་ཀྱི་ག ར་གཏད་ །�།དགོན་
གནས་ཆོས་འ ར་ག ག་ལག་དང་།�།རྗེས་འ ག་ ་ ོབ་ ང་བར་བ གས།�།ད་ ར་རིག་འཛིན་ ལ་འབྱོར་
ས།�།མཆོད་ ང་བསདོ་ ་འ ན་ལས་བ ལ།�། ན་ ་ ་ ག་ ོན་ལགས་ཀྱིས།�།མ་ག ལ་མ་འདའ་འ ན་

ལས་མ ོད།�།��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

ལྷ་ཆེན་བ ན་ ད་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་པ ་ ་གའི་འོད་ ར་དམར་བ་ ལ་ག ག་ ན་ ་ ས་པ་ ག་གཡས་
མ ང་དམར་དགྲ་ལ་བ ན་པ་གཡོན་དགྲ་ ང་ ལ་ ་གསོལ་ཞིང་ ང་གི་ གས་པ་བསྣམས་པ།�རིན་པོ་ཆེའི་
བ་ ོག་སག་ལྷམ་གསོལ་ཞིང་།�གསེར་ ད་མ ལ་རྒྱན་ ་གཡུ་འོད་འབར་ག ག་ན་ ་དར་དབང་གི་རྒྱལ་

མཚན་མ ས་པ།�འ ར་གསུམ་བཏགས་ ས་དཔའ་བོའི་རྒྱན་ ས་ བས་པ།� བས་ ་ ་དམར་མ གས་ལ་
བས་ནས་འ ར་ལྷ་ ན་ ་བརྒྱད་ད ང་བཞིས་ ར་ནས་བ ལ་པའི་ ་ ང་ ད་ ན་འ གས་པའི་ཀློང་ན་

བ གས་པ། ཟེར ་ལ་སོགས་པའི་ ར་ལས་ གཞི་བདག་འདི་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ལོ་བསར་བཞིན་ ་ ས་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་�ག ང་གི་རྒྱབ་ ར་དང་མི་སེར་ ་དད་མོས་ལས་བརྟེན་གང་ལ་
གང་མཚམས་ ་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
��
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མམ འའ་་དདོོནན།།��

གནས་བདག་ ་བྲག་བ ན་འདི་�གཡུས་ ་འདིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་�རང་སོའི་ད འ་ངལ་སེལ་ བས་དང་དད་
མོས་དང་བ ན་�གསོལ་མཆོད་ཚུ་�ཕུལ་ ོལ་ཡོད་མི་ ་�གཡུས་ཚན་ འི་ ད་ཆོས་བ ང་པོ་ ག་ཨིན་མས།����

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། ༼༢ ༡ ༽ གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར་ ས་ ོསམ།  �
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར།�
ོབ་རོ་རྗེ་དང་ མ་དགའ་དོག།�

�
�
��
��
��
��
��
��
��
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��གགཞིཞི་་བབདདགག་་ ངང་་བབ དད་་བབ ནན་་གགསུསུམམ།།��
གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་མམཚཚནན།།    བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོང་གི་གཞི་བདག་ ང་བ ད་བ ན་གསུམ། 
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།      བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོང་།�
གགཡུཡུསས།།���� �� �� བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོང་།�
བསྟེན་མི།� བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོང་གི་གཡུས་མི་ ང་པ་བརྒྱད་ལྷག་ མ་ ས་

བསྟེནམ་ཨིན་མས།��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།    �

བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོང་
གི་གཞི་བདག་ ང་བ ད་
བ ན་གསུམ�� ་ ་གནས་
ཁང་འདི་�རྒྱ་བར་ག ངམ་
ས་ཀྱི་ག ང་ལམ་ལས་�

ཁ་མར་ཁ་ཐུག་�མི་ལོ ་མི་
ར ་� � མ ་ ག ་གི ་

འ ་ད་�གཡུས་ཚན་བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོང་ཟེར་ བ་སའི་ས་གནས་ ་ཁར་ཨིན་མས།��
ངག་རྒྱུན་ལས་འབད་པ་ ན་� ན་གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་འབར་ ས་�བྲག་ ་གནམ་ ་ལས་�གཏེར་བ ས་
པའི་ ལ་མར་��བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོངམ་གི་གཡུས་ཚན་ ་ཁར་བྱོན་ཏེ་� ་ནང་ལས་�གསེར་ ་བྱཔོ་དང་
བྱམོ་གཉིས་གཏེར་ ་བ ས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་�གཡུས་ཚན་ ་�གཡུས་ཚན་ག ན་དང་མ་འདྲ ་ ་
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ཡོདཔ་ཨིནམ་ ་�བ དཔ་ཨིན་མས།�� ་ཡང་�འབྲུ་སྣ་ད འི་རིགས་ཚུ་��ས་གནས་ ་ཁར་ད འ་ངལ་ག་
་ཡང་ ད་པ་འ མ་ཏོག་ཏོ་ ་འཚོ་ཚུགསཔ་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་མས།� ་མ་ཚད་�གནས་བདག་�གཞི་བདག་
ང་བ ད་བ ན་གསུམ་ ་གསོལ་ཁ་ ་ཡང་� ན་གཏེར་སོནམ་མཆོག་�ས་གནས་ ་ཁར་བྱོནམ་ད་�གསར་

བ མས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ ་�བ དཔ་ཨིན་མས།�ཨིན་ ང་�གནས་བདག་གི་བ གས་ཁང་�ལྷ་ཁང་དང་
གནས་ཁང་ཚུ་�ལོགས་སུ་བ ངས་ཏེ་མིན་འ ག� 

དདམམ་་བབ གག།།��

�� ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་།�།གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་འབར་ ས།�།བ འ་དང་དམ་ལས་མ་
འདའ་བར།�།བ ལ་བའི་འ ན་ལས་ག ན་པོ་ བས།�།ཟེར་པ ་འབྱུང་གནས་དང་གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་
འབར་ ས་དམ་བ ག་གནང་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��

�� ང་བ ད་བ ན་ ད་ ད་ ག་ མས།�། མ་ ོག་འ ོ་འ ་རོལ་པའི་གར།�།ལྷ་འ འི་ག གས་སུ་སོན་
ར་ ང་།�། ་བའི་ ་མར་ ས་པས་བསོད།�།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

གནས་བདག་འདི་ལུ་�གཡུས་མི་གིས་རང་སོའི་ མ་ནང་ལས་�ལོ་བསར་བཞིན་ ་�གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་
ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་�མ མ་འ ོམས་ ོག་ལས་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

གྲོགྲོསས་་འའ ལལ།།��

བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོང་གི་གཞི་བདག་ ང་བ ད་བ ན་གསུམ་ ་�གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གནས་བདག་ག ོ་
བོ་ ག་ཨིན་པའི་ཁར་� འི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ད ་ ་བ མས་གནང་མི་ ་ཡང་�གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་འབར་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་� ན་ བས་ཀྱི་མཚན་ཁ་མ་ མས་པར་ཡོད་པའི་གནས་བདག་ ག་ཨིན་མས་�ཨིན་ ང་�
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གཡུས་ཚན་འདི་ཁར་�གནས་པོའི་གནས་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་ ་ལོགས་སུ་ དཔ་ལས་�གསོལ་མཆོད་
སོགས་ཕུལ་བའི་ བས་བྱ་སབས་མ་བ ་ མ་གྲ་ ་འོང་ ་ཨིནམ་ལས་�གནས་ཁང་�ཡང་ན་�ལྷ་ཁང་ ག་
ཡོད་པ་ ན་�གཡུས་ཚན་འདིའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་འོང་ ་ཨིན་མས། 

མམ འའ་་དདོོནན།།�� ��

བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོང་གི་གཞི་བདག་ ང་བ ད་བ ན་འདི་� ན་གཏེར་སོན་ ས་རབ་ ་འབར་ ས་�
བྲག་ ་གནམ་ ་ལས་�གཏེར་བ ས་པའི་ ལ་མར་��བྲག་ བ་གསེར་ ་ ་ ོངམ་གི་གཡུས་ཚན་ ་ཁར་བྱོན་
ཏེ་� ་ནང་ལས་�གསེར་ ་བྱཔོ་དང་བྱམོ་གཉིས་གཏེར་ ་བ ས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་�གཡུས་ཚན་ ་�
གཡུས་ཚན་ག ན་དང་མ་འདྲ ་ ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་�གཡུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་�ཐུགས་ ོན་དང་བ ས་གནང་
ཡོད་པའི་གནས་བདག་ ག་ཨིན་མས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། ༼༢ ༽ ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་
ད ་ ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། ༼༢ ༡ ༽ གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སེར་ ས་ ོསམ།  �
ན་ ོས་ མས་ ོང་ ན་� ོབ་རོ་རྗེ།�

�
��
��
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འབྲས་ལ་ལྷ་ཁང་།�

རར་་རིརི་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།���� ����

༡༡  འའབྲབྲསས་་ལལ་་པཔ།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  འབྲས་ལ་པ།�
གནས་ཁང་།   འབྲས་ལ།�
གཡུས།    འབྲས་ལ།�
བསྟེན་མི།  དོས་ ར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ མང་ཆེ་བ་ ག་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ 

དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་དག་པ་ ག་ ་བ མ་ ་ ང་ ང་རྒེད་
འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ང་གི་གཡུས་ཚན་ མང་ ོས་ ག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་
བསྟེན་ ོལ་འ ག།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་ར་ལུང་གི་གདན་འཛིན་
ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཡང་ ན་དན་ནགས་མའི་
ངས་འདི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ག ལ་ཞིང་ ་

བ ར་བར་འབྱོན་ བས་ འབྲས་ལ་མངོན་པར་
མ ོ་བའི་ད ན་གནས་དམ་པ་འདི་ཁར་ ཆོས་ ་

ག ག་ལག་ཁང་ ག་བཏབ་སྟེ་ འབྲས་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་འ ར་ཟེར་མཚན་གསོལ་གནང་ནུག། ལ་ལས་ 
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འབྲས་ལ་པ།�

མཐུ་ཆེན་ ་མ་ བས་ ང་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་མཆོག་ བས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བ ར་ཏེ་བ གས་པའི་ ས་ ག་ནང་ 
་པ་ག ང་པའི་དམག་དང་ འབྲུག་པའི་དམག་མི་ཚུ་ ་རོ་ཚོང་འ ས་འབྲུག་ཆོས་ ངས་ཀྱི་ས་ ངས་ནང་ 

དམག་འཁྲུག་ལངས་པའི་ བས་ མཐུ་ཆེན་ ་མའི་ ལ་པའི་དམག་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཆོདཔ་ ་ ོན་ཏེ་འོངས་པའི་
བས་ ་པ་ག ང་པའི་དམག་མི་ལ་ལུ་ ག་གི་མ ོང་སྣང་ལུ་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ ་ར་གིས་དམག་དཔོན་

མ ད་ ་ཡོདཔ་ ་མ ོང་ཡོད་ ང་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ ་ར་ འབྲས་ལ་ལྷ་ཁང་ནང་བྱོན་ཏེ་བ གས་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།�
འབྲས་ལ་ལྷ་ཁང་འདི་ འབྲུག་པའི་ ་མ་རིམ་བྱོན་ ས་ བས་ཀྱིས་བ གས་ ན་ ས་ བས་པའི་གདན་ས་ ད་
པར་ ན་ ག་ཨིནམ་མ་ཚད་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ དཔལ་ ་ ས་མགོན་པོ་དང་ ལ་དངོས་སུ་
ག གས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ག་ ་བ ས་ཏེ་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེའི་ག ལ་ཞིང་ ་ཕུལ་ས་ཡང་འབྲས་ལ་
ཨིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ག་ ་བ་ ན་ བས་ཆེ ་ ག་བ ་ཨིན་པས། འབྲས་ལ་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ ་བོ་
རིན་པོ་ཆེ་འདི་ དཔལ་ ས་རབ་སེ ་གིས་བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། འབྲས་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་
ང་འདི་ཁར་ ད་ ས་ནངས་པ་ཡང་ ་གྲོ་རིན་ ངས་རབ་ ་ལས་ ོང་དཔོན་རིམ་པ་བཞིན་ ་བ ས་ཏེ་

གདན་ས་འཛིན་ ང་འ བ་དང་འ བ་བཞིན་ ་འ ག།�
་ལས་ ས་རབས་བ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ མཁན་རབས་ 
 པ་ རྗེ་ ས་རབ་སེ ་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་རྒྱ་བ ད་མ ད་ ་ 

ནང་རྟེན་ག ོ་བོ་ ་བོ་ ་ཐུབ་པ་བ ངས་ཡོདཔ་དང་ འི་
གཡས་ ོགས་ལུ་སངས་རྒྱས་མར་ ་མ ད་དང་ གཡོན་ ོགས་
ལུ་མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་ རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་
བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།�
�
�
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དདམམ་་བབ གག།།�
པད་འབྱུང་ཉི་ ་རྒྱལ་དབང་རྗེ་ཡབ་ ས། །བ ད་འ མས་རོ་རྗེ་གྲུབ་ ོབ་བརྒྱུད་བ ས་ཀྱིས། །བ འ་གསང་
དམ་ ག་རོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་ནས། །དམ་ ན་མ་ག ལ་བསན་དང་ ་འཛིན་ ངས། །ཟེར་གསུངས་གནང་
ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
ན་ ་བ ང་པོའི་གསུང་ ལ་གཏེར་ ང་ཆེན་པོ་ལྷ་བ ན་བ འ་བ ད་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ ན་ ་ མ་ཞིང་
ས་པའི་ མ་ ན། ལ་ མ་ག གས་འདམས་ ང་ཆེ་བ་ག ག་པ། ན་ ་དམར་པོ་ ང་མིག་དགྲ་བོའི་སྟེང་ ་

བ མས་ ང་། ངས་ནས་ ང་གི་འཚུབ་མ་རབ་ ་གཡོ་བས་ ག་ ར་འ ག་པའི་ གས་འ ལ་ཞིང་ ན་མ་
དང་ ་ར་ ག་ཚོམ་ ་གདོང་གི་ ་ ར་འབར་བ། ག་གཡས་རལ་གྲི་དང་མ ང་དར་བསྣམས་པ།གཡོན་ གས་
པ་དང་ལྕགས་མདའ་ལྕགས་ག ་བསྣམས་ནས།སྐུ་ལ་མི་ གས་པའི་རོ་རྗེ་གོ་ བ་གསོལ་བ།ད ་ལ་ ང་དང་
གསེར་ ་ ་ཚོམ་ ས་ ས་པ།རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ བས་ལ་ས་རིའི་ལྷམ་ཆེན་གསོལ་ཞིང་
བས་སུ་ ་ནག་པོ་ ང་ད ར་ལ་ བས་ཏེ་སོང་གསུམ་ ད་ ག་ལ་བ ར་ཞིང་བསན་པ་ ང་བའི་མཐུ་དང་

སོབས་དཔག་ ་ ད་པ་དང་ལྡན་པར་ ར།ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཞི་བདག་འདི་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་
ཨིན་པས།��
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་ཕུལ་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་ ་ལས་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་གནང་ ོལ་འ ག། རང་ ་དང་པའི་ ས་ བ ་ ་ལུ་ ་འདབས་ལུ་ཡདོ་
པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ས་མོ་བ ན་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འོང་བའི་ བས་ གནས་བདག་འབྲས་ལ་པ་ལུ་
ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བ བ་བ བ་ ་ཕུལ་ ོལ་འ ག།�
མི་ ་གི་རྒྱབ་ ར་ ན་པར་ ་རོ་རིན་ ངས་ ག ང་ ་ཚང་ལས་ མ་ག ག་དང་ ལ་ ་དག་པ་ ག་བ ་
བ ག་གནང་སྟེ་ ཉིན་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་བཞིན་འ ག། འི་ ོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་ 
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ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་ཚོགས་ལས་ རྒྱུན་གསོལ་དང་ ་ ོབ་ཚུ་གི་ ོབ་ལམ་ཚུ་ དགོན་ ་ག ན་ཚུ་ལུ་གནང་
དོ་བ མ་ ་ར་གནང་སྟེ་འ ག།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
འབྲས་ལ་ ོང་འདི་ལུ་ མཚན་ ་ མ་གྲངས་ག གཔོ་འདི་ མ ལ་ལ་ཟེར་ ་ཨིན་པས། མ ལ་ལ་ཟེར་ ་
དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡང་ ་བ ང་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་དང་ དཔལ་ ་ ས་མགོན་པོ་གཉིས་ 
ལ་ག གས་སའི་ས་གནས་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ མ ལ་ལ་ཟེར་ ་བ་ ན་ མིང་དང་དོན་མཐུན་ཏོག་ཏོ་

འོང་ ་ཨིན་པས་ཟེར་བའི་བསམ་འ ར་ བ ད་མི་ ་ཡང་འ ག། གནས་བདག་འབྲས་ལཔ་བསྟེན་མི་འདི་ 
ག ོ་བོ་དོས་ ར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་། དོས་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་དག་པ་ ག་གི་མི་སེར། ་
བ མ་ ་ ང་ ང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ང་གི་གཡུས་ཚན་ དག་པ་ ག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་ ོལ་
འ ག།��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱས། 
 

��
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བསམ་གཏན་ ་མོ་ལྷ་ཁང་།�

༢༢  དད ་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ད ་བ ན།�
གནས་ཁང་།   བསམ་གཏན་ ་མོ།�
གཡུས།    ར་རི་བསམ་གཏན་ ་མོ།    �
བསྟེན་མི། ད ་བ ན་ ག་པ་ ་ ན་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ང་མ་ ངོ་མ་ ག་ཨིན་

པ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་ ་ 
ས་གནས་ ར་རི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་ག ོ་བོ་ ག་ ་
བསྟེན་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

བསམ་གཏན་ ་མོའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་རབས་བཅུ་
བ ན་པའི་ནང་ མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ས་ 
འབྲུག་ཆོས་ ངས་ལྷ་ཁང་དང་ ས་མ མ་ ་བ ངས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས།ཨིན་ ང་ སེམས་ ན་ ་ཁ་
རྗེ་དམན་པའི་ ན་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ མས་ ག་ ོམ་
་ར་ ོར ་མ་ཚད་ ་ན་ནང་རྟེན་ཚུ་ཡང་ ར་རི་
ངམ་གི་ ་ མ་ནང་བ ག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། �
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་ ་ཨིན་ཏེ་འབད་ ང་ སེམས་ ན་ ་ཁ་རྗེ་དང་ ་མའི་ཐུགས་ ོན་ལས་བརྟེན་ ད་ ོ་ ར་པ་གཡུ་ཏོག་
དགོན་པའི་ མ་ ་དབང་དཔལ་འབྱོར་དང་ ་གི་ནོ་གཅུང་ ་རོ་ ོང་ཁག་གི་ ་འཛིན་ ་རིང་རོ ་རྗེ་
གཉིས་ཀྱིས་འགོ་འ ན་འ བ་སྟེ་ ་ལོ་ ༢ ༡  ལོ་ལུ་ ག ང་དང་མི་སེར་ལས་ རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་ ་ ོབ་
མི་དང་ འི་ཁ་ ང་ ང་ར་ ན་མཆེད་གཉིས་ཀྱིས་འབད་ ་ ལྷ་ཁང་འདི་ ་མའི་ས་གོ་ལས་ མ་གྲ་ ག་ ོ་
བ ད་འབད་ ་ ་བ་ལས་གསར་བ ངས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདིའི་གནས་བདག་ ད ་བ ན་
ག་པ་ ་ ན་ ་ ་ བ་ གསརཔ་བ ངས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ད་ ོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་མ ལ་ ་འ ག། ་མ་
ཚད་ རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བ ས་ ་ ་ ལ་བ ང་མཆོག་གིས་ སྐུ་རྟེན་དང་གསུང་རྟེན་ ་རྒྱབ་ ར་ཡང་མ ད་གནང་
ནུག།�
བ་ ོལ་ ག་ལས་འབད་བ་ ན་ ་རོ་གི་ས་གོ་འདི་ནང་ ་བོའི་ལྷ་ཁང་ ། ་རིང་མའི་གནས་ཁང་ ། 

ད ་བ ན་ ་གནས་ཁང་ ། ཟེར་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ད ་བ ན་ ་གནས་ཁང་དང་ སྐུ་འདྲ་ཆེ་བ་ ་མ ལ་
་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ཡང་ ༡/ རཔ་ཕུན་ཚོགས་ ང་ལུ་ འ པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ནང་བ གས་ཡོདཔ་དང་། 
༢/ ་ཆུ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་མ ལ་ ་འ ག། / འབྲུག་ཆོས་ ངས་ལྷ་ཁང་ནང་དང་། / འབྲང་རྒྱས་དགོན་
པའི་ལྷ་ཁང་ནང་། / བསམ་གཏན་ ་མོའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ཨིན་པས། �
་བོ་ ་ ། ༡/ ་མཆོག་ ང་ལྷ་ཁང་ནང་། ༢/ ང་གསར་ ་ལྷ་ཁང་ནང་། / དཔལ་ན་ལྷ་ཁང་ནང་། 
ར་ཆུ་ལྷ་ཁང་ནང་། / ལྷ་ ང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་མ ལ་ ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། �
་རིང་མཆེད་ ་ ། ༡/ ོང་བྲག་ཁ་ ་རིང་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་། ༢/ ང་སྟེང་ལྷ་ཁང་ནང་། / རམ་ན་ལྷ་

ཁང་ནང་། / འབྲང་རྒྱས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་། / སྟེང་ཆེན་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་མ ལ་ ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཨིན་པས།�
�
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ད ་བ ན།�

དདམམ་་བབ གག།�

ན་ ་ག ན་པ་དམར་པོ་ ད། ། ོབ་དཔོན་པ ་
འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །དམ་ ག་རོ་རྗེ་ ་བོར་བ ག།ད ་
བ ན་ཆེན་པོ་དམ་ལ་བཏགས། །མཁས་གྲུབ་འ མ་
དབྱངས་ཆོས་རྗེ་ ས། །ད ན་གནས་ ང་མར་བ འ་
བ ས ་ ང ། །ཡོ ངས ་འཛིན ་ངག ་གི ་དབང ་པོས ་
ང ། ། བ་བརྒྱུད་བསན་པའི་ག ར་ཁ་གཏད། ། ་མ་

གོང་མ་ ་ མས ་ཀྱིས། ། ་ ར ་དམ་ལ ་བ ག་པ ་
བཞིན། ། ད་ ང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །བདག་
གིས་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་
འ ག།��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 ད ་བ ན་རོ་རྗེ་དགྲ་འ ལ་ ། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ག ་བ ད་ ན། །རབ་འ གས་ ་ག མ་ མ་པའི་
ལ། །མི་བ ག་གོ་ བ་སྐུ་ལ་གསོལ། ། ག་གཡས་མ ང་དམར་དགྲ་ལ་བ ན། །གཡོན་པ་དམ་ མས་ ་

གསོལ། །གསེར་ག་གཡུ་ ་ ་ཚོམ་ ན། ། བ་འ མ་དར་ལ་བརྒྱུད་པ་དང ། །རིན་ཆེན་དོ་ ལ་མ ལ་ ་
འ ང ། ། ར་མ གས་ ་དམར་ ང་བཞིན་རྒྱུ། །འ གས་ ད་བ ན་ ་ག ན་པ་དང ། ། ལ་ ད་བ ད་ཀྱི་
ག ན་པ་དང ། ། ོག་ག ད་ག ན་རྗེའི་ག ན་པ་སོགས། །འ ར་ ་ག ན་པ་འ མ་ ས་བ ར། །བ འ་
ང་ཆེན་པོ་དམ་ ག་ ན། །བསོད་དོ་བདག་གིས་ ད་ལ་བསོད། ། ལ་འབྱོར་བདག་ ག་འ ར་བ ས་
མས། །ཡུལ་ལམ་ ས་གསུམ་གར་འ ག་ ང ། །རྒྱབ་ནས་ ལ་ལ་མ ན་ནས་བསུས། ། གས་དང་ ོད་ལ་
ས་དང་བསོྣལ། །བསམ་པ་ བས་ལ་ ་བ་ ང ། ། ་ ག་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་དང ། །དམ་ ས་བ ད་ ་
འདི་གསོལ་ལ། །བ ལ་བའི་འ ན་ལས་གྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
��
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལྷ་ཁང་འདི་གསར་བ ངས་འབད་ ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ ག་ལས་བ ལ་མ་འ ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཡང་ ཡར་
ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ་མ་ལས་བ ང་
ོལ་ཡོད་མི་ རང་ ་ ༡  པའི་ ས་ ༢  ལུ་ ་རོ་པའི་ལོ་འབག་དང་བ ན་ ར་རི་ པོ་གིས་འགོ་

འ ན་ ་ ོག་ལུ་ གཏོར་རྒྱབ་དང་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་འ ག།�
མ་འོངས་པའི་ནང་ མ་ ་དབང་དཔལ་འབྱརོ་དང་ ་གི་ནོ་གཅུང་ ་རིང་རོ་རྗེ་ མ་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་འ ན་
ོག་ལས་ ད ་བ ན་བརྒྱ་ཚར་སོགས་ གལ་ཆེ་བའི་སྐུ་རིམ་ཚུ་བ གས་གནང་ འི་འ ར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། �
མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་ གཏོར་རྒྱབ་དང་ བ ན་ ་གསལོ་ཁ། ་བ མ་ ་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ ་ཕུལ་བའི་
བས་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་ ་འབད་ ོལ་ཡོདཔ་མས། ཨིན་ ང་ ལྷ་ཁང་འདི་གསརཔ་ ག་འབད ་ལས་ 

ད་ཚུན་ ག ང་ལས་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་ ར་ཚུ་ག་ ་ཡང་མ་ ་བས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

་རོ་ བསམ་གཏན་ ་མོའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་རབས་བཅུ་བ ན་པའི་ནང་ མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ས་ 
འབྲུག་ཆོས་ ང་ལྷ་ཁང་དང་ ས་མ མ་ ་བ ངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ བར་ བས་ ག་
ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་བདག་འཛིན་འ བ་མི་ ད་པར་ མས་ ག་ ོམ་ ་ར་ ོར ་མ་ཚད་ ་ན་ནང་རྟེན་ཚུ་ 
ར་རི་ ངམ་གི་ ་ མ་ནང་བ ག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་བ ད་ ོལ་འ ག། ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ 

ད ་བ ན་ ག་པ་ ་ ན་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ང་མ་ ངོ་མ་ ག་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་མི་ཡོངས་
ཀྱིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་ ་ ས་གནས་ ར་རི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ག ོ་
བོ་ ག་ ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�� �
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
མ་ ་དབང་དཔལ་འབྱོར། 

�
�
�
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དཔལ་ན་ལྷ་ཁང་། 

  དདཔཔལལ་་ནན་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན།  �� དཔལ་ན་བ ན།   ��
གནས་ཁང་།   དཔལ་ན་ལྷ་ཁང་།   �
གཡུས།    ང་ས།     �
བསྟེན་མི།�     ང་སའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�� ��  

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རོ་བ མ་བ གས་ལྷ་ཁང་གི་ ་འདབས་ 
ང་གསར་གཡུས་ཀྱི་ ག ་ལུ ་ཡོད ་པའི་

དཔལ་སྣང་ངམ་ ག་སྣའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་
རབས་ཁ་གསལ་ ་བ ད་ ་ ད་ ང་ ངག་
རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ ་རྒྱན་ ་ ་རིན་པོ་
ཆེ་གིས་ ན་ ས་བ བས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་
ག་ ་ ད་ཆེས་བ དཔ་ཨིན་པས།�

་མ་ཚད་ ས་གནས་འདི་ཁར་ མཁས་ ང་གྲུབ་པའི་ མ་ ་ ་ ག་བྱོན་ཡོད་པའི་ཁར་ མཁན་ཆེན་བསོད་
ནམས་འོད་ཟེར་ ་ བས་རྗེས་གསལ་ཏོག་ཏོ་ ག་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་ ངག་དབང་དཔལ་བ ང་གིས་མ ད་
མི་ མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ ་ ན་ ག་ འདོད་འ འི་འ ་ ང་ནང་ལུ་ ག་སྣའི་ལྷ་ཁང་འདི་ 
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དཔལ་ན་བ ན།�

མས་གསོ་བ བས་པའི་རབ་གནས་མ ད་པའི་ བས་ འི་ ་ཁའི་ ན་ མ་ ་རོ་ བ་ ར་ བས་རྗེས་
གསལ་ཏོག་ཏོ་ ་ ོན་ཡོདཔ་ ་བ ད་ ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ ས་ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་གི་ནང་ན་མི་ག་ར་གིས་ ད་
ཆེས་བ ད་སའི་རྟེན་ ་མ ལ་ ་འ ག།�
བར་ བས་ ག་ཁར་ ལྷ་ཁང་ ་ མས་ ག་ ོམ་ ་མ་ ོར་ ང་ ལྷ་ཁང་གི་ མས་དང་རབ་གསལ་ཚུ་ 
མས་ ག་ ོར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ ང་སའི་མི་སེར་དང་ ལྷག་པར་ ་ ང་
ས་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱས་དང་ མ་བ ་ ད་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱབ་ ར་འབད་ ོག་ལས་ མས་གསོ་ ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།�

དདམམ་་བབ གག།།��
སྣང་ ད་ ལ་གནོན་པ ་འབྱུང། །གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ ང་

སོང་རྗེ། །མཚུངས་ ད་རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེ་སོགས། །རིག་
འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ ན་ ་ ། །ཁས་ ངས་དམ་བ འ་རྗེས་
དགོ ངས ་ལ ། །ད ན ་མ ཆོག ་རི ན ་ཆེ ན ་བ ན ་པ འི ་
བ འ། །བ ལ་པ་ ག་ ་ ན་མ ོད་ལ། །གནོད་ ོངས་
ན་འདོགས་མ་ག ལ་ཞིག། ད་དང་ཞི་བའི་ ན་བ ་
ན། །ཐུབ་བསན་རིན་ཆེན་ལས་འཁྲུངས་པས། །བསན་པ་
ོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང། །བསན་འཛིན་ ས་ འི་འ ན་
ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ནུག།��

  
��
  
��



244

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
 ན་ ་བ ང་པོ་གདོད་མའི་མགོན། །མི་འ ར་བ ་བ་མཆོག་གི་མདངས། །སྣ་ཚོགས་ ན་ངོར་སྣང་བའི་

འ ལ། །བ ན་ ད་ཆེན་པོ་ ར་ལ་བསོད། །རབ་ ས་ ལ་ ་མཆེ་བའི་ ར། ། མས་པའི་ གོ་ ་ ན་ག ད་
ང། ། ་ ར་འབར་བའི་ ང་མིག་གིས། །བསན་དགྲའི་ཚོགས་ ན་ག ོམ་ལ་བསོད། ། ག་གཡས་རྒྱལ་བའི་
་མཚོན་དང། །གཡོན་པ་ ད་བཞིན་ནོར་ ་འཛིན། ། མས་པའི་ ོག་གི་ག ད་མ་དང། །དམ་ལྡན་ ་བ་ ང་
ལ་བསོད། །ཡུམ་ ོན་ ས་དང་ ལ་འ ར་བ ས། ། ན་ ང་བདག་གིས་བསོད་ལགས་ན། །བསམ་དོན་
བ གས་ ད་འགྲུབ་པ་དང། །ཐུབ་བསན་རྒྱས་པའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་ནང་ ལྷ་ཁང་ འི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་

གིས་ རྒྱབ་ ར་འབད་ ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་ འི་ ོ་ལོགས་ཁར་
ཡོད་པའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ར་ཆོག་དང་ད ན་ཆོག་གཏང་པའི་ བས་ ཉིན་མའི་གསོལ ་གྲོལ ་དང་
འ ལ་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་འོངས་ཏེ་ དཔལ་ན་བ ན་སྐུ་ ང་གི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ་ཡོད་
པའི་ཁར་ མི་སེར་རང་སོའི་ ་འདོད་དང་བསམ་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ འི་དོན་ལུ་ཡང་ བ ན་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བར་
འ ལ་འ ལ་ར་འོང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་ ་ ན་ལས་ ད་ ོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ང་གསརཔ་དམངས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་འབད་ ་ཡོད་པའི་ལྷ་
ཁང་ ག་འབད ་ལས་ འདི་ནང་འབད་དགོཔ་དང་བ འ་དགོཔ་ཚུ་ ག་ར་ ང་གསརཔ་དམངས་ཀྱིས་ར་ 
འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
  
��
��
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མམ འའ་་དདོོནན།།  ��

་རོ་ ང་གསར་གཡུས་ཀྱི་ ག་ལུ་ཡོད་མི་ དཔལ་སྣང་ངམ་ ག་སྣའི་ལྷ་ཁང་གི་ འི་ ་ཁའི་ ན་ མ་ ་རོ་
བ་ ར་ མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ ་ བས་རྗེས་ཟེར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ ག་མ ལ་ ་འ ག། 

དཔལ་ན་བ ན་འདི་ ང་གསར་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 

��
��
��
��
��
��
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རིམ་གདོང་ལྷ་ཁང་།�

  སས་་མམོ་ོ་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ས་མོ་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   ལུག་གདོང་ལྷ་ཁང་/ རིམ་གདོང་ལྷ་ཁང་།  �
གཡུས།    མས་པ།   �
བསྟེན་མི།�     དོས་ ར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།  �� ��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

དོསཔ་ ར་རི་ མས་པའི་གཡུས་ཚན་ནང་
ལུ་ཡོད་མི་ ལུག་གདོང་ལྷ་ཁང་འདི་ ་
མར་ ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བ འ་ ན་ ན་ ་བདག་
ཉིད་ འབྲུག་པ་བ འ་བརྒྱུད་པའི་བསན་པ་ 
ོགས་མ ར་ ལ་གནང་བའི་མགོན་པོ་ ་
་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་མཆོག་གིས་ ལྷ་དང་

་མའི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱོན་ཏེ་ གདན་ས་ ་ ་ ག་བ ངས་གནང་པའི་ བས་ 
་གྲོའི་ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ཡང་ བསན་པ་དང་སེམས་ ན་ ་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་མང་རབས་ ག་ 
ག་བཏབ་གནང་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ག ག་ཨིན་མས། ་མ་ཚད་ ལ་ལས་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ བས་ཀྱིས་བ གས་ ན་ ས་བ བས་ཡོདཔ་ ་བ དཔ་ཨིན་པས། ་ཡང་ ལྷ་
ཁང་འདིའི་ ་འདབས་ལུ་ བས་ ང་གི་བ གས་ ་ཟེར་ རོ་ ་ ་ ག་ཡོདཔ་དང་ ་མ་འབད་བ་ ན་ 
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ས་མོ་བ ན།�

བ གས་ ་ འི་ ་བར་ གཡུས་མི་ཚུ་འ ོམས་ཏེ་ དོས་ ར་ ་ག ས་ ག་ཡང་ ར་ ོལ་ཡོད་དོ་ཡོདཔ་ ་
ཨིན་ ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ ག ས་ ར་ ོལ་ཡོད་མི་འདི་ མས་ཏེ་ དཔ་ཡར་སོང་ནུག།�
ལྷ་ཁང་འདི་ མས་པའི་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསོན་ག ན་ ་ད ་ ་ བ་སའི་ས་གི་ངོ་མ་
ག་འབད ་ལས་ མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱུ་དང་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་ཚུ་མ ད་བཞིན་ ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།�

�
དདམམ་་བབ གག།།��
ད་གསུམ་ ལ་གནོན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་། །འབྲུག་
མ་ཞིག་པོ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ས། །དབང་བསྐུར་

དམ་བཏགས་ ན་ ར་ཁས་ ངས་བཞིན། །བརྒྱུད་འཛིན་
་ ོབ་ མས་ཀྱི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་

འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
གང་འ ལ ་ག གས་ཀྱིས་མི ་མཐུན་ཚར་ག ད་
ང ་། །ལ ས ་བཞིའི ་མཚོ ན ་ ་སྣ ་ཚོ ག ས ་ ག ་ན ་

བསྣམས། །མི་བ ན་ གས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་མ འ་བ ར་
བའི། །གདོང་གསུམ་བ ན་ ད་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་

བསོད། །ཐུགས་རྗེའི་བྲག་གནས་བ འ་བ ང་གཏེར་བདག་དང་། ། ོང་ལུང་བ ད་མོ་ལྷ་ ན་ ན་མོའི་
ཚོགས། །མིང་ ་མ་འཚལ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ལ། ། ལ་འབྱོར་བདག་བསོད་ ་དགོས་འ ན་ལས་
མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
  
��
��
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ ས་མཆོད་འ མ་ ་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ དད་ ན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
རང་སོའི་དད་མོས་དང་བ ན་ བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག་དང་ 
བ ན་པའི་ ང་གནས་ ་ག ག། ་ལས་ རང་ ་གསུམ་པའི་ནང་ ད ་ ོང་བ སཔ་ཚུ་གིས་འགོ་འ ན་
ོག་ བས་ ང་སྐུ་མཆོད་ཉིནམ་ག ག རང་ ་བཞི་པའི་ནང་གནས་བ ན་བཅུ་ ག་གི་ཆོ་ག་ རང་ ་བརྒྱད་
པའི་ནང་གསོལ་མཆོད་བ ས་ མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ལས་བརྟེན་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་དང་ ལྷ་ཁང་ མས་གསོའི་ ་ཚུ་གི་ བས་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་ཚུ་
མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ག ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་ ་ མས་གསོའི་ལས་
སྣ་ཚུ་གི་ བས་ རྒྱབ་ ར་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
ལྷ་ཁང་འདི་ ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་ ་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་གིས་ བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། 
ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ ས་མོ་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ དོས་ ར་རྒེད་འོག་ མས་པའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་
ོད་མིའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ་འདིའི་འགལ་ ན་བར་ ད་ཞི་ བས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གནས་ བས་ཀྱི་
བས་འཚོལ་སའི་རྟེན་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།  �� ��

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར། �
ོབ་ཨོན། 
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གདོང་ད ར་ལྷ་ཁང་།�

