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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 ལྷུན་རྩེ་རྫོོང་གི་གནས་བདག། (༡) ༡

༡ གནས་པོོ་ཆུ་མཁར་གྲགས་པོ་རྒྱ་མཚོོའམ་གླེ་གླེ། ༡

༢ སྒང་ཟུརོ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༧) ༧

༡ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ༧

༢ ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་སྤུན་གྱི་གཙོོ་བོ། ༡༠

༣ གྲགས་པོ་རྒྱལ་པོོ། ༡༤

༤ བཟང་ངོའི་གནས་བདག་ཀླུ་བདུད་བཙོན་གསུམ། ༡༨

༥ ཀླུ་བདུད་གྲགས་པོ་རྒྱལ་པོོ།(གྲགས་པོ་རྒྱལ་པོོའམ་དགྲ་ལྷ་སྤང་སྟོོད།) ༢༣

༦ ཡངས་མ་གསང་སྔགས་སྒྲོལ་མ། ༢༧

༧ སྐྱིད་ལུང་གུ་རུ་ལྷ་མོ། ༣༠

༨ ཐིམ་ལྗོངས་གྷ་ཛི་ལ། ༣༣

༩ མནྜལ་བཟང་མོ། ༣༦

༡༠ ལི་གྲོང་གནས་པོ་ནག་པོ། ༣༩

༡༡ གཟིང་ཕུག་ཕོོ་ལྷ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙོན། ༤༢

༡༢ ཝང་ལྷ། ༤༦

༡༣ ཀླུ་བདུད་རྡོོ་རྗེ་དང་ཀརྨ་ བསྟོན་སྐྱོང་། ༥༠

༡༤ འདོད་ཡོན་བཟང་པོོ། ༥༣

༡༥ མ་ཧཱ་ཀྲི་ཊི། ༥༦

༡༦ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། ༥༩

༡༧ སྟོོང་ཅན་གནས་པོ། ༦༢

༣ སྨོད་འཚོོ་རྒེད་འོག་གི་གནས་བདག་གཞི་བདག། (༡༠) ༦༥

༡ བྲག་བཙན་རྡོོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ། ༦༥
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༢ གཏེརོ་བདག་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས། ༦༨

༣ མགོན་པོ་རྡོོ་རྗེ། ༧༢

༤ ལྷ་བཙན་དཀརོ་པོ། ༧༤

༥ གཟེརོ་གུམ། ༧༧

༦ བི་དབང་ཀཱ་ལ། ༧༩

༧ འཛམ་གླིང་དབང་མོ། ༨༤

༨ བྲག་བཙན་རྡོོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ། ༨༧

༩ ལི་ཕུང་བཙན་པོ། ༩༠

༡༠ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། ༩༣

༤ རྒྱ་རོས་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༣) ༩༦

༡ གནས་པོོ་གྲགས་པོ་རྒྱལ་མཚོན། ༩༦

༢ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ༡༠༡

༣ དར་གཞོོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙོན། ༡༠༦

༤ གྲགས་པོ་འཁོར་ལོའམ་ཧོོར། ༡༡༡

༥ ནོར་བུ་གྲགས་པོ། ༡༡༦

༦ དཔེ་ངེས་ལྷ་བཙོན་དམར་པོོ། ༡༢༢

༧ གཏེར་སྲུང་གདུང་ནག་ལྷ་རི་རྩལ། ༡༢༦

༨ བྲག་བཙོན་སྐྱེས་མཆོག་རྡོོ་རྗེ་ལེགས། ༡༢༩

༩ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ༡༣༣

༡༠ ལྕང་མཁར་ལ་སྨན་མོ་གཡུ་སྒྲོན་མ། ༡༣༧

༡༡ སྦྲུམ་འབངས་གནས་སྲུང་གཏེར་བདག་རྭ་དྲག་གདོང་བཙོན། ༡༤༡

༡༢ སྤྱང་ཅུང་རལ་པོ། ༡༤༥

༡༣ གནས་པོོ་སྤྱན་གཅིག་པོ། ༡༤༩

༣ མཁོ་མ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༡) ༡༥༣

༡ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚོན། ༡༥༣
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༢ སྨྱོང་ལྷ། ༡༥༨

༣ ཝང་ལྷ་བདུད་བཙོན་ནག་པོོ། ༡༦༡

༤ རེབ་ལྷ། ༡༦༥

༥ ཇོ་བོ་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས། ༡༦༨

༦ ཡུམ་ཁྲག་མིག་མ། ༡༦༢

༧ གཏེར་བདག་ཟོ་ར་རྭ་སྐྱེས། ༡༧༦

༨ ངང་རི་ལྷ་བཙོན་དཀར་པོོ། ༡༨༠

༩ ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙོན་དམར་པོོ། ༡༨༣

༡༠ གསེར་ཕུག་བྲག་བཙོན་དམར་པོོ། ༡༨༧

༡༠ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ༡༩༠

༡༡ གཏེརོ་བདག། ༡༩༣

༤ ཀུརོ་སྟོོད་རྒེད་འོག་གི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག། (༡༣) ༡༩༦

༡ གཏེར་བདག་ཟོ་ར་རྭ་སྐྱེས། ༡༩༦

༢ དབང་ཆེན་བཟང་མོ། ༢༠༤

༣ ཟླ་བ་གདོང་བཙོན་ནམ་མདོག་ཅན། ༢༠༩

༤ ཡངས་མཐོོ་གངས་ལ་ཉི་ཤར། ༢༡༤

༥ སྲིབ་ལ་རྡོོ་རྗེ་དཀར་པོོ། ༢༡༨

༦ མེ་རི་རྩེ་ཁྲོ་ཟངས་རྒྱལ་པོོ། ༢༢༡

༧ དགེ་བསྙེན་རྡོོ་རྗེ་གཟི་ལྡན། ༢༢༤

༨ བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་པོོ། ༢༢༧

༩ མང་ཀོང་ལྷ་གསེང་དཀར་པོོ། ༢༣༡

༡༠ ཁ་འབངས་གཡུ་ལེགས་བསམ་གྲུབ། ༢༣༤

༡༡ ཕྲ་མེན་སེངྒེ། ༢༣༧

༡༢ ཕོོ་ལྷ་བྲག་བཙོན་རྒྱལ་པོོ། ༢༤༠

༡༣ ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད། ༢༤༣
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༦ སྨོན་སྦི་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༣༠) ༢༤༦

༡ གནས་པོོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོོ། ༢༤༦

༢ ལྷ་བཙན་དཀརོ་པོ། ༢༤༩

༣ མུརོ་མོ་བྲག་བཙན། ༢༥༢

༤ གནས་པོོ་ཧོ་ར་སྒོམ་ཆེན། ༢༥༥

༥ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙོན། ༢༥༩

༦ མགོན་པོོ་མ་ནིང་ནག་པོོ། ༢༦༣

༧ གུ་རུ་ཞི། ༢༦༧

༨ གནས་པོོ་བསམ་གཏན་རྩེ་མོ། (བདུད་བཙོན་ཀླུ་གསུམ།) ༢༧༡

༩ ཨུར་བརྩིའམ་དཔེ་དཀར། ༢༧༦

༡༠ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། ༢༨༠

༡༡ ཤ་ཝ་གནས་པོོ། ༢༨༤

༡༢ ཀུ་ཀུ་ར་ཙོ།(ཛ) ༢༨༨

༡༣ གདོང་རེ་གདོང་བཙོན། ༢༩༡

༡༤ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ༢༩༥

༡༥ གཏེརོ་བདག། ༣༠༠

༡༦ སྐྱིད་སི་སྦི་ལྷའམ་དུརོ་ཁྲོད་ལྷ་མོ། ༣༠༤

༡༧ གསེར་ལས་གསེར་ཅུང་། ༣༠༨

༡༨ གནས་པོོ་རིན་ཆེན་གུང་ལྷ། ༣༡༢

༡༩ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། ༣༡༥

༢༠ བཙོན་ཆེན་མགོན་པོོ་རྡོོ་རྗེ། ༣༡༩

༢༡ གནས་པོོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བ། ༣༢༣

༢༢ གནས་པོོ་ལམ་བུ་སྟོངས། ༣༢༦

༢༣ གནས་པོོ་རྡོོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚོན། ༣༢༩

༢༤ གནས་པོོ་གྲགས་པོ་རྒྱལ་མཚོན། ༣༣༣
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༢༥ འདོད་ཡོན་བཟང་པོོ། ༣༣༧

༢༦ གནས་པོོ་ཡད་པོ་ཏའུ་ལ། ༣༤༡

༢༧ ཚོོང་ཚོོང་མ། ༣༤༤

༢༨ དགོང་པོོའི་གནས་པོོའམ་འོག་མཁར་གནས་པོོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོོ། ༣༤༨

༢༩ བྲག་བཙོན་རྡོོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚོན། ༣༥༡

༣༠ བཙོན་ཧོོར་པོོ་བྱང་ལ། ༣༥༥

༧  སྨིན་རྒྱས་རྒེད་འོག་གི་ཞི་བདག། (༡༣) ༣༥༩

༡ སྟོག་གདོང་ཅན་ནམ་སྟོག་གདོང་མ། ༣༥༩

༢ གདོང་ལ་ལྷ་བཙོན་དཀར་པོོ། ༣༦༣

༣ སྐྱེས་བཙོན། ༣༦༦

༤ ཕོར་སྒང་རྡོོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ། ༣༦༦

༥ འཁྲུལ་སྣང་སྨན་རཀྟ་གཟིགས་ཆེན། ༣༧༠

༦ ཧུ་རུ་བདུད་བཙོན་ནག་མོ། ༣༧༢

༧ གླི་བ་ཅན་གྱི་ཁལ་ལྔ། ༣༧༤

༨ སུམ་ཕྲང་བྲག་བཙོན། ༣༧༦

༩ རོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མོ། ༣༧༩

༡༠ མོན་ཟ་སྦིས་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མོ། ༣༨༡

༡༡ བཀའ་མ་ལྷ་བཙོན་སེར་པོོ། ༣༨༣

༡༢ རོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མོ། ༣༨༥

༡༣ དོག་པོ་སྦིས་སྨན་གཙོང་སེར་མོ། ༣༨༧

༨ བཙན་མཁརོ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༢) ༣༨༩

༡ རྫུ་འཕྲུལ་ཐོོགས་མེད། ༣༨༩

༢ ལྷ་བཙོན་དཀར་པོོ། (ཅང་ཅང་།) ༣༩༣

༣ ལྷ་བཙོན་རྡོོ་རྗེ་གྲགས་པོ། ༣༩༧
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༤ འབྲུ་ལི་མ། ༤༠༠

༥ བྲག་བཙོན་དམར་མོ། ༤༠༤

༦ ཨའི་དབྱུག་གཅིག་དང་ཕུན་ཚོོགས་གྲགས་པོ། ༤༠༦

༧ རིགས་གསུམ་མགོན་པོོ། ༤༠༨

༨ ནོར་བུ་གྲགས་པོ། ༤༡༠

༩ ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག། ༤༡༢

༡༠ བྲག་བཙོན་དཀར་པོོ། ༤༡༤

༡༡ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ༤༡༦

༡༢ གཏེར་བདག། ༤༡༩
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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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ལྷུལྷུནན་་རྩེརྩེ་་རརྫོྫོངང་་གིགི་་གགནནསས་་བབདདགག།། ༡༡

༡༡  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་ཆུཆུ་་མམཁཁརར་་གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱ་་མམཚཚྫོྫོའའམམ་་གླེགླེ་་གླེགླེ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གནས་པྫོ་ཆུ་མཁར་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོའམ་གླེ་གླེ། 
ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ་ཕྫོ། 
འཁོར།   བྫོན་པྫོ་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་དམག་དཔྫོན་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན།
ས་གནས།   ཐིམ་ཡུལ། 
གསང་ཡུམ།        ཀླུ་སྨན་མ། 
བསྟེན་མི། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དང་མཐའ་འཁོར། བསྟི་མྫོ་ལ་ཐེག་ཆེན་རྩེ་དང་མཐའ་འཁོར་ལུ་

བཞུགས་མི། དེ་ལས་ ལྷུན་རྩེ་སྨན་ཁང་ནང་སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་དང་ བྱང་གི་མི།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྒང་ཟུར་གྱི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱི་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

ལྷུལྷུནན་་རྩེརྩེ་་རརྫོྫོངང་་གིགི་་ཆཆགགསས་་རརབབསས་་མམདདྫོྫོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་ཆེན་འདི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུག་ལས་ ཉི་མ་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༦༠༠
ལྷགཔ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ བ་མ་ཡྫོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་འབྲུག་ལུ་
བྱྫོན་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༥༡༧ དེ་ཅིག་ལུ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ གདན་ས་གོང་མ་ བསྟི་མྫོ་
ལ་ཐེག་ཆེན་རྩེ་ལུ་ སྒྲུབ་ཁང་ཅིག་དང་།གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ གདན་ས་འྫོག་མ་ ལྷུན་གྲུབ་རིན་
ཆེན་རྩེ་ལུ་ སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཅས་ གདན་ས་གོང་འྫོག་གཉིས་ཕྱག་བཏབ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་
ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༦༤༧ ལུ་ ཆོས་རྩེ་དཔྫོན་སྫོབ་དང་པ་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་
གིས་ སྒྲུབ་ཁང་གི་ཤུལ་གུར་ ཤར་ཕྱྫོགས་རྩིབས་བརྒྱད་འཁོར་ལྫོའི་རྫོང་གཞི་དང་པ་སྦེ་ བཞེངས་གནང་
ཞིནམ་ལས་ རྫོང་དཔྫོན་དང་པ་ འབྲུག་ཕུན་ཚྫོགས་བསྐོས་ནུག། རྫོང་ཁག་དེ་གི་འྫོག་ལུ་ རྒེད་འྫོག་བརྒྱད་
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དང་ སྤྱི་འྫོག་བཞི་བཅུ་ཡྫོད་པའི་ ས་གནས་ཁག་ནང་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་ བཙན་བཅས་
ཡྫོངས་བསྫོམས་ ༡༡༡ འདུག། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ཞུ་ནི་
ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ རྫོང་ནང་འབདཝ་ལས་ རྫོང་ནང་བཞུགས་མི་དང་སྨན་ཁང་ནང་སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་
གི་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཕྫོ་སྐྱེས་ཨིན་པ་ཅིན་ གྲགས་པ་མང་སུ་འདུག། དཔེར་ན་ གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་
ཟེར་དྫོ་བཟུམ་དང་། ཨམ་སྲུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷུན་གྲུབ་མང་སུ་འདུག། དཔེར་ན་ ལྷུན་གྲུབ་དབང་མྫོ་ཟེར་
དྫོ་བཟུམ་མིང་ཞུ་སྫོལ་དང་། མདའ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གནས་པྫོ་ཆུ་མཁར་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོའམ་གླེ་གླེ་གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༡ ཧཱུྃ། སྣ་ཚྫོགས་མཚྫོན་ངོར་དྲི་མེད་ཤེལ་བཞིན་དུ། །མྫོས་པའི་རྗེས་སྫོང་ཞི་ཆགས་ཁྲོ་བྫོའི་གར། །སྐུ་
མདྫོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་མཐའ་ཡས་པས། །བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛད་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །བསམ་པ་
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ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་དཔག་བསམ་ཤིང་། །མི་
མཐུན་མིན་པ་གཞྫོམ་པའི་ཉི་མ་ཆེ། །སྒྲུབ་ལ་
སྙིང་རྗེ་མཛའ་བ་བརྟན་པའི་གྲོགས། །གྲོགས་ན་
བདེ་བ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །དམ་ཅན་ལྷ་
ཀླུ་བདུད་བཙན་མ་མྫོ་སྫོགས། །འཁོར་ཚྫོགས་
རྒྱ་མཚྫོ་རྣམས་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །མི་མཐུན་
རྐྱེན་བཟྫོག་ཚེ་བསྫོད་སྟྫོབས་འབྱྫོར་
སྤེལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་
ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
གནས་པྫོ་ཆུ་མཁར་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོ་འདི་ 

ཕྲལ་ཕྲལ་ཞིཝ་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ཁྲོ་བྫོའི་རྣམ་པ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོད་ཟེརཝ་མ་གཏྫོགས་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་
མཚན་དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེརཝ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་གི་རྩ་བ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ མཆོད་རྟེན་གྱི་
ལྫོགས་ལུ་ གནས་པྫོའི་སྐུ་འདྲ་ རྫོ་གུར་པ་ཏྲ་བརྐོ་སྟེ་ཡྫོད་མི་འདི་མཇལཝ་ད་ དགྲ་ལྷའི་ཚུལ་སྦེ་གོ་ཁྲབ་ཀྱི་
ན་བཟའ་བཞེས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་ལྕགས་རྫོག་བཞེས་ཏེ་འདུག། ཆིབས་ཡང་ རྟ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོའི་སྫོག་རྩ་བཅད་པའི་བར་ཚྫོན་ལུ་ ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་
དང་། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་མངའ་འྫོག་ལུ་ དཔལ་འབྱྫོར་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་བར་མཚྫོན་ལུ་ ཕྱག་གཡྫོན་
པ་ལུ་ནྫོར་བུ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོ་གི་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཀྱཻ༑ 
གསང་བའི་བདག་པྫོ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ། །འཁོར་འདས་ཡིན་ལུགས་ཇི་བཞིན་གཟིགས་རྣམས་ཀྱིས། །སྤྱན་
སྔར་དམ་བཅས་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབས་པར་མཛྫོད། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཧེ་མ་ལས་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གི་
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སྐུ་མདུན་ལས་ ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་དྫོན་
དག་ཨིན་པས། 

གནས་པྫོ་ཆུ་མཁར་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་
ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་ གདན་ས་ཆོས་འཁོར་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྲུབ་རྩེར། །བསྟན་དང་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་
མ་ཆེ། །ཆུ་མཁར་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོ་འཁོར་བཅས་ལ། །གསྫོལ་དྫོ་མཆོད་དྫོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད། །པདྨའི་སྦལ་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཀུ་རི་ལུང་། །ས་ཡི་ཐིག་ལི་ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེ། །གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོ་
འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །གསྫོལ་དྫོ་མཆོད་དྫོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ ཧཱུྃ། བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཀླུང་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་། །ལྷུན་གྲུབ་
རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་སྐུ་མཁར་ནས། །གྲགས་པའི་རྔ་ཆེན་སྲིད་རྩེར་བརྔུངས་པའི་ལྷ། །མཐུ་སྟྫོབས་རྒྱ་
མཚྫོའི་བདག་པྫོ་ཁྱོད་འབྫོད་ན། །བཙུན་མྫོ་སས་བྫོན་ནང་མི་མངག་གཞུག་དམག །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་
ཚྫོགས་མི་ཟད་པ། །ཞི་ཆགས་ཁྲོ་ཚུལ་རྣམ་འགྱུར་བསམ་ཡས་བཅས། །ཐྫོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་
གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་ཆུ་མཁར་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོའི་གནས་ཁང་ངམ་
ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་རྩ་བ་ལུ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། 
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ལུལུངང་་བབསྟསྟནན་་བྱུབྱུངང་་ཚུཚུལལ།།

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༥༡༧ དེ་ཅིག་ཁར་ ཡྫོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ བསྟི་མྫོ་ལ་ལས་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ འཚྫོལ་བར་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ ད་ལྫོ་རྫོང་ཡྫོད་
སའི་རྩ་བར་ཕེབས་ད་ གནས་པྫོ་ཆུ་མཁར་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་ ར་ལུ་སྤྲུལ་ཞིནམ་ད་ གླེ་གླེ་ཟེར་སྐད་
རྐྱབ་སྟེ་ ཕེབས་སུ་ཞུ་ནི་དེ་གིས་ ང་བཞུགས་སའི་ལུང་བསྟན་འདི་ནང་འདུག་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ 
སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་། བཤད་སྫོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དུང་དཀར་ལུ་འགྱོ་
སའི་གཞུང་ལམ་ ས་གནས་ ཐིམ་ཡུལ་ཁའྫོ་སྟང་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ རྫོང་
བཞེངས་ནི་སྦེ་ ས་ཐང་བཅད་ཚརཝ་ད་ ད་ལྫོ་རྫོང་ཡྫོད་ས་ལས་ གནས་པྫོ་གིས་གླེ་གླེ་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ 
ལུང་བསྟན་བྱུང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ ལྷུན་རྩེ་སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་ཀི་དེབ་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

སྤྱིར་བཏང་ ཉིན་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྫོ་ལར་གསྫོལ་མཆོད་
འདི་ རང་ཟ་དང་པའི་ཚེས་ ༡༥ལུ་ཧེ་མ་ལས་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ གསུང་ཆོག་
གནང་ཐྫོག་ལས་ ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡྫོད་ཟེར་ ལྷུན་རྩེའི་བམ་གནས་བརྟན་མཆོག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གགཞུཞུངང་་གིགིསས་་རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ ཅང་མཁར་ལ་དང་རྒྱ་རས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་ གནས་པྫོ་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་དང་ཚྫོགས་ཁང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཉིམ་
ཤར་རུང་ ཆརཔ་རྐྱབ་རུང་དཀའ་ངལ་སྦྫོམ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་དང་རྫོང་ཁག། དེ་
ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ ཅང་
མཁར་ལ་དང་རྒྱས་རས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར།

ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།

སྲིད་ཐར་ཚེ་རིང་།
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སྒསྒངང་་ཟུཟུརར་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།  ༡༡༧༧
༡༡  དདགགའའ་་རརབབ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།།  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།    དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། 
ཕྫོ་མྫོ།        གནས་བདག། 
གསང་ཡུམ།             གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
བྫོན་པྫོ།                  བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།།  བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།།    ཤ་ཝ།
བསྟེན་མི།   ཤ་ཝ་གཞམ་གླིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འདི་ གཡུས་ཚན་གྱི་གནས་བདག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ཤ་ཝའི་གཡུས་ཁར་ མི་ནྫོར་
ཕྱུགས་གསུམ་དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་། ནད་དང་མུ་གེ་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་
ཚྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༥ ཧཱུྃ། སྐུ་
མདྫོག་དམར་ནག་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕྱར། །གཡྫོན་
པས་བདུད་ཞགས་ནག་པྫོའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས། །མ་ལུས་བཅིངས་བར་མཛད་ལ་བདག་བསྟྫོད་
དྫོ། །ཆིབས་སུ་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་རླུང་ཤྫོག་ཅན། །སྟེང་དུ་ཆིབས་ནས་སྟྫོང་གསུམ་མ་ལུས་ཉུལ། །དམ་
ཉམས་སྒྲོལ་བའི་གཤེད་མ་མཐུ་རྩལ་ཅན། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་གི་བསྟྫོད་པར་བགྱི། །ཟེར་གསུངས་
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དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤ་ཝ་ལུ་ཡྫོད་པའི་གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མདྫོག་འདི་དམར་ནག་སྦེ་འདྲྫོག་སི་
སི་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་གི་ སྫོག་རྩ་བཅད་པའི་རལ་གྲི་འདི་ ནམ་
མཁའི་དབྱིངས་ལུ་འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་གིས་ བདུད་ཞགས་ནགཔྫོ་གིས་སྦེ་ དགྲ་བགེགས་དང་འབྱུང་པྫོ་
ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་ ཆ་མཉམ་རང་བསམ། ཆིབས་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་རླུང་ཤྫོག་ཅན་གུར་ཆིབས་ཏེ་ 
འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་ཆ་མཉམ་བསྐོར་ཏེ་ དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་ཚུ་སྒྲལ་བའི་ཚུལ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༤  ནང་
ཀྱཻ། དང་པྫོ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་བཀའ་བསྒོས་
བཞིན། །བར་དུ་གྲུབ་ཐྫོབ་གོང་མ་རིམ་བྱྫོན་གྱི། །ཡུལ་གྱི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པྫོར་མངའ་ཡང་གསྫོལ། །ད་ལ་རིག་
འཛིན་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བཅག་གི །ཁྱོད་ལ་མཆོད་པ་ལེགས་པར་འབུལ་བར་བགྱི། །དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་
འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། །མི་ལ་ན་ཚ་ཕྱུགས་ལ་རྒོད་
ཁ་སྫོགས། །ནམ་ཡང་འབྱུང་བ་མེད་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་རང་ ཨོ་
རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནིའི་བཀའ་
གནངམ་བཞིན་དུ་ ཁས་བང་ཡང་ཕུལ་ནུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གྲུབ་ཐྫོབ་གོང་མ་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་ ཤ་ཝའི་
གཡུས་སྲུང་མི་སྦེ་བཀོད་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ད་ལྫོའི་རྣལ་འབྱྫོར་པ་དང་རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་སྫོབ་དཔྫོན་ཚུ་
གིས་ཡང་ གནས་པྫོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ དེ་སྦེ་མཛད་དགོ་པའི་གསྫོལཝ་བཏབ་དྫོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
ཤ་ཝའི་གནས་པྫོ་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་མངོན་རྟྫོགས་
ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༡  ནང་ སྟྫོང་པའི་ངང་ལས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལྷ་
ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ལ་བུ་དྭངས་གསལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འཇའ་འྫོད་སྤྲིན་ལར་འཁྲུགས་པའི་ནང་དུ་འདྫོད་ཡྫོན་གྱི་
ལྫོངས་སྤྱྫོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དབུས་སུ་ཕྫོ་བྲང་རིན་པྫོ་ཆེ་སྣ་ཚྫོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་མཛེས་
ཤིང་ཡིད་དུ་འྫོང་བ་དར་སྣ་ལྔའི་ཕན་གདུགས་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་བ་བྲེ་ནྫོར་བུའི་ཏྫོག་དང་བཅས་པའི་ནང་དུ་
ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤ་ཝའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ 
རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ བྲག་རི་རང་འབྱུང་འདི་ རིའི་རྒྱལ་པྫོ་རི་རབ་བཟུམ་སྦེ་ དགུང་སྔོན་
དབྱིངས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་མཇལ་ནི་འདུག། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དམིགས་བསལ་གྱིས་གནས་པྫོ་ལུ་ ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་ 
ལྫོ་ལར་གྱི་ ལྫོ་ཆོའི་སྐབས་གཏྫོརམ་ཟུར་གསུམ་འབད་བའི་ཁར་ དུམ་གྲ་ཅིག་རྩེ་གུག་གུག། ལྫོག་རེ་རེ་ལུ་ 
ཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་རེ་དང་། འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད། གཡས་གཡྫོན་ལུ་ སྨན་རཀྟ་དང་བསང་གསུར། ཚྫོགས་
དང་དཀར་མེ། དེ་ལས་ མཆོད་པའི་ཡྫོ་བྱེད་ཚུ་བཤམས་ཏེ་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ 
ཕུལ་བའི་སྫོལ་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གྱིགྱི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ གནས་
པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་འདྲ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་པྫོ་ལུ་
དད་པ་དང་ མྫོས་གུས་ཐེབས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ ས་གནས་གཞུང་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ ཤ་ཝའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 
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༢༢  ཡཡ་་བབ་་སྐྱསྐྱ་་བབདུདུནན་་སྤུསྤུནན་་གྱིགྱི་་གགཙཙྫོྫོ་་བབྫོྫོ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།།    ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་སྤུན་གྱི་གཙྫོ་བྫོ། 
ཕྫོ་མྫོ།        སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།།              གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།                བདུན།
བྫོན་པྫོ།                  བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།  བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།    གནས།
བསྟེན་མི།   གནས་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།
སྒང་ཟུར་རྒེད་འྫོག་ གནས་སྤྱི་འྫོག་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༡༡༠ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་རྫོབ་ ༡༠༢༠ དེ་ཅིག་
འདུག། 
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་སྲུང་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་འདི་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཆེན་ མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷྫོ་སྒོ་སྲུང་བའི་ གནས་
བདག་ཨིན་པའི་ཁར་ གནས་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་དང་། ས་གནས་འདི་ཁར་ སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་གི་ སྐྱེས་ལྷ་
སྦེ་བསྟེན་ནི། ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་
དང་། མདའ་རེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁ་འཐྫོབ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་སྲུང་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་འཁོར་ལ་སྫོགས་པའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ༑ ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པའི་
དབྱིངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་མཁའ་ཀློང་ལས། །ཞི་དང་ཁྲོ་བྫོའི་རྣམ་འགྱུར་ཤར། །བསྟན་པ་སྲུང་བའི་སྐུར་
བཞེངས་པ། །པདྨའི་སྦས་གནས་མཁན་ལྗོངས་ཀྱི། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྷ་བཙན་ཆེ། །ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་སྤུན་གྱི་
གཙྫོ། །རབ་དཀར་འཛུམ་པའི་གཟི་མདངས་ཅན། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གཉིས་པ། །གཡས་པ་
མདུང་དར་མཁའ་ལ་འཕྱར། །མངའ་ཐང་དགུང་དུ་འཕྱར་བར་བྱེད། །གཡྫོན་པ་རལ་གྲིས་དགྲ་སྫོག་
གཅོད། །སྐུ་ལ་ཁྲབ་ཆེན་ཟིལ་པ་གསྫོལ། །དབུ་རྫོག་དར་ཕྲུ་ཐྫོད་ཀྱིས་བརྒྱན། །སྟག་གདྫོང་གཡས་ལ་
གཟིགས་ཤུབ་གཡྫོན། །རྒྱབ་ལ་རུ་དར་སྤུ་རུ་རུ། །ལྷ་རྟ་ངང་དཀར་ཆིབས་སི་ཆིབས། །སྐུ་མཆེད་བདུན་གྱི་
ཚྫོགས་དང་བཅས། །སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དམག་ཚྫོགས་ཐིབས། །ཞལ་ནས་སྭ་སྒྲ་ལྡི་རི་རི། །ལྷ་དམག་
འབུམ་དང་བཙན་རྒོད་ནི། །བྱེ་བ་ས་ཡའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །མཚར་སྡུག་ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མྫོའི་སྡེ། །གཅིག་
བས་གཅིག་མཛེས་སི་ལི་ལི། །པདྨའི་
བཀའ་ཉན་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །རྒྱལ་བསྟན་
གཉན་པྫོའི་སྲུང་མ་རྣམས། །རྣལ་
འབྱྫོར་བདག་གིས་འབྫོད་པའི་
ཚེ། །བརྟེན་ཅིང་མཆོད་པའི་གནས་
འདི་རུ། །དགྱེས་པའི་འཛུམ་དང་
བཅས་ཏེ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ གནས་སྤྱི་འྫོག་གི་གནས་
སྲུང་ ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་འདི་ འཛུམ་
མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་དཀར་ལ་ 
གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་
གཉིས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་
ལུ་ མངའ་ཐང་དགུང་དུ་འཕྱར་བའི་
རྟགས་མཚྫོན་ལུ་ ཀྲིང་ཀ་ནམ་མཁར་འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ རལ་གྲི་གིས་དགྲ་བྫོའི་སྫོག་གཅོད། སྐུ་
གཟུགས་ལུ་ གོ་ཁྲབ་ཀྱི་ན་བཟའ་གསྫོལ། དབུ་ལུ་ལྕགས་རྫོག་བཞེས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དར་གྱི་ཐྫོད་སྐམ་
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གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ལྷ་རྟ་གུར་ཆིབས། དེ་ལས་ ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་གྱི་གཡས་ལས་ སྟག་གདྫོང་དང་ གཡྫོན་
ལས་གཟིག་གདྫོང་། སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དམག་དཔུང་ཡང་ ཞལ་ལས་སྭ་སྒྲ་ལྡིར་རི་རི་རྐྱབ། ལྷ་དམག་
འབུམ་དང་ བཙན་རྒོད་བྱེ་བ་ས་ཡའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཁར་ ག་ནི་བ་འཇའ་བའི་ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མྫོའི་སྡེ་
གིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་སྲུང་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༡  ནང་། སྔོན་ཚེ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡིས། །ཇི་ལར་བཀའ་
སྩལ་དམ་ཚིག་བཞིན། །སྦས་ཡུལ་ཕྱི་ནང་ལམ་འཕྲང་བསྲུང་། །བདག་སྫོགས་འགྲོ་ཞིང་མགོན་སྐྱབས་
མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ག་
དེ་སྦེ་གནང་ཡྫོད་ག་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྦས་ཡུལ་མཁན་པྫོ་ལྗོངས་དང་ གནས་ནང་འཛུལ་སའི་ལམ་དང་སྒོ་ 
ཆ་མཉམ་ར་བསྲུངས་ཏེ་ མི་ངན་ལ་སྫོགས་པ་ ནང་ན་མ་བཏང་པར་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དགོ་པའི་
གསྫོལཝ་བཏབ་དྫོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
གནས་སྲུང་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དབྱིངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་མཁའ་ཀློང་ལས། །ཞི་དང་
ཁྲོ་བྫོའི་རྣམ་འགྱུར་ཤར། །བསྟན་པ་སྲུང་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །པདྨའི་སྦས་གནས་མཁན་ལྗོངས་
ཀྱི། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྷ་བཙན་ཆེ། །ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་སྤུན་གྱི་གཙྫོ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་
རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྦས་ཡུལ་སྦེ་བྱིན་གྱིས་རབས་གནང་བའི་
གནས་མཆོག་ མཁན་པ་ལྗོངས་འདི་ གནས་སྲུང་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་ཨིན་པས། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་སྲུང་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཏེ་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་མཆོདཔ་མ་ཚད་ 
ཉིན་ལར་དང་ཁག་ཆེ་ཧིང་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ལ་སྫོགས་པ་ཕུལཝ་མ་
ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་དང་པའི་ཉེར་གཉིས་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་༢༢ ཀྱི་ཚེ་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚྫོད་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་འབྱུང་མ་བཅུག་
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ཟེར་  ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལུ་སྦེ་ ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ། སྫོས་དང་བསང་། གསེར་སྐྱེམས་དང་སྙན་དར་ཚུ་
ཕུལ་ཏེ་ དེ་ཚེའི་ཉིན་མ་ལས་རི་སམ་རྐྱབ་ཨིན་པས། རི་སམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚྫོད་ 
རི་ཁར་མི་རྩ་ལས་འཛུལ་ནི་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
རི་སམ་དང་ལ་སམ་མེན་པའི་སྐབས་འབད་རུང་ གནས་ཚ་ཆུ་སྦང་པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་
གནས་སྲུང་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་དང་། གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ་པའི་ཁར་ 
སྐད་མ་རྐྱབ་པར་ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་འགྱོ་དགོ་ཟེར་ གནས་ཚྫོགས་པ་གིས་ ཁོ་རའི་ཉམས་མྫོང་དང་བཅསཔ་སྦེ་
བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 
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༣༣  གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔྫོྫོ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ། 
ཕྫོ་མྫོ།        གནས་བདག། 
གསང་ཡུམ།              ཀླུ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ།
འཁོར།  ཀླུ་བདུད་སྡེ་དཔྫོན།
ས་གནས།    གནས།
བསྟེན་མི།   གནས་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་པྫོ་གྲགས་རྒྱལ་པྫོ་འདི་ གནས་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་དང་། གཞན་ཁ་ལས་འྫོང་མི་ཨིན་རུང་ ས་
གནས་འདི་ཁར་ སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་གི་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ནི། བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་
ལས་བསྲུང་ནི་དང་། སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལས་བསྲུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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གགནནསས་་བབདདགག་་གིགི་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་པྫོ་གྲགས་པི་རྒྱལ་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་
དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ འཁོར་ལ་
སྫོགས་པའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་༤ ནང་། ཀྱཻ། གཡའ་སང་
མཐྫོན་མཐིང་དེ་ཡི་ནགས་ཁྲོད་
ནས། །ཀླུ་བདུད་སྡེ་དཔྫོན་འཁོར་དང་
བཅས་པ་རྣམས། །གསང་བའི་མཚན་
གསྫོལ་ཡ་མ་ར་ཙ་སྟེ། །པད་གླིང་གདན་
སའི་གནས་པྫོར་མངའ་ཡང་
གསྫོལ། །རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་
དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་

སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་ལ་བསྡུས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་སྟྫོང་གསུམ་བསྐོར་མཛད་པའི། །རྫུ་འཕྲུལ་ཐྫོགས་མེད་ཁྱོད་
ལ་བདག་གིས་བསྟྫོད། །ཞི་བའི་དུས་སུ་དཀར་པྫོ་ལྷ་ཡི་ཞལ། །དར་དཀར་རས་དཀར་མཛེས་པའི་ན་བཟའ་
གསྫོལ། །ཕྱག་མཚན་བཀྲ་ཤིས་བུམ་པས་ནད་གདྫོན་ཞི། །འཇིགས་པ་བརྒྱད་རྣམས་ཞི་བར་མཛད་ལ་
བསྟྫོད། །སྐུ་མདྫོག་སེར་པྫོ་ཕྱག་ན་གཏེར་སྒྲོམ་བསྣམས། །བསམ་འཕེལ་ནྫོར་བུས་སྐྱེ་དགུའི་དབུལ་བ་
སེལ། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱྫོར་གྲགས་པ་མངའ་ཐང་ཀུན། །མ་ལུས་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་
བསྟྫོད། །སྐུ་མདྫོག་བྱུ་རུའི་མདྫོག་ལར་དམར་བ་ཡི། །ཕྱག་ན་ཁྲམ་ཤིང་གསེར་གྱི་འཁོར་ལྫོ་དང་། །རྣམ་
ཤེས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཕྱག་ན་བསྣམས། །མི་ནྫོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །ཉམས་པའི་
དགྲ་བགེགས་ཐྫོག་ཏུ་འབེབས་པའི་ཚེ། །སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་ཁྲོས་པའི་གཡང་གཞི་གསྫོལ། །ཕྱག་ན་རལ་གྲི་
ཞགས་པ་ནད་རྐྱལ་བསྣམས། །མ་རུངས་ཐལ་བར་རྫོག་པར་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་པའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ 
གཅིག་སྦེ་མི་བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཐུགས་ཞིཝ་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཞལ་དཀརཔྫོ་དང་ ན་
བཟའ་ཡང་རས་དཀརཔྫོ་བཞེས། ཕྱག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་བུམ་པ་བསྣམས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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དེ་འབདཝ་ད་ ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང་། དྲག་པྫོ་ལ་སྫོགས་པའི་སྐབས་ཐྫོབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུ་མདྫོག་དང་
ཕྱག་མཚན་ལུ་ འགྱུར་བ་འགྱོ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ་ཟེར་ཞུ་སྫོལ་ཡྫོད་
རུང་ གསང་བའི་མཚན་ཡ་མ་ར་ཙ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༢  ནང་། ཧཱུྃ། སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོ་ཡིས། །དམ་ཚིག་
རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག །ཇི་ལར་དམ་ལ་བཞག་པ་བཞིན། །བ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །བཀའ་སྲུང་ཆེན་
པྫོར་དམ་ལ་བཏགས། །གཞན་ལ་གནྫོད་པའི་སེམས་སང་ནས། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བཅག་འཁོར་བཅས་
ལ། །འདྫོད་པའི་དྫོན་ཀུན་བསྒྲུབ་ནས་ཀྱང་། །བསམ་པ་སྒྲུབ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ། །ཀོ་ལྫོང་རུ་ང་མ་མཛད་
པར། །སང་དགྲ་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རྫོག །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་ ཧེ་མར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དམ་ཚིག་གི་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་
གནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་བམ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་
ཕུལ་ཏེ་ དུས་ད་རིས་འགོ་བཟུང་ བསྟན་པ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ འགྲོ་བའི་དྫོན་མཛད་ནི་ཨིན་ཟེར་དྫོན་དག་ཨིན་
པས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་
ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཉམས་དགའ་བའི། །ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་མྫོན་ཡུལ་སང་
ནགས་འདྲེས་པའི་མཚམས། །དུང་གི་བྲག་དམར་མཛེས་པའི་སྐུ་མཁར་འདི། །གསེར་གྱི་རྭ་བ་རིན་ཆེན་སྣ་
བདུན་གྱིས། །ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐོར། །ཕྱི་ནས་འབབ་ཆུ་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་
ཀྱིས། །བསྐོར་ཞིང་ཉམས་རེ་དགའ་བའི་ཕྫོ་བྲང་ན། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་ལ་འུར་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ཀུ་རི་
ཆུའི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ ཕྱི་ཁ་ལས་ ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་དང་། རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་
གྱི་ལྕགས་རི་དང་ མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དུང་དམར་མཛེས་པའི་བྲག་ཆེན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གཞན་དང་མ་
འདྲཝ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་ཕུཕུལལ་་སསྫོྫོལལ།།
གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ རང་ཟ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལཝ་
ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ གཏྫོརམ་ཟུར་གསུམ་ སྦུལ་གྱིས་དཀྱིས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་རང་འདྲ་བཞི་དང་
ཐེབ་ཀྱུ་བཞི་གིས་བསྐོར། དེ་ལས་ ཡུམ་ཀླུ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ་ལུ་ གཏྫོརམ་སྨན་ལེགས་འབྲང་རྒྱས། ཏིང་ལྫོ། 
ཆང་བུ། གསེར་སྐྱེམས་དང་བསང་སྟེ་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ རང་ཟ་ ༤ པའི་ཚེས་ 
༡༠ ལུ་ཡང་ སྤྲིའུ་མཆོད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༤༤  བབཟཟངང་་ངོངོའིའི་་གགནནསས་་བབདདགག་་ཀླུཀླུ་་བབདུདུདད་་བབཙཙནན་་གགསུསུམམ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  བཟང་ངོའི་གནས་བདག་ཀླུ་བདུད་བཙན་གསུམ། 
ཕྫོ་མྫོ།        གནས་པྫོ། 
འཁོར། ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པྫོ་བརྒྱད།
ས་གནས།    ཁྲི་དམའ།
བསྟེན་མི།   ཤ་ཝ་གཞམ་གླིང་དང་ཁྲི་དམའི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
བཟང་ངོའི་གནས་པྫོ་ ཀླུ་བདུད་བཙན་གསུམ་པྫོ་ 
གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་ འབད་ནི་དེ་གིས་ 
གཡུས་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ནམ་རང་འབད་རུང་ 
གསེར་སྐྱེམས་དང་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་བའི་སྐབས་ 
ལྫོ་ཕུད་ལ་སྫོགས་པ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ནཝ་ཚཝ་
དང་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་  
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནསས་་བབདདགག་་གིགི་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཟང་ངོའི་གནས་བདག་ཀླུ་བདུད་བཙན་གསུམ་ཡྫོད་ས་ལས་ དང་པ་ཀླུའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་
སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༤ ནང་། ཀྱཻ། རང་བཞིན་རིན་
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ཆེན་ལས་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །གྲུ་བཞི་འཁོར་ཡུག་རིན་ཆེན་རྭ་བས་བསྐོར། །དབུས་སུ་མཚྫོ་དང་རྫིང་བུ་
ཆུ་མིག་སྫོགས། །ཀླུའི་ཕྫོ་བྲང་ཉམས་དགར་བཅས་ལ་བསྟྫོད། །ནྫོར་རྒྱལ་དུང་སྐྱོང་དགའ་བྫོ་ཉེ་
དགའྫོ། །པདྨ་ཆུ་ལྷ་དཔལ་གྱི་འྫོད་པྫོ་ཆེ། །རིགས་བཟང་སྟྫོབས་ལྡན་ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པྫོ་བརྒྱད། །དབུ་ལ་སྦྲུལ་
མགོ་བདུན་གྱི་གདེངས་ཀ་ཅན། །སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་རྒྱ་མཚྫོ་གཏིང་དུ་འཁྱིལ། །ཕྱག་ན་ནྫོར་བུ་དགོས་
འདྫོད་ཀུན་བྱུང་ཐྫོགས། །འཁོར་དུ་ཀླུ་དང་ས་བདག་དུས་མས་བསྐོར། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་བསྟྫོད། །བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་གཏྫོར་འདི་བཞེས་ལ། །ཀླུའི་མཐྫོང་བའི་དུག་དང་རེག་པའི་
དུག །ཁ་རང་དུག་དང་འཚེ་བའི་བསམ་ངན་དུག །ཀླུའི་དུག་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀླུའི་རྒྱལ་པྫོ་བརྒྱད་ཟེར་ ནྫོར་རྒྱལ། དུང་སྐྱོང་། དགའ་བྫོ། ཉེ་དགའྫོ། པདྨ་ཆུ་ལྷ། དཔལ་
གྱི་འྫོད་པྫོ་ཆེ། རིགས་བཟང་། སྟྫོབས་ལྡན་བཅས་ཁོང་བརྒྱད་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་
བ་ཅིན་ ཁོང་རེ་རེ་ལུ་ཡང་ དབུ་ལུ་ སྦྲུལ་མགོ་གདེངས་ཀ་ཅན་བདུན་བདུན་དང་། ཁོང་རེ་རེའི་ སྐུ་སྨད་
ཟེར་ སྦྲུལ་མཇུག་རྒྱ་མཚྫོའི་གཏིང་དུ་འཁྱིལ། ཕྱག་ལུ་ནྫོར་བུ་དགོས་འདྫོད་ཀུན་བྱུང་བསྣམས། འཁོར་ ཀླུ་
དང་ས་བདག་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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གཉིས་པ་བདུད་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་
མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཀྱཻ། དུར་ཁྲོད་ཐྫོད་
མཁར་མེ་རླུང་འཚུབ་དཀྱིལ་ན། །དམ་ཅན་
བདུད་རྒྱལ་གཏུམ་བྱེད་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །སྐུ་
མདྫོག་ནག་པྫོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་
པ། །སྤྱན་གསུམ་གྱེན་ཐུར་དགྲ་བྫོའི་སྙིང་ལ་
གཟིགས། །རབ་འཇིགས་ཁྲོ་གཉེར་གསུམ་
ལྡན་གཏུམ་ལ་རྔམས། །ཞལ་གདངས་མཆེ་
གཙིགས་དྲག་པྫོའི་སྐན་སྒྲ་སྡེབས། །རིན་
ཆེན་ཐྫོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །སྦྲུལ་
གྱི་རལ་པ་ནག་པྫོས་ས་གཞི་ཁྱབ། །ཕྱག་
གཡས་མདའ་གཞུ་གཡྫོན་པས་སྙིང་ཞགས་

བསྣམས། །ཐྫོད་པ་སྐམ་རྫོན་སྙིང་འཕྲེང་སྦྲུལ་ཆུན་སས། །དར་དམར་བེར་གསྫོལ་མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་
བཅིངས། །ཆིབས་སུ་བདུད་གླང་ནག་པྫོའི་སྟེང་དུ་ཆིབས། །འཁོར་དུ་བདུད་དམག་འབུམ་སྡེ་དམག་ལ་
འགྱེད། །དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟྫོད། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་མཆོད་གཏྫོར་འདི་བཞེས་
ལ། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཟང་ངོའི་གནས་པྫོ་ 
དམ་ཅན་བདུད་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ ནགཔྫོ། ཞལ་གཅིག། ཕྱག་གཉིས་དང་སྤྱན་གསུམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་
ཁར་ དབུ་ལུ་ རིན་པྫོ་ཆེའི་ཐྫོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལུ་བརྒྱན། སྦུལ་གྱི་རལཔ་ནགཔྫོགིས་ ས་གཞི་ཆ་མཉམ་
གུར་ཁྱབ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་མཚན་ཡང་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་གཞུ་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ 
ཞགས་པ་བསྣམས། སྐེ་ལུ་ ཐྫོད་པ་སྐམ་དང་རྫོནམ། དགྲ་བྫོའི་སྙིང་གི་འཕྱེངམ་དང་སྦྲུལ་ཆུན་གྱི་རྒྱན་ཆ་
བཞེས། ན་བཟའ་ཡང་ དར་དམར་དང་བེར་གསྫོལ། མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་གིས་བསམས་ཏེ་ བདུད་གླང་
ནགཔྫོ་གུར་ཆིབས་པའི་ཁར་ འཁོར་བདུད་དམག་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོད་
ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
གསུམ་པ་གནྫོད་སྦྱིན་བཙན་རྒོད་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས། ཀྱཻ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་
འཕྲུལ་གྱི་ཞལ་ཡས་ཁང་། །གནྫོད་སྦྱིན་བཙན་རྒོད་གཏུམ་བྱེད་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་ཁྲག་ལར་ཡ་
ལ་ལ། །སྐུ་གསུམ་ལྡན་ཕྱིར་སྤྱན་གསུམ་ཐུར་དུ་གཟིགས། །ཞལ་བསམ་མཆེ་བ་དམར་པྫོ་གཙིགས་སེ་
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གཙིག །གནྫོད་སྦྱིན་གདུག་པ་ཀུན་གྱི་སྟྫོང་དཔྫོན་མཛད། །དྲག་ཤུལ་བཙན་རྒོད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
བསྟྫོད། །ཁྲབ་རྫོག་རྒྱན་བརྗིད་རྟ་དམར་ལ་ཆིབས་ནས། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་སྫོག་ལ་རྔམས་པའི་
གཤེད། །གཡས་པའི་མདུང་རྣྫོ་དགྲ་བྫོའི་སྙིང་ལ་གཟིར། །གཡྫོན་པའི་ཞགས་པས་དམ་ཉམས་སྐེ་ནས་
བཅིངས། །དམ་རས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་གཏྫོར་འདི་བཞེས་ལ། །བྱུང་དང་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་
བསྒྱུར། །རྟག་ཏུ་འགལ་རྐྱེན་སྫོང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ། །ཇི་ལར་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་
མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཟང་ངོའི་གནས་པྫོ་ བཙན་རྒོད་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་འདི་དམརཔྫོ་དང་། 
དབུ་ལུ་ ཁྲབ་རྫོག་བཞེས། ཆིབས་རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་རྣྫོས་ཁེག་ཁེ་འབད་
མི་དེ་གིས་ དགྲ་བྫོའི་སྙིང་ལུ་གཟིར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་གིས་ དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་སྐེ་གུར་ ཞགས་པ་གིས་
བསམས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཟང་ངོའི་གནས་བདག་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢  ནང་། ཀྱཻ། བཟང་ངོའི་ཀླུ་བདུད་བཙན་རྒོད་སྤྲུལ་འཁོར་
བཅས། །སྔོན་ཚེ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཀ་ར་ཡི། །བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སྫོབ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ། །སྫོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་
ཁས་བང་དམ་བཅས་ལར། །བདག་བཅག་རྒྱུ་སྫོར་ཡྫོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནས་བདེ་ཡུལ་བསྲུང་
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་སྤེལ། །དམ་བཅས་དགོངས་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུ། བར་དུ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་གླིང་པ། དེའི་རྗེས་སུ་ གཏེར་
སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པའི་སས་མཆོག་ མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པྫོ་དང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བམ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ 
ཀླུ་བདུད་བཙན་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་ ཁོང་རའི་སྫོག་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་འབད་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་ལ་སྫོགས་
པ་འཕེལ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
  
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
གནས་བདག་ ཀླུ་བུད་བཙན་གསུམ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ བཟང་ངོ་ལུ་སྦེ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་
མཇལ་ནི་འདུག། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
བཟང་ངོའི་གནས་པྫོ་ལུ་ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ 
གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 
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༥༥ ཀླུཀླུ་་བབདུདུདད་་གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔྫོྫོ།། གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔྫོྫོའའམམ་་དདགྲགྲ་་ལྷལྷ་་སསངང་་སྟསྟྫོྫོདད།།   
  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཀླུ་བདུད་གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ། གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོའམ་དགྲ་ལྷ་སང་སྟྫོད།  
ཕྫོ་མྫོ།        གནས་བདག། 
གསང་ཡུམ།            ཀླུ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ།
འཁོར།  ཀླུ་བདུད་སྡེ་དཔྫོན།
ས་གནས།    གནས།
བསྟེན་མི།   གནས་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་པྫོ་གྲགས་རྒྱལ་པྫོ་འདི་གནས་སྤྱི་
འྫོག་གི་མི་སེར་དང་། གཞན་ཁ་ལས་
འྫོང་མི་ཨིན་རུང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ 
སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་གི་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་
ནི། བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རི་དྭགས་
སེམས་ཅན་ཚུ་ལས་བསྲུང་ནི་དང་། 
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལས་བསྲུང་ནི་
གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།
  
གགནནསས་་བབདདགག་་གིགི་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
གནས་པྫོ་གྲགས་པི་རྒྱལ་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ འཁོར་ལ་སྫོགས་པའི་སྐོར་ལས་ 
གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ནང་། ཀྱཻ།གཡའ་སང་མཐྫོན་མཐིང་དེ་ཡི་
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ནགས་ཁྲོད་ནས། །ཀླུ་བདུད་སྡེ་དཔྫོན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །གསང་བའི་མཚན་གསྫོལ་ཡ་མ་ར་ཙ་
སྟེ། །པད་གླིང་གདན་སའི་གནས་པྫོར་མངའ་ཡང་གསྫོལ། །རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་
ཞིང་། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་ལ་བསྡུས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་སྟྫོང་གསུམ་བསྐོར་མཛད་
པའི། །རྫུ་འཕྲུལ་ཐྫོགས་མེད་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསྟྫོད། །ཞི་བའི་དུས་སུ་དཀར་པྫོ་ལྷ་ཡི་ཞལ། །དར་
དཀར་རས་དཀར་མཛེས་པའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། །ཕྱག་མཚན་བཀྲ་ཤིས་བུམ་པས་ནད་གདྫོན་ཞི། །འཇིགས་
པ་བརྒྱད་རྣམས་ཞི་བར་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །སྐུ་མདྫོག་སེར་པྫོ་ཕྱག་ན་གཏེར་སྒྲོམ་བསྣམས། །བསམ་འཕེལ་
ནྫོར་བུས་སྐྱེ་དགུའི་དབུལ་བ་སེལ། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱྫོར་གྲགས་པ་མངའ་ཐང་ཀུན། །མ་ལུས་རྒྱས་པའི་
འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །སྐུ་མདྫོག་བྱུ་རུའི་མདྫོག་ལར་དམར་བ་ཡི། །ཕྱག་ན་ཁྲམ་ཤིང་གསེར་གྱི་
འཁོར་ལྫོ་དང་། །རྣམ་ཤེས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཕྱག་ན་བསྣམས། །མི་ནྫོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་
ལ་བསྟྫོད། །ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐྫོག་ཏུ་འབེབས་པའི་ཚེ། །སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་ཁྲོས་པའི་གཡང་གཞི་
གསྫོལ། །ཕྱག་ན་རལ་གྲི་ཞགས་པ་ནད་རྐྱལ་བསྣམས། །མ་རུངས་ཐལ་བར་རྫོག་པར་མཛད་ལ་
བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་པའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་
ཞུ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ གཅིག་སྦེ་མི་བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཐུགས་ཞིཝ་སྦེ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ཞལ་དཀརཔྫོ་དང་ ན་བཟའ་ཡང་རས་དཀརཔྫོ་བཞེས། ཕྱག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་བུམ་
པ་བསྣམས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་འབདཝ་ད་ ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང་། དྲག་པྫོ་ལ་སྫོགས་པའི་སྐབས་ཐྫོབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུ་མདྫོག་དང་
ཕྱག་མཚན་ལུ་ འགྱུར་བ་འགྱོ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ་ཟེར་ཞུ་སྫོལ་ཡྫོད་
རུང་ གསང་བའི་མཚན་ཡ་མ་ར་ཙ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༢  ནང་། ཧཱུྃ། སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོ་ཡིས། །དམ་ཚིག་
རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག །ཇི་ལར་དམ་ལ་བཞག་པ་བཞིན། །བ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །བཀའ་སྲུང་ཆེན་
པྫོར་དམ་ལ་བཏགས། །གཞན་ལ་གནྫོད་པའི་སེམས་སང་ནས། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བཅག་འཁོར་བཅས་
ལ། །འདྫོད་པའི་དྫོན་ཀུན་བསྒྲུབ་ནས་ཀྱང་། །བསམ་པ་སྒྲུབ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ། །ཀོ་ལྫོང་རུ་ང་མ་མཛད་
པར། །སང་དགྲ་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རྫོག །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་
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སྦེ་ ཧེ་མར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དམ་ཚིག་གི་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་
གནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་བམ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་
ཕུལ་ཏེ་ དུས་ད་རིས་འགོ་བཟུང་ བསྟན་པ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ འགྲོ་བའི་དྫོན་མཛད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་
ཨིན་པས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་
ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཉམས་དགའ་བའི། །ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་མྫོན་ཡུལ་སང་
ནགས་འདྲེས་པའི་མཚམས། །དུང་གི་བྲག་དམར་མཛེས་པའི་སྐུ་མཁར་འདི། །གསེར་གྱི་རྭ་བ་རིན་ཆེན་སྣ་
བདུན་གྱིས། །ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐོར། །ཕྱི་ནས་འབབ་ཆུ་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་
ཀྱིས། །བསྐོར་ཞིང་ཉམས་རེ་དགའ་བའི་ཕྫོ་བྲང་ན། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་ལ་འུར་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ཀུ་རི་
ཆུའི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ ཕྱི་ཁ་ལས་ ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་དང་། རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་
གྱི་ལྕགས་རི་དང་ མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དུང་དམར་མཛེས་པའི་བྲག་ཆེན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གཞན་དང་མ་
འདྲཝ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ རང་ཟ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལཝ་
ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ གཏྫོརམ་ཟུར་གསུམ་ སྦུལ་གྱིས་དཀྱིས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་རང་འདྲ་བཞི་དང་
ཐེབ་ཀྱུ་བཞི་གིས་བསྐོར། དེ་ལས་ ཡུམ་ཀླུ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ་ལུ་ གཏྫོརམ་སྨན་ལེགས་འབྲང་རྒྱས། ཏིང་ལྫོ། 
ཆང་བུ། གསེར་སྐྱེམས་དང་བསང་སྟེ་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ རང་ཟ་ ༤ པའི་ཚེས་ 
༡༠ ལུ་ཡང་ སྤྲིའུ་མཆོད་དང་འབྲེལ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༦༦  ཡཡངངསས་་མམ་་གགསསངང་་སྔསྔགགསས་་སྒྲོསྒྲོལལ་་མམ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཡངས་མ་གསང་སྔགས་སྒྲོལ་མ། 
ཕྫོ་མྫོ།          སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།              གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།                བདུན།
བྫོན་པྫོ།                  བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།  བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།    མ་སྒར་སྫོམ་ཤིང་།
བསྟེན་མི།   སྐྱིད་ལུང་སྫོམ་ཤིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།
གནས་སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༡༢༠ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་རྫོབ་ ༡༢༨༦ དེ་ཅིག་འདུག། སྤྱི་འྫོག་
འདིའི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ ངག་རྒྱུན་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ པར་རིས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་
དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཡངས་མ་གསང་སྔགས་སྒྲོལ་མ་དེ་གི་ སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་
གིས་ བྲིས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྐྱེས་ལྷ་ཡངས་མ་གསང་སྔགས་སྒྲོལ་མ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ 
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ བྲིས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
སྐྱེས་ལྷ་ཡངས་མ་གསང་སྔགས་སྒྲོལ་མའི་ ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ བྲིས་
མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ མ་སྒར་སྫོམ་ཤིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ བྲག་རི་སྦྫོམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་
འདི་ ཁོ་གི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་སྲུང་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཁག་ཆེ་ཧིང་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡང་ མཆོད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༧༧  སྐྱིསྐྱིདད་་ལུལུངང་་གུགུ་་རུརུ་་ལྷལྷ་་མམྫོྫོ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།      སྐྱིད་ལུང་གུ་རུ་ལྷ་མྫོ། 
ཕྫོ་མྫོ།          སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།                      གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།                        བདུན།
བྫོན་པྫོ།                          བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།      བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།        མ་སྒར་སྫོམ་ཤིང་།
བསྟེན་མི།     སྐྱིད་ལུང་སྫོམ་ཤིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
སྐྱིད་ལུང་གུ་རུ་ལྷ་མྫོ་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ 
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།  
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྐྱིད་ལུང་གུ་རུ་ལྷ་མྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ཁ་གསལ་སྦེ་ བྲིས་
མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ སྐུ་འདྲ་ལུ་ལ་སྟེ་འབདཝ་ད་ ལྷ་ཕྫོ་མྫོ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ད་ ཕ་ལྷ་འདི་ཁྲོ་བྫོ་དང་ མྫོ་ལྷ་འདི་ 
ཞིཝ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།  
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྐྱིད་ལུང་གུ་རུ་ལྷ་མྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མི་ཤེས་པས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།  
སྐྱིད་ལུང་གུ་རུ་ལྷ་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ མ་སྒར་སྫོམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་ཡྫོད་ས་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།  

  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་མཆོདཔ་མ་གཏྫོགས་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་
ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༨༨  ཐིཐིམམ་་ལྗོལྗོངངསས་་གྷགྷ་་ཛིཛི་་ལལ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།      ཐིམ་ལྗོངས་གྷ་ཛི་ལ། 
ཕྫོ་མྫོ།            སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།                    གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།                      བདུན།
བྫོན་པྫོ།                          བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།      བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།      མ་སྒར་སྫོམ་ཤིང་།
བསྟེན་མི།     སྐྱིད་ལུང་སྫོམ་ཤིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་པྫོ་གྷ་ཛི་ལ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་མི་
འབྱུང་ནི་དང་། མདའ་རེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁ་འཐྫོབ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་པྫོ་གྷ་ཛི་ལའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། རྣམ་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་
སྦེ་མེད་ནི་དེ་གིས་ བྲིས་མ་ཚུགས། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།  
གནས་པྫོ་གྷ་ཛི་ལ་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
གནས་པྫོ་གྷ་ཛི་ལའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ ཆུ་གི་མཐའ་མར་ 
རྫོ་རང་བྱུང་གི་བྱག་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་སྲུང་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ གང་ཞིག་ཡིད་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་
ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ་བར་མཛད་པ་ཡི། །གནས་སྲུང་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་
ཀྱིས། །བདག་སྫོགས་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་འདྫོན་ཏེ་མཆོདཔ་མ་གཏྫོགས་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་
ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༩༩  མམནྜནྜལལ་་བབཟཟངང་་མམྫོྫོ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།    མནྜལ་བཟང་མྫོ། 
ཕྫོ་མྫོ།        སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།            གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།།              བདུན།
བྫོན་པྫོ།                བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།        བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།    མ་སྒར་སྫོམ་ཤིང་།
བསྟེན་མི།   སྐྱིད་ལུང་སྫོམ་ཤིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
མནྜལ་བཟང་མྫོ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་མི་
འབྱུང་ནི་དང་། མདའ་རེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁ་འཐྫོབ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
མནྜལ་བཟང་མྫོའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། རྣམ་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་
སྦེ་མེད་ནི་དེ་གིས་ བྲིས་མ་ཚུགས།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
མནྜལ་བཟང་མྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་
བཞག་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས། 
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གགནནསས་་སྲུསྲུངང་་གིགི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
མནྜལ་བཟང་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ ཆུ་གི་མཐའ་མར་ རྫོ་
རང་བྱུང་གི་བྱག་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
  
  
  
  
  
  
  
  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་ བཙུགས་ཏེ་ གང་ཞིག་ཡིད་དྲན་པ་ཙམ་
གྱིས་ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ་བར་མཛད་པ་ཡི། །གནས་སྲུང་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་
ཀྱིས། །བདག་སྫོགས་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་འདྫོན་ཏེ་མཆོདཔ་མ་གཏྫོགས་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་
ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༠༠  ལི་གྲོང་གནས་པྫོ་ནག་པྫོ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ལི་གྲོང་གནས་པྫོ་ནག་པྫོ། 
ཕྫོ་མྫོ།        སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།              གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།                བདུན།
བྫོན་པྫོ།                  བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།  བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།    གླིང་དགའ་སྦིས་དང་མཚྫོ་གླིང་།
བསྟེན་མི།   སྐྱིད་ལུང་སྫོམ་ཤིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ལི་གྲོང་གནས་པྫོ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་མི་
འབྱུང་ནི་དང་། མདའ་རེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁ་འཐྫོབ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།  
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
ལི་གྲོང་གནས་པྫོའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། རྣམ་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་
སྦེ་མེད་ནི་དེ་གིས་ བྲིས་མ་ཚུགས།  
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལི་གྲོང་གནས་པྫོའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། རྣམ་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་
སྦེ་མེད་ནི་དེ་གིས་ བྲིས་མ་ཚུགས།  
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ལི་གྲོང་གནས་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་
བཞག་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས། 
གགནནསས་་སྲུསྲུངང་་གིགི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
ལི་གྲོང་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་
ལུ་ཡྫོད་པའི་རི་རང་བྱུང་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
  
  
  
  
  
  
  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་སྲུང་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ རི་སམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚྫོད་ རི་ཁར་མི་རྩ་ལས་
འཛུལ་ནི་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༡༡  གགཟིཟིངང་་ཕུཕུགག་་ཕཕྫོྫོ་་ལྷལྷ་་སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གཟིང་ཕུག་ཕྫོ་ལྷ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 
ཕྫོ་མྫོ།      སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།              གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།                བདུན།
བྫོན་པྫོ།                  བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།  བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།    ཉིམ་གཤྫོང་སྟྫོང་གླིང་།
བསྟེན་མི།   ཉིམ་གཤྫོང་སྟྫོང་གླིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཏེ་བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་ཆེན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་
ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་དབང་པྫོ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །སྟེང་ན་སྒ་གཏད་ཝངས་སི་
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ཝང་། །ཕྲ་མྫོན་ཡྫོབ་ཆེན་སི་ལི་ལི། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །མུན་ན་གོང་རྨེད་འཁྱུགས་སི་
སི་འཁྱུག །སྐུ་ལ་དར་དམར་མཛེས་པར་གསྫོལ། །གསེར་ག་རིན་ཆེན་སྐེད་ལ་བཅིངས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་
དམར་པྫོ་བསྣམས། །ཐང་དཀར་རྒོད་ཕྲུག་ལྡེམས་སི་སི་ལྡེམ། །དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔ་ལྷུབས་སི་ལྷུབས། །སྟག་
གདྫོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡྫོན། །གསེར་གྱི་གྲི་དམར་སྐེད་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་
ལ་འཕྱར། །གསེར་གྱི་གཞུ་གདུང་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཕྲ་ཕྱག་ན་བཟུང་། །ཞལ་མདངས་དཀར་
དམར་མཛེས་པ་ལ། །གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་འཁྱུགས་སི་འཁྱུག། །དུང་སྫོ་དཀར་མྫོ་འཁྲིགས་པ་ལ། །འཛུམ་པའི་
ཞལ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །དེ་འདྲའི་བཙན་འཁོར་མང་པྫོ་ཡང་། །བཙན་རྟའི་ཀྱུ་རྟ་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙནགྱི་གཟུགས་གུར་ ག་ནི་བྱ་མཆིས་མཆིས་ཡྫོད་
པའི་དར་དམརཔྫོ་དང་ དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། སྐུ་སྐེདཔ་ལུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་བཅིངས་བཅིངས། 
དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཞེས། གསེར་གྱི་ཕྱག་གྲི་དམརཔྫོ་འདི་སྐེད་པར་བཙུགས། དམ་མདུང་དམར་པྫོ་
ནམ་མཁར་འཕྱར། གསེར་གྱི་ཕྱག་གཞུ་ཕྱག་ལག་གུར་བཀལ། །གཡུ་ཡི་ཕྱག་མདའ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས། 
ཞལ་མདངས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའམ་ མཛེས་པ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཏེར་བདག་ཟྫོ་རྭ་ར་སྐྱེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་གྱལ་དུ་འགྱུར་པ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་འདི་ག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་
གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། 
ཀྱཻ། དང་པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །དྲེགས་པ་འདུལ་མཛད་གསང་བའི་བདག །བར་དུ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་
སྩྫོལ། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བཀའ། །ད་ལ་སྔགས་འཆང་བདག་བཅག་གིས། །བསྐུལ་ཞིང་
སྒྲོན་ནས་དམ་བསྒྲལ་ན། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོའི་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་
ཤིག །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁྲོའམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་དང་། གསང་བའི་
བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་
སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་ནུག།  
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 
སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། 
བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་མཚན་གསྫོལ་བ། །དང་པྫོ་གཡས་རུའི་བྲག་དམར་
ཡིན། །ཡུལ་གླིང་རེ་ལ་ཕྫོ་བྲང་རེ། །སྟྫོད་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ཡ་གི་ན། །ཡ་གི་སྒོ་མྫོ་བྲག་དམར་ན། །བྲག་དམར་
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གནམ་དུ་བཟང་སེ་བཟང་། །གཡུ་མཚྫོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་ལི་ལི། །སྨན་མཚྫོ་འྫོད་དུ་ལམ་སི་ལམ། རྩེ་ལ་ན་
བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྟྫོད་ལ་བྱ་རྒྱལ་ལང་མ་ལིང་། །ལྫོགས་ལ་ཤ་རྐྱང་ཁྲོལ་མ་ཁྲོལ། ཟུར་ལ་ཁུ་ཕང་ཤར་ར་
ར། །བཙན་བྱ་གསུང་སྙན་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདུན་གྱི་སང་ཐང་བདེ་མྫོའི་ནང་། །མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་ཁྲ་ལམ་
མེ། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ན་
བཞུགས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཙནམ་ཁར་ནང་། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཚུབ་
འཚུབ་རིན་ཆེན་གནས་འདིར་འཚུབ། །འདུར་འདུར་འདུར་གྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན། །འཁོར་བཅས་ཐམས་
ཅད་རྟེན་ལ་འབྱྫོན། །སྙིང་གཏད་གྲོགས་པྫོ་བདག་གིས་འབྫོད། །གཤའ་རྫོག་གྲོགས་པྫོ་མནའ་མ་བཟའ། །མ་
ཡིས་བུ་ལ་དུག་མི་བླུད། །ཕུད་གཙང་བཤེས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་
བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་གནས་ལུ་ཡང་ ཁོའི་ཕྫོ་
བྲང་མཇལ་ནི་འདུག། 

 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 
ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འཆམ་དང་
བཅས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྐུ་འཆམ་གྱི་སྐབས་ དང་པ་རང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 
གཉིས་པ་ ཨ་དྲུང་ ཨར་པྫོ།  གསུམ་པ་ ཡམ་འཕེལ་ལ་ཁོང་གསུམ་གཅིག་ཁར་ཐྫོན་སྫོལ་འདུག། ཨར་པྫོ་
གིས་ ཚལ་མ་ནང་ལས་ མི་ཟ་བར་འྫོང་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཚར་གསུམ་ཐྫོན་ནི་འདུག། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ 
ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡང་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༢༢  ཝཝངང་་ལྷལྷ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཝང་ལྷ།  
ཕྫོ་མྫོ།        སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།              གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།                བདུན།
བྫོན་པྫོ།                  བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།  བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།    ཉིམ་གཤྫོང་སྟྫོང་གླིང་།
བསྟེན་མི།   ཉིམ་གཤྫོང་སྟྫོང་གླིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཉིམ་གཤྫོང་སྟྫོང་གླིང་སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༦༠ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་རྫོབ་ ༥༩༢ དེ་ཅིག་འདུག། 
སྤྱི་འྫོག་འདིའི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷའི་སྐོར་ལས་ 
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ ངག་རྒྱུན་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ པར་རིས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཞུ་ནི་
ཨིན།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
ཝང་ལྷ་བདུད་བཙན་ནག་པྫོ་ལས་གཡུས་ཁ་སྫོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། བྱ་དང་བྱེའུ་ཅུང་། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་ མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས༤ ནང་། ཧཱུྃ། རབ་མཛེས་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །དཔལ་དང་
དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་བདག །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་གཅོད་ཚྫོགས། །ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་
བསྟྫོད། །རབ་ཏུ་དམར་གསེར་མདངས་ལྡན་པའི། །དར་གྱི་འཇོལ་བེར་སྐུ་ལ་བསྟྫོད། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱྫོར་
གྲགས་པ་ཀུན། །རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །རབ་ཆགས་ཁྲག་རྒྱ་དམར་མདངས་
ཅན། །འགུགས་བྱེད་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པར་བརྒྱན། །དབང་གི་འཕྲིན་ལས་
མཛད་ལ་བསྟྫོད། །རབ་འཇིགས་དྲག་པྫོའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །མདའ་མདུང་མཚྫོན་ཆ་མང་པྫོ་
བསྣམས། །ཞིང་བཅུ་འགྱུར་པ་ཀུན་ལ་བསྐོར། །མངོན་སྤྱྫོད་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལབསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་
བཞི་དང་སར་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཞི་བའི་སྐབས་སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ། རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཀྱི་བདག་པྫོ་དང་
རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་སེལ་གནངམ་ཨིན་པས། རྒྱས་པའི་སྐབས་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོའི་གུར་ 
གསེར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་གཟུགས་གུར་དར་དང་འཇོ་བེར་ཟེར་ཡིད་ཁར་འྫོང་བའི་ན་བཟའ་
གསྫོལ།དབང་གི་སྐབས་ལུ་སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་སྦེ་བཞེས། དྲག་པྫོའི་སྐབས་ལུ་སྐུ་
གཟུགས་ཁྲོ་བྫོ་གཟི་བརྗིད་ཅན། ཕྱག་ལུ་མདའ་དང་མདུང་། མཚྫོན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་བསྣམས་ཏེ་ཞིང་བཅུའི་
དགྲ་བྫོ་ཚུ་ལུ་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་། ཧཱུྃ། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྒྱུ་འབྲས་ལས་སྣྫོད་དུ། །དཀར་ནག་
མྫོང་བའི་རྫོ་རྗེའི་ཆུ་བྲུབ་ནས། །ཁྱོད་ཀྱིས་སང་བང་བྱེད་རྒྱུའི་སྙིང་ནང་དུ། །སིམ་པར་བྱས་པས་སྡིག་ལས་
བཟྫོག་པར་བགྱིས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ གཏེར་སྟྫོན་པ། མཁའ་འགྲོ་
མ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུའི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་
ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ ཕྫོ་བྲང་ལ་བསྟྫོད་པའི་སྐབས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་
གྲངས༤ ནང། ཧཱུྃ། རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཚུར་རྫོལ་ན། །གདྫོང་དམར་བྫོད་ཀྱི་ཕ་རྫོལ་ན། །བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚྫོགས་
མྫོན་གྱི་ཡུལ། །ནགས་དང་གཡའ་ཡི་མཚམས་ཞིག་ན། །ཝང་ལྷ་ཆོས་ལྡིངས་གཞལ་ཡས་ཀྱི། །རང་བྱུང་རྫོ་
རྗེ་བྲག་དམར་ན། །བཙན་གྱི་མཁར་སྟབས་དཔངས་བསྟྫོད་པ། །ལངྐ་མགྲིན་བཅུའི་ཕྫོ་བྲང་ཡང་། །རངས་
སུ་བྱེད་པའི་བསམ་ཡས་ཅན། །རྒྱུ་ནི་རིན་ཆེན་ཟངས་ལས་བྱས། །སྒོ་མང་བ་གམ་འཁྲིགས་སི་
འཁྲིགས། །སྐུ་མཁར་དེ་ཡི་རྩེ་མྫོ་ན། །གཏི་མུག་ན་བུན་འཐུལ་ལུ་ལུ། །འདྫོད་ཆགས་བྱ་དམར་གཞུང་སི་
གཞུང། །ཞེ་སང་གློག་དམར་ལྷབ་སི་ལྷབ། །ཞིང་སགས་གཡང་གཞིང་གདུགས་སུ་ཕུབ། །སྟག་གཟིག་
པགས་པ་གདན་དུ་བཏིང་། །རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་ས་ལྡིར་སྦྲེལ། །དེ་དབུས་མི་རྫོའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཇོ་བྫོ་བདུད་
བཙན་ནག་པྫོ་ནི། །བཙན་རྟ་རྟིང་དཀར་ཆིབས་སུ་ཆིབས། །སེང་ལྡིང་སྒ་ལ་མུ་མན་ཆམ། །སྦྲུལ་ནག་གོང་
སྨད་གསེར་གྱི་སབ། །གཡུ་མཐུར་དགྲ་མགོའི་དྫོམ་རྔ་བྱས། །དེ་ཡི་གཡས་གཡྫོན་མདུན་རྒྱབ་ཏུ། །སས་
མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་དང་། །མ་གཅིག་མཚྫོ་སྨན་རྒྱལ་མྫོ་དང་། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ཁ་བཞི་
དང་། །འཇོག་པྫོ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སྫོགས་པ། །རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་སྣ་ཚྫོགས་འཛིན། །སྐུ་མཁར་དེ་ཡི་ནང་ཤེད་
ན། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་
འདི་ སྒང་ལ་འཁོལ་མའི་ ནགས་ཚལ་དང་སང་གི་མཚམས་ལུ་ རང་བྱུང་རྫོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ བྱག་
དམརཔྫོ་འདི་ཨིན་པས། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོ་ལུ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་དམིགས་
བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་༡༥ལུ་ མེ་ཏྫོག་བསྐོར་ར་ཟེར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་
སྫོལ་ཅིག་དང་། རང་ཟ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ལ་མཐར་བསྐོར་ར། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཟ་ ༡༠ 
པའི་ཉེར་རམ་གནམ་གང་ལུ་ ལྫོ་ཐྫོག་ཕུད་ཀྱི་བསྐོར་ར་ཟེར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྫོལ་འདུག། དེ་གིས་
ཡང་མ་ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཡང་ཕུལ་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༣༣  ཀླུཀླུ་་བབདུདུདད་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དདངང་་ཀཀརར་་བབསྟསྟནན་་སྐྱོསྐྱོངང་་།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་དང་ཀར་བསྟན་སྐྱོང་། 
ཕྫོ་མྫོ།        སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།              གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།                བདུན།
བྫོན་པྫོ།                  བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།།  བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།།    བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་།
བསྟེན་མི།   ཉིམ་གཤྫོང་སྟྫོང་གླིང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་དང་ཀར་བསྟན་སྐྱོང་ལས་ གཙུག་ལག་ཁང་ཡུན་དུ་གནས་ནི་དང་ བམ་ཆོསཔ་དར་ཞིང་
རྒྱས་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།  
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་དང་ཀར་བསྟན་སྐྱོང་གི་སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ། དེ་ལས་ ཕྱག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དཔེ་
ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ སྐུ་འདྲ་མཇལ་བའི་སྐབས་ ཁོད་སྟྫོད་མི་དང་ཁོད་སྨད་སྦུལ་སྦེ་མཇལ་ནི་
འདུག།  
  
  



