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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་འཕོྲོག་
མའི་རྟོོགས་བརྗོད་དང་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་དུས་ལུ་ བློོན་པོ་གཅིག་ཤི་བའི་ཤུལ་ལས་གནོད་སྦྱིན་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་  
གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ཆོ་འཕྲུལ་མ་རུངས་པ་སྟོོན་པའི་སྐབས་ སྟོོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་
ཤུལ་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 ཐིམ་ཁྲོམ་གྱི་གཞི་བདག། (༩) ༡

༡ ཇོ་བོ་ཧྲོག་ཧྲོག་སྒང་བཙན། ༡
༢ དོམ་ཚོང་པ། ༥
༣ ནོརོ་སྦྱིན་དཔལ་འབརོ། ༡༠
༤ ཕོ་ལྷ་གེ་སརོ། ༡༣
༥ བདུད་བྲག་པ། ༡༧
༦ མ་སངས་སྤུན་བདུན། ༢༢
༧ རྒྱ་ཞེ་མ་མོ། ༢༦
༨ རྡོོ་རྗེ་དྲག་རྩལ། ༣༠
༩ རྡོོ་རྗེ་རོོལ་པ། ༣༥

༢ དགེ་བསྙེན་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༢) ༤༡

༡ གདོང་དཀརོ་བཙན། ༤༡
༢ ཇོ་བོ་དུག་ཆེན། ༤༥
༣ གཞི་བདགམོ། ༤༧
༤ ཇོ་མོ་ལེགས་མོ། ༥༢
༥ དགེ་སློོང་བྲག་བཙན། ༥༧
 ༦ ཕོ་ལྷ་སྟོག་ལ་ཟེརོ་རྒོད། ༦༡
༧ བརོ་མའི་ཡུལ་བཙན། ༦༥
༨ བྲག་ཀླུ་རྒྱལ་མོ། ༧༠
༩ བྲག་དམརོ་བཙན། ༧༣
༡༠ ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་དརོ་པ། ༧༦
༡༡ ལྕགས་ཀུ་བཙན། ༧༩
 ༡༢ སྨོན་ཆུ་བཙན། ༨༥

༣ དརོ་དཀརོ་ལ་རྒེད་འོག། (༢) ༨༧

༡ གཡོང་བལྟམས་གཡོང་ཆུངམོ། ༨༧

༢ ཇོ་མོ་དརོ་དཀརོ་མོ། ༩༢
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༤ ན་རོོ་རྒེད་འོག། (༥) ༩༩
༡ གང་ཟབ། ༩༩
 ༢ ཨམ་ཀི་ལི། ༡༠༤
༣ ཨབ་ཏེམ། ༡༠༧
༤ ཨབ་སྲིབ་བཅད་པ། ༡༡༡
༥ ཨམ་ཀི་ལི། ༡༡༤

༥ ཅང་རྒེད་འོག། (༩) ༡༡༧
༡ དབྱརོ་ས་པ། ༡༡༧

༢ ཐང་དཀརོ་བྱི་སྙིང་། ༡༢༤
༣ ཕོ་ལྷ་རོ་མའི་རི་བཙན། ༡༢༩
༤ སྤུས་མོ་བཙན། ༡༣༥
༥ དངོས་གྲུབ་བཙན། ༡༤༠

༦ བྲབ་བཅུ་བཙན། ༡༤༣
༧ ལྕགས་ཀུ་བཙན། ༡༤༧
༨ ཤིང་ཀ་བཙན་རྒོད་སྟོོབས་ལྡན་ཆེན་པོ། ༡༥༡

༩ ཨ་ཅོག་དམརོ་པོ། ༡༥༥

༦ སྲོོས་རྒེད་འོག། (༡) ༡༦༠

༡ ཚེ་རིང་མ། ༡༥༩

༧ ཀ་ཝང་རྒེད་འོག། (༩) ༡༦༧

༡ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན། ༡༦༧

༢ ཨ་དྷརོ་པ་ཏི། གཞིའི་མགོན་པོ། ༡༧༧

༣ བག་ཡོོདཔ། ༡༨༥
༤ བཙན་བྲག་སྒོ། ༡༩༠

༥ ཕུ་བདུད་པོ། ༡༩༥

 ༦ མཚོོ་སྨོན། ༢༠༠
༧ གླང་བྲག་པ། ༢༠༥

༨ བཙན་ཅུང་། ༢༡༡

༨ ༩ ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་བཙན་རྒོད་རྡོོ་རྗེ་གློག་འཕྲེང་། ༢༡༥
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༩ སྨོད་ཝང་རྒེད་འོག། (༩) ༢༡༩

༡ སྒྱིད་སྲུང་བཙན། ༢༡༩

༢ རྡོོ་ནགམོ་བཙན། ༢༢༣

༣ རྟོ་ལ་བཙན་རྒོད། ༢༢༦

༤ རིགས་རྡོོག་སྒང་བཙན། ༢༢༩

༥ གཟརོ་ལྟགཔ་བཙན། ༢༣༣

༦ བཙན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོོགས། ༢༣༦

༧ དཔལ་འབརོ་བཛྲ། ༢༤༠

༨ གླང་འབྲོག་བཙན། ༢༤༤

༩ གླང་བདུདཔོ། ༢༤༩

ཧཱ་རྫོོང་ཁགཧཱ་རྫོོང་ཁག ༢༥༣

༡ དབུས་སུ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༥) ༢༥༥

༡ རྟོག་ཕྱུག་གནསཔོ། ༢༥༥

༢ ཁྱུང་བདུད། ༢༦༠

༣ ཇོ་བོ་སྨོན་གུང་། ༢༦༥

༤ རྟོག་ཕྱུག་མཚོོ་སྨོན། ༢༦༩
༥ རྭ་རྨིག་བཙན། ༢༧༤

༢ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡) ༢༧༧
༡ འབག་ལེགས། ༢༧༧

སྦྱིས་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༢) ༢༨༡

༡ ཤིང་དཀརོ་བཙན། ༢༨༡
༢ སེརོ་ནག་སྒང་བཙན། ༢༨༥
༣ ཇོ་གཡོག་བཙན། ༢༨༩
༤ བཀྲ་ཤིས་དརོ་རྒྱས། ༢༩༢
༥ བྲག་གདངས་བཙན། ༢༩༥
༦ ཇོ་གཡོག་བཙན། ༢༩༨
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༧ ཤིང་དཀརོ་བཙན། ༣༠༡
༨ ཡོངས་ཕུག་པ། ༣༠༥
༩ ཕོ་རྒོད་བཙན། ༣༠༨
༡༠ རྒྱ་མདུད་རྒྱལ་པོ། ༣༡༡
༡༡ བྲག་ཆུང་བཙན། ༣༡༥
༡༢ མ་སངས་སྤུན་བདུན། ༣༡༨

༣ གསང་སྦོས་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༩) ༣༢༡
༡ རྒྱལ་པོ། ༣༢༡
༢ ཇོ་བོ་བྱི་ཤིང་། ༣༢༧
༣ སྒང་བཙན། ༣༣༤
༤ གླང་རི་པ། ༣༣༢
༥ སྒང་བཙན། ༣༣༧
༦ སྲིད་བྲག་བཙན། ༣༤༡
༧ སྨོད་རྫོོང་། ༣༤༥
༨ སྦོས་མཚོོ། ༣༤༧
༩ ཇོ་བོ་སྒང་བཙན། ༣༥༢

༤ སྐརོ་ཚོོགས་རྒེད་འོག། (༡) ༣༥༥
༡ བྲག་ནག་པ། ༣༥༥
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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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དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན།དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན།
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1

ཐིཐིམམ་་ཁྲོཁྲོམམ་་གྱིགྱི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།  ༩༩

༡༡  ཇོཇོ་་བབོ་ོ་ཧཧོགོག་་ཧཧོགོག་་སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བོ་ཧོག་ཧོག་སྒང་བཙན།
ས་གནས། ཅང་ཇི་ཇི།
གཡུས། ཅང་ཇི་ཇི།
བསྟེན་མི། ཐ་བྲག་གནས་དང་ ཅང་ཇི་ཇི་དང་ ལུང་བསྟན་ཕུག་ལུ་སོད་མི་ གཞིས་རྙིང་

དང་ཁང་གླ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ ཝང་ཚ་ོཆེན་བརྒྱད་
ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཅང་ འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ འདེམས་ཁོངས་ ༧ ཡོད་ས་ལས་ ཅང་
བང་བྲུ་དང་ ཨོ་ལ་ཁའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ཅང་ཇི་ཇི་འདི་ཚུདཔ་ཨིན་མས། ཇོ་བོ་ཧགོ་ཧགོ་སྒང་བཙན་གི་
གནས་ཁང་འདི་ མཁས་གྲུབ་གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚོའི་ ཡང་སྲིད་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་གིས་ སྤྱི་ལ་ོ ༡༧༦༤
རབ་བྱུང་ ༡༣ པའི་ཤིང་སྤྲེལ་ལུ་ཕྱག་བཏབ་གནང་མི་ ཐ་བྲག་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྟག་
ལུ་འདུག། རི་དེ་ཡང་ རིན་པོ་ཆེ་གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་རི་རབ་ལྷུན་པོ་གནམ་ལ་གཟེངས་པ། ཁོར་ཡུག་
ཏུ་སྨན་གྱི་ནགས་དང་ བར་སྣང་བདུད་རྩིས་གང་བ། ལྷ་ཀླུ་མིའི་དྲང་སོང་རྣམས་ཀྱང་བསམ་གཏན་ལ་མངོན་
པར་རོལ་ཞིང་། ཡིད་དུ་འངོ་བའི་བྱ་དང་རི་དྭགས་གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་བའི་སྦུག་ལུ་ མཚན་ཉིད་ཐམས་
ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ ཇོ་བ་ོཧགོ་ཧགོ་སྒང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།  
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དདམམ་་བབཞཞགག
གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་ནང་ དམ་བཞག་གནང་མི་བླམ་དེ་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་མ་མཇལ་ ཨིན་རུང་དམ་བཞག་གི་ཚིག་
གི་བཤད་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་བདེ་སྡུག་མོང་མི་འདི་ རང་རང་གི་རྒྱུ་དགེ་བ་དང་སྡིག་པའི་
རྗེས་སུ་འགྲོཝ་ཨིན། ལས་འབྲས་ལུ་བསླུ་བ་ནམ་ཡང་མི་སྲིད་པས། རང་ལ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་ སྡུག་བསྔལ་
མི་འདདོ་པའི་དཔེ་དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་བདེ་བ་འདོད་བ་དང་ སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོཔ་
འདྲཝ་ལས་ གཞན་ལུ་ཕན་བཏགས་མ་ཚུགས་རུང་ གནོད་པ་སྐྱེལ་མི་བཏུབ་ཟེར་གསུངས་ནུག།

                 ཇོ་བོ་ཧག་ཧག་སྒང་བཙན།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

དཔལ་ཆེན་པོའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཇོ་བོ་ཧགོ་ཧོག་སྒང་བཙན་ནི་ སྐུ་མདོག་གངས་རི་ཁ་
བས་འཁྱུད་པ་ལྟར་དཀར་ཞིང་། ཞི་ཁྲོ་བཞད་པའི་ཉམས་ཅན་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ ཕྱག་གཡས་པ་ལྷའི་
རུ་མཚོན་བ་དན་དཀར་པོ་གནམ་ཁར་འཕྱར་བས་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ།
གཡོན་འདདོ་དགུ་སོལ་བའི་ནོར་བུ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་ནས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་ཞིང་ སྐུ་ལ་དར་དཀར་བེར་གྱི་
ཆས་ཉིས་བརྩེགས་སུ་གསོལ་བ། དབུ་ལ་རོག་ཞུ་དང་ཞབས་ལ་ཧརོ་ལྷམ་རྩེ་གསུམ་གསོལ་བ། མགུལ་རྒྱན་བླ་
གཡུ་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་འོད་དུ་འཕོ་བ། ཞབས་གཉིས་རྟ་དཀར་རླུང་གཤོག་གི་སྟེང་ན་ ནོར་བུའི་སབ་
དང་བཅས་ཏེ་གནས་པ། དེའི་གཡོན་ན་ གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་སྨན་མོ་ཡིད་འཕོག་མ་ མེ་ཏོག་གི་མགུལ་རྒྱན་
དང་དར་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། ཕྱག་གཡས་ན་མདའ་དར་དང་གཡོན་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལོང་འཛིན་པ།
མིག་གི་བདུད་རྩི་སྟེར་ཞིང་ བདེ་བའི་རྩེད་འཇོ་ལ་རོལ་བ། དེའི་འཁོར་དུ་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བཀའ་སྲུང་དྲེགས་
པའི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་འདུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཐ་བྲག་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་དང་ ལུང་བསྟན་ཕུག་ ཅང་ཇི་ཇི་ལུ་སོད་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ གཏོར་གྲལ་དུ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག། གཞན་ཡང་ དམིགས་བསལ་
གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་ དུས་སྟོན་གྱི་བརྩི་སྲུང་འབད་སོལ་མིན་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་  མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཞིན་རྒྱས་པ་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟདོ་པ། བླ་
མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་བ། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་བ། ཁྱད་པར་རྒྱུ་སརོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ བསམ་དོན་
འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གནོད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ མངོན་སོད་དྲག་པའོི་
སྒོ་ནས་ཚར་གཅོད་མཛད་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་གང་བསམ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་
དང་ སངོ་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམཛདཔ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་ ཇོ་བོ་ཧོག་ཧགོ་སྒང་བཙན་གྱི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ། 
  
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་། ཡནོ་ཏན་སོབ་དཔོན་སྐུ་བགྲེས།
བླམ་སྐལ་བཟང་། ཅང་ཇི་ཇི་མི་སྡེའི་བླམ
ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ། ཟམ་ཏོག་གི་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
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༢༢  དདོམོམ་་ཚཚངང་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དོམ་ཚང་པ།
ས་གནས། ཅང་སྒང་ཁ།
གཡུས།  ཅང་སྒང་།
བསྟེན་མི། ཅང་ཨོ་ལ་ཁ་ཡན་ཆད་ཆུ་བར་ཆུ་མན་ཆད་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སདོ་མི་ག་ར་གིས་ 

བསྟེནམ་མ་ཚད་ ཐིམ་ཕུ་སྨན་ཁང་ནང་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་མི་ཡདོ་ཚད་ཀྱིས་སྐྱེས་ལྷ 
འབད་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ སྒང་ཏགོ་ཅིག་གུར་ཆགས་འདི་ཡདོ་མི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ 
ཅང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། ལྷ་ཁང་འདི་ དུས་རབས་ ༡༣ པའི་ནང་བྱནོ་མི་བླམ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་
ཞིག་པའོི་གདུང་སས་ཉི་མ་གིས་ ཡབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་གདན་ས་བཏབ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དཔལ་འབྲུག་པ་
གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་ཡདོཔ་ལས་ 
བྱིན་རླབས་ཚན་ཁ་ལྡན་པའི་ལྷ་ཁང་རྙིང་ཤསོ་ཅིག་ཨིན། ལྷ་ཁང་འདི་གི་ནང་རྟེན་གཙོ་བ་ོ རྒྱུ་ཛཻ་ཀྵིམ་ལས་གྲུབ་
པའི་ རང་བྱུང་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་བཞུགས་སྟབས་ཀྱི་ཚུལ་དང་། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གསུང་
བྱོན་མ། གདུང་སས་ཉི་མ་གི་ཕྱག་བྲིས་མ་ འབུམ་པདོ་ ༢༠ འབད་མི་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་གི་
སྒང་ཏ་ོདེའི་ལྟག་ལས་ཡར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༤༥ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ མུ་ཏིག་ཐང་གི་ཧོངས་སྟོང་ཕུ་དང་ སྦྱི་
ཤིང་དང་རྩི་ཤིང་མེ་ཏགོ་དང་ སྔོན་དང་ཕུ་འབདནི་ དཔའ་གཏུམ་གཅན་གཟན་ལེ་ཤ་ཁྲོས་པའི་གར་དང་
གཏུམ་པའི་ངར་སྐད་ཡང་སྒྲོགས་པའི་ས་གནས་ འདྲོག་སི་སི་འདི་ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཐུགས་སྤྲུལ་དགེ་བསྙེན་
དོམ་ཚང་པ་དང་ ཡུམ་ཨ་ལྕེ་དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་མི་སྡེ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་
སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་ རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐུ་ཐགོ་ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་རྩིས་བཞེས་
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ཏེ་ བླ་རབས་དང་པ་ བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། གཉིས་པ་ བླམ་རྒྱ་མཚོ། གསུམ་པ་ བླམ་ཡེ་ཤེས། བཞི་པ་བླམ་
ལྷག་པ་ཚེ་རིང་། ལྔ་པ་ ད་ལྟའོི་བླམ་ རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་མ་
དངུལ་ཟླ་རིམ་བཞིན་ ༧༠༠ ༠༠༠ དང་ ༨༠༠ ༠༠༠ འབུམ་བདུན་དང་བརྒྱད་ བར་ན་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལ་
མི་འདི་ གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་དང་ མོང་སྒར་རྒྱལ་པའོི་ཞིང་གི་གྲྭ་ཚང་སོབ་
གྲྭའི་འཚོ་བའི་ཡ་ོབྱད་སྦེ་བཏངམ་ཨིན་ཟེར་ བླམ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གསུངམ་ཨིན་མས་ལགས།

 
     དགེ་བསྙེན་དོམ་ཚང་པའི་གནས་ཁང་།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རྟ་མཆོག་དབང་གི་རྒྱལ་པའོི་ཐུགས་སྤྲུལ། རིག་འཛིན་པདྨའི་བཀའ་སོད། ཆོས་མཛད་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། ཀླུ་
བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་དམོ་ཚང་པ་ནི་ སྐུ་མདོག་མེའི་ཕུང་པོ་ལྟར་ ཤིན་ཏུ་དམར་ལ་རྔམས་ཤིང་ཁྲོས་པའི་
གཟུགས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སན་གསུམ་པ། ཕྱག་གཡས་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་དཀར་པ་ོ སྲིད་
རྩེའི་བར་དུ་འཕྱར་བས་ཉམས་པའི་མགོ་བོ་འགེམས་པ། གཡོན་པས་འདདོ་དགུ་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་
བུ་རིན་པོ་ཆེ་ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་ནས་ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་དུ་སལོ་བ། སན་
གསུམ་འཇིགས་པའི་སང་མིག་དགྲ་བའོི་སགོ་ལ་གཟིར་བ། སྐུ་ལ་བསེ་རོག་དང་བསེ་ཁྲབ་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། 
མགུལ་རྒྱན་བླ་གཡུ་འདོ་དུ་འབར་བ། ཞབས་ཧརོ་ལྷམ་རྩེ་སྙུངས་གསོལ་བ། རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་
ལ་ཆིབས་ནས་ བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་བསྐོར་བ། གཡོན་དུ་ གསང་བ་ལས་བྱེད་ཀྱི་
ཡུམ་ ཨ་ལྕེ་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་དང་ གཡོན་བདུད་རྩི་
གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། དབུ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་ཕ་ཚོམས་གསལོ་ཞིང་། སྐུ་ལ་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་
དང་ གསེར་གཡུའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཏེ་བཞུགས་ནུག།

                   དགེ་བསྙེན་དོམ་ཚང་པ།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ སྣང་སྲིད་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོ རིག་འཛིན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་ཀཱ་ར་དང་ བར་དུ་ སན་
རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ ཐ་མ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་སན་སྔར་ 
རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་ཆོས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ ཅང་དང་སྟདོ་པའི་གཡུས་སྒོ་ནང་ ཡངོས་གྲགས་ཀྱི་དཔྱེ་གཏམ་ འགོ་ཕན་བདེ་མཆོདཔ་དང་། 
མཇུག་སྒང་ཁའི་ཚེས་བཅུ། ཟེར་སབ་སོལ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཅང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་
༡༢ ལས་ ༡༤ ཚུན་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་ཚེས་བཅུ་འཆམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་གནང་ནི་འདུག། ཚེས་བཅུ་ཉིན་དང་
པ་ ཚེས་ ༡༢ ཀྱི་དྲོ་པ་ གནསཔོ་དོམ་ཚང་པའི་གནས་ཁང་ནང་ལས་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་ཐགོ་ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་
གདན་འདྲེན་ཞུ་ དེ་ལས་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སོལ་འདུག། ཚེས་ ༡༣ ལུ་ 
ལྷ་ཁང་གི་གཡས་ཧོངས་ལུ་ཡོད་པའི་རྟོགས་ལྡན་ཕ་ཇོ་དང་  མཁའ་འགྲོ་བསདོ་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་
བཞུགས་གནས་ས་གོ་ནང་བྱནོ་ཏེ་ མགོནམ་དང་ལྷམོ་ དེ་ལས་གནསཔོ་དོམ་ཚང་པ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་
བཞུགས་གྲལ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ལགོ་བྱོན་ཏེ་ ཚེས་བཅུའི་སྐུ་འཆམ་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་རྟག་ར་ ལྷ་ཁང་ནང་གསོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་འཇིགས་མེད་རོ་
རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ས་གོ་ ཅང་འཁོར་ལོ་འདི་ཡང་ དགེ་བསྙེན་དོམ་ཚང་པ་གིས་
དབངམ་ལས་བརྟེན་ ཐིམ་ཕུ་སྨན་ཁང་ནང་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་ོགི་སྐྱེས་ལྷ་འདི་ དོམ་ཚང་པ་ལུ་
བསྟེན་དགོཔ་ལས་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་སྦེ་ཞག་གསུམ་ལངམ་ད་ ལྷ་བསངས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཅང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་
ནང་བཀལ་ གནསཔ་ོདོམ་ཚང་པ་ལུ་ ཚགོས་དང་དཀར་མེ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་
རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་བཟ་ོ ཕུར་པའི་དབང་དང་ཨ་ལུའི་མིང་ཡང་ཞུཝ་ཨིན་མས། གནས་བདག་དོམ་ཚང་པ་འདི་
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཐུགས་སྤྲུལ་ཨིནམ་ལས་ ཨ་ལུ་གི་མིང་ཡང་ རྟ་མགྲིན་ར་ོརྗེ། རྟ་མགྲིན་དབང་མོ་ལ་
སོགས་པ་བཏགས་ནི་འདུག།
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བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་ཞིང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་
པ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཐགོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ ནད་མུག་འཁྲུགས་
རོད་བཙའ་ཐན་སད་སེར་ཚུ་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཞི་བ་དང་ ཁྱད་པར་ གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་
འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛད་ཅིང་། དེའི་བརྒྱུད་འཛིན་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་
ལ་ ཅི་འདདོ་པ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པ་དང་། མི་ནོར་བུ་བརྒྱུད་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ།
མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་འབྱོར་སྙན་པའི་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ མཐར་
ཐུག་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་འགོད་པའི་འཕྲིན་ལས་དང་སངོ་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན་མས།
ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་མ་བསྟེན་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་ ས་བདག་ཀླུའི་གནོད་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཨ་ལུ་གསར་
སྐྱེས་རིགས་ ཕྱི་རུ་ཉལ་མ་སྟེར་བ་དང་ ཨོམ་སྐྱུག་ནི་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་འོངམ་ཨིན་མས།
 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
དོམ་ཚང་པའི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་རྣམ་རྒྱལ། ལྷ་ཁང་གི་བླམ།



10

༣༣  ནནོརོར་་སྦྱིསྦྱིནན་་དདཔཔལལ་་འའབབརར།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ནོར་སྦྱིན་དཔལ་འབར།
ས་གནས། ཧེ་གྱོ་ ལྷ་གྲོང་
གཡུས།  ཧེ་གྱོ་ ལྷ་གྲོང་
བསྟེན་མི། ཧེ་གྱོ་གཡུས་ཚན་ནང་ སོད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་གྲོང་དང་ཀླུ་གྲོང་། བཙན་གྲོང་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་
ཏེ་ ཧེ་གྱོ། གླང་གྱོ་ཕར་ཀ་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་ཟེར་སབ་སོལ་འདི་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག། ཧེ་གྱོ་འདི་ གདན་ས་
བཀྲིས་ཆོས་རངོ་ལྟག་ལུ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་གདོང་ཁར་ཡདོཔ་ཨིན། གནས་བདག་ནོར་སྦྱིན་
དཔལ་འབར་འདི་ བྱཱར་ཧེ་གྱོ་དང་ དགུན་སྤུ་ན་ཁ་ ཡེར་པའི་སར་བཞུགས་པ་ཨིན་མས།
ཧེ་གྱོ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ ཁྱིམ་ཐགོ་གཅིག་གི་གདོང་ཁར་ དར་ཤིང་གུར་མདོས་ཐགས་ཏེ་བཀལ་སྦེ་
གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཡདོ་མི་འདི་ གནས་བདག་ནོར་སྦྱིན་དཔལ་འབར་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས། 

  གནས་བདག་ནོར་སྦྱིན་དཔལ་འབར་གྱི་གནས་ཁང་།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་སྟོང་གསུམ་སྐོར་བའི་རྟ་དཀར་རླུང་གི་གཤགོ་པ་ཅན་ལ་ སྒ་སབ་གོང་རྨེད་སགོས་མཛེས་
པའི་ཆས་ཀྱི་སྟེང་ན། ལྷ་ཆེན་ནོར་སྦྱིན་དཔལ་འབར་ སྐུ་མདོག་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་ཞལ་ཆགས་པའི་
ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་རུ་དར་དཀར་པོ་གནམ་དུ་སྒྲེང་བས་ནག་ཕྱགོས་ཕམ་པར་བྱེད་ཅིང་། གཡོན་ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འཛིན་པས་འགྲོ་བའི་དབུལ་བ་སེལ་ཞིང་། སྐུ་ལ་དར་གོས་དང་དཔའ་བའོི་རྟགས་ཆས་རབ་ཏུ་
བརྗིད་པར་གསོལ་བ། ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་སུ་བཞུགས་པ། དེའི་གཡོན་དུ་ གསང་བའི་ཡུམ་
ཆེན་སྨན་མོ་ནམ་མཁའི་མདགོ་ཅན་ ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་ཅིང་ མཛེས་སྡུག་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཕྱག་
གཉིས་མདའ་དར་དང་མེ་ལངོ་འཛིན་ནས་ གཙ་ོབ་ོལ་འདུད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ། གཞན་ཡང་སས་དང་སྤྲུལ་
པའི་རྣམ་འགྱུར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ ཕྱི་ནང་བཀའ་ཡི་བློན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་བཞུགས་ནུག། 
  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་ནང་ དམ་བཞག་གནང་མི་ག་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ སབོ་དཔོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིམ་བྱོན་གྱིས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྤྱི་དང་ ཁྱད་
པར་དུ་ བྱཱར་ཧེ་གྱོ་དང་ དགུན་ས་ཡེར་པའི་སའི་རྒྱུ་སརོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་ཅིང་
འགལ་རྐྱེན་སེལ་བའི་རྒྱབ་དང་ དཔུང་གཉེན་གྱི་སྲུང་མར་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་བཞགཔ་འངོ་མནོ་བའི་
བསམ་འཆར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ ཧེ་གྱོ་སདོ་མི་ག་ར་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་
བཏང་སོལ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ རང་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༩ ལུ་ གཡུས་སྒོ་ནང་སོད་མི་གུང་པ་ཚུ་ལས་
ཕུད་ཁ་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་ གནས་པོའི་ཁྱིམ་ནང་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ། དེ་ལས་ གནས་ཁང་ཕྱི་ཁར་ཡདོ་མི་ 
དར་ཤིང་འདི་བརབ་ཞིནམ་ལས་ ཕར་རལོ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ མདོས་ཐགས་
བཀལ་ཏེ་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུར་རྐྱབ་སྟེ་ཡར་ལྷངོམ་ཨིན་མས།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ གནས་ཁང་ནང་སངོ་སྟེ་ གནས་པའོི་སྐུ་འདྲ་སྐུ་ཆུང་ཀུ་འདི་ ཇ་
ཕུད་བཀང་སའི་ཧདོ་ནང་བཙུགས་ དེ་ནང་ཇ་ཕུད་བཀང་། དོ་རུང་གདོང་ཁ་ལས་ ཆང་ཕུད་བཀལ་ཏེ་ ཆང་
མཆོད་བཏང་སྟེ་ སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ མདའ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཟེར་སབ་ནི་འདུག། གནསཔོ་དེ་ སྙན་མི་དྭངམ་ལས་
སྐད་ཤུགས་འབད་ཞུ་དགོ་ཟེར་ ཧེ་བྱོ་ལུ་བཞུགས་མི་ ཨཔ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སབ་མས།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།  
རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་འདིས་གཙསོ་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་
ཞིང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཐམས་
ཅད་དུ་ ནད་མུག་འཁྲུགས་རོད་བཙའ་ཐན་ སད་སེར་སོགས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཞི་བ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་
སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་དགོས་འདདོ་ཡིད་དུ་བཞིན་དུ་འདུ་བའི་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ མདའ་རྩེད་རོས་སྒོར་ལ་
སོགས་པའི་རྩེད་རིགས་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་སྟེ་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདིའི་དབང་ཐང་ཀླུང་རྟ་ རྒྱས་པའི་དཔུང་གྲོགས་
གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་ནོར་སྦྱིན་དཔལ་འབར་གྱི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒྱལ་མཚན། ཧེ་གྱོ་གཡུས་ཁ་སདོ་མི་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
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༤༤  ཕཕོ་ོ་ལྷལྷ་་གེགེ་་སསརར།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕོ་ལྷ་གེ་སར།
ས་གནས། ཅང་བང་བྲུ།
གཡུས། ཅང་བང་བྲུ།
བསྟེན་མི། ཅང་བང་བྲུ་ལུ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་གྲལ་ལས་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ ཅང་
འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ འདེམས་ཁོངས་ ༧ ཡདོ་ས་ལས་ ཅང་བང་བྲུ་དང་ ཨོ་ལ་
ཁའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཅང་བང་བྲུ་འདི་ཚུདཔ་ཨིན་མས། ཕོ་ལྷ་གེ་སར་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ ད་རེས་ནངས་
པ་ ཅང་བང་བྲུ་ཁྲོམ་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཅིག་གི་ཟུར་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཤིང་སོམ་ཅིག་ཡོད་འདི་ཨིན་
མས།
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ཅང་བང་བྲུ་ཕ་ོལྷ་གེ་སར་གྱི་གནས་པོའི་ཤིང་།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་ནང་ལས་ དམ་བཞག་གནང་མི་བླམ་དེ་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་མ་མཇལ་ ཨིན་རུང་དམ་བཞག་
གི་ཚིག་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གདོད་མའི་དབྱིངས་ འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་
གདལ་བའི་ཆོས་སྐུའི་ཕ་ོབྲང་ནང་ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་གཉུག་མའི་སེམས་ལ་ འཁོར་འདས་བཟང་ངན་སགོས་དུ་
མ་ རོ་གཅིག་གི་ངོ་བ་ོལས་མ་འདས་ཀྱང་ སྣང་ཚུལ་ཀུན་རོབ་འཁྲུལ་པའི་ངོ་ན་ དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་
བཟུང་ནས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་མཛད་པ་ རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཀ་ར་སོགས་ གྲུབ་ཐོབ་
དང་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བཞིན་ མཛད་དང་མཛད་བཞིན་དུ་འདུག།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་རྟ་མཆོག་ཅང་ཤེས་ འདབ་ཤོག་རླུང་གིས་ཤུགས་ཀྱིས་མཁའ་ལ་སོད་ཅིང་ སྤྱི་
གཙུག་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འབར་བས་མཛེས་པ། དར་དང་རིན་ཆེན་གསེར་སྒ་ནོར་བུས་མངོན་པར་མཛེས་པའི་སྟེང་
ན་ ལྷ་མཆོག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ནི་ སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བའི་བརྗིད་
ཉམས་ཅན་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སན་གསུམ་དང་ སྐུ་ལ་རོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ་བ་ ཤེལ་མཆོང་སྤེལ་བའི་རགོ་ཞུའི་གླིང་
དགུའི་རྩེར་ དར་དཀར་རུ་མཚོན་རོ་རྗེའི་རྒོད་འཕྲུ་དང་ ཉི་ཟླས་མཚན་པའི་དབུ་ཞྭ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་མདུང་
དར་དང་ གཡོན་པས་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། ཞབས་ལ་ནོར་བུའི་མཆིལ་ལྷམ་ཡུ་རིང་གསོལ། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་
སྣ་ཚོགས་པ་འཕསོ་ཏེ་བཞུགས་ནུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྔོན་མ་ ཅང་བང་བྲུ་གི་ཁྱལཔ་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ གནས་ཤིང་གི་ར་བ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་
སོལ་ཡང་ཡདོ་ཟེར་ འཁྲུངས་ཡུལ་ཅང་བང་བྲུ་ལས་ཨིན་མི་ སོབ་དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་གིས་གསུངམ་
ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ གུང་པ་རང་སའོི་ལ་ོལྟར་གྱི་ཆོ་གུ་གཏང་མི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་
བཙུགས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏགོས་ མི་འདུ་འཛོམས་འབད་དེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་མིན་འདུག།
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཞིན་རྒྱས་པ་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། བླ་མའི་སྐུ་
ཚེ་སྲིང་། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་། ཁྱད་པར་རྒྱུ་སརོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་
གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། ཕ་རལོ་པའོི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གནོད་པར་བྱེད་པ་
རྣམས་ མངོན་སོད་དྲག་པའོི་སྒོ་ནས་ཚར་གཅོད་མཛད་པ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གང་བསམ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་
དུ་འགྲུབ་པའི་ འཕྲིན་ལས་དང་སོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམཛདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཕོ་ལྷ་གེ་སར་གྱི་གནས་པའོི་གསོལ་ཁ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་། འཁྲུངས་ཡུལ་ཅང་བང་བྲུ་ལས།
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༥༥  བབདུདུདད་་བྲབྲགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བདུད་བྲག་པ།
ས་གནས། ཐིམ་ཕུ།
གཡུས། བསམ་གཏན་གླིང་།
བསྟེན་མི། བསམ་གཏན་གླིང་དང་ བལ་པའི་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལ་ོསྐོར་བའི་ ཆོས་འཁོར་རྩེ། རྒྱལ་ཁབ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ དབང་
འདུས་རྩེ། དགའ་ལྡན་ས་ལ་འཕསོ་པའི་ བདེ་ཆེན་གྱི་ཕ་ོབྲང་། གཡས་མུ་ཏིག་གི་ཐང་། གཡོན་བསམ་འཕེལ་
གྱི་གླིང་། མདུན་བདུད་བྲག་པའི་བླ་མཚོ་ཟེར་ སབ་སལོ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཆོས་འཁོར་རྩེ་དང་དབང་འདུས་
རྩེའི་རི་བརྒྱུད་ཀྱི་འདབས་ལུ་ ཧེ་མ་བླ་མ་ལྷ་པའི་གདན་ས་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེས་ 
དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ གདན་ས་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཡདོ་པའི་ནང་ལས་ 
དང་ཕུ་ ཐིམ་ཕུ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་བྱཱ་གི་བཞུགས་གནས་རྙིངམ་འདི་ ད་རེས་ བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་འདི་ནང་ཨིན་མས། 
བདེ་ཆེན་ཕ་ོབྲང་གི་གཡོན་གྱི་ཕུ་འདི་ལུ་ ཧེ་མའི་མིང་བསམ་འཕེལ་གླིང་ཟེར་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ཨིན་
རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ བསམ་གཏན་གླིང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སངོ་ནུག། ལོ་ ༡༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ ས་གོ་འདིའི་
སྟོད་ལུ་ བསམ་གཏན་གླིང་གུང་པ་ ༡༡ དེ་ཅིག་ཡདོ་མི་གཡུས་དང་ བར་ན་ གུང་པ་ ༧ ཙམ་ཡོད་པའི་
གཡུས་བལ་པའི་ནང་།  མཇུག་ལུ་ ཧེ་གྱོ་ ལྷ་གྲོང་།  གཡུས་ཚན་དེ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ བྱཱ་ཞིང་གིས་གང་སྟེ་
ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ག་ར་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱིས་གང་ཡོདཔ་ལས་གུང་པ་ཡང་སྟོང་ཕག་ལྷག་སྟེ་འདུག། གཞི་
བདག་བདུད་བྲག་པའི་གནས་ཤིང་འདི་ བསམ་གཏན་གླིང་གཡུས་སྒོ་རྙིངམ་མགུ་ལས་ ཕར་ཡདོ་པའི་སྣུམ་
འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ སྟོང་ཕུ་ཤིང་སོམ་ཁ་ལྟོང་གཉིསཔོ་འདི་བརྩིཝ་ཨིན་མས། བདུད་བྲགཔ་ལུ་ གནས་ཁང་
ལོགས་སུ་སྦེ་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཅིག་མིན་འདུག།
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གནས་བདག་བདུད་བྲག་པའི་གནས་ཤིང་།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རབ་ཏུ་རྔམས་ཤིང་འཇིགས་པའི་སྐུ་ལ་ མི་ཤིགས་འཇིགས་པའི་གོ་ཆས་བརྒྱན་ཅིང་ འགྱིང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་
བཞུགས་པ་ལ་ ཕྱག་གཡས་པ་ མདུང་དམར་འཕྱར་ནས་དམ་ཉམས་པའི་སྙིང་ལ་འདེབས་པ་ གཡོན་པ་
ཞགས་པ་ནག་པོ་བསྣམས་ནས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ གནདོ་པའི་རུ་ཏྲ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལུ་བཀུག་
སྟེ་ སགོ་དབུགས་དྲདོ་པོ་མེ་ལྟར་ལེན་ནས་བསྒྲལཝ་ཨིན་མས། སྲིང་མོ་བླ་ོགྲོས་བཟང་མོ་ནི་ མཚར་སྡུག་
མཛེས་པའི་སྐུ་ལ་དར་གོས་ན་བཟས་བརྒྱན་ཅིང་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བའི་མདའ་དར་
དང་ བསྟན་འགྲོ་བའི་རྒུད་པ་འགོག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་བའི་མེ་ལོང་བཟུང་ནས་ སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་དང་
མཛད་བཞིན་བཞུགས་ཏེ་འདུག།
ཧེ་མ་ བཀྲིས་ཆོས་རོང་རྙིངམ་འདི་ ད་ལྟོ་ བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་གི་ས་ཁོངས་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ གདན་
སའི་གཞི་བདག་བདུད་བྲག་པ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ སྡེ་སྲིད་ ༡༦ པ་ བསདོ་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ མཚན་
གཞན་ སྡེ་པ་ཞི་དར་ཟེར་ཡང་ཞུ་མི་འདི་ སྐུ་ཐགོ་སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༢ གནམ་ལོ་ཆུ་སྟག་ལོར་ བཀྲིས་ཆོས་རོང་མེ་
རྐྱེན་ཐེངས་དང་པ་ཤོར་བའི་སྐབས་ གཞི་བདག་བདུད་བྲག་པ་གིས་ མེ་རྐྱེན་སྲུང་མ་ཚུགས་པས་ཟེར་ མཐར་
བཤུད་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ཀྱི་གཞི་བདག་ར་ོརྗེ་དྲག་རལ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ གདན་ས་བཀྲིས་
ཆོས་རོང་གི་གཞི་བདག་སྦེ་ བཙུགས་གནང་ནུག།

                  བདུད་བྲག་པའི་ལྡེབས་རིས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་
བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་ལ་སགོས་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པའོི་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཅིང་ དམ་ཚིག་
གི་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་སྤྱིར་རྒྱལ་བ་རགོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་ མེལ་ཚེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ར་མཛད་དགོ་པའི་
དམ་བཞག་གནང་ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བསམ་གཏན་གླིང་གཡུས་སྒོ་ནང་ གུང་པ་ ༡༡ པོ་དེ་ཚུ་གིས་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གནས་ཁང་
འདི་གི་ར་བར་ སེར་ཁ་ཚར་ཅིག་དང་ ས་ོཁ་ཚར་ཅིག་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་གི་སྐབས་ བལ་པའོི་
ནང་གི་གུང་པ་ཚུ་ལས་ཡང་ ཁོང་ཚུ་གི་མོས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བསྡུ་བླང་འབད་ནི་ཡདོ་ཟེར་སབ་མས། གསོལ་
མཆོད་དེ་ཡང་ བླམ་ཆོསཔ་ཞུ་སྦེ་ བདག་སྐྱེད་དྲག་དམར་བཏང་ཞིནམ་ལས་ བརྒྱ་བཞི་ གནསཔ་ོབདུད་
བྲགཔ་གཏངམ་ཨིན་མས། དོ་རུང་ མི་རྒན་ཤསོ་གཅིག་གིས་ཟུར་ཁ་ལས་ལོགས་སུ་སྦེ་གནསཔ་ོམཆོད་ནི་
འདུག། གནསཔ་ོམཆོད་པའི་སྐབས་ བསམ་གཏན་གླིང་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ལུ་ སྙན་གསན་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྲུང་འཁོརཔ་དང་ འགུབ་གཅིག་ཆེད་མངགས་སྦེ་ སྙན་དར་ལྷ་གོས་
སྦྲགས་ཕུལ་བར་གཏང་ནི་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་  འཕལ་འཕལ་སྐབས་ གནསཔ་ོམཆོད་ཤེས་མི་ཅིག་ བསམ་
གཏན་གླིང་གཡུས་སྒོ་ལས་འབོ་སྟེ་ ཕོ་བྲང་ལྕགས་རི་ནང་སྦེ་ གྲོང་ཆོག་འབད་མཆོད་ནི་ཡང་ཡདོ་ཟེར་ ཨཔ་
ངག་དབང་དང་ ཨམ་དགའ་ལེགསམོ་གིས་སབ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་དུས་
ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་གཏང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ གནསཔོ་
མཆོད་པའི་སོལ་མིན་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
ལོ་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་ ས་ོནམ་
ལོ་ཐགོ་ལེགས་ནི་ སྒོ་ཕྱུགས་རྟ་ནརོ་སེམས་ཅན་དང་ ཚོང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཅི་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཨིན་
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མས། གསོལ་མཆོད་དུས་ཚོད་གུར་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་  མི་ལུ་ན་ཚ་དང་ བསམ་པའི་རེ་བ་མི་འགྲུབ་ནི་
ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་འོང་བའི་ལ་ོརྒྱུས་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བདུད་བྲག་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་མཛད་རྣམ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨཔ་ངག་དབང་དང་ ཨམ་དགའ་ལེགསམོ།
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༦༦  མམ་་སསངངསས་་སྤུསྤུནན་་བབདུདུནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  
གཞི་བདག་གི་མཚན། མ་སངས་སྤུན་བདུན།
ས་གནས། འབྱུང་གཞིས་ན།
གཡུས།  འབྱུང་གཞིས་ན།
བསྟེན་མི། འབྱུང་གཞིས་ན་ གུང་རྙིངམ་ ༧ དང་ ད་རེས་ནངས་པ་འབྱུང་གཞིས་ན་

ས་ཁོངས་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
རང་སྣང་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྷུན་ཆགས་རི་བོའི་ངོས་ལ་ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཡནོ་འབྱུང་བའི་གཞི་ བལྟ་
ན་སྡུག་པའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ནི་ ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་མ་སངས་སྤུན་བདུན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཁྲོམ་ལས་ཁ་
བྱང་ཕྱོགས་ བསམ་གཏན་གླིང་ཕོ་བྲང་ནང་བྱོན་ལམ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཁ་ལས་ མདོ་སྡེ་བྲག་དགོན་པ་ལུ་འགྱོ་
སའི་ འབྱུང་གཞིས་ན་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ སྤོ་ཏོག་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་གུར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་
འདི་ཁར་ ཧེ་མ་ དུས་རབས་ ༡༢ པའི་མེ་འབྲུག་ལོ་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་འབྱུང་གཞི་ན་ལས་འཁྲུངས་མི་ ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་སྤྲུལ་གཉིས་པ་ ཕྱོགས་ལས་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་ ༡༧༣༦ ༡༧༨༠ གྱི་གཟིམ་ཅུང་ཡོད་རུང་
མེ་ལྷའི་ཞལ་དུ་ཤརོ་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༩ སྐོར་ཆ་ལུ་ འབྱུང་གཞིས་ན་མི་
ཚུ་གིས་ ད་ལྟའོི་ལྷ་ཁང་ཐོག་གཅིགཔ་འདི་བཞེངས་ནུག།
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གནསཔ་ོམ་སངས་སྤུན་བདུན་གྱི་གནས་ཁང་།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ མ་སངས་སྤུན་བདུན་པོ་ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་  
རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་གྱི་ཕྱག་ཞབས་གདུ་བུ་དང་ ལྷ་རས་དར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཡས་པ་
ཞགས་པ་དང་། གཡོན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚགོས་བཀང་བའི་བྷནྡ་བསྣམས་ཤིང་ ཡོན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་
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བཅས་པ་ ཅི་འདདོ་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ་བའི་ཚུལ་དུ་རྟ་དཀར་ཅང་ཤེས་ལ་ཆིབས་ནས་ སྟངོ་གསུམ་ཡུད་ཙམ་
ལུ་བསྐོར་ནས་ བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་མེལ་ཚེ་དང་བྱ་ར་མཛད་དེ་བཞུགས་ནུག།

གནསཔ་ོམ་སངས་སྤུན་གྱི་སྐུ་འདྲ། 
  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
རིག་འཛིན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་ར་དང་ གྲུབ་བརྙེས་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སན་སྔར་ རྒྱལ་
བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་སྡེ་དང་བཅས་པ་སྲུང་བ་དང་ 
ལྷག་པར་དུ་ རྒྱུ་སརོ་ཡོན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ གཞི་བྱེས་ལམ་འཕང་སགོས་ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་འབད་
རུང་ སོང་གྲོགས་མཛད་དེ་ དཔལ་འབྱོར་དང་ཚེ་བསདོ་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་སྤེལ་ཞིང་ མི་མཐུན་གདུག་པའི་
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དགྲ་དང་བགེགས་རྣམས་རྨེག་མེད་དུ་བཅོམ་ནས་ མཐར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་བཅུག་ནིའི་ཁས་བླངས་
དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།
  
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་ཁང་ནང་ཨ་རྟག་ར་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་ལས་ འབྱུང་གཞིས་ན་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ ལ་ོཆོག་དང་རིམ་
གྲོ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་གསལོ་ཁ་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་མ་གཏགོས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ མི་དམངས་
སྤུངས་འཛོམས་འབད་དེ་མཆོད་སོལ་མིན་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་དབང་པདྨ་དང་གྲུབ་བརྙེས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ བཀའ་བའི་ཆད་རོ་གཉན་པོ་བཏད་པ་བཞིན་ སྤྱིར་
བསྟན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་བ་དང་ ཁྱད་པར་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདིའི་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་ 
རྐྱེན་སེལ་མཐུན་སྒྲུབ་དུས་ལས་མི་གཡོ་བར་མཛད་པ་དང་། མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་རྣམས་ལ་ ཅི་འདདོ་
པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
འབྲུག་དཀར་པོ། སབོ་དཔོན་གནག་མདོག
མ་སངས་སྤུན་བདུན་གྱི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་ཁང་གི་བླམ།
ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར། འབྱུང་གཞིས་ན་གི་ཚགོས་པ།
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༧༧  རྒྱརྒྱ་་ཞེཞེ་་མམ་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྒྱ་ཞེ་མ་མོ།
ས་གནས། ཅང་ཟམ་ཏོག།
གཡུས།    ཅང་ཟམ་ཏགོ།
བསྟེན་མི། ཅང་ཟམ་ཏོག་ལུ་སོད་མི་ ཁྱལ་རྙིང་དང་གླ་ཁར་སོད་མི་ ལྷག་པར་དུ་ མདའ་

རྩེད་མི་མང་ཤསོ་ཀྱིས་བསྟེན་སོལ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་ལས་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཅང་འདི་ ད་
རེས་ནངས་པ་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ འདེམས་ཁོངས་ ༧ ཡོད་ས་ལས་ ཅང་བང་བྲུ་དང་ ཨོ་ལ་ཁའི་
འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཅང་ཟམ་ཏོག་འདི་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན་མས། ལྕང་ཟམ་ཏོག་གི་གནསཔ་ོ རྒྱ་ཞེ་མ་མོའི་
གནས་ཁང་འདི་ ཟམ་ཏགོ་ཁྲོམ་གྱི་གཞུང་ལམ་གི་ལྟག་ལུ་ མ་ཎི་དུང་འཁོར་གྱི་ཟུར་ཁར་ ལྟར་སྣང་ལུ་ཁང་
གཟུགས་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡདོ་མི་འདི་ རྒྱ་ཞེ་མ་མོའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས། གནས་ཁང་གི་ནང་ན་ རྒྱ་
ཞེ་མ་མོའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་ཡདོ་རུང་ ཤེལ་ཁྲམ་དང་དྲྱྭ་མིག་ནང་ན་ཨིནམ་ལས་ པར་བཏབ་མི་
ཚུགས་པས།
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ཅང་ཟམ་ཏོག་གི་ གནསཔོ་རྒྱ་ཞེ་མ་མོའི་གནས་ཁང་། 
  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་པོ་རྒྱ་ཞེ་མ་མོ་འདི་ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ ཕ་ཇོ་
འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་སོགས་ བླ་མ་
གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པའི་སྲུང་མར་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་དཔལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མོ་ནི་
ལྷོ་ལྗོངས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་འདིའི་ བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་
པའི་་ཕྱིར་ མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྐུ་ལ་ དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། ཕྱག་གཡས་
པ་ལུ་དྲང་འགྲོ་ མདའ་  བསྣམས་ཏེ་ ཕ་རོལ་དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཀྱི་མདའ་རྩེད་ཀྱི་རལ་ མར་གནོན་པ་དང་།
ཕྱག་གཡོན་ན་ རིན་པ་ོཆེའི་བུམ་པ་བསྣམས་ནས་ རྒྱུ་སརོ་ཡོན་བདག་དང་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་མི་ལུ་ གང་
འདདོ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་ཨིན་མས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།  
ཅང་ཟམ་ཏོག་ལུ་སོད་མི་ཚུ་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་མཚན་མདའ་བསྣམས་མི་ མོ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕོ་རྒས་ཚུ་མདའ་
རྩེད་བའི་སྐབས་ མཆོད་པ་ཕུལ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ལས་ མདའ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་
ཕྱོགས་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ལེ་ཤ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལ་གནང་བ་བཞིན་དུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་།
དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟདོ། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དགྲ་ཇག་
གནོན། འདྲེ་གདོན་ཁོག་པར་ཞུགས་མི་ཚུ་གི་བྱུས་ངན་བཟླགོ་པ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་
ངན་སྐྱོབ་པ། མདའ་རྩེད་ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་ རྒྱུ་སརོ་སྦྱིན་པའི་
བདག་པ་ོརྣམས་ལུ་ གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་བར་ཆད་ག་ར་སེལ་ མཐུན་རྐྱེན་གང་བསམ་ཐམས་ཅད་
ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་དང་སངོ་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛདཔ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཡུལ་ལྷ་རྒྱ་ཞེ་མ་མོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་། ཡནོ་ཏན་སོབ་དཔོན་སྐུ་བགྲེས།
ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ། ཅང་ཟམ་ཏོག་གི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
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༨༨  རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་དྲདྲགག་་རརལལ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རོ་རྗེ་དྲག་རལ།
ས་གནས། བཀྲིས་ཆོས་རངོ་གི་རྒྱབ།
གཡུས། བཀྲིས་ཆོས་རངོ་།
བསྟེན་མི། གདན་ས་བཀྲིས་ཆོས་རྗོང་། ཕོ་བྲང་གླིང་ག་ན། ཕ་ཇོ་སྡིངས། ཆོས་འཁོར་

རྩེ། དབང་འདུས་རྩེ། བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དང་གི་ལྷ་ཁང་ གཞན་ཟིལ་ལུང་ཁ་
དང་ གླང་གྱོ་ཕར་ཀ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིནམ་མས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་ནང་གསེས་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ བཀྲིས་ཆོས་
རོང་འདི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གནང་སའི་ལྟེ་བ་ཨིན། རངོ་འདི་ ཧེ་མ་ བླམ་ལྷ་པ་
༡༡༦༤ ༡༢༢༤  ད་ལྟ་ོབདེ་ཆེན་ཕ་ོབྲང་གི་ས་གོ་ནང་བཏབ་སྟེ་ མིང་ཡང་ རོ་སྔོན་རོང་ཟེར་བཏགས་ནུག། 
དེ་ལས་ སྤྱི་ལ་ོ ༡༦༤༡ ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལུ་ཚུད་ཞིནམ་ལས་ རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
བགེགས་བསྐྲད་དང་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རབ་གནས་གནང་སྟེ་ མཚན་ཡང་ བཀྲིས་ཆོས་རོང་ཟེར་བཏགས་གནང་
ནུག། དེ་ལས་ཚུར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབུ་གཙོས་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ གནམ་བྱཱར་གྱི་
བཞུགས་གནས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་གཙོ་བོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ནུག།
ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༢ ལུ་ མེ་མཆོད་ཐེངས་གཉིས་པ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ སྡེ་སྲིད་ ༡༦ པ་ བསོད་
ནམས་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ ཝང་ཆུའི་མཐའ་མ་བྱཱ་ཞིང་བདེ་བའི་ཐང་ན་ རྗེ་སྐུ་བགྲེས་ཁྲི་རབས་ ༡༢ པ་ཀུན་
དགའ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཁྲི་རབས་ ༡༣ པ་ ཁྲི་ཐོག་པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་རྣམ་གཉིས་དང་ སྡེ་སྲིད་གསུམ་
གདན་འཛོམས་ཐགོ་ལས་ ས་བསང་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༣ ཆུ་སྦྲུལ་ལོའི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་
རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་བཞེངས་གྲུབ་སྟེ། ལོ་དེ་ནང་ དགེ་འདུན་གསོལ་ཐབ་སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་
ས་ལས་ རོང་གི་རབ་གནས་ལུ་རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་དང་འདུས་དམངས་གདན་འདྲེན་ཞུ། ཞབས་དྲུང་
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ཐུགས་སྤྲུལ་གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་རྣམ་གཉིས་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ལས་ རྒྱལ་
བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ཡང་ཞུ་སྟེ་ ཆུ་སྦྲུལ་ཟླཝ་༩ པའི་ཚེས་ ༨ ལས་ རབ་གནས་མཛད་དེ་ དགའ་སྟོན་དང་
བཅས་པའི་ཐོག་ལས་ རངོ་གི་མཚན་ཡང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསདོ་ནམས་ཕོ་བྲང་ཟེར་
གསོལ་ནུག། ཨིན་རུང་ཡུན་མ་རིང་བར་ སྡེ་སྲིད་བསདོ་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ སྡེ་ཁྲི་ལས་ཕབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ རོང་
གི་མིང་ལགོ་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རོང་སྦེ་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག། དེ་སྐབས་ སྔར་གྱི་རོང་གི་གནས་
བདག་བདུད་བྲག་པ་ རངོ་གི་མེ་རྐྱེན་སྲུང་མ་ཚུགས་པས་ཟེར་ མཐར་བཤུད་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་
ལས་ རོ་རྗེ་དྲག་རལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བསདོ་ནམས་ཕོ་བྲང་གི་གནས་བདག་སྦེ་བཙུགས་གནང་ནུག།

གནས་བདག་རོ་རྗེ་དྲག་རལ་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ བཀྲིས་ཆོས་རོང་གི་ལྟག་ལུ་ བཙན་མཁར་དམརཔོ་ སྐེ་ནག་
དང་ཉི་ཟླའི་ཐིག་ལེ་གསེར་མདོག་ཅན་འབད་མི་འདི་ཨིན། བཙན་མཁར་འདི་ ཧེ་མ་བཀྲིས་ཆོས་རངོ་ ད་ལྟོའི་
བདེ་ཆེན་ཕ་ོབྲང་ལས་སྤོ་སྟེ་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་ གསར་བཞེངས་གནང་མི་བསྒང་ལས་ཡདོཔ་བཟུམ་ཅིག་
འདུག། གནས་ཁང་འདི་གི་འོག་ཐགོ་ མཚོ་སྨན་གྱི་བླ་མཚོ་དང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ཕུལ་བའི་ 
གནས་བདག་རོ་རྗེ་དྲག་རལ་དང་ མཚོ་སྨན་གྱི་ཀ་ཁྲབ་འདུག། སྟེང་ཐོག་ལུ་ རོ་རྗེ་དྲག་རལ་དང་མཚོ་སྨན་གྱི་
ཀ་ཁྲབ་དང་ དགྲ་ཆས་མེ་མདའ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་དཔྱངས་ཏེ་ འཇིགས་རུང་ཡ་ང་བའི་ཚུལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་
བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་ རུ་ཏྲ་ཐལ་བར་བརླག་ཚུགས་པའི་རྣམ་པ་འདྲགོ་སི་སི་ལེ་ཤ་འདུག། 
གནས་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ཡདོ་མི་ མཚོ་སྨན་གྱི་བླ་མཚོ་འདོམ་གང་ སྒོར་སྒོར་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་ མཚོ་
གླང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ བདོ་པའི་གྲྭ་པ་ཅིག་གིས་ བླ་མཚོ་དེའི་ཟུར་ཁར་ཡདོ་པའི་ལྕང་
ཤིང་དེ་བརབ་བཏངམ་ད་ བླ་མཚོ་ནང་ལས་ གླང་གཉིས་འཐོན་ཏེ་ཁོ་བརྡུངས་ཏེ་ བླ་སྟོར་དཔ་ལས་ ཤི་སོང་
ཡི་སབ་ནི་འདུག་ཟེར་ གནས་ཁང་ནང་བཞུགས་མི་ སབོ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངམ་ཨིན་མས།
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རོ་རྗེ་དྲག་རལ་གྱི་གནས་ཁང་།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་རོ་རྗེ་དྲག་རལ་ནི་ སྐུ་མདོག་པདྨ་རཱ་གའི་འོད་ལྟར་དམར་བ། དབུ་ལ་གནམ་
ལྕགས་ཀྱི་རགོ་ཞུ་དང་ སྐུ་ལ་བསེ་ཁྲབ་དང་སེར་མོ་གསལོ་བ། ཕྱག་གཡས་ བསྟན་དགྲའི་ཚོགས་རྣམས་
བསྣུན་པའི་རུ་དར་དམར་པོ་ ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་གཡོན་ལུ་ བདུད་བཞི་དམ་དུ་བཅིངས་པའི་ཞགས་པ་
བསྣམས་ནས། ཁམས་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཁོར་བའི་མགྱོགས་རལ་ལྡན་པའི་ རྟ་དམར་སེར་སྒ་ནོར་བུའི་
ཕ་ཚོམ་སགོས་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་སྟེང་དུ་ཆིབས་ཤིང་། བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་ སྲིང་མོ་
ལྟར་བརྩེ་གདུང་ཅན་གྱི་ངང་ནས་ སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་དུ་བཞུགས་པའི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ བཙན་དམག་འབུམ་
སྡེའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།

གནས་བདག་རོ་རྗེ་དྲག་རལ།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོསབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་གིས་ ཕན་དང་
བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོདང་ ཁྱད་པར་དུ་དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་ དབེན་
གནས་ཆོས་འཁོར་གདན་ས་དང་བཅས་པ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་གཉེར་ཁ་བཏད་དེ་ བཀའི་སྲུང་མར་བསྐོས་གནང་
ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ལས་ དགེ་སོང་གཉིས་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་ ཉིན་ལྟར་མཉེས་པའི་མཆོད་རས་དང་
གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མའི་ཕུད་ཀྱིས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ཕོ་བྲང་གླིང་ག་ནང་གི་སྲུང་
མ་ཡང་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་དང་ རྒྱལ་སས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་རྣམ་
གཉིས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཡབ་སས་རྣམ་གསུམ་དང་ སྐུ་འཁོར་
ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ གྱ་ནོམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདག་རྐྱེན་མཛད་དེ་ར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་འདིས་གཙསོ་པའི་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་
ཞིང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཐམས་
ཅད་དུ་ ནད་མུག་འཁྲུག་རོད་བཙའ་ཐན་སད་སེར་སགོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་
པའི་ལེགས་ཚགོས་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་དུ་འདུ་བའི་ སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ། དྲགོས་སངས་རྒྱས་ར་ོརྗེ། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།
དད་པའི་ས་བོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
རོ་རྗེ་དྲག་རལ་གྱི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། གནས་ཁང་གི་བླམ།
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༩༩  རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་རརོལོལ་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རོ་རྗེ་རོལ་པ།
ས་གནས། མདོ་སྡེ་བྲག
གཡུས། མདོ་སྡེ་བྲག་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། མདོ་སྡེ་བྲག་བཤད་གྲྭ། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གཞི་བདག་ར་ོརྗེ་རལོ་པའི་གནས་ཁང་འདི་ མད་ོསྡེ་བྲག་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དང་པ་ར་ མདོ་སྡེ་བྲག་གི་ལ་ོརྒྱུས་
ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་ བྱག་གི་སྒོ་གླངམོ་ཆེ་གི་ཟེ་བཟུམ་ཡདོ་མི་འདི་
ཁ་གས་ཏེ་ཕྱེད་ཀ་གདན་དང་ ཕྱེད་ཀ་རྒྱབ་ཡོལ་སྦེ་ཡདོ་པའི་བྱག་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་བ་རགོས་པའི་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གསུང་རབ་ སྡེ་སོྣད་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་གཏེར་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ གྲུབ་པའི་དྲང་
སོང་དང་ ཀླུ་བཙན་རོ་རྗེ་རལོ་པ་ ཇོ་མོ་བླ་ོགྲོས་བཟང་མོ་ཚུ་གིས་ སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་སྲུང་མི་ཚུལ་སྦེ་ཡོད་པའི་
ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་གི་ བཟ་ོརྣམ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་གུར་ རྣམ་ཅོ་དཔག་སྟེ་ཉནམ་ད་ མི་ལས་འཕོ་ཅན་ཚུ་གིས་དམ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་གོ་བའི་ལ་ོརྒྱུས་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ མདོ་སྡེ་གཏེར་སས་ཡདོ་པའི་བྲག་ཨིནམ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་
མིང་ཡང་ མད་ོསྡེ་བྲག་ཟེར་ སྔོན་རབས་བརྒྱུད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ ཁུངས་དང་ལྡན་ཏོག་ཏ་ོཅིག་སྦེ་ བཤད་
སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ ད་ལྟའོི་ལས་ཚགོས་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་ ཧེ་མ་ མདོ་སྡེ་བྲག་བཤད་གྲྭའི་དབུ་
འཛིན་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་དེ་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡངོས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གིས་ པར་སྐྲུན་
འབད་མི་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ བཤད་སོལ་ཁག་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མདོ་སྡེ་སྐལ་བཟང་གཏེར་
ལས་བྱོན་ཏེ་ རྟ་མགོ་ཇོ་བའོི་གཟུངས་སྦེ་ཡདོ་ཟེར་སབ་ནི་འདུག། མད་ོསྡེ་བྲག་ལུ་འགྱོ་ས་ལམ་ཁག་གཉིས་
འདུག། དེ་ཡང་ གཅིག་ཐིམ་ཁྲོམ་ འབྱུང་གཞིས་ན་གཡུས་ཚན་མགུ་ལས་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུམ་གྲ་ཅིག་གྱེན་
གཟར་དྲགས་དང་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་འོག་ལས་འགྱོ་བ་ཅིན་ གསེག་དྲ་མཚམས་ཅིག་སྦེ་འདུག།
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་ ༢ དང་ ༣ གྱི་བར་ན་འགོརཝ་ཨིན་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་བསྟན་སྲུང་ཆོས་དང་ནོར་གྱི་བདག་པོ་ བསམ་གཏན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱརོ་པ་ཡོངས་ཀྱི་
དགྲ་ལྷ་ཀླུ་བཙན་ར་ོརྗེ་རལོ་པ་ཆེན་པ་ོནི་ སྐུ་མདགོ་དབང་གི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ པདྨ་རཱ་གའི་འདོ་ལྟར་དམར་
ཞིང་འཚེར་བས་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་ དཔའ་བོའི་བྱིན་ཅན་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། 
ཕྱག་གཡས་ན་གཉིས་འཛིན་དགྲ་བའོི་སོག་ར་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་གྲི་གནམ་མཁར་འཕྱར་
ཞིང་། གཡོན་པར་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ནས་ དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་
ལ་དགོས་འདདོ་ཡིད་བཞིན་གནངམ་ཨིན་མས། ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་རླུང་གི་གཤོག་པ་དང་ལྡན་
པའི་རྟ་དམར་གྱི་སྟེང་ན་ འགྱིངས་ཤིང་དར་གོས་དང་ བསྟན་དགྲ་འཇོམས་པའི་དཔའ་བའོི་ཆས་རབ་ཏུ་བརྗིད་
པར་གསོལ་ནས་བཞུགས་ཏེ་འདུག། གཡོན་ལུ་ གསང་ཡུམ་ཇོ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོ་སྐུ་མདགོ་དཀར་ཞིང་། 
ཕྱག་གཡས་པ་མེ་ལོང་དང་ གཡོན་མདའ་དར་འཛིན་ཅིང་ དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟས་བརྒྱན་ཏེ་ མཛེས་སྡུག་གི་
དཔལ་ངོམས་ནས་བཞུགས་ནུག།
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རོ་རྗེ་རོལ་པའི་སྐུ་པར། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་འཕྲུལ་མཐུ་དང་སྟབོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ ཀླུ་བཙན་རོ་རྗེ་རོལ་པ་དང་ཇོ་མོ་བླ་ོ
གྲོས་བཟང་མོ་ འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱརོ་ཆེན་པ་ོ འཁྲུལ་ཞིག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱརོ་ 
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གསང་བའི་བདག་པོ་རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ཡབ་སས་རྣམས་ཀྱིས་ 
གཡར་དམ་གཉན་པ་ོགཏད་ནས་བསྟན་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་འདུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

མདོ་སྡེ་བྲག་ལུ་བཞུགས་མི་ བཤད་གྲྭའི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་དུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཚེས་
༡༤ དང་ ༢༩ མགོན་པོ་གཏང་མི་སྐབས་ ཚགོས་དང་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་ ལྷ་སྔགས་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་པ་འདུག། གཞན་
ཡང་ དགེ་གླིང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ གནསཔོ་མཆོད་པ་འངོ་མི་ཡང་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་ 
དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་སྟོན་ཚེས་བཅུ་འབད་སོལ་མིན་འདུག།
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གནས་བདག་ རོ་རྗེ་རོལ་པའི་གནས་ཁང་། མད་ོསྡེ་བྲག།
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བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
རང་གིས་གསལོ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་གཞི་ལམ་བྱེས་གསུམ་ ག་ཏེ་སདོ་རུང་རྒྱབ་ཀྱི་
སྲུང་མ། གདོང་ཁའི་འཁརཝ། ནང་གི་བློ་དང་རིག་རལ། དཔའ་བའོི་ལུས་སྟོབས། ཚེ་དང་བསོད་ནམས།
དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་སགོས་ ལེགས་ཚོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བ་དང་། ཕ་རོལ་བསམ་སརོ་ངན་པའི་
གནོད་པ་སོགས་ནད་གདོན་འབྱུང་པའོི་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་གནོད་བྱེད་རང་གི་སྟེང་དུ་བཟློག་ཅིང་། ཅི་བསམ་
པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལ་འབྱོར་བའི་གྲོགས་དང་
དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིནམ་མས། ཐུགས་དང་འགལ་ན་ ནད་མུག་འཁྲུགས་རོད་སོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
དང་ ཚེ་བསདོ་དབང་ཐང་དཔལ་འབྱརོ་སགོས་ཉམས་ནས་ ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན།
རོ་རྗེ་རོལ་པའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་མཛད་རྣམ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་བསདོ་ནམས་དཔལ་འབྱོར། མདོ་སྡེ་བྲག་གི་རྩིས་སབོ།
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དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།  ༡༡༢༢

༡༡  གགདདོངོང་་དདཀཀརར་་བབཙཙནན།།  
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གདོང་དཀར་བཙན།
ས་གནས། མཚོ་ཆེ་ཁ། མཚོ་ཆགས་ཁ་་
གཡུས། མཚོ་ཆེ་ཁ།
བསྟེན་མི། མཚོ་ཆེ་ཁ་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༢༥ གིསས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དགེ་བསྙེན་རྒེད་འགོ་མཚོ་ཆེ་ཁ་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ ཧེ་མ་མཚོ་ཆགས་ནི་འབད་ཆུ་འཁྱིལ་མི་འདི་ ད་རེས་་ ཆུའི་
ཨོམ་ཡོད་མི་འདི་གི་ར་བ་ ཕྱོགས་ནུབ་བྱང་མཚམས་ལུ་ཡོད་མི་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལས་ མི་དབང་པ་ོགསལ་ཏགོ་ཏོ་
མེད་མི་ཅིག་ ལྕོགས་ཀུ་ལ་ལུ་ ལྕགས་བཏོན་ནི་འབད་ ནོར་གྱི་ཀོཝ་གི་རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་བཀབ་སྦེ་ ས་བརྐོ་སདོཔ་
ད་ ཁོ་གིས་ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ང་གིས་ཀོམ་སྟན་འདི་གཤགོ་ཐེ་བཀབ་སྦེ་ གདོང་དཀར་ལ་ལུ་འཕུར་ཡར་སོང་ག་
ཟེར་སབ་ད་ ཁྱོད་དེ་མི་ར་རྒས་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་འཕུར་ཚུགས་ནི་ གནམ་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ བྱ་གིས་འཕུརཝ་ཨིན་
ཁྱོད་ཀྱིས་འཕུར་ཚུགས་ག་ ཚར་ཅིག་འཕུར་ཞིག་ཟེར་སབ་ད་ ར་རྒས་དེ་གིས་ཀོམ་སྟན་འདི་ ཁོ་རའི་སྒལ་པ་
ལས་ཕར་ སྤྲིངས་ཏེ་ཐལ་བ་ཚར་གསུམ་སྤུདཔ་ཅིག་ གདོང་དཀར་ལ་ལུ་འཕུར་ཡར་སོང་ནུག།།
དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ཕར་ཡདོ་མི་བླམ་འདི་ལུ་ ང་ནཱ་གི་བླམ་འབད་འོང་འངོམ་ཨིན་ཟེར་སབ་ད་ ཁྱོད་
བཟུམ་མི་གིས་ བླམ་ག་དེ་ལྕོགས་ནི་སྨོ་ཟེར་སབ་པའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་ལྕོགས་མི་ལྕོགས་ ང་བཅས་གཉིས་མཐུ་
དང་ནུས་པ་འགྲན་གེ་ཟེར་སབ་སྟེ་་  ཁོང་གཉིས་ཆ་རའི་ཕརོཔ་ནང་ཆུ་བླུགས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལས་རོ་གཅལ་ནང་
བཀོཝ་ད་ ཧེ་མ་བཞུགས་མི་བླམ་འདི་གི་བཞེས་ཆ་ནང་གི་ཆུ་བོར་ བཞེས་ཆ་ཡང་ཆག་ས་ོནུག། ཁོ་གི་ཕོརཔ་
འདི་ཆག་ནི་ཕར་བཞག་ ཆུ་ཡང་མ་བརོ་བ་རོ་གཅལ་ནང་་ ཆགསཔ་ལས་ ཧེ་མའི་བླམ་དེ་གིས་ ནཱ་་གི་བླམ་གི་
ལུང་བསྟན་འདི་ ཁྱོད་ལུ་འདུག་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ ཁོ་གདངོ་དཀར་ལའི་བླམ་སྦེ་་བསྐོས་གནང་ནུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུལུ་་
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བརྟེན་ དགེ་བསྙེན་རྒེད་འོག་མཚོ་ཆེ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ གདོང་དཀར་བཙན་འདི་ གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་འདུག།

མཚོ་ཆེ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ཡདོ་པའི་ གདངོ་དཀར་ལ་ བླ་མའི་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱིམ།
  