རར་་པཔ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།���� ����

༡༡  གགདདོངོང་་དད རར་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གདོང་ད ར་བ ན།�
གནས་ཁང་།   ར་པ།  �
གཡུས།    གདོང་ད ར་ལ།�
བསྟེན་མི། ་རོ་གི་ལུང་ ོགས་ཀྱི་མི་སེར་བརྒྱ་ ་  ་ ག་དང་ མ་ཕུག་གི་ལུང་

ོགས་ནང་ ོད་མི་མི་སེར་བརྒྱ་ ་  ་ ག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།                  ��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱལ་པོ་ ་ ོང་ ་བ ན་
་ ས་མོ་ལྷ་ག ག་པ ་གསལ་ ན་ ་ ་བ་ ན་
ངས་འདི་གི་ས་ ་ད ་མལ་ ་ ང་ � ་རོ་ ར་

པ་ ག་ལས་ཀྱི་གཡུས་� ལས་འཁྲུངས་མི་གཏེར་
སོན་ ་རིང་རོ་རྗེའི་ བས་ ་ ང་གཉིས་ ་མ ོང་
བའི་རི་ ར་གདོང་ད ར་དགོན་པར་ བ་པ་གནང་
སྟེ་བ གས་མ ར་གྲུབ་པ་ ོབ་སྟེ་འབྲས་ ངས་

དང་བོད་ཡུལ་ཚུ་ལས་ ་བ ན་རིལ་ ་ལ་སོགས་པ་ བ་གཏེར་ ་ ་ ག་ གཏེར་ལས་བ ས་པའི་མ ར་ཞིང་
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གདོང་ད ར་བ ན།�

ལུ་ བས་སོང་ནུག། ར་ཡང་ འི་ཡང་ ད་ ལ་སྐུ་ངག་དབང་ ས་རབ་དང་། ག ང་ ས་ ལ་ལྡན་རོ་རྗེ་
གཉིས་ཀྱིས་སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་ གདོང་ད ར་དགོན་པ་འདི་རྒྱ་ ད་གནང་སྟེ་ག ག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་
བ ས་པ་གསར་བ ངས་མ ད་གནང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
རྟེན་ ་ག ོ་བོ་གཏེར་སོན་པ ་ ང་པ་གིས་ ་འབར་མཚོ་ལས་ ན་དྲངས་པའི་ཐུབ་པའི་སྐུ་བ གས་ཡོདཔ་
དང་། ལ་སྐུ་ ་ཚུ་གི་བརྒྱུད་པ་ལས་ གདོང་ད ར་ ལ་སྐུ་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་འབད་ ང་ བར་ བས་ ག་

ལས་ ལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་ ་རྒྱུན་ ད་སོངམ་ལས་ ད་ ས་ནངས་པ་
གདོང་ད ར་ ་མ་ཟེར་ ངས་ མ་ ་ཚང་གི་ ོངས་ལས་ བ ་
བ ག་མ ད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��
དདམམ་་བབ གག།།  ��
རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཚོགས་པའི་རྗེ། །འ ་ ད་པ ་འབྱུང་གནས་
ཀྱིས། །བ འ་བཏགས་ ག་རྒྱ་བ ན་པོ་ལས། །མ་འགོངས་ཆོས་
འ ར་ག ན་པོ་ ངས། །གཏེར་ཆེན་ ་རིང་རོ་རྗེ་སོགས། །རིག་པ་
འཛིན་པ་རིམ་བྱོན་ ས། །གསོལ་མཆོད་ལས་ཀྱི་ག ར་གཏད་
པ། །དགོངས་ནས་བསན་པའི་ད ང་ག ན་མ ོད། །འདིར་གནས་
གྲུབ་པའི་ལུགས་ ང་བ། །དམ་ལྡན་ ལ་འབྱོར་དཔོན་ ོབ ་

ཀྱིས། །མཆོད་ ང་བསདོ་ ་ ་ ག་ ན། །གསན་ཏེ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་ བས། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
��
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
དམ་ ག་ ན་ ་མགོན་དང་ བས། །སངས་རྒྱས་བསན་པའི་ ལ་ ་བ། །ཆོས་འ ར་ཆེན་པོ་ ང་བའི་
ལྷ། །བ ན་ ད་ཆེན་པོ་ ད་ལ་བསོད། །དབང་གི་མདངས་འ ོག ག ོན་ནུའི་ག གས། །བཞིན་མ ས་ཅུང་
ད་ ་ཞིང་འ མ། །གསེར་ ད་དར་དམར་ ར་ཆེན་གསོལ། །མ ལ་རྒྱན་ ་གཡུ་འོད་ ་འབར། །ག ག་ན་
དར་དམར་རྒྱལ་མཚན་མ ས། ། ག་གཡས་བསེ་ ་ མ་འཁར་དང ། །གཡོན་པར་ ད་བཞིན་ནོར་ ་
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འཛིན། ། བ་པོར་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ལ་བསོད། །  ས་ ་ མ་ ལ་མཆེ་བ་ག གས། ། གས་ ད་ ན་
བ་ ན་དམར་འཁྲུག།བསེ་ ་ བ་ ོག་སག་རལ་དང ། །ག ག་ བས་ ག་གཡས་ ་མཚོན་འ ར། །གཡོན་
ན་ ང་ གས་ལྕགས་ཀྱི་ག ས། །ལྕགས་ཀྱི་མདའ་ ་གནམ་ལྕགས་འ བས། །བྱ་དམར་ ད་ ང་ ངས་ ་
རོལ། །ཞི་དྲག་གང་ འང་ ་དམར་བ བས། །དགྲ་ ས་ཀྱིས་བ ད་འ གས་ ང་གི།འ ར་ཚོགས་ ་དང་
ད ང་ཆེ་བ། །དྲག་ ལ་ཆེ་ཞིང་སོབས་ཆེ་བས། །དམ་ མས་གསོད་པའི་ག ད་ལ་བསོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་
འ ག།  

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��

ཉིན་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ ་ལས་ ས་ཆེན་ཁག་ཚུ་ནང་ གསོལ་
མཆོད་ གས་ ོམ་འབད་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་ ་ཡང་ གདོང་ད ར་མ་ ་ བས་ལུ་ གཡུས་མི་
ཚུ་འ ོམས་ ོག་ལས་ གདོང་ད ར་བ ན་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ མ་བ བ་བ བ་ ་ཕུལ་ ོལ་འ ག།�
ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་ཚོགས་ལས་ མ་བ ས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་ནང་ ས་རྒྱུན་བ ང་དགོ་པའི་འ མ་ ་
དང་ བ ང་རྒྱུན་ཚུ་ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་ ོལ་ ་ ོབ་ལམ་གང་ལ་གང་མཚམས་གནང་སྟེ་འ ག། ��

མམ འའ་་དདོོནན།།��

་རོ་གདོང་ད ར་ལ་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མིང་གཏམ་ ན་ ་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིནམ་
ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མ འ་ད ས་ ད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་དང་བ འ་ག ན་ཆེ་བའི་གནས་བདག་འདི་ 
མ ལ་བར་འོང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་ ་ཡང་ ་རོ་གི་ལུང་ ོགས་ཀྱི་མི་སེར་བརྒྱ་ ་  ་ ག་དང་ 
མ་ཕུ་གི་ལུང་ ོགས་ནང་ ོད་མི་མི་སེར་བརྒྱ་ ་  ་ ག་གིས་ གནས་བདག་གདོང་ད ར་བ ན་འདི་
ལས་ གནས་ བས་ཀྱི་ བས་དང་མགོན་ ་ཨིན་པས།�
��
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ། 
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ཆུ་མིག་གཞི་བདག་གི་གནས་ཁང་།�

༢༢  ཆུཆུ་་མིམིགག་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གཞི་བདག་གི་མཚན། � ཆུ་མིག་གཞི་བདག  �
གནས་ཁང་།   རཔ་ ་ར།   �
གཡུས།    རཔ་ ་ར།     �
བསྟེན་མི།�     གཡུས་ ་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།� �  

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ཆུ་མིག་གཞི་བདག་འདི་ ར་པ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བ་ར་
གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ག ོ་བོ་ ག་ ་
བསྟེན་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་ཆུ་མིག་གཞི་བདག་
གི་གནས་ཁང་འདི་ ས་གནས་འབད་བ་ ན་ ར་པ་འ ང་རིམ་
ོབ་ ་གོང་མའི་ ག་ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་ མ་ ོམ་ ག་གི་ ོ་

ལོགས་ཁར་ ལྷ་ ང་ ག་ཡོད་མི་འདི་གི་ ་བར་ཨིན་པས། 
གནས་བདག་ཆུ་མིག་གཞི་བདག་འདི་ ཆོས་ བ་ ་ལུ་མགོན་
བས་མ ད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱུ་ནོར་ ་

་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་པ་ ན་ རྒྱུ་ནོར་ ་དངོས་གྲུབ་ཡང་གནང་ཚུགས་པའི་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་
ཡུལ་ལྷ་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ལྷ་ ང་ འི་ ་བར་འ ོམས་ཞིནམ་
ལས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། �
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དདམམ་་བབ གག།།�

ན་མ ན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་པད་འབྱུང་དང། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་བརྒྱུད་པའི་ ན་ ་ ། །དམ་ ག་ཆུ་ ན་
བ འ་བཏགས་ ་བ་བཞིན། །བ ལ་བའི་ལས་ མས་ ོགས་ ད་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

 ད ངས་རིག་ ་ ས་དབང་གི་རོལ་པ་ལས། ། ་འ ལ་སྣ་ཚོགས་ག གས་བ ན་རོ་རྗེའི་སྐུ། །ཆོས་
བཞིན་ད ་བར་ ོད་པའི་མགོན་དང་གྲོགས། །བསྟེན་པའི་ད ང་ག ན་ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ། །ནག་པོ་ ག་
པར་ ོད་ ་ ་ག མ་ག གས། ། ང་ ག་ ལ་ ་གསོལ་བའི་དཔའ་བོ་ ད། ། མ་ ན་ཡུལ་འ ར་ ང་བའི་
མཐུ་ལྡན་ལ། །དངོས་གྲུབ་ ན་འབྱུང་ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ ། ། ང་ ས་ ང་གི་ གས་ ན་ ་མཆོག་
དཔལ། །རབ་མ ས་སེ ་ བས་པའི་ ་ཚོམ་སྟེང་། ། བ་ ོག་དར་ ་ལྷབ་ལྷབ་གསོལ་བཞིན་ ། །འ མ་
ཞིངང་བ ད་པའི་དགྲ་ལྷ་ ད་ལ་བསདོ། ། ག་གཡས་དགོས་འདདོ་ ོལ་བའི་ནོར་ ་དང། །གཡོན་པ་རིན་ཆེན་
གཏེར་ ་ མ་པ་འཛིན། ། ན་བ ན་ ད་འོང་མ་དང་ལྷན་ ག་ ། །བ ་སྟེར་དགའ་བའི་ ད་ལ་བདག་བསོད་
དོ། །འགྲོ་ ན་བསོད་ནམས་འ ལ་ཞིང་ གས་ཞིང་པའི། ། ང་འདིར་ ་མཆོད་དམ་པའི་ཚོགས་ ར་
པ། །རྒྱལ་བའི་མཆོད་རྟེན་ས་གསུམ་མཆོད་ ོང་ཆེ། །ཉིན་མཚན་བ ང་ བ་མ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ་
ར་བསོད་པའི་ད ་བའི་རྒྱལ་བའི་རྟེན། །དབྱར་ ་མཚོ་བཞིན་གོང་ ་འ ལ་བ་དང། ། ་འཛིན་ ས་ ་ ་ ་

གནས་ ོབ་སྟེ། ། ོགས་ལྡན་དཔལ་ལ་ ད་པའི་ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

ལོ་ ར་གནས་བདག་མཆོད་པའི་ ས་ཚོད་ཁར་ གཡུས་མི་ཚུ་ས་གནས་འདི་ཁར་འ ོམས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་མཆོད་ཀྱི་ བས་ལུ་ཡང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་
་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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གནས་བདག་འདི་ བ གས་གནས་ཟེར་ལོགས་སུ་ ད་པ་ལས་བརྟེན་ ག ང་དང་མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་འཚོལ་
དགོཔ་ཡང་མ་ ོན་པས། ཨིན་ ང་ གནས་བདག་ལུ་གནས་ཁང་ ག་ལོགས་སུ་ ་གསར་བ ངས་གནང་
ཚུགས་པ་ ན་ དང་པ་གནས་བདག་དང་ གཉིས་པ་ གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་མིའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་
ོགས་ ོམ་འབྱུང་ ་ཨིན་པས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།  ��

ཆུ་མིག་གཞི་བདག་འདི་ ར་པ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ར་པ་ ་རའི་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་
བདག་ག ོ་བོ་ ག་ ་བསྟེན་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་ཆུ་མིག་གཞི་བདག་གི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་
གནས་ཁང་ཟེར ་ ག་ ་ཡང་མིན་འ ག། ཨིན་ ང་ ར་པ་འ ང་རིམ་ ོབ་ ་གོང་མའི་ ག་ལུ་ རང་
ལུགས་ཀྱི་ མ་ ོམ་ ག་གི་ ོ་ལོགས་ཁར་ ང་ ོམ་ ག་ཡོད་མི་འདི་གི་ ་བར་ཨིན་པས། ཆུ་མིག་གཞི་
བདག་བསྟེན་མིའི་མི་ཚུ་གིས་བ ད་ ོལ་དང་འ ལ་བ་ ན་ ཆོས་ བ་ ་ལུ་མགོན་ བས་མ ད་ཚུགས་པའི་
ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱུ་ནོར་ ་ ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ཡང་ གནང་དོ་ཡོད་པའི་
ད་ཆེས་བ དཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
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��རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་བྲབྲགག་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��

གནས་བདག་གི་མཚན།�� � � རོ་རྗེ་བྲག་བ ན།�
གནས་ཁང་།� � � � � བྲག་ད ར་པོ།�
གཡུས།�   � � ཞིང་ད ར་ན།�
བསྟེན་མི།� � � � � ར་པ་མི་སེར་དང་དགོན་འདི་གི་ ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་བསྟེནམ་ཨིན།།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།�

གནས་ ་ ར་པ་བ ་ཡངས་ཁ་ལས་�གདོང་
ད ར་ལ་འ ་སའི་ལམ་བདའ་སྟེ་� མ་
འ ར་ནང་ ་ལོ་མི་ ར�༢�འ ་དགོ་པའི་
ཁར་� ་ཁ་ལས་ ོན་ཏེ་� ང་ ང་ ་ ས་
ཡུན་� ར་མ་�༡ � ་ ག་འ ་ད་� ་
་གི་ ལ་པ་རོ་བྱ་ ང་ཟེར་མ ལ་ ་ཡོད་མི་
གི་ ལ་པར་� གས་ཏེ་ཡོད་པའི་བྲག་ད ར་
པོའི་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ་ནང་ལྷོདཔ་ཨིན།��
གནས་ ་� ་ འི་སྐུའི་གནས་ ་� ན་ ས་
བ བས་གནང་ཚུལ་ཡང་�སྐུ་ ་འོད་ཟེར་�

བྲག་ད ར་ ན།�།གསུང་གི་འོད་ཟེར་ཐུགས་རྗེ་བྲག�།ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རོ་མཆོད་རྟེན།�།ཡོན་ཏན་འོད་ཟེར་རོ་
་ལོང་།�། ན་ལས་འོད་ཟེར་ ང་གཉིས་འཁྲུངས།�།འདི་འདྲའི་གནས་མཆོག་ ་མ་ ོ།�།ཟེར་གསུངས་ཏེ་



257

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།� ་མ་ཚད་�བྲག་ད ར་པོའི་གནས་ཀྱི་བ ད་པ་ཡང་� ་མ་ཡ་མཚན་ངོ་
མཚར་ཆེ་བའི་གནས།�།སོད་ལ་བ ས་ན་གངས་ད ར་ ་ ་འདྲ།�། ད་ལ་བ ས་ན་ ་རི་གོང་མ་འདྲ།�།བར་
ལ་བ ས་ན་ལ་ ་ཆུ་དབར་འདྲ།�།གནས་ཆེན་གསུམ་ ་བ ད་པ་ ་ལ་ཚང་།�།ཟེར་གནས་ཆེན་གསུམ་ ་
བ ད་པ་ཚང་བའི་ཁར་�ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་བ ད་པ་ཡང་ཚང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།� ་ཡང་�གནས་ ག་ནང་
ལུ་�མ ན་ནས་བ ས་ན་ཞི་བ་འདྲ།�།རྒྱབ་ནས་བ ས་ན་ ་བོ་འདྲ།�།གཡོན་ནས་བ ས་ན་ཞི་མ་ །�།གཡས་
ནས་བ ས་ན་དཀྱིལ་འ ར་འདྲ།�།ཟེར་གསུངས་ནུག།� ་མ་ཚད་�གནས་མཆོག་དམ་པ་ ་� ་ ར་ འི་
ད བས་དང་འདྲ་བ་�ནང་ ར་པ ་�འོད་ཀྱི་ ོ་བྲང་དང་�གསང་བ་ ར་ན་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་
་བ ་བའི་ཁར་�རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བ གས་གནས་ ་ཡང་�བ ་ཨིན་པས།�� ་གིས་ ་�གནས་
་ཁར་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ ན་� ་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ ་དང་ ག་འཚལ་�བ ར་བ་ བ་པ་ ན་ལས་ བ་
དག་ ་དང་�བར་ ད་སེལ་ ་ལ་སོགས་�པའི་ ན་ཡོན་བསམ་ ས་མི་ བ་པ་ཡོད་པར་གསུངས་གནང་ནུག།���
བྲག་ད ར་པོའི་གནས་ཀྱི་བྲག་ ་ཡང་�བྲག་ལ་བ ས་ན་གཏེར་ མ་འདྲ།�།གཡས་སུ་ ལ་ད ར་རང་བྱོན་
བ གས།�།གཡོན་ ་ ལ་ ན་རང་བྱོན་བ གས།�། ག་འཚལ་ ར་ག ག་སྐུ་ མས་གསལ།�།ཟེར་གསུངས་
དོ་བ མ་ ་��བྱག་ འི་རིའི་ད བས་ ་��གཏེར་ ་ མ་དང་འདྲ ་ ་ཡོད་པའི་ཁར་� འི་མ འ་འ ར་ལུ་�
་ ་�རིན་པོ་ཆེ་གིས་� བས་ཀྱིས་བ གས་ ན་ ས་བ བས་གནང་བའི་�གནས་མ་འདྲ ་� ་ ་ ག་རང་

མ ལ་ ་ཡོད་མི་ཚུ་�དད་པ་བ ད་ ་མ ལ་བ་ ན་� ས་བ ང་གི་� བས་ལུ་�སངས་རྒྱས་སོང་གི་ ལ་
དངོས་སུ་མ ལ་ཚུགསཔ་ལས་�མོས་ ས་ཀྱི་� ་ལས་མ ལ་དགོཔ་ཨིན་པས།��
གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་� ་ ་ བ་པ་གནང་སའི་ བ་ཕུག་ ག་མ ལ་ ་ཡོད་མི་� ་� ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་�
བྱག་ ་གཉིས་བ ག་ བ་སྟེ་�བྱག་གི་ལོགས་ལུ་� ་རང་� ོངམ་ ག་གིས་དོང་བཏོན་ཏེ་�ཚུར་ཁ་ཐུག་ལུ་
ོག་སྟེ་འདམ་ ར་ ར ་བ མ་ ་�མ ལ་ ་ཡོད།�རོ་ ་ཁར་� ་ ་གིས་རོ་ ོག་སྟེ་�བྱག་ ་ ར་བའི་ ག་

རྗེས་དང་�དཀྱིལ་འ ར་ ་ལྷ་ཚོགས་ག་ར་ཚང་བའི་ཁར་�ནོར་ ་ འུ་ ་དང་� ་ ག་ཡབ་ཡུམ་�རྗེ་བ ན་
འ མ་དཔལ་དབྱངས་ཚུ་མ ལ་ ་འ ག།��
་མ་ཚད་�ལྷ་ཁང་ ་ནང་རང་� ་ འི་ བས་ལྷམ་དང་�རྗེ་བ ན་ ལ་མའི་ ་ག་�རོ་རྗེ་ ག་མོའི་བ ་

གཡས་གཡོན་རོ་རང་བྱོན་�� ་ལས་�ལྷའི་དཔག་བསམ་ ན་ ང་གི་ ་མོ་མ ལ་ ་ཡདོ་མི་ ་གི་ ་བ་ ་ལས་�
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ག་ བ་ ་སའི་གནས་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�ལྷ་ཁང་ འི་ནང་ན་རང་�འབྲུའི་གཏེར་ཡང་མ ལ་ ་ཡོདཔ་
ལས་�བར་ ར་ཚོ་ ག་ལུ་འབྲུའི་ལོ་ ོག་ཚུ་དར་ཞིང་རྒྱསཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།��

����
དདམམ་་བབ གག།། �
  སྣང་ ད་ ལ་གནོན་པད་འབྱུང་གིས། །མི་
འབྲལ་ ང་འ ག་རོ་རྗེ་རྒྱར། ། ་ ར་བ ་བའི་གཡར་
དམ་ལས། །མ་ག ལ་བསན་བ ང་འ ན་ལས་མ ོད།།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།། �
 ་དག་ ོགས་པ་ཆེན་པའི་གདངས། །ག ོམ་ ད་

རྒྱལ་ ན་གསུང་གི་ ལ། །དབང་གི་མདངས་འ ོ ་
པ འི ་མགོན ། །བ ན ་ ད ་ཆེན ་པོ ར ་ ད ་ལ ་
བསོད། །རྟེན་གཡོའི་ བ་བདག་ ན་ ་ ། །ངོ་བོ་

གས་ལ་བསོད་བྱ་དང་། །བསོད་བྱའི་བྲལ་ ད་ ན་ ོབ་ཀྱི། །རྒྱུ་འབྲས་བ ང་ ད་ ད་ལ་བསོད། །མ འ་
ཡས་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ ན་བཞིན། །འདས་དང་མ་འདས་ཞི་ འི་གར། །སྣ་ཚོགས་ ་མའི་རོལ་ ད་ཀྱིས། །ཐུབ་
བསན་བ ང་བར་མ ད་ལ་བསོད། ། ག་གཡས་རྒྱལ་བའི་ ་མཚན་འ ར། །གཡོན་པ་བ ན་ གས་ ག་ ར་
ག །གོ་མཚན་རྒྱན་ལྡན་ ང་ ས་སྟེང། །གར་ད འི་ཚུལ་ ་རོལ་ལ་བསོད། །ག ན་ཡང་གཏེར་གནས་ ང་

བའི་ལྷ། །ག འ་ ་བ ད་བ ན་མ་བཞིན་གིར། །བ ན་འ ར་བསམ་མི་ བ་ལ་སོགས། ། ན་ ང་བསོད་དོ་
འ ན་ལས་མ ོད། །�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དགོན་ ་འདི་�ག ང་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ཡོད པའི་དགོན་ ་ ག འབད ་ལས་�སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་�
ལ སོགས པའི གསོལ �མཆོད་ཀྱི་རིགས་ག་ར་�དགོན་ ་ག ན་དང་ གས་འ དཔ་ ་�ག ང་ད ་འ ན་
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ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡང་�ད ་འཛིན་ ས་ག ོས་པའི་ ་ ོབ་ཀྱི་ད ལ་ ོགས་དང་ ོ་ ོགས་�ད ་ ག་གི་ཚུ་གི་ ོ་
ོགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་�ག ང་ལས་�དགོན་ ་ག ན་དང་ག ག་མཚུངས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར།�
མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་�རང་སོའི་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་�རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།��

གྲོགྲོསས་་འའ ལལ།།��

དགོན་ ་འདི་�ཨོན་ ་ ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་ ན་ བས་ ན་ ག་ཨིནམ་མ་ཚད་�རྒྱལ་ཁབ་ནང་འ ད་ཀྱི་
གནས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ཡང་� ་ཆེ་དྲག་ ག་ ་བ ་ཨིནམ་ལས་�གནས་འདིའི་མ འ་བ ར་ཚུ་ནང་� ན་
ང་གི་ བས་ལམ་དང་བར་བྱང་ཚུ་�ག ང་དང་མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་མ ད་གནང་པ་ ན་�དགོན་ ་མི་ མས་

ཡུན་བ ན་ལུ་ ན་ ོགས་ ོམ་འོང་ ་དང་།� ་བཞིན་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ག ང་དང་མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་�
ད་ ས་བ མ་ ་ར་མ ད་གནང་པ་ ན་ ན་ ོགས་ ོམ་འོང་ ་ཨིན་མས།�

མམ འའ་་དདོོནན།།��

གནས་ ་� ་ འི་སྐུའི་གནས་ ་� ན་ ས་བ བས་གནང་ཚུལ་ཡང་�སྐུ་ ་འོད་ཟེར་�བྲག་ད ར་
ན།�།གསུང་གི་འོད་ཟེར་ཐུགས་རྗེ་བྲག�།ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རོ་མཆོད་རྟེན།�།ཡོན་ཏན་འོད་ཟེར་རོ་ ་

ལོང་།�། ན་ལས་འོད་ཟེར་ ང་གཉིས་འཁྲུངས།�།འདི་འདྲའི་གནས་མཆོག་ ་མ་ ོ།�།ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་�རང་ག ན་སེམས་ ན་ཡོངས་ཀྱི་ལུས་ངག་ ད་གསུམ་ ་ བ་བྱང་འབད་ས་དང་�བསོད་
ནམས་གསག་སའི་རྟེན་ ད་པར་ ན་ ག་ཨིན།��

��

  

��
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེ། ༼༢ ༽ ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། ༼ ད༽ ་གྲོའི་གནས་ ག་ ན་ ས།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། ༼༢ ༡ ༽ གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།����
གཡུས་འདིའི་ མ་ ན་ ོས།�
དགོན་པའི་ མ་དང་སྐུ་ག ར།�

�
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��གགནནསས་་བབདདགག་་ མམ་་ ངང་་པཔ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གནས་བདག་གི་མཚན།�� � གནས་བདག་ མ་ ང་པ།�
གནས་ཁང་།� � � � གཡུ་ཏོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་ ང་།�
གཡུས།�   � ཞིང་ད ར་ན།�
བསྟེན་མི།� ར་པ་མི་སེར་དང་དགོན་འདི་གི་ ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

བསྟེནམ་ཨིན།�
�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།�

གནས་ ་ ར་པ་བ ་ཡངས་ཁ་ལས་�གདོང་ད ར་
ལ་འ ་སའི་ལམ་བདའ་སྟེ་� མ་འ ར་ནང་ ་ལོ་མི་
ར་� �མ་ལངམ་ ག་འ ་ད་�གནས་ཆེན་བྲག་

ད ར་པོའི་ ་འདབས་�ས་གནས་ག་ ་བ་ མས་
དགའ་ཏོག་ཏོ་ ག་ནང་� གས་ཏེ་འ ག�� ་ཡང་
ན་ ས་རབས་�༡༢�པའི་ནང་�གཏེར་སོན་རིག་

འཛིན་རྒྱ་མཚན་ ང་པོ་གིས་གདན་ས་ ག་བཏབ་
གནང་ཡོདཔ་ ་བ དཔ་ཨིན་མས།�དགོན་གནས་
འི་མཚན་ལུ་�གཡུ་ཏོག་དགོན་པ་ཟེར་ ་ ོལ་ཡོད་

མི་ ་ཡང་�དགོན་ ་འདི་གི་འོག་ལུ་མཚོ་ ག་ཡོདཔ་ད་� འི་སྟེང་ལུ་�གཡུ་ཚུ་བརལ་ཏེ་ཡོདཔ་ད་�གཡུ་ ་
ཚུའི་ ོག་ཁར་�དགོན་ ་འདི་བ ངས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་�མཚན་ལུ་ཡང་�གཡུ་ཏོག་དགོན་པ་
ཟེར་བཏགས་ཡདོཔ་ ་བ ད་ ་འ ག།�ཡང་བ ད་ ོལ་ག ན་ ག་ལས་འབད་པ་ ན་�� ན་དགོན་ ་འདི་
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ནང་�བ འ་འ ར་བ ངས་ ་འབད ་ད་� ོག་ འི་རྒྱུ་འདི་�དགོན་ ་འདིའི་ ་འདབས་� ་མའི་དལ་ བ་
ས་ཟེར་ས་ལས་ ང་ ག་ ་ལས་རང་བྱུང་གི་ཚུལ་ ོབ་ལུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་�དཔར་བཏབ་ འི་དོན་ལུ་�བོད་སྣ་
ང་ལུ་བ ལ་ཏེ་དཔར་བཏབ་སྟེ་བ གཔ་ད་��� ་ཁར་མ་ག ོང་པར་�བོད་གཡུ་ ོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་
ཟེར་སར་བ གཔ་ད་�� འི་ བས་� ང་འཚོ་མཁས་པ་ ག་གིས་ག གསཔ་སྣང་ལུ་�བ འ་འ ར་ ་�
སངས་རྒྱས་ ན་ ་སྐུ་མངོན་ ་བྱོན་ཏེ་� ན་ ས་བ བས་གནང་སར་མ ལ་ནུག� འི་ ལ་མར་�བ འ་
འ ར་ ་�འབྲུག་ལུ་ ་སྟེ་�དགོན་ ་འདི་ཁར་བ གས་སུ་གསོལ ་ལས་�བོད་གཡུ་ ོག་དགོན་པའི་མཚན་
ལས་�དྲངས་ཏེ་�དགོན་ ་འདི་ལུ་�མཚན་གཡུ་ཏོག་དགོན་པ་ཟེར་གསོལ་ཡོདཔ་ ་བ ད་ ོལ་ ག་ཡང་
འ ག།� ་ལས་�དགོན་ ་འདི་ཁར་� ན་ ན་ ་ནང་རྟེན་ ་ ་ ག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་�རྒྱལ་བའི་བ འ་
འ ར་རིན་པོ་ཆེ་འདི་�སངས་རྒྱས་ ན་ ་ལྷ་གིས་ ན་ ས་བ བས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ན་ ན་ ག་ ་�བ ་མི་ ་
ཡང་�བ འ་འ ར་ ་ལུ་� ོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་འབད་བ་ ན་�ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ ་བཞི་སོགས་མ་དྲགཔ་
དཔ་ ་�བ ད་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་�ལྷག་པར་ ་ཡང་�ནད་གཞི་ ན་སར་ཚུ་ལུ་� ན་ ོགས་ ོམ་ཡོདཔ་
་བ དཔ་ཨིན་མས།�ད་ ས་དགོན་ ་འདི་�དགོན་འཛིན་ ་ཚང་ལུ་འ ར་ཏེ་�འདི་ནང་ད ་ ོང་དང་ད ་
ག་� ལ་གྲངས་བརྒྱ་ལང་མ་ལང་ ག་དང་ མ་དང་པ་� ་རོ་ལས་ཨིན་མི་ མ་ ་དབང་འབོྱར་མཆོག་གིས་
ད ་འ ན་ ་ ོག་ལས་�ས ས་ཀྱི་བསན་པ་ཡར་ངོའི་ ་བ་ ར་གོང་ནས་གོང་ ་ ལ་ཏེ་�སེམས་ ན་ ་ ་
འདོད་�འབད་ ད་ ་གྲུབ་དང་འགྲུབ་བཞིན་ ་འ ག་ཟེར་ ་ །�����
དདམམ་་བབ གག།། �

 ན་ ་རིག ་འཛིན ་པ ་དང ། །གྲུབ ་པ ་བརྒྱུད ་པ ་ མས ་ཀྱི ་
འ ན། ། ན་ ར་ ལ་བ ས་དྲན་མ ད་ལ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་བ ང་
བར་མ ོད།། ཟེར་གསུངས་ནུག།�

སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་དདངང་་ མམ་་པཔ་་ གག་་མམཚཚནན།།��
ས་གཞིར་ འུ་ག ང་གཡུ་ ་མ ལ་ ས་པ་ ་ འི་འ ར་ཡུག་ ་ ་ཞིམ་
ོས་ཀྱི་ ན་ཚལ་འབྲས་བ ང་གཡུང་ ་ ་བའི་ནགས་སུ་བྱ་དང་རི་ གས་

མང་པོ་ ་དགར་རོལ་ཞིང་མཚོ་དང་ ང་ ་པ འི་འ ང་བ་མཚར་ ་དངར་བ་བྲག་རི་འབབ་ཆུས་བརྒྱན་པ་དག་
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གི་ ་ཡང་བག་ བས་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཚང་ཞིང་ ད་ ་འོང་བ།�ག ན་ཡང་ཆོས་ད ངས་རྟེན་འ ལ་ ་
རང་མདངས་ མ་ཞིང་འ གས་སུ་ ངས་པའི་ ར་ ད་རོལ་པའི་མཚན་ཉིད་ མས་ ད་ཡོངས་སུ་ ོགས་པའི་
ད ས་སུ་ ང་ ས་རབ་ ད་ ང་གི་ གས་ ན་ད ར་གསལ་གངས་རིའི་མདངས་ ན།�གསེར་ ་རིན་ཆེན་ ་
མའི་ ་ཚོམ་ ས་ ས་པའི་སྟེང་ན་སྣང་ ད་ལྷ་ ན་ཡོངས་ཀྱི་ ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་རབ་ད ར་ ་བ་འ མ་
ག་ ས་པ་ ་ འི་ག ་བ ད་མཆོག་ ་འབར་ཞིང་།�ལས་བཞིའི་འ ན་ལས་ བ་པ་ལ་དབང་བ ར་ ར་ཞི་
ས་ ་བའི་ མ་འ ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་རོལ་བ།�རིན་ཆེན་གསེར་ ་ བ་ ོག་དང་བ ས་ལྷ་ ས་སོང་གིས་ལྷབ་
བ་ ་གསོལ་ཞིང་།�རོ་རྗེའི་རིན་པོ་ཆེའི་མ ལ་རྒྱན་ ་གཡུ་ནོར་ འི་ ན་ཏོག་སོགས་ངོ་མཚར་འ མ་ ་

གཏེར་ ་ ར་པའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་ ན་ གས་པ།� ག་གཡས་ ན་ ་ ོ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན་
པའི་མ ང་དར་ད ར་པོ་འ ར་ཞིང་།�གཡོན་པས་ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགྲ་ ང་འཛིན་པ།� འི་འ ར་ ་བརྒྱད་
གཉིས་བཅུ་ ག་ལོན་པའི་ལང་ཚོའི་ ་ ས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ ད་འོང་ ་ ན་ ་ ་མོ་མིག་གི་བ ད་ ་མ་ལ་
སོགས་པའི་ག ག་ལས་ ་མའི་འ ོ་འ འི་ ན་བསམ་ ས་མི་ བ་པར་ ོས་པའི་ ལ་པ་དང་ཡང་ ལ་བྲན་
དང་བ འ་ ན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བ ས་པ་ མས་ ད་རང་རང་ ོགས་ལས་ལ་མངའ་བའི་རྒྱན་དང་ ་
ལུགས་ཡོངས་སུ་ ོགས་པས་བ ར་བ།��
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དགོན་ ་འདི་�ག ང་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ཡོད པའི་དགོན་ ་ ག འབད ་ལས་�སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་�
ལ སོགས པའི གསོལ �མཆོད་ཀྱི་རིགས་ག་ར་�དགོན་ ་ག ན་དང་ གས་འ དཔ་ ་�ག ང་ད ་འ ན་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཡང་�ད ་འཛིན་ ས་ག ོས་པའི་ ་ ོབ་ཀྱི་ད ལ་ ོགས་དང་ ོ་ ོགས་�ད ་ ག་གི་ཚུ་གི་ ོ་
ོགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་�ག ང་ལས་�དགོན་ ་ག ན་དང་ག ག་མཚུངས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར།�
མི་ འི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་�རང་སོའི་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་�རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།��
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
དགོན་ ་འདི་� ་རོ་ལུང་ག ོང་ནང་ལུ་�ཡོངས་གྲགས་ ན་ ་དགོན་ ་ ག་ཨིན་མི་ ་ཡང་�གཡུ་ཏོག་མ་ ་
ཟེར་བ ང་ ོལ་ཡོད་མི་ ་�དགོན་ ་འདི་ཁར་བ ངམ་ཨིན་མས།�དགོན་ ་འདི་� ་མ་ ་ ་ ག་ ་ ག་ལུ་
ར་ཏེ་ཡོད་ ང་�སེམས་ ན་ ་ཁ་རྗེ་ལས་�རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བ ས་མཆོག་གིས་�རྒྱབ་ ར་དང་�དགོན་ ་

འདིའི་ ་མའི་བ ན་ལས་བརྟེན་� ར་བ་ལྷག་པའི་ཡར་རྒྱས་གོང་འ ལ་འ ་སྟེ་�བསན་འགྲོའི་དོན་ལུ་ ན་
ོགས་ ན་ ་དགོན་འཛིན་ ་ཚང་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེ། ༼༢ ༽ ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། ༼༢ ༡ ༽ གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།����
གཡུས་འདིའི་ མ་ ན་ ོས།�
དགོན་པའི་ མ་ ་དབང་དཔལ་འབྱོར།�

��
��
  
  
��
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��ཡུཡུམམ་་བབ སས་་ལྷལྷ་་མམོ།ོ།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།��རྗེ་བ ན་ ལ་མའི་ མ་ ལ།�ཡུམ་བ ས་ལྷ་མོ།�
གནང་ཁང་།���� ་རོ་ ར་པ་ མ་བྲག་ལོག།�
གཡུས།�� � མ་བྲག་ལོག།�
བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།�������� ་རོ་ ར་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས། �
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ན་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ ོ་ ་ལོ་ མ་འ ང་ཟེར་བའི་ལོའམ་
གནམ་ལོ་༡༡ ལརོ་ ་ ་འབྲུག་ མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མདོ་ཁམས་
བ ་ ས་ ང་ལུ་ཡབ་ཚོང་དཔོན་ ་བ་བ ང་པོ་དང་ཡུམ་ ་ ་པ ོ་
ད་གཉིས་ཀྱི་ ས་མོ་གཉིས་དང་ ས་གསུམ་ཡདོ་པ།� ་ ་ ་ཆུང་
ོས་ཨིན་མས།� ་ ་རིན་པོ་ཆེ་མདོ་ཁམས་བ ་ ས་ ང་གི་ཡང་ ་