51

བབཀཀའའ་་དདངང་་དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་དང་ཀར་བསྟན་སྐྱོང་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ དཔེ་ཆ་ན་
ཁ་གསལ་མེད་རུང་ ཨིན་རུང་ དང་པ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ ཤུལ་ལས་ བམ་ཀར་པ་རང་འབྱུང་
རིག་རྫོ་རྗེ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ནུག།
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་དང་ཀར་བསྟན་སྐྱོང་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་ནང་ན་དང་ ལྷ་ཤིང་འདི་ གཙུག་ལག་ཁང་
གི་ ཕྱི་ཁར་མཇལ་ནི་འདུག། 

  
  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  
ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་དང་ཀར་བསྟན་སྐྱོང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ཉིན་ལར་
བཞིན་དུ་གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག། 
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རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།
ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་དང་ཀར་བསྟན་སྐྱོང་གི་དྫོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོཔ་སྦྫོམ་མེད་རུང་ ལྷ་ཤིང་འདི་ བདག་
འཛིན་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་འཐབ་དགོཔ་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༤༤  འའདདྫོྫོདད་་ཡཡྫོྫོནན་་བབཟཟངང་་པཔྫོྫོ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ། 
ཕྫོ་མྫོ།        གནས་པྫོ། 
འཁོར།  ཀླུ་དང་བདུད། བཙན་དང་སྨན་མྫོ།
ས་གནས།    ཡྫོ་བྲག་དགོན་པ།
བསྟེན་མི།   གྱང་ངར་དང་ཡྫོ་བྲག་དགོན་པའི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གྱགྱངང་་ངངརར་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།
གྱང་ངར་སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༡༡༥ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་རྫོབ་ ༩༩༤ དེ་ཅིག་འདུག། སྤྱི་འྫོག་
འདིའི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ ངག་རྒྱུན་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ པར་རིས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་རུང་ མ་ཕུལ་རུང་ ཡྫོ་བྲག་དགོན་པ་དང་ གཙུག་
ལག་ཁང་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ ཡྫོ་བྲག་གི་མ་ཚད་པར་ 
འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་གའི་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༥ ནང་།ཀྱཻ།ཕུན་ཚྫོགས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་གནས་མཆོག་
འདིར། །མི་ཉམས་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པ། །མཐུ་སྟྫོབས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བ་ཁྱེད་ཐམས་
ཅད། །ཁྱེད་ལ་བསྟྫོད་དྫོ་རྣལ་འབྱྫོར་འཕྲིན་མཛྫོད། །རྟ་ནག་གཡག་ནག་རླུང་གི་ཤྫོག་པ་ཅན། །འདི་སྟེང་
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བཞུགས་པའི་དབུ་ལ་ཁྲབ་རྫོག་གྱོན། །སྤྱན་གསུམ་མེ་ལར་འབར་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །སྟྫོང་གསུམ་སྐད་
ཅིག་བསྐོར་བ་ཁྱེད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་འདི་ སྤྱན་
གསུམ་དགྲ་ལུ་གཟིགས། ཆིབས་ རྟ་ནག་དང་གཡག་གུར་ཆིབས། དབུ་ལུ་ ཁྲབ་རྫོག་བཞེས་ཏེ་ ག་ནི་བ་
གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ བཞུགས་ཏེ་སྟྫོང་གསུམ་ཡང་ སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལུ་བསྐོར་དྫོ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་
དག་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།  
གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༣  ནང་། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་རྫོ་རྗེ་འཆང་གི་སྤྱན་སྔ་རུ། །རང་
རང་སྫོག་གི་སྙིང་པྫོ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་ནས། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་
བྫོར་བཞག་པ་བཞིན། །དམ་ལས་མ་འདའ་ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ལར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་འདིར་
གནས་དགེ་འདུན་ཚྫོགས། །ནད་གདྫོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་
པའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །བར་དུ་གསང་བདག་པད་འབྱུང་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལར་ཁས་བངས་དམ་བཅའ་
མཛད་པ་བཞིན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་ དང་པ་རང་ རྫོ་རྗེ་འཆང་གི་
སྐུ་མདུན་ལུ་ ཁོ་རའི་སྫོག་གི་སྙིང་པྫོ་ཕུལ་ཏེ་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ནིའི་ཁས་བངས་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
དགོན་པ་འདི་ནང་བཞུགས་མི་དགེ་སྫོང་ཆ་ཁྱབ་ ནད་ཡམས་དང་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་
མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། བར་དུ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ། 
དེའི་ཤུལ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ ཁས་བངས་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ མཛད་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་
དག་ཨིན་པས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་
༡ ནང་།བྲག་རི་ནག་པྫོ་གནམ་ལ་མཚྫོན་གཟིང་བ་ལ་བུའི་སྟེང་དུ་ཕྫོ་བྲང་ཡིད་འྫོང་བའི་ནང་དུ། ཟེར་གསུངས་
ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ ཀྱཻ། འྫོད་གསལ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་གནས་མཆོག་ནས། །བདུད་དང་
ཀླུ་བཙན་དགེ་བསྙེན་སྨན་མྫོ་དང་། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ཀླུ་མྫོ་དཀར་མྫོ་དང་། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚྫོགས་
བཅས་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡྫོ་བྲག་དགོན་པའི་རི་མགུ་ལུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་ བྲག་རི་ནགཔྫོ་གི་ནང་ན་ འཁོར་བདུད་དང་ཀླུ། བཙན་དང་སྨན་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་གིས་
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བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་ གཟི་བརྗིད་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་
བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་
གུར་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ ཝིན་ལར་བཞིན་དུ་ ཚྫོགས་
དང་དཀར་མེ། བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།། མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༥༥  མམ་་ཧཱཧཱ་་ཀྲིཀྲི་་ཊིཊི།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  མ་ཧཱ་ཀྲི་ཊི། 
ཕྫོ་མྫོ།        བྲག་བཙན།
འཁོར།  སྡེ་བརྒྱད།
ས་གནས།    ཡྫོ་བྲག་དགོན་པ།
བསྟེན་མི།    ཡྫོ་བྲག་དགོན་པའི་མི་སེར་ཚུ།
  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གྱགྱངང་་ངངརར་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།
གྱང་ངར་སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༡༡༥ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་རྫོབ་ ༩༩༤ དེ་ཅིག་འདུག། སྤྱི་འྫོག་
འདིའི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ ངག་རྒྱུན་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ པར་རིས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
བྲག་བཙན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་།གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་
གནས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་བ་མའི་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་དགྲ་བགེགས་དུག་པ་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསྫོལ། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡྫོ་བྲག་དགོན་པ་དང་
གཙུག་ལག་ཁང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ནི་དང་། དྲིན་ཅན་གྱི་རྩ་བའི་བ་མ་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་
མི་འབྱུང་པྫོ་མི་མ་ཡིན་དང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་ བར་དུ་གཅོད་པའི་དགྲ་བགེགས་དུག་པ་ཅན་ཆ་
མཉམ་ མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་གནང་ཟེར་ གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།



57

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བྲག་བཙན་མ་ཧཱ་ཀྲི་ཏིའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་
ཏེ་མེད་རུང་ ལྡེབས་རིས་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ཡྫོད་མི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་ནགཔྫོ། སྤྱན་གསུམ་དགྲ་ལུ་
གཟིགས། དབུ་ལུ་ ལྕགས་རྫོག་བཞེས། སྐུ་གཟུགས་གུར་ གོ་ཁྲབ་དང་དར་སྣ་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱི་ན་བཟའ་
གསྫོལ། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕྱག་མདའ་དང་། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ བྱ་འུགཔ་བསྣམས། རྟ་དམར་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱི་ཁ་ལས་ མེ་རིས་དང་བཅསཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བྲག་བཙན་མ་ཧཱ་ཀྲི་ཏི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡  ནང་། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གྲུབ་ཐྫོབ་རིམ་བྱྫོན་གྱི། །སྤྱན་སྔར་དམ་བཅའ་
གཡར་དམ་འདྲེན་མཛད་ལ། །དུག་རྩུབ་མི་དགེ་རུ་ང་སྫོང་བྱེད་ཅིང་། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་
པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་། 
ཤུལ་ལས་བྱྫོན་མི་ གྲུབ་ཐྫོབ་རིམ་བྱྫོན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལས་ དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུནམ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ 
ཁས་བང་འབད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ནཱ་ལས་ཕར་ སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་ངན་འབད་ནི་ཚུ་སངས་ཏེ་ གཞན་ཕན་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ ལྡན་པའི་ཐྫོག་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
བྲག་བཙན་མ་ཧཱ་ཀྲི་ཏིའི་ ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༡ ནང་། ཧཱུྃ། རབ་འཇིགས་མཐྫོ་ལ་མཛེས་པའི་བྲག་རི་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་ཕན་བདེའི་དཔལ་འབར་
བ། །གློག་ལར་ཁྱུག་ཅིང་གར་ཡང་ཤུགས་འཆང་བའི། །བཙན་རྒོད་མ་ཧཱ་ཀྲི་ཏི་འཁོར་དང་བཅས། །བཅོལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་གཉེན་པྫོ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །མ་ཐྫོགས་གར་བཞུགས་གནས་ནས་གནས་ས་མ་ཛ། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡྫོ་བྲག་དགོན་པའི་ལག་ལུ་ རི་ག་ནི་བ་མཐྫོ་བའི་ཁར་ མཛེས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་མཇལ་ནི་
ཡྫོད་མི་འདི་ ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་ཨིན་པས། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
བྲག་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་ མཆོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཁྱེད་
ལ་མཆོད་པའི་ཡྫོ་བྱད་ནི། །ཉེར་སྤྱྫོད་འདྫོད་ཡྫོན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རས་བརྒྱད། །སྨན་གཏྫོར་རཀྟ་ཕྱི་ནང་
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གསང་མཆོད་འབུལ། །ལྷག་པར་གནྫོད་བྱེད་དགྲ་བྫོའི་བ་ཚེ་སྫོག །ཤ་ཁྲག་ནང་རྫོལ་དབང་པྫོ་སྣ་ལྔར་
བཅས། །བཙན་རྒོད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ་གྱིས་བཞེས། །བསྟན་ལ་གནྫོད་བྱེད་དགྲ་བྫོ་ཚར་གཅོད་
ཅིག །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོའམ་ བྲག་བཙན་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་རུང་ སྫོ་
སྫོ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག། དྫོ་འབདཝ་ད་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་
མཆོད་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ སྒང་ཟུར་དམངས་མི་གིས་བཤད་ནི་འདུག།  
རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།
བྲག་བཙན་མ་ཧཱ་ཀྲི་ཏི་ལུ་ ཡྫོ་བྲག་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་དང་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉིན་ལར་བཞིན་
དུ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་ཡུང་ བྲག་བཙན་གྱི་བཀའ་ཁྲབ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་འབད་
ནི་དེ་གིས་ བཀའ་ཁྲབ་བཞེངས་ནི་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ བཀའ་
དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ ཡྫོ་བྲག་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༦༦  སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 
ཕྫོ་མྫོ།        སྐྱེས་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།།            གློ་སྐྱེ་དམར་མྫོ།
སྐུ་མཆེད།              བདུན།
བྫོན་པྫོ།                བྫོན་པྫོ་དགའ་རབ་ནགཔྫོ།
འཁོར།        བཙན་རྒོད་ཀླུ་སྨན་དང་སྡེ་བརྒྱད་གྲངས་མེད།
ས་གནས།    གྱང་།
བསྟེན་མི།    གྱང་ངར་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གྱགྱངང་་ངངརར་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།
གྱང་ངར་སྤྱི་འྫོག་དི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༡༡༥ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་རྫོབ་ ༩༩༤ དེ་ཅིག་འདུག། སྤྱི་འྫོག་
འདིའི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ ངག་རྒྱུན་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ པར་རིས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས། 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་ཆེན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲེན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་
ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་དབང་པྫོ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །སྟེང་ན་སྒ་གཏད་ཝངས་སི་
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ཝང་། །ཕྲ་མྫོན་ཡྫོབ་ཆེན་སི་ལི་ལི། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །མུན་ན་གོང་རྨེད་འཁྱུགས་སི་
སི་འཁྱུག །སྐུ་ལ་དར་དམར་མཛེས་པར་གསྫོལ། །གསེར་ག་རིན་ཆེན་སྐེད་ལ་བཅིངས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་
དམར་པྫོ་བསྣམས། །ཐང་དཀར་རྒོད་ཕྲུག་ལྡེམས་སི་སི་ལྡེམ། །དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔ་ལྷུབས་སི་ལྷུབས། །སྟག་
གདྫོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡྫོན། །གསེར་གྱི་གྲི་དམར་སྐེད་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་
ལ་འཕྱར། །གསེར་གྱི་གཞུ་གདུང་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཕྲ་ཕྱག་ན་བཟུང་། །ཞལ་མདངས་དཀར་
དམར་མཛེས་པ་ལ། །གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་འཁྱུགས་སི་འཁྱུག། །དུང་སྫོ་དཀར་མྫོ་འཁྲིགས་པ་ལ། །འཛུམ་པའི་
ཞལ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །དེ་འདྲའི་བཙན་འཁོར་མང་པྫོ་ཡང་། །བཙན་རྟའི་ཀྱུ་རྟ་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་གཟུགས་གུར་ ག་ནི་བྱ་མཆིས་མཆིས་ཡྫོད་
པའི་དར་དམརཔྫོ་དང་ དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། སྐུ་སྐེདཔ་ལུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་བཅིངས་བཅིངས། 
དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཞེས། གསེར་གྱི་ཕྱག་གྲི་དམརཔྫོ་འདི་སྐེད་པར་བཙུགས། དམ་མདུང་དམར་པྫོ་
ནམ་མཁར་འཕྱར། གསེར་གྱི་ཕྱག་གཞུ་ཕྱག་ལག་གུར་བཀལ། གཡུ་ཡི་ཕྱག་མདའ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས། 
ཞལ་མདངས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའམ་མཛེས་པ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཏེར་བདག་ཟྫོ་རྭ་ར་སྐྱེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་གྱལ་དུ་འགྱུར་པ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་
གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་།ཀྱཻ།དང་
པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ།དྲེགས་པ་འདུལ་མཛད་གསང་བའི་བདག །བར་དུ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་སྩྫོལ། །རིག་འཛིན་
བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བཀའ། །ད་ལ་སྔགས་འཆང་བདག་བཅག་གིས། །བསྐུལ་ཞིང་སྒྲོན་ནས་དམ་བསྒྲལ་
ན། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོའི་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁྲོའམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་དང་། གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ། 
བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ ཁས་
བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་ནུག།   
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 
སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། 
བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་མཚན་གསྫོལ་བ། །དང་པྫོ་གཡས་རུའི་བྲག་དམར་
ཡིན། །ཡུལ་གླིང་རེ་ལ་ཕྫོ་བྲང་རེ། །སྟྫོད་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ཡ་གི་ན། །ཡ་གི་སྒོ་མྫོ་བྲག་དམར་ན། །བྲག་དམར་
གནམ་དུ་བཟང་སེ་བཟང་། །གཡུ་མཚྫོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་ལི་ལི། །སྨན་མཚྫོ་འྫོད་དུ་ལམ་སི་ལམ། རྩེ་ལ་ན་
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བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྟྫོད་ལ་བྱ་རྒྱལ་ལང་མ་ལིང་། །ལྫོགས་ལ་ཤ་རྐྱང་ཁྲོལ་མ་ཁྲོལ། ཟུར་ལ་ཁུ་ཕང་ཤར་ར་
ར། །བཙན་བྱ་གསུང་སྙན་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདུན་གྱི་སང་ཐང་བདེ་མྫོའི་ནང་། །མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་ཁྲ་ལམ་
མེ། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ན་
བཞུགས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཙནམ་ཁར་ནང་། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཚུབ་
འཚུབ་རིན་ཆེན་གནས་འདིར་འཚུབ། །འདུར་འདུར་འདུར་གྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན། །འཁོར་བཅས་ཐམས་
ཅད་རྟེན་ལ་འབྱྫོན། །སྙིང་གཏད་གྲོགས་པྫོ་བདག་གིས་འབྫོད། །གཤའ་རྫོག་གྲོགས་པྫོ་མནའ་མ་བཟའ། །མ་
ཡིས་བུ་ལ་དུག་མི་བླུད། །ཕུད་གཙང་བཤེས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་
བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་གནས་ལུ་ཡང་ ཁོའི་ཕྫོ་
བྲང་མཇལ་ནི་འདུག།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 
ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འཆམ་དང་
བཅས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྐུ་འཆམ་གྱི་སྐབས་ དང་པ་རང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 
གཝཉིས་པ་ ཨ་དྲུང་ ཨར་པྫོ།  གསུམ་པ་ ཡམ་འཕེལ་ལ་ཁོང་གསུམ་གཅིག་ཁར་ ཐྫོན་སྫོལ་འདུག། 
ཨར་པྫོ་གིས་ ཚལ་མ་ནང་ལས་ མི་བཟའ་བར་འྫོང་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཚར་གསུམ་ཐྫོན་ནི་འདུག། དེ་གིས་མ་
ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡང་འདུག།
  
རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་སྐམ་དར་མུར་མྫོ་དང་ དཀར་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་ 
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྐུ་འདྲ་དང་བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་
བཀའ་ཁྲབ་དང་བཞེངས་ནི་དང་ ཚྫོགས་ཁང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ས་གནས་གཞུང་དང་རྫོང་ཁག། དེ་ལས་གཞུང་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་པ་ཅིན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ མི་སེར་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་
ཨིན་པས།
  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།། ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀུན་བཟང་། བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༧༧  སྟསྟྫོྫོངང་་ཅཅནན་་གགནནསས་་པཔྫོྫོ།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  སྟྫོང་ཅན་གནས་པྫོ། 
ཕྫོ་མྫོ།        གནས་པྫོ། 
གསང་ཡུམ།              མཚན་མེད།
འཁོར།  ཀླུ་བདུད།
ས་གནས།    ངར།
བསྟེན་མི།   གྱང་ངར་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ།
  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
སྟྫོང་ཅན་གནས་པྫོ་འདི་ ས་གནས་འདི་ཁའི་ གནས་བདག་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ དུས་ཨ་རྟག་རང་ ནད་
དང་མུ་གེ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྟྫོང་ཅན་གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ འཁོར་ལ་སྫོགས་པའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་
བསྟྫོད་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ནང་། ཧཱུྃ། སྐུ་མདྫོག་ནག་ལ་ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་
གཟུགས། །ལྷབ་ལྷུབ་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སས། །མ་ངེས་ཕྱག་ན་ཕྱག་མཚན་ཅི་ཡང་འཛིན། །ཀླུ་
བདུད་ནག་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསྟྫོད། །ཡུམ་སས་བྫོན་འཁོར་གྲངས་མེད་དཔུང་ཚྫོགས་བཅས། །འདྫོད་
དགུའི་ཆར་འབེབས་ཡུལ་ཁམས་བདེ་ལེགས་རྒྱས། །ཆོས་མཐུན་དགེ་སྤེལ་མི་དགེའི་ལྫོགས་ཚྫོགས་
བསྲུང་། །སྐྱེ་འགྲོའི་མགོན་སྐྱབས་བྱེད་ལ་བདག་གིས་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྟྫོང་ཅན་གནས་
པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་ནགཔྫོ་ཁྲོ་བྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དར་དང་གོས་ཆེན་གྱི་ན་བཟའ་དང་ རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་
བཞེས། ཕྱག་གཉིས་ལུ་ ཕྱག་མཚན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྫོགས་བཞེས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཡུམ་དང་སས། བྫོན་པྫོ་
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དང་འཁོར་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་ བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོད་
པའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྟྫོང་ཅན་གནས་པྫོ་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་
དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢  ནང་། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་པདྨ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བང་
དམ་བཅའ་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །མི་དགེ་སྡིག་སྫོང་དགེ་བའི་མཐུ་བསྐྱེད་ལ། །རྣལ་འབྱྫོར་ཅི་བཅོལ་སྒྲུབ་ལ་
གཡར་དམ་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདྫོའི་སྐྱབས་མགོན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་
ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་གང་
དྲག་ཞུ་ནི། དེ་ལས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྣལ་འབྱྫོར་པ་དང་ སྦྱིན་པའི་བདག་པྫོ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གསྫོལཝ་ག་བཏབ་མི་འདི་ལུ་ གྲོགས་
རམ་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
སྟྫོང་ཅན་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ 
གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་།ཧཱུྃ།ཀུན་གཞི་མ་
བཅོས་རང་རིག་སྟྫོང་པའི་གདངས། །མ་
འགགས་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བའི་ཆ། །ཅི་
ཡང་ཤར་བའི་གཟུང་འཇུག་རྫོལ་པ་
ལས། །རིན་ཆེན་བྲག་རི་འཇིགས་རུང་ཆུ་ཀླུང་
འཁྱིལ། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་འཁྲིགས་པའི་སྐུ་
མཁར་ནས། །དམ་ཅན་བདུད་པྫོ་ཡབ་ཡུམ་
སས་འཁོར་བཅས། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚྫོའི་
གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར། །མ་ཐྫོགས་མྱུར་
བ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ངར་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ སྟྫོང་
ཅན་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ས་ལ་བརྟན་པའི་རིན་ཆེན་གྱི་བྲག་རི་འདྲྫོག་སི་སི་
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དང་། དེ་གི་རྩ་བ་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཆུ་ཆེན་འཁྱིལ། ད་རུང་ མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ མེ་ཏྫོག་དང་སྨན། 
ཤིང་སྣ་ཚུ་གིས་གང་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནང་ དམ་ཅན་བདུད་པྫོ་ཟེར་ སྟྫོང་ཅན་གནས་པྫོ་ཡབ་དང་ཡུམ། 
སས་དང་འཁོར་ཚུ་གི་སྦུག་ལུ་ བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༢  ནང་། ཉེར་སྤྱྫོད་མེ་ཏྫོག་སྡུག་སྫོས་
སྣང་གསལ་ཆབ། །ཞལ་ཟས་རྫོལ་མྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་རྣམ་པ་ལྔ། །སྨན་རག་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚྫོའི་
ཚྫོགས། །མ་ལུས་ཡྫོངས་གང་སྔགས་རྒྱའི་སྤེལ་བ་འདི། །མཐུ་ལྡན་བདུད་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
འབུལ། །ཕྫོག་ཐུག་འགལ་འཁྲུལ་མ་ལུས་བཟྫོད་མཛད་ལ། །ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྟྫོང་ཅན་གནས་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་
ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཕྲལ་ཕྲལ་ར་གསེར་
སྐྱེམས་རེ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཏེ་ 
གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།  
རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།
སྟྫོང་ཅན་གནས་པྫོ་ཡྫོད་ཟེརཝ་མ་གཏྫོགས་ ཁོའི་སྐུ་འདྲ་དང་ བཀའ་ཁྲབ་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ 
མི་ཚུ་དད་པ་བསྐྱེད་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ བཀའ་ཁྲབ་ཅིག་བཞེངས་གནང་པ་ཅིན་ ཕན་ཐྫོག་སྦྫོམ་ར་འབྱུང་ནི་མས་
ཟེར་ གྱང་ངར་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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                                    སྨསྨདད་་འའཚཚྫོྫོ་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགནནསས་་བབདདགག་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།  ༡༡༠༠

༡༡  བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དདགྲགྲ་་འའདུདུལལ།།

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 

འའཁོཁོརར།།  རྒྱལ་ཆེན་བཞིའམ་བྫོན་ཆེན་བཞི། 

སས་་གགནནསས།།    ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་།

གགཡུཡུསས།།    སྒོར་ཚྫོམ། 

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།    སྒོར་ཚྫོམ་ཁྲོམ་སྨད་དང་ཨོ་སྦིས་སྟྫོང་ཁྲོམ་སྤྱི་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་སྒོར་ཚྫོམ་ཁྲོམ་སྨད་དང་
ཨོ་སྦིས་སྟྫོང་ཁྲོམ་སྤྱི་འྫོག་གི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་
ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་རི་དྭགས་
སེམས་གྱི་གནྫོད་པ་ལས་བསྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དྫོན་ལུ་
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་མངོན་རྟྫོགས་ལས་
དཔར་སྐྲུན་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཤ་རུས་རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་དྫོན་སྙིང་སྣ་ཚྫོགས་ཕུང་པྫོར་སྤུངས་པའི་
སྟེང་ན་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་དུ་བའི་དུམ་འཁྲུལ་ཆད་པ་ལ་བུའི་འཕྲུལ་ཅན་ དེའི་སྟེང་ན་སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་རྫོ་རྗེ་
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དགྲ་འདུལ་རྩལ་སྐུ་མདྫོག་པད་རག་གི་ལྷུན་པྫོར་སྐུ་སྨད་དགྲའི་སྣང་བས་འཁྱུད་པ་ལར་གཟི་བརྗིད་ལ་བས་
མི་བཟྫོད་པ་ཞལ་གཅིག་པ་ སྤྱན་གཉིས་བསྐལ་པའི་མེ་ལར་འཁྲུག་པ་ མཆེ་བ་གངས་རི་ལར་གཙིག་པའི་
ཞལ་ཨམ་གཙིག་དྲག་ཏུ་བསམས་པ་ དྲེགས་པའི་ང་རྫོ་སྟྫོང་གསུམ་འགེངས་པ་ དབུ་ལ་ས་རྫོག་ས་བརྟན་
འབར་བ་ སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསྫོལ་བ་ ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐུ་
མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ ཤ་དང་རྒྱུ་མ། ནང་ཁྲོལ་དང་དྫོན་ཧིང་སྣ་ཚྫོགས་སྤུངས་པའི་ཁྲིའི་ཐྫོག་ཁར་ 
ཆིབས་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་གྱི་གུར་ལུ་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། ཞལ་
གཅིག། ཕྱག་གཉིས། སྤྱན་གཉིས། མཆེ་བ་གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་ གཙིག་པའི་ཞལ་ཨམ་གཙིག་བསམས་ཏེ་
བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས༣ ནང་། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་
དང་། །གྲུབ་བསྙེས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཡིས། །གནས་ལ་གཟིར་ནས་བྫོད་ཁམས་ཀྱི། །ཟབ་གཏེར་རྒྱུད་ཀྱི་
བསྲུངས་མར་བསྐོས། །ད་ལ་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་གིས། །འཕྲིན་ལས་གསྫོལ་དང་བསྐུལ་བའི་
ཕྱིར། །མཐུན་རས་མ་ཚང་མེད་བདར་བས། །ཕྫོ་ཉར་མངག་སྫོགས་དམ་མ་འདའ། །ས་མ་ཡཱ་རཀྴནྟུ། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཧེ་མ་ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣལ་འབྱྫོར་པ་ དེ་ལས་
གཏེར་སྟྫོན་པ་པདྨ་གླིང་པ་ལ་སྫོགས་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། འགྲོ་བ་
སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་འབད་དེ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལ་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

སྟྫོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་སྫོག་འྫོད་འཕྲྫོས་ རང་བཞིན་གྱི་
གནས་ཉམས་དགའ་ཞིང་བག་ཕེབས་ལ་ བྲག་རི་དམར་པྫོ་པུསྟ་ཀའི་ལྷུན་པྫོ་ལར་དགུང་ལ་འཕྱར་བ་ 
ཕྱྫོགས་ཀུན་ལྗོན་པའི་རྭ་བས་སྐོར་བ་ ཆུ་བྫོ་སྣ་ཚྫོགས་ལྷུང་ལྷུང་འབབས་པ་རྩྭ་དང་ལྫོ་མས་དྲ་བས་བཅལ་
ཅིལ་དུ་བཀྲམས་པ་ མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བསུང་ཞིམ་འཐུ་ལུ་ལུ་འཛུམ་པ་ བྱ་དང་རི་དྭགས་མང་པྫོ་རྫོ་ལྫོ་ལྫོ་རྒྱུ་
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བ་ གཅན་གཟན་གདུག་པའི་ཚྫོགས་རྣམས་ངར་སྐད་འུ་རུ་རུ་འདྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ་ གཞན་ཡང་དམ་
ཉམས་པའི་དགྲ་བྫོ་ཁྲག་མཚྫོ་མེ་རེ་རེ་འཁྲུག་པ་ ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་ཡྫོད་
ས་ལས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠དེ་ཅིག་ལམ་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་གདན་ས་བཅག་
ཡྫོད་པའི་ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་འདི་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་ནང་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་དང་ཕྫོ་
བྲང་འདི་ ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ཁྱི་ཉལ་རབ་གནས་ཟེར་
སྐུ་འཆམ་གྱི་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་དང་འབྲེལ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ལྫོ་ལྔའི་ཧེ་མར་སྐུ་
འཆམ་གནང་ནི་གི་སྫོལ་འདི་ཉམས་ཏེ་སེམས་ཕམ་པའི་གཞི་ལུ་གྱུར་སྫོ་ནུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།

ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ།
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༢༢  གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་ཀུཀུནན་་དདགགའའ་་འའཕྲིཕྲིནན་་ལལསས།།

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

ཡུཡུལལ་་ལྷལྷའིའི་་མམཚཚནན།།    གཏེར་བདག་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས།

སས་་གགནནསས།།    གཡའ་མ་ལུང་།  

གགཡུཡུསས།།      གཡའ་མ་ལུང་།

དདགོགོནན་་པཔ།།    གཡའ་མ་ལུང་ལྷ་ཁང་།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།      གཏེར་སྲུང་།

འའཁོཁོརར།།      དམ་ཅན་རྫོ་རྗེ་ལེགས་པ། ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད། ཐེའུ་རང་སྟྫོང་སྡེ།

རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག།།    སྨད་འཚྫོ།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།    སྒོར་ཚྫོམ་དང་གཡའ་མ་ལུང་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

སྦས་ཡུལ་གྱི་སྲུང་མ་དང་གཏེར་བདག་ལས་མི་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་དར་ཞིང་
རྒྱས། མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

སྦས་ཡུལ་གྱི་སྲུང་མ་ གཏེར་བདག་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ལས་
སྦས་པའི་གནས་མཆོག་མཁན་ལུང་གཡའ་མ་གླིང་། །ཡང་གསང་ཌཱ་ཀི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པྫོར་འདིར། །རྟག་ཏུ་
སྐྱོང་ཞིང་དགྱེས་པར་རྫོལ་མཛད་པའི། །བདུད་མགོན་ཞིང་སྐྱོང་ཟྫོ་ར་རཱ་སྐྱེས་དང་། །བདུད་མྫོ་ཁྲག་མིག་མ་
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སྫོགས་གཏེར་བདག་དང་། །ཡུལ་འདིའི་གནས་བདག་དམ་ཅན་རྫོ་རྗེ་ལེགས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
གཏེར་བདག་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གཡའ་མ་ལུང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཨིན་པས། དེ་
གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གཏེར་བདག་གི་སྐུ་འདྲ་ ལྡེབས་རི་གུར་མཇལ་ནི་འདུག།

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

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༦ ཧཱུྂ། གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་
སྐྱེས་ནི། །སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་རྔམ་བརྗིད་ཅན། །སྐུ་ལ་གཡུ་དྲུང་མུན་པ་གསྫོལ། །ཞལ་ནས་ཁྲག་འཛག་ཐུ་
ལུ་ལུ། །སྤྱན་ནས་མེ་འབར་ཡ་ལ་ལ། །ཤང་ནས་དུག་སྦྲུལ་ཁྱུགས་སི་ཁྱུག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་
འཇིགས་པའི་གཟུགས། །གཡས་པ་བདུད་ཀྱི་སྟ་རེ་བསྣམས། །གཡྫོན་པ་ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར། །ཆིབས་
སུ་བདུད་རྟ་ནག་པྫོ་བཅིབས། །རེ་འགའ་བདུད་གཡག་ནག་པྫོ་ཆིབས། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བདུད་མང་པྫོ་ནི། །ཁྲི་
ཕྲག་མང་པྫོ་ཉི་ལི་ལི། །བདུད་པྫོ་ཡྫོངས་ཀྱི་རྗེ་བྫོ་སྟེ། །མཐུ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །གཏེར་བདག་
ཆེན་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགྲ་ལྷའམ་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་
ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ ཚྫོས་གཞི་སྨུག་ནག་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་འདྲྫོག་སི་སི་སྦེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་
གྱི་ནང་ལས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་གི་ཤ་ཁྲག་བཞེས་པའི་ ཁྲག་འཛག་སྟེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སང་བའི་
སྤྱན་གྱིས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གཟིར་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ ཤངས་ཀྱི་ནང་ལས་ དུག་སྦྲུལ་ཐྫོན་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བདུད་ཀྱི་སྟ་རེ་བསྣམས། ཕྱག་
གཡྫོན་པ་ལུ་ ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར་ཏེ་ཡྫོད་མི་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་འདི་ ཆིབས་ཡང་མ་ངེས་པ་
སྦེ་ རྟ་ནགཔྫོ་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་གཡག་ནགཔྫོ་གུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་ ཀླུ་བདུད་ཁྲི་
ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ལུ་ མཐུ་དང་ནུས་པ། དེ་ལས་ རྫུ་འཕྲུལ་
ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡུལ་འདིའི་གནས་བདག་དམ་ཅན་རྫོ་རྗེ་ལེགས། །ཟེར་
གསུངས་ཡྫོད་མི་ལུ་ལཝ་ད་ སྦས་ཡུལ་ གཡའ་མ་ལུང་གི་ གནས་སྲུང་འདི་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་
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མེན་པར་ དམ་ཅན་རྫོ་རྗེ་ལེགས་པ་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ མ་འྫོངས་པའི་ཞིབ་འཚྫོལ་
པ་ཚུ་གི་ནྫོར་སྐལ་སྦེ་བཞག་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ཧཱུྂ། སྔོན་ཚེ་གསང་
བདག་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་བ་རུ། །ཁས་བང་
དམ་བཅའ་མ་བྱས་སམ། །བར་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡིས། །གསང་སྔགས་ནང་གི་དམ་ལ་བཏགས། །མཁན་
པ་ལུང་གི་བདག་ཏུ་བཀོད། །ཐུགས་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་གཏད། །ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་མར་འགྲིབ་ལ། །ཕ་
རྫོལ་དམག་ཚྫོགས་དར་བའི་དུས། །ཡུལ་བདག་ཆེན་པྫོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཐུགས་གཏེར་དེ་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་
ལ། །རྣལ་འབྱྫོར་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྫོད། །ཕྱི་རབས་པདྨའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་གཏད་དྫོ་ཐུབ་
པར་གསུངས། །སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་དངོས་གྲུབ་བྱིན། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་
དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད།བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ མཁན་པ་ལུང་གི་གནས་བདག་གམ་གཏེར་བདག་
སྦེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྗེས་སུ་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ཡང་ 
དམ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཚེས་གྲངས་དང་ཟ་གྲངས་བཀག་སྟེ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ རང་ཟ་༩པའི་ཚེས་ ༤ 
ལུ་ཚྫོགས་འཁོར་སྐོར་ནི་དང་འབྲེལ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་སྫོའི་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་
གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་གཏེར་བདག་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་
དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

ཡ་མ་ལུང་གི་གནས་ཡིག།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།

ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ།
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༣༣ མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ།།  

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 

སས་་གགནནསས།།    ཡྫོག་པ་གླིང་།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།    སྒོར་ཚྫོམ་དང་ཡྫོག་པ་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཕྫོ་ལྷ་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་གིས་ གནྫོད་པ་མི་
བཀལ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཕྫོ་བཙན་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེའི་གསྫོལ་ཁ་ཨིན་ཟེར་ ང་གིས་ཐྫོབ་མི་ནང་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། རྣམ་པའི་
སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ག་ནི་ཡང་མིན་དུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ དཔེ་ཆ་འདི་རང་ རྩ་གསུམ་ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མའི་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ཕྫོ་བཙན་མགོན་
པྫོ་རྫོ་རྗེ་ཟེར་སབ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མིན་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ནང་ མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་ག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ ཁ་
གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ངེ་གི་སེམས་ཁ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དང་པ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་
མཆོག་དང་། ཤུལ་ལས་ གཏེར་སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པ། དེ་ལས་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བམ་ཚུའི་སྐུ་མདུན་ལས་ 
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ 
ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ཕྫོ་བཙན་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ སྒོར་ཚྫོམ་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ བྲག་རི་རང་བྱུང་ ཤིང་དང་མེ་ཏྫོག་སྣ་
ཚྫོགས་ཀྱིས་ གང་སྟེ་མཇལ་ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ 
གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་ སྟབས་བདེ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་
གྲངས་བཀག་སྟེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ཕྲལ་ཕྲལ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།

ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ།
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༤༤ ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།།  

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 

སས་་གགནནསས།།    སྨུག་པ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

གགཡུཡུསས།།                  སྨུག་པ་མཁར།  

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།    སྒོར་ཚྫོམ་དང་སྨུག་པ་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།

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

ཀྱཻ། ཕུན་ཚྫོགས་སྒྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཞིང་། །ས་ཕྱྫོགས་ཕྲང་ཕྲང་བྲག་རི་གནས་གཞི་བདག །ལྷ་
བཙན་ཆེན་པྫོ་འཁོར་དང་གནས་འདིར་བྱྫོན། །ཐུགས་ལ་རྒྱས་ཞིང་གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་
འབྱྫོར་བདག་ཅག་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ། །གསྫོལ་ལྫོ་མཆོད་དྫོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ ཚིག་རྐང་དྲུག་མ་གཏྫོགས་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་
ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་སྫོགས་པའི་སྐོར་ལས་བྲིས་མ་ཚུགས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དཔེ་ཆ་མེད་པའི་ཁར་ ངག་རྒྱུན་བཤད་
ཚུགས་མི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ཞིབ་ཚྫོལ་པ་ང་རའི་སེམས་ཁ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ གཏེར་བཏྫོན་པ། དེ་ལས་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བམ་ཚུ་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་དྫོ་བཟུམ་
ཅིག་འདུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གསྫོལ་མཆོད་ལས་ ཀྱཻ། ཕུན་ཚྫོགས་སྒྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་
ཞིང་། །ས་ཕྱྫོགས་ཕྲང་ཕྲང་བྲག་རི་གནས་གཞི་བདག །ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་འཁོར་དང་གནས་འདིར་
བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྨུག་པ་མཁར་དགོན་པའི་ལག་ལུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་
རི་འདི་ནང་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་གིས་མ་ཚད་པར་ 
སྨུག་པ་མཁར་ལྷ་ཁང་ཡང་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གནང་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ ཟ་གྲངས་
དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་ནི་མིན་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་ལུ་ སྒོར་ཚྫོམ་དང་སྨུག་པ་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་རུང་ 
བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག།  
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།

ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ། 
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༥༥ གགཟེཟེརར་་གུགུམམ།།  

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    གཟེར་གུམ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ།  

གགསསངང་་ཡུཡུམམ།།            ཉུལ་ལི་མ།  

འའཁོཁོརར།།  ཀླུ་ལྕམ་མ་བཞི། 

གགཡུཡུསས།།                སྒོར་ཚྫོམ།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།        སྒོར་ཚྫོམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བཙན་ཆེན་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་མཐུ་སྟྫོབས་ཅན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་གཟེར་དང་ཡམ་
གྱི་ནད་གཞི། དེ་ལས་ གཡུས་འདི་ཁར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།

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

གཞི་བདག་གམ་ བཙན་ཆེན་གཟེར་གུམ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
ཡྫོད་རུང་ ཁ་གསལ་མེད་པའི་ཁར་ ངག་རྒྱུན་བཤད་ཚུགས་མི་མེད་ནི་དེ་གིས་ འདི་ཁར་ བཀོད་མ་
ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བཙན་ཆེན་གཟེར་གུམ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་
བརྒྱུད་པའི་དམ་མ་ཉམས། །ད་ལ་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་གི་བཀའ་མ་བཅགས། །བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་ཐྫོགས་
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པ་མེད་པར་སྒྲུབས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ གཏེར་སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པ། དེ་
ལས་ བྫོད་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ སྐུ་འཕྲེང་ ༣༦ པ་དང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བམ་
ཚུའི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་
ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཕུལཝ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

བཙན་ཆེན་གཟེར་གུམ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལྷ་ཁང་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་མེད་རུང་ སྒོར་ཚྫོམ་གྱི་གཡུས་མགུ་གི་བྲག་རི་
རང་བྱུང་ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཁོ་གི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ཟ་ཚེས་
བཀག་སྟེ་ ལྫོ་ལར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གི་སྫོལ་མིན་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ས་གནས་འདི་ཁར་ བཙན་གཟེར་གུམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་དང་བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག།  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།
ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽
ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།
དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ།
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༦༦  བིབི་་དདབབངང་་ཀཱཀཱ་་ལལ།།  

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    བི་དབང་ཀཱ་ལ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        ཡུལ་བཙན། 

གགསསངང་་ཡུཡུམམ།།            འཛམ་གླིང་དབང་མྫོ།  

འའཁོཁོརར།།  རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི། 

སས་་གགནནསས།།    བམ་སྡིར་ལྷ་ཁང་།

གགཡུཡུསས།།                བམ་སྡིར་ལྷ་ཁང་།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།            བུམ་ཐང་སུམ་ཕྲང་ ཀྲོང་གསར་ སྒོར་ཚྫོམ་ གཡུ་དྲུང་ འཚྫོ་ཅན་ གཞྫོང་སྨད་སྨིན་ 

           རྒྱས་ བམ་སྡིར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བྲག་བཙན་བི་དབང་ཀཱ་ལ་འདི་བམ་སྡིར་གྱི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ཕར་
ཚུར་འགྱོ་བའི་སྐབས་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་ཏེ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

བྲག་བཙན་བི་དབང་ཀཱ་ལའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་མངོན་རྟྫོགས་ལས་
དཔར་སྐྲུན་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཤ་རུས་རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་དྫོན་སྙིང་སྣ་ཚྫོགས་ཕུང་པྫོར་སྤུངས་པའི་
སྟེང་ན་རྟ་ནག་ཏིང་དཀར་དུ་བའི་དུམ་འཁྲུལ་ཆད་པ་ལ་བུའི་འཕྲུལ་ཅན་ དེའི་སྟེང་ན་སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་རྫོ་རྗེ་
དགྲ་འདུལ་རྩལ་སྐུ་མདྫོག་པད་རག་གི་ལྷུན་པྫོར་སྐུ་སྨད་དགྲའི་སྣང་བས་འཁྱུད་པ་ལར་གཟི་བརྗིད་ལ་བས་
མི་བཟྫོད་པ་ཞལ་གཅིག་པ་ སྤྱན་གཉིས་སྐལ་པའི་མེ་ལར་འཁྲུག་པ་ མཆེ་བ་གངས་རི་ལར་གཙིག་པའི་
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ཞལ་ཨམ་གཙིག་དྲག་ཏུ་བསམས་པ་ དྲེགས་པའི་ང་རྫོལ་སྟྫོང་གསུམ་འགེངས་པ་ དབུ་ལ་ས་རྫོ་བས་བསྟན་
འབར་བ་ སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསྫོལ་བ་ ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་ སྐུ་
མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ ཤ་དང་རྒྱུ་མ། ནང་ཁྲོལ་དང་དྫོན་ཧིང་སྣ་ཚྫོགས་སྤུངས་པའི་ཁྲིའི་ཐྫོག་ཁར་ 
ཆིབས་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་གྱི་གུར་ལུ་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། ཞལ་
གཅིག། ཕྱག་གཉིས། སྤྱན་གཉིས། མཆེ་བ་གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་ གཙིག་པའི་ཞལ་ཨམ་གཙིགས་བསམས་
ཏེ་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་བི་དབང་ཀཱ་ལ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་
དམ་གནང་ཡི་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས༣ ནང་། ཀྱཻ། 
སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་དང་། །གྲུབ་བསྙེས་བརྒྱུད་པར་བཅས་
པ་ཡིས། །གནས་ལ་གཟིར་ནས་བྫོད་ཁམས་ཀྱི། །ཟབ་གཏེར་
རྒྱུད་ཀྱི་བསྲུངས་མར་བསྐོས། །ད་ལ་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་
གིས། །འཕྲིན་ལས་གསྫོལ་དང་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །མཐུན་
རས་མ་ཚང་མེད་བདར་བས། །ཕྫོ་ཉར་མངག་སྫོ་དམ་མ་
འདའ། །ས་མ་ཡཱ་རཀྴནྟུ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཧེ་མ་
ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣལ་
འབྱྫོར་པ་ དེ་ལས་གཏེར་སྟྫོན་པ་པདྨ་གླིང་པ་ལ་སྫོགས་པའི་
སྐུ་མདུན་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་འབད་དེ་ཞབས་
ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལ་ནུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

སྟྫོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་སྫོག་འྫོད་འཕྲྫོས་ རང་བཞིན་གྱི་
གནས་ཉམས་དགའ་ཞིང་བག་ཕེབས་ལ་ བྲག་རིག་དམར་པྫོ་པུསྟ་ཀའི་ལྷུན་པྫོ་ལར་དགུང་ལ་འཕྱར་བ་ 
ཕྱྫོགས་ཀུན་ལྗོན་པའི་ར་བས་སྐོར་བ་ ཆུ་བྫོ་སྣ་ཚྫོགས་ལྷུང་ལྷུང་འབབས་པ་རྩྭ་དང་ལྫོ་མས་དྲ་བས་བཅལ་
ཅིལ་དུ་བཀྲམས་པ་ མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བསུང་ཞིམ་འཐུ་ལུ་ལུ་འཛུམ་པ་ བྱ་དང་རི་དྭགས་མང་པྫོ་རྫོ་ལྫོ་ལྫོ་རྒྱུ་
བ་ གཅན་གཟན་གདུག་པའི་ཚྫོགས་རྣམས་ངར་སྐད་འུ་རུ་རུ་འདྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ་ གཞན་ཡང་དམ་
ཉམས་པའི་དགྲ་བྫོ་ཁྲག་མཚྫོ་མེ་རེ་རེ་འཁྲུག་པ་ ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ས་གནས་བམ་སྡིར་ཟེར་ས་ལུ་
སུམ་ཕྲང་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གདན་ས་བཅག་ཡྫོད་པའི་བམ་སྡིར་ལྷ་ཁང་མཇལ་ནི་འདུག།  དེ་ནང་ལྷ་ 
བཙན་ཆེན་པྫོ་བི་དབང་ཀཱ་ལའི་བཀའ་ཁྲབ་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་ནི་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་༡༠པའི་ཚེས་༡༥ལུ་རབ་གནས་ཟེར་བཙན་གྱི་སྐུ་
འཆམ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་སྐུ་འཆམ་བཅས་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་དང་འབྲེལ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
སྐུ་འཆམ་ཕྱི་ཁར་གནང་པའི་སྐབས་ཕྱི་ཁར་མར་ཆང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྙན་དར་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་
བསྒང་རབ་གནས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཡང་གཡུ་དྲུང་། འཚྫོ་ཅན། བམ་སྡིར་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།

བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་འའདིདི་་ནནངང་་ལྷལྷྫོྫོདད་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་ཁུཁུངངསས་་དདངང་་ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན་་གྱིགྱི་་ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།། 

༡༽ ལྫོ་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་བྲག་བཙན་འདི་ངོ་མ་ར་བུམ་ཐང་སུམ་ཕྲང་དགོན་པའི་གནས་
བདག་གམ་བྲག་བཙན་ཨིན་པས། འདི་ནང་ལྷྫོད་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་སུམ་ཕྲང་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྦྱིན་བདག་
མང་ཤྫོས་ར་ལྷུན་རྩེ་ཁ་ཐུག་ཡྫོད་པའི་ཁར་བམ་མཆོག་གིས་བམ་སྡིར་ལུ་གདན་ས་བཅག་གནང་སྟེ་བྲག་
བཙན་བི་དབང་ཀཱ་ལ་ཡང་འདི་ན་གི་གནས་བདག་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།

༢༽ ལྫོ་རྒྱུས་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ཡང་བྲག་བཙན་ལུ་སྤུན་ཆ་གསུམ་ཡྫོད་པའི་གྲལ་ལས་བི་དབང་ཀཱ་ལ་འདི་ཆུང་ཤྫོས་ 
དེ་ལས་བར་ན་ཀོམ་འདི་གཞྫོང་སྨད་ཀྱི་གནས་བདག་དང་སྦྫོམ་ཤྫོས་འདི་ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་
བཀོད་ནུག་ཟེར་གཞྫོང་སྨད་ལས་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽དེ་གིས་
ཡང་མ་ཚད་པར་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་ཐྫོན་པའི་སྐབས་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་མེས་མེས་འཛམ་གླིང་དབང་མྫོ་འབད་
སར་བྱྫོན་ཏེ་ཐུགས་གཡེང་བཞུགས་བཞུགསཔ་འྫོང་ནི་མས་ཟེར་བཤད་སྫོལ་ཡང་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད། ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ། 
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༧༧ འའཛཛམམ་་གླིགླིངང་་དདབབངང་་མམྫོྫོ།།

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    འཛམ་གླིང་དབང་མྫོ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        གནས་བདག་མྫོ། 

སས་་གགནནསས།།              བམ་སྡིར་ལྷ་ཁང་།

གགཡུཡུསས།།    རྟ་ཀྲིའམ་བཀྲ་ཤིས་བྲག།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།  བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ། སྨིན་རྒྱས། གཞྫོང་སྨད། བམ་སྡིར། འཚྫོ་ཅན་གྱི་མི་སེར་
མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བི་དབང་ཀཱ་ལའི་གསང་ཡུམ་ གནས་བདག་འཛམ་གླིང་དབང་མྫོ་འདི་བམ་སྡིར་གྱི་གནས་པྫོ་འབད་ནི་དེ་
གིས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ སྫོད་མི་ཚུ་གིས་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཉེན་སྲུང་། དེ་ལས ནཝ་
ཚཝ་མི་འབྱུང་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

བམ་སྡིར་གནས་པྫོ་ འཛམ་གླིང་དབང་མྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མི་ཤེས་པས། ཨིན་རུང་ མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ ཆུའི་རྫིང་ནང་ཨིན་ཟེར་ བཤད་
ནི་ཡྫོད་མི་ལུ་ལཝ་ད་ ཀླུའི་རིགས་ཅིག་ཨིནམ་བཟུམ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

འཛམ་གླིང་དབང་མྫོ་ བཀའ་དང་དམ་གནང་མི་འདི་ དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་པའི་
བསམ་འཆར་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་མ་
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བཅགས་པའི་ས་གོ་ རྟའི་རྐང་རྗེས་ཙམ་ཡང་མེད་ཟེར་ གསུངས་མི་ལུ་དཔྱད་ལ་བའི་སྐབས་ དེ་བསྒང་
ལས་ར་ བཀའ་དང་དམ་གནང་གནངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བམ་སྡིར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕར་ཁ་ཐུག་ དང་ཕུའི་གཞུང་ལམ་
བདའ་སྟེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཨུང་མཁར་ལས་མར་ བབས་ཏེ་འྫོང་བའི་ རྫོང་ཆུའི་མཐའ་མར་ བྱག་རང་
བྱུང་གི་མཇུག་ལུ་ ཆུའི་རྫིང་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། བཤད་སྫོལ་ཅིག་
ལས་འབད་བ་ཅིན་ བྱག་རང་བྱུང་འདི་ མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་སབ་སྫོལ་འདུག། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ བྱག་
དང་ཆུའི་རྫིང་འདི་ སྦྫོ་ལྫོག་ཁར་ཡྫོད་ནི་དེ་གིས་ སྟབས་མ་བདེཝ་མིན་འདུག།  

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།། 

འཛམ་གླིང་དབང་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་སའི་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་དེ་ཡང་ བྱག་གུར་ སྟག་གི་རྐང་རྗེས་ཡྫོད་ནི་དེ་
གིས་ སྟག་ཆུ་བྲག་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། བཤད་སྫོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་པྫོ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་
གྲགས་པ་ཟེར་བའི་ མི་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ མི་བརྒྱུད་འབད་ནི་དེ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་བྲག་ཟེར་སབ་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲའི་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ རྟ་ཀྲི་བྲག་ཟེར་ དར་ཁྱབ་ཡར་སྫོ་ནུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་ཕུཕུལལ་་སསྫོྫོལལ།། 

ལྫོ་ལར་ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་
ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་དངོས་སྩྫོལ་བར་མཛད་པ་ཡི། །གནས་སྲུང་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣས་ཀྱིས། །བདག་
བཅག་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་བཏང་ཐྫོག་ལས་ མཆོད་གསྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ བམ་
སྡིར་ལྷ་ཁང་ནང་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

འཛམ་གླིང་དབང་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་ས་ལུ་ འགྱོ་ནི་གི་ལམ་འདི་ དང་ཕུ་གཞུང་ལམ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་
ཅིག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཏྫོན་ཞིནམ་ལས་ དང་ཕུའི་ལམ་བདའ་སྟེ་ འགྱོ་མི་མེད་ནི་དེ་གིས་ མྫོའི་
གནས་ཁང་མཇལ་བར་འགྱོ་མི་ཚུགས་པས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་དང་རྫོང་ཁག། ས་གནས་གཞུང་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་སེལ་གནང་པ་ཅིན་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་
ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།

ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ།
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༨༨ བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དདགྲགྲ་་འའདུདུལལ།།

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        ཕྫོ་བཙན། 

འའཁོཁོརར།།  རྒྱལ་ཆེན་བཞིའམ་བྫོན་ཆེན་བཞི། 

སས་་གགནནསས།།    གཞྫོང་སྨད་ལྷ་ཁང་།

རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག།།    སྨད་འཚྫོ།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།    གཞྫོང་སྨད་ཀྱི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་གདུལ་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་
གྱི་གནྫོད་པ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་མངོན་རྟྫོགས་ལས་
དཔར་སྐྲུན་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཤ་རུས་རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་དྫོན་སྙིང་སྣ་ཚྫོགས་ཕུང་པྫོར་སྤུངས་པའི་
སྟེང་ན་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་དུ་བའི་དུམ་འཁྲུལ་ཆད་པ་ལ་བུའི་འཕྲུལ་ཅན། དེའི་སྟེང་ན་སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་རྫོ་རྗེ་
དགྲ་འདུལ་རྩལ་སྐུ་མདྫོག་པད་རག་གི་ལྷུན་པྫོར་སྐུ་སྨད་དགྲའི་སྣང་བས་འཁྱུད་པ་ལར་གཟི་བརྗིད་ལ་བས་
མི་བཟྫོད་པ་ཞལ་གཅིག་པ། སྤྱན་གཉིས་སྐལ་པའི་མེ་ལར་འཁྲུག་པ། མཆེ་བ་གངས་རི་ལར་གཙིག་པའི་
ཞལ་ཨམ་གཙིགས་དྲག་ཏུ་བསམས་པ། དྲེགས་པའི་ང་རྫོལ་སྟྫོང་གསུམ་འགེངས་པ། དབུ་ལ་ས་རྫོ་བས་
བསྟན་འབར་བ། སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསྫོལ་བ། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་ 
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སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ ཤ་དང་རྒྱུ་མ། ནང་ཁྲོལ་དང་དྫོན་ཧིང་སྣ་ཚྫོགས་སྤུངས་པའི་ཁྲིའི་ཐྫོག་
ཁར་ ཆིབས་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་གྱི་གུར་ལུ་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། 
ཞལ་གཅིག། ཕྱག་གཉིས། སྤྱན་གཉིས། མཆེ་བ་གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་ གཙིག་པའི་ཞལ་ཨམ་གཙིག་
བསམས་ཏེ་བཞེགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་
ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས༣ ནང་། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་དང་། །གྲུབ་
བསྙེས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཡིས། །གནས་ལ་གཟིར་ནས་བྫོད་ཁམས་ཀྱི། །ཟབ་གཏེར་རྒྱུད་ཀྱི་བསྲུངས་མར་
བསྐོས། །ད་ལ་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་གིས། །འཕྲིན་ལས་གསྫོལ་དང་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །མཐུན་རས་མ་
ཚང་མེད་བདར་བས། །ཕྫོ་ཉར་མངག་སྫོ་དམ་མ་འདའ། །ས་མ་ཡཱ་རཀྴནྟུ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཧེ་མ་
ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣལ་འབྱྫོར་པ། དེ་ལས་གཏེར་སྟྫོན་པ་པདྨ་གླིང་པ་ལ་
སྫོགས་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་
འབད་དེ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལ་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

སྟྫོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་སྫོག་འྫོད་འཕྲྫོས་ རང་བཞིན་གྱི་
གནས་ཉམས་དགའ་ཞིང་བག་ཕེབས་ལ་ བྲག་རིག་དམར་པྫོ་པུསྟ་ཀའི་ལྷུན་པྫོ་ལར་དགུང་ལ་འཕྱར་བ་ 
ཕྱྫོགས་ཀུན་ལྗོན་པའི་ར་བས་སྐོར་བ།ཆུ་བྫོ་སྣ་ཚྫོགས་ལྷུང་ལྷུང་འབབས་པ་རྩྭ་དང་ལྫོ་མས་དྲ་བས་བཅལ་ཅིལ་
དུ་བཀྲམས་པ་ མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བསུང་ཞིམ་འཐུ་ལུ་ལུ་འཛུམ་པ་ བྱ་དང་རི་དྭགས་མང་པྫོ་རྫོ་ལྫོ་ལྫོ་རྒྱུ་བ་ 
གཅན་གཟན་གདུག་པའི་ཚྫོགས་རྣམས་ངར་སྐད་འུ་རུ་རུ་འདྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ་ གཞན་ཡང་དམ་ཉམས་
པའི་དགྲ་བྫོ་ཁྲག་མཚྫོ་མེ་རེ་རེ་འཁྲུག་པ་ ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བྲག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ གཙྫོ་བྫོ་འདི་
བུམ་ཐང་སུམ་ཕྲང་ལུ་ཡྫོད་རུང་ ཕྫོ་བྲང་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་ ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་གྲས་ལས་ ཅིག་ གཞྫོང་སྨད་
ཀྱི་ལྷ་ཁང་ནང་སྐུ་འདྲ་མཇལ་ནི་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་༡༠པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་གཞྫོང་སྨད་རབ་གནས་ཟེར་སྐུ་
འཆམ་གྱི་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་དང་འབྲེལ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་གནང་སྫོལ་ཡྫོད་མི་གཞྫོང་སྨད་རབ་གནས་ཀྱི་སྐབས་ གནང་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་སྐུ་འཆམ་འདི་
ཝམས་སྫོ་ནུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་བྱིན་བརབས་ཅན་གྱི་རབས་གནས་སམ་སྐུ་འཆམ་འདི་ལྫོག་བཙུགས་ནི་
གི་དྫོན་ལས་གཞུང་དང་རྫོང་ཁག་ དེ་ལས་ས་གནས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་པ་ཅིན་
བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་གཞྫོང་སྨད་ཀྱི་སེར་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།

ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ།
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༩༩ ལིལི་་ཕུཕུངང་་བབཙཙནན་་པཔྫོྫོ།།  

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    ལི་ཕུང་བཙན་པྫོ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        མྫོ་བཙན 

སས་་གགནནསས།།    ཨུང་སྒར།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།    ཨུང་སྒར་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་སྟྫོང་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཨུང་སྒར་ལི་ཕུང་བཙན་པྫོ་ལས་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་འཕེལ་ཏེ་ མི་ལུ་བརྒོད་ཁ་དང་ 
ནད་ཡམས་མི་འབྱུང་ནི་དང་། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་
དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཨུང་སྒར་ལི་ཕུང་བཙན་པྫོའི་ གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་
ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ བཙན་གྱི་རིགས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྐུ་
མདྫོག་དམརཔྫོ་སྦེ་ དགེ་བསྙེན་གྱི་ཚུལ་སྦེ་འྫོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་
བཟུམ་ཅིག་འདུག། གསེར་སྐྱེམས་ལས་དཔེ་ཆ་ལས་ གནས་པའི་བཙན་ཆེན་སྐུ་འཁོར་དཔུང་། །མ་ལུས་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །ཟེར་གསུངས་ཐེ་ཡྫོད་མི་གིས་ཤེས་ཚུགས་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལི་ཕུང་བཙན་པྫོ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེ་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་
དཔར་སྐྲུན་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཧཱུྃ་ཛ། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་དམ་ལས། ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་
སྐྱེས་བུ་དམ་པ། དེའི་ནང་ཐྫོད་ཉིད་ལས་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདྫོའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བ་
དང་འཇམ་པའི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་
དག་ཨིན་པས། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ལི་ཕུང་བཙན་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས་ ཁྱོད་ནི་ཡུལ་འདིའི་བསྟན་འཛིན་
མཁན། །བདག་ནི་ཁྱོད་ལ་མྫོས་པའི་བུ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལི་ཕུང་བཙན་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ག་ནི་
བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ ཨུང་སྒར་གཡུས་ཚན་ནང་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ལི་ཕུང་་བཙན་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་
གཏྫོགས་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གཡུས་མི་ཚུ་
གིས་ རང་སྫོའི་ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་གསྫོལ་མཆོད། དཀར་མེ་དང་ཚྫོགས་ཚུ་
ཕུལ་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ཨུང་སྒར་གྱི་མི་སེར་སྟྫོང་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ། གསེར་སྐྱེམས་ལ་སྫོགས་པ་
ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ མི་ཚུ་གིས་བྫོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་རྟེན་ བཀའ་ཁྲབ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་
འབད་ནི་དེ་གིས་ བཀའ་ཁྲབ་བཞེངས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ གཞུང་དང་རྫོང་ཁག། ས་གནས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་
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ལས་ གྲོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་པ་ཅིན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ཨུ་སྒར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།

ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་ དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ། 
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༡༡༠༠  སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།

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

གགནནསས་་བབདདགག།།    སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།        ཕྫོ་བཙན 

སས་་གགནནསས།།    དཔལ་ཕུག།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།    ཨུང་སྒར་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་སྟྫོང་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཨུང་སྒར་ལི་ཕུང་བཙན་པྫོ་ལས་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་འཕེལ་ཏེ་ མི་ལུ་བརྒོད་ཁ་དང་ 
ནད་ཡམས་མི་འབྱུང་ནི་དང་། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་
དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཨུང་སྒར་ལི་ཕུང་བཙན་པྫོའི་ གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་
ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ བཙན་གྱི་རིགས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྐུ་
མདྫོག་དམརཔྫོ་སྦེ་ དགེ་བསྙེན་གྱི་ཚུལ་སྦེ་འྫོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་
བཟུམ་ཅིག་འདུག། གསེར་སྐྱེམས་ལས་དཔེ་ཆ་ལས་ གནས་པའི་བཙན་ཆེན་སྐུ་འཁོར་དཔུང་། །མ་ལུས་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་མི་གིས་ཤེས་ཚུགས་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལི་ཕུང་བཙན་པྫོ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེ་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་
དཔར་སྐྲུན་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཧཱུྃ་ཛ། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་དམ་ལས། ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་
སྐྱེས་བུ་དམ་པ། དེའི་ནང་ཐྫོད་ཉིད་ལས་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདྫོའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བ་
དང་འཇམ་པའི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་
དག་ཨིན་པས། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ལི་ཕུང་བཙན་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས་ ཁྱོད་ནི་ཡུལ་འདིའི་བསྟན་འཛིན་
མཁན། །བདག་ནི་ཁྱོད་ལ་མྫོས་པའི་བུ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལི་ཕུང་བཙན་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ག་ནི་
བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ ཨུང་སྒར་གཡུས་ཚན་ནང་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ལི་ཕུང་་བཙན་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་
གཏྫོགས་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གཡུས་མི་ཚུ་
གིས་ རང་སྫོའི་ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་གསྫོལ་མཆོད། དཀར་མེ་དང་ཚྫོགས་ཚུ་
ཕུལ་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ཨུང་སྒར་གྱི་མི་སེར་སྟྫོང་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ། གསེར་སྐྱེམས་ལ་སྫོགས་པ་
ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ མི་ཚུ་གིས་བྫོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་རྟེན་ བཀའ་ཁྲབ་ཅིག་མིན་འདུག། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་ཀར་འགྱུར་མེད།

ཨཔ་བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན།༼བསྫོད་ནམས་ལ།༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

དམངས་མི་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མྫོ།
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རྒྱརྒྱ་་རརསས་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༣༣

༡༡  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 
ཕྫོ་མྫོ།        ཕྫོ། 
གནས་པྫོའི་ཡབ།        དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།  
འཁོར།  ལྷ་ཀླུ་འབུམ་ཕྲག་གིས་སྐོར་བ།
ས་གནས།    རྒྱ་རས། 
གཡུས།          རྒྱ་རས།
བསྟེན་མི། ཅང་མཁར་ལ་ཝ་ཡང་གུང་གྲངས་༡༨དང་རྒྱ་རས་གུང་གྲངས་༢༡གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྒྱརྒྱ་་རརསས་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་འདི་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༥༦ གི་ས་ཁར་ ག་ནི་བ་ཉམས་
དགའ་བའི་སྫོག་ཏྫོག་ཅིག་གུར་ ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་འདི་ ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་
གུ་རུའི་གནས་ཕུ་སྙིང་ལ། ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་གནས་བྲག་དམར་གནས་དང་ སྐྱབས་
རྗེ་ཡིད་བཞིན་རིན་པྫོ་ཆེའི་གདན་ས་ ཨའུ་མཚྫོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་། ནུབ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་
གནས་ཆེན་བུམ་ཐང་ སྐུ་རྗེས་དང་འབྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ལ་སྫོགས་པ། བྱང་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གནས་ཆེན་
མཁན་པ་ལྗོངས་དང་ ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་ཆེན་ལ་སྫོགས་པ་ གནས་ཆེན་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་གིས་བསྐོར་ཏེ་
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འདུག། རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་ སྤྱི་འྫོག་ལྔ་དང་གུང་ ༢༡༩ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་
དང་ སྤྱི་འྫོག་ལྔ་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་འྫོག་ལྔའི་གྲས་ལས་ ཨར་སྦས་ངང་ངེས་སྤྱི་འྫོག་གི་ ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་
བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་ བཙན་བཅས་ཡྫོངས་བསྫོམས་༡༢ འདུག། དེ་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ ཡུལ་
བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་
རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཏེ་ བཟའ་འཐུང་
ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་དང་།
མི་ནྫོར་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་འཕེལ་ཏེ་ རྒྱུ་ནྫོར་
དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས།

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

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༤ ཀྱཻ། 
དྫོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྫོས་ཀྱང་། །ཞི་ཆགས་ཁྲོ་བྫོའི་གར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །བསྲུང་ཕྱིར་
གང་འདུལ་མ་ངེས་སྐུར་སྟྫོན་པ། །རྣམ་འགྱུར་མཐའ་ཡས་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །སྐུ་མདྫོག་དམར་སྨུག་
མཆེ་གཙིགས་སྤྱན་གཉིས་བརྒྲད། །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞག་པས་དགྲ་སྙིང་བཟུང་། །གཡྫོན་པས་འདྫོད་
འབྱུང་ནྫོར་བུ་ཐུགས་ཀར་འཛིན། །དགྲ་བསྒྲལ་ནྫོར་བདག་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །ཆིབས་སུ་ཆུ་གླང་སྔོན་
པྫོའི་སྟེང་དུ་འགྱིངས། །མ་ངེས་སྤྲུལ་པའི་མཐའ་དག་དཔུང་རྣམས་འཇོམས། །རེ་འགའ་ཤ་བར་ཆིབས་ནས་
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འཛམ་གླིང་ཉུལ། །དགྲ་དཔུང་འཇོམས་པའི་གནས་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་བའི་དྫོན་དག་དེ་ཡང་ ས་
གནས་རྒྱ་རས་ལུ་ཡྫོད་པའི་ གནས་པྫོའམ་ ཡུལ་ལྷ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ དམར་སྨུག་
དང་མཆེཝ་གཙིགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྤྱན་གཉིས་བརྒྲད་ཟེར་ དགོད་བྲ་བའི་ཚུལ་སྦེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་
ཕྱག་མཚན་ཡང་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་དེ་གིས་ སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་སྐྱལ་མི་ མ་རུང་དགྲ་བྫོའི་སྙིང་གུ་བཏབ་སྟེ་འདུག། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ འདྫོད་འབྱུང་གི་ནྫོར་བུ་ ཐུགས་ཁར་འཛིན་ཏེ་ཡྫོད་མི་ གནས་པྫོ་གྲགས་
རྒྱལ་མཚན་འདི་ཆིབས་ ཆུ་གླང་སྔོན་པྫོའི་གུ་ལུ་ འགྱིངས་ཟེར་ སྒེག་པའི་ཉམས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་བཞུགས་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ རྒྱ་ལམ་རེ་ ཤཝ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་མཐའ་དབུས་མེད་པར་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཞིནམ་ད་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་བཏུལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཀྱཻ། 
སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་གྲུབ་ཐྫོབ་རྗེའི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བང་དམ་བཅའ་བཞིན། །གནྫོད་སེམས་གདུག་རྩུབ་ཀུན་
སྫོངས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛྫོད་མ་ཆད་དམ། །དེ་འྫོག་གཙང་པ་རྒྱ་རས་དང་། །སྔགས་འཆང་བརྒྱུད་
འཛིན་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །མཐུན་རས་སྣ་ཚྫོགས་བཤམས་ཏེ་འབུལ། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་རྗེ། དེ་ལས་ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་
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རྒྱ་རས་དང་ གཏེར་སྟྫོན་པ་དང་སྔགས་འཆང་། བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བམ་ཚུའི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་
བཅའ་ཕུལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་
ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཀྱཻ། མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རྫོལ་པ་ལས། །འགག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་སྣང་
བའི་ཆ། །སྣ་ཚྫོགས་སྣང་བ་རང་སྣང་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་། །པདྨ་བྱིན་རབས་རྒྱས་རས་ཡུལ་ཕྱྫོགས་ཀྱི། །གནས་
པྫོ་ཆེན་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །ལྷ་ཀླུ་ཡུམ་སས་བྫོན་འབངས་འཁོར་བཅས་རྣམས། །མཐུ་དང་རྫུ་
འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་ལ། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱ་
རས་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ བྲག་རི་རང་བྱྫོན་
སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། 

ད་རུང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡབ་འདི་ དགའ་རབ་
དབང་ཕྱུག་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡབ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་འྫོག་ལུ་
དང་།སས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་དུམ་གྲ་ཅིག་གི་ལག་ལུ་མཇལ་ནི་འདུག།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

སྤྱིར་བཏང་ ལྫོ་ལར་གྱི་བསྐང་གསྫོ་ཟེར་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༨ ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ལས་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ གསུང་ཆོག་གནང་ཐྫོག་ལས་
ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ དམར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་མེད་ཟེར་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་གི་ཁྲི་འཛིན་
གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་ནང་ གནསཔྫོ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་མིའི་དུས་ཚྫོད་ཁར་ ཀྲིག་ཀྲིག་སྦེ་མ་
མཆོད་པ་ཅིན་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་བྱུང་སྟེ་ ལ་ཁག་བཏང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། རཔྫོ། རྫོང་ཁག་ཁྲི་འཛིན།

ཀུན་བཟང་། དམངས་མི།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། སྒོམ་ཆེན།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། སྒོམ་ཆེན།
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༢༢ དདགགའའ་་རརབབ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།། 

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། 
ཕྫོ་མྫོ།        གནས་པྫོ་ཕྫོ། 
འཁོར།  སྡེ་སྲིད་མངའ་འབངས།
བྫོན་པྫོ། བྫོན་མི་གཡང་ཀ་ལ།
གསང་ཡུམ། འཛམ་གླིང་དབང་མྫོ།
གཡུས། ཨར་སྦས་ངང་ངེས།
ས་གནས།།    ཟངས་མཁར།
བསྟེན་མི། རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་གི་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་གཡུས་ཚན་ཡ་སྦིས་དང་ཟངས་མཁར། དེ་

ལས་རྒྱ་རས་ཀྱི་མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཡཡ་་སྦིསྦིསས་་ངངངང་་ངེངེསས་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཡ་སྦིས་ཟངས་མཁར་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༣༨ གི་ས་ཁར་ ཆགས་
ཏེ་འདུག། སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༤༩ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༥༤༩ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ བཙན་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འདི་ གནས་བདག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ།
དེ་ལས་ ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པའི་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་པར་ ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཏེ་
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བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ནི་དང་། མི་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་འཕེལ་ཏེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་
གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཡ་སྦིས་གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གསྫོལ་
ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་
༡ ཀྱཻ། ཀ་དག་འགྱུར་མེད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྫོས་
ཀྱང༌། །གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་སྤྱིར་ཡང་
འཆར། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྙིགས་མ་ལྷ་ཡི་
དུས། །བསྟན་སྲུང་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་མངའ་གསྫོལ་
ལྫོ། །ཉ་རྒྱས་ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེས་པའི་ཞལ། །ཞི་འཛུམ་ལང་ཚྫོ་ལྡན་པའི་སྤྱན་དཀྱུས་རིང་། །དར་
དཀར་ལ་ཐྫོད་ནྫོར་བུ་ཏྫོག་གི་རྒྱན། །ཀུན་གྱི་ཡིད་འཕྲྫོག་ལྷ་ཡི་ཞལ་ལ་བསྟྫོད། །ཕྱག་གཡས་དགོས་འདྫོད་
ནྫོར་བུ་བསམ་འཕེལ་བསྣམས། །གཡྫོན་པའི་འཆིངས་བྱེད་ཞགས་པ་ལྕགས་ཀྱུ་བཟུང་། །ཆུ་གླང་ཆིབས་ནས་
འཛམ་གླིང་སྟྫོང་གསུམ་ཉུལ། །གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་བའི་དྫོན་དག་དེ་ཡང་
ཡ་སྦིས་གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འདི་ཞལ་རས་ག་ནི་བ་མཚར་བ་དང་སྤྱན་ཀྱུས་རིངམྫོ་སྦེ་འདུག། དེ་
ཡང་ ན་བཟའ་དར་དཀར་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱིས་བརྒྱན། དབུ་ལུ་ ནྫོར་བུའི་ཏྫོག་དང་བཅས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་
གཡས་པ་ལུ་ ཅི་བསམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ནྫོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པྫོ་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་
ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཆིབས་ཡང་ ཆུ་གླང་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་སྫོད་
མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ མ་བཏུབ་པའམ་གནྫོད་པའི་ལཱ་
ག་ཅི་འབད་དྫོ་ག་གཟིགས་ཏེ་ དུས་ཚྫོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ འཛམ་གླིང་སྐོར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཡ་སྦིས་གནས་པྫོ་དགའ་རབད་དབང་ཕྱུག་གི་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༡ ཀྱཻ། རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཡྫོངས་ཀྱི་རྗེ། །སངས་རྒྱས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །སྔོན་ཚེ་དམ་བཅའ་གཉན་པྫོ་
འདི། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་དང་། །བརྒྱུད་འཛིན་སྔགས་
འཆང་གྲུབ་པ་པྫོའི། །དགེ་སྡིག་སང་ལེན་ཟབ་མྫོའི་བཀའ། །བཀའ་ལས་འདས་པ་མ་མཆིས་སམ། །རྒྱལ་
བའི་བཀའ་ཡི་དམ་ཚིགས་རྣམས། །ཡལ་བར་མི་འདའ་ཐུབ་པར་སྲུངས། །བཀའ་བཞིན་དམ་ལས་མི་འགལ་
བར། །ཡུལ་འདིར་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉན་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ རིག་
འཛིན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་གཏེར་སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་
སས་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། 
བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི། དེའི་ནང་འཐྫོད་ཉིད་ལས་ ཡ་སྦིས་གཡུས་ཚན་
འདི་ནང་སྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་ནིའི་ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

སྦིས་གནས་པྫོ་དགའ་རབད་དབང་ཕྱུག་གི་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡
ཀྱཻ། རང་འབྱུང་ཆོས་སྐུ་སྐྱེས་མེད་མཁའ་དབྱིངས་ལས། །མ་འགག་རང་གསལ་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་
ཀློང་། །རྣམ་འགྱུར་སྒྱུ་མའི་རྫོལ་པ་ཆར་བའི་འཕྲུལ། །སྲིད་འདིར་དབང་བའི་བདག་པྫོར་ཟྫོས་གར་
བསྒྱུར། །རི་གཟར་དར་ཡུག་ཡྫོ་ལ་བརྒྱངས་འདྲའི་འྫོག །བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ལྡིང་ཁང་
ནས། །གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །ལྷ་ལྕམ་འཛམ་གླིང་དབང་མྫོ་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །སས་
དང་འབངས་འཁོར་མ་ལུས་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །བྲག་རི་ཤིང་ནག་འཇིགས་ཤིང་ཡང་ངའི་ནང་། །ཆུ་སྐད་ལྷང་
ལྷང་སྒྲོགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །བཀའ་བྫོན་མི་གཡང་ཀ་ལའི་འཁོར་དང་བཅས། །རུ་དར་གནམ་དུ་འཕྱར་
ཞིང་སྡེ་དམག་དང་། །གཞན་ཡང་བྲག་སྲིན་ཀླུ་བདུད་འཁོར་དང་བཅས། །བདག་བཅག་རྔ་རྫོལ་དབྱངས་
ཀྱིས་དེང་བསྐུལ་ན། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་



104

སྦེ་ ཡ་སྦིས་དང་ཟངས་མཁར་གྱི་གནས་པྫོ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལས་
མར་ ཆུ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ བབས་ཏེ་ཡྫོད་སའི་བྱག་རང་བྱུང་འདི་ཨིན་མས། 

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

༡)  ཧེ་མའི་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཡུས་གསརཔ་ཆགས་པའི་རྗེས་སུ་ ཨ༔རྒྱ་བམ་རྫོ་རྗེ་
བསྟན་འཛིན་མཆོག་འདི་ནང་བྱྫོན་ཏེ་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་གསྫོལཝ་བཏབ་སའི་གནས་པྫོའམ་ ཡུལ་ལྷ་འདི་ 
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཨིན་པས་ཟེར་ ངོས་འཛིན་གནངམ་མ་ཚད་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་བརྩམས་གནང་མི་
དེ་གིས་ ཕན་ཐྫོགས་སྦྫོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག།  