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཁྲག་མཚོ་དམར་ནག་རྦ་ཀློང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་ཤིང་ མེ་རླུང་རབ་ཏུ་འཚུབ་པའི་དབུས་སུ་ ཏྲིཿ ལས་སྐྱེས་པའི་
བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ཐོགས་མེད་དགྲ་འདུལ་རལ་ སྐུ་མདོག་དམར་པ་ོཤིན་ཏུ་རྔམས་ཤིང་ཁྲོས་པའི་
གཟུགས་ཅན་ ཕྱག་གཡས་ཉམས་པ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱི་རུ་མཚོན་དམར་པོ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་པ་དགྲ་
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བོའི་ཙིཏྟ་དམར་པ་ོདང་བཙན་ཞགས་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་རྡེག་པར་བསྣམས་ནས། སྐུ་ལ་དར་དམར་དང་བསེ་
ཁྲབ་བསེ་རོག་རུ་མཚོན་བརྒྱན་པ་གསོལ་ཞིང་། མགུལ་རྒྱན་བླ་གཡུ་འོད་དུ་འབར་བས་སྤྲས་པ་ ཡིད་ལྟར་
མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་གྱི་སྟེང་ན། གཟི་བརྗིད་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འདོ་ལྟར་འཚེར་ཞིང་ ལྷམ་མེར་གྱི་ཚུལ་དུ་
བཞུགས་འདུག།།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོསབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས ཕན་དང་བདེ་བའི་
འབྱུང་གནས་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ ཁྱད་པར་དུ་དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་ དབེན་
གནས་ཆོས་འཁོར་གདན་ས་དང་བཅས་པ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་གཉེར་ཁ་བཏད་དེ་བཀའི་སྲུང་མར་བསྐོས་གནང་
ནུནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
མཚོ་ཆེན་ཁཁ་་གཡུས་སྒོའི་ གུང་པ་ ༢༥ གིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཆོ་གུ་གཏང་་བའི་་སྐབས་སུ་ གཏརོ་གྲལ་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ གཞན་དམིགས་བསལ་སྦེ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་མིན་འདུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གདོང་དཀར་བཙན་ལུ་ སྤུན་ཆ་སྤང་དཀར་བཙན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཚར་ཅིག་ ཁོང་སྤུན་ཆ་
གཉིས་རི་མཐ་ོས་ ག་གིས་འཛེགས་ཚུགས་ལྟ་གེ་ཟེར་ རི་གུརར་འཛེགསཔ་ད་ གདངོ་དཀར་བཙན་གྱིས་ སྤར་
ཝང་གི་མཚམས་རི་མཐོ་ཤོས་ གདངོ་དཀར་ལ་གུརར་འཛེགསཔ་ལས་ གཏེར་སྟནོ་ཚེ་རིང་ར་ོརྗེ་གི་གདན་ས་
གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཞུགས་ནུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ གདངོ་དཀར་བཙན་དང་ སྤུས་མོ་བཙན་གཉིས་ སྤུས་མོ་ལའི་ས་གོ་དབང་ནི་གི་དོན་ལུ་
འཁོན་མ་འཆམ་པར་ ཁོང་གཉིས་མཐུ་རལ་ནུས་པ་འགྲན་ཏེཏེ་་ ག་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་མི་འདི་གིས་ སྤུས་མོ་ལའི་ས་
གནས་དབང་ནི་གུར་གྲོས་ཐག་ཆོད་དེ་ སྤ་ར་ོའབྲས་ལ་ལས་ དཔུང་རོ་གཡུགཔ་ད་ སྤུས་མོ་བཙན་གྱི་དཔུང་རོ་
འདི་ གདོང་དཀར་བཙན་གྱི་དཔུང་རོ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ གཡུག་དཔ་ལས་ སྤུས་མོ་ལའི་ས་གནས་འདི་ སྤུས་མོ་
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བཙན་གྱིས་དབངམ་ཨིན་མས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་གཡུག་པའི་དཔུང་རོ་འདི་ ད་རེས་སྤུས་མ་ོལ་ལས་ཚེ་ལུང་
གནས་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ མཐོང་ནི་ཡདོ་ཟེར་བླམ་བགྲེསཔ་རིག་འཛིན་གྱིས་གསུངམ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་
ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པ་སྤུས་མོ་བཙན་དང་ གདངོ་དཀར་བཙན་གཉིས་ ཁྱིམ་དང་ས་གོ་ཅིག་ནང་ ར་
ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་མེད་ཟེར་སབ་མས། 

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆོས་དང་གང་ཟག་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེའི་ཡོ་བྱད་
འགངས་ཅན་ཚུ་ མིག་འབྲས་བཞིན་དུ་སྲུང་ཞིང་ སྐྱོང་བའི་འཕྲིན་ལས་དང་སོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛདཔ་ཨིན་
མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གདོང་དཀར་བཙན་གྱི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཚམས་པ་སོབ་བཙན་སྐྱོགས། གདོང་དཀར་བླམ་སྐུ་བགྲེས།
རིག་འཛིན། བླམ་བགྲེསཔ།
སངས་རྒྱས་ཟླ་བ། མཚོ་ཆེ་ཁ་སྤྱི་འགོ་གི་ཚོགས་པ།
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༢༢  ཇོཇོ་་བབོ་ོ་དུདུགག་་ཆེཆེནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཇོ་བོ་དུག་ཆེན།
ས་གནས། འམ་རྒོད།
གཡུས། འམ་རྒོད།
བསྟེན་མི། འམ་རྒོད་གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་མི་གུང་པ་ ༩ གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འམ་རྒོད་གཡུས་ཚན་གུང་པ་ ༩ འབད་མི་འདི་ དགེ་བསྙེན་རྒེད་འགོ་ སྤྱི་ཞིང་སྤྱི་འགོ་ལུ་ཨིན་མས། ཐིམ་
ཕུ་ལས་ སྤ་རོ་འགྱོ་ སའི་གཞུང་ལམ་ ས་གནས་སྤུངས་གཞི་ ཟེར་ས་ལས་ འམ་རྒོད་གཡུས་སྒོ་ཚུན་ ཀི་ལ་ོ
མི་ཀྲར་ ༤ འགྱོ་དགོ་པས། ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་ཀློང་དུ་ རང་རིག་འགགས་པ་
མེད་པའི་ངོར་ སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་ལྟར་ འཁོར་འདས་སྣ་ཚགོས་སུ་སྣང་བ་གཉིས་ ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རོལ་པ་འདི་
གསང་བདག་ཕྱག་ན་རོ་རྗེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ ཇོ་བ་ོནག་ཆེན་གྱི་གསང་བའི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། ནང་གི་གནས་ཁང་
གནས་མཆོག་ལྕང་ལོ་ཅན་དང་། ཕྱིའི་གནས་ཁང་ནི་ འམ་རྒོད་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལས་ཡར་ ཤར་གྱི་ཕྱགོས་
ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་རི་འདི་ཨིན་མས།

 
ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ས་གོ།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པའི་ཉེ་ལམ་ གསང་སྔགས་རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ ཇོ་བ་ོདུག་
ཆེན་ནི་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་ སྐུ་ལ་དར་དང་རིན་པ་ོཆེས་བརྒྱན་ཅིང་ མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་རལ་དང་ལྡན་པའི་ རྟ་
ནག་རྟིང་དཀར་ལ་ཆིབས་པ་ མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་དང་ ས་བའི་གོ་ཆ་བགོས་ཤིང་ ཅི་བསྒོ་བའི་ལས་རྣམས་
ཐོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་འཁོར་གྱི་ཚགོས་དང་བཅསཔཔ་་སྦེསྦེ་་བཞུགས་ནུནུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་སྣང་བ་རརངང་་སར་ཞིག་པའི་དགོན་
པོ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ མཐུ་སྟོབས་ཀྱིཀྱི་་དབང་ཕྱུག་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་སགོས་ རོ་རྗེ་འཛིན་
པ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔར་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་སྨན་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ འམ་རྒོད་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༩ དེ་ཅིག་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་གཏང་བབའིའི་སྐབས་
གཏོར་གྲལ་ལུལུ་་བཙུགས་ཏེ་ གཏང་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༧ གནས་ཁང་
ནང་འགྱོ་སྟེ་ མི་འཛོམས་ཏེགསོལ་མཆོད་ཕུཕུལལ་་ནི་འདུག།།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ། ཁྱད་པར་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར་
བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། རྒྱུ་སོར་ཡོན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་
དག་ཞི་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་ ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྟོངས་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་གྱི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གནག་འཕེལ་ འམ་རྒོད་གཡུས་སྒོའི་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
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༣༣  གགཞིཞི་་བབདདགགམམོ།ོ།  
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གཞི་བདགམོ།
ས་གནས། སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་།
གཡུས།  སྤྱི་ཞིང་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དང་ དེའི་མཐའ་སྐོར་ལུ་སོད་མི་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་མས།

  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཁ་བཞི་ལྷའོི་ལྗོངས་འདིར་ཡངོས་སུ་གྲགས་པའི་ ལུང་ཕྱོགས་ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ ཝང་དང་སྤ་
གྲོའི་ཆུ་བ་ོརྣམ་གཉིས་འདུས་པའི་ཤར་ངོས། རི་གླང་ཆེན་འགྱིང་བའི་སྣ་ཞགས་རྐྱང་པ་དང་འདྲ་བ། རྒྱལ་ཡུམ་རྗེ་
བཙུན་སྒྲོལ་མ་ ཞབས་གཡས་བབརྐྱྐྱྱངསས་གཡོན་བསྐུམས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་དང་འདྲ་བའི་ ཐུགས་ཀར་
ཆགས་པའི་མཆོད་སོང་ བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་བསདོ་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་མཆོག་
འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་འདི་ བཤད་པའི་བཀའ་བབ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ ས་ངོར་ཚར་
གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་གླིང་ ངོ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པའོི་སོབ་བརྒྱུད་ རྒྱལ་བ་བློ་གྲོསས་རབ་
ཡངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་བསྟན་པ་ ལྗོངས་འདིར་
སྤེལ་བའི་ཕྱིར་ རབ་བྱུང་ ༨ པའི་ནང་ གདན་ས་འགོ་དང་པ་ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུནུག།
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སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ དགོན་པ་རྙིངམ་གི་པར།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་སྐུ་ལ་ དར་དང་རིན་པ་ོཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ ཞལ་རས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཡངོས་སུ་རྒྱས་པ་ལ་ སན་འཛུམ་པའི་ཟུར་མིག་རབ་ཏུ་གཡོ་ཞིང་ དབུ་ལ་མེ་ཏགོ་དང་ རིགས་
ལྔའི་ཅོད་པན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེཏེ་ ཡིད་འཕོག་མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་འབུམ་དང་། ཕྱག་གཡས་ན་མདའ་དར་དང་ 
གཡོན་དུ་མེ་ལོང་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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                   གནསཔོ་ གཞི་བདག་མོའི་སྐུ་པར།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཀའ་དང་དམ་ལུལུ་གནང་མི་ དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་མིན་འདུག། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ 
མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་སོགས་ བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔར་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་
གྱི་ཕན་བདེ་ བསྒྲུབ་ནི་གིགི་་གཡར་དམ་གཉན་པོ་ཕུལ་ཕུལཝ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།། 

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་དང་སྒྲུབ་སྡེ་པ་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལྟར་གསལོ་མམཆོཆོདད་་ཕུལ་དང་
ཕུལཝཝ་བཞིན་དུ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དགོན་པའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ ལོ་དུས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་
སྐབས་སུ་ གཏོར་གྲལ་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་གཏངམ་མམ་་གགཏཏོགོགསས་་ གཞན་དམིགས་བབསལ་གྱིསས་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་སོལ་མིན་འདུག།།

                     གཞི་བདག་མོའི་གནས་ཁང་། 
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བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ། ཁྱད་པར་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར་
བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། རྒྱུ་སོར་ཡོན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་
དག་ཞི་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་ ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྟོངས་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན་
མས།

 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་མོའི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་ སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་གི་སོབ་དཔོན།
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༤༤ ཇོཇོ་་མམོ་ོ་ལེལེགགསས་་མམོ།ོ།
གགནནསས་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་མོ་ལེགས་་མོ།
ས་གནས། མཚོ་ཆགས་ཁ། ཡོངས་གྲགས་སབ་སོལ་་ མཚོ་ཆེ་ཁ།།
གཡུས། མཚོ་ཆགས་ཁ།
བསྟེན་མི། མཚོ་ཆགས་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་གུང་པ་ ༢༥ གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང།།
མཚོ་ཆགས་ཁ་གཡུས་ཚན་འདི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་སྒྲུབ་པ་གནང་སའི་ ཕུག་བཞིའི་ནང་གསེས་སེངྒེ་
ཕུག་དང་ དགེ་སོང་བྲག་གི་ཞོལ་དུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ མཚོ་ཆེ་ཁ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ཁུངས་
འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ ས་གོ་འདི་ནང་མཚོ་ཆགས་ནི་སྦེ་ ཆུ་
འཁྱིལ་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ཡང་ མཚོ་
ཆགས་ཁ་ཟེར་དར་ནུག། ཨིན་རུང་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ད་
རེས་ནངས་པ་མི་ཚུ་གིས་ མཚོ་ཆེ་ཁ་ཟེར་སབ་ཨིནམ་མས།
ཇོ་མོ་ལེགས་མོའི་གནས་ཁང་ནི་ རི་བོ་སྨན་ལྗོངས་ཚང་ཚིང་
དྲྱྭ་བ་རི་བོ་ཆེན་པ་ོརིན་ཆེན་བཞི་པ་ལྕགས་ཀུ་རིའི་སྣདོ་ན་
འདདོ་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གནས་མཆོག་རྒྱ་ཁྱོཁྱོན་བློ་ལས་
འདས་པ་འདི་ ཇོ་མོ་ལེགས་མོའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
གནས་ཁང་འདི་ མཚོ་ཆགས་ཁ་གཡུས་ཚན་ལས་ དུས་
ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ གི་ས་ཁར་ ཁ་ནུབ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་འདུག།།

               ཇོ་མོ་ལེགས་མོའི་གནས་ཁང་།  
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ལྷ་སྨན་ ཇོ་མོ་ལེགས་མོ་ནི་ སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ ནུ་འབུར་ངོས་སུ་
མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་རིན་ཆེན་ད་ོཤལ་ཕྱག་ཞབས་གདུ་བུ་དང་ ལྷ་རས་དར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་བརྒྱན་པ། ཕྱག་
གཡས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་མདའ་འཕྱར་བ། གཡོན་པ་དགོས་འདདོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འཛིན་
ཞིང་ ཡོན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཅི་འདདོ་པའི་དངོས་གྲུབ་སལོ་བ། ཞི་ཚེ་ཞི་བའི་སྐུར་སྟོན་ཏེཏེ་་  
ལང་ཚོའི་དཔལ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱང་བསམ་གཏན་འཇིག་ལ་ཁད་པ། ཀུན་ལ་བདེ་བ་སྟེར་བས་འདོད་འཇོའི་
དབང་མོར་གྲགས་ཤིང་། དྲག་པ་ོཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཚེ་ མི་སྲུན་གདུག་པའི་གཟུགས་ཅན་ཉམས་པའི་སོག་དབུགསས་
སྐད་ཅིག་ལ་ཞལ་དུ་གསལོ་ནས་ རྔམས་པའི་སྐུར་སྟོན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཟིལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་
དུ་ཡཡོདོདཔཔ་་ཨིཨིནན་་པཔསས།།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
རིག་འཛིན་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ གཞན་ཡང་གྲུབ་པའི་སོབ་དཔོན་བརྒྱུད་པ་བཅས་པའི་
སན་སྔར་ མཚོ་ཆགས་ཁའི་ཡུལ་ཕྱགོས་འདིས་གཙོས་ ལྷོ་ལྗོངས་ནགས་མོའི་ཡུལ་དང་ འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ག་
ར་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་རྒུད་ཚགོས་དབྱིངས་སུ་ཞི་ཞིང་ བཀྲིས་དང་བདེ་ལེགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་སྟངོས་གྲོགས་རྒྱ་
ཆེན་པོ་ མཛད་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ནུག།།
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རརངང་་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ལུ་ ཇོ་མོ་ལེལེགགསས་་མོ་མཆོད་སའི་ཤིང་།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།
ཇོ་མོ་ལེགས་མོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ཁག་གསུམ་འདུག།། དང་པ་ རང་སའོི་ལ་ོདུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་
ཕུཕུལལ་་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་གཏང་མི་གཅིག་དང་། གཉིས་པ་ རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས ༣༠ ལུ་
མཚོ་ཆགས་ཁ་ གཡུས་སྒོ་ནང་ཁ་ཡར་ལྟ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༥ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ གནས་ཁང་རི་དེའི་ར་
བརར་ ཕག་ཅུང་ས་ས་ཐང་ཟེར་མི་འདི་ནང་ མཚོ་ཆེ་ཁའི་གུང་པ་རེ་ལས་མི་རེརེ་་འོངསས་ཏེཏེ་ གནསཔོ་སྐུ་རྐྱང་འབད་
གཏང་དགོཔ་འདུག། དེ་ལས་ གསུམ་པ་ རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༨ ལུ་ གུང་པ་ ༢༥ ག་ར་གིས་
མསས་ཁུརར་བང་ཁ་གང་གང་བཟོ་འབག་སྟེ་ གནས་ཤིང་དེའི་ར་བ་ལུལུ་མཆོདཔ་མས།
དེའི་སྐབས་ཚིག་འབད་བ་ཅིན། ད་རིས་ཚེས་བཟང་སྐར་བཟང་གི་ཉིནམ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་གནསཔ་ོཇོ་མོ་
ལེགས་མོ་ལུ་གསར་པའི་ཕུད་དང་རྙིང་པའི་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ དང་ཕུ་ཕ་མ་ག་བསྟེན་ག་བཞག་སྦེ་ ལོ་དུས་ཀྱི་
གསོལ་མཆོད་དང་ གཏང་རག་ཕུལ་དོ་གོ་ སང་ཕདོ་ཧངང་་ལལསས་ད་ཚུན་ སྟདོ་ལས་སད་དང་སེརཝ་ སྨད་ལས་
ནད་དང་མུ་གེ་ཞི་བཅུག་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་བཅུག་ གཅན་གཟན་སྟག་དང་དོམ་གཟིག་རི་ཕག་ཚུ་ ཁ་
རྒྱ་མཚོ་ཕར་ཁརར་སགོ་བཅུག་མི་ལུ་ ན་ཚ་དང་ ཕྱུགས་ལུ་གོད་ཁ་མ་བྱུང་བར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་
ལུ་ སདོ་ནིའིའི་་རྒྱབ་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་ ཚིག་སབ་སྟེ་མཆོདཔ་ཨིནམ་མས།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
རང་གིས་གསལོ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་གཞི་ལམ་བྱེས་གསུམ་ ག་ཏེཏེ་སདོ་རུང་རྒྱབ་ཀྱི་
སྲུང་མ། གདོང་ཁའི་འཁར་བ། ནང་གི་བློ་དང་རིག་རལ། དཔའ་བའོི་ལུས་སྟོབས། ཚེ་དང་བསདོ་ནམས།
དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་སགོས་ ལེགས་ཚོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བ་དང་། ཕ་རོལ་བསམ་སརོ་ངན་པའི་
གནོད་པ་སོགས་ ནད་གདནོ་འབྱུང་པའོི་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ གནོད་བྱེད་རང་གི་སྟེང་དུདུ་་བཟླགོ་ཅིང་། ཅི་བསམ་
པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས།
ཐུགས་དང་འགལ་ན་ ནད་མུག་འཁྲུགས་རདོ་སོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དང་ ཚེ་བསདོ་དབང་ཐང་དཔལ་
འབྱོར་སགོས་ཉམས་ནས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བྱུང་བའི་ལ་ོརྒྱུས་འདུག།།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཇོ་མོ་ལེགས་མའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་སྒྲུབ་སྡེའི་སབོ་དཔོན།
སངས་རྒྱས་ཟླཝ། མཚོ་ཆགས་ཁའི་ཚགོས་པ།
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༥༥  དདགེགེ་་སསོངོང་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།  
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  དགེ་སོང་བྲག་བབཙཙནན།
ས་གནས། མཚོ་ཆགས་ཁ། ཡོངས་གྲགས་སབ་སོལ་་ མཚོ་ཆེ་ཁ།།
གཡུས། ཏ་ར།
བསྟེན་མི། ཏ་ར་གཡུས་ཚན་གྱི་ གུང་པ་བརྒྱད།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་དང་ གུ་རུ་རོ་རྗེ་གྲོ་ལདོ་ཀྱི་གནས་ སྤ་ར་ོསྟག་ཚང་ལུ་བཞུགསཔ་ད་ ཨོ་རྒྱན་སངས་
རྒྱས་གཉིས་པས་ ཕ་ཇོ་ལུ་ རོང་བཞི་དང་ བྲག་བཞི་ལ་སོགས་པ་ལུང་བསྟན་པའི་བྲག་བཞིའི་ནང་གསེས་སེངྒེ་
བྲག་འདི་ རྟེན་འབྲེལ་ལའི་སྐེད་པར་ ལྕགས་ཀུ་ལའི་ གདོང་གཏད་སྦེསྦེ་འདུག།། བྱག་འདི་གི་གཡས་ཧོངས་
ལས་ཕར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་ཕྱེད་འགྱོཝ་ད་ ཧེ་མ་རྗེ་
མཁན་ཁྲི་རབས་དགུ་པ་ རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ སྐུསྐུ་
མཚམས་ལུལུ་་བཞུགས་ས་ཨིནམ་མ་ཚད་ གནས་བདག་
དགེ་སོང་བྲག་གི་གནས་ཁང་ དགེ་སངོ་བྲག་ཟེར་མིམི་་
འདི་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལས་ཁ་ཡར་ མཚོ་ཆགས་ཁ་
གཡུས་ཚན་ཧོངས་འགྱོཝ་ད་ ཀི་ལ་ོམི་ཀྲར་ ༥ དེ་
ཅིག་གི་ས་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཏ་ར་
གཡུས་ཚན་གྱི་མམགུགུ་ལལསས་་བྱང་ཁ་ཐུག་ དགེ་སོང་བྲག་
བབཙཙནན་གྱི་གནས་ཁང་ཡཡོདོདཔཔ་་ཨིཨིནན་་པཔསས།

དགེ་སངོ་བྲག་བབཙཙནན་་གྱི་གནས་ཁང་གི་པར།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རང་སྣང་རིག་པའི་རལ་ལས་གྲུབ་པའི་ སྤང་ལྗོངས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ སྐྱེད་ཚལ་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་
དང་འབྲས་བུས་ཡོངས་སུ་དུད་པའི་སྟེང་ན་ འདབ་ཆགས་འཇོལ་མོ་ལ་སགོས་པ་སྐད་སྙན་འབྱིན་ཅིང་བག་
ཕེབས་པ།  མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱང་ བདེ་བར་རྒྱུ་བའི་ངོ་མཚར་ཕུལ་དུ་
ཕྱིན་པས་མཐའ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ས་ཞིང་བརྟན་པའི་བྲག་རིའི་བག་གམ་བརྩེགས་པའི་ནང་གི་ཁོང་
སེང་རྒྱ་ཁྱོན་ཡངས་པའི་ནང་། རོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ་སོགས་པའི་རིན་པ་ོཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་
རྒྱ་ཕིབས་ཏགོ་དང་བཅས་པས་བརྒྱན་པའི་དབུས་སུ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་ར་བ་ དོན་དམ་པའི་
དགེ་སོང་བྲབྲགག་་བབཙཙནན་ཆེན་པ་ོ སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པ་ངུར་སྨིག་གི་རྒྱལ་མཚན་ཅན། ཕྱག་ན་དམ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་པ་ོཏི་དང་ འཁར་གསིལ། ཟས་བཟང་པོས་བཀང་བའི་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་ཅིང་། རང་འདྲ་བའི་
འཁོར་དགེ་སོང་དང་ དགེ་བསྙེན་གྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་བཞིན་དུ་ 
ཡུལ་འཁོར་བྱམས་བརྩེ་ཆེན་པོས་དུས་ཀུན་ཏུ་སྐྱོང་བཞིན་དུ་བཞུགས་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཐུ་སྟབོས་ནུས་པའི་རང་གཟུགས་ ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དང་ གཞན་ར་བརྒྱུད་
བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔར་ སྤྱིར་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ར་བ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་
གཞི་གསུམ་ཆོ་གའི་ ཕྱག་སོལ་མི་ཉམས་གོང་དུ་སྤེལ་ཞིང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པ་དང་ ཡང་སྒོས་སུ་ ཡུལ་
ཕྱོགས་འདི་ཉིད་ན་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱརོ་ལ་སགོས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གོང་དུ་སྤེལ་
ཞིང་ མི་མཐུན་པའི་རྒུད་ཚགོས་དབྱིངས་སུ་ ཞི་བའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ནུག། 
སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་སབོ་དཔོན་ བླམ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གསུངས་མི་
དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དགེ་སངོ་བྲག་བཙན་ གནས་བདག་ལུལུ་་འགྱུར་དགོ་མི་འདི་ ཁོ་གིས་བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བ་བདུན་
མའི་སྐུ་ཤ་རློནམ་བཙ་ོསྟེསྟེ་་བཞེས་ནི་འབདཝ་ད་ ཁམས་ལགོ་སྟེ་བཞེས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སངས་རྒྱས་ནིནི་་ལུ་བར་
ཆད་བྱུང་སྟེསྟེ་ དེ་ལས་ གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་བཏགས་ནིའི་དོན་ལས་ 
ས་གོ་དེ་ནང་གི་གནས་བདག་སྦེསྦེ་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 



59

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ ཏ་ར་གཡུས་ཚན་གྱི་གུང་པ་ ༨ ཀྱི་ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་གཏང་བབའིའི་་སྐབས་ གཏརོ་གྲལ་ནནངང་་
བཙུགས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག།། དེ་ལས་ འཕལ་འཕལ་སྐབས་ གནམ་གང་།། ཚེས་བཅོ་ལྔ།། ཚེས་
བརྒྱད་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་དང་བསྟུན་ མསས་་ཁུརར་བང་ཁ་གང་གང་བཟོ་འབག་སྟེ་མཆོད་ནི་འདུག། ཚེས་
བཟང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ཁོང་ར་གུང་པ་ ཚུ་གིས་ མཆོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚིག་ ད་རིས་ཚེས་བཟང་སྐར་
བཟང་གི་ཉིམ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་གནསཔོ་ དགེ་སོང་བྲག་བཙན་ལུ་ གསར་པའི་ཕུད་དང་རྙིང་པའི་བཅུད་བསྡུ་
སྟེ་ དང་ཕུ་ཕ་མ་ག་བསྟེན་ག་བཞག་སྦེ་ ལ་ོདུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ གཏང་རག་ཕུལ་དོ་གོ་ སང་ཕདོ་ཧང་་
ལལསས་་ད་ལྟལྟོ་ོ་ཚུན་ སྟདོ་ལས་སདད་དང་སེརཝ་ སྨད་ལས་ནད་དང་མུ་གེ་ཞི་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་བཅུག་
གཅན་གཟན་སྟག་དང་དོམ་གཟིག་རི་ཕག་ཚུ་ ཁ་རྒྱ་མཚོ་ཕར་སགོ་བཅུག་ མི་ལུ་ན་ཚ་དང་ ཕྱུགས་ལུ་གྱོད་ཁ་
མ་བྱུང་བར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ ངང་ལུ་སདོ་ནིའིའི་རྒྱབ་དང་ དཔུང་གཉེན་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་ཚིག་
སབ་སྟེ་མཆོདཔ་ཨིན་མས།
  
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
རང་གིས་གསལོ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་གཞི་ལམ་བྱེས་གསུམ་ ག་ཏེཏེ་སདོ་རུང་རྒྱབ་ཀྱི་
སྲུང་མ། གདོང་ཁའི་འཁར་བ། ནང་གི་བློ་དང་རིག་རལ། དཔའ་བའོི་ལུས་སྟོབས། ཚེ་དང་བསདོ་ནམས།
དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་སགོས་ ལེགས་ཚོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བ་དང་། ཕ་རོལ་བསམ་སརོ་ངན་པའི་
གནོད་པ་སོགས་ ནད་གདོན་དང་འབྱུང་པའོི་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་གནོད་བྱེད་རང་གི་སྟེང་དུདུ་་བཟླགོ་ཅིང་། ཅི་
བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འཐཐོབོབ་པཔའི་གྲོགས་
དདངང་་དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས། ཐུགས་དང་འགལ་ན་ ནད་མུག་འཁྲུགས་རོད་སོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
དང་ ཚེ་བསདོ་དབང་ཐང་དཔལ་འབྱརོ་སགོས་ཉམས་ནས་ ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན།
དགེ་སོང་བྲག་བབཙཙནན་གྱི་གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། སྤྱི་ཞིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་སྒྲུབ་སྡེའི་སབོ་དཔོན།
སངས་རྒྱས་ཟླཝ། མཚོ་ཆགས་ཁའི་ཚགོས་པ།
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༦༦  ཕཕོ་ོ་ལྷལྷ་་སྟསྟགག་་ལལ་་ཟེཟེརར་་རྒོརྒོདད།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཕ་ོལྷ་སྟག་ལ་ཟེར་རྒོད།
ས་གནས། ཟངས་ལེགས་ཁ། ཟངས་ལུང་ཁ་་
གཡུས།  ཟངས་ལེགས་ཁ།
བསྟེན་མི། ཟངས་ལེགས་གཡུས་ཚན་ངོ་མ་ལས་ཁ་གྱེས་པའི་ གུང་པ་ ༢༠ གིས་ 

བསྟེནམམ་ཨིན་མས།  

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།། 
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ ཟངས་ལེགས་ཁ་ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སབོ་དཔོན་ཟངས་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་སོ་
ནམ་པའི་ལཱ་འབད་དེ་ གླང་རོཝ་ད་ ཁ་མིག་ཐགོས་སདོཔ་ལས་ ས་སོང་བལྟཝ་ད་ ཟངས་སོམ་ཅིག་གི་ལུང་
གུརར་ ཁ་མིག་ཐོགས་ཡདོ་སྦེ་མཐོང་ནུག།། ཟངས་འདི་ཁོ་ར་གིས་བཏོན་ནིའི་དཔའ་བཅམ་རུང་བཏོན་མ་ཚུགསཔ་
ལས་ གཡུས་ཁརར་འགྱོ་སྟེསྟེ་ ཆ་རོགས་འཚོལ་འཁྱིད་འངོམ་ད་ ཟངས་སོམ་ལུང་ཅནམ་ རོ་ལུ་གྱུར་སོ་མིམི་་འདི་
ད་རེས་ནངས་པ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་གི་ཀར་ཞིང་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སའི་འོག་ལུ་ཨེབ་སྟེ་
མཐོང་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་སབ་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ ཟངས་ལུང་ཁ་ཟེར་ཨིན་རུང་
སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ཟངས་ལེགས་ཁ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།། ད་ལྟ་ོཡོངས་གྲགས་ལུ་ཟངས་ལེགས་ལྷ་ཁང་ཟེར་
མི་འདི་ ཝང་སི་སི་ནང་ལས་རྒརྒཔཔོ་ོདཀར་པོ་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་ སོབ་དཔོན་ཟངས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་ བཞེངསས་བཞེངསསམ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ མི་
ཚདམ་ཅིག་བཞུགས་ནུནུག།།
མདུན་དུ་ནེའུ་གསིང་སྤང་ལྗོངས་རྩི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་དྲྱྭ་བས་འཁྲིགས་པའི་བཀོད་ལེགས་ཕོ་བྲང་གི་སྟེང་དུ་འདདོ་
དགུ་འབྱུང་བའི་ལྕགས་ཀྱི་རི་བོའི་ཞོལ་ན་ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕ་ོབྲང་ཆེན་པོ་འདི་ ཟངས་ལེགས་
གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཁ་ཤར་ལྷོ་ མདའ་རྒྱང་གང་གི་ས་ཁར་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་རོ་ཕུག་སྒང་ཟེར་སརར་ཨིན་
མས།
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གནས་བདག་སྟག་ཟེར་རྒོད་ཀྱི་གནས་ཁང་། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
རྟེན་གསུམ་ཡོན་བདག་མི་ནརོ་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་ལྷ་ ཕ་ོལྷ་ཆེན་པོ་སྟག་ལ་ཟེར་རྒོད་ནི་ སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་
རྣམས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ སྣ་ཚོགས་སུ་སྟོན་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གགཟུང་བར་དཀའ་བའི་ཡ་མཚན་མངའ་བ། 
འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་སྒོ་ནས་གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་གཟུགས་སྐུར་སྟོན་ནས་ མིག་འཛུམ་གཅིག་ལ་སྟོང་གསུམ་
ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ་སྟོན་ཅིང་ དཔའ་ཞིང་བརྗིད་པའི་སྐུ་ལ་ རོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་དང་ 
བསེ་རགོ་བསེ་ཁྲབ་གྱོན་ནས་ རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱརྒྱན་དུ་མས་སྤྲས་ཤིང་དམ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ ཅི་འདདོ་པའི་དངོས་
གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས་ཤིང་བཞུགས་པ། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལྷ་ཀླུ་བཙན་ས་
བདག་ཚོགས་དང་བཅས་པས་ མི་སྲུན་གདུག་པའི་བསམ་སོར་ངན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ གཏུམ་པའི་ངར་སྐད་སྒྲོག་
ཅིང་རྒྱུག་པའི་ཚུལ་གྱི་གནམ་ས་གང་བ་ཙམ་བཞུགས་ནུནུགག།།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐུ་སྟབོས་ནུས་པའི་རང་གཟུགས་ རྒྱལ་བ་པདྨ་ཀཱ་ར་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་
སན་སྔར་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་ འགྲོ་བ་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ ཟངས་ལེགས་ཁ་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༢༠ དེ་ཅིག་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་གཏང་བབའིའི་་
སྐབས་ གཏརོ་གྲལ་ནནངང་་བཙུགས་ཏེ་ གཏང་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ཟླཝ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་
གནས་ཁང་རོ་ཕུག་སྒང་གི་འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ར་བ་ལས་ དགོངས་འདུས་བསྐང་བཤགས་དང་
གནསཔ་ོལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག།།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
གནསཔ་ོསྟག་ལ་ཟེར་རྒོད་ཀྱིས་ མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་ ཆརཔ་དགོས་དུས་ཆརཔ་ ཉིམམ་
དགོས་དུས་ཉིམམ་་གིགི་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དེ་ སད་སེར་བཙའ་ཐན་མུ་གེ་འབུ་སྲིན་བྱིས་པའི་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་
འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ 
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ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་དང་སངོ་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛདཔ་ཨིན་མས།
མ་མཉེས་ན་ ལ་ོདུས་ལགོ་ནས་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་སགོས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངངནན་་
འའབྱུངམ་ཨིན་མས།
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་སྟག་ལ་ཟེར་རྒོད་ཀྱི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དབང་འདུས་ ཟངས་ལེགས་ཁ་ཚོགས་པ།



65

༧༧  བབརར་་མམའིའི་་ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན།།
གགནནསས་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བར་མའི་ཡུལ་བཙན།
ས་གནས། ཝང་བར་མ།
གཡུས། ཝང་བར་མ།
བསྟེན་མི། ཝང་ཆུ་མད།ོ བར་མ། ཕྱག་སྣ། བྱོ་ཞིང་སྒང་། སྤྲིན་མེད་སྒང་། དགེ་

ལེགས་ཕར་ཀའམ་རྒོད། ར་མ། ཆུ་སྐྱེས་ཐང་ཀ་བཅས་ གུང་པ་ ༧༠ དེ་
ཅིག་གིས་བསྟེནམམ་ཨིན་མས།

གགནནསས་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གནས་ཁང་།
ཝང་བར་མ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ལས་སྤ་ར་ོའགྱོ་སའི་སྣུམ་འའཁོཁོརར་་གཞུང་ལམ་ ས་གནས་སྤུསྤུངངསས་་གགཞིཞི་ཟེར་ས་ལས་ ཁ་
ཡར་ལྟ་དགེ་བསྙེན་རྒེད་འགོ་ལྟ་འགྱོ་ཝ་ད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༣ གྱི་ས་ཁར་ཨིན་མས། སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་
དགུན་དམར་ཏོ་ལུང་ཅུང་དང་ བྱཱབྱཱར་ཝང་བར་མ་ལུལུ་་སྦེསྦེ་་ བྱཱརར་ས་དགུན་ས་སྦེསྦེ་ གགནནསས་་སྤསྤོ་ོ་སྟེསྟེ་་སདོ་པའི་སོལ་ཡདོ་
རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་སོལ་དེ་མིན་འདུག། བར་མའི་ཡུལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡོད་
པའི་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ མཚན་རོ་སྐར་ཅན་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་འདི་ནང་ཨིན་མས། རྣ་རྒྱུན་དདངང་་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་
འདི་གི་འགོ་ལུ་ གནམ་མཁའི་སྐར་མ་བུད་བུདཝ་ཨིན་ཟེར་ རོ་ཕུགག་སོམ་གཅིག་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་
ཁང་གི་མཚན་ཡང་ རོ་སྐར་མ་ཅན་ཟེར་བཏགས་ཡཡོདོད་་ལུལུགགསས་་ བར་མའི་ཚགོས་པ་ པ་སངས་རོ་རྗེ་གིས་སབ་
ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་བར་མའིའི་ཡུལ་བཙན་ཆེན་པ་ོནི་ སྐུ་མདགོ་དམར་པོ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པ་ ཆིབས་རྟ་དམར་
པོ་རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་གྱི་སྟེང་ན་འགྱིང་བ། ཕྱག་གཡས་རུ་དར་དམར་པོ་སྲིད་རྩེར་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ཉམས་
པ་བསྒྲལ་བའི་སྙིང་དྲོན་མོ་ཞལ་དུ་གསོལ་བ། དབུ་ལ་ལྕགས་རགོ་དང་ སྐུ་ལ་ཟངས་ཁྲབ་གསོལ་བ། འཁོར་
གསུམ་འདགོས་དྲུག་སོགས་དཔའ་བོའི་ཆས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཏེ་ ནག་ཕྱོགས་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་ 
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དཀར་ཕྱགོས་སྐྱོང་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ། དེའི་གཡོན་དུ་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ ལྷ་སྨན་དཀར་མོ་མཛེས་སྡུག་
ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ ཕྱག་ན་མདའ་དར་དང་ཟས་གཞོང་བཟུང་ནས་ གང་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སོལ་བ། དེའི་མཐའ་
སྐོར་དུ་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚགོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྤྲོས་ཏེ་ གནམ་ས་བར་སྣང་གང་བའི་ཆོ་
འཕྲུལ་སྟོན་བཞིན་བཞུགས་ནུནུག།
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ཝང་བར་མའི་ཡུལ་བཙན་ ཡུམ་ལྷ་སྨན་དཀར་མོ་བཅས་པའི་པར།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོསབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ལྗོངས་འདིར་བྱནོ་པའི་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་
རྣམས་ཀྱིས་ བསྟན་པའི་མེལ་ཚེ་དང་བྱ་ར་བྱེད་པརར་མངགས་ནས་ བསླུ་མེད་བདེན་པའི་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་ 
འདའ་བར་དཀའའ་་བབའི་དམ་ཚིག་དང་བཅས་དམ་བཞག་གནང་ནུནུག།།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།། 
རོ་སྐར་མ་ཅན་ བར་མའི་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལས་ཡར་ རྐང་སྟོང་སྦེསྦེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༠ དེ་ཅིག་ས་ཁར་ 
སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་འོག་ལུ་ བར་མའི་ཡུལ་བཙན་གྱི་ཆིབས་རྟ་ཨིན་ཟེར་ རོ་རྟ་་གིགི་བཟོ་ལྟ་ཅན་ཅིག་ཡཡོདོདཔཔ་་ལལསས་་  
ས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་ཡང་ རོ་གི་རྟ་ཡོད་ས་ཟེར་སབ་སོལ་དར་ནུག།།

བར་མའི་ཡུལ་བཙན་གྱི་རའོི་ཆིབས་རྟའི་པར།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཝང་ཆུ་མདོ་དང་ བར་མ་ལ་སོགས་པའི་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༧༠ དེ་ཅིག་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་
བའི་སྐབས་ གཏརོ་གྲལ་ནནངང་་བཙུགས་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ གཞན་དམིགས་གསལ་གྱིས་
གསོལ་བའི་ལམ་སོལ་མིན་འདུག།།
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བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་ ཁྱོད་ལ་རེ་ཞིང་ལྟསོ་པའི་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་
འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅདད་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསདོ་
དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་ཤིང་ མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུསས་ནས་ ཕ་རལོ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་འཚེ་བ་མཐའ་
དག་ ཕྱིར་བཟློག་པར་བྱེད་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས།  
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བར་ཡུལ་བཙན་གྱི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
པ་སངས་ར་ོརྗེ་ ཝང་བར་མའི་ཚོགས་པ།
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༨༨  བྲབྲགག་་ཀླུཀླུ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམོ།ོ།
གགནནསས་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་ཀླུ་རྒྱལ་མོ།
ས་གནས། འམ་རྒོད།
གཡུས། འམ་རྒོད།
བསྟེན་མི། འམ་རྒོད་གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་མི་གུང་པ་ ༩ གིས་བསྟེནམམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འམ་རྒོད་གཡུས་ཚན་གུང་པ་ ༩ འབད་མི་འདི་ དགེ་བསྙེན་རྒེད་འགོ་ སྤྱི་ཞིང་སྤྱི་འགོ་ལུ་ཨིན་མས། ཐིམ་
ཕུ་སྤ་ར་ོའགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་ ས་གནས་སྤུསྤུངངསས་་གགཞིཞི་ཟེར་ས་ལས་ འམ་རྒོད་གཡུས་སྒོ་ནང་ཚུན་ ཀི་ལ་ོམི་
ཀྲར་ ༤ འགྱོ་དགོ་པས། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡ་མཚན་དང་ ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་
ས་བརྟན་རོ་རྗེའི་ བྲག་རི་ལྷུན་དུ་ཆགས་པའི་གནས་ཁང་ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གྱིས་བརྒྱན་པའི་ནང་དུ་
འདབས་ཆགས་རྣམས་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བའི་གནས་ དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བར་བྱེད་
པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་ གནས་བདག་བྲག་ཀླུ་རྒྱལ་མོའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
རྣ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བྱག་གི་ལགོས་ལུ་དཀརཔ་ོསྦེསྦེ་མཐོང་མི་འདི་ བྲག་ཀླུ་རྒྱལ་མོའི་སྟོད་གོ་ རླུང་མ་ལུལུ་་
བསིལ་བཞག་བཞགཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། གནས་ཁང་འདི་ འམ་རྒོད་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལསས་ ལྷ་ོ
ཁ་ཐུག་ལུལུ་་འདུག།
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བྲག་ལུ་རྒྱལ་མོའི་གནས་ཁང་།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཚར་སྡུག་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐུ་ལ་ རིན་པ་ོཆེའི་རྒྱན་དང་ 
དར་གོས་ཁ་དོག་རྣམ་ལྔའི་ན་བཟ་གསོལ་ཞིང་ ཕྱག་གཡས་ལུ་མདའ་དར་བསྣམས་ཏེཏེ་ ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱོར་
གྱི་གཡང་འགུགས་ནས་ རྒྱུ་སོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ་བསྟིམ་པ་དང་། གཡོན་རིན་པ་ོཆེའི་བུམ་པས་ 
དགོས་འདདོ་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བ་བྱེད་ཅིང་། བཀའ་ཉན་རིགས་བཞིའི་འཁོར་དང་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་ 
མཚོ་སྨན་གྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ནས་ འགྲོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སོལ་བཞིན་བཞུགས་ནུནུག།།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞལ་སྐྱིན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་སོགས་མཁས་
གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་སྲུང་དགོས་པའི་བཀའ་དང་ དམ་ཚིག་སྒྲོགས་པ་
བཞིན་དུ་ བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་དང་བྱ་ར་མཛད་བཞིན་དུ་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ འམ་རྒོད་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༩ དེ་ཅིག་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་གཏང་བབའིའི་སྐབས་
གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གཏང་སོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གུང་པ་ ༩ པོ་ ར་བོ་སྐོར་རྒྱབ་སྦེསྦེ་ལོ་ལྟར་བཞིན་ཟླཝ་
༧ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུལུ་་ གནས་ཁང་གི་ར་བརར་འཛོམས་ཏེ་མཆོད་སོལ་འདུག། དེ་ལས་ ར་བ་ོསྐོར་རྐྱབ་འའབབདད་་
དེདེ་་ ལོ་ཆོག་གཏང་བབའིའི་སྐབས་ མམདསོ་བཟོ་སྟེསྟེ་་འབྲུ་སྣ་བླུགས་ ཚགོས་ཕུལ་ནིནི་་དདངང་་ གུང་པ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་
ཡང་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁ་ལས་ གནས་ཁང་ཕྱགོས་ལུ་སྒོར་ཞིན་ན་སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་མཆོད་སོལ་ཡང་འདུག།
  
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
རྒྱུ་སོར་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སྲུང་ཞིངང་
སྐྱོབ་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཅི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅཅདད་་འབད་མེད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་
གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས།
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བྲག་ཀླུ་རྒྱལ་མོའི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གནག་འཕེལ།། འམ་རྒོད་གཡུས་སྒོའི་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
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༩༩ བྲབྲགག་་དདམམརར་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་དམར་བཙན། གཡུས་སྒོ་ནང་ བྱག་དམར་བཙན་་ཟེཟེརར་་སབ་མས།
ས་གནས། ཟངས་ལེགས་ཁ།
གཡུས། ཟངས་ལེགས་ཁ།
བསྟེན་མི། ཟངས་ལེགས་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ ས་གོ་བྱག་ཁ་གི་གུང་པ་ ༡༡ གིས་གསོལ་ 

མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་ལྷུན་དུ་ཆགས་པའི་འདབས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འདདོ་དགུའི་དཔལ་དང་ ཡན་ལག་བརྒྱད་
དང་ལྡན་པའི་ཆུ་བོ་དལ་གྱིས་བབས་ཤིང་ རྩི་ཤིང་མེ་ཏགོ་དང་ཞིམ་མངར་གྱི་ར་ོབཅུད་ལྡན་པའི་འབྲས་བུ་དང་
སྨན་གྱི་ལྗོན་པས་བརྒྱན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ མངོན་པར་དགའ་བའི་སྐྱེད་མསོས་ཚལ་གྱི་
བསྟི་གནས་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་འདི་ གནས་བདག་བྲག་དམར་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ ཟངས་ལེགས་ཁ་ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སབོ་དཔོན་ཟངས་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་སོ་
ནམ་པའི་ལཱ་འབད་དེ་ གླང་རོཝཝ་ད་ ཁ་མིག་ཐགོས་སདོཔ་ལས་ ས་སོང་བལྟཝ་ད་ ཟངས་སོམ་ཅིག་གི་ལུང་
གུརར་ ཁ་མིག་ཐགོས་ཡོད་སྦེ་མཐོང་ནུག། ཟངས་འདི་ཁོ་ར་གིས་ བཏོན་ནིའི་དཔའ་བཅམ་རུང་བཏོན་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ གཡུས་ཁརར་འགྱོ་སྦེསྦེ་་ ཆ་རོགས་འཚོལ་ཏེཏེ་་ཁྱིད་འངོམ་ད་ ཟངས་སམོ་ལུང་ཅནམ་འདི་ རོ་ལུ་
གྱུར་སངོ་བབའིའི་་རོ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་གི་ཀར་ཞིང་ནང་ཡདོཔ་ཨིན་
རུང་ སའི་འོག་ལུ་ཨེབ་སྟེ་མཐོང་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་སབ་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཀྱི་མིང་
ཟངས་ལུང་ཁ་ཟེར་ཨིན་རུང་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ཟངས་ལེགས་ཁ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སངོ་ནུག།།
ད་ལྟོ་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཟངས་ལེགས་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་འདི་ ལྷ་ཁང་འདི་ཝང་སི་སི་ནང་ལས་ རྒརྒཔཔོ་ོདཀར་པོ་
གིས་སྦྱིན་བདག་ མཛད་ཞིཞིནན་་ནན་་ སབོ་དཔོན་ཟངས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ བཞེངསས་བཞེངསསམ་ཨིན་མས།
ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ མི་ཚད་་མ་ཅིག་མཇལ་ནི་འདུག། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་ སྐུ་མདགོ་དམར་པོ་དུས་མཐའི་མེ་
ལྟར་འབར་བ་ ཕྱག་གཡས་རུ་དར་དང་ གཡོན་བཙན་ཞགས་གློག་འཁྱུག་པ་གཟི་བྱིན་འབུམ་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་
ལ་ ལྷ་རས་ཀྱི་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ ས་བའི་གོ་ཆ་དང་རྣོ་བའི་མཚོན་ཆ་ལ་སགོས་པ་ 
གཏུམས་ཤིང་རྔམས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ཅང་ཤེས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་ཆིབས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འགྱིང་སྟབས་སུ་
བཞུགས་པ། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ ཀླུ་བདུད་བཙན་དྲེགས་པའི་ཚགོས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་
ཞིང་ནག་ཕྱགོས་འདུལ་བའི་ལས་ལ་ཆས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཐོག་མར་ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་མངའ་བདག་ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རལ་གྱིས་སྡིག་སྤོང་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་
བཏགས་ ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཀོད་འདུག། བར་དུ་སྐྱབས་མགོན་བདུད་འཇོམས་ལ་སགོས་པ་ གྲུབ་པའི་དབང་
ཕྱུག་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་མེལ་ཚེ་དང་ བྱ་ར་མཛད་དགོ་
པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཡང་བཅོལ་ནུག། 

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དགེ་བསྙེན་སྤྱི་འོག་ བྱག་ཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་གུང་པ་ ༡༡ གིས་བྱཱརར་ཆོག་དང་དགུན་ཆོག་གཏང་བབའིའི་སྐབས་
གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་གཏངམ་མ་གཏགོས་ དམིགས་བབསལ་གྱིས་མཆོད་སོལ་མིན་འདུག།།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུ་
སོར་མཆོད་ཡོན་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་འབད་མེད་ཡིད་བཞིན་
འགྲུབ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་འཕྲིན་ལས་དང་སྟངོས་གྲོགས་
མཛདཔ་ཨིན་མས། དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆད་ན་ མི་ནོར་ལུ་གྱོད་ཁ་དང་ ལ་ོཐགོ་ལུ་བཙའ་ཐན་སད་སེར་དང་
ཕགཔ་དང་འབུ་སྲིན་གྱིགྱི་་གནདོ་པ་འའབྱུངམ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྨན་ཆུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟནོ།
 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།  
ཀར་རྒྱལ་མཚན། དགེ་བསྙེན་རྒཔོ།
དབང་འདུས། ཟངས་ལེགས་ཁ་ཚོགས་པ།
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༡༡༠༠  ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་དདརར་་པཔ།།  
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་པ།
ས་གནས། ཟངས་ལེགས་ཁ། ཟངས་ལུང་ཁ།།
གཡུས། ཟངས་ལེགས་ཁ།
བསྟེན་མི། ཟངས་ལེགས་གཡུས་ཚན་ངོ་མ་ལས་ཁ་གྱེས་པའི་ གུང་པ་ ༢༠ གིས་ 

བསྟེནམམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ ཟངས་ལེགས་ཁ་ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སབོ་དཔོན་ཟངས་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་སོ་
ནམ་པའི་ལཱ་འབད་དེ་ གླང་རོཝ་ད་ ཁ་མིག་ཐགོས་སདོཔ་ལས་ ས་སོང་བལྟཝ་ད་ ཟངས་སོམ་ཅིག་གི་ལུང་
གུརར་ ཁ་མིག་ཐགོས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག།། ཟངས་འདི་ ཁོ་ར་གིས་བཏོན་ནིའི་དཔའ་བཅམ་རུང་བཏོན་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ གཡུས་ཁརར་་སསོངོང་་སྟེསྟེ་ ཆ་རགོས་འཚོལ་འཁྱིད་འོངམ་ད་ ཟངས་སམོ་ལུང་ཅནམ་འདི་ ར་ོལུ་
གྱུར་ས་ོནུག། འ་ནི་ར་ོའདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་གི་ཀར་ཞིང་
ནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སའི་འོག་ལུ་ཨེབ་སྟེ་མཐོང་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་སབ་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་
གཡུས་ཀྱི་མིང་ ཟངས་ལུང་ཁ་ཟེར་ཨིན་རུང་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ཟངས་ལེགས་ཁ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག། ད་
ལྟོ་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཟངས་ལེགས་ལྷ་ཁང་ ཟེར་མི་འདི་ ཝང་སི་སི་ནང་ལས་ རྒཔཔོོ་དཀར་པ་ོགིས་སྦྱིན་
བདག་མཛད་ སོབ་དཔོན་ཟངས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ བཞེངསས་བཞེངསསམ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་
རྟེན་གཙ་ོབོ་ འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ མི་ཚདམ་ཅིག་མམཇཇལལ་་ནིནི་འདུག། ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་པ་གི་
གནས་ཁང་འདི་ ཟངས་ལེགས་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལསས་ ཁ་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུལུ རོས་རྒྱརྒྱང་གགངང་་གི་ས་ཁརར་འདུག།།
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ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་པ་གི་གནས་ཁང་།
  
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་པ་ནི་ སྐུ་མདོག་གངས་རིའི་ཕུང་པོ་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་ ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་
བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་ལ་ ལྷའི་གོས་དར་སྣ་ཚོགས་དང་དཔའ་བོའི་ཆས་རྔམས་བརྗིད་ལྷུགས་པར་གསོལ་ནས་ 
གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་མོས་པར་སྐུ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཤིང་ ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་གློག་ལྟར་
འཁྱུག་བཞིན་དུ་ སྟངོ་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཅང་ཤེས་ རླུང་གི་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་འགྱིང་ལ། 



78

འཁོར་རྒྱུ་སྐར་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་འབུམ་གྱི་དབུས་ ཟླ་བ་ལྟར་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུངས་རྒྱལ་བ་པདྨ་ཀ་ར་དང་ ངག་གི་དབང་པོ་དཔལ་ཕྱགོས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་
སོགས་པ་ ལྗོངས་འདིར་བྱནོ་པའི་རིག་འཛིན་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་ བསྟན་པའི་མེལ་ཚེ་དང་བྱ་ར་བྱེད་
པརར་མངགས་ནས་ བསླུ་མེད་བདེན་པའི་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་ འདའ་བར་དཀའའ་་བབའི་དམ་ཚིག་དང་བཅས་དམ་
བཞག་གནང་ནུནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ཟངས་ལེགས་ཁ་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༢༠ དེ་ཅིག་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་གཏང་བབའིའི་སྐབས་
གཏོར་གྲལ་ནནངང་་བཙུགས་ཏེ་ གཏང་སོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ རང་སའོི་དལ་ཁོམ་
དང་ མོས་གུས་དང་བསྟུན་ མསས་ཁུརར་བཟོ་སྟེསྟེ་་ གནསཔོ་ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་པ་མཆོད་སོལ་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་ ཁྱད་པར་དུ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་
མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་དུ་གཅོད་པ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་ ཚེ་དང་བསདོ་
ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡར་གྱི་ངོ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ཅི་
བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སངོ་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་པ་གི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དབང་འདུས་ ཟངས་ལེགས་ཁ་ཚོགས་པ།
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༡༡༡༡  ལྕལྕགགསས་་ཀུཀུ་་བབཙཙནན།།  
གགནནསས་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྕགས་ཀུ་བཙན།
ས་གནས། དགེ་བསྙེན་ཁ།
གཡུས། དགེ་བསྙེན་ཁ།
བསྟེན་མི། དགེ་བསྙེན་རྒེད་འགོ་གི་གུང་པ་ག་ར་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང།།
རྔམས་ཤིང་འཇིགས་རུང་སྐྱི་གཡའ་བའི་ ལྕགས་རི་ནག་པོ་མཚོན་རྩེ་གྲི་གུ་གཟིངས་པ་འདྲ་བའི་ བྲག་རི་མུན་
པའི་མདོག་འཆང་ དཔངས་མཐོ་ཞིང་ རྒྱ་ཁྱོན་བསམ་ཡུལ་འདས་པའི་གནས་མཆོག་ཡ་ང་བ་འདི་ནི་ སྙིང་རྗེ་
དྲག་པོར་ཁྲོས་པའི་རལ་འཆང་ སྟོབས་ལྡན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ བཙན་རྒོད་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་སྡེ་དཔུང་དང་
བཅས་པའི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། ས་གོ་འདི་ནང་ལས་ རིན་ཆེན་བཞི་པ་ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་རོགས་ནི་མེདཔ་
ཐོནམ་ལས་ གནས་བདག་གི་མིང་ཡང་ལྕགས་ཀུ་བཙན་ཟེར་ཐོབ་ནུག། གཡུས་ཀྱི་མིང་དགེ་བསྙེན་ཁ་ཟེར་སབ་
མི་ཁུངས་འདི་ གཡུས་སྒོ་འདིའི་གནས་བདག་ལྕགས་ཀུ་བཙན་འདི་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་གྱི་བྲང་ཨིནམ་
ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ དགེ་བསྙེན་ཁ་ཟེར་དར་ནུག་ཟེར་ དགེ་བསྙེན་རྒརྒཔཔོོ་ཀར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
བཤདཔ་ཨིན་མས། དགེ་བསྙེན་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ གུང་པ་ ༢༥ འདུག། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡདོ་མི་དགེ་
བསྙེན་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཞབས་དྲུང་ཞབས་རིན་པ་ོཆེའི་གདན་ས་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མས།  ལྷ་ཁང་གི་ནང་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚདམ་ཅིག་འདུག། ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་འདི་དང་སར་ཏེ་ དགེ་བསྙེན་དྲུང་པའི་སྣསྣག་
ཚང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ སྐོ་ཆ་ལུ་ དགེ་བསྙེན་དྲུང་པ་ དོལཔ་དགའ་ཅུང་གི་ངོ་བསྒང་ལུ་ 
གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ལུང་ཕྱགོས་སོ་ས་ོནང་དྲུང་པ་བསྐོ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ ར་མེད་
བཟོ་གནང་ནུག། པར་ནང་གསལ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ དྲུང་པ་གི་སྣསྣག་ཚང་འདི་ཉམས་ཏེ་འབད་རུང་ 
ལྷ་ཁང་འདི་ མ་ཉམས་པར་མཇལ་ནི་འདུག། དགེ་བསྙེན་ཁ་གཡུས་ཚན་འདི་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ལས་སྤ་ར་ོདང་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་འགྱོ་སའི་ས་གོ་ཡོངས་གྲགས་ སྤུསྤུངངསས་་གགཞིཞི་་ལལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།
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དགེ་བསྙེན་ཁའི་ལྷ་ཁང་།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྙིང་རྗེ་དྲག་པརོ་ཁྲོས་པའི་རལ་འཆང་སྟོབས་ལྡན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་བཙན་རྒོད་རྒྱལ་བའི་བླ་ོགྲོས་ནི་ ལྷའི་
དབང་པ་ོབརྒྱ་བྱིན་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གཡུལ་ལ་བཞུགས་པ་ལྟར་ དཔའ་བའོི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་ལེགས་པར་རྒྱན་ཏེ་ རྫུ་
འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཟིལ་མཚུངས་པ་མེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ གནོད་
པའི་དགྲ་བགེགས་འགུགས་པའི་ཞགས་པ་དང་ གཡོན་པས་དམ་ཉམས་ཀྱི་སོག་སྙིང་ཞལ་དུ་བབསྟབས་ནས་
བཞུགས་པའོ།། 
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ལྕགས་ཀུ་བཙན་གྱི་ཀ་ཁྲབ། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
རིག་འཛིན་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོ པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ རྒྱལ་སས་རིམ་བྱོན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་སན་སྔར་
སྡིག་སྤོང་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསམ་པས་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པཔ་་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གྲོགས་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་
བདེ་སྐྱིད་སྲུང་ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྕགས་ཀུ་བཙན་འདི་ དགེ་བསྙེན་ཁའི་གཡུས་སྒོ་གི་གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེསྦེ་བབརྩིཝ་ཨིན་མས།། ལོ་དུས་ཀྱི་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ག་ར་ནང་སྐུ་རྐྱང་་སྦེསྦེ་་གཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་ཐོག་གུརར་དར་ཤིང་ཡང་ 
ལྕགས་ཀུ་བཙན་ལུ་ སྨོན་འདེབས་རྐྱབ་སྟེ་བཀལཝ་ཨིན་མས། རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས ༡༥ ལུ་གུང་པ་ ༢༥
ག་ར་གིས་དཀར་ཕྱེ་གི་མམསས་ཁུརར་ ཟུཟུང་གསུམ་རེ་བཟོ་འབག་སྟེ་ ས་གོ་ལྷ་ཤིང་སྒང་ སྟོང་ཕུ་ཤིང་གཉིས་ཡདོ་མི་
འདི་གི་ར་བ་ལུལུ་མཆོདཔ་ཨིན་མས། དེ་་གིགི་སྐབས་་ ཚིག་འབད་བ་ཅིན། ད་རིས་ཚེས་བཟང་སྐར་བཟང་གི་
ཉིནམ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་གནསཔོ་ལྕགས་ཀུ་བཙན་ལུ་ གསར་པའི་ཕུད་དང་རྙིང་པའི་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ དང་ཕུ་ཕ་
མ་ག་བསྟེན་ག་བཞག་སྦེ་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་དང་ གཏང་རག་ཕུལ་དོ་གོ་ སང་ཕོད་ཧང་ལལསས་་ད་ཚུན་
སྟོད་ལས་སད་དང་སེརཝ་ སྨད་ལས་ནད་དང་མུ་གེ་ཞི་བཅུག་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་བཅུག་ གཅན་གཟན་
སྟག་དང་དོམ་གཟིག་ རི་ཕག་ཚུ་ ཁ་རྒྱ་མཚོ་ཕར་ཁ་སགོ་བཅུག མི་ལུ་ན་ཚ་དང་ ཕྱུགས་ལུ་གྱོད་ཁ་མ་བྱུང་
པཔར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་སདོ་ནིའིའི་རྒྱབ་དང་དཔུང་གཉེན་ མཛད་གནང་ཟེར་བའི་ཚིག་སྐྱོསྐྱོརར་་ཏེཏེ་
མཆོདཔ་ཨིན་མས།
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                         ལྷ་ཤིང་སྒང་།  
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བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
མཆོག་གསུམ་ལྷ་དང་བླ་མའི་དབུ་འཕང་བསྟདོ་ཅིང་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དགུང་དུ་འཕྱུར་བ་དང་། ཆར་ཆུ་
དུས་སུ་འབེབས་པ། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ། མི་ནརོ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ། ནད་ཡམས་སད་སེར་བཙའ་ཐན་
དང་ མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ཀྱི་བསྐལ་པ་ངན་པ་ཞི་ནས། མཐར་ཐུག་རགོས་ལྡན་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟོན་མཆོག་ལ་
སོར་བའི་རྒྱབ་དང་ དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས། ཚུལ་བཞིན་མ་བསྟེན་པ་དང་ དུས་མམཆོད་ཆད་པ་ཅིན་
མི་ནོར་ལུ་གྱོད་ཁ་དང་ནད་ཡམས་མུ་གེའིའི་་འཇིགས་པ་ཚུཚུ་་འའབྱུངམ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།  
ལྕགས་ཀུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀར་བསྟན་འཛིན། དགེ་བསྙེན་རྒཔཔོོ།
དབང་རྒྱལ་ཚེ་བཟང་། དགེ་བསྙེན་ཁའི་ཚགོས་པ།
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༡༡༢༢  སྨསྨནན་་ཆུཆུ་་བབཙཙནན།།  
གགནནསས་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྨན་ཆུ་བཙན།
ས་གནས། དགེ་བསྙེན་ཁ།
གཡུས། དགེ་བསྙེན་ཁ།
བསྟེན་མི། དགེ་བསྙེན་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་གུང་པ་ ༢༥ གིསས་གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་ 

མས།
  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བཀྲིས་པའི་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ས་གནས་འདི་ནང་ ཡམས་ནད་སའོི་ན་ཚ་དང་ ཆབ་གསང་ ཁྲག་གི་ན་
ཚ་སོགས་ལ་ཕན་པའི་སྨན་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་འའབབ་ཅིང་ འདདོ་དགུ་ཕུན་ཚགོས་འབྱུང་བའི་ས་གནས་མཆོག་ པདྨ་རཱ་
གའི་མདངས་ཆགས་པའི་ལྷུན་པོ་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་ སྐྱེད་ཚལ་སྨན་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གིས་བབསྐོར་བའི་ནགས་ཚལ་
བྲག་དཀར་ས་བརྟན་རོ་རྗེའི་ཆོས་ལྡན་རབ་ཏུ་བརྗིད་པ་ནི་ སྨན་བཙུན་འཆི་མེད་མ་བཀའ་སདོ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་
དང་བཅས་པའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་ སན་གསུམ་མེའི་འོད་ལྟར་དམར་ཞིང་བསྒྲད་དེ་ གདུག་པའི་སགོ་ལ་
གཟིགས་པ་ ཞལ་གདངས་ལ་ དཀར་དམར་མཆེ་བ་བཞི་བཙིགས་པ་ ཕྱག་གཡས་པསས་བྷཉྫཉྫ་རལ་གྲི་འཕྱར་བ་ 
གཡོན་པས་དབང་བསྡུས་མདུང་དམར་ དགྲ་ལ་འཕེན་པ་ མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་རལ་དང་ལྡན་པའི་རྟ་ལ་ཆིབས་
ནས་ ཕྱགོས་མཚམས་སུ་རླུང་བཞིན་རྒྱུག་པ། ཡུམ་སྨན་བཙུན་བཞིན་བཟང་མའི་ ཕྱག་གཉིས་མདའ་དར་དང་
མེ་ལོང་འཛིན་པ་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་གྱི་འཁོར་གྱི་གཙ་ོབོ་མཛད་དེ་བཞུགས་ནུག།།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
རིག་འཛིན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ 
སྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་སགོས་དཀར་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་དང་ ངོར་ཨེ་ཝཾ་དགོན་པའི་ 
ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལ་སགོས་པའི་སན་སྔར་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྐྱོང་ནིའིའི་གཡར་
དམ་གཉན་པོ་ཕུལ་ནུག།།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དགེ་བསྙེན་ཁའི་གུང་པ་ ༢༥ གིསས་ ལ་ོལྟར་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་
གཏངམ་མ་གཏོགས་དམིགས་བབསལ་གྱིས་མཆོད་སོལ་མིན་འདུག།།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
དུས་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མི་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་འབུ་སྲིནན་ཕགཔ་དང་བྱིའུ་ཡི་གནོད་པ་དེ་ཚུ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛདཔ་ཨིན་མས། ཚུལ་
བཞིན་བསྟེན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་ནོར་ལུ་གནོད་པ་དང་ ལོ་ཐོག་ལུ་འབུ་སྲིན་དང་ ཕགཔ་བྱིའུསས་གནོད་པ་
བབསྐྱལ་ཏེ་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་འའབྱུངམ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྨན་ཆུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀར་བསྟན་འཛིན། དགེ་བསྙེན་རྒཔཔོོ།
དབང་རྒྱལ་ཚེ་བཟང་། དགེ་བསྙེན་ཁའི་ཚགོས་པ།
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དདརར་་དདཀཀརར་་ལལ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག།།  ༢༢
༡༡  གགཡཡངང་་བབལྟལྟམམསས་་གགཡཡངང་་ཆུཆུངངམམོ།ོ།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གཡང་བལྟམས་གཡང་ཆུངམོ།
ས་གནས། རྒྱལ་ཏཏ་ལ།
གཡུས། རྒྱལ་ཏཏ་ལ།
བསྟེན་མི། རྒྱལ་ཏཏ་ལ་སདོ་མི་གུང་པ་དྲུག། རྒྱལ་ཏཏ་ན། སོང་སྒོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་མས།
  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཐིམ་ཕུ་ལས་ཕུན་ཚགོས་གླིང་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁ་ ས་གནས་རྟ་ཐི་ཀོ་ཀྲི་དང་ ཕྱག་འཚལ་གླ་ཁའི་བར་ན་ གཡོན་
ཕྱོགས་ལུ་བལྟཝ་ད་ དར་དཀར་ལའི་ཞོལ་དུ་ རི་རྩེ་ཆེ་ཆུང་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་གཉིས་མཐོང་ནི་ཡོད་མི་འདི་
གཉིས་ལས་ མཐོ་བ་འདི་ ཨམ་གཡང་གཏམ་གྱི་ཕ་ོབྲང་དང་ དམའ་ཉམ་ཡོད་མི་འདི་ གཡང་ཆུང་གི་ཕོ་བྲང་
ཨིན་མས། གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡདོ་པའི་ གསེར་རི་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ 
ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་འཐོན་ས་ རི་བ་ོགཉའ་ཤིང་འཛིན་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོ་དྲགསས་
ཡོད་པའི་རིའི་ཕོ་བྲང་དང་ ཕོ་བྲང་གི་མགུལ་ན་ལྷའི་གོས་དར་དཀར་པོ་དང་འདྲ་བའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་པའི་
བར་ལས་ ཆར་པའི་བདུད་རྩི་བབས་པ་ ལོགས་རྣམས་སུ་ ལྗོང་ཤིང་གི་ཚལ་ནས་དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བ་ ཞིམ་
མངར་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་སྣ་ཚགོས་དང་ ཕྱི་ནས་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བའི་བྲག་རི་གི་ར་བས་
བསྐོར་བ་ ནང་དུ་ དྲི་བཟང་སྨན་རིགས་སྣ་ཚོགས་པའི་རིས་བསྐོར་ནས་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
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 གཡང་བལྟམས་དང་ གཡང་ཆུང་མའི་ལྡེབས་བྲིས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རབ་མཛེས་ཡིད་འཕགོ་འབུམ་དང་ལྡན་པས་ སྲིད་གསུམ་མཛེས་པའི་མཚར་བསྡུ་ག་ར་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཅིང་ 
ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ སྒོ་ཕྱུགས་ནརོ་གྱི་གཡང་ལ་སོགས་པ་གང་འདདོ་སྦྱིན་པ། ཕྱག་གཡོན་པ་
ལུ་ གང་འདདོ་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་སྟེར་བའི་བུམ་པ་བཟང་པ་ོབསྣམས་ནས་ ཅི་བསམ་པའི་རེ་བ་མྱུར་དུ་
སྐོང་བར་མཛད་པ་དང་། སྐུ་ལུ་རིན་ཆེན་དུ་མའི་རྒྱན་བཟང་ལྷའི་གོས་དར་སྣ་ལྔའི་དབང་པའོི་གཞུ་རིས་བཞིན་དུ་ 
ན་བཟའ་མཆོག་གིས་བརྒྱན་སྦེ་ ལྷབ་ལྷུབ་དར་གྱི་དབུས་སུ་ དགྱེས་པའི་ཞལ་འཛུམ་གར་སྟབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། མཐའ་འཁོར་ལུ་ སྨན་བཙུན་མོ་བརྒྱུད་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ 
མ་ངེས་དུ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟནོ་ཞིཞིང་ ཡོན་མཆོད་དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟགོ་སོགས་སྤངས་པའི་མཆོད་པའི་ཡུལ་ལ་
ཆགས་བཞིན་པར་བཞུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྟོགས་དང་བསྟདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་རྒྱལ་བ་ར་ོརྗེ་འཆང་ཆེན་གྱི་བཀའ་དང་། བར་དུ་རིག་འཛིན་སོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས། 
མཐའ་མར་འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དང་ བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་ལ་སོགས་པཔསས་་བཀའ་བཏགས་གནང་
བཞིན། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་ལུ་ ངལ་བ་མེད་པའི་བཤད་
སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་དང་ སྒོས་སུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་
འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་ལུ་ རྣམ་ཀུན་ལས་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདུན་གྱི་འཁར་བ་བཞིན་
དུ་ སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་ནི་ལུ་ ཁས་བླངསས་བཞེས་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་
སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
དྲོ་པ་ཕྱི་རུ་བསང་རེ་གཏང་ ཨོ་ཕུད་རེ་དྲང་ དེ་ལས་ དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ སྒོ་ནོར་
སེམས་ཅན་དང་ ལྷག་པར་ལ་ནོར་གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་ ཨོམ་དང་མར་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་རྒྱ་ཆེ་དྲགསས་སྦེསྦེ་འངོམ་མ་ཚད་ གཅན་གཟན་ལ་སགོས་པའི་བར་ཆད་ཚུ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛདཔ་ཨིན་མས།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ལུ་འབད་རུང་ཚེ་རིང་ནད་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ། ལོངས་སོད་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ། མཁོ་
དགུ་བང་མཛོད་ནོར་ལ་སོགས་པའི་ ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་ཨིན་མས། དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆད་ནི་དང་
བཙོག་གྲིབ་ཞུགས་ནི་ ཚུལ་དང་མ་ལྡན་པའི་སྐད་རྐྱབ་པ་ལ་སགོས་པ་འབད་བབ་་ཅིན་ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འའཚུབབ་ནི་
དང་ ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ གཅན་གཟན་གྱིས་གནོན་པ་དང་ ཤི་ཆད་བྱུང་པཔའིའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།།
གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དགའ་མདོག དར་དཀར་ལའི་རྒཔཔོ།ོ 
སོབ་རྣམ་རྒྱལ། སྤྱི་མི་བགྲེསཔ།
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༢༢  ཇོཇོ་་མམོ་ོ་དདརར་་དདཀཀརར་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་མོ་དར་དཀར་མ།ོ
ས་གནས། ཝང་འབྲགོ་དང་གདུང་འབྲགོ།
གཡུས། ཝང་འབྲགོ་དང་ གདུང་འབྲགོ།
བསྟེན་མི། ཝང་འབྲགོ་ གདུང་འབྲགོ་ རྒྱལ་ཏ་ལ། ལྕངམ་སྒང་སྟདོ། ལྕངམ་སྒང་སྨད།