འབབ་ཆུ་ཟེར་མི་ ་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག་དབོན་ ་ལུང་བསན་ཁ་བཞི་
ལྷོ་ལ་བྱོན། རོར་གདན་གནས་སུ་ བ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བ གས་ ས་
གསུང་པ་བཞིན།� ལྷ་ོ གོས་འབྲུག་ལུ་རབ་བྱུང་ པའི་ནང་།� ས་ ་ོ

སག་གི་ལོའམ་གནམ་ལོ་༡༢༡ ཀྱི་ལོར་ བས་ཀྱིས་བ ག་ཏེ་ ོང་ཆེན་བཞི་དང་བྲག་ཆེན་བཞི་ཕུག་ཆེན་བཞི་
ཟེར་གདན་ས་ ་ ན་༡༢ཀྱིས་ག སོ་པའི་ལྷོ་ ོགས་འབྲུག་གི་ས་ ་མ་ལུས་པ་ ན་ ས་ བས་གནང་བའི་ བས་
སུ་ ་ར་ོ ར་པ་ མ་བྲག་ལགོ་འདི་བྲག་ཆེན་བཞིའི་ནང་ལས་བྲག་ཆེན་དང་པོ་ ་ ག་བཏབ་གནང་ནུག་ཟེར་ལ་ོ
རྒྱུས་ཆུང་ ་ ་ ་ ་ཨིན།� རྒྱས་པ་མ ན་འདདོ་ཡདོ་པ་ ན་ ་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ མ་ ར་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན་ལས་
གསོན་ཚུ་ཟེར་ ་ ་ཨིན་ལགས།��� �
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ོང་ཆེན་བཞི་ །��
༡�� ་གྲོ་སག་ཚང་སེ ་བསམ་གྲུབ་ ོང་།��
༢� མ་ཕུག་ལུ།� ོང་མགོ་ཆོས་ད ངས་ ངོ་།� � �
� ོས་ལུ་ ང་བཞི་བྱ་ ད་ ོང་།��
�� ཡངས་ ་མཐུ་བ་ོ ོང་ ་ མ་ཕུག་བ ་ཆེན་ཕུའི་སདོ་ ་ད ་བ ན་ ་མཚོའི་ ་འགྲམ་ན་ཡོད་པར་གྲགས།�
བྲག་ཆེན་བཞི་ །���
༡� ་གྲོ་ ར་པ་ མ་པའི་བྲག།��
༢� མ་ཕུག་ ་ ་ ངས་ཐུགས་རྗེ་བྲག།��
� ངས་ན་ཁ་དགོན་ ་ཆུ་བྲག།��
�དབང་འ ས་ ོ་བྲང་ ར་བ ་ཆེན་བྲག།��
ཕུག་ཆེན་བཞི་ །��
༡� ་གྲོ་ ད་ ོང་རོ་བ་ཕུག།��
༢� ངས་ན་ཁ་ད ར་ ས་དགའ་བ་ཕུག།��
�དགོན་ ་ ང་ ང་ཕུག།��
� མ་ཕུག་ ང་སེ ་ཕུག་ ས་ཏེ་གནས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ ན་ནོ།� ་གྲོ་ ར་པ་ མ་བྲག་ལོག་འདི་གདན་ས་
ག་བཏབ་གནང་སྟེ་ད་ ས་གནམ་ལོ་༢ ༡ � ཚུན་ལོ་� ༡� ལངས་འ ག།� ས་རབས་ ་ལས་ཚུར་�
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ོང་ཆེན་དང་བྲག་ཆེན་ཕུག་ཆེན་ཟེར་བའི་ ་ ད་བྱུང་ཚུལ་དང་གནས་ག ན་ ་ ་བ་
ག ག་ མ་ བ་གནང་བ་ལས་� ་ མས་ལ་བ ན་ ག་ག ག་ མ་ བ་གནང་ན་� བ་ ག་ ་བའི་ ད་པར་
ཡོད་ལུགས་ཚུ་གསུངསམ་ཨིན་མས།� ་བ མ་ ་ ན་ བས་ ན་ ་ལྷ་ཁང་འདི་� མི་སེར་ ་ ་འདདོ་བཞིན་�
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་ལོ་༢ ༡ � ལས་ལྷ་ཁང་འདི་ག ང་ ་ཚང་གིས་ ས་བ ས་ཏེ་� དགོན་ ་ ་ཁར་� མ་དང་པ་ ་ག ང་
ད ར་དགོན་པ་ལས་ཨིན་མི་� མ་སངས་རྒྱས་གསར་བ ས་མ ད་ ་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ལྷག་
པར་�ལུང་ གོས་འདིའི་མི་ ་ལུ་� ན་པའི་ ག་ ་ཚུ་� ས་རྒྱུན་ ་གནང་དང་གནང་བཞིན་འ ག་ཟེར་ ་ །�
དདམམ་་བབ གག།།��

��གྲུབ་དང་རིག་འཛིན་ ན་ ་མགོན། །འ ་ ད་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །ལྷ་ ན་མ་ལུས་དམ་འདོགས་
། ། ད་ ང་བ འ་ ་ ང་མར་བ ས། ། ་འོག་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་དང་། །འབྲུག་ ོན་ངག་གི་དབང་པོ་

སོགས། །གྲུབ་བ ས་མང་པོས་བ འ་བ ས་ ང་། །ད ན་གནས་ག ན་པོ་ ང་བར་མངགས། །ད་ ་རིག་
འཛིན་བདག་ ག་གིས། །མཆོད་བསོད་ལས་ཀྱིས་ག ར་གཏད་ནས། ། ན་ ་ཁས་ ངས་ ་ ག་ལས། །མ་
ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

� ་ ས་རང་ལས་གནས་ ང་ ན་མོའི་ཚུལ། །གང་
ག ལ་སྐུར་སོན་ ་བ་ ་ འི་མདངས། ། ག་གཉིས་མདའ་
དར་ ད་བཞིན་ནོར་ ་བསྣམས། ། ་དང་དཔལ་འབྱོར་
དངོས་གྲུབ་ ོལ་ལ་བསོད། །ལང་ཚོ་དར་བབས་བརྒྱད་གཉིས་
ལོན་པའི་ག གས། །བ ་བས་ཆོག་ ས་ ད་པའི་མ ས་སྡུག་
། ། ་ འི་འ ་ ད་འ ལ་ ས་བ ན་ ར་ ོགས། །མིག་

གི་བ ད་ འི་དཔལ་ ར་ ་ལ་བསོད། ། ང་བ་ ར་གནག་
ད ་ ་རྒྱབ་ངོས་འ ང་། ། ་བོར་ནོར་ འི་ ོད་དང་ ་
མ ཚམས ་སུ ། །ག ཡུ ་ལོ ་ ་ཏོ ག ་ ད ་པ ན ་ལ ན ་ ར ་
བ ངས། །བཞིན་མ ས་ ་བའི་ ་ལོང་མཚུངས་ ར་
བསོད། ། ག་ བས་ ན་མ ལ་གསེར་གཡུའི་ག བ་ ་
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སོགས། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་ ས་ གས་བརྒྱན་ ང་། །དབང་ག འི་མདངས་འ ོག་ལྷ་གོས་དམར་པོས་
བ བས། །པད་ འི་གདན་ ་བ ངས་ཚུལ་རོལ་ལ་བསོད། །ཟེར ་ལ་སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གཞི་བདག་
འདི་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལོ་བསར་བཞིན་ ་�སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་�དད་ ན་ མས་དང་ག ང་གི་རྒྱབ་ ར་ མ་གྲ་གནང་ ོལ་ཡོད་
ང་�མང་ཆེ་བ་ ག་ མ་ ་ར་གིས་ ན་འཚོལ་ཏེ་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
ལྷོ་ ོགས་འབྲུག་ལུ་རབ་བྱུང་ པའི་ནང་།�ས་ ོ་སག་གི་ལོའམ་གནམ་ལོ་༡༢༡ ཀྱི་ལོར་ བས་ཀྱིས་བ ག་ཏེ་
ོང་ཆེན་བཞི་དང་བྲག་ཆེན་བཞི་ཕུག་ཆེན་བཞི་ཟེར་གདན་ས་ ་ ན་༡༢�ཀྱིས་ག ོས་པའི་ལྷོ་ ོགས་འབྲུག་གི་
ས་ ་�མ་ལུས་པ་ ན་ ས་ བས་གནང་བའི་ བས་� ་རོ་ ར་པ་ མ་བྲག་ལོག་འདི་བྲག་ཆེན་བཞིའི་ནང་
ལས་�བྲག་ཆེན་དང་པོ་ ་ ག་བཏབ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེ། ༼༢ ༽ ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། ༼༢ ༡ ༽ གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ན་ ོསམ།  �
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
་ འི་ མ་ ར།�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ལྷ་ཁང་གི་ མ་སངས་རྒྱས།�
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བྲག་ནག་བསམ་གཏན་ཆོས་ ང་ལྷ་ཁང་།�

བབ ནན་་ཏཏོ་ོ་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།����༡༡ ����
༡༡  ་་ ་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་ ་བ ན།�
གནས་ཁང་།   བ ན་ཏོ་བྲག་ནག�
གཡུས།    བ ན་ཏོ།�
བསྟེན་མི།  བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་ཁག་གསུམ་ལྷག་ མ་ ས་ མི་ཚུ་གིས་

བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ལས་ ཁ་བྱལ་ཏེ་འ ་མི་ཚུ་
གིས་ཡང་ བསྟེན་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་བ མ་ ་ ་རོ་ལུང་ ོགས་
ནང་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ག ན་ ད ར་ན་ ལམ་གོང་དང་ ལ་འབྱོགཔ་ 
ར་པ་ ་ལས་ ་ལུང་ ོགས་ཀྱི་མི་སེར་ལ་ལུ་ ག་གིས་ཡང་ བསྟེན་ ་

ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

བྲག་ནག་བསམ་གཏན་ཆོས་ ང་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱ་
མཚོའི་ཁ་ལས་མ ོ ་ཚད་མི་ ར གི་ས་ཁར་
གས་ཏེ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་འདི་མི་ མ་ཆོས་རྒྱལ་ ་
ོབ་མ་ མ་གྲུབ་ ོབ་ཆོས་རྒྱལ་རོ་རྗེ་གིས་གདན་ས་

བ གས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།འདི་ཁར་འ ་སའི་ལམ་
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་ ་བ ན།�

་མ་འབད་བ་ ན་ ་རི་ མ་པ་ལས་ཡར་ ས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ལྷགཔ་ ག་ ང་སོང་ ་ འ ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།�
ཨིན་ ང་ ད་ ས་ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ བས་རྗེས་ ང་ཟེར་སར་ ག་པ་ ང་གི་ ་བར་རོ་ བ་ ག་
ར་ ་མའི་ བས་གཡོན་པའི་ བས་རྗེས་དང་ ག་མ བ་ཀྱི་པར་ཚུ་མ ལ་ ་ཡོད།ལྷ་ཁང་གི་ ག་ལུ་བྲག་གི་

ལོགས་ལུ་ ་མའི་ བ་ཕུག་དང་གསོལ་ བ་ཀྱི་ གཔ་ བ་ཕུག་གི་ ོ་ལོགས་ཁར་ ་མའི་ ག་མ བ་ཀྱིས་བཏོན་
པའི་གྲུབ་ཆུ་རོ་ མ་བ གས་བ ག་མི་ཚུ་མ ལ་ ་ཡོདཔ་ཨིན།��

དདམམ་་བབ གག།།��
ན་ ་རྒྱལ་བའི་ ན་ ་ ། །བསན་པ་བ ང་བར་ ལ་བ ས་

བཞིན། །གནས་འབྱོར་བདག་ ག་འ ར་བ ས་ཀྱིས། །བ ལ་
བའི་འ ན་ལས་ ར་ ་ བས། །ཟེར་གསུངས་ནུག།��
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
བ ན་ ད་ད ་བ ན་ཆེན་པོ་པ ་དོན་གྲུབ་དཔའ་ ས་ ན། 
ད ་ལ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ ོག་དང་། སྐུ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་གོ་ བ་
གསོལ་ཞིང་། འ ར་གསུམ་དང་བསེ་ཕུབ་འ ར་བ། ག་
གཡས་དར་དམར་ ་མ ང་གནམ་ ་བ ང་ཞིང་། གཡོན་ན་
དགྲ་ ང་དྲོན་མོ་ ལ་ ་གསོལ་བ། སག་རལ་ག ག་ བས་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱན་ ས་ ས་ནས་རོལ་སབས་ཀྱི་བ ད་ ར་བཞིན་པ། བསན་པའི་ ལ་ ། ལ་འབྱོར་ ་ ང་
བ། དམ་ལྡན་ ་ ོང་གྲོགས། བསན་དགྲ་ཚོགས་ལ་ ོ་ ར་ ་ ས་ལ་སོགས་པ། འ ན་ལས་བཞིའི་མ ད་

པ་འ མ་ ག་བརྒྱ་ ས་ག ག་ལ་འ ད་བཞིན་པ། བ ན་འ ར་བསམ་ ས་མི་ བ་པའི་ད ས་ན་བ གས་པ། 
ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གནས་བདག་འདི་གི་ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�
��
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

བ ན་ཏོ་བྲག་ནག་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་ ཉིན་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ ་རིམ་ ་གསོལ་མཆོད་ ་བ མ་
་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་བ ན་པའི་ ས་  
་ ་ ་ ་ལས་ ་སོདཔ་ཚུ་འོངས་ཏེ་ ་ ་བ ན་བརྒྱ་ཚར་གནང་ ོལ་འ ག། ས་  ལུ་ ་མའི་སྐུ་

མཆོད། ས་  ལུ་ མགོནམ་ལྕམ་དྲལ་དང་ཆོས་ ང་ ང་མ་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ ་ཨིན་པས། �

་བ མ་ ་ རང་ ་ ༡  པའི་ ས་ ༡  ལུ་ ་ ་བ ན་ ་ ན་བདག་ག ོ་བོ་ ་རོ་ལམ་གོང་ཁ་ཐུག་
གི་མི་སེར་དང་ བར་བ ར་ ་མི་སེར་ཚུ་འ ོམས་ཏེ་ ་ ་བ ན་བརྒྱ་ཚར་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ས་ ༡  ལུ་དྲོ་པ་ ན་རས་ག གས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་དང་ ་ ་རྒྱབ་ཆོག་གསོལ་ཁ་དང་ཆོས་ ང་། ་ལས་

བྱག་འོག་ རམ་ ་ ་དང་འ ལ་ ་འ གས་གཡང་འ གས་ཚུ་ཡང་གནང་ ོལ་འ ག། ས་ ༡  ལུ་ 
་དཔག་ ད་དང་ཆོས་ ང་བཏང་སྟེ་ བསན་པའི་ ན་བདག་དང་ བསན་འཛིན་ ་ ས་ ་ མས་ སྐུ་ ་

བ ན་ ང་མ ད་འ ན་རྒྱས་པའི་ ོན་འ ན་དང་བ ས་ མ ག་བསྡུ ་ཨིན་པས། �
་མ་བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་ ར་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་ ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་

ག ང་ལུ་ཕུལ ་ལས་བརྟེན་ ད་ ས་ག ང་ལས་ མ་ག ག་ཡང་ གསར་བ ས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱུན་
གསོལ་ ་ ོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་ ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་ཚོགས་ལས་ མ་གྲ་ ་གནང་ ོལ་འ ག།�
་ལས་ ་སོད་ཀྱི་མི་སེར་དང་ ་རོ་ལས་བ ན་ཏོ་དང་ ལམ་གོང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར། ་ལས་ གནས་

བདག་འདི་ལུ་ ད་ཆེས་བ ད་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ་བ ན་པ་དང་བཅུ་པའི་ནང་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་བར་འོང་དོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ཡང་ དགོན་ ་འདི་གི་གནས་བདག་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ འི་ནང་ ན་
ོགས་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།�
བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་ཁག་གསུམ་ལྷག་ མ་ ས་ མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་
འདི་ཚུ་ནང་ལས་ ཁ་འ ས་ཏེ་འ ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ བསྟེན་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་བ མ་ ་ ་རོ་ལུང་



272

ོགས་ནང་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ག ན་ ད ར་ན་ ལམ་གོང་དང་ ལ་འབྱོགཔ་ ར་པ་ ་ལས་ ་ལུང་
ོགས་ཀྱི་མི་སེར་ལ་ལུ་ ག་གིས་ཡང་ བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ོབ་ ན་ གས་དང་ མ་རྒྱལ་མཚན།�

��
��
��
��
��
  
  
  
��
  



273

འབྲུག་རྒྱལ་ ོང་།�

༢༢  རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་བྲབྲགག་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  རོ་རྗེ་བྲག་བ ན།�
གནས་ཁང་།   འབྲུག་རྒྱལ་ ོང་།�
གཡུས།    འབྲུག་རྒྱལ།�
བསྟེན་མི།     ་རོ་བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་ལོ ་༡  ་ ག་ནང་ བོད་
དམག་འབྲུག་ལུ་འགོ་ ོག་འོངས་པའི་
བས་ལུ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ ཡབ་ ས་

གོང་མའི་གདན་ས་ཚོང་འ ས་འབྲུག་
ཆོས་ ངས་ལུ་མགོན་པོའི་ བ་ཆོག་
གནང་སྟེ་བ གས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
བོད་དང་འབྲུག་གཉིས་དམག་ བ་

པའི་ ས་ལུ་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་འདི་འབྲུག་གིས་ ོབ་པའི་ས་གནས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ རྟེན་འ ལ་ ་ཆེ་བ་ལུ་
ག གས་ཏེ་སོན་པའི་འདས་ལོ་༢ ༢  ་ལོ་༡  མཐུ་ཆེན་ ་མ་ ་ར་ད ང་གྲངས་ བ ས་པའི་ ་ ག་
གི་ལོ་ལུ་ ོགས་ ོགས་ཀྱི་དགྲ་ ོང་ཚུ་བ ངས་པའི་འགོ་ ོག་དང་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ ོང་འདི་བ ངས་ཞིནམ་
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རོ་རྗེ་བྲག་བ ན། 

ལས་ ནང་རྟེན་ཡང་ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བ ངས་ཏེ་ ོང་གི་མཚན་འདི་ འབྲུག་
རྒྱལ་ ོང་ཟེར་གསོལ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།�
་གི་ ལ་ལས་ ་ ད་གཉིས་པ་བསན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ ་གྲོ་དཔོན་ ོབ་དང་པ་མ ད་པའི་ བས་ལུ་ ོང་
འདི་ མས་གསོ་ ་སྟེ་ བར་གི་ད ་བ གས་ནང་མགོན་ཁང་དང་ འི་མ འ་འ ར་ལུ་ད ་ ོང་གི་ ་ ག། 
་ལས་ ད ་བ གས་མར་བ ད་དཔོན་ཁག་གི་ག མ་ཅུང་ ་བ ག་ ན་བདག་ཡང་ཁག་སོ་སོར་བ ོ་

ཞིནམ་ལས་ ོང་གཞིས་འདི་ བདག་འཛིན་འ བ་མི་ དྲག་ ོས་འབྲུག་ ོང་པ་ཟེར་མི་ག ག་ཡང་ གསར་
བ ས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ོང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་པའི་ས་མཚམས་རོ་མཚམས་ཚུ་བ ལ་ཏེ་ ད་ ས་ནངས་
པ་ ས་མཚམས་མཆོད་རྟེན་ཟེར་བའི་མཆོད་རྟེན་ ་ལས་ཡར་བ ད་དང་། ར་ན་ཆུའི་གཡུས་ཚན་ལས་མར་
བ ད་འབྲུག་རྒྱལ་ ོང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ ་བ ོ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།�
ོང་གཞིས་འདི་ནང་ རིན་ ངས་རབ་ ་དམངས་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ བ ན་ ག་ ་ ་གཉིས་གཉིས་གསུང་ཆོག་
གནང་སྟེ་བ གས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ ་རྟེན་མདོས་ཆོ་ག་ཚུ་ཡང་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ཨིན་ ང་ ་ལོ་ ༡ ༡ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ལྕགས་ཡོས་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ར་ད ་ལུ་ ོང་གཞིས་འདི་

་མཆོད་བ ས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལོ་ངོ་དག་པ་ ག་གི་རིང་
ལུ་ ང་ ག་ ་ལུས་ཡོད་ ང་ ད་ ས་ནངས་པ་ ལོག་སྟེ་
ར་ མས་གསོའི་ ་ཚུ་འགོ་བ གས་ཏེ་ ོང་གཞིས་འདི་ ག་
་གི་ ད་ལས་འབད་ ང་ ར་བ་ལྷགཔ་ ་འགྲུབ་ ་ ར་

ལྷོད་ ་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།��
ན་ ་བྲག་བ ན་དམར་པོ་ ད། ། ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་

གནས་དང ། །མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་སོགས། །རིག་
འཛིན་ ་མ་ མས་ ད་ཀྱིས། །བསན་པ་བ ང་བར་ཁས་
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ངས་པའི། ། ལ་བ ས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། ། ལ་འབྱོར་བདག་ ག་འ ར་བ ས་ཀྱི། །བ ལ་བའི་
འ ན་ལས་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��

སུས་ ང་མི་ཐུབ་སོབས་ཀྱི་དཔའ་བོའི་ག གས། །ཞི་ གས་ ་བོའི་རོལ་གར་སྣ་ཚོགས་པས། །ལྷ་ ན་ ་
བརྒྱད་དབང་ ་སྡུད་མ ད་པའི། ། ་འ ལ་མཐུ་སོབས་ལྡན་པ་ ད་ལ་བསོད། །ག ་བ ད་ཉི་མ་འ མ་ ས་
འ ད་འདྲའི་སྐུ། །མ ལ་གཡུ་རིན་ཆེན་གོ་ བ་རྒྱན་ཚོགས་ཀྱིས། ། གས་པར་བརྒྱན་པའི་ ག་ན་བ ད་ད ང་
ལས། །རྒྱལ་བའི་ ་དར་དམར་པོ་འ ར་ལ་བསོད། ། ་ ར་བསོད་པས་ ལ་འབྱོར་བདག་ ག་གི།མི་མཐུན་
གནོད་ ང་འ ་བ་ཚར་ག ད་ལ། ། ད་ལ་ ་ ར་འདོད་པའི་དོན་ མས་ ད། །མ་ལུས་ ར་ ་ བ་པའི་
འ ན་ལས་མ ོད། ། ཆོས་ད ངས་ ་ ད་ ་ ལ་ ངས་མའི་གཞིར། །ཞི་ གས་ ་བོའི་ མ་འ ར་མི་
མངའ་ཡང ། །སྣ་ཚོགས་དར་ ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བཞིན། །གང་འ ལ་ བས་ཁས་རོལ་པ་སོན་ལ་བསོད། ། ་
ནས་ ད་དང་ ལ་འབྱོར་བདག་གི་སེམས། ། ན་ལུགས་ག ག་མའི་ག ས་སུ་རོ་ག ག་ ང ། །འགྲོ་འ ལ་
བས་སུ་སྣང་ཚུལ་ གས་པའི་སྐུར། །སོན་པའི་སོབས་མངའ་ ད་ལ་བདག་གིས་བསོད། །རབ་ཞིའི་ཐུགས་
ལས་གཡོན་ ན་ག ད་ཀྱི་ ར། །རབ་ ་ ས་ ་ག མ་དྲག་ མ་པའི་སྐུ། །རབ་འབར་ ས་མ འི་ ་ ་ ན་
འ ོག་པའི། །རབ་བ ད་མཚུངས་ ་ ད་པ་ ད་ལ་བསོད། ། བ་འ ག་མ ངས་ཀྱིས་ས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་
བའི། །སོབས་ལ་འགྲན་འདོད་བརྒྱ་ ན་ལག་ ལ་ ད། ། མས་པར་མི་རིགས་ བས་འདིར་བ ད་ད ང་
ལས། །རྒྱལ་བའི་ ་མཚོན་འ ར་བ་ ་ལ་བསོད། །དབང་ ག་ལོངས་ ོད་ལྕགས་ ས་འ གས་མ ོང་
། །གནོད་ ན་ལག་པས་ འུ་ ་ག ར་བ་ལ། །ཡ་མཚན་ ་ཆེ་གང་འདོད་ ད་བཞིན་ ། །ནོར་ ས་སྟེར་

བའི་ངོ་མཚར་མངའ་ལ་བསོད། ། ལ་འདི་ཉིན་ ད་ ང་བཞིར་བགྲོད་པའམ། །རབ་དམར་ ང་ ས་སྟེང་ན་
འ ང་ངམ་ ། །དཔའ་ཆེན་འུར་སྒྲ་ ར་བའི་སྒྲ་ ོས་པས། །ཉིན་ ད་མིན་པར་ ས་ནས་ ད་ལ་བསོད། །བ ་
ཆེན་ ས་པའི་ ་ག ར་ནག་པོ་ལ། ། ས་རབ་དགའ་མོའི་ ག་གི་ག ར་བའི་མདངས། །ད ས་བ ་གསང་
བའི་ ན་མོ་བཅུ་ ག་པའི། ། ་ ོགས་ ་བའི་འོད་ཀྱི་གསལ་ལ་བསོད། །སོབས་ལྡན་ གས་པ་ ད་ཀྱི་བ འ་
ག ན་དང ། །ལས་ ད་ལྷ་ ན་ ་ད ང་ མས་ ད་ ང ། །ཉིད་ཀྱི་རོལ་པ་ལགས་པས་ཉིད་ལས་
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ག ན། ། ད་ ར་ གས་པའི་ག ོ་བོ་ ད་ལ་བསདོ། །མ་དག་སྣང་ངོར་ ་ཡང་སོན་མ ད་ ང ། །དག་ མས་
ཆོས་སྐུའི་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་བས། །ལྷ་འ ་རིས་སུ་ ་བའི་ ོ་ ངས་ཏེ། ། བས་གནས་ ན་འ ས་ངོ་བོར་ ས་
པས་བསོད། ། ད་ ་ད ངས་ལས་རྒྱལ་བའི་འ ན་ལས་པར། །མངགས་པའི་བྱ་མ་ཏ་པ་ཉིད་ལགས་
ན། །བདག་ ་རྒྱལ་བའི་འབངས་སུ་ཁས་འཆེ་ཞིང ། ། ་ འི་འ ན་ལས་ བ་ ར་ ད་ལ་བསོད། །ལས་སུ་
ཆོས་པར་ག ན་དང་བ ད་ལ་ག ད། །རང་ ་ ང་དང་ག ན་ ་གནོད་པ་དང ། །བསན་པ་བ ང་དང་བསན་
འཛིན་ ང་ལ་སོགས། །འ ན་ལས་ མ་མང་ ག་ ར་འ ག་ལ་བསོད། །ག ན་ཡང་ཡུལ་འདིའི་བ ང་ བ་
མ ད་པའི་ ། །ལོ་ ས་སད་སེར་ནད་ ག་འཁྲུག་ ོད་སོགས། །ཞི་ ད་ལས་ལ་ ས་ ས་ལྷ་ ་ཚུལ། །བ ང་
ནས་མི་མཐུན་ཞི་བར་མ ད་ལ་བསོད། །བསོད་ ང་མཆོད་པ་ མས་ལ་ ་བསོད་དང ། །སོབས་འབྱོར་མངའ་
ང་ལོངས་ ོད་ ལ་བ་སོགས། །དབང་གི་ལས་ལ་དབང་ ག་ཆེན་པོའི་ཚུལ། །བ ང་ནས་ཕུན་ཚོགས་

འ གས་པར་མ ད་ལ་བསོད། ། ་རོལ་མི་ ན་ག ག་པ་ ན་ ་དགྲ། །གང་མ ས་བ ན་བརྒྱུད་ ད་ནས་
ག ད་པ་སོགས། །མངོན་ ོད་ལས་ལ་དྲག་ག ལ་འདི་ ་ནས། །ཚར་བ ད་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་མ ད་ལ་
བསོད། ། ་ ར་བསོད་པས་བདག་ ག་ཡོན་མཆོད་ལ། །གནོད་འ ་བསམ་ངན་ ོར་ བ་འ ང་བའི་
རིགས། །ག ན་འ ན་ ན་ ང་དོན་ ང་ ག་མ་ ངས། །བག་བཞི་ས་ལ་གཏོར་ནས་བ ག་པར་
མ ོད། །མདོར་ན་ཡུལ་ ོགས་འདི་ལ་ ས་ ན་ ། ། ར་ཆུ་ ས་འ བས་ལོ་ གས་ ག་ ་ གས། ། ད་
ཞིའི་དཔལ་ཡོན་ གས་ཚོགས་གཡང་ ་འ ལ། །ཆོས་འབྱོར་མི་ མས་དབྱར་མཚོ་ ར་རྒྱས་མ ོད། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འ ག།��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��

འབྲུག་རྒྱལ་ ོང་འདི་ ན་ ས་ མས་ ག་ ོར་བའི་ ན་ལས་བརྟེན་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ོང་ནང་ཕུལ་ ོལ་
ད་ ང་ ོང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བྲག་བ ན་ ་གནས་ཁང་ནང་ལུ་ ཉིན་ ར་དང་ ་རིམ་ ་གསོལ་མཆོད་

ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་གསུམ་པའི་ནང་དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་ ་ རྒྱལ་བའི་བ འ་འ ར་ཆེན་མོ་ ལོ་
ངོ་བཞི་ འི་བར་ན་ཚར་ ་ ལྷག་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ་བ མ་ ་ པོ་བ སཔ་ ་རོ ་རྗེ་གིས་འགོ་
འ ན་འ བ་སྟེ་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་རྒྱབ་ ར་འབད་ ་ བས་ ང་སྐུ་མཆོད། ལ་ ་ ས་བཅུ། ས་ཆེན་ ་
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འ ོམས། ལྷ་བབ་ ས་ཆེན། ལ་སོགས་པའི་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་བ ་ ང་ ་དང་ ་
བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
ལོ་ངོ་དག་པ་ ག་གི་ ་མ་ཚུན་ ོང་གཞིས་ལོགས་སུ་ དཔ་ལས་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་ཡང་ ་དགོཔ་མ་ ོན་
མས། ཨིན་ ང་ གནས་བདག་གི་གནས་ཁང་ནང་ བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་
མི་ཚུ་གིས་ ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་ཏེ་ར་ ོད་ནུག།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་ ོང་འདི་ འབྲུག་ལུ་བོད་དམག་དང་པ་འོངས་པའི་ བས་ འབྲུག་པའི་དམག་གིས་རྒྱལ་ཁ་
ོབ་པའི་རྟེན་འ ལ་ ་ཆེ་བ་ལུ་ག གས་ཏེ་ སོན་པའི་འདས་ལོ་༢ ༢ ་ལོ་༡ མཐུ་ཆེན་ ་མ་ ་རང་
ད ང་གྲངས་ བ ས་པའི་ ་ ག་གི་ལོ་ལུ་ ོགས་ ོགས་ཀྱི་དགྲ་ ོང་ཚུ་བ ངས་པའི་འགོ་ ོག་དང་པ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ ོང་འདི་བ ངས་ཞིནམ་ལས་ ནང་རྟེན་ཡང་ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་
བ ངས་ཏེ་ ོང་གི་མཚན་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ ོང་ཟེར་གསོལ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ོང་འདི་གི་གནས་
བདག་ རོ་རྗེ་བྲག་བ ན་ལུ་ག ར་གཏད་མ ད་གནང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ོང་གི་ ་འདབས་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོད་
པའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ ་རོ་བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་རོ་རྗེ་བྲག་བ ན་ལུ་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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འོད་གསལ་ ང་ལྷ་ཁང་།�

  འའོདོད་་ ངང་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་བྲབྲགག་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  རོ་རྗེ་བྲག་བ ན། 
གནས་ཁང་།   སང་ཚང་འོད་གསལ་ ང་།�
གཡུས།    སག་ཚང་།�
བསྟེན་མི།     སག་ཚང་གི་ས་གོ་ནང་བ གས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།                      ��

སག་ཚང་ ་རབས་དང་པ་ གྲུབ་ ོབ་ ན་པ་
རྒྱལ་མཚན་ ས་གསར་བ ངས་མ ད་གནང་
ནུག།ཡ མཚན ན་ ་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཡང་ ་མ་ 
ལྷ་ཁང་གྲུབ་སྟེ་ རབ་གནས་གནང་པའི་ བས་
སྐུ་ག ག་གིས་ ་ ་ ལ་ཏེ་ལྷ་ཁང་སོ་སོར་
རབ་གནས་ཀྱི་ག ོ་འཛིན་གནང་ཡོདཔ་དང་། 
རྟེན་བ ད་ བས་ལྷ་ས་ོསོའི་ཐུགས་ ར་འ འ་
འོད་ ག་པ་དང་། ་ཏོག་གི་ རཔ་བབས་པ་

སོགས་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ གས་མཚན་སོན་གནང་མི་འདི་ འདི་ནང་འ ོམས་མི་ ་མ མ་ ས་ མངོན་སུམ་
་མ ལ ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་དང་ གྲུབ་ ོབ་པའི་ ན་པའི་གྲགས་པ་ ས་ ོགས་མ འ་ད ས་ ད་པར་
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རོ་རྗེ་བྲག་བ ན།�

བ་སོང་ནུག། འབད ་ལས་ ད་ ོའི་ལྷ་ཁང་བརྟེན་དང་བ ས་པ་ ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ན་ ན་ ་ལྷ་ཁང་
ངོ་མ་ ག་ཨིན་པས།   
ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ རོ་རྗེ་བྲག་བ ན་འདི་ མ་ཕུག་ ོང་གི་གནས་བདག་རོ་རྗེ་བྲག་བ ན་ལས་སོ་སོ་
ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གི་ནུས་མཐུ་ཡང་བསམ་ ས་མི་ བ་པ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ད ར་ན་ ་མ་སག་
ཚང་གི་ས་གོ་ནང་ ་ ན་དང་ ང་འཚུབས་ཀྱི་འ གས་པ་ མང་རབས་ ག་བྱུང་སྟེ་འབད་ ང་ ལྷ་ཁང་འདི་
ལུ་གནོད་ ན་ མ་གྲ་ ག་ཡང་ མ་བྱུང་པར་ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་འདི་གི་མཐུ་ ལ་ཨིན་ ་ ད་ཆེས་
བ དཔ་ཨིན་པས།�

དདམམ་་བབ གག།།  
། ན་ ་པ ་བ ་དང་། ། ་ ོག་གསེར་འ ང་བརྒྱུད་པའི་
བས། །བར་ ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས། །ཡང་ ལ་ ོབ་

མར་བ ས་པ་དང་། ། ་མར་ ་ན་ ་ འི་ བས། །བརྒྱུད་
འཛིན་བ ས་པའི་ ན་ ་ ། ། ་ ར་ཁས་ ངས་དམ་བ ས་
བཞིན། །བ ལ་བའི་འ ན་ལས་ བ་པར་མ ོད།�། ས་
གསུངས་ཏེ་འ ག།��
��
��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།�
 རབ་འ གས་ད ངས་ནས་ ས་པའི་ག གས། །དམར་ནག་འ གས་ ང་ མ་པའི་ ལ། ། ངས་ཀྱི་གོ་
བ་སྐུ་ལ་གསོལ། །གཡས་པར་ ་དར་ ་གསུམ་འ ར། །གཡོན་པར་ ང་དང་ ལ་ གས་ ོགས། ། ད་

གསུམ་ ད་ ག་ ར་བ་ ། ། ་དམར་ ང་ག ོག་ལྡན་པར་ བས། །ད ན་གནས་ ང་མ་ ད་ལ་
བསོད། །བཞིན་མ ས་ ད་འོང་ལྷ་མོའི་ག གས། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་ལྡན་མ། ། ག་གཉིས་ ད་བཞིན་
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ནོར་ ་ ོགས། །གང་འདོད་དངོས་གྲུབ་ ར་ ར་འ བས། །ག ན་ཡང་རིགས་བརྒྱུད་ ང་མའི་ལྷ། །འགོ་ཞིང་
ོང་གྲོ ་ ད་པ་ ། །གཞི་བདག་མ་ལུས་འ ར་བ ས་ལ། །བསོད་དོ་གནས་མགྲོན་དམ་ ག་བ ང་། ། ལ་

འབྱོར་བདག་གིས་ ད་གསལོ་བའི། །མཆོད་གཏོར་མཐུན་ ས་འདི་བ ས་ལ། །གཞིས་ལམ་ ས་གསུམ་གར་
འ ག་ ང་། ། ད་དང་མཐུན་པའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་དང་ ་རིམ་ ་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ ་བ མ་ ་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་
བས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་འ ག།��

དགོན་ ་འདི་ རིན་ ངས་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་དགོན་ ་ མ་ མས་ ན་གནང་སའི་བ ་
གནས་ངོ་མ་ ག་འབད ་ལས་ འདི་ནང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ འི་ ོབ་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ ག ང་ད ་འ ན་ལྷན་
ཚོགས་ ག་ཚང་ལས་ དགོན་ ་ཁག་ག ན་ཚུ་དང་ ག་འ དཔ་ ་ ོབ་ལམ་འ ག།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
་རོ་འོད་གསལ་ ང་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ག་ ་གི་ ད་ལས་འབད་ ང་ ན་བ བས་ ན་ཚུ་

ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ་ ་ ག་བ ད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ རོ་རྗེ་བྲག་བ ན་ཟེར་ ་མི་
འདི་ཡང་ ག་ ་བ་ནུས་མཐུ་ཆེ་དྲག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། ད ར་ན་ ་མ་སག་ཚང་གི་ས་གོ་ནང་ ་ ན་དང་ 
ང་འཚུབ་ཀྱི་འ གས་པ་མང་རབས་ ག་བྱུང་སྟེ་འབད་ ང་ འོད་གསལ་ ང་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ལུ་ གནོད་ ན་
མ་གྲ་ ག་ར་ མ་བྱུང་པར་ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་འདི་གི་མཐུ་ ལ་ཨིན་ ་ ད་ཆེས་བ དཔ་ཨིན་
པས། ད་ ས་ནངས་པ་ གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ཡང་ སག་ཚང་གི་ས་གོ་ནང་བ གས་
མིའི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།�
�
�
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
བ་ འི་ ོབ་དཔོན་ ་རིང་རོ་རྗེ།�
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སག་ཚང་དཔལ་ཕུག།�

  སསགག་་ཚཚངང་་སེསེ ་་བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ།།  
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  སག་ཚང་སེ ་བསམ་གྲུབ།�
གནས་ཁང་།   སག་ཚང་དཔལ་ཕུག�
གཡུས།    སག་ཚང་།�
བསྟེན་མི།  སག་ཚང་གི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་བ ན་ཏོ་གི་གཡུས་ཚན་ཁག་དང་ དོས་

ར་ ་མི་སེར། ་བ མ་ ་ ་རོའི་གཡུས་ཚན་དག་པ་ ག་གི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་ཡང ་ ཨོན ་ ་རྒྱལ ་པོ ་པ ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས་མ མས་ཕུག་བྲག་དམར་
དཔལ་ ་ ་ ་ལུ་ཐུགས་ ས་རྗེ་འབངས་
ཚུ་ལུ་ བ་ཆེན་བ འ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་
བསྐུར་བའི་ བས། ང་ཆེན་དཔལ་ ་སེ ་
ལུ་འ ག་རྟེན་མཆོད་བསོད་ཀྱི་བ འ་
བབས་ཏེ་ལྷ་ ན་བྲན་ ་བ ལ་ཡོདཔ་མ་
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ཚད་ ་གིས་སོནཔའི་འདས་ལོ་༡  ་ལོ་  རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ་ ག་ལོ་ལུ་ གནས་འདི་ཁར་
བྱོན་ཏེ་ཡུན་རིངམོ་ ་བ གས་ ་འདི་གིས་ མ་གི་མཚན་འདི་ ས་གནས་ལུ་བཏགས་ཏེ་སག་ཚང་དཔལ་ཕུག་
ཟེར་དར་དར ་ཨིན་པས།�
གནས་འདི་ཁར་ དཔལ་ཆེན་རོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འ ར་རང་བྱུང་ཡོད། ཨོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་ ་
ས་མཚོ་རྒྱལ་ ང་ཆེན་དཔལ་ ་སེ ་ལ་སོགས་པ་ གནས་འདི་ནང་ བ་པ་མ ད།བྲག་རི་ མས་ ད་གཏེར་
ས་གཏམས། ་བོ་གྲོ་ལོད་འཆོལ་པའི་སྐུར་བ ངས་ཏེ་བ ད་དང་དམ་ ་འབྱུང་པོ་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ 
ས་ཡུལ་ ་ ན་ ས་ བས་གནང་། ས་ངན་ གས་མའི་ཡང་མ འ་བོད་ཡུལ་ ོགས་སུ་བསན་པ་ཡུན་རིང་

མི་གནས་པ་མངོན་སུམ་ག གས་ཏེ།ལུང་བསན་ལས། ང་ ་རྗེས་འ ག་ཆོས་ ད་གང་ ག་ མས། །ལྷོ་རོང་
ས་པའི་ཡུལ་ ་བྲོས་ ག་དང་། །ག ན་ཡང་། ལྷོ་རོང་ལྷོ་ ར་བས་མ འ་བ ་གནས་འཚོལ། ། ་ ར་བྱས་

ན་བོད་ ་མི་ལོ་བ ན། །བ མས་ལས་གནས་ ར་ ག་བ ན་ བ་མ འ་ ། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་དང་། 
སག་ཚང་མིང་ ན་བཅུ་གསུམ་ལས་ག ོ་བོ་དཔལ་ཕུག་ཨིན་པའི་ཚུལ་ཨོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་
ད་ཆེས་པའི་གནས་ ག་ཨིན་པས། བྱག་ ར་གནས་ འི་ ་མིག་དང་ དགང་ག ར་དགང་ གས། ་

མཆོག་ ་ལ་ འི་ བས་རྗེས། རལ་གྲི་སོགས་བསམ་ ས་མི་ བ། མཆོད་རྟེན་འོག་ ང་ཆེན་དཔལ་སེང་གི་
དམར་ག ང་། བྱག་ནང་ བ་ཆུ། ག་ ལ་རང་བྱོན། ཉི་ ་དམར་པའི་བྲག་ནང་ ་ ་རིན་པོ་ཆེས་བསམ་
ཡས་མ མས་ཕུག་བ བས་པའི་ ་ཆུ། ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འ ར་ ་བྲག་ལས་བ ད་ འི་ཆུ་རྒྱུན་བབས་པ། ང་
ཆེན་དཔལ་སེང་གི་མཆོད་རྟེན་༡ ༢ལ་མི་དབང་ཚངས་པའི་ ས་མོ་རྒྱལ་ཡུམ་ ་ ་ ལ་བ ང་དབང་མོ་དབང་
ག་མཆོག་དང་། ལྷ་ ས་མི་ ་དབང་པོ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དཔལ་འ གས་ ད་སེང་ ་དབང་ ག་

ཡུམ་ ས་ ང་གིས་ གསེར་ ངས་ལུ་ད ལ་ ་པ་ ་ ནམ་ གསར་བ ངས་མ ད་པ་སོགས་ཡོད། གནས་
འདི་ནང་ བས་མགོན་ངག་གི་དབང་པོ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ བས་ལས་ ག ག་ལག་ཁང་རྟེན་གསུམ་
དང་བ ས་པ་བ ངས་རྒྱུའི་དགོངས་བ ད་གནང་ཡང་རིན་ ོང་གི་ ག་ ་དང་ཁ་ཐུག་ ོག་སྟེ་བ ངས་པའི་
བས་མ་ ར། �
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སེ ་བསམ་གྲུབ།�

ཨིན་ ང་ ལ་ལས་རྒྱལ་ ས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ ་ ད་བཞི་པའི་ ་འ ང་མ ོན་པོར་ བས་ བས་སོན་
པའི་འདས་ལོ་༢ དང་ད ན་ལོ་༡ རང་ཉིད་ད ང་གྲངས་ ༢ཆུ་ ལ་ལོར་དཔོན་ ོབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལུ་
བ འ་རྒྱ་གནང་། ་གིས་ སག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ནང་ལུ་ ་མའི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་ག ག་ལག་ཁང་ ོག་
གཉིསམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བ ས་གསར་ ་བ ངས། ནང་རྟེན་ ་ ་གསུང་འབྱོན་དང་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འ ར་
ཡོངས་ ོགས་བ ས་གྲུབ་སྟེ་རབ་གནས་སྐུ་ག ག་གིས་ ་ ་ལུ་ ལ་ཏེ་མ ད་པའི་རྟེན་ཚུ་ མ་ མས་པ་ད་ ོ་
ང་བ ས་ར་ གས་མའི་ ས་ཀྱི་ ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་ ལ་ ་དད་པའི་རྟེན་ ་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ ན་ ་ངོ་
མཚར་ཆེ་བའི་གནས་ ག་ཨིན་པས།�
གནས་ཆེན་འདི་ཁར་ ས་ཆེན་དམ་པ་རིམ་པར་བྱནོ་ཚུལ་ཡང་། ་ ་རིན་པོ་ཆེ། མཁའ་འགྲོ་ ་ ས་མཚོ་རྒྱལ། 
ང་ཆེན་དཔལ་ ་སེང་ ། དམ་པ་སངས་རྒྱས། མི་ལ་རས་པ། ་པ་ ས་གསུམ་མ ན་པ། ན་མ ན་

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། ་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ། གྲུབ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན། གྲུབ་ཆེན་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ། 
ས་སུ་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ ང་ཡུལ་ ་མ་རིག་འཛིན་ ང་པོ་ལས་དགོངས་འ ས་ཀྱི་ཆོས་ ར་གསན་པ་དང་། 
ཕུར་པའི་ བ་ཆེན་ཚུ་བ གས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་འ ར་ལོ་ ་ ་ ག་བ ར་གནང་ནུག།   
དདམམ་་བབ གག།།��

ག ནས ་བ ད ག ་ག ཏེར ་ ་བ ད ག ་པོ ་འ ར ་བ ས ་
མས། ། ན་ ་དཔལ་ཆེན་པ ་ ོད་འ ང་དང་། ། ང་
ཆེན་དཔལ་ ་སེང་ ་ལ་སོགས་པའི། །རིག་འཛིན་ ོབ་
དཔོན་ མས་ཀྱི་ ན་ ་ ། །རང་ག གས་སོན་ནས་ ོག་གི་
ང་པོ་ཕུལ། །ཁས་ ངས་དམ་ལས་མ་འདའ་འ ན་ལས་

མ ོད། །ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག།��
��
��
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
འ གས་ ད་ཆེན་པོ་དམ་ ག་སངས་འཛིན་པ། །མ་ ངས་ ལ་ཞིང་བསན་པའི་ ར་འཛིན་པ། ། བ་པ་པོ་

ལ་ ་ ར་བ ་བ་ ན། ། ས་པས་བསདོ་དོ་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།  ��
སག་ཚང་དཔལ་ཕུག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བ ་གནས་ ད་པར་ ན་ ག་འབད ་ལས་ འདི་ནང་གསོལ་
མཆོད་ཡང་ ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་གཏང་ ་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་བ ང་ ། ་བ མ་ ་ ས་
ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་ནང་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་ཡང་ མ་བ བ་བ བ་ ་བ ང་དོ་ཡོདཔ་དང་། ལྷག་པར་ ་
ཡང་ རང་ ་  པའི་ནང་ ག ང་ ་ཚང་ལས་ མཚན་ཉིད་གསུང་ཆོགཔ་ཚུ་འབྱོན་ཏེ་ ཕུར་པའི་ བ་ཆེན་
བ ན་ ག་གཉིས་ལྷག་ མ་ ག་གནང་བའི་ ལ་ལུ་ རང་ ་  ས་ ༢  དང་  ལུ་ ཕུར་པའི་
དཀྱིལ་འ ར་ མི་དམངས་ལུ་མ ལ་ཁ་གནང་ ོལ་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་ ར་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ ོལ་རྒྱུན་ ཁག་ཆེ་
ོས་ ག་ ་བ ་ཨིན་པའི་ཁར་ འི་ བས་ལུ་ རྒྱལ་ ོན་འབངས་གསུམ་ ་མ འ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 

གནསཔོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ ག་ ་བ་རྒྱསཔ་ ་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
སག་ཚང་དཔལ་ཕུག་གི་གནས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ང་ནོར་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འདི་ནང་སྐུ་མཆོད་འ མ་
་དང་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཚུ་རྒྱུན་ ད་ ད་པར་གནང་སྟེ་འ ག། ་ ་གནང་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ མི་

དབང་རྒྱལ་པོའི་བ འ་ ན་དང་ ག ང་གི་ ོངས་ལས་ མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་གནང་སྟེ་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་
དང་ རྒྱུན་གསོལ་ ་འཐུས་ཚུ་ མ་ལང་ལངམ་ ་གནང་བའི་བ འ་ ན་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ 
དགོན་ ་འདི་ ན་བ བས་ ན་ ་གནས་ ག་འབད ་ལས་ འབྲུག་ནང་འ ད་ཀྱི་དད་ ན་མི་སེར་དང་། 
འི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ བ ་བ ལཔ་ཚུ་ཡང་ གནས་འདི་མ ལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ ་ལས་ཡང་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ ོབ་དོ་བ མ་ ག་ཨིན་པས། �
��
��
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
སག་ཚང་སེ ་བསམ་གྲུབ་འདི་ ང་ཆེན་དཔལ་ ་སེ ་གིས་ སོནཔའི་འདས་ལོ་༡  ་ལོ་   རང་
ལུགས་གནམ་ལོ་ ་ ག་ལོ་ལུ་གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ཡང་ 
སག་ཚང་སེ ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་ ་དོ་ཡོདཔ་དང་། གནས་བདག་བསྟེན་མི་འདི་ སག་ཚང་གི་ ་འདབས་ལུ་
ཡོད་པའི་བ ན་ཏོ་གི་གཡུས་ཚན་ཁག་དང་། དོས་ ར་ ་མི་སེར། ་བ མ་ ་ ་རོའི་གཡུས་ཚན་དག་པ་
ག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་བདག་འདི་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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སག་ཚང་ག མ་ཅུང་གསར་ །�

  བྲབྲགག་་དད རར་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  བྲག་ད ར་བ ན། 
གནས་ཁང་།   སག་ཚང་ཁ།�
གཡུས།    སག་ཚང་ཁ། �
བསྟེན་མི།     སག་ཚང་ཁའི་ས་གནས་ནང་ ོད་མི་དང་ བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་མི་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་པས།    ��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

སག་ཚང་ག མ་ཅུང་གསར་ འི་ལྷ་ཁང་འདི་ ན་ ས་
་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བས་ཀྱིས་བ གས་ཏེ་ ན་ ས་

བ བས་གནང་བའི་གནས་ ད་པར་ ན་ ག་ཨིན་པས།�
ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ ་ད་ ་ལས་ཨིན་པའི་དཔོན་ ོབ་ ་
པའི་སྐུ་ཚ་བོ་ དཔོན་ ོབ་སག་ག ག་ ལ་མ་གི་གནམ་
ར་ ་བ གས་གནས་ ་ བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ ་

བ དཔ་ཨིན་པས།�
ད་ ས་ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་ ་ ག ང་ ་ཚང་གིས་འཛིན་

ང་འ བ་སྟེ་ བསན་པ་དང་སེམས་ ན་ ་མ འ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དགོན་ ་ ་ཁར་ ོབ་དཔོན་ག ག་
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བྲག་ད ར་བ ན། 

དང་ ོབ་ ག་ ལ་གྲངས་དག་པ་ ག་གསར་བ གས་འབད་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་མཆོད་འ མ་ ་དང་ 
རྒྱལ་ འི་སྐུ་རིམ་ཚུ་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ར་ གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་འ ག།�
་མ་ཚད་ དགོན་ ་འདི་ནང་བ གས་མིའི་ མ་གིས་གསུངས་མི་ནང་ འ ལ་ར་ག ང་གི་མ་ད ལ་རྒྱབ་ ར་
དང་ མི་སེར་ ་གྲོགས་རམ་ལུ་བརྟེན་ དགོན་ ་ ་ མས་གསོ་རྒྱ་ཆེ ་ ་ར་མ ད་ ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།�

འ ་ ད་མགོན་པོ་པད་འབྱུང་དང་། །རིག་འཛིན་ ་མ་
མས ་ ད ་ཀྱིས། །བསན་པ ་ ང ་བར ་ ལ ་བ ས ་

བཞིན། །ལྷ་བ ན་རྒྱལ་བའི་འ ན་ལས་ ད། །མ་ ངས་
ག ག་པ་ཚར་ག ད་ ང་། ། བ་པོ ་བདག་གི་གནས་
མཆོག་འདིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་བྱོན་ནས། ། ན་
བ ་ ལ་བའི་གྲོགས་མ ོད་ ག །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
��
��
��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།    �
 རྒྱལ་བསན་དད་པའི་སྐུ་མདགོ་ད ར ། ། ང་རྗེས་རྒྱུད་བ ན་དམར་བའི་འོད། །ག ན་དོན་བ ་བའི་ཉིན་
ད་ཀྱིས། །མདངས་ལྡན་ལྷ་བ ན་ ད་ལ་བསོད། །རིན་ཆེན་གསེར་གཡུས་ ས་པ་ ། ། ང་ ས་ ད་ ར་
མ གས་པའི་སྟེང ། །རྒྱལ་པོ་རོལ་སབས་ཀྱིས་བ གས་པའི། །སོང་གསུམ་དབང་ ་འ ས་ལ་བསོད། ། ག་
གཡས་མ ང་གི་རྒྱལ་མཚན་དང ། །གཡོན་པ་ནོར་ ་ གས་བསྣམས་ནས། །མི་མཐུན་གནོད་པ་ ན་ཞི་
ཞིང ། །ད ལ་ ོངས་ག ང་བ་ ང་ལ་བསོད། །བཞིན་མ ས་ ད་འོང་ ན་མོ་ ། །གཡས་གཡོན་མདའ་དར་
མ་པ་དང ། །དར་ བ་རིན་ཆེན་ ་མས་བརྒྱན། །རིགས་མཐུན་ན་ཆུང་བ ར་ལ་བསོད། །ག ན་ཡང་བ ད་
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་ གས་པའི་ཚོགས། །མིང་ ་མ་འཚལ་ མས་ ད་ལ། །བསོད་དོ་བདག་ ག་བསམ་པའི་དོན། །འབད་ ད་
ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་བསར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་བཞིན་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་། ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བ བ་བ བ་ ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་འ ག། �
ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་རབས་དང་འ ལ་བའི་ལྷ་ཁང་ཨིནམ་ལས་ ག ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ འི་
དོན་ལུ་ ་རིམ་ ་རྒྱུན་གསོལ་ ་འཐུས་དང་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་བ ང་ འི་དནོ་ལུ་ མ་ད ལ་ ་གྲོགས་
རམ་ཚུ་ ལྷ་ཁང་དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ དགོན་ ་འདི་ནང་ཡང་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
སག་ཚང་ག མ་ཅུང་གསར་ འི་ལྷ་ཁང་འདི་ ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ ་ད་ ་ལས་ཨིན་མི་ དཔོན་ ོབ་ ་པའི་
སྐུ་ཚ་བོ་ དཔོན་ ོབ་སག་ག ག་ ལ་མའི་གནམ་ ར་ ་བ གས་གནས་ ་ བ ངས་གནང་ཡོདཔ་ ་
བ དཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ བྲག་ད ར་བ ན་བསྟེན་མི་འདི་ སག་ཚང་ཁའི་ས་གནས་
འདི་ནང་ ོད་མིའི་མི་སེར་དང་ བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་མི་ཚུ་ཨིན་པས།    �� ��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  ལྷ་ཁང་གི་ མ་ཨོན་དཔལ་འབྱོར། 
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ཆོས་ ངས་ལྷ་ཁང་།�

  ཆོཆོསས་་ ངངསས་་དད ནན་་མམཆོཆོགག།།  
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ཆོས་ ངས་ད ན་མཆོག  �
གནས་ཁང་།   ཆོས་ ངས་དགོན་པ།   �
གཡུས།    ཆོས་ ངས་ཕུག།     �
བསྟེན་མི།�      བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། ��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ན་ ས་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བས་ཀྱིས་
བ གས་ ན་ ས་བ བས་གནང་ཡོད་
པའི་ཁར་ འི་ ལ་མར་ གྲུབ་ ོབ་དཔའ་
བོ ་རོ ་རྗེ ་གིས ་ གདན་ས ་བཏབ ་གནང་
གནངམ་ཨིན་པས། ་བ མ་ ་ ་རི་རྗེ་ 
ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཡང་ 

དགོན་ ་ ་ཁར་བྱོན་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། 
ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ ར་ ས་བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ ོད་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ འཛིན་ ང་འབད་ ་ལུ་ད འ་ངལ་
ོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ག ང་ ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག ང་ ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ དགོན་ ་
འདི་དང་ འདིའི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་མ འ་དནོ་ལུ་ག གས་ཏེ་ ་ལས་ཨིན་མི་ ོབ་དཔོན་རོ་
རྗེ་ཟེར་ ་མི་འདི་ དགོན་ ་འདི་གི་ མ་དང་པ་ ་ གསར་བ ས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་མཆོག་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ས་སུ་དགོན་ ་འདི་མི་ མས་གོང་འ ལ་དང་ མས་



291

ཆོས་ ངས་ད ན་མཆོག�

པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ ག་ ་ཚུ་ མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ དགོན་ ་འདི་ནང་ ས་རྒྱུན་དང་ ་
རིམ་ ལོ་ ར་ ་འ མ་ ་དང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། �
��
དདམམ་་བབ གག།།��

གྲུབ་ཆེན་དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་དང་། །འ མ་དཔལ་ ས་རབ་རྒྱལ་
མཚན་ ས། །བ འ་དང་དམ་ ག་རྗེས་དགོངས་ལ། ། བ་ ་
ཆོས་འ ར་ ང་བར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 འ ར ་འདས ་ ན ་ ་ག ས ་ལུགས ་གདོད ་མའི ་

མགོན། །སྣ་ཚོགས་མོས་ངོར་གང་འ ལ་ ་ ང་བ། །ཆོས་
བཞིན་ བ་པའི་བར་ ད་ ན་སེལ་ཞིང་། །བསམ་དོན་གྲུབ་ལ་
ཐུགས་ལྡན་བ ད་ ་དཔོན། ། ་དཔལ་ལོངས་ ོད་སྟེར་བའི་
མཚོ་ ན་ ། །ལྷ་ ན་ གས་པའི་ཚོགས་དང་བ ས་ མས་
ལ། ། ས་པས་བསོད་དོ་བསམ་དོན་གྲུབ་པ་དང་། །ནད་གདོན་

བར་ ད་ མས་ ད་ཞི་བར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་བཞིན་ ་གི་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོ་། ་བ མ་ ་ ས་ཆེན་ ད་འ གས་
ན་ཚུ་ནང་ ས་མཆོད་འ མ་ ་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་འབད་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་
དང་པའི་ནང་ ཕུར་པ་ ག་གྲངས་གསུམ་དང་། རང་ ་ད ་པའི་ལྷ་འབབ་ ས་ཆེན་དང་བ ན་ ང་གནས་
་ག ག་བ ང་ ོལ་འ ག།�
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ག ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་ ་མའི་ད ལ་ ོགས་དང་ ོ་ ོགས། ་ལས་ 
རྒྱུན་གསོལ་ ་འཐུས་ཚུ་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་། མི་ འི་ ོངས་ལས་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་སོགས་ཀྱི་ བས་ རྒྱུ་
དང་ ང་བ ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ ངས་དགོན་པ་འདི་ གྲུབ་ ོབ་དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་ཟེར་ ་མི་གིས་ གདན་ས་
བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ་མ་ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ས་བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ ོད་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ 
འཛིན་ ང་འབད་ ་ལུ་ད འ་ངལ་ ོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ག ང་ ་ཚང་ལུ་ ས་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ག ང་ ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ོབ་དཔོན་རོ་རྗེ་ཟེར་ ་མི་འདི་ དགོན་ ་འདི་གི་ མ་དང་པ་ ་གསར་
བ ས་གནང་སྟེ་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ས་སུ་དགོན་ ་འདི་མི་ མས་གོང་འ ལ་དང་ མས་
པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ ག་ ་ཚུ་ མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།�

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ལྷ་ཁང་གི་ མ་རོ་རྗེ། 
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རོ་གསུམ་དགོན་པ།�

  རརོ་ོ་གགསུསུམམ་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � རོ་གསུམ་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   ཉི་ཆུ་ཕུ།   �
གཡུས།    ཉི་ཆུ་ཕུ།    �
བསྟེན་མི།�   �� ཉི་ཆུ་ད ་ཞིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�  
གགནནསས་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ལྷ་ཁང་འདི་ རོ་གསུམ་ ་ ོག་ཁར་བ ངས་ཏེ་
ཡོད་ ་འདི་གིས་ དགོན་པ་ འི་མཚན་ཡང་ རོ་
གསུམ་དགོན་པ་ཟེར་ བཏགས་གནང་གནངམ་
ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བ ད་ ་འ ག། ལྷ་ཁང་
བ ངས་མིའི་ ར་ལས་ མ་ ར་དང་ གནས་
ག་ཚུ་ནང་ ཁ་གསལ་ ག་ ་བ ད་བ དཔ་
ད་ ་འབད་ ང་ གཡུས་མི་ ས་ ོས་ཀྱི་ངག་

རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ ་མ་ མ་རོ་གསུམ་ ་
འདོད་ཟེར་མི་ ག་གིས་ བ ངས་བ ངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བ ད་ ོལ་འ ག། ལྷ་ཁང་ ་ ར་ ་བདག་དབང་
ལུ་ཡོད་མི་ ག་ཨིན་པས། ་ཡང་ ་མ་ཚར་ ག་ ་ ན་ ོར་ཏེ་འབད་ ང་ རོ་གསུམ་ ན་བདག་ མ་
རྒྱལ་ ་རིང་དང་ ག ང་། མི་ འི་ ོངས་ལས་རྒྱབ་ ར་ ལ་ མ་གནང་སྟེ་ ལོག་སྟེ་ར་ མས་གསོ་ ་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།�



294

རོ་གསུམ་བ ན།�

ལྷ་མགོན་ ་སྐུ་འ མ།�

དདམམ་་བབ གག།།��
རྒྱལ་བའི་བསན་པ ་རིན་པོ ་ཆེ ། ། ་བོའི ་ག ག་ ་ ར ་བ ་
དང་། ། ་འཛིན་བདག་ ག་འ ར་བ ས་ མས། །བ ང་ བ་
སོངས་གྲོགས་མ་ག ལ་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
ད ར་པོའི་ ོགས་ ང་ནག་པོ་བ ད་ཀྱི་ག ད། །དཔལ་ཆེན་
ག་འཐུང་རྒྱལ་པོའི་ ོ་ ་བ། །མཐུ་སོབས་ ོ་ ར་བ ན་ ད་
གས་པའི་བ ད། ། ་དང་ ན་མོ ་འ ར་དང་བ ས་ལ ་

བསོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
��

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
རང་སོའི་འབྱོར་པ་དང་བ ན་ ་རིམ་བཞིན་ ་གི་གསོལ་མཆོད་ ་ ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ 

ལྷ་ཁང་བདག་འཛིན་འ བ་མི་ རོ་གསུམ་ མ་རྒྱལ་ ་རིང་ ་ར་
གིས་ ན་བདག་འབད་ ོག་ལས་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ རང་ ་ ༢ 
པའི་ ས་ ༡༡ ལུ་ ལྷ་མགོན་ ་སྐུ་འ མ་ ག་ གནང་ ོལ་
ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། �
འི་ བས་ ལྷ་མོའི་སྐུ་མ མ་འདི་ ཉི་ཆུ་ད ་ཞིང་ཟེར་བའི་ མ་
ནང་གི་བ འ་ཚང་བརྒྱུད་ ་ བ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་དང་། མགོན་པོའི་
སྐུ་འ མ་འདི་ ལ་འབྱོགཔ་སེར་ ་ལས་ཨིན་མིའི་མི་ ག་གིས་
བ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་མ་ཚད་ གཡུས་མི་ཚུ་གི་རྒྱབ་

ར་ ོག་ལས་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ག་པ་ ས་བཞི་ཟེར་ ས་ཆེན་ ་འ ོམས་ཀྱི་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་འདི་
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ཡང་ བ ་ ང་ ་ ོལ་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། ་བ ང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཕུད་ཁ་ཚུ་འབག་སྟེ་ ཕུལ་བར་འོངམ་
ཨིན་ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་ལྷ་ཁང་ ག་འབད ་ལས་ མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ ང་ གནས་བདག་ལུ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ ཕུད་ཁ་ ་ཕུལ་ ་དང་ ལོ་འབག་ ར་ད འི་ ་ ་དང་ གནམ་གང་ལུ་ གནས་པོའི་
གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་ བས་ རྒྱབ་ ར་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གསར་བ ངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒེད་
འོག་བརྒྱུད་ ་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་གནང་སྟེ་འ ག།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
བ ན་ཏོ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡདོ་མི་ རོ་གསུམ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ རོ་གསུམ་ ་ ོག་ཁར་བ ངས་ཏེ་ཡོད་ ་འདི་
གིས་ དགོན་པ་ འི་མཚན་ཡང་ རོ་གསུམ་དགོན་པ་ཟེར་ བཏགས་གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བ ད་ ་
འ ག། ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ རོ་གསུམ་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ ཉི་ཆུ་ད ་ཞིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བསྟེན་
དོ་ཡོདཔ་ ་ཨིན་པས། ��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
ལྷ་ཁང་ ན་བདག་དང་ད ན་ག ར། �
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  ོ་ོ་ རར་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ོ་ ར་བ ན། �
གནས་ཁང་།   ་ ་ཕུག་དགོན་པ།�
གཡུས།    ་ ་ཕུག།    �
བསྟེན་མི།�     ་ ་གཡུས་ཚན་བཞི་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།���  
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ལས་བ ངས་ཡདོ་
པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་ ག་ཨིན་ ང་ བར་
བས་ ག་ལས་ མས་ ག་ ོར་ཏེ་ལུས་

པའི་ ས་ཚདོ་ཁར་ ལྷ་ ་མའི་ལུང་
བསན་དང་འ ལ་ སག་ལུང་ ལ་སྐུ་ 
ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་ལུ་ ་ ་ཚན་བཞིའི་མི་
སེར་ཚུ་གིས་ དད་དམ་ལྷདོ་ ད་ཀྱི་ ་ོ
ལས་ ལ་སྐུ་མཆོག་ལུ་ དགོན་ ་འདི་

ས་བ ས་ཏེ་ མི་ འི་ བས་ཏགོ་ བ་ འི་དོན་ལུ་བསན་པ་ད ་འ ན་ ་ ་ ག་ བ གས་གནང་དགོ་པའི་
་བ་ཕུལ ་བཞིན་ ་ ལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཡང་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ས་སུ་ས་གནས་འདི་གི་

མི་སེར་ཚུ་གི་མ འ་དོན་ལུ་ག གས་ཏེ་ ་མ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་འདི་ཡང་ མས་གསོ་མ ད་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ འི་ ་འདབས་ལུ་ ལྷ་ཁང་ ོག་ཚད་གཉིསམ་ ག་ཡང་ གསར་བ ངས་མ ད་ ་ ད ་འ ན་ ་ ་

་ ་དགོན་པ།�



297

ལ་གྲངས་  ་གྲངས་དང་ ོབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ཚུ་བ ས་བ ག་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་གངས་ལ་ཉི་མ་ ར་བ་བཞིན་ ་དར་ཞིང་རྒྱས་དང་རྒྱས་བཞིན་ ་འ ག།�
��
དདམམ་་བབ གག།།��

ན་བསགས་རྒྱལ་བ་པ ་ ས། །དབང་ གས་ ད་པན་ ་
བོར་བ ག །བསན་པ་བ ང་ ར་དབང་སྐུར་མ ད། །མ་
ག ལ་མ་འདའ་འ ན་ལས་མ ོད། །བར་ ་ཆོས་རྗེ་ ་མ་
སོགས། ། ན་དྲངས་མཆོད་བསོད་རྒྱས་པ་ཕུལ། ། གས་ ས་
བསན་པའི་ག ར་ཁ་གཏད། །མ་ག ལ་མ་འདའ་འ ན་ལས་
མ ོད། །ད་ ་ ན་གསལ་ཆོས་ ང་ ། །དད་དམ་འ ར་
ད་མཆོད་མཐུན་ཚོགས། ། ་ ་ ་ འི་ག ང་སེམས་

ཀྱིས། །གང་བ ལ་ག ལ་ ད་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་
གསུངས་ནུག།�

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 གཏེར་བདག་ཆེན་པོ་ནོར་ ་བདག་པོ་ ། །སྐུ་མདོག་དམར་ལ་འོད་ཟེར་རབ་འབར་བའི། ། ང་ ་དམར་

པོ་ བས་ནས་སོང་གསུམ་འ ར། ། ར་མ གས་ ལ་ཆེན་ ད་ལ་བསོད་པར་བ ། ། ག་གཡས་རལ་གྲི་ ་
འབར་བ ད་ད ང་འ མས། །གཡོན་པ་ནོར་སོྣད་ ོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་གཏེར། །སྐུ་ལ་དར་སྣ་ ད་པན་ ་ ་
། །ག ་བ ད་ལྡན་པ་ ད་ལ་ ག་འཚལ་བསོད། ། ལ་གདངས་མཆེ་ག གས་ གས་ ་ ག་ ར་

འ གས། ། ག་ཚོམ་ ་འབར་ ན་དམར་སོང་གསུམ་ག གས། །ད ་ ་ ན་ ་དར་དམར་ གས་པར་
བ ངས། །བསན་བ ང་བྱ་ར་མ ད་ལ་ ག་འཚལ་བསོད། །གང་ ་བ གས་པའི་གནས་ ་རིན་པོ ་
ཆེ། །གསེར་ད ལ་ ངས་ལྕགས་རིན་ཆེན་ནོར་ ་དང། །མ་ ོས་ལོ་ཏོག་འདོད་འ ་བ་ ་རྒྱན། །ཕུན་ཚོགས་
དཔལ་དང་ལྡན་ལ་ ག་འཚལ་བསདོ། ། ་ ར་བ ན་ ད་བ བས་པའི་ད ་ཚོགས་ཀྱིས། །མཁའ་མ མ་ ད་

ོ་ ར་བ ན།�
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ན་མ་ལུས་འགྲོ་ མས་ལ། ། ་རིང་ནད་ ད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང། །དོན་འབྲས་ ར་ ་ ད་ཀྱིས་འགྲུབ་
པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་བཞིན་ ་ ་དྲོ་བསངས་མཆོད་དང་ ་ ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་རིམ་བཞིན་ ་གི་ཡར་
ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་བ ང་ ོལ་ཡོད་
པའི་ཁར་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག་དང་། རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་
འ ོམས་ཏེ་ གནས་བདག་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ཚུ་ མི་འབྱུང་ འི་
དོན་ལུ་ ོན་ལམ་ཚུ་བཏབ་པར་ འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
་ ་ཕུ་དགོན་པའི་གནས་བདག་ ོ་ ར་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ ་ ་ཕུ་གི་ ་འདབས་ལུ་ ོད་མིའི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ བར་ བས་ ག་ལས་ མས་ ག་ ོམ་ ་ར་ ོར་ ་ ར་ལྷོད་
ཡོད་ ང་ སག་ལུང་ ལ་སྐུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་ཟེར་ ་མི་ལུ་ དགོན་ ་འདི་ ས་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལ་
སྐུ་མཆོག་གིས་ ་མ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་འདི་ཡང་ མས་གསོ་མ ད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འི་ ་འདབས་ལུ་ 
ལྷ་ཁང་ ོག་ཚད་གཉིས་འབད་མི་ ག་ཡང་ གསར་བ ངས་མ ད་ ་ ད ་འ ན་ ་ ་ ལ་གྲངས་  ་
ག་དང་ ོབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ཚུ་བ ས་བ ག་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ མི་ ་ལུ་ག ན་
གསོན་ ་ད ་ ་ བ་སའི་གནས་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།�� ��
��
��
��
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�

རོར་ ོབ་བ སཔ་ངག་དབང་བསན་འཛིན། � ད�� ་གྲོའི་གནས་ ག་མ ོང་བ་དོན་ལྡན། �
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
�� ོབ་བ ས།��ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར།  

  



300

  བབ ་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � བ ་བ ན། �
གནས་ཁང་།   སག་ལུང་དགོན་པ། ་ ་ཕུག་དགོན་པ།�
གཡུས།    ་ ་ཕུག།   �
བསྟེན་མི།�     ་ ་ཚན་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།���  
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ལས་བ ངས་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་
ག་ཨིན་ ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ མས་ ག་ ོར་ཏེ་
ལུས་པའི་ ས་ཚདོ་ཁར་ ལྷ་ ་མའི་ལུང་བསན་དང་
འ ལ་ སག་ལུང་ ལ་སྐུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་ལུ་ ་ ་
ཚན་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དད་དམ་ལྷདོ་ ད་ཀྱིས་ ོ་
ལས་ ལ་སྐུ་མཆོག་ལུ་ དགོན་ ་འདི་ ས་བ ས་ཏེ་ 
མི་ འི་ བས་ཏོག་ བ་ འི་དོན་ལུ་བསན་པ་ད ་འ ན་
་ ་ ག་ བ གས་གནང་དགོ་པའི་ ་བ་ཕུལ ་བཞིན་
་ ལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཡང་ ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་

པ་དང་ ས་སུ་ས་གནས་འདི་གི་ མི་སེར་ཚུ་གི་མ འ་དོན་ལུ་ག གས་ཏེ་ ་མ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ ངམ་འདི་
ཡང་ མས་གས་ོམ ད་ཡདོཔ་མ་ཚད་ འི་ ་འདབས་ལུ་ ལྷ་ཁང་ ོག་ཚད་གཉིསམ་ ག་ཡང་ གསར་
བ ངས་མ ད་ ་ ད ་འ ན་ ་ ་ ལ་གྲངས་  ་གྲངས་དང་ བོ་དཔོན་དང་མཁན་པ་ོཚུ་བ ས་

་ ་དགོན་པ།སག་ལུང་དགོན་པ། 
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བ ་བ ན།�

བ ག་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ གངས་ལ་ཉི་མ་ ར་བ་བཞིན་ ་དར་ཞིང་རྒྱས་དང་རྒྱས་བཞིན་ ་
འ ག།�
�
དདམམ་་བབ གག།།�

ཆོས་རྗེ་སག་ལུང་ ང་པའི་རིང་ལུགས་ཆེ། །ཆོས་བཞིན་
ང་བའི་བསན་ ང་བྲག་གི་བ ན། །ཆོས་ ན་ད ས་

པའི་མཆོད་ ན་འ ལ་བ་ན། །ཆོས་མ ད་ བ་པ་ཡོངས་
ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་མ ོད། །རྒྱལ་དབང་སོབས་བཅུའི་མངའ་
བདག་ མས་ ད་མ ན། ། ་བྲལ་འགྲན་ ད་མཚུངས་
ད་སག་ལུང་པ། །རྗེ་བ ན་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་རོ་རྗེའི་

བ འ། །མི ་འདའ་དམ་ ག ་མཆོག་ལ ་རབ་གནས ་
པའི། །དྲག་པོའི་སོབས་ལྡན་ད ་བ ན་ ར་མ གས་
ན། །བསན་པའི་བ འ་སོགས་ད ར་ ོགས་ ང་བའི་

ལྷ། །ད ག་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ ད་ལ་ ས་ ན་ ། །མཆོད་
པའི་འབྱོར་ཚོགས་བདག་གིས་རབ་མཆོད་དོ། ། གས་