༢) ད་རུང་ ལྫོ་རྒྱུས་གཞན་ཅིག་བཤད་མི་ནང་ ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལུ་སྫོང་སྟེ་ གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་
ཕྱུག་ལུ་ ད་རིས་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ཧྫོད་བརྙའ་གནང་ཟེར་ཞུ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ཞིནམ་
ལས་ ནངས་པ་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ལྫོག་འྫོང་སྟེ་ལ་བའི་སྐབས་ ཕྫོ་བྲང་གི་གདྫོང་ཁར་ རྒྱུ་ཟངས་ལས་གྲུབ་
པའི་ཧྫོད་ལེ་ཤ་ བརྩེགས་བཞག་ནི་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་མི་ཅིག་གིས་ ཅ་ལ་
ལྫོག་སྫོད་པའི་སྐབས་ མ་ཁྱུ་བར་སྫོད་ནི་དེ་གིས་ དུས་དེ་ལས་ཚུར་ ཅ་ལ་བརྙའ་མ་སྟེརཝ་མ་ཚད་ 
གཡུས་མཚན་གྱི་མིང་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཟངས་མཁར་ཟེར་བཏགས་ཡྫོད་པའི་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་
ཚེས་ ༡༥ ལུ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ གཡུས་གསརཔ་ཆགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༨
ལུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ ཕུལ་བའི་སྫོལ་དར་ཁྱབ་སྫོང་ནུག། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ལས་ དཀར་མཆོད་སྦེ་
ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།

གགནནྫོྫོདད་་པཔ།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༨ ལུ་ མཆོད་ནི་འདི་ཕྱི་སྫོང་པ་ཅིན་ ད་རིས་ནངས་པའི་བར་
ན་ཡང་ གནམ་སྤུབས་པའི་ཁར་འབྲུག་སྡིར་ཏེ་ འཚུབ་མ་འདྲཝ་ཅིག་འྫོང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།



105

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་ཉཉམམསས་་ནིནིའིའི་་ཉེཉེནན་་ཁཁ།།

དུས་ཀྱི་འཕྫོ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡུས་ཁའི་མི་མ་ཤྫོས་རང་ ཁྲོམ་ཁར་གཞི་སྫོ་འགྱོ་མི་དང་། གཡུས་
ཁར་སྫོད་རུང་ ཧེ་མའི་ལམ་སྫོལ་བཟང་པྫོ་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མི་དང་སྫོ་བ་བསྐྱེད་མི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་སའི་ས་གོ་ནང་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏེ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ དགའ་རབ་
དབང་ཕྱུག་མཆོད་ནི་ཡང་ ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༣༣ དདརར་་གགཞཞྫོྫོངང་་སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།

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

གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་མམཚཚནན།། དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 

ཕྫོ་མྫོ།        ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 

འཁོར།  བཙན་དང་བདུད། ཀླུ་དང་མ་མྫོ།

ས་གནས།    རྒྱ་རས།

བསྟེན་མི། རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་གི་གཡུས་ཚན་ ཡ་སྦིས་དང་ཅང་མཁར་ལའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཨཨརར་་རྟརྟྫོྫོགགསས་་སྦསྦསས་་ངངངང་་ངེངེསས་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཨར་རྟྫོགས་སྦི་ངང་ངེས་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༡༤ གི་ས་ཁར་
ཆགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༦༦ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༥༨༤ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ཡྫོད་པའི་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་འདི་ རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༨
བཙན་གྱི་དཔྫོན་པྫོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་བྱ་བ་ཡིན༔ ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་
གྱི་རྒྱལ་པྫོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་ལུ་བརྒོད་ཁ་མི་འབྱུང་ནི་དང་། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་
ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་
ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། ཀྱཻ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་ཅན། །སྐྱེས་བུ་ལུང་
བཙན་སྔགས་པའི་གཟུགས། །སྐུ་མདྫོག་
དམར་སྨུག་ཤ་བ་ཆིབས། །སྟྫོབས་ལྡན་དྲག་
རྩལ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཀྱཻ། སྟྫོང་གསུམ་སྣྫོད་
ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ན། །དགེ་སྡིག་སྣང་བའི་འཆར་
གཞི་སྟེ། །སྐལ་བཟང་སྒྲོན་མེ་འྫོད་སྟྫོང་
གིས། །བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛད་ལ་
བསྟྫོད། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །དབུ་
ལ་དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཅིངས། །སྐུ་ལ་དར་
དམར་མཛེས་ལ་གསྫོལ། །དར་མཚྫོན་སྣ་ལྔ་
ལྷུབས་སེ་ལྷུབས། །སྟག་གདྫོང་གཡས་ལ་
གཟིགས་ཤུབས་གཡྫོན། །བསེ་ཡི་གྲི་དམར་
སྐེ་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་དུ་འཕྱར། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཁྲ་ཕྱག་ན་བསྣམས། །ཆིབས་སུ་ཤ་
བ་དམར་པྫོ་བཅིབས། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་བྲེངས་སེ་བྲེངས། །མུ་མེན་གོང་རད་འཁྱུག་སེ་
འཁྱུག །གསེར་སྒ་རིན་ཆེན་སྐེ་ལ་ཆིབས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་
སྐུ་མདྫོག་འདི་ དམར་སྨུག་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྔགས་འཆང་གི་ཆས་སྦེ་འདུག། དབུ་ལུ་ དར་གྱི་ཐྫོད་སྐམ་
དམརཔྫོ་གིས་བཅིངས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ན་བཟའ་དམརཔྫོ་བཞེས། དེའི་ཕྱི་ཁ་ལས་ དར་སྣ་ལྔ་གིས་
བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཀྲིང་ཀ་དམརཔྫོ་ནམ་མཁར་འཕྱར། གཡུ་ཡི་མདའ་ཁྲ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས་ཏེ་
ཆིབས་ཡང་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ ཤཝ་དམར་པྫོའི་གུར་ཆིབས་ཏེ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་
ཡྫོད་ཟེར་ གསུངས་པའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ལུ་ ཆིབས་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ལྫོ་གཅིག་གླང་དང་ ལྫོ་གཅིག་ཤ་བ་སྫོ་ཡི་
སྫོ་ཡི་བཞེས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་མཆོད་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ རི་ཁར་བེར་
ཀ་རབ་པ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཤ་བ་འཕྱད་པ་ཅིན་ གཡུས་ཁར་ཆརཔ་ལེགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་། གླང་དང་
འཕྱད་པའི་སྐབས་ ཆར་ཆུ་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེ་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཀྱཻ། འབྱུང་པྫོ་ཀུན་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད། །མངོན་མཛད་རྒྱལ་
བ་མ་ལུས་དང་། །པད་འབྱུང་ལ་སྫོགས་འཛམ་གླིང་གི །རིག་འཛིན་ཀུན་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཁྱོད། །མངོན་སུམ་
དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་རྟག །སྤྱི་བྫོར་བངས་པས་རྗེས་དགོངས་ཏེ། །སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་བདག་བཅག་ལ། །བུ་
བཞིན་བརྩེ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པར་ སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་
དང་། བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག། མཐའ་མར་ རིག་པ་འཛིན་པ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ། དེའི་ནང་ཐྫོད་ཉིད་ལས་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདྫོའི་
འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་འཇམ་པའི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་
བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གསྫོལ་ཁའི་གཏྫོར་བསྔོ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། སྔོན་ཚེ་
རྒྱལ་དབང་པདྨ་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་གུ་རུ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བ་མ་རིག་འཛིན་ལ་སྫོགས་པའི་བཀའ་
དང་དམ་ལ་མ་འདའ་བར། ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་གུ་རུ་བསྟན་པའི་
ཉིན་མ། དེ་ལས་ ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པྫོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་དང་རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་ཚུ་གིས་ཡང་
བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
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སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་ ༡ ནང་ ཀྱཻ། འཛམ་གླིང་གཡང་ཆགས་གངས་ཅན་བྫོད་ཀྱི་ལྷྫོར། །ཕུན་ཚྫོགས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་
བའི་རྒྱ་རས་ལུང་། །རྒྱབ་རི་ལྷུན་ཆགས་མཛེས་སྡུག་ཅི་ཡང་བཀྲ། །དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་ཡུམ་སས་
བཅས། །རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་བསྐྱོད་དེ་མྱུར་བྱྫོན་ཅིག །ལྷུན་ཆགས་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་པྫོས་
ཁྱབ། །ཕྱྫོགས་མཚམས་དབེན་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྫོགས། །སྐྱོང་མཛད་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཐམས་
ཅད་དང་། །བཙན་བདུད་ཀླུ་དང་གནྫོད་སྦྱིན་མ་མྫོའི་སྡེ། །འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་
གཤེགས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དར་གཞྫོང་སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ རྒྱ་རས་ལས་ཡར་
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ ༡ ལྷགཔ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ འཛམ་གླིང་སྐལ་པ་ཆགས་པའི་བསྒང་ལས་ རང་
བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ བྲག་རི་ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཤིང་དང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་
ཡྫོད་མི་གུར་ལས་ཕར་ བྱ་དང་བྱེའུ་ཅུང་ཚུ་དགའ་བའི་གླུ་ལེན།བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ རི་དྭགས་
སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་སྐྱིད་པའི་རྩྭ་དང་ཆུ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དེ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་སྟེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་
པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་འདི་ རང་ཟ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དམར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་མེད་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་དེ་
ཡང་ ཅོ་ཀ་ཤིང་གིས་ཕྫོ་མཚན་ལེ་ཤ་བཟྫོ་ཞིནམ་ལས་ ཚྫོན་དམརཔྫོ་གཏང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བར་ཀ་ལེ་ཤ་
བཟྫོ་སྟེ་ ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འྫོང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཤིང་གིས་བཟྫོ་བའི་ཕྫོ་མཚན་དང་
བེར་ཀ་ཚུ་ བཙན་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་མཇུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་སང་ནང་བརབ་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་བརབ་པ་འགྱོ་
བའི་སྐབས་ བཙན་ལུ་ཆིབས་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ལྫོ་གཅིག་ཤ་བ་དང་ ལྫོ་གཅིག་གླང་ཕྱད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་
ཨིནམ་ད་ བརབ་པ་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་ ཆིབས་ཤཝ་དང་ཕྱད་པ་ཅིན་ གཡུས་ཁར་ཆར་ཆུ་ལེགས་ནི་དང་།
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ཆིབས་གླང་དང་ཕྱད་པ་ཅིན་ ཆར་ཆུ་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྫོད་ཟེར་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་གི་
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

བཙན་མཆོད་སའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྱག་བཤེད་བརར་སའི་བརར་རྫོ་དང་ ཁོ་གི་པུ་
མྫོའི་པར།ས་གནས་འདི་ཁར་ བཙན་གྱི་འཁོར་ ཤ་བདའ་མི་དང་ ལཱ་འབད་མི་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྲིན་
པྫོ་ཆགས་པའི་ཤུལ། སྲིན་པྫོ་ཡྫོ་ག་བཞུགས་ས་ལ་སྫོགས་པ་མཇལ་ནི་འདུག།

དེ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བརྟག་པ་བལ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་
ས་དབྫོགཔ་ད་ འབྲུ་སྣ་དགུ་ལས་ ག་ཅི་ཐྫོབ་མི་འདི་ ལྫོ་འདི་ནང་ ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཟེར་ དཔེར་ན་ ས་
དབྫོགཔ་ད་ གེ་ཟ་འཐྫོབ་པ་ཅིན་ གེ་ཟ་ལེགས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༤༤ གྲགྲགགསས་་པཔ་་འའཁོཁོརར་་ལལྫོྫོའའམམ་་ཧཧྫོྫོརར།།

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

གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་མམཚཚནན།། གྲགས་པ་འཁོར་ལྫོའམ་ཧྫོར།

ཕྫོ་མྫོ།     ལ་གྲོང་གནས་པྫོ། 

གསང་ཡུམ།      གསང་བ་ཡུམ་མཆོག་རྒྱལ་མྫོ།

བྫོན་པྫོ།        པདྨ་རིན་ཆེན།  

འཁོར།  ཨར་པྫོ་བུད་བ་དང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད། ལྷ་དང་ཀླུ། བཙན་དང་བདུད་བཅས།

ས་གནས།   ལ་གྲོང་།

བསྟེན་མི། ལ་གྲོང་སྤྱི་འྫོག་གམ་གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ལལ་་གྲོགྲོངང་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ལ་གྲོང་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༦ གི་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་
འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༤༦ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༤༣༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་
འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་
བཙན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་ཧྫོར་འདི་ ལ་གྲོང་གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་གནས་པྫོ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་
སྫོ་ནམ་དང་ཚྫོང་ལཱ། ས་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ ཤེས་ཡྫོན་སང་མི་ཚུ་གིས་ མནྫོ་དྫོན་ཡིད་
བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ཡང་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། འཁོར་
ཚུ་ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ ལ་གྲོང་གནས་པྫོ་
གྲགས་པ་འཁོར་ལྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༣ ཀྱཻ།
འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །མ་ཡལ་
དགྲ་ལྷའི་སྐུར་སྣང་བ། །བཀའ་རྟགས་སྡེ་བརྒྱད་
ཀུན་གྱི་གཙྫོ། །གནས་པྫོ་ཆེན་པྫོའི་སྐུ་ལ་
བསྟྫོད། །སྐུ་མདྫོག་དམར་ལ་ཧྫོར་ཆས་
གསྫོལ། །སྤྱན་གཉིས་ཁྲོ་བྫོར་གཟིགས་པ་
ནི། །སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བཅག་
གི །དགྲ་ལྷའི་བཀའ་སྲུང་མངའ་གསྫོལ་
བའི། །སྙན་ལ་དུང་གི་ཨ་ལྫོང་གསྫོལ། །ས་
ཕྱྫོགས་ཡུལ་ཁམས་འདི་ཉིད་ལ། །གྲུབ་ཐྫོབ་རྣལ་
འབྱྫོར་རྒྱུན་མི་ཆད། །འབྱུང་བའི་བར་རྟགས་ཁྱོད་
ལ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་སྤྲུལ་པའི་གཡག་ལ་
ཆིབས། །ཕྱག་གཉིས་འགྱིང་བའི་མན་མདའ་
བསྣམས། །མན་མདའི་ཁ་ནས་མེ་འབར་
བས། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་བསྒྲལ་ལ་
བསྟྫོད། །གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྒྱལ་མྫོ་
ནི། །མདའ་དར་ཚེ་བུམ་ཕྱག་ན་འཛིན། །སྦྱིན་བདག་ཚེ་སྲིང་ནྫོར་སྤེལ་རྟགས། །ཡིད་འྫོང་ལྷ་མྫོའི་སྐུ་ལ་
བསྟྫོད། །བྫོན་པྫོ་པདྨ་རིན་ཆེན་དང་། །ཨར་པྫོ་བུད་པ་མིང་ཅན་གཉིས། །ཡུལ་འདིར་མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་
པྫོ། །རྒྱལ་པྫོའི་བཀའ་བཞིན་སྲུང་ལ་བསྟྫོད། །གཞན་ཡང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་། །ཀླུ་བདུད་སྨན་མྫོ་བྲག་
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སྲིན་རྣམས་། །རྣལ་འབྱྫོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བསྟྫོད་དྫོ་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་གྲོང་གནས་པྫོ་གྲགས་པ་འཁོར་ལྫོའམ་ཧྫོར་གྱི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ དམརཔྫོ་སྦེ་
ཡྫོད་པའི་གུར་ ན་བཟའ་ཡང་ མྫོང་གོལ་གྱི་གྱོན་ཆས་བཟུམ་བཞེས། སྤྲུལ་པའི་གཡག་གུར་ཆིབས་ ཕྱག་
གཡས་གཡྫོན་གཉིསཔྫོ་ འགྱིང་བའི་ཚུལ་སྦེ་ མན་མདའ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱན་གཉིས་ཁྲོ་བྫོའི་སྒོ་
ལས་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་གཟིགས་ཏེ་འདུག།

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཁོ་གི་གསང་ཡུམ་ རྒྱལ་མྫོ་མཆོག་གི་ཕྱག་ལུ་ མདའ་དར་རམ་ཚེ་དར་དང་ཚེ་
བུམ་ བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ བཀའི་བྫོན་པྫོ་པདྨ་རིན་ཆེན་དང་ ཨར་པྫོ་ཟེར་ ས་ལཱ་རྫོ་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་
གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལ་གྲོང་གནས་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ གྲགས་པ་འཁོར་ལྫོ་ཁོ་རའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༢ ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་མིའི་སཻངྒ་དང་། །དེ་འྫོག་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱི། །ཁས་བང་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་བཀའ། །བཀའ་འདི་འགལ་བར་མ་ཆོས་སམ། །དེ་འྫོག་དྲི་མེད་
གླིང་པ་ཡིས། །ལ་གྲོང་གཙུག་ལག་ལྷ་ཁང་གི །བཀའ་སྲུང་ཆེན་པྫོར་གཉེར་གཏད་པའི། །སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་
པར་མ་ཆད་དམ། །སྙིགས་དུས་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་གི །མཆོད་ཅིང་ཁྱེད་ལ་བསྟྫོད་འབུལ་ན། །ཡུལ་འདིར་
ནད་ཡམས་མུ་གེ་སྫོགས། །བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྫོ་ངོ་
སྟྫོང་ཕྲག་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་བརྒྱད་
པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་མཆོག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་གྲོང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གདན་འཛིན་ གཏེར་
སྟྫོན་དྲི་མེད་གླིང་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ། ལྷག་
པར་དུ་ ལ་གྲོང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ ལ་གྲོང་གཡུས་ཚན་ནང་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་
མ་བཅུག་པར་ བསྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ མཛད་ནིའི་ཁས་བང་ཕུལ་ཡྫོད་ ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་འཁོར་ལྫོའི་ཀ་ཁྲབ་འདི་ ལ་གྲོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མྫོའི་ནང་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ 
ལ་གྲོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ གཏེར་སྟྫོན་དྲི་མེད་གླིང་པ་གིས་ གདན་ས་འགོ་དང་པ་བཅགས་ཡྫོད་པའི་
ཁར་ འདི་ནང་བྱིན་རབས་ཅན་གྱི་གཏེར་ལས་བཞེས་པའི་ རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པྫོའི་སྐུ་འདྲ་ཡང་
མཇལ་ནི་འདུག།  

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་གྲོང་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གྲགས་པ་འཁོར་ལྫོ་ཁོ་རའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༢ ཀྱཻ། ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ངང་ལས་མ་གཡྫོས་
གཞི། །འགག་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྫོལ་པ་སྣང་བའི་ཆ། །གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ལ་གྲོང་ནགས་མའི་ཡུལ། །རི་བྫོ་
ཆུ་བྲག་འཁྲིགས་པའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །ཆུ་རྒྱུན་ལྷང་ལྷང་སྒྲོག་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །གནས་པྫོ་གྲགས་པ་འཁོར་ལྫོ་
སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །གསང་བ་ཡུམ་མཆོག་རྒྱལ་མྫོ་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །བྫོན་པྫོ་པདྨ་རིན་ཆེན་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །བྲན་
གཡྫོག་ཨར་པྫོ་བུད་བ་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །གཞན་ཡང་བྲན་ཁོལ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་། །གནྫོད་པའི་ལྷ་ཀླུ་
བཙན་བདུད་བྱེ་བའི་ཚྫོགས། །བདག་བཅག་རྔ་རྫོལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཁྱོད་འབྫོད་ན། །གནས་འདིར་མྱུར་བ་ཉིད་
དུ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་གྲོང་གི་
གཡུས་ཁར་ གནས་པྫོ་གྲགས་པ་འཁོར་ལྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ བྱག་
རང་བྱུང་གུ་ལས་ལྷ་ལུ་ཡྫོན་ཆབ་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་གྱི་རྒྱུན་བབས་ཏེ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཤིང་དང་མེ་ཏྫོག་ཚུ་གིས་གང་སྟེ་ ག་ནི་བ་གཟི་
བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུ་
ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲལ་པའམ་ཙྫོབ་
ལ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ དམངས་ཁ་ལས་ཏི་རུ་བསྡུ་ཞིནམ་ད་ ཕགཔ་ཅིག་ཉོ་སྦེ་འཁྱིད་དེ་གནས་པྫོའི་
ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལུ་སྦེ་ ཕགཔ་འདི་བསད་ཞིནམ་ལས་གཏྫོར་མ་དང་ཁྲག། མཇུག་མ་དང་ནང་ཁྲོལ་ཚུ་ཕུལ་
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སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཤ་མང་ཤྫོས་ར་ལྷ་གསྫོལ་མིའམ་ ཙྫོབ་ལ་གིས་འབག་སྫོལ་སྫོད་ནུག། ཨིན་རུང་
སྐྱབས་རྗེ་རྫོ་གྲུབ་ཆེན་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་རིས་ནངས་པ་ དཀར་
མཆོད་སྦེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ གསུང་ཆོག་གནང་ཐྫོག་ལས་ ཕུལ་བའི་སྫོལ་བྱུང་སྟེ་འདུག།

རྟེརྟེནན་་འའབྲེབྲེལལ་་ལལ་་སསྫོྫོལལ།།

དེ་བསྒང་ གནས་པྫོ་མཆོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྦྱིན་བདག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ཆུ་ཕྫོརཔ་གང་བཀང་སྟེ་
སྨྫོན་ལམ་བཏབ་ཞིནམ་ད་ རྒྱབ་ཁར་བཀོ་སྫོལ་འདུག། དེ་བསྒང་ ཕྫོརཔ་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་ཆགས་པ་ཅིན་
རྟེན་འབྲེལ་བཟང་བའི་ཁུངས་དང་ དེ་མེན་ངན་པའི་ཚུལ་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༥༥ ནནྫོྫོརར་་བུབུ་་གྲགྲགགསས་་པཔ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ནྫོར་བུ་གྲགས་པ། 

ཕྫོ་མྫོ།         ཡུལ་བཙན། 

གསང་ཡུམ།                      མཚྫོ་སྨན་མྫོ། 

འཁོར།             ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད།

ས་གནས།             ལ་གྲོང་།

བསྟེན་མི། གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་བསྟེན་མི་གཙྫོ་བྫོ་ ལ་གྲོང་སྤྱི་འྫོག་དང་ངང་ངེས་ཀྱི་མི་
སེར་ཚུ་དང་རྒྱ་རས་དང་ཨར་སྦས་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ལལ་་གྲོགྲོངང་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ལ་གྲོང་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༦ གི་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་
འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༤༦ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༤༣༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་
འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་
བཙན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།
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སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཡུལ་བཙན་ནྫོར་བུ་གྲགས་པ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་མི་ཚུ་
ལེགས་ཞིམ་སྦེ་སྐྱེས་ནི་དང་། སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་
སེརཝ་དང་རླུང་མ། རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་
ལས་ བསྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་ཟེར་ སྐྱབས་
དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

བཙན་ཆེན་ནྫོར་བུ་གྲགས་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༡ ཀྱཻ། འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པྫོ་
ལས། །པདྨའི་བཀའ་བཏགས་ཡིད་བཞིན་ནྫོར། །མཐུ་སྟྫོབས་འགྲན་ཟ་ཀུན་བྲལ་བའི། །བཙན་རྒོད་ཆེན་
པྫོའི་སྐུ་ལ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་རྟ་རིར་ཤུགས་ལྡན་ཆིབས། །སྐུ་མདྫོག་དམར་སྨུག་གཟི་བརྗིད་འབར། །སྤྱན་
གསུམ་སང་མིག་མེ་སྟག་འཕྲྫོ། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་རག་
ལ་བསྟྫོད། །ཕྱག་མཚན་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི། །ཅི་
འདྫོད་དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ་བའི་བརྟ། །ཞི་ཆགས་ཁྲོ་ཚུལ་
ཅིར་ཡང་སྣང་། །རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ལྡན་འཁོར་བཅས་
བསྟྫོད། །དེ་ལར་ཁྱེད་ལ་མཆོད་བསྟྫོད་པས། །བདག་
སྫོགས་རྒྱུ་སྫོར་འཁོར་བཅས་ལ། །བསམ་པའི་དྫོན་ཀུན་
མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་གྲོང་གི་བཙན་ ནྫོར་
བུ་གྲགས་པའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ དམར་སྨུག་སྦེ་ ཧེ་མ་
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ལས་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ཁར་ སྤྱན་གསུམ་ཡྫོད་མི་དེ་གིས་ སང་བའི་དགྲ་དང་གནྫོད་པའི་
བགེགས། བ་མ་དང་སྫོབ་དཔྫོན། ཕམ་དང་ཆོས་གྲོགས་ལ་སྫོགས་པའི་བར་ན་ དམ་ཚིག་ཉམས་མི་ཚུ་ལུ་
ཆིབས་ཡང་ རྟ་ལེགས་ལྡན་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ དུས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་གཟིགསཔ་ཨིན་པས། དེ་
འབདཝ་ད་ ཕྱག་མཚན་ཚུ་དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེརཝ་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བཙན་ཆེན་ནྫོར་བུ་གྲགས་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ།
སྔོན་ཚེ་གཞི་བདག་བཙན་རྒོད་ཁྱོད། །ཁམས་གསུམ་གཟིལ་གནྫོན་པད་འབྱུང་གིས། །བཀའ་བཏགས་རྫོ་རྗེ་
སྤྱི་བྫོར་བཞག །དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་གཉེར་ཁ་གཏད། །ད་ལ་སྔགས་འཆང་བདག་ཉིད་ཀྱི། །བདེན་པའི་
ཚིག་གིས་ཁྱོད་མཆོད་པའི། །བཀའ་བཞིན་དམ་ལས་མི་འགལ་བར། །ཡུལ་འདིར་སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་
མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཁམས་གསུམ་གཟིལ་གྱིས་གནྫོན། སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་
འདུས་པའི་ སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལས་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོད་པའི་
ཁར་ ད་ལྫོ་ སྔགས་འཆང་འཛིན་པ་ ཨ༔རྒྱ་བ་མ་རྫོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་ངེ་གི་ བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འགལ་
བར་ ལ་གྲོང་དང་ངང་ངེས་ཀྱི་མི་སེར་དང་གཡུས་ཚན་འདི་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་བ་
མེད་པར་མཛད་གནང་ཟེར་ བཀའ་གནང་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

བཙན་ཆེན་ནྫོར་བུ་གྲགས་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཀྱཻ།
རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ཉིད་ལས། །མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ནས་ཆགས་པའི་གཞི། །དཔལ་ལྡན་
དགའ་བའི་ལ་གྲོང་ལུང་པའི་སྟྫོད། །ཟུར་གསུམ་དགུང་ལ་མཐྫོ་བའི་བཙུན་མའི་རི། །བྲག་རི་སང་ནགས་
འཁྲིགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །བཙན་ནྫོན་ནྫོར་བུ་གྲགས་པ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །གཞན་ཡང་འཁོར་དུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་
བརྒྱད་དང་། །མདུན་དུ་མཚྫོ་སྨན་ཀླུ་མྫོ་འཁོར་དང་བཅས། །བདག་ཅག་རྔ་རྫོལ་དབྱངས་ཀྱིས་འབྫོད་ལགས་

ན། །གསན་ཅིང་མྱུར་དུ་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་གྲོང་གཡུས་ཀྱི་
མགུ་ལུ་ ག་ནི་བ་མཐྫོ་བའི་ཁར་ བཟྫོ་རྣམ་ཟུར་གསུམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ རིའམ་
བྱག་འདི་ཁར་ སང་དང་དྲི་བསུང་ལྡན་པའི་ཤིང་དང་ནགས་ཚལ། དེ་ལས་ མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་དང་ སྔོ་
ལྗང་དང་ལྡན་པའི་རྩྭ་ཚུ་གིས་ གང་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ག་ཅི་དེ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏེ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་
པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

བཙན་ཆེན་ནྫོར་བུ་གྲགས་པ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་ གཉིས་པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུ་ཕུལ་
སྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་ བྱ་པྫོད་ཅིག་བཟུང་
འབག་སྟེ་ བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་སའི་ས་གོ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ བྱ་པྫོད་བསད་ཞིནམ་ལས་ དམར་མཆོད་ཕུལ་
ཏེ་རི་སམ་རྐྱབ་ཨིན་པས། མཆོད་པའི་སྐབས་ ཕྱྫོགས་བཞི་ཡྫོད་ས་ལས་ ཕྱྫོགས་རེ་རེ་ལུ་ ཕྫོ་མཚན་དགུ་
དགུ་དང་ ཤིང་གྲུ་གསུམ་འབད་མི་དགུ་དགུ་བཟྫོ་མི་གུར་ བྱ་པྫོད་ཀྱི་ཁྲག་དབུར་མི་འདི་ ས་ཁར་བརབ་
པའི་སྫོལ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༩༠ ལུའམ་ སྟག་ལྫོ་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རྫོ་གྲུབ་ཆེན་ལ་
གྲོང་ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ལ་གྲོང་ལྷ་ཁང་ནང་ ཆོས་གནང་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཉིནམ་
གཅིག་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་སྦེ་ བཙན་མཆོད་པའི་སྐབས་ དམར་མཆོད་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་དང་དམ་
གནང་སྟེ་ དཀར་མཆོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་མེད་པར་ཕན་ཐྫོགས་སྦྫོམ་
བྱུང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་གི་ཁྲི་འཛིན་གོང་འྫོག་གཉིས་ཀྱིས་ ཉམས་མྫོང་དང་བཅསཔ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་དདཔེཔེ་་ཆཆ།།

ལ་གྲོང་གི་བཙན་འདི་ ནྫོར་བུ་གྲགས་པ་ཨིནམ་སྦེ་ ཨ༔རྒྱ་བམ་རྫོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་པ་
གིས་ཚད་ གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་བརྩམས་གནང་མི་དེ་གིས་ ཕན་ཐྫོགས་སྦྫོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག།
ཨིན་རུང་ དེ་གི་ཧེ་མར་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ འཛམ་གླིང་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁ་དང་
གསེར་སྐྱེམས་བཏང་སྫོལ་སྫོད་ནུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༦༦ དདཔེཔེ་་ངེངེསས་་ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་དདམམརར་་པཔྫོྫོ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  དཔེ་ངེས་ལྷ་བཙན་དམར་པྫོ། 

ཕྫོ་མྫོ།        ལྷ་བཙན། 

འཁོར།  མེད།

ས་གནས།    དཔེ་ངེས།

བསྟེན་མི། མཁར་ཅུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་པའི་ཁར་ དཔེ་ངེས་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་
.          ཁུངས་ཡང་ས་གནས་མིང་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་སར་ཏེ་

          དཔེ་ངེས་ལྷ་བཙན་དམར་པྫོ་ཟེར་མཚན་གསྫོལ་ནུག།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

མམཁཁརར་་ཅུཅུངང་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

མཁར་ཅུང་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༩ གི་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ་འདུག།
སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༣༥ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༢༨༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་
འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་
བཙན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྷ་བཙན་དམར་པྫོ་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མཁར་ཅུང་སྤྱི་འྫོག་འདི་
ན་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚ་ཅིགཔྫོ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དགོ་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
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རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་། རི་སམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རི་སམ་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚྫོད་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་
དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

དཔེ་ངེས་ལྷ་བཙན་དམར་པྫོའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཧཱུྃ། དཔེ་ངེས་ལྷ་བཙན་
དམར་པྫོ་ནི། །ཡབ་ནི་ལྷ་ལ་ཡུམ་ནི་བཙན། །ལྷ་བཙན་ཚྫོགས་པའི་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །སྐུ་མདྫོག་དམར་ལ་འྫོད་
ཟེར་འཕྲྫོ། །དབུ་ལ་བསྭེ་རྫོག་ཁྲག་རི་གསྫོལ། །སྐུ་ལ་དར་དཀར་བེར་ཀ་གསྫོལ། །ཕྱག་ན་དར་དཀར་སྦྲུལ་
ཞགས་བསྣམས། །སྟག་རལ་འདི་ནི་གཡས་སུ་བཏགས། །གཟིག་ཤུབས་འདི་ནི་གཡྫོན་དུ་བཏགས། །འཇའ་
རིས་ཕུབ་ཆུང་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར། །སྟག་རས་གཡས་སུ་རྟགས་ཙམ་ན། །སྟག་མྫོ་ཚངས་ནས་ཐྫོན་པ་
འདྲ། །གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན་དུ་རྟགས་ཙམ་ན། །གཟིག་མྫོ་ཚངས་ནས་ཉེས་པ་འདྲ། །འཇའ་རིས་ཕུབ་ཆུང་
ཁུར་ཙམ་ན། །སྐྱེས་པ་དམ་ལ་ཆགས་པ་
འདྲ། །མདའ་མྫོ་གཡས་ལ་གཞུ་མྫོ་གཡྫོན། །དེ་
རྣམས་སང་བའི་དགྲ་རྣམས་བཏུལ། །འཁོར་དང་
བཅས་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དཔེ་ངེས་ལྷ་བཙན་དམར་པྫོའི་ཡབ་ལྷ་
དང་ ཡུམ་བཙན་ཨིན་པས། ཁོ་རའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ 
དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་དང་ དབུ་
ལུ་ལྕགས་རྫོག་བཞེས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་སྐུ་གཟུགས་
གུར་ ན་བཟའ་དར་དཀརཔྫོ་གསྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་
བེར་ཀ་ཟེར་འཁརཝ་ཡང་བཞེས་ཏེ་འདུག།ད་རུང་
ཕྱག་ལུ་ཁ་དར་དཀརཔྫོ་དང་ སྦྲུལ་ཞག་བསྣམས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྟག་རལ་ཟེར་ སྟག་གི་པགས་ཀོ་གིས་
བཟྫོ་བའི་སྫོག་རལ་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་། གཟིག་ཤུབས་ཟེར་ གཟིག་གི་པགས་ཀོ་གིས་བཟྫོ་བའི་སྫོག་རལ་
གཡྫོན་ཁ་ཐུག་བཏགས། འཇའ་ཚྫོན་གྱིས་སྤུབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་དགྲ་ལི་རྒྱབ་ཁར་འབག་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་
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ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ཕྱག་མདའ་དང་གཡྫོན་པ་ལུ་ཕྱག་གཞུ་བསྣམས་ཏེ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ སང་བའི་དགྲ་
དང་གནྫོད་པའི་བགེགས་ཚུ་བཏུལ་བའི་ཚུལ་སྦེ་བཞུགས་ནུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དཔེ་ངེས་ལྷ་བཙན་དམར་པྫོའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་
པད་འབྱུང་དང་། །གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་གཏེར་སྟྫོན་གྱིས། །དམ་བཞག་བཀའ་གཏད་སྤྱི་བྫོར་བསྐུར། །མ་
གཡེལ་མ་འདའ་ལྷ་བཙན་ཁྱོད། །དེ་འྫོག་བརྒྱུད་འཛིན་སྔགས་འཆང་དེད། །ཁྱེད་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟྫོད་
ལགས་ན། །སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་རྗེས་དྲན་ནས། །བསྲུང་ཞིང་འགལ་བར་མ་མཆིས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་
ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ། དེ་ལས་ གཏེར་
སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ་གིས་གཙྫོས་པའི་ གཏེར་སྟྫོན་པ་ཚུ་དང་། མཇུག་རང་ སྔགས་འཆང་ཡ་རབ་བ་མ་རྫོ་རྗེ་
བསྟན་འཛིན་གྱིས་ བཀའ་དང་དམ་ སྤྱི་བྫོར་བསྐུར་གནངམ་མ་ཚད་ ལྷ་བཙན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་གཡེལ་མེད་དུ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་གི་
ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

དཔེ་ངེས་ལྷ་བཙན་དམར་པྫོའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་
དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཀྱཻ། ཡིད་འྫོང་
བྲག་རི་ལྗོན་ཤིང་འཁྲིགས་པའི་དབུས། །རིན་ཆེན་
ཤེལ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་མཛེས་པའི་ནང་། །སེང་ཆེན་
འགྱིང་བའི་སྒ་སྲེབ་རྒྱན་པའི་སྟེང་། །སྐུ་མདྫོག་
དཀར་དམར་ཞི་བའི་ཚུལ་འཆང་བ། །ཕྱག་
གཡས་རུ་དར་བ་དན་དཀར་པྫོ་འཆང་། །གཡྫོན་
པ་སྦྲུལ་ཞགས་སྔོན་ནག་གློག་ལར་འཁྱུགས། །འཁོར་དུ་གླུ་ལེན་སྟྫོང་གི་ཚྫོགས་དང་བཅས། །བདག་བཅག་
དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱྫོར་གྱིས། །རྩེ་གཅིག་དབྱངས་སྙན་ཡིད་ཀྱིས་ཁྱོད་བྫོད་ན། །མ་ཐྫོགས་ལ་འུར་
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མགྱོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ད་ལ་ཉིད་དུ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དཔེ་ངེས་གཡུས་མཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ 
ལྷ་བཙན་དམར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལྗོན་ཤིང་དང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་གང་སྟེ་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་མི་གནྫོད་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ རང་ཟ་གཉིས་པའི་ཚེས་༡༤ ལས་
རི་སམ་མམ་ལ་སམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རི་ཁར་མི་འཛུལ་མི་བཅུག་པར་བཞག་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ལུ་ ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ དམར་མཆོད་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ རང་ཟ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུ་ བྱ་པྫོད་བསད་དེ་ མཆོད་
སྫོལ་མེད་རུང་ བྱ་པྫོད་མ་བསད་པར་ རི་ཁར་གཏང་སྫོལ་སྫོད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༩༠ ལྫོ་ལུ་
༧ སྐྱབས་རྗེ་རྫོ་གྲུབ་ཆེན་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་
དཀར་མཆོད་སྦེ་ གསུང་ཆོག་གནང་ཐྫོག་ལས་ ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་ལ་སྫོགས་པ་བཤམས་ཏེ་ གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྫོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་སྫོའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསེར་
སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ཕུལ་སྫོལ་ཡང་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་མམ་་ཕུཕུལལ་་བབའིའི་་གགནནྫོྫོདད་་པཔ།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ ལྷ་བཙན་དམར་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ སེརཝ་དང་རླུང་འཙུབ་ཀྱིས་གནྫོད་ནི་
དང་། མི་ལུ་ན་ཚ་དང་ཤི་རྐྱེན། སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚ་ལུ་ ཕརཝ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སྫོགས་པ་གིས་
གནྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།། ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀུན་བཟང་། བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༧༧ གགཏེཏེརར་་སྲུསྲུངང་་གགདུདུངང་་ནནགག་་ལྷལྷ་་རིརི་་རྩརྩལལ།། 

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གཏེར་སྲུང་གདུང་ནག་ལྷ་རི་རྩལ། 

ཕྫོ་མྫོ།        ཕྫོ་བཙན། 

འཁོར།  བཙན་ཆེན།

ས་གནས།                བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པ།

གཡུས།    བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པ།

བསྟེན་མི། མཁར་ཅུང་དང་བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

མམཁཁརར་་ཅུཅུངང་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

མཁར་ཅུང་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༩ གི་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ་འདུག།
སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༣༥ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༢༨༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་
འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་
བཙན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གཏེར་སྲུང་གདུང་ནག་ལྷ་རི་རྩལ་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མཁར་
ཅུང་སྤྱི་འྫོག་འདི་ན་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དགོ་པའི་ཁར་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་
༡༨ ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ རི་སམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རི་སམ་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚྫོད་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་
རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཏེར་སྲུང་གདུང་ནག་ལྷ་རི་རྩལ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡྫོད་ག་ དཔེ་ཆ་ཁ་གསལ་སྦེ་
མེད་རུང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་
མཆོག་དང་། ཤུལ་ལས་བྱྫོན་ཡྫོད་མི་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ སྤྱིར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ 
སྒོས་སུ་ བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པའི་གདན་ས་འདི་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་
བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
གཏེར་སྲུང་ལྷ་རི་རྩལ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡༣  
ནང་ ཀྱཻ། མི་འགྱུར་ཆོས་དབྱིངས་གཞལ་ཁང་ཆེན་པྫོའི་གནས། །ཉམས་མེད་དགའ་བའི་བྲག་ནག་གདུང་རྩེ་
གསུམ། །གཏེར་སྲུང་གདུང་ན་ལྷ་རི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །ཡབ་ཡུམ་སས་འཁོར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ལྫོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཏེར་སྲུང་ལྷ་རི་
རྩལ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ བྱ་བྲག་ཅན་ལུ་སྦེ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་རི་ 
ཚྫོས་གཞིས་ནགཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རི་མགུ་རྩེ་གསུམ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་འདུག། དེ་དང་
འདྲཝ་སྦེ་ བྱིན་རབས་ཅན་གྱི་བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པའི་ གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ ལྷ་རི་རྩལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ 
ལྡེབས་རིས་དང་བཅས་མཇལ་ནི་འདུག།  
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ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།། 

དེ་ཡང་ སྒེར་དབང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པའི་སྐོར་ལས་ མདྫོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ 
འཁྲུངས་ཡུལ་ ཁེངས་ཝམ་གླིང་ལས་ཨིན་མི་བམ་ཅིག་གིས་ སྨྱུག་མ་གླིང་དགོན་པ་ཟེར་མི་འདི་ གདན་ས་
བཅག་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སས་རྫོ་རྗེ་ཟེར་མི་གཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དེའིགི་ཤུལ་ལས་ བམ་
གཤགས་པའི་རྗེས་སུ་ སས་རྫོ་རྗེའི་སྐབས་ལུ་ སྨྱུག་མ་གླིང་དགོན་པ་འདི་ ས་ཐག་རིང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ 
དཀའ་ངལ་ཐྫོན་ཏེ་ ད་ལྫོ་ཡྫོད་པའི་ བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པ་ཟེར་ས་ལུ་སྫོ་སྟེ་ གདན་ས་བཅག་གནང་མི་ལས་
ཚུར་ བྱ་བྲག་ཅན་སྫོབ་དཔྫོན་ཟེར་བའི་ སྫོབ་དཔྫོན་རིམ་བྱྫོན་བྱུང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ཡང་ བམ་རྫོ་
རྗེའི་སས་ བམ་གསང་སྔགས་རྫོ་རྗེ་དང་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ སྣང་སྲིད་བ་མ་ཟེར་ མཚན་ངོ་མ་ བཀྲ་ཤིས་
ཆོས་འཕེལ་གཉིས་སྐྐ྄་འཁྲུངས་ཞིནམ་ལས་ ཕྫོ་རནམྫོ་བམ་གསང་སྔགས་རྫོ་རྗེ་གིས་དགོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་། 
མི་སེར་གྱི་གཤིན་གསྫོན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ཕྱྫོགས་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་ཚུ་ མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་བར་ན་ སྤྱི་ལྫོ་ 
༢༠༡༦ ལྫོར་ བམ་འདི་གཤག་སྫོ་ནུག། ཨིན་རུང་ བམ་གིས་ ནང་པའི་དྲུང་འཚྫོའི་ཕྱག་ལཱ་མཁན་པའི་ལྫོ་
རྒྱུས་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ གཏེར་སྲུང་ལྷ་རི་རྩལ་ལུ་ ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་
སྫོལ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ད་
ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ལས་ ད་ལྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་བར་ན་ དཀར་མཆོད་སྦེ་མ་གཏྫོགས་ དམར་
མཆོད་སྦེ་ཕུལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་མིན་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀུན་བཟང་། བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༨༨ བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་སྐྱེསྐྱེསས་་མམཆོཆོགག་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་ལེལེགགསས།། 

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  བྲག་བཙན་སྐྱེས་མཆོག་རྫོ་རྗེ་ལེགས། 

ཕྫོ་མྫོ།        ཡུལ་བཙན། 

འཁོར།         དཔའ་བྫོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ། ལྷ་ཀླུ་དང་བཙན་བདུད། རྒྱལ་སྲིན་དང་དྲི་བཟའ་ 

 འབྱུང་པྫོ།

གཡུས།                  བྲག་ཅན་དགོན་པ།  

ས་གནས།    སྨྱུག་གླིང་དགོན་པ།

བསྟེན་མི། མཁར་ཅུང་དང་བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

མམཁཁརར་་ཅུཅུངང་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

མཁར་ཅུང་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༩ གི་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ་འདུག།
སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༣༥ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༢༨༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་
འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་
བཙན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།
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སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བྲག་བཙན་སྐྱེས་མཆོག་རྫོ་རྗེ་
ལེགས་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་
ལྷའམ་ བྲག་བཙན་ཅིག་འབད་
ནི་དེ་གིས་ མཁར་ཅུང་སྤྱི་འྫོག་
དང་ བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པ་འདི་
ན་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་གིས་
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དགོ་པའི་ཁར་
རི་སམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རི་
སམ་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚྫོད་ ལྫོ་ཐྫོག་
ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་
སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

བྲག་བཙན་སྐྱེས་མཆོག་རྫོ་རྗེ་ལེགས་ཀྱི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ ཁུངས་
གཏུགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྫོད་མི་ བྲག་
བཙན་གྱི་སྐུ་འདྲ་གྱང་གི་ལྫོགས་ལུ་ཡྫོད་པའི་ལྡེབས་རིས་འདི་མཇལཝ་ད་ དགེ་སྫོང་གི་ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ་
བམ་ཆོས་པའི་ཚུལ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་འདི་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཚུ་ ངན་སྫོང་གི་
སྡུག་བསྔལ་བཏྫོན་ཏེ་ ཞིང་ཁམས་ལུ་འདྲེན་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཕྱག་ཡར་སེང་སྟེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་
གཡྫོན་པ་འདི་ ཉོན་མྫོངས་པ་ཚུ་ འྫོག་ལུ་མནན་པའི་ཚུལ་ལུ་ མར་ལ་སྒོར་སྦེ་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།།།

བྱ་བྲག་ཅན་དགོན་པའི་ བྲག་བཙན་སྐྱེས་མཆོག་རྫོ་རྗེ་ལེགས་པ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡི་
ག་ ཡིག་ཆ་དང་དཔེ་ཆ་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ རྣ་རྒྱུན་བཤད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་
ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གནས་སྲུང་སྦེ་སྐོས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ བྲག་བཙན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

འབད་རུང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ འགྲོ་བ་སེམསཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་
མཛད་ནི་གི་ ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

བྲག་བཙན་སྐྱེས་མཆོག་རྫོ་རྗེ་ལེགས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡༠ ནང་། འྫོད་སྣང་མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི། །བྲག་རི་གླེགས་བམ་བརྩེགས་འདྲ་
ནས། །བྲག་བཙན་སྐྱེས་མཆོག་རྫོ་རྗེ་ཡི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དཔུང་དང་བཅས། །སྨན་རཀྟ་གསེར་སྐྱེམས་
འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱྫོར་དམ་ཆོས་སྫོངས་གྲོགས་མཛྫོད། །ཀྱཻ། ཁྱད་པར་རི་ཁྲོད་སྨྱུག་མ་གླིང་། །གནས་
པའི་དཔའ་བྫོ་མཁའ་འགྲོ་མ། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་རྒྱལ་པྫོ་སྲིན། །དྲི་བཟའ་འབྱུང་པྫོ་འཁོར་དང་
བཅས། །འདིར་གཤེགས་སྨན་རཀྟ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ། །བདག་སྫོགས་བསམ་དྫོན་འགྲུབ་པར་
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མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བྱ་བྲག་ཅན་ལུ་ཡྫོད་པའི་ སྨྱུག་གླིང་དགོན་པའི་བྲག་བཙན་ སྐྱེས་
མཆོག་རྫོ་རྗེའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འགྱུར་བ་མེད་པ་ས་བ་བརྟན་པ་མི་བཤིག་པའི་རང་བཞིན་ བྲག་རིའི་བཟྫོ་རྣམ་
ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ བརྩེགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ནང་ ཡུལ་ལྷ་དང་གཞི་བདག། ལྷ་དང་ཀླུ།
བདུད་དང་བཙན། རྒྱལ་པྫོ་དང་སྲིན་པྫོ། དྲི་བཟའ་དང་འབྱུང་པྫོ་ཚུ་གིས་ མཐའ་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ག་ནི་
བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

བྲག་བཙན་སྐྱེས་མཆོག་རྫོ་རྗེ་ལེགས་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་
སྟེ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་དུས་ཚྫོད་བཏྫོན་ཏེ་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་
བཞེངས་ཞིནམ་ད་ ཧེ་མ་ལས་ ད་ལྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་བར་ན་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༩༩  དདགགའའ་་རརབབ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། 

ཕྫོ་མྫོ།        གནས་པྫོ། 

གསང་ཡུམ།            མཚྫོ་སྨན་མྫོ།  

འཁོར།  ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད།

ས་གནས།    ངང་ངེས།

བསྟེན་མི། ཡ་སྦིས་ཟངས་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཡཡ་་སྦིསྦིསས་་ཟཟངངསས་་མམཁཁརར་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཡ་སྦིས་ཟངས་མཁར་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༣༨ གི་ས་ཁར་ ཆགས་
ཏེ་འདུག། སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༤༩ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༥༤༩ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ བཙན་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འདི་གནས་བདག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་
ལ་སྫོགས་པའི་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཏེ་ བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཕུན་
སུམ་ཚྫོགས་ནི་དང་། མི་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་འབར་ཏེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་གི་
དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་སྫོགས་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ དེ་གི་
སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ནང་། ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་རིན་
ཆེན་སྤུངས་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །དཔའ་ཞིང་གཏུམ་པའི་ཀླུ་བདུད་ནག་པྫོ་ཆེ། །རབ་འཇིགས་གོ་མཚྫོན་
དར་སྣ་རྒྱན་པའི་སྐུ། །ལྷ་ཆེན་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །མཚར་སྡུག་མཛེས་པའི་ལྷ་མྫོ་འཁོར་
དང་བཅས། །མྱུར་མགྱོགས་ཤ་བ་ཆིབས་ནས་བགེགས་རྣམས་འཇོམས། །རྣྫོ་བའི་རུ་མཚྫོན་འཕྱར་ཞིང་དགྲ་
རྣམས་བསྒྲལ། །སྡེ་བརྒྱད་ཚྫོགས་རྣམས་འཕྲིན་ལས་ཐྫོགས་མེད་གྲུབས། །ཀླུ་བདུད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
བསྟྫོད་པར་གྱིས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱ་རས་ཀྱི་གནས་པྫོ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ སྐུ་མདྫོག་
དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་ནགཔྫོ་དང་ཞལ་ཁྲོ་བྫོ་སྦེ་ འདྲྫོག་སི་སི་ཡྫོད་པའི་ཁར་
མཚྫོན་ཆའི་རིགས་དང་དར་སྣའི་ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ་ ཆིབས་ཤཝ་གུར་ཆིབས་སྦེ་འདུག། ད་རུང་ འཁོར་
ཡང་ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པྫོའི་ཚྫོགས་དང་ ཀླུ་བདུད་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་
དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོད་ག་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་ལྷ་ཆེན་བདུད་པྫོ་ཁྱོད། །སྫོབ་
དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་
ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱ་རས་གནས་པྫོ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འདི་ དུས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་ རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་ཟེར་ ཨ༔རྒྱ་བ་མ་རྫོ་རྗེ་བསྟན་
འཛིན་ལ་སྫོགས་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ནི་གི་ ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་
ཕུལ་ཡྫོད་པའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་
གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་
འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡
ནང་། ཀྱཻ། ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་
པའི་དབུས། །སྨན་ལྗོངས་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པའི་ཕྫོ་
བྲང་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་མཐུ་
རྩལ་ཅན། །གཡུ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཐུ་བྫོ་
ཆེ། །ལྷ་ཆེན་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གནས་འདིར་
བྱྫོན། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྩི་ཤིང་ཡུལ་འཁོར་
དང་། །ས་རྫོ་རི་བྲག་མཚྫོ་ལ་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་རྣམས་ཀུན། །རང་རང་
འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་
བྲང་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་འྫོག་ལུ་ རྒྱ་རས་ལས་མར་འགྱོ་མི་རྫོང་ཆུ་བབས་སའི་མཇུག་
ལུ་བྲག་རི་ས་བ། བརྟན་པ། མི་བཤིག་པའི་རང་བཞིན་ བྱག་འདི་ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལ་སྫོལ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ ཚེས་གྲངས་ལུ་གཏན་འཁེལ་མེད་རུང་ རང་ཟ་དྲུག་
པའི་ནང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དམར་མཆོད་སྦེ་ཕག་ཅིག་བསད་
དེ་ གནས་པྫོ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ མཆོད་ཞིནམ་ལས་ ཕག་པའི་ཤ་འདི་ ཕྱད་ཀ་མི་སེར་ལུ་བྱིན་ནི་དང་།
ཕྱད་ཀ་རྩིསཔ་གིས་འབག་སྫོལ་སྫོད་ནུག། ཨིན་རུང་ ད་རིས་ནངས་པ་ དམར་མཆོད་བཞག་སྟེ་ དཀར་
མཆོད་སྦེ་ཕུལ་མི་དེ་གིས་ ཕན་ཐྫོགས་སྦྫོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་སའི་རྩ་བ་
ལས་ཕར་ ཕྲལ་ཕྲལ་འབད་ར་ བཟྫོ་རྣམ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་སྦུལམྫོ་ཆེན་གཅིག་ ཕྫོཝ་
གསརཔྫོ། གལ་ཏ་དཀརཔྫོ། རིང་ཐུང་དྫོམ་བརྒྱད་དེ་ཅིག་འབད་མི་ཅིག་ ནྫོར་རྫིཔ་ཚུ་དང་ཕྲལ་ཕྲལ་འཕྱད་
པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལས་ཕར་ སྐད་རེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་
དང་ དུས་ཚྫོད་ཁར་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ནམ་མཁའ་ལས་འབྲུག་ལྡིར། རླུང་མ་འདྲཝ་སྦེ་འཕུར་
ཏེ་ འཚུབ་བཀལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདི་ རྫོང་ཁག་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཉམས་མྫོང་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༠༠  ལྕལྕངང་་མམཁཁརར་་ལལ་་སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་གགཡུཡུ་་སྒྲོསྒྲོནན་་མམ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ལྕང་མཁར་ལ་སྨན་མྫོ་གཡུ་སྒྲོན་མ། 

ཕྫོ་མྫོ།        སྨན་མྫོ། 

འཁོར།         ཀླུ་མྫོ་འབུམ་སྡེ། ལྷ་བཙན་ཀླུ་བདུད།

ས་གནས།    སྨན་གཙང་།

གཡུས།                  ལྕང་མཁར་ལ།  

བསྟེན་མི། ཅང་མཁར་ལ་གུང་བཞིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཡཡ་་སྦིསྦིསས་་ཟཟངངསས་་མམཁཁརར་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཡ་སྦིས་ཟངས་མཁར་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༣༨ གི་ས་ཁར་ ཆགས་
ཏེ་འདུག། སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༤༩ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༥༤༩ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ བཙན་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་ ཡུལ་ཁའི་སྨན་མྫོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་
འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ལྕང་མཁར་ལ་སྨན་མྫོ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༢ ཡིད་འྫོང་སྨན་མྫོ་
གཡུ་ཡི་སྒྲོན་མ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལྡན་པ། །གཞྫོན་ནུ་ལང་འཚྫོ་ཀུན་གྱི་ཡིད་
འཕྲྫོག་མ། །ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་ཚེ་གཡང་ཁུག །གཡྫོན་པའི་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཐུགས་ཀར་
བསྣམས། །མི་ནྫོར་དར་ཞིང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་རྒྱས་པའི་རྟགས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞྫོནམ་ཆ་མཉམ་
གྱི་ཡིད་ཀྱི་དབང་པྫོ་འཕྱྫོག་ཚུགས་པའི་ སྨན་མྫོ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ དཀར་པྫོའི་གུར་དམར་བའི་
མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཚེའི་གཡང་བཀུག་སྟེ་ ཚེ་དར་དང་། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་
ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཅིག་དང་། བསྟྫོད་པ་ལས་འབད་བ་ཅིན་
ཅིར་ཡང་འཆར་ལ་ཅི་ཡང་སྤྲུལ། །སྨན་མྫོ་གཡུ་སྒྲོན་སྐུ་ལ་བསྟྫོད། །ཡིད་འྫོང་འདྫོད་འཇོ་ཀླུ་སྨན་
མ། །བཞིན་མཛེས་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་དང་ལྡན། །ཡང་འཁོར་འབུམ་དང་བཅས་པ་ལ། །འཁོར་དང་བཅས་
ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །གཞན་ཡང་གནམ་ས་བར་སྣང་ལ། །རྣམ་འཕྲུལ་མི་ཟད་ཅིར་ཡང་འཆར། །ལྷ་ཀླུ་
བཙན་བདུད་གཞི་བདག་རྣམས། །བསྟྫོད་དྫོ་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་སྫོགས་པ་ མ་ངེས་པར་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ག་ནི་
བ་བྱ་མཆིས་མཆི་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་གསུངས་ནུག།   

དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྨན་མྫོ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལྕང་མཁར་ལ་སྨན་མྫོ་གཡུ་
སྒྲོན་མའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༢ སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་གསང་
བའི་བདག །བར་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་། །གྲུབ་ཐྫོབ་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བཀའ་དང་དམ་ལ་
གནས་པར་མཛྫོད། །བདག་ནི་སྔགས་འཆང་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི། །མཐུན་པའི་རས་མཆོག་འབུལ་ལགས་
ན། །སྔོན་གྱི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་རྣམས། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་ཐུབ་པར་བསྲུང་། །ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
དང་པ་རང་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་ བར་དུ་ སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས། དེ་
ལས་ གྲུབ་ཐྫོབ་དང་རིག་པ་འཛིན་པ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ བསྟན་འཛིན་གྱི་
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སྐྱེས་བུ། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དང་ གཡུས་ཕྱྫོགས་འདི་ལུ་ ནད་ཡམས་དང་འཁྲུགས་རྩྫོད་ མུ་གེ་ལ་སྫོགས་
པ་ འབྱུང་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་གི་ ཁས་བང་དང་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

སྨན་མྫོ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་
ལྕང་མཁར་ལ་སྨན་མྫོ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསྫོལ་
མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་

ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ཀྱཻ། རང་བཞིན་
གདྫོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས། །འགག་
མེད་སྣང་བའི་འཆར་སྒོ་རྫོལ་པའི་
འཕྲུལ། །ཡུལ་ཕྱྫོགས་དམ་པ་ཅང་ཁ་ལ་མྫོའི་
དབྱིབས། །རྒྱབ་རི་མཐྫོ་བ་སཻངྒ་འགྱིང་བའི་མདུན། །ས་གཞི་པདྨ་འདབས་བརྒྱད་གདིང་པའི་དབུས། །ནིའུ་
སིང་ཆུ་རྫིང་བསིལ་བུ་འཁྱིལ་བའི་ནང་། །རིན་ཆེན་གསེར་གཡུ་བརྩེགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་དུ། །ཡིད་འྫོང་སྨན་མྫོ་
གཡུ་ཡི་སྒྲོན་མ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལྡན་པ། །གཞྫོན་ནུ་ལང་འཚྫོ་ཀུན་གྱི་ཡིད་
འཕྲྫོག་མ། །ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་ཚེ་གཡང་ཁུག །གཡྫོན་པས་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཐུགས་ཀར་
བསྣམས། །མི་ནྫོར་དར་ཞིང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་རྒྱས་པའི་རྟགས། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་གི་དུང་དབྱངས་ཁྱོད་འབྫོད་
ན། །སྨན་མྫོ་གཡུ་ཡི་སྒྲོན་མ་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །ཡང་འཁོར་ཀླུ་མྫོ་འབུམ་སྡེ་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་
བཙན་ཀླུ་བདུད་གཞི་བདག་སྫོགས། །སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔུངས་དབྱིངས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །བཀྲ་ཤིས་
སྐྱིད་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་རུ། །རྫུ་འཕྲུལ་འབྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཅང་ཁ་ལའི་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་རི་ བཟྫོ་རྣམ་སཻངྒ་འགྱིང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་གི་
གདྫོང་ཁར་ ས་གཞི་གི་བཟྫོ་རྣམ་ མེ་ཏྫོག་པདྨའ་འདབས་བརྒྱད་ཀྱི་གདན་ཐེན་དྫོ་བཟུམ་ཡྫོད་པའི་སྦུག་ལུ་
སང་ལྗོངས་དང་ཆུ་རྫིང་འཁྱིལ་བའི་ནང་ རིན་པྫོ་ཆེ་གསེར་དང་གཡུས་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་བརྩེགས་པའི་
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རང་བྱུང་གི་ཕྫོ་བྲང་ནང་ ག་ནི་བ་མཛེས་པའི་ཡིད་འྫོང་སྨན་མྫོ་ གཡུ་སྒྲོན་མ་མཆོག་ བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་
བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ས་གནས་འདི་ཁར་ མཚྫོ་ཆགས་པའི་ཤུལ་ཡང་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

དམིགས་བསལ་གྱིས་ལྫོ་ལར་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་
སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་མ་བཙུགས་པར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ དཀར་གཏྫོར་སྦེ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ སྨན་མྫོ་
མཆོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༡༡ སྦྲུསྦྲུམམ་་འའབབངངསས་་གགནནསས་་སྲུསྲུངང་་གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་རྭརྭ་་དྲདྲགག་་གགདདྫོྫོངང་་བབཙཙནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།    སྦྲུམ་འབངས་གནས་སྲུང་གཏེར་བདག་རྭ་དྲག་གདྫོང་བཙན། 

ཕྫོ་མྫོ།          སྦྲུམ་འབངས་བཙན། 

འཁོར།         དཔའ་བྫོ་འགྱིང་བཞི་དང་སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔུང་།

ས་གནས།      སྦྲུམ་འབངས།

གཡུས།                  སྦྲུམ་འབངས།  

བསྟེན་མི། སྦྲུམ་འབངས་ཀྱི་ཁྱིམ་གུང་གཉིས་ཡུམ་ཆེ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཡུཡུམམ་་ཆེཆེ་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཡུམ་ཆེ་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༡༠ གི་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་
འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༣༡ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༢༨༧ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་
འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་
བཙན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

སྦྲུམ་འབངས་ཀྱི་གནས་པྫོ་ རྭ་དྲག་གདྫོང་བཙན་འདི་ གཞིའི་བདག་པྫོ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འྫོང་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལས་བསྲུང་སྐྱོབ་
མཛད་ནི། དེ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་
མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།



142

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

གཏེར་བདག་རྭ་དྲག་གདྫོང་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་གི་སྐོར་
ལས་ ཁོ་རའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༣ ནང་ ཀྱཻ། ཀ་དག་
འགྱུར་མེད་རང་རྩལ་ལས། །ཅིར་ཡང་ཤར་ལ་ཅིར་ཡང་སྤྲུལ། །པད་འབྱུང་བཀའ་ཡི་གནས་སྲུང་ཁྱོད། །རྭ་
དྲག་གདྫོང་བཙན་སྐུ་ལ་བསྟྫོད། །དགེ་སྫོང་ཆས་བཞུགས་གསེར་ཞྭ་གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་རུ་དར་གཡྫོན་
ཁྲམ་ཤིང་། །ཆིབས་སུ་རྭ་ནག་རྐང་གསུམ་ཆིབས། །གནས་སྲུང་གཏེར་བདག་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །འཁོར་བཞི་
དཔའ་བྫོ་གིང་གི་ཆས། །ལག་གཡས་ལྷ་དར་
གནམ་དུ་འཕྱར། །གཡྫོན་པའི་རྐང་གླིང་བཙེར་
བཙེར་བུད། །གིང་བཞི་དཔའ་བྫོ་དེ་ལ་
བསྟྫོད། །གཞན་ཡང་འཁོར་དུ་འདུས་པ་
ཡི། །བཙན་བདུད་མ་མྫོ་ཀླུ་སྲིན་དང་། །རྒྱལ་
སྲེན་ཐེའུ་རང་ལ་སྫོགས་པ། །འཁོར་དང་བཅས་
ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
གནས་སྲུང་གཏེར་བདག་རྭ་དྲག་གདྫོང་བཙན་
འདི་ དགེ་སྫོང་གི་ཆས་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དབུ་
ཞྭ་གསེརཔྫོ་བཞེས་ཏེ་ ཆིབས་ནགཔྫོ་རྐངམ་
གསུམ་འབད་མི་ར་ཅིག་གུར་ཆིབས། དེ་ལས་
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ དམག་དར་དང་། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཁྲམ་ཤིང་བསྣམས་ཏེ་འདུག། ད་རུང་ གནས་
སྲུང་གི་འཁོར་བཞིཔྫོ་ དཔའ་བྫོ་གིང་གི་ཚུལ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གི་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ལྷ་དར་གནམ་ཁར་འཕྱར།
ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ མི་རྐང་གླིང་བུ་བཙེར་རེ་རེ་འཕུ་བའི་ངང་ལས་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ཡྫོད་པའི་སྦུག་ལུ་ རྭ་
དྲག་གདྫོང་བཙན་འདི་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་སྲུང་གཏེར་བདག་རྭ་དྲག་གདྫོང་བཙན་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡི་ག་ དེ་གི་སྐོར་
ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༢ ནང་ ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་
པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་གི །གནས་འདིར་གཏེར་བདག་སྲུང་མའི་གཉེར་གཏད་པ། །དམ་ཚིག་གཉན་པྫོའི་བཀའ་
ལས་མི་འགལ་བར། །སྲུང་དང་སྐྱོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མར་
དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྭ་དྲག་གདྫོང་བཙན་ བཀའ་དང་དམ་
ལུ་བཏགས་ཏེ་ སྦྲུམ་འབངས་དང་ཡུམ་ཆེའི་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྦེ་ བཀའ་གནང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་གནང་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གནས་སྲུང་གཏེར་བདག་རྭ་དྲག་གདྫོང་བཙན་གྱི་ ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་
དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་ ཀྱཻ།དྫོན་དམ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ནས་མ་གཡྫོས་ཀྱང་། །སྒྱུ་འཕྲུལ་

གར་གྱི་རྫོལ་པའི་སྐུར་སྣང་བ། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ར་དྲག་གདྫོང་བཙན་དང་། །འཁོར་དུ་དཔའ་བྫོ་གིང་བཞི་
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རུ་འདྲེན་བཅས། །གཞན་ཡང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔུང་རྣམས། །བདག་གིས་བཤམས་ཤིང་མཆོད་
པའི་གནས་འདི་རུ། །མྱུར་དུ་བྱྫོན་ཅིག་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོ་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ཆོས་
ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྫོ་སྫོ་མེད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་རུང་ ས་གོ་ནང་དངོས་སུ་སྦེ་སྫོང་སྟེ་ལ་བའི་སྐབས་ ཡུམ་ཆེ་
ལས་ཡར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ ༢ ལྷགཔ་ཅིག་ རྐང་སྟྫོང་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ་པའི་བྲག་རི་རང་བྱྫོན་མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ ཁོ་གི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ལུ་ བཙན་གཏྫོར་གྲུ་གསུམ་སྦེ་བཞེངས་ཡྫོད་མི་ལུ་ སུར་ལམ་དང་
གདྫོང་ཁར་ཐེབ་ཀྱུ་གསུམ། གཡས་དང་གཡྫོན་ལུ་ ཐེབ་ཀྱུ་རེ་རེ། དེ་ལས་ རྒྱབ་ཁར་ གཏྫོར་མའི་སྤྱི་ཏྫོག་
གུར་ སྙིང་བཙུགས་ཏེ་ འཁོར་ རང་དང་ཆོག་ར་འཐདཔ་བཞི་ཐེབ་ཀྱུ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཏེ་ མཆོད་པ་
དང་སྨན་རཀྟ་བཤམས་ཞིནམ་ལས་ སྙན་དར་དང་ཚྫོགས་བཅས་ སྨྫོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ཕུལ་སྫོལ་འདུག།

གགཞུཞུངང་་གིགིསས་་རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ར་བྲག་གདྫོང་བཙན་ལུ་གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མི་ ཁྱིམ་གུང་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་རྐྱངམ་གཅིག་
འབད་རུང་ ར་བྲག་གདྫོང་བཙན་གྱི་སྐུ་འདྲ་དང་བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཞུང་དང་
རྫོང་ཁག། དེ་ལས་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་
མས་ཟེར་ གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀུན་བཟང་། བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༢༢  སྤྱསྤྱངང་་ཅུཅུངང་་རརལལ་་པཔ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྤྱང་ཅུང་རལ་པ། 

ཕྫོ་མྫོ།       གནས་པྫོ། 

འཁོར།  ལྷ་དང་ཀླུ། བདུད་དང་བཙན། སྨན་མྫོ་བཅས།

ས་་གནས།        ཡུམ་ཆེ།

གཡུས།         ཡུམ་ཆེ།  

བསྟེན་མི། ཡུམ་ཆེ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་དང་། ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ 

   ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཡུཡུམམ་་ཆེཆེ་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཡུམ་ཆེ་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༡༠ གི་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་
འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༣༡ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༢༨༧ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་
འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་
བཙན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

སྤྱང་ཅུང་རལ་པ་འདི་ གཡུས་ཁའི་ས་གནས་ཀྱི་ གནས་བདག་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་པྫོ་སྤྱང་ཅུང་རལ་པའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༢ ཧཱུྃ། ཕྫོ་ལྷ་སྤྱང་ཅུང་གྲགས་
པ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་རྟ་ལ་ཆིབས། །ཕྱག་གཉིས་བདུད་ཞགས་དགྲ་སྙིང་འཛིན། །ཆོས་བདག་ཆེན་པྫོ་
ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །འཁོར་དུ་གཤན་པ་མང་པྫོ་དང་། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྫོ་རྣམས། །རང་རང་རྒྱན་དང་
ཕྱག་མཚན་བཅས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བཅག་འཁོར་བཅས་
ལ། །མི་མཐུན་ཕྱྫོགས་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་དབྱར་གྱི་མཚྫོ་བཞིན་དུ། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་
འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་སྤྱང་ཅུང་གྲགས་པའམ་རལ་པ་འདི་ སྐུ་
མདྫོག་ནགཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཆིབས་ཡང་རྟ་གུར་ཆིབས་ཏེ་འདུག། ད་རུང་ ཁོ་གི་ཕྱག་གཡས་གཡྫོན་
གཉིས་ལུ་ བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་དགྲ་བྫོའི་སྙིང་གུར་བཏབ་སྟེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཁོ་ལུ་འཁོར་ཡང་ གཤན་པ་
གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྷ་དང་ཀླུ། བདུད་
དང་བཙན། དེ་ལས་ སྨན་མྫོ་ལེ་ཤ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་སྤྱང་ཅུང་གྲགས་པའམ་རལ་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༢ ཧཱུྃ། 
སྔོན་ཚེ་སྫོབ་དཔྫོན་འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པར་
བཅས་རྣམས་ལ། །རང་སྫོག་ཕུལ་ནས་དམ་བཞེས་པ། །མ་
གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་ ཧེ་མར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་ རིག་པ་
འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ གནས་པྫོ་ཁོ་རའི་སྫོག་ཕུལ་ཏེ་ དུས་ད་རིས་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐལ་པ་མ་སྟྫོང་གི་བར་ན་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནྫོད་པ་མ་བཀལ་བར་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་དེ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།



147

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གནས་པྫོ་སྤྱང་ཅུང་གྲགས་པའམ་རལ་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༢ ཧཱུྃ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལྷུན་གྲུབ་གདྫོད་མའི་གནས། །མ་འགག་ངོ་མཚར་རྣམ་འཕྲུལ་སྒྱུ་མའི་
ཞིང་། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་སྦས་ཡུལ་ཀུ་རི་ལུང་། །དབེན་གནས་སྒྲུབ་པའི་སྤྱང་ཅུང་ཕྫོ་བྲང་
ནས། །མཐུ་སྟྫོབས་རྒྱ་མཚྫོའི་བདག་པྫོ་ཁྱོད་འབྫོད་དྫོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྫོ་བཅས། །མ་
ཐྫོགས་རླུང་ལར་མགྱོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །མྱུར་བར་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་སྤྱང་ཅུང་རལ་པའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་
རྟེན་འདྲཝ་ ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ཡུམ་ཆེའི་རི་མགུ་ལུ་ རི་རང་བྱྫོན་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།  
  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཕགཔ་
མ་བསད་པར་འཁྱིད་དེ་ གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལུ་ལྷྫོདཔ་ད་ ཕགཔ་བསད་ཞིནམ་ལས་ ཤ་དང་ཁྲག་
ཚ་ཏྫོངམ་སྦེ་ཕུལ་ནི་དང་། འདི་ཁར་འཛྫོམས་པའི་མི་ཡང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་
ཤུལ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་རྫོ་གྲུབ་ཆེན་བྱྫོན་ཏེ་ ཐུགས་སྨྫོན་དང་བཅས་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་
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ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྲལ་ཕྲལ་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གློ་བུར་དུ་ཕུལ་སྫོལ་ཡང་ཡྫོད་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༣༣ གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་སྤྱསྤྱནན་་གགཅིཅིགག་་པཔ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གནས་པྫོ་སྤྱན་གཅིག་པ། 
ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
བཙུན་མྫོ།                དགྱེས་སྡེ།  
འཁོར།          ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད།
ས་་གནས།     རྒྱ་རས།
གཡུས།         རྒྱ་རས། 
བསྟེན་མི། ཡུམ་ཆེ་དང་མཁར་ཅུང་སྤྱི་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ཨཨརར་་རྟརྟྫོྫོགགསས་་སྦིསྦིསས་་ངངངང་་ངེངེསས་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཨར་རྟྫོགས་སྦི་ངང་ངེས་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༡༤ གི་ས་ཁར་
ཆགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༦༦ ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ༥༨༤ ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་འྫོག་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ཡྫོད་པའི་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་སྤྱན་གཅིག་པ་འདི་ གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཨར་རྟྫོགས་སྦིས་ངང་ངེས་
སྤྱི་འྫོག་གི་གྲས་ལས་རྒྱ་རསཔ་ཚུ་གིས་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་
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པ་མི་འབྱུང་ནི་དང་། ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་འཕེལ། ཅི་བསམ་པའི་དྫོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གནས་པྫོ་སྤྱན་གཅིག་པའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་མངོན་རྟྫོགས་ལས་
དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༢ ནང་། ཡུལ་བདག་གནས་སྲུང་ཆེན་པྫོ་སྤྱན་གཅིག་པའི་སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོའི་
ཞལ་ནས་ཧ་ཧའི་སྒྲ་བྱིན་ཅིང་སྤྱན་གཅིག་གིས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་ཀུན་གཟིགས་ཏེ་སྦྱིན་བདག་སྒྲུབ་པ་
པྫོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕྱག་གཡས་མ་རུང་དགྲ་ཚྫོགས་རྩ་ནས་གཅོད་ཕྱིར་གདུང་
དར་དང་རུ་མཚྫོན་ནག་པྫོ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲེངས་ཞིང་། ཕྱག་གཡྫོན་ཡུལ་གྱི་མི་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
མ་འདྫོད་པའི་ཉེས་ཚྫོགས་དང་ནད་གདྫོན་བསྲུང་ཕྱིར་ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་བསྣམས་ཤིང་དགྲ་བྫོའི་ཡུལ་དུ་ནད་
རིམས་འགྱེད་པ། ཞབས་གཉིས་རྫོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་སྟག་མྫོའི་སྟེང་དུ་འགྱིང་ཞིང་སྐུ་ལ་ཕྫོད་ཆེན་དཀར་པྫོ་
གསྫོལ་ཞིང་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་ང་རྫོ་དང་བཅས་མེ་རླུང་ཚུབས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་ཤིང་སྤྲུལ་པ་དྫོམ་
དང་འུག་པ་སྡིག་སྦྲུལ་ཉ་ལྕོང་ལ་སྫོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་འགྱེད། མདུན་དུ་གསང་བའི་དགྱེས་སྡེ་
ནྫོར་འཛྫོམས་བུ་ཁྲི་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མྫོ་སྦྱིན་བདག་ཚེ་དཔལ་བསྐྱེད་ཕྱིར་གཡུང་དྲུང་གིས་མཚན་པའི་ཕྱག་
གཡས་མདའ་དར་དང་གཡྫོན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་པདྨ་རཱ་གའི་ཅི་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་རྩྫོལ་བའི་ནྫོར་བུའི་
སྫོང་པྫོ་འཛིན་ཅིང་མཛེས་སྡུག་གི་པདྨའི་རི་མྫོ་ཡྫོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་སྐུ་ལ་ཡུལ་ཆས་དཀྲིས་རས་དང་སྟྫོད་
གོས་གསེར་གྱི་ངང་རིས་ཅན་འྫོག་འཇུ་ས་འཇམ་ལྷ་གོས་བནབས་པའྫོ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་
པྫོ་སྤྱན་གཅིག་པའི་ སྐུ་མདྫོག་འདི་ ཚྫོས་གཞི་ནགཔྫོ་དང་སྤྱན་གཅིག། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བསྟན་པའི་
དགྲ་བྫོ་ཚུའི་སྫོག་རྩ་གཅོད་པའི་གདུང་དར་དང་ རུ་མཚྫོན་ནགཔྫོ་ ནམ་མཁར་འཕྱར། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་
གཡྫོན་པ་ལུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྫོག་དང་ ནད་གདྫོན་བར་ཆད་ཚུ་སྲུང་བའི་ ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་
བསྣམས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ཕྫོད་ཆེན་དཀར་པྫོའི་ན་བཟའ་བཞེས། ཞབས་གཉིས་རྫོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་
ཆིབས་སྟག་མྫོའི་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཁོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་ ནྫོར་འཛྫོམས་
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བུ་ཁྲི་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མྫོ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་པདྨ་རཱ་
ག་བསྣམས། སྐུ་གཟུགས་གུར་ ན་བཟའ་རིས་མྫོ་ཅན་ལེ་ཤ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་སྤྱན་གཅིག་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༣ ཧཱུྃ། ངོ་
བྫོ་གཤིས་ལ་ལྷ་འདྲེ་ཞེས། །གཉིས་སུ་སྣང་བ་མ་མཆིས་ཤིང་། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས། །ལར་
སྣང་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་འཁྲུལ། །བརར་བཏགས་སྣང་བའི་ཆོས་སྫོ་ཅོག །བདུན་མེད་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་ལག་
ཀྱང་། །ཀུན་རྟྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ལས་དབང་གིས། །བདུན་པར་འཛིན་པ་རབ་ཏུ་འཁྲུལ། །དེས་ན་ཡུལ་བདག་
ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས། །ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་ངེས་རྟྫོགས་ནས། །གདྫོད་མ་སྐུ་བཞིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །མ་བཅོས་མ་
འཛིན་རང་སར་གློད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གནས་པྫོ་སྤྱང་ཅུང་གྲགས་པའམ་རལ་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༢ ཧཱུྃ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལྷུན་གྲུབ་གདྫོད་མའི་གནས། །མ་འགག་ངོ་མཚར་རྣམ་འཕྲུལ་སྒྱུ་མའི་
ཞིང་། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་སྦས་ཡུལ་ཀུ་རི་ལུང་། །དབེན་གནས་སྒྲུབ་པའི་སྤྱང་ཅུང་ཕྫོ་བྲང་
ནས། །མཐུ་སྟྫོབས་རྒྱ་མཚྫོའི་བདག་པྫོ་ཁྱོད་འབྫོད་དྫོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྫོ་བཅས། །མ་
ཐྫོགས་རླུང་ལར་མགྱོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །མྱུར་བར་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་སྤྱང་ཅུང་རལ་པའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་
རྟེན་འདྲཝ་ ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ཡུམ་ཆེའི་རི་མགུ་ལུ་ རི་རང་བྱྫོན་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༨
ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་
ཕགཔ་མ་བསད་པར་
འཁྱིད་དེ་ གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལུ་ལྷྫོདཔ་ད་ ཕགཔ་བསད་ཞིནམ་ལས་ ཤ་དང་ཁྲག་ཚ་ཏྫོངམ་སྦེ་
ཕུལ་ནི་དང་། འདི་ཁར་འཛྫོམས་པའི་མི་ཡང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་
སྐྱབས་རྗེ་རྫོ་གྲུབ་ཆེན་བྱྫོན་ཏེ་ ཐུགས་སྨྫོན་དང་བཅས་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་
དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་ལུ་བཙུགས་
ཏེ་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྲལ་ཕྲལ་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གློ་བུར་དུ་ཕུལ་སྫོལ་ཡང་ཡྫོད་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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མམཁོཁོ་་མམ་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༡༡