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཇོ་མོ་དར་དཀར་མོའི་གནས་ཁང་འདི་ དར་དཀར་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དང་པ་ དར་དཀར་ལ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་
ཁུངས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལས་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་
སྐབས་ ལ་ཡ་ལུང་མམགུ་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རི་མམགུ་བདོ་ལས་ མཇུག་རྒྱ་ཐང་ཚུན་ཡོད་མི་འདི་ ཁཝ་ཆགས་
ཏེ་ དར་དཀརཔོ་གཡོགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་གཟིགས་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ ལའི་མིང་ཡང་ དར་དཀར་
ལ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག་ཟེར་ ད་ལྟ་ོ་དར་དཀར་ལའི་རྒཔཔོ་ོགིས་སབ་ཨིན་མས། དཔྱེ་གཏམ་ལས་འབད་རུང་
འབྱགོཔ་རྒས་ཏེཏེ་་ཤི་རརནན་་རུང་། དར་དཀར་ལའི་ཕུ་མི་ཆོད། ཟེར་སབ་སོལ་ཡདོཔ་བཟུམ་སྦེ་ དར་དཀར་ལ་འདི་
མམགུ་བྱང་ཕྱགོས་ཁ་བ་ཅན་ལས་ མཇུག་ལྷོ་ཕྱགོས་ རྒྱ་ཐང་ནང་ཚུན་ཡོདཔ་ལས་ དར་དཀར་ལ་ལུ་སདོ་མི་
འབྱགོཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཚེ་རྒས་ཤི་རན་ལུ་ ལའི་མམགོ་མཇུག་གི་ཕུ་མི་ཆོད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་
དར་དཀར་གསེར་མཚོ་གཡུ་མཚོ། །པད་འཛོམས་བུ་མོའི་གསལོ་ཆུ། །ཟེར་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་སོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་
སྦེ་ གཡུ་མཚོ། གསེར་མཚོ། བྱ་རྒོད་མཚོ།། ཇོ་མོའི་བླ་མཚོ། མདའ་རྒོད་མཚོ། བལ་མཚོ། ཚྭ་མཚོ། ཁྲོ་མཚོ།
རི་གླ་མཚོ་ལ་སོགས་མཚོ་ ༡༠༨ བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཚུ་མ་
གཏོགས་ གཞན་མིང་ཡང་ཤེས་མི་དདཀོཀོན་མས། 
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ཇོ་མོའི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་སལོ་ལེ་ཤ་ར་ཡདོ་རུང་ ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ཞུ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་་ བོད་ཀོཀོངང་ལུང་རངོང་
གསུམ་གྱི་ཡུལ་ཞིག་ན་དཔོན་ཡིད་བཟང་ཟེར་མི་ཅིག་བཞུགས་ཡོདཔ་མས།  རྒྱལ་པ་ོའདི་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ 
ཁོ་གི་ཕོ་བྲང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་རི་སོམ་འདི་ བཤིག་བཏང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་འདུག། མ་བཤིག་
པ་ཅིན་ དཔོན་ངེ་གི་ཕོ་བྲང་ལ་ རི་ཆེན་འདི་གིས་བར་དུ་བཅད་དེ་ ཉིམ་མི་ཕགོ་པས་ཅིས་ཀྱང་བརརལལ་དགོས་
པའི་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ལུང་དེའི་མི་སེར་ཚུ་ རང་སོའི་སྒེར་གྱི་ལཱ་བཀོ་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་པའོི་བཀའ་ལྟར་
ཉིན་ནུབ་ཟླཟླ་སྦྱེལ་ཏེཏེ་ ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡང་ རི་བརརལལ་མ་ཚུགས་པས། ཉིན་ཅིག་རི་བརརལལ་སདོ་སྐབས་ 
སེམས་འཁྲུལ་སི་སི་གི་སྐད་ ཧན་ཏོང་ཏོ་གི་ཚིག་དེ་སྦེ་གོ་ནུག། ཁྱེཁྱེདད་མི་སེར་རྣམས་ཀྱིས་རི་བརརལལ་མི་ཚུཚུགགསས། 
ལུང་པའི་རི་ཆེན་བརརལལ་་བབ་ལས་་  མི་གཅིག་གི་མགོ་འགེམས་ན་མི་དྲག་གམ་ཟེར་བའི་ཚིག་གོ་ནུག། དེ་ལས་ མི་
ཚུ་གིས་ལུང་པའི་རི་ཀླུང་བརརལལ་ནི་མེམེན་པར་ རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཟང་བབཀྲོངས་དགོས་པའི་ཚིག་ཡིན་པར་ཧ་གོ་སྟེ་ 
སེམས་ལ་སྤྲོ་སྣང་དང་བླའོང་བདེ་ཐགོ་ལས་ དཔོན་པོ་ཡིད་བཟང་ཡང་ བོད་ཀྱི་མཚོ་ནག་གི་འགྲམ་དུ་བཀྲོངས་
ད་ནུག། ཤུལ་ལས་ བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ད་ གླུ་དབྱངས་དེ་སྦེ་འཐེན་མི་འདི་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་ཡིན་པར་ཤེས་
འའདུདུག། དཔོན་པ་ོཡིད་བཟང་ལ་ དགའ་མི་ཚུ་གིས་ ཇ་མོའི་གླུ་ཚིག་དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་པོ་བབཀྲོངས་པར་ཤེས་
ཏེ་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་ཡང་དཀྲོངས་དགོས་པ་དང་ ཁྲིམས་བཀལ་དགོས་པའི་སྐོར་སབ་སདོ་སྐབས་ བླ་མ་བྱ་རས་པ་
དང་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་མེསས་མེསས་དྭངས་ལིང་ཁོང་གསུམ་ བདོ་ལས་བྱོག་སྟེ་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་པཔའིའི་སྐབས་ མཉམ་
ཅིག་མི་དང་གཡག་གསེར་དངུལ་སོགས་ཅ་ལ་འགངས་ཅན་ལེ་ཤ་བསྣམས་བྱོན་ནུག། ཁོང་གི་བསམ་པ་ལ་
བོད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་བཟུང་མི་ཚུགས།། རྟིང་ཤུལ་བདའ་ཡང་འོང་མི་ཚུགས་ཟེར་ བློ་བདེ་ཐགོ་ལས་
འབྲུག་ལུ་ གཞི་བཅགས་སདོ་ནི་འབད་ཐག་ཆོད་རུང་ ཁོང་ག་ར་ས་གནས་གཅིག་ནནངང་གགཅིག་ཁར་མ་བཞུགས་
པར་ སྡེ་ཚན་གསུམ་སྦེསྦེ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟསྟ་ སྡེ་ཚན་དང་པོའི་མིང་ལ་ ཤར་པ་བདེ་མཛོད་དང་། སྡེ་ཚན་
གཉིས་པའི་མིང་ལ་ལྷ་ོཔ་བདེ་མཛོད། སྡེ་ཚན་གསུམ་པའི་མིང་ལ་ ནུབ་པ་བདེ་མཛོད་གསུམ་སྦེ་ཁ་གྱེས་ནུག། 
ལོྷ་པ་བདེ་མཛོད་འདི་ ཇོ་མོ་དར་དཀར་མོ་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ད་ལྟོའི་དར་དཀར་ལ་རྒཔཔོོ་གིས་ཡང་ མེ་
རག་གི་ཇོ་མོ་དང་ ཇོ་མོ་དར་དཀར་མོ་སྤུན་ཆ་ཨིནམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ཕམ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་སབ་སརར་གོ་ཡི་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས། 
ཇོ་མོ་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་པ་དང་། གཅིག་ནི་འབྱགོཔ་ཚུ་ ཧེ་
མ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུལུ་་  བརྡུང་བརྡེག་གསདོ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཡདོ་ཀྱང་ ཤུལ་ལས་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་བྱནོ་
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ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དཀའ་ངལ་དེ་ཚུ་རིམ་གྱིས་ཡལ་ཏེ་འགྱོ་མི་འདི་ ཇོ་མོའི་ནུས་པ་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་
ཨིན་མས། དེ་གིས་མ་ཚད་ འབྱགོ་པའི་གནས་ཡུལ་དང་མི་རྒྱུད་མ་ཡལ་གྱི་བར་དུ་ ཨ་མ་ཇོ་མོ་དང་ཁ་བྲལ་
མེད་ཟེར་བའི་བཤད་སལོ་ཡང་འདུག།། 
དར་དཀར་ལུ་ ཧེ་མ་་ བོད་ལས་འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པཔོོ་གིས་ གདུལ་བྱ་འབྲུག་ལུ་ཡོད་པར་ལུང་
བསྟན་པ་ལྟར་བྱོན་མི་ གྲུབ་ཐབོ་དབུ་ཐོན་སངས་རྒྱས་ཟེར་མི་འདི་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་ ཡུན་རིངམ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། བྱ་རྒོད་མཚོ་གི་སྦུག་ལུ་ གྲུབ་ཐབོ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོ དབུ་ཞྭ་པཎ་ཆེན་སྣ་རིང་
གི་བཟོ་རྣམ་བབཟུཟུམམ་་ཅིག་ཡང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། 
གྲུབ་ཐོབ་དེ་ནི་ ལྷའི་ཡུལ་ལས་མཆེད་པའི་བརྒྱུད་པ་སྐྱུ་ར་ཟེར་བའི་ གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་
འབད་ནི་འདི་གིས་རང་གི་གདུང་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་ མཚན་ལྡན་གྱི་གསང་ཡུམ་ཅིག་
བཞེས་ཏེ་ གདུང་སས་ གུ་རུ་དྲག་པོ་ཟེར་མི་འཁྲུངས་ནུག། ཁོང་ཡབ་སས་གཉིས་ གནམ་བྱཱརར་དར་དཀར་ལ་
དང་ དགུན་སྐྱབས་ཁྲ་མཚམས་བྲག་དགོན་པ་ལུ་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ནུག། གདུང་བརྒྱུད་རིམ་གྱིས་འཕེལ་
ཏེ་ ལ་ལུ་སྦྱིན་བདག་དང་ ལ་ལུ་ཆོས་སྒྲུབ་སྟེ་བཞུགས་ནུག། གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སས་ཀྱི་གྲས་སུ་ ཞལ་
ངོའི་སས་གྲུབ་ཐོབ་ངག་དབང་རོ་རྗེ་ཟེར་བའི་ བླ་མ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པཔ་་ཅིག་བྱོན་ནུནུག། གྲུབ་ཐོབ་ངག་དབང་
རོ་རྗེའི་ནུནུ་གཅུང་ ཞལ་ངོ་དར་པ་ོལུ་ སས་བདུན་ཡོད་པའི་ཆུང་ཤོས་འདི་ལས་ ངག་དབང་འབྲུག་པ་འཁྲུངས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ད་རེས་དར་དཀར་ལའི་འབྱགོཔ་ལུ་ ཝང་འབྲགོ་དང་ གདུང་འབྲོག་ཟེར་ཁག་གཉིས་ཕྱེ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ 
ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱོགཔ་ཨིནམ་ལས་ ཝང་འབྲགོ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། ལྷ་ལས་མཆེད་པའི་སྐྱུ་རའི་གདུང་
བརྒྱུད་ གྲུབ་ཐབོ་དབུ་ཐོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་མི་འབྱོགཔ་ཚུ་ལུ་ གདུང་འབྲོག་ཟེར་སབ་ཨིན་
མས། 
 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ས་གཞིའི་སྦུག་ལུ་ པཾ་ལས་མེ་ཏགོ་པདྨ་འདབ་མ་འབུམ་དང་ལྡན་པའི་ལྟེ་བ་ལུ་ 
ཅང་ཤེས་མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་རལ་དང་ལྡན་པའི་ ཆིབས་དམར་ལ་ཆིབས་ཇོ་མོ་དར་དཀར་མོ་ སྐུ་མདགོ་དཀར་མོ་ 
ཕྱག་གཡས་པ་གསེར་གྱི་རོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་ནམ་མཁརར་འཕྱར་ཞིང་ གཡོན་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་བུ་ལ་ གང་འདདོ་
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ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། གཟུགས་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ ལྷའི་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་དྲུག་
ལོན་པའི་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་ཞིང་། དབུ་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་ལྷས་མ་རྒྱབ་ཏུ་འཕྱར་ཞིང་བཅིང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ཟུར་ཕུད་
གུརར་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་པ། གསེར་དང་ཨུཏྤལའི་འཕྲེང་བའི་སྙན་རྒྱན་དང་། དར་གྱི་
ཅོད་པན་གཡོ་བ། ནོར་བུའི་རྣ་ཆ། གདུབ་ཀོར་དང་། མགུལ་རྒྱན་དང་ཕྱག་དང་ཞབས་གསེར་གྱི་གདུ་བུས་
བརྒྱན་ཞིང་། མུ་ཏིག་གི་ད་ོཤལ་དང་ རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་བཅིང་བསམས་པ། དར་དཀར་པ་ོཡིད་དུ་འངོ་བའི་སྟདོ་
གོས་དང་ཀ་་ཙ་ལིནྡི་ ལྷའི་གོས་་  གི་སྨད་གཡོགས་གསོལ་བ་མཚར་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ འཇོ་སྒེག་གི་
ཉམས་དང་ལྡན་པས་འགྱིང་བ་འཁོར་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་མ་གསང་རིགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་བཞུགས་ནུག།



96

དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་རང་གཟུགས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ འགྲོ་བའི་
མགོན་པོ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སོབ་མ་ རྒྱལ་བ་ལ་ོརས་པ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རིགསས་མང་པའོི་
སན་སྔར་ རང་གཟུགས་བསྟན་ནས་ཕན་བདེའི་གཞི་མ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལལ་ནུག།།

ཇོ་མོ་དར་དཀར་མོའི་གནས་ཁང་།
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ཇོ་མོ་དར་དཀར་མོའི་གནས་རི་གདོང་ཁར་ཡདོ་པའི་ ཇོ་མོའི་བླ་མཚོ།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།  
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་གནམ་གང་ཚུན་ རི་སྲུང་ཟེར་ དར་དཀར་ལ་མའོི་ལ་ཞལོ་ལུ་ 
ནོར་སེམས་ཅན་ར་ལས་ གཏང་མི་ཆོག་པས།། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ནོར་སེམས་ཅཅནན་་ཤོར་བ་ཅིན་ ལ་མར་སང་
གང་རེ་ ཉེས་བྱ་སྦེསྦེ་བཏབ་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ཝང་འབྲགོ་ཚུ་ རི་སྟདོ་
དང་ གདུང་འབྲོག་ཚུ་ སྤ་སྒར་ལབ་ར་མམགུ་ལས་ནོར་གཞིས་བཅའ་ཞིནམ་ལས་ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ 
གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ གཡག་ལ་ོགཉིས་ལང་མི་གཅིག་ བསད་དེ་དམར་མཆོད་སྦེསྦེ་ ཇོ་མོ་དར་དཀར་མོ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས། དམར་མཆོད་ཕུལ་སོལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཚུན་ དེ་སྦེ་ར་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༨ ལས་ ད་ལྟ་ོ་གིགི་་དར་དཀར་ལའི་རྒཔཔོོ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་ལུ་ 
དགོངས་སྐོར་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་་གིགིས་ ཇོཇོ་་མམོ་ོ་འའདིདི་་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་བདག་པ་ོཨིནམ་གཟིགས་
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ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ དམར་མཆོད་མེན་པརར་ དཀར་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་གནང་ཞིནམ་ལལསས་་ཚུར་
དམར་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདི་ མཚམས་འཇོག་འབད་ནུག། ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་
ལས་ འགྲོས་ཀྱིཀྱིས་སྦེསྦེ་ཁ་གྱེས་ཏེ་ ཝང་འབྲོག་ཚུ་ ཛ་བསིལ་སྤསྤོ་ོཏགོག་དང་ རྒྱལཔོ་དཔལ་བཟང་ རོ་ཀྱོང་ལ་ཁ་
ཐུག་ནོར་གཞིས་འགྱོ། གདུང་འབྲོག་ཚུ་ དར་དཀར་ཉིན་གདུགས་ཁ་དང་ སྐྱབས་ཁྲ་མམགུ་ལས་མར་ རང་
སོའི་རྩྭ་འབྲོག་ ག་ཡོད་སར་ནོར་གཞིས་སྤོ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟདོ་ བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་
སྐྱོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མགོན་སྐྱབས་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ཚེ་རིང་ནད་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ། རྐང་བཞི་དུད་འགྲོ་
འཕེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ། མཁོ་དགུ་བང་མཛོད་ནོར་ལ་སགོས་
པའི་ ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་མམ་་གགཏཏོགོགསས་་ བཀའ་ཆད་ཕགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུག།། ཨིན་རུང་རང་
གིས་གསལོ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་ལ་སགོས་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐབོ་
ལས་ ཚེ་ཐུང་བ་དང་ ནད་མང་བ་ མུ་གེ་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་འངོ་ནི་ ལས་འབྲས་བསླུ་བ་
མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
མཚམས་བྲག་ ངག་དབང་འབྲུག་པའི་རྣམ་ཐར།
ཇ་མོ་དར་དཀར་མོའི་གནས་པཔོའོི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྤྱི་མི་བགྲེསཔ་ སོབ་རྣམ་རྒྱལ།
དགའ་མདོག་ དར་དཀར་ལ་རྒཔཔོོ།

  



99

ནན་་རརོ་ོ་རྒེརྒེདད་་འའོགོག།།  ༥༥
༡༡  གགངང་་ཟཟབབ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གང་ཟབ།
ས་གནས། སྨན་རྩེ་ཕུ།
གཡུས། སྟག་སྐྱེད།
བསྟེན་མི། སྨ་རྩེ་ཕུ་དང་ སྟག་སྐད་ལུ་ནོར་གཞིས་སདོ་མི་གུང་པ་ ༡༠ འདུག།

  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྨན་རྩེ་ཕུ་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་མིང་
གཞན་ སྨན་རྩེ་འཕང་དང་འབྲགོ་ གཞན་སྨན་རྩེ་ཕུ་ཟེར་ཡང་སབ་སལོ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདི་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་སེངྒེའི་མཚན་ཅན་དགུའི་བདུན་པ་ འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ་གིས་ དུས་རབས་ ༡༤ པའི་
ནང་ གདན་ས་བཅགས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ གླིང་བཞི་ལས་གངས་སྦུགས་
ལ་བརྒྱུད་དེ་ སྒྲུབ་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ནུག།
ས་གནས་འདི་གི་མིང་ སྨན་རྩེ་ཕུ་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་ མིང་ཅན་དང་མིང་མེད་ཀྱི་སྨན་རིགས་རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ ལུང་ཕྱགོས་ཀྱི་བཀོད་པ་ག་ནི་ལས་ལེགས་ནི་འདི་གིས་ འབྲོག་ལྷན་རྩེ་ལྷའི་
ལྡུམ་ར་ཟེར་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་བསྟོད་བསྔགས་གནང་ས་ཅིག་ཨིན་པས། 
སྨན་རྩེ་ཕུ་གི་གནས་བདག་ གང་ཟབ་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ རོའི་བྲག་རི་སོམ་ མགུ་ཁཝ་གིས་སྤུར་ཏེ་ གཟི་
བརྗིད་དང་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འདུག། གནསཔོ་གང་ཟབ་འདི་ ཕམ་རྒས་ཤསོ་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་ གཞི་
བཞག་སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏགོས་ ད་ལྟ་ོཚུན་ཚོད་བླམ་ཆོཔ་གིས་ཆོ་གུ་གཏང་སྟེ་ མཆོད་སལོ་མིན་
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འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཡིག་ཐགོ་ལུ་བཀོད་པའི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་དང་ ལྷ་ཁང་དང་ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་
བྲིས་ཡང་མིན་འདུག། 
དེ་ལས་བརྟེན་ གནསཔོ་འདི་ དམ་བཞག་གནང་མི་ཡང་འདི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་བ་ལཱ་ཁག་འདུག། ཨིན་རུང་ གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷ་མོན་ཁ་བཞིའི་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་
རྣམས་ལ་ གནདོ་ཅིང་གདུག་པའི་བསམ་སོར་ངན་པ་སྤངས་ནས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་
གྱི་བྱ་ར་དང་མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་གཡེལ་བར་མེད་པར་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་མི་འདི་གིས་
མ་འཐུསཔ་མེདཔ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པ་ོཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡི་དམ་བཞག་ལྟར་ ནོར་
ཕྱུགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མིའི་ནོར་ལྷ་ཅིག་ཨིན་མས།

འབྲགོ་སྨན་རྩེ་ཕུ་ རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེའི་སྒྲུབ་ཁང་། 
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གང་ཟབ་པའི་གནས་ཁང་།

གང་ཟབ་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལས་ རོ་གདན་ན་བརྒྱུད་དེ་བར་རི་གཤོང་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་
ཊར་ ༤༤ དང་ བར་རི་གཤོང་ལས་ ཁ་ཤགོ་ཚུན་ རྐང་སྟོང་སྦེ་ཆུ་ཚོད་ ༧ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྨ་རྩི་ཕུ་ལུ་ ལ་ནོར་གྱི་གཞིས་ཟླཝ་ ༣ ལས་༡༠ པ་ཚུན་སོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་
ཅིག་ལུ་ གནསཔ་ོམཆོདཔ་ཨིན་མས། མཆོད་ཐངས་ཡང་ ཨོམ་དང་ལྟོ་ས་བསྲེས་ གཡག་གི་མཇུག་མ་
དར་ཁ་བཟོ་བཀལ་ བསངས་བཏང་ཞིནམ་ལས། ད་རིས་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལ་ ཁྱོད་གནས་པོ་ནི་བཟང་
ངོ་། ང་བཅས་མགྲོན་པ་ོནི་སྐྱིད་གོ། ཁྱོད་གཏན་རྐྱང་བཞུགས་པའི་གནས་པ་ོཨིན། ང་བཅས་བརྒྱ་ལམ་འཁོར་
བའི་མགྱོནམ་ཨིན། ནོར་རྭ་ཅནམ་ལུ་གྱོད་ཁ་འབྱུང་མ་བཅུག། མི་ཁྱིམ་གང་མར་ན་ཚ་འབྱུང་མ་བཅུག། དཀར་
དཀར་ལ་ལས་ཆད་མ་བཅུག། དམར་དམར་ཐབ་ཁར་བཀལ་མ་བཅུག། སྒོ་ཕྱུགས་ནོར་དང་སེམས་ཅན་ལུ་
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གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་ཕགོ་མ་བཅུག། བྲག་ལུ་བཞུགས་པའི་བྲག་བཙན། མཚོ་ལུ་བཞུགས་པའི་མཚོ་སྨནམོ།
ཁྱིམ་ཚང་ཀླུམོ་དཀར་མོ། ཨོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་དང་། ལྟོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་བཞེས་ཤིག། ལུས་ལ་ན་ཚ་
མེད་བཅུག། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་བཅུག། ནོར་ལུ་གོད་ཁ་ཞི་བཅུག། ལ་ོདུས་ཅི་སང་ཕདོ་མེད་པར།
བཀྲིས་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟོན། གཏན་རྐྱང་ཤར་བར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་མཆོདཔ་ཨིན་མས། 
གནསཔ་ོམཆོད་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ ནོར་ལུ་དར་ཕུད་བཏགསཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་རྟེན་
འཛུགས་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཟླཝ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༤ འབད་རུང་ ཡངནི་ཚེས་ ༡༧
དཔལ་ཉི་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ ནོར་དར་ཕུད་བཏགས་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལ་ོམཆོད་གཏངམ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ ཧེ་མ་ཕ་མའི་ངོ་བསྒང་ལས་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་མི་ཆོས་སྲུང་ དཔལ་ལྡན་
ལྷ་མོ། རྣམ་སས། ཚེ་རིངམ།ོ དགེ་བསྙེན། སྒོ་མོ། གཞི་བདག་ལ་སགོས་པ་གི་ སྐུ་མདགོ་དང་འཁྲིལ་ རྟེན་
འཛུགས་ཀྱི་ནོར་ཡང་ གནགཔོ་དང་དམརཔོ་དཀརཔོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཆོས་སྲུང་རེ་རེ་ལུ་ནོར་རེ་རྟེན་
འཛུགས་སྦེ་ཕུལ་སལོ་འདུག། དྲོ་པ་ཧ་སག་ཉི་མའི་ཟེར་དང་འཁྲིལ་ བསངས་བཏང་ རྟེན་འཛུགས་ནོར་གྱི་
མགུ་ལས་མར་ཆུ་བླུགཔ་ད་ གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་ཐུགས་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་
གཟུགས་མ་གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་མ་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ལས། ང་བཅས་ནོར་གཞིས་སྤ་ོའགྱོ་
བའི་སྐབས་ ནོར་གུར་སྒ་རྐྱབ་སྟེ་ཁུར་ཆ་བཀལཝ་ད་ མ་ཤེས་མ་མཐངོ་པའི་དབང་གིས་ གྲིབ་ཞུགས་ཞུགསཔ་
འོང་། དེ་ལུ་བཟདོ་པ་བཞེས་གནང་ད་ དེ་ལས་ཕར་ཚུར་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་མི་བཅུག་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་
ཟེར་སབ་མས། དེ་གི་སྐབས་སྨན་རྩི་ཕུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གང་ཟག་པའི་ཆིབས་རྟ་ཟེར་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་
སོལ་འདུག། གནས་པ་ོཐེངས་ ༣ པ་འདི་ ཟླཝ་ ༨ པའི་ནང་ ནོར་གྱི་གཞིས་ཁ་དམའ་སར་འབབ་ད་ ད་ོ
རུང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་གནསཔོ་མཆོད་ནི་འདུག།
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རྟེན་བཙུགས་ཀྱི་གཡག་ལུ་ དར་ཕུད་བཏགས་པའི་མཐོང་སྣང་།

  
ཐུཐུགགསས་་དདགྱེགྱེསས་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
དུས་ཚོད་གུར་གསོལ་མཆོད་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་ མཆོད་པ་ཅིན་ ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ་ཞིང་ ཨོམ་དང་མར་
གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་འོང་ནི་དང་། དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་དང་ བསུར་
དྲི་དང་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་པ་ཅིན་ གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་འོངམ་ཨིན་ཟེར་ དཔའ་རྒོད་ཚོགས་པ་བཙན་
སྐྱོགས་ཀྱིས་སབ་མས།
 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་ ན་རོ་རྒཔོ།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་སྨན་རྩི་ཕུ་ཚོགས་པ།
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༢༢  ཨཨམམ་་ཀིཀི་་ལིལི།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨམ་ཀི་ལི།
ས་གནས། ཁ་ཤོག།
གཡུས། དཔའ་གྱདཔ།
བསྟེན་མི། ཁ་ཤོག་དང་ དཔའ་གྱདཔ་ བྱ་རྒོད་ཐང་ལུ་ནོར་གཞིས་སོད་མི་ཚུ་གིས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
བུ་དཀྲོངས་ཟབ་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་གཡས་ཁ་ཐུག་ ཨབ་ཏེམ་དང་གཡོན་ཨམ་ཀི་ལི་གི་གནས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་
སྦུག་ལུ་ མཐའ་འཁོར་ཁ་བ་དུང་གི་མདོག་ལྟ་བུའི་གངས་རི་གིས་སྐོར་བའི་ནང་ ར་ོཡ་མཚན་ཆེ་ཏོ་ཅིག་འདུག།
གནསཔ་ོའདི་ ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ཁ་བཤད་ཐགོ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚདོ་
བླམ་ཆོསཔ་གིས་ཆོ་གུ་གཏང་འདི་ མཆོད་སལོ་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་པའི་
གནས་པའི་དཔེ་ཆ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་དང་ ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་
ཡང་མིན་འདུག། དེ་ལས་བརྟེན་ གནསཔོ་འདི་དམ་བཞག་གནང་མི་
ཡང་འདི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་བ་ལཱ་ཁག་འདུག། ཨིན་རུང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷོ་མནོ་ཁ་བཞིའི་འདྲེ་
སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་ གནོད་ཅིང་གདུག་པའི་ བསམ་སོར་ངན་
པ་སྤངས་ནས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་
མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་གཡེལ་བར་མེད་པར་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་
བཞག་གནང་མི་འདི་གིས་མ་འཐུསཔ་མེདཔ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པ་ོཆེ་
དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེའི་ བཀའ་ཡི་དམ་བཞག་ལྟར་ ནོར་ཕྱུགས་
ཀྱི་སྲུང་མ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མིའི་ནོར་ལྷ་ཅིག་ཨིན་མས།

                  བུ་དཀྲོངས་ཟབ་ཀྱི་གནས་ཁང་། 



105

བུ་དཀྲོངས་ཟབ་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ས་ལས་རོར་གདན་ན་བརྒྱུད་དེ་ བར་རི་གཤོང་ཚུན་ ཀི་ལོ་
མི་ཀྲར་ ༤༤ དང་ བར་རི་གཤོང་ལས་ ཁ་ཤོག་ཚུན་ རྐང་སྟོང་སྦེ་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་ས་ཁར་ཨིན་མས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།། 
ལ་ནོར་གྱི་གཞིས་ ས་ཁ་དམའ་ས་ལས་ཧ་བ་ཅིན་ ཟླཝ་ ༤ པ་དང་ ཕྱིས་པ་ཅིན་ ཟླཝ  ༥ པའི་ནང་ ཁ་
ཤོག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ལུ་གནསཔོ་མཆོདཔ་ཨིན་མས། མཆོད་
ཐངས་ཡང་ ཨོམ་དང་ལྟ་ོས་བསྲེས་ གཡག་གི་མཇུག་མ་ དར་ཁ་བཟོ་བཀལ་ བསངས་བཏང་ཞིནམ་ལས།
ད་རིས་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལ་ ཁྱོད་གནས་པོ་ནི་བཟང་ངོ་། ང་བཅས་མགྲོན་པོ་ནི་སྐྱིད་གོ། ཁྱོད་གཏན་རྐྱང་
བཞུགས་པའི་གནས་པོ་ཨིན། ང་བཅས་བརྒྱ་ལམ་འཁོར་བའི་མགྱོནམ་ཨིན། ནོར་རྭ་ཅནམ་ལུ་གྱོད་ཁ་འབྱུང་མ་
བཅུག། མི་ཁྱིམ་གང་མར་ན་ཚ་འབྱུང་མ་བཅུག། དཀར་དཀར་ལ་ལས་ཆད་མ་བཅུག། དམར་དམར་ཐབ་ཁར་
བཀལ་མ་བཅུག། སྒོ་ཕྱུགས་ནོར་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་ཕགོ་མ་བཅུག། བྲག་ལུ་
བཞུགས་པའི་བྲག་བཙན། མཚོ་ལུ་བཞུགས་པའི་མཚོ་སྨནམོ། ཁྱིམ་ཚང་ཀླུམོ་དཀར་མོ། ཨོ་ཕུད་གཙང་མའི་
ཕུད་དང་། ལྟ་ོཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་བཞེས་ཤིག། ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་བཅུག། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་བཅུག།
ནོར་ལུ་གོད་ཁ་ཞི་བཅུག། ལོ་དུས་ཅི་སང་ཕདོ་མེད་པར། བཀྲིས་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟནོ། གཏན་རྐྱང་ཤར་བར་
ཤོག་ཅིག་ཟེར་མཆོདཔ་ཨིན་མས། 
གནསཔ་ོམཆོད་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ ནོར་ལུ་དར་ཕུད་བཏགསཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་རྟེན་
འཛུགས་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཟླཝ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༤ འབད་རུང་ ཡངནི་ཚེས་ ༡༧
དཔལ་ཉི་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ ནོར་དར་ཕུད་བཏགས་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལ་ོམཆོད་གཏངམ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ ཧེ་མ་ཕ་མའི་ངོ་བསྒང་ལས་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་མི་ཆོས་སྲུང་ དཔལ་ལྡན་
ལྷ་མོ། རྣམ་སས། ཚེ་རིངམ།ོ དགེ་བསྙེན། སྒོ་མོ། གཞི་བདག་ལ་སགོས་པ་གི་ སྐུ་མདགོ་དང་འཁྲིལ་ རྟེན་
འཛུགས་ཀྱི་ནོར་ཡང་ གནགཔོ་དང་དམརཔོ་དཀརཔོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཆོས་སྲུང་རེ་རེ་ལུ་ནོར་རེ་རྟེན་
འཛུགས་སྦེ་ཕུལ་སལོ་འདུག། དྲོ་པ་ཧ་སག་ཉི་མའི་ཟེར་དང་འཁྲིལ་ བསངས་བཏང་ རྟེན་འཛུགས་ནོར་གྱི་
མགུ་ལས་མར་ཆུ་བླུགཔ་ད་ གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་ཐུགས་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་
གཟུགས་མ་གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་མ་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ལས། ང་བཅས་ནོར་གཞིས་སྤ་ོའགྱོ་
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བའི་སྐབས་ ནོར་གུར་སྒ་རྐྱབ་སྟེ་ཁུར་ཆ་བཀལཝ་ད་ མ་ཤེས་མ་མཐངོ་པའི་དབང་གིས་ གྲིབ་ཞུགས་ཞུགསཔ་
འོང་། དེ་ལུ་བཟདོ་པ་བཞེས་གནང་ད་ དེ་ལས་ཕར་ཚུར་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་མི་བཅུག་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་
ཟེར་སབ་མས། དེ་གི་སྐབས་སྨན་རྩི་ཕུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གང་ཟག་པའི་ཆིབས་རྟ་ཟེར་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་
སོལ་འདུག། གནས་པ་ོཐེངས་ ༣ པ་འདི་ ཟླཝ་ ༨ པའི་ནང་ ནོར་གྱི་གཞིས་ཁ་དམའ་སར་འབབ་ད་ ད་ོ
རུང་ ཧེ་བཟུམ་སྦེ་ར་གནསཔོ་མཆོད་ནི་འདུག།

ཐུཐུགགསས་་དདགྱེགྱེསས་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
དུས་ཚོད་གུར་གསོལ་མཆོད་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་ མཆོད་པ་ཅིན་ ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ་ཞིང་ ཨོམ་དང་མར་
གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་འོང་ནི་དང་། དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་དང་ བསུར་
དྲི་དང་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་པ་ཅིན་ གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་འོངམ་ཨིན་ཟེར་ དཔའ་རྒོད་ཚོགས་པ་བཙན་
སྐྱོགས་ཀྱིས་སབ་མས། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་ ན་རོ་རྒཔོ།
བཙན་སྐྱོགས་ དཔའ་རྒོད་ཚགོས་པ།
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༣༣  ཨཨབབ་་ཏེཏེམམ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨབ་ཏེམ།
ས་གནས། ཁ་ཤོག།
གཡུས། དཔའ་རྒོདཔ།
བསྟེན་མི། ཁ་ཤོག་དང་ དཔའ་རྒོདཔ་ བྱ་རྒོད་ཐང་ལུ་ནོར་གཞིས་སོད་མི་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གནས་བདག་ཨཔ་ཏེམ་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ལ་ཐང་ཅིག་གུར་ མཐའ་འཁོར་ཁ་བ་
དུང་ལྟ་བུའི་ གངས་རི་གིས་བསྐོར་བའི་ནང་ རོ་ཕུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་འདུག། གནསཔ་ོ
འདི་ ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ ཁ་བཤད་ཐགོ་ལས་གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏགོས་ ད་ལྟ་ོཚུན་ཚོད་བླམ་ཆོཔ་
གིས་ཆོ་གུ་གཏང་སྟེ་ མཆོད་སོལ་མིན་འདུག། ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་པའི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
ལྷ་ཁང་དང་ ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་བྲིས་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནསཔོ་འདི་ དམ་བཞག་གནང་མི་ཡང་འདི་ཨིན་
ཟེར་ཁ་གསལ་མེད་རུང་ གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷ་ོམོན་ཁ་
བཞིའི་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་ གནདོ་ཅིང་གདུག་པའི་བསམ་སོར་ངན་པ་སྤངས་ནས་ བསྟན་པ་དང་
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་གཡེལ་བར་མེད་པར་མཛད་ དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་
དམ་བཞག་གནང་མི་འདི་གིས་མ་འཐུསཔ་མེདཔ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པ་ོཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་
ཡི་དམ་བཞག་ལྟར་ ནོར་ཕྱུགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མིའི་ནོར་ལྷ་ཅིག་ཨིན་མས། ཨབ་ཏེམ་གྱི་
གནས་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ས་ལས་རོར་གདན་ན་བརྒྱུད་དེ་ བར་རི་གཤོང་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤༤ དང་
བར་རི་གཤོང་ལས་ ཁ་ཤགོ་ཚུན་ རྐང་སྟོང་སྦེ་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་ས་ཁར་ཨིན་མས།
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ཨབ་ཏེམ་གྱི་གནས་ཁང་། 
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
  
ནོར་གྱི་གཞིས་ཁ་དམའ་ས་ལས་ཧ་བ་ཅིན་ ཟླཝ་ ༤ པ་དང་ཕྱིས་པ་ཅིན་ཟླཝ ༥ པའི་ནང་ཁ་ཤགོ་ལུ་སྤོཝ་
ཨིན་མས། དེ་ལས་ གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ལུ་ གནསཔོ་མཆོདཔ་ཨིན་མས། མཆོད་ཐངས་ཡང་
ཨོམ་དང་ལྟོ་ས་བསྲེས་ གཡག་གི་མཇུགམ་གི་དར་ཁ་བཟོ་བཀལ་ བསངས་གཏང་ཞིནམ་ལས་ ད་རིས་ཚེས་
བཟང་དུས་བཟང་ལ་ ཁྱོད་གནས་པོ་ནི་བཟང་ངོ་། ང་བཅས་མགྲོན་པོ་ནི་སྐྱིད་གོ། ཁྱོད་གཏན་རྐྱང་བཞུགས་
པའི་གནས་པོ་ཨིན། ང་བཅས་བརྒྱ་ལམ་འཁོར་བའི་མགྱོནམ་ཨིན། ནོར་རྭ་ཅནམ་ལུ་གྱོད་ཁ་འབྱུང་མ་བཅུག།
མི་ཁྱིམ་གང་མར་ན་ཚ་འབྱུང་མ་བཅུག། དཀར་དཀར་ལ་ལས་ཆད་མ་བཅུག། དམར་དམར་ཐབ་ཁར་བཀལ་
མ་བཅུག། སྒོ་ཕྱུགས་ནོར་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་ཕོག་མ་བཅུག། བྲག་ལུ་བཞུགས་པའི་
བྲག་བཙན། མཚོ་ལུ་བཞུགས་པའི་མཚོ་སྨནམོ། ཁྱིམ་ཚང་ཀླུམོ་དཀར་མོ། ཨོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་དང་། ལྟོ་
ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་བཞེས་ཤིག། ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་བཅུག། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་བཅུག། ནོར་ལུ་གོད་
ཁ་ཞི་བཅུག། ལོ་དུས་ཅི་སང་ཕོད་མེད་པར། བཀྲིས་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟོན། གཏན་རྐྱང་ཤར་བར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་
མཆོདཔ་ཨིན་མས། 
གནསཔ་ོམཆོད་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ ནོར་ལུ་དར་ཕུད་བཏགསཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་རྟེན་
འཛུགས་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཟླཝ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༤ འབད་རུང་ ཡངནི་ཚེས་ ༡༧
དཔལ་ཉི་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ ནོར་དར་ཕུད་བཏགས་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལ་ོམཆོད་གཏངམ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ ཧེ་མ་ཕ་མའི་ངོ་བསྒང་ལས་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་མི་ཆོས་སྲུང་ དཔལ་ལྡན་
ལྷ་མོ། རྣམ་སས། ཚེ་རིངམ།ོ དགེ་བསྙེན། སྒོ་མོ། གཞི་བདག་ལ་སགོས་པ་གི་ སྐུ་མདགོ་དང་འཁྲིལ་ རྟེན་
འཛུགས་ཀྱི་ནོར་ཡང་ གནགཔོ་དང་དམརཔོ་དཀརཔོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཆོས་སྲུང་རེ་རེ་ལུ་ནོར་རེ་རྟེན་
འཛུགས་སྦེ་ཕུལ་སལོ་འདུག། དྲོ་པ་ཧ་སག་ཉི་མའི་ཟེར་དང་འཁྲིལ་ བསངས་བཏང་ རྟེན་འཛུགས་ནོར་གྱི་
མགུ་ལས་མར་ཆུ་བླུགཔ་ད་ གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་ཐུགས་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་
གཟུགས་མ་གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་མ་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ལས། ང་བཅས་ནོར་གཞིས་སྤ་ོའགྱོ་
བའི་སྐབས་ ནོར་གུར་སྒ་རྐྱབ་སྟེ་ཁུར་ཆ་བཀལཝ་ད་ མ་ཤེས་མ་མཐངོ་པའི་དབང་གིས་ གྲིབ་ཞུགས་ཞུགསཔ་
འོང་། དེ་ལུ་བཟདོ་པ་བཞེས་གནང་ད་ དེ་ལས་ཕར་ཚུར་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་མི་བཅུག་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་
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ཟེར་སབ་མས། དེ་གི་སྐབས་སྨན་རྩི་ཕུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གང་ཟག་པའི་ཆིབས་རྟ་ཟེར་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་
སོལ་འདུག། གནས་པ་ོཐེངས་ ༣ པ་འདི་ ཟླཝ་ ༨ པའི་ནང་ ནོར་གྱི་གཞིས་ཁ་དམའ་སར་འབབ་ད་ ད་ོ
རུང་ ཧེ་བཟུམ་སྦེ་ར་གནསཔོ་མཆོད་ནི་འདུག།

ཐུཐུགགསས་་དདགྱེགྱེསས་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
དུས་ཚོད་གུར་གསོལ་མཆོད་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་ མཆོད་པ་ཅིན་ ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ་ཞིང་ ཨོམ་དང་མར་
གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་འོང་ནི་དང་། དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་དང་ བསུར་
དྲི་དང་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་པ་ཅིན་ གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་འོངམ་ཨིན་ཟེར་ དཔའ་རྒོད་ཚོགས་པ་བཙན་
སྐྱོགས་ཀྱིས་སབ་མས། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་ ན་རོ་རྒཔོ།
བཙན་སྐྱོགས་ དཔའ་རྒོད་ཀྱི་ཚོགས་པ།
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༤༤  ཨཨབབ་་སྲིསྲིབབ་་བབཅཅདད་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨབ་སྲིབ་བཅདཔ།
ས་གནས། གཞོངམ་ཐང་།
གཡུས། གཞོངམ་ཐང་།
བསྟེན་མི། གཞོངམ་ཐང་ལུ་ནོར་གཞིས་སོད་མི་ཚུ་གིས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གཞོངམ་ཐང་གི་གནསཔོ་ ཨབ་སྲིབ་བཅད་ལུ་ གནས་ཁང་ཡང་མིན་འདུག། མཆོད་ཐངས་ཡང་གནསཔོ་གང་
ཟབ་འདི་ཡང་ ཕམ་རྒས་ཤསོ་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚདོ་
བླམ་ཆོསཔ་གིས་ ཆོ་གུ་གཏང་སྦེ་ མཆོད་སོལ་མིན་འདུག། ཡིག་ཐགོ་ལུ་བཀོད་པའི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་དང་ 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་དང་ ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་བྲིས་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནསཔོ་འདི་ དམ་བཞག་གནང་མི་
ཡང་འདི་ཨིན་ཟེར་ཁ་གསལ་མེད་རུང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་ གནོད་ཅིང་གདུག་པའི་བསམ་སོར་ངན་པ་སྤངས་ནས་ 
བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་གཡེལ་བར་མེད་པར་མཛད་ དགོ་
པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་མི་འདི་གིས་མ་འཐུསཔ་མེདཔ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པ་ོཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡི་དམ་བཞག་ལྟར་ ནོར་ཕྱུགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མིའི་ནོར་ལྷ་ཅིག་ཨིན་མས། 
ཨབ་སྲིབ་བཅད་པའི་གནས་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ལྟེ་བ་ལས་ རོ་གདན་ན་བརྒྱུད་བར་རི་གཤོང་ཚུན་ ཀི་ལོ་
མི་ཊར་ ༤༤ དང་ བར་རི་ གཤོང་ལས་ གཞོངམ་ཐང་ཚུན་ ཉིན་ལམ་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁར་ཨིན་མས།
 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།  
ནོར་གྱི་གཞིས་ཁ་དམའ་ས་ལས་ ཧ་བ་ཅིན་ ཟླཝ་ ༤ པ་དང་ཕྱིས་པ་ཅིན་ཟླཝ ༥ པའི་ནང་ཁ་ཤོག་ལུ་སྤོཝ་
སྟེ་ དེ་ལས་ གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ལུ་ གནསཔོ་མཆོདཔ་ཨིན་མས། མཆོད་ཐངས་ཡང་ ཨོམ་
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དང་ལྟོ་ས་བསྲེས་ གཡག་གི་མཇུག་མ་ དར་ཁ་བཟོ་བཀལ་ བསངས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ད་རིས་ཚེས་བཟང་
དུས་བཟང་ལ་ ཁྱོད་གནས་པ་ོནི་བཟང་ངོ་། ང་བཅས་མགྲོན་པོ་ནི་སྐྱིད་གོ། ཁྱོད་གཏན་རྐྱང་བཞུགས་པའི་
གནས་པོ་ཨིན། ང་བཅས་བརྒྱ་ལམ་འཁོར་བའི་མགྱོནམ་ཨིན། ནོར་རྭ་ཅནམ་ལུ་གྱོད་ཁ་འབྱུང་མ་བཅུག། མི་
ཁྱིམ་གང་མར་ན་ཚ་འབྱུང་མ་བཅུག། དཀར་དཀར་ལ་ལས་ཆད་མ་བཅུག། དམར་དམར་ཐབ་ཁར་བཀལ་མ་
བཅུག། སྒོ་ཕྱུགས་ནོར་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ གཅན་གཟན་གྱི་གནདོ་པ་ཕགོ་མ་བཅུག། བྲག་ལུ་བཞུགས་པའི་
བྲག་བཙན། མཚོ་ལུ་བཞུགས་པའི་མཚོ་སྨནམོ། ཁྱིམ་ཚང་ཀླུམོ་དཀར་མོ། ཨོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་དང་། ལྟོ་
ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་བཞེས་ཤིག། ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་བཅུག། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་བཅུག། ནོར་ལུ་གོད་
ཁ་ཞི་བཅུག། ལོ་དུས་ཅི་སང་ཕོད་མེད་པར། བཀྲིས་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟོན། གཏན་རྐྱང་ཤར་བར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་
མཆོདཔ་ཨིན་མས། 
གནསཔ་ོམཆོད་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ ནོར་ལུ་དར་ཕུད་བཏགསཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་རྟེན་
འཛུགས་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཟླཝ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༤ འབད་རུང་ ཡངནི་ཚེས་ ༡༧
དཔལ་ཉི་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ ནོར་དར་ཕུད་བཏགས་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལ་ོམཆོད་གཏངམ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ ཧེ་མ་ཕ་མའི་ངོ་བསྒང་ལས་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་མི་ཆོས་སྲུང་ དཔལ་ལྡན་
ལྷ་མོ། རྣམ་སས། ཚེ་རིངམ།ོ དགེ་བསྙེན། སྒོ་མོ། གཞི་བདག་ལ་སགོས་པ་གི་ སྐུ་མདགོ་དང་འཁྲིལ་ རྟེན་
འཛུགས་ཀྱི་ནོར་ཡང་ གནགཔོ་དང་དམརཔོ་དཀརཔོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཆོས་སྲུང་རེ་རེ་ལུ་ནོར་རེ་རྟེན་
འཛུགས་སྦེ་ཕུལ་སལོ་འདུག། དྲོ་པ་ཧ་སག་ཉི་མའི་ཟེར་དང་འཁྲིལ་ བསངས་བཏང་ རྟེན་འཛུགས་ནོར་གྱི་
མགུ་ལས་མར་ཆུ་བླུགཔ་ད་ གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་ཐུགས་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་
གཟུགས་མ་གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་མ་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ལས། ང་བཅས་ནོར་གཞིས་སྤ་ོའགྱོ་
བའི་སྐབས་ ནོར་གུར་སྒ་རྐྱབ་སྟེ་ཁུར་ཆ་བཀལཝ་ད་ མ་ཤེས་མ་མཐངོ་པའི་དབང་གིས་ གྲིབ་ཞུགས་ཞུགསཔ་
འོང་། དེ་ལུ་བཟདོ་པ་བཞེས་གནང་ད་ དེ་ལས་ཕར་ཚུར་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་མི་བཅུག་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་
ཟེར་སབ་མས། དེ་གི་སྐབས་སྨན་རྩི་ཕུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གང་ཟག་པའི་ཆིབས་རྟ་ཟེར་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་
སོལ་འདུག། གནས་པ་ོཐེངས་ ༣ པ་འདི་ ཟླཝ་ ༨ པའི་ནང་ ནོར་གྱི་གཞིས་ཁ་དམའ་སར་འབབ་ད་ ད་ོ
རུང་ ཧེ་བཟུམ་སྦེ་ར་གནསཔོ་མཆོད་ནི་འདུག།
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ཐུཐུགགསས་་དདགྱེགྱེསས་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
དུས་ཚོད་གུར་གསོལ་མཆོད་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་ མཆོད་པ་ཅིན་ ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ་ཞིང་ ཨོམ་དང་མར་
གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་འོང་ནི་དང་། དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་དང་ བསུར་
དྲི་དང་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་པ་ཅིན་ གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་འངོམ་ཨིན་ཟེར་ གཞངོམ་ཐང་ཚོགས་པ་ དོན་
གྲུབ་ཀྱིས་སབ་མས། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ། ན་ར་ོརྒཔོ།
དོན་གྲུབ། གཞོངམ་ཐང་ཚགོས་པ།
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༥༥  ཨཨམམ་་ཀིཀི་་ལིལི།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབསྡུསྡུསས་་པཔ།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨམ་ཀི་ལི།
ས་གནས། ཁ་ཤོག།
གཡུས། དཔའ་རྒོདཔ།
བསྟེན་མི། ཁ་ཤོག་དང་ དཔའ་རྒོདཔ་ བྱ་རྒོད་ཐང་ལུ་ནོར་གཞིས་སོད་མི་ཚུ།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཨམ་ཀི་ལི་གི་གནས་ཁང་འདི་ ག་ནི་བ་ཉམས་
དགའ་བའི་ལ་སྤང་ཐང་ཅིག་གི་ལྟག་ལུ་ མཐའ་
འཁོར་ཁ་བ་དུང་གི་མདོག་ལྟ་བུའི་ གངས་རི་གིས་
བསྐོར་བའི་ནང་ རོ་ཕུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡ་མཚན་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་འདུག། གནསཔོ་འདི་ ཕམ་རྒས་ཤསོ་ཚུ་
གིས་ ཁ་བཤད་ཐགོ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
མ་གཏོགས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བླམ་ཆོཔ་གིས་ཆོ་གུ་
བཏང་སྟེ་ མཆོད་སོལ་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་
འདི་གིས་ ཡིག་ཐགོ་ལུ་བཀོད་པའི་ གནསཔོ་གི་
དཔེ་ཆ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་དང་ ཀ་ཁྲབ་
ལྡེབས་བྲིས་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནསཔོ་འདི་
དམ་བཞག་གནང་མི་ཡང་འདི་ཨིན་ཟེར་ ཁ་
གསལ་མེད་རུང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷོ་མོན་ཁ་
བཞིའི་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་ གནདོ་
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ཅིང་གདུག་པའི་ བསམ་སརོ་ངན་པ་སྤངས་ནས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་མཚན་
གྱི་མེལ་ཚེ་གཡེལ་བར་མེད་པར་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་མི་འདི་གིས་མ་འཐུསཔ་མེདཔ་
ལས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་ཡི་དམ་བཞག་ལྟར་ ནོར་ཕྱུགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མིའི་ནོར་ལྷ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨམ་ཀི་ལི་གི་གནས་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ལྟེ་བ་
ས་ལས་ རོར་གདན་ན་བརྒྱུད་དེ་ བར་རི་གཤོང་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤༤ དང་ བར་རི་གཤོང་ལས་ ཁ་
ཤོག་ཚུན་ རྐང་སྟོང་སྦེ་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་ས་ཁར་ཨིན་མས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།  
ནོར་གྱི་གཞིས་ཁ་དམའ་ས་ལས་ ཧ་བ་ཅིན་ ཟླཝ་ ༤ པ་དང་ཕྱིས་པ་ཅིན་ཟླཝ ༥ པའི་ནང་ཁ་ཤོག་ལུ་སྤོཝ་
སྟེ་ དེ་ལས་ གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ལུ་ གནསཔོ་མཆོདཔ་ཨིན་མས། མཆོད་ཐངས་ཡང་ ཨོམ་
དང་ལྟོ་ས་བསྲེས་ གཡག་གི་མཇུག་མ་ དར་ཁ་བཟོ་བཀལ་ བསངས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ད་རིས་ཚེས་བཟང་
དུས་བཟང་ལ་ ཁྱོད་གནས་པ་ོནི་བཟང་ངོ་། ང་བཅས་མགྲོན་པོ་ནི་སྐྱིད་གོ། ཁྱོད་གཏན་རྐྱང་བཞུགས་པའི་
གནས་པོ་ཨིན། ང་བཅས་བརྒྱ་ལམ་འཁོར་བའི་མགྱོནམ་ཨིན། ནོར་རྭ་ཅནམ་ལུ་གྱོད་ཁ་འབྱུང་མ་བཅུག། མི་
ཁྱིམ་གང་མར་ན་ཚ་འབྱུང་མ་བཅུག། དཀར་དཀར་ལ་ལས་ཆད་མ་བཅུག། དམར་དམར་ཐབ་ཁར་བཀལ་མ་
བཅུག། སྒོ་ཕྱུགས་ནོར་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ གཅན་གཟན་གྱི་གནདོ་པ་ཕགོ་མ་བཅུག། བྲག་ལུ་བཞུགས་པའི་
བྲག་བཙན། མཚོ་ལུ་བཞུགས་པའི་མཚོ་སྨནམོ། ཁྱིམ་ཚང་ཀླུམོ་དཀར་མོ། ཨོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་དང་། ལྟོ་
ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་བཞེས་ཤིག། ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་བཅུག། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་བཅུག། ནོར་ལུ་གོད་
ཁ་ཞི་བཅུག། ལོ་དུས་ཅི་སང་ཕོད་མེད་པར། བཀྲིས་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟོན། གཏན་རྐྱང་ཤར་བར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་
མཆོདཔ་ཨིན་མས། 
གནསཔ་ོམཆོད་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ ནོར་ལུ་དར་ཕུད་བཏགསཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་རྟེན་
འཛུགས་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཟླཝ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༤ འབད་རུང་ ཡངནི་ཚེས་ ༡༧
དཔལ་ཉི་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ ནོར་དར་ཕུད་བཏགས་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལ་ོམཆོད་གཏངམ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ ཧེ་མ་ཕ་མའི་ངོ་བསྒང་ལས་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་མི་ཆོས་སྲུང་ དཔལ་ལྡན་
ལྷ་མོ། རྣམ་སས། ཚེ་རིངམ།ོ དགེ་བསྙེན། སྒོ་མོ། གཞི་བདག་ལ་སགོས་པ་གི་ སྐུ་མདགོ་དང་འཁྲིལ་ རྟེན་
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འཛུགས་ཀྱི་ནོར་ཡང་ གནགཔོ་དང་དམརཔོ་དཀརཔོ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཆོས་སྲུང་རེ་རེ་ལུ་ནོར་རེ་རྟེན་
འཛུགས་སྦེ་ཕུལ་སལོ་འདུག། དྲོ་པ་ཧ་སག་ཉི་མའི་ཟེར་དང་འཁྲིལ་ བསངས་བཏང་ རྟེན་འཛུགས་ནོར་གྱི་
མགུ་ལས་མར་ཆུ་བླུགཔ་ད་ གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་ཐུགས་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་
གཟུགས་མ་གསིག་པ་ཅིན་ ཆོས་སྲུང་མ་མཉེས་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ལས། ང་བཅས་ནོར་གཞིས་སྤ་ོའགྱོ་
བའི་སྐབས་ ནོར་གུར་སྒ་རྐྱབ་སྟེ་ཁུར་ཆ་བཀལཝ་ད་ མ་ཤེས་མ་མཐངོ་པའི་དབང་གིས་ གྲིབ་ཞུགས་ཞུགསཔ་
འོང་། དེ་ལུ་བཟདོ་པ་བཞེས་གནང་ད་ དེ་ལས་ཕར་ཚུར་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་མི་བཅུག་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་
ཟེར་སབ་མས། དེ་གི་སྐབས་སྨན་རྩི་ཕུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གང་ཟག་པའི་ཆིབས་རྟ་ཟེར་ རྟེན་འཛུགས་ཕུལ་
སོལ་འདུག། གནས་པ་ོཐེངས་ ༣ པ་འདི་ ཟླཝ་ ༨ པའི་ནང་ ནོར་གྱི་གཞིས་ཁ་དམའ་སར་འབབ་ད་ ད་ོ
རུང་ ཧེ་བཟུམ་སྦེ་ར་གནསཔོ་མཆོད་ནི་འདུག།

ཐུཐུགགསས་་དདགྱེགྱེསས་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
དུས་ཚོད་གུར་གསོལ་མཆོད་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་ མཆོད་པ་ཅིན་ ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ་ཞིང་ ཨོམ་དང་མར་
གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་འོང་ནི་དང་། དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་དང་ བསུར་
དྲི་དང་བཙགོ་གྲིབ་ཞུགས་པ་ཅིན་ གཅན་གཟན་གྱི་གནདོ་པ་འངོམ་ཨིན་ཟེར་ དཔའ་རྒོད་ཚོགས་པ་ བཙན་
སྐྱོགས་ཀྱིས་སབ་མས། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ། ན་ར་ོརྒཔོ།
བཙན་སྐྱོགས་ དཔའ་རྒོདཔ་ཚོགས་པ།
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ཅཅངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག།། ༩༩
༡༡  དདབྱབྱརར་་སས་་པཔ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དབྱར་ས་པ།
གནས་ཁང་། ལྷ་མཛོ་ཕན་བདེ་བསམ་གྲུབ་སྒང་།
གཡུས། ལྷུང་མཚོ།
བསྟེན་མི། ཅང་དང་བར་པའི་རྒེད་འགོ་གི་མི་སེར་དང་སོ་ལོགས་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ 

སེར།
  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
རྗེ་དབོན་རས་དར་མའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ གྲུབ་ཐབོ་ཉི་མ་སས་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་ རྟོགས་ལྡན་ཉི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་
བུམ་ཐང་དང་སྤ་ར་ོབྱ་ལྡིང་ཁ་ལས་འཕུར་བྱོནམ་ད་ ལུང་པའི་ལྷ་ཁ་ལས་ མཛོ་དཀརཔོ་གཅིག་ཕྱད་མི་འདི་གིས་ 
ལམ་ཁྱིད་དེ་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྦེ་ བྱོནམ་ད་ ཕན་བདེ་ཁའི་ས་ཁོངས་ནང་ཕེབས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དགོངས་ཏེ་
ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ ལྷ་མཛོ་ཟེར་བཏགས་གནང་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ མིང་གི་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ལྷུང་མཚོ་
དང་ལྷ་རངོ་ཟེར་འབྲི་སལོ་དང་སབ་སལོ་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཧེ་མ་རྟགོས་ལྡན་ཉི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་དབྱར་ས་པ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཞིནམ་
ལས་ དམ་ལུ་བཏགས་ས་ཨ་ཐུང་བྲག་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དབྱར་ས་པའི་གནས་ཁང་ཡང་འདི་ཁར་ཨིན་པས། ཨ་
ཐུང་བྲག་གི་ ཨ་དུང་བྲག་ བྱག་གི་ལོགས་ལུ་ ཡི་གུ་ཨ་དང་ དུང་དཀར་རང་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་དུང་
བྲག་ཟེར་ཡང་སབ་ནི་འདུག། ཨ་ཐུང་བྲག་གི་ གཡས་ཧོངས་ལུ་ གསོལ་འདེབས་བྲག་དང་ གཡོན་ཧོངས་
ལུ་ ཡ་མཚན་བྲག་ཟེར་བྲག་གསུམ་ཡདོ་པའི་ནང་ལས་ ཡ་མཚན་བྲག་འདི་ གུ་རུ་མཚ་ོསྐྱེས་རོ་རྗེའི་གནས་
ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སལོ་འདུག།
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ལྷུང་མཚོ་ཕན་བདེ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ལས་ཤར་ཕྱོགས་ལུང་ཕྱགོས་ཀྱི་གཞུང་བདའ་འགྱོཝ་
ད་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༠ ས་ཁར་ རོ་ཀྱོང་ལ་མ་ལྷདོ་པའི་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༥ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནསཔ་ོདབྱར་སཔ་འདི་ སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གངས་རིའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་
ཆེ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་དར་དཀར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ 
འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་བརར་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་བསྣམས། སྐུ་ལུ་དར་གྱི་ན་བཟའ་
དང་རིན་པ་ོཆེའི་རྒྱན་ཆ་བཞེས། ཆིབས་རྟ་དཀརཔ་ོགུར་ཆིབས་ཏེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ ས་གནས་མཐའ་
དབུས་མེད་པར་ཞབས་སྐོར་བྱོན་ཏེ་ ཁམས་གསུམ་དབང་ལུ་འདུས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་
དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ ཚར་གཅད་པའི་ རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ་ཅིག་ཨིན་པས།
སབ་སོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དབྱར་སཔ་གིས་གཡག་བསད་བཞེས་ཏེ་ ཉམས་གྲིབ་ཕོག་པའི་གཏམ་འདི་
མ་བདེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བའི་སྐྱོན་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཧེ་
མ་གི་དུས་ལུ་ གནསཔ་ོདབྱར་སཔ་འདི་ སྒྲུབ་ཕུག་ནང་སྒོམ་གནང་སྟེ་ ཡུན་རིང་སངོམ་མ་ཚད་ བཅུད་ཅན་
གྱི་གསོལ་ཚགོས་བཞེས་ནི་མེད་ནི་འདི་གིས་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་སྟབོས་ཤོར། ཞལ་གྱི་མདངས་ཉམས་ཏེ་ ཐུགས་
དམ་ནེ་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་གནང་མ་ཚུགས་པར་བཞུགས་ནུག།
ཚར་གཅིག་ འབྱགོཔ་ཅིག་གིས་གཉེར་ཚང་གཏམས་མི་འདི་ ཐབ་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ མེ་བཙག་གུ་ལས་མར་དཔྱང་
བཞག་སྦེ་ བཞེས་སྒོ་འབདཝ་ད་ མེའི་དྲདོ་ཀྱིས་ཚིལ་ལུ་བཞུ་སྟེ་ ཚོད་སྒྱེར་ནང་འཛགས་མི་འདི་བཞེསཔ་ད་
སྐུ་གཟུགས་ལུ་བདེ་ཉམས་བྱུང་སྟེ་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲ་བའི་ཉམས་རྟགོས་རྒྱས་ནི་འདི་གིས་ གསོལ་ཤ་བཞེས་
ནི་འགོ་བཙུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་ཤ་ཁྲག་བཞེས་ཏེ་ འབྲེལ་ཚད་མཐོ་རིས་ཐར་པའི་ལམ་དུ་
འདྲེན་པའི་ཆེད་ གྲུབ་ཐབོ་པའི་སདོ་པ་མཛད་དེ་ དུད་འགྲོ་གླང་དང་ བ་དང་བའོུ་ཅུང་ཚུན་གྱི་ཤ་ཁྲག་བཞེས་
པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཚར་ཅིག་ཅང་ལུང་བསྟན་ཕུ་ལུ་ ཞིང་རོ་ས་ལས་གླང་ཨརཝ་བརྐུ་བྱནོམ་ད་ མི་གིས་བདའ་
འོང་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པ་དྲགོས་ལྕགས་ཀྱུ་གི་ཁྱིམ་གྱི་སོ་ལགོས་ཁར་ ཆུ་ནང་གླང་དེ་རོ་ལུ་སྤྲུལ་བཞག་སྦེ་
མགུ་ཏོ་བཏོག་འབག་སྟེ་ལྷུང་མཚོ་ལྷོདཔ་ད་ ཕྱམ་གུ་ལས་འགྱེད་ཏ་རྐྱབ་སྟེ་ ཞབས་ཞ་བ་ོབཟོ་དཔ་ལས་ ད་
ལས་ཕར་ ལྷུང་མཚོ་ལུ་ ཕྱམ་བཏབ་ནི་མེད་པའི་དམོད་པ་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ལས་ཚུར་ ལྷུང་
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མཚོ་ས་ཁོངས་ནང་ ཕྱམ་བཏབ་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྣང་མེད་རྒྱབ་ལུ་བསྐྱུར་
ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཕྱམ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་ སོག་ཐགོ་གི་གནདོ་པ་བྱུང་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ ད་ལྟོ་བར་ན་
ཡང་ ལྷུང་མཚོ་ལུ་ཡོད་ཟེར་ ཕན་བདེ་ཁའི་བླམ་བསམ་གཏན་རོ་རྗེ་གིས་གསུངམ་ཨིན་མས།
དང་ཕུ་ ཅང་དང་བར་པའི་གཡུས་སྒོ་ནང་ ཞིང་ཆུ་དང་ འཐུང་ཆུའི་རྐ་ལྷུང་མཚོ་ལས་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཅང་
དང་བར་པའི་མི་སེར་ཚུ་ ལྷུང་མཚོ་ལས་ཆུ་བཏོན་ཏེ་ བྱག་ཅིག་མགུ་ལས་མར་ ཆུ་གཡུར་རམ་སྟེ་ ལུངམ་དེ་
ནང་ལས་ཆུ་བཏོན་ནི་ཐབས་རྡུག་སྟེ་ གནས་པོ་ཐང་དཀར་བྱི་སྙིང་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་ད་ ཐང་དཀར་བྱི་སྙིང་
གིས་ ལྷུང་མཚོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ དབྱར་ས་པ་ཞུ་སྟེ་ གནསཔོ་དབྱར་ས་པའི་ཆིབས་རྟ་ཡང་ ཐང་དཀར་བྱི་སྙིང་ཁོ་
རང་གིས་ཁྱིད་དེ་ ལུངམ་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དབྱར་སཔ་གིས་ སྦུལ་མེ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ རི་དོང་སྤེད་
དེ་ཆུ་བཏོནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཅང་དང་བར་པའི་གཡུས་སྒོ་ནང་ གཞིས་རྙིངམ་ཚུ་གིས་ དབྱར་ས་པ་
ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ཁ་ཤག་རྐྱབ་ད་ སྟོད་པའི་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ ཅང་
དང་བར་པའི་དཔའ་མཛངསཔ་ལུ་ སྟོད་པའི་རྟ་འཁྱིད་མི་ཟེར་ བྱད་སྨད་རྐྱབ་ནི་ཡོད་པའི་རྒྱུས་འདུག།
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གནས་བདག་ དབྱར་ས་པའི་ཀ་ཁྲབ།
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དབྱར་ས་པའི་ལྡེབས་རིས།
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དབྱར་སཔ་དང་ སྲིངམོ་ དཔལ་འཛོམས་རྒྱལམོ།
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འཁོར་གྱི་གཙོ་བ་ོ གཡས་སུ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པ་ོདགེ་ལེགས་དཔལ་འབྱརོ་སྐུ་མདགོ་དམར་པོ། གཡོན་དུ་ཨ་
ལྕེ་དཔལ་འཛོམས་རྒྱལ་མོ་བརྒྱད་གཉིས་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན་ བཞེངས་སྟབས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ལས་
ཡོངས་གྲགས་ལུ་སྟདོ་པའི་དཔལ་འཛོམས་རྒྱལ་མོ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ དབྱར་ས་པའི་སྲིངམོ་ཨིན་མས་ དཔལ་
འཛོམས་རྒྱལ་མོའི་བྱག་ཕན་བདེ་ལྷ་ཁང་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་དེ་ལས་འཐོན་མི་
དཔལ་འཛོམས་རྒྱལ་མའོི་སྒྲུབ་ཆུ་དེ་ ཕན་བདེ་ལྷ་ཁང་ནང་བཏོན་ཏེ་འདུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དུས་རྒྱུན་དུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྟད་མའོི་མགུ་ཕན་བདེ་མཆོད་པ་དང་ མཇུག་སྒང་ཁའི་ཚེས་
བཅུ། ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་བཟུམ་སྦེ་ ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༤ དང་ ༡༥ གཉིས་ ཕན་བདེ་མཆོད་པ་ཟེར་
གསུང་ཆོག་གི་གཞུང་དགོན་པའི་མདོས་ཆོག་གིས་གནང་སྟེ་ གཅན་གཟན་སྟག་གཟིག་དོམ་གྱི་འཆམ་དང་
གནསཔ་ོདབྱར་ས་པའི་ཀ་ཁྲབ་ཕྱི་ཁར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྙན་དར་ཕུལ་བའི་སོལ་ཡང་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གནསཔོ་དབྱར་སཔ་བསྟེན་མི་ཚུ་ལུ་ སོང་གྲོགས་ལས་ལྷག་པའི་གནོདཔ་སྐྱེལ་དོ་ཡདོ་རུང་
བར་སྐབས་ཅིག་ཁར་ མཁས་དབང་ལམ་བགྲེས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ཀ་ཁྲབ་གུར་ཞལ་གསེར་ཕུལ།
དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པའི་རྣམ་ཐར།
དབྱར་ས་པའི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆེ།
དད་པའི་ས་བོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད།།
བསམ་གཏན་རོ་རྗེ་ཕན་བདེ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ། 
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༢༢  ཐཐངང་་དདཀཀརར་་བྱིབྱི་་སྙིསྙིངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཐང་དཀར་བྱི་སྙིང་།
གནས་ཁང་། རྟ་ལང་ཁ་།
གཡུས། རྟ་ལང་ཁ་།
བསྟེན་མི། ཅང་དང་བར་པའི་མི་སེར། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སེམས་རྟགོས་ཁའི་རི་མགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ རྟ་ལང་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་རྒྱལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ གདན་ས་
བཅགས་མི་ སལོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྟེན་གསུམ་ཐོ་དེབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ཞེ་སྣང་ས་འདོ་འབུམ་གྱི་ར་
བའི་བླམ་ ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། 
ཨིན་རུང་ ད་རེས་མི་ཚུ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཨིན་
ཟེར་སབ་མས། ཤུལ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ བདོམ་ཨ་ལེམ  གྱིས་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་ནུག། ད་
རེས་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཡོད་པའི་གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མའི་ཤོག་ཀུ་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁའི་ནགས་ཚལ་
ནང་ལས་ གཏེར་སྦེ་བཞེས་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་འདི་མཇལ་ནི་འདུག། འདལ་ཤོག་བརྡུང་སའི་རོ་ལེབ་འདི་ ལྷ་
ཁང་གདངོ་ཁའི་རྩིག་པའི་སྟེགས་གུར་བཞག་ནུག། མི་ཚུ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ རོ་འདི་འཐུ་འབག་སྟེ་ 
ལྷ་ཁང་སྐོར་བ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ལས་སྒྲིབ་ཚུ་འདག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་དགོན་པ་འདི་ནང་ གཞུང་
གིས་དགེ་སངོ་གི་སབོ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། 
ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་ སེམས་རྟགོས་ཁ་རོང་གི་ལྟག་ལས་ཡར་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་
ལྷོད་ནི་དང་ ལྕམ་སྒང་ལས་སྦེ་ ཤིང་དུམ་བཏོན་སའི་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་བདའ་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་
ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་ཅིག་ལུ་ལྷདོ་ཚུགས། གནམ་དགུན་ཁཝ་རྐྱབ་པའི་བསྒང་དང་ བྱཱར་ཆར་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ 
འཁོར་ལ་ོབཞི་འགྲོས་ཅན་མ་གཏོགས་ སྣུམ་འཁོར་གཞན་མི་ཐལ་བ་ལཱ་ཁག་འདུག།
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རྟ་ལང་དགོན་པ་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་སའི་རི་འདི་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་
པ་ དཔལ་རྟ་མཆོག་རལོ་པ་ལང་པའམ་བཞེངས་པའི་སྟབས་སུ་ཡདོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ རྟ་ལང་ཁ་ཟེར་མཚན་
ཆགས་ཡདོཔ་ ད་ལྟོ་ རྟ་ལང་ཁའི་བླམ་གིས་གསུངམ་ཨིན་མས།