ག་བསོད་པའི་མ ས་པ་གསོལ་བཏབ་ ། ། ལ་འབྱོར་བདག་གིས་གསོལ་བའི་འདོད་དོན་ མས། ། ་བཞིན་
ད་ ་ཉིད་ ་ བ་པར་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
ད་ ་ ་འ ལ་ ར་མ གས་ཆེན་པོ་སྟེ། ། ད་ ག་ ་ ་ ལ་པ་སྣ་ཚོགས་འ ད། །ལོག་འ ན་མི་བ ན་

དགྲ་ འི་ད ང་འ མས་ ང་། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཉིན་མོར་ ད་པའི་ ། །མི་བ ན་ ས་པའི་ ་བྱད་འ གས་
ང་བ། །གང་གིས་བ ་བར་མི་ནུས་ ས་པའི་སྐུ། །དྲག་ ལ་མ་ ངས་བ ན་པའི་ཚུལ་ ་སོན། ། ོག་ག ད་
ལ་བའི་ལས་ལ་མངའ་མ ད་པའི། །ལས་མཁན་དྲག་ ལ་ལྡན་པ་ ད་ལ་བསོད། །ཞི་བའི་འ ན་ལས་བསན་
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པ་རྒྱས་པ་དང་། །དབང་གི་འ ན་ལས་ ད་གསུམ་ག ལ་བྱར་བསྡུས། །རྒྱས་པའི་འ ན་ལས་དཔལ་འབྱོར་
མངའ་ ང་འ ལ། །དྲག་པོའི་འ ན་ལས་དགྲ་བ གས་ ལ་ ་ ོག །ཡུལ་ ོགས་རྒྱལ་ཁམས་ས་ ོགས་འདི་
དག་ ། །བ ་ ས་བ ་ གས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ ོག །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་བཞིན་ ་ ་དྲོ་བསངས་མཆོད་དང་ ་ ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་རིམ་བཞིན་ ་གི་ཡར་
ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ དགོན་ ་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་བ ང་ ོལ་ཡོད་
པའི་ཁར་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག་དང་། རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་
འ ོམས་ཏེ་ གནས་བདག་ལུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་འ ར་ ག་གི་རིང་ ན་ངན་བར་ ད་ཚུ་ མི་འབྱུང་ འི་
དོན་ལུ་ ོན་ལམ་བཏབ་པར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
སག་ལུང་ལྷ་ཁང་འདི་ སག་ལུང་ ལ་སྐུ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་ལུ་ ་ ་ཚན་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དད་དམ་ལྷོད་
ད་ཀྱི་ ོ་ལས་ ལ་སྐུ་མཆོག་ལུ་ དགོན་ ་འདི་ ས་བ ས་ཏེ་ མི་ འི་ བས་ཏོག་ བ་ འི་དོན་ལུ་བསན་

པ་ད ་འ ན་ ་ ་ ག་ བ གས་གནང་དགོ་པའི་ ་བ་ཕུལ ་བཞིན་ ་ ལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཡང་ ར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ས་སུ་ས་གནས་འདི་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་མ འ་དནོ་ལུ་ག གས་ཏེ་ ་མ་ཡོད་པའི་
ལྷ་ཁང་ ངམ་འདི་ཡང་ མས་གསོ་མ ད་ཡདོཔ་མ་ཚད་ འི་ ་འདབས་ལུ་ ལྷ་ཁང་ ོག་ཚད་གཉིས་འབད་
མི་ ག་ གསར་བ ངས་གནང་ནུག། ལྷ་ཁང་འདིའི་གནས་བདག་ཡང་ བ ་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། 
་ ་ཚན་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།�

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར།  
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དགོནམ་བྲག་མ ་ལྷ་ཁང་།�

༡༡   ཡུཡུལལ་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན། � ཡུལ་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   དགོནམ་བྲག་མ །   �
གཡུས།    མས་རྗེས།   �
བསྟེན་མི།�     མས་རྗེས་གཡུས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།� ��  
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ས་རབས་ ༡  པའི་ནང་ ོག་རིག་འཛིན་
ཆེན་པོའི་དངོས་ ོབ་ རིན་ཆེན་ཟེར་ ་མི་ མ་འདི་
གིས་ ག་བཏབ་གནང་ནུག། ཨིན་ ང་ བར་
བས་ ག་ལས་ དགོན་ ་འདི་ ལ་ མ་ ག་

དང་ ་ནང་ད ན་ག ར་ ངམ་ ག་མ་གཏོགས་ 
ས་མཆོད་འ མ་ ་སོགས་གང་ཡང་བ ང་ ོལ་
དཔ་ཨིན་པས། �

དགོན་ ་འདི་ མས་ ག་ ོམ་ ་ ོར་ཏེ་ལུས་
པའི་ ལ་ ་ལོ་ ༡  ལོར་ དྲག་ ོས་རོ་རྗེ་

དབང་འ ས་ཀྱིས་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་ གཏེར་སོན་པད་རྒྱལ་ ང་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་གདན་
འ ན་ ་སྟེ་ ས་གནས་འདི་ ན་ གས་ཏོག་ཏོ་བ ོ་ འི་དོན་ལུ་ གནས་བདག་ལུ་འ ན་བ ལ་དང་ཐུགས་
ོན་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་དྲོ་ཞི་མ ད་ ལ་མའི་གསུང་ཆོག་ཚུ་གནང་སྟེ་ ས་གནས་འདི་ ན་ ས་བ བས་



304

ཡུལ་བ ན།�

གནང་། གས་དང་རྟེན་འ ལ་ གས་པའི་སབས་ཀྱིས་དགོན་ འི་མིང་ལུ་ པད་མ་ཡང་ ོང་ཟེར་མཚན་
གསོལ་བ་མ་ཚད་ མ་མཆོག་ཡང་ས་གནས་འདི་ནང་བ གས་ འི་ཐུགས་བ ད་གནང་སྟེ་ དགོན་པ་ མས་
གསོ་མ ད་ འི་དོན་ལུ་ ་ལོ་ ༡  ་ ་བ ན་པའི་ནང་ལས་ ན་བདག་ག ོ་བོ་ ་ ང་དབང་
འ ས་ཀྱིས་ག ོས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ག་ར་གི་རྒྱབ་ ར་ ལ་ མ་ ོག་ལས་ ་འགོ་བ གས་ཏེ་ མས་
གསོའི་ ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་ ་མ ད་གནང་ནུག། ཨིན་ ང་ སེམས་ ན་ ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ ག་པར་ 
མ་ ་ར་ ས་འབྲུག་རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་བརྒྱད་ལུ་ འ མ་མཁར་མཆོད་རྟེན་དགོན་པ་ལུ་ དགོངས་པ་ཆོས་

ད ངས་སུ་ག གས་ནུག།�
འི་ ལ་མ་ ལ་སྐུ་ ན་དགའ་གིས་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་ དགོན་ ་འདི་ ར་བ་ལྷགཔ་ ་ ཡར་རྒྱས་གོང་
འ ལ་འ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་མི་དད་ ན་ཚུ་གིས་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་ སྟེང་ ོག་ ་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ 
བས་ ང་གི་སྐུ་འདྲ་གསར་བ ངས་མ ད་ ་ བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�

�
དདམམ་་བབ གག།།��

 ན་བྱོན་འ ་ ད་པད་འབྱུང་དང་། །མཐུ་ཆེན་བ ད་
འ མས་རོ་རྗེ་སོགས། །གྲུབ་པ་བརྒྱུད་པ་རིམ་བྱོན་ ། ། ན་
ར་ ་ ར་ཁས་ ངས་བཞིན། །བ ལ་བའི་ལས་ མས་

འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 འདོད་ད འི་ནོར་ འི་ ་ོབྲང་ནས། ། མ་བ ད་ལྷ་བ ན་

སྐུ་མདོག་ད ར། །ཞི་མ་ ་ལ་རྒྱན་ ས་བརྒྱན། །མ ས་པའི་
དར་མཚོན་ད ་ལ་གསོལ། ། ག་གཡས་གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་
འ ར། །མ་ ངས་ག ག་པའི་ ོག་ ་ག ད། །གཡོན་པ་ ད་

བཞིན་ནོར་ ་འཛིན། །ད ལ་ ོངས་ག ང་བ་སེལ་ལ་བསོད། །གསེར་ ་ནོར་ འི་ ་ཚོམ་ ན། །རིན་ཆེན་
རྒྱན་ ་ ང་འ ལ་འ ང་། ། ་ད ར་ ང་གི ་ གས་ལྡན་ བས། །སོང་གསུམ་ ད་ ག་ ལ་ལ་
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བསོད། །ག ན་ཡང་ལྷ་ ན་འ ར་ཚོགས་ལ། །བསོད་བ ར་བ གས་པ་འ ལ་ལགས་ན། ། ས་དང་གནས་
བས་ མས་ ད་ ། ། ང་ བ་སོང་གྲོགས་མི་ག ལ་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ས་ཆེན་ཚུ་ནང་མི་ འི་དད་མོས་དང་འ ལ་ཏེ་ གང་ལ་གང་མཚམས་ ་

གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་ ་ འི་མི་སེར་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ལས་བརྟེན་ ང་གནས་དང་རྒྱལ་བའི་བ འ་
འ ར་ཚུ་ ལྷག་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ མི་སེར་ ས་བདག་འཛིན་འབད་ ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་པའི་ཁར་ ད་ ོ་ ལ་སྐུ་ ན་
དགའ་གི་འགོ་འ ན་ ོག་ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་གི་ བས་རིས་དང་ གསུང་རྟེན་བ འ་འ ར་ལ་སོགས་པ་
བ གས་གནང་ནུག། མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ ང་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ ན་བདག་མ ད་ ་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ་དང་ དགོན་ ་ མས་གསོའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ བས་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་གང་དྲག་ཕུལ་
དང་ཕུལ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
དགོནམ་བྲག་མ ་ལྷ་ཁང་འདི་ བར་ བས་ ག་ལས་ མས་ ག་ ོར་སོང་ ང་ ག ང་དང་མི་སེར་ ས་
རྒྱབ་ ར་གནང་ ོག་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་གསར་བ ངས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་བདག་ཡུལ་བ ན་ ་ ་
བ་ཡང་ གསར་བ ངས་འབད་འབད ་ཨིན་པས། ཡུལ་བ ན་བསྟེན་མི་འདི་ མས་རྗེས་གཡུས་ཚན་མི་

སེར་ ས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་འབད་ཨིན་པས།���
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར་དང་ ོབ་བ ས། 
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ང་སྣང་ད ར་ལྷ་ཁང་།�

ངང་་ ངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།����༡༡ ����
༡༡  ངང་་བབ ནན།།��

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ང་བ ན།�
གནས་ཁང་།   སྣང་ད ར་ལྷ་ཁང་།�
གཡུས།    ང་སྣང་ད ར།�
བསྟེན་མི། ང་སྣང་ད ར་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་དང་ ་ཁ་ལས་ ཁ་འ ས་ཏེ་འ ་

མའི་མི་སེར། ་བ མ་ ་ ས་གོ་འདི་ནང་ ས་མི་ ་ལོ་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་
ཨིན་པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་ཡང་ རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ ཁ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ཉིད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ག ལ་ཞིང་ ་ག གས་
ཏེ་ ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ག ང་པ་རྒྱ་རས་མཆོག་ 
མངོན་དགའི་ཞིང་ ་ག གས་རན་ཁར་ ཆོས་རྗེའི་སྐུ་ཚ་བོ་
སངས་རྒྱས་དཔོན་རས་ལུ་ ལ་ཆེམས་ལུང་བསན་
གསུངས་མི་ནང་། མ་འོངས་པ་ན་ད ས་ག ང་ ངས་
མས་སུ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ ་མི་འབྱུང་ལྷོ ་རོང ་
ར ། །བསན ་པ ་རིང ་ ་ག ནས ་པར ་འ ར ་བས ་
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ན། །ཁམས་ ག་ལས་ ན་ ད་མ ན་འོངས་ཏེ་མ ས། །གདམས་ངག་ ན་ནས་ལྷོ ་རོང་ ོགས་སུ་
ོངས། ། ར་ ་འབྲུག་པའི་བསན་ལ་ ན་པ་དང་། ། ད་པར་ལྷོ་རོང་ ད་པའི་ཉི་མ་འ ར། །མ་འོངས་ ས་ན་
ང་ཡང་ ར་འོངས་ནས། །ལུགས་གཉིས་བསན་པའི་ལམ་ ོལ་འ ད་ ་འ ར། ། ་ ས་ ད་པའི་ ོན་ལམ་
ས་ ག་ ོས། །ཟེར་གསུངས་པའི་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་ ད ང་གྲངས་བཞི་བཅུར་བ ས་པའི་ཆུ་ ་ལུ་ 

འགྲོ་མགོན་ ་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་མཆོག་ ལ་ཁ་ལྷོར་བ ར་གནང་ནུག།��
རིམ་པ་བཞིན་ ་བྱོན་པའི་མ ར་ ་གྲོ་ མ་བྲག་ ་ བས་ ་ ད་བ གས་ ས་ ར་དང་མི་འདྲ་བའི་འོད་
གསལ་ ་ མས་ ར་ནས་ འོད་ད རཔོ་ ག་མ་གི་རི་སྣར་ ག་པ་ ར་བོྱན། རྟེན་འ ལ་ ང་པོ་བ ས་ཏེ་ལྷ་
ཁང་གི་ ོ་བ གས། རོ་ལ་སྣང་ད ར་ ས་ ས་ཏེ་མཚན་མ་བཏབ། ས་ག ང་རབས་ མས་ཀྱིས་ ཡུལ་
ོགས་ ར་དབང་བ ར་བའི་རྟེན་འ ལ་བ གས་གནང་ནུག།�
་ལས་ ང་ ན་མོ་ལས་ མ་ག ག་ལབ་ ན་ ་ མ་འ ལ་ མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་ ན་ ག་རྒྱ་
མར་བ ས་ཏེ་ རིམ་ ས་ ་མགོ་ཆོས་ད ངས་ ངོ་ ་བྱནོ། ་བ་བཅུ་ བ་པ་གནང་སྟེ་བ གས་པའི་མ ར་ ་
དམ་དཔའ་བོ་ ་མགྲིན་ ས་ ལ་ག གས། ག ང་གི་ཆོ་ག་མ ད་ ་གདན་ས་བ ང་དགོ་པའི་བ འ་ལུང་ ོབ་
ང་ ་མ་ལྷ་པས་ལྷོ་ཁ་བཞི་དབང་བའི་རྒྱལ་པོར་ཁས་འཆེ་ནས་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ལྷ་ོནང་ ་བ གས་མི་ཆོག་
པའི་ ་ ་ ངས། ར་ ་ལན་བག་ ོན་ ད་པའི་བ འ་རྒྱ་དམ་པོར་བ ལ། ་ བས་མ་ག ག་ལབ་ ན་
ལས་ གྲོད་ ར་ཞིག་འཁྲུངས་པས་ ས་སྐུ་མཆེད་བ ན་བྱུང་། ཡབ་ཀྱིས་ ས་ མས་ལུང་བསན་ག གས་ ར་ 
མ་པ་ནས་དམོད་བ ལ་མ ད་ ་ཆུ་ལ་བ ར་བས་ བ ད་ ལ་གསུམ་ཆུས་ ར། ལ་པའི་ག ང་ ས་

བཞིས་འབྱུང་བ་ཆུས་མི་ཚུགས་པའི་ཡ་མཚན་སོན་ཏེ་ ན་གྲགས་བ ང་པོའི་ད ་མཚན་ ་བ་ ་པའི་སྒྲ་
དབྱངས་ཀྱིས་ས་སྟེང་ བ་སོང་ནུག།�
་ལས་བ ང་ ག ང་ ས་ གསང་བདག་གར་སོན། ས་ཉི་མ། ས་དབང་ ག ས་དམ་པ་བ ས་ 
ས་བཞི་གིས་ག ོས་ལྷོ་ནང་གི་ག ལ་བྱ་དཔག་ ་ ད་པ་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་དགའ་སོན་འ ད་ ་འབྲུག་པ་ད ར་

བརྒྱུད་ཀྱི་བསན་པའི་ཆུ་འགོ་ ངས་འདིར་དྲངས་པའི་བ འ་ ན་མ ད་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།�
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ས་གསང་བདག་གར་སོན་ ས་ ར་ལུང་ ་དང་ ་བྲག་ ར་ ་ ན། ར་ངག་དབང་། ར་མ ་ ང་ཚུ་
ནང་འགྲོ་དོན་མ ད། འི་ག ང་རབས་ཚུ་གིས་ ་ ན་ ོང་བཏབ་སྟེ་ཆོས་ ད་ ར་ མ་བ ངས་པ་ལས་ 
་ ན་ ལ་ངོ་ཟེར་མི་ཚུ་བྱུང་ནུག།�
ས་ཉི་མ་གིས་ མ འ་མཚམས་དང་ ང་ ང་གཉིས་ནང་འགྲོ་དོན་མ ད། འི་ག ང་རབས་ཚུ་གིས་ ང་

སོད་ ང་ཁར་འ གས་པ་རང་བྱུང་གི་ག ལ་ ད་ཁང་བཏབ་སྟེ་ ཆོས་ ད་ ར་ མ་བ ངས་པ་ལས་ ང་
ཁའི་ ལ་ངོ་ཟེར་མི་ཚུ་བྱུང་ནུག།�
ས་དབང་ ག་གིས་ ད་དང་དགོན་ཡུལ་ཚུ་ནང་འགྲོ་དོན་མ ད། འི་ག ང་རབས་ལས་ དགོན་སོད་

གསང་མའི་ ལ་ངོ་ཟེར་མི་ཚུ་བྱུང་ནུག།�
ས་དམ་པ་གིས་ ་གྲོ་དང་ ་མགོ་ལུ་འགྲོ་དོན་མ ད་ བས་ ་གྲོ་སྣང་ད ར་ལྷ་ཁང་དང་། མ་ཡུལ་

བ ་ཆེན་ཕུར་ བ་ ་བཏབ་གནང་ནུག། འི་ག ང་ ས་འབྲོག་ ན་བ ང་རོ་རྗེ་གདན་འཛིན་ ་བ ས། ་ལུ་
ས་དམ་པའི་ ལ་པ་ ོ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་བྱོན། ོ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་གིས་ འ མ་དབྱངས་ ན་དགའ་སེ ་གདན་འ ན་
་སྟེ་ བ ་ཆེན་ཕུའི་གདན་ས་དར་རྒྱས་མ ད་ཡོདཔ་དང་། ོ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ལུ་ ས་རྒྱལ་མཆོག་དང་ རྒྱལ་

འ ོམས་ཟེར་གཉིས་འབྱོན་མི་ལུ་ ང་ ང་སྐུ་མཆེད་ཟེར་ ་ཨིན་པས། ་ལས་ རྒྱལ་འ ོམས་ཀྱིས་ བ ་
ཆེན་ཕུའི་གདན་ས་བ ང་བའི་མ འ་མར་ ་གྲོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ཡུལ་གཞིས་གང་ ག་ཁར་བཏབ་ལས་ ་མ་གང་
ག་པ་ཟེར་ ་ནུག།�

�
�
�
�
�

ང་བ ན།� མཚོ་ ན།�
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་འབད ་ལས་བརྟེན་ བས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ ་རབས་  པ་ རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན་ ས་མ ད་པའི་ལྷོ་
འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན་དང་འ ལ་བ་ ན་ ་གྲོ་སྣང་ད ར་ལྷ་ཁང་འདི་ ་ ་འབྲུག་ མ་
ཞིག་པོའི་ ས་ དམ་པ་གིས་གདན་ས་ཨིནམ་ ་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།  ��
་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ད ་ ་ནང་ལས་  ས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ ན་ ་དངོས། ། ་ ་འགྲོ་མགོན་ཆེན་པོ་
། །དམ་ ག་རོ་རྗེ་དྲན་མ ོད་ལ། །བསན་དང་འགྲོ་ལ་ ན་བ ་ བས། །  ད་གསུམ་ ལ་གནོན་པ ་

འབྱུང་། །གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་འབྲུག་ མ་རྗེ། །མཐུ་ཆེན་བ ད་འ མས་བརྒྱུད་འཛིན་སོགས། །བ འ་དང་དམ་
ག་རྗེས་དགོངས་ལ། །དམ་ལས་མ་འདའ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།��
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ད ་ ་ནང་ལས། ་ ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོའམ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོའི་གདན་ས་ གསང་ གས་
ཆོས་ ང་ན་གནས་པའི་ ན་ ང་བྲག་རི་ནགས་ཚལ་ ད་ཚལ་ འུ་ག ང་མཚོ་དང་འབབ་ཆུ་ཁྲུས་ ང་ལ་
སོགས་པའི་མ འ་ ར་ ་ལྷའི་ ད་མོས་ཚལ་ ་ ་ཏོག་ ་ཞིམ་མདངས་མ ས་དང་། ན་ ང་སྣ་ཚོགས་ ང་
ཕུང་གཡོ་བའི་གསེབ་ན་ ད་ ་འོང་བའི་བྱ་དང་རི་ གས་སྣ་ཚོགས་ ད་ ན་རྒྱུན་ ་ གས་པའི་ཞིང་ཁམས་ ་
ནང་ ད་པར་བ ་ ས་བག་ བས་ ན་ ་ ན་ གས་པའི་ག ལ་ཡས་ཁང་གི་ད ས་སུ། ་ལས་བ ོན་པ་
ང་ ས་ཁ་དོག་ ལ་ ར་མཚར་བ་སོང་གསུམ་ ད་ ག་ལ་བ ར་བའི་ འུ་ ་ ང་གསུམ་པ། མ ས་པའི་ ་
གཡོག་གོང་ ད་ བ་མཐུར་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་ ་མས་ ས་པའི་སྟེང་ ། པ ་དབང་གི་ ོ་
འི་ མ་ ལ་ ོ་ ་འགྲོ་མགོན་ཆེན་པོའི་བ འ་ག ན། ལ་འབྱོར་ཡོན་བདག་ མས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། ན་ལས་
མ་བཞིའི་ལས་ལ་ ར་བའི་ ོ་ ། ཡུལ་ ངས་བ ་བར་ ང་བའི་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་གཞི་བདག་ ང་བ ན་ཆེན་
པོ་དབང་དྲག་པ ་སྐུ་མདོག་གངས་རི་ཞི་དྲག་དང་ལྡན་པ། ད ་ལ་དར་ད ར་ ་ ད་པན་བརྒྱན་པ། རིན་ཆེན་
་མའི་ ་ཚོམ་ ར་ ར་འཁྲུག་པ། ར་གསུམ་དམར་ མ་དགྲ་ལ་བ ན་པ། ག་གཡས་བ་དན་ནམ་མཁའ་
ལ་འ ར་ཞིང་མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་ མ་པར་རྒྱལ་བས་ ན་ལས་ མ་བཞིའི་ལས་ལ་ ར་བའི་ ་འ ལ་དང་
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ལྡན་པ། གཡོན་པ་ ང་དགྲ་གནོད་ ད་འ ་བར་ ད་པའི་དགྲ་བ གས་ཀྱི་ ོག་ད གས་ ན་པས་རིན་ཆེན་
དབང་གི་ལྕགས་ ་ གས་པ་དང་། ད་བཞིན་ ་ནོར་ ་བསྣམས་ནས་མི་བ ོད་འབྱརོ་པ་རྒྱ་མཚོ་མངའ་བ ས་
ཏེ། ལོངས་ ོད་རིན་ཆེན་འདོད་ད འི་ ར་བཞིན་ ་འབབས་པས། ་ད འི་ད ལ་ ོངས་མ་ལུས་པར་སེལ་
བར་མ ད་པ། སྐུ་ལ་ན་བ འ་གོ་ བ་དང་མ ས་པའི་རྒྱན་དང་དགྲ་ ་ལ་སོགས་པའི་དར་ཚོན་སྣ་ འི་ལྷབ་
བ་ ་གསོལ་བ། བ་འ མ་དར་ལས་རྒྱུད་པའི་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དོ་ ལ་འ ང་བའི་གསེར་ ་ ལ་ ་

ག ར་གའི་སྒྲ་ གས་པ། བས་གཉིས་གར་ བ་འ ང་བག་གི་ཚུལ་ ་བ གས་ནས་ ག་ ར་འ ག་པས་ ོ་
་འ ར་བ ས་ ད་པ་གསུམ་པོ་ ལ་ ས་གནོན་ཏེ་དཔའ་བོའི་ མས་དང་ལྡན་པར་བ གས་པ། འི་གཡོན་
་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་མཚོ་ ན་ ས་རབ་དབང་མོ་སྐུ་མདགོ་ད ར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལ་
ལྷའི་དར་ བ་རིན་ཆེན་ ་བ ད་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་རིན་ཆེན་གསེར་ ་དྲ་བ་ ་མའི་དར་ ས་ལྷབ་ བ་ ་
གསོལ་བ། ག་གཡས་ གས་གཡང་ད ག་པས་མདའ་དང་ ་ལོང་དར་ཚོན་ འི་ལྷབ་ བ་ ་གསོལ་བས་ 
ད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ གས་ཚོགས་ མས་ ད་ད ག་པར་མ ད་པ། གཡོན་པ་ ད་བཞིན་ ་ནོར་ ་རིན་པོ་

ཆེ་སྣ་ཚོགས་བ ང་བའི་གསེར་ ་ག ོང་པ་བསྣམས་པ། བདག་དང་རྒྱུ་འབྱོར་ཡོན་བདག་ མས་ལ་བ ་ ས་
པའི་ལོངས་ ོད་རིན་ཆེན་འདོད་ད འི་སྣ་ཚོགས་ ར་འ བས་པ། སྐུ་མདོག་ ་གང་བ་ཞི་བའི་ལང་ཚོ་དར་ལ་
བབས་ ང་ ན་ ་མ ས་པས་ ་བས་ཆོག་མི་ ས་པ་ ན་ ་ ད་རབ་ ་འ ོག་པས་ ལ་འ མ་དགའ་བའི་
མདངས་དང་ལྡན་པར་བ གས་པ། ཟེར་བ ད་ ་ཡོད་དོ་བ མ་ ་ ག་ ་བ་ག ་བ ད་དང་ལྡནམ་ ་
བ གས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
སྣང་ད ར་ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར་ ོབ་རིག་འཛིན་ ས་གསུངས་མི་དང་འ ལ་བ་ ན་ ་རིམ་བཞིན་ ་ 
སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་བ ང་ ོལ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ད ར་ན་ ་གསུམ་པའི་ནང་ བས་ ང་སྐུ་མཆོད། 

་ ་པའི་ནང་ ལ་ ་ ས་བཅུ། ་ད ་པའི་ནང་ལྷ་འབབ་ ས་ཆེན། ཟེར ་ལ་སོགས་པ་སྐུ་མཆོད་
འ མ་ ་གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་ ོས་ག གཔོ་འདི་ ་བཅུ་པའི་ནང་གཏོར་རྒྱབ་ཟེར་
གནང་ ོལ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་གསུངམ་ཨིན་པས། �
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་ཡང་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་བ ར་རྒྱབ་ ་ ལྷ་ཁང་གི་ ན་བདག་ ་བརྒྱད་ ་ ོན་དོ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ་
བཅུ་པའི་ ས་བ ་ ་གི་ ་ ་ ་ ་ ་གིས་ཆུམ་ ་གང་ ་འབག་འོང་དགོཔ་ཨིནམ་དང་ ་ ་ ་ ་ཆུ་ཚོད་ 
 ་ ག་ལས་འགོ་བ གས་ཏེ་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ར་བ ན་ཚུ་ ལྷ་ཁང་ནང་གི་མཆོད་པའི་ཆུ་གི་ཚབ་
འབད་ཆུམ་བ ང་བ ག་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གསལོ་ཁ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ ་ ད་ཟེར་ཨིན་པས། ་ཡང་ ་ ་འབྲུག་
མ་མཆོག་སྐུ་མཚམས་ལུ་བ གས་པའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་ཨིནམ་དང་། ས་ ར་བ ན་ལས་ སྐུ་མཚམས་གྲོལ་

ཏེ་ ར་བརྒྱད་ཀྱི་ ས་ གཏོར་བ ངས་ བ་ ར་ད ་ལུ་གཏོརམ་འ ངས་ཞིནམ་ལས་ འི་དགྲ་ཚུ་མིང་
ད་བ ག་པའི་གཏང་རག་བ མ་ ག་ ་ ་གི་ནངས་པ་ གནམ་གང་གི་ ས་ལུ་ སྣང་ད ར་བ ོག་ཟེར་ 
ས་བཅུ་ཉིནམ་ག ག་བ ངམ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ མ་ ་དང་ ོ་ ས་གཉིས་ ་ར་ ག་འ དཔ་
་ར་ ནང་ན་འ ལ་ཆོགཔ་ཨིན་པས།�

སྣང་ད ར་གཡུས་ཚན་ནང་ ོད་མི་ཚུ་གིས་བ ད་དོ་བ མ་འབད་བ་ ན་ སྣང་ད ར་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་
བ གས་མི་ གནས་བདག་ ང་བ ན་འདི་ལུ་ མགོན་ བས་དང་ད ང་གྲོགས་ ག་ ་ར་འཚོལ་དགོ་ ང་ 
འ ལ་དང་ ར་ ་ ན་ བས་གནང་མི་ ག་འབད ་ལས་ ད་ ོ་བར་ན་ཡང་ མི་ འི་ ོངས་ལས་ ད་ཆེས་
ོམ་ ་ར་ཡོད་ ་འདི་གིས་ རྒྱུ་ ང་ག་ ་གི་ ོག་ལས་འབད་ ང་ ་ གས་གང་ གས་ཀྱི་ ་ལས་ བས་

ཏོག་ ་དང་ ་བཞིན་ ་ཡོད་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
སྣང་ད ར་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ ང་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ ས་དང་ཕུ་ལས་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ོད་
མིའི་མི་ ་ ངམ་ ག་གི་མགོན་ བས་ ན་པར་ ད་ ས་ནངས་པ་ ་གི་ ོ་ལོགས་ཁ་ལས་ ར་ གཞིས་
གསརཔ་ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་མི་སེར་དང་ མ ོ་རིམ་ ོབ་ འི་ ོབ་དཔོན་དང་ ོབ་ ག་ཚུ་ལུ་ཡང་ ད་
བས་ ད་པའི་གནས་ བས་ཀྱི་ བས་གནས་ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་ཏེ་འ ག།�

��
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
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ང་སྟེང་ལྷ་ཁང་།�

༢༢  རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་འའབབརར་་བབ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  རོ་རྗེ་འབར་བ།�
གནས་ཁང་།   ང་སྟེང་།�
གཡུས།    ང་སྟེང་།  �
བསྟེན་མི།     ང་སྟེང་མི་སེར་དང་ ་རྒྱུགས་ ་ལས་ བ་སྟེགས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་པས།    �
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ང་སྟེང་ལྷ་ཁང་འདི་ ་རོའི་ལུང་ ོགས་
ནང་ ་རིང་མཆེད་ འི་གནས་ ་ཡོད་ས་
ལས་ ་མོ་བ ་ ས་ ་རིང་མ་ བྱང་ ་
འབྲུག་ ན་མོ་ལ་ བས་མི་ ་རིང་མའི་
གནས་ཁང་ ག་འབད ་ལས་ མ་ག་
གིས་བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིན་ན་གི་ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་མིན་འ ག།�
ཨིན་ ང་ ་རོ ་སྐུ ་ ོགས་ ་བ་དཔལ་

འབྱོར་དང་ ་གི་ ལ་མ་ ོན་ཆེན་འ གས་ ད་དཔལ་ལྡན་རོ་རྗེ། དྲག་ ོས་དཔལ་འབྱོར་ལ། དྲག་ ོས་
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རོ་རྗེ་འབར་བ།�

དཔལ་འབྱོར་ ་ ང་རོ་རྗེ། དྲག་ ོས་སོབས་རྒྱས་བསོད་ནམས་རོ་རྗེ་ཚུ་གིས་བདག་ ་བ ང་བའི་ལྷ་ཁང་ ག་
ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ་རིང་མཆེད་ འི་གནས་ ་ཆེ་དྲག་ ་བ ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ་རོ་ལུང་ ོགས་ཀྱི་མི་སེར་ ས་མ་
ཚད་པར་ ོང་ཁག་ག ན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱུ་ནོར་དང་ ་གཞིའི་དངོས་གྲུབ་ ་ འི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་
འདི་མ ལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
དདམམ་་བབ གག།།�

 ན ་ ་པ ད ་འ བྱུ ང ་བ ད ་འ མ ས ་རོ ་རྗེ ་
དང ་། །མཁས ་གྲུབ ་ ་མའི ་ ན ་ ར ་ཁས ་ ངས ་
བཞིན། །གཡར་དམ་ ང་པོ ་ ས་འདིར་དྲན་མ ོད་
ནས། །དགྲ་བ གས་ ར་ ་བསྒྲལ་བའི་འ ན་ལས་
མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།    ��
 རྒྱལ་བའི་བསན་བ ང་བ ན་ ད་ཆེ། །སྐུ་མདོག་

ད ར་དམར་མདངས་དང་ལྡན། །དར་ད ར་འ ལ་ ར་
ལྷབ ་ བ ་གསོལ ། །རིན་ཆེན་སྣ ་ཚོགས ་རྒྱན་ ས ་
བརྒྱན། ། བས་སུ་ ་མཆོག་ གས་ལྡན་ བས། ། ག་

གཡས་བ་དན་ནམ་མཁའ་འ ར། །གཡོན་པ་ ད་བཞིན་ནོར་ ་འཛིན། །འ ར་ ་ ་ ན་བ ད་བ ན་
བ ས། །དམ་ མས་ཡོངས་ཀྱི་ག ད་མ་མ ད། །སོབས་ལྡན་ད ་བ ན་ཆེན་པོ་ ། །ལྷ་ ན་ གས་པའི་ག ོ་
ལ་བསོད། ། ་ ར་བསོད་པའི་བདག་ ག་གི །ནད་གདོན་བར་ ད་ ན་ཞི་ནས། །འ ན་ལས་བཞི་སོགས་
མཆོག་མཐུན་ ། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བ ལ་ ་གསོལ། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
��
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཟེར་ ང་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་ བཅུ་ མ་ལུ་ ་ འི་ཉིནམ་ག ག་གི་རིང་ལུ་ 
ང་སོདཔ་དམངས་ཀྱིས་ འགོ་འ ན་གནང་ ོག་ལས་བ ང་དོ་ཡོདཔ་དང་ རང་ ་བརྒྱདཔའི་ ས་ ༡  

ལས་ ༡  ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་ ་རིང་ལུ་ ་རོ་ ་ཚང་ལས་ མ་དང་ད ་ ོང་གདན་འ ན་ ་སྟེ་ 
་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་བཅུ་ ག་ལུ་ ང་སྟེང་ག མ་ཅུང་

ནང་ལུ་འབད་ རྟེན་མདོས་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོག་ཉིནམ་ག ག་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ ་ གོ་ལས་ ས་བཅུ་ཉིནམ་ག ག་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་དང་ 
ལྷ་ཁང་ནང་ག་ ་འབད་དགོཔ་ཡོད་ ང་ ལྷ་ཁང་གི་ ན་བདག་རིམ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་མ ད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
གནས་བདག་རོ་རྗེ་འབར་བ་ཟེར་ ་མི་འདི་ ་རོ་ ང་སྟེང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བ གས་ཡོདཔ་དང་། གནས་བདག་
འདི་ ང་སྟེང་མ འ་འ ར་ལུ་ ོད་མིའི་མི་སེར་དང་ ་རྒྱུགས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ོད་མི་ ང་པ་དག་པ་
ག། ་ལས་ བ་སྟེགས་ལས་ ར་ དོ་མི་མི་སེར་ལ་ལུ་ ག་གིས་ བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་མ་གཏགོས་ རྒེད་འོག་
འདི་ནང་གི་མི་སེར་ ་མ མ་ ས་བསྟེནམ་ ན་པས།     �� �
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།�

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  ལྷ་ཁང་གི་ མ་དང་ད ན་ག ར། 
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ག ར་ཆེན་ལྷ་ཁང་། 

  རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་གག ་་ལྡལྡནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  རོ་རྗེ་ག ་ལྡན། 
གནས་ཁང་།   ག ར་ཆེན་ཁ།�
གཡུས།    ག ར་ཆེན་ཁ།�
བསྟེན་མི།  ག ར་ཆེན་ཁའི་ ་འདབས་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་མི་སེར་དང་། མ་ནང་། 

བ ང་འ ག་ལོག ་ལས་ ཁང་ ་དང་། ང་ ང་ཁ། ་རྒྱུགས་དང་། 
བ་སྟེག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་རོ་རྗེ་ག ་ལྡན་ཟེར་ ་མི་འདི་ 

བསྟེནམ་ཨིན་པས།��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ག ར་ཆེན་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་གྲུབ་ ོབ་ ་
ད ར་བའི་ག ང་རབས་བཞི་པ་བསན་འཛིན་
ནོར་ ་ལས་གྲུབ་ ོབ་དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་དང་བ ་
མཆོག་སྐུ་མཆེད་གཉིས་འཁྲུངས། ་ནང་ལས་ 
དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་གིས་�རྒྱལ་དབང་རྗེའི་ ོབ་མ་ལྷ་
བ ན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་ ས་ཀྱི་ བས་ལ་
ག གས་ཏེ་གྲུབ་པ་བ ས། ་ལས་ ནོ་གཅུང་

བ ་མཆོག་ལས་ ས་ཆོས་རྒྱལ་ནོར་ ་དང་བ ན་པ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་འཁྲུངས་ནུག། �
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རོ་རྗེ་ག ་ལྡན།�

ཆོས་རྒྱལ་ནོར་ ་གིས་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ མ་ ་བསྟེན་ཏེ་གྲུབ་པ་ ོབ། ལྷ་སའི་ཆོས་ ང་བྱ་རོག་ ན་ག ག་
དང་མ་ག ག་དཔལ་ལྷ་ ན་དྲངས་ཏེ་ སྐུ་མཆེད་གཉིས་ ་ར་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་བྱོན། ག ར་ཆེན་
བསམ་གཏན་ཆོས་ ང་གི་གདན་ས་བཏབ། ་ ་གྲུབ་ ོབ་དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་གདན་འ ན་ ་སྟེ་ ད་ལ་རོ་རྗེ་
བྲག་དང་ ང་ད ར་པོ་བ གས་བཅུག་ནུག།�
་ལས་ ནོ་གཅུང་བ ན་པ་ འི་ག ང་རབས་ལས་ ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་རིམ་པར་བྱོན། འི་ག ང་རབས་ལས་ 
རྗེ་མཁན་ ་རབས་བཞི་པ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ ་ མ་ དམ་ཆོས་པད་ད ར་ ས་ ་ ལ་རྒྱལ་པོའི་ད ་ ་
མ ད། འ གས་པ་ ང་ ན་ལ་སོགས་པའི་ནང་ལུ་ འབྲུག་པའི་དགོན་ ་བ གས་ འི་དབང་ ་ ོབ་ནུག། �
མཁན་ ་༢ པ་ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ ་ བས་ ལོག་སྟེ་ར་ག ར་ཆེན་ཁའི་ལྷ་ཁང་ མས་གསོ་མ ད་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ངས་ཐུབ་ཀྱི་ནང་རྟེན་ཡང་བ གས་གནང་ནུག། ་མ་ཚད་ ག ར་ཆེན་ཁའི་རི་ ་རིན་ ངས་ ོང་
གི་ ོངས་ལས་མ ལ་བ་ ན་ བ ོ་ད བས་ ་ མ་དང་ ག་འ དཔ་ ་ཡོདཔ་ལས་ ་ཁར་ མ་པའི་ཁར་
ལྷ་ཁང་བ ངས། ནང་རྟེན་ ་ག ོ་བོ་ ་དཔག་ ད་དང་གྲུབ་ཆེན་དཔའ་བོ་རོ་རྗེའི་ད ་ ོད་ལས་རིང་བ ལ་ ་
དཔག་ ད་ཀྱི་སྐུ་ཡ་མཚན་ ན་བ ས་རྒྱུ་ ན་མང་པོ་འ ོམས་པའི་ ར་ ན་ལས་ ་ཆོག་གཏོང་བའི་གནས་ཀྱི་
ག ོ་བོ་ ག་ཨིན་མས།   
དདམམ་་བབ གག།།    ��

རིག་འཛིན་པ ་ ོད་འ ང་དང་། །དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་ལ་
སོགས་པ། །གྲུབ་པའི་ ས་མཆོག་ མས་ཀྱི་མ ན། ། ད་
ཀྱིས་ ་ ར་ཁས་ ངས་པའི། །དམ་ ག་ག ན་པོ་མ་བྲལ་
བར། ། ང་འདིར་ ལ་འབྱོར་བདག་ ག་གི།བ ་བའི་ལས་
གང་བ བ ་པ ་ལ ། །ག ལ ་བ ་ ད ་པའི ་འ ན ་ལས ་
མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།��
��
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
དྲག་ ལ་ག གས་འ ང་བ ན་ ད་ཆེ། །རབ་འ གས་ ་གདོང་འབར་བའི་བཞིན། །ག ག་པ་ ག་ ད་ཚ་

བའི་དཔལ། །མི་ ད་ ོ་བ་ ད་ལ་བསོད། །གཡས་ན་དགྲ་བོའི་ ོག་ག ད་མཚོན། ། ོ་ངར་གྲི་འ ར་གཡོན་
པ་ན། །དམར་སེར་ ག་དམར་འ ག་འདྲའི་ གས། །ཁམས་གསུམ་འ ང་བར་ནུས་ལ་བསོད། །གོ་ བ་ ོག་
སོགས་དཔའ་བོའི་ ས། ། ང་གི་འགྲོ་ལྡན་ ་ལ་ བས། ། ད་ ག་ཡུན་ལ་ ད་པ་བ ར། ། ་འ ལ་ གས་
ལྡན་ ད་ལ་བསོད། ། ་ ས་རིགས་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་ལྷ། །བ ན་ ད་ ང་མ་མཐུ་ ལ་ ན། །འ ར་དང་
བ ས་ལ་བདག་བསོད་ཀྱིས། །བ ལ་བའི་ལས་ མས་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ག ར་ཆེན་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ་རོ་ལུང་ ོགས་ནང་ལུ་ ་ཆེ་དྲག་ ག་ ་བ ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ་ནང་གི་
གསོལ་མཆོད་ཡང་ ཉིན་ ར་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ ས་ཆེན་ཚུ་གི་ བས་བ ང་ ལོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
་མ་འབད་བ་ ན་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ལོ་འབག་གི་ བས་ ས་ ར་བརྒྱད་ལུ་ ཁང་ ་དང་ ་ ད་ ང་ ང་
ཁ་དང་ ་རྒྱུགས་ ང་སྟེང་དང་ག ར་ཆེན་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ ག་ར་ག ག་ཁར་འ ོམས་ཏེ་ ་ ་བ ག་ལྷ་ཁང་
ནང་ ོད་ ་ འི་ནངས་པ་ ས་ ར་ད ་ལུ་གཏོརམ་འ ངམ་དང་ག ག་ཁར་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་རྒྱས་
ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ འ མ་ ་ ་ ་ ག་བ ང་ ་ཡོདཔ་ལས་ 

འ མ་ ་བ ང་པར་ ་རོ་ ་ཚང་ལས་ ོབ་ ང་འ རཔ་གིས་ག ོས་པའི་ ལ་གྲངས་དག་པ་ ག་བྱོན་ཏེ་ 
ལོ་ ར་ ་འ མ་ ་བ ང་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ མ་བ བ་བ བ་ ་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་རིམ་བྱོན་ ་གདན་ས་
ག་འབད ་ལས་ མཆོད་གཞིས་ མ་གྲ་ ག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་ནང་ལས་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ཞིང་འཚོ་
ད་ཁལ་བརྒྱད་འ ་ ་ ན་ ་ཡོད་ཟེར་�ད ན་ག ར་ ས་བ དཔ་ཨིན་པས། �

��
��
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
་རོ་ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཟེར་ ལྷ་ཁང་འདི་ ན་དང་ཕུ་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ ལ་བ གས་པའི་ བས་ལུ་ 

མིང་གཏམ་ ན་ ག་ཨིན་པའི་ཁར་ གནས་བདག་ཡང་ རོ་རྗེ་ག ་ལྡན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། གནས་
བདག་འདི་ལུ་ ལོ་ ར་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ ག ར་ཆེན་ཁའི་མི་སེར་དང་། མ་ནང་། བ ང་འ ག་
ལོག། ་ལས་ ཁང་ ་དང་། ང་ ང་ཁ། ་རྒྱུགས་ལུ་གཞི་ གས་ཏེ་ ོད་མིའི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 

��
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ང་བ ང་མགར།�

  བྲབྲགག་་དདམམརར་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  བྲག་དམར་བ ན།�
གནས་ཁང་།   ང་བ ང་མགར།�
གཡུས།    ང་བ ང་མགར།�
བསྟེན་མི།  ང་བ ང་མགར་ ་མི་སེར་དང་ མ ལ་གི་མི་སེར་ ་ལས་ ང་སྣང་

ད ར་གཡུས་ཚན་ ་ མ་ ང་དག་པ་ ག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་
ཨིནམ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ལས་ ོང་ཁག་ག ན་ཁར་འ ་སྟེ་ཡོད་
མི་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རོ ་རྒྱལ་ ་གནམ་གྲུ་ ང་གི་གདོང་ ོགས་ལུ་ཡོད་པའི་
གཡུས་ཚན་ ན་ ས་ ཨོན་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བས་
ཀྱིས་བ གས་ ན་ ས་བ བས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ 
ལ་ལས་ གྲུབ་ ོབ་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་དང་ ོ་ ་འབྲུག་
མ་ཞིག་པོ་ ལ་སོགས་པའི་ ས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ན་
ས་བ བས་ཏེ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ ང་བ ང་མགར་ཟེར་

ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་འདིའི་ ག་ལུ་ ལྷ་ཁང་
ཆུང་སུ་ ག་ ་ག ་བ ད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ ་བ ངས་ཏེ་
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ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་རྟེན་ཡང་ ས་གསུམ་མ ན་པའི་མངའ་བདག་ཨོན་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་གིས་
ག ོས་པའི་སྐུ་རྟེན་ ་རིགས་དང་ ་ལས་ རྒྱལ་བའི་བ འ་འ ར་ཆེན་མོ་གིས་ག ོས་པའི་གསུང་རྟེན་ ་
རིགས། ་བ མ་ ་ ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ ན་ ན་ ་ ་ ག་
བ གས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་གི་གནས་བདག་ བྲག་དམར་བ ན་ ་གནས་ཁང་འདི་ གཡུས་ཀྱི་
ག་ལུ་ཡོད་ ང་ གནས་བདག་གི་ ་ བ་ ག་ ་བ་ག ་བ ད་དང་ལྡནམ་ ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་

མ ལ་ཚུགས་པས།�
དདམམ་་བབ གག།།�

། ན་ ་པ ་ ོད་འ ང་ ལ། །གསང་བདག་གོང་མ་ལ་
སོགས་པའི། །དམ་ ག་ག ན་ལས་མ་འདའ་བར། །མ་
ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །རྒྱལ་བསན་ཆོས་
མ ད་ ང་ མས་དང ། །བདག་ ག་འ ར་དང་བ ས་པ་
། །མི་མཐུན་འགལ་ ན་ ན་ཞི་ནས། །བསམ་དོན་

འགྲུབ་པའི་གྲོགས་མ ོད་ ག ། ད་ ་ མ་བཞི་ བ་པའི་
ལྷ། །སོབས་ལྡན་ མས་པའི་ག ད་མ་ ན། ། ན་པའི་
བདག་པོ་འ ར་བ ས་ཀྱི། །འདོད་པའི་དོན་ ན་ ར་ ་
བས། །ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག།�

��
��

མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
རབ་འ གས་ག ན་རྗེ་ ས་པའི་ག གས། །བ ལ་ ་འབར་བའི་ཀློང་ན་འ ངས། ། མས་པའི་ ལ་ ་གནམ་
ས་གདངས། ། གས་དམར་ ་གདོང་ ་ག ོན་བ ད། །ང་རོ་སྒྲ་ ས་ཁམས་གསུམ་འ ལ། ། ན་གསུམ་

བྲག་དམར་བ ན། 
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ག་གི་གར་བཞིན་ ། །མི་སྡུག་དགྲ་ ་ ོགས་སུ་ག གས། ། ་མཆོག་དམར་པོ་ ང་ག ོག་ བས། ། ག་
མ ང་དམར་པོ་མཁའ་ལ་འ ར། །བསན་དགྲ་ མས་པའི་ ང་ལ་ག ར། །རིན་ཆེན་ བ་ ོག་སྐུ་ལ་
གསོལ། །བ ན་ ད་ ད་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། གས་པའི་ག ད་དམར་ ་ ད་པ། །བསམ་ ས་མི་ བ་
ད ང་གིས་བ ར། །བསན་པ་ ང་བའི་དམ་ ག་ ན། །བ འ་ ང་ཆེན་པོ་ ད་ལ་བསོད། ། ན་མོ་ ་བའི་
ག གས་བ ན་ལ། ། ག་གཉིས་མདའ་དར་ ་ལོང་འཛིན། །དགོས་འདོད་ ་བ་ ང་མ ད་པའི། ། ན་བ ན་
འ མ་ ས་ ད་ལ་བསོད། །བདག་ ག་མི་ནོར་འ ར་བ ས་ མས། །གཞིས་ལམ་ ས་གསུམ་གར་འ ག་
ང ། །བསམ་དོན་མ་ལུས་ ན་འགྲུབ་པའི། །གང་བ ལ་འ ན་ལས་ ར་ ་མ ོད། །ཟེར་གཞི་བདག་གི་ད ་
་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལྷ་ཁང་འདི ང་བ ང་མགར་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ག་འབད ་ལས་ འདི་ནང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ འི་
ོལ་འདི་ཡང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ་བ མ་ ་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་
ོལ་འ ག། ་མ་ཚད་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་བཅུ་ག ག་ལུ་ གནས་བདག་བྲག་དམར་བ ན་ལུ་ གསར་

ཕུད་ཟེར་ལོ་ ོག་གསར་བསྡུ་འབད་བའི་ཕུད་ ག་ གཡུས་མི་ཚུ་མ མ་འ ོམས་ ོག་ལས་ཕུལ་ ོལ་ ག་དང་ 
ཡང་རང་ ་བཅུ་ག ག་པའི་ ས་གཉིས་ལུ་ ལོ་འབག་ ས་སོན་ ་ཕུད་བ མ་ ག་ ་ གཡུས་མི་ཚུ་འ ོམས་
ོག་ལས་ གནས་བདག་གི་ས་གོ་དང་ ལྷ་ཁང་ནང་སོང་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་
འ ག།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ་མ་ལས་ ང་བ ང་མགར་ ་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ བདག་འཛིན་འ བ་སྟེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་
ག་འབད ་ལས་ ས་རྒྱུན་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ལོགས་སུ་ག་ ་ཡང་
ད། ཨིན་ ང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་ ར་གང་ལ་གང་མཚམས་ ་འབད་ ་ ས་རྒྱུན་ ་

གསོལ་མཆོད་དང་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ ད་པར་བ ང་ ོལ་འ ག།�
��
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
བྲག་དམར་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ ང་བ ང་མགར་ ་མི་སེར་དང་། མ ལ་ ་མི་སེར། ་ལས་ ང་སྣང་
ད ར་གཡུས་ཚན་ ་ མ་ ང་དག་པ་ ག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་ ་དང་བྱ་བ་ག་ ་ར་བ མས་ ང་ 
་འ ོ་ལས་ སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་གནས་ བས་ཀྱི་ བས་མགོན་འཚོལ་ས་འདི་ བྲག་དམར་བ ན་འདི་ལུ་ཨིན་
པས། ��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ལྷ་ཁང་། 

  བྱབྱ་་རརོ།ོ།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  བྱ་རོ།�
གནས་ཁང་། � � ་རི་སྣང་།  �
གཡུས།    ་རི་སྣང་།�
བསྟེན་མི།  ་རི་སྣང་གི་གཡུས་མི་ཚུ་དང་ ་བ མ་ ་ ག ར་ཆེན་ཁ་དང་། ཁང་ ། 

བ་སྟེགས། ང་ ང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་གདན་
ས་དང་པ་བཏབ་མི་འདི་ མཁན་ཆེན་ ་
རབས་ ༢  པ་རྗེ་མཁན་ ས་རབ་རྒྱལ་
མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། རྗེ་མཁན་
འདི་གི་སྐུ་ ་ ་མའི་ ལ་སྐུ་ཚུ་ཡང་ འ མ་
དཔལ་བ ས་ག ན། མི་ལ་རས་པ། རྒྱལ་
བ་ལོ ་རས་པ། གྲུབ་ ོབ་དཔའ་བོ ་རོ ་རྗེ། 

མཁན་ཆེན་དམ་ཆོས་པད་ད ར་ཚུ་ཨིན་པས། རྗེ་མཁན་འདི་ ་རོ་ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་ག ང་ལས་འཁྲུངས་
ནུག།�
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བྱ་རོ།�

་ལོ་ ༡ ༢  རྗེ་ཉིད་ད ང་གྲངས་  བ སཔ་ད་ ་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ ་ ོ་བྲང་འདི་བ ངས་
གནང་ནུག། ་གི་ ལ་ལས་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་སོངཔ་
ཨིན་པས། ་ནང་གི་རྟེན་ཚུ་ཡང་ ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་གི་ བས་རིས་དང་གསེར་ཏོག་ མ་རྒྱལ་
མཆོད་རྟེན་བ ས་ གས་གྲུབ་མ ད་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་ ་ ནང་རྟེན་ག ོ་བོ་ རྗེ་ ས་རབ་
རྒྱལ་མཚན་ ་སྐུ་འབག་ཆེན་པོའི་ནང་ག ངས་ རྗེ་རང་གི་ད ་ ོད་རིང་བ ལ་དང་ ཐུགས་ ་གིས་མ་འ ག་
པར་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་ ག་ ་བ ས་ཡོད་མི་འདི་ཕུལ་བའི་ བས་ སྐུ་འདྲ་ འི་ ལ་འ ར་
བའི་ གས་མཚན་སོན་པ་སོགས་ ན་ བས་ ན་ ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཁ་གསལ་ ་ མ་ ར་ནང་ལུ་བ ད་
་འ ག།  ་གི་གཡས་གཡོན་ལུ་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་སྐུ་འདྲ་ལུ་ཡང་ ན་ ན་ ་ནང་

ག ངས་བསམ་ ས་མ་ བ་པ་བ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མ ལ་ཚད་ གཔོ་ངན་སངོ་ལས་གྲོལ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་
ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
ལྷ་ཁང་གི་ ོག་གོང་མའི་ནང་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་ག མ་ཅུང་ནང་ བ གས་གདན་ ན་ བས་

ན་འདི་ ད་ ོ་བར་ན་ཡང་མ་ མས་པར་མ ལ་ ་འ ག། ་གི་
་ཁར་ ས་དང་ ས་མོའི་ག མ་ཅུང་དང་ དགོན་པ་འོག་མ་

ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་གདན་ས་ ང་པ་ལྷ་ཁང་འགོ་མ་དང་། བས་
ང་འ གས་ ད་ནོར་ ་གིས་བ ད་ ་གཞི་བ གས་འབད་ འི་
ཐུགས་བ ད་གནང་སྟེ་ འ ་ཁང་འོག་མ་ཟེར་ ད་ ོ་ མ་ ོམ་
ག་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་ ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་དམན་པའི་

སབས་ཀྱིས་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཉིད་ ད ང་གྲངས་ ༡ 
མ་ལུ་ དགོངས་པ་ཆོས་ད ངས་སུ་ མ་སོང་པ་ལས་བརྟེན་ 

ག་ ་མ ད་འ ོ་ ་ལུས་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།�
��
��
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དདམམ་་བབ གག།།�
ན་ ་ ོབ་དཔོན་པ ་དང་། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ ན་ ་ ། །དམ་ ག་ག ན་པོ་ཁས་ ངས་པ། །མ་

ག ལ་འ ན་ལས་ ར་ ་ བ། ། ་མ་གོང་མའི་ ་ ་ ། ། བ་བརྒྱུད་བསན་པ་བ ང་བ་དང་། །བརྒྱུད་འཛིན་
ང་བར་ ལ་བ ས་པའི། །དམ་ལས་མ་འདའ་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།��
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
བ ད་ད ང་ ལ་གནོན་པ ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །དབང་མཚན་ ག་ ་ར ས་བྲན་བྱས་པའི། །བ འ་ ང་ཆེན་
པོ་བ ན་ ད་ ན་ག ག་པ། །འ ར་དང་བ ས་ལ་དད་པས་བསོད་པར་བ ། །སྐུ་མདོག་རབ་ད ར་གངས་
རིའི་མདོག་ ན་ལ། །མདངས་ལྡན་ད ལ་ད ར་ཡ་ལད་བགོས་ནས་སུ། །དར་ད ར་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ནས་
བ་པ་པོའི། །ནད་གདོན་བར་ ད་ཞི་བར་མ ད་ལ་བསོད། །དཔའ་བོའི་ མས་ལྡན་རྒྱས་པའི་ལས་ བ་
ར། །རིན་ཆེན་ ་ཆུ་བོའི་ ང་བ་བགོས། །གསེར་ ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ནས་ བ་པ་པོའི། ། ་དབང་ལོངས་
ོད་རྒྱས་པར་མ ད་ལ་བསདོ། །པ ་ ་གའི་མདངས་ལྡན་དར་དམར་སྟེང་། །བསེ་ ་ བ་ ོག་གསོལ་ནས་ ་

དམར་ བས། །དར་དམར་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ནས་ ད་པ་གསུམ། །འ གས་པའི་ གས་དམར་ལྕགས་ ་
འཛིན་ལ་བསོད། །ག མ་པའི་སྐུ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་གོ་བགོས་ནས། ། ་བའི་དགྲ་ ་དར་ནག་བ་དན་དང་། །རྒྱལ་
མཚན་དགྲར་གཟེར་བ ད་ ་ནག་པོར་ བས། །དྲག་པོའི་ལས་མ ད་ མས་པ་བསྒྲལ་ལ་བསོད། །མི་ ན་དགྲ་
བོ་འ མས་པ་ག ད་མའི་ཚོགས། །ག ན་རྗེའི་མཚོན་ ར་ ང་བ་ ་བ་ མས། ། ལ་འབྱོར་གྲོགས་མ ོད་
མས་པའི་ ད་འ མས་པའི། །འ ར་དམག་འ མ་ ་བ ས་ལ་བདག་གིས་བསོད། ། ལ་འབྱོར་དཔོན་ ོབ་
བརྒྱུད་འཛིན་འ ར་དང་བ ས། །གཞིས་ལམ་ ས་གསུམ་ས་ ོགས་གར་གནས་ ང་། ། གས་དང་ ོད་ལ་
ས་དང་སྣོལ་བྱས་ལ། །རྒྱབ་ནས་ ལ་མ་མ ན་ནས་བསུ་བར་མ ོད། །བསམ་པའི་ ་བ་ ད་བཞིན་འགྲུབ་པ་
དང་། ། ་དབང་ལོངས་ ོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་སོགས། །བ ་ ས་དགོས་འདོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ ར་
པའི། །འ ན་ལས་ག ན་པོ་ ག་ ་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
�
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དགོན་ ་འདི་ ་ཆེ་ ོས་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དགོན་འདི་ཁར་ ཉིན་ ར་བཞིན་ ་ ལྷ་མོ་དང་ ་རིང་མ་ 
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ་ལས་ ས་ཆེན་ ད་པར་
ན་ཚུ་གི་ བས་ འ མ་ ་དང་ག ག་ཁར་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཡང་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་

འ ག། ་མ་ཚད་ བས་ ང་ཐུགས་ ལ་བཞི་པ་ འ གས་ ད་ནོར་ འི་གདན་ས་ ག་འབད ་ལས་ རང་
་དང་པའི་ ས་ ༡༢ ལས་ ༡  ཚུན་ཉིན་གྲངས་  ་རིང་ལུ་ ་མའི་སྐུ་མཆོད་བ ང་ ོལ་འ ག། �
་བ མ་ ་ རང་ ་དང་པའི་ ས་ ༡  ལས་ ༡  ཚུན་ ཉིན་གྲངས་  ་རིང་རྗེ་འ ན་ལས་རྒྱལ་

མཚན་ ་སྐུ་མཆོད་དང་།  རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ༡  ལུ་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ། རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ༢  
ལས་ ༢  ཚུན་མགོན་པོའི་གཏོར་རྒྱབ། རང་ ་བཅུ་ག ག་པའི་ ས་ ༡  ལས་ ༡  ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ 
 ་རིང་ལུ་ རྗེ་ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ ་སྐུ་མཆོད་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ལྷ་ཁང་འདི་ བས་ ང་ཐུགས་ ལ་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་
ག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ་ ན་ ་ལྷ་ཁང་ ག་ ་བ ་ཨིན། ན་དང་ཕུ་ལས་ མི་ ་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ཡང་ མཆོད་ཞིང་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ག ང་ལས་ཡང་ རྒྱུན་གསོལ་དང་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ཚུ་ གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་འ ག།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་གདན་ས་དང་པ་ ག་བཏབ་གནང་མི་འདི་ མཁན་ཆེན་ ་རབས་ ༢  པ་རྗེ་

མཁན་ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། ་ཡང་ ་ལོ་ ༡ ༢   རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ ད ང་གྲངས་ 
 བ སཔ་ད་ ་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ ་ ོ་བྲང་འདི་བ ངས་གནང་ནུག། �
་གི་ ལ་ལས་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་སོང་ནུག། ་ཁའི་
གནས་བདག་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྷ། གཞི་བདག་བ ་ ས་དར་རྒྱས། བྱ་རོ། ཟེར་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ 
བྱ་རོ་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ ་རི་ ན་སྣང་གི་
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གཡུས་མི་ཚུ་དང་། ག ར་ཆེན་ཁའི་གཡུས་མི། ་བ མ་ ་ ཁང་ ་གི་མི་སེར་དང་། བ་སྟེགས། ང་ ང་
ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ ་ཚུ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�� ��
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།�

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
གནས་ ག་བསྡུས་པ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 

��

��
��
��
��
��
��
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་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ལྷ་ཁང་། 

  དདཔཔལལ་་ལྷལྷ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  དཔལ་ལྷ།�
གནས་ཁང་། � � ་རི་སྣང་།  �
གཡུས།    ་རི་སྣང་། �
བསྟེན་མི། ་རི་སྣང་གི་གཡུས་མི་ཚུ་དང་ ་བ མ་ ་ ག ར་ཆེན་ཁ་དང་། ཁང་ ། 

བ་སྟེགས། ང་ ང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་གདན་
ས ་ དང་པ ་ ག ་བཏབ ་གནང ་མི ་འདི ་ 
མཁན་ཆེན་ ་རབས་ ༢  པ་རྗེ་མཁན་
ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་

པས། �
རྗེ་མཁན་འདི་གི་སྐུ་ ་ ་མའི་ ལ་སྐུ་ཚུ་
ཡང་ འ མ་དཔལ་བ ས་ག ན། མི་ལ་
རས་པ། རྒྱལ་བ་ལོ ་རས་པ། གྲུབ་ ོབ་

དཔའ་བོ་རོ་རྗེ། མཁན་ཆེན་དམ་ཆོས་པད་ད ར་ཚུ་ཨིན་པས། རྗེ་མཁན་འདི་ ་རོ་ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་ག ང་
ལས་འཁྲུངས་ནུག།�
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དཔལ་ལྷ།�

་ལོ་ ༡ ༢  རྗེ་ཉིད་ད ང་གྲངས་  བ སཔ་ད་ ་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ ་ ོ་བྲང་འདི་བ ངས་
གནང་ནུག། ་གི་ ལ་ལས་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་སོངཔ་
ཨིན་པས། ་ནང་གི་རྟེན་ཚུ་ཡང་ ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་གི་ བས་རིས་དང་གསེར་ཏོག་ མ་རྒྱལ་
མཆོད་རྟེན་བ ས་ གས་གྲུབ་མ ད་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་ ་ ནང་རྟེན་ག ོ་བོ་ རྗེ་ ས་རབ་
རྒྱལ་མཚན་ ་སྐུ་འབག་ཆེན་པོའི་ནང་ག ངས་ རྗེ་རང་གི་ད ་ ོད་རིང་བ ལ་དང་ ཐུགས་ ་གིས་མ་
འ གསཔར་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་ ག་ ་བ ས་ཡོད་མི་འདི་ཕུལ་ བས་ སྐུ་འདྲ་ འི་ ལ་
འ ར་བའི་ གས་མཚན་སོན་པ་སོགས་ ན་ བས་ ན་ ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཁ་གསལ་ ་ མ་ ར་ནང་ལུ་
བ ད་ ་འ ག།  ་གི་གཡས་གཡོན་ལུ་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་སྐུ་འདྲ་ལུ་ཡང་ ན་ ན་ ་
ནང་ག ངས་བསམ་ ས་མ་ བ་ ་བ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མ ལ་ཚད་ གཔོ་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་བའི་ནུས་པ་
ཡོད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
ལྷ་ཁང་གི་ ོག་གོང་མའི་ནང་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་ག མ་ཅུང་ནང་ བ གས་གདན་ ན་ བས་

ན་འདི་ ད་ ོ་བར་ན་ཡང་མ་ མས་པར་མ ལ་ ་འ ག། ་
གི་ ་ཁར་ ས་དང་ ས་མོའི་ག མ་ཅུང་དང་ དགོན་པ་འོག་
མ་ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་གདན་ས་ ང་པ་ལྷ་ཁང་འོག་མ་དང་། 
བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ ་གིས་བ ད་ ་གཞི་བ གས་
འི་ཐུགས་བ ད་གནང་སྟེ་ འ ་ཁང་འོག་མ་ཟེར་ ད་ ོ་ མ་
ོམ་ ག་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་ ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་དམན་

པའི་སབས་ཀྱིས་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཉིད་ ད ང་གྲངས་ 
༡ མ་ལུ་ དགོངས་པ་ཆོས་ད ངས་སུ་ མ་སོངཔ་ལས་
བརྟེན་ ག་ ་མ ད་འ ོ་ ་ལུས་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།�
��
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དདམམ་་བབ གག།།�
ལྕང་ལོ་ ན་ ་ ོ་བྲང་ ། །བ མ་ལྡན་ ག་ན་རོ་རྗེ་ལ། །དམ་བ ས་ཁས་ ངས་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་ག ལ་
བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །དཔལ་ ་བསམ་ཡས་ད ར་མ ོད་ ། ། ོབ་དཔོན་པ ་འབྱུང་གནས་
ལ། །དམ་བ ས་ཁས་ ངས་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །བ ་ ས་མ ོང་
ོན་ཆོས་ ་ཆེར། །འ མ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ། །དམ་བ ས་ཁས་ ངས་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་

ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
ཁམས་གསུམ་དབང་ ་སྡུད་པའི་མཐུ་བོ་ཆེ། ། ད་གསུམ་ ལ་བར་མ ད་པའི་ ལ་མངའ་བ། །མི་བ ན་
འ གས་ ད་ཡོངས་ཀྱི་ཡུམ་ག ག་ ། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ ་རོ་ ན་མ། །ཉི་མའི་ཟེར་དང་འ ར་ འི་མདོག་
ལྡན་ཞིང་། ། ལ་ག ག་ཅུང་ ད་འ ོ་ལ་འ མ་པའི་ མ། ། ན་གསུམ་འགྲོ་ལ་རབ་ གས་བ ོགས་ནས་
ག གས། ། ོར་ག ག་རིན་ཆེན་མ ས་པའི་ ད་པན་ ན། ། ན་ ལ་གསེར་དང་རོ་ འི་ ་ ས་བ ད། ། ་
ག་ཆུན་པོས་མ ལ་རྒྱན་ ག་དང་ བས། །གསེར་ད ལ་ག ་ འི་ ལ་ ལ་སྒྲ་ ག་ ང་། ། ག་གཡས་
ག ད་པའི་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་འ ར། །གནོད་ ད་དགྲ་བ གས་ མས་ ད་ ོག་དང་འབྲལ། །གཡོན་པ་ འུ་
འི་ ལ་པ་སྐུ་ལ་བརྟེན། །ཆོས་མ ད་ཡོངས་ཀྱི་ ་བ་ ད་བཞིན་ ང། ། ད་འོང་ནུ་འ ར་རྒྱས་པའི་སྐུ་སོད་

ལ། ། ང་ཆེན་ ་བོ་ ོན་པའི་སདོ་གཡོགས་དང་། །ནོར་བའི་འ ང་བ་མང་པོའི་ད་ོ ལ་ ན། ། ་ལྡན་ ད་པར་
ལྷ་ ་ ་རགས་དང་། །སྐུ་ ད་དར་རྒྱ་ མ་ བས་མ ས་པར་ད ས། ། ་ད ང་དམར་ནག་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་
དཀྱིལ་ ། ། བས་གཉིས་ ན་དན་འ ལ་བའི་སབས་ཀྱིས་བ གས། ། གས་པའི་ ་དཔོན་ མས་དང་ལྷན་
ག་རལོ། ། ག་པར་འ ག་རྟེན་ ན་ལ་བྱ་ར་མ ད། ། ད་པ་གསུམ་པོ་ ད་ ག་ ་ ས་ ར། །ག ག་པའི་
སེམས་ལྡན་མ་ལུས་ ལ་གནོད་ན། །མ་མོ་ ན་མོ་ མས་ ད་ ོ་ ར་འ ད། །དགྲ་བོའི་ ་ ་ ོག་ད གས་
ས་སུ་ ། །བསན་འཛིན་ ན་ ་བ འ་ ན་ལས་མ ད་པའི། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ ད་ལ་བདག་བསོད་

ན། ། ན་ ་ ལ་བ ས་ག ན་པོ ་བ ར་དགོངས་ལ། །བ ལ་བའི་འ ན་ལས་ ་བཞིན་འགྲུབ་པར་
མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།��
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དགོན་ ་འདི་ ་ཆེ་ ོས་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཉིན་ ར་བཞིན་ ་ ལྷ་མོ་དང་ ་རིང་མ་ གནས་པོའི་གསོལ་
ཁ་ཚུ་ གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ་ལས་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ 
འ མ་ ་དང་ག ག་ཁར་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཡང་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ་མ་ཚད་ 
བས་ ང་ཐུགས་ ལ་བཞི་པ་ འ གས་ ད་ནོར་ འི་གདན་ས་ ག་འབད ་ལས་ རང་ ་དང་པའི་ ས་ 

༡༢ ལས་ ༡  ཚུན་ཉིན་གྲངས་  ་རིང་ལུ་ ་མའི་སྐུ་མཆོད་བ ང་ ོལ་འ ག། �
་བ མ་ ་ རང་ ་དང་པའི་ ས་ ༡  ལས་ ༡  ཚུན་ ཉིན་གྲངས་  ་རིང་རྗེ་འ ན་ལས་རྒྱལ་

མཚན་ ་སྐུ་མཆོད་དང་།  རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ༡  ལུ་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ། རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ༢  
ལས་ ༢  ཚུན་མགོན་པོའི་གཏོར་རྒྱབ། རང་ ་བཅུ་ག ག་པའི་ ས་ ༡  ལས་ ༡  ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ 
 ་རིང་ལུ་ རྗེ་ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ ་སྐུ་མཆོད་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ལྷ་ཁང་འདི་ བས་ ང་ཐུགས་ ལ་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་
ག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ་ ན་ ་ལྷ་ཁང་ ག་ ་བ ་ཨིན། ན་དང་ཕུ་ལས་ མི་ ་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ཡང་ མཆོད་ཞིང་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ག ང་ལས་ཡང་ རྒྱུན་གསོལ་དང་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ཚུ་ གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་འ ག།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་གདན་ས་དང་པ་ ག་བཏབ་གནང་མི་འདི་ མཁན་ཆེན་ ་རབས་ ༢  པ་རྗེ་

མཁན་ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། ་ཡང་ ་ལོ་ ༡ ༢  རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ ད ང་གྲངས་ 
 བ སཔ་ད་ ་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ ་ ོ་བྲང་འདི་བ ངས་གནང་ནུག། �
་གི་ ལ་ལས་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་སོངཔ་ཨིན་པས། ་
ཁའི་གནས་བདག་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྷ། གཞི་བདག་བ ་ ས་དར་རྒྱས། བྱ་རོ། ཟེར་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་
ལས་ དཔལ་ལྷ་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ ་རི་ ན་སྣང་
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གི་གཡུས་མི་ཚུ་དང་། ག ར་ཆེན་ཁའི་གཡུས་མི། ་བ མ་ ་ ཁང་ ་གི་མི་སེར་དང་། བ་སྟེགས། ང་
ང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ ་ཚུ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�� �
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 

�
�
�
�
�
�
�
�
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་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ལྷ་ཁང་། 

  གགཞིཞི་་བབདདགག་་བབ ་་ སས་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གཞི་བདག་བ ་ ས་དར་རྒྱས།�
གནས་ཁང་། � � ་རི་སྣང་།  �
གཡུས།    ་རི་སྣང་།�
བསྟེན་མི། ་རི་ ན་སྣང་གི་གཡུས་མི་ཚུ་དང་ ་བ མ་ ་ ག ར་ཆེན་ཁ་དང་། ཁང་

། བ་སྟེགས། ང་ ང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ ོ་བྲང་གི་གདན་
ས ་ དང་པ ་ ག ་བཏབ ་གནང ་མི ་འདི ་ 
མཁན་ཆེན་ ་རབས་ ༢  པ་རྗེ་མཁན་ 
ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་

པས། �
རྗེ་མཁན་འདི་གི་སྐུ་ ་ ་མའི་ ལ་སྐུ་ཚུ་
ཡང་ འ མ་དཔལ་བ ས་ག ན། མི་ལ་

རས་པ། རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ། གྲུབ་ ོབ་དཔའ་བོ་རོ་རྗེ། མཁན་ཆེན་དམ་ཆོས་པད་ད ར་ཚུ་ཨིན་པས། རྗེ་
མཁན་འདི་ ་རོ་ག ར་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་ག ང་ལས་འཁྲུངས་ནུག།�
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གཞི་བདག་བ ་ ས་དར་
རྒྱས།�

་ལོ་ ༡ ༢  རྗེ་ཉིད་ད ང་གྲངས་  བ སཔ་ད་ ་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ ་ ོ་བྲང་འདི་བ ངས་
གནང་ནུག། ་གི་ ལ་ལས་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་སོངཔ་
ཨིན་པས། ་ནང་གི་རྟེན་ཚུ་ཡང་ ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་གི་ བས་རིས་དང་གསེར་ཏོག་ མ་རྒྱལ་
མཆོད་རྟེན་བ ས་ གས་གྲུབ་མ ད་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་ ་ ནང་རྟེན་ག ོ་བོ་ རྗེ་ ས་རབ་
རྒྱལ་མཚན་ ་སྐུ་འབག་ཆེན་པོའི་ནང་ག ངས་ རྗེ་རང་གི་ད ་ ོད་རིང་བ ལ་དང་ ཐུགས་ ས་མ་འ གས་
པར་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་ ག་ ་བ ས་ཡོད་མི་འདི་ཕུལ་ བས་ སྐུ་འདྲ་ འི་ ལ་འ ར་བའི་
གས་མཚན་སོན་པ་སོགས་ ན་ བས་ ན་ ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཁ་གསལ་ ་ མ་ ར་ནང་ལུ་བ ད་ ་
འ ག།  ་གི་གཡས་གཡོན་ལུ་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་སྐུ་འདྲ་ལུ་ཡང་ ན་ ན ་ ་ནང་
ག ངས་བསམ་ ས་མ་ བ་ ་བ གས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མ ལ་ཚད་ གཔོ་ངན་སངོ་ལས་གྲོལ་བའི་ནུས་པ་ཡདོ་
ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