༡༡ གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།། 

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྫོ་མྫོ།        གནས་པྫོ།

འཁོར།  ཀླུ་བདུད་བཙན། 

ས་གནས།    མཁོ་མ། 

གཡུས།  མཁོ་མ། 

བསྟེན་མི།   སྦེར་པ་མཁོ་མའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།། 

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གཏེར་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་
བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་
སེམས་ཅན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་
དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་
ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཏེ་བཟའ་
འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་
འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།
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ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གཏེར་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ནང་། ཧཱུཾ། གསང་བདག་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལས། །ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་
པྫོ་རཱ་ཧུ་ལ། །དེ་ཡི་སྤྲུལ་པ་བདུད་ཀྱི་རྗེས། །གཏེར་བདག་ཆེན་པྫོ་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་ཆར་སྤྲིན་
མདྫོག །ཁ་ནས་དུག་གི་རངས་པ་འཐུལ། །མིག་ནས་མེ་འབར་སྐྱིན་ཐང་འབེབས། །སྣ་ནས་དུག་སྦྲུལ་ཕྱུ་རུ་
རུ། །མགོ་ལུས་མེད་པར་མིག་གིས་ཁེངས། །ལྫོ་བར་སྲིད་གསུམ་ཟ་བའི་ཁ། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་ཞལ་དུ་
གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་བདུད་ཀྱི་སྟ་རི་ཐྫོགས། །གཡྫོན་ན་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་བསྣམས། །ཆིབས་སུ་བདུད་
གཡག་རྟིང་དཀར་ཆིབས། །ཁ་རངས་དུག་གི་བུ་ཡུག་འཚུབ། །དགྲ་བྫོ་རཱ་ཡི་རྩེ་ལ་གཡེངས། །མཇུག་མ་རྔ་
མ་གཡྫོབ་པ་ཡི། །དམ་ཉམས་མ་ལུས་ཕྱ་མས་འདེབས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཏེར་བདག་གྲགས་
པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་ནགཔྫོ། མགུ་ལུས་མེད་པར་ ཆ་མཉམ་ར་མིག་ཏྫོག་གིས་གང་། ཕྱག་གཡས་པ་
ལུ་ བདུད་ཀྱི་སྟ་རི། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ སྦུལ་གྱི་ཞགས་པ་བསྣམས། ཆིབས་ བདུད་གཡག་རྟིང་དཀར་
ཟེར་མི་གུར་ཆིབས་ཏེ་ ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཏེར་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༢ ནང་།ཀྱཻ། སྔོན་དུས་གཏེར་བདག་ཆེན་པྫོ་ཁྱོད། །གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་ཡིས། །བཀའ་དང་དམ་ལས་
བཞག་ནས་ཀྱང་། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་མ་ཆད་དམ། །བར་དུ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཡིས། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་
བྫོར་བཞག །གཉིས་ལྡན་དྫོན་གྱི་བདུད་རྩི་བྱིན། །གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་མངགས། །ཐ་མར་མ་
གཅིག་ཆོས་ལྡན་གྱིས། །བཀའ་དང་དམ་ལ་བཏགས་ནས་ཀྱང་། །ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ཡི་གཉེར་དུ་
བཀོད། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཏེར་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་འདི་ དང་པ་ར་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ། བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག། དེའི་
རྗེས་སུ་ མ་གཅིག་ཆོས་ལྡན་གྱིས་ བཀའ་དང་དམ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཁོ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ སངས་
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རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི། འགྲོ་བ་
སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་འབད་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གཏེར་བདག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་
ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། ཧཱུྃ། བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚྫོགས་
ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་མྫོན་ཡུལ་གྱི། །བྲག་དང་ཆུ་འཐབ་རྦ་ཀློང་
འཁྲུགས་པའི་དབུས། །བདུད་ཡུལ་ཁ་རག་མགོ་དགུའི་
ཕྫོ་བྲང་ན། །ཏི་རག་བམ་ཆེན་བསྣྫོལ་བའི་གདན་སྟེང་
ནས། །གཡག་བཞྫོན་གཏེར་བདག་ཆེན་པྫོ་མི་སྲུན་
པ། །འཁོར་དུ་ལྷ་འདྲེ་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་དང་
བཅས། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་གིས་དད་པས་སྤྱན་འདྲེན་
གྱིས། །མ་ཐྫོགས་མྱུར་དུ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ། །བདུད་རྩི་སྨན་དང་རཀྟ་མཚྫོ་ལར་བསྐྱིལ། །བ་ལིང་རི་སྤུངས་མཆོད་རས་སྐར་ལར་བཀྲམ། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགོན་པ་དཀར་པྫོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ འགྱོ་སའི་ལྕགས་ཟམ་གྱི་འྫོག་ལུ་ བྱག་དང་ཆུ་ཁ་
འཐབ་པའི་སྦུག་ལུ་ རྫོ་ཕུག་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡྫོད་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས། ཨིན་
རུང་ གཏེར་བདག་གི་བཀའ་ཁྲབ་འདི་ མཁོ་མང་ལྷ་ཁང་མཇལ་ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གནས་པྫོའམ་གཏེར་བདག་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ ས་གནས་མཁོ་མང་ལུ་སྦེ་ རང་
ཟ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༥ དང་ ༡༦ ལུ་གནསཔྫོ་གསྫོལ་ནི་འདུག། གནསཔྫོ་གི་སྐུ་འདྲ་འདི་ཡང་ མཁོ་
མང་ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། ཧེ་མའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དམར་མཆོད་སྦེ་ ལྫོ་ལར་
བཞིན་དུ་ གླང་གཅིག་བསད་དེ་ གཏེར་བདག་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་ དཔལ་མི་དབང་ཞིང་ཕེབས་ 
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ རྩ་བའི་བམ་ འཁྲུངས་ཡུལ་དགོན་པ་དཀར་པྫོ་ལས་ཨིན་མི་ བམ་
ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་ལྫོའི་བར་ན་ཡང་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ 
ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ། བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས། 

 
གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་སེསེངྒེངྒེ་་རརྫོྫོངང་་ལལསས་་མམཁོཁོ་་མམ་་ལུལུ་་ལྷལྷྫོྫོདད་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་ཁུཁུངངསས།།

དང་ཕུ་ཀུར་སྟྫོད་ཁ་ཐུག་ལུ་རྒྱལ་པྫོ་མེད་ནི་དེ་གིས་ བྫོད་ལས་མར་ མཁའ་འགྲོམ་ མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་
སས་དེ་རྒྱལཔྫོ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ནིའི་དྫོན་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག། ཡར་ལས་མར་སས་དེ་ཞུ་སྟེ་འྫོངམ་
ད་ལུ་ཡུམ་གྱིས་སེང་གེ་རྫོང་མཚྫོ་ནག་ལུ་ལྷྫོདཔ་ད་འདི་ཁའི་གནསཔྫོ་འདི་ གདུག་དྲག་ཡྫོད་དེ་འབད་ནི་དེ་
གིས་ བུ་ཁྱོད་ཀྱི་མཚྫོ་ནག་ལུ་མ་གཟིགས་པར་བྱྫོན་སྨ་རེ་ཟེར་གསུངས་ནུག། ཨིན་རུང་སས་ཀྱིས་ ཡུམ་གྱི་
གསུངས་མི་ལུ་མ་གསན་པར་ སྤྱན་ཕྱེ་སྦེ་གཟིགསཔ་ད་ མཚྫོ་ནགཔྫོ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཡྫོདཔ་གཟིགསཔ་
ཅིག་ མཚྫོ་འདི་ཁའི་གནསཔྫོ་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ སས་འབད་ས་མཆོངས་འྫོང་ནི་དེ་གིས་སས་དེ་
སྫོག་བཅད་དེ་གཤགས་སྫོ་ནུག། དེ་ལས་ཡུམ་མཁའ་འགྲོམ་འདི་ མཚྫོའི་བདག་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ 
དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ མཚྫོ་ནག་གི་གནསཔྫོ་དམ་བཏགས་ནི་འབདཝ་ད་ ཡ་ལས་མར་འབྱྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག།
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དེ་ལས་ མཁའ་འགྲོམ་གིས་ ཤུལ་ཤུལ་བདའ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ ས་གནས་གཙང་ངོ་ལུ་ལྷྫོདཔ་ད་ གཙང་
ངོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱི་ཁྱོད་ལུ་ལུག་གཅིག་བྱིན་གེ་ ཁྱོད་ནཱ་ང་བཅས་
ཀྱི་གནསཔྫོ་སྦེ་སྫོད་གནང་ཟེར་སབ་རུང་ ཉན་མ་བཏུབ་པར་ ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་མར་འགྱོ་ནུག། དེ་
ལས་ གཏེར་བདག་མཁོ་མ་ལུ་ལྷྫོདཔ་ད་ལུ་ད་རུང་ མཁོ་མ་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་གླང་གཅིག་བྱིན་གེ་ཟེར་
སབ་རུང་ཉན་མ་བཏུབ་པར་ས་གནས་ གསུམ་པ་ཟེར་ས་ལྷྫོད་ལྷྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ལྫོ་
གཅིག་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱི་བྱ་པྫོད་གཅིག་བྱིན་གེ་ཟེར་སབ་ད་ གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཨའྫོ། 
མི་དགོ། དེ་བ་འདི་ཡར་མཁོ་མ་ལུ་གླང་གཅིག་བྱིན་གེ་ཟེར་སབ་དེས་ཡར་འགྱོ་བ་ཅིན་དྲག་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་
སབ་སྟེ་ མཁོ་མ་ལུ་ལྫོག་འྫོང་འྫོང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སབ་ནི་འདུག།

ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་སྫོལ་གཞན་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བཙན་མཁར་རྒེད་འྫོག་ བུ་དུར་གྱི་མཇུག་ལས་ཡར་ 
གནས་པྫོ་ལྫོག་པའི་ཁུངས་དང་། ད་རུང་ ལ་ལུ་ཅི་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མྫོང་སྒར་རྒྱལ་པྫོ་ཞིང་ལས་ ལྫོག་
མཁོ་མ་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

མཁོ་མ་རཔྫོ་ སྲིད་ཐར་ཚེ་རིང་གིས་རྣ་རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཟམ་པའི་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་ནི་དེ་
གིས་ ཟམ་གུ་ལས་ཕར་ མི་ཤི་བའི་རྫོ་རྩ་ལས་འབག་མི་ཆོག་པའི་ཁར་ ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཟམ་གུ་ལས་
མར་འབུད་སྫོ་རུང་ མ་ཤི་བར་སྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀུན་བཟང་། བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༢༢  སསྫོྫོངང་་ལྷལྷ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  སྫོང་ལྷ།
ཕྫོ་མྫོ།        ལྷ།
གསང་ཡུམ།            སྨན་མྫོ།  
འཁོར།  ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད། 
གཡུས།  གཙང་ངོ་། 
ས་གནས།    སྫོང་ལྷ།
བསྟེན་མི།   གཙང་ངོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
སྐྱསྐྱབབསས་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།། གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་

དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། བྱ་དང་བྱེའུ་ཅུང་ 
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་
ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།། 

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

སྫོང་ལྷའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་
ཤྫོག་གྲངས༣ ནང་། ཀྱཻ། རབ་དཀར་ལྷུན་པྫོའི་དཔྱིད་འཛིན་ཀེ་ལ་ཤར། །རྣམ་སེལ་ཆུ་ཤེལ་དྭངས་པའི་ངོས་
ཡངས་སུ། །ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་མཛེས་པའི་འྫོད་སྣང་འབུམ། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་གར་སྒྱུར་མཛད་ལ་
བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་བཙན་སྫོང་ལྷའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་མེད་རུང་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཞི་རྒྱ་དབང་དྲག་གི་
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འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་ འགྲོ་བའི་དྫོན་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་
འྫོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལྷ་བཙན་སྫོང་ལྷ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཧཱུྃ། སྔོན་ཚེ་པད་མ་ཀཱ་ར་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྫོ་རྒྱལ་
སྫོགས། །གྲུབ་བརྙེས་རྣམས་ཀྱིས་དམ་བཞག་བཞིན། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྫོ་རྒྱལ། 
མྫོན་མྫོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན། དེ་ལས་ གཏེར་སྟྫོན་པ་དང་སྔགས་འཆང་། བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བམ་ཚུའི་སྐུ་
མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་
ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ འབད་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ལྷ་བཙན་སྫོང་ལྷ་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡
ཧཱུྃ། ཀྱཻ། གངས་རི་ཡིད་འྫོང་མཛེས་ལྡན་ནས། །སྫོང་ལྷ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་གཤེགས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཆེན་སཻངྒ་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ ས་གནས་གཙང་ངོ་ཟེར་སའི་ལག་གི་ གངས་རི་དཀརཔྫོ་ 
ག་ནི་འཇའ་བའི་ཁར་ སེམས་ཁར་བབས་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་མི་རི་འདི་ སྫོང་ལྷའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་རྩིསཝ་མ་ཚད་ 
གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཀླུ་བུམ་དེ་ཡང་ ཕྫོ་
བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

སྫོང་ལྷ་ལུ་ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཚར་གཉིས་དེ་རེ་ ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ 
གནམ་སྫོ་ཁའི་ལྷ་གསྫོལ་འདི་ རང་ཟ་གསུམ་
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པའི་ ཚེས་ ༡༥ ལུ་དང་། གནམ་བྱཱ་གི་ལྷ་གསྫོལ་འདི་ རང་ཟ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་
བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡང་འདུག། 

ཧེ་མར་ སྫོང་ལྷ་གསྫོལ་ཐངས་དེ་ཡང་ དམར་མཆོད་སྦེ་ ལུག་གཅིག་བསད་དེ་མཆོད་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ ཁྲི་
དམའ་བམ་སྲིད་ཐར་གྱིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་ ད་རིས་ནངས་པ་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་མཆོད་
ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་གནང་ནུག། དེ་བསྒང་ དཔེ་ཆ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་རུང་ ལྷ་གསྫོལ་བའི་སྐབས་ དཔེར་
ན་ ཁ་ལས་ འཁོར་སུམ་རྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལུ་གསྫོལ་ལྫོ། ལ་སྫོགས་པ་སབ་སྟེ་ཕུལ་སྫོལ་སྫོད་ནུག། ད་རུང་ ཁ་
ལས་བཙྫོག་པ་ ངོ་ཚ་གཏམ་ཙང་ཙ་སབ་དགོཔ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ ད་རིས་ནངས་པ་ མང་ཤྫོས་ར་ཉམས་སྫོ་ནུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༣༣  ཝཝངང་་ལྷལྷ་་བབདུདུདད་་བབཙཙནན་་ནནགག་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཝང་ལྷ་བདུད་བཙན་ནག་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།        གནས་པྫོ།

སས།                    རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་།  

འཁོར།  སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ། 

ས་གནས།    སྒང་ལ་འཁོལ་མ། 

བསྟེན་མི།   སྒང་ལ་འཁོལ་མ། སེར་ཕུག། ལ་ཝ། སྒང་ཟུར། མཁོ་མ། ལྷུན་རྩེ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ 

མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།། 

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཝང་ལྷ་བདུད་བཙན་ནག་པྫོ་ལས་གཡུས་ཁ་སྫོད་མི་ཆ་མཉམ་
གྱིས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་
འཚུབ། བྱ་དང་བྱེའུ་ཅུང་། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་ 
མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་དདངང་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་
ར་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་
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དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས༤ ནང་། ཧཱུྃ། རབ་མཛེས་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །དཔལ་དང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་
གྱི་བདག །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་གཅོད་ཚྫོགས། །ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །རབ་ཏུ་དམར་
གསེར་མདངས་ལྡན་པའི། །དར་གྱི་འཇོལ་བེར་སྐུ་ལ་བསྟྫོད། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱྫོར་གྲགས་པ་ཀུན། །རྒྱས་
པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །རབ་ཆགས་ཁྲག་རྒྱ་དམར་མདངས་ཅན། །འགུགས་བྱེད་རྒྱན་ཆ་སྣ་
ཚྫོགས་ཀྱིས། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པར་བརྒྱན། །དབང་གི་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །རབ་འཇིགས་
དྲག་པྫོའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །མདའ་མདུང་མཚྫོན་ཆ་མང་པྫོ་བསྣམས། །ཞིང་བཅུ་འགྱུར་པ་ཀུན་ལ་
བསྐོར། །མངོན་སྤྱྫོད་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལབསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོའི་
སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་དང་སར་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་
ཞི་བའི་སྐབས་སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ། རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཀྱི་བདག་པྫོ་དང་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་སེལ་གནངམ་
ཨིན་པས། རྒྱས་པའི་སྐབས་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོའི་གུར་གསེར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་
གཟུགས་གུར་དར་དང་འཇོ་བེར་ཟེར་ཡིད་ཁར་འྫོང་བའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། དབང་གི་སྐབས་ལུ་སྐུ་མདྫོག་
དམརཔྫོ། རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་སྦེ་བཞེས།དྲག་པྫོའི་སྐབས་ལུ་སྐུ་གཟུགས་ཁྲོ་བྫོ་གཟི་བརྗིད་ཅན། ཕྱག་ལུ་མདའ་
དང་མདུང་། མཚྫོན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་བསྣམས་ཏེ་ཞིང་བཅུའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་ལུ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་
དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་།ཧཱུྃ། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྒྱུ་འབྲས་ལས་སྣྫོད་དུ། །དཀར་ནག་
མྫོང་བའི་རྫོ་རྗེའི་ཆུ་བྲུབ་ནས། །ཁྱོད་ཀྱིས་སང་བང་བྱེད་རྒྱུའི་སྙིང་ནང་དུ། །སིམ་པར་བྱས་པས་སྡིག་ལས་
བཟྫོག་པར་བགྱིས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ གཏེར་སྟྫོན་པ། མཁའ་འགྲོ་
མ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུའི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་
ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག། 
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།  

ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ ཕྫོ་བྲང་ལ་བསྟྫོད་པའི་སྐབས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤགོགྲངས་
༤ ནང། ཧཱུྃ། རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཚུར་རྫོལ་ན། །གདྫོང་དམར་བྫོད་ཀྱི་ཕ་རྫོལ་ན། །བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚྫོགས་མྫོན་
གྱི་ཡུལ། །ནགས་དང་གཡའ་ཡི་མཚམས་ཞིག་ན། །ཝང་ལྷ་ཆོས་ལྡིངས་གཞལ་ཡས་ཀྱི། །རང་བྱུང་རྫོ་རྗེ་
བྲག་དམར་ན། །བཙན་གྱི་མཁར་སྟབས་དཔངས་བསྟྫོད་པ། །ལངྐ་མགྲིན་ བཅུའི་ཕྫོ་བྲང་ཡང་། །རངས་སུ་
བྱེད་པའི་བསམ་ཡས་ཅན། །རྒྱུ་ནི་རིན་ཆེན་ཟངས་ལས་བྱས། །སྒོ་མང་བ་གམ་འཁྲིགས་སི་འཁྲིགས། །སྐུ་
མཁར་དེ་ཡི་རྩེ་མྫོ་ན། །གཏི་མུག་ན་བུན་འཐུལ་ལུ་ལུ། །འདྫོད་ཆགས་བྱ་དམར་གཞུང་སི་གཞུང། །ཞེ་སང་
གློག་དམར་ལྷབ་སེ་ལྷབ། །ཞིང་སགས་གཡང་གཞིང་གདུགས་སུ་ཕུབ། །སྟག་གཟིག་པགས་པ་གདན་དུ་
བཏིང་། །རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་ས་ལྡིར་སྦྲེལ། །དེ་དབུས་མི་རྫོའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཇོ་བྫོ་བདུད་བཙན་ནག་པྫོ་
ནི། །བཙན་རྟ་རྟིང་དཀར་ཆིབས་སུ་ཆིབས། །སེང་ལྡིང་སྒ་ལ་མུ་མན་ཆམ། །སྦྲུལ་ནག་གོང་སྨད་གསེར་གྱི་
སབ། །གཡུ་མཐུར་དགྲ་མགོའི་དྫོམ་རྔ་བྱས། །དེ་ཡི་གཡས་གཡྫོན་མདུན་རྒྱབ་ཏུ། །སས་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་དང་། །མ་གཅིག་མཚྫོ་སྨན་རྒྱལ་མྫོ་དང་། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ཁ་བཞི་དང་། །འཇོག་པྫོ་སྡེ་
བརྒྱད་ལ་སྫོགས་པ། །རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་སྣ་ཚྫོགས་འཛིན། །སྐུ་མཁར་དེ་ཡི་ནང་ཤེད་ན། །འདྫོད་ཡྫོན་
ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ སྒང་ལ་
འཁོལ་མའི་ ནགས་ཚལ་དང་སང་གི་མཚམས་ལུ་ རང་བྱུང་རྫོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ བྱག་དམརཔྫོ་འདི་ཨིན་
པས།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཝང་ལྷ་གནས་པྫོ་ནག་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་༡༥ལུ་ མེ་ཏྫོག་བསྐོར་ར་ཟེར་གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་སྫོལ་ཅིག་དང་། རང་ཟ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ལ་མཐར་བསྐོར་ར། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཟ་༡༠ 
པའི་ཉེར་རམ་གནམ་གང་ལུ་ ལྫོ་ཐྫོག་ཕུད་ཀྱི་བསྐོར་ར་ཟེར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྫོལ་འདུག། དེ་གིས་
ཡང་མ་ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཡང་ཕུལ་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་སྒང་ལ་འཁོལ་མ། སེར་ཕུག། ལ་ཝ། སྒང་ཟུར། མཁོ་མ། ལྷུན་རྩེ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་མི་སེར་
ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཝང་ལྷའི་སྐུ་འདྲ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་
སྦྫོམ་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༤༤  རེརེབབ་་ལྷལྷ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།    རེབ་ལྷ།

ཕྫོ་མྫོ།        ཡུལ་བཙན།

གསང་ཡུམ།              སྨན་མྫོ།  

འཁོར།  ཀླུ་བདུད་བཙན། 

ས་གནས།  སང་མཁར། 

གཡུས།                  སང་མཁར།

བསྟེན་མི།   སང་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ བསྡུ་མ་ཚུགས་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་
སེརཝ། རླུང་འཚུབ་དང་ཆུ་རུད་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

རེབ་ལྷའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༤ ཀྱཻ། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གཉེན་པྫོ་བསྐང་བ་ནི། །ས་བའི་གོ་ཁྲབ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་དང་། །གནམ་
ལྕགས་རལ་གྲི་མདའ་ཕུབ་སྡིག་པའི་མདུང་། །བཙན་ཞགས་དམར་པྫོ་དམ་ཉམས་འཆིང་བྱེད་དང་། །མདའ་
མྫོ་རྒོད་སྒྲོ་དར་སྣས་བརྒྱན་པ་ཡི། །ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་བཙན་ཆེན་རེབ་ལྷའི་སྐུ་གཟུགས་གུར་ས་བའི་གོ་ཁྲབ་དང་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་གསྫོལ། ཕྱག་གཡས་
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གཡྫོན་ལུ་གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་དང་ བཙན་གྱི་ཞགས་པ་དམར་པྫོ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་
པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

རེབ་ལྷ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་
མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ལྷ་བཙན་ཡབ་ཡུམ་ལྕམ་སྲིང་འཁོར་དང་བཅས། །དར་དམར་འབྫོལ་
བརྩེགས་སྟག་ལྤགས་པའི་གདན། །འཁོར་བཅས་མི་གཡྫོ་དགྱེས་པར་བཞུགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས།དེ་ལས་ གྲུབ་ཐྫོབ་དང་གཏེར་སྟྫོན་པ་ཚུའི་
སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་
ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

བཙན་ཆེན་རེབ་ལྷའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༡ ནང་། ཀྱཻ། ཕྱྫོགས་ཕྱྫོགས་འདི་ནི་ཕ་གི་ན། །ཉི་མ་བྱང་ཤར་མཚམས་གཤེད་ན། །རི་མཐྫོ་ས་གཙང་ནགས་
ལྗོངས་འཁྲིགས་པའི་རྩེར། །ཡིད་འྫོང་མེ་ཏྫོག་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་དབུས། །ས་བའི་བྲག་རི་རྫོ་རྗེ་ལམ་འཚལ་
ལྟེམས། །ལྷུང་ལྷུང་དྭངས་སིལ་ཁྲུས་ཆབ་འབབ་པའི་གནས། །རེབ་ལྷའི་ཆོས་ལྡིང་ཆེན་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་
ནས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་སང་མཁར་གཡུས་ཚན་ལས་
བཅདཔ་ད་བྱང་ཤར་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རི་ག་ནི་བ་མཐྫོ་བའི་
ཁར་གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པའི་བྲག་རི་འདིའི་མཐའ་སྐོར་ལུ་མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་དང་ཡན་
ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ཚུ་འབབ་སྟེ་ཡྫོད་མི་འདི་ཁོའི་ཕྫོ་
བྲང་ཨིན་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་དམིགས་བསལ་
གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་༡༥ལུ་ མི་སེར་ཚུ་འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༥༥  ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་བབ་་མམ་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཇོ་བྫོ་བ་མ་བཀྲ་ཤིས།

ཕྫོ་མྫོ།        ཡུལ་བཙན།

ས་གནས།    དགོན་དཀར། 

གཡུས།                བྲག་སྟེང་འབབ་སྟྫོང་།

བསྟེན་མི།   བྲག་སྟེང་། འབབ་སྟྫོང་། དགོན་པ་དཀར་པྫོ། བེར་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་
ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

དགོན་པ་དཀར་པྫོའི་སྲུང་འབད་ནི་དེ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་
སྐྱེས་བུ་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ནི། མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་མི་འབྱུང་ནི་དང་། འཐབ་རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པ་མ་
འབྱུང་པར་ མི་ནྫོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་
མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཇོ་བྫོ་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༣  ནང་། འབར་བ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་ནི། །ཇོ་བྫོ་བ་མ་བཀྲ་
ཤིས་བཞུགས། །ལྷ་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས་སི་ཆིབས། །སེང་ལྡེང་སྒ་ལ་གཡུ་ཡིས་ཆབ། །གསེར་མཐུར་ཞིང་ཆུང་
གསེར་གྱི་སྒ་གཡྫོགས་ཅན། །སྟག་རས་གཡས་ལ་གཟིག་བཤུབ་གཡྫོན། །མདའ་རྒོད་གཡས་ལ་གཞུ་རྒོད་
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གཡྫོན། །འཇའ་རིས་ཕུབ་ཅུང་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར། །དབུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་གོ་ཁྲབ་གོན། །སྐུ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་པ་ཏྲ་
གསྫོལ། །ཞབས་ལ་ལྕགས་ཀྱི་ལྷྭམ་བུ་གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་རུ་དར་དགྲ་ལ་འཕྱར། །གཡྫོན་པ་ཞགས་པས་
དམ་ཉམས་འཆིངས། །མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཇོ་བྫོ་བ་མ་བཀྲ་
ཤིས་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ སྐུ་གཟུགས་གུར་ ལྕགས་ཀྱི་པ་ཏྲའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། ཞབས་

ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་ཞབས་ལྷྭམ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་
པ་ལུ་ རུ་དར་འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ 
ཞགས་པ་བསྣམས། དབུ་ལུ་ ཟངས་ཀྱི་ལྕགས་
རྫོག་བཞེས། ཆིབས་རྟ་དམར་པྫོ་གུར་ སེང་ལྡེང་
གི་སྒ་གུར་ གཡུ་བྲྫོན། གསེར་གྱི་མཐུར་
བཏགས། གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྟག་རས་དང་
མདའ་རྒོད། གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཟིག་བཤུབ་
དང་གཞུ་རྒོད། རྒྱབ་ཁར་འཇའ་རིས་ཕུབ་ཅུང་
འབག་སྟེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ བཞུགས་

ཏེ་ཡྫོད་ཟེརབའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།  

ཇོ་བྫོ་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་དམ་ཅན་ཆེན་པྫོ་ཁྱེད། །སྫོབ་དཔྫོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་
རུ། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་དམ་ཡང་བཅས། །བར་དུ་རྒྱལ་པྫོ་དེ་གུ་
ཡིས། །ཕྫོ་ལྷ་གཉན་པྫོར་མཚན་གསྫོལ་ཞིང་། །དགྲ་ལྷ་གཉན་པྫོར་མངའ་ཡང་གསྫོལ། །ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པྫོར་
དབང་ཡང་བསྐུར། །ད་ལ་རིག་འཛིན་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །སྲུང་མ་གཉན་པྫོར་ཁྱོད་འབྫོད་ན། །དམ་ལས་མ་
འདའ་བཅོལ་བའི་ལས། །མྱུར་དུ་སྒྲུབས་ཤིག་ན་ར་ཀན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་
རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་།བར་དུ་རྒྱལ་པྫོ་དེ་གུ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ད་ལྫོ་
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བྱྫོན་མི་རིག་པ་འཛིན་མི་བམ་ཚུ་གིས་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་
ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཇོ་བྫོ་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་ ༡ ནང་། སྲིད་གསུམ་པའི་འཁྱོན་ཡངས་ལྷྫོ་ཡི་ཕྱྫོགས། །སྨན་ལྗོངས་འབབ་ཆུས་བརྒྱན་པའི་ལྷུན་
པྫོའི་རྩེར། །ཀུན་གཞི་འགྱུར་མེད་བྲག་དམར་རྩེ་མཐྫོའི་མགུལ། །མཆོང་མཁར་གནམ་དུ་གཟེངས་པའི་ཕྫོ་
བྲང་ནས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ དཀོན་པ་དཀར་པྫོ་ཟེར་ སྨན་དང་ཤིང་སྣ་གིས་
གང་། ཆུ་གིས་བརྒྱན་པའི་བྲག་དམར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ སྐེད་པ་གུར་ ཕྫོ་བྲང་མཇལ་ནི་
འདུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཙན་གྱི་མཚན་ཇོ་བྫོ་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་
ཡང་ ཧེ་མར་ བམ་ཅིག་ལུ་སས་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ སྒོམ་གནང་བཅུག་སྟེ་ སྒོམ་གནང་པའི་སྐབས་ 
སྒོམ་འཛྫོལ་སྫོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོ་ཤིཝ་ཅིག་བཙན་ལུ་སྐྱེས་ནི་དེ་གིས་ མཚན་དེ་སྦེ་བཏགས་ནུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཇོ་བྫོ་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ རང་ཟ་ ༩ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་བསྐོར་ར་ ཟེར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ 
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ བམ་ཆོསཔ་མ་ཐྫོབ་པ་ཅིན་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་བསྒང་ ལྫོ་ཐྫོག་
གསརཔ་ཐྫོན་ནི་དེ་གིས་ གསར་ཕུད་བཅད་དེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུ་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ སྐུ་འདྲ་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་བྲག་སྟེང་དང་འབབ་སྟྫོང་། དེ་ལས་ 
དགོན་པ་དཀར་པྫོ་དང་བེར་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
 

 

 



172

༦༦  ཡུཡུམམ་་ཁྲཁྲགག་་མིམིགག་་མམ།།

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

ཡུཡུལལ་་ལྷལྷའིའི་་མམཚཚནན།།    ཡུམ་ཁྲག་མིག་མ།

སས་་གགནནསས།།    སངྒྒཻ་རྫོང་།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།།      མྫོ་ལྷ།

བབསྟེསྟེནན་་མིམི།།      མཁོ་མ་གི་མི་སེར་དང་སངྒྒཻ་རྫོང་ལུ་བཞུགས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསང་ཡུམ་ཁྲག་མིག་མ་ལས་མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་
ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ སངྒྒཻ་རྫོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། འདི་ནང་
བཞུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་འདི་ 
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་
མཆོད་དཔེ་ཆའི་སྤྱན་འདྲེན་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་
ཤྫོག་གྲངས་ ༢ ཧཱུྂ། 
གངས་དཀར་རྩེ་གཉིས་ནང་
ཤེད་ན། །ཁྲག་མཚྫོ་འཁོལ་
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མའི་ཆུ་མིག་ནས། །བདུད་མྫོ་ཁྲག་མིག་རལ་པ་ཅན། །གནས་འདིར་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་རུང་སངྒྒཻ་རྫོང་ལུ་ ཡུམ་ཁྲག་མིག་མའི་བ་མཚྫོ་ག་ནི་བ་ 
གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་མཇལ་ནི་འདུག།  

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

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༦ ཧཱུྂ། བདུད་མྫོ་རབ་
འཇིགས་ཁྲོས་པའི་ཞལ། །སྐུ་ལ་མི་ལྤགས་གཡང་བཞི་གསྫོལ། །ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་མི་སྙིང་བསྣམས། །སྨན་
མྫོ་ཁྲག་མིག་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུམ་ཁྲག་མིག་མའི་ རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདྫོག་
དམརཔྫོ། ཞལ་ཁྲོ་བྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ མི་ལྤགས་དང་གཡང་བཞིའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། 
ཕྱག་ལུ་ ལྕགས་ཀྱུ་དང་ མིའི་དྫོན་ཧིང་བསྣམས། སང་བའི་སྤྱན་གྱིས་ བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཆ་བ་ལུ་གཟིར་
ཏེ་ བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།། 

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༣ ཧཱུྂ། སྔོན་ཚེ་གསང་
བདག་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་བ་རུ། །ཁས་བང་
དམ་བཅའ་མ་བྱས་སམ། །བར་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡིས། །གསང་སྔགས་ནང་གི་དམ་ལ་བཏགས། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད། བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རཱ་སྐྱེས་ བཀའ་དང་
དམ་ལུ་གནང་པའི་སྐབས་ གཅིག་ཁར་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་
གླིང་པ་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་མཆོད་ནི་མེད་རུང་ ཧཱུྃ༑ 
གངས་དཀར་རྩེ་གཉིས་ནང་ཤེད་ན། །ཁྲག་མཚྫོ་འཁོལ་མའི་ཆུ་མིག་ནས། །བདུད་མྫོ་ཁྲག་མིག་རལ་པ་
ཅན། །གནས་འདིར་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་སངྒྒཻ་རྫོང་ལུ་བཞུགས་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཉིན་ལར་
བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སངྒྒཻ་རྫོང་གི་རི་མགུ་ལུ་ མཇལ་བར་དཀའ་བའི་ ཡུམ་ཁྲ་མིག་མའི་
བ་མཚྫོ་ཨིན་ཟེར་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྲག་རང་བཞིན་གྱིས་འཁོལ་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་རུང་ 
ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ ད་རིས་ནངས་པ་མཇལ་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་ བ་མཚྫོ་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས།     
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

སངྒྒཻ་རྫོང་གི་གནས་ཡིག།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་གནས་བརྟན་ངག་དབང་སྲིད་ཐུབ།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

རཔྫོ་སྲིད་ཐར་ཚེ་རིང་། 
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༧༧  གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་ཟཟྫོྫོ་་རར་་རྭརྭ་་སྐྱེསྐྱེསས།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས།

ཕྫོ་མྫོ།        གཏེར་སྲུང་།

ས་གནས།                སངྒྒཻ་རྫོང་། 

དགོན་པ།    སངྒྒཻ་རྫོང་།

བསྟེན་མི།  རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་དང་སྨད་འཚྫོ་རྒེད་འྫོག། སྒང་ཟུར་རྒེད་འྫོག། སྨན་སྦི་རྒེད་འྫོག་
གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་འདི་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥༦གི་ས་ཁར་ ག་ནི་ཉམས་དགའ་བའི་
སྫོག་ཏྫོག་ཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་འདི་ ཤར་ཕྱྫོགས་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཕུ་
སྙིང་ལ། ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་གནས་བྲག་དམར་གནས་དང་ སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་རིན་པྫོ་
ཆེའི་གདན་ས་ཨའུ་འཚྫོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་། ནུབ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཆེན་བུམ་ཐང་སྐུ་
རྗེས་དང་འབྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ལ་སྫོགས་པ། བྱང་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གནས་ཆེན་མཁན་པ་ལྗོངས་དང་ ལྷུན་
གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་ཆེན་ལ་སྫོགས་པ་གནས་ཆེན་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་གིས་བསྐོར་ཏེ་འདུག། རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་སྤྱི་
འྫོག་ལྔ་དང་གུང་༢༡༩ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་༢༠༠༠ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྤྱི་འྫོག་ལྔ་གི་ས་
གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་བཙན་བཅས་ཡྫོངས་
བསྫོམས་༡༢འདུག། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

  



177

  

  

  

  

  

  

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དངསྒོ་ ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་ བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།  

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ། 
སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་གྲུབ་ཐྫོབ་རྗེའི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བང་དམ་བཅའ་བཞིན། །གནྫོད་སེམས་གདུག་རྩུབ་ཀུན་
སྫོངས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛྫོད་མ་ཆད་དམ། །དེ་འྫོག་གཙང་པ་རྒྱ་རས་དང་། །སྔགས་འཆང་བརྒྱུད་
འཛིན་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །མཐུན་རས་སྣ་ཚྫོགས་བཤམས་ཏེ་འབུལ། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་རྗེ། དེ་ལས་ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་
རྒྱ་རས་དང་ གཏེར་སྟྫོན་པ་དང་སྔགས་འཆང་། བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བམ་ཚུའི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་
བཅའ་ཕུལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། 
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡབ་འདི་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡབ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་འྫོག་ལུ་དང་། སས་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ དུམ་གྲ་ཅིག་གི་ལག་ལུ་མཇལ་ནི་འདུག།  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ལྫོ་ལར་གྱི་བསྐང་གསྫོ་ཟེར་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་
ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་༡༨ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ཧེ་མ་ལས་དཀར་མཆོད་སྦེ་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་གསུང་ཆོག་གནང་ཐྫོག་ལས་ཕུལ་བའི་སྫོལ་
ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ དམར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་མེད་ཟེར་རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་
ཨིན་པས།
གགནནྫོྫོདད་་པཔ།།
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་རང་ཟ་དྲུག་པའི་ནང་ གནསཔྫོ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་མིའི་དུས་ཚྫོད་ཁར་ཀྲིག་ཀྲིག་སྦེ་མ་མཆོད་
པ་ཅིན་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་བྱུང་སྟེ་ལ་ཁག་བཏང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

གགཞུཞུངང་་གིགིསས་་རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༨༨  ངངངང་་རིརི་་ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ངང་རི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།        ཡུལ་བཙན།

ཡབ།                  རེབ་ལྷ།  

ས་གནས།              ངང་རི།  

གཡུས།    ལུག་ཆུ།

བསྟེན་མི།   ལུག་ཆུའི་མི་སེར་མང་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་འདི་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥༦གི་ས་ཁར་ག་ནི་ཉམས་དགའ་བའི་སྫོག་
ཏྫོག་ཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་འདི་ ཤར་ཕྱྫོགས་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཕུ་སྙིང་ལ། 
ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་གནས་བྲག་དམར་གནས་དང་ སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་རིན་པྫོ་ཆེའི་
གདན་ས་ཨའུ་འཚྫོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་། ནུབ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཆེན་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་དང་
འབྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ལ་སྫོགས་པ། བྱང་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གནས་ཆེན་མཁན་པ་ལྗོངས་དང་ ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་
རྫོང་ཆེན་ལ་སྫོགས་པ་གནས་ཆེན་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་གིས་བསྐོར་ཏེ་འདུག། རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་སྤྱི་འྫོག་ལྔ་
དང་གུང་༢༡༩ཡྫོད་པའི་ཁར་མི་སེར་༢༠༠༠ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྤྱི་འྫོག་ལྔ་གི་ས་གནས་ཁག་
ལས་ཕར་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་བཙན་བཅས་ཡྫོངས་བསྫོམས་
༡༢འདུག། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།
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སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ངང་རི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་
རླུང་འཚུབ། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ངང་རི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ 
དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས ༣ ནང་། ཀྱཻ། ངང་རི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་ནི། །ཕ་ལྷ་མ་བཙན་རྫོལ་པའི་
སས། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་གཟི་འྫོད་འཕྲྫོ། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔྫོན་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །དགྲ་ལུས་ཐལ་བར་
འབིགས་པའི་མདའ། །ཕ་རྫོལ་འཇོམས་བྱེད་ར་རྒོད་གཞུ། །སྐྱོབ་བྱེད་ཁྲབ་རྫོག་བུབ་ཀྱིས་རྒྱན། །དར་དུང་
དཀར་པྫོ་འཕྱར་ལ་བསྟྫོད། །སྟག་མྫོ་ངུར་བའི་རྔམ་བརྗིད་དང་། །གཟིག་མྫོ་ཉེར་བའི་ང་རྫོ་ཡི། །དགྲ་དང་
བགེགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །དབང་མེད་གཏྫོར་རས་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡབ་ལྷ་
དང་ཡུམ་བཙན་གྱི་སས་ ངང་རི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ འྫོད་ཟེར་དཀརཔྫོ་འཕྲྫོ། ཕྱག་གཡས་
གཡྫོན་གཉིས་ལུ་ མདའ་དང་གཞུ་བསྣམས། དབུ་ལུ་ ཁྲབ་རྫོག་བཞེས། སྐུ་གཟུགས་གུར་ དར་དཀར་
པྫོའི་ན་བཟའ་དང་དུང་དཀར་པྫོ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཏེ་ བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ངང་རི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་ཁྱོད། །རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་
ར་ཡིས། །རྫོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །བྲན་དུ་བཀོལ་བར་རྩིས་ལ་ཕབ། །བར་དུ་ཆོས་དབང་ཡབ་
སས་ཀྱིས། །གྲུབ་བརྒྱུད་སྐྱོང་བར་དམ་ཡང་བཅའ། །ད་ལ་རྣལ་འབྱྫོར་གྲུབ་པའི་གྲོགས། །ཐ་ཚིག་མ་འདས་
ས་མ་ཡ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་།ཆོས་དབང་ཡབ་སས་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་
ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་
གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག། 



182

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།  

ངང་རི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༣ ཀྱཻ། ཡང་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་ནི། །ཡ་གི་རི་གསུམ་འདུས་པའི་རྩེར། །བརྩིགས་གཞི་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་
པའི། །གདུང་གི་སྒོ་མྫོ་གཡུའི་བ་གམ། །དུང་གི་ཀ་ཅུང་ཉེར་བ་ལ། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་འཕྱང་ཕྲུལ་ཅན། དུང་
གི་བྱ་དང་དུང་གི་རྟ། །དུང་ཁྱི་དཀར་པྫོ་བྫོས་པའི་སྒྲ། །འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་ལས་སྙན་ཅིང་། །སྟེང་ནས་འཇའ་འྫོད་
བ་བྲེས་འཁྱིལ། །ཆུ་ཀླུང་དལ་གྱིས་ལྕགས་རི་ཅན། །སྲིད་པའི་ཕྫོ་བྲང་ཆེ་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལུག་ཆུ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལག་ལུ་ རི་གསུམ་འདུས་པའི་མགུར་ ཆུ་
ཀླུང་དང་ཆུ་ཕྲན་འབབ་སྟེ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་
མཆོད་འདི་རང་ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་༡༤ལུ་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།དེ་ཡང་གུ་རུ་
ཆོས་དབང་གི་ཀློག་ཆོས་ཟེར་མི་འདི་ གནངམ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༩༩ ཡཡངང་་ཤེཤེལལ་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་དདམམརར་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།        ཕྫོ་བཙན།

འཁོར།  བྲག་བཙན། 

གསང་ཡུམ།  ཀླུ་མྫོ་དཀར་མྫོ།

ས་གནས།    ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ། 

གཡུས།                  མཛེས་པྫོ་འདུག།  

བསྟེན་མི།   མཁོ་མ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་འདི་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥༦གི་ས་ཁར་ག་ནི་ཉམས་དགའ་བའི་སྫོག་
ཏྫོག་ཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་འདི་ཤར་ཕྱྫོགས་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཕུ་སྙིང་ལ། ལྷྫོ་
ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་གནས་བྲག་དམར་གནས་དང་སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་རིན་པྫོ་ཆེའི་གདན་ས་
ཨའུ་འཚྫོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་། ནུབ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཆེན་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་དང་འབྱམས་
པ་ལྷ་ཁང་ལ་སྫོགས་པ། བྱང་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གནས་ཆེན་མཁན་པ་ལྗོངས་དང་ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་ཆེན་ལ་
སྫོགས་པ་གནས་ཆེན་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་གིས་བསྐོར་ཏེ་འདུག། རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་སྤྱི་འྫོག་ལྔ་དང་གུང་
༢༡༩ཡྫོད་པའི་ཁར་མི་སེར་༢༠༠༠ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྤྱི་འྫོག་ལྔ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་
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གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་བཙན་བཅས་ཡྫོངས་བསྫོམས་༡༢འདུག། དེ་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན། 

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མི་དང་སེམས་ཅན། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་
མི་འཐྫོན་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

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

བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་
སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས ༣ ནང་། ཧཱུྃ། ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད་པ་འབུལ་བ་ནི། །བསྟན་པ་བསྙན་བསྲུང་ཆོས་སྡེ་
སྐྱོངས། །ཡང་ཤེལ་བཙན་གྱི་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །སྐུ་མདྫོག་དམར་ནག་གཟི་བརྗིད་ཅན། །སྐུ་ལ་ན་བཟའ་བེར་ནག་
གསྫོལ། །ཟངས་ཀྱི་ཁྲབ་རྫོག་འཁོར་གསུམ་ཆས། །གཏུམ་རྔམ་བསེ་ཡི་དབུ་ཞྭ་མནབ། །ཕྱག་ན་རལ་གྲི་
མདའ་གཞུ་བསྣམས། །ཆིབས་སུ་ཆུ་གླང་དམར་པྫོ་ཆིབས། །འཁོར་དུ་བཙན་དུ་དམག་ཚྫོགས་
བསྐོར། །ཐེམས་འབྲང་ཀླུ་མྫོ་དཀར་མྫོ་དང་། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་གཟི་བརྗིད་
ཅན། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ན་བཟའ་བེར་ནག་གསྫོལ། དབུ་ལུ་ ཟངས་ཀྱིས་བཟྫོ་བའི་ ཁྲབ་རྫོག་གི་དབུ་ཞྭ་
བཞེས། ཕྱག་ལུ་ རལ་གྲི་དང་མདའ་གཞུ་བསྣམས། ཆིབས་ ཆུ་གླང་དམར་པྫོའི་གུར་ཆིབས་པའི་ཁར་ 
བཙན་ལེ་ཤ་གིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏེ་ བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་
ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་པད་མ་ཀཱ་ར་དང་། །བར་དུ་ཆོས་དབང་
ཡབ་སས་ཀྱིས། །བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པ་བཞིན། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ན་ར་ཀན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་།བར་ན་ ཆོས་དབང་ཡབ་སས་ཀྱི་མདུན་ལས་ སངས་
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རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་འབད་དེ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་
ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས 
༡ ནང་། ཀྱཻ། བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚྫོགས་མཁོ་མྫོའི་ལུང་། །རང་འབྱུང་བྲག་གི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །ཡང་ཤེལ་བྲག་
བཙན་འཁོར་བཅས་རྣམས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ མཛེས་པྫོ་འདུག་གཡུས་ཚན་གྱི་ལག་ལུ་ བྱག་རང་འབྱུང་གི་
ཕྫོ་བྲང་ལས་ ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙན་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ མཇལ་ནི་འདུག།  

 
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བེམ་ཕུག་ཟམ་པ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བདུད་དམ་ཀླུ་མྫོ་འདི་ ཁོ་
གི་མནའམ་སྦེ་ འྫོང་དགོ་ཟེར་སབ་ད་ ཉན་མ་བཏུབ་པས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོ་དབྱུག་འགམ་སྦེ་ ཡ་ལས་མར་ 
ས་རུད་བཏང་བཏངམ་ཨིན་ཟེར་རྫོ་སྦྫོམ་ཅིག་འདུག། དེ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ ཀླུ་མྫོ་གིས་ མནའམ་སྦེ་འགྱོ་
བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཡང་ཤེལ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་
གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༠༠  གགསེསེརར་་ཕུཕུགག་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་དདམམརར་་པཔྫོྫོ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གསེར་ཕུག་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།        བཙན།

ས་གནས།    གསེར་སང་། 

གཡུས།                  ཉ་ལམ་གདུང་།

བསྟེན་མི།   ཉ་ལམ་གདུང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

སྐྱེསྐྱེསས་་ལྷལྷ་་དདངང་་ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ།།  དེ་ལས་བཙན་བཅས་ཡྫོངས་བསྫོམས་༡༢འདུག། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་
དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གསེར་ཕུག་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་འདི་ ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་ལུ་ན་ཚ་དང་སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ། 
སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ལུ་ གཅན་གཟན་གྱི་འཇིགས་པ། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། རི་དྭགས་སེམས་
ཅན་གྱིས་མི་གནྫོད་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གསེར་ཕུག་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ཀྱཻ། བྫོད་ཀྱི་ཡུལ་ནས་མྫོན་གྱི་ཕྱྫོགས། །མྫོན་ཡུལ་བྲག་དམར་རྩེ་མཐྫོ་
ནས། །བཙན་རྒོད་བྲག་བཙན་འཁོར་བཅས་བཞུགས། །བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས་སི་ཆིབས། །སེང་ལྡན་
དགའ་ལ་དུང་གི་ཆབ། །གཡུ་ཐུར་ཞིང་ཆུང་སྒ་གཡྫོག་ཅན། །སྟག་རས་གཡས་ལ་གཟིག་བཤུབ་
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གཡྫོན། །མདའ་རྒོད་གཡས་ལ་གཞུ་མྫོ་གཡྫོན། །འཇའ་རིས་ཕུབ་ཅུང་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར། །དབུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་ར་
གཞྫོ་གསྫོལ། །སྐུ་ལ་ར་ངན་གོ་ཁྲབ་གྱོན། །ཞབས་ལ་ལྕགས་ཀྱི་ལྷྭམ་བུ་གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་བཙན་དར་
དགྲ་ལྷ་འཕྱར། །གཡྫོན་པ་ཞགས་པས་དགྲ་བགེགས་འཆིངས། །མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གསེར་ཕུག་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་འདི་ ཆིབས་བཙན་རྟ་དམར་པྫོའི་གུར་ཆིབས། དེ་
ཡང་ སེང་ལྡན་གྱི་སྒ་གུར་ དུང་བྲན། གཡུ་ཡི་ཐུར་གྱིས་བཏགས། གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཟིག་བཤུབ་དང་
གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ མདའ་རྒོད། ད་རུང་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ གཞུ་དང་། རྒྱབ་ཁར་ འཇའ་རིས་ཕུབ་ཅུང་
འབག། དབུ་ལུ་ ཟངས་ཀྱི་ར་གཞྫོ་གསྫོལ། སྐྐ྄་གཟུགས་གུར་ གོ་ཁྲབ་བཞེས། ཞབས་ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་
ཞབས་ལྷམ་བཞེས་ཏེ་ བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གསེར་ཕུག་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་དམ་ཅན་ཆེན་པྫོ་ཁྱོད། །སྫོབ་དཔྫོན་
པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་དམ་ཡས་བཅས། །བར་དུ་ཆོས་ཀྱི་
དབང་ཕྱུག་གིས། །ཕྫོ་ལྷ་གཉན་པྫོ་མཚན་ཡང་གསྫོལ། །དགྲ་ལྷ་གཉན་པྫོ་མངའ་ཡང་གསྫོལ། །ཡུལ་ལྷ་ཆེན་
པྫོར་དབང་ཡང་བསྐུར། །ད་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་
ཆེ་གིས་ དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག་ཡྫོད་པའི་ཁར་ བར་ན་ གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་ དགྲ་ལྷ་སྦེ་
བཀའ་དང་དམ་གནང་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གསེར་ཕུག་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་འདི་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐརུན་མེད་ཤགོ་གྲངས་ 
༡ ནང་། ཀྱཻ། སྲིད་གསུམ་དགའ་བའི་ཁྱོན་ཡངས་ཤར་གྱི་ལྷྫོ་ཡི་ཕྱྫོགས། །བྲག་འཀོང་ཚྫོགས་ལར་ཕུལ་ཞིང་
རི་ལར་སྤུངས། །ཀུན་གཞི་འགྱུར་མེད་བྲག་དམར་རྩེ་ནས་གཟིགས། །མཆོང་མཁར་ཐྫོགས་ལར་མཛེས་པའི་
ཕྫོ་བྲང་ནས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གསེར་སང་གི་ལག་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ བྲག་དམར་
གྱི་རྩེ་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་བཞིན་དུ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་
གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་ 
༩ པའི་ཚེས་༤ལུ་ བཀའ་དྲིན་གཏང་རགས་
ཀྱི་ཚུལ་དུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༡༡༠༠ དདགགའའ་་རརབབ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།    དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།
ཕྫོ་མྫོ།          གནས་པྫོ།
གསང་ཡུམ།              ཀླུ་བདུད་སྨན་མྫོ།  
འཁོར།  གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་དྲི་ཟ་སྫོགས། 
ས་གནས།    ཡུལ་སྐང་། 
གཡུས།         ཡུལ་སྐང་།
བསྟེན་མི།  བྲག་སྟེང་བབ་སྟྫོང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

སྐྱེསྐྱེསས་་ལྷལྷ་་དདངང་་ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ།།  དེ་ལས་བཙན་བཅས་ཡྫོངས་བསྫོམས་༡༢འདུག། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་
རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གནས་པའི་
མི་ཚུ་ལུ་བསམ་པའི་དྫོན་གྲུབ། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ལུ་ གཅན་གཟན་
དང་སྟག་ལ་སྫོགས་པ་གིས་མི་གནྫོད་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་༧ ཧཱུྃ། མཐུ་སྟྫོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐྫོགས་མེད་ཆེར་ལྡན་པའི། །ཡུལ་བདག་ཆེན་པྫོ་མཐིང་ནག་
ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །སྙིགས་དུས་མི་ལ་ནད་ཡམས་བཟྫོག་པའི་ཕྱིར། །སྦྲུལ་ནག་ཁྲམ་ཤིང་འཛིན་ལ་གུས་
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པས་བསྟྫོད། །དབུ་ལ་འཆིངས་ནག་སྐུ་ལ་དར་སྔོན་གསྫོལ། །སྐེ་རགས་ལྗང་ནག་ལྕགས་ལྷམ་ནག་པྫོས་
བརྒྱན། །གང་བཅོལ་ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པྫོའི་ལས། །འཕྲིན་ལས་ཐྫོགས་མེད་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
བསྟྫོད། །དཔྱིད་སྟྫོན་དབྱར་དང་དགུན་གྱི་རང་ཟ་ལ། །ཆིབས་བསྒྱུར་མི་འདྲ་སྫོ་སྫོར་ལྡན་ཡི། །གླང་ནག་
སྦལ་ནག་སྡིག་ནག་སྦྲུལ་ནག་བཞྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ 
མཐིང་ནག་ཁྲོ་བྫོ། སྐུ་གཟུགས་གུར་ སྦྲུལ་ནགཔྫོ་དང་ཁྲམ་ཤིང་བརྒྱན། དབུ་ལུ་ འཆིངས་ནག་དང་ སྐུ་
གཟུགས་ལུ་ དར་སྔོན་པྫོའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། སྐུ་བཅིངས་ལྗང་ནག། ལྕགས་ཀྱི་ཞབས་ལྷྭམ་ནགཔྫོ་བཞེས་
ཏེ་ཡྫོད་རུང་ གནམ་བྱཱ་དང་དགུན་གྱི་སྐབས་ ཆིབས་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་སྫོགས་པ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཡྫོད་ཟེར་
བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་
གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་། ཧཱུྃ། སྔོན་
ཚེ་ཐུབ་པ་གསང་བདག་པདྨ་འབྱུང་། །དབང་དྲག་རྫོ་རྗེ་
དྲག་པྫོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལར་ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ཇི་
བཞིན་དུ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ གསང་
བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པྫོ་ཆེ།ཤུལ་ལས་བྱྫོན་མི་ གཏེར་སྟྫོན་པ་དང་ བམ་
ཚུ་གིས་ དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག་སྟེ་ བཀའ་དང་
དམ་གནང་ནུག། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

དག་འརབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐརུན་མེད་ཤགོ་
གྲངས་ ༡ ནང་། ཀྱཻ། ཕུན་ཚྫོགས་རི་མཐྫོ་སྨན་ལྗོངས་ནགས་མ་ཡི། །རབ་ཏུ་བསྐོར་བའི་ལྕགས་རིའི་འགྲམ་
ཤེས་ན། །སྔོན་ཚེ་ཐྫོག་མེད་གཞི་ལྡན་རིན་ཆེན་ས། །འདིར་བསྟན་ཡུལ་གྱི་མཆོག་རབ་ནྫོར་བུའི་
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གླིང་། །ལྷུན་གྲུབ་ཆུ་མིག་རབ་དགུ་འཁྲུག་པའི་གཞི། །བདུད་ཡུལ་ཁ་རཱ་གོ་དགུའི་གཡུ་མཁར་ནས། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ཤིང་དང་མེ་
ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས། དེ་ལས་ ཤིང་གཅིག་རྩ་བར་ ཀླུ་བུམ་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་
ཨིན་པས།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་བཞིན་དུ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་དམིགས་བསལ་
གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་༢ པའི་ཚེས་༡༠ལུ་ཚར་གཅིག་དང་། རང་ཟ་ ༦ པའི་ ཚེས་ ༢༠ ལུ་ 
ཚར་གཅིག་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ ཕུལནིའི་སྫོལ་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༡༡༡༡  གགཏེཏེརར་་བབདདགག།།

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

མཚན།  གཏེར་བདག།
ཕྫོ་མྫོ།    གཏེར་སྲུང། 
གཡུས།  སེངྒེ་རྫོང།
ས་གནས།    སེངྒེ་རྫོང་། 
བསྟེན་མི།    ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གཅིག་གི་མི་སེར། གཡང་རྩེ། མྫོང་སྒར། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། བུམ་ཐང་།  

ཀྲོང་གསར། བསམ་གྲུབ་ལ ྫོངས་མཁར། པད་མ་དགའ་ཚལ། གཞལ་སྒང་། དབང་
འདུས་ཕྫོ་བྲང་དང་། རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཡུལ་ལྷ་གཏེར་བདག་འདི་ རང་སྫོའི་གཡུས་ཕྱྫོགས་དང་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་སྲུང་མའམ་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཕྫོ་ལྷའམ་
དགྲ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་
ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ དམག་ལྷའམ་དགྲ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༦ ཧཱུྂ། གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་
རྭ་སྐྱེས་ནི། །སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་རྔམ་བརྗིད་ཅན། །སྐུ་ལ་གཡུ་དྲུང་མུན་པ་གསྫོལ། །ཞལ་ནས་ཁྲག་འཛག་
ཐུ་ལུ་ལུ། །སྤྱན་ནས་མེ་འབར་ཡ་ལ་ལ། །ཤང་ནས་དུག་སྦྲུལ་ཁྱུགས་སི་ཁྱུག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་
འཇིགས་པའི་གཟུགས། །གཡས་པ་བདུད་ཀྱི་སྟ་རེ་བསྣམས། །གཡྫོན་པ་ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར། །ཆིབས་
སུ་བདུད་རྟ་ནག་པྫོ་བཅིབས། །རེ་འགའ་བདུད་གཡག་ནག་པྫོ་ཆིབས། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བདུད་མང་པྫོ་ནི། །ཁྲི་
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ཕྲག་མང་པྫོ་ཉི་ལི་ལི། །བདུད་པྫོ་ཡྫོངས་ཀྱི་རྗེ་བྫོ་སྟེ། །མཐུ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱ། །གཏེར་བདག་ཆེན་
པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགྲ་ལྷའམ་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐུ་
མདྫོག་འདི་ ཚྫོས་གཞི་སྨུག་ནག་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་འདྲྫོག་སི་སི་སྦེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གྱི་
ནང་ལས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་གི་ཤ་ཁྲག་བཞེས་པའི་ ཁྲག་འཛག་སྟེ་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སང་བའི་སྤྱན་གྱིས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ ཤང་གི་
ནང་ལས་ དུག་སྦྲུལ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བདུད་

ཀྱི་སྟ་རེ་བསྣམས། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར་ཏེ་ཡྫོད་མི་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་འདི་ 
ཆིབས་ཡང་མ་ངེས་པ་སྦེ་ རྟ་ནགཔྫོ་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་གཡག་ནགཔྫོ་གུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་
ཡང་ ཀླུ་བདུད་ཁྲི་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ལུ་ མཐུ་དང་ནུས་པ། དེ་
ལས་ རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡྫོད་ཟེར་ བསྟྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ཧཱུྂ།སྔོན་ཚེ་གསང་བདག་
སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་བ་རུ། །ཁས་བང་དམ་
བཅའ་མ་བྱས་སམ། །བར་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡིས། །གསང་སྔགས་ནང་གི་དམ་ལ་བཏགས། །མཁན་པ་
ལུང་གི་བདག་ཏུ་བཀོད། །ཐུགས་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་གཏད། །ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་མར་འགྲིབ་ལ། །ཕ་
རྫོལ་དམག་ཚྫོགས་དར་བའི་དུས། །ཡུལ་བདག་ཆེན་པྫོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཐུགས་གཏེར་དེ་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་
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ལ། །རྣལ་འབྱྫོར་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྫོད། །ཕྱི་རབས་པདྨའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་གཏད་དྫོ་ཐུབ་
པར་གསུངས། །སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་དངོས་གྲུབ་བྱིན། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་
དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད།བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ མཁན་པ་ལུང་གི་གནས་བདག་གམ་གཏེར་བདག་
སྦེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྗེས་སུ་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ཡང་ 
དམ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

བང་མཆོད་ཟེར་མི་དམངས་ལས་བསྡུ་བང་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་རན་པའི་སྐབས་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
རྐྱེན་ངན་དང་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱིས་གཙྫོས་པའི་གནས་
བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
སཻངྒ་རྫོང་གི་གནས་ཡིག།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་གནས་བརྟན་ངག་དབང་སྲིད་ཐུབ། མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། རཔྫོ་སྲིད་ཐར་ཚེ་རིང་།
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ཀུཀུརར་་སྟསྟྫོྫོདད་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།  ༡༡༣༣

༡༡  གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་ཟཟྫོྫོ་་རར་་རྭརྭ་་སྐྱེསྐྱེསས། 

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས།

ས་གནས།    རིན་ཆེན་བུམ་པ།

དགོན་པ།    རིན་ཆེན་བུམ་པ།

ཕྫོ་མྫོ།      ཕྫོ་ལྷ།

འཁོར།   དགུའམ་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད།

བསྟེན་མི། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གཅིག་གི་མི་སེར། ཡངས་རྩེ། མྫོང་སྒར། བཀྲ་ཤིས་སྒང་།བུམ་
ཐང་། ཀྲོང་གསར། བསམ་གྲུབ་ལ ྫོངས་མཁར། པད་མ་དགའ་ཚལ། 
གཞལ་སྒང་། དབང་འདུས་ཕྫོ་བྲང་དང་། རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་
ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཡུལ་ལྷ་གཏེར་བདག་འདི་རང་སྫོའི་གཡུས་ཕྱྫོགས་དང་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་སྲུང་མའམ་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཕྫོ་ལྷའམ་དགྲ་
ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་སྤྱིར་བཏང་མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་
དང་།ལྷག་པར་དུ་དམག་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་ལུལུ་་སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའཁྲིཁྲིལལ་་ཏེཏེ་་མམཚཚནན་་སསྫོྫོ་་སསྫོྫོ་་ཡཡྫོྫོདདཔཔ།།

ཐ་ཆུང་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ནི། །ཟེར་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མྫོའི་སྤུན་ཆ་བདུན་དེ་ཡང་བུ་མྫོ་སྤུན་
བཞི་དང་། བུ་སྤུན་གསུམ་ཡྫོད་ས་ལས་ དུར་ཁྲོད་ལྷ་མྫོ་ངན་ནེ་མའི་ནུ་ཅུང་ཆུང་ཤྫོས་འདི་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་
ར་རྭ་སྐྱེས་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ནང་ པར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༧ ལྷ་
འདྲེའི་གཙྫོ་བྫོ་ཤེལ་གིང་དཀར་པྫོས་ཨོ་རྒྱན་ལ་གསྫོལ་པ༔ ཀྱཻ། སྔགས་པ་ཆེན་པྫོ་ལགས༔བདག་ནི་སྫོག་
བདག་དཔྫོན་བྱེད་ཚེ༔ ཤེལ་གིང་དཀར་པྫོ་བྱ་བ་ཡིན༔ གནྫོད་སྦྱིན་དཔྫོན་པྫོ་བྱེད་ཚེ༔གང་བ་བཟང་པྫོ་བྱ་བ་
ཡིན༔ དམུའི་དཔྫོན་པྫོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ དམུ་རྟ་ཞུར་ཆེན་བྱ་བ་ཡིན༔ བཙན་གྱི་དཔྫོན་བྱེད་པའི་ཚེ༔ སྐྱེ་བུ་ལུང་
བཙན་བྱ་བ་ཡིན༔ གཟའ་ཡི་དཔྫོན་པྫོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ གཟའ་བདུད་རྒྱལ་པྫོ་ར་ཧུ་ལ༔ བདུད་ཀྱི་དཔྫོན་པྫོ་བྱེད་
པའི་ཚེ༔ འཆི་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཡིན༔ ཀླུའི་དཔྫོན་པྫོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ ཀླུ་ཆེན་མགོ་དགུ་ང་ཡིན་ནྫོ༔མ་མྫོའི་
དཔྫོན་པྫོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ ང་ནི་དམ་སྲི་མ་མྫོ་ཡིན༔ང་ནི་ལྷ་འདྲེ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ང་ཡིས་
འབངས༔ ང་བའི་ཆེ་བཙན་སུ་ཡང་མེད༔ ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་
རྭ་སྐྱེས་འདི་ལྷ་འདྲེ་དང་ ཀླུ་བདུད་ཆ་མཉམ་གྱི་
གཙྫོ་བྫོའམ་དཔྫོན་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག།

གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་ཟཟྫོྫོ་་རར་་རྭརྭ་་སྐྱེསྐྱེསས་་ཀྱིཀྱི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེན་མི་
གཏེར་སྲུང་ངམ་ཡུལ་ལྷའི་མཚན་ངོ་མ་འདི་གཏེར་
བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་གཡུས་
ཁའི་མི་ཆ་ཁྱབས་ཀྱིས་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ཨ་པ་ཟེར་
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་འདི་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་
ཆའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ཧཱུྂ། ཉི་མ་བྱང་ཤར་མཚམས་ཤེད་ན། །ཕྫོ་བྲང་མེ་
མཚྫོ་འབར་བ་ནས། །ཁྲག་མཚྫོ་འཁོལ་མ་ཀྱུ་རུ་རུ། །མེ་སྟག་འཚུབ་མ་འུ་རུ་རུ། །ལིང་པའི་མདའ་འཕེན་ཤ་
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ར་ར། །བདུད་པྫོ་འཁོར་བཅས་ཐིབ་སི་ཐིབ། །མྫོན་པ་ཕྫོ་མྫོ་ཤ་ར་ར། །བྱ་རྫོག་ཤ་ཐྫོག་ལྡིངས་སི་ལྡིང་། །རྒྱ་
གར་སྐད་འདྫོན་དི་རི་རི། །བདུད་གཡག་ནག་པྫོ་ལིངས་སི་ལིང་། །དེ་ལ་བུ་ཡི་ནང་ཤེད་ན། །འབར་བ་
གཅིག་ཞུགས་བདུད་ཀྱི་སྡེ། །ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །མ་ཐྫོགས་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་སྤྱན་
འདྲེན་ནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ལྕགས་ཟམ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཀུན་བཟང་གླིང་དགོན་པ་ལས་ཡར་འགྱེན་འཛེགས་
ཏེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་བཞི་དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་
ཁར་ གནས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ཟེར་ས་ལུ་ ཁོ་གི་
གནས་ཁང་དང་ཀ་ཁྲབ་བཅས་མཇལ་ནི་ཡྫོད་པའི་
ཁར་གནས་ཁང་གཞན་ཡང་མཁན་པ་ལ ྫོངས་ལུ་
གཅིག་དང་། སཻངྒ་རྫོང་ལུ་གནས་ཁང་དང་བ་མཚྫོ། 
དེ་ལས་ བཙན་མཁར་རྒེད་འྫོག་གི་འྫོག་ལུ་ དྫོམ་
མཁར་ལུ་གནས་ཁང་གཅིག་བཅས་མཇལ་ནི་འདུག།

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

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་
དཔར་ལྫོ་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༦ ཧཱུྂ། གཏེར་བདག་
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ནི། །སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་རྔམ་བརྗིད་
ཅན། །སྐུ་ལ་གཡུ་དྲུང་མུན་པ་གསྫོལ། །ཞལ་ནས་ཁྲག་འཛག་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྤྱན་ནས་མེ་འབར་ཡ་ལ་
ལ། །ཤང་ནས་དུག་སྦྲུལ་ཁྱུགས་སི་ཁྱུག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །གཡས་པ་
བདུད་ཀྱི་སྟ་རེ་བསྣམས། །གཡྫོན་པ་ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར། །ཆིབས་སུ་བདུད་རྟ་ནག་པྫོ་བཅིབས། །རེ་
འགའ་བདུད་གཡག་ནག་པྫོ་ཆིབས། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བདུད་མང་པྫོ་ནི། །ཁྲི་ཕྲག་མང་པྫོ་ཉི་ལི་ལི། །བདུད་པྫོ་
ཡྫོངས་ཀྱི་རྗེ་བྫོ་སྟེ། །མཐུ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱ། །གཏེར་བདག་ཆེན་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསལ་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགྲ་ལྷའམ་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ཚྫོས་གཞི་སྨུག་ནག་
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ཡྫོད་པའི་གུར་ ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་འདྲྫོག་སི་སི་སྦེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གྱི་ནང་ལས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་གི་ཤ་
ཁྲག་བཞེས་པའི་ ཁྲག་འཛག་སྟེ་འདུག། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སང་བའི་སྤྱན་གྱིས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གཟིར་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ ཤང་གི་ནང་
ལས་དུག་སྦྲུལ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བདུད་ཀྱི་སྟ་
རེ་བསྣམས། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར་ཏེ་ཡྫོད་མི་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་འདི་ 
ཆིབས་ཡང་མ་ངེས་པ་སྦེ་ རྟ་ནགཔྫོ་དང་། ཕྲལ་ཕྲལ་གཡག་ནགཔྫོ་གུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་ 
ཀླུ་བདུད་ཁྲི་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ལུ་ མཐུ་དང་ནུས་པ། དེ་ལས་ 
རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡྫོད་ཟེར་ བསྟྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག། 

གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་འའཁོཁོརར།།

སྤྱིར་བཏང་ གཏེར་བཏག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ལུ་ ཁྲི་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་རུང་ འཁོར་གྱི་
གཙྫོ་བྫོ་དགུ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་  

༡ སྨན་བཙུན་ཁྲག་མིག།  

༢ ལྷ་ཆེན་ལྕམ་སྲིང་། 

༣ དམ་ཅན་རྫོ་རྗེ་ལེགས་པ། 

༤ གནྫོད་སྦྱིན་ཆེན་པྫོ། 

༥ ཁྱུང་བདུད་ནག་པྫོ། 

༦ རྫོང་བཙན་དམར་པྫོ། 

༧ རིན་ཆེན་མགོན་གཡག། 

༨ རིག་འཛིན་བཟང་པྫོ། 
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༩ ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་ནམ་ཟ་བ་མདྫོག་བཙན་ཚུ་ཨིན་པའི་ཁར་སྨན་བཙུན་ཁྲག་མིག་མ་འདི་གཏེར་བདག་གི་
གསང་ཡུམ་དང་རིག་འཛིན་བཟང་པྫོ་འདི་བཀའ་སྲུང་མའི་བྫོན་པྫོ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༣ ཧཱུྂ། སྔོན་ཚེ་གསང་
བདག་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་བ་རུ། །ཁས་བང་
དམ་བཅའ་མ་བྱས་སམ། །བར་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡིས། །གསང་སྔགས་ནང་གི་དམ་ལ་བཏགས། །མཁན་
པ་ལུང་གི་བདག་ཏུ་བཀོད། །ཐུགས་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་གཏད། །ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་མར་འགྲིབ་ལ། །ཕ་
རྫོལ་དམག་ཚྫོགས་དར་བའི་དུས། །ཡུལ་བདག་ཆེན་པྫོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཐུགས་གཏེར་དེ་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་
ལ། །རྣལ་འབྱྫོར་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྫོད། །ཕྱི་རབས་པདྨའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་གཏད་དྫོ་ཐུབ་
པར་གསུངས། །སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་དངོས་གྲུབ་བྱིན། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་
དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད།བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ མཁན་པ་ལུང་གི་གནས་བདག་གམ་གཏེར་བདག་
སྦེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྗེས་སུ་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ཡང་ 
དམ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ་ ཤྫོག་གྲངས་༤༠ ནང་སཻངྒ་རྫོང་གི་གནས་བདག་གཏེར་བདག་ཟྫོ་
ར་རྭ་སྐྱེས་ནི་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མ་བྱྫོན་པའི་གོང་དུ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཡར་མར་འགྲོ་འགྲུལ་པ་
རྣམས་བསད་དེ་ཟ། མིའི་པགས་པ་སྐམ་ས་ཡིན་ཟེར་རབ་གནས་ཟམ་གྱི་བྲག་ལ་ཤུལ་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡྫོད། 
དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དེར་བྱྫོན་ཏེ།བདུད་རྒྱལ་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་བཏུལ་ནས་དམ་ལ་
བཏགས།སེམས་ཅན་ལ་གནྫོད་པ་སྫོང་བའི་དམ་བཅའ་གནང་སྟེ། གུ་རུའི་གནས་ཀྱི་བདག་པྫོར་བསྐོས། ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་སངྒྒཻ་རྫོང་ལུ་མ་བྱྫོན་པའི་ཧེ་མར་ ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་
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འདི་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་འབད་དེ་རབ་གནས་ཟམ་དང་ སངྒྒཻ་རྫོང་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ཡར་མར་འགྲོ་
འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་བཟུང་སྦེ་ཟ་སྫོད་མི་ཅིག་འབད་རུང་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་ལྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་བར་ན་ཡང་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་ནི་དེ་གིས་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
འབད་རུང་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དང་མྫོས་གུས་བསྐྱེད་སའི་གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་ཅན་ནམ་མཐུ་རྩལ་ཅན་
ཅིག་ཨིན་མས།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

༡ ཧེ་མར་ཀུན་བཟང་གླིང་གི་རྩ་བ་ལས་ཡར་སང་མེ་ཤྫོར་ཏེ་གནས་རིན་ཆེན་བུམ་པའི་རི་ཆ་མཉམ་འཚིགས་
པའི་སྐབས་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གནས་ཁང་ལྷ་ཁང་འདི་མེ་མཆོད་བཞེས་
དཔ་འྫོང་མནྫོ་སྟེ་ གཡུས་མི་ཚུ་ཡར་ལྷྫོད་ལཝ་ད་ ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ཆ་མཉམ་མེ་གིས་འཚིགས་ཡྫོད་
རུང་ གཏེར་བདག་གི་ཀ་ཁྲབ་ཀྱི་ན་བཟའ་གུར་ སྒོ་སྒྲིག་ཕྱེ་བཞག་མི་གུ་ལས་ མེ་གིས་བདའ་བཟུན་ཡྫོད་
རུང་ གནྫོད་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མ་རྐྱབ་པར་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

༢ གྲུབ་དབང་བ་མ་བསྫོད་ནམས་བཟང་པྫོ་མཆོག་ མཁན་པ་ལུང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བསང་གཏང་
ས་བཟྫོ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ཀཝ་བཞི་བརབ་པའི་གུ་ལུ་ས་བླུགས་ཞིནམ་ད་ དེའི་ལག་ལུ་རྫོ་ལེབ་ཅིག་བཀལ་དགོ་
པས་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བམ་ཁོ་རང་རྐྱངམ་གཅིག་ས་རྐོ་བའི་སྐབས་ རྫོ་ལེབ་ཡང་འདི་ནང་ལས་
ཐྫོནམ་ད་ ལ་མ་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ རབ་རུབ་བཏང་བཀལ་དགོཔ་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་
བཞུགས་བཞུགས་པ་ར་ ག་ཏེ་ལས་ཟེརཝ་མེད་པར་ མི་ཤ་ནགཔྫོ་འབད་མི་ཅིག་འྫོང་སྟེ་ འདི་འཕྲྫོ་ལས་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཕ་ལས་འཐུ་ཞིག་ ང་གིས་ནཱ་ལས་འཐུ་གེ་ནྫོ་ཟེརཝ་ཅིག་ རྫོ་ལེབ་འདི་བཀལ་ད་ནུག། དེ་ལས་ཕྱི་
རུ་ སྒོམ་ཆེན་ཚུ་འདི་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་བམ་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟྫོན་ནུག་ཟེར་ཧ་ལས་པའི་སྐབས་ 
བམ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དེ་སྦེ་གསུངས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདི་ མཁོ་འབྱུང་མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་
གིས་བཤད་ནི་འདུག།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་འདི་ སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ་དང་ལྷག་པར་དུ་ དཔལ་མི་
དབང་མངའ་བདག་རིམ་བྱྫོན་གྱི་ཚུ་གིས་དམག་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་པ་ཅིན་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཕན་ཐྫོག་འབྱུང་
ནི་མས་ཟེར་ གྲུབ་དབང་བ་མ་བསྫོད་ནམས་བཟང་པྫོ་མཆོག་གིས་ལུང་བསྟན་གསུངས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