                    རྟ་ལང་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་མཐོང་སྣང་། 
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ཐང་དཀར་བྱི་སྙིང་པའི་སྐུ་པར།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོཐང་དཀར་བྱི་སྙིང་པ་ནི་ སྐུ་མདགོ་ཀེ་ལ་ཤའི་རི་བ་ོབརྩེགས་པ་ལྟར་ མཐོ་ལ་དཀར་བ་ ཕྱག་
གཡས་ན་ གདུལ་བྱ་དམ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པོའི་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་
དཀར་པ་ོགནམ་ལ་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ན་ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་ཡིད་བཞིན་
གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ལྷ་རས་ཀྱི་གོས་དང་ དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་འཇའ་ཚོན་ལྟར་བཀྲ་བས་བརྒྱན་པ། རྟ་
མཆོག་ཤེལ་གྱི་མདགོ་ཏུ་འཚེར་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་བཞིན་བཞུགས་པའི་འཁོར་དུ་ ལྷ་
སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚགོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་སྟེ་བཞུགས་ནུག།

དདམམ་་བབཞཞགག་་གགནནངང་་།།
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས། 
སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རོ་རྗེ་བརྟན་པ། ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ། ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་བརྒྱུད་འཛིན་དང་
བཅས་པའི་སན་སྔར་ རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནིའི་ཁས་
བླངས་ཕུལ་བ་བཞིན་དུ་ དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཅིག་ཨིན་མས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འབད་བ་ཅིན་ གཙོ་བོ་ཅང་དང་བར་པའི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་མས། རྟ་ལང་ཁ་དགོན་པའི་ནང་
ཉིན་ལྟར་གསལོ་ཁ་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་ལས་ ཅང་དང་བར་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ 
ཆོ་གུ་གཏང་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་རྐྱང་འབད་གཏང་སོལ་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ དུས་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ དབང་ཐང་རྒྱས་ནི་དང་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་
དངོས་གྲུབ་འཛད་མེད་གནང་ནིའི་རྒྱབ་དཔུང་མཛད་འངོ་ཟེར་ཨིན་མས།  ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕ་མེས་བསྟེན་སོལ་
ཡོད་པའི་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་ཆད་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེའི་འཇིགས་པའི་ཆད་པ་ཡང་ 
གཏངམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཐང་དཀར་བྱི་སྙིང་པའི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན། 
  
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ད་ལྟོའི་རྟ་ལ་ཁ་བླམ། 
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༣༣ ཕཕོ་ོ་ལྷལྷ་་རར་་མམའིའི་་རིརི་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕོ་ལྷ་ར་མའི་རི་བཙན།
གནས་ཁང་། ར་མ་།
གཡུས། ར་མ།
བསྟེན་མི། ར་མ་གཡུས་ཚན།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ར་མའི་རི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་བྱོན་པ་ལེགས་སའོི་རྒྱལ་སྒོ་ལས་ ཝང་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ སྣུམ་འཁོར་
ནང་ཀི་ལ་ོམི་ཊར་ ༣ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཕ་ཀི་ལོགས་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་ཁོངས་འདི་ནང་ ཧེ་མ་ ཆོས་
རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་བྱོན་ཏེ་ མི་ཚུ་ལུ་གསེར་མི་ཉོ་ག་ཟེར་གསེར་བཙོང་རུང་ ཉོ་མི་ག་ཡང་མ་ཐོནམ་ལས་
བླ་མ་གིས་ཕྱི་རུ་གསེར་གྱི་ཧདོ་ནང་ ཨ་ཝ་བླུགས་བཞགཔ་ད་ མི་ཚུ་གིས་ཨརཝ་བརྐུ་བར་འོངམ་ལས་ བླ་མ་
གིས་བཙོངནི་གསེར་ཡང་མི་ཉོ་བས་ བཞགནི་ཨ་ཝ་ཡང་བཞག་མི་སྟེར་བས་ཟེར་གསུངས་ནུག། དུས་དེ་ལས་
ཚུར་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ རོ་རུ་ལབ་ར་བཟུམ་སྦེ་སྤུངས་བཞག་པའི་ར་བ་ལས་ ཨར་ལྷ་མཆོདཔ་
ཟེར་ མཆོད་པའི་སོལ་ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཚུན་ཚོད་འདུག་ཟེར་ སོབ་དཔོན་ཀར་དབང་འདུས་ཀྱིས་
བཤདཔ་ཨིན་མས། 
ཧེ་མ་ར་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་འཕུར་བྱོན་མི་ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་བྱིན་ཅན་ཅིག་ཡདོ་
པའི་རྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ སྐུ་དེ་ཨརཝ་ལུ་ཤོར་སོང་འདུག། དེ་ལས་ཚུར་ དང་ཕུ་གི་
ལྷ་ཁང་ཐོག་གཉིསམ་དེ་ཡང་ བདག་མེད་འཚམས་སྦེ་ལུས་ཏེ་ རམ་སོང་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ 
བར་པའི་ས་ལས་ བཀའ་འགྱུར་རྒཔ་ོའབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཁོ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་གསརཔ་
ཅིག་བཞེངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་ རྗེ་བཙུན་
སྒྲོལ་མ། དེའི་གཡས་སུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། གཡནོ་དུ་འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས། གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ།
ཕྱག་ན་ར་ོརྗེ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་བཞེངས་ཏེ་འདུག། དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ཝ་ ༦ པའི་
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ཚེས་ ༤ ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ གྲྭ་ཚང་གིས་བླམ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་གནང་
སྟེ་ ད་རེས་བླམ་དེ་གིས་ལྷ་ཁང་འདི་བདག་འཛིན་མཛད་ དེ་ལས་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ གསོན་པའི་རིམ་གྲོ་དང་
གཤིན་པོའི་དགེ་ར་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་དུ་ར་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཁ་བཞི་ལྗོངས་འདིའི་ ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ལ་སེམས་ཅན་
ལ་གནོད་འཚེ་སྤངས་ནས་ སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་སྲུང་
དགོས་པའི་ བཀའ་བསྒོ་དམ་ལ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་ ར་མ་རི་བཙན་གྱི་ཕོ་ལྷ་འདི་ཡང་ ཅི་གསུངས་སྒྲུབ་པའི་
བཀའ་སྲུང་ཅིག་ཨིན་མས།

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ར་མ་རི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་། 
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                 ར་མའི་ལྷ་ཁང་གསརཔ་གི་མཐོང་སྣང་།

ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་རྟེན་གྱི་སྣང་བརྙན།
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ར་མ་རི་བཙན་གནས་བདག་གི་སྐུ་པར།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ར་མ་རི་བཙན་ནི་ སྐུ་མདགོ་བྱེ་རུའི་མདགོ་ལྟར་དམར་ཞིང་ ཕྱག་གཡས་པ་བསྟན་པ་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་ཡི་ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བཙན་དར་གནམ་ལུ་འཕྱར་ གཡོན་དུ་དམ་ཚིག་ཅན་
གྱི་ཡོན་བདག་ལ་ དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་སོལ་བའི་ནོར་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་ཤིང་ དར་གོས་རིན་པོ་ཆེའི་
ཆས་ཀྱིས་སྐུ་ལ་བརྒྱན་ནས་ མྱུར་མགྱོགས་རལ་དང་ལྡན་པའི་རྟ་དམར་ལ་བཞོན་ནས་ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་
བསྐོར་ནས་ བསྟན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་བྱ་ར་དང་མེལ་ཚེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་
འདུག།
  
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ར་མའི་ལྷ་ཁང་བཞུགས་མི་བླམ་དེ་གིས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གཞན་ར་མའི་
གཡུས་ཚན་དང་ ཉེ་འཁོར་ལུ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྐུ་རྐྱང་འབད་ཕུལ་
ནི་ཡོད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་སྟོན་འབད་སལོ་མིན་འདུག།
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཕོ་ལྷ་ར་མ་རི་བཙན་གྱི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཨོན་རིག་འཛིན།
སོབ་དཔོན་ཀར་དབང་འདུས།



135

༤༤  སྤུསྤུསས་་མམོ་ོ་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྤུས་མོ་བཙན།
གནས་ཁང་། སྤུས་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར།
གཡུས། སྤུས་མ་ོལ།
བསྟེན་མི། སྤུས་མོ་ལ་ སྡེ་སྲིད་ཕར་ཀ་ ཚེ་ལུང་ནང་ འཇིགས་མེད་ན་ སྒྱི་བདག་ སྤ་ 

རོ་གི་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།  
སྤུས་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་འདི་ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཞབས་གཡས་བསྐུམས་གཡོན་བརྐྱངས་ཀྱི་རིའི་རྣམ་
པ་གུར་ རབ་བྱུང་ ༨ པའི་དུས་རབས་ ༡༦ པའི་ནང་ བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལས་ ཁ་བཞི་ལྷའོི་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ནང་བྱནོ་མི་ དཔལ་འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དགོན་པ་མང་
རབས་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་གནང་མིའི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན། ལྷ་ཁང་འདི་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ཀྱི་གཡས་ཧངོས་ལུ་ ས་ཆ་
ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ནང་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷ་ཁང་འདི་ དང་ཕུ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ སྤ་ར་ོལུ་འགྱོ་སའི་གཞུང་
ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་མི་
འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སས་ མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། དཔལ་འབྲུག་པ་
རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་སགོས་ བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།
ལྷག་པར་དུ་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་སས་ ཁྲི་ཐོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ ཡང་སྲིད་ སྐྱབས་
རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༣ པ་མཁན་ཆེན་པད་དཀར་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་ རབ་བྱུང་ ༡༢ པའི་མེ་གླང་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༩༧
དགུང་ལོ་ ༥༧ ལུ་ མཁན་ཁྲི་ལས་ དགོངས་ཞུས་མཛད་དེ་ སྤུས་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་
ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་སྦེ་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་ སྐལ་ལྡན་མང་རབས་ཅིག་ 
རྗེས་སུ་གཟུང་གནང་སའི་ ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་གྱི་རྒྱལ་པ་ོསྤུས་མོ་བཙན་ནི་ གདུལ་བྱ་གང་ལ་འདུལ་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ ཚར་གཅོད་དང་རྗེས་འཛིན་གྱི་
ལས་མཛད་ཅིང་ཕྱག་མཚན་ཡང་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞིའི་ཕྱག་མཚན་བསྣམས། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ ཕ་
ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ཆོས་རྗེ་པད་དཀར་ལྷུན་གྲུབ་སགོས་ཀྱིས་དམ་ལ་
བཞག་ནས་ བསྟན་པའི་སྲུང་མར་བསྐོས་ནུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།  
རྒན་རབས་ཀྱི་ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་སྤུས་མོ་ལ་གི་ས་ཁོངས་འདི་ གདོང་དཀར་བཙན་གྱི་མངའ་
ཁོངས་ལུ་བཙུགས་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ད་ སྤུས་མོ་བཙན་གྱིས་ཉན་མ་བཏུབ་ལས་ སྤུས་མོ་བཙན་དང་གདོང་
དཀར་བཙན་གཉིས་ མཐུ་འགྲནམ་ད་ གདོང་དཀར་བཙན་གྱིས་སྤུས་མོ་བཙན་ལུ་ འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ 
དངོས་སུ་དམག་རྐྱབ་རུང་ སྤུས་མོ་བཙན་ལུ་གླགས་མ་ཁེལཝ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་རུང་
གདོང་དཀར་བཙན་བསྟེན་མི་གིས་ སྤུས་མོ་བཙན་བསྟེན་ནི་མེད། སྤུས་མོ་བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ཚུ་
གིས་ གདངོ་དཀར་བཙན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།

སྤུས་མོ་ལ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་མུ་ཏིག་ཐང་ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ ཆུ་ཚོད་ ༣ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་
འདུག།
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སྤུས་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ད་རེས་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་བླམ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག། བླམ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་གིས་
གསུངས་མི་ནང་ ཉིན་ལྟར་ ཚེ་རིང་མོ། དགེ་བསྙེན། རོ་རྗེ་དྲག་རལ། སྤུས་མོ་བཙན། གཞི་བདག་བཅས་
དཔོན་གཡགོ་ལྔ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལོ་ལྟར་གྱི་དུས་མཆོད་འབད་བ་ཅིན་ མགོན་པོ་
ཉིནམ་གཅིག་ ཕུར་པ་ཉིནམ་གཅིག་ ཚེ་རིང་མོ་ཉིནམ་གཅིག་དང་ དེ་ལས་ ཟླཝ་ ༡ མ་ཎི་ཞག་བདུན་
གནང་ནི་འདུག། གསལོ་མཆོད་ཕུལ་མི་འབད་བ་ཅིན་ ཐིམ་ཕུ། ཅང་དང་བརཔ། སྡེ་སྲིད་ཕར་ཀ། དེ་ལས་ 
སྤུ་ན་ཁ་སྒུ་མ་ཁ། སྤ་ར།ོ ཚེ་ལུང་ན། འཇིགས་མེད་ན། སྤ་ར་ོསྤྱི་མིག་ཐང་ཁ་རབ་བརྟན་གླིང་། ཧྭ་ལས་ཚུར་ར་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འོང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་མཆོད་ཕུལ་མི་འབད་བ་ཅིན་
ཚེ་ལུང་ན་གི་ ཉེ་འདབས་བྱ་ལྡིང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་ དཀོན་མཆོག་
མཆོད་པར་འོང་ནི་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས།
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དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་ལྡིང་ཁ་ལས་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་འངོམ་ད་ གཡུས་ཁ་ལས་ གཞས་དང་
གཞསམོ་བསྒོར་ཏེ་འཐོན་པའི་བསྒང་ལས་ ལམ་བདའ་ཡོད་མི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ཇ་ཆང་སྒྲིག་སྟེ་ དགའ་
དགའ་སྤྲོ་སོྤྲ་སྦེ་འོངས་ཞིནམ་ལས་ སྤུས་མོ་ལ་ལུ་ལྷདོཔ་ད་ དང་པ་བླ་མའི་ཕྱག་དབང་བཅར། དེ་ལས་ ཕོ་
རྒྱས་ཚུ་གིས་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ སྤུས་མོ་བྲག་དཀར་ལུ བཙན་མཆོད་ནི་དང་། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ གླུ་གཞས་
བསྒོར་ཏེ་འབད་སོལ་ཡོད་པའི་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ སོལ་དེ་ཚུ་ཉམས་ཡདོཔ་མ་ཚད་
མཐའ་ན་ བཙན་མཆོད་ནི་གི་ཚོགས་ཡང་ འསོ་འབབ་ལྡན་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་འབག་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ བླམ་གིས་
གསུངམ་ཨིན་མས།
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཞིན་རྒྱས་པ་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟདོ་པ། བླ་
མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་བ། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་བ། ཁྱད་པར་ རྒྱུ་སོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པ་ོརྣམས་ཀྱི་བསམ་དོན་
འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གནོད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ མངོན་སོད་དྲག་པའོི་
སྒོ་ནས་ཚར་གཅོད་མཛད་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་གང་བསམ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་
དང་སོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམཛདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱོན་རྣམ་ཐར།
དད་པའི་ས་བོན།
སྤུས་མོ་བཙན་གྱི་གནས་པའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་། 
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༥༥ དདངོངོསས་་གྲུགྲུབབ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དངོས་གྲུབ་བཙན།
ས་གནས། ཚ་ལུང་ན། ཚེ་ལུང་ན།
གཡུས། ཚ་ལུང་ན། ཚེ་ལུང་ན།
བསྟེན་མི། ཚེ་ལུང་ན་གི་ གུང་པ་གེ་ར་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ས་གནས་འདི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཞིནམ་ལས་ ཚེའི་སྒྲུབ་པ་
གནང་། ཆུའི་སྦུག་ལུ་ ཚེའི་ལྷ་ཚོགས་གཏེར་ལུ་སས་ དེ་ལས་ ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་དབུ་ཐོད་གཏེར་ལས་
བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ ཚེ་ཆུ་བཏོན་གནང་། མཁའ་འགྲོ་བརྒྱའི་ཚེ་ཆུ་ ཚེའི་རིལ་བུ་ གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བསྒྲིལ་མ་ གཏེར་ལུ་སས་པ་བཅས་ ཚེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་ཆོས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ལུང་ཕྱགོས་
ཀྱི་གནས་བྱིན་ཅན་ཅིག་་ཨིནམ་ལས་ ཚེ་ལུང་གནས་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡདོཔ་མེན་ན་མནོ་བའི་བསམ་ཚུལ་འདི་
ང་རང་ངོ་རྐྱང་གི་བསམ་འཆར་ཨིན། ཚ་ལུང་ན་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ བྱི་སྙིང་ནོར་བུའི་བྲག་རི་ བྱི་སྙིང་གུ ཟེར་
རི་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ རྩེ་རོྣ་དྲགས་ཡདོ་མི་འདི་ དངོས་གྲུབ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ རྟོགས་ལྡན་ཉི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ མཐུ་ཆེན་བདུད་
འཇོམས་ར་ོརྗེ་སགོས་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ གཞན་ལ་ ཕན་པས་བདེ་བའི་འབྲས་བུ་དང་ གནོད་པས་སྡུག་
བསྔལ་འབྱུང་བ་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ བྱི་སྙིང་རི་བཙན་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱང་ རང་
གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ་ གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་པར་ སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་བ་
སྒྲུབས་ལ་ བྱེ་བྲག་གནས་ཆེན་འདིའི་ རྒྱུ་སརོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པ་ོརྣམས་ལ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་མལ་ཚེ་གཡེལ་བ་
མེད་པའི་དཔུང་གྲོགས་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏགས་དམ་ལ་གནང་འདུག། 
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ ཚ་ལུང་ན་གི་གཡུས་སྒོ་ག་ར་གིས་ ལོ་དུས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྐུ་རྐྱང་འབད་གཏང་
དགོཔ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་མ་རོགསཔ་ལས་ ཚ་ལུང་ན་གི་གཡུས་སྒོ་ནུབ་རི་ཁ་ཐུག་
གི་ གཡུས་མགུ་སྤྲིནམ་སྒང་དང་ མཇུག་གྱང་ས་ཁའི་ གུང་པ་ག་ར་གིས་ལྟོ་འབད། པགས་བཙོ་འབག་སྟེ་ 
སྤྲིནམ་སྒང་གི་གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ སྤོ་ཏགོ་འོག་མ་ཟེར་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་ལས་ ཁ་ཡར་གནས་ཁང་བྱི་སྙིང་རི་
ལུ་ལྟ་སྟེ་ ཆོཔ་གཅིག་ཞུ་སྦེ་ ཉིནམ་གཅིག་མཆོད་སོལ་འདུག། 
  
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད་པ་ བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་བ་ དགེ་འདུན་
གྱི་སྡེ་སྐྱོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ རྒྱལ་བ་པདྨའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་མཛོད་གཅིག་ གནས་མཆོག་འདི་ ཡུལ་ཕྱགོས་
འདིར་ ནད་ཡམས་འཁྲུགས་རོད་ བཙའ་ཐན་སད་སེར་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་གནོད་འཚེ་སྐྱོབས་ཤིང་།
མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ སྟབོས་དང་མངའ་ཐང་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སོགས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཐམས་ཅད་ ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྟོངས་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ཐུགས་དང་
འགལ་བ་གྱུར་ན་ ལ་ོཐགོ་ལ་བཙའ་ཐན་སད་སེར་དང་རི་དྭགས་ཀྱི་གནོད་པ་དང་ ནད་ཡམས་ མུ་གེ་ལ་
སོགས་པ་ལྟས་ངན་པ་འབྱུངམ་ཨིན་མས།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
ཚ་ལུང་ན་ ནུབ་རི་ཁ་ཐུག་གི་གཡུས་སྒོ་ གྱང་ས་ཁང་ཤར་པའི་དྲུངམ་གི་གཟིམ་ཅུང་ ད་ལྟོ་ ཨམ་སྨིན་དྲུགམ་ོ
གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ སྔོན་དང་ཕུ་ བླ་མའི་མཚན་དངོས་གྲུབ་ཟེར་མི་ཅིག་ ཚ་ལུང་ན་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཡདོ་པའི་
བྱི་སྙིང་རི་ཁར་ཚེ་མཚམས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཡར་མར་རྒྱགས་སྐལ་བཀལ་མི་ མཚམས་གཡགོཔ་ལུག་
གཅིག་ཡདོཔ་ཨིན་མས། བླམ་གིས་ ཚྭ་རགོས་པ་ཅིན་ ལུག་གུར་སྒ་རྐྱབ་སྦེ་ ཚྭ་གི་རྐྱལ་ཅུང་འདི་བཀལ་
བཏངམ་ད་ ལུག་འདི་གིས་ བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་གྱང་ས་ཁ་འགྱོཝ་ད་ གཟིམ་ཅུང་ནང་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཚྭ་
རོགསཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ཚྭ་འདེགས་ཏེ་བཀལ་མི་འདི་ ལུག་དེ་གིས་འབག་སྟེ་ མཚམས་ཁང་ནང་བཀལ་ད་ོ
ཡོདཔ་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུམ་དང་ཕྱེ་འདི་ཚུ་རོགས་པའི་སྐབས་སུ་ དེ་སྦེ་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ཚར་
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ཅིག་འབདཝ་ད་ ལུག་འདི་རྒྱགས་སྐལ་ལེན་པར་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་བསད་དཔ་ལས་ བླམ་གིས་ ང་གི་ད་ལྟོ་
ཚུན་ཚོད་ ག་ལུ་ཡང་ལཱ་ངན་འབད་ནི་ཕར་བཞག་ མནོ་བསམ་ངན་པ་ཙམ་ཡང་བཏང་བཏངམ་མེད་ ཨིན་རུང་
ངེ་གི་མཚམས་གཡོག་ལུག་ མནོ་མེད་སེམས་ཅན་འདི་ མི་ངན་ཚུ་གིས་བསད་ད་འདུག་ཟེར་ དགོངསམ་ཁྲེལ་
ཏེ་ ཞེ་སང་ལངས་ཏེ་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཏངམ་ཅིག་ བྱི་སྙིང་རི་མཚམས་ཁང་གི་ཕར་ལགོས་ ཆུ་སྲིན་ཐང་
གི་བདུད་མོ་འདི་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ར་ བླམ་འདི་ལུ་ བར་ཆད་ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་དྲག་ཟེར་ གནས་སྐབས་འཚལོཝ་
འཚོལ་ས་ཡདོཔ་ལས་ མོ་གི་ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་ ད་རིས་འབདན་ ཚགས་ཁར་ཚུད་ཅི་ཟེར་ ཨོམ་
ཟོ་གང་འབག་ གཡག་ཤ་རྐངམ་གཅིག་འབག་སྦེ་ བླམ་འབད་སར་བཅར་ཞིནམ་ལས་ དགོངས་མ་ཁྲེལ་ཟེར་
གསོལ་འདེབས་ཞུ་བའི་ཟོལ་གྱིས་བླམ་ལུ་དང་པ་ ཨོམ་བཞེས་བཅུག་ དེ་ལས་དམར་ཤ་བཞེས་ཟེར་ གཡག་
ཤ་དྲངས། དེ་ལས་ མོ་དང་ཡང་ལུས་འབྲེལ་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བླམ་གིས་དམར་ཤ་བཞེསཔ་མ་
ཚད་ མོ་དང་ལུས་འབྲེལ་ཡང་འཐབ་ལས་ དེའི་ནངས་པ་ལས་ སྙུང་གཞི་ཐེབས་ཏེ་བཤགས་སོང་ནུག།
བླམ་དེ་ ཚེ་མཚམས་པ་ཅིག་ཨིན་རུང་  མཐའ་མར་བདུད་མོའི་གཡ་ོའཕྲུལ་གྱིས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་བཏངམ་
ལས་བརྟེན་ ཞིང་བཤགསཔ་ཅིག་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ བཙན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེནམ་ད་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
དང་ རྟགོས་ལྡན་ཉི་ཟླ་ཡེ་ཤེས། འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ཞབས་དྲུང་ལ་སགོས་པ་བླམ་ཚུ་གིས་དམ་
ལ་བཏགས་ཏེ་ ལུང་ཕྱགོས་འདིའི་གནས་བདག་སྦེ་བསྐོ་བཞག་མཛད་ནུག། 
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དངོས་གྲུབ་བཙན་གྱི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མགོནམ་ཚེ་རིང་། ཚ་ལུང་ན་གི་ཚོགས་པ།
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༦༦  བྲབྲབབ་་བབཅུཅུ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲབ་བཅུ་བཙན།
ས་གནས། ཁ་ས་ཁ།
གཡུས། ཁ་ས་ཁ།
བསྟེན་མི། ཁ་ས་ཁ་གི་ གུང་ ༩༠ དེ་ཅིག་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཁ་ས་ཁ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་ཁ་ ཀི་ལ་ོམི་ཊར་ ༡༠ དེ་ཅིག་ ཁ་ས་
བྲབ་ཅུ་སབོ་གྲྭའི་ལྟག་ལས་ཡར་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༢ གཉིས་ཀྱི་ས་ཁར་འདུག། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༩
ལུ་ བདོ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་གིས་དབང་བའི་ཤུལ་མ་ བོད་མི་མང་རབས་ཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱབས་
འཚོལ་བར་འོངསམ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ རྗེས་སུ་བཟུང་
སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་ གཞིས་བཅགས་ནི་གི་ས་དང་ཁག་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་
གསོལ་རས་གནང་མི་ནང་གསེས་ཅིག་ ཁ་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་གཞིས་ཆགས་འདི་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ སྐོར་
ཆ་ལུ་ སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གཞིས་གསརཔ་ཆགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷ་ཁང་ཐོག་གཅིགམ་ མཐའ་སྐོར་གྲྭ་
ཤག་དང་ནང་རྟེན་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་ སྐུ་འདྲ་དང་བཅས་བཞེངས་གནང་ནུག། སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལུ་ 
གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་བླམ་གཅིག་ཡང་གསར་བསྐོས་གནངམ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་བླམ་སྐལ་བཟང་ཟླ་བ་གིས་འགོ་
འདྲེན་ཐགོ་ ལྷ་ཁང་འདི་བཤིགས་ཏེ་ གསར་བཞེངས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གཞུང་ལས་མ་དངུལ་ ༡ ༨༠
༠༠༠ འབུམ་བཅོ་བརྒྱད་ ཐོབ་སྟེ་ད་ལྟོ་ཉམས་གས་ོཞུ་བའི་བསྒང་ར་འདུག། རིན་ཆེན་བྲག་རི་འོད་ཟེར་
འབར་བའི་ཀློང་ནས་ ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་ ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་
འདི་ བྲབ་ཅུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
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ཁ་ས་ཁ་ ལྷ་ཁང་རྙིངམ་བཤིགས་ཏེ་ གསར་བཞེངས་གནང་མི་བསྒང་གི་མཐངོ་སྣང་།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་ཐབས་ཤེས་ དགྲ་འདུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཆེན་རོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས་ནི་ སྐུ་མདགོ་པདྨ་རཱ་
གའི་གཟི་བརྗིད་ཉི་མ་འབུམ་ལས་འོད་ཟེར་འབར་བ། དབུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་པགོ་ཞུ་གསོལ་ཞིང་ ཕྱག་གཡས་
འདདོ་དགུ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་འཛིན་པ། གཡོན་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བ་དན་འཕྱར་བ། 
སན་གསུམ་དགྲ་དང་གདོན་བགེགས་ལ་གཟིར་ནས་ གློག་ལྟར་འཁྱུག་པ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུ་ལ་དར་གོས་
སྣ་ཚོགས་གསོལ་ཞིང་ ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ། གསང་བའི་སྨན་མོ་ཕྱག་ན་མདའ་དར་དང་མེ་ལངོ་
བསྣམས་ནས་ དགོས་འདདོ་འབད་མེད་སལོ་བ། དེའི་ཕྱི་རོལ་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་
བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་མས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་
དམ་ལུ་བཏགས་པའི་སྐབས་ བཀའ་བཏགས་ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པོས་དམ་བཞག་གནངམ་མ་ཚད་ མཐུ་ཆེན་ངག་
དབང་ བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་དང་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ བསྟན་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་
སྐྱིད་སྲུང་དགོས་པའི་དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ ཁ་ས་ཁའི་གཡུས་སྒོ་ནང་གི་ གུང་པ་ ༩༠ ག་ར་གིས་ ལོ་དུས་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡདོཔ་མ་གཏོགས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དུས་སྟོན་རྩིས་སོལ་མིན་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒོས་ཁ་ས་ཁའི་ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ནང་གཞིས་ཆགས་ཏེ་སདོ་མི། བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་
རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། ཚེ་སོག་དཔལ་འབྱརོ་རྒྱས་པ་དང་། མི་ནརོ་ཟས་
གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། ཕ་རོལ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་འཚེ་བ་བཟླགོ་པ་དང་། གནས་སྐབས་འཇིག་རྟེན་དུ་
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ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་དང་། ནད་མུག་འཁྲུགས་སགོས་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་
སྐྱིད་རགོས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་སོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་མཐོ་རིས་དང་མཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གྲོགས་དང་
དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས།
 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བྲབ་ཅུ་བཙན་གྱི་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་སངས་རྒྱས་ཟླ་བ། ཁ་ས་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ།  
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༧༧  ལྕལྕགགསས་་ཀུཀུ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྕགས་ཀུ་བཙན།
ས་གནས།  ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་དགོན་པ།
གཡུས། ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། སི་སི་ན། སྤ་རྩེ་ཁ། སྤུང་གཞི། དགེ་བསྙེན་ཁ། མཚོ་ཆེ་ཁ། ཟངས་ལེགས་

ཁ། དགའ་སེང་ ཚོ་གོངམ་དང་ མཚོ་འགོམ། དེ་ལས་ སྤ་རོ་ལས་ ར་བོ་
གཉིས་ཀྱིས་ཡང་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་འོང་ནི་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་དགོན་པ་འདི་ ཝང་བསི་ལེ་ཁ་ གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚོད་ ༡
དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཤིང་གི་ཚང་ན་ སྤང་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་འདུག། དགོན་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༥ དུས་
རབས་ ༡༨ པའི་རབ་བྱུང་ ༡༢ པའི་ནང་ གཏེར་སྟནོ་འབྲུག་སྒྲ་རོ་རྗེ་གིས་གདན་ས་བཅགས་ནུག། ལྷ་ཁང་
འདི་ གཏེར་སྟོན་འབྲུག་རོ་རྗེའི་སྦྱིན་བདག་ ཝང་སི་སི་ཕྱུགམོ་གིས་རྒྱུ་སྦུང་གི་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ བཞེངས་
བཞེངསམ་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ སི་སི་ཕྱུགམོ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་འདུག། རྔམས་ཤིང་
འཇིགས་རུང་ སྐྱི་གཡའ་བའི་ལྕགས་རི་ནག་པོ་མཚོན་རྩེ་ གྲི་གུག་གཟིངས་པ་འདྲ་བའི་བྲག་རི་མུན་པའི་མདོག་
འཆང་ དཔངས་མཐོ་ཞིང་ རྒྱ་ཁྱོན་བསམ་ཡུལ་འདས་པའི་གནས་མཆོག་ཡ་ང་བ་འདི་ནི་ སྙིང་རྗེ་དྲག་པོར་
ཁྲོས་པའི་རལ་འཆང་ སྟབོས་ལྡན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པ་ོབཙན་རྒོད་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་སྡེ་དཔུང་བཅས་པའི་གནས་
ཁང་ཨིན་པས། ས་གོ་འདི་ནང་ལས་ རིན་ཆེན་བཞི་པ་ ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་རོགས་ནི་མེདཔ་ལེ་ཤ་འཐོནམ་ལས་ 
གནས་བདག་གི་མིང་ཡང་ལྕགས་ཀུ་བཙན་ཟེར་ཐགོས་ནུག།
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ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་དགོན་པའི་མཐངོ་སྣང་།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྙིང་རྗེ་དྲག་པརོ་ཁྲོས་པའི་རལ་འཆང་སྟོབས་ལྡན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ བཙན་རྒོད་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ནི་ལྷའི་
དབང་པ་ོ བརྒྱ་བྱིན་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གཡུལ་ལ་ཞུགས་པ་ལྟར་ དཔའ་བོའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་ལེགས་པར་རྒྱན་ཏེ་རྫུ་
འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཟིལ་མཚུངས་པ་མེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་གནདོ་པའི་
དགྲ་བགེགས་འགུགས་པའི་ཞགས་པ་དང་ གཡོན་པས་དམ་ཉམས་ཀྱི་སགོ་སྙིང་ཞལ་དུ་བསྟབས་ནས་བཞུགས་
པའ།ོ། 
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ལྕགས་ཀུ་བཙན་གྱི་སྐུ་པར།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ཝང་བསི་ལེ་ཁ་ སི་སི་ན། སྤ་རྩེ་ཁ། སྤུངས་གཞི། དགེ་བསྙེན་ཁ། མཚ་ོཆེ་ཁ། ཟངས་ལེགས་ཁ།
དགའ་སེང་ ཚ་ོགོངམ་དང་ མཚོ་འོགམ། ལ་ོལྟར་གྱི་ཆོ་གུ་གཏང་པའི་སྐབས་སྐུ་རྐྱང་གཏང་དགོཔ་འདུག། དེ་
ལས་སྤ་ར་ོལས་ ར་བོ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་ལུ་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་འོང་ནི་འདུག། 

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒོས་སྤུངས་གཞི་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ནང་སདོ་མི་། བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་
ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། ཚེ་སགོ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་
དང་། ཕ་རོལ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱིས་འཚེ་བ་བཟླགོ་པ་དང་། གནས་སྐབས་འཇིག་རྟེན་དུ་ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་དང་། ནད་མུག་འཁྲུགས་སགོས་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རགོས་ལྡན་
གྱི་དཔལ་ལ་སདོ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་
མཛདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྕགས་ཀུ་བཙན་གྱི་ གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དབང་ཕྱུག། ད་ལྟ་ོཝང་སི་སི་ཕྱུག་མའོི་ཁྱིམ་ནང་གི་བུ་བརྒྱུད།
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༨༨ ཤིཤིངང་་ཀཀ་་བབཙཙནན་་རྒོརྒོདད་་སྟསྟོབོབསས་་ལྡལྡནན་་ཆེཆེནན་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤིང་ཀ་བཙན་རྒོད་སྟབོས་ལྡན་ཆེན་པ།ོ
ས་གནས།  སི་སི་ན།
གཡུས། སྤུངས་གཞི།
བསྟེན་མི། སྤུངས་གཞི་གུང་པ་ ༡༤ གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྤུངས་གཞི་གཡུས་སྒོ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ལས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ ཀི་ལོ་མི་
ཊར་ ༡༥ གི་ས་ཁ་ སྨད་ཝང་རྒེད་འགོ་ སི་སི་ན་སྤྱི་འོག་ ལམ་ལྟག་བྱཱ་ཞིང་དང་སྤང་ཐང་གི་སྦུག་ལུ་
གཡུས་ཚན་ཉམས་དགའ་ཏགོ་འདི་ཨིན་མས། གནས་བདག་ཤིང་ཀ་བཙན་རྒོད་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ སྤུངས་
གཞི་གཡུས་ཚན་ལས་ ཁ་བྱང་གི་ཕྱགོས་རོས་རྒྱང་གང་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཀ་ཤིང་གི་ར་བར་འདུག། རང་སྣང་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕུན་སུམ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་དང་སྤང་ཐང་ཡངས་པའི་སྦུག་ལུ་
ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་བོ་ དལ་གྱིས་བབས་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་དེར་ རིན་པ་ོཆེ་སྣ་
ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕ་ོབྲང་ གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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        ཕོ་ལྷ་ཤིང་ཀ་གཏེར་བདག་བཙན་རྒོད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་ གནས་ཁང་གི་པར། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕོ་ལྷ་ཤིང་ཀ་བཙན་རྒོད་གཏེར་བདག་སྟབོས་ལྡན་ཆེན་པ་ོནི་ སྐུ་མདགོ་ཟླ་བའི་མདགོ་ལྟར་དཀར་བའི་མདངས་
ཅན། ཕྱག་གཡས་དར་དཀར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ གཡོན་དགོས་འདོད་འབད་མེད་དུ་སལོ་བའི་ ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་པ། སྟོབས་ལྡན་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་རྟ་དཀར་ལ་ཆིབས་ནས་བཞུགས་པ། དེའི་མཐའ་
སྐོར་དུ་མཛེས་སྡུག་ཡངོས་སུ་རོགས་པའི་སྨན་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་མས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བཀའ་བཏགས་ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པོས་དམ་བཞག་གནང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ འགྲོ་བའི་མགོན་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཡབ་སས་དང་ ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ མཐུ་ཆེན་ངག་
དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་དང་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་
སྐྱིད་སྲུང་དགོས་པའི་དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་སྤུངས་གཞི་གཡུས་སྒོའི་ གུང་པ་ ༡༤ ག་ར་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་
གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གཏང་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ལོ་ལྟར་བཞིན་རང་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་ར་བ་ོ
སྐོར་རྐྱབ་འབད་དེ་ གནས་ཁང་ནང་གསོལ་ མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཁང་
ནང་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གླང་གཅིག་བསད་དེ་ དམར་ མཆོད་སྦེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ བར་
སྐབས་ཅིག་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དཀར་མཆོད་ལུ་བསྒྱུར་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནངམ་ལས་
འགོ་བཟུང་ གླང་བསད་ནིའི་སོལ་འདི་རྒྱུན་བཅད་ནུག། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚེས་
༡༧ ལུ་བླམ་ཆོསཔ་གནས་སྐབས་སྒྲིགནི་ དུང་ཆ་འདྲངོམ་སྦེ་ཞུ། སྟབས་མ་སྒྲིགནི་ བླམ་ཅིག་ཞུ་ཞིནམ་ལས་
གནས་ཁང་གི་ཀ་ཤིང་ར་བར་ རོའི་གཏོརམ་ཡོད་ས་ལུ་ མཆོདཔ་དང་ཚགོས་བཤམ་སྦེ་ ལྷ་བསངས་གཏང་
གནས་པོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ གནསཔ་ོམཆོད་མི་ར་བོ་སྐོར་རྐྱབ་ཕགོ་མི་འདི་གིས་
ཧེ་མ་ལས་གནས་པོའི་ཆང་ཕུད་བཙོ་མི་འདི་ གནས་ཁང་ནང་འབག་འོང་ ཤ་ཕུད་ཉོ་སྟེ་ཚོགས་ཤ་ས་གོ་དེ་ཁར་
བཙོ། ཇ་བསྐོལ། ཚདོམ་བཙོ་སྟེ་བཞག་དགོཔ་འདུག། ཁོང་ར་གཡུས་སྒོ་ནང་གི་མི་ཚུ་ ལྟོ་རང་གིས་བཅིང་
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འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ གནསཔོ་མཆོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་ལུ་གསོལ་ཚགོས་དྲང་། ཁོང་ར་ཆ་ཁྱབ་
ཡང་ཟ། ཇ་དང་ཆང་ལུ་སོད། གླུ་གར་གཞས་སྒོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་མཆོད་པའི་སོལ་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒོས་སྤུངས་གཞི་ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ནང་སོད་མི། བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་
ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། ཚེ་སགོ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་
དང་། ཕ་རོལ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་འཚེ་བ་བཟླགོ་པ་དང་། གནས་སྐབས་འཇིག་རྟེན་དུ་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་དང་། ནད་མུག་འཁྲུགས་སགོས་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རགོས་ལྡན་
གྱི་དཔལ་ལ་སདོ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ མཐོ་རིས་དང་མཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་
མཛདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཤིང་ཀ་གཏེར་བདག་སྟབོས་ལྡན་ཆེན་པོའི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གནག་ལྟོས། སྤུངས་གཞི་གཡུས་སྒོ་ནང་གི་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
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༩༩  ཨཨ་་ཅོཅོགག་་དདམམརར་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨ་ཅོག་དམར་པ།ོ
ས་གནས།  ཙེའུ་སྒང་།
གཡུས། ཙེའུ་སྒང་།
བསྟེན་མི། ཙེའུ་སྒང་ དེའི་མཐའ་སྐོར་ལུ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཙེའུ་སྒང་ལྷ་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ལས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྣུམ་འཁོར་བདའ་འགྱོཝ་ད་ རྣམ་སས་གླིང་གཡུས་ཀྱི་
ཕར་ཀི་ལགོས་ ཝང་དྭང་ལགོས་ཁ་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ སྤོ་ཏགོ་ཙེའུ་ཁ་སྤུབ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་གྱི་མགུ་ལུ་
ཆགས་ཡདོཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་མིང་ཡང་ ཙེའུ་སྒང་ལྷང་ཁང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག། ལྷ་ཁང་འདི་ དུས་
རབས་ ༧ པའི་ནང་ བླ་མ་གནས་རྙིང་པ་གིས་ གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་མས། རང་སྣང་
འགགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ས་གཞི་ཡངས་པ་ཆེན་པའོི་དབུས་སུ་ རི་བོ་ཚང་ཚིང་ལྗོན་ཤིང་སྐྱེད་ཚལ་སྣ་
ཚོགས་དང་བདུད་རྩི་ཆུ་མིག་ནེའུ་གསིང་སྤང་ལྗོངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་གཞིར། ཕུན་ཚགོས་རང་བཞིན་གཡུ་བྲག་
བརྩེགས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པ་ོདེ་ ཕ་ོལྷ་ཨ་ཅོག་དམར་པོའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
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ཙེའུ་སྒང་ལྷ་ཁང་།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ར་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མཐུ་དཔལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ ངོ་བོ་སྟོབས་ལྡན་པདྨ་དབང་གི་ལྷ་
ཚོགས་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ དགེ་བསྙེན་ཨ་ཅོག་དམར་པོ་ནི་ སྐུ་མདོག་པདྨ་རཱ་གའི་འདོ་ལྟར་དམར་
ཞིང་ ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་རལ་དང་ལྡན་
པའི་རྟ་དམར་ལ་ཆིབས་པ། སྐུ་ལ་རོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ་ཞིང་དར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གསོལ་བ། ཕྱག་
གཡས་པ་ལུ་ དུག་པའི་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་ནས་མ་རུངས་ཉམས་པའི་ཚགོས་རྣམས་ལ་ མཛེ་ནད་བཅོ་བརྒྱད་ལ་
འགྱེད་ཅིང་། ཕྱག་གཡོན་མྱུར་གློག་གི་ཞགས་པ་བསྣམས་ནས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ལས་མཛད་པ། སྐབས་འགར་
སོག་གི་བདག་པོ་བི་ཧར་དང་། ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཆེན་པོ་དམ་ཐིག་ལེ་རལ། བདུད་ཀྱི་རྗེ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་
སྐུའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྟནོ་ཅིང་། རླུང་འཚུབས་མ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། དེའི་འཁོར་དུ་བཙན་
དམར་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས་དང་། ཡང་འཁོར་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ རྗུ་
འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་འཆང་ནས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་མཛད་ཅིང་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས་
དང་། རྣལ་འབྱརོ་པ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་སེལ་ཞིང་ བསམ་གཏན་གྱི་དྲདོ་ཉུལ་བ། ཀླད་དུ་
གནམ་གྱི་བཤན་པ་བྱ་ཟན་དམར་པོ་ལྡིང་ཞིང་ཁྱི་དམར་རལོ་དུ་ཁྲིད་པ། གཞན་ཡང་གཅན་གཟན་གཏུམ་དགུའི་
ཚོགས་སོ་སོའི་ངུར་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་ མཐོང་ན་ འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་བྱེད་པ་བསྟན་དགྲ་ཉམས་པའི་སྙིང་ལ་
གཟིར་ནས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པ་མཆོག་གི་ནུས་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།
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ཕོ་ལྷ་ཨ་ཅོག་དམར་པོ།   
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
རིག་འཛིན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་རྒྱལ་སས་རིམ་བྱོན་
བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་སན་སྔར་སྡིག་སྤོང་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསམ་པས་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
ཀྱི་གྲོགས་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་བསྲུང་ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ ཙེའུ་སྒང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ཨ་རྟག་ར་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཐའ་སྐོར་གྱི་གཡུས་ཚན་
ཚུ་ ལོ་ལྟར་གྱི་ཆོ་གུ་གཏང་བའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་མ་
གཏོགས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དུས་སྟོན་སགོས་མིན་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒོས་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། ཚེ་
སོག་དཔལ་འབྱརོ་རྒྱས་པ་དང་། མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། ཕ་རལོ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱིས་
འཚེ་བ་བཟློག་པ་དང་། གནས་སྐབས་འཇིག་རྟེན་དུ་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་
དང་། ནད་མུག་འཁྲུགས་སོགས་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རགོས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་སོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་
མཐོ་རིས་དང་མཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས། མ་མཉེས་ན་ ལོ་
ཐོག་ལུ་གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་འངོམ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཕོ་ལྷ་ཨ་ཅོག་དམར་པོའི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། ཙེའུ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་བླམ།
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སསོསོས་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག།། ༡༡
༡༡  ཚེཚེ་་རིརིངང་་མམ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཚེ་རིངམོ།
ས་གནས། ཇོ་མོ་ལྷ་རི།
གཡུས། ཇོ་མོ་ལྷ་རི།
བསྟེན་མི། ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ལྷ་ཁང་དང་ ནོར་གཞིས་སདོ་མི།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཧི་མ་ལ་ཡའི་གངས་རི་ཚུ་ལས་ སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་གངས་ཆེན་ཇོ་མ་ོལྷ་རི་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་
མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༧༣༢༦ གིས་མཐོཝ་ལས་ གནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ ཁཝ་ཆགས་པའི་བསྐལ་པའི་གངས་
རི་སྦེ་ འབྲུག་དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ ཐིམ་ཕུ་དང་སྤ་རོ་ རོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད། དེ་
ཡང་ འབྲུག་གི་ཁ་གཏམ་ནང་ ས་གངས་ཀྱི་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་འདི། །འབྲུག་ལས་བལྟ་ན་བདོ་བཅར་བས། །བདོ་ལས་
བལྟ་ན་འབྲུག་བཅར་བས། །བདོ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ལུ། །ཕྱི་ལུས་ཀྱིས་གཡ་ོགཡོཝ་བདོ་གཡ་ོ
རུང༌། །ནང་སེམས་ཀྱི་དག་སྣང་ལྷོ་ལུ་དཀར། །ཟེར་སབ་སོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་ 

                             

ཇོ་མོ་ལྷ་རི་གངས།
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གངས་ཀྱི་སྤྱི་ཏགོ་བདོ་ལུ་ བཀུག་སུ་ཅིག་ཡདོ་རུང་ གངས་དེ་ལས་འབབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ འབྲུག་ལུ་ཐོབ་སྟེ་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གངས་རི་དེ་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་འབབ་མི་ སྤ་རོ་གཙང་ཆུ་གིས་ སྤ་རོ་ལུང་པའི་ས་ོནམ་
དང་ ཆུ་ཁ་དང་དར་ལའི་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ལཱ་ལུ་ ཕན་རྒྱ་ཆེཝ་མ་ཚད་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོ་མོ་
བརྒྱུད་དེ་འབབ་མི་གི་ཨ་མོ་ཆུ་འདི་ཡང་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་ལས་མར་  ཏོར་ས་གཙང་ཆུ་སྦེ་འབབ་སྟེ་ཕན་
ཐོགསཔ་ཨིན། གངས་རི་འདི་ ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མ་སྤུན་མཆེད་ལྔ་ཡདོ་མི་ལས་ གཙ་ོམོ་ཚེ་རིང་མའི་གནས་ཁང་སྦེ་
བརྩི་སྟེ་ མིང་ལུ་ཡང་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ས་གཞིའི་སྦུག་ལུ་ པཾ་ལས་མེ་ཏགོ་པདྨ་འདབ་མ་འབུམ་དང་ལྡན་པའི་ལྟེ་བ་ལུ་ 
སེངྒེ་དཀར་མོ་ལ་ཆིབས་པའི་ཇོ་མོ་བཀྲིས་ཚེ་རིང་མ་སྐུ་མདགོ་དཀར་མོ་ ཕྱག་གཡས་པ་གསེར་གྱི་རོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་
པ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་ གཡོན་འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་འཛིན་པ། གཟུགས་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ ལྷའི་
བུ་མོ་ལ་ོབཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་ཞིང་། དབུ་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་ལྷས་མ་རྒྱབ་ཏུ་འཕྱར་ཞིང་བཅིང་སྟེ་
ཡོད་པའི་ཟུར་ཕུད་གུར་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་པ། གསེར་དང་ཨུཏྤལའི་འཕྲེང་བའི་སྙན་
རྒྱན་དང་། དར་གྱི་ཅོད་པན་གཡོ་བ། ནོར་བུའི་རྣ་ཆ། གདུབ་ཀོར་དང་། མགུལ་རྒྱན་དང་ ཕྱག་དང་ཞབས་
གསེར་གྱི་གདུ་བུས་བརྒྱན་ཞིང་། མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་དང་ རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་བཅིང་བསམས་པ། དར་དཀར་པོ་
ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྟདོ་གོས་དང་ ཀཙ་ལིནྡི་ ལྷའི་གོས་  གིས་སྨད་གཡོགས་གསལོ་བ་ མཚར་སྡུག་ཡིད་དུ་
འོང་བའི་འཇོ་སྒེག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་འགྱིང་བ་ འཁོར་ལྷ་མ་སྲིན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་སྦུག་ལུ་བཞུགས་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཧེ་མ་དུར་ཁྲོད་སིཾ་ཧ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ གྲུབ་པ་ཐབོ་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚུ་གིས་ བཀའ་རྒྱ་བཙན་དྲགས་གནང་སྟེ་ 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ནས་ བཀའ་ཅི་གནང་ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་དམ་བཞག་གནངམ་ད་ ཁས་
བླངས་ཕུལ་ནས་ རང་གི་སགོ་ཡང་བློས་གཏང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དེའི་རྗེས་འཇུག་སེམས་ཅན་
རྣམས་སྐྱོང་ནིའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཇོ་མོ་ཚེ་རིང་
མ་ལུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང༌། བསྟན་པ་འཛིན་མི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་ སོང་གྲོགས་འབད་
དགོཔ་དང་ སྒོས་སུ་ ཡུལ་ཕྱོགས་དེར་གནས་པའི་སྤྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་
བསྒོ་དམ་བཞག་གནངམ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གངས་རི་དེ་ཡང་ གནས་ར་ཅན་
ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། གནས་དེ་ནང་ དུས་རབས་ ༡༡ པ་ནང་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ ༡༠༤༠ ༡༡༢༣
དང་ དུས་རབས་ ༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་ ༡༡༨༧ ༡༢༥༠ བྱོན་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་གནངམ་ད་ ཇོ་མོ་
ཚེ་རིང་མ་གིས་ ཕྱག་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་ཡདོཔ་ལས་ ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིནམ་ལས་བརྟེན་ ཤུལ་མ་ གྲུབ་
ཐོབ་དང་རྣལ་འབྱརོ་པ་ བླམ་ཆོསཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ དེ་ནང་སྒྲུབ་པ་གནང་པར་བྱོན་ས་ཅིག་ཨིན་མས། 
ཇོ་མོ་ལྷ་རི་འདི་གི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༤༡༥༠ གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ ཇོ་མོ་ལྷ་རི་
ལྷ་ཁང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་རོང་ཁག་ གླིང་བཞི་དྲུང་ཁག་ སོས་རྒེད་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན། ལྷ་ཁང་དེ་ཁར་འགྱོ་བ་
ཅིན་ སྤ་རོ་མེ་འཚིག་ཟམ་པ་ལས་ཉིན་ལམ་གཉིས་འགོར་དོ་ཡདོ་མི་འདི་ དོས་ལམ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིན་ལམ་
གསུམ་གྱི་རྩིས་ཨིན་པས། ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ལུ་འགྱོ་མི་དང་ སྒྲུབ་པ་གནང་པར་བྱོན་མི་ཚུ་ གནས་མཇལ་མི་ མང་
ཤོས་ར་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་བཞུགསཔ་མ་ཚད་ ཇོ་མོ་ལྷ་རི་གནས་ཚུ་ཡང་ ལྷ་ཁང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡདོཔ་ཨིན། 
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ འབྲུག་གི་གངས་རི་མཐ་ོཤསོ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མི་ག་གིས་ཡང་འཛེགས་འཛེགསཔ་མེད་ནི་
འདི་གིས་ གངས་རི་ལུ་ གནས་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ དེ་སྦེ་ར་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་ལྗོངས་
ཀུན་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་དང་ལོ་ལེགས་ཀྱི་ཐགོ་གནས་མི་འདི་ཡང་ རི་འདི་ལུ་ བཙོག་གྲིབ་དང་མི་གི་ཉམས་གྲིབ་མ་
ཤོར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
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                    ཚེ་རིང་མའི་བླ་མཚོ།
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ཚེ་རིང་མའི་བླ་མཚོ་འདི་ ཇོ་མོ་ལྷ་རིའི་ལྷ་ཁང་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༤༠ དེ་ཅིག་ལུ་ལྷོདཔ་
ཨིན། བླ་མཚོ་འདི་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ ༤༤༥༠ གི་ས་ཁར་ཡདོ་པའི་ཁར་ འདི་ཁ་ལུ་ལྷ་མོ་ཚེ་
རིང་མའི་བླ་མཚོ་དང་ཕོ་བྲང་མཇལ་ནི་འདུག། 
འདི་ཁ་ལས་གཡས་བསྐོར་སྦེ་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ གསེར་སྒོ་དུང་སྒོ་ཟེར་བའི་བྱག་གི་ནང་ལུ་ ཧེ་
མ་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་སྒྲུབ་པ་གནང་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་། སྒྲུབ་ཆུ་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་འདུག། འདི་གི་མཐའ་
བསྐོར་ལུ་ཡོད་པའི་བྱག་འདི་ཚུ་གུར་ ཡེ་ཤེས་པའི་སན་དང་། མཁའ་འགྲོའི་གསང་ལམ་ མཁའ་འགྲོའི་བར་
ཡིག་རང་བྱོན་ཚུ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་མཇལ་ནི་འདུག། གཡནོ་ཧོངས་ལུ་ ཇོ་མོ་གསོལཝ་བཞེས་ས་ཨིན་ཟེར་བའི་
སྒྲུབ་ཕུག་དང་ འདི་གི་འོག་ལུ་ ཇོ་མོའི་བླ་མཚོ་ཁ་དོག་སྔོ་དཀར་འབད་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ནི་ ནོར་ལྷ་ཨིནམ་ལས་ བྱང་ཕྱགོས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ སྤྱིར་བཏང་གིས་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་ དཀར་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མའི་གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་
ཉིན་ལྟར་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འཇིག་རྟེན་ཁྱིམ་པ་ཚུ་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་ཆོ་གུ་
གཏངམ་ད་ ནོར་ལྷ་རྣམ་སས་ཚེ་རིང་མ་ཟེར་གཏརོམ་ཡང་ ལོགས་སུ་ཆོག་སྒྲིག་བཀལ་བཞེངས་ ཕུན་ཚོགས་
གཡང་གི་རས་སྣ་བཀོད་ལེགས་བཤམས་ཏེ་ ཆོ་གུ་གདངས་དབྱངས་ཧན་ཏོང་ཏ་ོའཐེན་ཏེ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་
སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག། གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ནོར་ལྷ་རྣམ་སས་འདི་ བཞུགས་གནས་རི་རབ་
ཀྱི་མཚམས་ལས་ གདན་འདྲེན་དགོཔ་ལས་ ཐག་རིང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ མི་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་
གནང་ནི་ལུ་ མགྱོགས་དྲག་མེད། ཚེ་རིང་མ་འབད་བ་ཅིན་ བཞུགས་གནས་ གངས་དཀར་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ལུ་
གདན་འདྲེན་ནི་འཇམ་མ་ཚད་ དངོས་གྲུབ་ཡང་ མགྱོགས་པར་གནངམ་ཨིན་པའི་བཤད་སོལ་འདུག། དེ་ལས་
བརྟེན་ ཁྱིམ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཚེ་རིངམ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་ཡང་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད་པ་ བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་བ་ དགེ་འདུན་
གྱི་སྡེ་སྐྱོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མགོན་སྐྱབས་འཚོལ་མི་ཚུ་ ཚེ་རིང་ནད་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ། རྐང་བཞི་དུད་
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འགྲོ་འཕེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ། མཁོ་དགུ་བང་མཛོད་ནརོ་ལ་
སོགས་པའི་ ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་ཨིན་མས། 
དམིགས་བསལ་གྱིས་ བཀའ་ཆད་ཕོག་པའི་ལ་ོརྒྱུས་མེད་རུང་ རང་གིས་གསལོ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཚེ་རིང་
ནད་མེད་ཟས་ནོར་ལོངས་སདོ་ལ་སགོས་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་ལས་ ཚེ་ཐུང་བ་དང་ ནད་མང་བ་ མུ་གེ་ལ་
སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་འོང་བ་ནི་ ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཚེ་རིང་མའི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་བཙན་སྐྱོགས། ཇོ་མོ་ལྷ་རི་བླམ་སྐུ་བགྲེས།
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ཀཀ་་ཝཝངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག།།  ༩༩   
༡༡  དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་ཇཇགག་་པཔ་་མེམེ་་ལེལེནན།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན།
ས་གནས། བདེ་ཆེན་ཕུ།
གཡུས། བདེ་ཆེན་ཕུ།
བསྟེན་མི། གཙོ་བོ་ཀ་ཝང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་མ་

ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་ལས་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་ཡོད་མི་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལས་ སྟོང་ཕུ་ཤིང་
དང་རྩི་ཤིང་ མེ་ཏགོ་ཚུ་གི་སྦུག་ལས་འགྱོཝ་ད་ སྤང་དང་ནགས་ཀྱི་མཚམས་ལུ་ སྡིངས་གཤོང་ཅིག་ནང་ དགེ་
བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ཡདོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ བདེ་ཆེན་ཕུ་གི་ས་གོ་འདི་ དབོན་རས་
དར་མའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པའོི་རྣམ་སྤྲུལ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་ 
སྤྱི་ལོ་ ༡༢༢༤ ལ་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ རྒྱལ་ཡུམ་མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ མཁའ་འགྲོ་བསོད་
ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ལས་ རིགས་ཀྱི་གདུང་སས་འཁྲུངས་པའི་ནང་གསེས་ སས་དམ་པ་གིས་སྤ་གྲོ་དང་རྟ་མགོ་
འབྲེལ་ཏེ་བསྐྱངས་པའི་སྐབས་ སྤ་རོ་སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་དང་། ཐིམ་ཕུ་བདེ་ཆེན་ཕུ་ ར་མགུ་དགོན་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་
བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་ལས་ ཁོ་རའི་གདུང་སས་ འབྲོག་ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་གདན་ས་སྐྱོང་མི་སྦེ་བསྐོས་གནང་
ཞིནམ་ལས་ ཡབ་དམ་པ་དགོངས་པ་རོགས་ནི་འབདཝ་ད་ ཀུན་བཟང་རོ་རྗེ་གིས་མ་གཤགས་པར་ བཞུགས་
དགོཔ་སྦེ་གསོལ་བཏབ་ཞུཝ་ད་ ཡབ་ཀྱིས་ཚ་གྱང་མ་ལང་ ང་ལགོ་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་བུ་སྦེ་སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་ཨིན་ཟེར་ 
ཞལ་ཆེམས་གསུངམ་བཞིན་དུ་ ཀུན་བཟང་རོ་རྗེའི་སས་སྦེ་འཁྲུངསམ་ལས་བརྟེན་ མཚན་ཡང་ དམ་སྤྲུལ་བློ་
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ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཟེར་གསལོ་གནང་ནུག། རིམ་གྱིས་དམ་སྤྲུལ་བོླ་ལྡན་རྒྱལ་པ་ོབདེ་ཆེན་ཕུག་གི་བླ་རབས་ ༣ པ་སྦེ་
བསྐོ་བཞག་གནང་ཞིནམ་ལས་ དམ་སྤྲུལ་མཆོག་གིས་ རབ་བྱུང་ ༦ པ་ སྤྱི་ལོ ༡༣༥༤ ལུ་ འབྲགོ་སྨན་རྩི་
ཕུ་ལས་ འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ་བདེ་ཆེན་ཕུག་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་ དགེ་བསྙེན་གྱིས་
གཟུགས་དངོས་སུ་སྟོན་ཏེ་ བསུ་བ་མཛད་པའི་མཐའ་མ་ མི་ག་ར་གིས་མཐངོ་ས་ལུ་ ད་ལྟ་ོལྷ་ཁང་གི་གདོང་
ཁར་ཡོད་པའི་ གནས་ཁང་གྲུ་བཞི་འདི་ནང་ཐིམ་ཡོདཔ་ལས་ ལུང་པའི་མིང་ཡང་ཐིམ་ཕུ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་
ནུག།

དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཐུགས་སྤྲུལ་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདིའི་ ཞལ་གྱི་མདགོ་ནི་ དམརཔོ་ཁྲག་གི་མདགོ་
ཅན་དང་ བསེ་ཁྲབ་དང་བསེ་རོག་གསོལ་བ་ཟེར་ ནོར་བུ་བསི་ལི་རྭའི་པགས་ཀོ་གིས་བཟོ་བའི་གོ་ཁྲབ་ དགྲ་
ལི་དང་ལྕགས་ཞྭམོ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་མདུང་གི་དར་དམར་པ་ོགནམ་ལ་འཕྱར་ཞིང་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་
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སྤྱིར་བསྟན་པ་སེམས་ཅན་ ལྷག་པར་དུ་ དཔལ་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ གནོད་པའི་དམ་ཉམས་དགྲ་བོའི་
དོན་སྙིང་བཟུང་ནས་ ཞལ་ལུ་གསོལ་བ། སྟོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་རྟ་དམར་རླུང་གི་བང་རལ་སེམས་
ལྟར་མགྱོགས་པ་ལུ་ཆིབས། དེའི་འཁོར་དུ་ ཡུམ་སྨན་མོ་གཅིག་དང་ དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་ཡུད་ཀྱིས་
འགུགས་པར་བྱེད་པའི་ འགུགས་བྱེད་བཙན་གྱི་བཤན་པ། སྒྲོལ་བྱེད་བདུད་ཀྱི་བཤན་པ། སོག་གཅོད་གཤིན་
རྗེའི་བཤན་པ་སོགས་ འཁོར་བཤན་པ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ནུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ སྔོན་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སན་སྔར་ བཀའ་ཉན་ཅིང་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་
ཁས་བླངས་པས་ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་ཏེ་ གསང་མཚན་རོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་མགྱོགས་
བྱེད་རལ་དུ་བཏགས། དེ་བཞིན་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གིས་ བསྟན་པའི་སྲུང་མར་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་
བ་མ་ཚད་ འཇམ་དབྱངས་ཀུན་སེངྒེ་ལ་ རང་གཟུགས་བསྟན་ནས་ སགོ་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ་བ་ལྟར་ དགེ་བསྙེན་
གྱི་སོམ་པ་གནང་ནས་ བསྟན་པའི་སྲུང་མར་བཀོད་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ།
གཅུང་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པ་ོཆེ་སགོས་ བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ དམ་ཚིག་གི་
གཉེར་ཁ་གཏད་ནས་ བཀའི་ཕོ་ཉར་མངའ་གསོལ་གནང་འདུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཚུ་གིས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་འབྲུག་
པའི་མི་སེར་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ དེ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས། གཡུས་སྒོ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱག་མདའ་སྒང་དང་
བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལུ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། གནས་ཁང་ནང་དེ་
ནང་ འབྲུག་མི་ཕོ་མ་ོག་ར་ཨིན་རུང་འཛུལ་ཆོག་པས། བལྟ་བཤལཔ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བྱོན་མི་ཆོག་པས། 
ཨིན་རུང་ མི་དབང་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ གང་རུང་གི་བཀའི་གནང་བ་ཡདོཔ་
ཅིན་ འཛུལ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་མས།
བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ ལྷག་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཨིནམ་ ལས་ དུས་དང་ཕུ་ལས་རང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་
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བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ དགེ་བསྙེན་བརྒྱ་ཚར་ཟེར་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་གསལོ་ཁ་བརྒྱ་སྦེ་བསགས་ཏེ་གཏང་ནིའི་
སོལ་བཙུགས་ནུག། ལྷག་པར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ དེ་ཅིག་ལས་ ཉིན་ལྟར་གྱི་གསུང་ཆོག་གནང་མི་
ཡང་ དུང་ཆ་འདྲོངམ་བཙུགས་ཏེ་གཏང་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ གནང་ནི་
འདུག།
དེ་ལས་ རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་ རྟེན་མདོས་གནང་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཐིམ་
ཕུ་གྲྭ་ཚང་ལས་ལྕགས་རི་ལུ་གསུང་ཆོག་འབྱོན་མི་ཚུ་ ལོག་བྱོནམ་ད་ ཕྱེད་ཀ་བདེ་ཆེན་ཕུ་དང་ ཕྱེད་སྤང་རི་
ཟམ་གདོང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ རྟེན་མདོས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་ གནང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ལྕགས་
རི་གསུང་ཆོག་ལས་ལོག་བྱོན་ཏེ་ བདེ་ཆེན་ཕུ་ལུ་གནང་ནིའི་སོལ་འདི་མེད་ཟེར་ བདེ་ཆེན་ཕུ་གི་བླམ་སྐུ་བགྲེས་
དགའ་སེང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངམ་ཨིན་མས།
རྟེན་མདོས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་ ད་ལྟའོི་བར་ན་ཡང་གནངམ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཚེས་གྲངས་ངེས་པ་མིན་
འདུག། རྟེན་མདོས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ དྲོ་པ་ཧ་སག་གནས་ཁང་ནང་ ལྷ་རྟ་ཟེར་ལྷ་བསངས་
རྒྱསཔ་གནངམ་ད་ ཕྱི་ཁ་ལུ་ རྟེན་འཛུགས་ཨ་རྟག་ར་འཚོ་སྐྱོང་སྦེ་གསོ་མི་ དགེ་བསྙེན་གྱི་ཆིབས་རྟ་དམརཔོ་
འདི་ཆུ་འཁྱུ། བསངས་བདུག་རྐྱབ། ཁྲུས་གསོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་གུར་གསེར་བསྒྲོན་ཡདོ་པའི་སྒ་
དང་དམག་གདན་དམག་ཤོ་ཚུ་རྐྱབ། བཙན་ཆས་ཚུ་བརྒྱན་བཞག་མི་འདི་ལུ་ གསུང་ཆོག་གནང་མི་ཚོགས་
འགུཔ་བླམ་གིས་ དབང་གཏོར་བསྣམ་བྱོན་ཏེ་ དབང་གནངམ་ད་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་རྟ་གུར་ཆིབས་
པའི་རྟགས་མཚན་ ག་ར་གིས་མཐོང་ས་ལུ་ བཙན་རྟ་འདི་ལས་རྔུལ་ནག་འཐོན་ནི་དང་ བཙན་སྐད་རྐྱབ་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་རྟགས་ལེ་ཤ་སྟོན་ནི་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
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ད་ལྟོ་བདེ་ཆེན་ཕུ་ལུ་ཡོད་པའི་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་གྱི་བཙན་རྟ།
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ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
སྤྱི་ལོ ༢༠༠༣ ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་སྒོ་
ལས་ ལྷོ་མཚམས་ཀྱི་གཡིབ་དམག་ལས་རྒྱལ་བའི་ གཏང་རག་གི་ཚུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལས་འགོ་
བཙུགས་ རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ བདེ་ཆེན་ཕུ་གི་ཚེས་བཅུ་ ཉིནམ་གཅིག་འབད་མི་འདི་ གནང་
ནིའི་སལོ་བཙུགས་ནུག། ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ དྲ་ོཔ་ས་འདུལ་ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ། དེ་ལས་དགེ་བསྙེན་དམངས་
འཆམ་ དགེ་བསྙེན་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་འཆམ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་རྐྱབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།
ད་རེས་ནངས་པ་ གནས་ཁང་ནང་ན་ གོས་ཆེན་དམརཔོ་གིས་སྤུར་ཏེ་ མགུ་ལས་མར་དཔྱངས་ཡདོ་མི་འདི་
ཧེ་མ་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཀ་ཁྲབ་ཀྱི་ཆིབས་རྟ་སྦེ་ ཚར་གྱིས་འཐག་སྟེ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ ཀ་
ཁྲབ་ཀྱི་ཆིབས་རྟ་ཤིང་གིས་བཟོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རྙིངམ་ཚར་གྱིས་བཟ་ོམི་དེ་བཀོ་བཞག་པའི་ནངས་པ་ དྲ་ོ
པ་བསྐང་རྒྱུནཔ་དེ་ གནས་ཁང་ན་འབྱོནམ་ད་ དགེ་བསྙེན་ཀ་ཁྲབ་འདི་ བཙན་ཁར་ནང་མེདཔ་ལས་ ཁོ་རྣམ་
རྟོག་ལངས་ཏེ་བལྟཝ་ད་ ཚར་གྱིས་བཟོ་མི་ཆིབས་རྟ་རྙིངམ་དེ་གུར་ ཆིབས་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ གཉེར་གསལོ་ཅིག་ཕུལ་སྦེ་ ལགོ་སྟེ་ར་ཤིང་གི་ཆིབས་རྟ་གུར་ཞུ་བཀལ་སྦེ་ ཆིབས་རྟ་རྙིངམ་དེ་
གནམ་ཁར་དཔྱངས་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ མིག་ཏོ་ཁར་འཇའ་བའི་ཁྱད་པར་དང་ ཡུན་བརྟན་གནས་
ཐབས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཕྱི་ཁ་ལས་གོས་ཆེན་གྱིས་པུར་བཞག་འདུག། ད་རེས་ནངས་པ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་འངོ་
མི་ཚུ་གིས་ ཏི་རུ་བསྒྲིལ་ཏེ་ཡར་བཀོཝ་ད་ ནང་ན་འཛུལ་བ་ཅིན་ བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཨཔ་དགེ་
བསྙེན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ མ་འཛུལ་བ་ཅིན་ ལཱ་ཁག་འོང་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཆིབས་རྟ་རྙིངམ་ཙིའུ་དེ་ལུ་ དགེ་བསྙེན་
ཆགས་ཡདོཔ་ལས་ མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་སྙན་དར་ཕུལཝ་ཨིན་མས་ཟེར་ བླམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསུངམ་ཨིན་མས།
དགེ་བསྙེན་མཚན་ཇག་པ་མེ་ལེན་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན། སྤྱིར་བཏང་ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དགེ་བསྙེན་དང་ཁྱུང་བདུད་གཉིསཔ་ོ སྲིན་ཡུལ་ལུ་ མེ་ལེན་པར་གཏངམ་
ད་ དགེ་བསྙེན་གྱིས་མེ་ཨརཝ་བརྐུ་སྟེ་འོངམ་ལས་ མཚན་ཇག་པ་མེ་ལེན་ མེ་ཨརཝ་རྐུ་མི་ ཟེར་བཏགས་
བཏགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་ཡོད་མི་འདི་ བརྟགས་ཤིང་མ་དཔྱད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་མ་བྱོན་མི་ཧེ་མ་ལས་ར་  སྐུ་གོང་མ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་
དཀར་པོ་མཆོག་གིས ལྷག་པར་མནོ་ཁམས་ཐིམ་ཕུ་ཡི། །བདེ་ཆེན་གནས་ནས་བཙན་རྒོད་གྱད། །རིག་འཛིན་
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བླ་མའི་བཀའ་ཉན་མཆོག །ཇག་པ་མེ་ལེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་གསུངས་ཡདོཔ་ལས་ ཇག་པ་མེ་ལེན་
ཟེར་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྐབས་ དར་བའི་མཚན་མེནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ཇག་པ་མེ་
ལེན་ཟེར་བའི་དོན་དག་ཡང་ ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་མཆོག་གིས་ བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་
བསྙེན་པའི་མན་ངག་ལས “དགྲ་ལ་ཇག་པར་ཆས་ནས་སོག་དབུགས་མེ་ལྟར་ལེན་པ་” ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་
དཔེར་ན་ ཨརཝ་ཚུ་གིས་ཅ་ལ་མཐོངམ་ཅིག་ དེ་འཕོ་ལས་ཚ་ངེར་སྟོན་འགྱོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་
སེམས་ཅན་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་གནོད་པ་སྐྱེལ་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་འཕོ་ལས་བྱོན་ཏེ་
དེ་ཚུ་གི་སོག་དབུགས་ཚ་ཏོམ་ མེ་བཟུམ་འདེས་ལེནམ་ལས་བརྟེན་ ཇག་པ་མེ་ལེན་ཟེར་མཚན་བཏགས་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།