ལྷ་ཁང་གི་ ོག་གོང་མའི་ནང་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་
ག མ་ཅུང་ནང་ བ གས་གདན་ ན་ བས་ ན་འདི་ ད་ ོ་
བར་ན་ཡང་མ་ མས་པར་མ ལ་ ་འ ག། ་གི་ ་ཁར་ ས་
དང་ ས་མོའི་ག མ་ཅུང་དང་ དགོན་པ་འོག་མ་ག ར་ཆེན་ཆོས་
རྗེའི་གདན་ས་ ང་པ་ལྷ་ཁང་འོག་མ་དང་། བས་ ང་འ གས་
ད་ནོར་ ་གིས་བ ད་ ་གཞི་བ གས་ འི་ཐུགས་བ ད་གནང་

སྟེ་ འ ་ཁང་འོག་མ་ཟེར་ ད་ ོ་ མ་ ོམ་ ག་མ ལ་ ་ཡོད་
མི་འདི་ ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་དམན་པའི་སབས་ཀྱིས་ བས་
ང་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཉིད་ ད ང་གྲངས་ ༡ མ་ལུ་ དགོངས་པ་
ཆོས་ད ངས་སུ་ མ་སོངཔ་ལས་བརྟེན་ ག་ ་མ ད་འ ོ་ ་

ལུས་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།  
��
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དདམམ་་བབ གག།།��
། གྲུབ་ཆེན་དཔའ་བོ་རོ་རྗེ་དང་། །འ མ་དཔལ་ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ ། །བ འ་དང་དམ་ ག་རྗེས་

དགོངས་ལ། ། བ་ ་ཆོས་འ ར་བ ང་བར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
ཡུལ་འདིའི་གཞི་བདག་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ མས་ ད་ཀྱི་བ འ་དང་དམ་ལ་གནས་ ང་བསན་པ་
བ ང་བར་ཁས་ ངས་པའི་བ འ་ ོད་དམ་ ན་བ ས་དར་རྒྱས་སྐུ་མདོག་དམར་གསེར་ཅུང་ ད་ ་ལ་འ མ་
པའི་ མས་ ན། སྐུ་ལ་དར་ད ར་ ་ན་བ འ་དང་རིན་ཆེན་གསེར་ ་གོ་ བ་གསོལ་བ། ད ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་
ོག་ ་མ ང་དར་དང་རྒྱལ་མཚན་སྣ་ ས་བརྒྱན་པ། ་ལ་འ ལ་ ་ ་ལོང་ག གས་པ། སག་རལ་གཡས་

དང་ག ག་ བས་གཡོན་ ་བཏགས་པ། ག་གཡས་བ ད་ཀྱི་མདའ་ག ་དགྲ་ལ་ག ར་བ། ག་གཡོན་
ཐུགས་ ར་ ག་མ བ་བ ན་ གས་དམར་པོས་དམ་ མས་འ ང་བ། དར་མ ང་ ན་པོའི་ ་རགས་བ ངས་
པ། བས་ལ་སག་ འི་ཡུ་རིང་གསོལ་བ། ་ ང་ ས་དར་ད ར་ ་སྟེང་ན་གསེར་ ་ ་ལ་གཡུའི་ ་ཚོམ་
བ ད་པ། ད ལ་ ་ཡབ་ ན་ བ་མཐུར་གོང་ ད་ ལ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་པ་ ་ ་མས་བརྒྱན་པའི་སྟེང་ན་
བ གས་པའོ། ། འི་མ ན་ ་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ ན་མོ་བཅུ་ ག་ལནོ་པའི་ན་ཆུང་ ་བ་ད ར་ལ་དམར་བའི་
མདངས་ གས་པ། ག་གཡོན་དར་མཚོན་སྣ་ འི་མདའ་དར་དང་གཡོན་པ་འ ་ ད་ འི་ མ་པའི་མ འ་
ར་ ་བ འ་བ ང་ལོངས་ ོད་སྣ་ཚོགས་པས་བ ར་བ་བསྣམས་ནས་དངོས་གྲུབ་འབད་ ད་ ་ ོལ་ཏེ་

བ གས་པ། འི་འ ར་ ་ ་བ ད་བ ན་ག ན་ས་བདག་མ་མོ་ ་བརྒྱད་ལ་སགོས་པ་གྲངས་ ད་འ ར་ ས་
བ ར་བ།  ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དགོན་ ་འདི་ ་ཆེ་ ོས་ ག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དགོན་འདི་ཁར་ ཉིན་ ར་བཞིན་ ་ ལྷ་མོ་དང་ ་རིང་མ་ 
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ་ལས་ ས་ཆེན་ ད་པར་
ན་ཚུ་གི་ བས་ འ མ་ ་དང་ག ག་ཁར་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཡང་ རྒྱས་ ང་རྒྱསཔ་ ་ཕུལ་ ོལ་
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འ ག། ་མ་ཚད་ བས་ ང་ཐུགས་ ལ་བཞི་པ་ འ གས་ ད་ནོར་ འི་གདན་ས་ ག་འབད ་ལས་ རང་
་དང་པའི་ ས་ ༡༢ ལས་ ༡  ཚུན་ཉིན་གྲངས་  ་རིང་ལུ་ ་མའི་སྐུ་མཆོད་བ ང་ ོལ་འ ག། �
་བ མ་ ་ རང་ ་དང་པའི་ ས་ ༡  ལས་ ༡  ཚུན་ ཉིན་གྲངས་  ་རིང་རྗེ་འ ན་ལས་རྒྱལ་

མཚན་ ་སྐུ་མཆོད་དང་།  རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ༡  ལུ་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ། རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ༢  
ལས་ ༢  ཚུན་མགོན་པོའི་གཏོར་རྒྱབ། རང་ ་བཅུ་ག ག་པའི་ ས་ ༡  ལས་ ༡  ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ 
 ་རིང་ལུ་ རྗེ་ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ ་སྐུ་མཆོད་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ལྷ་ཁང་འདི་ བས་ ང་ཐུགས་ ལ་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་
ག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ་ ན་ ་ལྷ་ཁང་ ག་འབད་བ ་ཨིན། ན་དང་ཕུ་ལས་ མི་ ་གི་ཁ་

ཐུག་ལས་ཡང་ མཆོད་ཞིང་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ག ང་ལས་ཡང་ རྒྱུན་གསོལ་དང་སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ མ་ད ལ་ ་རྒྱབ་ ར་ཚུ་ གང་ལ་གང་མཚམས་ ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་འ ག།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་གདན་ས་དང་པ་ ག་བཏབ་གནང་མི་འདི་ མཁན་ཆེན་ ་རབས་ ༢  པ་རྗེ་

མཁན་ ས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། ་ཡང་ ་ལོ་ ༡ ༢  རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ ད ང་གྲངས་ 
 བ སཔ་ད་ ་རི་ ན་སྣང་འོད་གསལ་ ་ ོ་བྲང་འདི་བ ངས་གནང་ནུག། �
་གི་ ལ་ལས་ བས་ ང་འ གས་ ད་ནོར་ འི་བ གས་གནས་ག ོ་བོ་ ག་ལུ་ ར་སོངཔ་ཨིན་པས། ་
ཁའི་གནས་བདག་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྷ། གཞི་བདག་བ ་ ས་དར་རྒྱས། བྱ་རོ། ཟེར་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་
ལས་ གཞི་བདག་བ ་ ས་དར་རྒྱས་ཟེར་ ་མི་འདི་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་
འདི་ ་རི་ ན་སྣང་གི་གཡུས་མི་ཚུ་དང་། ག ར་ཆེན་ཁའི་གཡུས་མི། ་བ མ་ ་ ཁང་ ་གི་མི་སེར་དང་། 
བ་སྟེགས། ང་ ང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ ་ཚུ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།���
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
གནས་ ག་བསྡུས་པ།�ལྷ་ཁང་། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 
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ོས་ཆུ་གཞི་བདག་གི་སྐུ་པར།�

  ོསོས་་ཆུཆུ་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ོས་ཆུ་གཞི་བདག།�
གནས་ཁང་།   ང་བྱང་སོད་ནང་།�
གཡུས།    བྱང་སོད་ནང་།�
བསྟེན་མི།   �� བྱང་སོད་ནང་ཁ་ ར་ ་མི་སེར་ ང་པ་དག་པ་ ག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��
གནས་བདག་ ོས་ཆུ་གཞི་བདག་གི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཟེར་ལོགས་སུ་བ ངས་བ ངསམ་ ག་ག་ ་ཡང་མིན་
འ ག། གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་འ ལ་བ་ ན་ ོས་ཆུ་གཞི་བདག་འདི་ ་རོ་ ང་བྱང་སོད་

ནང་གི་གཡུས་ཚན་ ོ་ཏ་ར་ཟེར་མི་གི་ ག་ལུ་ ཆུ་མིག་ ག་ཡོད་མི་
འདི་གི་གནས་བདག་ ་བ ་ཨིན་པས། �
གནས་བདག་འདི་ལུ་ བ གས་གནས་ཀྱི་ ོ་བྲང་ཟེར་ ང་ ་ བ་
ཟེར་ ང་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཆུ་མིག་ ག་ཡོད་མི་འདི་གི་ ོ ་
ལོགས་ཁར་ མ་ག ག་ཡོད་མི་ནང་ གནས་བདག་གི་སྐུ་པར་ ག་ 
བས་རིས་ ོག་ལུ་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་པས། གནས་བདག་

འདི་ཡང་ ན་ ་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོའི་ བས་ བ འ་དང་དམ་ལུ་
བཏགས་ཏེ་ གཡུས་ཚན་འདི་གི་གནས་བདག་འབད་ བ ས་

བ སཔ་ཨིནམ་ ་བ ད་ ོལ་འ ག།�
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དདམམ་་བབ གག།།�
རྒྱལ་བས་འགྲོ་ལ་མི་གནོད་ཀྱི། ། ན་དང་བ ་བ་ བས་ ག་རྗེ། །རྒྱུ་འ ལ་བ ན་པས་བ འ་བ ལ་པ། ། ་
བཞིན་ ད་ ང་མ་ག ལ་དགོངས། །ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག། 
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
པ འི་མགོན་པོ་འགྲོ་ལ་རྗེ་ གས་འ ལ། ། ད་ལ་ ་འདོད་བ བ་པའི་བ ན་ ད་ཆེ། །ཉིན་ ད་འ མ་ ས་
ག ་ལྡན་འོད་ཟེར་བ། ། ག་གཡས་མ ང་དར་གཡོན་པ་ནོར་ ་འཛིན། ། ་དམར་ བས་ནས་སོང་གསུམ་མ་
ལུས་ ལ། །གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ ད་ཀྱི་བ ད་ ་མ། །བ ན་བ ད་ ་ ན་འ ར་ཚོགས་བ ས་ལ་
སོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཟེར་ ང་ མ་ ང་དག་པ་ ག་གིས་ ལོ་མཆོད་ བས་ས་གནས་འདི་ཁར་སོང་
ཞིནམ་ལས་ གནས་བདག་ལུ་དམིགས་བསལ་ ས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་མི་འདི་མ་གཏོགས་ ག ན་
ས་གནས་འདི་ཁར་གནས་བདག་གི་ ོ་བྲང་དང་ ་ བ་ཟེར་ག་ ་ཡང་ དཔ་ལས་ ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་
མཆོད་ཡང་ཕུལ་གསོལ་ དཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ གནས་བདག་འདི་བསྟེན་དགོ་པའི་ མ་ ང་དག་པ་ ག་
གི་ མ་ནང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བའི་ བས་ གནས་བདག་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་ཡོད་ཟེར་
ཨིན་པས།�
གྲོགྲོསས་་འའ ལལ།།  ��
གནས་བདག་འདི་ལུ་ བ གས་གནས་ཀྱི་ ་ོབྲང་ཟེར ་ག་ ་ཡང་ དཔ་ལས་ ག ང་དང་མི་སེར་ག་ལས་ཡང་ 
རྒྱབ་ ར་ཚུ་ ་དགོཔ་མ་ ོན་པས། ཨིན་ ང་ མ་འོངས་གནས་བདག་འདི་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་ ོལ་མི་
མས་ འི་དོན་ལུ་ ོ་བྲང་དང་ ་ བ་ག ག་བ ངས་དགོ་པ་ ན་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ ག ང་
དང་མི་སེར་ལས་ རྒྱབ་ ར་ཡང་ ་དགོཔ་འ ོན་ ་ཨིན་པས།�
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
ོས་ཆུ་གཞི་བདག་འདི་ བྱང་སོད་ནང་ ཁ་ ར་ ་མི་སེར་ ང་དག་པ་ ག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། གནས་

བདག་འདི་གི་དོན་ལུ་བ ངས་བ ངས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་ ་ བ་ཚུ་ཡང་མ ལ་ ་མིན་འ ག།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།�

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �
འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བ ན་ གས་དངོས་གྲུབ།��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
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ང་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་།�

  དདཔཔལལ་་རིརི་་བབ ནན།།�
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  དཔལ་རི་བ ན།�
གནས་ཁང་།   ང་དཔལ་རི།�
གཡུས།    ང་ལྕང་ད ར།�
བསྟེན་མི། ང་ལྕང་ད ར་དང་ བྱང་སོད། འུ་ནང་དང་ རོ་ནང་། ན་མཚོ་དང་ 

འབངས་ འི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་འདི་
ནང་ལས་ཁ་འ ས་ཏེ་འ ་མིའི་མི་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་འདི་བསྟེནམ་ཨིན་
པས།�

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

དཔལ་རི་དགོན་པ ་འདི་ ་རོ ་
འ བངས ་ ་ མ ་ ་རྒྱ བ ་ཁ ར ་ 
བ ལ ་རི ་ ང ་གི ་ ོ ་ཏོ ག ་ཁར ་
གས་ཏེ་ཡོད། དགོན་པ་འདི་ལྷོ་

འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་དང་འ ལ་བ་
ན་ རབ་བྱུང་  པ་ ས་

རབས་ ༡  པའི་ནང་གནས་ ང་
པའི་དགོན་འཛིན་ ་མ་འ ་ ད་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ ་བ ད་ ་འ ག། 
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དཔལ་རི་བ ན།�

གནས་ ང་པ་ཟེར་མི་འདི་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ ངོ་ ལ་འབད་མིའི་ མ་ཁག་ ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་
ག ག་ཨིན། རྒྱལ་རབས་ ་ ར་སྣང་བའི་ནང་ལས་འབད་བ་ ན་ གནས་ ང་པའི་ མ་ཚུ་ལས་ གདན་ས་
དང་པ་བཏབ་མི་འདི་ གནས་ ང་ མ་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་བ ང་གི་ ས་ འ མ་དབྱངས་རིན་ཆེན་
རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བ ང་པོ་ཨིནམ་ ་གསུངས་ནུག། མ་འདི་གཉིས་ག ག་ཨིན་ན་ ན་ན་བ ག་ད ད་འབད་
དགོཔ་འ ག།�
དཔལ་རི་དགོན་པ་འདི་ ན་མ་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རི་བོ་དགའ་ལྡན་པ་ཟེར་མི་
འདི་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ངོ་ ལ་འབད་མི་ མ་ཁག་ ་གི་གྲལ་ལས་ག ག་ཨིན། བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་
གིས་རྟེན་འ ལ་བ ག་ འི་དོན་ལུ་ རི་མོ་ ག་ ས་བཅུག་པའི་ བས་ མ་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ ང་
ག་གི་ ་བར་བ གས་བ གས་པའི་པར་དང་། རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་ མ་གི་པར་འདི་ ་ ར་བ ནོ་པའི་ཁར་
བསུ་བ་གསེར་ ང་དང་བ ས་ བས་གྲལ་བ ར་བའི་རི་མོ་ ས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་
གིས་ ་འ ོ་ལས་ ད་ ་ ར་བ ོན་ཏེ་འ ་མི་དང་། ང་ ་ ོད་མི་ཨིནམ་ལས་ དགོན་པ་འདི་ ང་གིས་
དབངམ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་ མ་དང་འ ར་འབངས་ཡོངས་ ོགས་བདའ་བཏང་སའི་
ས་གནས་ཡང་འདི་ཁར་ཨིན་ཟེར་བ དཔ་ཨིན་པས།�

་ལས་ ང་འདི་གི་མ ག་ལུ་ བ ལ་རི་ ང་གི་བ དམོ་འདི་
ཡང་དམ་ལུ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་
མཆོད་རྟེན་བ ངས་བ ངསམ་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་མ ལ་ ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ་གི་ ོ་ལོགས་ཁར་ ན་དན་ ང་ ོམ་ ག་ཡོད་མི་
འདི་ མ་གནས་ ང་པའི་ ག་འཁར་ལས་ ས་ ས ་ཨིན་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བ ད་ ་འ ག།�
�
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དདམམ་་བབ གག།།  �
བདག་ ་གསང་ གས་ བ་པ་པོ ། ། ད་ ་དྲག་ ལ་མཐུ་ ལ་ཆེ། །ཚུལ་བཞིན་ ལ་འབྱོར་དམ་ ག་
ན། །གནས་མགྲོན་བཞིན་ ་བ ང་བར་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག།��
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
སྐུ་མདོག་དམར་ལ་དྲག་ ལ་ཆེན་པོ་ ། །གོས་དངལྷབ་ བ་ ག་མཚན་རྒྱན་ ས་ ས། །བསམ་དོན་ ད་
བཞིན་སྟེར་བའི་འ ན་ལས་པ། ། ་ག མ་དྲག་ ལ་ཆེན་པོ་ ད་ལ་བསོད། ། ད་ ར་མ གས་པའི་ ་དམར་
མི་བ ད་ བས། ། བ་མཆོག་ ང་བའི་འ ག་རྟེན་ ལ་ ་ ད། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོའི་ལས་ མས་
ཀྱི། །གང་བ ལ་འ ན་ལས་ ར་ ་འགྲུབ་པར་མ ོད། །ཟེར ་ལ་སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཞི་བདག་འདི་གི་
ད ་ ་ནང་ལས་འ ོནམ་ཨིན་པས།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
་མ་ མི་སེར་ཡར་རྒྱས་མ་འ ་བའི་ བས་ལོ་ ར་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ ོལ་རྒྱུན་འདི་ཡང་ ་དང་འདི་ཨིན་

ཟེར ་ ག་ག་ ་ཡང་ དཔ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ད་ ས་ནངས་པ་ མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་ ར་
བཞིན་ ་ ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་ རྒྱལ་བའི་བ འ་འ ར་ཆེན་མོ་དག་ཚར་དང་ ས་ཆེན་ཁག་ཚུ་ནང་ གནས་
པའོི་གསོལ་མཆོད་ཡང་ མ་བ བ་བ བ་ ་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ་མ་ཚད་ གནསཔོ་འདི་བསྟེན་དགོ་མི་ཚུ་གིས་ 
ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་འོངས་ཏེ་ གནསཔོ་ལུ་དམིགས་བསལ་ ས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ ་དང་ གནསཔོ་བསྟེན་དགོ་
མི་ཚུ་གིས་ ར་མཆོད་དང་ད ན་མཆོད་ བས་ གནསཔོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རང་སོའི་ མ་ནང་ལས་ཡང་
ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
ལྷ་ཁང་འདི་ག ང་དང་ ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ ནམ་ལས་ ོབ་ལམ་ཟེར ་ག་ ་ཡང་ དཔ་ཨིན་པས། 
ཨིན་ ང་ ལྷ་ཁང་འདི་ ལྕང་ད ར་གཡུས་ཚན་ ་མི་སེར་ཚུ་གི་ བས་གནས་ ག་འབད ་ལས་ ས་རྒྱུན་
གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རྒྱབ་ ར་ཡང་ གཡུས་མི་ ་ཚུ་གིས་ར་འབད་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
��
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
དཔལ་རི་དགོན་པ་འདི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་དང་འ ལ་བ་ ན་ རབ་བྱུང་  པ་ ས་རབས་ ༡  པའི་
ནང་ གནས་ ང་པའི་དགོན་འཛིན་ ་མ་འ ་ ད་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ ་
བ ད་ ་འ ག། གནས་ ང་པ་ཟེར་མི་འདི་ བས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ ངོ་ ལ་འབད་མིའི་ ་ཁག་ ་ཡོད་པའི་
གྲས་ལས་ག ག་ཨིན། རྒྱལ་རབས་ ་ ར་སྣང་བའི་ནང་ལས་འབད་བ་ ན་ གནས་ ང་པའི་ མ་ཚུ་ལས་ 
གདན་ས་དང་པ་བཏབ་མི་འདི་ གནས་ ང་ མ་རིན་ཆེན་བསམ་གཏན་དཔལ་བ ང་གི་ ས་ འ མ་དབྱངས་
རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བ ང་པོ་ཨིནམ་ ་གསུངས་ཏེ་འ ག།ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་འདི་ ང་ལྕང་
ད ར་དང་ བྱང་སོད། འུ་ནང་དང་ རོ་ནང་། ན་མཚོ་དང་ འབངས་ འི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དགོ་དོ་
ཡོདཔ་མས།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།�

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 
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ང་དམར་ལྷ་ཁང་།�

༡༡   གག་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ག་བ ན། 
གནས་ཁང་།   ང་དམར་ནང་།�
གཡུས།    བ་སྟེགས།  �
བསྟེན་མི། བ་སྟེགས་ཀྱི་མི་སེར་དང་། ལ་འབྱོར་ ་མི་སེར། ་ལས་ ་རོ་ ན་

ཁང་ནང་ལུ་ ས་མིའི་ ་ལོ་གསར་ ས་ཚུ་གི་ ས་ལྷ་ ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ང་དམར་ལྷ་ཁང་འདི་ ན་ མ་གནས་ ང་
པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ མ་འ ་ ད་རབ་རྒྱས་
ཟེར་ ་མི་འདི་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་ བས་ 
་རོ ་ བ་སྟེགས་ ང་དམར་ལྷ་ཁང་དང་ 
ང་དཔལ་རི་དགོན་པ། ་བ མ་ ་ མ་

ཕུ ་ལུ ་ ལྕང་ མ ་ཏོག ་ལྷ ་ཁང ་། མ ་ཕུ ་
ད རཔོ་ ས་བྱ་རི་ ང་། མ་ཕུ་ས་དམར་

ང་ཁ། མ་ཕུ་བར་པའི་ལྷ་ཁང་། ད་ མ་ཚུ་ནང་ལྷ་ཁང་ ་ ་བ ངས་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ག་ཨིན་པས། 
ལ་ལས་ ་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་དང་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་ བས་ འབྲུག་པ་བ འ་

བརྒྱུད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ ལ་སའི་དགོན་ ་ ག་ ་ ན་ ས་བ བས་གནང་ནུག། འི་ ལ་ལས་ རྗེ་ ས་རབ་
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ད་བ ན། 

རྒྱལ་མཚན་ ་ བས་ ལྷ་ཁང་འདི་ མས་གསོ་མ ད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ ོག་གཉིས་ ་བ ངས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ དགོན་ ་འདི་ དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ག་ལུ་ ར་སོངམ་ལས་བརྟེན་ 
བདག་འཛིན་ གས་ མོ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ ན་ལས་ ལྷ་ཁང་ ོག་གཉིས་ ་ཡོད་མི་འདི་ ོག་ག ག་ ར་
བ་སྟེ་ ད་ ས་མ ལ་ ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་པས།�
ད་ ས་ ལྷ་ཁང་འདི་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ ་རོ་རིན་ ངས་ ་ཚང་གིས་ ས་བ ས་གནང་དགོཔ་ ་ ་རྟེན་
དང་བ ས་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ་རོ་ ལ་འབྱོར་ལས་ཨིན་མི་ མ་འ ་ ད་རོ་རྗེ་
ཟེར་ ་མི་འདི་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་ མ་དང་པ་ ་གསར་བ ས་གནང་སྟེ་ ་མའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགོན་ ་འདི་
དང་ འདིའི་ ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ གསོན་ག ན་དང་འ ལ་བའི་ཆོས་ ོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ ར་
མ ད་དང་མ ད་བཞིན་ ་འ ག།�
དདམམ་་བབ གག།།�

 ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ ང་། །མ་ ངས་
ག ལ་ ར་དྲག་པོའི་སྐུར་བསན་ནས། །མཐུ་སོབས་ཕུན་
ཚོགས་བསན་པ་ ང་མ ད་པའི། ། ལ་གིང་ ོག་བདག་
དམར་པོར་ ག་འཚལ་ལོ། །བ འ་བའི་འ ར་གནས་ ་
ས་ ང་མའི་ཚོགས། ། ལ་འབྱོར་འདོད་པའི་བ ་སྟེར་

གསང་བའི་ཡུམ། །ལས་ ད་ག ན་པ་ག མ་པོ་ ་བརྒྱད་
དང་། །མ་མོ་ འུ་རང་ཚོགས་ལ་ ས་པས་འ ད། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འ ག།�
�
��
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།    �
ག་ ་ཆེན་པོ་ ག་མདོག་རལ་པ་ ན། ། ལ་ག ག་ ག་གཉིས་ མ་འ ང་ ས་པའི་སྐུ། ། བས་གཉིས་

གར་དང་་དཔའ་བོའི་གོམ་སབས་ཀྱིས། །བ ད་བཞི་གནོན་ཞིང་འ མས་པ་ ད་ལ་བསོད། །དར་དམར་ན་
བ འ་རིན་ཆེན་ཡ་ལད་དང་། །ཉིན་མོར་ ད་པའི་འོད་ ན་ ངས་ཀྱི་ ོག།དམར་ནག་དར་ ་ ད་པན་དང་
བ ས་པ། །སག་རིའི་ལྷམ་ཆེན་གསོལ་ལ་ ག་འཚལ་བསོད། ། ག་གཡས་རབ་ ་འབར་བའི་ ངས་གྲི་
འ ར། །གཡོན་པ་དགྲ་བོའི་ ་ ང་ ར་བས་འ བས། །བསེ་མ ང་ལྕགས་ཀྱི་མདའ་ག ་ གས་བསྣམས་
པས། ། ་འགྲོའི་ ོག ་ག ད་ག ན་པ ་ ད ་ལ ་བསོད ། ། ོ ་བོའི ་མཚོན་ ས ་དགྲ ་བོའི ་མགོ་ལུས ་
ག ོབ། །གནམ་ལྕགས་ཕུར་ ་བ གས་ཀྱི་ ང་ལ་འ བས། །རང་འདྲའི་ ལ་པས་སོང་གསུམ་མ་ལུས་
བ། །ཆོས་འ ལ་ཡོངས་ཀྱི་སྣ་འ ན་མ་ལ་བསདོ། །ལས་མཁན་ཆེན་པོ་ ོག་བདག་མ་ ངས་པ། །བ འ་ ན་

ལས་ ད་ཀྱི་ ོགས་གིང་ཆེན་བརྒྱད། །བ ན་ ་ག ན་པ་མི་བ ན་ གས་པའི་ཚོགས། །མཆོད་པ་བ ས་ལ་
དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེར་ ོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ཉིན་ ར་ ་བ ང་རྒྱུན་དང་ ་རིམ་ ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ ་བ མ་ ་ ས་ཆེན་ ད་པར་ ན་ཚུ་གི་ བས་ལུ་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ག ང་དང་ མི་ འི་བ འ་ ན་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་ ད་ ད་པར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ ་
ཡདོཔ་ཨིན་པས། ་ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་གི་རྒྱབ་ ར་ ོག་ལས་ རང་ ་དང་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག་
དང་། རང་ ་བ ན་པའི་ནང་ ང་གནས་ ་ག ག རང་ ་བརྒྱད་པའི་ནང་ རྒྱལ་བའི་བ འ་འ ར་ཆེན་མོ། 
་མ་ཚད་ ས་ཆེན་ཁག་ཚུ་གི་ བས་ལུ་ཡང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་མ་ད ལ་བ ོ་སྟེ་ ས་ཆེན་བ ་ ང་ ་ ་
དང་འ ལ་ གནས་བདག་ ད་བ ན་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མ ག་བསྡུ་གནང་དོ་ཡོདཔ་མས།�
མི་ ་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་ཆེན་འ མ་ ་ཚུ་གི་ བས་ མ་ད ལ་བ ོ་ ོག་ལས་རྒྱབ་ ར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
རང་ ་ ༡  པའི་ ༢  ལུ་ གཏོར་རྒྱབ་དང་གནས་བདག་གི་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་ བས་ བ་སྟེགས་མི་
སེར་དམངས་འ ོམས་ཏེ་ གཏོརམ་འ ང་ ་དང་ གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ ་ལུ་ རྒྱུ་ ང་གི་རྒྱབ་ ར་ཚུ་ 



349

ལོ་ ར་བཞིན་ ་ཕུལ་ ོལ་འ ག། ་བ མ་ ་ ག ང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ དགོན་ ་ མས་གསོའི་ ་དང་ 
ས་རྒྱུན་ ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ འི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་གསོལ་ ་འཐུས། ་ལས་ མ་ལུ་ ་རིམ་ ་ ོ་ ོགས་དང་ 
ད ལ་ ོགས་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། �
མམ འའ་་དདོོནན།།��
ང་ ང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ང་དམར་ལྷ་ཁང་འདི་ ན་ ས་ མ་གནས་ ང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ མ་

འ ་ ད་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ཨིན་ ང་ ལ་ལས་ལུང་བསན་དང་འ ལ་ཏེ་ 
་ ་འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་དང་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་བྱོན་པའི་ བས་ལས་ འབྲུག་པ་བ འ་བརྒྱུད་

པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ ལ་སའི་དགོན་ ་ ག་ ་ ན་ ས་བ བས་གནང་ནུག། ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ ད་
བ ན་བསྟེན་མི་འདི་ཡང་ བ་སྟེགས་ཀྱི་མི་སེར་དང་། ལ་འབྱོར་ ་མི་སེར། ་ལས་ ་རོ་ ན་ཁང་ནང་
ལུ་ ས་མིའི་ ་ལོ་ཚུ་གི་ ས་ལྷ་ ་བསྟེན་དགོ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བ ད་ ་འ ག།�
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།�

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་འ ་ ད་རོ་རྗེ། 

�
�
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་ ་ལོག་གནས་ཁང་།�

༡༡༡༡  ་་ ་་བབ ནན།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་ ་བ ན།  �
གནས་ཁང་།   ་ ་ལོག་གནས་ཁང་།   �
གཡུས།    ག ལ་ཁ།    �
བསྟེན་མི།�    ང་སོད། ག ལ་ཁ། ་རལ། ང་བ ང་མགར་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་པས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།� � �
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

་ ་བ ན་ ་གནས་ཁང་འདི་ ང་ ང་རྒེད་
འོག་གི་ས་གནས་ གཡུས་བྱང་སོད་ནང་ཟེར་
ས་ལས་ ཁ་ཡར་ ་སྟེ་ ས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ 
་ ག་ ང་ ང་ ་འ ་བའི་ལམ་ཁར་ ས་

གནས་ ་ ་ལོག་ཟེར་སར་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ 
ད་ ོ ་དཀྱིལ་འ ར་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་
ཡང་ ་ ་བ ན་དང་རོར་ གས་ཨིནམ་

ལས་བརྟེན་ དཀྱིལ་འ ར་ལྷ་ཁང་གི་ ར་ལས་ལོ་རྒྱུས་ མ་གྲ་ ག་ ་བ་ ན་ གནས་མཆོག་ ་རྒྱན་བྲག་གིས་
ག ོས་པའི་ ོན་ ང་བྲག་དང་ ལ་མགོ་ལོག་ ང་ད ར་པོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཀྱི་གསང་བའི་བྲག་ཕུག་
ཚུ་གིས་བ ར་བའི་གནས་ཀྱི་ ་བ་ གས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་བ ་བ་ ན་ ངས་
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་ ་བ ན།�

པའི་ ་རྒྱན་ ་ ། ོང་བྲག་ཁ་ལ་སགོས་པའི་གནས་བསམ་ ས་མི་ བ་པ་ ག་ མ ལ་ཚུགས་པའི་ས་གནས་
ག་ནང་ གས་ཏེ་འ ག།�

��
དདམམ་་བབ གག།།��

 ན་ ་རིག་འཛིན་པ ་འབྱུང་གནས་དང་། །གྲུབ་
རིགས་བརྒྱུད་པ་ མས་ཀྱི་ ན་ ་ ། །ཁས་ ངས་དམ་
བ འ་ག ན་པོ་དྲན་མ ོད་ལ། །གནས་དང་ཡུལ་འ ར་ ང་
བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་བ ད་ ་འ ག།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  �
 དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ ་མཆོག་རོལ་པ་ཆེའི། །ཡང་ ལ་ ་

བ་བ ད་འ ལ་ གས་པའི་ཚོགས། །དབང་གི་མདངས་
འ ོག་ག ་བ ད་འ མ་ལྡན་པ། །གཏེར་བདག་ ་བའི་

ཚོགས་ཀྱིས་བ ར་ལ་བསོད། །ལས་བཞི་ བ་མ ད་ ག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །བསན་པ་ ང་བའི་ལས་ལ་
མངའ་བ ས་པ། །གར་ད འི་ མས་ལྡན་ ་མཆོག་ ར་བའི་སྟེང་། །ལྷ་ ན་ གས་པའི་ག ོ་བོར་མ ད་ལ་
བསོད། །རང་འདྲ་འ མ་དང་ཡུམ་ཆེན་ ན་མོའི་ཚོགས། ། ག་ ད་དགའ་བཞིའི་བ ་བ་སྟེར་མ ད་
ང་། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ ོལ་བ་ ས། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་ བ་ལ་བདག་བསོད་དོ། ། ་

འགར་བ ན་པ་ད ་ ངོ་ཚུལ་བ ང་ནས། །བསན་པའི་བྱ་ར་ ད་ ང་ བ་མཆོག་ལ། །ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ང་
བ་མི་ག ལ་བར། །གནས་དང་ཡུལ་འ ར་ ང་ལ་བདག་བསོད་དོ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འ ག།�

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལོ་ ར་བཞིན་ ་ རང་ ་ ག་པའི་ ས་ ར་ད ་དང་ རང་ ་བཅུ་པའི་ ས་ ར་ད ་ལུ་ གཡུས་མི་ཚུ་
འ ོམས་ཏེ་ གཏོར་རྒྱབ་དང་ག ག་ཁར་ གནས་བདག་ ་ ་བ ན་ ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། �
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མི་ ་ལས་རྒྱབ་ ར་ཟེར་ ང་ རང་སོའི་དད་མོས་དང་བ ན་ཏེ་ ཕུད་ཁ་ ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ག ན་
ག་ ་ཡང་ དཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ ར་ ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ ག་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ 
ད་ ོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ག ང་ལས་རྒྱབ་ ར་ ་དགོཔ་ཡང་མ་ ོནམ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།  ��
་རོ་ ང་ ང་རྒེད་འོག་ ག ལ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ གས་ཏེ་ཡོད་མི་ ་ ་བ ན་ཟེར་ ་མི་འདི་ལུ་ 
ང་བྱང་སོད་ཀྱི་གཡུས་མི་དང་། ག ལ་ཁ། ་རལ། ང་བ ང་མགར་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འབྱོར་
པ་དང་བ ན་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ བས་མགོན་ ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེ། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ ་འགོ་ དཔ་དང་མི་སེར།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ།� མ་བ ན་ གས་དངོས་གྲུབ། 
�
�
�
�
�
�
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༡༡༢༢  གགཞིཞི་་བབདདགག་་བབ སས་་གགཡཡངང་་ གགསས།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  བ ས་གཡང་ གས།�
གནས་ཁང་།� �  ཁམས་འཕུར་ལྷ་ཁང་།�
གཡུས།   � ཁམས་འཕུར།�
བསྟེན་མི།� ང་ལྕང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ནང་ཁམས་འཕུར་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་

ཨིན་མས།�
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།  ��

་ཡང་� ན་བོད་ཁམས་ ་ ང་
ཟེར་ས་ལས་ནང་རྟེན་ཕུར་པ་ག ག་
དང་ཆོས་ཀྱི་ གས་བམ་ཞིག་འཕུར་
བྱོན་ཏེ་�ས་གནས་འདིར་ གས་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་�གཡུས་འདིའི་
མིང ་ཡང ་�ཁམས ་འཕུར ་ཟེར ་
བཏགས་ནུག།� ང་སང་ ད་ ར་
མས་ཏེ་ཁང་ ་ཟེར་ཡང་ བ་ ོལ་

འ ག།� ས་ ་ལས་འགོ་ག ང་སྟེ་�ས་ ་འདི་ཁར་�ལྷ་ཁང་ ོག་ག ག་མ་ཆུང་ ་ ག་བ ངས་ནུག།� ས་
རབས་བྱུང་༡ �པའི་ ་ལོ་༡ ༡�ལུ་བྱོན་པའི་ བས་རྗེ་ ་རབས་༡ �པ་པ ་ཆེན་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་
མཆོག་�ག ར་ཆེན་ཁར་�ཐུགས་དམ་གནང་བ གས་པའི་ བས་�དགོན་པ་ འི་ ང་མ་མ་ག ག་དཔལ་ ་
ལྷ་མོ་ཡང་�ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་གི་ ང་མ་ ་བ ས་པའི་ ལ་མར་�ལྷ་ཁང་འདི་ནང་གི་ ང་གི་
ལོགས་ལུ་བ ངས་ཡོདཔ་པའི་ ད་སོལ་ལྷ་མོའི་ ས་སྐུ་ལུ་� ག་འབྲུ་གནང་བའི་ བས་�བོང་ འི་ ད་ བ་
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ལས་� ད་སོལ་ལྷ་མོ་�མོ་རང་རང་ལྷ་ཁང་དང་ནང་རྟེན་ ་ ང་མ་ ་�བྱོན་ནུག་ཟེར་གསུངས་གནང་མའི་ལོ་
རྒྱུས་�གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ན་ ོས་དག་པ་ ག་གིས་ངག་རྒྱུན་ ་བ དཔ་ཨིན་མས།� ལ་མར་ ས་རབས་
༢ �པའི་ནང་ མ་འ ་ ད་དབང་མོ་གིས་འགོ་འ ན་ ོག་�ཁམས་འཕུར་མི་སེར་དམངས་ནས་རྒྱ་བ ད་
གཏང་ས་� ོག་ཚད་༢ ་བ ངས་ནུག། ོག་གོང་མར་ ་རྟེན་ག ོ་བོ་བཅུ་ག ག་ ལ་� ག་སོང་ ན་སོང་
དང་གཡས་ ོགས་ནས་འ མ་དབྱངས་ འོད་དཔག་ ད་ བས་མགོན་ངག་དབང་ མ་རྒྱལ་ ་དཔག་ ད་ 
གཡོན་ ོགས་ནས་ ག་ན་རོ་ ་ཐུབ་ ་ ་སྣ་ ད་ ལ་གནོན་ རྗེ་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ ་སྐུ་འདྲ་ཚུ་
བ གས་ཏེ་འ ག། འདི་ལས་གསུང་རྟེན་ཡུམ་རྒྱས་འ ང་བསྡུས་སོགས་ཡང་བ གས་ཡོད་ལ། ོག་འོག་མའི་
ནང་རྟེན་ དཔལ་ཆེན་རོ་ག ོན་ནུ་དང་། མགོན་པོ། ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ གཏེར་ཕུར་དང་བ ས་བ གས་
འ ག། ་བ མ་ ་ ན་ ན་ ་ལྷ་ཁང་འདི་�ཁམས་འཕུར་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ ་འདི་དང་ ་མ་གཉིས་ཀྱི་
ལམ་བ བ་སའི་ས་ ངས་ ག་དང་།�མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་གསོན་ག ན་ ་ད ་བ་བ བ་སའི་ས་ ངས་ ག་ ་�
མི་སེར་ ་ ་བ་བ ད་ ་ ་རོ་ ་ཚང་ལུ་ ས་བ ས་དགོཔ་ ་� ་བ་བཞིན་� ་རོ་རིན་ ངས་ ོང་ནང་ལས་�
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་� ་རོ་ལྕང་བྱང་སོད་ནང་ལས་ཨིན་མི་� མ་བ ན་ གས་དངོས་གྲུབ་འདི་�ལྷ་ཁང་འདིའི་
མ་དང་པ་ ་གསར་བ ས་མ ད་གནང་ནུག།�

དདམམ་་བབ གག།།�
 རྒྱལ་དབང་པད་འབྱུང་འབྲུག་ མ་ཞིག །ངག་དབང་བ ད་འ མས་རོ་རྗེ་ ། །བ འ་ གས་ ད་པན་
ོར་ ་བ ངས། །བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་མ ོད་ ག ། 
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།��
 ཚར་ཞིང་ཚ་ཞིང་ཚ་བ་ ་ ་མདོག །མ ས་ ང་མ ས་པ་གོས་རྒྱན་ བས། ། ག་གཉིས་བ་དན་ འུ་ ་

འཛིན། ། ང་ ས་སྟེང་ན་འ ང་ལ་བསོད། ། ད་འ ར་མ་ ས་སྣ་ཚོགས་ག གས། །འཛིན་བྱ་ལྷ་ ན་ གས་
པའི་ཚོགས། །འཛིན་ ད་རབ་སེམས་གང་ ར་ ས། ། ་བས་དང་ ་གཉིས་ ད་བསོད། ། ་ ར་བསོད་པས་རྒྱུ་
འབྱོར་ ། །མི་མཐུན་གནོད་པ་ མས་ ད་ ངས། །མཐུན་ ན་བ ས་གཡང་ གས་སོགས། ། གས་ གས་གོང་
འ ལ་འ ན་ལས་མ ོད། །��
��
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མམ འའ་་དདོོནན།།��
གནས་བདག་�བ ས་གཡང་ གས་འདི་ ཁམས་འཕུར་མི་སེར་ཚུ་གི་� ན་ངན་བར་ ད་སེལ་ འི་དོན་ལུ་�
མགོན་ བས་མ ད་མིའི་གནས་བདག་ ག་ ་བ ་ཨིནམ་ད་ག ག་ཁར་�ཉིན་ ར་བཞིན་ ་�ལྷ་མོ་དང་གནས་
བདག་གི་གསོལ་ཁ་གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་� ་རིམ་བཞིན་� ས་�༡ �ལུ་ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར་གནང་
ོལ་འ ག� ་བཞིན་རང་ ་དང་པ་ནས་བ ས་པ་ཚུན་� ས་ཆེན་ག་ར་ ད་ ད་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་�རང་ ་�

དང་པ།�བཞི་པ།�བ ན་པ་ཚུ་ནང་� ང་གནས་ ་ ་གཏང་དགོ།�རང་ ་�༡ �པའི་ ས་ ར་�བརྒྱད་དང་ད ་
ལུ་�ཕུར་པའི་གཏོར་རྒྱབ་བ ས་གནང་མི་འདི་གིས་� ར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་རིམ་དང་ ས་སུ་�ཡུལ་ ོགས་འདིའི་
རིམ་གྲོ་ ་དམིགས་ཏེ་གནང་ ོལ་འ ག།��
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��

་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
གནས་ ག་བསྡུས་པ།�ལྷ་ཁང་།�

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།�
གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ས་ ོསམ།  �
ལྷ་ཁང་གི་ མ་བ ན་ གས་དངོས་གྲུབ།�

�
�
�
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ང་སྟེང་ལྷ་ཁང་།�

༡༡ �� ་་རིརིངང་་མམ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ་རིང་མ།�
གནས་ཁང་།   ང་སྟེང་།�
གཡུས།    ང་སྟེང་།  �
བསྟེན་མི།     ང་སྟེང་མི་སེར་དང་ ་རྒྱུགས་ ་ལས་ བ་སྟེགས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་པས།    �
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

ང་སྟེང་ལྷ་ཁང་འདི་ ་རོའི་ལུང་ ོགས་
ནང་ ་རིང་མཆེད་ འི་གནས་ ་ཡོད་ས་
ལས་ ་མོ་བ ་ ས་ ་རིང་མ་ བྱང་ ་
འབྲུག་ ན་མོ་ལ་ བས་མི་ ་རིང་མའི་
གནས་ཁང་ ག་འབད ་ལས་ མ་ག་
གིས་བ ངས་གནང་གནངམ་ཨིན་ན་གི་ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་མིན་འ ག།�
ཨིན་ ང་ ་རོ ་སྐུ ་ ོགས་ ་བ་དཔལ་

འབྱོར་དང་ ་གི་ ལ་མ་ ོན་ཆེན་འ གས་ ད་དཔལ་ལྡན་རོ་རྗེ། དྲག་ ོས་དཔལ་འབྱོར་ལ། དྲག་ ོས་
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དཔལ་འབྱོར་ ་ ང་རོ་རྗེ། དྲག་ ོས་སོབས་རྒྱས་བསོད་ནམས་རོ་རྗེ་ཚུ་གིས་བདག་ ་བ ང་བའི་ལྷ་ཁང་ ག་
ཨིན་པས།�
ལྷ་ཁང་འདི་ ་རིང་མཆེད་ འི་གནས་ ་ཆེ་དྲག་ ་བ ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ་རོ་ལུང་ ོགས་ཀྱི་མི་སེར་ ས་མ་
ཚད་པར་ ོང་ཁག་ག ན་ ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱུ་ནོར་དང་ ་གཞིའི་དངོས་གྲུབ་ ་ འི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་
འདི་མ ལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
དདམམ་་བབ གག།།��

ོ � ན་ ་ ར་ ད་ ང་ ་ལར། །གྲུབ་པའི་ མ་འབྱོར་
མ ་ མས ་ཀྱིས ། ། ག ་རྒྱ ་ག ན ་པོ འི ་ ལ ་འོ ག ་
མནན། །བ འ་འབངས་བ ད་པར་ ས་ལ་ བ། །རང་
གས་ ོག་གི་ ང་པོ་ཕུལ།རྗེས་འ ག་ ང་བར་དམ་ཡང་
བ ས། །ད་ ་ ལ་འབྱོར་བརྗེད་བསྐུལ་ ས། །མ་ག ལ་
བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །མཁའ་ལ་རོང་ ་ ན་
བསུས་ ། ། ོབ་དཔོན་པ ་ ་ར་ ས། ། ག་རྒྱ་ག ན་
པོའི་ ལ་འོག་མནན། །བ འ་འབངས་བ ད་པར་ ས་ལ་
བ། །རང་ གས་ ོག་གི་ ང་པོ་ཕུལ། །རྗེས་འ ག་ ང་

བར་དམ་ཡང་བ ས། །ད་ ་ ལ་འབྱོར་བརྗེད་བསྐུལ་ ས། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཆུ་
དབར་ ལ་སྐུའི་ ོ་བྲང་ ། །དབང་ ག་བ ད་པ་རོ་རྗེ་ ས། ། ག་རྒྱ་ག ན་པོའི་ ལ་འོག་མནན། །བ འ་
འབངས་བ ད་པར་ ས་ལ་ བ། །རང་ གས་ ོག་གི་ ང་པོ་ཕུལ། །རྗེས་འ ག་ ང་བར་དམ་ཡང་
བ ས། །ད་ ་ ལ་འབྱོར་བརྗེད་བསྐུལ་ ས། །མ་ག ལ་བ ལ་བའི་འ ན་ལས་མ ོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།�
��
��
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མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།    ��
བྱང་ ་འབྲུག་ ན་མོ་ལ་ བས་པའི་གཏད་ད ར་འགྲོ་བ ང་མ་ ང་མོ།� ག་གཡས་ ་ ར་བའི་ཆུན་པོ་དང །�
གཡོན་ ལ་ གས་འཛིན་པ།�ག གས་མ ས་ ང་ ་ན་སྡུག་པ།�ལྷའི་ ་མོ་ལོ་བཅུ་ ག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་དང་
ལྡན་ཞིང །�ད ་ ་མ ོན་མ ང་ལྷས་མ་རྒྱབ་ ་འ ང་ཞིང་ཅུང་ ད་བ ངས་པའི་ ར་ཕུད་ ད་བཞིན་ ་ནོར་
ས་བརྒྱན་པ།� ན་གོང་གསེར་དང་ཨུ ་ལའི་འ ང་བ་དང །� ་ ག་ ་དར་ ་ ད་པན་གཡོ་བ།�ནོར་ འི་
་ །�ག བ་ ར་དང །�མ ལ་རྒྱན་དང །�ད ང་རྒྱན་དང །� ག་ བས་གསེར་ ་ག ་ ས་ ས་ ང །� ་
ག་གི་དོ་ ལ་དང །�རིན་པོ་ཆེའི་ ་རགས་ ན།�དར་ད ར་པོ་ ད་ ་འོང་བའི་སོད་གཡོགས་དང །� ་ ་
ལ འི་ ད་གཡོགས་འ ང་བ།�མཚར་སྡུག་འོད་ ་ གས་པ་ ན་ ་ ག་ ང་འ ང་བ།�ཟེར ་ལ་སོགས་པ་ 
སྐུ་མདོག་དང་ ག་མཚན་ མ་པ་ཚུ་གི་ ར་ལས་ གསོལ་ཁའི་ད ་ ་ནང་ལས་ ོན་ ་འ ག།�
་མ་ཚད་� ་རིང་མཆེད་ ་ལས་བཞི་པ་འདི་༽   ོགས་འདི་བྱང་།༽   ང་ ང་རྒེད་འོག་ ང་སྟེང་ ོ་
བྲང་་ནང་བ གས་ཏེ་ཡོད་མི་ � ་རིངམ་འདི་�གཏད་ ར་འགྲོ་བ ང་མ་ ང་མོ་༽ ཟེར་ ་མི་ ་ཨིནམ་ད་ 
བས་འདི་གཡུ་འབྲུག་ ན་མོ་ལུ་ བས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། �དངོས་གྲུབ་འདི་འབད་པ་ ན། � ང་བཞི་

ནོར་ ག་འ ལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ ོལ། །ཟེར་ནོར་སེམས་ ན་དང་རྒྱུ་ནོར་ལ་སོགས་པ་� ང་བཞིའི་ཚབ་ ་
གནང་བའང་ ས་པས་�གསོལ་ཁ་མ་ ད་པར་ཕུལ་གནང་ ། �
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
ལོ་ ར་ ་གསོལ་མཆོད་ཟེར་ ང་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་ བཅུ་ མ་ལུ་ ་ འི་ཉིནམ་ག ག་གི་རིང་ལུ་ 
ང་སོདཔ་དམངས་ཀྱིས་ འགོ་འ ན་གནང་ ོག་ལས་བ ང་དོ་ཡོདཔ་དང་ རང་ ་བརྒྱདཔའི་ ས་ ༡  

ལས་ ༡  ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་ ་རིང་ལུ་ ་རོ་ ་ཚང་ལས་ མ་དང་ད ་ ོང་གདན་འ ན་ ་སྟེ་ 
་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་གནང་ ོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་བཅུ་ ག་ལུ་ ང་སྟེང་ག མ་ཅུང་

ནང་ལུ་འབད་ རྟེན་མདོས་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོག་ཉིནམ་ག ག་གནང་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
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མི་ འི་རྒྱབ་ ར་ ་ གོ་ལས་ ས་བཅུ་ཉིནམ་ག ག་བ ང་ ོལ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ སྐུ་མཆོད་འ མ་ ་དང་ 
ལྷ་ཁང་ནང་ག་ ་འབད་དགོཔ་ཡོད་ ང་ ལྷ་ཁང་གི་ ན་བདག་རིམ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་མ ད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།�
མམ འའ་་དདོོནན།།��
གནས་བདག་ ་རིང་མ་ཟེར་ ་མི་འདི་ ་རོ་ ང་སྟེང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བ གས་ཡོདཔ་དང་། གནས་བདག་འདི་ 
ར་བཏང་ ་རོའི་མི་སེར་མང་ཆེ་བ་ ག་གིས་�བསྟེན་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།�

  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།�
རྗེ་ད ་འ ན་རིན་ཆེན། �༢ ��ལྷོ་ ་ཆོས་འབྱུང་ ོ་གསར་ ་བའི་རྒྱན། མ་ཕུ། ་ མ་ ་ད ་
ན་ཁང་།�
་ ང་འཛིན་ ང་ ་ཚན། �༢ ༡ �གནས་ ག་ ན་ ན་ལམ་སོན། �
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་ མ་ ན་ ོསམ།  �
ལྷ་ཁང་གི་ད ན་ག ར། 

 
�
�
�
�
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༡༡ ��དདགོགོནན་་སསོངོང་་གགསསལལ་་གགནནམམ་་དད པཔ།།��
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།��
གཞི་བདག་གི་མཚན།  དདགོགོནན་་སསོོངང་་གགསསལལ་་གགནནམམ་་དད པཔ།།��
གནས་ཁང་།   ལྕང་མ ལ།�
གཡུས།    ལྕང་མ ལ་གདང་རི་གོང་མ།�
བསྟེན་མི།  གདང་རི་གོང་མའི་བ འ་ཚང་ཚུ་གིས་ བསྟེན་ ོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།��
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།��
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།��
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།��

དགོན་སོང་གསལ་གནམ་ད པ་འདིའི་གནས་
ཁང་འདི་� ་རོ་རྒྱལ་ ་གནམ་གྲུ་ ང་གི་གདོང་
ོགས་ལུ ་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ ན་ ས ་ 
ཨོན་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བས་ཀྱིས་བ གས་ 
ན་ ས་བ བས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ལ་

ལས་ གྲུབ་ ོབ་ ང་སོང་རྒྱལ་པོ་དང་ ོ་ ་
འབྲུག་ མ་ཞིག་པོ་ ལ་སོགས་པའི་ ས་ཆེན་

དམ་པ་ཚུ་གིས་ ན་ ས་བ བས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ས་གནས་ ལྕང་མ ལ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་
འདིའི་ ག་ལུ་ གདང་རི་གོང་མ་ཟེར་� ན་ ར་རི་ ངམ་དང་ ་ཆུ་ ང་མའི་ མ་ ་གདོང་སྟེགས་ལུ་�མཆོད་
རྟེན་ཆུང་སུ་ ག་ ་�བ ངས་ཏེ་ཡོད།� ་ཡང་གཏམ་ངག་རྒྱུན་ལས་འབད་པ་ ན་� ་མ་ ་རོ་པའི་མི་སེར་ཚུ་
གི་�ལོ་བསར་བཞིན་ ་�ལོ་འབག་ཟེར་�རང་ ་༡ �པའི་ ར་ད ་ལུ་� ད་བདའ་ཞིནམ་ལས་�ལོ་གསར་

དགོན་ མ་ད ན་མཆོག་
གནས་ཁང་། 
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པའི་ ས་སོན་བ ་ ང་ ་ ་ ག་ཡོདཔ་ག་ར་གིས་མ ན།�ཨིན་ ང་�ད་ ས་ལས་ ས་པའི་ལོ་ངོ་�བརྒྱ་མ་
ལངམ་ ག་གི་ ་མར་�གདང་རི་གོང་མའི་ མ་ནང་�ལོ་བསར་ ་ ད་བདའ་ འི་དོན་ལུ་� ད་དཔར་འཐུ་བ་
འ ་བའི་ བས་�མཆོད་ག མ་ ་རྟེན་ག ོ ་� ས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཨིན་མའི་ནང་ལས་�གསུང་ ག་བྱོན་
ཏེ་�ང་ད་རིས་དགོན་ལས་� ་ལུ་ལྷོདཔ་ ག་ཨིན་� ་འབད ་ལས་� འི་འ ོ་ ད་བདའ་མ་ད་�རྟེན་འ ལ་
འཁྲུལ་ ་ཨིན་མས་�ནངས་པ་བདའ་ད་� ་ལས་ མ་ཚང་ཚུ་ལུ་ཡང་� བ་ད་ཟེར་བའི་གསུང་ ག་མཆོད་
ག མ་ནང་ལས་གོ ་ལས་བརྟེན་� འི་འ ོ་ལས་� མ་འདིའི་ནང་གི་མི་བ འ་ཚང་ཚུ་�འ ་སྟེ་ མ་ཚང་ཚུ་
ལུ་ བ་སྟེ་ མ་ཚང་ཚུ་ཡང་� ད་མ་བདའ་བར་བ ག་ནུག།�ཨིན་ ང་�ལྕང་གི་གཡུས་ཚན་ག ན་ཚུ་ནང་�
འ ་མ་ཚུགསཔ་ ག་ལས་� ད་བདའ་བའི་ ད་ ོན་ པ་ལས་� བ་མ་ཚུགས་ །�གནད་དོན་ ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་�
ལྕང་མ ལ་ ་གཡུས་མི་ཚུ་གི་ལོ་འབག་གི་ ད་འདི་� ་རོཔ་ག ན་བ མ་ ་� ར་ད ་ལུ་ ན་པ་�གནམ་
ང་ལུ་�བདའ་ ོལ་བྱུང་ནུག� ་ལས་གདང་རི་གོང་མའི་ མ་ནང་ལས་�མཆོད་རྟེན་འདི་ནང་དགོན་ མ་

ད ན་མཆོག་བ གས་ཡོད་པའི་ཚུལ་ལུ་� ར་ད ་ལུ་མཚམས་བ མ་ ་དང་གནམ་ ང་ལུ་�མཚམས་གཏང་
་གི་ ོལ་ཡང་�ལོ་འབག་གི་ ས་ཚོད་ཁར་�མ ོང་ཚུགས་པས།��
དདམམ་་བབ གག།།�
ན་བྱོན་ཨོན་པ ་དང་གྲུབ་ ོབ་བརྒྱུད་པ་ མས་ཀྱིས་བ འ་དང་དམ་ལ་བཏགས་པ་ལགས་སོ།།�
མམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ གག་་མམཚཚནན།།  ��
 ན་ ང་བྲག་རི་བ གས་པའི་ ད་པ་ལ། །བ གས་པའི་ད ་བ ན་མཐུ་ ལ་ཆེ་མངའ་ ། །འ མ་པའི་

སྐུ་ལ་མ ས་པའི་དར་ད ར་གསོལ། ། ་པའི་ད ་ལ་བ ད་པའི་ ོག་ ་ ན། ། ང་ ས་ ་དང་ ང་ ོག་
བས་སུ་བ ང ། ། ང་དམར་ ག་ ང་ ང་བ་རོལ་ ་ ད། །བྱ་ད ར་ ད་ ་འོང་བ་ ད་ལ་འ ར། །སྣ་

ཚོགས་དར་ ་ ད་པན་ཕུག་ལ་བསྣམས། །མ་ ངས་ཚར་ག ད་ ག་ན་མ ང་དར་ཏེ། །འ མ་ ང་ཡུལ་ ་
ཕུལ་ ར་ལྷོ་ ོགས་འདི། །ཆོས་མ ད་ ན་ ་འ ན་ལས་བ བ་པའི་ག ོ། །ཞིང་པ་ ན་ ་དགྲ་ལྷ་ ད་བྱུང་
ཆེ། །མོ་བ ན་ ན་ལ་ ་འདོད་འབྱོར་ད འི་དཔལ། ། ོལ་བར་ ད་ལ་ག ན་ལས་ ད་འ གས་པའི། །གང་
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བ ལ་ལས་ལ་རྒྱུ་བའི་འ ན་ལས་ ན། །ད ་བ ན་ཆེན་པོ་ ད་ལ་བསོད་པར་བ ད། །གང་གི་འ ར་ ་
འ ང་ཞིང་མ ད་པའི་ ན། །རིན་ཆེན་རང་བཞིན་ ད་ བས་ད ་ལ་གསོལ། ། ན་ ང་ ར་གསར་པའི་ ་
ས་མཚོན། ། ་ ག་བྱུ་ འི་དོ་ ལ་མ ལ་ ་འ ང ། །དར་ བ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་སྐུ་ལ་གསོལ། ། ན་ ང་

འ བས་པའི་ ་དབྱངས་ ་ ་ ། ། ད་ ་ ད་པའི་གར་སབས་ ག་སེ་ ག། ཉིན་གསུམ་ ་ད འི་དཔལ་ ་
་ར་ར། །མཚན་གསུམ་ད ས་པའི་གནས་ལ་ ་ ་ ། །བཅུ་ ག་ལང་ཚོ་མ ས་པའི་ ན་བ ན་ ། །བསམ་

དོན་མོད་ལ་བ བ་པའི་གཞི་བདག་ཚོགས། །ད ་བ ན་འ ར་དང་བ ས་ལ་བསོད་པར་བ ས།།��
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།��
དགོན་སོང་གསལ་གནམ་ད པ་ལུ་�གསོལ་མཆོད་ཟེར་ལོགས་སུ་ཕུལ་ ོལ་ ད་ ང་�ལོ་བསར་བཞིན་ ་ལོ་
ཆོག་དབྱར་ཆོག་ཚུ་གི་ བས་ལུ་�གནས་བདག་ག ན་དང་ ག་འ དཔ་ ་�གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ ོལ་འ ག�
་མ་ཚད་�རང་ ་བརྒྱད་པའི་ ས་�༡༡�ལུ་གསར་ཕུད་ཀྱི་ཕུད་དང་�རང་ ་༡༡�པའི་ ས་༢�ལུ་ལོ་འབག་
གི་ཕུད་�གཡུས་ཀྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ལུ་�ངག་ ོག་ལས་�གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ བས་�གདང་རི་
གོང་མའི་ མ་ནང་ལས་དང་�ནང་མི་བ འ་ཚང་�ས་གནས་ལྕང་བ ང་མགར་དང་ལྕང་ད ར་ལུ་� ོད་མི་ཚུ་
གིས་ཡང་�དགོན་ད ན་མཆོག་ལུ་�གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་འོང་ ་འ ག།��
མམ འའ་་དདོོནན།།��
ལྕང་མ ལ་ ་མི་སེར་དང་།�ལྕང་ད ར།�བ ང་མགར་ ་ མ་ ང་དག་པ་ ག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁག་ཆེ་
ལོ་བསར་བཞིན་ ་�ད ན་མཆོག་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་�གནས་ བས་ཀྱི་ བས་མགོན་འཚོལ་ས་བ མ་ ག་ ་
བ ་མ ོང་བ དཔ་ཨིན་མས། ��
��
��
��
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ གག་་ །།��
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ད ་ །�
ར་ ་ངག་རྒྱུན་ ་ ན་ ོ། �

འའ ་་བབ ནན་་འའབབདད་་སས།།��
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ མ་ ས་ ོསམ།  �
གདང་རི་གོང་མ་ མ་ཆོས་ ན། 
�
�
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མཇུག་བསྡུ།མཇུག་བསྡུ།

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

དེང་འདིརོ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟོན་པ་ལ། །ཕྲིན་ལས་མྱུརོ་བའི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་། །
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལས་མགོན་བྱ་རོོག་གསུམ། །འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའིགཙོ་བོརོ་མཛད། །

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

མཐརོ་ཐུག་རྫོོགས་པའི་ས་ལ་བཀོད་མཛད་པའི། །ལྷ་ཚོོགས་ཡོོངས་ལ་དད་པའི་གཏང་རོག་ཕུལ། །
དེ་ཡི་དགེ་བས་མི་དབང་སྐུ་འཁོརོ་གཙོས། །དད་ཅན་ཡོོངས་ལ་དགའ་བདེའི་ཉི་མ་ཤརོ། །

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་དུ་བརྟོན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་བརྟོན་པརོ་ཤོག །
སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་དརོ་ཞིང་རྒྱས་པརོ་ཤོག །ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གོང་དུ་འཕེལ་བརོ་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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 རྩོརྩོམམ་་སྒྲིསྒྲིགག་་པཔའིའི་་ལོལོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  

ངོངོ་་མིམིངང་་      རྒྱལ་པོ་ཚེ་རིང་།   

ངོངོ་་སྤྲོསྤྲོདད་་ལལགག་་ཁྱེཁྱེརར་་ཨཨངང་་  ༡༠༨༡༡༠༠༡༧༥༩  

གགཡུཡུསས་་       སྤ་རོ་ཅང་མནྡྲལ།   ཝང་ཅང་རྒེད་འོག     འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་  ༡༧༦༠༤༨༣༤། 

ཤེཤེསས་་ཚཚདད་་ཀྱིཀྱི་་གགནནསས་་ཚུཚུལལ་་ཁཁ་་གགསསལལ།།  

༡ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལུ་ གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལས་ རིག་གཞུང་སློབ་དཔོན་མཇུག་བསྡུ་ཡོད། 

༢ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལུ་ གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལས་ བསྟན་བཅོས་མཁན་གྱི་ཤེས་ཚད་མཇུག་བསྡུ་ཡོད། 

༣ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་  གཞུང་གྲྭ་ཚང་མཉམ་རུབ་ཐོག་   རྒྱལ་ཁབ་ནང་   རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་   འགོ་དང་པ་རིག་གཞུང་ 
སློབ་དཔོན་གྱ་ིསློབ་སྦྱོང་བྱིན་པའི་སྐབས་  ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ སློབ་སྦྱོང་ཡང་འབད་ཡོད། 

སྦྱོསྦྱོངང་་བབརྡརྡརར་་དདངང་་ཤེཤེསས་་ཡོཡོནན་་གགཞཞནན་་གྱགྱི་ི་རིརིགགསས།།  

༡ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་དང་ཡིག་འགྲུལ་སྦྱོང་བརྡར།   སྤྱི་ལོ་  ༢༠༠༡ སྤྱི་ཟླ་ ༠༤  པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༠ ། འགོ་འདྲེན་པ་་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

༢ སློབ་སྟོན་ལྕོགས་གྲུབ་སྦྱོང་བརྡར།    སྤྱི་ལོ་  ༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢  པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༡ ལས་ ༣༡ ཚུན།     འགོ་འདྲེན་པ་རྟ་དབྱངས་ཤེས་རིག་གོྲས་ 
བསྟུན་ལས་སྡེ།      རྫོང་ཁའི་གློག་རིག་ཡུ་ནི་ཀོཊ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར།   སྤྱི་ལོ་  ༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་ ༠༢  པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༩ ལས་  ༣༠ ཚུན།  
འགོ་འདྲེན་པ་  རྫོང་ཁ་སྐད་ཡིག་ སློབ་སྦྱོང་སེྤལ་ཁང་།     འཛིན་སྐྱོང་དང་འགོ་འདྲེན་པའི་སྦྱོང་བརྡར།  སྤྱི་ལོ་  ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༠༥  པའི་སྤྱི་ཚེས་ 
༡༡ ལས་  ༡༧ ཚུན།    འབྲུག་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་སེྤལ་ཁང་།  རྫོང་ཁ་ ཝུཏ་པར་ཕེགཊ་     གློག་རིག་གི་སྦྱོང་ 
བརྡར།  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ སྤྱི་ཟླ་ ༤  པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༠ ལས་  སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༤ ཚུན།   རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

རིརིགག་་རྩརྩལལ་་དདངང་་ལྕོལྕོགགསས་་གྲུགྲུབབ།།    རྫོང་ཁ་ཡུ་ནི་ཀོཊ་ཀྱི་རིམ་ལུགས་བཙུགས་བཏོན་དང་།  རྫོང་ཁའི་གློག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་  

ཚུགས་པའི་ཁར་  དེབ་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ དཔེ་གཟུགས་ བཟོ་བཀོད་སོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ།  

ཉཉམམསས་་མྱོམྱོངང་་།།    ༡༡))    གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལུ་ ནང་ཆོས་སློབ་སྟོན་པ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལས་ ༢༠༠༧ ཚུན།  ༢༢)) གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལུ་  གློག་རིག་སློབ་ 
སྟོན་པ་སྦེ་  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལས་  ༢༠༠༧ ཚུན།  ༣༣))    གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལུ་ རྩིས་འཛིན་པའི་ལཱ་འགན་འབག་སྟེ་  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལས་ ༢༠༠༧ ཚུན། 
༤༤))          ཀུན་འགྲུབ་ སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ནང་ རྫོང་ཁའི་སློབ་སྟོན་པ་སྦེ་  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལས་ ༢༠༡༢ ཚུན།   ༥༥)   རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་ 
ཐོག་ རྫོང་ཁའི་ ཚིག་མཛོད་ ཞུན་དག་པ་ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ། ༦༦))  རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་   རྫོང་ཁའི་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་  བརྡ་ 
གཞུང་དང་ཡིག་འགྲུལ་སོགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་  སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད།   ༧༧))    རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་   རིག་གཞུང་སློབ་དཔོན་གིྱ་སློབ་སྦྱོང་འགོ་དང་པ་   འགོ་ 
འདྲེན་འཐབ་ད་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་  ཕྱག་ཞུ་ཡོད། ༨༨))  རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གི་སློབ་སྟོན་   འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཐོག་ལས་འབད་ཡོད། 

རྩོརྩོམམ་་སྒྲིསྒྲིགག་་དདངང་་ཞུཞུནན་་དདགག    རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གི་དྲི་ལན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།    སྤ་རོའི་མི་སེར་ གུང་པ་རེ་རེ་བཞིན་གྱ་ིཆོས་སྲུང་དཔེ་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་འབད་ཡོད། 
༢ རྫོང་ཁ་ཐིམ་ཕུག་དང་སྤུ་ན་ཁ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་སྲུང་ཕྱོགས་ བསྒྲིགས་ཡང་འབད་ཡོད། ཉེར་མཁོའི་དེབ་སྣ་ གྲངས་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་ཞུན་དག་  

   འབད་ཡོད། 



366

Chimi Rinzin    CURRICULUM VITAE 

  

Contact Details Phone : 0009758271487 

   Mobile : 0097517628784 

   Email : chimirinzin.pce@rub.edu.bt 

Current Job   : Dean of Student Affairs 

Paro College of Education, Royal 
University of Bhutan, Paro 

 

Education 

MA in Dzongkha Language and Buddhist Philosophy (Tango Buddhist College, Bhutan, 2007); 
Post graduate Diploma in Education (NIE Samtse, Bhutan, 2003); BA with Honours in Dzongkha 
studies (Sherabtse College, Kanglung Bhutan, 1999). 

Employment History and Positon Held 

x Dean of Student Affairs, Paro College of Education, Royal University of Bhutan (May 
2017 - ) 

x Head of the School for Dzongkha Studies (1st July, 2012 – 30th October, 2015) 
x Programme Leader for Dzongkha B.Ed. (July, 2009 – 30th June, 2012) 
x Editorial Board Member of Research and Development, (Dzongkha) appointed by the 

Royal University of Bhutan (2006 – 2008) 
x Hostel Provost (30th January, 2001 – 14th June, 2017) 
x Lecturer, Paro College of Education (July, 1999 – 2008) 
x Teacher, Ministry of Education (1992 – 1999) 

Teaching and Research Supervision 

Has written several courses and taught undergraduate and post graduate students (both pre-
service and in-service) and supervised research dissertation to completion science 2008. 

x Supervisor, Master research in Dzongkha, Paro College of Education (2014 - ) 
x Taught postgraduate courses such as Action Research for (PgDE students), Research 

dissertation for (Master in Dzongkha students). 

Has written and taught several undergraduate courses at the College of Education in Paro from 
1999 to till date such as Dzongkha Keyig, Debjor, Sumtak, Nin-nga, Teaching Strategy, Teaching 
Skills, EVS and Creative writing for B.Ed students. 
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Academic Programme Development 

x Developed and reviewed Primary Dzongkha programme document 2019 - 2020 
x Developed and reviewed 18months PgDE Dzongkha programme document in 2019 
x Developed and reviewed M.Ed Dzongkha programme document in 2018 
x Initiated and led the development of M.Ed Dzongkha programme document from July 

2012 – September 2015 as a Head of the School for Dzongkha Studies  
x Initiated and developed Self-Instructional Materials (SIM) for Distance Education 

students (Dzongkha) as a Programme Leader in 2007 – 2009. 

Publications 

x Efficacy of the four year B. Ed Primary Programme at Paro College of Education 
(Research Journal) 2018 

x སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་རློང་ཁའི་འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཡློན་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འདི་སློབ་རིམ་ག་ཅི་ནང་ལས་འགྱུར་བ་
འགྱོ་དློ་ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་བརྟག་དཔྱད།(Research Journal) 2017 

x གསེར་གྱི་མ་ཐང་།(Presented in the 8th Colloquium of National Museum of Bhutan, Paro) 

2016�
x རློང་བྲག་གནས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ།�5HVHDUFK�SDSHU�������
x སློབ་སློན་སྦྱང་རྩལ་དང་ སློབ་སློན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྦྱློང་བརྡར་ལག་དེབ།�%RRN�������
x རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས།�Proceedings of National Seminar�������
x བློ་རྩལ་འབྲི་རྩློམ།�6HOI�LQVWUXFWLRQDO�0DWHULDOV�RQ�&UHDWLYH�:ULWLQJ�������
x Impact Study on Teaching of Bhutan History in Dzongkha (Research Journal) 2008�
x རློང་ཁའི་མིང་ཚིག་དློན་གསལ།�'LFWLRQDU\��%RRN�������
x Tracers’ Study of NIE Paro graduates in teaching of EVS (Research Journal) 2007�
x Prayer book for the trainees (Book) 2003�

Institutional Affiliation 

x Appointed as a Representative of Dean of Student Affairs among the colleges (2017-
2020) 

x Appointed as a Member of Academic Board by the Royal University of Bhutan (2013 – 
2016) 

x Appointed as a Member of Academic Board by the Royal University of Bhutan as a 
representative ofDean of Student Affairs (since 2017) 

x External Examiner to Sherabtse College, Royal University of Bhutan (2014 – 2017) 
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x External Examiner to Institute of Language and Cultural Studies, Royal University of 
Bhutan (2011 – 2014) 

x Member of Editorial Board, Research and Development, Royal University of Bhutan 
(2006 - 2008) 

Research Grant Secured for the University 

Developed grant application and secured the following grant for the Royal University of Bhutan. 

x Nu. 800,000 for research project titled “Teaching of Bhutan History in Dzongkha” 
conducted by the group of 5 members from Paro College of Education in between 2007 
and 2008. Awarded by the Ministry of Education, Thimphu Bhutan. 

Professional Service 

As a teacher educator, has run a numbers of workshops on action research, teaching 
methodology, programme development and teaching skills for school teachers and 
university lecturers. 

x Resource Person for Workshop on “Teaching Skills” for S e ra o en  o  
ungDrat ang,2018 

x Resource Person for Workshop on “Continue Professional Development” for the 
Dzongkha Lecturers under Royal University of Bhutan at College of Since and 
Technology, 2018 

x Resource Person for Workshop on “Continue Professional Development” for the 
Dzongkha Lecturers under Royal University of Bhutan at Samtse College of Education, 
2017 

x Resource Person for Workshop on “Research Method Workshop” for Dzongkha Faculty 
at the College of Language and Cultural Studies in Taktse, Trongsa 2016 

x Resource Person for Workshop on “Teaching Strategy and Assessment” for 
S e ra o en  o  ungDrat ang,2012 

x Resource Person for Workshop on “Action Research and Teaching Skills” for Mentor 
Teachers, during summer break, 2011 

x Resource Person for Workshop on “Teaching Strategies and Teaching Skills” for the 
faculty of National Institute of Traditional Medicine at Punakha, 2008. 

x (GLWRU�RI�']RQJNKD�/REGHS��ལྷག་རིག་དང་རྩློམ་རིག IRU�FODVV�,;�DQG�;��������
'HSDUWPHQW�RI�&XUULFXOXP�DQG�3URIHVVLRQDO�6XSSRUW�'LYLVLRQ��0LQLVWU\�RI�
(GXFDWLRQ��5*R%��������
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Expert Service  

Has provided knowledge based services whenever possible. 

x Evaluated and edited the online story writing competition among students of Royal 
University of Bhutan (RUB) on COVID-19 pandemic which was organized by Paro College 
of Education with support from UNFPA, Bhutan, 2020.  

x As a member of panel appointed by the Royal University of Bhutan, validated the 
Bachelor of Language and Literature (BLL) in Dzongkha, 2012 

x Set and evaluated Drig amNam agpaper for the first year students of Institute for 
Language and Culture Studies (November, 2006) 

x Set and evaluated Translation paper for the first year students of Institute for Language 
and Culture Studies (November, 2005) 

Special Awards 

x National Order of Merit (Gold) for Excellence in Academic, His Majesty the King, Royal 
Government of Bhutan, 106th National Day, the 17 December, 2013. 

x Trainees’ Lecturer of the Year (Recognition of the exemplary commitment) Paro College 
of Education,2004. 

x Teaching Practice Award, National Institute of Education, Samtse (Bhutan), 2003. 
x Lecturer of the Year (Recognition of the dedication to the learners) Paro College of 

Education, 2001. 