དདཔྱཔྱདད་་གགཞིཞི།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ཧཱུྂ། སྔོན་ཚེ་གསང་
བདག་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་བ་རུ། །ཁས་བང་
དམ་བཅའ་མ་བྱས་སམ། །ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ལས་ རྒྱ་གར་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་
ཁྲོད་ལུ་སྦེ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ དམ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་སྫོལ་
ཅིག་དང་། ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ལས་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་ལས་ དམ་བཞག་
གནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ཡང་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བདག་ཅག་གི་སྟྫོན་པ་རྒྱ་གར་ལུ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ འབྲུག་ལུ་འགྲོ་དྫོན་མཛད་པར་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འཁོར་ཉེ་བའི་སས་ཆེན་
བརྒྱད་ཀྱི་གྲལ་ལས་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་ཞིཝ་འདི་ བྱྫོན་ཡྫོད་ནི་དེ་གིས་ ཁོ་གི་སྐུ་མདུན་
ལས་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་ བཀའ་འགྱུར་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་རུང་ དུས་
ཚྫོད་མེད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ འཚྫོལ་མ་ཐྫོབ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

བང་མཆོད་ཟེར་མི་དམངས་ལས་བསྡུ་བང་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་རན་པའི་སྐབས་ ལྫོ་
ཐྫོག་ལུ་རྐྱེན་ངན་དང་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱིས་གཙྫོས་
པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་
ཟ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་ནང་ལྫོ་ཐྫོག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཚུལ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་
སྫོལ་ད་ལྫོའི་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་སྫོའི་ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ གཏྫོར་
གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད ་ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་གཏེར་བདག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་དང་
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༢༢ དདབབངང་་ཆེཆེནན་་བབཟཟངང་་མམྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  དབང་ཆེན་བཟང་མྫོ།

ས་གནས།    སྣག་ཚང་།

གཡུས།      གདུང་དཀར་།

ཕྫོ་མྫོ།      མྫོ་ལྷ།

བསྟེན་མི། དུང་དཀར་སྣག་ཚང་གི་མི་སེར་གྱིས་གཙྫོས་པའི་དུང་དཀར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གདུང་དཀར་གྱི་ས་གནས་གཅིག་གི་གཞི་བདག་འབད་ནི་
དེ་གིས་ གདུང་དཀར་སྣག་ཚང་གི་མི་བརྒྱུད་ཆ་མཉམ་
ལུ་ ནཝ་ཚཝ་ལ་སྫོགས་པ་མ་འབྱུང་པར་ཕུན་སུམ་
ཚྫོགས་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགྲ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་སྐྱབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཀུར་སྟྫོད་སྣག་ཚང་གི་སྲུང་མའམ་ དགྲ་ལྷ་ཆེན་མྫོ་ དབང་ཆེན་བཟང་མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ 
ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ལས་སྣ་ཚྫོགས་དྫོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ། །རྟག་
པར་སྐྱེས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཙྫོ་མྫོ་ཆེ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བརྟན་བརྟན་སྦེ་ དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེརཝ་མེད་རུང་ 
ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང་། དྲག་པྫོ་སྟེ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་
ཡང་ ཞི་བའི་སྐབས་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་དང་ཕྱག་གཉིས་ཐལ་མྫོ་སར། རྒྱས་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདྫོག་
སེརཔྫོ་དང་མེ་ཏྫོག། དབང་གི་སྐབས་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་དང་ནྫོརབུ། དྲག་པྫོའི་སྐབས་ སྐུ་མདྫོག་ཧྫོནམྫོ་
དང་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བཙན་གྱི་མདུང་དར་དང་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཞགས་པ་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་བྱྫོན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
འདུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མདའ་རྩེད་དང་མདུང་རྩེད་ཀྱི་སྐབས་འབད་བ་ཅིན་ མྫོའི་གནས་ཁང་
ཡྫོད་ས་ལུ་ མྫོ་ཞུ་བ་འགྱོ་མི་ཚུ་གོ་ལ་དཀརཔྫོ་གྱོན། ཆིབས་རྟ་དཀརཔྫོ་འཁྱིད་དེ་ ཞུ་བ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ 
ཕྫོ་སྐྱེས་འཇའ་རིསམྫོ་ཡྫོད་མི་ཚུ་འགྱོ་བའི་སྫོལ་སྫོད་ནུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཨ་རས་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ལམ་སྟྫོན་དང་བསབ་བྱ་ཚུ་གནང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་
ཟེར་ མཁོ་བྱུང་མཁན་པྫོ་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

མྫོ་ལྷ་དབང་ཆེན་བཟང་མྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ བྫོ།སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱི། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་མ་མྫོའི་ཚྫོགས། །རང་རྟགས་སྫོག་གི་སྙིང་པྫོ་བཞེས། །གཉེན་པྫོ་བསྲུང་
བར་བཀའ་བསྒོ་མཛད། །བསྟན་དང་སྡེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པྫོ། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བཅག་གི །ད་ལ་
རྗེས་བསྐུལ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། །མ་གཡེལ་བསྒྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྫོབ་
དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཤུལ་ལས་ གཏེར་སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་བྱྫོན་པའི་
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སྐབས་ དབང་ཆེན་བཟང་གིས་ སྐུ་གཟུགས་དངོས་སུ་སྟྫོན་ཏེ་ གཏེར་སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པའི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་ 
སྐལ་པ་མ་སྟྫོང་གི་བར་དུ་ མྫོ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ བསྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་ 
ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་ ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

                                  དདབབངང་་ཆེཆེནན་་བབཟཟངང་་མམྫོྫོའིའི་་གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

དབང་ཆེན་བཟང་མྫོའི་གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང་འདི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་༡ བྫོ། སྲིད་པར་དབང་བསྒྱུར་མ་མྫོའི་ཚྫོགས་རྣམས་ཀྱི། །གཙྫོ་མྫོ་ཌཱ་ཀིའི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་
ཅན། །པདྨའི་སྦས་ཡུལ་ཆེན་མྫོའི་ཞིང་སྐྱོང་མ། །འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ། །ཀླུང་ཆེན་བྲག་རི་འབར་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕྫོ་བྲང་
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ནས། །བསྟན་དང་དེ་འཛིན་སྲུང་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ། །འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ། །ཟེར་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གདུང་དཀར་སྣག་ཚང་ལས་མར་བབས་ཏེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ལྔ་དེ་ཅིག་འགྱོ་
དགོ་པའི་ས་ཁར་ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་བྱག་གི་མགུ་ལུ་མེ་ཏྫོག་དང་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་
ཁར་བྱ་དང་བྱེའུ་ཅུང་ཚུ་གི་གསུང་སྙན་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སང་གི་སྦུག་ལུ་མྫོའི་གནས་ཁང་ཟེར་
སྣག་ཚང་རྙིངམ་གི་འྫོག་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་འབབ་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་མིའི་མགུ་ལུ་ ཁང་
གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

༡ ཧེ་མར་སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་ ཉམས་གསྫོ་ཞུ་བའི་
སྐབས་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ 
ཤར་ཕྱྫོགས་རྩིབས་བརྒྱད་འཁོར་ལྫོའི་ མི་སེར་ཚུ་གི་འགོ་
འཁྲིདཔ་འབད་དེ་ ཤིང་ལེབ་བཀབ་པའི་སྐབས་ དབང་
རྫོངཔ་ སྐྱག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྟ་དཔྫོན་མི་ཐྫོད་ཀྱིས་ 
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ ངལ་མ་རངས་པར་ ཨ་རྟག་
འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་ལེབ་ལྔ་ལྔ་རེ་བཀབ་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ 
ཤིང་ལེབ་དགུ་དགུ་རེ་བཀབ་བཅུག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ རྟ་དཔྫོན་མིག་ཐྫོད་ 
སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་གི་ཐྫོག་ཁར་ འཐབ་པའི་སྐབས་ མི་ངོམ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
དང་གཅིག་ཁར་ ཨང་རས་བལ་གྱི་དཀྱི་ར་དཀྱིས་མི་གཅིག་ ཁ་བྲལ་མེད་པར་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་མཇལ་
བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

དུང་དཀར་དབང་ཆེན་བཟང་མྫོ་འདི་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་དཀར་མེ། ཚྫོགས་དང་
གསྫོལ་ཁ་ཚུ་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་གཉིས་པའི་ 
ཚེ་བཅུ་དགུ་ལུ་ དུང་དཀར་སྣག་ཚང་ནང་ལུ་སྦེ་ དྲག་པྫོའི་གཏྫོར་བཟྫོག་འཕངས་པའི་ཁར་ ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་
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བ་ལུ་སྦེ་ མར་ཆང་གི་ཕུད་གཏྫོར་ཏེ་ དར་འཕྱར་བའི་སྫོལ་འདི་ ད་ལྫོའི་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་པར་
འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ག་ནི་བ་བཀའ་བཙན་པའི་ཁར་ རྒྱབ་སྐྱོར་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་མཛད་ནི་ཡྫོད་རུང་ དབང་ཆེན་བཟང་
མྫོའི་སྐུ་འདྲ་ དུང་དཀར་སྣག་ཚང་ནང་ བྱང་གི་ལྫོགས་ལུ་ ཚུལ་ཙམ་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ 
བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཚུལ་ལྡན་གྱི་བཀའ་ཁྲབ་ཅིག་བཞེངས་གནང་
པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ཀུར་རི་མདྫོ་བཞི། དེའི་ནང་ཐྫོད་ཉིད་ལས་ 
དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལུ་ ཕན་ཐྫོགས་དང་ཞབས་ཏྫོག་སྦྫོམ་ར་འབྱུང་ནི་མས་ཟེར་ ཞིབ་
འཚྫོལ་པ་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསྫོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་དང་། གནས་ཁང་ངོ་མ་འདི་ ཀླུ་བུམ་ཆུང་ཅིག་བ་
ལྷག་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ནི་གི་རེ་བ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ དང་ཕུའི་གཞུང་ལམ་ཁར་ ཡར་དང་མར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དབང་ཆེན་བཟང་
མྫོ་ལུ་ མར་ཆང་ཕུད་གཏྫོར་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ས་ལུ་ མྫོའི་བཞུགས་ཁྲི་ཡྫོད་མི་འདི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་
སྟྫོན་ནི་དེ་གིས་ ནགས་ཚལ་ནང་ སྣང་མེད་སྦེ་ལུས་ཡྫོདཔ་ལས་ དེ་ཡང་ ཀླུ་བུམ་གྱི་རྩ་བར་བཏྫོན་
ཞིནམལས་ ཕྫོ་བྲང་གི་ནང་ན་བཙུགས་ཏེ་ ཕྫོ་བྲང་བཞེངས་ནི་གི་འཆར་གཞི་འདུག། དེ་སྦེ་བཞེངས་དགོ་
པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པྫོ་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གི་ སྲུང་མ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་ཟེར་ མཁོ་བྱུང་
མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།། མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༣༣  ཟཟ་་བབ་་གགདདྫོྫོངང་་བབཙཙནན་་ནནམམ་་མམདདྫོྫོགག་་ཅཅནན།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་ནམ་མདྫོག་ཅན།

ས་གནས།    ཁམས་ཕུག།

གཡུས།   ས་ཚ་སྦི།

བསྟེན་མི། གདུང་དཀར་གྱི་མི་སེར།རྟ་སྦིས་དང་མཁོ་འབྱུང་གི་མི་སེར།ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་མི་ 

སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་འཁོར་དགུའི་གྲས་ལས་ ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་ནམ་མདྫོག་བཙན་འདི་རང་
སྫོའི་གཡུས་ཕྱྫོགས་དང་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་སྲུང་མའམ་སྐྱེས་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་རྐྱེན་
ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆརཔ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་དང་ཉིམ་ཤར་མ་བཏུབ་པའི་
སྐབས། དེ་གི་ནང་དྫོན་ཉིད་ལས་ཚྫོང་རྐྱབ་མི་དང་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་མི། དེ་ལས་དགྲ་འཇག་ཆོམ་རྐུན་
ལས་བསྲུང་ནི་དང་། ཅ་ལ་བྱང་མི་ཚུ་ལྫོག་འཐྫོབ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུཝ་ཨིན་པས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
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གཏེར་བདག་ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་གྱི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་འི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ 
ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ ཁམས་ཕུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ གཏེར་སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པའི་ཕྱག་བཟྫོ་ གཏེར་བདག་ཟ་བ་
གདྫོང་བཙན་གྱི་སྐུ་འདྲ་དང་ བཀའ་ཁྲབ་འདི་མཇལཝ་ད་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། ཞལ་ཁྲོ་བྫོ། སང་བའི་སྤྱན་
གསུམ་གྱིས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གཟིར་ཏེ་བཞུགས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ དགྲ་སྟྭ་དང་ ཕྱག་
གཡྫོན་པ་ལུ་ ཁ་ཀྲམ་རྩེ་གསུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༧ ཧཱུྂ། སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་
སྤྱན་སྔ་རུ། །སྦས་ཡུལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི། །སྒོ་རྣམས་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པའི། །ཟ་བ་གདྫོང་
བཙན་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ལས་ཚུར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་
ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ དག་པའི་ཞིང་མཆོག་སྦས་ཡུལ་ཆ་མཉམ་ནང་ སྡིག་ཅན་དང་མི་ངན་ལ་སྫོགས་
པ་ སྦས་ཡུལ་འདི་ནང་མ་གཏང་པར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། དགོས་སུ་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་
སྐྱེས་བུ། ལྷག་པར་དུ་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པའི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་བསྲུང་ནི་གི་ ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་
ཕུལ་ནུག།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

༡ ཧེ་མར་གདུང་དཀར་སྣག་ཚང་ནང་སྫོད་མི་ མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་གནམ་ནུབ་མྫོ་
སྣག་ཚང་ལས་འཐྫོན་ཏེ་ མྫོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ལྕགས་ཀོ་ཟམ་ཁ་ཐུག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ལམ་ཁར་ས་གོ་
འཚུབ་དྲགས་ཡྫོད་ནི་དེ་གིས་ རྒྱ་གར་ཁམས་ཕུག་ཁ་ཐུག་གདྫོང་སྒོར་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་ཐལ་མྫོ་སར་ཏེ་ 
མེས་མེས་གཏེར་བདག་དང་ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་ ཨ་རྟག་ར་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དེ་རང་ཡྫོད། ད་རིས་
འབད་རུང་ང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པ་ད་ལྫོ་རང་བྱྫོན་གནང་དགོ་པས་ཟེར་གསྫོལཝ་བཏབ་ཞིནམ་ད་ དུམ་གྲ་
ཅིག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལམ་ཁར་བུམྫོ་ཅིག་དང་ཕྱད་དེ་ བུམྫོ་འདི་ཧེ་མ་སྦེ་ཨམ་འདི་ཤུལ་ཤུལ་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ 
བུམྫོ་གི་རྐངམ་ས་ཁར་མ་རེགཔ་སྦེ་འགྱོཝ་མ་ཚད་ ཆུ་དང་འདམ་པ་ནང་སྐད་ཡང་རྐྱབ་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་
ཨིན་མས། དེ་ལས་ལྕགས་ཀོ་ཟམ་གྱི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་རྫོ་ཕུག་ཅིག་ཡྫོད་སའི་རྩ་བར་ལྷྫོདཔ་ད་ བུམྫོ་འདི་རྫོ་
གུར་འཛེགས་ཞིནམ་ད་ཡ་ ནཱ་ལས་ཡར་འདི་ཁྱོད་མི་འདྲྫོག་པ་སྟེ་ཁྱོད་རང་རྐྱངམ་གཅིག་སྫོང་སྨ་རེ་ཨ་ཡ་
ལྷྫོདཔ་ད་ཨུ་རྐྱབ་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ མྫོ་གིས་ཁྱིམ་གྱི་རྩ་བར་མ་ལྷྫོདཔ་གཅིག་ཁར་ ཨུ་སྐད་རྐྱབ་
པའི་སྐབས་ བུམྫོ་དེ་གིས་ཡང་ཨུ་ལེན་མ་འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ལན་འཇལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་
སྦེ་བཤད་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཨམ་འདི་ལུ་ གཏེར་བདག་དང་ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ནི་
དེ་གིས་སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་པར་ལྷྫོད་ཚུགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

  

  

  

  

  

                          ཟཟ་་བབ་་གགདདྫོྫོངང་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
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ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་ནམ་ ཟ་བ་མདྫོག་བཙན་གྱི་བཞུགས་ས་གནས་ཁང་འདི་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་མར་ 
སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢༠དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོཔ་མ་ཚད་རྐང་སྟྫོང་སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠དེ་ཅིག་
འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ རྒྱ་གར་ཁམས་ཕུག་ཟེར་ས་ལུ་ཀུར་རི་ཆུ་གི་མཐའ་མར་བྱག་གི་སྐེད་པའི་གུར་ ག་
ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཕྫོ་བྲང་རང་བྱྫོན་འདི་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ཟྫོ་ར་རྭ་
སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ཧཱུྂ། ལ་རྒྱབ་ན་རིང་གཞལ་ཡས་
ནས། །དམ་ཚིག་ཇི་བཞིན་འཕྲིན་ལས་མཛད། །བཙན་རིགས་ཀུན་གྱི་རྗེ་བྫོ་ཆེ། །ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་
གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁམས་ཕུག་ཟེར་ས་ལུ་ ཀུ་རི་ཆུའི་མཐའ་མར་ བྱག་གི་
སྐེད་པ་གུར་ མཇལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དེ་གི་གདྫོང་ཀོའམ་ ཀུ་རི་ཆུའི་ཕར་ཀི་ལྫོགས་ལུ་ གཏེར་བདག་གི་
ཤ་ཚང་ངམ་ ཤ་ཁང་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཤ་ཁང་ནང་ ཨེན་ཙི་ཕྲལ་ཕྲལ་སྫོར་དགོ་
པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གསྫོལ་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཟེར་རུང་ཉིན་ལར་གྱི་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་དང་། རང་སྫོའི་ལྫོ་ལར་གྱི་
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་སྫོལ་འདུག། གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་རྩ་བྫོ་དེ་ཡང་རྟ་
སྦིས་དང་མཁོ་འབྱུང་། དེ་ལས་གདུང་དཀར་པ་གིས་འབད་དགོ་པའི་ཁར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་དང་འདི་ན་ 
འཛྫོམས་མི་ཆ་ཁྱབ་ལུ་རྩབྫོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཉིན་མའི་གསྫོལཝ་དྲྫོན་གོང་དྲང་སྫོལ་དང་། དྲྫོན་གོང་ཟ་མི་ཚུ་
གིས་འབད་རུང་རྩ་བྫོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཉིནམ་རེ་རེ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་ ད་རིས་ནངས་པ་
ཉམས་ཏེ་ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ དྲྫོན་གོང་དྲང་མི་དང་ལཱ་འབད་བའི་སྫོལ་འདི་ཉམས་སྫོ་ནུག།

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་གཡུས་ཁར་ ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་རན་པའི་སྐབས་ཆརཔ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཟ་བ་
གདྫོང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལུ་ཡྫོད་པའི་རྫོ་ཕུག་འདི་འཕྱག་དར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་འཁྱུ་སྟེ་ཆརཔ་ཕབ་
པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་། གལ་སྲིད་གཡུས་ཁར་ཆརཔ་རྐྱབ་སྟེ་ ཉིམ་ཤར་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ གོང་ལུ་ཞུ་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་འབད་དེ་ ཉིམ་ཤར་བཅུག་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ཡང་རྫོ་ཕུག་གུར་འཕྱག་དར་རྐྱབ་སྟེ་ ཆུ་འཁྱུ་ཞིནམ་
ལས་ ལྷ་ཞུ་མི་ཡང་ཝ་ཝལ་པ་དང་སྟང་ལུངཔ། དེ་ལས་གདུང་དཀར་པ་ཚུ་གིས་ཞུ་ནི་མ་གཏྫོགས་ གཞན་
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མི་གིས་མ་བཏུབ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གཏེར་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་སྦྱིན་བདག་གི་གཙྫོ་བྫོ་
འདི་དེ་ཚུ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

རྒྱ་གར་ཁམས་ཕུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཟ་བ་གདྫོང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ གཞུང་དང་རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་གནས་ཁང་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་དྫོག་དྲག་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་སེལ་ཏེ་བཟྫོ་བའི་བསྒང་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ གནས་ཁང་ཡང་ཉམས་བཅོས་ཞུ་སྟེ་བཞེངས་པའི་བསྒང་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། སྫོས་རབས། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 
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༤༤  ཡཡངངསས་་མམཐཐྫོྫོ་་གགངངསས་་ལལ་་ཉིཉི་་ཤཤརར།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡངས་མཐྫོ་གངས་ལ་ཉི་ཤར།

འཁོར།                    ལྷ་དང་ཀླུ། ནྫོར་ལྷ།  

ས་གནས།    ས་ས་སྦིས།

གཡུས།      ས་ས་སྦིས།

བསྟེན་མི།   ས་ས་སྦིས་དང་ཨོ་རྒྱན་ཕུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

འབྲུ་སྣའི་རིགས་ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་ས་ཁར་བཏབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས། ཚྫོགས་དང་དཀར་
མེ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཡངས་མཐྫོ་གངས་ལ་ཉི་ཤར་གྱི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་
ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། ཕུན་ཚྫོགས་འདྫོད་ཡྫོན་རིན་ཆེན་ས་གཞིའི་དབུས། །རྫུ་
འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་ཅང་ཤེས་དུང་མདྫོག་སྟེང་། །འཕྲིན་ལས་ཐྫོགས་མེད་སྐུ་མདྫོག་དཀར་གསལ་
མདངས། །ཞལ་ཕྱག་མཚན་དཔེའི་ཡྫོན་ཏན་རྫོགས་ལ་བསྟྫོད། །ཕྱག་གཡས་ཕྱྫོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རུ་མཚྫོན་
སྒྲེངས། །གཡྫོན་པས་དགོས་འདྫོད་ཀུན་སྩྫོལ་ནྫོར་གཞྫོང་བསྣམས། །ལས་བཞིའི་ཐྫོགས་མེད་དར་དཀར་
འཇོལ་བེར་གསྫོལ། །རིན་ཆེན་གསེར་ཁྲབ་གསེར་རྫོག་གསྫོལ་ལ་བསྟྫོད། །གདུག་པ་ཚར་གཅོད་འཁོར་
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གསུམ་སྐེད་ལ་སྐོར། །གསེར་སྒ་གསེར་མཐུར་གཡུ་ཡིས་གོང་སྨད་སས། །འཁོར་དུ་ལྷ་ཀླུ་ནྫོར་ལྷའི་དཔུང་
དང་བཅས། །དགེ་ལེགས་སྤྱི་དཔལ་དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡངས་མཐྫོ་
གངས་ལ་ཉི་ཤར་གྱི་ སྐུ་མདྫོག་འདི་ དཀརཔྫོ་ཧིང་སངས་ས་དང་། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རུ་མཚྫོན་ཡར་ནམ་
མཁའ་ལུ་འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོརབུ་གཞྫོངམ་དང་བཅས་བསྣམས།  རིན་པྫོ་ཆེ་གསེར་གྱོ་གོ་ཁྲབ་
ཀྱི་ན་བཟའ་གསྫོལ་ཏེ་ སྐུ་བཅིངས་ཀྱིས་བསམས། དབུ་ལུ་ གསེར་གྱི་ལྕགས་རྫོག་བཞེས་ཏེ་ ཆིབས་རྟ་
གུར་ གསེར་སྒ་བཀལ། གསེར་མཐུར་བཏགས། གཡུ་ཡིས་གོང་སྨད་ལུ་བརྒྱན་པའི་གུར་ ཆིབས་ཏེ་ག་ནི་
བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཡངས་མཐྫོ་གངས་ལ་ཉི་ཤར་གྱི་ དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ཀྱཻ།སྫོབ་དཔྫོན་
པདྨའི་བཀའ་ཉན་པ། །ཡང་ཐྫོག་ཡུལ་ལྷའི་གཙྫོ་བྫོ་རྗེ། །སྦས་གཉན་གཏེར་སྲུང་མཐུ་སྟྫོབས་ཅན། །གངས་
ལ་ཉི་ཤར་འཁོར་དང་བཅས། །སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས་དམ་མ་གཡེལ། །གདུང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྤྱན་འདྲེན་
ན། །ཏིང་འཛིན་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར། །མ་ཐྫོགས་མྐ྄ར་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ བྫོད་ལས་མར་འབྲུག་ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ 
ཡང་ཐྫོག་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ གངས་ལ་ཉི་ཤར་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ སྦས་ཡུལ་གྱི་
གཏེར་སྲུང་སྦེ་བཀོད་ཡྫོད་པའི་ཁར་ གཏེར་སྟྫོན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཡང་ ཁས་བང་དང་
དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཡངས་ཐྫོག་གངས་ལ་ཉི་ཤར་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ས་ས་སྦིས་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ བཛྲ་གུ་རུ་ཆུའི་གཡས་ཁ་ཐུག་
ལུ་ཡྫོད་མི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་རི་མཐྫོན་པྫོ་འདི་ ཡངས་ཐྫོག་གངས་ལ་ཉི་ཤར་གྱི་ཕྫོ་བྲང་
དང་། ས་ས་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་ཁར་ཡྫོད་མི་འདི་ཁོའི་བཞུགས་ཁྲི་རང་བྱྫོན་ཨིན་ཟེར་ མཁོ་འབྱུང་མཁན་པྫོ་
འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཡང་མཐྫོ་གངས་ལ་ཉི་ཤར་ལུ་ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་༢པའི་ཚེས་༡༠ལུ་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གཅིག་
ཁར་འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་བཞུགས་ཁྲི་གི་རྩ་བ་ལུ་སྦེ་བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས། ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་
ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ ས་ས་སྦི་དང་ ཨོ་རྒྱན་ཕུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་
ནི་ཡྫོད་རུང་ དང་པ་ སྐུ་འདྲ་མེད་པའི་ཁར་ ལྫོ་ལར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་ བཞུགས་ཁྲི་གི་རྩ་བ་ལུ་ 
ཚྫོགས་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྦྫོམ་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
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སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218

༥༥  སྲིསྲིབབ་་ལལ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།།  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  སྲིབ་ལ་རྫོ་རྗེ་དཀར་པྫོ།
འཁོར།                  ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས།  
ས་གནས།    རྟ་སྦིས།
གཡུས།     རྟ་སྦིས།
བསྟེན་མི།   རྟ་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། 
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མེད་པའི་ཁར་ 
ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་
དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་ངན་མེད་པའི་སྐྱབས་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

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

སྲིབ་ལ་རྫོ་རྗེ་དཀར་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་
མཚན་ཚུ་འི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ཧཱུྂ། རྫོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ་ལས། །མངོན་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་དཀྱིལ་
འཁོར་ཅན། །ཞི་བའི་ལས་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཕྱིར། །དཀར་པྫོའི་ཟ་ཞལ་འཆང་ལ་བསྟྫོད། །བསྟན་འགྲོའི་
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བྱ་ར་མཛད་ཙ་ན། །རབ་དཀར་མྱུར་འགྲོའི་སྟེང་ནས་འགྱིང་། །ཆོས་བྱེད་བདག་བཅག་རྣལ་འབྱྫོར་
གྱིས། །འདྫོད་དགུའི་ལྫོངས་སྤྱྫོད་རྒྱས་ལ་བསྟྫོད། །སྟྫོབས་ཆེན་ཕྱག་གཡས་ལྷུན་པྫོའི་རྩེར། །རུ་མཚྫོན་ལྷའི་
བ་དན་འཕྱར། །མཐུ་སྟྫོབས་རླུང་གིས་གཡབ་པའི་ཚེ། །སྲིད་གསུམ་དབང་འདུས་མཛད་ལ་བསྟྫོད། །ལ་
སྫོགས་པ་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང་། དྲག་པྫོ་ཟེར་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་
སྐབས་ཐྫོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྲིབ་ལ་རྫོ་རྗེ་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་
ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྲིབ་ལ་རྫོ་རྗེ་དཀར་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཧཱུྂ། སྔོན་ཚེ་
མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བ་ཡིས། །མཁྱེན་བརྩེ་ཆུབ་གཟུགས་པད་འབྱུང་ལ། །རང་རྟགས་ཕུལ་ནས་དམ་བཞེས་
པའི། །ཐ་ཚིག་མ་གཡེལ་གཡར་དམ་སྒྲུབ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ 
མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་མངའ་བདག་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཟེར་ རང་སྫོག་ཕུལ་ཏེ་ 
ཁས་བངས་དང་དམ་བཅའ་ཞུ་ནུག། 

སྲིསྲིབབ་་ལལ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོའིའི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

སྲིབ་ལ་རྫོ་རྗེ་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཧཱུྂ།མི་
འགྱུར་བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩལ། །འགག་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་རྫོ་རྗེའི་གར། །དེང་འདིར་འགྲོ་
བྫོའི་འཁྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ངོར། །བཙན་རྒོད་བཛྲ་སི་ཏར་ཡྫོངས་ཤར་བའི། །མངགས་གཞུག་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་
པའི་དཔུང་དང་བཅས། །རང་སྣང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །གང་དུ་བཞུགས་ཀྱང་སྔོན་གྱི་དམ་
དགོངས་ཏེ། །བརྩེ་གདུང་ཆེན་པྫོའི་གནས་འདིར་ས་མཱ་ཛ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་སྲིབ་ལའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་
འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ངམ་སྲིད་པ་གསུམ་ན་ཁྱབ་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་རྟ་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་མགུ་ལུ་ཡྫོད་ཟེརཝ་མ་
གཏྫོགས་བརྟན་བརྟན་སྦེ་འདི་ནང་ཨིན་ཟེར་ངོ་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་
ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ 
གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ར་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

དང་ཕུ་ཕ་མའི་ངོ་བསྒང་ལས་ར་ སྲིབ་ལ་རྫོ་རྗེ་དཀར་པྫོ་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཕྫོ་
བྲང་འདི་ནང་ཡྫོད་ཟེརཝ་ངོ་སྦྲགས་ནི་མེད་པའི་ཁར་ བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༦༦  མེམེ་་རིརི་་རྩེརྩེ་་ཁྲོཁྲོ་་ཟཟངངསས་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔྫོྫོ།།  

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

ཡུལ་ལྷའི་མཚན།  མེ་རི་རྩེ་ཁྲོ་ཟངས་རྒྱལ་པྫོ།
འཁོར།         སྨན་མྫོ་འཁོར་ཚྫོགས། 
ས་གནས།  ལྕགས་ཀོ་ཟམ།
གཡུས།   ལྕགས་ཀོ་ཟམ།
བསྟེན་མི།  ལྕགས་ཀོ་ཟམ་ཆུ་སར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མེད་པའི་ཁར་ཆར་ཆུ་
དུས་སུ་བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་ངན་མེད་པའི་སྐྱབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུཝ་
ཨིན་པས།

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

མེ་རི་རྩེ་ཁྲོ་ཟངས་རྒྱལ་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་བསྡུས་ལས་ དཔར་ལྫོག་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ། གསང་བའི་དུར་ཁྲོད་རིན་ཆེན་ལྷུན་པྫོའི་མགུལ། །རང་སྣང་རིན་པྫོ་ཆེ་ཡི་
གཞལ་ཡས་ནས། །མིར་སྦིས་ཕྫོ་ལྷ་བཙན་རྒོད་མཐུ་རྩལ་ཅན། །སྨན་མྫོ་འཁོར་ཚྫོགས་དྲེགས་པ་མ་ལུས་
པ། །གསྫོལ་ལྫོ་མཆོད་དྫོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ མེ་རི་རྩེ་ཁྲོ་ཟངས་
རྒྱལ་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ དེ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་ དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་པའི་ཁར་ སྐུ་འདྲ་
དང་བཀའ་ཁྲབ་ལ་སྫོགས་པ་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་གིས་ བརྟན་བརྟན་སྦེ་ དེ་སྦེ་འདུག་ཟེར་བཀོད་
མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་བསྡུསཔ་ཅིག་མ་གཏྫོགས་མིན་འདུག། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

མེ་རི་རྩེ་ཁྲོ་ཟངས་རྒྱལ་པྫོ་འདི་ག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་ 
གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་མི་ཤེས་པས། ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ 
དང་པ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་། རྗེས་སུ་ གཏེར་སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་
གནངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་དང་ པདྨ་གླིང་པ་མ་བྱྫོན་པའི་ས་
གོ་རྩ་ལས་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

མེ་རི་རྩེ་ཁྲོ་ཟངས་རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་བསྡུས་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཧཱུྃ། 
གསང་བའི་དུར་ཁྲོད་རིན་ཆེན་ལྷུན་པྫོའི་མགུལ། །རང་སྣང་རིན་པྫོ་ཆེ་ཡི་གཞལ་ཡས་ནས། །མིར་སྦིས་ཕྫོ་ལྷ་
བཙན་རྒོད་མཐུ་རྩལ་ཅན། །སྨན་མྫོ་འཁོར་ཚྫོགས་དྲེགས་པ་མ་ལུས་པ། །གསྫོལ་ལྫོ་མཆོད་དྫོ་བཅོལ་བའི་
འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་སྦེ་ ཡྫོད་པའི་ནང་
གསེས་ལས་ ལྕགས་ཀོ་ཟམ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལག་ལུ་ བྲག་རི་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་ མཁོ་
འབྱུང་མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་
མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་
བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་
ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཡུས་ཁའི་
མི་ཚུ་གིས་ གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ར་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

མེ་རི་རྩེ་ཁྲོ་ཟངས་རྒྱལ་པྫོ་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ཨ་རྟག་ར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ 
གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་རུང་ སྐུ་འདྲ་དང་ ཡང་ཅིན་ བཀའ་ཁྲབ་ཟེརཝ་མེད་ནི་དེ་གིས་ དེ་སྦེ་ར་སྨྫོན་
ལམ་བཏབ་སྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ མེ་རི་རྩེ་ཁྲོ་ཟངས་རྒྱལ་པྫོ་ཟེར་མི་འདི་བཟྫོ་རྣམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ག་གིས་
ཡང་མི་ཤེས་པས།  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༧༧  དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་གགཟིཟི་་ལྡལྡནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  དགེ་བསྙེན་རྫོ་རྗེ་གཟི་ལྡན།

འཁོར།                  དམ་ཅན་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་མ་མྫོའི་ཚྫོགས།  

ས་གནས།    གུར་ལག།

གཡུས།     གུར་ལག།

བསྟེན་མི།    ལྕགས་ཀོ་ཟམ་དང་གུར་ལག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མེད་པའི་ཁར་ཆར་ཆུ་
དུས་སུ་བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་ངན་མེད་པའི་སྐྱབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུཝ་
ཨིན་པས།

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

དགེ་བསྙེན་རྫོ་རྗེ་གཟི་ལྡན་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་འི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ 
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ཀྱཻ། སྣ་ཚྫོགས་དར་སྟེང་དྲི་མེད་ཤེལ་བཞིན་དུ། །མྫོས་པའི་རྗེས་སྫོང་ཞི་
ཆགས་ཁྲོ་བྫོའི་ཉམས། །སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་མཐའ་གཅིག་ཏུ། །བཟུང་དཀའ་ཡ་མཚན་མངའ་
བ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་བསྙེན་རྫོ་རྗེ་གཟི་ལྡན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ 
སྦྱིན་པའི་བདག་པྫོ་རང་གི་ དད་མྫོས་གུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྲལ་ཕྲལ་ཞིཝ་དང་ ཕྲལ་ཕྲལ་ཁྲོ་བྫོ་སྦེ་མཇལ་ནི་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ བཤདཔ་མ་གཏྫོགས་ བརྟན་བརྟན་སྦེ་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་མིན་འདུག། 



225

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་གཟི་ལྡན་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་
དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ཀྱཻ། ཁྱེད་སྔོན་རིག་
འཛིན་བརྒྱུད་པ་སྫོགས། །གྲུབ་བརྙེས་མང་པྫོས་ཇི་བཞིན་
དུ། །གཟིགས་པས་ཇི་ལར་བཀའ་བསྒོ་བ། །མ་གཡེལ་མ་
འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་
བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་བདག་
པྫོ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གིས་ 
བཀའ་ག་གནང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་
ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་
པས། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

དགེ་བསྙེན་རྫོ་རྗེ་གཟི་ལྡན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཧཱུྂ། 
མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩལ། །འགག་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་རྫོ་རྗེའི་གར། །དེང་འདིར་འགྲོ་
བྫོའི་འཁྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ངོར། །བཙན་རྒོད་བཛྲ་སི་ཏར་ཡྫོངས་ཤར་བའི། །མངགས་ཞུགས་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་
པའི་དཔུང་དང་བཅས། །རང་སྣང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །གང་དུ་བཞུགས་ཀྱང་སྔོན་གྱི་དམ་
དགོངས་ཏེ། །བརྩེ་གདུང་ཆེན་པྫོའི་གནས་འདིར་ས་མཱ་ཛ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྲིབ་ལའི་ཕྫོ་བྲང་
འདི་འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ངམ་སྲིད་པ་གསུམ་ན་ཁྱབ་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རྟ་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་མགུ་ལུ་ཡྫོད་
ཟེརཝ་མ་གཏྫོགས་ བརྟན་བརྟན་སྦེ་འདི་ནང་ཨིན་ཟེར་ངོ་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་
ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ 
གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ར་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

དང་ཕུ་ཕ་མའི་ངོ་བསྒང་ལས་ར་ སྲིབ་ལ་རྫོ་རྗེ་དཀར་པྫོ་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཕྫོ་
བྲང་འདི་ནང་ཡྫོད་ཟེརཝ་ངོ་སྦྲགས་ནི་མེད་པའི་ཁར་ བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག།  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 



227

༨༨  བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔྫོྫོ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོ།
ཕྫོ་མྫོ།          བཙན་རྒོད་ཕྫོ་ལྷ།
འཁོར།          དམ་ཅན་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་མ་མྫོའི་ཚྫོགས། 
ས་གནས།  ཀུན་བཟང་གླིང་།
གཡུས།   ཀུན་བཟང་གླིང་།
བསྟེན་མི།  ལྕགས་ཀོ་ཟམ་དང་གུར་ལག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་
ལས་ནད་དང་མུ་གེ། སེརཝ་
དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མེད་
པའི་ཁར་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་
བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ནི་དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་
ངན་དང་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་
གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཡྫོ་སྨད་བཙན་རྒོད་བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༢ ཀྱཻ། མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བཀའ་ཉན་མཐུ་སྟྫོབས་ཅན། །སྐུ་
མདྫོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟྫོན། །ལྷབ་ལྷུབ་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །འཁོར་
ཚྫོགས་དབུས་ན་བརྗིད་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བསྟན་པའི་ཞབས་ཏྫོག་དང་ 
གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་སྐབས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་མ་
འདྲཝ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ན་བཟའ་ཡང་ དར་སྣ་ལྷབ་ལྷུབ་གསྫོལ། རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་
ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཁོར་གྱི་སྦུག་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེརཝ་མ་གཏྫོགས་ བརྟན་བརྟན་སྦེ་དེ་
སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་མི་མིན་འདུག།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཡྫོ་སྨད་བཙན་རྒོད་བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོ་འདི་ག་གིས་
བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་༡ ཀྱཻ།སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་པདྨ་རྒྱལ་པྫོ་
དང་། །རིམ་བྱྫོན་རྒྱལ་བས་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་
ལར། །གནྫོད་སེམས་སྫོངས་ལ་དགེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་
སྒྲུབ། །དམ་ལས་མ་འདའ་བཅོལ་བའི་ལས་མཛྫོད་
ཅིག །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་
རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་།རིམ་པར་བྱྫོན་པའི་ 
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ བསྟན་པ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་
ལུ་ གནྫོད་པ་མི་བཀལ་ནི་གི་ བཀའ་དང་དམ་གནང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནྫོད་པའི་སེམས་ངན་སངས་ཏེ་ དགེ་
བའི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་པའི་ ལཱ་འབད་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ། བྱིན་
ལྡན་རི་མཐྫོ་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཡངས་ཤིང་། །ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་རབ་བཀྲའི་དབུས། །ཆུ་འཛིན་སྤྲིན་
དཀར་གུར་ཁང་འཁྲིགས་པའི་འྫོག །རབ་མཛེས་བྲག་དཀར་བརྩེགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་
པྫོ་ཡུལ་འཁོར་མ་ལུས་པ། །མ་ཐྫོགས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྟྫོན་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་
གླིང་བརྒྱད་ཡྫོད་ས་ལས་ ཀུར་སྟྫོད་ཀུན་བཟང་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ཡྫོད་པའི་མགོན་ཁང་ནང་བྱང་
གི་ལྫོགས་ལུ་ཁོའི་སྐུ་འདྲ་ལྡེབས་རིས་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ལྷ་
ཁང་གི་རྒྱབ་ཁ་ལས་ཡར་ཡྫོད་མི་བྲག་རི་འདི་བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་བརྩིསཝ་ཨིན་པས། 

 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་
ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་
གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་
ལས་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ 
གཡུས་ཁའི་མི་དང་ དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་
བམ་ཆོས་པ་དང་ སྐུ་གཉེར་གྱིས་ཉིན་ལར་
བཞིན་དུ་ གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ གསྫོལ་ཁ་དང་
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་འདུག། 

  



230

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 



231

༩༩  མམངང་་ཀོཀོངང་་ལྷལྷ་་གགསེསེངང་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།།  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
ཡུལ་ལྷའི་མཚན།  མང་ཀོང་ལྷ་གསེང་དཀར་པྫོ།
ཕྫོ་མྫོ།          ཕྫོ་ལྷ།
གསང་ཡུམ།       སྨན་མྫོ། 
འཁོར།          ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས། 
ས་གནས།  སྟང་ལུང་།
གཡུས།   སྟང་ལུང་།
བསྟེན་མི།  སྟང་ཡུལ་ཝ་ཝལ་དང་སྟང་ལུང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། 
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མེད་པའི་ཁར་
ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་
དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་ངན་དང་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་
ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

མང་ཀོང་ལྷ་གསེང་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ 
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་། ཧཱུྃ། གཏི་མུག་རྫོ་རྗེ་དག་པའི་མདངས། །སྣང་མཛད་ལྷའི་རང་བཞིན་
དཔལ། །དེ་དེའི་སྣང་ངོར་ཡྫོངས་འཆར་བ། །ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་སྟྫོན་ལ་བསྟྫོད། །གངས་རི་ཆད་འདྲའི་ཅང་
ཤེས་སྟེང་། །སྟྫོན་ཟའི་མདངས་འཕྲྫོགས་མཚལ་པྫོའི་ཞལ། །ཕྱག་གཡས་ལེགས་བྲིས་བ་དན་
གཡྫོན། །འདྫོད་དགུའི་ནྫོར་བུས་མཚྫོན་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཟྫོ་རྣམ་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ ཞལ་མཚར་བ་སྟྫོན་ཀའི་ཟཝ་བཟུམ་དང་། ཆིབས་ཡང་ རྟ་ཅང་ཤེས་གུར་ཆིབས། ཕྱག་གཡས་
པ་ལུ་ བ་དན་དང་། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ སྨན་མྫོ་གིས་
གཙྫོས་པའི་ ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་ལ་སྫོགས་པ་གིས་ བསྐོར་བའི་སྦུག་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཞུགས་
ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

མང་ཀོང་ལྷ་གསེང་དཀར་པྫོ་འདི་ག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ སྡུག་བསྔལ་མི་ཟད་ནཱ་དའི་རྒྱུ། །སྡིག་སེམས་ཡིན་པར་
རྒྱལ་བས་གསུངས། །དེའི་ཕྱིར་གནྫོད་སེམས་གདུག་རྩུབ་དང་། །རུ་ང་སྫོང་ལ་གཞན་ཕན་སྤེལ། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་། གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ། དེ་
ལས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ བསྟན་པ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་
ཚུ་ལུ་ གནྫོད་པ་མི་བཀལ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

མང་ཀོང་ལྷ་གསེང་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ། 
གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་སྨན་ལྗོངས་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་། །པདྨའི་བྱིན་བརབས་བདེ་ལྡན་ཕུན་ཚྫོགས་
ཡུལ། །རང་སྣང་རིན་ཆེན་རི་བྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །དམ་གཙང་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །ཟེར་
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གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་མང་ཀོང་ལྷ་གསེང་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་སྟང་ཡུལ་གཡུས་ཚན་ནམ་མེས་མེས་བ་མ་
བསྫོད་ནམས་པྫོའི་གདན་ས་གི་ལག་ལུ་ཡྫོད་པའི་རི་འདི་བྲག་རི་རང་བྱྫོན་འདི་མང་ཀོང་ལྷ་གསེང་དཀར་པྫོའི་
ཕྫོ་བྲང་སྦེ་བརྩིསཝ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་
ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ རང་
སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

མི་ཚུ་གིས་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ དུས་ཨ་རྟག་གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་རུང་ མང་ཀོང་ལྷ་གསེང་དཀར་པྫོ་ཟེར་
མི་འདི་ བཟྫོ་རྣམ་འདི་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་ ག་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལཝ་བཏབ་
པའི་སྐབས་འབད་རུང་ སྐུ་འདྲ་དང་ ཡང་ཅིན་ བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༠༠  ཁཁ་་འའབབངངསས་་གགཡུཡུ་་ལེལེགགསས་་བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཁ་འབངས་གཡུ་ལེགས་བསམ་གྲུབ།
ཕྫོ་མྫོ།          ཕྫོ་ལྷ།
གསང་ཡུམ།       ཀླུ་སྨན། 
འཁོར།         གནྫོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔྫོན་ལྔ། 
ས་གནས།  ཝ་ཝལ།
གཡུས།   ཝ་ཝལ།
བསྟེན་མི།  སྟང་ཡུལ་ཝ་ཝལ་དང་སྟང་ལུང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མེད་པའི་ཁར་ཆར་
ཆུ་དུས་སུ་བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་ངན་དང་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་
གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཁ་འབངས་གཡུ་ལེགས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ནང་། ཧྲཱི། རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །དར་དང་
རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །དར་དམར་རུ་མཚྫོན་ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན། །ལྷ་རྟ་ངང་དཀར་ཆིབས་སུ་
བཅིབས། །ཕྫོ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྫོ་ལྷ་ཁ་འབངས་གཡུ་ལེགས་བསམ་
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གྲུབ་ཀྱི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་ ཞལ་དཀར་བའི་ཁར་ ཕྱག་གཉིས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ དར་དང་
རིན་པྫོ་ཆེའི་ན་བཟའ་གསྫོལ་ཏེ་ རྒྱན་ཆ་བརྒྱན། ཕྱག་གཉིས་ལུ་ དར་དམརཔྫོ་དང་ རུ་མཚྫོན། དེ་ལས་ 
ནྫོར་བའུ་གཞྫོངམ་བསྣམས། ལྷ་རྟ་ངང་དཀར་གྱི་གུར་ལུ་ཆིབས། ཀླུ་སྨན་ལ་སྫོགས་པ་འཁོར་ལེ་ཤ་གིས་ 
བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཁ་འབངས་གཡུ་ལེགས་བསམ་གྲུབ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་
ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ སྔོན་ཚེ་གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀ །བར་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་
པད་འབྱུང་གི། །བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་གཡེལ་བར། །གནས་ཡུལ་བདག་ཅག་སྲུང་སྐྱོབ་མཛྫོད། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ད་ང་པ་ར་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་
གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཤུལ་ལས་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་ 
སྦས་ཡུལ་དང་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་སྲུང་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཁ་འབངས་གཡུ་ལེགས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༡ ནང་། ཧྲཱི། པད་འབྱུང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་བྱིན་བརབས་པའི། །སྦས་ཡུལ་མཁན་ལྗོངས་གནས་ཀྱི་
བཀོད་པའི་ཆ། །སྨན་ལྗོངས་ལྷ་ཡི་དགའ་ཚལ་ལར་སྐྱིད་པ། །ཁ་འབངས་ཕྫོ་ལྷ་གཡུ་ལེགས་བསམ་གྲུབ་
པ། །འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་འབངས་གཡུ་
ལེགས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ཝ་ཝལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལག་ལུ་ཤིང་རིགས་དང་མ་ཏྫོག་གི་རིགས་སྣ་
ཚྫོགས་ཀྱི་གང་སྟེ་ཡྫོད་པའི་རི་པད་མའི་པད་ཐང་འདི་ ཁ་འབངས་གཡུ་ལེགས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་
བརྩིསཝ་ཨིན་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་
ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ རང་
སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ཁ་འབངས་གཡུ་ལེགས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་ཁྲབ་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༡༡  ཕྲཕྲ་་མེམེནན་་སེསེངྒེངྒེ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕྲ་མེན་སེངྒེ།
ཕྫོ་མྫོ།          ཕྫོ་ལྷ།
གསང་ཡུམ།       སྨན་མྫོ། 
འཁོར།         སྡེ་བརྒྱད་དཔུང་། 
ས་གནས།  སྨན་སྦིས།
གཡུས།   སྨན་སྦིས།
བསྟེན་མི།  སྟང་ཡུལ་ཝ་ཝལ་དང་སྟང་ལུང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མེད་པའི་ཁར་ཆར་ཆུ་
དུས་སུ་བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་ངན་དང་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་
ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཕྲ་མེན་སཻངྒའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ནང་། ཧཱུྃ། ཀུན་གཞི་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཁམས། །གདྫོད་མའི་དབྱིངས་སུ་ཡྫོངས་དག་
ཀྱང་། །མ་དག་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ཡུལ་དུ། །འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པར་སྟྫོན་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་ ཕྲ་མེན་སཻངྒའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྒོ་ལས་ འགྲོ་བའི་དྫོན་མཛད་
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པའི་སྐབས་ གང་ལ་གང་གདུལ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་མཇལཝ་མ་གཏྫོགས་ གཅིག་བརྟན་བརྟན་
སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ལ་ཁག་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྨན་མྫོ་ལ་སྫོགས་པའི་འཁོར་ལེ་ཤ་གིས་ 
བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཕྲ་མེན་སེངྒེ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ 
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ །སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་གིས། །སྤྱན་སྔར་བཀའ་གཏེར་བསྲུང་བ་
དང་། །སྐྱེ་འགྲོ་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་ནྫོད་པས། །གཡར་དམ་སྲུང་ལ་མ་གཡེལ་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཤུལ་ལས་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ་གིས་ བཀའ་དང་
དམ་གནང་སྟེ་ གཡུས་ཚན་ཁག་གི་སྲུང་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕྲཕྲ་་མེམེནན་་སེསེངྒེངྒེའིའི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཕྲ་མེན་སཻངྒའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ། ཕུན་
ཚྫོགས་སྨན་ལྗོངས་དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་
ཞིང་། །མཐྫོ་རིས་རྐང་འཐུང་འཁྲིགས་པའི་ནགས་
ཀླུང་མཐིལ། །མི་འགྱུར་རྫོ་རྗེ་བྲག་རིའི་ཁང་བཟང་
ནས། །མཐུ་ལྡན་གཞི་བདག་ཕྲ་མེན་གདྫོང་ལྔའི་
མཚན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྲ་མེན་
སེངྒེའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ སྨན་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཕར་
ཁ་ཐུག་ ཤིང་དང་མེ་ཏྫོག་གི་རིགས་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་
གང་བའི་གཤྫོང་གི་སྦུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བྲག་རི་རང་
བྱུང་འདི་ཕྲ་མེན་སཻངྒའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་བརྩིསཝ་ཨིན་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ བྲག་རིའི་རྩ་བ་ལུ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་
གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཡུས་ཁའི་
མི་ཚུ་གིས་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ཕྲ་མེན་སེངྒེའི་བཀའ་ཁྲབ་མིན་འདུག།  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༢༢  ཕཕྫོྫོ་་ལྷལྷ་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔྫོྫོ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕྫོ་ལྷ་བྲག་བཙན་རྒྱལ་པྫོ།
ཕྫོ་མྫོ།          ཕྫོ་ལྷ།
གསང་ཡུམ།       སྨན་མྫོ། 
འཁོར།         འཁོར་ཚྫོགས། 
ས་གནས།  ཆུ་སར།
གཡུས།   ཆུ་སར།
བསྟེན་མི།  ལྕགས་ཀོ་ཟམ་ཆུ་སར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་
སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་དང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་ངན་
དང་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས།

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

ཕྫོ་ལྷ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་
ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་༢ ནང་། ཧཱུྃ། རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་ར་ཡི། །ཟབ་གཏེར་རྒྱུད་
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ཀྱི་སྲུང་མ་སྟེ། །མ་རུང་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའི། །བཙན་རྒོད་འབར་བའི་སྐུ་ལ་བསྟྫོད། །སྐུ་མདྫོག་
དམར་པྫོ་ཁྲོ་གཏུམ་ཅན། །དར་དམར་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་གསྫོལ། །ཁྲབ་རྫོག་དཔའ་བྫོའི་གོ་ཆ་དང་། །སག་
སྟི་གཡུ་འྫོད་རྒྱ་ལྷམ་གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་རུ་དར་མདུང་དམར་འཕྱར། །གཡྫོན་པ་མདའ་གཞུ་ཞགས་
དམར་བསྣམས། །ཆིབས་སུ་བདུད་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྫོ་ལྷ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་འདི་ དམརཔྫོ། ཞལ་ཁྲོ་གཏུམ། སྐུ་
གཟུགས་གུར་ དར་དམར་པྫོའི་རྒྱན་ཆ་དང་ ཁྲབ་རྫོག་དཔའ་བྫོའི་གོ་ཆའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། ཞབས་ལུ་ 
སག་སྟི་གཡུ་འྫོད་ཀྱི་ཞབས་ལྷྭམ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རུ་དར་དང་མདུང་མདར་ནམ་མཁར་འཕྱར། 
ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཕྱག་མདའ་དང་ཕྱག་གཞུ། དེ་ལས་ ཞགས་པ་དམརཔྫོ་བསྣམས་ཏེ་ བདུད་རྟ་དམར་
པྫོའི་གུར་ཆིབས་པའི་ཁར་ སྨན་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་འཁོར་ལེ་ཤ་གིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་
ཆེཝ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཕྫོ་ལྷ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ། རྫོག་རི་བཙན་མཁར་རྫོ་རྗེའི་བྲག །འཇིགས་རུང་
གནས་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི། །གཤན་དམར་རུ་འདྲེན་སྡེ་བཞི་དང་། །ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་བཅས་
གཤེགས། །ཧཱུྃ། སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་ཟིལ་གྱིས་གནྫོན། །རང་སྫོག་ཕུལ་
ནས་དམ་བཞེས་པ། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་
རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་། གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ རང་སྫོག་ཕུལ་ཏེ་ ཁས་བང་
དམ་བཅའ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བ་མ་གིས་ གཡུས་ཚན་ཁག་གི་སྲུང་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་
ཨིན་པས། 

ཕྲཕྲ་་མེམེནན་་སེསེངྒེངྒེའིའི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཕྫོ་ལྷ་བྲག་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ། 
བཙན་མཁར་བྲག་རི་འབར་བའི་ཁང་བཟང་ནས། །རང་རང་གནས་བརྟན་ཡུལ་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་
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བའི། །གངས་རི་མཚྫོ་གླིང་ནགས་འདབ་ཕུན་ཚྫོགས་ཤིང་། །བདེ་སྐྱིད་འདྫོད་དགུ་བྱྫོན་པའི་ཕྫོ་བྲང་
ནས། །མྱུར་བའི་ཚུལ་གྱི་དེར་བྱྫོན་གནས་འདིར་བཞུགས། །བཙན་རྒོད་བྲག་དམར་པྫོ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །ཆུ་
ཀླུང་ནགས་ཁྲོད་སངས་ལྗོངས་སྨན་གཤྫོང་སྫོགས། །རྐང་གླིང་རྫོལ་མྫོར་བཅས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །ཟེར་
གསུངས་པའི་ཁར་ ད་རུང་ བསྟྫོད་པ་ལས་ བསེ་ཡི་སྐུ་མཁར་གྲུ་བཞི་ནི། །འགྲམ་བཞི་ནག་པྫོ་ལྕགས་
ལས་བྱས། །ལྫོགས་བཞི་གསེར་ལས་ཟུར་བཞི་ཆོང་། །སྐུ་མཁར་དེ་ཡི་སྐུ་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཕྫོ་ལྷ་བྲག་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ཆུ་སར་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ས་བ་དང་
བརྟན་པའི་ བྲག་རི་རང་བྱུང་ཡྫོད་མི་འདི་ཕྫོ་ལྷ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ བྲག་རིའི་རྩ་བ་ལུ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་
གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཡུས་ཁའི་
མི་ཚུ་གིས་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ཆུ་སར་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཕྫོ་ལྷ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་བཀའ་ཁྲབ་
མིན་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 



243

༡༡༣༣  ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་ཀླུཀླུ་་བབདུདུདད།།  

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

གཞི་བདག་གི་མིང་། ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད།

ཕྫོ་མྫོ།          ཕྫོ་ལྷ།
གསང་ཡུམ།       སྨན་མྫོ། 
འཁོར།         འཁོར་ཚྫོགས། 
ས་གནས།  ཝམ་བྲང་།
གཡུས།   ཝམ་བྲང་།
བསྟེན་མི།  ལྕགས་ཀོ་ཟམ་ཆུ་སར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་
སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་དང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་། མི་ནྫོར་ལུ་རྐྱེན་ངན་
དང་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་
མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་། ཧཱུྃ། རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་ར་ཡི། །ཟབ་གཏེར་རྒྱུད་ཀྱི་སྲུང་མ་སྟེ། །མ་རུང་དགྲ་
བགེགས་ཚར་གཅོད་པའི། །བཙན་རྒོད་འབར་བའི་སྐུ་ལ་བསྟྫོད། །སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་ཁྲོ་གཏུམ་ཅན། །དར་
དམར་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་གསྫོལ། །ཁྲབ་རྫོག་དཔའ་བྫོའི་གོ་ཆ་དང་། །སག་སྟི་གཡུ་འྫོད་རྒྱ་ལྷམ་
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གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་རུ་དར་མདུང་དམར་འཕྱར། །གཡྫོན་པ་མདའ་གཞུ་ཞགས་དམར་བསྣམས། །ཆིབས་
སུ་བདུད་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྫོ་ལྷ་བྲག་
བཙན་དམར་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་འདི་ དམརཔྫོ། ཞལ་ཁྲོ་གཏུམ། སྐུ་གཟུགས་གུར་ དར་དམར་པྫོའི་རྒྱན་ཆ་
དང་ ཁྲབ་རྫོག་དཔའ་བྫོའི་གོ་ཆའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། ཞབས་ལུ་ སག་སྟི་གཡུ་འྫོད་ཀྱི་ཞབས་ལྷྭམ་བཞེས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རུ་དར་དང་མདུང་མདར་ནམ་མཁར་འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཕྱག་མདའ་དང་ཕྱག་
གཞུ། དེ་ལས་ ཞགས་པ་དམརཔྫོ་བསྣམས་ཏེ་ བདུད་རྟ་དམར་པྫོའི་གུར་ཆིབས་པའི་ཁར་ སྨན་མྫོ་ལ་
སྫོགས་པ་འཁོར་ལེ་ཤ་གིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་
དག་ཨིན་པས།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ 
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ། སྔོན་བརྒྱུད་པདྨ་ཀར་སྫོགས། །གྲུབ་བརྙེས་གསང་སྔགས་
བཀའ་བསྒོ་བ། །རང་སྫོག་ཕུལ་ནས་དམ་བཞེས་ཏེ། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། །ཟེར་གསུངས་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་། གཏེར་སྟྫོན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་པད་མ་གླིང་པ། དེ་
ལས་ གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གིས་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཁོ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་རང་སྫོག་ཕུལ་
ཏེ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་བཞེས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་དང་ སངས་རྒྱས་
བསྟན་པའི་ཞབས་ཏྫོག་བསྒྲུབ་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ། ལྗོན་
ཤིང་སྐྱེད་ཚལ་བལམས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །རང་རང་ས་ཡུལ་དགའ་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་
མཐུ་རྩལ་མངའ་བའི་ལྷ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ཉམས་དགའ་བའི་སང་
ཐང་གི་སྦུག་ལུ་ ཤིང་སྣ་དང་སྐྱེད་ཚལ་གྱི་མེ་ཏྫོག་ལ་སྫོག་པ་གིས་གང་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ ཕྫོ་བྲང་འདི་ ཝམ་བྲང་
གཡུས་ཚན་གྱི་ལག་ལུ་ མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་བརྩིསཝ་ཨིན་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ བྲག་རི་དང་ ཤིང་གི་རྩ་བ། དེ་ལས་ སང་ཐང་ནང་ལས་ཕར་སྫོང་སྟེ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་
ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་
ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ མི་ཚུ་གིས་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ གསེར་སྐྱེམས་
ཕུལ་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ཝམ་བྲང་གི་མི་ཚུ་གིས་ གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཇོ་བྫོ་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲབ་
དང་སྐུ་འདྲ་མིན་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།



246

སྨསྨནན་་སྦིསྦི་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།  ༣༣༠༠

༡༡  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་འའཕྲིཕྲིནན་་ལལསས་་བབཟཟངང་་པཔྫོྫོ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གནས་པྫོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོ།
ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
འཁོར།   ལྷ་སྲིན་གཉན་པྫོའི་ཚྫོགས། 
གཡུས།   ཁ་གཞྫོང་།
ས་གནས།   མུར་མྫོ། 
བསྟེན་མི།  སྐམ་དར་མུར་མྫོ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
སྨསྨནན་་སྦིསྦིསས་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྨན་སྦིས་འྫོག་ལྟེ་བ་འདི་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༡༨ དང་ ཕྱེད་ཀྱི་ས་ཁར་ག་ནི་ཉམས་
དགའ་བའི་སྫོག་ཏྫོག་ཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་འདུག།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཏེ་
བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་དང་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་གི་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་
བསྟེན་ཏེ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་པ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ 
དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༩ ནང་།ཧཱུྃ །རང་བཞིན་དག་པ་དབྱིངས་ལས་ཆུ་ཟ་བཞིན། །དངོས་པྫོ་ཀུན་
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ལ་འཆར་བའི་རྫོལ་རྩེད་ཀྱིས། །སྲིད་པར་སྣ་ཚྫོགས་སྣང་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སྟྫོབས་ལྡན་དྲག་པྫོ་མཐུ་རྩལ་
ཆེ་བའི་ལྷ། །གནས་བདག་ཆེན་པྫོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོ་ཁྱོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་སྐུ་མདྫོག་
དང་ ཕྱག་མཚན་གཏན་གཏན་ཅིག་སྦེ་གསུངས་ཏེ་མེད་པའི་ཁར་ སྐུ་འདྲ་དང་ཀ་ཁྲབ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ 
ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་གིས་ཡང་ གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་སྫོགས་པ་དེ་སྦེ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་མ་
ཤེས། ཨིན་རུང་དཔེ་ཆ་ནང་སྲིད་པར་སྣ་ཚྫོགས་སྣང་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །ཟེར་སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་
བ་འདི་ནང་ གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ འདྲཝ་མ་འདྲཝ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་གསུངས་
ཡྫོད་མི་ལུ་ལཝ་ད་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ལུ་ངེས་པ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

མུར་མྫོ་གནས་པ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོ་ག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་
ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༩ ནང་། ཧཱུྃ། རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་བདེན་སྟྫོབས་
ཀྱིས། །མཐྫོ་རིས་བདེ་བའི་དཔལ་ཐྫོབ་ཞིང་། །མི་དགེ་སྣ་ཚྫོགས་སྤྱྫོད་པའི་མཐུས། །དམལ་བ་ཆེན་པྫོར་སྐྱེས་
ཏ་རེ། །ད་ནི་སྡིག་སྫོངས་དགེ་སྒྲུབ་ལས། །བརྩྫོན་ཞིང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱྫོར་
དམ་པ་ཡིས། །གང་བཅོལ་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མར་དུས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་ལྷ་དང་བ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱྫོན་མི་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནས་
པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ཕྱག་
དང་ཞབས་ཏྫོག་མི་སྦེ་སྐོས་གནང་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།  

མུར་མྫོ་གནས་པྫོ་འཕྲིན་བཟང་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་འདི་ སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཕར་ ལྷུན་
རྩེ་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ཁ་ཐུག་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༡༤ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ལམ་གྱི་
ལག་ལུ་ ཤིང་གཅིག་གི་རྩ་བར་ གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ ཀླུ་འབུམ་ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་ ས་
གནས་འདི་ཁར་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ། གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལྷ་བཙན། 
སྦུག་ན་ མུར་མྫོའི་བྲག་བཙན་གསུམ་གྱི་གནས་ཁང་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་བཀའ་ཁྲབ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མིན་འདུག།



248

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།། 

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མུར་མྫོ་དང་སྐམ་དར་གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ གསྫོལཝ་བཏབ་
ས་དང་ ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ས་ ལྷ་བཙན་དང་བྲག་བཙན། དེ་ལས་ གནས་པྫོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་
པྫོ་གསུམ་ གཡུས་འདི་ནང་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ཁོང་གསུམ་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ མཐུ་དང་ནུས་
པ་ཆེས་ནི་དེ་གིས་ བམ་ཆོསཔ་མགོ་ཆོདཔ་ཙང་ཙང་འཐྫོན་ནི་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་ལུ་ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་
མཆོད་ཟེར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་རུང་ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་
སྐབས་དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་སྦེ་གཏྫོར་གྲས་གུར་
བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་ཟེར་རྩིསཔ་སྫོབ་ཀར་བསྟན་
འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༢༢  ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ།
ཕྫོ་མྫོ།     ཕྫོ་བཙན། 
འཁོར།   ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ། 
གསང་ཡུམ།       སྨན་མྫོ། 
ས་གནས།  མུར་མྫོ།
གཡུས།   མུར་མྫོ།
བསྟེན་མི།  སྐམ་དར་དང་མུར་མྫོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་འདི་ནང་སྐྱེས་
རིགས་སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་གིས་རང་སྫོའི་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ ཨ་ལུ་འཚབ་འཚུབ་རེ་འབདཝ་ད་ 
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་དང་། མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན། དེ་ལས་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་
སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གཡུས་ཀྱི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་
དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣༧ ནང་།ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་ཞིང་ཅིར་ཡང་བརྫུ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་ལུ་གནས་ཁང་དང་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཏན་ཏན་
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ཅིག་སྦེ་གསུངས་ཏེ་མེད་པའི་ཁར་ སྐུ་འདྲ་དང་ཀ་ཁྲབ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་གིས་ཡང་
གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་ལ་སྫོགས་པ་དེ་སྦེ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་མ་ཤེས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་
པར་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ནང་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་སྦེ་
མཇལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་མི་ལུ་ལཝ་ད་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ལུ་ངེས་པ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་
འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

མུར་མྫོའི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་འདི་ག་དང་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་
དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༨ ནང་། ཀྱཻ། རིག་འཛིན་པདྨ་ཀ་ར་དང་། །སར་གནས་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀྱི་མདུན། །དཀར་ཕྱྫོགས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་དང་། །ནག་ཕྱྫོགས་བདུད་སྡེ་བརག་མཛད་ཅིང་། །སྐྱེ་སྒོའི་ཉེར་
འཚེ་སེལ་བ་དང་། །ཆོས་ལྡན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛྫོད་པའི། །ཞལ་བཞེས་བཞིན་དུ་དམ་ཚིག་ལས། །མ་
གཡེལ་མ་བདག་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ར་སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་དང་། དེའི་ཤུལ་ལས་ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྫོན་མི་དང་བཞུགས་མི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་སྐུ་
མདུན་ལས་ དཀར་ཕྱྫོགས་ཟེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་ནི་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་བསྲུང་ནི། ནག་
ཕྱྫོགས་བདུད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ཐལ་བ་བརག་གཏང་ཞིནམ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་མི་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་
ཞུ་ནི། དེ་བཟུམ་སྦེ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་འབད་ནི་གི་ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་
ཞུ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་མཛད་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་
པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

མུར་མྫོ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་ གནས་
ཁང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་
ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༨ ནང་། 



251

ཀྱཻ། འཛམ་གླིང་བྱང་ནས་ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་སྦས་པའི་ཡུལ། །མཁན་ལུང་ཡུལ་ལྗོངས་གསུམ་བརྩེགས་གྲོང་ལ་
བུར། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་པྫོ། །ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་གྱིས་བརྗིད་པའི་རི་བྫོ་
ནས། །མུར་མྫོའི་ལྷ་བཙན་མཐུ་སྟྫོབས་བདག་པྫོ་ནི། །བཀའ་སྫོད་ལྷ་སྲིན་གཟུགས་མཛེས་སྨན་མྫོར་
བཅས། །མཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་དད་པས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །མ་ཐྫོགས་མྱུར་དུ་བྱྫོན་ཅིག་ས་མཱ་ཛ། །ཟེར་གསུངས་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་མུར་མྫོའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་སྨན་དང་མེ་ཏྫོག་གིས་གང་། 
ཤིང་རིགས་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་སྟེ་ཡྫོད་མི་གུར་ བྱ་དང་བྱེའུ་ཚུ་ཡང་དགའ་བའི་བྲྫོ་འཁྲབ། སྐྱིད་པའི་གླུ་
ལེན་ཏེ་སྫོད་ས་དང། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུ་རིན་པྫོ་ཆེ་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ག་ནི་
བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ནང་ན་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་མཆོག་ གསང་ཡུམ་སྨན་མྫོ་དང་འཁོར་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ་
ཅན་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ 
དཀར་གཏྫོར་བཞེངས་སྦེ་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་སྐྱེས་
མིའི་ཨ་ལྫོ་ཚུའི་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དགོ་ནི་དེ་གིས་ཨ་ལྫོའི་དྫོན་ལུ་ཕྲལ་ཕྲལ་ར་མཆོད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་རྩིསཔ་སྫོབ་
ཀར་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༣༣  མུམུརར་་མམྫོྫོ་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། མུར་མྫོ་བྲག་བཙན།
ཕྫོ་མྫོ།     བྲག་བཙན། 
འཁོར།   འཁོར་འབུམ་དང་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་། 
ས་གནས།   མུར་མྫོ།
གཡུས།         མུར་མྫོ། 
བསྟེན་མི།  སྐམ་དར་མུར་མྫོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་ཁཁ་་གགསསལལ།།  

སྐསྐམམ་་དདརར་་མུམུརར་་མམྫོྫོ་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྐམ་དར་མུར་མྫོ་སྤྱི་འྫོག་འདི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༨དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་
ཡྫོད་པའི་གཡུས་ཚན་དག་པ་ཅིག་གི་གྲལ་ལས་མུར་མྫོ་གཡུས་ཚན་གྱི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་གནས་བདག་
དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་བཙན་ཚུའི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་
རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

མུར་མྫོ་དང་སྐམ་དར་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་མ་ཚད་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབས་ལ་སྫོགས་པ་གིས་གནྫོད་པ་མི་
བཀལ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

མུར་མྫོ་བྲག་བཙན་ལུ་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡྫོད་ག་ མུར་མྫོ་བྲག་བཙན་གྱི་བསྟྫོད་པ་
ལས་ ཤྫོག་གྲངས་༩ ནང་། ཕྱག་ན་རལ་གྲི་འབར་བ་འཛིན། །མདུང་དམར་རྣྫོན་པྫོ་ཕྲག་གཡྫོན་
བཀལ། །རླུང་ལར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ལ། །བཅིབས་ནས་སྟྫོང་གསུམ་བསྐོར་ལ་བསྟྫོད། །མིག་དམར་
ཨག་ཚྫོམ་གློག་ལར་ཁྱུག །སྤྱན་གསུམ་དམར་པྫོ་གྱེན་དུ་འདྲིལ། །རྫོག་ཞྭ་ལྡེམ་སྒྲོས་རྩེ་བརྒྱན་
གསྫོལ། །འགྱིང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་རྫོལ་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་མུར་མྫོ་བྲག་བཙན་གྱི་རྣམ་པ་
འདི་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་བསྣམས། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་མདུང་དམར་ཟེར་ཀྲིང་ཀ་དམརཔྫོ་རྣྫོས་ཁེ་ཁེ་
འབད་མི་ཕྱག་ལག་གུར་བཀལ་ཏེ་ཆིབས་རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས། སྤྱན་གསུམ་པྫོ་དམར་བའི་ཁར་ཨག་ཚྫོམ་
ཟེར་མ་མཁལ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཞལ་རྒྱ་བྫོ་ཡང་གློག་བཟུམ་སྦེ་ཁྱུག། རྫོག་ཞྭ་ཟེར་ལྕགས་རྫོག་མགུ་ལུ་ལྡེམ་སྒྲོས་
ཟེར་སྙན་ཁུག་ཤིག་ཤིག་འབད་མི་བྱ་སྒྲོ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོད་པའི་དབུ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་འགྱིང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་
བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

མུར་མྫོ་བྲག་བཙན་ནམ་ལྷ་བཙན་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ ཁོ་རའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༧ ཧཱུྂ། དཔལ་ལྡན་རྫོ་རྗེ་འཆང་དབང་གི། །གསང་བའི་
བརྒྱུད་འཛིན་བཅས་པ་ཡི། །བཀའ་ཉན་དམ་ལས་མི་འགལ་བར། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་སྤེལ་བར་
མཛྫོད། །སེམས་ཅན་ཡྫོངས་ལ་གནྫོད་མེད་ཅིང་། །ཕན་དང་བདེ་བ་ལེགས་སྒྲུབ་ནས། །ཁྱད་པར་སྦྱིན་པའི་
བདག་པྫོ་ལ། །ཕུན་ཚྫོགས་བདེ་ལེགས་དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཧེ་མ་ལས་རྫོ་རྗེ་འཆང་
དང་གསང་བའི་ཉམས་རྟྫོགས་དང་ལྡན་མི་རྣལ་འབྱྫོར་པ་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ བཤད་གྲྭ་དང་
སྒྲུབ་གྲྭའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་
ལུ་གནྫོད་པ་མི་བཀལ་ནི་གི་ ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

མུར་མྫོ་བྲག་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་འདི་ 
མུར་མྫོ་དང་སྐམ་དར་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ཆགས་ཏེ་
འདུག། དེ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ 
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༧ ཧཱུྂ། སྐྱེས་མེད་
གདྫོད་ནས་སྟྫོང་པའི་རང་བཞིན་ལས། །འགག་མེད་
ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རྩལ་སྣང་གི །རང་གཟུགས་མ་
ངེས་སྣ་ཚྫོགས་སྟྫོན་པའི་མདངས། །བཙན་གཉན་ཆེན་པྫོ་གནས་གཞིའི་བདག་པྫོ་ཁྱོད། །འཇིགས་རུང་རྔམ་
པའི་བྲག་རི་མཐྫོན་པྫོ་ནས། །བྲག་བཙན་ཡབ་ཡུམ་སས་འཁོར་འབུམ་དང་བཅས། །ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་
དཔུང་གིས་ཡྫོངས་བསྐོར་ནས། །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་སད་དུ་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་རི་ག་བ་ཡང་མཐྫོ་བའི་ཁར་ག་ནི་བ་འདྲྫོག་སི་
སི་ཡྫོད་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནང་ཡུམ་དང་སས། འཁོར་འབུམ་དང་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ 
དེའི་སྦུག་ལུ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་
བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་དུས་ཚྫོད་དང་ 
ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་ནི་གི་ལུགས་སྫོལ་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

རྩིས་སྫོབ་ཀར་བསྟན་འཛིན། རཔྫོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ། དམངས་མི་དགའ་སྐྱིད་ལྷ་མྫོ། 
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༤༤  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་ཧཧ་་རར་་སྒོསྒོམམ་་ཆེཆེནན།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གནས་པྫོ་ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན།
ཕྫོ་མྫོ།     གནས་བདག་ཕྫོ། 
གཡུས།         སྐམ་དར། 
ས་གནས།   སྐམ་དར།
བསྟེན་མི།  སྐམ་དར་མི་དམངས་དང་།འདི་ནང་སྫོད་མི་ཁྱིམ་གུང་གཅིགཔྫོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 

བསྟེནམ་ཨིན་པས། རྩ་བྫོའི་མིང་དབང་ཕྱུག
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྐམ་དར་མི་དམངས་ཀྱིས་གནས་པྫོ་མཆོད་ས་འདི་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་
པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ས་གོ་དག་པ་ཅིག་གི་གྲལ་ལས་ ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན་གྱི་བྲག་ཕུག་ཡྫོད་པའི་ས་
གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་བཙན་ཚུའི་སྐོར་ལས་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཕ་ལས་བརྟེན་པའི་དཀོན་མཆོག། མ་ལས་བརྟེན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཟེར་སབ་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐམ་
དར་གནས་པྫོ་འདི་ཧེ་མ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་ནི་དེ་གིས་ བུ་བརྒྱུད་ཚ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ དེའི་
རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བསྟེནམ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏྫོགས་རྒྱུ་མཚན་སྫོ་སྫོ་མིན་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ནཝ་ཚཝ་ལ་
སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

སྐམ་དར་གནས་པྫོ་ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་
ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་བཤད་སྫོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་
ཅིན་ གནས་པྫོ་འདི་སྒོམ་ཆེན་ཅིག་གི་སྐྱེསཝ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁོ་གི་ཆས་དང་བཟྫོ་རྣམ་འདི་སྒོམ་ཆེན་གྱི་
ཚུལ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། གནས་པྫོའི་སྐྱེས་བ་ཧེ་མ་གཡུས་ཧཱ་རྫོང་ཁག་ལས་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཧ་
ར་དང་ཁོ་སྒོམ་ཆེན་འབད་ནི་དེ་གིས་ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན་ཟེར་བཏགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་རྩིས་པའི་སྫོབ་དཔྫོན་ཀར་བསྟན་
འཛིན་གྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁོ་ག་
གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཤེས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡྫོདཔ་ལས་ མ་འྫོངས་པའི་ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ཚུ་
གི་དྫོན་ལས་ ནྫོར་སྐལ་སྦེ་བཞག་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 
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སྐམ་དར་གནས་པྫོ་ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ཕྫོ་བྲང་གི་བཀོད་པ་དང་ཆེ་བ་ཚུ་
ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་ནི་མེད་རུང་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཧེ་མ་ནུབ་ཕྱྫོགས་རྫོང་ཁག་ཧཱ་ལས་
སྒོམ་ཆེན་ཅིག་ ད་རིས་ནངས་པ་ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན་གྱི་བྲག་ཕུག་ཟེར་ས་ལུ་འྫོང་སྟེ་ ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་སྫོད་པའི་
ཤུལ་ལུ་ ས་གནས་འདི་ན་ར་ཁོ་གྱོང་སྫོངམ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཁོའི་ཤུལ་ལུ་དགེ་བ་དགེ་བ་རྩ་ལེགས་ཞིམ་
སྦེ་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ གནས་པྫོ་སྐྱེས་བ་ལེན་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