174 

       དགེ་བསྙེན་ཀ་ཁྲབ་ཀྱི་ཆིབས་རྟ་ཙིའུ་རྙིངམ་དེ་ ད་རེས་དཔྱངས་ཏེ་ཡདོ་པའི་མཐོང་སྣང་།

རིའི་རྩེ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཐོན་ཡདོ་མིའི་རི་འདི་ དགེ་བསྙེན་གྱི་གནས་རི་ཨིན་མས། རྣལ་འབྱརོ་པ་འགྲོ་
འདུལ་རོ་རྗེ་ གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རོ་རྗེ གིས། སྒྲུབ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བསམ་
འདས་ཀྱི་སན་སྔར་གཡར་དམ་མནོས་ཤིང་ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཅི་མི་གཡེལ་བའི་སྒོ་
ནས་དྲག་རལ་མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་ལས་ལ་མངའ་བརྙེས་པས་སྲུང་མ་འདི་ལ་བདོ་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་
འབྲུག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཇག་པ་མེ་ལེན་ཞེས་རོྣ་ཞིང་མཐུ་རལ་ཆེ་བའི་ཚད་དུ་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་
པ། ཟེར་ཡང་གསུངས་འདུག།
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དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་ཐིམ་སའི་རོ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལས་ ༢༠༠༦ ཚུན་ བདེ་ཆེན་ཕུ་གི་བླམ་སྐུ་བགྲེས་ ནོར་ཕྱུག་གིས་གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ དགེ་བསྙེན་ཐིམ་སའི་རོ་ལུ་ ཤིང་བཞི་བསྐོར་བསྒྲིགས་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ར་ཡོད་རུང་ ཟངས་ཐགས་ཀྱི་
ཤན་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོ་མཇུག་མཚམས་ལུ་ མི་རྗེ་བློན་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་གནང་
སྟེ་ བཟོ་རིགས་ ༡༣ གྱི་སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སར་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
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བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ གང་བཅོལ་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཕོ་ཉ་བ།། ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་ རང་གིས་
དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ བསམ་པའི་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ འཕལ་དང་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་
གྲོགས་མཛད་པ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སགོ་རོལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཧེ་མ་བོད་ལུ་བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དགེ་བསྙེན་ཇག་
པ་མེ་ལེན་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ བཙོན་ཁང་ནང་ལས་ཐར་ནིའི་སྐྱབས་འཚོལཝ་བཞིན་དུ་ དགེ་བསྙེན་གྱི་སྐུ་
གཟུགས་དངོས་སུ་སྟོན་ཏེ་ བཙོན་ཁང་ནང་ལས་བཏནོ་ཏེ་ བདོ་འབྲུག་གི་ས་མཚམས་ཚུན་ཚོད་ཞབས་སྐྱེལ་
གནང་འདུག། དེ་ལས་ བླམ་དེ་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ བདེ་ཆེན་ཕུ་ལུ་ཟླཝ་ ༦ སྐུ་མཚམས་
བཞུགས་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དགེ་བསྙེན་འབུམ་ཚར་བསགས་གནང་འདུག། དེ་ལས་ 
རྒྱ་གར་སི་ཀིམ་ སྒང་ཏགོ ལུ་བྱོན་བཞུགས། ད་ོརུང་ལགོ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ དགེ་
བསྙེན་ལུ་ གསལོ་ཁ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ ཕུལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དགེ་བསྙེན་ཐིམ་སའི་རོ་གུར་ གྲང་གསེར་
བསྒྲོན་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པའོི་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་བསྙེན་ཡིག
སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན།
དགེ་བསྙེན་གསོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ་སབོ་དཔོན་ ཀུན་ལེགས། སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ།
ཡོན་ཏན་སབོ་དཔོན་སྐུ་བགྲེས་ སབོ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་།
བདེ་ཆེན་ཕུ་གི་བླམ་སྐུ་བགྲེས་ ནོར་ཕྱུག།
བདེ་ཆེན་ཕུ་གི་བླམ་སྐུ་བགྲེས་ བླམ་ཡེ་ཤེས།
                                                 
1དགེ་བསྙེན་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།  
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༢༢  ཨཱཨཱ་་དྷདྷརར་་པཔ་་ཏིཏི།། གགཞིཞིའིའི་་མམགོགོནན་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨཱ་དྷར་པ་ཏི། གཞིའི་མགོན་པོ།
ས་གནས། ལྕགས་རི་རོ་རྗེ་གདན།
གཡུས། ལྕགས་རི།
བསྟེན་མི། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ ལྕགས་རི་ར་ོརྗེ་གདན་དང་ རྟོགས་སྐྱོང་།

དཔལ་གྱི་རི་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ས་རོ་ལས་གྲུབ་པའི་རི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ ས་ཀྲག་ཀྲ་དང་བརྟན་ཏགོ་ཏོ་ ལྕགས་དང་འདྲཝ་ཡོདཔ་ལས་
ལྕགས་རི་དང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཡུན་དུ་ བརྟན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་
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དམིགས་ཏེ་ དགོན་པ་འདིའི་མཚན་ལུ་ལྕགས་རི་རོ་རྗེ་གདན་གསོལ་གནང་ནུག།
རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ལས་ རོར་གདན་མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༥ དང་ དེ་ལས་ ལྕགས་རི་
རོ་རྗེ་གདན་ཚུན་ རྐང་སྟོང་འབད་ ཆུ་ཚོད་ ༡ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་མས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་
དང་པ་ ལྕགས་རི་ར་ོརྗེ་གདན་ནི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེ་ བོད་ལས་མར་འབྱོནམ་ད་ གངས་ཡུལ་པ་རོ་རྗེ་
དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཕུལ་མི་ཆིབས་ གཡག་ཉི་མ་སེངྒེ་གིས་ ཆུ་ཕ་ཁ་ལས་བྱོག་འགྱོ་སྟེ་ ད་ལྟ་ོལྕགས་རི་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་ས་ཁར་སོང་སདོ་པའི་རྐྱེན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ བོད་ལས་མར་ཕྱག་ཞུ་འོང་མི་ཡོད་པའི་ཁར་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཡང་ ཆོས་ཞུ་སོད་མི་སབོ་མ་ལེ་ཤ་སྤུངས་ཏེ་ སྤྱིར་ལྷོ་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པའི་
བསྟན་པའི་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཅིག་བཞེངས་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་དང་ ལྷག་པར་ ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ སྐུ་
གདུང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་ བཞུགས་སུ་གསོལ་འབད་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་ ངེས་པར་དགོ་པའི་ཐུགས་
བཞེད་གནང་སྟེ་ རང་བྱུང་ཁརྶ་པ་ནི་གི་སྐུ་མདུན་ལས་བརྟག་པ་ཞུཝ་ད་ ལན་གསུམ་ཆ་ར་ ལྕགས་རི་ལུ་
བཟངམ་སྦེ་བབས་པ་དང་། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ཡང་ བྱག་བྱ་རོག་གི་མཆུ་འདྲ་བའི་སྟེང་དུ་ སྒྲུབ་པ་
བྱས་ན་བསྟན་པ་མཐའ་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཟེར་བའི་ ལུང་བསྟན་ཐོབ་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་རིན་ཆེ་གིས་
ཡང་ ཆུ་གཉིས་བར་དུ་འབྲུག་པའི་སོག་རོང་འཆའ། །ཟེར་གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་ གཡས་ཀྱི་གཟར་ཆུ་དང་
གཡོན་གྱི་ཐིམ་ཆུ་གཉིས་འཛམོས་ས་ ས་གྲུ་གསུམ་གནམ་གྲུ་གསུམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ དོན་ཧིང་ ཁ་ཡར་ལྷོངས་
བཞག་བཞགཔ་དང་འདྲ་བའི་རི་འདི་ བསྟན་པའི་སོག་གི་སྙིང་པོ་ཆགས་སའི་གནས་ འཛམ་གླིང་ཆོས་ཚིགས་
ཀྱི་སའི་ལྟེ་བ་ འཕགས་ཡུལ་རོ་རྗེ་གདན་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་གཟིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལ་ོ ༡༦༢༠ ལུ་ གནམ་ལོ་
ལྕགས་སྤྲེལ་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༡ གཟའ་སྐར་འཕོད་སོར་བཀྲིས་པའི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ ལྕགས་རི་བདུད་
འདུལ་ཕ་ོབྲང་གི་འགྱམ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་ལས་ རྟ་མགོ་ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་
ཕྱག་འགན་གཙོ་བ་ོབཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་གྲྭ་བཙུན་དང་ དཀར་སྦྱིས་པའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ཉིན་མར་གཙུག་
ལག་ཁང་བཞེངས། ཕྱི་རུ་ བླ་སྒྲུབ་ཕྱག་ཆེན་ལ་སགོས་པའི་ཉམས་ལེན་ཞུ་སྟེ་བཞེངས་གནང་ནུག། གཙུག་
ལག་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ཕྱག་རས་ཡང་ གཙོ་བོ་སྐྱབས་ཁྲ་དང་རྒྱ་གྷ་ཌི་ཁའི་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཞུ་སྟེ་ གཙུག་
ལག་ཁང་ཐགོ་གསུམ་ ཟུར་བཅུ་གཉིས་ ཁོར་ས་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པའི་ ལྷོ་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པའི་
བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་འབབ་ས་ འཕགས་ཡུལ་རོ་རྗེ་གདན་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་ བཞེངས་གནང་ནིའི་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་
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ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ཕ་ོབྲང་།

གཙུག་ལག་ཁང་དང་ ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ སྐུ་གདུང་དངུལ་བུམ་མཆོད་རྟེན་ རང་བྱུང་ཁརྶ་པ་ནིའི་
བཞུགས་ཁང་དཔལ་ རེག་པ་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན་དང་བཅས་པ་ལེགས་བཞེངས་གྲུབ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ་ས་ོཐར་
མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་འདི་ནང་ཤིང་ར་གཙོ་བོ་སྟེ། །རྣམ་པར་འཕེལ་དང་ཀུན་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་གཞི། །དེ་བཞིན་
དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཡང་། །གཞི་དང་ར་བ་འདུལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ སྤྱི་
ལོ་༡༦༢༢ ལུ་ བསྟན་པའི་ར་བ་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་གྲངས་ ༣༠ བཙུགས་ཏེ་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་
གསར་བཙུགས་གནང་ནུག།
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ཨ་དྷར་པ་ཏིའི་གནས་ཁང་།
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ཨཱ་དྷར་པ་ཏིའི་ཕོ་བྲང།
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ཨ་དྷར་པ་ཏིའི་ཕོ་བྲང་འདི་ ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ལས་ ཁ་ཡར་དཔལ་གྱི་རི་འགྱོཝ་ད་སྐར་མ་ ༢༥ དེ་ཅིག་
སར་བྱག་གུ་འདུག།

གནས་བདག་ ཨཱ་དྷར་པ་ཏིའི་སྐུ་པར། གཞིའི་མགོན་པ།ོ
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་སྲུང་ཆེན་པ་ོཨཱ་དྷར་པ་ཏི་ནི་ ཨོ་རྒྱན་མ་ཧ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་
བཀའ་བཏགས་ དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ སྤྱིར་བསྟན་པའི་སྲུང་མ་དང་ ཁྱད་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
གདན་འཛིན་གྱི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགགམམཚཚནན།།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་རང་གཟུགས་ ཀླུ་བདུད་ཀྱི་རིགས་དགེ་བསྙེན་དེད་དཔོན་
ཆེན་པོ་ནི་ སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞི་བ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འངོ་བའི་སྐུ་ལུ་ རིན་པ་ོཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་ཚོམ་རྣམ་པར་
བཀྲ་བའི་རོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་བཞེས་ཏེ་གསེར་གྱི་སྐེ་རགས་བཅིངས་པ་ བླ་གཡུ་འོད་འབར་བའི་མགུལ་རྒྱན་དང་
རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་ན་བཟའ་གསོལ་ཞིང་། ཕྱག་གཡས་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོ
དང་། ཕྱག་གཡོན་དུ་ རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་ཤིང་། རབ་དཀར་མགྱོགས་འགྲོ་
དབུགས་ཀྱི་གཤོག་པ་ཅན་གྱི་ཆིབས་ལ་ཆིབས་པ། དགྲ་ལྷ་དང་དམག་དཔོན་གྱི་འཁོར་ རང་རང་ས་ོསའོི་གཡོན་
དུ་ མཚར་སྡུག་ཡིད་དུ་འངོ་བའི་སྨན་མོ་ ཕྱག་གཡས་ན་མདའ་དར་དང་ གཡོན་དུ་ མེ་ལོང་བདུད་རྩིའི་བུམ་
པ་བསྣམ་ཞིང་འཇོ་སྒེག་ལང་ཚོ་ངོམས་པས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ད་རེས་ནངས་པ་ ལྕགས་རི་སྒྲུབ་སྡེ་ཕྱི་ནང་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་གསོལ་ཁ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་
ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་འདུག། གཞན་དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་སྟོན་དང་ཚེས་བཅུ་སོགས་གནང་སལོ་མིན་
འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
ང་བཅས་ར་གིས་བསྟེན་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་རྣམས་ བུ་སབོ་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བ་
དང་ བྱེ་བྲག་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ 
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ ལྕགས་རི་རོ་རྗེ་གདན་འདིའི་ཉིན་གྱི་མེལ་ཚེ་དང་ མཚན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར། དྲགོས་དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
ཨཱ་དྷར་པ་ཏིའི་གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ།
  
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སམ་ཏྲི་ཏའི་མཁན་པོ་ དཀར་ཅུང་། རོར་གདན་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས།
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༣༣  བབགག་་ཡཡོདོདཔཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བག་ཡོདཔ།
ས་གནས། རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རོང་།
གཡུས། རྟ་མགོ།
བསྟེན་མི། དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་གནས་ རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རོང་། རྟ་མགོ་རོང་ 

ཁ་ རོར་གདན་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས། གཙུག་ལག་སབོ་གྲྭ། མདའ་
གཞི། ཞག་ཤུལ།

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

རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་།
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རྟ་མགོ་དེ་ ཐིམ་ཕུ་གི་ས་གནས་ ཐག་རིང་ས་ཅིག་ཁར་བཞེངས་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་ཁ་ལས་ ཀི་ལ་ོམི་ཊར་ ༡༤
དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཡདོཔ་ཨིན། སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་ཁ་ལས་ དུས་ཡུན་ སྐར་མ་ ༤༠ དེ་ཅིག་རྐང་
ཐང་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན།
རྟ་མགོ་ཟེར་བའི་མཚན་དེ་ གནས་རྟའི་མགུ་ཏ་ོབཟུམ་ཡདོ་མི་རྟ་མགྲིན་ལས་ ལྟ་དྲངས་ཏེ་སབ་སབ་ཨིནམ་དང་
ས་གནས་དེ་ འགོ་དང་པ་དུས་རབས་ ༨ ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་གནངམ་ཨིན་
མས། སྤྱི་ལོ་ ༡༢༢༢ ལུ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ མདོ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཆོས་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྟ་
མགོ་ཁ་ཐུག་ལས་རྟ་གི་སྐད་ཅིག་གོ་སྟེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ལྷདོཔ་ད་ ས་གནས་དེའི་གནས་བདག་རྟ་མགྲིན་
གྱིས་ ཕ་ཇོ་ལུ་ས་གནས་དེ་ཁར་ སྒྲུབ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ མཁའ་འགྲོ་ བསོད་ནམས་དཔལ་
སྒྲོན་ གསང་ཡུམ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ འབྲུག་ལུ་འབྲུག་པ་བཀའ་རྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུགས་ དར་ཁྱབ་མཛད་ནིའི་ ལུང་
བསྟན་གནང་ནུག།
ཤུལ་ལས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་དང་ ཁོ་གི་སས་ བླམ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ དེ་
ལས་ མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སགོས་པའི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་ནུག། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ ས་གནས་དེ་
ཁར་སྒོམ་གནང་སྟེ་ ང་བཅུ་དྲུག་མ་ཡང་བརམས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གི་སྐུ་གདུང་ཡང་
གནས་བདག་རྟ་མགྲིན་གྱི་བྲག་ཕུག་ནང་བཙུགས་གནང་ནུག།
ད་ལྟོ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ ༡༦༨༩ ལུ་ རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ དགུང་ལོ་ ༥༡ བཞེས་པའི་སྐབས་
བཞེངས་ཡདོཔ་དང་ ཐགོ་གསུམ་འབད་མིའི་ལྷ་ཁང་དེ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ ཟླཝ་
གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་བཞེངས་གནང་ནུག། རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་ ཡབ་ཚེ་དབང་བསྟན་
འཛིན་དང་ ཅང་སྒང་ཁ་བླམ་གི་སསམོ་ དམ་ཆོས་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་སས་ལུ་སྐུ་ཁྲུངས་ཡདོཔ་དང་ ཤུལ་
ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དགེ་སོང་ནང་བཙུགས་གནང་ནུག། རྒྱལ་སས་མཆོག་ ཞབས་དྲུང་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྗེས་ཤུལ་བཟུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་སྲིད་དང་རྒྱལ་སྲིད་གཉིས་ཆ་རའི་ཤེས་ཡོན་སངས་
ཡོདཔ་ལས་ མཚན་རྒྱལ་སས་ཟེར་ཐོབ་ནུག། སྤྱི་ལ་ོ ༡༦༥༠ ལུ་ ཁོ་ལུ་ རྒྱལ་ཚབ་ཟེར་སབ་སོལ་ཡདོཔ་དང་
ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༧༢ ཁྲི་རིན་པ་ོཆེ་ཟེར་སབ་སལོ་བྱུང་ནུག། རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་
སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༠ ལུ་ སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་སྦེ་ ཁྲི་མངའ་གསལོ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༩༦ ལུ་ དགུང་ལ་ོ ༥༩
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ལུ་ ཞིང་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་སས་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་ནང་གི་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ ཤུམས་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་
འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་བག་ཡོད་པ་ནི་ རིན་པོ་ཆེ་དང་དར་གོས་ཀྱིསབརྒྱན་པ། གཙུག་གཏརོ་དུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་
དང་ ཕྱག་གཡས་ན་འགྲོ་བའི་ཡིད་དབང་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ གཡོན་དུ་ ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་
ཐུགས་ཀར་འཛིན་ནས་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་ལ་བཞོན་ཏེ་བཞུགས་པ། གཡོན་དུ་ ཡུམ་ཆེན་མོ་དྲག་ཤུལ་མ་ སྐུ་
མདོག་དམར་མོ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། དགྲ་བའོི་སྙིང་དང་ནད་རིགས་ག་ར་ འཇོམས་པའི་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བསྣམས་
ནས་རྟ་དམར་ལ་བཞོན་པ། གཡས་ཕྱོགས་སུ་ སས་མཆོག་རོ་རྗེ་འབར་བ་ ཁྲོས་པའི་ཞལ་འགྱངས་ཤིང་མཆེ་
བ་གཙིགས་པ་ སན་གསུམ་དགྲ་ལ་གཟིར་བ། ཕྱག་གཉིས་ལུ་ ཤེལ་གྱི་རལ་གྲི་དང་ཐོད་པ་ གླང་དམར་སོན་
པ་ལ་བཞོན་པ་ལ་སོགས་ གནམ་མེད་ས་མེད་འདྲགོ་སི་སི་སྦེ་མཇལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཡབ་སས་ཀྱིས་ གཡར་དམ་གཉེན་པོ་
བཞག་ནས་ གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།

བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན། 

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
རྟ་མགོ་གདན་ས་གོང་འགོ་གཉིས་ལུ་བཞུགས་མི་ དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མདའ་གཞི་དང་ཞག་ཤུལ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལས་ བསྡུ་བླང་འབད་ཞིནམ་
ལས་ གཅིག་ཁར་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ ལོ་ཆོག་གཏངམ་ད་ གཏོར་གྲལ་ནང་
བཙུགས་ཏེ་ གཏངམ་མ་གཏགོས་ ལོགས་སུ་སྦེ་མཆོད་པའི་སོལ་མིན་འདུག།
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བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ བསྟན་འཛིན་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བ་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་
དང་ དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པ་ཅིན་
ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་དང་རྐྱེན་ངན་ལས་སྲུང་བ་དང་ ཐུགས་མ་མཉེས་པ་ཅིན་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ལ་སགོས་པའི་
འཇིགས་པ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། 
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བག་ཡོད་པའི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སཾསྐྲྀ་ཏིའི་མཁན་པོ་དཀར་ཅུང་།
སཾསྐྲྀ་ཏིའི་སབོ་དཔོན། མཚོ་སྐྱིད།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ། དཀར་སྦིས་དམངས་མི་བགྲེསཔ།
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༤༤  བབཙཙནན་་བྲབྲགག་་སྒོསྒོ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་བྲག་སྒོ།
ས་གནས། ཀ་སྦིས་ས།
གཡུས། ཆོས་འཁོར་དང་སྐུ་བཞུགས་ཅན།
བསྟེན་མི། ཆོས་འཁོར། སྐུ་བཞུགས་ཅན། བོད་སྒར་ན།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཆོས་འཁོར་དང་སྐུ་བཞུགས་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ སྤང་རི་ཟམ་གདོང་གི་ཟམ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡ དེ་ཅིག་
གི་ས་ཁར་ཨིན་མས། ས་གནས་འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་འཁོར་དང་སྐུ་བཞུགས་ཅན་ཟེར་ཁག་གཉིས་འདུག། ཆོས་
འཁོར་ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་ ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་གསུམ་འཕུར་ཏེ་ཆགས་ཡདོ་ནི་འདི་གིས་ ས་
གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ ཆོས་འཁོར་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་འདུག། མཐོང་སྣང་ལུ་ རོ་ཆེ་ཆུང་བཞི་གཅིག་ཁར་
བརྩེགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ལྟག་གི་གསུམ་འདི་ ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏིའི་རྣམ་པ་དང་ འོག་མ་ཁ་དགོ་དཀརཔོ་ རའོི་རང་
བཞིན་སྦེ་མཐངོ་མི་འདི་ འཕུར་ཏེ་བྱོན་མི་སྐབས་ཀྱི་གཤགོཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་མས།
ད་རེས་ ང་བཅས་ར་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་དང་སྐལ་བ་ཅན་གྱིས་ མཇལ་ཚུགསཔ་མ་གཏགོས་ ད་ོརུང་ ཤུལ་ལས་ 
ས་གནས་གཞན་ཁར་ འཕུར་བྱོན་འོང་ཟེར་ ས་གནས་ཀྱི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་
གཞན་ སྐུ་བཞུགས་ཅན་ཟེར་མི་འདི་ ཚོགས་པ་ཨམ་བསདོ་ནམས་མཚ་ོསྒྲོན་གྱིས་སབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
ཧེ་མ་ས་གནས་དེའི་སྟདོ་ལུ་ བླམ་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ སྐུ་བཞུགས་ཅན་ཟེར་སབ་
ཨིན་པས།
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རོ་ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏིའི་མཐོང་སྣང་།

དདམམ་་བབཞཞགག།།  
བཙན་བྲག་སྒོ་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གསུམ་
ཆ་ར་གིས་དམ་བཞག་གནང་ནས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ སོང་གྲོགས་མཛད་མི་སྦེ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་
གནང་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བཙན་འདིའི་ལྡེབས་རིས་དང་སྐུ་འདྲ་སགོས་མེད་རུང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐུ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་
པོ་ལྟར་མཐོ་བ་ལ་ རིན་པོ་ཆེའི་གོ་ཁྲབ་དང་རོག་ཞྭམོ་བཞེས་པ། ཕྱག་གཡས་མདུང་དམར་ནམ་མཁའ་ལུ་
འཕྱར་བ་ ཕྱག་གཡོན་དུ་ བཙན་གྱི་ཞགས་པ་གློག་ལྟར་འཁྱུག་པ་ རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་ཆིབས་རྟ་དམར་པ་ོ
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ལ་བཞོན་ནས་ སྟོང་གསུམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་བསྐོར་ཏེ་ དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ བུ་བཞིན་སྐྱོང་ཞིང་ དམ་
ཚིག་དང་འགལ་བའི་ལཱ་འབད་མི་སྡིག་ཅན་ཚུ་ བསྒྲལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐུ་བཞུགས་ཅན་གཡུས་སྒོའི་ཚོགས་པ་ ཨམ་བསདོ་ནམས་མཚོ་སྒྲོན་གྱིས་བཤད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལ་ོ
ལྟར་ཟླཝ་༡ པ་དང་ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལས་ ༣༠ གི་ནང་འཁོད་ གཡུས་འདིའི་མགུ་ལུ་ཡདོ་པའི་
སྤང་ན་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་སོལ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས། གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ ད་
རེས་ས་ཁོངས་འདི་ནང་ གུང་པ་ ༣༥ ཡོད་མི་ཚུ་ ར་བོ་གཉིས་རེ་བསོམས་ཏེ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ ས་ཁོངས་
ཀྱི་མི་ག་ར་འཛོམས་ བླམ་ཆོསཔ་གཉིས་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ནི་
ཡོད་ཟེར་སབ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་འཁོར་གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་སྐར་མ་ ༡༠ ས་ཁར་ཡདོ་
པའི་ རའོི་ར་བ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་ོལྟར་ཆོ་གུ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཏོར་
གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གཏང་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། བཙན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་སྟོན་གཞན་ ཚེས་བཅུ་ལ་
སོགས་པ་འབད་སལོ་མིན་འདུག།
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དཀར་སྦིས་ལྕོགཔོ་གིས་བཙུགས་མི་རོའི་ཟམ།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
འ་ནི་རའོི་ཟམ་ ཕར་ཚུར་མི་ཊར་ ༢ དང་ རྒྱ་མི་ཊར་ ༡ སྟུག་ཚད་ སོར་ ༣ ཙམ་ཡདོ་མི་འདི་ ཧེ་མ་
དུས་རབས་ ༡༧ དེ་ཅིག་ནང་ དཀར་སྦིས་ཆོས་འཁོར་ཕྱུག་མའོི་བུ་ དཀར་སྦིས་ལྕོགཔོ་གིས་ ཆང་མེ་ནའི་རི་
མགུ་མཐོང་མི་ ཟེ་ཁ་ལས་ ཁོ་ར་གཅིག་གིས་འབག་འོང་སྟེ་ ཆུ་འདི་གུར་ཟམ་སྦེ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་
མས། ལུངམ་འདི་ནང་ལས་མར་ འགྱོ་མི་ཆུའི་མིང་ཡང་ རོ་ཟམ་ཆུ་ཟེར་སབ་ཨིན་མས། དམངས་མི་བགྲེསཔ་
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་མི་ནང་ ལུངམ་འདི་ནང་ལས་མར་ ཆུ་རུད་ག་དེམ་ཅི་ར་ཐོན་རུང་ རོ་ཟམ་འདིའི་མགུ་
ལས་ཡར་བརྒལ་མི་འགྱོ་ཟེར་སབ་མས། རོ་ཟམ་ཆུ་འདི་ སྐུ་བཞུགས་ཅན་དང་ ཆོས་འཁོར་གཡུས་སྒོ་གཉིས་
ཀྱི་མཚམས་ཡང་ཨིན་མས། 
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ཆོས་འཁོར་གཡུས་ཚན་ རའོི་ཆོས་པོ་ཏི་ཡོད་སའི་སོ་ལགོས་ཁར་ རིགས་གསུམ་མགོན་པའོི་མཆོད་རྟེན་ མགུ་
ཏོ་དུམ་གྲ་ཅིག་གཡ་ོཡོད་མི་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ ཧེ་མ་གཡུས་སྒོ་འདི་ཞིང་ཁའི་བྱཱ་ཚུ་ བྱ་གིས་ཟ་སྟེ་འབད་ར་
མ་ཚུགསཔ་ལས་ དེའི་ཁ་གནོན་ལུ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་མཆོད་རྟེན་ བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་མས།
མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་ལུ་ མཆོད་རྟེན་ལུ་རབ་གནས་གནང་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་སས་རིན་པོ་མཆོག་གིས་ ད་རེས་ཡངོས་གྲགས་ ཕྱག་མདའ་སྒང་ཟེར་
སབ་སོལ་ཡོད་མི་ རྟ་མགོ་ལྕགས་རི་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁའི་སྒང་འདི་མགུ་ལས་ རབ་གནས་ཀྱི་ཕྱག་འབྲུ་གནངམ་
ད་ ཕར་ཀ་ཡདོ་མི་རིགས་གསུམ་མགོན་པའོི་མཆོད་རྟེན་གསུམ་ མགུ་ཚུར་བསྒུར་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སབ་ཨིན་
མས། སྒང་འདི་གུར་ ཕྱག་འབྲུ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ སྒང་གི་མིང་ལུ་ཕྱག་སྣེ་ ཕྱག་འབྲུ སྒང་ཟེར་སབ་ཨིན་
རུང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཕྱག་མདའ་སྒང་དང་ ལྕང་རྟ་སྒང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།  
དེ་ལས་ཚུར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཆོས་འཁོར་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་ ལོ་ཐགོ་ལུ་བྱ་དང་རི་དྭགས་ཀྱིས་
གནོད་པ་ར་ལས་མ་བཀལ་བར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སབ་ཨིན་མས།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སོ་ནམ་ལོ་ཐགོ་ལེགས་ནི་དང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཚུ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཅི་བསམ་པའི་དོན་འབད་
མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་སོང་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན་མས། བཙན་འདི་ལུ་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཆད་ནི་དང་
ཕུལ་རུང་ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལོ་ཐགོ་ལུ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ གནོདཔ་
བཀལ་ནི་དང་ བཀྲ་མ་ཤིས་པའི་རྟགས་མཚན་ ལེ་ཤ་བྱུང་མས་ཟེར་ ཨམ་བསདོ་ནམས་མཚོ་སྒྲོན་གྱིས་སབ་
ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བཙན་བྲག་སྒོའི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དམངས་མི་བགྲེསཔ་ ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།
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༥༥  ཕུཕུ་་བབདུདུདད་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕུ་བདུད་པ།ོ
ས་གནས། ཆང་མེ་ཕུ།
གཡུས། ཞག་ཤུལ་དང་ཆང་མེ་ན།
བསྟེན་མི། ཞག་ཤུལ་དང་ཆང་མེ་ནའི་མི་སེར།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འཇིགས་བྱེད་ཕུ་བདུད་པོའི་གནས་ཁང་འདི་ སྤང་རི་ཟམ་པ་ལས་ ཆང་མེ་ཕུ་ དེ་ལས་ སིན་ཅུ་ལའི་འཁོར་
ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༥ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ཞག་ཤུལ་དགོན་པ་ཟེར་མི་
འདི་ དང་ཕུ་རྟ་མགོ་ཆོས་རྗེའི་གཞིས་ཁྱིམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་
པོ་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལྗོངས་ནགས་མའོི་ཕྱོགས་ལུ་བསྒྱུར་ནས་ སྤང་རི་ཟམ་གདོང་ལུ་ཕེབས་ དཀར་བརྒྱུད་གོང་
མའི་གདན་ས་གཟིགས་སྐོར་དང་འབྲེལ་ འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེའི་གདན་ས་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་
རྩེ་དང་ སྤུས་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ ཚེ་ལུང་གནས་ འབྲས་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་བརྒྱུད་དེ་ རིམ་
བཞིན་ཡབ་མེས་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་ སྤ་གྲོ་ཚོང་འདུས་ལུ་ཡོད་མི་ འབྲུག་དཀར་བརྒྱུད་ཆོས་
སྡིངས་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷ་མངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་ནི་སྦེ་ གྲ་སྒྲིག་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་
དཔྱད་རིག་རྣམ་རྟགོ་མེད་པར་ གཙང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་དམག་འོངམ་ལས་ ཝང་དམག་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་
ལོག་ཐིམ་ཕྱགོས་སུ་བྱོནམ་ད་ སྤང་རི་ཟམ་པ་དང་ ཞག་ཤུལ་དགོན་པ་ལུ་ དགུང་ཞག་དག་པ་ཅིག་བཞུགས་
ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་བྱིན་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་
ཅིན་ ཞོ་ཤུལ་དགོན་པ་ཟེར་ཡང་སབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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ཞཞགག་་ཤུཤུལལ་་དདགོགོནན་་པཔའིའི་་མམཐཐོངོང་་སྣསྣངང་་།།
ཆང་མེ་ནང་ཟེར་བའི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་མི་ཅིག་ག་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་
འབྲེལ་ཡདོ་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱལ་རབས་ཚུ་ནང་ཡང་མིན་འདུག། 
  

དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་འདི་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ བླ་མ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་སོགས་ཀྱིས་
བཀའ་དང་དམ་ལུབཞག་གནང་ནུག།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཕུ་བདུད་འདིའི་ ལྡེབས་རིས་དང་ སྐུ་འདྲ་ཚུ་མེདཔ་ལས་སྐུ་པར་བཙུགས་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ 
གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་ལ་སོགས་པའི་བཞུགས་ཚུལ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྲིད་པ་
གསུམ་གྱི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ག་ར་གཅིག་ཁར་བསྡུ་བསྡུཝ་བཟུམ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐུ་
དང་ནུས་པ་ཆེ་བའི་གཟུགས་ཅིག་ཨིན་མས། སྐུ་མདགོ་སྔོ་ནག་ ཞལ་འདྲགོ་སི་སིག་སྦེ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། གོས་
ཆེན་ཧོནམ་གི་ན་བཟའ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རལ་གྲི་གནམ་ཁར་འཕྱར་ གཡོན་པ་ལུ་ཐདོ་པའི་ནང་ཁྲག་
བཀང་བ་བསྣམས་ཏེ་ ཞལ་ལུ་གསོལ་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་དང་། བདུད་ཀྱི་རྟ་ནག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་
ཁམས་ག་ར་བསྐོར་ བསམ་ཡས་ལས་འདས་པའི་ རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཏེ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་གི་སགོ་ར་གཅོད་ དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་མཛདཔ་
མ་ཚད་ ལྷག་པར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ དེ་ལས་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་ ཚེ་
བསདོ་དབང་ཐང་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་ཨིན་མས། 
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ཆང་མེ་ཕུ་ཡདོ་པའི་གནས་བདག་ཕུ་བདུདཔོ་གི་ གནས་ཁང་།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ ལོ་ཆོག་གཏངམ་ད་གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏགོས་ གཞན་
ལོགས་སུ་སྦེ་ དུས་སྟོན་ཚུ་འབད་སོལ་མིན་འདུག།
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་འདུག་ཟེར་བ་ཅིན་ ཆང་མེ་དང་ཞག་ཤུལ་གྱི་མི་
སེར་ཚུ་གིས་ ཁོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དུས་ཚོད་གུར་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཁོ་གིས་སྤྱིར་ ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་རྒྱས་པའི་

 

ཆང་མེ་ཕུ་ཡདོ་པའི་གནས་བདག་ཕུ་བདུདཔོ་གི་ གནས་ཁང་།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ ལོ་ཆོག་གཏངམ་ད་གཏོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏགོས་ གཞན་
ལོགས་སུ་སྦེ་ དུས་སྟོན་ཚུ་འབད་སོལ་མིན་འདུག།
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་འདུག་ཟེར་བ་ཅིན་ ཆང་མེ་དང་ཞག་ཤུལ་གྱི་མི་
སེར་ཚུ་གིས་ ཁོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དུས་ཚོད་གུར་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཁོ་གིས་སྤྱིར་ ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་རྒྱས་པའི་
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སྟོངས་གྲོགས་འབདཝ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ ས་གཡོམ་དང་ ཆུའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཚུགས་ཟེར་སབ་མས།
དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ང་བཅས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་ཁ་ལུ་ས་གཡོམ་གྱིས་ སོད་ཁྱིམ་ལ་
སོགས་པ་གནོད་པ་སོམ་སྦེ་བྱུང་རུང་ ཆང་མེ་དང་ཞག་ཤུལ་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ གནོདཔ་བསྐྱལ་ནི་ཕར་བཞག་
ས་གཡོམ་རྐྱབ་རྐྱབ་ར་མི་ཚོར་ཟེར་ དམངས་མི་བགྲེསཔ་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་གིས་སབ་ཨིན་མས།
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར། དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བླ་ོགསར་རྣ་བའི་རྒྱན། སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
འཇིགས་བྱེད་ཕུ་བདུད་པོའི་ གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དམངས་མི་བགྲེསཔ་ ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།
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༦༦  མམཚཚོ་ོ་སྨསྨནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མཚོ་སྨན།
ས་གནས། སྤང་རི་ཟམ་གདོང་།
གཡུས། འབྲུག་ཕ་ོབྲང་སྡིངས།
བསྟེན་མི། སྤང་རི་ཟམ་པ་ རྩིས་གཞུང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྤང་རི་ཟམ་པ་འདི་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༥ གི་ས་ཁར་ཡདོཔ་ཨིན། འབྲུག་ཕ་ོབྲང་
སྡིངས་སམ་ སྤང་རི་ཟམ་པའི་གདན་ས་ནི་ རབ་བྱུང་ ༨ པའི་ནང་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ལྷོ་
ཕྱོགས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ལུ་དབང་བསྒྱུར་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་དང་ ལུང་
བསྟན་གཟིགས་པར་འབྲེལ་འབྱོན་པའི་སྐབས་ དགུ་ལ་ོ ༦༩ ས་གླང་ལོར་ཕྱག་བཏབ་ནུག། དེ་ལས་ འབྲུག་
ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ ངག་དབང་གྲགས་པའམ་ ཁྲི་ཐོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་
དབང་ཕྱུག་དང་ དེའི་སས་ མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོ དེའི་སས་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བཅས་ རིམ་པས་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་ སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་བཙུགས་ཏེ་ དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྟོགས་པའི་
བསྟན་པ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་སའི་ བསྟི་གནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྔོན་སྤྱི་ལ་ོ
༡༦༡༦ ལུ་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་མཆོག་ བླ་མ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་ལུང་
བསྟན་དང་འཁྲིལ་ ང་བཅས་ཉི་མ་ལྷ་ོཕྱགོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕགོ་པའི་ལྷ་སྐལ་དུ་འབྱོན་པའི་
སྐབས་ཀྱི་ ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཨིན་མས།  གཞུང་རྩིས་སབོ་དཔོན་སྐུ་བགྲེས་ སོབ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་
གིས་གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་གཙོ་བ་ོགཉིས་ཡདོ་ས་ལས་ ཆུ་མགུ་ཁ་ཐུག་
ལུ་ཡོད་མི་ དཀར་བརྒྱུད་བླམ་དང་ མགོན་ཁང་ཡདོ་མི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་རབ་བྱུང་ ༩ པའི་ས་གླང་ལ་ོལུ་ 
འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་། འབྲུག་ཆེན་རང་དང་ རྒྱལ་སས་འཇམ་དཔལ་ར་ོ
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རྗེ་ཚུན་ གདུང་འཛིན་རིམ་པས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་དང་བཅས་པ་བཙུགས་ཏེ་ ཡུན་རིང་
བཞུགས་པའི་ལ་ོརྒྱུས་འདུག།
ཆུ་མཇུག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཞབས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ནང་ ཞབས་དྲུང་
ཡབ་སས་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྟེན་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཐོག་
རྒྱལ་སས་འཇམ་དཔལ་ར་ོརྗེ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ བཞེངས་བཞེངསམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། ལྷག་
པར་ལྷ་ཁང་གི་ཡང་ཐོག་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་མཚམས་གནང་ས་ཨིན་མི་ལ་ོརྒྱུས་ མི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡི་ཟེར་ རྩིས་སབོ་སྐུ་བགྲེས་ཀྱིས་དེ་སྦེ་གསུངས་མས།
ད་རེས་ཞབས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཡདོ་པའི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་འདི་ ཞལ་ཆུ་མཇུག་སྒོར་བཙུགས་ནི་
འབདཝ་ད་ མ་འངོས་པ་ལུ་ ལྷ་ཁང་གི་ར་བ་ལས་འགྱོ་མི་ ཝང་ཆུ་འདི་ལས་ མཆོདཔ་སྦེ་བཞེས་ནི་ཨིན་ཟེར་
ཞལ་ཟམ་གྱི་ཧོངས་སྒོར་ཟེར་ གསུངས་བྱོནམ་ལས་ སྐུ་རྟེན་འདི་བྱིན་རླབས་ཆེ་དྲགས་ཅིག་སྦེ་ གུས་བཀུར་
ཞུཝ་ཨིན་མས། དེ་གིས་མ་ཚད་ རང་སོའི་ཁམས་དབང་དང་བསྟུན་ སྐུ་རྟེན་དེའི་ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་
སན་ཚུ་འཕལ་འཕལ་དམརཔ་ོདང་ སྐབས་སྐབས་དགྱེས་པའི་འཛུམ་མདངས་བཅས་པ་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་
སྟོན་ཚུལ་ཡདོ་པའི་བཤད་པ་ཡང་གནང་ནི་འདུག།
  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
འབྲུག་ཕ་ོབྲང་སྡིངས་གདན་སའི་ གནས་བདག་མཚོ་སྨན་ནི་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ཡོངས་འཛིན་
ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོ མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ངག་དབང་
བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་བཅས་ བླ་མ་གོང་མ་དེ་ཚུ་གིས་ བཀའ་ཡི་ཆད་ཐ་ོགཉན་པ་ོགཏད་དེ་ གདན་ས་འདིའི་
སྲུང་མ་སྦེ་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རང་བཞིན་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ་ རབ་མཛེས་འཇའ་འདོ་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཁྲིགས་པའི་ཕ་ོ
བྲང་ནང་མ་གཅིག་ར་ོརྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མའི་རྣམ་རོལ་བསྟན་སྐྱོང་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་ མཚར་སྡུག་མིག་གི་
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བདུད་རྩི་ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚའོི་དཔལ་གྱིས་ངོམས་པ་ ཕྱག་གཡས་ན་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་མདའ་
དར་དང་ གཡོན་ན་སྲིད་པ་གསུམ་མཐངོ་བའི་མེ་ལོང་འཛིན་པ་ ལྷ་རས་ཀྱི་གོས་དང་རིན་པ་ོཆེའི་རྒྱན་གྱིས་
བརྒྱན་པ་ ཡབ་ཡུམ་སས་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཞི་བདག་མཚོ་སྨན་གྱི་
སྐུ་འདྲ་སྤང་རི་ཟམ་པ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་ཁང་དང་ མགོན་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ནང་འདུག། ཨིན་རུང་པར་
བཏབ་མི་ཆོགཔ་ལས་བརྟེན་ ནཱ་ལུ་བཙུགས་མ་ཚུགས།

 
འབྲུག་ཕ་ོབྲང་སྡིངས། སྤང་རི་ཟམ་པ།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་ཡདོ་པའི་ས་ཟམ་དེའི་ལྷ་དཀར་སྦིས་འགྱོ་ས་ཁ་ཐུག་ སྤང་ཅུང་ཡདོ་མི་འདི་ནང་
བུམོ་ལྔ་ལུ་མཚོ་སྨན་གྱི་རྒྱན་ཆ་བརྒྱན་ཏེ་ མཚོ་སྨན་སྒོར་བའི་སོལ་ཡོད་ཟེར་སབ་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ད་རེས་
ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ སྤང་རི་ཟམ་པའི་རྩིས་གཞུང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལྟར་
གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་སྟོན་སགོས་གནང་སོལ་མིན་འདུག།

སྤང་རི་ཟམ་པ་ལུ་ཡདོ་པའི་ མཚོ་སྨན་གྱི་གནས་ཁང་དང་ ས་ཟམ།

མཚོ་སྨན་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ལུ་ ཧེ་མ་དཀར་སྦིས་སའི་ དཀར་སྦིས་ཆོས་འཁོར་
འཕྱ་ཀུ་ ཕྱུག་མོའི་བུ་དཀར་སྦིས་ལྕོགཔོ་དང་ ཀ་ཝང་མང་མཁལ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དགེ་བསྙེན་གྱི་བྲང་
གྱད་ར་ལེ་ཤ་ཐོན་ཏེ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་ལེ་ཤ་ཐོན་ཏེ་ ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་བླམ་
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ཅིག་གིས་ དགེ་བསྙེན་དང་ མཚོ་སྨན་གཉིས་གཉེན་སམོ་ཡོད་པའི་ཁ་རྒྱུན་འདུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་
ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ བདེ་ཆེན་ཕུ་གི་གནས་ཁང་ནང་ དགེ་བསྙེན་སྤང་རི་ཟམ་པར་འབྱོན་སའི་གསང་ལམ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤང་རི་ཟམ་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ གྱང་གི་ལྕགས་རིའི་ནང་ལུ་ཡང་ དགེ་བསྙེན་འབྱོན་སའི་
གསང་ལམ་ ལགོས་སུ་སྦེ་ར་བཞག་ནུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
སྤྱིར་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་ངན་སོད་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་བ་དང་ བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་པ་ སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་རྣམས་དང་ ཡང་སྒོས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ མ་གཅིག་པོའི་བུ་བཞིན་དུ་
ཉིན་མཚན་གཡེལ་མེད་དུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སངོ་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན་མས།
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོའི་ཆོས་བྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
གཞི་བདག་མཚོ་སྨན་གྱི་གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ། རྩིས་གཞུང་སབོ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་བགྲེསཔ།
སོབ་སྲི་ཐར་རོ་རྗེ། རྩིས་གཞུང་མཐོ་སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན། སྤང་རི་ཟམ་གདོང་།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ། དམངས་མི་བགྲེས་པ། དཀར་སྦིས་ས།
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༧༧  གླགླངང་་བྲབྲགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གླང་བྲག་པ།
ས་གནས། རྒྱ་གནས་ཟམ་པའི་ལྟག།
གཡུས། རྒྱ་གནས་ཟམ་པ་དང་ ཅང་རྟ་སྒང་།
བསྟེན་མི། གྲོ་ལུང་དགོན་པ། རྒྱ་གནས་ཟམ་པ། ཅང་རྟ་སྒང་།

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

གྲོ་ལུང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་སྒྲུབ་སྡེའི་མཐོང་སྣང་། 
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གནས་བདག་གླང་བྲག་པ་ བསྟེན་མིའི་དགོན་སྡེ་ཅིག་ རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རོང་གི་བྱང་ཤར་མཚམས་ལུ་ གྲོ་
ལུང་དགོན་པ་ཆགས་འདུག། རྒྱལ་ཐིམ་ཕུ་ལས་རོ་གདན་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༥
དང་ དེ་ལས་རྐང་སྟངོ་སྦེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་ ༢ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་མས། རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རོང་ལས་
འགྱོ་ས་གཅིག་དང་ རྟ་མགོ་འགྱོ་མ་དགོ་པར་འཕང་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁག་གཉིས་འདུག།
གྲོ་ལུང་དགོན་པའི་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཧེ་མ་རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་དང་ རྒྱལ་སས་ཀྱི་ཨ་ཞེམོ་ རྗེ་
བཙུན་བསྟན་འཛིན་ཚུ་ཁམས་སངས་འབྱོནམ་ཨིན་མས། ས་གོ་དེ་ནང་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་ཡདོ་
པའི་ཁར་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ ལྷ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་
བཅས་ གསར་བསྒྲུབས་གནང་སྟེ་ རྗེ་མར་པའི་གདན་ས་ བདོ་ལྷ་ོགྲོ་བོ་ལུང་གི་གདན་ས་གཉིས་པ་སྦེ་ཕྱག་
བཏབ་གནང་སྟེ་ སྐྱབས་རྗེ་ཁོ་རང་ཡང་ ཡུན་རིང་བཞུགས་པའི་གདན་ས་བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། ད་
རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་གསུམ་ཕྱགོས་གསུམ་གནང་སའི་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་རྒྱལ་པོ་གླང་བྲག་པ་འདི་ རིག་འཛིན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ འཇམ་
དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ། དེ་ལས་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་རྣམ་པ་གསུམ་
གྱིས་ འཕྲིན་བཅོལ་གནང་སྟེ་ བསྟན་པའི་སྲུང་མར་བསྐོས་གནང་ནུག། རྒྱལ་པོ་གླང་བྲག་པའི་གནས་ཁང་འདི་
གྲོ་ལུང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་སྒྲུབ་སྡེའི་འགོ་ རྒྱ་གནས་ཟམ་པའི་གདོང་སྐོར་ བྱག་སོམ་འདྲགོ་སི་སི་མཐ་ོ
དྲགས་སྦེ་ཡདོ་མི་འདི་ཨིན་མས།
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གནས་བདག་རྒྱལ་པོ་གླང་བྲག་པ། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གླང་བྲག་པ་ནི་ སྐུ་མདོག་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བ་དང་འདྲ་བ་
མཐུ་སྟབོས་གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྐུ་གླང་རྒོད་ལྟ་བུ་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་གར་དགུའི་
ཉམས་དང་ལྡན་པ་ ཕྱག་གཡས་པ་གསེར་གྱི་ཁ་ཊྭཾ་འཛིན་ཏེ་ ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་གི་སྲུང་མ་མཛད་
ཅིང་ གཡོན་དུ་ཞགས་པ་གློག་འཁྱུག་པ་དང་འདྲ་བར་འཕེན་པས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་
དགྲ་བགེགས་ཁམས་གསུམ་གར་གནས་ཀྱང་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་འགུགས་པར་བྱེད་པ་ འཁོར་སྨན་བཙུན་
དང་བཅས་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

གླང་བྲག་པའི་གནས་ཁང་།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
གནས་བདག་འདི་ བྱོན་སའི་ལམ་བདའ་ཁྱིམ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། ཧེ་མ་དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༢
ལུ་གྲོ་ལུང་སྒྲུབ་སྡེ་པའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ས་དང་ ར་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་གནང་ས་སྦེ་ ལྷ་ཁང་
གཅིག་བཞེངས་པའི་སྐབས་ རྐྱེན་བར་ཆད་ལེ་ཤ་བྱུང་སྟེ་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ལས་ མོ་
རྩིས་བཏབ་ད་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་སའི་སྒང་ཏགོ་འདི་ གནས་བདག་གླང་བྲག་པའི་བྱོན་ལམ་གུར་ཨིནམ་ལས་
བར་ཆད་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཤེས་ནུག། དེ་ལས་གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ ལྷ་ཁང་དེ་ས་ཁོངས་འདི་
ནང་ར་ བཞེངས་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག། ཨིན་རུང་ སྒང་གི་ཐད་འཕང་གནས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་
ཡར་མར་འབྱོན་ནིའི་དོན་ལས་ ལམ་བཏོན་བཞག་ནིའི་ཁས་བླངས་ནི་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་ནང་བླ་མའི་བཞུགས་
ཁྲི་དང་ མཆོད་ཁྲིའི་འགོ་ལས་ཕར་ གྱང་དོང་བཏོན་ཏེ་བྱོན་ལམ་བཞག་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྔར་ག་
ཨིནམ་སྦེ་བཞག་ཡོད་ཟེར་ རོར་གདན་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ སཾསྐྲྀ་ཏའི་མཁན་པོ་ དཀར་ཅུང་གིས་
གསུངམ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་གི་གྱང་དོང་བཏོན་ཏེ་ཡདོ་པའི་པར་བཏབ་སྟེ་ ཕུལ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་ཡི། ཨིན་
རུང་ད་རེས་སྒྲུབ་སྡེཔ་ཚུ་ག་ར་ བསྙེན་མཚམས་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ པར་བཏབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་མ་
ཚུགས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གསོལ་མཆོད་ཚུ་སྒྲུབ་སྡེཔ་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་འདུག། གཡུས་སྒོ་འབད་བ་ཅིན་ བོད་
སྒར་ན་ རྒྱ་གནས་ཟམ་པ་ དེ་ལས་ལྕང་རྟ་སྒང་སདོ་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ལོ་ཆོག་གཏང་བའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་
བཙུགས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏགོས་ གཞན་དུས་སྟོན་ལ་སགོས་པ་ལགོས་སུ་འབད་བའི་སལོ་མིན་
འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
རང་སདོ་ས་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་བཀྲིས་ཤིང་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སདོ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏགོ་ཏ་ོའོང་ནི་
དང་ ས་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་རུང་ ལམ་ཁ་ལུ་བར་ཆད་དང་ དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་གནོད་པ་མེད་པར་ བསམ་
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པའི་རེ་བ་སྒྲུབ་པའི་སངོས་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན་མས། ཚུལ་བཞིན་མ་བསྟེན་པ་ཅིན་ ཞིང་དང་ ནོར་ཕྱུགས་
རང་ལུ་ཡང་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་དང་ འཚུབ་ཆ་འབྱུང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གླང་བྲག་པའི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སཾསྐྲྀ་ཏའི་མཁན་པོ་དཀར་ཅུང་།
དམངས་མི་བགྲེསཔ་ ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།
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༨༨  བབཙཙནན་་ཅུཅུངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབསྡུསྡུསས་་པཔ།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་ཅུང་།
ས་གནས། རྟ་མགོ།
གཡུས། རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རོང།
བསྟེན་མི། གསང་ཆེན་རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སབོ་སངོ་སྤེལ་ཁང་། སྒྲུབ་སྡེ་ངེས་དོན་དགའ་ཚལ་ 

གླིང་། རྟ་མགོ་རོང་ཁ།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གཞི་གདོད་ནས་བྲག་རི་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གདུལ་བྱའི་མོས་པ་དང་མཐུན་པར་ ཁྲོ་བོ་དཔལ་རྟ་མཆོག་
རོལ་པ་རང་བྱོན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་གྲུབ་པ་མ་ཚད་ པཎ་ཆེན་ན་རོ་ཏ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ དབོན་རས་དར་མ་སེངྒེའི་
ལུང་བསྟན་ལྟར་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལྗོངས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་འདིར་བསྒྱུར་ཏེ་ ཡུལ་གྲུ་
མཐའ་དག་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་། ལྷག་པར་དུ་ དབྱིན་ལ་ོ ༡༡༨༤ ཤིང་ཕ་ོའབྲུག་ལོར་གདན་ས་དེར་
སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་མོ་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་ ལྗོངས་འདིར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་སོལ་གསར་དུ་
གཏོད་པར་མཛད།
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  གནས་བདག་བཙན་ཅུང་གི་ཀ་ཁྲབ།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་བཙན་ཅུང་འདི་ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ ཕ་ཇོ་
འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་སོགས་བླ་མ་གོང་
མ་རྣམས་ཀྱིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པའི་སྲུང་མར་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་མས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་བཙན་ཅུང་ནི་ སྐུ་མདོག་དུས་མཐའི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལྟར་དམར་ལ་ བཞེངས་སྟབས་ཀྱི་ཚུལ་
དུ་བཞུགས་པ་ ཞལ་རས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་ལ་གཏུམ་པོའི་ཚུལ་གྱིས་ བསྟན་པ་དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ བུ་བཞིན་སྐྱོང་ཞིང་
བསྟན་པའི་རུ་ཏྲ་ཡུད་ཙམ་གྱིས་བསྒྲལ་བ། ཕྱག་གཡས་ན་ ཞགས་པ་དང་ གཡོན་དུ་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་
དགྲ་བགེགས་གདུག་པའི་ སོག་སྙིང་རློན་པ་ཞལ་ཏུ་སྟབོ་པའི་རྣམ་པ་སྦེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དུས་རྒྱུན་གསལོ་མཆོད་ཀྱང་ གསང་ཆེན་ར་ོརྗེ་ཐེག་པའི་སོབ་སོང་སྤེལ་ཁང་གི་དགེ་འདུན་པ་དང་ སྒྲུབ་སྡེ་ངེས་
དོན་དགའ་ཚལ་གླིང་ རོར་གདན་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་གཙུག་ལག་སབོ་གྲྭ་བ་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ཕུལ་
དང་ཕུལ་བཞིན་འདུག། 

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
ཆོས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་
བ་དང་ ཕན་དང་བདེ་བའི་གཞི་མ་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་
རྣམས་ཀྱི་ སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་སྲུང་བ་སོགས་ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རིང་ལུགས་ མི་ཉམས་གོང་ནས་གོང་དུ་
སྤེལ་བའི་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ སོང་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་བཙན་ཅུང་གི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།
ཕ་ཇོ་སྒྲུབ་ཞིག་པོའི་རྣམ་ཐར།
རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སཾསྐྲྀ་ཏའི་མཁན་པོ་ དཀར་ཅུང་།
སཾསྐྲྀ་ཏའི་སབོ་དཔོན་ མཚོ་སྐྱིད།
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༩༩  ཕཕོ་ོ་ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་པཔོ་ོ་བབཙཙནན་་རྒོརྒོདད་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་གློགློགག་་འའཕྲེཕྲེངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་བཙན་རྒོད་རོ་རྗེ་གློག་འཕྲེང་།
ས་གནས། རྟ་བབ་ཁྲོམ་སྡེའི་ལྟག་ལུ།
གཡུས། རྟ་བབ།
བསྟེན་མི། ཀ་ཝང་མདའ་གཞི་དང་ རྟ་བབ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་
མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཕྱི་ལྟར་ནོར་བུའི་བྲག་རི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཕང་དུ། སྤྲུལ་པའི་འདབ་ཆགས་དང་རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་བག་
ཡངས་སུ་རོལ་བའི་གནས། མཚར་སྡུག་ལྗོན་པའི་ནགས་ཀླུང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཁྲོད། བསམ་གཏན་དང་རྗེས་སུ་
མཐུན་པའི་དབེན་གནས་ གཉན་པོ་བག་བྲ་ོཞིང་ཉམས་དགའ་བ། ནང་ལྟར་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་
པའི་པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྒྱན་དང་ བཀོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་འདི་ ཕ་ོ
ལྷ་ཆེན་པོ་བཙན་རྒོད་རོ་རྗེ་གློག་འཕྲེང་གི་གནས་ཁང་ཨིན་མས། གནས་ཁང་འདི་ རྟ་བབ་ཁྲོམ་གྱི་མགུ་ལས་
ཡར་ རྐང་སྟོང་སྦེ་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་འདུག། ད་རེས་ས་གོ་དེ་ནང་ རྟ་བབ་ཀྱི་གུང་རྙིངམ་ཚུ་
གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གནས་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་བཞེངས་པའི་བསྒང་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཅང་ཤེས་དཀར་པོ་མགྱོགས་པའི་རལ་དང་ལྡན་ཞིང་། མཐུར་དང་སྒ་སབ་གོང་རྨེད་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་དར་
སྣ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་སྟེང་། ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ། ལྷ་
བཙན་ཆེན་པོ་ར་ོརྗེ་གློག་ཕྲེང་། སྒྲུབ་པ་པ་ོརྣམས་ལ་བརྩེ་ཞིང་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་བརར་སྐུ་མདགོ་དམར་པོ། 
ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་བརར་ཕྱག་གཉིས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་ ནག་ཕྱོགས་མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ བཅིངས་ཤིང་སྒྲོལ་བའི་བརར་ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་དང་
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གཡོན་ཞགས་པ་བསྣམས་པ། ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ལས་གཡོ་བ་མེད་པའི་བརར་ཞལ་གཅིག་ གཟུགས་སྐུ་ཞི་
ཁྲོའི་རྣམ་པ་རོལ་པ་ གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་སྟོན་པའི་བརར་ ཞི་འཛུམ་ཉམས་ཀྱིས་མཛེས་པ། གང་བཅོལ་
འཕྲིན་ལས་ཐགོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་བརར་རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་མཆོག་ གངས་རི་མདགོ་ཅན་གྱི་སྟེང་ན་
འགྱིང་ཞིང་བཞུགས་པའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མོ་སགོས་ ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚགོས་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་འདུག།
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ཕ་ོལྷ་རོ་རྗེ་གློག་ཕྲེང་གི་ཀ་ཁྲབ་ ད་ལྟ་ོབཞེངས་མི་བསྒང་གི་མཐོང་སྣང་།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང་ མགོན་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་པདྨ་ཐདོ་འཕྲེང་རལ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་
པོ་འབྲུག་ཆེན་པོ་ ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ཡབ་སས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་
སྐྱིད་སྲུང་བའི་གཉེར་ཁ་གཏད་གནང་ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
རྟ་བབ་ཀྱི་མི་སེར་གུང་པ་གཉིས་རེ་གིས་ ལོ་རེར་སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ གསལོ་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལཝ་མ་ཚད་
བསྐང་བཤགས་དེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ སྔར་བས་ལྷགཔ་སྦེ་རྒྱས་པར་གནངམ་ཨིན་པས།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་ རྐྱེན་སེལ་དང་བསམ་དོན་གྲུབ་པ། མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཞིང་
ཁམས་གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ནུས་པའི་ཕན་པ་ཡོད་པ་སྦེ་ རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ཞལ་རྒྱུན་ལས་ཤེསཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཕོ་ལྷ་རོ་རྗེ་གློག་འཕྲེང་གི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ། ཀ་ཝང་དམངས་མི་བགྲེསཔ།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ། རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུའི་འཐུས་མི་བགྲེསཔ།
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སྨསྨདད་་ཝཝངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག།། ༩༩

༡༡ སྒྱིསྒྱིདད་་སྲུསྲུངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྒྱིད་སྲུང་བཙན།
ས་གནས། སྒྱིད་བདག།
གཡུས། སྒྱིད་བདག།
བསྟེན་མི། སྒྱིད་བདག་ལུ་སོད་མི་གུང་པ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་

༣༤ དེ་ཅིག་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྒྱིད་བདག་ས་གོ་འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ མཁར་
ས་གྲབ་ཅུང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༣ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁ་ཨིན་མས། ས་ཁོངས་དེ་ ར་ོགཏེར་གྱི་མཛོད་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ར་ོགཏེར་ བཏོན་མི་བཟ་ོགྲྭ་ཁང་ ༣༤ དེ་ཅིག་དང་། གཞིས་རྙིངམ་དང་གསརཔ་
བསོམས་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུག།
ས་གཞི་བཀོད་ལེགས་ཤིང་ཕུན་ཚོགས་འདོད་རྒུའི་དཔལ་ཡོན་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ནགས་ཀླུང་སྤང་དང་ རིན་པོ་
ཆེའི་བྲག་རི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་མིག་དགོས་འདདོ་འབྱུང་བའི་གཏེར་གྱིས་གགཏཏམས་པའི་ལྗོན་ཤིང་འབྲས་བུས་བརྒྱན་
པའི བྲག་རི་གནམ་འཕང་མངོན་པར་མཐོ་བ་འདི་ གནས་བདག་སྒྱིད་སྲུང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
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སྒྱི་སྲུང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་། སྒྱི་བདག།

སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ནོར་སྦྱིན་དབང་པའོི་རྣམ་འཕྲུལ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་སྒྱིད་སྲུང་པ་ནི་ གཟུགས་བཟང་ལ་ཞལ་འཛུམ་པའི་
མདངས་དང་ལྡན་པ་ སྒེག་པའི་ཉམས་དང་བཅས་ ལྷ་རས་དར་དཀར་སྐུ་ལ་གསོལ་ཞིང་ ལྷ་སྨན་མཛེས་པའི་
ཚོགས་ལ་རལོ་བ་ རེས་འགའ་ཅང་ཤེས་རྟ་དཀར་ལ་ཆིབས་ནས་ཡུལ་ཁམས་བསྐོར་བ། དཔའ་བའོི་དགྲ་ཆས་

 

སྒྱི་སྲུང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་། སྒྱི་བདག།

སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ནོར་སྦྱིན་དབང་པའོི་རྣམ་འཕྲུལ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་སྒྱིད་སྲུང་པ་ནི་ གཟུགས་བཟང་ལ་ཞལ་འཛུམ་པའི་
མདངས་དང་ལྡན་པ་ སྒེག་པའི་ཉམས་དང་བཅས་ ལྷ་རས་དར་དཀར་སྐུ་ལ་གསོལ་ཞིང་ ལྷ་སྨན་མཛེས་པའི་
ཚོགས་ལ་རལོ་བ་ རེས་འགའ་ཅང་ཤེས་རྟ་དཀར་ལ་ཆིབས་ནས་ཡུལ་ཁམས་བསྐོར་བ། དཔའ་བའོི་དགྲ་ཆས་
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སྣ་ཚོགས་གྱོན་ཏེ་ རུ་ཏྲའི་དཔུང་ཚོགས་ཐལ་བར་བརླག་པའི་སྟོབས་ལྡན་ གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་དུ་མར་སྟོན་
པའི་རྗུ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ནུག།

སྒྱིསྒྱི་་སྲུསྲུངང་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་སྐུསྐུ་་འའདྲདྲ།།  སྒྱིསྒྱི་་བབདདགག་་ལྷལྷ་་ཁཁངང་་།།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ གཏེར་སྟོན་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་ ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་ཡབ་སས་སགོས་ རིག་
འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་ལ་བཞག་ནས་ 
ཐ་ཚིག་དང་བཅས་དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་ སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ལྟར་ སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན། ཁྱད་པར་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་དང་རྒྱུ་སོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པ་ོདང་བཅས་པའི་རྐྱེན་
སེལ་མཐུན་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལྟར་ དུས་ལས་མི་གཡ་ོབར་མཛད་ནིའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
འཇིགས་མེད་ནང་གཞིས་གསར་རྙིང་གུང་པ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་ རོ་གཏེར་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ༣༤ དེ་
ཅིག་གིས་ ལ་ོདུས་ཀྱི་ཆོ་གུ་དང་ རིམ་གྲོ་འབད་བའི་སྐབས་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ཟླཝ་ ༡ ལས་ ༤ པའི་ནང་འཁོད་ ས་ཁོངས་ནང་གི་ མི་སེར་དང་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ལས་
བསྡུ་བླངས་འབད་དེ་ འབྱགོ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱི་མི་ཐང་ཀའི་བླམ་ཞུ། ཆོ་གཔ་དུང་ཆ་འདྲོངམ་སྦེ་ ལྷ་མོ་
གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར་དང་གནསཔོ་བཏང་། ཤ་དང་ཇ་ཆང་གི་ཕུད་ ཚོགས་འབག་སྟེ་ གནས་ཁང་མཐོང་སའི་
ས་གོ་ རོ་པདྨའི་ཐང་ཁ་ལས་ གྲོང་མཆོད་སྦེ་མཆོད་སོལ་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒོས་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་།
ཚེ་སོག་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ། ཕ་རོལ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱིས་འཚེ་བ་བཟློག་
པ་དང་། འཛད་མེད་རོ་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་སྟེ་ དཔལ་འབྱོར་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་ཏེཏེ། ཡུལ་ཕྱོགས་
འདིར་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་དང་། ནད་མུག་འཁྲུགས་རོདསོགས་རྒྱུན་
ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རགོས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་སོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་
པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་ ཟར་ལྟགཔ་བཙན་གྱི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

གྲོགྲོསས་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒྱོ་ཅུང་ འཇིགས་མེད་ན་གཡུས་ཚན་གྱི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
ཚེ་རིང་དབང་མོ། འཇིགས་མེད་ན་ཚགོས་པ།
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༢༢ རརོ་ོ་ནནགགམམོ་ོ་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རོ་ནགམོ་བཙན།
ས་གནས། སྲིན་མོ།
གཡུས། སྲིན་མོ།
བསྟེན་མི། ཝང་སྲིན་མའོི་གུང་པ་ ༢༠ དེ་ཅིག་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཝང་སྲིན་མོ་ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ ཀི་ལོ་
མི་ཀྲར་ ༧ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁ་ གཞུང་ལམ་འགོ་སྲིན་མ་ོགཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་འདུག། སྲིན་མོ་གཡུས་ཚན་གྱི་
ཤར་ཕྱོགས་གཡུས་ཀྱི་སྟོད་ སྨན་ཤིང་ལྗོན་པའི་ནགས་ཚལ་གྱིས་སྐོར་བའི་ མི་འགྱུར་རོ་རྗེའི་བྲག་རི་གཞལ་
མེད་ཁང་ ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཁང་པའི་ནང་ གནས་བདག་རོ་ནགམ་ོབཙན་ འཁོར་ལྷ་སྨན་བཟང་མོ་ ཚགོས་
དང་བཅས་བཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ མཚན་ཡང་ རོ་ནགམོ་བཙན་ཟེར་དར་ཁྱབ་སངོ་ནུག།

སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་རོ་ནགམོ་བཙན་གྱི་ ཀ་ཁྲབ་དང་ལྡེབ་རི་མེད་པའི་ཁར་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ནང་ཡང་རྣམ་པ་ཕྱག་
མཚན་དང་སྐུ་མདགོ་གི་སྐོར་ལས་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྣམ་པ་ཕྱག་མཚན་དང་སྐུ་མདོག་གི་སྐོར་
ལས་ནཱ་ལུ་བྲིས་མ་ཚུགས། གནས་པོའི་མཚན་ལུ་ རོ་ནགམོ་བཙན་ཟེར་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་དང་ གཡུས་སྒོ་
ནང་གི་མི་ཚུ་གི་སབ་སོལ་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ གཏོར་བསྔོ་དང་ མཆོདཔ། སྐང་གསོའི་
ཚིག་གི་སྐབས་ ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མོ་ ལྷ་སྨན་གཞིའི་བདག་མ་ོ ཟེར་བའི་ཚིག་དང་། སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་
གིས་ཡང་ དཀར་ཆོས་ལུ་སྒོར་བའི་སྐབས་ ལྷ་མོའི་གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར་གྱི་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ བཙན་མེན་པར་ སྨནམོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་ལུགས་དོན་དམ་པའི་གཤིས་ལུ་ བདེ་སྡུག་དང་དགེ་སྡིག་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་སོགས་མ་གྲུབ་ཀྱང་ སྣང་
ཚུལ་ཀུན་རབོ་བདེན་པའི་ངོ་ན་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ སྡིག་སྤངོ་དགེ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་དམ་
བཞག་ལུ་གནས་ཏེ་ སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་
བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་དང་ རྒྱུ་འབྱོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པ་ོདང་བཅས་པའི་རྐྱེན་སེལ་མཐུན་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལྟར་
དུས་ལས་མི་གཡོ་བར་མཛད་ནིའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།
  