སྐམ་དར་གནས་པྫོ་ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན་ལུ་ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་སྫོལ་མེད་པའི་ཁར་དཔེ་ཆ་ཡང་
མེད་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ས་གནས་འདི་ཁར་སྫོད་མི་ཨཔ་དབང་ཕྱུག་གིས་ ལྫོ་གསུམ་གསུམ་གྱི་བར་ན་
ཚར་རེ་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཟེར་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ཡྫོད་མི་གི་རྩ་བར་སྫོང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ཚྫོགས་
དང་དཀར་མེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ བྫོན་པྫོའི་ལུགས་སྫོལ་སྦེ་ཁ་ལས་ལུས་ལུ་ན་ཚ་མ་གནང་ཞིག།སེམས་ལུ་
སྡུག་བསྔལ་མ་གནང་ཞིག། དགྲའི་ལག་པར་ཚུད་མ་བཅུག། ཆུ་བརལ་ཟམ་པ་བཙུགས་ཤིག། བྱག་གུ་
འཛེགསནི་ཨེ་ཁུག་དཔག་ཅིག། ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་བཅུག་ཟེརཝ་ལ་སྫོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་སབ་སྟེ་མཆོདཔ་ཨིན་
པས།
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ཉཉམམསས་་ནིནི་་གིགི་་ཉེཉེནན་་ཁཁ།།

སྐམ་དར་གནས་པྫོ་ཧ་ར་སྒོམ་ཆེན་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ཁྱིམ་གུང་གཅིག་གི་མི་ལུ་ཐུག་སྟེ་འདུག། 
གལ་སྲིད་ཁྱིམ་འདི་ནང་སྫོད་མི་ཚུ་གཡུས་གཞན་ཁར་སྫོ་འགྱོ་ནི་དང་། མ་རབས་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན་གནས་པྫོ་
མཆོད་མི་ཡང་མེདཔ་ཐལ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྐམ་དར་གཡུས་ཚན་ནང་སྫོད་མི་ཆ་
མཉམ་གྱིས་ རང་གི་གཡུས་ཁའི་གནས་པྫོ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་མཁྱེན་ཏེ་མཆོད་པ་ཅིན་ཕན་ཐྫོགས་ནི་མས་ཟེར་
ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་རའི་བསམ་འཆར་ཞུཝ་ཨིན།

གགཞུཞུངང་་གིགིསས་་རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

སྐམ་དར་གཡུས་ཚན་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ག་ཡང་
མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་དང་རྫོང་ཁག། རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ལྕགས་སྐུད་རཝ་ཅིག་
སྒོར་ཏེ་གནང་པ་ཅིན་ ཕན་ཐྫོགས་སྦྫོམ་འབྱུང་ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༥༥  སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན།
ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 
འཁོར།   བཙན་གྱངས་མེད། 
གཡུས།         དཀར་གནས། 
ས་གནས།   དཀར་གནས།
བསྟེན་མི།  སྐམ་དར་མུར་མྫོ་དང་དཀར་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་ཁཁ་་གགསསལལ།།  

དདཀཀརར་་གགནནསས་་ཀྱིཀྱི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་ས་ དཀར་གནས་འདི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༡༢དེ་ཅིག་འགྱོ་
དགོ་པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་
ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་བཙན་ཚུའི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བཙན་ཆེན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་
ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་དབང་པྫོ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །སྟེང་ན་སྒ་གཏད་ཝངས་སི་
ཝང་། །ཕྲ་མྫོན་ཡྫོབ་ཆེན་སི་ལི་ལི། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །མུན་ན་གོང་རྨེད་འཁྱུགས་སི་
སི་འཁྱུག །སྐུ་ལ་དར་དམར་མཛེས་པར་གསྫོལ། །གསེར་ག་རིན་ཆེན་སྐེད་ལ་བཅིངས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་
དམར་པྫོ་བསྣམས། །ཐང་དཀར་རྒོད་ཕྲུག་ལྡེམས་སི་སི་ལྡེམ། །དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔ་ལྷུབས་སི་ལྷུབས། །སྟག་
གདྫོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡྫོན། །གསེར་གྱི་གྲི་དམར་སྐེད་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་
ལ་འཕྱར། །གསེར་གྱི་གཞུ་གདུང་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཕྲ་ཕྱག་ན་བཟུང་། །ཞལ་མདངས་དཀར་
དམར་མཛེས་པ་ལ། །གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་འཁྱུགས་སི་འཁྱུག། །དུང་སྫོ་དཀར་མྫོ་འཁྲིགས་པ་ལ། །འཛུམ་པའི་
ཞལ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །དེ་འདྲའི་བཙན་འཁོར་མང་པྫོ་ཡང་། །བཙན་རྟའི་ཀྱུ་རྟ་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙནགྱི་གཟུགས་གུར་ ག་ནི་བྱ་མཆིས་མཆིས་ཡྫོད་
པའི་དར་དམརཔྫོ་དང་ དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། སྐུ་སྐེདཔ་ལུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་བཅིངས་བཅིངས། 
དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཞེས། གསེར་གྱི་ཕྱག་གྲི་དམརཔྫོ་འདི་སྐེད་པར་བཙུགས། དམ་མདུང་དམར་པྫོ་
ནམ་མཁར་འཕྱར། གསེར་གྱི་ཕྱག་གཞུ་ཕྱག་ལག་གུར་བཀལ། གཡུ་ཡི་ཕྱག་མདའ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས། 
ཞལ་མདངས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའམ་མཛེས་པ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཏེར་བདག་ཟྫོ་རྭ་ར་སྐྱེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་གྱལ་དུ་འགྱུར་པ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་
གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། 
དང་པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །དྲེགས་པ་འདུལ་མཛད་གསང་བའི་བདག །བར་དུ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་སྩྫོལ། །རིག་
འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བཀའ། །ད་ལ་སྔགས་འཆང་བདག་བཅག་གིས། །བསྐུལ་ཞིང་སྒྲོན་ནས་དམ་
བསྒྲལ་ན། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོའི་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཟེར་
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གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁྲོའམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་དང་། གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་
ན་རྫོ་རྗེ། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ 
ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་ནུག།  

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། 
བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་མཚན་གསྫོལ་བ། །དང་པྫོ་གཡས་རུའི་བྲག་དམར་
ཡིན། །ཡུལ་གླིང་རེ་ལ་ཕྫོ་བྲང་རེ། །སྟྫོད་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ཡ་གི་ན། །ཡ་གི་སྒོ་མྫོ་བྲག་དམར་ན། །བྲག་དམར་
གནམ་དུ་བཟང་སེ་བཟང་། །གཡུ་མཚྫོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་ལི་ལི། །སྨན་མཚྫོ་འྫོད་དུ་ལམ་སི་ལམ། རྩེ་ལ་ན་
བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྟྫོད་ལ་བྱ་རྒྱལ་ལང་མ་ལིང་། །ལྫོགས་ལ་ཤ་རྐྱང་ཁྲོལ་མ་ཁྲོལ། ཟུར་ལ་ཁུ་ཕང་ཤར་ར་
ར། །བཙན་བྱ་གསུང་སྙན་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདུན་གྱི་སང་ཐང་བདེ་མྫོའི་ནང་། །མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་ཁྲ་ལམ་
མེ། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ན་
བཞུགས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཙནམ་ཁར་ནང་། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཚུབ་
འཚུབ་རིན་ཆེན་གནས་འདིར་འཚུབ། །འདུར་འདུར་འདུར་གྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན། །འཁོར་བཅས་ཐམས་
ཅད་རྟེན་ལ་འབྱྫོན། །སྙིང་གཏད་གྲོགས་པྫོ་བདག་གིས་འབྫོད། །གཤའ་རྫོག་གྲོགས་པྫོ་མནའ་མ་བཟའ། །མ་
ཡིས་བུ་ལ་དུག་མི་བླུད། །ཕུད་གཙང་བཤེས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་
བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་གནས་ལུ་ཡང་ཁོའི་ཕྫོ་
བྲང་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འཆམ་དང་
བཅས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྐུ་འཆམ་གྱི་སྐབས་ དང་པ་རང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 
གཝཉིས་པ་ ཨ་དྲུང་ ཨར་པྫོ།  གསུམ་པ་ ཡམ་འཕེལ་ལ་ཁོང་གསུམ་གཅིག་ཁར་ ཐྫོན་སྫོལ་འདུག། 
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ཨར་པྫོ་གིས་ ཚལ་མ་ནང་ལས་ མི་བཟའ་བར་འྫོང་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཚར་གསུམ་ཐྫོན་ནི་འདུག། དེ་གིས་མ་
ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡང་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༦༦  མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ་་མམ་་ནིནིངང་་ནནགག་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོ།
ཕྫོ་མྫོ།     ཆོས་སྲུང་། 
འཁོར།   མགོན་པྫོ་སྡེ་བརྒྱད། 
གཡུས།         སྟག་སྐད་ལ། 
ས་གནས།   སྟག་སྐད་ལ།
བསྟེན་མི།   སྟག་སྐད་ལ་དང་སྐམ་དར་མུར་མྫོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

སྟསྟགག་་སྐསྐདད་་ལལའིའི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ལྷ་མྫོ་མགོན་པྫོའི་གནས་ཁང་ཡྫོད་ས་ སྟག་སྐད་ལ་འདི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༤དེ་ཅིག་འགྱོ་
དགོ་པའི་ས་ཁར་ག་ནི་ཉམས་དགའ་བའི་སྫོག་ཏྫོག་གུར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་མགོན་
པྫོ་ལྷ་མྫོའི་སྐོར་ལས་རིམ་པར་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོ་དང་ལྷ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་སྲུང་མ་གཙྫོ་བྫོ་འབད་ནི་དེ་
གིས་ གཡུས་མི་ཚུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་འཕེལ་དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་རྒྱས་ཏེ་ ལྫོངས་སྤྱྫོད་དར་ཞིང་རྒྱས་
ནི་དང་། དེ་ལས་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་མ་བྱུང་པར་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་
ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་
པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༥ ནང་། ཧཱུྃ། ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །གཟུགས་སྐུ་
དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཁྲོས་པའི་སྐུ། །དཔལ་ཆེན་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་དགྲ་བགེགས་གཤེད། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་
གཉིས་རུ་མཚྫོན་སྙིང་ཞགས་བསྣམས། །དར་ནག་བེར་གསྫོལ་ཁྲོ་གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས། །རི་རབ་ཞབས་
སྟེགས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་དང་རུ་ཏྲ་ཚུ་ཚར་གཅོད་
མི་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་པྫོ་འདི་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡྫོད་མི་གུར་རུ་དར་དང་དམག་དར། དྫོན་ཧིང་དང་
ཞགས་པ་བསྣམས། སྐུ་གཟུགས་གུར་ན་བཟའ་དར་ནགཔྫོ་དང་བེར་ཟེར་ཟ་གམ་བཞེས། ཞལ་ཁྲོ་གཉེར་
དང་མཆེཝ་གཙིགས། ཞབས་རིའི་རྒྱལ་པྫོ་རི་རབགུར་ཞབས་སྟེགས་ཏེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་
བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དཔལ་ཆེན་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་བྱུང་བའི་ནམ་དུས་ལས་རང་ 
ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་སྐུ་མདུན་ལས་ བསྐལ་པ་མ་སྟྫོང་གི་བར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་
དང་། དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་གང་དྲགས་ཞུ་བའི་ཁར་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་
ཉིན་མཚན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཁས་བང་ཕུལཝ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

དཔལ་ཆེན་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་
ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་། ཧཱུྃ །འྫོག་མིན་གནས་མཆོག་ཕྫོ་བྲང་ནས། །ཐྫོད་མཁར་བདུན་ཅུའི་གཞལ་ཡས་
ནས། །གནམ་ལྕགས་རི་ཡི་རྩེ་མྫོ་ནས། །མ་ལ་ཡ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས། །རི་རབ་ཆེན་པྫོའི་ཁོང་སེང་
ནས། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྫོའི་གནས་བརྒྱད་ནས། །བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །མི་རྫོ་རྟ་རྫོའི་ཁྲི་
སྟེང་ནས། །དཔལ་ཆེན་ཐུགས་སྤྲུལ་དྲག་པྫོའི་གཙྫོ། །མགོན་པྫོ་མ་ནིང་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གནས་འྫོག་མིན་ཞིང་ཁམས་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་མི་ཆ་
ཁྱབ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་གི་དྫོན་ལས་ འཛམ་གླིང་ནང་ཁོའི་གནས་ཁང་དང་ཀ་ཁྲབ་ལ་སྫོགས་
པ་ ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ སྟག་སྐད་ལའི་ལྷ་ཁང་
རྙིངམྫོ་འདི་ དགོན་པ་དཀར་པྫོའི་བམ་ཞིང་ཕེབས་ ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་གདན་ས་ཨིན་མས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

སྟག་སྐད་ལ་ཁར་ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ལྷ་ཟེར་བའི་དུས་སྟྫོན་བརྩིས་སྲུང་དེ་ཡང་ དཔལ་ཆེན་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་
པྫོ་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཧེ་མའི་ལྫོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ནཝ་ཚཝ་དང་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་མ་
བྱུང་པར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་ཕུལཝ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ནཱ་ལས་ཕར་ལྫོ་གཅིག་
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གི་རིང་ལུ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ སྟབས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་
མཛད་གནང་དགོ་པའི་གསྫོལ་འདེབས་སྦེ་ རང་ཟ་བདུན་པའི་ཚེས་༡༠ལུ་ བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མྫོ་ཀློག།དེ་
ལས་ཚེས་༡༤དང་༡༥ལུ་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དུས་གསྫོལ་མ་དང་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་སྐུ་འཆམ་བྱིན་ཅན་
ཚུ་མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་གནངམ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༧༧  གུགུ་་རུརུ་་ཞིཞི།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གུ་རུ་ཞི།
ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 
གཡུས།         སྦལ་པ་ཟུར།
ས་གནས།    སྦལ་པ་ཟུར།
བསྟེན་མི།  སྐམ་དར་མུར་མྫོ་དང་སྦས་པ་ཟུར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

སྦསྦལལ་་པཔ་་ཟུཟུརར་་གྱིགྱི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

གུ་རུ་ཞིའི་གནས་ཁང་ཡྫོད་ས་སྦས་པ་ཟུར་འདི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༢དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་
ས་ཁར་ ག་ནི་བ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་སྒང་ཏྫོག་གུར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་གུ་རུ་
ཞིའི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
ཧེ་མར་ཕ་མའི་བསྒང་ལས་ར་ གསྫོལ་བའི་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཏེ་བཟའ་འཐུང་
ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བྫོན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ནང་ ལྷ་ཆེན་ཟེར་ཐྫོན་མི་ལུ་ གུ་རུ་ཞི་ཟེར་ ལྷ་ཕྫོ་ཞལ་ཁྲོ་བྫོ་ ཚྫོས་གཞི་
མཐིང་ཁ་དང་། མྫོ་ལྷ་ཞལ་ཞིཝ་ ཚྫོས་གཞི་དཀར་ལ་སེར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡནམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་བགཔ་
མ་འདྲཝ་གཉིས་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ བྫོན་ལྷའི་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདྫོག་སྫོ་སྫོ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་ལས་ ལྷ་མི་
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ཟེར་ཕྫོ་སྐྱེས་གཅིག་བཅས་ བསྫོམས་ཕྫོ་སྐྱེས་དགུ་དང་ ཨམ་སྲུ་དགུ་རྒྱན་ཆས་མ་འདྲཝ་ཅིག་གསྫོལ་སྦེ་
འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བྫོན་པྫོའི་ལྷ་ཆེན་གུ་རུ་ཞི་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དང་པ་
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་། བར་ན་ གདུང་བརྩེ་བམ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

བྫོན་པྫོའི་ལྷ་ཆེན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་སྦས་པ་ཟུར་ཟེར་ས་ལུ་ བཞུགས་ཁྲི་དང་ ཙན་དན་ཤིང་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡྫོད་
མི་འདི་ ཕྫོ་བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཕྫོ་བྲང་ཙན་དན་ཤིང་གུར་ བྱ་དཀརཔྫོ་ཅིག་ཨ་རྟག་རང་ 
འདི་ནང་བཞུགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

གུ་རུ་ཞི་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་ ༧ པའི་ ཚེས་ ༣ ལུ་ གཡུས་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་
འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་མཆོདཔ་སྨྫོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ནང་ བསང་སྫོ་འདི་ནས་ལྷ་
བསང་སྫོ། །ཤུགས་པ་སྟག་པ་བཀུར་བ་གསུམ། །འཚར་པ་སྐྱེར་པ་སྫོམ་པ་དྲུག །དབྱར་པ་འཕྲེང་བ་མཁན་
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པ་དགུ། །ཤིང་གིས་ཕ་དགུ་དུས་དུས་ནས། གླ་ང་བྱ་གླིང་ནང་དུག་སྲེག །སྲེག་ཤིང་སྲེག་དགུའི་ནང་དུ་
ཅུག །བདེ་ལ་མེ་དང་བདུད་པ་འབྱུང་། །བདུད་པ་ནམ་ཁའི་དབྱིངས་སུ་ཕང་། །སྟེང་གི་ལྷ་རྣམས་ཐམས་
བཅད་བསང་། །མེད་ཆེན་པདྨའི་བར་དུ་བསང་། །འཕར་གྱི་བཙན་རྣམས་ཐམས་བཅད་བསང་། ། ཐལ་བ་
དྲྫོ་མྫོའེ་ས་རུ་བསང་། །སྦྫོམ་གྱིས་གླུ་རྣམས་ཐམས་བཅད་བསང་། །ས་གླང་ནི། །ཤར་གྱི་ས་བདག་སྟག་སྐྱ་
བྫོ། །སྟག་སྐྱ་འྫོ་ལས་ས་ཅིག་སར། །ས་ཅིག་རང་བཞིན་དབྱར་བ་ལག །ལྷྫོག་ཡིས་ས་བདག་སྤྲིད་འུ་བསེར་
མྫོ་སྤྲིད་འུ་སེར་མྫོ་ལས་ས་ཅིག་ལས་ས་ཅིག་རང་བཞིན་དབྱར་བ་ལ། །ནུབ་ཀྱི་ས་བདག་བྱ་མར་མྫོ་རུས་
འབེས་མྫོ་ལས་ས་ཅིག་སར་ས་ཅིག་རང་བཞིཔ་དབྱར་བ་ལ། །འགྲོང་མཆོར་ཙམ་ཅིག་ས་ཅིག་སར། །གླུ་ཆོར་
ཙམ་ཅིག་སྐད་ཅིག་སྟྫོན། །་གནམ་གྱིས་གནམ་ཁྱི་ནག་པྫོ་དང་། །ས་ཡིས་ལྷ་མྫོ་སྟན་མ་དར། །ས་བདག་པི་
ལིང་ཕར་མ་དར། །ས་བདག་རྗེ་བྫོན་བཅུ་བཞི་ཡང་། །འགྲོ་ཅ་ལ་ཀོ་ལྫོང་མ་མཛད་ཅིག །ལ་སྫོགས་པ་
བཏང་སྟེ་མཆོདཔ་ཨིན་པས། 

ད་རུང་ རང་ཟ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་ ས་གནས་སྦས་པ་ཟུར་ལུ་སྦེ་ ལྷ་མི་གིས་གཙྫོས་པའི་ ལྷ་
མཆོངས་མི་ ཕྫོ་སྐྱེས་དགུ་དང་ཨམ་སྲུ་དགུ་གིས་ ལྷ་ཕབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ ཚེས་ ༡༤ ལུ་ ཙན་དན་ཤིང་གི་
རྩ་བ་ལུ་སྦེ་ ཕྱི་རུ་མཆོདཔ་ཨིན་པས། ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མཁར་གཞྫོང་པ་གིས་ བྱ་འབརཔ་བཟུང་
སྟེ་འབག་འྫོང་ནི་དང་། འྫོག་མཁར་པ་གིས་ ཉ་བཟུང་སྟེ་འབག་འྫོང་ཞིནམ་ལས་ ཤིང་གི་གཞལ་ལག་གུར་
དཔྱང་སྟེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ གདུང་བརྩེ་བམ་
གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་པའི་སྐབས་བྫོན་ལྷ་
གྱིས་ཉན་མ་བཏུབ་ནི་དེ་གིས་ ན་ཧིང་ཞེ་ཧིང་
ཚུན་ཚྫོད་ར་ ཉ་སྐམ་ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་
ཡང་ལྷུན་རྩེ་བམ་གནས་བརྟན་ ངག་དབང་
བསྟན་འཛིན་གྱིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ནི་
དེ་གིས་ དེ་ཡང་ཕུལ་ནི་མེད་ཟེར་ རཔྫོ་ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 



270

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་རང་ཟ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལས་ ཕག་ཤ་བཟའ་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཆང་འཐུང་ནི་བཞག་པ་
ཅིན་ རང་ས་གནས་ག་ཏེ་གུ་ཏེ་མེད་པའི་ས་ཁར་ ཉལ་སྫོད་རུང་ ག་གིས་ཡང་དཀྲོག་ནི་མེད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༨༨  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་བབསསམམ་་གགཏཏནན་་རྩེརྩེ་་མམྫོྫོ།།  བབདུདུདད་་བབཙཙནན་་ཀླུཀླུ་་གགསུསུམམ།།))  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གནས་པྫོ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོ། བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ།)
ཕྫོ་མྫོ།     བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་པྫོ། 
འཁོར།   སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ། 
གཡུས།         གཟར་ཐང་དགོན་པའམ་དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོ།
ས་གནས།   གཟར་ཐང་དགོན་པའམ་དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོ། 
བསྟེན་མི། དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོ་ལུ་ཡྫོད་མི་ཁྱིམ་གཅིག་གིས་གཙྫོས་པའི་དགོན་པ་ལུ་

བཞུགས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགཟཟརར་་ཐཐངང་་དདགོགོནན་་པཔའིའི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༡༡དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ག་ནི་བ་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་
ཚྫོགས་པའི་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མྫོ་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་
གནས་པྫོ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའམ་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ རིམ་པར་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་
ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་པྫོ་ དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའམ་ གཟར་ཐང་དགོན་པའི་གནས་བདག་ལས་
རྒྱལ་པྫོའི་ཆད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི། མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་འཚྫོ་བ་ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་
བའི་རྐྱེན་བཟྫོག་ནི། ནད་དང་དམག་འཁྲུགས། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟགས་ཏུ་ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ 
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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དདགོགོནན་་པཔའིའི་་ཆཆགགསས་་རརབབསས་་མམདདྫོྫོརར་་བབསྡུསྡུསས།།

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གདན་ས་འདི་ རྒྱལ་དབང་ཀར་པ་སྐུ་
ཕྲེང་གཉིས་པའི་སྫོབ་མ་རྟྫོགས་ལྡན་ཀར་རབ་འབྱྫོར་གྱི་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྫོལ་འདུག། བཤད་སྫོལ་ཅིག་ལས་
འབད་བ་ཅིན་ སྟག་སྐད་ལའི་ལག་དཔལ་རི་དགོན་པའི་མ་ཎི་དུང་འཁོར་ལས་ཐྫོན་མི་ རྒྱལ་དབང་ཀར་པ་
གིས་གནང་བའི་བཀའ་ཤྫོག་ལ་བའི་སྐབས་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀར་བསྟན་འཛིན་གྱིས་གདན་ས་བཅག་
གནང་ཡི་ཟེར་འདུག། ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ཀར་བསྟན་འཛིན་དང་ ཀར་རབ་འབྱྫོར་འདི་
མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

དགོན་པ་འདི་ཁར་མི་དབང་རྒྱས་པྫོའི་སས་མྫོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ ཞིང་ཕེབས་ཨ་ཞེ་དབང་མྫོ་མཆོག་
ཡང་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབས་ཏེ་འདི་ནང་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རྟྫོགས་ལྡན་ཀར་རབ་འབྱྫོར་གྱི་སྐུ་གདུང་
མཆོད་རྟེན་དང་གཞན་ཡང་གནས་ལེ་ཤ་མཇལ་ནི་འདུག།

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

དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་བདག་ བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་ཡྫོད་ས་ལས་ དང་པ་བདུད་དགའ་
རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ནང་། ཀྱེ། བདུད་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ནི། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་
འཕྱར། །གཡྫོན་པ་བདུད་ཞགས་དགྲ་སྫོག་འཁྱིགས། །བདུད་རྟ་ནག་པྫོ་ཆིབས་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་བདག་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་
བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་གི་སྫོག་རྩ་བཅད་པའི་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་བདུད་ཀྱི་ཞགས་
པ་གིས་མ་རུང་པའི་རུ་ཏྲ་ཚུ་བསམས། བདུད་རྟ་ནག་པྫོའི་གུར་ཆིབས་ཏེ་ག་ནི་བ་སྐེ་སིང་སི་སྦེ་ཡྫོད་པའི་དྫོན་
དག་ཨིན་པས།

གཉིས་པ་དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་བདག་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ནང་། བཙན་ཆེན་ཡམ་ཤུད་དམར་པྫོ་
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ནི། །བཙན་རྟ་དམར་པྫོའི་སྟེང་ན་འགྱིངས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་མཁའ་ལ་འཕྱར། །སྐྱེ་བྫོའི་ཕྫོ་ལྷ་མཛད་ལ་
བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གནས་བདག་བཙན་ཆེན་འདི་བཙན་རྟ་དམར་པྫོའི་གུར་ཆིབས། ཕྱག་ལུ་
དར་མདུང་དམརཔྫོ་ནམ་མཁའ་ལུ་འཕྱར་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།ཡམ་ཤུད་དམར་པྫོ་འདི་བཙན་
རྒོད་ཡ་བ་སྤུན་བདུན་ལས་ཅིག་གི་མཚན་ཨིན་པས།

གསུམ་པ་དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་བདག་ ཀླུ་ཆེན་ནྫོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་
མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ནང་། ཀླུ་ཆེན་ནྫོར་བུ་
དགྲ་འདུལ་ནི། །སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་རྒྱ་མཚྫོར་འཁྱིལ། །ཕྱག་གཉིས་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་བསྣམས། །གང་
འདྫོད་དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་སྐུ་གཟུགས་ཕྱེད་ཀ་མཇུག་སྦུལ་འབད་མི་འདི་
རྒྱ་མཚྫོ་ནང་འཁྱིལ། སྐུ་སྟྫོད་མིའི་གཟུགས་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་ཕྱག་གཉིས་ལུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ 
ག་ཅི་རེ་བ་དང་རེ་ཆི་སྐྱེདཔ་ཅིག་དངོས་གྲུབ་གནང་སྟེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་བདག་འདི་ བམ་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ 
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ངེའི་སེམས་ཁ་ལས་འབད་བ་
ཅིན་ དང་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བར་ན་རྟྫོགས་ལྡན་ཀར་རབ་འབྱྫོར། དེ་ལས་ཞིང་ཕེབས་
ཨ་ཞེ་དབང་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་དགོན་པའི་གནས་བདག་སྦེ་བསྐོས་
བསྐོསཝ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་བདག་གི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་ གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་། ཀྱཻ། ཀུར་རི་གངས་ཆུ་བསིལ་བའི་
ལྗོངས། །འབྲས་ཞིང་གཞུང་ས་སྐྱིད་པའི་སྟྫོད། །སྒྲུབ་གནས་བསམ་གཏན་རྩྫོ་མྫོ་ཡི། །གནས་སྲུང་འཁོར་
བཅས་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །ལྗོན་ཤིང་གཡུ་ལྫོ་རྒྱས་འདྲའི་ནང་། །གཡུ་ཡི་ཆུ་མཚྫོ་འཁྱིལ་བའི་འགྲམ། །ལྗོན་ཤིང་
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ཕང་ཕུང་གཡྫོ་བའི་སེབ། །འདྫོད་དགུ་ཆར་དུ་བབས་པའི་གནས། །རིན་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་ཉམས་དགའ་བ། །བདེ་
ལྡན་སྐྱིད་པའི་གནས་མཆོག་ནས། །བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་
གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་སྨན་དང་མེ་ཏྫོག་གི་རིགས།ཤིང་སྣ་དང་བསང་ཤིང་གི་
རིགས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་ཆུ། སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་བྱིན་གྱིས་
རབས་པའི་གནས་མཆོག་གམ་ གཟར་ཐང་དགོན་པའི་གནས་པྫོའམ་དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་
པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཅིག་དང་གནས་རྫོ་ཅིག་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

དགོན་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོའི་གནས་བདག་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་ ཉིན་
ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྦུག་ལུ་བདུད་ཀྱི་གཏྫོརམ་ནགཔྫོ་ཟུར་གསུམ་འབད་མི་ཅིག། 
གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བཙན་གཏྫོར་དམར་པྫོ་ཅིག། གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཀླུ་གཏྫོར་དཀརཔྫོ་ཟླུམ་པྫོ་འབད་བའི་གུར་
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སྦུལ་དཀྱིས། འཁོར་དཀར་ཟླུམ་བརྒྱད། ཐེབ་ཀྱུས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་འདུག།དེ་ལས་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས། 
བསང་དང་ཤིང་འབྲས་ལ་སྫོགས་བཤམས་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༩༩  ཨུཨུརར་་བབརྩིརྩིའའམམ་་དདཔེཔེ་་དདཀཀརར།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨུར་བརྩིའམ་དཔེ་དཀར།
ཕྫོ་མྫོ།     གནས་སྲུང་། 
ཡབ།           ལྷ་ཤེལ་སྐྱེ་ཐྫོ་རེ།
ཡུམ།           ས་བདག་པདྨའི་ཕྲེང་།
འཁོར།   བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་འདུག། 
གཡུས།         གཞུང་མཁར། 
ས་གནས།   གཞུང་མཁར།
བསྟེན་མི།  ཉའི་སྦིས་གཞུང་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགཞུཞུངང་་མམཁཁརར་་སྣསྣགག་་ཚཚངང་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་
བཞེངས་ཏེ་འདུག།ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་པྫོ་ཨུ་བརྩིའི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་
ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

དཔེ་དཀར་འདི་ དགྲ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེགིས་ མདའ་རྩེད་མདུང་རྩེད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་ 
དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པྫོ་དཔེ་དཀར་གྱི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་ལས་ དཔར་
སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། ཀྱཻ། སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པྫོ་ལ། །དགུང་སྔོན་མཐྫོན་པྫོའི་ཡར་སྟེང་
ན། །རིན་ཆེན་ལྔའི་ཁྲི་སྟེང་དུ། །འཇའ་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་གུར་ཁང་དུ། །རྒྱས་པྫོའི་ཕ་དང་ཡབ་ཀྱི་མཚན། །ཡབ་
ལྷ་ཤེལ་གྱི་སྐྱེ་ཐྫོ་རེ། །རྒྱལ་པྫོ་མ་དང་ཡུམ་གྱི་མཚན། །ཡུམ་ཆེན་ས་བདག་པདྨའི་ཕྲེང་། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་
སུ་མེད་པ་ཡི། །རྒྱལ་ཆེན་ཉིད་ལ་མཚན་ཡང་གསྫོལ། །ཞལ་གསུམ་སྟྫོད་ཀྱི་མི་བྫོ་ཆེ། །དགུང་སྔོན་སྟེང་ནས་
གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །སྐྱེས་མཆོག་ལྷ་ཡུལ་ན་བཞུགས་ཚེ། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་འྫོད་ཟེར་འཕྲྫོ། །ཞལ་རས་
མཛེས་པའི་མདངས་དང་ལྡན། །དབུ་ལ་རིན་ཆེན་སྫོག་ཞུགས་གསྫོལ། །ལ་སྫོགས་པ་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
བསྐལ་པ་བཟང་པྫོའི་དུས་སུ་ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ཁྲི་གུར་ འཇའ་ཚྫོན་དང་འྫོད་འཁྱིལ་བའི་སྦུག་ལུ་ བཞུགས་
ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བཞུགས་སའི་ས་གོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐུ་མདྫོག་སྫོ་སྫོ་ཅིག་དང་། 
ཧྫོར་གྱི་གཡུས་ཁ་ལུ་སྫོ་སྫོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བཀའ་ཅུའི་ཐང་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ སྐུ་
མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ར་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཆོས་སྐྱོང་བའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་ དཔེ་དཀར་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ གསྫོལ་ཁ་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣  ནང་། སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །ལག་ཏུ་རྫོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་
གཏད། །གསང་བའི་མིང་དང་མཚན་བཏགས་པ། །དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྫོ་མཚན་གསྫོལ། །དགྲ་ལྷ་ཆེན་པྫོར་
མིང་ཡང་བཏགས། །དཀོར་བདག་ཆེན་པྫོར་མངའ་ཡང་གསྫོལ། །བྱང་ཕྱྫོགས་སྨན་གྱི་གླིང་ཕྲན་ན། །དཔེ་
དཀར་གླིང་དུ་མིང་ཡང་བཏགས། །སྐུ་ཡི་རྟེན་ཡང་དེ་རུ་བཙུགས། །གསུང་གི་རྟེན་དུ་གླེགས་བམ་
བཞེངས། །ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱང་དེ་རུ་ཆགས། །ཞལ་གྱི་འབག་ཀྱང་དེ་རུ་བཞེངས། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་
མ་མཛད། །ལ་སྫོགས་པ་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་
ཞབས་ཏྫོག་དང་། འགྲོ་བའི་དྫོན་འབད་ནི་སྦེ་ཁས་བངས་ཕུལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག 
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དཔེ་དཀར་རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་ནང་ཡྫོད་
པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་མཁར་སྣག་ཚང་ཡང་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

གཞུང་མཁར་སྣག་ཚང་ནང་ ཆོས་སྐྱོང་དཔེ་དཀར་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་
རུང་ ལྫོ་ཆོག་གཏངམ་ད་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་གསྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ བང་
རིམ་བཞི་གུར་ བ་གཏྫོར་ཟུར་བཞི་ལུ་སྨན་བཤྫོས་བཞི། སྐུ་མདུན་ལུ་ ཉི་མ་དང་ཟ་བ། གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
སྒོམ་ཆེན་ཕྱི་བ། གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ བསངས་གཏྫོར། ཟུར་བཞི་ལུ་ སྡེརམ་བཞི། གཟའི་གཏྫོརམ་བཞི་དང་
གླུད་གཅིག། ཀླུ་གཏྫོར་རྒྱས་གཤྫོས་ཅན་ཅིག། སྨན་གཏྫོར་བུ་ཁུར་གཅིག། ལྷ་གཏྫོར་གཅིག། བཙན་
གཏྫོར་གཅིག། བདུན་གཏྫོར་གཅིག། རྒྱལ་པྫོ་གཤྫོག་དྲུག་གཅིག། ཐེབ་ཀྱུ་འབྲང་རྒྱས་དང་ཏི་ལྫོ། ཆང་ཟད་
ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞག་ཞིནམ་ད་ དང་ཕུ་ལས་ར་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༠༠  སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།   སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན།
ཕྫོ་མྫོ།      ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 
འཁོར།    བཙན་གྱངས་མེད། 
གཡུས།           དཀར་གནས། 
ས་གནས།    དཀར་གནས།
བསྟེན་མི།    སྐམ་དར་མུར་མྫོ་དང་དཀར་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།   

དདཀཀརར་་གགནནསས་་ཀྱིཀྱི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་ས་དཀར་གནས་འདི་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༡༢དེ་ཅིག་འགྱོ་
དགོ་པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག།སྐྱེས་ལྷ་དང་
ཡུལ་ལྷ།དེ་ལས་བཙན་ཚུའི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་
དང་།ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་
ཐྫོག་ལེགས་ཏེ་བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བཙན་ཆེན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་
ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་དབང་པྫོ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །སྟེང་ན་སྒ་གཏད་ཝངས་སི་
ཝང་། །ཕྲ་མྫོན་ཡྫོབ་ཆེན་སི་ལི་ལི། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །མུན་ན་གོང་རྨེད་འཁྱུགས་སི་
སི་འཁྱུག །སྐུ་ལ་དར་དམར་མཛེས་པར་གསྫོལ། །གསེར་ག་རིན་ཆེན་སྐེད་ལ་བཅིངས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་
དམར་པྫོ་བསྣམས། །ཐང་དཀར་རྒོད་ཕྲུག་ལྡེམས་སི་སི་ལྡེམ། །དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔ་ལྷུབས་སི་ལྷུབས། །སྟག་
གདྫོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡྫོན། །གསེར་གྱི་གྲི་དམར་སྐེད་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་
ལ་འཕྱར། །གསེར་གྱི་གཞུ་གདུང་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཕྲ་ཕྱག་ན་བཟུང་། །ཞལ་མདངས་དཀར་
དམར་མཛེས་པ་ལ། །གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་འཁྱུགས་སི་འཁྱུག །དུང་སྫོ་དཀར་མྫོ་འཁྲིགས་པ་ལ། །འཛུམ་པའི་
ཞལ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །དེ་འདྲའི་བཙན་འཁོར་མང་པྫོ་ཡང་། །བཙན་རྟའི་ཀྱུ་རྟ་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙནགྱི་གཟུགས་གུར་ ག་ནི་བྱ་མཆིས་མཆིས་ཡྫོད་
པའི་དར་དམརཔྫོ་དང་དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། སྐུ་སྐེདཔ་ལུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་བཅིངས་བཅིངས། 
དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཞེས། གསེར་གྱི་ཕྱག་གྲི་དམརཔྫོ་འདི་སྐེད་པར་བཙུགས། དམ་མདུང་དམར་པྫོ་
ནམ་མཁར་འཕྱར། གསེར་གྱི་ཕྱག་གཞུ་ཕྱག་ལག་གུར་བཀལ། གཡུ་ཡི་ཕྱག་མདའ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས། 
ཞལ་མདངས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའམ་མཛེས་པ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཏེར་བདག་ཟྫོ་རྭ་ར་སྐྱེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་གྱལ་དུ་འགྱུར་པ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་
གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། 
དང་པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །དྲེགས་པ་འདུལ་མཛད་གསང་བའི་བདག །བར་དུ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་སྩྫོལ། །རིག་
འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བཀའ། །ད་ལ་སྔགས་འཆང་བདག་བཅག་གིས། །བསྐུལ་ཞིང་སྒྲོན་ནས་དམ་
བསྒྲལ་ན། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོའི་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཟེར་
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གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁྲོའམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་དང་། གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་
ན་རྫོ་རྗེ། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ 
ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་ནུག།   

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། 
བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་མཚན་གསྫོལ་བ། །དང་པྫོ་གཡས་རུའི་བྲག་དམར་
ཡིན། །ཡུལ་གླིང་རེ་ལ་ཕྫོ་བྲང་རེ། །སྟྫོད་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ཡ་གི་ན། །ཡ་གི་སྒོ་མྫོ་བྲག་དམར་ན། །བྲག་དམར་
གནམ་དུ་བཟང་སེ་བཟང་། །གཡུ་མཚྫོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་ལི་ལི། །སྨན་མཚྫོ་འྫོད་དུ་ལམ་སི་ལམ། རྩེ་ལ་ན་
བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྟྫོད་ལ་བྱ་རྒྱལ་ལང་མ་ལིང་། །ལྫོགས་ལ་ཤ་རྐྱང་ཁྲོལ་མ་ཁྲོལ། ཟུར་ལ་ཁུ་ཕང་ཤར་ར་
ར། །བཙན་བྱ་གསུང་སྙན་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདུན་གྱི་སང་ཐང་བདེ་མྫོའི་ནང་། །མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་ཁྲ་ལམ་
མེ། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ན་
བཞུགས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཙནམ་ཁར་ནང་། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཚུབ་
འཚུབ་རིན་ཆེན་གནས་འདིར་འཚུབ། །འདུར་འདུར་འདུར་གྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན། །འཁོར་བཅས་ཐམས་
ཅད་རྟེན་ལ་འབྱྫོན། །སྙིང་གཏད་གྲོགས་པྫོ་བདག་གིས་འབྫོད། །གཤའ་རྫོག་གྲོགས་པྫོ་མནའ་མ་བཟའ། །མ་
ཡིས་བུ་ལ་དུག་མི་བླུད། །ཕུད་གཙང་བཤེས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་
བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་གནས་ལུ་ཡང་ ཁོའི་ཕྫོ་
བྲང་མཇལ་ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འཆམ་དང་
བཅས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྐུ་འཆམ་གྱི་སྐབས་ དང་པ་རང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 
གཝཉིས་པ་ ཨ་དྲུང་ ཨར་པྫོ།  གསུམ་པ་ ཡམ་འཕེལ་ལ་ཁོང་གསུམ་གཅིག་ཁར་ ཐྫོན་སྫོལ་འདུག། 
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ཨར་པྫོ་གིས་ ཚལ་མ་ནང་ལས་ མི་བཟའ་བར་འྫོང་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཚར་གསུམ་ཐྫོན་ནི་འདུག། དེ་གིས་མ་
ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡང་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༡༡  ཤཤ་་ཝཝ་་གགནནསས་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞིཞི་བདག་་གིགི་་མམཚཚནན།    ཤ་ཝ་གནས་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ་ཕྫོ། 
འཁོར།   བདུད་དང་སྲིན་པྫོའི་ཚྫོགས། 
གཡུས།    གཞུང་མཁར།
ས་གནས།        གཞུང་མཁར། 
སྤྱི་འྫོག།   ཉའི་སྦི་གཞུང་མཁར། 
བསྟེན་མི།   ཉའི་སྦིས་དང་གཞུང་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

ཤཤ་་ཝཝ་་གགནནསས་་པཔྫོྫོའིའི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ཡྫོད་ས་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ༡༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ཤ་ཝ་གནས་
པྫོའི་གནས་ཁང་ཡྫོད་ས་ལུ་ལྷྫོད་ཚུགས་པ།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་འདི་གཡུས་ཁའི་ གཞིའི་བདག་པྫོ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན།ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཤ་ཝ༌གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་གཏྫོ་འབུམ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་ཡྫོད་ཤྫོག་གྲངས་
༡ ནང་། མི་ཁྲ་རྟ་ཁྲ་མཚྫོ་ལར་འཁྱིལ། །ཤི་རྫོ་རྟ་རྫོ་མཁར་དུ་བརྩེགས། །མི་ལྤགས་རྟ་ལྤགས་གདན་དུ་
བཏིང་། །མི་རྫོ་རྟ་རྫོ་དམར་པྫོ་གདན་བཏིང་ན། །དེ་ནས་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་བཞུགས། །མི་བཟྫོད་ཐྫོད་པའི་
ཕྲེང་བ་ཅན། །སྲིན་པྫོའི་ཚུལ་དུ་འཇིགས་པར་འདུག །སྤྱན་ནི་སྐར་ཆེན་ཤར་བ་ལར། །སྨ་རག་ཨག་ཚྫོམ་
མུན་ལར་འཐིབ། །རལ་པ་མུན་ཅན་མཐའ་ནས་ཡང་། །ལག་ན་མཚྫོན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་ཐྫོགས། །ཆིབས་སུ་
བདུད་རྟ་ནག་པྫོ་ཆིབས། །ལ་སྫོགས་པ་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤ་ཝ་གནས་པྫོའི་སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་
ཅིན་ མི་ཁྲ་རྟ་ཁྲ་ལེ་ཤ་འཛྫོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ མི་རྫོ་དང་རྟ་རྫོ་བརྩེགས་པའི་བཞུགས་ཁྲི་གུར་ མི་ལྤགས་
དང་རྟ་ལྤགས་ཀྱི་བཞུགས་གདན་འཐེན་པའི་གུ་ལུ་ ད་རུང་མི་རྫོ་དང་རྟ་རྫོ་དམརཔྫོ་གི་གདན་འཐེན་མི་གུར་ 
བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་ཤ་ཝ་གནས་པྫོ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་གུར་ཐྫོད་པའི་ཕྱེངམ་གི་རྒྱན་ཆ་
བཏགས། སྤྱན་འདི་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་བཟུམ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ཨག་ཚྫོམ་ཟེར་ཞལ་ཁྲོ་བྫོ་དང་རལ་པ་ནགཔྫོ། 
ལགཔ་ཁར་མཚྫོན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་བསྣམས་ཏེ་ ཕར་ཚུར་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ཆིབས་བདུད་རྟ་ནགཔྫོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་
ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་ཤ་ཝ་གནས་པྫོ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་
རུང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

གགནནསས་་པཔྫོྫོའིའི་་ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ཤ་ཝ་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ བདུད་མདྫོས་ལས་ དཔར་སྐྲུན་ཡྫོད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། 
བདུད་ཀྱི་ཚྫོགས་རྣམས་གླུད་ལྫོང་ཅིག །ཕྱྫོགས་ཕྱྫོགས་དེ་ནི་ཕ་གི་ན། །བདུད་དང་སྲིན་པྫོའི་ཡུལ་ཞེས་
ན། །བདུད་ཡུལ་ནག་པྫོ་ཆེན་པྫོ་འདི། །བདུད་མཁར་ནག་པྫོ་ལྡེབས་སི་ལྡེབས། །བདུད་མཁར་དེ་ཡི་ནང་
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ཤེས་ན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཤ་ཝའི་གཡུས་ཚན་ནང་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ཆུ་གི་མཐའ་མ་ལུ་སྦེ་ག་
ནི་བ་འདྲྫོག་སི་སི་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།  

 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་ཕུཕུལལ་་སསྫོྫོལལ།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་བདུད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་བང་རིམ་གསུམ་བརྩེགས་སྦེ་
བཞེངས་པའི་མགུ་ལུ་བདུད་གཏྫོར་ནགཔྫོ་འཁོར་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སྫོགས་པ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཆོ་གུ་བཏང་སྟེ་ 
གཏྫོརམ་ཤ་ཝའི་ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལུ་སྐྱེལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

ཤ་ཝ་གནས་པྫོ་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་རུང་ཤ་ཝ་གནས་པྫོའི་སྐུ་འདྲ་དང་ཡང་ན་བཀའ་
ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
 

 

 

 

 

 

 

 



288

༡༡༢༢  ཀུཀུ་་ཀུཀུ་་རར་་ཙཙ།། ཛཛ

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཀུ་ཀུ་ར་ཙ། ཛ
འཁོར།   ཀླུ་བདུད་དབང་ཕྱུག། 
གཡུས།    ཉའི་སྦི།
ས་གནས།        བུམ་པ།
བསྟེན་མི།  ཉའི་སྦིས་དང་གཞུང་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ཤིང་སྣ་དང་མེ་ཏྫོག་གིས་བསྐོར་
བའི་སྒང་ཏྫོག་ཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་འདུག།ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་པྫོ་ཀུ་ཀུ་ར་ཙའི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་ཀུ་ཀུ་ར་ཙ་འདི་ལུ་རང་ཟ་གཉིས་པའི་ནང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་
རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གནས་པྫོ་ཀུ་ཀུ་ར་ཙའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་
ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ཀྱེ། བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་ཀློང་། །དཔའ་ཞིང་གཏུམ་པྫོ་ཀླུ་བདུད་
པྫོ། །རབ་འཇིགས་གོ་མཚྫོན་དར་སྣས་བརྒྱན། །ཀུ་ཀུ་ར་ཙ་ཁྱེད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
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གནས་པྫོ་བུམ་པ་ཀུ་ཀུ་ར་ཙའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ 
དཔའ་ཞིང་གཏུམ་པྫོ་ཀླུ་བདུད་པྫོ། །ཟེར་མི་ལུ་ལཝ་ད་ ཁྲོ་བྫོའི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ན་བཟའ་ཡང་ 
ག་ཅི་དེ་འདྲྫོག་སི་སི་ཡྫོད་པའི་གོ་མཚྫོན་དང་ དར་སྣས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
གནས་པྫོའི་མཚན་ལུ་ ཀུ་ཀུ་ར་ཙ་ཟེར་བཀོད་ཡྫོད་རུང་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ར་ཙ་མེན་པར་ 
ར་ཛ་ཨིན་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ཨིན་རུང་ མ་འྫོངས་པའི་ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ ནྫོར་སྐལ་སྦེ་བཞག་
ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བུམ་པ་ཀུ་ཀུ་ར་ཙ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེ་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ནང་ཀྱེ། སྔོན་ཚེ་བདུད་པྫོ་མ་རུངས་པ། །སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །དམ་ལས་མའདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་ཁོ་ བདུད་སྦེ་སྫོད་པའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་ བམ་དང་གྲུབ་
ཐྫོབ། དེ་ཚུའི་སྫོབ་མ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ བཀའ་དང་
དམ་གནང་མི་ལས་མ་འགལ་བར་ འགྲོ་བ་
སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་
དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གནས་པྫོ་ཀུ་ཀུ་ར་ཙའི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་གི་
སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་ཀྱེ། ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་གྱིས་བརྒྱན་པའི་དབུས། །སྨན་ལྗོངས་རྦ་ཀློང་
འཁྲུགས་པའི་གནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་བཅས། །གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་
ཚེ། །བདུད་པྫོ་ཀུ་ཀུ་ར་ཙ་ཁྱོད། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་འབྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ མེ་ཏྫོག་དང་ཤིང་སྣ་ལ་སྫོགས་པ་གིས་བརྒྱན་པའི་ གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ 
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ཉའི་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བུམ་པ་ཟེར་ས་ལུ་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་
ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ མཆོད་རྟེན་འདི་གཟུངས་ཉམས་སྫོང་ནུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

གནས་པྫོ་ལུ་གསྫོལ་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ག་མཆོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ནང་ཀྱེ། མཆོད་ཡྫོན་
མེ་ཏྫོག་བདུག་སྫོས་དང་། །མར་མེ་ཞལ་ཟས་རྫོལ་མྫོ་སྫོགས། །འདྫོད་པའི་ཡྫོན་ཏན་རྣམ་ལྔ་དང་། །དཀར་
མངར་བསང་གི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ཟ་གཉིས་པའི་ནང་བུམ་པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་
རྩ་བ་ལུ་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་གསྫོལ་བའི་སྐབས་ ཚྫོགས་ཡང་སྒོང་རྫོག་དང་ཞིམ་རྩི་
དཀརཔྫོ། དེ་ལས་གེ་ཟ་རྔོ་སྟེ་ གཡུས་སྐད་ལས་བྱང་ལ་མེ་ཏྫོག། ལ་སྫོགས་པ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༣༣  གགདདྫོྫོངང་་རེརེ་་གགདདྫོྫོངང་་བབཙཙནན།།  

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

གནས་བདག།   གདྫོང་རེ་གདྫོང་བཙན།

ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 

གཡུས།    ཉའི་སྦི།

ས་གནས།        ཉའི་སྦི།

བསྟེན་མི། རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག། སྨད་འཚྫོ་རྒེད་འྫོག། སྒང་ཟུར་རྒེད་འྫོག། སྨན་སྦི་རྒེད་འྫོག་གི་
མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

ཡཡྫོྫོངངསས་་རརའིའི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་
ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་པྫོ་གདྫོང་རས་གདྫོང་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་རིམ་པར་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་
བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན། 

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གདྫོང་རས་གདྫོང་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲེན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཇོ་བྫོ་
བཙན་གྱི་དབང་པྫོ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །སྟེང་ན་སྒ་གཏད་ཝངས་སི་ཝང་། །ཕྲ་
མྫོན་ཡྫོབ་ཆེན་སི་ལི་ལི། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །མུན་ན་གོང་རྨེད་འཁྱུགས་སི་སི་
འཁྱུག །སྐུ་ལ་དར་དམར་མཛེས་པར་གསྫོལ། །གསེར་ག་རིན་ཆེན་སྐེད་ལ་བཅིངས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་
དམར་པྫོ་བསྣམས། །ཐང་དཀར་རྒོད་ཕྲུག་ལྡེམས་སི་སི་ལྡེམ། །དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔ་ལྷུབས་སི་ལྷུབས། །སྟག་
གདྫོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡྫོན། །གསེར་གྱི་གྲི་དམར་སྐེད་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་
ལ་འཕྱར། །གསེར་གྱི་གཞུ་གདུང་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཕྲ་ཕྱག་ན་བཟུང་། །ཞལ་མདངས་དཀར་
དམར་མཛེས་པ་ལ། །གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་འཁྱུགས་སི་འཁྱུག །དུང་སྫོ་དཀར་མྫོ་འཁྲིགས་པ་ལ། །འཛུམ་པའི་
ཞལ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །དེ་འདྲའི་བཙན་འཁོར་མང་པྫོ་ཡང་། །བཙན་རྟའི་ཀྱུ་རྟ་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གདྫོང་རས་གདྫོང་བཙནགྱི་གཟུགས་གུར་ག་ནི་བྱ་མཆིས་མཆིས་ཡྫོད་པའི་དར་
དམརཔྫོ་དང་ དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། སྐུ་སྐེདཔ་ལུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་བཅིངས་བཅིངས། དབུ་ལུ་
དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཞེས། གསེར་གྱི་ཕྱག་གྲི་དམརཔྫོ་འདི་སྐེད་པར་བཙུགས། དམ་མདུང་དམར་པྫོ་ནམ་
མཁར་འཕྱར། གསེར་གྱི་ཕྱག་གཞུ་ཕྱག་ལག་གུར་བཀལ། གཡུ་ཡི་ཕྱག་མདའ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས། ཞལ་
མདངས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའམ་མཛེས་པ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གདྫོང་རས་གདྫོང་བཙན་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་།ཀྱཻ།དང་པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ། དྲེགས་པ་འདུལ་མཛད་
གསང་བའི་བདག །བར་དུ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་སྩྫོལ། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བཀའ། །ད་ལ་སྔགས་
འཆང་བདག་བཅག་གིས། །བསྐུལ་ཞིང་སྒྲོན་ནས་དམ་བསྒྲལ་ན། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོའི་རྗེས་དགོངས་
ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁྲོའམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལྫོ་
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སྫོམ་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་དང་། གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ རིག་
པ་འཛིན་པའི་བམ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་ནུག།  

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གདྫོང་རས་གདྫོང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  
ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་མཚན་གསྫོལ་བ། །དང་པྫོ་གཡས་རུའི་བྲག་
དམར་ཡིན། །ཡུལ་གླིང་རེ་ལ་ཕྫོ་བྲང་རེ། །སྟྫོད་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ཡ་གི་ན། །ཡ་གི་སྒོ་མྫོ་བྲག་དམར་ན། །བྲག་
དམར་གནམ་དུ་བཟང་སེ་བཟང་། །གཡུ་མཚྫོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་ལི་ལི། །སྨན་མཚྫོ་འྫོད་དུ་ལམ་སི་ལམ། 
རྩེ་ལ་ན་བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྟྫོད་ལ་བྱ་རྒྱལ་ལང་མ་ལིང་། །ལྫོགས་ལ་ཤ་རྐྱང་ཁྲོལ་མ་ཁྲོལ། ཟུར་ལ་ཁུ་ཕང་
ཤར་ར་ར། །བཙན་བྱ་གསུང་སྙན་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདུན་གྱི་སང་ཐང་བདེ་མྫོའི་ནང་། །མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་ཁྲ་
ལམ་མེ། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ན་
བཞུགས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཙནམ་ཁར་ནང་། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཚུབ་
འཚུབ་རིན་ཆེན་གནས་འདིར་འཚུབ། །འདུར་འདུར་འདུར་གྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན། །འཁོར་བཅས་ཐམས་
ཅད་རྟེན་ལ་འབྱྫོན། །སྙིང་གཏད་གྲོགས་པྫོ་བདག་གིས་འབྫོད། །གཤའ་རྫོག་གྲོགས་པྫོ་མནའ་མ་བཟའ། །མ་
ཡིས་བུ་ལ་དུག་མི་བླུད། །ཕུད་གཙང་བཤེས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གདྫོང་རས་
གདྫོང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་གནས་ལུ་ཡང་ 
ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རི་བསམ་
རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་པྫོད་བསད་དེ་ དམར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ 
གདུང་བརྩེ་བམ་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
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གསྫོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ མི་སྦ་བཞག་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་ གསྫོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་
ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ མཇལ་ཁ་ཡང་གནང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ཡང་ མི་ལྫོ་ ༣༠ དེ་ཅིག་
གི་ཧེ་མར་ ཨམ་དབང་འཛྫོམས་ཀྱིས་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དཀར་མེ་ལེ་ཤ་མཇལ་ནུག། 

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གསྫོལ་མཆོད་བའི་སྐབས་ ཕྱག་ལཱ་ཟེར་ རྟགས་པའམ་ རྟེན་འབྲེལ་བའི་སྫོལ་
ཡང་འདུག། སབ་སྫོལ་ལུ་ ཉའི་སྦིས་མགུ་ལུ་གདྫོང་རས་གདྫོང་བཙན། གཡས་རི་ཧྫོར་པྫོ་བྱང་ལ། མཇུག་
ལུ་ ཀུ་ཀུ་ར་ཙ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༤༤  དདགགའའ་་རརབབ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།

ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
གསང་ཡུམ།  ཡུམ་ཆེན་དཔལ་མྫོ། 
འཁོར།   བྫོན་འབངས་ཕྫོ་ཉ་མངག་གཞུག། 
གཡུས།    སྟུང་མཁར།
ས་གནས།        སྟུང་མཁར། 
བསྟེན་མི།  སྨན་སྦི་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

སྟུསྟུངང་་མམཁཁརར་་གྱིགྱི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༤དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པའི་བྲག་རི་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་མྫོ་བབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སྟུང་མཁར་ཟེར་ས་ལུ་འདུག། ས་
གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པར་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་
དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།
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སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འདི་སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་གིས་མ་ཚད་པར་འཛམ་གླིང་ནང་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་
འབད་ནི་དེ་གིས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་མི་འབྱུང་ནི་དང་།ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་
རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

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

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་
མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ། སྣ་ཚྫོགས་དར་སྟེང་དྲི་མེད་ཤེལ་བཞིན་དུ། །མྫོས་བསམ་དབང་པྫོ་སྐལ་
བ་དེ་དང་དེ། །དུས་གཅིག་ཅི་གར་འཆར་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ། །གཟུང་དཀའི་ཡ་མཚན་མངའ་བ་ཁྱོད་ལ་
བསྟྫོད། །ཉ་གང་ཟ་བར་ཕྫོ་ཚྫོས་བྱུགས་འདྲའི་ཞལ། །ཞི་བའི་འཛུམ་ཆགས་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་སྤྱན། །དར་
དཀར་ཐྫོད་དང་སྣ་ཚྫོགས་ནྫོར་བུའི་རྒྱན། །འཛིན་པས་ཀུན་ཡིད་འཕྲྫོག་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཕྱག་གཡས་ལྷ་
ཀླུ་མིའི་བསམ་འཕེལ་གསུམ། །ཏྫོག་
ཏུ་བཀོད་པའི་ཡིད་བཞིན་རྒྱལ་མཚན་
དང་། །སྲིད་གསུམ་འགུགས་བྱེད་
དབང་ཞགས་གཡྫོན་པས་
བཟུང་། །རབ་དཀར་རྟར་བཅིབས་
སྟྫོང་གསུམ་ཉུལ་ལ་བསྟྫོད། །འདྫོད་
པའི་མེ་ཏྫོག་མདའ་ལྔའི་གཟུགས་
གཅིག་གིས། །བསྡུས་འདྲ་མ་རད་
མདྫོག་འཆང་མེ་ལྫོང་དང་། །མདའ་
དར་ལེགས་འཛིན་འཇའ་གོས་རིན་
ཆེན་རྒྱན། །ཡུམ་ཆེན་དཔལ་མྫོ་སས་
དང་བཅས་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་
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མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ཉ་གང་བའི་ཟཝ་བཟུམ་སྦེ་ ཞལ་རས་དཀར་བའི་ཁར་འཛུམ་མདངས་དང་
ལྡན། དབུ་ལུ་དར་དཀར་པྫོའི་ཐྫོད་སྐམ་དང་ནྫོར་བུ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ལྷ་ཀླུ་
མིའི་གཡུས་ཁ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ནྫོརབུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པྫོ་ཏྫོག་སྦེ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་།ཕྱག་
གཡྫོན་པ་ལུ་དབང་ཞགས་བསྣམས་ཞིནམ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་རྟ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ 
སྟྫོང་གསུམ་འདི་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ཁྱོད་ལུ་བསྟྫོད་པ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་
དྫོན་དག་ཨིན་པས།དེ་བཟུམ་སྦེ་ གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་དཔལ་མྫོ་དང་བྫོན་པྫོ། དེ་ལས་འཁོར་གྱངས་ཁ་མ་
ཆོདཔ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ག་གིས་ག་དེ་སྦེ་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཧཱུྃ། འབྱུང་པྫོ་ཀུན་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད། །མངོན་
མཛད་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དང་། །པད་འབྱུང་ལ་སྫོགས་འཛམ་གླིང་གི །རིག་འཛིན་ཀུན་གྱི་སྤྱན་སྔར་
ཁྱོད། །མངོན་སུམ་དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེའི་རྟགས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་
ཕྱུག་འདི་ དང་པ་རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆ་མཉམ་དང་། བར་དུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག། 
དེའི་རྗེས་སུ་འཛམ་གླིང་ནང་བཞུགས་མི་སྔགས་འཆང་རིག་པ་འཛིན་མི་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གིས་དམ་ཚིག་གི་རྫོ་
རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཀལ་ཏེ་བཀའ་དང་དམ་གནང་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་
མཛད་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གནས་བདག་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྫོ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ བདུད་རྒྱལ་
འདི་ འཛམ་གླིང་དབང་བའི་དགྲ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་འདུག། 
ཨིན་རུང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ སྟུང་
མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ བྲག་རི་ས་བ་བརྟན་པ་མི་བཤིག་པའི་རང་
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བཞིན་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་འདུག། དེ་ལས་ ཡ་ལས་མར་བབས་པའི་ཆུ་འདི་ མར་བྱག་གི་རྩ་བ་
ལུ་ཡྫོད་པའི་ རྫོ་གདུང་དཀར་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ ཡྫོད་མིའི་ཁ་ནང་ཚུད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ མི་ཤི་བའི་གོ་ཐལ་ཚུ་
ཡང་ རྫོང་ཆུ་འདི་ནང་བཀོ་བ་ཅིན་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ། ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་ ལས་ངན་པ་བྱུང་
བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།  

 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

གནས་པྫོ་ལུ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྫོ་
ལར་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་གཉིས་པའི་ནང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཧེ་མར་འབད་བ་
ཅིན་དམར་མཆོད་སྦེ་ཕགཔ་བསད་དེ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ རྭ་བ་སྦིས་བམ་ཚེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་
བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ ད་རིས་ནངས་པ་དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ལྫོ་
གཅིག་ལུ་གཏྫོརམ་གླང་ལྫོ་གཅིག་ལུ་གཏྫོརམ་ཤ་ཝ་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་བཞེངས་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ད་གཏྫོརམ་གླང་སྦེ་
བཞེས་ཏེ་སྐྱེལ་བའི་སྐབས་ཕྫོ་བྲང་གི་ཆུ་མཇུག་ཁ་ཐུག་ལུ་དང་། གཏྫོརམ་ཤ་ཝ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་བསྐྱེལ་བའི་
སྐབས་ཆུ་མགོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕུལ་སྫོལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གཏྫོརམ་བཞག་ས་ཡང་ཕྫོ་བྲང་གི་བར་ན་བྱག་གི་སྐེད་པ་
གུར་འདུག། དེ་སྦེ་བསྐྱེལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ཤ་ཝ་སྫོད་ས་རི་མགུ་དང་གླང་གིས་རྩྭ་ཟ་ས་ཆུ་མཇུག་ཁ་ཐུག་
འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

༡  གནས་པྫོ་དངོས་སུ་སྦེ་མཆོད་མི་ཚུ་གིས་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་གི་ས་
གནས་ཁ་ལས་ཕར་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ག་དེ་ཅི་བཀའ་བཙན་
དྲགས་སྦེ་ཡྫོད་རུང་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་མ་མཆོདཔ་ལས་གནས་པྫོ་གཞན་མཆོད་མི་ཆོག་
ནི་དང་།ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནི་ཡང་དང་པ་ར་སྟུང་མཁར་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ད་རིས་
ནངས་པ་ལུགས་སྫོལ་འདི་ཉམས་སྫོ་ནུག། དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། །བདུད་
ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་མ་མཆོདཔ་ལས་
གཞན་མཆོད་ད་པ་ཅིན་འཚུབ་བཀལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་སྟུང་མཁར་རཔྫོ་ཟེར་ 
རཔྫོ་རིམ་བརྒྱུད་སྦེ་སྟུང་མཁར་སྣག་ཚང་ནང་ལས་འབད་དགོ་ནི་དེ་གིས་ དབང་ཚད་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་
ཨིན་མས་ཟེར་ རྩིས་པའི་སྫོབ་དཔྫོན་ཀར་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

༢  ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་གཞན་ཡང་ ཧེ་མར་སྟུང་མཁར་གྱི་སྣག་ཚང་ལུ་ཡྫོད་པའི་སྒྲོམ་ནང་ལས་རེད་ཨོག་
པ་འགྱོ་བའི་སྐབས་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ན་རེད་ཀྱི་མགུ་ལུ་སྦུལ་སྦྫོམ་ཅིག་ཉལ་ཏེ་སྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་ སྦུལ་འདི་
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༥༥  གགཏེཏེརར་་བབདདགག།།

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

གནས་བདག།   གཏེར་བདག།
ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་ལྷ། 
གཡུས།    སྒེར་མེད།
ས་གནས།        སྒེར་མེད། 
བསྟེན་མི།      ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གཅིག་གི་མི་སེར། ཡངས་རྩེ། མྫོང་སྒར། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 

བུམ་ཐང་། ཀྲོང་གསར། བསམ་གྲུབ་ལ ྫོངས་མཁར། པད་མ་དགའ་ཚལ། 
གཞལ་སྒང་། དབང་འདུས་ཕྫོ་བྲང་དང་། རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་
ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཡུལ་ལྷ་གཏེར་བདག་འདི་ རང་སྫོའི་གཡུས་ཕྱྫོགས་དང་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་སྲུང་མའམ་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཕྫོ་ལྷའམ་
དགྲ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་
ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ དམག་ལྷའམ་དགྲ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

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

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༦ ཧཱུྂ། གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་
རྭ་སྐྱེས་ནི། །སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་རྔམ་བརྗིད་ཅན། །སྐུ་ལ་གཡུ་དྲུང་མུན་པ་གསྫོལ། །ཞལ་ནས་ཁྲག་འཛག་
ཐུ་ལུ་ལུ། །སྤྱན་ནས་མེ་འབར་ཡ་ལ་ལ། །ཤང་ནས་དུག་སྦྲུལ་ཁྱུགས་སི་ཁྱུག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་
འཇིགས་པའི་གཟུགས། །གཡས་པ་བདུད་ཀྱི་སྟ་རེ་བསྣམས། །གཡྫོན་པ་ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར། །ཆིབས་
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སུ་བདུད་རྟ་ནག་པྫོ་བཅིབས། །རེ་འགའ་བདུད་གཡག་ནག་པྫོ་ཆིབས། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བདུད་མང་པྫོ་ནི། །ཁྲི་
ཕྲག་མང་པྫོ་ཉི་ལི་ལི། །བདུད་པྫོ་ཡྫོངས་ཀྱི་རྗེ་བྫོ་སྟེ། །མཐུ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱ། །གཏེར་བདག་ཆེན་
པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགྲ་ལྷའམ་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐུ་
མདྫོག་འདི་ ཚྫོས་གཞི་སྨུག་ནག་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་འདྲྫོག་སི་སི་སྦེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གྱི་
ནང་ལས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་གི་ཤ་ཁྲག་བཞེས་པའི་ ཁྲག་འཛག་སྟེ་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སང་བའི་སྤྱན་གྱིས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གཟིར་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ ཤང་གི་ནང་

ལས་ དུག་སྦྲུལ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བདུད་ཀྱི་
སྟ་རེ་བསྣམས། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར་ཏེ་ཡྫོད་མི་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་འདི་ 
ཆིབས་ཡང་མ་ངེས་པ་སྦེ་ རྟ་ནགཔྫོ་དང་། ཕྲལ་ཕྲལ་གཡག་ནགཔྫོ་གུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་ 
ཀླུ་བདུད་ཁྲི་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ལུ་ མཐུ་དང་ནུས་པ། དེ་ལས་ 
རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡྫོད་ཟེར་ བསྟྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེན་མི་ གཏེར་སྲུང་ངམ་ཡུལ་ལྷའི་མཚན་ངོ་མ་འདི་ གཏེར་
བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཆ་ཁྱབས་ཀྱིས་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ ཨ་པ་ཟེར་ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མའི་གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་གྲས་ལས་ཅིག་ གནམ་དགུན་
གྱི་བཞུགས་གནས་ སྟག་ཆུ་ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་རང་བྱུང་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། འདི་ཁར་ གཏེར་བདག་གི་ཕྫོ་
བྲང་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ ལ་ཁར་ཡྫོད་པའི་ ཧིག་མ། སྟག་པ་ཤིང་། ད་རུང་ བྱག་ར་ཕྫོཝདཀརཔྫོ་
འབད་མི་ཅིག་ཡྫོད་མི་གུར་ ཤ་རྫོགསཔ་ཚུ་གིས་ མདའ་ག་དེམ་ཅིག་རྐྱབ་རུང་ཕྫོགས་ནི་མེད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
འདུག། ད་རུང་ ཕྫོ་བྲང་ནང་འཛུལ་སའི་སྒོ་ར་དང་ གཏེར་བདག་གི་ཆོས་ཞིང་འདུག།  

དདམམ་་བབཞཞགག།། 

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༣ ཧཱུྂ། སྔོན་ཚེ་གསང་
བདག་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་བ་རུ། །ཁས་བང་
དམ་བཅའ་མ་བྱས་སམ། །བར་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡིས། །གསང་སྔགས་ནང་གི་དམ་ལ་བཏགས། །མཁན་
པ་ལུང་གི་བདག་ཏུ་བཀོད། །ཐུགས་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་གཏད། །ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་མར་འགྲིབ་ལ། །ཕ་
རྫོལ་དམག་ཚྫོགས་དར་བའི་དུས། །ཡུལ་བདག་ཆེན་པྫོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཐུགས་གཏེར་དེ་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་
ལ། །རྣལ་འབྱྫོར་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྫོད། །ཕྱི་རབས་པདྨའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་གཏད་དྫོ་ཐུབ་
པར་གསུངས། །སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་དངོས་གྲུབ་བྱིན། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་
དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད། བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ མཁན་པ་ལུང་གི་གནས་བདག་གམ་གཏེར་བདག་
སྦེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྗེས་སུ་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ཡང་ 
དམ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རཱ་སྐྱེས་ལུ་ རང་ཟ་ ༥ པའི་ཉེར་ ༢༥ ལུ་གཅིག་དང་། རང་ཟ་དགུ་པའི་ ཚེས་༡ 
ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་བཙན་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་བཅས་ ལྫོ་གཅིག་ལུ་ གསྫོལ་
མཆོད་ཚར་གཉིས་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རང་སྫོའི་ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲལ་ནང་
བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཏེར་བདག་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་དང་ གསེར་
སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།
བཙན་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ གཏེར་བདག་གི་བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ 
གཞུང་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་མཐའ་དྫོན་གཟིགས་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ 
བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ བཙན་མཁར་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 
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༡༡༦༦ སྐྱིསྐྱིདད་་སིསི་་སྦིསྦི་་ལྷལྷའའམམ་་དུདུརར་་ཁྲོཁྲོདད་་ལྷལྷ་་མམྫོྫོ།། 

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

གནས་བདག།   སྐྱིད་སི་སྦི་ལྷའམ་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མྫོ།
ཕྫོ་མྫོ།     ལྷ་མྫོ་དང་མགོན་པྫོ། 
ཡབ།          འྫོ་དེ་འྫོད་པྫོ་ཆེ། 
ཡུམ།          ཀླུ་མྫོ་ཨ་ལྕམ། 
སྤུན་ཆ།         སྤྲུལ་པའི་སས་གཅིག་དང་ལྕམ་སྲིང་བརྒྱད། 
གཡུས།    གཞུང་མཁར།
ས་གནས།        གཞུང་མཁར།
བསྟེན་མི།  ཉའི་སྦིས་གཞུང་མཁར་གྱི་་སེར་མང་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཉཉའིའི་་སྦིསྦིསས་་གགཞུཞུངང་་མམཁཁརར་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་
༩དེ་ཅིག་ཁ་མར་ལ་བབས་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་
ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་ནང་
ཡྫོད་པའི་སྐྱིད་སི་སྦི་ལྷའམ་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མྫོའི་
སྐོར་ལས་ རིམ་པར་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་
དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།
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གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མྫོ་ཆགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་
འཁྲིལཝ་ད་རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྟྫོན་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབས་འབྱམས་ཀྱི་ཡང་ སྫོབ་ཀུན་མཁྱེན་
རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་གིས་གདན་ས་བཏབ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་པའི་སྫོབ་དཔྫོན་ཀར་བསྟན་
འཛིན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

སྐྱེས་སི་སྦིས་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ཡྫོད་པའི་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མྫོ་དང་ མགོན་པྫོ་གཉིས་པྫོ་ལྷ་ཁང་གི་སྲུང་མ་ཨིན་
པའི་ཁར་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་འབད་ནི་དེ་གིས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ལུ་ན་ཚ་དང་ཤི་རྐྱེན། ཚྫོང་པ་འབད་
བ་ཅིན་ཚྫོང་ལམ། དམག་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་དམག་དཔྫོན་འབད་ནི་ལ་སྫོགས་པ་མནྫོ་བའི་དྫོན་འགྲུབ་ནི་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་
མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དུར་ཁྲོད་ལྷ་མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ དཔར་
སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་མདྫོག་ནག་ཞལ་གདངས་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲད། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་
འཇིགས་པའི་གཟུགས། །སྐུ་སྟྫོད་དར་དཀར་ལ་འུར་གསྫོལ། །ཐུར་དུ་དབུ་སྐྲ་ཁམ་ན་འཕྱར། །ཐྫོད་སྐམ་
དབུ་རྒྱན་མགོ་རྫོན་གྱི། །དྫོ་ཤེལ་སྒྱུ་མ་ལ་དུ་འཕྱང་། །སེར་རས་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །ཞིང་ཆེན་
ལྤགས་རྫོན་གོས་སུ་གྱོན། །ཕྱག་གཡས་དམ་ཉམས་ཙི་ཏ་དང་། །ཕྱག་གཡྫོན་དངུལ་དཀར་མེ་ལྫོང་
འཛིན། །སྲིད་པའི་ལྷ་མྫོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན། །རལ་པ་སྲིད་པའི་ས་གཞི་ཁེངས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་དུར་
ཁྲོད་ལྷ་མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་ནགཔྫོ། ཞལ་གདངས་ཟེར་ཞལ་བརྒྱང་། སྤྱན་གསུམ་བསྒྲད། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་
གཉིས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་སྐུ་སྟྫོད་ལུ་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་གསྫོལ། དབུ་ལུ་ཁ་དྫོག་སེར་ནག་ལས་གྲུབ་མི་དབུ་
སྐྲ་འདི་གནམ་ཁར་འཕྱར། དེ་ལས་དབུའི་རྒྱན་ཆ་ཐྫོད་སྐམ་དང་གོས་རྫོན་བཞེས། དྫོ་ཤེལ་དང་དུར་ཁྲོད་
ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། ལྤགས་ཀོ་རྫོནམ་གི་ན་བཟའ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་དམ་ཉམས་ཙི་ཏ་ཟེར་དམ་ཚིག་
ཉམས་མི་ཚུ་ཚར་གཅོད་པའི་མགར་བའི་སྟནམ་དང་། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལྫོང་
བསྣམས།རལ་པ་གིས་ས་གཞི་ག་ར་ཁྱབ་སྟེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུར་ཁྲོད་ལྷ་མྫོ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ༌དཔེ་ཆ་ནང་གསུངས་
ཏེ་མེད་རུང་ ལྫོ་ངོ་སྟྫོང་ཕྲག་གི་ཧེ་མ་ལས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལུ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་
ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

དུར་ཁྲོད་ལྷ་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་འདི་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྫོ་རྒྱལ་གྱིས་ དུར་ཁྲོད་རི་ཁྲོད་གངས་ཁྲོད་
གསུམ། །ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་གནས་ཉིད་དྫོ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱ་གར་ལུ་ཡྫོད་པའི་ དུར་
ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་གྱིས་གཙྫོས་པའི་ དུར་ཁྲོད་ཆ་མཉམ་ སྐྱིད་སི་སྦིས་ལྷ་མྫོའི་གནས་སམ་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་
པས།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་བདུན་པའི་ཚེས་༡༦ལུ་སྐྱིད་སི་སྦིས་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་བམ་ཆོསཔ་ཚུ་
གིས་ཆོས་སྲུང་དང་བཀའ་སྲུང་ཚུ་གི་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་ཚེས་༡༧ལུ་གཏེར་སྟྫོན་དྲི་མེད་གླིང་པ་ གཡུས་སྐད་
ནང་ཡམ་འཕེལ་ལ། དྲང་སྫོང་། ལྷ་མྫོ་དང་མགོན་པྫོ་བཞིའི་སྐུ་འཆམ་ཚུ་མཇལ་ཁ་གནང་སྫོལ་འདུག། དེ་
ཡང་དྲི་མེད་གླིང་པ་དང་དྲང་སྫོང་། ལྷ་མྫོའམ་མགོན་པྫོ་མགོན་མྫོའི་སྐུ་འཆམ་གནང་རནམ་ད་ ཞལ་འབག་
ཚུ་ཡང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཕྱི་ཁར་བཏྫོནམ་ཨིན་ཟེར་རྩིས་པའི་སྫོབ་
དཔྫོན་ཀར་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིནཔས།