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཝང་སྲིན་མོ་གི་གཡུས་ཚན་ ༢༠ གི་ལ་ོདུས་ཀྱི་ཆོ་གུ་གཏང་མི་སྐབས་ གནས་བདག་རོ་ནགམོ་ལུ་གསལོ་མཆོད་
ཕུལ་ནི་འདུག། གཞན་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕུལ་སོལ་མེད་རུང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལས་
༢༠ ཚུན་བོན་སྐོར་རྐྱབ་སལོ་འདུག། ཧེ་མ་འབདནིནི་བོན་སྐོར་ བོང་སྐོར་་ གྱི་གླང་གཅིག་བསད་དགོཔ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ སྐོར་ཆ་ལས་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་མཆོག་གིས་ ཟླཝ ༦
པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་བཤགས་པ་གནངམ་དང་འབྲེལ་ ལྷ་མོ་གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ གླང་གསད་
མི་དགོ་པར་དཀར་ཆོས་ལུ་སྒོར་གནང་འདུག། བོན་སྐོར་གྱི་སྐབས་ དཔའ་བ་ོརྐྱབ་མི་འདི་ ཧཱ་དང་དགའ་སེང་
ལོག ཀྲོང་གསར་ལས་འཚལོ་ད་ོཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་ དམར་སྟངོ་ལུང་ཅུང་
ལས་ དཔའ་བོ་རྣམ་རྒྱལ་རོ་རྗེ་གིས་རྐྱབ་ཨིན་ཟེར་ སྤུ་ན་ཁ་ཆུ་སྦུག་ཚྭ་ཆུ་ཐངམ་སྦྱིས་ལས་ཨིན་མི་ སྲིན་མོ་ལྷ་
ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༨ ལང་མི་དགེ་བགྲེས་ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་བཤདཔ་མས།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒོས་ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་།
ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱརོ་རྒྱས་པ་དང་། མི་ནརོ་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ། ཕ་རོལ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱིས་འཚེ་
བ་བཟླགོ་པ་དང་། གནས་སྐབས་འཇིག་རྟེན་དུ་ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་དང་།
ནད་མུག་འཁྲུགས་རདོ་སགོས་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་སོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་མཐ་ོ
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རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས། མ་མཉེས་ན་མིའི་ཚེ་སགོ་
དང་ ལ་ོཐགོ་ལུ་གཅན་གཟན་གྱི་གནདོ་པ་འངོམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་རོ་ནགམོ་བཙན་གྱི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ།། སྲིན་མོ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར།
སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། རྣམ་སས་གླིང་ཚགོས་པ།
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༣༣ རྟརྟ་་ལལ་་བབཙཙནན་་རྒོརྒོདད།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྟ་ལ་བཙན་རྒོད།
ས་གནས། ཚ་ཕུ།
གཡུས། ཚ་ཕུ།
བསྟེན་མི། འཇིགས་མེད་ན་སོད་མི་གུང་པ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་

༣༤ དེ་ཅིག་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཚ་ཕུ་འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ མཁར་ས་གྲབ་ཅུང་
སོབ་གྲྭའི་ལྟག་ལས་ ཡར་ལྟ་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༣ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁ་ཨིན་མས། ཚ་ཕུ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་གཡུས་
སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐགོ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ བདག་འཛིན་ཡང་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
འཐབ་སོད་ནུག། ཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ གི་སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་རྩིས་ཕུལཝ་བཞིན་ གྲྭ་ཚང་
གིས་བླམ་གཅིག་དང་ ཕྱག་ཞུ་མི་གཅིག་བསྐོ་བཞག་ འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ལུ་ བྲག་རི་
དང་སྤང་ལྗོངས་མཚོ་དང་རྫིང་ལ་སགོས་པ་ ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་ལྡན་པའི་གནས་ངོ་མཚར་ཅན་
འདི་ སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་རྟ་ལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།  

སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་ཆེན་རྟ་ལ་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་ནི་ སྐུ་ལ་དབང་གི་མདགོ་ཅན་གྱི་བསེ་ཁྲབ་སྨུ་ནག་དང་ དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་
རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ ཕྱག་གཡས་པས་མདུང་དམར་མཁའ་ལ་འཕྱར་བ་ གཡོན་བདུད་ཞགས་ནག་
པོ་བསྣམས་པ། ལྟེ་བ་དང་པུས་མ་ོགཉིས་ཏེ་ འཁོར་གསུམ་དཔའ་བའོི་ཆས་བརྒྱན་ནས་ རྟ་རྒོད་སྨུག་ནག་ལ་
ཆིབས་པ། འཁོར་བཙན་དམར་འབུམ་སྡེའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཞིང་། སྐུའི་གཟི་བརྗིད་ཉི་མའི་འོད་ཕུང་བཞིན་
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འབར་བ་ དུས་མཐའི་རླུང་ལྟར་རབ་ཏུ་མགྱོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ སྲིད་པ་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་ཉུལ་
ཞིང་ ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བྱ་ར་མཛད་ཅིང་ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ མ་ལུས་
འཇོམས་པ་ ལེགས་དང་སོྤྲད་ ཉེས་དང་བསྣོལ་བའི་མཛད་པ་གནང་བཞིན་བཞུགས་ནུག།

རྟརྟ་་ལལ་་བབཙཙནན་་རྒོརྒོདད་་ཀྱིཀྱི་་གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཀུན་ལ་ སྡིག་སྤོང་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ དགེ་སེམས་དང་ལྡན་
པའི་ཐགོ་ བསྟན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ དོན་མཛད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་ལ་བཞག་ནས་ ཐ་ཚིག་དང་
བཅས་དམ་ཚིག་ ར་ོརྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ལྟར་ སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཁྱད་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་དང་རྒྱུ་འབྱོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པ་ོདང་བཅས་པའི་ རྐྱེན་སེལ་
མཐུན་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལྟར་ དུས་ལས་མི་གཡོ་བར་མཛད་ནིའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཚ་ཕུག་གཡུས་ཚན་གྱི་གཞིས་རྙིངམ་གུང་པ་ ༨ དང་གཞིས་གསར་ཚུ་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་ཆོ་གུ་དང་ རིམ་གྲོ་
འབད་བའི་སྐབས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་
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སྙུང་གནས་རྒྱབ་ཆོག་གི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་ལྟག་གི་གནས་ཁང་ནང་སྦེ་ བླམ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གནསཔོ་
སྐུ་རྐྱང་་སྦེ་གཏང་པའི་སྐབས་ གཡུས་སྒོའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཕྱག་འཚལ་སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་
སོལ་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒོས་ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་།
ཚེ་སོག་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་ཤིང་། མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། ཕ་རལོ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱིས་
འཚེ་བ་བཟླགོ་པ་དང་། གནས་སྐབས་འཇིག་རྟེན་དུ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་
པ་དང་། ནད་མུག་འཁྲུགས་སོགས་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རགོས་ལྡན་གྱི་ དཔལ་ལ་སོད་པ་དང་། མཐར་
ཐུག་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས། མ་མཉེས་ན་
མིའི་ཚེ་སོག་དང་ ལོ་ཐོག་ལུ་གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་འངོམ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་ རྟ་ལ་བཙན་གྱི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

གྲོགྲོསས་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྟག་གཟིག།། ཚ་ཕུག་བླམ། 
ཉི་མ་ཚེ་རིང་། ཚ་ཕུག་བླ་མའི་ཕྱག་ཞུ་མི།
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༤༤ རིརིགགསས་་རརོགོག་་སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རིགས་རོག་སྒང་བཙན།
ས་གནས། དྭངས་ལོ།
གཡུས། དྭངས་ལོ།
བསྟེན་མི། དྭངས་ལོ་གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་མི་གུང་ ༥༠ དང་སྤུ་ན་ཁ་ཆུ་སྦུག་ཚ་ཆུ་ལས་

གུང་པ་ ༢ ཀྱིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཝང་དྭངས་ལུ་ཁ་གཡུས་སྒོ་འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་གཞུང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ ཀི་
ལོ་མི་ཀྲར་ ༧ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁ་ཝང་ཆུ་གི་ཕར་ཀ་ མཁའ་འགྲོ་བསདོ་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་ཡདོ་
སའི་ས་གོ་འདི་ནང་ཨིན། རང་སྣང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པ་ོརྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།
སྨན་གྱི་ལྗོན་ཤིང་ཆེན་པའོི་ནགས་ཀླུང་གཡ་ོབ། བྱ་དང་བྱིབྱིའུ་གི་སྐད་སྙན་གྱིས་ཁྱབ་ཅིང་། རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་
བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བ། གཡས་གཡོན་དུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུ་ཀླུང་དལ་གྱིས་འའབབ་པ་སགོས། མདརོ་ན་
སུམ་རྩེན་ལྷ་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་ གནས་བདག་རིགས་རྟོག་སྒང་
བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།

སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་རིགས་རོག་སྒང་བཙན་ནི་ སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐོར་བ་ནུས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྟ་ཅང་ཤེས་
དཀར་པ་ོལ་ཆིབས་པ། ཕྱག་གཡས་པ་ལྷ་ཡི་བ་དན་དཀར་པ་ོནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་བསྒྲེངས་བ། གཡོན་ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བཟུང་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་འདོད་དགུ་ཆར་ལྟར་འབེབས་པས་ མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་ཡིད་
བཞིན་དུ་གྲུབ་ནས་སྒེག་ཅིང་ དཔའ་བོའི་ཉམས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། དེའི་གཡོན་དུ་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་སྨན་མོ་
མཚར་སྡུག་མིག་གི་བདུད་རྩི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ལྷའི་བུ་མོ་བརྒྱད་གཉིས་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་
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ཡིད་དབང་མེད་དུ་འགུག་ཅིང་། སྐུ་ལ་དར་ཟ་འགོ་གི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ། 
ཡབ་ལ་བདེ་བའི་ཕུལ་ཕྱིན་མཆོག་ཏུ་སྟེར་བ་ལ་ལྷ་མོ་གཞན་ལས་རྣམ་འགྱུར་འབུམ་གྱིས་ལྷག་པ། ཕྱག་གཡས་
མདའ་དར་དང་ གཡོན་སྣ་སྲིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བཟུང་ནས་ སྒེག་པའི་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་འདུག།
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རིརིགགསས་་རརོགོག་་སྒསྒངངམམ།།                                  
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
རིག་འཛིན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་སགོས་ བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་
ཀྱི་སན་སྔར་ སྡིག་སྤངོ་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསམ་པས་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གྲོགས་དང་ སེམས་
ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྲུང་ནིའི་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ མཁའ་འགྲོ་བསདོ་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་གི་བླམ་གིས་ ཨ་རྟ་ར་གསོལ་ཁ་ཕུལ་དོ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཐའ་སྐོར་གྱི་གཡུས་ཚན་གུང་པ་ ༥༠ དེ་ཅིག་གིས་ ལོ་ལྟར་ཆོ་གུ་གཏང་པཔའིའི་སྐབས་ སྐུ་
རྐྱང་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་ལས་རིགས་རགོ་སྒང་བཙན་འདི་ མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་
སྒྲོན་གྱི་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མཁའ་འགྲོ་མའི་གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ སྤུ་ན་ཁ་ཆུ་སྦུག་ཚྭ་ཆུ་
ལས་གུང་པ་ ༢ ཀྱིས་ ད་རེརེས་ནངས་པ་ཡང་ མཁའ་འགྲོ་མའི་གཟིམ་ཅུང་ན་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་འོང་
ནི་ཡོད་ཟེར་ བླམ་གིས་གསུངམ་ཨིན་མས།
བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒོས་ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་།
ཚེ་སོག་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། ཕ་རལོ་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱིས་
འཚེ་བ་བཟླགོ་པ་དང་། གནས་སྐབས་འཇིག་རྟེན་དུ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་
པ་དང་། ནད་མུག་འཁྲུགས་སོགས་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རགོས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་སོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་
མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛདཔ་ཨིན་མས། མ་མཉེས་ན་གཏང་བ་
དང་ ལ་ོཐགོ་ལུ་གཅན་གཟན་གྱི་གནདོ་པ་འངོམ་ཨིན་མས།
  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་རིགསས་རོག་སྒང་བཙན་གྱི་ གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།
གྲོགྲོསས་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཙེའུ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་བླམ།
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༥༥ གགཟཟརར་་ལྟལྟགགཔཔ་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་མཚན། གཟར་ལྟགཔ་བཙན།
ས་གནས། འཇིགས་མེད་ན།
གཡུས། འཇིགས་མེད་ན།
བསྟེན་མི། འཇིགས་མེད་ན་སོད་མི་གུང་པ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་ བཟོ་གྲྭ་ 

འཕྲུལ་ཁང་ ༣༤དེ་ཅིག་གིས་གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
འཇིགས་མེད་ན་གཡུས་ཚན་འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་
མཁར་ས་གྲབ་ཅུང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༦ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁརར་ཨིན་མས། ས་གོ་རའོི་གཏེརམཛོད་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་རོ་གཏེར་བཏོན་མི་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ ༣༤ དེ་ཅིག་དང་། ཁྱལ་གསར་དང་ཁྱལ་རྙིང་
བསོམས་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུག།
བཀྲིས་པའི་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ལྷུན་ཆགས་འདོད་དགུ་འཛོམས་པའི་གནས་ རང་བྱུང་ར་ོརྗེའི་བྲག་རི་
གཞལ་མེད་ཁང་སྐྱེད་ཚལ་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚགོས་མདངས་བཀྲ་བའི་ལྡིང་ཁང་ངོ་མཚར་བ་འདི་ མཐུ་ལྡན་ལྷ་ཆེན་
བཙན་རྒོད་ཟར་ལྟག་པའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།

སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་རྒོད་གཟར་ལྟགཔ་གི་ ཀ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རི་མེད་པའི་ཁར་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ནང་ཡང་ རྣམ་པ་ཕྱག་
མཚན་དང་སྐུ་མདགོ་ གི་སྐོར་ལས་མ་གསལ་ནི་འདི་གིས་ རྣམ་པ་ཕྱག་མཚན་དང་སྐུ་མདགོ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་
གསལ་བཀོད་མ་ཚུགས།
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གནསཔ་ོའདི་ལུ་མཚན་ གཟར་ལྟགཔ་བཙན་ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ བཙན་འདིའི་གནས་ཁང་འདི་ འཇིགས་
མེད་ནང་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུ་གི་རྐ་གཟར་གྱི་ལྟག་ ལུངམ་གི་ཕུ་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ གཟར་
ལྟགཔ་བཙན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་ཡབ་སས་སགོས་ རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ 
བསྟན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་ལ་བཞག་ནས་ ཐ་ཚིག་དང་བཅས་དམ་
ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ལྟར་ སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་
དང་དེ་འཛིན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་དང་རྒྱུ་འབྱརོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་དང་བཅས་པའི་རྐྱེན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ། རྒྱ་
མཚོའི་རླབས་ལྟར་དུས་ལས་མི་གཡོ་བར་མཛད་ནིའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག། 

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
འཇིགས་མེད་ནང་གཞིས་གསར་རྙིང་གུང་པ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་ རོ་གཏེར་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ༣༤ དེ་
ཅིག་གིས་ ལ་ོདུས་ཀྱི་ཆོ་གུ་དང་ རིམ་གྲོ་འབད་བའི་སྐབས་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམིགས་
བསལ་གྱིསས་ཟླཝ་ ༡ ལས་ ༤ པའི་ནང་འཁོད་ ས་གོ་ནང་གི་ མི་སེར་དང་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ལས་
བསྡུ་བླངས་འབད་དེ་ འབྱགོ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་འབད་ སྤྱི་མི་ཐང་ཀའི་བླམ་ཞུ་ ཆོསཔ་དུང་ཆ་འདྲོངམ་སྦེ་ ལྷ་
མོ་གཏོར་ཅུང་བརྒྱ་ཚར་དང་གནསཔ་ོབཏང་། ཤ་དང་ཇ་ཆང་གི་ཕུད་ ཚོགས་འབག་སྟེ་ གནས་ཁང་མཐོང་
སའི་ས་ཁོངས་ རོ་པདྨའི་ཐང་ཁ་ལས་ གྲོང་ཆོཆོགག་སྦེ་མཆོད་སོལ་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
ལོ་ལྟར་གྱི་སོལ་མ་ཆད་པར་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏ་ོའབད་ཕུལ་བ་ཅིན་ གགཟར་ལྟགཔ་བཙན་གྱི་ འཐུང་ཆུ་དང་
ཞིང་ཆུ་ནམ་ར་དགོ་རུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནངམ་ལས་ གཡུས་སྒོ་ནང་ར་ཐན་སད་སེར་མེད་པར་ ལོ་ཕྱུགས་
རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ཞི་ནས་དཔལ་འབྱརོ་དང་ཚེ་བསོད་ཟླ་བ་ཡར་ཚེ་ལྟར་རྒྱས་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན་མས། ལ་ོདག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཟར་ལྟགཔ་ལུངངམ་འདི་ནང་ལས་ཡར་ ར་ོགཏེར་གྱི་འཕྲུལ་ཁང་ལེ་ཤ་
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བཙུགས་ཏེ་ ས་བརྐོ་རོ་སོག་དང་ འཕྲུལ་ཆས་སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ འུར་བྱེལ་མང་སུ་འཐབ་ལས་ ཆར་
རླུང་འཕུ་ རུད་འཐོན་ཏེ་ ལ་ོཐགོ་ཐལ་བར་བརླག་བཏང་མིའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་ ཟར་ལྟགཔ་བཙན་གྱི་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

གྲོགྲོསས་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
འགྱོ་ཅུང་ འཇིགས་མེད་ན་གཡུས་ཚན་གྱི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
ཚེ་རིང་དབང་མོ། འཇིགས་མེད་ན་ཚགོས་པ།
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༦༦ བབཙཙནན་་ལེལེགགསས་་སྐྱེསྐྱེསས་་ཕུཕུནན་་ཚཚོགོགསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས།
ས་གནས། ཝང་དར་ལུ་ཁ།
གཡུས། དར་ལུ་ཁ།
བསྟེན་མི། ཝང་དར་ལུ་ཁ་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༢༥དེ་ཅིག་གིས་གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་ 

ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཝང་དར་ལུ་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ མཁར་ས་
གྲབ་ཅུང་བརྒལ་ཏེ་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་སྒང་ཏོག་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཞུང་ལམ་ལས་ཁ་ཡར་
ལྟ་གསེག་དྲ་འཚམས་ཅིག་སྦེ་ ས་ོནམ་ ཞིང་ལམ་བདའ་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༢ དང་ཕྱེད་ཀྱི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་
འདུག། དར་ལུ་ཁ་ ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ཡདོ་མི་བྱག་ནང་བཞུགས་མི་མཚམས་པ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་བྱག་པའི་
བླམ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ བཞེངས་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། ཧེ་མའི་ལྷ་ཁང་སོམ་འདི་ མེ་རྐྱེན་ཤརོ་སོང་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་མ་ཚུགས་པར་ ལོ་མང་རབས་ཅིག་སོང་བའི་ཤུལ་མ་ གནམ་
སེར་ཁ་དང་ས་ོཁ་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་ཐནོམ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོའི་
ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་འདི་བཞེངས་ནུག། དེ་ལས་རྒེད་འོག་ཚགོས་སྡེ་ལས་མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་ཞུ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་རྒྱ་
བསྐྱེད་གཏང་ནི་འབདཝ་ད་ ས་ཁྲམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ བཞེངས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག། ཝང་
དར་ལུ་ཁ་འདི་ དུས་རབས་དྲུག་པ་སྐོར་ཆ་ལུ་ བྱོན་མི་སྙིང་ཐིག་འགོ་མའི་ཆོས་བདག་ མཁས་གྲུབ་འཇིགས་
མེད་ཀུན་གྲོལ་ལམ་ བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡང་ཨིན་མས།
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དར་ལུ་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།

སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ནི་ སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་ཤིང་ རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་
ལང་ཚོའི་དཔལ་འབར་བའི་སྐུ་ལུ་ ལྷའི་གོས་དང་རིན་པ་ོཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕདོ་ཀྱི་
ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་ འཁོར་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ངོ་མཚར་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ཚོགས་པའི་
དབུས་སུ་ ཡིད་ལྟར་མྱུར་བའི་རྟ་མཆོག་གི་སྟེང་དུ་བཅིབས་ནས་ ཕྱག་གཡས་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བའི་བ་དན་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་པས་དམ་ཉམས་རུ་ཏྲའི་སོག་སྙིང་བསྣམས་ནས། གདུལ་བྱའི་མོས་པ་དང་
འཚམས་པའི་སྐུའི་མ་ངེས་པ་ སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་བཞིན་དུ་བཞུགས་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་ཡབ་སས་སགོས་ རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ དོན་མཛད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་ལ་བཞག་ནས་ ཐ་ཚིག་དང་བཅས་དམ་
ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ལྟར་ སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་
དང་དེ་འཛིན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་རྒྱུ་འབྱརོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་དང་བཅས་པའི་རྐྱེན་སེལ་མཐུན་སྒྲུབ། རྒྱ་མཚོའི་
རླབས་ལྟར་ དུས་ལས་མི་གཡོ་བར་མཛད་ནིའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་སྐོསྐོརར།།
ཝང་དར་ལུ་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་གུང་པ་ ༢༥ ཡདོ་ས་ལས་ལོ་ལྟར་བཞིན་ཆུ་སྲུང་པའི་སྐོར་རྐྱབ་ཕགོ་མི་ གུང་
པ་ ༢ པོ་དེ་གིས་ལྷ་ཁང་ཡང་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་མས། ཆུ་སྲུངཔ་དང་འབྲེལ་ལྷ་ཁང་བདག་འཛིན་
འཐབ་མི་གུང་པ་གཉིས་ཀྱིས་ ཕྱག་འགྱེདཔ་དང་ ཤ་ཕུད་ཚུ་ཉོ་ནིའི་དོན་ལུ་དངུལ་རྐྱང་བསྡུ་ལེན་འབད་དེདེ་་ཉོ་
ཚོང་རྐྱབ། དེ་ལས་གུང་པ་རེ་ལས་ ཆུམ་དང་ཆང་ཕུད་ ཚདོ་བསྲེ་ག་ཡོད་རེ་འབག་སྟེ་ ལྷ་ཁང་ནང་འཛོམས་
ཞིནམ་ལས་ ས་ོཁ་ཟླཝ་ ༣ པ་དང་ ༤ པའི་བར་ན་ ཕུར་པའི་ཆོ་གུ་དང་གདངོ་དཀར་བཙན་ བཙན་
ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ལུ་ ཚོགས་དང་གཏརོ་མ་ སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་
སྦེ་ སེར་ཁ་ཟླཝ་ ༨ པ་དང་ ༩ པའི་བར་ན་ ཚེས་བཅུ་དང་ གདོང་དཀར་བཙན་ བཙན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་
ཚོགས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་འདུག།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
ལོ་ལྟར་གྱི་སོལ་མ་ཆད་པར་ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་ནང་ར་ཐན་སད་སེར་མེད་པར་
ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ཞི་ནས་ དཔལ་འབྱོར་དང་ཚེ་བསོད་ཟླ་བ་ཡར་ཚེ་ལྟར་རྒྱས་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བཙན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

གྲོགྲོསས་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྟ་མགྲིན། སྨད་ཝང་རྒཔོ་བགྲེསཔ།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ། དར་ལུ་ཁ་གཡུས་སྒོའི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
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༧༧ དདཔཔལལ་་འའབབརར་་བབཛྲཛྲ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དཔལ་འབར་བཛྲ།
ས་གནས། མ་ཀྲ་སྒང་།
གཡུས། མདའ་ལྟོང་དགོན་པ
བསྟེན་མི། མདའ་ལྟོང་དགོན་པ་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
མདའ་ལྟོང་དགོན་པ་འདི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ཝང་
དྭངས་ལོ་ཁ་ལས་ ས་ོནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁ་ རི་ཅིག་གི་གུ་ལུ་
ཆགས་ཏེ་འདུག། དགོན་པ་འདི་ལྷ་མ་ོདུད་སོལ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་
བླ་མ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ བོད་སྣང་ཀར་རྩེ་ལས་མར་ ཐུགས་སྨོན་གནང་ཏེ་ རང་གི་བུ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་
བསྟན་གཟིགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཕྱག་མདའ་གནངམ་ད་ ས་གོ་དེ་ནང་ མདའི་ལྟོང་རེགཔ་ལས་ མདའ་ལྟངོ་
དགོན་པ་ཟེར་བའི་དར་ཁྱབ་སོང་འདུག།། ཕྱག་མདའ་གི་ལྟོང་རེག་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་ ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་
གཅིག་མཇལ་ནི་འདུག།
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བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ ཕྱག་མདའི་ལྟོང་ཆགས་ས་ མ་ཀྲ་སྒང་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན།
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སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྲུང་མ་གནས་བདག་དཔལ་འབར་བཛྲ་ནི་ དྲག་གཏུམ་བཟདོ་པར་དཀའ་བའི་སྐུ་མདགོ་
དམར་ཞིང་ ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་བརྩིགས་པ་སན་གསུམ་མཁའ་ལ་བགྲད་པ་ རབ་ཏུ་བརྗིད་པའི་མེ་
དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ནས་ དམ་ཉམས་དགྲ་བའོི་སགོ་ར་ལེན་པ། སྐུ་ལ་མི་བཤིག་པའི་གོ་ཁྲབ་དང་དབུ་ལ་
བསེ་རགོ་བཞེས་ཤིང་། དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་མུ་ཏིག་གཡུ་ཡི་མགུལ་རྒྱན། རྟ་རྒོད་ལ་བཅིབས་ནས་ སྲིད་
གསུམ་སྐད་ཅིག་ལ་བསྐོར་བ། ཕྱག་གཡས་གདུང་དམར་གནམ་ལ་བསྐོར་ནས་བསྟན་དགྲའི་སྙིང་ལ་གཟིར་བ། 
གཡོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འདོད་དགུའི་གཏེར་བསྣམས་ནས་ གང་འདདོ་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བར་བྱེད་པ། དེའི་མཐའ་སྐོར་
དུ་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་དྲེགས་པའི་དཔུང་དང་། བཞིན་མཛེས་ཡིད་འངོ་སྨན་མོ་སགོས་ རུ་འདྲེན་འཁོར་གྱི་
ཚོགས་དང་བཅས་བཞུགས་ནུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ལྷ་འདྲེ་དྲེགས་པའི་ཚགོས་དང་བཅས་པ་
འདུལ་བའི་ཚེ་དབང་བསྐུར་མིང་སྦྱིན་ནས་དམ་ལ་བཞག་སྟེ་ སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གཉེར་ཁ་བཏད་ནུག། དེའི་
ཤུལ་ལས་ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་གྲགས་པ་དང་ སྔགས་འཆང་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་ བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་
ཆོས་འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་ ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་དགོས་པའི་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
མདའ་ལྟོང་དགོན་པ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གསལོ་ཁ་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཟླ་ ༧ པའི་
ཚེས་ ༡༢ ལས་ ༢༦ ཚུན་ལོ་དུས་ཀྱི་ དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གནང་པཔའི་སྐབས་ གསལོ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་
རྒྱསཔ་སྦེསྦེ་གནངམ་མ་གཏགོས་ གཞན་གཡུས་སྒོ་ནང་ལས་ཕར་གནསཔ་ོསྦེསྦེ་གཏང་མི་སོལ་མིན་འདུག།།

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ་་དདངང་་ མམ་་མམཉེཉེསས་་པཔའིའི་་བབཀཀའའ་་ཆཆདད།།
ཕན་དང་བདེ་བའི་གཞི་མ་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཆོས་འཁོར་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་
བ་དང་། དེ་འཛིན་རྒྱུ་སོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ གཞིས་ལམ་བྱེས་གསུམ་གར་འདུག་ཀྱང་ ནག་མུག་
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འཁྲུགས་རོད་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་བསམ་སོར་ངན་པ་སགོས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཐམས་
ཅད་བཟློག་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་ འབྱོར་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་བཞིན་གོང་ནས་
གོང་དུ་འཕེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྟངོས་གྲོགས་མཛདཔ་མ་ཚད་ ཆོས་སྡེ་འདི་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་
དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ མངོན་སོད་དྲག་པའོི་ལས་ཀྱིས་མྱུར་དུ་ཚར་གཅོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་དཔལ་འབར་བཛྲ་གི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

གྲོགྲོསས་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ད་རེས་འཚོ་ཞིང་གཞེས་བཞུགས་མི་ མདའ་ལྟོང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་འཕྲེང་ ༡༢ པ།
པ་སངས། མདའ་ལྟངོ་དགོན་པ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི།
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༨༨ གླགླངང་་འའབྲབྲོགོག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གླང་འབྲགོ་བཙན་ གདོང་དཀར་བཙན་
ས་གནས། གླང་འབྲགོ།
གཡུས། གླང་འབྲགོ།
བསྟེན་མི། གླང་འབྲགོ་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༡༢དེ་ཅིག་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་ 

མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གླང་འབྲགོ་གཡུས་ཚན་འདི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་
མཁར་ས་གྲབ་ཅུང་ བརྒལ་འདི་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁ་སྒང་ཏགོ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ཡར་ སྡིངས་
གཤོང་ཅིག་ནང་འདུག། གླང་འབྲོག་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ མ་གཞི་གདོང་དཀར་བཙན་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་གླང་
འབྲགོ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གདོང་དཀར་བཙན་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེནམ་ལས་བརྟེན་ གླང་འབྲགོ་
བཙན་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡདོཔ་ཨིན་མས། གླང་འབྲགོ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ གཞུང་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཡདོ་
པའི་ གླང་འབྲགོ་དྲུང་མའི་སྣག་ཚང་འདི་ཨིན་མས།
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གླང་འབྲགོ་དྲུང་མི་གཟིམ་ཅུངང་་།

སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཁྲག་མཚོ་དམར་ནག་རྦ་ཀློང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་ཤིང་མེ་རླུང་རབ་ཏུ་འཚུབ་པའི་དབུས་སུ་ ཏྲིཿལས་སྐྱེས་པའི་
བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ཐོགས་མེད་དགྲ་འདུལ་རལ་ སྐུ་མདོག་དམར་པ་ོཤིན་ཏུ་རྔམས་ཤིང་ཁྲོས་པའི་
གཟུགས་ཅན་ ཕྱག་གཡས་ཉམས་པ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱི་རུ་མཚོན་དམར་པོ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་པ་དགྲ་
བོའི་ཙིཏྟ་དམར་པ་ོདང་བཙན་ཞགས་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་རྡེག་པར་བསྣམས་ནས། སྐུ་ལ་དར་དམར་དང་བསེ་



246 

ཁྲབ་བསེ་རོག་རུ་མཚོན་བརྒྱན་པ་གསོལ་ཞིང་། མགུལ་རྒྱན་བླ་གཡུ་འོད་དུ་འབར་བས་སྤྲས་པ་ ཡིད་ལྟར་
མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་གྱི་སྟེང་ན། གཟི་བརྗིད་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འདོ་ལྟར་འཚེར་ཞིང་ ལྷམ་མེར་གྱི་ཚུལ་དུ་
བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

                                  གགདདོངོང་་དདཀཀརར་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་ཀཀ་་ཁྲཁྲབབ།།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོསབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པསོཕན་དང་བདེའི་
འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ ཁྱད་པར་དུ་དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་ དབེན་གནས་
ཆོས་འཁོར་གདན་ས་དང་བཅས་པ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་གཉེར་ཁ་བཏད་དེ་ བཀའ་བའི་སྲུང་མར་བསྐོས་གནང་
ནུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་གུང་པ་ ༡༢ པ་ོརེ་རེ་ལས་ མཛརཝ་བང་ཅུང་གང་དང་ ཇ་ ཇ་དུམ་གང་ དེ་
ལས་སྒོང་རགོ་ཕུད་རརོགོག་ ༣ རེ་འབག་སྟེ་ གླང་འབྲགོ་དྲུང་མའི་སྣག་ཚང་ནང་ལུ་སྦེ དང་ཕུའི་་ལུགས་སལོ་
ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་ གླང་འབྲགོ་དྲུང་མའི་ཕྱག་མཇལ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ ད་རེརེས་ནངས་པ་སྨད་ཝང་རྒཔོ་ལུ་
ཕུལཝ་ཨིན་མས། དེ་ལས་རྒཔོ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ བཙན་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་མ་ཚད་ བླམ་
ཆོསཔ་དང་མི་དམངས་ལུ་ ཉིནན་མའི་གསོལཝ་ཡང་ སྦྱིན་བདག་རྒཔ་ོགིས་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས། བཙན་ལུ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་འདི་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ ལ་ོངོ་དག་པ་ཅིག་ཧེ་མ་ཚུན་ གླང་འབྲགོ་དྲུང་མའི་སྣག་ཚང་ནང་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སལོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ སྣག་ཚང་འདི་ནང་ མི་སདོ་མི་བཏུབ་ལས་ ཕྱི་ཁ་ལུ་གསོལ་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གགནནསསཔཔོ་ོ་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གདོང་དཀར་བཙན་ལུ་སྤུན་ཆ་སྤང་དཀར་བཙན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ཚར་ཅིག་ཁོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་རི་
མཐོ་ས་ ག་གིས་འཛེགསས་ཚུགས་ལྟ་གེ་ཟེར་ རི་གུརར་འཛེགསསཔ་ད་ གདོང་དཀར་བཙན་གྱིས་ སྤར་ཝང་གི་
མཚམས་རི་མཐོ་ཤོས་གདོང་དཀར་ལ་གུར་འཛེགས་ཚུགསཔ་ལས་ གཏེར་སྟནོ་ཚེ་རིང་ར་ོརྗེ་གི་གདན་ས་
གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཞུགས་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་གདོང་དཀར་བཙན་དང་ སྤུས་
མོ་བཙན་གཉིས་ སྤུས་མོ་ལའི་ས་གོ་དབང་ནིའི་ཞོར་ལས་འཁོན་མ་འཆམས་པར་ ཁོང་གཉིས་མཐུ་རལ་ནུས་པ་
འགྲན་ཏེ་ ག་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་འདི་གིས་ སྤུས་མོ་ལའི་ས་གནས་དབང་ནི་གུར་གྲོས་ཐག་ཆོད་དེ་ སྤ་ར་ོའབྲས་ལ་
ལས་ དཔུང་རོ་གཡུགཔ་ད་ སྤུས་མོ་བཙན་གྱི་དཔུང་རོ་འདི་ གདོང་དཀར་བཙན་གྱི་དཔུང་ར་ོལས་བརྒལ་
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གཡུག་དཔ་ལས་ སྤུས་མོ་ལའི་ས་གནས་འདི་ སྤུས་མོ་བཙན་གྱིས་དབངམ་ཨིན་མས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་
གཡུག་པའི་དཔུང་རོ་འདི་ ད་རེས་སྤུས་མོ་ལ་ལས་ ཚེ་ལུང་གནས་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ མཐངོ་ནི་ཡདོ་ཟེར་
བླམ་བགྲེསཔ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པ་སྤུས་མོ་བཙན་
དང་ གདོང་དཀར་བཙན་གཉིས་ ཁྱིམ་དང་ས་གོ་གཅིག་ནང་ ར་ལས་གཏང་སོལ་མེད་ཟེར་སབ་མས།
༼གདོང་བཙན་གྱི་སྤུན་ཆ་ སྔ་ཤར་བཙན་ སྔ་ཤར་ཕུ་ རོ་སྒར་རྒེད་འོག་༽

བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆོས་དང་གང་ཟག་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེའི་ཡོ་བྱད་
འགངས་ཅན་ཚུ་ མིག་འབྲས་བཞིན་དུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་འཕྲིན་ལས་དང་ སོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛདཔ་ཨིན་
མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།
གདོང་དཀར་བཙན་གྱི་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ།

གྲོགྲོསས་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས
རྟ་མགྲིན།། སྨད་ཝང་རྒཔོ་བགྲེསཔ།
ཨམ་བཅོ་ལྔ་ལྷ་མོ།། ཧེ་མ་གླང་འབོྲག་དྲུང་མའི་ནག་ཚང་ནང་སོད་མི།

  
  
  



249 

༩༩ གླགླངང་་བབདུདུདདཔཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གླང་བདུདཔ།ོ
ས་གནས། དགོན་ས་ཁ།
གཡུས། དགོན་ས་ཁ།
བསྟེན་མི། དགོན་ས་ཁ་དང་ ཁ་རི་ཕུ་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་༡༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་

གིས་གསལོ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
དགོན་ས་ཁ་འདི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞུང་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ མཁར་ས་གྲབ་ཅུང་
བརྒལ་ཏེ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁ་ ཝང་དར་ལུ་ཁའི་གདོང་སྐོར་ ཆུ་ཕར་ཀི་ལོགས་ཨིན་མས།
དང་ཕུ་གླང་བདུད་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་ དགོན་ས་ཁའི་མི་ཚུ་ག་ར་ཟ་སྟེ་ མཇུག་ར་ཨང་རྒས་གཅིག་ལུས་
ཡོད་མི་འདི་གི་ཁྱིམ་ནང་ བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་བྱོན་ཏེ་ ཨང་རྒས་ཀྱིས་བླམ་ལུ་ཆང་དང་ཚོགས་དྲང་
ཞིནམ་ལས་ གཟིམ་པའི་ནུམ་ཕྱེད་ལངམ་ད་ བདུད་དང་བཙན་ཚུ་འོངསས་ཏེཏེ་ ཨང་རྒས་ཀྱི་སྒོ་བརྡུངམ་ད་ བླམ་
གིས་ར་ོརྗེ་མེ་འབར་བ་ འདྲེ་གི་ཁ་ལུ་བཙུག་སྟེ་ འདྲེ་བདུད་ཚུ་གི་ ཁའི་ཡ་སོ་བཞི་དང་མ་ས་ོབཞི་འབལ་
བཏངམ་ལས་ འདྲེ་བདུད་ཚུ་ བྲག་ཕུ་སེངྒེ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ ཨ་ནེནེ་མོ་བསམ་གཏན་དཔལ་མོ་བཞུགས་སར་
སྐྱབས་འཚོལ་བར་འགྱོཝ་ད་ ཨ་ཎེམ་གྱིས་ སྐྱབས་བླམ་ཁོ་ར་ལས་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་གསུངམ་བཞིན་དུ་ བླམ་ལུ་
དགོན་སྐྱབས་ཞུཝ་ད་ བླམ་གིས་ད་ལས་ཕར་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་བསྐྱལ་མི་ཆོག་པའི་
བཀའ་དང་དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ དགེ་བསྙེན་གྱི་སོམ་པ་གནང་སྦེ་ ས་གནས་དགོན་ས་ཁའི་གནསཔོ་
སྦེ་བསྐོས་ཏེ་ མིང་ཡང་གླང་བདུད་ཟེར་བཏགས་ནུག། རོ་རྗེའི་བྲག་རི་དང་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་
ཅིང་ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེདྲེད ཅེ་སང་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་བའི་ཡུལ་ཁམས་ དམར་ནག་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་ཤིང་སྐྱི་
གཡའ་བ་འདི་གནས་བདག་གླང་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
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སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་དདངང་་རྣརྣམམ་་པཔ་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་གླང་བདུདཔ་ོནི་ སྐུ་མདགོ་རླུང་ནག་འཚུབས་པའི་ཆར་སྤྲིན་གྱི་མདོག་ལྟར་གནག་ཅིང་ ཞལ་
གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། སན་གཉིས་མེ་ལྟར་འབར་བ་སྨ་ར་དང་ཨག་ཚོམ་འཁྱིལ་ཞིང་། ཕྱག་གཡས་
རུ་དར་ཞགས་པ་ནག་པོ་བསྣམས་ནས་དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་བཅིངས་པ། གཡོན་པར་བཟའ་བཅའི་བཤོས་
གཙང་འཛིན་ནས་བུ་སབོ་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་ རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སོལ་བ། སྐུ་བེར་ཆེན་དང་དར་སྣ་ཚགོས་
གསོལ་ཞིང་། ཆིབས་སུ་དམོ་ནག་ རྟིང་དཀར་ལ་བཞོན་ནས་འགྱིང་ཞིང་བཞུགས་པ། གཡོན་དུ་ཡུམ་ཆེན་
དབང་མོ་ན་ཚདོ་གཞོན་ཞིང་ཕྱག་གཉིས་མདའ་དར་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པ། མདུན་དུ་བསྟན་སྲུང་བཀྲིས་འཕྲིན་
ལས་དར་དཀར་པོ་ཕྱག་ལ་ནོར་བུ་འཛིན་པ་རྟ་ངར་སེར་གྱི་སྟེང་ན་གནས་པ། གཡས་སུ་རོ་རྗེ་འབར་བ་ཟླ་བའི་
བཞིན་རས་ཅན། མཛེས་པའི་རྒྱན་དང་ས་བའི་གོ་ཆའི་ཆས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཅིང་ རྟ་དཀར་ལ་ཆིབས་
ནས་བཞུགས་ཤིང་། དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་བཙན་དང་འདྲེའི་འཁོར་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོསབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་ལུ་བཞག་ཡདོཔ་སྦེ་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་
ནང་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་གིས་ དམ་ལ་བཞག་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ བླ་མའི་རྣམ་
ཐར་དང་ལུང་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་ རླུང་ལྟར་གྲགས་ཏེ་འདུག།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དགོན་ས་ཁ་དང་ ཁ་རི་ཕུའི་གཡུས་སྒོའི་གུང་པ་ ༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་གི་ལོ་ཆོག་གཏང་བའི་སྐབས་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད། གཞན་ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་གྱི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ལས་ གནསཔ་ོམཆོད་པ་འོང་ནི་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། 
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བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཕཕནན་་པཔ།།
ཕན་དང་བདེ་བའི་གཞི་མ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཆོས་འཁོར་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་
དང་། དེ་འཛིན་རྒྱུ་སོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ གཞིས་བྱེས་ལལམམ་་གསུམ་གར་འདུག་ཀྱང་ ནག་མུག་
འཁྲུགས་རོད་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་བསམ་སོར་ངན་པ་སགོས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཐམས་
ཅད་བཟློག་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་བྱོར་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་བཞིན་གོང་ནས་གོང་
དུ་འཕེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་དང་ སྟོངས་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།
གནས་བདག་གླང་བདུད་པའི་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ།

གྲོགྲོསས་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚེ་སྒྲུབ། ཁ་རི་ཕུ་བླམ།
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ཧཱ་རྫོོང།ཧཱ་རྫོོང།
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དདབུབུསས་་སུསུ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༥༥
༡༡  རྟརྟགག་་ཕྱུཕྱུགག་་གགནནསསཔཔོ།ོ།

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྟག་ཕྱུག་གནསཔོ།
གནས་ཁང་། རྟག་ཕྱུག་དགོན་པ།
གཡུས། རྟག་ཕྱུག།
བསྟེན་མི། བར་ངེས་གྱང་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་དང་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ལས་འགྱེས་ཏེ་འགྱོ་

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

རྟག་ཕྱུག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧཱ་མེ་རི་སྤུན་
གསུམ་གྱི་གཙོ ་བོ ་དབུས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་
གནས་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པ་དང་འདྲཝ་འདི་ནང་ 
སྔོན་རབ་བྱུང་ ༡༤ པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་གདུལ་ཞིང་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ནུབ་དྷ་ལི་
རོང་གི་ཚབ་ལུ་རྟག་ཕྱུག་ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་གནང་
ནུག། སྟག་ཆུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།
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རྟག་ཕྱུག་གནསཔོ།

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་སོབ་མ་དྷ་ལི་རབ་བྱུང་གི་
བླམ་གནས་བརྟན་ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་དང་བསྟན་འཛིན་རབ་བྱུང་
གིས་ དགོན་སྡེའི་སྡེ་དང་བཅས་ས་གནས་འདི་ཁར་གནས་སོ་
གནང་ནུག། ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཡང་
དགོན་པ་དེར་ཕེབས་ཏེ་རབ་གནས་དང་བཀའ་ཆོས་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཚད། དེ་ཁའི་གནས་བདག་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདོའི་སྒྱུ་
འཕྲུལ་ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་གཟི་འབར་དང་གསང་ཡུམ་མཚོ་སྨན་གྱི་
གསོལ་ཁ་ཡང་ལྗགས་རོམ་མཛད་གནང་ནུག། དགོན་པ་དེ་ནང་
ནོར་ལྷ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་རི་དང་དེའི་མདུན་དུ་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་
སྤྲུལ་དང་གསུང་སྤྲུལ་གྱིས་བཀའ་ཆོས་གནང་སའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་
ཕྱག་འཁར་ལས་སྐྱེས་ཡོད་པའི་ཤུག་པའི་ཤིང་སོང་ཅིག་ཡང་མཇལ་
ནི་ཡོད། རྟག་ཕྱུག་དགོན་པ་དེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་

ཤུལ་ལས་ ཞབས་དྲུང་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་བདག་འཛིན་མཛད་དེ་དགོན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་སོབ་མ་གཙོ་བོ་སོབ་དཔོན་ངག་དབང་ནོར་བུས་གཙོས་སྦྱིན་བདག་བར་ངེས་གྱོང་
གསུམ་དང་རྟག་ཕྱུག་དགོན་པའི་ཞལ་སོབ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས་གནང་
ནུག། ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡང་ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་
མུ་ནེ་ཐོག་ཚད་མ་སོགས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་བཞེངས་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་ཡང་
ཞབས་དྲུང་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་གནང་ནུག། 
དེ་ལས་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་བོད་ལྷ་ས་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གདན་འདྲེན་ཞུ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྒྱས་ཐང་ཀའི་མེ་ལོང་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཙམ་གྱི་མཐའ་རྒྱ་གི་དོན་ལུ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་
ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཡབ་གོང་གཟིམ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གི་ན་བཟའ་བགོ་
བཅུ་གསུམ་གནང་ཡོདཔ་དང་། ད་ལྟའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་གསུང་གི་ཐུགས་སྨོན་ལས་
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བརྟེན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་ལས་མཆེད་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལུ་གནང་བའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ ལྷ་ཁང་གསར་
བཞེངས་གྲུབ་པའི་བཀའ་དྲིན་བཏང་རག་དང་ ཧད་ལུང་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༨ ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་བདུན་བཅུ་པའི་ཞབས་ལས་ 
ས་གནས་འདི་ཁར་ དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཕྱག་ལཱ་ མཛད་དང་
མཛད་བཞིན་པ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀྱཻ༈ འཆི་མེད་པད་འབྱུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དང་། །བླ་མ་གོང་མའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །དམ་བཅས་ཁས་བླངས་མ་གཡེལ་
བར། །གནས་དང་དེ་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་སྲུངས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཀྱཻ༈  སྣང་སྲིད་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །དུ་མ་རོ་གཅིག་ཆོས་སྐུར་བསྡུ་བ་ལྟར། །ལྷ་བཙན་ཁྱོད་
ཀྱང་ལེགས་ཉེས་སྣ་ཚོགས་པ། །ཡུལ་དུས་ཁམས་དབང་གདུལ་བྱའི་རྗེས་འགྲོ་བས། །ལས་བཞི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་
མཚན་ཅི་ཡང་བཟུང་། །དོན་གྱི་ངོ་བོ ་རང་སྣང་མ་དག་པས། །སྔར་ཕན་ལྷ་འདྲེར་འཛིན་པ་མཐོལ་ལོ ་
བཤགས། །དེང་ནས་བླ་མར་ཤེས་པས་བདག་བསྟོད་དོ། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཕྱི་
ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་བསལ་ཞིང་། །དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་འདི་དག །ཀུན་མཁྱེན་གོ་
འཕང་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ། བཅུ་བཞི་མགོནམ་དང་ ཉེར་དགུའི་
མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་ཁ། ལོ་དུས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ནང་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་གནམ་གང་ལས་ དང་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཚུན་ མ་ཎི་དུང་
སྒྲུབ་ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་དང་འབྲེལ་ ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཉིན་གྲངས་གསུམ། ཚེ་དཔག་མེད་བཞག་
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གྲངས་བདུན། དྲག་དམར་བཞག་གྲངས་བདུན། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། མི་འཁྲུགསཔ་སྟོང་མཆོད། ཆོས་
སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་ཁ། མགོན་པོ་སྟོང་ཚོགས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག། བླམ་མཆོད་པ་བཅས་ 
གནང་སྲོལ་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ རྣམ་སྲས་རྟེན་མདོས། རང་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད། 
རང་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས། རང་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། རང་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་ 
དྲུག་པ་ཚེས་བཞི། རང་ཟླ་བདུན་ཚེས་ ༩ ལས་ ༡༥ ཚུན་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་ ཚེས་ ༡༧ 
ལས་ ༢༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ ཕོྱགས་ལས་ཡེ་ཤེས་
དངོས་གྲུབ། དེ་ལས་ གདན་འཛིན་གྱི་བླམ་ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མཆོད་དང་འབྲེལ་ དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་
ཆེན་གནང་སོྲལ་འདུག། རང་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷ་བབ་དུས་ཆེན། རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ གཏོར་རྒྱབ་བཅས་ 
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དགོན་སྡེ་དེ་ གྲྭ་ཚང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་དགོན་སྡེ་ར་ཆེ་དྲག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་སྡེ་དང་གཞུང་ལས་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་དགོན་སྡེ་གཞན་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ཐོབ་དང་ཐོབ་བཞིན་པ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་རྒྱུན་གསོལ་
མཆོད་དང་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་ཡང་ ཧཱ་གི་གྲྭ་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ཟླ་དང་པའི་མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་གི་སྐབས་ བསྟན་པའི་
སྦྱིན་བདག་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།

དབུས་སུ་རྒེད་འོག་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྟག་ཕྱུག་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ རྟག་ཕྱུག་གནསཔོ་ཟེར་ཞུ་མི་
འདི་ བར་ངེས་གྱང་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་དང་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ལས་ཁ་འགྱེས་ཏེ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེནམ་
མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་དང་ གསུང་སྤྲུལ་གྱི་བཞུགས་གནས་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ དགོན་སྡེ་དང་
གནས་བདག་འདི་ མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་སྐྱབས་གནས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
གནས་ཡིག་བསྡུས་པ། ལྷ་ཁང་།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོསམ།  
ལྷང་ཁང་གི་བླམ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་།
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༢༢  ཁྱུཁྱུངང་་བབདུདུདད།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཁྱུང་བདུད།
གནས་ཁང་། བར་ངེས་ན།
གཡུས། བར་ངེས་ན།
བསྟེན་མི། ཧཱ་ལུང་བརྒྱུད་བཞི་གི་མི་སེར་དང་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རོང་ཁག་ཆ་མཉམ་

གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ཧཱ་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་
ཡང་ བཤད་སྲོལ་ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་དེ་ཅིག་
གི་ཐོག་ལས་བཤདཔ་ཨིན་པས། དང་པ་འདི་
འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་བོད་ལུ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་
སོྲང་བཙན་སྒམ་པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ ཕུག་རོན་
དཀར་ནག་གཉིས་སྤྲུལ་ཏེ་བཏངམ་ལས་ ལྷ་
ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་

རུང་ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གིས་བཞེངས་པའི་མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་
མེདཔ་ཨིན་པས། བཤད་སྲོལ་གཉིས་པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱལ་སོྲང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཐུགས་ཀ་ལས་
འཕོས་པའི་འོད་ཟེར་དཀར་ནག་གཉིས་ཕོག་སར་ ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་བཞེངས་ཡོདཔ་དང་། དེ་ཡང་ 

ཧཱ་རངོ་ལྷ་ཁང་དཀརཔོ།
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ཁྱུང་བདུད།

མེ་རི་སྤུན་གསུམ་གྱི་སྒང་ལས་ མི་ཚུ་ཧད་ཀྱིས་ཐོན་ཏེ་ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིསཔོ་འདི་ བཞེངས་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཨིན་པས། 
ལྷ་ཁང་ནང་གི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་འདི་ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་བསྒང་ མགོན་པོ་
ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཏེ་ དབུ་བཞེངས་ནི་གུར་ལྷོདཔ་ད་ སྐུ་གཟུགས་དང་བསྟུན་པའི་དབུ་ཅིག་
བཞེངས་མ་ཚུགས་པར་སོད་པའི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཁ་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་གོ་ལ་ཧོནམ་གྱོན་མི་ཅིག་གིས་ ཁྱེད་
ཆ་ཁྱབ་ག་ཅི་འབདཝ་སྨོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ང་བཅས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་འགྲིགས་མ་ཚུགས་ཟེར་སབ་ནུག། མི་
དེ་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་དབུ་ཅིག་ང་ལུ་ཡོད་ དེ་གིས་མི་བཏུབ་པས་ག་ཟེར་ཕུལ་མི་འདི་ དབུ་གུར་བཀལཝ་
ཅིག་ཞུན་ཐེབས་ཏེ་སྦྱར་སོངམ་ལས་ དབུ་འབག་འོང་མིའི་མི་དེ་ལུ་ རིན་དངུལ་ཅིག་སོད་དགོ་མནོ་སྟེ་ བལྟ་
བར་འགྱོ་བའི་བསྒང་ མི་དེ་གར་སོང་མེད་པར་ཡལ་སོངམ་ལས་ མི་འདི་ས་གནས་དེ་ཁའི་གནས་བདག་ ཁྱུང་
བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་འདི་ ཆེ་སུ་ཅིག་ཡོད་
པའི་ཁར་ དུམ་གྲ་ཅིག་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡོ་སྟེ་སྦྱར་སོང་མི་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ཕང་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་ཕང་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ སྐུ་འདི་གིས་ངེ་གི་ལུང་བསྟན་དེམ་ཅིག་ར་ཨིན་ ཕང་མི་དགོ་ཟེར་གསུང་འབོྱན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
བཤད་སྲོལ་འདུག།
གནས་བདག་ཁྱུང་བདུད་འདི་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་
གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ དགྲ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དགོ་མི་འདི་
ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཁྱིམ་ཏོག་གུར་དར་ཅུང་དཀརཔོ་
འཕྱར་ཚད་ཅིགཔོ་གིས་ གནས་བདག་ཁྱུང་བདུད་བསྟེན་
དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་
འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཅོམ་ལྡན་ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་དང༌། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པད་འབྱུང་ལ། །རང་སྲོག་ཕུལ་ནས་དམ་བཞེས་པ། །མ་
གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཧཱུཾ༑ དུག་གསུམ་རྣམ་དག་རིགས་གསུམ་ལྷ་ཡི་གར། །རོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་བཻཌཱུརྻ་ཡི་མདོག །ཕྱག་གཉིས་རོ་རྗེ་ཡིད་
བཞིན་ནོར་བུས་མཚན། །ནོར་བུའི་རོག་དང་བེར་ནག་གཡུ་ཁྲབ་གསོལ། །དར་མཚོན་རིན་ཆེན་རྒྱན་བཟུང་མེ་
རླུང་དབུས། །ནམ་མཁའི་འོད་ཅན་མྱུར་མགྱོགས་རྟར་བཅིབས་ནས། །རོྣ་མྱུར་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱིས། །བསྟན་འགྲོའི་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་མི་རྫུ་མེད་པས་ན། །འཁོར་དང་
གནས་མཐའི་ངེས་པ་གཟུང་དཀའ་ཡང༌། །ལྷོ་མོན་རྒྱ་བོད་ཧས་གྲུབ་འབྲས་ལྗོངས་སོགས། །ཡུལ་རྣམས་ཀུན་གྱི་
དགྲ་ལྷ་མཛད་ལ་བསྟོད། །སྒྲུབ་ལ་སྙིང་ཉེ་དམ་གཙང་ལས་ལ་མྱུར། །འཁོན་ཆུང་ངོ་ཡང་དཀར་པོ་སོྤྱད་ལ་
དགྱེས། །མཐུ་རྣོ་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཆེ་ངང་རྒྱུད་རིང༌། །བརྩེ་གདུང་མ་འདྲ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཞེས་དང་།
བོ༑ གང་ཐུགས་བདེ་བའི་ཞགས་པས་འཆིང་བ་མོ། །ཟླ་ཤེལ་མདངས་ཅན་གཟི་བཟང་སྨིན་ལེགས་སྒྲོན། །ཕྱག་
གཉིས་མདའ་དར་འདོད་སྦྱིན་བུམ་པ་འབྲེལ། །ཡིད་འོང་རྒྱན་འཆང་རྐྱང་བུར་བཅིབས་ལ་བསྟོད། །རྫུ་འཕྲུལ་རྟ་
དམར་སྟེང་ན་ཉི་མ་འབུམ། །འཆར་ཀའི་འོད་ལྟར་དམར་གསལ་ཟླ་འོད་རྒྱས། །རྒྱལ་མཚན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
བསྣམས་པ་ཡིས། །ས་གསུམ་དབང་འདུས༌སྲས་མཆོག་དེ་ལ་བསྟོད། །ནང་འཁོར་ཕྱི་ནང་ཕྱོགས་བཞིའི་བཀའ་
བློན་ཆེ། །མངའ་གཞུག་ཀླུ་བཙན་བདུད་སོགས་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས། །དྭངས༌པའི་ཤེལ་ལྟར་རྐྱེན་གྱི་ངོས་བཟུང་
བས། །མདོག་བརྒྱན་ཆ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་རོལ་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་དགྲ་ལྷ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་
མཐུན་འགལ་རྐྱེན་རྡུལ་དུ་རོག་པ་དང༌། །མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབོྱར་བདེ་སྐྱིད་སོགས། །སྨོན་པ་ཆོས་
བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྟོངས་གྲོགས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
སྔ་ཕྱི་ཁ་ཐུན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་། མགོནམ་ལྕམ་
དྲལ་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཁ། དུས་ཆེན་ཁག་གི་འབུམ་སྡེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ། ལོ་ལྟར་གྱི་ཚེས་
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བཅུའི་སྐུ་འཆམ། གཏོར་རྒྱབ་དང་རྟེན་མདསོ་ལ་སགོས་པའི་རོང་གཞིས་ཅིག་གི་ནང་ན་ གཏང་དགོཔ་ཡོད་པའི་
གསོལ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གཅིག་ཡང་ ལྷག་ལུས་མེདཔ་སྦེ་ དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རབས་དང་ གོང་
མའི་བཀའ་དྲིན། སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གི་ཐུགས་སྨོན་
ལས་བརྟེན་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་འདི་ ཧཱ་གི་རོང་གཞིས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཧཱ་ལུང་བརྒྱུད་བཞིའི་མི་
སེར་དང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉམས་གསོ་དང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ག་ཅི་ར་འཐོན་རུང་ རྒྱབ་སྐྱོར་
ཧྲིལ་བུམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཚད་ རོང་གཞིས་འདི་ནང་ དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ གཞུང་དང་མི་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ གནངམ་
ཨིན་པས། 

མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
དབུས་སུ་རྒེད་འོག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོའི་གནས་བདག་ ཁྱུད་བདུད་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ཧཱ་ལུང་
བརྒྱུད་བཞི་གི་མི་སེར་དང་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རོང་ཁག་ཆ་མཉམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་ གནས་བདག་ཁྱུང་བདུད་འདི་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ དགྲ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཁྱིམ་ཏོག་གུར་དར་
ཅུང་དཀརཔོ་འཕྱར་ཚད་ཅིགཔོ་གིས་ གནས་བདག་ཁྱུང་བདུད་བསྟེན་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་བཤད་སྲོལ་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེ། ༢༠༠༤ ལྷོ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་
སྐྲུན་ཁང་།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
གནས་ཡིག་བསྡུས་པ། ལྷ་ཁང་།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
ལྷང་ཁང་གི་བླམ་དང་དཀོན་གཉེར།



265

བཙུན་ཚང་དགོན་པ།

༣༣  ཇོཇོ་་བབོ་ོ་སྨསྨནན་་གུགུངང་་།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བོ་སྨན་གུང་།
གནས་ཁང་། བཙུན་ཚང་དགོན་པ། 
གཡུས། སངས་ཀི་རི། 
བསྟེན་མི། སངས་ཀི་རིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

སངས་ཀི་རི་དགོན་པ་འདི་ ནམ་ཕྱག་བཏབ་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་དུས་རབས་གཏན་གཏན་ཅིག་མ་ཤེས་ཏེ་
འབད་རུང་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཧཱ་རྟག་
ཕྱུག་དགོན་པ་དང་དུས་མཉམ་སྦེ་བླམ་གྲུབ་ཐོབ་
དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་གིས་ གདན་
ས་བཏབ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ ཧཱ་སངས་ཀི་རི་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་
ཁ་ཡར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ས་

གནས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་འདྲཝ་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདིའི་མདུན་ཕྱོགས་ལུ་ མཚོ་སྨན་
གྱི་མཚོ་མིག་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། སབ་སྲོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་ནང་གི་མཆོད་པའི་ཆུ་འདི་ 
མཚོ་མིག་འདི་ནང་ལས་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ 
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ཇོ་བ་ོསྨན་གུང་།

གཡུས་མི་དམངས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཨིན་པས། ད་རེས་འབད་བ་ཅིན་ ཧཱ་གྲྭ་
ཚང་ལས་མི་སྡེའི་བླམ་ཅིག་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་ དགོན་སྡེ་འདིའི་གསོལ་མཆོད་དང་ གཡུས་མི་ཚུ་གི་གསོན་
གཤིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཕྱོགས་ལས་སྣ་ཚུ་ བླམ་འདི་གིས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་མས། ལྷ་ཁང་འདི་ 
གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མི་སྡེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ ཉམས་གསོ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་ར་བ་ལས་ར་
གསར་བཞེངས་མཛད་གནང་བའི་བསྒང་ར་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཧཱུཾ༑ སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱིས། །ལྷ་སྲིན་མ་ལུས་
བཀའ་བསྒོས་བཞིན། །བསྟན་པའི་གཉེར་ཁ་ཁྱོད་ལ ་
བཅོལ། །བཅོལ་བའི་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་དགོངས། །ཁམས་
གསུམ་དབང་འདུས་པད་འབྱུང་གིས། །ཞིང་འདིའི་རྒྱལ་
བསྟན་སྲུང་བ་དང་། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྤེལ་བའི་དམ་བྱེད་
པ། །རོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་མ་བསྩལ་མེད། །དྲེགས་མཛད་
ཕྱག་ན་རོ ་རྗེས་ཀྱང་། །མི་བསྲུན་དྲེགས་པ་སྡེ ་བརྒྱད་
ཀྱི། །སྲོག་སྙིང་བཞེས་ནས་དམ་བཞག་པ། །སྙིང་ནས་མ་
གཡེལ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
བསྟན་པའི་ལས་མཛད་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་བ། །རང་བཞིན་དབྱིངས་ལས་འབར་བའི་རལ་ལྡན་པ། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་
སྒོ་བ་སྨན་གུང་རྗེ། །སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཆེ་བརྗིད་རྔམས་པའི་ཞལ། །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པས་ཁམས་
གསུམ་འགུགས། །འདོད་སྦྱིན་རེ་སྐོང་གཏེར་འབུམ་གཡོན་དུ་འཛིན། །རིན་ཆེན་རྒྱན་སས་སྨུག་ནག་བགོ་བ་
གསོལ། །མྱུར་མགྱོགས་རྟ་ནག་བཅིབས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་དང་། །ཐོད་དང་
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འཇའ་གོས་མེ་ལོང་མདའ་དར་འཆང་། །དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལྡན་ཡུམ་ཆེན་སྨན། །ཆོས་ལྡན་སྐྱོང་ཞིང་
བསྟན་དགྲ་གཟིགས་ལ་བསྟོད། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཅི་དགོས་སྒྲུབ་པའི་འབངས་། །མངག་གཞུག་ཀླུ་བཙན་
གཉན་འཁོར་བསམ་འདས་པ། །རྣམ་འགྱུར་ཕྱག་མཚན་ཅི་ཡང་སྟོན་བྱེད་ཅིང་། །བཀའ་གཉན་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་
པའི་སྲས་བཅས་བསྟདོ། །རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ཡིད་བཞིན་བསམ་འཕེལ་གཏེར། །གཏེར་འབུམ་ཚེ་དཔལ་བསོད་
ནམས་སྟོབས་དབང་ཕྱུག །དམ་ལྡན་སྒྲུབ་ལ་བརྩེ་བའི་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །སྒྲུན་བྲལ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་བ་རྣམས་ལ་
བསྟོད། །ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་གཡུལ་ངོ་ཕ་རོལ་བསྐྲད། །སད་སེར་བཙའ་དང་མུ་གེ་མི་ཕྱུགས་ནད། །མི་ལས་དགྲ་
ལ་བཟློག་པའི་མཐུ་བོ་ཆེ། །སྣ་ཚོགས་རོལ་པའི་བདག་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སྔར་བཞུད་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་དམ་
བཅས་བཞིན། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྡིག་སོང་དགེ་བའི་ལས། །ལས་འབྲས་སང་བླང་བླང་དོར་ལྡན་པའི་
འབྲས། །བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཅི་འདོད་རེ་སྐོང་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་དུས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ནང་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
རང་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་གནམ་གང་ལས་ དང་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཚུན་ མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ་ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་
དང་འབྲེལ་ ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཉིན་གྲངས་གསུམ། ཚེ་དཔག་མེད་བཞག་གྲངས་བདུན། དྲག་དམར་བཞག་
གྲངས་བདུན། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ མི་འཁྲུགས་པ་སྟོང་མཆོད། ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་ཁ། མགོན་
པོ་སྟོང་ཚོགས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག། བླམ་མཆོད་པ་བཅས་ གནང་སྲོལ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
རང་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ བླ་མའི་སྐུ་མཆོད་ཉིནམ་གཅིག་དང་། སྨྱུང་གནས་ཆ་གཅིག དེ་ལས་ དམངས་ཀྱི་འགོ་
འདྲེན་གྱི་ཐོག་ལས་ དམངས་མཆོད་ཉིནམ་གཅིག་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་མི་
ར་བོ་བཞི་ལྔ་ཅིག་གིས་ སྒོ་རི་རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མཆོད་ཉིནམ་གཅིག་བཟུང་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་
ནངས་པ་ རྒྱུན་ཆད་སོངམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
མི་སྡེ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟེར་རུང་ རང་སོའི་དད་མོས་དང་བསྟུན་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གི་སྐབས་ རྒྱུ་སྦུང་གི་
རྒྱབ་སྐྱོར་དུམ་གྲ་རེ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱུ་སྦུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དང་
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མཛད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ བླ་མའི་ལྟོ་ཕོགས་དང་ ལྷ་ཁང་
ཉམས་གསོའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ དུས་དང་དུས་སུ་གནང་སྟེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
དབུས་སུ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ སངས་ཀི་རི་དགོན་པ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཧཱ་རྟག་
ཕྱུག་དགོན་པ་དང་དུས་མཉམ་ལུ་ བླམ་གྲུབ་ཐོབ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་ གདན་ས་བཏབ་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ ས་གནས་སངས་ཀི་རི་ཟེར་ས་ལས་ དུས་ཡུན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཁ་ཡར་ལྟ་རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ 
ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ས་གནས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་འདྲཝ་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདིའི་
གདོང་ཕྱོགས་ལུ་ མཚོ་སྨན་གྱི་ཆུ་མིག་ཨིན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། དགོན་པ་དེའི་གནས་བདག་འདི་ 
ཇོ་བོ་སྨན་གུང་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ཨིནམ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཞུ་མི་འདི་ སངས་ཀ་རི་གཡུས་ཚན་
ནང་སོད་མིའི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
གནས་ཡིག་བསྡུས་པ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
གཡུས་ཁའི་དགེ་སོང་ རིག་འཛིན་དང་ནུ་གཅུང་།
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༤༤  རྟརྟགག་་ཕྱུཕྱུགག་་མམཚཚོ་ོ་སྨསྨནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྟག་ཕྱུག་མཚོ་སྨན།
གནས་ཁང་། རྟག་ཕྱུག་དགོན་པ།
གཡུས། རྟག་ཕྱུག།
བསྟེན་མི། བར་ངེས་གྱང་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་དང་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ལས་འགྱེས་ཏེ་འགྱོ་

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

རྟག་ཕྱུག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧཱ་མེ་
རི་སྤུན་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་དབུས་སྤྱན་རས་
གཟིགས་ཀྱི་གནས་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་གཉིས་
པ་དང་འདྲཝ་འདི་ནང་ སྔོན་རབ་བྱུང་ 
༡༤ པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
གདུལ་ཞིང་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ནུབ་
དྷ་ལི་རོང་གི་ཚབ་ལུ་རྟག་ཕྱུག་ལྷ་ཁང་འདི་
བཞེངས་གནང་ནུག། 

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་སོབ་མ་དྷ་ལི་རབ་བྱུང་གི་བླམ་གནས་བརྟན་ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་དང་
བསྟན་འཛིན་རབ་བྱུང་གིས་ དགོན་སྡེའི་སྡེ་དང་བཅས་ས་གནས་འདི་ཁར་གནས་སོ་གནང་ནུག།ཞབས་དྲུང་

རྟག་ཕྱུག་ལྷ་ཁང་།
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ཐུགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཡང་དགོན་པ་དེར་
ཕེབས་ཏེ་རབ་གནས་དང་བཀའ་ཆོས་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཚད། དེ་ཁའི་གནས་བདག་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་
ན་པདོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་གཟི་འབར་དང་
གསང་ཡུམ་མཚོ་སྨན་གྱི་གསོལ་ཁ་ཡང་ལྗགས་རོམ་
མཛད་གནང་ནུག དགོན་པ་དེ་ནང་ནོར་ལྷ་རྣམ་ཐོས་
སྲས་ཀྱི་རི་དང་དེའི་མདུན་དུ་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་
དང་གསུང་སྤྲུལ ་གྱིས ་བཀའ་ཆོས ་གནང་སའི ་
བཞུགས་ཁྲི་དང་ཕྱག་འཁར་ལས་སྐྱེས་ཡོད་པའི་ཤུག་
པའི་ཤིང་སོང་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད། རྟག་ཕྱུག་
དགོན་པ་དེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ཤུལ་
ལས་ ཞབས་དྲུང་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་
ཀྱིས་བདག་འཛིན་མཛད་དེ་དགོན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་སོབ་མ་གཙོ་བོ་སོབ་

དཔོན་ངག་དབང་ནོར་བུས་གཙོས་སྦྱིན་བདག་བར་ངེས་གྱོང་གསུམ་དང་རྟག་ཕྱུག་དགོན་པའི་ཞལ་སོབ་ཚུ་གིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས་གནང་ནུག། ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡང་ཞབས་དྲུང་གསུང་
སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ཐགོ་ཚད་མ་སོགས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་
དང་བརྟེན་པ་བཅས་བཞེངས་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་ཡང་ཞབས་དྲུང་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་
གནང་ནུག། 
དེ་ལས་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་བོད་ལྷ་ས་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གདན་འདྲེན་ཞུ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྒྱས་ཐང་ཀའི་མེ་ལོང་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཙམ་གྱི་མཐའ་རྒྱ་གི་དོན་ལུ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་
ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཡབ་གོང་གཟིམ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གི་ན་བཟའ་གོ་

རྟག་ཕྱུག་མཚོ་སྨན།
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བཅུ་གསུམ་གནང་ཡོདཔ་དང་། ད་ལྟའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་གསུང་གི་ཐུགས་སྨོན་ལས་
བརྟེན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་ལས་མཆེད་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལུ་གནང་བའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ ལྷ་ཁང་གསར་
བཞེངས་གྲུབ་པའི་བཀའ་དྲིན་བཏང་རག་དང་ ཧད་ལུང་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༨ ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་བདུན་བཅུ་པའི་ཞབས་ལས་ 
ས་གནས་འདི་ཁར་ དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཕྱག་ལཱ་ མཛད་དང་
མཛད་བཞིན་པ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀྱཻ༑ འཆི་མེད་པད་རྒྱལ་བའི་སྡེ། །མཐུ་ཆེན་འབྲུག་པ་རྣམ་འཕྲུལ་བ། །ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
བཀའ། །སྤྱི་བརོ་འཁུར་ལས་འགྲོ་ཕན་སྒྲུབས། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཀྱཻ༑ ཀ་དག་ཡེ་རགོས་གཉུག་མའི་མདངས། །གང་ཤར་ཆོས་སྐུའི་རོལ་མོ་ལས། །གཞན་དུ་མི་དམིགས་དོན་གྱི་
ངོར། །དང་པའོི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོར་བསྟོད། །གནས་སྐབས་ཕག་རགས་སྒྲིབ་པའི་རྐྱེན། །ཐ་མལ་འཕྲུལ་པའི་རྣམ་
རྟོག་གིས། །ཕན་གནོད་ལྷ་འདྲེ་འཛིན་པའི་ཚེ། །རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཅི་ཡང་སྟོན། །སང་བླང་དགག་སྒྲུབ་མེད་
པའི་ངང་། །མཉམ་པར་བཞག་པས་མཆོག་གི་དོན། །མྱུར་གྲུབ་མ་ཁྱོད་བསྔགས་ཤིང་བསྟོད། །ཟེར་དོ་བཟུམ་གྱི་
རྣམ་པ་ཨིན་པས།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ། བཅུ་བཞི་མགོནམ་དང་ ཉེར་དགུའི་
མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་ཁ། ལོ་དུས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ནང་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་གནམ་གང་ལས་ དང་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཚུན་ མ་ཎི་དུང་
སྒྲུབ་ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་དང་འབྲེལ་ ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཉིན་གྲངས་གསུམ། ཚེ་དཔག་མེད་བཞག་
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གྲངས་བདུན། དྲག་དམར་བཞག་གྲངས་བདུན། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། མི་འཁྲུགསཔ་སྟོང་མཆོད། ཆོས་
སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསལོ་ཁ། མགོན་པོ་སྟོང་ཚོགས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག། བླམ་མཆོད་པ་བཅས་ 
གནང་སྲོལ་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ རྣམ་སྲས་རྟེན་མདོས། རང་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད། 
རང་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས། རང་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། རང་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་ 
དྲུག་པ་ཚེས་བཞི། རང་ཟླ་བདུན་ཚེས་ ༩ ལས་ ༡༥ ཚུན་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་ ཚེས་ ༡༧ 
ལས་ ༢༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་
དངོས་གྲུབ། དེ་ལས་ གདན་འཛིན་གྱི་བླམ་ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མཆོད་དང་འབྲེལ་ དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་
ཆེན་གནང་སྲོལ་འདུག། རང་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷ་བབ་དུས་ཆེན། རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ གཏོར་རྒྱབ་བཅས་ 
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དགོན་སྡེ་དེ་ གྲྭ་ཚང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་དགོན་སྡེ་ར་ཆེ་དྲག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་སྡེ་དང་གཞུང་ལས་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་དགོན་སྡེ་གཞན་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ཐོབ་དང་ཐོབ་བཞིན་པ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་རྒྱུན་གསོལ་
མཆོད་དང་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་ཡང་ ཧཱ་གི་གྲྭ་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ཟླ་དང་པའི་མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་གི་སྐབས་ བསྟན་པའི་
སྦྱིན་བདག་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
དབུས་སུ་རྒེད་འོག་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྟག་ཕྱུག་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ རྟག་ཕྱུག་མཚོ་སྨན་ཟེར་ཞུ་མི་
འདི་ བར་ངེས་གྱང་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་དང་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ལས་ཁ་འགྱེས་ཏེ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེནམ་
མ་ཚད་ དེའི་ཉེ་འདབ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཧཱ་ཤེལ་དཀར་བྲག་ལུ་ཡང་གནས་བདག་དེ་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
ལྷ་ཁང་གི་གནས་ཡིག་བསྡུས་པ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོས།  
ལྷང་ཁང་གི་བླམ། ཕུར་པ་ཚེ་རིང་།
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༥༥  རྭརྭ་་རྨིརྨིགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྭ་རྨིག་བཙན།
གནས་ཁང་། ཙི་ལུང་ཁ་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཙི་ལུང་ཁ།
བསྟེན་མི། ཙི་ལུང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་དང་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ལས་འགྱེས་ཏེ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་

ཡང་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོརོར་་བབསྡུསྡུསས།།  

ར་རྨིག་བཙན་འདི་ སབ་སྲོལ་ཅིག་ལས་འབད་པ་ཅིན་
སྔོན་བོད་ལས་སྦེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དར་ཡདོཔ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན་མས། གནས་བདག་འདི་ལུ་ གནས་ཁང་
ཟེར་ལོགས་སུ་མེད་པ་ ཤིང་སོང་ཅིག་གནས་ཁང་གི་
ཚུལ་ལུ་བརྩི་སྟེ་ གཡུས་མི་ག་ར་འདི་ཁར་འངོ་ཞིནམ་
ལས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ཕུལ་སྲོལ་ཡདོཔ་
ཨིན་མས། གཞན་ཙི་ལུང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་
ཁང་ ཡང་ན་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་བཞེངས་ནི་སྦེ་ཨིན་རུང་
ད་ལྟོ་བཞེངས་མ་ཚུགས་བས། མ་འོངསཔ་ གནས་
བདག་གི་ཕ་ོབྲང་ཅིག་ བརྐྱབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཚུ་
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གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ བཤདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་ཡིས། །ལྗོངས་འདིའི་ལྷ་འདྲེ་བཀའ་བཏགས་བཞིན། །ལས་འབྲས་བདེན་པར་
ཡིད་ཆེས་ཏེ། །བརྩེ་དང་གདུང་སེམས་ཆེ་བར་མཛོད། །ཟེར་མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་གིས་གནང་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཀྱཻ༑ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་ཀུན་གྱི་དབུས། །གཞན་ཕན་ལྡན་པ་ཁྱོད་ཁོ་ནར། །ངེས་པའི་རྟགས་སུ་ཀླུ་རྒྱལ་
རིགས། །དཀར་པའོི་ཚུལ་བཟུང་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ཉིད་སྐྱོང་ཙ་ན། །ཅང་ཤེས་རིན་ཆེན་རྒྱན་
ལྡན་སྟེང་། །ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ལྟར། །དཔའ་མཚན་དུ་མས་བརྒྱན་ལ་བསྟོད། །ནག་ཕྱགོས་བདུད་
སྡེ་ལས་རྒྱལ་བའི། །ཕྱག་གཡས་བ་དན་དཀར་པོ་དང་། །དཀར་ཕྱོགས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། །གཡོན་ན་
ནོར་བུ་འཛིན་ལ་བསྟོད། །འཁོར་དུ་ཀླུ་སྨན་འབུམ་ཕག་དང་། །ས་བདག་སྡེ་དཔུང་བཅས་པ་ལ། །རང་སྣང་དག་
པས་བསྟདོ་ལགས་ན། །གང་བཅོལ་འཕྲིན་ལས་འབབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་གྱི་ཕཡག་མཚན་
དང་རྣམ་པ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཙི་ལུང་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སོ་བ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་འོང་སྟེ་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ ཕུལ་སྲོལ་འདུག།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ར་རྨིག་བཙན་འདི་ བོད་ར་རྨིག་ནང་ལས་སྦེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དར་ཁྱབ་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་འངོ་ནི་ཨིན་རུང་
ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་སྒོ་འདིའི་མི་སེར་ག་ར་གིས་ གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ གནས་
སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་དང་གཙོ་བོ་སྦེ་ བསྟེནམ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ མ་འོངས་པ་མི་སེར་ཚུ་ གནསཔོ་ལུ་



276

གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལཝ་ད་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕོ་བྲང་ ཡང་ན་ ལྷ་ཁང་ཅིག་ དགོཔ་ངེས་
བདེན་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
ལྷ་ཁང་གི་གནས་ཡིག་བསྡུས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་བླམ་ཆོགཔ་ བླམ་འབྲུག་པ་རྣམ་རྒྱལ།  
ཕམ་རྒས་ཤོསམ་ཚུ།
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རོང་རྩེ་ལྷ་ཁང་།

དདགགའའ་་སྐྱིསྐྱིདད་་གླིགླིངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡
༡༡  འའབབརར་་ལེལེགགསས།།

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འབར་ལེགས།
གནས་ཁང་།   རོང་རྩེ། 
གཡུས། རོང་རྩེ།
བསྟེན་མི། གསང་སྦས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་། སྲིབ་སྲུང་གི་མི་སེར། དེ་ལས་དགའ་

སྐྱིད་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

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

ཧེ་མའི་དུས་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འབྲུག་
ཡུལ་འདི་ས་ཆ་རྟ་མིག་ཙམ་ཡང་ལྷག་ལུས་མེད་པར་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརབས་གནང་པའི་
དུས་ཚོད་ཁར་ས་གནས་དེ་ནང་ཡང་ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརབས་གནང་ནུག། དེའི་ཤུལ་
མར་རོང་རྩེ་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་
ལས་ ལྷ་ཁང་གོང་མ་དེ་ གསར་བཞེངས་འབད་དེ་ 
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འབར་ལེགས།

མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ཆོས་ཕྱགོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་འབད་ས་སྦེ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ལོག་ཤུལ་
མར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་མི་སེར་གྱི་ཁ་རྗེ་ལས་བརྟེན་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ 
ཨ་ཞེ་རོ་རྗེ་དབང་མོ་མཆོག་གིས་ས་གནས་འདི་ཁར་བོྱནམ་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷ་ཁང་འོག་མ་དེ་བཞེངས་གནང་
བ་མ་ཚད་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ལྷག་པར་གཡུས་ཕྱགོས་དེ་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཐུགས་
བཞེད་བཞེས་ཏེ་ཧཱ་གྲྭ་ཚང་ལས་བླམ་གསར་བསྐོས་མཛད་དེ་ ད་རེས་བླམ་ཤོ་ཐེངས་གཉིས་པ་ བླམ་ཚེས་བཅུ་
རོ་རྗེ་དང་སྐུ་གཉེར་དེ་ལས་དགེ་ཕྲུག་ཞལ་གྲངས་ གཉིས་ཙམ་དགོན་སྡེ་དེ་ཁར་བཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་
དང་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེར་སོགས་གནང་དང་གནང་བཞིན་འདུག། སྦས་མཚོ་དེ་དགོན་སྡེའི་གནས་བདག་གཙོ་བོ་
ཨིན་རུང་གསང་སྦས་རྒེད་འོག་དང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ཡང་གནས་བདག་བསྟེན་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ད་
ལྟོ་གནས་བདག་འབག་ལེགས་གཙོ་བོ་བཟུང་སྟེ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཧཱུཾ༑རིག་འཛིན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བཀའ་དང་དམ་ཚིག་ཁུར་
ལེན་པའི། །དགྲ་བོའི་དབུགས་ལེན་སངས་ནས་ཀྱང། །བཅོལ་
བའི་འགྲོ་དོན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཀྱཻ༑ ནུབ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ནས། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་
གྱི་མགོན། །དྲག་ཤུལ་མཐུ་དང་སྟོབས་ལྡན་པའི། །སྐྱེས་བུ་

བཞིན་བཟང་མཛེས་ཤིང་སྡུག།སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་འོད་ཟེར་འཕོ ། །ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་ཐོ ་བ་
འཕྱར། །གཡོན་པ་སྡིག་མཛུབ་ཞགས་པ་འཛིན། །དགྲ་བོའི་སྐེད་ལ་འཆིང་བ་དང། །སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ལ་བདག་
བསྟོད་དོ། །རྟ་དམར་རླུང་མགྱོགས་ལ་བཅིབས་ནས། །སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་བསྐོར། །རྣལ་འབྱོར་
ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ་སྟེ། །དགེ་བསྙེན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །སྨན་བཙུན་ཡིད་འོང་བཅས་པ་ལ། །མི་མཐུན་
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གནོད་པ་ཚར་གཅོད་པའི། །སྦྱིན་བདག་གནོད་པ་ཕྱིར་བཟློག་ཕྱིར། །བཞིན་མཛེས་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་
དོ། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་བདག་ཅག་གི། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པ་དང། །ཡིད་ལ་འདོད་པའི་རེ་བ་
སྐོངས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
སྲོལ་མཆོད་ཡང་ཉིན་ལྟར་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་གྱི་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོ། ཟླ་བ་དང་པའི་ནང་རྒྱལ་བའི་
གསུང་རབ་འབུམ་ལྷག་ནི། རང་ཟླ་བཞི་པར་ བཀའ་འགྱུར་གླིང་སྐོར། དེ་ལས་ དུས་ཆེན་ཚུ་ལས་ ཞབས་
དྲུང་སྐུ་མཆོད་བཟུང་དོ་ཡོདཔ་ད་རང་ཟླ་དྲུག་པ་ཚེས་བཞི་ལུ་དྲུག་པ་ཚེས་བཞི། དེ་མ་ཚད་དུས་ཆེན་གཞན་ཚུ་
གཞུང་དབང་གི་དགོན་སྡེ་གཞན་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ལྷ་ཁང་འོག་མ་བཞེངས་པའི་སྐབས་དེའི་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ག་ར་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་རོ་རྗེ་དབང་མོ་
མཆོག་གིས་གནང་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཡུས་དེའི་མི་སེར་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་མ་བཏུབ་
བཏུབ་སྦེ་བཞེངས་གནང་ནུག། དེ་ལས་དགོན་སྡེ་གོང་འོག་གཉིས་ནང་གསོལ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གཡུས་ཚན་དེའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
རོང་རྩེ་ལྷ་ཁང་འདི་ཧེ་མ་ མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་སོད་ཡོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ 
གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་རྩིས་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྲྭ་ཚང་ལས་བླམ་གསར་བསྐོས་མཛད་དེ་ ད་རེས་འབདཝ་ད་ བླམ་
ཤོ་ཐེངས་གཉིས་པ་ བླམ་ཚེས་བཅུ་རོ་རྗེ་ཟེར་ཞུ་མི་དང་སྐུ་གཉེར། དེ་ལས་དགེ་ཕྲུག་ཞལ་གྲངས་དག་པ་ཅིག་
བཙུགས་ཏེ་ དགོན་སྡེ་འདི་ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ 
འབའ་ལེགས་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུ་མི་ཡང་ གསང་སྦས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་
དང་། སྲིབ་སྲུང་གི་མི་སེར། དེ་ལས་དགའ་སྐྱིད་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོསམ།  
ལྷང་ཁང་གི་བླམ་མཚོ་སྐྱིད་རོ་རྗེ།
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སྦྱིསྦྱིསས་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༢༢
༡༡  ཤིཤིངང་་དདཀཀརར་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤིང་དཀར་བཙན།
གནས་ཁང་། ཡངས་ཐང་།
གཡུས། ཡངས་ཐང་།
བསྟེན་མི། ཡངས་ཐངས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ནང་སོད་མི་ གུང་པ་དྲུག་ཅུ་དེ་ཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ཧཱ་ལུ་ཡོད་པའི་ཡངས་ཐང་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧཱ་ཁྲོམ་
ཁར་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་
ཁར་སྒང་ཏོག་ཅིག་གུར་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ ཧཱ་ཁྲོམ་
ཁ་ལས་ འདམ་ཐང་ཁ་ཐུག་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༥ 
དེ་ཅིག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ གཞུང་ལམ་ལས་
གཡས་ཁ་ཐུག་ ཁྱུང་བདུད་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་

བར་མའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ཁྱུང་བདུད་སོབ་གྲྭ་བརྒལ་ཏེ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 
༡ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ རོང་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གུ་ལས་ ལྕགས་ཟམ་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ཨིན་པས། 

ཡངས་ཐང་ལྷ་ཁང་།
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ཤིང་དཀར་བཙན།

ལྕགས་ཟམ་ཆུང་ཀུ་འདི་བརྒལ་ཏེ་མ་འགྱོ་བར་ དེ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་བཏོན་ཏེ་ཡོད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
བདའ་སྟེ་ཁ་ཡར་ལྟ་ གྱེན་འཛེགས་ཏེ་དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཡངས་ཐང་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
སོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔད་འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་གྲུབ་
པའི་སྔགས་འཆང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དམ་ལ་བཞག་པའི་
བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར། །གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་གདུང་
སེམས་ཆེ་བར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཀྱཻ༑ མཆོད་དོ་བསྟོད་དོ་སྲུང་མའི་ཚོགས། །བཙན་རྒོད་
འབར་བ་མཐུ་རལ་ཅན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་
ཕྱིར། །མི་ཟད་འབར་བའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །མདོག་དམར་
བསེ་ཁྲབ་དམར་པོ་དང་། །བེར་དམར་དང་བཅས་སྙུག་ཞྭ་

གྱོན། །སྟག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡོན། །མདའ་གཞུ་འཁོར་གསུམ་ལུས་ལ་བརྒྱན། །ལག་ན་མདུང་
དམར་བ་དན་འཕྱར། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་ཞུ་ཆིབས། །སངས་
རྒྱས་བསྟན་པའི་བྱ་ར་མཛད། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་བདག་བསྟོད་
དོ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ སོབ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 
འདི་ནང་མཇལ་ནི་ཡོད་མིའི་མེ་ཏོག་འདི་ མེ་ཏོག་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་ཟེར་མི་
འདི་ཨིན་ཟེར་གསུངམ་ཨིན་པས།
མེ་ཏོག་འདི་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཙོག་ཕུར་བརབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ 
དེ་གི་ཕྱི་ལས་ རས་ཧོནམ་ཅིག་གིས་སྤུར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མེ་ཏོག་གི་

མེ་ཏོག་ཨུ་དུམ་ཝ་ར།
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ཤིང་དང་འདབ་མ་ ཚོས་གཞི་ལ་སོགས་པ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་སྦེ་མཇལ་མ་ཚུགས། 
དཀོན་གཉེར་གྱིས་གསུང་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ མ་གཞི་ མེ་ཏོག་འདི་རང་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་
ཤརཝ་ཨིན་རུང་ དུས་ཅིག་ཤར་ནིའི་དུས་ཚོད་འདི་ ཕྱིས་སུ་ཅིག་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། མེ་ཏོག་འདི་གི་
སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་གོ་མི་ འབྲུག་པའི་མི་ཚུ་གིས་ལཱ་ཁག་སྦེ་ མེ་ཏོག་མཇལ་བར་འོང་ནི་ཡོད་ཟེར་གསུང་ནི་
འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ནི་དང་ 
དུས་ཆེན་འབུམ་སྡེ་ཚུ་བཟུང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟྲ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༥ དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ལུ་ རྣམ་
རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་དང་། དྲུག་པ་ཚེས་བཞི། ཟླཝ་ ༩ པའི་ནང་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ལ་སོགས་
པ་ཆད་ལུས་མེད་པར་ བཟུང་སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
ཧཱ་ཡངས་ཐང་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མར་ ཡངས་ཐང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་སོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ནི་གུར་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
ཡངས་ཐང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་
སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་འདི་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཉམས་བཅོས་ཞུ་
སྟེ་ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མཇལཝ་ཙམ་གྱིས་དད་པ་དང་མོས་གུས་བསྐྱེད་ཚུགས་
པའི་ལྷ་ཁང་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ དགེ་སོང་ཞལ་གྲངས་ ༥༠ དེ་
ཅིག་གི་རྩིས་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དགོན་པའི་འབུམ་སྡེ་བཟུང་ནི་དང་ མི་སྡེ་ནང་གཤིན་གསོན་གྱི་དགེ་ར་
སྒྲུབ་ནི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་བྱུང་སྟེ་འདུག།
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མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ཧཱ་གི་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བཙན་འདི་ ཁྱུང་བདུད་ཨིནམ་ལས་ རྒེད་འོག་དང་གཡུས་
ཚན་ ག་ཏེ་གི་མི་སེར་ཨིན་རུང་ གནས་བདག་ཁྱུང་བདུད་འདི་ བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཡངས་ཐང་ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ གནས་བདག་ངོ་མ་ ཤིང་དཀར་བཙན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་ཀ་ཁྲབ་འདི་ཡང་ ག་
ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེ། ༢༠༠༤ ལྷོ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
ལྷང་ཁང་གི་བླམ་དང་དཀོན་གཉེར།



285

རྒྱ་མདུད་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།

༢༢  སེསེརར་་ནནགག་་སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སེར་ནག་སྒང་བཙན།
གནས་ཁང་། རྒྱ་མདུད་དགོན་པ།
གཡུས། རྒྱ་མདུད་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ཧཱ་ལུངམ་བརྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་དང་ ས་རོ་གི་མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ཡང་

བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མས། 
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ཧད་ལུང་དགོན་ཆེ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་རྒྱ་མདུད་
དགོན་པ་ནི། རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པའི་སོབ་མའི་
གཙོ་བོ་རྟོགས་པ་རང་དང་མཉམ་པ་ཡང་དགོན་
པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་གིས་ 
རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ནང་རོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱ་མདུད་
དང་འདྲ་བའི་ས་གནས་སུ་ རྒྱ་མདུད་བཀྲ་ཤིས་
སྡིངས་ལྷ་ཁང་ཕྱག་བཏབ་གནང་། སྟོད་འབྲུག་

གནམ་གྱི་སྐར་མར་གྲགས་པའི་ཤངས་པ་འབའ་ར་བའི་ཆོས་ལུགས་བཙུགས། གྲུབ་ཐོབ་ཆོས་དབང་བཀྲ་ཤིས་
དར་རྒྱས་སོགས་ཀྱིས་གདན་ས་དར་རྒྱས་མཛད། ལྷ་ཁང་ཐོག་གསུམ་ཡོད་པའི་བར་མ་ལ་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ཇོ་བོ་
བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཐོག་ཚད་མ་ གཡས་སུ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་དང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་
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ཕྱག་བཞི་པ་མི་ཚད་མ་ དེའི་གཡས་སུ་ཚེ་རིང་མའི་རྟེན་སྒམ་རོ་རྗེ་ཕག་མོ་མི་ཚད་མ་གཅིག། འཕགས་མཆོག་
བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕྱག་སོྟང་སྤྱན་སྟོང་མི་ཚད་ལྷག་པ་གཅིག། གཡས་ཀྱི་གོང་དུ་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་
མཛད་མི་ཚད་མ་དང་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་དང་བདེ་མཆོག་ གཡོན་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་
དང་ ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་གནས་མི་ཚད་མ། གཡོན་གྱི་གོང་དུ་ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མི་ཚད་
མ་དང་ གདན་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་མི་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཆོས་དབང་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གི་སྐུ་འདྲ་ཁྲུ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་
གཅིག་དང་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་གྱུར་ཆེན་མོ་གསུང་རྟེན་དང་བཅས་བཞུགས་ཡོད། ཐོག་གོང་མར་རྗེ་ཤེས་རབ་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ། གཡས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲུ་ཚད་མ། གཡོན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུ་ཁྲུ་ཚད་མ་དང་ མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་དང་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྩལ་པ། །ཕན་གནོད་འབྲས་བུ་མི་བསླུ་བས། །གནོད་སང་ཕན་པ་སྒྲུབ་ཅེས་
གསུངས། །ཁྱོད་ཀྱང་འགལ་ན་ན་ར་ཀན། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
པད་རཱ་གའི་ལྷུན་ལྟར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །ཉིན་བྱེད་འབུམ་གྱི་གཟིགས་ལྡན་དཔལ་བའི་ཆས། །མཐོང་བས་ནག་པོའི་
ཕྱོགས་རྣམས་མཐར་བྱེད་པའི། །མཐུ་ལྡན་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཁྱོད་ལ་བསྟདོ། །གློག་གི་ཤུགས་འཆང་རྟ་དམར་
སྟེང་ན་འགྱིང་། །ཕྱག་གཡས་རུ་མཚོན་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་འཕྱར། །གཡོན་པར་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ནོར་
བུ་འཛིན། །འགྲོ་བའི་ཕོངས་པ་སེལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་ཕྱོགས་འདིར་བཀྲིས་
ཤིང་། །བདག་ཅག་ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ། གསོལ་ཁ། ལོ་དུས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་
ཅན་ཚུ་དང་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟླ་དང་པའི་ནང་ལུ་ མ་ཎི་
ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ། རང་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་ཚར་ཉིནམ་གཅིག་དང་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་



287

འགྱུར་ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱི་རིང་། རང་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད། རང་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་
གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་ལྷ་མོ། རང་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། རང་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་ གནས་
བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་ལྷ་མོ། རང་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ གཟའ་ཆོག། རང་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ གདན་འཛིན་བླ་མའི་
སྐུ་མཆོད་དང་ལྷ་བབ་དུས་ཆེན། རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ གཏོར་བཟློག། རང་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ མདོས་
ཆོག་ཉིནམ་གཅིག་དང་ མགོན་པོ་ཉིནམ་གཅིག་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཚེས་མཆོག་བཅས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་
གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ཧཱ་རྒྱ་མདུད་དགོན་པ་འདི་ ཧཱ་རོང་ཁག་གི་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ དགོན་སྡེ་རྙིངམ་ཅིག་དང་ བྱིན་བརབས་
ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ཉམས་གསོའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དགོན་
སྡེ་འདིའི་བླམ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དངུལ་ཕོག་དང་ལྟོ་ཕོགས་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་མི་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རང་སོའི་དད་མོས་དང་བསྟུན་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་བཟུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོ་
བྱད་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཚད་ དགོན་སྡེ་འདིའི་གནས་བདག་ལུ་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཡང་ རང་གི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་བསྟུན་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
སེར་ནག་སྒང་བཙན་འདི་ རྒྱ་མདུད་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཧཱ་
ལུངམ་བརྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ས་ར་ོལས་ཡང་མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་བསྟེན་སྲོལ་
ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ མཐུ་སྟོབས་དང་ནུས་པ་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཚེ་
འདིའི་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་ བསམ་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་
འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༤ ལྷོ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
གནས་ཡིག་བསྡུས་པ། ལྷ་ཁང་།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
ལྷང་ཁང་གི་བླམ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་།
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གད་ཆུ་ལྷ་ཁང་།

༣༣  ཇོཇོ་་གགཡཡགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་གཡག་བཙན།
གནས་ཁང་། ཧཱ་སྟོད་གད་ཆུ་ཁ།
གཡུས། གད་ཆུ་ཁ།
བསྟེན་མི། གཅེན་པ། གཅུང་པ། གད་ཆུ་ཁ། གཅེན་གཅུང་བྱང་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་

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

གད་ཆུ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧཱ་ཁྲོམ་ལས་ཧཱ་སྟོད་ཁ་
ཐུག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོཝ་ད་ ཧ་ལམ་
ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༤ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་
ཏེ་ཡོད། དེ་ནང་ལས་རྐང་སྟོང་སྦེ་ དུས་ཡུན་
དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ གད་ཆུ་ལྷ་ཁང་ལུ་
ལྷོདཔ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཁང་འདི་ བླམ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་ཟེར་ཞུ་

མི་གིས་བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། ལྷ་ཁང་དེའི་རྒྱབ་ཁར་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་
མེད་ནོར་བུའི་བཞུགས་ཁྲི་ཨིན་ཟེར་ རོའི་ཁྲི་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད། ལྷ་ཁང་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུབ་སྒོ་
སྲུང་མི་ ཧཱ་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་མི་ ཧཱཔ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། དེ་འབད་
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ཇོ་གཡག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་།

ནི་འདི་གིས་ གཡག་ཟམ་ཡར་བཅད་ ཕགཔ་ར་ལས་གསོ་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ ཕག་ཤ་ཟ་རུང་མེ་ནང་འཚིག་དྲི་
དང་གཞོབ་དྲི་ཚུ་ ར་ལས་གཏང་མི་ཆོག་ཟེར་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ཆུ་འདི་ ཁྱུང་བདུད་
ཀྱི་གསོལ་ཆུ་ཨིན་ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག། 

གད་ཆུ་ལྷ་ཁང་གི་ཐད་ཕང་སྟེ་ཁ་ཡར་ལྟ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣ 
དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ བྱག་གི་ལོགས་ལུ་ ཇོ་གཡག་བཙན་གྱི་
གནས་ཁང་ཟེར་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
མ་གཞི་ གད་ཆུ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་ཅིག་
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་འདི་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ 
ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་འབད་བརྩི་ནི་འདི་གིས་ གད་ཆུ་ལྷ་
ཁང་འདི་ ཇོ་གཡག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

འདིར་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་བཀའ། །དམ་ལ་བཞག་པའི་མི་མ་ཡིན། །ཁྱེད་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་
པའི། །དམ་བཅའ་དགོངས་ལ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  

ཀྱཻ༑ བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་བཙན། །གངས་ཀྱི་རི་ལྟར་དཀར་བའི་
བདུད། །ཨིནྡྲ་ནཱིལ་ལྟར་སྔོ་བའི་ཀླུ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་བསྟོད་
དོ། །དེ་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་གསོལ་བ། །མི་མཐུན་འཚེ་བ་ཀུན་ཞི་
ནས། །མཐུན་རྐྱེན་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་རྒྱས། །ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་
ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

ཇོ་གཡག་
བཙན།
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་། དུས་ཆེན་འབུམ་སྡེ་ཚུ་ དགོན་སྡེ་གཞན་དང་ཅོག་
འཐདཔ་སྦེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་རྟེན་མདོས་དང་ གནས་པོའི་
གསོལ་ཁ། རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ཉེར་དགུ་ལུ་ གཏོར་རྒྱབ་དང་ རིམ་གྲོའི་ཚུལ་དུ་མི་ཁ་དང་གླུད་ཚུ་གཏང་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ སྔོན་མར་མི་སེར་གྱི་ལྷ་ཁང་འབད་སོད་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ 
ལྷ་ཁང་འདི་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལཝ་ལས་ གྲྭ་ཚང་ལས་ བླམ་ཅིག་གསར་བསྐོས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་
ནང་ དུས་རྒྱུན་བཟུང་དགོ་པའི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་ཡང་ གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་
ཆད་མེད་པར་བཟུང་དང་བཟུང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ཧཱ་རོང་ཁག་ སྦྱིས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གད་ཆུ་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ ཇོ་གཡག་ཟེར་ཞུ་མིའི་གནས་ཁང་
འདི་ རི་ཡི་སྐེད་པར་ བྱག་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ གད་ཆུ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་
གནས་ཁང་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་ངོ་མ་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་
འབད་བརྩི་ནི་འདི་གིས་ གད་ཆུ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཇོ་གཡག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། གནས་
བདག་ཇོ་གཡག་བཙན་བསྟེན་མི་འདི་ ཧཱ་གི་གཡུས་ཚན་ གཅེན་པ་དང་། གཅུང་པ། གད་ཆུ་ཁ། གསུམ་གྱི་
གཡུས་ཚན་ལུ་ གཅེན་གཅུང་བྱང་གསུམ་ཟེར་ སབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོསམ། 
བླམ་སངས་རྒྱས་དང་སོབ་ཚེ་རོ་རྗེ།
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ལོ་ལོ་ལྷ་ཁང་།

༤༤  བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།
གནས་ཁང་། རྟ་ལུང་ལོ་ལོ།
གཡུས། རྟ་ལུང་།
བསྟེན་མི། རྟ་ལུང་ལོ་ལང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ཧཱ་རོང་ཁག་སྦིས་རྒེད་འོག་རྟ་ལུང་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་
པའི་ལོ་ལོ་ལྷ་ཁང་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་མཚན་
གྱི་སྙན་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཏེ་ཡོད་པའི་མཚམས་པ་
གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་འབོྱར་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་གིས་ལོ་ལོ་གཡུས་
ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ཐུགས་བཞེད་བླ་མེད་བཞེས་ཏེ་བཞེངས་
གནང་གནངམ་ཨིན་མས། མཚམས་པ་ཁོ་ར་ཆུང་དུས་
ནས་ས་རོ་རིན་སྤུངས་གྲྭ་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་མཛད་
དེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཤུལ་

ལས་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཟུར་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདུན་ལས་དཔལ་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཡོངས་རོགས་གསན་
པ་མ་ཚད་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་རི་ཁྲོད་འགྱིམས་ཏེ་བཞུགས་མི་མཚམས་པ་ཅིག་ཨིན་མས། ཕྱིས་སུ་གྲྭ་ཚང་
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བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་གི་
ཡོངས་འཛིན་ཡང་མཛད་དེ་རྟ་མགོ་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལོག་སྟེ་ར་རི་ཁྲོད་ལུ་བཞུགས་ནུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་དང་། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་ཡིས། །ལྗོངས་འདིའི་ལྷ་འདྲེར་བཀའ་བསྒོས་
པའི། །ཐ་ཚིག་འདི་ལས་མ་འདའ་ཞིག། ཟེར་གསུངས་ནུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཀྱཻ༑གཞན་དོན་སྲིད་པར་གནས་ཀྱང་ནི། །ཉེས་པའི་ར་རི་མི་
མངའ་བར། །རབ་མཛེས་ཟླ་བ་འབུམ་ཕག་གི། །དཔལ་ལས་
འགོངས་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རང་གནས་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཙ་
ན། །ཕྱག་གཡས་ལྷ་ཡི་བ་དན་དང་། །གཡོན་པ་ནོར་བུ་
ལེགས་བཟུང་ནས། །དབུལ་ཕོངས ་གདུང་བ ་སེལ་ལ ་
བསྟོད། །དགྲ་དཔུང་གཞོམ་ལ་ཆས་ཙ་ན། །རྟ་དཀར་རླུང་
གཤོག ་ཆིབས་སུ ་བཅིབས། འཁོར་དུ ་ར ་ཙ ་བདུད་པོ ་
དང་། །ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པས་བསྐོར་ལ་བསོྟད། །གཞན་ཡང་
དགའ་བདེ་གསང་བའི་ཡུམ། །བཞིན་མཛེས་ཡིད་འོང་སྨན་

མོ་ནི། །ཕྱག་གཉིས་མདའ་དར་བུམ་པ་འཛིན། །ཚེ་གཡང་འགུགས་མཛད་མ་ལ་བསོྟད། །དེ་ལྟར་བསོྟད་པས་
ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར། །མི་མཐུན་གནོད་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཀྱིས། །བསམ་པའི་
རེ་བ་གང་བར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་དང་དམིགས་བསལ་དུས་ཆེན་ཚུ་གི་སྐབས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ཧཱ་དང་
ས་རོའི་ལོ་འབག་རནམ་ད་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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མི་སྡེ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟེར་རུང་དགོན་སྡེ་དེའི་གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་འོང་མི་ཚུ་གིས་ཕུད་ཁ་རེ་
ཕུལཝ་མ་གཏོགས་གཞན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟེརཝ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་གཞུང་ལས་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ཧཱ་རོང་ཁག་སྦྱིས་རྒེད་འོག་རྟ་ལུང་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ལོ་ལོ་ལྷ་ཁང་འདི་མཚམས་པ་དཔལ་འབྱོར་ཟེར་ཞུ་
མི་གིས་ལོ་ལོ་གཡུས་ཚན་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཐུགས་
བཞེད་གནང་སྟེ་ བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་འདི་ རྟ་ལུང་
གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་དང་།ལོ་ལང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༤ ལྷོ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
སོབ་ཚེ་རོར་དང་བླམ་སངས་རྒྱས།
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བྲག་གདངས་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་།

༥༥  བྲབྲགག་་གགདདངངསས་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་གདངས་བཙན།
གནས་ཁང་། བྲག་གདངས་རར།
གཡུས། རྟ་ལུང་།
བསྟེན་མི། རྟ་ལུང་གི་མི་སེར་དང་ཧཱ་སོྟད། ཡངས་ཐང་བཅས་སྦྱིས་སྟོད་ཚོགས་གསུམ་

དང་ས་རོ་ལས་རྣལ་འབྱོགཔ། རྒྱ་གར་ཐང་། ཆུ་ཁ། བཙན་ཏོ་གི་མི་སེར་ལ་
ལོ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

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

བྲག་གདངས་བཙན་གྱི་བཞུགས་གནས་ལྷ་ཁང་ཟེར་
ལོགས་སུ་མེད་དེ་འབད་རུང་གནས་བདག་དེའི་བཞུགས་
གནས་བྲག་སོྦམ་ཅིག་གི་ར་བར་ཨིན་མས།བྲག་དེའི་ར་
བར་གནས་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཆུ་མིག་ཅིག་ཡང་
འདུག།ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གནས་དེ་ཁར་

འཛོམས་ཏེ་གནསཔོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་སྲས་པད་འབྱུང་གནས་དང་། །ད་ལྟའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བཀའ་དང་བསྟན་པ་
ཡུན་དུ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །གང་བཅོལ་རེ་འབྲས་མ་གཡེལ་བཙན་རྒོད་ཆེ། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
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བྲག་གདངས་བཙན་གྱི་གསོལ་ཆུ།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཀྱཻ༑ ལེགས་བྱས་མཐུ་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །རབ་མཛེས་ཉིན་
མོར་བྱེད་པའི་གཟུགས། །དབང་གཞུའི་མདངས་འཛིན་
དཔའ་བོའི ་ཆས། །དཀར་ཕྱོགས ་དགེ་བཅུ་སྐྱོང ་ལ ་
བསྟོད། །ཕྱག་གཡས་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་བསྣམས། །སྐྱེ་
འགྲོ་དབུལ་བའི་གདུང་བ་སེལ། །གཡོན་པ་ལྷ་ཡི་བ་དན་
འཕྱར། །ནག་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ལ་བསྟོད། །རྫུ་

འཕྲུལ་རྟ་དམར་སྟེང་ན་འགྱིངས། །སྐད་ཅིག་ཡུན་ཙམ་སོྟང་གསུམ་བསྐོར། །གསོལ་མཆོད་ལས་ཀྱིས་གཉེར་
གཏད་པའི། །འབངས་འཁོར་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བསྟོད། །ཡིད་འོང་ནོར་བུའི་རྒྱན་ཆ་ཅན། །མཚོ་སྨན་ལྷ་ཡི་ན་
ཆུང་ཁྱོད། །ཕྱག་གཉིས་མདའ་དར་འབྲང་རྒྱས་བཟུང་། །ཅི་འདོད་རེ་སྐོང་མ་ལ་བསྟོད། །གཞན་ཡང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་
བརྒྱད་རིགས། །མིང་དུ་མ་འཚལ་ཐམས་ཅད་ལ། །བསོྟད་དོ་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །བསམ་དོན་
འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་བྲག་གདངས་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་རྟ་ལུང་གི་གཡུས་མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་རི་
ནོར་གྱི་རིམ་གྲོ་སྦེ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ་དང་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་བརྒྱ་ཚར་གནང་ནི་འདུག། དེའི་
སྐབས་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཕུད་ཁ་ཕྱེ་མར་དང་ཆུམ་ཤ་ཚུ་འབག་སྟེ་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཞིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གནས་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་ཟེརཝ་ལོགས་སུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་ཞུ་དགོཔ་མ་ཐོན་མས།མི་
སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ཕུད་ཁ་རེ་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་གཞན་འབད་དགོཔ་ཆེནམོ་ཅིག་ར་མེདཔ་ཨིན་མས།
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མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
སྦྱིས་རྒེད་འོག་ རྟ་ལུང་གཡུས་ཚན་གྱི་གནས་བདག་ བྲག་གདངས་བཙན་ཟེར་ཞུ་མིའི་བཞུགས་གནས་འདི་ལྷ་
ཁང་ཟེར་ལོགས་སུ་མེད་པར་ བྱག་སྦོམ་ཅིག་གི་ར་བར་ཨིན་མས།བྱག་འདི་གི་ར་བར་གནསཔོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཆུ་མིག་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་
འཚོལ་མི་ཡང་ རྟ་ལུང་གི་མི་སེར་དང་ཧཱ་སྟོད། ཡངས་ཐང་བཅས། སྦྱིས་སྟོད་ཚོགས་གསུམ་གྱི་མི་སེར་དང་། 
ས་རོ་ལས་ཡང་རྣལ་འབྱོགཔ། རྒྱ་གར་ཐང་། ཆུ་ཁ། བཙན་ཏོ་གི་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གནས་བདག་བྲག་
གདངས་བཙན་འདི་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
གནས་ཡིག་བསྡུས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོསམ། 
སོབ་ཚེ་རོར།
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ཇོ་གཡག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་།

༦༦  ཇོཇོ་་གགཡཡགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་ ་མཚན།བདག་གི ཇོ་གཡག་བཙན།
གནས་ཁང་། གཅུང་པ།
གཡུས། ཧཱ་སྟོད།
བསྟེན་མི། ཧཱ་སྦིས་རྒེད་འོག་དང་ས་རོ་ལང་གོང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་

ར་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཇོ་གཡག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཟེར་ས་གནས་ཧཱ་སྟོད་ཀྱི་
རི་མགོ་ལུ་རི་གཡག་དང་གླང་འཐབ་པའི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་
ཡོདཔ་ཨིན། གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་མི་ཚུ་གིས་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དེ་གནས་ཀྱི་རི་བོའི་ར་བར་ས་
གནས་དུང་དཀར་ཆུ་མིག་ཟེར་སར་སང་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་མི་
དེ་ཁར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ཕུལ་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
འདིར་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་བཀའ། །དམ་ལ་བཞག་

པའི་མི་མ་ཡིན། །ཁྱེད་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི། །དམ་བཅའ་དགོངས་ལ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་
གསུངས་ནུག།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཀྱཻ༑ བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་བཙན། །གངས་ཀྱི་རི་ལྟར་དཀར་པོའི་བདུད། །ཨིནྡྲ་ནཱིལ་ལྟར་སྔོ་བའི་
ཀླུ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །དེ་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་གསོལ་བ། །མི་མཐུན་འཚེ་བ་ཀུན་ཞི་
ནས། །མཐུན་རྐྱེན་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་རྒྱས། །ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༡༡ པའི་ཡར་ཚེས་ལུ་ཧཱ་སྦིས་དང་སྐར་ཚོགས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་ས་རོ་ལས་ལམ་
གོང་དང་རྣལ་འབྱོག། དེ་ལས་ས་མཚམས་དང་བཙན་ཏོ་ཚུ་ལས་གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་མི་ག་ར་ས་གནས་
དུང་དཀར་ཆུ་མིག་ལས་ཤ་ལྔ་འབག་སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཆོས་སྲུང་
གནང་པའི་བསྒང་གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
གནས་བདག་གི་གནས་ཁང་ལོགས་སུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་གཞུང་དང་མི་སྡེ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོཔ་ཡང་མ་ཐོན་
མས།ཨིན་རུང་གནས་བདག་དང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འོང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གནས་ཁང་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ཕན་
ཐོགས་སྦོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
སྦྱིས་རྒེད་འོག་ གཅུང་པའི་གཡུས་ཚན་ནང་ཡདོ་མི་ ཇོ་གཡག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ ས་གནས་ཧཱ་སྟོད་ཀྱི་
རི་མགོ་ལུ་རི་གཡག་དང་གླང་འཐབ་པའི་བཟོ་རྣམ་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། གནས་བདག་ ཇོ་གཡག་
བཙན་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོ་མིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དེ་ཡང་གནས་ཀྱི་རི་བོའི་ར་བར་ས་
གནས་དུང་དཀར་ཆུ་མིག་ཟེར་སར་སང་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ཁར་སོང་ཞིནམ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་
ཡོདཔ་དང་། སྦྱིས་རྒེད་འོག་དང་ས་རོ་ལམ་གོང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཇོ་གཡག་བཙན་འདི་
བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
བླམ་སངས་རྒྱས།
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གཙང་དཀར་དགོན་པ།

༧༧  ཤིཤིངང་་དདཀཀརར་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤིང་དཀར་བཙན།
གནས་ཁང་། རྟ་ལུང་བཙན་དཀར།
གཡུས། གཙང་དཀར་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། སྦྱིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་། དཀར་ཚོགས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར། དེ་

བཟུམ་སྦེ་ དབུས་སུ་རྒེད་འོགས་རོ་བཙན་ཏོ་རྒེད་འོག་དང་ལམ་གོང་རྒེད་
འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

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

ཧེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་གཙང་དཀར་དགོན་པ་དེ་ཧཱ་
ལུ་དགོན་ཆེན་བཞི་དང་དགོན་ཆུང་བཞི་ཡོད་ས་ལས་དགོན་
ཆུང་བཞིའི་ནང་ལས་ཅིག་ཨིན་མས། དགོན་སྡེ་དེ་ཧེ་མ་དུས་
རབས་༡༤པའི་སྐོར་ཆ་ལུ་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་གདན་
ས་བཅགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་དེའི་ཤུལ་མར་རྒྱལ་བ་རྒོད་
ཚངས་པའི་སོབ་མ་ཆོས་རྒྱལ་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཡང་
གདན་ས་འདི་ནང་བྱོན་ནུག། དེ་མ་ཚད་གཙང་དཀར་དགོན་
པའི་གདན་འཛིན་གྱི་བླམ་རིམ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་

ཧཱ་དང་འབྲས་ལྗོངས། དེ་ལས་གྲུ་མོ་ཚུ་ནང་ཡང་གདན་ས་བཅགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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ཤིང་དཀར་བཙན།

ཧེ་མའི་དུས་ལུ་འབད་པ་ཅིན་གཙང་དཀར་དགོན་པ་ལུ་གཙང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཚུན་བྱོན་ཡོད་མི་དེ་
ཡང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་ཤཱཀྱ་རོ་རྗེ་། སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ། སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར། སྐུ་
ཕྲེང་བཞི་པ་ཉི་མ་རོ་རྗེ་ཚུ་བྱོན་ཏེ་གདན་ས་བདག་འཛིན་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡོད་རུང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ས་རོ་འབྲུག་
ལྡིང་ལས་ཨིན་མི་བླམ་རིག་འཛིན་དེ་གདན་ས་འདི་ནང་བཞུགས་མ་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་རྗེ་
ལས་བརྟེན་དགོན་སྡེ་འདི་གི་ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ལས་ད་ལྟོ་བླམ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་གནང་ཐོག་ལས་
དགོན་སྡེ་འདི་མི་ཉམས་མི་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པད་ཀ་རའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་དམ་
བཅས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ ་ཕུལ། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་
བསྟོད་ཅིང་བསྟན་དགྲ་རོལ། །རིག་འཛིན་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་
དམ ་ཡང ་བཞེས ། །རྗེས ་འཇུག ་བླ ་མ ་རོ ་རྗེ ་འཛིན་པ ་
ཡིས། །དགོན་གནས་བསྟན་པའི་སྲུང་མར་བཀའ་བསྒོ་
ནས། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་དེ་ལས་མ་འདའ་བར། །རྣལ་
འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་
གསུངས་ནུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཀྱཻ༑ ལོ་ཀ་དྲེགས་པ་ཀུན་གྱི་སྡེ་དཔོན་མཆོག །དགྲ་བའི་གཤེད་མ་བཙན་རྒོད་དྲག་པོ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་དུས་
མཐའི་མེ་ལྟར་དམར་བའི་མདངས། །རྔམ་བརྗིད་ཁྲོ་གཏུམ་དཔའ་ཆས་སྐུ་ལ་གསོལ། །ཕྱག་གཡས་རུ་མཚོན་
མདུང་དམར་དགྲ་ལ་བསྣུན། །གཡོན་པ་ཉམས་པའི་གློ་སྙིང་ཞལ་དུ་བསྟབས། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་རྟ་དམར་
གློག་འདྲར་ཆིབས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སྟོང་གསུམ་མྱུལ་བར་བྱེད། །གསོད་བྱེད་སྒྲོལ་བྱེད་འགུགས་བྱེད་གཤན་
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པ་དང་། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་དམག་ཚོགས་འབུམ་སྡེས་བསྐོར། །བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་
བ། །བཙན་རྒོད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་གསལཝ་མས། 
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
རང་ཟླ་༡པའི་ཚེས་༡༥དང་རང་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གསུང་ཆོག་གནང་
སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་རང་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞི། བཅོ་ལྔ་ལུ་ཧཱ་པའི་གཙང་དཀར་
དབང་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་མི་དེ་རྟ་མགྲིན་དབུ་དགུ་མའི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་
ཁར་དེའི་སྐབས་གཏོར་རྒྱབ་དང་མགོན་པོ་སྡེ་བདུན་གྱི་ཆོ་ག་བཅས་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཧཱ་གི་རྒེད་འོག་
གསུམ་གྱི་མི་སེར་དང་ས་གྲོ་བར་སྐོར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་དགོན་སྡེ་དེ་ཁར་འཛོམས་ཏེ་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་རྒྱས་ཤིང་
རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་མས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
མི་སྡེ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟེར་རུང་དགོན་སྡེ་དེའི་གནས་བདག་ཤིང་དཀར་བཙན་བསྟེན་དགོ་མི་ཚུ་གིས་ཕུད་ཁ་རེ་
ཕུལ་མི་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་འདི་སྒེར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་འབདཝ་ལས་གཞུང་
ལས་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ཧེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་གཙང་དཀར་དགོན་པ་དེ་ཧཱ་ལུ་དགོན་ཆེན་བཞི་དང་དགོན་ཆུང་བཞི་ཟེར་ཡོད་ས་
ལས་དགོན་ཆུང་བཞིའི་ནང་ལས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། གཙང་དཀར་དགོན་པའི་གདན་འཛིན་གྱི་བླམ་རིམ་
བརྒྱུད་ཚུ་གིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཧཱ་དང་འབྲས་ལྗོངས། དེ་ལས་གྲུ་མོ་ཚུ་ནང་ཡང་གདན་ས་བཅགས་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། གནས་བདག་ཤིང་དཀར་བཙན་འདི་ སྦྱིས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་དང་དཀར་ཚོགས་རྒེད་
འོག་གི་མི་སེར། དེ་ལས་ དབུས་སུ་རྒེད་འོག་དང་ ས་རོ་བཙན་ཏོ་རྒེད་འོག་དང་ལམ་གོང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་འབད་ཨིན་པས།



304

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་སངས་རྒྱས།
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ཡངས་ཕུག་པའི་གནས་ཁང་།

༨༨  ཡཡངངསས་་ཕུཕུགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡངས་ཕུག་པ།
གནས་ཁང་། ཆུ་བར་ན།
གཡུས། རྟ་ལུང་།
བསྟེན་མི། དགུང་ཆུ་བར་ན་དང་ཡངས་ཐང་དགོན་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དགོཔ་

ཨིན་མས།

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

ཡངས་ཕུག་པའི་གནས་ཁང་ཟེར་ཆུ་བར་ན་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་རིའི་ར་
བ་ལུ་ཡངས་ཕུག་པའི་གནས་ཁང་བྱག་དང་ཤིང་གསོལ་ཆུའི་
ཆུ་མིག་ཅིག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་གནས་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་ཟེར་
ལོགས་སུ་བཞེངས་ཏེ་མིན་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་ཚེ་པད་ཀཱ་ར་ཡིས། །ལྷ་སྲིན་ཡོངས་ལ་དམ་བཞག་
པ། །ཇི་བཞིན་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད ། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འདུག།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཀྱཻ༑ལྷ་བདུད་ཆེན་པོ་མཐུ་བོ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་གཟི་བརྗིད་ཅན། །ཕྱག་གཡས་བདུད་ཀྱི་རུ་མཚོན་
འཕྱར། །གཡོན་པར་བདུད་ཞགས་འཛིན་ལ་བསྟདོ། །བདུད་རྟ་ནག་པོ་རླུང་གཤགོ་བཅིབས། །སྐད་ཅིག་ཡུན་ལ་
སྟོང་གསུམ་བསྐོར། །ལེགས་ཉེས་ཀུན་གྱི་སྟངས་འཛིན་ཅིང་། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད་པའི་མཐུས། །ཡོན་
མཆོད་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དགུང་ཆུ་བར་ན་དང་ཡངས་ཐང་དགོན་པའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཤ་ལྔ་གཏང་ནི་དང་རང་སོའི་
ཁྱིམ་ནང་ཆོས་སྲུང་གཏོར་གྲལ་ནང་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
གནས་བདག་ཡངས་ཕུག་པ་ལུ་ལྷ་ཁང་ལོགས་སུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་གཞུང་དང་སྒེར་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོཔ་
ཡང་མ་ཐོན་མས། ཨིན་རུང་གནས་བདག་དེའི་བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་ཅིག་ས་གནས་དེ་ཁར་བཞེངས་གནང་
ཚུགས་པ་ཅིན་གནས་བདག་དང་གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་མི་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
སྦྱིས་རྒེད་འོག་ རྟ་ལུང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ གནས་བདག་ཡངས་ཕུག་པའི་གནས་ཁང་ཟེར་ཆུ་བར་ན་ལས་ཁ་
ཡར་ལྟ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་རིའི་ར་བ་ལུ་ཡངས་ཕུག་པའི་གནས་ཁང་ཟེར་
བྱག་དང་ཤིང་སྣ། ཡངས་ཕུག་པའི་གསོལ་ཆུ་ཟེར་ཆུ་མིག་ཅིག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་གནས་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་ཟེར་
ལོགས་སུ་བཞེངས་ཏེ་མིན་འདུག། གནས་བདག་འདི་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཞུ་མི་ཡང་ དགུང་
ཆུ་བར་ནའི་མི་སེར་དང་། ཡངས་ཐང་དགོན་པའི་གཡུས་མི་ཚུ་ཨིན་མས།



307

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
ངག་རྒྱུན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
སོབ་ཚེ་རོར།
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བསྟན་ཆུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།

༩༩  ཕཕོ་ོ་རྒོརྒོདད་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕོ་རྒོད་བཙན།
གནས་ཁང་། བསྟན་ཆུ་དགོན་པ།
གཡུས། གད་ཆུ་ཁ།
བསྟེན་མི། གཅེན་གཅུང་བྱང་གསུམ་གྱི་མི་སེར།

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

བསྟན་ཆུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་དཔོན་སོབ་ཧཱ་པའི་
གཟིམ་ཅུང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་
མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དགོན་སྡེ་དེ་ཧེ་མ་ཞབས་
དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་གིས་གདན་ས་བཅགས་གནང་
བ་མ་ཚད་ཤུལ་ལས་དཔོན་སོབ་ཧཱ་པའི་སྐུ་ཚ་བོ་དཔོན་
སོབ་སྟག་གཟིག་སྒྲོལ་མའམ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་
གྱིས་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཨིན། 
ད་ལྟོ ་ལྷ་ཁང་དེ་རྒྱ་མདུད་དགོན་པ་ལས་ཨིན་མི་སོབ་

དཔོན་རོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གིས་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་ནང་ན་སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་
བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཡུས་ཚན་དེའི་མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཕན་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཆེ། །གནོད་པའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་
ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅེས། །རྒྱལ་བས་བདེན་པའི་བཀའ་བསྩལ་པ། །རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མི་སྲིད་
པས། །ཞེ་སང་གདུག་སེམས་སངས་པ་དང་། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་ཕན་བདེ་སྒྲུབས། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
མི་འགྱུར་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །གང་འདོད་མོས་བློ་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པས་ན། །དཀར་ཕོྱགས་སྐྱོང་
བའི་མགོན་དང་ནག་ཕྱོགས་བདུད། །ཅིག་ཅར་གནང་བའི་འགྲོ་འདུལ་མཛད་ལ་བསྟོད། །ཁམས་གསུམ་དབང་
འདུས་པད་རཱ་གའི་མདོག །དགྱེས་པའི་འཛུམ་གྱིས་ཚེ་དཔལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་ནོར་བུས་
ཕྱག་མཛེས་པ། །ཉམས་པའི་གཤེད་དང་འདོད་དགུ་སྟེར་ལ་བསྟོད། །རྫུ་འཕྲུལ་ཅང་ཤེས་སྟེང་ན་དཔའ་བོའི་
ཆས། །གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རོལ་གར་གྱིས། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མོའི་འཁོར་ཚོགས་
བཅས། །བསྟན་འགྲོའི་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །བརྒྱ་བྱིན་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང་། །རྣམ་
ཐོས་བཞིན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང་། །སྲེད་མེད་བུ་བཞིན་སྟོབས་དང་ཤུགས་ལྡན་པས། །འགྲོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་
ཆེན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་མ་ཎི་ཉིན་གཅིག་གི་རིང་གཡུས་མི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་འཛོམས་
ཐོག་ལས་བཟུང་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་།དེ་ལས་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་དཔོན་སོབ་ཧཱ་པའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་གཅུང་པའི་སྦྱིན་
བདག་ཚུ་གིས་ཉིན་གཅིག་གི་རིང་གསོལ་མཆོད་ལྷམོ་དང་གནས་པའི་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་འདུག།
སྒེར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་འབདཝ་ལས་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཚུ་གི་སྐབས་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་དུམ་གྲ་རེ་ཐོབ་ཡོད་རུང་
སྲོལ་མཆོད་ཀྱི་དོན་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་དང་ལྷ་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དད་ཅན་ཚུ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐོག་
ལས་མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
སྦྱིས་རྒེད་འོག་ གད་ཆུ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ བསྟན་ཆུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་དཔོན་སོབ་ཧཱ་པའི་
གཟིམ་ཅུང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། དགོན་སྡེ་དེ་ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་
མེད་ནོར་བུ་གིས་གདན་ས་བཅགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཤུལ་ལས་དཔོན་སོབ་ཧཱ་པའི་སྐུ་ཚ་བོ་དཔོན་སོབ་སྟག་
གཟིག་སྒྲོལ་མའམ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག།ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ ཕོ་རྒོད་བཙན་ཟེར་ཞུ་མི་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་སྦེ་བསྟེན་
མི་འདི་ གཅེན་གཅུང་བྱང་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
ངག་རྒྱུན་ལས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་སངས་རྒྱས་དང་སོབ་ཚེ་རོར།
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རྒྱ་མདུད་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།

༡༡༠༠  རྒྱརྒྱ་་མམདུདུདད་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྒྱརྒྱ་་མམདུདུདད་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ།ོ།
གནས་ཁང་། རྒྱ་མདུད་དགོན་པ།
གཡུས། རྒྱ་མདུད་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ཧཱ་ལུངམ་བརྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་དང་ ས་རོ་གི་མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ཡང་

བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མས། 
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ཧད་ལུང་དགོན་ཆེ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་རྒྱ་མདུད་
དགོན་པ་ནི། རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པའི་སོབ་མའི་
གཙོ་བོ་རྟོགས་པ་རང་དང་མཉམ་པ་ཡང་དགོན་
པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་གིས་ 
རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ནང་རོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱ་མདུད་
དང་འདྲ་བའི་ས་གནས་སུ་ རྒྱ་མདུད་བཀྲ་ཤིས་
སྡིངས་ལྷ་ཁང་ཕྱག་བཏབ་གནང་། སྟོད་འབྲུག་

གནམ་གྱི་སྐར་མར་གྲགས་པའི་ཤངས་པ་འབའ་ར་བའི་ཆོས་ལུགས་བཙུགས། གྲུབ་ཐོབ་ཆོས་དབང་བཀྲ་ཤིས་
དར་རྒྱས་སོགས་ཀྱིས་གདན་ས་དར་རྒྱས་མཛད། ལྷ་ཁང་ཐོག་གསུམ་ཡོད་པའི་བར་མ་ལ་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ཇོ་བོ་
བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཐོག་ཚད་མ་ གཡས་སུ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་དང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་
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ཕྱག་བཞི་པ་མི་ཚད་མ་ དེའི་གཡས་སུ་ཚེ་རིང་མའི་རྟེན་སྒམ་རོ་རྗེ་ཕག་མོ་མི་ཚད་མ་གཅིག། འཕགས་མཆོག་
བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་མི་ཚད་ལྷག་པ་གཅིག། གཡས་ཀྱི་གོང་དུ་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་
མཛད་མི་ཚད་མ་དང་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་དང་བདེ་མཆོག་ གཡོན་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་
དང་ ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་གནས་མི་ཚད་མ། གཡོན་གྱི་གོང་དུ་ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མི་ཚད་
མ་དང་ གདན་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་མི་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཆོས་དབང་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གི་སྐུ་འདྲ་ཁྲུ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་
གཅིག་དང་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་གྱུར་ཆེན་མོ་གསུང་རྟེན་དང་བཅས་བཞུགས་ཡོད། ཐོག་གོང་མར་རྗེ་ཤེས་རབ་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ།གཡས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲུ་ཚད་མ། གཡོན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
ཁྲུ་ཚད་མ་དང་ མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་དང་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་པད་ཐོད་འཕྲེང་གིས། །དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་ཀྱང་། །བསྟན་པ་བསྲུང་དང་དམ་
ལྡན་འཕྲིན་ལས་ཀུན། །གྲུབ་པའི་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཅས་དྲན་པར་མཛོད༎ ཟེར་གསུངས་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཧྲཱིཿ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་ཁྲོ་ཆགས་ཞི་དང་བསྒེགས། །ཉ་རྒྱས་
རོལ་པའི་གར་མཛད་རྣམ་འགྱུར་ཅན། །རྒྱལ་པ་ོསྐུ་ལྔའི་སྐུ་ལ་བདག་བསྟདོ་ད།ོ །ཁྱོད་ཞལ་ནམ་མཁའི་ཆེ་བའི་
ཆུ་འཛིན་འཁྲིགས། །ལྗགས་ཀྱི་གློག་འཕྲིང་སྲིད་གསུམ་ཟ་བ་བཞིན། །ཧ་ཧའི་གད་བརྒྱངས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་འབྲུག་སྒྲ་
སྒྲོག །ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་ད།ོ །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་གདོད་ནས་སོས་དང་
བྲལ། །མ་བཅོས་རང་བྱུང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ངོས། །ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་འཆར། །གནས་
ལུགས་དོན་གཟིགས་ཁྱོད་ལ༴  །རྣམ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་ཚགོས་ལ་མངའ་སྙེས་ཤིང་། །ཁྱོད་ལ་མཆོད་བསྟོད་བརྟན་
ཅིང་བསྒྲུབ་པ་ལ། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་ཡོན་ཏན་ཀུན། །ཕྱགོས་བཅུར་རྒྱས་མཛད་ཁྱོད་
ལ༴  །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་རབ་འབྱམས་འཕྲིན་ལས་ཀུན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་
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བཞིན། །ཐགོས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་ད༎ོ ཟེར་
གསུངས་ནུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ། གསོལ་ཁ། ལོ་དུས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་
ཅན་ཚུ་དང་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟླ་དང་པའི་ནང་ལུ་ མ་ཎི་
ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ། རང་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་ཚར་ཉིནམ་གཅིག་དང་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་
འགྱུར་ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱི་རིང་། རང་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད། རང་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་
གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་ལྷ་མོ། རང་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། རང་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་ གནས་
བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་ལྷ་མོ། རང་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ གཟའ་ཆོག། རང་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ གདན་འཛིན་བླ་མའི་
སྐུ་མཆོད་དང་ལྷ་བབ་དུས་ཆེན། རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ གཏོར་བཟློག། རང་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ མདོས་
ཆོག་ཉིནམ་གཅིག་དང་ མགོན་པོ་ཉིནམ་གཅིག་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཚེས་མཆོག་བཅས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་
གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ཧཱ་རྒྱ་མདུད་དགོན་པ་འདི་ ཧཱ་རོང་ཁག་གི་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ དགོན་སྡེ་རྙིངམ་ཅིག་དང་ བྱིན་བརབས་
ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ཉམས་གསོའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དགོན་
སྡེ་འདིའི་བླམ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ དངུལ་ཕོག་དང་ལྟོ་ཕོགས་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་མི་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རང་སོའི་དད་མོས་དང་བསྟུན་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་བཟུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོ་
བྱད་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཚད་ དགོན་སྡེ་འདིའི་གནས་བདག་ལུ་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཡང་ རང་གི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་བསྟུན་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
རྒྱ་མདུད་རྒྱལ་པོ་འདི་ རྒྱ་མདུད་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་སྦེ་ བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཧཱ་
ལུངམ་བརྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ས་རོ་ལས་ཡང་མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་བསྟེན་སྲོལ་
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ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ མཐུ་སྟབོས་དང་ནུས་པ་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཚེ་
འདིའི་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་ བསམ་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་
འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
གནས་ཡིག་བསྡུས་པ། ལྷ་ཁང་།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོསམ། 
ལྷང་ཁང་གི་བླམ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་།
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༡༡༡༡ བྲབྲགག་་ཆུཆུངང་་བབཙཙནན།།
གནད་དོན་བཅུད་བསྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་ཆུང་བཙན།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།། སང་ཕུག།
གགཡུཡུསས།། རྟ་ལུང་།

  བབསྟེསྟེནན་་མིམི།། སང་ཕུག་དང་མར་དཀར་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསསཔཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོརོར་་བབསྡུསྡུསས།། བྱག་ཅུང་བཙན་ལུ་ གནས་ཁང་གི་ཚུལ་ལུ་བྲག་རི་ཅིག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་
ལྷ་ཁང་ཟེར་ལོགས་སུ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། བྲག་རི་དེ་ཁར་ གཡུས་མི་གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་མི་ལ་ལོ་ཅིག་
གིས་ ཤ་རྩིག་སྒྲོ༼ཤ་ལྔ་༽ འབག་སྟེ་ གནས་བདག་བྲག་ཆུང་བཙན་ལུ་ ཤ་སྔ་གཏངམ་ཟེར་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་བའི་སྲོལ་ཅིག་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་དེ་ཁར་འགྱོཝ་ད་ ལམ་དེ་ཡང་རྟ་ལུང་ལས་ རྒྱ་མདུད་དགོན་
པ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག
ཐུབ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རོ་རྗེའི་བཀས། །དཀར་ནག་དགེ་སྡིག་བདེ་སྡུག་རྒྱུ། །རྒྱ་ཆེར་སྨིན་པ་བསྲུང་ཇི་
བཞིན། །ཚད་མེད་བྱམས་སེམས་གཞན་ཕན་བསྒྲུབ༎ ཟེར་གསུངས་ནུག། 



316

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཤིས་ལུགས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་གདངས། །འགག་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་རལོ་མོའི་རལ། །བསྟན་འགྲོ་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་བའི་
གཉེན། །བཙན་རྒོད་ཆེན་པརོ་སྣང་ལ་བསྟོད། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཁྲོ་བོ་ཆེ། །ཧ་ཡ་གྲྀ་བའི་སྐུར་བཞེངས་
ནས། །བརྒྱུད་སྡེ་དམིགས་མེད་འཇོམས་མཛད་ཅིང་། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་ལ་བསྟདོ། །སྲས་བཅས་
རྒྱལ་བའི་བསྐྲུན་མཛད་ཡུམ། །ཤེས་རབ་ཕ་རལོ་ཕྱིན་མ་ནི། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་མ། །མཛེས་སྡུག་
སྨན་མོར་འཕྲུལ་ལ་བསྟདོ། །གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་གཉན་པ། །དགེ་བ་སྤྱོད་ལ་དཀར་པོའི་ལྷ། །སྡིག་པ་
སོྤྱད་ལ་ནག་པོའི་བདུད། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་སྣང་བར་བསྟོད། །སྟོབས་ལྡན་གཞི་བདག་ཁྱེད་རྣམས་
ལ། །དེ་རིང་བདག་གིས་བསྟདོ་ལགས་ཀྱི། །མི་མཐུན་གནོད་འཚེ་ཐམས་ཅད་ཞི། །བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་
འཕྲིན་ལས་མཛདོ༎
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གཡུས་མི་གནས་བདག་བསྟེན་དགོ་མི་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཤ་རྩིག་སྒྲོ༼ཤ་ལྔ་༽ འབག་སྟེ་
གནས་བདག་བྲག་ཆུང་བཙན་ལུ་ ཤ་སྔ་གཏངམ་ཟེར་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྲལོ་ཅིག་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་ཁར་
རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང་ ཆོས་སྲུང་གི་གཏོར་གྲལ་ཁར་ གནས་བདག་བྱག་ཆུང་བཙན་ལུ་གསོལ་ཁ་རྒྱས་
ཞིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།
མམཐཐའའ་་དདོནོན།།
གཡུས་སྒོ་རེ་རེ་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཡང་ མ་འདྲཝ་རེ་བསྟེན་སྲོལ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་
བྲག་ཆུང་བཙན། དེ་ཡང་ སང་ཕུག་དང་མར་དཀར་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བྲག་ཆུང་བཙན་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་།
ངག་རྒྱུན་ལས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དགོན་སྡེ་དེའི་སྦྱིན་བདག་གི་ངག་རྒྱུན།
སོབ་ཚེ་རོར།
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༡༡༢༢ མམ་་སསངངསས་་སྤུསྤུནན་་བབདུདུནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མ་སངས་སྤུན་བདུད།
གནས་ཁང་། ཡངས་ཐང་།
གཡུས། ཡངས་ཐང་།
བསྟེན་མི། ཡངས་ཐངས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ནང་སོད་མི་ གུང་པ་དྲུག་ཅུ་དེ་ཅིག་གི་མི་སེར་

ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ཧཱ་ལུ་ཡོད་པའི་ཡངས་ཐང་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧཱ་ཁྲོམ་
ཁར་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་
ཁར་སྒང་ཏོག་ཅིག་གུར་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ ཧཱ་ཁྲོམ་
ཁ་ལས་ འདམ་ཐང་ཁ་ཐུག་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༥ 
དེ་ཅིག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ གཞུང་ལམ་ལས་
གཡས་ཁ་ཐུག་ ཁྱུང་བདུད་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་

བར་མའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ཁྱུང་བདུད་སོབ་གྲྭ་བརྒལ་ཏེ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 
༡ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ རོང་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གུ་ལས་ ལྕགས་ཟམ་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ཨིན་པས། 
ལྕགས་ཟམ་ཆུང་ཀུ་འདི་བརྒལ་ཏེ་མ་འགྱོ་བར་ དེ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་བཏོན་ཏེ་ཡོད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་

ཡངས་ཐང་ལྷ་ཁང་།
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བདའ་སྟེ་ཁ་ཡར་ལྟ་ གྱེན་འཛེགས་ཏེ་དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཡངས་ཐང་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ཨིན་པས།
མ་སངས་སྤུན་བདུན་འདི་ ལྷ་ཁང་ནང་གནས་ཁང་དང་བཀའ་ཁྲབ་མ་མཇལ། ཨིན་རུང་ཡངས་ཐང་གི་ཟུར་ཁར་
རི་ཅིག་ཡོད་སར་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀྱཻ༑ རྒྱལ་དབང་པད་ཀཱ་ར་དང་། །གྲུབ་བསྙེས་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྦྱན་སྔར་དམ་བཅས་རྗེས་དགོངས་
ལ། །ཐུབ་བསྟན་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་རྒྱལ་དབང་པད་ཀཱ་ར་གིས་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཧཱུཾ༑ རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་ནུས་གཅིག་བསྡུས་པའི་། །གསང་བདག་རོ་རྗེ་འཛིན་པའི་འཕྲུལ། །བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་
སྤེལ་བ་ལ། །ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་སྣང་ལ་བསྟོད། །གནས་སྐབས་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མགོན་སྐྱབས་
སྟོང་གྲོགས་མཛད་ཀུན་ལྷ། །མ་བསངས་མཆེད་བདུན་འབངས་འཁོར་དང་། །ཡུལ་འདིར་བསྲུང་མ་མཛད་ལ་
བསྟོད། །མི་རྟོགས་དབང་གི་ཁྱོད་རྣམས་ཀུན། །ལྷ་འདྲེ་འཛིན་པའི་ཕན་གནོད་སོགས། །གཉིས་སྣང་ཐམས་ཅད་
རབ་སངས་པ། །མ་བཅོས་སངས་རྒྱས་དམ་པར་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྔགས་པས་བསྟན་འགྲོའི་དོན། །ཇི་སྲིད་
ནམ་མཁའ་མི་བཟད་པ། །ལས་བཞི་འཕྲིན་ལས་རད་བྱུང་གིས་། །ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་སྤེལ་བར་མཛོད། །
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ནི་དང་ 
དུས་ཆེན་འབུམ་སྡེ་ཚུ་བཟུང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟྲ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༥ དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ལུ་ རྣམ་
རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་དང་། དྲུག་པ་ཚེས་བཞི། ཟླཝ་ ༩ པའི་ནང་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབ་པའི་དུས་ཆེན། ལ་སོགས་
པ་ཆད་ལུས་མེད་པར་ བཟུང་སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ཧཱ་གི་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བཙན་འདི་ ཁྱུང་བདུད་ཨིནམ་ལས་ རྒེད་འོག་དང་གཡུས་
ཚན་ ག་ཏེ་གི་མི་སེར་ཨིན་རུང་ གནས་བདག་ཁྱུང་བདུད་འདི་ བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཡངས་ཐང་ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ གནས་བདག་ངོ་མ་ ཤིང་དཀར་བཙན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་ཀ་ཁྲབ་འདི་ཡང་ ག་
ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ གཡུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ མ་སངས་སྤུན་བདུན་
འདི་ཡང་ སྐྱབས་གནས་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༤ ལྷོ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོསམ།  
བླམ་སངས་རྒྱས། སོབ་ཚེ་རོར།
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གགསསངང་་སྦསྦསས་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༩༩
༡༡  རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ།ོ།