དེ་ལས་རང་ཟ་བདུན་པའི་ཚེས་༡༨ཀྱི་ཚེ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འཆམ་དང་ཉིན་མར་དྲི་མེད་གླིང་པ་དང་
དྲང་སྫོང་། མགོན་པྫོ་མགོན་མྫོའི་སྐུ་འཆམ་གནང་སྟེ་གྲོལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༧༧  གགསེསེརར་་ལལསས་་གགསེསེརར་་ཅུཅུངང་་།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  གསེར་ལས་གསེར་ཅུང་།
ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་བཙན། 
གཡུས།    ར་བ་སྦི།
ས་གནས།        ར་བ་སྦི།
བསྟེན་མི།  དྭངས་ལིང་སྨན་རྒྱ་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

དདཀཀརར་་གགནནསས་་ཀྱིཀྱི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

གསེར་ལས་གསེར་ཅུང་གི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་ས་ དཀར་གནས་འདི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༡༢དེ་ཅིག་
འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་
དང་ཡུལ་ལྷ། དེ་ལས་བཙན་ཚུའི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་ བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གསེར་ལས་གསེར་ཅུང་གི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཇོ་བྫོ་
བཙན་གྱི་དབང་པྫོ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །སྟེང་ན་སྒ་གཏད་ཝངས་སི་ཝང་། །ཕྲ་
མྫོན་ཡྫོབ་ཆེན་སི་ལི་ལི། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །མུན་ན་གོང་རྨེད་འཁྱུགས་སི་སི་
འཁྱུག །སྐུ་ལ་དར་དམར་མཛེས་པར་གསྫོལ། །གསེར་ག་རིན་ཆེན་སྐེད་ལ་བཅིངས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་
དམར་པྫོ་བསྣམས། །ཐང་དཀར་རྒོད་ཕྲུག་ལྡེམས་སི་སི་ལྡེམ། །དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔ་ལྷུབས་སི་ལྷུབས། །སྟག་
གདྫོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡྫོན། །གསེར་གྱི་གྲི་དམར་སྐེད་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་
ལ་འཕྱར། །གསེར་གྱི་གཞུ་གདུང་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཕྲ་ཕྱག་ན་བཟུང་། །ཞལ་མདངས་དཀར་
དམར་མཛེས་པ་ལ། །གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་འཁྱུགས་སི་འཁྱུག །དུང་སྫོ་དཀར་མྫོ་འཁྲིགས་པ་ལ། །འཛུམ་པའི་
ཞལ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །དེ་འདྲའི་བཙན་འཁོར་མང་པྫོ་ཡང་། །བཙན་རྟའི་ཀྱུ་རྟ་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་།  །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གསེར་ལས་གསེར་ཅུང་སྐུ་གཟུགས་གུར་ ག་ནི་བྱ་མཆིས་མཆིས་ཡྫོད་པའི་དར་
དམརཔྫོ་དང་དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། སྐུ་སྐེདཔ་ལུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་བཅིངས་བཅིངས། དབུ་ལུ་དར་
ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཞེས།གསེར་གྱི་ཕྱག་གྲི་དམརཔྫོ་འདི་སྐེད་པར་བཙུགས།དམ་མདུང་དམར་པྫོ་ནམ་མཁར་
འཕྱར། གསེར་གྱི་ཕྱག་གཞུ་ཕྱག་ལག་གུར་བཀལ། །གཡུ་ཡི་ཕྱག་མདའ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས། ཞལ་མདངས་
དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའམ་མཛེས་པ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གསེར་ལས་གསེར་ཅུང་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། དང་པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །དྲེགས་པ་འདུལ་
མཛད་གསང་བའི་བདག །བར་དུ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་སྩྫོལ། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བཀའ། །ད་ལ་
སྔགས་འཆང་བདག་བཅག་གིས། །བསྐུལ་ཞིང་སྒྲོན་ནས་དམ་བསྒྲལ་ན། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོའི་རྗེས་
དགོངས་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁྲོའམ་བདེ་མཆོག་
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འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་དང་། གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པྫོ་ཆེ་
དང་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་ནུག།  

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གསེར་ལས་གསེར་ཅུང་གི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  
ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་མཚན་གསྫོལ་བ། །དང་པྫོ་གཡས་རུའི་བྲག་
དམར་ཡིན། །ཡུལ་གླིང་རེ་ལ་ཕྫོ་བྲང་རེ། །སྟྫོད་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ཡ་གི་ན། །ཡ་གི་སྒོ་མྫོ་བྲག་དམར་ན། །བྲག་
དམར་གནམ་དུ་བཟང་སེ་བཟང་། །གཡུ་མཚྫོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་ལི་ལི། །སྨན་མཚྫོ་འྫོད་དུ་ལམ་སི་ལམ། 
རྩེ་ལ་ན་བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྟྫོད་ལ་བྱ་རྒྱལ་ལང་མ་ལིང་། །ལྫོགས་ལ་ཤ་རྐྱང་ཁྲོལ་མ་ཁྲོལ། ཟུར་ལ་ཁུ་ཕང་
ཤར་ར་ར། །བཙན་བྱ་གསུང་སྙན་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདུན་གྱི་སང་ཐང་བདེ་མྫོའི་ནང་། །མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་ཁྲ་
ལམ་མེ། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ན་
བཞུགས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཙནམ་ཁར་ནང་། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཚུབ་
འཚུབ་རིན་ཆེན་གནས་འདིར་འཚུབ། །འདུར་འདུར་འདུར་གྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན། །འཁོར་བཅས་ཐམས་
ཅད་རྟེན་ལ་འབྱྫོན། །སྙིང་གཏད་གྲོགས་པྫོ་བདག་གིས་འབྫོད། །གཤའ་རྫོག་གྲོགས་པྫོ་མནའ་མ་བཟའ། །མ་
ཡིས་བུ་ལ་དུག་མི་བླུད། །ཕུད་གཙང་བཤེས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གསེར་ལས་
གསེར་ཅུང་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་གནས་ལུ་ཡང་ 
ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ནང་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དྭངས་ལིང་སྨན་རྒྱ་
སྦིས་དང་ ར་ཝ་སྦིས་བམ། དེ་ལས་ འདི་ཁར་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡང་
འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།

  

  

  



312

༡༡༨༨  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་རིརིནན་་ཆེཆེནན་་གུགུངང་་ལྷལྷ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།    གནས་པྫོ་རིན་ཆེན་གུང་ལྷ།

ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
འཁོར།   གནས་བདག། 
གཡུས།    དྭངས་ལིང་།
ས་གནས།        དྭངས་ལིང་།
བསྟེན་མི།  དྭངས་ལིང་སྨན་རྒྱ་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།

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

གནས་པྫོ་རིན་ཆེན་ལྷའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་
མེད་རུང་ ལྡེབས་རིས་གུར་མཇལ་བའི་སྐབས་ ཞལ་དཀར་པྫོའི་གུར་ དམར་པྫོའི་མདངས་ཆགས་པ། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕྱྫོགས་དར་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས། དར་སྣ་ལྔའི་ན་
བཟའ་ ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་གསྫོལ་ཏེ་ ཆིབས་ ཤ་ཝ་ལུ་ཆིབས་སྦེ་ ག་ནི་བ་ཞལ་རས་མཚར་ཀྲག་སྦེ་མཇལ་ནི་
འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་དགུང་ལྷ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ དམ་བཞག་ལས་ དཔར་
སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༢  ནང་། ཧྲཱི། རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་པད་འབྱུང་གི །སྤྱན་སྔར་ཇི་ལར་ཁས་བངས་
བཞིན། །བསྟན་དང་དེ་འཛིན་འབངས་འཁོར་བཅས། །སྐྱོང་བའི་དམ་མ་གཡེལ་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཆ་མཉམ་གྱི་སྤྲུལ་པ་ སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ལུ་ བསྟན་པའི་ཞབས་ཏྫོག་དང་ འགྲོ་བའི་དྫོན་འབད་དེ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ 
ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གནས་པྫོ་དགུང་ལྷའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ སྨན་རྒྱ་སྦིས་གཡུས་ཚན་
ནང་ རྫོ་ཕུག་སྦྫོམ་འབད་མི་འདི་ ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

གནས་པྫོ་དགུང་ལྷ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༠ སྤྲེའུ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ 
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྲེའུ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ 
ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་ སྨན་རྒྱ་སྦིས་ཀྱི་ལག་ལུ་ སྦས་ཡུལ་འདི་ཁར་ རྫོ་དགུ་ཡྫོད་ས་ལུ་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ 
ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྦས་ཡུལ་གྱི་རྫོ་ཕུང་དགུ་ཡྫོད་མི་དང་ གནས་པྫོ་རིན་ཆེན་དགུང་ལྷ་ མ་འགྲིག་པར་ 
དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རིན་ཆེན་དགུང་ལྷ་རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་ཡྫོད་ནི་དེ་གིས་ ད་རིས་ནངས་པ་ ཚྫོགས་དང་
དཀར་མེ་ རིན་ཆེན་དགུང་ལྷའི་རྩ་བ་ལུ་ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་བསྒང་ ཚྫོགས་འདི་ སྒོང་རྫོག་དང་རྩང་གི་
འབྲས་བུ་ཚུ་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ རྩིས་པའི་སྫོབ་དཔྫོན་ཀར་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༩༩ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན།
ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 
གཡུས།    དྭངས་ལིང་།
ས་གནས།        དྭངས་ལིང་།
བསྟེན་མི།  དྭངས་ལིང་སྨན་རྒྱ་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

དདཀཀརར་་གགནནསས་་ཀྱིཀྱི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་ས་དཀར་གནས་འདི་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༡༢དེ་ཅིག་འགྱོ་
དགོ་པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ས་གནས་དེ་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་
ཡུལ་ལྷ།དེ་ལས་བཙན་ཚུའི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་ བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བཙན་ཆེན་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐྐ྄་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་
ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲེན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ །བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཇོ་བྫོ་
བཙན་གྱི་དབང་པྫོ་བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །སྟེང་ན་སྒ་གཏད་ཝངས་སི་ཝང་། །ཕྲ་
མྫོན་ཡྫོབ་ཆེན་སི་ལི་ལི། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །མུན་ན་གོང་རྨེད་འཁྱུགས་སི་སི་
འཁྱུག །སྐུ་ལ་དར་དམར་མཛེས་པར་གསྫོལ། །གསེར་ག་རིན་ཆེན་སྐེད་ལ་བཅིངས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་
དམར་པྫོ་བསྣམས། །ཐང་དཀར་རྒོད་ཕྲུག་ལྡེམས་སི་སི་ལྡེམ། །དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔ་ལྷུབས་སེ་ལྷུབས། །སྟག་
གདྫོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་གཡྫོན། །གསེར་གྱི་གྲི་དམར་སྐེད་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་
ལ་འཕྱར། །གསེར་གྱི་གཞུ་གདུང་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཕྲ་ཕྱག་ན་བཟུང་། །ཞལ་མདངས་དཀར་
དམར་མཛེས་པ་ལ། །གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་འཁྱུགས་སི་འཁྱུག །དུང་སྫོ་དཀར་མྫོ་འཁྲིགས་པ་ལ། །འཛུམ་པའི་
ཞལ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །དེ་འདྲའི་བཙན་འཁོར་མང་པྫོ་ཡང་། །བཙན་རྟའི་ཀྱུ་རྟ་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙནགྱི་གཟུགས་གུར་ ག་ནི་བྱ་མཆིས་མཆིས་ཡྫོད་པའི་
དར་དམརཔྫོ་དང་དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། སྐུ་སྐེདཔ་ལུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་བཅིངས་བཅིངས། དབུ་ལུ་
དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཞེས། གསེར་གྱི་ཕྱག་གྲི་དམརཔྫོ་འདི་སྐེད་པར་བཙུགས། དམ་མདུང་དམར་པྫོ་ནམ་
མཁར་འཕྱར། གསེར་གྱི་ཕྱག་གཞུ་ཕྱག་ལག་གུར་བཀལ། །གཡུ་ཡི་ཕྱག་མདའ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས།ཞལ་
མདངས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའམ་མཛེས་པ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཏེར་བདག་ཟྫོ་རྭ་ར་སྐྱེས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་གྱལ་དུ་འགྱུར་པ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་
གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། 
དང་པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །དྲེགས་པ་འདུལ་མཛད་གསང་བའི་བདག །བར་དུ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་སྩྫོལ། །རིག་
འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བཀའ། །ད་ལ་སྔགས་འཆང་བདག་བཅག་གིས། །བསྐུལ་ཞིང་སྒྲོན་ནས་དམ་
བསྒྲལ་ན། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོའི་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཟེར་
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གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁྲོའམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་དང་། གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་
ན་རྫོ་རྗེ། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ 
ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་ནུག།   

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། 
བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་མཚན་གསྫོལ་བ། །དང་པྫོ་གཡས་རུའི་བྲག་དམར་
ཡིན། །ཡུལ་གླིང་རེ་ལ་ཕྫོ་བྲང་རེ། །སྟྫོད་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ཡ་གི་ན། །ཡ་གི་སྒོ་མྫོ་བྲག་དམར་ན། །བྲག་དམར་
གནམ་དུ་བཟང་སེ་བཟང་། །གཡུ་མཚྫོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་ལི་ལི། །སྨན་མཚྫོ་འྫོད་དུ་ལམ་སི་ལམ། རྩེ་ལ་ན་
བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྟྫོད་ལ་བྱ་རྒྱལ་ལང་མ་ལིང་། །ལྫོགས་ལ་ཤ་རྐྱང་ཁྲོལ་མ་ཁྲོལ། ཟུར་ལ་ཁུ་ཕང་ཤར་ར་
ར། །བཙན་བྱ་གསུང་སྙན་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདུན་གྱི་སང་ཐང་བདེ་མྫོའི་ནང་། །མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་ཁྲ་ལམ་
མེ། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ན་
བཞུགས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཙནམ་ཁར་ནང་། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཚུབ་
འཚུབ་རིན་ཆེན་གནས་འདིར་འཚུབ། །འདུར་འདུར་འདུར་གྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན། །འཁོར་བཅས་ཐམས་
ཅད་རྟེན་ལ་འབྱྫོན། །སྙིང་གཏད་གྲོགས་པྫོ་བདག་གིས་འབྫོད། །གཤའ་རྫོག་གྲོགས་པྫོ་མནའ་མ་བཟའ། །མ་
ཡིས་བུ་ལ་དུག་མི་བླུད། །ཕུད་གཙང་བཤེས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་
བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་གནས་ལུ་ཡང་ཁོའི་ཕྫོ་
བྲང་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟ་༢ པའི་ཚེས་༤ ལུ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འཆམ་དང་
བཅས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྐུ་འཆམ་གྱི་སྐབས་ དང་པ་རང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 
གཝཉིས་པ་ ཨ་དྲུང་ ཨར་པྫོ།  གསུམ་པ་ ཡམ་འཕེལ་ལ་ཁོང་གསུམ་གཅིག་ཁར་ ཐྫོན་སྫོལ་འདུག། 
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ཨར་པྫོ་གིས་ ཚལ་མ་ནང་ལས་ མི་བཟའ་བར་འྫོང་པའི་ཚུལ་སྦེ་ ཚར་གསུམ་ཐྫོན་ནི་འདུག། དེ་གིས་མ་
ཚད་པར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་ཡང་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༢༢༠༠  བབཙཙནན་་ཆེཆེནན་་མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  བཙན་ཆེན་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ།
ཕྫོ་མྫོ།    ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 
འཁོར།  བདུད་དང་བཙན། 
གཡུས།   གཡྫོ་མེད།
ས་གནས།     གཡྫོ་མེད།
བསྟེན་མི།   དྭངས་ལིང་དང་སྨན་རྒྱ་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

དྭདྭངངསས་་ལིལིངང་་ སྨསྨནན་་རྒྱརྒྱ་་སྦིསྦིསས་་སྤྱིསྤྱི་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

གཡྫོ་མེད་གཡུས་ཚན་འདི་སྨན་སྦིས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༨གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། དྭངས་
ལིང་སྨན་རྒྱ་སྦིས་སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
བཙན་ཆེན་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ནད་དང་མུ་གེ་
མི་འབྱུང་ནི་དང་།ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཡུལ་བཙན་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྫོད་ག་དེ་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་
ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ནང་ ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་རི་བྫོའི་
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སྟེང་། །བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཆེན་མྫོ་ནི། །རྒྱུ་ནི་རིན་ལྔ་ལས་གྲུབ། །གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་ལྡན། །སྟེང་ན་
ལྷྫོ་སྤྲིན་བན་མ་བུན། །བར་ན་བཙན་བྱ་འཕུར་རུ་རུ། །མཐའ་སྐོར་རི་དྭགས་སྣ་ཚྫོགས་རྒྱུག །ཕྫོ་བྲང་ངོ་
མཚར་ཅན་ལ་བསྟྫོད། །བཙན་རྒྱལ་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་ཨམ་གཙིགས་ཅན། །དར་
དཀར་གསེར་གྱི་ཁྲབ་ཆེན་དང་། །ཕྫོད་ཀ་སྔོན་པྫོ་གསྫོལ་ལ་བསྟྫོད། །དབུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་རྫོག་ཆེན་
བཙུགས། །ཞབས་ལ་རྒྱ་ལྷྭམ་ལྤགས་ཆེན་ལྡིང་། །དར་དཀར་དཔྱང་ཕུར་ལྡིང་གཡྫོ། །ཕྱག་གཡས་རུ་དར་
བསྣམས་ལ་བསྟྫོད། །གཡྫོན་པ་ཞགས་པས་དགྲ་བྫོ་བཅིངས། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །འཁོར་
དུ་བདུད་བཙན་མང་པྫོས་བསྐོར། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་གླིང་བཞི་བསྐོར། །མཐུ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་
ཁྱབ། །བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་བདག་བསྟྫོད་དྫོ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་
མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ཨམ་གཙིགས་ཟེར་སྫོ་ལགམ་དེ་གིས་མ་མཆུ་བཀབ་སྟེ་རྣམ་འགྱུར་ཅན་ལུ་ དར་
དཀར་གསེར་དང་ཕྫོད་ཀ་སྔོན་པྫོའི་ན་བཟའ་བཞེས། དབུ་ལུ་ཟངས་ཀྱི་ལྕགས་རྫོག་བཙུགས། ཞབས་ལུ་
ལྤགས་ཀོའི་ཞབས་ལྷྭམ་དང་། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་དམག་དར་བསྣམས། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ཞགས་པ་གིས་
བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་བཅིངས་ཟེར་ཐགཔ་གིས་སམ། ཆིབས་རྟ་བཙན་རྟ་དམརཔྫོ་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་བཙན་
དང་བདུད་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ དུས་ཚྫོད་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་ལུ་ཡང་གླིང་བཞི་བསྐོར་ཚུགས་པའི་མཐུ་དང་
ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་བཙན་ཆེན་ཨིན་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཡུལ་བཙན་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་འདི་ག་གིས་ག་དེ་སྦེ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡི་ག་ དེ་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་
དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་ ཧཱུྃ། ང་ནི་ལྷར་གསལ་པདྨ་འབྱུང་། །ཁྱེད་ནི་ས་
འདིའི་བདག་པྫོ་སྟེ། །བདག་གི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་མ་བར། །དམ་ལ་གནས་ཤིག་ན་ར་ཀན། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་ཆེན་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་འདི་ཧེ་མ་ལས་ད་ལྫོ་ཚུན་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གི་ 
བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ད་རུང་གྲུབ་ཐྫོབ་ངེ་གི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཏེ་ སྤྱིར་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ། ལྷག་པར་དུ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་
དང་མགོན་མཛད་དགོ་ ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

བཙན་ཆེན་མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེའི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་ ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་རི་བྫོའི་སྟེང་། །བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཆེན་མྫོ་ནི། །རྒྱུ་ནི་
རིན་ཆེན་ལྔ་ལས་གྲུབ། །གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་ལྡན། །སྟེང་ན་ལྷྫོ་སྤྲིན་བན་མ་བུན། །བར་ན་བཙན་བྱ་
འཕུར་རུ་རུ། །མཐའ་སྐོར་རི་དྭགས་སྣ་ཚྫོགས་རྒྱུག །ཕྫོ་བྲང་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ གཡྫོ་མེད་ཀྱི་གཡུས་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ རྒྱུ་རིན་པྫོ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་མགོན་
པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་ གནས་ཁང་ཆེན་མྫོ་འདི་ཚད་མེད་བཞིའི་བར་མཚྫོན་ལུ་གྲུ་བཞི་དང་། བཙན་ཆེན་གྱིས་
ཕྱྫོགས་བཞི་ལུ་ཡྫོད་པའི་འགྲོ་བའི་དྫོན་མཛད་པའི་བར་མཚྫོན་ལུ་ སྒོ་བཞི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ཕྫོ་བྲང་གི་མགུ་ལུ་ 
ལྷྫོ་སྤྲིན་ཟེར་ས་སྨུག་སྤུབས། བར་ན་ལུ་བཙན་བྱ་ཚུ་དགའ་བའི་བྲྫོ་འཁྲབ་སྟེ་ཕར་ཚུར་འཕུར། དེ་ལས་ཕྫོ་
བྲང་གི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་
ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ཀྱཻ། རང་སྣང་རིག་པའི་རྩལ་ཉིད་ལས། །མ་འགག་
གཉིས་འཛིན་ཤར་བའི་འབྲས། །ཡ་ཡི་རི་ཆེན་རྩེ་མྫོ་ན། །ཟངས་ཀྱི་བཙན་མཁར་ཕྫོ་བྲང་ནས། །བཙན་རྒྱལ་
མགོན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་ལ། །བཙན་འཁོར་ཡུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས། །འདི་རིང་བདག་གི་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ། །རིང་མིན་
མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ད་རུང་གནས་མཆོག་འདི་རུ་ཉམས་རེ་
དགའ། །ཁྲི་གདན་དར་ཟབ་ཤིང་ཏུ་
འཇམ། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་
གང་བ་རུ། །བཙན་རྒོད་འཁོར་
བཅས་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱུ་ཟངས་
ལས་གྲུབ་ཡྫོད་པའི་ བཙན་ཆེན་རྫོ་
རྗེ་མགོན་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ག་ནི་
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བ་ཉམས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཕྫོ་བྲང་གི་ནང་ན་ག་ནི་བ་མཐྫོ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་། ཁྲིའི་གུ་ལུ་ག་
ནི་བ་འཇམ་པའི་དར་སྣའི་བཞུགས་གདན་འཐེན་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཡང་ཕུན་སུམ་
ཚྫོགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་གསུངས་པའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

བཙན་གསྫོལ་ཟེར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་རུང་ལྫོ་ཆོག་གི་
སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་ནི་
དང་། ཕྲལ་ཕྲལ་ཡུལ་དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁག་
ཆེཝ་རེ་འཐྫོནམ་ད་ དྲྫོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ཟེར་དུས་
ཚྫོད་ལུ་མ་བལ་བར་བཙན་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ 
གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ རྩིས་པའི་སྫོབ་
དཔྫོན་ཀར་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 



323

༢༢༡༡  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་ཆུཆུ་་གགཟཟརར་་རྩརྩ་་བབ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བ།

ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 

གཡུས།    གཡྫོ་མེད།

ས་གནས།        གཡྫོ་མེད།

བསྟེན་མི།  དྭངས་ལིང་སྨན་སྦི་དང་གཡྫོ་མེད་ཀྱི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་།ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གཞི་བདག་གི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། དགོས་འདྫོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་
ཆེ། །མདངས་གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྫོ་སྫོར་
གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་བརྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚྫོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་སྲུང་བའི་གཞི་
བདག་ལ། །བསྟྫོད་དྫོ་རྣལ་འབྱྫོར་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡྫོ་མེད་
གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་ དཀརཔྫོ་དང་
སེརཔྫོ། དམརཔྫོ་དང་ལྗང་ཁུ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ན་བཟའ་ཡང་ དར་སྣའི་ལྷབ་ལྷུབ་
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དང་ མཛེས་པའི་བརྒྱན་ཆ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་གཡྫོན་ལུ་ ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚྫོགས་བསྣམས་ཏེ་ ག་ནི་བ་
གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གཞི་བདག་གི་
གསྫོལ་མཆོད་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གྲུབ་ཐྫོབ་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་
རྒྱས་བསྟན་དང་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕངས་བསྟྫོད། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །རྣལ་
འབྱྫོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མྫོག་
དང་། གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་
ལུ་ ཕན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལ་ནུག།  

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ 
གཞི་བདག་གི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་
མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། བཀྲ་ཤིས་
གཡང་ཆགས་ཕུན་ཚྫོགས་དགེ་ལེགས་
ཞིང་། །ས་དང་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ཡི་ལྷ་མ་
སྲིན། །གནས་བདག་གཞི་བདག་སྲུང་མར་
བཅས་པ་རྣམས། །སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་པའི་
གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡྫོ་མེད་
གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ ས་ཕྱྫོགས་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་
ཨིན་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་དང་ གཡུས་མི་ཚུ་ ནམ་ཁག་ཆེཝ་
འཐྫོན་པའི་སྐབས་ ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་བའི་ཁར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་
གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་སྦེ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་མཆོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༢༢༢༢  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་ལལམམ་་བུབུ་་སྟསྟངངསས།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གནས་པྫོ་ལམ་བུ་སྟངས།
ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
གཡུས།    གཡྫོ་མེད། 
ས་གནས།        གཡྫོ་མེད།
བསྟེན་མི།  དྭངས་ལིང་སྨན་རྒྱ་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་ལམ་བུ་སྟངས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་།ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གནས་པྫོ་ལམ་བུ་སྟངས་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གཞི་བདག་གི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། དགོས་འདྫོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་
ཆེ། །མདངས་གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྫོ་སྫོར་
གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་བརྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚྫོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་སྲུང་བའི་གཞི་
བདག་ལ། །བསྟྫོད་དྫོ་རྣལ་འབྱྫོར་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡྫོ་མེད་
གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་ དཀརཔྫོ་དང་
སེརཔྫོ། དམརཔྫོ་དང་ལྗང་ཁུ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ན་བཟའ་ཡང་ དར་སྣའི་ལྷབ་ལྷུབ་
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དང་ མཛེས་པའི་བརྒྱན་ཆ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་གཡྫོན་ལུ་ ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚྫོགས་བསྣམས་ཏེ་ ག་ནི་བ་
གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་འདུག།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་ལམ་བུ་སྟངས་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་
མཆོད་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གྲུབ་ཐྫོབ་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་
བསྟན་དང་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕངས་བསྟྫོད། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །རྣལ་འབྱྫོར་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མྫོག་དང་། 
གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ 
ཕན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལ་ནུག།  

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གནས་པྫོ་ལམ་བུ་སྟངས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གཞི་བདག་གི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་ཚྫོགས་དགེ་ལེགས་ཞིང་། །ས་དང་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་
ཡི་ལྷ་མ་སྲིན། །གནས་བདག་གཞི་བདག་སྲུང་མར་བཅས་པ་རྣམས། །སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་
གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡྫོ་མེད་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བཀྲ་ཤིས་
གཡང་ཆགས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ ས་ཕྱྫོགས་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

གནས་པྫོ་ལམ་བུ་སྟངས་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་དང་ གཡུས་མི་ཚུ་ ནམ་ཁག་ཆེཝ་
འཐྫོན་པའི་སྐབས་ ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་བའི་ཁར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་
གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་སྦེ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་མཆོདཔ་ཨིན་པས།  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༢༢༣༣  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གནས་པྫོ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།
ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
འཁོར།   ཀླུ༌བདུད། 
གཡུས།    སྟག་མྫོ་ཆུ།
ས་གནས།        སྟག་མྫོ་ཆུ།
བསྟེན་མི།  སྟག༌མྫོ༌ཆུའི༌མི༌སེར༌ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

སྟག༌མྫོ༌ཆུ༌གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཀླུ༌བདུད༌དམ་གནས་པྫོ་རྫོ༌རྗེ༌རྒྱལ༌མཚན༌གྱིས༌སྤྱིར་བཏང་རྩེདམྫོ་གི་
རིགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཡུས་ཕྱྫོགས་དང་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་བར་ན་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་རྩེདམྫོ་མདའ་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་དྲྫོ་པ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་མགོན་ཁང་ནང་ལས་དར་ཞུ་འབག་སྟེ་མདའ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྫོད་ལུགས་བཤད་པའི་ཁར་དར་འདི་དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་རང་ལྫོག་མགོན་ཁང་ནང་ཕུལ་
དགོཔ་ཨིན་པས།དེ་འབདཝ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་མདའ་རྐྱབ་སྟེ་རྒྱལ་ཁ་འཐྫོབ་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་
མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པལས་
དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་ བྫོ། ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ལས་གཟུགས་སྐུར་སྟྫོན། །གསང་བདག་
པདྨའི་བཀའ་ཉོན་མཛྫོད། །དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །ཀླུ་བདུད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
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བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གནས་པྫོ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་དེ་སྦེ་ཡྫོད་
ཟེར་ ཁ་གསལ་སྦེ་དཔེ་ཆ་ནང་གསུངས་ཏེ་མེད་ནི་འདི་གིས་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་གིས་ཡང་བཀོད་མ་ཚུགས། 
ཨིན་རུང་དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་ཀླུ་དང་བདུད་ཀྱི་རིགས་ཅིག་འྫོང་ནི་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ག་དང་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་
ཀྱི་བསྟྫོད་པལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་ བྫོ། གསང་བདག་པད་འབྱུང་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་
ཡིས། །ཇི་ལར་བཀའ་སྩྫོལ་དམ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་
ཀྱང་། །བདག་གི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་  ལྫོ་ངོ་སྟྫོང་ཕྲག་
ལེ་ཤ་གི་ཧེ་མ་ལས་དང་པ་གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་། བར་དུ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས། དེའི་
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རྗེས་སུ་རིག་པ་འཛིན་པ་དང་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་འགྲོ་བ་སེམས་
ཅན་ལུ་གནྫོད་པ་མི་བཀལ་ནི། ལྷག་པར་དུ་སྦྱིན་པའི་བདག་པྫོ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་གསྫོལཝ་ག་བཏབ་མི་ལུ་སྐྱབས་
དང་མགོན་མཛད་དེ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལུ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བཅུག་སྟེ་ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་
བཅའ་ཕུལ་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ཀླུ་བདུད་དམ་གནས་པྫོ་ རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་ གསུངས་ཏེ་མེད་རུང་ 
སྟག་མྫོ་ཆུ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ ཤིང་མཁར་བ་མའི་སྣག་ཚང་ཡྫོད་སའི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལག་ལུ་ 
ག་ནི་བ་དགའ་བའི་སང་ཐང་ནང་ གནས་པྫོ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་
རྟེན་ཅོག་ར་འཐད་མི་ཅིག་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ སྣག་ཚང་གི་ནང་ན་ གནས་པྫོ་རྫོ་རྗེ་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་གནས་རྫོ་ཟེར་ རྫོ་མ་འདྲཝ་ཅིག་དང་ གནས་པྫོའི་བཀའ་ཁྲབ་བཅས་མཇལ་ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 
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གནས་པྫོ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ནམ་རང་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་གའི་སྐོར་ལས་མཆོད་པལས་ དཔར་
སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་ བྫོ། དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་
སྤྲིན་རྒྱ་མཚྫོའི་ཚྫོགས། །ཞིང་ཁམས་ཁྱབ་པར་སྤེལ་ཏེ་འབུལ་ལགས་ན། །དགྱེས་ཤིང་མགུ་བའི་ཚུལ་དུ་
བཞེས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུས་སྦེ་ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་
སྣག་ཚང་ནང་ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་གཡུས་ཚན་འདི་ཁར་ལྫོ་ཆོག་གཏང་
པའི་སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་གསྫོལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༢༢༤༤  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
གསང་ཡུམ།       ཀླུ་མྫོ་གདུང་སྐྱོང་མ། 
འཁོར།   སང་རི་ལྷ་བཙན། ཆུ་བདུད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན།
   ཀླུ་མྫོ་སྨན་མྫོ། ནྫོར་ལྷ། 
བསྟེན་མི།  སྟག་མྫོ་ཆུ་སྒོར་སྒང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ གནས་བདག་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་བསང་དང་གསུར།གསེར་སྐྱེམས་
དང་ཚྫོགས། དེ་ལས་དཀར་མེ་ལ་སྫོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དང་། མི་དང་སྒོ་ནྫོར་
སེམས་ཅན་ལུ་ནད་ཡམས་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

སྒོར་སྒང་གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་དེ་གི་སྐོར་ལས་
གནས་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་ཧྲཱིཿསྟྫོང་པའི་ངང་ལས་འགག་མེད་སྣང་
བའི་མདངས། །བདག་ཉིད་ཧཱུྃ་ལས་ཡི་དམ་སྐུར་གསལ་བའི། །མདུན་དུ་མཚྫོ་ནག་མེ་ཀླུང་འཇའ་འྫོད་
ཀློང་། །སྟྫོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་རྟ་ནག་སྟེང་། །གྲགས་པ་རྒྱལ་པྫོ་རྔམས་ཞིང་བརྗིད་པའི་སྐུ། །ཕྱག་
གཡས་རུ་དར་ནག་པྫོ་མཁའ་ལ་འཕྱར། །གཡྫོན་པར་རླུང་ཞགས་དགྲ་བྫོའི་བ་སྫོག་འཁྲིགས། །དར་ནག་
བེར་གསྫོལ་དཔའ་བྫོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །དབུ་ལ་དར་གྱི་ཐིབས་ཞུ་སྔོ་ནག་ཅན། །ཀླུ་མེ་དུང་སྐྱོང་ནྫོར་བུ་
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འཛིན་པས་འཁྱུད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ རབ་
དཀར་ཟ་བའི་མདངས་འཛིན་པ། །ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་འདི་ ཆིབས་རྟ་ནགཔྫོ་གུར་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་དམག་དར་ནགཔྫོ་ནམ་མཁའ་ལུ་འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་
པ་ལུ་ཞགས་པ་གིས་དགྲ་བྫོའི་བ་སྫོག་སམ། སྐུ་གཟུགས་གུར་དར་ནག་དང་བེར། དཔའ་བྫོའི་ཆས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་དར་གྱི་ཐིབས་ཞུ་སྔོ་ནག་གྱི་དབུ་ཞྭ་བཞེས། ཡུམ་ཀླུ་སྨན་དུང་སྐྱོང་མ་དང་འཁྱུད་
དེ་ ཡབ་ཡུམ་སྫོར་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གཡས་སུ་རྟ་དཀར་རླུང་ཤྫོག་ཅན་གྱི་སྟེང་། །སང་རི་ལྷ་བཙན་དཀར་དམར་
འཛུམ་པའི་མདངས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་སང་
རི་ལྷ་བཙན་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ཁར་རྒྱབ་ཏུ་ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ནི། །ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གནས་པྫོའི་
རྒྱབ་ཁ་ལུ་ ཀླུའི་རྒྱལ་པྫོ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་བཞུགས་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་གཡྫོན་དུ་ཆུ་བདུད་གྲགས་པ་
རྒྱལ་མཚན་ནི། །ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་གནས་པྫོའི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆུ་བདུད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བཞུགས་
འདུག། དེ་ལས་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ལྷ་དང་ཀླུ། གནྫོད་སྦྱིན་དང་ནྫོར་ལྷ་ཚུ་གིས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ག་ནི་
བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེ་གི་སྐོར་ལས་གནས་པྫོའི་གསྫོལ་
མཆོད་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ནང་ཧཱུྃ།སྔོན་ཚེ་གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀ །པད་འབྱུང་རིག་འཛིན་
རྒྱལ་པྫོ་ཡི། །བཀའ་དང་དམ་ཚིག་དགོངས་ནས་ཀྱང་། །རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་ སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར། དེ་ལས་
སེམས་ཅན་ལུ་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་ལཱ་རྩ་ལས་མི་འབད་ཟེར་ཁས་བང་དང་བཅའ་ཕུལ་ནུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

སྒོར་སྒང་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་འདི་ གནས་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་༤ ནང་མདུན་དུ་མཚྫོ་ནག་མེ་ཀླུང་འཇའ་འྫོད་ཀློང་། །ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་སྒོར་སྒང་གཡུས་ཚན་གྱི་
འྫོག་ལུ་མདུན་དུ་ཟེར་ ཀུ་རི་ཆུ་ནང་མཚྫོ་ནགཔྫོ་མེ་རླུང་འཇའ་འྫོད་འཁྲུགས་པའི་ལག་ལུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་རི་ལ་ན་སྡུག་པའམ་བྱག་གི་རྐེད་པའི་གུར་ ཕྫོ་བྲང་འདི་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

སྒོར་སྒང་གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་
སྐབས་གཏྫོརམ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་ ཀུ་རི་ཆུ་གི་ལག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བ་ལུ་བསྐྱེལ་སྫོལ་ཡྫོད་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༢༢༥༥  འའདདྫོྫོདད་་ཡཡྫོྫོནན་་བབཟཟངང་་པཔྫོྫོ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།    གནས་པྫོ། 
བཀའ་བྫོན།       ཡྫོང་བྷ། 
འཁོར།   བྲག་བཙན་དང་རྒྱ་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མ་སྲིན། 
གཡུས།    ཕག་གི་གདུང་།
ས་གནས།        ཕག་གི་གདུང་།
བསྟེན་མི།  ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གཡུས་ཁའི་གནས་པྫོ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་མི་ཚུ་ན་བའི་སྐབས་གནསཔྫོ་ལུ་བསང་དང་གསུར། 
ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་རེ་ཕུལ་ཏེ་ནད་གཞི་བསང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ གནས་བདག་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་
ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཁོའི་གསྫོལ་མཆོད་ནང་ པར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༥ ཀྱཻ། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་མགོན་གྱི་འཕྲུལ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ས་མྱུལ་བའི་ལས། །གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཡི་
བདག་བསྐོས་པ། །སྤྲུལ་པའི་དགེ་བསྙེན་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཞི་ཁྲོ་གར་གྱི་རྣམ་རྫོལ་དུ། །ཅིར་ཡང་སྟྫོན་པའི་
སྐུ་མཆོག་ལ། །དར་དམར་ན་བཟའི་ཕང་ཕུང་གིས། །བརྗིད་པར་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟྫོད། །གསེར་
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དངུལ་མུ་ཏིག་ཕྲ་ཚྫོམ་གྱིས། །ཆེས་མཆོག་སྤྲུལ་པའི་ཅང་ཤེས་རྟ། །འབྲུག་གཟུགས་འགྱིང་བའི་སྒ་བཅས་
པར། །བཅིབས་ནས་སྟྫོང་གསུམ་བསྐོར་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པའི་སྤྲུལ་པ་
སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་གི་ས་གནས་ལྷྫོ་ཁ་ཐུག་ གམ་ཤར་གདུང་སམ་བདེ་བའི་ཐང་གི་གནས་བདག་འདྫོད་ཡྫོན་
བཟང་པྫོའི་ཞལ་འདི་ ཞི་ཁྲོའི་རྣམ་པའམ་དགེ་བསྙེན་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དར་དམར་གྱི་ན་བཟའ་
བཞེས་ཏེ་ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོའི་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཧཱུྃ། སྔོན་ཚེ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་
འབྱུང་། །མཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་བདེན་སྟྫོབས་ཀྱིས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་དམ་ལ་བཏགས། །དབང་བསྐུར་
བསྟན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད། །དེ་བཞིན་མ་ཧཱ་བདེ་བ་ཁྱོད། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོ་རྩེར་དགོངས་
ལ། །གཞན་ལ་འཚེ་བའི་བསམ་སྫོར་དང་། །གདུག་རྩུབ་ངན་པ་ཞི་བར་མཛྫོད། །ཕན་འབྲས་བདེ་བ་གནྫོད་
པའི་འབྲས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཞེས་རྒྱལ་བའི་བཀའ། །དེ་ལས་འདས་ན་སྐལ་པ་བརྒྱར། །དམལ་བ་ཆེན་པྫོར་
སྐྱེས་ཏ་རེ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་
བརྒྱད་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་པྫོ་མི་མ་ཡིན་ཚུ་ དམ་ལ་བཏགས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་
ཁྱོད་ཡང་ སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་གིས་ གསང་སྔགས་ཟབ་མྫོའི་དབང་བསྐུར་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་
ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ངམ་ གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ 
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ། གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པའི་གླིང་། །རྒྱ་བྫོད་འདུ་
ལྫོངས་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་གནས། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཐང་སྟྫོང་ནས། །གཟི་བརྗིད་ལྷུན་ཆགས་
གྱེན་དུ་འཕྱུར་བའི་རི། །ལྷ་ཡི་ཕྫོ་བྲང་ཤྲི་རི་མ་རུ་ཞེས། །མཐྫོན་པྫོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་ཆེན་པྫོ་ནས། །སྤྲུལ་པའི་
ལྷ་མཆོག་དགེ་བསྙེན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་། །མཐུ་རྩལ་སྟྫོབས་ལྡན་བཀའ་བྫོན་ཡྫོང་བྷ་དང་། །ཚུལ་གཙང་གྲྭ་
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བཙན་མང་པྫོའི་འཁོར་དང་བཅས། །གཞན་ཡང་རྒྱ་བྫོད་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མ་སྲིན། །གནམ་ས་གང་བའི་ཚྫོགས་
ཀྱིས་ཡྫོངས་བསྐོར་ནས། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་རི་ ལྷ་ཡི་ཕྫོ་བྲང་ཤྲི་རི་མ་རུ་
ཟེར་མི་འདི་ གནས་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་པས།  

 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

སྤྱིར་བཏང་ལྫོ་ལར་གྱི་བསྐང་གསྫོ་ཟེར་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་
ཁར་དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་༡༨ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ཧེ་མ་ལས་དཀར་མཆོད་སྦེ་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་གསུང་ཆོག་གནང་ཐྫོག་ལས་ཕུལ་བའི་སྫོལ་
ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ དམར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་བའི་སྫོལ་མེད་ཟེར་རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་
ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༢༢༦༦  གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་ཡཡདད་་པཔ་་ཏཏའུའུ་་ལལ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  གནས་པྫོ་ཡད་པ་ཏའུ་ལ།

ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
གཡུས།    སྒྲོ་མ་གཞྫོང་།
ས་གནས།     སྒྲོ་མ་གཞྫོང་།
བསྟེན་མི།  ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་ཡད་པ་ཏུའུ་ལའི་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་
སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གནས་པྫོ་ཡད་པ་ཏའུ་ལའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གཞི་བདག་གི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། དགོས་འདྫོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་
ཆེ། །མདངས་གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྫོ་སྫོར་
གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་བརྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚྫོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་སྲུང་བའི་གཞི་
བདག་ལ། །བསྟྫོད་དྫོ་རྣལ་འབྱྫོར་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡྫོ་མེད་
གནས་པྫོ་ཆུ་གཟར་རྩ་བའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་ དཀརཔྫོ་དང་
སེརཔྫོ། དམརཔྫོ་དང་ལྗང་ཁུ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ན་བཟའ་ཡང་ དར་སྣའི་ལྷབ་ལྷུབ་
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དང་ མཛེས་པའི་བརྒྱན་ཆ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་གཡྫོན་ལུ་ ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚྫོགས་བསྣམས་ཏེ་ ག་ནི་བ་
གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་འདུག།  

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་ཡད་པ་ཏའུ་ལ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གཞི་བདག་གི་
གསྫོལ་མཆོད་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡ ནང་། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གྲུབ་ཐྫོབ་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་
རྒྱས་བསྟན་དང་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕངས་བསྟྫོད། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །རྣལ་
འབྱྫོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མྫོག་
དང་། གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་
ལུ་ ཕན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལ་ནུག།  

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

གནས་པྫོ་ཡད་པ་ཏའུ་ལའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གཞི་བདག་གི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་ཚྫོགས་དགེ་ལེགས་ཞིང་། །ས་དང་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་
ཡི་ལྷ་མ་སྲིན། །གནས་བདག་གཞི་བདག་སྲུང་མར་བཅས་པ་རྣམས། །སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་
གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡྫོ་མེད་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བཀྲ་ཤིས་
གཡང་ཆགས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ ས་ཕྱྫོགས་འདི་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

གནས་པྫོ་ཡད་པ་ཏའུ་ལའི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ ཆརཔ་རེ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པའི་སྐབས་རྐྱངམ་གཅིག་ ཚྫོགས་
དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་བའི་ཁར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་
གཏྫོར་སྦེ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་མཆོདཔ་ཨིན་པས། 

  



343

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༢༢༧༧  ཚཚྫོྫོངང་་ཚཚྫོྫོངང་་མམ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཚྫོང་ཚྫོང་མ།

ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 
གསང་ཡུམ།       སྨན་མྫོའམ་ཉང་ཞུར་མྫོ། 
འཁོར།   ལྷ་བཙན་ཀླུ་བཙན་བདུད་བཙན་ལ་སྫོགས་པ། 
གཡུས།    པདྨ་འྫོད་འབར།
ས་གནས།        པདྨ་འྫོད་འབར།
བསྟེན་མི། ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་མི་སེར་ཚུ། དེ་བཟུམ་སྦེ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་ བཀྲ་

ཤིས་གཡང་རྩེ་གིས་གཙྫོས་པའི་ཤར་ཕྱྫོགས་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་དང་ 
མྫོན་རྟ་དབང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བཙན་ཆེན་ཚྫོང་ཚྫོང་མ་འདི་ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་ཡུལ་བཙན་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་དང་འཇིག་
རྟེན་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་རུང་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

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

ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྫོད་ག་དེ་གི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་ལས
དཔར་ལྫོགས་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡༧ ཀྱཻ། ཀ་དག་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྫོས་ཀྱང་། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་
བའི་ངང་ཚུལ་ལས། །མི་བསྲུན་དྲེགས་པའི་དེདད་དཔྫོན་ཁྱོད། །དམར་ནག་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་
ཞལ། །ས་མཁྲེགས་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་བསྐོར། །གཡྫོན་པ་རུ་མཚྫོན་ཕྲག་
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པར་བཀལ། །རབ་བཀྲའི་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་གསྫོལ། །མྱུར་ལ་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ཆིབས། །ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་གི་སྒོ་སྲུང་མི་ བཙན་ཆེན་ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་ཞལ་རས་
འདི་དམར་ནག་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ས་ཀྲ་ཀོ་ཀྲག་འབད་མིའི་ན་བཟའ་གོ་ཁྲབ་གསྫོལ། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་
རལ་གྲི་བསྣམས། ཕྱག་གཡྫོན་པའི་ཕྱག་ལག་གུར་ དམག་དར་བཀལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་གནམ་མེད་ས་མེད་
བཀྱག་དང་མདངས་ཡྫོད་པའི་རྒྱན་ཆ་ཚུ་བཞེས་ཏེ་རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་སྦེ་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་
པར་གསང་ཡུམ་སྨན་མྫོ་འཕྲུལ་དང་ ལྷ་བཙན་དང་ཀླུ་བཙན། བདུད་བཙན་དང་ གཟའ་བཙན་ལ་སྫོགས་
པ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་འདུག།

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཇོ་བྫོ་ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་གསྫོལ་ཁ་ནང་དམ་ཅན་ཆེན་པྫོའི་སྤྲུལ་པ་ནི། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྫོ་
ཚྫོང་ཚྫོང་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ཀྱི་མཚན་གསྫོལ་པ། །ཉི་མ་ཤར་ཕྱྫོགས་ཤེལ་གྱི་རི། །རྩ་བ་ཀླུ་རྒྱལ་གནས་
ཟུག །རྩེ་མྫོ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྙེགས། །རྐེད་པ་རྫོ་རྗེ་བྲག་ལས་ས། །ཟེར་གསུངས་མི་ལུ་ལཝ་ད་ ཚྫོང་
ཚྫོང་མ་འདི་དམ་ཅན་རྫོ་རྗེ་ལེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ཡང་ཨིན་པས།

ད་རུང་དེ་ཁའི་གཡུས་སྐད་ལས་ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་མཚན་གཞན་ སྐུ་ཞྫོགས་ཚྫོང་ཚྫོང་མ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་མི་བཙན་ཆེན་མཆོག་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་ཚིག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བཙན་ཆེན་ཚྫོང་ཚྫོང་མ་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་ག་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡༩) ནང་ ཀྱཻ། གསང་བའི་བདག་པྫོ་པདྨ་ཀཱ་ར་དང་། །སྒྲུབ་
པའི་རྗེས་འཇུག་དབྫོན་སས་ལ་སྫོགས་པས། །རང་གསལ་དྫོན་གྱིས་སེམས་ལ་ངོ་སྫོད་ཅིང་། །དམ་ཚིག་
གཉན་པྫོའི་མཆོད་སྤྲིན་མདུན་བདར་ནས། །གཞི་དང་གནས་ཀྱི་བསྲུང་མར་ཁྱོད་བཀོད་ན། །གདུག་རྩུབ་ངན་
པའི་བསམ་སྫོར་ཞི་ནས་ཀྱང་། །དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་དང་ནག་ཕྱྫོགས་འདུལ་བ་ཡིས། །ཕྲིན་ལས་གཉན་པྫོ་
ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབས་པར་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་། ཤུལ་
ལས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་ གྲུབ་དབང་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྫོའམ་ 
གྲུབ་ཐྫོབ་ཁི་བཞེས། དེ་ལས་ རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ དཀར་ཕྱྫོགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ནག་



346

ཕྱྫོགས་བདུད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་བཞག་ནི་
ཨིན་ཟེར་ ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ གཞི་དང་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ཚྫོང་ཚྫོང་གཙུག་རུམ་འབར་བའམ་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་
ཤྫོག་གྲངས་ ༡༩) ནང་ ཀྱཻ། སྫོས་ངད་ལྡན་པའི་རི་བྫོའི་ལྷྫོ་འདབས་སུ། །ཟུར་གསུམ་མཐྫོ་བའི་རི་རྒྱལ་
དགུང་ལ་སྙེགས། །རབ་བརྗིད་སྨུག་ནག་འཁྲུགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་གྱི་གཙྫོ་བྫོ་
མཆོག །རྒྱ་བྫོད་མཚམས་ལ་དབང་བསྐུར་གཞི་ཡི་བདག །བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཚྫོང་ཚྫོང་བཙན་རྒོད་
ཁྱོད། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་མཆོད་པའི་གནས་འདི་རུ། །དད་དང་གདུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱན་འདྲེན་
ན། །རང་རྩལ་མ་འགག་སྤྲུལ་སྒྱུར་བསམ་ཡས་པས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་བསྲུང་ཕྱིར་
དུ། །མ་ཐྫོགས་རླུང་ལར་མགྱོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །མཐུན་རས་ཚྫོགས་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་རི་འདི་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་། དེ་
ལས་མྫོན་རྟ་དབང་ས་མཚམས་ཀྱི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་ རིའི་རྒྱལ་པྫོ་རི་རབ་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། རི་དེ་
ཡང་ ལྷུན་མཐྫོ་བ་ ལ་ན་སྡུག་པ་ གཟི་བརྗིད་ག་ནི་བ་ཆེ་བའི་བཀོད་པ་ མཛེས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་འདུག།  

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ བྱ་ཁྲ་སྣ་ཚྫོགས་སྟེང་ན་ལྡིང་། །ཟེར་གསྫོལ་མཆོད་ལས་འཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་
ཨ་རྟག་ར་ ཕྫོ་བྲང་གི་ཐྫོག་ཁར་ བྱ་ཁྲ་དག་པ་ཅིག་ ཕར་ཚུར་འཕུར་ལྡིང་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ སྫོད་ས་མཐྫོང་
ཚུགས་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད་་ཕུཕུལལ་་སསྫོྫོལལ།། 

ཤར་སྒོ་སྲུང་མི་བསྟན་གཙྫོ་བྫོ་ཅན་ཚྫོང་ཚྫོང་མ་ལུ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཡུལ་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་
གཏྫོགས་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་དམིགས་བསལ་གྱི་མཆོད་སྫོལ་མིན་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༢༢༨༨  དདགོགོངང་་པཔྫོྫོའིའི་་གགནནསས་་པཔྫོྫོའའམམ་་འའྫོྫོགག་་མམཁཁརར་་གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་འའཕྲིཕྲིནན་་ལལསས་་བབཟཟངང་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དགོང་པྫོའི་གནས་པྫོའམ་འྫོག་མཁར་གནས་པྫོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།     གནས་པྫོ། 
འཁོར།   རི་ཀླུང་སྲུང་མ་ཚུ། 
གཡུས།    འྫོག་མཁར།
ས་གནས།        འྫོག་མཁར།
བསྟེན་མི།  ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་དང་འྫོག་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།
རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་འདི་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥༦གི་ས་ཁར་ག་ནི་ཉམས་དགའ་བའི་སྫོག་
ཏྫོག་ཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་རྒྱ་རས་རྒེད་འྫོག་འདི་ ཤར་ཕྱྫོགས་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཕུ་སྙིང་ལ། 
ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་གནས་བྲག་དམར་གནས་དང་སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་རིན་པྫོ་ཆེའི་གདན་
ས་ཨའུ་འཚྫོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་། ནུབ་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཆེན་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་དང་
འབྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ལ་སྫོགས་པ། བྱང་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གནས་ཆེན་མཁན་པ་ལྗོངས་དང་ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་
ཆེན་ལ་སྫོགས་པ་ གནས་ཆེན་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་གིས་བསྐོར་ཏེ་འདུག། རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་སྤྱི་འྫོག་ལྔ་དང་
གུང་༢༡༩ཡྫོད་པའི་ཁར་མི་སེར་༢༠༠༠ལྷག་ཙམ་ཅིག་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྤྱི་འྫོག་ལྔ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་
ཕར་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ།དེ་ལས་བཙན་བཅས་ཡྫོངས་བསྫོམས་༡༢འདུག། 
དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།
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སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་པྫོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན། དེ་ལས་ 
ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དགོང་པྫོའི་གནས་པྫོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་བསྟྫོད་པ་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ། རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་མདངས། །མ་
འགག་སྙིང་རྗེའི་རྫོལ་རྩལ་གཞི་ཡི་ཁམས། །གང་འདུལ་གཟུགས་འཆར་གསང་བ་གཏེར་གྱི་བདག །བསྟན་
ལ་རབ་གུས་དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་གཉེན། །ཕྫོ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོ་ལ། །འཁོར་དུ་རི་ཀླུང་སྲུང་
མ་གཉེན་པྫོ་དང་། །མཐུ་ལྔ་རྒྱལ་བའི་བཙན་དང་ཀླུའི་བཙན། །སྡེ་དཔུངས་གནམ་ས་གང་བའི་ཚྫོགས་བཅས་
རྣམས། །ཡིད་འྫོང་ཕུན་ཚྫོགས་བཀོད་པའི་གནས་འདི་རུ། །མཐུན་པའི་དམ་རས་འབུལ་གྱི་མྱུར་དུ་
གཤེགས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ལུ་ ངེས་པ་མེད་པར་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ འཁོར་ཀླུ་དང་བཙན་ གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་
བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དགོང་པྫོ་གནས་པྫོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྫོ་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་
ཁའི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༢ ནང་། ཀྱཻ། སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནྫོན་པད་འབྱུང་
གི །བཀའ་རྟགས་འཆང་བའི་གཏེར་གྱི་བདག །སྤྲིན་ལར་འཐིབ་པའི་འཁོར་བཅས་ཉོན། །འཇིག་རྟེན་བདེ་
དང་སྡུག་བསྔལ་ནི། །རྣམ་སྨིན་འབྲས་བུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་རུང་བའི་བསམ་སྫོར་དང་། །ཕྲག་
དྫོག་ངན་པ་ཞི་བྱེས་ནས། །བདག་གིས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་
གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆ་མཆོག་ལུ་ ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པའི་གྲོགས་
རམ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ མཛད་གནང་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 
གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ དཔེ་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་
རུང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དགོང་པྫོ་
གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ འྫོག་མཁར་ལུ་སྦེ་ མཇལ་ནི་འདུག།  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 
ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་ 
ཉིན་ལར་དང་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ དཀར་གཏྫོར་སྦེ་བཞེངས་སྦེ་ 
གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༢༢༩༩  བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་བཙན། 
གཡུས།    གླང་ཕྫོག།
ས་གནས།        གླང་ཕྫོག།
བསྟེན་མི།  ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གླགླངང་་ཕཕྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་སྤྱི་འྫོག་འདི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་
ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་ཚན་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ཡྫོད་པའི་བྲག་བཙན་གི་སྐོར་ལས་རིམ་
པར་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བྲག་བཙན་འདི་གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་དུས་བརྟན་ཀྱང་མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་
དང་།ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་
བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༥ ཀྱཻ། གསེར་སྒ་གཡུ་སྒ་སབ་པའི་སྟེང་། །བཅིབས་ནས་
སྟྫོང་གསུམ་ཉུལ་ལ་བསྟྫོད། །ཕྱག་གཡས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཐུ་སྟྫོབས་རྫོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ། །ཀླད་
ལ་གསྫོར་ཞིང་གཟིར་ཙམ་གྱིས། །དགྲ་དཔུང་ཐལ་བར་རྫོག་ལ་བསྟྫོད། །གཡྫོན་པ་ཕྱྫོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་
བའི། །རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་ཞིང་གསིག་ཙམ་གྱིས། །གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པའི་ཡྫོན་བདག་ལ། །དགོས་
འདྫོད་ཆར་ལར་སྩྫོལ་ལ་བསྟྫོད། །བཀའ་གཉན་ཡུམ་སས་བྫོན་འབངས་དང་། །ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དམག་
ཚྫོགས་ཀྱིས། །གང་བཅོལ་མྱུར་དུ་གྲུབ་པའི་ལྷ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ རྟ་གསེར་སྒ་དང་གཡུ་སྒ་རྐྱབ་པའི་གུར་ ཆིབས་ཏེ་ སྟྫོང་
གསུམ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ བསྐོར་བའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རྫོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་བསྣམས། ཕྱག་
གཡྫོན་པ་ལུ་ ཕྱྫོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ རྒྱལ་མཚན་འཕྱར། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གསང་ཡུམ་
དང་སས། བྫོན་པྫོ་དང་འབངས། དེ་ལས་ ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དམག་གིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ དུས་ཨ་
རྟག་ར་དེ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་གསང་བདག་རྫོར་འཛིན་གྱིས། །གསང་སྔགས་གཉན་
པྫོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་བསྐུར་མིང་བྱིན་དམ་བཅས་པའི། །དམ་ལས་མ་གཡེལ་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད། །བར་དུ་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གིས། །ལྷ་སྲིན་ཡྫོངས་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཚེ། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་
ཁས་བངས་པའི། །དམ་ལས་མ་དགོངས་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ད་ལ་སྔགས་འཆང་བདག་བཅག་གིས། །རྒྱུ་
འབྲས་བདེན་པའི་སྟྫོབས་བརར་ནས། །སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་བརྗེད་བསྐུལ་གྱི། །ཇི་བཞིན་དགོངས་ལ་འཕྲིན་
ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ གསང་བའི་
བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་གིས་ གསང་བདག་གཉན་པྫོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོད་
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པའི་ཁར་ བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ལྷ་སྲིན་ཡྫོངས་ལུ་བཀའ་དང་དམ་གནང་པའི་
སྐབས་ བྲག་བཙན་ཁོ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་
ཕུལ་མི་ལས་ མ་འགལ་བར་ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་དགོ་པའི་ཁར་ ད་ལྫོ་ སྔགས་འཆང་ང་བཅས་ཀྱིས་
ཡང་ ཧེ་མའི་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོད་མི་འདི་ དྲན་བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ༑ འགྱུར་
མེད་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པྫོའི་རྩལ། །འགགས་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། །ཁམས་
གསུམ་སྣང་སྲིད་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི། །སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔུང་ཚྫོགས་པའི་དཔའ་བྫོ་ཆེ། །བྲག་རི་གླེགས་
བམ་བརྩེགས་འདྲ་སྐུ་མཁར་ནས། །ཡུམ་སས་བྫོན་འབངས་ཕྫོ་ཉ་སྡེ་དཔུང་བཅས། །མཐུན་རས་ཚྫོགས་པའི་
གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །གློག་ལར་མྱུར་བའི་འཕྲུལ་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ བྲག་བཙན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་རིའི་བཟྫོ་རྣམ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་བརྩེགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་གྱི་ནང་ན་ 
ཡུམ་དང་སས། བྫོན་པྫོ་དང་འབངས། འཁོར་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་
དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་མཆོད་པ་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་
ཤྫོག་གྲངས་༣ ནང་།ཀྱཻ།ཁྱེད་ཐུགས་མཆོག་ཏུ་མཉེས་པའི་ཕྱིར། །མཆོད་རས་སྲིད་ཅི་མཆིས་པ། །མ་ཚང་
མེད་པར་ཀུན་བཟང་གི །མཆོད་སྤྲིན་སྟྫོང་གསུམ་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ལྫོ་ཆོག་གི་
སྐབས་གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་སྤྱན་འདྲེན་གུར་ལྷྫོདཔ་ད་མར་ཆང་ཕུལ་ཏེ་ 
ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བྱག་གུར་དར་འཕྱར་བའི་སྫོལ་ཡང་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༣༣༠༠  བབཙཙནན་་ཧཧྫོྫོརར་་པཔྫོྫོ་་བྱབྱངང་་ལལ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  བཙན་ཧྫོར་པྫོ་བྱང་ལ།

ཕྫོ་མྫོ།     ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་ལྷ། 
གཡུས།    ཉའི་སྦི།
ས་གནས།        ཉའི་སྦི།
བསྟེན་མི།   ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ཕག་གི་གདུང་སྒྲོ་མ་གཞྫོང་གི་སྤྱི་འྫོག་འདི་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༥དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་
ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་ཚན་དེ་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ཡྫོད་པའི་ བྲག་བཙན་གི་སྐོར་ལས་རིམ་
པ་བཞིན་དུ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གནས་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷའམ་ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལྫོ་ཐྫོག་
ལེགས་ཏེ་ བཟའ་འཐུང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཧྫོར་པྫོ་བྱང་ལའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟྫོད་པ་ལས་
དཔར་སྐྲེན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་དབང་པྫོ་
བསྟྫོད། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ཆིབས། །སྟེང་ན་སྒ་གཏད་ཝངས་སི་ཝང་། །ཕྲ་མྫོན་ཡྫོབ་ཆེན་སི་ལི་
ལི། །གསེར་སབ་གཡུ་ཐུར་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །མུན་ན་གོང་རྨེད་འཁྱུགས་སི་སི་འཁྱུག །སྐུ་ལ་དར་དམར་
མཛེས་པར་གསྫོལ། །གསེར་ག་རིན་ཆེན་སྐེད་ལ་བཅིངས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བསྣམས། །ཐང་
དཀར་རྒོད་ཕྲུག་ལྡེམས་སི་སི་ལྡེམ། །དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔ་ལྷུབས་སི་ལྷུབས། །སྟག་གདྫོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་
གཡྫོན། །གསེར་གྱི་གྲི་དམར་སྐེད་ལ་བཙུགས། །དར་མདུང་དམར་པྫོ་གནམ་ལ་འཕྱར། །གསེར་གྱི་གཞུ་
གདུང་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གཡུ་ཡི་མདའ་ཕྲ་ཕྱག་ན་བཟུང་། །ཞལ་མདངས་དཀར་དམར་མཛེས་པ་ལ། །གཡུ་
ཡི་སྨིན་མ་འཁྱུགས་སི་འཁྱུག །དུང་སྫོ་དཀར་མྫོ་འཁྲིགས་པ་ལ། །འཛུམ་པའི་ཞལ་མདངས་ཡ་ལ་ལ། །དེ་
འདྲའི་བཙན་འཁོར་མང་པྫོ་ཡང་། །བཙན་རྟའི་ཀྱུ་རྟ་སྒྲེངས་སི་སྒྲེང་། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧྫོར་པྫོ་
བྱང་ལའི་གཟུགས་གུར་ག་ནི་བྱ་མཆིས་མཆིས་ཡྫོད་པའི་དར་དམརཔྫོ་དང་དར་ཚྫོན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་གསྫོལ། 
སྐུ་སྐེདཔ་ལུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་བཅིངས་བཅིངས། དབུ་ལུ་དར་ཐྫོད་དམར་པྫོ་བཞེས། གསེར་གྱི་ཕྱག་གྲི་
དམརཔྫོ་འདི་སྐེད་པར་བཙུགས། དམ་མདུང་དམར་པྫོ་ནམ་མཁར་འཕྱར། གསེར་གྱི་ཕྱག་གཞུ་ཕྱག་ལག་
གུར་བཀལ། །གཡུ་ཡི་ཕྱག་མདའ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས། ཞལ་མདངས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་
པའམ་མཛེས་པ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

སང་ལ་སྦིས་ཧྫོར་པྫོ་བྱང་ལ་འདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཀྱཻ། དང་པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ། དྲེགས་པ་འདུལ་
མཛད་གསང་བའི་བདག །བར་དུ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་སྩྫོལ། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བཀའ། །ད་ལ་
སྔགས་འཆང་བདག་བཅག་གིས། །བསྐུལ་ཞིང་སྒྲོན་ནས་དམ་བསྒྲལ་ན། །གཡར་དམ་གཉེན་པྫོའི་རྗེས་
དགོངས་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁྲོའམ་བདེ་མཆོག་
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འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་པའི་ལྷ་ཚྫོགས་དང་། གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ། བར་ན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རི་རིན་པྫོ་ཆེ་
དང་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྦེ་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་ནུག།  

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ཧྫོར་པྫོ་བྱང་ལའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས་ ༡  ནང་། ཀྱཻ། 
བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དྲག་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་མཚན་གསྫོལ་བ། །དང་པྫོ་གཡས་རུའི་བྲག་དམར་
ཡིན། །ཡུལ་གླིང་རེ་ལ་ཕྫོ་བྲང་རེ། །སྟྫོད་ཀྱི་བཙན་ཡུལ་ཡ་གི་ན། །ཡ་གི་སྒོ་མྫོ་བྲག་དམར་ན། །བྲག་དམར་
གནམ་དུ་བཟང་སེ་བཟང་། །གཡུ་མཚྫོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་ལི་ལི། །སྨན་མཚྫོ་འྫོད་དུ་ལམ་སི་ལམ། རྩེ་ལ་ན་
བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །སྟྫོད་ལ་བྱ་རྒྱལ་ལང་མ་ལིང་། །ལྫོགས་ལ་ཤ་རྐྱང་ཁྲོལ་མ་ཁྲོལ། ཟུར་ལ་ཁུ་ཕང་ཤར་ར་
ར། །བཙན་བྱ་གསུང་སྙན་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདུན་གྱི་སང་ཐང་བདེ་མྫོའི་ནང་། །མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་ཁྲ་ལམ་
མེ། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན། །ཇོ་བྫོ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ན་
བཞུགས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཙནམ་ཁར་ནང་། །འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཚུབ་
འཚུབ་རིན་ཆེན་གནས་འདིར་འཚུབ། །འདུར་འདུར་འདུར་གྱིས་གནས་འདིར་བྱྫོན། །འཁོར་བཅས་ཐམས་
ཅད་རྟེན་ལ་འབྱྫོན། །སྙིང་གཏད་གྲོགས་པྫོ་བདག་གིས་འབྫོད། །གཤའ་རྫོག་གྲོགས་པྫོ་མནའ་མ་བཟའ། །མ་
ཡིས་བུ་ལ་དུག་མི་བླུད། །ཕུད་གཙང་བཤེས་ཀྱི་རྟེན་ལ་བྱྫོན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧྫོར་པྫོ་བྱང་ལའི་
ཕྫོ་བྲང་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀར་གནས་ལུ་ཡང་ ཁོའི་ཕྫོ་བྲང་
མཇལ་ནི་འདུག། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ནང་ ཧྫོར་པྫོ་བྱང་ལའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ རི་
བསམ་མམ་ལ་བསམ་རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་པྫོད་གཅིག་བསད་དེ་མཆོད་ཞིནམ་
ལས་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ མཆོད་མི་ཚུ་བཟའ་ནི་ཡྫོད་མས། ཨིན་རུང་ མི་རབས་གཅིག་གི་ཧེ་མར་ 
གྲུབ་དབང་བ་མ་བསྫོད་ནམས་བཟང་པྫོའི་དངོས་སྫོབ་ བམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཡབ་ གདུང་བརྩེ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ 
བཀའ་དང་དམ་གནང་ནི་དེ་གིས་ ད་རིས་ནངས་པ་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ལྫོ་རྒྱུས་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ མཆོད་ས་ལས་ལྫོག་པའི་སྐབས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཙྫོག་ཁ་སབ་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་ལེགས་
ནི་གི་དྫོན་ལུ་ ཆུ་གཏྫོར་ཡི་གཏྫོར་ཡི་འྫོངས་པའི་སྫོལ་འདི་ ད་ལྫོའི་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་པར་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།། ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ། བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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  སྨིསྨིནན་་རྒྱརྒྱསས་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༣༣

༡༡ སྟསྟགག་་གགདདྫོྫོངང་་ཅཅནན་་ནནམམ་་སྟསྟགག་་གགདདྫོྫོངང་་མམ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྟག་གདྫོང་ཅན་ནམ་སྟག་གདྫོང་མ།

ཕཕྫོྫོ་་མམྫོྫོ།། མྫོ།

འཁོར། སྤུན་དགུ།

ས་གནས། སྨིན་རྒྱས།

བསྟེན་མི། སྨིན་རྗེས། བྱ་གླང་། ལེགས་ཤྫོམ་སྒང་། བཙན་མཁར་རྒེད་འྫོག། མྫོང་
སྒར་ཨ༔རྒྱ་གནས། ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་
བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བཙན་ཆེན་ཀླུ་མྫོ་སྟག་གདྫོང་མ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། རི་དྭགས་
སེམས་ཚུ་གིས་གནྫོད་པ་མི་བཀལ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་སྟག་དང་དྫོམ། གཅན་གཟན་
ལ་སྫོགས་པ་གིས་མི་གནྫོད་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཀླུ་མྫོ་སྟག་གདྫོང་མའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་
མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༥ ནང་། ཀྱཻ། ཀ་དག་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྫོས་ཀྱང་། །ལྷུན་གྲུབ་རང་སྣང་སྙིང་རྗེའི་
གཟུགས། །སྣ་ཚྫོགས་གཟུགས་འཛིན་ཅིར་ཡང་འཆར། །སྦས་ཡུལ་གནས་སྲུང་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ལྷ་བཙན་
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ཀླུ་མྫོ་སྟག་གདྫོང་ཞལ། །སྐུ་སྟྫོད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་
འཕྱྫོ། །སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་རྒྱ་མཚྫོར་འཁྱིལ། །གཏེར་
བདག་ཆེན་པྫོ་སྣང་ལ་བསྟྫོད། །ཕྱག་གཡས་ཁ་ཊཾ་གྲི་གུག་
བསྣམས། །ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་སྫོག་རྩ་
གཅོད། །ཕྱག་གཡྫོན་འདྫོད་འབྱུང་ནྫོར་བུ་
འཛིན། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཞི་དང་
ཁྲོ་ཚུལ་ཅིར་སྟྫོན་ཡང་། །གཟི་བརྗིད་ཉི་ཟའི་དཔལ་ལ་
འགྲན། །དར་ཟབ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །ཡིད་འྫོང་
གཟུགས་མཛེས་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་ ལྷ་བཙན་ཀླུ་མྫོ་སྟག་གདྫོང་མའི་སྐུ་གཟུགས་སྟྫོད་
འདི་ མི་ཨིན་རུང་ ཞལ་ སྟག་གི་གདྫོང་། སྐུ་སྨད་
སྦུལ་གྱི་རང་བཞིན། ཆིབས་སྟག་གུར་ཆིབས། ཕྱག་
གཡས་པ་ལུ་ ཁ་ཊཾ་དང་གྲི་གུག། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུའམ་ འདྫོད་འབྱུང་ནྫོརབུ་
བསྣམས་ཏེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཀླུ་མྫོ་སྟག་གདྫོང་མ་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ནང་།ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་བདེ་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་དུ། །ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནྫོན་པད་
འབྱུང་གིས། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བསྐུར། །སྦས་ཡུལ་གནས་ཀྱི་སྲུང་མར་བཀོད། །བར་དུ་ཀར་འཇམས་
དབྱངས་དང་། །ཆོས་དབྱིངས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་སྫོགས་ཀྱིས། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མར་གཉེར་བཅོལ་བཞིན། །བཀའ་
དང་དམ་ལས་མ་འདའ་ཞིག །ད་ལར་སྔགས་འཆང་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་ཁྱོད་མཆོད་
ན། །འཚེ་བའི་སེམས་བྫོར་གནས་མཆོག་འདིར། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཉེར་ཁ་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག །བར་ན་ལུ་ བམ་ཀར་འཇམ་དབྱངས། ཤུལ་ལས་ ཆོས་
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དབྱིངས་ལྷུན་གྲུབ། དེ་ལས་ གྲུབ་ཐྫོབ་དང་བམ་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀླུ་མྫོ་གིས་
ཡང་ཁས་བང་དང་དམ་བཅའ་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྫོ་སྔགས་འཆང་ཟེར་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་མཁའ་ཁྱབ་རྫོ་རྗེ་
ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ཀླུ་མྫོ་ལུ་གསྫོལཝ་བཏབ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ མཛད་གནང་དགོ་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་
པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཀླུ་མྫོ་སྟག་གདྫོང་མའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་
གྲངས་༢ ནང་།ཀྱཻ།དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མ་ལུས་འདུས་པའི་དཔྱིད། །པདྨ་ཀཱ་རའི་མཁའ་སྤྱྫོད་གསང་བའི་
གནས། །རི་རྒྱལ་ལྷུན་ཆག་བྲག་རི་འབབ་ཆུས་བརྒྱན། །ཚང་
ཚིང་ནགས་མས་འཁྲིགས་པའི་ལྡིང་ཁང་དུ། །པདྨའི་ཡང་རྫོང་
བདེ་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་ནས། །རིག་འཛིན་སྲུང་མ་གསང་བ་གཏེར་
གྱི་བདག །ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་ཀླུ་མྫོ་སྟག་གདྫོང་ཞལ།།ཟེར་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀླུ་མྫོ་སྟག་གདྫོང་མའི་ གནས་ཁང་
ངམ་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ས་གནས་མཐའམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་ ཕྫོ་
བྲང་ལེ་ཤ་ཡྫོད་རུང་ ཕྫོ་བྲང་གཙྫོ་བྫོ་འདི་ ཨ༔རྒྱ་གནས་ཀྱི་
ལྟེ་བ་ པདྨ་ཡང་རྫོང་ལུ་སྦེ་ ག་ནི་བ་སྐད་སིང་སིང་སྦེ་མཇལ་
ནི་འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཉིན་ལར་ཡང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནུག། དེ་
གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་དམིགས་བསལ་གྱི་ལྫོ་ལར་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་༣པའི་ཚེས་༨ལུ་ས་གནས་
གནས་ཁང་རྩ་བ་ཟེར་སང་ཐང་ཡྫོད་ས་ལུ་ཁྱལཔ་ཚུ་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་སྫོ་ཡི་སྫོ་ཡི་རྩ་བྫོ་ཐྫོན་ཏེ་
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ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ གསུང་ཆོག་གནང་ཐྫོག་ལས་ཕུལ་ཞིནམ་ད་དེ་ཚེ་ར་རི་བསམ་རྐྱབ་ཨིན་པས། 
གལ་སྲིད་ལ་བསམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་རི་ཁར་མི་འཛུལ་བ་ཅིན་ཆརཔ་དང་རླུང་འཚུབ། སེརཝ་དང་རི་དྭགས་
སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ལྫོ་ཐྫོག་མེདཔ་བཏངམ་ཨིན་ཟེར་ རཔྫོ་བགྲེསཔ་ཀུན་བཟང་སྟྫོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤད་ནི་
འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར།
ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།
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༢༢  གགདདྫོྫོངང་་ལལ་་ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ། ཕྫོ།

ས་གནས། གདྫོང་ལ།

བསྟེན་མི།  སྨིན་རྒྱས་དང་བཙན་མཁར་ལའི་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར།དེ་ལས་ ཕུ་སྙིང་ལ་ལུ་
བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ། རི་དྭགས་སེམས་
ཚུ་གིས་གནྫོད་པ་མི་བཀལ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་དང་། མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྫོགས་པ་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱྫོགས་
ཆ་མཉམ་ཞི་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་ཚུའི་སྐོར་ལས་བསྟྫོད་པ་ལས། འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་
དུ་ཞི་མཛེས་ཆགས་ཁྲོའི་ཉམས། །སྫོ་སྫོའི་ཡིད་མཐུན་གཟུགས་བརྙན་རྣམ་བཀྲ་ཞིང་། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀརཔྫོ་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདྫོག། དེ་ལས་ ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ འཕྲིན་ལས་
རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་ བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དྫོན་མཛད་པའི་སྐབས་ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་
ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་དང་བརྒྱུད་པའི་བམ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་དང་
དམ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ལས་ ཀྱཻ། འཛིན་ཆགས་བསྫོད་ནམས་
ལྷུན་པྫོ་འཁྱོན་ཡངས་པྫོར། །དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚྫོགས་བཀོད་པའི་སྤྲིན་འཁྲིགས་ཤིང་། །མཁོ་རྒུའི་ལྫོངས་འབྲུ་
ཆར་འབེབས་པས་ན། །ཡུལ་སྐྱོང་བཙན་ཆེན་སྐུ་འཁོར་བཅས་པ་ལ། །གཡས་སུ་བཀའ་མའི་བཙན་འཁོར་
བཅས་པ་དང་། །གཡྫོན་དུ་བྱ་སྲིན་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་བཅས། །རྒྱབ་ཏུ་སྤྱི་མས་གཞི་བདག་གཙུག་གཏྫོར་
ཅན། །མདུན་དུ་སྟག་གདྫོང་བཙན་དང་གླི་བ་ཅན། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་
པྫོའི་གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང་འདི་ སྨིན་རྒྱས་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ ས་གནས་གདྫོང་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ རི་
རང་བྱྫོན་མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ ཕྫོ་བྲང་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་
ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ མཆོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སྫོའི་
ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཚྫོད་ལུ་མ་ལ་བར་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ལ་སྫོགས་པ་ ཕྲལ་ཕྲལ་སྦེ་
ར་མཆོད་ནི་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གཙྫོ་བྫོར་བསྟེན་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ 
བཀའ་ཁྲབ་དང་སྐུ་འདྲ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྦྫོམ་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་