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྒྱལ་པོ།
གནས་ཁང་། གཏེར་སྦས་དགོན་པ།
གཡུས། གསང་སྦས་ཁ།
བསྟེན་མི། ནེར་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ཧཱ་རོང་ཁག་ གསང་སྦས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་
མི་ གཏེར་སྦས་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་འདི་ མི་
ལོ་ ༢༠༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ བཞེངས་
ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། 
གཏེར་སྦས་དགོན་པ་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་གནད་
དོན་འདི་ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་ནི་སྦེ་ས་
སེལ་རོ་སེལ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ལཱ་འབད་མི་

ཚུ་གིས་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ཤེལ་དམ་ཆ་གཅིག་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་འདི་ཡང་ 
གཏེར་སྦས་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ ཚེ་རིང་དབང་དྲག་གིས་བཤད་མི་དང་

གཏེར་སྦས་དགོན་པ།
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འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཤེལ་དམ་འདི་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ས་རོ་དཔོན་སོབ་ ༢༤ པ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་ཟེར་ཞུ་མི་
ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་དང་། དེ་ལུ་དགའ་ཚོར་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ དཔོན་སོབ་ཀྱིས་ བརྒྱད་སོྟང་པ་གསེར་
བྲིསམ་ཅིག་གནང་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
དཔོན་སོབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱརོ་འདི་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་གང་
དྲག་ཞུ་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ས་རོ་རིན་སྤུངས་རོང་ཡང་ ཁོ་གི་སྐབས་ལུ་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ 
མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླམ་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ སྦྱིན་བདག་ཡང་མཛད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
དེ་བསྒང་ ཧཱ་གི་ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ ས་རོ་རིན་སྤུངས་རོང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཨིནམ་ལས་ གཏེར་ཤེལ་
དམ་ཆ་གཅིག་ཐོབ་མི་འདི་ཡང་ ས་རོ་དཔོན་སོབ་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ས་རོ་རིན་སྤུངས་
རོང་ནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། 

ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ སོབ་དཔོན་ཚེ་རིང་དབང་དྲག་
གིས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་
གཙོ ་བོ ་ར་ རིང་ཚད་ ཕིཊ་ ༡ དེ་ཅིག་འབད་མི་ 
མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ ་གྱི ་སྐུ ་འདྲ་འདི་ཨིནམ་དང་ སྐུ ་འདྲ་དེ ་ཡང་ 
ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་གིས་ ཁོ་རའི་ཕྱག་
སྒརཔ་ ཨཔ་སོྟབས་ཆེན་ཟེར་མི་ལུ་ གསོལ་རས་སྦེ་
གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་
འདུག། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་

གཉིས་པ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་དང་ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ དེ་ལས་ གསུང་རྟེན་གྱི་རིགས་ཚུ་
ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། 

རྟ་ལོག་དགོན་པ་ལས་ཞུ་ཡོད་པའི་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འདྲ།
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དེ་བསྒང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་ སྤུ་ན་ཁ་རྟ་ལོག་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཨཔ་
སྟོབས་ཆེན་དེ་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་སོད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ལོ་རྒས་ནི་དེ་གིས་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ ལོག་སྟེ་ཁོ་རའི་
གཡུས་ ཧཱ་གསང་སྦས་ཨ་མ་ལུ་འོངས་པའི་སྐབས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ 
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་གསོལ་རས་སྦེ་གནང་མི་འདི་ ཨཔ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ ད་རེས་ཡོད་པའི་གསང་སྦས་
ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
སྐུ་འདྲ་དེ་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་ བདུན་ཕག་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ ས་
གནས་ཀྱི་མི་ག་ར་ ཁ་སབ་མ་ཚུགསཔ་ཐལ་སོངཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་རྟགས་མཚན་ངན་པ་འདི་ ཞབས་དྲུང་
གི་སྐུ་འདྲ་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ བྱུང་ཡོད་པའི་དགོས་པ་ཆགས་ཏེ་ ཨཔ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ སྐུ་འདྲ་དེ་ ལོག་སྟེ་ར་རྟ་
ལོག་དགོན་པ་ལུ་ཕུལཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྐུ་འདྲ་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོག་སྟེ་
འབག་འོངས་ཡི་ཟེར་གསུངས་པའི་ལན་ལུ་ ཨཔ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ སྐུ་འདྲ་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ གཡུས་མི་ག་ར་ཁ་
སབ་མ་ཚུགསཔ་ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་ཞུ་བའི་སྐབས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྐུ་འདྲ་སྲུང་མི་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་
ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ སྐུ་འདྲ་སྲུང་མི་སྦེ་ རྟ་ལོག་རྒྱལཔོ་གི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་
པས།
དེ་ལས་ ཨཔ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འདྲ་དང་བཀའ་སྲུང་ རྟ་ལོག་རྒྱལཔོ་གི་སྐུ་འདྲ་དང་བཅསཔ་
སྦེ་ ལོག་སྟེ་ར་གཏེར་སྦས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ཅིག་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་ཡང་ ཨ་རྟག་ག་
ཨིནམ་སྦེ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ཞི་སྟེ་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་འབབ།ལོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སོབ་དཔོན་ཚེ་རིང་དབང་དྲག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཁང་ནང་གི་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ཡང་ གཡས་ལུ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་དང་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ དགོངས་འདུས་ཀྱི་
ལྷ་ཚོགས་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ཞལ་འདི་ གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་
ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་རྟགས་ཚུ་ཡང་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ 
གཏེར་སྦས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་ ད་རེས་ དགེ་སོང་ཞལ་
གྲངས་ ༡༤ དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱལ་པོ།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀྱཻ༑ ཀ་དག་དབྱིངས་ནས་སྐུ་བསྐྱོད་ནས། །དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་
ཚོགས་རྗེ་མཛད། །དཀར་པོ་ལྷ་ཡི་དམག་དྲངས་ནས། །གྲོང་
ཁྱེར་གསུམ་བརྩེགས་ཐལ་བར་བཏགས། །ཁ་ཤ་ལི་ཡི་རྒྱལ་
ཁམས་བྱོན། །སྐུ་ལྔ་ཆོ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་སྟོན། །བྷ་ཏ་ཧརོ་གྱིས་
དགྲ་ལྷར་ཞུས། །ལྕང་ར་སྨུག་པོའི་སྒོམ་གྲྭར་མཆོད། །ག་ལའང་
མཐུ་རལ་འདོན་གཟིགས་ནས ། །མི་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་
གྱིས། །སྤྲུལ་པའི་དམག་གིས་ཟབ་ཡང་བཀུག།བོད་ཁམས་
གནམ ་ས ་ཁྱོད ་ལ ་གཏད ། །ང ་རྒྱལ ་དྲེགས ་པ ་ཁྱོ ད ་ཀྱི ་
འཕྲུལ། །རྒྱལ་སྲས་པདས་ཟིལ་མནན་ཏེ། །གཞལ་ལ་གནོད་
འགྱུར་གདུག་རྩུབ་བཀག། །ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོར་དབང་ཡང་

བསྐུར། །ཅ་ཅོས་སྲིད་པ་བསྒུལ་ནུས་པའི། །གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་རྩེ་མ་ར། །སྣ་ཚོགས་ལས་མཁན་བློན་པོར་
བསྐོས། །ལྷ་སྲིད་ཐམས་ཅད་འབངས་སུ་བཞག །ཆ་བྱད་ཅིར་ཡང་བརྫུས་ནས་སུ། །དམ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་
སྐྱོང་ཞིང༌། །བཙུན་པ་བསྲུང་སད་རྗེས་འབྲང་བཅས། །དད་པས་འབོད་ཀྱིས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ཟེར་
གསུངས་ནུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཧཱུཾཿཞྭ་ནི་ཐིབ་ཞུ་དོམ་སག་གསོལ། །ཞགས་པ་སྤུ་གྲི་ཕྱག་ན་འཛིན། །མོན་བུ་སྣ་ཁྲིད་གླང་ཆེན་བཅིངས། །ཐོག་
སེར་གློག་འགྱེད་བརྒྱ་བྱིན་ལགས། །ཟ་བྱེད་ཤནྟི་རོ་གཟན་ཡུམ། །དགེ་བསྙེན་ཤེལ་འཕྲེང་སྤྲུལ་པ་སྟོན། །སྲོག་
བདག་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་བ། །གཡར་དམ་སྐོངས་སོ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །འ་ཞྭ་ཡུལ་གྱི་བེར་ཞྭ་གྱོན། །རོ་རྗེ་
གསོལ་ཞིང་གསེག་ཤང་ཐོགས། །སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་རོལ་དུ་འདུར། །མདོག་ནག་སེང་གཞོན་པུ་ཏྲ་ཆེ། །ཡ་
མ་རོ་ལངས་མ་དང་རོལ། །དགེ་སོང་དགྲ་བཅོམ་སྤྲུལ་པར་སྟོན། །བཤན་པ་བྱ་ཁྲིད་བཀའ་སོད་དེ། །གཡར་
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དམ་སྐོངས་སོ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །རཱཀྵའི་གཡང་གཞི་སྟག་ཤམ་གྱོན། །སྦྲུལ་བརྒྱན་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་
ཁྱེར། །ནག་པོ་ཁྱུང་མགོ་གཡུ་འབྲུག་ཁྲིད། །ས་སྤྲེའུ་སོ་བའི་ཤིང་བྱ་ཅན། །ལ་ལ་གསེར་གྱི་སྤུ་གྲི་འཁྱུད། །སྔོ་སྐྱ་
འབར་བ་སྤྲུལ་པར་སྟོན། །མཐིང་ནག་རོ་རྗེ་ལེགས་པར་བློན། །གཡར་དམ་སྐོངས་སོ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཤ་
གོས་བེར་ནག་སྙུག་ཞུ་ཅན། །ས་མཁར་ཙན་དན་བེང་ཆེན་བསྒྲེང༌། །སྤྱང་གི་ཁྲས་བསྐོར་དྲེའུ་གཞོན། །དམར་པོ་
དགྲ་ལྷ་སྐྱེད་གཅིག་པུ། །ས་ལ་པད་སྐྱེས་དང་དགྱེས། །མཐིང་ནག་རལ་བརྫེས་སྤྲུལ་པར་སྟོན། །རོ་རྗེ་གྲགས་
ལྡན་ཁ་ལོ་པ། །གཡར་དམ་བསྐོངས་སོ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཧ་རི་ལ་བཞོན་ཞལ་གསུམ་པ། །ཕྱག་དྲུག་མཚོན་
བསྣམས་ཐོད་སྟེང་ཞྭ། །དར་དཀར་ཞིང་ལྤགས་སྟག་ཆས་ཅན། །འཚུབ་མ་ཁྲིད་པ་པེ་ཀར་ཏེ། །ཨ་ཕྱི་བདུད་
གཟའ་སྨིན་དཀར་ཡུམ། །ནག་པོ་སགས་གྱོན་སྤྲུལ་པར་སྟོན། །བློན་པོ་པུ་ཏྲ་ནག་པོ་སྟེ། །གཡར་དམ་བསྐོངས་
སོ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་རུ་འདྲེན་དང༌། །དུག་གསུམ་གདུག་པའི་ལྷ་མ་སྲིན། །དེ་དག་
ཀུན་ཀྱང་མཆོད་ལགས་ཀྱིས། །དགོས་པའི་དོན་དེ་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དགོན་སྡེ་འདི་ཁར་དུས་རྒྱུན་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་། དེ་ལས་ ལོ་ལྟར་དུས་ཆེན་ཚུ་གི་
སྐབས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་མི་དད་ཅན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཡང་ ཁོང་རའི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་བདག་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཁང་འདི་ བྱིན་བརབས་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་ 
ཉམས་གསོའི་ལཱ་རེ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ གཞུང་དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཧཱ་གྲྭ་ཚང་
ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ཁར་ བཀའ་འགྱུར་དང་སྙུང་གནས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཕོྱགས་དང་
འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ དད་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་དུམ་གྲ་རེ་ ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
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མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ཧཱ་གསང་སྦས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ གཏེར་སྦས་དགོན་པ་འདི་ མི་ལོ་ ༢༠༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་བཞེངས་
ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ རྙིངམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ནང་རྟེན་ར་ཆེ་དྲག་ཡང་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ 
ཧཱ་རོང་ཁག་གི་མི་སེར་དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ ནེར་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་ར་ཐོན་ཏེ་
འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོསམ།  
ལྷང་ཁང་གི་བླམ་ཚེས་བཅུ་རོ་རྗེ།
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རོ་རི་ཁ་ལྷ་ཁང་།

༢༢  ཇོཇོ་་བབོ་ོ་བྱིབྱི་་ཤིཤིངང་་།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བོ་བྱི་ཤིང་།
གནས་ཁང་། རོ་རི་ཆོས་འཁོར་སྡིངས་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། རོ་རི་ཁ།
བསྟེན་མི། རོ་རི་ཁ་དང་ཀོའུ་ནང་གླང་མཇུག་སྒང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

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

དེ་ཡང་དུས་རབས་ ༨པའི་ནང་ཨོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གསང་སྦས་གནས་རི་གནས་ལུ་བོྱན་པའི་ལམ་ཁར་རོ་རི་
ཁ་གཡུས་ཀྱི་མཇུག་དཔལ་སྡེར་སྒང་ཁའི་ལྷ་ཁང་ཆགས་
ས་དེར་ས་འདུལ་བྱིན་གྱིས་རབས་ཤིང་གཏེར་སྒོ་ལར་མ་
ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་རོ་ལ་པུས་མོའི་ཤུལ་དང་ཕྱག་ཤན་གྱི་
ཤུལ་བཞག་སྟེ་བྱོན། དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་ན་གཏན་གཏན་
ཅིག་མེད་རུང་ལྷ་ཁང་དང་པ་ས་གནས་དེ་ཁར་ཆགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུས་རབས་༡༨པའི་མཇུག་ཙམ་ལུ་
གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལས་ སོ་ཞིནམ་ད་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཡོད་
པའི་ས་གནས་འདི་ནང་གསར་བཞེངས་གནང་། རྗེ་
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མཁན་ཁྲི་རབས་ཉེར་ལྔ་པ་སྒོ་རི་རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་མི་ལྟར་དུ་ ལྷ་ཁང་གསར་
བཞེངས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནང་གི་ནང་རྟེན་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་གཟུངས་ཕུལ་གནང་། རྟེན་གྱི་གཙོ་བོའི་ཡེ་ཤེས་
སེམས་དཔའ་སྦེ་ཐུབ་དབང་རྒྱ་སྐུ་བྱིན་ལྡན་མཚར་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཕྱག་ལ་གླེགས་བམ་བསྣམས་པ་གཅིག་ཡུལ་
ཕྱོགས་དེ་ནང་ཆོས་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཕུལ་ནུག།
དཀར་བརྒྱུད་གོང་མ་ཚུ་གི་བྱིན་གྱིས་བརབས་པའི་རྟེན་རས་སྣ་ཚོགས་ཡང་ ནང་གཟུངས་སྦེ་ཕུལ། རབ་གནས་
ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་ འདུ་ཁང་ནང་དགེ་འདུནཔ་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ བླ་མ་རིགས་དྲུག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་
ལས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། སྤྱི་ལོ་ ༡༨༠༧ཙམ་ལུ་ རིན་སྤུངས་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་ཕུན་
ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ས་དམར་རྒཔོ་རོའུ་བསྟན་འཛིན་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་ས་
ཁོངས་དེ་ནང་ ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གྲུབ་སྟེ་གནས་བདག་ཇོ་བོ་བྱི་
ཤིང་འདི་བཀའ་གཉན་དྲག་ཡོདཔ་མ་ཚད་འཕྲིན་ལས་ཡང་མྱུར་དྲག་ཡོདཔ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་མེལ་ཚེ་དུས་དང་
དུས་སུ་མཛད་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག། དུས་རབས་༡༩པའི་མཇུག་ཙམ་ལུ་ གཡས་གཡོན་གྱི་ཁྱམས་ར་ཚུ་ 
སྣང་གསལ་བླ་མ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་བཏགས་ཏེ་ ཉམས་གསོ་ཡང་མཛད་གནང་ནུག། ལོ་རྒྱུས་དང་
འཁྲིལ་བ་ཅན་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་མེད་རུང་ གླང་པ་ནོར་བུ་སྒང་ལྷ་ཁང་དང་། རོ་རི་ཁ་ལྷ་ཁང་། རོ་རི་
མཐའ་ས་ལྷ་ཁང་། ཨ་ན་དགོན་པ་དང་ ནད་སྦྱིས་ལྷ་ཁང་ལྔ་པོ་དེ་ གུ་རུའི་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ མི་
ཉམས་པར་ཞུགས་ནིའི་བར་མཚོན་ལུ་བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཁང་ལྔ་པོ་དེ་ཡང་ཤུལ་ལས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དང་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་
ཉམས་གསོ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་བཀྲིས་རབ་གནས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཕྱིས་སུ་རོ་རི་ཁའི་ལྷ་ཁང་གྲྭ་
ཚང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་མར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལུ་ དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་གསར་གསར་བཙུགས་
གནང་སྟེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ལོ་ལུ་འབྱུང་བ་སའི་འཇིགས་པ་ས་ཡོམ་གྱི་རྐྱེན་ངན་
ལས་ཉམས་ཆག་སྦོམ་སྦེ་ར་ཤོར་སོངམ་ལས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ ཆོས་བློན་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་བགྲེསཔ་དྲགོས་ཚེ་
རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་སྙན་གསན་ཕབ་སྟེ་ བཀའི་གནང་བ་ལྟར་
གཙུག་ལག་ཁང་རྩིགཔ་འགྱམ་རང་གཞི་ལས་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྟེ་ལྷ་ཁང་ཐོག་༢ མ་གྲྭ་ཤག་དང་བཅས་གསར་
སྒྲུབ་མཛད། དེའང་ལྷ་ཁང་གི་སྟེང་ཐོག་སྔར་གྱི་རྟེན་ སྦུག་ལུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་། 
གཡས་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་ལུ་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་བྱིན་ཅན་དང་། གཞན་སྐུ་
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ཇོ་བ་ོབྱི་ཤིང་།

རྟེན་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ར་གསར་སྒྲུབ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་མཐར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་དགུ་པའི་སྤྱི་ཚེས་ 
༢༧  རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ལྕགས་བྱི་ཟླ་༨པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ བཀྲིས་རབ་གནས་དང་འབྲེལ་ སོབ་གྲྭ་ལོག་
སྟེ་ར་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་དང་། །གྲུབ་པ་འཛིན་པའི་སྤྱན་སྔ་
རུ། །བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །དམ་ལས་
མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བར་དུ་རིག་འཛིན་སྙིང་པོ་
ཡིས། །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་གཉེར་དུ་གཏད། །དབང་
བསྐུར་མིང་བྱིན་དམ་ཕོག་བཞིན། །དམ་ལས་མ་འདའ་
འཕྲིན་ལས་མཛོད། །མཐའ་མ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་
ཀྱི ས ། །མ ཉེས ་པ འི ་མ ཆོ ད ་སྤྲི ན ་འ དི ་བ ཤ མ ས ་
ནས། །འགལ་རྐྱེལ་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས། །བཅོལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཀྱཻ༑ དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྐྱབས་དང་མགོན། །ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད་ཆེན་པོ་ནི། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཁྲོས་པའི་
ཞལ། །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་འཛིན། །གཡོན་པ་དམ་ཉམས་ཙིཏྟ་གསོལ། །ལྕགས་རོག་གོ་ཁྲབ་གོས་
ཀྱིས་བརྒྱན། །རྟ་ནག་ལ་ཆིབས་སྟོང་གསུམ་མྱུལ། །བསྟན་པའི་བྱ་ར་མཛད་ལ་བསྟོད། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བཙན་སྨན་
མོ་དང་། །ཡང་སྤྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། །ཁྱོད་ལ་ཆ་ཙམ་བསྟོད་པ་ནི། །རྒྱལ་བསྟན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་ལ་
བསྟོད། །བདག་ཅག་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །ཕ་རོལ་བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དགྲ། །མིང་ཙམ་ལྷག་མ་མེད་
པ་དང་། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དུས་རྒྱུན་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ བཅུ་བཞི་མགོན་པོ་དང་ ཉེར་དགུའི་མགོན་པོ་ དུས་
ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་གི་སྐབས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དགོན་སྡེ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་
དང་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་བགྲེསཔ་ དྲག་ཤོས་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ས་གནས་གཞུང་དང་ མི་སྡེའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ དགོན་སྡེ་འདི་ར་བ་ལས་གསར་དུ་བཞེངས་ཏེ་ ཕྱི་གྲུབ་ནང་གྲུབ་འབད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ སྐུ་
མཆོད་འབུམ་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ མི་སྡེ་དང་གཞུང་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལ་གང་མཚམས་རེ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།  
རོ་རི་ཆོས་འཁོར་སྡིངས་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧཱ་གསང་སྦས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤིན་གསོན་
དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཕོྱགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ནང་ ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ར་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་
ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ རོ་རི་ཁ་དང་། ཀོའུ་ནང་། གླང་མཇུག་སྒང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མེད་ཐབས་
མེད་པའི་དགོན་སྡེ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོསམ།  
ལྷ་ཁང་གི་བླམ་དང་དཀོན་གཉེར།



331

རོ་རི་མཐའ་ས་ལྷ་ཁང་།

༣༣  སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྒང་བཙན།
གནས་ཁང་། ཐང་སྦྱིས།
གཡུས། རོ་རི་མཐའ་ས།
བསྟེན་མི། རོ་རི་མཐའ་སའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ལྷ་ཁང་འདི་གནམ་ལོ་དེ་ཅིག་ཁར་ཕྱག་བཏབ་ཡོད་ཟེར་མ་
ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ངག་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ད་རེས་
ལས་རྩིས་པའི་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་ཅིག་ཁར་བཞེངས་
གནང་གནངམ་འོང་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། གདན་ས་
བཅགས་གནང་མི་དེ་བླམ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་ཟེར་ཞུ་མི་
དེ་ཨིན་མས། ད་རེས་དགོན་གནས་དེ་ཁར་ཧཱ་གྲྭ་ཚང་ལས་
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ལྷག་པར་གཡུས་དེའི་མི་
སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཧཱ་ལས་ཨིན་མི་སོབ་ཚེ་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ད་ལྟོ་ས་གནས་དེའི་བླམ་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་མི་སྡེ་དང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་དང་
མཛད་བཞིན་བཞུགས་ཏེ་འདུག།
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སྒང་བཙན།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་དང་། །གྲུབ་པ་འཛིན་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །དམ་ལས་
མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བར་དུ་རིག་འཛིན་སྙིང་པོ ་ཡིས། །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་གཉེར་དུ་
གཏད། །དབང་བསྐུར་མིང་བྱིན་དམ་ཕོག་བཞིན། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །མཐའ་མ་བདག་
ཅག་ཡོན་མཆོད་ཀྱིས། །མཉེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འདི་བཤམས་ནས། །འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་
སྒྲུབས། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཉན་བཙན་རྒོད་ཆེ། །གླིང་བཞི་དབུས་ཀྱི་རི་
དབང་བཞིན། །ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་ཁྲབ་བགོས་ནས། །བལྟ་བས་མི་
ངོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཁྱོད་ཐུགས་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་
ཀློང་། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཏགས་ནོར་བུ་འཛིན། །གནོད་འཚེ་
གྲི་མདུང་མཚོན་སངས་ནས། །སྟོངས་གྲོགས་མེལ་ཚེ་མཛད་
ལ་བསྟོད། །རྟ་དམར་སྟེང་ན་ཉི་མ་འབུམ། །འོད་འཁྱུད་ཕྱག་
གཡས་མི་སྙིང་དང་། །གཡོན་པ་ཞགས་པ་གློག་འཁྱུག་
པའི། །དམ་ལྡན་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོར་བསྟོད། །ཡུལ་ཕྱོགས་

འབངས་འཁོར་བཅས་པ་ལ། །གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་འགལ་རྐྱེན་དང་། །སད་སེར་མུ་གེ་ཐམས་ཅད་ལས། །སྲུང་
སྐྱོབ་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསོྟད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས། །ལོ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་འབབ་
དང་། །བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་རོགས་ལྡན་ལྟར། །རྒྱལ་བསྟན་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་བར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཉམས་གསོ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་གཞུང་གི་འཆར་གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་ར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དོ་ཡོད་པའི་
ཁར་གསོལ་མཆོད་ཚུ་གི་སྐབས་ཡང་གཞུང་དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས་དང་མི་སྡེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དུམ་གྲ་རེ་གནང་ཐོག་
ལས་བླ་མ་གིས་དད་ཅན་ཚུ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་རེ་འཚོལ་ཏེ་མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
གསང་སྦས་རྒེད་འོག་ རོ་རི་མཐའ་སའི་གཡུས་ཚན་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ རོ་རི་མཐའ་སའི་ལྷ་ཁང་འདི་ངག་
རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ བླམ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་ 
བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དགོན་པ་འདི་ ཧེ་མ་སྒེར་གྱིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་
པའི་དགོན་སྡེ་ཅིག་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ཧཱ་གྲྭ་ཚང་ལུ་རྩིས་ཕུལ་ཏེ་ ད་རེས་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ཚེས་བཅུ་རོ་རྗེ།
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བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

༤༤  གླགླངང་་རིརི་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གླང་རི་པ།
གནས་ཁང་། ཨ་ན་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། 
གཡུས། ཨ་ན།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་བསྟེན་མི་ཤར་བ་ཤེབ་སྦྱིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

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

ཨ་ན་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་འདི་གསང་སྦས་རྒེད་
འོག་ཨ་ན་གཡུས་ཚན་ནང་ཆགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་
འདི་གདན་ས་བཏབ་མིའི་བླམ་དང་ དུས་རབས་ལ་
སོགས་པ་ ཁ་གསལ་སྦེ་སབ་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་
ལས་ ལྷ་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཀོད་མ་
ཚུགས།

ཨིན་རུང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་གི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་ དགོན་སྡེ་གཞན་དང་ཅོག་
འཐདཔ་སྦེ་ར་ གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སྡེ་ལས་རྒྱུ་སྦུང་གི་གྲོགས་རམ་དང་ གཞུང་ལས་ལྷ་ཁང་ཉམས་
གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་རེ་འཐོན་པའི་སྐབས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོད་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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གླང་རི་པ།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཁོར་འདས་ཕན་གནོད་འབྱུང་བའི་གཟུང་འཛིན་ཆོས། །རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྟ། །ཕན་ཚུན་
འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ས་གཉན་པོ། །ཇི་བཞིན་དུས་ཀུན་གཡེལ་མེད་ཐུགས་ལ་དགོངས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་དྭངས་བའི་མདངས་མཚར་པོ། །སྐུ་མདོག་ཕྱག་
མཚན་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པ། །ངེས་མེད་རྒྱལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །གང་འདུལ་མོས་གཟུགས་ཚུར་མཐོང་སྣང་
བའི ་ཚུལ ། །རྒྱལ ་བསྟན ་འཛིན ་སྐྱོང ་སྤེལ ་ལ ་དགེ ་སོ ང ་
ཆས ། །སོམ ་གསུམ་ཚུལ ་ཁྲིམས་གཙང་བའི ་ཉམས ་ལྡན་
ཞིང་། །རྣལ་འབྱོར་འཕྲིན་སྒྲུབ་པར་ཁྱེའུའི་གཟུགས། །གཞོན་
ནུའི་ཆས་བཟང་གང་འདོད་སྟེར་བའི་ཚུལ། །དད་དམ་མོས་པའི་
སྣང་ངོར་ཡིད་བཞིན་ནོར། །མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ལ་
ལྷག་པའི་ལྷ། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རོྟགས་པའི་འཕྲིན་ལས་

པ། །ཀུན་འདུས་རེ་དོགས་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་སྩོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ནུག།

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཟླཝ་དང་པའི་ ཚེས་༨ ༡༠ ཚུན་མ་ཎི་ཞག་གསུམ་སྐབས་ ཉིན་དང་པ་ དྲོ་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་གསོལཝ་
གྲོལ་ཏེ་ ཕུར་པ།  ཉིན་༢པར་དྲོ་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། ཕྱི་རུ་བསྐང་བཤགས། ཉིན་༣ པར་ དྲོ་པ་སྤྱན་རས་
གཟིགས་ གསོལཝ་གྲོལ་ཏེ་ ཚེ་དཔག་མེད།  དེ་ལས་ ད་རུང་ རང་ཟླ་དང་པའི་ ཚེས་ ༡༤ ༡༦ ཚུན་ 
ཤར་པ་ཤེབ་སྦྱས་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་སྨྱུང་གནས་བཟུང་སྲོལ་འདུག།  ཚེས་༡༨ ལུ་
སྦྱིན་བདག་ སྐུ་གཉེར་གྱིས་མཛད་དེ་ ཆོ་གཔ་ཞལ་གྲངས་ ༩ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་དང་ཚོགས་འགུཔ་ བླམ་
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དམ་ལྡན་ཅིག་གིས་ རྒྱབ་མཆོད་ཕུརཔ་དང་ ཆོས་སྲུང་མགོན་པོ་ལས་སྦེ་གནང་དགོ། ཟླ་༢པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་
ཚེས་བཅུ་ཅིག་ དེ་ཡང་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་བཟུང་སྲོལ་འདུག། ཟླ་༣ པའི་ནང་ཞབས་
དྲུང་སྐུ་མཆོད་དེ་ གཡུས་ཁའི་དགེ་སོང་བགྲེསཔ་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་བཟུང་། དྲུགཔ་ཚེས་༤ 
དམངས་ཀྱིས་བཟུང་སྲོལ་འདུག། ཟླ་༧པའི་ཚེས་༡༨ ལུ་སྦྱིན་བདག་ སྐུ་གཉེར་གྱིས་སྦེ་ ཆོ་གཔ་ཞལ་གྲངས་ 
༩ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་དང་ཚོགས་འགུཔ་ བླམ་དམ་ལྡན་ཅིག་གིས་གནང་དགོ།  རྒྱབ་མཆོད་ཕུརཔ།  
མགོན་པོ་དང་ཆོས་སྲུང་བཅས་གནང་དགོ། ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་འདི་ གཡུས་ཀྱི་བླ་སོབ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་
ལས་བཟུང་སྲོལ་འདུག།
ལྷ་ཁང་འདི་ དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ལས་རྒྱུ་སྦུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དུམ་གྲ་རེ་དང་ 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་སྐབས་ ཕུད་ཁའི་རྒྱབ་སྐྱོར་རེ་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཉམས་གསོའི་ལཱ་
གི་སྐབས་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
གསར་སྦས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཨ་ན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་འདི་གི་ཆགས་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་
གསལ་ཅིག་སབ་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མེད་རུང་ ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་རིམ་པ་ཚུ་ དགོན་སྡེ་ལེ་ཤ་
ཅིག་དང་ཕྱདཔ་ད་ དགོན་སྡེ་འདི་ཁར་ མང་དོབཟུམ་སྦེ་མཐོང་ཅི། མི་སྡེ་དང་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རིགས་
ཚུ་ཡང་ དགོན་སྡེ་གཞན་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་གནང་སྟེ་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར།
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བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

༥༥  སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྒང་བཙན།
གནས་ཁང་། ཨ་ན་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། 
གཡུས། ཨ་ན།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་བསྟེན་མི་འདི་ ཤར་བ་ཤེབ་སྦྱིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་

ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།
ཨ་ན་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་འདི་གསང་སྦས་
རྒེད་འོག་ཨ་ན་གཡུས་ཚན་ནང་ཆགས་ཏེ་འདུག། 
ལྷ་ཁང་འདི་གདན་ས་བཏབ་མིའི་བླམ་དང་ 
དུས་རབས་ལ་སོགས་པ་ ཁ་གསལ་སྦེ་སབ་
ཚུགས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་སྐོར་
ལས་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཀོད་མ་ཚུགས།

ཨིན་རུང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་གི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ 
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དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་ དགོན་སྡེ་གཞན་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ར་ གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སྡེ་ལས་རྒྱུ་
སྦུང་གི་གྲོགས་རམ་དང་ གཞུང་ལས་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་རེ་འཐོན་པའི་སྐབས་ མ་
དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།  
རིག་འཛིན་པད་ཐོད་འཕྲེང་དང་། །གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་བཅས་ཀྱིས། །སྤྱན་སྔར་དམ་བཅས་དགོངས་
མཛོད་ལ། །དེང་འདིར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གསང་ཆེན་རོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། །བསྟན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བའི་
ལྷ། །གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །དམ་ལྡན་བུ་
བཞིན་སྐྱོང་ལ་བསྟོད། །བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་
ཤིང་། །འདོད་འཇོའི་བ་དང་གཏེར་བུམ་སོགས། །བསྟན་
དང་སྤེལ་དང་འདོད་དགུའི་ཚོགས། །སྩོལ་བའི་མཐུ་ལྡན་
རྣམས་ལ་བསྟོད། །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་
རྣམས། །ཡུལ་ལམ་བྱེས་སོགས་གར་འདུག་ཀྱང་། །ལེགས་
དང་སོད་ལ་ཉེས་དང་བསོྣལ། །ཆེན་པོའི་འབོྱར་པས་ཕྱུག་

པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཟླཝ་དང་པའི་ ཚེས་༨ ༡༠ ཚུན་མ་ཎི་ཞག་གསུམ་སྐབས་ ཉིན་དང་པ་ དྲོ་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་གསོལཝ་
གྲོལ་ཏེ་ ཕུར་པ།  ཉིན་༢པར་དྲོ་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། ཕྱི་རུ་ བསྐང་བཤགས། ཉིན་༣ པར་ དྲོ་པ་སྤྱན་
རས་གཟིགས་ གསོལཝ་གྲོལ་ཏེ་ ཚེ་དཔག་མེད།  ད་རུང་ རང་ཟླ་དང་པའི་ ཚེས་ ༡༤ ༡༦ ཚུན་ ཤར་
པ་ཤེབ་སྦྱས་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་སྨྱུང་གནས་བཟུང་སྲོལ་འདུག  ཚེས་༡༨ ལུ་སྦྱིན་

སྒང་བཙན།
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བདག་ སྐུ་གཉེར་གྱིས་མཛད་དེ་ ཆོ་གཔ་ཞལ་གྲངས་ ༩ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་དང་ཚོགས་འགུཔ་ བླམ་དམ་
ལྡན་ཅིག་གིས་ རྒྱབ་མཆོད་ཕུརཔ་དང་ ཆོས་སྲུང་མགོན་པོ་ལས་སྦེ་གནང་དགོ།
ཟླ་༢པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ཚེས་བཅུ་ཅིག་ དེ་ཡང་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་བཟུང་སྲོལ་འདུག 
ཟླ་༣ པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད་དེ་ གཡུས་ཁའི་དགེ་སོང་བགྲེསཔ་ཚུ་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་བཟུང་། 
དྲུགཔ་ཚེས་༤ དམངས་ཀྱིས་བཟུང་སྲོལ་འདུག། ཟླ་༧པའི་ཚེས་༡༨ ལུ་སྦྱིན་བདག་ སྐུ་གཉེར་གྱིས་སྦེ་ ཆོ་
གཔ་ཞལ་གྲངས་ ༩ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་དང་ཚོགས་འགུཔ་ བླམ་དམ་ལྡན་ཅིག་གིས་གནང་དགོ།  རྒྱབ་
མཆོད་ཕུརཔ།  མགོན་པོ་དང་ཆོས་སྲུང་བཅས་གནང་དགོ། ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་འདི་ གཡུས་ཀྱི་བླ་སོབ་ཚུ་གི་་
འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་བཟུང་སྲོལ་འདུག།
ལྷ་ཁང་འདི་ དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ལས་རྒྱུ་སྦུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དུམ་གྲ་རེ་དང་ 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་སྐབས་ ཕུད་ཁའི་རྒྱབ་སྐྱོར་རེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉམས་གསོའི་ལཱ་གི་
སྐབས་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
གསང་སྦས་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཨ་ན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་འདི་ ས་གནས་ཟུར་ཁ་མཚམས་སུ་སྦེ་
ཆགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་གི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ དགོན་སྡེ་
གཞན་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ར་ བཟུང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་ལས་རྒྱུ་སྦུང་གི་གྲོགས་རམ་དང་ གཞུང་ལས་
ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་རེ་འཐོན་པའི་སྐབས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་ གནང་དང་
གནང་བཞིན་དུ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༤ ལྷོ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་སེར།  
ལྷ་ཁང་གི་བླམ་དང་དཀོན་གཉེར།
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སིབ་ཆགས་ལྷ་ཁང་།

༦༦  སྲིསྲིདད་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྲིད་བྲག་བཙན།
གནས་ཁང་། སིབ་ཆགས་དགོན་པ། 
གཡུས། ན་ཁ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་།
བསྟེན་མི། གསང་སྦས་ཁ་རྒེད་འོག་གིས་གཙོས་པའི་ཧཱ་ལུངམ་བརྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་

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

སིབ་ཆགས་ལྷ་ཁང་འདི་ ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཅིག་འབདཝ་
ལས་ དུས་རབས་དང་ གནམ་ལོ་ཚུ་ཁ་གསལ་མེད་དེ་
འབད་རུང་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བོད་ཆོས་
རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་ བསམ་ཡས་མི་གྱུར་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ ལྷ་ཁང་
བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་དུས་ཚོད་དང་དུས་
མཉམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག།
ཨིན་རུང་ སིབ་ཆགས་ལྷ་ཁང་གི་བླ་བརྒྱུད་རིམ་པར་
ཡོད་མི་དང་བསྟུན་པ་ཅིན་ ས་ཆ་འདི་ཁར་གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། བྱིན་གྱིས་བརབས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ སིབ་ཆགས་བླ་རབས་ཅིག་གིས་ 
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སྲིད་བྲག་བཙན།

བཞེངས་ཡོདཔ་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བླ་རབས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་མི་འདི་གིས་
ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ལོ་གསུམ་གྱི་
བར་ན་ གླང་རེ་བསད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ཤ་དང་ཁྲག་ཚུ་ གནས་བདག་ལུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནམ་
ལོ་ལྕགས་མོ་གླང་ལོ་ ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུ་པ་མཆོག་གིས་ དམར་
མཆོད་བཞག་སྟེ་ དཀར་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གསོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ 
དཀར་མཆོད་སྦེ་ར་ཕུལ་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཁང་འདི་ སྒེར་དབང་གི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ གསང་
སྦས་ཁའི་མི་སེར་གྱིས་གཙོས་པའི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་འོངས་ཏེ་ གནས་
བདག་ལུ་མགོན་སྐྱབས་འཚོལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་དབང་དྲག་པདའི་འཕྲེང་། །བརྒྱུད་པར་
བཅས་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །དམ་ལྡན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་
པའི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་མ་གཡེང་མཛོད། །དག་བྱེད་
འབར་བའི་གློག་འོད་ཀྱིས། །སྦྱངས་པའི་དུད་སྤྲིན་ཡོངས་
འདུའི་ངད། །ས་དང་བར་སྣང་ཀུན་ཁྱབ་པས། །ཁྱེད་
ཐུགས་ཉམས་གྲིབ་སེལ་གྱུར་ཅིག །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཀྱཻ༑ བསྟན་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བོ་ནི། །རོ་རྗེའི་གཟིགས་ལྡན་ཁྲོས་པའི་ཤུགས། །གནམ་ལྕགས་ཐོག་དང་སྐར་
མདའ་ལས། །མྱུར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་ལ་བསྟོད། །སྐུ་མདོག་རབ་དམར་ཉི་བཞིན་མདོག །འཇིགས་པའི་ཁྲོ་
གཟུགས་ཡ་ལད་བགོས། །དར་དམར་ན་བཟའ་བརྗིད་གསོལ་ནས། །ཆོས་མཛད་སྐྱོང་བ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཕྱིར་
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རྒོད་དགྲ་ལས་རྒྱལ་མཚན་ཆེ། །རོ་རྗེའི་རོག་གི་སྟེང་ན་བསྲེག །གྲི་མདུང་ཕུར་སོགས་རྟ་ཆས་ཀྱིས། །ཞུགས་
པར་བརྒྱན་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དཀར་པོ་ལྷ་ཡི་གཡུལ་རྒྱལ་སད། །གནམ་ལྕགས་རུ་མཚོན་གཟིངས་པ་ལ། །ལེ་
རྒན་བ་དན་གློག་ལྟ་བུ། །འཕྱར་མཛད་དམག་གི་དཔོན་པོར་བསྟོད། །འདོད་དགུའི་དཔལ་འབོྱར་སྙིང་བསྲེག་
པའི། །དད་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བཞི་ཐོགས་མེད། །བསྒྲུབ་ནུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡོན། །དངོས་གྲུབ་སྟེར་མཛད་
ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཡུད་ཀྱིས་སྟོང་གསུམ་བསྐོར་ནུས་པས། །རྫུ་འཕྲུལ་རལ་ཤུགས་ཀུན་རོགས་པའི། །རྟ་དམར་
རིན་ཆེན་རྒྱན་སྤུངས་པ། །བཅིབས་ནས་མ་ལུས་སྒྲོལ་དེར་བསྟདོ། བཀའ་སོད་སྤུན་བདུན་སྨན་བཙན་ཡུམ། །རུ་
འདྲེན་འཁོར་ཚོགས་བཅས་རྣམས་ལ། །དད་གདུང་ཆེན་པོས་བསྟོད་ལགས་ན། །བཅོལ་བའི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་
པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ཚུ་བཟུང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ཟླ་དང་པའི་ནང་ མ་
ཎི་ཞག་གསུམ། རང་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུ། རང་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་
མཆོད། རང་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ བཀའ་འགྱུར།  རང་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། རང་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་
དྲུག་པ་ཚེས་བཞི། རང་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་ ཚེ་དཔག་མེད་ཁྲོ་བོ། རང་ཟླ་བརྒྱད་
པའི་ནང་ བླམ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མཆོད། རང་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ལྷ་འབབ་དུས་ཆེན། རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་
ཉེར་༢༧ ལས་ ༢༩ ཚུན་ ཕུར་པའི་གཏོར་རྒྱབ། རང་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ ལྷ་མོའི་ཆོ་ག། རང་ཟླ་བཅུ་
གཉིས་པའི་ནང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གནང་སོྲལ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས།
མི་སྡེ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟེར་རུང་ རང་སོའི་དད་མོས་དང་བསྟུན་ལོ་ལྟར་ཡང་ན་ ལོ་གསུམ་རེ་བར་ན་གནས་
བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འོང་ནི་ཨིན་པས། གཞུང་ལས་ཡང་ ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལས་སྣ་དང་
འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་འཐོན་པའི་སྐབས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ གང་ལ་གང་མཚམས་རེ་གནང་མི་འདི་མ་གཏོགས་ 
གཞན་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ཚུ་ག་ར་ སིབ་ཆགས་བླམ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ར་མཛད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
གསང་སྦས་རྒེད་འོག་གི་སིབ་ཆགས་ལྷ་ཁང་འདི་ ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དུས་རབས་དང་ གནམ་
ལོ་ཚུ་ཁ་གསལ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བོད་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་ 
བསམ་ཡས་མི་གྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་དུས་
ཚོད་དང་དུས་མཉམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདི་གི་གནས་བདག་ སྲིད་བྲག་བཙན་བསྟེན་མི་
འདི་ གསང་སྦས་ཁ་རྒེད་འོག་གིས་མ་དོ་བར་ ཧཱ་ལུངམ་བརྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་
ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
གནས་ཡིག་བསྡུས་པ། ལྷ་ཁང་།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ལྷ་ཁང་གི་བླམ་སོབ་དྲུང་ཆེན་ཚེ་རིང་།
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ཕུན་སུམ་དར་རྒྱས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

༧༧ སྨསྨདད་་རརོངོང་་།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྨད་རོང་།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།། མོ་ཆུ་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་ལྷ་ཁང་།
གགཡུཡུསས།། མོ་ཆུ།
བབསྟེསྟེནན་་མིམི།། མོ་ཆུའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན།

  ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་སྐོསྐོརར་་ལལསས་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།
མོ་ཆུ་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་ལྷ་ཁང་
འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ མོ་ཆུ་ཨཔ་
མགོནཔོ་ཚེ་རིང་དང་ཁོའི་བུ་བླམ་ཀྲ་སྐྱིད་
གཉིས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་ཐོག ་ལས་
བཞེངས་གནང་ནུག དེ་སྦེ་བཞེངས་
གནང་མི་དེ་ཡང་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ལྷག་

པར་དུ་ ང་བཅས་ར་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་ མཐར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་དགོ་ན་ རྒྱུ་ཚོགས་
བསགས་སྒྲིབ་བྱང་གཉིས་ལུ་ མ་བསྟེན་པ་ཐོབ་ས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཁར་ཚོགས་
བསག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ནི་དང་། སྒྲིབ་བྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་ སྐོར་ར་
རྐྱབ་ ཁ་ཐུན་དགེ་སོྦྱར་ཚུ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འབད་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ དད་
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སྨད་རོང་།

ཅན་སྦྱིན་བདག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ ཚེ་འདིའི་དོན་ལུ་མ་བསམ་པར་ རྒྱུ་འཕང་མེད་བཏང་སྟེ་ གཡུས་མི་བསོད་
ནམས་གསག་སའི་རྟེན་སྦེ་བཞེངས་གནང་ནུག།

དདམམ་་བབཞཞགག
ཀྱཻ༑ གསང་བདག་རོ་རྗེའི་གཞོན་ནུ་དང་། །གུ་རུ་པད་ཐོད་
འཕྲེང་རལ། །རིག་འཛིན་གོང་མ་རིམ་བོྱན་གྱིས། །ཇི་ལྟར་
བསྒོ་བའི་ཐ་ཚིག་དགོངས། །སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་
བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང། །མཐུན་རྐྱེན་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབས་
པར་མཛོད། །གཞན་ལ་ཕན་གནོད་ལས་ཀྱི་ཆ། །ཕ་ཡང་བདེ་
སྡུ ག ་འ བྲ ས ་བུ འི ་རྒྱུ ན ། །རྒྱ ་ཆེ ར ་སྨི ན ་པ ་བ སླུ ་མི ་
སྲིད། །གཞན་ཕན་སྒྲུབས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་
གསུངས་ནུག།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཀྱཻ༑ ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུའི་དཔལ་མ་ལུས། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ། །ཐབས་ཤེས་ཆུ་གཏེར་
འཁྱིལ་བའི་དབུས། །ཟུང་འཇུག་རོ་རྗེའི་བྲག་མཁར་ནང། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་གཙོ། །རབ་བརྗིད་ཀླུ་
བདུད་ཆེན་པོ་ནི། །མཐིང་ནག་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་གདངོ། །ཕྱག་གཉིས་མདུད་དར་ནག་པོ་དང། །ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུའི་ཞགས་པ ་འཛིན། །ཟག་འོག ་འཇོལ་བེར་གསུམ་བརྩེགས་སྟེང། །གསེར་སྐེ ་རིན་ཆེན་གའུས ་
བརྒྱན། །ལྕགས་ཀྱི་རོག་དང་གཡུ་ཁྲབ་གསོལ། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སས་པའི། །སག་རི་ལྷམ་གྱིས་ཞབས་
ཟུང་སྤུད། །རྟ་བ་མྱུར་མགྱོགས་ལ་བཅིབས་ནས། །བསྟན་འགྲོའི་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བསོྟད། །གཞན་ཡང་གང་
འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས། །ཆུ་ཟླའི་རོལ་གར་ཇི་བཞིན་དུ། །བསམ་བརྗོད་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་པ། །འཆར་
བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་མངའ་ལ་བསྟོད། །ཁྱོད་ཀྱི་གསང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཟུགས། །སྨན་བཙུན་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ་
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མ། །དར་ཟབ་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་སས། །མདའ་དར་མེ་ལོང་གཟུགས་ལ་བསྟོད། །གཞན་ཡང་མངག་གཞུག་
འབངས་འཁོར་དཔུང། །ཉི་ཟེར་རྡུལ་དང་སྐང་ཚོགས་བཞིན། །རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་གྱི་རོལ་པ་ལྟར། །གནམ་ས་མ་ལུས་
ཁྱབ་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་བདག་ཅག་གི །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པ་དང། །འགལ་རྐྱེན་མུན་པ་
རབ་ཞི་ཞིང། །མཐུན་རྐྱེན་ཉི་བཞིན་འཕེལ་བར་མཛོད། །ཕ་རོལ་མ་རུངས་གདུག་པའི་དགྲ། །བསྟན་དང་འགྲོ་
ལ་གནོད་པ་ཀུན། །མིང་ཙམ་ལྷག་མེད་བརག་བྱས་ནས། །ཐུབ་བསྟན་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ། ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡༥ གནས་རྟེན་བཅུ་དྲུག། ཟླ་༣ པའི་
ནང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད། བཞི་པའི་ནང་རྣམ་རྒྱས་མ་ལྔ་འཛོམས། ཟླ་ ༥ པའི་ནང་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། དྲུགཔ་
ཚེས་བཞི་ལུ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། དགུ་པའི་ནང་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ མགོནམ་ལྕམ་དྲལ་
གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་གནས་བདག་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ ཕུལ་སོྲལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་སྦེ་གསོལ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྦྱིན་བདག་ཡང་བླམ་དང་གཡུས་མི་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
མས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ མོ་ཆུའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསོན་གཤིན་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མེད་
ཐབས་མེད་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཨིན་མས་ དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བླམ་ཅིག་བསྐོས་བཞག་གནང་སྟེ་
ཉིན་ལྟར་དང་ཟླ་རིམ་ ལོ་བསྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་སྐུ་རིམ་དང་ལྷག་པར་ གཡུས་ཕྱོགས་འདིའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་བཟུམ་དང་རྒྱུ་ནོར་མངའ་ཐང་རྒྱས་
པའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུཝ་ཨིན་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒས་ཤོས།  
ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ།
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སྦས་མཚོ།

༨༨ སྦསྦསས་་མམཚཚོ།ོ།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྦས་མཚོ།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།། མོ་ཆུ་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་ལྷ་ཁང་།
གགཡུཡུསས།། མོ་ཆུ།
བབསྟེསྟེནན་་མིམི།། མོ་ཆུའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན།

  ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་སྐོསྐོརར་་ལལསས་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།
མོ་ཆུ་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ མོ་ཆུ་ཨཔ་མགོནཔོ་ཚེ་རིང་དང་ཁོའི་བུ་
བླམ་ཀྲ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་བཞེངས་གནང་ནུག དེ་སྦེ་བཞེངས་གནང་མི་དེ་ཡང་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ལྷག་པར་དུ་
ང་བཅས་ར་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་ མཐར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གོ་འཕང་ཐོབ་དགོ་ན་ རྒྱུ་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་བྱང་གཉིས་ལུ་
མ་བསྟེན་པ་ཐོབ་ས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡོད་པ་
ཅིན་ དེ་ཁར་ཚོགས་བསག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་དང་གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ནི་དང་། སྒྲིབ་བྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་
སྐོར་ར་རྐྱབ་ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་ཚུ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འབད་
ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ དད་ཅན་
སྦྱིན་བདག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ ཚེ་འདིའི་དོན་ལུ་མ་བསམ་པར་
རྒྱུ་འཕང་མེད་བཏང་སྟེ་ གཡུས་མི་བསོད་ནམས་གསག་སའི་
རྟེན་སྦེ་བཞེངས་གནང་ནུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཧཱུཾ༑ རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་རྒྱལ་བའི་བཀའ། །བདེ་སྡུག་ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང། །བསླུ་མེད་བདེན་པའི་བཀའ་ཉིད་
དང། །སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་རྩེར་དགོངས་ལ། །མ་རུང་ལོག་པའི་བསམ་སྦྱོར་དང། །རུ་ང་ཕག་དོག་ཞི་བར་
མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རིག་འཛིན་པད་ཐོད་འཕྲེང་གི །བཀའ་གཉན་ལྷ་སྲིད་དྲེགས་པའི་གཙོ། །གཞན་གྱི་མི་ཐུབ་མཐུ་སྟོབས་
བདག །མཆོད་ནས་བསམ་དོན་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །རི་གླིང་རྒྱ་མཚོར་བཅས་པ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་བསྟན་པའི་བྱ་
ར་མཛད། །ལྷ་སྲིན་འབྱུང་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དབང་མེད་གུས་ཤིང་མཆོད་པ་དང་། །བསྒོ་བའི་ལས་ལ་ཧབ་ཤ་
རྒྱུག །ནང་བློན་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་བ། །སྨད་རོང་ཀླུ་བདུད་སྲོག་གི་བདག །དྲག་ཤུལ་ནག་པོའི་རིང་གནས་
དང་། །གཏེར་སྒོ་བསྲུངས་དང་ཝང་ཤྲི་བདག །ཡིད་འོང་སྨན་གྱི་བུ་མོ་དང་། །བཙན་རྒོད་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་
བཅས། །ཕྱག་གཡོན་འཇིགས་པའི་འཁོར་ཚོགས་དང་། །ཡང་བྲན་ལས་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་གིས་
གུས་ཤིང་བསྟོད་ལགས་ཀྱི། །རྟ་ཕྱུག་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་སྤེལ། །རྒྱབ་རྟེན་དཔུང་དང་སྟོངས་གྲོགས་
མཛོད། །གཞན་ཡང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་རྣམས། །མ་གཡེལ་སྒྲུབ་ཅིང་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །རྣལ་འབོྱར་བདག་
ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ། ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡༥ གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། ཟླ་༣ པའི་
ནང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད། བཞི་པའི་ནང་རྣམ་རྒྱསམ་ལྔ་འཛོམས། ཟླ་ ༥ པའི་ནང་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། དྲུགཔ་
ཚེས་བཞི་ལུ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། དགུ་པའི་ནང་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ མགོནམ་ལྕམ་དྲལ་
གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་གནས་བདག་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་སྦེ་གསོལ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྦྱིན་བདག་ཡང་བླམ་དང་གཡུས་མི་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
མས།
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མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ མོ་ཆུའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསོན་གཤིན་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མེད་
ཐབས་མེད་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཨིན་མས་ དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བླམ་ཅིག་བསྐོས་བཞག་གནང་སྟེ་
ཉིན་ལྟར་དང་ཟླ་རིམ་ ལོ་བསྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་སྐུ་རིམ་དང་ལྷག་པར་ གཡུས་ཕྱོགས་འདིའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་བཟུམ་དང་རྒྱུ་ནོར་མངའ་ཐང་རྒྱས་
པའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུཝ་ཨིན་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ།
གཡུས་འདི་ཁའི་ཕམ་རྒས་ཤོས།
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༩༩ ཇོཇོ་་བབོ་ོ་སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བོ་སྒང་བཙན་དང་།
གནས་ཁང་། ཐང་སྦྱིས། རོ་རི་མཐའ་ས།
གཡུས། རོ་རི་མཐའ་ས།

 བསྟེན་མི། རོ་རི་མཐའ་སའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ལྷ་ཁང་འདི་གནམ་ལོ་དེ་ཅིག་ཁར་ཨིན་ཟེར་མ་ཤེས་ཏེ་
འབད་རུང་ངག་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་པ་ཅིན་ད་རེས་ལས་རྩིས་
པའི་ལོ ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་ཅིག་ཁར་བཞེངས་གནང་
གནངམ་འོང་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་གདན་ས་
བཅགས་གནང་མི་དེ་འབད་པ་ཅིན་བླམ་ཤེས་རབ་མཐར་
ཕྱིན་ཟེར་མི་དེ་ཨིན་མས། ད་རེས་དགོན་གནས་དེ་ཁར་ཧཱ་
གྲྭ་ཚང་ལས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ལྷག་པར་
གཡུས་དེའི་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་བླམ་དང་
སྐུ་གཉེར་འབྲེལ་ཏེ་ཧཱ་ལས་ཨིན་མི་སོབ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ས་གནས་དེའི་བླམ་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་མི་སྡེ་དང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་དང་
མཛད་བཞིན་བཞུགས་ཏེ་འདུག།



353

དདམམ་་བབཞཞགག
ཀྱཻ༑ རིག་འཛིན་པད་ཀཱ་ར་དང་། །མཁས་གྲུབ་གོང་མ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན། །ཕན་གནོད་ལས་ཀྱི་ཁ་བསྒྱུར་
བའི། །གཡར་དམ་གཉན་པོ་དེང་འདིར་དགོངས། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་དང་། །འབངས་འཁོར་བཅས་
པའི་མེལ་ཚེ་བྱེད། །
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཉན་བཙན་རྒོད་ཆེ། །གླིང་བཞི་དབུས་ཀྱི་རི་དབང་བཞིན། །ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་ཁྲབ་བགོས་ནས། །ལྟ་
བས་མི་ངོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཁྱོད་ཐུགས་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་ཀློང་། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་རྟགས་ནོར་བུ་
འཛིན། །གནོད་འཚེ་གྲི་མདུང་མཚོན་སང་ནས། །སྟོང་གྲོགས་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བསྟོད། །རྟ་དམར་སྟེང་ན་ཉི་མ་
འབུམ། །འོད་འཁྱུད་ཕྱག་གཡས་མི་སྙིང་དང་། །གཡོན་པ་ཞགས་པ་གློག་འཁྱུད་པའི། །དམ་ལྡན་བཙན་རྒོད་
ཆེན་པོར་བསོྟད། །ཡུལ་ཕྱོགས་འབངས་འཁོར་བཅས་པ་ལ། །གནོད་ཅིང་འཚེར་བའི་འགལ་རྐྱེན་དང་། །སད་
སེར་མུ་གེ་ཐམས་ཅད་ལས། །སྲུང་སྐྱོབ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །དེ་ལྟར་བསོྟད་པས་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས། །ལོ་
ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་བབ་དང་། །བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་རོགས་ལྡན་ལྟར། །རྒྱལ་བསྟན་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྲུང་བར་མཛོད། །
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་བསྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོ། དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་གི་སྐབས་ག་ར་དགོན་
སྡེ་གཞན་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བཟུང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་དེའི་སྐབས་གནས་བདག་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་
སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
མམཐཐའའ་་དདོནོན།།
གསང་སྦས་རྒེད་འགོ་གི་མངའ་འོག་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ར་ོརི་མཐའ་སའི་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་ སྒང་
བཙན་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ རོ་རི་མཐའ་སའི་མི་སེར་ཚུ་དང་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ལས་ཁ་འགྱེས་ཏེ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་
བསྟེནམ་ཨིནམ་མ་ཚན་ གཡུས་མི་ཚུ་གི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་སྐྱབས་གནས་ཞུ་ས་ཅིག་སྦེ་ གྱུར་ཏེ་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དགོན་སྡེ་གི་ལ་ོརྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གཡུས་དེའི་བླམ་ཆོགཔ་དང་ཕམ་རྒན་ཤསོ།  
ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།
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ཧཱ་དགོན་པ།

སྐསྐརར་་ཚཚོགོགསས་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག།། ༡༡
༡༡ བྲབྲགག་་ནནགག་་པཔ།།

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་ནག་པ།
གནས་ཁང་། ཧཱ་དགོན་པ་ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
གཡུས། ཧཱ་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ཧཱ་ཚ་འཕེལ་གྱི་མི་སེར་དང་ས་རོའི་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ལྷལྷ་་ཁཁངང་་གིགི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་མམདདོོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ལྷ་ཁང་དེ་རྙིངམ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་གདན་ས་བཅགས་གནང་
མི་གཏན་འཁེལ་སྦེ་མི་ཤེས་པས། ཨིན་རུང་ངག་རྒྱུན་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ཧེ་མ་བླམ་ཁག་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་གང་རུང་ཅིག་གི་
དགོན་སྡེ་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ཤུལ་མ་ཕ་ཇོ་དང་དཔལ་
འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླམ་ཚུ་གིས་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརབས་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཅིག་
ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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བྲག་ནགཔ།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཇིག་རྟེན་མཆོད་འོས་བྲག་ནག་ལྷ་བཙན་ཁྱོད། །སྔོན་ཚེ་ཨོན་པདའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །ལྕེ་ལ་བདུད་རྩི་རོ་རྗེ་
བཞག་ནས་ཀྱང་། །ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་བདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ནུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཀྱཻ༑ ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ཡུལ་ནགས་ལྗོངས་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །མེ་
ཏོག་འབྲས་བུའི་རྒྱན་ལྡན་འབབ་ཆུས་བསྐོར། །ཀུན་ནས་མཛེས་
པའི་ས་གཞི་ཉམས་དགའི་གནས། །སྐྱོང་མཛད་ལྷ་ཡི་སྐུ་མདོག་
ཕྱག་མཚན་སོགས། །མ་ངེས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་སྟོན་མཛད་
པའི། །གནས་བདག་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །དེ་
ལྟར་བསྟོད་པས་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བར་ཆད་ཀུན་
སེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་གྱི་བསྐང་རྒྱུན། ཟླ་རིམ་གྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་བཅུ་བཞི་མགོནམ་དང་ཉེར་དགུའི་མགོནམ་ཆོས་སྐྱོང་གི་
གསོལ་མཆོད་བཅས་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་དུས་ཆེན་ཁག་གི་འབུམ་སྡེ་ཚུ་དགོན་སྡེ་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ར་
གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ས་རོ་དང་ཧཱ་ཚ་འཕེལ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ཟེར་
གནས་བདག་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།



357

དགོན་སྡེ་དེ་གྲྭ་ཚང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་མི་
སྡེ་དང་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་དུམ་གྲ་རེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་མི་སེར་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་གནས་པོའི་
གསོལ་ཁ་དང་དུས་ཆེན་སྐབས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
མམཐཐའའ་་དདོོནན།།
དབུས་སུ་རྒེད་ལུ་ཡོད་པའི་ཧཱ་དགོན་པ་འདི་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ཧེ་མ་ བླམ་ཁག་ལྔའི་བདག་དབང་ལུ་
ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་བཟུམ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་རུང་། ཤུལ་ལས་ འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་དང་ 
དཔལ་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརབས་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཅིག་ཨིན་
པས་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག། དགོན་སྡེའི་གནས་བདག་ བྲག་ནགཔ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ལུ་ ཚ་འཕེལ་གྱི་མི་སེར་
དང་། དེ་ལས་ ས་རོ་ལས་ཡང་ མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ༢༠༡༥ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། 
གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ལྷ་ཁང་གི་བླམ་དང་དཀོན་གཉེར།
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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 །
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DORJI GYELTSHEN – Curriculum Vitae 

Personal information

Name: Dorji Gyeltshen 
Place of birth:            Nindhukha, Dagana    
Date of Birth:             21st Sept, 1972  
Address:                    Royal Thimphu College

                                  Ngagpiphu Thimphu. 
                                  Contact no +975 1790 2824
Email                        dorji.gyeltshen@jswlaw.bt   dorji15@yahoo.com
Education: 
2005: Post Graduate Certificate in Education, Samtse College of Education, Royal 
University of Bhutan               
2003: Doctorate in Buddhist Philosophy, Ngagyur  Nyingma University 
Bylakuppee, Mysore, India
2000: MA in Buddhist Philosophy, Ngagyur  Nyingma University 
Bylakuppee, Mysore, India
1998: BA in Buddhist Philosophy, Ngagyur  Nyingma University 
Bylakuppee, Mysore, India
1985-1990: Basic Buddhist Philosophy under Late Drapai Lopen Rinpoche, Tango 
University of Buddhist Studdies, Thimphu 
 
Mother tongue: Dzongkha    

Languages: 
Tibetan and Dzongkha advanced level (reading, writing and verbal skills)  
English: basic level (reading, writing and verbal skills)
Can speak well Lhotshamkha and Hindi 
           
Experience:

2021 -Till Date: Associate Professor, JSW School of Law 

2019: Woodenfish Conference “Monasticism and Monastic Codes Across the Buddhist 
World,” the paper presentation “The Silent Revolution: the Transformation of Female 
Monastic Education in Bhutan.” June 22-24 in Chongde Temple, Shangyi, P.R.C.

2019: International Association of Tibetan Studies (IATS), Presenting paper “Monastic 
Education in Bhutan: Tradition and Transformation” with my colleague Prof. Manuel A. 
Lopez Zafra  from, New College of Florida US,  Paris, July 7-13.

2018: GNH and Law Conference presenting paper “Tsema as an indispensable part of a 
legal Education in Bhutan, 17-18 
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2009-2017: Associate Professor in Dzongkha, Royal Thimphu College, Thimphu

2009-2017: Program Leader in Dzongkha Department, Royal Thimphu College,   
  Thimphu

2017: Member of Dzongkha Expert Group, Dzongkha Development Commission

2011-2017: College Academic Committee Member, Royal Thimphu College, Thimphu

2016-2018: External Examiner, Paro College of Education 

2011-2014: External Examiner, College of Language and Cultural Studies, RUB, Taktse

2011-2013: Resource Person for Distance Education , Paro College of Education

2011-2013: College Examination Committee Member, Royal Thimphu College,    
 Thimphu

2009-2013; Part time Lecturer, Dzongkha Language Institute, Thimphu

2006-2007: Philosophy Lecturer and HOD of Philosophy, Institute of Language and 
Cultural Studies, RUB, Simtokha.

2004: Lecturer in Palyul Chokhorling  Institute,  Bir, HP, India

2003: Lecturer in Philosophy, Gangteng Shedra, Wangduephodrang

2001-2002: Philosophy Instructor, Ngagyur Nyingma University, Mysore, India

1996; Philosophy Teaching Practice, Samye Jedren Institute, Kathmandu, Nepal

Publications:

2020:  Research on So Old and Yet So New:Buddhist Education and the Monastic 
Curriculum in Contemporary, Oxford University Press, January 2021.

2020: Research on If You Build Them, They Will Come: The Transformation of Female 
Monastic Education  in Contemporary Bhutan 

2019: Research on Travel Festival of Chizhi Lam, 

2018:  Tshema (Pramana) as an indispensable key to Law, GNH & Law conference  

2017: Developed three modules, Dzongkha for Foreign Learners, Royal Thimphu 
College

2017: Developed two modules, Choekye (Tibetan) for Foreign Learners, Royal Thimphu 
College
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2017: Research on Dung Chhen Terma, 8th colloquium

2015: Composed Zhabten for His Majesty Drugyel Zhipa during 60th Birth Anniversary, 
Royal Thimphu College

2015: Composed Zhabten for His Holliness Jekhenpo during 60th Birth Anniversary, 
Royal Thimphu College

 2014: Research on Dakar Ter Chham, 7th Colloquium

2014: Chaired the Curriculum Development of Dzongkha and Bhutanese Studies, Royal 
Thimphu College, Thimphu
2012: Composed the College Song, Royal Thimphu College 

2011:  Article on A Brief Explanation of the Buddhist Doctrine, First Faculty Research 
Meet (18-19 November 2011) Royal University of Bhutan 

Acheivements:

2016: Certificate of Acknowledgement and Appreciation for the dedicated service ,Royal 
Thimphu College

2013: Goodwill ambassador to Japan to build a bridge of friendship between Bhutan and 
Japan

Computer skills: 

Windows XP, MS Office (Word, Excel), PowerPoint, Internet 

Hobbies: Writing, Research, Teaching, History, Reading, Travelling

Strength; Multi-lingual, dignity of work, work value, commitment, in-depth subject 
knowledge in Buddhist Philosophy 

 Referees:

1.  Lyonpo  Thakur Singh Powdyel, Former President, Royal Thimphu College, 
Contact No. +975 1760 3938

2.  Sangay Drojee, Dean, JSW School of Law, No. +975 1760  2611

3.  Michael Peil, Vice Dean of JSW School of Law Contact No.+975 1778 9820
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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། 
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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 

 Dean of Student Affairs, Paro College of Education, Royal University of Bhutan (May 
2017 - ) 

 Head of the School for Dzongkha Studies (1st July, 2012 – 30th October, 2015) 
 Programme Leader for Dzongkha B.Ed. (July, 2009 – 30th June, 2012) 
 Editorial Board Member of Research and Development, (Dzongkha) appointed by the 

Royal University of Bhutan (2006 – 2008) 
 Hostel Provost (30th January, 2001 – 14th June, 2017) 
 Lecturer, Paro College of Education (July, 1999 – 2008) 
 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. 

 Supervisor, Master research in Dzongkha, Paro College of Education (2014 - ) 
 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 

 Developed and reviewed Primary Dzongkha programme document 2019 - 2020 
 Developed and reviewed 18months PgDE Dzongkha programme document in 2019 
 Developed and reviewed M.Ed Dzongkha programme document in 2018 
 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  
 Initiated and developed Self-Instructional Materials (SIM) for Distance Education 

students (Dzongkha) as a Programme Leader in 2007 – 2009. 

Publications 

 Efficacy of the four year B. Ed Primary Programme at Paro College of Education 
(Research Journal) 2018 

 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 

 གསེར་གྱི་མ་ཐང་།(Presented in the 8th Colloquium of National Museum of Bhutan, Paro) 

2016

 རློང་བྲག་གནས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ།
 སློབ་སློན་སྦྱང་རྩལ་དང་ སློབ་སློན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྦྱློང་བརྡར་ལག་དེབ།
 རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། Proceedings of National Seminar

 བློ་རྩལ་འབྲི་རྩློམ།
 Impact Study on Teaching of Bhutan History in Dzongkha (Research Journal) 2008
 རློང་ཁའི་མིང་ཚིག་དློན་གསལ།
 Tracers’ Study of NIE Paro graduates in teaching of EVS (Research Journal) 2007
 Prayer book for the trainees (Book) 2003

Institutional Affiliation 

 Appointed as a Representative of Dean of Student Affairs among the colleges (2017-
2020) 

 Appointed as a Member of Academic Board by the Royal University of Bhutan (2013 – 
2016) 

 Appointed as a Member of Academic Board by the Royal University of Bhutan as a 
representative ofDean of Student Affairs (since 2017) 

 External Examiner to Sherabtse College, Royal University of Bhutan (2014 – 2017) 
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 External Examiner to Institute of Language and Cultural Studies, Royal University of 
Bhutan (2011 – 2014) 

 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. 

 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. 

 Resource Person for Workshop on “Teaching Skills” for Shedra’sLopens of 
ZhungDratshang,2018 

 Resource Person for Workshop on “Continue Professional Development” for the 
Dzongkha Lecturers under Royal University of Bhutan at College of Since and 
Technology, 2018 

 Resource Person for Workshop on “Continue Professional Development” for the 
Dzongkha Lecturers under Royal University of Bhutan at Samtse College of Education, 
2017 

 Resource Person for Workshop on “Research Method Workshop” for Dzongkha Faculty 
at the College of Language and Cultural Studies in Taktse, Trongsa 2016 

 Resource Person for Workshop on “Teaching Strategy and Assessment” for 
Shedra’sLopens of ZhungDratshang,2012 

 Resource Person for Workshop on “Action Research and Teaching Skills” for Mentor 
Teachers, during summer break, 2011 

 Resource Person for Workshop on “Teaching Strategies and Teaching Skills” for the 
faculty of National Institute of Traditional Medicine at Punakha, 2008. 

 ལྷག་རིག་དང་རྩློམ་རིག 
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Expert Service  

Has provided knowledge based services whenever possible. 

 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.  

 As a member of panel appointed by the Royal University of Bhutan, validated the 
Bachelor of Language and Literature (BLL) in Dzongkha, 2012 

 Set and evaluated DriglamNamzhagpaper for the first year students of Institute for 
Language and Culture Studies (November, 2006) 

 Set and evaluated Translation paper for the first year students of Institute for Language 
and Culture Studies (November, 2005) 

Special Awards 

 National Order of Merit (Gold) for Excellence in Academic, His Majesty the King, Royal 
Government of Bhutan, 106th National Day, the 17 December, 2013. 

 Trainees’ Lecturer of the Year (Recognition of the exemplary commitment) Paro College 
of Education,2004. 

 Teaching Practice Award, National Institute of Education, Samtse (Bhutan), 2003. 
 Lecturer of the Year (Recognition of the dedication to the learners) Paro College of 

Education, 2001. 