365

སྐྱོར་མཛད་གནང་པ་ཅིན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་སྨིན་རྒྱས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་
པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར།

ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།
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༣༣  སྐྱེསྐྱེསས་་བབཙཙནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། བྱ་སྲིན་ལའི་ངག་དབང་སྒྲོལ་མ།

ཕྫོ་མྫོ། སྐྱེས་བཙན།

ས་གནས། བྲག་གོང་།

བསྟེན་མི།   བྲག་གོང་གི་མི་སེར་དང་ འདི་ན་སྐྱེས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

བྱ་སི་ལའི་ངག་དབང་སྒྲོལ་མ་འདི་ བྲག་གོང་ལུ་སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྫོ་གིས་ རང་སྫོའི་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཚེ་
དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་རྒྱས་ཏེ་ ག་ཅི་འབད་རུང་ མནྫོ་དྫོན་འགྲུབ་ནང་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་
ཚུ་གནྫོད་རྐྱེན་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

བྱ་སི་ལའི་ངག་དབང་སྒྲོལ་མའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ རྣམ་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ 
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེད་པའི་ཁར་ ངག་རྒྱུན་བཤད་ཚུགས་མི་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་
འཚྫོལ་པ་ང་གིས་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བྱ་སི་ལའི་ངག་དབང་སྒྲོལ་མ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་
དེ་གིས་ ཁ་གསལ་་སྦེ་བཀོད་མ་ཚུགས་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ སྔགས་འཆང་རྫོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཚུ་
གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོདཔ་ 
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བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དེ་ཚུ་བྱྫོན་ཏེ་ འགྲོ་བའི་དྫོན་ལེ་ཤ་མཛད་གནང་ནུག། 

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ལས་ གཡྫོན་དུ་བྱ་སྲིན་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་བཅས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ བྱ་སི་ལའི་ངག་དབང་སྒྲོལ་མའི་གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང་འདི་ བྲག་གོང་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ 
ནགས་ཚལ་དང་མེ་ཏྫོག། བྱ་བྱིའུ་ཅུང་། དེ་ལས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ སྐྱིད་བུ་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་ས་ 
བྲག་རི་རང་བྱྫོན་འདི་ བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

བྱ་སི་ལའི་ངག་དབང་སྒྲོལ་མ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ ཟ་ཚེས་བཀག་སྟེ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་
རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདྫོད་
པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ་བར་མཛད་པ་ཡི། །ཆོས་སྲུང་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་བཅག་
བསམ་དྫོན་མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་བཏང་སྟེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་ཟེར་ ཀུན་བཟང་སྟྫོབས་རྒྱས་ཀྱིས་
བཤད་ནི་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར།

ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།
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༤༤  ཕཕརར་་སྒསྒངང་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་སྒྲོསྒྲོལལ་་མམ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕར་སྒང་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ།

ཕྫོ་མྫོ། སྐྱེས་བཙན།

ས་གནས། བྱ་གླང་བྲག་གོང་།

བསྟེན་མི། རྒྱ་གླང་དང་བྲག་གོང་གི་མི་སེར་དང་ འདི་ན་སྐྱེས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་
ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཕར་སྒང་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་རུང་མ་ཕུལ་རུང་ འདི་ནང་སྐྱེས་མི་དང་སྫོད་མི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་
ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་དར་ཏེ་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མནྫོ་དྫོན་འགྲུབ་ནི་
དང་། ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་ལུ་གནྫོད་རྐྱེན་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཕར་སྒང་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ རྣམ་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ གསྫོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་མེད་པའི་ཁར་ ངག་རྒྱུན་བཤད་ཚུགས་མི་ཡང་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་
གིས་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཕར་སྒང་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ 
ཁ་གསལ་་སྦེ་བཀོད་མ་ཚུགས་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ སྔགས་འཆང་རྫོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ 
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བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དེ་ཚུ་བྱྫོན་ཏེ་ འགྲོ་བའི་
དྫོན་ལེ་ཤ་མཛད་གནང་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ཕར་སྒང་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང་འདི་ བྲག་གོང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལག་ལུ་ སྒང་ཏྫོག་ཅིག་གི་
མཇུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བྲག་རི་རང་བྱྫོན་འདི་ གནས་པྫོ་ཕར་སྒང་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཕར་སྒང་རྫོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ ཟ་ཚེས་བཀག་སྟེ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ 
ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་
དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ་བར་མཛད་པ་ཡི། །ཆོས་སྲུང་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་བཅག་བསམ་
དྫོན་མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་བཏང་སྟེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ཁག་ཆེཝ་རེ་ཐྫོནམ་ད་ གསེར་སྐྱེམས་
དང་ཚྫོགས་རེ་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར།

ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།
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༥༥  འའཁྲུཁྲུལལ་་སྣསྣངང་་སྨསྨནན་་རརཀྟཀྟ་་གགཟིཟིགགསས་་ཆེཆེནན།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འཁྲུལ་སྣང་སྨན་རཀྟ་གཟིགས་ཆེན།
ཕྫོ་མྫོ། གནས་པྫོ།
ས་གནས། ལྕགས་ཟམ།
བསྟེན་མི།   ལྕགས་ཟམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
འཁྲུལ་སྣང་སྨན་རཀྟ་གཟིགས་ཆེན་ལུ་ སྨན་རྒྱས་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་ ལྫོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ 
ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་
དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
འཁྲུལ་སྣང་སྨན་རཀྟ་གཟིགས་ཆེན་གྱི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ རྣམ་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ 
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེད་པའི་ཁར་ ངག་རྒྱུན་བཤད་ཚུགས་མི་ཡང་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་
འཚྫོལ་པ་ང་གིས་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཁྲུལ་སྣང་སྨན་རཀྟ་གཟིགས་ཆེན་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་
མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་གསལ་་སྦེ་བཀོད་མ་ཚུགས་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ སྔགས་འཆང་རྫོ་རྗེ་
འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དེ་ཚུ་
བྱྫོན་ཏེ་ འགྲོ་བའི་དྫོན་ལེ་ཤ་མཛད་གནང་ནུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
འཁྲུལ་སྣང་སྨན་རཀྟ་གཟིགས་ཆེན་ལུ་ གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ལྕགས་ཟམ་གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་
མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
འཁྲུས་སྣང་སྨན་རཀྟ་གཟིགས་ཆེན་ལུ་ ཚྫོགས་འཁོར་དང་ ལྫོ་ཆོག་རེ་བཏང་སྟེ་ གྲོལ་བའི་སྐབས་ མཇུག་
ལུ་བཀྲ་ཤིས་ཕབ་ད་ མཚན་བཙུགས་ཏེ་ སྨྫོན་ལམ་བཏབ་མ་གཏྫོགས་ ཟ་ཚེས་བཀག་སྟེ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་
ནི་མིན་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར།
ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།
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༦༦  ཧུཧུ་་རུརུ་་བབདུདུདད་་བབཙཙནན་་ནནགག་་མམྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཧུ་རུ་བདུད་བཙན་ནག་མྫོ།

ཕྫོ་མྫོ། བཙན་བདུད།

ས་གནས། ཧུ་རི།

བསྟེན་མི།   སྨིན་རྒྱས་དང་ཧུ་རི་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཧུ་རི་བདུད་བཙན་ནག་མྫོ་ལུ་ སྨིན་རྒྱས་ཀྱི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་ ལྫོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ མི་དང་ལྫོ་ཐྫོག། 
ཚྫོད་སྲེས་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་ མི་ཁ་མི་ཕྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཧུ་རི་བདུད་བཙན་ནག་མྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ རྣམ་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ ངག་རྒྱུན་
བཤད་མི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་གིས་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་
བྲིས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཧུ་རི་བདུད་བཙན་ནག་མྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་པའི་
ཁར་ རྣ་རྒྱུན་བཤད་མི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ 
སྔགས་འཆང་རྫོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་
འདི་ཁར་ དེ་ཚུ་བྱྫོན་ཏེ་ འགྲོ་བའི་དྫོན་ལེ་ཤ་མཛད་གནང་ནུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
མྫོའི་གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ཧུ་རི་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ བྲག་རི་རང་བྱུང་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཧུ་རི་བདུད་བཙན་ནག་མྫོ་ལུ་ ཁྱལཔ་ཚུ་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ རང་ཟ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ ཁ་
རམ་ཟེར་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཧུ་རི་གནས་པྫོའི་གཏྫོརམ་ སྦུལ་བཞེངས་ཞིནམ་
ལས་ མྫོའི་གནས་ཁང་གི་རྩ་བ་དང་ ཡང་ཅིན་ གནས་ཁང་གིཁ་ཐུག་ལུ་ ཁ་སྒོར་ཏེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་
པས། དེ་བསྒང་ གནམ་ཕྱི་རུ་ ཁྱིམ་ནང་ འཕྱག་བདར་རྐྱབ་སྟེ་ རག་རྫོགས་ཚུ་ ལམ་རྒྱ་གྲམ་གུར་
བཀལ་ནི་དང་། ཅོ་ཀ་ཤིང་གིས་བཟྫོ་བའི་ ཁ་རམ་ཤིང་ཟེར་ ཕྫོ་མཚན་དང་དཔའ་རྟགས་ལེ་ཤ་བཟྫོ་ཞིནམ་
ལས་ ཆུ་ཞིང་དང་སྐམ་ཞིང་། ཚྫོད་གཞི་ཚུ་ནང་ བརབ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལས་
ཕར་ཡང་བརབ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར།
ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།
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༧༧  གླིགླི་་བབ་་ཅཅནན་་གྱིགྱི་་ཁཁལལ་་ལྔལྔ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གླི་བ་ཅན་གྱི་ཁལ་ལྔ།

ཕྫོ་མྫོ། གནས་པྫོ།
ས་གནས། སྨིན་རྒྱས།
བསྟེན་མི།    སྨིན་རྒྱས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གླི་བ་ཅན་གྱི་ཁལ་ལྔ་ལུ་ཟཝ་གསུམ་པའི་ནང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ མི་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་
ཐང་དང་རླུང་རྟ་འཕུལ་ཏེ་ མནྫོ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གླི་བ་ཅན་ཁལ་ལྔའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ རྣམ་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ ངག་རྒྱུན་བཤད་
མི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་གིས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲིས་མ་
ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གླི་བ་ཅན་ཁལ་ལྔཔྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་ 
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བམ་
དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དེ་
ཚུ་བྱྫོན་ཏེ་ འགྲོ་བའི་དྫོན་ལེ་ཤ་མཛད་གནང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
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གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ལས་ མདུན་དུ་སྟག་གདྫོང་བཙན་དང་གླི་བ་ཅན། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གླི་བ་ཅན་ཁལ་ལྔ་པྫོའི་གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང་འདི་ སྨན་རྒྱས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་
གྱི་མཇུག་མཚམས་ཅིག་ལུ་ བྲག་རི་རང་བྱུང་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་ཁར་ གླི་བ་ཟེར་ ཧིའུ་ཁལ་
ལྔ་དང་བརྒྱད་མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ ཕྫོ་བྲང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས།  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་གླི་བ་ཅན་ཁལ་ལྔ་ཡྫོད་སའི་ས་གོ་ནང་རྫོ་ཕུག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་སའི་རྩ་བ་ལུ་རང་
ཟ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ སྤྲེའུ་མཆོད་དང་འབྲེལ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྒོང་རྫོག་དམར་
པྫོའི་ཚྫོགས་ཕུལ་ཏེ་ མཆོད་སྫོལ་འདུག། དེ་བསྒང་ སྤྲེའུ་མཆོད་འདི་གྲོལ་བའི་སྐབས་ ས་དབྫོག་སྟེ་བཟང་
ངན་གྱི་ རྟགས་པ་བལ་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར།
ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས།
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༨༨  སུསུམམ་་ཕྲཕྲངང་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སུམ་ཕྲང་བྲག་བཙན།

ཕྫོ་མྫོ། གནས་སྲུང་།
ས་གནས། ཝང་ཞིང་ལྷ་ཁང་།
བསྟེན་མི། ཝང་ཞིང་ཆོས་རྗེའི་མི་བརྒྱུད་དང་། བམ་སྡིར། སྒོར་ཚྫོམ། བུམ་ཐང་སུམ་ཕྲང་། 

གཞྫོང་སྨད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
སུམ་ཕྲང་བྲག་བཙན་ལས་ མི་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་འཕུལ་ཏེ་ མནྫོ་དྫོན་ཡིད་
བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ཝང་ཞིང་སྣག་ཚང་ངམ་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལ་
འབད་རུང་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བྲག་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་མངོན་རྟྫོགས་ལས་ དཔར་སྐྲུན་
མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། ཤ་རུས་རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་དྫོན་སྙིང་སྣ་ཚྫོགས་ཕུང་པྫོར་སྤུངས་པའི་སྟེང་ན་ རྟ་ནག་
ཏིང་དཀར་དུ་བའི་དུམ་འཁྲུལ་ཆད་པ་ལ་བུའི་འཕྲུལ་ཅན། དེའི་སྟེང་ན་སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་
རྩལ་སྐུ་མདྫོག་པད་རག་གི་ལྷུན་པྫོར་སྐུ་སྨད་དགྲའི་སྣང་བས་འཁྱུད་པ་ལར་གཟིག་བརྗིད་ལ་བས་མི་བཟྫོད་པ་
ཞལ་གཅིག་པ། སྤྱན་གཉིས་སྐལ་པའི་མེ་ལར་འཁྲུག་པ། མཆེ་བ་གངས་རི་ལར་གཙིག་པའི་ཞལ་ཨམ་
གཙིག་དྲག་ཏུ་བསམས་པ། དྲེགས་པའི་ང་རྫོལ་སྟྫོང་གསུམ་འགེངས་པ། དབུ་ལ་ས་རྫོ་བས་བསྟན་འབར་བ། 
སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསྫོལ་བ། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བྲག་བཙན་གྱི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་
ཡང་ ཤ་དང་རྒྱུ་མ། ནང་ཁྲོལ་དང་དྫོན་ཧིང་སྣ་ཚྫོགས་སྤུངས་པའི་ཁྲིའི་ཐྫོག་ཁར་ ཆིབས་ རྟ་ནག་རྟིང་
དཀར་གྱི་གུར་ལུ་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ། ཞལ་གཅིག། ཕྱག་གཉིས། 
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སྤྱན་གཉིས། མཆེ་བ་གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་ གཙིག་པའི་ཞལ་ཨམ་གཙིག་བསམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་
དྫོན་དག་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ལྷ་བཙན་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ 
དཔར་སྐྲུན་མེད་ཤྫོག་གྲངས༣ ནང་། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་དང་། །གྲུབ་བསྙེས་བརྒྱུད་པར་བཅས་
པ་ཡིས། །གནས་ལ་གཟིར་ནས་བྫོད་ཁམས་ཀྱི། །ཟབ་གཏེར་རྒྱུད་ཀྱི་བསྲུངས་མར་བསྐོས། །ད་ལ་རྣལ་
འབྱྫོར་བདག་ཅག་གིས། །འཕྲིན་ལས་གསྫོལ་དང་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར།།མཐུན་རས་མ་ཚང་མེད་བདར་བས། །ཕྫོ་
ཉར་མངག་སྫོ་དམ་མ་འདའ། །ས་མ་ཡཱ་རཀྴནྟུ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་
པྫོ་ཆེ་དང་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣལ་འབྱྫོར་པ། དེ་ལས་གཏེར་སྟྫོན་པ་པདྨ་གླིང་པ་ལ་སྫོགས་པའི་སྐུ་མདུན་
ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་འབད་དེ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་
ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལ་ནུག།
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
སྟྫོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་སྫོག་འྫོད་འཕྲྫོས། །རང་བཞིན་གྱི་
གནས་ཉམས་དགའ་ཞིང་བག་ཕེབས་ལ། བྲག་རིག་དམར་པྫོ་པུསྟ་ཀའི་ལྷུན་པྫོ་ལར་དགུང་ལ་འཕྱར་བ། 
ཕྱྫོགས་ཀུན་ལྗོན་པའི་ར་བས་སྐོར་བ།ཆུ་བྫོ་སྣ་ཚྫོགས་ལྷུང་ལྷུང་འབབས་པ་རྩྭ་དང་ལྫོ་མས་དྲ་བས་བཅལ་ཅིལ་
དུ་བཀྲམས་པ། མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བསུང་ཞིམ་འཐུ་ལུ་ལུ་འཛུམ་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་མང་པྫོ་རྫོ་ལྫོ་ལྫོ་རྒྱུ་བ། 
གཅན་གཟན་གདུག་པའི་ཚྫོགས་རྣམས་ངར་སྐད་འུ་རུ་རུ་འདྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ། གཞན་ཡང་དམ་ཉམས་
པའི་དགྲ་བྫོ་ཁྲག་མཚྫོ་མེ་རེ་རེ་འཁྲུག་པ། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའའི་ཡིག་ཚང་ཡྫོད་ས་
ལས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠དེ་ཅིག་ལམ་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་གདན་ས་བཅག་
ཡྫོད་པའི་ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་འདི་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་ནང་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་དང་ཕྫོ་
བྲང་འདི་ ལྷ་ཁང་ནང་མཇལ་ནི་འདུག།  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སྫོལ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ ཝང་ཞིང་རབ་གནས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་མགོན་པྫོ་མགོན་
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མྫོའི་སྐུ་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་ཐྫོག་ལས་ མཆོདཔ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས། 
བསང་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་འདུག།  
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།། 
བྲག་བཙན་འདི་ བུམ་ཐང་སུམ་ཕྲང་གི་བཙན་ཨིན་རུང་ ཝང་ཞིང་ལུ་ལྷྫོད་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ སུམ་
ཕྲང་ཆོས་རྗེའི་བ་མའི་སས་མྫོ་ཅིག་ ཝང་ཞིང་ཆོས་རྗེའི་མནའམ་སྦེ་འྫོང་ནི་དེ་གིས་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་ 
བྲག་བཙན་ཡང་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༩༩  རརྫོྫོངང་་སྨསྨནན་་བབདདགག་་གླིགླིངང་་སྨསྨནན་་མམྫོྫོ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྫོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མྫོ།
ཕྫོ་མྫོ། གནས་བདག།
ས་གནས། རྫོང་སྨན།
བསྟེན་མི།   སྨན་རྒྱས་དང་རྫོང་སྨན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གནས་བདག་བདག་གླིང་སྨན་མྫོ་ལས་ མི་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་འཕུལ་ཏེ་ མནྫོ་
དྫོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རྫོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མྫོའི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་
མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ སྨན་མྫོ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཀླུའི་རིགས་ཅིག་ཨིནཔས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
རྫོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མྫོ་འདི་ ཁ་གསལ་སྦེ་ག་གིས་ཡང་ སབ་ཤེས་མི་མེད་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་
ཆེ་དང་ ཤུལ་ལས་བྱྫོན་མི་ གྲུབ་ཐྫོབ་དང་བམ་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་
འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
སྨིན་རྒྱས་སེང་གླིང་དགོན་པ་འདི་སམན་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་མ་ཚད་མགོན་ཁང་ཨིན་ཟེར་མཆོད་རྟེན་ཅིག་
ཡང་མཇལ་ནི་འདུག། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་མཆོད་སྫོལ་འདི་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏྫོརམ་བཞེངས་ཏེ་ 
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཞིནམ་ད་ དེ་ཚེའི་ཉིན་མ་ལས་ རི་བསམ་ ཡང་ན་ལ་བསམ་རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་གིས་
ཡང་མ་ཚད་པར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་
བཏབ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།། 
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་བདག་གླིང་སྨན་མྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ཕུལ་སའི་ས་གོ་ནང་ ལྷ་ཁང་ཅིག་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་
པ་ཅིན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་སྨིན་རྒྱས་དང་སེང་གླིང་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༠༠  མམྫོྫོནན་་ཟཟ་་སྦིསྦིསས་་ཚེཚེ་་བབརྟརྟནན་་རྒྱརྒྱལལ་་མམྫོྫོ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མྫོན་ཟ་སྦིས་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མྫོ།
ཕྫོ་མྫོ། གནས་བདག།
ས་གནས། མཚྫོ་རྫོ་རྫོམ།
བསྟེན་མི།   མྫོན་ཟ་སྦིས་དང་ མཚྫོ་རྫོ་རྫོམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
གཞི་བདག་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མྫོ་ལས་ མི་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་གོང་དུ་འཕུལ་ཏེ་ 
བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནི་དང་། ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་
ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མྫོའི་སྐོར་ལས་ གཏམ་དང་ལྫོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ཡང་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གནས་བདག་གི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་བྲིས་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
མྫོན་ཟ་སྦིས་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ སབ་ཤེས་མི་མེད་རུང་ ཨོ་རྒྱན་
གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ ཤུལ་ལས་བྱྫོན་མི་ གྲུབ་ཐྫོབ་དང་བམ་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་གནང་དྫོ་བཟུམ་
ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་མ་རབས་པའི་ས་གནས་ 
རྟའི་རྐང་རྗེས་ཙམ་ཅིག་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
མྫོན་ཟ་སྦིས་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ མྫོན་ཟ་སྦིས་གཡུས་ཚན་ནང་ཡྫོད་པའི་མཚྫོ་རྫོ་རྫོམ་ཟེར་ས་ལུ་ 
ཆུའི་རྫིང་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་གྱི་མཆོད་སྫོལ་ཟེར་ ཟ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ 
གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་
སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།  
རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།། 
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་མྫོན་ཟ་སྦིས་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་བཀའ་ཁྲབ་ཅིག་མིན་
འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བཀའ་ཁྲབ་བཞེངས་ནི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་
གནང་པ་ཅིན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་མྫོན་ཟ་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༡༡ བབཀཀའའ་་མམ་་ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་སེསེརར་་པཔྫོྫོ།།  
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཀའ་མ་ལྷ་བཙན་སེར་པྫོ།
ཕྫོ་མྫོ། ཡུལ་བཙན།
ས་གནས། ཀ་མ་ལ།
བསྟེན་མི།   ཞམ་དང་ཀ་མ་ལའི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
བཙན་ཆེན་ཀ་མ་ལ་སེར་པྫོ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ འབྲས་བུ་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་ནང་
འཁོད་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་ མུ་གེ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་
མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་བཙན་སེར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ རྣམ་པའི་སྐོར་ལས་རྣ་རྒྱུན་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེད་
པའི་ཁར་གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ལྷ་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་
བྲིས་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཀའ་མ་ལ་ལྷ་བཙན་སེར་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཤེས་མི་མེད་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ ཤུལ་ལས་བྱྫོན་མི་ གྲུབ་ཐྫོབ་དང་བམ་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་གནང་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་
འདུག། དེ་ཡང་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་མ་རབས་པའི་ས་གནས་ རྟའི་
རྐང་རྗེས་ཙམ་ཅིག་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། 
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
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གདྫོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ལས་ གཡས་སུ་བཀའ་མའི་བཙན་འཁོར་བཅས་པ་
དང་། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་བཙན་སེར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ཞམ་གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ཡྫོད་པའི་ཀ་
མ་ལ་ཟེར་བའི་ས་གོ་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་རི་ཡྫོད་མི་འདི་ ལྷ་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་
ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་གྱི་མཆོད་སྫོལ་འདི་ རང་ཟ་ ༣ ཚེས་ ༨ ལུ་ མཆོད་ཞིནམ་ལས་ རི་བསམ་མམ་ ལ་བསམས་
རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་ཚེའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ག་ར་འབད་རུང་ རི་ཁར་འཛུལ་མི་ཆོག་ནི་དང་། 
གལ་སྲིད་ རི་ཁར་འཛུལ་ཏེ་ རླུང་འཚུབ་རེ་འྫོང་པ་ཅིན་ཉེན་ཁ་འདི་ འཛུལ་མིའི་མི་ངོམ་གིས་འབག་ཟེར་
ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་
བཏབ་པའི་སྫོལ་འདུག།  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༢༢  རརྫོྫོངང་་སྨསྨནན་་བབདདགག་་གླིགླིངང་་སྨསྨནན་་མམྫོྫོ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྫོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མྫོ།
ཕྫོ་མྫོ། གནས་པྫོ།
ས་གནས། རྫོང་སྨན་ཆུ།
བསྟེན་མི།   བུ་དུར་དང་རྫོང་སྨན་ཆུའི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
རྫོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མྫོ་ལས་ རང་ཟ་གཉིས་པའི་ནང་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ འབྲས་བུ་
མ་བསྡུ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་ མུ་གེ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་
གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རྫོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ རྣམ་པའི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ག་
ཡང་མེད་པའི་ཁར་གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ སྨན་མྫོའི་སྐོར་ལས་ སྐུ་མདྫོག་
དང་ཕྱག་མཚན་བྲིས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
རྫོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཤེས་མི་མེད་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ ཤུལ་ལས་བྱྫོན་མི་ གཏེར་སྟྫོན་པ་དང་བམ་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་གནང་ཡྫོད་པའི་
ཁུངས་དེ་ཡང་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་འབྲུག་ལུ་བྱྫོན་ཞིནམ་ལས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་མ་བརབས་
པའི་ས་གནས་རྟའི་རྐང་རྗེས་ཙམ་ཅིག་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། 
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
རྫོང་སྨན་བདག་གླིང་སྨན་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་བུ་དུར་གཡུས་ཚན་ནང་ཡྫོད་པའི་རྫོང་སྨན་ཆུ་ཟེར་བའི་ས་གོ་ནང་
རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཁར་ ཤིང་དང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་ བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོད་པའི་བྲག་རི་འདི་ལྷ་བཙན་
གྱི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་གྱི་མཆོད་སྫོལ་འདི་ རང་ཟ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ལུ་ མཆོད་ཞིནམ་ལས་ རི་བསམ་མམ་ ལ་
བསམས་རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་ཚེ་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ག་ར་འབད་རུང་ རི་ཁར་འཛུལ་མི་ཆོག་ནི་
དང་། གལ་སྲིད་ རི་ཁར་འཛུལ་ཏེ་ རླུང་འཚུབ་རེ་འྫོང་པ་ཅིན་ ལྫོ་ཐྫོག་ག་དེམ་ཅིག་མེདཔ་བཏང་ཡི་ག་ 
དེ་ཚུའི་ཉེན་ཁག་ཆ་མཉམ་རི་ཁར་འཛུལ་མི་དེ་གིས་འབག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཉིན་
ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་པའི་སྫོལ་འདུག།  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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༡༡༣༣  དདྫོྫོགག་་པཔ་་སྦིསྦིསས་་སྨསྨནན་་གགཙཙངང་་སེསེརར་་མམྫོྫོ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དྫོག་པ་སྦིས་སྨན་གཙང་སེར་མྫོ།
ཕྫོ་མྫོ། གནས་པྫོ།
ས་གནས། པད་ཙ་ལི།
བསྟེན་མི།   དྫོག་པ་སྦིས་དང་པད་ཙ་ལིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།
སྨན་གཙང་སེར་མྫོ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ མ་བསྡུ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རླུང་འཚུབ་
དང་སེརཝ། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་ མུ་གེ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྨན་གཙང་སེར་མྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན། དེ་ལས་ རྣམ་པའི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ག་ཡང་
མེད་པའི་ཁར་གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མེད་ནི་དེ་གིས་ གནས་པྫོའི་སྐོར་ལས་ སྐུ་མདྫོག་དང་
ཕྱག་མཚན་བྲིས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་པྫོ་སྨན་གཙང་སེར་མྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཤེས་མི་མེད་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ ཤུལ་ལས་བྱྫོན་མི་ བ་བརྒྱུད་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་གནང་ཡྫོད་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་
གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་འབྲུག་ལུ་བྱྫོན་ཞིནམ་ལས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་མ་རབས་པའི་ས་གནས་ 
རྟའི་རྐང་རྗེས་ཙམ་ཅིག་ཡང་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
སྨན་གཙང་སེར་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་དྫོག་པ་སྦིས་གཡུས་ཚན་ནང་ཡྫོད་པའི་པད་ཙ་ལི་ཟེར་བའི་ས་གོ་ནང་རང་
བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཁར་ ཤིང་དང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་ བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོད་པའི་བྲག་རི་འདི་ལྷ་བཙན་གྱི་ཕྫོ་
བྲང་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེརཝ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་རུང་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་
ཏེ་ ཕུལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་ཕུལ་ཏེ་ 
གསྫོལཝ་བཏབ་པའི་སྫོལ་ཡང་འདུག།  
རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།། 
ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་དྫོག་པ་སྦིས་དང་པད་ཙ་ལིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་བཀའ་ཁྲབ་
མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བཀའ་ཁྲབ་བཞེངས་ནི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་
གནང་པ་ཅིན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསྫོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།
ཀུན་བཟང་།
བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར། 
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བབཙཙནན་་མམཁཁརར་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༢༢

༡༡ རྫུརྫུ་་འའཕྲུཕྲུལལ་་ཐཐྫོྫོགགསས་་མེམེདད།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། རྫུ་འཕྲུལ་ཐྫོགས་མེད།
ཕྫོ་མྫོ།   ཕྫོ་བཙན།
གསང་ཡུམ།  ཀླུ་མྫོ་འྫོད་འབར་མ།
འཁོར།   ལྷ་དང་ཀླུ། གནྫོད་སྦྱིན་དང་བདུད་བཙན།
ས་གནས།  རྣམ་གྲོལ་གླིང་།
བསྟེན་མི། རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་དང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་བཞུགས་

མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

བབཙཙནན་་མམཁཁརར་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༤༡དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ བཙན་
མཁར་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་འདི་ཆགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་འྫོག་དེ་ཚུ་གི་མངའ་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་དང་གཞི་
བདག། བཙན་དང་ཡུལ་ལྷ་ཚུའི་སྐོར་ལས་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་བཅསཔ་སྦེ་གོ་རིམ་བསྒྲིག་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

སྤྱིར་བཏང་མི་ནྫོར་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུནཔ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་རྐྱེན་ངན་ལ་སྫོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ལྷ་བཙན་རྫུ་འཕྲུལ་ཐྫོགས་མེད་ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༥ ནང་།དམར་འྫོད་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས། །སྐུ་ལ་བསེ་ཡི་ཁྲབ་རྫོག་
གསྫོལ། །སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་དགྲ་ལ་གཟིགས།  །རྔམ་བརྗིད་འབར་བ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཕྱག་གཡས་
མདུང་དམར་རུ་མཚྫོན་འཛིན། །གཡྫོན་པ་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་བསྣམས། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་གར་འདུག་
ཀྱང་། །ཐར་མེད་སྫོག་རྩ་གཅོད་ལ་བསྟྫོད། །རླུང་ལར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་སྟེང་། །ཞབས་གཉིས་རྫོལ་
པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས། །སྲིད་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་ཉུལ། །ནམ་མཁའི་ལུས་ཅན་ཁྱོད་ལ་
བསྟྫོད། །ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གདན་ས་རྣམ་གྲོལ་གི་སྲུང་མ་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་ རྫུ་འཕྲུལ་ཐྫོགས་མེད་
ཀྱི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ པདྨ་རཱ་གའི་མདྫོག་བཟུམ་སྦེ་ ཚྫོས་གཞི་དམར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་སྐུ་
གཟུགས་གུར་ ཟངས་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་ དབུ་ལུ་ལྕགས་རྫོག་བཞེས་ཏེ་འདུག།
དེ་ལས་ ལྷ་བཙན་ལུ་སང་བའི་སྤྱན་གསུམ་ཡྫོད་མི་དེ་གིས་ བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་གཟིགས་ཡྫོདཔ་
མ་ཚད་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཀྲིང་ཀ་དམརཔྫོ་དང་དམག་དར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་
བསྣམས་ཏེ་ ཆིབས་ཡང་ རྟ་དམར་པྫོའི་གུ་ལུ་ ཞབས་གཉིས་རྫོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱིས་སྦེ་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡང་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་སྐོར་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ བསྟྫོད་པའི་
ཚིག་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།
ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།
ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཐྫོགས་མེད་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་མངོན་རྟྫོགས་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༢ སྫོར་རྟྫོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྫོའི་རང་གདངས་བཙན་ཡུལ་ཟངས་ཐང་དམར་པྫོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ།ཁོར་ཡུག་
ཏུ་འཇིགས་རུང་ཟངས་ཀྱི་བྲག་རིས་ཡྫོངས་སུ་གཏམས་ཤིང་གཅན་གཟན་གཏུམ་པྫོ་མང་པྫོས་ངར་སྐད་འབྱིན་
པ།མི་བཟད་འབྲུག་སྒྲ་དྲག་པྫོས་གནམ་ས་འདར་ཞིང་སྤྲིན་ནག་འཁྲུགས་པའི་གསེབ་ནས་རྫོ་རྗེའི་ཐྫོག་སེར་
ཆར་དུ་འབེབས་པ།ཕྱྫོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐལ་པའི་མེ་རླུང་དྲག་ཏུ་འཚུབ་ཅིང་འཁྱིལ་བའི་ནང་དུ་
དམར་ནག་རཀྟའི་རྒྱ་མཚྫོ་རྦ་ཀློང་གནམ་དུ་འཕྱྫོར་ཞིང་མི་རྫོ་རྟ་རྫོ་ལང་ལིང་དུ་རྒྱུ་བ་དེའི་དབུས་སུ།ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨའུ་མཚྫོའི་ལག་ལུ་བྱག་གི་སྐེད་པ་གུ་གདན་ས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མྫོའི་
རྩ་བ་ལུ་གནས་རྫོ་དང་བཅས་མཇལ་ནི་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།། 
ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཐྫོགས་མེདའདི་ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་
ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༤ ཀྱཻ། སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །དམ་
ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག །དབེན་གནས་སྲུང་བར་བཀའ་བསྒོས་བཞིན། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། རྗེས་
སུ་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་གདན་ས་
བསྲུང་ནི་གི་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།། 
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༢ ཀྱི་ཧེ་མར་ ད་ལྫོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་བཤད་གྲྭ་ཡྫོད་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་ ཆུ་ཞིང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་
རུང་ ས་གནས་འཚུབ་དྲག་སྦེ་ཡྫོད་ནི་དེ་གིས་ མི་ཚུ་ཡར་མར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་
སྫོད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྫོ་ཆེའི་ཡབ་ལུ་ རྟགས་པ་བཟང་པྫོ་ལེ་ཤ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྷ་
བཙན་དངོས་སུ་སྦེ་མི་དང་ཕྱད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 
ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་རུང་ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གསྫོལཝ་བཏབ་སྟེ་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༢༢  ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།། ཅཅངང་་ཅཅངང་་།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ། ཅང་ཅང་།

ཕ་མྫོ།   ཕྫོ་བཙན།

གསང་ཡུམ།  འབྲུ་ལི་མ།

ས་གནས།  ཅང་ཅང་།

གཡུས།   ཅང་ཅང་།

བསྟེན་མི།  བཙན་མཁར་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཡུལ་བཙན་ནམ་དགྲ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ བཙན་མཁར་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ མི་ལུ་ཚེ་
དང་བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ། རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་གནས་
ཐབས་ལུ་དང་། སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གཅན་གཟན་དང་འཕརཝ། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་དང་
སེརཝ།ས་རུད་དང་ཆུ་རུད། བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རིག་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་གིས་ སྟབས་མ་བདེཝ་
མི་བཟྫོ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

དགྲ་ལྷ་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་དེའི་སྐོར་ལས་གསྫོལ་མཆོད་མངོན་རྟྫོགས་
ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ནང་། འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པྫོའི་རང་གཟུགས་ཐྫོགས་མེད་དགྲ་ལྷ་
དཀར་པྫོ་ སྐུ་མདྫོག་གངས་ཀྱི་རི་བྫོ་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་པ་ལ་བུའིུ་གཟི་བྱིན་མཚུངས་པ་མེད་པ། ཕས་ཀྱི་



394

རྒོལ་བའི་མཚྫོན་ཆ་ལ་སྫོགས་པ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་ཤིང་ཅིས་ཀྱང་མི་འཇིགས་པའི་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་
གསྫོལ་བ། ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པྫོས་ཡྫོངས་སུ་གང་བས་ཞལ་གཅིག་ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་
བཅས་ཏེ་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་མངའ་བའི་སྤྱན་གཉིས་འགྲོ་བ་ཡྫོངས་ལ་གཟིགས་པ། དཀར་ཕྱྫོགས་ཀྱི་དབུ་
འཕང་དགུང་དུ་བཏེག་ཅིང་སྙན་པའི་བ་དན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཡྫོ་བའི་རྟགས་སུ་རྫོག་དཀར་གླིང་བཞི་ཉི་
མ་རང་ཤར་དར་ཕྲུ་ཅན་དབུ་ལ་གསྫོལ་བ། ཕྱག་གཡས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཅར་
དུ་འབྱེད་ནུས་པའི་སྨྫོན་ལམ་གང་བཏབ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་སྦ་ལྕགས་བསམ་པའི་དྫོན་གྲུབ་
ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་བ། གཡྫོན་གནྫོད་པར་བྱེད་པའི་དགྲ་བྫོ་གང་ན་ཡྫོད་ཀྱང་དབང་མེད་དུ་འགུག་ཅིང་
འཆོར་མེད་དུ་འཆིང་བར་ནུས་པའི་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ནག་པྫོ་དང་། མདུང་མྫོ་ཁམས་གསུམ་དགྲ་འདུལ་
དར་སྣའི་བ་དན་ཅན་འཛིན་པ། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བྲག་བཙན་དཀར་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་
དེ་ཡང་སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ། གནམ་མེད་ས་མེད་ ཞལ་ཞི་བའི་འཛུམ་མདངས་ལྡན་པ། སྐུ་གཟུགས་གུར་རྫོ་
རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱི་ན་བཟའ་གསྫོལ། ལྕགས་རྫོག་གི་དབུ་ཞྭ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ སྦ་ལྕགས་བསམ་པའི་
དྫོན་གྲུབ་ ནམ་མཁར་འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཀླུ་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ནགཔྫོ་དང་བ་དན་བསྣམས་ཏེ་ 
བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་དྫོན་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་མངོན་རྟྫོགས་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་
༢ རིན་པྫོ་ཆེའི་ས་གཞི་ལག་མཐིལ་ལར་མཉམ། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། རིན་པྫོ་ཆེའི་རི་བྫོས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་
བསྐོར་ཞིང་བར་བར་དུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཀླུང་དལ་གྱིས་འབབ་པ། དགོས་འདྫོད་
འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ནགས་སུ་འདྫོད་འཇོའི་བ་ཡི་ཁྱུ་དང་རི་དྭགས་སྣ་ཚྫོགས་བག་ཕེབས་ཤིང་
རྩེད་འཇོར་རྫོལ་བ། མཚྫོ་དང་། རྫིང་བུ་རྣམས་སུ་ཆུ་བྱ་སྣ་ཚྫོགས་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་པས་བརྒྱན་པ། སྨན་གྱི་
ནེའུ་གསིང་གིས་མཛེས་པའི་སངས་ལྗོངས་གཡུ་ཡི་དྫོ་རར་སྐྱེད་མྫོས་ཚལ་ཡིད་དུ་འྫོང་བའི་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་
ཀྱིས་ས་གཞི་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་དབུས་སུ། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དྲི་མེད་དུང་དང་
མུ་ཏིག་མན་ཤེལ་ལ་སྫོགས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་ལ་བུ་དཀར་ཞིང་གསལ་དྭངས་པ། ཁ་དྫོག་
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འབར་བ། ལ་ན་སྡུག་པ། རྒྱ་ཁྱོན་ཚད་མེད་པ། རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པས་བརྒྱན་ནང་དུ། 
ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨའུ་མཚྫོ་ལས་ཡར་ རྐང་སྟྫོང་སྦེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ ༤ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་
པའི་ས་ཁར་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཆགས་ཏེ་འདུག། ཕྫོ་བྲང་དེ་ཡང་ མེ་ཏྫོག་དང་ཤིང་སྣ་གིས་གང་
བའི་ཁར་ ཆུ་མ་འདྲཝ་ཚུ་འབབས་ཏེ་འདུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།། 

༡ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལྷ་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བའི་ བྲག་རི་རང་བྱུང་
ནང་ དགེ་སྫོང་ ༡༠༨ གཏེར་ལུ་སྦས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གྲིབ་ཞུགས་མི་
ཚུ་ གནས་ཁང་ཡྫོད་ས་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཡར་ལྷྫོདཔ་ཅིག་ ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ མདའ་རྩེད་དང་
མདུང་རྩེད། དེ་ལས་ རྩེད་རིགས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྦྫོམ་ཡྫོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༥ ཧཱུྂ། ཁྱོད་ནི་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་ཞལ་མཐྫོང་
གསུང་ཐྫོས་ཤིང་། །བཀའ་ལས་འདས་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །དཀར་ཕྱྫོགས་ཡྫོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷར་
གྱུར། །བདག་ཀྱང་དེའི་རྗེས་འཇུག་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་
བསྐུལ་ལགས་ན། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་
རྒྱན་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷའི་གྲངས་སུ་
བཀོད་གནང་ནུག་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལར་གྱི་ གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལ་སྫོལ་
ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ སྫོ་སྫོ་ཟ་གྲངས་ཚེས་གྲངས་བཀག་སྟེ་ ཕུལ་བའི་སྫོལ་མིན་འདུག། དང་ཕུའི་གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྫོ་བྲང་གི་མཇུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་སང་ནང་ མི་ནགཔྫོ་གིས་སྦེ་ འཁན་པ་
ཤིང་གུར་དར་སྣ་ལྔ་བཏགས་ཏེ་ཕུལ་ཞིནམ་ད་ གསེར་སྐྱེམས་དེ་ཡང་ དཔེ་ཆའི་ཐྫོག་ལས་མེན་པར་ ཁ་
བཤད་སྦེ་གཏངམ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ད་རིས་ནངས་པ་ བམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ཕུལ་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར། སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༣༣  ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་གྲགྲགགསས་་པཔ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ།
གསང་ཡུམ།      བཀྲ་ཤིས་བཟང་མྫོ།
ས་གནས།   བུམ་གླིང་།
བསྟེན་མི།   ཝམ་བུར་སྤྱི་འྫོག་གི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ཚུལ། ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་འདི་ གཡུས་ཕྱྫོགས་དང་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་སྲུང་

མའམ་སྐྱེས་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་རྐྱེན་ངན་བར་
ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་ གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

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

ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་
ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༣ ཀྱཻ། པདྨའི་བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་ཅན། །ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་
དམར་ལ་ཞི་མ་ཁྲོ། །ཅང་ཤེས་སྨུག་པྫོའི་སྟེང་ན་འགྱིང་། །ཕྱག་གཡས་རུ་དར་དམར་པྫོ་འཕྱར། །གཡྫོན་པ་
འདྫོད་འབྱུང་ནྫོར་བུ་འཛིན། །ཡུམ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་བཟང་མྫོ་དཀར། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་བསྟྫོད་
དྫོ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ དམརཔྫོ། ཞལ་ཞི་མ་ཁྲོ། 
ཆིབས་ རྟ་ཅང་ཤེས་སྨུག་པྫོའི་གུར་འགྱིང་སྟེ་བཞུགས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རུ་དར་དམརཔྫོ་ནམ་མཁར་
འཕྱར། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོརབུ་བསྣམས་པའི་ཁར་ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་ བཀྲ་ཤིས་
བཟང་མྫོ་དང་འཁོར་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པའི་ ཕྫོ་བྲང་ངམ་གནས་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་ ཀྱཻ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་
ཆགས་གནས་མཆོག་བུམ་པའི་གླིང་། །འགྱུར་མེད་བྲག་རི་དཔལ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་
གསང་བའི་ཡུམ། །བཀྲ་ཤིས་བཟང་མྫོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཝམ་བུ་གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ གསུམ་དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ལྷ་བཙན་གྱི་ཕྫོ་
བྲང་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ བྲག་རི་འདི་ཨིན་པས། འདི་ནང་ ལྷ་བཙན་དང་ གསང་ཡུམ་ 
བཀྲ་ཤིས་བཟང་མྫོ། འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་
པར་ ལྫོ་ལར་མཆོད་ས་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཅིག་དང་ དེ་གི་ལག་ལུ་ ནགས་ཚལ་ནང་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་
གཅིག་དང་ ཀླུ་བུམ་ཅིག་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་
བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༡ ནང་། སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་
བངས་དམ་བཅས་བཞིན། །བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །བདག་གིས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ སྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་
པྫོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་དང་། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཕན་
པའི་ལཱ་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་འབད་ནི་སྦེ་ ཁས་བངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རིས་ར་
འབད་རུང་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྨྫོན་འདེབས་ཕུལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་འབད་གནང་ཟེར་
བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྷ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལུ་ ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ཕུལཝ་མ་ཚད་ རང་ཟ་ ༢ 
པའི་ཚེས་ ༢༠ གི་ཚེ་ ཝིན་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ དཀར་མཆོད་སྦེ་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་ རི་བསམ་རྐྱབ་ནི་
འདུག། རི་བསམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རི་ཁར་མི་ག་ཡང་འཛུལ་མི་ཆོག་པས། 

ཧེ་བ་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་པྫོད་གཅིག་འབག་སྟེ་ མ་བསད་པར་ དེ་སྦེ་ར་རི་ཁར་གཏང་སྫོལ་འདུག། ཨིན་
རུང་ ཤུལ་ལས་ག་གིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་མ་གནང་རུང་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་དང་བསྟུན་ དམར་མཆོད་
འདི་ཉམས་སྫོ་ནུག་ཟེར་ ཚྫོགས་པ་ ཆོས་ཉིད་ནྫོར་བུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༤༤  འའབྲུབྲུ་་ལིལི་་མམ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།    འབྲུ་ལི་མ།

ཕྫོ་མྫོ།         མྫོ་ལྷ།
ས་གནས།      ཅང་ཅང་།
བསྟེན་མི།   བཙན་མཁར། ཆ་སྦིས། ཡངས་ལ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།། ཡུལ་བཙན་ནམ་དགྲ་ལྷའི་བཙུནམྫོ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་བཙན་མཁར་

རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཆ་ མཉམ་གྱིས་མི་ལུ་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་
ཐང་དང་རླུང་རྟ། རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་
གནས་ཐབས་ལུ་དང་། སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གཅན་གཟན་དང་
འཕརཝ། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ།  རླུང་དང་སེརཝ། ས་རུད་
དང་ཆུ་རུད། བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་།  རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་གིས་
སྟབས་མ་བདེཝ་མི་བཟྫོ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

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

འབྲུ་ལི་མ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་མངོན་རྟྫོགས་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༢ སྐུའི་གཡྫོན་གྱི་ཉེ་ལྫོགས་སུ་སྲིང་མྫོ་འབྲུ་ལི་མ་སྐུ་མདྫོག་དཀར་མྫོ་མཚར་
སྡུག་ལ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་ཤིང་མདངས་མཛེས་འཇའ་འྫོད་འཁྱིལ་འདྲའི་རི་མྫོ་ཅན་གྱི་ན་བཟའ་སྐུ་ལ་གསྫོལ་
བ། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུ་ལི་མའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་ དཀར་བའི་ཁར་ གནི་བ་འཇའ་རིསམྫོ། 
འཇའ་དང་འྫོད་འཁྱིལ་དྫོ་བཟུམ་ཡྫོད་པའི་ ན་བཟའ་གསྫོལ་ཏེ་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་ཨིན་པས། 



401

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་འབྲུ་ལིའི་ཕྫོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་  ལྷ་བཙན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་
མངོན་རྟྫོགས་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་༢ རིན་པྫོ་ཆེའི་ས་གཞི་ལག་མཐིལ་ལར་མཉམ། ཡངས་
ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། རིན་པྫོ་ཆེའི་རི་བྫོས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་ཞིང་བར་བར་དུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བདུད་
རྩིའི་ཆུ་ཀླུང་དལ་གྱིས་འབབ་པ། དགོས་འདྫོད་འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ནགས་སུ་འདྫོད་འཇོའི་བ་ཡི་
ཁྱུ་དང་རི་དྭགས་སྣ་ཚྫོགས་བག་ཕེབས་ཤིང་རྩེད་འཇོར་རྫོལ་བ། མཚྫོ་དང་། རྫིང་བུ་རྣམས་སུ་ཆུ་བྱ་སྣ་
ཚྫོགས་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་པས་བརྒྱན་པ། སྨན་གྱི་ནེའུ་གསིང་གིས་མཛེས་པའི་སངས་ལྗོངས་གཡུ་ཡི་དྫོ་རར་
སྐྱེད་མྫོས་ཚལ་ཡིད་དུ་འྫོང་བའི་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་ས་གཞི་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་དབུས་སུ། རང་བཞིན་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དྲི་མེད་དུང་དང་མུ་ཏིག་མན་ཤེལ་ལ་སྫོགས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལས་
གྲུབ་ལ་བུ་དཀར་ཞིང་གསལ་དྭངས་པ། ཁ་དྫོག་འབར་བ། ལ་ན་སྡུག་པ། རྒྱ་ཁྱོན་ཚད་མེད་པ། རྒྱན་དང་
བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པས་བརྒྱན་ནང་དུ། ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨའུ་མཚྫོ་ལས་ཡར་ རྐང་སྟྫོང་
སྦེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ ༤ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་ས་ལུ་ མྫོའི་ཕྫོ་
བྲང་ཡང་ ཆགས་ཏེ་འདུག། ཕྫོ་བྲང་དེ་ཡང་ མེ་ཏྫོག་དང་ཤིང་སྣ་གིས་གང་བའི་ཁར་ ཆུ་མ་འདྲཝ་ཚུ་
འབབས་ཏེ་འདུག། 

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ བྱག་སྦྫོམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་གུར་ སྒོ་ཡང་ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེཝ་
སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། ཨའུ་འཚྫོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མྫོ་ནང་བཞུགས་མི་ཚུ་གི་ གསྫོལ་ཆུ་ཡང་ 
གནས་ཁང་འདི་ནང་ལས་ བཏྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ དངོས་གྲུབ་གནང་མིའི་བཙན་ཅིག་ཨིན་པས།  
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དདམམ་་བབཞཞགག།། 

འབྲུ་ལི་མ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་
དཔར་ལྫོག་མེད་ཤྫོག་གྲངས་༥ ཧཱུྂ། ཁྱོད་ནི་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་ཞལ་མཐྫོང་གསུང་ཐྫོས་
ཤིང་། །བཀའ་ལས་འདས་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །དཀར་ཕྱྫོགས་ཡྫོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷར་གྱུར། །བདག་ཀྱང་དེའི་
རྗེས་འཇུག་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལགས་ན། །མ་གཡེལ་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷའི་གྲངས་སུ་བཀོད་ཡྫོད་ཟེར་བའི་དྫོན་དག་
ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

འབྲུ་ལི་མ་ལུ་ ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་ཕུལཝ་མ་གཏྫོགས་ སྫོ་
སྫོ་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་སྫོལ་མིན་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༥༥  བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་དདམམརར་་མམྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་བཙན་དམར་མྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།         མྫོ་ལྷ།
ས་གནས།      ལྫོ་ཕུག།
བསྟེན་མི།     འབངས་མཚྫོ་དང་ལྫོ་ཕུག། ཨུམ་གླིང་དང་དྫོམ་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

བསྟེནམ་ཨིན་པས།
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་འབངས་མཚྫོ་དང་ལྫོ་ཕུག་གི་མི་སེར་ཆ་

མཉམ་གྱིས་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་དང་སེརཝ། ས་རུད་དང་
ཆུ་རུད། བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་ལས་ 
སྲུང་སྐྱོབ་གྱི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

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

བྲག་བཙན་དམར་མྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས།

དདམམ་་བབཞཞགག་་གགནནངང་་ཡཡྫོྫོདདཔཔ།།

བྲག་བཙན་དམར་མྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཤེས་མི་མེད་རུང་ཞིབ་འཚྫོལ་པ་གིས་ལ་
བའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་
ལྷའི་གྲངས་སུ་ བཙུགས་གནང་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

བྲག་བཙན་དམར་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ས་གནས་ གནས་ཅན་ཟེར་སའི་རྩ་བ་ལུ་ མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ 
བྱག་སྦྫོམ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

བྲག་བཙན་དམར་མྫོ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་
ཕུལཝ་མ་ཚ་ད་ རང་ཟ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཆ་མཉམ་འཛྫོམས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚེའི་ཉིན་མ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རི་བསམ་དང་ལ་བསམ་རྐྱབ་ཨིན་པས། གལ་
སྲིད་ རི་བསམ་རྐྱབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རི་ཁར་ མི་འཛུལ་བ་ཅིན་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ ཚྫོགས་པ་
དབང་འདུས་ཀྱིས་ ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།   

བྲ་བཙན་དམར་མྫོ་ལུ་ དུས་ཚྫོད་ཁར་ གསྫོལ་མཆོད་རེ་མ་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་དང་། ད་རུང་ གཡུས་ཁར་ 
སྒྲིབ་རེ་ཞུགས་པ་ཅིན་ མི་སྦ་བཞག་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ པ་དབང་འདུས་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་ཉམས་མྫོང་བཤད་ནི་
འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད། རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ། སྫོས་རབས། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༦༦  ཨཨའིའི་་དདབྱུབྱུགག་་གགཅིཅིགག་་དདངང་་ཕུཕུནན་་ཚཚྫོྫོགགསས་་གྲགྲགགསས་་པཔ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཨའི་དབྱུག་གཅིག་དང་ཕུན་ཚྫོགས་གྲགས་པ།

ཕྫོ་མྫོ།        གནས་པྫོ།
ས་གནས།      བྲག་དཀར།
བསྟེན་མི།      དགུན་གྲང་དང་བྲག་དཀར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ཚུལ། གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་དགུན་གྲང་དང་བྲག་

དཀར་གྱི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་དང་
སེརཝ། ས་རུད་དང་ཆུ་རུད། བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་
ལ་སྫོགས་པ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་གྱི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

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

ཨའི་དབྱུག་གཅིག་དང་ཕུན་ཚྫོགས་གྲགས་པའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ ཤེས་མི་མེད་
པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ཨའི་དབྱུག་གཅིག་དང་ཕུན་ཚྫོགས་གྲགས་པ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཧ་གོ་མི་མེད་རུང་ 
ཞིབ་འཚྫོལ་པ་གིས་ལ་བའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ 
དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷའི་གྲངས་སུ་ བཙུགས་གནང་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ཨའི་དབྱུག་གཅིག་དང་ཕུན་ཚྫོགས་གྲགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ས་གནས་ བྲག་དཀར་ཟེར་ས་ལུ་ ཕྫོ་བྲང་
ཨིན་ཟེར་མི་འདི་མཇལ་ནི་འདུག།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཨའི་དབྱུག་གཅིག་དང་ཕུན་ཚྫོགས་གྲགས་པ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་
ཏེ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྫོ་བར་མཛད་པ་
ཡི། །གནས་པྫོ་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་བཅག་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་
མཛྫོད། །ཟེར་འདྫོན་ཏེ་ཕུལཝ་མ་གཏྫོགས་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མིན་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༧༧  རིརིགགསས་་གགསུསུམམ་་མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།   རིགས་གསུམ་མགོན་པྫོ།
ཕྫོ་མྫོ།         གནས་པྫོ།
ས་གནས།      སྟག་ཆུ།
བསྟེན་མི།      དགའ་མ་ན་དང་སྟག་ཆུའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ཚུལ། གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་དགའ་མ་ན་དང་སྟག་

ཆུའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་དང་སེརཝ།ས་
རུད་དང་ཆུ་རུད།  བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་
སྫོགས་པ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

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

འབྲུ་ལི་མའི་འཁོར་ཨིན་མི་ རིགས་གསུམ་མགོན་པའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ ཤེས་
མི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

རིགས་གསུམ་མགོན་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཧ་གོ་མི་མེད་རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་གིས་
ལ་བའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་
བའི་ལྷའི་གྲངས་སུ་ བཙུགས་གནང་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

རིགས་གསུམ་མགོན་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ས་གནས་ སྟག་ཆུ་ཟེར་ས་ལུ་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རཱ་སྐྱེས་ཀྱི་ ལྷ་
ཁང་ཡྫོད་སའི་རྩ་བ་ལུ་ བྱག་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཡྫོད་མི་འདི་ རིགས་གསུམ་མགོན་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་མི་
འདི་མཇལ་ནི་འདུག།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

རིགས་གསུམ་མགོན་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ཆོག་གི་
སྐབས་ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྫོ་བར་མཛད་པ་ཡི། །གནས་པྫོ་
ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་བཅག་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་འདྫོན་ཏེ་ 
འབྲུ་ལི་མ་དང་གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་མ་གཏྫོགས་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་ནིའི་སྫོལ་མིན་
འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༨༨  ནནྫོྫོརར་་བུབུ་་གྲགྲགགསས་་པཔ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  ནྫོར་བུ་གྲགས་པ།
ཕྫོ་མྫོ།         བཙན།
ས་གནས།   མཚྫོ་ཅན།
བསྟེན་མི།   བདེ་ཀ་གླིང་དང་མཚྫོ་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ཚུལ། གཡུས་ཁའི་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་མཚྫོ་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ལྫོ་

ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་དང་སེརཝ།ས་
རུད་དང་ཆུ་རུད། བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རིག་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་
ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉེན་བསྲུང་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

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

ནྫོར་བུ་གྲགས་པའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་
ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ནྫོར་བུ་གྲགས་པ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཧ་གོ་མི་མེད་རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་གིས་ལ་
བའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་
ལྷའི་གྲངས་སུ་ བཙུགས་གནང་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ནྫོར་བུ་གྲགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ས་གནས་ མཚྫོ་ཅན་ཟེར་བའི་སང་ཐང་གི་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་རི་འདི་ ཁོའི་
ཕྫོ་བྲང་སྦེ་བརྩིསཝ་ཨིན་པས།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ནྫོར་བུ་གྲགས་པ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ 
གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྫོ་བར་མཛད་པ་ཡི། །བཙན་ཆེན་ཡིད་
བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་ཅག་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་འདྫོན་ཏེ་
གཏངམ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྫོ་ལར་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་ མཚྫོ་
ཅན་ཟེར་བའི་སང་ཐང་ནང་མཆོད་པའི་སྐབས་ གཏྫོརམ་ཚུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ རྫོ་ལེབ་ཅིག་ཡྫོད་གུར་ 
བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་བསང་བཅས་བཏང་སྟེ་ ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རི་བསམ་
རྐྱབ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།
རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།
སྫོས་རབས།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ། སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༩༩  ནནྫོྫོརར་་བུབུ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།།  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག།
ཕྫོ་མྫོ།        བཙན།
ས་གནས།  མཁར་ཕུག།
བསྟེན་མི།  བདེ་ཀ་གླིང་དང་མཚྫོ་ཅན། མཁར་ཕུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

གཡུས་ཁའི་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་མཁར་ཕུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་
ནད་དང་མུ་གེ།རླུང་དང་སེརཝ།ས་རུད་དང་ཆུ་རུད། བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རིག་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་
པ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉེན་བསྲུང་གི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གི་ སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཧ་གོ་མི་མེད་རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་གིས་ལ་
བའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་
ལྷའི་གྲངས་སུ་ བཙུགས་གནང་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ས་གནས་ མཁར་ཕུག་ཟེར་བའི་གཡུས་མགུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་རི་འདི་ ཁོའི་
ཕྫོ་བྲང་སྦེ་བརྩིསཝ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ 
གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྫོ་བར་མཛད་པ་ཡི། །བཙན་ཆེན་ཡིད་
བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་ཅག་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་འདྫོན་ཏེ་
གཏངམ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྫོ་ལར་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་ སྡེ་
བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་བསང་བཅས་བཏང་སྟེ་ ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རི་བསམ་རྐྱབ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ། 
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༡༡༠༠  བྲབྲགག་་བབཙཙནན་་དདཀཀརར་་པཔྫོྫོ།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།    བྲག་བཙན་དཀར་པྫོ།

ཕྫོ་མྫོ།         བཙན།
ས་གནས།   བཙན་མཁར།
བསྟེན་མི།   དྫོམ་མཁར་དང་ཝམ་བུར། བཙན་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་
ཨིན་པས།
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ཚུལ། གཡུས་ཁའི་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ལྫོ་ཐྫོག་

ས་ཁར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་དང་སེརཝ། ས་རུད་དང་
ཆུ་རུད།  བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་།  རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་
ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉེན་སྲུང་གི་དྫོན་ལུ་དང་། མི་ལུ་ ཚེ་དང་.  
བསྫོད་ནམས། དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་ཚུ་འཕེལ་ཏེ་ བསམ་དྫོན་ཡིད་
བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནི་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བྲག་བཙན་དཀར་པྫོའི་ སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྫོད་ག་ ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མ་ཚུགས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བྲག་བཙན་དཀར་པྫོ་འདི་ ག་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡི་ག་ ཤེས་མི་མི་མེད་རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་གིས་
ལ་བའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་
བའི་ལྷའི་གྲངས་སུ་ བཙུགས་གནང་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

བྲག་བཙན་དཀར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ ས་གནས་ བཙན་མཁར་གཡུས་མགུ་ལུ་ཡྫོད་ཟེརཝ་མ་གཏྫོགས་ 
བརྟན་བརྟན་སྦེ་འདི་ཨིན་ཟེར་ངོ་སྦྲགས་མི་མིན་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

བྲ་བཙན་དཀར་པྫོ་ལུ་ ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ གཏྫོར་གྲས་གུར་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ཆོག་གི་སྐབས་ 
གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྫོ་བར་མཛད་པ་ཡི། །བཙན་ཆེན་ཡིད་
བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་ཅག་བསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཟེར་འདྫོན་ཏེ་
གཏངམ་མ་གཏྫོགས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྫོ་ལར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་མེད་རུང་ ཚྫོགས་ཕུལ་ས་འདི་ 
བཙན་མཁར་ལྷ་ཁང་ཚྫོགས་ས་ཟེར་ རྫོ་གིས་བཟྫོ་སྟེ་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

སྫོབ་དཔྫོན་བསྟན་འཛིན་རྫོ་རྗེ།
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༡༡༡༡  དདགགའའ་་རརབབ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།    དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།

ཕྫོ་མྫོ།        བདུད།
ས་གནས།   ལྕང་མ་དུང་།
བསྟེན་མི། སྤྱིར་བཙན་མཁར་རྒེད་འྫོག་གཅིག་དང་། དམིགས་བསལ་གྱི་ ཝམ་བུར་

དང་ལྕང་མ་དུང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ཚུལ། གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ལྫོ་ཐྫོག་ས་ཁར་བཏབ་

ཞིནམ་ལས་ནད་དང་མུ་གེ། རླུང་དང་སེརཝ། ས་རུད་དང་ཆུ་རུད། 
བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། རིག་དྭགས་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་
དང་ཉེན་བསྲུང་གི་དྫོན་ལུ་དང་། མི་ལུ་ ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས། དབང་
ཐང་དང་རླུང་རྟ་ཚུ་འཕེལ་ཏེ་ བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནི་གི་དྫོན་
ལས་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

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

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འདི་ ཞལ་རས་ག་ནི་བ་མཚར་བ་དང་སྤྱན་ཀྱུས་རིངམྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་
ན་བཟའ་དར་དཀར་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱིས་བརྒྱན། དབུ་ལུ་ ནྫོར་བུའི་ཏྫོག་དང་བཅས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་
པ་ལུ་ ཅི་བསམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ནྫོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པྫོ་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་
ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཆིབས་ཡང་ ཆུ་གླང་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་སྫོད་
མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ མ་བཏུབ་པའམ་གནྫོད་པའི་ལཱ་
ག་ཅི་འབད་དྫོ་ག་གཟིགས་ཏེ་ དུས་ཚྫོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ འཛམ་གླིང་སྐོར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབད་དབང་ཕྱུག་འདི་ རིག་འཛིན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་གཏེར་སྟྫོན་པདྨ་གླིང་པ། 
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི། དེའི་
ནང་འཐྫོད་ཉིད་ལས་ ཡ་སྦིས་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་སྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་ནིའི་ཁས་བང་
དམ་བཅའ་ཕུལ་ནུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལས་མར་ ཆུ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ བབས་ཏེ་
ཡྫོད་སའི་བྱག་རང་བྱུང་འདི་ཨིན་མས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།། 

ལྫོ་ལར་བཞིན་དུ་རང་ཟ་ ༦ པའི་ཚེས ༢༠ ལུ་ ཧེ་མར་ དམར་མཆོད་སྦེ་ ཕགཔ་དང་བྱ་པྫོད་བསད་དེ་ 
ཕུལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ ད་རིས་ནངས་པ་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ ཚྫོགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ 
ཤ་གི་ཚབ་སྦེ་ཀ་ཀུར་བཙྫོ་སྟེ་ཕུལཝ་ད་ ཆོ་ག་ཡང་ བདུད་ཀྱི་ཞལ་འགྱུར་བཏངམ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ 
འབད་སྫོལ་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་གྲས་ལས་ དཔྫོན་གཅིག། བྫོད་སྒརཔ་ལྔ་བཟྫོ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ན་
ནིང་ནི་མ་སྔ། དུས་ཅི་ནི་མ་ཕྱི། ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་བཞེས་པ་བྱྫོན་ཞིག་ཟེར་མཆོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།
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འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད།

ཀུན་བཟང་།

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཐར།
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༡༡༢༢  གགཏེཏེརར་་བབདདགག།།  

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གཏེར་བདག།

ཕྫོ་མྫོ།         སྲུང་མ།

ས་གནས།      སྟག་ཆུ།

བསྟེན་མི།     ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གཅིག་གི་མི་སེར། ཡངས་རྩེ། མྫོང་སྒར། བཀྲ་ཤིས་
སྒང་། བུམ་ཐང་། ཀྲོང་གསར། བསམ་གྲུབ་ལ ྫོངས་མཁར། པད་མ་
དགའ་ཚལ། གཞལ་སྒང་། དབང་འདུས་ཕྫོ་བྲང་དང་། རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་
གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

སྐྱསྐྱབབསས་་དདངང་་མམགོགོནན་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།

ཡུལ་ལྷ་གཏེར་བདག་འདི་ རང་སྫོའི་གཡུས་ཕྱྫོགས་དང་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་སྲུང་མའམ་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཕྫོ་ལྷའམ་
དགྲ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུང་
ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ དམག་ལྷའམ་དགྲ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

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

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྟྫོད་པ་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༦ ཧཱུྂ། གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་
རྭ་སྐྱེས་ནི། །སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་རྔམ་བརྗིད་ཅན། །སྐུ་ལ་གཡུ་དྲུང་མུན་པ་གསྫོལ། །ཞལ་ནས་ཁྲག་འཛག་
ཐུ་ལུ་ལུ། །སྤྱན་ནས་མེ་འབར་ཡ་ལ་ལ། །ཤང་ནས་དུག་སྦྲུལ་འཁྱུག་སེ་འཁྱུག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་
འཇིགས་པའི་གཟུགས། །གཡས་པ་བདུད་ཀྱི་སྟ་རེ་བསྣམས། །གཡྫོན་པ་ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར། །ཆིབས་
སུ་བདུད་རྟ་ནག་པྫོ་བཅིབས། །རེ་འགའ་བདུད་གཡག་ནག་པྫོ་ཆིབས། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བདུད་མང་པྫོ་ནི། །ཁྲི་
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ཕྲག་མང་པྫོ་ཉི་ལི་ལི། །བདུད་པྫོ་ཡྫོངས་ཀྱི་རྗེ་བྫོ་སྟེ། །མཐུ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱ། །གཏེར་བདག་ཆེན་
པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྫོད། །ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དགྲ་ལྷའམ་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐུ་
མདྫོག་འདི་ ཚྫོས་གཞི་སྨུག་ནག་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་འདྲྫོག་སི་སི་སྦེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གྱི་
ནང་ལས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་གི་ཤ་ཁྲག་བཞེས་པའི་ ཁྲག་འཛག་སྟེ་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སང་བའི་སྤྱན་གྱིས་བསྟན་པའི་དགྲ་བྫོ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ གཟིར་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ ཤང་གི་ནང་
ལས་ དུག་སྦྲུལ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བདུད་ཀྱི་
སྟ་རེ་བསྣམས། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར་ཏེ་ཡྫོད་མི་ གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་འདི་ 
ཆིབས་ཡང་མ་ངེས་པ་སྦེ་ རྟ་ནགཔྫོ་དང་། ཕྲལ་ཕྲལ་གཡག་ནགཔྫོ་གུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་ 
ཀླུ་བདུད་ཁྲི་ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སྲུང་མ་ཆེན་པྫོ་ལུ་ མཐུ་དང་ནུས་པ། དེ་ལས་ 
རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡྫོད་ཟེར་ བསྟྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།

ཕཕྫོྫོ་་བྲབྲངང་་།། 

རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་བསྟེན་མི་ གཏེར་སྲུང་ངམ་ཡུལ་ལྷའི་མཚན་ངོ་མ་འདི་ གཏེར་
བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཆ་ཁྱབས་ཀྱིས་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ ཨ་པ་ཟེར་ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མའི་གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་གྲས་ལས་ཅིག་གནམ་དགུན་གྱི་
བཞུགས་གནས་ སྟག་ཆུ་ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་རང་བྱུང་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག། འདི་ཁར་ གཏེར་བདག་གི་ཕྫོ་
བྲང་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ ལ་ཁར་ཡྫོད་པའི་ ཧིག་མ། སྟག་པ་ཤིང་། ད་རུང་ བྱག་ར་ཕྫོཝདཀརཔྫོ་
འབད་མི་ཅིག་ཡྫོད་མི་གུར་ ཤ་རྫོགསཔ་ཚུ་གིས་ མདའ་ག་དེམ་ཅིག་རྐྱབ་རུང་ཕྫོགས་ནི་མེད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
འདུག། ད་རུང་ ཕྫོ་བྲང་ནང་འཛུལ་སའི་སྒོ་ར་དང་ གཏེར་བདག་གི་ཆོས་ཞིང་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།། 

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས་ དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་གྲངས་ ༣ ཧཱུྂ། སྔོན་ཚེ་གསང་
བདག་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱྫོར་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་བ་རུ། །ཁས་བང་



421

དམ་བཅའ་མ་བྱས་སམ། །བར་དུ་སྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཡིས། །གསང་སྔགས་ནང་གི་དམ་ལ་བཏགས། །མཁན་
པ་ལུང་གི་བདག་ཏུ་བཀོད། །ཐུགས་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་གཏད། །ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་མར་འགྲིབ་ལ། །ཕ་
རྫོལ་དམག་ཚྫོགས་དར་བའི་དུས། །ཡུལ་བདག་ཆེན་པྫོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཐུགས་གཏེར་དེ་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་
ལ། །རྣལ་འབྱྫོར་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྫོད། །ཕྱི་རབས་པདྨའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་གཏད་དྫོ་ཐུབ་
པར་གསུངས། །སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་དངོས་གྲུབ་བྱིན། །དམ་ལ་གནས་ཤིང་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་
དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད། བར་དུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ མཁན་པ་ལུང་གི་གནས་བདག་གམ་གཏེར་བདག་
སྦེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྗེས་སུ་ གཏེར་སྟྫོན་པད་མ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ཡང་ 
དམ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ལུ་ རང་ཟ་༥པའི་ཉེར་ ༢༥ ལུ་གཅིག་དང་། རང་ཟ་དགུ་པའི་ ཚེས་༡ ལུ་
གསྫོལ་མཆོད་བཙན་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་བཅས་ ལྫོ་གཅིག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཚར་གཉིས་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རང་སྫོའི་ལྫོ་ལར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་
ཏེ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཉིན་ལར་བཞིན་དུ་ གཏེར་བདག་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་དང་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་
ཏེ་ གསྫོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་འའདེདེབབསས།།

བཙན་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ གཏེར་བདག་གི་བཀའ་ཁྲབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་སིན་དྷུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་དེབ།

སྫོས་རབས།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟྫོན།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཁན་པྫོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

སྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།
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མཇུག་བསྡུ།མཇུག་བསྡུ།

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

དེང་འདིརོ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟོན་པ་ལ། །ཕྲིན་ལས་མྱུརོ་བའི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་། །
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལས་མགོན་བྱ་རོོག་གསུམ། །འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའིགཙོ་བོརོ་མཛད། །

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

མཐརོ་ཐུག་རྫོོགས་པའི་ས་ལ་བཀོད་མཛད་པའི། །ལྷ་ཚོོགས་ཡོོངས་ལ་དད་པའི་གཏང་རོག་ཕུལ། །
དེ་ཡི་དགེ་བས་མི་དབང་སྐུ་འཁོརོ་གཙོས། །དད་ཅན་ཡོོངས་ལ་དགའ་བདེའི་ཉི་མ་ཤརོ། །

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་དུ་བརྟོན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་བརྟོན་པརོ་ཤོག །
སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་དརོ་ཞིང་རྒྱས་པརོ་ཤོག །ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གོང་དུ་འཕེལ་བརོ་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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ངོངོ་་སསྤྲོྤྲོདད།། མྤྲོང་སྒར་རྤྲོང་ཁག་ ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུཾ་རྒེད་འྤྲོག་ གཡུས་མཐིལ་གླིང་། ཨཱ༔རྒྱ་གནས་ལས་ ངོ་མིང་བསྤྲོད་ནམས་སྤྲོབས་རྒྱས།
ཤེཤེསས་་ཚཚདད།།
སྒང་སྟེང་མདྤྲོ་སྔགས་ཐྤྲོས་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་ མཐྤྲོ་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མྤྲོའི་ནང་ མཐྤྲོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་
ཡྤྲོད་པའི་ཁར་ ཝ་རཱ་ཎ་སི་ བྤྲོད་གཞུང་མཐྤྲོ་རིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྤྲོ་ནང་ ལྤྲོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་སྤྲོབ་སྤྲོང་འབད་ཡྤྲོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་
སྒང་སྟེང་བཤད་གྲྭ་ནང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལྤྲོ་རིམ་བཞི་པ་ཚུན་ཡྤྲོད།
གགཟེཟེངངསས་་བབསསྤྲོྤྲོདད་་ཀྱིཀྱི་་གགསསྤྲོྤྲོལལ་་རརསས།།
སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ གི་ལྤྲོ་གཉིསཔྤྲོ་འདི་ནང་ རྤྲོང་ཁའི་རྤྲོམ་སྒྲིགཔ་དྲགོས་ཀྱི་ གཟེངས་བསྤྲོད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་དང་གསྤྲོལ་
རས་རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྤྲོཊ་ཀྱིས་གནང་ཡྤྲོད།
རརྤྲོྤྲོམམ་་སྒྲིསྒྲིགག་་འའབབདད་་ཡཡྤྲོྤྲོདདཔཔ།།

 བསམ་སྤྲོད་ཤེས་ཡྤྲོན་གྱི་དེབ། སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༠༨ ལུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
 ཤིང་འཛུགས་སྐྱོང་དང་ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས། སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༠༩ ལུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
 གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྤྲོན། ཐིམ་ཕུག་རྤྲོང་ཁག སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༡༥ ལུ། སྤྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚྤྲོཊ།
 གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྤྲོན། མྤྲོང་སྒར་རྤྲོང་ཁག སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༡༧ ལུ། སྤྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚྤྲོཊ།
 རྤྲོ་ཀྱོང་ལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྤྲོ་རྒྱུས་དྲུག་ཅུ་མ། སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༡༥ ལུ།
 སྔགས་པའི་ཕུ་གི་ཆགས་རབས། སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༡༤ ལུ། སྤ་རྤྲོ་འགྲེམས་སྤྲོན་ཁང་།
 ཟམ་པའི་ཤེས་ཡྤྲོན། སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༡༣ ལུ། སྤ་རྤྲོ་འགྲེམས་སྤྲོན་ཁང་།
 ས་གཉན་གྱི་རྣམ་གཞག སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༡༩ ལུ།
 དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འྤྲོད་སྣང་འགོ་ཐྤྲོག་འབྱུང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༡༨ ལུ། རྟ་མགོ་མཐྤྲོ་རིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་དང་སག་རྩེ་མཐྤྲོ་རིམ་

སྤྲོབ་གྲྭ།
 རྤྲོང་ཁ་སྐད་རིགས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༡༥ ལུ། སྒང་སྟེང་མདྤྲོ་སྔགས་ཐྤྲོས་བསམ་རབ་

རྒྱས་གླིང་མཐྤྲོ་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མྤྲོ།
 དད་པའི་ས་བྤྲོན་གླེག་བམ་གཉིས་པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
 དད་པའི་ས་བྤྲོན་གླེག་བམ་བཅུ་གཅིག་པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
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སསྤྲོྤྲོབབ་་སསྤྲོྤྲོནན་་དདངང་་ཞིཞིབབ་་འའཚཚྤྲོྤྲོལལ་་གྱིགྱི་་ཉཉམམསས་་མམྤྲོྤྲོངང་་།།
 སྤྱི་ལྤྲོ་ ༢༠༠༣ལས་ ༢༠༢༡ ཚུན་དང་། སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༥ ལས་བཙུགས་ཏེ་༢༠༢༡ ཚུན་ཉམས་མྤྲོང་ཡྤྲོད།

ཞཞབབསས་་བབྤྲོྤྲོའིའི་་ཉཉམམསས་་མམྤྲོྤྲོངང་་།།
སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༠༤ལུ་ གུར་མའི་སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ལྤྲོ་བཟྤྲོ་ཡྤྲོད།

 སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༧ལུ་ འབྲུག་གི་དྲིན་ཕ་མའི་གསུང་སྐད་འགྲན་བསྡུར་ལས་ ཨང་གསུམ་པ་ ཐྤྲོབ་ཡྤྲོད།
 སྤྱི་ལྤྲོ་༢༠༡༨ ༢༠༡༩ ༢༠༢༠ལུ་ འབྲུག་གི་དྲིན་ཕ་མའི་གསུང་སྐད་ཀྱི་དྲང་དཔྤྲོན་འབད་ཡྤྲོད།

བབདདགག་་སྐྱོསྐྱོངང་་གིགི་་ཉཉམམསས་་མམྤྲོྤྲོངང་་།།
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཡང་ཉམས་མྤྲོང་ལྤྲོ་ངོ་ ༡༧ དེ་ཅིག་ཡྤྲོད།


